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EDITOR’S MESSAGE
Dear Readers,

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.
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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.
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For any interesting articles pertaining to the sugar or ethanol industry, please feel free to
share it with us at editor.th@fireworksbi.com.
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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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#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.
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ตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายไทยวาง
แนวทางบริหารจัดการรอบปีผลิต 2563/64
เน้นเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตเพือ่ ให้ได้นำ�้ ตาล
ต่อตันอ้อยดีที่สุด ดันการจัดเก็บผลผลิตอ้อย
สดลดอ้อยไฟไหม้ เน้นย�้ำทุกฝ่ายต้องร่วมมือ
กัน ชาวไร่มีลุ้นราคาอ้อย 800-900 บาทต่อ
ตัน หลังราคาตลาดโลกเริม่ ขยับมาอยูท่ ี่ 14-15
เซ็นต์ต่อปอนด์ หลังเผชิญปัญหาผลผลิตอ้อย
ลดต�ำ่ อีกทัง้ คาดการณ์เฉลีย่ ได้แค่ 67 ล้านตัน
ท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องในอุตฯ ชี้ว่า โอกาสที่จะเห็น
ผลผลิตอ้อยไทยกลับไปสู่ระดับ 100 ล้านตัน
ขึ้นไป อาจจะใช้เวลาอีก 2-3 ปี

บาทต่อตันขึ้นไป ราคาน�้ำตาลทรายตลาดโลกจะต้องอยู่ที่
ประมาณ 17 เซ็นต์ต่อปอนด์.

T

hailand’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

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

อุตฯ อ้อยน�้ำตาลไทย จับตาทิศทางตลาดโลก
ลุ้นราคาอ้อยสูง
Thai Cane & Sugar Industry on World Market Speculation,
Hoping for High Cane Prices
นายรังสิต เฮียงราช ผู้อ�ำนวยการ บริษัทไทยชูการ์
มิลเลอร์ จ�ำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า ทีป่ ระชุมคณะผูบ้ ริหาร
โรงงานน�้ำตาลทรายทั้ง 58 โรงที่ผ่านมาได้ร่วมก�ำหนด
แนวทางบริหารจัดการจัดเก็บผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจ�ำ
ฤดูการผลิตปี 2563/64 ที่เตรียมเปิดรับผลผลิตในช่วง
ปลายปีนี้ โดยมุง่ เป้าหมายประสิทธิภาพการหีบสกัดน�ำ้ ตาล
ต่อตันอ้อย (ยิลด์) ให้ได้ดีที่สุด เพื่อให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้
จากการเพาะปลูกอ้อยสูงสุด หลังจากสถานการณ์ปริมาณ
อ้อยในปีนี้ที่คาดว่าจะมีผลผลิตอ้อยเข้าหีบไม่ถึง 70 ล้าน
ตัน เนือ่ งจากปัญหาภัยแล้งรุนแรงกระทบต่อการเจริญเติบโต
ของอ้อย แม้วา่ มีฝนตกหนักในหลายพืน้ ที่ แต่การกระจายไม่
ทั่วถึง และฝนมาล่าช้า
นอกจากนี้ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยลดลงเนือ่ งจากเกษตรกร
หันไปปลูกพืชอืน่ ทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีด่ กี ว่า โรงงานน�ำ้ ตาลจะ
ร่วมมือกับชาวไร่วางแผนจัดเก็บผลผลิตเพื่อให้สอดคล้อง
กับความสามารถการหีบของแต่ละโรงงาน พร้อมสนับสนุน
รถตัดอ้อยให้แก่ชาวไร่คสู่ ญ
ั ญา เพือ่ ให้ได้ออ้ ยสดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เข้าหีบให้ได้ยิลด์น�้ำตาลต่อตันที่ดี รวมถึงรับซื้อใบอ้อยจาก
ชาวไร่เพื่อน�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้จากการ
เพาะปลูกอ้อย
“จากการส�ำรวจพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในช่วงเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่าอ้อยปีนี้ไม่ดีนักทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพอ้อย ซึ่งเกิดจากปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง ท�ำให้
ตออ้อยได้รับความเสียหาย ส่งผลต่อปริมาณอ้อยเข้าหีบใน
ปีนที้ คี่ าดว่าจะลดลง ดังนัน้ โรงงานน�ำ้ ตาลทุกโรงจะเร่งช่วย
เหลือขาวไร่และสร้างความเชือ่ มัน่ ว่าก�ำลังการผลิตของโรงงาน
มีเพียงพอในหีบอ้อยตามกรอบเวลา โดยไม่มีอ้อยตกค้างไร่
ดังนั้น ชาวไร่จึงไม่จ�ำเป็นต้องเร่งจัดเก็บผลผลิตด้วยการ
เผาอ้อย เพราะจะท�ำให้ยลิ ด์นำ�้ ตาลไม่ดแี ละกระทบต่อรายได้
ในที่สุด” คุณรังสิต กล่าว
แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
(กอน.) เปิดเผยว่า เพราะแนวโน้มราคาอ้อยขัน้ ต้นฤดูหบี ปี
2563/64 มีโอกาสทีจ่ ะอยูใ่ นระดับเฉลีย่ 800-900 บาทต่อ
ตัน หลังราคาน�ำ้ ตาลทรายดิบตลาดโลกเฉลีย่ ขยับเพิม่ สูงมา
อยูใ่ นระดับ 14-15 เซ็นต์ตอ่ ปอนด์เนือ่ งจากสต๊อกน�ำ้ ตาลโลก
ลดลง ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญคือผลผลิตของไทยในฤดูหีบดัง
กล่าวมีทศิ ทางปรับลดลงต่อเนือ่ งจากผลกระทบภัยแล้ง โดย
จากการประเมินของทั้งจากรัฐ โรงงาน และชาวไร่อ้อยแล้ว
เฉลี่ยจะอยู่ที่เพียง 67 ล้านตันเท่านั้น
นอกจากนี้ ด้านส�ำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 ได้เปิดเผย
ว่า ส�ำหรับราคาอ้อยขั้นต้นที่จะเอื้อให้เกิดการเพาะปลูก
เพิ่มขึ้นควรจะอยู่ระดับ 1,000 บาทต่อตันขึ้นไป เนื่องจาก
ยังพอมีก�ำไรที่จะลงทุนตออ้อยใหม่หรือใส่ปุ๋ยบ�ำรุงตอ ซึ่งก็
ต้องยอมรับว่าการค�ำนวณราคาอ้อยนั้นปัจจัยส�ำคัญมาจาก
ราคาน�้ำตาลทรายดิบตลาดโลก ขณะที่ราคาระดับ 1,000
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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.
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.
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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

KTIS เปิดไลน์ผลิตสินค้าหลอดชานอ้อยรักษ์โลก
รายแรกในไทย

ก

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

ลุม่ KTIS หรือบริษทั เกษตรไทย อินเตอร์
เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) เปิดตัวไลน์สนิ ค้า “หลอดชานอ้อย”
เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ช่วยลด
การตัดไม้มาท�ำหลอดกระดาษ ย�ำ้ เป็นรายแรก
ในประเทศไทย ชูคุณสมบัติเด่นไม่เปื่อยง่าย
ย่อยสลายได้ใน 15 วัน ดันการผลิตช่วงแรก
5 แสนหลอดต่อวัน วางเป้าจ�ำหน่ายปีนี้ 30
ล้านหลอด มั่นใจดีมานส์เติบโตสูง

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุ่ม บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์
คอร์ปอเรชั่น (KTIS) ผู้น�ำในอุตสาหกรรมน�้ำตาลและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เปิดเผยว่า กลุ่ม KTIS ได้
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม คือหลอดชานอ้อย ซึ่ง
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อันสอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนิน
งานด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมของกลุม่ บริษทั ฯ ทีว่ า่ “KTIS
รักษ์โลก...โลกน่ายล ชุมชนน่าอยู่”
ส�ำหรับหลอดชานอ้อยนี้ อยู่ภายใต้การด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อยคือ บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์

www.sugar-asia.com

สตรอว์ จ�ำกัด (EPAS) มีก�ำลังการผลิตในช่วงเริ่มต้น
500,000 หลอดต่อวัน และสามารถเพิ่มก�ำลังการผลิตได้
อีกหากมีปริมาณความต้องการสูง โดยตั้งเป้ายอดขายในปี
นี้ไว้ที่ 30 ล้านหลอด
“หลอดชานอ้อยจะต่างจากหลอดกระดาษทัว่ ไป ตรงที่
ไม่เปื่อยยุ่ยง่ายแม้จะแช่ในน�้ำเป็นชั่วโมง ไม่มีสารเคมี
ปนเปื้อน จึงปลอดภัย 100% ส�ำหรับการบริโภค และการ
ใช้ชานอ้อยจากกระบวนการหีบอ้อยของกลุม่ KTIS ท�ำให้ชว่ ย
ลดการตัดไม้มาท�ำเยื่อกระดาษหรือหลอดกระดาษอีกด้วย
หลอดชานอ้อยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อผูบ้ ริโภคและต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง”นายณัฎฐปัญญ์ กล่าว
ปัจจุบันกระแสรักสิ่งแวดล้อม หรือรักษ์โลกแผ่กว้าง
ออกไปเรือ่ ยๆ ดังจะเห็นได้จากการรณรงค์ลดใช้พลาสติกใน
รูปแบบต่างๆ ดังนั้น สิ่งที่จะเข้ามาแทนพลาสติกและโฟมที่
ผลิตจากวัสดุธรรมชาติอย่างชานอ้อยจึงมีแนวโน้มการเติบโต
สูง จึงเชื่อว่าโครงการผลิตและจ�ำหน่ายหลอดชานอ้อยจะ
ประสบผลส�ำเร็จด้วยดี.

