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พลังงานชีวภาพโลก
Bioethanol in Thailand, A Road 
Growth in Bioenergy Globally

Compact and Reliable Hydraulic 
Drive System 

 “สามารถเกษตรยนต์”
ชูรถตัดอ้อย SM-200 และ SM-200 Giant
คุณภาพระดับโลก ครองใจเกษตรไทย-เทศ
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ระดบัโลกวางใจ

“Samart Kasetyon”  
Promotes SM-200 & SM-200 Giant, World-Class 

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

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

EASIER OPERATION IMPROVED HARVEST QUALITY INCREASED PRODUCTIVITY  
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Dear Readers, 

Thailand’s in a marked departure from the nation’s stance since the 1980s, a global 
subsidy drama has forced Thailand to move closer to a float.  

The Thai government has tried to reform the sugar system to free up the industry for 
almost two years to float the domestic retail price and try to rise sugar industry to 
overhaul the sugar system of Thailand. Flip to find out more on page 18.

We are honored as the exclusive interview in this issue’s in the Hot Seat with Mr Samart 
Leethirananon and Ms Srinaul Leethirananon, Sales director of Samart Kaset Yont 
Part. Ltd., Share us about new harvesters SM-200 & SM-200 Giant, world-class Sugarcane 
harvesters for Thailand & Overseas markets. Flip to find out more.

Another highlight on “Special Insight” by Conutrol Instrument Services share us the 
knowledge How to reducing maintenance costs, improving reliability, & efficiency and 
Also, one the innovation from Robert Bosch Thailand about the compact and reliable 
hydraulic drive system in the sugar mill.

Case IH Thailand released of the Austoft 8010 and 8810 models is a major update to 
Case IH product offers a full range of harvesting equipment for all types of sugarcane 
cultivation. 

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

Cheerios!

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

ลดต้นทนุค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษา โดยเพ่ิมประสิทธภิาพและความเชือ่ม่ัน

Case IH อพัเกรด Austoft® ซีรส์ี 8000 พร้อมเปิดตัวสองรุ่นใหม่

“มติรผล”ยดึตลาดคาร์บอนฯ ใช้ชวีมวลกูโ้ลกพ้นความร้อนลดปล่อย CO
2

ไบโอเอทานอลในไทย หนทางสูก่ารเติบโตวงการพลังงานชวีภาพโลก

เร่งแก้ปัญหาเอทานอลอนิเดยี

Granbio แก้อุปสรรคทางเทคนคิและกฎหมายส�าหรบัโรงงาน 
ผลติเอทานอลเซลลโูลสในบราซิล

ผูผ้ลติเอทานอลย�า้ 12 ปี ช่วยไทยลดน�าเข้าน�า้มัน 1.6 แสนล้านบาท

“สามารถเกษตรยนต์” ชูร่ถตดัอ้อย SM-200 คุณภาพระดบัโลก 
ครองใจเกษตรไทย-เทศ

Compact and Reliable Hydraulic Drive System

Reducing Maintenance Costs, Improving Reliability, & Efficiency
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Mitr Phol’s Ethanol Defies ASEAN, Expanding Production 
Line to Pharmaceutical and Chemical Industries

มิตรผลเอทานอลผงาดเวทีอาเซียน เล็งขยาย
ไลน์ผลิตป้อนอุตสาหกรรมยา-เคม

มิ ตรผล หนนุเอทานอลต่อยอดสร้างมลูเพ่ิมมากขึน้ เร่งยกเลกิแก๊สโซฮอล์ 91 พร้อมขยายก�าลงัการผลิต
ทะลุ 410 ล้านลิตร ปี62สวนกระแสโอเวอร์ซัพพลาย ดันส่งออกจีน-เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น

นายสกล แสงอรุณ ผู้อ�านวยการศูนย์เอทานอล 
บรษิทั มิตรผล จ�ากดั กล่าวว่า แม้ว่าภาพรวมราคาเอทา
นอลในประเทศมแีนวโน้มทรงตัว แต่ทศิทางการเตบิโต
ของการใช้เอทานอลของตลาดในประเทศมแีนวโน้มเพิม่
ขึน้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายทีร่ฐับาลส่งเสรมิ 
สามารถน�ามาผลติเป็นสารตัง้ต้นให้เกดิมูลค่าเพิม่ได้อีก
มาก ดังนั้น รัฐบาลไม่ควรลดสัดส่วนเอทานอล

ทศิทางการการใช้เอทานอลในตลาดเพิม่ขึน้ โดย
เฉพาะในอตุสาหกรรมเป้าหมายทีรั่ฐบาลส่งเสรมิในเกดิ
การลงทุนรอบใหม่ บริษัทจึงมีแผนจะศึกษาความเป็น
ไปได้ในการขยายก�าลังการผลิต ผลิตภัณฑ์เอทานอล
เกรดพิเศษ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์ทาง
เคมี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ตามนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 และบริษัทเสนอภาครัฐให้ยกเลิกการใช้
แก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อไปส่งเสริมเอทานอลมากขึ้น อาจ
ปรับให้เป็น E20 และ E85 โดยไม่ควรลดสัดส่วน
การใช้เอทานอล

โดยในส่วนของบรษิทัมติรผลคาดการณ์ปี 2562 
จะขยายก�าลังผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นอีกเป็น 410 ล้าน
ลิตรต่อปี จากปีนีท้ี ่391 ล้านลติรต่อปี โดยจะเป็นการ
ขยายก�าลังการผลิตเพื่อการส่งออกในสัดส่วนที่มาก
ขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบราคากากน�้าตาล มันส�าปะหลัง
ทีค่่อนข้างลดลงส่งผลให้เกดิโอเวอร์ซัพพลายซ่ึงยงัใกล้
เคียงกับปีที่แล้ว

“กลุ่มมิตรผลมีวัตถุดิบผลิตพลังงานของตัวเอง
ท�าให้ต้นทุนต�่า จึงเตรียมขยายก�าลังผลิตเพื่อการส่ง
ออกมากขึน้ ในตลาดจีน เกาหลใีต้ ญีปุ่น่ รวมถึงเพือ่น
บ้านอาเซียน โดยต้องดูช่วงราคาที่เหมาะสม”

ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท 
มิตรผล ไบโอฟูเอล จ�ากัด ในกลุ่มมิตรผลมี 4 แห่ง 
ประกอบด้วยโรงงานเอทานอลภูเขียว ก�าลังการผลิต 

I 
n favor of use of ethanol, Mitr Phol Group will 

quickly abandon gasolhol 91 and expand its 

production of ethanol to reach 410 million liters 

per year. Bucking the oversupply trend, the 

company is now promoting an export to China, 

South Korea and Japan.

The director of Ethanol Center of Mitr Phol 
Group Mr. Sakol Saeng-arun said that, although 
the overall price of ethanol in Thailand tended 
to be stable, domestic use of ethanol seemed 
to increase, especially some target industries 
promoted by the Thai government. As ethanol 
can serve as a precursor substance that adds 
more value, the government should not reduce 
its proportion.

คณุสกล แสงอรุณ พร้อมทมีงาน บริษทั มติรผลไบโอฟูเอล จ�ากดั (สพุรรณบรุ)ี และบริษัท แม่สอดพลงังานสะอาด จ�ากดั ได้เดนิทางไปเข้าร่วม
งานมอบรางวลั ASEAN Energy Awards 2018 เมือ่ 29 ตลุาคม 2561 ณ ประเทศสงิคโปร์ โดย Mr. Dato Lim Jock Hoi ต�าแหน่งเลขาธกิาร
อาเซยีน เป็นผู้มอบรางวัล

นายสกล แสงอรุณ ผูอ้�านวยการศูนย์เอทานอล บริษทั มติรผล จ�ากดั

500,000 ลติรต่อวนั โรงงานเอทานอลกาฬสนิธุ ์ก�าลัง
การผลิต 230,000 ลิตรต่อวัน โรงงานเอทานอลด่าน
ช้าง ก�าลงัการผลติ 200,000 ลติรต่อวนั และแม่สอด
พลังงานสะอาด จ�ากัด ก�าลังการผลิตวันละ 230,000 
ลิตรต่อวัน รวมก�าลังการผลิตทั้งหมดมี 1.1 ล้านลิตร
ต่อวัน หรือ 380 ล้านลิตรต่อปี ถือเป็นผู้ผลิตอันดับ 
1 ในอาเซียน

ในปีนีบ้รษิทัได้รบัรางวลัชนะเลศิ ในเวท ีASEAN 
Energy Award 2018 ครัง้ที ่18 ทีป่ระเทศสงิคโปร์ ใน
โครงการเชือ้เพลงิชีวภาพ ประเภทพลงังานทดแทน จาก
การน�าเทคโนโลยจีากประเทศฝร่ังเศสท่ีมปีระสิทธภิาพ 
และประหยัดพลังงานเข้ามาใช้ในโรงงาน สามารถลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 127,000 ตนัต่อ
ปี ซึง่ถอืเป็นนโยบายหลกัในการดแูลสิง่แวดล้อมเพือ่ให้
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

Concerned with the increasing use of ethanol 
in Thai markets, particularly target industries 
boosted by the government for the upcoming 
round of investment, the big sugar manufacturer 
of Thailand is exploring possibilities to expand 
and strengthen its manufacture of specially 
graded ethanol products for pharmaceutical 
and chemical industries to facilitate new kinds 
of industrial business according to the Thailand 
4.0 policy. In addition, the company has already 
proposed public sectors to use more ethanol 
instead of gasohol 91, with possibility to upgrade 
it to E20 and E85.

In terms of Mitr Phol Group, ethanol production 
will increase from 391 million liters in 2018 to 410 
million liters in 2019. Simply speaking, production 
capacity will be boosted for more proportion 
of export. Because prices of raw materials like  
molasses and cassava seem to drop, their 
oversupply is as inevitable as in the previous 
year.

“Mitr Phol Group has its own raw materi-
als to produce energy, resulting in low cost of 
production. Consequently, we are preparing to 
strengthen production capacity for more export 
to China, South Korea, Japan and ASEAN member 
countries. Still, we need to consider appropriate 
price range,” said Mr. Sakol.

Currently, the ethanol factory of Mitr Phol Biofuel 
Co. Ltd. under supervision of Mitr Phol Group is 
located in Phu Khiew, Kalasin, Dan Chang and Mae 
Sod. The first factory’s ethanol production capacity 
is 500,000 liters per day; the second’s 230,000 
liters per day; the third’s 200,000 liters per day; 
the last one’s 230,000 liters per day. In total, all the 
four factories are able to produce 1.1 million liters of 
ethanol per day, an equivalent to 380 million liters 
per year, the amount that ranks the company the 
first manufacturer of ethanol for ASEAN.

In 2018, Mitr Phol Group won the first prize for 
the 18th ASEAN Energy Award 2018 in Singapore 
for the category of renewable energy under the 
biofuel project. It was praised by introducing an 
effective and energy-saving technology from 
France to its factories, reducing emission of 127,000 
tons of carbon dioxide per year. Such is a major 
policy on environmental care to live sustainably 
with local community.

Regional News
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KTIS Presents “Farmvestment” 
Business Plan for Inequality Reduction

KTIS เสนอแผนธรุกจิ  

ฟาร์มเวสต์เมนท์ โมเดลลดเหลือ่มล�า้
F 

armvestment โมเดลธรุกจิรางวลัชนะเลศิในโซ
เชียลเอนเตอร์ไพรส์ คอนเฟอเรนซ์ (SECON 

2018) จากยูเอ็น สะท้อนแนวคิด “ศิรพัทธ์ ศิริวิริยะ
กลุ” ทายาทรุ่น 4 ของเกษตรไทยอนิเตอร์เนชัน่แนล ชู
การ์ คอร์ปอเรชัน่ ธรุกจิน�า้ตาลรายใหญ่ในประเทศไทย
ทีไ่ม่ได้มุ่งหวงัผลก�าไรเพยีงอย่างเดยีว แต่มุง่ทีจ่ะท�าให้
สังคมดีขึ้นด้วย

K 
aset Thai International Sugar (KTIS) 

Corporation introduced Farmvestment, 

an award-winning business model from United 

Nations’ Social Enterprise Conference (SECON) 

2018, aiming to obtain more profit and improve 

society, announced Mr. Sirapat Siriwiriyakul, 

one of the 4th generations of the biggest sugar 

manufacturer in Thailand.

คณุศริพัทธ์ ศริิวริิยะกุล ทายาทรุ่น 4 ของบริษัท เกษตรไทย 
อนิเตอร์เนชัน่แนล ชกูาร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)

SECON เป็นโครงการประกวดแผนธุรกิจในรูปแบบ
ของโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม 
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามความถนัดและความสนใจ แต่
ไม่ได้ลงรายลึกในรายละเอียด เน้นคอนเซปต์ วิธีการคิด
และผลกระทบในวงกว้างที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ระยะเวลา 4-5 
ชั่วโมงในการท�าแผนธุรกิจ

โครงการฯ ยังก�าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาเป็น
ทีม ประกอบด้วย 3 ภาคส่วนคือ ภาคเอกชน ภาครัฐและ
เอ็นจีโอ ในส่วนของ Farmvestment สมาชิกประกอบด้วย 
ตัวแทนจากสถาบนัวจิยัเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (ทดีอีาร์
ไอ) ยูเนสโกและบริษัทที่ปรึกษาในฐานะภาคเอกชน

ส�าหรับ Farmvestment ท�าหน้าที่คล้ายกับตลาดซื้อ
ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าออนไลน์ โดยการเสาะหาชุมชน
เกษตรกรทีม่คีวามพร้อมจะเข้าร่วมโครงการ จากน้ันจะเข้าไป
ท�าการอบรมให้ความรู้และเงินลงทุน ซึ่งมาจากผู้บริโภคใน
ลักษณะคล้ายคราวด์ฟันดิ้งผ่านแอพพลิเคชั่น

เบื้องต้นเลือกผลไม้ 2-3 ชนิดเป็นสินค้าน�าร่อง หนึ่ง
ในนั้นคือ สตรอว์เบอร์รี่ ให้ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าเกษตรล่วง
หน้า เช่น จ่ายเงิน 1,000 บาทได้ 4 กิโลกรัม แม้ราคาไม่
ต่างจากหน้าแผง แต่สิ่งที่ได้รับคือ ผลไม้ปลอดสารพิษส่ง
ตรงจากสวนถึงมือผู้ซื้อ และได้ช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจะมี
รายได้เพิ่ม 50% เพราะตัดพ่อค้าคนกลาง

“เป้าหมายในการสร้างธุรกิจ มีความชัดเจน คือ ไม่
มุ่งเน้นก�าไรสูงสุด แต่การสร้างรายได้นั้นมีขึ้นเพื่อเพิ่มผล
ประโยชน์ของสังคม สิ่งแวดล้อมและการเงินไปพร้อมๆ กัน 
โซเชียลเอนเตอร์ไพรส์จึงเป็นค�าตอบท่ีอยู่ตรงจุดในการเข้า
มาช่วยเหลือชุมชน ส่ิงแวดล้อมและสังคม ขณะเดียวกัน
มีรายได้ให้กับองค์กรอยู่ได้ และช่วยลดความเหล่ือมล�้าใน
สังคม”ศิรพัทธ์ กล่าว

นอกจากนี้ 2 ปีที่ผ่านมาได้ท�าบรรจุภัณฑ์เพื่อส่ิง
แวดล้อมจากชานอ้อยโดยชูแนวคิดรักษ์โลกมาเป็นจุดขาย 
ภายใต้การดูแลของบริษัทย่อย EPPCO ตลาดหลักอยู่ใน
ยุโรปและสหรัฐ เนื่องจากให้ความส�าคัญอย่างมากเรื่องสิ่ง
แวดล้อม อีกส่วนคือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงจีน 
ไทย ทีใ่ห้ความส�าคญัเรือ่งบรรจภุณัฑ์ทีด่ต่ีอสขุภาพ จงึต้อง
ใช้แบรนด์แตกต่างกันเพื่อความชัดเจน

ตลาดในยุโรปและสหรัฐให้ความใส่ใจปัญหาเหล่า
นี้ เช่นเดียวกับประเทศไทยในปัจจุบันจะเห็นหลายหน่วย
งานเริ่มมีมาตรการแบนพลาสติก จึงเป็นโอกาสส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้
บริโภคได้ทดลองใช้

ศริพทัธ์ ในฐานะผูบ้รหิารคนรุน่ใหม่ของธรุกจิครอบครวั 
กล่าวว่า เป้าหมายส�าคญัการสร้างแบรนด์ KTIS ในอนาคต 
จะไม่หยุดแค่น�้าตาลแต่จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมามากขึ้น 
ปัจจบัุนรายได้ของกลุ่มประมาณ 20,000 ล้านบาท สดัส่วน
หลกั 70% มาจากน�า้ตาล ดงันัน้ ความท้าทายของผูบ้รหิาร
เจนเนอเรชัน่วายจึงเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่จากผลติภณัฑ์ที่
ไม่ใช่น�้าตาลมากขึ้น

เนื่องจากธุรกิจน�้าตาลก�าไรน้อย มีความผันผวนมาก 
ประกอบกับติดปัญหาและข้อจ�ากัดหลายอย่าง โดยเฉพาะ
การขยายพื้นที่ปลูกอ้อย จึงต้องเปลี่ยนมาเน้นการสร้าง
มูลค่าจากธุรกิจที่ไม่ใช่น�้าตาลมากขึ้น ด้วยการต่อยอดจาก
ผลพลอยได้ที่ได้จากการผลิตน�้าตาล เช่น จาน ชามจาก

“เหตผุลทีไ่ด้รบัรางวัลชนะเลศิอาจเป็นเพราะไอเดยีมี
ความเป็นได้จรงิและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยจะสามารถ
ช่วยเกษตรกร 1,000 คนให้มีรายได้เพิ่ม ทั้งยังสะท้อนถึง
กระบวนการทางความคิด (Mindset) ของผู้บริหารรุ่นใหม่
ของกลุม่ KTIS ทีใ่ห้ความส�าคญัด้านเกษตรกรรมทีถ่กูปลกู
ฝั่งอยู่ในสายเลือดตั้งแต่สมัยคุณปู่ กลายเป็นแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาโมเดลธุรกิจนี้”

ธุรกิจปรับสังคมเปลี่ยน

แตกไลน์ลดความเสี่ยง

SECON is a competition of business plans in 
the form of social enterprise with an objective to 
solve social problems or develop a society, local 
community or environment of the participants’ 
interest and expertise. It does not focus on details, 
but emphasizes on concepts, ways of thinking and 
wide impact on the public. The participants were 
supposed to complete the business plan within 
4 or 5 hours.

The event specified a group of participants, 
all of whom obligatorily come from public and 
private sectors as well as an NGO. In terms of 
the participants for the Farmvestment, the group 
members belong to Thailand Development  
Research Institute (TDRI), the UNESCO and a 
private consultant company.

The Farmvestment functions as an on-line 
market for selling and purchasing agricultural 
products in advance. It starts by seeking for  
local agricultural communities to take part in the  
project. Then, the participating communities will be 
trained and given some investment budget from 
consumers in the similar form to cloud funding via 
an on-line application.

Initially, a couple of fruits including strawberry 
were chosen as a pioneer which consumers could 
place an order. For instance, they could pay 1,000 
Baht for 4 kilograms of fruit. Even though the price 
does not differ from the one of a product stall, what 
consumers will get is organic and chemical-free 
products directly from the sellers. Doing so will help 
local farmers to earn 50% more income thanks to 
no interference of middlemen.

As a new executive, Mr. Sirapat said that the 
future goal for KTIS’ brands would not stop at 
sugar, but more products. At present, the company 
is gaining around 20,000 million Baht, the major 
proportion equivalent to 70% of which came 
from sugar. So, challenges for executives of the Y  
generation are added values for non-sugar 
products.

Because sugar business makes little profit and 
suffers from much instability, many problems and 
limitations, particularly increasing areas of sugar 
cane plantation, non-sugar products should be 
concentrated by topping up by-products made of 
sugar, such as plates or bowls made of bagasse, clean 
energy, vitamin or calcium added sugar, among 
others. However, market surveys and business 
possibilities should be carried out beforehand.

“In the next 2 years, a start-up business will 
probably be spin off by inviting creative people 
to work with us. The organization structure of the 
company may be different from now, but it will be 
able to strengthen the existing business in the form of 
topped-up agricultural by-products for sustainability. 
As they are high value innovations, they can function 
as raw materials for skincare, cosmetic or bioplastic 
products,” concluded Mr. Sirapat.

Changed Business Affects Society

More Product Line to Minimize Risks

“The reason why we won the award is because 
our idea is practical and impacts the public widely 
as the model may be able to help 1,000 farmers to 
earn more. Besides, it reflects the mindset of KTIS’ 
young executives who have been concerned with 
agriculture since the older generations. Such was 
an inspiration for the model,” said Mr. Sirapat.

ชานอ้อย พลังงานสะอาด หรือการท�าน�้าตาลท่ีมีลักษณะ 
พิเศษ อาทิ น�้าตาลใส่วิตามินหรือแคลเซียม แต่ต้องศึกษา
ตลาดและความเป็นไปได้เชิงธุรกิจก่อน

“ในอีก 2 ปีข้างหน้ามีความเป็นไปได้ว่าจะสปิน-ออฟ
เพือ่ท�าธรุกจิสตาร์ทอพั โดยดึงคนทีม่ไีอเดีย มคีวามสามารถ
ท�างาน โครงสร้างบริษัทไม่ได้เป็นรูปแบบเดิม แต่สามารถ
น�าไปช่วยเสริมธุรกิจเดิมได้ในรูปแบบการต่อยอดจากบาย
โปรดักส์ทางการเกษตรเพือ่ความยัง่ยนื เนือ่งจากเป็นสนิค้า
นวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง อาทิ การน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิต
สกินแคร์ เครื่องส�าอาง ไบโอพลาสติก”

“The objective of our model is clear. It does 
not emphasize on high profit, but more income 
of local farmers and social and environmental 
interest. The social enterprise is the right answer 
that assists local communities, environment and 
society while business companies can sustain 
themselves and social inequality is reduced,”  
addressed Mr. Sirapat.

In addition, the company has for the past two 
years invented an environmentally friendly package 
made of bagasse to promote the world saving 
under supervision of the subsidiary EPPCO. The 
main target group is in Europe and America, where 
environment is of high concern, apart from China 
and Thailand, where healthy packages are becoming 
important.

Similar to European and American markets, 
Thailand’s organizations are formulating a ban 
against plastic use. This is a good opportunity for 
an alternative and environmentally friendly product 
for consumers.
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Cheaper Refined Sugar In Sarawak After F&B 
Manufacturers Allowed To Import Raw Sugar

น�้าตาลทรายขาวมาเลเซีย ราคาถูกลงหลัง
อนุญาตให้ผู้ผลิต F&B น�าเข้าน�้าตาลทรายดิบ 

รั ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าภายในและผู้บริโภค จงเชียงเฉินกล่าวว่าราคาน�้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ในประเทศคาดว่าจะมรีาคาทีถ่กูลงภายหลงัจากทีก่ระทรวงฯ อนมุตัใิบอนญุาตน�าเข้าน�า้ตาลทรายดบิให้แก่
บริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (F&B)

เขากล่าวว่ากระทรวงได้อนมุติัใบอนญุาตน�าเข้าให้
แก่บรษิทัผูผ้ลติอาหารและเคร่ืองดืม่ในซาราวกัเพือ่น�าเข้า
น�า้ตาลทรายดบิในตลาดเปิด ได้แก่ ไทย เวยีดนาม และ
บราซลิ เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วเมือ่ธนัวาคมทีผ่่านมา

“เป็นครัง้แรกท่ีบรษิทัได้รบัใบอนญุาตจากซาราวัก 
ซึ่งเป็นการยุติการผูกขาดการน�าเข้าน�้าตาลทรายดิบ
และธุรกิจโรงงานน�้าตาลในมาเลเซีย” เขากล่าวกับ
ผู้สื่อข่าว

จงกล่าวว่า นอกจากนี้แล้วบริษัทผู้ผลิตอาหาร
และเครื่องดื่มอีกสองแห่งในรัฐยังได้ย่ืนขออนุญาต
น�าเข้าน�้าตาลทรายดิบด้วยเช่นกัน “กระทรวงการค้า
ภายในและผู้บริโภคจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาใบ
สมัครเร็ว ๆ นี้” เขากล่าว

จงกล่าวว่าเขาคาดว่าราคาน�า้ตาลทรายขาวบริสุทธิ์
ในซาราวกัจะลดลงต�า่กว่า 2 รงิกติมาเลเซียต่อกโิลกรัม
ในครึ่งปีแรกของปีหน้าเทียบกับ 2.70 ริงกิตมาเลเซีย
ในปัจจุบัน

“ราคาน�า้ตาลทรายดบิปัจจุบนัอยูท่ี่ประมาณ 1.10 
รงิกติมาเลเซยีต่อกโิลกรัมและหลงัจากผ่านกระบวนการ
ผลติของโรงงานราคาอาจเพิม่ข้ึน 50 ถึง 60 เซน็ต์ต่อ
กิโลกรัม” เขากล่าว

เขากล่าวว่าการลดลงของราคาน�้าตาลทรายขาว
บริสุทธ์ิจะช่วยลดราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องใช้
น�า้ตาลทรายขาวบริสทุธิเ์ป็นหนึง่ในส่วนผสมหลัก

เขากล่าวว่ารัฐซาราวกัและซาบะฮ์ต้องการน�า้ตาล
ทรายขาวบรสิทุธิจ์�านวน 140,000 เมตรกิตันต่อปีเมือ่
เทยีบกบัคาบสมทุรมาเลเซยีทีต้่องการน�า้ตาลทรายขาว
กว่า 1 ล้านตัน

เขากล่าวว่าท้ังสองรัฐของหมู่เกาะบอร์เนียวได้
น�้าตาลทรายดิบมาจากบริษัทสามแห่งท่ีควบคุมธุรกิจ
โรงงานน�้าตาลในมาเลเซีย

“สิง่นีอ้ธบิายได้ว่าท�าไมน�า้ตาลทรายดบิและน�า้ตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ในทั้งสองรัฐจึงขายได้ในปริมาณที่สูง
กว่า” เขากล่าว

จงให้ค�าแนะน�าแก่บรษิทัผูผ้ลติอาหารและเครือ่ง
ดื่มจากซาราวักให้ย่ืนขอใบอนุญาตน�าเข้าให้เขาหรือ
ผู้อ�านวยการกระทรวงการค้าภายในและผู้บริโภคของ
รัฐ นายเดทุก สแตนลี่ แท็น

เขากล่าวว่าพวกเขาได้ส่งตรงใบสมัครดังกล่าว
ไปยังส�านักงานใหญ่ของกระทรวงในปุตราจาย

D 
eputy Minister of Domestic Trade and 

Consumer Affairs Chong Chieng Jen 

today said that the price of refined sugar is 

expected to be cheaper in the state after the 

ministry approved a food and beverages (F&B) 

manufacturing company the licence to import 

of raw sugar.

He said the ministry has already given 
import permit to a Sarawak F&B manufacturing 
company last December  to import raw sugar 

in the open market, including Thailand, Vietnam 
and Brazil.

“It is the first company to be given the  
permit from Sarawak, thereby breaking the 
monopoly in the import of raw sugar and 
sugar refinery business in Malaysia,” he told 
reporters.

Chong said another two F&B manufacturing 
companies in the state have also applied for the 
permit to import raw sugar.

“The Ministry of Domestic Trade and 
Consumer Affairs will meet soon to consider the 
applications,” he said.

Chong said he expects the price of refined 
sugar in Sarawak to drop to less than RM2 per 
kilo in the first half of next year against RM2.70 
currently.

“The current price of raw sugar is about 
RM1.10  per kilo and after the refinery processing, 
the price may increase by 50 to 60 sen per 
kilo,” he said.

He said the drop in refined sugar price will 

help reduce the prices of food and beverage 
products which requires refined sugar as one of 
its main ingredients.

He said Sarawak and Sabah needs 
140,000 metric tonnes of refined sugar per 
year compared to over one million metric tons 
for peninsular Malaysia.

He said the two Borneo states get their 
supply of raw sugar from three companies 
which control the sugar refinery business in 
Malaysia.

“This explains why raw and refined sugar 
is sold higher in the two states,” he said.

Chong advised F&B manufacturing 
companies from Sarawak to submit their 
applications for an import permit to him or 
the director of the state Domestic Trade and 
Consumer Affairs Datuk Stanley Tan.

He said they submit their applications direct 
to the ministry’s headquarters in Putrajaya.

Chong said he expects the price of refined sugar in Sarawak to drop to less than RM2 per kilo in the first half of 
next year against RM2.70 currently. — Picture by Shafwan Zaidon
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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

Max. Allowable Load

M
in. Tensile Strenght

Ultra Super Chain

Super Chain

RS-HT Chain

Super-H 
Chain

RS Roller Chain

CTH INFO
(guide only)

Template
(guide only)

C  
M 
Y  
K 

Cyan

Magenta

Yellow

Black



ฟิลิปปินส์ก�าหนดเพดานราคาสูงสุดน�้าตาล
Philippines Sets Price Cap On Sugar

เอสอาร์เอก�าลังผลักดันราคาขายปลีกท่ีแนะน�า  
(เอสอาร์พี) ส�าหรับน�้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ให้อยู่ที่ 50  
เปโซต่อกิโลกรัมและราคาน�้าตาลทรายแดงให้อยู่ที่ 45  
เปโซต่อกิโลกรัม

ณ วนัที ่29 ธนัวาคม ราคาขายปลกีเฉลีย่ของน�า้ตาล
ทรายดบิอยูท่ี่ 55.45 เปโซต่อกโิลกรมั ในขณะทีน่�า้ตาลทราย
ขาวบรสุิทธิจ์ะมรีาคาเฉลีย่อยูท่ี ่65.08 เปโซต่อกโิลกรมั 

ผู้บรหิารอาร์เอสเอ นายเฮอร์เมเนกลิโด อาร์. เซเรฟิก้า 
(Hermenegildo R. Serafica) กล่าวว่าหน่วยงานของเขาพร้อม
ทีย่อมรบัต้นทนุการผลติและการขนส่งน�า้ตาลไปยงัตลาดภายใน
ประเทศตามกฎเกณฑ์ทีก่ระทรวงวชิาการเกษตร (กวก.), กระทรวง
การค้าและอุตสาหกรรม (กคอ.) และกระทรวงการคลงั (กค.) 
แนะน�าในการก�าหนดราคาขายปลีกเอสเอาร์พใีห้กบัน�า้ตาล

เม่ือเดอืนทีแ่ล้วเอมิลโิอ ยโูล ทร ี(Emilio Yulo III) 
สมาชกิคณะกรรมการเอสอาร์เอ กล่าวว่าราคาขายปลกีน�า้ตาล
ทีพุ่่งสงูข้ึนควรถกูประนามว่าเป็น “การค้าก�าไรเกนิควร” และ
เป็น “ความรับผิดชอบ” ของ กคอ. ในการแก้ไขปัญหานี้ 

เขาชีใ้ห้เหน็ว่าในขณะทีร่าคาขายปลกีน�า้ตาลยงัคงอยูใ่น
ระดบัสงู ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หน้าโรงงานกลบัปรบัตวัลดลง
ในช่วงสัปดาห์ทีผ่่านมา

“เราต้องการท่ีจะก�าหนดราคาขายปลกีน�า้ตาล เราถกู
ต�าหนิอย่างไม่ยุติธรรมเรื่องราคาน�้าตาลว่าผู้ผลิตท�าเงินได้
เป็นจ�านวนมาก แต่ความจรงิกค็อืเรากแ็ค่พออยูไ่ด้เท่านัน้” 
ยโูลกล่าว

ในรายงานข่าวก่อนหน้านี้ ยูโลยังได้วิพากษ์วิจารณ์
เลขาธิการกระทรวงการค้า นายรามอน โลเปซ ที่มักพูด
ถงึการน�าเข้าอยูเ่สมอราวกบัว่าเป็นทางออกของปัญหาราคา
ต้นทุนน�า้ตาลทีส่งูขึน้

มกีารออกมาวพิากษ์วจิารณ์กันอย่างหนกัในบรรดาผู้
แปรรปูและผูผ้ลิตอาหารภายในประเทศถงึการน�าเข้าน�า้ตาลที่
เพิม่มากขึน้ รวมทัง้การทีร่ฐับาลระงบัการร่างกฎหมายการปฏริปู
ภาษเีร่งด่วน (เทรน (TRAIN)) ในระยะทีส่องทัง้หมด

เทรน (TRAIN) เป็นการปฏิรปูภาษคีรัง้แรกท่ีฟิลปิปินส์
ได้น�ามาใช้ในเป็นเวลาหลายปี

ภายใต้การปฏิรปูภาษหีนึง่ปี ภาษสีรรพสามติส�าหรับ
น�า้มนัเบนซนิเพิม่ข้ึนเป็น 4.35 เปโซต่อลติรในปี 2561 และ
คาดว่าจะเพิม่ข้ึนเป็น 9 เปโซต่อลติรในปีนี ้และเพิม่ข้ึนเป็น 
10 เปโซในปี 2563

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสมาคมสมาพันธ์ผู้ผลิต
น�า้ตาล (คอนเฟด (CONFED)) ซึง่เป็นกลุม่ผูผ้ลติน�า้ตาลราย
ใหญ่ท่ีสดุในฟิลปิปินส์ ชีใ้ห้เหน็ว่าเช้ือเพลงิเป็นส่วนประกอบ
ที่มีต้นทุนสูงท่ีสุดในการผลิตน�้าตาลตั้งแต่ “เร่ิมต้นจนส้ิน
สุด” กระบวนการ

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน�้ามันเชื้อเพลิงได้ท�าให้
ต้นทุนการผลติเพ่ิมสงูขึน้อย่างมาก

ในขณะเดยีวกนัประธานโรเบอร์โต อามอเรสของห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลองค์การผู้ผลิตและส่งออกอาหาร
ของฟิลปิปินส์ (ฟิลฟเูดก็ซ์ (Philfoodex)) กล่าวว่าก่อนหน้า
นีพ้วกเขาควรจะได้รบัอนุญาตให้น�าเข้าน�า้ตาลโดยตรงมากถงึ 
100,000 เมตรกิตนั เพือ่“สร้างสมดลุ” ระหว่างอตุสาหกรรม
ทีไ่ด้รับผลกระทบจากต้นทนุของสนิค้าท่ีอยูใ่นระดบัสงู

“เราได้ขอให้เอสอาร์เออนญุาตให้มีการน�าเข้าน�า้ตาลเพ่ือ

ห 
น่วยงานก�ากับดูแลน�้าตาลหรือเอสอาร์เอ (Sugar 
Regulatory Administration: SRA) ได้ก�าหนด

ราคาสูงสุดให้กับน�้าตาล ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ดูเหมือนจะเป็น
ไปเพือ่ยตุกิารค้าก�าไรเกนิควรในตลาดท้องถิน่ โดยเฉพาะเมือ่
ราคาหน้าฟาร์มของสารให้ความหวานมีราคาที่ต�่า

การแปรรปูในระดบัทีจ่�ากดัเนือ่งจากมรีาคาถกูกว่า เราไม่ได้ขอ
มากเกนิไป เราไม่ต้องการทีจ่ะแข่งขนัและแทนทีอ่ตุสาหกรรม
น�า้ตาลรวมถงึปลดคนงานโรงงานน�า้ตาลออก เราเป็นหน่ึงเดยีว
กบัคนงานโรงงานน�า้ตาล” อามอเรสกล่าว

“หากเราไม่สามารถแปรรปูได้ เราจะถกูบบีบงัคบัให้
ต้องปลดคนงานของเราออกด้วย” อามอเรสกล่าวเสรมิ

ฟิลฟเูดก็ซ์  (PhilFoodex) ประกอบด้วยผูผ้ลิตและผู้
ส่งออกอาหารขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จ�านวน 
12,000 ราย

เซราฟิก้ากล่าวว่าในตอนนี้ ราคาของน�้าตาลยังคง 
“ยติุธรรมส�าหรบัทกุคน” แต่หน่วยงานกก็�าลงั “เฝ้าตดิตาม
ตลาดอย่างใกล้ชิด” ด้วยเช่นกนั

T 
he Sugar Regulatory Administration 

(SRA) has set an ideal price cap on 

sugar, a move seen to stop profiteering in the 

local market, especially when farmgate prices 

for the sweetener are low.

