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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.
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harvester was released 75 years ago.

caseih.com

GROWING
PROFITABILITY
IN AGRICULTURE
How lubricants can help farmers
increase productivity and reduce total
cost of ownership

www.shell.co.th1

CONTENTS
Vol. 5 No.17 April - June 2019

REGIONAL INDUSTRY NEWS

6

“มิตรผล”น�ำร่องส่ง“เอไอ”ลงไร่อ้อยขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยสู่โมเดิร์นฟาร์ม
Mitr Phol Pioneers AI to Modernize Thai Sugar Industry

8

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

6

10 Nestlé Thailand Invests US$6.6 Million in Milo No-Sugar Reformulation
“เนสท์เล่” ทุ่มงบ 200 ล. เปิดตัวไมโลสูตรไม่มีน�้ำตาลครั้งแรกในโลก

11

ลาวแสวงหาข้อตกลงส่งออกน�้ำตาลไปจีน
Laos Seeking Sweeter Deal On Sugar Exports to China

12

อินโดนีเซียรับข้อตกลงการค้าเสรีสร้างประโยชน์ต่อเกษตรกรออสเตรเลีย
Indonesia Free Trade Agreement Benefits Australia Farmers

10

้ำตาลพุ่งในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Sugar Reduction Trend Strong in Southeast Asian
14 เทรนการลดน�

INTERNATIONAL NEWS
สถานขยับขึ้นเป็น 1ใน 5 ผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่ของโลก
16 ปากี
Pakistan Has Attained the Status of 5 Major Sugarcane
Producing Country in The World

17

อุตสาหกรรมน�้ำตาลบราซิลรุกเปิดตลาดน�้ำตาลปลอดภาษีในอเมริกา
Brazil Cane Industry Group Wants Tariff-Free Access to U.S.
Sugar Market

14

ยพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์น�้ำตาลโลก
18 ออสเตรเลี
Future-Proofing The Australian Sugar Industry Globally

19

อิหร่านซื้อน�้ำตาลทรายดิบของอินเดียเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี
Iran Buys Indian Raw Sugar for The First Time in 5 Years

่มน�ำเข้าและภาษีน�้ำตาลแอฟริกาใต้ เสี่ยงต่อผลก�ำไรในอุตสาหกรรม
20 การเพิ
Sugar Imports and Sugar Tax Major Risks to South Africa
Industry’s Profitability

19

PLANTERS CORNER
างต้นแบบชุมชนไร้ควัน รักษาสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการเกษตรอย่างยั่งยืน
22 ไทยสร้
Smog Free Community to Save Environment and Mobilize Sustainable
Agriculture

COVER STORY
ป 1 ปีเต็ม หลังไทย “ลอยตัวราคาน�้ำตาล”
26 บทสรุ
1 Year in a Nutshell after Thailand ‘Floated Sugar Prices’

20

IN THE HOT SEAT
โคร’ เล็งยกระดับอุตฯ น�้ำตาลไทยสู่ความยั่งยืน
28 ‘บอนซู
Bonsucro Seeks Pushing Thailand’s Sugar Industry into Sustainability

SPECIAL INSIGHT
ยันม่าร์ รุ่น YM สุดยอดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
32 แทรกเตอร์
The All-New Yanmar YM Tractor, A Host of Innovations and

22

New Technology

เปิดตัวโซ่ซรี่ ยี ์ G8 ตอบโจทย์การเพิม่ ก�ำลังการผลิต
34 Tsubakimoto
Tsubaki Heavy Duty Drive Chain NEW G8 Series release
คอล ชูเทคโนโลยีสารหล่อลืน่ PAG รุน่ UCON™ SL-17000
36 ดาวเคมิ
ตอบโจทย์โรงงานน�ำ้ ตาลทีส่ ดุ

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

ETHANOL NEWS
นหน้า ไบโอคอมเพล็กซ์ นครสวรรค์ มูลค่า 7.5 พันล้าน คาดผลิตปี 64
40 เดิGreen
Light to Invest 7.5 Billion Baht Launch Biocomplex
in Thailand in 2021

28

นเดียจัดหาเอทานอล 51 ล้านรูปจี ากโมลาส
41 อิIndia
Sugar Mills Supply 51 Crore Litres of Ethanol Madefrom Molasses
นส่งเสริมเชือ้ เพลิงเอทานอลพืน้ ทีถ่ า่ นหินภายใน ปี 63
42 จีChina
Promotes Coal Ethanol Production Line In 2020

BIOENEGRY NEWS
ชีธ้ รุ กิจไฟฟ้าโดดเด่น รายได้ยงั โต ไม่หวัน่ ราคาน�ำ้ ตาลผันผวน
44 KTIS
KTIS Stresses Electrical Business Despite Fluctuating Sugar Price

40

รุกธุรกิจไฟฟ้าชีวมวลเร่งสร้างแหล่งชุมชนผลิตพลังงาน
45 “มิMitrตรผล”
Phol Launches Biomass Electrical Business, Promoting Local
Production Site

RESEARCH NEWS
องการน�ำ้ ตาลลดลง การปรับแก้พนั ธุกรรมจะช่วย ‘เปลีย่ นอ้อย’ ให้เป็น
46 ความต้
‘พลังงานสีเขียว’
As Sugar Demand Falls, Gene Editing Could ‘Reinvent’ Sugarcane as
Green Energy

42

HIGHLIGHTS OF PARTNERSHIPS EVENTS

48 Visit Asia’s No.1 Processing & Packing Event Propak Asia 2019
50

SUGAR EVENTS 2019

46

www.sugar-asia.com

Editor’s Message
Kenny Yong

Guest Editor
Managing Director
Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.

Editor Managing Director
Kenny Yong
Publications Manager
Rungnapa Manathanakit
Editorial Consultants
Poontarika Saenrit

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”

Board of Directors
Kenny Yong
Susan Tricia
Content Editor
Sunantha Chalearmthip
editor.th@fireworksbi.com

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.

Media Executive
Nicharee Jumpadang
Translator
Atipong Amornwongpeeti
Korapat Pruekchaikul

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

Designer
Tansit Sachare
Follow us on
Sugar Asia Magazine
SugarAsiaMag
Sugar Asia Magazine
Sugar TV

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

Regional News

“มิตรผล”น�ำร่องส่ง“เอไอ”ลงไร่อ้อย
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยสู่โมเดิร์นฟาร์ม

Mitr Phol Pioneers AI to Modernize Thai Sugar Industry

มิ

ตรผลเปิดมิติใหม่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลไทย โดยการร่วมมือกับภาครัฐส่งสุดยอดเทคโนโลยี
เอไอชัน้ น�ำระดับโลก ในโครงการพัฒนาโมเดลการจัดการเกษตรแปลงใหญ่สำ� หรับอ้อยโดยใช้เทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์
เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมสู่ Modern Farming ควบคูก่ บั ข้อมูลในท้องถิน่ เพิม่ คุณภาพและผลผลิตอ้อยในประเทศไทย

รศ. ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต หัวหน้าสถาบันวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมกลุม่ มิตรผล กล่าวว่า “การร่วมมือ
กับสวทช. รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีเอไอ การส�ำรวจ
ระยะไกลผ่านดาวเทียม และระบบพยากรณ์อากาศ
ขั้นสูงของไอบีเอ็มมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำไร่ออ้ ย จึงนับว่าเป็นอีกก้าวทีส่ ำ� คัญในการท�ำเกษตร
แม่นย�ำ (Precision Farming) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนการ
ปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรไทยก้าวสู่การท�ำเกษตร
สมัยใหม่ หรือ Modern Farming ได้รวดเร็วขึน้ ทัง้ ยังสร้าง
ประโยชน์ให้กบั ภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยัง่ ยืน”
เช่นเดียวกับรัฐบาลทีต่ อ้ งการเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับงานวิจัยและการพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านอาหารและการเกษตร รวมถึงการ
สร้างเกษตรกรรมยุคใหม่ที่สามารถขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูล โดยเริ่มต้นจากการท�ำไร่อ้อยในประเทศไทย
ที่จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ได้อย่างต่อเนื่อง
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Regional News
ซึ่งมิตรผลได้จัดสรรพื้นที่ไร่อ้อย 2,000 ไร่ แบ่ง
เป็นจังหวัดชัยภูมิ 1 จุด และจังหวัดสุพรรณบุรี 2 จุด
เพือ่ เก็บข้อมูล พร้อมทัง้ เตรียมเพิม่ ก�ำลังคน ท�ำหน้าที่
ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ในโครงการนี้กว่า 100 คน เพื่อ
ช่วยขับเคือ่ นภาคการเกษตรไทยไปสูเ่ กษตรอัจฉริยะ ที่
ไม่ได้มีเพียงแต่อ้อยเท่านั้น
ในส่วนของผูน้ ำ� เทคโนโลยีอย่างไอบีเอ็ม (International
Business Machines) ได้พัฒนา ‘อโกรโนมิคอินไซต์
แอสซิสแทนท์’ (Agronomic Insights Assistant) ซึ่ง
ใช้แพลตฟอร์มไอบีเอ็มวัตสันดีซชิ นั ส�ำหรับการเกษตร
(IBM Watson Decision Platform for Agriculture)
ร่วมกับระบบไอบีเอ็มแพร์สจีโอสโคป (IBM PAIRS
Geoscope) ในการรวมข้อมูลความสัมพันธ์เชิงเวลา
และพื้นที่ร่วมกับข้อมูลทางการเกษตร และใช้โมเดล
การพยากรณ์ที่แม่นย�ำจากเดอะเวเธอร์คอมแพนี
เพื่อปรับพื้นที่ รวมถึงพยากรณ์ระดับความชื้นของดิน
ความเสี่ยงโรค ศัตรูพืช ปริมาณผลผลิต และดัชนี
ค่าคุณภาพความหวานของอ้อยให้มคี วามแม่นย�ำ และ
น�ำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการส�ำรวจ
เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับการปรับและพัฒนาให้เหมาะกับ
การท�ำไร่อ้อยในประเทศไทยโดย สวทช. รวมถึงน�ำ
เอาความรู้เฉพาะทางด้านการเกษตรจากกลุ่มมิตรผล
มากลัน่ กรองเป็นข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับภาวะการขาดน�ำ้
และอาหารทีส่ ง่ ผลต่อการเติบโตของอ้อย การเกิดโรค
และศัตรูพืช ตลอดจนปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
และดัชนีคุณภาพของอ้อยด้วย
โดยนางสาวปฐมา จันทรักษ์ รองประธานด้านการ
ขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด กล่าวว่า
“การผนึกจุดแข็งของสวทช. และไอบีเอ็มในด้านการ
วิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้บิ๊กดาต้า อนาไลติกส์
เอไอ และอินเตอร์เน็ตอ็อฟธิงส์ เข้ากับความรู้เชิงลึก
ด้านการเกษตรของกลุ่มมิตรผล เป็นการพลิกโฉม
แนวปฏิบตั ขิ องหนึง่ ในอุตสาหกรรมทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ และ
แสดงให้เห็นถึงก้าวย่างใหม่ของเกษตรกรรมอัจฉริยะ
ในประเทศไทย”
จากความร่วมมือของทัง้ 3 องค์กรในครัง้ นี้ สร้าง
ความคาดหวังให้กับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรไทย
เป็นอย่างมากว่ากลุ่มผู้ผลิตน�้ำตาลมิตรผล จะเป็น
โมเดลส�ำคัญที่ช่วยน�ำร่องเกษตรกรรมไทยไปสู่การ
ท�ำเกษตรสมัยใหม่ หรือ Modern Farming โดยการ
น�ำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการเพาะปลูก
มากขึน้ เพือ่ สร้างคุณภาพ และก�ำลังการผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดทั่วโลก.

and Technology Development Agency (NSTDA),
develop a land for sugar farming in Thailand. This
to use the AI, distant exploration via satellites
will be done by NSTDA and Mitr Phol itself until
and IBM’s premium meteorological prediction
in-depth information is obtained, particularly
would enhance efficiency of sugar cane farming.
in terms of food and water shortage that
This is an important leap on precision farming
affects sugar cane growth, pest and diseases,
under the plan to transform Thai agricultural
agricultural product amount and sugar cane’s
activities to modern farming in a faster and
quality index.
more sustainable way.”
M s . P a t h a m a C h a n t h a ra k , D e p u t y
At the same time, the Thai government
Chairperson on business expansion in
may need tostrengthen national research and
Indo-Chinese countries and Managing Director
development, especially in terms of food and
of IBM (Thailand), said that “cooperation
agriculture, as well as creating modern farming
between NSTDA and IBM regarding advanced
mobilized by information. Sugar cane farming
technology and research of which big data
in Thailand is an example as it can add more value
analysis, AI, the internet of things as well as
to national economy in a continuous way.
in-depth knowledge on agriculture provided
Mitr Phol Group already allocated 2,000-Rai
by Mitr Phol Group was a great pioneer for
land for sugar farming, 1 of which is located
one of the oldest industry while indicating new
in Chaiyaphum while 2 in Suphan Buri The
steps of genius agriculture of Thailand.”
Group is also collecting data
in those areas and preparing
over 100 staff members as a
workforce to verify information
which aims to mobilize Th a i
agricultureto a genius one. The
new mode of agriculture will
not be limited to sugar cane but
other products.
At present, International
B u s i n e ss M a c h i n e s ( I B M ) i s
developing Agronomic Insights
Assistant (AIA) which uses its
Watson Decision Platform for
ภาพจ�ำลองจากดาวเทียวในการใช้เทคโนโลยีเอไอ เพือ่ พัฒนาการเกษตรไทย
Agriculture (WDPA) along with
PAIRS Geoscope for integrating
time and space relations along with
It is expected that the tripartite cooperation
agricultural information. Then, precise forecast
will contribute to a great innovation for Thai
provided by The Weather Company will be
agricultural industry and Mitr Phol Group will
used to adjust an area concerned as well as
create a model that leads Thai agriculture to
predicting humidity degrees of soil, risks for
modern farming by using technology to facilitate
pest and diseases, product amount and index
farming and improve quality and production
concerning how sweet sugar cane is. All the
capacity in accordance with the world’s market
information will be employed with specific
demand.
area exploration technology to adjust and

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.
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

ภาพลงนามความร่วมมือระหว่างมิตรผล สวทช. และไอบีเอ็ม
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รัฐยกมาตรการ 3 ระยะ แก้ปัญหา
อ้อยไฟไหม้ ลดฝุ่นพิษ PM 2.5

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

ห

ลังจาก “อ้อยเผาไหม้” เป็นปัญหาหลักทีท่ ำ� ให้ราคาอ้อยในประเทศไทยลดลง เนือ่ งจากอ้อยทีไ่ ด้
จากการเผาไหม้ไม่ได้คณ
ุ ภาพตามทีโ่ รงงานต้องการ อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและ
คนในชุมชนเป็นอย่างมาก ท�ำให้ให้รฐั บาลไทยมีการออกมาตรการ 3 ระยะ เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว รณรงค์
ให้เกษตรกรหันมาตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงาน เพือ่ เพิม่ คุณภาพและราคาอ้อย อีกทัง้ ยังช่วยลดพืน้ ทีอ่ อ้ ยเผาไหม้
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศทีเ่ ป็นอันตรายต่อประชาชนด้วย
นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการส�ำนักงานคณะ
กรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า
“ภายหลังการหารือระหว่าง สอน. ร่วมกับผูแ้ ทนสหพันธ์
ชาวไร่ออ้ ยแห่งประเทศไทย, สหสมาคมชาวไร่ออ้ ยแห่ง
ประเทศไทย, สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย,
ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน และ 3 สมาคม
โรงงานน�ำ้ ตาล ได้แก่ สมาคมโรงงานน�ำ้ ตาลไทย สมาคม
การค้าอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล สมาคมผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลและ
ชีวพลังงานไทย ได้กำ� หนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
เผาอ้อยในพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยทัว่ ประเทศ”โดยการหารือในที่
ประชุมได้มขี อ้ สรุปมาตรการในการแก้ไข้ปญ
ั หาไว้ทงั้ หมด
3 ระยะ ประกอบด้วย
1. มาตรการระยะสัน้ ให้โรงงานน�ำ้ ตาลก�ำหนด
สัดส่วนการรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ในแต่ละวัน โดย
ขอให้มกี ารรับอ้อยสดไม่นอ้ ยกว่า 60% และอ้อยไฟไหม้
ไม่เกิน 40% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทัง้ หมดต่อวัน โดย
ให้โรงงานน�ำ้ ตาลและสมาคมชาวไร่ออ้ ย ก�ำหนดแผนทัง้
ในด้านการก�ำหนดคิวการตัดและรับอ้อยเข้าหีบ รวมถึง
บริหารจัดการรถตัดอ้อยของโรงงานและของชาวไร่รว่ ม
กันให้เกิดการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. มาตรการระยะกลาง โรงงานน�้ำตาลจะต้อง
เปิดให้ชาวไร่ทตี่ ดั อ้อยสดได้เข้าหีบก่อนทันที และมีการ
ก�ำหนดมาตรการจูงใจให้กบั ชาวไร่ทตี่ ดั อ้อยสดด้วย ซึง่
จะมีการทบทวนระเบียบ ประกาศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
หักเงินค่าอ้อยไฟไหม้ให้มีความเหมาะสมและส่งผล
มากพอทีจ่ ะท�ำให้ชาวไร่เกิดความตระหนักในเรือ่ งการ
ตัดอ้อยสดมากขึ้น และก�ำหนดพื้นที่ปลอดการเผา
อ้อยในแต่ละจังหวัดทีม่ กี ารปลูกอ้อย โดยเฉพาะพืน้ ที่
ใกล้เขตชุมชน
3. มาตรการระยะยาว จะมีการก�ำหนดเป้าหมาย
จัดท�ำแผนงาน มาตรการต่างๆร่วมกัน เพือ่ ลดปริมาณ
อ้อยไฟไหม้ลงปีละ 10% ซึง่ ปริมาณอ้อยไฟไหม้จะหมด
ไปภายในปี 2565 และจัดท�ำมาตรการเพื่อให้มีการ
จัดรูปทีด่ นิ ให้เหมาะกับการท�ำเกษตรแปลงใหญ่
โดยนางวรวรรณ ยังกล่าวถึงสถานการณ์ปริมาณ
ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วยว่า “การเผาอ้อยอาจ
เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดมลพิษ แต่ยนื ยันว่าไม่ใช่
ปัจจัยหลักอย่างแน่นอน เพราะปัจจัยหลักมาจากการเผา
น�ำ้ มันดีเซลทีบ่ างส่วนไม่ยอ่ ยสลายในอากาศ และก่อตัว
เป็นมลพิษ อย่างไรก็ตามเพื่อลดปัญหาการเผาอ้อย
สอน. จึงเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เกษตรกรเผา
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ไร่อ้อย และสนับสนุนให้เกษตรกรหันมารวมแปลง
และใช้เครือ่ งตัดอ้อยแทนการใช้แรงงานตน”
ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยในการแก้ไข
ปัญหาพื้นที่อ้อยเผาไหม้ในประเทศไทยให้ลดลงได้
มากขึน้ และปรับเปลีย่ นให้เกษตรกรชาวไร่หนั มาตัดอ้อย
สดส่งเข้าโรงงานกันมากขึน้ ซึง่ จะเป็นการช่วยขับเคลือ่ น
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลให้เป็นไปในทิศทางที่
ดีขึ้น ด้วยการท�ำการเกษตรแบบยั่งยืน เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม และประชาชนในสังคม.

