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This year we looking ahead to the sugar market that has changed dramatically since 
the start of the year from the major producers - Brazil, India, and Thailand. Some of the  
analysts are divided on whether the market will face a surplus or deficit in the season, that 
Sugar Asia is interested to present in Cover Story session about the global Sugar Outlook 
in 2021-22 to see top sugar producers have difference opinions on how much the pandemic  
will slash sugar consumption.

We are honored as the exclusive interview in this issue’s in the Hot Seat with Mr. Phetchuchai 
Phetlum, the director of Cane Procurement Department, T.N. Wangkanai Co. Ltd. has  
announced about the great success of the vast cane farm agriculture for the organic 
industry to management in a cane farm and administration of the organic industry that 
brightens the future of sugar cane for local farm owners. Flip to find out more on page 23.

Another highlight on “Special Insight” from CNH Industrial has found innovative solutions  
to overcome unprecedented challenges including solving labour shortage issues in  
Indonesia with Austoft Cane Harvesters.  Also, have solutions for power transmission  
problems from OPTIBELT brand and Flender’s solutions to driven Sugar Industry  
performance capabilities and sustainability of gear unit and coupling solutions. Flip to find 
out more in this session.

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

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

Stay safe, stay home and let’s beat this pandemic together!
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EDITOR’S MESSAGE



#STRONGERTOGETHER
Around the world, people are demonstrating resilience, solidarity and perseverance in the face of 
COVID-19. We thank all farmers and supply chain workers for continuing to provide us with safe and 
nutritious food. Working side by side, we’ll get through this pandemic, stronger together.

#StrongerTogether
www.caseih.com
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Regional News

อตุสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลทรำยไทยวำง
แนวทำงบรหิำรจดักำรรอบปีผลติ 2563/64 

เน้นเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติเพือ่ให้ได้น�ำ้ตำล
ต่อตันอ้อยดีที่สุด ดันกำรจัดเก็บผลผลิตอ้อย
สดลดอ้อยไฟไหม้ เน้นย�้ำทุกฝ่ำยต้องร่วมมือ
กัน ชำวไร่มีลุ้นรำคำอ้อย 800-900 บำทต่อ
ตนั หลงัรำคำตลำดโลกเริม่ขยับมำอยูท่ี ่14-15 
เซ็นต์ต่อปอนด์ หลังเผชิญปัญหำผลผลิตอ้อย
ลดต�ำ่อกีทัง้คำดกำรณ์เฉลีย่ได้แค่ 67 ล้ำนตนั 
ท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องในอุตฯ ชี้ว่ำ โอกำสที่จะเห็น
ผลผลิตอ้อยไทยกลับไปสู่ระดับ 100 ล้ำนตัน
ขึ้นไป อำจจะใช้เวลำอีก 2-3 ปี 

Thailand’s cane and sugar industry is 
currently formulating a management  

guideline for the production year of 
2020/2021, focusing on enhancing 
production capacities for as many tons 
of sugar as possible. Also, harvesting 
of fresh cane is encouraged to reduce 
burning cane apart from asking for 
cooperation of everyone. Local cane 

Thai Cane & Sugar Industry on World Market Speculation, 
Hoping for High Cane Prices

อุตฯ อ้อยน�้ำตำลไทย จับตำทิศทำงตลำดโลก
ลุ้นรำคำอ้อยสูง

นำยรังสิต เฮียงรำช ผู้อ�ำนวยกำร บริษัทไทยชูกำร์ 
มลิเลอร์ จ�ำกดั (TSMC) เปิดเผยว่ำ ทีป่ระชุมคณะผูบ้ริหำร
โรงงำนน�้ำตำลทรำยทั้ง 58 โรงที่ผ่ำนมำได้ร่วมก�ำหนด
แนวทำงบริหำรจัดกำรจัดเก็บผลผลิตอ้อยเข้ำหีบประจ�ำ 
ฤดูกำรผลิตปี 2563/64 ที่เตรียมเปิดรับผลผลิตในช่วง
ปลำยปีนี ้โดยมุง่เป้ำหมำยประสทิธภิำพกำรหบีสกัดน�ำ้ตำล
ต่อตันอ้อย (ยิลด์) ให้ได้ดีที่สุด เพื่อให้ชำวไร่อ้อยมีรำยได้
จำกกำรเพำะปลูกอ้อยสูงสุด หลังจำกสถำนกำรณ์ปริมำณ
อ้อยในปีนี้ที่คำดว่ำจะมีผลผลิตอ้อยเข้ำหีบไม่ถึง 70 ล้ำน
ตนั เนือ่งจำกปัญหำภยัแล้งรนุแรงกระทบต่อกำรเจรญิเตบิโต
ของอ้อย แม้ว่ำมฝีนตกหนกัในหลำยพ้ืนที ่แต่กำรกระจำยไม่ 
ทั่วถึง และฝนมำล่ำช้ำ 

นอกจำกนี ้พ้ืนทีเ่พำะปลกูอ้อยลดลงเนือ่งจำกเกษตรกร
หนัไปปลกูพชือืน่ทีใ่ห้ผลตอบแทนทีด่กีว่ำ โรงงำนน�ำ้ตำลจะ
ร่วมมือกับชำวไร่วำงแผนจัดเก็บผลผลิตเพื่อให้สอดคล้อง
กับควำมสำมำรถกำรหีบของแต่ละโรงงำน พร้อมสนับสนุน 
รถตดัอ้อยให้แก่ชำวไร่คูส่ญัญำ เพือ่ให้ได้อ้อยสดทีม่คีณุภำพ
เข้ำหีบให้ได้ยิลด์น�้ำตำลต่อตันที่ดี รวมถึงรับซื้อใบอ้อยจำก
ชำวไร่เพื่อน�ำมำใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งช่วยเพิ่มรำยได้จำกกำร
เพำะปลูกอ้อย

“จำกกำรส�ำรวจพื้นที่เพำะปลูกอ้อยในช่วงเดือน
กรกฎำคมที่ผ่ำนมำ พบว่ำอ้อยปีนี้ไม่ดีนักทั้งในเชิงปริมำณ
และคุณภำพอ้อย ซึ่งเกิดจำกปัญหำภัยแล้งที่รุนแรง ท�ำให้
ตออ้อยได้รับควำมเสียหำย ส่งผลต่อปริมำณอ้อยเข้ำหีบใน
ปีนีท้ีค่ำดว่ำจะลดลง ดงันัน้ โรงงำนน�ำ้ตำลทกุโรงจะเร่งช่วย
เหลอืขำวไร่และสร้ำงควำมเชือ่มัน่ว่ำก�ำลังกำรผลติของโรงงำน
มีเพียงพอในหีบอ้อยตำมกรอบเวลำ โดยไม่มีอ้อยตกค้ำงไร่ 
ดังนั้น ชำวไร่จึงไม่จ�ำเป็นต้องเร่งจัดเก็บผลผลิตด้วยกำร 
เผำอ้อย เพรำะจะท�ำให้ยลิด์น�ำ้ตำลไม่ดแีละกระทบต่อรำยได้ 
ในที่สุด” คุณรังสิต กล่ำว

แหล่งข่ำวจำกคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย 
(กอน.) เปิดเผยว่ำ เพรำะแนวโน้มรำคำอ้อยขัน้ต้นฤดหูบีปี 
2563/64 มโีอกำสทีจ่ะอยู่ในระดบัเฉลีย่ 800-900 บำทต่อ
ตนั หลงัรำคำน�ำ้ตำลทรำยดบิตลำดโลกเฉลีย่ขยบัเพ่ิมสูงมำ
อยูใ่นระดบั 14-15 เซน็ต์ต่อปอนด์เนือ่งจำกสต๊อกน�ำ้ตำลโลก
ลดลง ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญคือผลผลิตของไทยในฤดูหีบดัง
กล่ำวมทิีศทำงปรบัลดลงต่อเนือ่งจำกผลกระทบภยัแล้ง โดย
จำกกำรประเมินของทั้งจำกรัฐ โรงงำน และชำวไร่อ้อยแล้ว
เฉลี่ยจะอยู่ที่เพียง 67 ล้ำนตันเท่ำนั้น

นอกจำกน้ี ด้ำนส�ำนักงำนสหพันธ์ชำวไร่อ้อยแห่ง
ประเทศไทย และสมำคมกลุ่มชำวไร่อ้อยเขต 7 ได้เปิดเผย
ว่ำ ส�ำหรับรำคำอ้อยขั้นต้นที่จะเอ้ือให้เกิดกำรเพำะปลูก
เพิ่มขึ้นควรจะอยู่ระดับ 1,000 บำทต่อตันขึ้นไป เนื่องจำก
ยังพอมีก�ำไรที่จะลงทุนตออ้อยใหม่หรือใส่ปุ๋ยบ�ำรุงตอ ซึ่งก็
ต้องยอมรับว่ำกำรค�ำนวณรำคำอ้อยนั้นปัจจัยส�ำคัญมำจำก
รำคำน�้ำตำลทรำยดิบตลำดโลก ขณะท่ีรำคำระดับ 1,000 

The Director of Thai Sugar Miller Co. Ltd., 
Mr. Rangsit Hiangrat revealed that a recent 
meeting of executive boards of 58 sugar mills in 
Thailand had discussed about the management 
guideline for cane extraction in the production 
year of 2020/2021 which would begin at the 
end of this year. The meeting also emphasized 
on enhancing capacities of as much sugar  
extraction per a ton of cane as possible so that 
local farmers earned most from cane farming. 
However, it is expected that the amount of cane 
for extraction may not reach 70 million tons due 
to severe drought despite heavy rain in many 
areas of the country.

To make things worse, Thai farmers turned 
to other kinds of crops instead of cane because 

production power is sufficient under timeframe 
without any leftover cane. Farmers may not 
have to rush harvesting cane by burning all of it 
because burnt cane will yield bad sugar quality, 
hence finally affecting income farmers will gain,” 
stressed Mr. Rangsit.

A source from Office of the Cane and Sugar 
Commission (OCSC) revealed that cane prices 
at the initial stage of extraction in 2020/2021 
tended to stay between 800 and 900 Thai Baht 
per ton averagely after the market price of raw 
sugar worldwide increased up to 14-15% per 
pound owing to a decrease of world sugar. A 
major factor is a decrease of local sugar product 
in Thailand because of drought. Governmental 
sectors, factories and cane farm owners estimated  
only 67 million tons of sugar averagely.

In addition, the Federation of Sugarcane 
Planters of Thailand and the Cane Planters  
Association for Zone 7 reported that the lowest 
price of cane that could encourage people to 
grow more should be 1,000 Thai Baht per ton 
because farm owners would have some profits 
to grow new cane or fertilize it. However, they 
accepted that price estimation derived primarily 
from the world market price of raw sugar. In 
case of the price of 1,000 Thai Baht per ton, 
the world market price should be around 17 
cents a pound.

they enable the farmers to earn more. Sugar mills 
will therefore cooperate with local farm owners 
to plan for product harvesting that serves the 
needs of individual sugar mills. Cane harvesters 
will be provided to contracted farm owners so 
that a lot of fresh cane with good quality will 
be sent for extraction and cane leaves will be 
bought to use as fuel, another way to allow 
farmers to earn more from planting cane.

“The survey on cane plantation areas in 
July suggested low amount and bad quality of 
cane for this year due to severe drought that 
damaged cane stump. It results in the low amount 
of cane for extraction. As a result, every sugar 
mill will support farmers and assure them that 

บำทต่อตันขึ้นไป รำคำน�้ำตำลทรำยตลำดโลกจะต้องอยู่ที่
ประมำณ 17 เซ็นต์ต่อปอนด์.

farmers are expecting for the increase 
of cane prices to 800-900 Thai Baht 
after the world market price started to 
reach 14-15% per pound. After facing 
problem on low prices of cane and 
low average amount of cane to only 67 
million tons, concerned people in the 
industry indicated that it might take a 
couple of more years for Thai cane to 
return to 100 million tons.
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กลุม่ KTIS หรอืบรษิทั เกษตรไทย อนิเตอร์
เนชั่นแนล ชูกำร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 

(มหำชน) เปิดตัวไลน์สนิค้ำ “หลอดชำนอ้อย” 
เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ช่วยลด
กำรตัดไม้มำท�ำหลอดกระดำษ ย�ำ้เป็นรำยแรก 
ในประเทศไทย ชูคุณสมบัติเด่นไม่เปื่อยง่ำย 
ย่อยสลำยได้ใน 15 วัน ดันกำรผลิตช่วงแรก 
5 แสนหลอดต่อวัน วำงเป้ำจ�ำหน่ำยปีนี้ 30 
ล้ำนหลอด มั่นใจดีมำนส์เติบโตสูง

Kaset Thai International Sugar  
Corporation Public Company Limited, 

also known locally as KTIS Group, has 

KTIS Proudly Presents The First Green Bagasse Straws
as Manufacturer in Thailand

KTIS เปิดไลน์ผลิตสินค้ำหลอดชำนอ้อยรักษ์โลก 
รำยแรกในไทย

นำยณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร กลุ่ม บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูกำร์ 
คอร์ปอเรชั่น (KTIS) ผู้น�ำในอุตสำหกรรมน�้ำตำลและ
อุตสำหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เปิดเผยว่ำ กลุ่ม KTIS ได้
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม คือหลอดชำนอ้อย ซึ่ง
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม อนัสอดคล้องกับแนวทำงกำรด�ำเนนิ
งำนด้ำนสิง่แวดล้อมและสงัคมของกลุม่บรษิทัฯ ท่ีว่ำ “KTIS 
รักษ์โลก...โลกน่ำยล ชุมชนน่ำอยู่”

ส�ำหรับหลอดชำนอ้อยน้ี อยู่ภำยใต้กำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทย่อยคือ บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ 

recently introduced the latest “bagasse 
straws”, the brand-new product friendly 
to both consumers and environment as 
it helps reduce cutting trees for paper 
straw manufacturing. Its texture is not 
easily crumbled but can be decomposed 
within 15 days. The company expects to 
produce 500,000 straws per day in the 
initial stage, hoping to sell 30 million by 
the end of this year thanks to growing 
demands.

Mr. Nathapun Siriviriyakul, the KTIS Group’s 
Deputy Chief Executive Officer, revealed that the 
company launched the bagasse straws because 
they are environmentally friendly in accordance 
with the company’s working guidelines on  
socio-environment: KTIS preserves the world 
to make it lively and communities liveable.

Under operation of the company’s affiliate 
Environment Pulp and Straw Co. Ltd., up to 
500,000 bagasse straws are expected for daily 
production. However, more can be produced in 

สตรอว์ จ�ำกัด (EPAS) มีก�ำลังกำรผลิตในช่วงเริ่มต้น 
500,000 หลอดต่อวัน และสำมำรถเพิ่มก�ำลังกำรผลิตได้
อีกหำกมีปริมำณควำมต้องกำรสูง โดยตั้งเป้ำยอดขำยในปี
นี้ไว้ที่ 30 ล้ำนหลอด

“หลอดชำนอ้อยจะต่ำงจำกหลอดกระดำษทัว่ไป ตรงที ่
ไม่เปื่อยยุ่ยง่ำยแม้จะแช่ในน�้ำเป็นชั่วโมง ไม่มีสำรเคมี 
ปนเปื้อน จึงปลอดภัย 100% ส�ำหรับกำรบริโภค และกำร 
ใช้ชำนอ้อยจำกกระบวนกำรหบีอ้อยของกลุม่ KTIS ท�ำให้ช่วย
ลดกำรตัดไม้มำท�ำเยื่อกระดำษหรือหลอดกระดำษอีกด้วย 
หลอดชำนอ้อยจงึเป็นผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อผูบ้รโิภคและต่อ 
สิ่งแวดล้อมอย่ำงแท้จริง”นำยณัฎฐปัญญ์ กล่ำว

ปัจจุบันกระแสรักสิ่งแวดล้อม หรือรักษ์โลกแผ่กว้ำง
ออกไปเรือ่ยๆ ดงัจะเห็นได้จำกกำรรณรงค์ลดใช้พลำสติกใน
รูปแบบต่ำงๆ ดังนั้น สิ่งที่จะเข้ำมำแทนพลำสติกและโฟมที่
ผลติจำกวสัดธุรรมชำตอิย่ำงชำนอ้อยจงึมแีนวโน้มกำรเตบิโต
สูง จึงเชื่อว่ำโครงกำรผลิตและจ�ำหน่ำยหลอดชำนอ้อยจะ
ประสบผลส�ำเร็จด้วยดี.

case of high demands. This year, the sale of the 
straws is speculated to reach 30 million.

“Bagasse straws differ from typical paper- 
based ones because they are not easily crumbled 
even though they have been dipped into water 
for hours. They are not contaminated with any 
chemical substances, so they are 100% safe for 
consumption. Moreover, using bagasse derived 
from cane extraction done by the KTIS Group 
will help reduce tree cutting for paper straw 
production. As a result, bagasse straws are truly 
friendly to both consumers and environment,” 
explained Mr. Nathapun.

Currently, the environmental conservation 
trend is ubiquitous as campaigns to reduce  
using plastics are increasingly launched. Natural 
materials like bagasse that can replace plastics 
and foams tend to grow rapidly, so it is believed 
that production and sale of bagasse straws can 
be highly successful.
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แ ม้หลำยคนจะเช่ือว่ำเกษตรกรชำวไร่อ้อยเวยีดนำมอำจประสบปัญหำใหญ่หลังจำกที่
ประเทศได้เข้ำร่วมลงนำมในควำมตกลงกำรค้ำ
สนิค้ำของอำเซียน (ASEAN Trade in Goods 
Agreement: ATIGA) แต่ก็มีบำงฝ่ำยมองว่ำ
นีอ่ำจจะเป็นอนำคตอนัสดใสของอตุสำหกรรม
อ้อยในเวียดนำม ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจให้ถึงจุดสูงสุดได้ ถ้ำหำกเกิดควำม
ร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐ นักวิทยำศำสตร์ 
ผู้ประกอบกำร และผู้ที่มีบทบำทส�ำคัญท่ีสุด
อย่ำงเกษตรกรชำวไร่อ้อยเอง

While many people believe that  
sugarcane farmers will face  

difficulties after Viet Nam implements 
the ASEAN Trade In Goods Agreement 
(ATIGA), there are also some who say it 
could offer bright prospects for Vietnamese  
sugarcane to maximise its economic 
value if there is co-ordination between 
the State, scientists, entrepreneurs and 
especially farmers.

Advanced Vietnam Sugarcane Industry into
High Economic Value

เวียดนำมเพ่ิมขีดควำมสำมำรถอุตสำหกรรมอ้อย
ผลักดันมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้พุ่งทะยำน

ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนเกษตรกรรมชัน้แนวหน้ำอย่ำงศำสตรำจำรย์ 
Võ Tòng Xuân กล่ำวไว้ว่ำ ถ้ำหำกมีกำรลงทุนและกำร
ประยุกต์อย่ำงจริงจงักจ็ะท�ำให้อ้อยเป็นปัจจยัขบัเคลือ่นมลูค่ำ 
ทำงเศรฐกิจแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบกำรในประเทศได้อย่ำง
มหำศำล เพรำะทำงภำครัฐได้ผลักดันมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อ 
ส่งเสรมิเกษตรกรมำตลอดระยะเวลำหลำยปีอย่ำงต่อเนือ่ง ไม่
ว่ำจะเป็นกำรมอบเงนิทนุสนบัสนนุงำนวจัิยแก่นกัวทิยำศำสตร์ 
รวมถึงกำรมอบพันธุ์อ้อยใหม่ๆ แก่เกษตรกร รวมถึงกำร
ฝึกอบรมทำงทฤษฎีเพำะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย

นิตยสำรกำรลงทุนในหลักทรัพย์ฉบับหนึ่ง ได้อ้ำงอิง
ค�ำพูดของศำสตรำจำรย์ไว้ว่ำ “อ้อยมีจุดเด่นหลำยด้ำนและ
มีมูลค่ำสูงทำงเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกัน ภำครัฐ นัก
วิทยำศำสตร์ และผู้ประกอบกำรก็ได้สร้ำงสภำวะที่เอื้อต่อ
กำรพัฒนำอ้อย เกษตรกรควรจะเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกำร
ปลกูอ้อยโดยประยกุต์ใช้หลักวชิำกำรทีถ่กูต้องในกำรคดัเลอืก
สำยพันธุ์ ดิน และปุ๋ย ประกอบกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
กับผู้ประกอบกำรรำยต่ำงๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตของอ้อยและ
ลดต้นทุนในกำรผลิต”

ศำสตรำจำรย์ Võ Tòng Xuân ระบุว่ำ อ้อยถอืเป็นพชื
เศรษฐกจิทีส่�ำคัญทัง้ในแง่ของวตัถดิุบหลกัในกำรผลิตน�ำ้ตำล
ท่ีจ�ำเป็นส�ำหรบัผูบ้ริโภค และยงัเป็นพชืทีช่่วยบรรเทำปัญหำ
ควำมยำกจนแก่ประชำชนในชนบทหลำยแห่ง ทัง้นี ้พืน้ทีก่ำร
เพำะปลูกอ้อยของเวียดนำมมีขนำด 270,000 เฮกตำร์ ให้
ผลผลิตน�้ำตำลอยู่ที่ 1.3-1.5 ล้ำนตันต่อปี สิ่งน้ีช่วยสร้ำง
อำชีพแก่เกษตรกรกว่ำ 35,000 ครัวเรือน

Sugarcane was an important industrial 
crop, providing the main raw material for sugar 
production, an essential necessity in daily life, 
and at the same time contributing to poverty 
alleviation in many rural areas, added the professor.  
The country’s sugarcane plantations cover 270,000 
hectares, with average sugar output reaching 
1.3-1.5 million tonnes per year, creating livelihoods 
for over 35,000 farming households.

Sugar cane tops and leaves can be used as 
green manure. In particular, the development of 
commercial electricity from bagasse is considered 
to have great potential, as currently biomass 
electricity only reaches about 26.5 per cent of 
the development target. On the other hand,  
according to OECD-FAO forecasts, domestic sugar 
consumption in Viet Nam would increase by 5 
per cent to about 1.8 million tonnes by 2023. 

In addition, with the supporting government 
policies and augmenting crop areas, Vietnam is 
predicted to observe a peak in its sugar production 
during the review period. The market is majorly 
increasing due to the abundance of sugarcane 
accessibility, coupled with other belongings 
such as better flavor and caramelization which 
are greater to beet sugar. 

Also, inventions in the prevailing conventional  
sugar such as brown cane sugar which comprises 
of added molasses to advance the flavor and 
presence, by the leading worldwide players as well 
as the small domestic players have propelled the 
market growth. Therefore, in the coming years, 
it is predicted that the market of Vietnam sugar 
will increase around the globe more effectively 
over the coming duration along the investment 
of handsome amount by the organized as well 
as unorganized players.

ส่วนยอดอ้อยและใบอ้อยสำมำรถน�ำมำใช้เป็นปุย๋พชืสด
ได้ และกำรผลติไฟฟ้ำจำกชำนอ้อยในเวยีดนำมยงัมศัีกยภำพ
ทีจ่ะเตบิโตได้อีกมหำศำล เพรำะปัจจุบันกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
ชวีมวลในประเทศ คดิเป็นเพยีงร้อยละ 26.5 ของเป้ำหมำย
ที่ตั้งไว้เท่ำนั้น ตำมกำรคำดกำรณ์ขององค์กร OECD-FAO 
ระบุว่ำ ปริมำณกำรบริโภคน�้ำตำลในประเทศของเวียดนำม
จะเพิ่มสูงข้ึนอีกร้อยละ 5 ซึ่งคิดเป็น 1.8 ล้ำนตันภำยใน
ปี พ.ศ. 2566

นอกจำกนี้ นโยบำยส่งเสริมของภำครัฐและกำรเพิ่ม
พ้ืนทีเ่พำะปลูกอ้อยกท็�ำให้มกีำรคำดว่ำ กำรผลติน�ำ้ตำลของ
เวยีดนำมจะถงึพุ่งสูจุ่ดสูงสุดได้ในไม่ช้ำเนือ่งจำกตลำดก�ำลงั
เตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง เพรำะอ้อยเป็นพชืทีป่ลกูกนัได้ง่ำยโดย
ทั่วไป อีกทั้งยังมีสรรพคุณอื่นๆ เช่นรสชำติ และกลิ่นที่โดด
เด่นกว่ำน�้ำตำลจำกชูกำร์บีท

ดังน้ัน กำรเพิ่มควำมหลำกหลำยให้กับผลิตภัณฑ์
น�ำ้ตำล เช่น น�ำ้ตำลทรำยแดง ทีม่กีำรเตมิกำกน�ำ้ตำลเข้ำไป
เพ่ือเพิม่รสชำตแิละสีสันอนัเป็นทีนิ่ยมในกลุม่ผูผ้ลติน�ำ้ตำล
รำยใหญ่ทัว่โลกรวมถงึผูผ้ลติรำยย่อยในประเทศ กย็งัเป็นอกี
หนึง่ปัจจยัทีก่ระตุ้นให้ตลำดเตบิโต ดงันัน้จงึคำดกำรณ์ได้ว่ำ
ในอีกไม่กี่ปีข้ำงหน้ำ ตลำดน�้ำตำลของเวียดนำมจะขยำยตัว
ไปสูร่ะดบัโลกจำกเมด็เงนิลงทนุมหำศำลของผูป้ระกอบกำร
รำยใหญ่และรำยย่อยที่หลั่งไหล่กันเข้ำมำ.

Professor Vo-Tong Xuan, a top agricultural 
expert, said that if it was invested and exploited 
thoroughly, sugarcane could bring high economic 
value for Vietnamese farmers and businesses. 
The State has been pushing solutions to support 
farmers in recent years, including providing 
funding for scientists to research and provide 
new sugarcane varieties for farmers, and to 
guide scientific cultivation to improve sugarcane 
productivity.

Sugarcane had many advantages and 
high economic value, the Dau Tu Chung Khoan 
(Securities Investment) magazine quoted the 
professor as saying. At the same time, the State, 
scientists and entrepreneurs had been creating 
conditions for the development of sugarcane, 
he said. Farmers should change the way of their 
thinking about growing sugarcane, apply the 
correct technical processes for selecting varieties,  
soil and fertiliser, while increasing links with 
businesses to improve sugarcane productivity 
and reduce production costs, he said.

ที่มา: congthuong.vn
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อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อน�้ำตำลรำยใหญ่ที่สุดของโลกก�ำลังตั้งเป้ำลดปริมำณ
กำรน�ำเข้ำน�ำ้ตำลด้วยกำรกระตุน้ก�ำลงักำรผลติ
ในประเทศ ท่ำมกลำงก�ำลงัซือ้ของผูบ้รโิภคใน
ประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้และผลกัดนัควำมต้องกำร
ด้ำนอำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีใช้น�้ำตำลเป็นส่วน
ผสมหลกั กำรตัง้เป้ำหมำยเพือ่ขยำยก�ำลังกำร
ผลิตน�้ำตำลในประเทศให้เพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่ำ
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี ท�ำให้อินโดนีเซียต้อง
ขยำยพืน้ทีเ่พำะปลกูอ้อยเพือ่ลดกำรน�ำเข้ำ Indonesia, the world’s biggest buyer 

of sugar, is striving to cut imports by 
boosting domestic production at a time 
when rising affluence is increasing demand  
for sugary food and drinks. And, it is aimed  
to double sugar production in five years, 

Indonesia to Cut Imports & Double Sugar Production
in 5 Years

อินโดนีเซียตั้งเป้ำเพ่ิมผลผลิตน�้ำตำลเป็นสองเท่ำ
ลดกำรน�ำเข้ำภำยใน 5 ปี 

Mohammad Abdul Ghani ประธำนฝ่ำยบริหำรของ
บรษิทัเกษตรกรรมทีร่ฐับำลร่วมถือหุน้อย่ำง PT Perkebunan 
Nusantara III ระบุว่ำ ทำงบริษัทได้วำงแผนท่ีจะขยำย
ก�ำลังกำรเพำะปลูกอ้อยและบูรณะโรงงำนผลิตน�้ำตำลเพ่ือ

700,000 tons of raw sugar and 150,000 tons 
of white sugar so far this year in a bid to cool 
the market. To improve its sugar business  
further, the company expects to develop investor 
partnerships, with possible joint ventures. An 
initial public offering is also in the pipeline after 
it completes its debt restructuring.

The Industry Ministry is encouraging the 
development of sugar plants that are integrated 
with sugar cane plantations to meet the increasing 
demand in the domestic market for consumption  
and the food and beverage industry. The  
development of such integrated sugar plants 
would require a strategic policy that can create 
a conducive investment climate in the country, 
Industry Minister Agus Gumiwang Kartasasmita 
said in a statement.

เพิ่มก�ำลังกำรผลิตน�้ำตำลให้ถึง 2 ล้ำนตันได้ภำยในปี พ.ศ. 
2568 โดยเขำได้ให้สมัภำษณ์ข่ำวขณะทีบ่รษิทัก�ำลงัจะบรรลุ
ข้อตกลงกบัผูใ้ห้เครดติกูยื้มเงนิเพือ่ปรบัโครงสร้ำงหนีม้ลูค่ำ 
45 ล้ำนล้ำนรูเปียห์ (3.08 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 

Ghani ให้สัมภำษณ์ว่ำ เครือบริษัทของเขำมีปริมำณ
กำรผลติน�ำ้ตำลทรำยขำวคดิเป็น 40% ของก�ำลังกำรผลติท้ัง
ประเทศ โดยทำงสมำคมมุ่งหวังจะลดกำรน�ำเข้ำน�ำ้ตำลของ
อนิโดนเีซยีลงในขณะทีก่�ำลงักำรผลิตและส่วนแบ่งกำรตลำด
ขยำยตวัเพิม่ขึน้ ทำงบริษทัได้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบัรัฐวิสำหกิจ
ด้ำนป่ำไม้อย่ำง Perum Perhutani และเจ้ำของบริษัทด้ำน
เกษตรกรรมขนำดเลก็หลำยแห่งเพ่ือขยำยพ้ืนท่ีกำรเพำะปลกู
อ้อยจำก 600 ล้ำนตำรำงเมตรให้เป็น 300,000 เฮกตำร์
ภำยใน 5 ปี ซึง่กำรขยำยพืน้ทีก่ำรเพำะปลกูอ้อยดงักล่ำวจะ
ต้องใช้พ้ืนทีเ่พำะปลกูยำงพำรำทีม่อียูเ่ดมิด้วยบำงส่วน

บริษัทฯ ได้น�ำน�้ำตำลออกมำขำยสู่ตลำดค้ำปลีกเพื่อ
ช่วยรัฐบำลพยุงรำคำน�้ำตำล ซึ่งในปีน้ีอินโดนีเซียได้น�ำเข้ำ
น�ำ้ตำลทรำยดิบเป็นปรมิำณเกอืบ 700,000 ตนั และน�ำเข้ำ
น�้ำตำลทรำยขำวเป็นปริมำณ 150,000 ตัน เพื่อสรำ้งควำม
สมดุลให้กับตลำด โดยบริษัทฯ มุ่งเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
กบันกัลงทนุ และอำจมกีำรร่วมทนุเพือ่ขยำยกจิกำรให้เตบิโต 
นอกจำกน้ียงัมีแผนทีจ่ะน�ำหุน้ของบริษทัเสนอขำยแก่ประชำชน
เป็นครัง้แรกหลงัจำกทีป่รบัโครงสร้ำงหนีเ้สรจ็สิน้แล้ว

Agus Gumiwang Kartasasmita รัฐมนตรีกระทรวง
อุตสำหกรรมของอินโดนีเซีย ได้ให้สัมภำษณ์ว่ำทำง 
กระทรวงฯ ได้ส่งเสริมให้มกีำรพฒันำโรงงำนผลติน�ำ้ตำลขึน้
ภำยในพื้นที่เพำะปลูกอ้อยเพื่อสนองควำมต้องกำรที่เพิ่มสูง
ขึน้ของตลำดกำรบรโิภคอำหำรและเคร่ืองดืม่ในประเทศ กำร
ตั้งโรงงำนผลิตน�้ำตำลขึ้นภำยในพื้นท่ีเพำะปลูกอ้อยจ�ำเป็น
จะต้องมีนโยบำยเชิงกลยุทธ์ที่สำมำรถกระตุ้นให้เกิดกำร
ลงทุนในประเทศ 

โดยใจควำมตอนหนึ่งของกำรให้สัมภำษณ์คือ “เรำ
ก�ำลังมุ่งเน้นไปที่กำรพัฒนำโรงงำนรูปแบบใหม่ที่สร้ำงขึ้น
ควบคู่ไปกับพื้นที่เพำะปลูกอ้อยเพื่อเป็นกำรเสริมศักยภำพ
ของกันและกันให้ถึงจุดสูงสุด” น่ีเป็นถ้อยแถลงหลังจำก
ที่นำยคำร์ตำซัสมิตำเข้ำเยี่ยมชมโรงงำนผลิตน�้ำตำล PT 
Prima Alam Gemilang (PAG) ในหมู่บ้ำนวำตู-วำตู อ�ำเภอ
บอมบำนำทีท่ำงฝ่ังตะวนัออกเฉยีงใต้ของเกำะสลุำเวสี 

โรงงำนผลติน�ำ้ตำลในบอมบำนำมกี�ำลังกำรหบีอ้อยอยู่
ที ่12,000 ตันต่อวนับวกกับพืน้ทีเ่พำะปลูก 22,797 เฮกตำร์ 
จงึถอืเป็นโรงงำนผลติน�ำ้ตำลของนกัธรุกจิเอกชนขนำดใหญ่
ทีส่ดุในประเทศ โดยทำงรฐัมนตรกีระทรวงอตุสำหกรรมของ
อนิโดนเีซียได้ให้ควำมเหน็ต่อประเดน็นีว่้ำ “เรำขอช่ืนชมทำง
โรงงำนทีไ่ด้ร่วมมอืกบัประชำกรในท้องถ่ินเพือ่พฒันำคณุภำพ
ชีวิตและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ”

กระทรวงอุตสำหกรรมของอินโดนีเซียระบุว่ำก�ำลัง

“We are focusing on the development of 
new plants which are integrated with sugar cane 
plantations, hence they can be operated at full 
capacity,” Kartasasmita said after visiting the 
PT Prima Alam Gemilang (PAG) sugar plant in 
Watu-watu village, Bombana district, Southeast 
Sulawesi.

The sugar plant in Bombana has a pro-
duction capacity of 12 thousand tons of cane 
per day (TCD) and 22,797 hectares of nucleus 
plantation, which has made it the largest sugar 
factory owned by a local businessman. “We 
applaud PAG Bombana which has entered into 
a mutual partnership with local residents to  
improve their welfare and help revive the national 
economy,” he remarked.

According to the ministry, Indonesia’s 
sugar production has reached 2.2 million tons 
per year, while the annual demand stands at 5.8 
million tons. “Sugar is an essential good for the 
public, for direct consumption or as industry raw 
material, with demand continuing to increase in 
accordance with the growth of the population 
as well as the food and beverage industry,” the 
minister said.

State plantation holding company PT  
Perkebunan Nusantara III plans to expand 
sugarcane plantations and renovate mills in a 
bid to double production to 2 million tons of 
sugar a year by 2025, said President Director 
Mohammad Abdul Ghani. His comments come as 
the company is close to securing an agreement 
with creditors to restructure 45 trillion rupiah 
($3.08 billion) of debt.

The group’s white sugar output accounts 
for 40% of domestic production, and it hopes to 
reduce Indonesia’s imports as output increases 
and market share rises, Ghani said in an interview 
this week. It’s partnering with state forestry firm 
Perum Perhutani and small plantation holders 
to expand the plantation size to 300,000  
hectares from 60,000 hectares within five years. 
The expansion will include conversion of some 
rubber plantations, Ghani said.

The company has been selling sugar 
in the retail market to help the government  
stabilize prices. Indonesia has imported almost 

กำรผลิตน�้ำตำลในปัจจุบันของประเทศอยู่ท่ี 2.2 ล้ำนตัน
ต่อปี แต่ควำมต้องกำรบริโภคในประเทศอยู่ที่ 5.8 ล้ำน
ตัน ทำงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสำหกรรมได้ให้ควำมเห็นไว้
ว่ำ “น�ำ้ตำลคอืสนิค้ำจ�ำเป็นของประชำกรในประเทศเพือ่กำร
บริโภค และเป็นวัตถุดิบส�ำคัญของอุตสำหกรรมอำหำร ดัง
นั้นควำมต้องกำรบริโภคน�้ำตำลจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ไปตำมจ�ำนวนประชำกรและอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ือง
ดื่มที่ขยำยตัวขึ้น”.

the country also needs to expand the 
sugarcane plantations to limit imports.

A Vendor Weighs Sugar at A Market in Jakarta. Source: Bloomberg
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องค์กรบรหิำรจดักำรน�ำ้ตำล (SRA) ระบวุ่ำ 
ประเทศฟิลปิปินส์ซึง่เป็นผูส่้งออกน�ำ้ตำล

ทีม่คีวำมต่อเนือ่งและน่ำเชือ่ถอื ได้เป็นหนึง่ใน
ประเทศที่ถูกเลือกเพื่อส่งออกน�้ำตำล 7% ไป
ยงัประเทศสหรัฐอเมริกำ เพือ่ลดปรมิำณส่วน
เกินของสนิค้ำคงคลงั อกีทัง้ยงัมกีำรคำดกำรณ์
ว่ำน�้ำตำลในฤดูกำลผลิตปีหน้ำจะมีปริมำน
ถึง 2.19 ล้ำนเมตริกตัน อันเนื่องมำจำกกำร
ระบำดของ Covid-19 ทีท่�ำให้อุปสงค์ในท้องถ่ิน
ลดลง อีกทั้งยังเป็นกำรช่วยรักษำเสถียรภำพ
ของรำคำในประเทศ 

According to Sugar Regulatory  
Administration (SRA), the Philippines,  

which has been a consistent and reliable  
sugar exporter, is one of the select 
countries to allocate 7 percent of the 
next crop year’s projected 2.19 million 
metric tons (MMT) output for export to 
the United States in order to minimize 
high carry-over stocks, as pandemic 
lockdowns dampen local demand, and 
help stabilize prices.