SRA is pushing for a suggested retail price 
(SRP) of P50 per kilogram on refined sugar and 
P45 per kilogram for brown sugar.

As of December 29, the average retail price 
for raw sugar stands at P55.45 a kilo, while refined 
sugar costs P65.08 a kilo on average.

SRA Administrator Hermenegildo R. Serafica 
said his agency already submitted to the Department 
of Agriculture (DA), Department of Trade and 
Industry (DTI) and Department of Finance 
(DOF) the cost of production and transportation 
of sugar to domestic market as basis for its 
recommendation to impose SRP on sugar.

Last month, SRA Board Member Emilio Yulo 
III said the rising retail prices of sugar should 
be blamed to “profiteering” and that it is the  
“responsibility” of the DTI to address it.

He then pointed out that while retail price 
of sugar remains high, the millsite price of the 
commodity has been on the downtrend in the 
past weeks.

“We would like an SRP on sugar. We are 
unfairly blamed for the prices, that producers 
are making a lot of money, but the truth is we 
are just surviving,” Yulo said.

Yulo, in an earlier report, also criticized 

Trade Secretary Ramon Lopez for always talking 
about importation as if it was the solution to the 
rising cost of sugar.

There has been a clamor among local 
food processors and producers to import more 
sugar as well as for the government to suspend 
the implementation of the entire second phase 
of Tax Reform for Acceleration and Inclusion 
(TRAIN) law.

TRAIN is the first tax reform the Philippines 
has adopted in so many years.

Under the one year old tax reform, the 
excise tax on gasoline went up to P4.35 a liter 
in 2018. This is supposed to go up by P9 a liter 
this year and P10 in 2020.

The Confederation of Sugar Producers’ 
Associations, Inc. (CONFED), the biggest group 
of sugar producers in the Philippines, pointed out 
that fuel is the biggest cost component in sugar 
production from “start to finish.”

The imposition of excise tax for fuel,  
according to them, has “greatly” increased their 
production cost.

Meanwhile, Philippine Food Processors 
and Exporters Organization, Inc. (Philfoodex) 
President Roberto Amores said before that they 
should be allowed to directly import as much as 
100,000 metric tons (MT) of sugar to “strike a 
balance” between industries that were affected 
by the high cost of the commodity.

“We’ve been asking SRA to allow a limited 
scale of importation of sugar for processing 
because it is cheaper. We are not asking for too 
much. We don’t like to compete and displace 
the sugar industry including the sugar workers. 
We are one with the sugar workers,” Amores 
said.

“If we can’t process, we will also be forced 
to displace our workers,” he added.

PhilFoodex is composed of 12,000 micro, 
small, medium and large-scale food manufacturers 
and exporters.

Serafica said that for now, prices of sugar 
are still “fair for all,” but the agency is also “closely 
monitoring” the market.

Regional News
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เลอืกตัง้ในอินโดนเีซยีอย่างไร
How Price Of Sugar Could Swing  
The Indonesian Election

การรักษาราคาอาหารให้ต�่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการ
สนบัสนนุของผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ก่อนการเลอืก
ตัง้ประธานาธบิดใีนเดอืนเมษายน ทีโ่จโกว ี(Jokowi) ซึง่เป็น
ทีรู่จ้กักนัดใีนฐานะผูด้�ารงต�าแหน่งทีไ่ด้รับความนยิม ทีค่าดว่า
จะชนะการเลอืกตัง้เป็นวาระทีส่อง และนอกจากนี ้ประเทศ
อนิโดนเีซียยงัเป็นฐานให้กบักลุม่เกษตรกรผูป้ลกูอ้อยส�าหรับ
แปรรปูเป็นน�า้ตาลทีต้่องการขายให้กับตลาดภายในประเทศ
ด้วยราคาทีส่งูข้ึน

การท�าให้พวกเขาไม่พอใจอาจเป็นความผดิพลาดอย่าง
มหนัต์บนเส้นทางการรณรงค์หาเสยีง ซึง่ผูท้้าชงิของวโีดโด
อย่างพลโทปราโบโว ซเูบยีนโตน่าจะหยบิยกประเดน็นีขึ้น้
มาโจมตวีโีดโด อดีตนายพลได้ประกาศแนวคิดใหญ่ ๆ ท่ี
จะท�าให้อนิโดนีเซยีมคีวามเจรญิรุง่เรอืงมากขึน้รวมถงึการมี
ความสามารถพึง่ตนเองได้ในด้านอาหารและพลงังาน

“มนัเป็นเกมทีส่สู”ี ซวีาจ ดาร์มา เนการา (Siwage 
Dharma Negara) นักวชิาการอาวโุสของสถาบนัเอเชยีตะวัน
ออกเฉยีงใต้ศกึษาของสงิคโปร์กล่าว “รฐับาลต้องการเอือ้ผล
ประโยชน์ให้กบัทัง้ผูบ้ริโภคและผู้ผลติ แต่ความซบัซ้อนก็คอื
เมือ่การเมืองเข้ามามีบทบาท ความเฟ้อของราคาอาหารหลัก
ทีค่นส่วนใหญ่บรโิภคได้กลายเป็นประเดน็ท่ีส�าคญัท่ีต้องน�ามา
พจิารณาในการหาเสยีงของวีโดโดในการเลอืกตัง้ครัง้ใหม่”

อนิโดนเีซยีกลายเป็นผูน้�าเข้าน�า้ตาลรายใหญ่เป็นอนัดับ
สองของโลกรองจากจีนไปแล้วถงึแม้ว่าจะเป็นข้อมูลจากรายงาน
บางฉบบัเท่านัน้ แต่กถื็อเป็นครัง้แรกอย่างแท้จรงิ การเพิม่
โควต้าการน�าเข้าจะช่วยตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค
ทีต้่องการน�า้ตาลเพิม่มากขึน้ ภายใต้การบรหิารงานของวีโดโด 
เศรษฐกิจของอนิโดนเีซยีขยายตวัอย่างต่อเนือ่งประมาณร้อย
ละ 5 ต่อปี พร้อมกบัความต้องการน�าน�า้ตาลไปใช้ในอาหาร
แปรรูปทีเ่พิม่ขึน้

เพือ่ความต่อเนือ่ง การน�าเข้าน�า้ตาลได้เพิม่ขึน้เป็นสองเท่า
ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา เมือ่ปีทีแ่ล้ว น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของน�า้ตาล
ทีบ่รโิภคในอนิโดนเีซยีเป็นน�า้ตาลทีผ่ลติขึน้ภายในประเทศและ
อนิโดนเีซยีน�าเข้าน�า้ตาลทรายดบิจากประเทศไทยคิดเป็นร้อย
ละ 94 ของน�า้ตาลทรายดิบทัง้หมดท่ีอนิโดนเีซยีน�าเข้า

ข้อมลูจากหน่วยงานโลจสิตกิส์ของรฐั ส�านักพลาธกิาร
ของอนิโดนีเซยี (บูลอ็ก (Bulog)) ระบวุ่าการตดัสนิใจอนญุาต
ให้น�าเข้าน�า้ตาลมากขึน้ท�าให้ราคาน�า้ตาลมเีสถยีรภาพอยูท่ี่
ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรฐัต่อกโิลกรัม อย่างไรกต็าม ประเดน็
นีไ้ด้ถกูหยบิยกขึน้มาอภปิรายโดยคูแ่ข่งทางการเมอืงของวโีดโด 
เนือ่งจากเป็นเครือ่งพิสจูน์ว่าการบริหารงานของเขาจะให้ความ
ส�าคัญกบัผูบ้ริโภคในขณะทีเ่กษตรกรต้องสญูเสยีรายได้

ยิง่ไปกว่านัน้คอืมนัแสดงให้เหน็ถงึความล้มเหลวของ
อนิโดนเีซยีทีจ่ะบรรลเุป้าหมายในการการพึง่ตนเองด้านอาหาร 
เนือ่งจากความเป็นอิสระ เป้าหมายในการพึง่ตวัเอง - และความ
ล้มเหลวในการบรรลเุป้าหมายนัน้เป็นประเดน็ทางการเมอืงที่
เป็นอมตะโดยเฉพาะในปีทีมี่การเลือกตัง้

เมือ่รากฐานส�าคญัของประเทศคอืระบบการเกษตร การ
ผลติน�า้ตาลภายในประเทศของอินโดนีเซียได้อยูใ่นภาวะซบเซา
เป็นเวลาหลายทศวรรษ ปัจจบุนัอนิโดนเีซยีมโีรงงานน�า้ตาล
ท้ังหมดจ�านวน 63 แห่ง ทีด่�าเนนิงานและบรหิารจัดการโดย
รฐัวสิาหกจิ ซึง่โรงงานจ�านวน 11 แห่งได้รบัการปรบัปรงุให้ทนั
สมยัเพือ่ด�าเนนิการแปรรปูน�า้ตาลทรายดิบทีน่�าเข้าจ�านวนมาก 
โดยมโีรงงานจ�านวน 40 แห่งท่ีด�าเนนิการมากว่า 100 ปี ซึง่
สบืทอดกิจการมาต้ังแต่สมัยทีอิ่นโดนเีซยียงัเป็นอาณานคิมของ
ดตัช์ก่อนทีอ่นิโดนเีซยีจะประกาศอสิรภาพ

ห 
น่วยงานก�ากับดูแลน�้าตาลหรือเอสอาร์เอ (Sugar Regulatory Administration: SRA) ได้
ก�าหนดราคาสูงสุดให้กับน�้าตาล ซึ่งการเคล่ือนไหวน้ีดูเหมือนจะเป็นไปเพื่อยุติการค้าก�าไร

เกินควรในตลาดท้องถิ่น โดยเฉพาะเมื่อราคาหน้าฟาร์มของสารให้ความหวานมีราคาที่ต�่า

D 
ecember 2018, a delegation from India 

arrived in Jakarta to discuss the sale of 

raw sugar to Indonesia. The negotiation followed 

President Joko Widodo’s announcement last 

month that he would raise Indonesia’s sugar 

import quotas to stabilise prices.

Keeping food prices low is critical for voter 

support ahead of April’s presidential election, 

where Jokowi, as the incumbent is popularly 

known, hopes to win a second term.

But the country is also home to a vocal 

contingent of sugar farmers who want to sell 

to the domestic market for higher prices.

Upsetting them could prove a sticky fault 

line on the campaign trail, likely to be exploited 

ในปี 2555 กระทรวงอตุสาหกรรมพยายามทีจ่ะฟ้ืนฟู
อตุสาหกรรมโดยการเสนอสิง่จงูใจทางการเงนิให้กบัโรงงานเพือ่
อพัเกรดเครือ่งจกัร แต่มีโรงงานเพยีงไม่กีแ่ห่งเท่านัน้ทีเ่ตม็ใจ
ทีจ่ะระงบัการผลติเพือ่ท�าการปรบัปรงุระบบการผลติ

นอกจากนีร้ฐับาลยงัได้ก�าหนดราคาขัน้ต�า่ส�าหรบัน�า้ตาล
เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ามมีาตรในการสร้างความมัน่คงให้กบัผู้ผลติ
ภายในประเทศ แต่เกษตรกรต้องการให้เพิม่ราคาขัน้ต�า่ให้
สงูขึน้ บลมูเบร์ิกรายงานว่าผูผ้ลติในประเทศมผีลประกอบ
การขาดทนุประมาณ 137 ล้านเหรยีญสหรฐัอนัเน่ืองมาจาก
ราคาน�า้ตาลตกต�า่ในปีทีผ่่านมา

เม่ือวโีดโดพยายามลงเลอืกตัง้ใหม่ เขากต็กอยูใ่นภาวะ
ทีอ่หิลกัอเิหลือ่ทีจ่ะต้องแสดงให้เหน็ถงึความตัง้ใจทีจ่ะประคบั
ประคองและปกป้องอตุสาหกรรมน�า้ตาลภายในประเทศทีไ่ม่มี
ประสทิธภิาพในขณะเดียวกนักต้็องหาทางแก้ไขภาวะขาดแคลน
น�า้ตาลไปพร้อมๆ กนั

by Widodo’s challenger, Prabowo Subianto. The 

former general has announced big ideas to make 

Indonesia more prosperous, including achieving 

self-sufficiency in food and energy.

“It’s a balancing game,” said Siwage Dharma 

Negara, senior fellow at Singapore’s Institute 

of Southeast Asian Studies. “The government 
wants to accommodate the interests of both 
consumer and producer. The complexity is when 
politics come into play. Price inflation for staple 
foods is a key consideration in Widodo’s bid for 
re-election.”

Indonesia is already the world’s second- 

largest sugar importer behind China though by 

some accounts, it is actually first. Raising its import 

quota would feed growing demand from hungry  

consumers. Under Widodo, Indonesia’s  

economy has continued  

expanding by about 5 per 

cent annually, along with  

appetites for processed 

foods.

To keep up, sugar imports 

have doubled in the past 10 

years. Last year, less than 

half the sugar consumed in 

Indonesia was grown do-

mestically, and Thailand 

supplied 94 per cent of  

imported raw sugar.

Data from state logis-

tics agency Bulog indicates 

the decision to allow more  

imported sugar has stabilised 

the price at about US$1 per kg. 

This, however, has been seized upon by Widodo’s 

political rivals as evidence his administration will  

prioritise consumers at the expense of farmers.

More significantly, it highlights Indonesia’s 

failure to achieve its goal of food self-sufficiency. 

Since independence, the aim of self-sufficiency 

– and failure to achieve it – has been an enduring 

political issue, particularly in election years.

Once a cornerstone of the nation’s agriculture 

system, Indonesia’s domestic sugar production 

has languished for decades. There are currently 

63 sugar mills operating, all managed by state-owned 

enterprises, 11 of which have been modernised 

to process high volumes of imported raw sugar. 

There are 40 mills more than 100 years old – relics 

of the Dutch colonial administration predating 

Indonesia’s independence.

In 2012, the Ministry of Industry sought 

to revitalise the industry by offering financial 

incentives for factories to upgrade machinery 

but few have been willing to suspend production 

to make the improvements.

The government has also set a minimum 

price for sugar to ensure a measure of security 

for domestic producers but farmers demand 

that minimum price be increased. According to 

Bloomberg, domestic producers have incurred 

an estimated US$137 million in losses as sugar 

prices declined over the past year.

Indonesian President Joko Widodo. Photo: Reuters.
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India Is About To Become The World’s Biggest 
Sugar Producer

อินเดียก�าลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกน�้าตาล
รายใหญ่ที่สุดในโลก

บราซลิซึง่เป็นผู้ผลิตน�า้ตายรายใหญ่ทีส่ดุของโลก
ก�าลังส่งต่อมงกุฎแชมป์ให้กับอินเดียเป็นครั้งแรกใน
รอบ 16 ปี

กรมการเกษตรสหรฐัฯ เปิดเผยเมือ่เดอืนพฤศจกิายน
ทีผ่่านมาว่าการผลิตน�า้ตาลในประเทศอนิเดยีในฤดูกาลนี้
อาจเพิม่ขึน้ 5.2 เปอร์เซนต์เป็น 35.9 ล้านตัน ในขณะท่ี
การผลติน�า้ตาลของบราซลิลดลง 21 เปอร์เซนต์เหลอืเพียง 
30.6 ล้านตนัเนือ่งจากปัญหาด้านสภาพอากาศทีแ่ปรปรวน
และการเปลีย่นไปผลติเอทานอลทีเ่พิม่มากข้ึน 

การผลิตน�า้ตาลทัว่โลกคาดการณ์ว่าจะลดลง 4.5 
เปอร์เซนต์เหลอืเพยีง 185.9 ล้านตนัจากทีค่าดการณ์
ไว้ในเดือนพฤษภาคมที่ 188.3 ล้านตัน รวมไปถึง
ประเทศไทยและสหภาพยโุรปกม็แีนวโน้มผลติน�า้ตาล
ได้ลดลงเช่นกัน 

ยงัเป็นทีค่าดการณ์กนัว่าบราซลิยังคงเป็นผูผ้ลติ
น�า้ตาลรายใหญ่ทีส่ดุของโลกดงัเดมิ ตามด้วยประเทศไทย 
โดยตลาดหลกัๆ ในช่วงเดือนเมษายนถึงมนีาคมอยูใ่น
ประเทศอเมริกาใต้ ส่วนเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือน
กันยายนคืออินเดีย ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงเดือน
พฤษภาคมถงึเมษายน 

โกลบอล อนิเวนทอรีค่าดการณ์ว่าจะมกีารกกัตนุ
น�า้ตาลจ�านวนมหาศาลในอนิเดยีเพือ่รบัมอืกบัอปุสงค์
ทีล่ดลงจากจนีและสหภาพยโุรป โดยมลูค่าน�า้ตาลดบิ
ในนวิยอร์กร่วงลงถงึ 18 เปอร์เซน็ต์ปีนี ้ ในขณะทีใ่นปี 
2560 ทีผ่่านมาราคาขยบัข้ึนถงึ 22 เปอร์เซ็นต์

ก 
ารผลติน�า้ตาลของอนิเดยีมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้
ราว 5.2% ท�าลายสถิตกิารผลติน�า้ตาลทีม่าก

ถึง 35.9 ล้านตัน ในขณะที่บราซิลผลิตน�้าตาลลดลง 
21% เหลือเพียง 30.6 ล้านตัน Brazil, traditionally the world’s top sugar 

producer, is poised to cede the crown to India for 
the first time in 16 years.

Production in the Asian country this season 
may rise 5.2 percent to a record 35.9 million 

I 
ndia’s sugar production is likely to 
increase 5.2% to a record 35.9 million 

tonnes, Brazil’s output may tumble 21% 
to 30.6 million tonnes.

metric tons on increasing 
acreage and improving 
yields, the U.S. Department 
of Agriculture’s Foreign  
Agricultural Service said 
on November in a report.  
Brazil’s output may tumble 
21 percent to 30.6 million 
tons because of adverse 
weather and a shift to 
produce more cane-based 
ethanol.

Global production is 
forecast to fall 4.5 percent 
to 185.9 million tons, trailing 
the May estimate of 188.3 
million, after the outlooks 
for Brazil, Thailand and 
the European Union were  
revised lower.

Brazil is expected to 
remain the top exporter, 
followed by Thailand. The 
marketing season runs from 

April to March in the South American nation and 
from October to September in India. Most countries 
run from May to April.

Global inventory is forecast to rise as  
“massive stock building” in India counters lower 
supplies in China and the EU, the USDA unit 
said.

Raw-sugar futures have slumped 18 percent 
this year in New York amid bumper crops. In 2017, 
the price tumbled 22 percent.

The sugar processing factory in Taloda, Maharashtra, India. Source: Bloomberg by Dhiraj Singh.
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African Country Uses Sugarcane
to Produce a Quarter 
of Its Electricity

แอฟริกันใช้อ้อยผลิตกระแสไฟฟ้าหนึ่งในสี่ของ
กระแสไฟฟ้าทั้งประเทศ

หมูเ่กาะของประเทศมอรเิชียสได้หนัไปใช้อ้อยซ่ึงเป็น
พืชเศรษฐกจิหลกัท่ีส�าคญัในการผลติกระแสไฟฟ้าประมาณ
หนึง่ในส่ีของความต้องการพลงังานไฟฟ้าต่อวนัร่วมกบัแหล่ง
พลังงานหมุนเวยีนอืน่ ๆ เช่น พลงังานแสงอาทติย์ พลังงาน
ลม และพลงังานน�า้

เอเอฟพรีายงานว่าผลพลอยได้จากอ้อยแห้งและอ้อยบด
ถกูเผาเพือ่ผลติพลงังานไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใน
ช่วงฤดกูาลเกบ็เกีย่วซึง่เริม่ต้นในเดอืนพฤศจกิายน โดยสามารถ
ผลติกระแสไฟฟ้าได้ร้อยละ 14 ของกระแสไฟฟ้าทัง้หมด

บรษิทัน�า้ตาลสีแ่ห่งบนเกาะผลติกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ
ร้อยละ 60 ของกระแสไฟฟ้าทัง้ประเทศโดยใช้โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนทีย่งัคงมกีารใช้ถ่านหนิร่วมด้วยในกรณทีีไ่ม่มผีลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้จากอ้อยในช่วงปลายฤดูกาลเกบ็เกีย่ว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน 
นายอีวาน  คอลเลนดาเวลล ูกล่าวว่า “เป้าหมายของรฐับาล
คอืการเพิม่ส่วนแบ่งของพลงังานหมนุเวยีนในพลังงานผสมให้
เป็นร้อยละ 35 ภายในปี 2568 โดยร้อยละ 35 นัน้ถอืว่าเป็น
สิง่ทีอ่ยูไ่ม่ไกลเกนิเอือ้ม ในปีหน้าเราจะมโีรงไฟฟ้าพลงังานแสง
อาทติย์ทัง้หมด 11 แห่งและทุง่กังหนัลมอย่างน้อยสองแห่ง”

“ผูผ้ลติอสิระในอตุสาหกรรมน�า้ตาลยงัคงเป็นแหล่งกระแส
ไฟฟ้าทดแทนทีใ่หญ่ทีส่ดุ” รัฐมนตรกีล่าว

ออมนเิคน (Omnicane) หนึง่ในบรษิทัผูผ้ลิตน�า้ตาล ได้
อ้อยตดัใหม่หลายตันจากรถบรรทุกและรถพ่วงขนาดใหญ่ โดย
เอเอฟพรีายงานว่า อ้อยไม่ได้ถกูเกบ็ในโกดงั และอ้อยจ�านวน 
8,500 ตนัต่อวนั (900,000 ตนัต่อปี) ถกูส่งไปแปรรปูยงั
โรงงานผลติไฟฟ้า

ฌาคส์ ด ียูเนียนวลิล์ (Jacques D’Unienville) ผู้จดัการ
ของบรษิทัออมนเิคนกล่าวว่า “การทีเ่ราสามารถจ่ายกระแส
ไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชัว่โมงตามความต้องการของผูใ้ช้โดยไม่
ต้องรอเพยีงลมหรอืแสงอาทติย์นัน้เป็นเพราะเราสามารถน�าชาน
อ้อย [ต้นอ้อย] มาใช้ได้เช่นเดยีวกบัน�า้มันและถ่านหนิ”

อ้อยถกูน�าไปบดเพือ่สกดัเอาน�า้อ้อยไปใช้ในการแปรรปู
เป็นน�า้ตาล จากนัน้ถกูแช่เพือ่สกดัเอาน�า้อ้อยทัง้หมดออกและ
อบให้แห้งก่อนทีจ่ะถูกบีบอัด ส่วนท่ีเหลือท่ีผ่านการอบแห้งจะ
ถกูเผาไหม้ทีโ่รงไฟฟ้าพลังงานความร้อนท่ี 500 องศาเซลเซียส 
เพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิให้กบักงัหนัลมทีผ่ลติกระแสไฟฟ้าให้กบั
บริษัทและโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ

ดี ยูเนยีนวิลล์ บอกกับเอเอฟพีว่าคาร์บอนไดออกไซด์
ทีเ่กิดขึน้ในระหว่างการเผาไหม้นัน้ถกูดกัจบัและน�าไปใช้ใน
การผลิตน�า้อดัลม

อย่างไรก็ตาม ประเทศก�าลังเผชิญกับราคาน�้าตาล
ตกต�า่อันเป็นผลมาจากการตดัสนิใจท่ีจะยตุโิควต้าน�า้ตาลของ
สหภาพยโุรปในปี 2560 และการเพิม่ปริมาณการผลิตน�า้ตาล
ในประเทศไทย บราซลิ และอนิเดีย ท�าให้เกษตรกรของเกาะ
ต้องเผชญิหน้ากบัการแข่งขันทีเ่ข้มงวดกวดขนั

จ�านวนเกษตรกรรายย่อยลดลงตามสภาพการณ์จาก 
26,000 ราย ในปี 2553 เหลอืเพยีง 13,000 ราย ในปี 2561 
จนกว่าจะค้นพบวธิกีารแก้ปัญหา จ�านวนของเกษตรกรทีล่ดลง
อย่างต่อเนือ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลติและขัดขวางการจ่าย
กระแสไฟฟ้าของเกาะทีไ่ด้มาจากพืชเศรษฐกจิทีส่�าคญั

เ  ป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้ว ที่หลาย ๆ ประเทศในแอฟริกาใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและแหล่งพลังงานสิ้น
เปลอืงในการผลติกระแสไฟฟ้า ด้วยแหล่งพลังงานทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัเหล่านีท้�าให้ประเทศต่าง ๆ  พยายาม

มองหาพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่จะท�าให้มั่นใจได้ว่าการจ่ายกระแสไฟฟ้าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

The island nation of Mauritius has resorted to 
using sugar cane, its main cash-crop, to produce 
about a quarter of its daily electricity needs  
combined with other renewable resources such as 
solar, wind and hydropower.

Dried and crushed sugarcane byproducts, 
which account for 14 percent of the electricity, is 
burned to produce energy through thermal power 
plants during the harvest season which starts in 
November, according to a report by AFP.

Four sugar companies on the island produce 
about 60 percent of the nation’s electricity using 
their own thermal power stations that also run 
on coal when there is no supply of sugarcane 
byproducts at the end of the harvest season.

“The government’s goal is to increase the 
share of renewable energy in the energy mix to 
35 percent by 2025. The 35 percent is not far 
off; we will have 11 solar parks by next year and 
at least two wind farms,” said the deputy prime 
minister Ivan Collendavelloo who also doubles as 
energy minister.

“Independent producers in the sugar industry 
will continue to provide the largest share of renewable 
electricity,” AFP quotes the minister.

F 
or decades, many countries in Africa 
depend on fossil fuels and non-renewable 

energy resources for electricity. The limited supply 
of these sources of energy has spurred a few 
countries to look for alternatives that will ensure 
an uninterrupted supply of electricity.

ในขณะเดียวกนั เอธิโอเปียได้สร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ
แห่งแรกในแอฟรกิา ซึง่สามารถเผาขยะได้ถงึ 1,400 ตนัต่อ
วนั จากหนึง่ในหลมุฝังกลบขยะทีใ่หญ่ทีส่ดุในแอฟรกิาทีม่ชีือ่
ว่าเรพดิมัพ์ไซต์ (Repi dumpsite) ซึง่มขีนาดเท่ากบัสนาม
ฟตุบอลถงึ 36 สนาม

โรงงานแห่งนี้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้คนคิดเป็นร้อย
ละ 30 ของความต้องการกระแสไฟฟ้าของครวัเรอืนทัง้หมด 
โรงงานไฟฟ้าแห่งน้ีจะเผาขยะในห้องเผาไหม้ ความร้อนทีเ่กดิ
ขึน้จะถูกน�าไปใช้ในการต้มน�า้ให้กลายเป็นไอน�า้ ซ่ึงจะไปขับ
เคลือ่นเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากงัหนัไอน�า้ทีผ่ลติกระแสไฟฟ้า

นอกจากนี ้ประชาชนประมาณ 250 ล้านคน ในเขตซา
เฮลยงัพร้อมท่ีจะรองรับกระแสไฟฟ้า 10,000 ล้านวัตต์ ผ่าน
การพฒันาระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย์ภายในปี 2568 โดย
มโีครงการรเิริม่ทีเ่รยีกว่าโครงการผลติกระแสไฟฟ้าจากทะเล
ทรายทีน่�าโดยเอเอฟดบีี (AfDB) (ธนาคารเพือ่การพฒันา
แห่งแอฟรกิา) และหุน้ส่วนอ่ืน ๆ เพือ่เปลีย่นทะเลทรายของ
แอฟริกาให้เป็นแหล่งพลงังานแห่งใหม่

Omnicane, one of the sugar producing  
companies, receives tonnes of fresh-cut  
sugarcane from heavy trucks pulling huge trailers. 
The sugarcane is unloaded into a warehouse 
and 8,500 tonnes of sugarcane a day (900,000 
tonnes yearly) are sent to the power facilities for 
processing, reports AFP.

“Electricity is available 24 hours a day, on  
demand, without having to wait for the wind or the sun, 
since we can store bagasse [cane stalks] as we would 
oil and coal,” said Jacques D’Unienville, Omnicane’s 
manager.

The sugarcane is crushed to extract juice for 
sugar processing. It is then soaked to extract all 
the juice and heated to dry before being squashed. 
The dried leftover is burned at the thermal power 
stations at 500 degrees Celsius to fuel turbines 
that produce electricity for the company and the 
national grid.

D’Unienville told AFP that the carbon dioxide 
produced during burning is also captured and 
used for the production of fizzy drinks.

However, the country is battling with the 
drop in sugar prices as a result of the European 
Union’s 2017 decision to end quotas and an 
increase in sugar production in Thailand, Brazil 
and India, creating a strict competition for the 
island’s farmers.

The number of small-scale farmers has 
fallen from 26,000 in 2010 to 13,000 in 2018, 
according to the state. Until a solution is found, 
the continuous fall of farmers could affect 
production and interrupt the power supply the 
island enjoys from its main cash crop.

Meanwhile, Ethiopia has built Africa’s first 
waste-to-energy plant which will incinerate 1,400 
tons of waste every day from one of the largest 
waste landfills in Africa called Repi dumpsite 
which could cover 36 football pitches.

The plant will supply the people with 30 
percent of their household electricity needs. 
The incineration plant will burn the rubbish in 
a combustion chamber. The heat produced will 
be used to boil water until it turns to steam, 
which drives a turbine generator that produces 
electricity.