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.

www.sugar-asia.com
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เนสท์เล่ ทุ่มงบ 200 ล. เปิดตัวไมโลสูตร
“ไม่มีน�้ำตาล” ครั้งแรกในโลก

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

ผ

ลิตภัณฑ์ไมโล รุกตลาดเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์โดยรวมมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท เดินหน้า
ทุ่มงบ 200 ล้านบาท สร้างปรากฏการณ์เปิดตัว “ไมโล ยูเอชที สูตรไม่มีน�้ำตาลทราย” นวัตกรรม
เครือ่ งดืม่ ช็อกโกแลตมอลต์สตู รใหม่ทไี่ ม่มนี ำ�้ ตาลทรายครัง้ แรกของไทย ทีม่ งุ่ ขานรับนโยบายสุขภาพของรัฐบาล
ในการส่งเสริมให้ผู้บริโภครับประทานน�้ำตาลอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภค ชูจุดเด่น
“อร่อย ได้คณ
ุ ประโยชน์และพลังงาน แม้ไม่มนี ำ�้ ตาลทราย” หวานธรรมชาติจากนมและมอลต์ ตอบโจทย์คณ
ุ แม่
ยุคใหม่ที่มองหาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้กับลูก

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธาน
คณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “ที่เนสท์เล่
เรามุ่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มี
คุณค่าทางโภชนาการเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี นึ้ และมีรสชาติอร่อย
ยิง่ ขึน้ ให้กบั ผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สะท้อนถึงเจตนารมณ์
ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในการเพิม่ พูนคุณภาพชีวติ
เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life
and contributing to a healthier future) จะเห็นได้จาก
ปัจจุบนั นีผ้ ลิตภัณฑ์ภายใต้เนสท์เล่ได้รบั เครือ่ งหมายสัญลักษณ์
ทางเลือกสุขภาพถึง 48 ผลิตภัณฑ์ และเราก็ยังคงท�ำงาน
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการร่วมกันสนับสนุนให้ประชากร
ในประเทศไทยมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของ
เราจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก แต่
เราเข้าใจถึงความส�ำคัญของการลดปริมาณน�้ำตาล จึงเป็น
ที่มาของวิธีการเชิงรุกในการช่วยเหลือผู้คนและครอบครัว
ลดปริมาณการบริโภคน�ำ้ ตาลทีเ่ ติมเพิม่ ผ่านการริเริม่ ให้ความ
รู้ และมอบผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ๆ ให้กบั ผูบ้ ริโภค”
นายไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อ�ำนวยการบริหารธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์นมและโภชนาการ บริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จ�ำกัด
กล่าวว่า “ไมโล ในฐานะทีเ่ ป็นแบรนด์เครือ่ งดืม่ ช็อกโกแลตมอลต์
ซึ่งเป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรมที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 6 ทศวรรษ
เรามุง่ มัน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโลทุกตัวให้มรี สชาติอร่อย
และมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ เพือ่ ผูบ้ ริโภคชาวไทย ซึง่ สอดรับ
กับมาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ และเป็นไป
ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและมาตรฐานของ
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ควบคูไ่ ป
กับการให้ความรูด้ า้ นโภชนาการทีถ่ กู ต้องอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
ขานรับนโยบายสุขภาพของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการบริโภค
น�้ำตาลอย่างเหมาะสม โดยเรามี ไมโล สูตรปกติ ที่มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงาน และคุณค่าทางโภชนาการที่
เหมาะสม ต่อมาในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา เราได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์
ไมโล สูตรน�ำ้ ตาลน้อยกว่า 30% เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภค ที่มองหาตัวเลือกที่มีน�้ำตาลน้อยกว่าซึ่งได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่หันมา
ใส่ใจสุขภาพมากขึน้ เรือ่ ยๆ และเริม่ มองหาสินค้าทีไ่ ม่มนี ำ�้ ตาล
ทรายมากขึ้น รวมทั้งให้ความส�ำคัญและใส่ใจอย่างมากกับ
ปริมาณน�้ำตาลที่บริโภคในแต่ละวัน นอกจากนี้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ก็ได้เข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้เรื่องของ
การบริโภคน�้ำตาลที่เหมาะสม รวมถึงการเสนอทางเลือก
ใหม่ๆ ให้กบั ผูบ้ ริโภคทีก่ ำ� ลังมองหาผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ เพือ่
สุขภาพหรือมีน�้ำตาลน้อย พร้อมทั้งยังมีการริเริ่มโครงการ
“สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ” และมีการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์สูตรน�้ำตาลน้อยสู่ตลาด ด้วยเหตุนี้ ไมโล จึงได้
เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ไมโล ยูเอชที สูตรไม่มีน�้ำตาลทราย เพื่อ
เป็นอีกทางเลือกให้ผู้บริโภค”
ผลิตภัณฑ์ “ไมโล ยูเอชที สูตรไม่มีน�้ำตาลทราย”
ใหม่! ได้รบั การคิดค้นและพัฒนาขึน้ เป็นครัง้ แรกในโลกภาย
ใต้แบรนด์ไมโล เพือ่ ตอบโจทย์ผบู้ ริโภคในประเทศไทย โดย
ผนึกความร่วมมือของ 3 ทีมนักวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทมี่ ี
ความเชีย่ วชาญจากศูนย์วจิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่
ในระดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระดับภูมภิ าคจาก
ประเทศสิงคโปร์ และระดับท้องถิน่ จากประเทศไทย ในการ
คิดค้นไมโล ยูเอชที สูตรไม่มีน�้ำตาลทราย จนส�ำเร็จ และ
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ทีส่ ำ� คัญยังได้รบั สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ เพือ่ เสริมสร้าง
ความมั่นใจคุณแม่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้กับลูกๆ
นอกจากนี้ เรายังได้ทำ� การวิจยั กับกลุม่ ผูบ้ ริโภคชาวไทย โดย
ได้น�ำเสนอเรื่องของแนวคิดของผลิตภัณฑ์ และชิมรสชาติ
ผลิตภัณฑ์ ผลปรากฏว่า 9 ใน 10 ของผู้บริโภคชื่นชอบใน
รสชาติผลิตภัณฑ์ และสนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ไมโล ยูเอชที
สูตรไม่มีน�้ำตาลทรายด้วย.

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

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.

www.sugar-asia.com
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ลาวแสวงหาข้อตกลงพิเศษ
ส่งออกน�้ำตาลไปจีน

Laos Seeking Sweeter Deal On
Sugar Exports to China

ล

าวก�ำลังพยายามเป็นอย่างมากที่จะเพิ่มการ
ส่งออกน�้ำตาลไปยังตลาดจีนในปีนี้ให้เป็น
100,000 ตัน จาก 55,000 ตันในปี 2561
ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของความพยายามในการ
เพิม่ การค้าทวิภาคีและช่วยผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลในการหาตลาด
ต่างประเทศ โดยรัฐบาลลาวได้เรียกร้องให้ประเทศจีน
เปิดตลาดรับสิ้นค้าจากประเทศลาวเพิ่มมากขึ้น
นางเขมมณี พลเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ และประธานคณะกรรมาธิการ
ความร่วมมือลาว – จีนได้ขอให้คณะผูแ้ ทนของประเทศ
จีนยืน่ ค�ำขอของรัฐบาลลาวต่อกระทรวงพาณิชย์ของจีน
เพื่อพิจารณาต่อไป
“ในการประกวดราคาเพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรชาว
ลาวหันมาปลูกอ้อยเพือ่ ผลิตน�ำ้ ตาลมากขึน้ และสนับสนุน
ให้เกษตรกรต่อสู้กับความยากจนนั้น ท�ำให้ได้ผลผลิต
น�ำ้ ตาลจ�ำนวน 100,000 ตัน ซึง่ ถือว่าเป็นจ�ำนวนทีม่ าก
ส�ำหรับประเทศลาว แต่กลับพบว่ามีปริมาณการส่ง
ออกไปตลาดจีนเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ” เธอกล่าว
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงฯ เสนอข้อเรียกร้องผ่าน
นายนิ่ง จี๋เจ๋อ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาและ
ปฏิรูปแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะผู้แทน
จากประเทศจีนที่มาเยือนลาว เพื่อให้น�ำข้อเรียกร้อง
นี้ไปพิจารณา
นางเขมมณีเชือ่ มัน่ ว่ามูลค่าการค้าและการลงทุน
ทวิภาคีระหว่างลาวและจีนจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ โครงการความ
ร่วมมือขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น รถไฟลาว – จีน
เริ่มด�ำเนินการ
ตามรายงานล่าสุดจีนมีการน�ำเข้าไม้ แร่ ทราย
ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยาง ทองแดงและผลิตภัณฑ์
จากทองแดง และปุ๋ยจากลาวเป็นส่วนใหญ่ โดยมูลค่า
การค้าของสินค้าทีส่ ง่ ออกไปยังตลาดจีนในช่วงหกเดือน
แรกของปีทแี่ ล้วอยูท่ ี่ 619 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมือ่ เทียบ
กับสินค้าที่ขายให้กับประเทศไทยที่มีมูลค่าประมาณ
1.27 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยพบว่ากระแสไฟฟ้า
สร้างรายได้ให้กับประเทศลาวมากที่สุด
ตามรายงานของคณะกรรมาธิการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศลาว และประเทศจีน พบว่า การส่งออก
สินค้าของประเทศลาวไปยังประเทศจีนอยู่ที่ 372.5
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2556, 672.7 ดอลลาร์
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สหรัฐฯ ในปี 2557, 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี
2558 และ 1.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2559
ซึ่งปริมาณการค้ารวมระหว่างทั้งสองประเทศอยู่ที่
3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2560
นอกจากนี้ยอดขายข้าวจากลาวไปจีนยังมีมูลค่า
สูงถึง 14.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2559 ซึง่ ลดลง
มาอยู่ที่ 5.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2560 และ
ลดลงเหลือ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2561
แต่ถึงอย่างนั้นจีนก็ยังคงเป็นตลาดส่งออกข้าว
ที่ใหญ่ที่สุดของลาว และเป็นคู่ค้ารายใหญ่เป็นอันดับ
สองของประเทศอีกด้วย
และเมือ่ ต้นปีทผี่ า่ นมารัฐบาลของทัง้ สองประเทศ
ได้เปิดตัวโครงการการท่องเที่ยวลาว – จีน ปี 2562
โดยมีนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในประเทศ
ลาวเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กบั ภาค
บริการของลาวรวมถึงผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ ว
ร้านอาหาร และการโรงแรมเพิ่มมากขึ้นด้วย.

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.

SOURCE: VIENTIANE TIMES

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

As part of efforts to increase bilateral

countries reached US$3 billion kip in 2017,

trade and help sugar producers find foreign

according to the Laos-China Cooperation

markets, the Lao government recently urged

Commission.

China to open up its market to more Lao-grown
products.
Minister of Industry and Commerce and
Chairman of the Laos-China Cooperation

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.

Commission, Mrs Khemmani Pholsena, last week

China is still the largest rice export market

told a visiting Chinese delegation to convey the

for Laos, and the second biggest trading

request by the Lao side to the Chinese Ministry

partner of the country.

of Commerce for further consideration.

Earlier this year, the governments of the

“In a bid to encourage Lao farmers to

two nations launched the Visit Laos-China

keep growing more sugar and support the fight

Year 2019 programme with an influx of Chinese

against poverty, 100,000 tonnes of sugar is a

tourists expected to generate income for the

huge amount of produce for Laos but only a

Lao service sector including tour operators,

small quantity for China,” she said.

restaurants and hoteliers.
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อินโดนีเซียรับข้อตกลงการค้าเสรีสร้าง
ประโยชน์ต่อเกษตรกรออสเตรเลีย
Indonesia Free Trade Agreement Benefits
Australia Farmers

INDONESIA

ก

ลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในรัฐควีนส์แลนด์เหนือยินดีกับการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี
ออสเตรเลีย – อินโดนีเซีย ซึ่งท�ำให้มีการปรับลดภาษีน�้ำตาลลงตามข้อตกลง

ข้อตกลงดังกล่าวปรับลดอัตราภาษีนำ�้ ตาลออสเตรเลีย
จากสูงสุด 12% ลดลงเป็น 5% ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาค
อุตสาหกรรมที่ก�ำลังมีการแข่งขันกันอยู่ในตอนนี้
นายไมเคิล พิซาโน่ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
อ้อยเขตเฮอร์เบิร์ตริเวอร์ (Herbert River) กล่าวว่า “อ้อย
ที่ปลูกในเขตดังกล่าวนั้นได้ถูกส่งออกทั้งหมด 100% โดย
ร้อยละ 80 ของน�้ำตาลของออสเตรเลียทั้งหมดถูกส่งไป
ยังตลาดส่งออก”
“และร้อยละ 80 ของภาคอุตสาหกรรมเป็นการ
ประกอบกิจการเพื่อตลาดส่งออก ดังนั้นจึงถือว่าเป็นข่าวดี
ของประเทศออสเตรเลีย” นายพิซาโน่ กล่าว
ส่วนประเทศเกาหลีเป็นตลาดทีใ่ หญ่สำ� หรับออสเตรเลีย
และอินโดนีเซียด้วยก็เช่นกัน ตลาดเหล่านี้มีศักยภาพที่จะ
เติบโตได้อีก ซึ่งประโยชน์ของตลาดเหล่านี้ คือมีการส่ง
สัญญาณที่ดีไปยังประเทศอื่นๆ ด้วย
นายพิซาโน่ กล่าวว่า “ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวที่น่ายินดี
ส�ำหรับเกษตรกรผูป้ ลูกพืชทีเ่ ผชิญกับสภาพอากาศทีเ่ ลวร้าย
อันเนื่องมาจากฝนตกหนักที่ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ปลูกอ้อย
หลายแห่งทางตอนเหนือของประเทศ”
โดยข้อเสนอพิเศษนีม้ กี ารระบุหรือก�ำหนดให้มกี ารปรับ
ลดภาษีการส่งออกไปยังอินโดนีเซียลงกว่าร้อยละ 99 โดย
รัฐบาลได้ยื่นข้อตกลงการค้าเสรีที่ส�ำคัญหกประการ
“สิง่ เหล่านีเ้ ป็นกุญแจส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ความต้องการที่
จะท�ำให้อุตสาหกรรมการเกษตรของเรามีมูลค่า 100,000
ล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 กลายเป็นจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ราคาหน้าฟาร์ม ผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตและงานใน
ภูมิภาคด้วย”
ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ:
• อินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกสินค้าทางการเกษตรทีใ่ หญ่
เป็นอันดับ 4 ของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่าราวๆ 3.35
พันล้านดอลลาร์ในปี 2560
• ในปี 2560 สินค้าส่งออกอันดับต้น ๆ ของออสเตรเลีย
ไปยังอินโดนีเซียคือข้าวสาลีส่งออกอยู่ที่ 1.3 พันล้าน
ดอลลาร์ , วัว 602 ล้านดอลลาร์ , น�้ำตาล 328 ล้าน
ดอลลาร์ และเนื้อวัวและเนื้อลูกวัว 284 ล้านดอลลาร์
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• รายได้จากการส่งออกในภาคการเกษตร การประมง
และการป่าไม้ในปี 2560-2561 มีมูลค่ารวม 54 พัน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
• ออสเตรเลียน�ำเข้าสินค้าทางการเกษตรมูลค่า 833 ล้าน
ดอลลาร์จากอินโดนีเซียในปี 2560
• อินโดนีเซียมุง่ เป้าทีจ่ ะเป็นประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจใหญ่เป็น
อันดับ 5 ของโลกภายในปี 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.”

N

orth Queensland’s cane growers have
welcomed the signing of an AustraliaIndonesia 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.”

Herbert River Canegrowers chairman Michael Pisano said the tariff
cuts were good news for the industry.
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

www.sugar-asia.com

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

Sugar Reduction Trend Strong in Southeast Asian

รั

ฐบาลทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก�ำลังมองหาวิธีการก�ำหนดภาษีให้กับ
ผลิตภัณฑ์จากน�้ำตาลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันในการแก้ไข
ปัญหาโรคอ้วนและอัตราโรคเบาหวานที่เพิ่มสูงขึ้น

ด้วยความกลัวที่ว่าปัญหาสุขภาพเหล่านี้จะน�ำไปสู่
ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในขณะที่การ
รณรงค์ให้ยตุ กิ ารบริโภคน�ำ้ อัดลมและผลิตภัณฑ์ทมี่ รี สหวาน
อืน่ ๆ ของประเทศในแถบเอเชียก็สง่ ผลกระทบต่อบริษทั และ
ตลาดน�้ำตาลในบางกรณีด้วยเช่นกัน
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก จ�ำนวนประชากร
ที่เป็นโรคเบาหวานของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียมี
ความใกล้เคียงกับในประเทศไทย กล่าวคือ ร้อยละ 10 ของ
ประชากรเป็นโรคเบาหวาน ในขณะทีอ่ กี ร้อยละ 37 มีนำ�้ หนัก
ตัวเกินมาตรฐาน ส่วนประชากรในประเทศไทยอัตราดังกล่าว
อยู่ที่ร้อยละ 10 และร้อยละ 32 ตามล�ำดับ
รัฐบาลมาเลเซียจึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการด้านภาษีนำ�้ ตาล
ต่อไปในปีนี้ นายหลิมก้วนเอ็ง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
กล่าวว่า “เกือบหนึง่ ในสองของประชากรมาเลเซียมีนำ�้ หนัก
ตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วน” เขาเสนอให้ข้ึนภาษีสรรพสามิต
เครือ่ งดืม่ รสหวาน 0.4 ริงกิต หรือประมาณ 10 เซนต์ตอ่ ลิตร
โดยรัฐบาลวางแผนทีจ่ ะมุง่ เป้าไปทีเ่ ครือ่ งดืม่ 2 ประเภท
คือ เครื่องดื่มที่เติมน�้ำตาลหรือสารให้ความหวานอื่นๆ ใน
ปริมาณเกิน 5 กรัมต่อ 100 มล. และน�้ำผลไม้ที่มีน�้ำตาล
มากกว่า 12 กรัมต่อ 100 มล.
นอกเหนือจากประเด็นของการปรับปรุงด้านสาธารณสุข
ซึง่ เป็นประเด็นทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ แล้ว รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
มหาเธร์ โมฮัมหมัด ยังมองว่าภาษีนเี้ ป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่
ทีจ่ ะช่วยค�ำ้ จุนสถานะทางการเงินของประเทศให้ดขี นึ้ อีกด้วย
ตามแผนเดิมก�ำหนดให้มีการเสียภาษีในวันที่ 1
เมษายน แต่วันเริ่มเสียภาษีในแผนฉบับใหม่ได้ถูกขยับ
เลื่อนไปเป็นเดือนกรกฎาคม เพื่อให้สถานประกอบกิจการ
มีเวลาในการเตรียมการมากขึ้น ซึ่งในปีนี้มาเลเซียมีแนว
โน้มที่จะกลายเป็นประเทศที่ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีการขึ้นภาษีน�้ำตาล
ส่วนในประเทศบรูไนและไทยได้มีการขึ้นภาษีน�้ำตาล
ไปแล้วในปี 2560 และฟิลิปปินส์ก็มีการขึ้นภาษีตามมาใน
เดือนมกราคม 2561 ส่วนเวียดนามก�ำลังพิจารณาเรือ่ งการ
เรียกเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีรสหวานเช่นกัน
ด้านองค์การอนามัยโลกเห็นว่าภาษีนำ�้ ตาลเป็นแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องโดยแนะไว้ในปี 2559 ว่า “นโยบาย
การคลังที่ขึ้นภาษีอย่างน้อยร้อยละ 20 ของราคาขายปลีก
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ของเครื่องดื่มที่มีรสหวานจะส่งผลให้การบริโภคผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวลดลงตามสัดส่วน”
จากประสบการณ์ของฟิลิปปินส์ชี้ให้เห็นว่าวิธีการนี้
ช่วยลดยอดขายเครื่องดื่มน�้ำอัดลมลงได้จริง
ในปัจจุบนั มีประเทศทีเ่ รียกเก็บภาษีเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ารให้
ความหวานที่ให้พลังงานหรือไม่ให้พลังงานในอัตรา 6 เปโซ
หรือประมาณ11 เซนต์ตอ่ ลิตร และเครือ่ งดืม่ ทีม่ นี ำ�้ เชือ่ มข้าว
โพดฟรุกโตสสูงเป็นส่วนผสมในอัตรา 12 เปโซ โดยรัฐบาล
ไม่นับรวมเครื่องดื่มที่มีนมและกาแฟเป็นส่วนผสมซึ่งเป็นที่
นิยมในหมู่คนที่มีรายได้น้อย
ตามรายงานของบริษทั วิจยั ตลาดอย่างนีลเส็น พบว่ายอด
ขายเครือ่ งดืม่ ทีข่ นึ้ ภาษีในร้านค้าปลีกทีม่ อี ยูท่ วั่ ประเทศลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 8.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งองค์การ
อนามัยโลกได้กล่าวชืน่ ชมนโยบายในปีทผี่ า่ นมาว่าจะสามารถ
ช่วยป้องกันอัตราการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรอันเนือ่ งมาจาก
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด และโรคหัวใจได้ถึง 24,000
ราย ในอีก 20 ปีข้างหน้า
เช่นเดียวกับมหาเธร์ ประธานาธิบดี โรดรีโก โรอา ดูแตร์เต
ของฟิลิปปินส์ก�ำลังพยายามต่อสู้กับโรคอ้วน และเพิ่มเงิน
กองคลังของรัฐบาลด้วยการขึ้นภาษี
เครื่องดื่ม โดยในช่วงเดือนมกราคม
ถึงตุลาคมของปี 2561 เครือ่ งดืม่ ทีถ่ กู
เรียกเก็บภาษีสร้างรายได้ให้กบั รัฐบาล
มากถึง 570 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
แต่ในขณะทีภ่ าษีนำ�้ ตาลอาจช่วย
ให้สุขภาพของประชาชนและสถานะ
ทางการคลังดีขึ้น แต่ก็ส่งผลกระทบ
ในทางลบโดยเฉพาะกับประเทศทีผ่ ลิต
น�้ำตาลด้วยเช่นกัน
ผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่ของโลก
ในปี 2560 อย่างบราซิลโดยมีอัตรา
การผลิตอยูท่ ี่ 758 ล้านตัน รองลงมา
คืออินเดียมีอัตราการผลิตอยู่ที่ 306
ล้านตัน ตามมาด้วยจีนอยู่ที่ 104
ล้านตัน และไทยอยู่ที่102 ล้านตัน นอกจากนี้ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย เวียดนาม และพม่าต่างก็เป็นผู้ผลิตน�้ำตาล
รายใหญ่ด้วยเช่นกัน

การขึ้นภาษีน�้ำตาลของประเทศไทยมีผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของประเทศในทันที
เนื่องจากบริษัทต่างๆ พยายามที่จะปรับสูตรเพื่อหลีกเลี่ยง
การเรียกเก็บภาษีและตรึงราคาให้อยู่ในระดับที่สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าได้
นอกจากนีแ้ ล้วภาษีดงั กล่าวยังส่งผลกระทบต่ออุปสงค์
ของน�้ำตาลในตลาดภายในประเทศอีกด้วย จากข้อมูลของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายแห่งประเทศไทย
ซึง่ ก�ำกับดูแลอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล พบว่า ผูผ้ ลิตเครือ่ งดืม่ ใช้
น�้ำตาลลดลงเป็น 440,000 ตันในปี 2560 จาก 540,000
ตันในปีก่อนหน้านั้น น�้ำตาลที่ใช้ในขนมลดลงเป็น 29,000
ตันจาก 36,000 ตัน
ในการเผชิญกับภาวะน�ำ้ ตาลล้นตลาด รัฐบาลอินเดียได้
พยายามที่จะส่งเสริมการส่งออกในช่วงปี 2561-2562 โดย
เสนอให้ใช้เงินอุดหนุนการส่งออกโดยมีเป้าหมายการจัดส่ง
น�้ำตาลอยู่ที่ 5 ล้านตัน แต่การแข็งค่าของเงินรูปีและราคา
น�้ำตาลในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงกลับขัดแย้งกับแผนการ
ด�ำเนินการของอินเดีย และปริมาณการส่งออกน�้ำตาล
คาดว่าจะเหลือเพียง 2.5 ล้านถึง 3.5 ล้านตันในฤดูกาลนี้

ซึ่งน�้ำตาลที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในคลังสินค้าบีบให้
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทระ โมทีตอ้ งให้การสนับสนุน
แก่เกษตรกรและอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาเพิ่มมากขึ้น
www.sugar-asia.com

Regional News
ก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม
ในขณะที่ราคาน�้ำตาลโลกที่เริ่มตกต�่ำในช่วงปลายปี
2559 ยังไม่ฟื้นตัว ผลการลงทุนในตลาดล่วงหน้าระหว่าง
ประเทศมีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 12 เซนต์ต่อปอนด์ใน
นิวยอร์กของช่วงต้นเดือนมีนาคม ซึง่ อยูท่ ปี่ ระมาณครึง่ หนึง่
ของราคาล่าสุดที่สูงกว่า 23 เซนต์ในเดือนตุลาคม 2559
ด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาพอากาศทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวย
และการผ่อนปรนกฎระเบียบด้านอุตสาหกรรมในบางประเทศ
ท�ำให้เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ราคาน�้ำมันดิบ
ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส�ำคัญเช่นกัน เนื่องจากน�้ำตาลเป็น
วัตถุดบิ ส�ำคัญในการผลิตเอทานอลทีเ่ ป็นเชือ้ เพลิงทางเลือก