Philippines’s Favorable Opportunity Seeking
Sugar Exports to US

ฟลิิปปินสเ์ลง็เหน็โอกำสดีสง่ออกน�ำ้ตำลไปยงัสหรฐัอเมรกิำ

In his report to Agriculture Secretary William 
Dar, SRA Administrator Hermenegildo Serafica 
said the agency is studying the possibility  
of exporting surplus sugar to the US to take 
advantage of Washington’s preferential rate.“We 
forecast that we will have excess sugar this crop 
year 2020-2021, which will need to be exported,  
and we expect to produce 2,190,190 million 
metric tons (MMT) of sugar for crop year 2020-
2022, higher than the previous year’s output of 
2,145,693 MMT” said Serafica.

A sugar crop year in the Philippines starts in 
September and ends in August of the following 
year. Earlier, local sugar producers urged the SRA 
to scrap sugar exports to the world market to 

Hermenegildo Serafica ผู้บริหำรองค์กรบริหำร
จัดกำรน�้ำตำล SRA ได้ส่งรำยงำนถึงนำย William Dar 
เลขำธิกำรกระทรวงเกษตร โดยมีข้อมูลระบุว่ำ หน่วยงำน

ensure that the country will have enough sugar 
during the current coronavirus disease 2019 
(Covid-19) pandemic.

Serafica, however, said maintaining a high 
stock inventory would only result to depressed 
local prices, especially now that sugar consumption  
and withdrawals from warehouses have slowed 
down. He pointed out that demand for sugar 
was greatly reduced as manufacturers of sugar- 
containing products have limited their operations. 
Also, most restaurants have limited or stopped 
operations.

“Export of domestic sugar will ease 
and help stabilize prices — at levels that are  
reasonably profitable to producers and fair to 
consumers,” the SRA chief added. For several 
years, the Philippines has not allocated sugar for  

non-US markets, while the US remains as the top  
destination of local sugar because of better prices 
compared to the world market.

President Pablo L. Lobregat, The Philippine 
Sugar Millers Association (PSMA) has outlined 
the country would enter the next crop year with 
a carry-over stock of about 678,460 metric tons  
(raw sugar equivalent). Unless this volume is brought  
down in crop year 2020-21, it shall be a perennial 
carry-over for the succeeding crop years.

Lobregat noted that the pandemic-induced 
restrictions on mass gatherings limit weddings, 
birthdays, and fiestas, wherein “huge quantities 
of sweetened products and beverages” are  
consumed. The PSMA chief added that demand 
from restaurants remained lackluster as customers 
are limited by social distancing and quarantine 
pass requirements. He pointed out, has resulted  
in “severe reduction in economic activities, 
particularly sales of sugar-based products.”

Meanwhile, the Confederation of Sugar 
Producers (Confed), among the biggest groups 
of sugar industry stakeholders in the country, is 
pushing for a 6-percent allocation for “A” and 
94 percent for “B” or domestic sugar to balance 
the country’s sugar supply.

Taking into account the estimated projection, 
Confed Chairman for Negros/Panay Chapter 
Nicolas Ledesma Jr. said that “a 6-percent ‘A’ 
allocation will amount to 131,000 MT. Add to 
that the 14,000 metric tons beginning stock 
balance we have for ‘A’ sugar, we will have 
enough allocation to the US market of about 
136,500 MT, which should balance out our supply 
considering that projected excess for the next 
crop is also about 48,000 MT for both raw and 
refined sugar.” With all programs in place we 
find it unnecessary to do ‘D’ or world sugar 
allocation,” Ledesma said, 

Adding Confed is also pushing that no 
sugar importation will happen in the coming year  
because “prevailing economic conditions will 
likely lead to a reduction of sugar consumption. 
The country has given an annual allocation of 
sugar export to the US market at a premium 
under a TRQ. TRQs allow countries to export 
specified quantities of a product, like sugar, to 
the US at a relatively low tariff.

จ�ำกัดกิจกรรมสถำนที่ที่มีกำรรวมตัวกัน เช่น งำนแต่งงำน 
งำนวันเกิด หรืองำนรื่นเริง ซึ่งมีกำรบริโภค “ผลิตภัณฑ์
จ�ำพวกเครื่องดื่มที่มีรสหวำนจ�ำนวนมำก” เขำยังเสริมอีก
ว่ำควำมต้องกำรซือ้ของผูบ้รโิภคตำมร้ำนอำหำรกย็งัคงลดลง
เนือ่งจำกกลุม่ลกูค้ำถกูจ�ำกดัด้วยกฎเกณฑ์ด้ำนกำรเว้นระยะ
ห่ำงทำงสงัคมและกำรกกัตัว เขำยังได้ชีใ้ห้เห็นถึงผลลัพธ์ว่ำ 
“กจิกรรมทำงเศรษฐกิจได้ถดถอยลงอย่ำงมำก เหน็ได้ชัดจำก
ยอดขำยสินค้ำที่มีน�้ำตำลเป็นส่วนผสม”

ในขณะเดียวกนัทำงสมำพนัธ์ผูผ้ลติน�ำ้ตำล (Confed) 
ซึง่เป็นกลุม่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในอุตสำหกรรมน�ำ้ตำลทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในประเทศ ก�ำลงัผลักดนักำรจดัสรรที ่6% ส�ำหรบัโควตำ 
A และ 94% ส�ำหรับโควตำ B หรือน�้ำตำลในประเทศเพื่อ
ปรับสมดุลอุปทำนอุตสำหกรรมน�้ำตำล 

นำย Nicolas Ledesma Jr. ประธำนสมำพันธ์ผู้ผลิต
น�้ำตำล (Confed) กล่ำวจำกกำรประมำณกำรณ์ว่ำ “6% 
ของกำรจัดสรรโควตำ A จะมีปริมำณ 131,000 เมตริกตัน
จำก 14,000 เมตริกตันเมื่อเริ่มต้นตรวจสอบสมดุลสต็อค

ส�ำหรับน�้ำตำล ซ่ึงเรำจะมีเพียงพอส�ำหรับกำรจัดสรรแก่
ตลำดสหรฐัอเมรกิำในปรมิำนที ่136,500 เมตริกตนั ท�ำให้
เกิดควำมสมดุลของอุปทำนเม่ือพิจำรณำแล้วว่ำส่วนเกิน
ที่คำดไว้ส�ำหรับกำรเพำะปลูกครั้งต่อไปจะอยู่ที่ประมำณ 
48,000 เมตรกิตันส�ำหรบัน�ำ้ตำลทรำยดบิและน�ำ้ตำลทรำย
ขำว “หำกเป็นไปตำมแผน เรำจะพบว่ำไม่มีควำมจ�ำเป็น
ใดๆที่ต้องท�ำกำรสร้ำงโควตำ D ขึ้นมำ หรือจัดสรรน�้ำตำล
ไปยังตลำดโลกอีก”

นอกจำกนีท้ำงสมำพนัธ์ผูผ้ลติน�ำ้ตำล ยงัช่วยผลกัดนั
ให้ไม่มีกำรน�ำเข้ำน�้ำตำลในปีหน้ำ เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจ
มแีนวโน้มทีจ่ะน�ำไปสูก่ำรลดกำรบรโิภคน�ำ้ตำลลง ท้ังนี ้ทำง
ประเทศได้จดัสรรกำรส่งออกน�ำ้ตำลไปยงัตลำดสหรฐัอเมรกิำ
ภำยใต้มำตรกำรโควตำอัตรำภำษีแบบพิเศษ (Tariff Rate 
Quota: TRQ) ซ่ึงจะช่วยให้ประเทศต่ำงๆ ส่งออกผลติภัณฑ์
ในปริมำณที่ก�ำหนดเฉกเช่นน�้ำตำลไปยังสหรัฐอเมริกำด้วย
ภำษีที่ค่อนข้ำงต�่ำ.ก�ำลงัศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรส่งออกน�ำ้ตำลส่วนเกนิไปยงั

สหรฐัอเมรกิำผ่ำนอตัรำภำษพิีเศษ (Preferential Rate) ของ
รฐัวอชงิตัน เขำกล่ำวว่ำ “มีน�ำ้ตำลส่วนเกนิจำกกำรเพำะปลกู 
ในปี 2020-2021 ท�ำให้เรำจ�ำเป็นต้องส่งออก โดยได้คำดกำรณ์ 
ว่ำจะผลิตน�้ำตำลได้ 2,190,190 เมตริกตัน ซึ่งจะสูงกว่ำปี
ก่อนหน้ำนี้ที่มีผลผลิตเพียง 2,145,693 เมตริกตัน”

ฤดูกำลเกบ็เกีย่วอ้อยในฟิลปิปินส์จะเริม่ในเดอืนกนัยำยน
และสิน้สดุในเดือนสงิหำคมของปีถดัไป ซึง่ก่อนหน้ำนีผู้้ผลติ
น�้ำตำลในท้องถิ่นได้ ขอให้ทำงองค์กรลดกำรส่งออกน�้ำตำล
สู่ตลำดโลกเพือ่ให้มีน�ำ้ตำลเพยีงพอในประเทศในช่วงทีม่โีรค 
Covid-19 ระบำดอยู่

อย่ำงไรก็ตำม นำย Serafica ได้กล่ำวว่ำกำรรักษำ
สินค้ำในคลังไว้มำกไปจะส่งผลให้รำคำในประเทศตกต�่ำลง 
โดยเฉพำะกำรชี้ให้เห็นว่ำกำรบริโภคน�้ำตำลและกำรน�ำ
สนิค้ำออกจำกคลงัได้ลดลง เขำให้ควำมเหน็ว่ำควำมต้องกำร
น�ำ้ตำลทีล่ดลงมำก เป็นผลมำจำกผูป้ระกอบกำรต่ำงๆทีต้่อง
ใช้น�้ำตำลเป็นส่วนผสมในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ก็ต้องจ�ำกัด
กำรท�ำงำนของธุรกิจลง อีกทั้งร้ำนอำหำรส่วนใหญ่ก็ยังถูก
ปิดชั่วครำวหรือหยุดท�ำกำรไป

นอกจำกนีเ้ขำยังได้กล่ำวเสรมิว่ำ “กำรส่งออกน�ำ้ตำลใน
ประเทศจะช่วยคลำยข้อกงัวลและรักษำเสถียรภำพของรำคำ
ได้ในระดับทีใ่ห้ผลก�ำไรแก่ผู้ผลติอย่ำงสมเหตสุมผลและเป็น
ธรรมต่อผูบ้รโิภค” ซึง่เป็นเวลำนำนแล้วทีฟิ่ลิปปินส์ไม่ได้จัดสรร
น�ำ้ตำลไปยงัตลำดนอกสหรฐัอเมรกิำ ในขณะทีส่หรฐัอเมรกิำ
ยังคงเป็นเป้ำหมำยอันดับต้นๆ ของน�้ำตำลในฟิลิปปินส์
เนื่องจำกรำคำที่ดีกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับตลำดโลก

นำย Pablo L. Lobregat ประธำนของสมำคมผู้ผลิต
น�้ำตำลแห่งฟิลิปปินส์ (PSMA) ได้ระบุว่ำ ปีกำรเพำะปลูก
หน้ำจะมีสินค้ำค้ำงสต็อคประมำณ 678,460 เมตริกตัน 
(เทียบเท่ำกับน�้ำตำลดิบ) เว้นแต่ว่ำปริมำณนี้จะถูกท�ำให้
ลดลงในปีกำรเพำะปลูก 2020-21 มันก็จะยังคงค้ำงไปยัง
ปีกำรเพำะปลูกต่อไป

เขำต้ังข้อสังเกตว่ำ ด้วยข้อห้ำมของโรคระบำดที่ได้
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ฤดกูำลหบีอ้อยซึง่จะเริม่ช่วงต้นปี 2020–2021  
ทำงอตุสำหกรรมน�ำ้ตำลดเูหมอืนจะมคีวำม

ตื่นตัวในกำรผลิตเอทำนอลมำกข้ึน โดยนำย 
Abinash Verma ผู้อ�ำนวยกำรทัว่ไปของสมำคม
โรงงำนน�้ำตำลอินเดีย (ISMA) ซึ่งสมำคม
อุตสำหกรรมที่เก่ำแก่ท่ีสุดในอินเดียและเป็น
หน่วยงำนระดบัสงูสดุของผูผ้ลติน�ำ้ตำลเอกชน
ในประเทศ ได้คำดกำรณ์ว่ำน�ำ้ตำลจะลดลง 1.5 
ล้ำนตัน เพื่อน�ำไปผลิตเอทำนอล ซึ่งสำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพน�้ำมันส่วนใหญ่ จะผลิตจำกกำก
น�ำ้ตำลแบบ B heavy นอกเหนอืไปจำกน�ำ้อ้อย
หรือน�้ำเชื่อม (Sugar syrup)

At the start of the 2020-21 sugarcane 
crushing season, the sugar industry 

in the country appears to be upbeat 
about production of ethanol. Abinash 
Verma, director general of Indian Sugar 
Mills Association (ISMA) - the oldest  
industrial association in India, the apex 
body of private sugar millers in the country  
- said they have predicted a dip of 15 
lakh tonnes of sugar for production of 
ethanol. Majority of the fuel additive 
is going to be manufactured from B 
heavy molasses besides cane juice or 
sugar syrup.

Indian Sugar Industry Bets Big on Ethanol in 2020-2021

อุตสำหกรรมน�้ำตำลของอินเดีย เดินหน้ำลงทุนตลำด 
เอทำนอลในปี 2020-2021

Since the last two years, the central government  
has been prompting sugar mills to diversify their 
operations from sugar to ethanol. Higher prices 
for ethanol made from sugar syrup or cane juice 
and from B heavy ethanol were announced as 
well as an interest subvention scheme for mills 
that desire to expand or install new distilleries. 
The Centre has put an ambitious target of 10 
per cent blending of ethanol by 2022 and the 
incentives to sugar mills may act as means to 
achieve it. Also, by reducing sugar production, 
the central government hopes to help mills clear 
their payment on time. Industry sources told The 

สองปีที่ผ่ำนมำ ทำงรัฐบำลกลำงได้กระตุ้นให้โรงงำน
น�ำ้ตำลเปลีย่นกำรด�ำเนนิงำนจำกกำรผลติน�ำ้ตำลไปเป็นเอทำ
นอล และได้มีกำรประกำศรำคำที่สูงขึ้นของเอทำนอลที่ผลิต
จำกน�้ำเชื่อมหรือน�้ำอ้อยและจำกกำกน�้ำตำลแบบ B heavy 

Indian Express that they expect a dip of about 
20 lakh tonne in sugar production as mills are 
expected to divert cane for production of the 
fuel additive.

Ethanol is 99 per cent plus pure alcohol, 
which is used for blending with petrol. Sugar mills 
produce the fuel additive by fermenting molasses 
which they derive during the production of sugar 
from cane juice. B heavy molasses is the name 
given to the brown sticky syrup from which only a 
portion of the total recoverable sugar is extracted,  
which results in a dip in sugar production.  
Mills can recover higher sugar production figures 
if the whole sugar content of the juice is extracted  
leaving only C molasses, which can also be 
fermented to produce ethanol but to a lesser 
extent than B heavy molasses. Since the last 
two seasons, the Centre has been incentivising 
production of ethanol from B heavy molasses 
as well as sugarcane juice or sugar syrup.

Verma exuded confidence that this year the 
industry would be able to produce 300-325 crore 
litre of ethanol. “With states like Maharashtra and 
Karnataka reporting normal crop, we expect the 
ethanol production to be normal in the range 
of 300-325 crore litre,” he said. The Centre 
has extended the interest subvention scheme, 
which, Verma said, would help in extension and 
construction of distilleries.

The subvention scheme, which was first 
launched in September 2018, had seen 326 proposals 
being submitted by sugar mills. Only 60 projects 
were sanctioned and 36 projects had seen loans 
being disbursed. Sugar mills especially those in 
Maharashtra whose balance sheet are intrinsically 
weak have had difficulties in raising loans from 
banks. As a way out, the Union government  
has allowed the tripartite agreements among 
mills, oil marketing companies (OMCs) and banks 
for such projects. In the last two years, Verma 
said, the ethanol manufacturing capacity in the 
country has increased from 270-275 crore litre 
to present 425 crore litre at present.

รวมถึงโครงกำรลดดอกเบี้ยส�ำหรับโรงงำนที่ต้องกำรขยำย
หรอืตดิตัง้เคร่ืองกลัน่ใหม่ ทำงศนูย์ได้ตัง้เป้ำไว้อย่ำงค่อนข้ำง
ท้ำทำยทีร้่อยละ 10 ในกำรผสมเอทำนอลภำยในปี พ.ศ. 2565 
และมองว่ำกำรสร้ำงแรงจูงใจกับโรงงำนน�้ำตำลจะหนทำงสู่
ควำมส�ำเร็จ นอกจำกนี ้ในกำรลดกำรผลติน�ำ้ตำลเองนัน้ทำง
รฐับำลกลำงหวงัว่ำจะช่วยให้โรงงำนสำมำรถช�ำระเงนิได้ตรง
เวลำ โดยแหล่งข่ำวในวงกำรอตุสำหกรรมได้บอกกบัสือ่ The 
Indian Express ว่ำ พวกเขำคำดว่ำกำรผลิตน�ำ้ตำลจะลดลง
ประมำณ 20 แสนตนั เนือ่งจำกโรงงำนจะเปลีย่นกำรใช้อ้อย
ไปในกำรผลิตสำรเติมแต่งเชื้อเพลิง (Fuel Additive)

เอทำนอลคือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99% ขึ้นไปในกำร
ใช้ผสมกับน�้ำมันเบนซิน โรงงำนน�้ำตำลจะผลิตสำรเติมแต่ง
น�ำ้มนัเชือ้เพลงิจำกกำรหมกักำกน�ำ้ตำลท่ีได้มำจำกกำรผลติ
น�ำ้ตำลด้วยน�ำ้อ้อย กำรผลติเอทำนอลนัน้จะส่งผลให้ปรมิำณ
น�ำ้ตำลลดลง แต่โรงงำนยงัสำมำรถมกีำรผลติน�ำ้ตำลเพิม่ขึน้
ได้ ทั้งนี้ กำกน�้ำตำลแบบ B heavy เป็นชื่อเรียกของเหลวที่
มลีกัษณะเหนยีวข้นสนี�ำ้ตำล อันเป็นผลพลอยได้จำกกำรหบี
สกดัน�ำ้ตำล ถ้ำปรมิำณน�ำ้ตำลสกดัจำกน�ำ้อ้อยทัง้หมดเหลอื
แต่เพียงกำกน�้ำตำลประเภท C ก็ยังสำมำรถน�ำไปหมักเพื่อ
ผลติเอทำนอลได้ แต่จะมปีริมำณน้อยกว่ำกำกน�ำ้ตำลแบบ B 
heavy โดยในสองฤดูกำลที่ผ่ำนมำ รัฐบำลได้มีกำรกระตุ้น 
กำรผลิตเอทำนอลจำกกำกน�้ำตำลแบบ B heavy น�้ำอ้อย
หรือน�้ำเชื่อมมำกขึ้น

นำย Verma ได้แสดงควำมมัน่ใจว่ำ ในปีนีอุ้ตสำหกรรม
จะสำมำรถผลิตเอทำนอลได้ 300-325 ล้ำนลติร เขำได้กล่ำวว่ำ 

“ในรัฐต่ำงๆ เช่น รัฐมหำรำษฏระและรัฐกรณำฏกะ ที่มีกำร
รำยงำนกำรเพำะปลกูปกต ิคำดว่ำจะสำมำรถผลติเอทำนอล 
ได้ตำมปกตทิี ่300-325 สบิล้ำนลติร”โดยทำงรฐับำลยังได้มี
โครงกำรลดดอกเบี้ย ซึ่งนำย Verma กล่ำวว่ำจะช่วยในกำร
ขยำยและก่อสร้ำงโรงกลั่น

โครงกำรลดดอกเบีย้ซึง่เปิดตวัตัง้แต่เดอืนกนัยำยน ปี 
พ.ศ. 2561 นั้นได้มีโรงงำนน�้ำตำลยื่นขอมำแล้ว 326 แห่ง 

มีเพียง 60 โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติและ 36 โครงกำรที่
เงินกู้ได้รับกำรช�ำระ ซึ่งโรงงำนน�้ำตำลโดยเฉพำะที่รัฐมหำ
รำษฏระ บัญชีงบดุลค่อนข้ำงอ่อนแอและมีปัญหำในกำรขอ
เพิม่เงนิกู้จำกธนำคำร เพือ่หำทำงออกนัน้ทำงรฐับำลสหภำพ 
(Union Government) ได้อนุญำตให้มกีำรท�ำข้อตกลงไตรภำคี
ระหว่ำงกลุม่บรษิทั Oil Marketing Companies (OMCs) และ
ธนำคำรเพื่อด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำว นำย Verma กล่ำวว่ำ
ในช่วงสองปีทีผ่่ำนมำ ก�ำลงักำรผลติเอทำนอลในประเทศเพิม่
ขึ้นจำก 270-275 ไปยัง 425 สิบล้ำนลิตรในปัจจุบัน.

คนงานในโรงงานน�้าตาล Morinda รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย ที่มา: Reuter
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SweeGen บริษัทสัญชำติสหรัฐอเมริกำซึ่ง
เป็นผู้ผลติสำรให้ควำมหวำนจำกหญ้ำหวำน 

(Stevia) ที่มีปริมำณแคลอรี่เป็นศูนย์เพื่อเป็น
วตัถุทดแทนกำรใช้น�ำ้ตำล เตรยีมรกุตลำดใหม่
อย่ำงประเทศจีนหลังจำกที่รัฐบำลประกำศใช้
แผนพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขในชื่อ ‘Healthy 
China 2030’ ซึง่ตัง้เป้ำจะลดกำรบรโิภคน�ำ้ตำล
ของประชำกรในประเทศให้เหลอืน้อยทีส่ดุ โดย
ต้องกำรลดตวัเลขกำรบรโิภคน�ำ้ตำลในประเทศ
ให้ได้อย่ำงน้อย 17% เมื่อเทียบกับในปี พ.ศ. 
2555 จงึมีกำรก�ำหนดให้ประชำชนชำวจนีหนึง่
คนต้องบริโภคน�้ำตำลในปริมำณที่ไม่เกิน 25 
กรัมต่อวันภำยในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งลดลงจำก
เดิมที่มีกำรก�ำหนดกำรบริโภคน�้ำตำลไว้ไม่ให้
เกิน 30 กรัมต่อวัน

Stevia firm SweeGen, a sugar reduction 
solutions company distribution of zero- 

calorie stevia sweeteners based USA, is 
eyeing China as a major new market due 
to the local government’s Healthy China 
2030 public health goal, which looks to 
significantly reduce sugar consumption 
in the country. The government aims to 
cut local sugar consumption by at least 

A Zero-Calorie Sugar Producer Eyeing Boom on Back  
of Government’s ‘Healthy China 2030’ Goal

ผู้ผลิตน�้ำตำลแคลอรี่ต�่ำ รับกระแสนโยบำยจีน  
“Healthy China 2030” คำดตีตลำดได้

Luca Giannone รองประธำนฝ่ำยขำยของสวเีจนได้ให้
สมัภำษณ์กบัสือ่ FoodNavigator-Asia ไว้ว่ำ “ปัจจบุนัชำวจนี
บริโภคน�ำ้ตำลเป็นปรมิำณ 15 ล้ำนตันต่อปี แต่คำดว่ำตัวเลข
น้ีจะต้องลดลงเพรำะรฐับำลจนีประกำศใช้นโยบำย ‘Healthy 
China 2030’ ซ่ึงกำรบงัคบัใช้ดังกล่ำวประกอบกับพฤตกิรรม
ของผู้บริโภคของชำวจีนส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนไปในแนวทำงรัก
สุขภำพ กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงของร่ำงกำย และกำร
ควบคมุน�ำ้หนกัมำกขึน้จะส่งผลในกำรเลอืกรบัประทำนขนม
และเคร่ืองดื่มของผู้บริโภค จำกกำรที่ผู้บริโภคชำวจีนส่วน
ใหญ่เปลี่ยนแนวทำงกำรรับประทำนมำเป็นแบบเน้นสุขภำพ
มำกขึ้นท�ำให้เรำเชื่อว่ำบริษัทผู้ผลิตสินค้ำพร้อมรับประทำน
หลำยๆ แห่งจะเริ่มหันมำลดปริมำณน�้ำตำลในสินค้ำของ
ตัวเองกันมำกขึ้นตำมกระแสนิยมทั่วโลก ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ควำมต้องกำรใช้วัตถุให้ควำมหวำนแทนน�้ำตำลอย่ำงเช่น
หญ้ำหวำนนั่นเอง 

โดยบรษัิทต้ังเป้ำจะส่งเสรมิลดกำรใช้น�ำ้ตำลและสำรให้
ควำมหวำนทดแทนซึง่สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของนโยบำยดงั
กล่ำว โดยระบุว่ำผลติภัณฑ์หญ้ำหวำนของบรษิทัสำมำรถน�ำ
มำใช้ทดแทนน�้ำตำล หรือสำรให้ควำมหวำนทดแทนน�้ำตำล
ประเภทอื่นๆ ได้ 100% ในกำรผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม
หลำยประเภท โดยได้ลงนำมควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของ
รฐับำลจนีอย่ำงสมำคมกำรค้ำขำยเชิงพำณชิย์ระหว่ำงประเทศ 
(CCFT) ซึ่งเป็นเจ้ำของบริษัทอุตสำหกรรมกำรค้ำน�้ำตำลที่
เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยน�้ำตำลและคู่ค้ำรำยใหญ่สุดแก่ธุรกิจต่ำงๆ 
ในประเทศจีนและต่ำงประเทศ 

ขณะน้ี เรำก�ำลังรอกำรอนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์หญ้ำ
หวำนที่มีชื่อว่ำ Reb M ในจีน ซึ่งถ้ำได้รับยืนยันก็จะถือเป็น
ควำมส�ำเร็จครั้งใหญ่เพรำะเรำมองว่ำกำรใช้สำรให้ควำม
หวำนจำกน�้ำตำลประเภทนี้จะเป็นกำรสร้ำงควำมสนใจให้
แก่ผู้ประกอบกำรในจีนและต้องกำรเข้ำมำร่วมธุรกิจกับเรำ
ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สูตรน�้ำตำลน้อยให้มีรสชำติที่ถูกใจ
ของผู้บริโภค”

SweeGen เป็นบริษัทแรกที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์หญ้ำ
หวำนที่ผลิตจำกกระบวนกำรแปรสภำพสสำรทำงชีวภำพ
ที่เป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของบริษัทและท�ำให้มีควำมแตก
ต่ำงจำกผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลำด นอกจำกประเทศจีนแล้ว 
บริษัทยังมุ่งเป้ำที่จะตีตลำดใหญ่ในประเทศแถบภูมิภำค
เอเชีย-แปซิฟิคอีกด้วย ส่วนส�ำหรับธุรกิจในประเทศจีนขณะ
นี้ ทำงบริษัทก�ำลังด�ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกับด้ำนกฎหมำย
เป็นหลักก่อน ดังที่ Giannone ให้สัมภำษณ์ไว้ว่ำ “เรำก�ำลัง
ทุ่มเทงบประมำณไปกับกำรเดินเรื่องขอค�ำอนุมัติต่ำงๆ ทำง
กฎหมำยเพื่อจัดต้ังธุรกิจในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพำะในประเทศใหญ่ๆ อย่ำงอินโดนีเซีย และนปีนี้เรำ
ได้รบักำรอนมุตัใิห้ด�ำเนนิธรุกจิแล้วทัง้ในประเทศออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ 

“ในอนำคตอนัใกล้น้ีเรำวำงแผนจะขำยธรุกจิไปทีป่ระเทศ
อินเดียด้วย เพรำะเม่ือดูจำกจ�ำนวนประชำกรกว่ำพันล้ำน
คนในประเทศแถบเอเชียใต้อย่ำงอนิเดยี ท�ำให้เรำเลง็เหน็ว่ำมี
โอกำสสงูมำกทีภ่ำครฐัจะใช้นโยบำยลดกำรบริโภคน�ำ้ตำลใน
ประเทศลงเช่นกัน” นอกจำกนี้ ทำงบริษัทยังมีแผนที่จะจัด
ตัง้ศนูย์ควำมร่วมมอืด้ำนอำหำรและเครือ่งดืม่ประจ�ำภมูภิำค
เอเชีย-แปซิฟิค ณ ประเทศสิงคโปร์ ภำยในระยะเวลำ 6-12 
เดือนข้ำงหน้ำนี้ เพื่อร่วมมือกับบรรดำบริษัทเจ้ำของธุรกิจ
และผูผ้ลิตอำหำรในกำรพัฒนำผลติภณัฑ์น�ำ้ตำลศนูย์แคลอรี่
จำกหญ้ำหวำน.

“At present, China consumes approximately 
15 million tons of sugar annually, but sugar intake 
is expected to decrease because of China’s 
‘Healthy China 2030’ initiative,” SweeGen Vice 
President of Sales Luca Giannone told Food 
Navigator-Asia. As a result of this initiative as 
well as evolving consumer trends, achieving good 
health, wellness and weight management are 
on the minds of most consumers in China when 
choosing their snacks and beverages. So with 
this ongoing consumption upgrade happening 

among the majority of consumers in China, we 
believe more and more local CPG brands will 
join the global trend of sugar reduction, calling 
for the need for alternatives such as stevia.

SweeGen aims to reduce sugar and artificial 
sweetener consumption, which is a major goal in 
the ‘Healthy China 2030’ objective - our stevia 
sweeteners can replace up to 100% of sugar, 
fructose or artificial sweeteners in many food and 
beverage applications. The firm has partnered 
with state-owned agency China Commercial 
Foreign Trade Group (CCFT), which owns the 
China Commerce Sugar Industry Co, one of the 
largest sugar distributors and trading partners 
both in China and internationally.

We are currently anticipating the approval 
of one of our stevia sweetener molecules Reb M 
in the country, which will be monumental as we 
foresee the arrival of this new natural sweetener 
will lead to the China market opening to collaborate  
with us on developing consumer preferred tastes 
in products with reduced sugar.”

SweeGen is the first to introduce scalable 
stevia sweeteners produced by this proprietary 
bioconversion process of bioconversion, which 
is unlike any other on the market. In addition to 
China, SweeGen also has its eye on several other 
major markets in the Asia Pacific region, and 
its strategy so far has to be to focus intensely 
on the regulatory aspects first. “We are heavily 
investing in regulatory approvals to set up in 
the South East Asia (SEA) market, especially in 
relevant countries like Indonesia. Just this year, 
we successfully achieved approvals in Australia, 
New Zealand and Singapore,” said Giannone.

“On the horizon, we will also expand to India. 
With a population of over one billion, we foresee 
great potential for sugar reduction in the South 
Asian region too.” The firm is also establishing 
an APAC food and beverage application center 
in APAC in Singapore within the next six to 12 
months, in hopes of working with food brands 
and manufacturers to create zero-sugar products 
using stevia.

17% compared to 2012 numbers – so the 
goal would be for Chinese consumers 
to be consuming not more than 25g of 
sugar per person by 2030, as compared 
to 30g previously.
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บังกลำเทศได้เริ่มใช้นโยบำยเพิ่มผลก�ำไร
ให้กับโรงงำนผลิตน�้ำตำลด้วยกำรพัฒนำ

เครือ่งจกัรให้มีควำมทนัสมยั และกำรสร้ำงรำย
ได้เสริม โดยจะไม่มีกำรสั่งปิดกิจกำรโรงงำน
ผลิตน�้ำตำลของภำครัฐหรือปลดพนักงำนออก
จำกโรงงำนแต่อย่ำงใด กำรเพิ่มรำยได้ให้กับ
โรงงำนผลิตน�้ำตำลนั้นจะเร่งใช้มำตรกำรผลิต
อ้อยสำยพนัธุค์ณุภำพ และกำรเพิม่ควำมหลำก
หลำยของผลติภณัฑ์ควบคูไ่ปกบักำรศกึษำวจิยั
เรื่องอ้อยให้ละเอียดมำกยิ่งขึ้น

Bangladesh Initiatives’ are being taken 
to make sugar mills profitable by mod-

ernising them and providing alternative 
income. The country will not close down 
the state-owned sugar mills, nor lay off 
the workers from the mill. To make the 
sugar mills profitable, the production 
of improved varieties of sugarcane, as 
well as product diversification initiatives, 
will be implemented expeditiously by 
intensifying sugarcane research

Bangladesh Actualizes Sugar Mills Modernizing  
to Meet Profitable

บังกลำเทศเดินเครื่องพัฒนำโรงงำนน�้ำตำล
เพ่ือเพ่ิมผลก�ำไร

Annual Development Programme (ADP) for 
the fiscal year 2020-21 “We have instead taken 
up the work of modernizing the sugar mills to 
make them profitable The present government 
commits to generating job as per the promises 
made in the election manifesto. We are working 
on a revival of the sugar mills that are running 
at losses and ensure to generate.” he said.

The minister said the creation of new 
jobs as per the election manifesto is a political  
commitment of the present government. The 
Ministry of Industry has been working from the 
beginning to implement it. There is no question 
of closing down any state-owned factory and 
making the workers jobless. 

To create new jobs in these factories, the 
old machinery is being replaced by modern one 
and trained manpower is being strengthened. 

Nurul Majid Mahmud Humayun รัฐมนตรีกระทรวง
อตุสำหกรรมของบังกลำเทศ ได้ขึน้บรรยำยในฐำนะอำคนัตกุะ
รับเชิญ ณ งำนสัมมนำแห่งหนึ่งเพื่อกล่ำวถึงภำพรวมควำม
คืบหน้ำของโครงกำรต่ำง ๆ ในแผนกำรพัฒนำประจ�ำปีของ
กระทรวงอตุสำหกรรมส�ำหรบัปีงบประมำณ 2020-2021 โดย
มีใจควำมว่ำ “พวกเรำได้เร่ิมพัฒนำโรงงำนผลิตน�้ำตำลเพ่ือ
เพิ่มผลก�ำไร โดยทำงรัฐบำลมุ่งมั่นที่จะสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ
ให้แก่ประชำชนตำมท่ีได้สัญญำไว้เมื่อตอนหำเสียงเลือกต้ัง 
พวกเรำก�ำลังเร่งฟื้นฟูกิจกำรของโรงงำนผลิตน�้ำตำลที่ก�ำลัง
ประสบภำวะขำดทนุให้พลกิกลบัมำสร้ำงก�ำไรได้อีกคร้ัง”

กำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้แก่ประชำชนตำมทีไ่ด้สัญญำ
ไว้เมือ่ตอนหำเสยีงเลอืกต้ังถอืเป็นภำรกจิทีส่�ำคญัของรฐับำล
ในขณะน้ี ซึง่ทำงรฐัมนตรอุีตสำหกรรมของบงักลำเทศเองกไ็ด้
ผลักดันเรื่องนี้มำตั้งแต่เร่ิมเข้ำรับต�ำแหน่ง ทั้งนี้ยังเป็นกำร
ปฏเิสธข่ำวลอืทีว่่ำจะมกีำรสัง่ปิดโรงงำนผลติน�ำ้ตำลของภำค
รัฐและท�ำให้พนักงำนตกงำน

เขำระบุว่ำ กำรสร้ำงงำนใหม่ให้เกิดข้ึนโรงงำนผลิต
น�ำ้ตำลหลำยแห่งจะต้องมีกำรน�ำเครือ่งจกัรรุน่ใหม่มำทดแทน
เครือ่งจกัรเดิมและเพ่ิมกำรฝึกอบรมบุคลำกรมำกขึน้ ซึง่จะส่ง
ผลให้รัฐวิสำหกิจต่ำง ๆ รวมทั้งโรงงำนผลิตน�้ำตำลในสังกัด
ของกระทรวงอตุสำหกรรมสำมำรถสร้ำงก�ำไรได้ในทีส่ดุ

นอกจำกน้ี เขำยังเสริมว่ำบรรดำเจ้ำพนักงำนและ
บคุลำกรของกระทรวงอตุสำหกรรม รวมไปถงึหน่วยงำนและ
องค์กรต่ำงๆ ในสงักดัได้ช่วยกนัผลกัดนัโครงกำรของกระทร
วงฯอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถภำยใต้มำตรกำรทำงสำธำรณสขุ
ในช่วงกำรระบำดของ Covid-19 และท�ำให้กำรด�ำเนินงำน
ของกระทรวงฯมีควำมคืบหน้ำด้วยดี

รัฐมนตรีอุตสำหกรรมของบังกลำเทศได้ก�ำกับดูแลให้
ผู้บริหำรโครงกำรมีกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมขอบเขตควำมรับ
ผิดชอบ และด�ำเนินงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ มุ่งมั่น และรัก
ประเทศชำติของตน นอกจำกนี้ ในงำนสัมมนำดังกล่ำวยัง

Bangladesh Minister Nurul Majid Mahmud 
Humayun was speaking as the chief guest at a 
meeting to review the implementation progress 
of projects included in the Ministry of Industries’ 

ได้มกีำรระบถุงึก�ำหนดกำรเปิดใช้งำนโกดงัเกบ็ปุย๋ ณ อ�ำเภอ
ปัญจะกำร์และอ�ำเภอชำไปนะวับกำณจ์ในเดือนตุลำคมหลัก
จำกที่กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 

นอกจำกน้ียงัได้มกีำรก่อสร้ำงโกดังเกบ็ปุย๋อกีหลำยแห่ง
ในพื้นที่ของสองอ�ำเภอตำมโครงกำร “กำรก่อสร้ำงโกดังเก็บ
ปุ๋ย 13 แห่งในพื้นที่ต่ำง ๆ ของประเทศเพื่อใช้ในกำรจัดเก็บ
และจัดจ�ำหน่ำยปุ๋ยทำงกำรเกษตร” ท้ังน้ีกำรก่อสร้ำงโกดัง
เก็บปุ๋ยอีก 11 แห่งที่เหลือจะแล้วเสร็จภำยในเดือนมิถุนำยน
ของปี พ.ศ. 2564  

ทำงกระทรวงอุตสำหกรรมจะก�ำลังเพิ่มกำรจ้ำงงำน
ด้วยกำรกลบัมำเปิดโรงงำนผลิตน�ำ้ตำลทีเ่คยปิดตวัลงในอดตี
ขึ้นใหม่  โดยเน้นย�้ำถึงกำรผลิตอ้อยสำยพันธุ์คุณภำพ และ
เสนอแนะให้เร่งสร้ำงผลก�ำไรแก่โรงงำนด้วยกำรผลิตเครื่อง
ดื่มส�ำหรับส่งออกในโรงงำนผลิตน�้ำตำลควบคู่ไปด้วย

KM Ali Azam เลขำธกิำรประจ�ำกระทรวงอตุสำหกรรม
เป็นประธำนของงำนสมัมนำในครัง้นี ้โดยได้กล่ำวภำยในงำน
ว่ำควรจะมกีำรจดัตัง้นคิมอตุสำหกรรมต่ำงๆ ให้สอดคล้องกบั
ควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของชมุชนในพ้ืนที ่อกีท้ังจะต้อง
มกีำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและบรกิำรจำกภำครัฐเพื่อให้
สำมำรถเปิดโรงงำนอตุสำหกรรมในพืน้ท่ีได้ เลขำธกิำรประจ�ำ
กระทรวงฯก�ำชับให้เจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริต มุ่ง
มัน่ และยดึหลกัควำมยติุธรรม โดยได้มกีำรอภิปรำยระหว่ำง
ข้ำรำชกำรอำวุโสประจ�ำกระทรวงฯ ผู้อ�ำนวยกำรของหน่วย
งำนและองค์กรในสังกัดของกระทรวงฯ ผ่ำนระบบออนไลน์.