Also, 250 million people in the Sahel region 
are poised to get 10,000MW of power through 
the development of solar power systems 
by 2025. The initiative, known as the Desert 
to Power programme, is led by the (African  
Development Bank) AfDB and other partners 
to turn Africa’s deserts into new sources of 
energy.
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อตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลเรื่อง
การส่งออกน�้าตาลไปจีนจะกลายเป็นจุดเปล่ียน

ที่ยุ่งยากล�าบากให้กับอุตสาหกรรม

อตุสาหกรรมน�า้ตาลในอนิเดยีอาจพบจดุเปลีย่นแปลง
ครัง้ใหญ่ในภาคอตุสาหกรรม ข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
รฐับาลกบัรฐับาลเร่ืองการส่งออกน�า้ตาลไปจนีจะกลายเป็น
จุดเปลี่ยนที่ยุ่งยากล�าบากให้กับอุตสาหกรรม ข้อตกลง
ดังกล่าวท�าให้การส่งออกน�้าตาลจากอินเดียไปยังจีนเพิ่ม
ขึ้นแตะ 2 ล้านตัน โดยขั้นแรกในการบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวคือการเซ็นสัญญาส่งออกน�้าตาล 15,000 ล้าน
ตันโดยสมาคมโรงงานน�้าตาลในอินเดียกับบริษัทคอฟโค 
บริษัทสัญชาติจีนที่ด�าเนินการโดยรัฐบาล 

การส่งออกน�า้ตาลของอนิเดยีด�าเนนิการภายใต้บรษิทั
โดยความช่วยเหลอืของสมาคมโรงงานน�า้ตาล โดยไม่ต้อง
อาศัยการผลัดกันจากรัฐบาล ยกตัวอย่างบังคลาเทศที่มี
พรมแดนติดกับอินเดยีสามด้าน บงัคลาเทศต้องการน�า้ตาล 
2.5-3 ล้านตันแต่แทนที่จะซื้อน�้าตาลจากอินเดีย บังคลา
เทศกลบัซ้ือน�า้ตาลจากบราซลิท่ีอยูไ่กลกว่าครึง่โลก

สัดส่วนการผลิตน�้าตาลในจีนอยู่ที่ 10.5 ล้านตัน
ในขณะที่มีสัดส่วนการบริโภคน�้าตาลอยู่ที่ 15 ล้านตัน 
โดยจะให้โควตาการน�าเข้าสองครั้งต่อปี แต่ดูเหมือนว่า
อุตสาหกรรมน�า้ตาลในอนิเดยีจะไม่เข้าตาเท่าไรนกั 

แต่กต้็องขอบคณุรฐับาลอินเดียทีท่�าให้อุตสาหกรรม
น�้าตาลอินเดียได้รับการคัดเลือก โดยซานเจย์ กาทอล ผู้
อ�านวยการสมาพนัโรงงานน�า้ตาลแห่งมลรฐัมหาราษฏระ 
ย�า้เตอืนกบัผูส่้งออกไม่ให้เหน็แก่ผลประโยชน์เพยีงระยะ
สัน้เท่านัน้แต่ให้ส่งออกน�า้ตาลให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ 
ซึ่งอินเดียตั้งเป้าส่งออกน�้าตาลที่ 5  ล้านตันโดยจะได้
รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลที่ 8.5 รูปีต่อกิโลกรัม 

ส�าหรับอนิเดยีแล้วการแก้ไขปัญหาน�า้ตาลระยะยาว
เป็นเรือ่งจ�าเป็นยิง่ อ้อยเป็นสนิค้าทีใ่ห้ผลผลติได้ดจีงึท�าให้
เกษตรกรจ�านวนมากหนัมาปลกูอ้อยเพ่ิมข้ึน ย่ิงชลประทาน
ดีขึ้น เกษตรกรก็หันมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

อีกทั้งน�้าตาลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
ควบคุมจากรัฐบาลน้อย ท�าให้อุตสาหกรรมดังกล่าวค่อน
ข้างหย่อนยาน ปัจจุบนัรฐับาลก�าลงัพยายามจดัการปัญหา
ดงักล่าว นบัตัง้แต่การสร้างแรงจงูใจให้โรงงานหนัไปผลติ
เอทานอลแทนน�า้ตาล รัฐบาลก�าลงัมองหาทางเลอืกในการ
แปรรูปผลผลิตอ้อย 

ในปีนีม้มีรสมุและราคาน�า้ตาลปรบัตวัสงูขึน้ เกษตรกร
จึงปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น ท�าให้มีปริมาณอ้อยล้นตลาด แต่ปี
ก่อนหน้านีม้ฝีนน้อยประจวบกบัราคาน�า้ตาลตกต�า่ ท�าให้
โรงงานไม่มีเงินจ่ายค่าอ้อยให้กับผู้เพาะปลูก จึงหวังว่า

Souring US Ties Prompt China To Seek Sweeter 
Trade With India

ราคาน�้าตาที่เพิ่มขึ้นในปีนี้จะช่วยเคลียร์หนี้ที่ค้างช�าระ
กับผู้เพาะปลูกได้

โดยปกตอินิเดยีผลติน�า้ตาลได้ราวๆ 26 ล้านตนั แต่
ปีนี้ผลิตได้ที่ 35-35.5 ล้านตัน ซึ่งในรัฐอุตตระประเทศ
สามารถผลติได้ถงึ 31.5 ล้านตนั เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนการ
บริโภคน�้าตาลของอินเดียที่ 26-27 ล้านตัน

การชลประทานท่ีดขีึน้กอปรกบัราคาน�า้ตาลท่ีสงูขึน้ 
ท�าให้รัฐบาลคาดว่าการผลิตน�้าตาลจะยังสูงขึ้นต่อเนื่อง 
และเพือ่รกัษาสมดลุระหว่างอปุสงค์และอุปทานน�า้ตาลใน
ประเทศ รัฐบาลอินเดียจึงจ�าเป็นต้องหาตลาดเพื่อรองรับ
ผลผลิตน�้าตาลของอินเดีย หนทางเดียวที่ดีท่ีสุดคือการ
มองหาตลาดระยะยาวระดับโลก  

การส่งออกน�า้ตาลไปยงัจนีช่วยให้อนิเดยีแก้ไขปัญหา
อีกอย่างหนึ่งได้ด้วย – นั่นคือการเสียดุลการค้า การส่ง
ออกน�า้ตาลไปจนีในปี 2560-2561 มมีลูค่า 33 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรฐัฯ ในขณะทีมู่ลค่าการน�าเข้าของอนิเดยีอยู่ที่ 
76.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ หากอนิเดยีส่งออกน�า้ตาล
ไปจนีตามราคาตลาดโลกในขณะนีท่ี้ 72 รูปี มูลค่าส่งออก
จะแตะ 8 ล้านล้นดอลลาร์สหรฐั แม้จะไม่ท�าให้อนิเดยีได้
ดุลการค้า แต่ก็ช่วยลดการขาดดุลและแก้ปัญหาอื่นๆ อีก
หลายประการ 

เพราะเหตุใดการส่งออกน�้าตาลของอินเดีย
ไปจีนจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญของ
อุตสาหกรรมน�้าตาล?

T 
he ongoing trade war between China and 
the US is pushing the Asian powerhouse 

to sweeten ties with neighboring India.
China’s refiners are considering the purchase 

of unprecedented amounts of Indian raw sugar, 
with a delegation visiting the South Asian nation 
next month to meet mill officials and inspect 
logistics infrastructure, according to an Indian 
official. Refiners may buy the sugar “if prices are 
good enough,” said Liu Hande, vice chairman of 
China Sugar Association. 

The potential sales come amidst the tariff war 
that’s prompting China to build stronger ties with 
other nations. The timing couldn’t be better for India, 
where record output is forecast to boost domestic 
stockpiles. A deal on sugar would be the second such 
agricultural commodity agreement recently after 
China said it would import non-basmati rice, India’s 
Ministry of Commerce said. 

“China needs to show its open attitude 
to trading partners, and is likely to purchase a 

symbolic amount in a show of good will given 
its trade spat with the US,” said Zhan Xiao, a fund 
manager with Shanghai Buyun Investment Co. 

The volume may not be as big as India expects, 
especially given China’s large state stockpiles, 
estimated as high as 7 million tons, said Shanghai 
Buyun’s Zhan. China Sugar Association’s Liu agrees, 
adding that there’s a chance the government may 
not purchase Indian sugar as stockpiles “are still 
quite high,” and it’s looking to reduce inventories, 
not increase them, he said.
Bumper Harvest 

China’s past actions signal that Zhan and Liu 
may be right. The country imposed high tariffs on 
imports in May last year to protect its local industry. 
Currently, sugar imports above annual quotas are 
taxed at 90 percent. 

“We don’t know how much import quota 
would be issued, or whether China and India 
would sign any agreement regarding low 
tariffs on imports,” China Sugar Association’s 
Liu said. 

Despite the tariffs, the incentive for India to 
become a regular supplier to China is high. A bumper 
harvest is set to lift India above Brazil to become 
the world’s number one sugar producer for the first 
time in 16 years, according to the US Department of 
Agriculture. With a glut on its hands and benchmark 
sugar futures sliding to a decade-low this year, the 
Indian government is giving mills financial assistance 
to boost overseas sales. 

Sugar stockpiles in India climbed to 10.7 million 
tons at the start of the crop year on Oct. 1, the 
biggest in a decade, from 3.9 million tons a year earlier, 
according to the Indian Sugar Mills Association. 

India plans to export 2 million tons of raw sugar 
to China, starting in 2019, the Commerce Ministry has 
said. An Indian entity has already contracted with 
Cofco International Ltd. to export 50,000 tons, and 
the country is positioned to become a “significant” 
exporter to China, the government said.

“We want China to issue import permits 
to its refiners immediately,” said Prakash  
Naiknavare, managing director of the National  
Federation of Cooperative Sugar Factories 
Ltd.
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Developed specially for use in the sugar in-
dustry, this pioneering new generation of DRP 
massecuite pumps brings continuity to the 
sugar house. Based on the operating principle 
of a rotary piston pump, the pumps move highly 
viscous massecuites from A to B in an even, 
smoothly running process that is particularly 
gentle on the crystals – and their performance is 
impressive, in the range 1 to 120 m³/h. Mainte-
nance is kept to a minimum, thanks to the new 
DRP pumps’ sturdy design, select materials 
and excellent running properties. As the posi-

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

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

www.bma-worldwide.com Passion for Progress
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Brazil Approves WTO Action Over India Sugar

บราซิลอนุมัติฟ้องอินเดียอุดหนุนส่งออก
น�้าตาลฉุดราคาโลกดิ่ง

รั
 
ฐบาลบราซลิอนมุตัใิห้มีการปรกึษาหารอืทีอ่งค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization) เกี่ยว

กบัเงนิช่วยเหลอืทีอ่นิเดียให้แก่ผูผ้ลติอ้อยและผูส่้งออก
น�้าตาล กระทรวงพาณิชย์ของบราซิลกล่าว

บราซลิกล่าวว่าได้ตดัสนิใจท่ีจะเริม่ด�าเนินการอย่าง
เป็นทางการทีอ่งค์การการค้าโลก หลงัจากทีส่่งจดหมายไป
ยังรัฐบาลอินเดียเพื่อขอค�าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายน�้าตาล
แต่ไม่ได้รับข้อมูลกลับอย่างเพียงพอ

“ข้อสงสัยก็คือการสนับสนุนภายในประเทศของ
อินเดีย (ต่อเกษตรกร) และเงินช่วยเหลือในการส่งออก
น�้าตาล ท�าให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อตลาด
น�้าตาลในแง่ของราคาที่ลดลงและการลดการผลิตในศูนย์
หลกัทีป่ระเทศบราซิล จนีและไทย” กระทรวงพาณชิย์ของ
บราซิลกล่าวจากค�าแถลงการณ์อันเป็นลายลักษณ์อักษร
ในปลายเดือนธันวาคม

คาดว่าอนิเดยีจะก้าวขึน้มาเหนอืกว่าประเทศบราซลิ 
เป็นผู้ผลิตน�้าตาลรายใหญ่ที่สุดของโลกส�าหรับการปลูก
น�า้ตาลทัว่โลกในปัจจุบนั โดยมผีลผลติประมาณ 33 ล้าน
ตันในขณะที่การผลิตของบราซิลคาดว่าจะลดลง 10 ล้าน
ตันจนเหลือต�่ากว่า 30 ล้านตัน

บราซลิกล่าวว่านโยบายของรฐับาลอนิเดยีในการรบั
ประกันราคาอ้อยขั้นต�่ากับเกษตรกรท�าให้การผลิตพุ่งขึ้น 
อีกทั้งยังกล่าวว่าเม่ือรวมนโยบายนี้กับเงินช่วยเหลือด้าน
การขนส่งน�า้ตาลแล้ว จะย่ิงท�าให้ประเทศอนิเดยีสามารถ
จดัส่งน�า้ตาลทีผ่ลติเป็นส่วนเกนิไปยงัต่างประเทศได้

ในเดือนกันยายน ราคาน�้าตาลในนิวยอร์กแตะ
ระดับต�่าสุดในรอบ 10 ปี ราคาได้ฟื้นตัวเล็กน้อยตั้งแต่
นั้นมา แต่ก็แทบจะไม่ครอบคลุมต้นทุนการผลิตส�าหรับ
บริษัทส่วนใหญ่

ด้วยเหตุนี้ โรงงานบราซิลจึงลดการผลิตน�้าตาลลง
อย่างมากในฤดูกาลปัจจุบัน โดยผละมือจากอุปกรณ์ท�า
น�้าตาลแล้วหันไปเปลี่ยนอ้อยเป็นเอทานอลแทน

Unica ซ่ึงเป็นกลุม่อตุสาหกรรมอ้อยของบราซลิ กล่าว
ว่า หวังว่าประเทศผู้ผลิตน�้าตาลอ่ืน ๆ เช่นออสเตรเลีย 
จะเข้าร่วมกับรัฐบาลบราซิลที่ WTO ในฐานะฝ่ายที่มี
ส่วนได้เสีย

Unica ยังกล่าวว่านโยบายของอินเดียท�าให้โรงงาน
ของบราซิลสูญเสียรายรับประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์
โดยพจิารณาจากยอดขายทีห่ายไปและราคาน�า้ตาลทีล่ดลง
ในฤดูกาล 2018/19 เพียงอย่างเดียว

Unica ประมาณการว่าความสูญเสียจากทั่วโลกสูง
ถึงประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์

นี่เป็นกรณีท่ีสองขององค์การการค้าโลกท่ีเก่ียวกับ
น�้าตาลท่ีบราซิลได้เริ่มในปีนี้ ในเดือนตุลาคม องค์การ
การค้าโลกได้เปิดให้ปรกึษาหารอืเรือ่งภาษตีอบโต้การทุม่
ตลาดซึ่งด�าเนินการโดยจีน

Eduardo Leão ซึ่งเป็นผู้อ�านวยการของ Unica 
กล่าวกบัส�านกัข่าวรอยเตอร์ว่าการประชมุระหว่างผู้เจรจา
ของประเทศบราซิลและประเทศจีนเก่ียวกับการปรึกษา
หารือนั้นมีก�าหนดการจะจัดข้ึนในวันที่ 18-19 ธันวาคม
ในเมืองเจนีวา

T 
he Brazilian government approved 
consultations at the World Trade 

Organization regarding subsidies it says 
India gives to cane producers and sugar 
exporters, Brazil’s trade ministry said.

Brazil said it has decided to start a formal 
action at the WTO after failing to receive enough 
information from India following letters it sent 
to the Indian government seeking clarifications 
on sugar policies.

“The suspicion is that Indian domestic  
support (to farmers) and its subsidies to sugar 
exports caused significant impacts in the sugar 
market in a context of falling prices and decreasing 
production in the main centers Brazil, China and 
Thailand,” the Brazilian trade ministry said in a 
written statement late on December.

India is expected to surpass Brazil as the 
world’s largest sugar producer in the current 
global sugar crop, with output around 33 million 
tonnes while Brazil’s production is expected to 
fall almost 10 million tonnes to below 30 million 
tonnes.

Brazil said India’s government policy to 
guarantee a minimum price for cane to farmers 
has caused production to surge. It says this policy, 
combined with subsidies to sugar transportation, 
is allowing the country to ship excess sugar  
production abroad.

Sugar prices in New York reached a 10-year 
low in September. Prices have recovered a bit 
since then, but are still barely covering production 
costs for most companies.

As a result, Brazilian mills sharply reduced 
their sugar production in the current season,  
diverting cane to ethanol instead and leaving 
sugar equipment idle.

Brazil’s cane industry group Unica said it 
hopes other sugar producing countries such as 
Australia would join the Brazilian government 
action at the WTO as interested parties.

It said Indian policies led Brazilian mills to 
lose around $1.3 billion in revenue, considering 
lost sales and sugar price falls in the 2018/19 
season alone.

Unica estimates that losses worldwide 
reached around 3 billion dollars.

This is the second WTO case related to 
sugar that Brazil starts this year. In October, it 
had opened consultations against anti-dumping 
tariffs implemented by China.

Unica’s director Eduardo Leão told Reuters 
that a meeting between Brazilian and Chinese  
negotiators regarding that consultation is  
scheduled for Dec. 18-19 in Geneva.
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Betting On Ethanol, Brazilian Mills Turn  
Sour On Sugar

เบนเข็มสู่การผลิตเอทานอล โรงงานใน
บราซิลต่างบอบช�้ากับการผลิตน�้าตาล 

บ 
ริษทัน�า้ตาลบราซลิต่างเร่งก�าลงัการผลติเอทา
นอลเม่ือต้องเผชญิหน้ากบัปัญหาราคาน�า้ตาล

ตกต�า่และเพือ่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลท่ีต้องการกระตุน้
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

การหันไปผลิตเอทานอลทดแทนในฤดูกาลผลิต 
2561-2562 ท�าให้ปริมาณการผลิตน�้าตาลของบราซิล
ลดลงถงึ 9 ล้านตนัในรอบ 12 ปี และคาดว่าการหันไป
ผลิตเช้ือเพลงิชวีภาพในฤดกูาลผลติหน้าจะจะช่วยขจดั
ปัญหาราคาน�้าตาลโลก 

กรมการเกษตรของสหรัฐฯ ระบุว่า การหันไป
ผลติเอทานอลทดแทนการผลติน�า้ตาลของบราซลิครัง้นี้
ยงัท�าให้บราซลิชวดต�าแหน่งผูผ้ลติน�า้ตาลรายใหญ่ทีส่ดุ
ของโลกให้แก่อินเดียเป็นครัง้แรกในรอบ 16 ปีด้วย

ส�าหรบัผูผ้ลิตน�า้ตาลในบราซลินัน้ การหนัไปผลติ
เอทานอลท�าใหก้ารสง่ออกดขีึ้น เพราะชว่ยพยงุบรรดา
โรงงานทีไ่ด้รบัผลกระทบจากราคาน�า้ตาลโลกตกต�า่ถงึ
ขีดสุดในเดือนกันยายนทีผ่่านมานับตัง้แต่ปี 2553 

ผู้บริหารระดับสูงของโรงงานผลิตน�้าตาลบราซิล
อย่างไปโอเซฟและยูสินา คอร์รีป ตลอดจนโรงงาน
ขนาดเล็กอย่างยูสินา บาตาเตียส และยูสินา เซอร์รา
เตา กล่าวกบัรอยเตอร์ว่าพวกเขาต่างก�าลงัเร่งก�าลงัการ
ผลิตเอทานอลในฤดูกาลผลิตหน้า

ไบโอเซฟ บริษัทผลิตน�้าตาลรายใหญ่อันดับสอง
ของบราซิลกล่าวว่าบริษทัได้ตดิตัง้เครือ่งกลัน่ในโรงงาน
สองแห่งในเมืองมาโต กรอสโส ดู ซัว เพื่อแปรรูปอ้อย
กว่า 90% เป็นเอทานอล จากที่ขณะนี้ใช้ปริมาณอ้อย
อยู่ที่ 50% 

อกีด้านหนึง่คอือตุสาหกรรมน�า้ตาลก�าลังตอบรับ
นโยบายเชื้อเพลิงชีวภาพระยะยาวของรัฐบาลบราซิล 
บริษัทเจดับบลิว ผู้ผลิตอุปกรณ์การผลิตเอทานอลชั้น
น�าของบราซิลกล่าวกับรอยเตอร์ว่าได้รับพนักงานกว่า 
200 คนเข้าท�างานเพื่อตอบรับอุปสงค์ในครั้งนี้ 

บราซิลประกาศนโยบายการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
ครั้งแรกในปี 2518 จากเหตุการณ์กีดกันสินค้าน�้ามัน
ของกลุ่มเอเปคที่ท�าให้ราคาน�้ามันโลกเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่ง
ขณะนี้บราซิลมียานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยเช้ือเพลิง
ชีวภาพบรสิทุธิแ์ละน�า้มนัผสมเอทานอลกว่า 80% 

มาตรการต่อไป รัฐบาลจะออกแคมเปญชือ่ว่า เรโน
ว่าไบโอ ทีร่ณรงค์ให้ผูข้ายน�า้มนัรายย่อยค่อยๆ เพิม่ยอด
ขายเชือ้เพลิงชวีภาพนบัต้ังแต่ปี 2563 เป็นต้นไป 

กระทรวงพลงังานของบราซลิคาดการณ์ว่าแคมเปญ
ดังกล่าวจะท�าให้เกดิอปุสงค์ต่อเชือ้เพลงิชวีภาพถึง 47.1 

B 
razilian sugar companies are increasing 
their capacity to produce ethanol in 

the face of depressed global sugar prices 
and government policies expected to 
boost demand for the biofuel.

A shift to ethanol in the 2018-19 season 
slashed Brazil’s sugar output by 9 million tonnes 
to a 12-year low and more switching to the biofuel 
next season could help to wipe out a global 
surplus weighing on sugar prices.

Brazil could also lose its crown as the world’s 
biggest sugar producer to India for the first time 
in 16 years, according to the U.S. Department of 
Agriculture.

For Brazilian sugar cane processors, switching 
to ethanol has proved an attractive trade-off as 
the increased focus on the biofuel partly shielded 

ล้านล้านลิตรในปี 2571 จาก 26.7 ล้านล้านลิตรในปี 
2561 ซึ่งจะช่วยให้บรรดาผู้ผลิตเอทานอลฟื้นตัวจาก
ผลกระทบของราคาน�้ามัน 

ฟลนีีโอ นาสตาร ีนกัวเิคราะห์จากบรษิทัทีป่รกึษา
เดต้าโกรของบราซลิระบุว่า “การลงทุนจะเกดิขึน้เมือ่เรา
มองในระยะยาว” “ส่วนหนึ่งของการลงทุนที่เกิดขึ้นใน
ขณะนีเ้ป็นผลมาจากเป้าหมายทีก่ล่าวไปแล้วข้างต้น”

mills from a plunge in global sugar prices in  
September to their lowest since 2008.

Executives at major Brazilian sugar firms 
Biosev and Usina Coruripe www.usinacoruripe.
com.br/en, as well as smaller producers such 
as Usina Batatais us.usinabatatais.com.br and 
Usina Cerradao www.usinacerradao.com.br, told 
Reuters they were now investing in more ethanol 
capacity ahead of next season.

Biosev, for example, Brazil’s second largest 
cane processor, said it was installing distillation 
columns at two plants in the Mato Grosso do 
Sul cluster to give the mills the option of using 
90 percent of their cane for ethanol, up from 
50 percent now.

In another sign the industry is making a 
longer-term bet on ethanol in step with Brazil’s 
biofuels policy, JW, a leading Brazilian ethanol 
equipment maker, told Reuters it has hired 200 
people to cope with a surge in orders.

Brazil first rolled out policies to use more 
biofuels in 1975 after OPEC’s supply embargo 
drove up oil prices. So-called flex-fuel cars 
that run on pure ethanol or a gasoline-ethanol 
blend now make up 80 percent of Brazil’s light 
vehicle fleet.

In a new push, the government this year 
approved a program called RenovaBio that 
mandates fuel distributors to gradually increase 
the amount of biofuels they sell from 2020.

Brazil’s Ministry of Mines and Energy 
expects RenovaBio to push demand to 47.1 
billion liters in 2028 from 26.7 billion in 2018, 
helping Brazil’s ethanol industry recover from 
years of competition with subsidized gasoline 
prices.

“Investments are only made looking into 
the long term,” said Plinio Nastari, chief analyst 
at Brazilian consultancy Datagro www.datagro.
com “Part of these investments are being made  
because of the establishment of these targets.”
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การตรึงราคาได้ด�าเนินการมาต้ังแต่ปี 2552 และนอกจากนี้ผู้บริหารยังได้
เพิกถอนระบบโควต้าน�้าตาลอีกด้วย 

เม่ือวันท่ี 15 มกราคม รัฐบาลได้ใช้มาตรา 44 โดยก�าหนดให้มีการบังคับ
ใช้มาตรา 17 (15) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทรายปี 2527 ในการ
ก�าหนดราคาน�้าตาลทรายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลยัง
ได้ก�าหนดโควต้าไว้จ�านวนสามโควต้าในแต่ละปีเพ่ือป้องกันปัญหาการขาดแคลน
น�้าตาลทรายอีกด้วย 

โควต้าA ก�าหนดปรมิาณน�า้ตาลทรายเพือ่การบรโิภคภายในประเทศไว้ที ่2.2-2.5 
ล้านตนั โควต้าB ก�าหนดปรมิาณการส่งออกน�า้ตาลทรายของประเทศไว้ที ่800,000 
ตัน โควต้าC ก�าหนดปริมาณน�้าตาลทรายที่ส่งออกโดยผู้ผลิตน�้าตาลเอกชน 

มาตรา 44 ได้ยกเลกิการเรยีกเกบ็ภาษห้ีาบาทจากราคาโรงงานให้กบักองทนุ
อ้อยและน�้าตาลทราย 

ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย (สอน.) กล่าวว่ารัฐบาลยัง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาแก้ไขส่วนอ่ืน ๆ ของพระราชบัญญัติปีพ.ศ. 2527 ซ่ึง
อยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงแก้ไขมาตั้งแต่ปี 2557

แผนการเปิดเสรียังคงท�าได้เพียงแค่บางส่วน แต่กลไกบางอย่างได้ถูกน�ามา
ใช้เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในทางอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราส่วนการ
แบ่งผลก�าไร 70:30 โดยร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมดที่ได้จากน�้าตาลในแต่ละปี
จะจัดสรรให้กับเกษตรกร และอีกร้อยละ 30 ให้กับผู้ผลิตน�้าตาล 

งานวจิยัของธนาคารกรงุศรี โดยคลงัสมองภายใต้สังกดัธนาคารกรงุศรอียธุยา 
คาดว่าอัตราส่วนการแบ่งปันผลก�าไร 70:30 จะช่วยให้ผู้ผลิตน�้าตาล 54 รายมี
อัตราส่วนก�าไรขั้นต้นที่มีเสถียรภาพและสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทาน
น�า้ตาลในการน�าเสนอแก่ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องจ�านวนมากและการลงทนุในผลติภณัฑ์
กลุ่มน�า้ตาลโดยใช้กากน�า้ตาลและชานอ้อยทีม่มีลูค่าเพิม่สูงขึน้ โดยผูผ้ลติน�า้ตาลจะ
มีการเติบโตของรายได้ที่ลดลงจากระบบนี้

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการ สอน. กล่าวว่าภาคการเกษตรของไทยมี
การแข่งขันกันสูง มีความหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญ ดังนั้นพืชบางชนิดจึง
ได้รบัการควบคมุและเงนิอุดหนนุเพือ่สนบัสนนุชาวไร่ชาวสวนและเกษตรกร 

“น�า้ตาลเป็นพชืทีส่�าคญัทีส่ดุของประเทศเพราะประเทศไทยเป็นผูผ้ลติน�า้ตาลราย
ใหญ่อนัดบัสีข่องโลกและเป็นผูส่้งออกรายใหญ่เป็นอนัดบัทีส่องของโลก” เธอกล่าว

ในปีนีป้ระเทศไทยผลติน�า้ตาลได้ 14.71 ล้านตนั ซึง่เพิม่ขึน้ร้อยละ 46.7 จาก
ผลผลิตอ้อย 134.93 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.2  ฤดูกาลการหีบอ้อยจะเริ่ม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคม

ตามรายงานของ สอน. ปริมาณน�้าตาลทรายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
ลดลงร้อยละ 3 หรือ 1.9 ล้านตันในช่วง 8 เดือนแรกในขณะที่การส่งออกในช่วง
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 หรือ 7.54 ล้านตัน

คณะกรรมการคาดว่าระดบัสงูสดุของการบรโิภคภายในประเทศในปีนีจ้ะอยูท่ี่ 
2.6 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 11 ในขณะที่การส่งออกน�้าตาลถือว่ามี
ปริมาณสูงกว่า 11 ล้านตัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.5 

มาตรการของอินเดียท�าให้ราคาน�้าตาลในตลาดโลกตกต�่าที่สุดในรอบ 10 ปี
โดยอนิเดยีได้จดัสรรเงนิจ�านวน 760 ล้านดอลลาร์สหรฐั (25.1 พนัล้านบาท) เพ่ือ
เพิ่มราคาอ้อยให้แก่เกษตรกรในท้องถ่ินและชดเชยต้นทุนการขนส่งไปยังท่าเรือใน
การส่งออกน�้าตาลจ�านวน 5 ล้านตัน 

เพ่ือเป็นการตอบโต้มาตรการดงักล่าว ผูผ้ลติน�า้ตาลของไทยได้ร่วมมอืกบักลุม่
พันธมิตรเพื่อการปฏิรูปการค้าน�้าตาลโลก (จีเอสเอ) ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อองค์การ
การค้าโลก (WTO) และหาทางยกเลิกมาตการการอุดหนุนของอินเดีย 

ผู้ผลิตน�้าตาลของไทยประกอบด้วย สมาคมโรงน�้าตาลไทย สมาคมผู้ผลิต
น�้าตาลและชีวพลังงานไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน�้าตาล ร่วมกับจีเอส
เอ ซึ่งน�าโดยผู้ผลิตน�้าตาลประเทศบราซิล ออสเตรเลีย กัวเตมาลา โคลัมเบีย ชิลี 

อ้อยพืชส�าคญัของประเทศ
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Rise Sugar Industry to overhaul  
the Sugar System of Thailand

ใ  
 
นภาวะการส่งออกที่ผิดปกติอันเน่ืองมาจากท่าทีของประเทศที่มีมาตั้งแต่
ปี 2523 ท่ีมีการอุดหนุนด้วยเงินจ�านวนมหาศาลจากท่ัวโลกได้ท�าให้

ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะลอยตัว เป็นเวลาเกือบสองปีแล้วที่รัฐบาลได้พยายาม
ที่จะปฏิรูประบบอุตสาหกรรมน�้าตาลให้มีอิสระมากขึ้น เพื่อปรับลอยตัวราคา
ขายปลีกในประเทศจากที่มีการตรึงราคาไว้ที่ 23.50 บาทต่อกิโลกรัม

ยกระดับการท�างานของ 
ระบบอ้อยและน�้าตาลไทย 



ผู้ผลิตน�้าตาลของไทยเรียกร้องให้ สอน. เริ่มฤดูกาลการหีบอ้อยในวันที่ 15 
พฤศจกิายน ซ่ึงเร็วกว่าปกติสองสปัดาห์ แต่คณะกรรมการยงัไม่ได้ประกาศฤดกูาล 

ผู้ประกอบการกล่าวว่าพวกเขาต้องการเวลา 140 วัน ในช่วงฤดูกาลของปี 
2561-2562 เพื่อผลิตน�้าตาล ซึ่งสอน. ควบคุมการเพาะปลูกอ้อยและการผลิต
น�้าตาล ในขณะที่ผู้ผลิตมีสมาคมผู้ผลิตน�้าตาลไทย สมาคมผู้ผลิตน�้าตาลและชีว
พลังงานไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน�้าตาล เป็นกลุ่มการค้า 

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทั้งสามสมาคมกล่าว
ว่าผู้ผลิตน�้าตาลคาดการณ์ปริมาณอ้อยส�าหรับฤดูกาลใหม่ไว้ที่ 120-125 ล้านตัน 
ซ่ึงต�่ากว่าฤดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งสิ้นสุดลงในต้นเดือนพฤษภาคม และมีปริมาณอ้อย
อยู่ที่ 135 ล้านตัน 

นายสิริวุทธิ์กล่าวว่าการประมาณการณ์นี้ถือเป็นปริมาณที่สูงส�าหรับผู้ผลิต
น�้าตาล เขากล่าวว่าผู้ผลิตเร่งการผลิตในฤดูกาลการหีบอ้อยก่อนหน้านี้ แต่โรงงาน
บางแห่งไม่สามารถปิดฤดูกาลก่อนสงกรานต์ได

นางวราวรรณกล่าวว่า สอน. ได้ก�าหนดราคาขัน้ต้นส�าหรบัอ้อยสองชดุในฤดกูาล
การหีบอ้อยในปี 2561-2562  “ราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่ 680 บาทต่อตันและระดับ
ความหวานของอ้อยในเชิงพาณิชย์อยู่ที่ระดับ 12.30” เธอกล่าว 

นางวราวรรณตัง้ข้อสงัเกตว่า สอน. อนมุตังิบประมาณเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร
สูงถึง 50 บาทต่อตัน สูงสุด 5,000 ตันต่อราย ดังนั้นเกษตรกรจะขายอ้อยได้ใน
ราคา 880-900 บาทต่อตนั และสอน. สนับสนุนเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยเีพือ่
เพิ่มผลผลิตอ้อยให้เป็นร้อยละ 15 จากเดิมร้อยละ 11 เนื่องจากการขยายพื้นที่ใน
การปลูกอ้อยในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องยาก

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม ดร.อตุตม สาวนายน กล่าวว่า รัฐบาล
จะส่งเสรมิอตุสาหกรรมน�า้ตาลเพือ่สร้างผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าเพิม่ภายใต้นโยบายด้าน
เศรษฐกจิชวีภาพ รฐับาลได้จัดสรรน�า้ตาล 500,000 ตัน ส�าหรบัการผลติเอทานอล 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

ผู้ผลิตเอทานอลหลายรายก�าลังเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอันเน่ืองมาจากมัน
ส�าปะหลังที่เป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

“เกษตรกรสามารถเปลี่ยนจากการปลูกอ้อยส�าหรับการผลิตน�้าตาลเพื่อการ
ส่งออกเพียงอย่างเดียว ซึ่งท�าให้ราคาน�้าตาลในตลาดโลกเกิดความผันผวน” นาย
อตุตม กล่าวว่า “การพัฒนาทางชวีเคมมีวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเพิม่ราคาพชืผลทางการ
เกษตร สร้างผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าเพ่ิมทีส่งูขึน้ และรกัษาเสถยีรภาพของราคา” 

แผนการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจชีวภาพได้ด�าเนินการในจังหวัดทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอืและภาคเหนอืมาตัง้แต่เดอืนเมษายน เมือ่คณะรฐัมนตรอีนมุตัิ
มาตรการดังกล่าว 

นายอุตตม กล่าวว่า รัฐบาลได้คัดเลือกจังหวัดจ�านวนสามจังหวัดส�าหรับ
โครงการนี้ คือ ขอนแก่น, นครสวรรค์ และก�าแพงเพชร ซึ่งมีมันส�าปะหลังและ
อ้อยเป็นจ�านวนมาก รัฐบาลมีแผนที่จะพัฒนาโครงการในช่วงปี 2561-2569 ตาม
แนวคิดประชารัฐ 

“ประเทศไทยถกูก�าหนดให้เป็นศูนย์กลางทางชีวเคมขีองภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้ในปี 2570 โดยมุง่เน้นทีพ่ลาสตกิชวีภาพและชวีเคม”ี นาย อตุตม กล่าว

อปุทานเกนิ

การตัง้ราคาใหม่ 

เศรษฐกิจชวีภาพ

และแคนาดา เพื่อเรียกร้องให้องค์การการค้าโลกในฐานะที่เป็นอนุญาโตตุลาการ
ด�าเนินการตามข้อร้องเรียน 

องค์การน�้าตาลระหว่างประเทศเสนอราคาน�้าตาลไว้ที่ 12.78 เซนต์สหรัฐต่อ
ปอนด์ในเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

นายนราธปิ อนนัตสขุ หวัหน้าสหพนัธ์ชาวไร่อ้อยแห่งชาตกิล่าวว่าราคาน�า้ตาล
โลกคาดว่าจะปรับตวัลดลงอย่างต่อเนือ่งอนัเนือ่งมาจากผลผลติจากผูผ้ลติหลกัทีเ่พิม่
ขึ้น เช่น อินเดีย ปากีสถาน และจีน “สถานการณ์ล้นตลาดคาดว่าจะด�าเนินต่อไป
ในอีกสองสามปีข้างหน้า” นายนราธิปกล่าว

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการส�านักงานอ้อยและน�้าตาลทราย
Ms.Warawan Chitaroon, Secretary General of the cane and sugar board (OCSB)

บรษิทั ต่าง ๆ  เช่น บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน), บริษทั โกลบอล
กรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน), มิตรผลกรุ๊ป, บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จ�ากัด, 
คอร์เบียนกรุ๊ป และ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�า
กัด (มหาชน) ให้ความสนใจในแผนชีวเคมีนี้ 

อตุสาหกรรมชวีเคมเีป็นหนึง่ในภาคธุรกจิทีม่คีวามส�าคญัเป็นอนัดับต้น ๆ  ของ
รฐับาล โดยคาดว่ามมีลูค่าการลงทุนเท่ากบั 130,000 ล้านบาทภายในปี 2570 ภายใน
ปีดงักล่าวคาดว่าโครงการนีจ้ะเพิม่รายได้ให้กบัเกษตรกรได้มากถงึ 85,000 บาทต่อ
คนต่อปี สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรประมาณ 400,000 ล้านบาท 
และมีการจ้างงานพนักงานมากกว่า 800,000 คนทั่วประเทศ 

I 
n a marked departure from the nation’s stance since 

the 1980s, a global subsidy drama has forced Thailand 

to move closer to a float. The government has tried 

to reform the sugar system to free up the industry for 

almost two years to float the domestic retail price from 

a fixed 23.50 baht per kilogramme.

