
www.sugar-asia.com

Vol. 5 No.17 April - June 2019  : TH/EN

Published By

“บอนซูโคร่”เล็งยกระดับอุตฯ

น�้ำตำลไทยสู่ควำมยั่งยืน
“Bonsucro”  Seeks Pushing
Thailand’s Sugar Industry
into Sustainability

Mitr Phol Pioneers AI to Modernize 
Thai Sugar Industry

 บทสรุป 1 ปีเต็ม หลังไทย

“ลอยตัวรำคำน�้ำตำล”

“มติรผล” น�ำร่องส่ง “เอไอ”ลงไร่อ้อย 

ขบัเคลือ่นเกษตรกรรมไทยสู่ โมเดิร์นฟำร์ม

1 Year in a Nutshell after

Thailand ‘Floated Sugar Prices’

Page  28
Page  6

Page  26

THB 150 : USD 5

www.sugar-asia.com



It’s a commitment to innovation that has spanned generations. A deep understanding of the sugarcane 
industry and a belief that we can always get better, more efficient. With each development we boost 
productivity and improve the lives of sugarcane farmers throughout the world. But we don’t stop there.  
We support our customers with parts and service support, training and know-how, and expert dealers who 
care about your business. We stand beside you today, just as we have since the first Austoft® sugarcane 
harvester was released 75 years ago.

BOOSTING SUGAR PRODUCTIVITY 
FOR 75 YEARS.
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Dear Readers, 

This edition marks the 5th year of Sugar Asia Magazine. That’s hundreds of news  
articles with ups and downs in the sugar industries. We’ve seen considerable  
changes in the sugar industries throughout all of our issues and endeavours of  
each of the sugar players. To celebrate our 5th year, we’re humbled and  
honoured to bring you the compilation of compelling news in this issue.

Since the year 2018, Thailand announced the floating price of sugar for over one 
year have resulted in impacts which world market price. How does a key player in 
Sugar Thailand have opinions for over the year in Thailand markets, Flip to find out 
more in “Cover Story”

We are honored as the exclusive interview with Mr. Rick Lyu, the platform’s  
regional director for Asia Pacific of Bonsucro at the Bonsucro Global Week 2019 
was held in Bangkok in March. Flip on to the In The Hot Seat section to read more  
about their going to reveal how is Bonsucro can help to push the country’s  
industry forward, making it more acceptable and sustainable for the next generation.

For any interesting articles pertaining to the sugar or ethanol industry, please feel 
free to share it with us at editor.th@fireworksbi.com. 

Stay in touch with us on www.sugar-asia.com and follow us on Facebook, Twitter 
and LinkedIn for more update. 

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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มิ
 
ตรผลเปิดมิติใหม่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลไทย โดยการร่วมมือกับภาครัฐส่งสุดยอดเทคโนโลย ี
เอไอชัน้น�าระดบัโลก ในโครงการพัฒนาโมเดลการจดัการเกษตรแปลงใหญ่ส�าหรบัอ้อยโดยใช้เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ 

เพือ่พฒันาพ้ืนทีเ่กษตรกรรมสู ่Modern Farming ควบคูก่บัข้อมลูในท้องถิน่ เพิม่คณุภาพและผลผลติอ้อยในประเทศไทย 

รศ. ดร. กล้ำณรงค์ ศรีรอต หัวหน้ำสถำบันวิจัย
และพฒันำนวตักรรมกลุ่มมติรผล กล่ำวว่ำ “กำรร่วมมอื 
กับสวทช. รวมถึงกำรน�ำเทคโนโลยีเอไอ กำรส�ำรวจ
ระยะไกลผ่ำนดำวเทียม และระบบพยำกรณ์อำกำศ
ขั้นสูงของไอบีเอ็มมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ท�ำไร่อ้อย จึงนับว่ำเป็นอีกก้ำวทีส่�ำคญัในกำรท�ำเกษตร
แม่นย�ำ (Precision Farming) ซึ่งอยู่ภำยใต้แผนกำร
ปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรไทยก้ำวสู่กำรท�ำเกษตร 
สมยัใหม่ หรอื Modern Farming ได้รวดเร็วข้ึน ท้ังยงัสร้ำง
ประโยชน์ให้กับภำคเกษตรกรรมไทยอย่ำงยัง่ยืน”

เช่นเดยีวกบัรฐับำลทีต้่องกำรเสรมิควำมแขง็แกร่ง 
ให้กับงำนวิจัยและกำรพัฒนำของประเทศ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในด้ำนอำหำรและกำรเกษตร รวมถึงกำร
สร้ำงเกษตรกรรมยุคใหม่ที่สำมำรถขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูล โดยเริ่มต้นจำกกำรท�ำไร่อ้อยในประเทศไทย 
ที่จะสำมำรถสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

Mitr Phol Pioneers AI to Modernize Thai Sugar Industry

“มิตรผล”น�ำร่องส่ง“เอไอ”ลงไร่อ้อย
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยสู่โมเดิร์นฟำร์ม
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and Technology Development Agency (NSTDA), 
to use the AI, distant exploration via satellites 
and IBM’s premium meteorological prediction  
would enhance efficiency of sugar cane farming. 
This is an important leap on precision farming 
under the plan to transform Thai agricultural 
activities to modern farming in a faster and 
more sustainable way.”

At the same time, the Thai government  
may need tostrengthen national research and 
development, especially in terms of food and  
agriculture, as well as creating modern farming 
mobilized by information. Sugar cane farming  
in Thailand  is an example as it can add more value  
to national economy in a continuous way.

Mitr Phol Group already allocated 2,000-Rai  
land for sugar farming, 1 of which is located  
in Chaiyaphum while 2 in Suphan Buri The  
Group is also collecting data  
in those areas and preparing  
over 100 staff members as a  
workforce to verify information  
which aims to mobil ize Thai  
agricultureto a genius one. The  
new mode of agriculture will  
not be limited to sugar cane but 
other products.

At present, International  
Business Machines (IBM) is  
developing Agronomic Insights  
Assistant (AIA) which uses its  
Watson Decision Platform for  
Agriculture (WDPA) along with  
PAIRS Geoscope for integrating  
t ime and space re lat ions  a long with  
agricultural information. Then, precise forecast  
provided by The Weather Company will be  
used to adjust an area concerned as well as  
predicting humidity degrees of soil, risks for 
pest and diseases, product amount and index  
concerning how sweet sugar cane is. All the  
information will be employed with specific  
area exploration technology to adjust and  

Assoc. Prof. Dr. Kranarong Srirod, Head of 
the Mitr Phol Group Innovation Research and 
Development, revealed that “the cooperation 
with a public sector, namely National Science 

ซึ่งมิตรผลได้จัดสรรพื้นที่ไร่อ้อย 2,000 ไร่ แบ่ง
เป็นจังหวัดชัยภูมิ 1 จุด และจังหวัดสุพรรณบุรี 2 จุด 
เพ่ือเกบ็ข้อมลู พร้อมทัง้เตรยีมเพิม่ก�ำลงัคน ท�ำหน้ำที่
ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ในโครงกำรนี้กว่ำ 100 คน เพื่อ
ช่วยขบัเคือ่นภำคกำรเกษตรไทยไปสูเ่กษตรอจัฉรยิะ ที่
ไม่ได้มีเพียงแต่อ้อยเท่ำนั้น 

ในส่วนของผูน้�ำเทคโนโลยอีย่ำงไอบเีอ็ม (International 
Business Machines) ได้พัฒนำ ‘อโกรโนมิคอินไซต์
แอสซิสแทนท์’ (Agronomic Insights Assistant) ซึ่ง
ใช้แพลตฟอร์มไอบเีอม็วตัสนัดีซชัินส�ำหรบักำรเกษตร 
(IBM Watson Decision Platform for Agriculture) 
ร่วมกับระบบไอบีเอ็มแพร์สจีโอสโคป (IBM PAIRS 
Geoscope) ในกำรรวมข้อมูลควำมสัมพันธ์เชิงเวลำ
และพื้นท่ีร่วมกับข้อมูลทำงกำรเกษตร และใช้โมเดล
กำรพยำกรณ์ที่แม่นย�ำจำกเดอะเวเธอร์คอมแพนี 
เพื่อปรับพื้นที่ รวมถึงพยำกรณ์ระดับควำมชื้นของดิน 
ควำมเสี่ยงโรค ศัตรูพืช ปริมำณผลผลิต และดัชนี 
ค่ำคณุภำพควำมหวำนของอ้อยให้มคีวำมแม่นย�ำ และ
น�ำข้อมูลเหล่ำนี้ไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีกำรส�ำรวจ
เฉพำะพื้นท่ีท่ีได้รับกำรปรับและพัฒนำให้เหมำะกับ
กำรท�ำไร่อ้อยในประเทศไทยโดย สวทช. รวมถึงน�ำ
เอำควำมรู้เฉพำะทำงด้ำนกำรเกษตรจำกกลุ่มมิตรผล 
มำกล่ันกรองเป็นข้อมลูเชงิลกึเก่ียวกับภำวะกำรขำดน�ำ้
และอำหำรทีส่ง่ผลต่อกำรเติบโตของอ้อย กำรเกิดโรค
และศัตรูพืช ตลอดจนปริมำณผลผลิตทำงกำรเกษตร
และดัชนีคุณภำพของอ้อยด้วย

โดยนำงสำวปฐมำ จนัทรกัษ์ รองประธำนด้ำนกำร
ขยำยธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมกำรผู้
จดักำรใหญ่ บริษัท ไอบเีอม็ ประเทศไทย จ�ำกดั กล่ำวว่ำ 
“กำรผนึกจุดแข็งของสวทช. และไอบีเอ็มในด้ำนกำร
วิจัยและเทคโนโลยีข้ันสูงที่ใช้บิ๊กดำต้ำ อนำไลติกส์ 
เอไอ และอินเตอร์เน็ตอ็อฟธิงส์ เข้ำกับควำมรู้เชิงลึก
ด้ำนกำรเกษตรของกลุ่มมิตรผล เป็นกำรพลิกโฉม
แนวปฏบิตัขิองหนึง่ในอตุสำหกรรมทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุ และ
แสดงให้เห็นถึงก้ำวย่ำงใหม่ของเกษตรกรรมอัจฉริยะ
ในประเทศไทย”

จำกควำมร่วมมือของท้ัง 3 องค์กรในครัง้นี ้สร้ำง
ควำมคำดหวังให้กับภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรไทย
เป็นอย่ำงมำกว่ำกลุ่มผู้ผลิตน�้ำตำลมิตรผล จะเป็น
โมเดลส�ำคัญที่ช่วยน�ำร่องเกษตรกรรมไทยไปสู่กำร
ท�ำเกษตรสมัยใหม่ หรือ Modern Farming โดยกำร 
น�ำเอำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกระบวนกำรเพำะปลูก 
มำกขึน้ เพือ่สร้ำงคณุภำพ และก�ำลังกำรผลติให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำดทั่วโลก.

develop a land for sugar farming in Thailand. This 
will be done by NSTDA and Mitr Phol itself until 
in-depth information is obtained, particularly  
in terms of food and water shortage that  
affects sugar cane growth, pest and diseases, 
agricultural product amount and sugar cane’s 
quality index.

Ms.  Pathama Chantharak,  Deputy  
Chairperson on business expansion in  
Indo-Chinese countries and Managing Director  
of IBM (Thailand), said that “cooperation  
between NSTDA and IBM regarding advanced  
technology and research of which big data 
analysis, AI, the internet of things as well as  
in-depth knowledge on agriculture provided  
by Mitr Phol Group was a great pioneer for  
one of the oldest industry while indicating new 
steps of genius agriculture of Thailand.”

ภำพลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงมิตรผล สวทช. และไอบเีอม็

T
 
o mobilize and modernize cane and sugar 

industry of Thailand, Mitr Phol Group, in 

collaboration with public organizations, has  

recently introduced the ultimate world-class AI for 

a model to improve management of a large-scale  

sugar cane farming. In hope of developing  

Thai agricultural areas to achieve modern 

farming with updated information, the model 

will enhance quality of sugar cane products in 

the country.

It is expected that the tripartite cooperation  
will contribute to a great innovation for Thai 
agricultural industry and Mitr Phol Group will  
create a model that leads Thai agriculture to  
modern farming by using technology to facilitate  
farming and improve quality and production 
capacity in accordance with the world’s market 
demand.

ภำพจ�ำลองจำกดำวเทียวในกำรใช้เทคโนโลยีเอไอ เพือ่พัฒนำกำรเกษตรไทย
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นำงวรวรรณ ชติอรณุ เลขำธิกำรส�ำนกังำนคณะ
กรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย (สอน.) เปิดเผยว่ำ 
“ภำยหลงักำรหำรือระหว่ำง สอน. ร่วมกบัผูแ้ทนสหพันธ์
ชำวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย, สหสมำคมชำวไร่อ้อยแห่ง
ประเทศไทย, สมำพันธ์ชำวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย, 
ชมรมสถำบันชำวไร่อ้อยภำคอีสำน และ 3 สมำคม
โรงงำนน�ำ้ตำล ได้แก่ สมำคมโรงงำนน�ำ้ตำลไทย สมำคม
กำรค้ำอตุสำหกรรมน�ำ้ตำล สมำคมผูผ้ลติน�ำ้ตำลและ 
ชวีพลงังำนไทย ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำร
เผำอ้อยในพืน้ทีป่ลูกอ้อยทัว่ประเทศ”โดยกำรหำรอืในที่
ประชมุได้มข้ีอสรปุมำตรกำรในกำรแก้ไข้ปัญหำไว้ทัง้หมด 
3 ระยะ ประกอบด้วย

1. มำตรกำรระยะสัน้ ให้โรงงำนน�ำ้ตำลก�ำหนด
สดัส่วนกำรรบัอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ในแต่ละวนั โดย
ขอให้มกีำรรับอ้อยสดไม่น้อยกว่ำ 60% และอ้อยไฟไหม้
ไม่เกนิ 40% ของปริมำณอ้อยเข้ำหบีท้ังหมดต่อวนั โดย
ให้โรงงำนน�ำ้ตำลและสมำคมชำวไร่อ้อย ก�ำหนดแผนทัง้
ในด้ำนกำรก�ำหนดควิกำรตดัและรบัอ้อยเข้ำหบี รวมถงึ 
บริหำรจัดกำรรถตดัอ้อยของโรงงำนและของชำวไร่ร่วม
กนัให้เกดิกำรใช้งำนอย่ำงเตม็ประสทิธิภำพ

2. มำตรกำรระยะกลำง โรงงำนน�้ำตำลจะต้อง
เปิดให้ชำวไร่ทีต่ดัอ้อยสดได้เข้ำหบีก่อนทนัท ีและมกีำร
ก�ำหนดมำตรกำรจงูใจให้กับชำวไร่ทีต่ดัอ้อยสดด้วย  ซึง่
จะมกีำรทบทวนระเบียบ ประกำศ ท่ีเก่ียวข้องกบักำร
หักเงินค่ำอ้อยไฟไหม้ให้มีควำมเหมำะสมและส่งผล
มำกพอท่ีจะท�ำให้ชำวไร่เกิดควำมตระหนกัในเร่ืองกำร
ตัดอ้อยสดมำกขึ้น และก�ำหนดพื้นที่ปลอดกำรเผำ
อ้อยในแต่ละจงัหวดัทีม่กีำรปลูกอ้อย โดยเฉพำะพืน้ที่
ใกล้เขตชมุชน

3. มำตรกำรระยะยำว จะมกีำรก�ำหนดเป้ำหมำย 
จดัท�ำแผนงำน มำตรกำรต่ำงๆร่วมกนั เพือ่ลดปรมิำณ
อ้อยไฟไหม้ลงปีละ 10% ซึง่ปรมิำณอ้อยไฟไหม้จะหมด
ไปภำยในปี 2565 และจัดท�ำมำตรกำรเพ่ือให้มีกำร
จดัรปูทีด่นิให้เหมำะกบักำรท�ำเกษตรแปลงใหญ่

โดยนำงวรวรรณ ยงักล่ำวถงึสถำนกำรณ์ปรมิำณ
ฝุ่นละอองขนำดเลก็ PM 2.5 ด้วยว่ำ “กำรเผำอ้อยอำจ
เป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีท่�ำให้เกดิมลพษิ แต่ยนืยนัว่ำไม่ใช่
ปัจจยัหลกัอย่ำงแน่นอน เพรำะปัจจยัหลักมำจำกกำรเผำ
น�ำ้มนัดเีซลทีบ่ำงส่วนไม่ย่อยสลำยในอำกำศ และก่อตวั 
เป็นมลพิษ อย่ำงไรก็ตำมเพื่อลดปัญหำกำรเผำอ้อย 
สอน. จงึเร่งรณรงค์ประชำสัมพนัธ์ไม่ให้เกษตรกรเผำ 

ห 
ลงัจำก “อ้อยเผำไหม้” เป็นปัญหำหลักทีท่�ำให้รำคำอ้อยในประเทศไทยลดลง เน่ืองจำกอ้อยทีไ่ด้
จำกกำรเผำไหม้ไม่ได้คณุภำพตำมทีโ่รงงำนต้องกำร   อกีทัง้ยังส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ

คนในชุมชนเป็นอย่ำงมำก ท�ำให้ให้รฐับำลไทยมกีำรออกมำตรกำร 3 ระยะ เพ่ือแก้ไขปัญหำดงักล่ำว รณรงค์
ให้เกษตรกรหนัมำตดัอ้อยสดส่งเข้ำโรงงำน เพ่ือเพิม่คุณภำพและรำคำอ้อย อีกทัง้ยังช่วยลดพ้ืนทีอ้่อยเผำไหม้ 
แก้ไขปัญหำมลพษิทำงอำกำศทีเ่ป็นอนัตรำยต่อประชำชนด้วย

Thai Gov. 3-Phases Measures Against PM 2.5
Caused by Cane Burning

รัฐยกมำตรกำร 3 ระยะ แก้ปัญหำ
อ้อยไฟไหม้ ลดฝุ่นพิษ PM 2.5

ไร่อ้อย และสนับสนุนให้เกษตรกรหันมำรวมแปลง 
และใช้เครือ่งตดัอ้อยแทนกำรใช้แรงงำนตน”

ซึ่งมำตรกำรดังกล่ำวจะเป็นตัวช่วยในกำรแก้ไข
ปัญหำพื้นท่ีอ้อยเผำไหม้ในประเทศไทยให้ลดลงได ้
มำกข้ึน และปรบัเปลีย่นให้เกษตรกรชำวไร่หนัมำตดัอ้อย
สดส่งเข้ำโรงงำนกนัมำกขึน้ ซึง่จะเป็นกำรช่วยขบัเคลือ่น 
อุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลให้เป็นไปในทิศทำงที่
ดีขึ้น ด้วยกำรท�ำกำรเกษตรแบบยั่งยืน เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม และประชำชนในสงัคม.

R 
ecently, ‘sugar cane burning’ has been a 
major problem of the sugar cane price 

drop in Thailand because the product gained 
after burning did not meet the quality required by 
many companies. Besides, the burning of sugar 
cane has much affected both environment and 
local people living in nearby areas. In this regard, 
the government of Thailand issued 3-phase 
measures to tackle the problem effectively by 
encouraging sugar cane farm owners to cut and 
send raw materials to factories. Doing so will 
improve sugar cane’s quality and price, as well 
as reduce sugar cane burning, thus combating 
dangerous air pollution at the same time.

Mrs. Warawan Chitarun, the Director-General 
of Office of Cane and Sugar Board (OCSB) 
revealed that, “upon the meeting between 
the OCSB and representatives from National 
Federation of Sugarcane Planters, National  
Association of Sugarcane Planters, National 
Confederation of Sugarcane Planters, Institute 
of Northeastern Sugar cane Planters and 3  
associations of Thai sugar cane factories, namely  
Thai Sugar Millers Corp. Ltd., Sugar Industry  
Trading Co. Ltd. and Thai Sugar and Bio-Energy 
Producers Association, a way to solve the sugar 
cane burning problem throughout the country.” 
had been proposed. It consists of 3 measures as 
follows:

1. The short-term measure, which encourages 
sugar cane factories to set up exact proportion of 
fresh sugar cane and the burnt one they receive 

daily. The factories should have no less than 60% 
of fresh sugar cane and no more than 40% of the 
burnt one. Sugar factories and members of cane 
planter associations are supposed to formulate a 
plan concerning the period to cut sugar cane and 
accepting it for extraction, as well as managing 
sugar cane harvesters of factories and planters 
for effective work;

2. The intermediary-term measure, which 
encourages immediate cane extraction by  
factories and promotes persuasive measures for 
planters who do fresh sugar cane cutting. Terms 
and announcements regarding money deduction 
of burnt sugar cane will be reviewed and revised 
so that they are suitable and sufficiently efficient 
to make the planters realize how important the 
fresh sugar cane cutting is. Also, a sugar cane 
burning-free zone will be determined in a province 
where sugar cane is planted, especially an area 
where local people live and work.

3. The long-term measure, which includes 
setting goals, mapping plans and measures 
together to reduce the amount of burnt sugar 
cane to 10% each year. Doing so, there will be no 
burning of sugar cane by 2022. Measures on land 
reform and management should be outlined to 
suit collaborative farming.

Mrs. Warawan also mentioned about the 
P.M. 2.5 particulates situation in Thailand, “adding 
that burning of sugar cane might be a factor that 
caused the pollution although she stressed that it 
was not definitely a major cause as the pollution 
came from burning of diesel, some of which is not 
decomposed in the air but pollutes it. Nevertheless, 
to reduce burning of sugar cane, the OCSB kindly 
asked planters not to do and encourage them 
to combine their fame with others and use cane 
harvesters to work for them instead.”

The proposal made by Mrs, Warawan is  another 
option to solve problem on burning of sugar cane in 
Thailand while promoting more sugar cane cutting.  
Doing so will mobilize cane and sugar industries  
of the country because it promotes sustainable  
farming which is environmentally-friendly for 
other people. 
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M 
ILO is expanding its presence in Thailand’s  
10,000 million Baht chocolate malt 

beverage market by investing 200 million baht 
in the launch of new “MILO UHT No Sucrose,” 
the first-ever showcase innovation chocolate 
malt ready-to-drink product that does not 
contain any added sugar. It’s a pioneering 
product that reflects the government’s public 
health policy of encouraging Thai people to 
consume an appropriate amount of sugar. New 
MILO No Sucrose highlights the concept of “No 
Sucrose, yet tasty and nutritious energy from 
milk and malt” to attract modern moms who 
are looking for alternative healthier products 
for their children.

Mr. Victor Seah, Chairman and Chief Executive  
Officer of Nestlé Indochina, said, “At Nestlé, we 
are constantly improving the nutritional and 
taste performance of our food and beverage 
products. This is one of the many actions we 
are taking to help fulfil the company’s purpose 
of ‘Enhancing quality of life and contributing to 
a healthier future.’ As of today, Nestlé has 48 
SKUs with the Thai Healthier Choice Logo and 
the company will continue to work with relevant 
authorities and stakeholders to do our part to 
support efforts to make Thailand a healthier 
nation. Although the amount of sugar in our 
products has always met strict World Health 
Organization guidelines, we understand the 
importance of sugar reduction. This is why we 
take a proactive approach to helping individuals 
and families reduce their added-sugar intake 
through educational initiatives and by offering 
new choices to consumers.”

Mr. Chaiyong Sakulborrirug, Business  
Executive Officer–Dairy & Adult Nutrition, Nestlé  
(Thai) Ltd., said, “MILO, as the innovation leader 
in the Thai chocolate malt beverage market for 
over six decades, develops every MILO product 

ผ 
ลิตภัณฑ์ไมโล รุกตลำดเคร่ืองดื่มช็อกโกแลตมอลต์โดยรวมมูลค่ำกว่ำ 10,000 ล้ำนบำท เดินหน้ำ
ทุ่มงบ 200 ล้ำนบำท สร้ำงปรำกฏกำรณ์เปิดตัว “ไมโล ยูเอชที สูตรไม่มีน�้ำตำลทรำย” นวัตกรรม 

เครือ่งดืม่ชอ็กโกแลตมอลต์สตูรใหม่ทีไ่ม่มนี�ำ้ตำลทรำยคร้ังแรกของไทย ทีมุ่่งขำนรบันโยบำยสขุภำพของรฐับำล
ในกำรส่งเสริมให้ผู้บริโภครับประทำนน�้ำตำลอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกให้กับผู้บริโภค ชูจุดเด่น 
“อร่อย ได้คณุประโยชน์และพลงังำน แม้ไม่มนี�ำ้ตำลทรำย” หวำนธรรมชำติจำกนมและมอลต์ ตอบโจทย์คณุแม่ 
ยุคใหม่ที่มองหำเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพให้กับลูก

นำยวิคเตอร์ เซียห์ ประธำนกรรมกำรและประธำน
คณะผู้บริหำร เนสท์เล่ อินโดไชน่ำ กล่ำวว่ำ “ที่เนสท์เล่ 
เรำมุ่งพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่มที่มี
คณุค่ำทำงโภชนำกำรเพือ่สขุภำพทีด่ขีึน้ และมรีสชำตอิร่อย
ยิง่ขึน้ให้กบัผูบ้ริโภคอย่ำงต่อเนือ่ง ซึง่สะท้อนถงึเจตนำรมณ์
ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในกำรเพิม่พนูคณุภำพชีวติ 
เสริมสร้ำงสุขภำพดีสู่อนำคต (Enhancing quality of life 
and contributing to a healthier future) จะเห็นได้จำก
ปัจจบุนันีผ้ลติภณัฑ์ภำยใต้เนสท์เล่ได้รบัเครือ่งหมำยสญัลักษณ์
ทำงเลือกสุขภำพถึง 48 ผลิตภัณฑ์ และเรำก็ยังคงท�ำงำน
กบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในกำรร่วมกนัสนบัสนนุให้ประชำกร
ในประเทศไทยมีสุขภำพแข็งแรง ซึ่งถึงแม้ว่ำผลิตภัณฑ์ของ
เรำจะอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนขององค์กำรอนำมัยโลก แต่
เรำเข้ำใจถึงควำมส�ำคัญของกำรลดปริมำณน�้ำตำล จึงเป็น
ที่มำของวิธีกำรเชิงรุกในกำรช่วยเหลือผู้คนและครอบครัว 
ลดปรมิำณกำรบริโภคน�ำ้ตำลทีเ่ตมิเพ่ิม ผ่ำนกำรรเิริม่ให้ควำม
รู ้และมอบผลิตภณัฑ์ทำงเลอืกใหม่ๆ ให้กบัผูบ้รโิภค”

นำยไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อ�ำนวยกำรบริหำรธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์นมและโภชนำกำร บรษิทั เนสท์เล่ (ไทย) จ�ำกดั 
กล่ำวว่ำ “ไมโล ในฐำนะท่ีเป็นแบรนด์เครือ่งด่ืมชอ็กโกแลตมอลต์ 
ซึ่งเป็นผู้น�ำด้ำนนวัตกรรมที่อยู่คู่คนไทยมำกว่ำ 6 ทศวรรษ 
เรำมุง่ม่ันในกำรพฒันำผลติภณัฑ์ไมโลทุกตัวให้มรีสชำติอร่อย
และมคีณุค่ำทำงโภชนำกำร เพือ่ผู้บริโภคชำวไทย ซึง่สอดรับ 
กับมำตรฐำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ และเป็นไป
ตำมมำตรฐำนขององค์กำรอนำมัยโลกและมำตรฐำนของ 
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข ควบคูไ่ป
กบักำรให้ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำรท่ีถกูต้องอย่ำงต่อเนือ่ง เพ่ือ
ขำนรับนโยบำยสุขภำพของภำครัฐที่มุ่งส่งเสริมกำรบริโภค
น�้ำตำลอย่ำงเหมำะสม โดยเรำมี ไมโล สูตรปกติ ที่มีกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงำน และคุณค่ำทำงโภชนำกำรที่
เหมำะสม ต่อมำในปี 2560 ทีผ่่ำนมำ เรำได้เปิดตัว ผลติภณัฑ์ 
ไมโล สตูรน�ำ้ตำลน้อยกว่ำ 30% เพือ่ตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ของผู้บริโภค ที่มองหำตัวเลือกที่มีน�้ำตำลน้อยกว่ำซึ่งได้รับ
กำรตอบรับเป็นอย่ำงดีเยี่ยม เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่หันมำ 
ใส่ใจสขุภำพมำกขึน้เรือ่ยๆ และเริม่มองหำสินค้ำทีไ่ม่มนี�ำ้ตำล
ทรำยมำกข้ึน รวมทั้งให้ควำมส�ำคัญและใส่ใจอย่ำงมำกกับ
ปริมำณน�้ำตำลที่บริโภคในแต่ละวัน นอกจำกนี้ทั้งภำครัฐ
และเอกชน ก็ได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรให้ควำมรู้เรื่องของ
กำรบริโภคน�้ำตำลที่เหมำะสม รวมถึงกำรเสนอทำงเลือก
ใหม่ๆ ให้กบัผูบ้ริโภคทีก่�ำลังมองหำผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่เพือ่
สุขภำพหรือมีน�้ำตำลน้อย พร้อมทั้งยังมีกำรริเริ่มโครงกำร 
“สญัลกัษณ์โภชนำกำรทำงเลอืกสขุภำพ” และมกีำรน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์สูตรน�้ำตำลน้อยสู่ตลำด ด้วยเหตุนี้ ไมโล จึงได้
เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ไมโล ยูเอชที สูตรไม่มีน�้ำตำลทรำย เพื่อ
เป็นอีกทำงเลือกให้ผู้บริโภค”

ผลิตภัณฑ์ “ไมโล ยูเอชที สูตรไม่มีน�้ำตำลทรำย” 
ใหม่! ได้รบักำรคดิค้นและพฒันำขึน้เป็นครัง้แรกในโลกภำย
ใต้แบรนด์ไมโล เพือ่ตอบโจทย์ผูบ้รโิภคในประเทศไทย โดย
ผนกึควำมร่วมมือของ 3 ทมีนกัวจิยัและพัฒนำผลติภณัฑ์ทีม่ี
ควำมเชีย่วชำญจำกศนูย์วจิยัและพฒันำผลติภณัฑ์ของเนสท์เล่
ในระดบัโลกจำกประเทศสวติเซอร์แลนด์ ระดบัภมิูภำคจำก
ประเทศสงิคโปร์ และระดบัท้องถิน่จำกประเทศไทย ในกำร
คิดค้นไมโล ยูเอชที สูตรไม่มีน�้ำตำลทรำย จนส�ำเร็จ และ

Nestlé Thailand Invests US$6.6m in World-First  
‘No Added Sugar’ Beverage Version

เนสท์เล่ ทุ่มงบ 200 ล. เปิดตัวไมโลสูตร  

“ไม่มีน�้ำตำล” ครั้งแรกในโลก

ทีส่�ำคญัยงัได้รบัสญัลกัษณ์ทำงเลอืกสขุภำพ เพือ่เสรมิสร้ำง 
ควำมมั่นใจคุณแม่ในกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้กับลูกๆ 
นอกจำกนี ้เรำยังได้ท�ำกำรวจิยักับกลุม่ผูบ้รโิภคชำวไทย โดย
ได้น�ำเสนอเรื่องของแนวคิดของผลิตภัณฑ์ และชิมรสชำติ
ผลิตภัณฑ์ ผลปรำกฏว่ำ 9 ใน 10 ของผู้บริโภคชื่นชอบใน
รสชำติผลิตภัณฑ์ และสนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ไมโล ยูเอชที 
สูตรไม่มีน�้ำตำลทรำยด้วย. to offer delicious taste along with nutritional 

benefits. MILO products have passed Nestlé’s 
strict quality control standards and fully comply  
with stringent World Health Organization (WHO) 
and Thai Food and Drug Administration (FDA), 
Ministry of Public Health regulations. We also 
continually educate consumers about proper  
nutrition in response to the government’s public 
health policy of encouraging Thais to consume 
an appropriate amount of sugar. The original 
product, ‘MILO regular,’ developed to provide 
energy and nutritional value, was followed in 
2017 by the launch of ‘MILO 30% Less Sugar.’  
Created to meet the needs of those who wanted a 
product with less sugar, it enjoyed a very positive  
response from consumers. There is a growing  
trend among consumers who are becoming 
more health conscious to look for products that 
don’t contain sucrose to help reduce the amount 
of sugar they consume each day. The public 
and private sector are educating consumers  
about appropriate sugar consumption  
and offering them new alternatives for healthy 
products with less sugar. The “Healthier Choice 
Logo” program was also introduced to help 
consumers make more informed decisions 
about the products they buy. Given these health 
concerns, we launched MILO UHT No Sucrose as 
another alternative choice for consumers.”