มาร์กาเร็ต หยาง นักวิเคราะห์ตลาดซีเอ็มซีจากสิงคโปร์
กล่าวว่า “การขึน้ ภาษีและการแข่งขันทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้
ในบรรดาประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ได้สะท้อนให้เห็นว่าราคา
น�้ำตาลดิบปรับตัวลดลงในช่วงสามปีที่ผ่านมา”
การประกอบธุรกิจก�ำลังคุกคามการบริโภคให้ลดลง
อย่างมาก บริษัทวิลมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ค้าสินค้า
โภคภัณฑ์จากสิงคโปร์รายหนึ่งได้บันทึกผลการขาดทุนจาก
การด้อยค่าจ�ำนวน 138 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากสินทรัพย์
น�้ำตาลของออสเตรเลียเมื่อปีที่ผ่านมา
เมื่อมองไปข้างหน้าเกษตรกรบางรายมีแนวโน้มที่จะ
เปลีย่ นจากการปลูกอ้อยไปเป็นผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ หรือพยายาม
ขายน�้ำตาลเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ นอกเหนือไปจาก
ด้านอาหาร นายธีรชัย แสนแก้ว สมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ผูป้ ลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเสนอ
แนะว่า “กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้สงู ขึน้ ให้กบั ผลิตภัณฑ์
สามารถท�ำให้ราคาอ้อยสูงขึ้นได้”
ด้าน เจฟเฟอรี่ ฮอลเล่ย์ นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโส
ของบริษัทออนด้าในสิงคโปร์ กล่าวว่า “ผู้ผลิตชาวเอเชีย
สามารถเรียนรูแ้ บบอย่างจากผูส้ ง่ ออกน�ำ้ ตาลอันดับ 1 อย่าง
บราซิลได้ ซึ่งโรงงานน�้ำตาลของบราซิลมีความสามารถใน
การผลิตทัง้ น�ำ้ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิแ์ ละเอทานอล” ฮอลเล่ย์
กล่าวทิ้งท้ายไว้อีกว่า “พวกเขามีความสามารถในการสลับ
สับเปลี่ยนระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทตาม
ที่ตลาดต้องการ”
ฮอลเล่ย์ กล่าวว่า “รัฐบาลในเอเชียอาจจ�ำเป็นต้องท�ำการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อชดเชยการบริโภคน�้ำตาลที่ลดลง”
“ปัจจุบนั อินเดียมีเป้าหมายในการเติมเอทานอล 20%
ลงในน�้ำมันปิโตรเลียมบริสุทธิ์ในปี 2563 ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถท�ำได้ เนื่องจากอินเดียและไทยอนุญาตให้ท�ำการ
กลัน่ เอทานอลจากกากน�ำ้ ตาลเท่านัน้ ไม่ใช่จากอ้อย แต่หาก
อินเดียและไทยสามารถเปลีย่ นแปลงกฎหมายเหล่านีไ้ ด้และ
ช่วยโรงงานน�ำ้ ตาลในการเปลีย่ นไปใช้การผลิตแบบคู่ อินเดีย
ก็จะสามารถท�ำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้” ฮอลเล่ย์กล่าว

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,”
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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
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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ปากีสถานขยับขึ้นเป็น 1 ใน 5 ผู้ผลิต
อ้อยรายใหญ่ของโลก

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

ตั

วแทนของสถาบันวิจัยทางการเกษตรอัยยูบ
(Ayub Agricultural Research Institute) หรือ
AARI กล่าวกับเอพีพี (APP) เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์
ที่ผ่านมาว่า “การปลูกอ้อยในปากีสถานโดยเฉลี่ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐปัญจาบคือ 695 มูนต่อ
เอเคอร์ (mound per acre) ขณะที่ในระดับโลกมี
ปริมาณการปลูกอ้อยอยูท่ ี่ 706 มูนต่อเอเคอร์”

เข้ากล่าวอีกว่า “ปากีสถานมีสถานะในการผลิต
น�้ำตาลสูงเป็นอันดับที่ 6 ในระดับสากล”
“เกษตรกรควรน�ำเทคโนโลยีลา่ สุดมาใช้ เพือ่ เพิม่
ผลผลิตอ้อยโดยการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอ้อยให้ได้มาก
ที่สุด” เขากล่าว
“ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ถงึ กลางเดือนมีนาคมเป็น
ช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการปลูกอ้อย
ดังนัน้ เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยควรใช้พนั ธุท์ ไี่ ด้รบั การรับรอง
และด�ำเนินการปลูกอ้อยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15
มีนาคม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ที่สุด” เขากล่าว
ส�ำหรับพันธุ์อ้อยที่ได้รับการรับรองนั้น ได้แก่
CP-77-400, CP-72-2086, CP-43-33, CPF-243,
HSF-240, SPSG-26, SPF-213, SPF-245 และ
COJ-84
ซึง่ ในขณะนีป้ ากีสถานสามารถแซงหน้าอินเดียได้แล้ว
เนือ่ งจากได้โควตาการส่งออกน�ำ้ ตาลจ�ำนวน 300,000
ตันจากประเทศจีนที่ผู้ค้าอินเดียเฝ้ารอมานานว่าจะได้
โควตาส่งออกน�้ำตาลไปยังตลาดของจีนในครั้งนี้
นายปราคาช นายนาวาร์ (Prakash Naiknavare)
กรรมการผูจ้ ดั การสหพันธ์สหกรณ์โรงงานน�ำ้ ตาลแห่งชาติ
อินเดีย กล่าวว่า “เราเฝ้ารอทีจ่ ะได้โควตาส่งออกน�ำ้ ตาล
ไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่”
ด้านสถานทูตอินเดียในกรุงปักกิ่งได้จัดสัมมนา
เพื่อส่งเสริมการส่งออกน�้ำตาลอินเดียไปยังจีนในเดือน
มิถนุ ายน 2561 ทีผ่ า่ นมา โดยมีตวั แทนจาก 25 บริษทั
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ยักษ์ใหญ่ทมี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลของจีน
ได้แก่ โรงงานน�ำ้ ตาล ผูน้ ำ� เข้า และผูค้ า้ เข้าร่วมในงาน
สัมมนาดังกล่าว นอกจากนี้ในงานยังมีคณะกรรมการ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีน สมาคม
น�้ำตาลจีน และบริษัทรัฐวิสาหกิจคอฟโค่ ชูการ์เข้า
ร่วมด้วยเช่นกัน
นายกรัฐมนตรีนเรนทระ โมที (Narendra Modi)
ได้หารือเกีย่ วกับการส่งออกน�ำ้ ตาลของอินเดียในระหว่าง
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับประธานาธิบดี
สี จิ้นผิงของประเทศจีน ณ เมืองอู่ฮั่นในเดือนเมษายน
2561 ที่ผ่านมา
ข้อมูลจากเจ้าหน้าทีด่ า้ นอุตสาหกรรมพบว่า ผูค้ า้
ชาวอินเดียได้ส่งออกน�้ำตาลหดตัวลง 2.2 ล้านตัน ณ
วันที่ 7 มีนาคม “หากเราไม่สามารถเข้าถึงตลาดจีนได้
ในฤดูกาลนี้ การส่งออกรวมอาจหดตัวสูงถึง 3 ล้านตัน”
นายปราคาช นายนาวาร์ กล่าว

approved varieties and complete sugarcane

A

to China in June 2018. About 25 companies

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
representing major stakeholders in China’s sugar

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.”

industry including sugar refiners, importers and

He said that “Pakistan’s status in sugar

Chinese president Xi Jinping in Wuhan in April

production was 6th place at international level.”

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
2018.

He said that “farmers should adopt latest

Indian traders have contracted 2.2 million

technology to increase sugarcane produce by

tonnes of sugar for exports as of March 7,

brining maximum land under its cultivation.”

according to industry officials. “If we do not

He said that from February to mid of

get access to the Chinese market this season,

March is the most suitable time for sugarcane

total exports may reach 3 million tonnes,” said

cultivation, therefore, growers should use

Naiknavare.

www.sugar-asia.com
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อุตสาหกรรมน�้ำตาลบราซิลรุกเปิด
ตลาดน�้ำตาลปลอดภาษีในอเมริกา

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

ป

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

ระธานกลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยชั้นน�ำของบราซิล “อูนิกา” คนใหม่แจ้งส�ำนักข่าวรอยเตอร์ว่า
ประเทศบราซิลต้องหาทางท�ำข้อตกลงเกีย่ วกับโควตาน�ำ้ ตาลปลอดภาษีรว่ มกับสหรัฐอเมริกา
แบบเดียวกับโควตาเอทานอลปลอดภาษีที่ให้แก่ผู้ส่งออกเชื้อเพลิงชีวภาพของสหรัฐฯ

imports will be taxed by 20 percent, the general

อีวานดรุ กุชซี ซึง่ เมือ่ เดือนทีแ่ ล้วได้รบั ต�ำแหน่ง
ประธานในการล็อบบี้ด้านน�้ำตาลและเอทานอลหลัก
ของบราซิล ให้สมั ภาษณ์วา่ หากโควตาน�ำ้ ตาลปลอดภาษี
ไม่ผา่ น ประเทศบราซิลควรทิง้ ระบบทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนี้
และเก็บภาษีนำ� เข้าเอทานอลทัง้ หมดอย่างต�ำ่ ร้อยละ 20
กุชซี เป็นอดีตสมาชิกสภาที่เคยร่างกฎหมาย
RenovaBio ของบราซิล ซึง่ เป็นกฎหมายใหม่ของรัฐบาล
กลางเพือ่ ส่งเสริมการใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพทีค่ าดว่าจะบังคับ
ใช้ในปีหน้านี้
กุชซี ปรากฏตัวในคลิปวิดโี อทีเ่ จ้าของโรงงานน�ำ้ ตาล
แชร์กันในปลายปีที่แล้ว ขณะที่มีการรณรงค์เลือกตั้ง
ประธานาธิบดีของบราซิล ซึง่ มี ฌาอีร์ โบลซุนารุ เป็นผู้
สมัครรับต�ำแหน่งและส่งข้อความขอให้มกี ารบังคับใช้รา่ ง
กฎหมาย RenovaBio ให้เร็วทีส่ ดุ
ขณะนี้ บราซิลให้โควตาปลอดภาษีของเอทานอล
จ�ำนวน 600 ล้านลิตรต่อปีแก่สหรัฐอเมริกาโดยจ�ำกัด
ที่ 150 ล้านลิตรต่อหนึง่ ไตรมาส ส่วนจ�ำนวนทีม่ ากกว่า
นีใ้ ห้เก็บภาษีรอ้ ยละ 20 ระบบดังกล่าวสิน้ สุดลงในเดือน
สิงหาคม หากไม่มกี ารต่ออายุ สินค้าน�ำเข้าทัง้ หมดจะถูก
เก็บภาษีรอ้ ยละ 20 ซึง่ เป็นภาษีทวั่ ไปของบราซิล
เมือ่ เปรียบเทียบแล้ว สหรัฐฯ เก็บภาษีเอทานอล
ของบราซิลเพียงร้อยละ 2.5 ในปี 2554 มีการยกเลิก
มูลค่าภาษีทสี่ งู กว่าในจ�ำนวน 0.54 เหรียญสหรัฐไปแล้ว
กุชซี แถลงกับส�ำนักข่าวรอยเตอร์เมือ่ ปลายเดือน
มีนาคม กล่าวว่า “เขาเชือ่ ว่าเงือ่ นไขการค้าแบบเดียวกัน
ควรครอบคลุมน�้ำตาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักส�ำหรับ
โรงงานท้องถิน่ ของประเทศ”
“โควตาเอทานอลปลอดภาษีในปัจจุบันของเรามี
ขนาดใหญ่เป็นหกเท่ามากกว่าโควตาปลอดภาษีเพือ่ ขาย
น�ำ้ ตาลแก่สหรัฐฯ” กุชซีแถลง “ผมคิดว่าโควตาเหล่านี้
ควรมีสดั ส่วนเท่ากัน”

tariff of $0.54 per gallon was canceled back

April - June 2019

กุชซี กล่าวเพิ่มเติมว่า “สหรัฐอเมริกาได้เสนอ
โควตาจ�ำกัดน�ำ้ ตาลปลอดภาษีแล้ว แต่ปริมาณยังคงน้อย
มากเมือ่ เปรียบเทียบกับขนาดของการผลิตในบราซิล”
โบลซุนารุจะพบปะกับโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี
อเมริกันในสัปดาห์หน้าที่กรุงวอชิงตันเพื่อหารือเรื่อง
การค้าทวิพาคี นอกเหนือจากประเด็นอืน่ ๆ ทีผ่ นู้ ำ� ทัง้ 2
ประเทศจะพูดคุยกัน
กุชซี กล่าวว่า “รัฐบาลบราซิลมีความตระหนักเกีย่ ว
กับสถานะของกลุม่ อูนกิ าในเรือ่ งโควตาน�ำ้ ตาล”
กลุม่ อุตสาหกรรมอ้อยเคยให้ขอ้ มูลแก่รฐั บาลท่ามกลาง
ความเคลือ่ นไหวภายในองค์การการค้าโลกของบราซิลเลีย
ทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนีเ้ พือ่ ตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับนโยบายน�ำ้ ตาล
ในประเทศต่างๆ เช่น อินเดียและจีน เป็นต้น
กุชซีเห็นว่าสภาพของโรงงานน�ำ้ ตาลจะมีการปรับปรุง
ดีขนึ้ ในปีตอ่ ๆ ไปร่วมกับผลผลิตน�ำ้ ตาลทัว่ โลกทีแ่ กว่งตัว
จากการเกินดุลไปสูก่ ารขาดดุล รวมทัง้ ความเป็นไปได้
เกีย่ วกับการใช้เอทานอลในประเทศบราซิล
“การลงทุนต่างๆ จะค่อยๆ ย้อนกลับเข้าสูภ่ าคส่วน
ของตนเอง” กุชซีสรุป

Mercosur tariff.
By comparison, the United States taxes
Brazilian ethanol by only 2.5 percent. A higher
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

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

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.
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ออสเตรเลียพร้อมปรับตัว
รับมือสถานการณ์น�้ำตาลโลก

โ

Future-Proofing The Australian Sugar
Industry Globally

รงงานน�้ำตาลออสเตรเลีย (Australian
Sugar Milling Council: ASMC) ได้ระบุถงึ
สามเป้าหมายหลักทีภ่ าคอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลของ
ออสเตรเลียมุ่งให้ความส�ำคัญ เพื่อให้เกิดความ
ยัง่ ยืนในระยะกลางถึงระยะยาว ประกอบไปด้วย
• การมีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยหรือพืชหมุนเวียนร่วมกัน
เพิ่มมากขึ้น
• การปรับปรุงผลผลิตน�้ำตาลโดยการเพิ่มปริมาณ
การปลูกอ้อยต่อเฮกตาร์หรือเพิ่มปริมาณน�้ำตาล
ในอ้อย
• การเพิ่มมูลค่าโดยกระจายความหลากหลายของ
รูปแบบรายได้เพื่อกระจายความเสี่ยงอันเนื่องมา
จากความผันผวนของราคาน�้ำตาลทรายดิบใน
ตลาดโลก
ศูนย์พยากรณ์อากาศอาเซียน (ASMC) วางแผน
ที่จะพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรม
และภาครัฐในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อหารือถึงวิธี
การที่ดีที่สุดในการก�ำหนดรูปแบบการด�ำเนินการของ
ภาคส่วนต่างๆ ในทศวรรษหน้า
ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้ชมทั่วโลก ณ. ศูนย์
พยากรณ์อากาศอาเซียน (ASMC) นายเดวิด ไรน์
(David Rynne) ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายเศรษฐศาสตร์ นโยบาย
และการค้าได้เน้นย�ำ้ ถึงความท้าทายทีภ่ าคอุตสาหกรรม
น�้ำตาลของออสเตรเลียก�ำลังเผชิญอยู่ เพื่อไม่ให้คู่แข่ง
แซงหน้าได้
และในการกล่าวสุนทรพจน์ ณ. กรุงลอนดอนใน
การประชุมสุดยอดน�ำ้ ตาลโลก ซึง่ จัดขึน้ โดยเว็บไซต์ขา่ ว
อิสระอย่างชูการ์ออนไลน์ นายไรน์ ได้อธิบายว่าแผน
ยุทธศาสตร์ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐบาลเป็นสิ่งที่
มีความจ�ำเป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าภาค
อุตสาหกรรมภายในประเทศจะใช้ความได้เปรียบในการ
แข่งขันทั้งหมดที่ออสเตรเลียมีได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่
“ในทางภูมิศาสตร์เราอยู่ใกล้กับตลาดเอเชียที่
ก�ำลังมีการขยายตัวและความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน ท�ำให้
เราสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้”
“และเรายังอยู่ใกล้กับผู้ผลิตน�้ำตาลทรายดิบที่มี
ต้นทุนต�ำ่ ทีส่ ดุ ในโลก เนือ่ งจากการเปิดให้มกี ารแข่งขัน
กันของเรานั้นได้กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและห่วงโซ่
อุปทานที่มีประสิทธิภาพ” นายไรน์กล่าว
นายไรน์ กล่าวอีกว่า “เมือ่ เทียบเป็นรายปีราคาน�ำ้ ตาล
ในตลาดโลกลดลงและภาคอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย
มีความแตกต่างจากคูแ่ ข่งอย่างประเทศไทยและบราซิล
ซึง่ มีความเสีย่ งมากกว่าเนือ่ งจากภาคอุตสาหกรรมเกือบ
ทั้งหมดอาศัยการขายน�้ำตาลทรายดิบ”
“วัฏจักรราคาเป็นคุณลักษณะหนึง่ ของตลาด
น�ำ้ ตาลทรายดิบ แต่เราก�ำลังเผชิญกับปัญหาด้านราคาที่
ซับซ้อนและยาวนานกว่าซึง่ ส่วนหนึง่ เกิดจากการอุดหนุน
การผลิตของประเทศต่างๆ เช่น อินเดียทีล่ ะเมิดกฎของ
องค์การการค้าโลก” เขากล่าว
“ซึ่งในการตอบสนอง เราไม่อาจกระจาย
รูปแบบรายได้ของเราได้อย่างแท้จริงและนอกจากนี้
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายพลังงานแห่งชาติที่
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มีมาอย่างยาวนานยังได้จ�ำกัดการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนใดๆ หลายระบบร่วมกันทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
แม้จะมีศักยภาพและความต้องการอย่างมากในระยะ
แรกๆ แต่ก็ยังไม่มีการขยายตลาดไบโอเอทานอล
อย่างเป็นรูปเป็นร่าง” นายไรน์กล่าว
อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลบราซิลและไทยประสบความ
ส�ำเร็จในการจัดการกับการกระจายความเสีย่ ง การเพิม่
มูลค่า และการเพิม่ รายได้ในปีทผี่ า่ นมา ทัง้ สองประเทศ
ก�ำลังพยายามแสวงหากลยุทธ์ทหี่ ลากหลายทีส่ นับสนุน
และขับเคลื่อนโดยภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
“ศูนย์พยากรณ์อากาศอาเซียน (ASMC) เชือ่ ว่า
ออสเตรเลียจ�ำเป็นต้องพัฒนาและฟืน้ ฟูภาคอุตสาหกรรม
เป็นวาระเร่งด่วน” เขากล่าว
นายไรน์ กล่าวสรุปว่า “เพื่อสร้างความมั่นคงให้
กับอนาคต เราจ�ำเป็นต้องพิจารณาหาทางเลือกอืน่ ๆ และ
กระตุน้ ให้เกิดการปฏิรปู นโยบายทางการค้าและนโยบาย
ภาครัฐหลายประการ”.

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.

David Rynne – Director, Economics, Policy and Trade
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

ASMC plans to meet industry stakeholders

diversify our revenue streams substantively,

and government over the coming months to

and prolonged uncertainty around national

discuss how best to shape the sector’s journey

energy policy has also limited any increase in

for the next decade and beyond.

cogenerated renewable power production,

In a speech streamed to a global audience,

despite the significant potential and with

David Rynne, Director of Economics, Policy and

demand in its infancy, expansion of the market

Trade at ASMC, highlighted the challenges the

for bioethanol has yet to be realised,” said

Australian sugar sector is addressing to avoid

Mr Rynne.

being left behind by its competitors.

The Brazilian and Thai sugar industries

Speaking in London at the Global Sugar

have successfully managed to diversify risk, add

Summit organised by independent news site,

value and increase revenue in recent years.

Sugaronline, Mr Rynne explained how an Industry-

Both counties are pursuing multiple strategies,

Government Strategic Plan is needed to ensure

supported and driven by government and

the domestic industry makes full use of all Australia’s

industry.