K

aset Thai International Sugar
Corporation Public Company Limited,

case of high demands. This year, the sale of the
straws is speculated to reach 30 million.
“Bagasse straws differ from typical paperbased 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.

also known locally as KTIS Group, has
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Regional News
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

เวียดนามเพิ่ มขีดความสามารถอุตสาหกรรมอ้อย
ผลักดันมูลค่าทางเศรษฐกิจให้พุ่งทะยาน

แ

Advanced Vietnam Sugarcane Industry into
High Economic Value

ม้หลายคนจะเชื่อว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อย
เวียดนามอาจประสบปัญหาใหญ่หลังจากที่
ประเทศได้เข้าร่วมลงนามในความตกลงการค้า
สินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods
Agreement: ATIGA) แต่ก็มีบางฝ่ายมองว่า
นีอ่ าจจะเป็นอนาคตอันสดใสของอุตสาหกรรม
อ้อยในเวียดนาม ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้ถึงจุดสูงสุดได้ ถ้าหากเกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ นักวิทยาศาสตร์
ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญที่สุด
อย่างเกษตรกรชาวไร่อ้อยเอง
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเกษตรกรรมชัน้ แนวหน้าอย่างศาสตราจารย์
Võ Tòng Xuân กล่าวไว้ว่า ถ้าหากมีการลงทุนและการ
ประยุกต์อย่างจริงจังก็จะท�ำให้ออ้ ยเป็นปัจจัยขับเคลือ่ นมูลค่า
ทางเศรฐกิจแก่เกษตรกรและผูป้ ระกอบการในประเทศได้อย่าง
มหาศาล เพราะทางภาครัฐได้ผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมเกษตรกรมาตลอดระยะเวลาหลายปีอย่างต่อเนือ่ ง ไม่
ว่าจะเป็นการมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจยั แก่นกั วิทยาศาสตร์
รวมถึงการมอบพันธุ์อ้อยใหม่ๆ แก่เกษตรกร รวมถึงการ
ฝึกอบรมทางทฤษฎีเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย
นิตยสารการลงทุนในหลักทรัพย์ฉบับหนึ่ง ได้อ้างอิง
ค�ำพูดของศาสตราจารย์ไว้ว่า “อ้อยมีจุดเด่นหลายด้านและ
มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกัน ภาครัฐ นัก
วิทยาศาสตร์ และผู้ประกอบการก็ได้สร้างสภาวะที่เอื้อต่อ
การพัฒนาอ้อย เกษตรกรควรจะเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการ
ปลูกอ้อยโดยประยุกต์ใช้หลักวิชาการทีถ่ กู ต้องในการคัดเลือก
สายพันธุ์ ดิน และปุ๋ย ประกอบกับการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ประกอบการรายต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตของอ้อยและ
ลดต้นทุนในการผลิต”
ศาสตราจารย์ Võ Tòng Xuân ระบุวา่ อ้อยถือเป็นพืช
เศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญทัง้ ในแง่ของวัตถุดบิ หลักในการผลิตน�ำ้ ตาล
ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผูบ้ ริโภค และยังเป็นพืชทีช่ ว่ ยบรรเทาปัญหา
ความยากจนแก่ประชาชนในชนบทหลายแห่ง ทัง้ นี้ พืน้ ทีก่ าร
เพาะปลูกอ้อยของเวียดนามมีขนาด 270,000 เฮกตาร์ ให้
ผลผลิตน�้ำตาลอยู่ที่ 1.3-1.5 ล้านตันต่อปี สิ่งนี้ช่วยสร้าง
อาชีพแก่เกษตรกรกว่า 35,000 ครัวเรือน

8

ส่วนยอดอ้อยและใบอ้อยสามารถน�ำมาใช้เป็นปุย๋ พืชสด
ได้ และการผลิตไฟฟ้าจากชานอ้อยในเวียดนามยังมีศกั ยภาพ
ทีจ่ ะเติบโตได้อกี มหาศาล เพราะปัจจุบนั การผลิตไฟฟ้าจาก
ชีวมวลในประเทศ คิดเป็นเพียงร้อยละ 26.5 ของเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้เท่านั้น ตามการคาดการณ์ขององค์กร OECD-FAO
ระบุว่า ปริมาณการบริโภคน�้ำตาลในประเทศของเวียดนาม
จะเพิ่มสูงขึ้นอีกร้อยละ 5 ซึ่งคิดเป็น 1.8 ล้านตันภายใน
ปี พ.ศ. 2566
นอกจากนี้ นโยบายส่งเสริมของภาครัฐและการเพิ่ม
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยก็ทำ� ให้มกี ารคาดว่า การผลิตน�ำ้ ตาลของ
เวียดนามจะถึงพุง่ สูจ่ ดุ สูงสุดได้ในไม่ชา้ เนือ่ งจากตลาดก�ำลัง
เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง เพราะอ้อยเป็นพืชทีป่ ลูกกันได้งา่ ยโดย
ทั่วไป อีกทั้งยังมีสรรพคุณอื่นๆ เช่นรสชาติ และกลิ่นที่โดด
เด่นกว่าน�้ำตาลจากชูการ์บีท
ดังนั้น การเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์
น�ำ้ ตาล เช่น น�ำ้ ตาลทรายแดง ทีม่ กี ารเติมกากน�ำ้ ตาลเข้าไป
เพือ่ เพิม่ รสชาติและสีสนั อันเป็นทีน่ ยิ มในกลุม่ ผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาล
รายใหญ่ทวั่ โลกรวมถึงผูผ้ ลิตรายย่อยในประเทศ ก็ยงั เป็นอีก
หนึง่ ปัจจัยทีก่ ระตุน้ ให้ตลาดเติบโต ดังนัน้ จึงคาดการณ์ได้วา่
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ตลาดน�้ำตาลของเวียดนามจะขยายตัว
ไปสูร่ ะดับโลกจากเม็ดเงินลงทุนมหาศาลของผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่และรายย่อยที่หลั่งไหล่กันเข้ามา.

W

hile 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

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.

especially farmers.

www.sugar-asia.com
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Regional News

อิ

นโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อน�้ำตาลราย
ใหญ่ที่สุดของโลกก�ำลังตั้งเป้าลดปริมาณ
การน�ำเข้าน�ำ้ ตาลด้วยการกระตุน้ ก�ำลังการผลิต
ในประเทศ ท่ามกลางก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคใน
ประเทศทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และผลักดันความต้องการ
ด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้น�้ำตาลเป็นส่วน
ผสมหลัก การตัง้ เป้าหมายเพือ่ ขยายก�ำลังการ
ผลิตน�้ำตาลในประเทศให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
ภายในระยะเวลา 5 ปี ท�ำให้อินโดนีเซียต้อง
ขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยเพือ่ ลดการน�ำเข้า
Mohammad Abdul Ghani ประธานฝ่ายบริหารของ
บริษทั เกษตรกรรมทีร่ ฐั บาลร่วมถือหุน้ อย่าง PT Perkebunan
Nusantara III ระบุว่า ทางบริษัทได้วางแผนที่จะขยาย
ก�ำลังการเพาะปลูกอ้อยและบูรณะโรงงานผลิตน�้ำตาลเพื่อ

การผลิตน�้ำตาลในปัจจุบันของประเทศอยู่ที่ 2.2 ล้านตัน
ต่อปี แต่ความต้องการบริโภคในประเทศอยู่ที่ 5.8 ล้าน
ตัน ทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความเห็นไว้
ว่า “น�ำ้ ตาลคือสินค้าจ�ำเป็นของประชากรในประเทศเพือ่ การ
บริโภค และเป็นวัตถุดิบส�ำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร ดัง
นั้นความต้องการบริโภคน�้ำตาลจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไปตามจ�ำนวนประชากรและอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ ง
ดื่มที่ขยายตัวขึ้น”.

I

ndonesia, 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,

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.

อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่ มผลผลิตน�้ำตาลเป็นสองเท่า
ลดการน�ำเข้าภายใน 5 ปี
Indonesia to Cut Imports & Double Sugar Production
in 5 Years
เพิ่มก�ำลังการผลิตน�้ำตาลให้ถึง 2 ล้านตันได้ภายในปี พ.ศ.
2568 โดยเขาได้ให้สมั ภาษณ์ขา่ วขณะทีบ่ ริษทั ก�ำลังจะบรรลุ
ข้อตกลงกับผูใ้ ห้เครดิตกูย้ มื เงินเพือ่ ปรับโครงสร้างหนีม้ ลู ค่า
45 ล้านล้านรูเปียห์ (3.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Ghani ให้สัมภาษณ์ว่า เครือบริษัทของเขามีปริมาณ
การผลิตน�ำ้ ตาลทรายขาวคิดเป็น 40% ของก�ำลังการผลิตทัง้
ประเทศ โดยทางสมาคมมุง่ หวังจะลดการน�ำเข้าน�ำ้ ตาลของ
อินโดนีเซียลงในขณะทีก่ ำ� ลังการผลิตและส่วนแบ่งการตลาด
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ทางบริษทั ได้รว่ มเป็นพันธมิตรกับรัฐวิสาหกิจ
ด้านป่าไม้อย่าง Perum Perhutani และเจ้าของบริษัทด้าน
เกษตรกรรมขนาดเล็กหลายแห่งเพือ่ ขยายพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูก
อ้อยจาก 600 ล้านตารางเมตรให้เป็น 300,000 เฮกตาร์
ภายใน 5 ปี ซึง่ การขยายพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกอ้อยดังกล่าวจะ
ต้องใช้พนื้ ทีเ่ พาะปลูกยางพาราทีม่ อี ยูเ่ ดิมด้วยบางส่วน
บริษัทฯ ได้น�ำน�้ำตาลออกมาขายสู่ตลาดค้าปลีกเพื่อ
ช่วยรัฐบาลพยุงราคาน�้ำตาล ซึ่งในปีนี้อินโดนีเซียได้น�ำเข้า
น�ำ้ ตาลทรายดิบเป็นปริมาณเกือบ 700,000 ตัน และน�ำเข้า
น�้ำตาลทรายขาวเป็นปริมาณ 150,000 ตัน เพื่อสร้างความ
สมดุลให้กับตลาด โดยบริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับนักลงทุน และอาจมีการร่วมทุนเพือ่ ขยายกิจการให้เติบโต
นอกจากนีย้ งั มีแผนทีจ่ ะน�ำหุน้ ของบริษทั เสนอขายแก่ประชาชน
เป็นครัง้ แรกหลังจากทีป่ รับโครงสร้างหนีเ้ สร็จสิน้ แล้ว
Agus Gumiwang Kartasasmita รัฐมนตรีกระทรวง
อุ ต สาหกรรมของอิ น โดนี เ ซี ย ได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ว ่ า ทาง
กระทรวงฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ารพัฒนาโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลขึน้
ภายในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มสูง
ขึน้ ของตลาดการบริโภคอาหารและเครือ่ งดืม่ ในประเทศ การ
ตั้งโรงงานผลิตน�้ำตาลขึ้นภายในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยจ�ำเป็น
จะต้องมีนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนในประเทศ
โดยใจความตอนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์คือ “เรา
ก�ำลังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโรงงานรูปแบบใหม่ที่สร้างขึ้น
ควบคู่ไปกับพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพ
ของกันและกันให้ถึงจุดสูงสุด” นี่เป็นถ้อยแถลงหลังจาก
ที่นายคาร์ตาซัสมิตาเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตน�้ำตาล PT
Prima Alam Gemilang (PAG) ในหมู่บ้านวาตู-วาตู อ�ำเภอ
บอมบานาทีท่ างฝัง่ ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุลาเวสี
โรงงานผลิตน�ำ้ ตาลในบอมบานามีกำ� ลังการหีบอ้อยอยู่
ที่ 12,000 ตันต่อวันบวกกับพืน้ ทีเ่ พาะปลูก 22,797 เฮกตาร์
จึงถือเป็นโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลของนักธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่
ทีส่ ดุ ในประเทศ โดยทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของ
อินโดนีเซียได้ให้ความเห็นต่อประเด็นนีว้ า่ “เราขอชืน่ ชมทาง
โรงงานทีไ่ ด้รว่ มมือกับประชากรในท้องถิน่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ”
กระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียระบุว่าก�ำลัง
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A Vendor Weighs Sugar at A Market in Jakarta. Source: Bloomberg

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

“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 production 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.

www.sugar-asia.com

Regional News

อ

งค์กรบริหารจัดการน�ำ้ ตาล (SRA) ระบุวา่
ประเทศฟิลปิ ปินส์ซงึ่ เป็นผูส้ ง่ ออกน�ำ้ ตาล
ทีม่ คี วามต่อเนือ่ งและน่าเชือ่ ถือ ได้เป็นหนึง่ ใน
ประเทศที่ถูกเลือกเพื่อส่งออกน�้ำตาล 7% ไป
ยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพือ่ ลดปริมาณส่วน
เกินของสินค้าคงคลัง อีกทัง้ ยังมีการคาดการณ์
ว่าน�้ำตาลในฤดูกาลผลิตปีหน้าจะมีปริมาน
ถึง 2.19 ล้านเมตริกตัน อันเนื่องมาจากการ
ระบาดของ Covid-19 ทีท่ ำ� ให้อปุ สงค์ในท้องถิน่
ลดลง อีกทั้งยังเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพ
ของราคาในประเทศ

Hermenegildo Serafica ผู้บริหารองค์กรบริหาร
จัดการน�้ำตาล SRA ได้ส่งรายงานถึงนาย William Dar
เลขาธิการกระทรวงเกษตร โดยมีข้อมูลระบุว่า หน่วยงาน

จ�ำกัดกิจกรรมสถานที่ที่มีการรวมตัวกัน เช่น งานแต่งงาน
งานวันเกิด หรืองานรื่นเริง ซึ่งมีการบริโภค “ผลิตภัณฑ์
จ�ำพวกเครื่องดื่มที่มีรสหวานจ�ำนวนมาก” เขายังเสริมอีก
ว่าความต้องการซือ้ ของผูบ้ ริโภคตามร้านอาหารก็ยงั คงลดลง
เนือ่ งจากกลุม่ ลูกค้าถูกจ�ำกัดด้วยกฎเกณฑ์ดา้ นการเว้นระยะ
ห่างทางสังคมและการกักตัว เขายังได้ชใี้ ห้เห็นถึงผลลัพธ์วา่
“กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ถดถอยลงอย่างมาก เห็นได้ชดั จาก
ยอดขายสินค้าที่มีน�้ำตาลเป็นส่วนผสม”
ในขณะเดียวกันทางสมาพันธ์ผผู้ ลิตน�ำ้ ตาล (Confed)
ซึง่ เป็นกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ ในประเทศ ก�ำลังผลักดันการจัดสรรที่ 6% ส�ำหรับโควตา
A และ 94% ส�ำหรับโควตา B หรือน�้ำตาลในประเทศเพื่อ
ปรับสมดุลอุปทานอุตสาหกรรมน�้ำตาล
นาย Nicolas Ledesma Jr. ประธานสมาพันธ์ผู้ผลิต
น�้ำตาล (Confed) กล่าวจากการประมาณการณ์ว่า “6%
ของการจัดสรรโควตา A จะมีปริมาณ 131,000 เมตริกตัน
จาก 14,000 เมตริกตันเมื่อเริ่มต้นตรวจสอบสมดุลสต็อค

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 sugarcontaining 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

ฟิลป
ิ ปินส์เล็งเห็นโอกาสดีสง
่ ออกน�ำ้ ตาลไปยังสหรัฐอเมริกา
Philippines’s Favorable Opportunity Seeking
Sugar Exports to US

ก�ำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกน�ำ้ ตาลส่วนเกินไปยัง
สหรัฐอเมริกาผ่านอัตราภาษีพเิ ศษ (Preferential Rate) ของ
รัฐวอชิงตัน เขากล่าวว่า “มีนำ�้ ตาลส่วนเกินจากการเพาะปลูก
ในปี 2020-2021 ท�ำให้เราจ�ำเป็นต้องส่งออก โดยได้คาดการณ์
ว่าจะผลิตน�้ำตาลได้ 2,190,190 เมตริกตัน ซึ่งจะสูงกว่าปี
ก่อนหน้านี้ที่มีผลผลิตเพียง 2,145,693 เมตริกตัน”
ฤดูกาลเก็บเกีย่ วอ้อยในฟิลปิ ปินส์จะเริม่ ในเดือนกันยายน
และสิน้ สุดในเดือนสิงหาคมของปีถดั ไป ซึง่ ก่อนหน้านีผ้ ผู้ ลิต
น�้ำตาลในท้องถิ่นได้ ขอให้ทางองค์กรลดการส่งออกน�้ำตาล
สูต่ ลาดโลกเพือ่ ให้มนี ำ�้ ตาลเพียงพอในประเทศในช่วงทีม่ โี รค
Covid-19 ระบาดอยู่
อย่างไรก็ตาม นาย Serafica ได้กล่าวว่าการรักษา
สินค้าในคลังไว้มากไปจะส่งผลให้ราคาในประเทศตกต�่ำลง
โดยเฉพาะการชี้ให้เห็นว่าการบริโภคน�้ำตาลและการน�ำ
สินค้าออกจากคลังได้ลดลง เขาให้ความเห็นว่าความต้องการ
น�ำ้ ตาลทีล่ ดลงมาก เป็นผลมาจากผูป้ ระกอบการต่างๆทีต่ อ้ ง
ใช้น�้ำตาลเป็นส่วนผสมในการสร้างผลิตภัณฑ์ก็ต้องจ�ำกัด
การท�ำงานของธุรกิจลง อีกทั้งร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ยังถูก
ปิดชั่วคราวหรือหยุดท�ำการไป
นอกจากนีเ้ ขายังได้กล่าวเสริมว่า “การส่งออกน�ำ้ ตาลใน
ประเทศจะช่วยคลายข้อกังวลและรักษาเสถียรภาพของราคา
ได้ในระดับทีใ่ ห้ผลก�ำไรแก่ผผู้ ลิตอย่างสมเหตุสมผลและเป็น
ธรรมต่อผูบ้ ริโภค” ซึง่ เป็นเวลานานแล้วทีฟ่ ลิ ปิ ปินส์ไม่ได้จดั สรร
น�ำ้ ตาลไปยังตลาดนอกสหรัฐอเมริกา ในขณะทีส่ หรัฐอเมริกา
ยังคงเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ ของน�้ำตาลในฟิลิปปินส์
เนื่องจากราคาที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโลก
นาย Pablo L. Lobregat ประธานของสมาคมผู้ผลิต
น�้ำตาลแห่งฟิลิปปินส์ (PSMA) ได้ระบุว่า ปีการเพาะปลูก
หน้าจะมีสินค้าค้างสต็อคประมาณ 678,460 เมตริกตัน
(เทียบเท่ากับน�้ำตาลดิบ) เว้นแต่ว่าปริมาณนี้จะถูกท�ำให้
ลดลงในปีการเพาะปลูก 2020-21 มันก็จะยังคงค้างไปยัง
ปีการเพาะปลูกต่อไป
เขาตั้งข้อสังเกตว่า ด้วยข้อห้ามของโรคระบาดที่ได้
www.sugar-asia.com

ส�ำหรับน�้ำตาล ซึ่งเราจะมีเพียงพอส�ำหรับการจัดสรรแก่
ตลาดสหรัฐอเมริกาในปริมานที่ 136,500 เมตริกตัน ท�ำให้
เกิดความสมดุลของอุปทานเมื่อพิจารณาแล้วว่าส่วนเกิน
ที่คาดไว้ส�ำหรับการเพาะปลูกครั้งต่อไปจะอยู่ที่ประมาณ
48,000 เมตริกตันส�ำหรับน�ำ้ ตาลทรายดิบและน�ำ้ ตาลทราย
ขาว “หากเป็นไปตามแผน เราจะพบว่าไม่มีความจ�ำเป็น
ใดๆที่ต้องท�ำการสร้างโควตา D ขึ้นมา หรือจัดสรรน�้ำตาล
ไปยังตลาดโลกอีก”
นอกจากนีท้ างสมาพันธ์ผผู้ ลิตน�ำ้ ตาล ยังช่วยผลักดัน
ให้ไม่มีการน�ำเข้าน�้ำตาลในปีหน้า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
มีแนวโน้มทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารลดการบริโภคน�ำ้ ตาลลง ทัง้ นี้ ทาง
ประเทศได้จดั สรรการส่งออกน�ำ้ ตาลไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา
ภายใต้มาตรการโควตาอัตราภาษีแบบพิเศษ (Tariff Rate
Quota: TRQ) ซึง่ จะช่วยให้ประเทศต่างๆ ส่งออกผลิตภัณฑ์
ในปริมาณที่ก�ำหนดเฉกเช่นน�้ำตาลไปยังสหรัฐอเมริกาด้วย
ภาษีที่ค่อนข้างต�่ำ.

