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

world and for how long sugar will serve as a major economic product. If they keep working
manufacturers to keep up with the rest of the world.
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PORT จับมือ “กลุ่มมิตรผล” ตั้งบ.ร่วมทุนใหม่
รุกท�ำท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

PORT Joins Mitr Phol Group for New Joint
Investment

บ

ริษทั สหไทย เทอร์มนิ อล จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ PORT หนึง่ ในผูน้ ำ� การให้บริการธุรกิจ
ท่าเทียบเรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศ
ประกาศแผนร่วมลงทุนกับกลุม่ น�ำ้ ตาลมิตรผล วางแผน
เปิดท่าเรือพาณิชย์แบบครบวงจรแห่งที่ 3 รองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจท่าเรือ
นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
PORT กล่าวว่า “บริษัทฯได้รับการอนุมัติในหลักการ
จากคณะกรรมการบริษัทฯให้เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท
น�ำ้ ตาลมิตรผล จ�ำกัด และผูร้ ว่ มลงทุนซึง่ เป็นบริษทั ต่าง
ชาติอกี หนึง่ ราย เพือ่ ด�ำเนินโครงการท่าเทียบเรือขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศเชิงพาณิชย์ และขอรับการส่ง
เสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) โดยในเบื้องต้นบริษัทฯ
จะลงทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 82,500,000 บาท เพื่อเข้า
ถือหุ้น 55% ในบริษัทใหม่ดังกล่าวที่จะจัดตั้งขึ้น ซึ่ง
มีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท
ทั้งนี้การลงทุนของมิตรผลในบริษัทร่วมทุนดัง
กล่าวอยู่ระหว่างการรอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษทั ของมิตรผล และหลังจากทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ได้มมี ติอนุมตั ใิ นหลักการให้รว่ มลงทุนจัดตัง้ บริษทั และ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว ทางฝ่าย
บริหารก็มคี วามพร้อมและเร่งเดินหน้าศึกษาความเป็น
ไปได้อย่างเต็มที่ โดยคาดว่าจะมีการจดทะเบียนจัดตัง้
บริษทั ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 เพือ่
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”)
นอกจากนี้ โครงการนี้ยังมีผู้ร่วมทุนอีกรายหนึ่ง
ซึง่ ให้ความสนใจและอยูร่ ะหว่างการศึกษารายละเอียด
เพื่อที่จะเข้าร่วมลงทุนด้วยกัน ซึ่งก็จะช่วยเสริมความ
แข็งแกร่งของโครงการให้มากยิ่งขึ้น
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ PORT เป็นผูใ้ ห้บริการท่าเรือเอกชนครบ วงจรราย
ใหญ่ของประเทศไทยโดยให้บริการตัง้ แต่ 1. ธุรกิจการ
ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรส�ำหรับเรือ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Feeder) และเรือขนส่ง
สินค้าชายฝัง่ (Barge) รวมถึงการให้บริการบรรจุสนิ ค้า
เข้าและถ่ายสินค้าออกจากตูค้ อนเทนเนอร์ (CFS) และ
ซ่อมแซมท�ำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ (Container
Depot) 2.ธุรกิจการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
ทางบก ภายในบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลบริเวณเขตพื้นที่แหลมฉบัง 3. ธุรกิจการให้
บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าโดย
ให้บริการพื้นที่ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ และคลังจัด
เก็บสินค้ากับลูกค้า ทั้งที่เป็นเขตให้บริการปกติและ
ปลอดภาษีอากร (Free Zone) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ
ให้บริการแก่กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกกลุ่มธุรกิจ
e-commerce และอีกหลากหลายอุตสาหกรรม 4.ธุรกิจ
การให้บริการ เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ การให้บริการ
Freight Forwarding เป็นต้น
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นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จ�ำกัด (มหาชน)

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.
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น�้ำตาลบุรีรัมย์ ตั้งเป้าปี 62
หีบอ้อยมากกว่า 3 ล้านตัน
พร้อมหาพันธมิตรร่วมทุน 2 รง.ใหม่

Buriram Sugar Aims for 3 Million Tons in 2019,
Finding Venture Partners for 2 New Factories

น�้ำ

ตาลบุรรี มั ย์ตงั้ เป้าปีหน้าหีบอ้อยใกล้เคียง
ปีนที้ ี่ 3.15 ล้านตันอ้อย เพือ่ น�ำชานอ้อยป้อนโรงไฟฟ้า
ชีวมวล 3 โรงและโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ พร้อมหา
พันธมิตรลงทุนโรงงานน�้ำตาลใหม่อีก 2 แห่ง
นายอนันต์ ตัง้ ตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด
(มหาชน) (BRR) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการด�ำเนิน
งานในช่วงครึง่ ปีแรก มีรายได้รวม 3,582.68 ล้านบาท
และมีกำ� ไรสุทธิรวม 287.86 ล้านบาท เนือ่ งจากราคา
น�้ำตาลในปัจจุบันได้ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 12-13 เซนต์
ต่อปอนด์ คาดว่าราคาจะทรงตัวระดับนีจ้ นถึงปี 2562
ซึ่งจากช่วงเดือนสิงหาคม 61 ได้ผ่านช่วงจุดต�่ำสุดไป
แล้วที่ 9-10 เซนต์ต่อปอนด์
ซึ่งในปีหน้าบริษัทฯ ตั้งเป้ามีปริมาณอ้อยเข้าหีบ
ใกล้เคียงปีนี้ที่ 3.15 ล้านตันอ้อย เฉลี่ย 12.50 ตันต่อ
ไร่ จากพื้นที่ปลูก 240,000 ไร่ ท�ำให้มีชานอ้อยเพียง
พอที่จะป้อนทั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล และโรงงาน
ผลิตภาชนะบรรจุภัณณ์จากชานอ้อยที่เตรียมผลิตเชิง
พาณิชย์ในไตรมาส 1/2562
ขณะทีง่ วดปี 59/60 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ 2.25
ล้านตัน จากพื้นที่ปลูก 200,000 ไร่ และมีผลผลิต
น�้ำตาลรวม 378,800 ตัน เป็นการขายในประเทศ
50,000 – 60,000 ตัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคา
น�้ำตาลที่ปรับตัวลดลง
นอกจากนี้ บริษัทยังลงทุนโรงกลั่นน�้ำตาลทราย
ดิบเป็นน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 1 พันตัน/วัน ใช้เงิน
ลงทุน 400 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส
1/2562 ท�ำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 20-30 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน
นายอนันต์กล่าวต่อไปว่า ขณะนีบ้ ริษทั อยูร่ ะหว่าง
การหาพันธมิตรร่วมในโครงการลงทุนโรงงานน�้ำตาล
แห่งใหม่ 2 โรงที่จังหวัดสุรินทร์ และ อ.ช�ำนิ จังหวัด
บุรรี มั ย์ ก�ำลังการหีบ 2 หมืน่ ตันอ้อยต่อวัน ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างการท�ำรายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม(EIA)
ในโครงการทีบ่ รุ รี มั ย์ ส่วนโครงการทีส่ รุ นิ ทร์อยูร่ ะหว่าง
การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อย
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ส่วนผลประกอบการแนวโน้มครึ่งหลังปี 2561
จะปรับตัวดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกที่มีรายได้รวม 3.58
พันล้านบาท และก�ำไรสุทธิ 287 ล้านบาท เนื่องจาก
ราคาน�ำ้ ตาลทรายดิบในตลาดโลกประเมินว่าผ่านจุดต�ำ่
สุดแล้วจากปีนี้ที่เคยต�่ำถึง 10 เซ็นต์/ปอนด์ ต�่ำกว่าปี
ก่อนทีเ่ คยอยูร่ ะดับ 20 เซ็นต์/ปอนด์ โดยราคาน�ำ้ ตาล
ทรายดิบโลกราคาขยับขึน้ มาบ้างเล็กน้อยในช่วงนีอ้ ยูท่ ี่
12-13 เซ็นต์/ปอนด

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.

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.

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 1213 cent/pound.

Regional Industry News

ผู้ผลิตน�้ำตาลในเวียดนามดิ้นรนต่อสู้กับการ
ลักลอบน�ำเข้าน�้ำตาลอย่างหนัก

ก

Vietnamese Sugar Mills Struggle to Compete

ารบริโภคทีล่ ดลง มีนำ�้ ตาลทีร่ อการจ�ำหน่าย
อีกมาก และราคาที่ลดลงอย่างรวดเร็วต่อ
เนื่องสร้างความยากล�ำบากให้กับโรงงาน
น�้ำตาลในประเทศ นายฟั่ม ก๊วก แช็งห์ (Pham Quoc
Doanh) ประธานสมาคมอ้อยและน�ำ้ ตาลของเวียดนาม
(Vietnam Sugarcane and Sugar Association:
VSSA) กล่าว
อุตสาหกรรมน�้ำตาลของประเทศก็ใกล้เวลาที่จะ
เก็บเกี่ยวผลผลิตรอบใหม่ในเดือนที่ก�ำลังจะมาถึงแล้ว
แต่ก็ประสบปัญหาเนื่องจากการลักลอบน�ำเข้าน�้ำตาล
จากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
แช็งห์เปิดเผยว่า ในปีนี้ โครงการผลิตน�ำ้ ตาลหนึง่
ล้านตันของรัฐบาลจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด
การบริโภคน�ำ้ ตาลทีล่ ดลงจะท�ำให้โรงงานน�ำ้ ตาล
หลายแห่งขาดทุนจากการซื้ออ้อยจากเกษตรกรแต่ไม่
สามารถขายน�้ำตาลออกได้
ถึงแม้การลักลอบน�ำเข้าน�้ำตาลจะไม่ใช่ปัญหา
ใหม่ แต่แช็งห์ก็กล่าวว่าปีนี้เหตุการณ์ดังกล่าวจะเลว
ร้ายกว่าปีก่อนๆ นัก เนื่องจากผู้ลักลอบน�ำเข้าน�้ำตาล
ได้ครองตลาดในประเทศและมีการวางขายน�ำ้ ตาลทีถ่ กู
ลักลอบน�ำเข้ามาอย่างกว้างขวาง ซึง่ เป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทาย
ภาครัฐเป็นอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบตรวจพบน�ำ้ ตาลทีถ่ กู ลักลอบ
น�ำเข้าวางขายอยูโ่ ดยใช้ฉลากภาษาไทยตามร้านขายของ
ท้องถิน่ หลายร้านในจังหวัดทางตะวันตกและชายฝัง่ ตอน
กลางของประเทศ ซึ่งแช็งห์กล่าวว่าการไหลทะลักของ
น�ำ้ ตาลทีถ่ กู ลักลอบน�ำเข้ามาขายในตลาดในประเทศนี้
ได้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล
ของประเทศ
ถึงแม้สมาคมอ้อยและน�ำ้ ตาลได้รายงานสถานการณ์
ดังกล่าวไปมาหลายครั้ง แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่ได้
รับการแก้ไข
ฤดูกาลเพาะปลูกปี 2016-2017 คาดว่าจะได้
ผลผลิตกว่า 700,000 ตัน ซึง่ หมายความว่าน�ำ้ ตาลจาก
ฤดูกาลเพาะปลูกปีถดั ไปจะมีโอกาสขายได้นอ้ ยลง
จากข้อมูลสถิติของกรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรและการพัฒนาตลาดของเวียดนาม
(Department of Agro-product Processing and
Market Development) เปิดเผยว่า ณ วันที่ 15
สิงหาคม เวียดนามมีปริมาณน�ำ้ ตาลในประเทศสูงกว่า
622,000 ตัน ซึง่ สูงกว่าปริมาณน�ำ้ ตาลในเวลาเดียวกัน
เมื่อปีที่แล้วถึง 67,500 ตัน
ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า น�ำ้ ตาลทีถ่ กู
ลักลอบน�ำเข้าจากประเทศไทยจะมีราคาถูกกว่าน�ำ้ ตาล
จากผูผ้ ลิตในประเทศ 1,000-2,000 ดอง ในขณะทีต่ น้ ทุน
การผลิตจากโรงงานในเวียดนามกลับสูงกว่าโรงงาน
ในต่างประเทศถึง 2,000-3,000 ดอง ซึ่งหมายความ
ว่าเป็นเรื่องยากที่อุตสาหกรรมน�้ำตาลในประเทศจะ
สามารถแข่งขันกับน�้ำตาลที่ถูกลักลอบน�ำเข้าได้
สมาคมฯ ระบุว่า โรงงานน�้ำตาลในประเทศต้อง
ยอมรับในเรือ่ งนีเ้ พือ่ ทีจ่ ะแข่งขันกับน�ำ้ ตาลทีถ่ กู ลักลอบ
น�ำเข้ามาได้ โดยพวกเขาจะต้องขายสินค้าในราคาทีถ่ กู
ลงถึงแม้ว่าจะหมายถึงก�ำไรที่ลดลงก็ตาม
ปัจจุบนั โรงงานน�ำ้ ตาลได้ขายสินค้าของพวกเขา
ที่ราคาต�่ำกว่า 11,000 ดองต่อกิโลกรัม ซึ่งต�่ำที่สุดใน
รอบหลายปีที่ผ่านมา
นายฟั่ม กว๋าง วิญ (Pham Quang Vinh)
ประธานบริษัทน�้ำตาลเกิ่นเทอ (Casuco) กล่าวว่า
การขาดการควบคุมการน�ำเข้าเป็นปัญหาที่ส�ำคัญของ
อุตสาหกรรมนี้
น�้ำตาลที่ถูกลักลอบน�ำเข้ามาไม่เข้าข่ายที่จะต้อง
เสียภาษีน�ำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม นั่นหมายความว่า
ผู้ผลิตในเวียดนามจะต้องขายสินค้าในราคาที่ต�่ำกว่า
ต้นทุนการผลิตเพือ่ ทีจ่ ะสามารถแข่งขันในตลาดได้

แช็งห์กล่าวต่อไปว่า เหตุการณ์นี้ท�ำให้เกษตรกร
ถูกบังคับให้ลดราคาอ้อยลง โดยเขาค�ำนวณว่าทีผ่ ลผลิต
เฉลีย่ ของประเทศ 15 ล้านตัน การกดราคาอ้อยลงเพียง
100 ดองต่อหนึง่ กิโลกรัมจะท�ำให้รายได้ของเกษตรกร
หายไปถึง 1.5 พันล้านดอง (64.4 ล้านดอลลาร์)
นายดัง เวียต แอง (Dang Viet Anh) ประธาน
บริษัทอ้อยเซินลา (Son La Sugarcane Company)
ยอมรับว่าน�ำ้ ตาลทีถ่ กู ลักลอบน�ำเข้ามาสามารถขายในราคา
ทีต่ ำ�่ มากได้เพราะซัพพลายเออร์เลีย่ งการเสียภาษี
น�้ำตาลในประเทศจะสามารถแข่งขันได้หากไม่
ต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม แช็งห์จึงเสนอให้ยกเว้นการ
เสียภาษีให้กับผู้ผลิตในประเทศที่ปัจจุบันคิดอยู่ที่ 5
เปอร์เซ็นต์
ประมาณการว่าในแต่ละปีมกี ารลักลอบน�ำเข้าน�ำ้ ตาล
จากประเทศไทยสูงราว 500,000 ถึง 1,000,000 ตัน
ผู้ผลิตน�้ำตาลร้องขอให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและ
ระดับชาติลงแรงเป็นสองเท่าในการจัดการกับผูล้ กั ลอบ
น�ำเข้าน�้ำตาล
นอกจากนัน้ ผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลยังแนะน�ำให้แบนการน�ำ
เข้าน�ำ้ ตาลเป็นการชัว่ คราวเพือ่ ทีจ่ ะลดแรงกดดันโรงงาน
น�้ำตาลในประเทศ
สมาคมฯ คาดว่าสถานการณ์นี้จะรุนแรงขึ้น
ไปอีกในฤดูกาลเพาะปลูกปี 2018-19 โดยกล่าวว่า
โรงงานน�้ำตาลควรลงทุนในเทคโนโลยีให้มากขึ้นเพื่อ
สร้างความหลากหลายให้กบั สินค้าของพวกเขาและลด
ต้นทุนการผลิตลง
นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ แนะน�ำให้โรงงานน�ำ้ ตาล
กลับไปทบทวนการกระจายสินค้าและระบบการขาย
เพื่อลดต้นทุน สร้างลูกค้าที่จงรักภักดี และลดความ
ยุ่งยากของโลจิสติกส์

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.

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 1,0002,000 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 authorities 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�้ำตาลญี่ปุ่นซื้อบริษัทสิงคโปร์
มุ่งขยายฐานธุรกิจในอาเซียน-ตะวันออกกลาง
Japanese Company Sugar Buy Singapore firm
for Southeast Asia and Middle East Expansion

บ

ริษทั ผลิตน�ำ้ ตาลชัน้ น�ำมิตซุยและฝ่ายขายมิตซุยกรุป๊ จะ
เข้าซื้อบริษัทผู้ค้าน�้ำตาลในสิงคโปร์จ�ำนวน 100 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐเพื่อตอบรับอุปสงค์น�้ำตาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในภูมิภาคอาเซียนและตะวันออกกลาง

บริษัทมิตซุยพร้อมด้วยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด
ของบริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาซือ้ กิจการบริษทั น�ำ้ ตาล
SIS’88 จ�ำกัด จากบริษทั ขายน�ำ้ ตาลรายใหญ่สญ
ั ชาติ
อังกฤษ E D & F 70 เปอร์เซ็นต์และ 30 เปอร์เซ็นต์
ตามล�ำดับ
ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีช่ ะลอตัวในประเทศ
เนือ่ งจากอัตราการเกิดต�ำ่ และสัดส่วนประชากรผูส้ งู อายุ
เพิม่ ขึน้ ท�ำให้บริษทั น�ำ้ ตาลทีม่ ฐี านในประเทศญีป่ นุ่ จะ
ต้องออกมาแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ มีอปุ สงค์ภายใน
ภูมภิ าคทีส่ งู มาก
บริษทั น�ำ้ ตาล SIS’88 จ�ำกัด ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2510
ผลิตน�ำ้ ตาลราวๆ 200,000 ตันในภูมภิ าคอาเซียนและ
ตะวันออกกลาง มีรายได้กว่า 15 ล้านล้านเยน (133
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2560
นอกจากนี้ ยังได้ผลิตเครือ่ งดืม่ แบบชงด้วย แบรนด์
SIS ถือเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในสิงคโปร์และสหรัฐ
อาหรับอิมเิ รต
บริษทั ผลิตน�ำ้ ตาลชัน้ น�ำมิตซุยและฝ่ายขายมิตซุย
กรุป๊ จะร่วมกันกระตุน้ ธุรกิจของบริษทั SIS’88 จ�ำกัด
โดยจะเพิม่ ความช�ำนาญในการพัฒนาคุณภาพการผลิต
โดยใช้ชอ่ งทางการจ�ำหน่ายของบริษทั ฯ
โดยบริษทั ฯ หวังทีจ่ ะตอบสนองต่ออุปสงค์นำ�้ ตาล
ทีห่ ลากหลายในภูมภิ าค ตลอดจนเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของ
ประชาชนในสองประเทศดังทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น
ข้อมูลจากบริษทั เกษตรกรรมและปศุสตั ว์ ประเทศ
ญีป่ นุ่ ระบุวา่ อุปสงค์นำ�้ ตาลในตลาดโลกเพิม่ ขึน้ ราวๆ
2 เปอร์เซ็นต์ตอ่ ปีโดยเฉลีย่ ในช่วง 30 ปีทผี่ า่ นมา โดย
ในภูมภิ าคเอเชียคิดเป็น 47.1 เปอร์เซ็นต์ของอุปสงค์
ทัว่ โลกทัง้ สิน้ 184 ล้านตัน ณ เดือนกันยายนปีนี้
บริษทั มิตซุยมีฐานการผลิตในประเทศไทยจ�ำนวน
2 แห่งและมีบริษทั สาขาในกรุงเทพและเซีย่ งไฮ้ โดย
บริษทั เกษตรผล ซึง่ เป็นบริษทั ท้องถิน่ ในประเทศไทย
ได้รว่ มธุรกิจกับมิตซุยกรุป๊ มาตัง้ แต่ปี 2537 และร่วม
ขยายฐานการผลิตน�ำ้ ตาลคุณภาพสูงเมือ่ เดือนมิถนุ ายน
ทีผ่ า่ นมาเพือ่ ขยายก�ำลังการผลิตให้ได้ 300,000 ตัน
ภายในตุลาคม 2562 ซึง่ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 37
ล้านล้านเยน
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Source: SIS’88 Pte Ltd., Sugar refinery at Jurong Port,
Singapore.

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.

Regional Industry News

แรงงานชาวฟิลิปปินส์คัดค้านการน�ำเข้า
น�้ำตาลและกากน�้ำตาล

Philippines Sugar Workers Protest Sugar and
Molasses Imports

ก

ลุม่ แรงงานด้านการผลิตน�ำ้ ตาลได้ทำ� การ
ประท้วงต่อการน�ำเข้าน�้ำตาลทรายขาว
บริสุทธิ์จ�ำนวน 300,000 ตัน ที่เข้าใจว่าท�ำเพื่อ
ต่อสูก้ บั สถานการณ์เงินเฟ้อ และการน�ำเข้ากาก
น�้ำตาลที่เสนอโดยบริษัทผลิตไบโอเอทานอล
หลายแห่ง
ด้านสหภาพแรงงานด้านการผลิตน�ำ้ ตาลแห่งชาติ
(NFSW) นัน้ ได้กล่าวเมือ่ ไม่นานนีว้ า่ ผูผ้ ลิตไบโอเอทานอล
ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ศนู ย์วจิ ยั และพัฒนาด้านแอลกอฮอล์นนั้ ได้ทำ�
เรือ่ งต่อองค์การบริหารและควบคุมน�ำ้ ตาล (SRA) ให้
ด�ำเนินการน�ำเข้ากากน�ำ้ ตาลเพิม่ เพือ่ เป็นวัตถุดบิ ทีจ่ ะ
ตอบสนองความต้องการการผลิตไบโอเอทานอลต่อปี ที่
มีคา่ สูงถึง 500 ล้านลิตร ซึง่ วัตถุดบิ ภายในประเทศนัน้
สามารถรองรับได้เพียง 60% ของการผลิตเท่านัน้
อย่างไรก็ตามข้อมูลจากองค์กรด้านสถิตแิ ห่งชาติ
ฟิลิปปินส์นั้นได้เผยว่าประเทศได้เพิ่มการน�ำเข้ากาก
น�ำ้ ตาลจาก 198,000 ตันในปี 2558 ขึน้ เป็น 484,000
ตันในปี 2559
นายจอห์น มิลตัน โลซานเด้ เลขาธิการของ
สหภาพฯ ได้คาดการณ์เรื่องการน�ำเข้าดังกล่าวไว้ว่า
จะท�ำให้เกิดการลดค่าจ้างแรงงานด้านการผลิตน�ำ้ ตาล
จ�ำนวน 780,000 ซึง่ มีรายได้ตำ�่ ในระดับรากหญ้านัน้ ลง
ไปอีก หรืออาจเลวร้ายถึงขัน้ สูญเสียงาน
เขากล่าวว่า “เนือ่ งจากสิง่ นีจ้ ะลดราคาน�ำ้ ตาลและ
กากน�ำ้ ตาลทีผ่ ลิตในท้องถิน่ ลง และเพือ่ ทีจ่ ะลดราคา
นัน้ เจ้าของไร่ออ้ ยก็จะลดเงินเดือนของลูกจ้าง หรือลด
จ�ำนวนแรงงานลง ซึง่ อ้อยนัน้ สามารถผลิตได้ทงั้ น�ำ้ ตาล
ทรายและกากน�ำ้ ตาล”
นอกจากนี้ทางกลุ่มประท้วงได้กล่าวว่าในพื้นที่
หุบเขาคากายานทีซ่ งึ่ ผลิตน�ำ้ ตาลและกากน�ำ้ ตาลด้วย
นัน้ พบว่าแรงงานด้านการผลิตน�ำ้ ตาลมีรายได้เฉลีย่
ต่อวันเพียง 170 เปโซ ซึง่ เป็นส่วนมาจากฤดู tiempo
muerto หรือฤดูตาย (ช่วงรอยต่อระหว่างการเก็บเกีย่ ว
และการเพาะปลูก) ระหว่างเดือนมิถนุ ายน ถึงกันยายน
ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีย่ ากล�ำบากในการท�ำงานของแรงงาน
ด้านการผลิตน�ำ้ ตาลเป็นอย่างมาก
จากข้อมูลของสหภาพแรงงานด้านการผลิตน�ำ้ ตาล
แห่งชาตินนั้ กล่าวว่า เจ้าของทีด่ นิ ขนาดใหญ่, เจ้าของ
โรงงาน และผูผ้ ลิตไบโอเอทานอล ทีส่ นับสนุนการน�ำ
เข้าน�ำ้ ตาลและกากน�ำ้ ตาล ส่งผลให้พวกเขาได้รบั ก�ำไร
จากแผนงานนี้
โดยก่อนหน้านีอ้ งค์การบริหารและควบคุมน�ำ้ ตาล
ได้อนุมตั กิ ารน�ำเข้าน�ำ้ ตาลจ�ำนวน 200,000 ตันให้กบั
บริษทั โคคา โคล่า และผูส้ ง่ ออกของหวาน และการน�ำ
เข้าก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ตันในท้ายที่สุด ทาง
สหภาพฯ ได้ขอให้รฐั บาลฟิลปิ ปินส์หยุดการน�ำเข้าน�ำ้ ตาล
และกากน�ำ้ ตาลเข้าสูป่ ระเทศ
ฟิลิปปินส์มีการน�ำเข้าน�้ำตาลสูงถึง 150,000
เมกะตัน
ท่ามกลางข้อโต้แย้งดังกล่าวนัน้ ทางองค์การบริหาร
และควบคุมน�ำ้ ตาล (SRA) ได้ออกค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
ถึงการน�ำเข้าน�้ำตาลจ�ำนวน 150,000 เมกะตันจาก
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ภายนอกประเทศ จึงเป็นสัญญาณให้สว่ นเอกชนด�ำเนิน
การน�ำเข้าดังกล่าว
ราคาน�ำ้ ตาลทรายดิบนัน้ ได้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเฉลีย่
ทีก่ ระสอบละ 1,980 เปโซ โดยหนึง่ กระสอบหนัก 50
กิโลกรัม และราคาค้าปลีกที่ 55 เปโซต่อกิโลกรัม
นอกจากนีร้ าคาน�ำ้ ตาลทรายบริสทุ ธิก์ ม็ รี าคาสูง
โดยเฉลีย่ ทีก่ ระสอบ (50 กก.) ละ 2,250 เปโซ และ
ราคาค้าปลีกที่ 64 เปโซต่อกิโลกรัม