“New MILO UHT No Sucrose is the first-ever  
product of this type, developed under the MILO 
brand to meet today’s consumer needs. It’s 
the result of a collaboration by three product 
research & development teams from Nestlé’s 
global research & development center in  
Switzerland, the regional level in Singapore, and 
the local level in Thailand. Their combined efforts 
led to the successful development of MILO No 
Sucrose, which has already received the Healthier  
Choice Logo to ensure mom’s confidence in 
choosing this product for her kids. We also 
conducted considerable research with Thai 
consumers that included testing the product  
concept and product tasting. The results  
showed that 9 out of 10 Thai consumers love the 
product’s taste and will definitely buy MILO UHT 
No Sucrose,” said Mr. Chaiyong.
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ในฐำนะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของควำมพยำยำมในกำร
เพิม่กำรค้ำทวภิำคแีละช่วยผูผ้ลติน�ำ้ตำลในกำรหำตลำด
ต่ำงประเทศ โดยรฐับำลลำวได้เรยีกร้องให้ประเทศจนี
เปิดตลำดรับสิ้นค้ำจำกประเทศลำวเพิ่มมำกขึ้น

นำงเขมมณี พลเสนำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
อตุสำหกรรมและพำณชิย์ และประธำนคณะกรรมำธกิำร
ควำมร่วมมอืลำว – จนีได้ขอให้คณะผูแ้ทนของประเทศ
จนียืน่ค�ำขอของรัฐบำลลำวต่อกระทรวงพำณชิย์ของจนี
เพื่อพิจำรณำต่อไป

 “ในกำรประกวดรำคำเพ่ือส่งเสรมิให้เกษตรกรชำว
ลำวหนัมำปลกูอ้อยเพือ่ผลติน�ำ้ตำลมำกขึน้และสนบัสนนุ
ให้เกษตรกรต่อสู้กับควำมยำกจนนั้น ท�ำให้ได้ผลผลิต
น�ำ้ตำลจ�ำนวน 100,000 ตนั ซึง่ถอืว่ำเป็นจ�ำนวนทีม่ำก
ส�ำหรับประเทศลำว แต่กลับพบว่ำมีปริมำณกำรส่ง
ออกไปตลำดจนีเพยีงเลก็น้อยเท่ำนัน้” เธอกล่ำว

รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงฯ เสนอข้อเรยีกร้องผ่ำน
นำยนิ่ง จี๋เจ๋อ รองประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำและ
ปฏิรูปแห่งชำติสำธำรณรัฐประชำชนจีน คณะผู้แทน 
จำกประเทศจีนที่มำเยือนลำว เพื่อให้น�ำข้อเรียกร้อง
นี้ไปพิจำรณำ 

นำงเขมมณเีชือ่มัน่ว่ำมลูค่ำกำรค้ำและกำรลงทนุ
ทวภิำครีะหว่ำงลำวและจนีจะเพิม่ขึน้ เมือ่โครงกำรควำม
ร่วมมือขนำดใหญ่หลำยโครงกำร เช่น รถไฟลำว – จนี 
เริ่มด�ำเนินกำร 

ตำมรำยงำนล่ำสุดจีนมีกำรน�ำเข้ำไม้ แร่ ทรำย 
ยำงพำรำและผลติภณัฑ์จำกยำง ทองแดงและผลติภณัฑ์
จำกทองแดง และปุ๋ยจำกลำวเป็นส่วนใหญ่ โดยมูลค่ำ
กำรค้ำของสนิค้ำทีส่่งออกไปยงัตลำดจนีในช่วงหกเดอืน
แรกของปีทีแ่ล้วอยู่ที ่619 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ เมือ่เทยีบ
กับสินค้ำที่ขำยให้กับประเทศไทยที่มีมูลค่ำประมำณ 
1.27 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยพบว่ำกระแสไฟฟ้ำ
สร้ำงรำยได้ให้กับประเทศลำวมำกที่สุด

ตำมรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศลำว และประเทศจีน พบว่ำ กำรส่งออก 
สินค้ำของประเทศลำวไปยังประเทศจีนอยู่ที่ 372.5 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2556, 672.7 ดอลลำร์

ล  าวก�าลังพยายามเป็นอย่างมากที่จะเพิ่มการ
ส่งออกน�้าตาลไปยังตลาดจีนในปีนี้ให้เป็น 

100,000 ตัน จาก 55,000 ตันในปี 2561 

L 
aos is seeking to significantly increase  
sugar exports to the Chinese market 

this year to 100,000 tonnes, up from 
55,000 tonnes in 2018.

ลำวแสวงหำข้อตกลงพิเศษ 

ส่งออกน�้ำตำลไปจีน
Laos Seeking Sweeter Deal On
Sugar Exports to China

As part of efforts to increase bilateral 

trade and help sugar producers find foreign 

markets, the Lao government recently urged 

China to open up its market to more Lao-grown 

products.

Minister of Industry and Commerce and 

Chairman of the Laos-China Cooperation  

Commission, Mrs Khemmani Pholsena, last week 

told a visiting Chinese delegation to convey the 

request by the Lao side to the Chinese Ministry 

of Commerce for further consideration.

“In a bid to encourage Lao farmers to 

keep growing more sugar and support the fight 

against poverty, 100,000 tonnes of sugar is a 

huge amount of produce for Laos but only a 

small quantity for China,” she said.

สหรัฐฯ ในปี 2557, 1 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี 
2558 และ 1.13 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี 2559 
ซึ่งปริมำณกำรค้ำรวมระหว่ำงทั้งสองประเทศอยู่ที่  
3 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี 2560 

นอกจำกนี้ยอดขำยข้ำวจำกลำวไปจีนยังมีมูลค่ำ
สงูถงึ 14.2 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี 2559 ซึง่ลดลง 
มำอยู่ที่ 5.6 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี 2560 และ
ลดลงเหลือ 5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี 2561

แต่ถึงอย่ำงนั้นจีนก็ยังคงเป็นตลำดส่งออกข้ำว
ที่ใหญ่ที่สุดของลำว และเป็นคู่ค้ำรำยใหญ่เป็นอันดับ
สองของประเทศอีกด้วย

และเม่ือต้นปีทีผ่่ำนมำรฐับำลของทัง้สองประเทศ
ได้เปิดตัวโครงกำรกำรท่องเที่ยวลำว – จีน ปี 2562 
โดยมีนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลเข้ำมำเที่ยวในประเทศ
ลำวเป็นจ�ำนวนมำก ซึง่คำดว่ำจะสร้ำงรำยได้ให้กบัภำค
บรกิำรของลำวรวมถงึผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเทีย่ว 
ร้ำนอำหำร และกำรโรงแรมเพิ่มมำกขึ้นด้วย.

The minister made the request for  

consideration through the visiting Chinese  

delegation last week, led by Vice Chairman 

of the People’s Republic of China National  

Development and Reform Commission,  

Mr. Ning Jizhe.

Mrs. Khemmani is confident that the value  

of bilateral trade and investment between 

Laos and China will rise once several mega  

cooperation projects become operational, such  

as the Laos-China railway.

According to a recent report, China mainly  

imports wood, ore, sand, rubber and rubber  

products, copper and copper products and  

fertiliser from Laos.

The trade value of exported products to 

China in the first six months of last year stood 

at US$619 million compared to about US$1.27 

billion in goods sold to Thailand, of which  

electricity earned the largest revenue.

Exports to China reached US$372.5 million 

in 2013, US$672.7 in 2014, US$1 billion in 2015, 

and US$1.13 billion in 2016.

The total trade volume between both  

countries reached US$3 billion kip in 2017,  

according to the Laos-China Cooperation  

Commission.

Additionally, sales of rice from Laos to 

China hit US$14.2 million in 2016, dropped to 

US$5.6 million in 2017, and sank to about US$5 

million in 2018.

China is still the largest rice export market  

for Laos, and the second biggest trading  

partner of the country.

Earlier this year, the governments of the 

two nations launched the Visit Laos-China 

Year 2019 programme with an influx of Chinese 

tourists expected to generate income for the 

Lao service sector including tour operators, 

restaurants and hoteliers.

SOURCE: VIENTIANE TIMES
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INDONESIA

N 
orth Queensland’s cane growers have 
welcomed the signing of an Australia- 

Indonesia Free Trade Agreement, with sugar 
tariffs to be cut under the deal.

The agreement will see tariffs on Australian  
sugar cut from a maximum 12 per cent to 5 
percent, providing a welcome boost for the  
embattled industry.

Herbert River Canegrowers chairman  
Michael Pisano said “100 percent of sugar 
grown in that district was exported, with 80 
percent of all Australian sugar going to the 
export market.”

“Eighty per cent of the industry is for the 
export market so any of these announcements 
are good news,” Mr Pisano said.

Korea is a big market for us, and Indonesia 
would be as well, and there is that potential for 
growth. The benefit of these sorts of things is 
that it sends the right signals to other countries 
as well.

Mr Pisano said “the news was welcome for 
growers who were set to endure a tough season  
with heavy rain leaving cane waterlogged 
across many northern growing districts.”

ก 
ลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในรัฐควีนส์แลนด์เหนือยินดีกับกำรลงนำมในข้อตกลงกำรค้ำเสรี
ออสเตรเลีย – อินโดนีเซีย ซึ่งท�ำให้มีกำรปรับลดภำษีน�้ำตำลลงตำมข้อตกลง

ข้อตกลงดงักล่ำวปรบัลดอตัรำภำษนี�ำ้ตำลออสเตรเลีย
จำกสูงสุด 12% ลดลงเป็น 5% ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภำค
อุตสำหกรรมที่ก�ำลังมีกำรแข่งขันกันอยู่ในตอนนี้ 

นำยไมเคิล พิซำโน่ ประธำนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
อ้อยเขตเฮอร์เบิร์ตริเวอร์ (Herbert River) กล่ำวว่ำ “อ้อย
ที่ปลูกในเขตดังกล่ำวนั้นได้ถูกส่งออกทั้งหมด 100% โดย
ร้อยละ 80 ของน�้ำตำลของออสเตรเลียทั้งหมดถูกส่งไป
ยังตลำดส่งออก”

 “และร้อยละ 80 ของภำคอุตสำหกรรมเป็นกำร
ประกอบกิจกำรเพื่อตลำดส่งออก ดังนั้นจึงถือว่ำเป็นข่ำวดี
ของประเทศออสเตรเลีย” นำยพิซำโน่ กล่ำว

ส่วนประเทศเกำหลเีป็นตลำดทีใ่หญ่ส�ำหรบัออสเตรเลยี 
และอินโดนีเซียด้วยก็เช่นกัน ตลำดเหล่ำน้ีมีศักยภำพที่จะ
เติบโตได้อีก ซึ่งประโยชน์ของตลำดเหล่ำนี้ คือมีกำรส่ง
สัญญำณที่ดีไปยังประเทศอื่นๆ ด้วย

นำยพิซำโน่ กล่ำวว่ำ “ข่ำวดังกล่ำวเป็นข่ำวที่น่ำยินดี
ส�ำหรบัเกษตรกรผูป้ลกูพชืทีเ่ผชิญกับสภำพอำกำศทีเ่ลวร้ำย 
อันเนื่องมำจำกฝนตกหนักที่ไหลบ่ำเข้ำท่วมพ้ืนที่ปลูกอ้อย
หลำยแห่งทำงตอนเหนือของประเทศ”

โดยข้อเสนอพิเศษนีมี้กำรระบหุรอืก�ำหนดให้มกีำรปรบั
ลดภำษีกำรส่งออกไปยังอินโดนีเซียลงกว่ำร้อยละ 99 โดย
รัฐบำลได้ยื่นข้อตกลงกำรค้ำเสรีที่ส�ำคัญหกประกำร

“ส่ิงเหล่ำนีเ้ป็นกญุแจส�ำคญัทีจ่ะท�ำให้ควำมต้องกำรที่
จะท�ำให้อุตสำหกรรมกำรเกษตรของเรำมีมูลค่ำ 100,000 
ล้ำนดอลลำร์ภำยในปี 2573 กลำยเป็นจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
รำคำหน้ำฟำร์ม ผลักดันให้เกิดกำรเจริญเติบโตและงำนใน
ภูมิภำคด้วย” 

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ:
• อนิโดนเีซยีเป็นตลำดส่งออกสนิค้ำทำงกำรเกษตรทีใ่หญ่

เป็นอันดับ 4 ของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่ำรำวๆ 3.35 
พันล้ำนดอลลำร์ในปี 2560

• ในปี 2560 สินค้ำส่งออกอันดับต้น ๆ ของออสเตรเลีย
ไปยังอินโดนีเซียคือข้ำวสำลีส่งออกอยู่ที่ 1.3 พันล้ำน
ดอลลำร์ , วัว 602 ล้ำนดอลลำร์ , น�้ำตำล 328 ล้ำน
ดอลลำร์ และเนื้อวัวและเนื้อลูกวัว 284 ล้ำนดอลลำร์

Indonesia Free Trade Agreement Benefits 
Australia Farmers

อินโดนีเซียรับข้อตกลงกำรค้ำเสรีสร้ำง
ประโยชน์ต่อเกษตรกรออสเตรเลีย

• รำยได้จำกกำรส่งออกในภำคกำรเกษตร กำรประมง 
และกำรป่ำไม้ในปี 2560-2561 มีมูลค่ำรวม 54 พัน
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

• ออสเตรเลยีน�ำเข้ำสนิค้ำทำงกำรเกษตรมลูค่ำ 833 ล้ำน
ดอลลำร์จำกอินโดนีเซียในปี 2560

• อินโดนีเซยีมุง่เป้ำท่ีจะเป็นประเทศทีม่เีศรษฐกจิใหญ่เป็น
อันดับ 5 ของโลกภำยในปี 2573.

Preferential deals will be put in place or 
duty will be removed for more than 99 per 
cent of exports to Indonesia. Since coming to  
government, the Coalition has delivered six 
major free trade agreements.

“These are key to realising our ambition of 
a $100 billion agricultural industry by 2030. It 
will help boost farm gate prices, driving regional 
growth and jobs.”

Fast Facts:                                                        
• Indonesia is our 4th largest agricultural  

export market, worth $3.35 billion in 2017
• In 2017, Australia’s top exports to Indonesia 

were wheat ($1.3b), live cattle ($602m), sugar 
($328m) and beef and veal ($284m)

• Agriculture, fisheries and forestry totalled 
$54 billion in export earnings in 2017-18

• Australia imported $833 million of agricultural  
commodities from Indonesia in 2017

• Indonesia is on track be the world’s 5th largest  
economy by 2030

Herbert River Canegrowers chairman Michael Pisano said the tariff 
cuts were good news for the industry.
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ด้วยควำมกลัวที่ว่ำปัญหำสุขภำพเหล่ำนี้จะน�ำไปสู ่
ค่ำรักษำพยำบำลที่เพิ่มขึ้นอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด ในขณะที่กำร
รณรงค์ให้ยตุกิำรบรโิภคน�ำ้อัดลมและผลติภณัฑ์ทีม่รีสหวำน 
อืน่ๆ ของประเทศในแถบเอเชยีกส่็งผลกระทบต่อบรษิทัและ
ตลำดน�้ำตำลในบำงกรณีด้วยเช่นกัน 

จำกข้อมูลขององค์กำรอนำมัยโลก จ�ำนวนประชำกร
ที่เป็นโรคเบำหวำนของประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงมำเลเซียมี
ควำมใกล้เคียงกับในประเทศไทย กล่ำวคือ ร้อยละ 10 ของ
ประชำกรเป็นโรคเบำหวำน ในขณะท่ีอกีร้อยละ 37  มนี�ำ้หนกั 
ตวัเกนิมำตรฐำน ส่วนประชำกรในประเทศไทยอตัรำดงักล่ำว
อยู่ที่ร้อยละ 10 และร้อยละ 32 ตำมล�ำดับ

รัฐบำลมำเลเซยีจงึมุง่มัน่ทีจ่ะด�ำเนนิกำรด้ำนภำษีน�ำ้ตำล
ต่อไปในปีนี ้นำยหลมิก้วนเอง็ รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรคลงั 
กล่ำวว่ำ “เกอืบหนึง่ในสองของประชำกรมำเลเซยีมนี�ำ้หนัก 
ตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วน” เขำเสนอให้ขึ้นภำษีสรรพสำมิต
เครือ่งดืม่รสหวำน 0.4 ริงกติ หรอืประมำณ 10 เซนต์ต่อลติร

โดยรฐับำลวำงแผนทีจ่ะมุง่เป้ำไปท่ีเครือ่งดืม่ 2 ประเภท 
คือ เครื่องดื่มที่เติมน�้ำตำลหรือสำรให้ควำมหวำนอื่นๆ ใน
ปริมำณเกิน 5 กรัมต่อ 100 มล. และน�้ำผลไม้ที่มีน�้ำตำล
มำกกว่ำ 12 กรัมต่อ 100 มล.

นอกเหนอืจำกประเดน็ของกำรปรับปรุงด้ำนสำธำรณสุข
ซึง่เป็นประเดน็ทีส่�ำคญัทีส่ดุแล้ว รฐับำลของนำยกรฐัมนตรี
มหำเธร์ โมฮัมหมดั ยงัมองว่ำภำษนีีเ้ป็นแหล่งสร้ำงรำยได้ใหม่
ทีจ่ะช่วยค�ำ้จุนสถำนะทำงกำรเงนิของประเทศให้ดขีึน้อกีด้วย

ตำมแผนเดิมก�ำหนดให้มีกำรเสียภำษีในวันท่ี 1 
เมษำยน แต่วันเริ่มเสียภำษีในแผนฉบับใหม่ได้ถูกขยับ
เลื่อนไปเป็นเดือนกรกฎำคม เพ่ือให้สถำนประกอบกิจกำร
มีเวลำในกำรเตรียมกำรมำกขึ้น ซึ่งในปีนี้มำเลเซียมีแนว
โน้มที่จะกลำยเป็นประเทศที่ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีกำรขึ้นภำษีน�้ำตำล

ส่วนในประเทศบรูไนและไทยได้มีกำรขึ้นภำษีน�้ำตำล
ไปแล้วในปี 2560 และฟิลิปปินส์ก็มีกำรขึ้นภำษีตำมมำใน
เดอืนมกรำคม 2561 ส่วนเวยีดนำมก�ำลังพิจำรณำเร่ืองกำร
เรียกเก็บภำษีเครื่องดื่มที่มีรสหวำนเช่นกัน

ด้ำนองค์กำรอนำมยัโลกเห็นว่ำภำษนี�ำ้ตำลเป็นแนวทำง
แก้ไขปัญหำที่ถูกต้องโดยแนะไว้ในปี 2559 ว่ำ “นโยบำย
กำรคลังที่ขึ้นภำษีอย่ำงน้อยร้อยละ 20 ของรำคำขำยปลีก

Sugar Reduction Trend Strong in Southeast Asian 

เทรนกำรลดน�้ำตำลพุ่งในตลำดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ของเคร่ืองด่ืมที่มีรสหวำนจะส่งผลให้กำรบริโภคผลิตภัณฑ์
ดังกล่ำวลดลงตำมสัดส่วน”

จำกประสบกำรณ์ของฟิลิปปินส์ชี้ให้เห็นว่ำวิธีกำรนี้
ช่วยลดยอดขำยเครื่องดื่มน�้ำอัดลมลงได้จริง

ในปัจจบุนัมปีระเทศทีเ่รยีกเกบ็ภำษเีครือ่งดืม่ทีม่สีำรให้
ควำมหวำนที่ให้พลังงำนหรือไม่ให้พลังงำนในอัตรำ 6 เปโซ 
หรือประมำณ11 เซนต์ต่อลติร และเครือ่งดืม่ทีมี่น�ำ้เชือ่มข้ำว
โพดฟรุกโตสสูงเป็นส่วนผสมในอัตรำ 12 เปโซ โดยรัฐบำล
ไม่นับรวมเครื่องด่ืมที่มีนมและกำแฟเป็นส่วนผสมซึ่งเป็นท่ี
นิยมในหมู่คนที่มีรำยได้น้อย

ตำมรำยงำนของบรษัิทวจิยัตลำดอย่ำงนลีเสน็ พบว่ำยอด 
ขำยเครือ่งดืม่ทีข่ึน้ภำษีในร้ำนค้ำปลกีท่ีมอียูท่ัว่ประเทศลดลง 
เฉลี่ยร้อยละ 8.7 ในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 ซึ่งองค์กำร
อนำมยัโลกได้กล่ำวชืน่ชมนโยบำยในปีทีผ่่ำนมำว่ำจะสำมำรถ
ช่วยป้องกันอตัรำกำรเสียชวีติก่อนวยัอนัควรอนัเน่ืองมำจำก
โรคเบำหวำน โรคหลอดเลือด และโรคหัวใจได้ถึง 24,000 
รำย ในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ

เช่นเดยีวกับมหำเธร์ ประธำนำธบิด ีโรดรีโก โรอำ ดแูตร์เต  
ของฟิลิปปินส์ก�ำลังพยำยำมต่อสู้กับโรคอ้วน และเพิ่มเงิน
กองคลังของรัฐบำลด้วยกำรขึ้นภำษี
เครื่องดื่ม โดยในช่วงเดือนมกรำคม
ถงึตุลำคมของปี 2561 เครือ่งดืม่ท่ีถกู
เรยีกเกบ็ภำษสีร้ำงรำยได้ให้กบัรัฐบำล
มำกถึง 570 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ

แต่ในขณะทีภ่ำษนี�ำ้ตำลอำจช่วย
ให้สุขภำพของประชำชนและสถำนะ
ทำงกำรคลังดีขึ้น แต่ก็ส่งผลกระทบ
ในทำงลบโดยเฉพำะกบัประเทศทีผ่ลติ
น�้ำตำลด้วยเช่นกัน

ผู้ผลิตอ้อยรำยใหญ่ของโลก
ในปี 2560 อย่ำงบรำซิลโดยมีอัตรำ
กำรผลติอยูท่ี่ 758 ล้ำนตนั รองลงมำ
คืออินเดียมีอัตรำกำรผลิตอยู่ที่ 306 
ล้ำนตัน ตำมมำด้วยจีนอยู่ที่ 104 
ล้ำนตัน และไทยอยู่ท่ี102 ล้ำนตัน นอกจำกน้ีฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย เวียดนำม และพม่ำต่ำงก็เป็นผู้ผลิตน�้ำตำล 
รำยใหญ่ด้วยเช่นกัน

กำรขึ้นภำษีน�้ำตำลของประเทศไทยมีผลกระทบ
ต่ออุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มของประเทศในทันที 
เนื่องจำกบริษัทต่ำงๆ พยำยำมที่จะปรับสูตรเพ่ือหลีกเลี่ยง
กำรเรียกเก็บภำษีและตรึงรำคำให้อยู่ในระดับที่สำมำรถ
แข่งขันกับคู่แข่งทำงกำรค้ำได้

นอกจำกนีแ้ล้วภำษดีงักล่ำวยงัส่งผลกระทบต่ออปุสงค์
ของน�้ำตำลในตลำดภำยในประเทศอีกด้วย จำกข้อมูลของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�ำ้ตำลทรำยแห่งประเทศไทย
ซึง่ก�ำกบัดูแลอุตสำหกรรมน�ำ้ตำล พบว่ำ ผูผ้ลติเครือ่งด่ืมใช้
น�้ำตำลลดลงเป็น 440,000 ตันในปี 2560 จำก 540,000 
ตันในปีก่อนหน้ำนั้น น�้ำตำลที่ใช้ในขนมลดลงเป็น 29,000 
ตันจำก 36,000 ตัน

ในกำรเผชญิกบัภำวะน�ำ้ตำลล้นตลำด รฐับำลอนิเดยีได้
พยำยำมที่จะสง่เสริมกำรสง่ออกในชว่งปี 2561-2562 โดย
เสนอให้ใช้เงินอุดหนุนกำรส่งออกโดยมีเป้ำหมำยกำรจัดส่ง
น�้ำตำลอยู่ที่ 5 ล้ำนตัน แต่กำรแข็งค่ำของเงินรูปีและรำคำ
น�้ำตำลในตลำดโลกที่ปรับตัวลดลงกลับขัดแย้งกับแผนกำร
ด�ำเนินกำรของอินเดีย และปริมำณกำรส่งออกน�้ำตำล 
คำดว่ำจะเหลือเพียง 2.5 ล้ำนถึง 3.5 ล้ำนตันในฤดูกำลนี้

รั
 
ฐบาลทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก�าลังมองหาวิธีการก�าหนดภาษีให้กับ
ผลิตภัณฑ์จากน�้าตาลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันในการแก้ไข

ปัญหาโรคอ้วนและอัตราโรคเบาหวานที่เพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งน�้ำตำลที่มีปริมำณเพิ่มสูงขึ้นในคลังสินค้ำบีบให้
รฐับำลของนำยกรฐัมนตรนีเรนทระ โมทต้ีองให้กำรสนบัสนนุ
แก่เกษตรกรและอุตสำหกรรมที่ประสบปัญหำเพิ่มมำกขึ้น
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T 
he Governments across Southeast Asia, 
in fact, are looking to impose taxes on 

sugary products as part of a drive to address 
rising obesity and diabetes rates.

The fear is that these health problems will 
lead to unsustainable medical costs. But Asian 
countries’ campaigns to cut consumption of 
soft drinks and other sweet products are bound 
to impact companies and sugar markets in 
some cases, their own.

The WHO numbers for neighboring  
Malaysia were similar: 10% of the population had  
diabetes while 37% were overweight. In Thailand,  
the rates came to 10% and 32%.

The Malaysian government intends to go 
ahead with a sugar tax this year. “Nearly one 
out of two Malaysians are overweight or obese,”  

ก่อนกำรเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภำคม
ในขณะที่รำคำน�้ำตำลโลกท่ีเริ่มตกต�่ำในช่วงปลำยปี 

2559 ยังไม่ฟื้นตัว ผลกำรลงทุนในตลำดล่วงหน้ำระหว่ำง
ประเทศมีกำรซื้อขำยอยู่ที่ประมำณ 12 เซนต์ต่อปอนด์ใน
นวิยอร์กของช่วงต้นเดอืนมนีำคม ซึง่อยูท่ีป่ระมำณครึง่หนึง่
ของรำคำล่ำสุดที่สูงกว่ำ 23 เซนต์ในเดือนตุลำคม 2559 
ด้วยปัจจยัหลำยประกำร ได้แก่ สภำพอำกำศทีไ่ม่เอือ้อ�ำนวย 
และกำรผ่อนปรนกฎระเบยีบด้ำนอุตสำหกรรมในบำงประเทศ 
ท�ำให้เกิดปัญหำอุปทำนส่วนเกิน นอกจำกนี้รำคำน�้ำมันดิบ
ก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ส�ำคัญเช่นกัน เนื่องจำกน�้ำตำลเป็น
วตัถดุบิส�ำคญัในกำรผลติเอทำนอลทีเ่ป็นเชือ้เพลงิทำงเลอืก

Finance Minister Lim Guan Eng said in November,  
during his budget announcement for 2019. He 
proposed an excise duty of 0.4 ringgit (10 cents) 
per liter for sweetened beverages.

The government plans to target two types of 
drinks: those to which sugar or other sweeteners  
have been added in amounts exceeding 5 grams 
per 100 ml; and juices that contain more than 
12 grams of sugar per 100 ml.

On top of improving public health, Prime 
Minister Mahathir Mohamad’s government sees 

the tax as a new source of revenue as it 
looks to shore up its finances.

The original plan had been to implement  
the tax on April 1, but the start date has been  
pushed back to July to allow businesses 
more time to prepare. This year, though, 
Malaysia is likely to become the fourth 
Southeast Asian country to establish 
such a tax.

Brunei and Thailand created theirs  
in 2017, and the Philippines followed  
suit in January 2018. Vietnam is thinking 

about taxing sugary drinks, too.
The WHO sees sugar taxes as the right  

medicine: “Fiscal policies that lead to at  
least a 20% increase in the retail price of 
sugary drinks would result in proportional  
reductions in consumption of such products,” 
the organization advised in 2016.

The Philippine experience suggests the 
approach really does suppress soft-drink sales.

The country now charges 6 pesos (11 cents)  
per liter for drinks that contain caloric or  
noncaloric sweeteners, and 12 pesos for those 
with high-fructose corn syrup. The government 
excluded milk-based beverages and coffee 
mixes, which are popular among the poor.

Sales of taxed drinks at the country’s 
ubiquitous mom-and-pop stores dropped by 
an average of 8.7% in February 2018, according 
to market research company Nielsen. The WHO 
praised the policy last year, saying it could 
prevent 24,000 premature deaths related to 
diabetes, stroke and heart diseases over the 
next 20 years.

Like Mahathir, Philippine President Rodrigo  
Duterte was looking to fight  
obesity but also top up the  
government coffers. For the  
January-October period of 
2018, the taxed beverages 
generated $570 million in 
revenue.

But while sugar taxes may  
improveboth public and fiscal  
health, there are potentially  
painful side effects, especially 
in sugar-producing countries.

The world’s top sugar-cane producer as  
of 2017 was Brazil, at 758 million tons. India was  
second, at 306 million tons, followed by China  
(104 million tons) and Thailand (102 million  
tons). The Philippines, Indonesia, Vietnam  
and Myanmar are all major producers as well.

Thailand’s sugar tax had an immediate  
impact on the country’s food and beverage  
industry, as companies scrambled to adjust  
their recipes to avoid the levy and keep their 
prices competitive.

Naturally, the tax also dampened sugar 
demand in the domestic market. According  
to Thailand’s Office of Cane and Sugar Board,  
which oversees the sugar industry, beverage 
makers used 440,000 tons in 2017, down from 

540,000 tons the previous year. Sugar used in 
snacks dropped to 29,000 tons from 36,000 
tons.

Facing its own sugar glut, the Indian  
government has sought to encourage exports in 
the 2018-2019 season, offering export subsidy  
with a goal of shipping 5 million tons. A 
strengthening rupee and falling global sugar 
prices are working against the plan, however, 
and exports are projected to reach only 2.5 
million to 3.5 million tons this season.

Increased stockpiles could force Prime 
Minister Narendra Modi’s government to provide  
more support to farmers and the ailing industry  
ahead of the general election to be held by May.

Global sugar prices have yet to recover from  
a decline that began in late 2016. The international  
benchmark futures were trading at around 12 
cents per pound in New York in early March, 
about half the recent peak of over 23 cents 
in October 2016. There are several reasons for 
this, including favorable weather and industry 
deregulation in certain countries  both of which 
fueled oversupply concerns. Crude oil prices are 
also factored in, since sugar is an important raw 
material for the alternative fuel ethanol.

The tax pressure has not helped. “The  
prospect of rising tax and intensified competition  
among major producing countries have probably  
been reflected in falling raw sugar prices over 
the past three years,” said Margaret Yang, 
Singapore-based analyst at CMC Markets.

Businesses are taking the threat of reduced 
consumption seriously. Wilmar International,  
another Singapore-based commodity trader, 
last year logged an impairment loss of $138 
million on its Australian sugar assets.

Looking ahead, some farmers are likely to 
switch from sugar to other products, or strive 
to sell sugar for uses besides food. Teerachai 
Saenkaew, a member of a sugar farmers group 
in northeastern Thailand, suggested that a 
higher-value-added strategy could fetch higher 
prices for sugar cane.