A

ccording 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.
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 20202022, 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

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.
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ดูกาลหีบอ้อยซึง่ จะเริม่ ช่วงต้นปี 2020–2021
ทางอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลดูเหมือนจะมีความ
ตื่นตัวในการผลิตเอทานอลมากขึ้น โดยนาย
Abinash Verma ผูอ้ ำ� นวยการทัว่ ไปของสมาคม
โรงงานน�้ำตาลอินเดีย (ISMA) ซึ่งสมาคม
อุตสาหกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดียและเป็น
หน่วยงานระดับสูงสุดของผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลเอกชน
ในประเทศ ได้คาดการณ์วา่ น�ำ้ ตาลจะลดลง 1.5
ล้านตัน เพื่อน�ำไปผลิตเอทานอล ซึ่งสารเพิ่ม
ประสิทธิภาพน�้ำมันส่วนใหญ่ จะผลิตจากกาก
น�ำ้ ตาลแบบ B heavy นอกเหนือไปจากน�ำ้ อ้อย
หรือน�้ำเชื่อม (Sugar syrup)
สองปีที่ผ่านมา ทางรัฐบาลกลางได้กระตุ้นให้โรงงาน
น�ำ้ ตาลเปลีย่ นการด�ำเนินงานจากการผลิตน�ำ้ ตาลไปเป็นเอทา
นอล และได้มีการประกาศราคาที่สูงขึ้นของเอทานอลที่ผลิต
จากน�้ำเชื่อมหรือน�้ำอ้อยและจากกากน�้ำตาลแบบ B heavy คนงานในโรงงานน�้ำตาล Morinda รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย ที่มา: Reuter

อุตสาหกรรมน�้ำตาลของอินเดีย เดินหน้าลงทุนตลาด
เอทานอลในปี 2020-2021
Indian Sugar Industry Bets Big on Ethanol in 2020-2021
รวมถึงโครงการลดดอกเบี้ยส�ำหรับโรงงานที่ต้องการขยาย
หรือติดตัง้ เครือ่ งกลัน่ ใหม่ ทางศูนย์ได้ตง้ั เป้าไว้อย่างค่อนข้าง
ท้าทายทีร่ อ้ ยละ 10 ในการผสมเอทานอลภายในปี พ.ศ. 2565
และมองว่าการสร้างแรงจูงใจกับโรงงานน�้ำตาลจะหนทางสู่
ความส�ำเร็จ นอกจากนี้ ในการลดการผลิตน�ำ้ ตาลเองนัน้ ทาง
รัฐบาลกลางหวังว่าจะช่วยให้โรงงานสามารถช�ำระเงินได้ตรง
เวลา โดยแหล่งข่าวในวงการอุตสาหกรรมได้บอกกับสือ่ The
Indian Express ว่า พวกเขาคาดว่าการผลิตน�ำ้ ตาลจะลดลง
ประมาณ 20 แสนตัน เนือ่ งจากโรงงานจะเปลีย่ นการใช้ออ้ ย
ไปในการผลิตสารเติมแต่งเชื้อเพลิง (Fuel Additive)
เอทานอลคือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99% ขึ้นไปในการ
ใช้ผสมกับน�้ำมันเบนซิน โรงงานน�้ำตาลจะผลิตสารเติมแต่ง
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงจากการหมักกากน�ำ้ ตาลทีไ่ ด้มาจากการผลิต
น�ำ้ ตาลด้วยน�ำ้ อ้อย การผลิตเอทานอลนัน้ จะส่งผลให้ปริมาณ
น�ำ้ ตาลลดลง แต่โรงงานยังสามารถมีการผลิตน�ำ้ ตาลเพิม่ ขึน้
ได้ ทั้งนี้ กากน�้ำตาลแบบ B heavy เป็นชื่อเรียกของเหลวที่
มีลกั ษณะเหนียวข้นสีนำ�้ ตาล อันเป็นผลพลอยได้จากการหีบ
สกัดน�ำ้ ตาล ถ้าปริมาณน�ำ้ ตาลสกัดจากน�ำ้ อ้อยทัง้ หมดเหลือ
แต่เพียงกากน�้ำตาลประเภท C ก็ยังสามารถน�ำไปหมักเพื่อ
ผลิตเอทานอลได้ แต่จะมีปริมาณน้อยกว่ากากน�ำ้ ตาลแบบ B
heavy โดยในสองฤดูกาลที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการกระตุ้น
การผลิตเอทานอลจากกากน�้ำตาลแบบ B heavy น�้ำอ้อย
หรือน�้ำเชื่อมมากขึ้น
นาย Verma ได้แสดงความมัน่ ใจว่า ในปีนอ้ี ตุ สาหกรรม
จะสามารถผลิตเอทานอลได้ 300-325 ล้านลิตร เขาได้กล่าวว่า

มีเพียง 60 โครงการที่ได้รับการอนุมัติและ 36 โครงการที่
เงินกู้ได้รับการช�ำระ ซึ่งโรงงานน�้ำตาลโดยเฉพาะที่รัฐมหา
ราษฏระ บัญชีงบดุลค่อนข้างอ่อนแอและมีปัญหาในการขอ
เพิม่ เงินกูจ้ ากธนาคาร เพือ่ หาทางออกนัน้ ทางรัฐบาลสหภาพ
(Union Government) ได้อนุญาตให้มกี ารท�ำข้อตกลงไตรภาคี
ระหว่างกลุม่ บริษทั Oil Marketing Companies (OMCs) และ
ธนาคารเพื่อด�ำเนินโครงการดังกล่าว นาย Verma กล่าวว่า
ในช่วงสองปีทผี่ า่ นมา ก�ำลังการผลิตเอทานอลในประเทศเพิม่
ขึ้นจาก 270-275 ไปยัง 425 สิบล้านลิตรในปัจจุบัน.

A

t 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.

“ในรัฐต่างๆ เช่น รัฐมหาราษฏระและรัฐกรณาฏกะ ที่มีการ
รายงานการเพาะปลูกปกติ คาดว่าจะสามารถผลิตเอทานอล
ได้ตามปกติที่ 300-325 สิบล้านลิตร”โดยทางรัฐบาลยังได้มี
โครงการลดดอกเบี้ย ซึ่งนาย Verma กล่าวว่าจะช่วยในการ
ขยายและก่อสร้างโรงกลั่น
โครงการลดดอกเบีย้ ซึง่ เปิดตัวตัง้ แต่เดือนกันยายน ปี
พ.ศ. 2561 นั้นได้มีโรงงานน�้ำตาลยื่นขอมาแล้ว 326 แห่ง
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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

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.
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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.
“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

ผู้ผลิตน�้ำตาลแคลอรี่ต�่ำ รับกระแสนโยบายจีน
“Healthy China 2030” คาดตีตลาดได้

S

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

weeGen บริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาซึ่ง
เป็นผูผ้ ลิตสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน
(Stevia) ที่มีปริมาณแคลอรี่เป็นศูนย์เพื่อเป็น
วัตถุทดแทนการใช้นำ�้ ตาล เตรียมรุกตลาดใหม่
อย่างประเทศจีนหลังจากที่รัฐบาลประกาศใช้
แผนพัฒนาด้านสาธารณสุขในชื่อ ‘Healthy
China 2030’ ซึง่ ตัง้ เป้าจะลดการบริโภคน�ำ้ ตาล
ของประชากรในประเทศให้เหลือน้อยทีส่ ดุ โดย
ต้องการลดตัวเลขการบริโภคน�ำ้ ตาลในประเทศ
ให้ได้อย่างน้อย 17% เมื่อเทียบกับในปี พ.ศ.
2555 จึงมีการก�ำหนดให้ประชาชนชาวจีนหนึง่
คนต้องบริโภคน�้ำตาลในปริมาณที่ไม่เกิน 25
กรัมต่อวันภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งลดลงจาก
เดิมที่มีการก�ำหนดการบริโภคน�้ำตาลไว้ไม่ให้
เกิน 30 กรัมต่อวัน