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

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.

www.statec-binder.com

International News

อินเดียอนุมตั สิ ง่ ออกน�ำ้ ตาล 5 ล้านเมกทริกซ์
ตันพร้อมให้เงินอุดหนุนปีการผลิต 61-62
India Approves 5 Mil MT of Sugar Exports with
Subsidy for 2018-2019 Season

รั

ฐบาลอินเดียประกาศเมื่อ 26 กันยายนที่ผ่านมา
ว่าได้อนุมัติการส่งออกน�้ำตาลจ�ำนวน 5 ล้านตัน
ส�ำหรับปีการผลิต 2561-62 (ตุลาคม - กันยายน)
พร้อมให้เงินอุดหนุนการผลิตที่ 139 รูปีต่อเมกทริกซ์
ตัน (1.9 ดอลลาร์สหรัฐ) และเงินอุดหนุนด้านค่า
ขนส่งที่ระดับ 3
โดยบริษทั S&P โกลบอล แพลทส์ อนาไลติกซ์ คาด
ว่าเงินอุดหนุนน�ำ้ ตาล 5 ล้านเมกทริกซ์ตนั นีม้ มี ลู ค่าอยูท่ ี่
150 ดอลลาร์สหรัฐ/เมกทริกซ์ตนั เมือ่ รวมเงินอุดหนุนการ
ผลิตและเงินอุดหนุนค่าขนส่งเข้าด้วยกัน
และคาดว่าชานอ้อยจ�ำนวน 300 ล้านเมกทริกซ์
ตันทีจ่ ะใช้ผลิตน�ำ้ ตาลจะได้เงินอุดหนุนอยูท่ ี่ 8,340 รูป/ี
เมกทริกซ์ตนั (115 ดอลลาร์สหรัฐ/เมกทริกซ์ตนั ).
ส่วนเงินอุดหนุนค่าขนส่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1000 รูป/ี เมกทริกซ์ตนั (13.8 ดอลลาร์สหรัฐ) 2500
รูป/ี เมกทริกซ์ตนั (34.8 ดอลลาร์สหรัฐ) และ 3000
รูป/ี เมกทริกซ์ตนั (41.3 ดอลลาร์สหรัฐ) ขึน้ อยูก่ บั ระยะ
ทางจากโรงงานไปยังท่าเรือทีใ่ กล้ทสี่ ดุ
ข้อมูลจาก ICE พบว่าตลาดน�ำ้ ตาลส่งสัญญาณลบ
กับกระแสข่าวดังกล่าว โดยตลาดฟิวเจอร์นวิ ยอร์กทีล่ งทุน
ในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลดิง่ ลง 46 จุด (0.46 เซนต์/ปอนด์)
เมือ่ เดือนกันยายนทีผ่ า่ นมาและราคาต�ำ่ สุดในรอบ 10 ปี
อยูท่ ี่ 9.90 เซนต์/ปอนด์ (218.26 ดอลลาร์/ปอนด์) ซึง่
ราคาต�ำ่ สุดครัง้ ล่าสุดคือเมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2551 ทีผ่ า่ น
มาอยูท่ ี่ 9.44 เซนต์/ปอนด์
บริษทั แพลทส์ อนาไลติกซ์ คาดการณ์วา่ ส�ำหรับ
การส่งออก ราคาน�้ำตาลดิบของอินเดียจะอยู่ที่ 1212.05 เซนต์/ปอนด์ ในขณะทีน่ ำ�้ ตาลคุณภาพต�ำ่ จะอยู่
ที่ 275-280 ดอลลาร์ตอ่ เมกทริกซ์ตนั รวมเงินอุดหนุน
จากภาครัฐแล้ว
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ส่ ว นต่ า งการส่ ง ออกน�้ ำ ตาลดิ บ อิ น เดี ย ไปยั ง
บังคลาเทศ สหรัฐอาหรับอิมเิ รต และจีนอยูท่ ี่ 11 ดอลลาร์
ต่อเมกทริกซ์ตนั เปรียบเทียบกับการส่งออกของบราซิล
เมือ่ ราคาในตลาดฟิวเจอร์อยูท่ ี่ 10.91 เซนต์ตอ่ ปอนด์บวก
กับสัญญาเดือนตุลาคมทีก่ ำ� ลังจะหมดลงเดือนกันยายน
ตลาดจ�ำเป็นที่จะต้องขยับไปให้ได้ 50-100 จุดเพื่อ
ให้ราคาน�้ำตาลดิบของอินเดียสามารถแข่งขันได้
ผูค้ า้ น�ำ้ ตาลชาวตะวันออกกลางกล่าวว่า “อีกสิ่ง
หนึง่ ทีเ่ ป็นปัจจัยสนับสนุนสินค้าน�ำ้ ตาลจากอินเดีย คือ
สี น�้ำตาลดิบของอินเดียเป็นหนึ่งในน�้ำตาลมีค่าสีที่ดี
ทีส่ ดุ อยูท่ ี่ 200-300 ICUMSA เทียบกับค่าสีนำ�้ ตาลดิบ
จากบราซิลที่ 600-700 ICUMSA และ 2500-3000
ICUMSA จากประเทศไทย”
โรงงานรับซือ้ น�ำ้ ตาลจากอินเดียยอมเสียค่าหัวคิว
เล็กๆ น้อยๆ เพราะได้คา่ สีทดี่ กี ว่าท�ำให้โรงงานสามารถ
ประหยัดต้นทุนได้
นอกจากนี้ น�้ำตาลคุณภาพต�่ำจากอินเดียยังได้
เปรียบน�ำ้ ตาลคุณภาพต�ำ่ จากไทยทีส่ ง่ ไปยังกลุม่ ประเทศ
เอเชียตะวันออกและแอฟริกันตะวันออกด้วยที่ราคา
32-37 ดอลลาร์สหรัฐ/เมกทริกซ์ตันในตลาดฟิวเจอร์
และ 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เมกทริกซ์ตนั ส�ำหรับน�ำ้ ตาล
บรรจุคอนเทนเนอร์
อินเดียก�ำลังจะมีการเลือกตั้งระดับประเทศในปี
หน้าและมีการเลือกตั้งระดับรัฐก่อนการเลือกตั้งใหญ่
ซึง่ รัฐบาลก�ำลังพยายามดึงราคาน�ำ้ ตาลภายในประเทศ
ทีร่ ว่ งลงอย่างมากด้วยการเพิม่ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อย ซึง่
ขณะนีร้ ายได้จากการขายน�ำ้ ตาลอยูท่ ี่ 1.89 ล้านล้าน
บาท และทางโรงงานผลิตไม่สามารถจ่ายเงินค่าวัตถุดบิ
ให้แก่เกษตรกรในราคาทีส่ งู ได้
ตลาด NCDEX โกลฮาเปอร์ ระบุวา่ ราคาน�ำ้ ตาล
ภายในประเทศได้รว่ งลงแล้ว 23 เปอร์เซ็นต์ตงั้ แต่ตน้

ฤดูกาลอยูท่ ร่ี าคา 430 ดอลลาร์ตอ่ เมกทริกซ์ตนั เมือ่ วัน
26 กันยายนทีผ่ า่ นมา
จนกระทัง่ เมือ่ เดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมารัฐบาลได้
ก�ำหนดราคากลางส�ำหรับการซือ้ ขายน�ำ้ ตาลที่ 200 รูปี
ต่อเมกทริกซ์ตนั (2.8 ดอลลาร์สหรัฐ) ถึง 2750 รูปี
ต่อเมกทริกซ์ตนั ส�ำหรับฤดูการผลิต 2561-62 อินเดีย
ต้องเร่งส่งออกน�ำ้ ตาลในปีนเี้ นือ่ งจากก�ำลังจะหมดปีการ
ส่งออก 2561-2562 แล้ว โดยหวังเพิม่ ยอดส่งออกเป็น
18.5 – 19 ล้านเมกทริกซ์ตนั จาก 10 ล้านเมกทริกซ์ตนั
ในช่วงต้นปี และคาดการณ์วา่ จะสามารถผลิตน�ำ้ ตาลได้
ทัง้ สิน้ 35 ล้านเมกทริกซ์ตนั กับยอดบริโภคซึง่ คาดการณ์
ว่าจะอยูท่ ี่ 26 ล้านเมกทริกซ์ตนั

International News

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
from Center-South Brazil. Looking at March NY 11

With the Indian national election due next

The markets reacted bearishly to the

futures at 10.91 cents/lb, with the October contract

year and a few crucial state elections before that,

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

expiring on September, the raw sugar futures

the government has been trying to arrest the fall

sugar futures, the global benchmark for raw

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

in domestic sugar prices which has resulted in

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

competitive, market sources said.

growing cane arrears - currently at around $1.89

closest port.

billion, as the mills are unable to pay the farmers

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

“Another thing in favor of Indian raw sugar

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

is the color. Indian raw sugar has one of the

was last lower in June 2008 when it was 9.44

best colors at 200-300 ICUMSA compared to

The domestic sugar price in India has fallen

cents/lb, ICE data showed.

600-700 ICUMSA for raw sugar from Brazil and

by about 23% from the beginning of the season

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

to $430/mt On 26 September on the NCDEX

Thailand,” a Middle Eastern trader said.

Kolhapur market.

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

with high fixed sugarcane prices.

The refineries buying raw sugar from India

The government in July had hiked the fair

would not mind paying a small premium for it

and remunerative price (FRP) of sugarcane by

since the better color saves the refineries some

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

refining cost, the trader added.

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

Coast India with a polarization of 96 degrees.

Indian low quality whites might get more

Sugar exports out of India were required

Indian low quality whites will be available at

competitive than Thai whites in Far-East and

this season since the ending stock for the 2018-

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

Eastern African destinations, with prices at a $32-

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

according Platts Analytics estimates.

37/mt discount to the front-month London Sugar

mt, with 10 million mt of opening stock, production

The freight differentials for Indian raws

futures. Meanwhile, Platts Thai 45i refined sugar

expected at 35 million mt and consumption

going into Bangladesh, UAE and China is

in containers was assessed at a $20/mt premium

estimated at 26 million mt.

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

to the front-month refined sugar futures.
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ทัว่ โลกต่อต้านการให้เงินอุดหนุนโรงงานน�ำ้ ตาลอินเดีย

Global Opposition to India’s Sugar Subsidies

ก

ลุม่ ประเทศส่งออกน�ำ้ ตาลรายใหญ่ของโลกต่างเรียกร้องให้รฐั บาลของตนและองค์การการค้าโลกแทรกแซง
แผนการส่งออกน�้ำตาลของอินเดียเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมน�้ำตาลภายในประเทศ

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา อินเดียประกาศ
โครงการอุดหนุนกิจการน�้ำตาลมูลค่ากว่า 1 ล้านล้าน
บาท นอกเหนือไปจากความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม
น�ำ้ ตาลทีไ่ ด้ประกาศเมือ่ ต้นปีทผี่ า่ นมา ซึง่ คาดว่าสามารถ
อุดหนุนการส่งออกน�้ำตาลได้มากถึง 5 ล้านตัน
การเลือกตัง้ ทัว่ ไปในอินเดียคาดการณ์วา่ จะมีขนึ้ ไม่
เกินเดือนพฤษภาคมปีหน้าและรัฐบาลก็ก�ำลังพยายาม
แก้ไขปัญหาตลาดต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากล�ำบากทางการเงินของเกษตรกรและครอบครัวผู้
เพาะปลูกอ้อย
เงินอุดหนุนเกษตรกรท�ำให้มีปริมาณอ้อยเข้าสู่
ตลาดเป็นจ�ำนวนมาก หนีข้ องเกษตรกรก�ำลังกัดกร่อน
การเลือกตัง้ ในพืน้ ทีซ่ งึ่ ราว 70 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือน
มีรายได้จากเพาะปลูกอ้อย
คณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจซึ่งมีนายก
รัฐมนตรีนเรนทรา โมติเป็นประธานได้ออกประกาศ
แผนการระบายอ้อยในสต๊อกและลดภาระค่าใช้จา่ ยของ
เกษตรกรไร่อ้อย โดยการให้เงินอุดหนุนค่าเดินทางแก่
เกษตรกรไปยังโรงงานที่ตั้งอยู่ไกลเกิน 100 กิโลเมตร

16

Sugar Asia Magazine

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการน�ำผลผลิตอ้อยไปแปรรูปเพื่อส่ง
ออก และให้เงินสนับสนุนโรงงานผลิตน�้ำตาลต่อการ
ผลิตแต่ละตันด้วย
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ราคาในตลาดโลกร่วงลงไปอยู่
ที่ 300 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ
มีการส่งออกน�้ำตาลของอินเดียเข้าสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้น
ในออสเตรเลียราคาน�ำ้ ตาลล่วงลงไปน้อยกว่าต้นทุนการ
ผลิตถึง 30 เปอร์เซ็นต์และอาจเพิม่ ขึน้ มากกว่านี้
ประธานพันธมิตรน�ำ้ ตาลโลกและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ควีนส์แลนด์ผลิตน�ำ้ ตาล นายบีเชล เตือนว่า “อาจ
เกิดหายนะทางสังคมและผลกระทบทางเศรษฐกิจทัว่ โลก
หากแผนอุดหนุนยังไม่ได้รับการยกเลิก”
นายบีเชลกล่าวว่า “พันธมิตรน�้ำตาลโลกเรียก
ร้องให้รฐั บาลจากกลุม่ ประเทศผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลใช้มาตรการ
ขององค์การการค้าโลกเพื่อจ�ำกัดความเสียหายที่อาจ
จะเกิดขึ้น”
“การอุดหนุนที่ผิดกฎหมายของรัฐบาลอินเดียจะ
ท�ำให้เกิดวงจรราคาน�้ำตาลตกต�่ำในการซื้อขายน�้ำตาล
ของตลาดโลก”

ประธานสมาคมอุตสาหกรรมน�้ำตาลแห่งบราซิล
นายเอดรัวโด ลีอง เดอ ซัวซา กล่าวว่าส่งสัญญาณความ
เสียหายให้แก่ผผู้ ลิตน�ำ้ ตาลในประเทศและอุตสาหกรรม
น�้ำตาลโลก
“การแก้ปญ
ั หาเทียม อย่างเช่น การให้เงินอุดหนุน
อาจช่วยบรรเทาปัญหาสินค้าล้นตลาดได้แต่จะท�ำลาย
การค้าระหว่างประเทศมหาศาล และจะต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน”
“อุตสาหกรรมน�้ำตาลในบราซิลจะไม่มีทางเลือก
ใช้มาตรการดังกล่าวในการแก้ไขปัญหา และเราได้เรียก
ร้องให้รฐั บาลพูดคุยกับรัฐบาลอินเดียถึงเรือ่ งดังกล่าวแล้ว
โดยใช้กลไกระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก”
กรรมการผูจ้ ดั การกลุม่ โรงงานน�ำ้ ตาล นายวิบลู ย์
ผาณิชวงศ์ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศหยิบยก
ประเด็นนี้เป็น “ประเด็นเร่งด่วน” ในการพูดคุยกัน
รัฐบาลอินเดียในการประชุมองค์การการค้าโลก ณ
นครเจนีวา ด้วย
ราคาน�ำ้ ตาลในตลาดโลกร่วงลงไปอยูท่ ี่ 300 ดอลลาร์
สหรัฐต่อตันหรือลดลงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์เมือ่ เทียบ
กับต้นทุนการผลิตในออสเตรเลียอาจจะท�ำให้ราคาน�ำ้ ตาล
ในตลาดโลกดิ่งลงไปมากกว่านี้ ราคาน�้ำตาลที่จะสร้าง
ความยัง่ ยืนในระยะยาวให้กบั บรรดาเกษตรกรอ้อยของ
ออสเตรเลียอยูท่ ี่ 400-450 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลในออสเตรเลียมีการจ้างงานกว่า
16,000 คน สัดส่วนการส่งออกคิดเป็น 7 เปอร์เซ็นต์
ของตลาดโลก โดยมีรายได้จากการส่งออกกว่า 2 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม ยังมีอกี หลายประเด็นทีส่ ร้างความ
กดดันให้กบั รัฐบาลอินเดีย สัดส่วนการถือครองทีด่ นิ ทีล่ ด
ลงส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงและเข้าถึงแหล่งเงินกู้
ได้ยากขึน้ อัตราการฆ่าตัวตายของเกษตรกรอันเป็นผล
มาจากภาระหนีส้ นิ เพิม่ สูงขึน้ อย่างมาก โดยข้อมูลล่าสุด
จากส�ำนักอาชญากรรมแห่งชาติระบุวา่ เกษตรกรฆ่าตัว
ตายมากกว่า 8 พันคนและแรงงงานในภาคการเกษตร
ฆ่าตัวตายกว่า 4,595 คนในปี 2558

International News

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

Chairman Global Sugar Alliance and

Thai Sugar Millers Corporation chairman

Managing Director Queensland Sugar Greg

Vibul Panitvong asked his country’s Mission at

Beashel warned of “dire social and economic

the WTO in Geneva to raise “urgent questions”

consequences” around the world if the subsidies

with India.

aren’t repealed.

The $300/t global price is roughly 30pc

“The Global Sugar Alliance calls on

below the cost of production in Australia and it

governments from sugar producing countries

could fall even further as Indian exports make their

around the world to launch a WTO action to

way into the market. The long term sustainable

limit the damage,” Mr Beashel said.

price for Australian canerowers hovers between

scheme, in addition to a round of domestic

“The illegal subsidy announced by the

industry assistance announced earlier this year,

Indian Government caused life-of-contract low

Australian sugar employs 16,000 people

which could subsidise up to 5 million tonnes of

prices in the subsequent trading session of the

across the value chain. Exports comprise 7pc

exported sugar

world sugar market.

of the global market and generate $2b export

A general election is due by May next year

Executive director of UNICA, the Brazilian

and the federal government is looking for a

sugar industry association, Eduardo Leão de

political fix on the international market for the

Sousa said India had sent the wrong signal to

financial hardship faced by tens of millions of

its growers and the international industry.

people in cane-growing families.

$400/t to $450/t.

income.
However, there are even more pressing
issues on India’s domestic agenda.
The shrinking size of landholdings puts

“Artificial solutions such as export aids,

pressure on income and leaves most unable to

Farmer subsidies brought a glut of sugarcane

may seem to be an ease solution to get rid

access bank loans and exposed to predatory

onto the market, and farmer debt is biting in the

of surpluses but they are highly distortive for

lending.

electorate, where around 70 per cent of people live

international trade and must be condemned,”

in a household that derives income from farming.

he said.

The farmer suicide rate, driven by debt, is
at tragically high levels.

“The Brazilian industry does not see these

The most recent statistics from the National

Federal Cabinet Committee on Economic

measures as an option and we have been

Crime Records Bureau recorded more than 8000

Affairs, chaired by Prime Minister Narendra

encouraging our government to challenge them

farmer suicides and 4595 agricultural labourer

Modi, announced a plan to clear the cane

in the WTO dispute settlement mechanism.”

suicides in 2015.

Canegrowers number in the tens of millions.