The fixed price has been in place since 2009, when the administration 
also revoked the sugar quota system. On Jan 15, the government invoked 
Section 44 powers to excise Section 17 (15) of the Cane and Sugar Act 
of 1984, which caps the sugar price for domestic consumption. The 
government also used to set aside three quotas each year to prevent 
sugar shortages. 

Quota A set aside 2.2-2.5 million tonnes of sugar for domestic 
consumption. Quota B designated 800,000 tonnes for state-run sugar 
exports. Quota C covered the quantity of sugar to be exported by private 
sugar millers. 

Section 44 was used to cancel the five-baht collection from the 
factory price going to the Cane and Sugar Fund. 

The Office of the Cane and Sugar Board (OCSB) said the government 
is still considering revising other sections of the 1984 Act, which has been 
in the amendment process since 2014. 

The liberalisation plan remains partial, but some mechanisms have 
been kept to continue indirectly subsidizing sugar farmers, particularly 
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the 70:30 profit-sharing ratio, whereby 70% of total sugar revenue made 
each year goes to farmers, with the remaining 30% allotted to millers. 

Krungsri Research, a think tank under Bank of Ayudhya, expects 
the 70:30 profit-sharing ratio to help all 54 sugar millers achieve stable 
gross margins and strengthen the sugar supply chain to offer many 
related products and invest in the higher-value sugar sector that utilises 
molasses and bagasse. Sugar millers will have lower revenue growth 
from this system.

Warawan Chitaroon, the OCSB secretary-general, said Thailand’s 

agriculture sector is highly competitive, diversified and specialised, so 

some crops are being regulated and subsidised to support planters 

and farmers. 

“Sugar is the country’s most important crop because Thailand is 

the world’s fourth-largest sugar producer and second-largest exporter,” 

she said. 

This year Thailand has produced 14.71 million tonnes of sugar, up 

46.7%, from sugar-cane output of 134.93 million tonnes, up 45.2%. 

The sugar-crushing season usually runs from November to May. Sugar 

supply for domestic consumption fell by 3% to 1.9 million tonnes during 

the first eight months, while exports for the period jumped 50% to 7.54 

million tonnes, according to the OCSB. 

The board expects this year’s domestic consumption to top 2.6 million 

tonnes, down 11% from 2017, while sugar shipments are seen reaching an 

all-time high above 11 million tonnes, up 58.5%. 

India’s measures have brought global sugar prices to a 10-year low 

by allotting US$760 million (25.1 billion baht) to increase sugar-cane 

prices for local farmers and subsidise transport costs to ports for 5 million 

tonnes of sugar exports. 

In response, Thai sugar millers teamed up with the Global Sugar 

Alliance for Sugar Trade Reform and Liberalization (GSA) to file complaints 

with the World Trade Organization (WTO) and seek abolition of India’s 

subsidy. 

Thai sugar millers, consisting of the Thai Sugar Producer Association, the 

Thai Sugar and Bio-Energy Producers Association, and the Sugar Industry 

Trade Association, are joining the GSA, headed by sugar producers Brazil, 

Australia, Guatemala, Colombia, Chile and Canada, to call for the WTO 

as an arbitrator to act on their complaints. 

The International Sugar Organization quoted the sugar price at 12.78 

US cents per pound on Thursday. 

Narathip Anantasuk, head of the National Federation of Sugarcane 

Planters, said the global sugar price is expected to drop continually as 

output increases from main producers such as India, Pakistan and China. 

“The oversupply situation is expected to continue in the next few years,” 

Mr Narathip said.

Ms Warawan said the OCSB has set the initial price for two sets of 
sugar cane in the 2018-19 sugar-crushing season. 

“The initial sugar cane price is set at 680 baht per tonne, and the 
commercial cane sugar sweetness level is 12.30,” she said. 

Ms Warawan noted that the OCSB approved a budget to help farmers 
with up to 50 baht per tonne for 5,000 tonnes per person, so farmers will 
get a sugar-cane price of 880-900 baht per tonne. The OCSB will support 
farmers in using technology to increase sugar-cane yield to 15% from 11% 
because expanding sugar-cane plantations is difficult in Thailand.

Industry Minister Uttama Savanayana said the government will 
promote the sugar industry to create value-added products under the 
bioeconomy policy. 

The government has allocated 500,000 tonnes of sugar for ethanol 
production, aiming to cut production cost. 

Many ethanol producers are facing rising costs from cassava because 
of higher demand in the feedstuff sector. 

“Farmers will be able to move away from producing only commodity-grade 
sugar for export, which exposes them to volatile global prices,” Mr Uttama 
said. “Biochemical development is aimed at helping them increase crop prices, 
create higher value-added products and stabilise prices.” 

The bioeconomy plan has been implemented in northeastern and 
northern provinces since April, when the cabinet approved the measure. 

Mr Uttama said the government chose three provinces for the project 
-- Khon Kaen, Nakhon Sawan and Kamphaeng Phet -- where there are 
massive volumes of cassava and sugar cane. 

The government plans to develop the project during 2018-26 in 
accordance with the Pracha Rat initiative. 

“Thailand is set to be the biochemical hub of Southeast Asia by 
2027, focusing on bioplastics and biochemicals,” Mr Uttama said. 

Companies such as Thai Beverage, Global Green Chemicals, Mitr 
Phol Group, Purac Thailand, Corbion Group and Kaset Thai International 
Sugar Corporation are interested in the biochemical plan. 

The biochemical industry is one of the government’s top priority 
sectors, with expected investment value of 130 billion baht by 2027. 

By that year, the project is expected to increase farmers’ income by 
up to 85,000 baht per person per year, create added value for agricultural 
products of roughly 400 billion baht and employ more than 800,000 
people nationwide.

Thai sugar millers called for the OCSB to start the sugar-crushing 

season on Nov 15, two weeks earlier than usual, but the board has yet 

to announce the season. 

The operators said they need 140 days in the 2018-19 season to 

produce sugar. The OCSB regulates sugar-cane plantations and sugar 

production, while millers have the Thai Sugar Producer Association, the 

Sugar is Country’s Key Crop

New Prices Set

Bioeconomy

Supply Glut

Thai Sugar and Bio-Energy Producers Association, and the Sugar Industry 

Trade Association as trade groups. 

Siriwut Siempakdee, chairman of public relations for the three  

associations, said sugar millers forecast the volume of sugar cane for the 

new season at 120-125 million tonnes, well below the level of the previous 

season, which ended in early May and resulted in 135 million tonnes. 

Mr Siriwut said the projection is considered a high volume for 

sugar millers. He said millers accelerated production in the previous 

sugar-crushing season, but some factories could not end the season 

before Songkran.
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The fiber in sugar cane varies. But with hydraulic direct drives from Bosch Rexroth, your 
milling results can be consistently high. Compactly designed, our gearless and shaft-moun-
ted drives combine low speed and high torque for maximum control. Not only do they start, 
stop or reverse without limit, they also provide full torque from standstill – and hold it indefi-
nitely. Used as assist drives, they easily boost your mill’s existing power. Used as roll mill 
drives, they let you drive each roll independently, adjusting its torque and speed to match 
the fiber for maximum production. Contact us today for your ingenious solution.

Bosch Rexroth AG 
www.boschrexroth.com/sugar

}Driving your mill  
to sweeter results Exactly
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คาดการณ์การผลิตน�้าตาลและอ้อย 
ของอินโดนีเชีย ปี 62
Prediction Sugar and Cane Production On  
Indonesia in 2019

การผลิตและผลผลิตอ้อยในอินโดนีเซียได้รับอิทธิพลอย่างมากมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากแทบจะไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานใดที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
ยังขึ้นอยู่กับปริมาณน�้าฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเพียงพอของปริมาณน�้าฝน เป็น
อย่างมากอีกด้วย (การชลประทานและการระบายน�า้) เมือ่ฝนตกชุก น�า้ไม่สามารถ
ไหลออกจากพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ (ส่งผลให้เกิดสภาพน�้าขังใต้ผิวดิน) ในขณะที่
เมื่อฝนตกน้อยก็ไม่มีน�้าที่จะไหลเข้าสู่ไร่ อันเน่ืองจากความเสียหายในระบบการ
จดัการพืน้ทีท่างการเกษตรท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์พืน้ทีท่างการ
เกษตรจ�านวนมาก (กล่าวคือการเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย) จึง
ก่อให้เกดิความเสยีหายกบัระบบการชลประทานและการระบายน�า้ทีม่อียู่ (ไม่ได้ใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม) ในสภาพเช่นนี ้แน่นอนว่าผลผลติพชืย่อมมแีนวโน้มท่ีจะ
เพิ่มขึ้นและลดลง (ผันผวน)

เท่าท่ีทราบ นอกเหนอืจากปัจจยัอืน่ ๆ  (เช่น พนัธุอ้์อย ปัจจยัการผลติ ฯลฯ ) แล้ว
ประสิทธิภาพของอ้อยทั้งน�้าหนักและผลผลิตของอ้อยยังได้รับอิทธิพลจากปริมาณ 
น�้าฝน (ความต้องการน�้า) อุณหภูมิ ความชื้น และแสงแดด อีกด้วย

ปรมิาณน�า้ฝนทีเ่หมาะสมส�าหรบัอ้อยอยูใ่นช่วง 1,500 - 2500 มม. ต่อปี โดย
มีการกระจายของปริมาณน�้าฝนตามระยะการเจริญเติบโตของอ้อย โดยต้นอ้อยจะ
สามารถเจรญิเตบิโตได้ด/ีเป็นปกต ิหากในช่วงทีล่�าำต้นของอ้อยก�าลงัเจรญิเติบโตนัน้
ต้นอ้อยได้รบัน�า้ในปริมาณทีเ่พียงพอจนกระทัง่อ้อยมอีาย ุ7 เดอืน และในช่วงทีท่�าการ
เก็บเกี่ยวเป็นช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งเป็นเวลาประมาณ 2-4 เดือน

ในภมูภิาคหรอืประเทศทีไ่ม่มรีะบบชลประทานและการระบายน้าทีด่ ีอทิธพิล
ของปริมาณน้าฝนจะมคีวามสาคญัเป็นอย่างมาก หากปรมิาณน้าฝนสงูการผลติอ้อย
จะเพิ่มขึ้นแต่ผลผลิตจะลดลง และหากปริมาณฝนน้อยการผลิตอ้อยจะลดลงและ
ผลผลิต (ระวางน้าหนักอ้อยเป็นตัน) จะเพิ่มขึ้น

อุณหภูมิมีผลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างซูโครส โดยที่มีการสร้าง
ซูโครสในช่วงกลางวันและฝังลงในล�าต้นของอ้อยในตอนกลางคืนโดยเร่ิมจากท่ี 
โคนต้น ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ดีที่สุดระหว่างกลางวันกับกลางคืนอยู่ใน
ช่วง 100 องศาเซลเซียส ท่ีอุณหภูมิสูงจะลดการผลิตน�้าตาลและเพิ่มผลผลิต  
(ระวางน�้าหนักอ้อยเป็นตัน) และอีกนัยหนึ่งที่อุณหภูมิต่าจะเพิ่มการผลิตน�้าตาล
และลดผลผลิต (ระวางน�้าหนักอ้อยเป็นตัน)

การประมาณการณ์การผลิตน�า้ตาลและอ้อยในปี 2562 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร?

พั ฒนาการของอ้อยในอินโดนีเซียรวมถึงอุตสาหกรรมอ้อย
มีแนวโน้มซบเซาหรือไม่มีการพัฒนาเลย ตั้งแต่จ�านวน

ไร่อ้อยไปจนถึงการผลิตอ้อยและผลผลิตที่มีแนวโน้มลดลง

เขยีนโดย นายเพอร์โนโม อาจ,ิ หัวหน้าสถาบันวิจยัน�า้ตาลพทีีพเีอน็ เอ็กซ์ อินโดนเีซีย ประเทศอินโดนเีซยี

ความชื้นในอากาศเกี่ยวข้องกับไอน�้าในอากาศ บริเวณที่มีความชื้นสูงหรือ
มากกว่า 70% ไม่เหมาะส�าหรับการเจรญิเตบิโตของอ้อยเนือ่งจากความชืน้จะกระตุน้
ให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ง่าย ซึ่งจะลดผลผลิตและก�าลังการผลิตอ้อยลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเชื้อรา Sporisorium scitamineum (สปอไรโซเรียม สคิทามิเนียม) ที่ทาให้
เกิดโรคสมัทหรือโรคเขม่าด�า ความชื้นในอากาศมีความสัมพันธ์เชิงลบกับปริมาณ 
น�้าฝน หากมีปริมาณน�้าฝนที่สูงขึ้น ความชื้นในอากาศจะลดลง

แสงอาทติย์เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการสงัเคราะห์แสง แสงอาทติย์ได้รบัผลกระ
ทบมาจากปริมาณน�้าฝนและการแพร่กระจายของปริมาณน�้าฝน (อย่างน้อยที่สุดก็
คอืมเีมฆมาก) ความสมัพนัธ์ระหว่างแสงอาทติย์กบัการผลติ (น�า้หนกั) เป็นสัดส่วน
ที่ผกผันกันแต่มีสัดส่วนโดยตรงกับผลผลิต ปริมาณแสงอาทิตย์มีหน่วยเป็น Kal /
ตร.ซม. โดยมีค่าอยู่ในช่วง +/- 350 Kal /ตร.ซม.

ตามทีก่ล่าวไว้ข้างต้น พืน้ทีข่องประเทศอินโดนเีซยีโดยเฉพาะชาวตะวนัออกได้
รบัอทิธพิลอย่างมากมาจากสภาพภมูอิากาศ รวมทัง้ไม่มคีวามพร้อมด้านสิง่อ�านวย
ความสะดวกและโครงสร้างพืน้ฐานในการคาดการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 
ซึง่ในท้ายทีส่ดุท�าให้ก�าลงัการผลติไม่มเีสถียรภาพและมแีนวโน้มผนัผวน (ขึน้ๆลงๆ) 
รวมถึงองค์ประกอบด้านพนัธุอ้์อยทีไ่ม่สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงของ
สภาพอากาศได้ดี โดยพันธุ์ที่มีอยู่ เช่น พีเอส 862, พีเอส 851,พีเอส 881, พีเอส
เจเค 922, พีเอสดีเต 923 และ บีแอล มักจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิ
อากาศได้เพียงสภาพใดสภาพหนึ่งเท่านั้น (เช่น ปริมาณน�้าตาลของพันธุ์บีแอลจะ
อยู่ในระดับที่ดีในสภาพอากาศที่แห้งแล้ง แต่จะมีปริมาณน�้าตาลอยู่ในระดับที่ไม่ดี
ในสภาพอากาศที่เปียกชื้น)

การผลิตอ้อยในปี 2562 ได้รับผลกระทบมาจากสภาพอากาศในปีนี้และปีที่ 
ก�าลังจะมาถึง ปีนี้ (2562) เมื่อเข้าสู่ระยะที่ล�าต้นอ้อยก�าลังเจริญเติบโต ปริมาณ
ฝนที่ตกน้อยมากและอุณหภูมิสูงมากในพื้นที่บริเวณที่อาศัยปริมาณน�้าฝนจะส่งผล 
กระทบอย่างมากต่อการผลติ เนือ่งจากพบว่าความยาวของล�าต้นของอ้อยจะไม่เพิม่ขึน้
ท�าให้ความยาวของล�าต้นของอ้อยไม่เหมาะสม ในขณะทีเ่มือ่เข้าสูช่่วงการสร้างอาหาร 
(มิถุนายนถึงกันยายน) ประมาณการณ์ไว้ว่าจะยังคงมีปริมาณน้าฝนหลงเหลืออยู่
และคาดว่าจะเท่ากับปี 2559 คือ +/- 110 มม./เดือน และส่งผลกระทบต่อปริมาณ
น�า้ในต้นอ้อยโดยทาให้อ้อยมนี�า้หนกัทีเ่หมาะสม แต่ปรมิาณน�า้ตาลไม่เพ่ิมข้ึน

เมือ่พจิารณาทีก่�าลังการผลติน�า้ตาลและผลผลติ (ระวางน�า้หนกัอ้อยเป็นตนั) 
ในหน่วยตัน/เฮกตาร์ โดยในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่มีฤดูฝนมากเกินเป็นระยะเวลา 

Contributed Article By : Purnomo Aji, Head of Sugar Research Center, PT. Perkebunan 
Nusantara X, Surabaya, East Java, Indonesia.
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T 
he development of sugar cane in Indonesia, including 
its industry, tends to be stagnant or there is no  

significant development, ranging from the amount 
of sugar cane plantations, to the production of sugar 
cane and the yield even tends to decrease.

Sugarcane production and yield in Indonesia is strongly influenced by 
climate change, because almost no facilities and infrastructure are found 
to adjust to climate change and are very dependent on rainfall, especially 
the availability of water (irrigation and drainage), in high rainfall the water 
cannot be flowed perfectly out of the field (waterlogging) while in low 
rainfall there is no water that can be flowed into the field, this is due to the 
damage to the management system of our agricultural land, where a lot of 
agricultural land changes its function (turns into industrial and residential 
areas) thus damaging irrigation facilities and Existing drainage (not functioning 
optimally), In these conditions it is certain that crop productivity will tend 
to rise and fall (fluctuative).

As we know the productivity of sugar cane both the weight of sugar 
cane and yield is influenced by rainfall (water requirements), temperature, 
humidity and sunlight radiation in addition to several other factors such as 
varieties, inputs etc.)

The ideal rainfall for sugarcane crops ranges from 1500-2500 mm per 
year, with the distribution of rainfall in accordance with the growth phase 
of sugar cane. Sugar cane plants can grow well / normal if in the period of 
vegetative growth enough to get water until the age of 7 months and at 
the time ofharvest get dry time 2-4 months.

In regions or countries that do not have a good irrigation and drainage 
system, the influence of rainfall will be very significant, when the rainfall is 
high, the production of sugar cane will increase but the yield will decrease 
and otherwise, when low rainfall sugar production down and yield (sugarcane 
tonnage) go up.

Temperature affects the growth and formation of sucrose, where 
sucrose is formed during the day and will be buried in sugarcane stems 
at night starting from the lowest stem, the best temperature difference 
between day and night temperatures in the range of 100 C, at high  
temperatures will reduce production sugar and increase yield (cane  
tonnage) and otherwise at low temperatures will increase sugar production 
and reduce yield (cane tonnage)

Air humidity associated with water vapor in the air, at high humidity 
or more than 70% is less suitable for sugar cane growth, because it can 
trigger the growth of fungi, so it will reduce the yield and productivity of 
sugar cane, especially in the Sporisorium scitamineum fungus causing smut. 
Air humidity is negatively correlated with rainfall intensity. The higher the 
rainfall, the humidity also decreases and otherwise.

Solar radiation is needed for photosynthesis, solar radiation is affected 
by the intensity of rainfall and the spread of rainfall (many at least clouds), 
the relationship between solar radiation and production (weight) is inversely 
proportional but in yields directly proportional. The amount of solar radiation 
is expressed in units of Kal / cm2 ranging from +/- 350 Kal / cm2

As discussed above, the territory of Indonesia, especially East Java, 
cane production is strongly influenced by climate, plus there is no or not 
ready facilities and infrastructure to anticipate climate change, which 
ultimately productivity can not be stable and tends to fluctuate (up and 
down), this also supported by the composition of varieties that have not 
been able to adapt well to climate change, existing varieties such as PS 
862, PS 851, PS 881, PSJK 922, PSDK 923, and BL tend to only have the 
ability to adapt to one climate condition (eg sugar content of BL varieties 
good in dry conditions but not in wet conditions )

Production of sugar cane in 2019 is affected by the climate this 
year and the coming year, this year (2018), when entering the vegetative 
growth phase the amount of rainfall is very little and the temperature is 
very high, on land that only relies on rainfall will greatly affect production, 
because it can be ascertained that the length of the stem will stagnate so 
that the length of the stem cannot be optimal, while when entering the 
cooking phase (June to September) it is predicted that rainfall will still 
remain and is estimated to be equal to 2016 of +/- 110 mm / month and 
affect the amount of water in the sugar cane stem so that the weight of 
sugar cane can be optimal but the sugar content cannot rise. By looking 
at the realization of the productivity of tons / ha of sugar and yield (cane 
tonnage ), where during the harvest season it has an excess rainy season 
for 4 years (2007, 2010, 2013 and 2016) and there are no real plans and 
actions to anticipate climate change, the productivity of sugar cane is 
predicted ranges from +/- 85 tons / ha with sugar content on +/- 6.5%

In total, sugar cane production also a is strongly influenced by 
the total area, and is predicted not to increase and tends to decline 
due to socio-economic problems, such as the inconsistency of farmers’ 
sugar sales, sugar prices below operating costs, the transfer of some  
subsidized fertilizer quotas to other crops, and the closure of some factories 
sugar which is inefficient and shifts to other profitable commodity crops,  
although it is not easy for sugarcane farmers to switch other commodities 
because it is related to the habits and reluctance of sugarcane farmers 
to start something new from the start. Predictions of productivity and 
yield above are estimates if not there are real activities to improve the 
cultivation pattern, to anticipate the impacts of climate change in 2019, 
of course, the losses can be minimized by several activities, including; 
planting varieties that can withstand a number of conditions (currently 
not available), then what can be done is structuring the composition of 
varieties so that the stability of production can be maintained (because 
in 2019 including the wet season, planting varieties with earlier maturity 
is prioritized), giving water to in 2018 (dry conditions) are needed so that 
the sugar cane does not stagnate, then to anticipate a long rainy season 
in 2019 which results in the withdrawal of sugar cane cooking time the 
field is obliged to do the korah / deepening of the drainage so that the 
water can be treated properly and make the field always dry, so maturity 
can run well. If needed it can also be done ZPK (ripener) application 
(substance boosting) so that it can spur sugar cane to mature faster. In 
addition, it is necessary to prepare harvesting facilities and infrastructures, 
such as proper cutting and transport so that the loss rate in the field 
can be avoided and sugar cane can be harvested at the right time 

Then what is the prediction of sugar and cane production in 2019 ??

4 ปี (2550, 2553, 2556 และ 2559) และไม่มีแผนรับมือและการดาเนินการ
ในคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง ประมาณการณ์ได้ว่า
กาลังการผลิตอ้อยจะอยู่ในช่วง +/- 85 ตัน/เฮกตาร์ โดยมีปริมาณน�้าตาลอยู่ใน
ช่วงร้อยละ +/- 6.5

นอกจากน้ีโดยรวมแล้วการผลติอ้อยยงัได้รบัอทิธพิลอย่างมากมาจากพืน้ท่ีการ
ผลิตทั้งหมดอีกด้วย โดยคาดการณ์ว่านอกจากพื้นที่การผลิตอ้อยจะไม่เพิ่มขึ้นแล้ว
ยังมีแนวโน้มลดลงอีกด้วย เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ความไม่
สอดคล้องกนัในการขายน้าตาลของเกษตรกร ราคาน�า้ตาลทีต่่ากว่าต้นทนุประกอบ
การ การโอนโควต้าเงินอุดหนุนปุ๋ยบางส่วนไปยังพืชชนิดอื่นๆ และการปิดโรงงาน
น�า้ตาลบางแห่งทีไ่ม่มปีระสทิธิภาพ และการหันไปปลูกพืชผลทางการเกษตรทีใ่ห้ผล
กาไรชนดิอืน่แม้ว่าจะไม่ใช่เรือ่งง่ายส�าหรบัเกษตรกรชาวไร่อ้อยทีจ่ะหนัไปปลกูพชืผล
ชนดิอืน่อนัเนือ่งมาจากความเคยชนิและความจ�ายอมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการ
เริม่ลงมอืเพาะปลูกพชืชนดิใหม่กต็าม การคาดการณ์กาลงัการผลติและผลผลติข้าง
ต้นเป็นการประมาณถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในปี 2562 
หากว่าไม่มกีารปรบัปรงุรปูแบบการเพาะปลกูอย่างจริงจงั แน่นอนว่าการสญูเสยีจะ
สามารถลดลงได้โดยกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม ได้แก่ การปลูกอ้อยพันธุ์ที่สามารถ
ทนต่อสภาพต่างๆ ได้ (สภาพต่างๆ ที่ปัจจุบันยังไม่มี) สิ่งที่สามารถท�าได้คือการ
จดัโครงสร้างองค์ประกอบของพนัธุต่์าง ๆ  เพือ่ให้สามารถรกัษาเสถยีรภาพของการ
ผลิตได้ (เนื่องจากในปี 2562 จะเป็นปีที่ฤดูฝนมีปริมาณฝนชุก การปลูกอ้อยพันธุ์
โตเร็วจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ) การให้น�้าในปี 2561 (ภาวะแห้งแล้งในช่วง
ที่มีการสร้างอาหารของอ้อยลดลง ไร่อ้อยจึงจ�าเป็นต้องท�าโคราห์/การระบายน�้าใต้
ผิวดินเพื่อให้สามารถบ�าบัดน�้าได้อย่างเหมาะสมและท�าให้ไร่อ้อยแห้งอยู่เสมอเพื่อ
ให้ต้นอ้อยสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ และหากจาเป็นยังสามารถใช้แซด
พีเค (ZPK) (ตัวบ่ม) (การเติมสาร) เพื่อกระตุ้นให้อ้อยเจริญเติบโตเร็วขึ้นได้ด้วย 
นอกจากนี้ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องเตรียมสิ่งอนวยความสะดวกและโครงสร้าง
พื้นฐานในการเก็บเกี่ยว เช่น การตัดและการขนส่งที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงอัตรา
การสูญเสียในไร่อ้อยและสามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได้ในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย
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In the Hot Seat

“สามารถเกษตรยนต์”
ชูรถตัดอ้อย SM-200 และ SM-200 Giant
คุณภาพระดับโลก ครองใจเกษตรไทย-เทศ
“Samart Kasetyon”  
Promotes SM-200 & SM-200 Giant, World-Class Sugarcane 
Harvesters for Thai & Overseas Markets

บ 
ทบาทของรถคีบอ้อยและรถตัดอ้อยในอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล มีแต่จะเพิ่มพูนข้ึนทุกวัน เนื่องจากสามารถ
ทุ่นแรงเกษตรกรและทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลนได้ และในตลาดต่างประเทศ รถคีบอ้อยและรถตัดอ้อยของ

สามารถเกษตรยนต์ ผู้ผลิตสัญชาติไทย ถือเป็นที่ยอมรับอย่างมากจากสมรรถนะที่ดี โดยเฉพาะรุ่น SM-200 ที่เปิด
ตัวสู่ตลาดมาอย่างยาวนาน และเมื่อไม่นานมานี้ สามารถเกษตรยนต์ได้แนะน�า รถตัดอ้อยขนาดใหญ่รุ่น SM-200 
Giant ท่ีผสมผสานท้ังความคงทนและเทคโนโลยีเอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ซ่ึงผู้บริหารระดับสูงของสามารถเกษตร
ยนต์ คือคุณสามารถ ลี้ธีระนานนท์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณศรีนวล ล้ีธีระนานนท์ ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย ที่จะมา
ท�าให้เรารู้จักธุรกิจรายนี้และผลิตภัณฑ์ของสามารถเกษตรยนต์มากข้ึน
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In the Hot Seat

“สามารถเกษตรยนต์”
ชูรถตัดอ้อย SM-200 และ SM-200 Giant
คุณภาพระดับโลก ครองใจเกษตรไทย-เทศ

“ปัญหาแรงงาน” จดุเปล่ียนธรุกิจสูก่ารผลติเครือ่งจกัร
สามารถเกษตรยนต์เริ่มธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งคุณสามารถ ลี้ธีระนานนท์ กรรมการผู้จัดการในขณะนี้ เป็นผู้ก่อตั้งข้ึนมา 

โดยเริ่มจากการขายเครื่องมือเกษตรส�าหรับอ้อย แต่ขณะนั้นยังเป็นร้านเล็กๆ ใน อ.หันคา จ.ชัยนาท บริการของร้านยังรวมไปถึงการ
ซ่อมแซมเครื่องมือต่างๆ 

คุณศรีนวล ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและบุตรของคุณสามารถ เล่าให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า ครอบครัวปลูกอ้อยมาตั้งแต่สมัยคุณย่า แต่
ขณะนั้นคุณย่ามีปัญหากับคนขึ้นอ้อย อย่างเช่น ท�าผลผลิตออกมาไม่ตรงกับจ�านวนที่ตกลงกัน ขณะเดียวกันชาวไร่คนอื่นๆ ก็ประสบ
ปัญหานี้ คุณสามารถซึ่งเป็นบุตรจึงคิดว่า ต้องหาเครื่องจักรมาทดแทนการใช้แรงงานมนุษย์ และแบ่งเบาภาระของชาวไร่อ้อย

คุณศรีนวล ย้อนอดีตให้ฟังว่า ตลาดแห่งแรกส�าหรับรถคีบอ้อยของบริษัทอยู่ที่ จ.ก�าแพงเพชร และขายได้ในปริมาณที่น่าพอใจ 
เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีการปลูกอ้อยอย่างหนาแน่นและเป็นตลาดใหญ่ หลังจากนั้นชาวไร่อ้อยจากพื้นที่อื่นจึงเริ่มหันมาใช้รถคีบอ้อย 
เมื่อความต้องการเพิ่มมากขึ้นบริษัทจึงเพิ่มการผลิตรถคีบอ้อย

ตลาดนอกถูกใจ การันตีคุณภาพรถคีบอ้อย
ธรุกจิท่ีเตบิโตขึน้ ท�าให้ก�าลงัการผลิตเตบิโตตาม และเม่ือ 15 ปีทีแ่ล้ว สามารถเกษตรยนต์ก็ได้แนะน�ารถคบีอ้อย ซึง่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้

ตลาดรู้จกั และขณะนีม้ยีอดขายสูงถึง 100 - 200 คันต่อปี ท�าให้ตดัสนิใจเพ่ิมก�าลงัผลติ เพ่ือส่งขายในตลาดต่างประเทศด้วย
“คณุสามารถน�าความรูด้้านรถไถ มาบวกกับความเป็นไปได้ในการผลติรถตัดอ้อย ได้ท�าการทดลองมาหลายรูปแบบเหลอืเกิน ตัง้แต่ตดิตัง้

บนรถไถ ตดัด้วยการหมนุ สวงิด้าย ท�ามาท้ังหมด 5-6 ซรีีส์ จนกระทัง่ล่าสดุมาเป็นรถคบีหน้าและรถคีบหลัง รถคีบหลงัเกียร์ทอร์ค ซึง่มยีอด
ขายอนัดับต้นๆ ของประเทศ” คณุศรนีวล กล่าว

ขณะน้ีบรษิทัส่งรถคบีอ้อย แบบคบีหน้าไปยังหลายประเทศ อาทิ อินโดนีเซยี ส่วนรถตดัอ้อยขนาดเลก็ SM-200 ก็ได้รุกเข้าสู่ตลาด 2 แห่ง
นี ้และแห่งอืน่ๆ อาท ิบราซิล กมัพชูา และเมียนมาแล้วด้วย

คุณสามารถ ลี้ธีระนานนท์ กรรมการผู้จัดการ
Mr. Samart Leethirananon, President of Samart Kasetyon.