Jeffrey Halley, senior market analyst at 
Oanda in Singapore, said Asian producers can 
learn from No. 1 player Brazil. “Brazilian sugar 

Sugar tax in Southeast Asia

มำร์กำเรต็ หยำง นกัวเิครำะห์ตลำดซเีอ็มซจีำกสงิคโปร์ 
กล่ำวว่ำ “กำรขึน้ภำษีและกำรแข่งขนัทีท่วคีวำมรนุแรงมำกขึน้ 
ในบรรดำประเทศผู้ผลิตรำยใหญ่ได้สะท้อนให้เห็นว่ำรำคำ
น�้ำตำลดิบปรับตัวลดลงในช่วงสำมปีที่ผ่ำนมำ”

กำรประกอบธุรกิจก�ำลังคุกคำมกำรบริโภคให้ลดลง
อย่ำงมำก บริษัทวิลมำร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ค้ำสินค้ำ
โภคภัณฑ์จำกสิงคโปร์รำยหนึ่งได้บันทึกผลกำรขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำจ�ำนวน 138 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ จำกสนิทรพัย์
น�้ำตำลของออสเตรเลียเมื่อปีที่ผ่ำนมำ

เมื่อมองไปข้ำงหน้ำเกษตรกรบำงรำยมีแนวโน้มที่จะ
เปลีย่นจำกกำรปลกูอ้อยไปเป็นผลิตภณัฑ์อืน่ๆ หรอืพยำยำม
ขำยน�้ำตำลเพื่อใช้ประโยชน์ในด้ำนอ่ืนๆ นอกเหนือไปจำก
ด้ำนอำหำร นำยธีรชัย แสนแก้ว สมำชิกกลุ่มเกษตรกร 
ผู้ปลูกอ้อยในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทยเสนอ
แนะว่ำ “กลยุทธ์กำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้สงูขึน้ให้กับผลติภณัฑ์
สำมำรถท�ำให้รำคำอ้อยสูงขึ้นได้”

ด้ำน เจฟเฟอรี ่ฮอลเล่ย์ นกัวเิครำะห์กำรตลำดอำวโุส
ของบริษัทออนด้ำในสิงคโปร์ กล่ำวว่ำ “ผู้ผลิตชำวเอเชีย
สำมำรถเรยีนรูแ้บบอย่ำงจำกผูส่้งออกน�ำ้ตำลอนัดบั 1 อย่ำง
บรำซิลได้ ซึ่งโรงงำนน�้ำตำลของบรำซิลมีควำมสำมำรถใน
กำรผลิตทัง้น�ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิแ์ละเอทำนอล” ฮอลเล่ย์
กล่ำวท้ิงท้ำยไว้อีกว่ำ “พวกเขำมีควำมสำมำรถในกำรสลับ
สับเปลี่ยนระหว่ำงกำรผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทตำม
ที่ตลำดต้องกำร”

ฮอลเล่ย์ กล่ำวว่ำ “รัฐบำลในเอเชยีอำจจ�ำเป็นต้องท�ำกำร
ปรับเปลี่ยนนโยบำยเพื่อชดเชยกำรบริโภคน�้ำตำลที่ลดลง”

“ปัจจบุนั อนิเดยีมเีป้ำหมำยในกำรเตมิเอทำนอล 20% 
ลงในน�้ำมันปิโตรเลียมบริสุทธิ์ในปี 2563 ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่
สำมำรถท�ำได้ เนื่องจำกอินเดียและไทยอนุญำตให้ท�ำกำร
กลัน่เอทำนอลจำกกำกน�ำ้ตำลเท่ำนัน้ไม่ใช่จำกอ้อย แต่หำก
อนิเดยีและไทยสำมำรถเปลีย่นแปลงกฎหมำยเหล่ำน้ีได้และ
ช่วยโรงงำนน�ำ้ตำลในกำรเปลีย่นไปใช้กำรผลติแบบคู ่อนิเดีย
ก็จะสำมำรถท�ำได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้” ฮอลเล่ย์กล่ำว

refineries are all capable of producing both 
refined sugar and ethanol,” Halley said, adding 
that they have “the ability to switch between 
both as the market dictates.”

Halley argued Asian governments may 
need to make policy adjustments to compensate  
for the decline in sugar consumption.

“Currently India has a 2020 target of adding  
20% ethanol to refined petroleum, which it is 
hopelessly far from achieving. India and Thailand  
both allow ethanol to only be refined from 
molasses, not sugar cane. If India and Thailand 
could change these laws and assist sugar  
refineries in transitioning to dual production, 
India could for example almost meet the target.” 
Halley said.
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ยกัษ์ใหญ่ทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีในอตุสำหกรรมน�ำ้ตำลของจีน 
ได้แก่ โรงงำนน�ำ้ตำล ผูน้�ำเข้ำ และผูค้้ำ เข้ำร่วมในงำน 
สัมมนำดังกล่ำว นอกจำกนี้ในงำนยังมีคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศแห่งชำติจีน สมำคม
น�้ำตำลจีน และบริษัทรัฐวิสำหกิจคอฟโค่ ชูกำร์เข้ำ
ร่วมด้วยเช่นกัน

นำยกรฐัมนตรีนเรนทระ โมท ี(Narendra Modi) 
ได้หำรอืเกีย่วกบักำรส่งออกน�ำ้ตำลของอนิเดยีในระหว่ำง
กำรประชุมอย่ำงไม่เป็นทำงกำรกับประธำนำธิบดี 
สี จิ้นผิงของประเทศจีน ณ เมืองอู่ฮั่นในเดือนเมษำยน 
2561 ที่ผ่ำนมำ

ข้อมลูจำกเจ้ำหน้ำทีด้่ำนอตุสำหกรรมพบว่ำ ผูค้้ำ
ชำวอินเดียได้ส่งออกน�้ำตำลหดตัวลง 2.2 ล้ำนตัน ณ 
วันที่ 7 มีนำคม “หำกเรำไม่สำมำรถเข้ำถึงตลำดจีนได้
ในฤดกูำลนี ้กำรส่งออกรวมอำจหดตวัสงูถงึ 3 ล้ำนตนั” 
นำยปรำคำช นำยนำวำร์ กล่ำว

ตั
 
วแทนของสถำบันวิจัยทำงกำรเกษตรอัยยูบ  
(Ayub Agricultural Research Institute) หรอื 

AARI กล่ำวกบัเอพีพ ี(APP) เมือ่เดอืนกมุภำพนัธ์
ที่ผ่ำนมำว่ำ “กำรปลูกอ้อยในปำกีสถำนโดยเฉลี่ย
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในรัฐปัญจำบคือ 695 มูนต่อ
เอเคอร์ (mound per acre) ขณะที่ในระดับโลกมี
ปรมิำณกำรปลกูอ้อยอยูท่ี ่706 มนูต่อเอเคอร์”

เข้ำกล่ำวอีกว่ำ “ปำกีสถำนมีสถำนะในกำรผลิต
น�้ำตำลสูงเป็นอันดับที่ 6 ในระดับสำกล”

“เกษตรกรควรน�ำเทคโนโลยีล่ำสดุมำใช้ เพือ่เพิม่
ผลผลิตอ้อยโดยกำรเพิ่มพื้นท่ีเพำะปลูกอ้อยให้ได้มำก
ที่สุด” เขำกล่ำว

“ตัง้แต่เดอืนกมุภำพนัธ์ถงึกลำงเดอืนมนีำคมเป็น
ช่วงเวลำท่ีมีควำมเหมำะสมมำกที่สุดในกำรปลูกอ้อย  
ดงันัน้เกษตรกรผูป้ลกูอ้อยควรใช้พนัธุท์ีไ่ด้รบักำรรบัรอง
และด�ำเนินกำรปลูกอ้อยให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 15 
มีนำคม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีควำมอุดมสมบูรณ์มำก
ที่สุด” เขำกล่ำว

ส�ำหรับพันธุ์อ้อยที่ได้รับกำรรับรองน้ัน ได้แก่ 
CP-77-400, CP-72-2086, CP-43-33, CPF-243, 
HSF-240, SPSG-26, SPF-213, SPF-245 และ  
COJ-84 

ซึง่ในขณะนีป้ำกสีถำนสำมำรถแซงหน้ำอนิเดยีได้แล้ว 
เนือ่งจำกได้โควตำกำรส่งออกน�ำ้ตำลจ�ำนวน 300,000 
ตันจำกประเทศจีนท่ีผู้ค้ำอินเดียเฝ้ำรอมำนำนว่ำจะได้
โควตำส่งออกน�้ำตำลไปยังตลำดของจีนในครั้งนี้

นำยปรำคำช นำยนำวำร์ (Prakash Naiknavare) 
กรรมกำรผูจ้ดักำรสหพนัธ์สหกรณ์โรงงำนน�ำ้ตำลแห่งชำติ 
อนิเดยี กล่ำวว่ำ “เรำเฝ้ำรอทีจ่ะได้โควตำส่งออกน�ำ้ตำล
ไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลำดขนำดใหญ่”  

ด้ำนสถำนทูตอินเดียในกรุงปักกิ่งได้จัดสัมมนำ
เพื่อส่งเสริมกำรส่งออกน�้ำตำลอินเดียไปยังจีนในเดือน
มถินุำยน 2561 ทีผ่่ำนมำ โดยมตัีวแทนจำก 25 บรษิทั

Pakistan Has Attained the Status of 5 Major
Sugarcane Producing Country in The World

ปำกีสถำนขยับขึ้นเป็น 1 ใน 5 ผู้ผลิต
อ้อยรำยใหญ่ของโลก

A 
spokesman of the Ayub Agricultural 
Research Institute (AARI) told 

APP on February that “average sugarcane 
production in Pakistan especially in Punjab 
was 695 mound per acre, whereas at global 
level, the sugarcane production was 706 
mound per acre.”

He said that “Pakistan’s status in sugar  

production was 6th place at international level.”

He said that “farmers should adopt latest 

technology to increase sugarcane produce by 

brining maximum land under its cultivation.”

He said that from February to mid of 

March is the most suitable time for sugarcane  

cultivation, therefore, growers should use 

approved varieties and complete sugarcane 

cultivate by 15th March to get bumper crop.

The approved varieties of sugarcane  

include: CP-77-400, CP-72-2086, CP-43-33, 

CPF-243, HSF-240, SPSG-26, SPF-213, SPF-245 

and COJ-84, he added.

Pakistan has taken a lead over India by 

winning a 300,000-tonne sugar export quota 

from China, according to traders. India has 

been waiting since long to bag the export quota 

from China. 

“We are waiting to get sugar export quota 

to China, which is a huge market,” said Prakash 

Naiknavare, managing director of the National 

Federation of Cooperative Sugar Factories.

The Indian embassy in Beijing had organised  

a seminar to promote exports of Indian sugar 

to China in June 2018. About 25 companies 

representing major stakeholders in China’s sugar 

industry including sugar refiners, importers and 

traders participated in the works hop. The China 

Council for the Promotion of International Trade, 

China Sugar Association and COFCO Sugar had 

also taken part. 

PM Narendra Modi had discussed India’s 

sugar exports during an informal summit with 

Chinese president Xi Jinping in Wuhan in April 

2018. 

Indian traders have contracted 2.2 million 

tonnes of sugar for exports as of March 7, 

according to industry officials. “If we do not 

get access to the Chinese market this season, 

total exports may reach 3 million tonnes,” said 

Naiknavare.
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B 
razil should seek a tariff-free sugar quota  

agreement with the United States  

similar to the tariff-free ethanol quota it offers 

to U.S. exporters of the biofuel, the new head of  

Brazil’s powerful cane industry group Unica told 

Reuters.

Evandro Gussi, who took over last month 

as the head of Brazil’s main sugar and ethanol  

อุตสำหกรรมน�้ำตำลบรำซิลรุกเปิด

ตลำดน�้ำตำลปลอดภำษีในอเมริกำ
Brazil Cane Industry Group Wants 
Tariff-Free Access to U.S. Sugar Market

ป 
ระธานกลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยชั้นน�าของบราซิล “อูนิกา” คนใหม่แจ้งส�านักข่าวรอยเตอร์ว่า
ประเทศบราซิลต้องหาทางท�าข้อตกลงเกีย่วกบัโควตาน�า้ตาลปลอดภาษีร่วมกบัสหรฐัอเมรกิา

แบบเดียวกับโควตาเอทานอลปลอดภาษีที่ให้แก่ผู้ส่งออกเชื้อเพลิงชีวภาพของสหรัฐฯ 

อวีำนดร ุ กุชซ ีซึง่เมือ่เดอืนทีแ่ล้วได้รบัต�ำแหน่ง
ประธำนในกำรล็อบบี้ด้ำนน�้ำตำลและเอทำนอลหลัก
ของบรำซลิ ให้สมัภำษณ์ว่ำหำกโควตำน�ำ้ตำลปลอดภำษ ี
ไม่ผ่ำน ประเทศบรำซลิควรทิง้ระบบทีเ่กดิขึน้ในขณะนี้
และเก็บภำษนี�ำเข้ำเอทำนอลท้ังหมดอย่ำงต�ำ่ร้อยละ 20

กุชซี เป็นอดีตสมำชิกสภำท่ีเคยร่ำงกฎหมำย 
RenovaBio ของบรำซลิ ซึง่เป็นกฎหมำยใหม่ของรฐับำล
กลำงเพ่ือส่งเสริมกำรใช้เชือ้เพลงิชวีภำพทีค่ำดว่ำจะบงัคบั
ใช้ในปีหน้ำนี้

กชุซ ีปรำกฏตวัในคลปิวดิโีอทีเ่จ้ำของโรงงำนน�ำ้ตำล
แชร์กันในปลำยปีที่แล้ว ขณะที่มีกำรรณรงค์เลือกตั้ง
ประธำนำธบิดีของบรำซิล ซึง่ม ีฌำอีร์ โบลซุนำร ุเป็นผู้
สมัครรบัต�ำแหน่งและส่งข้อควำมขอให้มกีำรบังคบัใช้ร่ำง
กฎหมำย RenovaBio ให้เรว็ทีส่ดุ

ขณะนี ้ บรำซลิให้โควตำปลอดภำษขีองเอทำนอล
จ�ำนวน 600 ล้ำนลติรต่อปีแก่สหรฐัอเมรกิำโดยจ�ำกดั
ที ่150 ล้ำนลติรต่อหนึง่ไตรมำส ส่วนจ�ำนวนทีม่ำกกว่ำ
น้ีให้เกบ็ภำษร้ีอยละ 20 ระบบดงักล่ำวสิน้สดุลงในเดอืน
สงิหำคม หำกไม่มกีำรต่ออำย ุสินค้ำน�ำเข้ำท้ังหมดจะถกู
เกบ็ภำษร้ีอยละ 20 ซึง่เป็นภำษท่ัีวไปของบรำซลิ

เม่ือเปรียบเทยีบแล้ว สหรฐัฯ เก็บภำษเีอทำนอล
ของบรำซลิเพยีงร้อยละ 2.5 ในปี 2554 มกีำรยกเลกิ
มลูค่ำภำษทีีส่งูกว่ำในจ�ำนวน 0.54 เหรียญสหรัฐไปแล้ว

กชุซ ีแถลงกบัส�ำนกัข่ำวรอยเตอร์เมือ่ปลำยเดือน
มนีำคม กล่ำวว่ำ “เขำเชือ่ว่ำเงือ่นไขกำรค้ำแบบเดยีวกนั
ควรครอบคลุมน�้ำตำลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักส�ำหรับ 
โรงงำนท้องถิน่ของประเทศ”

“โควตำเอทำนอลปลอดภำษีในปัจจุบันของเรำมี
ขนำดใหญ่เป็นหกเท่ำมำกกว่ำโควตำปลอดภำษีเพือ่ขำย
น�ำ้ตำลแก่สหรฐัฯ” กชุซแีถลง “ผมคิดว่ำโควตำเหล่ำนี้
ควรมสีดัส่วนเท่ำกนั”

lobby, said in an interview that if a tariff-free sugar  

quota was not accepted, then Brazil should 

scrap the current system and tax all ethanol 

imports by a minimum 20 percent.

Gussi is a former congressman who authored  

the RenovaBio bill, new federal legislation to  

boost the use of biofuels that is expected to 

enter into force next year.

He appeared in a video shared among sugar 

millers late last year, during Brazil’s presidential 

campaign, with then candidate Jair Bolsonaro,  

who pledged in the message to speed up  

implementation of RenovaBio.

Brazil currently gives the United States a 

tariff-free quota of 600 million liters of ethanol 

per year, limited to 150 million liters per quarter. 

Volumes above that are taxed by 20 percent. 

That system ends in August. If not renewed, all 

imports will be taxed by 20 percent, the general 

Mercosur tariff.

By comparison, the United States taxes 

Brazilian ethanol by only 2.5 percent. A higher 

tariff of $0.54 per gallon was canceled back 

in 2011.

Gussi, who spoke to Reuters late on March, 

said  “he believed similar trade conditions 

should be extended to sugar, a key product for 

local mills.”

“Our current, tax-free ethanol quota is six 

times larger than our tax-free quota to sell sugar 

to the U.S.,” he said. “I think the quotas should 

be equivalent.”

“The United States already offers limited 

tariff-free sugar quotas, but volumes are very 

small considering the size of Brazil’s production“ 

Gussi said.

Bolsonaro will meet with U.S. President 

Donald Trump next week in Washington and 

the two leaders are expected to discuss bilateral 

trade, among other issues.

Gussi said “the government was aware of 

Unica’s position on sugar quotas.”

The cane industry group has provided  

information to the government amid recent  

moves by Brasilia wit in the World Trade  

Organization to question sugar policies in  

countries such as India and China.

Gussi said he sees conditions improving 

for mills in coming years with the global sugar 

supplies swinging from a surplus to a deficit and 

the prospect for more ethanol use in Brazil.

“Investments will gradually return to the 

sector,” he said.

กุชซี กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ “สหรัฐอเมริกำได้เสนอ
โควตำจ�ำกดัน�ำ้ตำลปลอดภำษแีล้ว แต่ปรมิำณยงัคงน้อย
มำกเม่ือเปรยีบเทยีบกับขนำดของกำรผลติในบรำซลิ”

โบลซนุำรจุะพบปะกบัโดนลัด์ ทรัมป์ ประธำนำธบิดี
อเมริกันในสัปดำห์หน้ำที่กรุงวอชิงตันเพื่อหำรือเรื่อง 
กำรค้ำทวพิำค ีนอกเหนือจำกประเดน็อ่ืนๆ ทีผู่น้�ำทัง้ 2 
ประเทศจะพูดคยุกัน

กชุซ ีกล่ำวว่ำ “รฐับำลบรำซลิมคีวำมตระหนกัเกีย่ว
กบัสถำนะของกลุม่อูนิกำในเร่ืองโควตำน�ำ้ตำล”

กลุม่อตุสำหกรรมอ้อยเคยให้ข้อมลูแก่รัฐบำลท่ำมกลำง
ควำมเคลือ่นไหวภำยในองค์กำรกำรค้ำโลกของบรำซลิเลยี
ทีเ่กดิข้ึนในขณะนีเ้พือ่ตัง้ค�ำถำมเกีย่วกับนโยบำยน�ำ้ตำล
ในประเทศต่ำงๆ เช่น อินเดยีและจีน เป็นต้น

กชุซเีหน็ว่ำสภำพของโรงงำนน�ำ้ตำลจะมีกำรปรับปรุง
ดข้ึีนในปีต่อๆ ไปร่วมกบัผลผลติน�ำ้ตำลทัว่โลกทีแ่กว่งตัว
จำกกำรเกนิดลุไปสูก่ำรขำดดลุ รวมทัง้ควำมเป็นไปได้
เกีย่วกบักำรใช้เอทำนอลในประเทศบรำซลิ

“กำรลงทุนต่ำงๆ จะค่อยๆ ย้อนกลับเข้ำสูภ่ำคส่วน
ของตนเอง” กุชซสีรุป
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โ
 
รงงานน�้าตาลออสเตรเลีย (Australian 
Sugar Milling Council: ASMC) ได้ระบถุงึ

สามเป้าหมายหลักท่ีภาคอุตสาหกรรมน�า้ตาลของ
ออสเตรเลียมุ่งให้ความส�าคัญ เพื่อให้เกิดความ
ยัง่ยืนในระยะกลางถงึระยะยาว ประกอบไปด้วย

Future-Proofing The Australian Sugar 
Industry Globally

ออสเตรเลียพร้อมปรับตัว 
รับมือสถำนกำรณ์น�้ำตำลโลก

• กำรมพีืน้ทีเ่พำะปลกูอ้อยหรอืพชืหมนุเวยีนร่วมกนั
เพิ่มมำกขึ้น

• กำรปรับปรุงผลผลิตน�้ำตำลโดยกำรเพิ่มปริมำณ
กำรปลูกอ้อยต่อเฮกตำร์หรือเพิ่มปริมำณน�้ำตำล
ในอ้อย

• กำรเพิ่มมูลค่ำโดยกระจำยควำมหลำกหลำยของ 
รูปแบบรำยได้เพื่อกระจำยควำมเส่ียงอันเนื่องมำ
จำกควำมผันผวนของรำคำน�้ำตำลทรำยดิบใน
ตลำดโลก

ศนูย์พยำกรณ์อำกำศอำเซยีน (ASMC) วำงแผน
ท่ีจะพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภำคอุตสำหกรรม
และภำครัฐในอีกไม่กี่เดือนข้ำงหน้ำเพื่อหำรือถึงวิธี
กำรที่ดีที่สุดในกำรก�ำหนดรูปแบบกำรด�ำเนินกำรของ 
ภำคส่วนต่ำงๆ ในทศวรรษหน้ำ 

ในกำรกล่ำวสุนทรพจน์ต่อผู้ชมทั่วโลก ณ. ศูนย์
พยำกรณ์อำกำศอำเซียน (ASMC) นำยเดวิด ไรน์  
(David Rynne) ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยเศรษฐศำสตร์ นโยบำย 
และกำรค้ำได้เน้นย�ำ้ถงึควำมท้ำทำยทีภ่ำคอตุสำหกรรม
น�้ำตำลของออสเตรเลียก�ำลังเผชิญอยู่ เพื่อไม่ให้คู่แข่ง
แซงหน้ำได้

และในกำรกล่ำวสุนทรพจน์ ณ. กรุงลอนดอนใน
กำรประชุมสดุยอดน�ำ้ตำลโลก ซึง่จัดข้ึนโดยเว็บไซต์ข่ำว
อิสระอย่ำงชูกำร์ออนไลน์ นำยไรน์ ได้อธิบำยว่ำแผน
ยุทธศำสตร์ภำคอุตสำหกรรมและภำครัฐบำลเป็นสิ่งที่
มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงไร เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจได้ว่ำภำค
อตุสำหกรรมภำยในประเทศจะใช้ควำมได้เปรยีบในกำร
แข่งขันทั้งหมดที่ออสเตรเลียมีได้อย่ำงสมบูรณ์เต็มที่

 “ในทำงภูมิศำสตร์เรำอยู่ใกล้กับตลำดเอเชียที่
ก�ำลงัมกีำรขยำยตวัและควำมสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั ท�ำให้
เรำสำมำรถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของให้ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้”

 “และเรำยังอยู่ใกล้กับผู้ผลิตน�้ำตำลทรำยดิบที่มี
ต้นทนุต�ำ่ทีส่ดุในโลก เนือ่งจำกกำรเปิดให้มกีำรแข่งขนั
กันของเรำน้ันได้กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและห่วงโซ่
อุปทำนที่มีประสิทธิภำพ” นำยไรน์กล่ำว

นำยไรน์ กล่ำวอกีว่ำ “เม่ือเทยีบเป็นรำยปีรำคำน�ำ้ตำล
ในตลำดโลกลดลงและภำคอตุสำหกรรมของออสเตรเลยี
มคีวำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งอย่ำงประเทศไทยและบรำซลิ 
ซึง่มคีวำมเสีย่งมำกกว่ำเนือ่งจำกภำคอตุสำหกรรมเกอืบ
ทั้งหมดอำศัยกำรขำยน�้ำตำลทรำยดิบ”

  “วฏัจักรรำคำเป็นคณุลกัษณะหนึง่ของตลำด
น�ำ้ตำลทรำยดบิ แต่เรำก�ำลังเผชญิกับปัญหำด้ำนรำคำที่
ซบัซ้อนและยำวนำนกว่ำซึง่ส่วนหน่ึงเกดิจำกกำรอดุหนนุ
กำรผลิตของประเทศต่ำงๆ เช่น อนิเดยีท่ีละเมดิกฎของ
องค์กำรกำรค้ำโลก” เขำกล่ำว

  “ซึ่งในกำรตอบสนอง เรำไม่อำจกระจำย
รูปแบบรำยได้ของเรำได้อย่ำงแท้จริงและนอกจำกนี้
ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกับนโยบำยพลังงำนแห่งชำติที่

มีมำอย่ำงยำวนำนยังได้จ�ำกัดกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำน 
หมุนเวยีนใดๆ หลำยระบบร่วมกนัท่ีเพิม่ข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง  
แม้จะมีศักยภำพและควำมต้องกำรอย่ำงมำกในระยะ 
แรกๆ แต่ก็ยังไม่มีกำรขยำยตลำดไบโอเอทำนอล 
อย่ำงเป็นรูปเป็นร่ำง” นำยไรน์กล่ำว

อตุสำหกรรมน�ำ้ตำลบรำซิลและไทยประสบควำม
ส�ำเรจ็ในกำรจัดกำรกบักำรกระจำยควำมเสีย่ง กำรเพิม่
มลูค่ำ และกำรเพิม่รำยได้ในปีทีผ่่ำนมำ ทัง้สองประเทศ
ก�ำลงัพยำยำมแสวงหำกลยทุธ์ทีห่ลำกหลำยทีส่นบัสนนุ
และขับเคลื่อนโดยภำครัฐและภำคอุตสำหกรรม

 “ศนูย์พยำกรณ์อำกำศอำเซยีน (ASMC) เชือ่ว่ำ
ออสเตรเลยีจ�ำเป็นต้องพัฒนำและฟ้ืนฟภูำคอตุสำหกรรม
เป็นวำระเร่งด่วน” เขำกล่ำว

 นำยไรน์ กล่ำวสรุปว่ำ “เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้
กบัอนำคต เรำจ�ำเป็นต้องพจิำรณำหำทำงเลอืกอืน่ๆ และ
กระตุน้ให้เกดิกำรปฏริปูนโยบำยทำงกำรค้ำและนโยบำย
ภำครัฐหลำยประกำร”. 

T 
he Australian Sugar Milling Council 
(ASMC) has identified three main 

pillars of focus for the Australian sugar 
sector to remain sustainable in the medium 
to long term:

• Achieving more land acreage under cane or 

alternate crops for co-generation

• Improving sugar yields by improving cane 

per hectare or higher sugar content in the 

cane

• Adding value by diversifying revenue streams 

to spread exposure to raw sugar global price 

fluctuations.

ASMC plans to meet industry stakeholders 

and government over the coming months to 

discuss how best to shape the sector’s journey 

for the next decade and beyond.

In a speech streamed to a global audience, 

David Rynne, Director of Economics, Policy and 

Trade at ASMC, highlighted the challenges the 

Australian sugar sector is addressing to avoid 

being left behind by its competitors.

Speaking in London at the Global Sugar 

Summit organised by independent news site,  

Sugaronline, Mr Rynne explained how an Industry- 

Government Strategic Plan is needed to ensure  

the domestic industry makes full use of all Australia’s  

competitive strengths. 

“We are geographically close to burgeoning  

Asian markets and our strong relationships have 

enabled us to tailor our product to satisfy our 

customer requirements.

“We are close to the lowest cost manufacturer  

of raw sugar globally because our exposure to 

competition has spurred innovation and supply 

chain efficiencies,” said Mr Rynne.

Mr Rynne said global sugar prices have 

been falling in real terms year on year, and unlike  

competitors Thailand and Brazil, the Australian 

industry is more vulnerable because it has relied 

almost exclusively on the sale of raw sugar.

“Price cycles are a feature of raw sugar  

markets, but we are facing deeper and longer  

price troughs caused in part by subsidised  

production in countries such as India that  

breach World Trade Organisation rules,” he 

said.

“In response, we have not been able to  

diversify our revenue streams substantively, 

and prolonged uncertainty around national 

energy policy has also limited any increase in  

cogenerated renewable power production,  

despite the significant potential and with  

demand in its infancy, expansion of the market 

for bioethanol has yet to be realised,” said  

Mr Rynne.

The Brazilian and Thai sugar industries 

have successfully managed to diversify risk, add  

value and increase revenue in recent years. 

Both counties are pursuing multiple strategies, 

supported and driven by government and 

industry. 

“ASMC believes Australia urgently needs to 

develop an industry-government revitalisation 

agenda,” he said.

“To secure our future, we need to consider 

alternative pathways and to pursue multiple 

commercial and government policy reforms” 

concluded Mr Rynne.

David Rynne – Director, Economics, Policy and Trade
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ภำยใต้กำรลงโทษน้ีประเทศอหิร่ำนถูกบลอ็กออก
จำกระบบกำรเงินโลก รวมถึงกำรใช้เงินดอลลำร์สหรัฐ
เพือ่ท�ำธุรกรรมกำรขำยน�ำ้มนัด้วย อหิร่ำนจงึตกลงทีจ่ะ
ขำยน�้ำมันให้กับประเทศอินเดียเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน
รปีู แต่จะสำมำรถใช้เงนิรปีูนีเ้พือ่ซือ้สนิค้ำของอนิเดยีได้
เท่ำนั้น ซึ่งสินค้ำส่วนใหญ่เป็นรำยกำร ที่ในประเทศไม่
สำมำรถผลิตได้อย่ำงเพียงพอ

นอกจำกนี้แหล่งข้อมูลในอินเดีย ได้กล่ำวว่ำ “จะ 
ส่งออกน�ำ้ตำลทรำยดิบจ�ำนวน 150,000 ตนั ในช่วงเดอืน
มนีำคมและเมษำยนนี ้อยูท่ีป่ระมำณ 305 ดอลลำร์ถงึ 
310 ดอลลำร์ต่อตนั โดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำยกำรขนส่ง 

หน่ึงในแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยจำก 
มุมไบที่มีบริษัทกำรค้ำทำงกำรเกษตรระดับโลกซึ่งไม่
ขอระบ ุเปิดเผยว่ำ “กำรจ่ำยน�ำ้มนัมอียูใ่น UCO Bank 
ซึง่อหิร่ำนมคีวำมกระตอืรอืร้นทีจ่ะใช้เงนิเพือ่ซือ้น�ำ้ตำล
และรำยกำรอำหำรอื่น ๆ

“โดยผู้ค้ำส่งของรัฐบำลอิหร่ำนซ่ึงเป็นบริษัทกำร
ค้ำของรัฐบำล (GTC) ซื้อน�้ำตำลเพื่อให้แน่ใจว่ำในอีก
ไม่กีเ่ดอืนข้ำงหน้ำจะมเีสบยีงเพยีงพอต่อควำมต้องกำร” 
แหล่งข่ำวรำยทีส่องซึง่เป็นผูส่้งออกในมมุไบ กล่ำวต่อว่ำ 
“อหิร่ำนมกัจะซือ้น�ำ้ตำลจำกบรำซลิซึง่เป็นผูผ้ลติและส่ง
ออกสำรให้ควำมหวำนที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

ซึ่งอิหร่ำนจะสำมำรถน�ำเข้ำน�้ำตำลทรำยดิบจำก
อินเดียได้มำกถึง 400,000 ตันในปี 2562 เนื่องจำก
กำรผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร

อุตสำหกรรมและแหล่งข่ำวจำกรัฐบำลอิหร่ำน 
กล่ำวอีกว่ำ “Cargill, Bunge และผู้ค้ำทั่วโลกอื่น ๆ ได้
หยุดข้อตกลงกำรจัดหำอำหำรกับอิหร่ำนเนื่องจำกกำร
คว�่ำบำตรใหม่ของสหรัฐฯ ท�ำให้ระบบธนำคำรท่ีใช้ใน
กำรช�ำระเงินหมดสิ้น” 

“อหิร่ำนมกี�ำลงักำรจ่ำยมำกถงึ 7 ดอลลำร์สหรัฐฯ
ต่อตัน เมื่อเทียบกับผู้ซื้อรำยอื่น เนื่องจำกเทรดเดอร์
คำดกำรณ์ว่ำจะมีควำมเสี่ยงในกำรช�ำระเงินล่ำช้ำ” 
แหล่งข่ำวรำยท่ีสำมซึ่งตั้งอยู่ที่มุมไบซึ่งไม่ต้องกำร
ระบุเนื่องจำกลักษณะอ่อนไหวของกำรคว�่ำบำตรของ
สหรัฐอเมริกำ กล่ำว

กำรส่งออกจะช่วยลดสินค้ำน�้ำตำลล้นตลำดใน
อินเดยีซึง่เป็นผูผ้ลติน�ำ้ตำลรำยใหญ่อนัดับสองของโลก 
แต่สำมำรถชัง่น�ำ้หนกัรำคำทีส่งูขึน้ 8.9% จนถงึปี 2019 
ถึง 13.1 เซนต์ต่อปอนด์ ณ เดือนกุมภำพันธ์

ในช่วงรอบสดุท้ำยของกำรคว�ำ่บำตรสหรฐัฯ ทีส่ิน้สดุ 
ในปี 2558 อนิเดยีเป็นหนึง่ในไม่กีป่ระเทศท่ียังคงท�ำกำร
ค้ำกับประเทศอิหร่ำน

“อหิร่ำนคำดว่ำจะน�ำเข้ำน�ำ้ตำลจ�ำนวน 535,000 
ตันในปีกำรตลำด 2018/19 ซ่ึงสิ้นสุดในวันท่ี 30 
กันยำยน ตำมองค์กำรน�้ำตำลระหว่ำงประเทศ (ISO) 
ควำมต้องกำรของประเทศ 2.54 ล้ำนตันแซงหน้ำกำร

I 
ndian traders will export raw sugar to Iran 
for March and April delivery, five trade 

sources said, the first Indian sugar sales to 
Tehran in at least five years as Iran struggles 
to secure food supplies under sanctions 
imposed by the United States.