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

“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.

www.sugar-asia.com
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อิหร่านซือ้ น�ำ้ ตาลทรายดิบของอินเดีย
เป็นครัง้ แรกในรอบ 5 ปี
Iran Buys Indian Raw
Sugar for The First
Time in 5 Years

ผู้

ค้าอินเดียจะส่งออกน�้ำตาลทรายดิบไปยังประเทศอิหร่าน ส�ำหรับการส่งมอบในเดือน
มีนาคมและเมษายนนี้ โดยแหล่งการค้าของอินเดียทั้ง 5 แห่ง กล่าวว่า “เป็นครั้งแรก
ในระยะเวลากว่า 5 ปีที่ประเทศอินเดียได้ส่งออกน�้ำตาลทรายดิบไปยังเตหะราน เนื่องจาก
อิหร่านพยายามดิ้นรนเพื่อจัดหาเสบียงอาหารภายใต้การคว�่ำบาตรของสหรัฐฯ

ภายใต้การลงโทษนีป้ ระเทศอิหร่านถูกบล็อกออก
จากระบบการเงินโลก รวมถึงการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ
เพือ่ ท�ำธุรกรรมการขายน�ำ้ มันด้วย อิหร่านจึงตกลงทีจ่ ะ
ขายน�้ำมันให้กับประเทศอินเดียเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน
รูปี แต่จะสามารถใช้เงินรูปนี เี้ พือ่ ซือ้ สินค้าของอินเดียได้
เท่านั้น ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นรายการ ที่ในประเทศไม่
สามารถผลิตได้อย่างเพียงพอ
นอกจากนี้แหล่งข้อมูลในอินเดีย ได้กล่าวว่า “จะ
ส่งออกน�ำ้ ตาลทรายดิบจ�ำนวน 150,000 ตัน ในช่วงเดือน
มีนาคมและเมษายนนี้ อยูท่ ปี่ ระมาณ 305 ดอลลาร์ถงึ
310 ดอลลาร์ตอ่ ตัน โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยการขนส่ง
หนึ่งในแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายจาก
มุมไบที่มีบริษัทการค้าทางการเกษตรระดับโลกซึ่งไม่
ขอระบุ เปิดเผยว่า “การจ่ายน�ำ้ มันมีอยูใ่ น UCO Bank
ซึง่ อิหร่านมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะใช้เงินเพือ่ ซือ้ น�ำ้ ตาล
และรายการอาหารอื่น ๆ
“โดยผู้ค้าส่งของรัฐบาลอิหร่านซึ่งเป็นบริษัทการ
ค้าของรัฐบาล (GTC) ซื้อน�้ำตาลเพื่อให้แน่ใจว่าในอีก
ไม่กเี่ ดือนข้างหน้าจะมีเสบียงเพียงพอต่อความต้องการ”
แหล่งข่าวรายทีส่ องซึง่ เป็นผูส้ ง่ ออกในมุมไบ กล่าวต่อว่า
“อิหร่านมักจะซือ้ น�ำ้ ตาลจากบราซิลซึง่ เป็นผูผ้ ลิตและส่ง
ออกสารให้ความหวานที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
ซึ่งอิหร่านจะสามารถน�ำเข้าน�้ำตาลทรายดิบจาก
อินเดียได้มากถึง 400,000 ตันในปี 2562 เนื่องจาก
การผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ
อุตสาหกรรมและแหล่งข่าวจากรัฐบาลอิหร่าน
กล่าวอีกว่า “Cargill, Bunge และผู้ค้าทั่วโลกอื่น ๆ ได้
หยุดข้อตกลงการจัดหาอาหารกับอิหร่านเนื่องจากการ
คว�่ำบาตรใหม่ของสหรัฐฯ ท�ำให้ระบบธนาคารที่ใช้ใน
การช�ำระเงินหมดสิ้น”
“อิหร่านมีกำ� ลังการจ่ายมากถึง 7 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อตัน เมื่อเทียบกับผู้ซื้อรายอื่น เนื่องจากเทรดเดอร์
คาดการณ์ว่าจะมีความเสี่ยงในการช�ำระเงินล่าช้า”
แหล่งข่าวรายที่สามซึ่งตั้งอยู่ที่มุมไบซึ่งไม่ต้องการ
ระบุเนื่องจากลักษณะอ่อนไหวของการคว�่ำบาตรของ
สหรัฐอเมริกา กล่าว
การส่งออกจะช่วยลดสินค้าน�้ำตาลล้นตลาดใน
อินเดียซึง่ เป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลรายใหญ่อนั ดับสองของโลก
แต่สามารถชัง่ น�ำ้ หนักราคาทีส่ งู ขึน้ 8.9% จนถึงปี 2019
ถึง 13.1 เซนต์ต่อปอนด์ ณ เดือนกุมภาพันธ์
ในช่วงรอบสุดท้ายของการคว�ำ่ บาตรสหรัฐฯ ทีส่ นิ้ สุด
ในปี 2558 อินเดียเป็นหนึง่ ในไม่กปี่ ระเทศทีย่ งั คงท�ำการ
ค้ากับประเทศอิหร่าน
“อิหร่านคาดว่าจะน�ำเข้าน�ำ้ ตาลจ�ำนวน 535,000
ตันในปีการตลาด 2018/19 ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30
กันยายน ตามองค์การน�้ำตาลระหว่างประเทศ (ISO)
ความต้องการของประเทศ 2.54 ล้านตันแซงหน้าการ
April - June 2019

ผลิตประมาณ 2 ล้านตัน” ISO กล่าว
“อิหร่านสั่งซื้อสารให้ความหวาน 720,000 ตัน
ในปี 2017/18” ISO กล่าว
ซึง่ โรงงานน�ำ้ ตาลในอินเดียก�ำลังดิน้ รนเพือ่ ส่งออก
ส่วนเกินไปยังประเทศอื่นๆ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้
พวกเขากลับมาลงนามในสัญญาส่งออกเนื่องจากการ
ฟื้นตัวของราคาและค่าเงินรูปีที่อ่อนตัวลงท�ำให้ความ
แตกต่างระหว่างราคาในประเทศและต่างประเทศลดลง
เป็นอย่างมาก
“โรงงานส่งออกน�้ำตาลประมาณ 1 ล้านตันจาก
1.8 ล้านตัน หดตัวลงเพื่อการส่งออกในปี 2018/19”
ผู้ส่งออกรายแรกของเมืองมุมไบ กล่าว
ซึ่งอินเดียตั้งเป้าที่จะผลิตน�้ำตาลส่วนเกินในปีที่
สองติดต่อกัน ในปี 2018/19 ซึ่งสร้างแรงกดดันให้
กับโรงงานส่งออกในการจ่ายเงินให้กับเกษตรกร

I

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

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

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.

the global financial system, including using U.S.

“Iran is expected to import 535,000 tonnes

dollars to transact its oil sales. Iran agreed to

of sugar in the 2018/19 marketing year ending

sell oil to India in exchange for rupees but it can

on Sept. 30, according to the International Sugar

only use those rupees to buy Indian goods, mainly

Organization (ISO). The country’s demand of

items it cannot produce enough of domestically.

2.54 million tonnes outpaces production of

“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.

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

“Oil payments have piled up in UCO Bank. Iran

have resumed signing export contracts as a

is keen to utilize the payments to buy sugar and

recovery in global prices and a softening rupee

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

narrowed the difference between local and

Mumbai-based dealer with a global agricultural

overseas prices, dealers said.

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

“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 Mumbaibased exporter.

ensure ample supplies in the coming months,

India is set to produce a sugar surplus for

said a second source, a Mumbai-based

the second straight year in 2018/19, putting

exporter. Iran usually buys sugar from Brazil,

pressure on mills to export so they can make

the world’s biggest producer and exporter of

payments to farmers.
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การเพิ่มน�ำเข้าและภาษีน�้ำตาลแอฟริกาใต้
เสี่ยงต่อผลก�ำไรในอุตสาหกรรม

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

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
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ตสาหกรรมน�ำ้ ตาลในแอฟริกาใต้ได้รบั แรงกดดันเพิม่ มากขึน้ จากการแข่งขันการน�ำ
เข้าน�ำ้ ตาลและผลกระทบจากกการประชาสัมพันธ์สง่ เสริมสุขภาพ หรือ HPL และ
การเก็บภาษีน�้ำตาลที่เริ่มด�ำเนินการในเดือนเมษายน 2561ที่ผ่านมา

ข้อมูลจากกระทรวงการเกษตรของสหรัฐอเมริกา
(USDA) แสดงให้เห็นว่าจากฤดูกาล 2559/2560 และ
ฤดูกาล 2560/2561 การน�ำเข้าน�ำ้ ตาลในประเทศเพิม่
ขึ้น 58.3% เป็น 744,000 ตันจาก 470,000 ตันในปี
2559/2560
จากการประมาณการของสมาคมน�ำ้ ตาลแอฟริกาใต้
(SASA) ยังระบุอกี ว่า “รายได้ทสี่ ญ
ู เสียไปเนือ่ งจากการ
ด�ำเนินการตามภาษีน�้ำตาล ที่มีมูลค่าประมาณ 1.3
พันล้านรูปี และภาษีน�้ำตาลจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 5.2%
จากประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคาดว่าจะ
ท�ำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้นอีก”
ในขณะที่การประเมินผลกระทบของการน�ำเข้า
และภาษีน�้ำตาลที่มีต่อการจ้างงานของสมาคมผู้ปลูก
อ้อยในแอฟริกาใต้ได้ประเมินว่า “ภาษีน�้ำตาลน่าจะ
ส่งผลกระทบไปยังผู้คนราวๆ 10,000 คน ที่อาจจะ
ตกงาน ในระดับต้นของห่วงโซ่มูลค่าน�้ำตาลตัวเลขนี้
เป็นแบบอนุรกั ษ์นยิ ม เนือ่ งจากไม่นบั รวมผลกระทบต่อ
การสูญเสียงานในอุตสาหกรรมการสีและเครือ่ งดืม่ เป็น
ที่น่าสังเกตว่าอุตสาหกรรมน�้ำตาลมีพนักงานประมาณ
350,000 คน”
ข้อมูลน�ำเข้าและส่งออกรายเดือนล่าสุดจาก South
Africa Revenue Services (SARS) ระบุวา่ “การน�ำเข้า
น�้ำตาลจากอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่
ผ่านมา รัฐบาลอินเดียเสนอให้ผผู้ ลิตน�ำ้ ตาลคืนเงิน 150
ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อตัน หรือให้เงินสนับสนุนการส่งออก
น�้ำตาล ซึ่งการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือการทุ่มตลาด
ในครั้งนี้ ท�ำให้น�้ำตาลของอินเดียมีการแข่งขันในตลาด
โลกสูงขึน้ จากเดิม จึงกดดันราคา ส่งผลให้มกี ารกดดัน
ด้านราคาเพิ่มมากขึ้นไปด้วย การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ดังกล่าวนี้ ท�ำให้ประเทศบราซิล ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลราย
ใหญ่ที่สุดของโลก) และออสเตรเลียน�ำเรื่องร้องเรียน
ต่ออินเดียไปยังองค์การการค้าโลก หรือ WTO”
การน�ำภาษีน�้ำตาลมาใช้สร้างส่งผลกระทบต่อ
การท�ำก�ำไรของอุตสาหกรรมในประเทศ อีกทั้งแหล่ง
อุตสาหกรรมยังระบุด้วยว่า “การด�ำเนินการเกี่ยวกับ
ภาษีนำ�้ ตาลในเดือนเมษายน 2018 ทีผ่ า่ นมา ได้นำ� ผล
ไปสูผ่ ผู้ ลิตอาหารในท้องถิน่ ท�ำให้มกี ารใช้นำ�้ ตาลน้อยลง”
ข้อมูลจากสมาคมน�ำ้ ตาลแอฟริกาใต้ (SASA) ระบุอกี ว่า
“ยอดขายน�้ำตาลในประเทศลดลง 83.5% เหลือเพียง
293,397 ตันในฤดูกาล 2018/19 จาก 538,354 ตัน
ในฤดูกาลก่อนหน้านี้ เนือ่ งจากผูผ้ ลิตเครือ่ งดืม่ เลือกใช้
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สารให้ความหวานน้อยลง ซึง่ เป็นผลมาจากภาษีนำ�้ ตาล
และราคาน�้ำตาลในประเทศที่สูงขึ้น”
และจากข้อมูลการส่งออกของแอฟริกาใต้แสดง
ให้เห็นว่าในปี 2560/2561 การส่งออกน�้ำตาลของ
ฤดูกาลนี้เพิ่มขึ้นเป็น 54.5% อยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้าน
ตัน รวมถึงสัดส่วนของการส่งออกน�ำ้ ตาลไปยังการผลิต
ในประเทศเพิม่ ขึน้ จาก 13.6% ในฤดูกาล 2559/2560
เป็น 37.3% ในฤดูกาล 2560/2561
ดังนั้นหากรัฐบาลแอฟริกาใต้ไม่ด�ำเนินการใดๆ
เพื่อปกป้องตลาดท้องถิ่น จะท�ำให้ตลาดในประเทศถูก
กดดันจากการน�ำเข้าน�้ำตาลจากอินเดีย
ท�ำให้ภาคอุตสาหกรรมมีการเรียกร้องให้มีการ
เพิ่มอัตราภาษีจาก R4500 ต่อตัน เป็นประมาณ
R7000 ต่อตัน
โดยการน�ำเข้าและภาษีนำ�้ ตาลทีเ่ พิม่ มากขึน้ เป็น
ความเสี่ยงส�ำคัญที่จะท�ำให้ก�ำไรของภาคอุตสาหกรรม
ลดลง ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้สามารถลดลงได้ด้วยการ
สร้างมาตรการป้องกันทางด้านภาษีน�้ำตาล และการ
ลงทุนในการใช้อ้อยทางเลือก เช่น การผลิตเอทานอล
อีกทั้งตลาดน�้ำตาลโลกยังถูกบิดเบือนจากการอุดหนุน
การผลิต และการส่งออกซึ่งก่อให้เกิดภาวะน�้ำตาลล้น
ตลาด จึงท�ำให้ในขณะนี้เกือบทุกประเทศมีมาตรการ
ป้องกันภาษีทชี่ ว่ ยปกป้องอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลในประเทศ

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.”

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.
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ไทยสร้างต้นแบบชุมชนไร้ควัน รักษา
สิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการเกษตรอย่างยั่งยืน

Smog-Free Community to Save Environment
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ากความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนของชาวอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลายเป็น
แรงขับเคลื่อนในการสร้าง “ต้นแบบชุมชนไร้ควัน” ขนาดใหญ่ ที่ช่วยส่งเสริมการท�ำเกษตรแบบ
ยั่งยืน รณรงค์ให้เกษตรกรชาวไร่ตัดออยสดเข้าหีบส่งให้กับโรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยเผาไหม้ สาเหตุ
หนึ่งที่ท�ำให้เกิดมลพิษทางอากาศ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของอ้อย และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ผลิตพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
นายสมชัย กิจเจริญรุงโรจน์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก เผยว่า “จังหวัดตากส่งเสริมการปลูกอ้อย
ให้กบั ประชาชนในหลายพืน้ ที่ ให้เป็นอาชีพกสิกรรมที่
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ของจังหวัดในอ�ำเภอแม่สอดที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปลูกอ้อยเป็นพืชพลังงาน และมีนโยบายส่งเสริมให้
เกษตรกรตัดอ้อยสด งดการเผาไหม้อ้อย โดยการ
ท�ำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น โรงงาน ชุมชน และ
พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตลอดจนการบังคับใช้
กฎหมาย ให้ทางอ�ำเภอรวมถึงผูใ้ หญ่บา้ น กวดขันดูแล
พื้นที่การเกษตรอย่างเข้มข้น ซึ่งได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากเกษตรกร ส่งผลให้ขณะนี้พื้นที่อ�ำเภอ
แม่สอดตัดอ้อยสดสะอาดเข้าหีบแล้วกว่า 98%”
ด้าน นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอ�ำเภอ
แม่สอด ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า “การสร้างทัศนคติ ความเข้าใจ
และก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันของคนในพื้นที่แม่สอด
ที่ต้องการชุมชนที่สะอาด ปลอดภัย แม้จะมีโรงงาน
อุตสาหกรรมมาตั้งอยู่ จึงเกิดความร่วมมืออย่าง
จริงจังที่จะท�ำให้อ�ำเภอแม่สอดเป็นแหล่งเกษตรกรรม
ที่สะอาด และไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม”
ในส่วนของผูน้ ำ� ชุมชน และชาวบ้านอ�ำเภอแม่สอด
ก็มคี วามคิดเห็นทีต่ รงกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ในการด�ำเนินโครงการ ซึง่ นายนพพร อุปรี ผูน้ ำ� ชุมชน
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และชาวไร่ออ้ ยในต�ำบลแม่กาษา อ�ำเภอแม่สอด หนึง่ ใน
ชาวไร่อ้อยต้นแบบที่ให้ความส�ำคัญกับการตัดอ้อยสด
ได้ร่วมรณรงค์สนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อให้มีการ
ตัดอ้อยสดสะอาดในหมู่บ้าน และยังได้น�ำองค์ความรู้
เกีย่ วกับการท�ำไร่ออ้ ยสมัยใหม่มาปรับใช้ในพืน้ ทีไ่ ร่ออ้ ย
กว่า 300 ไร่ของตน รวมถึงยังได้ถ่ายทอดแนวทางให้
กับคนในหมู่บ้านอีกด้วย
ทัง้ นีน้ ายนพพร กล่าวว่า “ตัง้ แต่ทำ� ไร่ออ้ ยมากว่า
10 ปี ผมตัดอ้อยสดมาตลอด ไม่เคยคิดทีจ่ ะเผา ก่อน
หน้านีเ้ คยใช้แรงงานคนตัด แต่หลายปีมานีไ้ ด้เปลีย่ นมา
ใช้รถตัดแทนหลังจากได้รบั การสนับสนุนจากโรงงานใน
การแก้ปญ
ั หาขาดแคลนแรงงาน ซึง่ ท�ำให้สามารถตัดอ้อย
ได้สะดวกรวดเร็ว ได้ออ้ ยทีน่ ำ�้ หนักดี หน้าดินไม่เสียหาย
สามารถรักษาความชืน้ ของดินไว้ได้ และทีส่ ำ� คัญพีน่ อ้ ง
ในชุมชนของเราก็จะมีสขุ ภาวะทีด่ ี อยูใ่ นสิง่ แวดล้อม
ทีด่ ี ท�ำเกษตรกรกรรมกันต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน หลายคน
อาจมองว่าการเผาอ้อยอาจจะท�ำให้เก็บเกีย่ วได้รวดเร็ว
และลดค่าใช้จ่ายได้ แต่อันที่จริงแล้วการเผาอ้อยมี
ผลเสียมากกว่า แทบไม่ได้ชว่ ยลดต้นทุนเลย เพราะเมือ่
เผาเสร็จแล้วจะมีคา่ ใช้จา่ ยในการบ�ำรุงรักษาดินตามมาอีก
มาก ในฐานะผูน้ ำ� ชุมชนผมก็พยายามสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องให้กบั พีน่ อ้ งชาวไร่มาโดยตลอด”
เช่นเดียวกับนายสมทรง เฮิงโม ชาวไร่ออ้ ยทีป่ ลูก

วิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราบ

และตัดอ้อยโดยใช้แรงงานตัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
จนถึงปัจจุบนั ก็ยงั คงใช้แรงงานในการตัดอ้อย 30 กว่าไร่
มาโดยตลอด ได้กล่าว่า “ผมตัดอ้อยสดมาตลอด ไม่เคย
เผาเลยซึ่งการตัดอ้อยสดก็ดีต่อสุขภาพของตัวเองและ
คนอื่นๆ ในชุมชน ราคาก็ดีกว่า แถมใบอ้อยที่เหลือ
ในแปลงหลังจากตัดแล้ว ก็ยังช่วยรักษาหน้าดิน และ
เมือ่ ย่อยสลายแล้วก็จะกลายเป็นปุย๋ บ�ำรุงดินด้วย ช่วย
ลดต้นทุนค่าบ�ำรุงดินและช่วยก�ำจัดวัชพืชลงได้มาก
หลายคนบอกว่าอ้อยสดตัดยาก แต่ผมมองว่าไม่ตา่ งกัน
อ้อยไฟไหม้จะเหนียว มีฝุ่นฟุ้ง ไม่ได้ตัดง่าย และที่
ส�ำคัญตัดอ้อยสดหรือเผา แรงงานก็คิดราคาค่าตัด
เท่ากัน แต่อ้อยที่ตัดสดจะได้ราคาดีกว่า ผมจึงอยาก
ให้พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกคนหันมาตัดอ้อยสดกัน เพราะ
ดีตอ่ สุขภาพของทุกคนในชุมชน ทัง้ ยังประหยัดและได้
ราคาดีกว่าด้วย”
แม้แต่ชาวไร่ออ้ ยรุน่ ใหม่อย่างนายณัฐพงศ์ พูลเพิม่
ก็ยังมีการปรับรูปแบบแปลงอ้อยกว่า 80 ไร่ของตนให้
เหมาะสมกับการเก็บเกีย่ วด้วยรถตัด ได้เปิดเผยว่า “ผม
ท�ำไร่อ้อยมา 8 ปีแล้ว ไม่เคยเผา และได้ผลผลิตที่สด
น�ำ้ หนักดีมาตลอด ส่วนหนึง่ เป็นเพราะโรงงานทีร่ บั ซือ้
อ้อยได้เข้ามาช่วยเหลือหลายๆ อย่าง ทัง้ ปัจจัยการผลิต
www.sugar-asia.com
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การก�ำจัดศัตรูพชื การเก็บเกีย่ ว และอุปกรณ์เครือ่ งจักร
ต่างๆ ทางโรงงานได้เข้ามาให้คำ� แนะน�ำอยูเ่ สมอและยัง
ช่วยปรับแปลงอ้อยทั้งหมดของผมให้สามารถใช้รถตัด
ได้ ท�ำให้ช่วยประหยัดต้นทุน ประหยัดแรงงาน และ
ไม่มีความจ�ำเป็นต้องเผาไร่เพื่อเก็บเกี่ยว ปัญหาเรื่อง
มลพิษจากการเผาอ้อยจึงไม่มี ผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้
ช่วยชุมชนลดมลพิษฝุ่นควัน”

ฝ่ายโรงงานทีส่ ง่ เสริมความรู้ ชีแ้ จงถึงผลกระทบ และ
อีกฝ่ายหนึ่งที่ส�ำคัญคือหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้เข้ามา
ก�ำหนดมาตรการควบคุมทีช่ ดั เจนและเคร่งครัด ทัง้ นี้
ทาง สอน. จะน�ำเอาแนวทางของแม่สอดโมเดลไปปรับใช้
ในอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายของไทย เพือ่ ช่วย
ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ และสร้างความยัง่ ยืนให้กบั พีน่ อ้ ง
เกษตรกรต่อไป”

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.