คุณศรีนวล ลี้ธีระนานนท์ ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย 

Ms. Srinaul Leethirananon, Sales director of Samart Kasetyon. 
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In the Hot Seat

ชูจดุแข็ง “รถตัดท่ีเป็นมากกว่ารถตัด-พฒันาบคุลากร”  
เพิ่มขีดแข่งขันอนาคต

“เติบโตไปด้วยกัน” ทางรอดที่ยั่งยืนอุตสาหกรรม 
อ้อย-น�้าตาลไทย

อย่างไรกต็าม การแข่งขนัในตลาดรถตัดอ้อยท่ีเริม่ดเุดอืดขึน้จากคูแ่ข่งท้ังในและนอก
ประเทศ ท�าให้สามารถเกษตรยนต์ต้องพฒันาตวัเองให้เหนอืกว่าคูแ่ข่ง และเพิม่ความสามารถ
ของรถตัดอ้อยให้ตรงกบัความต้องการของเกษตรกรในอนาคต ซึง่ขณะนีม้แีผนการแบ่งเป็น 
2 ส่วน แผนแรกคอืการพฒันารถตดัให้เป็นมากกว่ารถตัดอ้อย ด้วยการใช้เทคโนโลยี

“รถตดัในอนาคตต้องบอกว่าตดัได้กีต่นั ตดัตรงนีด้แีค่ไหน ผลผลติดีไหม ตดัตรงนี้
แล้วผลผลติเพิม่ขึน้หรอืลดลง เขาจะสามารถป้อนข้อมลูให้กบัเจ้าของรูว่้าตดัได้กีต่นั เงนิที่
ได้ควรจะอยูท่ี่เท่าไร เขาจะมดีาต้า(ข้อมูล)มากกว่าแค่การตดัอ้อย” คุณศรีนวล กล่าว

อกีส่วน คอื การขยายตลาด โดยปักหมดุ 3 ตลาดหลกัคือ เมก็ซโิก ทวปีแอฟรกิา 
และภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

อย่างไรกต็าม แม้การบรกิารและตวัสนิค้าของบรษิทัจะพฒันาไปมากเพยีงใด แต่สิง่หนึง่
ท่ีจะลืมไม่ได้เลย คอื ความต้องการของลูกค้า คุณศรนีวล มองว่า ผู้ท่ีให้ข้อมลูว่าสนิค้าควร
ปรบัปรงุและพฒันาไปในทศิทางใด ส่วนหนึง่คือ ลกูค้า และความใส่ใจลกูค้านีเ่อง คอื จดุยนื
ของบรษิทัตัง้แต่อดตี ถงึปัจจบุนั และเรือ่ยไปถงึอนาคต นอกจากนี ้คณุสามารถ บดิา กเ็ป็น
ชาวไร่อ้อยมาก่อน จงึเข้าใจว่าชาวไร่อ้อยต้องการอะไร

“เราแทบไม่ค�านึงเลยว่าเราจะได้ก�าไรเท่าไหร่ แต่ชาวไร่ต้องการอะไรและจะท�าอะไร 
จะได้อะไรกบัสนิค้าทีเ่ราผลติบ้าง จรงิๆ แล้วหลักการบรกิารของคณุสามารถจะดูแลลูก
น้องเหมอืนคนในครอบครวั ทกุคนจะเข้าถงึผูบ้รหิารได้ทกุคน เรารบัฟังไม่ใช่แต่ชาวไร่
อ้อย แต่ฟังพนกังานของเราด้วย และในอนาคตเราจะขยายก�าลงัการผลติเช่นกัน และ
จะมกีารพฒันาบคุลากรให้ตอบโจทย์กบัชาวไร่อ้อยสงูสดุ”

>> คุณ ศรีนวล กล่าว.

คณุสามารถ กล่าวทิง้ท้ายว่า การให้สมัภาษณ์ครัง้นีม้กีารกล่าวถงึเกษตรกรหรอืภาค
ส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลบ่อยครัง้ เป็นเพราะแนวคดิของตนที่
มองว่า ถ้าหากเกษตรกรอยุไ่ด้ ผูผ้ลิตน�า้ตาล และผูผ้ลติเครือ่งจักรอยูไ่ด้ ไม่มใีครฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่เตบิโตเด่ียว นีต่่างหากจะเป็นอนาคตทีย่ัง่ยืนของอุตสาหกรรม

“ในฐานะผมเป็นผูผ้ลติ เราต้องขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมไปพร้อมๆ กนั ไม่ใช่เตบิโต
ได้เพียงคนเดยีว มันต้องเป็นชาวไร่ อุตสาหกรรมการผลิต เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
อตุสาหกรรมอ้อยน�า้ตาลร่วมมือกัน สิง่ส�าคัญต้องหนักลับมามองในประเทศมากทีสุ่ด 
และผลกัดนัการพฒันาและให้โอกาสในตลาดมากกว่านี ้ ไม่ใช่ผกูขาดธรุกจิเพยีงฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ ซ่ึงถ้าในอนาคตข้างหน้า แม้ราคาน�า้ตาลไทยจะแพงกว่าตลาดร้อยเท่า ผมก็
จะซือ้น�า้ตาลไทยกนิ เพือ่ความอยู่รอดของเกษตรกรไทย” 

คณุศรีนวลเล่าอกีว่า ลกูค้ารายหนึง่จากฟิลปิปินส์แสดงความคดิเหน็มาว่า หลงัจาก
ทดลองรถตดัอ้อยจาก 5 ประเภทแล้วพบว่า รถตดัอ้อยของสามารถเกษตรยนต์ใช้งานได้
ดทีีส่ดุ ให้ประสทิธภิาพการตดัทีพ่อใจ และราคาอยู่ในระยะทีรั่บได้

“เขาทดสอบรถตดัอ้อยของเราแบบสภาพสดุขัว้ ในสภาพไร่ตดัยากมาก อ้อยกล้็ม 
ซ่ึงผลทดสอบออกมา รถของเรามีสมรรถนะและประสทิธภิาพทีด่ ี ไม่มปัีญหา ตดัได้ทกุ
วนัไม่มหียดุเลย และเป็นราคาเราเขารับ”

คณุสามารถ ลีธ้รีะนานนท์ กรรมการผูจ้ดัการของสามารถเกษตรยนต์ เสรมิใน
ประเดน็นีว่้า จรงิอยู่ทีห่ลายคนมองว่า คณุภาพสนิค้าไทยสูข้องนอกไม่ได้ แต่ส่วนตวัเช่ือว่า
หากได้รับการพฒันาอย่างจรงิจงั และภาครฐัพยายามก�าจดัการผกูขาดตลาดให้มากกว่าน้ี 
โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาล ศกัยภาพของผูผ้ลติชาวไทยระดบักลางและเล็กท่ี
มอียูแ่ล้ว กจ็ะแสดงออกมาได้อย่างเตม็ที ่และเชือ่ว่าไม่ได้ยิง่หย่อนไปกว่าผู้ผลติต่างประเทศ
เลย ดังจะเหน็ได้จากรถตดัอ้อยและรถคบีอ้อยของสามารถเกษตรยนต์ ทีไ่ด้รับการยอมรบั
ในตลาดต่างประเทศหลายแห่ง

ครองใจลูกค้า ด้วยจุดเด่น “ทนทาน-บริการฉับไว”

ส่ง SM-200 และ SM-200 Giant ลุยตลาดในประเทศ

คณุศรีนวล กล่าวย้อนกลบัมาถึงตลาดในประเทศว่า ส่ิงทีแ่ตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืนๆ 
คอืคณุภาพของรถคบีอ้อย และรถตดัอ้อย ผลติภัณฑ์ทกุอย่างมกีารออกแบบทีท่�าให้เกษตรกร
ใช้งานง่าย หาอะไหล่ได้ง่าย และต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 

“สินค้าของเราทกุตวัทีอ่อกไป เราใช้โครงสร้างเหลก็ทีม่คีณุภาพ ผ่านการออกแบบ
มาอย่างด ีผลติภณัฑ์จงึมคีณุภาพค่อนข้างสงู อย่างเช่น รถคบี ทีล่กูค้าบอกว่าทนทาน 
ซ่อมน้อยมาก บางคนถงึกบับอกว่าใช้มานาน 10 ปี ยังไม่เคยเปลีย่นน�า้มนัเครือ่ง หรอืตวั
กรอง ซึง่เราก็แนะน�าลกูค้าว่าควรเปลีย่นและต้องมัน่ดแูลรักษา” คณุศรนีวล กล่าว

เม่ือพดูถงึด้านบรกิาร คณุศรีนวลกล่าวว่า เบือ้งต้นเกษตรกรหรือผูใ้ช้งาน กต้็องซ่อมแซม
อปุกรณ์บางส่วนด้วยตวัเองเป็นในระดบัหนึง่ เนือ่งจากการผลิตอ้อยมเีวลาจ�ากดัเพยีงแค่ 4 
เดอืน แต่ถ้าหากเกดิปัญหาบางอย่างทีต้่องใช้ทกัษะพเิศษกส็ามารถเกษตรยนต์กม็ทีีมช่าง
ทีพ่ร้อมให้บรกิาร และมคีวามสามารถในการซ่อมแซมทัง้รถคบีอ้อยและรถตัดอ้อย

รถตดัอ้อยรุ่น SM-200 ถอืได้ว่าครองใจผูใ้ช้งานชาวไทยอย่างมาก ด้วยยอดขายที่
เป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศมานานกว่า 10 ปีตัง้แต่แนะน�าสูต่ลาด ซึง่คณุศรีนวล ให้ราย
ละเอยีดว่า รถรุน่นีส้ามารถตดัอ้อยได้ถึง 80-100 ตนัต่อวนั มาพร้อมเครือ่งยนต์ทีมี่ก�าลงั 
200 แรงม้า และลกูสบู 6 สบู เหมาะกับแปลงไร่อ้อยขนาดเลก็ และใช้งานได้กบัพืน้ทีด่อน 
อย่างเช่น ท่ี อ.วงัน�า้เขยีว จ.นครราชสมีา สามารถตัดอ้อยในฤดฝูนและอ้อยล้มได้ ถ้าหาก
พืน้ทีดั่งกล่าวไม่มนี�า้ขงัสงู ส่วนจุดแข็งอกีอย่างหนึง่ คอื ดแูลรักษาง่ายส�าหรบัเกษตรกร
ทัง้ในไทยและต่างประเทศ

ผลติภณัฑ์รุน่ชโูรงอกีตวัหนึง่ คอื รถตดัอ้อยขนาดใหญ่รุน่ SM-200 Giant ทีมี่ยอด
ขายแล้วกว่า 20 คนั ทัง้ๆ ทีเ่ปิดตวัได้ไม่นาน รถรุน่นีม้าพร้อมประสทิธภิาพการตดัอ้อย 
120-220 ตนัต่อวัน โดยใช้เคร่ืองยนต์แบบเดยีวกนัคอื 200 และลกูสบู 6 สบู และด้วย
ขนาดทีใ่หญ่จงึเหมาะกบัแปลงขนาดใหญ่ หรอืไร่ทีม่คีวามยาวตัง้แต่ 500-1,000 เมตร 
สามารถตัดอ้อย บรรทกุอ้อย และถ่ายอ้อยออกสูร่ถบรรทกุได้ในคนัเดยีว

“รถคนันีท้�างานได้ 3 ใน 1 ตดั บรรทกุ แล้วกถ่็ายใส่รถบรรทกุ ได้ในตวัเดยีวกนั
เลย แล้วกต็ดัในทีท่ีฝ่นตกได้ด้วย” คณุศรนีวลกล่าว

นอกจากนี ้การออกแบบกเ็ป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้รถคีบอ้อยและรถตดัอ้อยของแบรนด์
มีความแตกต่าง เนือ่งจากได้รบัการคิดค้นโดยทมีงานชาวไทยทัง้หมดบนฐานของความ
ต้องการจรงิของผูใ้ช้งาน ซึง่นอกจากไม่เหมอืนกบัผลติภณัฑ์ของผู้เล่นรายอืน่แล้ว ยังท�าให้
ตอบโจทย์การใช้งานในไร่อ้อยอกีด้วย

“เราไม่มกีารเลยีนแบบผูอ้ืน่ เพราะเราเห็นแล้วว่าแบบทีเ่ราออกแบบจะตอบโจทย์
ทีส่ดุ เราเป็นผู้น�าในการออกแบบรถตดัอ้อยทัง้ 2 รุน่ ดไีซน์ของเราไม่ท�าให้ดนิแน่น 

ท�าให้ตออ้อยของคณุด ีท�าให้เหลอืเงนิในกระเป๋ามากข้ึน อนันีค้อืสิง่ทีเ่ราค�านงึเสมอว่า 
รถจะต้องเพ่ิมมลูค่าให้กบัลูกค้า”

รถคบีอ้อยและรถตดัอ้อยของสามารถเกษตรยนต์ จะเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ให้กบั
เกษตรกรไทยเตบิโตไปพร้อมกบัอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลไทย ซึง่สามารถเกษตร
ยนต์มุง่เน้นหลกัการท�างานและบรหิาร คือ ”สนิค้ามคีณุภาพ” “มปีระสทิธภิาพสงูสดุ” 
และ “คุม้ค่าต่อการลงทุน”
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In the Hot Seat

>> คุณ ศรนีวล กล่าว.

Samart Kasetyon was founded in the year 1996 by Samart Leethirananon, 
the current managing director. Initially, the company was a small store 
that sold agricultural tools,reparing of tool and equipment for sugarcane 
farm, located in Phankha District, Chai Nat Province. Srinaul Leethirananon, 
Sales Director and the daughter of Mr. Samart, comments that her family 
had owned sugarcane plantations since her grandmother’s generation. 
Her grandmother often had problems with the workers who cut cane. For 
example disputes over amount of cane produced being short of what was 
agreed. The problem was not confined to Miss Srinual’s family and other 
farmers were experiencing the same issues. That prompted Mr. Samart 
to begin to look at machinery that would replace the manual cutting and 
lessen the burden of sugarcane farmers.

Initially the company produced cane loaders which were based on 
the popular Ford tractor. Miss Srinaul recalls that the first major market 
for SMKY cane loaders was in Kamphaeng Phet Province. Because the 
area had so many sugarcane plantations it was a large market. Sales there 
were sufficient to drive enough volume to establish their product and soon 
sugarcane farmers from other areas began to use the SMKY cane loaders 
also. As the demand rose, so did the company’s capacity to produce.

The growth of business led to the growth in production, and fifteen 
years ago Samart Kasetyon introduced an improved cane loaders to the 
market. The sales of this product reached 100-200 pieces per year and 

Quality Of SMKY Harvesters And Handlers Wins Out 
In Export Markets

fueled the opportunity to increase production capacity further and expand 
the market to other countries.

Our latest designs include cane loaders with front handling and 
rear handling equipment. Our rear handler is based on a modified tractor 
with torque convertor transmission meaning that the driver can reverse 
the machine without using the clutch. It is very efficient and is on the 
list of top-best sellers in Thailand. Our front loaders however, are being 
exported to many countries, such as Indonesia, the loaders frame can fit 
to a customer’s existing tractor so is quite desirable for many markets. 
Or else, of course, we can supply complete units.

Commenting further Miss Srinaul ; “All of our loaders products have 
quality steel structure and are well-designed.Our customers always confirm 
that the SMKY loaders are very durable and rarely need repairing. One 
told us that he used the same SMKY loaders machine continuously for 
ten years, but never have to change the engine oil or filter.Which he 
thought was great, however, we quietly advised him that it was always 
best to change oils and that he really should keep regular maintenance 
of the machines.”

“When we started to look at producing harvesters we combined 
our knowledge of tractors into designs. Actually, we conducted so many 
different forms of experiments in order to get where we are with our 
concepts. For example, for our cutting systems we experimented with 
so many methods of cutting like spinning blades, wire blades, thread 
nets. Initially we mounted them onto tractors for test purposes and I 
think in total we tested about 5 or 6 different methods before deciding 
the best approach.

“But this work was worth it. In export markets we often face tests 
against competition. On one site they tested our harvester in an extreme 
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เราไม่มีการเลียนแบบผู้อื่น เพราะเราเห็นแล้วว่าแบบที่เรา
ออกแบบจะตอบโจทย์ที่สุด เราเป็นผู้น�าในการออกแบบ
รถตัดอ้อยทั้ง 2 รุ่น ดีไซน์ของเราไม่ท�าให้ดินแน่น ท�าให้
ตออ้อยของคุณดี ท�าให้เหลือเงินในกระเป๋ามากขึ้น อันนี้
คือสิ่งท่ีเราค�านึงเสมอว่า รถจะต้องเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า

The role of harvesters and cane loaders in the sugarcane and sugar manufacturing industry is growing more important 
each day as mechanization replaces traditionally manual cutting work. And in the global markets, harvesters and 
cane handlers produced by the Thai agricultural machinery producer Samart Kaset Yont (SMKY) are gaining 

increasing acceptance because of their reliability and superior performance. This is underlined by the success of the  
SM-200, model which many customers see as a benchmark product and has been proving itself for several years.  
Recently SMKYs introduced SM-200 Giant, their large capacity harvester that perfectly combines durability and technology.  
Mr. Samart Leethirananon, the President of Samart Kasetyon, and Ms. Srinaul Leethirananon, Sales director, will introduce 
the business and the products of Samart Kasetyon as below.

“

“Manual Labour Problems: The Turning Point Toward 
Machine Production



In the Hot Seat

Miss Srinaul reflected on the domestic market, saying the advantage that 
differentiates SMKY from other brands is the quality of their cane harvesters 
and loaders. Unlike some competitive brands SMKY concentrate on providing 
a tool which can be used to make life simpler for farmers. Designs are not 
complex and we focus on function not asthetics and combining quality with 
service and parts availability is gradually forcing more and more customers 
to accept the SMKY product as their choice.

On the subject of service Miss  Srinaul explained the SMKY advantage. 
“basically because of the limited crushing season (around 4-5 months in 
Thailand ) farmers or users often have to fix breakdowns themselves. Parts 
availability is crucial but in special circumstances when customers face 
that need special components or skill in repairing, technicians of Samart 
Kasetyon are ready to serve them and because our technicians are multi 
discipline they are able to repair both harvesters and loaders units.

Fiercer competition both in the Thai market and other markets of the 
world has certainly put pressure on SMKY to develop itself to stay above the 
rivals and increase the capabilities of cane harvesters to meet the future needs 
of farmers. The plan can be divided into 2 parts:

( 1 ) Using technology to make the harvester capable of doing more 
than cutting sugarcane.

( 2 )Market expansion
Srinaul said. “Our cane harvester in the future will be able to report 

on weight of cut cane, the cane yield over the cut area, total tonnage 
(for example per shift)or even whether the amount of produce is viable 
versus investment. It will be able to show engine and fuel use and machine 
usage data in addition.”

Secondly, our plan is continued expansion into export markets. With the 
world becoming more aware of the potential of sugar not only as a foodstuff 
but as a fuel commodity many countries in the world that previously grew 
sugar are becoming potential customers and we are already in touch with 
many of them.

Although products and services of the company have been extensively 
developed, what the company never overlooks is the needs of customers. Miss 
Srinaul said that customers continue to have a role in advising them which 
direction to improve and develop. The attention and care the company gives to 
its customers have been its standpoint from the past. For SMKY it is still the way 
forward, and will continue being so in the future. Her father Mr. Samart, used 
to be a sugarcane farmer so he knows best about what farmers want.

“We almost think nothing about profit. We only think about what the 
farmers need, what they can do, and what they can get from our products. 
But as an innovative producer we have a duty to lead our customers towards 
technology and development that will bring efficiency, we cannot stand 
still in the past, we need to innovate and bring those advantages to our 
customers. We take care of our employees as if they are our family members. 
We do not only listen to the farmers, but we also listen to our employees. 
The executive is accessible to everyone in the company. In the future, we 
plan to expand the production and we will develop our employees to meet 
the needs of sugarcane farmers.”

SM-200 harvester is very popular among Thai users. It has been on 
the best-seller list in Thailand for more than 10 years since its release.  
Assuming a single 8 hour shift operation the harvester 80-100 tons of cane 
per day. The engine is a high torque 6 cylinder diesel with 200 hp. Because 
of the high power to weight ratio it works well in restricted, upland and 
hilly area like Wang Nam Kheow District in  Nakhon Ratchasima Province. 
And as it is so compact it cuts well in the rainy season and can even cut 
fallen stems near to the ground if the area is not flooded. Again, simplicity 
of maintenance make it attractive for both Thai and foreign farmers.

The flagship product is SM-200 Giant, the large harvester. Twenty of 
them were sold even before the product had not been formally released 
in the market. It can cut 120-220 ton of sugarcane per day. It has similar 
engine to that of SM-200 (200 hp 6 cylinder diesel). Its size and capacity 
makes it suitable for large, well prepared sugarcane plantations with a 
row length of 500-1000 meters.The “Giant” performs the total process, 
cut, stack, and transfer of product to transport combined in one machine. 
Miss Srinaul explains; “It is a 3-in-1 machine. It cuts, and processes the 
cane billet into a self un-loading hopper. Once full the machine unloads 
the cane onto road transport. Trucks never have to enter the field. And 
of course, the Giant can cut sugarcane even when it’s raining,”

Mr. Samart ended the conversation by saying that in this interview 
he has spoken a lot about other business sectors and other groups of 
farmers that are related to sugarcane industry because he believed that 
if farmers survive, then sugar producers and machine producers will 
also survive. None of them can function totally independently alone. The 
industry must recognize this as a solution.

“As a producer, we need to drive this industry together with the 
others. We can’t grow alone. It has to be the cooperation between 
farmers, production industry, agricultural machine, and sugarcane-sugar 
manufacturing industry. Most importantly, we have to look back to the 
market within our own country, develop and give it more opportunities, 
not allowing any specific group monopolizing it. In the future, even if Thai 
sugar were to be a hundred times more expensive than imported sugar, 
I would still buy it for the sake of Thai farmers’ survival.”

environment, with difficult to access fields, then plantations where the 
cane had fallen (lodged cane or larges cane) making harvesting very 
difficult. We knew our work had paid off because our machine is very 
efficient in cutting fallen cane, results were that our harvester had strong 
performance and good capacity. They can use it to cut the sugarcane 
every day continuously, no problem at all.”

Miss Srinaul also said that another customer, this time from the Philip-
pines confirmed that in their test they had run the SMKY machine against 
harvesters from 5 different harvesters and found the performance of the 
SMKY harvester to be the best. It satisfied their criteria for cutting capacity 
and combined that with affordable pricing. Since that time the SM-200 
(smaller harvester) has gained considerable popularity in the Philippines 
as well as in other countries, such as Brazil, Cambodia, and Indonesia.”

Samart Leethirananon, the managing director of Samart Kesetyon, 
interjects that some people have the view that Thai products are of lesser 
quality versus imported products. His personal belief is Thai products 
need to receive enough support to allow serious development. And if 
government is able to get rid of monopolies, especially in sugarcane 
and sugar manufacturing industry, the capability of small and medium 
entrepreneurs will be fully realized allowing better quality systems to be 
followed. Our success in export markets, where SMKY product is well 
accepted is proof of this.

The machines have been developed Thai engineers who understand 
more fully the needs of users in Thailand and SE Asia. They are different 
from the machines of other brands and responds more directly to the 
needs of sugarcane plantations in SE Asia because they are designed in 
Asia, in the sugar producing areas, not in an office in Europe or USA. The 
design is the deciding factor that makes SMKY cane harvesters and cane 
loaders the choice of many Asian farmers.
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      Gaining Customers’ Heart with “Durable Products 
and Quick Service”
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Competitive Capacity

SM-200 and SM-200 Giant to Win Domestic Markets
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Compact and Reliable Hydraulic Drive System 

INGENIO TAMAZULA เพิ่มการผลิตผ่านอุปกรณ์และการฝึกอบรม

บ 

ริษัท อินเจนนิโอ ตามาซูลา (IngenioTamazula S.A. de C.V.) บริษัทน�้าตาล

สญัชาตเิมก็ซิกนัได้สัง่ซือ้ระบบขบัเคล่ือนไฮดรอลกิส�าหรบัโรงงานน�า้ตาลของตน

โดยใช้มอเตอร์ Hägglunds CBM 4000-3600 ที่แกนหลักของระบบการลงทุนของบริษัท 

ยังรวมถึงสัญญาบริการและการฝึกอบรมที่จัดว่าอยู่ในระดับสูงซึ่งด�าเนินการที่โรงงาน บ๊อช 

เร็กซ์ร็อธ เมลแลนเซล (Bosch Rexroth Mellansel) สัญชาติสวีเดน ซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบ

การขับเคลื่อนของ Hägglunds

IngenioTamazula S.A. de C.V. ใช้ชื่อบริษัทอิงตามชื่อเมือง ตามาซูลา เดอ 
กอร์ดิอาโน (Tamazula de Gordiano) ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่จ�านวน 
40,000 คนตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ของเมก็ซโิกโดยเป็นบริษทัท่ีผลติน�า้ตาล
และผลิตเอทานอลในปริมาณเล็กน้อย

บริษัทน�้าตาลเป็นผู้จ้างงานหลักของเมืองนี้โดยมีพนักงานจ�านวน 340 คนที่
ท�างานด้านการผลติและมพีนกังานจ้างเหมาทีท่�างานในภาคสนามอกีเป็นจ�านวนมาก
กิจการนี้รับซื้ออ้อยจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจากเมืองใกล้เคียงจ�านวนกว่า 3,485 
รายในแต่ละปีโรงงานจะผลิตน�้าตาลได้1.4 ล้านตัน

IngenioTamazula S.A. de C.V. เป็นของ กรุปโปซีนส์ (GrupoSáenz) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชีวมวลจากอ้อยรายใหญ่ของเม็กซิโก นอกจากน้ียังผลติเอทานอ
ลกากน�้าตาลกระแสไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆจากอ้อย GrupoSáenz  มุ่งมั่นที่จะ
เพิ่มการผลิตน�า้ตาลและเอทานอลท่ีบริษัท IngenioTamazula และมุ่งที่จะพัฒนา
ประสิทธิภาพและกระบวนการในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา GrupoSáenz ได้ลงทุนในระบบ
ช่วยในการขับเคล่ือนส�าหรับโรงงานโซลูชันประกอบด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกพร้อม
อุปกรณ์เสริม, Dual Power Unit (ชุดต้นก�าลังแบบดูออล), ท่อ และระบบการ
ควบคุม ปัจจยัส�าคญัในการลงทนุคือจ�านวนพ้ืนทีท่ีจ่�ากัดของโรงงานสิง่น้ีเป็นหนึง่ใน
เหตผุลทีบ่รษิทัเลอืกใช้มอเตอร์และอปุกรณ์ HägglundsCBm ทีม่ขีนาดเลก็กะทดัรดั
ทีส่ามารถตดิตัง้ไว้ในต�าแหน่งทีส่ะดวกได้ง่ายระบบประหยัดพืน้ทีส่ามารถปรบัให้เข้า
กบัการเปลีย่นแปลงก�าลงัการผลติได้อย่างง่ายดายโดยไม่ขดัจังหวะกระบวนการผลติ
นอกจากนี้ GrupoSáenz ยังต้องการให้ซัพพลายเออร์รับผิดชอบและมีพนักงานที่
ให้บริการภายในพื้นที่ด้วย ดังนั้นค�าสั่งซื้อจึงรวมสัญญาบริการเอาไว้ด้วย พนักงาน
ของอินเจนนิโอ ตามาซูลา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการฝึกอบรมที่ Bosch Rexroth 
Mellansel เป็นเวลาหลายวันเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Hägglunds

นายเจอร์ราร์โด ฟิกกรูวั (Gerardo Figueroa) หวัหน้าฝ่ายเครือ่งจกัรทีบ่รษิทั 
IngenioTamazula และนายเซอร์จิโอ มาร์ติเนส (Sergio Martínez) หัวหน้าฝ่าย
ปฏิบัติการของโรงงานมีความสนใจเป็นอย่างมากที่จะได้เห็นกระบวนการผลิตและ
ส่วนประกอบของมอเตอร์ “ผมรูสึ้กประทบัใจมากๆ กับการผลติทีเ่ป็นระบบระเบียบ
มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและระดับความทนทานที่ดีเลิศอย่างไม่น่าเช่ือเราต้องการ
ให้พนักงานที่เหลือทุกคนของเรารู้ว่าระบบท�างานอย่างไรและสิ่งส�าคัญที่ต้องค�านึง
ถึง” เซอร์จิโอ มาร์ติเนส กล่าว

การประหยดัพ้ืนทีแ่ละต้นทนุบรกิาร

การเผ่ือเวลาส�าหรบัการหยดุเดนิเคร่ืองจกัรเป็นศนูย์

ความยากในการใช้งาน

โซลช่ัูนอนัชาญฉลาด

ความแม่นย�า

ปัจจุบันโรงงานน�า้ตาล IngenioTamazula ใช้ Electromechanical Drives (ระบบ
การขบัเคลือ่นโดยใช้เครือ่งกลไฟฟ้า) แบบเก่าซึง่ส่งผลให้มกีารหยดุการผลติบ่อยๆ 
และเสยีเวลาเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ การเสยีเวลาเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถยอมรบัได้
เมือ่ต้องท�างานด้วยความเร่งรีบในเวลาทีจ่�ากดั ตลอด24 ชัว่โมง “เวลาในการท�างาน
ของเรามี 210 วันต่อปีในช่วงเวลานี้การผลิตต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด 
24 ชั่วโมงโดยไม่ค�านึงถึงการไหลและความเร็ว”  เจอร์ราร์โด ฟิกกูรัวกล่าว

หากไร่อ้อยเปียกชื้นที่ IngenioTamazula จะไม่มีวัตถุดิบนอกจากนี้จะไม่
สามารถจัดเก็บอ้อยได้เนื่องจากมันจะเสื่อมสภาพภายใน 48 ชั่วโมงภายหลังการ

ระบบสามารถท�างานได้ตลอด 24 ชัว่โมงในพ้ืนท่ีขนาดเลก็ท่ีมคีวามต้องการ
แรงบดิแตกต่างกนัและมคีวามต้องการเกีย่วกบัระยะเวลาทีเ่ครือ่งท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในโรงงานอยู่ในระดับสูง

ระบบการขบัเคลือ่นแบบไฮดรอลกิมคีวามยดืหยุน่สงูและมขีนาดเลก็กะทดัรดั
สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วต�่า

Sergio Martínez (เซอร์จโิอ มาร์ตเินส) หวัหน้าฝ่ายปฏบิตักิารของโรงงานที่
เมืองตามาซลูากล่าวว่า “สิง่นีจ้ะช่วยเพิม่ประสทิธิภาพและระยะเวลาทีเ่ครือ่งท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโรงงาน”

ระบบการขับเคลื่อนแบบไฮดรอลิก ขนาด
เล็กกะทัดรัด ที่รง.น�้าตาลระดับโลกวางใจ
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Previously, Sergio Martínez worked at a new sugar plant in Nicaragua 

that used hydraulic drives, so he has experience of Hägglunds drives from 

Bosch Rexroth.“The Hägglunds drives worked very well.

We never had any technical problems,” he recalled.