Under the sanctions, Iran is blocked from 

the global financial system, including using U.S. 

dollars to transact its oil sales. Iran agreed to 

sell oil to India in exchange for rupees but it can  

only use those rupees to buy Indian goods, mainly  

items it cannot produce enough of domestically.

“Trading houses have contracted to export 

150,000 tonnes of raw sugar for shipments 

arriving in March and April at $305 to $310 per 

ton on a free-on-board basis” the trade sources 

told Reuters this week.

“Oil payments have piled up in UCO Bank. Iran 

is keen to utilize the payments to buy sugar and  

other food items,” said one of the sources, a  

Mumbai-based dealer with a global agricultural 

trading firm, who asked not to be identified as 

he was not authorized to speak to media.

Iran’s state buyer, the Government Trading  

Corporation (GTC), purchased the sugar to 

ensure ample supplies in the coming months,  

said a second source, a Mumbai-based  

exporter. Iran usually buys sugar from Brazil, 

the world’s biggest producer and exporter of 

อหิร่ำนซือ้น�ำ้ตำลทรำยดบิของอนิเดยี 
เป็นครัง้แรกในรอบ 5 ปี

ผลิตประมำณ 2 ล้ำนตัน” ISO กล่ำว
“อิหร่ำนสั่งซื้อสำรให้ควำมหวำน 720,000 ตัน

ในปี 2017/18” ISO กล่ำว
ซึง่โรงงำนน�ำ้ตำลในอนิเดยีก�ำลงัดิน้รนเพือ่ส่งออก

ส่วนเกินไปยังประเทศอื่นๆ จนกระทั่งเมื่อไม่นำนมำนี้
พวกเขำกลับมำลงนำมในสัญญำส่งออกเน่ืองจำกกำร
ฟื้นตัวของรำคำและค่ำเงินรูปีที่อ่อนตัวลงท�ำให้ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงรำคำในประเทศและต่ำงประเทศลดลง 
เป็นอย่ำงมำก

“โรงงำนส่งออกน�้ำตำลประมำณ 1 ล้ำนตันจำก 
1.8 ล้ำนตัน หดตัวลงเพื่อกำรส่งออกในปี 2018/19” 
ผู้ส่งออกรำยแรกของเมืองมุมไบ กล่ำว

ซึ่งอินเดียตั้งเป้ำที่จะผลิตน�้ำตำลส่วนเกินในปีที่
สองติดต่อกัน ในปี 2018/19 ซึ่งสร้ำงแรงกดดันให้
กับโรงงำนส่งออกในกำรจ่ำยเงินให้กับเกษตรกร

the sweetener.

Iran could import as much as 400,000 

tonnes of raw sugar from India in 2019 as its 

local production is not enough to fulfill the 

demand, he said.

“Cargill, Bunge and other global traders  

have halted food supply deals with Iran because  

the new U.S. sanctions have disrupted the  

banking systems used to settle payments” 

industry and Iranian government sources said 

in December.

“Iran is paying a premium of as much as $7 

per ton compared to other buyers as traders are  

anticipating a risk of a delay in payments” said a 

third source, also based in Mumbai, who did not 

want to be identified because of the sensitive 

nature of the U.S. sanctions.

The exports will help reduce swelling sugar 

inventories in India, the world’s second-biggest 

sugar producer, but could weigh on global prices 

that have risen 8.9 percent so far in 2019 to 13.1 

cents per pound as of February.

During the last round of U.S. sanctions that 

ended in 2015, India was one of the few countries 

that continued to trade with Iran.

“Iran is expected to import 535,000 tonnes 

of sugar in the 2018/19 marketing year ending 

on Sept. 30, according to the International Sugar 

Organization (ISO). The country’s demand of 

2.54 million tonnes outpaces production of 

around 2 million tonnes” the ISO said.

“Iran bought 720,000 tonnes of the  

sweetener in 2017/18” the ISO said.

Indian sugar mills were struggling to export 

a domestic surplus until recently. However, they 

have resumed signing export contracts as a 

recovery in global prices and a softening rupee 

narrowed the difference between local and 

overseas prices, dealers said.

“Mills have shipped around 1 million tonnes 

of sugar out of 1.8 million tonnes contracted for  

exports so far in 2018/19” said the first Mumbai- 

based exporter.

India is set to produce a sugar surplus for 

the second straight year in 2018/19, putting 

pressure on mills to export so they can make 

payments to farmers.

ผู้ ค้าอินเดียจะส่งออกน�้าตาลทรายดิบไปยังประเทศอิหร่าน ส�าหรับการส่งมอบในเดือน 
มีนาคมและเมษายนนี้ โดยแหล่งการค้าของอินเดียทั้ง 5 แห่ง กล่าวว่า “เป็นครั้งแรก

ในระยะเวลากว่า 5 ปีที่ประเทศอินเดียได้ส่งออกน�้าตาลทรายดิบไปยังเตหะราน เนื่องจาก
อิหร่านพยายามดิ้นรนเพื่อจัดหาเสบียงอาหารภายใต้การคว�่าบาตรของสหรัฐฯ

Iran Buys Indian Raw 
Sugar for The First 
Time in 5 Years 
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อุ ตสาหกรรมน�า้ตาลในแอฟริกาใต้ได้รับแรงกดดันเพิม่มากขึน้ จากการแข่งขนัการน�า
เข้าน�า้ตาลและผลกระทบจากกการประชาสมัพันธ์ส่งเสรมิสขุภาพ หรอื HPL และ

การเก็บภาษีน�้าตาลที่เริ่มด�าเนินการในเดือนเมษายน 2561ที่ผ่านมา

Sugar Imports and Sugar Tax Major Risks to 
South Africa Industry’s Profitability

กำรเพิ่มน�ำเข้ำและภำษีน�้ำตำลแอฟริกำใต้ 
เสี่ยงต่อผลก�ำไรในอุตสำหกรรม

ข้อมลูจำกกระทรวงกำรเกษตรของสหรฐัอเมริกำ 
(USDA) แสดงให้เหน็ว่ำจำกฤดกูำล 2559/2560 และ
ฤดกูำล 2560/2561 กำรน�ำเข้ำน�ำ้ตำลในประเทศเพิม่
ขึ้น 58.3% เป็น 744,000 ตันจำก 470,000 ตันในปี 
2559/2560

จำกกำรประมำณกำรของสมำคมน�ำ้ตำลแอฟรกิำใต้ 
(SASA) ยังระบอุกีว่ำ “รำยได้ท่ีสูญเสียไปเน่ืองจำกกำร
ด�ำเนินกำรตำมภำษีน�้ำตำล ที่มีมูลค่ำประมำณ 1.3  
พันล้ำนรูปี และภำษีน�้ำตำลจะเพิ่มขึ้นจำกเดิม 5.2% 
จำกประกำศในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ซึ่งคำดว่ำจะ
ท�ำให้ปัญหำนี้รุนแรงขึ้นอีก”

ในขณะที่กำรประเมินผลกระทบของกำรน�ำเข้ำ
และภำษีน�้ำตำลท่ีมีต่อกำรจ้ำงงำนของสมำคมผู้ปลูก
อ้อยในแอฟริกำใต้ได้ประเมินว่ำ “ภำษีน�้ำตำลน่ำจะ
ส่งผลกระทบไปยังผู้คนรำวๆ 10,000 คน ที่อำจจะ
ตกงำน ในระดับต้นของห่วงโซ่มูลค่ำน�้ำตำลตัวเลขนี้
เป็นแบบอนรัุกษ์นยิม เนือ่งจำกไม่นบัรวมผลกระทบต่อ 
กำรสญูเสียงำนในอตุสำหกรรมกำรสแีละเคร่ืองดืม่ เป็น
ที่น่ำสังเกตว่ำอุตสำหกรรมน�้ำตำลมีพนักงำนประมำณ 
350,000 คน”

ข้อมลูน�ำเข้ำและส่งออกรำยเดอืนล่ำสดุจำก South 
Africa Revenue Services (SARS) ระบุว่ำ “กำรน�ำเข้ำ 
น�้ำตำลจำกอินเดียเพ่ิมขึ้นอย่ำงมำกในช่วงไม่กี่เดือนที่
ผ่ำนมำ รฐับำลอนิเดยีเสนอให้ผูผ้ลติน�ำ้ตำลคนืเงนิ 150 
ดอลล่ำร์สหรฐัฯต่อตัน หรือให้เงนิสนับสนุนกำรส่งออก
น�้ำตำล ซึ่งกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือกำรทุ่มตลำด
ในครั้งนี้ ท�ำให้น�้ำตำลของอินเดียมีกำรแข่งขันในตลำด
โลกสงูขึน้จำกเดมิ จงึกดดนัรำคำ ส่งผลให้มกีำรกดดนั
ด้ำนรำคำเพิ่มมำกขึ้นไปด้วย กำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ดงักล่ำวนี ้ท�ำให้ประเทศบรำซลิ ทีเ่ป็นผูผ้ลิตน�ำ้ตำลรำย
ใหญ่ที่สุดของโลก) และออสเตรเลียน�ำเร่ืองร้องเรียน
ต่ออินเดียไปยังองค์กำรกำรค้ำโลก หรือ WTO”

กำรน�ำภำษีน�้ำตำลมำใช้สร้ำงส่งผลกระทบต่อ
กำรท�ำก�ำไรของอุตสำหกรรมในประเทศ อีกทั้งแหล่ง
อุตสำหกรรมยังระบุด้วยว่ำ “กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับ
ภำษนี�ำ้ตำลในเดอืนเมษำยน 2018 ทีผ่่ำนมำ ได้น�ำผล
ไปสูผู่ผ้ลติอำหำรในท้องถิน่ท�ำให้มกีำรใช้น�ำ้ตำลน้อยลง” 
ข้อมลูจำกสมำคมน�ำ้ตำลแอฟริกำใต้ (SASA) ระบุอกีว่ำ 
“ยอดขำยน�้ำตำลในประเทศลดลง 83.5% เหลือเพียง 
293,397 ตันในฤดูกำล 2018/19 จำก 538,354 ตัน
ในฤดกูำลก่อนหน้ำนี ้เนือ่งจำกผูผ้ลติเครือ่งดืม่เลอืกใช้

T 
he South African sugar industry has 
come under increased pressure from 

import competition and the effects of the 
Health Promotion Levy (HPL) (the sugar 
tax) implemented in April 2018. 

Data from the United States Department of 
Agriculture (USDA), shows that from the 2015/16 
season and the 2016/17 season, sugar imports 
increased by 58.3% to 744 000 tonnes from 470 
000 tonnes in 2015/16. 

Estimates from the South African Sugar  
Association (SASA) also indicate that “the revenue  
lost since the implementation of the sugar tax 
is approximately R1.3 billion. The 5.2% increase 
in the sugar tax announced in February 2019 is  
expected to further exacerbate this problem.”

While it is difficult to quantify the impact 
of imports and the sugar tax on employment, 
the South African Cane Growers Association 
estimates that “the sugar tax is likely to lead to 
approximately 10 000 people losing their jobs in 
the primary level of the sugar value chain. This 
figure is conservative as it does not include the 
impact on job losses in the milling and beverage  
industries. It is worth noting that the sugar industry  
employs approximately 350 000 people.”

Recent monthly trade data from the South 
African Revenue Services (SARS) indicate  
that “sugar imports from India have increased  
substantially in recent months. The Indian  
government offers its sugar producers a  
USD150/tonne rebate or subsidy on sugar  
exports This unfair practice or dumping, makes  
the Indian sugar competitive in the global  
market thus depressing global prices. This  
unfair practice has prompted Brazil (world’s  
largest sugar producer) and Australia to  
bring a formal dispute complaint against India  
at the World Trade Organisation (WTO).”

The adoption of the sugar tax is also  
affecting the profitability of the local industry  
and industry sources indicate that “the  
implementation of the sugar tax in April 2018 
has led to local food manufacturers using 
less sugar.” Data from South African Sugar  
Association (SASA) indicate that “domestic sales 
of sugar decreased by 83.5% to 293 397 tonnes 
in the 2018/19 season from 538 354 tonnes the 
previous season as beverage manufacturers  
opted for chemical sweeteners as a result of  
sugar tax induced rise in domestic sugar prices.”

A closer look at South Africa’s export data 
shows that in the 2017/18 season sugar exports 
increased by 54.5% to 1.2 million tonnes. As 
shown in Figure 1 below, the proportion of South  
Africa’s exports to domestic production increased  
from 13.6% in the 2016/17 season to 37.3% in the 
2017/18 season. 

Should the South African government not 
take further steps to protect the local market; 
the domestic market will come under renewed 
pressure from sugar imports from India.

The industry has called for the tariff to be 
increased from R4 500/tonne to approximately 
R7 000/tonne.

The increasing imports and the sugar tax are  
the main downside risks for the profitability of the  
sector in the short to medium term. These risks 
can be mitigated by an adequate protection 
through tariffs and investing on alternative uses 
of sugarcane such as ethanol production. The 
global sugar market is distorted by production 
and export subsidies which create an oversupply 
of sugar. In addition, almost all countries have 
tariff protection which protects their domestic 
sugar industries.   

สำรให้ควำมหวำนน้อยลง ซึง่เป็นผลมำจำกภำษนี�ำ้ตำล
และรำคำน�้ำตำลในประเทศที่สูงขึ้น”

และจำกข้อมูลกำรส่งออกของแอฟริกำใต้แสดง
ให้เห็นว่ำในปี 2560/2561 กำรส่งออกน�้ำตำลของ
ฤดูกำลนี้เพิ่มขึ้นเป็น 54.5% อยู่ที่ประมำณ 1.2 ล้ำน
ตนั รวมถงึสดัส่วนของกำรส่งออกน�ำ้ตำลไปยงักำรผลติ
ในประเทศเพิม่ขึน้จำก 13.6% ในฤดกูำล 2559/2560 
เป็น 37.3% ในฤดูกำล 2560/2561

ดังนั้นหำกรัฐบำลแอฟริกำใต้ไม่ด�ำเนินกำรใดๆ 
เพื่อปกป้องตลำดท้องถิ่น จะท�ำให้ตลำดในประเทศถูก
กดดันจำกกำรน�ำเข้ำน�้ำตำลจำกอินเดีย

ท�ำให้ภำคอุตสำหกรรมมีกำรเรียกร้องให้มีกำร
เพิ่มอัตรำภำษีจำก R4500 ต่อตัน เป็นประมำณ 
R7000 ต่อตัน

โดยกำรน�ำเข้ำและภำษีน�ำ้ตำลทีเ่พิม่มำกขึน้ เป็น
ควำมเสี่ยงส�ำคัญที่จะท�ำให้ก�ำไรของภำคอุตสำหกรรม
ลดลง ซึ่งควำมเสี่ยงเหล่ำนี้สำมำรถลดลงได้ด้วยกำร
สร้ำงมำตรกำรป้องกันทำงด้ำนภำษีน�้ำตำล และกำร
ลงทุนในกำรใช้อ้อยทำงเลือก เช่น กำรผลิตเอทำนอล 
อีกทั้งตลำดน�้ำตำลโลกยังถูกบิดเบือนจำกกำรอุดหนุน
กำรผลิต และกำรส่งออกซึ่งก่อให้เกิดภำวะน�้ำตำลล้น
ตลำด จึงท�ำให้ในขณะนี้เกือบทุกประเทศมีมำตรกำร
ป้องกันภำษทีีช่่วยปกป้องอตุสำหกรรมน�ำ้ตำลในประเทศ
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แสดงผล MA, CV, % Fine และจํานวนผลึกอยา่งต่อเนื�อง

Europe

กว่า 112 เครื�องไดร้บัการยอมรบัจากโรงงานนํ�าตาลทั�วโลก

Color Analyzer

การติดตั�งกว่า 84 เครื�องรว่มกบัสายพานทกุประเภท!

Colobserver

for Consistent Sugar Production

www.dnstechno.com  

Exclusive agent in Thailand

Detection of NC

Real Time Measurement of

Crystal Growth
and 

วิเคราะหแ์ละแสดงผลคา่สี IU สาํหรบัการผลติแตล่ะหมอ้ปั�น

ทาํการวิเคราะหอ์ยา่งตอ่เนื�องแบบเรียลไทม ์

เพื�อความสามารถในการตดิตามการผลติสงูสดู

ฟังกช์ั �นการสืบกลบัขอ้มลูอยา่งเต็มรปูแบบตลอดปีการผลติ

C Massecuite
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ไทยสร้ำงต้นแบบชุมชนไร้ควัน รักษำ
สิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน
Smog-Free Community to Save Environment 
and Mobilize Sustainable Agriculture

นำยสมชัย กิจเจริญรุงโรจน์ รองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดตำก เผยว่ำ “จังหวัดตำกส่งเสริมกำรปลูกอ้อย
ให้กบัประชำชนในหลำยพืน้ที ่ให้เป็นอำชพีกสกิรรมที่
ช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิต ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ของจังหวัดในอ�ำเภอแม่สอดที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ปลูกอ้อยเป็นพืชพลังงำน และมีนโยบำยส่งเสริมให้
เกษตรกรตัดอ้อยสด งดกำรเผำไหม้อ้อย โดยกำร
ท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนท้องถิ่น โรงงำน ชุมชน และ
พี่น้องเกษตรกรชำวไร่อ้อย ตลอดจนกำรบังคับใช้
กฎหมำย ให้ทำงอ�ำเภอรวมถึงผูใ้หญ่บ้ำน กวดขนัดแูล
พ้ืนที่กำรเกษตรอย่ำงเข้มข้น ซึ่งได้รับควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดีจำกเกษตรกร ส่งผลให้ขณะนี้พื้นที่อ�ำเภอ
แม่สอดตดัอ้อยสดสะอำดเข้ำหีบแล้วกว่ำ 98%”

ด้ำน นำยชัยพฤกติ์ เชียรธำนรักษ์ นำยอ�ำเภอ
แม่สอด ชีแ้จงเพิม่เติมว่ำ “กำรสร้ำงทศันคต ิควำมเข้ำใจ  
และก�ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันของคนในพื้นที่แม่สอด
ท่ีต้องกำรชุมชนที่สะอำด ปลอดภัย แม้จะมีโรงงำน
อุตสำหกรรมมำตั้งอยู่ จึงเกิดควำมร่วมมืออย่ำง
จริงจังท่ีจะท�ำให้อ�ำเภอแม่สอดเป็นแหล่งเกษตรกรรม 
ที่สะอำด และไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม”

ในส่วนของผูน้�ำชมุชน และชำวบ้ำนอ�ำเภอแม่สอด
กม็คีวำมคดิเหน็ท่ีตรงกบัหน่วยงำนภำครฐั และเอกชน
ในกำรด�ำเนนิโครงกำร ซึง่นำยนพพร อุปรี ผูน้�ำชมุชน

และชำวไร่อ้อยในต�ำบลแม่กำษำ อ�ำเภอแม่สอด หน่ึงใน 
ชำวไร่อ้อยต้นแบบท่ีให้ควำมส�ำคัญกับกำรตัดอ้อยสด 
ได้ร่วมรณรงค์สนับสนุนนโยบำยภำครัฐเพื่อให้มีกำร
ตัดอ้อยสดสะอำดในหมู่บ้ำน และยังได้น�ำองค์ควำมรู้
เกีย่วกบักำรท�ำไร่อ้อยสมยัใหม่มำปรบัใช้ในพืน้ทีไ่ร่อ้อย
กว่ำ 300 ไร่ของตน รวมถึงยังได้ถ่ำยทอดแนวทำงให้
กับคนในหมู่บ้ำนอีกด้วย

ทัง้นีน้ำยนพพร กล่ำวว่ำ “ตัง้แต่ท�ำไร่อ้อยมำกว่ำ 
10 ปี ผมตดัอ้อยสดมำตลอด ไม่เคยคิดทีจ่ะเผำ ก่อน
หน้ำนีเ้คยใช้แรงงำนคนตัด แต่หลำยปีมำน้ีได้เปลีย่นมำ
ใช้รถตดัแทนหลงัจำกได้รับกำรสนบัสนนุจำกโรงงำนใน
กำรแก้ปัญหำขำดแคลนแรงงำน ซึง่ท�ำให้สำมำรถตัดอ้อย
ได้สะดวกรวดเร็ว ได้อ้อยท่ีน�ำ้หนกัด ีหน้ำดินไม่เสยีหำย 
สำมำรถรกัษำควำมช้ืนของดินไว้ได้ และทีส่�ำคัญพ่ีน้อง
ในชมุชนของเรำกจ็ะมสีขุภำวะทีด่ ี อยูใ่นสิง่แวดล้อม 
ทีด่ ีท�ำเกษตรกรกรรมกนัต่อไปได้อย่ำงยัง่ยนื หลำยคน
อำจมองว่ำกำรเผำอ้อยอำจจะท�ำให้เกบ็เกีย่วได้รวดเรว็
และลดค่ำใช้จ่ำยได้ แต่อันท่ีจริงแล้วกำรเผำอ้อยม ี
ผลเสียมำกกว่ำ แทบไม่ได้ช่วยลดต้นทนุเลย เพรำะเมือ่
เผำเสรจ็แล้วจะมค่ีำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรงุรกัษำดนิตำมมำอกี
มำก ในฐำนะผูน้�ำชมุชนผมกพ็ยำยำมสร้ำงควำมเข้ำใจที่
ถกูต้องให้กบัพ่ีน้องชำวไร่มำโดยตลอด”

เช่นเดยีวกบันำยสมทรง เฮงิโม ชำวไร่อ้อยทีป่ลูก

วิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราบ

และตัดอ้อยโดยใช้แรงงำนตัดมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 
จนถงึปัจจบุนักย็งัคงใช้แรงงำนในกำรตดัอ้อย 30 กว่ำไร่ 
มำโดยตลอด ได้กล่ำว่ำ “ผมตดัอ้อยสดมำตลอด ไม่เคย 
เผำเลยซึ่งกำรตัดอ้อยสดก็ดีต่อสุขภำพของตัวเองและ
คนอื่นๆ ในชุมชน รำคำก็ดีกว่ำ แถมใบอ้อยที่เหลือ
ในแปลงหลังจำกตัดแล้ว ก็ยังช่วยรักษำหน้ำดิน และ
เมือ่ย่อยสลำยแล้วก็จะกลำยเป็นปุย๋บ�ำรุงดินด้วย ช่วย
ลดต้นทุนค่ำบ�ำรุงดินและช่วยก�ำจัดวัชพืชลงได้มำก 
หลำยคนบอกว่ำอ้อยสดตดัยำก แต่ผมมองว่ำไม่ต่ำงกัน  
อ้อยไฟไหม้จะเหนียว มีฝุ่นฟุ้ง ไม่ได้ตัดง่ำย และที่
ส�ำคัญตัดอ้อยสดหรือเผำ แรงงำนก็คิดรำคำค่ำตัด 
เท่ำกัน แต่อ้อยที่ตัดสดจะได้รำคำดีกว่ำ ผมจึงอยำก
ให้พี่น้องชำวไร่อ้อยทุกคนหันมำตัดอ้อยสดกัน เพรำะ
ดต่ีอสขุภำพของทกุคนในชมุชน ทัง้ยงัประหยดัและได้
รำคำดีกว่ำด้วย”

แม้แต่ชำวไร่อ้อยรุ่นใหม่อย่ำงนำยณฐัพงศ์ พลูเพิม่ 
ก็ยังมีกำรปรับรูปแบบแปลงอ้อยกว่ำ 80 ไร่ของตนให้
เหมำะสมกบักำรเกบ็เกีย่วด้วยรถตดั ได้เปิดเผยว่ำ “ผม
ท�ำไร่อ้อยมำ 8 ปีแล้ว ไม่เคยเผำ และได้ผลผลิตที่สด
น�ำ้หนกัดมีำตลอด ส่วนหนึง่เป็นเพรำะโรงงำนทีร่บัซือ้
อ้อยได้เข้ำมำช่วยเหลอืหลำยๆ อย่ำง ทัง้ปัจจัยกำรผลิต 

จ   ากความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนของชาวอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลายเป็น
แรงขับเคลื่อนในการสร้าง “ต้นแบบชุมชนไร้ควัน” ขนาดใหญ่ ที่ช่วยส่งเสริมการท�าเกษตรแบบ

ยั่งยืน รณรงค์ให้เกษตรกรชาวไร่ตัดออยสดเข้าหีบส่งให้กับโรงงาน  เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยเผาไหม้ สาเหตุ
หนึ่งที่ท�าให้เกิดมลพิษทางอากาศ อีกท้ังยังช่วยเพิ่มมูลค่าของอ้อย และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ผลิตพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
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ขณะที ่นำยสมคดิ แจ่มจ�ำรัส ผูจั้ดกำรอำวโุสฝ่ำยไร่ 
โรงงำนแม่สอดพลังงำนสะอำด กล่ำวว่ำ “ส�ำหรบักำรส่ง
เสริมกำรปลกูอ้อยในพืน้ทีอ่�ำเภอแม่สอด มวีตัถปุระสงค์ 
เพือ่เป็นวตัถดุบิในกำรผลิตพลงังำนทดแทน ซึง่สอดคล้อง 
กับแผนแม่บทกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่ตำว และได้
มีกำรจัดตั้งโรงงำนผลิตเอทำนอล เพื่อน�ำวัตถุดิบ
อ้อยเข้ำสู ่กระบวนกำรผลิตพลังงำนทดแทนเป็น 
เอทำนอลที่มีควำมบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 นอกจำกนั้น 
ยังมีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกชำนอ้อย ซึ่งเป็นกำรน�ำเอำ
ผลพลอยได้จำกกำรผลติกลบัมำใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ
ในรปูแบบของเชือ้เพลงิท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยม ี
เป้ำหมำยในกำรผลติเอทำนอล ภำยใต้กำรด�ำเนนิงำนโดย 
บริษทั แม่สอดพลงังำนสะอำด จ�ำกัด ในปัจจุบันมอีตัรำ
กำรผลติเอทำนอล 240,000 ลติรต่อวัน สำมำรถรองรับ
ผลผลติอ้อยในพืน้ทีไ่ด้ปรมิำณ 700,000 ตนัต่อปี และ
โรงงำนฯ ได้ด�ำเนนิกำรส่งเสรมิกำรปลูกอ้อย และกำร
ตัดอ้อยสดมำตลอดระยะเวลำกว่ำ 10 ปี ด้วยกำรน�ำ
เทคโนโลยแีละกำรจดักำรในไร่อ้อยมำใช้อย่ำงเป็นระบบ
ให้เหมำะสมกับศักยภำพของท้องถิ่น โดยเฉพำะกำร 
ส่งเสรมิให้ตดัอ้อยสด อำท ิกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ละ
อบรมเรือ่งประโยชน์และวธิกีำรตดัอ้อยสดให้กบัชำวไร่ 
กำรสนับสนุนกำรใช้เครื่องจักรกำรเกษตรขนำดใหญ่ 
เช่น รถตดัอ้อย รวมถงึกำรปรับรูปแบบแปลงให้เหมำะสม 
กับรถตัด กำรตรวจวัดและติดตำมคุณภำพกำรตัด 
อ้อยสดในแปลง กำรรณรงค์และประชำสัมพนัธ์ชำวไร่
เรื่องกำรตัดอ้อยสดร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ ระดับ
จังหวัดและท้องถิ่น”

ด้ำนส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย 
(สอน.) กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นอกีภำคส่วนหนึง่
ที่ก�ำลังเร่งผลักดันมำตรกำรแก้ปัญหำกำรเผำอ้อย 
ในช่วงฤดเูกบ็เกีย่ว นำยวฤิทธิ ์วเิศษสนิธุ ์รองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย กล่ำวว่ำ “เรำได้มี
โอกำสลงมำดตู้นแบบควำมส�ำเรจ็ในกำรลดอ้อยไฟไหม้
ทีแ่ม่สอด จะเห็นได้ว่ำจำกเดมิทีพ้ื่นทีอ่�ำเภอแม่สอดเอง
ก็มีปัญหำเรื่องกำรเผำอ้อยเพื่อเก็บเก่ียว แต่วันนี้ทุก 
ภำคส่วนสำมำรถจดักำรแก้ไขปัญหำให้ลดลงได้แล้ว สิง่ที่
เหน็ได้ชัดคอืควำมร่วมมอืทัง้จำกฝ่ังภำครฐั ภำคเอกชน 
ภำคสงัคมและชุมชน สะท้อนให้เหน็ว่ำไม่มอีะไรทีเ่ป็นไป
ไม่ได้หำกทกุคนร่วมมอืกันอย่ำงเข้มแขง็ แม้ท่ีแม่สอดจะ
ยงัมจี�ำนวนอ้อยไม่มำกนักเม่ือเปรยีบเทียบกบัพืน้ทีอ่ืน่ๆ 
แต่เรำเชือ่ว่ำเกษตรกรชำวไร่อ้อยเหน็ควำมส�ำคญัร่วมกนั 
ในเรือ่งกำรงดเผำอ้อย ส่วนหนึง่มำจำกกำรกระตุน้ของ 

กำรก�ำจดัศตัรพูชื กำรเกบ็เกีย่ว และอปุกรณ์เครือ่งจกัร
ต่ำงๆ ทำงโรงงำนได้เข้ำมำให้ค�ำแนะน�ำอยูเ่สมอและยงั
ช่วยปรับแปลงอ้อยทั้งหมดของผมให้สำมำรถใช้รถตัด
ได้ ท�ำให้ช่วยประหยัดต้นทุน ประหยัดแรงงำน และ
ไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องเผำไร่เพื่อเก็บเก่ียว ปัญหำเรื่อง
มลพิษจำกกำรเผำอ้อยจึงไม่มี ผมรู้สึกภูมิใจมำกที่ได้
ช่วยชุมชนลดมลพิษฝุ่นควัน”

ฝ่ำยโรงงำนทีส่่งเสรมิควำมรู ้ ช้ีแจงถึงผลกระทบ และ
อีกฝ่ำยหนึ่งที่ส�ำคัญคือหน่วยงำนภำครัฐ ที่ได้เข้ำมำ
ก�ำหนดมำตรกำรควบคมุทีชั่ดเจนและเคร่งครดั ท้ังน้ี 
ทำง สอน. จะน�ำเอำแนวทำงของแม่สอดโมเดลไปปรบัใช้ 
ในอตุสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำลทรำยของไทย เพ่ือช่วย
ลดปัญหำอ้อยไฟไหม้ และสร้ำงควำมย่ังยนืให้กับพีน้่อง
เกษตรกรต่อไป”

จำกควำมร่วมมอืในกำรผลกัดนั เพือ่พฒันำโครงกำร
ดงักล่ำวของทัง้ภำครัฐ ภำคเอกชน และคนในชมุชน ส่งผล 
ให้ในปัจจุบันพ้ืนที่ในอ�ำเภอแม่สอดสำมำรถลดอัตรำ
อ้อยเผำไหม้ได้เกือบทัง้หมด เพ่ิมอตัรำกำรตดัอ้อยสด 
ส่งเข้ำสู่โรงงำนได้ถึง 98% กลำยเป็นแหล่งวัตถุดิบ
หลักที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอล พลังงำนทดแทนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคนในชุมชน.

The Deputy Governor of Tak Province 

Mr. Somchai Kitcharoenrungroj said that Tak’s 

public officials encouraged local people to 

plant sugar cane as it helped them improve 

life quality, their communities, society and 

economy of the Mae Sod which is considered  

Thailand’s special economic zone. The policy of  

the province urges cutting fresh sugar cane  

instead of burning it. The activity is recommended  

to be carried out by planters themselves with  

cooperation of local organizations, factories and  

communities apart from strict law enforcement.  