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.
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ความแห้งแล้งในบราซิล
ท�ำให้ผลผลิตลดลง

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

ป

ระเทศผู้ผลิตน�้ำตาลรายใหญ่ของโลกอย่าง
บราซิลทีส่ ามารถผลิตน�ำ้ ตาลได้ถงึ 10 ล้านตัน
ต่อปีรายงานว่าผลผลิตอ้อยเพือ่ ผลิตน�ำ้ ตาลลดลงในฤดู
การผลิตสองปีตดิ ต่อกัน เพราะเกิดความแห้งแล้งอย่าง
ต่อเนื่องในพื้นที่ซาวเปาโล
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกทางตอนใต้ของบราซิลมีแนวโน้ม
ว่าจะสามารถให้ผลผลิตได้ลดลงในปีนซี้ งึ่ นับเป็นปีที่ 4
ติดต่อกัน นอกเหนือจากสภาพอากาศแล้ว นักวิเคราะห์
คาดว่าเป็นผลมาจากปัญหาทางการเงินของบริษทั ฯ ที่
ต้องการลดการลงทุน
แต่โรงงานอย่าง ซาว มาร์ตนิ โฮ เป็นหนึง่ ในไม่กี่
บริษัทฯ ในอุตสาหกรรมน�้ำตาลที่ยังคงมีผลประกอบ
การก�ำไรเกือบทุกไตรมาสตลอด 4 ปีทผี่ า่ นมา ในขณะ
ทีส่ ามารถรักษาระดับการผลิตได้อย่างต่อเนือ่ ง
ความสามารถในการผลิตน�ำ้ ตาลของโรงงานจะลดลง
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากดินทีแ่ ห้งแล้งอันเนือ่ งมาจากการ
ขาดแคลนฝนท�ำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กลง
นายมาริโอ ออร์ทซิ แกนดินี ซึง่ เป็นเจ้าของโรงงาน
แห่งหนึง่ ในพืน้ ทีพ่ ราโดโปลิศ กล่าวว่า “เป็นแบบนีม้ า 4
ปีแล้ว และมีแนวโน้มจะแห้งแล้งกว่าเดิม”
โดยนายแกนดินหี วังว่าความแห้งแล้งนีจ้ ะไม่เกิด
ขึน้ ถาวร เขากล่าวกับรอยเตอร์วา่ ผลกระทบจากภาวะดัง
กล่าวท�ำให้หน่วยงานทีผ่ ลิตเครือ่ งยนต์กำ� ลังคิดค้นเครือ่ ง
เพาะปลูกอ้อยรูปแบบใหม่
แกนดินกี ล่าวว่า “ผมเชือ่ ว่าภาวะนีจ้ ะอยูช่ วั่ คราว
และไม่กลายเป็นภาวะถาวร” ผูบ้ ริหารของบริษทั ซาว
มาร์ตินโฮ กล่าวว่าอุณหภูมิที่ไม่เสถียรในมหาสมุทร
แปซิฟกิ ซึง่ ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์แอลนิโญและลานินญา
ก�ำลังส่งผลกระทบต่อปริมาณฝน ซึง่ บริษทั ได้ทำ� การตรวจ
วัดอุณหภูมใิ นมหาสมุทรแปซิฟกิ เพือ่ วางแผนการด�ำเนิน
การของบริษทั ฯ”
ปริมาณผลผลิตอ้อยโดยเฉลีย่ บนพืน้ ที่ 135000
เอเคอร์ในพืน้ ทีพ่ ราโดโปลิศสามารถผลิตน�ำ้ ตาลได้เกือบ
85 ตันต่อเอเคอร์ในฤดูการผลิตทีผ่ า่ นมาซึง่ ลดลงจาก 90
ตันต่อเอเคอร์ในปีการผลิตก่อนหน้านีแ้ ละลดลงจาก 95
ตันต่อเอเคอร์ซงึ่ เป็นปริมาณการผลิตโดยเฉลีย่ ทีส่ ามารถ
ผลิตได้ นายแกนดินยี งั กล่าวอีกว่าพืน้ ทีเ่ พาะปลูกทางตอน
ใต้ประสบปัญหาปริมาณน�ำ้ ฝน การผลิตในปีหน้าจะต้อง
พึง่ พาปริมาณน�ำ้ ฝนในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์

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
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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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โซ Heavy Duty ของสึบาคิ เปนโซที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานหนักขึ้นในแตละเบอร โดยความพิเศษคือ
Maximum Allowable Load ที่มากกวาทำใหโซทนความลามากขึ้นอายุงานโซจึงยาวนานขึ้น
Minimum Tensile Strength ที่มากกวาทำใหมั�นใจไดวาโซสามารถรับแรงดึงไดมากกวา
Elastic Elongation ที่ต่ำลงทำใหโซลดการยึดตัวลงจึงมั�นใจในความแข็งแกรงของโซได
จึงทำใหมั�นใจไดวาลูกคาจะสามารถใชโซไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สนใจสอบถามขอมูลเพิ�มเติมตามเบอรติดตอและอีเมลดานลาง
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พร้อมก่อน คุ้มกว่า
เตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาลตัดอ้อย
More ready, more worthwhile
Prepare to enter the sugarcane
harvest season

ถ้

าพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมอ้อยในช่วงนี้คงไม่พ้นเรื่องราคา
อ้อยปลายปีนี้ที่คาดว่าจะตกต�่ำ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณน�้ำตาลทั้งโลก โดยเฉพาะของอินเดียและของไทย
ที่ได้รับผลดีจากสภาพอากาศที่เกื้อหนุนท�ำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมา และยังคาดการณ์ว่าปลายปี
นี้ผลผลิตก็ยังดีอยู่

ถ้ามองในเรื่องผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะช่วยให้
ชาวไร่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากส่วนนี้ แต่ถ้าราคาอยู่ที่ 700 - 800 บาทต่อตัน เพียงแค่
ผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ คงไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้ชาวไร่ออ้ ยมีกำ� ไร แนวทางส�ำคัญคือชาวไร่
อ้อยต้องลดต้นทุนต่อตันอ้อยให้ได้
การเก็บเกี่ยวหรือการตัดอ้อยส่งเข้าโรงงานน�้ำตาล เป็นขั้นตอนที่ใช้ต้นทุนสูง
ที่สุดมีสัดส่วนถึงร้อยละ 30 - 40 ของต้นทุนรวมทั้งหมด จึงเป็นเป้าหมายหลักที่
ชาวไร่จะต้องหาทางลดต้นทุนในขั้นตอนนี้ให้ได้
รถตัดอ้อย เป็นตัวช่วยทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะช่วยลดต้นทุน จากทัง้ การทดแทนแรงงาน
การลดเวลาการท�ำงาน และลดความเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะการตัดอ้อยไม่ทันก่อน
จะหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งถ้ามีอ้อยเหลืออยู่ในแปลงยิ่งท�ำให้ต้นทุนต่อตันอ้อยยิ่ง
เพิ่มขึ้นไปอีก
ถ้ามาดูแหล่งที่มาของรถตัดอ้อยในปัจจุบันนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
หลักๆ คือ ชาวไร่อ้อยรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของรถตัดอ้อยเองและใช้ส่วนตัวเป็นหลัก
ชาวไร่อ้อยที่เป็นเจ้าของรถตัดใช้รับจ้างเป็นหลัก และรถตัดของโรงงานน�้ำตาลที่น�ำ
ไปบริการให้กับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา
คนที่มรี ถตัดอ้อยอยูแ่ ล้วคงไม่ยากทีจ่ ะหาทางลดต้นทุน แต่คนที่ยงั ไม่มรี ถตัด
อ้อยซึง่ เป็นกลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ ทีป่ จั จุบนั ยังคงต้องใช้แรงงานหรือจ้างรถตัดมาตัดอ้อย กลุม่
นี้จะต้องมีการวางแผนและคิดค�ำนวณกันแต่เนิ่นๆ ซึ่งมีอยู่สองแนวทางคือ การจัด
จ้างรถตัดมาตัดให้ เรื่องนี้ต้องใช้เรื่องการวางแผนและการติดต่อประสานงาน การ
เจรจากับเจ้าของรถตัดอ้อย โรงงานน�้ำตาล หรือหัวหน้าโควต้า ให้สามารถได้คิว
การตัดอ้อยทีส่ อดคล้องกันและตัดอ้อยในแปลงของเราได้หมดก่อนจบฤดูกาล
อีกแนวทางหนึง่ คือ การจัดซือ้ รถตัดอ้อยมาใช้งานเอง เรือ่ งนีต้ อ้ งค�ำนวณและ
ดูความเหมาะสมของพื้นที่ โดยจะต้องมีพื้นที่ใช้งานให้เพียงพอกับศักยภาพของรถ
ตัดอ้อย เช่น รถตัดมีศักยภาพตัดได้ 10,000 ตันต่อปี ก็ต้องตัดให้ได้อย่างน้อย
8,000 ตันต่อปีเป็นต้น และปัจจุบันนี้ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ได้
มีการพัฒนารถตัดอ้อยให้มีขนาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งที่เป็นรถตัดอ้อยท่อน
SH95 และเครื่องตัดอ้อยล�ำ SCR100 ต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ขนาด 95 แรงม้า ซึ่ง
เหมาะส�ำหรับชาวไร่ออ้ ยขนาดกลางตัง้ แต่ 3,000-7,000 ตันต่อปี ทัง้ แบบรายเดีย่ ว
หรือรายกลุ่ม สามารถเป็นเจ้าของรถตัดได้ง่ายขึ้นและใช้งานได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น
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รถตัดอ้อยคูโบต้า SH95

การเตรียมแปลงปลูกอ้อยให้พร้อมก็เป็นอีกเรื่องที่ส�ำคัญของคนที่จะใช้รถตัด
อ้อยทัง้ เจ้าของรถตัดอ้อยและคนทีต่ อ้ งการจ้างรถตัดอ้อย ถ้ามีการเตรียมแปลงอ้อย
ให้พร้อมต่อการใช้รถตัดอ้อยจนสามารถใช้รถตัดอ้อยได้ตามศักยภาพ ก็จะช่วยให้
ลดเวลาการตัดอ้อย ลดการสูญเสียผลผลิตอ้อย ลดอัตราการกินน�ำ้ มัน และลดการ
สึกหรอของรถตัดอ้อย ซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนการตัดอ้อยได้ และถ้าผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมการใช้รถตัดอ้อยและการตัดอ้อยสด ใช้แนวทางนี้ในการปรับอัตรา
ค่าจ้าง เช่น ถ้าแปลงไหนเตรียมแปลงดี เหมาะกับการใช้รถตัดอ้อย ก็ลดอัตราค่า
จ้างลง แบบนี้ก็จะช่วยให้ชาวไร่อ้อยกลับมาเน้นเตรียมแปลงเพื่อใช้รถตัดอ้อยกัน
มากขึน้ ก็จะช่วยให้การใช้รถตัดอ้อยและการตัดอ้อยสดของไทยเพิม่ ได้เร็วขึน้
การเตรียมแปลงในระยะเร่งด่วนทีจ่ ะต้องเริม่ ตัดปลายปีนี้ ก็คงต้องไปดูในแปลง
ว่ามีอะไรบ้างทีจ่ ะเป็นอุปสรรคต่อการใช้รถตัดอ้อย เช่น ตอไม้ หิน เถาวัลย์ รวมถึง
มีอะไรบ้างทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้การใช้รถตัดอ้อยท�ำงานมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เช่น การ
ท�ำสันร่อง และการสางใบอ้อย เป็นต้น ซึง่ บริษทั สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ได้
มีการพัฒนาเครือ่ งสางใบอ้อยตราช้าง รุน่ SLR110H ส�ำหรับต่อพ่วงแทรกเตอร์ขนาด
24 - 27 แรงม้า นอกจากจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการท�ำงานของรถตัดอ้อยแล้ว
ยังส่งเสริมการตัดอ้อยสดและอ้อยสะอาดซึง่ จะช่วยให้ชาวไร่ได้ราคาอ้อยดีขนึ้
ส่วนในระยะยาว ก็ต้องมาดูเรื่องผังแปลง ขนาดแปลง และระยะปลูก รวมถึง
รูปแบบการปลูกทั้งระบบที่ต้องสอดคล้องและเกื้อหนุนกันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
เตรียมแปลงจนถึงการส่งอ้อยเข้าโรงงาน ถ้าท�ำได้แบบนีไ้ ม่เพียงแต่จะช่วยให้ใช้รถตัดได้
มีประสิทธิภาพแล้วยังช่วยลดต้นทุน และเพิม่ ผลผลิตในระยะยาว ได้อย่างยัง่ ยืน
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เครื่องตัดอ้อยตราช้าง SCR100

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.

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.

เครื่องสางใบอ้อยตราช้าง SLR110H
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

เครื่องสางใบอ้อยตราช้าง SLR110H
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.
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เคเค เพื่อนแท้เกษตรกรไทย
True Friend of Thai Farmers

เ

คเค K ค�ำแรกมาจาก “ เกษตร” K ค�ำที่สองมาจาก “ กลการ ” ซึ่ง
ทางเรามีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงการเกษตร

ติดกับรถแทรกเตอร์

มุง่ เน้นในด้านทีช่ ว่ ยให้เกษตรกรท�ำงานได้เบาแรงขึน้
ท�ำงานได้งา่ ยขึน้ เป็นเครือ่ งทุน่ แรงทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพ
การท�ำงาน ท�ำงานได้มากขึน้ ท�ำงานได้เร็วขึน้ ในเวลาที่
มีอยูจ่ ำ� กัด ซึง่ เคเค เน้นหนักในเรือ่ งการพัฒนาอุปกรณ์
ทางการเกษตรแบบไม่หยุดนิ่ง ด้วยประสบการณ์การ
ท�ำงานมากกว่า 35 ปี และจ�ำหน่ายมาแล้วมากกว่า
1,000,000 เครื่อง ทั่วโลก รวมถึงยังมีทีมงานไว้คอย
ดูแลบริการหลังการขายให้พนี่ อ้ งเกษตรกรและลูกค้าได้
ไว้วางใจ ทาง เคเค ผลิตอุปกรณ์เกีย่ วกับ การเตรียม
ดินในการปลูกพืชทุกชนิด และอุปกรณ์การปลูกอ้อย
เครื่องมือบ�ำรุงอ้อย และเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่ง
ยึดมั่นอยู่ในนโยบายที่ว่า

“

ผลิตสินค้าคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง สูม่ าตรฐานเกษตรสากล
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K

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

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 plantermaintenance- 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
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ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร

กรรมการสมาคมนักวิชาการอ้อยและน�้ำตาลแห่ประเทศไทย
และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเกษตรศาสตร์ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

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),

ความสามารถในการแข่งขันการผลิตน�้ำตาลไทย
เปรียบเทียบกับตลาดน�้ำตาลโลก

The Competitive Capability of Sugar Production
in Thailand in Comparison with the World Sugar
Market
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อ้

อยเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความส�ำคัญของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยผลิตอ้อยเป็นอันดับ 4 ของโลก และ
เป็นผู้ส่งออกน�้ำตาลอันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล อย่างไรก็ตามหลายชาติก็ผลิตน�้ำตาลออก
มาแข่งขัน สิ่งนี้สะท้อนได้จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐ ที่ระบุว่าผลผลิตน�้ำตาลสู่ตลาดโลกก�ำลังมีปริมาณ
มากขึ้น โดยมีน�้ำตาลในสต็อกเกือบ 50 ล้านตัน ส�ำหรับฤดูกาลปี 2561-2652 จนส่งผลกระทบต่อราคาอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเกษตรกรและผู้ผลิตไทยจึงควรหันกลับมาทบทวนตัวเอง ว่าเราอยู่ ในต�ำแหน่งใดของโลก น�้ำตาล
จะยังเป็นสินค้า เศรษฐกิจหลักได้อีกนานเพียงใด และถ้าหากยังยืนยันในแนวทางเดิมไทยมีวิธีการใดที่จะปรับตัวให้เข้า
กับ แนวโน้มในอนาคต เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ก้าวทันต่อกระแสโลก
ส่วนผูท้ มี่ าจะมาค�ำตอบได้ทที่ สี่ ดุ คงไม่ใช่ใครอืน่ นอกจาก ดร.พิพฒ
ั น์ วีระถาวร
กรรมการสมาคมนักวิชาการอ้อยและน�ำ้ ตาลแห่งประเทศไทย และผูท้ รงคุณวุฒิ
สาขาเกษตรศาสตร์ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่มากประสบการณ์
ในวงการอ้อยและน�้ำตาลไทย ตั้งแต่การร่วมงานด้านวิจัยและพัฒนาให้กับน�้ำตาล
วังขนาย บริษัทด้านน�้ำตาลชื่อดัง นอกจากนี้ยังเคยเป็น ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัย
อ้อยและน�ำ้ ตาลทราย มูลนิธเิ พือ่ สถาบันวิจยั อ้อยและน�ำ้ ตาลทราย ก่อนมาร่วมงาน
กับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และภายหลังได้
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาของบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อย
และน�้ำตาล จ�ำกัด ทั้งยังเคยร่วมงานกับ บมจ. ปตท.เคมิคอล ก่อนที่จะท�ำงานเป็น
นักวิชาการอิสระ ในปัจจุบัน

“ไทย” ผู้ผลิตและผู้ส่งออกน�้ำตาลแถวหน้าของโลก

หากพูดถึงแง่ของการผลิต ดร.พิพัฒน์ เผยว่า ขณะนี้บราซิลเป็นผู้ผลิตอ้อย
น�้ำตาลอันดับ 1 อยู่ที่ราว 700 ล้านตัน ต่อปี ตามมาด้วยอินเดีย ที่กว่า 300 ล้าน
ตัน ส่วนอันดับ 3 และ 4 อยู่ในระดับใกล้เคียงกันที่หลัก 100 ล้านตัน แต่เมื่อปี
การผลิต 2560 ไทยได้แซงหน้าจีนมาอยู่ที่ 135 ล้านตัน ดังนั้นไทยจึงครองอันดับ
3 ขณะที่จีนอยู่ในอันดับ 4
ดร.พิพัฒน์ อธิบายอีกว่า แม้ตัวเลขดังกล่าวอาจมองดูแล้วสูงมาก แต่น�้ำตาล
ที่ได้ออกมา คิดเป็นเพียง 10-14% ของผลผลิตอ้อยน�้ำตาล อย่างเช่น บราซิล ที่
ผลิตอ้อยน�้ำตาลได้ 700 ล้านตัน ก็จะผลิตน�้ำตาลที่ 70-80 ล้านตัน ซึ่งผลผลิต
น�้ำตาลสุทธิของบราซิลเหลืออยู่ที่ 35 ล้านตันน�้ำตาล เนื่องจากน�้ำตาลอีกครึ่งหนึ่ง
น�ำไปใช้ผลิตเอทานอลเสียหมด ถึงอย่างนั้น บราซิลก็ยังเป็นผู้ส่งออกน�้ำตาลอันดับ
1 ของโลกอยู่ดี
เมื่อพูดถึงแง่ของการส่งออก ไทยขยับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกน�้ำตาลอันดับ 2
เนือ่ งจากตัวเลขการผลิตเมือ่ ปี 2560 เผยว่า ไทยผลิตน�ำ้ ตาลได้ 14 ล้านตันน�ำ้ ตาล
แต่น�ำไปบริโภคในประเทศที่ 2.5 ล้านตันน�้ำตาล และส่งออกมากถึง 11.5 ล้านตัน
น�้ำตาล และเกือบทั้งหมดของน�้ำตาลไทย ถูกส่งออกไปยังเอเชีย เหตุนี้ท�ำให้ไทย
เป็นผู้ส่งออกน�้ำตาลเบอร์ 1 ของทวีป
ส่วนจีน ทีผ่ ลิตน�ำ้ ตาลได้ประมาณ 12 ล้านตันน�ำ้ ตาลนัน้ น�ำน�ำ้ ตาลไปบริโภค
ในประเทศเสียทัง้ หมด ขณะทีเ่ ดียวกัน ออสเตรเลีย ผลิตน�ำ้ ตาลได้ 4 ล้านตันน�ำ้ ตาล
และแม้ว่าส่งออกน�้ำตาลจ�ำนวนนี้ถึง 80%หรือที่ประมาณ 3 ล้านตันน�้ำตาล แต่
ก็ยังน้อยกว่าไทยมาก
“เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดว่า บราซิลคือยักษ์ใหญ่ เขายักษ์ใหญ่ในซีกโลกตะวัน
ตก ประเทศไทยเราก็ยกั ษ์ใหญ่ในซีกโลกตะวันออกนะครับ” ดร.พิพฒ
ั น์ กล่าว
อย่างไรก็ดี ดร.พิพัฒน์ ให้ข้อมูลอีกว่า บางตลาดในเอเชีย ก็มีการแข่งขัน
กันบ้างเนื่องจาก การบริโภคน�้ำตาล ขึ้นอยู่กับคุณภาพน�้ำตาล และราคา ดังนั้น
ในตลาดบางแห่ง อย่าง เกาหลีใต้ รัสเซีย หรือแม้แต่ตะวันออกกลาง ก็จะพบว่า
มีน�้ำตาลจากประเทศอื่นๆ เข้าไปแย่งส่วนแบ่งเช่นกัน แต่ตลาดที่อยู่ใกล้กัน ไทยก็
เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของเอเชีย

ชูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดันขีดการแข่งขัน

มาก แต่เมื่อน�ำตัวเลขทั้งหมด ตั้งแต่ผลผลิตอ้อยต่อไร่ ปริมาณสัดส่วนน�้ำตาลใน
อ้อย และการสกัดน�้ำตาลมาคูณกัน จะพบว่า ประสิทธิภาพของไทยต�่ำกว่าคู่แข่ง
ท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไปด้วย
“หลายคนในประเทศไทยเรา มักจะคุยกันแต่เพียงราคาอ้อย หรือต้นทุนอ้อย
แต่จริงๆ ถ้าเราจะพูดถึงการแข่งขันทั้งหมด เราควรจะดูต้นทุนการผลิตน�้ำตาลต่อ
ตันน�ำ้ ตาล แล้วค่อยค�ำนวณกลับไปว่า เราควรจะให้ตน้ ทุนอ้อยเท่าไหร่ ผลิตน�ำ้ ตาล
เท่าไหร่” ดร.พิพัฒน์ กล่าว
ดร.พิพัฒน์ มองอีกว่า ที่ผ่านมา การประเมินปริมาณผลผลิตที่ไม่ตรง และ
มีปริมาณเกินคาด จากสภาพฝนที่มากกว่าปกติ ท�ำให้ตลาดโลกเกิดภาวะ Over
Supply จึงเป็นสาเหตุให้ราคาน�้ำตาลต�่ำลงด้วย โดยจะเห็นได้ว่า ไทยเคยผลิตอ้อย
น�้ำตาลได้ที่ประมาณ 100 ล้านตัน แต่เมื่อปีที่แล้ว กลับท�ำได้ถึง 135 ล้านตัน
ผลผลิตที่เกินออกมาถึงเกือบ 40% แน่นอนว่า ย่อมส่งผลต่อการสต็อกน�้ำตาล
และด้านอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทาน

จับมือรัฐ-เอกชน-วิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีออ้ ยน�ำ้ ตาล

พันธุ์อ้อยก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่มีผลต่อการผลิตน�้ำตาล ซึ่งพันธุ์อ้อยที่ปลูกกัน
ในขณะนี้ก็มีศักยภาพดีมาก ขณะเดียวกัน การวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยของไทย
ก็ไม่น้อยหน้าชาติอื่น โดยเฉพาะในเอเชีย ดร. พิพัฒน์ ยกตัวอย่างว่า อ้อยพันธุ์
ขอนแก่น 3 พันธุ์แอลเค 92-11 ในแปลงปลูกทดลอง ท�ำผลผลิตได้ถึง 15-20 ตัน
ต่อไร่ แต่เหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ชาวไร่มีผลผลิตเพียง 12-13 ตันต่อไร่ อาจเป็นสภาพ
ภูมิอากาศ ขณะที่อีกเหตุผลหนึ่ง คือ ช่องว่างของการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การปลูก อาทิ การเตรียมดิน และการใส่ปุ๋ย ที่ยังบกพร่องไป การน�ำตัวอย่างจาก
ชาวไร่ทที่ ำ� ผลผลิตได้สงู ให้ชาวไร่คนอืน่ ๆ ท�ำตาม ผ่านกระบวนการของรัฐบาล หรือ
สมาคมของเกษตรกรและนักวิชาการ
ดร.พิพฒ
ั น์ บอกว่า การตัดและเก็บเกีย่ วอ้อยให้ถกู วิธี ก็มผี ลต่อปริมาณสัดส่วน
น�ำ้ ตาลด้วย เพราะถ้าหากตัดอ้อยไม่ชดิ ดิน โดยห่างเพียงแค่ 5-10 เซนติเมตร เท่ากับ
ทิ้งผลผลิตไปถึง 300-500 กิโลกรัม หรือคิดเป็นเงินถึง 400 บาท ไม่ใช่แค่นั้นโคน
อ้อยก็เป็นส่วนทีห่ วานทีส่ ดุ ด้วย การตัดไม่ชดิ ดินจึงเสียน�ำ้ ตาลในจุดนีไ้ ป สิง่ นีย้ งั ไม่
นับรวมกับการเผาอ้อยแล้วทิง้ ไว้ ทีท่ ำ� ให้นำ�้ ตาลในอ้อยลดลงไปถึงวันละ 0.5-1%
“เรายังมีจุดที่สูญเสีย หรือ Lost ทั้งในไร่และในโรงงานอีกเยอะมาก เพราะ
ฉะนั้นถ้าในระยะสั้น เราลดการสูญเสียในไร่ การสูญเสียน�้ำตาลในโรงงาน เรา
สามารถผลิตน�้ำตาลเพิ่มขึ้น 5-10% ของน�้ำตาลที่ผลิตในทุกวันนี้”
นอกจากนี้ ดร.พิพฒ
ั น์ ยังได้ฝากไปถึงหน่วยงานรัฐว่า ควรเข้ามารณรงค์เรือ่ ง
การลดอ้อยไฟไหม้ ไปพร้อมๆ กับการหาเครื่องจักรส�ำหรับเก็บเกี่ยว และระบบจัด
เก็บอ้อยในหีบ เพื่อเพิ่มรายได้ในระยะสั้นให้เกษตรกร
ถึงอย่างนัน้ ดร.พิพฒ
ั น์เชือ่ ว่า ไทยไม่ได้ขาดความรูเ้ รือ่ งนี้ แต่ยงั ขาดการจัดการ
องค์ความรูท้ ดี่ ี ซึง่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทัง้ ภาครัฐ ภาคเกษตรกร และ
ภาควิชาการ และวิธีนี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมอ้อยน�้ำตาลในประเทศไทยก้าวหน้า
ไปเรื่อยๆ ไม่หยุดอยู่กับที่จนหลายประเทศแซงหน้าเหมือนอุตสาหกรรมและภาค
ส่วนอื่นๆ