โรงงานแม่สอดพลังงานสะอาด

ขณะที่ นายสมคิด แจ่มจ�ำรัส ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายไร่
โรงงานแม่สอดพลังงานสะอาด กล่าวว่า “ส�ำหรับการส่ง
เสริมการปลูกอ้อยในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตพลังงานทดแทน ซึง่ สอดคล้อง
กับแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่ตาว และได้
มีการจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอล เพื่อน�ำวัตถุดิบ
อ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตพลังงานทดแทนเป็น
เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 นอกจากนั้น
ยังมีการผลิตไฟฟ้าจากชานอ้อย ซึ่งเป็นการน�ำเอา
ผลพลอยได้จากการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
ในรูปแบบของเชือ้ เพลิงทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยมี
เป้าหมายในการผลิตเอทานอล ภายใต้การด�ำเนินงานโดย
บริษทั แม่สอดพลังงานสะอาด จ�ำกัด ในปัจจุบนั มีอตั รา
การผลิตเอทานอล 240,000 ลิตรต่อวัน สามารถรองรับ
ผลผลิตอ้อยในพืน้ ทีไ่ ด้ปริมาณ 700,000 ตันต่อปี และ
โรงงานฯ ได้ดำ� เนินการส่งเสริมการปลูกอ้อย และการ
ตัดอ้อยสดมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ด้วยการน�ำ
เทคโนโลยีและการจัดการในไร่ออ้ ยมาใช้อย่างเป็นระบบ
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมให้ตดั อ้อยสด อาทิ การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละ
อบรมเรือ่ งประโยชน์และวิธกี ารตัดอ้อยสดให้กบั ชาวไร่
การสนับสนุนการใช้เครื่องจักรการเกษตรขนาดใหญ่
เช่น รถตัดอ้อย รวมถึงการปรับรูปแบบแปลงให้เหมาะสม
กับรถตัด การตรวจวัดและติดตามคุณภาพการตัด
อ้อยสดในแปลง การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ชาวไร่
เรื่องการตัดอ้อยสดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ระดับ
จังหวัดและท้องถิ่น”
ด้านส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย
(สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอีกภาคส่วนหนึง่
ที่ก�ำลังเร่งผลักดันมาตรการแก้ปัญ หาการเผาอ้อย
ในช่วงฤดูเก็บเกีย่ ว นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย กล่าวว่า “เราได้มี
โอกาสลงมาดูตน้ แบบความส�ำเร็จในการลดอ้อยไฟไหม้
ทีแ่ ม่สอด จะเห็นได้วา่ จากเดิมทีพ่ นื้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอดเอง
ก็มีปัญหาเรื่องการเผาอ้อยเพื่อเก็บเกี่ยว แต่วันนี้ทุก
ภาคส่วนสามารถจัดการแก้ไขปัญหาให้ลดลงได้แล้ว สิง่ ที่
เห็นได้ชดั คือความร่วมมือทัง้ จากฝัง่ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคสังคมและชุมชน สะท้อนให้เห็นว่าไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นไป
ไม่ได้หากทุกคนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง แม้ทแี่ ม่สอดจะ
ยังมีจำ� นวนอ้อยไม่มากนักเมือ่ เปรียบเทียบกับพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
แต่เราเชือ่ ว่าเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยเห็นความส�ำคัญร่วมกัน
ในเรือ่ งการงดเผาอ้อย ส่วนหนึง่ มาจากการกระตุน้ ของ
April - June 2019

Local community’s leaders and people in

จากความร่วมมือในการผลักดัน เพือ่ พัฒนาโครงการ
ดังกล่าวของทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในชุมชน ส่งผล
ให้ในปัจจุบันพื้นที่ในอ�ำเภอแม่สอดสามารถลดอัตรา
อ้อยเผาไหม้ได้เกือบทัง้ หมด เพิม่ อัตราการตัดอ้อยสด
ส่งเข้าสู่โรงงานได้ถึง 98% กลายเป็นแหล่งวัตถุดิบ
หลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอล พลังงานทดแทนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคนในชุมชน.

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

F

workers to do for me, but I have lately changed
to a sugar cane harvester thanks to support

ollowing cooperation to develop economic

of a factory following labor shortage. The

areas of local people in Mae Sod, Tak

harvester works faster. We got good weight

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

of cut sugar cane. Soil surface is not damaged

mobilized to promote sustainable agriculture

and maintains humidity. More importantly,

and encourage sugar cane planters to cut their

our community members are happy because

product rather than burn it. Doing so will add

they live in good environment and work in a

more value to sugar cane and make Thailand

sustainable way. Many people may view that

outstanding as a country of clean energy

burning sugar cane farm to collect all products

production.

is faster and more cost-saving, but it is actually
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กระบวนการตัดอ้อยสด 100% โดยใช้รถตัดและการใช้คนตัด
worse because it does not reduce capital for

Mr. Somkid Jaemjamrat, a senior manager

sugar cane plantation. After burning a farm,

of the Farming Department of Mae Sod Clean

owners will have to pay more for soil nourishment.

Energy Factory, said that sugar cane planted

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

in Mae Sod was aimed to be a raw material for

create good understanding about the issue

alternative energy production. This corresponds

among sugar cane planters and farm owners,”

with a model plan to develop Mae Tao Basin.

said Mr. Nopporn.

ณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม ชาวไร่อ้อยรถตัด

An ethanol production factory was already

Mr. Wirit Wisetsin said that the OCSC had already

Likewise, Mr. Somsong Herngmo, a sugar

built in the area to transform sugar cane to an

seen the success in Mae Sod which previously

cane planter who has cut all sugar cane in

alternative energy of 99.5% ethanol. Besides,

suffered from burning sugar cane during the

his farm since 2007, added that he had never

bagasse-based electrical power is generated

harvest time. However, all organizations are at

burned the farm and cutting sugar cane was

as an environmentally-friendly fuel. In terms

present able to solve the solve the problem.

a healthy solution for himself and others. The

of ethanol production under supervision of

Nothing is impossible with strong cooperation

price of cut sugar cane is even better. Also,

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

of public and private organizations, civil societies

sugar cane leaves which are left on the soil

of ethanol is produced daily which facilitates

and local communities. Although Mae Sod does

after cutting will serve as natural fertilizer to

sugar cane production of 700,000 tons per

not have as many areas for sugar cane plantation

maintain good quality of the soil. Doing so

year in the nearby area. The factory also supports

as other provinces, the OCSC believes that

will reduce cost of soil nourishment and weed

cutting fresh sugar cane by introducing new

local sugar cane planters in Mae Sod are

eradication. Many people think that fresh sugar

technology and effective management of sugar

concerned with the consequence of burning

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

cane farms to local people. To promote cutting

sugar cane. Such concern also comes from

different view as he thinks that burned sugar

fresh sugar cane, the factory passed on the

factories in the area and public organizations.

cane is tough and dusty. More importantly,

knowledge to local planters, organized a training

The OCSC will later use the Mae Sod model

either cut or burned sugar cane requires

for them, provided sugar cane harvesters for

for the country’s cane and sugar industry for

similar labor costs. However, cut sugar cane

farm owners, monitored quality of fresh sugar

good life quality of all Thai farmers.

yields higher price. As a result, he would like

cane and campaigned on the issue with public

Thanks to active cooperation of public and

local planters to cut sugar cane rather than

organizations working at local and provincial

private organizations as well as local people,

burn it as it is healthy, economical and value-

levels.

Mae Sod almost reduces burning of sugar cane

for-money.

The Office of the Cane and Sugar Commission

while cut sugar cane transferred to factories is

Even a sugar cane farm owner of the new

(OCSC) of the Ministry of Industry is another

as high as 98%. The sugar cane has become

generation like Mr. Natthaphong Phulperm

organization currently formulating measures

a major raw material for ethanol production,

uses a sugar cane harvester. “I have done sugar

against burning sugar cane during the harvest

an alternative environmentally-friendly energy

cane plantation for 8 years already. I never

time. The Deputy Secretary General of OCSC

for all local people in the district.

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.

คณะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการตัดอ้อยสด 100%
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บทสรุป 1 ปีเต็ม หลังไทย “ลอยตัวราคาน�้ำตาล”
1 Year in A Nutshell After Thailand
‘Floated Sugar Prices’

ยั

งคงเป็นเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจไม่นอ้ ยกับกรณีทบี่ ราซิลมีการยืน่ ฟ้องประเทศไทย
ต่อองค์กรการค้าโลก หรือ WTO เพือ่ หารือเรือ่ งนโยบายการส่งออกน�ำ้ ตาล
ในลักษณะที่ขัดกับข้อตกลงของ WTO เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา สร้างความ
กดดันให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ท�ำให้รัฐบาลไทยต้องหาวิธีแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยการแก้ไขกฏหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้ำตาลทราย ด้วยการประกาศลอยตัวราคาน�้ำตาล และยกเลิกน�้ำตาล
ออกจากบัญชีสินค้าควบคุม
สาเหตุของการตัง้ ข้อฟ้องร้องในครัง้ นีเ้ นือ่ งจากบราซิลมีความกังวลเกีย่ วกับการ
แก้ไข พรบ. อ้อยและน�้ำตาลทราย ปี 2557 ของประเทศไทย ในการก�ำหนดระบบ
โควต้าของน�้ำตาล ซึ่งได้จัดแบ่งเป็น โควตา ก. (น�้ำตาลส�ำหรับบริโภคในประเทศ)
โควตา ข. (น�ำ้ ตาลดิบทีส่ ง่ ออกโดยบริษทั อ้อยและน�ำ้ ตาลไทย) โควตา ค. (น�ำ้ ตาลดิบ
หรือน�้ำตาลทรายที่ส่งออกโดยโรงงานน�้ำตาล) ที่มีการก�ำหนดทั้งปริมาณและราคา
รวมถึงโครงการช่วยเหลือชาวไร่ ด้วยการก�ำหนดราคารับซื้ออ้อย และการใช้เงิน
กองทุนอ้อยและน�้ำตาล เป็นการจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยมากยิ่งขึ้น
ซึง่ นายสมชาย หาญหิรญ
ั ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวว่า “กลไกราคาน�้ำตาลใน
ประเทศจะอ้างอิงตามราคาตลาดโลก ซึ่งจะแข่งขันกันตามความเป็นจริง เป็นการ
ส่งสัญญาณว่าไทยมีเจตนาในการพยายามปรับโครงสร้างอ้อยและน�้ำตาลทราย
และแสดงบทบาทให้โลกเห็นว่า ไทยยอมรับในกติกาการแข่งขันโลก ควบคู่ไปกับ
การแก้ พ.ร.บ. อ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. … ซึ่งเมื่อกฎหมายเสร็จ บวกกับการ
ปรับโครงสร้างอ้อยฯ ทั้ง 2 ส่วนถึงจุดที่ปฏิบัติได้จนสอดรับกัน อุตสาหกรรมอ้อย
และน�้ำตาลทรายไทยระบบจะสมบูรณ์”
นอกจากนีผ้ นู้ ำ� ของสหพันธ์ชาวไร่ออ้ ยแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวไร่ออ้ ย
ยังได้ให้ข้อมูลด้วยว่า “ขณะนี้ราคาน�้ำตาลในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาลง ท�ำให้ราคา
น�้ำตาลทรายขายปลีกไทยปรับตัวลดลงตามไปด้วย ประมาณ 1 บาท แต่ก็ถือว่า
อยู่ในสถานการณ์ที่ยังทรงตัว ท�ำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์โดยตรง เช่นเดียวกัน
กับอุตสาหกรรมที่ใช้น�้ำตาลเป็นวัตถุดิบอย่าง อุตสาหกรรมน�้ำดื่ม อุตสาหกรรม
อาหาร/เบเกอรี่ ถึงแม้ว่าระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวไร่จะ
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อยู่ที่ 70 : 30 ก็ยังคงได้รับผลกระทบท�ำให้รายได้ลดลงจากราคาขายน�้ำตาลที่
ลดลง ในขณะที่ต้นทุนยังเท่าเดิม ซึ่งชาวไร่อ้อยเองก็ต้องยอมรับกติกาและกลไกที่
มันได้ขับเคลื่อนไป” นายนราธิป อนันตสุขกล่าว
อย่างไรก็ตามการประกาศลอยตัวราคาน�ำ้ ตาลกว่า 1 ปีทผี่ า่ นมาของประเทศไทย
นับว่าเป็นผลดีและประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะในขณะนีบ้ ราซิลได้ระงับ
การยืน่ ขอตัง้ ผูพ้ พิ ากษา (Panel) เพือ่ พิจารณาเรือ่ งนีไ้ ปแล้ว (เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม
2561) เนื่องจากพอใจการแก้ไขปัญหาทั้งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้ำตาลทราย โดยให้ลอยตัวราคาน�้ำตาลทรายเป็นไปตามกลไกตลาด ยกเลิกการ
ก�ำหนดโควตาน�้ำตาลทราย และให้มีการส�ำรองน�้ำตาลทรายตามปริมาณส�ำรองที่
ก�ำหนด (Reserve Stock) เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งถือ
เป็นการแก้ไขที่สอดคล้องตามข้อตกลง WTO
ซึง่ แน่นอนว่าการลอยตัวราคาน�ำ้ ตาล รวมถึงระบบและกลไกเดิมของไทยทีใ่ ช้
อยู่ยังไม่เข้าที่ และอยู่ในระหว่างการปรับตัว รวมถึง พ.ร.บ. อ้อยและน�้ำตาลทราย
ฉบับใหม่ ทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นระหว่างการแก้ไข หลังจากผ่านการพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ (สนช.) วาระ 1 ไปแล้ว
ประเด็นส�ำคัญทีย่ งั คงต้องจับตามองกันต่อไป คือ การก�ำหนดเรือ่ งการแบ่งปัน
ผลประโยชน์วัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับอ้อย เช่น การน�ำ “น�้ำอ้อย” ไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่นได้ เช่น เอทานอล ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งระบบของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้ำตาล ที่จากนี้จะไม่ใด้มีเพียงการสร้างรายได้มากขึ้น แต่ก็จะน�ำมาสู่การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ให้กับชาวไร่ด้วยหรือไม่
ด้านนายสิรวิ ทุ ธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั ไทยชูการ์
มิลเลอร์ (TSMC) กล่าวในฐานะประธานคณะท�ำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3
สมาคมโรงงานน�้ำตาลทราย โดยคาดการณ์ว่าในฤดูการผลิตปี 61/62 อ้อยเข้าหีบ
น่าจะมีปริมาณลดลงจากฤดูการผลิตปี 60/61 จากสภาวะทางอากาศที่แปรปรวน
บวกกับการบริโภคน�้ำตาลที่อาจจะลดลงเล็กน้อย จากการรณรงค์เรื่องการดูแล
สุขภาพและที่มีการผลักดันเก็บภาษีความหวาน
“แต่ในขณะเดียวกันก็ได้คาดการณ์ว่า supply จะมากกว่า demand ส่งผล
ให้สต๊อกของโลกที่ปัจจุบันมีอยู่ 10 ล้านตัน จะลดลง 1-2 ล้านตันในปี 2563 ซึ่ง
จะส่งผลให้ราคาน�้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวจากเดิม แต่จะยังไม่มีผลต่อราคาขาย
ปลีกในประเทศไทยทันที”
www.sugar-asia.com

Cover Story
นอกจากนีน้ ายสิรวิ ทุ ธิ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า “ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ หลังการลอยตัว
ราคาน�้ำตาล ทางสมาคมอยู่ระหว่างประมวลผลที่ผ่านมาตลอด 1 ปี โดยรวบรวม
ข้อมูลเชิงบวกและลบ เพือ่ เตรียมรับมือกับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบ
กันทัง้ หมด แน่นอนว่าจะได้เห็นราคาน�ำ้ ตาลโลกทีป่ รับตัวลดลง เพราะสต๊อกน�ำ้ ตาล
ยังมีปริมาณมากสูงถึง 10 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้ London No.5 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 11-12
เซนต์/ปอนด์ ขณะทีร่ าคาน�ำ้ ตาลทรายหน้าโรงงานยังทรงตัว กก.ละ 17-18 บาท”
และจากข้อมูลการเก็บอ้อยเข้าหีบฤดูกาล 61/62 ในปัจจุบนั ณ. วันที่ 12 มีนาคม
2562 ของคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย เผยให้เห็นว่า ในปีนี้ประเทศไทย
มีการเก็บอ้อยเข้าหีบไปแล้วประมาณ 109,546,357.394 ตัน จ�ำแนกเป็นอ้อยสด
จ�ำนวน 44,759,450.764 ตัน และอ้อยไฟไหม้จ�ำนวน 64,786,906.630 ตัน
ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน.

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

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

concerned with amendment of Thailand’s cane and sugar act of 2014.
product into three groups. The first one includes sugar for domestic

สมชาย หาญหิรัญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

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

Thailand not to determine the sugar quota but allow the product to be

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

reserved according to the reserve stock so that domestic consumption

Thai sugar factories. The requirement determined sugar amount and

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

According to the act, the sugar quota requirement categorizes the

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

Of course, floating sugar prices and existing system and mechanisms

purchasing price for sugar cane and introducing cane and sugar funds

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

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

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

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

Legislative Assembly of Thailand.

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

Another important issue to focus is how to impose a requirement

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

on sharing raw materials derived from sugar cane, namely products

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

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

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

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

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

more income will be shared among cane planters or not.

completed together with the restructure of cane and sugar prices, the
industrial system for the products concerned will be formalized.

Mr. Siriwut Siemphakdee, Vice President of the Executive Board
of TSMC, said on behalf of the chairman of the PR working group for 3

Besides, leaders of National Federation of Sugar Cane Planters

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

and National Association of Sugar Cane Planters informed that the

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

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

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

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

of sugar under healthcare campaigns and sweets taxes.

remains the same and consumers are enjoying the advantage as much

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

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

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

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

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.
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คุณริค ลิว

ผูอ้ ำ� นวยการระดับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ของบอนซูโคร
Rick Lyu
Regional Director, Asia Pacific of Bonsucro
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‘บอนซูโคร’เล็งยกระดับอุตฯ
น�้ำตาลไทยสู่ความยั่งยืน
‘BONSUCRO’ Seeks to Push
Thailand’s Sugar Industry Towards
Sustainability
แน่นอนว่าการรับรอง
มาตรฐาน คือ สิ่งจ�ำเป็น
ต่อการสร้างความไว้
วางใจให้กับผู้บริโภค
ทั่วโลกต่อสินค้าและ
บริการ รวมถึงธุรกิจ
อุตสาหกรรมน�้ำตาล
ด้วย ซึ่งบอนซูโครถือ
เป็นหน่วยงานด้านการ
รับรองคุณภาพการผลิต
ด้วยกระบวนการที่ยั่งยืน
ของสินค้า ทราบดีว่า
แม้คุณภาพน�้ำตาลของ
ไทยขึ้นชื่ออยู่แล้ว

April - June 2019

แต่

บางครัง
้ ลูกค้าก็ยง
ั ขาดความมัน
่ ใจเนือ
่ งจากไม่มี
สิ่งใดรับรองคุณภาพ คุณริค ลิว ผู้อ�ำนวยการ
ระดับภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟก
ิ ของบอนซูโคร จึงมาร่วมสนทนา
ว่า บอนซูโครจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมของไทย เพือ
่ ให้เป็น
ทีย
่ อมรับและมีความยัง
่ ยืนมากขึน
้ ในยุคต่อไปได้อย่างไร
คุณลิว กล่าวว่า บอนซูโครก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552
โดยใช้ชื่อว่าโครงการริเริ่มผลิตภัณฑ์อ้อยที่ดีกว่า (Better
Sugarcane Initiative) จากความร่วมมือขององค์กรต่างๆ
ทีม
่ แี นวคิดสอดคล้องกัน และเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล
จะต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดี รวมถึงมีความจ�ำเป็นในการ
สร้างมาตรฐานการผลิตระดับโลก และมีหลักเกณฑ์ชัดเจน
ในการประเมินทุกสิ่งที่มีผลต่อการผลิตอ้อยและผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาจากอ้อย
ต่อมาเมื่อปี 2554 หน่วยงานนี้เปิดตัวโครงการการ
ให้มาตรฐานการผลิต (Production Standard) ของตัว
เอง โดยเริ่มระบบการรับรองมาตรฐาน และเปลี่ยนชื่อเป็น
บอนซูโคร จนถึงปัจจุบัน คุณลิว เล่าให้ฟังว่า ช่วงเวลา 4 ปี
หลังจากนั้น บอนซูโครยังแสดงศักยภาพในการจัดการและ
รักษาทั้งกรอบการท�ำงานเบื้องหลังการให้มาตรฐานและ
การผันตัวเองสู่หน่วยงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อ้อย
ระดับโลก ขณะเดียวกันก็มีส่วนท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาครั้งใหญ่ต่ออุตสาหกรรมนี้
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“

อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล
ของไทย มีความส�ำคัญระดับ
โลกอยู ่ แ ล้ ว ผมจึ ง เห็ น ความ
ต้องการจากอุตสาหกรรมนี้ที่จะ
เปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งสิ่งนี้
รัฐบาลไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
สมาคมและบริษท
ั โรงงานน�ำ้ ตาล
ไทย ก็สนับสนุนอยู่แล้ว อีกทั้ง
โรงงานหลายแห่งพยายามมาก
ขึน
้ เรือ
่ ยๆ ทีจ
่ ะก้าวไปสูค
่ วามยัง
่ ยืน
เพื่ อ ให้ ผ ่ า นการรั บ รองจาก
บอนซูโคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และเพิ่ ม ขี ด การแข่ ง ขั น ของ
ตัวเองให้สูงขึ้น

ก้าวแรก “บอนซูโคร” สูบ่ ทบาทผูน้ ำ� ในอ้อยน�ำ้ ตาลไทย
สิง่ หนึง่ ทีช่ ใี้ ห้เห็นว่าในปีนบี้ อนซูโครก�ำลังก้าวเข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อประเทศไทย
มากขึ้น คือ การจัดงานประชุมใหญ่ประจ�ำปีของหน่วยงานเมื่อวันที่ 11-14 มีนาคม
ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อว่า สัปดาห์โลกบอนซูโคร (Bonsucro Global Week)
คุณลิว อธิบายถึงเหตุผลทีเ่ ลือกประเทศไทยเป็นสถานทีจ่ ดั งานว่า มาจากการ
ทีไ่ ทยเป็นผูผ้ ลิตอ้อยชัน้ น�ำชาติหนึง่ และสมาชิกของบอนซูโครจ�ำนวนมากก็มคี วาม
เคลือ่ นไหวในประเทศไทย และไทยเองยังเป็นจุดหมายปลายทางทีย่ อดเยีย่ มในการ
จัดการประชุมครั้งนี้
“ไทยเป็นผู้ผลิตอ้อยมากที่สุด 1 ใน 10 ชาติแรก ไทยยังส่งออกน�้ำตาลไป
ยังหลายประเทศด้วย ไทยถือเป็นผู้ส่งออกหมายเลข 1 ในเอเชียแปซิฟิกในแง่ของ
ปริมาณ และเป็นอันดับ 2 ของโลก” คุณลิว กล่าว
นอกจากงานดังกล่าว ทีผ่ า่ นมาบอนซูโครคิดค้นเครือ่ งมือต่างๆ ในการช่วยผลักดัน
อุตสาหกรรมนี้ของไทยให้ก้าวไปข้างหน้า อย่างเช่นการเปิดตัวแผนยกระดับไทย
(Thai Accelerator Plan) เมือ่ เดือน มี.ค. 2561 โดยมีเป๊ปซีโ่ ค เป็นผูส้ นับสนุนหลัก
รายหนึ่ง ซึ่งเป๊ปซี่โคเองยังจับมือกับเนสท์เล่ในการรับซื้อน�ำ้ ตาลอ้อยทีผ่ ่านการผลิต
ที่ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้ส�ำเร็จในประเทศไทยเช่นกัน
แผนการที่ว่ามานี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน�้ำตาล
ในประเทศไทย ที่บอนซูโครเป็นผู้จัดขึ้น ซึ่งงานนี้มีการพูดถึงความท้าทายหลักที่
อุตสาหกกรรมเผชิญ และมีการตกลงเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนโรงงานน�้ำตาลชั้นน�ำที่เข้าร่วมแผนการดังกล่าว มีต้ังแต่
มิตรผล, ไทยรุ่งเรือง, ไทยรุ่งเรือง (สระบุรี), ขอนแก่น, กลุ่มโรงงานน�้ำตาลเคไอ,
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์, น�้ำตาลและอ้อยตะวันออก, น�้ำตาลเกษตร
ผล, น�้ำตาลครบุรี, ต่างเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมกับหุ้นส่วนที่หลากหลาย
ของบอนซูโครจ�ำนวนมาก