The policy was well complied by sugar cane 

planters and farm owners, resulting in extraction  

of over 98% fresh sugar cane.

Mae Sod District Chief Mr. Chaiyapruek 

Chienthanrak added that creating good attitude,  

understanding and setting goals between 

public officials and local people in Mae Sod 

were crucial for clean and safe communities. 

Despite many factories in the area, strong  

cooperation of the people contributes to clean  

and environmentally-friendly agricultural zones  

of Mae Sod.

Local community’s leaders and people in  

Mae Sod also agree with the initiative proposed  

by the public and private organizations. Mr.  

Nopporn Oobpri, a local community’s leader 

and sugar cane planter in Mae Kasa of Mae Sod, 

campaigned with public officials for cutting  

fresh sugar cane, as well. He also adapted new 

knowledge on sugar cane plantation for his 

300-Rai sugar cane farm besides passing it 

on to his community’s members.

“Since I started the sugar cane farm 10 

years ago, I have cut the cane without thinking  

of burning the farm at all. Formerly, I hired 

workers to do for me, but I have lately changed  

to a sugar cane harvester thanks to support 

of a factory following labor shortage. The  

harvester works faster. We got good weight 

of cut sugar cane. Soil surface is not damaged 

and maintains humidity. More importantly, 

our community members are happy because 

they live in good environment and work in a 

sustainable way. Many people may view that 

burning sugar cane farm to collect all products  

is faster and more cost-saving, but it is actually  

F  ollowing cooperation to develop economic  

areas of local people in Mae Sod, Tak  

Province, a big “Smog - free” community has been  

mobilized to promote sustainable agriculture 

and encourage sugar cane planters to cut their 

product rather than burn it. Doing so will add 

more value to sugar cane and make Thailand 

outstanding as a country of clean energy 

production.

โรงงานแม่สอดพลังงานสะอาด 
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worse because it does not reduce capital for 

sugar cane plantation. After burning a farm,  

owners will have to pay more for soil nourishment.  

As a local community’s leader, I tried hard to 

create good understanding about the issue 

among sugar cane planters and farm owners,” 

said Mr. Nopporn.

Likewise, Mr. Somsong Herngmo, a sugar  

cane planter who has cut all sugar cane in 

his farm since 2007, added that he had never 

burned the farm and cutting sugar cane was 

a healthy solution for himself and others. The 

price of cut sugar cane is even better. Also, 

sugar cane leaves which are left on the soil 

after cutting will serve as natural fertilizer to 

maintain good quality of the soil. Doing so 

will reduce cost of soil nourishment and weed 

eradication. Many people think that fresh sugar  

cane is difficult to cut, but Mr. Somsong has a 

different view as he thinks that burned sugar  

cane is tough and dusty. More importantly,  

either cut or burned sugar cane requires 

similar labor costs. However, cut sugar cane 

yields higher price. As a result, he would like 

local planters to cut sugar cane rather than 

burn it as it is healthy, economical and value- 

for-money.

Even a sugar cane farm owner of the new 

generation like Mr. Natthaphong Phulperm 

uses a sugar cane harvester. “I have done sugar  

cane plantation for 8 years already. I never 

burned it and got fresh sugar cane with good 

weight. Also, it is because many factories helped  

me in terms of production, pest killing, harvesting  

and equipment. They gave me suggestion and  

tried to make my farm convenient for a harvester.  

This is cost-and-labor saving and I do not need  

to burn my farm to harvest sugar cane, so  

there is no pollution  

and I am proud to help  

protect the environment  

in the area,” reported  

Mr. Natthaphong.

Mr. Somkid Jaemjamrat, a senior manager  

of the Farming Department of Mae Sod Clean 

Energy Factory, said that sugar cane planted 

in Mae Sod was aimed to be a raw material for  

alternative energy production. This corresponds  

with a model plan to develop Mae Tao Basin. 

An ethanol production factory was already 

built in the area to transform sugar cane to an 

alternative energy of 99.5% ethanol. Besides, 

bagasse-based electrical power is generated 

as an environmentally-friendly fuel. In terms 

of ethanol production under supervision of 

Mae Sod Clean Energy Co. Ltd., 240,000 liter 

of ethanol is produced daily which facilitates  

sugar cane production of 700,000 tons per  

year in the nearby area. The factory also supports  

cutting fresh sugar cane by introducing new  

technology and effective management of sugar  

cane farms to local people. To promote cutting  

fresh sugar cane, the factory passed on the 

knowledge to local planters, organized a training  

for them, provided sugar cane harvesters for 

farm owners, monitored quality of fresh sugar 

cane and campaigned on the issue with public 

organizations working at local and provincial 

levels.

The Office of the Cane and Sugar Commission  

(OCSC) of the Ministry of Industry is another  

organization currently formulating measures  

against burning sugar cane during the harvest  

time. The Deputy Secretary General of OCSC  

Mr. Wirit Wisetsin said that the OCSC had already  

seen the success in Mae Sod which previously  

suffered from burning sugar cane during the  

harvest time. However, all organizations are at  

present able to solve the solve the problem.  

Nothing is impossible with strong cooperation  

of public and private organizations, civil societies  

and local communities. Although Mae Sod does  

not have as many areas for sugar cane plantation  

as other provinces, the OCSC believes that  

local sugar cane planters in Mae Sod are  

concerned with the consequence of burning 

sugar cane. Such concern also comes from 

factories in the area and public organizations. 

The OCSC will later use the Mae Sod model 

for the country’s cane and sugar industry for 

good life quality of all Thai farmers. 

Thanks to active cooperation of public  and 

private organizations as well as local  people,  

Mae Sod almost reduces burning of  sugar cane  

while cut sugar cane transferred  to factories is  

as high as 98%. The sugar cane has become  

a  major raw material for ethanol production,  

an alternative environmentally-friendly energy  

for all local people in the district.

ณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม ชาวไร่อ้อยรถตัด

คณะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการตัดอ้อยสด 100%

กระบวนการตัดอ้อยสด 100% โดยใช้รถตัดและการใช้คนตัด
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บทสรุป 1 ปีเต็ม หลังไทย “ลอยตัวรำคำน�้ำตำล”
1 Year in A Nutshell After Thailand
‘Floated Sugar Prices’

สำเหตขุองกำรตัง้ข้อฟ้องร้องในครัง้น้ีเน่ืองจำกบรำซลิมคีวำมกงัวลเกีย่วกบักำร
แก้ไข พรบ. อ้อยและน�้ำตำลทรำย ปี 2557 ของประเทศไทย ในกำรก�ำหนดระบบ
โควต้ำของน�้ำตำล ซึ่งได้จัดแบ่งเป็น โควตำ ก. (น�้ำตำลส�ำหรับบริโภคในประเทศ) 
โควตำ ข. (น�ำ้ตำลดบิท่ีส่งออกโดยบรษิทัอ้อยและน�ำ้ตำลไทย) โควตำ ค. (น�ำ้ตำลดบิ 
หรือน�้ำตำลทรำยที่ส่งออกโดยโรงงำนน�้ำตำล) ที่มีกำรก�ำหนดทั้งปริมำณและรำคำ 
รวมถึงโครงกำรช่วยเหลือชำวไร่ ด้วยกำรก�ำหนดรำคำรับซื้ออ้อย และกำรใช้เงิน
กองทุนอ้อยและน�้ำตำล เป็นกำรจูงใจให้เกษตรกรหันมำปลูกอ้อยมำกยิ่งขึ้น

ซึง่นำยสมชำย หำญหริญั ผูช่้วยรัฐมนตรว่ีำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม รกัษำกำร 
แทนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม ได้กล่ำวว่ำ “กลไกรำคำน�้ำตำลใน
ประเทศจะอ้ำงอิงตำมรำคำตลำดโลก ซึ่งจะแข่งขันกันตำมควำมเป็นจริง เป็นกำร
ส่งสัญญำณว่ำไทยมีเจตนำในกำรพยำยำมปรับโครงสร้ำงอ้อยและน�้ำตำลทรำย  
และแสดงบทบำทให้โลกเห็นว่ำ ไทยยอมรับในกติกำกำรแข่งขันโลก ควบคู่ไปกับ
กำรแก้ พ.ร.บ. อ้อยและน�้ำตำลทรำย พ.ศ. … ซึ่งเมื่อกฎหมำยเสร็จ บวกกับกำร
ปรับโครงสร้ำงอ้อยฯ ทั้ง 2 ส่วนถึงจุดที่ปฏิบัติได้จนสอดรับกัน อุตสำหกรรมอ้อย
และน�้ำตำลทรำยไทยระบบจะสมบูรณ์”

นอกจำกนีผู้้น�ำของสหพนัธ์ชำวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมำคมชำวไร่อ้อย 
ยังได้ให้ข้อมูลด้วยว่ำ “ขณะนี้รำคำน�้ำตำลในตลำดโลกอยู่ในช่วงขำลง ท�ำให้รำคำ
น�้ำตำลทรำยขำยปลีกไทยปรับตัวลดลงตำมไปด้วย ประมำณ 1 บำท แต่ก็ถือว่ำ
อยู่ในสถำนกำรณ์ที่ยังทรงตัว ท�ำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์โดยตรง เช่นเดียวกัน
กับอุตสำหกรรมที่ใช้น�้ำตำลเป็นวัตถุดิบอย่ำง อุตสำหกรรมน�้ำดื่ม อุตสำหกรรม
อำหำร/เบเกอรี่ ถึงแม้ว่ำระบบกำรแบ่งปันผลประโยชน์ของเกษตรกรชำวไร่จะ 

ยั  
 
งคงเป็นเรือ่งราวทีน่่าสนใจไม่น้อยกบักรณทีีบ่ราซลิมกีารยืน่ฟ้องประเทศไทย
ต่อองค์กรการค้าโลก หรอื WTO เพือ่หารอืเรือ่งนโยบายการส่งออกน�า้ตาล

ในลักษณะที่ขัดกับข้อตกลงของ WTO เม่ือปี 2559 ที่ผ่านมา สร้างความ
กดดันให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ท�าให้รัฐบาลไทยต้องหาวิธีแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าว โดยการแก้ไขกฏหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้าตาลทราย ด้วยการประกาศลอยตัวราคาน�้าตาล และยกเลิกน�้าตาล 
ออกจากบัญชีสินค้าควบคุม 

อยู่ที่ 70 : 30 ก็ยังคงได้รับผลกระทบท�ำให้รำยได้ลดลงจำกรำคำขำยน�้ำตำลที่
ลดลง ในขณะที่ต้นทุนยังเท่ำเดิม ซึ่งชำวไร่อ้อยเองก็ต้องยอมรับกติกำและกลไกที่
มันได้ขับเคลื่อนไป” นำยนรำธิป อนันตสุขกล่ำว

อย่ำงไรกต็ำมกำรประกำศลอยตวัรำคำน�ำ้ตำลกว่ำ 1 ปีทีผ่่ำนมำของประเทศไทย 
นบัว่ำเป็นผลดแีละประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงมำก เพรำะในขณะนีบ้รำซลิได้ระงบั
กำรยืน่ขอตัง้ผูพ้พิำกษำ (Panel) เพือ่พจิำรณำเรือ่งนีไ้ปแล้ว (เมือ่วนัท่ี 30 มนีำคม 
2561) เนื่องจำกพอใจกำรแก้ไขปัญหำทั้งกำรปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรมอ้อยและ
น�้ำตำลทรำย โดยให้ลอยตัวรำคำน�้ำตำลทรำยเป็นไปตำมกลไกตลำด ยกเลิกกำร
ก�ำหนดโควตำน�้ำตำลทรำย และให้มีกำรส�ำรองน�้ำตำลทรำยตำมปริมำณส�ำรองที่
ก�ำหนด (Reserve Stock) เพ่ือให้เพียงพอต่อกำรบริโภคภำยในประเทศ ซึ่งถือ
เป็นกำรแก้ไขที่สอดคล้องตำมข้อตกลง WTO 

ซึง่แน่นอนว่ำกำรลอยตวัรำคำน�ำ้ตำล รวมถงึระบบและกลไกเดมิของไทยท่ีใช้
อยู่ยังไม่เข้ำที่ และอยู่ในระหว่ำงกำรปรับตัว รวมถึง พ.ร.บ. อ้อยและน�้ำตำลทรำย 
ฉบบัใหม่ ทีก่�ำลงัอยูใ่นระหว่ำงกำรแก้ไข หลงัจำกผ่ำนกำรพจิำรณำของสภำนติบิญัญตัิ
แห่งชำติ (สนช.) วำระ 1 ไปแล้ว

ประเดน็ส�ำคญัท่ียังคงต้องจบัตำมองกนัต่อไป คอื กำรก�ำหนดเร่ืองกำรแบ่งปัน 
ผลประโยชน์วัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับอ้อย เช่น กำรน�ำ “น�้ำอ้อย” ไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่นได้ เช่น เอทำนอล ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งระบบของอุตสำหกรรมอ้อยและ
น�้ำตำล ที่จำกนี้จะไม่ใด้มีเพียงกำรสร้ำงรำยได้มำกขึ้น แต่ก็จะน�ำมำสู่กำรแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ให้กับชำวไร่ด้วยหรือไม่

ด้ำนนำยสริิวทุธิ ์เสยีมภกัด ีรองประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร บรษิทั ไทยชูกำร์  
มิลเลอร์ (TSMC) กล่ำวในฐำนะประธำนคณะท�ำงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ของ 3 
สมำคมโรงงำนน�้ำตำลทรำย โดยคำดกำรณ์ว่ำในฤดูกำรผลิตปี 61/62 อ้อยเข้ำหีบ
น่ำจะมีปริมำณลดลงจำกฤดูกำรผลิตปี 60/61 จำกสภำวะทำงอำกำศที่แปรปรวน 
บวกกับกำรบริโภคน�้ำตำลที่อำจจะลดลงเล็กน้อย จำกกำรรณรงค์เร่ืองกำรดูแล
สุขภำพและที่มีกำรผลักดันเก็บภำษีควำมหวำน 

“แต่ในขณะเดียวกันก็ได้คำดกำรณ์ว่ำ supply จะมำกกว่ำ demand ส่งผล
ให้สต๊อกของโลกที่ปัจจุบันมีอยู่ 10 ล้ำนตัน จะลดลง 1-2 ล้ำนตันในปี 2563 ซึ่ง
จะส่งผลให้รำคำน�้ำตำลในตลำดโลกปรับตัวจำกเดิม แต่จะยังไม่มีผลต่อรำคำขำย
ปลีกในประเทศไทยทันที” 
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Thailand not to determine the sugar quota but allow the product to be 

reserved according to the reserve stock so that domestic consumption 

is sufficient. Such is a solution that complies with WTO’s agreement.

Of course, floating sugar prices and existing system and mechanisms  

in Thailand are not stable and in the period of adjustment. Also, the 

new act of cane and sugar is being amended upon approval of National 

Legislative Assembly of Thailand. 

Another important issue to focus is how to impose a requirement 

on sharing raw materials derived from sugar cane, namely products 

made of cane extraction like ethanol. Such products will affect the 

whole system of cane and sugar industry because it is doubtful whether  

more income will be shared among cane planters or not.

Mr. Siriwut Siemphakdee, Vice President of the Executive Board 

of TSMC, said on behalf of the chairman of the PR working group for 3 

associations of sugar factories in Thailand that he had expected that, in 

2018 and 2019, amount of extracted sugar cane would be lower than the 

one in 2017 and 2018 due to changing weather and less consumption  

of sugar under healthcare campaigns and sweets taxes. 

“At the same time, it is expected that there will be more supply 

than demand, resulting in the decrease of the current world sugar 

stock from 10 million tons to 1 or 2 million tons in 2020. Sugar prices in 

the world market will be different from today’s, but the retail price in 

Thailand will not be instantly affected,” explained Mr. Siriwut.

Mr. Siriwut also added that the associations kept analyzing  

effects after sugar prices had been floated for a year by collecting both  

negative and positive data to prepare for what would take place in the 

future. It is certain that sugar prices in the world market will be lowered 

because the amount of sugar stock is still as high as 10 million tons. At 

present, the average sugar price of London No. 5 is between 11 and 12 

cents per pound while sugar sold by factories directly enjoys stable 

prices of 17-18 Thai Baht per kilo.

According to data on extraction of sugar cane in 2018/2019,  

presented on 12 March 2019 by the Cane and Sugar Commission of  

Thailand, around 109,546,357.394 tons of sugar cane have been  

extracted, 44,759,450.764 tons of which are 

from fresh sugar cane while 64,786,906.630 tons 

belong to the burnt one. The amount is more  

than the one of the previous year if comparison 

is made at the same time.

นอกจำกนีน้ำยสริวิทุธิ ์ยงักล่ำวต่ออีกว่ำ “ผลกระทบทีเ่กดิขึน้หลงักำรลอยตวั
รำคำน�้ำตำล ทำงสมำคมอยู่ระหว่ำงประมวลผลที่ผ่ำนมำตลอด 1 ปี โดยรวบรวม
ข้อมลูเชงิบวกและลบ เพือ่เตรยีมรับมอืกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ ก่อนทีจ่ะได้รบัผลกระทบ
กนัท้ังหมด แน่นอนว่ำจะได้เหน็รำคำน�ำ้ตำลโลกทีป่รบัตวัลดลง เพรำะสต๊อกน�ำ้ตำล
ยังมีปริมำณมำกสูงถึง 10 ล้ำนตัน ซึ่งขณะนี้ London No.5 รำคำเฉลี่ยอยู่ที่ 11-12 
เซนต์/ปอนด์ ขณะทีร่ำคำน�ำ้ตำลทรำยหน้ำโรงงำนยังทรงตวั กก.ละ 17-18 บำท”

และจำกข้อมลูกำรเก็บอ้อยเข้ำหบีฤดูกำล 61/62 ในปัจจุบัน ณ. วนัที ่12 มนีำคม 
2562 ของคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย เผยให้เห็นว่ำ ในปีนี้ประเทศไทย
มีกำรเก็บอ้อยเข้ำหีบไปแล้วประมำณ 109,546,357.394 ตัน จ�ำแนกเป็นอ้อยสด
จ�ำนวน 44,759,450.764 ตัน และอ้อยไฟไหม้จ�ำนวน 64,786,906.630 ตัน  
ซึ่งมำกกว่ำปีที่แล้ว เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน.

The major reason of the lawsuit is the fact that Brazil was  

concerned with amendment of Thailand’s cane and sugar act of 2014. 

According to the act, the sugar quota requirement categorizes the 

product into three groups. The first one includes sugar for domestic 

consumption; the second is the one exported by Thailand Cane and 

Sugar Company Ltd.; the last one belongs to the sugar exported by 

Thai sugar factories. The requirement determined sugar amount and 

prices as well as projects to support sugar cane planters by set a  

purchasing price for sugar cane and introducing cane and sugar funds 

to attract Thai farmers so that they do sugar cane farming more.

Deputy Minister of Industry Mr. Somchai Hanhiran, on behalf of the 

Industry Minister, stated that Thailand’s sugar prices would refer to the 

world’s prices which allowed real-time competition. This is the sign that 

the country intends to restructure prices of cane and sugar and shows 

the world that it accepted the world’s market competition along with 

amendment of the current cane and sugar act. Once the amendment is 

completed together with the restructure of cane and sugar prices, the 

industrial system for the products concerned will be formalized. 

Besides, leaders of National Federation of Sugar Cane Planters 

and National Association of Sugar Cane Planters informed that the 

sugar price in the world’s market had dropped, thus lowering retail 

prices of sugar in Thailand to only 1 Thai Baht. However, the situation 

remains the same and consumers are enjoying the advantage as much 

as industries that use sugar as a raw material, such as drinking water, 

food and bakery. Although the rate of profit share among Thai farmers 

T  he lawsuit filed in 2016 against Thailand by Brazil to World Trade 

Organization (WTO) concerning policy on sugar export which 

contradicted the WTO’s agreement has still exerted a lot pressure on 

Thailand. To throw out the case, Thai government has to amend some 

law to facilitate restructuring of cane and sugar industry. One way to 

do so was floating sugar prices and cross out sugar from the product 

control list.

สมชาย หาญหิรัญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

is at 70: 30, their income decreases due to low selling prices of sugar 

despite remaining capital prices. This is the rule that the farmers are 

supposed to accept so that market mechanisms continue.

Nevertheless, floating of sugar prices in Thailand for over one year 

is considered beneficial and successful since Brazil, impressed with 

solution on restructuring cane and sugar industries and floating sugar 

prices according to market mechanisms, cancelled a request for the 

judge panel to consider the lawsuit on 30 March 2018. It also asked 
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คุณริค ลิว
ผู้อ�ำนวยกำรระดบัภมูภิำคเอเชยีแปซิฟิกของบอนซูโคร

Rick Lyu
Regional Director, Asia Pacific of Bonsucro
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‘บอนซูโคร’เล็งยกระดับอุตฯ 

 น�้ำตำลไทยสู่ควำมยั่งยืน
‘BONSUCRO’ Seeks to Push
Thailand’s Sugar Industry Towards 
Sustainability

แน่นอนว่าการรับรอง
มาตรฐาน คือ สิ่งจ�าเป็น

ต่อการสร้างความไว้
วางใจให้กับผู้บริโภค
ทั่วโลกต่อสินค้าและ

บริการ รวมถึงธุรกิจ
อุตสาหกรรมน�้าตาล

ด้วย  ซึ่งบอนซูโครถือ
เป็นหน่วยงานด้านการ 

รับรองคุณภาพการผลติ 
ด้วยกระบวนการที่ยั่งยืน

ของสินค้า ทราบดีว่า
แม้คุณภาพน�้าตาลของ

ไทยขึ้นชื่ออยู่แล้ว

แต่ บางครัง้ลูกค้ากย็งัขาดความมัน่ใจเนือ่งจากไม่มี
สิ่งใดรับรองคุณภาพ คุณริค ลิว ผู้อ�านวยการ

ระดบัภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกของบอนซโูคร จงึมาร่วมสนทนา
ว่า บอนซูโครจะช่วยผลักดนัอุตสาหกรรมของไทย เพือ่ให้เป็น
ทีย่อมรบัและมคีวามยัง่ยนืมากขึน้ในยคุต่อไปได้อย่างไร

คุณลิว กล่าวว่า บอนซูโครก่อต้ังข้ึนมาตั้งแต่ปี 2552 
โดยใช้ชื่อว่าโครงการริเริ่มผลิตภัณฑ์อ้อยที่ดีกว่า (Better 
Sugarcane Initiative) จากความร่วมมือขององค์กรต่างๆ 
ทีมี่แนวคดิสอดคล้องกนั และเลง็เหน็ว่าอตุสาหกรรมน�า้ตาล
จะต้องเปล่ียนไปในทางที่ดี รวมถึงมีความจ�าเป็นในการ
สร้างมาตรฐานการผลิตระดับโลก และมีหลักเกณฑ์ชัดเจน
ในการประเมินทุกสิ่งที่มีผลต่อการผลิตอ้อยและผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาจากอ้อย

ต่อมาเมื่อปี 2554 หน่วยงานน้ีเปิดตัวโครงการการ
ให้มาตรฐานการผลิต (Production Standard) ของตัว
เอง โดยเริ่มระบบการรับรองมาตรฐาน และเปลี่ยนชื่อเป็น  
บอนซูโคร จนถึงปัจจุบัน คุณลิว เล่าให้ฟังว่า ช่วงเวลา 4 ปี
หลังจากนั้น บอนซูโครยังแสดงศักยภาพในการจัดการและ
รักษาทั้งกรอบการท�างานเบื้องหลังการให้มาตรฐานและ
การผันตัวเองสู่หน่วยงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อ้อย
ระดับโลก ขณะเดียวกันก็มีส่วนท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาครั้งใหญ่ต่ออุตสาหกรรมนี้
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ก้ำวแรก “บอนซโูคร” สูบ่ทบำทผูน้�ำในอ้อยน�ำ้ตำลไทย

ส่ิงหนึง่ท่ีชีใ้ห้เห็นว่ำในปีนีบ้อนซโูครก�ำลงัก้ำวเข้ำมำมบีทบำทส�ำคญัต่อประเทศไทย
มำกขึ้น คือ กำรจัดงำนประชุมใหญ่ประจ�ำปีของหน่วยงำนเมื่อวันที่ 11-14 มีนำคม
ที่ผ่ำนมำ ภำยใต้ชื่อว่ำ สัปดำห์โลกบอนซูโคร (Bonsucro Global Week)

คณุลวิ อธบิำยถงึเหตผุลทีเ่ลอืกประเทศไทยเป็นสถำนทีจ่ดังำนว่ำ มำจำกกำร
ทีไ่ทยเป็นผูผ้ลติอ้อยชัน้น�ำชำตหินึง่ และสมำชกิของบอนซโูครจ�ำนวนมำกกม็คีวำม
เคลือ่นไหวในประเทศไทย และไทยเองยงัเปน็จดุหมำยปลำยทำงทีย่อดเยีย่มในกำร
จัดกำรประชุมครั้งนี้

“ไทยเป็นผู้ผลิตอ้อยมำกท่ีสุด 1 ใน 10 ชำติแรก ไทยยังส่งออกน�้ำตำลไป
ยังหลำยประเทศด้วย ไทยถือเป็นผู้ส่งออกหมำยเลข 1 ในเอเชียแปซิฟิกในแง่ของ
ปริมำณ และเป็นอันดับ 2 ของโลก” คุณลิว กล่ำว

นอกจำกงำนดงักล่ำว ทีผ่่ำนมำบอนซโูครคดิค้นเคร่ืองมอืต่ำงๆ ในกำรช่วยผลกัดนั 
อุตสำหกรรมนี้ของไทยให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำ อย่ำงเช่นกำรเปิดตัวแผนยกระดับไทย 
(Thai Accelerator Plan) เมือ่เดอืน ม.ีค. 2561 โดยมเีป๊ปซีโ่ค เป็นผูส้นบัสนนุหลัก
รำยหนึ่ง ซึ่งเป๊ปซี่โคเองยังจับมือกับเนสท์เล่ในกำรรับซื้อน�ำ้ตำลอ้อยทีผ่่ำนกำรผลิต
ที่ยั่งยืน และมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้ส�ำเร็จในประเทศไทยเช่นกัน

แผนกำรที่ว่ำมำนี้เกิดขึ้นหลังจำกกำรประชุมเกี่ยวกับอุตสำหกรรมน�้ำตำล
ในประเทศไทย ที่บอนซูโครเป็นผู้จัดขึ้น ซึ่งงำนนี้มีกำรพูดถึงควำมท้ำทำยหลักที่
อุตสำหกกรรมเผชิญ และมีกำรตกลงเก่ียวกับกลยุทธ์ท่ีจะแก้ปัญหำเหล่ำนี้ให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุด ส่วนโรงงำนน�้ำตำลชั้นน�ำที่เข้ำร่วมแผนกำรดังกล่ำว มีตั้งแต่
มิตรผล, ไทยรุ่งเรือง, ไทยรุ่งเรือง (สระบุรี), ขอนแก่น, กลุ่มโรงงำนน�้ำตำลเคไอ, 
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูกำร์, น�้ำตำลและอ้อยตะวันออก, น�้ำตำลเกษตร
ผล, น�้ำตำลครบุรี, ต่ำงเข้ำร่วมกำรประชุมดังกล่ำว พร้อมกับหุ้นส่วนที่หลำกหลำย
ของบอนซูโครจ�ำนวนมำก

โรงงำนน�ำ้ตำล 50% จ่อร่วมมำตรฐำนบอนซโูครปี 63

อย่ำงไรกต็ำม โรงงำนน�ำ้ตำลไทยหลำยแห่งยงัไม่ได้เป็นสมำชกิของบอนซโูคร 
แปลว่ำโรงงำนน�ำ้ตำลหลำยแห่งยงัไม่ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนกำรผลติ ถงึอย่ำงนัน้ 

อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล
ของไทย  มคีวามส�าคญัระดบั

โลกอยู ่แล้ว ผมจึงเห็นความ
ต้องการจากอุตสาหกรรมนี้ที่จะ 
เปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งสิ่งนี้
รฐับาลไทย กระทรวงอตุสาหกรรม 
สมาคมและบรษิทัโรงงานน�า้ตาล
ไทย ก็สนับสนุนอยู่แล้ว อีกทั้ง
โรงงานหลายแห่งพยายามมาก
ขึน้เรือ่ยๆ ทีจ่ะก้าวไปสูค่วามยัง่ยนื  
เ พ่ือให ้ผ ่านการรับรองจาก 
บอนซูโคร เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
และเพิ่มขีดการแข ่งขันของ 
ตัวเองให้สูงขึ้น

>> คุณริค ลิว กล่าว

โอบรับเกษตรกรรำยย่อย

โรงงำนน�้ำตำลเริ่มเกำะเทรนด์ “ควำมยั่งยืน”

กรณีที่กล่ำวมำอำจใช้ไม่ได้กับเกษตรกรรำยย่อยในไทย เน่ืองจำกกำรผลิตที่
แตกต่ำงจำกฟำร์มขนำดใหญ่ บอนซูโคร ยอมรับว่ำ สิ่งนี้เป็นเรื่องยำกในกำรน�ำ
มำตรฐำนกำรผลิตมำปรับใช้ให้เข้ำกับเกษตรกรกลุ่มนี้

ดงันัน้กำรท�ำให้วิสยัทศัน์ของบอนซโูครบรรลเุป้ำหมำย ครอบคลมุถึงเกษตรกร
และโรงงำนทุกกลุ่มอย่ำงแท้จริง บอนซูโครจึงสร้ำงมำตรฐำนใหม่ข้ึนมำ ที่มีชื่อ
เรียกว่ำ มำตรฐำนกำรผลิตส�ำหรับเกษตรกรรำยเล็ก (Production Standard for 
Smallholder Farmers)

ขณะเดียวกัน บอนซูโครยังมีเปำ้หมำยในกำรสื่อสำรให้โรงงำนทรำบว่ำผู้ซื้อ
มีควำมคำดหวังว่ำน�้ำตำลที่ผลิตมำนั้นผ่ำนกระบวนกำรท่ียั่งยืน หรือแม้แต่กำรหำ
แหล่งเงินทุนจำกสถำบันกำรเงิน และกำรหำพันธมิตรที่มีผู้เชี่ยวชำญจ�ำนวนมำก
มำช่วยให้โรงงำนน�้ำตำลและเกษตกรได้รับกำรสนับสนุนอื่นๆ ท่ีต้องกำรให้น�ำวิธี
กำรผลิตแบบยั่งยืนมำใช้

คุณลวิ เผยว่ำบอนซโูครตัง้เป้ำทีจ่ะเข้ำถึงเกษตรกร 80,000 รำยและโรงงำนน�ำ้ตำล 
20 แห่ง หรือ 50% ของโรงงำนผลิตน�้ำตำลไทย ให้ได้ภำยในปี 2563 และจะเพิ่ม
ปริมำณน�้ำตำลไทยที่ผ่ำนกำรรับรองให้มำอยู่ที่ 3 ล้ำนตัน

ยิง่ไปกว่ำน้ัน บอนซโูครได้แสดงบทบำทในกำรแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละวธิปีฏบิตัิ
ทีด่ใีนกำรเพิม่ปรมิำณกำรผลิตน�ำ้ตำลทีไ่ด้รบักำรรบัรองจำกบอนซโูครให้กบัโรงงำน
น�้ำตำล โดยกำรพัฒนำและน�ำโครงกำรที่จะสร้ำงผลลัพธ์ เพื่อช่วยจัดกำรกับควำม
ท้ำทำยต่ำงๆ ของเกษตรกร

ภาพผู ้เข้าร่วมงานจัดประชุม 

BONSUCRO GLOBAL WEEK  2019  

เมือ่วนัที ่11-14 มนีาคม 2562 ณ. 

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

“

”
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Mr. Lyu said that the platform emerged back in 2009, originally  

called the Better Sugarcane Inititiative, by a group of like-minded  

organizations, who had seen that the industry must be better and that 

creating a global, objective performance standard for everything which 

matters about producing sugarcane and its primary derived products, 

was needed.

In 2011, the platform launched its Production Standard, began its  

certification system, and renamed itself with the current name - Bonsucro.  