ถึงอย่างนั้น สิ่งหนึ่งที่ ดร.พิพัฒน์ กังวลว่าจะลดขีดความสามารถในการ
แข่งขันของน�้ำตาลไทยในตลาดโลก คือ ราคาน�้ำตาล เนื่องจากขณะนี้ต้นทุนการ
ผลิตน�ำ้ ตาลบ้านเราอยูท่ ี่ 0.13-0.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ (9.29-10.72 บาทต่อ
กิโลกรัม) แต่ราคาน�้ำตาลในตลาดอยู่ที่ 0.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ (7.86 บาท
ต่อกิโลกรัม) ดังนั้นสิ่งทีท�ำได้คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ต้นทุน
ดังกล่าวลดต�่ำกว่าราคาตลาดโลก
ดร.พิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า การผลิตอ้อยต่อไร่ของไทยจะต�่ำกว่าบราซิลเพียง
นิดเดียว โดยบราซิลและออสเตรเลียอยู่ที่ 13-14 ตันต่อไร่ ขณะที่ไทยอยู่ที่ 12.5
ตันต่อไร่ ส่วนปริมาณสัดส่วนน�้ำตาลในอ้อย ไทยท�ำได้น้อยกว่าคู่แข่งเล็กน้อยเช่น
กัน โดยบราซิลและออสเตรเลีย อยู่ที่ 13-14% แต่ไทยอยู่ที่ 12% นอกจากนี้ สถิติ
จากภาครัฐ เผยว่า การสัดส่วนการสกัดน�้ำตาลของโรงงานไทย อยู่ที่ 108-109
กิโลกรัมต่อตันอ้อย ขณะที่บราซิลและออสเตรเลียอยู่ที่ 120-130 กิโลกรัมต่อตัน
อ้อย เท่ากับว่าท�ำได้น้อยกว่าประมาณ 10 กิโลกรัมต่อตันอ้อย แม้ฟังดูต่างกันไม่
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“หลายคนในประเทศไทยเรา มักจะคุยกันแต่เพียงราคา
อ้อย หรือต้นทุนอ้อย แต่จริงๆ ถ้าเราจะพูดถึงการ
แข่งขันทั้งหมด เราควรจะดูต้นทุนการผลิตน�้ำตาลต่อ
ตันน�้ำตาล แล้วค่อยค�ำนวณกลับไปว่า เราควรจะให้
ต้นทุนอ้อยเท่าไหร่ ผลิตน�้ำตาลเท่าไหร่” ดร.พิพัฒน์
กล่าว
เมือ่ พูดถึงระบบแบ่งรายได้จากผลิตภัณฑ์นำ�้ ตาลของไทย ดร.พิพฒ
ั น์ เล่าให้
ฟังว่า รายได้ในระบบมาจากการขายน�ำ้ ตาลทัง้ หมด โดยเงิน 70% จะตกเป็นของ
ชาวไร่ ขณะที่ 30% เป็นของโรงงานน�ำ้ ตาล เรียกว่าระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70-30
ตัวอย่างเช่น ไทยผลิตน�ำ้ ตาลได้ 10 ล้านตันน�ำ้ ตาล โดยทีข่ ายออกไปทีน่ ำ�้ ตาลตันละ
10,000 บาท รายได้ทงั้ หมดคือ 100,000 ล้านบาท เกษตรกรทัง้ ประเทศจะได้เงินที่
70,000 ล้านบาท แต่ทผี่ า่ นมารายได้นำ�้ ตาลลดลง ซึง่ เป็นผลจากราคาในตลาดโลก
ดังนัน้ หนึง่ วิธที จ่ี ะเพิม่ รายได้ในระยะยาว คือ การน�ำอ้อยน�ำ้ ตาลไปผลิตเป็นอย่างอืน่
ด้วย นอกจากน�ำ้ ตาลเพียงอย่างเดียว
ดร.พิพฒ
ั น์เสริมว่า ขณะนี้ ภาครัฐมีนโยบายทีพ่ ยายามจะผลักดัน เรียกว่า “ไบ
โออีโคโนมี” โดยอ้อยน�ำ้ ตาลเป็นสินค้ายุทธศาสตร์ เนือ่ งจากมีระบบการผลิตทีแ่ น่นอน
อยูแ่ ล้ว โดยเอกชนและภาครัฐจะน�ำน�ำ้ ตาลไปเพิม่ มูลค่า อย่างเช่น ไบโอพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ไบโอ ซึง่ อาจจะรายได้ตอ่ ไร่จากเดิมน�ำ้ ตาลตันละ 10,000 บาท เพิม่ เป็น
15,000 บาท 20,000 บาท หรือแม้แต่ 100,000 บาทต่อตันน�ำ้ ตาล ขึน้ อยูก่ บั ชนิด
ผลิตภัณฑ์ แต่ทงั้ นี้ นีค่ อื นโยบายในระยะยาว

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
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“

“ไบโออีโคโนมี” ความหวังเพิ่มรายได้ชาวไร่-โรงงาน

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.

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 Foundation. 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.

Cover Story
“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.

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

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 governmental 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

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.
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การน�ำรถตัดอ้อยมาใช้ในการท�ำไร่
มีส่วนช่วยให้ได้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น

Farming Mechanisation Helps
to Boost Sugar Production

ก

ารเติบโตอย่างน่าประทับใจของกลุ่มบริษัท KTIS แห่งประเทศไทย
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์จากการลงทุนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์สมัย
ใหม่ในการผลิตน�้ำตาลซึ่งรวมไปถึงรถตัดอ้อยของ Case IH

การผลิตน�ำ้ ตาลเป็นความส�ำเร็จเชิงพาณิชย์ทยี่ อดเยีย่ มด้านหนึง่ ของประเทศไทย
ในตลาดน�้ำตาลทั่วโลก ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน�้ำตาลอันดับสองของโลกรองจาก
บราซิล และมีโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ซงึ่ อยูห่ า่ ง
จากกรุงเทพฯ ไปทางเหนือ 200 กิโลเมตร กลุ่มบริษัท KTIS เป็นเจ้าของโรงงาน
ดังกล่าวพร้อมโรงงานอีก 2 แห่งของบริษัทได้เพิ่มผลผลิตของโรงงานเพื่อรองรับ
ความต้องการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทยอยเพิ่มก�ำลังการผลิตจากระดับ
11,500 ตันไปสู่ระดับ 88,000 ตันต่อวัน การท�ำไร่อ้อยของเกษตรกรคู่สัญญาของ
KTIS ก็ได้ปรับเปลี่ยนจากการใช้แรงงานจ�ำนวนมากมาใช้เครื่องจักรอุปกรณ์มาก
ขึ้นเพื่อที่จะรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นถึง 8 เท่า และอัตราผลผลิตที่สามารถน�ำส่ง
เข้าสู่โรงงานได้เพิ่มสูงขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากอุปกรณ์อย่างเช่นรถตัดอ้อยรุ่น
Austoft® A8000 ของ Case IH
KTIS ได้รับประสบการณ์จากรถตัดอ้อยรุ่น Austoft 8000 ว่าเป็นอุปกรณ์
ขั้นสูง มีผลิตภาพ และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในตลาดเป็นครั้งแรก โดยในตอน
แรกที่พิจารณาซื้อรถตัดอ้อยนั้น พวกเขายังดูต่อต้านเสียด้วยซ�้ำ KTIS ค�ำนวณว่า
อุปกรณ์จะต้องสามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได้ 300 ตันของต้นอ้อยต่อวันเพื่อให้ได้รับ
ความคุ้มค่าของอุปกรณ์ แต่เดิมแรงงานหนึ่งคนมีอัตราการเก็บเกี่ยวที่ 1 ตันต่อวัน
หรือ 2 ตันถ้าเก็บเกี่ยวได้ง่ายขึ้นโดยการเผาไปด้วย ซึ่งรถตัดอ้อยจะต้องท�ำงานให้
ได้เท่ากับแรงงาน 150 ถึง 300 คน หากคิดว่าเครื่องเก็บเกี่ยวไม่มีทางท�ำได้ตาม
ระดับอัตราผลผลิตดังกล่าว KTIS ก็จะเลิกพิจารณาซื้อทันที
ทัง้ นี้ รถตัดอ้อยเครือ่ งแรกของบริษทั ได้ซอื้ เครือ่ งจักรมือสองมาจากออสเตรเลีย
ซึง่ ท�ำงานได้ตามเป้าหมายทัง้ หมดของพวกเขา ปัจจุบนั KTIS ใช้เครือ่ งเก็บเกีย่ ว Case
IH มือหนึง่ ทีซ่ อื้ มาจากศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมภิ าคในกรุงเทพของ Case IH ซึง่
ให้อตั ราผลผลิตในการเก็บเกีย่ วทีด่ ขี นึ้ ฤดูเก็บเกีย่ วมีขอ้ จ�ำกัดของช่วงเวลาทีส่ นั้ ซึง่
อยูท่ ปี่ ระมาณ 130 วัน ซึง่ รถตัดอ้อยช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้งา่ ยขึน้ นอกจากนี้ ยัง
เข้ามาช่วยแก้ปญ
ั หาการขาดแคลนแรงงานและปัญหาการเผาอ้อยซึง่ ท�ำให้หน้าดินเกิด
ความเสียหายในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศ
การใช้เครื่องเก็บเกี่ยวจึงช่วยให้ผลต่อสภาวะโลกร้อนนั้นได้ลดลงอย่างมาก
เครื่องเก็บเกี่ยว Austoft 8000 Series เป็นเครื่องเก็บเกี่ยวที่ท�ำได้ตามความ
ต้องการด้านประสิทธิภาพตลอดเวลาและอัตราผลผลิตได้มากที่สุดจากกลุ่มเครื่อง
เก็บเกี่ยวที่มีอยู่ทั้งหมด รถตัดอ้อยรุ่น 8000 Series ออกแบบมาเพื่อการเก็บ
เกี่ยวในไร่แบบแถวเดียวที่มีระยะห่างแถวที่ 1.5 เมตร หรือแบบแถวคู่ ซึ่งเหมาะ
ส�ำหรับพื้นที่การผลิตขนาดใหญ่ โดยสามารถรองรับการผลิตได้ผลสูงสุดถึง 100
ตันอ้อยต่อชั่วโมง
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สมรรถนะและความน่าเชือ่ ถือทีย่ อดเยีย่ มของ Austoft 8000 มาจากการรวม
กันของปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ เครือ่ งยนต์ทรงพลังขนาด 353 แรงม้าพร้อมเทคโนโลยี
Smart Cruise ซึ่งปรับความเร็วรอบ (rpm) ของเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ การเน้น
ความส�ำคัญที่ระบบไฮดรอลิกน้อยลงและลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง 0.7
ลิตรต่อตันของต้นอ้อย ชุดตัวแยกใบอ้อยขนาด 45 องศาพร้อมขอบหมุนวนตัวนอก
ระบบการท�ำความสะอาด Antivortex ในชุดแยกขจัดตัวหลัก ความเร็วชุดตัวสับสูง
ขนาด 205 รอบต่อนาที และขนาดมิตทิ ใี่ หญ่ของชุดตัวสับ แผ่นจานมีดตัดใกล้ระดับ
พื้นดิน และลูกกลิ้งตัวป้อน
ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยคุณลักษณะเพิ่มเติมของ Cruise
Control ซึ่งจะควบคุมและจดจ�ำความเร็วบนพื้นดินโดยอัตโนมัติ และ Auto
Tracker ในตัวซึ่งจะควบคุมความลึกใบมีดตัดที่ฐานโดยอัตโนมัติ ท�ำให้มั่นใจใน
การตัดทีระดับใกล้พื้นดินที่แม่นย�ำและสม�่ำเสมอโดยมีการสูญเสียล�ำต้นอ้อยน้อย
ที่สุด ประสิทธิภาพเหล่านี้ช่วยลดความเสียหายของรากหน่ออ่อนโดยเฉลี่ยที่ 27%
ลดการถอนรากที่ส่วนปลายของแถวได้ถึง 28% และลดการสูญเสียส่วนล�ำต้นของ
อ้อยโดยรวมได้ถึง 63%

การเติบโตเชิงพาณิชย์พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมอย่าง
น่าประทับใจ
กลุ่มบริษัท KTIS สร้างการเติบโตทางธุรกิจโดยท�ำได้ตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้อง โรงงานน�ำ้ ตาลรวมผลของ KTIS ทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดนครสวรรค์
มีก�ำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากระดับ 500 ไปสู่ 15,000 ตันต่อวัน ส่วนโรงงานไทย
เอกลักษณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เพิ่มก�ำลังการผลิตจากระดับ 6,000 ไปสู่ 18,000
ตันต่อวัน และโรงงานเกษตรไทยฯ ในจังหวัดกาญจนบุรเี ริม่ ต้นจากก�ำลังการผลิตที่
ระดับ 5,000 ตันต่อวันและต่อมาได้ย้ายที่ตั้งไปที่จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มก�ำลังการ
ผลิตไปสู่ระดับ 12,000 ตันต่อวัน และ 55,000 ตันต่อวันในปัจจุบัน โดยปัจจุบัน
KTIS ใช้รถตัดอ้อยจ�ำนวน 120 คันเพื่อป้อนวัตถุดิบให้กับโรงงานน�้ำตาล และ
มากกว่าครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนดังกล่าวเป็นรถตัดอ้อยของ Case IH
คุณประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เกษตรไทย
อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้น�ำใน
อุตสาหกรรมน�้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้ความคิดเห็นว่า: “รถตัดอ้อย
ของ Case IH เป็นเครือ่ งทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง จัดการได้งา่ ย และดูแลรักษาง่าย นอกจาก
นี้ยังเพิ่มการรับประกันด้วยบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมด้วย มีทีมผู้เชี่ยวชาญ
เครื่องเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะ และอะไหล่ที่พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ
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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%.

อีกทั้งทีมฝ่ายบริหารของ Case IH ก็ ‘รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า’ นั่นก็ท�ำให้
เราพึงพอใจมาก”
Case IH ได้เปิดศูนย์กระจายสินค้าใหม่ในกรุงเทพฯเมือ่ ปีทผี่ า่ นมาเพือ่ สนับสนุน
ผู้ใช้เครื่องเก็บเกี่ยวและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ ส�ำหรับชาวไทย การเปิดศูนย์
ดังกล่าวเป็นการให้ความมั่นใจว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงการกระจายอะไหล่ บริการ
และค�ำแนะน�ำทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้โดยตรง นอกจากจะเป็นการ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของตลาดภายในประเทศแล้ว โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่ง Impressive commercial growth with environmental
ของแผนกลยุทธ์ของ Case IH เพื่อท�ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ responsibility
ด้านเครื่องจักรเก็บเกี่ยวอ้อยระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
KTIS Group has grown to a scale that is impressive by any international
มาตรฐานระดับสูงของ KTIS ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน กลุ่มบริษัทนี้ยัง standard. In Nakhon Sawan Province the company’s Ruamphol sugar
เป็นเจ้าของและด�ำเนินงานโรงไฟฟ้า 3 แห่งโดยแต่ละโรงตัง้ อยูต่ ดิ กับโรงงานน�ำ้ ตาล factory has increased capacity from 500 to 15,000 tons per day; in
แต่ละแห่งของพวกเขา ก�ำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกัน 160 เมกะวัตต์ ซึง่ มีสญ
ั ญาขาย Uttaradit Province, KTIS’s Thai Eakaluck factory has expanded capacity
ไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และส่วน from 6000 to 18,000 tons per day; and in Kanchanaburi Province the
หนึง่ ของไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้กป็ อ้ นให้โรงงานน�ำ้ ตาลทัง้ สามแห่ง รวมถึงโรงเยือ่ กระดาษที่ company’s Rhuampol factory started with a capacity of 5000 tons per
ท�ำมาจากชานอ้อย ซึง่ ช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างยิง่ เพราะสามารถลดการตัดต้นไม้ day, relocated to a larger site in Nakhon Sawan to enable expansion to
ได้ถึงปีละ 32 ล้านตัน และผลิตภัณฑ์ยังเป็น Food Grade อีกด้วย นอกจากนี้ยงั 12,000 tons per day, and has since attained capacity of 55,000 tons per
มีบริษทั เคทิส ไบโอเอทานอล ซึง่ เป็นบริษทั ในกลุม่ KTIS เป็นผูผ้ ลิตเอทานอลด้วย day. To feed these factories with raw materials, KTIS now operates 120
ก�ำลังการผลิต 230,000 ลิตรต่อวัน และใช้นำ�้ กากส่าซึง่ เป็นของเสียจากกระบวนการ sugarcane harvesters - and more than half of those are from Case IH.
KTIS’s Chief Executive Officer, Parphan Siriviriyakul, commented:
ผลิตเอทานอลน�ำมาผลิตก๊าซชีวภาพป้อนเป็นเชือ้ เพลิงให้กบั หม้อต้มไอน�ำ้ ในโรงงาน
“Case
IH harvesters are high- quality, easy to manage and easy to maintain.
เอทานอล อีกทัง้ ยังมีการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนหม้อกรองซึง่ เป็นของเสียจาก
กระบวนการผลิตน�้ำตาล โดยน�ำมาผสมกับสารจุลินทรีย์ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ 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
ในการผลิตวัสดุปรับปรุงดินอีกด้วย
available quickly. Case IH’s management team are ‘all ears’ and we
คุณประพันธ์บอกว่ากระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างกันนี้ส่งผลให้เกิด “ของ made
like that.”
เสียเป็นศูนย์” สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงผลดีส�ำหรับธุรกิจและสภาพแวดล้อม และ
To support the Thai users of harvesters and other agricultural
ส่วนหนึง่ ก็เป็นเพราะการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นการใช้รถตัดอ้อยของ Case IH
equipment, last year Case IH opened a new distribution centre in Bangkok.

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

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�้ำขั้นสูงในโรงงานผลิตน�้ำตาล
อ้อยโดยใช้เครื่องระเหยแบบฟิล์ม

ก

Advanced steam saving in cane sugar mills
by introducing falling film evaporators

ารประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมน�้ำตาลบีทรูทได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้ไอน�้ำ แต่เป็นเวลานานแล้วที่
อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลอ้อยได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้รองลงมา อย่างไร
ก็ตามโรงงานผลิตน�้ำตาลอ้อยได้รับการตรวจสอบในการใช้พลังงานและได้มีความ
พยายามทีจ่ ะลดการใช้ไอน�ำ้ ให้ตำ�่ ทีส่ ดุ ด้วยเช่นกัน โดยการลงทุนซือ้ อุปกรณ์และหาก
ระบวนการทีเ่ หมาะสมมาใช้ แนวโน้มใหม่ของโลกปัจจุบนั มีความต้องการทีจ่ ะติดตัง้
โรงงานทีม่ แี หล่งก�ำเนิดพลังงานร่วมมากขึน้ ในโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลอ้อยไม่เพียงแต่ดู
จ�ำนวนกระสอบน�ำ้ ตาลทีผ่ ลิตออกมาเป็นรายวันเท่านัน้ แต่จะดูปริมาณชานอ้อยทีไ่ ด้
ในแต่ละวันด้วย หลังจากได้มกี ารรณรงค์ให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ ก็ได้
มีการน�ำชานอ้อยมาใช้เป็นแหล่งของพลังงานทีช่ ว่ ยท�ำให้ให้ประหยัดได้มากขึน้

จากการใช้แหล่งก�ำเนิดพลังงานร่วม ท�ำให้สามารถประหยัดไอน�ำ้ ในกระบวนการ
ผลิตน�ำ้ ตาลทรายขาวได้ราว 30% และในกระบวนการหีบอ้อยและผลิตน�ำ้ ตาลทราย
ดิบได้ประมาณ 40% ความส�ำเร็จนีไ้ ด้รวมไปถึงในส่วนของโรงกลัน่ น�ำ้ ตาลด้วย
งานวิจัยนี้น�ำเสนอแนวคิดและผลลัพธ์จากโรงงานผลิตน�้ำตาลอ้อยในอินเดีย
และปากีสถานซึ่งเป็นโรงงานที่มีการใช้ไอน�้ำที่ดี โดยมีการติดตั้งเครื่องระเหยแบบ
ฟิล์มและการปรับปรุงระบบการให้ความร้อนเพิ่มขึ้น
ค�ำส�ำคัญ ประมาณการใช้ไอน�ำ้ แนวคิดเกีย่ วกับระบบความร้อน เครือ่ งระเหย
แบบฟิล์มการเกิดตะกรันการท�ำความสะอาด

1. บทน�ำ

ภาพที่ 1: ปริมาณการหีบอ้อยและการใช้ไอน้ำ�ในแต่ละวันของ ICPL

(Fig. 1: Daily crushing capacity and specific steam consumption at ICPL)

การด�ำเนินงานในการขยายก�ำลังการผลิตได้เริม่ ต้นเมือ่ ธันวาคม 2013 จากภาพ
ที่ 1 แสดงภาพรวมของการหีบอ้อยและปริมาณการใช้ไอน�ำ้ ทีบ่ นั ทึกไว้ในช่วงฤดูแรก
ของการหีบ จะเห็นได้วา่ สามารถเพิม่ ก�ำลังการผลิตของโรงงานได้ถงึ 9,000 ตันต่อวัน
และการใช้ไอน�ำ้ ลดลงเหลือ 28% (โดยไม่รวมถึงระยะเวลาของการหยุดท�ำงาน)
2.3 การเกิดตะกรันของเครือ่ งระเหยและการท�ำความสะอาดทางเคมีของ ICPL
เนือ่ งจากการระเหยในแต่ละขัน้ ตอนจะมีผลกระทบจากตะกรันทีเ่ กิดขึน้ ระดับ
อุณหภูมทิ ตี่ อ้ งใช้ในการระเหยจะสูงขึน้ ตะกรันทีเ่ กาะบนท่อของเครืง่ ระเหยจะขัดขวาง
การน�ำความร้อนในชัน้ ของของแข็งทีเ่ กิดขึน้
ตะกรันทีเ่ กิดขึน้ ในขัน้ ตอนทีแ่ ตกต่างกันของการระเหยของ ICPL ได้รบั การ
วิเคราะห์แล้วพบว่าส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารอนินทรีย์ จ�ำพวก แคลเซียมคาร์บอเนต
แคลเซียมฟอสเฟต แคลเซียมซัลเฟต แคลเซียมซัลไฟต์ และสารประกอบซิลคิ อน
(Lehnberger, 2014)
ที่ ICPL ในกระบวนการระเหย จะท�ำความสะอาดด้วยสารเคมีหลังจากท�ำการ
ผลิตไปไม่เกิน 30 วัน ด้วยสารท�ำความสะอาดอัลคาไลน์ (ส่วนผสมของสารละลาย
โซดาไฟ ร้อยละ 6 ประกอบด้วย NaOH ทีเ่ ป็นของแข็งร้อยละ 70 และ Na2CO3 ใน
รูปของแข็งร้อยละ 30 รวมทัง้ น�ำ้ ยาปรับความกระด้าง EDTA) ตามด้วยการท�ำความ
สะอาดด้วยสารละลายกรด (กรดฟอร์มกิ กับสารยับยัง้ การกัดกร่อน) ทีอ่ ณ
ุ หภูมใิ กล้ๆ
100 ° C ตลอดระยะเวลาในการท�ำความสะอาดประมาณ 8 ชัว่ โมง โดยทีค่ วามเข้มข้น
ของสารละลายในการท�ำความสะอาดสามารถปรับได้ตามความหนาของตะกรัน

ในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลอ้อย มีการใช้เครือ่ งระเหยแบบโรเบิรต์ กันโดยทัว่ ๆ ไปใน
ปัจจุบนั ซึง่ ไม่เพียงเกีย่ วกับเรือ่ งราคาเท่านัน้ แต่ยงั เกีย่ วกับการท�ำความสะอาดท่อความร้อน
ซึง่ เป็นกระบวนการทีท่ ำ� ได้งา่ ยโดยใช้เครือ่ งมือด้านจักรกลหรือด้วยพลังน�ำ้ แรงดันสูง อย่างไร
ก็ตามเครือ่ งระเหยแบบโรเบิรต์ ต้องการอุณหภูมใิ นการระเหยทีส่ งู กว่าและมีความแตกต่าง
กันในแต่ละขัน้ ตอน ในขณะทีเ่ ครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ นัน้ การระเหยจะเกีย่ วกับความดันอุทก
สถิตทีข่ นึ้ กับปริมาณน�ำ้ ในน�ำ้ อ้อย การใช้ไอน�ำ้ เพือ่ ให้ความร้อนในขัน้ ตอนสุดท้ายของเครือ่ ง
ระเหยแบบโรเบิรต์ จึงเป็นข้อจ�ำกัดและเป็นการเพิม่ ปริมาณการใช้ไอน�ำ้ ในโรงงาน
แนวคิดการใช้เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ ในอุตสาหกรรมรูทบีททีม่ มี าหลายทศวรรษ
สามารถน�ำเทคโนโลยีนมี้ าใช้ประโยชน์และประสบความส�ำเร็จในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล
ทรายอ้อยด้วยเช่นกัน
เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ สามารถใช้เป็นแนวคิดเรือ่ งการประหยัดพลังงานขัน้ สูงใน
กระบวนการผลิตน�ำ้ ตาล สิง่ ตีพมิ พ์นเี้ ป็นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์และผลลัพธ์ของ 3. โรงงานหีบน�้ำตาลอ้อยที่มีโรงกลั่น
โรงงานน�ำ้ ตาลอ้อยทีใ่ ช้เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะมุมมองทาง
• 3.1 การพัฒนาโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลอ้อยในเมืองก็อตกิ ประเทศปากีสถาน
ด้านข้อมูลกระบวนการผลิตของโรงงานน�ำ้ ตาลอ้อยทีม่ โี รงกลัน่ และไม่มโี รงกลัน่
ในปี
2014 ได้มกี ารติดตัง้ เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ 2 ชุดแรกให้กบั บริษทั Ghotki
2. โรงงานผลิตน�้ำตาลทรายขาวที่ไม่มีโรงกลั่น
Sugar Mill (GSM) ในปากีสถาน Ghotki Sugar Mill เป็นโรงงานหีบอ้อยทีก่ ำ� ลังผลิต
2.1 การปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตของโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลอ้อย บริษทั 12,000 ตันต่อวัน พร้อมด้วยโรงกลัน่ (ข้อมูลการผลิตตามตารางที่ 1) กระบวนการ
Indian Cane Power Limited (ICPL)
ระเหยทีม่ ใี ช้อยูเ่ ดิมที่ GSM ก่อนการปรับปรุง มีเครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ ในขัน้ ตอนที่
ในปี 2011 ได้มกี ารติดตัง้ ระบบการระเหยแบบ 5 ขัน้ ตอนด้วยเครือ่ งระเหยแบบ 1 ใช้รว่ มกับเครือ่ งระเหยของ Roberts ในขัน้ ตอนที่ 2 ถึง 5 โดยมีพนื้ ทีใ่ ห้ความร้อน
ฟิลม์ ให้กบั บริษทั Indian Cane Power Limited (ICPL) ซึง่ เดิมทีเป็นโรงงานผลิต เฉพาะที่ 1.5 ตารางเมตรต่อตันต่อวัน ในการปรับปรุงกระบวนการระเหย ได้ตดิ ตัง้
น�ำ้ ตาลอ้อยทีม่ กี ำ� ลังการผลิต 6,000 ตันต่อวัน (TCD) โดยไม่มโี รงกลัน่ ในปี 2012 เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ 2 ชุดในขัน้ ตอนการระเหยที่ 1 โดยมีพนื้ ทีใ่ ห้ความร้อน 5,000
มีการติดตัง้ เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ เพิม่ อีก 2 ชุด ท�ำให้สามารถมีชดุ ส�ำรองส�ำหรับขัน้ ตารางเมตร (ตามภาพที่ 2) ส่วนเครือ่ งระเหยทีม่ อี ยูเ่ ดินได้ขยับไปในขัน้ ตอนถัดๆ ไป
ที่ 3 ถึง 5 รองรับการขยายการผลิตได้ถงึ 9,000 ตันต่อวัน ประกอบไปด้วยเครือ่ ง เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ ใหม่ 2 เครือ่ งทีเ่ พิม่ เข้าไป สามารถท�ำให้เพิม่ พืน้ ทีค่ วามร้อน
ระเหยแบบฟิลม์ 5 ชุดและส�ำรองอีก 2 ชุด มีพนื้ ทีก่ ารให้ความร้อนขนาด 2.4 ตาราง เฉพาะได้ถงึ 2.0 ตารางเมตรต่อตันอ้อยต่อวัน หลังจากการปรับปรุงดังกล่าวท�ำให้
เมตรต่อตันอ้อยต่อวัน
กระบวนการระเหยในแต่ละขัน้ ตอนมีเครือ่ งส�ำรองในตัวเอง ท�ำให้การท�ำความสะอาด
อุปกรณ์เพิม่ เติมทีใ่ ช้ในการปรับปรุงครัง้ นีป้ ระกอบด้วยถังน�ำ้ ควบแน่นส่วนกลาง ท�ำได้งา่ ยขึน้ และยังมีความยืดหยุน่ ในการท�ำงานมากขึน้
ปัม๊ ส�ำหรับน�ำ้ อ้อยใส, ปัม๊ หมุนเวียนและปัม๊ ส�ำหรับน�ำ้ อ้อยเข้มข้น เพือ่ ให้แน่ใจว่าเครือ่ ง
ตารางที่ 1 ข้อมูลการผลิตของ Ghotki Sugar Mill
ระเหยแบบฟิลม์ มีนำ�้ อ้อยในปริมาณทีม่ ากพอในการท�ำให้เข้มข้นขึน้ ส�ำหรับการใช้ความ
Table 1: Operating features of Ghotki Sugar Mill (GSM)
ร้อนทีด่ ี น�ำ้ อ้อยใสควรจะค่อยๆ อุน่ ขึน้ ในเครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อนก่อนทีจ่ ะเข้าสู่
Ghotki Sugar Mill (GSM), ปากีสถาน
เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ ถังเก็บและถังส�ำหรับป้อนน�ำ้ อ้อยเข้าสูร่ ะบบ รวมทัง้ ปัม้ ต่างๆ
12,000 ตันต่อวัน
ให้เหมาะส�ำหรับการท�ำความสะอาดด้วยสารเคมี อุปกรณ์ตรวจวัดและการควบคุม ปริมาณการหีบอ้อยเบื้องต้น
13,000 ตันต่อวัน
ปริมาณการหีบอ้อยที่คาดว่าจะได้หลังปรับปรุง
กระบวนการผลิตส่วนกลางทีช่ ว่ ยให้สามารถควบคุมระบบการท�ำงานได้งา่ ย
14,000 ตันต่อวัน
ปริมาณการหีบอ้อยที่ได้รับจริงหลังการปรับปรุง
2.2 ผลจากการปฏิบัติในแนวคิดปรับปรุงระบบความร้อนของ ICPL
น้ำ�ตาลทรายรีไฟน์
แนวคิดระบบการใช้ความร้อนของ ICPL เป็นการใช้ไอน�ำ้ ให้ได้สงู สุดในขัน้ ตอนสุดท้าย ผลิตภัณฑ์สุดท้าย
ใช่
กระบวนการผลิ
ต
ที
ม
่
โ
ี
รงกลั
น
่
ของการให้ความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ VP3 และ VP4 ในการตกผลึก ดังนี้
เครื่องหีบแบบ Mill Tandem
ชนิดของการสกัด
• การให้ความร้อนของน�ำ้ อ้อยเริม่ ต้น (PJ) ด้วย VP5, น�ำ้ ควบแน่น และ VP4
ใช่
ใช้
พ
ลั
ง
งานร่
ว
ม
• การให้ความร้อนของน�ำ้ ปูนใส (LJ) ด้วย VP3, VP2 และ VP1
แบบ Phospho-defecation
ระบบการทำ�น้ำ�ชื่อมให้บริสุทธิ์
• การให้ความร้อนของน�ำ้ อ้อยใส (CJ) ด้วย VP2 และ VP1
• การตกผลึกด้วย VP2, VP3 และ VP
เครื่องระเหยแบบฟิล์มและเครื่องระเหยแบบโรเบิร์ต 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนการระเหยที่ใช้ก่อนทำ�การปรับปรุง
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ขั้นตออนการระเหยหลังจาก
การปรับปรุง

ปริมาณการใช้ไอน้ำ�ก่อนการปรับปรุง
ปริมาณการใช้ไอน้ำ� ณ ปัจจุบัน

เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ และเครือ่ งระเหยแบบโรเบิรต์ 5 ขัน้ ตอน ทีเ่ พิม่ เครือ่ ง
ระเหยในขัน้ ตอนที่ 1
ขัน้ ตอนที่ 1 เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ ขนาด 5,000 ตรม. จำ�นวน 2 ชุด
ขัน้ ตอนที่ 2 เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ ขนาด 3,500 ตรม. + เครือ่ งระเหยแบบ		
โรเบิรต์ ขนาด 3,000 ตรม.
ขัน้ ตอนที่ 3 เครือ่ งระเหยแบบโรเบิรต์ ขนาด 2,500 ตรม. + 2,100 ตรม.
ขัน้ ตอนที่ 4 เครือ่ งระเหยแบบโรเบิรต์ ขนาด 1,800 ตรม. + 1,500 ตรม.
ขัน้ ตอนที่ 5 เครือ่ งระเหยแบบโรเบิรต์ ขนาด 900 ตรม.
เครื่องระเหยน้ำ�สำ�รอง:
ขัน้ ตอนที่ 1 เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ ขนาด 3,500 ตรม
ขัน้ ตอนที่ 2 เครือ่ งระเหยแบบโรเบิรต์ ขนาด 2,500 ตรม.
ขัน้ ตอนที่ 3 เครือ่ งระเหยแบบโรเบิรต์ ขนาด 1,800 ตรม.
ขัน้ ตอนที่ 4 เครือ่ งระเหยแบบโรเบิรต์ ขนาด 1,500 ตรม.
ขัน้ ตอนที่ 5 เครือ่ งระเหยแบบโรเบิรต์ ขนาด 900 ตรม.

46 % อ้อย
40 % อ้อย

ภาพที่ 2 เครื่องระเหยแบบฟิล์มชุดใหม่ในขั้นตอนที่ 1 ของ Ghotki Sugar Mill
(Fig. 2. New falling film evaporator for 1st effect at Ghotki Sugar Mill)
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Special Insight

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.

ได้มกี ารติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนชนิดท่อเพิม่ เติมจ�ำนวน 4 ชุด ทีม่ ี 1. Introduction
พืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นความร้อนความร้อนชุดละ 450 ตารางเมตร ส�ำหรับน�ำ้ อ้อยดิบเพือ่
In the cane sugar industry, the Roberts evaporator is the most
ใช้รว่ มกับเครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ ทัง้ 2 ตัว ส่วนในขัน้ ตอนต่อๆ ไปและขัน้ ตอนสุดท้าย common
of evaporator to the present day. This is not only a
ก็ได้มกี ารติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนชนิดท่อจ�ำนวนอีก 4 ชุดส�ำหรับน�ำ้ ปูน question oftype
costs, but can also be explained by the fact that heating
ใสและน�ำ้ อ้อยใส ซึง่ แต่ละชุดมีพนื้ ทีใ่ ห้ความร้อน 450 ตารางเมตร เช่นกัน
cleaning is a simple process if performed mechanically or by
การด�ำเนินงานของ GSM แตกต่างจาก ICPL ตรงทีใ่ นระบบ GSM ทีม่ โี รงกลัน่ tube
high-pressure water jet. However, Roberts evaporators need a higher
มีการใช้ไอน�ำ้ เพิม่ ขึน้ ประมาณ 10% แบ่งเป็น VP1 (2% อ้อย) และ VP2 (8% อ้อย) temperature difference in the evaporator effects compared with
ส�ำหรับการตกผลึกน�ำ้ ตาลจะใช้เฉพาะ VP2 และ VP3 เท่านัน้
film evaporators, which is due to the hydrostatic pressure that is
สุดท้ายนี้ การให้ความร้อนกับน�ำ้ อ้อยและการปล่อยไอน�ำ้ ออกจากระบบแสดง falling
produced by the high juice level. This restricts the possibility of using
ให้เห็นตามแผนผังข้างล่างนี้ (ภาพที่ 3)
vapour from the last effects for heating purposes, and consequently
• การให้ความร้อนกับน�ำ้ อ้อยแรก (PJ) ด้วย VP5 น�ำ้ ควบแน่น และ VP4/VP3
increases the factory’s steam consumption.
• การให้ความร้อนกับน�ำ้ ปูนใส (LJ) ด้วยน�ำ้ ควบแน่น VP3, VP2 และ VP1
A concept has been developed that allows falling film
• การให้ความร้อนกับน�ำ้ อ้อยใส (CJ) ด้วย VP2 และ VP3
evaporators to be used in the cane sugar industry, so the benefits of
• การตกผลึกด้วย VP1 และ VP2
this technology, which has been for decades applied in the beet sugar
3.2 ผลการด�ำเนินงานตามแนวคิดระบบการให้ความร้อนล่าสุดของโรงงาน GSM
industry with great success, can also be put to use for the production
โรงงาน Ghotki Sugar Mill (GSM) ในปากีสถานเป็นโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลอ้อยทีม่ โี รงกลัน่ of cane sugar.
มีกำ� ลังการผลิตจ�ำนวน12,000 ตันต่อวัน โรงงานได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ จ�ำนวน 2 ชุด
Falling film evaporators allow advanced steam-saving concepts
ในเดือนธันวาคม 2014 ในภาพที่ 4 แสดงข้อมูลการด�ำเนินงาน (ความสามารถในการหีบ to be implemented for sugar production. This publication shares
และปริมาณการใช้ความร้อนเฉพาะ) ส�ำหรับฤดูการผลิตปี 2014/15 และปี 2015/16
the experience and results of evaporator plants including falling film
ในการปรับปรุงครัง้ นีไ้ ม่เพียงแต่จะประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีไ่ ด้ตงั้ ไว้เท่านัน้ ว่า evaporators in cane sugar factories with a particular view to the
จะได้กำ� ลังการผลิตที่ 13,000 ตันต่อวัน แต่ยงั สามารถเพิม่ อัตราการหีบเฉลีย่ ได้ถงึ 13,700 operating conditions of cane sugar mills with and without refineries.
ตันต่อวันในฤดูการผลิตปี 2014/15 ซึง่ สูงกว่าค่าทีค่ าดการณ์ไว้ราว 5% นอกจากนีย้ งั พบว่า
2. Plantation White Cane Sugar Mill without Refinery
สามารถท�ำการหีบได้ในอัตราเฉลีย่ สูงถึง 14,700 ตันต่อวัน ในปีถดั ไป
2.1 Development of ICPL cane sugar mill
จากข้อมูลทีพ่ บว่าปริมาณการใช้ไอน�ำ้ ทีค่ อ่ นข้างสูงในช่วงสองสัปดาห์แรกของฤดูการผลิต
ในปี 2014/15 สามารถอธิบายได้จากข้อเท็จจริงทีว่ า่ อุปกรณ์ใหม่ตา่ งๆ นัน้ ยังไม่ได้รบั การหุม้
In 2011, a five-effect evaporation plant with falling film
ฉนวนให้เรียบร้อย (เช่น เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ ใหม่ เครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อนใหม่ ท่อน�ำ้ evaporators was installed and commissioned for the Indian
อ้อยและท่อไอน�ำ้ ) ซึง่ เมือ่ หุม้ ฉนวนกันความร้อนอุปกรณ์ตา่ งๆ เสร็จสิน้ แล้ว ปริมาณการใช้ Cane Power Limited (ICPL), which was originally a 6,000 ton
ความร้อนเฉพาะลดลงได้ระหว่าง 40 ถึง 43% อ้อยทีเดียว
cane per day (TCD) plantation-white cane sugar factory that
หลังจากติดตัง้ เครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อนใหม่จำ� นวน 4 ชุดส�ำหรับน�ำ้ น�ำ้ ปูนใสและ does not have a refinery. In 2012, two additional falling film
น�ำ้ อ้อยใสก่อนถึงฤดูการผลิตในปี 2015/16 ปริมาณการใช้ไอน�ำ้ เฉพาะเฉลีย่ ทัง้ ฤดูกาลลดลง evaporators were installed as standby units for effects 3 through
ได้นอ้ ยกว่า 40% อ้อย
5 for further capacity expansion up to 9,000 TCD. It consists
จากข้อมูลการเกิดตะกรันในท่อให้ความร้อนของเครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ พบว่าเครือ่ ง of five plus two falling film evaporators with a specific heating
ระเหยแบบฟิลม์ ชุดใหม่สามารถท�ำงานโดยเฉลีย่ ประมาณ 20 วันถึงจะมีการท�ำความสะอาด area of 2.4 m2 per ton of cane per day.
ด้วยสารเคมี
Additional equipment complements the plant. This equipment

4. สรุป

การใช้เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ ในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลบีทรูทได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าสามารถ
ท�ำงานได้อย่างยอดเยีย่ ม ด้วยกระบวนการท�ำความสะอาดอย่างสมบูรณ์และการปล่อยก๊าซ
ทีไ่ ม่ควบแน่นอย่างเพียงพอ จึงสามารถน�ำมาใช้กบั อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลอ้อยได้อย่างประสบ
ความส�ำเร็จด้วยเช่นกัน
เนือ่ งจากเครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ ต้องการอุณหภูมใิ นการท�ำงานทีต่ ำ�่ กว่าและเวลาใช้เวลา
น้อยกว่าเครือ่ งระเหยแบบโรเบิรต์ ท�ำให้สามารถเพิม่ อุณหภูมขิ องการระเหยขัน้ ตอนสุดท้ายได้
ด้วยเหตุนไี้ อน�ำ้ จากขัน้ ตอนที่ 3 และ 4 สามารถน�ำไปใช้สำ� หรับการตกผลึกและช่วยให้ระบบ
การใช้ความร้อนในโรงงานน�ำ้ ตาลอ้อยเพิม่ ประสิทธิภาพขึน้ ได้
เมือ่ ใช้เครือ่ งระเหยแบบฟิลม์ ร่วมกับการบริหารจัดการการผลิตน�ำ้ ตาลทีด่ ี (การต้ม
อย่างต่อเนือ่ ง, การใช้หม้อเคีย่ วทีม่ ใี บพัดกวน, การควบคุมการใช้นำ�้ ) ท�ำให้ปริมาณการใช้ไอ
น�ำ้ อยูท่ ปี่ ระมาณ 30% อ้อยอย่างต่อเนือ่ งส�ำหรับโรงงานน�ำ้ ตาลทรายทีไ่ ม่มโี รงกลัน่ และมีคา่
อยูท่ รี่ าว 40% อ้อยส�ำหรับโรงงานน�ำ้ ตาลทรายทีม่ โี รงกลัน่ ไอน�ำ้ อยูท่ ปี่ ระมาณ 30% อ้อย
อย่างต่อเนือ่ งส�ำหรับโรงงานน�ำ้ ตาลทรายทีไ่ ม่มโี รงกลัน่ และมีคา่ อยูท่ รี่ าว 40% อ้อยส�ำหรับ
โรงงานน�ำ้ ตาลทรายทีม่ โี รงกลัน่

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.
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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• 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).
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.

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)
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
Refinery

Refinery
Sugar House

Sugar House

(CJ Heater 1)

LJ Heater 3

LJ Heater 2

(LJ Heater 1)

PJ Heater 2

PJ Heater 1

VP 1

VP 2

VP 3

VP 4

VP 5

113.9 C

103.6 C

97.7 C

ภาพที่ 4 กำ�ลังการหีบอ้อยและปริมาณการใช้ไอน้ำ�ต่อวันของโรงงานผลิตน้ำ�ตาล Ghotki Sugar Mill
(ปี 2014/15 และปี2015/16)

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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Fig. 4: Daily crushing capacity and specific steam consumption at GSM (2014/15
and 2015/16)
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Fig. 3: Heating system concept of Ghotki Sugar Mill with typical operating conditions
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Always
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The new high-performance massecuite pumps (DRP)

Continuous flows &
high efficiency in the sugar house.
Developed specially for use in the sugar industry, 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. Maintenance is kept to a minimum, thanks to the new
DRP pumps’ sturdy design, select materials
and excellent running properties. As the posi-

www.bma-worldwide.com

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 suspensions or seed massecuites, affination or refinedsugar massecuites – whatever media you wish
to transport in the sugar house, the new DRPseries massecuite pumps from BMA will keep
your product flows moving.
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“6 ปัจจัย”

เพือ่ การเลือกเครือ่ งบรรจุถงุ แบบเปิดปากที่ใช่
6 Factors To Help You Choose The Right
Open-Mouth Bagger

ก

ารเลือกเครือ่ งบรรจุถงุ แบบเปิดปากทีใ่ ช่ นับเป็นความท้าทายอย่าง หนึง่
เมื่อมีหลายตัวเลือกในท้องตลาด ในการเลือกเครื่องจักรที่เหมาะกับ
ความต้องการมากที่สุด ควรจะค�ำนึงถึงปัจจัยทั้ง 6 ข้อนี้ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าคุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

1. งบประมาณ

งบประมาณย่อมมีอิทธิพลต่อการเลือกเครื่องบรรจุถุงและระดับของระบบ
อัตโนมัติ ถ้ามีงบประมาณน้อย อาจลองดูที่เครื่องบรรจุถุงด้วยมือ (ระบบแมนวล)
หากมีงบประมาณมากขึน้ คุณสามารถพิจารณาเทคโนโลยีทมี่ คี วามหลากหลายมาก
ขึ้น รวมถึงเครื่องบรรจุถุงระบบหุ่นยนต์ แน่นอนว่าเครื่องบรรจุถุงที่มีราคาสูงจะให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้เร็วกว่ารุน่ ทีม่ รี าคาย่อมเยา และอาจต้องการการบริการ
ด้านเทคนิคมากกว่าด้วย ขัน้ ตอนส�ำคัญทีส่ ดุ ในการเลือกเครือ่ งบรรจุถงุ แบบเปิดปาก
หรือเครื่องจักรใดๆ ก็ตาม คือการเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสม เพราะจะช่วยให้
คุณตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรได้อย่างเหมาะสมและเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีใน
การช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านการผลิต

2. พื้นที่ฐานเครื่อง

4. ชนิดของถุง

ไม่ว่าจะเป็นถุงกระดาษ ถุงพลาสติก ขนาดและรูปทรงของถุงที่คุณใช้ ล้วนมี
ุ ต้องการ ถุงบางชนิดน�ำไปใช้ได้งา่ ยมาก บาง
เลือกเครือ่ งบรรจุถงุ ทีม่ สี มรรถนะตามแบบทีค่ ณ
ุ ต้องการโดยมีพนื้ ทีฐ่ านเครือ่ ง ผลต่อประเภทของเครือ่ งบรรจุถงุ ทีค่ ณ
ที่น้อยที่สุด ยิ่งใช้พื้นที่น้อย ยิ่งง่ายต่อการติดตั้งและผสานเข้ากับเครื่องมือในสาย ชนิดมีความซับซ้อนในการจัดการ ขณะทีบ่ างชนิดก็ตอ้ งใช้อย่างทะนุถนอม การทีเ่ รา
ทราบประเภทของวัสดุและชนิดของถุงทีใ่ ช้อยู่ จะช่วยให้คณ
ุ สามารถตัดสินใจเลือก
การบรรจุที่มีอยู่แล้ว
เครื่องบรรจุถุงที่ตรงตามความต้องการได้ เครื่องบรรจุถุงบางรุ่นได้รับการออกแบบ
3. อัตราการผลิต
ให้ใช้กบั ถุงบางชนิดเท่านัน้ ตัวอย่างเช่น เครือ่ งบรรจุถงุ ทีม่ เี ทคโนโลยีตรวจจับความ
คุณอยากจะบรรจุได้ 4 หรือ 36 ถุงต่อนาที หนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญในการพิจารณา เสียหายส�ำหรับถุงแบบมีรพู รุน ขณะทีเ่ ครือ่ งบรรจุถงุ รุน่ อืน่ ๆ เป็นแบบเอนกประสงค์
เลือกเครื่องบรรจุถุง คือ อัตราการผลิตที่ต้องการ และหากคุณวางแผนที่จะขยาย ที่สามารถใช้กับถุงชนิดใดก็ได้ นอกจากนั้น ยังมีมือจับหรือหนีบถุงที่แตกต่างกัน
ก�ำลังการผลิตในอนาคต ก็ต้องแน่ใจว่าเครื่องบรรจุถุงสามารถรองรับผลผลิตที่เพิ่ม หลายแบบอีกด้วย อย่าประเมินความส�ำคัญของถุงที่จะใช้ต�่ำเกินไป เพราะย่อมมี
ขึ้นกว่าจ�ำนวนที่ผลิตได้ในปัจจุบัน
ผลต่อการเลือกเครื่องบรรจุถุงด้วยเช่นกัน
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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.

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 & restore files using a USB stick.