Sergio Martínez eagerly awaited the arrival of the new drive  

system.“This will increase efficiency and uptime in the mill, while reducing 

energy consumption and costs. It is also good to avoid oil spills and to 

have a tidy, neat solution that can be cleaned with water. The investment 

will, without doubt, help us achieve ISO certification.”

The new drive system was in operation at the sugar mill in time for 

the busy harvest season, which began in November.

The Ingenio Tamazula sugar mills currently have old  

electromechanical drives that result in frequent production  

stoppages and time being wasted. Wasted time is not acceptable when 

you are working with a short season, 24 hours a day.“Our season lasts 

210 days a year. During this period, production must continue 24 hours 

a day, regardless of the flow and speed,” noted Gerardo Figueroa.

If the fields are wet, Ingenio Tamazula receives no raw material. 

Sugar cane also cannot be stored, because it deteriorates within 48 hours 

of being harvested. To ensure continuous operation, production speed 

has to be reduced if sugar cane deliveries slow down. The thousands of 

farmers who supply the raw material have to be certain that the sugar 

plant will be in production on the day they take their harvest to it.

The Hägglunds CBm motor is ideal for this, owing to its high torque-

to-weight ratio and its speed at full torque ranging from zero to maximum. 

It can also easily adjust to different loads and quality of raw material.

INGENIO TAMAZULA INCREASES PRODUCTION 
THROUGH EQUIPMENT AND TRAINING

ความพร้อมใช้งานทีเ่พ่ิมข้ึน

ระบบการขบัเคลือ่นโดยตรง Hägglunds ประกอบด้วย:

ก่อนหน้านี ้นายเซอร์จโิอ ท�างานอยู่ทีโ่รงงานน�า้ตาลทีเ่พิง่เปิดใหม่แห่งหนึง่ใน
ประเทศนิการากัวซ่ึงใช้ระบบการขับเคล่ือนแบบไฮดรอลิกดงันัน้เขาจงึมปีระสบการณ์
เกี่ยวกับระบบการขับเคลื่อน Hägglunds จาก Bosch Rexroth “ระบบการขับ
เคล่ือนHägglunds ท�างานได้เป็นอย่างดีเราไม่เคยมปัีญหาทางเทคนิคใด ๆ ” เขาเล่า

นายเซอร์จิโอ กล่าวอีกว่า ได้เฝ้ารอการมาถึงของระบบการขับเคล่ือนแบบ
ใหม่อย่างใจจดใจจ่อ “สิง่นีจ้ะช่วยเพิม่ประสทิธิภาพและระยะเวลาทีเ่คร่ืองท�างานได้
อย่างมปีระสทิธิภาพในโรงงานให้มากขึน้ ในขณะทีช่่วยลดการใช้พลังงานและค่าใช้
จ่ายลงนอกจากนีย้งัเป็นการดีท่ีจะหลกีเล่ียงการรัว่ไหลของน�า้มนัและมโีซลูชัน่ทีเ่ป็น
ระเบียบเรียบร้อยที่สามารถท�าความสะอาดได้ด้วยน�้าการลงทุนจะช่วยให้เราได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO อย่างไม่ต้องสงสัย”

ระบบการขับเคลื่อนแบบใหม่น้ีได้ถูกน�ามาใช้ในโรงงานน�้าตาลในช่วงฤดูกาล
เก็บเกี่ยวอันแสนยุ่งเหยิง ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

• มอเตอร์ไฮดรอลิก CBM 4000-3600จ�านวน 1 ตัว
• Hägglunds Dual Power Unit (ชุดต้นก�าลังแบบดูออล Hägglunds)   
 จ�านวน 1 ชุด พร้อมด้วย ปั๊ม SP 500 จ�านวน 2 ตัว และมอเตอร์ ไฟฟ้า 
 ขนาด 355 กิโลวัตต์ (475 แรงม้า) จ�านวน 2 ตัว
• ระบบการควบคุมแบบแมงมุม
• สัญญาบริการ

I 
ngenio Tamazula S.A. de C.V., a Mexican sugar company, 
has ordered a hydraulic drive system for one of its sugar 

mills. A Hägglunds CBM 4000-3600 motor is at the core of 
the system. The company’s investment also includes a service 
contract and highly rated training, which were conducted at 
the Swedish plant of Bosch Rexroth Mellansel, the manufacturer 
of Hägglunds drives.

Ingenio Tamazula S.A. de C.V. takes its name from Tamazula de Gordi-

ano, the city of 40,000 inhabitants where it is located in the southeast of 

Mexico. The company produces sugar and small quantities of ethanol.

The sugar company is the city’s main employer. It has 340  

employees working in production and a much larger number of indirect 

employees out in the field. The operation serves more than 3,485 sugar 

cane farmers in neighboring towns. Each year, the factory processes 1.4 

million tons of sugar.

Ingenio Tamazula S.A. de C.V. is owned by Grupo Sáenz, one of 

Mexico’s main sugar cane biomass producers, which also produces 

ethanol, molasses, electricity, and other sugar cane byproducts. Grupo 

Sáenz is committed to increasing sugar and ethanol production at  

Ingenio Tamazula and is therefore focused on improving efficiency and 

fine-tuning processes.

As part of the improvement program, Grupo Sáenz has  

invested in an assist drive system for the mill. The solution  

includes a hydraulic motor with accessories, a dual power unit, pipes, and a 

control system. A critical factor in the investment was the limited amount 

of space around the mill. This was one of the reasons why the company 

chose the compact Hägglunds CBm motor and equipment that can be 

positioned in convenient locations. The space-saving system can easily 

adapt to changes in production capacity, without interrupting the process.

Grupo Sáenz also wanted a supplier that would take responsibility and had 

Operates 24 hours a day in small spaces with varying torque 
demands and high uptime requirements.

Operates 24 hours a day in small spaces with varying torque 
demands and high uptime requirements.

A flexible and compact hydraulic drive capable of continuous 
operation at low speeds.

• A CBM 4000-3600 hydraulic motor
• A Hägglunds dual power unit with two SP 500 pumps   
 and two 355 kW (475 hp) electric motors
• Spider control system
• Service contract

Saving space and service costs.

Zero tolerance for stoppages

Increased availability

Tough application

Exactly

Ingenious solution

Solved with Hägglunds direct drive systems including:

เกบ็เกีย่วเพือ่ให้แน่ใจได้ว่าการท�างานจะด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่งความเรว็ในการผลิต
จะลดลงหากการส่งอ้อยช้าลงเกษตรกรนับพันที่จัดหาวัตถุดิบต้องมั่นใจว่าโรงงาน
ผลิตน�้าตาลจะผลิตได้ในวันที่พวกเขาท�าการเก็บเกี่ยวอ้อย

มอเตอร์ HägglundsCBm มคีวามเหมาะสมอย่างยิง่เนือ่งจากมอีตัราส่วนของแรง
บดิต่อน�า้หนกัทีส่งูและความเรว็ทีแ่รงบดิเตม็มค่ีาตัง้แต่ศนูย์ถงึค่าสงูสดุนอกจากนีมั้น
ยงัสามารถปรบัให้เข้ากบัโหลดและคณุภาพของวตัถดุบิได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

local service personnel, so the order included a service contract as well. 

Ingenio Tamazula’s employees were invited to attend several days of training 

at Bosch Rexroth Mellansel to learn about the Hägglunds products.

Gerardo Figueroa, head of machinery at Ingenio Tamazula, and 

Sergio Martínez, head of mill operations, were very interested to see the  

manufacturing process and the motor’s components.“I am very impressed 

with the tidy and orderly production, the technology, and the incredibly fine 

degree of tolerance. We want the rest of our staff to know how the system 

works and the important points to consider,” said Sergio Martínez.
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ริษัท Conutrol Instrument Services ได้เริ่มด�าเนินกิจการในอุตสาหกรรม

เครื่องจักรส�าหรับโรงงานน�้าตาล ตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 ด้วยประสบการณ์กว่า 

30 ปี ในระบบอัตโนมัติของโรงงานน�้าตาล เราผลิตอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่

ออกแบบมาส�าหรับเครื่องจักรด้านโรงงานน�้าตาลโดยเฉพาะ ด้วยปรัชญาการออกแบบของ

เราคือการท�าให้อุปกรณ์ใช้งานได้ง่าย ติดตั้งได้สะดวก มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและความ

เสถยีรในการท�างาน วตัถปุระสงค์ด้านคณุภาพของเราคอื การท�าความเข้าใจกบัความต้องการ

ของลูกค้า โดยน�าเสนอการแก้ไขและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งพิจารณา

ความสมดุลของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

หวัวดัรุน่ Simplex RF ได้ถกูออกแบบมาเพือ่วดับรกิซ์ ในระบบหม้อเคีย่วระบบ
สญุญากาศ ซึง่ประกอบด้วยหัววดัและกล่องอิเลก็ทรอนกิส์แยกจากกัน เชือ่มต่อผ่าน
สายโคแอก็ซ์เชยีล 0.75 เมตร กล่องอิเลก็ทรอนิกส์สามารถแยกตดิตัง้ได้ในต�าแหน่ง
ทีส่ะดวก และการออกของหัววดัให้ง่ายต่อการท�าความสะอาด หัววดัมีให้เลอืกใช้ใน
รุ่นทีเ่หมาะสม โดยเป็นลักษณะสกรสูัน้ ส�าหรบัตดิตัง้ในหม้อเคีย่วต้ัง หรอืรุน่หวัวัด
ยาว (500 มิลลิเมตร) ส�าหรับติดตั้งในหม้อเคี่ยวนอน

หัววัดรุ่น All-In One Simplex RF (Self-Cleaning Version) ได้มีการพัฒนา
จากรุน่เดมิ ให้สามารถท�างานได้ทีอ่ณุหภมูสิงู วงจรอเิลก็ทรอนกิส์ถกูรวมเข้ากบัหวั
อ่านโดยไม่ต้องใช้สายโคแอ็กซ์เชียล สามารถใช้กับหม้อเคี่ยวนอนได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งฤดูหีบ โดยไม่ต้องถอดออกมาตรวจสอบหรือท�าความสะอาด ส่งผลให้ประหยัด
เวลาได้มาก ลดความยุ่งยากในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยต้นทุน
การบ�ารุงรักษาที่ลดลง ในหม้อเคี่ยวนอนแบบ 12 เซลล์ การใช้หัววัดธรรมดา ต้อง
ใช้เวลาท�าความสะอาดหัววัด 1 ชม. ด้วยคนจ�านวน 1-2 คน แต่ในหัววัดรุ่นใหม่ 
สามารถท�าความสะอาดได้ภายใน 10 นาทีโดยใช้คนแค่ 1 คน เนื่องจากไม่จ�าเป็น
ต้องถอดหัววัดออกจากหม้อเคี่ยวเพื่อท�าความสะอาด จึงไม่มีความจ�าเป็นต้องหยุด
การท�างานของเครื่องจักร และสามารถด�าเนินงานได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น 

ความยาวของหัววัด Simplex RF มีความยาวถึง 500 มิลลิเมตร ซึ่งเป็น
ความยาวที่ยาวที่สุดของเครื่องมือวัด RF ส�าหรับน�้าตาล ที่มีอยู่ในท้องตลาด ปลาย
เซนเซอร์จะถูกต้ังอยู่ที่ต�าแหน่งใกล้เคียงกับจุดความเร็วสูงสุดของแมสควิท ดังนั้น
ค่าที่อ่านได้จะมีความแม่นย�าสูง

การควบคุมระดับรางเทอ้อยของโรงงานน�้าตาลอย่างเหมาะสม มีความส�าคัญ
อย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดความหวานของอ้อย โดยลดการสูญ
เสียน�้าตาลไปยังหม้อไอน�้าและได้ชานอ้อยสามารถเผาไหม้ได้มีประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุนี้ เครื่องชี้วัดระดับรางเทอ้อย (Mill Feed Chute Level Indicator/
Transducer) จึงได้เริม่คดิค้นตัง้แต่ปี ค.ศ.1996 จากการพัฒนาและปรบัปรงุ จนถงึ
ปัจจุบัน เครื่องวัดระดับรางเทอ้อย DCL6/10 ได้ถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย ด้วย
ระบบดิจิตอลภายในเครื่องมือวัด สามารถวัดระดับได้อย่างแม่นย�าและส่งสัญญาณ 
4-20 mA ให้กับระบบอัตโนมัติ หรือสามารถตรวจดูระดับได้จากเครื่องวัดโดยตรง 
การแสดงผลสามารถเลือกได้ในลักษณะ 6 หรือ 10 ไฟชี้บอก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของระบบอัตโนมัติและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ในส่วนของลูกหีบ เราได้พัฒนาระบบวัดการยกแบริ่งของลูกหีบ (Mill Roller 
Bearing Lift Indicator/Transducer) โดยออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้งและตั้ง
ค่า เครื่องมือนี้จะถูกติดตั้งทั้งสองด้านของลูกหีบ แสดงผลด้วยไฟ LED สีแดงและ
สีเขียว ซึ่งสามารถมองเห็นได้ในระยะทางไกล พร้อมด้วยระบบสัญญาณ 4-20mA 
ส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและสังเกตติดตาม โดยช่วงการวัดค่าระดับการยก 
แบริ่งมีขนาดไม่เกิน 20 มิลลิเมตร

Reducing maintenance costs, improving 
reliability, & Efficiency

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา 
โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมั่น

RF Pan Boiling Systems

Mill Feed Chute Level Indicator/Transducer

Mill Roller Bearing Lift Indicator/Transducer

Self-Cleaning RF probe with Installation kit

จากผลส�ารวจทีผ่่านมา พบว่า ในการเดือดของน�า้ร้อนภายในหม้อเคีย่ว จ�านวน
ครัง้หรอืสองครัง้ใน 12 ช่ัวโมง เพียงพอทีจ่ะท�าให้ละลายน�า้ตาลทีต่กผลึกอยู่บรเิวณ
หวัวัด และรกัษาความแม่นย�าของการอ่านค่าไว้ได้ รปูภาพการฉีดน�า้เป็นตวัอย่างการ
ฉีดน�้าภายใต้สภาวะบรรยากาศ ในการใช้งานหัววัดปกติ น�้าร้อนจะเกิดการ flash 
เมื่อสัมผัสปลายหัววัด เป็นสาเหตุให้เกิดความปั่นป่วนและคาวิเตชั่นขึ่น ซึ่งจะล้าง
ผลึกน�้าตาลออกจากบริเวณวัดโดยไม่ท�าให้หัววัดเกิดความเสียหาย 
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c 
onutrol Instrument Services Ltd.have been operating 
in the cane sugar industry since 1986 and has a wealth 

of experience in the automation of cane sugar factories. 
We produce a range of bespoke instrumentation which is  
specifically designed for particular tasks, and not just use off the 
shelf devices. Our design philosophy is to make our equipment 
simple to install, simple to use, and dependable - whilst ensuring 
high reliability and stability in operation. Our quality objective 
is to understand the customer requirements and deliver a cost- 
effective solution based on a balance of up-front and in-service 
costs, the philosophy is “where the customer returns, but the 
instrument doesn’t”.

The accurate control of mill feed 
chute level is critical for maximizing 
mill extraction, minimizing sugar loses 
to the boilers, and maintaining the 
calorific value of bagasse for best 
combustion efficiency.

To this end we have manufacturing 
Mill Chute Level transducer/indicators 
since 1996. We have recently updated 
our original design to a digital based 
system designated the DCL6/10. This 

system had proved to be very popular with our customers, with 
several repeat orders. Our digital mill chute level transducer 
provides highly reliable indication of the mill feed chute level 
and transmits a 4 to 20mA signal for automatic cane feeding 
and provides a highly visible local level indication. Customers 
have a user selectable option of a 6 or 10 indicator display

To enhance mill automation and 
data collection, we have developed 
a Mill Roller Bearing Lift Indicator 
system. It is designed to be simple 
to install and set up. The bearing 
lift is measured on both sides of 
the roller and is displayed by a 
series of Red and Green High 
intensity LED’s which can be seen 
at a distance. The level is also 
transmitted by 2 x 4 to 20mA 
signals for remote trending/monitoring. The measurement 
range is up to 20mm.

We have recently developed an on-line bagasse moisture 
Indicator/Transducer to complement our range of Milling house 
instrumentation. The sensing head is installed at a suitable 
location above the bagasse discharge from the last mill. The 
bagasse moisture is displayed on a large Digital display and 
also transmitted by a 4 to 20mA signal for trending/data 
management purposes.

Our standard Simplex RF probe design has been in service 
for several years and comprises a separate electronics box and 
sensing probe which are connected via the 0.75m coaxial lead. 
The electronics box can be mounted in a convenient location 
adjacent to the probe. This design allows for easy manual  
removal of the light weight probe for cleaning operations. The 
probes are available in shorter screw fit versions for batch 
pan service, or longer (500mm) quick release versions for 
continuous vacuum pan service.

Our latest development is a self-cleaning version of our 
All in One Simplex RF probe system. Modified for higher 
temperature operation, the electronic circuit is incorporated 
into the probe design, removing the need for special coaxial 
cables. Resulting in a fixed system specifically developed for 
continuous vacuum pan service. It enables the probe to run 
for the entire crop without requiring removal from the pan. 
Resulting in considerable time saving, less process disturbance, 
and improved performance with much reduced maintenance 
costs. We estimate that with manual operation of the isolation 
valves a 12-cell pan can be cleaned in around 10 minutes by 1 
man, rather than 1 to 1  1/2 hours with 1 to 2 men for conventional 
probes. Because there is no need to remove the probes from 
the pan for cleaning there is no disruption to the pan vacuum 
control system and hence much smoother operation is possible. 
By simple replacement of the isolation valve with a solenoid 
valve, the whole cleaning cycle can be fully automated from 
the control system.

Our Simplex range of RF probes at 500mm insertion length, 
have the longest reach of any RF sugar boiling probe currently 
on the market. This enables the sensing tip to be located at, 
or closer to the point of maximum massecuite velocity and 
therefore obtain the best possible reading for pan control.

RF Pan Boiling Systems

Mill Feed Chute Level Indicator/Transducer

Mill Roller Bearing Lift Indicator/Transducer

Bagasse Moisture Indicator/Transducer

Conutrol Instrument Services ได้พัฒนาเครื่องมือวัดความชื้นชานอ้อย 
(Bagass Moisture Indicator/Transducer) แบบออนไลน์ เพือ่ใช้เป็นส่วนประกอบ
หนึ่งในกระบวนการของเครื่องจักรลูกหีบ  หัวเซนเซอร์ถูกติดตั้งไว้ที่ต�าแหน่งเหนือ
ช่องปล่อยชานอ้อยจากลูกหีบชุดสุดท้าย ความชื้นของชานอ้อยที่วัดได้จะแสดงผล
บนจอดิจิตอลและส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้า 4 -20 mA ส�าหรับใช้จัดเก็บบนระบบ
ฐานข้อมูล

Bagasse Moisture Indicator/Transducer

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@conutrol.com หรือตัวแทนจ�าหน่าย 
บริษัท เทคเสิร์ฟ จ�ากัด (taweephong.s@techserve.co.th)

For further information please contact Conutrol direct at 
info@conutrol.com or our agents in Thailand Techserve  
Co. Ltd. at taweephong.s@techserve.co.th

From experience we have found that a 30 second blast 
of hot water once or twice per 12-hour shift (dependent on 
massecuite purity) is sufficient to remove crystalisation from 
the tip of the probe and maintain reliable readings. The spray 
water pattern as shown in the photo is under atmospheric 
conditions. In normal operation the hot water will flash off as it 
reaches the probe tip, causing local turbulence and cavitation, 
which quickly clears any crystalisation from the measurement 
area without damage to the probe. The dependability of the 
product has been tested in service and now in customer  
installs; the specially designed heatsink around the circuit 
head, combined with the selection of appropriate components, 
reinforces that reliability.
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Case IH อัพเกรด Austoft® ซีรีส์ 8000 
ด้วยรุ่นใหม่ อีก 2 รุ่น
Case IH Upgrades its Austoft® 8000  
Series with Two New Models

ก 
ารเปิดตัว Austoft รุน่ 8010 และ 8810  เป็นการปรบัปรงุผลิตภณัฑ์
ทีส่�าคัญส�าหรบักลุม่ผลติภณัฑ์ของ Case IH  เพือ่น�าเสนออปุกรณ์

เกบ็เกีย่วทีค่รอบคลมุและตอบสนองการเกษตรกรรมเก่ียวกับอ้อยทกุประเภท
ด้วยรถเกีย่วนวดรุน่ใหม่ทีม่าพร้อมฟีเจอร์ใหม่ 28 รายการและการปรบัปรงุ
ทีผ่่านการทดสอบภาคสนามมาแล้วมากกว่า 18,000 ชัว่โมง

Case IH ใช้ความเชี่ยวชาญกว่า 75 ปีในด้านอุปกรณ์เก็บเกี่ยวอ้อยและชื่อ
เสียงที่ได้รับการยอมรับส�าหรับการน�าความส�าเร็จมาสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วโลก 
เพิ่มความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ด้วยการอัพเกรดซีรีส์ Austoft ล่าสุดด้วยรุ่น
ใหม่อีก 2 รุ่นคือรุ่น 8010 รถเก็บเกี่ยวอ้อยแบบแถวเดียวและรุ่น 8810 รถเก็บ
เกี่ยวอ้อยแบบหลายแถว

รถเกีย่วนวด Austoft รุน่ใหม่รวมเอาสิง่ท่ีดีท่ีสดุของรุน่ก่อนหน้าและเทคโนโลยี
ขัน้สงูสดุมาน�าเสนอให้กบัการเกบ็เกีย่วอ้อย เพือ่สร้างสรรค์เครือ่งจกัรทีใ่ห้การท�างาน
ที่ง่ายขึ้น ปรับปรุงคุณภาพของการเก็บเกี่ยว และเพิ่มอัตราผลผลิต

รถเก็บเกี่ยวอ้อย Austoft รุ่น 8010 และ 8810 มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่จ�านวน
มากรวมถึงการปรับปรุงต่างๆ เปิดตัวสู่ตลาดในประเทศออสเตรเลียในช่วงต้นปีนี้
หลังจากผ่านการทดสอบในพื้นที่ท�างานจริงมากกว่า 18,000 ชั่วโมง รถเก็บเกี่ยว
รุ่นใหม่ทั้งสองรุ่นมีพร้อมจ�าหน่ายทั่วโลกแล้ว

Michele Monzio, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การเก็บเก่ียวอ้อยของ Case 
IH ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้ความเห็นว่า: “Austoft 8010 และ 8810 รุ่นใหม่
เพ่ิมความครอบคลุมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการ
นวัตกรรมใหม่ที่ก�าลังเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการเก็บเกี่ยวอ้อย เรามีความมั่นใจว่า
เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะพึงพอใจในสมรรถนะของเครื่องจักรรุ่นใหม่เหล่านี้ ซึ่งจะน�า
ไปสู่ผลก�าไรท่ีมากขึน้ให้กับเกษตรกรและผลผลติของโรงน�า้ตาลทีเ่พิม่ขึน้ด้วย

ฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้แก่ ไฟท�างานแบบ LED ต�าแหน่งของห้องโดยสารที่ยกตัว
เพื่อให้ทัศนวิสัยของคนขับที่ดีขึ้น ซึ่งไม่ได้เพิ่มความสูงโดยรวมของรถเก็บเกี่ยวแต่
อย่างใด รวมถึงกระจกมองหลังใหม่ ที่พักเท้าและเบาะนั่งของคนขับเพื่อปรับปรุง
ความสะดวกสบายของคนขับ
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ฟีเจอร์และการปรับปรุงอื่นๆ ได้แก่:

เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยระดับโลก

• ฟังก์ชัน ‘Auto Float’ (การลอยตัวอัตโนมัติ) ที่เป็นอุปกรณ์เสริม (การ
ควบคุมชุดเกลียวแบ่งอ้อย) ฟังก์ชันนี้จะควบคุมกระบอกยกชุดเกลียวแบ่ง
อ้อยโดยอัตโนมัติ ให้ต�าแหน่งปลายส่วนหน้าสัมผัสกับดินตลอดเวลา โดยที่ยัง
สามารถป้องกัน ‘การไถดิน’ ได้อีกด้วย ฟังก์ชันนี้จะป้องกันไม่ให้คนขับที่ไม่มี
ประสบการณ์ลดระดับชุดเกลียวแบ่งอ้อยลงลึกเกินไปโดยไม่ต้ังใจ ในขณะที่
คนขับที่มีประสบการณ์จะมีเวลาเน้นที่การดูแลใส่ใจฟังก์ชันการเก็บเกี่ยวอื่นๆ 
ได้มากขึ้น การเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ถูกผสานเข้ากับการควบคุม Auto Tracker 
ด้วยเหตุนี้คนขับไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการเพิ่มเติมเพื่อใช้งานระบบ

• ถังเช้ือเพลิงดีเซลขนาดใหญ่ขึ้น: ถังเช้ือเพลิงมีความจุเพิ่มขึ้นอีก 29 
เปอร์เซ็นต์และต�าแหน่งท่ีปรับใหม่ภายในเครื่องจักรเพื่อเพ่ิมจ�านวนชั่วโมงการ
ท�างานในพื้นที่จริง ช่วยลดต้นทุนการบ�ารุงรักษาและปรับปรุงความสามารถใน
การให้บริการ
• กล้องวิดีโอท�างาน 3 ตัว: ชุดกล้องเหล่านี้ให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติด
ตั้งไว้ที่ด้านข้างและส่วนด้านล่างของเครื่องจักร และสามารถตรวจสอบผ่าน 
AFS® Pro700 อย่างง่ายดายพร้อมหน้าจอแบบปรับได้ที่ให้การโต้ตอบและการ
เปลี่ยนมุมมองของภาพได้อย่างง่ายดาย
• ซอฟต์แวร์การป้องกันเครื่องยนต์ท่ีปรับปรุงดีข้ึน: การปรับปรุงซอฟต์แวร์
นี้ได้รับการออกแบบมาเพ่ือลดความเสี่ยงที่เครื่องยนต์จะเกิดความเสียหาย
เนื่องจากอุณหภูมิระบบหล่อเย็นสูง และต่อไปนี้เหตุการณ์เหล่านี้จะถูกบันทึก
ไว้เพ่ือช่วยระบุปัญหาเกี่ยวกับการด�าเนินการที่ไม่เหมาะสมหรือการบ�ารุง
รักษาที่ไม่เพียงพอ

• Austoft ซีรีส์ 4000 ได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษเฉพาะส�าหรับเจ้าของ
ไร่ขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ที่มีการลดระยะห่าง
ของต้นพืช รถเก็บเกี่ยวรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมส�าหรับไร่อ้อยที่มีระยะ
ห่างของต้นพืชลดลงที่ขนาด 1.0 และ 1.1 เมตร และส�าหรับเกษตรการชาวไร่
อ้อยที่ต้องการเริ่มน�าอุปกรณ์รถเก็บเกี่ยวมาใช้งาน หรือส�าหรับแปลงอ้อย
ขนาดใหญ่ที่ Austoft ซีรีส์ 4000 สามารถตอบสนองการเก็บเกี่ยวอ้อยแบบ
แถวสั้นหรือดินที่ให้อัตราผลผลิตการเก็บเกี่ยวต่�า

Austoft 8010 และ 8810 รุ่นใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ของ Case IH Austoft ซีรีส์มีประวัติในการเป็นผู้น�าเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อย
ของโลกมาอย่างยาวนาน สนับสนุนคุณภาพของอ้อยที่ยอดเยี่ยม และให้ตัวอย่างที่
สะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนีย้งัมชีือ่เสยีงท่ีแขง็แกร่งในด้านโปรแกรม สมรรถนะขัน้
สงู รวมทัง้ความพงึพอใจของลูกค้าในระดบัสงูซึง่ได้รบัการพิสจูน์แล้วจากทัว่โลก 

การเปิดตวัรุ่นใหม่เหล่าน้ีท�าให้ Case IH มกีลุม่ผลติภณัฑ์อปุกรณ์ส�าหรบัการ
เก็บเกี่ยวที่ครอบคลุมทั้งหมดส�าหรับการท�าเกษตรกรรมเกี่ยวกับอ้อยที่ปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลา ปัจจบัุน ผลิตภณัฑ์ส�าหรับการเก็บเกีย่วอ้อยของ Case IH ได้แก่:

นอกจากนี้ Case IH ยังได้เสริมความสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์รุ่นน้ีด้วย
การมอบการฝกึอบรมทีค่รอบคลมุส�าหรบัพนกังานปฏบิตักิารและลกูค้ารวมถงึฝ่าย
สนบัสนนุทางเทคนคิและฝ่ายบรกิารหลงัการขายด้วย ส�าหรับธรุกจิการเกษตรขนาด
ใหญ่ Case IH ยงัมทีีป่รกึษาผูเ้ชีย่วชาญพร้อมช่วยเหลอืในการก�าหนดรปูแบบแผน
การน�าอปุกรณ์ทีป่รบัแต่งไปใช้งานตามความต้องการของลกูค้า โดยพิจารณาตวัแปร
ของสภาพอากาศ ประเภทดิน และสภาพภูมิประเทศ 

ผู้ติดต่อส�าหรับข่าวสาร:
Bheerati Ongsuragz
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจ�าประเทศไทย CNH Industrial 
อีเมล: bheerati.ongsuragz@cnhind.com

T 
he release of the Austoft 8010 and 8810 models 
is a major update to Case IH product offering. 

With 28 new features and improvements that came out 
of more than 18,000 hours of field-testing, Case IH now 
offers a full range of harvesting equipment for all types 
of sugarcane cultivation.

With 75 years of expertise in the field of mechanised  

sugarcane harvesting and an enviable reputation for bringing success to 

sugarcane farmers worldwide, Case IH has expanded its product offerings 

upgrading its last Austoft Series with two new models: the 8010 and 8810 
single-row and multi-row sugarcane harvesters.

The new Austoft models combine the best of its predecessors 

and the most advanced solutions to the sugarcane harvesting sector to  

create a machine that offers easier operation, improved harvest quality 
and increased productivity. 

The Austoft 8010 and 8810 sugarcane harvesters, with a raft of new 

features and improvements, were introduced in Australia in 2018 after 

18,000 hours of testing on the field. The two models are now available 

worldwide.

• Austoft ซีรีส์ 8000 สามารถเก็บเกี่ยวสูงสุดถึง 100 ตันต่อชั่วโมง อัตรา
ผลผลิตและความสะอาดของแท่งอ้อยที่พวกเขาส่งมอบให้กับโรงน้�าตาล ท�าให้
การผลิตน้�าตาลคุณภาพสูงมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม สมรรถนะที่สูงและการ
สูญเสียอ้อยที่ลดลงอันเนื่องมาจากการรวมกันของปัจจัยต่างๆ เช่น เครื่องยนต์
ที่มีประสิทธิภาพสูง หัวตัดระดับชั้นน�าของอุตสาหกรรม การออกแบบชุดมีด
สับและตัวสกัดแยก และฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายที่ท�าให้คนขับสามารถขับขี่รถเกี่ยว
นวดได้อย่างง่ายดายขึ้นและแม่นย�ามากขึ้น
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Other features and improvements include:

World-class sugarcane harvesters

• Optional ‘Auto Float’ function (crop divider height control): This 

function automates the control of both crop divider lift cylinders, keeping 

the toe in contact with the soil at all times, while also preventing ‘ploughing’. 

It can stop inexperienced operators from accidentally lowering the crop 

dividers too deep, while letting experienced operators focus more attention 

on other harvesting functions. Activation has been integrated into the 

Auto Tracker control, so no additional operator actions are needed to 

use the system.

• Larger diesel fuel tank: The tank has 29 per cent more capacity and 

an adjusted position within the machine to increase the number of hours 

in the field, reduce maintenance costs and improve serviceability.

• Three operational video cameras: These are now standard,  

positioned on the sides and lower part of the machine and able to be 

easily monitored on the AFS® Pro700, with adjustable screens that provide 

easy interaction and switching of views.

• Improved engine protection software: This software  

improvement is designed to reduce the risk of engine damage due to a high 

cooling system temperature, and these events are now recorded to help 

identify issues with improper operation or inadequate maintenance.

To complement its product offerings, Case IH also offers extensive 

training for operators and customers, plus unrivalled technical support and 

after-sales service. For bigger agricultural businesses Case IH expert advisers 

also help formulate mechanisation plans tailored to their individual needs, 

taking into account variations in climate, soil type and terrain.

• The Austoft 4000 Series: specifically designed for small to medium 

landholdings or big plantations with reduced row spacing. This harvester 

is a superb option for sugarcane fields with reduced spacings of 1.0 and 1.1 

meters, and for those cane growers who need or wish to start harvesting 

mechanically, or for big plantation areas where the Austoft 4000 can harvest 

short rows or low productivity soils.

• The Austoft 8000 Series: capable of harvesting up to 100 tonnes 

per hour. Its output, and the cleanness of the sugarcane billets delivered to 

the mill, enable the exceptionally efficient production of high quality sugar. 

The high performance and reduced cane loss are due to a combination of 

factors: a powerful yet efficient engine, industry-leading cutter, chopper and 

extractor design, and operator-friendly features that make driving easier 

and more precise.