The executive said that during the 4-year period that followed,  

Bonsucro demonstrated the ability to manage and maintain both the 

framework behind the standard and repositioning itself as the global 

sugarcane platform. Also, it has contributed to significant shifts and 

developments in the industry.

Thailand’s Leading Roles Lure Big Events

50% of Thai Mills Expected to Join the Platform 
by 2020

Smaller Producers Will Never Be Left Behind

More Mills Are Looking into Sustainability

Bonsucro’s move in Thailand has been more obvious this year. In 

the middle of March, the country hosted the platform’s big annual event, 

Bonsucro Global Week.

Mr. Lyu, a Singaporean national, explained the decision to host the 

event in Thailand came from the the fact the country is one of the leading  

sugarcane producers. Besides, the platform’s members are active there, 

and Thailand is an excellent destination to organize the event.

“It is one of the top 10 (sugar) cane producing nations. And Thailand  

exports sugar to a large number of countries. Thailand is the number 

one exporter in Asia Pacific from the volume prospective, and number 

two in the world.” said Mr. Lyu.

Before the event, Bonsucro has tried to innovate tools to help to 

push the country’s industry forward, such as launching Thai Accelerator 

Plan in March 2018, which PepsiCo is one of the main supporters. PepsiCo  

and Nestlé are working in partnership to reach their sustainability and 

responsible sourcing goals for cane sugar in Thailand.

The plan arose directly from an industry summit held by Bonsucro 

in Thailand to discuss the key challenges facing the sector and agree the 

most effective strategy to address these issues. Leading mill groups such 

as Mitr Phol, TRR, TRR (Saraburi), Khon Kaen, KI Sugar, KTIS, Eastern  

Sugar and Cane, Kaset Phol Sugar, and Khonburi Sugar joined the  

summit, together with traders and a broad range of Bonsucro partners.

However, the many mills in the country are still out of the member 

list, meaning that there are a number of mills which haven’t yet adopted 

its standards for sugarcane production.

Despite this fact, Mr. Lyu said that the platform aims to reach a total 

of 80,000 farmers and 20 mills representing 50% of Thailand’s milled 

sugar by 2020 and increase the quantity of certified sugar to 3 million 

tons in Thailand.

Other than that, Bonsucro has shown its role in exchanging  

knowledge and the best practices in scaling up the production of  

Bonsucro-certified sugarcane to mills and developing and implementing 

impacts projects to help address farmers’ challenges.

However, this story might not be the case for smallholder farmers 

in the country, given the distinction of their production compared to 

bigger farms. Bonsucro acknowledged that it is more difficult to apply 

parts of its Production Standard to them.

In order to make sure that the platform’s vision is truly achievable 

and inclusive. Bonsucro also launched a version of the standard entitled, 

Production Standard for Smallholder Farmers.

Mr. Lyu said that this is very important to Thailand, because its  

sugarcane sector is dominated by smaller producers. 83% of growers are 

from the group who produces 1,000-2,000 million tons of the country’s  

cane supply. Unfortunately, they are still struggling with monitoring data 

and record keeping.

Meanwhile, the platform aims to help facilitate clear communication  

around sustainability performance expectation from buyers to mills, 

seeking funding from financial institutions and partnering with a range 

of professionals to help mills and farmers gain the support they need to 

adopt sustainable practices.

Sustainability is what Mr. Lyu sees as a trend that Thai mills are 

catching up with in order to improve their production.

“The Thai sugarcane industry, as I mentioned, is very important  

already, globally. I am seeing more and more passion from the industry 

towards sustainability. It is supported by the Thai government, Ministry 

of Industry, and by Thailand’s miller associations and corporations. A lot 

of mills have put more and more effort in sustainability to get Bonsucro 

certification in order to improve their productivity, and to enhance their 

competitiveness” commented Mr. Lyu.

On the top of that, sustainability in terms of legal perspective is 

considered important. Mr. Lyu pointed that the Bonsucro’s Production 

Standard has principles, criteria, and indicators which deal directly with 

human rights and labor standard laws.

G 
aining trust from consumers all over the world  
needs certification. Sugar trading is not the  

exception. Bonsucro, a platform for guaranteeing  
the product’s support of sustainable production,  
has seen that Thailand’s abundant sugarcane  
industry, despite its well-known quality, is sometimes  
lacking clients’ confidence. Mr. Rick Lyu, the platform’s  
regional director for Asia Pacific, is going to  
reveal how Bonsucro can help to push the country’s 
industry forward, making it more acceptable and 
sustainable for the next generation.

ควำมยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่คุณลิวเล็งเห็นว่ำเป็นแนวโน้มที่จะท�ำให้โรงงำนน�้ำตำล
ไทยปรับตัวเพื่อยกระดับกำรผลิตน�้ำตำลของตัวเอง

“อุตสำหกรรมอ้อยน�้ำตำลของไทย  มีควำมส�ำคัญระดับโลกอยู่แล้ว ผมจึง
เห็นควำมต้องกำรจำกอุตสำหกรรมน้ีที่จะเปล่ียนไปสู่ควำมยั่งยืน ซ่ึงสิ่งนี้รัฐบำล
ไทย กระทรวงอุตสำหกรรม สมำคมและบริษัทโรงงำนน�้ำตำลไทย ก็สนับสนุนอยู่
แล้ว อีกทั้งโรงงำนหลำยแห่งพยำยำมมำกขึ้นเรื่อยๆ ที่จะก้ำวไปสู่ควำมยั่งยืน เพื่อ
ให้ผ่ำนกำรรับรองจำกบอนซูโคร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและเพ่ิมขีดกำรแข่งขันของ
ตัวเองให้สูงขึ้น” คุณลิว ให้ควำมเห็น

ยิ่งไปกว่ำนั้น ควำมยั่งยืนในแง่ของกฎหมำยยังมีควำมส�ำคัญด้วย คุณลิวชี้ว่ำ
มำตรฐำนกำรผลติของบอนซโูครมหีลกัเกณฑ์ และตวัชีว้ดัทีส่อดคล้องกบัหลกัสทิธิ
มนุษยชนและกฎหมำยแรงงำนอยู่แล้ว.
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ฟังก์ช่ันการท�างานเด่นของแทรกเตอร์รุ่น YM

The All-New Yanmar YM Tractor, A Host of
Innovations and New Technology

ยั
 
นม่ำร์ผู้น�ำด้ำนเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรได้เปิดตัวแทรกเตอร์
รุ่น YM ที่ตอบสนองกำรท�ำงำนของเกษตรกรได้อย่ำงยอดเยี่ยม เครื่องยนต์

ทรงพลงัท�ำงำนง่ำยทัง้งำนนำและงำนไร่ พร้อมด้วยระบบ SMARTASSIST Remote 
(SA-R) หรือระบบควบคุมทำงไกลอัจฉริยะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล�้ำสมัยประสิทธิภำพ
ยอดเยี่ยมมีควำมแม่นย�ำ พร้อมเครื่องยนต์ทรงพลังให้ก�ำลังขับเคลื่อนสูง ประหยัด
น�้ำมัน ระบบเกียร์ซิงโครเมชปรับระดับควำมเร็วได้ตำมควำมต้องกำรของกำร 
ใช้งำน เบำะนั่งขับและท่ีพักเท้ำที่กว้ำงขวำง ออกแบบมำให้รู้สึกสบำยในขณะขับข่ี
ท�ำให้ท�ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรเปิดตัวแทรกเตอร์ยันม่ำร์รุ่น YM ในครั้งน้ี  
นับว่ำเป็นกำรเปิดตัวแทรกเตอร์รุ่น YM ครั้งแรกในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ที่ประเทศไทย โดยคำดว่ำแทรกเตอร์รุ่น YM นี้ จะสำมำรถครองตลำดได้ในทั้ง
ปีนี้ และปีต่อ ๆ ไปอย่ำงแน่นอน

“แทรกเตอร์ยันม่ำร์ รุ่น YM จะช่วยเกษตรกรประหยัดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
เพิ่มควำมสะดวกและง่ำยในกำรติดตำมผลขกำรท�ำงำน ผ่ำนระบบ SA-R ที่จะช่วย
ในกำรประเมินกำรท�ำงำนของเกษตรกรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ซึง่เทคโนโลยนีีเ้หมำะ
กับยุคดิจิทัลที่ก�ำลังจะมำถึงในเร็ว ๆ  นี้  ซึ่งกำรเปิดตัวแทรกเตอร์ รุ่น YM สู่ตลำด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคร้ังนี้ ถือเป็นกำรก้ำวเข้ำสู่กำรเกษตรของยันม่ำร์ในยุค
ศตวรรษที่ 21 อย่ำงแท้จริง ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรเกษตร และพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของเกษตรกร ส่งผ่ำนคุณค่ำทำงกำรเกษตร สู่ภูมิภำคอย่ำงยั่งยืน”  
มร.ฮโิรอำก ิคิตำโอกะ ประธำนบรษัิทยนัม่ำร์ อะกรบีสิเนส คอร์เปอเรชัน่ กล่ำว

แทรกเตอร์ยนัม่ำร์รุ่น YM357A (ก�ำลงัเครือ่งยนต์ : 57 แรงม้ำ)  เพยีบพร้อม
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยทีำงกำรเกษตรใหม่ล่ำสดุ ทีจ่ะช่วยแบ่งเบำภำระกำรท�ำงำน
ของเกษตรกร และสร้ำงคุณค่ำด้ำนกำรเกษตรให้กับเกษตรกรทั่วทุกภูมิภำค

เกษตรกรในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักท�ำกำรเกษตรในสภำพพ้ืน

แทรกเตอร์รุน่ YM

ระบบ SMARTASSIST Remote

เคร่ืองยนต์อนัทรงพลงั และประหยัดพลงังาน

แทรกเตอร์ยันม่ำร์ รุ่น YM สุดยอดของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเกษตร

ดินหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ ปลูกข้ำว ปลูกพืชไร่และพืชสวนในสภำพพื้นดินต่ำงๆ  
ท�ำไร่ข้ำวโพด อ้อย และพชืผลอ่ืน ๆ  โดยพืน้ทีก่ำรเกษตรเหล่ำนีต้้องกำรแทรกเตอร์
ทีม่ปีระสิทธภิำพ น�ำ้หนกัเบำ และมกี�ำลงัเครือ่งยนต์ท่ีเกษตรกรมัน่ใจ ซึง่เครือ่งยนต์
ต้องมีก�ำลังแรงม้ำอยู่ระหว่ำง 50-60 แรงม้ำ เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่ม
ผลผลติ ซึง่แทรกเตอร์รุน่ YM นีถ้กูออกแบบมำให้มฟัีงก์ชัน่กำรท�ำงำนทีต่อบสนอง
ควำมต้องกำรด้ำนกำรเกษตรอย่ำงแท้จรงิ พร้อมรปูลกัษณ์ทีส่วยงำมดงึดดูใจ ซึง่ถกู
ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง มร.เคน โอคุยะมะ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรและ
กรรมกำรบริหำรบริษัทยันม่ำร์ โฮลดิ้ง อีกด้วย

แทรกเตอร์รุ่นใหม่ YM นี้ นับว่ำเป็นทำงเลือกของเกษตรกร เพรำะสำมำรถ
ตอบสนองทุกควำมต้องกำรด้ำนกำรเกษตร ท�ำงำนได้คล่องแคล่วทั้งงำนนำ งำนไร่  
โดดเด่นด้วยก�ำลังฉุดลำกอันทรงพลัง และเทคโนโลยีที่ช่วยระบุต�ำแหน่งทำง
ภูมิศำสตร์ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท�ำงำน เพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรให้กับ
เกษตรกรได้เป็นอย่ำงดี

ระบบควบคุมทำงไกลอัจฉริยะ SMARTASSIST Remote (SA-R) ช่วยให้
เกษตรกรสำมำรถเข้ำถงึข้อมลูกำรปฏบิตังิำนของแทรกเตอร์ในพืน้ทีผ่่ำนสมำร์ทโฟน 
โดยระบบ SA-R จะสำมำรถบอกต�ำแหน่งทำงภมูศิำสตร์ในกำรท�ำงำนของแทรกเตอร์
ได้ รวมทัง้แจ้งเตอืนกำรท�ำงำนนอกเหนอืพืน้ทีท่ีก่�ำหนดไว้ เพือ่ให้เกษตรกรวำงแผน
จัดกำรได้อย่ำงแม่นย�ำ ตรงจุด  ช่วยแบ่งเบำภำระ โดยระบบ SA-R นี้เป็นอุปกรณ์
พื้นฐำนที่ติดตั้งในแทรกเตอร์ YM 357A

แทรกเตอร์ยนัม่ำร์รุน่ YM ตดิตัง้เครือ่งยนต์ก�ำลงัสงูท�ำงำนได้เตม็พลงั เต็มแรง  
ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล TNV Direct Injection ประหยัดน�้ำมัน ลดค่ำใช้จ่ำย 

มร.ฮิโรอากิ คิตาโอกะ ประธานบริษัทยันม่าร์ อะกรีบิสเนส 

คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (ซ้ายมือ) และ มร. ทาเคฮิโตะ ซูซูกิ รอง

ประธาน บริษัท ยันม่าร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด  (ขวามือ) พร้อมแทรก

เตอร์ยันม่าร์รุ่น YM 
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ใช้น�้ำมันทุกหยดได้อย่ำงคุ้มค่ำ ทนทำนด้วยนวัตกรรมกำรผลิตที่ล�้ำสมัยจึง 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนและลดกำรสึกหรอ :

• ป๊ัมหวัฉดีน�ำ้มนัเชือ้เพลงิแบบ Mono - plunger ป๊ัมจ่ำยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิให้
แรงดันสูงสม�่ำเสมอ

• เครื่องยนต์เผำไหม้หมดจด เครื่องเดินเรียบ ลดกำรสั่นสะเทือน
• กรองอำกำศสองชั้น ช่วยลดกำรสึกหรอของลูกสูบ

ระบบเกยีร์ ท่ีเหมาะกบัการใช้งานทีห่ลากหลาย

ใช้งานได้หลากหลาย

เบาะนัง่สบาย รองรับการสัน่สะเทอืน

เกียร์หลักแบบซินโครเมช 8 เกียร์เดินหน้ำ 8 เกียร์ถอยหลัง เพื่อให้ผู้ขับขี่
สำมำรถเลือกใช้ควำมเร็วให้เหมำะกับกำรใช้งำน กำรเปลี่ยนเกียร์ในทุกๆจังหวะจะ
ท�ำงำนสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้ก�ำลังแรงบิดมำกที่สุดช่วยให้ปฏิบัติงำนได้เร็ว ประหยัด
น�้ำมัน และเพิ่มผลก�ำไรให้กับเกษตรกร

แทรกเตอร์ YM เหมำะส�ำหรับงำนนำ งำนไร่ และกำรฉุดลำกที่ต้องกำรก�ำลัง
สูง ควำมสูงของตัวรถที่เหมำะสม คือหัวใจหลักที่ท�ำให้สำมำรถท�ำงำนได้ดีเยี่ยม
ในพื้นที่ดินหล่ม หรือเคลื่อนท่ีคร่อมต้นพืชได้โดยไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย รัศม ี
วงเลี้ยวแคบหมุนเลี้ยวล้อได้แคบสุดเพียง 55 องศำ คล่องตัวและควบคุมง่ำยแม้ใน
พื้นที่ปลำยแปลง นับว่ำดีที่สุดในแทรกเตอร์ระดับเดียวกัน

แทรกเตอร์รุน่ YM ยงัใช้งำนได้อเนกประสงค์สำมำรถต่อพ่วงได้หลำยรปูแบบ
กำรใช้งำน ทั้งยังสำมำรถต่อเข้ำกับจอบหมุนที่ออกแบบใหม่ล่ำสุด ท�ำงำนได้ดีที่สุด
ในควำมเร็วรอบสูง ลดปัญหำดินติดใบจอบหมุนเพื่อประหยัดพลังงำน

ห้องโดยสำรแบบพื้นเรียบ ที่วำงเท้ำกว้ำงขวำง เบำะนั่งถูกติดตั้งในต�ำแหน่งที่
เหมำะสมปรบัได้หลำยระดบัโอบกระชับเข้ำกบัสรรีะของผูขั้บขี ่ช่วยให้ปฏบิตังิำนได้
สบำยคลำยควำมเมือ่ยล้ำ และสำมำรถหยุดกำรท�ำงำนหรอืเข้ำเกยีร์พทีโีอได้สะดวก
เพียงกดปุ่มครั้งเดียวโดยไม่ต้องหยุดกำรท�ำงำน

แทรกเตอร์ยันม่ำร์รุ่น YM มีแผนกำรวำงจ�ำหน่ำยในภูมิภำคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ภำยในต้นปี 2562 และจะทยอยวำงจ�ำหน่ำยทั่วโลกในปีถัดไป.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ  
www.yanmar.com

“The YM tractor will help famers to save cost, increased  

productivity,   more comfortable and easier to monitor their farms  

with SAR technology  which consistent to digital transformation.  

With the entry of the YM into the burgeoning Southeast Asia  

tractor market, Yanmar is poised to deliver 21st century agriculture  

towards improving lifestyles, delivering value and keep continue to  

provide sustainable solutions to the region’s farmers.” said Yanmar  

Agribusiness Corporation President Mr. Hiroaki Kitaoka.

Y 

anmar, the leading of agricultural technology, has released  

its ground-breaking YM tractor that can work both in rice  

paddies and dry fields with the state of the art technology  

SMARTASSIST Remote (SAR), powerful and fuel-efficient engine,  

optimum gear selection for work, versatile workload and  

ergonomic comfort in a grand launch ceremony in Bangkok,  

Thailand. Scheduled to be deployed progressively from Southeast 

Asia to the world, the YM is expected to form the backbone of 

Yanmar’s tractor lineup in the region in the coming years.

Yanmar’s all new YM357A (Output:57 hp) tractors feature a host 

of innovations and new technology that will streamline operators’ work 

and create new value for the regions’ farmers.

Many farmers in Southeast Asia cultivate both rice in wet paddies 

and a range of dry field crops, from corn to sugar cane and others. 

Fields are often tilled by contractors who demand highly efficient light-

weight and reliable 50-60 hp tractors, to lower costs and maximize their 

income. The YM series meets these demands in a highly functional and 

attractive package featuring styling by world-renowned designer and 

Yanmar Holdings Director and Member of the Board, Ken Okuyama.

The all-new YM is right choice for farmers because it is a total tractor  

SMARTASSIST Remote (SAR) allows users to access vital operational  

information about their tractors through an intuitive user interface 

which can even be accessed from a smartphone. SAR’s geolocation 

features allow the operator to see exactly where their equipment is 

and how it is working. SAR can also issue warnings when machinery is  

operating outside preset parameters or if the equipment moves beyond 

designated boundaries. The result is reduced downtime, greater earnings  

and peace of mind for farmers. SAR is standard to the YM357A.

Gear ratios are matched to work speed for best performance with 8 

forward and 8 reverse gears. Gear ratios widely overlap all speed ranges  

to deliver the best torque for the work speed, using less fuel and  

contributing to owner profit.

The YM is great on dry fields or paddies and can also haul loads.

Great ground clearance is the key to powering on in muddy conditions  

or passing over crops without damaging them, while a maximum turning  

angle of 55º gives a turning circle that is the envy of its class.

Able to use a variety implements, The YM can perform a wide 

range of work and boasts a specially mated newly-designed rotary tiller 

that limits soil traveling into the rotary for reduced power loss.

With a flat deck, full synchromesh transmission and deluxe  

suspension seating, the YM is comfortable and easy to operate with 

intuitive controls for fine-tuned precision work. Operators can stop or 

start PTO operation with one touch of a button.

The YM Tractor will go on sale in Southeast Asia from early 2019 

and is expected to be progressively deployed globally in coming years.

For more details, please visit 
the official website of Yanmar Co., Ltd.,:

www.yanmar.com

YM Tractor

SMARTASSIST Remote

Powerful and Fuel-efficient Engine

Optimum gear selection for work

Versatile Workload

Ergonomic comfort

Some of the YM tractor’s advanced 
features include:

Yanmar’s YM tractor comes with a powerful and efficient direct- 

injection TNV diesel engine that realizes high power with low fuel  

consumption and superb durability. The engine incorporates several  

innovative features that improve performance and reduce wear:

• Monoplunger fuel injection pump atomizes fuel at high pressure

• Unique combustion chamber shape for improved combustion

• Double air cleaner for reduced piston wear

that can work both rice paddies and dry fields, and can haul loads, and 

features advanced geolocation functions towards improving the work 

efficiency and profitability of farmers and operators.
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Tsubaki Heavy Duty Drive Chain  
NEW G8 Series release

ใ    
 
นโลกยคุปัจจบุนักำรผลติสนิค้ำต้องรวดเร็ว และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของลกูค้ำได้ทนัท่วงท ีในบำงคร้ังโรงงำนจงึต้องเพิม่ก�ำลังกำรผลติเพือ่ตอบสนอง

ต่อควำมต้องกำรใช้งำนสนิค้ำอย่ำงรวดเรว็ ในส่วนของโรงน�ำ้ตำลนัน้ กำรเพิม่ก�ำลงั
กำรผลิตเข้ำไปโดยกำรขยำยขนำดเครื่องจักร หรือปริมำณกำรผลิต/ชั่วโมง ส่งผล
ให้ชุดขับและชุดล�ำเลียงอ้อยต้องท�ำงำนหนักขึ้น ในบำงครั้งเรำจะพบว่ำอำยุกำรใช้
งำนชุดโซ่ขับนั้นลดลง หรือไม่สำมำรถใช้งำนชุดขับขนำดเดิมได้ โรงงำนจึงจ�ำเป็น
ต้องปรับขนำดของชุดขับให้ใหญ่ขึ้นท�ำให้มีปัญหำตำมมำดังนี้

1. ลกูค้ำต้องเปลีย่นชดุเฟืองใหม่ เนือ่งจำกเฟืองชุดขบัมีขนำดใหญ่ กำรเปลีย่น
แต่ละครัง้จงึท�ำได้อย่ำงล�ำบำกในพืน้ทีท่ีจ่�ำกดั อกีทัง้ขนำดโซ่และเฟืองทีใ่หญ่ข้ึนท�ำให้ 
ค่ำใช้จ่ำยสูงขึ้นตำมด้วย

2. เฟืองที่ขนำดใหญ่ขึ้นหำกเรำต้องกำรรักษำรอบกำรหมุนไว้เท่ำเดิม ขนำด
เส้นผ่ำนศนูย์กลำงเฟืองจะโตขึน้ในบำงคร้ังพืน้ท่ีของส่วนชุดขบัเดมิอำจมไีม่เพยีงพอ 
หรืออำจจะต้องขยับปรับเปลี่ยนที่โครงสร้ำงเครื่องจักรซึ่งท�ำได้ยำก

3. โซ่ทีข่นำดใหญ่ขึน้ท�ำให้กำรถอดประกอบ และกำรตดิตัง้ท�ำได้ล�ำบำกขึน้ 
4. รำคำต้นทุนรวมของชุดขับจะเพิ่มขึ้นมำกจำกปัญหำ 3 ข้อข้ำงต้น

จำกปัญหำข้ำงต้น Tsubakimoto มข้ีอเสนอแนะเพือ่เป็นทำงเลอืกให้ลกูค้ำคือ 
โซ่ Heavy duty ซึง่สำมำรถเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรรบัแรงตงึ แต่ไม่จ�ำเป็นต้อง
ขยบัขนำดโซ่หรือเฟืองขับ 

หากท่านที่สนใจมีค�าถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ Tsubakimoto  
ได้ทาง email: info@tsubakimoto.co.th Tel: 02-262-0667 – 9

จำกบทควำมเดมิโซ่ Heavy duty ของ Tsubakimoto จะพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรรับ Maximum allowable load และ Minimum Tensile strength จำกโซ่รุน่
ธรรมดำของ Tsubakimoto โดยมีให้เลอืกด้วยกัน 4 รุ่น ตำมรูปด้ำนบน 

ทัง้น้ีทำง Tsubakimoto จะมีวธิใีนกำรเลือกขนำดโซ่อย่ำงง่ำยโดยกำรเทียบ kW 
rating table (เป็นข้อมลูจ�ำเพำะของ Tsubakimoto) ในทีน่ีข้อยกตวัอย่ำงกำรแก้ปัญหำ
ข้ำงต้นโดยใช้โซ่ Heavy duty ดงันี ้

ในกรณลีกูค้ำใช้โซ่ RS160-1 เฟืองเลก็ขนำด 15ฟัน และรอบกำรหมุน 50 
RPM และเฟืองใหญ่ขนำด 30ฟัน Motorเดมิขนำด 25kW ในกรณีทีท่ำงโรงงำน
ต้องกำรขยับขนำด Motor อีก 40% = 35kW จะเหน็ได้ว่ำโซ่ขนำดเดิมไม่สำมำรถ
รับแรง Motor ได้แล้ว 

ในกรณีทีต้่องกำรขยบัโซ่เป็น RS180-1 ทำงโรงงำนต้องเปลีย่นเฟืองโดย น�ำ้หนัก
เฟืองเพ่ิมขึน้ประมำณ 50% น�ำ้หนกัโซ่เพ่ิมขึน้ 33% และ รบัโหลด Motor ได้ที่ 
36.5kW (ข้อมูลจำก catalogue Tsubakimoto) ในขณะทีโ่ซ่ RS160-SUP-1 สำมำรถ
ใช้เฟืองเดิม น�ำ้หนกัโซ่เพิม่ขึน้เพียง 7% และรบัโหลด Motor ได้ท่ี 39.2 kW (ข้อมูล
จำก catalogue Tsubakimoto) 

โซ่ Heavy duty จงึเป็นอกีทำงเลอืกท่ีน่ำสนใจส�ำหรับโรงงำนท่ีต้องกำรเพิม่ควำม
สำมำรถในกำรผลิตและเพ่ิมกำรลงทนุน้อยทีส่ดุ.

Tsubakimoto เปิดตัวโซ่ซี่รีย์ G8  

ตอบโจทย์กำรเพิ่มก�ำลังกำรผลิต

โซ่ลกูกลิง้ RS ซีรีย์่ G8
อำยุกำรใช้งำนยำวนำนยำวขึ้น 20%(เทียบเท่ำซีรี่ย์ G7)

โซ่ RS-HT 
อำยุกำรใช้งำนยำวนำนเป็น 2 เท่ำ

โซ่ Super Chain
เพิ่ม Maximum Allowable Load ขึ้น 5-10%

โซ่ Super-H
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เพิ่ม Maximum Allowable Load ขึ้น 20%



Special Insight

35April - June 2019

developed capability of Maximum Allowable Load and Minimum Tensile 
Strength compare with standard chain models. There are 4 series as 
above photos.

Tsubakimoto has provided convenience method for chain selection 
by using kW rating table (refer Tsubakimoto specification). 

 There is an example for using heavy duty chain to solve the problem 
as follow; in case customer is using RS160-1, 15 teeth small sprocket, rotation  
speed 50 rpm, and motor 25 kW. If they would like to increase size of motor  
by 40% (to 35 kW) the same chain is not suitable, but need to change to 
RS180-1. They have to change sprocket which its weight 50% more, chain’s 
weight 33% more, in order to cope with 36.5 kW motor (information from  
Tsubakimoto catalogue).

On the other hands, if customer considers to use RS160-SUP-1, there 
is no need to change new sprockets. The chain can handle up to 39.2 kW 
(information from Tsubakimoto catalogue).

Heavy Duty Chain is one interesting option for 
factories which need to increase their production 
capacity with less investment.

N 

owadays, Good production need to be fast and able to promptly 

response to customers’ need. Sometimes factories have to  

increase production capacity in order to immediately response to usage 

demand. For Sugar factories, increasing production capacity by enlarging 

the machine size or production quantity result in increasing work load 

of sugarcane ‘s drive and conveyor unit. This will reduce their service 

life  or make us cannot use same drive unit. There are many problems 

when factories enlarge their drive units as following;

1. Users have to change new sprocket because sprocket of drive unit 
is larger. It is difficult to modify with limited area and incur more expenses 
due to larger sprocket.

2. For larger sprocket size, to maintain same rotational speed requires 
bigger sprocket diameter. Same drive unit area maybe not suitable, or 
have to modify the machine layout which is difficult.

3. Chain with larger size  will be difficult for installation
4. Total cost of Drive unit will be increased.
From problems mentioned above, Tsubakimoto suggests alternative 

solution for customer which is Heavy Duty Chain.           
This chain allows for higher capability ,unnecessary  to change chain 

size or drive sprocket.
From previous article, Tsubakimoto’s Heavy Duty Chain has been 

100th Anniversary Model

TSUBAKI G8 SERIES
The rebirth of the drive chain, 

with improved quality and performance.