Through this, efforts are being made to make the 
state-owned corporations, including the sugar 
mills under the ministry, profitable, he added.

Nurul Majid Mahmud Humayun further 
said the officials and employees of the Ministry 
of Industries and its affiliated departments and 
agencies have made a significant contribution in 
the implementation of the project in compliance 
with the health rules during the Covid-19 period. 
As a result, the activities of the ministry have 
gained momentum. 

He directed the project managers to continue 
their work in their respective areas and to fulfil 
their responsibilities with honesty, dedication 
and patriotism. It was informed at the meeting 
that the buffer godown in Panchagarh and 
Chapainawabganj districts will be inaugurated on  
October as the construction work has been completed.

In the meantime, buffer godowns have been 
constructed in the two districts under the project 
“Construction of 13 buffer godowns in different 
districts of the country to facilitate storage and 
distribution of fertilisers”. The construction of the 
remaining 11 buffer godowns will be completed 
in June 2021.

He said the industries ministry was working 
to expand employment by reopening closed 
mills. Emphasising the production of improved 
varieties of sugarcane, he suggested speeding 
up the work of making the factories profitable 
by producing export-oriented beverage products 
in the sugar mills.

The meeting was chaired by industries 
secretary KM Ali Azam who said industrial cities 
should be set up keeping in view the local needs 
and requirements and necessary infrastructure 
development and services should be ensured 
for the operation of industrial factories there. He 
urged the officers to perform their duties with 
honesty, devotion and fairness. Senior officials 
of the ministry and heads of various agencies 
and corporations under the ministry, and the 
directors of various projects were connected to 
the programme virtually.
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Ali El-Moselhy รัฐมนตรกีระทรวงกำรผลติ
และกำรค้ำภำยในประเทศอยีปิต์ ยนืยนัว่ำ 

สำมำรถผลติน�ำ้ตำลให้เพยีงพอต่อกำรบรโิภคใน
ประเทศได้ถึง 75% แล้ว โดยน�้ำตำลถือเป็น
หน่ึงในสนิค้ำโภคภณัฑ์ทีส่�ำคญัทีส่ดุของประเทศ 
ค�ำแถลงนีม้ขีึน้ภำยในพธิลีงนำมระหว่ำงบรษิทั 
Sugar and Integrated Industries Co. ซึง่อยู่
ในกลุม่ของบริษทัผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัอตุสำหกรรม
อำหำร กบัอกี 4 กลุม่พนัธมติรระหว่ำงประเทศ  
ได้แก่ CEGMAN BMA Maine Capital และ 
Ronald Berger โดยมเีป้ำหมำยร่วมกนัในกำร
พัฒนำเสริมสร้ำงควำมทันสมัย และกำรปรับ
โครงสร้ำงบริษัทขนำดใหญ่และบริษัทย่อยใน
ประเทศ

Ali El-Moselhy, Minister of Supply 
and Internal Trade confirmed that 

Egypt has reached 75% of self-sufficiency 
in sugar, as one of the most important 
strategic commodities. This came during  
the signing ceremony between the  
Sugar and Integrated Industries Co. of the 
Holding Company for Food Industries, 
and an international alliance consisting 
of 4 companies, including CEGMAN, 

Egypt’s Sugar Set Industry to Global Competition  
Surged 75% Self-Sufficiency

อียิปต์รุกแข่งขันในตลำดโลก ขยำยก�ำลังผลิตน�้ำตำล
สูงสุดถึง 75%

In a statement issued, he said that Egypt 
will reach self-sufficiency in sugar in the coming 
period, with the completion of new factories and 
developing existing ones. The minister emphasized 
that the aim of developing the sugar company 
is to place Egypt on the map of local, regional 
and international competition. He also stressed 
that no employee in the sugar industry would be 
laid off and would be trained according to the 
latest international experiences.

Earlier, Minister of Petroleum and Mineral 
Resources Tarek El Molla had announced that Egypt  
plans to reach self-sufficiency in petroleum products  
in 2023. He had pointed out that there are many 
factors contributing to gradually achieving self- 

sufficiency in petroleum products, such as operating  
new refineries and raising the efficiency of current 
facilities, rationalising consumption, expanding 
the national project to convert cars to work on 
natural gas, and improving the transport network.

Egypt produces around 2.5 million tonnes 
of sugar annually but needs 3.3 million tonnes. 
The source said, the demand is growing in 
Egypt due to population growth as two million  
Egyptians are added every. Therefore, Canal 
Sugar, a $1 billion joint venture between UAE and 
Egypt investors. It’s located in Minya Governorate 
of Egypt. The Egypt’s Canal Sugar will produce 
400,000 tonnes a year of white sugar when it 
starts production in the 2021 season. 

เขำกล่ำวไว้ในกำรแถลงข่ำวว่ำ อียปิต์ก�ำลงัจะสำมำรถ
ผลิตน�้ำตำลให้เพียงพอต่อกำรบริโภคในประเทศได้ในไม่ช้ำ 
เมือ่กำรก่อสร้ำงโรงงำนผลติน�ำ้ตำลแห่งใหม่ๆ และกำรบรูณะ
โรงงำนเดมิแล้วเสรจ็ลง โดยรัฐมนตรกีระทรวงกำรผลิตและ
กำรค้ำภำยในเน้นย�ำ้ว่ำ เป้ำหมำยของกำรพฒันำบรษิทัน�ำ้ตำล
ในอยีปิต์กค็อืกำรสร้ำงควำมสำมำรถให้แก่อยีปิต์ในกำรแข่งขนั
กบัตลำดในระดับประเทศ ระดับภมูภิำค และระดบัสำกล และ
จะไม่มีกำรปลดพนักงำนในอุตสำหกรรมน�้ำตำลออก พร้อม
ทั้งมีกำรฝึกอบรมทักษะให้ตำมมำตรฐำนระดับสำกล 

กอ่นหนำ้นี ้Tarek El Molla รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ปิโตรเลยีมและทรพัยำกรธรรมชำต ิได้ประกำศไว้ว่ำอยีปิต์มี
แผนในกำรผลติน�ำ้มนัปิโตรเลยีมให้เพยีงพอต่อกำรบริโภคใน
ประเทศได้ภำยในปี พ.ศ. 2566 โดยระบุว่ำ มีปัจจัยหลำย
ประกำรที่จะช่วยส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรผลิตน�้ำมัน
ปิโตรเลียมให้เพียงพอต่อกำรบริโภคในประเทศ เช่น กำร
ก่อสร้ำงโรงกลั่นใหม่และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตของ
โรงกลัน่ทีม่อียูเ่ดมิ กำรควบคมุปริมำณกำรบริโภคในประเทศ 
กำรผลักดันนโยบำยแห่งชำติว่ำด้วยกำรดัดแปลงรถยนต์ให้
ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊ำซธรรมชำติ และกำรปรับปรุงโครง
ข่ำยด้ำนกำรคมนำคม

ประเทศอียิปต์มีก�ำลังกำรผลิตน�้ำตำลอยู่ที่ 2.5 ล้ำน
ตันต่อปี แต่ควำมต้องกำรบริโภคในประเทศกลับอยู่ที่ 3.3 

ล้ำนตัน โดยแหล่งข่ำวระบุว่ำควำมต้องกำรบริโภคน�้ำตำล
ในอียิปต์ก�ำลังเพิ่มสูงขึ้นตำมจ�ำนวนประชำกรที่เติบโตรำว 
2 ล้ำนคน จึงส่งผลให้โครงกำร Canal Sugar ซึ่งเป็นกิจกำร
ร่วมทุนมูลค่ำ 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐระหว่ำงนักลงทุน
จำกสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์กับอียิปต์ ซึ่งจะเร่ิมเดินสำยกำร
ผลิตในปีหน้ำโดยตั้งเป้ำจะผลิตน�้ำตำลให้เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรบริโภคน�้ำตำลในประเทศจำกในปัจจุบัน โครงกำรนี้
ตั้งอยู่ในเขตปกครองมิเนียของอียิปต์ โดยทำงบริษัทจะผลิต
น�้ำตำลทรำยขำวในปริมำณ 400,000 ตันต่อปี และจะเริ่ม
เดินสำยกำรผลิตในปี พ.ศ. 2564

กำรเพำะปลูกน�้ำตำลจำกชูกำร์บีท (Sugar beet) จะ
เร่ิมต้นขึน้ในช่วงปลำยเดอืนตลุำคมเพือ่ให้สำมำรถเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตได้ในปี พ.ศ. 2564 และเมื่อผลผลิตทั้งหมดเจริญ
เติบโตเต็มที่แล้ว ก็จะน�ำชูกำร์บีทที่บริษัทเพำะปลูกเองไป
ใช้ในกำรผลิตน�้ำตำล ซึ่งถือเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของวัตถุดิบ
ในกำรผลิต ส่วนวัตถุดิบอีกคร่ึงหนึ่งจะมำจำกชูกำร์บีทของ
เกษตรกรในท้องถ่ิน เป้ำหมำยของโครงกำรมิเนียฝั่งตะวัน
ตกคือกำรสร้ำงโรงงำนผลิตน�้ำตำลจำกชูกำร์บีทขนำดใหญ่
ที่สุดในโลก และน�้ำตำลที่ผลิตได้จะน�ำไปวำงขำยในตลำด
ของประเทศอียิปต์ที่ก�ำลังประสบกับสภำวะกำรขำดแคลน
น�ำ้ตำลอยูใ่นขณะนี ้เป้ำหมำยของกำรผลติน�ำ้ตำลกค็อืตลำด
ในประเทศทีก่�ำลงัขำดแคลนน�ำ้ตำล นีจ่งึเป็นสำเหตทุีต้่องมุง่
เน้นกำรท�ำตลำดในประเทศเป็นหลักก่อน แต่ก็มีโอกำสที่
จะสำมำรถขยำยธุรกิจโดยกำรส่งออกน�้ำตำลไปยังประเทศ
เพื่อนบ้ำนได้เช่นกัน.

Planting will begin in late October for the 
2021 harvest. Once the project’s full agricultural 
capacity is reached, it will produce half of its 
sugar from the beets it grows, with the remainder  
provided by local farmers. The west Minya project 
aims to establish the world’s largest beet sugar 
plant and the sugar produced will be sold in 
the local Egyptian market, which faces a deficit. 
Production is aimed at the local market as there 
is a deficit in the country, so it makes sense to be 
in the local market. But there are good economic 
chances for export to neighboring countries.

The sugar processing plant is scheduled to start operating in 

the 1st quarter 2021

โรงงานน�้าตาลใหม่ก�าลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยจะเริ่มเปิดท�าการในไตรมาสเเรกของปี พ.ศ. 2564

BMA, Maine Capital, and Ronald Berger 
with the aim of developing, modernizing 
and restructuring the national company 
and its subsidiaries.
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AGTECH HELPS SUGARCANE GROWER
FACE COVID-19 CRISIS

เทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ 
ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยฝ่ำวิกฤติ Covid-19

อ้อยถอืเป็นพชืผลทำงกำรเกษตรทีส่�ำคัญของประเทศบรำซลิซึง่มีปรมิำณ
ค่อนข้ำงสงู (600 ล้ำนตนั) นอกจำกนี ้อ้อยยงัเป็นวตัถดุบิหลกัในกำรผลติเชือ้
เพลงิชวีภำพ โดยในบรำซลินัน้มกีำรใช้เอทำนอลคดิเป็น 47.5% ของเชือ้เพลงิ
รถยนต์ทั้งหมดในประเทศ ซึ่งอุตสำหกรรมเชื้อเพลิงนั้นได้รับผลกระทบอย่ำง
รุนแรงจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ที่ได้ฉุดรำคำของเอทำนอลและน�้ำมัน
ปิโตรเลียมทั่วโลกให้ด่ิงลงเหว เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจ�ำนวนมำกก�ำลังเดือด
ร้อน แต่ก็มีเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งที่สำมำรถสร้ำงผลก�ำไรโดยใช้เทคโนโลยี
กำรเกษตรแบบอัจฉริยะเข้ำมำช่วย ตัวอย่ำงเช่น  Eduardo Luis Botaro ผู้
เป็นเจ้ำของไร่ Fazenda Diamante ที่ได้มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงธุรกิจมำตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560

Eduardo กล่ำวว่ำ กำรน�ำจพีเีอสและระบบขบัเคลือ่นอตัโนมตัมิำช่วยในกำรเว้นระยะ
ห่ำง 1,5 เมตรของต้นอ้อยแต่ละแปลงแบบเท่ำกนัหมดท�ำให้ต้นทนุในกำรเพำะปลกูลดลงไป 
5 ถึง 10% และเขำยังบอกถึงข้อดีอีกหลำยเรื่อง เช่น กำรใช้เครื่องจักรเกษตรอย่ำงคุ้มค่ำ
มำกขึ้น ถอนวัชพืชได้หมดจดโดยไม่ต้องกลัวกำรงอกใหม่ และยังสำมำรถพ่นยำฆ่ำแมลง
ได้โดยไม่ท�ำให้ใบพืชเสียหำย

กำรลองปรับเปลี่ยนวิธีเล็กน้อยก็จะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยลงได้อย่ำงไม่น่ำเช่ือ และสร้ำง
ควำมแตกต่ำงได้มำกกว่ำทีค่ดิ ตำมที ่Eduardo อธบิำยไว้ว่ำ “กำรเพิม่ควำมคุม้ค่ำท�ำให้กำร
ลงทุนได้รับผลตอบแทนดี และในบำงฤดูนั้นเรำสำมำรถลดต้นทุนของกำรปลูกและกำรเก็บ
เกีย่วได้ อีกทัง้ยงัท�ำให้เรำไม่ต้องใช้สำรเคมมีำกเกนิควำมจ�ำเป็นอกีด้วย สิง่เหล่ำนีจ้ะช่วยลด
ค่ำใช้จ่ำยลงได้อย่ำงไม่น่ำเชื่อและสร้ำงควำมแตกต่ำงได้มำกกว่ำที่คิด”

จีพีเอสและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ประหยัดต้นทุนได้ 5 ถึง 10%

“เทคโนโลยีการเกษตรแบบอัจฉริยะกับการช่วย
บรรเทาราคาอ้อยและเอทานอลที่ลดลง”

ไร่ Fazenda Diamante หรือเรียกอีกชื่อว่ำ Diamond Farm ได้ใช้ระบบตรวจสอบ
กำรเพำะปลูกที่ชื่อ “Rex” ซึ่งมีกำรรวบรวมข้อมูลจำกรถเก็บเกี่ยวผ่ำนตัวช้ีวัดหลำยด้ำน 
เช่น อุณหภูมิ ควำมเร็ว รอบเครื่องยนต์ต่อนำที เส้นทำงและอื่นๆ โดยข้อมูลเหล่ำนี้จะถูก
ส่งไปยังสมำร์ทโฟนของ Eduardo ในทันที ท�ำให้เขำสำมำรถมองเห็นกำรท�ำงำนทั้งหมด
ได้ นอกจำกนี้ในไร่ยังมีสัญญำณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่รำว 90% ของไร่ด้วย 

เขำกล่ำวว่ำ “นี่เป็นระบบที่ส�ำคัญมำกเพรำะท�ำให้ผมมองเห็นและควบคุมกำรท�ำงำน
ทัง้หมดได้ ระบบนีม้ผีลอย่ำงมำกต่อคณุภำพของไร่เรำ แล้วกท็�ำให้เรำป้องกนัเครือ่งจกัรเสยี
หำยได้ด้วยกำรซ่อมบ�ำรุงตำมข้อมูลที่ได้รับ”

ท�าความรู้จัก REX หรือระบบตรวจสอบการเพาะปลูก

ความเร็วของรถเก็บเกี่ยวอ้อยคือสิ่งส�าคัญ

การเว้นระยะห่าง 1,5 เมตรของต้นอ้อยแต่ละแปลงแบบเท่ากนัหมดด้วยการใช้จพีเีอสและระบบขบัเคล่ือนอัตโนมัติ

ท�าให้ต้นทุนในการเพาะปลูกของเอดูอาร์โดลดลงไป 5 ถึง 10%

ครอบครัวของเขำเป็นเจ้ำของที่ดิน 1,400 เฮกตำร์ในเขตเทศบำลเมืองเดสคำลวำโด
ของรัฐเซำเปำลู โดยที่ดินกำรเกษตร 800 เฮกตำร์ ได้รับกำรบริหำรจัดกำรโดย “ระบบ
อัตโนมัติ” ที่มีกำรติดตั้งจีพีเอสและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไว้กับรถไถ รถปลูกอ้อย และ
รถเก็บเกี่ยว

เขำเล่ำว่ำ กำรปลูกอ้อยในลักษณะเรียงเป็นแถวขนำนกันอย่ำงมีระเบียบก็ท�ำให้มี
ประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้นในหลำยด้ำนทั้งกำรเก็บเกี่ยว กำรท�ำควำมสะอำดไร่ และกำรใช้
ยำปรำบศัตรูพืช

Eduardo ได้เน้นย�้ำถึงควำมส�ำคัญของควำมเร็วของรถเก็บเกี่ยวอ้อย เพรำะอ้อยนั้น
เป็นพืชมีหน่อ ถ้ำรถเก็บเก่ียวอ้อยใช้ควำมเร็วมำกเกินไปก็จะท�ำให้หน่อเสียหำยและต้น
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เอดูอำร์โดบอกว่ำกำรน�ำเทคโนโลยีกำรเกษตรแบบอัจฉริยะมำใช้ท�ำให้ธุรกิจมีภูมิ
ต้ำนทำนต่อควำมผันผวนของตลำด และท�ำให้ผลิตภัณฑ์ขำยได้รำคำดีขึ้นเพรำะคุณภำพที่
สูงขึ้น จึงท�ำให้ Eduardo มีควำมคิดที่จะลงทุนในด้ำนเทคโนโลยีต่อไปเรื่อยๆ โดยแผนต่อ
ไปคอืกำรน�ำโดรนมำใช้ส�ำหรบัตรวจดพูชืและพ่นละอองน�ำ้ เพือ่เป็นกำรยกระดบัให้ก้ำวทนั
ต่อโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว

การน�าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้งาน

Eduardo says that maintaining a perfect 1,5 meter of space between 
the rows with the help of GPS and autopilot, has led to a 5 to 10% decrease 

5 TO 10% DECREASE IN COSTS

The monitoring system called “Rex” collects data from the harvester regarding temperature, speed, 

rpm, route and others. This information is sent to Eduardos smartphone in real time. Photo: 

Eduardo Luis Botaro

Sugar cane harvest at Fazenda Diamante in Descalvado, Brazil. - Photo: Eduardo Luis Botaro

Sugar cane is Brazil’s main agricultural product 
in terms of volume (600 million tons). It’s also pivotal 
for the production of biofuel – ethanol accounts for 
47.5% of the fuel consumed by vehicles in Brazil. As a  
consequence, the sector has been strongly impacted by 
the COVID-19 pandemic, which has caused ethanol and 
petroleum prices to fall globally. Where a lot of sugar 
cane growers are struggling, others manage to keep 
their business profitable with the help of basic precision 
farming technologies. One of these growers is Eduardo 
Luis Botaro, owner of Fazenda Diamante, which has 
been improving its business structure since 2017.

“How Precision Farming Technology  
Compensates for Plummeting Ethanol and 
Sugar Cane Prices”

His family owns 1,400 ha in the municipality of Descalvado, São Paulo 
state, and covers 800 ha using “systematized procedures”, as Eduardo 
calls it. This includes tractors, planters and harvesters equipped with GPS 
and autopilot systems.

According to Eduardo, when the planting is done in perfect parallel 
rows, efficiency increases in several aspects, such as harvesting, cleaning 
the field and use of herbicides.

GPS AND AUTOPILOT SYSTEMS

REX MONITORING SYSTEM

He emphasizes the importance of the driving speed of the sugar 
cane harvester. A sugar cane plant has sprouts. If the harvester drives 
too fast, it could damage the sprouts and shorten the longevity of the 
plants. Some areas can yield a good harvest for until five seasons, so it’s 
important not to damage the plants.

“In areas where new sugar canes are planted, you must maintain a 
driving speed of 2 kilometers per hour in order to get 150 tons per hectare.  
In areas where there are older plants, you can increase the speed to 3 
kilometers per hour and harvest 80 tons. It all depends on the area you‘re 
in and on how old the plants are.”

Currently, ethanol prices have plummeted, and sugar cane growers 
are getting a lot less money for their product than they need. There are 
exceptions however, and one of them is Eduardo. “Our ATR levels (total 
recoverable sugars) have increased, and there is less straw in the harvest, 
which means we‘re getting a better price for our product. Obviously, 
they‘re not the prices we were hoping for earlier this year, but they are 
not that much lower than expected. In addition, we‘ve been able to reduce  
our production costs, which means our bottom line is good.”

DRIVING SPEED OF THE SUGAR CANE HARVESTER

Eduardo says precision farming technologies  
make his business more resilient to market  
fluctuations, and are helping him getting better 
prices for his product because the quality increases. 
Therefore he plans to keep investing in technology.  
Next on the list are drones, for crop scouting and 
crop spraying, which will help him rise above future  
storms.

DRONES

The Fazenda Diamante (Diamond Farm) has adopted a monitoring 
system called “Rex” which collects data from the harvester regarding 
several indexes such as temperature, speed, rpm, route and others. This 
information is sent to Eduardo´s smartphone in real time in order for him 
to be able to monitor the operation. Internet connectivity is available on 
around 90% of the farm property.

“This is very important because it allows me to monitor and control 
ongoing processes. It has quite a big impact on the quality of our entire 
operation. It also allows us to prevent machinery breakdowns by doing 
preventive maintenance,” says Eduardo.

อ้อยจะมีอำยุสั้นลง ต้นอ้อยในบำงบริเวณสำมำรถให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่องถึงห้ำ
ฤดูกำล จึงต้องพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรท�ำให้พืชเสียหำยในทุกกรณี ตำมที่เขำเล่ำไว้ว่ำ “ใน
บริเวณท่ีมีต้นอ้อยเพิ่งปลูกใหม่จะต้องใช้ควำมเร็ว 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในกำรเก็บเกี่ยว
อ้อยให้ได้ 150 ตันต่อพื้นที่เฮกตำร์ ส่วนในบริเวณที่ต้นอ้อยมีอำยุมำกแล้วจะสำมำรถเพิ่ม
ควำมเร็วเป็น 3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะท�ำให้เก็บเกี่ยวอ้อยได้ 80 ตัน ข้ึนอยู่กับแต่ละ
บริเวณและอำยุของต้นอ้อย”

รำคำเอทำนอลในปัจจุบนัลดลงต�ำ่เป็นประวตักิำรณ์ จงึท�ำให้เกษตรกรผูป้ลกูอ้อยมรีำย
ได้ไม่พอต่อควำมต้องกำร แต่กม็บีำงคนทีย่งัสำมำรถสร้ำงรำยได้ในระดบัทีน่่ำพอใจอย่ำงเช่น 
Eduardo นั่นเอง “อ้อยของเรำให้น�้ำตำลในปริมำณที่สูงขึ้น วัชพืชในไร่ก็ลดน้อยลง ท�ำให้
เรำอ้อยของเรำขำยได้รำคำดขีึน้ ถึงแม้จะไม่ได้มำกตำมทีต่ัง้เป้ำไว้ในช่วงต้นปี แต่กไ็ม่ต�ำ่กว่ำ
รำคำที่ยอมรับได้ พอลดต้นทุนได้ก็ท�ำให้มีรำยได้เหลือเพิ่มมำกขึ้น”

in costs for his entire operation. And he says there are more benefits. 
Machinery is being used more efficiently, straw can be removed with 
less risk of sprouting, and damaging the leaves while applying pesticides 
can be avoided.

It’s small improvements like these that improve your bottom line. 
They make all the difference “The increase in efficiency meant I earned 
my investment – and then some – back in one season, just because we 
were able to save costs during planting and harvesting and because 
we don’t use more chemicals than is absolutely necessary. It’s small 
improvements like these that improve your bottom line. They make all 
the difference,” says Eduardo.
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คำดกำรณ์แนวโน้มน�้ำตำลในตลำดโลก 

ในปี 2563-2564
Looking Ahead to Global Sugar Markets in 2020-2021

ผลผลิตน�้าตาลอาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 2563-2564

น�้ำ
ตำลเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ที่มีกำรผลิต บริโภค และจัด
จ�ำหน่ำยกันทั่วโลก เพรำะไม่ได้เป็นสินค้ำที่ใช้ภำยใน
ระดบัครวัเรอืนเพยีงอย่ำงเดียวเท่ำนัน้ แต่ยังมีกำรน�ำ

ไปประยกุต์ใช้ในอุตสำหกรรมหลำยประเภทอกีด้วย อนำคตของ
ตลำดน�้ำตำลมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกนับต้ังแต่ช่วงต้นปี
ที่ผ่ำนมำ ซึ่งบรรดำผู้ผลิตน�้ำตำลรำยใหญ่ของโลกคือประเทศ
บรำซิล อินเดีย และไทย นักวิเครำะห์ผู้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
อุตสำหกรรมน�้ำตำลยังมีควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงกันว่ำตลำด
น�ำ้ตำลในฤดกูำลนีจ้ะอยูใ่นสภำวะล้นหรอืขำดตลำด โดยสำเหตุ
ของควำมเห็นต่ำงนั้นอยู่ที่ปัจจัยอย่ำงกำรระบำดของโควิด-19 
ว่ำจะส่งผลให้กำรบริโภคลดน้อยลงหรือจะเป็นกำรผลักดันให้
ผู้ผลิตรำยใหญ่ที่สุดอย่ำงบรำซิลสำมำรถกอบโกยผลก�ำไรจำก
กำรผลิตน�้ำตำลเมื่อรำคำเอทำนอลลดต�่ำลง

ในช่วงคำบเกี่ยวระหว่ำงปี 2562 ถึง 2563 นั้น ปริมำณของกำรผลิตน�้ำตำลทั่วโลก
อยูท่ีป่ระมำณ 166.2 ล้ำนเมตรกิตัน เป็นผลมำจำกกำรทีป่ระเทศผู้ผลติรำยใหญ่ลดปรมิำณ
กำรผลติลงจำกปัญหำด้ำนสภำพอำกำศและกำรผลติเอทำนอลออกมำในปรมิำณทีเ่พิม่มำก
ขึ้น โดยปริมำณกำรผลิตน�้ำตำลของบรำซิลช่วงปี 2562-2563 นั้นถูกจ�ำกัดไว้ด้วยกำรเพิ่ม
ก�ำลังกำรผลิตเอทำนอล เพรำะเอทำนอลสำมำรถจ�ำหน่ำยได้ก�ำไรดีกว่ำ ฤดูกำลเพำะปลูก
ในพื้นที่ภำคกลำงตอนใต้ของบรำซิลช่วงปี 2562-2563 สิ้นสุดลงด้วยปริมำณผลผลิตอ้อย
คั้นจ�ำนวน 589 ล้ำนเมตริกตัน โดยที่น�้ำอ้อย 35% จำกจ�ำนวนนี้ถูกน�ำไปผลิตเป็นน�้ำตำล 
ส่วนที่เหลืออีก 65% ถูกน�ำไปผลิตเป็นเอทำนอล พืชที่ใช้ในกำรผลิตน�้ำตำลและเอทำนอล
ให้ผลผลิตเป็นเอทำนอลรำว 33,000 ล้ำนลิตรในช่วงปี 2562-2563 ซึ่งมีปริมำณเพิ่มขึ้น 
5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีที่แล้ว

ปัญหำสภำพอำกำศและพืน้ท่ีเพำะปลกูท่ีลดน้อยลงเป็นสำเหตุให้ผลผลติจำกผูผ้ลิตรำย
ใหญ่มปีรมิำณลดน้อยลง ภยัแล้งและภยัน�ำ้ท่วมอย่ำงรนุแรงท�ำให้ผลผลติจำกประเทศอนิเดยี 
สหภำพยุโรป และไทยลดลง ตัวเลขผลผลิตโดยประมำณอยู่ที่ 28.9 ล้ำนเมตริกตัน 17.2 
ล้ำนเมตริกตัน และ 8.2 ล้ำนเมตริกตันตำมล�ำดับเมื่อเทียบกับตัวเลขผลผลิตของฤดูกำล
ก่อน ซึ่งอยู่ที่ 34.3 ล้ำนเมตริกตัน 17.9 ล้ำนเมตริกตัน และ 14.5 ล้ำนเมตริกตันตำม
ล�ำดับ ในช่วงเริ่มต้นของฤดูกำลเพำะปลูกระหว่ำงปี 2562-2563 นั้น มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ

ตำมรำยงำนเกี่ยวกับสภำวะตลำดและกำรค้ำน�้ำตำลทั่วโลกของกระทรวงเกษตรแห่ง
สหรัฐอเมริกำนั้นได้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำผลผลิตน�้ำตำลในช่วงปี 2563-2564 จะเพิ่มสูงขึ้น
ไปถึง 188 ล้ำนเมตริกตัน ซึ่งเป็นปริมำณที่เพิ่มมำกขึ้น 21.8 ล้ำนเมตริกตันเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2562-2563 มีกำรท�ำนำยว่ำผลผลิตจำกประเทศบรำซิล อินเดีย 
และไทยจะฟื้นตัวกลับมำ โดยคำดว่ำผลผลิตน�้ำตำลในบรำซิลจะเพิ่มขึ้นไปถึง 39.5 ล้ำน
เมตรกิตนัจำกควำมต้องกำรของตลำดทีเ่ปลีย่นไปเพรำะมกีำรน�ำผลผลติจำกอ้อยมำแปรรูป
เป็นน�ำ้ตำลมำกกว่ำเอทำนอล รำคำน�ำ้มนัเบนซนิในปัจจุบันทีล่ดต�ำ่ลงท�ำให้อุตสำหกรรมเอ
ทำนอลซบเซำ จงึท�ำให้ผูผ้ลติเปลีย่นไปผลติน�ำ้ตำลแทนเอทำนอล ส่งผลให้สดัส่วนกำรผลิต
ของน�้ำตำลต่อเอทำนอลในปัจจุบันอยู่ที่ 46% และ 54% เมื่อเทียบกับตัวเลข 35% และ 
65% ของช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว

นำยสิรวิทุธิ์ เสยีมภกัดี รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรบริษทั ไทยชกูำร์ มิลเลอร์  
จ�ำกัด ได้ให้สัมภำษณ์ไว้ว่ำ “พื้นที่เพำะปลูกบำงแห่งได้รับน�้ำฝนมำกกว่ำปีที่แล้ว 20% 

รำคำน�้ำตำลจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจำกผลผลิตลดน้อยลง แต่ในควำมเป็นจริงแล้วรำคำน�้ำตำล
กลับดิ่งลงเกือบ 6% นับจำกต้นปีนี้ โดยมีสำเหตุมำจำกกำรระบำดของโควิด-19 ที่ส่งผลก
ระทบต่อตลำดสินค้ำโภคภัณฑ์ทั่วโลก

มีกำรคำดกำรณ์ว่ำในฤดูกำลหน้ำนั้น ผลผลิตน�้ำตำลทั่วโลกอำจจะมีต�่ำกว่ำควำม
ต้องกำรถงึ 1.1 ล้ำนตัน โดยเป็นกำรประมำณกำรณ์ของ Patricia Luis-Manso หวัหน้ำฝ่ำย
วิเครำะห์ตลำดกำรเกษตรและเชื้อเพลิงชีวภำพขององค์กร S&P Global Platts ซึ่งตัวเลขนี้
ใกล้เคียงกับกำรประมำณของ John Stansfield นักวิเครำะห์ช�ำนำญกำรของบริษัท Group 
Sopex ในขณะที่ทำงฝั่งของ Raissa Cury Pires da Silva หัวหน้ำฝ่ำยวิจัยตลำดน�้ำตำล
อเมริกำของบริษัท ED&F Man นั้นได้พยำกรณ์ว่ำทั่วโลกจะเจอกับสภำวะปริมำณน�้ำตำล
ล้นตลำดต่อเนื่องเป็นปีที่สอง 

องค์กร S&P Global Platts ระบุว่ำ ปริมำณกำรบริโภคน�้ำตำลทั่วโลกมีกำรลดลง
อยู่แล้วก่อนที่ไวรัสโควิด-19 จะแพร่ระบำด ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่ผู้บริโภคใส่ใจสุขภำพ
ของตัวเองกันมำกขึ้น ส่วนโรคระบำดนั้นท�ำให้ควำมต้องกำรน�้ำตำลของฤดูกำลที่แล้วลดลง 
2.5 ล้ำนตันเม่ือเทียบกบักำรประมำณกำรณ์ก่อนเกดิวิกฤติโควิด และคำดว่ำควำมต้องกำร
น�ำ้ตำลจะลดลงไปอกีเร่ือยๆ โดยยโุรปเป็นพืน้ท่ีหนึง่ซ่ึงควำมต้องกำรน�ำ้ตำลลดลงมำกทีส่ดุ 
โดยคำดว่ำควำมต้องกำรจะลดต�ำ่ลงถงึ 500,000 ตนั ซึง่เป็นตวัเลขทีม่ำกกว่ำกำรประมำณ
กำรณ์ของคณะกรรมำธิกำรยุโรป
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คาดการณ์การบริโภคน�า้ตาลจะเพิม่สงูขึน้ในปี 2563-2564
กระทรวงเกษตรแห่งสหรฐัอเมรกิำ คำดกำรณ์ว่ำ ปรมิำณกำรบรโิภคน�ำ้ตำลทัว่โลกจะ

เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2562-2563 ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น 6.2 ล้ำนเมตริกตัน และจะท�ำให้
ตัวเลขกำรบรโิภคน�้ำตำลทัว่โลกอยูท่ี่ 177 ล้ำนเมตริกตันเมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของ
ปี 2562-2563 โดยมกีำรท�ำนำยว่ำปรมิำณกำรบรโิภคจะค่อยๆ ฟ้ืนตวัเนือ่งจำกวกิฤตไิวรสั
โคโรนำทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของหลำยประเทศ คำดกนัว่ำปรมิำณกำรบรโิภคน�ำ้ตำล
ในประเทศอินเดีย รัสเซีย ปำกีสถำน และอียิปต์จะเพิ่มขึ้นรำว 28.5 ล้ำนเมตริกตัน 6.2 
ล้ำนเมตริกตัน 5.8 ล้ำนเมตรกิตนั และ 3.3 ล้ำนเมตรกิตัน ตำมล�ำดบั ส่วนตวัเลขปรมิำณ
กำรบริโภคน�้ำตำลในสหรัฐอเมริกำและเม็กซิโกคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอีกรำว 11.1 ล้ำน
เมตริกตัน และ 4.38 ล้ำนเมตริกตันตำมล�ำดับ ในขณะที่ปริมำณกำรบริโภคน�้ำตำลของ
จีน สหภำพยุโรป และบรำซิลคำดว่ำจะไม่เปลี่ยนแปลง

Sugar, a commodity produced, consumed 
and traded globally, is not only limited to 
households, but also widely used in industrial 

applications. The outlook for the sugar market 
has changed dramatically since the start of the 
year from the major producers - Brazil, India, 
and Thailand. Some of the industry’s prominent  
analysts are divided on whether the market will face  
a surplus or deficit in the season. The difference 
in opinion lies on how much the pandemic will 
slash consumption or prompt top producer Brazil 
to make more lucrative sugar at the expense of 
cheaper ethanol. 

