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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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Dear Readers, 

Sugarcane is an important industrial crop in Thailand, which is the world’s fourth largest  

sugarcane producer and second largest sugar exporter after Brazil. However, not only  

Thailand and Brazil but also many other countries are competitively producing sugar at 

present. According to information provided by the U.S. Department of Agriculture, 

sugar production for the world market is increasing, resulting in almost 50 million tons of the  

product in stock for 2018 to 2109. Since such a huge amount inevitably affects sugar  

prices, Thai farmers and manufacturers need to consider what position they are ranked in the 

world and for how long sugar will serve as a major economic product. If they keep working 

the same way, how will Thailand adjust to future trends in order to enable the farmers and  

manufacturers to keep up with the rest of the world. 

We are honored as the exclusive interview in this issue’s Cover Story with Dr. Pipat Weerathaworn, 

a member of the Committe of Thailand Society of Sugarcane Technologists (TSSCT) and an 

agricultural professional in the National Research Council of Thailand (NRCT), Share us about 

the competitive capability of sugar production in Thailand in comparison with the world sugar 

market. Flip to find out more.

Another highlight on “Special Insight” from the professional sugar company share us the 

knowledge, Flip to find out more on page 28.

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
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PORT Joins Mitr Phol Group for New Joint  
Investment 

PORT จับมือ “กลุ่มมิตรผล” ตั้งบ.ร่วมทุนใหม่ 
รุกท�าท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

บ 
รษิทั สหไทย เทอร์มนิอล จ�ำกัด (มหำชน) 
หรอื PORT หนึง่ในผูน้�ำกำรให้บรกิำรธรุกจิ

ท่ำเทียบเรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศ 
ประกำศแผนร่วมลงทนุกบักลุม่น�ำ้ตำลมติรผล วำงแผน
เปิดท่ำเรือพำณิชย์แบบครบวงจรแห่งที่ 3 รองรับกำร
ขยำยตัวของธุรกิจท่ำเรือ

นำงเสำวคุณ ครุจิตร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
PORT กล่ำวว่ำ “บริษัทฯได้รับกำรอนุมัติในหลักกำร
จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯให้เข้ำร่วมลงทุนกับ บริษัท 
น�ำ้ตำลมติรผล จ�ำกัด และผูร่้วมลงทุนซึง่เป็นบริษัทต่ำง
ชำตอีิกหนึง่รำย เพือ่ด�ำเนนิโครงกำรท่ำเทยีบเรอืขนส่ง
สินค้ำระหว่ำงประเทศเชิงพำณิชย์ และขอรับกำรส่ง
เสริมกำรลงทุนและสิทธิประโยชน์จำกคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (“BOI”) โดยในเบื้องต้นบริษัทฯ
จะลงทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 82,500,000 บำท เพื่อเข้ำ
ถือหุ้น 55% ในบริษัทใหม่ดังกล่ำวที่จะจัดตั้งขึ้น ซึ่ง
มีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บำท

ทั้งนี้กำรลงทุนของมิตรผลในบริษัทร่วมทุนดัง
กล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรรอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บรษัิทของมติรผล และหลงัจำกทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั
ได้มมีตอินุมตัใินหลกักำรให้ร่วมลงทนุจัดตัง้บริษัทและ
ศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรดังกล่ำว ทำงฝ่ำย
บรหิำรก็มคีวำมพร้อมและเร่งเดนิหน้ำศกึษำควำมเป็น
ไปได้อย่ำงเต็มที ่โดยคำดว่ำจะมกีำรจดทะเบยีนจดัตัง้
บรษิทัให้แล้วเสร็จภำยในเดอืนพฤศจกิำยน 2561 เพือ่
ขอรบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุและสทิธปิระโยชน์จำกคณะ
กรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (“BOI”)

นอกจำกนี้ โครงกำรนี้ยังมีผู้ร่วมทุนอีกรำยหนึ่ง
ซึง่ให้ควำมสนใจและอยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำรำยละเอยีด
เพื่อที่จะเข้ำร่วมลงทุนด้วยกัน ซึ่งก็จะช่วยเสริมควำม
แข็งแกร่งของโครงกำรให้มำกยิ่งขึ้น

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหำชน) 
หรอื PORT เป็นผูใ้ห้บรกิำรท่ำเรอืเอกชนครบ วงจรรำย
ใหญ่ของประเทศไทยโดยให้บรกิำรตัง้แต่ 1. ธรุกจิกำร
ให้บรกิำรท่ำเทยีบเรอืเชงิพำณชิย์ครบวงจรส�ำหรบัเรอื
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ (Feeder) และเรือขนส่ง
สนิค้ำชำยฝ่ัง (Barge) รวมถึงกำรให้บรกิำรบรรจสุนิค้ำ
เข้ำและถ่ำยสนิค้ำออกจำกตูค้อนเทนเนอร์ (CFS) และ
ซ่อมแซมท�ำควำมสะอำดตู้คอนเทนเนอร์ (Container 
Depot) 2.ธุรกิจกำรให้บริกำรขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
ทำงบก ภำยในบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑลบริเวณเขตพื้นที่แหลมฉบัง 3. ธุรกิจกำรให้
บริกำรพ้ืนท่ีจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้ำโดย
ให้บริกำรพ้ืนที่ลำนพักตู้คอนเทนเนอร์ และคลังจัด
เก็บสินค้ำกับลูกค้ำ ทั้งที่เป็นเขตให้บริกำรปกติและ
ปลอดภำษีอำกร (Free Zone) ซ่ึงปัจจุบัน บริษัทฯ
ให้บริกำรแก่กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกกลุ่มธุรกิจ 
e-commerce และอกีหลำกหลำยอตุสำหกรรม 4.ธรุกจิ
กำรให้บริกำร เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อำทิ กำรให้บริกำร 
Freight Forwarding เป็นต้น

T 
he two companies plan to build a new 

international freight harbor.Saha Thai 

Terminal Pl. Co. Ltd., aka PORT, one of Thailand’s 

leading multi-purposed harbor and logistic  

service providers has recently announced a 

joint investment plan with Mitr Phol Pl. Co. 

Ltd., a well-known sugar manufacturer in the 

country. 
The plan includes the opening of a third 

multi-purposed commercial freight harbor which 
will facilitate harbor business expansion.

The PORT’s Chief Executive Officer,  
Ms. Sauwakun Karuchit, said that the company 
had been allowed to collaborate with Mitr Phol 
and another international investor to launch a 
project on an international commercial freight 
harbor and had asked the Board of Investment 
(BOI) for some investment promotion and 
privileges.

Initially, PORT will invest 82,500,000 Baht in 
a 55% shareholding in the new project, of which 
the registered capital will be worth 150,000,000 
Baht.

Mitr Phol’s investment is, however, awaiting 
approval by the executive board. Only after 
this approval has been officially given, will the 
relevant executive committee members of the 
company explore the possibilities within the 
project. 

It is expected that the project will be officially 
registered by November, 2018, and will then enjoy 
the investment promotion and privileges provided 
by the BOI.

Apart from the three companies mentioned 
above, another investor is interested in the project, 

but is now studying details of the joint-investment 
to find ways to strengthen it.

Saha Thai Terminal Pl. Co. Ltd., a large 
privately-operated service provider for harbors 
in Thailand, has been carrying out four major 
types of business for a long time. The first 
one includes a multi-purposed freight harbor  
service for feeders and barges in addition to the 
container freight station (CFS) and container 
depot cleaning and maintenance. The second 
business activity features inland container 
transport services in Bangkok and its perimeter 
within Laem Chabang. The third concerns  
providing customers with some space for  
containers and warehouses in both normal 
and tax free zones. The last type of business  
conducted by the company involves other relevant 
services, especially freight forwarding.

นำงเสำวคุณ ครุจิตร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหำชน)
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Buriram Sugar Aims for 3 Million Tons in 2019, 
Finding Venture Partners for 2 New Factories

B 
uriram Sugar aims to mill 3.15 million tons 

of raw sugar this year to supply 3 biomass 

power plants and packaging industry with bagasse, 

and find joint venture partners to establish two 

additional sugar factories.

น�้ำ 
ตำลบรุรีมัย์ตัง้เป้ำปีหน้ำหีบอ้อยใกล้เคยีง

ปีนีท้ี ่3.15 ล้ำนตนัอ้อย เพือ่น�ำชำนอ้อยป้อนโรงไฟฟ้ำ
ชีวมวล 3 โรงและโรงงำนผลิตบรรจุภัณฑ์ พร้อมหำ
พันธมิตรลงทุนโรงงำนน�้ำตำลใหม่อีก 2 แห่ง

นำยอนนัต์ ตัง้ตรงเวชกจิ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
และกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท น�้ำตำลบุรีรัมย์ จ�ำกัด 
(มหำชน) (BRR) เปิดเผยว่ำ แนวโน้มผลกำรด�ำเนิน
งำนในช่วงคร่ึงปีแรก มีรำยได้รวม 3,582.68 ล้ำนบำท 
และมกี�ำไรสทุธริวม 287.86 ล้ำนบำท เนือ่งจำกรำคำ
น�้ำตำลในปัจจุบันได้ปรับตัวดีขึ้นมำอยู่ที่ 12-13 เซนต์
ต่อปอนด์ คำดว่ำรำคำจะทรงตวัระดับนีจ้นถงึปี 2562 
ซึ่งจำกช่วงเดือนสิงหำคม 61 ได้ผ่ำนช่วงจุดต�่ำสุดไป
แล้วที่ 9-10 เซนต์ต่อปอนด์ 

ซึ่งในปีหน้ำบริษัทฯ ตั้งเป้ำมีปริมำณอ้อยเข้ำหีบ
ใกล้เคียงปีนี้ที่ 3.15 ล้ำนตันอ้อย เฉลี่ย 12.50 ตันต่อ
ไร่ จำกพื้นที่ปลูก 240,000 ไร่ ท�ำให้มีชำนอ้อยเพียง
พอที่จะป้อนทั้งโรงงำนผลิตไฟฟ้ำชีวมวล และโรงงำน
ผลิตภำชนะบรรจุภัณณ์จำกชำนอ้อยที่เตรียมผลิตเชิง
พำณิชย์ในไตรมำส 1/2562

ขณะทีง่วดปี 59/60 มปีรมิำณอ้อยเข้ำหบีที ่2.25 
ล้ำนตัน จำกพื้นที่ปลูก 200,000 ไร่ และมีผลผลิต
น�้ำตำลรวม 378,800 ตัน เป็นกำรขำยในประเทศ 
50,000 – 60,000 ตัน ซึ่งได้รับผลกระทบจำกรำคำ
น�้ำตำลที่ปรับตัวลดลง

นอกจำกนี้ บริษัทยังลงทุนโรงกลั่นน�้ำตำลทรำย
ดิบเป็นน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ 1 พันตัน/วัน ใช้เงิน
ลงทุน 400 ล้ำนบำท คำดว่ำจะแล้วเสร็จในไตรมำส 
1/2562 ท�ำให้บริษัทมีรำยได้เพิ่มขึ้น 20-30 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน 

นำยอนนัต์กล่ำวต่อไปว่ำ ขณะนีบ้รษิทัอยูร่ะหว่ำง
กำรหำพันธมิตรร่วมในโครงกำรลงทุนโรงงำนน�้ำตำล
แห่งใหม่ 2 โรงที่จังหวัดสุรินทร์ และ อ.ช�ำนิ จังหวัด
บรีุรัมย์ ก�ำลังกำรหีบ 2 หมืน่ตนัอ้อยต่อวนั ขณะนีอ้ยู่
ระหว่ำงกำรท�ำรำยงำนผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม(EIA) 
ในโครงกำรทีบ่รุรีมัย์ ส่วนโครงกำรทีส่รุนิทร์อยูร่ะหว่ำง
กำรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อย

Mr. Anant Tangtongwechakit, the executive 
board president and managing director of Buriram 
Sugar Public Co., Ltd. (BRR) stated that the first 
half of the year saw the total income of 3,582.68 
million baht and 287.86 million baht in net revenue, 
as the current sugar price increases to 12-13 cents 
per pound from the lowest price in August 2018 
of 9-10 cents per pound. The price is expected to 
stabilize until 2019.

The company has set the production goal 
for the next year at 3.15 million tons or 12.50 tons 
per rai from the total plantation area of 240,000 
rai, similar to the current year. It is expected that 
bagasse from the mill would be adequate for a 
biomass power plant and a bagasse packaging 
factory coming online in the first quarter of 2019.

น�้าตาลบุรีรัมย์ ตั้งเป้าปี 62 

หีบอ้อยมากกว่า 3 ล้านตัน 

พร้อมหาพันธมิตรร่วมทุน 2 รง.ใหม่

ส่วนผลประกอบกำรแนวโน้มครึ่งหลังปี 2561 
จะปรับตัวดีขึ้นกว่ำครึ่งปีแรกที่มีรำยได้รวม 3.58 
พันล้ำนบำท และก�ำไรสุทธิ 287 ล้ำนบำท เนื่องจำก
รำคำน�ำ้ตำลทรำยดบิในตลำดโลกประเมนิว่ำผ่ำนจดุต�ำ่
สุดแล้วจำกปีนี้ที่เคยต�่ำถึง 10 เซ็นต์/ปอนด์ ต�่ำกว่ำปี
ก่อนทีเ่คยอยูร่ะดบั 20 เซน็ต์/ปอนด์ โดยรำคำน�ำ้ตำล
ทรำยดบิโลกรำคำขยบัข้ึนมำบ้ำงเลก็น้อยในช่วงนีอ้ยูท่ี่ 
12-13 เซ็นต์/ปอนด

The amount of raw sugar in 2016/2017 was 
2.25 million tons from 200,000 rai of plantation, 
with the total output of 378,800 tons, of which 
50,000-60,000 tons were sold domestically and 
affected by the price drop.

In addition, the company had invested 400 
million baht in a white sugar refinery that has  
capacity of 1,000 tons/day and was estimated to 
be operational by the first quarter of 2019. The 
expected increase in revenue for the company is 
20-30 USD/ton.

Mr. Anan continued that the company is 
currently looking for partners for investment 
in 2 new sugar refineries in Surin Province 
and Chamni district, Buriram Province, with 
production capacity of 20,000 tons/day.  
Environmental Impact Assessment (EIA) is 
currently ongoing for the Buriram project, while 
in Surin Province farmers are encouraged to 
plant sugarcanes.

Turnover of the latter half of 2019 will improve 
over the first half revenue of 3.58 billion baht and 
287 million baht in net revenue, as the raw sugar 
price recovers from the lowest price of 10 cent/
pound,  significantly lower than the previous 
year’s lowest price of 20 cent/pound. Currently, 
the world raw sugar price increases a little to 12-
13 cent/pound.
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Vietnamese Sugar Mills Struggle to Compete

L 
ow consumption, high inventory and 

continuously plunging prices mean tough 

times for domestic sugar mills, said chairman of 

the Vietnam Sugarcane and Sugar Association 

(VSSA) Pham Quoc Doanh.

ก ำรบรโิภคทีล่ดลง มนี�ำ้ตำลทีร่อกำรจ�ำหน่ำยอีกมำก และรำคำที่ลดลงอย่ำงรวดเร็วต่อ
เนื่องสร้ำงควำมยำกล�ำบำกให้กับโรงงำน

น�้ำตำลในประเทศ นำยฟั่ม ก๊วก แช็งห์ (Pham Quoc 
Doanh) ประธำนสมำคมอ้อยและน�ำ้ตำลของเวยีดนำม 
(Vietnam Sugarcane and Sugar Association: 
VSSA) กล่ำว

อุตสำหกรรมน�้ำตำลของประเทศก็ใกล้เวลำที่จะ
เก็บเกี่ยวผลผลิตรอบใหม่ในเดือนที่ก�ำลังจะมำถึงแล้ว 
แต่ก็ประสบปัญหำเนื่องจำกกำรลักลอบน�ำเข้ำน�้ำตำล
จำกต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง

แชง็ห์เปิดเผยว่ำ ในปีนี ้โครงกำรผลติน�ำ้ตำลหนึง่
ล้ำนตันของรัฐบำลจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด

กำรบรโิภคน�ำ้ตำลทีล่ดลงจะท�ำให้โรงงำนน�ำ้ตำล
หลำยแห่งขำดทุนจำกกำรซื้ออ้อยจำกเกษตรกรแต่ไม่
สำมำรถขำยน�้ำตำลออกได้ 

ถึงแม้กำรลักลอบน�ำเข้ำน�้ำตำลจะไม่ใช่ปัญหำ
ใหม่ แต่แช็งห์ก็กล่ำวว่ำปีน้ีเหตุกำรณ์ดังกล่ำวจะเลว
ร้ำยกว่ำปีก่อนๆ นัก เนื่องจำกผู้ลักลอบน�ำเข้ำน�้ำตำล
ได้ครองตลำดในประเทศและมีกำรวำงขำยน�ำ้ตำลทีถู่ก
ลกัลอบน�ำเข้ำมำอย่ำงกว้ำงขวำง ซึง่เป็นเรือ่งทีท้่ำทำย
ภำครัฐเป็นอย่ำงยิ่ง

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบตรวจพบน�ำ้ตำลทีถ่กูลกัลอบ
น�ำเข้ำวำงขำยอยูโ่ดยใช้ฉลำกภำษำไทยตำมร้ำนขำยของ
ท้องถิน่หลำยร้ำนในจงัหวดัทำงตะวนัตกและชำยฝ่ังตอน
กลำงของประเทศ ซึ่งแช็งห์กล่ำวว่ำกำรไหลทะลักของ
น�ำ้ตำลทีถ่กูลกัลอบน�ำเข้ำมำขำยในตลำดในประเทศนี้
ได้สร้ำงผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่ออตุสำหกรรมน�ำ้ตำล
ของประเทศ

ถงึแม้สมำคมอ้อยและน�ำ้ตำลได้รำยงำนสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวไปมำหลำยครั้ง แต่ปัญหำดังกล่ำวก็ยังไม่ได้
รับกำรแก้ไข

ฤดูกำลเพำะปลูกปี 2016-2017 คำดว่ำจะได้
ผลผลิตกว่ำ 700,000 ตนั ซึง่หมำยควำมว่ำน�ำ้ตำลจำก
ฤดกูำลเพำะปลกูปีถัดไปจะมโีอกำสขำยได้น้อยลง

จำกข้อมูลสถิติของกรมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเกษตรและกำรพัฒนำตลำดของเวียดนำม 
(Department of Agro-product Processing and 
Market Development) เปิดเผยว่ำ ณ วันที่ 15 
สงิหำคม เวยีดนำมมปีรมิำณน�ำ้ตำลในประเทศสูงกว่ำ 
622,000 ตนั ซึง่สงูกว่ำปริมำณน�ำ้ตำลในเวลำเดยีวกนั
เมื่อปีที่แล้วถึง 67,500 ตัน

ตวัแทนภำคอุตสำหกรรมเปิดเผยว่ำ น�ำ้ตำลทีถ่กู
ลกัลอบน�ำเข้ำจำกประเทศไทยจะมรีำคำถกูกว่ำน�ำ้ตำล
จำกผูผ้ลติในประเทศ 1,000-2,000 ดอง ในขณะทีต้่นทุน
กำรผลิตจำกโรงงำนในเวียดนำมกลับสูงกว่ำโรงงำน
ในต่ำงประเทศถึง 2,000-3,000 ดอง ซึ่งหมำยควำม
ว่ำเป็นเรื่องยำกที่อุตสำหกรรมน�้ำตำลในประเทศจะ
สำมำรถแข่งขันกับน�้ำตำลที่ถูกลักลอบน�ำเข้ำได้

สมำคมฯ ระบุว่ำ โรงงำนน�้ำตำลในประเทศต้อง
ยอมรบัในเรือ่งนีเ้พือ่ทีจ่ะแข่งขนักับน�ำ้ตำลท่ีถูกลกัลอบ
น�ำเข้ำมำได้ โดยพวกเขำจะต้องขำยสนิค้ำในรำคำทีถ่กู
ลงถึงแม้ว่ำจะหมำยถึงก�ำไรที่ลดลงก็ตำม

ปัจจบุนั โรงงำนน�ำ้ตำลได้ขำยสนิค้ำของพวกเขำ
ที่รำคำต�่ำกว่ำ 11,000 ดองต่อกิโลกรัม ซึ่งต�่ำที่สุดใน
รอบหลำยปีที่ผ่ำนมำ

นำยฟั่ม กว๋ำง วิญ (Pham Quang Vinh) 
ประธำนบริษัทน�้ำตำลเก่ินเทอ (Casuco) กล่ำวว่ำ 
กำรขำดกำรควบคุมกำรน�ำเข้ำเป็นปัญหำที่ส�ำคัญของ
อุตสำหกรรมนี้

น�้ำตำลที่ถูกลักลอบน�ำเข้ำมำไม่เข้ำข่ำยที่จะต้อง
เสียภำษีน�ำเข้ำและภำษีมูลค่ำเพิ่ม นั่นหมำยควำมว่ำ
ผู้ผลิตในเวียดนำมจะต้องขำยสินค้ำในรำคำที่ต�่ำกว่ำ
ต้นทนุกำรผลติเพือ่ทีจ่ะสำมำรถแข่งขนัในตลำดได้

ผู้ผลิตน�้าตาลในเวียดนามดิ้นรนต่อสู้กับการ
ลักลอบน�าเข้าน�้าตาลอย่างหนัก

แช็งห์กล่ำวต่อไปว่ำ เหตุกำรณ์นี้ท�ำให้เกษตรกร
ถกูบงัคับให้ลดรำคำอ้อยลง โดยเขำค�ำนวณว่ำทีผ่ลผลติ
เฉลีย่ของประเทศ 15 ล้ำนตนั กำรกดรำคำอ้อยลงเพยีง 
100 ดองต่อหนึง่กโิลกรมัจะท�ำให้รำยได้ของเกษตรกร
หำยไปถงึ 1.5 พันล้ำนดอง (64.4 ล้ำนดอลลำร์)

นำยดัง เวียต แอง (Dang Viet Anh) ประธำน
บริษัทอ้อยเซินลำ (Son La Sugarcane Company) 
ยอมรบัว่ำน�ำ้ตำลทีถู่กลกัลอบน�ำเข้ำมำสำมำรถขำยในรำคำ
ทีต่�ำ่มำกได้เพรำะซพัพลำยเออร์เลีย่งกำรเสยีภำษี

น�้ำตำลในประเทศจะสำมำรถแข่งขันได้หำกไม่
ต้องคิดภำษีมูลค่ำเพิ่ม แช็งห์จึงเสนอให้ยกเว้นกำร
เสียภำษีให้กับผู้ผลิตในประเทศที่ปัจจุบันคิดอยู่ที่ 5 
เปอร์เซ็นต์

ประมำณกำรว่ำในแต่ละปีมกีำรลกัลอบน�ำเข้ำน�ำ้ตำล
จำกประเทศไทยสงูรำว 500,000 ถงึ 1,000,000 ตนั

ผู้ผลิตน�้ำตำลร้องขอให้เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นและ
ระดบัชำตลิงแรงเป็นสองเท่ำในกำรจดักำรกบัผูล้กัลอบ
น�ำเข้ำน�้ำตำล

นอกจำกนัน้ ผูผ้ลติน�ำ้ตำลยงัแนะน�ำให้แบนกำรน�ำ
เข้ำน�ำ้ตำลเป็นกำรชัว่ครำวเพือ่ทีจ่ะลดแรงกดดนัโรงงำน
น�้ำตำลในประเทศ

สมำคมฯ คำดว่ำสถำนกำรณ์นี้จะรุนแรงขึ้น
ไปอีกในฤดูกำลเพำะปลูกปี 2018-19 โดยกล่ำวว่ำ
โรงงำนน�้ำตำลควรลงทุนในเทคโนโลยีให้มำกข้ึนเพื่อ
สร้ำงควำมหลำกหลำยให้กบัสนิค้ำของพวกเขำและลด
ต้นทุนกำรผลิตลง

นอกจำกนี ้ทำงสมำคมฯ แนะน�ำให้โรงงำนน�ำ้ตำล
กลับไปทบทวนกำรกระจำยสินค้ำและระบบกำรขำย
เพ่ือลดต้นทุน สร้ำงลูกค้ำท่ีจงรักภักดี และลดควำม
ยุ่งยำกของโลจิสติกส์

The sugar industry is set to harvest its 
new crop next month, but it has suffered due 
to smuggled sugar from foreign countries.

Doanh said during 23 years of the Government’s 
one-million-tonne sugar programme, this year’s crop 
has seen the most difficulties.

Low consumption means some sugar 
factories are in debt after buying sugar cane 
from farmers but being unable to sell the refined 
product for the usual rate.

Although smuggling is not a new problem, 
he said it is much worse this year. Smugglers 
have dominated the domestic market and 
smuggled sugar is being sold openly, presenting 
a challenge to authorities.

At some local shops in the western provinces 
and the central coast, inspectors found smuggled 
sugar being displayed with Thai labels. The flood 
of smuggled sugar into the domestic market 
has had a serious impact on the sugar industry, 
Doanh said.

Although Doanh’s association has reported 
the situation repeatedly, the problem has not 
been solved.

The 2016-2017 crop saw a bumper harvest 

of over 700,000 tonnes, meaning there was 
less space in the market for the following year’s 
sugar.

Department of Agro-product Processing 
and Market Development statistics show that 
as of August 15, the country’s sugar inventory 
was still 622,000 tonnes – 67,500 tonnes higher 
than the figure at the same point last year.

Industry representatives said smuggled 
sugar from Thailand is usually priced 1,000-
2,000 VND lower than domestic sugar, and 
production costs in Vietnamese mills are 
2,000-3,000 VND higher than those of  
factories abroad. This means the domestic 
sugar industry finds it hard to compete with 
illegal imports.

VSSA said local sugar factories must accept 
that, in order to compete with smuggled sugar, 
they will have to sell their products at lower 
prices – even if it means lower profits.

Local sugar mills are already selling their 
products at less than 11,000 VND per kilo, the 
lowest price in years.

Pham Quang Vinh, chairman of the Can 
Tho Sugar Company (Casuco), said the lack 
of control on imports has been a problem for 
the industry.

Smuggled sugar is not subject to the import 
and value-added taxes, meaning Vietnamese 
producers have to sell their products under 
production cost to compete.

Vinh said farmers would be forced to lower 
price of raw sugarcane. He calculated that 
with the country’s average output of 15 million 
tonnes, reducing each kilo of sugarcane by just 
100 VND would cost farmers 1.5 trillion VND 
(64.4 million USD) in total.

Dang Viet Anh, chairman of the Son La 
Sugarcane Company, agreed that smuggled 
sugar could be sold at so low price because its 
suppliers evade taxes.

Local sugar could compete if not for the 
VAT, so Vinh suggested eliminating the tax 
for domestic businesses. It currently sits at 5 
percent.

An estimated 500,000 to one million 
tonnes of smuggled sugar makes its way from 
Thailand to Vietnam each year.

Sugar firms asked localities and national author-
ities to redouble efforts against smugglers.

In addition, they suggested a temporary 
ban on sugar imports to reduce pressure on 
local mills.

VSSA anticipates more difficulties with the 
2018-19 crop. They said sugar mills should invest 
in technologies to diversify their products and 
lower production costs.

In addition, VSSA suggested reviewing 
distribution and sale systems to reduce costs, 
create loyal customers and simplify trade 
logistics.
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บริษัทน�้าตาลญี่ปุ่นซื้อบริษัทสิงคโปร์  

มุ่งขยายฐานธุรกิจในอาเซียน-ตะวันออกกลาง 
Japanese Company Sugar Buy Singapore firm 
for Southeast Asia and Middle East Expansion 

บริษัทมิตซุยพร้อมด้วยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่สุด 
ของบรษิทัฯ ได้ลงนำมในสญัญำซือ้กจิกำรบรษิทัน�ำ้ตำล 
SIS’88 จ�ำกดั จำกบรษัิทขำยน�ำ้ตำลรำยใหญ่สญัชำติ
องักฤษ E D & F 70 เปอร์เซน็ต์และ 30 เปอร์เซน็ต์ 
ตำมล�ำดบั 

ด้วยสภำพแวดล้อมทำงธรุกิจทีช่ะลอตวัในประเทศ 
เนือ่งจำกอตัรำกำรเกดิต�ำ่และสดัส่วนประชำกรผูส้งูอำยุ
เพิม่ข้ึน ท�ำให้บริษทัน�ำ้ตำลทีม่ฐีำนในประเทศญีปุ่่นจะ
ต้องออกมำแสวงหำโอกำสทำงธรุกจิในตลำดต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ภมูภิำคเอเชีย ซึง่มอีปุสงค์ภำยใน
ภมูภิำคทีส่งูมำก 

บรษิทัน�ำ้ตำล SIS’88 จ�ำกัด ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี  2510 
ผลติน�ำ้ตำลรำวๆ 200,000 ตนัในภูมภิำคอำเซียนและ
ตะวนัออกกลำง มรีำยได้กว่ำ 15 ล้ำนล้ำนเยน (133 
ล้ำนดอลลำร์สหรฐั) ในปี 2560 

นอกจำกนี ้ยงัได้ผลติเครือ่งดืม่แบบชงด้วย แบรนด์ 
SIS ถือเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในสิงคโปร์และสหรัฐ
อำหรับอมิเิรต 

บรษิทัผลิตน�ำ้ตำลชัน้น�ำมติซยุและฝ่ำยขำยมิตซยุ
กรุป๊จะร่วมกนักระตุ้นธรุกจิของบรษิทั SIS’88 จ�ำกดั 
โดยจะเพ่ิมควำมช�ำนำญในกำรพัฒนำคณุภำพกำรผลติ
โดยใช้ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยของบริษทัฯ 

โดยบรษัิทฯ หวงัทีจ่ะตอบสนองต่ออปุสงค์น�ำ้ตำล
ทีห่ลำกหลำยในภูมภิำค ตลอดจนเปล่ียนวถีิชีวติของ
ประชำชนในสองประเทศดังทีก่ล่ำวไปแล้วข้ำงต้น 

ข้อมลูจำกบริษทัเกษตรกรรมและปศสัุตว์ ประเทศ
ญีปุ่น่ ระบวุ่ำ อุปสงค์น�ำ้ตำลในตลำดโลกเพิม่ขึน้รำวๆ 
2 เปอร์เซน็ต์ต่อปีโดยเฉลีย่ในช่วง 30 ปีท่ีผ่ำนมำ โดย
ในภูมิภำคเอเชยีคิดเป็น 47.1 เปอร์เซน็ต์ของอปุสงค์
ทัว่โลกทัง้สิน้ 184 ล้ำนตัน ณ เดือนกนัยำยนปีนี้  

บริษัทมติซุยมฐีำนกำรผลติในประเทศไทยจ�ำนวน 
2 แห่งและมบีรษิทัสำขำในกรุงเทพและเซ่ียงไฮ้ โดย
บรษัิท เกษตรผล ซึง่เป็นบริษทัท้องถิน่ในประเทศไทย
ได้ร่วมธรุกิจกบัมติซยุกรุป๊มำตัง้แต่ปี 2537 และร่วม
ขยำยฐำนกำรผลติน�ำ้ตำลคณุภำพสงูเมือ่เดอืนมถินุำยน
ทีผ่่ำนมำเพือ่ขยำยก�ำลังกำรผลติให้ได้ 300,000 ตนั
ภำยในตุลำคม 2562 ซึง่คำดว่ำจะใช้เงนิลงทนุรำว 37 
ล้ำนล้ำนเยน 

บ 
ริษัทผลิตน�ำ้ตำลชัน้น�ำมติซยุและฝ่ำยขำยมติซยุกรุป๊จะ
เข้ำซื้อบริษัทผู้ค้ำน�้ำตำลในสิงคโปร์จ�ำนวน 100 ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐเพื่อตอบรับอุปสงค์น�้ำตำลที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ในภูมิภำคอำเซียนและตะวันออกกลำง

L 
eading sugar producer Mitsui Sugar Co. and 

trading house Mitsui & Co. will acquire a full 

stake in a Singapore sugar vendor for about $100 

million to cash in on growing demand for sweeteners 

in Southeast Asia and the Middle East.

Mitsui Sugar and its largest shareholder 
signed an agreement to buy 70 percent and 
30 percent stakes, respectively, in SIS’88 Pte., a 
refined sugar seller, from E D & F Man Holdings, 
a British global commodity trader, according to 
the Japanese firm.

Facing an increasingly tough business  
environment at home due to the declining birthrate 
and aging population, the Tokyo-based sugar 
company is seeking business opportunities in 
fast-growing overseas markets, especially in Asia, 
as its sales are currently largely dependent on the 
domestic market, a Mitsui Sugar spokesman 
said.

SIS’88, established in 1967 as a state-owned 
firm, deals in about 200,000 tons of sugar in 
Southeast Asia and the Middle East, posting 
about ¥15 billion ($133 million) in sales in 2017.

The Singapore firm also produces powdered 
drinks for home and industrial use, and the SIS 
brand is well-known in Singapore and the United 
Arab Emirates, according to Mitsui Sugar.

Together with Mitsui trading house, Mitsui 
Sugar will help SIS’88 boost its businesses by 
providing expertise in quality enhancement and 
product development while utilizing its sales 
channels.

The Japanese firm aims to cater to 
diversifying demand for sweeteners along 
with improving household income and 
changing lifestyles in the two regions.

The world’s sugar demand has increased 
about 2 percent on average per year for the 
past three decades, with Asia accounting for 47.1 
percent of the estimated global total of over 184 
million tons in the year to September, according 
to data from Agriculture & Livestock Industries 
Corp., a Japanese government-backed industry 
body.

Mitsui Sugar has two Thai units for production 
of sugar products while operating representative 
offices in Bangkok and Shanghai.

Kaset Phol Sugar, one of the local units 
in Thailand jointly operated with Mitsui & Co. 
since 1994, embarked on the expansion of 
high-quality sugar output in June to triple 
annual capacity to 300,000 tons by October 
2019, backed by about ¥37 billion investment 
from the trading house.

Source: SIS’88 Pte Ltd., Sugar refinery at Jurong Port, 
Singapore.
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แรงงานชาวฟิลิปปินส์คัดค้านการน�าเข้า

น�้าตาลและกากน�้าตาล
Philippines Sugar Workers Protest Sugar and 

Molasses Imports

ด้ำนสหภำพแรงงำนด้ำนกำรผลิตน�ำ้ตำลแห่งชำติ 
(NFSW) นัน้ได้กล่ำวเมือ่ไม่นำนน้ีว่ำผูผ้ลติไบโอเอทำนอล
ทีอ่ยู่ภำยใต้ศนูย์วจิยัและพฒันำด้ำนแอลกอฮอล์นัน้ได้ท�ำ
เรือ่งต่อองค์กำรบรหิำรและควบคุมน�ำ้ตำล (SRA) ให้
ด�ำเนินกำรน�ำเข้ำกำกน�ำ้ตำลเพิม่ เพือ่เป็นวตัถดุบิทีจ่ะ
ตอบสนองควำมต้องกำรกำรผลิตไบโอเอทำนอลต่อปี ที่
มค่ีำสูงถงึ 500 ล้ำนลติร ซึง่วตัถดิุบภำยในประเทศนัน้
สำมำรถรองรบัได้เพียง 60% ของกำรผลติเท่ำนัน้

อย่ำงไรกต็ำมข้อมูลจำกองค์กรด้ำนสถติแิห่งชำติ
ฟิลิปปินส์นั้นได้เผยว่ำประเทศได้เพิ่มกำรน�ำเข้ำกำก
น�ำ้ตำลจำก 198,000 ตนัในปี 2558 ขึน้เป็น 484,000 
ตนัในปี 2559

นำยจอห์น มิลตัน โลซำนเด้ เลขำธิกำรของ 
สหภำพฯ ได้คำดกำรณ์เรื่องกำรน�ำเข้ำดังกล่ำวไว้ว่ำ
จะท�ำให้เกดิกำรลดค่ำจ้ำงแรงงำนด้ำนกำรผลติน�ำ้ตำล
จ�ำนวน 780,000 ซ่ึงมรีำยได้ต�ำ่ในระดบัรำกหญ้ำนัน้ลง
ไปอกี หรอือำจเลวร้ำยถงึขัน้สญูเสยีงำน

เขำกล่ำวว่ำ “เนือ่งจำกสิง่น้ีจะลดรำคำน�ำ้ตำลและ
กำกน�ำ้ตำลทีผ่ลิตในท้องถ่ินลง และเพือ่ทีจ่ะลดรำคำ
นัน้ เจ้ำของไร่อ้อยกจ็ะลดเงนิเดอืนของลกูจ้ำง หรอืลด
จ�ำนวนแรงงำนลง ซึง่อ้อยนัน้สำมำรถผลติได้ทัง้น�ำ้ตำล
ทรำยและกำกน�ำ้ตำล”

นอกจำกนี้ทำงกลุ่มประท้วงได้กล่ำวว่ำในพ้ืนท่ี
หบุเขำคำกำยำนทีซ่ึง่ผลติน�ำ้ตำลและกำกน�ำ้ตำลด้วย
นัน้ พบว่ำแรงงำนด้ำนกำรผลติน�ำ้ตำลมรีำยได้เฉลีย่
ต่อวนัเพยีง 170 เปโซ ซึง่เป็นส่วนมำจำกฤดู tiempo 
muerto หรอืฤดูตำย (ช่วงรอยต่อระหว่ำงกำรเก็บเกีย่ว 
และกำรเพำะปลกู) ระหว่ำงเดอืนมถินุำยน ถงึกนัยำยน 
ซึง่เป็นช่วงเวลำทีย่ำกล�ำบำกในกำรท�ำงำนของแรงงำน
ด้ำนกำรผลติน�ำ้ตำลเป็นอย่ำงมำก

จำกข้อมลูของสหภำพแรงงำนด้ำนกำรผลติน�ำ้ตำล
แห่งชำตินัน้กล่ำวว่ำ เจ้ำของทีด่นิขนำดใหญ่, เจ้ำของ
โรงงำน และผูผ้ลติไบโอเอทำนอล ทีส่นบัสนนุกำรน�ำ
เข้ำน�ำ้ตำลและกำกน�ำ้ตำล ส่งผลให้พวกเขำได้รับก�ำไร
จำกแผนงำนนี้

โดยก่อนหน้ำนีอ้งค์กำรบริหำรและควบคมุน�ำ้ตำล
ได้อนมุตักิำรน�ำเข้ำน�ำ้ตำลจ�ำนวน 200,000 ตนัให้กบั
บรษัิทโคคำ โคล่ำ และผูส่้งออกของหวำน และกำรน�ำ
เข้ำก็ได้เพ่ิมข้ึนเป็น 500,000 ตันในท้ำยท่ีสุด ทำง 
สหภำพฯ ได้ขอให้รฐับำลฟิลปิปินส์หยดุกำรน�ำเข้ำน�ำ้ตำล
และกำกน�ำ้ตำลเข้ำสูป่ระเทศ

ฟิลิปปินส์มีกำรน�ำเข้ำน�้ำตำลสูงถึง 150,000 
เมกะตัน

ท่ำมกลำงข้อโต้แย้งดงักล่ำวนัน้ ทำงองค์กำรบรหิำร
และควบคมุน�ำ้ตำล (SRA) ได้ออกค�ำแนะน�ำส�ำหรบั
ถึงกำรน�ำเข้ำน�้ำตำลจ�ำนวน 150,000 เมกะตันจำก

ก 
ลุม่แรงงำนด้ำนกำรผลติน�ำ้ตำลได้ท�ำกำร
ประท้วงต่อกำรน�ำเข้ำน�้ำตำลทรำยขำว

บริสุทธิ์จ�ำนวน 300,000 ตัน ที่เข้ำใจว่ำท�ำเพื่อ
ต่อสูก้บัสถำนกำรณ์เงนิเฟ้อ และกำรน�ำเข้ำกำก
น�้ำตำลที่เสนอโดยบริษัทผลิตไบโอเอทำนอล
หลำยแห่ง

A  group of sugar workers expressed  

opposition to an additional importation 

of 300,000 tons of refined sugar supposedly to 

combat inflation as well as the import of molasses 

being proposed by bioethanol companies.
The National Federation of Sugar Workers 

(NFSW) said that recently, bioethanol producers 
under the Center for Alcohol Research and 
Development have requested the Sugar Regulatory 
Administration (SRA) to import more molasses 
as feedstock to meet the annual demand of 
500 million liters of bioethanol as the country 
can only supply 60 percent of the product.