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

Special Insight
5. ประเภทของผลิตภัณฑ์

คุณก�ำลังจะบรรจุอะไร การทราบถึงคุณลักษณะของวัตถุดบิ ทีเ่ ราก�ำลังจะบรรจุ
จะช่วยให้สามารถเลือกเครือ่ งบรรจุถงุ ทีส่ มบูรณ์แบบได้ นอกจากนี้ ยังควรทราบถึงขัน้
ตอนการบรรจุวา่ ด�ำเนินการกับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรบ้าง ต้องมีการไล่อากาศออก
จากผลิตภัณฑ์หรือไม่ วัตถุดิบเป็นแบบเทกองที่ไหลเป็นอิสระหรือมีลักษณะเป็นผง
เทคโนโลยีของการบรรจุถงุ นัน้ มีอยูห่ ลากหลายรูปแบบส�ำหรับวัตถุดบิ แต่ละประเภท
อาทิ เครื่องบรรจุแบบล่างขึ้นบน ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ท่ีระเหยเป็นไอได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องบรรจุถุงแบบเปิดปากมีทั้งแบบใช้ได้กับวัตถุดิบสารพัดชนิดและแบบที่เหมาะ
ส�ำหรับวัตถุดิบบางชนิดเท่านั้น และยังมีตัวเลือกทางวิศวกรรมซึ่งสามารถใช้ร่วม
กับเครื่องบรรจุถุง เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มอีกด้วย

6. เป้าหมายของระบบอัตโนมัติ

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.

ธุรกิจของคุณต้องการพัฒนาไปในทิศทางใด คุณวางแผนทีจ่ ะใช้ระบบอัตโนมัติ
ในสายการบรรจุหรือไม่ เป็นค�ำถามส�ำคัญทีค่ ณ
ุ ต้องตอบให้ได้กอ่ น และขึน้ อยูก่ บั ว่า
ค�ำตอบของคุณคืออะไร จึงจะมาดูถึงตัวเลือกที่หลากหลายตั้งแต่การบรรจุถุงด้วย
มือ ไปจนถึงสายการบรรจุระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบด้วยหุ่นยนต์ และเทคโนโลยี
เสริมอื่นๆ อีก คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกเหล่านี้ที่เหมาะกับขนาดและวัสดุ
ของถุงต่างๆ เลือกจากการปรับเปลี่ยนถุงที่แตกต่างกันแบบแมนวลไปจนถึงการใช้
ระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีระบบของการสื่อสาร เครือข่ายที่
ใช้ การเข้าถึงระบบจากทางไกลเพื่อบริการลูกค้า การส่งต่อข้อมูลเพื่อการควบคุม
กระบวนการ และอื่นๆ อีกมาก
อะไรคือเป้าหมายสูงสุดของคุณ หากเป้าหมายของคุณคือการปรับเป็นระบบ
อัตโนมัติในอนาคต ก็ต้องพิจารณาตัวเลือกนี้อย่างมาก การวางแผนไว้ล่วงหน้าใน
การบรรลุเป้าหมายแต่ละขั้นอาจรวมถึงการอัพเกรดสายการบรรจุในหลายๆ ขั้น
ตอน แต่อย่างไรเสีย คุณต้องมีเป้าหมายนี้ในใจตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อที่จะเลือกเครื่อง
มือที่เหมาะสมที่สุดตามวิสัยทัศน์ของคุณ

เครื่องบรรจุถุงที่ดีที่สุดส�ำหรับความต้องการของคุณ

เมื่อคุณพิจารณาเครื่องบรรจุถุงที่มีตัวเลือกมากมาย ให้ตระหนักว่าปัจจุบันมี
โซลูชันการบรรจุถุงส�ำหรับวัตถุดิบทุกชนิดและมีอัตราการผลิตตามที่คุณต้องการ
ควรลองพิจารณาทั้ง 6 ปัจจัยที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อส�ำรวจตัวเลือกต่างๆ และควร
ปรึกษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและไว้วางใจได้ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่าง
ชาญฉลาดที่สุด

บริษัท พรีเมียร์ เทค โครโนส จ�ำกัด

93 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. +66 2740 5001
Email: netk@premiertech.com
WWW.PTCHRONOS.COM

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

C

What’s the next step for your business? Are you planning to

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.
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Special Insight

การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดักจับฝุ่นของเครื่อง ESP
ด้วยวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกล
Enhancing Dust Collection Efficiency
through ESP Mechanical Rehabilitation
หลักคือ Collecting Plate / Electrode (CE) และ Discharge Electrode (DE) ที่
เป็นสนิมและหลุดจากต�ำแหน่งท�ำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้อง 1 และ 2 ก่อนการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพมีเพียงห้อง 3 เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ แต่อยู่ในระดับต�่ำมาก

อ

ย่างทีร่ จู้ กั กันมานานแล้วว่าเครือ่ งดักจับฝุน่ ไฟฟ้าสถิตย์ หรือ Electrostatic
Precipitator (ESP) เป็นอุปกรณ์ทมี่ ปี ระสิทธิผลเเละประสิทธิภาพสูงสุด
ในการลดปริมาณฝุน่ ละอองทีถ่ กู ปล่อยออกมาจากปล่องควันในโรงงานอุตสาหกรรม
หนักต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เเละอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อเปรียบเทียบกับ
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอื่น
ในปัจจุบนั ด้วยความตระหนักถึงความรุนแรงของมลพิษทางอากาศทีเ่ พิม่ มาก
ขึ้น กฏหมายเเละข้อบังคับจึงเริ่มมีความเข้มงวดตามมา ส่งผลเเละเป็นเเรงผลักดัน
ให้โรงงานต้องคอยปรับปรุงเเละควบคุมระดับฝุน่ ละอองทีถ่ กู ปล่อยออกมาให้อยูภ่ าย
ใต้ระดับที่ก�ำหนดของกฏหมายเเละข้อบังคับที่รัฐบาลตั้งขึ้น
เมื่อกล่าวถึงอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ Electrostatic Precipitator
(ESP) บริษัท ไท แอนด์ ชยุน มีการพัฒนาเเละสั่งสมประสบการณ์อันมากมายใน
การเเก้ปัญหาต่างๆของเครื่อง ESP ทั้งด้านทางกลเเละไฟฟ้า รวมไปถึงการจัดหา
อะไหล่ ESP ที่มีคุณภาพสูง การตอบสนองเเละเเก้ปัญหาที่ทันท่วงที การบริการ
หน้างาน เช่น การตรวจสอบสภาพเเละหาสาเหตุ การควบคุมดูแลการติดตั้งเเละ
ซ่อมบ�ำรุง การฟื้นฟูสมรรถภาพเเละยกระดับเเบบพร้อมสรรพ
ปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยเเละวิกฤตที่สุด คือการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนเครื่องกล
ภายในเครื่อง ESP เเละส่วนประกอบไฟฟ้าหลังผ่านการใช้งานเเบบ 24 ชั่วโมง
มาเป็นเวลากว่าสิบปี การเสื่อมสภาพดังกล่าวส่งผลให้เกิดการกัดกร่อนที่เกิดจาก
ความชื้นและอุณหภูมิที่สูงภายในเครื่อง ESP การสึกหรอจากอายุขัยและการใช้
งานที่ยาวนาน การให้ค่าทางไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากคอนโทรลเลอร์เก่าและล้า
สมัย และอื่นๆอีกมากมาย
ในบทความนี้ เรามุ่งเน้นไปที่ปัญหาการกัดกร่อนของชิ้นส่วนเครื่องกลภายใน
เครื่อง ESP ปัญหานี้ก่อให้เกิดความกังวลและแรงกดดันส�ำหรับโรงงานที่ต้องเดิน
เครื่อง 24 ชั่วโมงและในเวลาเดียวกันต้องควบคุมการปล่อยมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์
ที่รัฐบาลตั้งไว้อยู่เสมอ ชิ้นส่วนที่เป็นสนิมท�ำให้เกิดการลัดวงจรของเครื่อง ESP ซึ่ง
ลดประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นและสมรรถภาพของเครื่อง ESP อย่างมาก ทั้งยังส่ง
ผลกระทบต่อการผลิตและรายได้ของโรงงาน ดังนั้น การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกล
จึงจ�ำเป็นส�ำหรับการแก้ปัญหานี้
ต่อไปนี้ เป็นกรณีศกึ ษาทีจ่ ะน�ำมาบอกเล่าเกีย่ วกับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางกลของ
เครือ่ ง ESP ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ซึง่ เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 12 MW ในประเทศไทย
ใช้ชานอ้อยเป็นเชือ้ เพลิง ESP ผลิตจากประเทศจีนมีจำ� นวน 3 ห้อง ทีม่ าพร้อมกับ
Power Boiler ก�ำลังผลิต 60 TPH ชิน้ ส่วนภายในเครือ่ ง ESP เสียหายอย่างหนัก
เนือ่ งจากมีการรัว่ ไหลของอากาศทีม่ คี วามชืน้ จากท่อ air pre-heater รวมถึงชิ้นส่วน
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ชิ้นส่วนทางกลก่อนการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ไท แอนด์ ชยุนได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยให้เปลี่ยน CE และ DE เฉพาะ
ห้อง 1 และ 2 พร้อมการซ่อมบ�ำรุงห้อง 3 เนือ่ งจากลูกค้าต้องการแก้ปญ
ั หาโดยเร็ว
ทีส่ ดุ เราจึงได้รบั ก�ำหนดเวลาทีส่ นั้ มากแค่ 6 สัปดาห์ในการผลิตชิน้ ส่วนและด�ำเนิน
โครงการทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้โรงงานสามารถด�ำเนินการผลิตได้
การประชุมวางเเผนงาน และการส�ำรวจพื้นที่พร้อมๆกับบุคลากรของโรงงาน
ที่รับผิดชอบจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ส�ำคัญที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสอง
ฝ่ายมีข้อตกลงและเข้าใจถึงเนื้องานที่จะท�ำร่วมกัน ซึ่งรวมถึงความพร้อมของก�ำลัง
คน พื้นที่ ทรัพยากร ตารางเวลา รถเครนและนั่งร้าน รวมทั้งการฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัย ฯลฯ
ตลอดทัง้ โครงการ เราพบกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาความแออัดทีท่ า่ เรือท�ำให้
การจัดส่งสินค้าล่าช้า สภาพอากาศทีแ่ ปรปรวน ฝนตก และข้อจ�ำกัดด้านพืน้ ที่ อย่างไร
ก็ตาม วิศวกรที่มีประสบการณ์ของเราไม่เคยหยุดปรับแผนการท�ำงาน และในที่สุด
ก็สามารถด�ำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ภายใน 11 วันแม้จะมีก�ำหนดการหยุด
เครือ่ งทีจ่ ำ� กัด ซึง่ ผลงานทีไ่ ด้เป็นทีพ่ งึ พอใจของลูกค้า และทางโรงงานได้เริม่ วางแผน
การฟื้นฟูสมรรถภาพของห้อง 3 ด้วยแล้วเช่นกัน
เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว รายงานที่มีรายละเอียดครบถ้วนจะถูกส่งไปยัง
บุคลากรของโรงงาน รวมถึงข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับงานซ่อมบ�ำรุงของเครื่อง
ESP ที่ได้ท�ำไป นอกจากนี้ ยังรวมถึงรายการอะไหล่ที่แนะน�ำให้โรงงานสามารถ
ซื้อและเก็บไว้ในสต๊อกเผื่อใช้ในเวลาคับขันเร่งด่วน

Special Insight
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.

ชิ้นส่วนทางกลหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพ

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.

หลังการฟื้นฟูสมรรถภาพ ห้อง 1 และ 2 สามารถท�ำงานอย่างเสถียรโดยไม่มี
เหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครือ่ งดับกะทันหันเกิดขึน้ พิสจู น์ให้เห็นว่าประสิทธิภาพ
ในการดักจับฝุ่นได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
บทสรุป การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกลของเครื่อง ESP ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการดักจับฝุน่ ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ จะช่วยลดการปล่อย
ฝุ่นละอองได้ในระดับนึง ส่งผลให้การผลิตมีเสถียรภาพ ราบรื่น มีประสิทธิภาพ
และเชื่อถือได้

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.
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 Parts after Rehabilitation
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.

Operating Data Comparison
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
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เครื่องพันฟิล์มยืดชนิดไหนเหมาะสมกับการใช้
งานของคุณมากที่สุด ระหว่างเครื่องพันฟิล์มกึ่ง
อัตโนมัติกับเครื่องพันฟิล์มอัตโนมัติ
SEMI AUTOMATIC VS. FULLY AUTOMATIC:
WHICH STRETCH WRAPPING MACHINE WOULD
BEST SUIT YOUR NEEDS?

ค

วามสม�่ำเสมอ, ประสิทธิภาพและต้นทุนเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุด 3 อย่างของการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส�ำเร็จในปัจจุบัน ขณะที่ต้นทุนที่เพิ่ม
ขึ้นและบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายและความไม่สม�่ำเสมอจากการพันฟิล์มด้วยมือ บริษัทต่างจึงหาข้อก�ำหนดและแนวทางในการเลือกซื้อเครื่องพันฟิล์มยืด
ที่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการในใช้งานที่เหมาะส�ำหรับตนเองและคุ้มค่าแก่การลงทุน เครื่องพันฟิล์มยืดยี่ห้อ PHOENIX สามารถพันพัสดุที่น�้ำหนัก
ต่างๆ ตามที่ต้องการได้ (น�้ำหนักมากหรือน�้ำหนักเบา) และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของฟิล์มได้อย่างมหาศาลด้วยระบบ Pre-Stretch ในอัตรายืด 1 = 3.5 (245%)
หรือมากกว่า ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว
เครื่องพันฟิล์มยืดประเภทใดเหมาะที่สุดส�ำหรับการใช้งานของคุณ? คุณต้อง
เครื่องพันฟิล์มยืดอัตโนมัติ
ทราบความแตกต่างระหว่างเครือ่ งพันพาเลทแบบกึง่ อัตโนมัตแิ ละแบบอัตโนมัติ และ
เครื่องพันฟิล์มยืดอัตโนมัติ ไม่จ�ำเป็นต้องมีการท�ำงานร่วมกันกับผู้ควบคุมใน
เข้าใจถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของแต่ละเครื่องก่อนในเบื้องต้น
ระหว่างการท�ำงาน โดยปกติแล้วพาเลทจะถูกล�ำเลียงเข้ามาที่เครื่องผ่านสายพาน
เพื่อให้เครื่องสามารถเริ่มต้นพันฟิล์มโดยอัตโนมัติ
เครื่องพันฟิล์มยืดแบบกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องเหล่านี้มักใช้กับงานที่มีปริมาณมากกว่า 20 พาเลทต่อชั่วโมงถึง 120
หากโรงงานมีปริมาณพาเลทน้อย เครื่องพันฟิล์มยืดแบบกึ่งอัตโนมัติน่าจะ พาเลทต่อชั่วโมง
เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส�ำหรับคุณ ซึ่งการใช้งานจะต้องมีการวางพาเลทบนตัวเครื่อง ขั้นตอนหลักมี 5 ข้อ ที่เครื่องระบบอัตโนมัติจะต้องท�ำได้
และพันปลายฟิล์มเข้ากับพาเลท แล้วเริ่มต้น หลังจากนั้นเครื่องจะเริ่มพันฟิล์มและ
1. จับ ปลายของฟิล์มเพื่อเริ่มต้นการท�ำงานในแต่ละรอบ,
ห่อหุ้มพาเลท
2. พัน ผลิตภัณฑ์ตามรอบและความเร็วที่ก�ำหนด
ระบบเหล่านี้มักใช้ในปริมาณการบรรจุหีบห่อที่น้อยกว่า 35 พาเลทต่อชั่วโมง
3. ตัด ฟิล์มยืดจากพาเลทพร้อมจับปลายด้วยชุดจับฟิล์ม
ซึ่งก็เป็นปริมาณที่ตัดสินใจซื้อเครื่องพันฟิล์มยืดได้อย่างง่ายดาย
4. กดปาด หรือ เชือ่ มติด ปลายหางของฟิลม์ ยืดให้ตดิ แน่นกับเข้ากับสินค้า
เครื่องพันฟิล์มยืดกึ่งอัตโนมัติมีอยู่ 3 รุ่น
เพื่อให้แน่ใจว่าปลายฟิล์มจะไม่หลุดลุ่ยระหว่างการขนส่งไปยังลูกค้า
5. มีระบบที่สามารถเพิ่มแผ่นปิดด้านบนพาเลทได้ (ในบางกรณีที่ต้องการ
ป้องกันน�้ำและป้องกันฝุ่น)
Low Profile Turntable Stretch Wrappers
ข้อสังเกตุ; เนื่องจากเครื่องกึ่งอัตโนมัติบางรุ่น สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเข้า
1. เครื่องพันฟิล์มยืดแบบถาดหมุน(ต�่ำ) :
มาเพื่อช่วยให้เครื่องมีระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่สามารถใส่คุณสมบัติเหล่านั้น
เหมาะส�ำหรับการท�ำงานร่วมกับจระเข้ยกพาเลท ซึง่ ได้
ได้ครบอย่างเครื่องอัตโนมัติ
รับการออกแบบให้ถาดหมุนสูงจากพืน้ น้อยกว่า 3 นิว้ ใช้
เรามีทางเลือกที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับระบบกึ่งอัตโนมัติคือ ระบบตัดฟิล์มเมื่อ
ร่วมกับทางลาดจะท�ำให้วางพาเลทได้อย่างง่ายดาย
สิน้ สุดกระบวนการพัน ดังนัน้ ผูใ้ ช้งานจึงไม่จำ� เป็นต้องตัดฟิลม์ เอง ซึง่ เป็นคุณลักษณะ
ที่เพิ่มความสะดวกให้ระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีเครื่องพันฟิล์มยืดอัตโนมัติ 4 รุ่น และนี่คือ
คุณสมบัติที่ส�ำคัญต่าง ๆ
High Profile Turntable Stretch Wrappers

2. เครือ่ งพันฟิลม์ ยืดแบบถาดหมุน(สูง) :

เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเหมาะส�ำหรับรถยก ซึ่ง
เมื่อเทียบกับรุ่นถาดหมุน (ต�่ำ) เครื่องรุ่นนี้จะวางพา
เลทได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีการยกระดับให้สูงขึ้น

Overhead Rotary Arm Stretch Wrappers

3. เครื่องพันฟิล์มยืดแบบแขนเหวี่ยง :

ออกแบบมาส�ำหรับพาเลททีห่ นักหรือพาเลททีม่ ขี องร่วงหล่น
ได้งา่ ย (เบา, สูง, และจัดเรียงไม่แน่นหนา) เครือ่ งรุน่ นีจ้ ะ
พันฟิลม์ รอบพาเลทขณะทีว่ างอยูบ่ นพืน้ สามารถติดตัง้ ได้
3 แบบคือ ติดผนัง, ขาเดีย่ ว และ ขาคู่
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Non-Conveyorized Automatics

1. เครือ่ งพันฟิลม์ ยืดอัตโนมัตแิ บบถาดหมุน:

เครือ่ งพันฟิลม์ ยืดอัตโนมัตแิ บบถาดหมุน: ผูใ้ ช้งานต้องวางพาเลท
ลงบนถาดหมุนและดึงเชือกเพือ่ เริม่ ต้นการท�ำงานโดยอัตโนมัติ
เครือ่ งนีช้ ว่ ยลดความจ�ำเป็นให้ผงู้ านลงจากรถยก ส่วนถาดวาง
พาเลทมีให้ใช้งานได้ทงั้ แบบต�ำ่ , สูงและเครือ่ งรุน่ แขนเหวีย่ ง

Conveyorized Turntable

2. เครือ่ งพันฟิลม์ ยืดแบบหมุนระบบล�ำเลียง:

เครือ่ งพันฟิลม์ ยืดแบบหมุนสายพานล�ำเลียง: ระบบนีม้ ี
ความยืดหยุน่ และคุม่ ค่าส�ำหรับโรงงานทีม่ กี าร
พันพาเลทมากกว่า 60 ชุดต่อชั่วโมง
และความจุน�้ำหนัก 4,000 - 5,000
ปอนด์ (1.8 - 2.2 ตัน) มีการออกแบบที่
แข็งแรงกะทัดรัด

Special Insight
Conveyorized Rotary Arm

3. เครือ่ งพันฟิลม์ ยืดแบบแขนเหวีย่ งบนระบบ
ล�ำเลียง:

เครือ่ งเหล่านีช้ ว่ ยขจัดความจ�ำเป็นในการหมุนพาเลท
ทีจ่ ะห่อด้วยฟิลม์ ยืด ไม่วา่ จะบรรจุภณ
ั ฑ์ทหี่ นักหรือไม่
เสถียรก็สามารถพันด้วยระบบนีไ้ ด้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เครือ่ งรุน่ นีเ้ ป็นทีน่ ยิ มใช้กนั ทัว่ ไปร่วมกับ
เครือ่ งอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ในสายการบรรจุผลิตภัณฑ์, สามารถ
เริม่ และหยุดกระบวนการได้ทกุ ต�ำแหน่งบนบรรจุภณ
ั ฑ์
และรองรับการใช้งานสูงสุดที่ 110 พาเลท/ชัว่ โมง

Rotary Ring

1. เครือ่ งพันฟิลม์ ยืดรุน่ แหวนหมุน :

เอกลักษณ์เฉพาะเนือ่ งจากหมุนแค่ชดุ ยืด
ฟิลม์ เท่านัน้ มีการออกแบบทีก่ ะทัดรัดเหมาะ
ส�ำหรับการใช้งานอย่างต่อเนือ่ ง เครือ่ งรุน่ นี้
ช่วยลดต้นทุนค่าฟิลม์ ได้อย่างรวดเร็วเพราะ
สามารถเริ่มและหยุดกระบวนการได้ทุก
ต�ำแหน่งบนบรรจุภณ
ั ฑ์ และรองรับการใช้
งานสูงสุดที่ 150 พาเลท/ชัว่ โมง

บริษทั ซีจที ี คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด

ตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการ จากบริษทั PHOENIX Wrappers Inc Canada,
หากท่านผูส้ นใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้โดยติดต่อฝ่ายขายได้ทกุ วันท�ำการ
จันทร์ - ศุกร์ :
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.

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.

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.

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.
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.
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. 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.
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).