In the 2019/20 season, global sugar production estimates stand 
at approximately 166.2 MMT, as major producing countries reduced 
output due to weather-related complications and increased ethanol 
output. Brazil’s sugar output in the 2019/20 season was limited, due 
to an increase in ethanol production, as ethanol is deemed profitable. 
Brazil’s Center-South ended the 2019/20 crop year with approximately 
589 MMT of sugarcane crush and approximately 35% was directed to 
sugar production, while 65% was diverted towards ethanol production. 
Sugar-ethanol plants produced approximately 33 billion liters of ethanol 
in the 2019/20 season, a 5.1% increase year on year.

Weather-related complications and reduced acreage resulted in lower 
yields from other major producers. Severe drought and wet conditions led 
to reduced output from India, EU, and Thailand as production estimates 
stood at approximately 28.9 MMT, 17.2 MMT, and 8.2 MMT respectively 
compared to the previous season where production estimates were 34.3 
MMT, 17.9 MMT, and 14.5 MMT respectively. As the 2019/20 season began, 
sugar prices were forecast to surge due to the decrease in output, but 
prices have since declined by nearly 6% since the beginning of 2020 as 
a result of the pandemic rattling the commodity markets

นอกจำกนี้ ก็มีกำรคำดกำรณ์ว่ำปริมำณกำรบริโภคน�้ำตำลในอินโดนีเซีย บังกลำเทศ 
มำเลเซีย เกำหลีใต้ แอลจีเรีย และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์จะเพิ่มสูงข้ึนในช่วงปี 2562-
2563 และกำรระบำดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทำน กิจกรรมค้ำขำย และ
เศรษฐกจิทัว่โลกต้องหยุดชะงกัเพรำะมำตรกำรจ�ำกดักำรเดินทำง ปัจจัยเหล่ำนีส่้งผลกระทบ
อย่ำงรุนแรงต่อควำมต้องกำรบริโภคน�้ำตำลทั่วโลกในช่วงปี 2562-2563 แต่อย่ำงไรก็ตำม 
รัฐบำลของประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกเร่ิมต้นที่จะผ่อนคลำยมำตรกำรปิดสถำนที่ และได้ริเริ่ม
นโยบำยฟ้ืนฟเูศรษฐกจิไปพร้อมกบักำรป้องกนักำรตดิเชือ้เพิม่เตมิในระลอกใหม่ ท่ำมกลำง
กำรปรับตัวเข้ำสู่ชีวิตตำมวิถีปกติใหม่ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำเศรษฐกิจทั่วโลกจะฟื้นตัว และเรำจะ
มีวิธีกำรรักษำโรคระบำดนี้ ซึ่งจะท�ำให้ปริมำณกำรบริโภคน�้ำตำลในช่วงปี 2563-2564 มี
แนวโน้มที่สดใสมำกขึ้น

พำยุฝนเมื่อช่วงต้นสัปดำห์เข้ำมำช่วยขจัดภัยแล้งที่เกิดต่อเน่ืองมำเป็นเวลำนำน เรียกว่ำ
น�้ำฝนเข้ำมำช่วยไว้แท้ๆ ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่ำฝนจะช่วยให้อ้อยโตเร็วมำกขึ้นหรือไม่” มีกำร
ประมำณกำรณ์ว่ำผลผลติน�ำ้ตำลของไทยจะเพ่ิมขึน้ไปถงึประมำณ 12.9 ล้ำนเมตรกิตนั โดย
มีสำเหตุจำกสภำพอำกำศที่เอื้ออ�ำนวย และคำดว่ำปริมำณฝนที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหำคมถึง
กันยำยนจะเข้ำมำช่วยฟื้นฟูพืชผลที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งก่อนหน้ำนี้ ท�ำให้ผลผลิต
ทำงกำรเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

นอกจำกน้ี กรมอตุุนิยมวทิยำของไทย ระบวุ่ำ ปรมิำณน�ำ้ฝนของประเทศในช่วงเดอืน
สงิหำคมถงึกนัยำยนมแีนวโน้มเพ่ิมมำกขึน้จำกระดบัฝนท่ีสูงกว่ำปีทีแ่ล้ว และมกีำรพยำกรณ์
ว่ำเมือ่ถงึเดอืนตลุำคมปรมิำณฝนกจ็ะเริม่ลดน้อยลงในพืน้ท่ีภำคเหนอืและภำคตะวนัออกเฉียง
เหนอืซึง่เป็นพ้ืนทีห่ลักส�ำหรับเพำะปลกูอ้อยของไทย มีกำรคำดกำรณ์ว่ำในปีนีจ้ะมปีรมิำณฝน
ตกมำกกว่ำปีทีแ่ล้ว แต่กย็งัเป็นปรมิำณทีต่�ำ่กว่ำค่ำเฉลีย่ในรอบ 30 ปีของประเทศไทย

เมือ่กลบัมำมองบรำซลิ ทีอ่ำจมีแนวโน้มจะผลติน�ำ้ตำลมำกกว่ำเอทำนอลในช่วงฤดกูำล
เก็บเกี่ยวระหว่ำงปี 2563-2564 จึงคำดว่ำผลผลิตน�้ำตำลของบรำซิลจะเพิ่มขึ้นอีกรำวๆ 9 
ล้ำนเมตรกิตนัเมือ่เทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกันของปีทีแ่ล้ว ซึง่อำจจะส่งผลให้มปีรมิำณน�ำ้ตำล
เกินตลำดโลกอยู่เป็นจ�ำนวน 5 ล้ำนเมตริกตันในช่วงปี 2563-2564 ที่ก�ำลังจะมำถึง ทั้งนี้
แม้ว่ำรำคำน�้ำมันและค่ำเงินเรียลบรำซิลที่ก�ำลังฟื้นตัวในช่วงปีนี้อำจจะท�ำให้รำคำน�้ำตำล
เพิ่มสูงขึ้นได้บ้ำง แต่ปริมำณน�้ำตำลที่คำดว่ำจะล้นตลำดก็จะไปกดดันรำคำของน�้ำตำลใน
ช่วงฤดูกำลหน้ำ ซึ่งในฤดูกำลนี้ โรงงำนผลิตน�้ำตำลในพื้นที่ภำคกลำงตอนใต้ของบรำซิลได้
เปลีย่นสดัส่วนกำรผลิตไปทีน่�ำ้ตำลเป็นหลกัเนือ่งจำกน�ำ้ตำลมรีำคำจ�ำหน่ำยสงูกว่ำ เอทำนอล 
อยู่พอสมควรและสร้ำงผลก�ำไรได้มำกกว่ำ นี่ถือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยำ่งมำกในรอบ
หลำยปีทีผ่่ำนมำ เพรำะจำกสภำวะน�ำ้ตำลล้นตลำดโลกเมือ่ไม่นำนมำนีท้�ำให้โรงงำนต่ำงๆ หนั
ไปผลติเอทำนอลมำกกว่ำน�ำ้ตำล โดยมสีดัส่วนกำรผลติน�ำ้ตำลต่อเอทำนอลอยูท่ี ่45.92% 
เมื่อเทียบกับตัวเลขของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 33.31% 

ทั้งนี้ Plinio Nastari หัวหน้ำนักวิเครำะห์ของบริษัท Datagro ซึ่งเป็นที่ปรึกษำด้ำน
น�้ำตำลและเอทำนอลคำดว่ำสภำพอำกำศที่รุนแรงของบรำซิลในช่วงไม่กี่เดือนท่ีผ่ำนมำจะ
ท�ำให้ผลผลิตอ้อยลดน้อยลง ท�ำให้ปริมำณน�้ำอ้อยและน�้ำตำลจะลดต�่ำลงในช่วงฤดูกำลถัด
ไปของปีหน้ำ มีกำรคำดกำรณ์ว่ำผลผลิตอ้อยในพื้นที่ภำคกลำงตอนใต้ของบรำซิลจะอยู่ที่ 
575 ล้ำนตันในช่วงเดือนเมษำยน ปี พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนำคม พ.ศ. 2565 เมื่อเทียบ
กับตัวเลขผลผลิต 596 ล้ำนตันในปัจจุบัน คำดว่ำโรงงำนน�้ำตำลในพื้นที่ภำคกลำงตอนใต้
ของบรำซิลจะมีผลผลิตน�้ำตำลอยู่ที่ 36 ล้ำนตันในช่วงปี พ.ศ. 2564-2565 เมื่อเทียบกับ
ตัวเลข 38 ล้ำนตันในปัจจุบัน 

เขำกล่ำวว่ำ “โรงงำนน�้ำตำลจะต้องเล่ือนก�ำหนดกำรหีบอ้อยในปีหน้ำออกไปก่อน
เพื่อรอให้ต้นอ้อยฟื้นตัวกลับมำ” ซึ่งเป็นกำรเน้นย�้ำถึงผลกระทบอันเหนือควำมคำดหมำย
ที่เกิดขึ้นจำกสภำพอำกำศของบรำซิลในปีนี้ที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อภำคกำรเกษตร แต่ปริมำณ
ผลผลิตที่ลดต�่ำลงเพียงเล็กน้อยก็น่ำจะยังท�ำให้โรงงำนน�้ำตำลสำมำรถท�ำก�ำไรได้ในฤดูกำล
ถดัไป เพรำะรำคำน�ำ้ตำลและเอทำนอลก�ำลงัอยูใ่นจุดทีใ่กล้ท�ำสถติใิหม่เมือ่คิดเป็นค่ำเงนิเรี
ยลบรำซิล จำกกำรที่รำคำของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำในตลำดหลักทรัพย์นิวยอร์กฟื้นตัวขึ้น
อย่ำงรวดเรว็ส่งผลให้โรงงำนผลติน�ำ้ตำลสำมำรถท�ำก�ำไรได้อย่ำงงดงำมจำกผลผลติทีม่กีำร
ท�ำสัญญำซื้อขำยไว้ล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง นักวิเครำะห์มองว่ำโรงงำนน�้ำตำลของ
บรำซลิซึง่เป็นผูผ้ลติน�ำ้ตำลรำยใหญ่ท่ีสดุของโลกจะสำมำรถสร้ำงรำยได้ในปรมิำณมหำศำล
ได้เป็นเวลำถึงสำมปีติดต่อกันหำกดูจำกสัญญำณชี้วัดในปัจจุบัน

ในส่วนของสมำคมโรงงำนผลติน�ำ้ตำลของอนิเดยี (ISMA) ระบวุ่ำ ผลผลติน�ำ้ตำลใน
ประเทศอินเดียจะเพิ่มขึ้นอีกรำวร้อยละ 31 ไปอยู่ที่ 31 ล้ำนตันในช่วงฤดูกำลตลำดของปี 
2563-2564 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนนี้เนื่องจำกปริมำณอ้อยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยฤดูกำลน�้ำตำลจะ
อยู่ในช่วงเดือนตุลำคมถึงกันยำยน ทำงสมำคมเอคำดกำรณ์ว่ำในช่วงฤดูกำลของปี 2563-
2564 นั้น ปริมำณผลผลิตน�้ำตำลในประเทศจะอยู่ที่ 33 ล้ำนตัน ซึ่งเป็นกำรค�ำนวณจำก
จ�ำนวนอ้อยทีจ่ะถกูหบีในโรงงำนน�ำ้ตำลของฤดกูำลนี ้แต่ทำงสมำคมโรงงำนผลติน�ำ้ตำลของ
อินเดียก็คำดว่ำกำรน�ำน�้ำอ้อยและกำกน�้ำตำลประเภทบีไปใช้ในกำรผลิตเอทำนอลจะท�ำให้
สญูเสียน�ำ้ตำลไป 2 ล้ำนตัน และผลผลิตน�ำ้ตำลโดยรวมจะคงเหลอือยู่ที ่31 ล้ำนตัน

ตัวเลขนี้ถือเป็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 13% จำกปีก่อนซึ่งมีปริมำณอยู่ที่ 27.4 ล้ำนตัน 
โดยมีปัจจัยหลักถึง 48% มำจำกพื้นที่เพำะปลูกอ้อยของรัฐมหำรำษฏระที่ขยำยตัวขึ้น 
นอกจำกนี้พื้นที่เพำะปลูกอ้อยในบริเวณอื่น ๆ  ของอินเดียก็มีกำรขยำยตัวเช่นเดียวกัน เช่น
ในรัฐกรณำฏกะและรฐัคชุรำต แต่พืน้ทีเ่พำะปลูกในรัฐอตุตรประเทศและทมิฬนำฑกูลบัลด
ลงเล็กน้อย ทั้งน้ีน�้ำฝนจำกมรสุมในเกือบทุกรัฐของอินเดียอยู่ในปริมำณมำก ระดับน�้ำใน
อ่ำงเก็บน�้ำหลำยแห่งก็เต็มเปี่ยม ท�ำให้คำดว่ำผลผลิตของอ้อยจะมีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้น 

อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณน�้ำตำลคงค้ำงจำกปีที่แล้วมีอยู่ถึง 10.6 ล้ำนตัน ซึ่งจะเป็น
จ�ำนวนทีม่ำกกว่ำควำมต้องกำรบรโิภคในประเทศถงึ 5.5 ล้ำนตนัส�ำหรบัช่วงหลำยเดอืนถดั
ไปก่อนที่จะถึงฤดูกำลจ�ำหน่ำยน�้ำตำลตำมท้องตลำด  โดยทำงสมำคมโรงงำนผลิตน�้ำตำล
ของอนิเดียได้ระบุไว้ว่ำ “ตำมทีเ่รำคำดกำรณ์ไว้ว่ำผลผลติน�ำ้ตำลของประเทศจะเพ่ิมสงูขึน้ใน
ช่วงปี 2562-2563 ท�ำให้อินเดียต้องส่งออกน�้ำตำลส่วนเกินออกไปให้ได้อีกรำวๆ 6 ล้ำน
ตันในช่วงเวลำดังกล่ำว”
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Sugar production in the 2020/21 season is forecast to increase to 
approximately 188 MMT, a 21.8 MMT increase compared to the 2019/20 
season, according to the USDA - Sugar: World Markets and Trade report. 
Production is forecast to recover from Brazil, India, and Thailand. Sugar 
production in Brazil is forecast to increase to approximately 39.5 MMT, 
due to a change in dynamic from sugar-ethanol plants. Low gasoline 
prices have negatively impacted the ethanol industry thus causing a shift 
in dynamic from ethanol to sugar production, leading to a 46% and 54% 
split compared to the 35% and 65% split last season.

Sirivuthi Siamphakdee, vice chairman of the Thai Sugar Millers Corp 
said that “Some regions have received as much as 20% more rainfall so 
far this year than a year earlier, said Heavy rains earlier this week ended a 
prolonged dry spell. We felt relieved by the rainfallNow we wait and see 
whether the rain would make canes grow faster.” he said in an interview. 
Thailand’s sugar output is forecast to increase to approximately 12.9 
MMT, due to favorable weather conditions. Increased precipitation in the 
month of August through to September is forecast to ease the pressure 
on the drought-hit crop, thus increasing prospects for a larger crop. 

More rain is in store for Thailand through August and September with 
the overall precipitation expected to be more than last year, according to 
the Thai Meteorological Department. Showers may begin to ease in the 
north and the main cane-growing northeastern region from October, it 
said. While the total rainfall this year is expected to be better than last 
year, it will still be below the nation’s 30-year average.

Now with Brazil set to see a stronger sugar mix in the 2020/21 harvest,  
sugar output from the region is estimated to increase by around 9mt YoY. 
As a result, the global sugar market is expected to return to a surplus of 
around 5mt in the upcoming 2020/21 marketing year. While recovering 
oil prices and BRL should provide some upside to sugar over the course 
of the year, this expected surplus should limit the upside to prices over 
the next season. Mills in CS Brazil have shifted their production mix 
significantly this season towards sugar, with sugar prices trading well 
above ethanol parity, and so sugar provides a better return than ethanol 

Global sugar consumption is forecast to increase in the 2020/21 
season by 6.2 MMT to approximately 177 MMT compared to the 2019/20 
season, according to data released by the USDA. Consumption is forecast 
to recover slowly, due to the impact of the coronavirus on economies of 
different countries. Sugar consumption is forecast to increase in India, 
Russia, Pakistan, and Egypt to approximately 28.5 MMT, 6.2 MMT, 5.8 MMT, 
and 3.3 MMT respectively. Consumption in the U.S and Mexico is forecast 
to increase slightly to 11.1 MMT and 4.38 MMT respectively. China, E.U, and 
Brazil’s consumption forecasts are projected to remain unchanged.

Indonesia, Bangladesh, Malaysia, South Korea, Algeria, and UAE are 
forecast to increase consumption in the 2020/21 season. The impact of 
the pandemic on disruptions in global supply chains, trade flows, and 
economies due to restrictions in movement has had a massive impact on 
global sugar demand in the 2019/20 season. Slowly, governments globally 
are easing lockdown measures and implementing strategies that will 
assist in economic recovery and strategies to prevent further infections  
or waves, as countries adjust to the new “normal”. The economies  
will recover and a solution will be found for the virus thus positively 
impacting demand in the 2020/21 season.

for mills. This has been a big shift from the trend we have seen in recent 
years. Over the past couple of seasons, given the global sugar surplus, 
mills had been maximizing ethanol over sugar. So far this season, the 
cumulative sugar mix stands at 45.92% compared to 33.31% at the same 
stage last year.

However, Datagro’s chief analyst Plinio Nastari expects adverse 
climate conditions in most of Brazil in recent months will hurt sugar 
cane development and lead to a smaller crush and sugar production in 
the new season next year, sugar and ethanol consultancy projected. The 
center-south cane crop to reach 575 million tonnes in the April 2021 to 
March 2022 season compared to 596 million tonnes in the current crop. 
Mills in Brazil’s center-south region are expected to produce 36 million 
tonnes of sugar in the 2021-22 season versus 38 million tonnes for the 
current crop

“Mills would probably have to postpone the crushing kick-off next 
year to allow more time for the cane to recover,” Nastari said, citing 
another expected result of the unfavorable weather in Brazil this year. 
The small production fall should not however prevent mills from having 
a positive year next season, as both sugar and ethanol prices in local 
currency are near record levels. Referring to the sharp recovery in  
benchmark New York futures that is allowing mills to hedge large volumes 
of future production at good profit margins. The analyst thinks mills in 
the world’s largest sugar producer will have three consecutive years of 
good revenues considering current indicators.

According to the Indian Sugar Mills Association (ISMA), India’s sugar 
production is estimated to increase by 13 per cent to 31 million tonnes 
in the 2020-21 marketing season starting this month, on likely higher  
availability of sugarcane, The sugar season runs from October to  
September. In its first advance estimates for the 2020-21 season, ISMA 
said it expected 330 lakh tonnes of sugar production based on total cane 
expected to be crushed by mills this season. However, it also expects that 
the diversion of cane juice and B-molasses to ethanol production will result 
in the loss of 20 lakh tonnes of sugar, ending up with 310 lakh tonnes.

This is 13% higher than last year’s production of 274 lakh tonnes, 
driven largely by a 48% increase in Maharashtra’s net cane plantation area. 
Among other major sugarcane-growing States, Karnataka and Gujarat have 
also seen some increase in crop area, although Uttar Pradesh and Tamil 
Nadu saw marginal decreases. Monsoon rainfall has been good in most 
States, and reservoirs are full, leading to high production expectations. 

However, the remaining sugar stock from the previous year is at 106 
lakh tonnes, which is 55 lakh tonnes more than the domestic requirement 
for the next few months before the new season’s sugar production becomes 
fully available in the market. “Since we expect much higher production in 
2020-21 SS, India will need to continue to export about 60 lakh tonnes of 
the surplus sugar out of the country during 2020-21 SS,” said ISMA.

Global sugar production is forecast to fall short of demand by 1.1 million 
tons next season, according to Patricia Luis-Manso, head of agriculture 
and biofuels analytics at S&P Global Platts. That’s similar to an estimate 
by John Stansfield, a veteran analyst at Group Sopex. For Raissa Cury 
Pires da Silva, head of Americas sugar research for trader ED&F Man, 
the world will face a second year of surplus. Global sugar consumption 
was already declining before the virus hit as health-conscious consumers  
cut back. The pandemic hurt demand by 2.5 million tons last season 
compared to the pre-Covid outlook and more is expected to come, 
according to Platts. Europe is one place where demand was particularly 
hit, with a potential reduction of as much as 500,000 tons, higher than 
the European Commission’s forecast.

PROJECTED INCREASE IN SUGAR PRODUCTION 
IN THE 2020/21 SEASON

CONSUMPTION FORECASTS HIGHER IN THE 
2020/21 SEASON
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อ้อยอินทรีย์ สู่น�้ำตำลออร์แกนิค ลดต้นทุน

เพิ่มมูลค่ำ สร้ำงรำยได้สู่เกษตรกรไร่อ้อย

From Organic Cane to Organic Sugar to Reduce Costs, 
Boost More Value & Income for Farm Owners

ประโยชน์ของเกษตรแปลงใหญ่อ้อยโรงงานอินทรีย์ 

กระแสกำรบริโภคอำหำรเพื่อสุขภำพ ไร้สำรพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับ
ควำมสนใจอย่ำงมำกจำกผูบ้รโิภคทัว่โลก เช่นเดยีวกบัผูผ้ลติน�ำ้ตำลชัน้น�ำของวงกำร
อุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลประเทศไทยอย่ำง “กลุ่มวังขนำย” ที่ได้ตระหนักถึง

ควำมต้องกำรของผู้บริโภค โดยหันมำส่งเสริม “เกษตรกรแปลงใหญ่อ้อยโรงงำนอินทรีย์” 
ในพื้นที่อ�ำเภอท่ำหลวง จังหวัดลพบุรี เพ่ือน�ำไปผลิตเป็นสินค้ำ “น�้ำตำลออร์แกนิค” ส่ง
ออกจ�ำหน่ำยทั้งในประเทศร้อยละ 75 และอีกร้อยละ 25 ส่งออกต่ำงประเทศ กำรันตีด้วย
รำงวัลมำตรฐำนระดับนำนำชำติ พร้อมทั้งสนับสนุนเกษตรกร เข้ำร่วมกับโรงงำนอ้อยและ
น�ำ้ตำลกลุม่วงัขนำยท�ำเกษตรพันธสญัญำ ปรบัเปลีย่นกำรท�ำอ้อยโรงงำนแบบใช้สำรเคมี มำ
เป็นกำรปลูกอ้อยแบบอินทรีย์

เพื่อพูดคุยถึง “แปลงใหญ่อ้อยโรงงำนอินทรีย์” ท่ีได้ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงดีเยี่ยม
จนถึงทกุวนันี ้ทำง Sugar Asia ได้รบัเกยีรตจิำก คณุเพชรชชูยั เพชรล�ำ้ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยไร่ 
โรงงำนอุตสำหกรรมน�ำ้ตำล ท.ีเอน็. กลุม่วงัขนำย เพือ่สมัภำษณ์ถึงกำรบรหิำรจดักำรในแปลง
ไร่อ้อยโรงงำนอนิทรย์ีจนกลำยมำเป็นพืชทีม่อีนำคตสดใสส�ำหรับเกษตรกรชำวไร่อ้อย เพรำะ
สำมำรถยกระดับรำยได้ หมดกังวลเรื่องต้นทุนเพำะปลูกสูง และปัญหำเรื่องสำรเคมีตกค้ำง
ในดิน ปลอดภัยและสุขภำพดีทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรชำวไร่อ้อย 

กำรท�ำเกษตรแปลงใหญ่อ้อยอินทรีย์ ส่งผลดีต่อสุขภำพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และที่
ส�ำคัญที่สุดยังดีต่อสิ่งแวดล้อม เพรำะสมำชิกในโครงกำรไม่มีกำรใช้สำรเคมีใส่ลงไปในดิน 
เมื่อฝนตกชะล้ำงหน้ำดินจึงไม่มีสำรเคมีไหลลงแม่น�้ำ ล�ำคลอง ไม่มีกำรเผำอ้อยก่อนตัด 

คุณเพชรชูชัย เพชรล�้า
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยไร่
โรงงำนอุตสำหกรรมน�้ำตำล ที.เอ็น. กลุ่มวังขนำย

Mr. Phetchchuchai Phetlum
Sugarcane Plantation Department Director, 
T.N. Sugar Industry Factory ,Wangkanai Group 

ไม่มีกำรเผำใบ หรือซำกอ้อยหลังกำรเก็บเกี่ยว ท�ำให้ไว้ตออ้อยได้นำนหลำยปี เพรำะก�ำไร
ของกำรท�ำไร่อ้อยมำจำกอ้อยตอ 

คุณเพชรชูชัย อธิบำยว่ำ ในขั้นตอนเพำะปลูกอ้อยโรงงำนอินทรีย์ เกษตรกรจะรวม
กลุ่มแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกัน  มีกำรช่วยเหลือกันภำยในกลุ่ม ตั้งแต่กำรเตรียมดิน 
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เตรียมพันธุ์อ้อย (สำมำรถยืมกันได้ และมีกำรใช้คืนในปีถัดไป) จัดสรรแรงงำน (สมำชิกมี
กำรช่วยเหลอืกนัภำยในกลุม่) กำรตดัอ้อย (รถตดัอ้อย) ตลอดจนกำรขนส่งอ้อยเข้ำโรงงำนฯ 
ท�ำให้กำรท�ำไร่อ้อยทันช่วงเวลำ เป็นกำรพึง่พำซึง่กนัและกนั หรอืเกดิกำรรวมกนัเพือ่ซือ้ปัจจัย
กำรผลติ และอปุกรณ์ทำงกำรเกษตร ซึง่มรีำคำถกูลงเพรำะซือ้เป็นจ�ำนวนมำก เป็นต้น  

ส่วนกำรลงทุน เกษตรกรส่วนใหญ่จะเพำะปลูกในพื้นท่ีของตนเอง ซึ่งค่ำใช้จ่ำยส่วน
มำก มกัเป็นค่ำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิในกำรไถเตรยีมดนิ และก�ำจัดวชัพชื ปุย๋อนิทรย์ีรำคำถกู และ
กำกน�ำ้ตำลมกัจะได้รับจำกโรงงำนฯ แต่เกษตรกรบำงคนกม็กีำรท�ำปุย๋น�ำ้หมกัใช้เอง หรอืรับ
เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสด และสำร พด. จำกหน่วยงำนรำชกำร (พด.2 กลุ่มจุลินทรีย์ ในกำร
ย่อยวัสดุเหลือใช้จำกกำรเกษตร)

ซึง่จำกกำรส�ำรวจของหน่วยงำนภำครฐั พบว่ำ เริม่ด�ำเนินกำรตัง้แต่ปี 2560 มสีมำชกิ
แปลงใหญ่ จ�ำนวน 30 รำย พื้นที่ทั้งหมด 1,770.08 ไร่ ผลผลิตรวม จ�ำนวน 16,178.53 
ตัน/ปี ปีเพำะปลูก 2562/63 เกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 6,385 บำท/
ไร่ (เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออำยุ 10 เดือน-1 ปี) ระยะเวลำเก็บเกี่ยว ช่วงเดือนธันวำคม-เมษำยน 
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 10-15 ตัน/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (ก�ำไร) 1,115 บำท/ไร่

ชูเทคโนโลยี ขับเคลื่อนการผลิตอ้อยโรงงานอินทรีย์ 

สร้างต้นแบบ “โมเดลแปลงใหญ่อ้อยอินทรีย์ลพบุรี”

กำรน�ำเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมใดๆ มำเพำะปลกูอ้อย คณุเพชรชชูยักล่ำวว่ำ “เรำเริม่
ต้นจำกกำรเตรยีมแปลง กำรไถระเบดิดนิดำน จดุประสงค์เพือ่ไว้ตออ้อยได้นำนหลำยปี กำร
ปลูกอ้อยให้มีระยะห่ำงระหว่ำงร่องเพื่อรองรับรถตัดอ้อย และกำรใช้เครื่องจักรกลขนำดเล็ก
เข้ำก�ำจดัวชัพชื เพรำะเดมิในพืน้ทีไ่ม่มกีำรไถระเบิดดินดำน และปลกูอ้อยร่องแคบประมำณ 
1.0-1.2 เมตร และควรมีกำรปลูกพืชปุ๋ยสดระหว่ำงร่องอ้อย เพื่อบ�ำรุงดินและควบคุมวัชพืช 
แทนกำรใช้สำรเคมีก�ำจัดวัชพืช และเน้นระบบกำรให้น�้ำในไร่อ้อย ด้วยกำรใช้พลังงำนแสง
อำทิตย์ ในกำรให้น�้ำเป็นพลังงำนทดแทนน�้ำมันและไฟฟ้ำ”

ทำงโรงงำนฯ มีกำรขับเคลื่อนกำรผลิตอ้อยอินทรีย์ โดยวิธีกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้
และนวัตกรรมใหม่ๆ แก่เกษตรกรชำวไร่อ้อยอย่ำงสม�่ำเสมอ ตั้งแต่จัดส่งชำวไร่อ้อยเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม  ศึกษำดูงำน และจัดอบรมที่โรงงำนฯ โดยมีกำรเชิญวิทยำกรจำกหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมรู้ รวมถึงกำรหำแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียต�่ำ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
หรือซื้ออุปกรณ์กำรเกษตรแบบผ่อนช�ำระ และมีเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมออกติดตำมตรวจเยี่ยม
แปลงทุกเดือน และมีกำรประชุมกลุ่มทุกๆ 3 เดือน เพื่อน�ำปัญหำและกำรแก้ไขปัญหำมำ
ถ่ำยทอดภำยในกลุ่ม โดยใช้สถำนที่ของโรงงำนฯเป็นที่จัดประชุม

ทำงกลุม่วงัขนำย มคีวำมตัง้ใจอยูแ่ล้วทีจ่ะเป็นต้นแบบแปลงใหญ่อ้อยอนิทรีย์ในอนำคต 
เพื่อให้องค์ควำมรู้และพื้นท่ีปลูกอ้อยอินทรีย์กระจำยเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้ำงต่อไป เป็นแหล่ง 
วัถตุดิบท่ีมีคุณภำพและไม่มีกำรท�ำลำยสิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกขึ้น เพื่อสุขภำพที่ดีของผู้ผลิต
และผู้บริโภค ส่งผลให้มีแผนขยำยพื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์เพื่อรองรับควำมต้องกำรของตลำด
อีกประมำณ 2,000 ไร่

“เรำต้องใช้เวลำอย่ำงน้อยไม่ต�ำ่กว่ำ 3 ปี ทีจ่ะปรบัเปลีย่นแปลงข้ำงเคยีงท่ีตดิกบัแปลง
อ้อยอนิทรย์ีของสมำชกิ  ให้หนัมำปลกูอ้อยอนิทรย์ี เพรำะว่ำแปลงทีป่รบัเปลีย่นจะต้องหยดุ
กำรใช้สำรเคมีไม่ต�่ำกว่ำ 36 เดือน ตำมข้อก�ำหนดของมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ระดับสำกล 
ทัง้นีเ้พ่ือสะดวกต่อกำรจัดกำรและปฏบิติักิจกรรมภำยในแปลงอ้อย” คุณเพชรชชูยั กล่ำว

ซึ่งจำกกำรส�ำรวจพบว่ำ เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มกว่ำร้อยละ 37 จำกกำรเพำะปลูก
อ้อยโรงงำนอินทรีย์แบบไร้สำรเคมี หมดปัญหำสำรพิษตกค้ำงในท่ีดิน กำรันตีผ่ำนกำร
รับรองมำตรฐำนต่ำงๆ ทั้งในไทยและต่ำงประเทศ รวมทั้งมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ 
1) มำตรฐำนของประชำคมเศรษฐกิจยุโรป 2) มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 3) มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ของประเทศญี่ปุ่น 4) มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
ของประเทศเกำหลี และ 5) มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ของประเทศแคนำดำ จึงเป็นเครื่อง 
กำรนัตแีละสร้ำงควำมมัน่ใจกบัผูค้้ำและผูบ้รโิภคได้ว่ำผลผลติอ้อยโรงงำนอนิทรย์ีของเกษตรกร
ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพสูง

ตอบรับกระแสบริโภคน�้าตาลออร์แกนิคมาแรง
ทุกวันนี้ ผู้คนมีควำมกังวลเป็นห่วงสุขภำพกันมำกขึ้น จำกกำรบริโภคอำหำรและใช้

ผลติผลจำกกำรเกษตร รองลงมำกค็อืผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม จำกปัจจบัุนท่ียงัมกีำรใช้สำร



www.sugar-asia.com

In the Hot Seat

25

“ ทำงกลุ่มวังขนำย มีควำมตั้งใจ 

อยู่แล้ว ที่จะเป็นต้นแบบแปลงใหญ่อ้อย

อินทรีย์ในอนำคต เพื่อให้องค์ควำมรู้ 

และพื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์กระจำย 

เพิ่มขึ้นเป็นวงกว้ำงต่อไป ”
คุณเพชรชูชัย กล่าว

ทิศทางบวกน�้าตาลออร์แกนิคในตลาดโลก

“มกีำรคำดกำรณ์ว่ำ แนวโน้มควำมต้องกำรน�ำ้ตำลออร์แกนคิในตลำดโลกขยำยตวัเพิม่
ขึ้นทุกปี โดยเฉพำะตลำดทำงยุโรป และอเมริกำเหนือ จำกปี 2019-2024 ในตอนแรกคำด
กำรณ์ว่ำ ควำมต้องกำรน�ำ้ตำลออร์แกนคิจะเพิม่ 16 % แต่เมือ่เกดิผลกระทบของ Covid-19 
คำดกำรณ์ว่ำควำมต้องกำรจะเพิ่มเพียง 14% ดังนั้นแนวโน้มกำรปลูกอ้อยอินทรีย์ ต้องเพิ่ม
ขึ้นเพื่อรองรับตำมควำมต้องกำรเหล่ำนั้น” คุณเพชรชูชัย กล่ำว

ในประเทศไทยเอง กม็โีรงงำนน�ำ้ตำลหลำยแห่งทีเ่ริม่สนใจปลูกอ้อยอินทรย์ีเพือ่ผลติน�ำ้
ตำลออร์แกนิค ทั้งนี้ แนวโน้มกำรขยำยพื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์ในไทยนั้น จะเพิ่มได้มำกน้อย
แค่ไหน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำงๆ อำทิเช่น ควำมรู้ควำมเข้ำใจของเกษตรกร เพรำะยังมีคนอีก
จ�ำนวนมำกทีย่งัคงเข้ำใจผดิเกีย่วกบักำรท�ำเกษตรอนิทรย์ี เช่น พืน้ทีป่ลกูต้องเป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่มี
สำรเคมตีัง้แต่แรกเริม่ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนเข้ำถงึหลักกำรเกษตรอนิทรีย์ท่ีจริงแล้วเป็นอย่ำงไร 
เพรำะปัญหำทีด่นิท�ำกนิของเกษตรกร บำงพืน้ทีเ่ป็นทีด่นิเช่ำ เกดิควำมไม่แน่นอนว่ำเจ้ำของ
ต้องกำรจะมำเอำคืนไปเมื่อไร ท�ำให้เกษตรกรเกิดควำมลังเล โอกำสที่จะท�ำก็ยำกขึ้น 

ในเร่ืองของแรงงำน กรณีเกษตรกรรำยเล็กต้องใช้แรงงำนตัดอ้อยสด ไม่มีเครื่องมือ
เครื่องจักร เกิดตัดอ้อยส่งไม่ทันตำมก�ำหนดหีบอ้อยอินทรีย์ ในส่วนนี้หำกมีแหล่งเงินทุน
รองรับ หรือสนับสนุนเครื่องจักรขนำดเล็ก ก็จะช่วยแก้ปัญหำในส่วนนี้ลงได้ และปัจจัยกำร
ผลิต เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ได้กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ มีขำยน้อยมำก ส่วนใหญ่จะ
เป็นปุย๋อนิทรย์ีทีไ่ม่ได้กำรรบัรองจำกหน่วยงำนรับรองมำตรฐำนเกษตรอนิทรย์ีมำกกว่ำ กำร
เข้ำถงึยำกเช่นนี ้ก็ท�ำให้เกษตรกรไม่สำมำรถหำปัจจยักำรผลติได้พอ จงึไม่อยำกท�ำต่อ 

คุณเพชรชูชัยกล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ ปัจจัยสุดท้ำยอย่ำงภัยธรรมชำติ เช่น เกิดภัยแล้งท�ำให้
ได้ผลผลิตอ้อยไม่ดี ปีหน้ำเกษตรกรอำจเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ทนแล้งอย่ำงมันส�ำปะหลัง
แทน ดังนั้น ถ้ำปัจจัยเหล่ำนี้ได้ถูกแก้ไข หรือได้รับกำรส่งเสริมให้ดีขึ้น กำรขยำยพื้นที่ปลูก
อ้อยอินทรีย์มีทิศทำงที่ดีขึ้นได้แน่นอน

The trend for green, healthy, toxic-free and environmentally- 
friendly food consumption is currently of interest among people  
worldwide as much as the leading cane and sugar manufacturer 

in Thailand like Wangkanai Group. Concerned with consumers’ needs, 
the company is promoting “vast cane farm agriculture for an organic 
industry” carried out at present in the area of Tha Luang district, Lopburi.  
The product gained from the activity will be the major ingredient of 
“organic sugar”, 75% of which is sold countrywide while 25% exported 
to overseas. Winning a lot of international standard prizes, the industry  
is willing to support Thai farmers. With cooperation of Wangkanai 
Group’s cane and sugar mills, it has recently launched an agreement 
to change chemically-dependent cane production to organic one.