Data from the Philippine Statistics Authority, 
however, reveal that the country has increased its 
importation of molasses from 198,000 tons in 2015 
to 484,000 tons in 2016.

Such importations, according to NFSW 
secretary-general John Milton Lozande, would 
further reduce the already slave-like wages of the 
780,000 sugar workers or even lose their jobs. 

“As this would lower the prices of local 
sugar and molasses and to cut costs, sugar 
planters would simply lower the wages of their 

ภำยนอกประเทศ จงึเป็นสัญญำณให้ส่วนเอกชนด�ำเนิน
กำรน�ำเข้ำดงักล่ำว

รำคำน�ำ้ตำลทรำยดบินัน้ได้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่งเฉลีย่
ทีก่ระสอบละ 1,980 เปโซ โดยหน่ึงกระสอบหนัก 50 
กโิลกรมั และรำคำค้ำปลีกท่ี 55 เปโซต่อกิโลกรัม

นอกจำกนีร้ำคำน�ำ้ตำลทรำยบรสิทุธิก์ม็รีำคำสงู 
โดยเฉลีย่ทีก่ระสอบ (50 กก.) ละ 2,250 เปโซ และ
รำคำค้ำปลกีที ่64 เปโซต่อกิโลกรัม

www.statec-binder.com

workers or retrench them. Sugarcane both 
produces sugar and molasses,” he said.

On the other hand, sugar workers in  
Cagayan Valley, where, sugar and molasses are 
also produced, earn only an average of P170 
a day. There is also a tiempo muerto or dead 
season from June to September, when there 
is hardly any work for sugarcane workers, the 
group noted.

Only big landlords, millers, bioethanol  
manufacturers and traders who are advocating 
for the importation of sugar and molasses would 
benefit from this scheme, according to the NFSW.

The SRA had earlier approved the importation 
of 200,000 tons of sugar for Coca-Cola and  
confectionery exporters. Importations would 
thus grow to 500,000 tons. The NFSW is  
demanding the government to stop the importation 
of sugar and molasses to the country.

There is also a need to increase the daily 
wage of sugar workers to P750 a day as well 
as scrap the TRAIN law, Lozande added.

Philippines to import 150,000 MT of sugar
Raw sugar prices are continuously increasing, 

averaging around P1,980 per 50-kilogram bag and 
P55 per kilo at the retail level.

Refined sugar is also at a high of P2,550 per 
50-kilo bag and P64 per kilo at retail.
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India Approves 5 Mil MT of Sugar Exports with 
Subsidy for 2018-2019 Season

อินเดียอนมุตัส่ิงออกน�า้ตาล 5 ล้านเมกทรกิซ์

ตันพร้อมให้เงนิอดุหนุนปีการผลติ 61-62 

รั
 
ฐบำลอินเดียประกำศเมื่อ 26 กันยำยนที่ผ่ำนมำ
ว่ำได้อนุมัติกำรส่งออกน�้ำตำลจ�ำนวน 5 ล้ำนตัน

ส�ำหรับปีกำรผลิต 2561-62 (ตุลำคม - กันยำยน) 
พร้อมให้เงินอุดหนุนกำรผลิตที่ 139 รูปีต่อเมกทริกซ์
ตัน (1.9 ดอลลำร์สหรัฐ) และเงินอุดหนุนด้ำนค่ำ
ขนส่งที่ระดับ 3

โดยบรษัิท S&P โกลบอล แพลทส์ อนำไลตกิซ์ คำด
ว่ำเงินอดุหนนุน�ำ้ตำล 5 ล้ำนเมกทรกิซ์ตนันีม้มีลูค่ำอยูท่ี่ 
150 ดอลลำร์สหรฐั/เมกทรกิซ์ตัน เมือ่รวมเงนิอุดหนนุกำร
ผลติและเงนิอดุหนนุค่ำขนส่งเข้ำด้วยกนั  

และคำดว่ำชำนอ้อยจ�ำนวน 300 ล้ำนเมกทริกซ์
ตนัทีจ่ะใช้ผลติน�ำ้ตำลจะได้เงนิอดุหนนุอยูท่ี ่8,340 รูปี/
เมกทริกซ์ตนั (115 ดอลลำร์สหรฐั/เมกทริกซ์ตนั).

ส่วนเงินอดุหนนุค่ำขนส่งแบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 
1000 รปีู/เมกทรกิซ์ตนั (13.8 ดอลลำร์สหรฐั) 2500 
รปีู/เมกทรกิซ์ตัน (34.8 ดอลลำร์สหรฐั) และ 3000 
รปีู/เมกทรกิซ์ตนั (41.3 ดอลลำร์สหรัฐ) ขึน้อยูก่บัระยะ
ทำงจำกโรงงำนไปยงัท่ำเรอืทีใ่กล้ท่ีสดุ   

ข้อมลูจำก ICE พบว่ำตลำดน�ำ้ตำลส่งสญัญำณลบ
กบักระแสข่ำวดงักล่ำว โดยตลำดฟิวเจอร์นวิยอร์กทีล่งทนุ
ในอตุสำหกรรมน�ำ้ตำลดิง่ลง 46 จดุ (0.46 เซนต์/ปอนด์) 
เมือ่เดือนกันยำยนท่ีผ่ำนมำและรำคำต�ำ่สดุในรอบ 10 ปี
อยูท่ี่ 9.90 เซนต์/ปอนด์ (218.26 ดอลลำร์/ปอนด์) ซ่ึง
รำคำต�ำ่สดุคร้ังล่ำสุดคอืเมือ่เดือนมิถุนำยน 2551 ทีผ่่ำน
มำอยูท่ี ่9.44 เซนต์/ปอนด์

บรษิทั แพลทส์ อนำไลติกซ์ คำดกำรณ์ว่ำ ส�ำหรับ
กำรส่งออก รำคำน�้ำตำลดิบของอินเดียจะอยู่ที่ 12-
12.05 เซนต์/ปอนด์ ในขณะทีน่�ำ้ตำลคณุภำพต�ำ่จะอยู่
ที ่ 275-280 ดอลลำร์ต่อเมกทรกิซ์ตนัรวมเงนิอดุหนุน
จำกภำครฐัแล้ว 

ส่วนต่ำงกำรส่งออกน�้ำตำลดิบอินเดียไปยัง 
บงัคลำเทศ สหรฐัอำหรับอมิิเรต และจนีอยูท่ี ่11 ดอลลำร์
ต่อเมกทรกิซ์ตนัเปรยีบเทียบกับกำรส่งออกของบรำซิล 
เมือ่รำคำในตลำดฟิวเจอร์อยูท่ี ่10.91 เซนต์ต่อปอนด์บวก
กบัสญัญำเดือนตุลำคมท่ีก�ำลงัจะหมดลงเดอืนกันยำยน 
ตลำดจ�ำเป็นท่ีจะต้องขยับไปให้ได้ 50-100 จุดเพื่อ
ให้รำคำน�้ำตำลดิบของอินเดียสำมำรถแข่งขันได้ 

ผูค้้ำน�ำ้ตำลชำวตะวนัออกกลำงกล่ำวว่ำ “อกีสิ่ง
หนึง่ทีเ่ป็นปัจจยัสนบัสนนุสนิค้ำน�ำ้ตำลจำกอินเดยี คือ 
สี น�้ำตำลดิบของอินเดียเป็นหนึ่งในน�้ำตำลมีค่ำสีที่ดี
ทีส่ดุอยูท่ี ่200-300 ICUMSA เทยีบกับค่ำสนี�ำ้ตำลดบิ
จำกบรำซลิท่ี 600-700 ICUMSA และ 2500-3000 
ICUMSA จำกประเทศไทย” 

โรงงำนรบัซือ้น�ำ้ตำลจำกอนิเดยียอมเสยีค่ำหวัคิว
เลก็ๆ น้อยๆ เพรำะได้ค่ำสทีีด่กีว่ำท�ำให้โรงงำนสำมำรถ
ประหยดัต้นทุนได้ 

นอกจำกน้ี น�้ำตำลคุณภำพต�่ำจำกอินเดียยังได้
เปรยีบน�ำ้ตำลคณุภำพต�ำ่จำกไทยทีส่่งไปยงักลุม่ประเทศ
เอเชียตะวันออกและแอฟริกันตะวันออกด้วยที่รำคำ 
32-37 ดอลลำร์สหรัฐ/เมกทริกซ์ตันในตลำดฟิวเจอร์
และ 20 ดอลลำร์สหรฐั/เมกทรกิซ์ตนัส�ำหรบัน�ำ้ตำล
บรรจคุอนเทนเนอร์

อินเดียก�ำลังจะมีกำรเลือกตั้งระดับประเทศในปี
หน้ำและมีกำรเลือกตั้งระดับรัฐก่อนกำรเลือกตั้งใหญ่ 
ซึง่รฐับำลก�ำลงัพยำยำมดงึรำคำน�ำ้ตำลภำยในประเทศ
ทีร่่วงลงอย่ำงมำกด้วยกำรเพิม่พืน้ทีเ่พำะปลกูอ้อย ซึง่
ขณะน้ีรำยได้จำกกำรขำยน�ำ้ตำลอยูท่ี ่ 1.89 ล้ำนล้ำน
บำท และทำงโรงงำนผลิตไม่สำมำรถจ่ำยเงนิค่ำวัตถดุบิ
ให้แก่เกษตรกรในรำคำทีสู่งได้ 

ตลำด NCDEX โกลฮำเปอร์ ระบวุ่ำรำคำน�ำ้ตำล
ภำยในประเทศได้ร่วงลงแล้ว 23 เปอร์เซน็ต์ตัง้แต่ต้น

ฤดกูำลอยู่ทีร่ำคำ 430 ดอลลำร์ต่อเมกทริกซ์ตันเมือ่วนั 
26 กันยำยนทีผ่่ำนมำ

จนกระท่ังเม่ือเดอืนกรกฎำคมท่ีผ่ำนมำรฐับำลได้
ก�ำหนดรำคำกลำงส�ำหรับกำรซือ้ขำยน�ำ้ตำลท่ี 200 รปีู
ต่อเมกทริกซ์ตัน (2.8 ดอลลำร์สหรัฐ) ถงึ 2750 รปีู
ต่อเมกทรกิซ์ตนัส�ำหรบัฤดกูำรผลิต 2561-62 อนิเดยี
ต้องเร่งส่งออกน�ำ้ตำลในปีนีเ้นือ่งจำกก�ำลงัจะหมดปีกำร
ส่งออก 2561-2562 แล้ว โดยหวงัเพ่ิมยอดส่งออกเป็น 
18.5 – 19 ล้ำนเมกทริกซ์ตนัจำก 10 ล้ำนเมกทรกิซ์ตัน
ในช่วงต้นปี และคำดกำรณ์ว่ำจะสำมำรถผลติน�ำ้ตำลได้
ทัง้สิน้ 35 ล้ำนเมกทรกิซ์ตนักบัยอดบรโิภคซ่ึงคำดกำรณ์
ว่ำจะอยู่ที ่26 ล้ำนเมกทริกซ์ตนั  
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T 
he Indian government on Wednesday  
announced 5 million mt of mandated sugar 

exports for the 2018-19 (October-September) 
season. To aid the exports, the government  
announced a Rupee 139/mt ($1.9/mt) of  
sugarcane production subsidy along with a three 
tier transportation subsidy.

The export subsidy for 5 million mt of sugar 

exports works out to $150/mt, including the 

production and transportation subsidy, as per 

S&P Global Platts Analytics.

The production-linked subsidy, with an  

estimated 300 million mt of sugarcane production, 

is Rupee 8,340/mt ($115/mt).

The transportation subsidy with three slabs 

of Rupee 1,000/mt ($13.8/mt), Rupee 2,500/

mt ($34.8/mt) and Rupee 3,000/mt($41.3/mt) 

based on the distance of a sugar mill from the 

closest port.

The markets reacted bearishly to the 

news, with the front-month New York No.11 

sugar futures, the global benchmark for raw 

sugar, plunging by 46 points (0.46 cents/lb) on 

Wednesday to a 10-year low at 9.90 cents/lb 

($218.26/mt). The front-month raw sugar futures 

was last lower in June 2008 when it was 9.44 

cents/lb, ICE data showed.

London No.5 sugar futures, the global 

benchmark for refined sugar, tumbled lower 

as well by $5.80/mt on 26 September  to  

$311.70/mt.

For exports, Indian raw sugar will be 

available at around 12-12.05 cents/lb FOB West 

Coast India with a polarization of 96 degrees. 

Indian low quality whites will be available at 

$275-$280/mt after accounting for the subsidy, 

according Platts Analytics estimates.

The freight differentials for Indian raws 

going into Bangladesh, UAE and China is 

around 50 points ($11/mt), compared to exports 

from Center-South Brazil. Looking at March NY 11  

futures at 10.91 cents/lb, with the October contract 

expiring on September, the raw sugar futures 

need to rally by 50-100 points to make Indian raws  

competitive, market sources said.

“Another thing in favor of Indian raw sugar 

is the color. Indian raw sugar has one of the 

best colors at 200-300 ICUMSA compared to 

600-700 ICUMSA for raw sugar from Brazil and 

around 2,500-3,000 ICUMSA for raw sugar from 

Thailand,” a Middle Eastern trader said.

The refineries buying raw sugar from India 

would not mind paying a small premium for it 

since the better color saves the refineries some 

refining cost, the trader added.

Indian low quality whites might get more 

competitive than Thai whites in Far-East and 

Eastern African destinations, with prices at a $32-

37/mt discount to the front-month London Sugar 

futures. Meanwhile, Platts Thai 45i refined sugar 

in containers was assessed at a $20/mt premium 

to the front-month refined sugar futures.

With the Indian national election due next 

year and a few crucial state elections before that, 

the government has been trying to arrest the fall 

in domestic sugar prices which has resulted in 

growing cane arrears - currently at around $1.89 

billion, as the mills are unable to pay the farmers 

with high fixed sugarcane prices.

The domestic sugar price in India has fallen 

by about 23% from the beginning of the season 

to $430/mt On 26 September on the NCDEX 

Kolhapur market.

The government in July had hiked the fair 

and remunerative price (FRP) of sugarcane by 

Rupee 200/mt ($2.8/mt) to Rupee 2,750/mt 

($38.5/mt) for the 2018-19 season.

Sugar exports out of India were required 

this season since the ending stock for the 2018-

19 season was expected to swell up to 18.5-19 million 

mt, with 10 million mt of opening stock, production 

expected at 35 million mt and consumption  

estimated at 26 million mt.
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ก 
ลุม่ประเทศส่งออกน�ำ้ตำลรำยใหญ่ของโลกต่ำงเรียกร้องให้รัฐบำลของตนและองค์กำรกำรค้ำโลกแทรกแซง
แผนกำรส่งออกน�้ำตำลของอินเดียเพื่อกระตุ้นอุตสำหกรรมน�้ำตำลภำยในประเทศ

เมื่อเดือนกันยำยนที่ผ่ำนมำ อินเดียประกำศ
โครงกำรอุดหนุนกิจกำรน�้ำตำลมูลค่ำกว่ำ 1 ล้ำนล้ำน
บำท นอกเหนอืไปจำกควำมช่วยเหลอืภำคอตุสำหกรรม
น�ำ้ตำลทีไ่ด้ประกำศเมือ่ต้นปีทีผ่่ำนมำ ซึง่คำดว่ำสำมำรถ
อุดหนุนกำรส่งออกน�้ำตำลได้มำกถึง 5 ล้ำนตัน

กำรเลอืกตัง้ทัว่ไปในอนิเดยีคำดกำรณ์ว่ำจะมข้ึีนไม่
เกินเดือนพฤษภำคมปีหน้ำและรัฐบำลก็ก�ำลังพยำยำม
แก้ไขปัญหำตลำดต่ำงประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหำควำม
ยำกล�ำบำกทำงกำรเงินของเกษตรกรและครอบครัวผู้
เพำะปลูกอ้อย 

เงินอุดหนุนเกษตรกรท�ำให้มีปริมำณอ้อยเข้ำสู่
ตลำดเป็นจ�ำนวนมำก หนีข้องเกษตรกรก�ำลังกดักร่อน
กำรเลือกตัง้ในพ้ืนทีซ่ึง่รำว 70 เปอร์เซน็ต์ของครวัเรอืน
มีรำยได้จำกเพำะปลูกอ้อย

คณะกรรมกำรรัฐมนตรีด้ำนเศรษฐกิจซึ่งมีนำยก
รัฐมนตรีนเรนทรำ โมติเป็นประธำนได้ออกประกำศ
แผนกำรระบำยอ้อยในสต๊อกและลดภำระค่ำใช้จ่ำยของ
เกษตรกรไร่อ้อย โดยกำรให้เงินอุดหนุนค่ำเดินทำงแก่
เกษตรกรไปยังโรงงำนที่ตั้งอยู่ไกลเกิน 100 กิโลเมตร

Global Opposition to India’s Sugar Subsidies

เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรน�ำผลผลิตอ้อยไปแปรรูปเพื่อส่ง
ออก และให้เงินสนับสนุนโรงงำนผลิตน�้ำตำลต่อกำร
ผลิตแต่ละตันด้วย 

เมื่อต้นปีที่ผ่ำนมำ รำคำในตลำดโลกร่วงลงไปอยู่
ที่ 300 ดอลลำร์สหรัฐต่อตันเนื่องจำกคำดกำรณ์ว่ำจะ
มีกำรส่งออกน�้ำตำลของอินเดียเข้ำสู่ตลำดโลกเพิ่มขึ้น 
ในออสเตรเลยีรำคำน�ำ้ตำลล่วงลงไปน้อยกว่ำต้นทุนกำร
ผลติถงึ 30 เปอร์เซน็ต์และอำจเพิม่ขึน้มำกกว่ำนี้ 

ประธำนพนัธมติรน�ำ้ตำลโลกและกรรมกำรผูจ้ดักำร
บรษิทัควนีส์แลนด์ผลติน�ำ้ตำล นำยบเีชล เตอืนว่ำ “อำจ
เกดิหำยนะทำงสงัคมและผลกระทบทำงเศรษฐกจิทัว่โลก 
หำกแผนอุดหนุนยังไม่ได้รับกำรยกเลิก”

 นำยบีเชลกล่ำวว่ำ “พันธมิตรน�้ำตำลโลกเรียก
ร้องให้รฐับำลจำกกลุม่ประเทศผูผ้ลติน�ำ้ตำลใช้มำตรกำร
ขององค์กำรกำรค้ำโลกเพื่อจ�ำกัดควำมเสียหำยที่อำจ
จะเกิดขึ้น”

“กำรอุดหนุนที่ผิดกฎหมำยของรัฐบำลอินเดียจะ
ท�ำให้เกิดวงจรรำคำน�้ำตำลตกต�่ำในกำรซื้อขำยน�้ำตำล
ของตลำดโลก” 

ประธำนสมำคมอุตสำหกรรมน�้ำตำลแห่งบรำซิล 
นำยเอดรวัโด ลอีง เดอ ซวัซำ  กล่ำวว่ำส่งสญัญำณควำม
เสยีหำยให้แก่ผูผ้ลติน�ำ้ตำลในประเทศและอุตสำหกรรม
น�้ำตำลโลก

 “กำรแก้ปัญหำเทยีม อย่ำงเช่น กำรให้เงนิอดุหนุน 
อำจช่วยบรรเทำปัญหำสินค้ำล้นตลำดได้แต่จะท�ำลำย
กำรค้ำระหว่ำงประเทศมหำศำล และจะต้องได้รับกำร
แก้ไขอย่ำงเร่งด่วน” 

“อุตสำหกรรมน�้ำตำลในบรำซิลจะไม่มีทำงเลือก
ใช้มำตรกำรดงักล่ำวในกำรแก้ไขปัญหำ และเรำได้เรยีก
ร้องให้รฐับำลพดูคยุกบัรัฐบำลอนิเดยีถงึเรือ่งดังกล่ำวแล้ว
โดยใช้กลไกระงับข้อพิพำทขององค์กำรกำรค้ำโลก” 

กรรมกำรผูจ้ดักำรกลุม่โรงงำนน�ำ้ตำล นำยวบิลูย์ 
ผำณิชวงศ์ ได้เรียกร้องให้รัฐบำลของประเทศหยิบยก
ประเด็นนี้เป็น “ประเด็นเร่งด่วน” ในกำรพูดคุยกัน
รัฐบำลอินเดียในกำรประชุมองค์กำรกำรค้ำโลก ณ 
นครเจนีวำ ด้วย 

รำคำน�ำ้ตำลในตลำดโลกร่วงลงไปอยูท่ี ่300 ดอลลำร์
สหรฐัต่อตนัหรอืลดลงประมำณ 30 เปอร์เซน็ต์เมือ่เทยีบ
กับต้นทนุกำรผลติในออสเตรเลยีอำจจะท�ำให้รำคำน�ำ้ตำล
ในตลำดโลกดิ่งลงไปมำกกว่ำนี้ รำคำน�้ำตำลที่จะสร้ำง
ควำมยัง่ยนืในระยะยำวให้กับบรรดำเกษตรกรอ้อยของ
ออสเตรเลียอยู่ท่ี 400-450 ดอลลำร์สหรฐัต่อตนั 

อตุสำหกรรมน�ำ้ตำลในออสเตรเลยีมกีำรจ้ำงงำนกว่ำ 
16,000 คน สัดส่วนกำรส่งออกคิดเป็น 7 เปอร์เซ็นต์
ของตลำดโลก โดยมรีำยได้จำกกำรส่งออกกว่ำ 2 ล้ำน
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

อย่ำงไรกต็ำม ยงัมอีกีหลำยประเดน็ทีส่ร้ำงควำม
กดดนัให้กบัรัฐบำลอนิเดยี สดัส่วนกำรถอืครองทีด่นิทีล่ด
ลงส่งผลให้รำยได้เกษตรกรลดลงและเข้ำถึงแหล่งเงนิกู้
ได้ยำกขึน้ อตัรำกำรฆ่ำตวัตำยของเกษตรกรอันเป็นผล
มำจำกภำระหนีส้นิเพิม่สงูขึน้อย่ำงมำก โดยข้อมลูล่ำสดุ
จำกส�ำนักอำชญำกรรมแห่งชำตริะบวุ่ำเกษตรกรฆ่ำตวั
ตำยมำกกว่ำ 8 พนัคนและแรงงงำนในภำคกำรเกษตร
ฆ่ำตัวตำยกว่ำ 4,595 คนในปี 2558

ทัว่โลกต่อต้านการให้เงนิอดุหนุนโรงงานน�า้ตาลอนิเดีย
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T 
he world’s largest sugar exporting nations 
are calling on their governments and the 

World Trade Organisation to step in and wind 
back India’s plan to kickstart exports to bolster 
its ailing domestic industry.

Last week India announced a $1 billion 

scheme, in addition to a round of domestic 

industry assistance announced earlier this year, 

which could subsidise up to 5 million tonnes of 

exported sugar

A general election is due by May next year 

and the federal government is looking for a 

political fix on the international market for the 

financial hardship faced by tens of millions of 

people in cane-growing families.

Farmer subsidies brought a glut of sugarcane 

onto the market, and farmer debt is biting in the 

electorate, where around 70 per cent of people live 

in a household that derives income from farming. 

Canegrowers number in the tens of millions.

Federal Cabinet Committee on Economic 

Affairs, chaired by Prime Minister Narendra 

Modi, announced a plan to clear the cane 

stockpiles at mills and reduce farmers’ unpaid 

dues:

Transport subsidies for millers further than 

100 kilometres from the coast – to encourage 

them to cart cane for export.

Subsidies to millers per tonne of processed 

cane, with payments going directly to farmers 

with unpaid dues.

Earlier this year the global market plunged 

towards $300/t in anticipation of India’s export 

push, roughly 30pc below the cost of production 

in Australia and it could fall even further.

Chairman Global Sugar Alliance and 

Managing Director Queensland Sugar Greg 

Beashel warned of “dire social and economic 

consequences” around the world if the subsidies 

aren’t repealed.

“The Global Sugar Alliance calls on  

governments from sugar producing countries 

around the world to launch a WTO action to 

limit the damage,” Mr Beashel said.

“The illegal subsidy announced by the 

Indian Government caused life-of-contract low 

prices in the subsequent trading session of the 

world sugar market.

Executive director of UNICA, the Brazilian 

sugar industry association, Eduardo Leão de 

Sousa said India had sent the wrong signal to 

its growers and the international industry.

“Artificial solutions such as export aids, 

may seem to be an ease solution to get rid 

of surpluses but they are highly distortive for 

international trade and must be condemned,” 

he said.

“The Brazilian industry does not see these 

measures as an option and we have been  

encouraging our government to challenge them 

in the WTO dispute settlement mechanism.”

Thai Sugar Millers Corporation chairman 

Vibul Panitvong asked his country’s Mission at 

the WTO in Geneva to raise “urgent questions” 

with India. 

The $300/t global price is roughly 30pc 

below the cost of production in Australia and it 

could fall even further as Indian exports make their 

way into the market. The long term sustainable 

price for Australian canerowers hovers between 

$400/t to $450/t.

Australian sugar employs 16,000 people 

across the value chain. Exports comprise 7pc 

of the global market and generate $2b export 

income.

However, there are even more pressing 

issues on India’s domestic agenda.

The shrinking size of landholdings puts 

pressure on income and leaves most unable to 

access bank loans and exposed to predatory 

lending.

The farmer suicide rate, driven by debt, is 

at tragically high levels.

The most recent statistics from the National 

Crime Records Bureau recorded more than 8000 

farmer suicides and 4595 agricultural labourer 

suicides in 2015.

ทัว่โลกต่อต้านการให้เงนิอดุหนนุโรงงานน�า้ตาลอนิเดีย
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Dryness Cuts Crop for World’s Largest  
Sugarcane Plant in Brazil

ความแห้งแล้งในบราซิล 
ท�าให้ผลผลิตลดลง

ป 
ระเทศผู้ผลิตน�้ำตำลรำยใหญ่ของโลกอย่ำง
บรำซลิทีส่ำมำรถผลติน�ำ้ตำลได้ถงึ 10 ล้ำนตนั

ต่อปีรำยงำนว่ำผลผลติอ้อยเพ่ือผลติน�ำ้ตำลลดลงในฤดู
กำรผลติสองปีตดิต่อกนั เพรำะเกดิควำมแห้งแล้งอย่ำง
ต่อเนื่องในพื้นที่ซำวเปำโล

พืน้ท่ีเพำะปลูกทำงตอนใต้ของบรำซลิมแีนวโน้ม
ว่ำจะสำมำรถให้ผลผลติได้ลดลงในปีนีซ้ึง่นบัเป็นปีที ่ 4 
ตดิต่อกนั นอกเหนือจำกสภำพอำกำศแล้ว นกัวิเครำะห์
คำดว่ำเป็นผลมำจำกปัญหำทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ที่
ต้องกำรลดกำรลงทนุ 

แต่โรงงำนอย่ำง ซำว มำร์ตินโฮ เป็นหน่ึงในไม่กี่
บริษัทฯ ในอุตสำหกรรมน�้ำตำลท่ียังคงมีผลประกอบ
กำรก�ำไรเกอืบทกุไตรมำสตลอด 4 ปีทีผ่่ำนมำ ในขณะ
ทีส่ำมำรถรกัษำระดบักำรผลติได้อย่ำงต่อเนือ่ง 

ควำมสำมำรถในกำรผลติน�ำ้ตำลของโรงงำนจะลดลง
ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกดนิทีแ่ห้งแล้งอนัเนือ่งมำจำกกำร
ขำดแคลนฝนท�ำให้ผลผลติมขีนำดเลก็ลง 

นำยมำรโิอ ออร์ทซิ แกนดิน ีซึง่เป็นเจ้ำของโรงงำน
แห่งหน่ึงในพืน้ทีพ่รำโดโปลิศ กล่ำวว่ำ “เป็นแบบนีม้ำ 4 
ปีแล้ว และมแีนวโน้มจะแห้งแล้งกว่ำเดมิ” 

โดยนำยแกนดนิหีวงัว่ำควำมแห้งแล้งน้ีจะไม่เกดิ
ขึน้ถำวร เขำกล่ำวกบัรอยเตอร์ว่ำผลกระทบจำกภำวะดงั
กล่ำวท�ำให้หน่วยงำนทีผ่ลติเคร่ืองยนต์ก�ำลงัคดิค้นเครือ่ง
เพำะปลกูอ้อยรปูแบบใหม่

แกนดนิกีล่ำวว่ำ “ผมเช่ือว่ำภำวะนีจ้ะอยู่ช่ัวครำว 
และไม่กลำยเป็นภำวะถำวร” ผูบ้ริหำรของบริษัท ซำว 
มำร์ตินโฮ กล่ำวว่ำอุณหภูมิที่ไม่เสถียรในมหำสมุทร
แปซฟิิกซ่ึงท�ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์แอลนโิญและลำนนิญำ
ก�ำลังส่งผลกระทบต่อปรมิำณฝน ซึง่บรษิทัได้ท�ำกำรตรวจ
วดัอณุหภมูใินมหำสมทุรแปซฟิิกเพือ่วำงแผนกำรด�ำเนนิ
กำรของบรษิทัฯ”

ปรมิำณผลผลติอ้อยโดยเฉลีย่บนพืน้ที ่ 135000 
เอเคอร์ในพืน้ท่ีพรำโดโปลศิสำมำรถผลติน�ำ้ตำลได้เกอืบ 
85 ตนัต่อเอเคอร์ในฤดกูำรผลติทีผ่่ำนมำซึง่ลดลงจำก 90 
ตนัต่อเอเคอร์ในปีกำรผลติก่อนหน้ำนีแ้ละลดลงจำก 95 
ตนัต่อเอเคอร์ซ่ึงเป็นปรมิำณกำรผลติโดยเฉลีย่ทีส่ำมำรถ
ผลิตได้ นำยแกนดนีิยงักล่ำวอีกว่ำพืน้ทีเ่พำะปลูกทำงตอน
ใต้ประสบปัญหำปริมำณน�ำ้ฝน กำรผลติในปีหน้ำจะต้อง
พึง่พำปริมำณน�ำ้ฝนในช่วงเดอืนตุลำคมถงึกมุภำพนัธ์

T 
he world’s largest sugarcane processing 
plant, a Brazilian mill able to process 10 

million tonnes per year, has recorded a drop in 
cane crushing for the second consecutive season 
because of excessive dryness in Sao Paulo state, 
an executive said on September.

Brazil’s center-south, the world’s largest 
cane growing region, will likely have a smaller 
crop this year for the fourth consecutive year. 
Besides the weather, analysts blame factors  
including financially-troubled companies reducing 
investment.

But the owner of the mill, Sao Paulo-listed Sao 
Martinho SA , is one of the few companies in the 
Brazilian sugar industry that has stayed in the black, 
having reported profits for almost every quarter in 
the last four years, while maintaining normal levels 
of cane field renovation and crop care.

Sugar cane is loaded onto a truck in a field at the Sao Martinho sugar 
mill in Pradopolis, Brazil September 13, 2018. REUTERS/Paulo Whitaker

The mill’s cane crushing capacity will fall 
primarily because of drier soil caused by less 
rain, and contributing to a smaller crop, the 
executive said.

“It has been like that for the last four years 
or so - drier,” said Mário Ortiz Gandini, the head 
of Agriculture and Technology at Sao Martinho 
SA, which owns the mill in the municipality of 
Pradópolis, Ribeirão Preto region.

Gandini hopes the dryness is not a permanent 
trend, he told Reuters on the sidelines of an event 
organized by machine maker CASE IH [CNHCN.UL] 
to present a new cane harvester.

“I prefer to believe that this is temporary. I don’t 
think it is a new pattern,” Gandini said.

The Sao Martinho executive said that  
temperature fluctuations in the Pacific Ocean, 
which drive the climate phenomenon known as 
El Niño and La Niña, are impacting rain levels and 
are likely to blame for the dryness. The company 
uses data measuring Pacific Ocean temperatures 
to plan forward operations, he said.

The average cane production in the 135,000 
hectares around the Usina Sao Martinho in 
Pradópolis is likely to reach 85 tonnes per hectare 
in the current season, Gandini said - down from 
90 tonnes per hectare in the previous crop and 
a historic average of 95 tonnes per hectare.