Luca Giannone รองประธานฝ่ายขายของสวีเจนได้ให้
สัมภาษณ์กบั สือ่ FoodNavigator-Asia ไว้วา่ “ปัจจุบนั ชาวจีน
บริโภคน�ำ้ ตาลเป็นปริมาณ 15 ล้านตันต่อปี แต่คาดว่าตัวเลข
นีจ้ ะต้องลดลงเพราะรัฐบาลจีนประกาศใช้นโยบาย ‘Healthy
China 2030’ ซึง่ การบังคับใช้ดงั กล่าวประกอบกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคของชาวจีนส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนไปในแนวทางรัก
สุขภาพ การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย และการ
ควบคุมน�ำ้ หนักมากขึน้ จะส่งผลในการเลือกรับประทานขนม
และเครื่องดื่มของผู้บริโภค จากการที่ผู้บริโภคชาวจีนส่วน
ใหญ่เปลี่ยนแนวทางการรับประทานมาเป็นแบบเน้นสุขภาพ
มากขึ้นท�ำให้เราเชื่อว่าบริษัทผู้ผลิตสินค้าพร้อมรับประทาน
หลายๆ แห่งจะเริ่มหันมาลดปริมาณน�้ำตาลในสินค้าของ
ตัวเองกันมากขึ้นตามกระแสนิยมทั่วโลก ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ความต้องการใช้วัตถุให้ความหวานแทนน�้ำตาลอย่างเช่น
หญ้าหวานนั่นเอง
โดยบริษทั ตัง้ เป้าจะส่งเสริมลดการใช้นำ�้ ตาลและสารให้
ความหวานทดแทนซึง่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของนโยบายดัง
กล่าว โดยระบุวา่ ผลิตภัณฑ์หญ้าหวานของบริษทั สามารถน�ำ
มาใช้ทดแทนน�้ำตาล หรือสารให้ความหวานทดแทนน�้ำตาล
ประเภทอื่นๆ ได้ 100% ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
หลายประเภท โดยได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานของ
รัฐบาลจีนอย่างสมาคมการค้าขายเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ
(CCFT) ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทอุตสาหกรรมการค้าน�้ำตาลที่
เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายน�้ำตาลและคู่ค้ารายใหญ่สุดแก่ธุรกิจต่างๆ
ในประเทศจีนและต่างประเทศ
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ขณะนี้ เราก�ำลังรอการอนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์หญ้า
หวานที่มีชื่อว่า Reb M ในจีน ซึ่งถ้าได้รับยืนยันก็จะถือเป็น
ความส�ำเร็จครั้งใหญ่เพราะเรามองว่าการใช้สารให้ความ
หวานจากน�้ำตาลประเภทนี้จะเป็นการสร้างความสนใจให้
แก่ผู้ประกอบการในจีนและต้องการเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรา
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรน�้ำตาลน้อยให้มีรสชาติที่ถูกใจ
ของผู้บริโภค”
SweeGen เป็นบริษัทแรกที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์หญ้า
หวานที่ผลิตจากกระบวนการแปรสภาพสสารทางชีวภาพ
ที่เป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของบริษัทและท�ำให้มีความแตก
ต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาด นอกจากประเทศจีนแล้ว
บริษัทยังมุ่งเป้าที่จะตีตลาดใหญ่ในประเทศแถบภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิคอีกด้วย ส่วนส�ำหรับธุรกิจในประเทศจีนขณะ
นี้ ทางบริษัทก�ำลังด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย
เป็นหลักก่อน ดังที่ Giannone ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “เราก�ำลัง
ทุ่มเทงบประมาณไปกับการเดินเรื่องขอค�ำอนุมัติต่างๆ ทาง
กฎหมายเพื่อจัดตั้งธุรกิจในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะในประเทศใหญ่ๆ อย่างอินโดนีเซีย และนปีนี้เรา
ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินธุรกิจแล้วทัง้ ในประเทศออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์
“ในอนาคตอันใกล้นเี้ ราวางแผนจะขายธุรกิจไปทีป่ ระเทศ
อินเดียด้วย เพราะเมื่อดูจากจ�ำนวนประชากรกว่าพันล้าน
คนในประเทศแถบเอเชียใต้อย่างอินเดีย ท�ำให้เราเล็งเห็นว่ามี
โอกาสสูงมากทีภ่ าครัฐจะใช้นโยบายลดการบริโภคน�ำ้ ตาลใน
ประเทศลงเช่นกัน” นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีแผนที่จะจัด
ตัง้ ศูนย์ความร่วมมือด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ ประจ�ำภูมภิ าค
เอเชีย-แปซิฟิค ณ ประเทศสิงคโปร์ ภายในระยะเวลา 6-12
เดือนข้างหน้านี้ เพื่อร่วมมือกับบรรดาบริษัทเจ้าของธุรกิจ
และผูผ้ ลิตอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ�้ ตาลศูนย์แคลอรี่
จากหญ้าหวาน.

S

tevia 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

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.

www.sugar-asia.com
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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.

บังกลาเทศเดินเครื่องพั ฒนาโรงงานน�้ำตาล
เพื่ อเพิ่ มผลก�ำไร

บั

Bangladesh Actualizes Sugar Mills Modernizing
to Meet Profitable

งกลาเทศได้เริ่มใช้นโยบายเพิ่มผลก�ำไร
ให้กับโรงงานผลิตน�้ำตาลด้วยการพัฒนา
เครือ่ งจักรให้มคี วามทันสมัย และการสร้างราย
ได้เสริม โดยจะไม่มีการสั่งปิดกิจการโรงงาน
ผลิตน�้ำตาลของภาครัฐหรือปลดพนักงานออก
จากโรงงานแต่อย่างใด การเพิ่มรายได้ให้กับ
โรงงานผลิตน�้ำตาลนั้นจะเร่งใช้มาตรการผลิต
อ้อยสายพันธุค์ ณ
ุ ภาพ และการเพิม่ ความหลาก
หลายของผลิตภัณฑ์ควบคูไ่ ปกับการศึกษาวิจยั
เรื่องอ้อยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
Nurul Majid Mahmud Humayun รัฐมนตรีกระทรวง
อุตสาหกรรมของบังกลาเทศ ได้ขนึ้ บรรยายในฐานะอาคันตุกะ
รับเชิญ ณ งานสัมมนาแห่งหนึ่งเพื่อกล่าวถึงภาพรวมความ
คืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ในแผนการพัฒนาประจ�ำปีของ
กระทรวงอุตสาหกรรมส�ำหรับปีงบประมาณ 2020-2021 โดย
มีใจความว่า “พวกเราได้เริ่มพัฒนาโรงงานผลิตน�้ำตาลเพื่อ
เพิ่มผลก�ำไร โดยทางรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชนตามที่ได้สัญญาไว้เมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้ง
พวกเราก�ำลังเร่งฟื้นฟูกิจการของโรงงานผลิตน�้ำตาลที่ก�ำลัง
ประสบภาวะขาดทุนให้พลิกกลับมาสร้างก�ำไรได้อกี ครัง้ ”
การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนตามทีไ่ ด้สญ
ั ญา
ไว้เมือ่ ตอนหาเสียงเลือกตัง้ ถือเป็นภารกิจทีส่ ำ� คัญของรัฐบาล
ในขณะนี้ ซึง่ ทางรัฐมนตรีอตุ สาหกรรมของบังกลาเทศเองก็ได้
ผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มเข้ารับต�ำแหน่ง ทั้งนี้ยังเป็นการ
ปฏิเสธข่าวลือทีว่ า่ จะมีการสัง่ ปิดโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลของภาค
รัฐและท�ำให้พนักงานตกงาน
เขาระบุว่า การสร้างงานใหม่ให้เกิดขึ้นโรงงานผลิต
น�ำ้ ตาลหลายแห่งจะต้องมีการน�ำเครือ่ งจักรรุน่ ใหม่มาทดแทน
เครือ่ งจักรเดิมและเพิม่ การฝึกอบรมบุคลากรมากขึน้ ซึง่ จะส่ง
ผลให้รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ รวมทั้งโรงงานผลิตน�้ำตาลในสังกัด
ของกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถสร้างก�ำไรได้ในทีส่ ดุ
นอกจากนี้ เขายังเสริมว่าบรรดาเจ้าพนักงานและ
บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมไปถึงหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ในสังกัดได้ชว่ ยกันผลักดันโครงการของกระทร
วงฯอย่างเต็มความสามารถภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข
ในช่วงการระบาดของ Covid-19 และท�ำให้การด�ำเนินงาน
ของกระทรวงฯมีความคืบหน้าด้วยดี
รัฐมนตรีอุตสาหกรรมของบังกลาเทศได้ก�ำกับดูแลให้
ผู้บริหารโครงการมีการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับ
ผิดชอบ และด�ำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น และรัก
ประเทศชาติของตน นอกจากนี้ ในงานสัมมนาดังกล่าวยัง
www.sugar-asia.com

ได้มกี ารระบุถงึ ก�ำหนดการเปิดใช้งานโกดังเก็บปุย๋ ณ อ�ำเภอ
ปัญจะการ์และอ�ำเภอชาไปนะวับกาณจ์ในเดือนตุลาคมหลัก
จากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ
นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารก่อสร้างโกดังเก็บปุย๋ อีกหลายแห่ง
ในพื้นที่ของสองอ�ำเภอตามโครงการ “การก่อสร้างโกดังเก็บ
ปุ๋ย 13 แห่งในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศเพื่อใช้ในการจัดเก็บ
และจัดจ�ำหน่ายปุ๋ยทางการเกษตร” ทั้งนี้การก่อสร้างโกดัง
เก็บปุ๋ยอีก 11 แห่งที่เหลือจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
ของปี พ.ศ. 2564
ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะก�ำลังเพิ่มการจ้างงาน
ด้วยการกลับมาเปิดโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลทีเ่ คยปิดตัวลงในอดีต
ขึ้นใหม่ โดยเน้นย�้ำถึงการผลิตอ้อยสายพันธุ์คุณภาพ และ
เสนอแนะให้เร่งสร้างผลก�ำไรแก่โรงงานด้วยการผลิตเครื่อง
ดื่มส�ำหรับส่งออกในโรงงานผลิตน�้ำตาลควบคู่ไปด้วย
KM Ali Azam เลขาธิการประจ�ำกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประธานของงานสัมมนาในครัง้ นี้ โดยได้กล่าวภายในงาน
ว่าควรจะมีการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและข้อเสนอแนะของชุมชนในพืน้ ที่ อีกทัง้ จะต้อง
มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการจากภาครัฐเพื่อให้
สามารถเปิดโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ทีไ่ ด้ เลขาธิการประจ�ำ
กระทรวงฯก�ำชับให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มุ่ง
มัน่ และยึดหลักความยุตธิ รรม โดยได้มกี ารอภิปรายระหว่าง
ข้าราชการอาวุโสประจ�ำกระทรวงฯ ผู้อ�ำนวยการของหน่วย
งานและองค์กรในสังกัดของกระทรวงฯ ผ่านระบบออนไลน์.