To discuss about the great success of the “vast cane farm agriculture  
for organic industry” from then and now, Sugar Asia was honored 
by Mr. Phetchuchai Phetlum, the director of Cane Procurement  
Department, T.N. Wangkanai Co. Ltd.’s Sugar Industry, for an interview 
about management in a cane farm and administration of the organic 
industry that brighten the future of sugar cane for local farm owners. 
These methods could provide them with more income while dismiss 
their worries about high capital costs on growing cane and chemical 
residues in soil, resulting in products that are safe and healthy for both 
farmers and consumers.

BENEFITS OF VAST CANE FARM
AGRICULTURE FOR ORGANIC INDUSTRY

เคมอัีนตรำยกนัมำก ท�ำให้เป็นทีย่อมรบักนัว่ำ อำหำรทีป่ลอดภยัจำกสำรเคมทีีส่ดุ คืออำหำร
ที่ได้จำกกำรท�ำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีรำคำค่อนข้ำงสูงกว่ำผลผลิตจำกกำรเกษตรแบบปกติ ผู้
ที่มีฐำนะดีหรือพอจ่ำยได้จึงเต็มใจที่จะจ่ำยซื้อสินค้ำออร์แกนิค เพื่อสุขภำพในรำคำพรีเมียม 
เช่น ผู้บริโภคในอเมริกำ ยุโรป หรือบำงประเทศทำงเอเซีย แต่ประเทศท่ีตอบรับกระแส
น�้ำตำล ออร์แกนิคมำกที่สุด ตำมมูลค่ำตลำดโลกแบ่งตำมพื้นที่ คือ ยุโรป 39% (อังกฤษ 
เยอรมนั ฝรัง่เศส อิตำลี สเปน) รองลงมำ คอื อเมรกิำเหนอื (สหรัฐอเมรกิำ แคนำดำ) และ  
เอเซีย-แปซิฟิค (จีน ญี่ปุ่น เกำหลี สิงคโปร์)

“น�ำ้ตำลออร์แกนิคกเ็ช่นเดียวกบัสนิค้ำเกษตรอืน่ๆ ทีร่ำคำสงูกว่ำน�ำ้ตำลปกติ ปริมำณ
กำรขำยส�ำหรบักำรบริโภคส่วนบคุคลหรอืธรุกจิรำยย่อยจงึดไูม่มำก แต่ส�ำหรบัในอุตสำหกรรม
อำหำรในปัจจุบัน ผู้ผลิตมีกำรแข่งขันกันมำกในด้ำนอำหำรปลอดภัย อุตสำหกรรมอำหำร
ท่ีต้องใช้น�้ำตำลเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญ จึงหันมำใช้น�้ำตำลออร์แกนิคกันมำกข้ึน เช่น  
เบเกอรี่ ช็อคโกแลต เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ จำกนม ขนมหวำน ลูกกวำด ของขบเคี้ยว 
เป็นต้น” คุณเพชรชูชัย อธิบำย

The vast cane farm agriculture for organic industry is beneficial for 
manufacturers’ and consumers’ health, and, most importantly, environment  
since no chemical is added in the soil at all. When it rains, the rainwater 
washing the soil’s surface does not bring with it any chemical substances  
to rivers and canals. Moreover, there is neither burning cane before cut-
ting it nor burning its leaves or carcass after harvesting, so cane stumps, 
which are the primary source of profits in cane farming, can be left for 
several years.

In the process of planting cane for organic industry, Mr. Phetchuchai  
explained that local farmers would gather together to share knowledge 
and help one another, starting from soil and cane preparation (Both can 
be borrowed and returned in the following year.), workforce distribution 
(A group of farmers will help one another.), cane cutting (A harvester 
is used.) to sending harvested cane to a mill. All processes were inter- 
dependent and every farmer jointly purchased production materials and 
agricultural equipment. The purchase’s cost could be a lot cheaper because 
the farmers bought equipment in large amount. 
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Wangkanai Group is always determined to promote the vast organic 
cane farm as a future model to provide knowledge and expand more areas 
for the farm later as it serves as a quality raw material resource and prevents  
any more environmental destruction for the sake of manufacturers’  
and consumers’ health. This results in a plan to expand farmland to around 
2,000 Rai for organic cane cultivation to serve market needs.

“We need at least 3 years to change the land adjacent to the organic 
cane farm of our members so that the owners turn to plant organic cane. 
This period is recommendable because owners of the new farm must 
stop using chemical substances of no less than 36 months according to 
requirements of the international organic agricultural standard. Doing  
so will accommodate management and activities there,” added Mr. 
Phetchuchai.

Following a survey, local farmers earned over 37% income from 
non-chemical cane for organic industry. The product was certified by 
both national and international standards as well as organic agriculture 
one, namely 1) European Economic Community’s, 2) American Organic 
Agriculture’s, 3) Japanese Organic Agriculture’s, 4) Korean Organic  
Agriculture’s and 5) Canadian Organic Agriculture’s. Those guarantee 
and ensure sellers and consumers about high standard and quality of 
the cane product for organic industry.

CREATING A MODEL FOR VAST ORGANIC 
CANE FARM IN LOPBURI

FAVORABLE RESPONSES TO ORGANIC SUGAR  
CONSUMPTION

POSITIVE TRENDS FOR ORGANIC SUGAR 
IN WORLD MARKET

Nowadays, people are increasingly concerned with their health as it is 
evident from high favor of agriculture-based food and products followed 
by an environmental effect. As use of toxic chemical substances continues, 
safe food includes organic one made in organic farms. Although its price 
is rather higher than the one of products made from normal agriculture, 
those who can afford it, particularly people in the US, Europe or some 
Asian countries, are willing to buy it for their good health. The countries 

It is estimated that trends for organic sugar in the world market are 
increasing yearly, especially the market of Europe and North America. 
Initially, it was predicted that demands for organic sugar would increase up 
to 16% from 2019 to 2024, but the impact of Covid-19 slowed them down 
to only 14%. Consequently, cultivation of organic cane should increase to 
accommodate such demands,” said Mr. Phetchuchai.

In Thailand, a lot of sugar mills are interested in cultivating organic 
cane for organic sugar, but expansion of organic cane farms in the country  
relies on different factors, such as farmers’ understanding. As a lot of people  
still misunderstand about organic agriculture, farming areas must be 
initially free from chemical substances and everyone should be promoted 
to access the principles of organic agriculture. Moreover, some farmers 
have problems about their own farmland since it is rented, they are not 
sure when the land is returned to the owner. Such reluctance obstructs 
opportunities for organic agriculture.

Regarding workforce, in case individual farmers require people to 
cut sugarcane and do not have any machines, resulting in late transfer to 
a sugar mill, the problem will be solved by sufficient financial support or 
modern machines. In addition, production factors like certified organic 
fertilizer are still rare while uncertified ones are easier to acquire. Such 
difficulty makes local farmers give up their effort.

Concerned with the problem, Mr. Phetchuchai concluded that 
some natural disasters, such as drought which 
affects low amount of cane, can make farmers 
change their decision to cultivate other kinds of 
crop like cassava as it can grow well in hot and dry 
areas. As a result, should all the above-mentioned  
problems be solved or improved, expansion of area 
for organic cane cultivation will be certainly possible.

Regarding using technology or innovations to plant sugarcane,  
Mr. Phetchuchai said, “We started from preparing a farming plot, plowing 
of subsoil to leave cane stumps for several years, keeping some space 
between soil furrows when planting cane to facilitate harvesters and using 
small machines to get rid of weeds because the area never underwent 
subsoil plowing before. The space between soil furrows should be around 
1.0-1.2 meters. Other plants for fresh manure should be planted between 
the furrows, too, to maintain soil quality and control some weed instead of 
using chemical substances to rid it. Solar energy was introduced instead 
of fuel and electricity for irrigation in cane farms.”

Wangkanai is at present promoting production of organic cane by 
encouraging latest knowledge and innovations to local farm owners. For 
instance, a training was provided for them besides a field visit and on-site 
workshops in which resource persons from concerned agencies were 
invited to provide useful knowledge. Resources of low-interest loan are 
procured to be used as working capital or purchase agricultural equipment 
on installment payment. Also, officials will visit farmland every month and 
a 3-month group meeting is organized at the sugar mill to raise some 
problems and share them among group members.

PROMOTING TECHNOLOGY TO MOBILIZE CANE 
FOR ORGANIC INDUSTRY PRODUCTION

In terms of investment, most farmers usually do plantation in their 
own farm. The majority of expenses often include fuel for soil ploughing 
and preparation and weed eradication whereas cheap organic fertilizer 
and molasses can be obtained directly from a factory. Some farmers 
make organic liquid fertilizer by themselves or receive seeds, fertilizer 
and chemical substances called LDD 2 (Some microbial activators to 
decompose leftover materials from agriculture) from public organizations. 

According to a survey done by public organizations, the above- 
mentioned activity has started since 2017 with 30 members from a total 
of large plots of farmland of 1,770.08 Rai which yield overall products of 
16,178.53 tons per year. In the cultivation year 2019/2020, Thai farmers had 
average capital costs from production to harvest of 6,385 Baht per Rai 
(When plants yield crops at the age of 10 months to 1 year). The harvesting 
period between December and April saw average products of 10-15 tons 
per Rai, of which the average net income (profits) is 1,115 Baht per Rai.

with the highest responses to organic sugar, however, are in Europe 
(39%), namely England, Germany, France, Italy and Spain, followed by 
the US and Canada and in Asia and the Pacific, such as China, Japan, 
South Korea and Singapore.

“Similar to other agricultural products whose prices are higher 
than normal sugar’s, organic sugar does not see high selling amount for 
individuals or small business. However, in terms of current food industry,  
manufacturers are very competitive for safe food, so food industry 
which depends mainly on sugar like bakery, chocolate, beverages, dairy 
products, sweets, candies and snacks, is turning to more organic one,” 
explained Mr. Phetchuchai.
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แก้ปัญหำกำรส่งก�ำลังในโรงน�้ำตำล

ให้เคร่ืองจกัรท�ำงำนได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ

สำยพำนมนัหย่อนมำก เกนิกว่ำท่ีจะแก้ไขได้ มนัต้อง
เปลีย่นแก้ไขกลำงหบี ท�ำให้ต้องใช้เวลำในกำรเปล่ียน
เยอะ และส่งผลต่อกำรผลติทีต้่องหยดุกลำงคนั

ปัญหาที่พบ?

ควำมยำวของสำยพำนแต่ละลอต “ไม่เท่ำกัน” พอ
เอำไปเปลีย่นใช้งำน มนัไม่สำมำรถท�ำให้ตัง้สำยพำน
ได้ตึงเท่ำกันทุกเส้น บำงทีสำยพำนมีกำรพลิก ต้อง
เสยีเวลำในกำรพลิกกลับและต้ังควำมตึงซ�ำ้อกีท ีพอ
ปรบัมเูล่ย์ตวัใหญ่กต้็องไปปรับตวัใบมดีตดัอ้อยอกีที 
ซึง่แต่ละครัง้มนัยุง่ยำกในกำรแก้ไขปัญหำ ท�ำให้ต้อง
เลือกใช้สำยพำนที่มีคุณภำพและสำยพำนมีขนำด
เท่ำกันทุกเส้น

ปัญหาที่พบเรื่องของความยาว
สายพาน?

BELT LENGTH PROBLEM
In each lot order belt length are not equal. 

it’s hard to  keep a tension “equal”. If belt slip, 

it need time to fix and set a tension again.

Q

Q

Solutions for Power Transmission Problem 
with OPTIBELT
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After using Optibelt, We don’t need to worry 

about this problem and less maintenance. We 

suggest every Sugar mill should try Optibelt. 

ถ้ำสำยพำนเกดิเสยีในช่วงนอกฤดูกำลซ่อมแซม มนั
ต้องใช้เวลำอย่ำงต�่ำ 1-2 ชั่วโมง ในกำรซ่อมบ�ำรุง 
ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อกำรหีบอ้อย ยิ่งถ้ำสำยพำน
ไม่มีคุณภำพแล้วเกิดหย่อน ท�ำให้เครื่องมันหมุนฟรี 
และไม่สำมำรถส่งก�ำลังได้อย่ำงเต็มประสทิธภิำพ ซึง่
มนัส่งผลกระทบต่อหบีอ้อยทีก่ำรผลติจะหำยไปเกือบ 
2000 ตนั โดยเครือ่งส่งก�ำลงัไปใบมดีตดัอ้อย ถ้ำต้อง 
หยดุกำรตัดกจ็ะส่งผลไปยงัส่วนอ่ืนๆ ท�ำให้ต้องหยดุ
กำรผลติในแผนกลกูหบีทัง้หมด ใครทีห่ยดุซ่อมบ�ำรุง
ก็จะเสียเปรียบในเรื่องของผลผลิตที่ได้

ผลกระทบจากปัญหา?

MOST OF THE PROBLEM IS ABOUT 
BELT LENGTH AND TENSION

Most of the problem is about Belt Length and 

tension, We need to stop and repair when belt  

turn inside out and need to reset a tension again.  

If we find out this problem out of the repair season,  

it will need more than 1-2 hrs.to fix this issue. This 

stop will lost more than 2,000 Tons of canes.

EXTREME POWER CO.,LTD. 53 Soi Ngamwongwan 8, Bangkhen, Muang Nonthaburi , Nonthaburi 11000

086-351-3495 , 090-984-1197          info@extremepower.co.t          @extremepower

Q

อยำกแนะน�ำให้เพื่อนๆท่ีอยู่โรงงำนน�้ำตำลอ่ืนๆ ได้
ลองใช้งำนสำยพำนคุณภำพ และคุ้มรำคำ จำก 
“Optibelt” 

OPTIBELT สายพานคุณภาพท่ีโรงงานน�้าตาลเลือกใช้

มกีำรแก้ปัญหำโดยกำรเปลีย่นสำยพำนมำหลำยยีห้่อ 
แล้ว ลองผดิลองถกูมำเยอะ จนได้มำพบกบั “Optibelt”  
ที่ช่วยให้ปัญหำกำรหีบลดลง และท�ำให้กำรหยุด
เปลี่ยนซ่อมบ�ำรุงหมดไป และท�ำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ตัวช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่อง
สายพาน?

Q

หลังได้ลองใช้งำนแล้วดีจริงๆ หมดปัญหำในกำร
ซ่อมแซมระหว่ำงกลำงหีบ ลดปัญหำกำรหยุดหีบ 
ไม่ต้องปรับแต่งสำยพำนให้เท่ำกัน เพรำะทุกเส้นมี 
ควำมยำวทีเ่ท่ำกนัท�ำให้ควำมตงึของสำยพำนเท่ำกนั

ความรูส้กึหลงัได้ลองใช้สายพาน
จาก Optibelt?

Q



www.sugar-asia.com30

Special Insight

รถตัดอ้อย Austoft ข่วยแก้ปัญหำ 
ควำมขำดแคลนแรงงำนในประเทศอนิโดนเีซยี

Austoft Cane Harvesters Solve Labour  
Shortage Issues in Indonesia

ปัญหำควำมขำดแคลนแรงงำนได้คุกคำมและท้ำทำยผู้ผลิตยำสูบ ปำล์มน�้ำมัน และ
อ้อยในประเทศอินโดนีเซียมำโดยตลอด อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทุนล่ำสุดของ PTPN II กับ
รถตดัอ้อย Case IH Austoft 8810 จ�ำนวน 4 คนัจะสำมำรถช่วยเพิม่ผลติผลและคณุภำพ
กำรเก็บเกี่ยวได้อย่ำงเหลือเชื่อในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่ก�ำลังจะมำถึง

PTPN II เป็นบริษัทที่รัฐบำลอินโดนีเซียเป็นเจ้ำของที่มีพื้นที่เพำะปลูกมำกกว่ำ 10 
แห่งทั่วประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรวมถึงพื้นที่เพำะปลูกขนำด 90,000 เฮกเตอร์ของบริษัทใน
หมู่เกำะสุมำตรำเหนือ ที่จัดสรรพื้นที่ 80,000 เฮกเตอร์ส�ำหรับไร่อ้อย

หนึ่งในควำมท้ำทำยส�ำหรับ PTPN II คือกำรสรรหำแรงงำนให้พอเพียงส�ำหรับฤดู
เก็บเกี่ยวช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนเมษำยนของทุกปีก่อนถึงฤดูมรสุม

อกีหนึง่ผลกระทบจำกกำรใช้แรงงำนคนตดัอ้อยคอืควำมยำวของท่อนอ้อยไม่สม�ำ่เสมอ
ซึ่งส่งผลต่อกำรเพำะช�ำเพื่อปลูกใหม่และคุณภำพของผลผลิต

เพือ่ลดควำมเสีย่งจำกกำรพืง่พำแรงงำนคน และหำทำงเพิม่ผลผลิตและก�ำไร PTPN II 
จงึหนัหน้ำปรกึษำ PT Altrak 1978 ซึง่เป็นผู้แทนจ�ำหน่ำย Case IH ในประเทศอนิโดนเีซยี

PT Perkebunan Nusantara (PTPN II) คอืองค์กรทีถ่อืหุ้น
หลักโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย ไซต์งานของบริษัทฯ บริเวณ

ตอนเหนอืของประเทศเป็นพ้ืนทีส่�าหรบัการเพาะปลกูอ้อย ใน
ปัจจุบนั PTPN II ซือ้รถตดัอ้อย Case IH Austoft 8810 รุน่
พเิศษ จ�านวน 4 คนั ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีช่่วยเพิม่ประสิทธภิาพ
และท�าให้การเก็บเกีย่วอ้อยราบรืน่ต่อเนือ่ง

หมู่เกาะสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย

ที่ช่วยแนะน�ำให้ใช้รถตัดอ้อย Case IH Austoft 8810 เพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำว
PT Altrak 1978 เป็นพนัธมติรมำยำวนำนกับบรษิทั CNH Industrial ซึง่เป็นบริษทัแม่

ของ Case IH และ PT Altrak 1978 กเ็ริม่ต้นธรุกิจกบั PTPN II ต้ังแต่ทศวรรษ 1980
หนึ่งในหลำยปัจจัยที่ท�ำให้ PTPN II ตัดสินใจซื้อรถตัดอ้อย Case IH Austoft 

8810 คือ กำรบริกำรหลังกำรขำยและควำมข่วยเหลือที่ดีเยี่ยมของ PT Altrak 1978

Mr.Barry Boen (Branch Head, PT. Altrak Medan) and Mr.Raja Guntur Muda (Central Workshop Manager, 

N2 Medan), with the four special edition Austoft 8810 sugarcane harvesters purchased by PTPN II.
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North Sumatra, Indonesia

For more information
contact your local authorized Case IH dealer
or visit www.caseih.com

PT Perkebunan Nusantara (PTPN II) is an Indonesian 
Government-owned enterprise. Their site in North 

Sumatra covers 90,000 hectares with 8,000 hectares 
under sugarcane production. Recently, PTPN II took 
delivery of four special edition Case IH Austoft 8810 
sugarcane harvesters, which will make a significant 
improvement to the efficiency and consistency of their 
harvesting operations. The excellent service and support offered by PT Altrak 1978 was 

one of the main factors behind PTPN II’s decision to purchase Case IH 
machinery.

Mr. Guntur Girsang, Central Workshop Manager of PTPN II, said 
the ease of operation of the Austoft 8810 sugarcane harvesters is a big 
benefit to their farming operations. 

With features such as AccuTurn, which automates up to 10 harvester 
functions at the end of the row, the Austoft 8810 is an easy-to-operate 
machine designed to maximise productivity and minimise costs. 

The Austoft 8810 is fitted with high-strength steel tracks that deliver 
both excellent flotation and traction, allowing it to traverse damp or soft 
ground and minimise compaction. The powerful 353 hp FPT Cursor 9 
engine gives the Austoft 8810 enough power for even the densest cane, 
while the SmartCruise system automatically reduces the engine speed 
when the power demand drops, ensuring maximum fuel efficiency.

“The biggest benefits of the Austoft sugarcane harvesters are solving 
our lack of sugarcane labour, and cutting the cane lower and more cleanly, 
which makes the next cane shoots grow better,” Mr Girsang said.

An unusual feature of the four units delivered to PTPN II is the 
special black paint scheme designed to celebrate the 75th anniversary 
of Austoft in 2019, when the units were ordered. 

From the start of the COVID-19 pandemic, CNH 
Industrial and its brands such as Case IH have found 
innovative solutions to overcome unprecedented  
challenges in order to deliver mission critical equipment  
the world over, including delivering these four 
Austoft machines in Indonesia.

Thumbs up for Austoft (left to right): Mr.Barry Boen (Branch Head, PT. Altrak Medan),  

Mr.Raja Guntur Muda (Central Workshop Manager, N2 Medan), Mr.Nanda Syahputra (Sales Engineer,  

PT. Altrak Medan), Muhammad Marzuki A. Rambe (Mechanization Assistant, N2 – Medan).

Sugarcane harvest labour shortages have been a perennial  
challenge for leading Indonesian sugarcane, palm oil and tobacco  
producer, PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), however the enterprise’s 
latest investment in four Austoft® 8810 sugarcane harvesters from Case 
IH is set to dramatically increase productivity and harvest quality during 
their next harvest.

PTPN II is an enterprise owned by the Government of Indonesia, with 
more than 10 plantation sites across Indonesia, including 90,000 hectares 
at their site in North Sumatra, of which 8000 hectares are dedicated to 
sugarcane.

One of the largest challenges for PTPN II is finding enough labour 
to harvest the crop between January and April, before the monsoon 
season begins.

Another consequence of manual sugarcane harvesting is the  
inconsistent cutting height which can have a drastic effect on the regrowth 
and yield of subsequent crops.

To mitigate the risks of continuing to rely on manual labour, and to 
increase total productivity and profitability, PTPN II turned to their local 
Case IH distributor, PT Altrak 1978, who recommended the Austoft 8810 
sugarcane harvester as a solution.

PT Altrak 1978 has a longstanding association with the agricultural 
brands of Case IH’s parent company, CNH Industrial, and initially forged 
its relationship with PTPN II back in the 1980s.

นำย Guntur Girsang ผู้จัดกำรศูนย์ซ่อมหลักของ 
PTPN II กล่ำวว่ำควำมสะดวกง่ำยดำยของกำรใช้งำนรถตัด
อ้อย Case IH Austoft 8810 เป็นข้อดีหลักที่เอื้อประโยขน์
ให้กำรท�ำงำนในไร่อ้อย

เนือ่งจำกจุดเด่นต่ำงๆ ของรถตดัอ้อย Case IH Austoft 
8810 เช่น AccuTurn ซึ่งช่วยให้กำรท�ำงำนเก็บเกี่ยวแบบ
อัตโนมัติได้ถึง 10 ฟังก์ชั่นจนถึงอ้อยแถวสุดท้ำย รถตัดอ้อย 
รุน่น้ีเป็นรุ่นทีไ่ด้รับกำรออกแบบมำให้ใช้งำนง่ำย เพือ่ผลผลติ
ให้มำกที่สุด และลดต้นทุนให้เหลือน้อยที่สุด

รถตัดอ้อย Case IH Austoft 8810 มำพร้อมกับล้อ
เหล็กที่มีควำมแข็งแกร่งซึ่งช่วยทั้งเร่ืองกำรขับเคลื่อนไปข้ำง
หน้ำและกำรยึดเกำะที่ดีเยี่ยมในทุกสภำพพื้นดิน ลดกำรอัด
หน้ำดิน เครื่องยนต์ยี่ห้อ FPT รุ่น Cursor 9 ให้ก�ำลัง 353 
แรงม้ำช่วยให้รถตัดอ้อยรุ่นน้ีมีก�ำลังเพียงพอส�ำหรับตัดอ้อย
ที่ขึ้นหนำแน่น ในขณะที่ ระบบ SmartCruise ยังสำมำรถ
ลดควำมเร็วเครือ่งยนต์ได้แบบอตัโนมตัเิมือ่สภำพกำรท�ำงำน
ต้องกำรก�ำลังลดลงอันช่วยให้กำรใช้เชื้อเพลิงเป็นไปอย่ำง
เต็มประสิทธิภำพ

นำย Girsang กล่ำวว่ำ ข้อดีส�ำคัญของรถตัดอ้อยรุ่น
นี้ คือ กำรช่วยแก้ปัญหำควำมขำดแคลนแรงงำนตัดอ้อย 
และตัดอ้อยได้ล�ำอ้อยยำวกว่ำและสะอำดกว่ำ ซึ่งท�ำให้อ้อย
เติบโตได้ดีขึ้น

จุดเด่นของรถตัดอ้อย 4 คันที่ PTPN II ซื้อ คือ แถบ
สดี�ำซึง่ได้รบักำรออกแบบมำส�ำหรับกำรเฉลมิฉลองครบรอบ 
75 ปีของ Austoft ในปี 2562

ตัง้แต่กำรแพร่ระบำดของโควดิ 19 บรษัิท CNH Industrial  
และตรำสินค้ำในเครือของบริษัท ได้แก่ Case IH ฯลฯ ได้
ค้นพบนวตักรรมเพือ่แก้ปัญหำและเอำชนะควำมท้ำทำยเพือ่
ส่งมอบอุปกรณ์ต่อผู้ใช้ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงรถตัดอ้อย 4 คันนี้
ในประเทศอินโดนีเซีย
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อุตสำหกรรมน�้ำตำล “ขับเคลื่อน”

ด้วยควำมก้ำวหน้ำ

Sugar Industry “Driven” by Progress

“อุตสำหกรรมน�้ำตำลเป็นภำคอุตสำหกรรมที่เต็มไปด้วยกำรปฏิบัติงำนที่หลำกหลำย 
อุตสำหกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถด้ำนประสิทธิภำพและควำมย่ังยืนของอุปกรณ์
และแนวทำงแก้ไขปัญหำแบบเชื่อมโยงที่สมบูรณ์แบบ” คุณแอนเดรียส เอเวิร์ทส์ ผู้อ�ำนวย
กำรบริหำรและผู้บริหำรระดับสูงของ Flender ให้ค�ำอธิบำยไว้ นับตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกว่ำหนึ่ง
ร้อยยี่สิบปีที่แล้ว Flender ได้สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับอุตสำหกรรมน�้ำตำล และตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมำช่ือของบริษัทก็มีควำมเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ส่งก�ำลังทำงกลต่ำงๆ ที่แข็งแกร่ง 
มีคุณภำพและทนทำนสูง คุณแอนเดรียสชี้ว่ำ ชุดอะไหล่และข้อต่อทุกขนำดทุกประเภท
ที่บริษัทผลิตขึ้น ให้บริกำรทุกภำคส่วนอุตสำหกรรมและสำมำรถน�ำเสนอแนวทำงแก้ไข
ปัญหำท่ีเหมำะกับควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำยเพรำะชื่อเสียงของบริษัทคือผู้ผลิตชั้น
แนวหน้ำที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

คณุแอนเดรยีสอธบิำยต่อไปว่ำ Flender ให้ควำมส�ำคญัต่อพลังงำนหมนุเวยีนอยูเ่สมอ 
ในปี 2520 บริษัทเริ่มผลิตอะไหล่ส�ำหรับกังหันพลังงำนลม ธุรกิจดังกล่ำวได้พัฒนำต่อมำ
เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำย่อยของผลิตภัณฑ์ “Winergy” ซึ่งในปัจจุบันเป็นผู้น�ำทำงกำรตลำด
ด้ำนระบบขับเคลื่อนกังหันพลังงำนลมของโลกไปแล้ว นอกจำกนั้น อีกหนึ่งมิติของกำรผลิต
พลงังำนหมนุเวยีนคอือตุสำหกรรมน�ำ้ตำล กำรพฒันำขบัเคลือ่นกำรผลติน�ำ้ตำลนัน้ มุง่เน้น
ที่จะท�ำให้ระบบทั้งหมดมีควำมกะทัดรัด เชื่อถือได้ ประหยัดพลังงำน และมีส่วนช่วยในกำร
ควบคมุกระบวนกำรทีด่ขีึน้ แนวทำงนีเ้ข้ำกนัได้ดีกบักำรเปล่ียนแปลงของโรงงำนน�ำ้ตำลจำก
กำรผลิตน�้ำตำลแต่เพียงอย่ำงเดียว เป็นกำรผลิตเพื่อพลังงำนไฟฟ้ำและเชื้อเพลิงสะอำด ซึ่ง
ถือเป็นผลิตภัณฑ์ร่วม (co-products) ซึ่งเรำเรียกว่ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น

กำรควบคุมกระบวนกำรแบบอัตโนมัติและกำรขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภำพสูง ท�ำให้

น�้าตำลคือผลผลิตที่ได้จำกกำรสกัดของ “Saccharum 
officinarum” ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อของต้นอ้อย โดย

ทวีปเอเชยีตะวนัออกเป็นแหล่งอตุสำหกรรมทีส่�ำคญันับตัง้แต่ 
คริสต์ศตวรรษที่ 5 เป็นต้นมำ จนกระทั่งปัจจุบัน ทวีปเอเชีย
กลำยเป็นศูนย์กลำงกำรผลติน�ำ้ตำลตดิอนัดบัโลก แต่ในขณะ
นี้ วงกำรอุตสำหกรรมน�้ำตำลก�ำลังเผชิญหน้ำกับกำรเปลี่ยน 
แปลงท่ีเน้นกระบวนกำรผลติและกำรสร้ำงพลงังำนใน “ระบบ 
โคเจนเนอเรชัน่” และกำรทีจ่ะใช้ระบบทีม่กีำรขบัเคลือ่นอย่ำง
มีประสิทธิภำพสูงสุด ต้องเริ่มต้นตั้งแต่กำรเลือกเทคโนโลยี
กำรสร้ำงแรงขับเคลื่อนที่ถูกต้องเหมำะสม

ระบบโคเจนเนอเรชั่น คือความท้าทายส�าหรับปัจจุบันและ
อนาคต

ชดุเฟืองเกลียวและเฟืองเอยีง มาตรฐานทีม่คีวามหลากหลาย

เกิดกำรรองรับกำรผลิตไฟฟ้ำร่วมในโรงงำนน�้ำตำลที่เหมำะสม แนวคิดพื้นฐำนของระบบ 
โคเจนเนอเรชั่นมำจำกอ้อย เพรำะเริ่มต้นจำกกำรน�ำวัสดุเหลือทิ้งจำกกระบวนกำรหีบอย่ำง
ชำนอ้อย น�ำมำป้อนเข้ำไปในเเผนกหม้อไอน�้ำและเผำเพ่ือสร้ำงไอน�้ำแรงดันสูง โดยใน
โรงงำนเก่ำแก่หลำยๆที่ เครื่องจักรขนำดใหญ่ที่มีก�ำลังและแรงบิดสูงในกำรเตรียมอ้อยเพื่อ
ผลิตน�้ำตำล จะขับเคลื่อนด้วยกังหันพลังงำนไอน�้ำ แต่อย่ำงไรก็ตำม แรงขับเคล่ือนใหม่ท่ี
ทันสมัยที่มำกับเครื่องสับเปลี่ยนควำมถี่ประสิทธิภำพสูง รวมทั้งมอเตอร์และชุดอะไหล่ที ่
ทนัสมยัและมปีระสทิธภิำพได้เข้ำมำแทนทีก่งัหนัพลงังำนไอน�ำ้เหล่ำนี ้ควบคู่ไปกบักำรพัฒนำ
ดังกล่ำวคือกระบวนกำรที่ใช้มือควบคุมก่อนหน้ำนี้ได้กลำยมำเป็นระบบอัตโนมัติแทน กำร
ใช้ไอน�้ำแรงดันสูงในกำรขับเคลื่อนจึงลดลงและเปลี่ยนไปเป็นกังหันไอน�้ำที่ใหญ่ขึ้น เพื่อจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำให้กับระบบโครงข่ำย

 ทัง้หมดทีว่่ำมำข้ำงต้นฟังดเูหมอืนง่ำย แต่ในทำงปฏบิตั ิผูจ้ดัหำระบบขบัเคลือ่น
พลังงำนเช่น Flender มีควำมสำมำรถในกำรให้ค�ำปรึกษำแก่ลูกค้ำได้ นอกจำกกำรจัดหำ
ผลติภณัฑ์ตำมทีส่ัง่ไว้แต่เพยีงอย่ำงเดยีว บรษิทัสัง่สมประสบกำรณ์เหล่ำนีส้�ำหรบัอตุสำหกรรม
ดังกล่ำวมำช้ำนำน และมีผู้เชี่ยวชำญด้ำนผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
เพื่อสรำ้งควำมเข้ำใจที่ดีขึน้เกี่ยวกับกำรใช้และขั้นตอนกำรท�ำงำนต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์ ด้วย
เหตุน้ี จงึสำมำรถสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำด้วยกำรปรบัใช้แนวทำงขับเคลือ่นเครือ่งจกัร
อุตสำหกรรม ที่สำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถของโรงงำนได้

“เราไม่เพยีงแต่มองย้อนกลับไปในประวตัศิาสตร์กว่าหนึง่ศตวรรษของตนเองอย่างภาคภมูเิท่านัน้ แต่ยงัเตม็ใจ

ให้บรกิารภาคอตุสาหกรรมทัง้หมดด้วยการขับเคลือ่นทีเ่ป็นมาตรฐานมากมาย ซึง่มีเอกลกัษณ์เฉพาะในตลาด

โลก” ประธานบริหารของ Flender กล่าว

หำกเรำมีโอกำสเดินชมโรงงำนผลิตน�้ำตำลทั้งโรงงำน จะพบว่ำ กำรขนส่งและแปรรูป
วตัถดิุบจ�ำนวนมำกเป็นสิง่ส�ำคญัในกระบวนกำรผลติน�ำ้ตำลทัง้หมด เมือ่กำรขนส่งวตัถดุบิเป็น
เรื่องที่ต้องใส่ใจ บริษัทก็พร้อมจะเป็นผู้น�ำ ด้วยชุดเฟืองเกลียวและเฟืองเอียงมำตรฐำนของ 
Flender หรือทีเ่รียกกันทัว่ไปว่ำ FZG วตัถดิุบจะได้รับกำรขนส่งและเข้ำสูก่ระบวนกำรผลิตอย่ำง
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Evertz addresses further that Flender always had an eye on renewable 
energies. In 1977, the company started to produce gear units for wind 
turbines. This business developed into the sub-brand Winergy which 
today is one of the global market leaders for wind turbine drive systems. 
Renewable energy production is also one aspect in Flender’s sweet tooth: 

ในโรงหบีอ้อยทีม่กีำรฉกีย่อยอ้อยดบิให้เป็นฝอย ชดุอะไหล่เคลือ่นทีส่�ำหรบักำรใช้งำน
เฉพำะทำงที่มีประสิทธิภำพสูงจะช่วยขับเคลื่อนกระบวนกำรนี้ Flender จึงได้พัฒนำอะไหล่
รุ่นที่ 3 ขึ้นใหม่ชื่อว่ำ “Planurex 3” เพื่อสร้ำงควำมส�ำเร็จครั้งใหม่ในอุตสำหกรรมน�้ำตำล 
คุณแอนเดรียสอธิบำยว่ำ “ในฐำนะผู้ผลิตช้ันแนวหน้ำ เรำให้ควำมส�ำคัญกับควำมแข็งแรง 
ควำมพร้อมใช้งำนและควำมทนทำนในกำรสร้ำงแนวทำงกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรทั้งหมด 
นอกเหนอืจำกประสิทธิภำพของผลติภณัฑ์” ตวัอย่ำงเช่น ควำมหนำแน่นของก�ำลงัไฟฟ้ำทีส่งู
ขึ้นของแต่ละแรงขับเคลื่อนในโรงงำนอ้อยจะท�ำให้เกิดระยะห่ำงของลูกกลิ้งท่ีใกล้ขึ้นและน�้ำ
หนักบรรทุกที่ลดลง เสริมด้วยควำมสำมำรถในกำรรับน�้ำหนักเกินที่สูงขึ้น ซึ่งหมำยควำม
ว่ำจะไม่มีกำรขัดจังหวะระหว่ำงกำรท�ำงำน แม้กระบวนกำรจะมีควำมผันผวนก็ตำม

 แพลตฟอร์มเดยีวแต่มสีำมขัน้ตอน กลยทุธ์ง่ำยๆ นีแ้สดงให้เหน็ถงึศกัยภำพของ
ชุดอะไหล่เคลื่อนที่ Planurex 3 ซึ่งมีแรงบิดสูงถึง 10,000 กิโลนำโนเมตร และอัตรำส่วน
ตั้งแต่ 1:45 ถึง 1:4 และ 500 ในกำรช่วยขับเคลื่อนกำรปรับปรุงปริมำณงำนในโรงหีบอ้อย 
รปูแบบของตวัขบัเคลือ่นแต่ละตัวจะติดต้ังโดยตรงบนเพลำลกูกลิง้ของโรงงำนน�ำ้ตำล และมี
กำรตั้งค่ำโดยไม่มีเงื่อนไขในขั้นตอนแรกและระบบจ่ำยน�้ำมัน

เช่นเดียวกับอุตสำหกรรมอื่นๆ อีกมำกมำย อุตสำหกรรมน�้ำตำลต้องใช้โรงงำนขนำด
ใหญ่ทีมี่ประสทิธภิำพซึง่จะต้องท�ำงำนได้อย่ำงไร้ข้อผดิพลำดโดยเฉพำะในช่วงฤดกูำรหบีอ้อย 
นั่นหมำยควำมว่ำผู้ให้บริกำรอย่ำง Flender ต้องสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรรับรู้คุณภำพ
ระดบัสงู รวมทัง้มคีวำมรู้เกีย่วกบักำรใช้งำนอุปกรณ์ต่ำงๆ และควำมสะดวกในกำรให้บรกิำร 
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ในปี พ.ศ. 2442 โดยอัลเฟรด ฟรีดดริก เฟลนเดอร์ วัตถุประสงค์
เหล่ำนีไ้ด้รับกำรถ่ำยทอดจำกรุน่สูรุ่น่ ผลลพัธ์ทีไ่ด้คอืผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัร

ชดุอะไหล่เคลือ่นทีส่�าหรบัการใช้งานเฉพาะทางในโรงหบีอ้อย

บริการหลังการขายด้วยการตรวจสอบสภาพทางไกล

การพัฒนาวิศวกรรม ขับเคลื่อนเครื่องจักรให้ทันสมัยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภำพ ด้วยแรงบิดตั้งแต่ 2,300 ถึง 1,400,000 นิวตันเมตร จึงเหมำะส�ำหรับกำร 
เตรียมอ้อยเกือบทุกชนิดก่อนที่จะเข้ำโรงงำนเพื่อท�ำกำรหีบ คุณแอนเดรียสสรุปว่ำ เมื่อพูด
ถึงชุดเฟืองเกลียวและเฟืองเอียงของบริษัท เรำก�ำลังพูดถึงชุดอะไหล่อุตสำหกรรมที่ได้รับ
กำรพัฒนำมำกที่สุดในโลกซึ่งมีขนำดแตกต่ำงกัน 28 ขนำด และครอบคลุมอัตรำส่วนกำร
ส่งผ่ำนตั้งแต่ 1.25 ถึง 450 ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มำตรฐำนของ Flender มีควำมหลำกหลำย
มำก จนเรำสำมำรถพูดได้ว่ำ หนึ่งรุ่นดั้งเดิมมีถึงหนึ่งล้ำนแบบ

“The sugar industry has always been an industrial sector that is rich of 
versatile applications. The industry perfectly showcases the performance 
capabilities and sustainability of our gear unit and coupling solutions,” says 
Andreas Evertz, Managing Director and Group CEO of Flender GmbH. 
Almost since its beginnings, more than one hundred twenty years ago, 
Flender has been manufacturing products for the sugar industry. And 
since then, the name Flender has been associated with strong, high-quality  
and extremely durable mechanical power transmission products and 
system solutions. Andreas Evertz points out, “With our comprehensive 
gear unit and coupling solutions, we serve all industrial sectors and are 
able to offer tailored solutions to each customer’s requirements.” In fact, 
Flender’s reputation as first-class manufacturer is acknowledged around 
the world. 