Gandini said the center-south region’s 
fields were experiencing below-average rains 
and next year’s production will depend on rains 
from October to February.
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ถ้ำมองในเร่ืองผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น ก็ถือว่ำเป็นเรื่องที่ดี เพรำะจะช่วยให้
ชำวไร่มีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกส่วนนี้ แต่ถ้ำรำคำอยู่ที่ 700 - 800 บำทต่อตัน เพียงแค่
ผลผลติทีเ่พ่ิมข้ึนคงไม่เพียงพอทีจ่ะท�ำให้ชำวไร่อ้อยมกี�ำไร แนวทำงส�ำคญัคอืชำวไร่
อ้อยต้องลดต้นทุนต่อตันอ้อยให้ได้

กำรเก็บเกี่ยวหรือกำรตัดอ้อยส่งเข้ำโรงงำนน�้ำตำล เป็นขั้นตอนที่ใช้ต้นทุนสูง
ที่สุดมีสัดส่วนถึงร้อยละ 30 - 40 ของต้นทุนรวมทั้งหมด จึงเป็นเป้ำหมำยหลักที่
ชำวไร่จะต้องหำทำงลดต้นทุนในขั้นตอนนี้ให้ได้

รถตัดอ้อย เป็นตัวช่วยทีส่�ำคญัทีจ่ะช่วยลดต้นทนุ จำกทัง้กำรทดแทนแรงงำน 
กำรลดเวลำกำรท�ำงำน และลดควำมเสี่ยงต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรตัดอ้อยไม่ทันก่อน
จะหมดฤดูกำลเก็บเกี่ยว ซึ่งถ้ำมีอ้อยเหลืออยู่ในแปลงยิ่งท�ำให้ต้นทุนต่อตันอ้อยยิ่ง
เพิ่มขึ้นไปอีก

ถ้ำมำดูแหล่งท่ีมำของรถตัดอ้อยในปัจจุบันนี้ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
หลักๆ คือ ชำวไร่อ้อยรำยใหญ่ที่เป็นเจ้ำของรถตัดอ้อยเองและใช้ส่วนตัวเป็นหลัก 
ชำวไร่อ้อยที่เป็นเจ้ำของรถตัดใช้รับจ้ำงเป็นหลัก และรถตัดของโรงงำนน�้ำตำลที่น�ำ
ไปบริกำรให้กับชำวไร่อ้อยคู่สัญญำ 

คนที่มรีถตดัอ้อยอยูแ่ลว้คงไม่ยำกทีจ่ะหำทำงลดต้นทุน แต่คนที่ยงัไมม่รีถตดั
อ้อยซ่ึงเป็นกลุม่ใหญ่ทีส่ดุทีปั่จจบุนัยงัคงต้องใช้แรงงำนหรอืจ้ำงรถตดัมำตดัอ้อย กลุม่
นี้จะต้องมีกำรวำงแผนและคิดค�ำนวณกันแต่เนิ่นๆ ซึ่งมีอยู่สองแนวทำงคือ กำรจัด
จ้ำงรถตัดมำตัดให้ เรื่องนี้ต้องใช้เรื่องกำรวำงแผนและกำรติดต่อประสำนงำน กำร
เจรจำกับเจ้ำของรถตัดอ้อย โรงงำนน�้ำตำล หรือหัวหน้ำโควต้ำ ให้สำมำรถได้คิว
กำรตดัอ้อยทีส่อดคล้องกนัและตัดอ้อยในแปลงของเรำได้หมดก่อนจบฤดูกำล 

อกีแนวทำงหนึง่คอื กำรจดัซือ้รถตัดอ้อยมำใช้งำนเอง เรือ่งน้ีต้องค�ำนวณและ
ดูควำมเหมำะสมของพื้นที่ โดยจะต้องมีพื้นที่ใช้งำนให้เพียงพอกับศักยภำพของรถ
ตัดอ้อย เช่น รถตัดมีศักยภำพตัดได้ 10,000 ตันต่อปี ก็ต้องตัดให้ได้อย่ำงน้อย 
8,000 ตันต่อปีเป็นต้น และปัจจุบันนี้ บริษัทสยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ได้
มีกำรพัฒนำรถตัดอ้อยให้มีขนำดที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น ทั้งที่เป็นรถตัดอ้อยท่อน 
SH95 และเครื่องตัดอ้อยล�ำ SCR100 ต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ขนำด 95 แรงม้ำ ซึ่ง
เหมำะส�ำหรบัชำวไร่อ้อยขนำดกลำงต้ังแต่ 3,000-7,000 ตันต่อปี ทัง้แบบรำยเดีย่ว
หรือรำยกลุ่ม สำมำรถเป็นเจ้ำของรถตัดได้ง่ำยขึ้นและใช้งำนได้คุ้มค่ำยิ่งขึ้น

กำรเตรียมแปลงปลูกอ้อยให้พร้อมก็เป็นอีกเรื่องที่ส�ำคัญของคนที่จะใช้รถตัด
อ้อยทัง้เจ้ำของรถตดัอ้อยและคนท่ีต้องกำรจ้ำงรถตดัอ้อย ถ้ำมกีำรเตรยีมแปลงอ้อย
ให้พร้อมต่อกำรใช้รถตัดอ้อยจนสำมำรถใช้รถตัดอ้อยได้ตำมศักยภำพ ก็จะช่วยให้
ลดเวลำกำรตดัอ้อย ลดกำรสญูเสยีผลผลติอ้อย ลดอัตรำกำรกนิน�ำ้มนั และลดกำร
สึกหรอของรถตัดอ้อย ซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนกำรตัดอ้อยได้ และถ้ำผู้ที่เก่ียวข้อง
ในกำรส่งเสริมกำรใช้รถตัดอ้อยและกำรตัดอ้อยสด ใช้แนวทำงนี้ในกำรปรับอัตรำ
ค่ำจ้ำง เช่น ถ้ำแปลงไหนเตรียมแปลงดี เหมำะกับกำรใช้รถตัดอ้อย ก็ลดอัตรำค่ำ
จ้ำงลง แบบนี้ก็จะช่วยให้ชำวไร่อ้อยกลับมำเน้นเตรียมแปลงเพื่อใช้รถตัดอ้อยกัน
มำกขึน้ ก็จะช่วยให้กำรใช้รถตดัอ้อยและกำรตดัอ้อยสดของไทยเพิม่ได้เรว็ขึน้

กำรเตรียมแปลงในระยะเร่งด่วนทีจ่ะต้องเร่ิมตัดปลำยปีนี ้ก็คงต้องไปดูในแปลง
ว่ำมอีะไรบ้ำงทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อกำรใช้รถตดัอ้อย เช่น ตอไม้ หิน เถำวลัย์ รวมถึง
มอีะไรบ้ำงทีจ่ะช่วยส่งเสรมิให้กำรใช้รถตดัอ้อยท�ำงำนมปีระสทิธภิำพยิง่ข้ึน เช่น กำร
ท�ำสนัร่อง  และกำรสำงใบอ้อย เป็นต้น ซึง่บรษิทัสยำมคโูบต้ำคอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด ได้
มีกำรพัฒนำเคร่ืองสำงใบอ้อยตรำช้ำง รุ่น SLR110H ส�ำหรับต่อพ่วงแทรกเตอร์ขนำด 
24 - 27 แรงม้ำ นอกจำกจะช่วยเสริมประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของรถตัดอ้อยแล้ว
ยงัส่งเสริมกำรตดัอ้อยสดและอ้อยสะอำดซึง่จะช่วยให้ชำวไร่ได้รำคำอ้อยดขีึน้

ส่วนในระยะยำว ก็ต้องมำดูเรื่องผังแปลง ขนำดแปลง และระยะปลูก รวมถึง
รูปแบบกำรปลูกทั้งระบบที่ต้องสอดคล้องและเกื้อหนุนกันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำร 
เตรยีมแปลงจนถงึกำรส่งอ้อยเข้ำโรงงำน ถ้ำท�ำได้แบบนีไ้ม่เพยีงแต่จะช่วยให้ใช้รถตดัได้
มปีระสทิธภิำพแล้วยงัช่วยลดต้นทนุ และเพิม่ผลผลติในระยะยำว ได้อย่ำงยัง่ยนื
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พร้อมก่อน คุ้มกว่า
เตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาลตัดอ้อย
More ready, more worthwhile  
Prepare to enter the sugarcane  
harvest season

รถตัดอ้อยคูโบต้ำ SH95

ถ้  าพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมอ้อยในช่วงนี้คงไม่พ้นเร่ืองราคา
อ้อยปลายปีน้ีที่คาดว่าจะตกต�่า ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการ

เพิ่มข้ึนของปริมาณน�้าตาลท้ังโลก โดยเฉพาะของอินเดียและของไทย 
ที่ได้รับผลดีจากสภาพอากาศที่เกื้อหนุนท�าให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมา และยังคาดการณ์ว่าปลายปี
นี้ผลผลิตก็ยังดีอยู่



T 
he topic of most concern as regards the 
sugarcane industry today focuses on the 

speculation of low prices at the end of this year as a 
result of the increase in sugar amounts worldwide. 
Owing to the good weather particularly in India 
and Thailand, the yield per rai has continued to 
grow since the previous season and is expected to 
remain positive towards the end of this year. This  
increase is considered beneficial as it helps farmers 
earn greater income. However, if the price stays at 
700 to 800 baht per ton, an increase in productivity 
by itself might not be sufficient for sugarcane farmer 
to make a profit. One significant recommendation 
is that sugarcane farmer must lower the Cost per 
ton of cane.
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The sugarcane harvester and transport to the sugar factory  
constitutes the stage with the highest costs at 30-40% of the total cost. 
Therefore, the main goal for sugarcane farmer to identify how to reduce 
the costs incurred during this process.

A sugarcane harvester is a great tool to reduce costs as it replaces 
labour, reduces working time and risk, especially the risk regarding the 
inability to harvest all the sugarcane within the harvesting season. If 
there is any sugarcane left in the plantation, that means the cost per 
cane will rise even more.

As concerns the current source of the sugarcane harvester, this 
can be divided into three main categories: the main sugarcane farmer 
owning a sugarcane harvester and using it mainly for personal purposes, 
sugarcane farmer owning a sugarcane harvester to mainly use as  
contractors, and a harvester owned by the sugar factory to provide service 
for sugarcane farmer who are partners of contract.

Those who already own Sugarcane harvesters will not find it 
difficult to reduce costs; however, those who don’t – who constitute 
the largest group still reliant on human labour or on hiring a harvester 
– need to make their plans and calculations at an early stage. There are 
two guidelines. The first is hiring a harvester. This involves planning and 
coordination, negotiation with the owner of harvesters, sugar factory or 
sugarcane quota header in order to arrange the corresponding queue 
for harvesting and finishing harvesting before the end of the season. The 
second guideline is to purchase a sugarcane harvester. This is necessary 
to calculate and consider the appropriateness of areas to ensure that 
there is a sufficient work area for the capability of a sugarcane harvester. 
For example, if a sugarcane harvester has the ability to cut 10,000 tons 
of cane per year, it must cut at least 8,000 tons per year. At present, SIAM 
KUBOTA Corporation Company Limited has developed the sugarcane 

harvester models SH95, Sugarcane cut remover model SCR100 attached 
with 95 horsepower tractors. This suits sugar sugarcane farmer of  
medium size producing 3,000 to 7,000 tons of cane per year. Both  
individual or groups of farmers are able to own harvesters more easily 
and make more use out of them.

Preparation of a cane plot is a significant issue for those who use a 
harvester – for both the owners and the hirers. If the cane plot is ready for 
the harvester to work on according to its capacity, it will reduce harvesting 
time, reduce of loss of cane, reduce of fuel consumption rate, and the wear 
and tear of the harvester, and will help lower the harvesting cost.

If those responsible for promoting the use of harvesters and the 
harvest of fresh cane follow the guidelines in adjusting the hiring rate, for 
example, the hiring price will be reduced for well-prepared plots suitable 
for the use of harvesters. This will encourage sugarcane farmer to focus 
on preparing plots for harvesters, allowing the use of harvesters and the 
harvest of fresh cane in Thailand to expand quicker. 

To prepare a plot in the vital phase before the harvest at the end 
of this year, it is important to find out what hindrances could arise for 
the use of harvesters such as stumps, stones, and creeping plants, as 
well as discover what enhances the efficiency of harvesters such as building 
ditches and combing sugarcane leaves removers. SIAM KUBOTA Corporation  
Company Limited has developed Tra Chang Sugarcane leaf remover 
SLR110H [combing machine] to attach to 24-27 horsepower tractors. In 
addition to strengthening the work efficiency of sugarcane harvesters, 
this tractor promotes the harvest of fresh and clean sugarcane, helping 
farmers to gain better prices for their sugarcane. 

As regards the long term, it is important to consider the plot plan, plot 
size, crop spacing, as well as the entire system of the plantation pattern that 
has to be in line and support each other in every step, starting from soil 
preparation of the plot to the transport of the sugarcane to factories. If 
this is carried out successfully, it will lead to the efficient use of harvesters, 
reduce costs, and increase productivity in the long term sustainably. 

เครื่องตัดอ้อยตรำช้ำง SCR100

เครื่องสำงใบอ้อยตรำช้ำง SLR110H

เครื่องสำงใบอ้อยตรำช้ำง SLR110H



เคเค เพื่อนแท้เกษตรกรไทย
True Friend of Thai Farmers

มุ่งเน้นในด้ำนทีช่่วยให้เกษตรกรท�ำงำนได้เบำแรงขึน้ 
ท�ำงำนได้ง่ำยข้ึน เป็นเครือ่งทุน่แรงทีเ่พ่ิมประสทิธภิำพ
กำรท�ำงำน ท�ำงำนได้มำกขึน้ ท�ำงำนได้เรว็ขึน้ ในเวลำที่
มอียูจ่�ำกดั  ซ่ึง เคเค เน้นหนกัในเรือ่งกำรพฒันำอปุกรณ์
ทำงกำรเกษตรแบบไม่หยุดนิ่ง ด้วยประสบกำรณ์กำร
ท�ำงำนมำกกว่ำ 35 ปี และจ�ำหน่ำยมำแล้วมำกกว่ำ 
1,000,000 เครื่อง ทั่วโลก รวมถึงยังมีทีมงำนไว้คอย
ดแูลบรกิำรหลงักำรขำยให้พ่ีน้องเกษตรกรและลกูค้ำได้
ไว้วำงใจ  ทำง เคเค ผลติอปุกรณ์เกีย่วกบั กำรเตรยีม
ดินในกำรปลูกพืชทุกชนิด และอุปกรณ์กำรปลูกอ้อย  
เครื่องมือบ�ำรุงอ้อย และเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่ง
ยึดมั่นอยู่ในนโยบำยที่ว่ำ

ผลิตสินค้ำคุณภำพ ส่งมอบตรงเวลำ 
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ พัฒนำ
อย่ำงต่อเน่ือง สูม่ำตรฐำนเกษตรสำกล
“ “
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เ  คเค K ค�าแรกมาจาก “ เกษตร”  K ค�าที่สองมาจาก “ กลการ ” ซ่ึง

ทางเรามีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงการเกษตร

ติดกับรถแทรกเตอร์



True Friend of Thai Farmers

K 
.K. - The first K. come from Kaset which mean 
agriculture in Thai language the second K. 

come from Kollakarn which mean mechanic.
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We are professional for manufacturing the 
implement for tractors. We continue developing 
for the best of performance of the implement, 
increase capability and effective for time limitation 
condition. We had experienced more than 35 
years and sold over 1,000,000 units around the 
world. We also have after sales service teams 
for customer which can rely on our product and 
service. K.K. produce various kind of product 
such as soil preparation, sugarcane planter- 
maintenance- fertilizer and harvester with the 
policy “Best quality, delivery on time, customer 
satisfaction, keep developing to international 
standards”.

K.K KASETKOLLAKARN BANPONG CO.,LTD.
171 Moo 3 BERK PRAI, BANPONG, RATCHABURI 70110
TEL. 032-330088, 032-330120, FAX. 032-330119
E-mail : sales@kkkasetbanpong.com
www.kkbanpong.com



ความสามารถในการแข่งขันการผลิตน�้าตาลไทย 

เปรียบเทียบกับตลาดน�้าตาลโลก
The Competitive Capability of Sugar Production 
in Thailand in Comparison with the World Sugar 
Market
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Thailand (NRCT),



ความสามารถในการแข่งขันการผลิตน�้าตาลไทย 

เปรียบเทียบกับตลาดน�้าตาลโลก

ส่วนผู้ทีม่ำจะมำค�ำตอบได้ทีท่ีส่ดุ คงไม่ใช่ใครอืน่นอกจำก ดร.พพิฒัน์ วรีะถำวร 
กรรมกำรสมำคมนกัวชิำกำรอ้อยและน�ำ้ตำลแห่งประเทศไทย และผูท้รงคุณวฒุิ
สำขำเกษตรศำสตร์ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ที่มำกประสบกำรณ์
ในวงกำรอ้อยและน�้ำตำลไทย ตั้งแต่กำรร่วมงำนด้ำนวิจัยและพัฒนำให้กับน�้ำตำล
วังขนำย บริษัทด้ำนน�้ำตำลชื่อดัง นอกจำกนี้ยังเคยเป็น ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัย
อ้อยและน�ำ้ตำลทรำย มลูนธิเิพือ่สถำบันวจิยัอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย ก่อนมำร่วมงำน
กบัส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) และภำยหลงัได้
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรด้ำนวิจัยและพัฒนำของบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนำอ้อย
และน�้ำตำล จ�ำกัด ทั้งยังเคยร่วมงำนกับ บมจ. ปตท.เคมิคอล ก่อนที่จะท�ำงำนเป็น
นักวิชำกำรอิสระ ในปัจจุบัน

อ้  อยเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยผลิตอ้อยเป็นอันดับ 4 ของโลก และ
เป็นผู้ส่งออกน�้าตาลอันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล อย่างไรก็ตามหลายชาติก็ผลิตน�้าตาลออก

มาแข่งขัน สิ่งนี้สะท้อนได้จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐ ท่ีระบุว่าผลผลิตน�้าตาลสู่ตลาดโลกก�าลังมีปริมาณ
มากข้ึน โดยมีน�้าตาลในสต็อกเกือบ 50 ล้านตัน ส�าหรับฤดูกาลปี 2561-2652 จนส่งผลกระทบต่อราคาอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเกษตรกรและผู้ผลิตไทยจึงควรหันกลับมาทบทวนตัวเอง ว่าเราอยู่ ในต�าแหน่งใดของโลก น�้าตาล
จะยังเป็นสินค้า เศรษฐกิจหลักได้อีกนานเพียงใด และถ้าหากยังยืนยันในแนวทางเดิมไทยมีวิธีการใดที่จะปรับตัวให้เข้า
กับ แนวโน้มในอนาคต เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ก้าวทันต่อกระแสโลก

“ไทย” ผู้ผลิตและผู้ส่งออกน�้าตาลแถวหน้าของโลก
หำกพูดถึงแง่ของกำรผลิต ดร.พิพัฒน์ เผยว่ำ ขณะนี้บรำซิลเป็นผู้ผลิตอ้อย

น�้ำตำลอันดับ 1 อยู่ที่รำว 700 ล้ำนตัน ต่อปี ตำมมำด้วยอินเดีย ที่กว่ำ 300 ล้ำน
ตัน ส่วนอันดับ 3 และ 4 อยู่ในระดับใกล้เคียงกันที่หลัก 100 ล้ำนตัน แต่เมื่อปี
กำรผลิต 2560 ไทยได้แซงหน้ำจีนมำอยู่ที่ 135 ล้ำนตัน ดังนั้นไทยจึงครองอันดับ 
3 ขณะที่จีนอยู่ในอันดับ 4

ดร.พิพัฒน์ อธิบำยอีกว่ำ แม้ตัวเลขดังกล่ำวอำจมองดูแล้วสูงมำก แต่น�้ำตำล
ที่ได้ออกมำ คิดเป็นเพียง 10-14% ของผลผลิตอ้อยน�้ำตำล อย่ำงเช่น บรำซิล ที่
ผลิตอ้อยน�้ำตำลได้ 700 ล้ำนตัน ก็จะผลิตน�้ำตำลที่ 70-80 ล้ำนตัน ซึ่งผลผลิต
น�้ำตำลสุทธิของบรำซิลเหลืออยู่ที่ 35 ล้ำนตันน�้ำตำล เนื่องจำกน�้ำตำลอีกครึ่งหนึ่ง
น�ำไปใช้ผลิตเอทำนอลเสียหมด ถึงอย่ำงนั้น บรำซิลก็ยังเป็นผู้ส่งออกน�้ำตำลอันดับ 
1 ของโลกอยู่ดี

เมื่อพูดถึงแง่ของกำรส่งออก ไทยขยับขึ้นมำเป็นผู้ส่งออกน�้ำตำลอันดับ 2 
เนือ่งจำกตวัเลขกำรผลติเมือ่ปี 2560 เผยว่ำ ไทยผลติน�ำ้ตำลได้ 14 ล้ำนตนัน�ำ้ตำล 
แต่น�ำไปบริโภคในประเทศที่ 2.5 ล้ำนตันน�้ำตำล และส่งออกมำกถึง 11.5 ล้ำนตัน
น�้ำตำล และเกือบทั้งหมดของน�้ำตำลไทย ถูกส่งออกไปยังเอเชีย เหตุนี้ท�ำให้ไทย
เป็นผู้ส่งออกน�้ำตำลเบอร์ 1 ของทวีป

ส่วนจนี ทีผ่ลติน�ำ้ตำลได้ประมำณ 12 ล้ำนตนัน�ำ้ตำลนัน้ น�ำน�ำ้ตำลไปบรโิภค
ในประเทศเสยีทัง้หมด ขณะทีเ่ดยีวกนั ออสเตรเลยี ผลติน�ำ้ตำลได้ 4 ล้ำนตันน�ำ้ตำล 
และแม้ว่ำส่งออกน�้ำตำลจ�ำนวนนี้ถึง 80%หรือที่ประมำณ 3 ล้ำนตันน�้ำตำล แต่
ก็ยังน้อยกว่ำไทยมำก

“เพรำะฉะนั้นถ้ำเรำพูดว่ำ บรำซิลคือยักษ์ใหญ่ เขำยักษ์ใหญ่ในซีกโลกตะวัน
ตก ประเทศไทยเรำกยั็กษ์ใหญ่ในซกีโลกตะวนัออกนะครบั” ดร.พพิฒัน์ กล่ำว

อย่ำงไรก็ดี ดร.พิพัฒน์ ให้ข้อมูลอีกว่ำ บำงตลำดในเอเชีย ก็มีกำรแข่งขัน
กันบ้ำงเนื่องจำก กำรบริโภคน�้ำตำล ขึ้นอยู่กับคุณภำพน�้ำตำล และรำคำ ดังนั้น
ในตลำดบำงแห่ง อย่ำง เกำหลีใต้ รัสเซีย หรือแม้แต่ตะวันออกกลำง ก็จะพบว่ำ
มีน�้ำตำลจำกประเทศอื่นๆ เข้ำไปแย่งส่วนแบ่งเช่นกัน แต่ตลำดที่อยู่ใกล้กัน ไทยก็
เรียกได้ว่ำเป็นเจ้ำของเอเชีย

ชูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดันขีดการแข่งขัน
ถึงอย่ำงน้ัน สิ่งหน่ึงที่ ดร.พิพัฒน์ กังวลว่ำจะลดขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของน�้ำตำลไทยในตลำดโลก คือ รำคำน�้ำตำล เนื่องจำกขณะนี้ต้นทุนกำร
ผลติน�ำ้ตำลบ้ำนเรำอยูท่ี ่0.13-0.15 ดอลลำร์สหรฐัต่อปอนด์ (9.29-10.72 บำทต่อ
กิโลกรัม) แต่รำคำน�้ำตำลในตลำดอยู่ที่ 0.11 ดอลลำร์สหรัฐต่อปอนด์ (7.86 บำท
ต่อกิโลกรัม) ดังนั้นสิ่งทีท�ำได้คือกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต เพื่อให้ต้นทุน
ดังกล่ำวลดต�่ำกว่ำรำคำตลำดโลก

ดร.พิพัฒน์ กล่ำวต่อไปว่ำ กำรผลิตอ้อยต่อไร่ของไทยจะต�่ำกว่ำบรำซิลเพียง
นิดเดียว โดยบรำซิลและออสเตรเลียอยู่ที่ 13-14 ตันต่อไร่ ขณะที่ไทยอยู่ที่ 12.5 
ตันต่อไร่ ส่วนปริมำณสัดส่วนน�้ำตำลในอ้อย ไทยท�ำได้น้อยกว่ำคู่แข่งเล็กน้อยเช่น
กัน โดยบรำซิลและออสเตรเลีย อยู่ที่ 13-14% แต่ไทยอยู่ที่ 12% นอกจำกนี้ สถิติ
จำกภำครัฐ เผยว่ำ กำรสัดส่วนกำรสกัดน�้ำตำลของโรงงำนไทย อยู่ท่ี 108-109 
กิโลกรัมต่อตันอ้อย ขณะที่บรำซิลและออสเตรเลียอยู่ที่ 120-130 กิโลกรัมต่อตัน
อ้อย เท่ำกับว่ำท�ำได้น้อยกว่ำประมำณ 10 กิโลกรัมต่อตันอ้อย แม้ฟังดูต่ำงกันไม่

มำก แต่เมื่อน�ำตัวเลขทั้งหมด ตั้งแต่ผลผลิตอ้อยต่อไร่ ปริมำณสัดส่วนน�้ำตำลใน
อ้อย และกำรสกัดน�้ำตำลมำคูณกัน จะพบว่ำ ประสิทธิภำพของไทยต�่ำกว่ำคู่แข่ง 
ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้นไปด้วย

“หลำยคนในประเทศไทยเรำ มักจะคุยกันแต่เพียงรำคำอ้อย หรือต้นทุนอ้อย 
แต่จริงๆ ถ้ำเรำจะพูดถึงกำรแข่งขันทั้งหมด เรำควรจะดูต้นทุนกำรผลิตน�้ำตำลต่อ
ตนัน�ำ้ตำล แล้วค่อยค�ำนวณกลบัไปว่ำ เรำควรจะให้ต้นทนุอ้อยเท่ำไหร่ ผลติน�ำ้ตำล
เท่ำไหร่” ดร.พิพัฒน์ กล่ำว

ดร.พิพัฒน์ มองอีกว่ำ ที่ผ่ำนมำ กำรประเมินปริมำณผลผลิตที่ไม่ตรง และ
มีปริมำณเกินคำด จำกสภำพฝนที่มำกกว่ำปกติ ท�ำให้ตลำดโลกเกิดภำวะ Over 
Supply จึงเป็นสำเหตุให้รำคำน�้ำตำลต�่ำลงด้วย โดยจะเห็นได้ว่ำ ไทยเคยผลิตอ้อย
น�้ำตำลได้ที่ประมำณ 100 ล้ำนตัน แต่เมื่อปีที่แล้ว กลับท�ำได้ถึง 135 ล้ำนตัน 
ผลผลิตท่ีเกินออกมำถึงเกือบ 40% แน่นอนว่ำ ย่อมส่งผลต่อกำรสต็อกน�้ำตำล 
และด้ำนอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทำน

จบัมอืรฐั-เอกชน-วชิาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยอ้ีอยน�า้ตาล
พันธุ์อ้อยก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่มีผลต่อกำรผลิตน�้ำตำล ซึ่งพันธุ์อ้อยที่ปลูกกัน

ในขณะนี้ก็มีศักยภำพดีมำก ขณะเดียวกัน กำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์อ้อยของไทย
ก็ไม่น้อยหน้ำชำติอื่น โดยเฉพำะในเอเชีย ดร. พิพัฒน์ ยกตัวอย่ำงว่ำ อ้อยพันธุ์
ขอนแก่น 3 พันธุ์แอลเค 92-11 ในแปลงปลูกทดลอง ท�ำผลผลิตได้ถึง 15-20 ตัน
ต่อไร่ แต่เหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ชำวไร่มีผลผลิตเพียง 12-13 ตันต่อไร่ อำจเป็นสภำพ
ภูมิอำกำศ ขณะที่อีกเหตุผลหนึ่ง คือ ช่องว่ำงของกำรรับและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรปลูก อำทิ กำรเตรียมดิน และกำรใส่ปุ๋ย ที่ยังบกพร่องไป กำรน�ำตัวอย่ำงจำก
ชำวไร่ทีท่�ำผลผลิตได้สูงให้ชำวไร่คนอืน่ๆ ท�ำตำม ผ่ำนกระบวนกำรของรฐับำล หรอื
สมำคมของเกษตรกรและนักวิชำกำร

ดร.พพัิฒน์ บอกว่ำ กำรตดัและเกบ็เกีย่วอ้อยให้ถกูวธิ ีกมี็ผลต่อปรมิำณสดัส่วน
น�ำ้ตำลด้วย เพรำะถ้ำหำกตดัอ้อยไม่ชดิดนิ โดยห่ำงเพยีงแค่ 5-10 เซนตเิมตร เท่ำกบั
ทิ้งผลผลิตไปถึง 300-500 กิโลกรัม หรือคิดเป็นเงินถึง 400 บำท ไม่ใช่แค่นั้นโคน
อ้อยก็เป็นส่วนทีห่วำนทีส่ดุด้วย กำรตดัไม่ชดิดนิจงึเสยีน�ำ้ตำลในจดุนีไ้ป สิง่นีย้งัไม่
นบัรวมกับกำรเผำอ้อยแล้วทิง้ไว้ ทีท่�ำให้น�ำ้ตำลในอ้อยลดลงไปถงึวนัละ 0.5-1%

“เรำยังมีจุดที่สูญเสีย หรือ Lost ทั้งในไร่และในโรงงำนอีกเยอะมำก เพรำะ
ฉะนั้นถ้ำในระยะสั้น เรำลดกำรสูญเสียในไร่ กำรสูญเสียน�้ำตำลในโรงงำน เรำ
สำมำรถผลิตน�้ำตำลเพิ่มขึ้น 5-10% ของน�้ำตำลที่ผลิตในทุกวันนี้”

นอกจำกนี ้ดร.พพิฒัน์ ยงัได้ฝำกไปถึงหน่วยงำนรฐัว่ำ ควรเข้ำมำรณรงค์เร่ือง
กำรลดอ้อยไฟไหม้ ไปพร้อมๆ กับกำรหำเครื่องจักรส�ำหรับเก็บเกี่ยว และระบบจัด
เก็บอ้อยในหีบ เพื่อเพิ่มรำยได้ในระยะสั้นให้เกษตรกร

ถงึอย่ำงนัน้ ดร.พิพฒัน์เชือ่ว่ำ ไทยไม่ได้ขำดควำมรูเ้รือ่งนี ้แต่ยงัขำดกำรจดักำร
องค์ควำมรูท้ีดี่ ซึง่ต้องอำศยัควำมร่วมมอืจำกทกุฝ่ำย ทัง้ภำครฐั ภำคเกษตรกร และ
ภำควิชำกำร และวิธีน้ีจะช่วยให้อุตสำหกรรมอ้อยน�้ำตำลในประเทศไทยก้ำวหน้ำ
ไปเรื่อยๆ ไม่หยุดอยู่กับที่จนหลำยประเทศแซงหน้ำเหมือนอุตสำหกรรมและภำค
ส่วนอื่นๆ 
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“ไบโออีโคโนมี” ความหวังเพิ่มรายได้ชาวไร่-โรงงาน
เมือ่พดูถงึระบบแบ่งรำยได้จำกผลิตภัณฑ์น�ำ้ตำลของไทย ดร.พิพัฒน์ เล่ำให้

ฟังว่ำ รำยได้ในระบบมำจำกกำรขำยน�ำ้ตำลท้ังหมด โดยเงนิ 70% จะตกเป็นของ
ชำวไร่ ขณะที ่30% เป็นของโรงงำนน�ำ้ตำล เรยีกว่ำระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70-30 
ตวัอย่ำงเช่น ไทยผลิตน�ำ้ตำลได้ 10 ล้ำนตันน�ำ้ตำล โดยท่ีขำยออกไปทีน่�ำ้ตำลตนัละ 
10,000 บำท รำยได้ทัง้หมดคอื 100,000 ล้ำนบำท เกษตรกรทัง้ประเทศจะได้เงนิที่ 
70,000 ล้ำนบำท แต่ท่ีผ่ำนมำรำยได้น�ำ้ตำลลดลง ซึง่เป็นผลจำกรำคำในตลำดโลก 
ดงันัน้หนึง่วธิทีีจ่ะเพิม่รำยได้ในระยะยำว คือ กำรน�ำอ้อยน�ำ้ตำลไปผลติเป็นอย่ำงอ่ืน
ด้วย นอกจำกน�ำ้ตำลเพยีงอย่ำงเดยีว

ดร.พพัิฒน์เสริมว่ำ ขณะนี ้ภำครฐัมนีโยบำยทีพ่ยำยำมจะผลกัดนั เรยีกว่ำ “ไบ
โออีโคโนม”ี โดยอ้อยน�ำ้ตำลเป็นสนิค้ำยทุธศำสตร์ เนือ่งจำกมรีะบบกำรผลิตทีแ่น่นอน
อยูแ่ล้ว โดยเอกชนและภำครัฐจะน�ำน�ำ้ตำลไปเพิม่มลูค่ำ อย่ำงเช่น ไบโอพลำสตกิ 
เคมภีณัฑ์ไบโอ ซึง่อำจจะรำยได้ต่อไร่จำกเดมิน�ำ้ตำลตนัละ 10,000 บำท เพ่ิมเป็น 
15,000 บำท 20,000 บำท หรอืแม้แต่ 100,000 บำทต่อตันน�ำ้ตำล ขึน้อยู่กับชนิด
ผลติภัณฑ์ แต่ท้ังนี ้นีค่อืนโยบำยในระยะยำว 
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S 
ugar cane is an important industrial crop in Thailand 
as the country is the fourth largest sugar cane  

producer and the second largest sugar exporter in the world 
after Brazil. However, not only Thailand and Brazil but also 
many other countries are competitively producing sugar 
at present. According to information provided by the U.S. 
Department of Agriculture, sugar production for the world 
market is increasing, resulting in almost 50 million tons of 
the product in stock for 2018 to 2109. Since such a huge 
amount inevitably affects sugar prices, Thai farmers and 
manufacturers need to consider what position they are 
ranked in the world and for how long sugar will serve as a 
major economic product. If they keep working the same 

A highly experienced expert and independent academic on Thailand’s 
sugar cane and sugar production, Dr. Pipat Weerathaworn, a member of 
the Committe of Thailand Society of Sugarcane Technologists (TSSCT) 
and an agricultural professional in the National Research Council of 
Thailand (NRCT), has conducted research and development with the 
well-known Wang Khanai Sugar Factory. Before working with the National 
Science and Technology Development Agency (NSTDA) of Thailand, he 
was the director of the Sugar Cane and Sugar Research Institute Founda-
tion. Subsequently, he was the director of research and development for 
Mitr Phol Sugar Corp. and PTT Chemical Pl. Co. Ltd.

“Thailand”, The Leading Sugar Producer and Ex 
       porter in the World

In terms of sugar production, Dr. Pipat said that Brazil was currently 
ranked first because it produces about 700 million tons yearly. India is  
second with over 300 million tons of sugar exported. Thailand is in third place 
as it produced 135 million tons of sugar last year, followed by China, which 
exported 100 million tons.

Dr. Pipat explained that, despite a large amount, only 10 to 40% of sugar 
was successfully produced out of all the sugar cane grown. For instance, 
Brazil planted 700 million tons of sugar cane, resulting in 70-80 million tons 
of sugar. The net amount of sugar produced in Brazil, nevertheless, is only 
35 million tons because half of it is used for ethanol production. Brazil is still 
the first sugar exporter no matter what. 

With regard to the export of sugar, Thailand has recently been ranked 
second because the country produced 14 million tons of sugar last year, 2.5 
million tons of which was for local consumption while 11.5 million tons were 
exported. Most of the sugar produced here is generally sold in Asia, making 
Thailand the No. 1 sugar exporter in the region.

China normally produces about 12 million tons of sugar, but all is for 
local consumption. At the same time, 4 million tons of sugar are produced 
in Australia, and, although about 3 million tons or 80% of the product are for 
export, the total amount is still less than Thailand’s. 

“

“

“หลายคนในประเทศไทยเรา มักจะคุยกันแต่เพียงราคา
อ้อย หรือต้นทุนอ้อย แต่จริงๆ ถ้าเราจะพูดถึงการ
แข่งขันท้ังหมด เราควรจะดูต้นทุนการผลิตน�้าตาลต่อ
ตันน�้าตาล แล้วค่อยค�านวณกลับไปว่า เราควรจะให้
ต้นทุนอ้อยเท่าไหร่ ผลิตน�้าตาลเท่าไหร่” ดร.พิพัฒน์ 
กล่าว

way, how will Thailand adjust to future trends in order to 
enable the farmers and manufacturers to keep up with the 
rest of the world. 
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Promoting Production Effectiveness and Increasing     
      Competitive Capability

What makes Dr. Pipat especially concerned is the drop in Thailand’s 
production capability to compete against other countries in the world market. 
This is mainly caused by sugar’s price. Now, sugar production in Thailand costs 
between 0.13-0.15 US Dollar per pound (equivalent to 9.29-10.27 Baht per kilo), 
but the world market price of sugar is 0.11 US Dollars per pound (7.86 Baht 
per kilo). So, production effectiveness should be improved until the local cost 
becomes less than that of the world market.

Dr. Pipat added that sugar canes harvested in Thailand are a little less 
than in Brazil and Australia as the former produces 12.5 tons of sugar canes 
per hectare while the latter gets 13 or 14 tons per hectare.  In terms of sugar 
proportion found in sugar canes, the sugar canes planted in Thailand have 12% 
of sugar while those from Brazil and Australia have 13-14%. In addition, a govern-
mental statistical report points out that sugar factories in Thailand can extract 
108-109 kilograms of sugar from one cane while those in Brazil and Australia 
can obtain 120-130 kilograms. Although the proportion does not make much 
difference, the effectiveness of Thailand’s sugar production is lower than that 
of other countries when the production of sugar canes per hectare, and the 
proportion and extraction of sugar in sugar canes are taken into consideration. 
These factors increase production costs, as well. 

“Many Thai people usually talk about sugar cane prices or costs per 
capital. As a matter of fact, if we talk about overall competition, we should 

Public, Private & Academic Cooperation to Promote  
        Sugar & Sugar Cane Technology

Types of sugar canes are also a crucial factor in sugar production. Sugar 
canes planted in Thailand now are very good. At the same time, the research 
and development of sugar canes in Thailand is not inferior to that in other 
countries, especially in Asia. Dr. Pipat gave an example of Khon Kaen sugar 
canes 3 and LK 92-11 in experimental planting lots. The two types yield 15-20 
tons of sugar canes per hectare. However, the reason why farmers have only 
12-13 tons of sugar canes per hectare is because of weather conditions and 
problems with passing on knowledge of sugar cane plantation, such as soil 
preparation, fertilizer use and learning from successful farmers promoted by 
public campaigns or agricultural groups and academics.

Dr. Pipat explained that proper harvesting of sugar canes also affected 
sugar proportion since a farmer who cuts the base of a sugar cane 5-10 cms. 
from the soil will leave 300-500 kilograms of the product worth 400 Baht. 
Moreover, the base of the sugar cane is the sweetest part. To make things 
worse, some farmers burn down sugar canes and leave them before harvesting, 
reducing sugar proportion to 0.5-1% per day.

“We’ve lost a lot both in sugar plantations and factories. So, if we try 
to prevent losing sugar proportion, both in the farm and factory, even in the 
short term, we can produce 5-10% of sugar more than the amount we obtain 
right now,” explained Dr. Pipat.

In addition, Dr. Pipat asked the relevant public agencies to campaign 
against burning sugar cane plantations and to introduce a harvesting machine 
and a chest to stock the product. Doing so will boost the farmer’s income even 
in the short term.

Dr. Pipat said that he believed that Thailand did not lack the knowledge, 
but needed an effective management system, which would rely on public 
sectors, farmers and academics. Their cooperation would help advance the 
sugar and sugar cane industry in Thailand continuously until the country 
supersedes others.

“Bioeconomy”, a New Hope for Farmers and Factories
Dr. Pipat pointed out that, if one talked about income sharing systems 

of sugar products in Thailand, this income depended entirely on sugar sales. 
70% of the income belongs to farmers and 30% to sugar manufacturers. For 
instance, if Thailand produced 10 million tons of sugar, each of which could be 
sold for 10,000 Baht, then the total income would be 100,000 million Baht. 
70,000 million Baht of the total income would belong to all the farmers in the 
country. However, in the past years, the income from selling sugar dropped 
due to the world market’s price. One solution to boost income in the long run 
is to transform sugar canes into other kinds of products besides sugar.