>> คุณริค ลิว กล่าว

”

คุณลิว เผยว่าบอนซูโครตัง้ เป้าทีจ่ ะเข้าถึงเกษตรกร 80,000 รายและโรงงานน�ำ้ ตาล
20 แห่ง หรือ 50% ของโรงงานผลิตน�้ำตาลไทย ให้ได้ภายในปี 2563 และจะเพิ่ม
ปริมาณน�้ำตาลไทยที่ผ่านการรับรองให้มาอยู่ที่ 3 ล้านตัน
ยิง่ ไปกว่านัน้ บอนซูโครได้แสดงบทบาทในการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละวิธปี ฏิบตั ิ
ทีด่ ใี นการเพิม่ ปริมาณการผลิตน�ำ้ ตาลทีไ่ ด้รบั การรับรองจากบอนซูโครให้กบั โรงงาน
น�้ำตาล โดยการพัฒนาและน�ำโครงการที่จะสร้างผลลัพธ์ เพื่อช่วยจัดการกับความ
ท้าทายต่างๆ ของเกษตรกร

โอบรับเกษตรกรรายย่อย
กรณีที่กล่าวมาอาจใช้ไม่ได้กับเกษตรกรรายย่อยในไทย เนื่องจากการผลิตที่
แตกต่างจากฟาร์มขนาดใหญ่ บอนซูโคร ยอมรับว่า สิ่งนี้เป็นเรื่องยากในการน�ำ
มาตรฐานการผลิตมาปรับใช้ให้เข้ากับเกษตรกรกลุ่มนี้
ดังนัน้ การท�ำให้วสิ ยั ทัศน์ของบอนซูโครบรรลุเป้าหมาย ครอบคลุมถึงเกษตรกร
และโรงงานทุกกลุ่มอย่างแท้จริง บอนซูโครจึงสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมา ที่มีชื่อ
เรียกว่า มาตรฐานการผลิตส�ำหรับเกษตรกรรายเล็ก (Production Standard for
Smallholder Farmers)

โรงงานน�้ำตาลเริ่มเกาะเทรนด์ “ความยั่งยืน”

ขณะเดียวกัน บอนซูโครยังมีเป้าหมายในการสื่อสารให้โรงงานทราบว่าผู้ซื้อ
มีความคาดหวังว่าน�้ำตาลที่ผลิตมานั้นผ่านกระบวนการที่ยั่งยืน หรือแม้แต่การหา
โรงงานน�ำ้ ตาล 50% จ่อร่วมมาตรฐานบอนซูโครปี 63
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน และการหาพันธมิตรที่มีผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม โรงงานน�ำ้ ตาลไทยหลายแห่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกของบอนซูโคร มาช่วยให้โรงงานน�้ำตาลและเกษตกรได้รับการสนับสนุนอื่นๆ ที่ต้องการให้น�ำวิธี
แปลว่าโรงงานน�ำ้ ตาลหลายแห่งยังไม่ได้รบั การรับรองมาตรฐานการผลิต ถึงอย่างนัน้ การผลิตแบบยั่งยืนมาใช้
ภาพผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานจั ด ประชุ ม
BONSUCRO GLOBAL WEEK 2019
เมือ่ วันที่ 11-14 มีนาคม 2562 ณ.
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
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In the Hot Seat
ความยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่คุณลิวเล็งเห็นว่าเป็นแนวโน้มที่จะท�ำให้โรงงานน�้ำตาล
ไทยปรับตัวเพื่อยกระดับการผลิตน�้ำตาลของตัวเอง
“อุตสาหกรรมอ้อยน�้ำตาลของไทย มีความส�ำคัญระดับโลกอยู่แล้ว ผมจึง
เห็นความต้องการจากอุตสาหกรรมนี้ที่จะเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งสิ่งนี้รัฐบาล
ไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมและบริษัทโรงงานน�้ำตาลไทย ก็สนับสนุนอยู่
แล้ว อีกทั้งโรงงานหลายแห่งพยายามมากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะก้าวไปสู่ความยั่งยืน เพื่อ
ให้ผ่านการรับรองจากบอนซูโคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดการแข่งขันของ
ตัวเองให้สูงขึ้น” คุณลิว ให้ความเห็น
ยิ่งไปกว่านั้น ความยั่งยืนในแง่ของกฎหมายยังมีความส�ำคัญด้วย คุณลิวชี้ว่า
มาตรฐานการผลิตของบอนซูโครมีหลักเกณฑ์ และตัวชีว้ ดั ทีส่ อดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชนและกฎหมายแรงงานอยู่แล้ว.

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

G

impacts projects to help address farmers’ challenges.

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.
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.

Smaller Producers Will Never Be Left Behind
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

Thailand’s Leading Roles Lure Big Events
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

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.

More Mills Are Looking into Sustainability

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

Meanwhile, the platform aims to help facilitate clear communication

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

around sustainability performance expectation from buyers to mills,

and Thailand is an excellent destination to organize the event.

seeking funding from financial institutions and partnering with a range

“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.

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.

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

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

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

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

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

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

and Nestlé are working in partnership to reach their sustainability and

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

responsible sourcing goals for cane sugar in Thailand.

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

The plan arose directly from an industry summit held by Bonsucro
in Thailand to discuss the key challenges facing the sector and agree the

certification in order to improve their productivity, and to enhance their
competitiveness” commented Mr. Lyu.

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

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

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

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

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

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

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

human rights and labor standard laws.

April - June 2019
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Special Insight

มร.ฮิโรอากิ คิตาโอกะ ประธานบริษัทยันม่าร์ อะกรีบิสเนส
คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด (ซ้ายมือ) และ มร. ทาเคฮิโตะ ซูซูกิ รอง
ประธาน บริษัท ยันม่าร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (ขวามือ) พร้อมแทรก
เตอร์ยันม่าร์รุ่น YM

แทรกเตอร์ยันม่าร์ รุ่น YM สุดยอดของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

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

ยั

นม่าร์ผู้น�ำด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้เปิดตัวแทรกเตอร์
รุ่น YM ที่ตอบสนองการท�ำงานของเกษตรกรได้อย่างยอดเยี่ยม เครื่องยนต์
ทรงพลังท�ำงานง่ายทัง้ งานนาและงานไร่ พร้อมด้วยระบบ SMARTASSIST Remote
(SA-R) หรือระบบควบคุมทางไกลอัจฉริยะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล�้ำสมัยประสิทธิภาพ
ยอดเยี่ยมมีความแม่นย�ำ พร้อมเครื่องยนต์ทรงพลังให้ก�ำลังขับเคลื่อนสูง ประหยัด
น�้ำมัน ระบบเกียร์ซิงโครเมชปรับระดับความเร็วได้ตามความต้องการของการ
ใช้งาน เบาะนั่งขับและที่พักเท้าที่กว้างขวาง ออกแบบมาให้รู้สึกสบายในขณะขับขี่
ท�ำให้ท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเปิดตัวแทรกเตอร์ยันม่าร์รุ่น YM ในครั้งนี้
นับว่าเป็นการเปิดตัวแทรกเตอร์รุ่น YM ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ที่ประเทศไทย โดยคาดว่าแทรกเตอร์รุ่น YM นี้ จะสามารถครองตลาดได้ในทั้ง
ปีนี้ และปีต่อ ๆ ไปอย่างแน่นอน
“แทรกเตอร์ยันม่าร์ รุ่น YM จะช่วยเกษตรกรประหยัดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
เพิ่มความสะดวกและง่ายในการติดตามผลขการท�ำงาน ผ่านระบบ SA-R ที่จะช่วย
ในการประเมินการท�ำงานของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ เทคโนโลยีนเี้ หมาะ
กับยุคดิจิทัลที่ก�ำลังจะมาถึงในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งการเปิดตัวแทรกเตอร์ รุ่น YM สู่ตลาด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้ ถือเป็นการก้าวเข้าสู่การเกษตรของยันม่าร์ในยุค
ศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ส่งผ่านคุณค่าทางการเกษตร สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน”
มร.ฮิโรอากิ คิตาโอกะ ประธานบริษทั ยันม่าร์ อะกรีบสิ เนส คอร์เปอเรชัน่ กล่าว

แทรกเตอร์รนุ่ YM

ดินหลากหลายรูปแบบ อาทิ ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่และพืชสวนในสภาพพื้นดินต่างๆ
ท�ำไร่ขา้ วโพด อ้อย และพืชผลอืน่ ๆ โดยพืน้ ทีก่ ารเกษตรเหล่านีต้ อ้ งการแทรกเตอร์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ น�ำ้ หนักเบา และมีกำ� ลังเครือ่ งยนต์ทเี่ กษตรกรมัน่ ใจ ซึง่ เครือ่ งยนต์
ต้องมีก�ำลังแรงม้าอยู่ระหว่าง 50-60 แรงม้า เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่ม
ผลผลิต ซึง่ แทรกเตอร์รนุ่ YM นีถ้ กู ออกแบบมาให้มฟี งั ก์ชนั่ การท�ำงานทีต่ อบสนอง
ความต้องการด้านการเกษตรอย่างแท้จริง พร้อมรูปลักษณ์ทสี่ วยงามดึงดูดใจ ซึง่ ถูก
ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง มร.เคน โอคุยะมะ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการและ
กรรมการบริหารบริษัทยันม่าร์ โฮลดิ้ง อีกด้วย
แทรกเตอร์รุ่นใหม่ YM นี้ นับว่าเป็นทางเลือกของเกษตรกร เพราะสามารถ
ตอบสนองทุกความต้องการด้านการเกษตร ท�ำงานได้คล่องแคล่วทั้งงานนา งานไร่
โดดเด่นด้วยก�ำลังฉุดลากอันทรงพลัง และเทคโนโลยีที่ช่วยระบุต�ำแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับ
เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ฟังก์ชนั่ การท�ำงานเด่นของแทรกเตอร์รนุ่ YM
ระบบ SMARTASSIST Remote

ระบบควบคุมทางไกลอัจฉริยะ SMARTASSIST Remote (SA-R) ช่วยให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลการปฏิบตั งิ านของแทรกเตอร์ในพืน้ ทีผ่ า่ นสมาร์ทโฟน
โดยระบบ SA-R จะสามารถบอกต�ำแหน่งทางภูมศิ าสตร์ในการท�ำงานของแทรกเตอร์
ได้ รวมทัง้ แจ้งเตือนการท�ำงานนอกเหนือพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนดไว้ เพือ่ ให้เกษตรกรวางแผน
จัดการได้อย่างแม่นย�ำ ตรงจุด ช่วยแบ่งเบาภาระ โดยระบบ SA-R นี้เป็นอุปกรณ์
พื้นฐานที่ติดตั้งในแทรกเตอร์ YM 357A

แทรกเตอร์ยนั ม่าร์รนุ่ YM357A (ก�ำลังเครือ่ งยนต์ : 57 แรงม้า) เพียบพร้อม
เครือ่ งยนต์อนั ทรงพลัง และประหยัดพลังงาน
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ลา่ สุด ทีจ่ ะช่วยแบ่งเบาภาระการท�ำงาน
ของเกษตรกร และสร้างคุณค่าด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค
แทรกเตอร์ยนั ม่าร์รนุ่ YM ติดตัง้ เครือ่ งยนต์กำ� ลังสูงท�ำงานได้เต็มพลัง เต็มแรง
เกษตรกรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักท�ำการเกษตรในสภาพพื้น ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล TNV Direct Injection ประหยัดน�้ำมัน ลดค่าใช้จ่าย
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ใช้น�้ำมันทุกหยดได้อย่างคุ้มค่า ทนทานด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ล�้ำสมัยจึง that can work both rice paddies and dry fields, and can haul loads, and
features advanced geolocation functions towards improving the work
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานและลดการสึกหรอ :
efficiency and profitability of farmers and operators.
• ปัม๊ หัวฉีดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงแบบ Mono - plunger ปัม๊ จ่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงให้
แรงดันสูงสม�่ำเสมอ
Some of the YM tractor’s advanced
• เครื่องยนต์เผาไหม้หมดจด เครื่องเดินเรียบ ลดการสั่นสะเทือน
features include:
• กรองอากาศสองชั้น ช่วยลดการสึกหรอของลูกสูบ

ระบบเกียร์ ทีเ่ หมาะกับการใช้งานทีห่ ลากหลาย
เกียร์หลักแบบซินโครเมช 8 เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ถอยหลัง เพื่อให้ผู้ขับขี่
สามารถเลือกใช้ความเร็วให้เหมาะกับการใช้งาน การเปลี่ยนเกียร์ในทุกๆจังหวะจะ
ท�ำงานสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้ก�ำลังแรงบิดมากที่สุดช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็ว ประหยัด
น�้ำมัน และเพิ่มผลก�ำไรให้กับเกษตรกร

ใช้งานได้หลากหลาย

แทรกเตอร์ YM เหมาะส�ำหรับงานนา งานไร่ และการฉุดลากที่ต้องการก�ำลัง
สูง ความสูงของตัวรถที่เหมาะสม คือหัวใจหลักที่ท�ำให้สามารถท�ำงานได้ดีเยี่ยม
ในพื้นที่ดินหล่ม หรือเคลื่อนที่คร่อมต้นพืชได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย รัศมี
วงเลี้ยวแคบหมุนเลี้ยวล้อได้แคบสุดเพียง 55 องศา คล่องตัวและควบคุมง่ายแม้ใน
พื้นที่ปลายแปลง นับว่าดีที่สุดในแทรกเตอร์ระดับเดียวกัน
แทรกเตอร์รนุ่ YM ยังใช้งานได้อเนกประสงค์สามารถต่อพ่วงได้หลายรูปแบบ
การใช้งาน ทั้งยังสามารถต่อเข้ากับจอบหมุนที่ออกแบบใหม่ล่าสุด ท�ำงานได้ดีที่สุด
ในความเร็วรอบสูง ลดปัญหาดินติดใบจอบหมุนเพื่อประหยัดพลังงาน

เบาะนัง่ สบาย รองรับการสัน่ สะเทือน

ห้องโดยสารแบบพื้นเรียบ ที่วางเท้ากว้างขวาง เบาะนั่งถูกติดตั้งในต�ำแหน่งที่
เหมาะสมปรับได้หลายระดับโอบกระชับเข้ากับสรีระของผูข้ บั ขี่ ช่วยให้ปฏิบตั งิ านได้
สบายคลายความเมือ่ ยล้า และสามารถหยุดการท�ำงานหรือเข้าเกียร์พที โี อได้สะดวก
เพียงกดปุ่มครั้งเดียวโดยไม่ต้องหยุดการท�ำงาน
แทรกเตอร์ยันม่าร์รุ่น YM มีแผนการวางจ�ำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ภายในต้นปี 2562 และจะทยอยวางจ�ำหน่ายทั่วโลกในปีถัดไป.
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
www.yanmar.com

SMARTASSIST Remote
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.

Powerful and Fuel-efficient Engine
Yanmar’s YM tractor comes with a powerful and efficient directinjection 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

Optimum gear selection for work
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.

Versatile Workload
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

Y

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.

anmar, the leading of agricultural technology, has released

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

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

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

paddies and dry fields with the state of the art technology

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

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.
“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.

YM Tractor
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.

Ergonomic comfort
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.

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 lightweight 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.

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

The all-new YM is right choice for farmers because it is a total tractor
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Tsubakimoto เปิดตัวโซ่ซี่รีย์ G8
ตอบโจทย์การเพิ่มก�ำลังการผลิต
Tsubaki Heavy Duty Drive Chain
NEW G8 Series release

โซ่ลกู กลิง้ RS ซีรยี่ ์ G8

อายุการใช้งานยาวนานยาวขึ้น 20%(เทียบเท่าซีรี่ย์ G7)

ใ

โซ่ RS-HT

อายุการใช้งานยาวนานเป็น 2 เท่า

นโลกยุคปัจจุบนั การผลิตสินค้าต้องรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ทนั ท่วงที ในบางครัง้ โรงงานจึงต้องเพิม่ ก�ำลังการผลิตเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความต้องการใช้งานสินค้าอย่างรวดเร็ว ในส่วนของโรงน�ำ้ ตาลนัน้ การเพิม่ ก�ำลัง
การผลิตเข้าไปโดยการขยายขนาดเครื่องจักร หรือปริมาณการผลิต/ชั่วโมง ส่งผล
ให้ชุดขับและชุดล�ำเลียงอ้อยต้องท�ำงานหนักขึ้น ในบางครั้งเราจะพบว่าอายุการใช้
งานชุดโซ่ขับนั้นลดลง หรือไม่สามารถใช้งานชุดขับขนาดเดิมได้ โรงงานจึงจ�ำเป็น
ต้องปรับขนาดของชุดขับให้ใหญ่ขึ้นท�ำให้มีปัญหาตามมาดังนี้
1. ลูกค้าต้องเปลีย่ นชุดเฟืองใหม่ เนือ่ งจากเฟืองชุดขับมีขนาดใหญ่ การเปลีย่ น
แต่ละครัง้ จึงท�ำได้อย่างล�ำบากในพืน้ ทีท่ จี่ ำ� กัด อีกทัง้ ขนาดโซ่และเฟืองทีใ่ หญ่ขนึ้ ท�ำให้
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามด้วย
2. เฟืองที่ขนาดใหญ่ขึ้นหากเราต้องการรักษารอบการหมุนไว้เท่าเดิม ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองจะโตขึน้ ในบางครัง้ พืน้ ทีข่ องส่วนชุดขับเดิมอาจมีไม่เพียงพอ
หรืออาจจะต้องขยับปรับเปลี่ยนที่โครงสร้างเครื่องจักรซึ่งท�ำได้ยาก
3. โซ่ทขี่ นาดใหญ่ขนึ้ ท�ำให้การถอดประกอบ และการติดตัง้ ท�ำได้ลำ� บากขึน้
4. ราคาต้นทุนรวมของชุดขับจะเพิ่มขึ้นมากจากปัญหา 3 ข้อข้างต้น
จากปัญหาข้างต้น Tsubakimoto มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ เป็นทางเลือกให้ลกู ค้าคือ
โซ่ Heavy duty ซึง่ สามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการรับแรงตึง แต่ไม่จำ� เป็นต้อง
ขยับขนาดโซ่หรือเฟืองขับ
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โซ่ Super Chain

เพิ่ม Maximum Allowable Load ขึ้น 5-10%

โซ่ Super-H

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่ม Maximum Allowable Load ขึ้น 20%

จากบทความเดิมโซ่ Heavy duty ของ Tsubakimoto จะพัฒนาความสามารถ
ในการรับ Maximum allowable load และ Minimum Tensile strength จากโซ่รนุ่
ธรรมดาของ Tsubakimoto โดยมีให้เลือกด้วยกัน 4 รุน่ ตามรูปด้านบน
ทัง้ นีท้ าง Tsubakimoto จะมีวธิ ใี นการเลือกขนาดโซ่อย่างง่ายโดยการเทียบ kW
rating table (เป็นข้อมูลจ�ำเพาะของ Tsubakimoto) ในทีน่ ขี้ อยกตัวอย่างการแก้ปญ
ั หา
ข้างต้นโดยใช้โซ่ Heavy duty ดังนี้
ในกรณีลกู ค้าใช้โซ่ RS160-1 เฟืองเล็กขนาด 15ฟัน และรอบการหมุน 50
RPM และเฟืองใหญ่ขนาด 30ฟัน Motorเดิมขนาด 25kW ในกรณีทที่ างโรงงาน
ต้องการขยับขนาด Motor อีก 40% = 35kW จะเห็นได้วา่ โซ่ขนาดเดิมไม่สามารถ
รับแรง Motor ได้แล้ว
ในกรณีทตี่ อ้ งการขยับโซ่เป็น RS180-1 ทางโรงงานต้องเปลีย่ นเฟืองโดย น�ำ้ หนัก
เฟืองเพิม่ ขึน้ ประมาณ 50% น�ำ้ หนักโซ่เพิม่ ขึน้ 33% และ รับโหลด Motor ได้ที่
36.5kW (ข้อมูลจาก catalogue Tsubakimoto) ในขณะทีโ่ ซ่ RS160-SUP-1 สามารถ
ใช้เฟืองเดิม น�ำ้ หนักโซ่เพิม่ ขึน้ เพียง 7% และรับโหลด Motor ได้ที่ 39.2 kW (ข้อมูล
จาก catalogue Tsubakimoto)
โซ่ Heavy duty จึงเป็นอีกทางเลือกทีน่ า่ สนใจส�ำหรับโรงงานทีต่ อ้ งการเพิม่ ความ
สามารถในการผลิตและเพิม่ การลงทุนน้อยทีส่ ดุ .

หากท่านที่สนใจมีค�ำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ Tsubakimoto
ได้ทาง email: info@tsubakimoto.co.th Tel: 02-262-0667 – 9
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100th Anniversary Model

TSUBAKI G8 SERIES

The rebirth of the drive chain,
with improved quality and performance.