Cogeneration as A Challenge for Present and Future

Sugar has been extracted from “Saccharum  
officinarum” – commonly known as Sugar Cane 

– since the 5th century B.C., East Asia was where 
this important industrial branch originated. Even 
today, Asia is one of the world’s top sugar producing  
centre combined. Presently, the Sugar Industry 
sector is being confronted with changes that focus 
on process optimization and energy generation. In 
this “Cogeneration” process, High and Ultra High 
Efficiency Drive Systems play a vital role – starting 
with selecting the right Drive Technology.

 รปูแบบตวัขบัเคลือ่นกลำงใช้แนวทำงของระบบขบัเคลือ่นแบบดัง้เดมิ มคีวำมแขง็
แรงสงูและไม่มกีำรตดิตัง้ใดๆ เพ่ิมเตมิโดยไม่จ�ำเป็น แต่จะเน้นไปทีก่ำรขบัเคลือ่นประสทิธิภำพ
เคร่ืองจักรในโรงงำนหีบอ้อย ในรุ่นมำตรฐำนชุดอะไหล่จะมำพร้อมกับเพลำสี่เหลี่ยมและ 
แบริง่แรงขับตำมแนวแกนโดยเดนิเครือ่งตำมกลวธีิของ Flender ในส่วนของข้อก�ำหนดเฉพำะ
ด้ำนกำรใช้งำน ไม่จ�ำเป็นต้องใช้อปุกรณ์เพือ่ควำมปลอดภยัเพิม่อกี เนือ่งจำกได้ท�ำกำรตรวจ
สอบควำมปลอดภัยในระหว่ำงกระบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แล้ว

 กำรท�ำงำนของชดุอะไหล่ Planurex 3 เป็นสิง่มหศัจรรย์อย่ำงแท้จรงิ เพรำะแรง
บิดสูงท่ีควำมเร็วต�่ำมำกต้องกำรควำมแข็งแรงของอะไหล่ที่เหมำะสมที่สุดในควำมเร็วเกือบ
คงที่ คุณแอนเดรียสสรุปว่ำ “Planurex 3 ของ Flender เหมำะอย่ำงยิ่งส�ำหรับกำรใช้งำน
ในโรงหีบอ้อย เพรำะมีขนำดมำตรฐำน 16 ขนำดส�ำหรับแรงบิดสูงสุด 10,000 กิโลนำโน 
เมตรในอัตรำส่วนเกิน 4,500”

ระดับโลกเกี่ยวกับกล่องอะไหล่ข้อต่อและแนวทำงด้ำนระบบขับเคลื่อนที่สมบูรณ์แบบ ใน
ฐำนะพนัธมติรกบัอุตสำหกรรม บริษทัฯ ก�ำลงัพฒันำระบบใหม่ๆ อย่ำงตอ่เนือ่ง ซึ่งสัมพนัธ์
กบัวธิกีำรใช้งำนอปุกรณ์จ�ำเพำะหรอืเทคโนโลยกีำรขบัเคลือ่นเครือ่งจกัรได้อย่ำงไร้ทีต่ิ

เพื่อเพิ่มควำมพร้อมใช้งำนอย่ำงเป็นระบบ จ�ำเป็นต้องมีกำรออกแบบ กำรจ�ำลอง
วัสดุ และกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง รวมท้ังยังต้องมีกำรสร้ำงและประมวลผลสัญญำณโดย
รวมอยู่ในแนวทำงปฏิบัติงำนของบริษัทอีกด้วย ตัวอย่ำงเช่น “Diagnostex” เป็นแนวคิด
หลักที่รวมระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดต่ำงๆ เข้ำด้วยกันเพื่อสร้ำงแนวทำงระบบกำรตรวจสอบ
สภำพที่มีควำมซับซ้อนขึ้น

ชุดอะไหล่ของ Flender สำมำรถติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภำพที่รวบรวมและ
ประมวลผลข้อมลูหลำยอย่ำงเข้ำด้วยกนั เช่นกำรสัน่ กำรเร่งอณุหภมูแิละควำมเร็ว และแรง
บิด คุณแอนเดรียสกล่ำวว่ำ “เรำไม่เพียงต้องกำรให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทรำบถึงกำรวำงแนวทำง
กำรบริกำรในระดับสูงของเรำเท่ำนั้น แต่เรำยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำระบบจะไม่หยุด
ท�ำงำนอย่ำงกะทันหันโดยไม่ได้คำดคิดไว้อีกด้วย”

ชดุอะไหล่อปุกรณ์ Planurex 3 ของ Flender มใีห้เลือกหลายแบบส�าหรบัแรงบิดสูงถงึ 10,000 นาโนกโิลเมตร ชิน้

ส่วนต่างๆทีก่ะทดัรดั ทรงพลงัและแขง็แกร่งเหล่านีเ้หมาะอย่างยิง่ส�าหรบัใช้ใน “โรงหบีอ้อย” ของโรงงานผลิตน�า้ตาล

Flender มีชุดเฟืองเกลียวและเฟืองเอียงระดับมาตรฐานท่ีใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อการผลิตน�้าตาลในทุกพื้นที่ นี่คือ
ระบบขับเคลื่อนซึ่งประกอบด้วยชุดเกียร์ข้อต่อและมอเตอร์ในรูปแบบบูรณาการเข้าด้วยกัน

ไม่ว่ำคุณจะสร้ำงโรงงำนน�้ำตำลแห่งใหม่ หรือต้องกำรปรับปรุงโรงงำนซ่ึงเปิดด�ำเนิน
กำรมำนำนหลำยปีแล้วให้ทันสมัยยิ่งข้ึน เรำขอแนะน�ำให้คุณรับค�ำแนะน�ำจำกผู้เช่ียวชำญ
เพื่อให้ได้ประสิทธิภำพในระดับที่สูงขึ้นด้วยระบบที่กะทัดรัดกว่ำ และกลไกท่ีทนทำนมำก
ขึน้ซึง่สำมำรถแทนทีต่วัขับเคลือ่น “รุน่เก่ำ” ได้ อนัจะส่งผลให้กระบวนกำรท�ำงำนในโรงงำน
มีประสิทธิภำพหรือประหยัดมำกขึ้น เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้ง่ำยและรวดเร็วที่สุด 

Flender จงึได้ริเริม่กำรฟ้ืนฟซูึง่เหมำะอย่ำงยิง่ส�ำหรบัโรงงำน
น�้ำตำลต่ำงๆ คุณแอนเดรียสให้ควำมเห็นว่ำ “บริษัทของเรำ
น�ำเสนอแนวทำงกำรขับเคลื่อนที่ประสำนกันอย่ำงลงตัวและ
กลมกลนืกบัอตุสำหกรรมอ้อย นอกจำกชุดอะไหล่และข้อต่อ
ทีม่ปีระสทิธภิำพสงูแล้ว ยังมรีะบบมอเตอร์ไฟฟ้ำทีเ่รำเรยีกว่ำ 
ระบบขับเคลือ่นแบบบรูณำกำรของ Flender อีกด้วย”

ผู้ที่ต้องกำรได้รับประโยชน์จำกระบบโคเจนเนอเรชั่น
ดังกล่ำว และต้องกำรเปล่ียนโรงงำนให้มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น คุณสำมำรถเชื่อใจควำมเชี่ยวชำญของบริษัทได้ ดังที่
คุณแอนเดรียสกล่ำวสรุปว่ำ “ในฐำนะบริษัท Flender เรำ
ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่มีพร้อมกับผู้ผลิตน�้ำตำล เรำ
ต้องกำรส่งเสริมเทคโนโลยีกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมดัง
กล่ำว ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพสูงไปด้วยกัน”
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Special Insight

Just as in many other industries, the sugar industry depends on large, 
powerful plants which must always run glitch-free, especially during the 
milling seasons. This means that suppliers like Flender must be able to 
avail themselves of a high level of quality awareness, application know-how  
and ease of servicing. Since the company was founded in 1899 by Alfred 
Friedrich Flender, these objectives have been passed on down from  
generations to generations. The result is a global drives specialist with a vast  
portfolio of gear boxes, couplings and complete drive solutions. As a partner 
to industry, the company is continually developing new systems which are 
perfectly coordinated with the specific application or drive technology.

In order to systematically enhance the availability, design, simulation, 
materials and production are all subjected to a continuous development 
process. Signal generation and processing are also integrated into the 
overall solution at Flender. “Diagnostex”, for example, is a master concept 
combining different measuring sensors to form a sophisticated Condition 
Monitoring solution.

Any Flender gear units can be equipped with condition monitoring 
sensors that encompass multiple data gathering and processing such 
as: vibration, acceleration, temperature, speed, and torque. “We don’t 
just want to convey to our users our high degree of service orientation, 
we also want to assure them that sudden, unplanned downtimes can be 
systematically avoided,” declares CEO Evertz.

Whether you are building a new sugar factory or want to modernize  
an existing factory which has been running for years, you would be 
well advised to get support from experts. Higher levels of efficiency, 
more compact systems and more rugged units can replace “old” drive 
solutions, inevitably resulting in more effective or economical processes.  
So that modernization projects can be implemented as easily and 
quickly as possible, Flender has launched a rejuvenation initiative, which 
is especially suitable for sugar factories. Flender CEO Andreas Evertz 
comments, “We offer the sugar cane industry perfectly coordinated 
and harmonized drive solutions. Besides highly efficient gear units and 
couplings this can also include electrical motors, our so- called Flender 
Integrated Drive System.”

Whoever wants to benefit from cogeneration and whoever wants 
to transform their plant to a much more efficient makeover, can rely on 
Flender’s expertise. As Flender CEO Andreas Evertz says, “At Flender, 
we are aware of our responsibilities and together with the sugar  
manufacturers, we want to promote high quality 
and high efficiency drive technology in the industry.”

Walking through a cane raw sugar factory from end to end, we can 
see that a lot of raw material transport and processing is essential in the 
total process of sugar generation. When transportation of raw materials 
is of concern, Flender is there to lead. With Flender standard helical and 
bevel-helical gear units, commonly known as FZG, raw materials are  
transported and processed efficiently. Providing a torque range from 2,300 
to 1,400,000 Nm, they are suitable for nearly all raw cane preparations 
before going to the mills for extraction. Andreas Evertz summarizes, 
“With our helical and bevel-helical gear units, we are talking about the 
most developed range of industrial gear units in the world. There are 28 
different sizes, covering transmission ratios from 1.25 to 450. Ultimately, 
Flender standard products are so versatile that we can say: one original 
– 1 million versions.”

In the extraction house, where the shredded raw cane is being  
extracted, high efficiency application-specific planetary gear units drive 
the process. For this application Flender developed the new 3rd generation  
planetary gear unit “Planurex 3” and set a new milestone within the 
sugar industry. Andreas Evertz explains: “As a premium manufacturer, 
we focus above all on ruggedness, availability and durability in all of our 
drive solutions, in addition to efficiency.” The higher power density of 
individual drives in sugar cane mills, for example, permits closer roller 

After Sales Service with Remote Condition
Monitoring Solutions

Modernization of The Drive Engineering for More 
Efficiency

Broad Portfolio of Standard Helical and Bevel-Helical 
Gear Units

Application-Specific Planetary Gear Units for The 
Extraction House

spacing and reduced weight loads. This is complemented by a higher 
overload capability which means that there are no operation interrupts 
during milling, despite any process fluctuations. 

One platform – three solutions: this simple strategy describes the 
potential of Planurex 3 planetary gear units. With torques up to 10,000 kNm 
and ratios from 1:45 to 1:4,500 they are driving throughput enhancements  
in the extraction house. The version for individual drives is directly mounted 
on the mill roller shaft and provides a compact drive setup without specific 
requirements on the foundation and oil supply system. 

The central drive version is a conservative drive system approach. It 
is highly robust and without any unneeded setup, it focusses on driving 
the cane mill from the top roll. In its standard version the gear unit comes 
with square shaft and axial thrust bearing and follows Flender’s strategy 
to have all application-specific requirements in mind. No further safety 
devices are needed since safety aspects have already been considered 
during the product development process. 

Planurex 3 diffuser drives are a true marvel by itself. Huge amount 
of torque at very slow speeds demand also the optimal gear strength at 
almost static speeds. Andreas Evertz summarizes, “Our Planurex 3, which is  
ideally suited for use in the extraction house, is available in 16 standard sizes 
for maximum torques up to 10,000 kNm, ratios in excess of 4,500”

the sugar industry. The development of sugar drives is dedicated towards 
making the whole drive system more compact, reliable, dependable,  
energy efficient, and contributes to greater process control. This approach 
perfectly matches with the shift of sugar factories’ from purely producing 
sugar to generating electrical power and manufacturing clean fuels as 
co-products, called cogeneration.

Automated process controls and high efficiency drives properly 
support cogeneration in sugar factories. The basic idea of sugar cane 
cogeneration started with residual fibers from the extracted cane, called 
bagasse. Bagasse is fed into boiler houses and burned to generate high 
pressure steam. In many older factories, major machineries that require 
high amounts of power and torque for cane preparation and milling are 
driven by steam turbines. These steam turbines consume high amounts of 
high-pressure steam. New modern drives with high efficiency frequency  
inverters and motors in combination with modern and efficient gear 
units replace these steam turbines. Alongside with this development, 
the previously manually controlled processes changed to automated 
systems. The consumption of high-pressure steam for propulsion is 
thereby reduced and diverted to drive a bigger steam turbine generator 
to provide electricity to the grid. 

All sounds simple, but in practice drive system suppliers like Flender 
need to be able to consult customers instead of just providing the  
requested products. Flender cultivates these passions for specific industries.  
Flender product experts dedicate their knowledge and time all to the 
better understanding of applications and processes. Thus, Flender can 
serve customers’ needs with the implementation of mechanical drive 
solutions that optimize their plants.

As a supplier of complete drive systems, Flender can offer a comprehensive range of self-developed 

and built couplings, the ideal connection between drive unit and electric motor.

Flender Pte. Ltd., The Siemens Center,
60 MacPherson Road, Singapore 348615,
T. +65 6490 6080
flender.com
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Ethanol News

ต ำมปกติแล้ว เรำไม่สำมำรถท่ีจะท�ำให้ประสทิธภิำพของกระบวนกำร
หมกัเอทำนอลเป็น 100% ได้ เนือ่งจำกเป็นกระบวนกำรทำงชวีภำพ

ทีเ่กดิขึน้ในเซลล์ของยสีต์ ซึง่นอกจำกจะต้องใช้น�ำ้ตำลในกำรหมกัเป็น
เอทำนอลแล้ว กย็งัคงต้องแบ่งเอำส่วนหน่ึงไปใช้ในกำรเจริญเตบิโตและ
ซ่อมแซมตวัเอง และสิง่แวดล้อมภำยนอกเซลล์กย็งัคงมเีชือ้ปนเป้ือนที่
คอยแย่งน�ำ้ตำลไปท�ำกจิกรรมอืน่ๆอกีด้วย โดยทัว่ไปแล้วประสทิธภิำพ
กำรผลิตเอทำนอลในระดบัโรงงำนจงึมปีระสทิธิภำพประมำณ 85 – 90% 
ขึน้อยูก่บัสภำวะต่ำงๆในกระบวนกำรผลติ ซึง่ถ้ำคดิจำกวตัถดุบิท่ีมีกำร
ใช้กนัในประเทศไทย เช่น กำกน�ำ้ตำล (molasses) จะผลติได้ประมำณ 
260 ลิตรต่อตัน มันสดจะผลิตได้ประมำณ 156 ลิตรต่อตัน และมัน
เส้นจะผลิตได้ประมำณ 400 ลิตรต่อตัน 

Efficiency Methods to Boost Thailand’s Ethanol  
Product with High Yearly Income

กำรปรบัปรงุกระบวนกำรเพือ่เพิม่ประสทิธิภำพในกำรผลติเอทำนอล มแีนวทำงทีท่�ำได้
หลำยแนวทำง แต่ในท่ีนีจ้ะขอพดูถงึ 3 แนวทำงทีม่ปีระสบกำรณ์ทีโ่ดยตรง ได้แก่ 1) Control 
of contamination 2) Unfermentable sugar utilization และ 3) Yeast activity

1. CONTROL OF CONTAMINATION

เชือ้ปนเป้ือนในกระบวนกำรผลติ มทีัง้ ยสีต์ เช้ือรำ และแบคทเีรยี แต่ในกระบวนกำร
หมักเอทำนอลนั้น เชื้อแบคทีเรียมักจะเป็นกลุ่มที่สร้ำงควำมเสียหำยได้มำกที่สุด โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ เชื้อแกรมบวก และแกรมลบ โดยแบคทีเรียแกรมลบจะมีกำร
ปนเป้ือนในช่วงแรกๆ แต่กม็กัจะอ่อนแอลงหรอืถกูก�ำจดัไปเมือ่ในถังหมกัมคีวำมเข้มข้นของ 
เอทำนอลทีส่งูขึน้ ในขณะทีแ่บคทเีรยีแกรมบวกในกลุม่ Lactobicillus Bacillus Streptococcus  
และ Leuconostoc เป็นกลุ่มที่สร้ำงควำมเสียหำยในกระบวนกำรหมักได้มำกกว่ำ ทั้งกำร
แย่งน�้ำตำลไปท�ำกิจกรรมอย่ำงอื่น สร้ำงสำรท่ีพิษที่มีผลลบต่อยีสต์ ท�ำให้ยีสต์อ่อนแอลง 
ซึ่งในที่สุดก็จะท�ำให้ได้ผลผลิตเอทำนอลน้อยกว่ำที่เรำคำดหวัง หรือในหลำยๆ ครั้งก็ท�ำให้
ระบบหมักล่มไปเลยก็มี

แบคทีเรียกลุ่มนี้จึงจ�ำเป็นต้องใช้ biocides ที่มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมหรือ
ก�ำจัด โดยสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรหมักได้อีกตั้งแต่ 1% - 4% แต่อย่ำงไรก็ตำม 
กำรใช้ biocides ซึ่งส่วนมำกจะเป็นสำร antibiotics และ ionophores ก็จ�ำเป็นต้องมีกำร 
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภำพ มีควำมน่ำเชื่อถือ รวมท้ังต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและกำรดื้อยำด้วย 

นอกจำกนีก้ำรใช้สำรเคมปีระเภทอืน่ๆ เช่น Chlorine dioxides กพ็บว่ำให้ผลในกำรควบคมุและ
ยบัยัง้กำรปนเป้ือนในกระบวนกำรหมกั แต่ด้วยข้อจ�ำกดัท่ีสำรดงักล่ำวก็มผีลในกำรยบัยัง้กำรเจรญิ

และกิจกรรมของยีสต์ด้วยเช่นกัน ดงันัน้จงึไม่สำมำรถใช้เกินควำมเข้มข้นที ่50 ppm ได้ โดยจำก
ประสบกำรณ์สำรดงักล่ำวจะสำมำรถช่วยเพิม่ประสทิธภิำพกำรหมกัได้ 1%-2% ซึง่น้อยกว่ำกำรใช้  
biocides ค่อนข้ำงมำก

วัตถุดิบแต่ละชนิดจะให้ผลผลิตเอทำนอลท่ีแตกต่ำงกันข้ึนอยู่กับปริมำณแป้งหรือ
น�้ำตำลที่มีอยู่ เช่น กำกน�้ำตำลหรือโมลำสก็จะมี Fermentable sugar (น�้ำตำลท่ียีสต์
สำมำรถน�ำไปผลิตเอทำนอลได้ ได้แก่ sucrose glucose และ fructose) โดยเฉลี่ยอยู่
ประมำณ 46% ขึ้นอยู่กับประสิทธิภำพของโรงงำนน�้ำตำล คุณภำพของอ้อยเข้ำหีบ และ
กำรจัดเก็บโมลำสก่อนน�ำมำใช้งำน

นอกจำกนี้ก็ยังมีแนวทำงในกำรน�ำเอำน�้ำตำลอื่นๆ ที่โดยปกติแล้วยีสต์ไม่สำมำรถใช้
หมกัเอทำนอลได้ เช่น trisaccharide dextran short-chain oligosaccharides และ medium- 
chain oligosaccharides เพือ่เพิม่ผลผลิตเอทำนอลได้จำกเดิมอีก ซ่ึงน�ำ้ตำลประเภทเรำมัก
เรียกกว่ำ unfermentable sugars โดยจะมีรวมๆ กัน อยู่ประมำณ 0.5% - 2.0% 

แนวทำงกำรน�ำเอำ unfermentable sugars มำช่วยเพิ่มผลผลิตเอทำนอลนั้น ส่วน
มำกก็จะมีกำรใช้เอนไซม์ชนิดต่ำงๆ เช่น dextranase และ amylase เพื่อช่วยในกำรย่อย
ให้สำรประกอบดังกล่ำว มีขนำดเล็กลงหรือเปลี่ยนคุณสมบัติ จนยีสต์สำมำรถน�ำไปหมัก 
เอทำนอลได้ กำรออกแบบผลติภณัฑ์ประเภทนี ้ส่วนมำกมกัจะเป็นกำรน�ำเอำเอนไซม์หลำย
ชนิดมำใช้พร้อมๆกันตำมสัดส่วน (enzyme cocktails) เนื่องจำก unfermentable sugars 
นัน้มหีลำยชนดิและแต่ละชนดิมปีรมิำณไม่มำก จงึจ�ำเป็นต้องใช้เอนไซฒ์หลำยชนดิเพ่ือให้ได้
ผลผลิตเอทำนอลเพิม่มำกข้ึนจนเป็นท่ีน่ำพอใจ ซึง่ถ้ำหำกมีกำรออกแบบ enzyme cocktails 
ทีเ่หมำะสมกบัปรมิำณและชนดิของ unfermentable sugars แล้ว จะช่วยเพิม่ประสทิธภิำพ
ของกำรผลิตเอทำนอลได้ 2% - 3% เลยทีเดียว

แต่อย่ำงไรก็ตำม ควำมยำกและซับซ้อนของกำรน�ำเอำ unfermentable sugars มำ
ใช้นั้น ข้ึนอยู่กับชนิดและคุณภำพของวัตถุดิบ ซึ่งเรำไม่สำมำรถควบคุมได้ มีกำรแปรผัน
ไปกับส่ิงแวดล้อมได้ตลอดเวลำ เช่น พันธุ์ของพืชที่ใช้ คุณสมบัติของดินในแต่ละพ้ืนที่ 
อุณหภูมิ เป็นต้น เมื่อวัตถุดิบเปลี่ยนไป ปริมำณและชนิดของ unfermentable sugars ก็
จะเปลี่ยน ส่งผลให้ enzyme cocktails เดิมที่ใช้ได้ผลดีกลับใช้ไม่ได้ผลไปในทันทีที่เปลี่ยน
แหล่งของวัตถุดิบ

กำรจัดกำรในเร่ืองดังกล่ำวจึงจ�ำเป็นต้องมีระบบทดสอบและตรวจสอบอย่ำงรวดเร็ว 
ทันทีที่วัตถุดิบเปลี่ยน ต้องมีกำรทดสอบยืนยันผลว่ำยังใช้ได้หรือไม่ ถ้ำไม่ได้ก็จ�ำเป็นต้อง
หยุดใช้ทันที เพื่อลดควำมสูญเสียและควำมสิ้นเปลืองงบประมำณ ตลอดจนถึงระบบกำร
พัฒนำและทดสอบ enzyme cocktails ชุดใหม่ๆ ที่ใช้ได้กับวัตถุดิบใหม่ที่เข้ำมำ ดังนั้น
จะเห็นได้ว่ำ แนวทำงกำรใช้ unfermentable sugars ในกำรเพิ่มผลผลิตเอทำนอลนั้น ถึง
แม้จะมีผลิตภัณฑ์ enzyme cocktails ต่ำงๆ ออกมำมำกมำย แต่ก็ยังไม่มีกำรใช้ในระดับ
อุตสำหกรรมอย่ำงแพร่หลำยและต่อเนื่องสักเท่ำไหร่

2. UNFERMENTABLE SUGAR UTILIZATION

เเนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
เอทำนอลไทย มุ่งเพ่ิมรำยได้ปีต่อปี
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1. CONTROL OF CONTAMINATION
Contaminating diseases during production include yeast, bacteria 

and fungi, but bacteria usually causes damages to ethanol fermentation.  
It can be divided into 2 types: the positive and negative ones. The 
negative one causes initial contamination and, as time passes by, it will 
be weak or ridded of a fermenting barrel when ethanol is increasingly 
concentrated. The positive bacteria, especially Lactobicillus Bacillus 
Streptococcus and Leuconostoc, can cause more damages as it takes 
sugar away for other activities and creates toxic substances to weaken 
yeast. Finally, the amount of ethanol is less than expected or fermentation 
processes suffer failure.

This type of bacteria can be controlled or killed by effective biocides 
which can enhance fermentation capacities from 1-4% more. However, 
using biocides, which are mostly antibiotics and ionophores, has to be 
concerned with selection of effective, reliable and environmentally-friendly 
products which are not drug resistant.

Besides, using other types of chemical substances, such as chlorine 
dioxides, is considered effective in controlling and resisting contamination 
in fermentation processes. Limitation exists, however, from the substances 
in terms of resisting yeast’s growth and other activities, too. As a result, 
no more than 50 ppm concentration can be used as the substances will 
enhance capacities of fermentation from 1-2% which is a lot less than 
using biocides.

There are several ways to improve processes to empower capacities 
for ethanol production, but 3 of them will be discussed here: 1) Control of 
contamination, 2) Unfermentable sugar utilization and 3) Yeast activity.

กำรหมกัเอทำนอลในระดบัอุตสำหกรรมนัน้ จะใช้วตัถดิุบทีเ่ป็นพชืผลทำงกำรเกษตรที่
มีรำคำถูกเป็นหลัก เช่น มันสด มันเส้น และแม้แต่กระทั่งกำรใช้ byproducts ที่มีคุณภำพ
ค่อนข้ำงต�่ำ เช่น กำกน�้ำตำล ซึ่งเกือบทั้งหมดนั้น เป็นวัตถุดิบที่มีกำรปนเปื้อนของสิ่งต่ำงๆ 
เข้ำมำตลอดทั้งกระบวนกำรผลิต ในขณะท่ีในกำรหมักระดับอุตสำหกรรรม ก็ไม่สำมำรถ
ท�ำให้ถังหมักปลอดเชื้อได้โดยสมบูรณ์ เนื่องจำกต้องควบคุมต้นทุนในกำรผลิตให้ต�่ำที่สุด 
ปัจจยัท้ังหมดท่ีกล่ำวมำส่งผลให้กระบวนกำรหมกั มทีัง้กำรปนเป้ือนของเชือ้ต่ำงๆ รวมไปถงึ
สิ่งเจือปนมำกมำยที่ติดมำกับวัตถุดิบ จึงเป็นสิ่งแวดล้อมที่สร้ำงควำมเครียดให้กับยีสต์มำก 
หำกยีสต์ไม่แข็งแรงก็จะส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรผลิตเอทำนอลต�่ำ 

ส�ำหรับแนวทำงในกำรสร้ำงควำมแข็งแรงให้กับยีสต์ในกระบวนกำรหมักเอทำนอล 
นัน้ ส่วนมำกคอืกำรเตมิสำรต่ำงๆ เข้ำไปเพิม่ให้กบัยสีต์ เช่น free amino nitrogen (FAN) 
และธำตุอำหำรรองต่ำงๆ ซึ่งถ้ำใช้ในปริมำณท่ีเหมำะสมก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตเอทำนอลได้
ดี โดยจำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ พบว่ำกำรที่จะได้ FAN เพิ่มให้กับยีสต์ได้นั้น จะมีทั้ง
กำรเติมสำรประกอบประเภทโปรตีน เช่น เศษวัสดุทำงกำรเกษตร จำกพืชตระกูลข้ำว 
ข้ำวโพด ซึ่งได้มีกำรย่อยสลำยแล้วส่วนหนึ่ง จนมี FAN ให้ยีสต์สำมำรถใช้ได้ หรือในบำง
ผลติภณัฑ์อำจมกีรรมวธิใีนกำรผลติในลกัษณะของ cocktails ทีม่ทีัง้ FAN จำกวสัดทุำงกำร
เกษตรและเอนไซม์ protease ร่วมกันเพื่อให้มี FAN เริ่มต้นที่ยีสต์สำมำรถใช้ได้ทันทีและ
มี protease ช่วยย่อยสลำยสำรประกอบโปรตีนและปลดปล่อย FAN ออกมำเพิ่มเติมอีก
ส่วนหนึ่ง ซ่ึงในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้นั้น อำจจะสำมำรถช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ผลิตได้ 1%-3% เลยทีเดียว

กำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติจำกกำรหมกันัน้ ถ้ำให้เหน็ภำพท่ีชดัเจนยิง่ขึน้ เรำอำจจะ
เปรียบเทยีบง่ำยๆ ว่ำ ปรมิำณวตัถดุบิเท่ำเดมิ เรำสำมำรถผลติเอทำนอลเพิม่ได้มำอกีก่ีลติร 
หรือหำกจะลองค�ำนวณดูเทียบกับมำตรฐำนกำรผลิตปกติก็ได้ เช่น หำกใช้กำกน�้ำตำล มัน
เส้น และมนัสด เป็นวตัถดิุบ โดยทัว่ไปเรำจะผลติเอทำนอลได้ 260 156 และ 400 ลติรต่อ
ตัน ตำมล�ำดบั ถ้ำหำกเรำเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติได้อกี 3% เรำจะสำมำรถผลติเอทำนอล 
ได้ 268 161 และ 412 ลิตรต่อตัน ตำมล�ำดับ ซึ่งถ้ำค�ำนวณเทียบจำกโรงงำนเอทำนอลที่
ก�ำลังกำรผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน เรำจะมีรำยได้เพิ่มขึ้นถึงประมำณ 150,000 บำทต่อ
วัน (เอทำนอลรำคำลิตรละ 24 บำท) หรือ มำกกว่ำ 48 ล้ำนบำทต่อปีเลยทีเดียว

อย่ำงไรก็ตำม ทั้ง 3 แนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตเอทำนอลนั้น ในทำง
ปฏิบัติแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้ำงยำกและใช้เวลำนำนพอสมควรในกำรท่ีจะเริ่มทดสอบ 
กำรควบคุมปัจจยัต่ำงๆ ในกำรทดสอบ กำรประเมนิผลทีต้่องกำรควำมเทีย่งตรงและแม่นย�ำ 
ตลอดจนถึงกำรออกแบบกำรใช้งำนจรงิในระดบัอตุสำหกรรม ซ่ึงทัง้หมดต้องใช้ทัง้เครือ่งมอื
ที่พร้อม ทีมงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่จะประสบ
ผลส�ำเรจ็ได้กค็อืนโยบำยและทศันคตขิองผูบ้รหิำรทีต้่องกำรพฒันำประสทิธภิำพของโรงงำน
หรือธุรกิจของตนเองอย่ำงจริงจัง.

3. YEAST ACTIVITY

Normally, we cannot increase capacities of ethanol  
fermentation processes to 100% because they are  

biological ones originating in a yeast’s cell. Besides necessitating 
sugar for ethanol fermentation, some parts of yeast’s cells 
are used for self-growth and self-repair, and, in the outside 
environment, contaminating diseases exist to take sugar away 
for other activities. Typically, capacities of ethanol production  
at the factory level are between 85 and 90%, depending on 
different conditions during production. If raw materials commonly  
used in Thailand are calculated, namely molasses, around 
260 liters of ethanol can be made per a ton of molasses; 156 

liters of ethanol per a ton of fresh cassava and 400 liters per 
a ton of sliced cassava.

Individual raw materials yield ethanol differently, depending on 
the amount of existing flour and sugar. Molasses, for instance, has  

2. UNFERMENTABLE SUGAR UTILIZATION

fermentable sugar (The one from which yeast can use to produce ethanol, 
such as sucrose, glucose and fructose) of around 46%, depending on 
capacities of each sugar mill, quality of cane for extraction and how to 
keep molasses before using.

In addition, other kinds of sugar from which yeast typically cannot  
use to ferment ethanol, such as trisaccharide dextran short-chain  
oligosaccharides and medium-chain oligosaccharides, can be used to 
enhance ethanol production. These kinds of sugar are called unfermentable  
and there are around 0.5-2.0% of them.

In terms of using unfermentable sugar to enhance ethanol production,  
various enzymes are mostly used, such as dextranase and amylase,  
because they enable digestion of the said compound until it becomes 
smaller or altered in quality so that yeast can use it for ethanol fermentation.  
To design the product, many kinds of enzymes are typically used at the 
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Fermentation of ethanol at industrial levels employs cheap agricultural  
products like fresh and sliced cassava as raw materials, or even any byproducts  

3. YEAST ACTIVITY
บทควำมโดย ดร.เสกสรร พรหมนิช.

Author by Saksan Phromnit (Ph. D.).

same time with specific proportion – enzyme cocktails – because there 
are different types of unfermentable sugar of which the amount is not 
much. Various enzymes have to be used to obtain as much ethanol as 
possible. In case enzyme cocktails are well designed according to the 
amount and types of unfermentable sugar, more 2-3% capacities of 
ethanol production will take place.

Nevertheless, difficulty and complexity of using unfermentable sugar 
relies mainly on types and quality of raw materials, which we cannot  
exactly control as they alter under environmental conditions, such as types 
of plants to be used, temperature and soil quality in each area. When 
raw materials change, the amount and types of unfermentable sugar also 
change, resulting in enzyme cocktails that were once effective become 
ineffective upon changes of raw material sources.

The management of the aforementioned requires rapid testing and 
monitoring systems. Once raw materials are changed, a test must confirm 
the function. If any functions do not work, raw materials must be stopped 
immediately to reduce damage and waste of budget. New development 
and testing systems of enzyme cocktails should be introduced to incoming  
raw materials. Consequently, ways of using unfermented sugar to increase 
ethanol production, despite various enzyme cocktails, are not much widely 
and continuously used at industrial levels.

of low quality like molasses. Most of them are already contaminated  
throughout production processes. In industrial fermentation, barrels cannot 
be completely free from any diseases because capital costs for production 
need to be lowered as much as possible. The factors cause fermentation 
processes experience contamination as well as other things found with 
raw materials. Such is an environment that makes yeast stressful. If yeast 
is not sufficiently strong, capacities of ethanol production will be low.

Concerning ways to strengthen yeast during ethanol fermentation 
processes, different substances are usually added, such as free amino 
nitrogen (FAN) and minor nutrients. Appropriate number of additional 
substances will increase ethanol products effectively. From personal 
experiences, to obtain more FAN to yeast includes adding protein 
compounds like agricultural leftovers from paddy and corn which are 
partially decomposed until there is functional FAN. Otherwise, some 
products may be made by cocktails production composed by FAN from 
agricultural materials and protease enzymes so that an initial FAN exists 
and is ready for immediate use. The protease enzyme will decompose 
protein compounds and release more FAN. This process can enhance 
1-3% of production capacities.

To make the picture clearer, enhancement of production from  
fermentation can be compared to the fact that the same number of raw 
materials can yield how many more liters of ethanol. For example, in case 
one uses molasses, fresh or sliced cassava as raw materials 260, 156 and 
400 liters of ethanol can be produced respectively. If one enhances more 
3% of production capacities, one can produce 268, 161 and 412 liters of 
ethanol per ton respectively. In comparison with an ethanol factory with 
200,000 liters of production capacities per day, one can earn around 
150,000 Thai Baht daily (In case 
ethanol costs 24 Thai Baht per 
liter.) or more than 48 million Thai 
Baht annually.