Dr. Pipat finally added that the government currently had a campaign 
called, Bioeconomy, of which sugar and sugar canes are major goods because 
production systems are consistent. Public and private sectors can add value 
to sugar by transforming it into bioplastic or biochemical products, which will 
increase income from 10,000 Baht to 15,000 to 20,000 Baht or even 100,000 
Baht per ton of sugar. Although the price depends on product types, the idea 
can be implemented as a long-term policy.

“So, if we say that Brazil is the biggest sugar exporter in the west then 
Thailand is the biggest in the east,” said Dr. Pipat.

However, Dr. Pipat added that some Asian markets were competitive 
because sugar consumption depended on the product’s quality and price. 
Consequently, some markets in South Korea, Russia or the Middle East enjoy 
sugar imported from other countries. Yet, in comparison with its neighboring 
markets, Thailand still owns Asia in terms of sugar exports. 

consider sugar production costs per ton. Then, we will think about the cost 
of sugar cane and sugar production,” stated Dr. Pipat.

Dr. Pipat also considers that, in the past, imprecise product evaluation and 
excessive production due to too much rain caused an oversupply in the world 
market and lowered the price of sugar. Thailand once produced a hundred 
million tons of sugar, but, it managed to reach 135 million tons last year, an 
equivalent of almost 40%. Certainly, it affects sugar stocks and other elements 
of the supply chain.



กำรผลิตน�ำ้ตำลเป็นควำมส�ำเรจ็เชงิพำณชิย์ทีย่อดเยีย่มด้ำนหนึง่ของประเทศไทย 
ในตลำดน�้ำตำลทั่วโลก ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน�้ำตำลอันดับสองของโลกรองจำก
บรำซิล และมโีรงงำนผลติน�ำ้ตำลขนำดใหญ่ทีส่ดุในโลกทีจ่งัหวดันครสวรรค์ซึง่อยูห่่ำง
จำกกรุงเทพฯ ไปทำงเหนือ 200 กิโลเมตร กลุ่มบริษัท KTIS เป็นเจ้ำของโรงงำน 
ดังกล่ำวพร้อมโรงงำนอีก 2 แห่งของบริษัทได้เพิ่มผลผลิตของโรงงำนเพื่อรองรับ
ควำมต้องกำรท่ีเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยทยอยเพิ่มก�ำลังกำรผลิตจำกระดับ 
11,500 ตันไปสู่ระดับ 88,000 ตันต่อวัน กำรท�ำไร่อ้อยของเกษตรกรคู่สัญญำของ 
KTIS ก็ได้ปรับเปล่ียนจำกกำรใช้แรงงำนจ�ำนวนมำกมำใช้เครื่องจักรอุปกรณ์มำก
ข้ึนเพื่อท่ีจะรองรับผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นถึง 8 เท่ำ และอัตรำผลผลิตที่สำมำรถน�ำส่ง
เข้ำสู่โรงงำนได้เพิ่มสูงขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นผลจำกอุปกรณ์อย่ำงเช่นรถตัดอ้อยรุ่น 
Austoft® A8000 ของ Case IH 

KTIS ได้รับประสบกำรณ์จำกรถตัดอ้อยรุ่น Austoft 8000 ว่ำเป็นอุปกรณ์
ขั้นสูง มีผลิตภำพ และมีควำมน่ำเชื่อถือมำกที่สุดในตลำดเป็นครั้งแรก โดยในตอน
แรกที่พิจำรณำซื้อรถตัดอ้อยนั้น พวกเขำยังดูต่อต้ำนเสียด้วยซ�้ำ KTIS ค�ำนวณว่ำ
อุปกรณ์จะต้องสำมำรถเก็บเกี่ยวอ้อยได้ 300 ตันของต้นอ้อยต่อวันเพ่ือให้ได้รับ
ควำมคุ้มค่ำของอุปกรณ์ แต่เดิมแรงงำนหนึ่งคนมีอัตรำกำรเก็บเกี่ยวที่ 1 ตันต่อวัน 
หรือ 2 ตันถ้ำเก็บเกี่ยวได้ง่ำยขึ้นโดยกำรเผำไปด้วย ซึ่งรถตัดอ้อยจะต้องท�ำงำนให้
ได้เท่ำกับแรงงำน 150 ถึง 300 คน หำกคิดว่ำเครื่องเก็บเกี่ยวไม่มีทำงท�ำได้ตำม
ระดับอัตรำผลผลิตดังกล่ำว KTIS ก็จะเลิกพิจำรณำซื้อทันที 

ทัง้นี ้รถตดัอ้อยเครือ่งแรกของบรษัิทได้ซ้ือเครือ่งจกัรมอืสองมำจำกออสเตรเลยี 
ซึง่ท�ำงำนได้ตำมเป้ำหมำยทัง้หมดของพวกเขำ ปัจจบุนั KTIS ใช้เครือ่งเกบ็เก่ียว Case 
IH มอืหนึง่ทีซ่ือ้มำจำกศนูย์กระจำยสนิค้ำระดบัภมูภิำคในกรงุเทพของ Case IH ซึง่
ให้อตัรำผลผลติในกำรเกบ็เกีย่วทีด่ขีึน้ ฤดเูกบ็เกีย่วมข้ีอจ�ำกดัของช่วงเวลำทีส่ัน้ ซึง่
อยูท่ีป่ระมำณ 130 วนั ซึง่รถตดัอ้อยช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยได้ง่ำยขึน้ นอกจำกนี ้ยัง
เข้ำมำช่วยแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนและปัญหำกำรเผำอ้อยซึง่ท�ำให้หน้ำดนิเกดิ
ควำมเสยีหำยในเชงิควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและเป็นสำเหตขุองมลพษิทำงอำกำศ 
กำรใช้เครื่องเก็บเกี่ยวจึงช่วยให้ผลต่อสภำวะโลกร้อนนั้นได้ลดลงอย่ำงมำก

เครื่องเก็บเกี่ยว Austoft 8000 Series เป็นเครื่องเก็บเกี่ยวที่ท�ำได้ตำมควำม
ต้องกำรด้ำนประสิทธิภำพตลอดเวลำและอัตรำผลผลิตได้มำกที่สุดจำกกลุ่มเครื่อง
เก็บเกี่ยวที่มีอยู่ทั้งหมด รถตัดอ้อยรุ่น 8000 Series ออกแบบมำเพื่อกำรเก็บ
เกี่ยวในไร่แบบแถวเดียวที่มีระยะห่ำงแถวท่ี 1.5 เมตร หรือแบบแถวคู่ ซึ่งเหมำะ
ส�ำหรับพื้นที่กำรผลิตขนำดใหญ่ โดยสำมำรถรองรับกำรผลิตได้ผลสูงสุดถึง 100 
ตันอ้อยต่อชั่วโมง

 สมรรถนะและควำมน่ำเชือ่ถอืทีย่อดเยีย่มของ Austoft 8000 มำจำกกำรรวม
กนัของปัจจยัต่ำงๆ อันได้แก่ เครือ่งยนต์ทรงพลงัขนำด 353 แรงม้ำพร้อมเทคโนโลย ี
Smart Cruise ซึ่งปรับควำมเร็วรอบ (rpm) ของเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ กำรเน้น
ควำมส�ำคัญที่ระบบไฮดรอลิกน้อยลงและลดกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง 0.7 
ลติรต่อตนัของต้นอ้อย ชดุตวัแยกใบอ้อยขนำด 45 องศำพร้อมขอบหมนุวนตวันอก 
ระบบกำรท�ำควำมสะอำด Antivortex ในชุดแยกขจัดตัวหลัก ควำมเร็วชุดตัวสับสูง
ขนำด 205 รอบต่อนำท ีและขนำดมติทิีใ่หญ่ของชดุตวัสบั แผ่นจำนมดีตดัใกล้ระดบั
พื้นดิน และลูกกลิ้งตัวป้อน 

ประสิทธิภำพกำรเก็บเกี่ยวที่เพิ่มสูงข้ึนด้วยคุณลักษณะเพ่ิมเติมของ Cruise 
Control ซึ่งจะควบคุมและจดจ�ำควำมเร็วบนพื้นดินโดยอัตโนมัติ และ Auto 
Tracker ในตัวซึ่งจะควบคุมควำมลึกใบมีดตัดที่ฐำนโดยอัตโนมัติ ท�ำให้ม่ันใจใน
กำรตัดทีระดับใกล้พื้นดินที่แม่นย�ำและสม�่ำเสมอโดยมีกำรสูญเสียล�ำต้นอ้อยน้อย
ที่สุด ประสิทธิภำพเหล่ำนี้ช่วยลดควำมเสียหำยของรำกหน่ออ่อนโดยเฉลี่ยที่ 27% 
ลดกำรถอนรำกที่ส่วนปลำยของแถวได้ถึง 28% และลดกำรสูญเสียส่วนล�ำต้นของ
อ้อยโดยรวมได้ถึง 63%

กำรเตบิโตเชงิพำณชิย์พร้อมกบัควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมอย่ำง
น่ำประทับใจ

กลุ่มบริษัท KTIS สร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจโดยท�ำได้ตำมมำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศทัง้หมดท่ีเกีย่วข้อง โรงงำนน�ำ้ตำลรวมผลของ KTIS ทีอ่ยู่ในจงัหวดันครสวรรค์
มีก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นจำกระดับ 500 ไปสู่ 15,000 ตันต่อวัน ส่วนโรงงำนไทย
เอกลักษณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เพิ่มก�ำลังกำรผลิตจำกระดับ 6,000 ไปสู่ 18,000 
ตนัต่อวนั และโรงงำนเกษตรไทยฯ ในจงัหวดักำญจนบรุเีริม่ต้นจำกก�ำลังกำรผลติที่
ระดับ 5,000 ตันต่อวันและต่อมำได้ย้ำยที่ตั้งไปที่จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มก�ำลังกำร
ผลิตไปสู่ระดับ 12,000 ตันต่อวัน และ 55,000 ตันต่อวันในปัจจุบัน โดยปัจจุบัน 
KTIS ใช้รถตัดอ้อยจ�ำนวน 120 คันเพื่อป้อนวัตถุดิบให้กับโรงงำนน�้ำตำล และ
มำกกว่ำครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนดังกล่ำวเป็นรถตัดอ้อยของ Case IH 

คุณประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มบริษัท เกษตรไทย 
อินเตอร์เนชั่นแนล ชูกำร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) หรือ KTIS ผู้น�ำใน
อุตสำหกรรมน�้ำตำลและอุตสำหกรรมต่อเน่ือง  ให้ควำมคิดเห็นว่ำ: “รถตัดอ้อย
ของ Case IH เป็นเครือ่งท่ีมีคุณภำพสงู จัดกำรได้ง่ำย และดแูลรักษำง่ำย นอกจำก
นี้ยังเพิ่มกำรรับประกันด้วยบริกำรหลังกำรขำยที่ยอดเยี่ยมด้วย  มีทีมผู้เชี่ยวชำญ
เคร่ืองเก็บเกี่ยวโดยเฉพำะ และอะไหล่ที่พร้อมให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วเมื่อต้องกำร 
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Farming Mechanisation Helps  
to Boost Sugar Production

การน�ารถตัดอ้อยมาใช้ในการท�าไร่ 

มีส่วนช่วยให้ได้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น 

ก 
 
ำรเติบโตอย่ำงน่ำประทับใจของกลุ่มบริษัท KTIS แห่งประเทศไทย
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์จำกกำรลงทุนด้ำนเคร่ืองจักรอุปกรณ์สมัย

ใหม่ในกำรผลิตน�้ำตำลซึ่งรวมไปถึงรถตัดอ้อยของ Case IH



T 
he impressive growth of Thailand’s KTIS Group has been 
made possible by investment in modern machinery, 

including Case IH sugarcane harvesters.
Sugar production is one of Thailand’s great commercial success 

stories. In the global league of sugar exporters, Thailand is second only 
to Brazil. One of the largest sugar processing factories in the world is 
located in Nakhon Sawan Province, 200 kilometres north of Bangkok.  
Kaset Thai International Sugar Corp (KTIS), a leader in sugar and derivative 
industries, owns this factory as well as two others, and has continually 
increased output to meet growing demand, expanding production 
capacity from 11,500 to 88,000 tons per day. To keep up with this almost 
eight-fold increase, KTIS’ sugarcane farmers have replaced labour-intensive 
processes with mechanisation, and productivity has been boosted by one 
machine in particular: the Case IH Austoft® A8000 sugarcane harvester.

KTIS now knows from first-hand experience that Austoft 8000  
Series harvesters are the most advanced, productive, and reliable on the 
market, but when the company first considered purchasing a harvester 
it agonised over the decision. For the machine to pay for itself, KTIS 
calculated that it would need to process 300 tons of cane billet per day. 
Because one manual labourer can harvest one ton of cane per day, or 
two tons if the cane is made easier to harvest by burning, the mechanical 
harvester would have to equal the work of 150 to 300 labourers.

If such high productivity seemed unlikely, KTIS’ doubts were quickly 
dispelled. The company’s first harvesters, bought second-hand from 

อีกทั้งทีมฝ่ำยบริหำรของ Case IH ก็ ‘รับฟังควำมคิดเห็นของลูกค้ำ’ นั่นก็ท�ำให้
เรำพึงพอใจมำก”

Case IH ได้เปิดศนูย์กระจำยสนิค้ำใหม่ในกรงุเทพฯเมือ่ปีทีผ่่ำนมำเพือ่สนบัสนนุ
ผู้ใช้เครื่องเก็บเกี่ยวและอุปกรณ์กำรเกษตรอื่นๆ ส�ำหรับชำวไทย กำรเปิดศูนย์
ดังกล่ำวเป็นกำรให้ควำมม่ันใจว่ำลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงกำรกระจำยอะไหล่ บริกำร 
และค�ำแนะน�ำทำงเทคนิคจำกผู้เช่ียวชำญของเรำได้โดยตรง นอกจำกจะเป็นกำร
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของตลำดภำยในประเทศแล้ว โครงกำรนี้ยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนกลยุทธ์ของ Case IH เพื่อท�ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศ
ด้ำนเครื่องจักรเก็บเกี่ยวอ้อยระดับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย 

มำตรฐำนระดับสูงของ KTIS ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน กลุ่มบริษัทนี้ยัง
เป็นเจ้ำของและด�ำเนนิงำนโรงไฟฟ้ำ 3 แห่งโดยแต่ละโรงต้ังอยู่ติดกับโรงงำนน�ำ้ตำล
แต่ละแห่งของพวกเขำ ก�ำลังกำรผลติไฟฟ้ำรวมกัน 160 เมกะวตัต์ ซึง่มีสญัญำขำย
ไฟฟ้ำให้กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค และส่วน
หนึง่ของไฟฟ้ำทีผ่ลติได้กป้็อนให้โรงงำนน�ำ้ตำลทัง้สำมแห่ง รวมถึงโรงเยือ่กระดำษที่
ท�ำมำจำกชำนอ้อย ซึง่ช่วยรกัษำสิง่แวดล้อมอย่ำงยิง่เพรำะสำมำรถลดกำรตัดต้นไม้
ได้ถึงปีละ 32 ล้ำนตัน และผลิตภัณฑ์ยังเป็น Food Grade อีกด้วย นอกจำกนี้ยงั
มบีรษิทั เคทสิ ไบโอเอทำนอล ซึง่เป็นบรษิทัในกลุม่ KTIS เป็นผูผ้ลติเอทำนอลด้วย 
ก�ำลงักำรผลิต 230,000 ลิตรต่อวนั และใช้น�ำ้กำกส่ำซึง่เป็นของเสียจำกกระบวนกำร
ผลติเอทำนอลน�ำมำผลติก๊ำซชวีภำพป้อนเป็นเชือ้เพลิงให้กับหม้อต้มไอน�ำ้ในโรงงำน
เอทำนอล อกีทัง้ยังมีกำรใช้ประโยชน์จำกกำกตะกอนหม้อกรองซึง่เป็นของเสยีจำก
กระบวนกำรผลิตน�้ำตำล โดยน�ำมำผสมกับสำรจุลินทรีย์ต่ำงๆ เพื่อเป็นประโยชน์
ในกำรผลิตวัสดุปรับปรุงดินอีกด้วย 

คุณประพันธ์บอกว่ำกระบวนกำรที่เชื่อมโยงระหว่ำงกันนี้ส่งผลให้เกิด “ของ
เสียเป็นศูนย์” สิ่งเหล่ำนี้แสดงให้เห็นถึงผลดีส�ำหรับธุรกิจและสภำพแวดล้อม และ
ส่วนหนึง่กเ็ป็นเพรำะกำรใช้เทคโนโลยอีย่ำงเช่นกำรใช้รถตดัอ้อยของ Case IH 

Australia, met and surpassed all targets. Now that KTIS operates Case 
IH harvesters, purchased new from Case IH’s regional distribution centre 
in Bangkok, harvesting productivity is even better. The tight deadlines 
imposed by the harvesting season, which lasts only about 130 days, have 
become easier to meet. And crop-burning during harvesting – which 
damages the soil’s biodiversity, causes air pollution, and contributes to 
global warming – has already been dramatically reduced.

Of all the harvesters available, the Case IH Austoft 8000 Series meets 
the most demanding performance and productivity needs. Designed to 
harvest fields with single rows with 1.5-metre spacing or double rows, the 
Austoft 8000 Series is ideal for large-scale operations. In ideal conditions, 
it is capable of harvesting up to 100 tons per hour.

The Austoft 8000’s exceptional performance and reliability are due 
to a combination of factors: the powerful 353 horsepower engine; Smart 
Cruise technology which automatically adjusts engine RPM, placing less 
stress on the hydraulic system and reducing fuel consumption by up to 
0.7 litres per tonne of cane billet; 45-degree crop dividers with outer  
spirals; an Antivortex cleaning system in the primary extractor; a high 
chopper speed of 205 RPM; and large dimensions for the chopper, 
base-cutter discs and feed rollers.

Harvesting efficiency is further enhanced by another feature of the 
Cruise Control, which automatically controls and memorises ground speed, 
and an integrated Auto Tracker which automatically controls base-cutter 
depth, ensuring a precise and uniform base-cut with minimum cane loss. 
This reduces stool root damage by an average of 27%, reduces root ripping 
at row-ends by 28%, and reduces overall cane losses by 63%.

Impressive commercial growth with environmental  
responsibility

KTIS Group has grown to a scale that is impressive by any international 
standard. In Nakhon Sawan Province the company’s Ruamphol sugar  
factory has increased capacity from 500 to 15,000 tons per day; in  
Uttaradit Province, KTIS’s Thai Eakaluck factory has expanded capacity 
from 6000 to 18,000 tons per day; and in Kanchanaburi Province the 
company’s Rhuampol factory started with a capacity of 5000 tons per 
day, relocated to a larger site in Nakhon Sawan to enable expansion to 
12,000 tons per day, and has since attained capacity of 55,000 tons per 
day. To feed these factories with raw materials, KTIS now operates 120 
sugarcane harvesters - and more than half of those are from Case IH.

KTIS’s Chief Executive Officer, Parphan Siriviriyakul, commented: 
“Case IH harvesters are high- quality, easy to manage and easy to maintain. 
It is also reassuring to know that the after-sales service is very good. There 
is a dedicated, expert harvester team, and if parts are ever needed they are 
made available quickly. Case IH’s management team are ‘all ears’ and we 
like that.”

To support the Thai users of harvesters and other agricultural 
equipment, last year Case IH opened a new distribution centre in Bangkok. 
This guarantees direct access to spare parts distribution, service and 
expert technical advice. As well as recognising the importance of the 
Thai domestic market, this initiative is part of Case IH’s strategy to make 
Thailand the Southeast Asian regional centre of excellence for sugarcane 
harvesting machinery.

Excellence, too, is a KTIS hallmark. The Group also owns and 
runs three power plants, with one located next to each of its sugar  
factories. Between them these generate 160 megawatts, enough to power 
all three factories and be sold to the Electricity Generating Authority 
of Thailand and Provincial Electricity Authority of Thailand. Another 
KTIS Group company, ‘KTIS Bio Ethanol’, produces 230,000 litres of 
ethanol daily, and uses waste from the ethanol to make the biogas which 
fuels boilers in the sugar factories. Good use is also made of the waste from 
sugar production, which is mixed with nutrients to make organic fertiliser 
as well as paper and pulp from sugarcane bagasse which help the  
environment by reducing plants cutting up to 32 million units yearly 
while also getting Food Grade Products.

All of these interconnecting processes, Mr Prapan says, result in 
“zero waste.” This, like the Case IH sugarcane harvesters, demonstrates 
how modern technologies can be good for business and good for the 
environment.

For more information, please contact 
CNH Industrial Services (Thailand) Limited.
173 Asia Center South Sathorn Rd., 
Thungmahamek, Sathon, Bangkok, Thailand
Tel: + 66 2648100
www.caseih.com
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การประหยัดไอน�้าขั้นสูงในโรงงานผลิตน�้าตาล

อ้อยโดยใช้เครื่องระเหยแบบฟิล์ม
Advanced steam saving in cane sugar mills 

by introducing falling film evaporators

ก 
ำรประหยัดพลังงำนในอุตสำหกรรมน�้ำตำลบีทรูทได้รับกำรปรับปรุง
และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อลดกำรใช้ไอน�้ำ แต่เป็นเวลำนำนแล้วที่
อตุสำหกรรมน�ำ้ตำลออ้ยได้ใหค้วำมส�ำคัญกับเรื่องนี้รองลงมำ อย่ำงไร

ก็ตำมโรงงำนผลิตน�้ำตำลอ้อยได้รับกำรตรวจสอบในกำรใช้พลังงำนและได้มีควำม
พยำยำมทีจ่ะลดกำรใช้ไอน�ำ้ให้ต�ำ่ท่ีสดุด้วยเช่นกัน โดยกำรลงทุนซ้ืออุปกรณ์และหำก
ระบวนกำรทีเ่หมำะสมมำใช้ แนวโน้มใหม่ของโลกปัจจุบันมคีวำมต้องกำรท่ีจะติดตัง้
โรงงำนทีม่แีหล่งก�ำเนดิพลงังำนร่วมมำกขึน้ ในโรงงำนผลติน�ำ้ตำลอ้อยไม่เพยีงแต่ดู
จ�ำนวนกระสอบน�ำ้ตำลทีผ่ลติออกมำเป็นรำยวนัเท่ำนัน้ แต่จะดปูรมิำณชำนอ้อยทีไ่ด้
ในแต่ละวนัด้วย หลังจำกได้มกีำรรณรงค์ให้ผลิตพลงังำนไฟฟ้ำจำกวสัดุเหลอืใช้ ก็ได้
มกีำรน�ำชำนอ้อยมำใช้เป็นแหล่งของพลงังำนทีช่่วยท�ำให้ให้ประหยดัได้มำกขึน้

จำกกำรใช้แหล่งก�ำเนิดพลงังำนร่วม ท�ำให้สำมำรถประหยดัไอน�ำ้ในกระบวนกำร
ผลิตน�ำ้ตำลทรำยขำวได้รำว 30% และในกระบวนกำรหบีอ้อยและผลติน�ำ้ตำลทรำย
ดบิได้ประมำณ 40% ควำมส�ำเรจ็นีไ้ด้รวมไปถึงในส่วนของโรงกลัน่น�ำ้ตำลด้วย 

งำนวิจัยนี้น�ำเสนอแนวคิดและผลลัพธ์จำกโรงงำนผลิตน�้ำตำลอ้อยในอินเดีย
และปำกีสถำนซึ่งเป็นโรงงำนที่มีกำรใช้ไอน�้ำที่ดี โดยมีกำรติดตั้งเครื่องระเหยแบบ
ฟิล์มและกำรปรับปรุงระบบกำรให้ควำมร้อนเพิ่มขึ้น

ค�ำส�ำคัญ ประมำณกำรใช้ไอน�ำ้ แนวคดิเกีย่วกบัระบบควำมร้อน เครือ่งระเหย
แบบฟิล์มกำรเกิดตะกรันกำรท�ำควำมสะอำด
1. บทน�ำ

ในอตุสำหกรรมน�ำ้ตำลอ้อย มีกำรใช้เคร่ืองระเหยแบบโรเบิร์ตกนัโดยทัว่ๆ ไปใน
ปัจจบุนั ซึง่ไม่เพยีงเกีย่วกบัเรือ่งรำคำเท่ำนัน้ แต่ยงัเกีย่วกบักำรท�ำควำมสะอำดท่อควำมร้อน
ซึง่เป็นกระบวนกำรท่ีท�ำได้ง่ำยโดยใช้เคร่ืองมือด้ำนจกัรกลหรือด้วยพลังน�ำ้แรงดนัสงู อย่ำงไร
กต็ำมเคร่ืองระเหยแบบโรเบร์ิตต้องกำรอณุหภมูใินกำรระเหยทีส่งูกว่ำและมคีวำมแตกต่ำง
กันในแต่ละข้ันตอน ในขณะทีเ่คร่ืองระเหยแบบฟิล์มนัน้กำรระเหยจะเกีย่วกบัควำมดันอทุก
สถิตทีข้ึ่นกบัปรมิำณน�ำ้ในน�ำ้อ้อย กำรใช้ไอน�ำ้เพือ่ให้ควำมร้อนในขัน้ตอนสดุท้ำยของเคร่ือง
ระเหยแบบโรเบร์ิตจงึเป็นข้อจ�ำกดัและเป็นกำรเพิม่ปรมิำณกำรใช้ไอน�ำ้ในโรงงำน

แนวคดิกำรใช้เครือ่งระเหยแบบฟิล์มในอตุสำหกรรมรทูบทีทีม่มีำหลำยทศวรรษ 
สำมำรถน�ำเทคโนโลยนีีม้ำใช้ประโยชน์และประสบควำมส�ำเร็จในอตุสำหกรรมน�ำ้ตำล
ทรำยอ้อยด้วยเช่นกนั

เครือ่งระเหยแบบฟิล์มสำมำรถใช้เป็นแนวคดิเร่ืองกำรประหยดัพลงังำนข้ันสงูใน
กระบวนกำรผลติน�ำ้ตำล สิง่ตพิีมพ์นีเ้ป็นกำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์และผลลพัธ์ของ
โรงงำนน�ำ้ตำลอ้อยทีใ่ช้เครือ่งระเหยแบบฟิล์มในกระบวนกำรผลติ โดยเฉพำะมมุมองทำง
ด้ำนข้อมลูกระบวนกำรผลติของโรงงำนน�ำ้ตำลอ้อยทีม่โีรงกลัน่และไม่มโีรงกล่ัน

กำรด�ำเนนิงำนในกำรขยำยก�ำลงักำรผลติได้เร่ิมต้นเมือ่ธนัวำคม 2013 จำกภำพ
ที ่1 แสดงภำพรวมของกำรหบีอ้อยและปริมำณกำรใช้ไอน�ำ้ทีบ่นัทกึไว้ในช่วงฤดแูรก
ของกำรหบี จะเหน็ได้ว่ำสำมำรถเพิม่ก�ำลังกำรผลติของโรงงำนได้ถึง 9,000 ตนัต่อวนั 
และกำรใช้ไอน�ำ้ลดลงเหลอื 28% (โดยไม่รวมถงึระยะเวลำของกำรหยดุท�ำงำน)

2.3 กำรเกดิตะกรนัของเครือ่งระเหยและกำรท�ำควำมสะอำดทำงเคมขีอง ICPL
เนือ่งจำกกำรระเหยในแต่ละขัน้ตอนจะมผีลกระทบจำกตะกรนัทีเ่กดิขึน้ ระดบั

อณุหภมิูทีต้่องใช้ในกำรระเหยจะสงูข้ึน ตะกรนัทีเ่กำะบนท่อของเครืง่ระเหยจะขัดขวำง
กำรน�ำควำมร้อนในชัน้ของของแข็งทีเ่กดิขึน้

ตะกรนัทีเ่กดิขึน้ในขัน้ตอนทีแ่ตกต่ำงกนัของกำรระเหยของ ICPL ได้รับกำร
วิเครำะห์แล้วพบว่ำส่วนใหญ่ประกอบด้วยสำรอนนิทรย์ี จ�ำพวก แคลเซยีมคำร์บอเนต 
แคลเซยีมฟอสเฟต แคลเซยีมซลัเฟต แคลเซยีมซลัไฟต์ และสำรประกอบซิลคิอน 
(Lehnberger, 2014)

ที ่ ICPL ในกระบวนกำรระเหย จะท�ำควำมสะอำดด้วยสำรเคมหีลังจำกท�ำกำร
ผลติไปไม่เกนิ 30 วนั ด้วยสำรท�ำควำมสะอำดอลัคำไลน์ (ส่วนผสมของสำรละลำย
โซดำไฟ ร้อยละ 6 ประกอบด้วย NaOH ทีเ่ป็นของแขง็ร้อยละ 70 และ Na2CO3 ใน
รปูของแข็งร้อยละ 30 รวมท้ังน�ำ้ยำปรบัควำมกระด้ำง EDTA) ตำมด้วยกำรท�ำควำม
สะอำดด้วยสำรละลำยกรด (กรดฟอร์มกิกบัสำรยบัยัง้กำรกดักร่อน) ทีอ่ณุหภูมใิกล้ๆ 
100 ° C ตลอดระยะเวลำในกำรท�ำควำมสะอำดประมำณ 8 ชัว่โมง โดยทีค่วำมเข้มข้น
ของสำรละลำยในกำรท�ำควำมสะอำดสำมำรถปรบัได้ตำมควำมหนำของตะกรนั

2. โรงงำนผลิตน�้ำตำลทรำยขำวที่ไม่มีโรงกลั่น
2.1 กำรปรับปรงุพฒันำกระบวนกำรผลิตของโรงงำนผลิตน�ำ้ตำลอ้อย บรษิทั 

Indian Cane Power Limited (ICPL) 
ในปี 2011 ได้มกีำรตดิตัง้ระบบกำรระเหยแบบ 5 ข้ันตอนด้วยเครือ่งระเหยแบบ

ฟิล์มให้กบับรษิทั Indian Cane Power Limited (ICPL) ซ่ึงเดมิทเีป็นโรงงำนผลติ
น�ำ้ตำลอ้อยทีม่กี�ำลงักำรผลติ 6,000 ตนัต่อวนั (TCD) โดยไม่มโีรงกลัน่ ในปี 2012 
มกีำรตดิตัง้เครือ่งระเหยแบบฟิล์มเพิม่อีก 2 ชดุ ท�ำให้สำมำรถมชีดุส�ำรองส�ำหรับข้ัน
ที ่3 ถงึ 5 รองรบักำรขยำยกำรผลติได้ถงึ 9,000 ตนัต่อวนั ประกอบไปด้วยเคร่ือง
ระเหยแบบฟิล์ม 5 ชดุและส�ำรองอกี 2 ชดุ มพีืน้ทีก่ำรให้ควำมร้อนขนำด 2.4 ตำรำง
เมตรต่อตนัอ้อยต่อวนั

อปุกรณ์เพิม่เติมทีใ่ช้ในกำรปรบัปรงุครัง้นีป้ระกอบด้วยถงัน�ำ้ควบแน่นส่วนกลำง 
ป๊ัมส�ำหรับน�ำ้อ้อยใส, ป๊ัมหมนุเวยีนและป๊ัมส�ำหรบัน�ำ้อ้อยเข้มข้น เพือ่ให้แน่ใจว่ำเครือ่ง
ระเหยแบบฟิล์มมนี�ำ้อ้อยในปริมำณทีม่ำกพอในกำรท�ำให้เข้มข้นขึน้ ส�ำหรบักำรใช้ควำม
ร้อนทีด่ ีน�ำ้อ้อยใสควรจะค่อยๆ อุน่ขึน้ในเครือ่งแลกเปลีย่นควำมร้อนก่อนท่ีจะเข้ำสู่
เครือ่งระเหยแบบฟิล์ม ถงัเก็บและถังส�ำหรบัป้อนน�ำ้อ้อยเข้ำสูร่ะบบ รวมทัง้ป้ัมต่ำงๆ 
ให้เหมำะส�ำหรับกำรท�ำควำมสะอำดด้วยสำรเคมี อปุกรณ์ตรวจวดัและกำรควบคุม
กระบวนกำรผลิตส่วนกลำงท่ีช่วยให้สำมำรถควบคุมระบบกำรท�ำงำนได้ง่ำย

3. โรงงำนหีบน�้ำตำลอ้อยที่มีโรงกลั่น
• 3.1 กำรพัฒนำโรงงำนผลติน�ำ้ตำลอ้อยในเมืองก็อตกิ ประเทศปำกสีถำน
ในปี 2014 ได้มีกำรติดตัง้เคร่ืองระเหยแบบฟิล์ม 2 ชุดแรกให้กับบรษิทั Ghotki 

Sugar Mill (GSM) ในปำกีสถำน Ghotki Sugar Mill เป็นโรงงำนหบีอ้อยท่ีก�ำลังผลิต 
12,000 ตนัต่อวัน พร้อมด้วยโรงกล่ัน (ข้อมูลกำรผลติตำมตำรำงที ่1) กระบวนกำร
ระเหยทีม่ใีช้อยูเ่ดมิที ่ GSM ก่อนกำรปรบัปรงุ มเีครือ่งระเหยแบบฟิล์มในขัน้ตอนที่ 
1 ใช้ร่วมกับเคร่ืองระเหยของ Roberts ในข้ันตอนท่ี 2 ถงึ 5 โดยมีพ้ืนทีใ่ห้ควำมร้อน
เฉพำะที ่1.5 ตำรำงเมตรต่อตันต่อวนั ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรระเหย ได้ติดต้ัง
เครือ่งระเหยแบบฟิล์ม 2 ชดุในขัน้ตอนกำรระเหยที ่1 โดยมพีืน้ทีใ่ห้ควำมร้อน 5,000 
ตำรำงเมตร (ตำมภำพที ่2) ส่วนเคร่ืองระเหยทีมี่อยูเ่ดินได้ขยบัไปในข้ันตอนถดัๆ ไป 
เครือ่งระเหยแบบฟิล์มใหม่ 2 เครือ่งท่ีเพิม่เข้ำไป สำมำรถท�ำให้เพ่ิมพ้ืนทีค่วำมร้อน
เฉพำะได้ถงึ 2.0 ตำรำงเมตรต่อตนัอ้อยต่อวนั หลงัจำกกำรปรับปรงุดงักล่ำวท�ำให้
กระบวนกำรระเหยในแต่ละขัน้ตอนมเีคร่ืองส�ำรองในตัวเอง ท�ำให้กำรท�ำควำมสะอำด
ท�ำได้ง่ำยข้ึนและยังมีควำมยืดหยุ่นในกำรท�ำงำนมำกข้ึน

2.2 ผลจำกกำรปฏิบัติในแนวคิดปรับปรุงระบบควำมร้อนของ ICPL
แนวคดิระบบกำรใช้ควำมร้อนของ ICPL เป็นกำรใช้ไอน�ำ้ให้ได้สงูสดุในข้ันตอนสดุท้ำย

ของกำรให้ควำมร้อน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรใช้ VP3 และ VP4 ในกำรตกผลกึ ดงันี้
• กำรให้ควำมร้อนของน�ำ้อ้อยเร่ิมต้น (PJ) ด้วย VP5, น�ำ้ควบแน่น และ VP4
• กำรให้ควำมร้อนของน�ำ้ปนูใส (LJ) ด้วย VP3, VP2 และ VP1
• กำรให้ควำมร้อนของน�ำ้อ้อยใส (CJ) ด้วย VP2 และ VP1
• กำรตกผลกึด้วย VP2, VP3 และ VP

ภำพท่ี 1: ปริมำณกำรหีบอ้อยและกำรใช้ไอน้�ำในแต่ละวันของ ICPL
(Fig. 1: Daily crushing capacity and specific steam consumption at ICPL)

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลกำรผลิตของ Ghotki Sugar Mill
Table 1: Operating features of Ghotki Sugar Mill (GSM)

Ghotki Sugar Mill (GSM), ปำกีสถำน

12,000 ตันต่อวัน

13,000 ตันต่อวัน

14,000 ตันต่อวัน

น้�ำตำลทรำยรีไฟน์

ใช่

เครื่องหีบแบบ Mill Tandem

ใช่

แบบ Phospho-defecation

เครื่องระเหยแบบฟิล์มและเครื่องระเหยแบบโรเบิร์ต 5 ขั้นตอน

ปริมำณกำรหีบอ้อยเบื้องต้น

ปริมำณกำรหีบอ้อยที่คำดว่ำจะได้หลังปรับปรุง

ปริมำณกำรหีบอ้อยที่ได้รับจริงหลังกำรปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์สุดท้ำย

กระบวนกำรผลิตที่มีโรงกลั่น

ชนิดของกำรสกัด

ใช้พลังงำนร่วม

ระบบกำรท�ำน้�ำชื่อมให้บริสุทธิ์

ขั้นตอนกำรระเหยที่ใช้ก่อนท�ำกำรปรับปรุง
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ภำพที่ 2 เครื่องระเหยแบบฟิล์มชุดใหม่ในขั้นตอนที่ 1 ของ Ghotki Sugar Mill
(Fig. 2. New falling film evaporator for 1st effect at Ghotki Sugar Mill)