The new Austoft 8010 and 8810 models are the latest arrival in the 

Case IH product family. The Austoft Series has a long history of leading 

the world in cane-harvesting technology, promoting excellent cane quality 

and ultra-clean samples. It has also earnt a solid reputation for its advanced 

solutions, performance and high levels of customer satisfaction which have 

been proven the world-over.

With this release, Case IH now offers a full range of harvesting equipment 

for all sugarcane varietiesand growing conditions in the world. Today, Case 

IH’s sugarcane harvesting solutions are:

Michele Monzio, Case IH Sugarcane Harvesters Product Manager 

APAC, commented: “The new Austoft 8010 and 8810 models further  

extend our product offering, meeting an increasing demand for innovation 

in the sugarcane harvesting industry. We are confident sugarcane growers 

will appreciate the improvements in these new machines which will lead 

to more profit for the farmers and increased output for sugar mills.”

Among the new features are LED work lights, a raised cab position 

for better operator visibility which doesn’t add to the overall height of 

the harvester and new rearview mirrors, footrests and operator seat to 

improve driver comfort.

Press contacts:
Francesca Mazza
APAC Case IH Press Relations
Email: francesca.mazza@cnhind.com



Don’t miss: The Annual Event for
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Thai land 
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bonsucroweek2019.bonsucro.com
> Secure your place at 

 #BonsucroGlobalWeekwww.bonsucro.com @bonsucro

Interested in making your sugarcane business more sustainable? 
Then Bonsucro Global Week 2019 in Thailand is the event for you :

Bonsucro Global Week provides businesses with the opportunity to connect with a unique network,  
learn about the latest developments in sustainable sugarcane, and share experiences & insights.

Topics include:

As the global sugarcane platform, Bonsucro unites over 500 members from 40+ countries 
Members include: 

• Brands: The Coca-Cola Company / PepsiCo / Unilever / Ferrero / General 
Mills / Mondelez / Nestlé / Mars / Bacardi & more

• Producers: Mitr Phol / TRR / KTIS / KI / KSL / Eastern Sugar & Cane / 
SOMDIAA / Raízen / Copersucar / Olam / COFCO / CAEI / Tereos & more

• Intermediaries: Corbion / Wilmar / BP / Shell Cargill / LDC / Braskem / 
United Sugars / ED&F MAN / Nordzucker & more 

Join Bonsucro & its members in Bangkok in March!
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ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการลงนามซื้อขายคาร์บอนเครดิตประจ�าปี 2561 ระหว่างธนาคารกสิกร
ไทย จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ซื้อ กับบริษัท มิตรผล จ�ากัด ในฐานะผู้ขาย โดยคาร์บอนเครดิตดังกล่าวได้รับการรับรอง
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการ “ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย” หรือ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) เพื่อส่งเสริมการบริหาร
จดัการก๊าซเรอืนกระจกในประเทศโดยน�าปรมิาณการลด/ดดูซับก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ด้รบัการรบัรองทีเ่รียกว่า “คาร์บอนเครดติ” 
ขายให้กับองค์กรอื่น ๆ ที่ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซได้ด้วยตัวเองได้ ทั้งนี้ การซื้อ-ขายดังกล่าวถือเป็นการกระตุ้นการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
ร้อยละ 7-20 ภายในปี 2563 และในระยะยาวที่ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 อีกด้วย

นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล เปิดเผยว่า 
นโยบายของกลุ่มมิตรผลต้องการดูแลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน จึงน�าธุรกิจหลักที่มีอยู่ คือ ธุรกิจอ้อย 
และน�้าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล มาต่อยอดด้วยการขายคาร์บอนเครดิต โดยการด�าเนินการดังกล่าว นอกจากช่วยลด
การน�าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ยังเป็นการสร้างความม่ันคงทางพลังงานอีกด้วย โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มมิตรผล
ที่มีก�าลังผลิตติดตั้งรวม 700 เมกะวัตต์ ถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของเอเชีย-แปซิฟิกในขณะนี้

ปัจจบุนักลุม่มติรผลมปีริมาณคาร์บอนเครดติทีไ่ด้รบัการรบัรองไปแล้วถงึ 489,000 ตนั มาจากการลดปล่อยก๊าซของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลไบโอพาวเวอร์ ในอ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างขอรับรองคาร์บอน
เครดิต จากองค์การบริหารและในปี 2562 กลุ่มมิตรผลจะด�าเนินการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และขอรับรองคาร์บอน
เครดิตเพิ่มอีก 3 โครงการ เช่น จากโรงไฟฟ้ามิตรผล ไบโอพาวเวอร์ ในพื้นที่อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งคาด
ว่าจะมีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรอง 150,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งเมื่อโครงการใหม่เข้า
ระบบทั้งหมดในปี 2562 จะท�าให้กลุ่มมิตรผลสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของ T-VER ได้รวม
ทั้งสิ้น 980,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ถือเป็นผู้ผลิตคาร์บอนเครดิตรายใหญ่ของประเทศอีกด้วย

“ธุรกิจทั้งหมดล้วนเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวลของมิตรผลในช่วงที่ผ่านมา เริ่มต้นในปี”45 
จนถึงวันนี้มิตรผลกลายเป็นบริษัทด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าชีวมวลรายใหญ่ของเอเชีย-แปซิฟิก มีก�าลังผลิตไฟฟ้ากว่า 700 เมกะ
วัตต์/ปี สร้างพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชานอ้อยและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิง 
ดว้ยแนวคิดทีต่้องการให้สงัคมยัง่ยืน สอดคล้องกับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานไทย และผลักดันให้ไทยเปน็
สังคมคาร์บอนต�่าได้อย่างต่อเนื่อง”

ขณะที่ “นายปรีดี ดาวฉาย” กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ระบุว่า กสิกรไทยมีแนวคิดที่
จะท�าธุรกิจภายใต้แนวคิดเป็นธนาคารแห่งความย่ังยืน ภายใต้การบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม มีธรรมาภิบาลที่ดี และ
ช่วยสร้างความสมดุลในทุกมิติ ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กสิกรไทยให้ความ

Mitr Phol Takes Carbon Credit Market, Using 
Biomass to Save World by CO2 Reduction

“มิตรผล” ยึดตลาดคาร์บอนฯ ใช้ชีวมวลกู้
โลกพ้นความร้อนลดปล่อย CO

2

ก 
ลุ่มมิตรผล ลุยขายคาร์บอนเครดิตให้แบงก์กสิกรไทย ช่วยลดอุณหภูมิโลก แพลนปี”62 เข็น 3 โปร
เจ็กต์โรงไฟฟ้าชีวมวล ขอรับรองคาร์บอนเครดิตเพ่ิม ขึ้นแท่นผู้ผลิตรายใหญ่ของไทยด้วยยอด 9.8 

แสนตันคาร์บอนไดออกไซด

ส�าคัญอย่างมาก เพราะเชื่อมโยงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของประเทศ ฉะนัน้ ทกุคนจะต้องช่วยกนัรบัผดิชอบในฐานะ
ที่เป็นพลเมืองโลกด้วย

“กสกิรไทยน่าจะเป็นธนาคารพาณชิย์แห่งแรกของไทยที่
ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมท้ังต้องการเป็นส่วนหน่ึงของ
การช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และยดึแนวทางความ
ยั่งยืนมาตลอด นอกจากนี้ กสิกรไทยยังให้การสนับสนุน
ทางการเงินเพื่อให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตระหนักถึง
ผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน และหันไปใช้ไฟฟ้าที่
ผลิตจากพลังงานทดแทนมากขึ้น”

รายงานข่าวเพิม่เตมิระบุว่า ในความตกลงปารสี ด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จัดขึ้นในปี 2558 ที่
ผ่านมา ท�าให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน (global 
warming) ทีส่่งผลต่อประชาคมโลกในมมุกว้าง ท�าให้ทัว่โลก
เริ่มช่วยกันลดผลกระทบอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้นโดยเป้าหมายที่ก�าหนดไว้คือจะร่วมกันลดอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกไม่ให้สูงขึ้นอีกประมาณ 1-5 องศาเซลเซียส

โดยมีกว่า 177 ประเทศที่เข้าร่วมลงนามความตกลง
ปารีส แต่จนถึงปัจจุบันยังควบคุมอุณหภูมิของโลกค่อน
ข้างยาก ฉะนั้น จึงต้องดูในแต่ละประเทศว่าจะด�าเนินการ
อย่างไรต่อไป

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจก และ
การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม ยงั
มีอีกหลายกลไกท่ีจะช่วยเสริมทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกัน 
โดยส่งเสรมิให้เอกชนทีม่ศีกัยภาพให้ด�าเนนิโครงการลดโลก
ร้อน ต่อยอดไปสูก่ารซ้ือขายคาร์บอนเครดติเพือ่ชดเชยการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้พลงังาน กระตุ้นให้มคีวาม
ต้องการซือ้-ขายคาร์บอนเครดติในประเทศ เป็นแรงหนนุของ
ประเทศทีจ่ะลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายทีว่างไว้าร
จดัการก๊าซเรอืนกระจกฯ คอื โรงไฟฟ้าชวีมวล พาเนล พลัส 
ไบโอ เพาเวอร์ จังหวัดสงขลา
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itr Phol Group is going to sell a carbon 

credit to Kasikorn Bank, hoping to cool 

the world’s temperature down. The company is 

also planning to carry out 3 projects on a biomass 

power plant this year while asking for more 

certified carbon credit to become Thailand’s 

biggest manufacturer with 980,000 tons of 

carbon dioxide.

imported fossil-based fuel, energy stability is promoted. The biomass power plant of Mitr Phol 

Group, in particular, which has production power of 700 megawatts in total, is considered one of 

the biggest in Asia and the Pacific right now.

At present, Mitr Phol Group has 489,000 tons of carbon credit officially certified from reduction 

of greenhouse gas emission at a biomass power plant in Dan Chan District, Suphan Buri. In 2019, 

the Group will register the T-VER program and ask for more carbon credit certified for 3 projects 

from a biomass power plant in Kuchinaraya District, Kalasin, where an amount of carbon credit 

equivalent to 150,000 tons of carbon dioxide per year will be certified. When all new projects are 

systemized this year, Mitr Phol Group will be able to reduce greenhouse gas emission of 980,000 

tons of carbon dioxide per year according to the T-VER standard. Such will make it the biggest 

producer of carbon credit in Thailand, as well.

“All our business are environmentally friendly, in particular the biomass power business 

which started in 2002. Now, Mitr Phol is becoming a big company on biomass power of Asia and 

the Pacific with capacity to produce electrical power of over 700 megawatts per year. Also, we 

created renewable and environmentally friendly energy made of bagasse and used materials from 

agricultural activities. This was done under the concept for sustainable society in conformity with 

the greenhouse gas reduction program under Thai standard and ways to mobilize Thailand to 

become a low CO2 society,” explained Mr. Kritsada.

The managing director of Kasikorn Bank Plc. Ltd. Mr. Preedee Dowchai mentioned that the bank 

also aimed to do its business under the idea of a sustainable financial institution with high concern 

on proper risk management, good governance and balance in all perspectives, namely economy, 

society and environment. The latter perspective is of high concern because it connects sustainable 

development of the country. So, everyone is responsible for it on behalf of the world citizen. 

“Kasikorn Bank may be the first commercial bank of Thailand that did not emit greenhouse 

gas and played a role in reducing environmental effects. Besides, it provided financial support to 

enable both business and industrial sectors to realize consequences of the global warming and 

switch to more alternative and renewable energy,” said Mr. Preedee.

More news report identified that Paris Agreement on Climate Change in 2015 had raised 

awareness throughout the world on global warming, thus encouraging everyone to work seriously 

and concretely with a goal to reduce an average world temperature to 1-5 degree Celsius.

Although 177 countries signed the agreement, control of world temperature is not that easy. 

It depends on each country to work further on the issue.

Solutions to greenhouse gas and other environmental problems require more mechanisms that 

enable different sectors to work together. One of them is to allow potential private companies to 

carry out a program on global warming prevention in which selling and purchasing carbon credit 

to compensate for emission of greenhouse gas is indispensable. Urging need to sell and buy carbon 

credit in the country is also a way of help to reduce the gas under the goal determined, as well.

According to a local reporter, Kasikorn 

Bank and Mitr Phol Co. Ltd. have lately signed 

a carbon credit of 2018 with the first being a 

buyer and the second a seller. The credit was 

certified by Thailand Greenhouse Gas Management 

Organization (Public Organization) (TGGMO) 

under the Thailand Voluntary Emission Reduction 

Program (T-VER) to promote greenhouse gas 

management in Thailand. This refers to selling an 

amount of reduced/absorbed greenhouse gas to 

other organizations which are unable to manage 

greenhouse gas emission themselves. Both the 

sale and purchase encourage participation to 

solve global warming and comply with the Thai 

government policy to reduce the gas emission 

at 7-20% by 2020 and at 20-25% by 2030.

Mr. Kritsada Monthienwichiensai, the chief 

executive officer and president of Mitr Phol 

Group, revealed that the group’s policy required 

sustainable care for economy, society and  

environment; therefore, its major business, 

namely sugar cane, sugar and biomass power 

plant, needed to be topped up via selling of a 

carbon credit. In doing so, besides reducing 
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ค 
วามต้องการเชื้อเพลิง โดยเฉพาะไบโอเอทานอล ในประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจาก
จ�านวนรถยนต์ทีม่ากขึน้ในประเทศ แต่กระแสนีท้�าให้การแข่งขนัในตลาดไบโอเอทานอลโลกดุเดอืดขึน้

ด้วย ข้อมลูจากธนาคารกรงุศรอียธุยาระบวุ่า การผลติไบโอเอทานอลทัว่โลกเพิม่จาก 101,000 ล้านลติร มาอยูท่ี่ 
119,000 ล้านลิตรในปัจจุบัน เท่ากับว่าเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนี้ต้องเตรียมตัวให้
พร้อมต่อการเพิ่มก�าลังผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อรับมือกับการแข่งขัน ที่ผ่านมา ปราจ ซึ่งเป็นบริษัทด้าน
วิศวกรรมจากประเทศอินเดีย ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดไบโอเอทานอล ได้เสนอเทคโนโลยีส�าหรับโรงงานไบ
โอเอทานอลในไทยและประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแล้วกว่า 2 ทศวรรษ และเราก็ได้นั่งพูดคุยกับ
คณุอตลุ โจช ิผูจ้ดัการระดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ของปราช เกีย่วกบัธรุกจิในภมูภิาคนี ้พร้อมกบัการ
เปิดใจถึงมุมมองของบริษัทต่อสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด และทิศทางในอนาคต

คุณโจชิกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นผู้เล่นชั้นน�ารายหนึ่งในตลาดไบโอเอทานอลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพราะปีนี้ผลิตได้ราว 1,500 ล้านลิตร จากเพียง 500 ล้านลิตรเมื่อ 10 ปีที่แล้ว สิ่งนี้เท่ากับว่า ประเทศไทยได้
เพิ่มการผลิตไบโอเอทานอลหลายเท่าตัวตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่นั้นภาครัฐยังได้ก�าหนดเป้าหมายการ
ผลิตในแผนการพัฒนาพลังงานทางเลือก (เออีดีพี) ไว้ที่ 3,000 ล้านลิตร ภายในปี 2569 อีกด้วย คุณโจชิ 
กล่าวต่อไปว่า ปราชเอง ก็พร้อมที่จะช่วยให้ไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เพราะบริษัทเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยี
และเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งในประเทศไทย โดยจะเห็นว่าบริษัทมีโรงงานถึง 12 แห่งในประเทศ จากราว 50 แห่ง
ในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ นีจ่งึเป็นสญัญาณทีด่ถ้ีาหากบรษิทัได้มส่ีวนรวมในแผนการพฒันาตลาดไบโอเอทานอล
ของไทยในอีกหลายปีต่อจากนี้

“ปราจเป็นส่วนหนึง่บนเส้นทางการพฒันาธรุกจิไบโอเอทานอลในไทยตลอดมา และคงต้องการจะเดนิเคยีง
บ่าเคียงไหล่ไปข้างหน้ากันตลอดในทศวรรษถัดไป ด้วยความถึงพร้อมทางเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมของบริษัท” คุณโจชิ กล่าว

Bioethanol in Thailand, A Road Growth 
in Bioenergy Globally

ไบโอเอทานอลในไทย หนทางสู่การเติบโต
วงการพลังงานชีวภาพโลก

The demand of fuel, particularly bioethanol, in Thailand is likely to be higher, thanks to the 

expansion of the numbers of vehicle in country. The trend, however, has made competi-

tion in global bioethanol market more intensified. Bioethanol global production has gone 

from 101 billion liters to 119 billion liters, according to a Krungsri Bank’s document. This means 

that farmer, entrepreneurs, and those manufacturers in the industry must be prepared and be 

ready to boost their capacity and quality of product in order to compete in the market. Praj, an  

engineering company from India with expertise in bioethanol market, has offered  

technologies for Bioethanol Plants in Thailand and other Southeast Asian countries for more than 

two decades. Here, we are with Mr. Atul Joshi, Regional Manager at Praj, covering the business in 

Southeast Asia, revealing the company’s points of view towards the current situation in the market 

and forecast how its future would be.

Mr. Joshi says that Thailand is one of front 
runners in the bioethanol market in Southeast 
Asia. The country is producing 1.5 billion liters 
this year, compared to just 500 million liters of 
ethanol 10 years ago. That means that Thailand 
has trebled its bioethanol production in past 
decade. Its government also set the target of 
bioethanol production to 3 billion liters by 2026 
with their Alternative Energy Development Plan 
(AEDP). He says that Praj is ready for the goal, 
thanks to its leadership in Technology and also 
with a strong foothold in Thailand with their 12 
plants in the country and 50 plants located in 
the South East Asian region. This could make 
his company participate in Thailand’s market 
improvement plan in the years to come

“Praj, is a part of this journey of Bioethanol 
development in Thailand and would like to 
continue to be a part of this journey all along 
the next decade by offering its technology and 
engineering expertise.” said Mr. Joshi.

The answer to the development plan is 
nothing other than technology. Mr. Joshi says 
that he is expecting Thailand to have a similar 
growth in the second generation bioethanol 
market as the previous era. Because of the company’s 
expertise in bioethanol engineering, it can offer 
state-of-art technologies like it has done before 
for Thai market for second generation ethanol 
production also. Praj has built its own 2nd 
generation cellulosic bioethanol plant in India 
and it is operating on bagasse, rice straw and 
corn cobs. This second generation bioethanol 
based on non-molasses / sugarcane feedstock 
can boost the Thai Bioethanol industry in the 
coming years to mitigate the feedstock challenge 
for the industry.

The company has gained trust from many 
Thai clients such as Khon Kaen Alcohol, Thai 
Suger Ethanol, KI Ethanol, Sapthip, E85, Thai 
Alcohol and Thai Roong Ruang Energy. This 
doesn’t include a long list of customers in  
other countries of the region from Vietnam, The 
Philippines, to Australia.

Praj’s 2nd Generation Cellulosic Bio-ethanol Plant in India

ช ู“เทคโนโลยี” ช่วยไทยรัง้ผู้น�าไบโอเอทานอล

เทคโนโลยี คือค�าตอบของแผนการพัฒนา คุณโจชิกล่าวว่า เขาคาดหวังให้ตลาดไบโอเอทานอลยุคถัดไป
ของประเทศไทยเตบิโตเช่นเดยีวกบัช่วง 10 ปีทีผ่่านมา และด้วยจากความเชีย่วชาญด้านวศิวกรรมไบโอเอทานอล
ของปราจ ท�าให้สามารถเสนอเทคโนโลยีที่ล�้าหน้าส�าหรับการผลิตเอทานอลในยุคถัดไปของไทยได้เหมือนเช่นที่
เคยท�ามาในอดีต นอกจากนี้ปราจได้สร้างโรงงานไบโอเอทานอลที่ผลิตจากเซลลูโลสเป็นของตัวเองในประเทศ
อินเดีย และใช้ ชานอ้อย ฟางข้าว และซังข้าวโพด เป็นวัตถุดิบ ซึ่งโรงงานที่ปราศจากจากกากน�้าตาลและอ้อย
เป็นวัตถุดิบนี้ จะสามารถกระตุ้นให้อุตสาหกรรมไบโอเอทานอลของไทยเติบโตในหลายปีต่อจากน้ี และลดผล 
กระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้

ไม่เพยีงเท่านัน้ ท่ีผ่านมาบรษิทัยังได้รบัความไว้ใจจากลกูค้าชาวไทยจ�านวนมาก อาท ิขอนแก่นแอลกอฮอล์, 
น�้าตาลไทยเอทานอล, เคไอ เอทานอล, E85, ไทยแอลกอฮอล์, ทรัพย์ทิพย์ และไทยรุ่งเรืองพลังงาน รายชื่อ
เหล่านี้ยังไม่นับรวมลูกค้ารายอื่นๆ ในต่างประเทศ ที่มีตั้งแต่เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไปจนถึงออสเตรเลีย

Mr.Atul Joshi,
Regional Manager, Praj Industries Ltd.

Technology Can Retain Thailand’s Leading 
Position in Bioethanol Market
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เร่งแก้ปัญหาเอทานอลอินเดีย
Resolving India’s Ethanol Conundrum

นโยบายที่ยืดหยุ่นและเสมอต้นเสมอปลายเป็นเพียงทางเดียว

ที่จะสร้างข้อได้เปรียบให้กับโครงการแก๊สโซฮอล

ป 
ระโยชน์ของการผสมเอทานอลกบัน�า้มนัดบิเพือ่
เป็นเชือ้เพลงิให้กบัยานพาหนะน้ันมมีากมาย ท้ัง

เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ทัง้ยงัช่วยลดการพึง่พาการน�า
เข้าน�า้มนัจากต่างประเทศของอนิเดยีด้วย เพราะอินเดยี
เป็นประเทศท่ีน�าเข้าน�า้มนัรายใหญ่เป็นอนัดบัสามรอง
จากจีนและสหรัฐฯ ซึ่งต้องน�าเข้าน�้ามันดิบมากถึง 82 
% การส่งออกที่ผ่านมาน้อยลงท�าให้อินเดียขาดดุลส่ง
ผลให้เกดิภาวะเงนิเฟ้อและอตัราดอกเบีย้ลดลง ซึง่ช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจอินเดีย

การสั่งซื้อน�้ามันของอินเดียในปี 2561-2562 
คาดการณ์ว่าจะเพิ่มข้ึน 42% เป็น 125 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 88 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯใน
ปี 2560-2561 แม้ปรมิาณจะเพิม่มากขึน้แต่กเ็พียง 4 
เปอร์เซน็ต์เท่านัน้ ในสถานการณ์น้ีดเูหมอืนว่าเอทานอล
เป็นตัวเลือกท่ีได้เปรียบ ข้อมูลของรัฐบาลระบุว่าในปี 
2558-2559 แม้จะมีสัดส่วนการเอทานอลเพียง 3.5 
เปอร์เซนต์แต่สามารถประหยดังบประมาณได้ถงึ 353 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่หากใช้เอทานอลในสดัส่วน 10 
หรอื 20 เปอร์เซน็ต์จะสามารถประหยดัได้อกีมาก

นอกจากนี้ การใช้เอทานอลผสมกับน�้ามันดิบยัง
ช่วยให้แก้ปัญหาการผลติเอทานอลล้นตลาดด้วย กล่าว
อีกนยัหนึง่คอื แทนทีจ่ะช่วยให้ประเทศตะวนัออกกลาง
ร�า่รวย แต่จ่ายให้กลบัชาวไร่เพือ่ผลติเอทานอลแทน 

แม้การใช้เอทานอลมีข้อได้เปรียบมากมาย แต่
นโยบายการใช้เอทานอลผสมกับน�้ามันดิบซึ่งประกาศ
ใช้ครั้งแรกในปี 2545 กลับไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนัก กว่า
ทศวรรษที่ผ่านมา ในปี 2559-2560 อัตราการใช้เอ
ทานอลผสมน�้ามันดิบอยู่ที่ 2.7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่ง
ลดลงจากปีก่อนที่ 3.5 เปอร์เซนต์ด้วย

การขาดความต่อเนือ่งของนโยบายท�าให้นโยบาย
ไม่มีประสิทิภาพและประเทศต้องสูญเสียเงินมหาศาล 

รัฐบาลภายใตก้ารน�าของโมดิ นบัตัง้แต่ปี 2559 
ได้ออกนโยบายเพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว (รวมไปถึงการ
ก�าหนดวาระแห่งชาติด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ) ซึ่งท�าให้
ราคาเอทานอลสูงขึ้น สามารถจัดการปัญหาอุปทาน
ล้นตลาดและมาตรการระหว่างมลรัฐต่างๆ ได้ โดย
ในปี 2561-2562 (ช่วงธันวาคมถึงพฤศจิกายน) จะ
ด�าเนนิการให้สดัส่วนการผสมเอทานอลกับน�า้มนัดบิอยู่
ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ให้ได้เป็นครั้งแรก ซึ่งยังคงต้องจับตา
ดูต่อไปว่าการด�าเนินการดังกล่าวจะยังมีต่อไปหรือไม่ 
หากราคาน�า้มนัดบิเริม่ลดลงและหลงัจากเปลีย่นแปลง
รัฐบาลใหม่ในการเลือกตั้งปี 2562 

นโยบายการผสมเอทานอลกับน�า้มนัดบิในอินเดีย
ขาดปัจจัยส�าคัญสามประการ— ความเสมอต้นเสมอ
ปลายของนโยบาย, เสถียรภาพด้านราคาและความ
ยืดหยุ่นด้านราคา ซึ่งจะต้องมั่นใจได้ว่าแม้ราคาน�้ามัน
จะปรับตัวลดลงแต่การผสมเอทานอลกับน�้ามันดิบจะ
ยังคงด�าเนินต่อไป และการเพิ่มสัดส่วนการผสมเอทา
นอลจะต้องเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับนโยบายดังกล่าวได้ตระเตรียมการลงทุนที่จ�าเป็น 
โดยความสามารถในการผลิตเอทานอลของอินเดีย
อยู่ที่ 300 ลิตร

โดยที่ 130 ลิตรใช้ภาคอุตสาหกรรมเอง  60 
ลิตรใช้ในอุตสาหกรรมเคมี และอีก 110 ลิตรใช้ผสม

ความยืดหยุ่นเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่ส�าคัญ ใน
อนิเดยีเอทานอลเป็นผลผลติทีไ่ด้จากการผลติน�า้ตาล ซึง่
การบริโภคภายในประเทศอยูท่ี ่260 แลกห์ตนั และในปี 
2560-2561 ผลผลิตน�า้ตาลอยูท่ี ่322 แลกห์ตัน

ก้าวที่สดใส

ความยืดหยุ่นก็ส�าคัญ

กับน�้ามันดิบ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลใน
การผสมเอทานอลที ่10 เปอร์เซน็ต์ภายในปี 2565 จะ
ต้องผลิตเอทานอลเพื่อใช้ผสมให้ได้  300 ลิตร

แน่นอนว่าโรงงานน�้าตาลจะต้องมีการลงทุนที่
ยั่งยืนต่อนโยบายนี้ และนโยบายให้เงินอุดหนุนของ
ภาครัฐกท็�าให้โรงงานกว่า 114 แห่งก�าลังเร่งขยายก�าลงั
การผลติของตนเอง ซึง่คาดว่าภายในอกี 24 เดอืนข้าง
หน้าจะสามารถผลติเอทานอลเพิม่ได้อกี 90 ลติร

ส่วนก�าลงัการผลติอีก 100 ลติรจะต้องเร่งสร้างขึน้
หากรฐับาลยงัคงต้องการให้สดัส่วนการใช้เอทานอลผสม
น�า้มนัดบิในปี 2574 เพิม่ขึน้ที ่20 เปอร์เซนต์ ตลอดจน
ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องในภาคอตุสาหกรรมยานยนต์กจ็ะต้อง
ท�าการศึกษาว่าควรปรบัเปลีย่นเครือ่งยนต์หรือไม่ 

โดยรฐับาลได้รบัประกนัว่าในปี 2560-2561 และ 
2561-2562 เอทานอลท�าให้ผูใ้ช้ยานพาหนะและกลุม่
บรษิทัผูผ้ลติน�า้มนัประหยดังบประมาณได้มากขึน้ แต่
ยังไม่ใครคาดเดาได้ว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรหากราคา
น�้ามันปรับตัวลดลง 

เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา ราคาเอทานอล
ควรสอดคล้องกับราคาน�้ามันดิบ แม้ว่าราคาน�้ามันดิบ
จะต�่าลง แต่ต้องมั่นใจว่าราคาของเอทานอลที่ใช้ผสม
กับน�้ามันดิบจะต้องสอดคล้องตามไปด้วย นอกจากนี้ 
รฐับาลยงัต้องช่วยพยงุราคาจนกว่าราคาจะมเีสถยีรภาพ 
บราซลิเองกท็�าอย่างนีเ้ช่นกนั การรณรงค์ใช้เอทานอล
ของบราซิลเริ่มต้นในปี 2513 และกว่า 25 ปีที่รัฐบาล
พยงุราคาเอาทานอลจากความผนัผวนของราคาน�า้มนั 
ซึง่จนถึงปัจจบัุน บราซลิมสีดัส่วนการผสมเอทานอลกบั
น�้ามันดิบอยู่ราวๆ 40-45 เปอร์เซ็นต

การด�าเนินนโยบายกลับไปกลับมาอย่างเช่นเรื่องเอ
ทานอลนี้ควรได้รับการแก้ไขโดยรัฐบาลและอาจท�าให้
บริษัทผู้ค้าน�้ามันสูญเสียผลประโยชน์ 

โรงงานผลติน�า้ตาลอาจช่วยผลติเอทานอลภายใน
ประเทศหากพบว่าราคาเอทานอลสามารถท�าก�าไรได้ดกีว่า 
แต่เปล่าเลย รฐักลบัยิง่ท�าให้ราคาร่วงลงกว่าเดมิ

ไม่ว่าจะเป็นการห้ามขนย้ายเอทานอลระหว่าง
รัฐหรือมาตรการทางภาษีต่างๆ สถานการณ์จึงไม่อาจ
คลี่คลายได้ในที่สุด
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Positive Steps

Flexibility Matters
A consistent and flexible policy 
is the only way to derive the 
many advantages the gasohol 
programme offers.

T 
he benefits of blending ethanol 
with petrol for fuelling vehicles are  

obvious and many. It is environment-friendly. 
It also helps reduce India’s dependence 
on oil imports. Our country is the third 
largest consumer of crude oil after China 
and US and imports as much as 82 per 
cent of its needs. Lower imports reduces 
the current account deficit which in turn 
eases the pressure on the rupee, leading 
to lower inflation and interest rates and, 
thereby, fuelling economic growth.

This is true particularly when oil prices 

spike. India’s fuel bill in 2018-19 is expected 

to rise by 42 per cent to $125 billion from 

$88 billion in 2017-18, even though the  

volume increase is just 4 per cent. Under 

the circumstances ethanol blending presents  

itself as a compelling option. Government data 

suggest that in 2015-16, even at a 3.5 per cent 

blending rate, the savings were to the tune of 

$353 million. Imagine the savings a 10 per cent 

or a 20 per cent blending rate will deliver.

Also, blending ethanol with petrol will help 

the country manage its surplus farm output and 

increase farmers’ realisation. In other words, it will 

ensure that oil companies, instead of enriching 

some sheikh in the Middle-East, pay our farmers for 

the feedstock that goes into making ethanol.

Despite these advantages, the ethanol 

blending policy, first announced by the Vajpayee 

government in 2002 (5 per cent blending rate), 

has failed to deliver. A decade-and-a-half later, 

in 2016-17, the average blending rate was just 

2.07 per cent. This was lower than the 3.5 per 

cent achieved the year before.

Lack of a consistent policy and, more 

importantly, the will to implement the programme 

effectively has, over the years, cost the country 

dearly. Policy flip-flops like how ethanol should be 

priced — fixed by the government or identified 

through tendering — created so much of hassle 

for the oil marketing companies (OMCs) that 

they lost interest. All the more so when global 

crude oil prices fell.

For their part, sugar mills, which produce 

most of the ethanol in the country by distilling 

molasses, found the price offered by the potable 

alcohol industry more attractive. State governments 

added their bit of dampeners too.

They either banned inter-State movement 

of ethanol or dis-incentivised it by levying taxes. 

In the end a situation evolved where there was 

neither significant demand nor supply.

The Modi government, since 2016, has been 

putting in place policies (including the 2018  

National Policy on Biofuels) to correct the situation. 

It has offered better price for ethanol, ensured 

oil companies blend, addressed supply issues 

and removed restrictions that State governments 

imposed. In 2018-19 (December-November  

period) it is expected that the blending rate 

should touch 5 per cent for the first time. It  

remains to be seen if this trend will continue now 

that oil prices have begun to decline or if the 

government changes post 2019 elections.

For India’s ethanol blending programme to 

deliver, three critical factors — policy consistency, 

stability in price and flexibility — are essential. 

It must be made clear that ethanol blending 

with petrol will continue irrespective of where 

the oil prices are, and that the blending rate will 

only increase going forward. Such unequivocal 

statement will prepare the stakeholders to make 

necessary investment. India’s ethanol capacity 

is estimated at 300 crore litres.