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

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
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Special Insight

De Smet Diffuser: เครือ่ งจักรทีร่ องรับการ
ผลิตน�ำ้ ตาลทีเ่ ติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
De Smet Diffuser : a Solution
for SEA Sugar Production
Growth

D

e Smet Engineers & Contractors (DSEC) เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในงาน diffusion
น�ำ้ ตาลทีม่ ชี อ่ื เสียง เจ้าของ De Smet diffuser ได้ออกแบบและพัฒนาขึน้ ในยุค
50 โดย M. Jean-Albert De Smet ในการประยุกต์ใช้เป็นเครือ่ งสกัดน�ำ้ มัน
ประกอบอาหาร แบบไหลสวนทางกันอย่างต่อเนือ่ งระหว่างวัตถุดบิ และตัวท�ำละลาย
De Smet diffuser สามารถใช้เป็นทางเลือกในการ diffusion ทั้งบีทและอ้อย
และปัจจุบันยังคงเป็น Diffuser ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสกัดน�้ำตาลจาก
อ้อย ที่มียอดจ�ำหน่ายกว่าร้อยเครื่องทั่วโลก (อ้อยและบีท) แสดงให้เห็นถึงระบบ
การสกัดน�ำ้ ตาลทีด่ ที สี่ ดุ ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารเพาะปลูกบีทและอ้อย ซึง่ ช่วยขยายและเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตน�้ำตาลโดยใช้ Diffuser เพียงเครื่องเดียว นอกเหนือไปจาก
การสนับสนุนการปลูกอ้อย
จากงานค้นคว้าวิจัยรวมถึงผู้ประกอบการที่เคยใช้ De Smet diffuser ต่าง
ยืนยันถึงข้อดีมากมายไม่เพียงแต่การเปรียบเทียบกับลูกหีบเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการ
เปรียบเทียบกับ Diffuser ประเภทอื่นๆ ด้วย
ข้อดีที่โดดเด่นเป็นพิเศษ เหล่านี้น�ำไปสู่การเป็นเจ้าของ Diffuser ด้วยต้นทุน
ที่ต�่ำ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
• ค่าใช้จา่ ยในการลงทุนต�ำ่ ไม่เฉพาะต้นทุนของเครือ่ งจักรเท่านัน้ ทีล่ ดลงแต่ยงั รวม
ถึงงานก่อสร้างและอาคารทีเ่ กีย่ วข้องอีกด้วย (Diffuser ติดตัง้ ไว้กลางแจ้งได้)
• ค่าใช้จา่ ยในการผลิตลดลง ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการพลังงานทีต่ ำ�่ ลงและ
ประสิทธิภาพในการการท�ำงานเพิม่ สูงขึน้ (Extraction > 97%)
• ค่าใช้จา่ ยในการบ�ำรุงรักษาน้อยกว่า ซึง่ ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าลดลงต�ำ่ สุดเป็นครึง่
หนึง่ ของค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ กับลูกหีบ ทีก่ ำ� ลังการผลิตเท่ากัน อันเกิดจากสภาพที่
มีการสึกหรอเพียงเล็กน้อย อาจกล่าวได้วา่ Diffuser ทีส่ ร้างขึน้ ในยุค 60 เพิง่
มีการซ่อมใหญ่ครัง้ แรก และในส่วนของ Diffuser ทีใ่ ช้งานในโรงงานบางแห่งนัน้
ชิน้ ส่วนทีใ่ ช้งานยังคงไม่มสี ญ
ั ญาณใดๆ ทีบ่ ง่ บอกถึงการสึกหรอทีเ่ ด่นชัดหลังจาก
ใช้งานไปแล้วเป็นเวลา 8 ปี
นอกจากนีก้ ารบ�ำรุงรักษาทัง้ หมดยังสามารถด�ำเนินการได้ในบริเวณที่ Diffuser
ตัง้ อยู่ ไม่จำ� เป็นต้องขนย้ายชิน้ ส่วนไปยังโรงซ่อมบ�ำรุงเฉพาะ
• ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานและการบ�ำรุงรักษา โดยรวมส�ำหรับ Diffuser ทัง้ หมด
นัน้ น้อยกว่าค่าใช้จา่ ยในการใช้งานลูกหีบทัง้ หมด
• ประสิทธิภาพในการสกัดเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย 1 หรือ 2 จุด
• ใช้กำ� ลังไฟฟ้าต�ำ่ สุด โดย Diffuser ทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ของ DSEC ถูกขับเคลือ่ น
ด้วยมอเตอร์ขนาดน้อยกว่า 40 กิโลวัตต์จำ� นวนสองตัว
• คุณภาพทางเคมีและแบคทีเรียวิทยาของน�ำ้ อ้อยได้รบั การปรับปรุงให้ดขี นึ้ ท�ำให้
การสูญเสียน�้ำตาลใกล้เคียงกับศูนย์และใช้เพียงกระบวนการท�ำให้ใสและการ
กรองอย่างง่าย
• ควบคุมการสกัดสิง่ ทีไ่ ม่ใช่นำ�้ ตาล ด้วยกระบวนการ diffusion
• ลดการสูญเสียน�ำ้ ตาลอย่างรวดเร็ว อันเนือ่ งมาจากกิจกรรมทางจุลชีววิทยาทีต่ ำ�่
• ค่า sugar recovery ทัง้ หมดเพิม่ สูงขึน้ อันเนือ่ งมาจากการสกัดทีส่ งู ขึน้ และการ
สูญเสียทีล่ ดลง
• การใช้สารเคมีในกระบวนการลดลง ท�ำให้การผลิตเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้
• ใช้วสั ดุกอ่ สร้างและแรงงานภายในท้องถิน่ เป็นส่วนใหญ่ จ�ำกัดการน�ำเข้าเฉพาะ
ชิน้ ส่วนทีเ่ ป็นองค์ประกอบหลัก
นอกจากนีย้ งั มีการใช้งาน De Smet diffusers ในฝรัง่ เศส, นิการากัว, มาลาวี,
สวาซิแลนด์, แอฟริกาใต้, เรอูเนียง, ฟิจิ, อินเดีย, เวียดนาม, บราซิล, ปากีสถาน,
แซมเบีย, และเอธิโอเปีย ส่วนในประเทศไทย เพิง่ มีการน�ำ De Smet diffuser มาใช้ที่
KSL Group (วังสะพุง) แสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีถงึ ความเชีย่ วชาญของ DSEC
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• Cane Diffuser ที่ใหญ่ที่สุดในโลก!
• การด�ำเนินการและการส่งมอบที่ตรงเวลา
• การติดตั้งและใช้งานเครื่องจักรได้รวดเร็ว
• ความสามารถของวิศวกรเป็นที่ไว้วางใจ
• มีความยืดหยุ่นในการท�ำงาน
• มีสภาพที่พร้อมท�ำงานอยู่เสมอ
• มีประสิทธิภาพการผลิตดีสุด
ด้วยประสบการณ์อันกว้างขวางและการท�ำงานในอุตสาหกรรมน�้ำตาล ท�ำให้
DSEC ได้ตั้งค�ำถามและคิดทบทวนถึงประเด็นที่ส�ำคัญของกระบวนการตกผลึก
น�้ำตาล ผลจากการกระท�ำดังกล่าวท�ำให้ DSEC มีเทคโนโลยีออกสู่ตลาด ในการ
เพิม่ ประสิทธิภาพอย่างมีนยั ส�ำคัญในกระบวนการตกผลึกน�ำ้ ตาลทัง้ หมด รวมถึงการ
ปรับปรุงเครื่องจักรเก่าเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต ที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ ใน
โรงงานน�้ำตาลหลายแห่งทั่วโลก เช่น
• ระบบหม้อเคี่ยวเชื้อ (Seeding system)
• หม้อเคี่ยว (Vacuum pan)
• ระบบเคี่ยวน�้ำตาลอัตโนมัติ (Vacuum pan automation)
• ถังตกผลึก (Crystallizer)
• Massecuite distributors
• Melters
นอกจากนี้ความเชี่ยวชาญของ DSEC ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมการด�ำเนิน
โครงการทั้งหมดตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ FEED และวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน
ไปจนถึงการด�ำเนินงาน EPC แบบเต็มรูปแบบตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015
นอกจากมาตรฐานการด�ำเนินงานที่ทันสมัยแล้ว DSEC ยังให้ความส�ำคัญกับการ
ปฏิบัติตามหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nation Global
Compact) 10 ประการที่ก�ำหนดรากฐานความยั่งยืนขององค์กร โดยตอบสนอง
ต่อความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการ
ต่อต้านการทุจริต
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Special Insight

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 :
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

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.

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:
•
•
•
•
•
•
•

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.

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

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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Ethanol News

สหรัฐส่งออกเอทานอลพุ่งท�ำสถิติใหม่

US Ethanol Exports Set New Record

ก

ารจับมือกันของสมาคมเชื้อเพลิง
ทดแทน พลังงานการเติบโต และ
บริการด้านการเกษตรต่างประเทศ
ของ USDA — และการสนับสนุนจาก
โครงการการเข้าถึงตลาดกองทุน และรัฐตรวจสอบผล
งานซึง่ ทางสภาธัญพืชของสหรัฐฯสามารถช่วยส่งเสริม
การขายเอทานอลที่มาจากข้าวโพดไปทั่วโลก และยัง
เป็นสถิตกิ ารส่งออกใหม่ในตลาดในปี 2559/2560 ซึง่
มีปริมาตรเกือบ 1.4 พันล้านแกลลอน
ในปฏิทนิ ปี 2560 มีโครงการส่งเสริมจากสมาคม
เอทานอลในประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ โคลัมเบีย
เปรู แคนาดา เม็กซิโก อินเดีย ฟิลปิ ปินส์ และ ใต้หวัน
ซึง่ ทางสภาได้ให้ความคิดเห็นในสาธารณะ และ ข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆมากมาย
กระบวนการกรอบกฎระเบียบด้านเชื้อเพลิง
ชีวภาพของต่างประเทศ สภาธัญพืชยังได้เข้าร่วมการ
ต่อสู้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเอทานอลของสหรัฐฯ
ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการค้าที่เกิดขึ้นในบราซิล
เปรู โคลัมเบีย อินเดีย และ เม็กซิโก เพื่อให้แน่ใจ
ว่าตลาดส�ำคัญหลายๆแห่งยังคงเปิดให้มีการส่งออก
เอทานอลจากสหรัฐฯ
ผลลั พ ธ์ จ ากความพยายามและการแข่ ง ขั น
ของตลาดเอทานอลจากข้าวโพดในสหรัฐอเมริกา มี
ไบโอดีเซลกว่า 1.4 พันล้านแกลลอน (มูลค่า 2.37
พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ)ถูกส่งออกไปทั่วโลก ลูกค้า
รายใหญ่ประกอบไปด้วย บราซิล แคนนาดา อินเดีย
ฟิลิปปินส์ และ จีน ตัวเลขการส่งออกดังกล่าวสูงกว่า
สถิตใิ นครัง้ ก่อนหน้ากว่า 1.1 พันล้านแกลลอนทีส่ ง่ ออก
ตลาดในปี 2554/2555 ก่อนทีส่ ภาธัญพืชสหรัฐฯจะเริม่
พัฒนาโครงการเอทานอล นอกจากนี้ ส่วนแบ่งในตลาด
เอทานอลทั่วโลกกระโดดขึ้นจาก 50 เปอร์เซ็นในปี
2559 ไปยัง 65 เปอร์เซ็นในปี 2560
การส่งออกเอทานอลที่เพิ่มขึ้นส่งผลโดยตรงต่อ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและข้าวฟ่างในแถบมิดเวสต์
เนือ่ งจากยังคงเผชิญกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทตี่ ำ�่ และ
รายได้เกษตรกรที่ลดลง เนื่องจากอุปสงค์ของธัญพืช

ในสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อย
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าเช่น
เอทานอล มีผลตอบแทนมากขึ้นส�ำหรับผู้ผลิตที่ต้อง
เผชิญกับอุปทานของสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก เอทา
นอลจึงกลายเป็นส่วนนึงของลูท่ างในการส่งออกธัญพืช
ออกจากสหรัฐฯ
โครงการเอทานอลในสภาเริม่ ขึน้ ในปีพ. ศ. 2557
เพื่อเป็นการผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์ธัญพืชให้
มีมูลค่าเพิ่มด้วยส่วนแบ่งการส่งออกสินค้าในสหรัฐฯ
เช่นข้าวโพด ข้าวฟ่างและข้าวบาร์เลย์ที่เหลือ นิ่ง หรือ
ลดลง เป็นการส�ำรวจโอกาสใหม่ ๆ ในการท�ำตลาด
ข้าวโพดให้มีมากขึ้น ในขณะที่ประเทศต่าง ๆก�ำลัง
ทวีความส�ำคัญกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ กิด
จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งคุณภาพอากาศ
และผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ทางสภาจึงได้ให้
ความส�ำคัญกับการผสมเอทานอลกับเชื้อเพลิงในด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ เศรษฐกิจ
กองทุนของ MAP มีมลู ค่าเกือบ 2.5 ล้านดอลลาร์
จากโครงการเอทานอลในปีทผี่ า่ นมา ระบุวา่ การส่งออก
เอทานอลเพิ่มขึ้น 300 ล้านแกลลอนมูลค่า 508.5
ล้านเหรียญ ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คือ
203 ดอลลาร์ ส�ำหรับทุกๆ 1 เหรียญที่ MAP ได้
ท�ำการลงทุน

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. Additionally, 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.
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ยอดขายไฮโดรเจนเอทานอลพุ่งทะยาน 43%
ในบราซิล

Hydrous Ethanol Sales rise 43%
in Brazil’s Centre-South

ก

ลุม่ ผูผ้ ลิตเอทานอลในศูนย์กลางแถบใต้ของ
ประเทศบราซิลมียอดขายไฮโดรเจนเอทานอล
962.32 ล้านลิตร (254.21 ล้านแกลลอน)
ภายในสองอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนซึง่ เพิม่ ขึน้ 42.69%
เมือ่ เปรียบเทียบเป็นรายปี
ยอดขายเอทานอลบริสทุ ธิย์ งั คงตัวอยูท่ ี่ 353.68
ล้านลิตร โดยรวมแล้ว ยอดขายเอทานอลในช่วงครึ่ง
แรกของเดือนมีจ�ำนวนมากกว่า 1.31 พันล้านลิตร
อยู่ไม่มาก ประกาศโดย สมาคมอุตสาหกรรมอ้อย
Unica ในท้องถิ่น
จากเริ่มต้นการเก็บเกี่ยวอ้อย จนถึงวันที่ 15
กันยายน ปริมาณยอดขายเอทานอลในศูนย์กลางแถบ
ใต้โดยรวมอยูท่ ี่ 13.58 พันล้านลิตร ซึง่ ประมาณ 775
ล้านลิตรของเชือ้ เพลิงชีวภาพเอาไว้สำ� หรับการส่งออกและ
12.8 พันล้านส�ำหรับการใช้งานภายในประเทศ
การผลิตเอทานอลในศูนย์กลางแใต้ยงั คงตัวอยูท่ ี่
2.25 พันล้านลิตรในช่วงครึ่งเดือนแรกของกันยายน
เพิ่มขึ้น 6.86 % ด้วยไฮโดนเจนเอทานอลคิดเป็น
1.56 พันล้านลิตร บันทึกโดย Unica
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razil’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.
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USGC แนะอินเดียอนุมัติให้
น�ำเข้าเอทานอล เพื่อลดน�ำ
เข้าน�้ำมันดิบ
USGC Asks India To Allow
Ethanol Imports To Lower
Crude Oil Import Bill

ก

A

รอนุญาตให้นำ� เข้าเอทานอลสามารถช่วย
llowing imports of ethanol can
help lower the country’s crude
ลดการน�ำเข้าน�ำ้ มันดิบได้ อ้างอิงจากสภา
oil import bill, according to
ธัญพืชสหรัฐฯ ซึง่ เป็นองค์กรส่งเสริมการ
the US Grains Council, a global biofuel
ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพระดับโลก (USGC)
promoting organisation.
“เพื่อลดราคาของน�้ำมัน ลดการน�ำเข้าพลังงาน
“To reduce the price of petrol and reduce
และ ประหยัดการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ทาง the nation’s energy import bill and save foreign
อินเดียควรมุง่ เน้นไปทีก่ ารผสมเอทานอล 10 เปอร์เซ็น exchange, India should immediately focus on
ทั่วประเทศ เรื่องนี้จะสามารถท�ำได้โดยการส่งเสริม achieving a 10 per cent ethanol blend across the
การผลิตภายในประเทศด้วยการน�ำเข้าเอทานอลเพื่อ country. This can be accomplished by supplementing
ให้ได้อัตราการผสมตรงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด” กล่าว domestic production with ethanol imports to
โดย Mike Dwyer, หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากสภา achieve the necessary blend rate on a consistent
basis,” said Mike Dwyer, Chief Economist at the
ธัญพืชสหรัฐฯ
ในปัจจุบัน นโยบายแห่งชาติเกี่ยวกับเชื้อเพลิง US Grains Council.
At present, the National Policy on Biofuels
ชีวภาพปี 2018 ไม่อนุญาตให้น�ำเข้าเอทานอลเพื่อ
2018 does not allow imports of ethanol for
ใช้ในการผสม
blending purposes.
ในแถลงการณ์ ทางสภาธัญพืชกล่าวว่า “อินเดีย
In an statement, the USGC said, “India should
ควรจะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ leverage the experience of other countries that
ที่มีการใช้การผสมเอทานอลที่สูงกว่า เช่นประเทศ have undertaken higher ethanol blends, such as
ฟิลปิ ปินส์ ซึง่ ระบบการจัดซือ้ สองระดับ ได้มกี ารเปลีย่ น the Philippines, where a two-tier procurement
ห่วงโซ่เชือ้ เพลิงชีวภาพ เพือ่ ให้บรรลุขอ้ ตกลงการผสม system transformed its biofuel value chain to
achieve a 10 per cent blend mandate — thereby
10 เปอร์เซ็น”
increasing investment in the industry, creating
employment, and growing its domestic industry
within a decade.”
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KTIS ผนึก จีจีซี เพิ่มมูลค่าชานอ้อยเหลือใช้
KTIS Joins GGC to Add Value of Bagasse

K

TIS-GGC จับมือ Chempolis ฟินแลนด์
น�ำ Cellulosic Technology สร้างมูลค่า
เพิ่มชานอ้อยเหลือใช้ หวังต่อยอดโครงการ
นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ในระยะที่ 2
นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั
โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด(มหาชน)หรือ GGC กล่าว
ว่า ตามที่ GGC และ KTIS ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันเมื่อต้นปี 61 เพื่อศึกษาและวางแผนก่อสร้าง
โครงการ NBC ซึ่งแบ่งโครงการเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่หนึ่งเป็นโครงการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพครบวงจร ประกอบด้วยโรงงานผลิต
เอทานอล ไฟฟ้าชีวมวล ระบบสาธารณูปโภค และ
ระบบส่งเสริมกระบวนการผลิตกลางของโครงสร้างพืน้
ฐานรองรับโครงการระยะทีส่ อง มูลค่าโครงการจากการ
ประเมินราว 7,650 ล้านบาท ต่อด้วยโครงการระยะ
ที่สองประกอบด้วย โรงงานเคมีและพลาสติกชีวภาพ
โรงงานอาหารเสริม มูลค่าการลงทุนจากการประเมิน
ราว 10,000-30,000 ล้านบาท
และในระยะทีส่ องนี้ GGC และ KTIS มีแนวทาง
ในการน�ำชานอ้อย ซึง่ เป็น Biomass มาสร้างมูลค่าเพิม่
ด้วยการน�ำมาเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพือ่
สิง่ แวดล้อม กอปรกับพบว่า Chempolis เป็นผูพ้ ฒ
ั นา
Cellulosic Technology ของตนเอง และสามารถน�ำชาน
อ้อยมาเปลีย่ นเป็นน�ำ้ ตาลและสารมูลค่าสูง อาทิ Furfural
Acetic Acid และ Lignin จึงสนใจในการศึกษาความเป็น
ไปได้ เพือ่ พัฒนาไปสูโ่ ครงการในอนาคต และเป็นทีม่ าของ
การลงนามความร่วมมือในวันนี้
นายเสกสรร กล่าวว่า ความคาดหวังของบริษทั ฯ ต่อ
ผลลัพธ์ในระยะยาว (5-10 ปี) จากการลงทุนก่อสร้างนคร
สวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ในพืน้ ทีน่ ำ� ร่องจังหวัดนครสวรรค์
คือ มูลค่าทางเศรษฐกิจชีวภาพและมูลค่าเพิม่ จากอ้อยจะ
เพิม่ ขึน้ เกิดการพัฒนาและส่งเสริมความรูส้ มัยใหม่ดา้ น
เกษตรกรรมในพืน้ ทีใ่ นระยะเริม่ ต้น รายได้เกษตรกรต่อ
คนต่อปีเพิม่ ขึน้ จากอัตราการจ้างงาน เกิดการจ้างงาน
Knowledge workers / High-tech labor ในกลุม่ พลังงาน
ชีวภาพ เคมีและพลาสติกชีวภาพหลายหลายต�ำแหน่ง ช่วย
สนับสนุนการผลิตพลังงานชีวภาพทีส่ ามารถแข่งขันได้อย่าง
ยัง่ ยืน (ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือก พ.ศ.2558-2579) การพัฒนาต่อยอดด้านการวิจยั
และนวัตกรรม รวมทัง้ สร้างศูนย์นวัตกรรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นครสวรรค์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร
และเทคโนโลยีชวี ภาพขัน้ สูงผ่านความร่วมมือจากหน่วยงาน
วิจยั และพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้อง และท้ายทีส่ ดุ คือ ช่วยส่งเสริม
การลงทุนจากทัง้ ในและต่างประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรม
เคมีและพลาสติกชีวภาพด้วย
ทัง้ นี้ GGC ในฐานะ Green Flagship ของกลุม่ บมจ.
พีทที ี โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) และผูน้ ำ� ด้านผลิตภัณฑ์
เคมีเพือ่ สิง่ แวดล้อมของไทย มีความพร้อมเต็มทีใ่ นการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้พชื เศรษฐกิจของประเทศ คือ ปาล์มและอ้อย
ผ่านการลงทุนกว่า 14,000 ล้านบาท เพือ่ น�ำร่องพัฒนา
พืน้ ที่ EEC (โรงงานผลิตเมทิสเอสเทอร์แห่งที่ 2 ซึง่ จะ
ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ปลายเดือน ส.ค.61 นี)้ และ
ภาคเหนือตอนล่าง (โครงการ NBC) อย่างเร่งด่วน
นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุม่ KTIS กล่าวว่า การทีค่ ณะรัฐมนตรีอนุมตั ใิ นหลัก
การเพือ่ ส่งเสริมการลงทุนไบโอชีวภาพ ด้วยการจะแก้
ไขพ.ร.บ.อ้อยและน�ำ้ ตาลทราย เพือ่ ให้สามารถสร้างโรงงาน
หีบอ้อยใกล้เคียงโรงงานเดิมภายในรัศมี 50 กิโลเมตรได้
แต่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากเจ้าของโรงงานเดิมในพืน้ ที่
เพือ่ ไม่ให้เกิดการแย่งวัตถุดบิ อ้อยระหว่างกัน รวมถึงจะให้
น�ำน�ำ้ อ้อยไปผลิตเป็นสินค้าอืน่ อย่างเอทานอลได้นอกเหนือ
จากน�ำ้ ตาลทราย ตลอดจนจะให้มสี ทิ ธิประโยชน์ใกล้เคียง
กับการลงทุนในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

(EEC) นัน้ ก็จะท�ำให้โครงการ NBC ระยะที่ 2 มีโอกาส
เกิดขึน้ ได้มากขึน้ โดยปัจจุบนั ก็มผี ปู้ ระกอบการเข้ามาเจรจา
ร่วมลงทุนมากขึน้ โดยการลงทุน NBC ทัง้ 2 ระยะ คาด
ว่าจะใช้เงินลงทุนราว 40,000-50,000 ล้านบาท ซึง่ การ
ด�ำเนินการแก้ไขพ.ร.บ.อ้อยและน�ำ้ ตาลทราย ดังกล่าว ยัง
ต้องรอการประกาศทีช่ ดั เจน
ส�ำหรับโครงการ NBC ระยะแรกจะอยูภ่ ายใต้โครงการ
ชบา โดยจะโรงงานหีบอ้อย ก�ำลังการผลิต 2.4 ล้านตัน
อ้อย/ปี ,โรงไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ (MW) และโรงงาน
เอทานอล 6 แสนลิตร/วัน เชือ่ ว่าจะเป็นโครงการทีช่ ว่ ย
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศและเกษตรกร ทีป่ จั จุบนั มี
ปริมาณอ้อยเข้ามาจ�ำนวนมาก แต่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การหีบอ้อยแล้วเสร็จ บางช่วงทีฤ่ ดูหบี อ้อยซึง่ ปกติเริม่ ขึน้
ประมาณเดือน พ.ย.ใช้เวลายาวนานถึงเดือน เม.ย.-พ.ค.แต่
หากมีโครงการเกิดขึน้ ก็จะท�ำให้สามารถหีบอ้อยได้เร็วขึน้
ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ เกษตรกร

T

he 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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Research News

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการ
จัดการน�้ำ ธาตุอาหาร และพันธุ์ที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ชุดดินตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
Increasing Sugarcane Production Efficiency with
Optimized Water, Nutrient And Cultivar Management
For Takhli Soil in Nakhon Sawan Province, Thailand