ได้มกีำรตดิตัง้อปุกรณ์แลกเปลีย่นควำมร้อนชนดิท่อเพิม่เตมิจ�ำนวน 4 ชุด ทีมี่
พืน้ท่ีแลกเปลีย่นควำมร้อนควำมร้อนชดุละ 450 ตำรำงเมตร ส�ำหรบัน�ำ้อ้อยดบิเพ่ือ
ใช้ร่วมกบัเครือ่งระเหยแบบฟิล์มท้ัง 2 ตวั ส่วนในขัน้ตอนต่อๆ ไปและขัน้ตอนสดุท้ำย
กไ็ด้มกีำรตดิต้ังอปุกรณ์แลกเปลีย่นควำมร้อนชนดิท่อจ�ำนวนอีก 4 ชดุส�ำหรับน�ำ้ปนู
ใสและน�ำ้อ้อยใส ซึง่แต่ละชดุมพีืน้ท่ีให้ควำมร้อน 450 ตำรำงเมตร เช่นกัน

กำรด�ำเนนิงำนของ GSM แตกต่ำงจำก ICPL ตรงท่ีในระบบ GSM ทีมี่โรงกลัน่ 
มกีำรใช้ไอน�ำ้เพิม่ขึน้ประมำณ 10% แบ่งเป็น VP1 (2% อ้อย) และ VP2 (8% อ้อย) 
ส�ำหรับกำรตกผลกึน�ำ้ตำลจะใช้เฉพำะ VP2 และ VP3 เท่ำนัน้

สดุท้ำยนี ้ กำรให้ควำมร้อนกบัน�ำ้อ้อยและกำรปล่อยไอน�ำ้ออกจำกระบบแสดง
ให้เหน็ตำมแผนผงัข้ำงล่ำงนี ้(ภำพที ่3)

• กำรให้ควำมร้อนกบัน�ำ้อ้อยแรก (PJ) ด้วย VP5 น�ำ้ควบแน่น และ VP4/VP3
• กำรให้ควำมร้อนกบัน�ำ้ปนูใส (LJ) ด้วยน�ำ้ควบแน่น VP3, VP2 และ VP1
• กำรให้ควำมร้อนกบัน�ำ้อ้อยใส (CJ) ด้วย VP2 และ VP3
• กำรตกผลกึด้วย VP1 และ VP2

4. สรุป
กำรใช้เครือ่งระเหยแบบฟิล์มในอตุสำหกรรมน�ำ้ตำลบทีรทูได้รับกำรพสิจูน์แล้วว่ำสำมำรถ

ท�ำงำนได้อย่ำงยอดเยีย่ม ด้วยกระบวนกำรท�ำควำมสะอำดอย่ำงสมบูรณ์และกำรปล่อยก๊ำซ
ทีไ่ม่ควบแน่นอย่ำงเพยีงพอ จงึสำมำรถน�ำมำใช้กบัอุตสำหกรรมน�ำ้ตำลอ้อยได้อย่ำงประสบ
ควำมส�ำเรจ็ด้วยเช่นกนั

เนือ่งจำกเครือ่งระเหยแบบฟิล์มต้องกำรอณุหภมูใินกำรท�ำงำนทีต่�ำ่กว่ำและเวลำใช้เวลำ
น้อยกว่ำเคร่ืองระเหยแบบโรเบร์ิต ท�ำให้สำมำรถเพิม่อณุหภมูขิองกำรระเหยขัน้ตอนสดุท้ำยได้ 
ด้วยเหตุนีไ้อน�ำ้จำกข้ันตอนที ่3 และ 4 สำมำรถน�ำไปใช้ส�ำหรับกำรตกผลกึและช่วยให้ระบบ
กำรใช้ควำมร้อนในโรงงำนน�ำ้ตำลอ้อยเพิม่ประสทิธิภำพขึน้ได้

เมือ่ใช้เครือ่งระเหยแบบฟิล์มร่วมกบักำรบรหิำรจัดกำรกำรผลิตน�ำ้ตำลท่ีด ี(กำรต้ม
อย่ำงต่อเนือ่ง, กำรใช้หม้อเคีย่วทีมี่ใบพดักวน, กำรควบคมุกำรใช้น�ำ้) ท�ำให้ปรมิำณกำรใช้ไอ
น�ำ้อยู่ท่ีประมำณ 30% อ้อยอย่ำงต่อเนือ่งส�ำหรบัโรงงำนน�ำ้ตำลทรำยท่ีไม่มโีรงกลัน่ และมค่ีำ
อยูท่ี่รำว 40% อ้อยส�ำหรบัโรงงำนน�ำ้ตำลทรำยทีม่โีรงกลัน่ไอน�ำ้อยูท่ี่ประมำณ 30% อ้อย
อย่ำงต่อเนือ่งส�ำหรบัโรงงำนน�ำ้ตำลทรำยทีไ่ม่มโีรงกลัน่ และมค่ีำอยูท่ีร่ำว 40% อ้อยส�ำหรบั
โรงงำนน�ำ้ตำลทรำยทีม่โีรงกลัน่

3.2 ผลกำรด�ำเนนิงำนตำมแนวคดิระบบกำรให้ควำมร้อนล่ำสดุของโรงงำน GSM
โรงงำน Ghotki Sugar Mill (GSM) ในปำกสีถำนเป็นโรงงำนผลติน�ำ้ตำลอ้อยทีม่โีรงกลัน่ 

มกี�ำลงักำรผลติจ�ำนวน12,000 ตนัต่อวนั โรงงำนได้ตดิตัง้เคร่ืองระเหยแบบฟิล์มจ�ำนวน 2 ชุด 
ในเดอืนธนัวำคม 2014 ในภำพที ่4 แสดงข้อมลูกำรด�ำเนนิงำน (ควำมสำมำรถในกำรหบี
และปรมิำณกำรใช้ควำมร้อนเฉพำะ) ส�ำหรับฤดกูำรผลติปี 2014/15 และปี 2015/16

ในกำรปรับปรุงคร้ังนีไ้ม่เพียงแต่จะประสบควำมส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยทีไ่ด้ตัง้ไว้เท่ำนัน้ ว่ำ
จะได้ก�ำลงักำรผลติที ่13,000 ตนัต่อวนั แต่ยงัสำมำรถเพิม่อตัรำกำรหบีเฉลีย่ได้ถงึ 13,700 
ตันต่อวนัในฤดูกำรผลติปี 2014/15 ซึง่สงูกว่ำค่ำทีค่ำดกำรณ์ไว้รำว 5% นอกจำกนียั้งพบว่ำ
สำมำรถท�ำกำรหีบได้ในอัตรำเฉล่ียสงูถงึ 14,700 ตนัต่อวนั ในปีถัดไป

จำกข้อมูลท่ีพบว่ำปริมำณกำรใช้ไอน�ำ้ทีค่่อนข้ำงสงูในช่วงสองสปัดำห์แรกของฤดกูำรผลติ
ในปี 2014/15 สำมำรถอธบิำยได้จำกข้อเทจ็จรงิทีว่่ำ อปุกรณ์ใหม่ต่ำงๆ นัน้ยงัไม่ได้รบักำรหุม้
ฉนวนให้เรยีบร้อย (เช่น เครือ่งระเหยแบบฟิล์มใหม่ เครือ่งแลกเปลีย่นควำมร้อนใหม่ ท่อน�ำ้
อ้อยและท่อไอน�ำ้) ซึง่เมือ่หุ้มฉนวนกันควำมร้อนอุปกรณ์ต่ำงๆ เสร็จส้ินแล้ว ปริมำณกำรใช้
ควำมร้อนเฉพำะลดลงได้ระหว่ำง 40 ถงึ 43% อ้อยทเีดยีว

หลงัจำกตดิตัง้เคร่ืองแลกเปลีย่นควำมร้อนใหม่จ�ำนวน 4 ชดุส�ำหรบัน�ำ้น�ำ้ปนูใสและ
น�ำ้อ้อยใสก่อนถงึฤดกูำรผลติในปี 2015/16 ปรมิำณกำรใช้ไอน�ำ้เฉพำะเฉลีย่ท้ังฤดกูำลลดลง
ได้น้อยกว่ำ 40% อ้อย 

จำกข้อมูลกำรเกิดตะกรันในท่อให้ควำมร้อนของเคร่ืองระเหยแบบฟิล์ม พบว่ำเครือ่ง
ระเหยแบบฟิล์มชดุใหม่สำมำรถท�ำงำนโดยเฉลีย่ประมำณ 20 วนัถงึจะมกีำรท�ำควำมสะอำด
ด้วยสำรเคมี

E 
nergy economy in the beet sugar industry was continuously 
improved and refined over decades to reduce the steam 

consumption as far as possible, whereas the cane sugar industry 
for a long time attached only minor importance to this subject. 
However, this attitude is no longer relevant. More and more cane 
sugar factories are narrowly monitoring their energy consumption 
figures in an effort to reduce their steam consumption to a minimum 
by investing in equipment and also process optimisation. The new 
global tendency to install cogeneration plants is the main reason 
for the cane sugar factories to monitor not only the daily number 
of bags of sugar produced, but also the bagasse quantity that is 
saved daily. The bagasse saved serves as an energy source after 
the campaign to produce electric power. 

In order to receive additional revenue from cogeneration, 
steam saving for the sugar process is mandatory. Now, plants 
with clearly less than 30 % steam on cane for the plantation 
white process as well as approximately 40 % steam on cane for 
the cane sugar mill including a full refinery has been operated 
successfully.

This paper presents the concepts as well as the operating  
results from cane sugar mills in India and Pakistan, where processing 
performance and steam consumption was clearly optimised by 
the installation of falling film evaporators and modification of 
the heating system.

1. Introduction
In the cane sugar industry, the Roberts evaporator is the most 

common type of evaporator to the present day. This is not only a 
question of costs, but can also be explained by the fact that heating 
tube cleaning is a simple process if performed mechanically or by 
high-pressure water jet. However, Roberts evaporators need a higher 
temperature difference in the evaporator effects compared with  
falling film evaporators, which is due to the hydrostatic pressure that is 
produced by the high juice level. This restricts the possibility of using 
vapour from the last effects for heating purposes, and consequently 
increases the factory’s steam consumption.

A concept has been developed that allows falling film  
evaporators to be used in the cane sugar industry, so the benefits of 
this technology, which has been for decades applied in the beet sugar 
industry with great success, can also be put to use for the production 
of cane sugar.

Falling film evaporators allow advanced steam-saving concepts 
to be implemented for sugar production. This publication shares 
the experience and results of evaporator plants including falling film  
evaporators in cane sugar factories with a particular view to the  
operating conditions of cane sugar mills with and without refineries.

2. Plantation White Cane Sugar Mill without Refinery 
2.1 Development of ICPL cane sugar mill
In 2011, a five-effect evaporation plant with falling film 

evaporators was installed and commissioned for the Indian 
Cane Power Limited (ICPL), which was originally a 6,000 ton 
cane per day (TCD) plantation-white cane sugar factory that 
does not have a refinery. In 2012, two additional falling film 
evaporators were installed as standby units for effects 3 through 
5 for further capacity expansion up to 9,000 TCD. It consists 
of five plus two falling film evaporators with a specific heating 
area of 2.4 m2 per ton of cane per day. 

Additional equipment complements the plant. This equipment 
includes a central condensate tank for gradual condensate  
expansion. Pumps for clear juice, juice circulation and thick juice 
are installed, which ensure that the evaporators are supplied with 
the required amount of juice for concentration. For better heat 
utilisation, the clear juice is gradually heated in heat exchangers 
before it enters the first evaporator. Storage tanks and feed tanks, 
as well as separate pumps are available for chemical cleaning. 
Measuring and control equipment and a central process control 
system provide for easy control of the complete system. 

เคร่ืองระเหยแบบฟิล์มและเคร่ืองระเหยแบบโรเบิร์ต 5 ข้ันตอน ท่ีเพ่ิมเคร่ือง
ระเหยในข้ันตอนท่ี 1

เครื่องระเหยน้�ำส�ำรอง:

ขั้นตออนกำรระเหยหลังจำก
กำรปรับปรุง 

ปริมำณกำรใช้ไอน้�ำก่อนกำรปรับปรุง 46 % อ้อย

ปริมำณกำรใช้ไอน้�ำ ณ ปัจจุบัน 40 % อ้อย

ข้ันตอนท่ี 1 เคร่ืองระเหยแบบฟิล์มขนำด 5,000 ตรม. จ�ำนวน 2 ชุด  

ข้ันตอนท่ี 1 เคร่ืองระเหยแบบฟิล์ม ขนำด 3,500 ตรม
ข้ันตอนท่ี 2 เคร่ืองระเหยแบบโรเบิร์ต ขนำด 2,500 ตรม.
ข้ันตอนท่ี 3 เคร่ืองระเหยแบบโรเบิร์ต ขนำด 1,800 ตรม.
ข้ันตอนท่ี 4 เคร่ืองระเหยแบบโรเบิร์ต ขนำด 1,500 ตรม.
ข้ันตอนท่ี 5 เคร่ืองระเหยแบบโรเบิร์ต ขนำด 900 ตรม.

ข้ันตอนท่ี 2 เคร่ืองระเหยแบบฟิล์ม ขนำด 3,500 ตรม. + เคร่ืองระเหยแบบ  
           โรเบิร์ต ขนำด 3,000 ตรม.
ข้ันตอนท่ี 3 เคร่ืองระเหยแบบโรเบิร์ต ขนำด 2,500 ตรม. + 2,100 ตรม.
ข้ันตอนท่ี 4 เคร่ืองระเหยแบบโรเบิร์ต ขนำด 1,800 ตรม. + 1,500 ตรม.
ข้ันตอนท่ี 5 เคร่ืองระเหยแบบโรเบิร์ต ขนำด 900 ตรม.

2.2 Operating results from enhanced heating system concept 
at ICPL

The heat system concept for ICPL is based on making maximum 
use of the vapour from the last effects for heating purposes. Decisive 
is, in particular, VP3 and VP4 utilisation for crystallisation:
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Fig. 3: Heating system concept of Ghotki Sugar Mill with typical operating conditions

ภำพท่ี 3 แนวคิดระบบกำรให้ควำมร้อนของโรงงำน Ghotki Sugar Mill ภำยใต้เง่ือนไขปฏิบัติกำรโดยเฉพำะ
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3. Cane Sugar Mill with Refinery
3.1 Development of GSM cane sugar mill
In 2014, two falling film evaporators in the first effect were 

installed and commissioned at Ghotki Sugar Mill (GSM) in Pakistan. 
GSM is a 12,000 TCD cane sugar factory with a backend refinery 
(table 1). The existing evaporation plant at GSM before modification 
combined falling film evaporators in 1st effect with Roberts evaporators 
in 2nd through 5th effects, with a specific heating area of 1.5 m2 per 
ton cane per day. For upgrading the evaporation plant, two new 
falling film evaporators were installed in the 1st effect with a heating 
area of 5,000 m2 each (figure 2). The existing evaporators were 
then distributed to the remaining effects. The two new evaporators 
increased the specific heating area to 2.0 m2 per ton cane per day. 
Since each evaporation effect now has its own standby evaporator, 
evaporator switching for cleaning purposes is much easier than 
before, and there is also more flexibility.

Table 1: Operating features of Ghotki Sugar Mill (GSM) 4. Conclusions
Falling film evaporators have been proved to be excellent performers 

in the beet sugar industry. Thanks to a carefully conceived cleaning 
process and adequate discharge of non-condensable gases, they 
can also be used with great success in the cane sugar industry.

Since these evaporators require a lower temperature gradient 
than Roberts evaporators, and since the residence time is low, the 
temperature level in the last effects of the evaporation plant can be 
increased. Because of this, vapour from effects 3 and even 4 can be 
used for crystallisation, and this allows the heating system in cane 
sugar factories to be optimised.

When combining falling film evaporators with well-organised 
sugar house operation (continuous boiling, batch pans with stirrers, 
controlled water application), specific steam consumption values of 
30 % on cane can be continuously achieved in cane sugar factories 
without a refinery, and 40 % on cane in cane sugar factories with 
a refinery.
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Four new tube-bundle heat exchangers for raw juice, with a 
heating area of 450 m2 each, were installed in addition to the two 
falling film evaporators. As a further and final step, four additional 
new tube-bundle heat exchangers for limed juice and clear juice, 
with a heating area of 450 m2 each, were installed, too. 

Operation at GSM differs from ICPL in that GSM has an attached 
refinery, with an additional steam consumption of approx.10 % on 
cane, divided on VP1 (2 % on cane) and VP2 (8 % on cane). For the 
crystallisation at mill’s sugar house, only VP2 and VP3 are used.

Finally, juice heating and vapour bleeding show following 
scheme (fig. 3):

•  Heating of primary juice (PJ) with VP5, condensate and VP4/VP3
•   Heating of limed juice (LJ) with condensate*, VP3*, VP2 and VP1
• Heating of clear juice (CJ) with VP2* and VP1
• Crystallisation with VP2 and VP3
• Refinery with VP1 and VP2
*Heat exchangers installed before season 2015/16 only

2.3 Scaling of evaporators and chemical cleaning at ICPL
Since each evaporator effect is affected by scaling, the 

temperature gradient that is required for operation of the evaporation 
plant is increasing. Scale on evaporator tubes is recognised as  
hampering the heat flow by a solid layer with low heat conductivity. 

The scale that formed in the different evaporator effects at ICPL 
was analysed. The main inorganic components in the scale are calcium 
carbonate, calcium phosphate, calcium sulphate, calcium sulphite and 
silicon compounds (Lehnberger et al. 2014). 

At ICPL, the evaporation plant was chemically cleaned not later 
than after a 30-day operation period. Alkaline cleaning (a combination 
of a 6 % caustic soda solution with 70 % on solids of caustic soda 
NaOH and 30 % on solids of sodium carbonate Na2CO3 as well as 
an EDTA-based scale softener) was followed by acid cleaning (formic 
acid with corrosion inhibitor), always at temperatures near 100 °C. 
The exposure time was always eight hours, the concentration of the 
cleaning solution being adapted to the scale thickness.

3.2 Operational results from updated heating system concept 
at GSM

Ghotki Sugar Mill (GSM) in Pakistan is a 12,000 TCD cane sugar 
factory with an attached refinery. The evaporation plant with the two 
additional falling film evaporators was commissioned in December 
2014. Figure 4 shows the operating data (crushing capacity and 
specific heat consumption) for the 2014/15 campaign as well as 
the 2015/16 campaign. 

The targeted crushing rate of 13,000 TCD was not only achieved, 
but was exceeded by far. During campaign 2014/15 the average 
crushing rate was 13,700 TCD, which is higher by 5 % than the 
rated value. For the following campaign an average crushing rate 
of 14,700 TCD was recorded.

The relatively high steam consumption during the first two 
weeks in campaign 2014/15 can be explained by the fact that 
the new installations had not yet been insulated (new falling 
film evaporators, new heat exchangers, juice and steam piping). 
When the insulation for the equipment had been completed, the 
specific heat consumption dropped to values between 40 and 
43 % on cane. 

After installation of four new heat exchangers for limed juice 
and clear juice before the 2015/16 campaign the specific steam 
consumption dropped down to less than 40 % steam on cane as 
the campaign average.

With view to scale formation on the heating tubes of the falling 
film evaporators, the new falling film evaporators were operated 
for 20 days on average between chemical cleaning intervals.

Fig. 4: Daily crushing capacity and specific steam consumption at GSM (2014/15 
and 2015/16)

ภำพท่ี 4 ก�ำลังกำรหีบอ้อยและปริมำณกำรใช้ไอน้�ำต่อวันของโรงงำนผลิตน้�ำตำล Ghotki Sugar Mill 
(ปี 2014/15 และปี2015/16)

Refinery Refinery
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• Heating of primary juice (PJ) with VP5, condensate and VP4
• Heating of limed juice (LJ) with VP3, VP2 and VP1
• Heating of clear juice (CJ) with VP2 and VP1
• Crystallisation with VP2, VP3 and VP4.
The operation with extended capacity was started from  

December 2013 on. Figure 1 is an overview of the crushing capacity 
and specific steam consumption values that were recorded during 
the entire campaign. This allowed raising the factory’s processing 
capacity to 9,000 TCD, and steam consumption was reduced to 
28 % on cane (without accounting for downtimes).
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Developed specially for use in the sugar in-
dustry, this pioneering new generation of DRP 
massecuite pumps brings continuity to the 
sugar house. Based on the operating principle 
of a rotary piston pump, the pumps move highly 
viscous massecuites from A to B in an even, 
smoothly running process that is particularly 
gentle on the crystals – and their performance is 
impressive, in the range 1 to 120 m³/h. Mainte-
nance is kept to a minimum, thanks to the new 
DRP pumps’ sturdy design, select materials 
and excellent running properties. As the posi-

tion of the feed and discharge branches can 
be adjusted in 45° steps, the pumps are easy 
to integrate with the local infrastructure. The 
pressure level can be increased from 6 to 10 bar 
simply by exchanging the gear motor, providing 
more process flexibility. A/B/C crystal suspen-
sions or seed massecuites, affination or refined-
sugar massecuites – whatever media you wish 
to transport in the sugar house, the new DRP-
series massecuite pumps from BMA will keep 
your product flows moving.

The new high-performance massecuite pumps (DRP)  
Continuous flows & 
high efficiency in the sugar house.

www.bma-worldwide.com Passion for Progress
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ก 
ำรเลอืกเคร่ืองบรรจถุงุแบบเปิดปำกทีใ่ช่ นบัเป็นควำมท้ำทำยอย่ำง หนึง่ 
เมื่อมีหลำยตัวเลือกในท้องตลำด ในกำรเลือกเครื่องจักรที่เหมำะกับ
ควำมต้องกำรมำกที่สุด ควรจะค�ำนึงถึงปัจจัยทั้ง 6 ข้อนี้ เพื่อให้มั่นใจ

ว่ำคุณตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้อง

1. งบประมำณ
งบประมำณย่อมมีอิทธิพลต่อกำรเลือกเคร่ืองบรรจุถุงและระดับของระบบ

อัตโนมัติ ถ้ำมีงบประมำณน้อย อำจลองดูที่เครื่องบรรจุถุงด้วยมือ (ระบบแมนวล) 
หำกมงีบประมำณมำกขึน้ คุณสำมำรถพจิำรณำเทคโนโลยทีีม่คีวำมหลำกหลำยมำก
ขึ้น รวมถึงเครื่องบรรจุถุงระบบหุ่นยนต์ แน่นอนว่ำเครื่องบรรจุถุงที่มีรำคำสูงจะให้
ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุได้เรว็กว่ำรุน่ท่ีมรีำคำย่อมเยำ และอำจต้องกำรกำรบรกิำร
ด้ำนเทคนคิมำกกว่ำด้วย ขัน้ตอนส�ำคญัท่ีสดุในกำรเลือกเครือ่งบรรจถุงุแบบเปิดปำก 
หรือเครื่องจักรใดๆ ก็ตำม คือกำรเลือกซัพพลำยเออร์ที่เหมำะสม เพรำะจะช่วยให้
คุณตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นพำร์ทเนอร์ที่ดีใน
กำรช่วยให้คุณบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรผลิต

2. พื้นที่ฐำนเครื่อง
เลือกเคร่ืองบรรจถุุงทีมี่สมรรถนะตำมแบบทีค่ณุต้องกำรโดยมีพืน้ทีฐ่ำนเครือ่ง

ที่น้อยที่สุด ยิ่งใช้พื้นที่น้อย ยิ่งง่ำยต่อกำรติดตั้งและผสำนเข้ำกับเครื่องมือในสำย
กำรบรรจุที่มีอยู่แล้ว

3. อัตรำกำรผลิต
คณุอยำกจะบรรจไุด้ 4 หรือ 36 ถงุต่อนำท ีหนึง่ในปัจจยัส�ำคญัในกำรพิจำรณำ

เลือกเครื่องบรรจุถุง คือ อัตรำกำรผลิตที่ต้องกำร และหำกคุณวำงแผนที่จะขยำย
ก�ำลังกำรผลิตในอนำคต ก็ต้องแน่ใจว่ำเครื่องบรรจุถุงสำมำรถรองรับผลผลิตที่เพิ่ม
ขึ้นกว่ำจ�ำนวนที่ผลิตได้ในปัจจุบัน

4. ชนิดของถุง
ไม่ว่ำจะเป็นถุงกระดำษ ถุงพลำสติก ขนำดและรูปทรงของถุงที่คุณใช้ ล้วนมี

ผลต่อประเภทของเครือ่งบรรจถุงุทีค่ณุต้องกำร  ถงุบำงชนิดน�ำไปใช้ได้ง่ำยมำก บำง
ชนดิมคีวำมซบัซ้อนในกำรจัดกำร ขณะท่ีบำงชนดิกต้็องใช้อย่ำงทะนถุนอม  กำรทีเ่รำ
ทรำบประเภทของวสัดแุละชนดิของถงุทีใ่ช้อยู ่ จะช่วยให้คณุสำมำรถตดัสนิใจเลอืก
เครื่องบรรจุถุงที่ตรงตำมควำมต้องกำรได้ เครื่องบรรจุถุงบำงรุ่นได้รับกำรออกแบบ
ให้ใช้กบัถงุบำงชนิดเท่ำนัน้ ตัวอย่ำงเช่น เครือ่งบรรจุถงุทีม่เีทคโนโลยตีรวจจบัควำม
เสยีหำยส�ำหรบัถงุแบบมรีพูรนุ ขณะทีเ่ครือ่งบรรจถุงุรุน่อ่ืนๆ เป็นแบบเอนกประสงค์
ที่สำมำรถใช้กับถุงชนิดใดก็ได้ นอกจำกนั้น ยังมีมือจับหรือหนีบถุงที่แตกต่ำงกัน
หลำยแบบอีกด้วย อย่ำประเมินควำมส�ำคัญของถุงที่จะใช้ต�่ำเกินไป เพรำะย่อมมี
ผลต่อกำรเลือกเครื่องบรรจุถุงด้วยเช่นกัน

“6 ปัจจัย” 
เพือ่การเลอืกเครือ่งบรรจถุงุแบบเปิดปากที่ใช่
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High Precision Weight Controller for Bulk Materials
Latest generation weight controller with user-friendly color touch screen

The SpeedAC iQ is designed for new installation or easy retrofit from an older version of weight controller. 
Used with all our bagging systems requiring weight measurement, this user-friendly controller allows complete 
control of the filling process with unprecedented efficiency and ease - especially with the newest ¨ Smart Feed 
¨ algorithm. Operation is carried out via a large touchscreen graphic display, which provides live performance 
feedback, fine-tuning functions, statistical data, information on system status, and much more.

The SpeedAC iQ is W&M approved and guarantees weight accuracy in dynamic operation. The new 
controller offers the latest weight-embedded controller technology and the following advantages, setting it 
apart from previous controllers and its competitors:

Multi-language interface and 
graphical intuitive navigation 
menus through 7” bright TFT 
color touch screen.

For more information, please contact Premier Tech Chronos 
93 Moo 9, Bangna-Trad Km.19 Road, T.Bangchalong, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

Tel. 0-2740-5001 Email: netk@premiertech.com

PTCHRONOS.COM

The controller can autotune the
desired weights and its Smart 
Feed algorithm allows complete 
control of the filling process.

Remote access and support 
capabilities, across the internet 
with our renowned customer 
service and support.

Preload programming, hassle 
free to install - backup & re-
store files using a USB stick.



C  hoosing the right open-mouth bagger can be a challenge 
when you’re confronted by the many options available 

on the market. In order to select the equipment best suited to 
your needs, consider the following six factors to ensure you 
make the most informed decision.

1. Budget
Your budget influences the type of bagger you choose and its level 

of automation. Small budget? Consider a manual bagger. A bigger budget 

gives you access to a greater range of technology, including robotic 

baggers. Keep in mind that a more expensive bagger can increase ROI 

faster than a more modest model can, and also may be accompanied 

by a greater degree of technical support. The most important step in 

choosing an open-mouth bagger—or any other equipment—is to select 

the right supplier, It will help you make the right equipment decisions 

and partner with you in reaching your goals. 

2. Footprint
Choose a bagger that delivers the performance you need within the 

smallest possible footprint. The smaller the footprint, the easier it is to 

install and integrate equipment with your existing packaging line.

3. Production rate
Do you need to run four bags per minute or 36? Desired output 

is one of the most important factors to consider in choosing a bagger. 

And if you plan to expand production capacity in the future, be sure to 

choose a bagger capable of handling more output than you currently 

produce.

5. ประเภทของผลิตภัณฑ์
คณุก�ำลงัจะบรรจุอะไร กำรทรำบถึงคุณลักษณะของวตัถุดิบท่ีเรำก�ำลงัจะบรรจุ

จะช่วยให้สำมำรถเลอืกเครือ่งบรรจถุงุทีส่มบรูณ์แบบได้ นอกจำกน้ี ยงัควรทรำบถงึขัน้
ตอนกำรบรรจวุ่ำด�ำเนินกำรกบัผลิตภณัฑ์ของเรำอย่ำงไรบ้ำง ต้องมกีำรไล่อำกำศออก
จำกผลิตภัณฑ์หรือไม่ วัตถุดิบเป็นแบบเทกองที่ไหลเป็นอิสระหรือมีลักษณะเป็นผง 
เทคโนโลยขีองกำรบรรจถุงุนัน้ มอียูห่ลำกหลำยรปูแบบส�ำหรบัวตัถดุบิแต่ละประเภท 
อำทิ เคร่ืองบรรจุแบบล่ำงข้ึนบน ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ท่ีระเหยเป็นไอได้อย่ำงรวดเร็ว 
เคร่ืองบรรจุถุงแบบเปิดปำกมีทั้งแบบใช้ได้กับวัตถุดิบสำรพัดชนิดและแบบที่เหมำะ
ส�ำหรับวัตถุดิบบำงชนิดเท่ำน้ัน และยังมีตัวเลือกทำงวิศวกรรมซ่ึงสำมำรถใช้ร่วม
กับเครื่องบรรจุถุง เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์เฉพำะกลุ่มอีกด้วย

6. เป้ำหมำยของระบบอัตโนมัติ
ธรุกิจของคุณต้องกำรพัฒนำไปในทิศทำงใด คณุวำงแผนท่ีจะใช้ระบบอตัโนมติั

ในสำยกำรบรรจหุรอืไม่ เป็นค�ำถำมส�ำคญัทีค่ณุต้องตอบให้ได้ก่อน และขึน้อยูก่บัว่ำ
ค�ำตอบของคุณคืออะไร จึงจะมำดูถึงตัวเลือกท่ีหลำกหลำยตั้งแต่กำรบรรจุถุงด้วย
มือ ไปจนถึงสำยกำรบรรจุระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบด้วยหุ่นยนต์ และเทคโนโลยี
เสริมอื่นๆ อีก คุณสำมำรถเลือกจำกตัวเลือกเหล่ำนี้ที่เหมำะกับขนำดและวัสดุ
ของถุงต่ำงๆ เลือกจำกกำรปรับเปล่ียนถุงท่ีแตกต่ำงกันแบบแมนวลไปจนถึงกำรใช้
ระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่ำนั้น ยังมีระบบของกำรส่ือสำร เครือข่ำยที่
ใช้ กำรเข้ำถึงระบบจำกทำงไกลเพื่อบริกำรลูกค้ำ กำรส่งต่อข้อมูลเพื่อกำรควบคุม
กระบวนกำร และอื่นๆ อีกมำก

อะไรคือเป้ำหมำยสูงสุดของคุณ หำกเป้ำหมำยของคุณคือกำรปรับเป็นระบบ
อัตโนมัติในอนำคต ก็ต้องพิจำรณำตัวเลือกนี้อย่ำงมำก กำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำใน
กำรบรรลุเป้ำหมำยแต่ละขั้นอำจรวมถึงกำรอัพเกรดสำยกำรบรรจุในหลำยๆ ขั้น
ตอน แต่อย่ำงไรเสีย คุณต้องมีเป้ำหมำยนี้ในใจตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อที่จะเลือกเครื่อง
มือที่เหมำะสมที่สุดตำมวิสัยทัศน์ของคุณ

เครื่องบรรจุถุงที่ดีที่สุดส�ำหรับควำมต้องกำรของคุณ
เมื่อคุณพิจำรณำเครื่องบรรจุถุงที่มีตัวเลือกมำกมำย ให้ตระหนักว่ำปัจจุบันมี

โซลูชันกำรบรรจุถุงส�ำหรับวัตถุดิบทุกชนิดและมีอัตรำกำรผลิตตำมท่ีคุณต้องกำร 
ควรลองพิจำรณำท้ัง 6 ปัจจัยที่ระบุไว้ข้ำงต้น เมื่อส�ำรวจตัวเลือกต่ำงๆ และควร
ปรึกษำกับผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญและไว้วำงใจได้ เพ่ือช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่ำง
ชำญฉลำดที่สุด

บริษัท พรีเมียร์ เทค โครโนส จ�ำกัด
93 หมู ่9 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.19 ต.บำงโฉลง อ.บำงพล ีจ.สมทุรปรำกำร 10540 
Tel. +66 2740 5001
Email: netk@premiertech.com
WWW.PTCHRONOS.COM

Premier Tech Chronos Ltd.
93 Moo 9, Bangna-Trad Km.19 Road, T.Bangchalong, 

A.Bangplee, Samutprakarn 10540

Tel. +66 2740 5001   

Email: netk@premiertech.com

WWW.PTCHRONOS.COM

4. Type of bags
Paper bags, plastic bags: The shape and composition of the bags 

you use influence the type of bagger you need. Some bags are very  

simple to use, others require more complex handling, while still others 

are comparatively fragile. By understanding your material and the bags 

you’re handling, you’ll be able to make a smart decision about the bagger 

you need. Some baggers are designed to handle a specific kind of bag—

baggers that incorporate fault-detection technology for porous bags, for 

example—while other baggers are versatile enough to handle different 

types of bags. There are different types of bag holders, as well. Don’t 

underestimate the impact of your bag on your choice of bagger.

5. Type of product
What do you bag? Knowing the characteristics of the material you’re 

packaging will help you choose the perfect bagger. You also need to  

understand how the packaging process itself affects your material. Does 

the material need to be deaerated? Is it free flowing or powdery? There 

are different types of bagging technology for different materials, such as 

bottom-up fillers for extremely volatile materials. Among open-mouth  

baggers, some more versatile and some that are more specifically suited 

to a particular material. Also keep in mind that there are engineering  

options that can be incorporated in your bagger to optimize the  

handling of your specific material.

6. Automation objective
What’s the next step for your business? Are you planning to  

automate your packaging line? It’s an important question that needs 

to be answered. Depending on your answer, there are many options, 

from a manual bagging line to a fully automatic line with robotics and  

additional technology. You can choose from a range of options that 

accommodate different bag sizes and different materials, from manual 

adjustment for different bags to fully automatic adjustment. Then there 

are communication systems, networks, remote access for customer  

support, data transfer to your actual process controls, and more.

What is your ultimate goal? If your goal is to automate in the future, 

consider these options proactively. Planning ahead to reach your goals in 

phases may include upgrading your packaging line in multiple steps, but 

you need to have this in mind from the beginning in order to select the 

equipment that’s best suited to help you implement your vision.