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

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.
If you have any question, please contact
Tsubakimoto via e-mail: info@tsubakimoto.co.th
Tel: 02-262-0667-9
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RS 160-1
Small Sprocket RPM

RS 180-1

RS 160-SUP-1

Small Sprocket RPM

Small Sprocket RPM

10

25

50

100

10

25

50

100

9

3.82

8.72

16.3

30.4

4.94

11.3

21.0

39.2

10

4.29

9.78

18.2

34.0

5.53

12.6

23.5

43.9

11

4.75

10.8

20.2

37.7

6.13

14.0

26.1

48.7

12

5.22

11.9

22.2

41.4

6.73

15.4

28.7

53.5

13

5.69

13.0

24.2

49.0

7.34

16.7

31.3

14

6.16

14.1

26.2

45.2

7.95

18.1

15

6.64

15.1

28.3

52.7

8.57

16

7.12

16.2

30.3

56.6

17

7.60

17.3

32.4

18

8.08

18.4

19

8.53

20

8.97
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7.89
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33.6

62.7

33.9
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ชูเทคโนโลยีสารหล่อลื่น PAG รุ่น UCON™ SL-17000
ตอบโจทย์โรงงานน�้ำตาลที่สุด
Dow Polyalkylene Glycol based Lubricant UCON™ SL-17000
for Sugar Cane Mill Application

อุ

ปกรณ์หบี อ้อยทีใ่ ช้ในกระบวนการแปรรูปอ้อยเพือ่ คัน้ น�ำ้ อ้อยจาก
ท่อนอ้อยจ�ำนวนมหาศาลถือเป็นเครือ่ งจักรทีต่ อ้ งท�ำงานในสภาวะ
รุนแรง หากต้องการให้ทำ� งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรืน่ ตลับ
ลูกปืนภายในอุปกรณ์จำ� เป็นทีจ่ ะต้องมีชนั้ ฟิลม์ หล่อลืน่ เพือ่ ป้องกันไม่ให้
เกิดการสึกหรอ หรือ กัดกร่อนและเพือ่ ป้องกันไม่ให้มนี ำ�้ อ้อย น�ำ้ หรือ
เศษชานอ้อยเข้าไปภายในอุปกรณ์ได้ สารหล่อลืน่ นีค้ วรมีความเสถียรเมือ่
ถูกน�ำ้ หรือเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน และมีสมรรถนะในการป้องกันการ
สึกหรอได้ดี นอกจากนัน้ สารหล่อลืน่ ทีด่ ยี งั ควรมีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยควบคุม
อุณหภูมติ ลับลูกปืนให้คงที่ รวมทัง้ ยังเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ได้รบั การ
รับรองมาตรฐานว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย และใช้งานได้อย่าง
ประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ปริมาณมากอีกด้วย

การไถลต่อการหมุน (SRR) ต่างๆ นอกจากนัน้ การทดสอบการเกิดรอยบนลูกโลหะ
ทรงกลม 4 ลูก (วิธี D2783 ตามมาตรฐาน ASTM ใช้เวลา 30 นาที น�้ำหนัก 80
กิโลกรัม) แสดงให้เห็นว่าสารหล่อลื่นที่มี Polyalkylene Glycols เป็นองค์ประกอบ
หลักท�ำให้เกิดการสึกหรอน้อยกว่า 1 มม. ทั้งนี้ หากควบคุมแรงเสียดทานและการ
สึกหรอได้ดี ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานได้ด้วย
Conditions: Pressure 1.25GPa, Speed 1m/s, Temp. 100oC

สภาพการทดลอง: ความดัน 1.25 กิกะปาสคาล ความเร็ว 1 เมตร/วินาที อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

พอลิแอลคิลีน ไกลคอลส์ (UCON™ SL-17000) เป็นสารหล่อลื่นสังเคราะห์
ทางเลือกทีมสี มรรถนะสูงทีต่ อบโจทย์เหล่านีไ้ ด้อย่างดีเยีย่ ม มีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะกับ
ภาพที่ 1: เส้นกราฟสไตรเบ็กของพีเอจีและพีไอบี / Figure 1: Stribeck curve of PAG and PIB
เครื่องจักรที่ใช้งานหนัก บริษัท ดาว เคมิคอล เป็นเจ้าของเทคโนโลยีสารหล่อลื่น
UCON™ SL-17000 ซึ่งผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสารหล่อลื่นในกระบวนการแปรรูป II ความหนืดสูงและดัชนีความหนืด
อ้อย สามารถใช้แทนสารหล่อลื่นประเภท Mineral Oil และสารหล่อลื่นอื่นที่ใช้กัน
สารพีเอจีทเี่ หมาะน�ำมาใช้กบั งานนีค้ อื UCON™ SL-17000 ทีม่ นี ำ�้ หนักโมเลกุล
โดยทั่วไปในท้องตลาด นับเป็นทางเลือกใหม่ส�ำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมน�้ำตาลที่
มาก มีความหนืดค่อนข้างสูง (เกิน 12,000 เซนติสโตก ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส)
ต้องการเพิ่มการหล่อลื่นและลดอุณหภูมิตลับลูกปืน
และมีดัชนีความหนืดค่อนข้างสูง (เกิน 200) ซึ่งค่าดัชนีความหนืดสูงช่วยให้สาร
หล่อลืน่ ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงอุณหภูมกิ ารใช้งานทีก่ ว้างขึน้ ทัง้ นี้ พีเอจี
I การควบคุมแรงเสียดทานและการสึกหรอ
อาจมีค่าดัชนีความหนืดได้เกิน 400 ซึ่งสูงกว่าสารหล่อลื่นอื่นๆ ในท้องตลาด จึง
UCON™ SL-17000 มีออกซิเจนหรืออีเทอร์เกาะอยู่ที่พอลิเมอร์สายหลัก นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส�ำหรับใช้กับตลับลูกปืนในโรงงานน�้ำตาลที่มีคุณภาพ
เป็นจ�ำนวนมาก จะสัมผัสต่อพื้นผิวโลหะและช่วยสร้างชั้นฟิล์มหล่อลื่นแบบอิลาส สูงและคุ้มค่า นอกจากนั้น ยังช่วยลดการสูญเสียและรั่วไหลของสารหล่อลื่น
โตไฮโดรไดนามิก (อีเอชดี) เป็นชัน้ หนาซึง่ ช่วยปกป้องพืน้ ผิวจากแรงเสียดทานและ บริเวณที่ตลับลูกปืนซ้อนทับกัน ลดปริมาณสารหล่อลื่นที่ใช้ต่อตันอ้อยที่แปรรูป จึง
การสึกหรอ ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นระดับความเสียดทานของพีเอจีสองชนิดและสาร ช่วยประหยัดต้นทุนให้แก่โรงงานน�้ำตาลได้ ภาพที่สองแสดงให้เห็นว่า สารหล่อลื่น
หล่อลื่นตลับลูกปืนปกติสองชนิดที่มีเทคโนโลยีพอลิไอโซบูทีน (พีไอบี) เป็นองค์ ที่มีพีเอจีเป็นองค์ประกอบหลัก (UCON™ SL-17000) มีความหนืดสูงกว่าและมี
ประกอบหลัก พีเอจีทงั้ สองชนิดมีสมั ประสิทธิค์ วามเสียดทานต�ำ่ กว่าพีไอบีทอี่ ตั ราส่วน เสถียรภาพกว่า ณ อุณหภูมิต่างๆ เมื่อเทียบกับสารหล่อลื่นทั่วไป
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ความหนืด เซนติสโตก อุณหภูมิ องศาเซลเซียส

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

เสถียรภาพ

UCON™ SL-17000 ทนต่อปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสได้ดี จึงยังมีเสถียรภาพทางเคมี
เมือ่ มีนำ�้ อ้อยหรือน�ำ้ ปนเปือ้ น นอกจากนัน้ ยังมีความจุปริมาตรความร้อน(Volumatic
Heat Capacity) ที่ดีมาก ช่วยระบายความร้อนที่ตลับลูกปืนให้น้อยลงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการท�ำงาน ภาพที่ 3 แสดงผลการทดลองภาคสนาม
ในโรงงานน�ำ้ ตาลแห่งหนึง่ ในประเทศบราซิล เปรียบเทียบพีเอจีและน�ำ้ มันยางมะตอย
ซึ่งเป็นสารหล่อลื่นตลับลูกปืนที่นิยมใช้กันชนิดหนึ่ง จะเห็นได้ว่าเมื่อใช้สารหล่อลื่น
พีเอจีแล้ว อุณหภูมิตลับลูกปืนต�่ำกว่าเมื่อใช้น�้ำมันแอสฟัลท์ถึง 11 องศาเซลเซียส
นอกจากนั้นสารหล่อลื่นพีเอจียังช่วยลดการใช้สารหล่อลื่นต่อตันอ้อยที่แปรรูปด้วย
เมื่อเทียบกับน�้ำมันยางมะตอย

เซลเซียส นอกจากนั้น เมื่อใช้ UCON™ SL-17000 ปริมาณสารหล่อลื่นที่ต้องใช้ยัง
ลดลงอย่างมากเหลือเพียง 2.5 กรัม/ตันอ้อย จากทีต่ อ้ งใช้สารหล่อลืน่ ถึง 9 กรัม/ตัน
อ้อยเมื่อใช้น�้ำมันยางมะตอย
การเปลี่ยนจากน�้ำมันแอสฟัลท์หรือน�้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ มาใช้สารหล่อลื่น
พีเอจี UCON™ SL-17000 ไม่ตอ้ งปรับเปลีย่ นระบบหล่อลืน่ เดิม เพียงเติมสารหล่อลืน่
ใหม่เข้าไปก็ใช้งานได้ทันที ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนจากจารบีมาใช้สารหล่อลื่นพีเอจี
UCON™ SL-17000 แนะน�ำให้ใช้ระบบตลับลูกปืนที่มีการป้องกันการรั่วซึม
ดีเพื่อให้สูญเสียสารหล่อลื่นจากการรั่วไหลให้น้อยที่สุดและให้สารหล่อลื่นไหลเวียน
กลับเข้าไปที่ตลับลูกปืนได้ดี ทั้งนี้สารหล่อลื่นเหลวสามารถใช้ร่วมกับระบบเติม
จารบีส่วนกลางได้
สารหล่อลื่นพีเอจี UCON™ SL-17000 มีสารยับยั้งการกัดกร่อนและการเกิด
สนิมผสมอยูเ่ ล็กน้อยเพือ่ ให้ตอบโจทย์สารหล่อลืน่ สมรรถนะสูงส�ำหรับโรงงานแปรรูป
อ้อย มีสมรรถนะและคุณสมบัตติ ามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น ทัง้ นี้ สารหล่อลืน่ ชนิดนีม้ คี วาม
เสียดทานและความจุความร้อนต�ำ่ ซึง่ เป็นคุณสมบัตปิ ระการส�ำคัญทีช่ ว่ ยลดอุณหภูมิ
ตลับลูกปืน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และช่วยประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังอาจ
ท�ำให้ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ระบบท�ำความเย็นภายนอกอีกด้วย อีกทั้งยังได้รับการรับรอง
ว่าปลอดภัยส�ำหรับอาหาร ท�ำให้น�ำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย

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

demands as high performance synthetic lubricants. Their properties
อุณหภูมิตลับลูกปืน องศาเซลเซียส
สารหล่อลื่นพีเอจี น�้ำมันยางมะตอย

ปริมาณสารหล่อลื่นที่ใช้ กรัมต่อตันอ้อย
สารหล่อลื่นพีเอจี น�้ำมันยางมะตอย

ภาพที่ 3: ข้อมูลเปรียบเทียบพีเอจีและน�้ำมันยางมะตอยในการทดลองภาคสนาม
Figure 3: Field trial data of PAG and Asphaltic Oil

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

IV

ความสะอาด

ในการทดลอง สารพีเอจี ยังคงมีลักษณะใสและไม่มีกากตะกอนปนหลังใช้ใน
อุปกรณ์แล้วหนึ่งรอบ (ดูภาพที่ 4) ส่วนน�้ำมันหล่อลื่นประเภท Mineral Oil และ
น�้ำมันแอสฟัลท์มีการเสื่อมสภาพ และเกิดตะกอนเป็นคราบหนา ส่งผลต่อความ
สามารถในการหล่อลื่น ภาพที่ 5 แสดงให้เห็นคราบที่เกิดจากการใช้น�้ำมันหล่อลื่น
ประเภท Mineral Oil ในโรงงานน�้ำตาลแห่งหนึ่งในประเทศบราซิล จะเห็นว่าผิว
โลหะแกนลูกหีบเกิดร่องและรอยขีดข่วนจ�ำนวนมากด้วย ทั้งนี้ สารหล่อหลื่นพีเอจี
สามารถล้างออกได้งา่ ยด้วยน�ำ้ เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตลิ ะลายน�ำ้ ได้ ในขณะทีส่ ารหล่อลืน่
ที่มีน�้ำมันเป็นองค์ประกอบหลักล้างยาก เนื่องจากเกิดคราบตะกอนเหนียวแข็งอัน
เกิดจากการเสื่อมสภาพระหว่างใช้งาน

lubrication and reduce bearing temperature.

I

Friction and wear control
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

V

ปลอดภัยส�ำหรับอาหาร

สารหล่อลื่น UCON™ SL-17000 ที่มีพีเอจีเป็นองค์ประกอบหลักช่วยขจัด
ความกังวลเรื่องความเป็นพิษได้ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล เนื่องจากมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (21CFR178.3570) และได้
รับการรับรอง H-1 จากสมาคมสุขาภิบาลแห่งชาติ (หมายเลข 143230) ดังนั้นจึง
น�ำไปใช้ในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มได้และถือว่ามีความปลอดภัยในกรณีที่
สัมผัสกับอาหารในระดับจุลภาค ในทางตรงกันข้าม น�ำ้ มันแร่นนั้ ไม่ได้รบั การรับรอง
ว่าปลอดภัยส�ำหรับอาหาร
ในปีพ.ศ. 2553 ได้มีการทดลองในโรงงานน�้ำตาลแห่งหนึ่งในประเทศบราซิล
เพือ่ ศึกษาการใช้สารหล่อลืน่ พีเอจีแทนน�ำ้ มันแร่ในระบบผลิตน�ำ้ ตาล หลังใช้ UCON™
SL-17000 ในระบบหีบอ้อยตลอดฤดูการผลิตเป็นเวลา 3-4 เดือน พบว่าไม่เกิดคราบ
ตะกอนในตลับลูกปืนและพืน้ ผิวของอุปกรณ์ ตลับลูกปืนมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ ที่ 37 องศา
เซลเซียส ซึ่งต�่ำกว่าเมื่อใช้น�้ำมันยางมะตอยมาก ซึ่งมักมีอุณหภูมิสูงถึง 46 องศา
April - June 2019

based lubricant also showed low wear r sults of less than 1mm. Better
friction and wear control allows reduced energy consumption.

37

Special Insight

ภาพที่ 4: สารหล่อลื่นพีเอจีหลังใช้งานหนึ่งรอบในการ
ทดลองภาคสนาม
Figure 4: PAG lubricant after 1 cycle run of
field trial
II

High viscosity and
viscosity index
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

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

lubrication over wide operating temperature
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.

III

Food grade
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

Stability

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

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.

IV

V

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

Cleanliness

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

In the trial the PAG remained clear and sludge free after one cycle run

for a liquid lubricant.

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

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

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

hand, form heavy deposits and residue upon degradation and significantly

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

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

performance bearing lubricant for sugar cane mills, alongside with the

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

aforementioned performance and properties. The low friction and intrinsic

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

heat capacity properties are leading contributions to lowered bearing

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

temperatures, higher production efficiency and energy conservation,

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

possibly eliminating the need for external cooling system. Food grade

degradation residues formed during use.

accreditation brings about safety for use.

Avelyn Lim เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริการและพัฒนาจาก Dow Chemical, Industrial Solutions
เธอประจ�ำอยู่ที่สิงคโปร์เธอให้บริการด้านเทคนิคและจัดการโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันในส่วนธุรกิจ
ของน�้ำมันหล่อลื่นประสิทธิภาพ (น�้ำมันหล่อลื่นยานยนต์และอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงส่วนประกอบฐาน
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.
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เดินหน้า ไบโอคอมเพล็กซ์ นครสวรรค์
มูลค่า 7.5 พันล้าน คาดผลิตปี 64
Green Light to Invest 7.5 Billion Baht Launch
Biocomplex in Thailand in 2021

ก

ลุม่ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KTIS
ร่วมกับ บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GGC ลงนามเซ็นสัญญาเงินกู้
กรุงไทยจ�ำนวน 5,200 ล้านบาท เพือ่ ก่อสร้างโครงการ ‘นครสวรรค์ ไบโอคอมเพล็กซ์’ แห่งแรกใน
ประเทศไทย ในปี 2562

million Baht from Krung Thai Bank to
launch the first bio-complex in Nakhon
Sawan in 2021.
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,

พีธีลงนามสัญญาเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุม่ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล ชูการ์
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ
นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ หรือ NBC เป็นการ
ผนึกจุดแข็งของบริษัท KTIS ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การสร้างอ้อย และบริษัท GGC ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกัน”
“และถือเป็นครัง้ แรกของประเทศไทยทีม่ กี ารสร้าง
โครงการไบโอคอมเพล็กซ์ที่สอดรับกับแนวนโยบาย
ของรัฐทีช่ ว่ ยส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึง
ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น”
ด้าน นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
GGC กล่าวว่า “ขณะนีค้ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั ิ
ให้ลงทุนก่อสร้างโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ โดยการลง
ทุนแฟสแรกจะใช้เงินลงทุนก่อสร้างไม่เกิน 7,500 ล้าน
บาท ซึง่ เป็นเงินลงทุนจากการกู้ 5,200 ล้านบาท และ
ส่วนที่เหลือมาจากเงินทุนของบริษัท GGC และบริษัท
KTIS ซึง่ จะสามารถเริม่ ก่อสร้างได้ในเดือนพฤษภาคม
2562 และด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 1
ของปี 2564”

40

2019, and is expected to commercially function

โดยการก่อสร้างในครัง้ นีจ้ ะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
คือ ระยะที่ 1 เป็นโครงการก่อสร้างโรงหีบอ้อย มีกำ� ลัง
การผลิต 24,000 ตันต่อวัน , โครงการก่อสร้างโรงงาน
ผลิตเอทานอล มีก�ำลังการผลิต 600,000 ลิตรต่อวัน
ประมาณ 186 ล้านลิตรต่อปี และโรงงานผลิตไฟฟ้า
และไอน�ำ้ ทีม่ กี ำ� ลังการผลิตติดตัง้ ไฟฟ้า85 เมกะวัตต์
แลไอน�้ำ 457 ตันต่อชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับการลงทุนต่อยอดการ
ผลิตเคมีภัณฑ์และพลาสติกชีวภาพ
ส่วนในระยะที่ 2 มีการศึกษา Cellulosic Technology
ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ ในการน�ำชานอ้อยมา
สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพหรือวัสดุที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายให้โครงการ
นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์เป็นไบโอฮับครบวงจร
แห่งแรกของไทย ทีส่ ามารถต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพ
ของประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ.

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

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 environmentallyfriendly 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.
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อินเดียจัดหาเอทานอล 51 ล้านรูปี
จากโมลาส

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

ก

ลุ่มอุตสาหกรรมสมาคม Indian Sugar
Mills อ้างว่าเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์
ของอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลของโรงงานน�ำ้ ตาลอินเดีย
ทีเ่ สนอให้ผลิตเอทานอลประมาณ 51 ล้านรูปจี าก
โมลาสเข้มข้น B และน�ำ้ อ้อยซึง่ จะช่วยลดการผลิต
น�้ำตาลภายในประเทศลงได้
โดย ISMA กล่าวในการเปิดตัวว่า “จนถึงสิ้น
เดือนกุมภาพันธ์ในช่วงสามเดือนแรกของระยะเวลาการ
ผลิตในปีนมี้ กี ารจัดหาเอทานอลประมาณ 12 ล้านลิตร
ที่ท�ำจากโมลาสเข้มข้น B และน�้ำอ้อยแล้ว ท�ำให้
ในปัจจุบันสามารถลดอัตราการผลิตน�้ำตาลได้ราวๆ
1 แสนลิตร
“ในปีทแี่ ล้วผลผลิตน�ำ้ ตาลทัง้ หมดของอินเดียจนถึง
ในเดือนกุมภาพันธ์เพิม่ ขึน้ 6.8%” ISMA กล่าว
นอกจากนี้ ISMA ยังกล่าวอีกว่า “ในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2019 มีโรงงานน�้ำตาลจ�ำนวน 466 แห่ง
ในประเทศทีเ่ ปิดด�ำเนินการและได้ผลิตน�ำ้ ตาล 247.68
แสนแสนตัน เมือ่ เทียบกับ 231.77 แสนแสนตัน ซึง่ ผลิต
โดยโรงงาน 457 แห่งในวันเดียวกันเมือ่ ปีทแี่ ล้วจากการ
ปิดโรงงานน�ำ้ ตาลทีม่ หาราษฏระและกรรณาฏัก”
และในรัฐมหาราษฏระเองมีการผลิตน�ำ้ ตาลจนถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 อยู่ที่ 92.10 แสนล้านตัน
เมื่อเทียบกับ 84.54 แสนล้านตันในช่วงเดียวกันของ
ปีที่แล้ว ในปัจจุบัน 2561-2519 มีโรงงานจ�ำนวน 23
แห่งได้ปิดการผลิตไปแล้ว ขณะที่โรงงานน�้ำตาล 170
แห่ง ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ และในช่วงเวลาเดียวกันในปี
ที่แล้วมี 18 โรงงานที่ปิดการด�ำเนินงานลง ในขณะที่
169 โรงงานก�ำลังด�ำเนินการ
ด้านสหรัฐอเมริกามีโรงงานน�ำ้ ตาล 117 แห่งทีเ่ ปิด
ด�ำเนินการและมีการผลิตน�ำ้ ตาล 73.20 แสนแสนตัน
จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทียบกับ 73.61 แสน
แสนตันซึ่งผลิตโดยโรงงานจ�ำนวนใกล้เคียงกันในวัน
เดียวกันของปีที่แล้ว
ในกรณีของกรรณาฏักจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2019 โรงงานผลิตน�้ำตาลได้ 41.69 แสนแสนตัน 32
โรงงานได้ปิดการด�ำเนินงานในรัฐ ในขณะที่โรงงาน
35 แห่งก�ำลังด�ำเนินการอยู่ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ที่แล้ว พวกเขาผลิตน�้ำตาลทราย 33.92 แสนล้านตัน
ในขณะที่โรงงาน 38 แห่งเปิดด�ำเนินการ และ 27
โรงงานได้ปิดการด�ำเนินการ
ส่วนรัฐทมิฬนาฑูโรงงานน�้ำตาล 32 แห่งเปิด
ด�ำเนินการแล้วและได้ผลิตน�้ำตาล 4.70 แสนตันเมื่อ
เทียบกับ 3.58 แสนแสนตันทีผ่ ลิต โดยโรงงานน�ำ้ ตาล
26 แห่งในปี 2560-18
“และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019 ที่ผ่านมา
ราคาอ้อยในประเทศอินเดียทัง้ หมดทีร่ ายงานโดยรัฐบาล
อินเดียในการแถลงข่าวคือ Rs 20,159 สิบล้านรูปี
ด้วยการตัดสินใจของรัฐบาลทีจ่ ะให้สนิ เชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
กว่า 10,000 ล้านรูปี และเพิ่มราคาโรงงานขั้นต�่ำเป็น
31 รูปีต่อกิโลกรัม ท�ำให้เงินที่ค้างอาจลดลงได้เร็วขึ้น
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แต่การก�ำหนดโควต้าการขายน�้ำตาลรายเดือนที่สูง
มากในปี 2019 ได้ลดราคาน�้ำตาลมากกว่า Rs. 100
ต่อหน่วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโรงงานน�้ำตาลและ
คัดค้านขั้นตอนที่ดีบางส่วนที่ด�ำเนินการโดยรัฐบาล
เมื่อเร็วๆ นี้” ISMA กล่าว.