B

angladesh 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 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’

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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BMA, Maine Capital, and Ronald Berger
with the aim of developing, modernizing
and restructuring the national company
and its subsidiaries.

โรงงานน�้ำตาลใหม่ก�ำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยจะเริ่มเปิดท�ำการในไตรมาสเเรกของปี พ.ศ. 2564

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-

อียิปต์รุกแข่งขันในตลาดโลก ขยายก�ำลังผลิตน�้ำตาล
สูงสุดถึง 75%
Egypt’s Sugar Set Industry to Global Competition
Surged 75% Self-Sufficiency

A

li El-Moselhy รัฐมนตรีกระทรวงการผลิต
และการค้าภายในประเทศอียปิ ต์ ยืนยันว่า
สามารถผลิตน�ำ้ ตาลให้เพียงพอต่อการบริโภคใน
ประเทศได้ถึง 75% แล้ว โดยน�้ำตาลถือเป็น
หนึง่ ในสินค้าโภคภัณฑ์ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของประเทศ
ค�ำแถลงนีม้ ขี นึ้ ภายในพิธลี งนามระหว่างบริษทั
Sugar and Integrated Industries Co. ซึง่ อยู่
ในกลุม่ ของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับอุตสาหกรรม
อาหาร กับอีก 4 กลุม่ พันธมิตรระหว่างประเทศ
ได้แก่ CEGMAN BMA Maine Capital และ
Ronald Berger โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการ
พัฒนาเสริมสร้างความทันสมัย และการปรับ
โครงสร้างบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทย่อยใน
ประเทศ
เขากล่าวไว้ในการแถลงข่าวว่า อียปิ ต์กำ� ลังจะสามารถ
ผลิตน�้ำตาลให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศได้ในไม่ช้า
เมือ่ การก่อสร้างโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลแห่งใหม่ๆ และการบูรณะ
โรงงานเดิมแล้วเสร็จลง โดยรัฐมนตรีกระทรวงการผลิตและ
การค้าภายในเน้นย�ำ้ ว่า เป้าหมายของการพัฒนาบริษทั น�ำ้ ตาล
ในอียปิ ต์กค็ อื การสร้างความสามารถให้แก่อยี ปิ ต์ในการแข่งขัน
กับตลาดในระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค และระดับสากล และ
จะไม่มีการปลดพนักงานในอุตสาหกรรมน�้ำตาลออก พร้อม
ทั้งมีการฝึกอบรมทักษะให้ตามมาตรฐานระดับสากล
ก่อนหน้านี้ Tarek El Molla รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ปิโตรเลียมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้ประกาศไว้วา่ อียปิ ต์มี
แผนในการผลิตน�ำ้ มันปิโตรเลียมให้เพียงพอต่อการบริโภคใน
ประเทศได้ภายในปี พ.ศ. 2566 โดยระบุว่า มีปัจจัยหลาย
ประการที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการผลิตน�้ำมัน
ปิโตรเลียมให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ เช่น การ
ก่อสร้างโรงกลั่นใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
โรงกลัน่ ทีม่ อี ยูเ่ ดิม การควบคุมปริมาณการบริโภคในประเทศ
การผลักดันนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการดัดแปลงรถยนต์ให้
ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติ และการปรับปรุงโครง
ข่ายด้านการคมนาคม
ประเทศอียิปต์มีก�ำลังการผลิตน�้ำตาลอยู่ที่ 2.5 ล้าน
ตันต่อปี แต่ความต้องการบริโภคในประเทศกลับอยู่ที่ 3.3
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ล้านตัน โดยแหล่งข่าวระบุว่าความต้องการบริโภคน�้ำตาล
ในอียิปต์ก�ำลังเพิ่มสูงขึ้นตามจ�ำนวนประชากรที่เติบโตราว
2 ล้านคน จึงส่งผลให้โครงการ Canal Sugar ซึ่งเป็นกิจการ
ร่วมทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างนักลงทุน
จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับอียิปต์ ซึ่งจะเริ่มเดินสายการ
ผลิตในปีหน้าโดยตั้งเป้าจะผลิตน�้ำตาลให้เพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคน�้ำตาลในประเทศจากในปัจจุบัน โครงการนี้
ตั้งอยู่ในเขตปกครองมิเนียของอียิปต์ โดยทางบริษัทจะผลิต
น�้ำตาลทรายขาวในปริมาณ 400,000 ตันต่อปี และจะเริ่ม
เดินสายการผลิตในปี พ.ศ. 2564
การเพาะปลูกน�้ำตาลจากชูการ์บีท (Sugar beet) จะ
เริม่ ต้นขึน้ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมเพือ่ ให้สามารถเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตได้ในปี พ.ศ. 2564 และเมื่อผลผลิตทั้งหมดเจริญ
เติบโตเต็มที่แล้ว ก็จะน�ำชูการ์บีทที่บริษัทเพาะปลูกเองไป
ใช้ในการผลิตน�้ำตาล ซึ่งถือเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของวัตถุดิบ
ในการผลิต ส่วนวัตถุดิบอีกครึ่งหนึ่งจะมาจากชูการ์บีทของ
เกษตรกรในท้องถิ่น เป้าหมายของโครงการมิเนียฝั่งตะวัน
ตกคือการสร้างโรงงานผลิตน�้ำตาลจากชูการ์บีทขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก และน�้ำตาลที่ผลิตได้จะน�ำไปวางขายในตลาด
ของประเทศอียิปต์ท่ีก�ำลังประสบกับสภาวะการขาดแคลน
น�ำ้ ตาลอยูใ่ นขณะนี้ เป้าหมายของการผลิตน�ำ้ ตาลก็คอื ตลาด
ในประเทศทีก่ ำ� ลังขาดแคลนน�ำ้ ตาล นีจ่ งึ เป็นสาเหตุทตี่ อ้ งมุง่
เน้นการท�ำตลาดในประเทศเป็นหลักก่อน แต่ก็มีโอกาสที่
จะสามารถขยายธุรกิจโดยการส่งออกน�้ำตาลไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านได้เช่นกัน.

A

li 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,

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.

The sugar processing plant is scheduled to start operating in
the 1st quarter 2021
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.

www.sugar-asia.com
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เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยฝ่าวิกฤติ Covid-19
AGTECH HELPS SUGARCANE GROWER
FACE COVID-19 CRISIS

“

เทคโนโลยีการเกษตรแบบอัจฉริยะกับการช่วย
บรรเทาราคาอ้อยและเอทานอลที่ลดลง”
อ้อยถือเป็นพืชผลทางการเกษตรทีส่ ำ� คัญของประเทศบราซิลซึง่ มีปริมาณ
ค่อนข้างสูง (600 ล้านตัน) นอกจากนี้ อ้อยยังเป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตเชือ้
เพลิงชีวภาพ โดยในบราซิลนัน้ มีการใช้เอทานอลคิดเป็น 47.5% ของเชือ้ เพลิง
รถยนต์ทั้งหมดในประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงนั้นได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้ฉุดราคาของเอทานอลและน�้ำมัน
ปิโตรเลียมทั่วโลกให้ดิ่งลงเหว เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจ�ำนวนมากก�ำลังเดือด
ร้อน แต่ก็มีเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถสร้างผลก�ำไรโดยใช้เทคโนโลยี
การเกษตรแบบอัจฉริยะเข้ามาช่วย ตัวอย่างเช่น Eduardo Luis Botaro ผู้
เป็นเจ้าของไร่ Fazenda Diamante ที่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างธุรกิจมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560

จีพีเอสและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของที่ดิน 1,400 เฮกตาร์ในเขตเทศบาลเมืองเดสคาลวาโด
ของรัฐเซาเปาลู โดยที่ดินการเกษตร 800 เฮกตาร์ ได้รับการบริหารจัดการโดย “ระบบ
อัตโนมัติ” ที่มีการติดตั้งจีพีเอสและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไว้กับรถไถ รถปลูกอ้อย และ
รถเก็บเกี่ยว
เขาเล่าว่า การปลูกอ้อยในลักษณะเรียงเป็นแถวขนานกันอย่างมีระเบียบก็ท�ำให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในหลายด้านทั้งการเก็บเกี่ยว การท�ำความสะอาดไร่ และการใช้
ยาปราบศัตรูพืช