The above-mentioned 3 ways 
to improve production capacities 
for ethanol, nevertheless, are rather 
difficult and time-consuming for 
starting a test. Controlling factors of 
the test, assessment that requires 
precision and correctness as well 
as a design for practical use at 
industrial levels need tools and 
personnel with abilities, knowledge 
and experiences. Most important 
for success is policy and attitudes 
of executives who would seriously 
like to improve capacities of their 
own factories and business.

Yeast Nutrient for Ethanol Production. (Source-BetaTec)
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สถำบนัวจิยัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย (วว.) ยนืยนัผลวจิยั ใช้ยสีต์

ดดัแปลงพันธุกรรมส�ำหรบัหมกัวตัถดุบิทำงกำร
เกษตร เช่น มนัส�ำปะหลงั กำกน�ำ้ตำล สำมำรถ
เพิม่ก�ำลงักำรผลติ ลดต้นทนุ ดนัศกัยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรน�ำจุลินทรีย์มำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เพ่ือสร้ำงผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพิ่มให้
กบัอตุสำหกรรมเอทำนอลในประเทศ ส่งเสรมิ
เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ (BCG) ขับเคลื่อนให้
เกิดเศรษฐกิจก้ำวไกลต่อไปในอนำคต พร้อม
ดันภำครัฐสนับสนุนมำตรกำรควบคุมควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพเป็นส�ำคัญ

Thailand Institute of Scientific and  
Technological Research (TISTR) 

has lately confirmed, following recent 
research works, that use of genetically  
engineered yeast to ferment some  
agricultural raw materials, particularly  
cassava and molasses, could empower  
production, reduce capital costs and 
promote abilities and capacities on  
benefiting microbes. Doing so will add more  
values to Thailand’s ethanol industries,  
promote the BCG economies, mobilize local 
economic conditions towards the future, 
apart from encouraging public sectors to 
support measures on biologically-based  
safety control.

“Genetically Engineered Yeast” to Help Thai Ethanol 
Industries Cut Csts: Confirm Academics

นักวิชำกำรไทยยืนยัน ‘ยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรม’
ลดต้นทุนอุตฯ เอทำนอลไทย

Following the seminar for the project 
to explore possibilities on using genetically  
engineered yeast in ethanol industries funded by 
the Energy Conservation and Promotion Fund 
Office, the said yeast can empower ethanol 
production and reduce its capital costs in terms 

จำกกำรสนบัสนนุของกองทนุเพ่ือส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์
พลงังำน จดัสมัมนำเผยผลกำรศกึษำ “โครงกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้ในกำรใช้ยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรมในอุตสำหกรรม 
เอทำนอล” ผลวิจัยชี้ว่ำ ยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรมสำมำรถ
เพิม่ก�ำลงักำรผลติเอทำนอล ลดต้นทนุกำรผลติเอทำนอลใน
ส่วนของกำรใช้เอนไซม์ลงได้ประมำณ 25% หรอืลดต้นทนุ
ได้ 1.18 บำทต่อกำรผลิตเอทำนอล 1 ลิตร ทั้งนี้ ผ่ำนกำร
ทดสอบกำรประเมนิผลด้ำนปลอดภยัทำงชวีภำพแล้วว่ำไม่ก่อ
ให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ แต่หำกน�ำไปใช้ในภำคอุตสำหกรรม
กำรผลิตเอทำนอล จ�ำเป็นต้องเร่งออกมำตรำกำรควบคุม
และก�ำกับกำรใช้งำนเชื้อจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม โดย
ยดึถอืมำตรฐำนควำมปลอดภยัทำงชวีภำพเป็นส�ำคญั

ดร.ชุติมำ เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่ำกำร วว. ชี้แจงว่ำ วว.  
ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนวิจัยจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน เป็นเวลำกว่ำ 5 ปี ให้ด�ำเนินงำนวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตเอทำนอล ทั้งในด้ำน
เทคโนโลยชีวีภำพและกระบวนกำรผลิต โดยทดสอบในระดับ
ห้องปฏิบัติกำร และระดับกึ่งอุตสำหกรรมภำยใต้โครงกำร
พัฒนำกำรเพิ่มผลผลิตเอทำนอลจำกหัวมันส�ำปะหลังสด/
มันเส้น (2559) และ โครงกำรพัฒนำกำรเพิ่มผลผลิต
เอทำนอลจำกกำกน�้ำตำล (2561) รวมถึงล่ำสุดโครงกำร
ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้ยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรมใน
อุตสำหกรรมเอทำนอล

จำกกำรศกึษำวจัิย วว. สำมำรถคดัเลอืกยสีต์ดดัแปลง
พนัธุกรรม คอื สำยพันธุ ์MD1 ส�ำหรบัวตัถดุบิมนัส�ำปะหลงั 
มคีวำมสำมำรถในกำรผลิตเอนไซม์กลโูคอะไมเลส ช่วยในกำร
ผลติเอทำนอลทีค่วำมเข้มข้นสูง สำมำรถลดต้นทนุกำรผลติใน
ส่วนของกำรใช้เอนไซม์ลงได้ ส่วนเชือ้ยีสต์ดัดแปลงพันธกุรรม 
GY1 ส�ำหรับวัตถุดิบประเภทกำกน�้ำตำล มีศักยภำพในกำร
ผลติเอทำนอลได้ดีกว่ำเช้ือยสีต์อตุสำหกรรม เมือ่ท�ำกำรผลติ
เอทำนอลทีใ่ช้ควำมเข้มข้นตัง้ต้นของกำกน�ำ้ตำลสงู ส่วนกำร
ทดสอบประเมนิผลกระทบด้ำนควำมปลอดภยัทำงชวีภำพของ
กำรใช้เชื้อยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรม และเชื้อยีสต์ดัดแปลง
พันธุ์กรรมผ่ำนกำรทดสอบประเมินผลกระทบด้ำนควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพว่ำ ไม่ก่อให้เกิดกำรกลำยพันธุ์

ดร.พงศธร ประภักรำงกูล ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ วว. กล่ำวเกี่ยวกับผลกำรศึกษำว่ำ
ในวัตถุดิบมันส�ำปะหลัง วว. ท�ำวิจัยโดยใช้เชื้อยีสต์ MGT 
1/1 จำกศูนย์จุลินทรยี์ วว. และเชื้อยสีตด์ัดแปลงพันธกุรรม 
MD1 มีควำมสำมำรถในกำรผลิตเอนไซม์กลูโคอะไมเลสได้
เทยีบเคยีงกนั แต่ประสทิธภิำพในกำรผลติเอทำนอลของเชือ้
ยสีต์ MD1 จะดีกว่ำเช้ือยสีต์ MGT 1/1 ในกำรผลิตเอทำนอล
ที่ควำมเข้มข้นสูง และสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตเอทำนอล
ในส่วนของกำรใช้เอนไซม์ลงได้ประมำณ 0.45 บำทต่อกำร
ย่อยมนัส�ำปะหลงั 1 กโิลกรมั หรอืลดต้นทนุกำรใช้เอนไซม์
ลงได้ 1.18 บำทต่อกำรผลิตเอทำนอล 1 ลิตร โดยไม่ส่งผล 
กระทบต่อประสิทธิภำพกำรผลิต ซึ่งให้ผลลักษณะเดียวกัน

increase ethanol products from fresh cassava/
tapioca (2016) and a program to promote 
increasing ethanol products from molasses 
(2018) as well as the latest project to explore 
possibilities of using genetically engineered 
yeast for ethanol industries.

According to its research works, the TISTR 
was able to select the MD1 breed for cassava raw 
materials which could produce the glucoamylase 
enzyme to produce ethanol at high concentration. 
It can help reduce capital costs on production in 
terms of enzyme use. Besides, the GY1 breed for 
molasses is better than industrial yeast in ethanol 
production in case of high concentration of initial 
molasses. However, no mutation took place after 
testing on effects of biological safety in using 
genetically engineered yeast.

The Director of the Biodiversity Research 
Center to the TISTR Pongsathon Phapagrangkul, 
Ph. D., said that, in terms of cassava raw materials,  
the TISTR did research by using MGT 1/1 breed 
provided by the TISTR’s microbe center. It 
was found that the MD1 could produce the  
glucoamylase better than the MGT 1/1. In  
production of highly concentrated ethanol, 
capital costs were reduced to around 0.45 Thai 
Baht per 1 kilogram of cassava digestion. This 
is equivalent to 1.18 Thai Baht of enzyme per 1 
liter of ethanol production without affecting 
production capacities. Such results resemble 
ethanol production by using molasses.

The genetically engineered yeast GY1 can 
produce ethanol better than the SC-90 one for 
production using high concentration of initial 
molasses. The test of biological safety of using 
natural and genetically engineered yeasts to 
produce ethanol under the reverse mutagenicity 
(Aka AMEs test) found that no mutation existed 
in both yeasts.

To conclude, the project’s results indicated 
that high concentration of molasses and cassava  
could empower ethanol production and significantly  
reduce capital costs. Nevertheless, if Thailand 
needs to develop ethanol production industries, 
measures to control and supervise use of genetically  
engineered microbes are indispensable by abiding 
the biological safety standards as priority.

กบักำรผลติเอทำนอลด้วยวตัถุดบิประเภทกำกน�ำ้ตำล
กล่ำวคือ เชือ้ยสีต์ดดัแปลงพนัธุกรรม GY1 มศัีกยภำพ

ในกำรผลิตเอทำนอลได้ดีกว่ำเชื้อยีสต์อุตสำหกรรม SC-90 
เมือ่ท�ำกำรผลติเอทำนอลทีใ่ช้ควำมเข้มข้นตัง้ต้นของกำกน�ำ้ตำล
สูง ส่วนกำรทดสอบประเมินผลกระทบด้ำนควำมปลอดภัย
ทำงชีวภำพของกำรใช้เชื้อยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรมและเชื้อ
ยีสต์จำกธรรมชำติในกำรผลิตเอทำนอล โดยวิธี reverse 
mutagenicity (AMEs Test) พบว่ำเชื้อยีสต์ที่น�ำมำทดลอง
ทั้งเชื้อยีสต์จำกธรรมชำติ และเชื้อยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรม
ล้วนแล้วแต่ไม่พบฤทธิ์ก่อกำรกลำยพันธุ์

ทั้งนี้ผลกำรด�ำเนินกำรโครงกำรฯ สำมำรถสรุปได้ว่ำ 
กำรผลิตเอทำนอลโดยใช้ควำมเข้มข้นของสำรตั้งต้นสูงจำก
ทั้งวัตถุดบิที่เปน็กำกน�้ำตำลและมันส�ำปะหลัง สำมำรถเพิ่ม
ก�ำลังกำรผลติเอทำนอล และลดต้นทนุกำรผลติเอทำนอลได้
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม หำกประเทศไทยต้องกำร

พัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิตเอทำนอล จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
จะต้องเร่งออกมำตรำกำรเพื่อควบคุมและก�ำกับกำรใช้งำน
เชือ้จลุนิทรีย์ดดัแปลงพนัธกุรรม โดยยดึถือมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพเป็นส�ำคัญ.

of enzyme use to around 25% or 1.18 Thai Baht 
per 1 liter of ethanol. Also, a test on biological 
safety proved that no mutation occurred, but, in 
case of ethanol production industries, measures 
on control and supervision of using genetically 
engineered microbes is required, prioritizing 
biological safety in particular.

The Governor of TISTR Chutima Eamchot- 
chavalit, Ph. D., explained that the organization 
had been funded by the ECPFO for over 5 
years to conduct research and technological  
development to increase ethanol products in terms 
of biotechnology and production procedures  
done and tested in a lab and at the semi-industrial 
level. The activities were a part of a project to 
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Novozymes ผู้น�ำนวัตกรรมทำงชีวภำพ
ระดับโลกสัญชำติเดนมำร์ก ซึ่งมีควำม

โดดเด่นด้ำนเอนไซม์และจุลินทรีย์มำกกว่ำ 
70 ปี ได้เปิดตัว Fiberex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
ทีใ่ช้เอนไซม์และยสีต์สำยพนัธุใ์หม่ในกำรแปลง
เส้นใยข้ำวโพดเป็นเอทำนอล โดย Fiberex 
จะไปท�ำลำยขีดจ�ำกัดของเส้นใยข้ำวโพดที่มี
ควำมเหนียว ท�ำให้ผู้ผลิตสำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีควำมยืดหยุ่นขึ้น เทคโนโลยีนี้ได้
เปลีย่นผลิตผลพลอยได้ (By product) มลูค่ำ
ต�่ำ ให้เป็นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงคำร์บอนต�่ำที่มี
มูลค่ำสูง และยังสำมำรถผลิตน�้ำมันข้ำวโพด
ได้สูงขึ้นด้วย

The world leader in bioinnovation 
based in Denmark, Novozymes, 

unique in enzymes and microbes for 
more than 70 years, has launched Fiberex,  
a comprehensive platform based on 
novel enzymes and yeast strains to 
convert corn fiber into ethanol. Fiberex 
is specifically aimed at breaking down 
tough fibers in the corn, providing  
producers with greater operational 
flexibility. The technology converts a 
low-value by-product into high-value, 
low-carbon fuel while also enabling the 
production of significantly more corn oil.

New Biological Platform Converts Corn Fiber into Ethanol
แพลตฟอรม์ชวีภำพแบบใหม่แปลงเสน้ใยขำ้วโพดเป็นเอทำนอล 

“Through advanced biology, biofuel producers  
looking to diversify can now unlock new markets 
and avenues of profitability,” says Brian Brazeau, 
Novozymes’ Vice President for Bioenergy. “Working  
with Novozymes and our expert analytics and 
engineering partners, producers can use Fiberex 
technology to transform their corn fiber, typically  
only used for animal feed, into low-carbon, 
high-value cellulosic ethanol.”  

Fiberex facts, typically, the starch in a 
corn kernel is converted into ethanol while the 
rest of the kernel ends up as low-value animal 
feed. In this remaining part of the kernel, there 
is a high amount of corn fiber with little to no 
value to the animals. Corn fiber is made up of 
similar building blocks as starch but is tough to 
break down and convert into something more 
useful. Breaking down this fiber and converting 
it to ethanol provides significant environmental 
and economic benefits to ethanol producers 
and consumers. Ethanol producers can now 
unlock new profit streams by tapping into fiber 
and accessing higher value ethanol with better 
return on investment.  

Fiberex enables extraction of more corn oil 

Brian Brazeau รองประธำนฝ่ำยพลังงำนชีวภำพของ 
Novozymes กล่ำวว่ำ “ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพที่ต้องกำร
ควำมหลำกหลำยสำมำรถใช้ควำมก้ำวหน้ำทำงชวีวทิยำในกำร
ปลดลอ็คตลำดและช่องทำงในกำรท�ำก�ำไรใหม่ๆ กำรท�ำงำน
ของ Novozymes ได้ร่วมงำนกับผู้เชี่ยวชำญด้ำนข้อมูลและ
พันธมติรด้ำนวศิวกรรมของเรำ ผูผ้ลติสำมำรถใช้เทคโนโลยี
แพลตฟอร์ม Fiberex เพื่อแปลงเส้นใยข้ำวโพดให้เป็น 
เอทำนอลเซลลูโลสที่มีคำร์บอนต�่ำและมีมูลค่ำสูง ทั้งที่ปกติ
แล้วข้ำวโพดจะใช้เป็นอำหำรสัตว์”

โดยท่ัวไปแล้ว กำรใช้แพลตฟอร์ม Fiberex แป้งใน
เมล็ดข้ำวโพดจะถูกเปลี่ยนเป็นเอทำนอลในขณะที่ส่วนที่
เหลือจะกลำยเป็นอำหำรสัตว์ ซ่ึงมีปริมำณเส้นใยข้ำวโพด
สูงที่มีคุณค่ำต่อสัตว์น้อยมำกหรือแทบจะไม่มีเลย เส้นใย
ข้ำวโพดประกอบไปด้วยส่วนประกอบทีค่ล้ำยกบัแป้งแต่ยำก
ท่ีจะย่อยและเปลีย่นไปเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ กำรแปลงเส้นใย
และเปล่ียนเป็นเอทำนอลนั้นจะมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจอย่ำงมำกต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ตอนนี้ ผู้
ผลิตเอทำนอลสำมำรถปลดล็อกช่องทำงท�ำก�ำไรใหม่ๆ ได้
ด้วยกำรแปลงเส้นใยไปเป็นเอทำนอลที่มีมูลค่ำสูงขึ้นพร้อม
กับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่ดีได้แล้ว

โดยแพลตฟอร์ม Fiberex นัน้ จะช่วยให้สำมำรถสกดั
น�้ำมันจำกข้ำวโพดได้มำกขึ้น ซึ่งเป็นกำรขยำยช่องทำงของ
รำยได้หลกั นอกจำกนี ้ผูผ้ลติยงัประหยดัจำกกำรลดกำรใช้
พลังงำนและน�้ำอีกด้วย ท�ำให้แพลตฟอร์มนี้จะสร้ำงอนำคต
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ร่วมที่มีคุณภำพและมูลค่ำสูงขึ้น

ปัจจุบัน Novozymes ซึ่งเป็นผู้น�ำเทคโนโลยีในกำร
แปลงเส้นใยจำกพืช ได้ช่วยเพิ่มรำยได้ให้กับผู้ผลิตเชื้อ
เพลงิชีวภำพจำกมำตรฐำนคำร์บอนเครดิตต�ำ่ (low-carbon 

credits) เช่น แคลิฟอร์เนีย และ cellulosic RIN credits 
ของ EPA โดย Novozymes ได้ใช้ Fiberex ในกำรร่วม
มือกับอุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพเพื่อขยำยขอบเขตของ
เอทำนอลที่ท�ำจำกข้ำวโพดซึ่งจะข้ำมขีดจ�ำกัดระหว่ำงเชื้อ
เพลิงชีวภำพแบบดั้งเดิม กับเชื้อเพลิงชีวภำพขั้นสูง

เชือ้เพลงิคำร์บอนต�ำ่เป็นส่วนส�ำคญัของคมนำคม กำร
ท�ำให้เกิดพลังงำนในประเทศ สภำพแวดล้อมที่สะอำดขึ้น 
และกำรด�ำรงชีวิตที่ดีส�ำหรับชนบทในอเมริกำรวมทั้งที่อื่น 
ๆ โดยเอทำนอลส่วนใหญ่ผลิตจำกแป้งในเมล็ดข้ำวโพด ใน
ขณะที่เส้นใยนั้นยำกต่อกำรใช้งำนเนื่องจำกเป็นส่วนผสมที่
ซบัซ้อนซึง่ประกอบด้วยเซลลูโลส (cellulose) เฮมเิซลลูโลส  
(hemicellulose) แป้ง โปรตีน น�้ำมันและแร่ธำตุ

เซลลโูลสจะมลีกัษณะทีแ่ขง็และบำงส่วนเป็นรปูผลกึเมือ่
เปรยีบเทบียกบัเฮมเิซลลโูลสทีม่กีำรแตกเป็นกิง่และไม่มรีปู
ร่ำง (amorphous) ซึ่งเอนไซม์ Fiberex ของ Novozymes 
ได้ออกแบบมำโดยเฉพำะเพือ่ให้สลำยส่วนประกอบทีซ่บัซ้อน

– expanding a major revenue stream. Moreover, 
producers can obtain savings from reduced 
energy demand and water usage. The platform 
also creates a future path for higher co-product 
quality and value  

Novozymes is the technology leader in 
fiber conversion today, enabling new revenue for 
biofuels producers from low-carbon credits such 
as in California and EPA’s cellulosic RIN credits. 
Through Fiberex, Novozymes is collaborating 
with the biofuel industry to further expand the 
boundaries of corn-based ethanol – literally 
breaking down some of the barriers between 
what is considered conventional biofuels and 
advanced biofuels. 

Low-carbon fuels are a crucial part of 
transportation – enabling domestic energy, a 
cleaner environment, and better livelihoods for 
rural America and beyond. Most ethanol is made 
from the starch in corn kernels, whereas the fiber 
is much more difficult to use, being a complex 
matrix consisting of cellulose, hemicellulose, 
starch, protein, oil, and minerals.  

The cellulose is rigid and partially crystalline 
in form while the hemicellulose is highly branched 
and amorphous. Novozymes’ Fiberex enzymes 
are specifically designed to break down this 
complex matrix – resulting in more corn oil and 
converting the fiber into simple sugars that are 
easily converted into ethanol.   

“Ethanol producers know their business 
best! We now make available industry-leading 
technology and are putting our bioinnovation 
in top gear to convert every last pound of fiber 
in corn,” says Brian Brazeau. “Realizing the  
importance of fiber-based ethanol in reducing 
our carbon footprint, improving co-products, and 
increasing value for producers, we have embarked 
on a mission to develop biology that can convert  
all of this tough feedstock into low-carbon 
ethanol. It is time to reimagine ethanol.” 

As part of the platform announcement, 
Novozymes is also launching the first Fiberex 
products: Fiberex R1, a technology specifically 
designed to provide maximum ethanol in separate  
fiber-to-ethanol processes, and Fiberex F1, 
a cellulase enzyme designed to provide  
fiber conversion for in-process technologies.  
Additional solutions, to launch in 2021, are in 
proof-of-concept trials now.

นี้ ส่งผลให้มีน�้ำมันข้ำวโพดมำกขึ้น และแปลงเส้นใยไปเป็น
น�้ำตำลธรรมดำเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นเอทำนอลได้ง่ำย

Brian Brazeau ได้กล่ำวว่ำ “ผู้ผลิตเอทำนอลนั้นรู้จัก
ธุรกิจของตนดีที่สุด ตอนนี้เรำได้น�ำเทคโนโลยีชั้นน�ำของ
อุตสำหกรรมและนวัตกรรมชีวภำพให้เป็นอุปกรณ์ชั้นเลิศ
ในกำรแปลงทุกส่วนของเส้นใยในข้ำวโพด เนื่องจำกควำม
ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของเอทำนอลจำกเส้นใยเพือ่ลดกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์บอน กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ร่วม และกำร
เพ่ิมมูลค่ำให้กับผู้ผลิต เรำจึงเริ่มภำรกิจในกำรพัฒนำทำง
ชีววิทยำในกำรให้วัตถุดิบที่เป็นอำกำรสัตว์ เป็นเอทำนอล
ที่มีคำร์บอนต�่ำ ถึงเวลำแล้วที่เรำจะต้องมองภำพลักษณ์เอ
ทำนอลกันใหม่”

ทำงบรษัิท Novozymes ได้เปิดตวัผลติภัณฑ์ Fiberex 
ตวัแรกระหว่ำงกำรเปิดตวัแพลตฟอร์มอกีด้วย น่ันคอื Fiberex 
R1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมำโดยเฉพำะเพื่อให้ได้เอ
ทำนอลสูงสุดจำกกระบวนกำรแปลงเส้นใยเป็นเอทำนอล 
(fiber-to-ethanol) ที่แยกออกมำเฉพำะ และ Fiberex F1 
จะเป็นเอนไซม์เซลลโูลสทีอ่อกแบบมำส�ำหรบัเทคโนโลยกีำร
แปลงไฟเบอร์ในกระบวนกำรได้เลย โดยปัจจบุนัอยูร่ะหว่ำง
กำรทดสอบภำพรวมและจะเปิดตัวในปี พ.ศ. 2564.
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เ ขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำค 
ตะวันออก (อีอีซีไอ) ร่วมมือกับบริษัท 

ผู้เชี่ยวชำญจำกประเทศเบลเยียม ซึ่งมีควำม
เชีย่วชำญในด้ำนไบโอรไีฟเนอรชีัน้น�ำของโลก 
จดัตัง้โรงงำนต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีให้ทันสมยั
ทีสุ่ดในอำเซยีน เล็งเปิดตวัโรงงำนได้ในช่วงเดอืน 
มี.ค.- เม.ย.ปี 2564 ผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพที่
เป็นสำรตัง้ต้นในกำรผลติเป็นเคมชีวีภำพในรปู
แบบต่ำงๆ และเม็ดพลำสติกชีวภำพ เป็นกำร
ช่วยพฒันำอตุสำหกรรมชวีภำพของไทยให้ตรง
กับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ 
ภำยในประเทศ ยกระดบัไทยก้ำวไปสูก่ำรเป็น
ผู้น�ำในอุตสำหกรรมชีวภำพในอนำคต

Eastern Economic Corridor of Innovation  
(EECi) is going to establish the 

most modernized prototype biorefinery  
of ASEAN under cooperation of a world  
leading Belgian company specialized  
in the industry. The factory will hopefully  
be opened around March or April, 2021 
and will produce bioenergy which serves 
as a precursor for various biochemical  
substances and bioplastics. Such 
production enables Thailand’s bio- 
industrial development to serve the 

EECi & Belgium to Launch Leading Modern
“Biorefinery” of ASEAN

EECi ผนึกเบลเยียม ผุดต้นแบบ “ไบโอรีไฟเนอรี”
ทันสมัยที่สุดในอำเซียน

งงำนไบโอรีไฟเนอรี GMP โดยโรงงำนไบโอรีไฟเนอรี Non 
GMP จะใช้ในกำรผลิตเคมีชีวภำพ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอำหำร 
หรอืชิน้ส่วนทีใ่ช้ในร่ำงกำย เช่น พลำสติกชวีภำพชนดิต่ำงๆ 
ส่วนโรงงำนไบโอรีไฟเนอรี ท่ีเป็น GMP จะเป็นกำรผลิตสำร
สกัดออกฤทธิ์ที่ใช้ในคน กำรสกัดสำรต่ำงๆ ในพืชสมุนไพร 
สำรออกฤทธ์ิในยำ และเครื่องส�ำอำง เป็นต้น ซ่ึงจะสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตผลกำรเกษตรของไทยได้อีกมำก โดย
โรงงำนต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีจะทันสมัยที่สุดในอำเซียน 
โดยในภูมิภำคนี้มีเพียงมำเลเซียประเทศเดียวที่มีโรงงำนใน
ลกัษณะนี ้แต่จะเน้นในสนิค้ำปำล์มเพยีงอย่ำงเดยีว แต่ของ
ไทยครอบคลุมในทุกพืชผลกำรเกษตร

ทีผ่่ำนมำอุตสำหกรรมของไทยต้องน�ำเข้ำวตัถดุบิเคมี
ชีวภำพจำกต่ำงประเทศที่มีรำคำสูง และส่วนมำกไม่ตอบ
โจทย์กบัอตุสำหกรรมของไทย เนือ่งจำกวตัถุดิบกำรเกษตร
ของไทยไม่เหมือนในต่ำงประเทศ ท�ำให้วัตถุดิบเคมีชีวภำพ
ทีน่�ำเข้ำไม่ตรงกบัควำมต้องกำร จำกปัจจยัต่ำงๆ ทีก่ล่ำวมำ
หำกไทยมีโรงงำนไบโอรีไฟเนอรีท่ีสำมำรถผลิตเคมีชีวภำพ
ชนิดต่ำงๆ ได้เอง ก็จะสำมำรถน�ำผลผลิตกำรเกษตรของ
ไทยไปวจิยัผลติสำรสกดัชีวภำพท่ีตรงกบัควำมต้องกำร และ
เกดิสินค้ำใหม่ๆ ทีม่ำจำกฐำนจำกวตัถดุบิภำยในประเทศและ
ภมูปัิญหำของคนไทย ท�ำให้สินค้ำไทยมีควำมโดดเด่นเหนือ
กว่ำสินค้ำจำกประเทศคู่แข่ง และมีเทคโนโลยีของตัวเองที่
ชำติอื่นลอกเลียนแบบได้ยำก และจะท�ำให้ไทยผลิตสินค้ำ
มูลค่ำสูงออกสู่ตลำดโลกได้มำกขึ้น.

The Executive Vice President of National 
Science and Technology Development Agency 
(NSTDA) and the Director of EECi Janekrishna 
Kanatharana, Ph.D., talked about the progress of 
the EECi project. He stated that it could become 
a leading innovative ecosystem of the ASEAN 
region whose researches and innovations create 
sustainable economic improvement and good 
living quality among Thai people. There are 5  
missions for the project: 1. Serving as a center where 
researches are extended to commercial areas and 
developed from foreign technology, 2. Serving 

as a center for development of human resources 
and advanced professional skills, 3. Serving as a 
hub for services of industrial enhancement by 
technology, 4. Promoting new business start-up 
and creation and 5. Promoting local community 
development in neighboring areas.

Covering a total of 3,454 Rai land of Wang 
Chan Valley in Rayong, the EECi saw 45% of 
completed construction. The rest will be finished 
at the end of this year before interior decoration. 
The first phase of the EECi, to start in June, 2021, 
will consist of the prototype biorefinery factory 
as the major project. The factory resembles a 
place where natural gas and petroleum are used 
as a raw material for fuel and petrochemical  
production for plastic pellets which are  
fundamental of industrial sectors.

There are 2 types of biorefinery factories: 
the Non GMP and the GMP ones. The former will 
produce biochemical substances not involved 
with any food and human body parts like various  
bioplastics whereas the latter will produce 
some extracts for humans, herbal extracts, 
active ingredients in medicine and cosmetics.  
The products will add more value to Thai  
agricultural products. The 2 factories will be the 
most modernized in ASEAN, where, at present, 
only Malaysia reportedly has its own. While the 
Malaysian one focuses on palm products, the 
Thai one will cover all agricultural products. 

In the past, Thailand’s industries had to 
import biochemical products from overseas in 
high prices. Most of them did not correspond to 
the local needs as raw materials here differ from 
other countries’. In case Thailand has its own 
biorefinery factory, local agricultural products can 
be researched and transformed into bio-extracts 
that serve local needs. The products, originated  
from local raw materials and Thai people’s 
intellect, will distinguish Thailand from other 
countries. Also, it will mark unprecedented local 
technology whose more high value products are 
exported worldwide.

เจนกฤษณ์ คณำธำรณำ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) และ
ผู้อ�ำนวยกำรอีอีซีไอ เปิดเผยถึงควำมคืบหน้ำโครงกำร อีอี
ซไีอ ว่ำ โครงกำรออีซีไีอนีจ้ะพัฒนำไปสูก่ำรเป็นระบบนเิวศ
นวตักรรมชัน้น�ำของภมูภิำคอำเซยีน ซึง่จะสร้ำงผลงำนวจิยั
และนวัตกรรมที่น�ำไปสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมกินดี
อยูด่ขีองคนไทยอย่ำงยัง่ยนื โดยมพีนัธกจิในกำรด�ำเนนิงำน 5 
ด้ำน ได้แก่ 1. เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรขยำยผลงำนวิจัยสู่เชิง
พำณชิย์ และกำรพฒันำต่อยอดเทคโนโลยจีำกต่ำงประเทศ 
2. เพื่อเป็นศูนย์รวมในกำรพัฒนำก�ำลังคนและพัฒนำฝีมือ
ขั้นสูง 3. เพื่อเป็นแหล่งรวมบริกำรเพื่อกำรเสริมศักยภำพ
อุตสำหกรรมด้วยเทคโนโลยี 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดสตำร์ท
อพั และกำรสร้ำงธรุกจิใหม่ และ 5. เพือ่ส่งเสรมิให้เกิดกำร
พัฒนำชุมชนโดยรอบ

โดย ออีซีไีอ มีพืน้ท่ีท้ังหมด 3,454 ไร่ ตัง้อยู่ในวงัจนั
ทร์วลัเลย์ จ.ระยอง โดยในขณะนีด้�ำเนนิกำรก่อสร้ำงไปแล้ว 
45% คำดว่ำจะก่อสร้ำงอำคำรส่วนใหญ่เสรจ็ในช่วงปลำยปีนี้ 
จำกนัน้จะเร่งตกแต่งภำยใน และจะเปิดด�ำเนนิกำรเฟสแรก
ในเดือน มิ.ย. ปี 2564 ส�ำหรับ อีอีซีไอ ในระยะที่ 1 จะ
ประกอบด้วยโครงกำรหลกั ได้แก่ โครงกำรจดัตัง้โรงงำนต้น
แบบไบโอรไีฟเนอรี ซึง่โรงงำนต้นแบบไบโอรไีฟเนอรน้ีี เปรยีบ
เหมอืนกับโรงงำนปิโตรเคมทีีใ่ช้น�ำ้ม้นและก๊ำซธรรมชำตเิป็น
วัตถุดิบในกำรผลิตเชื้อเพลิง และปิโตรเคมีชนิดต่ำงๆ ที่จะ
น�ำไปผลิตเป็นเม็ดพลำสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐำนที่ส�ำคัญ
ของภำคอุตสำหกรรม

ส�ำหรับโรงงำนต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี จะมี 2 โรง 
ได้แก่ โรงงำนไบโอรีไฟเนอรี ที่เป็น Non GMP และโร

needs of different industrial sectors of 
the country, thus upgrading it to become  
a leader in bio-industry in the future.
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำล
ทรำย (สอน.) ร่วมกบัสถำบนัพลำสตกิ 

เล็งเห็นกำรน�ำใบอ้อยและยอดอ้อยมำพัฒนำ
ต่อยอด ผ่ำนกำรจัดกิจกรรม “ลดกำรเผำ 
สร้ำงมลูค่ำเพิม่ ต่อยอดผลติภณัฑ์ชวีภำพจำก
ใบอ้อย” เพือ่ท�ำกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ห้ผูท้ี่
สนใจ สนบัสนนุในกำรน�ำใบอ้อยและยอดอ้อยไป
พฒันำต่อยอดเพิม่มลูค่ำ ผลกัดนัแก้ไขมำตรกำร
แก้ไขปัญหำอ้อยไฟไหม้อย่ำงครบวงจร ส่งเสรมิ
อตุสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย น�ำไปสูก่ำร
ยกระดับผู้ประกอบกำรและเกษตรกร พร้อม
เลง็จดัตัง้ “ศนูย์ส่งเสรมิอตุสำหกรรมชวีภำพ” 
เพื่อผลักดันอุตสำหกรรมชีวภำพไทยให้ก้ำว
ไกลเป็นศูนย์กลำง Bio Hub ในอนำคต

Office of the Cane and Sugar Board 
(OCSB), along with Plastic Institute, 

realizing usefulness of sugar cane leaves 
and tops, has recently organized an 
event, “Burning Reduction, Added-Value 
Creation to Transform Bio-products to 
Cane Leaves”. With an aim to disseminate  
knowledge to the interested public,  
the event promoted added values of  
sugar cane leaves and tops, mobilized  
problem solution on harvesting sugar cane  
by burning it and upgraded cane and  
sugar industries, all of which will result in  
development of entrepreneurs and 
farmers alike. Also, a “bio-industrial 
promotion center” will be established 
to encourage Thailand’s bio-industries 
to become the future bio hub.

OCSB & PI Transform Bio-products from Cane Leaves

สอน. ร่วมมือสถำบันพลำสติก ต่อยอดผลิตภัณฑ์
ชีวภำพจำกใบอ้อย

Leftovers from cane harvesting include cane 
leaves and tops in particular. A ton of sugar cane 
already harvested will have over 170 kilograms. 
Formerly, the leftovers had to be burnt as they 
were not used any further, thus causing such 
air pollution as the PM 2.5 smog. Consequently, 

เศษวสัดเุหลอืทิง้จำกกำรเกบ็เกีย่วอ้อยนัน้ คอื ใบอ้อย 
และยอดอ้อย โดยอ้อย 1 ตันจำกกำรเก็บเกี่ยวจะได้ใบอ้อย
และยอดอ้อยรวมกว่ำ 170 กิโลกรัม ดูที่ผ่ำนมำใบอ้อยและ
ยอดอ้อยถูกก�ำจัดโดยกำรเผำไหม้ ไม่ได้มีกำรน�ำไปต่อ 
ยอด ส่งผลให้เกดิปัญหำมลพษิด้ำนฝุน่ละออง PM 2.5 จำก
มำตรกำรดงักล่ำวท�ำให้ สอน. ได้เลง็เหน็กำรน�ำใบอ้อยและ
ยอดอ้อยมำพัฒนำต่อยอด เพื่อช่วยลดปริมำณกำรเผำไหม้
และเป็นกำรสนบัสนนุในกำรน�ำใบอ้อยและยอดอ้อยไปพฒันำ
ต่อยอดเพือ่เพิม่มลูค่ำได้ โดยกำรน�ำใบอ้อยและยอดอ้อยมำ
พัฒนำต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์ต้นแบบ มกีำรผลติอฐิทำงเดนิ
และเช้ือเพลิงจำกยอดและใบอ้อย มำจัดแสดงและท�ำกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ห้ผูท้ีส่นใจสำมำรถน�ำไปต่อยอดได้ รวม
ถงึได้แนะน�ำผลติภณัฑ์ต้นแบบอืน่ๆ ทีไ่ด้ท�ำกำรพฒันำภำย
ใต้โครงกำร ไม่ว่ำจะเป็นแก้วที่ผลิตจำกพลำสติกชีวภำพ ที่
ผลิตจำกน�้ำตำลสำรสกัดโดยใช้เอทำนอล และยำลดระดับ
คอเลสเตอรอลที่สกัดได้จำกไขอ้อยมำจัดแสดงด้วย

นำยกิติกร สุขสม รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอ้อย
และน�้ำตำลทรำย กล่ำวว่ำ “ตำมที่ สอน.ได้ปรับโครงสร้ำง
อตุสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำลทรำยทัง้ระบบ เพือ่เป็นกำรยก
ระดบักำรพัฒนำโครงสร้ำงอุตสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย 
โดยใช้เทคโนโลยีชีวภำพเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อน ซึ่ง
เน้น “ผลติภณัฑ์เป้ำหมำย” ท้ังพลำสตกิชีวภำพ เคมชีีวภำพ 
และชีวเภสัชภัณฑ์ ควบคู่กำรด�ำเนินงำนที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม ผลกัดนัมำตรกำรแก้ไขปัญหำอ้อยไฟไหม้อย่ำง
ครบวงจร” เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้
ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรแปรรปูอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย 
และเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ให้แก่อ้อยและน�ำ้ตำลทรำยไปสู่
ผลติภณัฑ์ชวีภำพ ซึง่สอดรบันโยบำยภำครฐัทีต้่องกำรผลกั
ดันเศรษฐกิจชีวภำพและส่งเสริมให้ไทยก้ำวเป็นศูนย์กลำง 

Bio hub ของภูมิภำคนี้ ในอนำคตทำง สอน.จะมีกำรจัดตั้ง 
“ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมชีวภำพ” โดยจะเป็นก้ำวแรกใน
กำรพฒันำให้เกดิกระบวนกำรอตุสำหกรรมชวีภำพ และยก
ระดับอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลทรำย 

ด้ำนนำยวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อ�ำนวยกำรสถำบัน
พลำสติก กล่ำวว่ำ สถำบันพลำสติก มีภำรกิจที่จะพัฒนำ
อตุสำหกรรมพลำสตกิและอตุสำหกรรมต่อเน่ือง ซึง่กำรพฒันำ
อุตสำหกรรมชีวภำพ ถือเป็นหนึ่งในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
โดยมแีนวคดิในกำรน�ำจดุแขง็ของประเทศในกำรน�ำวตัถุดบิ
ทำงกำรเกษตรที่มีควำม หลำกหลำย เช่น อ้อยและน�้ำตำล
ทรำย มำส่งเสริมในภำคอุตสำหกรรม ก่อให้เกิดมูลค่ำของ
ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบทำงกำรเกษตร ทั้งกำรน�ำอ้อยและ
น�ำ้ตำลทรำยมำแปรรปูเป็นพลำสตกิชวีภำพ หรอืกำรน�ำสำรสกดั 
จำกอ้อยมำใช้ในอตุสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อตุสำหกรรมอำหำร 
อุตสำหกรมยำ อุตสหกรรมเครื่องส�ำอำง เป็นต้น อีกท้ัง 
ยังมีกำร น�ำเศษวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรมำพัฒนำเป็น
ผลติภณัฑ์ เพ่ือสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กบัเศษวัสดเุหลอืทิง้

โดยในปี 2563 ได้ด�ำเนิน โครงกำรพัฒนำและส่ง

the OCSB thought about how to benefit from 
cane leaves and tops to solve the problem on 
burning them and add their values. The idea 
focuses on transforming cane leaves and tops to 
a prototype product. At present, the leaves and 
tops were used to make corridor bricks and fuel 
which were already displayed and demonstrated 
at the event to interested people. Moreover, 
other products were introduced publicly, such 
as bioplastic glasses made of ethanol-based 
sugar extraction and medicines extracted from 
sugar cane wax to lower cholesterol levels.