Of this, 130 crore litres is consumed by 

the potable alcohol sector and 60 crore litres 

by chemical industries leaving about 110 crore 

litres for blending with petrol. To achieve the 

government’s target of 10 per cent blending by 

2022, the ethanol required is 300 crore litres.

Sugar mills will have to make substantial 

investment for this. Thanks to the government’s 

subsidised loan scheme as many as 114 mills are 

expanding their capacities, which should in the 

next 24 months add 90 crore litres of ethanol 

capacity.

Capacity for another 100 crore litres needs 

to be created. If the government sticks to its 

plan of increasing the blending rate to 20 per 

cent by 2030, automotive players will have to 

study if engines need to be modified. These 

investments will not materialise without policy 

consistency.

Ethanol has competing users and for OMCs 

to get their share for blending they should pay 

a remunerative price. The government has  

ensured this for 2017-18 and 2018-19. It is  

anybody’s guess what the price will be next year 

as crude prices soften.

For ensuring price stability, ethanol pricing 

should be de-linked from crude prices. Even if 

crude falls, ethanol price for blending should 

remain remunerative considering the overall 

benefits it offers. Also, the government should 

handhold the programme till it stabilises. Brazil 

did just that. Its ethanol programme started in 

the 1970s and for over 25 years the government 

fixed the price and shielded it from market 

fluctuations. Brazil’s average blending rate of 

40-45 per cent would not have been possible 

without it.

Flexibility is another important virtue. In 

India, ethanol is produced after distilling molasses, 

a by-product of sugar. As against the domestic 

consumption of 260 lakh tonnes, sugar output 

in 2017-18 was 322 lakh tonnes.

It is estimated that the 2018-19 season will 

be another bumper year. This glut could have 

been avoided if mills were allowed to produce 

ethanol directly from cane juice or by converting 

molasses earlier in the process instead of 

producing sugar. This would put an end to the 

sugar cycle (non-climate triggered) and the 

debilitating cane arrears.

Fortunately, the new bio-fuel policy allows 

this. It also permits damaged/broken foodgrains 

apart from agri-waste to be converted into 

ethanol.

This helps as sugar-cane-based ethanol, even 

when the crop is not affected by drought, can at 

best feed a 7 per cent blending rate. Increasing 

sugar-cane acreage (from the present 3 per cent 

of net sown area to 7 per cent to meet ethanol 

demand for blending) raises serious ecological 

issues. By 2040 it is estimated that India will 

become the largest consumer of crude oil.  

Importing bulk of that requirement will leave us 

vulnerable economically and strategically.

Ethanol blending is a good way to avoid that 

situation. It should become a national policy that 

is supported by all political parties irrespective 

of who is in power.

เปน็ที่คาดการณ์ว่าในปี 2561-2562 ผลผลิตจะ
ลดลง ซึง่ควรอนญุาตให้โรงงานสามารถลติเอทานอลได้
โดยตรงจากอ้อยแทนการผลิตน�้าตาล 

นบัว่าเป็นเรือ่งทีน่่ายนิดีท่ีนโยบายเช้ือเพลงิชีวภาพ
อนุญาตให้มีการผลิตเอทานอลจากอ้อยได้โดยตรง 
นอกจากน้ี ยงัอนุญาตให้ใช้พชืผลทีไ่ด้รบัความเสยีหาย
มาแปรรูปเป็นเอทานอลได้อีกด้วย 

การผลิตเอทานอลโดยใช้อ้อยสามารถผลิตเอทา
นอลได้ในปริมาณท่ีสามารถในไปผสมกับน�้ามันดิบได้
มากถงึ 7% การเพิม่พืน้ทีเ่พาะปลกูอ้อยส่งผลต่อระบบ
นิเวศเช่นกัน ภายในปี 2583 คาดการณ์ว่าอินเดีย
จะเป็นประเทศน�าเข้าน�้ามันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก 
แน่นอนว่าการพึ่งพาการน�าเข้าน�้ามันดิบมากเช่นนั้น
ย่อมท�าให้เศรษฐกิจอินเดียเปราะบาง 

ดังน้ัน การใช้เอทานอลจึงเป็นแนวทางที่ดีต่อ
สถานการณ์ดังกล่าว และควรก�าหนดเป็นนโยบาย
ชาตทิีทุ่กพรรคการเมองไม่ว่าพรรคใดอยู่ในอ�านาจควร
ให้การสนับสนุน
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Granbio แก้อุปสรรคทางเทคนิคและ

กฎหมายส�าหรับโรงงานผลิตเอทานอล

เซลลูโลสในบราซิล

Brazil Technical and Legal Hurdles Addressed 
by Granbio for Its Cellulosic Ethanol Plant

บ 
รษิทั GranBio ซ่ึงเป็นบรษิทัเทคโนโลยีชวีภาพ
ของบราซิล ได้สร้างโรงงานผลิตเอทานอล

จากเซลลโูลสขนาดเชงิพาณชิย์ท่ีรัฐอาลาโกอสั ประเทศ
บราซลิ โรงงานแห่งนีเ้ป็นโรงงานแห่งแรกในกลุม่บรษิทั
เทคโนโลยชีวีภาพในซีกโลกใต้ โดยใช้วตัถดิุบเซลลูโลส
ส�าหรับการผลิตเอทานอลรุ่นที่สอง

โรงงานผลติเอทานอลจากเซลลโูลสแห่งน้ีถกูสร้างขึน้
ตดิกับโรงกลัน่ชวีภาพทีผ่ลติเอทานอลรุ่นแรกทีเ่ปิดด�าเนนิ
การไปแล้ว โดยเป็นโรงกลัน่ทีใ่ช้อ้อยเป็นวตัถดุบิ

การอยู่ติดกันของโรงงานรุ่นแรกและรุ่นที่สอง
ช่วยให้สามารถท�างานร่วมกันได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่ม
ประสทิธิภาพของโรงงานทัง้สองแห่ง สามารถใช้ประโยชน์
จากสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานเดิม

โรงงานแห่งนีม้กี�าลงัการผลิตเอทานอล 82 ล้าน
ลติรต่อปี และได้เริม่ผลติในเดือนกนัยายน 2557

โครงการเอทานอลจากเซลลโูลสมลูค่า 265 ล้าน
ดอลลาร์ ประกอบไปด้วยการก่อสร้างโรงงานน�าร่อง 
ศูนย์วิจัย และสถานีเกษตรที่ไซต์งาน สถานีเกษตร
ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาอ้อยพันธุ์ใหม่ ๆ ที่อุดม
ไปด้วยเส้นใย

โรงงานขนาดน�าร่องใช้เทคโนโลย ีPROESA เพือ่
ผลิตสารชีวเคมีซึ่งมีสายการผลิตสามสาย สองสายใช้
ส�าหรับการพัฒนาแนวทางชีวเคมีใหม่ ๆ และสายท่ี
สามมุง่เน้นไปทีก่ารปรบัปรงุเทคโนโลยเีซลลโูลส

ศูนย์วิจัยแห่งใหม่นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือ
จากมหาวทิยาลยั Estadual de Campinas (Unicamp) 
โดยมุง่เน้นเกีย่วกบัการพฒันายีสต์ดัดแปลงพนัธกุรรม
ใหม่ ๆ  ทีส่ามารถให้ผลผลติเชือ้เพลงิชวีภาพและชวีเคมี
สูงภายในเวลาท�างานที่น้อยลง

โรงงานเอทานอลเริม่ใช้ฟางและชานอ้อยเป็นวตัถดุบิ
ในการผลติ ซึง่ในภายหลงัจะถกูแทนทีด้่วยอ้อยพลงังาน 
(Energy Cane) อ้อยพลังงานเป็นชีวมวลซึ่งจะพัฒนา
โดยใช้ลูกผสมของหญ้าและต้นอ้อยที่เลือกสรร

สารชวีมวลทีเ่กดิขึน้ตามมาจะอดุมไปด้วยเส้นใย
และมีน�้าตาลต่อเฮกตาร์ในปริมาณต�่า นอกจากนี้ยัง
ให้ประสิทธิภาพสูงส�าหรับสารชีวเคมีในบราซิล

ไซต์งานทดลองในรัฐอาลาโกอัสมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาเป้าหมายการผลิตให้ได้มวลแห้ง 100 ตันต่อ
เฮกตาร์ มีการวจิยัเกีย่วกับต้นอ่อนประมาณ 100,000 
ต้นโดยผสมพันธุกรรมสายพันธุ์ต่าง ๆ แบบข้ามสาย
พันธุ์กัน

เทคโนโลย ีPROESA ได้รบัการพฒันาโดยบรษิทั 
Chemtex กระบวนการนีต้้องใช้ไอน�า้ ยสีต์ และเอนไซม์
เพือ่ผลติเชือ้เพลงิชวีภาพและชวีเคม ีการปรบัสภาพชวี
มวลของวัตถดุบิด้วยวธิทีางกายภาพจะใช้การระเบิดด้วย
ไอน�้าเพื่อท�าลายโครงสร้างของพืช

“คาดว่าการก�าเนิดของเทคโนโลยีรุ่นที่สองใน
ประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล
ได้ประมาณ 35%”

มกีารแนะน�าให้ใช้เอนไซม์ส�าหรับการย่อยสลาย
ด้วยเอนไซม์ ซึง่จะแบ่งเส้นใยเซลลูโลสออกเป็นโมเลกุล
น�้าตาลชั้นเดียว จากนั้นจะผ่านกระบวนการหมักเพื่อ
เปลีย่นน�า้ตาลให้เป็นเอทานอล กระบวนการนีม้สีิง่เจือปน
ระดบัต�า่มาก รวมถงึมกีารย่อยสลายน�า้ตาลและความ
เข้มข้นของกรดอะซิติกในระดับต�่ามากเช่นกัน

ข้อดขีองเทคโนโลยี PROESA คือมคีวามยืดหยุ่น
ในการใช้ชีวมวลท่ีหลากหลาย เป็นอิสระจากสารเคมี 
สามารถใช้โครงสร้างพ้ืนฐานและอปุกรณ์ของโรงงานทีม่ี
อยู ่ให้อตัราการคนืกลบัของฮโีมเซลลูโลสและเซลลโูลส
ที่สูง มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานต�่า อัตราการท�าให้
มวลชวีภาพเป็นของเหลวได้รวดเรว็ และมคีวามสะดวก
ในการควบคุมอุณหภูมิและระดับ pH

ส�าหรบัโครงการประเทศบราซลิ บริษทั GranBio 
ได้ร่วมมอืกบับรษิทั Chemtex และ BetaRenewables 
ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษิทั Mossi & Ghisolfi (M&G) 
ผู้ผลิต PET จากประเทศอิตาลี 

บราซิลมีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
อ�านวยต่อการผลิตชีวมวล เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่
ทีส่ดุของเอทานอลรุ่นทีห่นึง่เนือ่งจากมอ้ีอยอยู่มากมาย 
ความพร้อมของทรัพยากรเหล่าน้ีท�าให้คาดการณ์ได้
ว่าจะให้ประโยชน์ที่ส�าคัญแก่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชีวภาพและพันธุศาสตร์

การก�าเนิดของเทคโนโลยีรุ่นที่สองในประเทศ
คาดว่าจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลข้ึน
ประมาณ 35% อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะต้องรับมือ
กับปัญหาการขาดแคลนเอทานอลประมาณหนึ่งพัน
ล้านลิตรต่อปี การใช้ฟางและชานอ้อยก็ไม่สามารถ
ต่อสู้กับการผลิตอาหารได้

บริษัท GranBio วางแผนที่จะสร้างโรงงานผลิต
เอทานอลจากเซลลูโลสและชีวเคมีห้าแห่งภายในปี 
2560 ซึ่งคาดว่าชีวเคมีท่ีวางแผนไว้จะมีตลาดการ
แข่งขันในบราซิล

รายละเอียดโครงการผลิตเอทานอลจาก
เซลลูโลส

วัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานของบริษัท Graalbio

เทคโนโลยีกระบวนการผลิต PROESA

ผู้รับเหมาส�าหรับโครงการที่ตั้งในรัฐอาลา
โกอัส

ความคิดเห็นทางการตลาดส�าหรับการผลิต
ชีวมวลของประเทศบราซิล

บริษัท BetaRenewables สร้างโรงกลั่นชีวภาพ
เอทานอลในเมือง Crescentino ประเทศอิตาลี โดยใช้
เทคโนโลย ีPROESA และสามารถผลติได้ถงึ 50 ล้าน
ลิตรต่อปี บริษัท Novozymes จัดหาเอนไซม์ที่จ�าเป็น
ส�าหรับการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส บริษัท DSM 
จัดหายีสต์ที่ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อการหมัก
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B 
razilian biotechnology company GranBio constructed a commercial-scale 
cellulosic ethanol production plant in Alagoas, Brazil. The facility is the 

first of its kind in the Southern Hemisphere, using cellulosic feedstock for second- 
generation production of ethanol.

The cellulosic ethanol plant was built adjacent 
to an already operational first-generation ethanol 
biorefinery that uses sugarcane as a raw material.

Co-existence of the first and second generation 
mills allows synergy and improves efficiency of both 
plants. They took advantage of the already available 
utilities and infrastructure.

The plant has a capacity to produce 82 million 
litres of ethanol per annum and started production 
in September 2014.

Cellulosic Ethanol Production 
Project Details

Feedstock Used at Graalbio’s 
Plant

PROESA Process Technology

Marketing Commentary for 
Brazilian Biomass Production

Contractors for The Alagoas-Based 
Project

The $265m cellulosic ethanol project included 
construction of a pilot plant, a research centre and 
an agricultural station at the site. The agricultural 
station enables the company to develop new 
varieties of fibre rich sugarcane.

The pilot-scale facility uses PROESA 
technology for producing biochemicals. It has 
three production lines. Two lines are dedicated for 
the development of new biochemical pathways 
and the third focuses on improving the cellulosic 
technology.

The new research centre was built in 
collaboration with the Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). It focuses on developing 

The ethanol plant initially uses straw and 
sugarcane bagasse as feedstock, which will be 
later replaced with Energy Cane. Energy Cane is 
a biomass which will be developed using hybrids 
of selected grasses and sugarcane plants.

The resultant biomass will be rich in fibre 
and comprise low amounts of sugar per hectare 
value. It will also be highly productive for 
biochemicals in Brazil.

The Alagoas experimental site focuses 
on developing a productivity target of 100t 
of dry mass a hectare. It researches on about 
100,000 seedlings by crossing various varieties 
of germplasm lines.

The PROESA technology was developed by 
Chemtex. The process requires steam, yeasts and 
enzymes to produce biofuels and biochemicals. 
The physical pre-treatment of the feedstock 
biomass uses steam explosion to break the 
plant structures.

Brazil has resources and favourable environmental 
conditions for biomass production. It has been 
one of the largest producers of first-generation 
ethanol, due to the abundant availability of 
sugarcane. The availability of these resources is 
expected to provide a significant advantage in 
the biotechnology and genetics industry.

The advent of second generation technologies 
in the country is expected to improve the ethanol 
productivity by about 35%. This, in turn, is expected 
to cope with the ethanol shortage of about one 
billion litres a year. Using straw and bagasse also 
not competes with the food production.

GranBio is planning to build five cellulosic 
ethanol and biochemical production plants by 
2017. The planned biochemicals are expected to 
have a competitive market in Brazil.

GranBio collaborated with Chemtex and 
BetaRenewables, subsidiaries of the Italian 
PET producer Mossi & Ghisolfi (M&G), for the 
Brazilian project.

BetaRenewables constructed an ethanol 
biorefinery in Crescentino, Italy, which uses the 
PROESA technology and is capable of annually 
processing 50 million litres. Novozymes supplies 
the enzymes required for the cellulosic ethanol 
processing. The genetically modified yeasts for 
fermentation are supplied by DSM.

new genetically modified yeasts capable of 
producing high yields of biofuels and biochemicals 
in less processing time.

“The advent of second generation technologies 
in the country is expected to improve the eth-
anol productivity by approximately 35%.”

Enzymes are introduced for enzymatic 
hydrolysis that breaks down the cellulosic fibres 
into simple sugar molecules. It then undergoes 
a fermentation process to turn sugars into 
ethanol. The process has very low levels of 
contaminants, sugar degradation and acetic 
acid concentrations.

Advantages of the PROESA technology 
include flexibility of using a variety of biomasses, 
independence from chemicals, utilising existing 
plant infrastructure and equipment, high rates 
of hemicellulose and cellulose recovery, low- 
energy consumption, quick biomass liquefaction 
rate, and ease of controlling temperature and 
pH levels.
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ผู้ผลิตเอทานอลย�้า 12 ปี ช่วยไทยลดน�าเข้า

น�้ามัน 1.6 แสนล้านบาท
Thailand Save 1.6 Hundred Billion Baht on 
Oil Import during Past 12 Years from Ethanol 
Producers 

ส 
มาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย ครบรอบ 
12 ปี เผยช่วยสร้างเม็ดเงินสู่ชาวไร่อ้อย 6.6 

หมื่นล้านบาท เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลังอีก 3.8 
หมื่นล้านบาท ลดน�าเข้าน�้ามันมากถึง 9,750 ล้าน
ลิตร หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 160,000 ล้านบาท 
หนุนนโยบายรัฐก้าวสู่ Bio Economy

นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน อุปนายก รักษาการ
นายกสมาคมการค้าผูผ้ลติเอทานอลไทย หรอื TEMA 
เปิดเผยในการด�าเนินงานครบ 12 ปี ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2549 - ต.ค. 2561 โครงการใช้เอทานอลได้สร้างเมด็
เงนิไปสูเ่กษตรกรชาวไร่อ้อยรวมกว่า 66,000 ล้านบาท 
ผ่านการใช้กากน�า้ตาลกว่า 27.5 ล้านตนั เป็นวตัถุดิบ 
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง
ประมาณ 38,000 ล้านบาท โดยคิดเป็นการใช้มัน
ส�าปะหลังกว่า 16.3 ล้านตัน เพื่อผลิตเอทานอล อีก
ทั้งยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร และ
ช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากมูลค่า
ของกากน�้าตาลจากปีละ 1,000 ล้านบาทในช่วงก่อน
มีโครงการเอทานอล เป็นปีละ 9,600 ล้านบาท

นอกจากนี ้ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชวีภาพ 
(Bio-economy) ของภาครฐั ยังส่งเสรมิการน�าอ้อยมา
เพิม่มลูค่าตัง้แต่การผลติเอทานอลทีเ่ป็นเชือ้เพลิง การ
ต่อยอดสู่พลาสติกชีวภาพ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน นับเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถทางพลังงาน ตั้งแต่ปี 2549 - ต.ค. 
2561 ประเทศไทยใช้เอทานอลแทนการน�าเข้าน�้ามัน
มากถึง 9,750 ล้านลิตร หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 
160,000 ล้านบาท

“สมาคมฯ มุง่หวงัในการขับเคล่ือนอตุสาหกรรม
เอทานอลไทยให้มคีวามมัน่คงและยัง่ยนื รวมถงึส่งเสรมิ
อาชีพ-สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย ซึ่งเป็นพลังขับ
เคลือ่นเศรษฐกจิไทยให้เตบิโต” นายเจษฎา กล่าว

ทัง้น้ี สมาคมการค้าผูผ้ลติเอทานอลไทย จดัตัง้ขึน้
โดยผูป้ระกอบการผลติเอทานอล ทัง้ทีใ่ช้วตัถดุบิจากกาก
น�า้ตาล น�า้อ้อย และ มนัส�าปะหลงั โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่สนบัสนนุช่วยเหลอืสมาชกิในการแก้ไขปัญหาอปุสรรค 

นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน อุปนายก 
รักษาการนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย

Thailand Ethanol Manufacturer Association (TEMA) has recently revealed, on 
the 12th anniversary, that it helped sugarcane and cassava farmers to earn 
6.6 billion Baht and 3.8 billion baht respectively while saving around 160,000 

million Baht from 9,570 liters of petrol import, thus supporting the Thai government’s 
policy towards bio-economy.

Mr. Jetsada Wongwattanasin, deputy chair 
and acting chair of TEMA, reported that, between 
2006 and 2018, use of ethanol had enabled  
sugarcane farmers to earn a total of 66,000 
million Baht via use of over 27.5 million tons of 
molasses as a raw material, and cassava farmers 
to earn around 38,000 million Baht from use of 
16.3 million tons of cassava to produce ethanol. 
Also, this is a way to add value for agricultural 
products and help sugarcane farmers to have 
more income from 1,000 million Baht to 9,600 
million Baht per year.

Besides, the strategic policy of the Thai 
government on bio-economy development  
promoted adding value of sugar cane, from ethanol 
production to bioplastic and various chemicals. The 
policy enabled Thai farmers to earn more income 
in a sustainable way. In short, it is considered  
energy capacity boosting. Between 2006 and 2018, 
Thailand used ethanol instead of petrol import as 

much as 9,750 million liters worth around 160,000 
million Baht.

“TEMA aims to mobilize Thailand’s stable and 
sustainable ethanol industry apart from promoting 
Thai farmers’ profession and income as it is a 
power for the country’s economic development,” 
said Mr. Jetsada.

Established by ethanol manufacturers who 
use molasses, sugar cane syrup and cassava as raw 
materials, TEMA strives for supporting its members 
to solve problems and conflicts, coordinating with 
external people, following up progress of ethanol 
markets in Thailand and overseas and harmonizing 
commercial, financial and economic benefits with 
the main concern of national security and people’s 
life quality. Its vision is to achieve leadership on 
ethanol as the region’s renewable energy and act 
as an ethanol manufacturer for energy stabilization 
while upgrading Thai farmers’ life and being  
environmentally friendly.

ข้อขัดแย้งต่างๆ ช่วยประสานงานท�าความตกลงกบับคุคลภายนอก และตดิตามความเคลือ่นไหวของตลาดการค้า 
เอทานอล ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งประสานประโยชน์ทางการค้า การเงิน เศรษฐกิจ โดยค�านึง
ถงึความมัน่คงของประเทศและคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน โดยมีวสิยัทศันส์ู่ความเป็นผู้น�าทางด้านเอทานอล
เพือ่เป็นพลงังานทดแทนแห่งภมิูภาค และเป็นผูผ้ลิตเอทานอลเพือ่สร้างความมัน่คงทางด้านพลังงานช่วยยกระดบั
ฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ผ่ านไปแลว้กับความส�าเร็จและไดร้ับการ
ตอ้นรบัอยา่งตอ่เนือ่งกบังาน World Sugar 

Expo & Conference 2018 ครัง้ที่ 5 ทีจ่ะจดั
ขึน้ในวนัที่ 17-18 ตลุาคม 2561 ที่ ฮอลล์ 106 
ศนูยแ์สดงสนิคา้ BITEC บางนา กรงุเทพ 

งานแสดงสนิค้าและเทคโนโลยีด้านอตุสาหกรรม
น�้าตาล ที่รวมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตน�้าตาลที่ใหญ่
ที่สุดของเอเชีย!

ส�าหรบังาน World Sugar Expo & Conference 
2018 นี้ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย ไทยแลนด์ ได้รับ
ความสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและ
เอกชนมากมาย อาท ิกระทรวงอตุสาหกรรม, ส�านักงาน

- พื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
บรษัิทชัน้น�าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมพีืน้ที่
จัดแสดงงานกว่า 1000 ตารางเมตร

- งานประชมุนานาชาติ World Sugar Conference 
2018 ภายใต้หัวข้อ “Convergence And Divergence 
In The Asean Sugar & Ethanol Industry” การ
ประชุมนานาชาตินี้ ถือได้ว่าเป็นจุดนัดพบปะพูดคุย
กับผู้ค้าส�าหรับอุตสาหกรรมน�้าตาลและเอทานอลใน
ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังคง
เป็นการประชมุเฉพาะด้านทีเ่น้นการค้าการลงทนุและ
ครอบคลุมไปถึงด้านเทคโนโลยี

ปีน้ีประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ได้รับ
ความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานดังนี้

World Sugar Expo & Conference 2018 
Past Event Highlights 

(มหาชน) อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องทุกปีจาก หจก.สามารถเกษตรยนต์ ผู้
พัฒนาการผลิตเครื่องมือการเกษตรรถตัดอ้อยใน
ประเทศไทยและส่งออกจ�าหน่ายทั่วโลก 

และอีกหนึง่ความพิเศษของปีนี ้บริษทั ไฟร์เวร์ิคส 
มเีดยี ไทยแลนด์ ได้รบัการสนบัสนนุอย่างเป็นทางการ
จาก สมาคมน�้าตาลและอ้อยเวียดนาม (VSSA)

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนงานอย่าง
เป็นทางการ ได้แก่ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จ�ากัด  
(บ๊อช เร็กซ์รอธ), บริษัท ซีเมนส์ จ�ากัด และ บริษัท 
เอส.ที. คอนโทรล จ�ากัด รวมไปถึงทุกท่านที่ร่วมออก
บูธกับเรา

คณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย (สอน.), สมาคม
ผู้ผลิตน�้าตาลและชีวพลังงานไทย, สมาคมนักวิชาการ
อ้อยและน�า้ตาลแห่งประเทศไทย, บรษิทั ไทยชกูาร์ มลิ
เลอร์ จ�ากัด อีกทั้งบริษัทผู้ผลิตน�้าตาลและเอทานอล 
เช่น บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน), บริษัท เคทิส ไบโอเอ
ทานอล จ�ากัด (KTBE), บริษัท น�้าตาลครบุรี จ�ากัด 
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ขอบพระคณุและหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้พบ
กนัใหม่ปีหน้า

สนใจข้อมลูเพิม่เติมที ่www.thaisugarexpo.com อเีมล 
thai@asiafireworks.com  โทร (+66) 2 513 1418

As we continue our advocacy efforts 

looking forward to next year’s event.

Please visit at: www.thaisugarexpo.com , 
Email: thai@asiafireworks.com or Call: (+66) 
2 513 1418 

A  most successful international 
event “The 5th Edition of World 

Sugar Expo & Conference 2018, Thailand” 

was held on 17 – 18 October 2018 at BITEC, 
Bangkok, Thailand, is one of the world’s 
largest specialized sugar and bioethanol  
technology event that brings together an 
international congregation of sugar companies 
and also its supporting industries gathered 
in the capital city of Bangkok, Thailand to 
showcase the latest developments in the 
world sugar and bioethanol industry. 

This year well supported by the public and 

private sectors, including the Ministry of Industry, 

Office of the Cane and Sugar Board (OCSB), Thai 

Sugar and Bio-Energy Producers Association (TSEA), 

Thailand Society of Sugar Cane Technologists 

(TSSCT), Thai Sugar Millers Corporation Limited 

(TSMC), Kaset Thai International Sugar Corporation 

Public Company Limited, KTIS Bioethanol Co., Ltd. 

(KTBE), Khonburi Sugar Industry Public Company 

Limited (KBS) and also international officially 

supported by Vietnam Sugar and Sugarcane 

Association (VSSA)

Always support and cooperation every 

year as Premium Exhibitor as Samart Kaset-Yon 

Co.,Ltd the agricultural machinery developers of 

sugarcane tractor, cutters and tools in Thailand 

and worldwide exporters.

Besides, we would like to sincerely thank 

you to our generous sponsored by Robert Bosch 

Limited (Rexroth), Siemens Limited and S.T.  

Control Co., Ltd. and all participants.

Special Activity: Sugar Factory Visit at 
Khonburi Sugar Industry Public Company 
Limited (KBS), Nakhonratchasima Province, 
Thailand 

It was indeed an eye opening experience and 

rare opportunity to learn so much in this company 

who are the one of Thailand Sugar Producer.

In Conjunction With: World Sugar  
Conference 2018

The annual meeting point, this is an  

additional networking opportunity for you to 

meet up with speakers, local clients and traders 

for sugar and bioethanol industry in Thailand 

and South-East Asia. It remains the dedicated 

conference with a comprehensive focus on trade, 

investment and technology. Under the theme of 

“Convergence and Divergence in the ASEAN 

Sugar & Ethanol Industry”

- เทคโนโลยีสัมมนาเกี่ยวกับน�้าตาลและไบโอเอ
ทานอล ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจได้เข้าฟัง ฟรี เพื่อ
อัพเดทเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม

- กิจกรรมพิเศษส�าหรับปีนี้ คือเยี่ยมชมโรงงาน
น�้าตาล ครบุรี จ�ากัด (มหาชน) ที่ จ.นครราชสีมา ซึ่ง
ถอืได้ว่าเป็นประสบการณ์ทีด่แีละโอกาสทีห่าได้ยากใน
การเรยีนรูม้ากมายในเยีย่มชมครัง้นี ้ซึง่บรษัิท โรงงาน
น�้าตาล ครบุรี จ�ากัด (มหาชน) นี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน
ผู้ผลิตน�้าตาลชั้นน�าของประเทศไทย
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Khon Kaen International Convention and
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Khon Kaen, Thailand

Embracing Major Challenges and Changes in the Thailand Sugar Sector. Embracing Major Challenges and Changes in the Thailand Sugar Sector.

RESERVE YOUR SEAT!
www.sugar-conference.com

JuzTalk (Thailand)Sugar Asia Magazine

Conference By :O�cial Media : Organized By :

Fireworks Media (Thailand) Co.,Ltd.
Part of The Fireworks Trade Media Group

Department of Agriculture

Endorsed By :

Welcome to the first edition of Thailand Sugar Conference 2019 
 has established itself as the preferred annual meeting point for sugar and bioethanol industry 
players in Thailand and South-East Asia. It remains the dedicated conference with a comprehensive 
focus on trade, investment and technology, and provides excellent partnership opportunities with 
international players.

Abstract Submission
Which includes the following topics or areas of interest:
1. Agriculture ASEAN Environment Challenge, Productivity And Strategic Plan of Consumption.
2. Trade and Investment Trade Policies in ASEAN and New Competitiveness.
3. ASEAN Alliance ASEAN Community & Partnership — Implementing Strategic Alliances 
    Projects and Sustainable Communities.
4. Technology Focus To Optimize Field-Development, Innovations for Increasing Industry 
    E�ciency and Training.

Speaking Opportunities 
Our objective is to provide speakers and facilitators with honest and 
constructive feedback from delegates attending our conference. This 
has proven extremely useful for enhancing presentations. 

Please email to thai@juz-talk.com or call (+66) 2 513 1418 Ext.110 
Please include speci�c detail of your question or issue 
along with your name and phone number.

The proposal will now be accepted until 31 July 2019.

Call for Papers
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Welcome to the first edition of Thailand Sugar Conference 2019 
 has established itself as the preferred annual meeting point for sugar and bioethanol industry 
players in Thailand and South-East Asia. It remains the dedicated conference with a comprehensive 
focus on trade, investment and technology, and provides excellent partnership opportunities with 
international players.

Abstract Submission
Which includes the following topics or areas of interest:
1. Agriculture ASEAN Environment Challenge, Productivity And Strategic Plan of Consumption.
2. Trade and Investment Trade Policies in ASEAN and New Competitiveness.
3. ASEAN Alliance ASEAN Community & Partnership — Implementing Strategic Alliances 
    Projects and Sustainable Communities.
4. Technology Focus To Optimize Field-Development, Innovations for Increasing Industry 
    E�ciency and Training.

Speaking Opportunities 
Our objective is to provide speakers and facilitators with honest and 
constructive feedback from delegates attending our conference. This 
has proven extremely useful for enhancing presentations. 

Please email to thai@juz-talk.com or call (+66) 2 513 1418 Ext.110 
Please include speci�c detail of your question or issue 
along with your name and phone number.

The proposal will now be accepted until 31 July 2019.

Call for Papers
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  www.postle.com

                 Postalloy® hardfacing  
               wires and electrodes 
               are engineered to   
               produce a deposit that     
               aids in pulling, tearing 
               and crushing the sugar 
               cane as it feeds through                 cane as it feeds through  
               the rolls during  
               processing.  
                  Find out more from 
      Mike Korba at 216-265-9000, 
      or mkorba@postle.com.

Postalloy 
hardfacing 

can be applied 
while mill rolls 
are operating.

Cleveland, Ohio USA

Sugar Asia Magazine    January-March  2018

Shredding 
or crushing, 

Postle Hardfacing 
keeps your mill 

rolling.



SPECIALIST SUGAR
MANUFACTURING
INSTRUMENTATION

TAKE CONTROL

Simplex Sugar Boiling
Radio Frequency Probes
In standard or self-cleaning versions for
continuous or batch vacuum pan control

 CONTROL

Simplex Sugar Boiling
Radio Frequency Probes
In standard or self-cleaning versions for

•Mill Roller Lift Indicator/Transmitter
•Bagasse Moisture Indicator/Transmitter

Conutrol Instrument Services Ltd. are pleased to announce that 
Techserve Co.,Ltd based in Thailand have been appointed to act 
as our agent covering the south east Asia region including, Thailand, 
Cambodia, Vietnam, Indonesia, Myanmar and India.

INSTRUMENT SERVICES LTD.

www.conutrol.com   |   info@conutrol.com

77/65 Sinn Sathorn Tower 17th Fl,
Krungdhonburi Road, Klongtonsai
Klongsarn, Bangkok 10600

MD: Arnon Srilekha 
Email:  arnon@suenco.co.th

Sales: Taweephong Sirikuttanon 
Email:  taweephong.s@techserve.co.th

Tel:  +662 440 0200-4
Fax:  +662 440 0209