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

I

till 28th February 2019, compared with 73.61

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.

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

“Till the end of February, in the first three

their operations.

months of current year’s supply period, about

In case of Tamil Nadu, 32 sugar mills are in

12 crore litre of ethanol made from B heavy and

operation and have produced 4.70 lakh tonnes

sugarcane juice has been supplied. This has

of sugar, as compared to 3.58 lakh tonnes

in turn reduced about 1 lakh tonnes of sugar

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

production in the current season so far,” said

corresponding date.

ISMA in a release.
“The year-on-year all India sugar production till February is up by 6.8%” said ISMA.

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,

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

with the Government deciding to give soft loans

466 sugar mills in the country are in operation

of over Rs. 10,000 crore and increasing the

and have produced 247.68 lakh tonnes of sugar,

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

as compared to 231.77 lakh tonnes produced by

arrears may get reduced faster. But a very high

457 mills on the corresponding date last year.

monthly sugar sale quota fixed for March, 2019,

Mills have started closing in Maharashtra and

has reduced the sugar prices by over Rs. 100 per

Karnataka.”

quintal, which will adversely impact the millers

In Maharashtra, sugar production till 28th
February 2019 was 92.10 lakh tonnes, compared

and negate some of the good steps taken by the
Government recently,” said ISMA.
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Ethanol News

จีนส่งเสริมเชือ้ เพลิง
เอทานอลพืน้ ทีถ่ า่ นหินภายในปี 63

China Promotes Coal Ethanol Production
Line In 2020

ม

ณฑลซานซีทอี่ ดุ มไปด้วยถ่านหินในภาคเหนือของประเทศจีนพร้อม
ทีจ่ ะส่งเสริมน�ำ้ มันเอทานอลส�ำหรับยานยนต์ทใี่ ช้ถนนเพือ่ ลดการ
ปล่อยมลพิษและการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล
รัฐบาลจังหวัดได้ออกมากล่าวว่า “ในปีนี้จะมีการจัดหาเชื้อเพลิงเอทานอลใน
เขตน�ำร่อง อาทิ เมืองไท่หยวน เมืองหยางฉวน เมืองฉางจี่ และเมืองจินเฉิง รวมถึง
จะขยายพื้นที่ไปทั่วทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป”
“ในตอนนี้จังหวัดก�ำลังด�ำเนินการสร้างศูนย์กระจายน�้ำมันเอทานอลและ
ปรับปรุงสถานีบริการน�ำ้ มันหลายพันแห่งในมณฑลซานซี” รัฐบาลจังหวัดกล่าว
เชื้อเพลิงเอทานอลหรือที่เรียกว่า E10 นั้นเป็นน�้ำมันเบนซินร้อยละ 90 และ
เอทานอลร้อยละ 10 ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้
อีกทั้งประเทศจีนยังวางแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อหน่วยของจีดีพีลงประมาณ 60-65 เปอร์เซ็นต์จากในปี 2573 จากระดับการ
ปล่อยก๊าซของปี 2548 และเพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานทีไ่ ม่ใช่ฟอสซิลในการบริโภค
ทั้งหมดขึ้นประมาณ 20%.
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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.

www.sugar-asia.com

Bioenergy News

KTIS ชี้ธุรกิจไฟฟ้าโดดเด่น รายได้
ยังโต ไม่หวั่นราคาน�้ำตาลผันผวน
KTIS Stresses Electrical Business
Despite Fluctuating Sugar Price

K

TIS เผยไตรมาสแรกของรอบบัญชีใหม่ปี 2561-2562 สร้างรายได้กว่า 2,700 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงชีวมวลโดดเด่น โตขึ้นจากเดิมถึง 53% ส่วนราย
ได้สายธุรกิจน�้ำตาลเพิ่มขึ้น 24.1% รายได้สายธุรกิจเยื่อกระดาษชานอ้อยเพิ่ม 6.2% ส่งผลให้รายได้บริษัท
ยังคงเติบโต แม้จะประสบปัญหาราคาน�้ำตาลผันผวนในตลาดโลกก็ตาม
นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้น�ำใน
อุตสาหกรรมน�้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เปิดเผยว่า
“ในไตรมาสแรกของปี 2562 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)
สายธุรกิจที่ยังคงมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องคือสายธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งมี
รายได้ 81.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.4% เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณการผลิตและจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีปริมาณ
สูงขึน้ แม้วา่ ราคาขายไฟฟ้าโดยเฉลีย่ จะลดลงเล็กน้อย”
ซึง่ การทีบ่ ริษทั มีสายธุรกิจทีเ่ ป็นอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง
หรือธุรกิจชีวภาพมาช่วยเสริมนอกเหนือจากสายธุรกิจ
น�ำ้ ตาลทราย ท�ำให้ชว่ ยลดผลกระทบจากราคาน�ำ้ ตาลทราย
ทีผ่ นั ผวนได้มาก โดยสายธุรกิจชีวภาพมีกำ� ไรขัน้ ต้นในไตรมาส
แรกของปี 2562 เพิม่ ขึน้ จาก 62.4 ล้านบาทในงวดเดียวกัน
ของปีกอ่ น เป็น 201.4 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 139.0 ล้านบาท
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่ม KTIS ที่มี
จุดเด่นในการจัดหาอ้อยทีน่ อกจากจะเป็นวัตถุดบิ ในการผลิต
น�้ำตาลทรายแล้ว ธุรกิจของกลุ่ม KTIS ยังคงพัฒนาไปตาม
ปรัชญาขององค์กรที่ว่า KTIS More Than Sugar ซึ่งการ
ต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนั้นได้กระท�ำอย่างรอบคอบ
และระมัดระวัง
ส่วนสายธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทรายก็ได้พฒ
ั นา
ให้ดขี นึ้ ตลอดเวลา ด้วยการสนับสนุนจากบริษทั เคทิส วิจยั และ
พัฒนา เพือ่ ให้กลุม่ KTIS เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ในส่วนของโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษและบรรจุภณ
ั ฑ์จาก
ชานอ้อยนั้นก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะกระแส
รักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและ
วัสดุย่อยสลายยาก ท�ำให้คนหันมาใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ 100% มากขึ้น
นอกจากนี้ KTIS ยังได้ประเมินทิศทางธุรกิจในปี 2562
ไว้ด้วยว่าสัดส่วนรายได้ในสายธุรกิจชีวภาพยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 4 ของ
รายได้รวม จากที่เคยมีสัดส่วน 22.9% เมื่อปี 2560 และ
เพิ่มเป็น 24.6% ในปี 2561 เนื่องจากรายได้จากโรงไฟฟ้า
ชีวมวลยังคงเติบโตดี และความต้องการเยือ่ กระดาษชานอ้อย
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก
การรณรงค์รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ลดการใช้วสั ดุทยี่ อ่ ยสลายยาก.

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
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นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS
from the previous 53% whereas income from
sugar business and bagasse-based paper pulp
increased to 2.4% and 6.2% respectively.
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

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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“มิตรผล” รุกธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล
เร่งสร้างแหล่งชุมชนผลิตพลังงาน

Mitr Phol Launches Biomass Electrical
Business, Promoting Local Production Site

จ

ากกรณีการขออนุญาติจัดสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของผู้ผลิตน�้ำตาลรายใหญ่ของประเทศไทย
อย่างมิตรผล ส่งผลให้เกิดกระแสการแสดงความคิดเห็นจากคนในสังคมเป็นวงกว้าง ที่มีทั้งเห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ในที่สุดรัฐบาลก็มีมติเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ให้แก่
บริษทั มิตรผล ไบเอ-เพาเวอร์ (อ�ำนาจเจริญ) จ�ำกัด สร้างความดีใจให้กบั เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
อ�ำนาจเจริญ และยโสธรเป็นอย่างมาก

การสร้างโรงงานครั้งนี้ นายไพฑูรย์ ประภาถะโร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การประจ�ำกลุม่ ธุรกิจอ้อย กลุม่ มิตรผล
กล่าวว่า “เป็นการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
และยโสธรจากโครงการโรงงานน�้ำตาลมิตรอ�ำนาจเจริญ
จะท�ำให้โรงงานมีการจ้างงานเพิม่ ขึน้ กว่า 400 คน สนับสนุน
และสร้างอาชีพทีม่ นั่ คงให้ชาวไร่ออ้ ยได้กว่า 7,500 ครัวเรือน
สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนประมาณ 2,500 ล้านบาทต่อปี
และทีส่ ำ� คัญจะช่วยลดภาระค่าขนส่งอ้อยของพีน่ อ้ งเกษตรกร
ได้ปีละกว่า 120 ล้านบาท ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”
ด้านนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (ส�ำนักงาน กกพ.)
กล่าวว่า “กกพ.มีมติเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการพลังงาน ให้แก่ บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์
(อ�ำนาจเจริญ) จ�ำกัด ขนาดก�ำลังผลิตติดตั้ง 32,500.00
กิโลโวลต์แอมแปร์ (kVA) หรือ 26.000 เมกะวัตต์ (MW)
ผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล (กากอ้ อ ย ใบอ้ อ ย
และชิ้นไม้สับ) โดยได้ออกใบอนุญาตจ�ำนวน 5 ประเภท
ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ใบอนุญาตระบบ
จ�ำหน่ายไฟฟ้า ใบอนุญาตจ�ำหน่ายไฟฟ้า ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (อ.1) และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิต
ไฟฟ้า (รง.4)”
นอกจากนี้ ยั ง มี ม าตรการเพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มตามข้ อ วิ ต กกั ง วลของประชาชนเพิ่ ม เติ ม
ตามที่ตัวแทนของกลุ่มบริษัทมิตรผลได้แสดงเจตจ�ำนง
ยิ น ดี ที่ จ ะจั ด ท� ำ มาตรการดั ง กล่ า ว เพื่ อ เป็ น โครงการ
โรงไฟฟ้ า ชี ว มวลต้ น แบบ เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการต้ อ ง
ปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด ในการดู แ ลผลกระทบต่ อ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน
ซึ่งหากพบว่าฝ่าฝืนหรือไม่มีการปฏิบัติและเกิดมลพิษและ
ผลกระทบสูงกว่ามาตรฐานที่ก�ำหนดให้หยุดการผลิตได้
ทันที
ในส่วนของชาวไร่อ้อยในจังหวัดอ�ำนาจเจริญ และ
ยโสธรกว่า 400 คน น�ำโดยประธานสหกรณ์ชาวไร่

โดย นางเดือนสาย จันโทวงศ์ หนึ่งในชาวไร่อ้อย
ที่มาแสดงความขอบคุณ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมาก เพราะ
การมี โ รงงานน�้ ำ ตาล และโรงไฟฟ้ า ชี ว มวลในพื้ น ที่
จะช่วยลดค่าบรรทุกในการขนส่งอ้อย ลดเวลาการรอคิว
ลงอ้อย ต้นทุน และการสูญเสียน�้ำหนักอ้อยก็ลดลง
ท�ำให้มีให้มีรายได้เพิ่มขึ้น”.

F

ollowing 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.

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 BioPower Ltd. In Amnart Charoen
to perform energy-based
ชาวบ้านจังหวัดอ�ำนาจเจริญ และยโสธร กว่า 400 คน รวมตัวขอบคุณ กกพ.
business. The company has
อ้อยล�ำเซบาย ได้รวมตัวกันที่บริเวณสถานีขนถ่ายอ้อย installed production power of 32,500.00 kVA
หน้าโครงการก่อสร้างโรงงานน�้ำตาลมิตรอ�ำนาจเจริญ or 26.000 MW to generate electricity based on
เพื่อแสดงความขอบคุณ กกพ. ที่รับฟังความคิดเห็น biomass power, namely bagasse, cane leaves
ของทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ อ อก and chopped wood. The issued license consists
ใบอนุญาตให้ทางโรงไฟฟ้าชีวมวลมิตรผล โดยเห็นแก่ประโยชน์ of one to perform electricity business, one to
electrical power distribution systems, one to
ของประชาชนและจังหวัดเป็นส�ำคัญ
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นายไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการประจ�ำกลุ่มธุรกิจ
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.”
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ความต้องการน�้ำตาลลดลง การปรับแก้
พันธุกรรมจะช่วย ‘เปลี่ยนอ้อย’ ให้เป็น
‘พลังงานสีเขียว’

As Sugar Demand Falls, Gene Editing Could
‘Reinvent’ Sugarcane as Green Energy

น�้ำ

ตาลเป็นแหล่งพลังงานส�ำหรับผู้คนมาเป็นเวลานาน และในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกเขา
ใกล้จะไขความลับของดีเอ็นเอและควบคุมศักยภาพของอ้อยในฐานะพลังงานเชือ้ เพลิงสีเขียวได้แล้ว

เนือ่ งจากความต้องการสารให้ความหวานในอาหารลด
น้อยลง ส่งผลให้การเปลี่ยนอ้อยเป็นแหล่งพลังงานสีเขียว
จะเป็นการช่วยปกป้องอุตสาหกรรมได้มากถึง 2 พันล้าน
ดอลลาร์ หากการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพนี้ดึงดูดให้มีการ
ลงทุนเพิ่มมากขึ้น
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ก�ำลังท�ำการทดลองการ
ปรับแก้พันธุกรรมที่ช่วยปรับเปลี่ยนต้นอ้อยให้สามารถน�ำ
ไปใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและพลาสติกชีวภาพได้
ดีมากยิ่งขึ้น
นายโรเบิร์ต เฮนรี่ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพันธมิตรเพื่อน
วัตกรรมทางการเกษตรและอาหารแห่งรัฐควีนส์แลนด์ ร่วม
มือกับทีมงานระดับโลกเพื่อจัดล�ำดับจีโนมอ้อย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการความร่วมมือที่ด�ำเนินการร่วมกับสถาบัน
จีโนม (Genome Institute) ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา
การมีแม่แบบทางพันธุกรรมของน�ำ้ ตาล จะท�ำให้เห็นว่า
การปลูกอ้อยเป็นเชือ้ เพลิงชีวภาพและเป็นแหล่งของพลาสติก
ชีวภาพรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้อ้อยกลายเป็นสิ่ง
ที่ใช้ทดแทนปิโตรเลียมในการผลิตสิ่งของเครื่องใช้จ�ำนวน
มาก นับตั้งแต่เครื่องส�ำอางไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์ เมื่อ
สร้างน�้ำตาล หญ้าที่มีลักษณะเหมือนไม้ไผ่จะถูกคั้นและ
ของเหลวที่ได้จะถูกน�ำไปตกผลึกและกลั่นเพื่อผลิตเป็นสาร
ให้ความหวานที่ใช้ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
ในกระบวนการนี้จะเหลือเส้นใยที่เรียกว่า ‘ชานอ้อย’
ซึ่งโรงงานจะท�ำการเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้
แล้วเส้นใยเหล่านี้ยังสามารถน�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีความซับซ้อนมากขึ้นได้อีกด้วย โดยศาสตราจารย์เฮนรี่
กล่าวว่า “กระบวนการนี้เป็นสิ่งที่มีศักยภาพในการท�ำให้
เกิดการแหล่งพลังงานสีเขียว”

หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยเทคลีควีนส์แลนด์ (QUT) ดร. ดาริน แร็คแมน ก�ำลังใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากอ้อยในการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนที่
สามารถใช้แทนน�้ำมันดีเซลและน�้ำมันเครื่องบินได้

ศาสตราจารย์เฮนรี่ กล่าวอีกว่า “การท�ำความเข้าใจ
ถึงดีเอ็นเอของพืชจะช่วยเร่งการเปลีย่ นผ่านจากการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ซึ่งเราก�ำลัง
พยายามพิจารณาการให้ใช้อ้อยแทนสิ่งต่างๆ เช่น น�้ำมัน
เพือ่ ผลิตวัตถุดบิ ตัง้ ต้นทางเคมีทโี่ ดยทัว่ ไปเราจะได้จากน�ำ้ มัน
ด้วยเหตุนี้เราจึงน�ำเสนอพลังงานทางเลือกทดแทน”

การพิสูจน์ทางเศรษฐศาสตร์

Sugarcane, like this grown at Meringa Research Station, can be converted into chemicals that can be used in everything from
cosmetics to car parts.
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ในแต่ละปีออสเตรเลียจะมีการเก็บเกีย่ วอ้อยประมาณ
35 ล้านตันโดยมีรายรับจากการส่งออกถึง 2 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และมีการจ้างแรงงานประมาณ 40,000 คน ซึง่ ส่วน
ใหญ่อยู่ในรัฐควีนส์แลนด์
แต่ตอนนี้อุตสาหกรรมก�ำลังเผชิญกับความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรทั้งในด้านอุปสงค์และราคาซึ่งก�ำลังลด
ต�่ำลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น นั่นหมายความ
ว่าผู้ปลูกอ้อยจ�ำนวนมากมีความพยายามที่จะมองหาการ
ใช้ประโยชน์จากอ้อยที่ได้รับการพัฒนาที่หลากหลายมาก
ขึ้น เมื่อเศรษฐกิจไม่มั่นคง
ที่ แ กลดสตั น ในรั ฐ ควี น ส์ แ ลนด์ ก ลาง งานวิ จั ย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ (QUT) โดย

www.sugar-asia.com
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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

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

ดาริน แร็คแมนน์ เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับพืชน�ำร่อง โดย
เป็นการท�ำงานร่วมกับบริษัทเมอคิวเรียส ไบโอรีไฟนิ่งของ
สหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาในแกลดสตัน
นี้สามารถผลิตเชื้อเพลิงทดแทนที่สามารถใช้กับเครื่องยนต์
ดีเซล หรือเครื่องบินเจ็ทได้อย่างน้อยเป็นเวลาห้าปี
“มันแตกต่างจากไบโอเอทานอลทีต่ อ้ งใช้อปุ กรณ์พเิ ศษ
เล็กน้อยเพือ่ น�ำมันเข้าไปในระบบเชือ้ เพลิงของเรา เชือ้ เพลิง
ที่ผลิตจากกระบวนการของเมอคิวเรียสนั้นสามารถหยอด
ลงไปในโรงกลั่นที่มีอยู่ได้เลย” ดร. แร็คแมนน์กล่า
นอกจากนี้ ดร. แร็คแมนน์ กล่าวอีกว่า “ข้อดีของการ
ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนคือสามารถใช้กับโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีอยู่ได้”
สภาผูป้ ลูกอ้อยและโรงงานน�ำ้ ตาลต้องการเงินทุนส�ำหรับ
ผลิตพลังงานชีวภาพมากขึน้ ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ ชานอ้อยและ
ผลิตภัณฑ์เอทานอลของพวกเขานัน้ เป็นพลังงานไฟฟ้าพืน้ ฐาน
ทีส่ ามารถเชือ่ ถือได้และยังสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ยงั
ไม่ได้รบั ความสนใจอย่างจริงจังจากรัฐบาลออสเตรเลีย
โครงการของเมอคิวเรียสได้รับเงินทุนวิจัยบางส่วน
จากกองทุนการเจริญเติบโตในงานและส่วนภูมิภาคของ
รัฐบาลควีนส์แลนด์จำ� นวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ เป็น
ส่วนหนึ่งของการประมูลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2569 นี้
ดร. แร็คแมนน์กล่าวต่ออีกว่า “ในระยะยาวการผลิต
เชือ้ เพลิงจากอ้อยจะมีประโยชน์ 2 ประการ คือ ช่วยในการ
สนับสนุนชุมชนในระดับภูมภิ าค ซึง่ อุตสาหกรรมรูปแบบเดิม
ก�ำลังพยายามดิ้นรนต่อสู้อยู่ และช่วยให้เชื้อเพลิงสะอาดที่
มีความสะอาดและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมในชุมชน”.

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 generate 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

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 benefitsupporting regional communities where
traditional industry was struggling, and providing
clean, green fuel to protect the environment.

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.
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.
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Sugarcane waste is abundant in Queensland and could represent a reliable source of future fuels.
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ที่สุดของความแข็งแรง
Ultra Super Chain
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Min. Tensile Strenght
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โซ Heavy Duty ของสึบาคิ เปนโซที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานหนักขึ้นในแตละเบอร โดยความพิเศษคือ
Maximum Allowable Load ที่มากกวาทำใหโซทนความลามากขึ้นอายุงานโซจึงยาวนานขึ้น
Minimum Tensile Strength ที่มากกวาทำใหมั�นใจไดวาโซสามารถรับแรงดึงไดมากกวา
Elastic Elongation ที่ต่ำลงทำใหโซลดการยึดตัวลงจึงมั�นใจในความแข็งแกรงของโซได
จึงทำใหมั�นใจไดวาลูกคาจะสามารถใชโซไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สนใจสอบถามขอมูลเพิ�มเติมตามเบอรติดตอและอีเมลดานลาง

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