The OCSB’s Deputy Secretary General Mr. 
Kitikorn Suksom reported that “As the OCSB 
has already restructured all systems of cane and 
sugar industries to upgrade their development, 
biotechnology was introduced as a tool to 
mobilize the industries, emphasizing on “target 

เสริมอุตสำหกรรมชีวภำพ (Bioeconomy : Non-Food) 
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร
ในอุตสำหกรรมกำรแปรรูปอ้อยและน�้ำตำลทรำย โดยกำร
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมให้เกดิกำรพฒันำอย่ำง
ย่ังยืน เพือ่สร้ำงมลูค่ำเพ่ิมให้กบัผลผลติของอ้อยและน�ำ้ตำล
ทรำย โดยกำรต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทำงชีวภำพ เพื่อเพิ่ม
กำรใช้วัตถุดิบจำกแหล่งเกษตรกรรมทดแทน วัตถุดิบจำก
แหล่ง ปีโตรเลยีม ซึง่ใช้แล้วหมดไป โดยกำรน�ำควำมหลำก
หลำยทำงชวีภำพของไทย มำพัฒนำเป็นผลติภณัฑ์ทีต่รงตำม
ควำมต้องกำรของตลำด โดยหนึง่ในกจิกรรมภำยใต้โครงกำรฯ  
คอืกำรสร้ำงกำรรบัรู้และส่งเสรมิกำรใช้งำนผลติภณัฑ์ชวีภำพ 
เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่สนับสนุนให้เกิดกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภำพเพิ่มขึ้น สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรลดกำร
เผำ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกเศษวัสดุทำงกำรเกษตร.

products”, namely bioplastics, biochemistry and 
biopharmacy, along with environmentally-friendly 
operation that aims to implement measures 
to solve cane burning problems holistically. 
To enhance competitiveness of entrepreneurs 
for processed cane and sugar business and 
transform cane and sugar to bioproducts, this 
process corresponds to the government’s policy 
which proposed to mobilize bio-economy and 
promote Thailand as a regional bio hub. Besides 
having organized above-mentioned, the OCSB is 
planning to establish a “bio-industrial promotion 
center”. It will serve as an initial step for bio- 
industrial development inception and upgrading 
the sugar and cane industries.”

Mr. Weera Khwanlertjit, the Director of the 
Plastic Institute, stated that the Institute had a 
mission to improve both plastic and continuous 
industries. Developing bioindustries is considered 
a sustainable one thanks to a conceptual idea 
on highlighting the national strength in diverse 
agriculture like cane and sugar to complement 
industrial sectors. Doing so will add more values  
to agricultural products and raw materials. 
This includes processing cane and sugar until 
they become bioplastics or extracting cane in 
different industries, such as food, medicine and 
cosmetics. Also, agricultural leftovers can be 
developed into a valuable product later.

In 2020, the program, Bioeconomy: Non-
Food, was launched to enhance competitiveness 
of sugar and cane processing entrepreneurs. 
It highlighted application of technology and 
innovations for sustainable development to 
add values to cane and sugar products by 
transforming them into other bioproducts.  
Typically, manufacturing the products requires 
raw materials from alternative agricultural  
sources and petroleum ones. However, biodiversity  
is being used in Thailand to develop a product 
that serves market needs. One of the activities 
under the program is raising awareness and 
promoting use of bioproducts. Doing so will 
support more use of the products and create 
understanding about cane burning reduction 
while adding values to agricultural leftovers.
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Jair Bolsonaro ประธำนำธิบดีของบรำซิล 
ได้จัดต้ังโรงงำนก๊ำซชีวภำพเชิงพำณิชย์

แห่งแรกของโลกขึ้นในเมือง Guariba ของ
รัฐเซำเปำลู โดยโรงงำนแห่งนี้จะใช้เช้ือเพลิง
จำกผลิตผลพลอยได้จำกกำรกลั่นเอทำนอล
จำกอ้อย รองรับก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำได้ถึง 21 
เมกะวัตต์ และสำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้
เป็นจ�ำนวน 138,000 เมกะวัตต์ช่ัวโมงต่อปีแก่
บ้ำนเรอืน 62,000 หลัง ก๊ำซชีวภำพจะถกูน�ำ
มำใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้ำเพ่ือป้อนเข้ำสูร่ะบบ
ของกำรไฟฟ้ำผ่ำนโครงข่ำยกำรผลติไฟฟ้ำแบบ
กระจำยศูนย์ โดยโรงไฟฟ้ำดังกล่ำวเป็นของ
บรษิทั Raizen ทีไ่ด้รบัเงนิลงทนุร่วมจำกบรษิทั 
Cosan ของบรำซิลและบริษัท Shell สัญชำติ
ดัตช์และอังกฤษ

Brazil’s president Jair Bolsonaro was 
initiated The first commercial-scale 

biogas factory in the world, located in 
Guariba, Sao Paulo state, and which will 
utilize byproducts from sugarcane-based 
ethanol production. The factory has 
an installed potential of 21 megawatts 
and an ability to produce 138,000  
megawatt-hours per year and provide  

Brazil to Launch The World’s First Commercial-Scale  
Biogas Factory

บรำซิลเตรียมเปิดตัวโรงงำนก๊ำซชีวภำพเชิงพำณิชย์ 
แห่งแรกของโลก

In his speech, the president talked about 
government incentives for agribusinesses in 
Brazil as well as the factory itself, which will 
produce biogas from the waste leftover from 
sugarcane-based ethanol production. “Biogas 
and biomethane, in addition to being used to 
generate electricity, can replace diesel in buses, 
trucks, and agricultural machines. Biomethane 
can be introduced into gas pipelines and used 

ประธำนำธิบดีของบรำซิลได้ให้แถลงข่ำวเกี่ยวกับ
กำรมอบเงินส่งเสริมธุรกิจด้ำนเกษตรกรรมของบรำซิล 
และโรงงำนก๊ำซชีวภำพแห่งน้ีที่จะผลิตก๊ำซชีวภำพจำกเชื้อ
เพลิงเหลือใช้หลังกระบวนกำรกำรกลั่นเอทำนอลจำกอ้อย 
โดยกล่ำวว่ำ “ก๊ำซชีวภำพและไบโอมีเทนสำมำรถน�ำไปใช้
ในกำรผลิตไฟฟ้ำและน�ำมำใช้ทดแทนน�้ำมันดีเซลในรถบัส 
รถบรรทุก และเครื่องจักรทำงกำรเกษตรได้ นอกจำกนี้ไบ
โอมีเทนยังสำมำรถอัดบรรจุลงในท่อส่งก๊ำซเพื่อใช้เป็นก๊ำซ
ธรรมชำติได้อีกด้วย”

Bento Albuquerque รัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่
และพลังงำนของบรำซิลระบุว่ำ โรงงำนก๊ำซชีวภำพแห่งนี้
ตั้งอยู่ที่เมืองเทศบำลเมืองกัวริบำของรัฐเซำเปำลู มีก�ำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำ 138,000 เมกะวัตต์ช่ัวโมงต่อปี สำมำรถ
จ่ำยไฟฟ้ำให้แก่บ้ำนเรือนในพื้นที่ได้ถึง 62,000 หลัง โดย
มกีำรน�ำเสนอว่ำโรงงำนก๊ำซชวีภำพแห่งใหม่นีถ้อืเป็นโรงงำน
เชิงพำณิชย์แห่งแรกของโลกที่ได้น�ำกำกตะกอนหม้อกรอง
และผลิตผลพลอยได้ของกำรกลั่นเอทำนอลจำกอ้อยมำใช้
เป็นเชือ้เพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ำ มกีำรคำดกำรณ์ว่ำภำยในปี 
พ.ศ. 2573 นั้น ผลิตผลจำกอ้อยจะถูกน�ำมำใช้ในสัดส่วน 
19% ของแหล่งผลิตพลังงำนทั้งหมดของบรำซิล ซึ่งเพิ่มขึ้น
จำกสัดส่วนเดิมคือ 17% ในปัจจุบัน

เม่ือช่วงต้นปีที่ผ่ำนมำ บรำซิลเปิดศักรำชปีนี้ด้วย
กำรมีโรงงำนก๊ำซชีวภำพกว่ำ 400 แห่งในประเทศ ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นเป็นจ�ำนวน 40% จำกปีที่แล้ว สมำคมก๊ำซชีวภำพแห่ง

บรำซิล (ABiogás) เชื่อมั่นว่ำ นี่เป็นปีแห่งควำมส�ำเร็จของ
อุตสำหกรรมพลังงำนก๊ำซชีวภำพในประเทศท่ีสะท้อนจำก
กำรขยำยตวัของโรงงำนเป็นจ�ำนวนมำก อกีทัง้ยงัมโีครงกำร
ขนำดใหญ่ทีก่�ำลงัด�ำเนนิกำรซ่ึงมีเม็ดเงนิลงทุนคดิเป็นมูลค่ำ
รำว 700 ล้ำนเรียลบรำซิล ประกอบกับกำรมีนโยบำยที่ส่ง
เสริมก๊ำซชีวภำพอีกด้วย

Alessandro Gardemann ประธำนของสมำคมก๊ำซชวีภำพ
แห่งบรำซิล ได้แสดงควำมเชื่อมั่นว่ำ RenovaBio (นโยบำย
แห่งชำตว่ิำด้วยเช้ือเพลงิชวีภำพ) ทีป่ระกำศให้มกีำรจ�ำหน่ำย
ใบรับรองกำรใช้พลังงำนที่ไม่ท�ำให้เกิดคำร์บอนไดออกไซด์ 
(CBIOs) จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมอุตสำหกรรมก๊ำซชีวภำพ 
โดยได้อธิบำยไว้ว่ำ “ไบโอมีเทน (ก๊ำซชีวภำพที่น�ำไปใช้เป็น
เชือ้เพลงิ) มปีระสทิธภิำพสงูสดุในกำรลดปรมิำณกำรปล่อย
สำรคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสำมำรถน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
สะอำดหรือกำรกลั่นเอทำนอลได้” 

ข้อมลูจำกองค์กรวจิยัด้ำนพลงังำน (EPE) ทีเ่ผยแพร่
ในงำนอภิปรำยเกี่ยวกับก๊ำซชีวภำพครั้งล่ำสุดนั้น ได้แสดง
ให้เห็นว่ำอุตสำหกรรมพลังงำนที่ใช้น�้ำตำลเป็นเชื้อเพลิงนั้น
มีศักยภำพสูงสุดในกำรช่วยให้กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติขยำย
ตัวได้ นับเป็นศักยภำพที่มำกกว่ำเป็นสำมเท่ำเมื่อเทียบกับ
อตุสำหกรรมกำรเกษตร และมำกกว่ำเป็นแปดเท่ำเมือ่เทยีบ
กับอุตสำหกรรมสุขอนำมัย แม้ว่ำอุตสำหกรรมสุขอนำมัย
จะครองสัดส่วนกำรกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในประเทศไว้ถึง 
70% ก็ตำม ข้อมูลเหล่ำนี้ถือเป็นแนวโน้มท่ีดีส�ำหรับปีนี้ 
เม่ือมีกำรเร่ิมจ�ำหน่ำยใบรับรองกำรใช้พลังงำนที่ไม่ท�ำให้
เกดิคำร์บอนไดออกไซด์และนโยบำยด้ำนก๊ำซชวีภำพประสบ
ควำมส�ำเร็จก็น่ำจะท�ำให้เรำได้เห็นกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นเป็น
สองเท่ำเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 โดยคำดว่ำภำยในปี 
พ.ศ. 2573  จะมีเม็ดเงินลงทุนคิดเป็นมูลค่ำรำว 50 พัน
ล้ำนเรียลบรำซิล.

as natural gas,” said the minister.
Located in Guariba municipality, Sao Paulo 

state, the biogas facility is capable of generating 
138,000 MWh per year, enough to meet the 
annual demand of 62,000 local homes, Brazil’s 
Mines and Energy minister, Bento Albuquerque, 
said. The new biogas plant was presented as 
the world’s first commercial-scale plant to use 
filter cake and vinasse, by-products from ethanol 
and sugarcane production, as fuel to generate 
electricity. Sugarcane derivatives participation 
in the Brazilian energy mix will jump to 19% in 
2030 from the current 17%.

Earlier, Brazil started 2020 with more than 
400 biogas plants in operation, an increase of 
40% compared to the previous year. The Brazilian 
Biogas Association (ABiogás) believes it has been 
a successful year for the sector, which expanded 
its number of plants - with large-scale projects 
underway totalling around R$700 million of 
investments - and also made progress in terms 
of policies that favour biogas. 

The President of ABiogás, Alessandro 
Gardemann, believes that RenovaBio (the  
National Biofuel Policy), which introduces sale of 
decarbonisation certificates (CBIOs), will boost 
the biogas industry. “Biomethane (biogas for fuel 
use) scores best for negative carbon footprint 
and can be credited as a fuel or in processing 
of ethanol”, he explained.

Data from the Energy Research Company 
(EPE), published at the last Biogas Forum, also 
shows that the sugar-energy sector offers the 
greatest potential for expansion of biogas: three 
times more than agriculture and eight times 
more than sanitation, although currently 70% 
of national production comes from the latter.  
These are optimistic for 2020. As CBIOs go on 
sale, and with all the movement that we have 
mapped out in relation to biogas, our expectation 
is that we will see twice as much expansion as 
in 2019. Our investment projection is for around 
R$50 billion by 2030.

62,000 homes. Biogas, which will  
provide the electrical grid by means of a 
distributed power generation model, will 
be utilized by the factory that belongs 
to the company Raizen with investment 
from Brazilian company Cosan and 
Anglo-Dutch company Shell.

โรงงานก๊าซชีวภาพแห่งหนึ่งในบราซิล แหล่งที่มา: bioenergy-news.com



www.sugar-asia.com

Research News

45

บรษิทั Amyris ผูน้�ำด้ำนเทคโนโลยชีวีภำพ
สังเครำะห์ในรฐัแคลฟิอร์เนยี สหรฐัอเมรกิำ 

ซึง่มผีลติภณัฑ์รวมอยู่ในตลำดสนิค้ำสขุภำพและ
ควำมงำม ได้ประกำศลงนำมร่วมกบัสถำบนัวจัิย
ด้ำนโรคตดิต่อ (IDRI) ในเอกสำรข้อผกูพนัเกีย่ว
กับกำรวำงแผนพฒันำเทคโนโลยวีคัซนีจำกกรด
ไรโบบิวคลีอิค (RNA) เพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัส 
โควดิ-19 โปรแกรมนีร้วมผูเ้ชีย่วชำญของสถำบนั 
IDRI เพ่ือต่อสู้กับโรคติดเช้ือต่ำงๆ ด้วยกำรใช้
เทคโนโลยีพืน้ฐำนจำกกระบวนกำรทำงชวีเคมี
ที่บริษัท Amyris ด�ำเนินกำร โดยมีเป้ำหมำย
เพื่อสร้ำงสำรสควำลนีกึง่สงัเครำะหใ์นระดบัที่
สำมำรถสกัดได้จำกอ้อยโดยใช้ต้นทุนต�่ำ

Amyris, Inc., a leading synthetic  
biotechnology company head- 

quartered in California, The United States 
which their products included in Clean 
Health and Beauty markets, and IDRI 
(Infectious Disease Research Institute) 

Discover of Vaccine Platform Technology With  
Sugarcane-Derived Squalene

ค้นพบเทคโนโลยีแพลตฟอร์มวัคซีนจำก 
สำรสควำลีนในต้นอ้อย

ดร. โครีย์ แคสเปอร์ ผู้บริหำรระดับสูงของสถำบัน 
IDRI แถลงว่ำ กำรรวมเทคโนโลยพ้ืีนฐำนดงักล่ำวของสถำบัน
เข้ำกับสำรที่มีกำรเสริมขึ้นอย่ำงยั่งยืนจำก Amyris นั้นมี
ศกัยภำพทีจ่ะน�ำไปสูแ่นวทำงกำรผลติวคัซีนต่อต้ำนเช้ือไวรสั
โควิด 19 และยังมีบทบำทส�ำคัญในกำรผลิตวัคซีนประเภท
อื่นเพ่ือช่วยลดกำรระบำดของโรคต่ำงๆ ในอนำคตอีกด้วย 
หำกปรำศจำกสำรเสริมเหลำ่นี้ วัคซีนจะไม่มีประสิทธิภำพ
และกำรขำดแคลนแหล่งของสำรเสริมดังกล่ำวที่ได้จำกปลำ
ฉลำมในขณะนี ้ซึง่อำจก่อผลร้ำยได้ในอนำคต สิง่น้ีคือควำม
ส�ำคญัอนัยิง่ยวดของควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบนั IDRI กบั
บริษัท Amyris นี้

ดร. จอห์น เมโล ประธำนและผู้บริหำรระดับสูงของ 
Amyris กล่ำวว่ำ ทำงบรษิทัมคีวำมยนิดร่ีวมท�ำงำนกบัสถำบนั 
IDRI ในกำรต่อสู้เชื้อไวรัสโควิด 19 และส่งต่อเทคโนโลยี
ส�ำหรับกำรผลิตวัคซีน เพรำะทำงบริษัทเชื่อว่ำชีววิทยำ
สังเครำะห์สำมำรถมีบทบำทส�ำคัญในกำรปรับขนำดวัคซีน
และกำรบ�ำบัดที่ตอบสนองวิกฤตสุขภำพโลก กำรท�ำให้สำร
เคมีที่หำยำกที่สุดในโลกพร้อมใช้งำนและรำคำไม่แพง เป็น
จดุประสงค์ของบรษิทันบัตัง้แต่ก่อตัง้ในปี 2546 ไม่นำนหลงั 
จำกนั้น ทำงบริษัทได้ร่วมมือกับมูลนิธิบิลล์และเมลินด้ำ  
เกทส์ เพื่อสร้ำงแหล่งทำงเลือกอื่นโดยใช้กำรหมักสำรอำร์
ตีมิซินินเพื่อรักษำโรคมำลำเรีย ที่องค์กำรอนำมัยโลกยังคง
แนะน�ำให้ใช้ได้อยู่ในปัจจุบัน

ขณะนี ้หลำยองค์กรก�ำลงัด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำวคัซนี
โควิด 19 โดยยังคงได้ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน ผู้เชี่ยวชำญของ
สถำบัน IDRI ด้ำนวัคซีนซึ่งท�ำงำนร่วมกับพื้นฐำนชีววิทยำ
สงัเครำะห์ของ Amyris น�ำเสนอโอกำสทีเ่ป็นไปได้ในกำรผลติ
วคัซนีต้ำนเชือ้โควิด 19 ทีม่ปีระสทิธภิำพสงูทีส่ดุ โดยบรษัิท
มุ่งเน้นไปที่แนวทำงแก้ไขปัญหำรุ่นที่สองที่มีประสิทธิภำพ
ดีกว่ำและสำมำรถส่งมอบต้นแบบผลลัพธ์ที่ยั่งยืนส�ำหรับ
วัคซีนเพื่อรับมือกับกำรระบำดในอนำคต และคำดว่ำจะมี
กำรจัดหำวัคซีนเสริมในเชิงพำณิชย์เป็นคร้ังแรกภำยในสิ้น
ปีน้ี หำกกำรทดลองประสบควำมส�ำเรจ็อำจมวีคัซนีต้นแบบ
ที่ใช้ได้ในปีหน้ำ

มีกำรคำดกำรณ์ว่ำวัคซีนต้นแบบจะเปี่ยมด้วยข้อดี
ที่ชัดเจนและแตกต่ำงจำกวัคซีนจำกกรดไรบูนูเคลอิคชนิด
อื่นๆ ที่ยังมีกำรพัฒนำอยู่ในขณะนี้และจะได้รับกำรเพิ่ม
ประสทิธิภำพด้วยสำรเสรมิที ่Amyris ผลติขึน้ ดงันัน้ บรษิทัฯ 
และสถำบัน IDRI คำดว่ำจะด�ำเนินกำรตำมข้อตกลงซึ่งจะ
มีกำรเปิดเผยรำยละเอียดเพิ่มเติมของโครงกำรที่เสนอหลัง
จำกนั้น ในระหว่ำงนี้ กำรพัฒนำวัคซีนจะด�ำเนินต่อไปเพื่อ
ให้แน่ใจว่ำจะมีเวลำเหลือพอออกสู่ตลำดแต่เนิ่นๆ.

“The combination of IDRI’s leading RNA 
vaccine platform technology combined with 
Amyris’ sustainably-derived adjuvant has the 
potential to lead on efficacy for a COVID-19 
vaccine solution and potentially play a major 
role in other vaccine solutions to help mitigate 
potential future pandemics,” said IDRI’s CEO 
Dr. Corey Casper. “Without adjuvants, vaccines 
are not maximally effective, and a shortage of 

existing shark-based adjuvant supply could 
prove devastating in the future, underlining the 
importance of this anticipated partnership.”

“We are pleased to partner with IDRI to 
combat COVID-19 and deliver a significant  
breakthrough for vaccine technology into the 
future,” said John Melo, Amyris President and  
CEO. “We believe synthetic biology can play a 
significant role in scaling vaccines and therapies  
that meet the needs of global health crises.  
Making the world’s rarest chemistry available and 
affordable has been Amyris’ purpose since its 
founding in 2003. Soon after its founding Amyris 
partnered with the Bill and Melinda Gates Foundation  
and created an alternative supply source 
through fermentation for artemisinin, a firstline  
treatment for malaria that is still recommended 
by the World Health Organization today.

Many organizations are working toward 
a COVID-19 vaccine solution, with uncertain  
outcomes. IDRI’s expertise in vaccines combined 
with our leading synthetic biology platform 
presents a real opportunity to deliver the most 
scalable and highest efficacy vaccine for COVID-19.  
We are focused on a second-generation solution  
that is better performing and can deliver a  
sustainable platform for vaccines to address future 
pandemics. We expect first commercial supply of 
our leading vaccine adjuvant by the end of this 
year and, assuming successful trials, could have 
a successful vaccine platform next year.”

The vaccine platform is expected to offer 
significant differentiated advantages over other  
RNA vaccines currently in development and will be 
further enhanced by a scalable Amyris adjuvant.  
So, Amyris and IDRI anticipate executing a 
comprehensive agreement after which additional 
details of the proposed program will be disclosed. 
In the interim, work on advancing the vaccine  
is continuing to ensure accelerated time to market.

announce the signing of a binding term 
sheet for a planned COVID-19 RNA 
(ribonucleic acid) vaccine technology 
program. The program combines IDRI’s  
expertise in combating infectious diseases  
with Amyris’ fermentation platform 
technology, with the goal to create semi- 
synthetic squalene-based adjuvants at  
scale with lower cost sugarcane-derived 
squalene.
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คณะนกัวจิยัของศนูย์วจิยัพลงังำนและวตัถุ
แห่งบรำซิล (CNPEM) ได้ท�ำกำรวิจัย

เก่ียวกับกำรตัดต่อพันธุกรรมให้เชื้อรำผลิต 
Enzyme Cocktail ที่มีฤทธิ์ในกำรย่อยสลำย
คำร์โบไฮเดรตในกำกชีวมวลต่ำงๆ เช่นซำก
อ้อย (ส่วนยอดและใบอ้อย) รวมถงึชำนอ้อยให้
กลำยเป็นน�ำ้ตำลส�ำหรับหมัก ซ่ึงจะมีคุณสมบัติ
ตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมส�ำหรับกำรน�ำไป
แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวภำพ ท�ำให้กำรพัฒนำ
เอนไซม์ชนิดนี้ให้ต้นทุนไม่แพงถือเป็นหนึ่งใน
โจทย์ปัญหำส�ำคัญของกำรผลิตเอทำนอลรุ่น
ที่สอง (Second-generation ethanol)

The study by Researchers at the  
Brazilian Center for Research in 

Energy and Materials (CNPEM) have  
genetically engineered a fungus to  
produce a cocktail of enzymes that break 
down the carbohydrates in biomass,  
such as sugarcane trash (tops and 
leaves) and bagasse, into fermentable 
sugar for industrially efficient conversion  
into biofuel. The development of low-
cost enzyme cocktails is one of the 
main challenges in producing second- 
generation ethanol.

New “Enzyme Cocktail” to Fermentable Sugar Powers  
Biofuel Production

“Enzyme Cocktail” สูตรใหม่ สู่กำรพัฒนำน�้ำตำล
ส�ำหรับหมักเพ่ือผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพ

เชือ้เพลงิชวีภำพรุน่ทีส่อง เป็นเชือ้เพลิงทีผ่ลิตมำจำกชวี
มวลหลำยประเภทที่ไม่ใช่อำหำร เช่น ขยะเหลือทิ้งจำกกำร
ท�ำเกษตรกรรม เศษไม้ และน�ำ้มนัพชืทีใ่ช้แล้ว กระบวนกำร
ของคณะนักวิจัยถือเป็นแนวทำงในกำรน�ำซำกอ้อยมำผลิต
เป็นเช้ือเพลิงชีวภำพได้อย่ำงเหมำะสม เพรำะในแต่ละปี 
อ้อยในประเทศบรำซิลจ�ำนวนรำว 633 ล้ำนตันจะถูกน�ำไป
แปรรปูหลงัจำกเกบ็เกีย่ว และจะมซีำกอ้อย (กำกอ้อยแห้ง) 
จ�ำนวน 70 ล้ำนตันที่กลำยเป็นขยะไร้ประโยชน์แต่ในควำม
เป็นจริงแล้วสำมำรถน�ำไปผลติเป็นเชือ้เพลงิเอทำนอลได้ 

เชื้อรำไตรโคเดอร์มำ รีสิอี ถือเป็นหนึ่งในเช้ือรำที่
ผลิตเอนไซม์ซึ่งมีคุณสมบัติย่อยสลำยผนังเซลล์ของพืชได้
มำกที่สุด และเป็นเชื้อรำที่มีกำรน�ำไปใช้อย่ำงแพร่หลำย
ในอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ คณะนักวิจัยได้คิดค้น
วิธีกำรเพ่ิมผลผลิต Enzyme Cocktail จำกดังกล่ำวด้วย
กำรทดลองดัดแปลงพันธุกรรมเป็นจ�ำนวน 6 วิธีกับเชื้อ 
RUT-C30 ซึ่งเป็นสำยพันธุ์ของเชื้อรำไตรโคเดอร์มำ รีสิอี 
ที่หำได้ง่ำยโดยท่ัวไป ท�ำให้คณะนักวิจัยได้ยื่นจดสิทธิบัตร
ของกระบวนกำรดดัแปลงพนัธกุรรม และรำยงำนกำรวจิยัลง
ในบทควำมทีเ่ผยแพร่ผ่ำนวำรสำรเทคโนโลยีชวีภำพส�ำหรบั
เชื้อเพลิงชีวภำพ

Mario T. Murakami ผูอ้�ำนวยกำรแผนกวทิยำศำสตร์
ประจ�ำห้องปฏิบัติกำรสำรชีวภำพหมุนเวียน ของศูนย์วิจัย
พลังงำนและวัตถุแห่งบรำซิล ให้สัมภำษณ์ไว้กับหน่วยงำน 
Agência FAPESP ว่ำ “เรำได้ดัดแปลงพันธุกรรมของเชื้อ
รำตำมหลกัวชิำกำรเพือ่เพิม่ผลผลิตเอนไซม์ออกมำให้ได้มำก
ทีส่ดุ โดยเอนไซม์ชนดินีไ้ด้รับควำมสนใจอย่ำงมำกในแวดวง
เทคโนโลยชีวีภำพ กำรใช้วธิดีดัแปลงยนีแบบ CRISPR/Cas9 
ท�ำให้เรำสำมำรถตดัแต่งกระบวนกำรถอดรหสัพนัธกุรรมเพือ่
ควบคุมลักษณะของยีนซึ่งสัมพันธ์กับเอนไซม์ และเป็นกำร
ก�ำจดัน�ำ้ย่อยโปรตนีทีไ่ปขดัขวำงกำรคงสภำพของเอนไซม์ อกี
ทัง้ยังช่วยเพิม่เอนไซม์ส�ำคญัทีเ่ช้ือรำชนิดนีข้ำดไปได้อกีด้วย 
ท�ำให้เรำสำมำรถควบคมุเชือ้รำให้ผลติเอนไซม์จำกขยะทำง
เกษตรกรรมได้ในปริมำณมำก ซึ่งในบรำซิลนั้นขยะเหล่ำนี้
ถือว่ำมีรำคำถูกและมีอยู่ในจ�ำนวนมหำศำล”

“หำกใช้กระบวนกำรแบบเดมิๆ กจ็ะต้องมกีำรค้นคว้ำ
วจิยัเป็นเวลำหลำยสบิปีจงึจะสำมำรถพฒันำวธิกีำรผลติเอนไซม์
รวมที่มีประสิทธิภำพในกำรแข่งขันได้ นอกจำกน้ีกำรผลิต 
Enzyme Cocktail จะไม่สำมำรถส�ำเร็จได้จำกกำรน�ำเชื้อ
รำตำมท้องตลำดมำผ่ำนขั้นตอนกำรสังเครำะห์ทำงชีวภำพ
เพียงอย่ำงเดียว เพรำะว่ำผู้ผลิตแต่ละรำยล้วนใช้วิธีกำรที่
แตกต่ำงกันไปในกำรพัฒนำเชื้อรำเหล่ำนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
กระตุ้นกระบวนกำรวิวฒันำกำรเพือ่ปรับตวั กำรแพร่สำรเคมี
เข้ำไปในเชือ้รำ และกำรสร้ำงกำรกลำยพันธุใ์นระดับยีนเพ่ือ
คดัเลอืกลกัษณะทำงพนัธกุรรมท่ีโดดเด่นท่ีสดุออกมำ 

แตใ่นปจัจบุันเรำมเีครือ่งมอืตดัแต่งยนีที่ล�ำ้สมัยอย่ำง 
CRISPR/Cas9 ท�ำให้เรำสำมำรถพัฒนำวิธีกำรผลิตที่มี
ประสิทธิภำพโดยใช้กระบวนกำรดัดแปลงตำมหลักวิชำกำร

Second-generation biofuels are manufactured  
from various kinds of nonfood biomass, including  
agricultural residues, wood chips and waste 
cooking oil. The CNPEM research group’s process 
paves the way for optimized use of sugarcane 
residues to produce biofuels. Some 633 million 
tons of cane are processed per harvest in Brazil, 
annually generating 70 million metric tons of cane 
trash (dry mass). This waste is underutilized for 
fuel ethanol production.

The fungus Trichoderma reesei is one 
of the most prolific producers of plant cell 
wall-degrading enzymes and is widely used 
in the biotechnology industry. To enhance its 
productivity as a biofactory for the enzyme 
cocktail in question, the researchers introduced 
six genetic modifications into RUT-C30, a publicly 
available strain of the fungus. They patented the 
process and reported it in an article published 
in the journal Biotechnology for Biofuels.

“The fungus was rationally modified to 
maximize production of these enzymes of 

ในระยะเวลำเพียงสองปีครึ่ง” กระบวนกำรทำงชีวภำพที่ได้
รับกำรพัฒนำโดยคณะนักวิจัยสำมำรถผลิตเอนไซม์ได้ใน
ปริมำณ 80 กรัมต่อลิตร ซ่ึงถือว่ำเป็นเอนไซม์ท่ีมีควำม
เข้มข้นมำกท่ีสุดในเชื้อรำสำยพันธุ์ไตรโคเดอร์มำ รีสิอี ที่
ได้จำกวตัถดุบิรำคำถกูซึง่มนี�ำ้ตำลเป็นสำรประกอบ ปรมิำณ
ควำมเข้มข้นของเอนไซม์ดงักล่ำวมปีรมิำณมำกเป็นสองเท่ำ
เมื่อเทียบกับในรำยงำนวิทยำศำสตร์ด้ำนเชือ้รำ (ซึ่งมคีวำม
เข้มข้นอยู่ที่ 37 กรัมต่อลิตร)

Murakami กล่ำวเสรมิว่ำ “ควำมน่ำสนใจของงำนวจัิยนี้
คอืเรำไม่ได้แค่ท�ำกำรทดลองอยูเ่ฉพำะในห้องปฏิบติักำร แต่
เรำน�ำกระบวนกำรทำงชวีภำพนีไ้ปทดสอบในขัน้ตอนกำรผลิต
ทำงอุตสำหกรรมจรงิ และได้ผลิตตวัอย่ำงจ�ำนวนมำกส�ำหรบั
กำรน�ำร่องทดสอบในโรงงำนแห่งหนึง่เพือ่ประเมนิผลส�ำหรบั
กำรน�ำไปใช้ในเชงิธรุกจิ แม้ว่ำวิธกีำรผลิต Enzyme Cocktail 
นี้จะได้รับกำรออกแบบมำส�ำหรับใช้ผลิตเอทำนอลจำกจำก

เซลลูโลสด้วยซำกอ้อย แต่ก็สำมำรถน�ำไปใช้ย่อยสลำยชีว
มวลประเภทอื่นๆ ได้ด้วย นอกจำกนี้น�้ำตำลสูตรใหม่ที่ได้
จำกเอนไซม์ยังสำมำรถน�ำไปใช้ผลิตสำรชีวภำพหมุนเวียน
ชนิดอื่นๆ ได้เช่นพลำสติกและสำรเคมีตัวกลำงได้”

biotechnological interest. Using the CRISPR/
Cas9 gene-editing technique, we modified 
transcription factors to regulate the expression 
of genes associated with the enzymes, deleted 
proteases that caused problems with the stability 
of the enzyme cocktail, and added important 
enzymes the fungus lacks in nature. As a result, 
we were able to allow the fungus produce a 
large amount of enzymes from agroindustrial 
waste, a cheap and abundant feedstock in 
Brazil,” Mario T. Murakami, Scientific Director 
of CNPEM’s Biorenewables Laboratory (LNBR), 
told Agência FAPESP.

“Under the traditional paradigm, decades 
of studies were needed to develop a competitive 
enzyme cocktail production platform,” he said. 
“Moreover, the cocktails couldn’t be obtained 
solely by synthetic biology techniques from 
publicly available strains because the producers 
used different methods to develop them, such 
as adaptive evolution, exposing the fungus 
to chemical reagents, and inducing genomic  
mutations in order to select the most interesting 
phenotype. 

Now, however, thanks to advanced gene 
editing tools such as CRISPR/Cas9, we’ve suc-
ceeded in establishing a competitive platform 
with just a few rational modifications in two 
and a half years.”The bioprocess developed by 
the CNPEM researchers produced 80 grams of 
enzymes per liter, the highest experimentally 
supported titer so far reported for T. reesei 
from a low-cost sugar-based feedstock. This is 
more than double the concentration previously 
reported in the scientific literature for the fungus 
(37 grams per liter).

“An interesting aspect of this research is 
that it wasn’t confined to the lab,” Murakami said. 
“We tested the bioprocess in a semi-industrial 
production environment, scaling it up for a pilot 
plant to assess its economic feasibility.” Although 
the platform was customized for the production 
of cellulosic ethanol from sugarcane residues, 
he added, it can break down other kinds of 
biomass, and advanced sugars can be used to 
produce other biorenewables such as plastics 
and intermediate chemicals.

Trichoderma reesei fungus RUT-C30 strain, which was engineered 

to produce high-yield enzymes. Credit: LNBR-CNPEM
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