The best bagger for your needs
As you consider the many choices in baggers, remember: There is a  

bagging solution for every material and every desired output. Consider the six 

factors above as you navigate these choices, and work with a dependable, 

knowledgeable partner to help you make the wisest decision.
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การปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การดักจับฝุ่นของเครื่อง ESP  

ด้วยวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกล
Enhancing Dust Collection Efficiency 
through ESP Mechanical Rehabilitation

อ 
 
ย่ำงทีรู่จ้กักนัมำนำนแล้วว่ำเคร่ืองดักจับฝุน่ไฟฟ้ำสถติย์ หรือ Electrostatic 
Precipitator (ESP) เป็นอปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธผิลเเละประสทิธภิำพสงูสดุ

ในกำรลดปรมิำณฝุน่ละอองทีถ่กูปล่อยออกมำจำกปล่องควนัในโรงงำนอตุสำหกรรม
หนักต่ำงๆ ที่มีควำมน่ำเช่ือถือ เเละอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำนเมื่อเปรียบเทียบกับ
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทำงอำกำศชนิดอื่น

ในปัจจบุนั ด้วยควำมตระหนกัถงึควำมรุนแรงของมลพษิทำงอำกำศทีเ่พิม่มำก
ขึ้น กฏหมำยเเละข้อบังคับจึงเริ่มมีควำมเข้มงวดตำมมำ ส่งผลเเละเป็นเเรงผลักดัน
ให้โรงงำนต้องคอยปรับปรงุเเละควบคมุระดับฝุน่ละอองทีถ่กูปล่อยออกมำให้อยูภ่ำย
ใต้ระดับที่ก�ำหนดของกฏหมำยเเละข้อบังคับที่รัฐบำลตั้งขึ้น 

เมื่อกล่ำวถึงอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทำงอำกำศ Electrostatic Precipitator 
(ESP) บริษัท ไท แอนด์ ชยุน มีกำรพัฒนำเเละสั่งสมประสบกำรณ์อันมำกมำยใน
กำรเเก้ปัญหำต่ำงๆของเครื่อง ESP ทั้งด้ำนทำงกลเเละไฟฟ้ำ รวมไปถึงกำรจัดหำ
อะไหล่ ESP ที่มีคุณภำพสูง กำรตอบสนองเเละเเก้ปัญหำที่ทันท่วงที   กำรบริกำร
หน้ำงำน เช่น กำรตรวจสอบสภำพเเละหำสำเหตุ กำรควบคุมดูแลกำรติดตั้งเเละ
ซ่อมบ�ำรุง กำรฟื้นฟูสมรรถภำพเเละยกระดับเเบบพร้อมสรรพ

ปัญหำหนึ่งที่พบบ่อยเเละวิกฤตที่สุด คือกำรเสื่อมสภำพของชิ้นส่วนเครื่องกล
ภำยในเครื่อง ESP เเละส่วนประกอบไฟฟ้ำหลังผ่ำนกำรใช้งำนเเบบ 24 ชั่วโมง
มำเป็นเวลำกว่ำสิบปี กำรเสื่อมสภำพดังกล่ำวส่งผลให้เกิดกำรกัดกร่อนท่ีเกิดจำก
ควำมชื้นและอุณหภูมิที่สูงภำยในเครื่อง ESP กำรสึกหรอจำกอำยุขัยและกำรใช้
งำนที่ยำวนำน กำรให้ค่ำทำงไฟฟ้ำท่ีไม่ถูกต้องเนื่องจำกคอนโทรลเลอร์เก่ำและล้ำ
สมัย และอื่นๆอีกมำกมำย

ในบทควำมนี้ เรำมุ่งเน้นไปที่ปัญหำกำรกัดกร่อนของชิ้นส่วนเครื่องกลภำยใน
เครื่อง ESP ปัญหำนี้ก่อให้เกิดควำมกังวลและแรงกดดันส�ำหรับโรงงำนที่ต้องเดิน
เครื่อง 24 ชั่วโมงและในเวลำเดียวกันต้องควบคุมกำรปล่อยมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์
ที่รัฐบำลตั้งไว้อยู่เสมอ ชิ้นส่วนที่เป็นสนิมท�ำให้เกิดกำรลัดวงจรของเครื่อง ESP ซึ่ง
ลดประสิทธิภำพกำรดักจับฝุ่นและสมรรถภำพของเครื่อง ESP อย่ำงมำก ทั้งยังส่ง
ผลกระทบต่อกำรผลิตและรำยได้ของโรงงำน ดังนั้น กำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกล
จึงจ�ำเป็นส�ำหรับกำรแก้ปัญหำนี้

ต่อไปนี ้เป็นกรณีศกึษำทีจ่ะน�ำมำบอกเล่ำเกีย่วกบักำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกลของ
เคร่ือง ESP ดงัทีไ่ด้กล่ำวมำแล้ว ซึง่เป็นโรงไฟฟ้ำชวีมวลขนำด 12 MW ในประเทศไทย 
ใช้ชำนอ้อยเป็นเชือ้เพลิง ESP ผลติจำกประเทศจนีมจี�ำนวน 3 ห้อง ทีม่ำพร้อมกับ 
Power Boiler ก�ำลังผลติ 60 TPH ชิน้ส่วนภำยในเคร่ือง ESP เสยีหำยอย่ำงหนัก 
เนือ่งจำกมกีำรร่ัวไหลของอำกำศทีมี่ควำมชืน้จำกท่อ air pre-heater รวมถึงช้ินส่วน

ไท แอนด์ ชยุนได้เสนอแนวทำงแก้ปัญหำโดยให้เปลี่ยน CE และ DE เฉพำะ
ห้อง 1 และ 2 พร้อมกำรซ่อมบ�ำรงุห้อง 3 เนือ่งจำกลกูค้ำต้องกำรแก้ปัญหำโดยเร็ว
ทีส่ดุ เรำจึงได้รับก�ำหนดเวลำทีส่ัน้มำกแค่ 6 สปัดำห์ในกำรผลิตชิน้ส่วนและด�ำเนนิ
โครงกำรทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้โรงงำนสำมำรถด�ำเนินกำรผลิตได้

กำรประชุมวำงเเผนงำน และกำรส�ำรวจพื้นที่พร้อมๆกับบุคลำกรของโรงงำน
ที่รับผิดชอบจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรที่ส�ำคัญที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่ำทั้งสอง
ฝ่ำยมีข้อตกลงและเข้ำใจถึงเนื้องำนที่จะท�ำร่วมกัน ซึ่งรวมถึงควำมพร้อมของก�ำลัง
คน พื้นที่ ทรัพยำกร ตำรำงเวลำ รถเครนและนั่งร้ำน รวมทั้งกำรฝึกอบรมด้ำน
ควำมปลอดภัย ฯลฯ

ตลอดท้ังโครงกำร เรำพบกับปัญหำต่ำงๆ เช่น ปัญหำควำมแออดัทีท่่ำเรือท�ำให้
กำรจดัส่งสินค้ำล่ำช้ำ สภำพอำกำศทีแ่ปรปรวน ฝนตก และข้อจ�ำกดัด้ำนพืน้ที ่อย่ำงไร
ก็ตำม วิศวกรที่มีประสบกำรณ์ของเรำไม่เคยหยุดปรับแผนกำรท�ำงำน และในที่สุด
ก็สำมำรถด�ำเนินโครงกำรให้เสร็จสมบูรณ์ได้ภำยใน 11 วันแม้จะมีก�ำหนดกำรหยุด
เครือ่งท่ีจ�ำกดั ซึง่ผลงำนท่ีได้เป็นท่ีพงึพอใจของลกูค้ำ และทำงโรงงำนได้เริม่วำงแผน
กำรฟื้นฟูสมรรถภำพของห้อง 3 ด้วยแล้วเช่นกัน 

เมื่อโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว รำยงำนที่มีรำยละเอียดครบถ้วนจะถูกส่งไปยัง
บุคลำกรของโรงงำน รวมถึงข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับงำนซ่อมบ�ำรุงของเครื่อง 
ESP ที่ได้ท�ำไป  นอกจำกนี้ ยังรวมถึงรำยกำรอะไหล่ที่แนะน�ำให้โรงงำนสำมำรถ
ซื้อและเก็บไว้ในสต๊อกเผื่อใช้ในเวลำคับขันเร่งด่วน

ชิ้นส่วนทำงกลก่อนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ

หลักคือ Collecting Plate / Electrode (CE) และ Discharge Electrode (DE) ที่
เป็นสนมิและหลดุจำกต�ำแหน่งท�ำให้เกิดไฟฟ้ำลดัวงจรในห้อง 1 และ 2 ก่อนกำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพมีเพียงห้อง 3 เท่ำนั้นที่สำมำรถใช้งำนได้ แต่อยู่ในระดับต�่ำมำก
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A 
s long been known that Electrostatic Precipitator (ESP) is the 

most effective and efficient equipment in reducing particulate 

emission in plants of all kinds of heavy industries with relatively high 

reliability and long life-span, comparing to other types of air pollution  

control equipment. 

หลังกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ ห้อง 1 และ 2 สำมำรถท�ำงำนอย่ำงเสถียรโดยไม่มี
เหตกุำรณ์ไฟฟ้ำลดัวงจรหรอืเครือ่งดบักะทนัหนัเกดิขึน้ พสิจูน์ให้เหน็ว่ำประสทิธภิำพ
ในกำรดักจับฝุ่นได้รับกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด

บทสรุป กำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกลของเครื่อง ESP ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ำ
สำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพในกำรดกัจบัฝุน่ได้อย่ำงมนัียส�ำคัญ ซ่ึงจะช่วยลดกำรปล่อย
ฝุ่นละอองได้ในระดับนึง ส่งผลให้กำรผลิตมีเสถียรภำพ รำบรื่น มีประสิทธิภำพ 
และเชื่อถือได้

With increasing awareness of air pollution severity nowadays, 
governmental rules and regulations are becoming more stringent 
than ever. These act as a driving force for plants to keep improving 
their emission control in order to meet such requirements.

And when it comes to one of the air pollution control equipment, 
Electrostatic Precipitator (ESP), Tai & Chyun has long developed 
and accumulated numerous experiences in solving various ESP 
problems both mechanical and electrical aspects. These include 
provision of high quality ESP parts, timely response and solution 
for any ESP problems, and on-site services such as ESP inspection 
& troubleshooting, supervision of installation & maintenance, and 
ESP turn-key rehabilitation & upgrade. 

One of the most critical and commonly found ESP problems 
is deterioration of ESP mechanical internal parts and electrical 
components after decades of day and night operation. Such 
deterioration results in corrosion that comes from moisture and 
high temperature inside the ESP, wear and tear from aging and 
long-term operation, inaccurate electrical readings due to old 
and obsolete controller, and many more. 

In this context, we focus on the problem of corrosion of ESP 
mechanical internal parts. This problem always poses big concern 
and pressure for plants that require 24hr operation and at the 
same time oblige to governmental emission control regulation. 
Corroded parts also cause an ESP to trip (short circuit), which 
reduce the dust collection efficiency and performance of the 
ESP tremendously and in turn affect production and revenue 
of the plant. Thus, a solution to this problem is ESP mechanical 
rehabilitation is necessary.

Here is the case study of a bagasse-fueled biomass plant 
in Thailand that we would like to share with regards to ESP  

mechanical rehabilitation as mentioned above. Its Chinese 3-field 
ESP capacity is 12MW for a Power Boiler of 60 TPH. The plant 
experienced severely damaged ESP internal parts due to leakage 
of air from air pre-heater tube that contains moisture as well as 
seriously corroded Collecting Plate / Electrode (CE) & Discharge 
Electrode (DE), main ESP components that fell from its position 
and caused field 1 & 2 to trip. Before the rehabilitation, only field 
3 was able to operate with extremely low performance.

As such, Tai & Chyun proposed a solution of CE & DE 
Replacement for field 1 & 2 and maintenance for field 3. 
Since the customer wished to have the problem solved the  
soonest, we were given a very tight schedule of only 6 weeks to  
fabricate parts and complete the entire project so operation 
could be resumed.

Thus, kick-off meeting and site survey with the plant’s in-charge 
personnel was one of the most important processes to ensure 
that both party had an agreement and mutual understanding of 
the following works to come and be done together. This includes 
availability of manpower, space, and resources, timeframe, crane 
& scaffolding requirement, safety training, etc.

Throughout the entire project, we encountered quite a few 
difficulties along the way, i.e., delayed part delivery due to heavy 
traffic at port, changing & raining weather, and space constraint. 
However, our experienced engineers never stopped adjusting 
work plan and ultimately were able to complete the project in 11 
days despite limited shutdown schedule, with satisfactory results 
that the plant planned for rehabilitation for field 3 as well.

Once the project had been completed, a detailed and 
comprehensive report was submitted to plant’s personnel with 
all the important information regarding ESP works done and 
recommended spare part list that the plant could purchase and 
keep in stock for future urgent needs. 

After the rehabilitation, field 1 & 2 have been revived and started 
running stably without any trips or occurrences of sudden shutdown 
that proves dust collection efficiency has been improved. 

In summary, ESP mechanical rehabilitation has proved that 
it can greatly enhance dust collection efficiency, which in turn 
reduces particulate emission considerably, providing stable, 
smooth, efficient, and reliable production for plants.

For more information, contact
Tai & Chyun Associates Industries, Inc.
info@taichyun.com.tw
www.taichyun.com.tw

ชิ้นส่วนทำงกลหลังกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ

Mechanical Parts after Rehabilitation

Operating Data Comparison
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ค 
วำมสม�่ำเสมอ, ประสิทธิภำพและต้นทุนเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุด 3 อย่ำงของกำรบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ประสบควำมส�ำเร็จในปัจจุบัน ขณะที่ต้นทุนที่เพิ่ม
ขึ้นและบรรจุภัณฑ์ที่หลำกหลำยและควำมไม่สม�่ำเสมอจำกกำรพันฟิล์มด้วยมือ  บริษัทต่ำงจึงหำข้อก�ำหนดและแนวทำงในกำรเลือกซื้อเคร่ืองพันฟิล์มยืด 
ที่จะเข้ำมำตอบสนองควำมต้องกำรในใช้งำนที่เหมำะส�ำหรับตนเองและคุ้มค่ำแก่กำรลงทุน เครื่องพันฟิล์มยืดยี่ห้อ PHOENIX สำมำรถพันพัสดุที่น�้ำหนัก

ต่ำงๆ ตำมที่ต้องกำรได้ (น�้ำหนักมำกหรือน�้ำหนักเบำ) และช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยของฟิล์มได้อย่ำงมหำศำลด้วยระบบ Pre-Stretch ในอัตรำยืด 1 = 3.5 (245%) 
หรือมำกกว่ำ ซึ่งได้รับกำรจดสิทธิบัตรแล้ว

นอกจำกนี้ยังมีเครื่องพันฟิล์มยืดอัตโนมัติ 4 รุ่น และนี่คือ
คุณสมบัติที่ส�ำคัญต่ำง ๆ

Low Profile Turntable Stretch Wrappers

Overhead Rotary Arm Stretch Wrappers

High Profile Turntable Stretch Wrappers

เครื่องพันฟิล์มยืดประเภทใดเหมำะที่สุดส�ำหรับกำรใช้งำนของคุณ? คุณต้อง
ทรำบควำมแตกต่ำงระหว่ำงเครือ่งพนัพำเลทแบบกึง่อัตโนมตัแิละแบบอตัโนมตั ิและ
เข้ำใจถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของแต่ละเครื่องก่อนในเบื้องต้น

1. จับ ปลำยของฟิล์มเพื่อเริ่มต้นกำรท�ำงำนในแต่ละรอบ,
2. พัน ผลิตภัณฑ์ตำมรอบและควำมเร็วที่ก�ำหนด
3. ตัด ฟิล์มยืดจำกพำเลทพร้อมจับปลำยด้วยชุดจับฟิล์ม
4. กดปำด หรอื เช่ือมตดิ ปลำยหำงของฟิล์มยดืให้ตดิแน่นกบัเข้ำกบัสินค้ำ 
เพื่อให้แน่ใจว่ำปลำยฟิล์มจะไม่หลุดลุ่ยระหว่ำงกำรขนส่งไปยังลูกค้ำ
5. มีระบบที่สำมำรถเพิ่มแผ่นปิดด้ำนบนพำเลทได้ (ในบำงกรณีที่ต้องกำร
ป้องกันน�้ำและป้องกันฝุ่น)

1. เครื่องพันฟิล์มยืดแบบถำดหมุน(ต�่ำ) :  
เหมำะส�ำหรบักำรท�ำงำนร่วมกบัจระเข้ยกพำเลท ซึง่ได้
รบักำรออกแบบให้ถำดหมนุสงูจำกพ้ืนน้อยกว่ำ 3 นิว้ ใช้
ร่วมกบัทำงลำดจะท�ำให้วำงพำเลทได้อย่ำงง่ำยดำย

หำกโรงงำนมีปริมำณพำเลทน้อย เครื่องพันฟิล์มยืดแบบกึ่งอัตโนมัติน่ำจะ
เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส�ำหรับคุณ ซึ่งกำรใช้งำนจะต้องมีกำรวำงพำเลทบนตัวเครื่อง 
และพันปลำยฟิล์มเข้ำกับพำเลท แล้วเริ่มต้น หลังจำกนั้นเครื่องจะเริ่มพันฟิล์มและ
ห่อหุ้มพำเลท 

ระบบเหล่ำนี้มักใช้ในปริมำณกำรบรรจุหีบห่อที่น้อยกว่ำ 35 พำเลทต่อชั่วโมง 
ซึ่งก็เป็นปริมำณที่ตัดสินใจซื้อเครื่องพันฟิล์มยืดได้อย่ำงง่ำยดำย

เครื่องพันฟิล์มยืดกึ่งอัตโนมัติมีอยู่ 3 รุ่น

เครื่องพันฟิล์มยืดอัตโนมัติ ไม่จ�ำเป็นต้องมีกำรท�ำงำนร่วมกันกับผู้ควบคุมใน
ระหว่ำงกำรท�ำงำน โดยปกติแล้วพำเลทจะถูกล�ำเลียงเข้ำมำที่เครื่องผ่ำนสำยพำน 
เพื่อให้เครื่องสำมำรถเริ่มต้นพันฟิล์มโดยอัตโนมัติ 

เคร่ืองเหล่ำนี้มักใช้กับงำนที่มีปริมำณมำกกว่ำ 20 พำเลทต่อช่ัวโมงถึง 120 
พำเลทต่อชั่วโมง 

ขั้นตอนหลักมี 5 ข้อ ที่เครื่องระบบอัตโนมัติจะต้องท�ำได้

2. เครือ่งพนัฟิล์มยดืแบบถำดหมนุ(สงู) :
เครื่องนี้ได้รับกำรออกแบบมำเหมำะส�ำหรับรถยก ซึ่ง

เมื่อเทียบกับรุ่นถำดหมุน (ต�่ำ) เครื่องรุ่นนี้จะวำงพำ
เลทได้ง่ำยขึ้นเนื่องจำกมีกำรยกระดับให้สูงขึ้น

3. เครื่องพันฟิล์มยืดแบบแขนเหวี่ยง :
ออกแบบมำส�ำหรับพำเลทท่ีหนกัหรอืพำเลททีมี่ของร่วงหล่น
ได้ง่ำย (เบำ, สงู, และจดัเรยีงไม่แน่นหนำ) เครือ่งรุน่นีจ้ะ
พนัฟิล์มรอบพำเลทขณะท่ีวำงอยูบ่นพืน้ สำมำรถติดตัง้ได้ 
3 แบบคอื ตดิผนงั, ขำเด่ียว และ ขำคู่

เครื่องพันฟิล์มยืดแบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องพันฟิล์มยืดอัตโนมัติ 

เครื่องพันฟิล์มยืดชนิดไหนเหมาะสมกับการใช้
งานของคุณมากที่สุด ระหว่างเครื่องพันฟิล์มกึ่ง

อัตโนมัติกับเครื่องพันฟิล์มอัตโนมัติ
SEMI AUTOMATIC VS. FULLY AUTOMATIC: 

WHICH STRETCH WRAPPING MACHINE WOULD 
BEST SUIT YOUR NEEDS?

ข้อสังเกตุ; เนื่องจำกเครื่องกึ่งอัตโนมัติบำงรุ่น สำมำรถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเข้ำ
มำเพื่อช่วยให้เครื่องมีระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่สำมำรถใส่คุณสมบัติเหล่ำนั้น
ได้ครบอย่ำงเครื่องอัตโนมัติ 

เรำมีทำงเลือกที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับระบบกึ่งอัตโนมัติคือ ระบบตัดฟิล์มเมื่อ
สิน้สดุกระบวนกำรพนั ดงันัน้ผูใ้ช้งำนจงึไม่จ�ำเป็นต้องตดัฟิล์มเอง ซึง่เป็นคณุลักษณะ
ที่เพิ่มควำมสะดวกให้ระดับหนึ่ง 

2. เครือ่งพนัฟิล์มยดืแบบหมนุระบบล�ำเลยีง:
เครือ่งพนัฟิล์มยดืแบบหมนุสำยพำนล�ำเลยีง: ระบบนีม้ี
ควำมยดืหยุน่และคุม่ค่ำส�ำหรบัโรงงำนทีม่กีำร
พันพำเลทมำกกว่ำ 60 ชุดต่อชั่วโมง
และควำมจุน�้ำหนัก 4,000 - 5,000 
ปอนด์ (1.8 - 2.2 ตนั) มีกำรออกแบบที่
แข็งแรงกะทดัรัด

1. เครือ่งพนัฟิล์มยดือตัโนมตัแิบบถำดหมนุ:
เครือ่งพนัฟิล์มยดือัตโนมตัแิบบถำดหมนุ: ผูใ้ช้งำนต้องวำงพำเลท
ลงบนถำดหมนุและดงึเชอืกเพือ่เริม่ต้นกำรท�ำงำนโดยอตัโนมตัิ 
เครือ่งนีช่้วยลดควำมจ�ำเป็นให้ผูง้ำนลงจำกรถยก ส่วนถำดวำง
พำเลทมใีห้ใช้งำนได้ทัง้แบบต�ำ่, สูงและเครือ่งรุน่แขนเหว่ียง

Conveyorized Turntable

Non-Conveyorized Automatics
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3. เครือ่งพนัฟิล์มยดืแบบแขนเหวีย่งบนระบบ
ล�ำเลยีง: 
เครือ่งเหล่ำน้ีช่วยขจัดควำมจ�ำเป็นในกำรหมุนพำเลท
ทีจ่ะห่อด้วยฟิล์มยดื ไม่ว่ำจะบรรจภุณัฑ์ทีห่นกัหรอืไม่
เสถยีรกส็ำมำรถพนัด้วยระบบนีไ้ด้อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสทิธภิำพ เครือ่งรุน่นีเ้ป็นทีน่ยิมใช้กนัท่ัวไปร่วมกบั
เคร่ืองอืน่ ๆ  ทีใ่ช้ในสำยกำรบรรจผุลติภณัฑ์, สำมำรถ
เริม่และหยดุกระบวนกำรได้ทกุต�ำแหน่งบนบรรจภุณัฑ์ 
และรองรบักำรใช้งำนสูงสุดท่ี 110 พำเลท/ชัว่โมง

บรษัิท ซจีีท ีคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั 
ตวัแทนจ�ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร จำกบริษทั PHOENIX Wrappers Inc Canada, 
หำกท่ำนผูส้นใจสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพ่ิมเติมได้โดยติดต่อฝ่ำยขำยได้ทกุวนัท�ำกำร 
จนัทร์ - ศกุร์ : 
E-mail: sales@cgt-corporation.com Tel: 02-496-1311
www.cgt-corporation.com

C 
onsistency, Efficiency and Cost are three most important 
elements of successful packaging today. Today with 

increasing cost & physical demands and the inconsistency with 
Manual (hand) stretch wrapping, Companies are finding means 
& ways to justify the purchase of stretch wrapping machine that 
would compliment their unique operational demands and return 
of investment. PHOENIX Wrappers ability to wrap any given load 
(heavy or light weight ) and delivery enormous film cost savings 
through its 245% patented pre-stretch (1=3.5)  system could be 
what you need!  

Which type of stretch wrapping machine is best suited for 
your application? You must first know the difference between 
the Semi- Automatic & Fully Automatic Pallet Wrappers and 
distinctive benefits of each.

Note; as some semi automatic machines can have options 
and gadgets added to help give machines extra automation but 
do not properly provide all of these features. 

We have a useful option on semi automatics that allows the 
film to be torn off at the end of a cycle, so the operator does not 
have to cut the film. While this is a useful feature.

There are also 4 basic types of automatic stretch wrapping 
machines. Here are some key features of each:

1. Low Profile Turntable Stretch Wrappers: 
Best for pallet jack operations; these machines are designed 

with the turntable positioned less than 3 inches from the floor. 
Using a ramp, pallet jacks can easily place loads on this series

1. Non-Conveyorized Automatics: 
Operators just have to place the pallet on the stretch wrapper 

and pull the cord to begin the automatic cycle. This machine 
eliminates the need for operators to get off the forklift to stretch 
wrap pallets and is available for both low profile, high profile & 
Rotary Arm operations.

CGT Corporation are the Authorised Distributors 
of PHOENIX Wrappers Inc Canada. for Thailand & Vietnam - Feel free 
to contact us should you require any assistance on deciding which 
system would suit your unique Stretch Wrapping requirement. Please 
contact us at: 
E-mail: sales@cgt-corporation.com Tel: 02-496-1311
www.cgt-corporation.com

2. Conveyorized Turntable: 
This system offers a flexible and economical stretch wrapping 

solution for up to 60 loads per hour with optional 4,000 - 5,000 
lbs (1.8 - 2.2ton) capacity. Featuring a compact design, 
3. Conveyorized Rotary Arm: 

These machines eliminate the need to rotate the pallet being 
stretch wrapped. Whether dealing with heavy or unstable loads, 
it can quickly and efficiently be wrapped with this system. Start 
and stop the cycle anywhere on the load.  This concept offers 
high throughput speed (up to 110 loads per hour).
4. Rotary Ring: 

Rotary rings are unique because they rotate only the carriage 
itself. Featuring a compact design, this stretch wrapper is suited 
for constant applications. The Phoenix PRRA Rotary Ring Pallet 
Wrapper reduces film costs dramatically because it can start and 
stop the cycle anywhere on the load.  This concept offers high 
speed throughput (up to 150 loads per hour).

2. High Profile Turntable Stretch Wrappers:
This machine is designed specifically for forklift loaded  

applications. Compared to low profile turntable stretch wrappers, 
this turntable provides easier loading and positioning access 
because it is elevated. 

1. HOLD the tail of the film to start each stretch wrapping cycle,  
2. WRAP the product based on the wrapping parameters,
3. CUT the stretch film from the pallet load and secure it in a clamp.  
4. APPLY or SEAL the tail end of the stretch film to the load. To 
ensures that the hanging edge does not unravel during transit to 
the customer.
5. The ability to apply a Top Sheet (for Water proof or Dust 
proof) application.

3. Overhead Rotary Arm Stretch Wrappers: 
Designed for heavy or unstable pallet loads (light, tall, and 

poorly constructed loads), this type of stretch wrapper allows 
loads to be easily wrapped while stationary on the floor. Three 
mounting configurations are available: Wall Mount, Floor Mount 
and Free Standing Gantry.

Semi Automatic Stretch Wrapping Machines

If you’re handling low-volume applications, a semi automatic 
stretch wrapper may be the best solution for you. Machines require 
an operator to place the pallet loads on the stretch wrapper and 
apply the film tail to the load to initiate the cycle. After which, the 
stretch wrapper applies the film and wraps the pallet load. 

These systems are generally used in low volume applications 
with fewer than 35 loads/ hour. The purchase of stretch wrapping 
is easily justifiable.

  Automatic Stretch Wrapping Machines
Automatic stretch wrapping machines, require no operator 

intervention during the cycle. Loads are typically brought to the 
machine on a conveyor belt so that the machine can automatically 
begin wrapping.

These systems are commonly used in higher volume applications, 
from 20 pallets per hour to up to 120 loads per hour being wrapped.

There are 5 specific function that a true automatic stretch 
wrapping machine be able to perform.

  There are 3 basic types of semi automatic stretch wrapping 
machines.

Conveyorized Rotary Arm

1. เครือ่งพนัฟิล์มยดืรุน่แหวนหมุน :
เอกลกัษณ์เฉพำะเน่ืองจำกหมนุแค่ชดุยดื
ฟิล์มเท่ำนัน้ มกีำรออกแบบทีก่ะทดัรดัเหมำะ
ส�ำหรบักำรใช้งำนอย่ำงต่อเนือ่ง เครือ่งรุน่น้ี
ช่วยลดต้นทุนค่ำฟิล์มได้อย่ำงรวดเรว็เพรำะ
สำมำรถเริ่มและหยุดกระบวนกำรได้ทุก
ต�ำแหน่งบนบรรจภุณัฑ์ และรองรบักำรใช้
งำนสงูสุดที ่150 พำเลท/ชัว่โมง

Rotary Ring
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De Smet diffuser สำมำรถใช้เป็นทำงเลือกในกำร diffusion ทั้งบีทและอ้อย 
และปัจจุบันยังคงเป็น Diffuser ที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุดในกำรสกัดน�้ำตำลจำก
อ้อย ที่มียอดจ�ำหน่ำยกว่ำร้อยเคร่ืองทั่วโลก (อ้อยและบีท) แสดงให้เห็นถึงระบบ
กำรสกดัน�ำ้ตำลท่ีดท่ีีสดุในพืน้ทีท่ีม่กีำรเพำะปลกูบีทและอ้อย ซึง่ช่วยขยำยและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรผลิตน�้ำตำลโดยใช้ Diffuser เพียงเครื่องเดียว นอกเหนือไปจำก
กำรสนับสนุนกำรปลูกอ้อย

จำกงำนค้นคว้ำวิจัยรวมถึงผู้ประกอบกำรที่เคยใช้ De Smet diffuser ต่ำง
ยนืยนัถงึข้อดมีำกมำยไม่เพยีงแต่กำรเปรยีบเทยีบกบัลกูหบีเท่ำนัน้แต่ยงัรวมถงึกำร
เปรียบเทียบกับ Diffuser ประเภทอื่นๆ ด้วย

ข้อดีที่โดดเด่นเป็นพิเศษ เหล่ำนี้น�ำไปสู่กำรเป็นเจ้ำของ Diffuser ด้วยต้นทุน
ที่ต�่ำ สำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้

นอกจำกนีย้งัมกีำรใช้งำน De Smet diffusers ในฝรัง่เศส, นกิำรำกวั, มำลำว,ี 
สวำซิแลนด์, แอฟริกำใต้, เรอูเนียง, ฟิจิ, อินเดีย, เวียดนำม, บรำซิล, ปำกีสถำน, 
แซมเบยี, และเอธิโอเปีย ส่วนในประเทศไทย เพิง่มกีำรน�ำ De Smet diffuser มำใช้ที่ 
KSL Group (วงัสะพุง) แสดงให้เห็นได้เป็นอย่ำงดถึีงควำมเชีย่วชำญของ DSEC 

ด้วยประสบกำรณ์อันกว้ำงขวำงและกำรท�ำงำนในอุตสำหกรรมน�้ำตำล ท�ำให้ 
DSEC ได้ตั้งค�ำถำมและคิดทบทวนถึงประเด็นที่ส�ำคัญของกระบวนกำรตกผลึก
น�้ำตำล ผลจำกกำรกระท�ำดังกล่ำวท�ำให้ DSEC มีเทคโนโลยีออกสู่ตลำด ในกำร
เพิม่ประสทิธภิำพอย่ำงมนียัส�ำคญัในกระบวนกำรตกผลึกน�ำ้ตำลทัง้หมด รวมถงึกำร
ปรับปรุงเครื่องจักรเก่ำเพื่อเพิ่มก�ำลังกำรผลิต ที่ได้พิสูจน์แล้วว่ำมีประสิทธิภำพ ใน
โรงงำนน�้ำตำลหลำยแห่งทั่วโลก เช่น

นอกจำกนี้ควำมเชี่ยวชำญของ DSEC ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมกำรด�ำเนิน
โครงกำรทั้งหมดตั้งแต่กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ FEED และวิศวกรรมขั้นพื้นฐำน
ไปจนถึงกำรด�ำเนินงำน EPC แบบเต็มรูปแบบตำมมำตรฐำน ISO 9001: 2015 
นอกจำกมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนที่ทันสมัยแล้ว DSEC ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำร
ปฏิบัติตำมหลักกำรของข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (United Nation Global 
Compact) 10 ประกำรที่ก�ำหนดรำกฐำนควำมยั่งยืนขององค์กร โดยตอบสนอง
ต่อควำมรับผิดชอบขั้นพื้นฐำนในด้ำนสิทธิมนุษยชน แรงงำน สิ่งแวดล้อม และกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทนุต�ำ่ ไม่เฉพำะต้นทนุของเครือ่งจกัรเท่ำน้ันทีล่ดลงแต่ยงัรวม
ถงึงำนก่อสร้ำงและอำคำรทีเ่กีย่วข้องอกีด้วย (Diffuser ตดิต้ังไว้กลำงแจ้งได้)

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติลดลง ซึง่ส่วนใหญ่เกดิจำกควำมต้องกำรพลงังำนทีต่�ำ่ลงและ
ประสทิธภิำพในกำรกำรท�ำงำนเพิม่สงูขึน้ (Extraction > 97%)

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุงรักษำน้อยกว่ำ ซึง่ได้รบักำรพิสจูน์แล้วว่ำลดลงต�ำ่สดุเป็นครึง่
หนึง่ของค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้กบัลกูหบี ทีก่�ำลงักำรผลติเท่ำกนั อนัเกดิจำกสภำพท่ี
มกีำรสกึหรอเพียงเลก็น้อย อำจกล่ำวได้ว่ำ Diffuser ทีส่ร้ำงขึน้ในยุค 60  เพ่ิง
มกีำรซ่อมใหญ่คร้ังแรก และในส่วนของ Diffuser ทีใ่ช้งำนในโรงงำนบำงแห่งน้ัน 
ชิน้ส่วนทีใ่ช้งำนยังคงไม่มสีญัญำณใดๆ ทีบ่่งบอกถงึกำรสกึหรอทีเ่ด่นชดัหลังจำก
ใช้งำนไปแล้วเป็นเวลำ 8 ปี 

     นอกจำกนีก้ำรบ�ำรงุรักษำทัง้หมดยงัสำมำรถด�ำเนนิกำรได้ในบรเิวณท่ี Diffuser  
     ตัง้อยู ่ไม่จ�ำเป็นต้องขนย้ำยชิน้ส่วนไปยงัโรงซ่อมบ�ำรงุเฉพำะ

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำนและกำรบ�ำรงุรกัษำ โดยรวมส�ำหรบั Diffuser ทัง้หมด
นัน้ น้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้งำนลกูหบีทัง้หมด

• ประสทิธภิำพในกำรสกดัเพิม่ขึน้ อย่ำงน้อย 1 หรอื 2 จดุ
• ใช้ก�ำลังไฟฟ้ำต�ำ่สดุ โดย Diffuser ทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุของ DSEC ถกูขับเคลือ่น
ด้วยมอเตอร์ขนำดน้อยกว่ำ 40 กิโลวตัต์จ�ำนวนสองตวั

• คณุภำพทำงเคมแีละแบคทเีรยีวิทยำของน�ำ้อ้อยได้รบักำรปรบัปรงุให้ดขีึน้ ท�ำให้
กำรสูญเสียน�้ำตำลใกล้เคียงกับศูนย์และใช้เพียงกระบวนกำรท�ำให้ใสและกำร 
กรองอย่ำงง่ำย

• ควบคุมกำรสกดัสิง่ทีไ่ม่ใช่น�ำ้ตำล ด้วยกระบวนกำร diffusion 
• ลดกำรสญูเสยีน�ำ้ตำลอย่ำงรวดเรว็ อันเน่ืองมำจำกกจิกรรมทำงจุลชีววทิยำทีต่�ำ่
• ค่ำ sugar recovery ทัง้หมดเพิม่สงูขึน้ อนัเน่ืองมำจำกกำรสกดัท่ีสูงข้ึนและกำร
สญูเสยีทีล่ดลง

• กำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรลดลง ท�ำให้กำรผลิตเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมำกขึน้
• ใช้วัสดกุ่อสร้ำงและแรงงำนภำยในท้องถิน่ เป็นส่วนใหญ่ จ�ำกดักำรน�ำเข้ำเฉพำะ
ชิน้ส่วนทีเ่ป็นองค์ประกอบหลกั

De Smet Diffuser: เคร่ืองจกัรทีร่องรบัการ

ผลติน�า้ตาลทีเ่ตบิโตในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
De Smet Diffuser : a Solution  
for SEA Sugar Production  
Growth

D 
e Smet Engineers & Contractors (DSEC) เป็นผูเ้ชีย่วชำญในงำน diffusion 
น�ำ้ตำลทีม่ชีือ่เสยีง เจ้ำของ De Smet diffuser ได้ออกแบบและพฒันำขึน้ในยคุ 
50 โดย M. Jean-Albert De Smet ในกำรประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองสกดัน�ำ้มนั

ประกอบอำหำร แบบไหลสวนทำงกนัอย่ำงต่อเนือ่งระหว่ำงวตัถดิุบและตวัท�ำละลำย

• Cane Diffuser ที่ใหญ่ที่สุดในโลก!
• กำรด�ำเนินกำรและกำรส่งมอบที่ตรงเวลำ
• กำรติดตั้งและใช้งำนเครื่องจักรได้รวดเร็ว
• ควำมสำมำรถของวิศวกรเป็นที่ไว้วำงใจ
• มีควำมยืดหยุ่นในกำรท�ำงำน
• มีสภำพที่พร้อมท�ำงำนอยู่เสมอ
• มีประสิทธิภำพกำรผลิตดีสุด

• ระบบหม้อเคี่ยวเชื้อ (Seeding system)
• หม้อเคี่ยว (Vacuum pan)
• ระบบเคี่ยวน�้ำตำลอัตโนมัติ (Vacuum pan automation)
• ถังตกผลึก (Crystallizer)
• Massecuite distributors
• Melters
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OUR INNOVATIONS FOR IMPROVING YOUR PERFORMANCES

✓Diffuser ✓Sugar Plants ✓Sugar Refineries ✓Bioethanol
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Reliability through Experience

Proud to contribute to the bright future of the Thai sugar industry 
with the installation of the De Smet™ Diffuseur for KSL and a 

Boiling Pan Automation - BPA® for Eastern Sugar & Cane Public Co. 

Please come and visit us on our booth at the 5th Edition of World Sugar Expo17 & 18 October 2018 Bangkok

www.dsengineers.com
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D 
e Smet Engineers & Contractors (DSEC) is a 
well known sugar diffusion expert, owner of the  

De Smet diffuser design that was developed in the 50’s by M. 
Jean-Albert De Smet as an application of the famous edible oil 
continuous counter-current extractor.

The De Smet diffuser can be used alternatively for beet 
and cane diffusion and is still today the most efficient diffuser 
for sugar cane extraction with over a hundred-unit sold around 
the world (cane and beet).

It represents the best sugar extraction system in areas 
where beet and cane are cultivated, allowing to extend and 
optimize the use of a single diffusion unit beyond the cane 
campaign.

The literature as well as all operators who have used the 
De Smet diffuser will confirm the many advantages it offers 
not only when compared to mill tandem but also to other 
types of diffusers.

These advantages leading to an exceptional TOC (Total 
Ownership Cost) are summarized below :

In addition to De Smet diffusers operating in France, 
Nicaragua, Malawi, Swaziland, South Africa, Reunion, Fiji, 
India, Vietnam, Brazil, Pakistan, Zambia and Ethiopia, the 
diffuser recently commissioned in Thailand for KSL Group 
is a good example of DSEC’s expertise:

Thanks to its broad and established experience in the 
sugar industry, DSEC has been naturally led to question and 
rethink important aspects of the crystallisation process. The 
result of this is today providing the market with significant 
performance improvement of the whole refining process as 
well as with a large range of optimized, robust and proven 
process components such as:

Moreover, DSEC’s expertise encompasses the complete 
range of project implementation activities from feasibility 
studies, FEED and basic engineering to full EPC implementation, 
all in accordance with its ISO 9001:2015 certification. On top of 
state-of-the art execution standards, DSEC also makes a point 
of honor to respect the 10 principles of the United Nation Global 
Compact that define the foundation of a corporate sustainability, 
meeting the fundamental responsibilities in the areas of human 
rights, labour, environment and anticorruption.