ประหยัดต้นทุนได้ 5 ถึง 10%
Eduardo กล่าวว่า การน�ำจีพเี อสและระบบขับเคลือ่ นอัตโนมัตมิ าช่วยในการเว้นระยะ
ห่าง 1,5 เมตรของต้นอ้อยแต่ละแปลงแบบเท่ากันหมดท�ำให้ตน้ ทุนในการเพาะปลูกลดลงไป
5 ถึง 10% และเขายังบอกถึงข้อดีอีกหลายเรื่อง เช่น การใช้เครื่องจักรเกษตรอย่างคุ้มค่า
มากขึ้น ถอนวัชพืชได้หมดจดโดยไม่ต้องกลัวการงอกใหม่ และยังสามารถพ่นยาฆ่าแมลง
ได้โดยไม่ท�ำให้ใบพืชเสียหาย
การลองปรับเปลี่ยนวิธีเล็กน้อยก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างไม่น่าเชื่อ และสร้าง
ความแตกต่างได้มากกว่าทีค่ ดิ ตามที่ Eduardo อธิบายไว้วา่ “การเพิม่ ความคุม้ ค่าท�ำให้การ
ลงทุนได้รับผลตอบแทนดี และในบางฤดูนั้นเราสามารถลดต้นทุนของการปลูกและการเก็บ
เกีย่ วได้ อีกทัง้ ยังท�ำให้เราไม่ตอ้ งใช้สารเคมีมากเกินความจ�ำเป็นอีกด้วย สิง่ เหล่านีจ้ ะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายลงได้อย่างไม่น่าเชื่อและสร้างความแตกต่างได้มากกว่าที่คิด”

ท�ำความรู้จัก REX หรือระบบตรวจสอบการเพาะปลูก

ไร่ Fazenda Diamante หรือเรียกอีกชื่อว่า Diamond Farm ได้ใช้ระบบตรวจสอบ
การเพาะปลูกที่ชื่อ “Rex” ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลจากรถเก็บเกี่ยวผ่านตัวชี้วัดหลายด้าน
เช่น อุณหภูมิ ความเร็ว รอบเครื่องยนต์ต่อนาที เส้นทางและอื่นๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูก
ส่งไปยังสมาร์ทโฟนของ Eduardo ในทันที ท�ำให้เขาสามารถมองเห็นการท�ำงานทั้งหมด
ได้ นอกจากนี้ในไร่ยังมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ราว 90% ของไร่ด้วย
เขากล่าวว่า “นี่เป็นระบบที่ส�ำคัญมากเพราะท�ำให้ผมมองเห็นและควบคุมการท�ำงาน
ทัง้ หมดได้ ระบบนีม้ ผี ลอย่างมากต่อคุณภาพของไร่เรา แล้วก็ทำ� ให้เราป้องกันเครือ่ งจักรเสีย
หายได้ด้วยการซ่อมบ�ำรุงตามข้อมูลที่ได้รับ”

ความเร็วของรถเก็บเกี่ยวอ้อยคือสิ่งส�ำคัญ
การเว้นระยะห่าง 1,5 เมตรของต้นอ้อยแต่ละแปลงแบบเท่ากันหมดด้วยการใช้จพี เี อสและระบบขับเคลือ่ นอัตโนมัติ
ท�ำให้ต้นทุนในการเพาะปลูกของเอดูอาร์โดลดลงไป 5 ถึง 10%
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Eduardo ได้เน้นย�้ำถึงความส�ำคัญของความเร็วของรถเก็บเกี่ยวอ้อย เพราะอ้อยนั้น
เป็นพืชมีหน่อ ถ้ารถเก็บเกี่ยวอ้อยใช้ความเร็วมากเกินไปก็จะท�ำให้หน่อเสียหายและต้น
www.sugar-asia.com
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อ้อยจะมีอายุสั้นลง ต้นอ้อยในบางบริเวณสามารถให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่องถึงห้า
ฤดูกาล จึงต้องพยายามหลีกเลี่ยงการท�ำให้พืชเสียหายในทุกกรณี ตามที่เขาเล่าไว้ว่า “ใน
บริเวณที่มีต้นอ้อยเพิ่งปลูกใหม่จะต้องใช้ความเร็ว 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการเก็บเกี่ยว
อ้อยให้ได้ 150 ตันต่อพื้นที่เฮกตาร์ ส่วนในบริเวณที่ต้นอ้อยมีอายุมากแล้วจะสามารถเพิ่ม
ความเร็วเป็น 3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะท�ำให้เก็บเกี่ยวอ้อยได้ 80 ตัน ขึ้นอยู่กับแต่ละ
บริเวณและอายุของต้นอ้อย”
ราคาเอทานอลในปัจจุบนั ลดลงต�ำ่ เป็นประวัตกิ ารณ์ จึงท�ำให้เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยมีราย
ได้ไม่พอต่อความต้องการ แต่กม็ บี างคนทีย่ งั สามารถสร้างรายได้ในระดับทีน่ า่ พอใจอย่างเช่น
Eduardo นั่นเอง “อ้อยของเราให้น�้ำตาลในปริมาณที่สูงขึ้น วัชพืชในไร่ก็ลดน้อยลง ท�ำให้
เราอ้อยของเราขายได้ราคาดีขนึ้ ถึงแม้จะไม่ได้มากตามทีต่ งั้ เป้าไว้ในช่วงต้นปี แต่กไ็ ม่ตำ�่ กว่า
ราคาที่ยอมรับได้ พอลดต้นทุนได้ก็ท�ำให้มีรายได้เหลือเพิ่มมากขึ้น”

การน�ำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้งาน

เอดูอาร์โดบอกว่าการน�ำเทคโนโลยีการเกษตรแบบอัจฉริยะมาใช้ท�ำให้ธุรกิจมีภูมิ
ต้านทานต่อความผันผวนของตลาด และท�ำให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ราคาดีขึ้นเพราะคุณภาพที่
สูงขึ้น จึงท�ำให้ Eduardo มีความคิดที่จะลงทุนในด้านเทคโนโลยีต่อไปเรื่อยๆ โดยแผนต่อ
ไปคือการน�ำโดรนมาใช้สำ� หรับตรวจดูพชื และพ่นละอองน�ำ้ เพือ่ เป็นการยกระดับให้กา้ วทัน
ต่อโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

“

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

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

REX MONITORING SYSTEM
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.

DRIVING SPEED OF THE SUGAR CANE HARVESTER

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

GPS AND AUTOPILOT SYSTEMS
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.

5 TO 10% DECREASE IN COSTS
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

www.sugar-asia.com

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.”

DRONES
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.
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คาดการณ์แนวโน้มน�้ำตาลในตลาดโลก
ในปี 2563-2564
Looking Ahead to Global Sugar Markets in 2020-2021

น�้ำ

ตาลเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการผลิต บริโภค และจัด
จ�ำหน่ายกันทั่วโลก เพราะไม่ได้เป็นสินค้าที่ใช้ภายใน
ระดับครัวเรือนเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั มีการน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภทอีกด้วย อนาคตของ
ตลาดน�้ำตาลมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่ช่วงต้นปี
ที่ผ่านมา ซึ่งบรรดาผู้ผลิตน�้ำตาลรายใหญ่ของโลกคือประเทศ
บราซิล อินเดีย และไทย นักวิเคราะห์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน
อุตสาหกรรมน�้ำตาลยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าตลาด
น�ำ้ ตาลในฤดูกาลนีจ้ ะอยูใ่ นสภาวะล้นหรือขาดตลาด โดยสาเหตุ
ของความเห็นต่างนั้นอยู่ที่ปัจจัยอย่างการระบาดของโควิด-19
ว่าจะส่งผลให้การบริโภคลดน้อยลงหรือจะเป็นการผลักดันให้
ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดอย่างบราซิลสามารถกอบโกยผลก�ำไรจาก
การผลิตน�้ำตาลเมื่อราคาเอทานอลลดต�่ำลง

ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปี 2562 ถึง 2563 นั้น ปริมาณของการผลิตน�้ำตาลทั่วโลก
อยูท่ ปี่ ระมาณ 166.2 ล้านเมตริกตัน เป็นผลมาจากการทีป่ ระเทศผูผ้ ลิตรายใหญ่ลดปริมาณ
การผลิตลงจากปัญหาด้านสภาพอากาศและการผลิตเอทานอลออกมาในปริมาณทีเ่ พิม่ มาก
ขึ้น โดยปริมาณการผลิตน�้ำตาลของบราซิลช่วงปี 2562-2563 นั้นถูกจ�ำกัดไว้ด้วยการเพิ่ม
ก�ำลังการผลิตเอทานอล เพราะเอทานอลสามารถจ�ำหน่ายได้ก�ำไรดีกว่า ฤดูกาลเพาะปลูก
ในพื้นที่ภาคกลางตอนใต้ของบราซิลช่วงปี 2562-2563 สิ้นสุดลงด้วยปริมาณผลผลิตอ้อย
คั้นจ�ำนวน 589 ล้านเมตริกตัน โดยที่น�้ำอ้อย 35% จากจ�ำนวนนี้ถูกน�ำไปผลิตเป็นน�้ำตาล
ส่วนที่เหลืออีก 65% ถูกน�ำไปผลิตเป็นเอทานอล พืชที่ใช้ในการผลิตน�้ำตาลและเอทานอล
ให้ผลผลิตเป็นเอทานอลราว 33,000 ล้านลิตรในช่วงปี 2562-2563 ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น
5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
ปัญหาสภาพอากาศและพืน้ ทีเ่ พาะปลูกทีล่ ดน้อยลงเป็นสาเหตุให้ผลผลิตจากผูผ้ ลิตราย
ใหญ่มปี ริมาณลดน้อยลง ภัยแล้งและภัยน�ำ้ ท่วมอย่างรุนแรงท�ำให้ผลผลิตจากประเทศอินเดีย
สหภาพยุโรป และไทยลดลง ตัวเลขผลผลิตโดยประมาณอยู่ที่ 28.9 ล้านเมตริกตัน 17.2
ล้านเมตริกตัน และ 8.2 ล้านเมตริกตันตามล�ำดับเมื่อเทียบกับตัวเลขผลผลิตของฤดูกาล
ก่อน ซึ่งอยู่ที่ 34.3 ล้านเมตริกตัน 17.9 ล้านเมตริกตัน และ 14.5 ล้านเมตริกตันตาม
ล�ำดับ ในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลเพาะปลูกระหว่างปี 2562-2563 นั้น มีการคาดการณ์ว่า
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ราคาน�้ำตาลจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดน้อยลง แต่ในความเป็นจริงแล้วราคาน�้ำตาล
กลับดิ่งลงเกือบ 6% นับจากต้นปีนี้ โดยมีสาเหตุมาจากการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลก
ระทบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก
มีการคาดการณ์ว่าในฤดูกาลหน้านั้น ผลผลิตน�้ำตาลทั่วโลกอาจจะมีต�่ำกว่าความ
ต้องการถึง 1.1 ล้านตัน โดยเป็นการประมาณการณ์ของ Patricia Luis-Manso หัวหน้าฝ่าย
วิเคราะห์ตลาดการเกษตรและเชื้อเพลิงชีวภาพขององค์กร S&P Global Platts ซึ่งตัวเลขนี้
ใกล้เคียงกับการประมาณของ John Stansfield นักวิเคราะห์ช�ำนาญการของบริษัท Group
Sopex ในขณะที่ทางฝั่งของ Raissa Cury Pires da Silva หัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดน�้ำตาล
อเมริกาของบริษัท ED&F Man นั้นได้พยากรณ์ว่าทั่วโลกจะเจอกับสภาวะปริมาณน�้ำตาล
ล้นตลาดต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
องค์กร S&P Global Platts ระบุว่า ปริมาณการบริโภคน�้ำตาลทั่วโลกมีการลดลง
อยู่แล้วก่อนที่ไวรัสโควิด-19 จะแพร่ระบาด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ
ของตัวเองกันมากขึ้น ส่วนโรคระบาดนั้นท�ำให้ความต้องการน�้ำตาลของฤดูกาลที่แล้วลดลง
2.5 ล้านตันเมือ่ เทียบกับการประมาณการณ์กอ่ นเกิดวิกฤติโควิด และคาดว่าความต้องการ
น�ำ้ ตาลจะลดลงไปอีกเรือ่ ยๆ โดยยุโรปเป็นพืน้ ทีห่ นึง่ ซึง่ ความต้องการน�ำ้ ตาลลดลงมากทีส่ ดุ
โดยคาดว่าความต้องการจะลดต�ำ่ ลงถึง 500,000 ตัน ซึง่ เป็นตัวเลขทีม่ ากกว่าการประมาณ
การณ์ของคณะกรรมาธิการยุโรป