If you have any question, please contact  
Tsubakimoto via e-mail: info@tsubakimoto.co.th 

Tel: 02-262-0667-9

Maximum Kilowatt Ratings Table

RS 160-1 RS 180-1 RS 160-SUP-1

Small Sprocket RPM Small Sprocket RPM Small Sprocket RPM

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3.82

4.29

4.75

5.22

5.69

6.16

6.64

7.12

7.60

8.08

8.53

8.97

8.72

9.78

10.8

11.9

13.0

14.1

15.1

16.2

17.3

18.4

19.6

20.7

30.4

34.0

37.7

41.4

49.0

45.2

52.7

56.6

60.4

64.2

68.1

72.0

16.3

18.2

20.2

22.2

24.2

26.2

28.3

30.3

32.4

34.4

36.5

38.6

4.94

5.53

6.13

6.73

7.34

7.95

8.57

9.19

9.81

10.4

11.0

11.6

11.3

12.6

14.0

15.4

16.7

18.1

19.5

21.0

22.4

23.8

25.2

26.7

39.2

43.9

48.7

53.5

58.3

63.2

68.1

73.0

77.9

82.9

87.9

92.9

21.0

23.5

26.1

28.7

31.3

33.9

36.5

39.1

41.8

44.4

47.1

49.8

7.89

8.55

9.21

9.87

10.5

11.2

11.8

12.4

18.0

19.5

21.0

22.5

24.0

25.6

27.1

28.7

62.7

67.9

73.1

78.4

83.7

89.1

94.4

99.8

33.6

36.4

39.2

42.0

44.9

47.7

50.6

53.5

10 25 50 100 10 25 50 100 10 25 50 100
Lubrication Type

Small Sprocket

No. of Teeth
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อุ ปกรณ์หบีอ้อยทีใ่ช้ในกระบวนกำรแปรรปูอ้อยเพือ่คัน้น�ำ้อ้อยจำก
ท่อนอ้อยจ�ำนวนมหำศำลถอืเป็นเครือ่งจกัรท่ีต้องท�ำงำนในสภำวะ

รนุแรง  หำกต้องกำรให้ท�ำงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและรำบรืน่ ตลบั
ลกูปืนภำยในอุปกรณ์จ�ำเป็นทีจ่ะต้องมชีัน้ฟิล์มหล่อล่ืนเพือ่ป้องกนัไม่ให้
เกดิกำรสกึหรอ หรอื กดักร่อนและเพือ่ป้องกนัไม่ให้มนี�ำ้อ้อย น�ำ้ หรือ
เศษชำนอ้อยเข้ำไปภำยในอปุกรณ์ได้ สำรหล่อลืน่นีค้วรมคีวำมเสถยีรเมือ่
ถูกน�ำ้หรอืเกดิปฏิกริยิำออกซเิดชนั และมีสมรรถนะในกำรป้องกนักำร
สกึหรอได้ด ีนอกจำกนัน้สำรหล่อล่ืนทีด่ยีงัควรมคีณุสมบัตช่ิวยควบคมุ
อณุหภมูติลบัลกูปืนให้คงที ่รวมทัง้ยงัเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ได้รบักำร
รับรองมำตรฐำนว่ำสัมผัสอำหำรได้อย่ำงปลอดภัย และใช้งำนได้อย่ำง
ประสิทธิภำพโดยไม่ต้องใช้ปริมำณมำกอีกด้วย

UCON™ SL-17000 มีออกซิเจนหรืออีเทอร์เกำะอยู่ที่พอลิเมอร์สำยหลัก
เป็นจ�ำนวนมำก จะสัมผัสต่อพื้นผิวโลหะและช่วยสร้ำงชั้นฟิล์มหล่อล่ืนแบบอิลำส 
โตไฮโดรไดนำมกิ (อีเอชด)ี เป็นชัน้หนำซึง่ช่วยปกป้องพืน้ผวิจำกแรงเสยีดทำนและ
กำรสึกหรอ ภำพที่ 1 แสดงให้เห็นระดับควำมเสียดทำนของพีเอจีสองชนิดและสำร
หล่อลื่นตลับลูกปืนปกติสองชนิดที่มีเทคโนโลยีพอลิไอโซบูทีน (พีไอบี) เป็นองค์
ประกอบหลกั พเีอจทีัง้สองชนดิมสัีมประสิทธ์ิควำมเสียดทำนต�ำ่กว่ำพไีอบีทีอ่ตัรำส่วน

พอลิแอลคิลีน ไกลคอลส์ (UCON™ SL-17000) เป็นสำรหล่อลื่นสังเครำะห์
ทำงเลอืกทมีสีมรรถนะสงูทีต่อบโจทย์เหล่ำนีไ้ด้อย่ำงดเีย่ียม มคุีณสมบตัทีิเ่หมำะกับ
เครื่องจักรที่ใช้งำนหนัก  บริษัท ดำว เคมิคอล เป็นเจ้ำของเทคโนโลยีสำรหล่อลื่น  
UCON™ SL-17000 ซึ่งผลิตขึ้นมำเพื่อใช้เป็นสำรหล่อลื่นในกระบวนกำรแปรรูป
อ้อย สำมำรถใช้แทนสำรหล่อลื่นประเภท Mineral Oil และสำรหล่อลื่นอื่นที่ใช้กัน
โดยทั่วไปในท้องตลำด นับเป็นทำงเลือกใหม่ส�ำหรับลูกค้ำในอุตสำหกรรมน�้ำตำลที่
ต้องกำรเพิ่มกำรหล่อลื่นและลดอุณหภูมิตลับลูกปืน

การควบคุมแรงเสียดทานและการสึกหรอ

ความหนืดสูงและดัชนีความหนืด 
สำรพีเอจีทีเ่หมำะน�ำมำใช้กบังำนนีคื้อ UCON™ SL-17000 ทีม่นี�ำ้หนักโมเลกุล

มำก มคีวำมหนดืค่อนข้ำงสงู (เกนิ 12,000 เซนตสิโตก ทีอ่ณุหภมู ิ40 องศำเซลเซยีส) 
และมีดัชนีควำมหนืดค่อนข้ำงสูง (เกิน 200) ซึ่งค่ำดัชนีควำมหนืดสูงช่วยให้สำร
หล่อลืน่ท�ำงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพในช่วงอณุหภมูกิำรใช้งำนทีก่ว้ำงขึน้ ทัง้นี ้พเีอจ ี
อำจมีค่ำดัชนีควำมหนืดได้เกิน 400 ซึ่งสูงกว่ำสำรหล่อล่ืนอื่นๆ ในท้องตลำด จึง
นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมำะส�ำหรับใช้กับตลับลูกปืนในโรงงำนน�้ำตำลที่มีคุณภำพ
สูงและคุ้มค่ำ นอกจำกนั้น ยังช่วยลดกำรสูญเสียและรั่วไหลของสำรหล่อลื่น 
บริเวณที่ตลับลูกปืนซ้อนทับกัน ลดปริมำณสำรหล่อลื่นที่ใช้ต่อตันอ้อยที่แปรรูป จึง
ช่วยประหยัดต้นทุนให้แก่โรงงำนน�้ำตำลได้ ภำพที่สองแสดงให้เห็นว่ำ สำรหล่อลื่น
ที่มีพีเอจีเป็นองค์ประกอบหลัก (UCON™ SL-17000) มีควำมหนืดสูงกว่ำและมี
เสถียรภำพกว่ำ ณ อุณหภูมิต่ำงๆ เมื่อเทียบกับสำรหล่อลื่นทั่วไป

I

II

ชูเทคโนโลยีสำรหล่อลื่น PAG รุ่น UCON™ SL-17000  

ตอบโจทย์โรงงำนน�้ำตำลที่สุด

ดำวเคมิคอล

ภาพที่ 1: เส้นกราฟสไตรเบ็กของพีเอจีและพีไอบี / Figure 1: Stribeck curve of PAG and PIB

Conditions: Pressure 1.25GPa, Speed 1m/s, Temp. 100oC
สภาพการทดลอง: ความดัน 1.25 กิกะปาสคาล ความเร็ว 1 เมตร/วินาที อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

กำรไถลต่อกำรหมนุ (SRR) ต่ำงๆ นอกจำกนัน้ กำรทดสอบกำรเกดิรอยบนลูกโลหะ
ทรงกลม 4 ลูก (วิธี D2783 ตำมมำตรฐำน ASTM ใช้เวลำ 30 นำที น�้ำหนัก 80 
กิโลกรัม) แสดงให้เห็นว่ำสำรหล่อลื่นที่มี Polyalkylene Glycols เป็นองค์ประกอบ
หลักท�ำให้เกิดกำรสึกหรอน้อยกว่ำ 1 มม. ทั้งนี้ หำกควบคุมแรงเสียดทำนและกำร
สึกหรอได้ดี ก็จะช่วยลดกำรใช้พลังงำนได้ด้วย

Dow Polyalkylene Glycol based Lubricant UCON™ SL-17000 
for Sugar Cane Mill Application
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เสถียรภาพ

ความสะอาด 

ปลอดภยัส�าหรับอาหาร 

UCON™ SL-17000 ทนต่อปฏกิริิยำไฮโดรไลซสิได้ด ีจึงยงัมเีสถยีรภำพทำงเคมี
เมือ่มนี�ำ้อ้อยหรอืน�ำ้ปนเป้ือน นอกจำกน้ันยงัมคีวำมจปุรมิำตรควำมร้อน(Volumatic 
Heat Capacity) ที่ดีมำก ช่วยระบำยควำมร้อนท่ีตลับลูกปืนให้น้อยลงและเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำนในกำรท�ำงำน ภำพที ่3 แสดงผลกำรทดลองภำคสนำม
ในโรงงำนน�ำ้ตำลแห่งหนึง่ในประเทศบรำซลิ เปรยีบเทยีบพเีอจแีละน�ำ้มนัยำงมะตอย 
ซึ่งเป็นสำรหล่อลื่นตลับลูกปืนที่นิยมใช้กันชนิดหนึ่ง จะเห็นได้ว่ำเมื่อใช้สำรหล่อลื่น
พีเอจีแล้ว อุณหภูมิตลับลูกปืนต�่ำกว่ำเมื่อใช้น�้ำมันแอสฟัลท์ถึง 11 องศำเซลเซียส 
นอกจำกนั้นสำรหล่อลื่นพีเอจียังช่วยลดกำรใช้สำรหล่อลื่นต่อตันอ้อยท่ีแปรรูปด้วย
เมื่อเทียบกับน�้ำมันยำงมะตอย

ในกำรทดลอง สำรพีเอจี ยังคงมีลักษณะใสและไม่มีกำกตะกอนปนหลังใช้ใน
อุปกรณ์แล้วหนึ่งรอบ (ดูภำพที่ 4) ส่วนน�้ำมันหล่อลื่นประเภท Mineral Oil และ
น�้ำมันแอสฟัลท์มีกำรเสื่อมสภำพ และเกิดตะกอนเป็นครำบหนำ ส่งผลต่อควำม
สำมำรถในกำรหล่อลื่น ภำพที่ 5 แสดงให้เห็นครำบที่เกิดจำกกำรใช้น�้ำมันหล่อลื่น
ประเภท Mineral Oil ในโรงงำนน�้ำตำลแห่งหนึ่งในประเทศบรำซิล จะเห็นว่ำผิว
โลหะแกนลูกหีบเกิดร่องและรอยขีดข่วนจ�ำนวนมำกด้วย ทั้งนี้ สำรหล่อหลื่นพีเอจี
สำมำรถล้ำงออกได้ง่ำยด้วยน�ำ้เนือ่งจำกมคีณุสมบติัละลำยน�ำ้ได้ ในขณะทีส่ำรหล่อลืน่ 
ที่มีน�้ำมันเป็นองค์ประกอบหลักล้ำงยำก เนื่องจำกเกิดครำบตะกอนเหนียวแข็งอัน
เกิดจำกกำรเสื่อมสภำพระหว่ำงใช้งำน

สำรหล่อลื่น UCON™ SL-17000 ที่มีพีเอจีเป็นองค์ประกอบหลักช่วยขจัด
ควำมกังวลเรื่องควำมเป็นพิษได้ในกรณีที่เกิดกำรรั่วไหล เนื่องจำกมีคุณสมบัติตำม
มำตรฐำนขององค์กำรอำหำรและยำแหง่สหรัฐอเมริกำ (21CFR178.3570) และได้
รับกำรรับรอง H-1 จำกสมำคมสุขำภิบำลแห่งชำติ (หมำยเลข 143230) ดังนั้นจึง
น�ำไปใช้ในกำรแปรรูปอำหำรและเครื่องด่ืมได้และถือว่ำมีควำมปลอดภัยในกรณีที่
สมัผสักบัอำหำรในระดับจลุภำค ในทำงตรงกนัข้ำม น�ำ้มันแร่น้ันไม่ได้รบักำรรับรอง
ว่ำปลอดภัยส�ำหรับอำหำร

ในปีพ.ศ. 2553 ได้มีกำรทดลองในโรงงำนน�้ำตำลแห่งหนึ่งในประเทศบรำซิล
เพือ่ศกึษำกำรใช้สำรหล่อลืน่พเีอจแีทนน�ำ้มนัแร่ในระบบผลติน�ำ้ตำล หลังใช้ UCON™ 
SL-17000 ในระบบหบีอ้อยตลอดฤดกูำรผลติเป็นเวลำ 3-4 เดอืน พบว่ำไม่เกดิครำบ
ตะกอนในตลับลูกปืนและพืน้ผวิของอปุกรณ์ ตลบัลกูปืนมีอณุหภูมเิฉลีย่ที ่37 องศำ
เซลเซียส ซึ่งต�่ำกว่ำเมื่อใช้น�้ำมันยำงมะตอยมำก ซึ่งมักมีอุณหภูมิสูงถึง 46 องศำ

T 
he roller equipment in sugar cane processing operate 
in aggressive environments to crush and extract juice 

out of high loads of harvested sugar cane sticks. To ensure 
effective and smooth operations, the journal bearings in the 
equipment require a tenacious lubricating film to protect 
against wear and corrosion, seal out any ingress of juice 
and water and debris like bagass. The lubricant should be  
hydrolytically and oxidatively stable as well as offer good 
anti-wear performance. The ability of a lubricant to maintain  
bearing temperature, provide environmental acceptability,  
food grade certified and be efficient in terms of lubricant  
consumption would further complement the application.

The abundance of oxygen or ether groups along the polymer  

backbone of the PAG provides chemical affinity towards the metal surface  

and can lead to thick elasto-hydrodynamic (EHD) films for surface  

protection against friction and wear. Figure 1 shows the traction data of 

two PAGs and two common bearing lubricant based on Polyisobutene  

(PIB) technology. The PAGs exhibit significantly lower friction  

coefficients than PIB over various slide-to-roll ratios (SRR). Four ball 

scar testing (under ASTM method D2783, at 30 min, 80kg) of PAG 

based lubricant also showed low wear r sults of less than 1mm. Better 

friction and wear control allows reduced energy consumption.

Friction and wear control

Polyalkylene Glycols (PAGs) offers an excellent choice to meet these 

demands as high performance synthetic lubricants. Their properties 

confer numerous benefits for heavy duty applications. The Dow  

Chemical Company owns unique PAG lubricant technology for  

lubricating equipment used in the sugar cane process. As a replacement  

for mineral oil and other common types of lubricant, the PAG lubricant  

represents a new alternative for sugar cane customers to improve  

lubrication and reduce bearing temperature.

III
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เซลเซียส นอกจำกนั้น เมื่อใช้ UCON™ SL-17000 ปริมำณสำรหล่อลื่นที่ต้องใช้ยัง 
ลดลงอย่ำงมำกเหลอืเพยีง 2.5 กรมั/ตนัอ้อย จำกทีต้่องใช้สำรหล่อลืน่ถงึ 9 กรัม/ตัน 
อ้อยเมื่อใช้น�้ำมันยำงมะตอย

กำรเปล่ียนจำกน�้ำมันแอสฟัลท์หรือน�้ำมันหล่อล่ืนอื่นๆ มำใช้สำรหล่อลื่น 
พเีอจ ีUCON™ SL-17000 ไม่ต้องปรบัเปลีย่นระบบหล่อลืน่เดมิ เพยีงเติมสำรหล่อลืน่ 
ใหม่เข้ำไปก็ใช้งำนได้ทันที ทั้งนี้ ในกำรเปลี่ยนจำกจำรบีมำใช้สำรหล่อล่ืนพีเอจี  
UCON™ SL-17000 แนะน�ำให้ใช้ระบบตลับลูกปืนที่มีกำรป้องกันกำรร่ัวซึม 
ดีเพื่อให้สูญเสียสำรหล่อลื่นจำกกำรรั่วไหลให้น้อยที่สุดและให้สำรหล่อลื่นไหลเวียน
กลับเข้ำไปที่ตลับลูกปืนได้ดี ทั้งนี้สำรหล่อลื่นเหลวสำมำรถใช้ร่วมกับระบบเติม 
จำรบีส่วนกลำงได้

สำรหล่อลื่นพีเอจี UCON™ SL-17000 มีสำรยับยั้งกำรกัดกร่อนและกำรเกิด
สนมิผสมอยูเ่ลก็น้อยเพือ่ให้ตอบโจทย์สำรหล่อลืน่สมรรถนะสงูส�ำหรบัโรงงำนแปรรูป
อ้อย มสีมรรถนะและคุณสมบตัติำมท่ีกล่ำวไว้ข้ำงต้น ทัง้นี ้สำรหล่อลืน่ชนดินีม้คีวำม
เสยีดทำนและควำมจคุวำมร้อนต�ำ่ ซึง่เป็นคณุสมบติัประกำรส�ำคญัทีช่่วยลดอุณหภมูิ
ตลับลูกปืน เพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต และช่วยประหยัดพลังงำน อีกทั้งยังอำจ
ท�ำให้ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ระบบท�ำควำมเย็นภำยนอกอีกด้วย อีกทั้งยังได้รับกำรรับรอง
ว่ำปลอดภัยส�ำหรับอำหำร ท�ำให้น�ำไปใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย

ภาพที่ 3: ข้อมูลเปรียบเทียบพีเอจีและน�้ามันยางมะตอยในการทดลองภาคสนาม

Figure 3: Field trial data of PAG and Asphaltic Oil

อุณหภูมิตลับลูกปืน องศาเซลเซียส
สารหล่อลื่นพีเอจี น�้ามันยางมะตอย

ปริมาณสารหล่อลื่นที่ใช้ กรัมต่อตันอ้อย
สารหล่อลื่นพีเอจี น�้ามันยางมะตอย

ภาพที่ 2: ความหนืดและสมบัติทางความร้อน / Figure 2: Viscosity vs. temperature characteristics

ความหนืด เซนติสโตก อุณหภูมิ องศาเซลเซียส
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In the trial the PAG remained clear and sludge free after one cycle run 

in the equipment (see Figure 4). Mineral oils and asphaltic oils on the other 

hand, form heavy deposits and residue upon degradation and significantly 

impact the lubrication and seal performance. Figure 5 shows the deposit 

formed from using asphaltic oils in the Brazil sugar mill and the heavily  

pitted and scratched metal surfaces of the shaft of the crushing rollers. 

The PAG is easy to clean off with water as it is water soluble, while oil  

based fluids are not so easy to clean moreover with the sticky solid  

degradation residues formed during use.

PAG based formulated lubricant UCON™ SL-17000 eliminates toxicity  

concerns in case of incidental leakage; it meets both the U.S. Food and 

Drug Administration (FDA) compliance (21CFR178.3570) and obtained 

National Sanitation Foundation (NSF) H-1 accreditation (registration 

no. 143230), so its intention for use in food and beverage processing is  

considered to be safe for incidental food contact at micro levels. Asphaltic  

oils on the other hand is not food grade certified.

The field trial was arranged and carried out in Brazil in a sugar mill 

in 2010 to investigate and consider replacing asphaltic oil in their milling 

system with a PAG based lubricant. After one season (3 to 4 months) 

of continuous sugar cane crushing with UCON™ SL-17000 there was 

no sludge or deposit formation in the bearings or on the equipment  

surfaces. The average bearing temperature was 37˚C which is much less 

than 46˚C when running with asphaltic oils. Lubricant consumption was 

significantly reduced to 2.5g/MT with UCON™ SL-17000 from 9g/MT 

with asphaltic oils (see Figure 3).

The conversion from asphaltic oil or other oils to UCON™ SL-17000 

PAG lubricant does not require any change or adjustment of the lubrication  

system and direct top-up is adequate. To convert from grease to UCON™ 

SL-17000 PAG lubricant, the bearing set-up or system with good bearing  

seal is recommended to minimize leakage loss and to re-circulate lubricant  

back to the bearings. The central feeding system for grease is suitable 

for a liquid lubricant.

PAG based lubricant (UCON™ SL-17000) is lightly formulated 

with corrosion inhibitor/ antioxidant to meet the demands as a high  

performance bearing lubricant for sugar cane mills, alongside with the 

aforementioned performance and properties. The low friction and intrinsic  

heat capacity properties are leading contributions to lowered bearing 

temperatures, higher production efficiency and energy conservation, 

possibly eliminating the need for external cooling system. Food grade 

accreditation brings about safety for use.

Cleanliness

Food grade

IV
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Avelyn Lim เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการบรกิารและพฒันาจาก Dow Chemical, Industrial Solutions  
เธอประจ�าอยู่ที่สิงคโปร์เธอให้บริการด้านเทคนิคและจัดการโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันในส่วนธุรกิจ
ของน�้ามันหล่อลื่นประสิทธิภาพ (น�้ามันหล่อลื่นยานยนต์และอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงส่วนประกอบฐาน
และวัสดุเสริม) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Avelyn Lim is a Technical Service and Development Specialist from Dow Chemical,  

Industrial Solutions. Based in Singapore, she provides technical service and handles 

application development projects in the business segment of performance lubricants  

(automotive and industrial lubricants, of which include the base components and additive 

materials) in the South East Asia Region.

ภาพที่ 5: ตะกอนและรอยขีดข่วยลึกที่เกิดจากยางมะตอย / Figure 5: Deposits and deep scratches from asphalts

ภาพที่ 4: สารหล่อลื่นพีเอจีหลังใช้งานหนึ่งรอบในการ 

ทดลองภาคสนาม

Figure 4: PAG lubricant after 1 cycle run of 
field trial

A good practical choice of PAG for this  

application is a high molecular weight PAG with 

a relatively high kinematic viscosity (above  

12,000 cSt at 40°C) and viscosity index (above  

200). The high viscosity index allows efficient  

lubrication over wide operating temperature  

High viscosity and
viscosity index

II

PAG is not susceptible to hydrolysis, and therefore remains  

chemically stable if contaminated with sugar cane juice and water. It also  

exhibits a superior volumetric heat capacity, therefore generates lower  

bearing temperature and increasing energy efficiency of operation.  

Figure 3 illustrates a field trial test result done in a Brazil sugar mill,  

comparing a PAG and another common bearing lubricant, asphaltic oil. As 

shown, the bearing temperature using the PAG lubricant is significantly  

lower than asphaltic oil by a difference of 11°C. Significant reduction of 

lubricant consumption per MT of sugar cane processed was observed in 

the PAG lubricant compared to asphaltic oil.

StabilityIII

range. PAGs can exhibit viscosity index values more than 400, larger  

than any lubricant available in the market as a superior and high yield  

product for bearing application in sugar mills. This also brings about  

mitigating loss and leaks through intersections of the bearings, reducing  

the lubricant consumption per MT of sugar cane processed and therefore  

generating economic savings for the mills. Figure 2 shows that PAG 

based lubricant (UCON™ SL-17000) exhibits higher and more stable  

viscosity over temperature compared to other lubricants.
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นำยประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร กลุ่มบรษิทั เกษตรไทย อนิเตอร์เนช่ันแนล ชกูำร์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) เปิดเผยว่ำ “โครงกำร
นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ หรือ NBC เป็นกำร
ผนึกจุดแข็งของบริษัท KTIS ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
กำรสร้ำงอ้อย และบริษัท GGC ที่มีควำมเช่ียวชำญ
ด้ำนผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้ำด้วยกัน”

“และถือเป็นคร้ังแรกของประเทศไทยทีม่กีำรสร้ำง
โครงกำรไบโอคอมเพล็กซ์ที่สอดรับกับแนวนโยบำย
ของรัฐท่ีช่วยส่งเสริมเศรษฐกจิชวีภำพ (Bioeconomy) 
และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึง
ช่วยให้เกษตรกรมีรำยได้และคุณภำพชีวิตควำมเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น”

ด้ำน นำยเสกสรร อำตมำงกูร กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
GGC กล่ำวว่ำ “ขณะนีค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนมุตัิ
ให้ลงทนุก่อสร้ำงโครงกำรไบโอคอมเพลก็ซ์ โดยกำรลง
ทุนแฟสแรกจะใช้เงนิลงทนุก่อสร้ำงไม่เกนิ 7,500 ล้ำน
บำท ซึง่เป็นเงนิลงทนุจำกกำรกู ้5,200 ล้ำนบำท และ
ส่วนที่เหลือมำจำกเงินทุนของบริษัท GGC และบริษัท 
KTIS ซึง่จะสำมำรถเริม่ก่อสร้ำงได้ในเดอืนพฤษภำคม 
2562 และด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ในไตรมำสที่ 1 
ของปี 2564”

K 
aset Thai International Sugar  
Corporation Public Company (KTIS), 

along with Global Green Chemical Public 
Company Limited (GGC), have signed a 
joint agreement for a loan worth 5,200 

Mr. Prapan Siriwiriyakul, the chairman 

of KTIS’ executive board, revealed that the  

Nakhon Sawan Bio-Complex, known as NBC, 

was a project mustering strength between KTIS  

and GGC as the former is an expert on sugar cane  

production whereas the latter is well known for 

environmentally-friendly chemical products.

“It is considered the first time in Thailand 

this project has been initiated in accordance 

with the government’s policy to promote  

bioeconomy. Apart from being useful for  

national economy of the country, Thai farmers 

will earn more income and enjoy better life 

quality,” added Mr. Prapan.

Mr. Seksan Attamangkul, the managing 

director or GGC, also addressed that the board 

of the company had recently approved of the 

project. In the first period, no more than 7,500 

million Baht would be used. 5,200 Baht of it is 

derived from a bank loan while the rest comes 

from mutual funding provided by GGC and KTIS. 

The bio-complex will be constructed in May, 

2019, and is expected to commercially function 

in the first trimester of 2021.”

The construction is divided into two 

phases. The first one belongs to construction 

of a sugar cane extraction factory of which 

production capacity is 24,000 tons daily. 

Also, an ethanol production factory of which  

production capacity is 600,000 liters daily and 

around 186 million liters yearly, as well as an 

electricity generating and steam production 

factory where 85 Mega Watts of electricity and 

457 tons of steam per hour will be constructed  

to prepare for investment infrastructure of 

biochemical and bioplastic manufacturing later. 

In terms of the second phase of construction,  

the study on cellulostic technology together 

with foreign business allies will be conducted.  

It will focus on how to add value to bagasse  

until a biochemical or environmentally- 

friendly product is successfully made. The 

Nakhon Sawn Bio-Complex is expected to be 

a multi-purposed bio hub of Thailand where 

bioindustries of the country can be fully and 

effectively topped up.

เดนิหน้ำ ไบโอคอมเพลก็ซ์ นครสวรรค์  
มลูค่ำ 7.5 พันล้ำน คำดผลติปี 64

Green Light to Invest 7.5 Billion Baht Launch 
Biocomplex in Thailand in 2021

ก 
ลุม่บรษิทั เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชกูาร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรือ KTIS 
ร่วมกบั บรษิทั โกลบอลกรนีเคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) หรือ GGC ลงนามเซ็นสัญญาเงนิกู้

กรงุไทยจ�านวน 5,200 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างโครงการ ‘นครสวรรค์ ไบโอคอมเพลก็ซ์’ แห่งแรกใน
ประเทศไทย ในปี 2562

โดยกำรก่อสร้ำงในครัง้นีจ้ะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
คอื ระยะที ่1 เป็นโครงกำรก่อสร้ำงโรงหบีอ้อย มกี�ำลัง
กำรผลติ 24,000 ตนัต่อวนั , โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำน
ผลิตเอทำนอล มีก�ำลังกำรผลิต 600,000 ลิตรต่อวัน 
ประมำณ 186 ล้ำนลิตรต่อปี และโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ
และไอน�ำ้ ทีม่กี�ำลงักำรผลติตดิตัง้ไฟฟ้ำ85 เมกะวตัต์ 
แลไอน�้ำ 457 ตันต่อชั่วโมง เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับกำรลงทุนต่อยอดกำร
ผลิตเคมีภัณฑ์และพลำสติกชีวภำพ

ส่วนในระยะที ่2 มกีำรศกึษำ Cellulosic Technology  
ร่วมกับพันธมิตรต่ำงประเทศ ในกำรน�ำชำนอ้อยมำ 
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม เป็นผลิตภัณฑ์เคมีชีวภำพหรือวัสดุที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยตั้งเป้ำหมำยให้โครงกำร
นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์เป็นไบโอฮับครบวงจร 
แห่งแรกของไทย ทีส่ำมำรถต่อยอดอตุสำหกรรมชวีภำพ
ของประเทศได้อย่ำงเต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภำพ.

พีธีลงนามสัญญาเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์

million Baht from Krung Thai Bank to 
launch the first bio-complex in Nakhon 
Sawan in 2021.
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โดย ISMA กล่ำวในกำรเปิดตัวว่ำ “จนถึงสิ้น
เดอืนกมุภำพนัธ์ในช่วงสำมเดือนแรกของระยะเวลำกำร
ผลติในปีน้ีมกีำรจดัหำเอทำนอลประมำณ 12 ล้ำนลติร 
ท่ีท�ำจำกโมลำสเข้มข้น B และน�้ำอ้อยแล้ว ท�ำให้
ในปัจจุบันสำมำรถลดอัตรำกำรผลิตน�้ำตำลได้รำวๆ 
1 แสนลิตร

“ในปีทีแ่ล้วผลผลติน�ำ้ตำลทัง้หมดของอนิเดยีจนถงึ
ในเดือนกมุภำพนัธ์เพิม่ขึน้ 6.8%” ISMA กล่ำว

นอกจำกนี้ ISMA ยังกล่ำวอีกว่ำ “ในวันที่ 28 
กุมภำพันธ์ 2019 มีโรงงำนน�้ำตำลจ�ำนวน 466 แห่ง
ในประเทศทีเ่ปิดด�ำเนนิกำรและได้ผลติน�ำ้ตำล 247.68 
แสนแสนตนั เมือ่เทยีบกบั 231.77 แสนแสนตัน ซึง่ผลติ
โดยโรงงำน 457 แห่งในวนัเดยีวกนัเมือ่ปีทีแ่ล้วจำกกำร
ปิดโรงงำนน�ำ้ตำลทีม่หำรำษฏระและกรรณำฏกั”

และในรฐัมหำรำษฏระเองมกีำรผลติน�ำ้ตำลจนถงึ
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2019 อยู่ที่ 92.10 แสนล้ำนตัน 
เมื่อเทียบกับ 84.54 แสนล้ำนตันในช่วงเดียวกันของ
ปีที่แล้ว ในปัจจุบัน 2561-2519 มีโรงงำนจ�ำนวน 23 
แห่งได้ปิดกำรผลิตไปแล้ว ขณะที่โรงงำนน�้ำตำล 170 
แห่ง ก�ำลงัด�ำเนนิกำรอยู ่และในช่วงเวลำเดยีวกนัในปี
ที่แล้วมี 18 โรงงำนที่ปิดกำรด�ำเนินงำนลง ในขณะที่ 
169 โรงงำนก�ำลังด�ำเนินกำร

ด้ำนสหรฐัอเมรกิำมโีรงงำนน�ำ้ตำล 117 แห่งทีเ่ปิด
ด�ำเนินกำรและมกีำรผลติน�ำ้ตำล 73.20 แสนแสนตนั
จนถึง 28 กุมภำพันธ์ 2562 เทียบกับ 73.61 แสน
แสนตันซ่ึงผลิตโดยโรงงำนจ�ำนวนใกล้เคียงกันในวัน
เดียวกันของปีที่แล้ว

ในกรณีของกรรณำฏกัจนถงึวันท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 
2019 โรงงำนผลิตน�้ำตำลได้ 41.69 แสนแสนตัน 32 
โรงงำนได้ปิดกำรด�ำเนินงำนในรัฐ ในขณะท่ีโรงงำน 
35 แห่งก�ำลงัด�ำเนนิกำรอยู ่ในช่วงเวลำเดียวกนัของปี
ที่แล้ว พวกเขำผลิตน�้ำตำลทรำย 33.92 แสนล้ำนตัน  
ในขณะที่โรงงำน 38 แห่งเปิดด�ำเนินกำร และ 27 
โรงงำนได้ปิดกำรด�ำเนินกำร

ส่วนรัฐทมิฬนำฑูโรงงำนน�้ำตำล 32 แห่งเปิด
ด�ำเนินกำรแล้วและได้ผลิตน�้ำตำล 4.70 แสนตันเมื่อ
เทยีบกบั 3.58 แสนแสนตันทีผ่ลติ โดยโรงงำนน�ำ้ตำล 
26 แห่งในปี 2560-18

“และเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2019 ที่ผ่ำนมำ
รำคำอ้อยในประเทศอนิเดยีทัง้หมดทีร่ำยงำนโดยรฐับำล
อินเดียในกำรแถลงข่ำวคือ Rs 20,159 สิบล้ำนรูปี 
ด้วยกำรตัดสินใจของรัฐบำลทีจ่ะให้สนิเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
กว่ำ 10,000 ล้ำนรูปี และเพิ่มรำคำโรงงำนขั้นต�่ำเป็น 
31 รูปีต่อกิโลกรัม ท�ำให้เงินที่ค้ำงอำจลดลงได้เร็วขึ้น  

I 
ndustry body Indian Sugar Mills NSE 
2.56 % Association has claimed that 

for the first time in the history of Indian 
sugar industry, sugar mills have offered 
to supply around 51 crore ltr of ethanol 
produced from B heavy molasses and 
sugarcane juice, which will help reduce 
sugar production. 

“Till the end of February, in the first three 

months of current year’s supply period, about 

12 crore litre of ethanol made from B heavy and 

sugarcane juice has been supplied. This has 

in turn reduced about 1 lakh tonnes of sugar 

production in the current season so far,” said 

ISMA in a release. 

“The year-on-year all India sugar produc-

tion till February is up by 6.8%” said ISMA. 

The release said: “As on February 28, 2019, 

466 sugar mills in the country are in operation 

and have produced 247.68 lakh tonnes of sugar, 

as compared to 231.77 lakh tonnes produced by 

457 mills on the corresponding date last year. 

Mills have started closing in Maharashtra and 

Karnataka.” 

In Maharashtra, sugar production till 28th 

February 2019 was 92.10 lakh tonnes, compared 

อินเดียจัดหำเอทำนอล 51 ล้ำนรูปี 
จำกโมลำส
India Sugar Mills Supply 51 Crore Litres of 
Ethanol Made from Molasses

ก 
ลุ่มอุตสำหกรรมสมำคม Indian Sugar 
Mills อ้ำงว่ำเป็นครัง้แรกในประวตัศิำสตร์

ของอตุสำหกรรมน�ำ้ตำลของโรงงำนน�ำ้ตำลอนิเดยี 
ท่ีเสนอให้ผลติเอทำนอลประมำณ 51 ล้ำนรปีูจำก
โมลำสเข้มข้น B และน�ำ้อ้อยซึง่จะช่วยลดกำรผลติ
น�้ำตำลภำยในประเทศลงได้

แต่กำรก�ำหนดโควต้ำกำรขำยน�้ำตำลรำยเดือนที่สูง
มำกในปี 2019 ได้ลดรำคำน�้ำตำลมำกกว่ำ Rs. 100  
ต่อหน่วย ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อโรงงำนน�้ำตำลและ
คัดค้ำนขั้นตอนที่ดีบำงส่วนที่ด�ำเนินกำรโดยรัฐบำล
เมื่อเร็วๆ นี้” ISMA กล่ำว.

with 84.54 lakh tonnes produced last year same 

period. In the current 2018-19 SS, 23 mills have 

closed their crushing operations in the State 

while 170 sugar mills are operating. On the 

corresponding date in last season 18 mills had 

closed their operations while 169 mills were in 

operation. 