• Lower investment cost; not only because of reduced 
equipment cost but also thanks to minimum civil works 
and building involved;

• Reduced operating costs mainly through the low energy 
requirement and the optimization of all operational parameters;

• Reduced maintenance costs that have proven to be as low 
as half of the cost related to mill tandem having the same 
processing capacity thanks to mild wearing conditions. 
It’s worth mentioning that a diffuser build in the 60’s has 
recently undergone its first major overhaul. In another 
installation, running parts are still not presenting any sign 
of significant wear after 8 years of operation. 

• Moreover, all maintenance activities can be executed on 
site with the available resources. No need to transfer parts 
to specialized workshops; 

• Reduced combined operating and maintenance costs for 
the whole diffuser in the order of magnitude of the costs 
of one single set of mill tandem;

• Increased extraction performances by at least 1 or 2 point(s);
• Lowest absorbed electrical power on the market. DSEC’s 

largest diffusers are driven by two motors of less than 40 kW;
• Improved chemical and bacteriological quality of the 

juice as the level of infection is kept close to zero and 
requires only simplified clarification and filtration station;

• Controlled extraction of non-sugar thanks to the diffusion 
process;

• Drastically reduced sugar losses due to the low microbiological 
activity;

• Increased global sugar recovery thanks to higher extraction 
and lower losses;

• Reduced use of chemicals in the process providing a more 
environmentally friendly operation;

• Large utilization of locally sourced construction materials 
and labour so as to limit import parts to key components.

• World largest bagasse diffuser !
• On time execution and delivery;
• Fast track implementation and commissioning;
• Trust in the competence of our engineers;
• Demonstrated flexibility;
• Unfailing availability;
• Excellent productivity of the whole line.

• Seeding systems;
• Vacuum Pans;
• Crystallizers;
• Massecuite distributors
• Melters.

De Smet Engineers & Contractors
Watson & Crick Hill  |  Building J
Rue Granbonpré 11 - Box 8
B-1435 Mont-Saint-Guibert  |  Belgium
Tel: + 32 10 43 43 00
www.dsengineers.com
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ก 
 ำรจับมือกันของสมำคมเชื้อเพลิง
ทดแทน พลังงำนกำรเติบโต และ 
บริกำรด้ำนกำรเกษตรต่ำงประเทศ
ของ USDA — และกำรสนบัสนนุจำก

โครงกำรกำรเข้ำถงึตลำดกองทนุ และรฐัตรวจสอบผล
งำนซึง่ทำงสภำธญัพชืของสหรัฐฯสำมำรถช่วยส่งเสริม
กำรขำยเอทำนอลที่มำจำกข้ำวโพดไปทั่วโลก และยัง
เป็นสถิตกิำรส่งออกใหม่ในตลำดในปี 2559/2560 ซึง่
มีปริมำตรเกือบ 1.4 พันล้ำนแกลลอน

ในปฏิทนิปี 2560 มโีครงกำรส่งเสรมิจำกสมำคม
เอทำนอลในประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ โคลัมเบีย 
เปร ูแคนำดำ เมก็ซโิก อนิเดยี ฟิลปิปินส์ และ ใต้หวัน 
ซึง่ทำงสภำได้ให้ควำมคดิเหน็ในสำธำรณะ และ ข้อมลู
ทำงวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆมำกมำย

กระบวนกำรกรอบกฎระเบียบด้ำนเช้ือเพลิง
ชีวภำพของต่ำงประเทศ สภำธัญพืชยังได้เข้ำร่วมกำร
ต่อสู้เพื่อปกป้องอุตสำหกรรมเอทำนอลของสหรัฐฯ
ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบำยกำรค้ำที่เกิดขึ้นในบรำซิล 
เปรู โคลัมเบีย อินเดีย และ เม็กซิโก เพื่อให้แน่ใจ
ว่ำตลำดส�ำคัญหลำยๆแห่งยังคงเปิดให้มีกำรส่งออก 
เอทำนอลจำกสหรัฐฯ  

ผลลัพธ์จำกควำมพยำยำมและกำรแข่งขัน
ของตลำดเอทำนอลจำกข้ำวโพดในสหรัฐอเมริกำ มี 
ไบโอดีเซลกว่ำ 1.4 พันล้ำนแกลลอน (มูลค่ำ 2.37 
พันล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ)ถูกส่งออกไปทั่วโลก ลูกค้ำ
รำยใหญ่ประกอบไปด้วย บรำซิล แคนนำดำ อินเดีย 
ฟิลิปปินส์ และ จีน ตัวเลขกำรส่งออกดังกล่ำวสูงกว่ำ
สถิติในครัง้ก่อนหน้ำกว่ำ 1.1 พันล้ำนแกลลอนท่ีส่งออก
ตลำดในปี 2554/2555 ก่อนทีส่ภำธญัพชืสหรัฐฯจะเร่ิม
พฒันำโครงกำรเอทำนอล นอกจำกน้ี ส่วนแบ่งในตลำด 
เอทำนอลทั่วโลกกระโดดขึ้นจำก 50 เปอร์เซ็นในปี 
2559 ไปยัง 65 เปอร์เซ็นในปี 2560

กำรส่งออกเอทำนอลท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลโดยตรงต่อ
เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโพดและข้ำวฟ่ำงในแถบมิดเวสต์
เนือ่งจำกยงัคงเผชญิกบัรำคำสนิค้ำโภคภณัฑ์ทีต่�ำ่และ
รำยได้เกษตรกรที่ลดลง เน่ืองจำกอุปสงค์ของธัญพืช

P 
artnering with the Renewable Fuels 
Association, Growth Energy and 

USDA’s Foreign Agricultural Service—and 
with support from the Market Access  
Program program funds and state check-off 
contributions—the U.S. Grains Council has 
been able to help promote corn ethanol 
sales globally for a new export record in 
marketing year 2016/2017 of nearly 1.4 
billion gallons.

Calendar year 2017 saw Council 
ethanol promotion programs in 
China, Japan, South Korea, Colombia, 
Peru, Canada, Mexico, India, the  
Philippines and Taiwan. Addition-
ally, the Council provided public  
comments and scientific data on 
numerous

Foreign countries’ biofuel 
regulatory framework processes. 
The Grains Council also took 
up the fight to defend the U.S. 
ethanol industry on trade policy 
issues occurring in Brazil, Peru, 
Colombia, India and Mexico to 
ensure key markets remained open 
to exports of U.S. ethanol.

As a result of these efforts 
and the competitiveness of 
US corn-based ethanol in the  
marketplace, nearly 1.4 billion  
gallons of the biofuel (valued at 
$2.37 billion) were exported 
worldwide. Top customers  
included Brazil, Canada, India, the 
Philippines and China. This export 
figure beats the previous record 

of nearly 1.1 billion gallons exported in marketing 
year 2011/2012, before USGC developed an  
ethanol program. Additionally, the U.S. market share 
of total global ethanol exports jumped from 50 
percent in 2016 to nearly 65 percent in 2017.

Increased ethanol exports have a direct impact 
on corn and sorghum farmers in the Midwest as 
they continue to face low commodity prices and 
depressed farm incomes. As global demand for 
U.S. coarse grains has remained relatively flat to 
slightly declining over the last decade, value-added 
products such as ethanol have increased returns 
for producers facing record supply of commodities 
worldwide. Ethanol has become a part of the 
portfolio of avenues by which grains are exported 
from the United States.

The ethanol program at the Council began in 
2014 as a push to increase the exports of value-added 
coarse grain products. With the export share of 
U.S. commodities such as corn, sorghum and 
barley remaining stagnant or declining, it was 
imperative to explore new opportunities to 
market surplus corn stocks. As nations become 
increasingly more concerned with climate change 
caused by greenhouse gas emissions as well as 
air quality and its effects on human health, the 
Council has promoted the benefits of blending 
ethanol with fuel from environmental, human 
health and economics standpoints.

MAP funds accounted for nearly $2.5 million 
of the ethanol programming dollars last year. 
Given that the increased ethanol exports of 
300 million gallons valued at $508.5 million, the 
return on investment (ROI) was $203 for every 
$1 of MAP invested.

สหรัฐส่งออกเอทานอลพุ่งท�าสถิติใหม่
US Ethanol Exports Set New Record

ในสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้ำงน้อย
ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ ผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมมูลค่ำเช่น  
เอทำนอล มีผลตอบแทนมำกขึ้นส�ำหรับผู้ผลิตที่ต้อง
เผชิญกับอุปทำนของสินค้ำโภคภัณฑ์ทั่วโลก เอทำ
นอลจึงกลำยเป็นส่วนนงึของลูท่ำงในกำรส่งออกธญัพชื
ออกจำกสหรัฐฯ

โครงกำรเอทำนอลในสภำเริม่ขึน้ในปีพ. ศ. 2557 
เพื่อเป็นกำรผลักดันกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ธัญพืชให้
มีมูลค่ำเพิ่มด้วยส่วนแบ่งกำรส่งออกสินค้ำในสหรัฐฯ
เช่นข้ำวโพด ข้ำวฟ่ำงและข้ำวบำร์เลย์ที่เหลือ นิ่ง หรือ
ลดลง เป็นกำรส�ำรวจโอกำสใหม่ ๆ ในกำรท�ำตลำด
ข้ำวโพดให้มีมำกข้ึน ในขณะท่ีประเทศต่ำง ๆก�ำลัง 
ทวคีวำมส�ำคัญกบักำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศทีเ่กดิ
จำกกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกรวมทั้งคุณภำพอำกำศ
และผลกระทบต่อสุขภำพของมนุษย์ ทำงสภำจึงได้ให้
ควำมส�ำคัญกับกำรผสมเอทำนอลกับเชื้อเพลิงในด้ำน
สิ่งแวดล้อม สุขภำพ และ เศรษฐกิจ

กองทุนของ MAP มมีลูค่ำเกอืบ 2.5 ล้ำนดอลลำร์
จำกโครงกำรเอทำนอลในปีท่ีผ่ำนมำ ระบวุ่ำกำรส่งออก
เอทำนอลเพิ่มขึ้น 300 ล้ำนแกลลอนมูลค่ำ 508.5 
ล้ำนเหรียญ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ROI) คือ 
203 ดอลลำร์ ส�ำหรับทุกๆ 1 เหรียญที่ MAP ได้
ท�ำกำรลงทุน
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ยอดขายไฮโดรเจนเอทานอลพุ่งทะยาน 43% 
ในบราซิล
Hydrous Ethanol Sales rise 43%  
in Brazil’s Centre-South

ก 
ลุ่มผูผ้ลิตเอทำนอลในศูนย์กลำงแถบใต้ของ
ประเทศบรำซลิมยีอดขำยไฮโดรเจนเอทำนอล 
962.32 ล้ำนลติร (254.21 ล้ำนแกลลอน) 

ภำยในสองอำทิตย์แรกของเดือนกันยำยนซ่ึงเพิม่ข้ึน 42.69% 
เมือ่เปรยีบเทยีบเป็นรำยปี

ยอดขำยเอทำนอลบรสิทุธิยั์งคงตัวอยูท่ี ่353.68 
ล้ำนลิตร โดยรวมแล้ว ยอดขำยเอทำนอลในช่วงครึ่ง
แรกของเดือนมีจ�ำนวนมำกกว่ำ 1.31 พันล้ำนลิตร
อยู่ไม่มำก ประกำศโดย สมำคมอุตสำหกรรมอ้อย 
Unica ในท้องถิ่น 

จำกเริ่มต้นกำรเก็บเกี่ยวอ้อย จนถึงวันที่ 15 
กนัยำยน ปรมิำณยอดขำยเอทำนอลในศนูย์กลำงแถบ
ใต้โดยรวมอยูท่ี ่13.58 พนัล้ำนลติร ซึง่ประมำณ 775 
ล้ำนลติรของเช้ือเพลงิชวีภำพเอำไว้ส�ำหรับกำรส่งออกและ 
12.8 พันล้ำนส�ำหรับกำรใช้งำนภำยในประเทศ

กำรผลติเอทำนอลในศนูย์กลำงแใต้ยังคงตวัอยูท่ี่ 
2.25 พันล้ำนลิตรในช่วงครึ่งเดือนแรกของกันยำยน 
เพิ่มข้ึน 6.86 % ด้วยไฮโดนเจนเอทำนอลคิดเป็น 
1.56 พันล้ำนลิตร บันทึกโดย Unica

Brazil’s Centre-South ethanol producers 
sold 962.32 million litres (254.21 
million gallons) of hydrous ethanol 

in the first two weeks of the September 
for a 42.69% year-on-year increase.

Anhydrous ethanol sales stood at around 
353.68 million litres. In all, the total ethanol sales 
for the first half of the month amounted to a little 
over 1.31 billion litres, local sugarcane industry 
association Unica announced.

From the start of the sugarcane harvest up 
until September 15, the total volume of ethanol 
sold in the country’s Centre-South region was 
13.58 billion litres, of which about 775 million 
litres of the biofuel were intended for export 
and 12.8 billion for domestic consumption.

Ethanol production stood at 2.25 billion 
litres in the country’s Centre-South region for 
the first half of September, up 6.86%%, with 
hydrous ethanol accounting for 1.56 billion litres, 
Unica noted.

Sugar Asia Magazine

Ethanol News

46



Quality Control (QC) of Raw and Refine Sugar.
Analyze real-time online in process and laboratory

easy integration and auto calibration function
Turnkey solution for the sugar industry

Properties and parameter,

Process Applications,

Color

+ First Juice
+ Mix Juice
+ Clarify Juice
+ Syrup

+ Raw Sugar (Wet, Dry)
+ Refine Sugar (Wet, Dry)
+ Bagasse

Liquide Solid

Brix
Moisture

Pol
Fiber Ethanol

Online Solution Co.,Ltd.
ที่่อยู 124/123 หมู 2 นนทร� 5 ถนนนครอินทร ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร� 11130

โทรศัพท  (+66) 2-496-1311 | info@onlinesolution.co.th | www.onlinesolution.co.th

SECURE YOUR FUTURESECURE YOUR FUTURE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AD Online Revise1.pdf   1   7/9/2561 BE   10:17 AM



A 
llowing imports of ethanol can 
help lower the country’s crude 
oil import bill, according to 

the US Grains Council, a global biofuel 
promoting organisation.

“To reduce the price of petrol and reduce 
the nation’s energy import bill and save foreign 
exchange, India should immediately focus on 
achieving a 10 per cent ethanol blend across the 
country. This can be accomplished by supplementing 
domestic production with ethanol imports to 
achieve the necessary blend rate on a consistent 
basis,” said Mike Dwyer, Chief Economist at the 
US Grains Council.

At present, the National Policy on Biofuels 
2018 does not allow imports of ethanol for 
blending purposes.

In an statement, the USGC said, “India should 
leverage the experience of other countries that 
have undertaken higher ethanol blends, such as 
the Philippines, where a two-tier procurement 
system transformed its biofuel value chain to 
achieve a 10 per cent blend mandate — thereby 
increasing investment in the industry, creating 
employment, and growing its domestic industry 
within a decade.”

USGC แนะอินเดียอนุมัติให้

น�าเข้าเอทานอล เพื่อลดน�า

เข้าน�้ามันดิบ
USGC Asks India To Allow 
Ethanol Imports To Lower 
Crude Oil Import Bill

ก 
รอนญุำตให้น�ำเข้ำเอทำนอลสำมำรถช่วย
ลดกำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัดบิได้ อ้ำงองิจำกสภำ
ธญัพชืสหรฐัฯ ซ่ึงเป็นองค์กรส่งเสรมิกำร

ผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพระดับโลก (USGC)

“เพ่ือลดรำคำของน�้ำมัน ลดกำรน�ำเข้ำพลังงำน 
และ ประหยดักำรแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ทำง
อนิเดยีควรมุง่เน้นไปทีก่ำรผสมเอทำนอล 10 เปอร์เซน็
ทั่วประเทศ เรื่องนี้จะสำมำรถท�ำได้โดยกำรส่งเสริม
กำรผลิตภำยในประเทศด้วยกำรน�ำเข้ำเอทำนอลเพื่อ
ให้ได้อัตรำกำรผสมตรงตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด” กล่ำว
โดย Mike Dwyer, หัวหน้ำนักเศรษฐศำสตร์จำกสภำ
ธัญพืชสหรัฐฯ

ในปัจจุบัน นโยบำยแห่งชำติเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
ชีวภำพปี 2018 ไม่อนุญำตให้น�ำเข้ำเอทำนอลเพื่อ
ใช้ในกำรผสม 

ในแถลงกำรณ์ ทำงสภำธัญพืชกล่ำวว่ำ “อินเดีย
ควรจะใช้ประโยชน์จำกประสบกำรณ์ของประเทศต่ำงๆ 
ที่มีกำรใช้กำรผสมเอทำนอลท่ีสูงกว่ำ เช่นประเทศ
ฟิลปิปินส์ ซึง่ระบบกำรจดัซือ้สองระดบั ได้มกีำรเปล่ียน
ห่วงโซ่เช้ือเพลงิชวีภำพ เพือ่ให้บรรลขุ้อตกลงกำรผสม 
10 เปอร์เซ็น” 
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KTIS ผนึก จีจีซี เพิ่มมูลค่าชานอ้อยเหลือใช้

K 
TIS-GGC จับมือ Chempolis ฟินแลนด์
น�ำ Cellulosic Technology สร้ำงมูลค่ำ
เพิ่มชำนอ้อยเหลือใช้ หวังต่อยอดโครงกำร 

นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์  ในระยะที่ 2
นำยเสกสรร อำตมำงกรู กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั 

โกลบอลกรนีเคมคิอล จ�ำกดั(มหำชน)หรือ GGC กล่ำว
ว่ำ ตำมที่ GGC และ KTIS ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันเมื่อต้นปี 61 เพื่อศึกษำและวำงแผนก่อสร้ำง
โครงกำร NBC  ซ่ึงแบ่งโครงกำรเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่หนึ่งเป็นโครงกำรลงทุนพัฒนำอุตสำหกรรม
เคมีชีวภำพครบวงจร ประกอบด้วยโรงงำนผลิต 
เอทำนอล ไฟฟ้ำชีวมวล ระบบสำธำรณูปโภค และ
ระบบส่งเสริมกระบวนกำรผลติกลำงของโครงสร้ำงพืน้
ฐำนรองรบัโครงกำรระยะท่ีสอง มลูค่ำโครงกำรจำกกำร
ประเมินรำว 7,650 ล้ำนบำท ต่อด้วยโครงกำรระยะ
ที่สองประกอบด้วย โรงงำนเคมีและพลำสติกชีวภำพ 
โรงงำนอำหำรเสริม มูลค่ำกำรลงทุนจำกกำรประเมิน
รำว 10,000-30,000 ล้ำนบำท

และในระยะทีส่องนี ้ GGC และ KTIS มแีนวทำง
ในกำรน�ำชำนอ้อย  ซึง่เป็น Biomass มำสร้ำงมลูค่ำเพิม่ 
ด้วยกำรน�ำมำเป็นวตัถุดิบ ในกำรผลิตผลติภณัฑ์เคมเีพือ่
ส่ิงแวดล้อม กอปรกบัพบว่ำ Chempolis เป็นผูพ้ฒันำ 
Cellulosic Technology ของตนเอง และสำมำรถน�ำชำน
อ้อยมำเปล่ียนเป็นน�ำ้ตำลและสำรมลูค่ำสงู อำท ิFurfural 
Acetic Acid และ Lignin จงึสนใจในกำรศกึษำควำมเป็น
ไปได้ เพ่ือพัฒนำไปสูโ่ครงกำรในอนำคต และเป็นท่ีมำของ
กำรลงนำมควำมร่วมมอืในวนันี้

นำยเสกสรร กล่ำวว่ำ ควำมคำดหวงัของบรษิทัฯ ต่อ
ผลลัพธ์ในระยะยำว (5-10 ปี) จำกกำรลงทนุก่อสร้ำงนคร
สวรรค์ไบโอคอมเพลก็ซ์ในพืน้ท่ีน�ำร่องจงัหวดันครสวรรค์ 
คอื มลูค่ำทำงเศรษฐกจิชวีภำพและมลูค่ำเพิม่จำกอ้อยจะ
เพิม่ขึน้ เกิดกำรพฒันำและส่งเสรมิควำมรูส้มยัใหม่ด้ำน
เกษตรกรรมในพืน้ทีใ่นระยะเริม่ต้น รำยได้เกษตรกรต่อ
คนต่อปีเพิม่ขึน้จำกอตัรำกำรจ้ำงงำน  เกดิกำรจ้ำงงำน 
Knowledge workers / High-tech labor ในกลุม่พลงังำน
ชวีภำพ เคมีและพลำสตกิชวีภำพหลำยหลำยต�ำแหน่ง ช่วย
สนบัสนนุกำรผลติพลงังำนชวีภำพท่ีสำมำรถแข่งขนัได้อย่ำง
ยัง่ยนื (ตำมแผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำง
เลอืก พ.ศ.2558-2579) กำรพัฒนำต่อยอดด้ำนกำรวจัิย
และนวตักรรม รวมทัง้สร้ำงศนูย์นวตักรรมในพืน้ทีจั่งหวัด
นครสวรรค์  เพือ่เพ่ิมประสทิธภิำพผลผลิตทำงกำรเกษตร
และเทคโนโลยชีวีภำพขัน้สงูผ่ำนควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำน
วจิยัและพฒันำท่ีเกีย่วข้อง และท้ำยทีส่ดุ คอื ช่วยส่งเสรมิ
กำรลงทนุจำกทัง้ในและต่ำงประเทศส�ำหรบัอตุสำหกรรม
เคมแีละพลำสตกิชวีภำพด้วย

ทัง้น้ี GGC ในฐำนะ Green Flagship ของกลุ่ม บมจ.
พทีที ีโกลบอล เคมคิอล (PTTGC) และผูน้�ำด้ำนผลติภณัฑ์
เคมเีพ่ือสิง่แวดล้อมของไทย มคีวำมพร้อมเตม็ทีใ่นกำรสร้ำง
มลูค่ำเพิม่ให้พชืเศรษฐกิจของประเทศ คอื ปำล์มและอ้อย 
ผ่ำนกำรลงทนุกว่ำ 14,000 ล้ำนบำท  เพือ่น�ำร่องพฒันำ
พืน้ที ่EEC (โรงงำนผลติเมทสิเอสเทอร์แห่งที ่2 ซึง่จะ
ด�ำเนนิกำรเชงิพำณชิย์ได้ปลำยเดอืน ส.ค.61 นี)้ และ
ภำคเหนอืตอนล่ำง (โครงกำร NBC) อย่ำงเร่งด่วน

นำยประพนัธ์ ศิรวิริยิะกลุ  ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร
กลุม่ KTIS กล่ำวว่ำ กำรทีค่ณะรฐัมนตรอีนมุตัใินหลัก
กำรเพือ่ส่งเสรมิกำรลงทนุไบโอชวีภำพ ด้วยกำรจะแก้
ไขพ.ร.บ.อ้อยและน�ำ้ตำลทรำย เพ่ือให้สำมำรถสร้ำงโรงงำน
หีบอ้อยใกล้เคยีงโรงงำนเดมิภำยในรศัม ี50 กโิลเมตรได้ 
แต่ต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกเจ้ำของโรงงำนเดมิในพืน้ที่
เพือ่ไม่ให้เกดิกำรแย่งวตัถุดบิอ้อยระหว่ำงกัน รวมถึงจะให้
น�ำน�ำ้อ้อยไปผลติเป็นสนิค้ำอืน่อย่ำงเอทำนอลได้นอกเหนอื
จำกน�ำ้ตำลทรำย ตลอดจนจะให้มสีทิธปิระโยชน์ใกล้เคยีง
กับกำรลงทุนในพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออก 

KTIS Joins GGC to Add Value of Bagasse

(EEC) นัน้ กจ็ะท�ำให้โครงกำร NBC ระยะที ่2 มโีอกำส
เกดิขึน้ได้มำกข้ึน โดยปัจจุบนักมี็ผู้ประกอบกำรเข้ำมำเจรจำ
ร่วมลงทนุมำกขึน้ โดยกำรลงทนุ NBC ทัง้ 2 ระยะ คำด
ว่ำจะใช้เงนิลงทุนรำว 40,000-50,000 ล้ำนบำท  ซึง่กำร
ด�ำเนนิกำรแก้ไขพ.ร.บ.อ้อยและน�ำ้ตำลทรำย ดงักล่ำว ยงั
ต้องรอกำรประกำศทีช่ดัเจน

ส�ำหรับโครงกำร NBC ระยะแรกจะอยูภ่ำยใต้โครงกำร
ชบำ โดยจะโรงงำนหบีอ้อย ก�ำลงักำรผลติ 2.4 ล้ำนตนั
อ้อย/ปี ,โรงไฟฟ้ำ 85 เมกะวัตต์ (MW) และโรงงำน 
เอทำนอล 6 แสนลติร/วนั เชือ่ว่ำจะเป็นโครงกำรทีช่่วย
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศและเกษตรกร ทีปั่จจบุนัมี
ปรมิำณอ้อยเข้ำมำจ�ำนวนมำก แต่ต้องใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรหบีอ้อยแล้วเสรจ็ บำงช่วงทีฤ่ดหูบีอ้อยซึง่ปกตเิริม่ข้ึน
ประมำณเดอืน พ.ย.ใช้เวลำยำวนำนถึงเดอืน เม.ย.-พ.ค.แต่
หำกมีโครงกำรเกดิขึน้กจ็ะท�ำให้สำมำรถหบีอ้อยได้เร็วข้ึน 
ซึง่จะเป็นผลดต่ีอเกษตรกร

The two companies will also collaborate 
with Chempolis from Finland to 
introduce Cellulosic Technology 

which aims to add value of sugar cane 
pulp, hoping to continue the 2 nd phase of 
Nakhon Sawan Bio-Complex Project.

The managing board member of Global 
Green Chemical Public Company Limited (GGC) 
Mr. Seksan Arttanmangkul said that the GGC and 
KTIS had since the beginning of this year signed a 
memorandum of understanding (MOU) to study 
and plan the NBC project together. The project is 
divided into 2 phases. The first one, worth about 
7,650 million Baht, includes an investment for 
developing a complete biochemical industry, consisting 
of ethanol, biomass electricity, infrastructure 
and systems to promote central manufacturing 
processes of the 2 nd phase infrastructure. The 
second phase, with an estimated investment 
value of 10,000-30,000 million Baht, will be 
composed of a bioplastic and chemical factory 
and a supplementary food one. 

During the 2 nd phase, GGC and KTIS are 
planning to add value of sugar cane pulp, a 
type of biomass, as a raw material to make an 
environmentally friendly chemical product. At 
the same time, they realized that Chempolis 
was developing Cellulostic Technology and 
had successfully transformed sugar cane pulp 
to some sugar and high-value substances like 
Furfural Acetic Acid and Lignin. So, the two 
companies would like to explore possibilities for 
future development, which led to the recently 
signed MOU.

Mr. Seksan added that the company’s long-term 
expectation for 5-10 years from construction of 
Nakhon Sawan Bio-Complex was an increase 
of both bio-economical and sugar cane values, 

knowledge improvement and promotion of  
agriculture at the initial stage, an increase of individual 
farmers’ annual income from employment rates, 
recruitment of various knowledge workers and 
high-tech labors of bioenergy, biochemical and 
bioplastic, support sustainable and competitive 
bioenergy production according to the Alternative 
Energy Development Plan of B.E. 2558-2579, 
improvement of research and innovation as 
well as construction of an innovation center in 
Nakhon Sawan. The innovation center aims to 
increase effective agricultural and advanced 
biotechnology products via cooperation of 
concerned research and development centers. 
Also, the Bio-Complex construction will promote 
local and international investment of biochemical 
and bioplastic industry.

As a flagship of PTT Global Chemical (PTTGC) 
Pl. Co. Ltd. and a leader of environmentally friendly 
chemical products in Thailand, GGC is ready to 
add more value to palm and sugar cane, which 
are industrial crops of the country, through an 
over 14 million Baht investment. The company 
will launch a pilot project to develop both the 
EEC area, where the second Methyl Esther 
factory of Thailand has started working since 
the end of August, 2018, and the NBC project 
in the lower northern area of the country.

The chairman of KTIS executive board Mr. 
Prapan Siriwiriyakul said that the present cabinet 
had approved an amendment of the National Act of 
Sugar and Sugar Cane to promote bio-investment 
so that a new press sugar cane factory would 
be built close to an old one. However, the owner 
of the old press sugarcane factory has to give a 
consent to prevent fights over sugar cane as a 
raw material between manufacturers. Besides, 
molasses can be used to produce ethanol in 
addition to sugar. Also, with the same privilege 
to area of the Eastern Economic Community 
(EEC) investment, the 2 nd phase of the NBC 
is more possible. Now, more manufacturers are 
talking about joint-investment for the project, of 
which the investment of the two phases costs 
approximately 40,000 to 50,000 million Baht. 

The first phase of the NBC project, under the 
so-called Chaba project, highlights a sugar cane 
pressing factory with yearly capacity of 2.4 tons 
of sugar cane, an 85 MW electrical plant and an 
ethanol factory with daily capacity of 600,000 
liters. It is believed to mobilize Thai economy and 
encourage local farmers. 

Now, Thailand has a large amount of sugar 
cane, but sugar pressing completion takes quite 
some time. Normally, the process starts in November, 
but prolongs until April or May in the following 
year. The NBC project will help Thai farmers to 
complete the press sugar more quickly.
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการ
จัดการน�้า ธาตุอาหาร และพันธุ์ที่เหมาะสมกับ

พื้นที่ชุดดินตาคลีจังหวัดนครสวรรค์

อ้
 
 
อยเป็นพชือุตสำหกรรมทีม่คีวำมส�ำคญัของประเทศไทยซึง่ประเทศไทยผลิตอ้อยเป็นอนัดบั 4 ของโลก และเป็นผูส่้งออกน�ำ้ตำลอนัดบัที ่2 ของโลกรองจำกประเทศ
บรำซิล ในปีกำรผลิต 2559/60 มีพื้นที่เพำะปลูกอ้อยทั่วประเทศจ�ำนวน 10.99 ล้ำนไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยส่งโรงงำน 9.86 ล้ำนไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อยท�ำ

พันธุ์ 1.13 ล้ำนไร่ โดยมีพื้นที่ลดลงจำกปีกำรผลิต 2558/2559 จ�ำนวน 24,350 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.22 เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง ผลผลิตเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ 9.51 ตันต่อไร่ จังหวัดที่มีพื้นที่กำรผลิตอ้อยมำก 5 จังหวัดแรก ได้แก่ นครสวรรค์ ก�ำแพงเพชร กำญจนบุรี อุดรธำนี และลพบุรี (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
อ้อยและน�้ำตำลทรำย, 2560) พื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในเขตอำศัยน�้ำฝน 80 %  ซึ่งมีเพียงบำงส่วนที่สำมำรถจะมีแหล่งน�้ำจำกบ่อบำดำลหรือแหล่ง
น�้ำธรรมชำติเสริมเมื่อเกิดภำวะที่ฝนทิ้งช่วง โดยสภำพทั่วไปของอ้อยที่ปลูกในเขตอำศัยน�้ำฝน  ต้นจะเตี้ย  มีกำรพัฒนำหน่ออ้อยให้เป็นล�ำเก็บเกี่ยวได้ต�่ำ และพบยอด
อ้อยเหี่ยวตำยเนื่องจำกกำรเข้ำท�ำลำยของหนอนกอ ขำดกำรบ�ำรุงรักษำ  กำรวิจัยให้ได้พันธุ์อ้อยที่โตเร็วมีจ�ำนวนล�ำเก็บเกี่ยวมำกที่สุดเหมำะส�ำหรับในแหล่งปลูกที่มี
ปริมำณน�้ำฝนจ�ำกัดหรือแปรปรวน  ร่วมกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีอื่นๆ  สำมำรถยกระดับผลผลิตอ้อยเฉลี่ยให้สูงเป็น 12-15 ตัน/ไร่ขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมแต่ละปี กำร
ปรบัปรงุพนัธุอ้์อยทีใ่ห้ผลผลติอ้อยและควำมหวำนสงู จงึเป็นอกีทำงหนึง่ในกำรลดต้นทนุกำรผลติของชำวไร่อ้อย สนบัสนนุอตุสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำลทรำยในประเทศให้
แข่งขนักบัประเทศผูส่้งออกรำยใหญ่ของโลกได้ โดยพนัธุอ้์อยทีด่ต้ีองให้ผลผลติสงูและควำมหวำนสงู ต้ำนทำนต่อโรคและแมลง มีลักษณะทำงกำรเกษตรทีด่ ีเช่น ไว้ตอได้
หลำยปีทนทำนต่อกำรหกัล้มไม่ออกดอก และปรบัตวัได้ดใีนแหล่งปลกูอ้อยทีส่�ำคญัในแต่ละภมูภิำค (ส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต,ิ 2557)

จำกกำรประมวลผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรวจิยัอ้อยทีผ่่ำนมำเหน็ได้ชัดเจนว่ำ
ผลผลิตอ้อยข้ึนอยู่กับเนื้อดินและปริมำณน�้ำท่ีได้รับ ถ้ำมีน�้ำชลประทำนหรือให้น�้ำ
เสริมได้ในช่วงวิกฤติที่ระยะตั้งตัวและแตกกอจะท�ำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจำก
นี้อ้อยแต่ละพันธุ์มีกำรตอบสนองต่อปัจจัยกำรผลิตท่ีแตกต่ำงกันออกไปจึงควรมี
กำรศึกษำกำรตอบสนองต่อกำรจัดกำรธำตุอำหำร น�้ำ ที่เหมำะสมของแต่ละพันธุ์
ในแต่ละสภำพแวดล้อม

กำรศกึษำวิธีกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลิตอ้อยโดยกำรจดักำรน�ำ้ ธำตอุำหำร 
และพนัธ์ุท่ีเหมำะสมกบัพ้ืนท่ีชดุดนิตำคล ีจงัหวัดนครสวรรค์ ซ่ึงเป็นแหล่งปลกูอ้อย
ที่ส�ำคัญ โดยวำงแผนกำรทดลองแบบ Split Plot  จ�ำนวน 4 ซ�้ำ ปัจจัยหลัก กำร
จัดกำรน�้ำและปุ๋ย 3 วิธี ได้แก่ 1.) ปุ๋ยเคมี 12-9-12 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ไม่ให้
น�้ำ (อำศัยน�้ำฝน)  2.) ปุ๋ยเคมี 12-9-12 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ให้น�้ำชลประทำน 
3.) ปุย๋เคม ี18-9-12 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ให้น�ำ้ชลประทำน ปัจจยัรอง พันธ์ุอ้อย
จ�ำนวน 3 พนัธุ ์ได้แก่ โคลน KK07-037 พนัธุ ์LK 92-11 และพนัธุข์อนแก่น 3 

ด�ำเนินกำรทดลองระหว่ำงเดือนมกรำคม 2560 - มกรำคม 2561 ผลกำร
ทดลอง พบว่ำ กำรจัดกำรน�้ำและปุ๋ยโดยวิธีต่ำง ๆ ให้ผลผลิตอ้อยปลูกไม่แตกต่ำง
กนัทำงสถติ ิ แต่พบควำมแตกต่ำงระหว่ำงพันธ์ุ โดยอ้อยพันธ์ุขอนแก่น 3 และโคลน 
KK07-037 ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 19.14 และ 19.51 ตัน/ไร่ และมีประสิทธิภำพ
กำรใช้น�้ำในกำรสร้ำงผลผลิตทั้งในสภำพน�้ำฝนและน�้ำชลประทำนแบบหยดเฉลี่ย
สูงสุด 9.97 และ 10.16 กิโลกรัมผลผลิตต่อกำรใช้น�้ำ 1 มิลลิเมตร เมื่อวิเครำะห์
สัดส่วนรำยได้ต่อกำรลงทุน (Benefit Cost Ratio, BCR) พบวำ่ กำรใส่ปุ๋ยเคมี 
12-9-12 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ไม่ให้น�้ำชลประทำน (อำศัยน�้ำฝน) และปลูกอ้อย
พนัธุข์อนแก่น 3 ในชดุดนิตำคลใีห้ผลตอบแทนคุม้ค่ำแก่กำรลงทนุ โดยให้ค่ำ BCR 
เท่ำกับ 1.06 ในขณะที่กรรมวิธีอื่น ๆ ให้ค่ำ BCR ต�่ำกว่ำ 1.0

ด�ำเนนิกำรทดลองในชดุดินตำคล ี (Loamy-Skeletal, Carbonatic, Isohyperthermic 
Entric Haplustolls) เป็นดินร่วนปนเหนยีว สดี�ำปนสีน�ำ้ตำลเข้ม และมีเม็ดปนูมำรล์
ปนพบอยู่ทั่วไปในเน้ือดินและตำมผิวดิน ต�ำบลเขำชำยธง อ�ำเภอตำกฟ้ำ จังหวัด
นครสวรรค์ พิกัดที่ตั้งแปลงทดลอง 47P 653207E 1686978N  ระยะเวลำ
ด�ำเนินกำรตั้งแต่เดือนมกรำคม 2560 -  มกรำคม 2561  วำงแผนกำรทดลอง
แบบ Split Plot  จ�ำนวน 4 ซ�้ำ ปัจจัยหลัก กำรจัดกำรน�้ำและปุ๋ย 3 วิธี ได้แก่  1.) 
ปุ๋ยเคมี 12-9-12 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ไม่ให้น�้ำ (อำศัยน�้ำฝน) 2.) ปุ๋ยเคมี 12-
9-12 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ให้น�้ำชลประทำนแบบหยด  3.) ปุ๋ยเคมี 18-9-12 กก. 