อ้

อยเป็นพืชอุตสาหกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญของประเทศไทยซึง่ ประเทศไทยผลิตอ้อยเป็นอันดับ 4 ของโลก และเป็นผูส้ ง่ ออกน�ำ้ ตาลอันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศ
บราซิล ในปีการผลิต 2559/60 มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยทั่วประเทศจ�ำนวน 10.99 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยส่งโรงงาน 9.86 ล้านไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อยท�ำ
พันธุ์ 1.13 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่ลดลงจากปีการผลิต 2558/2559 จ�ำนวน 24,350 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.22 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ผลผลิตเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ 9.51 ตันต่อไร่ จังหวัดที่มีพื้นที่การผลิตอ้อยมาก 5 จังหวัดแรก ได้แก่ นครสวรรค์ ก�ำแพงเพชร กาญจนบุรี อุดรธานี และลพบุรี (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน�้ำตาลทราย, 2560) พื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในเขตอาศัยน�้ำฝน 80 % ซึ่งมีเพียงบางส่วนที่สามารถจะมีแหล่งน�้ำจากบ่อบาดาลหรือแหล่ง
น�้ำธรรมชาติเสริมเมื่อเกิดภาวะที่ฝนทิ้งช่วง โดยสภาพทั่วไปของอ้อยที่ปลูกในเขตอาศัยน�้ำฝน ต้นจะเตี้ย มีการพัฒนาหน่ออ้อยให้เป็นล�ำเก็บเกี่ยวได้ต�่ำ และพบยอด
อ้อยเหี่ยวตายเนื่องจากการเข้าท�ำลายของหนอนกอ ขาดการบ�ำรุงรักษา การวิจัยให้ได้พันธุ์อ้อยที่โตเร็วมีจ�ำนวนล�ำเก็บเกี่ยวมากที่สุดเหมาะส�ำหรับในแหล่งปลูกที่มี
ปริมาณน�้ำฝนจ�ำกัดหรือแปรปรวน ร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ สามารถยกระดับผลผลิตอ้อยเฉลี่ยให้สูงเป็น 12-15 ตัน/ไร่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแต่ละปี การ
ปรับปรุงพันธุอ์ อ้ ยทีใ่ ห้ผลผลิตอ้อยและความหวานสูง จึงเป็นอีกทางหนึง่ ในการลดต้นทุนการผลิตของชาวไร่ออ้ ย สนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายในประเทศให้
แข่งขันกับประเทศผูส้ ง่ ออกรายใหญ่ของโลกได้ โดยพันธุอ์ อ้ ยทีด่ ตี อ้ งให้ผลผลิตสูงและความหวานสูง ต้านทานต่อโรคและแมลง มีลกั ษณะทางการเกษตรทีด่ ี เช่น ไว้ตอได้
หลายปีทนทานต่อการหักล้มไม่ออกดอก และปรับตัวได้ดใี นแหล่งปลูกอ้อยทีส่ ำ� คัญในแต่ละภูมภิ าค (ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2557)
จากการประมวลผลการด�ำเนินงานโครงการวิจยั อ้อยทีผ่ า่ นมาเห็นได้ชดั เจนว่า N-P2O5-K2O/ไร่ ให้น�้ำชลประทานแบบหยด ปัจจัยย่อย พันธุ์อ้อยจ�ำนวน 3 พันธุ์
ผลผลิตอ้อยขึ้นอยู่กับเนื้อดินและปริมาณน�้ำที่ได้รับ ถ้ามีน�้ำชลประทานหรือให้น�้ำ ได้แก่ โคลน KK07-037 พันธุL์ K 92-11 และพันธุข์ อนแก่น 3 ขนาดแปลงย่อย 11.7
เสริมได้ในช่วงวิกฤติที่ระยะตั้งตัวและแตกกอจะท�ำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจาก x 9 เมตร เว้นระยะระหว่างแปลงย่อย 1.50 เมตร โดยใส่ปยุ๋ เคมี (1/2N-P-K) ปลูก
นี้อ้อยแต่ละพันธุ์มีการตอบสนองต่อปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันออกไปจึงควรมี อ้อยใช้ระยะปลูก 1.50 x 0.50 เมตร วางท่อนพันธุ์หลุมละ 2 ท่อนๆ ละ 3 ตา
การศึกษาการตอบสนองต่อการจัดการธาตุอาหาร น�้ำ ที่เหมาะสมของแต่ละพันธุ์ เมือ่ อ้อยอายุ 3-4 เดือน ใส่ปยุ๋ ไนโตรเจน (1/2N) โดยโรยข้างแถวปลูกห่างจากแถว
ในแต่ละสภาพแวดล้อม
อ้อยประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร ปลูกอ้อยวันที่ 25 มกราคม 2560 เก็บเกี่ยว
การศึกษาวิธกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน�ำ้ ธาตุอาหาร วันที่ 22 มกราคม 2561 ให้น�้ำชลประทานโดยพิจารณาจากสมดุลของน�้ำ (water
และพันธุท์ เี่ หมาะสมกับพืน้ ทีช่ ดุ ดินตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึง่ เป็นแหล่งปลูกอ้อย balance) ทุก 7 วัน เพื่อค�ำนวณปริมาณน�้ำที่ต้องให้กับพืชจากสมการ Etc เท่ากับ
ที่ส�ำคัญ โดยวางแผนการทดลองแบบ Split Plot จ�ำนวน 4 ซ�้ำ ปัจจัยหลัก การ Kc คูณ ETo โดยใช้ค่า Kc ของพันธุ์ขอนแก่น 3 (กอบเกียรติ และคณะ, 2555)
จัดการน�้ำและปุ๋ย 3 วิธี ได้แก่ 1.) ปุ๋ยเคมี 12-9-12 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ไม่ให้ ส่วนค่า ETo ค�ำนวณตามวิธีของ Blaney and Criddle (FAO, 1986) โดยที่ Etc
น�้ำ (อาศัยน�้ำฝน) 2.) ปุ๋ยเคมี 12-9-12 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ให้น�้ำชลประทาน : ปริมาณความต้องการน�้ำของพืช (มม./วัน) Kc : สัมประสิทธิ์การใช้น�้ำของพืช
3.) ปุย๋ เคมี 18-9-12 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ให้นำ�้ ชลประทาน ปัจจัยรอง พันธุอ์ อ้ ย (ใช้ Kc ของพันธุ์ขอนแก่น 3 ในการค�ำนวณ) ETo:ปริมาณการใช้น�้ำของพืชอ้า
จ�ำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ โคลน KK07-037 พันธุ์ LK 92-11 และพันธุข์ อนแก่น 3
งอิง (มม./วัน) ETo เท่ากับ p (0.46Tmean+8) โดยที่p: เปอร์เซ็นต์ประจ�ำวัน
ด�ำเนินการทดลองระหว่างเดือนมกราคม 2560 - มกราคม 2561 ผลการ เฉลี่ยชองชั่วโมงกลางวันทั้งหมดในระยะ 1 ปี Tmean:ค่าอุณหภูมิประจ�ำเดือนเฉ
ทดลอง พบว่า การจัดการน�้ำและปุ๋ยโดยวิธีต่าง ๆ ให้ผลผลิตอ้อยปลูกไม่แตกต่าง ลี่ย (°C) Tmean เท่ากับ (Tmax + Tmin)/2 Tmax : ผลรวมของอุณหภูมิสูงสุด
กันทางสถิติ แต่พบความแตกต่างระหว่างพันธุ์ โดยอ้อยพันธุข์ อนแก่น 3 และโคลน ระหว่างเดือน/จ�ำนวนวันของหนึ่งเดือน Tmin : ผลรวมของอุณหภูมิต�่ำสุดระหว่าง
KK07-037 ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 19.14 และ 19.51 ตัน/ไร่ และมีประสิทธิภาพ เดือน/จ�ำนวนวันของหนึ่งเดือน สามารถค�ำนวณปริมาณน�้ำที่ให้เสริมตั้งแต่ปลูกถึง
การใช้น�้ำในการสร้างผลผลิตทั้งในสภาพน�้ำฝนและน�้ำชลประทานแบบหยดเฉลี่ย เก็บเกีย่ ว ซึง่ เมือ่ รวมกับปริมาณน�ำ้ ฝนแล้วจะท�ำให้ออ้ ยในกรรมวิธที ไี่ ม่ให้นำ�้ (อาศัย
สูงสุด 9.97 และ 10.16 กิโลกรัมผลผลิตต่อการใช้น�้ำ 1 มิลลิเมตร เมื่อวิเคราะห์ น�ำ้ ฝน) และกรรมวิธที ใี่ ห้นำ�้ ชลประทานแบบหยด ของความต้องการน�ำ้ ของอ้อย ได้
สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio, BCR) พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมี รับปริมาณน�ำ้ รวม 1,878.90 และ 1,940.81 มิลลิเมตร ตามล�ำดับ (Table 1)
12-9-12 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ไม่ให้น�้ำชลประทาน (อาศัยน�้ำฝน) และปลูกอ้อย
บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อย ได้แก่ ความยาวล�ำ ขนาดเส้นผ่าน
พันธุข์ อนแก่น 3 ในชุดดินตาคลีให้ผลตอบแทนคุม้ ค่าแก่การลงทุน โดยให้คา่ BCR ศูนย์กลางของล�ำ จ�ำนวนล�ำต่อกอ จ�ำนวนล�ำต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตน�้ำหนัก
เท่ากับ 1.06 ในขณะที่กรรมวิธีอื่น ๆ ให้ค่า BCR ต�่ำกว่า 1.0
สด ความหวาน (Brix) ความหวาน (CCS) เก็บตัวอย่างดิน ที่ระดับ 0-20 และ
20-50 เซนติเมตร น�ำมาวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
วิธีด�ำเนินการ
วัดโดย pH meter ใช้อัตราส่วนดิน: น�้ำ เท่ากับ 1:1 อินทรียวัตถุวิเคราะห์ด้วยวิธี
ด�ำเนินการทดลองในชุดดินตาคลี (Loamy-Skeletal, Carbonatic, Isohyperthermic การของ Walkley and Black (1934) ฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ พืช โดยสกัด
Entric Haplustolls) เป็นดินร่วนปนเหนียว สีด�ำปนสีนำ�้ ตาลเข้ม และมีเม็ดปูนมาร์ล ดินด้วยน�้ำยาสกัด Bray II และวัดการเกิดสีตามวิธี molybdenum blue โดยใช้
ปนพบอยู่ท่ัวไปในเนื้อดินและตามผิวดิน ต�ำบลเขาชายธง อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัด spectrophotometer โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ โดยสกัดดินด้วย 1N Ammoนครสวรรค์ พิกัดที่ตั้งแปลงทดลอง 47P 653207E 1686978N ระยะเวลา nium Acetate, pH 7 และวัดด้วย Atomic Absorption Spectrophotometer
ด�ำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 - มกราคม 2561 วางแผนการทดลอง 		
ประสิท ธิภ าพการใช้น �้ำ ของอ้อ ย =
แบบ Split Plot จ�ำนวน 4 ซ�้ำ ปัจจัยหลัก การจัดการน�้ำและปุ๋ย 3 วิธี ได้แก่ 1.) 		
ปริมาณผลผลิต		
ปุ๋ยเคมี 12-9-12 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ไม่ให้น�้ำ (อาศัยน�้ำฝน) 2.) ปุ๋ยเคมี 129-12 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ให้น�้ำชลประทานแบบหยด 3.) ปุ๋ยเคมี 18-9-12 กก.
ปริมาณน�้ำที่อ้อยได้รับ (น�้ำฝน + น�้ำที่ให้เสริมตามความต้องการน�้ำของอ้อย)
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วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of variance) โดยใช้โปรแกรม
MSTAT-C แล้วน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบหาความแตกต่างทางสถิตโิ ดยใช้ Duncan’s
Multiple Range Test (DMRT) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%ขึน้ ไป
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยใช้ Benefit Cost Ratio (BCR)= ต้นทุน
ผันแปร (Cost) หารด้วย ก�ำไรสุทธิ (Benefit)

ภาพระบบการจัดการน�้ำ

ผลการศึกษาและวิจารณ์

คุณสมบัตขิ องดินทีท่ ำ� การศึกษา

ดินในพืน้ ทีท่ ำ� การทดลองชุดดินตาคลี เป็นดินร่วนปนเหนียว สีดำ� ปนสีนำ�้ ตาล
เข้ม และมีเม็ดปูนมาร์ลปนพบอยูท่ วั่ ไปในเนือ้ ดินและตามผิวดิน ผลการวิเคราะห์
ดินทีร่ ะดับความลึก 0-20 เซนติเมตร มีคา่ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 7.81 มีอนิ
ทรียวัตถุ 2.11 เปอร์เซ็นต์ มีฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ
มีโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ 85 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และทีร่ ะดับความลึก 20-50
เซนติเมตร มีคา่ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 7.83 มีอนิ ทรียวัตถุ 1.97 เปอร์เซ็นต์ มี
ฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ 4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้
75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การใช้ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ ส�ำหรับอ้อยปลูก คือ 12-9-12
กก.N-P2O5-K2O/ไร่ (Table 2)

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย

ในดินเหนียวชุดดินตาคลี เป็นดินร่วนปนเหนียว สีดำ� ปนสีนำ�้ ตาลเข้ม คุณสมบัติ
ของดินเป็นด่าง มีอนิ ทรียวัตถุสงู ฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ตำ�่ โพแทสเซียมทีแ่ ลก
เปลีย่ นได้สงู เมือ่ ปลูกอ้อยการจัดการธาตุอาหารและน�ำ้ ให้ความยาวล�ำของอ้อยปลูกที่
อายุเก็บเกีย่ ว ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใส่ปยุ๋ ไนโตรเจน 1.5 เท่าของอัตราแนะน�ำตาม
ค่าวิเคราะห์ดนิ 18-9-12 กก. N-P2O5-K2O/ไร่และให้นำ�้ ชลประทานแบบหยด ให้ความ
ยาวล�ำของอ้อยเฉลีย่ สูง 297 เซนติเมตร พันธุอ์ อ้ ย 3 พันธุ์ ให้ความยาวล�ำของอ้อย
ปลูก แตกต่างกันทางสถิติ อ้อยโคลน KK07-037 มีความยาวล�ำของอ้อยเฉลีย่ สูงสุด
339 เซนติเมตร ไม่พบปฏิสมั พันธ์ระหว่างการจัดการธาตุอาหารและน�ำ้ กับพันธุอ์ อ้ ย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำอ้อยปลูกทีอ่ ายุเก็บเกีย่ ว พบว่า การจัดการธาตุอาหารและ
น�ำ้ ให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำอ้อยปลูก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ พันธุอ์ อ้ ย 3 พันธุ์
ให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ไม่พบปฏิสมั พันธ์ระหว่างการ
จัดการธาตุอาหารและน�ำ้ กับพันธุอ์ อ้ ย (Table 3)สถิติ พันธุอ์ อ้ ย 3 พันธุ์ ให้ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางล�ำ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ไม่พบปฏิสมั พันธ์ระหว่างการจัดการธาตุอาหาร
และน�ำ้ กับพันธุอ์ อ้ ย (Table 3)

ภาพแสดงลักษณะหน้าตัดดิน (Soil Profile) ของชุดดินตาคล

การจัดการธาตุอาหารและน�ำ้ และพันธุอ์ อ้ ยให้จำ� นวนล�ำอ้อยปลูกทีเ่ ก็บเกีย่ ว ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ในแง่ของผลผลิต การจัดการธาตุอาหารและน�ำ้ ให้ผลผลิตอ้อย
ปลูก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่พบว่าพันธุอ์ อ้ ย 3 พันธุ์ ให้ผลผลิตอ้อยปลูก แตก
ต่างกันทางสถิติ โดยพันธุข์ อนแก่น 3 และอ้อยโคลน KK07-037 ให้ผลผลิตเฉลีย่
สูงสุด 19.14 และ 19.51 ตัน/ไร่ ไม่พบปฏิสมั พันธ์ระหว่างการจัดการธาตุอาหารและ
น�ำ้ กับพันธุอ์ อ้ ย (Table 4)
การจัดการธาตุอาหารและน�ำ้ และพันธุอ์ อ้ ยให้ความหวาน (Brix) ของอ้อยปลูกไม่
แตกต่างกันทางสถิติ แต่พบว่าพันธุอ์ อ้ ย 3 พันธุ์ ให้ความหวาน (Brix) ของอ้อยปลูก
แตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์ LK92-11 ให้ความหวาน (Brix) เฉลีย่ สูงสุด 22 ไม่พบ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างการจัดการธาตุอาหารและน�ำ้ กับพันธุอ์ อ้ ย ในแง่ของค่า CCS. ของ
อ้อยปลูกทีเ่ ก็บเกีย่ ว พบว่าการจัดการธาตุอาหารและน�ำ้ ให้ความหวาน (CCS.) ของอ้อย
ปลูก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่พบว่าพันธุอ์ อ้ ย 3 พันธุ์ ให้ความหวาน (CCS) ของ
อ้อยปลูก แตกต่างกันทางสถิตพิ นั ธุ์ LK92-11 ให้ความหวาน (CCS) เฉลีย่ สูงสุด 17
ไม่พบปฏิสมั พันธ์ระหว่างการจัดการธาตุอาหารและน�ำ้ กับพันธุอ์ อ้ ย (Table 5)

ภาพโคลน KK07-037

ภาพพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3

การจัดการธาตุอาหารและน�ำ้ และพันธุอ์ อ้ ยให้ผลผลิตน�ำ้ ตาลของอ้อยปลูกไม่แตก
ต่างกันทางสถิติ พันธุอ์ อ้ ย 3 พันธุ์ ให้ผลผลิตน�ำ้ ตาลของอ้อยปลูก แตกต่างกันทาง
สถิติ โดยพันธุข์ อนแก่น 3 ให้ผลผลิตน�ำ้ ตาลเฉลีย่ สูงสุด 3 ตัน/ไร่ ไม่พบปฏิสมั พันธ์
ระหว่างการจัดการธาตุอาหารและน�ำ้ กับพันธุอ์ อ้ ย (Table 6)
ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ของอ้อยปลูก เมือ่ ค�ำนวณประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ของ
อ้อยจากสัดส่วนระหว่างปริมาณผลผลิตต่อปริมาณน�ำ้ ทีอ่ อ้ ยได้รบั ทัง้ หมดตัง้ แต่ปลูก
ถึงเก็บเกีย่ ว พบว่า อ้อยโคลน KK 07-037 มีประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ในการสร้าง
ผลผลิตทัง้ ในสภาพน�ำ้ ฝนและน�ำ้ เสริมเฉลีย่ สูงสุด 10.16 กิโลกรัมผลผลิตต่อการใช้
น�ำ้ 1 มิลลิเมตร รองลงมาเป็นพันธุข์ อนแก่น 3 ซึง่ มีประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ในการ
สร้างผลผลิตทัง้ ในสภาพน�ำ้ ฝนและน�ำ้ เสริมเฉลีย่ 9.97 กิโลกรัมผลผลิตต่อการใช้นำ้�
1 มิลลิเมตร (Table 7)
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ภาพพันธุ์อ้อย LK92-11
ภาพพันธุ์อ้อย LK92-11

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์

การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน�ำ้ ธาตุอาหาร และพันธุท์ ่ี
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีด่ นิ ตืน้
ในดินเหนียวชุดดินตาคลี เป็นดินร่วนปนเหนียว
สีดำ� ปนสีนำ�้ ตาลเข้ม พบว่า เมือ่ วิเคราะห์สดั ส่วนรายได้ตอ่ การลงทุน (Benefit Cost
Ratio, BCR) พบว่า การใส่ปยุ๋ เคมี 12-9-12 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ไม่ให้นำ�้ (อาศัยน�ำ้
ฝน) และพันธุข์ อนแก่น 3 มีความเสีย่ งน้อยกว่าซึง่ ค่า BCR เท่ากับ 1.06 รายได้สทุ ธิ
11,951 บาทต่อไร่ มีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน (Table 8)

บทความนีไ้ ด้รบั รางวัลผูน้ ำ� เสนอภาคบรรยายดีเด่น ในงานการประชุมวิชาการ
อ้อยและน�ำ้ ตาลแห่งชาติ ปี 2561 วิจยั โดย คุณดาวรุง่ คงเทียน นักวิชาการเกษตร
ช�ำนาญการพิเศษ จากศูนย์วจิ ยั พืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจยั พืชไร่และพืชทดแทน
พลังงาน กรมวิชาการเกษตร

S

ugarcane 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

ภาพโคลน KK07-037

สรุปผล

ภาพพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3

การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน�ำ้ ธาตุอาหาร และพันธุท์ ่ี
เหมาะสมกับพืน้ ทีช่ ดุ ดินตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ การจัดการน�ำ้ และปุย๋ วิธกี ารต่าง
ๆ ให้ผลผลิตอ้อยปลูกไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่พบความแตกต่างระหว่างพันธุ์ โดย
อ้อยพันธุข์ อนแก่น 3 และโคลน KK07-037 ให้ผลผลิตเฉลีย่ สูงสุด 19.14 และ 19.51
ตัน/ไร่ และมีประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ในการสร้างผลผลิตทัง้ ในสภาพน�ำ้ ฝนและน�ำ้ เสริม
สูงสุดเฉลีย่ 9.97 และ 10.16 กิโลกรัมผลผลิตต่อการใช้นำ�้ 1 มิลลิเมตร พันธุL์ K92-11
มีประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ต�ำ่ ทีส่ ดุ ทัง้ ในสภาพน�ำ้ ฝนและน�ำ้ เสริมเฉลีย่ 6.97 กิโลกรัม
ผลผลิตต่อการใช้นำ�้ 1 มิลลิเมตร เมือ่ วิเคราะห์สดั ส่วนรายได้ตอ่ การลงทุน (Benefit
Cost Ratio, BCR) การใส่ปยุ๋ เคมี 12-9-12 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ไม่ให้นำ�้ (อาศัยน�ำ้
ฝน) และพันธุข์ อนแก่น 3 ให้ผลตอบแทนคุม้ ค่าแก่การลงทุน โดยให้คา่ BCR เท่ากับ
1.06 ในขณะทีก่ รรมวิธอี นื่ ๆ ให้คา่ BCR ต�ำ่ กว่า 1.0

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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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.

Methodology
The experiment was conducted on Takhli soil series (LoamySkeletal, 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.

Water use efficiency of cane =
Cane yield
Total water received (rainfall + supplemented water)
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).
Table 1 Weekly Rainfall, Sugarcane Evapotranspiration and Amount of Supplemented Water During 1-27
Weeks Farmer Field At Nakhon Sawan
Week

Kc of
plant cane

Weekly
Rainfall
(mm/week)

Ave.
Tmax
(oC)

Ave.
Tmin
(oC)

Evapotranspiration
(Etc)
(mm/week)

Date of
irrigation

Rainfed

Irrigate

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

Total

70.5

327.71

Amount of
Supplemented water
(mm)

22.68

324.61

386.61

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.
Depth (cm)

pH1:1

0-20
20-50

OM (%)

7.81
7.83

Avai. P (mg/kg)

2.11
1.97

Exch. K (mg/kg)

3
4

85
75

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).
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
Sugarcane
Cultivars/Clone

Stalk Length (cm) 		
12-9-12
Rainfed

Stalk Diameter (cm)

12-9-12
18-9-12
Average 12-9-12
Irrigation Irrigation
Rainfed

12-9-12
18-9-12 Average
Irrigation Irrigation

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
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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).

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
Sugarcane

Stalk Length (cm) 		
12-9-12
Rainfed

Cultivars/Clone

12-9-12
Irrigation

18-9-12
Irrigation

Stalk Diameter (cm)

Average

12-9-12
Rainfed

12-9-12
Irrigation

18-9-12
Irrigation

Average

2.64

KK07-037

334

345

338

339a

2.63

2.66

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

Average

291

292

297

293

2.59

2.64

2.67

2.63

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

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
Sugarcane

Stalk Length (cm) 		
12-9-12
Rainfed

Cultivars/Clone

Stalk Diameter (cm)

12-9-12
18-9-12
Average 12-9-12
Irrigation Irrigation
Rainfed

12-9-12
18-9-12 Average
Irrigation Irrigation

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
Sugarcane
Cultivars/Clone

Water use efficiency
12-9-12
Rainfed
(1,878.90 mm.)

12-9-12
Irrigation
(1,940.81 mm.)

10.02

10.86

9.60

10.16

7.17

6.18

7.57

6.97

10.22

9.71

9.99

9.97

9.14

8.92

9.05

9.03

KK07-037
LK92-11
KK 3
Average (a)

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)
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

Sugarcane
Cultivars Clone

KK07-037
LK92-11
KK 3
KK 07-037
LK 92-11
KK 3
KK 07-037
LK 92-11
KK 3

334

345

338

339a

2.63

2.66

2.63

2.64

229

243

237c

2.60

2.64

2.65

2.63

18-9-12 Irrigation

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

KK 07-037
LK 92-11
KK 3

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 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
Sugarcane
Cultivars/Clone

Sugar yield (ton/rai)

12-9-12
Rainfed

12-9-12
Irrigation

18-9-12
Irrigation

Average

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
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Income
(Baht/rai)

Benefit
(Baht/rai)

BCR
(%)

18.83
13.48
19.20

11,120
9,515
11,231

18,330
16,987
23,181

7,211
7,472
11,951

0.65
0.79
1.06

21.07
12.00
18.85

13,189
10,468
12,523

19,877
14,837
22,311

6,687
4,369
9,788

0.51
0.42
0.78

21.07
12.00
18.85

13,189
10,468
12,523

19,877
14,837
22,311

6,687
4,369
9,788

0.51
0.42
0.78

18.63
14.70
19.38

12,714
11,535
12,939

17,152
18,509
22,150

4,437
6,973
9,211

0.35
0.60
0.71

12-9-12 Irrigation

238

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

Cost
(Baht/rai)

12-9-12 Irrigation

LK92-11

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

Yield
(ton/rai)

12-9-12 Rainfed

KK07-037

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

18-9-12
Irrigation
(1,940.81 mm.)

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

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.
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