In U.P., 117 sugar mills are in operation and 

they have produced 73.20 lakh tonnes of sugar 

till 28th February 2019, compared with 73.61 

lakh tonnes produced by similar number of mills 

on the corresponding date of last year. 

In case of Karnataka, till 28th February, 

2019, mills have produced 41.69 lakh tonnes of 

sugar. 32 mills have closed their operations in 

the State while 35 mills are in operation. During 

the corresponding period last year, they had 

produced 33.92 lakh tonnes sugar while 38 

mills were in operation and 27 mills had closed 

their operations. 

In case of Tamil Nadu, 32 sugar mills are in 

operation and have produced 4.70 lakh tonnes 

of sugar, as compared to 3.58 lakh tonnes  

produced by 26 sugar mills in 2017-18 SS on the 

corresponding date. 

As on February 22, 2019, all India cane 

price arrears reported by Government of India 

in a press release was Rs. 20,159 crore. “However,  

with the Government deciding to give soft loans 

of over Rs. 10,000 crore and increasing the 

minimum ex – mill price to Rs. 31 per kilo, the 

arrears may get reduced faster. But a very high 

monthly sugar sale quota fixed for March, 2019, 

has reduced the sugar prices by over Rs. 100 per 

quintal, which will adversely impact the millers 

and negate some of the good steps taken by the 

Government recently,” said ISMA.
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รัฐบำลจังหวัดได้ออกมำกล่ำวว่ำ “ในปีนี้จะมีกำรจัดหำเชื้อเพลิงเอทำนอลใน
เขตน�ำร่อง อำท ิเมอืงไท่หยวน เมอืงหยำงฉวน เมอืงฉำงจี ่และเมอืงจนิเฉงิ รวมถงึ 
จะขยำยพื้นที่ไปทั่วทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2020 เป็นต้นไป” 

“ในตอนนี้จังหวัดก�ำลังด�ำเนินกำรสร้ำงศูนย์กระจำยน�้ำมันเอทำนอลและ
ปรบัปรงุสถำนบีรกิำรน�ำ้มนัหลำยพนัแห่งในมณฑลซำนซ”ี รฐับำลจงัหวดักล่ำว

เชื้อเพลิงเอทำนอลหรือที่เรียกว่ำ E10 นั้นเป็นน�้ำมันเบนซินร้อยละ 90 และ
เอทำนอลร้อยละ 10 ซึ่งเชื่อว่ำจะสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนมอนออกไซด์
และก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ลงได้

อีกท้ังประเทศจีนยังวำงแผนที่จะลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์
ต่อหน่วยของจีดีพีลงประมำณ 60-65 เปอร์เซ็นต์จำกในปี 2573 จำกระดับกำร 
ปล่อยก๊ำซของปี 2548 และเพ่ิมสดัส่วนกำรใช้พลังงำนท่ีไม่ใช่ฟอสซลิในกำรบรโิภค
ทั้งหมดขึ้นประมำณ 20%.

T 
AIYUAN (Xinhua) - North China’s coal-rich Shanxi Province 
will promote ethanol gasoline for its road vehicles to cut 

emissions and fossil fuel consumption.

“This year, ethanol fuel will be provided in pilot zones such as Taiyuan, 

Yangquan, Changzhi and Jincheng cities, and will be expanded to the 

entire province from Jan. 1, 2020” said a provincial government circular 

issued last week.

“The province is now building an ethanol gasoline distribution center 

and remodeling thousands of gas stations.”

Ethanol fuel, known as E10, is 90 percent gasoline and 10 percent 

ethanol, which is believed to cut carbon monoxide and carbon dioxide 

emissions.

China plans to cut carbon emissions per unit of GDP by 60-65  

percent from 2005 levels by 2030 and raise the share of non-fossil energy 

use in total consumption to about 20 percent.

จนีส่งเสริมเช้ือเพลิง
เอทำนอลพ้ืนทีถ่่ำนหนิภำยในปี 63
China Promotes Coal Ethanol Production 
Line In 2020

ม 
ณฑลซานซทีีอ่ดุมไปด้วยถ่านหนิในภาคเหนอืของประเทศจีนพร้อม
ทีจ่ะส่งเสริมน�า้มนัเอทานอลส�าหรบัยานยนต์ทีใ่ช้ถนนเพือ่ลดการ

ปล่อยมลพษิและการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ
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KTIS ชี้ธุรกิจไฟฟ้ำโดดเด่น รำยได้
ยังโต ไม่หวั่นรำคำน�้ำตำลผันผวน
KTIS Stresses Electrical Business
Despite Fluctuating Sugar Price

นำยณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธำนเจำ้หน้ำที่
บริหำร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูกำร์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้น�ำใน
อุตสำหกรรมน�้ำตำลและอุตสำหกรรมต่อเน่ือง เปิดเผยว่ำ 
“ในไตรมำสแรกของปี 2562 (ตุลำคม – ธันวำคม 2561) 
สำยธุรกิจที่ยังคงมีรำยได้เติบโตอย่ำงต่อเนื่องคือสำยธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งมี
รำยได้ 81.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 53.4% เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกปริมำณกำรผลิตและจ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยมีปริมำณ 
สงูขึน้ แม้ว่ำรำคำขำยไฟฟ้ำโดยเฉลีย่จะลดลงเล็กน้อย”

ซึง่กำรทีบ่รษิทัมสีำยธรุกิจท่ีเป็นอตุสำหกรรมต่อเน่ือง 
หรือธุรกิจชีวภำพมำช่วยเสริมนอกเหนือจำกสำยธุรกิจ 
น�ำ้ตำลทรำย ท�ำให้ช่วยลดผลกระทบจำกรำคำน�ำ้ตำลทรำย 
ทีผ่นัผวนได้มำก โดยสำยธรุกจิชวีภำพมกี�ำไรขัน้ต้นในไตรมำส
แรกของปี 2562 เพิม่ขึน้จำก 62.4 ล้ำนบำทในงวดเดยีวกนั
ของปีก่อน เป็น 201.4 ล้ำนบำท หรอืเพ่ิมข้ึน 139.0 ล้ำนบำท 
ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่ม KTIS ที่มี 
จดุเด่นในกำรจดัหำอ้อยทีน่อกจำกจะเป็นวัตถุดิบในกำรผลติ
น�้ำตำลทรำยแล้ว ธุรกิจของกลุ่ม KTIS ยังคงพัฒนำไปตำม
ปรัชญำขององค์กรที่ว่ำ KTIS More Than Sugar ซึ่งกำร
ต่อยอดไปยังธุรกิจที่เก่ียวเนื่องนั้นได้กระท�ำอย่ำงรอบคอบ
และระมัดระวัง 

ส่วนสำยธรุกจิผลิตและจ�ำหน่ำยน�ำ้ตำลทรำยกไ็ด้พฒันำ
ให้ดขีึน้ตลอดเวลำ ด้วยกำรสนบัสนุนจำกบริษัทเคทิส วจัิยและ
พฒันำ เพือ่ให้กลุม่ KTIS เตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน

ในส่วนของโรงงำนผลติเยือ่กระดำษและบรรจภุณัฑ์จำก
ชำนอ้อยนั้นก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะกระแส
รักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรรณรงค์ลดกำรใช้พลำสติกและ
วัสดุย่อยสลำยยำก ท�ำให้คนหันมำใช้วัสดุอุปกรณ์ และ 
บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจำกธรรมชำติ 100% มำกขึ้น

นอกจำกนี ้KTIS ยงัได้ประเมนิทศิทำงธรุกจิในปี 2562 
ไว้ด้วยว่ำสัดส่วนรำยได้ในสำยธุรกิจชีวภำพยังคงเติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง โดยคำดว่ำจะมีสัดส่วนมำกกว่ำ 1 ใน 4 ของ 
รำยได้รวม จำกที่เคยมีสัดส่วน 22.9% เมื่อปี 2560 และ
เพิ่มเป็น 24.6% ในปี 2561 เนื่องจำกรำยได้จำกโรงไฟฟ้ำ 
ชวีมวลยงัคงเตบิโตด ีและควำมต้องกำรเยือ่กระดำษชำนอ้อย
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมก็สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำก
กำรรณรงค์รกัษ์สิง่แวดล้อม ลดกำรใช้วัสดท่ีุย่อยสลำยยำก.

K 
TIS เผยไตรมาสแรกของรอบบัญชีใหม่ปี 2561-2562 สร้างรายได้กว่า 2,700 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงชีวมวลโดดเด่น โตขึ้นจากเดิมถึง 53% ส่วนราย

ได้สายธุรกิจน�้าตาลเพิ่มขึ้น 24.1% รายได้สายธุรกิจเยื่อกระดาษชานอ้อยเพิ่ม 6.2% ส่งผลให้รายได้บริษัท 
ยังคงเติบโต แม้จะประสบปัญหาราคาน�้าตาลผันผวนในตลาดโลกก็ตาม 

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS

Mr. Nathapun Siriviriyakul, Deputy Chief 
Executive Officer of KTIS, the leader of sugar and 
continuous industries, revealed that “electrical 
generation and selling derived from biomass 
energy saw constantly growing income of 81.2 
million Baht, 53.4% more than the same period 
between October and December of 2017. This is 
because of higher amount of electrical generation 
and selling to Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) although average selling 
prices dropped a little.” 

That the company was supported by  
continuous industries or bio-business, apart from 
sugar one, helped minimize the fluctuating sugar 
price a lot. In the first trimester of 2019, income 
of the bio-business increased from 62.4 million 
Baht in the same period last year to 201.4 million 
Baht. In other words, the business enjoyed more 
profit of 139 million Baht, which corresponds 
to the business requirement of KTIS as the  
company is well-known for supplying sugar cane 

K 
aset Thai International Sugar Corporation 
Public Company Limited (KTIS) announced 

that the first trimester of the new accounting 
period between 2018 and 2019 had enjoyed over 
2,700 million Baht income. During the period, 
electrical generation and selling derived from 
biomass energy was outstanding, growing 

from the previous 53% whereas income from 
sugar business and bagasse-based paper pulp 
increased to 2.4% and 6.2% respectively.

as a raw material for sugar production. Also, its 
business develops according to the philosophical 
principle: KTIS More Than Sugar, so extension to 
other relevant business lines is performed with 
caution and prudence. 

Besides, sugar production and selling has 
been constantly improved thanks to support 
from KTIS Research and Development so that 
the KTIS group grows stably and sustainably.

The factory of bagasse-based paper pulp and 
containers also reflects better trends continuously 
owing to environmental concern. Campaigns 
to reduce plastic use and hard biodegradable 
materials encourage people to use 100% natural 
objects and containers more at present.

According to the business prediction in 
this year, the KTIS reported that bio-business 
would enjoy more income as it was expected 
to share more than one-fourth proportion of all 
income. In 2017, the business had a proportion 
of 22.9%, but, in 2018, its proportion increased 
to 24.6% thanks to large income from biomass 
electrical generating plants, growing demand for 
bagasse-based paper pulp as well as environmental 
campaigns for biodegradable products.
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Regarding construction of the electricity 
generating plant, Mr. Phaithun Praphatharo, 
Deputy Managing Director of Mitr Phol Sugar 
Business Group, explained that “it was a joint 
project to improve economic conditions in  
Amnart Charoen and Yasothon because the sugar 
factory in the provinces can increase employment 
rate for over 400 people while supporting and 
stabilizing profession of local sugar cane planters 
from more than 7,500 households and boosting 
circulating income of around 2,500 million Thai 
Baht a year. More importantly, it will facilitate 
sugar cane transport of local people to over 

120 million Thai Baht. Doing 
so will enable them to earn 
more income and have better 
life quality.”

Ms. Narupat Amornkosit, 
Secretary General of Office 
of the Energy Regulatory  
Commission (OERC), said 
that “the OERC had approved 
the license to Mits Phol Bio- 
Power Ltd. In Amnart Charoen  
to perform energy-based  
business. The company has 

installed production power of 32,500.00 kVA 
or 26.000 MW to generate electricity based on 
biomass power, namely bagasse, cane leaves 
and chopped wood. The issued license consists 
of one to perform electricity business, one to 
electrical power distribution systems, one to 

ชาวบ้านจังหวัดอ�านาจเจริญ และยโสธร กว่า 400 คน รวมตัวขอบคุณ กกพ.

“มิตรผล” รุกธุรกิจไฟฟ้ำชีวมวล
เร่งสร้ำงแหล่งชุมชนผลิตพลังงำน

จ  ากกรณีการขออนุญาติจัดสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของผู้ผลิตน�้าตาลรายใหญ่ของประเทศไทย
อย่างมิตรผล ส่งผลให้เกิดกระแสการแสดงความคิดเห็นจากคนในสังคมเป็นวงกว้าง ท่ีมีท้ังเห็น

ด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ในที่สุดรัฐบาลก็มีมติเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ให้แก่ 
บรษิทั มติรผล ไบเอ-เพาเวอร์ (อ�านาจเจริญ) จ�ากดั สร้างความดีใจให้กบัเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพืน้ทีจ่งัหวดั
อ�านาจเจริญ และยโสธรเป็นอย่างมาก 

Following a request for permission to 
construct a biomass-based electricity 
generating plant filed by Mitr Phol, one 

of Thailand’s leading sugar manufacturers, 
both negative and positive concerns were 
widely voiced by the public. Whether people 
supported or objected to the project, the Thai 
government has resolved to issue a license for 
energy business to Mitr Phol Bio-Power Ltd. 
in Amnart Charoen, thus making sugar cane 
planters and farm owners in the province and 
Yasothon very happy. 

นายไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการประจ�ากลุ่มธุรกิจ

อ้อย กลุ่มมิตรผล

electrical power distribution, one to construct 
buildings and one to perform business on  
electricity generating plant.”

The OERC also introduced measures for 
additional supervision besides ones for prevention 
and solution to environmental problems as well as 
follow-up on environmental impact in conformity 
with the EIA report to cover all complaints and 
effects resulted from the project.

In addition, the Mitr Phol Group was pleased 
to adopt a measure to minimize risks and impact 
on environment according to local people’s concern 
so that its project would serve as a role model 
on biomass electricity generating plant. There, 
the staff are required to follow the rules strictly 
to take care of local communities, society and 
environment in a sustainable way. Rule violation 
and negligence that cause pollution and impact 
higher than required standards will be subject to 
immediate work cancellation at any time. 

Concerning Amnart Charoen’s sugar cane 
planters and farm owners led by the chairman 
of Lam Se Bai Sugar Cane Planter Cooperatives, 
they gathered in front of a sugar cane transfer  
station in front of the construction site to  
express thanks to OERC for finalizing the license 
to Mitr Phol Group after a prolonged period. 
Doing so enabled the already constructed sugar 
factory to buy sugar cane from local planters 
and extract it. 

Mrs. Deunchai Chanthowong, a sugar cane 
planter from Hua Taphan District in Amnart  
Charoen, said that “she was highly glad to learn 
that the OERC had granted permission for biomass 
electricity generating plant so that sugar cane 
could be finally sold to the sugar factory. Doing 
so will reduce transport expenses paid by sugar 
cane farm owners who had to travel to sell their 
product at a sugar factory in Kusi Narai District 
in Kalasin, but ended up waiting in a long line 
because the area also has a lot of sugar cane 
farms and factories located. The sugar factory 
and biomass-based electricity generating plant 
built in Amnart Charoen will help lower the cost 
on sugar cane transport and minimize waiting 
time for product transfer, thus increasing income 
of local people and reducing loss of costs and 
sugar cane original weight.”

กำรสร้ำงโรงงำนคร้ังนี้ นำยไพฑูรย์ ประภำถะโร  
ผู้ช่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรประจ�ำกลุม่ธรุกจิอ้อย กลุม่มติรผล 
กล่ำวว่ำ “เป็นกำรร่วมพฒันำเศรษฐกจิในจงัหวดัอ�ำนำจเจรญิ
และยโสธรจำกโครงกำรโรงงำนน�้ำตำลมิตรอ�ำนำจเจริญ  
จะท�ำให้โรงงำนมกีำรจ้ำงงำนเพิม่ขึน้กว่ำ 400 คน สนบัสนนุ 
และสร้ำงอำชพีทีม่ัน่คงให้ชำวไร่อ้อยได้กว่ำ 7,500 ครวัเรอืน  
สำมำรถสร้ำงรำยได้หมนุเวยีนประมำณ 2,500 ล้ำนบำทต่อปี 
และท่ีส�ำคญัจะช่วยลดภำระค่ำขนส่งอ้อยของพีน้่องเกษตรกร
ได้ปีละกว่ำ 120 ล้ำนบำท ส่งผลให้เกษตรกรมีรำยได้ และ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

ด้ำนนำงสำวนฤภทัร อมรโฆษติ เลขำธกิำรส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน (ส�ำนักงำน กกพ.) 
กล่ำวว่ำ “กกพ.มีมติเห็นชอบให้ออกใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรพลังงำน ให้แก่ บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพำเวอร์ 
(อ�ำนำจเจริญ) จ�ำกัด ขนำดก�ำลังผลิตติดตั้ง 32,500.00 
กิโลโวลต์แอมแปร์ (kVA) หรือ 26.000 เมกะวัตต์ (MW)  
ผลิตไฟฟ้ำด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล (กำกอ้อย ใบอ้อย  
และชิ้นไม้สับ) โดยได้ออกใบอนุญำตจ�ำนวน 5 ประเภท  
ได้แก่ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ ใบอนุญำตระบบ
จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ ใบอนญุำตจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ ใบอนญุำตก่อสร้ำง
อำคำร (อ.1) และใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนผลิต
ไฟฟ้ำ (รง.4)”

นอกจำกนี้ยังมีมำตรกำรเพื่อลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมตำมข้อวิตกกังวลของประชำชนเพิ่มเติม 
ตำมที่ตัวแทนของกลุ่มบริษัทมิตรผลได้แสดงเจตจ�ำนง
ยินดีที่จะจัดท�ำมำตรกำรดังกล่ำว เพื่อเป็นโครงกำร 
โรงไฟฟ้ำชีวมวลต้นแบบ เพ่ือให้ผู ้ประกอบกำรต้อง
ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดในกำรดูแลผลกระทบต่อ
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดควำมยั่งยืน 
ซึ่งหำกพบว่ำฝ่ำฝืนหรือไม่มีกำรปฏิบัติและเกิดมลพิษและ 
ผลกระทบสูงกว่ำมำตรฐำนท่ีก�ำหนดให้หยุดกำรผลิตได้
ทันที

ในส่วนของชำวไร่อ้อยในจังหวัดอ�ำนำจเจริญ และ
ยโสธรกว่ำ 400 คน น�ำโดยประธำนสหกรณ์ชำวไร่

โดย นำงเดือนสำย จันโทวงศ์ หนึ่งในชำวไร่อ้อย 
ที่มำแสดงควำมขอบคุณ กล่ำวว่ำ “รู้สึกดีใจมำก เพรำะ
กำรมีโรงงำนน�้ำตำล และโรงไฟฟ้ำชีวมวลในพ้ืนที ่
จะช่วยลดค่ำบรรทุกในกำรขนส่งอ้อย ลดเวลำกำรรอคิว 
ลงอ้อย ต้นทุน และกำรสูญเสียน�้ำหนักอ้อยก็ลดลง  
ท�ำให้มีให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น”.

อ้อยล�ำเซบำย ได้รวมตัวกันที่บริเวณสถำนีขนถ่ำยอ้อย 
หน้ำโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนน�้ำตำลมิตรอ�ำนำจเจริญ 
เพื่อแสดงควำมขอบคุณ กกพ. ที่รับฟังควำมคิดเห็น
ของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง และได้พิจำรณำอนุมัติออก 
ใบอนุญำตให้ทำงโรงไฟฟ้ำชวีมวลมติรผล โดยเหน็แก่ประโยชน์
ของประชำชนและจังหวัดเป็นส�ำคัญ

Mitr Phol Launches Biomass Electrical 
Business, Promoting Local Production Site
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ควำมต้องกำรน�้ำตำลลดลง กำรปรับแก้
พันธุกรรมจะช่วย ‘เปลี่ยนอ้อย’ ให้เป็น 
‘พลังงำนสีเขียว’
As Sugar Demand Falls, Gene Editing Could 
‘Reinvent’ Sugarcane as Green Energy

น�้าตาลเป็นแหล่งพลังงานส�าหรับผู้คนมาเป็นเวลานาน และในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกเขา
ใกล้จะไขความลบัของดีเอ็นเอและควบคุมศกัยภาพของอ้อยในฐานะพลังงานเช้ือเพลิงสเีขยีวได้แล้ว

เนือ่งจำกควำมต้องกำรสำรให้ควำมหวำนในอำหำรลด
น้อยลง ส่งผลให้กำรเปลี่ยนอ้อยเป็นแหล่งพลังงำนสีเขียว
จะเป็นกำรช่วยปกป้องอุตสำหกรรมได้มำกถึง 2 พันล้ำน 
ดอลลำร์ หำกกำรพัฒนำเชื้อเพลิงชีวภำพนี้ดึงดูดให้มีกำร
ลงทุนเพิ่มมำกขึ้น

มหำวิทยำลัยควีนส์แลนด์ก�ำลังท�ำกำรทดลองกำร
ปรับแก้พันธุกรรมที่ช่วยปรับเปล่ียนต้นอ้อยให้สำมำรถน�ำ
ไปใช้ในกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพและพลำสติกชีวภำพได้
ดีมำกยิ่งขึ้น

นำยโรเบิร์ต เฮนรี่ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพันธมิตรเพื่อน
วตักรรมทำงกำรเกษตรและอำหำรแห่งรฐัควนีส์แลนด์ ร่วม
มือกับทีมงำนระดับโลกเพื่อจัดล�ำดับจีโนมอ้อย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของโครงกำรควำมร่วมมือที่ด�ำเนินกำรร่วมกับสถำบัน 
จโีนม (Genome Institute) ซึง่ตัง้อยูใ่นสหรฐัอเมรกิำ

กำรมแีม่แบบทำงพนัธกุรรมของน�ำ้ตำล จะท�ำให้เหน็ว่ำ 
กำรปลกูอ้อยเป็นเชือ้เพลงิชวีภำพและเป็นแหล่งของพลำสตกิ
ชีวภำพรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้อ้อยกลำยเป็นสิ่ง
ที่ใช้ทดแทนปิโตรเลียมในกำรผลิตส่ิงของเครื่องใช้จ�ำนวน
มำก นับตั้งแต่เครื่องส�ำอำงไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์  เมื่อ
สร้ำงน�้ำตำล หญ้ำที่มีลักษณะเหมือนไม้ไผ่จะถูกคั้นและ
ของเหลวที่ได้จะถูกน�ำไปตกผลึกและกลั่นเพื่อผลิตเป็นสำร
ให้ควำมหวำนที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม

ในกระบวนกำรนี้จะเหลือเส้นใยที่เรียกว่ำ ‘ชำนอ้อย’ 
ซ่ึงโรงงำนจะท�ำกำรเผำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ นอกจำกนี้
แล้วเส้นใยเหล่ำนี้ยังสำมำรถน�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีควำมซับซ้อนมำกข้ึนได้อีกด้วย โดยศำสตรำจำรย์เฮนร่ี 
กล่ำวว่ำ “กระบวนกำรนี้เป็นสิ่งท่ีมีศักยภำพในกำรท�ำให้
เกิดกำรแหล่งพลังงำนสีเขียว”

หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยเทคลีควีนส์แลนด์ (QUT) ดร. ดาริน แร็คแมน ก�าลังใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากอ้อยในการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนท่ี

สามารถใช้แทนน�้ามันดีเซลและน�้ามันเครื่องบินได้

Sugarcane, like this grown at Meringa Research Station, can be converted into chemicals that can be used in everything from 
cosmetics to car parts.

ศำสตรำจำรย์เฮนรี่ กล่ำวอีกว่ำ “กำรท�ำควำมเข้ำใจ
ถงึดเีอน็เอของพชืจะช่วยเร่งกำรเปลีย่นผ่ำนจำกกำรทดลอง
ในห้องปฏิบัติกำรไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพำณิชย์ ซึ่งเรำก�ำลัง
พยำยำมพิจำรณำกำรให้ใช้อ้อยแทนสิ่งต่ำงๆ เช่น น�้ำมัน 
เพือ่ผลติวตัถดิุบตัง้ต้นทำงเคมทีีโ่ดยทัว่ไปเรำจะได้จำกน�ำ้มนั 
ด้วยเหตุนี้เรำจึงน�ำเสนอพลังงำนทำงเลือกทดแทน”

กำรพิสูจน์ทำงเศรษฐศำสตร์
ในแต่ละปีออสเตรเลียจะมกีำรเกบ็เกีย่วอ้อยประมำณ 

35 ล้ำนตนัโดยมรีำยรบัจำกกำรส่งออกถงึ 2 พนัล้ำนเหรยีญ
สหรฐัฯ และมกีำรจ้ำงแรงงำนประมำณ 40,000 คน ซึง่ส่วน
ใหญ่อยู่ในรัฐควีนส์แลนด์

แต่ตอนนี้อุตสำหกรรมก�ำลังเผชิญกับควำมสำมำรถ
ในกำรท�ำก�ำไรทั้งในด้ำนอุปสงค์และรำคำซึ่งก�ำลังลด 
ต�่ำลง ในขณะที่ต้นทุนกำรผลิตเพ่ิมสูงข้ึน นั่นหมำยควำม
ว่ำผู้ปลูกอ้อยจ�ำนวนมำกมีควำมพยำยำมที่จะมองหำกำร
ใช้ประโยชน์จำกอ้อยที่ได้รับกำรพัฒนำที่หลำกหลำยมำก
ขึ้น เมื่อเศรษฐกิจไม่มั่นคง

ที่แกลดสตันในรัฐควีนส์แลนด์กลำง งำนวิจัย
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ (QUT) โดย 
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S 
ugar has long been a source of energy 
for people, but now scientists believe 

they are close to unlocking its DNA secrets and 
harnessing its potential as a green fuel.

Professor Robert Henry, Director of the Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation, is helping to map sugarcane’s DNA.

Sugarcane waste is abundant in Queensland and could represent a reliable source of future fuels.

ดำริน แร็คแมนน์ เป็นงำนวิจัยเกี่ยวกับพืชน�ำร่อง โดย
เป็นกำรท�ำงำนร่วมกับบริษัทเมอคิวเรียส ไบโอรีไฟนิ่งของ
สหรัฐอเมริกำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำในแกลดสตัน
นี้สำมำรถผลิตเช้ือเพลิงทดแทนที่สำมำรถใช้กับเครื่องยนต์
ดีเซล หรือเครื่องบินเจ็ทได้อย่ำงน้อยเป็นเวลำห้ำปี 

“มนัแตกต่ำงจำกไบโอเอทำนอลทีต้่องใช้อปุกรณ์พเิศษ
เลก็น้อยเพ่ือน�ำมนัเข้ำไปในระบบเชือ้เพลงิของเรำ เชือ้เพลงิ
ที่ผลิตจำกกระบวนกำรของเมอคิวเรียสนั้นสำมำรถหยอด
ลงไปในโรงกลั่นที่มีอยู่ได้เลย” ดร. แร็คแมนน์กล่ำ

นอกจำกนี ้ดร. แรค็แมนน์ กล่ำวอกีว่ำ “ข้อดขีองกำร
ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนคือสำมำรถใช้กับโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ที่มีอยู่ได้”

สภำผูป้ลกูอ้อยและโรงงำนน�ำ้ตำลต้องกำรเงนิทนุส�ำหรบั
ผลติพลงังำนชีวภำพมำกข้ึน ซึง่อำจกล่ำวได้ว่ำชำนอ้อยและ
ผลติภณัฑ์เอทำนอลของพวกเขำนัน้เป็นพลงังำนไฟฟ้ำพืน้ฐำน
ทีส่ำมำรถเชือ่ถือได้และยงัสำมำรถน�ำกลบัมำใช้ใหม่ได้ แต่ยงั
ไม่ได้รบัควำมสนใจอย่ำงจรงิจงัจำกรฐับำลออสเตรเลยี

โครงกำรของเมอคิวเรียสได้รับเงินทุนวิจัยบำงส่วน
จำกกองทุนกำรเจริญเติบโตในงำนและส่วนภูมิภำคของ 
รฐับำลควนีส์แลนด์จ�ำนวน 150 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ซ่ึงเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรประมูลเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภำพมูลค่ำ 1 พันล้ำนดอลลำร์ภำยในปี 2569 นี้

ดร. แร็คแมนน์กล่ำวต่ออีกว่ำ “ในระยะยำวกำรผลิต
เชือ้เพลงิจำกอ้อยจะมปีระโยชน์ 2 ประกำร คือ ช่วยในกำร
สนับสนนุชมุชนในระดบัภมูภิำค ซ่ึงอตุสำหกรรมรปูแบบเดิม
ก�ำลังพยำยำมดิ้นรนต่อสู้อยู่  และช่วยให้เชื้อเพลิงสะอำดที่
มีควำมสะอำดและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมในชมุชน”.

As demand for the sweet stuff in food takes 
a tumble, its ‘reinvention’ as a source of green 
energy could protect the $2 billion industry - if 
the development of biofuels attracts enough 
investment.

The University of Queensland is conducting 
the first gene-editing experiments that could 
tailor the sugarcane plant to better produce 
biofuels and bioplastics. 

Director of the Queensland Alliance for 
Agriculture and Food Innovation, Robert Henry, 
is working with a global team to sequence the 
sugarcane genome as part of a joint project with 
the Genome Institute based in the US.

Having sugar’s genetic template will allow 
us to look at growing sugarcane as a biofuel and 
a source of 100 per cent recyclable bioplastic, 
making it a substitute for petroleum in the  
production of countless items from cosmetics to 
car parts. When sugar is made, the bamboo-like 
grass is crushed and resulting liquid is crystalised 
and refined to produce the sweetener used in 
food and drinks.

The process leaves behind the fibre, known 
has bagasse, that factories already burn to gen-
erate electricity. But this fibre can also be further 
processed into much more complex products, 
which Professor Henry said “was where the 
potential for a green revolution lay.”

Professor Henry said “understanding the 
plant’s DNA would speed up the transition from 
lab experiment to commercial products. We’re 

looking at really using sugarcane as a replacement 
for things like oil, to produce those chemical 
feedstocks that we traditionally get from oil, so 
we provide a renewable alternative.”

Proving the Economics
Each year around 35 million tonnes of 

sugarcane is harvested in Australia, bringing 
in $2 billion in export earnings and providing 
employment for about 40,000 people, mostly 
in Queensland.

But the industry is struggling with  
profitability - both in demand and prices, which 
are falling while input costs are rising. It means 
many growers are keen to see alternative uses for 
their cane developed, if the economics stack up.

In Gladstone in central Queensland, QUT 
senior research fellow Darryn Rackemann is 
working on a pilot plant to do just that. Working 
with US company Mercurius Biorefining, the 
product being developed in Gladstone could 
produce renewable fuels for use in diesel or jet 
engines in as little as five years’ time.

“It’s a little bit different to bio-ethanol, 
which requires a bit of extra equipment to get 
it into our fuel systems. The fuels that will be 
made from the Mercurius process are simply 
dropped into existing refineries.”

“The beauty about making renewable fuels 
is that they can use the existing infrastructure,” 
Dr Rackemann said.

Canegrowers and the Milling Council have 
demanded greater funding for bioenergy, saying 
their bagasse and ethanol products are a reliable, 
renewable baseload power for Australia yet 
virtually ignored by governments.

The Mercurius project was partially funded 
by the Queensland Government’s $150 million 
Jobs and Regional Growth Fund, as part of its 
bid to develop a $1 billion biofutures industry 
by 2026.

Dr Rackemann said, in the long run, making 
fuel from sugarcane would have a dual benefit- 
supporting regional communities where  
traditional industry was struggling, and providing 
clean, green fuel to protect the environment.
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Dow provides environmental 
mill bearing lubrication solution for

sugar cane industry worldwide. 

UCON™ Lubricant SL-17000 provides
good lubricity and low-wear, excellent 

hydrolytically and thermal stability,
and high viscosity index leading to 

a lower consumption.
This product is compliance with U.S. FDA 

and NFS H-1. 

Toll Free Number: 800 7776 7776