วิธีด�ำเนินกำร

Increasing Sugarcane Production Efficiency with  
Optimized Water, Nutrient And Cultivar Management 

For Takhli Soil in Nakhon Sawan Province, Thailand

N-P2O5-K2O/ไร่ ให้น�้ำชลประทำนแบบหยด ปัจจัยย่อย พันธุ์อ้อยจ�ำนวน 3 พันธุ์  
ได้แก่ โคลน KK07-037 พนัธุL์K 92-11 และพันธุข์อนแก่น 3 ขนำดแปลงย่อย 11.7 
x 9 เมตร เว้นระยะระหว่ำงแปลงย่อย 1.50 เมตร โดยใส่ปุย๋เคม ี(1/2N-P-K) ปลูก
อ้อยใช้ระยะปลูก 1.50 x 0.50 เมตร วำงท่อนพันธุ์หลุมละ 2 ท่อนๆ ละ 3 ตำ 
เมือ่อ้อยอำย ุ3-4 เดอืน ใส่ปุย๋ไนโตรเจน (1/2N) โดยโรยข้ำงแถวปลกูห่ำงจำกแถว
อ้อยประมำณ 10 - 15 เซนติเมตร ปลูกอ้อยวันที่ 25 มกรำคม 2560 เก็บเกี่ยว
วันที่ 22 มกรำคม 2561 ให้น�้ำชลประทำนโดยพิจำรณำจำกสมดุลของน�้ำ (water 
balance) ทุก 7 วัน เพื่อค�ำนวณปริมำณน�้ำที่ต้องให้กับพืชจำกสมกำร Etc เท่ำกับ 
Kc คูณ ETo โดยใช้ค่ำ Kc ของพันธุ์ขอนแก่น 3 (กอบเกียรติ และคณะ, 2555) 
ส่วนค่ำ ETo ค�ำนวณตำมวิธีของ Blaney and Criddle (FAO, 1986) โดยที่ Etc 
: ปริมำณควำมต้องกำรน�้ำของพืช (มม./วัน) Kc : สัมประสิทธิ์กำรใช้น�้ำของพืช
(ใช้ Kc ของพันธุ์ขอนแก่น 3  ในกำรค�ำนวณ) ETo:ปริมำณกำรใช้น�้ำของพืชอ้ำ
งอิง (มม./วัน) ETo เท่ำกับ p (0.46Tmean+8) โดยที่p: เปอร์เซ็นต์ประจ�ำวัน
เฉลี่ยชองชั่วโมงกลำงวันทั้งหมดในระยะ 1 ปี Tmean:ค่ำอุณหภูมิประจ�ำเดือนเฉ
ลี่ย (°C) Tmean เท่ำกับ (Tmax + Tmin)/2 Tmax : ผลรวมของอุณหภูมิสูงสุด
ระหว่ำงเดือน/จ�ำนวนวันของหนึ่งเดือน Tmin : ผลรวมของอุณหภูมิต�่ำสุดระหว่ำง
เดือน/จ�ำนวนวันของหนึ่งเดือน สำมำรถค�ำนวณปริมำณน�้ำที่ให้เสริมตั้งแต่ปลูกถึง
เก็บเก่ียว ซึง่เมือ่รวมกับปริมำณน�ำ้ฝนแล้วจะท�ำให้อ้อยในกรรมวธิทีีไ่ม่ให้น�ำ้(อำศยั
น�ำ้ฝน) และกรรมวธิทีีใ่ห้น�ำ้ชลประทำนแบบหยด ของควำมต้องกำรน�ำ้ของอ้อย ได้
รบัปรมิำณน�ำ้รวม 1,878.90 และ 1,940.81 มลิลเิมตร ตำมล�ำดับ (Table 1)

บันทึกข้อมูลกำรเจริญเติบโตของอ้อย ได้แก่ ควำมยำวล�ำ ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงของล�ำ จ�ำนวนล�ำต่อกอ จ�ำนวนล�ำต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตน�้ำหนัก
สด  ควำมหวำน (Brix)  ควำมหวำน (CCS) เก็บตัวอย่ำงดิน ที่ระดับ 0-20 และ 
20-50 เซนติเมตร น�ำมำวิเครำะห์สมบัติทำงเคมี ได้แก่ ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) 
วัดโดย pH meter ใช้อัตรำส่วนดิน: น�้ำ เท่ำกับ 1:1  อินทรียวัตถุวิเครำะห์ด้วยวิธี
กำรของ Walkley and Black (1934)   ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพชื โดยสกดั
ดินด้วยน�้ำยำสกัด Bray II และวัดกำรเกิดสีตำมวิธี molybdenum blue โดยใช้ 
spectrophotometer  โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ โดยสกัดดินด้วย 1N Ammo-
nium Acetate, pH 7 และวดัด้วย Atomic Absorption Spectrophotometer

  ประสิทธิภำพกำรใช้น �้ำของอ้อย =    
         ปริมำณผลผลิต         

ปริมำณน�้ำที่อ้อยได้รับ (น�้ำฝน + น�้ำที่ให้เสริมตำมควำมต้องกำรน�้ำของอ้อย)
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ผลผลติและองค์ประกอบผลผลติของอ้อย
ในดนิเหนียวชดุดนิตำคล ี เป็นดนิร่วนปนเหนยีว สีด�ำปนสนี�ำ้ตำลเข้ม คณุสมบตัิ

ของดนิเป็นด่ำง มอีนิทรยีวตัถสุงู ฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์ต�ำ่ โพแทสเซยีมท่ีแลก
เปล่ียนได้สงู เม่ือปลูกอ้อยกำรจดักำรธำตอุำหำรและน�ำ้ให้ควำมยำวล�ำของอ้อยปลกูที่
อำยเุกบ็เกีย่ว ไม่แตกต่ำงกนัทำงสถติ ิ ใส่ปุย๋ไนโตรเจน 1.5 เท่ำของอตัรำแนะน�ำตำม
ค่ำวเิครำะห์ดนิ 18-9-12 กก. N-P2O5-K2O/ไร่และให้น�ำ้ชลประทำนแบบหยด ให้ควำม
ยำวล�ำของอ้อยเฉลีย่สงู 297 เซนตเิมตร พนัธุอ้์อย 3 พนัธุ ์ ให้ควำมยำวล�ำของอ้อย
ปลกู แตกต่ำงกนัทำงสถิต ิ อ้อยโคลน KK07-037 มคีวำมยำวล�ำของอ้อยเฉล่ียสงูสดุ 
339 เซนติเมตร ไม่พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรจดักำรธำตอุำหำรและน�ำ้กบัพนัธ์ุอ้อย  
ขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำงล�ำอ้อยปลกูทีอ่ำยเุกบ็เกีย่ว พบว่ำ กำรจัดกำรธำตอุำหำรและ
น�ำ้ให้ขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำงล�ำอ้อยปลูก ไม่แตกต่ำงกนัทำงสถติิ พันธุอ้์อย 3 พนัธุ์ 
ให้ขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำงล�ำ ไม่แตกต่ำงกนัทำงสถติ ิ ไม่พบปฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงกำร
จดักำรธำตอุำหำรและน�ำ้กบัพนัธุอ้์อย (Table 3)สถติ ิพนัธุอ้์อย 3 พนัธุ ์ให้ขนำดเส้น
ผ่ำนศนูย์กลำงล�ำ ไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ ไม่พบปฏิสมัพันธ์ระหว่ำงกำรจดักำรธำตอุำหำร
และน�ำ้กบัพนัธุอ้์อย (Table 3)

กำรจดักำรธำตอุำหำรและน�ำ้และพนัธุอ้์อยให้จ�ำนวนล�ำอ้อยปลกูทีเ่กบ็เกีย่ว ไม่
แตกต่ำงกนัทำงสถิต ิ ในแง่ของผลผลติ กำรจดักำรธำตอุำหำรและน�ำ้ให้ผลผลติอ้อย
ปลกู ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิแต่พบว่ำพันธุอ้์อย 3 พันธุ ์ให้ผลผลิตอ้อยปลูก แตก
ต่ำงกนัทำงสถิต ิ โดยพันธุข์อนแก่น 3 และอ้อยโคลน KK07-037 ให้ผลผลติเฉล่ีย
สงูสดุ 19.14 และ 19.51 ตนั/ไร่ ไม่พบปฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงกำรจดักำรธำตอุำหำรและ
น�ำ้กับพันธุอ้์อย (Table 4)

กำรจดักำรธำตุอำหำรและน�ำ้และพนัธุอ้์อยให้ควำมหวำน (Brix) ของอ้อยปลกูไม่
แตกต่ำงกันทำงสถิต ิแต่พบว่ำพันธุอ้์อย 3 พันธุ ์ให้ควำมหวำน (Brix) ของอ้อยปลกู 
แตกต่ำงกนัทำงสถติ ิโดยพนัธุ ์LK92-11 ให้ควำมหวำน (Brix) เฉลีย่สงูสดุ 22 ไม่พบ
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงกำรจดักำรธำตุอำหำรและน�ำ้กบัพนัธุอ้์อย ในแง่ของค่ำ CCS. ของ
อ้อยปลกูทีเ่ก็บเก่ียว พบว่ำกำรจดักำรธำตอุำหำรและน�ำ้ให้ควำมหวำน (CCS.) ของอ้อย
ปลกู ไม่แตกต่ำงกันทำงสถติิ แต่พบว่ำพันธุอ้์อย 3 พันธุ ์ให้ควำมหวำน (CCS) ของ
อ้อยปลกู แตกต่ำงกันทำงสถติพัินธุ ์LK92-11 ให้ควำมหวำน (CCS) เฉลีย่สูงสุด 17 
ไม่พบปฏสิมัพันธ์ระหว่ำงกำรจดักำรธำตอุำหำรและน�ำ้กบัพนัธุอ้์อย (Table 5)

กำรจดักำรธำตอุำหำรและน�ำ้และพันธุอ้์อยให้ผลผลิตน�ำ้ตำลของอ้อยปลกูไม่แตก
ต่ำงกันทำงสถติิ พันธ์ุอ้อย 3 พันธ์ุ ให้ผลผลติน�ำ้ตำลของอ้อยปลกู แตกต่ำงกนัทำง
สถติ ิโดยพันธุข์อนแก่น 3 ให้ผลผลิตน�ำ้ตำลเฉลีย่สงูสดุ 3 ตัน/ไร่ ไม่พบปฏสัิมพนัธ์
ระหว่ำงกำรจดักำรธำตอุำหำรและน�ำ้กับพันธ์ุอ้อย (Table 6)

ประสทิธิภำพกำรใช้น�ำ้ของอ้อยปลกู เมือ่ค�ำนวณประสทิธิภำพกำรใช้น�ำ้ของ
อ้อยจำกสดัส่วนระหว่ำงปริมำณผลผลิตต่อปริมำณน�ำ้ทีอ้่อยได้รับทัง้หมดตัง้แต่ปลกู
ถงึเกบ็เกีย่ว พบว่ำ อ้อยโคลน KK 07-037 มปีระสทิธภิำพกำรใช้น�ำ้ในกำรสร้ำง
ผลผลติทัง้ในสภำพน�ำ้ฝนและน�ำ้เสรมิเฉลีย่สงูสดุ 10.16 กโิลกรมัผลผลติต่อกำรใช้
น�ำ้ 1 มิลลเิมตร รองลงมำเป็นพันธ์ุขอนแก่น 3 ซึง่มีประสทิธิภำพกำรใช้น�ำ้ในกำร
สร้ำงผลผลติทัง้ในสภำพน�ำ้ฝนและน�ำ้เสริมเฉลีย่ 9.97 กโิลกรัมผลผลิตต่อกำรใช้น�ำ้ 
1 มิลลเิมตร (Table 7) 

วเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงสถติิ (analysis of variance) โดยใช้โปรแกรม 
MSTAT-C แล้วน�ำข้อมลูมำเปรยีบเทียบหำควำมแตกต่ำงทำงสถติิโดยใช้ Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) ทีร่ะดบัควำมเชือ่มัน่ 95%ขึน้ไป   

วเิครำะห์ผลตอบแทนทำงเศรษฐกจิโดยใช้ Benefit Cost Ratio (BCR)= ต้นทนุ
ผนัแปร (Cost) หำรด้วย ก�ำไรสุทธิ (Benefit) 

ภำพระบบกำรจัดกำรน�้ำ

ภำพโคลน KK07-037

ภำพพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3

คณุสมบตัขิองดินท่ีท�ำกำรศกึษำ
ดนิในพืน้ทีท่�ำกำรทดลองชดุดนิตำคล ี เป็นดนิร่วนปนเหนียว สดี�ำปนสนี�ำ้ตำล

เข้ม และมเีมด็ปนูมำร์ลปนพบอยูท่ัว่ไปในเนือ้ดนิและตำมผวิดนิ  ผลกำรวเิครำะห์
ดนิทีร่ะดบัควำมลกึ 0-20 เซนตเิมตร มค่ีำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH) 7.81   มอีนิ
ทรยีวตัถ ุ2.11 เปอร์เซน็ต์ มฟีอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์ 3 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั และ
มโีพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นได้ 85 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั และทีร่ะดบัควำมลกึ 20-50 
เซนตเิมตร มค่ีำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH) 7.83 มอีนิทรยีวตัถ ุ1.97 เปอร์เซน็ต์ มี
ฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์ 4 มลิลกิรมัต่อกโิลกรัม และมโีพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นได้ 
75 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั กำรใช้ปุย๋ตำมค่ำวเิครำะห์ดนิส�ำหรับอ้อยปลกู คอื 12-9-12 
กก.N-P2O5-K2O/ไร่ (Table 2)

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

ภำพแสดงลักษณะหน้ำตัดดิน (Soil Profile) ของชุดดินตำคล
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ผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์
กำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรผลติอ้อยโดยกำรจดักำรน�ำ้ ธำตอุำหำร และพนัธุท์ี่

เหมำะสมกบัสภำพพืน้ทีด่นิตืน้     ในดนิเหนยีวชดุดนิตำคล ี เป็นดนิร่วนปนเหนยีว 
สดี�ำปนสนี�ำ้ตำลเข้ม พบว่ำ เมือ่วเิครำะห์สดัส่วนรำยได้ต่อกำรลงทนุ (Benefit Cost 
Ratio, BCR) พบว่ำ กำรใส่ปุย๋เคม ี12-9-12 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ไม่ให้น�ำ้ (อำศยัน�ำ้
ฝน) และพนัธุข์อนแก่น 3 มคีวำมเสีย่งน้อยกว่ำซึง่ค่ำ BCR เท่ำกบั 1.06 รำยได้สทุธิ 
11,951 บำทต่อไร่ มคีวำมคุม้ค่ำต่อกำรลงทนุ (Table 8)

สรปุผล
กำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรผลติอ้อยโดยกำรจดักำรน�ำ้ ธำตอุำหำร และพนัธุท์ี่

เหมำะสมกบัพืน้ทีช่ดุดนิตำคล ี    จงัหวดันครสวรรค์ กำรจัดกำรน�ำ้และปุย๋วธิกีำรต่ำง 
ๆ ให้ผลผลติอ้อยปลูกไม่แตกต่ำงกนัทำงสถติิ แต่พบควำมแตกต่ำงระหว่ำงพนัธุ ์ โดย   
อ้อยพนัธุข์อนแก่น 3 และโคลน KK07-037 ให้ผลผลติเฉลีย่สงูสดุ 19.14 และ 19.51 
ตัน/ไร่ และมปีระสทิธภิำพกำรใช้น�ำ้ในกำรสร้ำงผลผลติทัง้ในสภำพน�ำ้ฝนและน�ำ้เสรมิ
สงูสดุเฉลีย่ 9.97 และ 10.16 กโิลกรมัผลผลติต่อกำรใช้น�ำ้ 1 มลิลเิมตร พันธุL์K92-11 
มปีระสทิธภิำพกำรใช้น�ำ้ต�ำ่ทีส่ดุทัง้ในสภำพน�ำ้ฝนและน�ำ้เสรมิเฉลีย่ 6.97 กโิลกรัม
ผลผลติต่อกำรใช้น�ำ้ 1 มลิลเิมตร   เมือ่วเิครำะห์สดัส่วนรำยได้ต่อกำรลงทนุ (Benefit 
Cost Ratio, BCR) กำรใส่ปุย๋เคม ี12-9-12 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ไม่ให้น�ำ้ (อำศยัน�ำ้
ฝน) และพนัธุข์อนแก่น 3 ให้ผลตอบแทนคุม้ค่ำแก่กำรลงทนุ โดยให้ค่ำ BCR เท่ำกบั 
1.06 ในขณะทีก่รรมวธิอีืน่ ๆ ให้ค่ำ BCR ต�ำ่กว่ำ 1.0 

บทควำมนีไ้ด้รบัรำงวลัผูน้�ำเสนอภำคบรรยำยดเีด่น ในงำนกำรประชุมวชิำกำร
อ้อยและน�ำ้ตำลแห่งชำติ ปี 2561 วิจัยโดย คณุดำวรุ่ง คงเทียน นักวิชำกำรเกษตร
ช�ำนำญกำรพเิศษ จำกศนูย์วจิยัพชืไร่นครสวรรค์ สถำบนัวจิยัพชืไร่และพชืทดแทน
พลงังำน กรมวชิำกำรเกษตร

ภำพพันธุ์อ้อย LK92-11

 ภำพพันธุ์อ้อย LK92-11

ภำพโคลน KK07-037 ภำพพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3  

Sugarcane is an important industrial crop in Thailand, which is the 

world’s fourth largest sugarcane producer and second largest 

sugar exporter after Brazil. In the production year 2016/17, the 

sugarcane cultivation area covered 10.99 million rai, with 9.86 million rai 

dedicated to industrial cultivation and the remaining 1.13 rai dedicated 

to growing cultivars. The total area decreased from the production year 

2015/2016 by 24,350 rai, or about 0.22 percent, as a result of drought. 

The average productivity across the country stood at 9.51 million tons. 

The five provinces with the largest cultivation area are namely Nakhon 

Sawan, Kamphaengphet, Kanchanaburi, Udon Thani, and Lop Buri,  

respectively (The Office of the Cane and Sugar Board, 2017. Of Thailand’s 

entire sugarcane cultivation area, 80% is rainfed; only some locations 

have access to groundwater or other natural water sources when there 

is a lack of rainwater. Sugarcane in rainfed areas is usually shorter and 

exhibits low growth of harvestable stalks, and the shoots are usually 

destroyed by sugarcane borers or lack of proper care. In conjunction 

with the development of other technology, research aimed at developing 

fast-growing sugarcane that produces maximum stalks for cultivation in 

areas with limited or fluctuating rainwater volumes can increase sugarcane 

productivity to 12-15 tons/rai in average, depending on the environmental 

factors of each year. Therefore, improving high-yielding sugarcane  

cultivars with high sugar content can provide a way of helping sugarcane 

growers save production costs and enable the country’s sugarcane and 

sugar industry to compete with the world’s major exporters. In addition 

to high productivity and sugar content, good cultivars must be resistant 

to diseases and insects and have desirable agricultural characteristics. 

For instance, they should be able to be harvested for several years and 

resist breaking. They should also not bloom and should be adaptable 

to major cultivation areas in each region (The National Science and 

Technology Development Agency, 2014).
Based on an analysis of previous cane research projects, it is evidently that 

sugarcane productivity is dependent on soil characteristics and the amount 
of water, and irrigation systems or additional water in critical periods from 
the establishment stage to the tillering stage have been shown to be able to  
increase productivity. In addition, as each cane variety responds to  
production factors differently, its response to nutrient and water  
management in different environments should be studied.
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Methodology
The experiment was conducted on Takhli soil series (Loamy- 

Skeletal, Carbonatic, Isohyperthermic Entric Haplustolls), which is black 
and dark brown clay loam speckled with marl inside and on the surface, in 
Kao Chai Thong Sub-district, Tak Fa District, Nakhon Sawan Province, with 
the experimental plots located at 47P 653207E 1686978N. The experiment 
period was from January 2017-January 2018. The experiment employed a 
split-plot design with four replicates. The main factor for the main plots was 
three water and fertilization application types, namely 1) a rainfed condition 
with the application of 12-9-12 kg of N-P2O5-K2O fertilizer/ rai;  2) drip 
irrigation with the application of 12-9-12 kg of N-P2O5-K2O fertilizer/rai; 3) 
drip irrigation with the application of 18-9-12 kg of N-P2O5-K2O fertilizer/rai. 
The subsidiary factor for the sub-plots was the three sugarcane cultivars, 
namely KK07-037 clones, LK 92-11 cultivars, and Khon Kaen 3 cultivars, 
all grown in 11.7x9 sub-plots, which were placed 1.50 meters apart from 
each other and administered with a chemical fertilizer (1/2N-P-K). The 
cultivars were planted in a 1.5x0.5 m. area, with two three-budded stalks 
planted in each hole. Once the sugarcane plants were 3-4 months old, a 
nitrogen fertilizer (1/2N) was applied 10-15 centimeters from the burrows. 
The cultivars were planted on January 25, 2017 and harvested on January 
22, 2018. The water balance was considered every seven days to determine 
the amount of supplemented water for the cultivars, using the following 
equation: Etc = Kc x ETo, with the Kc of Khon Kaen 3 (Kobkiat et al, 2012) 
and ETo calculated with Blaney and Criddle’s method (FAO, 1986). ETC is 
crop evapotranspiration (m.m./day); Kc is the crop coefficient (the Kc of 
Khon Kaen 3 was used); and ETo is the reference water use (m.m./day). 
ETo is equal to p (0.46Tmean+8), in which p represents the percentage 
of daylight hours in a year and Tmean represents the average monthly 
temperature. Tmean is equal to (Tmax + Tmin)/2, in which Tmax is the sum 
of the maximum temperatures during the month/the number of days in 
the month and Tmin is the sum of the minimum temperatures during the 
month/the number of days in the month. The equation could be used to 
calculated the supplemented amounts of water required from planting 
to the harvesting stage. Once combined with the amount of rainfall, the 
rainfed condition and the drip irrigation condition received 1,878.90 and 
1,940.81 m.m. of water in total, respectively (Table 1).

The measurements taken to record cane grown were stalk length, 
stalk diameter, the number of stalks per bunch, the number of stalks per 
planting area, fresh weight, Brix, and CCS. Soil samples at depths of 0-20 
and 20-25 cm were collected. and their chemical properties were analysed, 
including their pH values, measured from a mixture of soil to water in a 1:1 
ratio with a pH meter; organic matters, measured with Walkley and Black’s 
method (1934); available phosphorus, extracted from the soil samples with 
Bray II solution and measured with the formation of the molybdenum blue 
spectrophotometric method; and exchangeable potassium, extracted from 
the soil samples with 1N Ammonium Acetate, pH 7 and measured with an 
atomic absorption spectrophotometer.

An analysis of variance was conducted using the software MSTAT-C. 
The statistical differences in the dataset were measured with Duncan’s 
Multiple Range Test at a 95% confidence level and over. 

The economic returns were analyzed with the following equation: 
Benefit cost ratio (BCR) = variable cost (cost) divided by net profit 
(benefit). 

   Water use efficiency of cane =     
Cane yield

Total water received (rainfall + supplemented water)

Table 1 Weekly Rainfall, Sugarcane Evapotranspiration and Amount of Supplemented Water During 1-27 
Weeks Farmer Field At Nakhon Sawan

Week 

    1              0.21               0.0            32.6       19.4                  0.00                 26/1/2017        37.45          37.45

    2              0.21               0.0            34.3       19.6                  6.50                   1/2/2017        20.81          20.81

    3              0.21               0.0            32.9       19.8                  7.80                   8/2/2017        20.81          20.81

    4              0.21               0.0            34.9       20.3                  8.80                 16/2/2017        20.81          20.81

    5              0.21               0.0        35.4       23.4                  7.91                 23/2/2017        33.29          33.29

    6              0.73               0.0            35.8       23.2                19.87                   2/3/2017        20.81          20.81

    7              0.73               0.0            37.0       24.1                29.74                   9/3/2017        20.81          20.81

    8              0.73               0.0            36.5       24.8                34.70                 16/3/2017        24.97          24.97

    9              0.73               0.4            35.5       24.2                30.53                 24/3/2017        24.97          24.97

   10             0.73             26.0            36.1       24.3                25.71                 30/3/2017        24.97          24.97

   11             0.73               1.4            36.7       25.8                26.50                   5/4/2017        24.97          24.97

   12             0.73               4.2            36.7       25.4                27.43                 11/4/2017        24.97          24.97

   13             0.73             14.5            39.1       26.3                36.44                 19/4/2017        24.97          24.97

   14             0.73               0.0            37.4       26.5                32.95                 26/4/2017            0             39.32

   15             0.73             24.0            37.4       26.5                32.83                   3/5/2017            0             22.68

 Total                               70.5                                               327.71                                        324.61        386.61

Kc of
plant cane

Weekly
Rainfall

(mm/week)

Ave.
Tmax 
(oC)

Ave.
Tmin
(oC)

Evapotranspiration
(Etc) 

(mm/week)

Date of
irrigation

Amount of 
Supplemented water 

(mm)

Rainfed Irrigate

Results and discussion
Characteristics of the Soil 
The Takhli soil in the experiment area was black and dark brown clay 

loam speckled with marl inside and on the surface. The analysis showed that 
the soil from the 0-20 cm depth was pH 7.81 and contained 2.11% organic 
matter, 3 mg/kg of available phosphorus, and 85 mg/kg of exchangeable. 
The soil from the 20-50 cm depth was pH 7.83 and contained 1.97% organic 
matter, 4 mg/kg of available phosphorus, and 75 mg/kg of exchangeable. 
In accordance with this soil analysis, 12-9-12 kg of N-P2O5-K2O fertilizer 
was applied for the plant cane.

Table 2 Characteristics Of Takhli Soil Series At Nakhon Sawan Province Before Planting Sugarcane 
In 2017/2018.

         0-20               7.81                       2.11             3                      85

       20-50                   7.83                       1.97           4                      75

    Depth (cm)               pH1:1                    OM (%)                Avai. P (mg/kg)            Exch. K (mg/kg)

Sugarcane Yield and Sugarcane Composition 
The clay in the Takhli soil series was black and dark brown clay 

loam. It was basic in properties and contained high organic matter, low 
available phosphorus, and high exchangeable potassium. The nutrient and 
water management did not produce significant differences in the length 
of the harvested stalks. Nitrogen fertilizer was applied 1.5 times of the  
recommended rate, based on the soil analysis, and the 18-9-12 kg/rai 
N-P2O5-K2O fertilizer application and drip irrigation were used. The  
average stalk length was 297 cm. The differences in the stalk length of the 
three varieties were statistically significant. KK07-037 clones yielded the 
highest length average of 339 cm. No interaction between the nutrient 
and water management and the stalk diameter of the harvested plant 
cane was found. The nutrient and water management did not produce 
significant differences in stalk diameter; the three varieties did not produce 
significant difference in stalk diameters. No interaction between the nutrient 
and water management and the cane varieties was found (Table 3).

The research studied the enhancement of sugarcane productivity by 
optimizing water and nutrient management as well as the use of suitable 
cultivars for Takhli soil in Nakhon Sawan Province. The experiment was 
statistically designed into split plots with four replicates. The main plots 
consisted of 1) rainfed condition with fertilizer application of 12-9-12 kg 
N-P2O5-K2O/ rai; 2) drip irrigation with fertilizer application of 12-9-12 kg 
N-P2O5-K2O/rai; and 3) drip irrigation with fertilizer application of 18-9-12 
kg N-P2O5-K2O/rai. The sub plots comprised KK07-037 clones, LK 92-11, 
and Khon Kaen 3 sugarcane cultivars. 

The experiment was conducted from January 2017 to January 2018. 
The results showed that the average yield of sugarcane grown under  
different treatments of water and fertilizer management were not significantly 
different, while there was a significant difference among the three cultivars, 
in which Khon Kaen 3 and KK07-037 clones produced higher yields than 
LK92-11. The average yield of Khon Kaen 3 and KK07-037 clones was about 
19.14 and 19.51 t/rai. The water use efficiency was highest in both under 
rainfed and drip irrigation conditions, with the average yield of 9.97 and 
10.16 kg/rai per 1 millimeter, respectively. The analysis of the Benefit - Cost 
Ratio (BCR) showed that plant cane production in Takhli soil in Nakhon 
Sawan by planting Khon Kaen 3 variety under a rainfed condition with the 
application of 12-9-12 kg N-P2O5-K2O fertilizer /rai showed the highest 
BCR of 1.06, whereas the other treatments of fertilizer, water and variety 
management resulted in BRC of less than 1.0.

Table 3 Stalk Length and Stalk Diameter (Cm) Of Plant Cane Grown On Takhli Soil at Nakhon Sawan 
Province during 2017/2018 under Different Management of Water, Fertilizer and Cultivar

KK07-037              334          345         338        339a        2.63        2.66        2.63        2.64

LK92-11                 238          229         243        237c        2.60        2.64        2.65        2.63

KK 3                      302          301         311        304b        2.55        2.62        2.72        2.63

Average              291          292          297        293          2.59        2.64        2.67        2.63

C.V. (a) 9.35%        C.V. (b) 5.25 %   C.V. (a) 5.28 % C.V. (b) 5.49%
F-test : A=ns, B=**, AxB=ns    F-test : A=ns, B=ns, AxB=ns
Means follow by the same letter in columns and rows are not significant different at 5% level by DMRT

    Sugarcane                    Stalk Length (cm)               Stalk Diameter (cm)

Cultivars/Clone 12-9-12
Rainfed

12-9-12
Rainfed

12-9-12
Irrigation

12-9-12
Irrigation

18-9-12
Irrigation

18-9-12
Irrigation

Average Average
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Economic returns
An analysis was conducted to determine the economic returns from 

the cane cultivation efficiency optimization through the management of 
water, nutrients, and cultivars for the Takhli soil series, which was black 
and dark brown loamy clay. The benefit cost ratio analysis showed that 
the combination of the 12-9-12 kg/rai N-P2O5-K2O fertilizer application, 
the rainfed condition, and Khon Kaen 3 involved lower risks, with the BCR 
value of 1.06 and net profit of 11,951 baht/rai, which indicated that the 
treatment was worth the investment (Table 8)

Conclusion
In optimizing of cane production efficiency through the management 

of water, nutrients, and cultivars for the Takhli soil series in Nakhon Sawan 
Province, it was shown that different water and fertilizer applications did 
not lead to significantly different cane yields. The cane varieties, however, 
were shown to create significant differences. Khon Kaen 3 and KK07-037 
clones produced the highest yields of 19.14 and 19.51 tons/rai on average 
and exhibited the highest water use efficiency in both rainfed and irrigated 
conditions, producing 9.97 and 10.16 kg of products per 1 mm of water 
used on average. LK92-11 showed the lowest water use efficiency in both 
rainfed and irrigated conditions, yielding 6.97 kg of cane per 1 mm of 
water used on average. According to the benefit cost ratio analysis, the 
combination of the 12-9-12 kg/rai N-P2O5-K2O fertilizer application, the 
rainfed condition, and Khon Kaen 3 produced economic returns that were 
worth the investment, showing a BCR value of 1.06, compared to the other 
treatments, whose BCR values were lower than 1.0.

The management of nutrients, water, and cultivars did not result 
in significant differences in stalk number. Similarly, it did not produce  
significant differences in productivity. However, it was found that there 
were significant differences in the cane yield among the three cultivars 
yielded, with Khon Kaen 3 and KK07-037 clones producing the highest 
average yield of 19.14 and 19.51 tons/rai. No interaction between the nutrient 
and water management and the cane varieties was found (Table 4). 

The management of nutrients, water, and cultivars did not produce 
significant differences in Brix. However, it was found that the Brix of the 
three cane varieties was significantly different, with LK92-11 yielding 
the highest Brix degrees of 22 on average. No interaction between the  
management of nutrients, water, and cultivars and the cane varieties in terms 
of CCS was discovered; the nutrient and water management did not result 
in significant differences in the CCS of the plant cane. However, there were 
significant differences in the CCS among the three cane varieties, with LK92-11  
yielding the highest CCS at 17 on average. No interaction between the nutrient 
and water management and the cane varieties was found (Table 5).

The management of nutrients, water, and cultivars did not result in 

significant differences in sugar yield. The three cane varieties resulted in 

significant differences in sugar yields, with Khon Kaen 3 having the highest 

sugar yield at 3 tons/rai. No interaction between the nutrient and water 

management and the cane varieties was found (Table 6).

The water use efficiency of plant cane was calculated from the  

proportion between the yield and the total amount of water that plant 

cane received from planting to harvesting. It was found that KK 07-037 

clones showed the highest water use efficiency both in the rainfed and 

irrigated conditions, yielding 10.16 kg of products on average per 1 mm of 

water, followed by Khon Kaen 3, whose water use efficiency in both rainfed 

and irrigated conditions was 9.97 kg per 1 mm. of water. (Table 7)

Table 5 Brix and CCS of Plant Cane Grown On Takhli Soil at Nakhon Sawan Province during  
2017/2018 under Different Management of Water, Fertilizer and Cultivar

Table 4 Number of Millable Stalk (Stalk/Rai) and Sugarcane Yield (Ton/Rai) Of Plant Cane Grown On TakhliSoil at 
Nakhon Sawan Province during 2017/2018 under Different Management of Water, Fertilizerand Cultivar

KK07-037              334          345         338        339a        2.63        2.66        2.63        2.64

KK07-037            334          345         338        339a        2.63        2.66        2.63       2.64

LK92-11                 238          229         243        237c        2.60        2.64        2.65        2.63

LK92-11              238          229         243        237c        2.60        2.64        2.65       2.63

KK 3                      302          301         311        304b        2.55        2.62        2.72        2.63

KK 3                    302          301         311        304b        2.55        2.62        2.72       2.63

Average              291          292          297        293          2.59        2.64        2.67        2.63

Average            291          292          297        293          2.59        2.64        2.67      2.63

C.V. (a) 9.35%        C.V. (b) 5.25 %   C.V. (a) 5.28 % C.V. (b) 5.49%
F-test : A=ns, B=**, AxB=ns    F-test : A=ns, B=ns, AxB=ns
Means follow by the same letter in columns and rows are not significant different at 5% level by DMRT

C.V. (a) 8.35 % C.V. (b) 8.44 %  C.V. (a) 19.36 % C.V. (b) 8.27 %
F-test : A=ns, B=ns, AxB=ns   F-test : A=ns, B=**, AxB=ns
Means follow by the same letter in columns and rows are not significant different at 5% level by DMRT

    Sugarcane                    Stalk Length (cm)               Stalk Diameter (cm)

    Sugarcane                           Stalk Length (cm)       Stalk Diameter (cm)

Cultivars/Clone

Cultivars/Clone

12-9-12
Rainfed

12-9-12
Rainfed

12-9-12
Rainfed

12-9-12
Rainfed

12-9-12
Irrigation

12-9-12
Irrigation

12-9-12
Irrigation

12-9-12
Irrigation

18-9-12
Irrigation

18-9-12
Irrigation

18-9-12
Irrigation

18-9-12
Irrigation

Average

Average

Average

Average

Table 6 Sugar Yield (Ton/Rai) Of Plant Cane Grown On Takhli Soil at Nakhon Sawan Province during 2017/2018 under 
Different Management of Water, Fertilizer and Cultivar 

KK07-037                2.20                                2.36                                  2.00           2.18b

LK92-11                   2.33                                2.00                                  2.54           2.29b

KK 3                         3.12                                2.97                                  2.91           3.00a

Average                 2.55                                2.44                                  2.48           2.49

C.V. (a) 17.13 %  C.V. (b) 10.97 % F-test : A=ns, B=**, AxB=ns
Means follow by the same letter in columns and rows are not significant different at 5% level by DMRT

12-9-12
Rainfed

12-9-12
Irrigation

18-9-12 
Irrigation

Average
      Sugarcane                                        Sugar yield (ton/rai)

Cultivars/Clone

Table 7 Water Use Efficiency of Plant Cane Grown On Takhli Soil at Nakhon Sawan Province during
2017/2018 under Different Management of Water, Fertilizer and Cultivar

     KK07-037             10.02                                10.86                              9.60             10.16

     LK92-11                 7.17                                  6.18                              7.57               6.97

     KK 3                     10.22                                  9.71                              9.99               9.97

     Average (a)         9.14                                  8.92                              9.05               9.03

      Sugarcane                          Water use efficiency
Cultivars/Clone

12-9-12
Rainfed

(1,878.90 mm.)

12-9-12
Irrigation

(1,940.81 mm.)

18-9-12
Irrigation

(1,940.81 mm.)

Table 8 Analysis of Benefit-Cost Ratio of Sugarcane Production under Different Treatments of Water, Nutrient and 
Variety Managements In Takhli Soil At Nakhon Sawan During 2017/2018

Fertilizer price: 21-0-0 (42.9 baht/kg N) 0-46-0 (58.7 baht/kg P2O5) 0-0-60 0 (30.5 baht/kg K2O) Yield 
price 10 ccs: 880 baht/ton

      Sugarcane Yield
(ton/rai)

Cost
(Baht/rai)

Income
(Baht/rai)

Benefit
(Baht/rai)

BCR
(%)Cultivars Clone

12-9-12 Rainfed

12-9-12 Irrigation

12-9-12 Irrigation

18-9-12 Irrigation

KK07-037

LK92-11

KK 3

KK 07-037

LK 92-11

KK 3

KK 07-037

LK 92-11

KK 3

KK 07-037

LK 92-11

KK 3

18.83

13.48

19.20

21.07

12.00

18.85

21.07

12.00

18.85

18.63

14.70

19.38

11,120

9,515

11,231

13,189

10,468

12,523

13,189

10,468

12,523

12,714

11,535

12,939

18,330

16,987

23,181

19,877

14,837

22,311

19,877

14,837

22,311

17,152

18,509

22,150

7,211

7,472

11,951

6,687

4,369

9,788

6,687

4,369

9,788

4,437

6,973

9,211

0.65

0.79

1.06

0.51

0.42

0.78

0.51

0.42

0.78

0.35

0.60

0.71
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