ผลผลิตน�้ำตาลอาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 2563-2564
ตามรายงานเกี่ยวกับสภาวะตลาดและการค้าน�้ำตาลทั่วโลกของกระทรวงเกษตรแห่ง
สหรัฐอเมริกานั้นได้มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตน�้ำตาลในช่วงปี 2563-2564 จะเพิ่มสูงขึ้น
ไปถึง 188 ล้านเมตริกตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น 21.8 ล้านเมตริกตันเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2562-2563 มีการท�ำนายว่าผลผลิตจากประเทศบราซิล อินเดีย
และไทยจะฟื้นตัวกลับมา โดยคาดว่าผลผลิตน�้ำตาลในบราซิลจะเพิ่มขึ้นไปถึง 39.5 ล้าน
เมตริกตันจากความต้องการของตลาดทีเ่ ปลีย่ นไปเพราะมีการน�ำผลผลิตจากอ้อยมาแปรรูป
เป็นน�ำ้ ตาลมากกว่าเอทานอล ราคาน�ำ้ มันเบนซินในปัจจุบนั ทีล่ ดต�ำ่ ลงท�ำให้อตุ สาหกรรมเอ
ทานอลซบเซา จึงท�ำให้ผผู้ ลิตเปลีย่ นไปผลิตน�ำ้ ตาลแทนเอทานอล ส่งผลให้สดั ส่วนการผลิต
ของน�้ำตาลต่อเอทานอลในปัจจุบันอยู่ที่ 46% และ 54% เมื่อเทียบกับตัวเลข 35% และ
65% ของช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว
นายสิรวิ ทุ ธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์
จ�ำกัด ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “พื้นที่เพาะปลูกบางแห่งได้รับน�้ำฝนมากกว่าปีที่แล้ว 20%
www.sugar-asia.com

Cover Story
พายุฝนเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เข้ามาช่วยขจัดภัยแล้งที่เกิดต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน เรียกว่า
น�้ำฝนเข้ามาช่วยไว้แท้ๆ ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าฝนจะช่วยให้อ้อยโตเร็วมากขึ้นหรือไม่” มีการ
ประมาณการณ์วา่ ผลผลิตน�ำ้ ตาลของไทยจะเพิม่ ขึน้ ไปถึงประมาณ 12.9 ล้านเมตริกตัน โดย
มีสาเหตุจากสภาพอากาศที่เอื้ออ�ำนวย และคาดว่าปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมถึง
กันยายนจะเข้ามาช่วยฟื้นฟูพืชผลที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งก่อนหน้านี้ ท�ำให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ กรมอุตนุ ยิ มวิทยาของไทย ระบุวา่ ปริมาณน�ำ้ ฝนของประเทศในช่วงเดือน
สิงหาคมถึงกันยายนมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ จากระดับฝนทีส่ งู กว่าปีทแี่ ล้ว และมีการพยากรณ์
ว่าเมือ่ ถึงเดือนตุลาคมปริมาณฝนก็จะเริม่ ลดน้อยลงในพืน้ ทีภ่ าคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือซึง่ เป็นพืน้ ทีห่ ลักส�ำหรับเพาะปลูกอ้อยของไทย มีการคาดการณ์วา่ ในปีนจี้ ะมีปริมาณฝน
ตกมากกว่าปีทแี่ ล้ว แต่กย็ งั เป็นปริมาณทีต่ ำ�่ กว่าค่าเฉลีย่ ในรอบ 30 ปีของประเทศไทย
เมือ่ กลับมามองบราซิล ทีอ่ าจมีแนวโน้มจะผลิตน�ำ้ ตาลมากกว่าเอทานอลในช่วงฤดูกาล
เก็บเกี่ยวระหว่างปี 2563-2564 จึงคาดว่าผลผลิตน�้ำตาลของบราซิลจะเพิ่มขึ้นอีกราวๆ 9
ล้านเมตริกตันเมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีทแี่ ล้ว ซึง่ อาจจะส่งผลให้มปี ริมาณน�ำ้ ตาล
เกินตลาดโลกอยู่เป็นจ�ำนวน 5 ล้านเมตริกตันในช่วงปี 2563-2564 ที่ก�ำลังจะมาถึง ทั้งนี้
แม้ว่าราคาน�้ำมันและค่าเงินเรียลบราซิลที่ก�ำลังฟื้นตัวในช่วงปีนี้อาจจะท�ำให้ราคาน�้ำตาล
เพิ่มสูงขึ้นได้บ้าง แต่ปริมาณน�้ำตาลที่คาดว่าจะล้นตลาดก็จะไปกดดันราคาของน�้ำตาลใน
ช่วงฤดูกาลหน้า ซึ่งในฤดูกาลนี้ โรงงานผลิตน�้ำตาลในพื้นที่ภาคกลางตอนใต้ของบราซิลได้
เปลีย่ นสัดส่วนการผลิตไปทีน่ ำ�้ ตาลเป็นหลักเนือ่ งจากน�ำ้ ตาลมีราคาจ�ำหน่ายสูงกว่า เอทานอล
อยู่พอสมควรและสร้างผลก�ำไรได้มากกว่า นี่ถือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในรอบ
หลายปีทผี่ า่ นมา เพราะจากสภาวะน�ำ้ ตาลล้นตลาดโลกเมือ่ ไม่นานมานีท้ ำ� ให้โรงงานต่างๆ หัน
ไปผลิตเอทานอลมากกว่าน�ำ้ ตาล โดยมีสดั ส่วนการผลิตน�ำ้ ตาลต่อเอทานอลอยูท่ ี่ 45.92%
เมื่อเทียบกับตัวเลขของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 33.31%
ทั้งนี้ Plinio Nastari หัวหน้านักวิเคราะห์ของบริษัท Datagro ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้าน
น�้ำตาลและเอทานอลคาดว่าสภาพอากาศที่รุนแรงของบราซิลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจะ
ท�ำให้ผลผลิตอ้อยลดน้อยลง ท�ำให้ปริมาณน�้ำอ้อยและน�้ำตาลจะลดต�่ำลงในช่วงฤดูกาลถัด
ไปของปีหน้า มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตอ้อยในพื้นที่ภาคกลางตอนใต้ของบราซิลจะอยู่ที่
575 ล้านตันในช่วงเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เมื่อเทียบ
กับตัวเลขผลผลิต 596 ล้านตันในปัจจุบัน คาดว่าโรงงานน�้ำตาลในพื้นที่ภาคกลางตอนใต้
ของบราซิลจะมีผลผลิตน�้ำตาลอยู่ที่ 36 ล้านตันในช่วงปี พ.ศ. 2564-2565 เมื่อเทียบกับ
ตัวเลข 38 ล้านตันในปัจจุบัน
เขากล่าวว่า “โรงงานน�้ำตาลจะต้องเลื่อนก�ำหนดการหีบอ้อยในปีหน้าออกไปก่อน
เพื่อรอให้ต้นอ้อยฟื้นตัวกลับมา” ซึ่งเป็นการเน้นย�้ำถึงผลกระทบอันเหนือความคาดหมาย
ที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศของบราซิลในปีนี้ที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อภาคการเกษตร แต่ปริมาณ
ผลผลิตที่ลดต�่ำลงเพียงเล็กน้อยก็น่าจะยังท�ำให้โรงงานน�้ำตาลสามารถท�ำก�ำไรได้ในฤดูกาล
ถัดไป เพราะราคาน�ำ้ ตาลและเอทานอลก�ำลังอยูใ่ นจุดทีใ่ กล้ทำ� สถิตใิ หม่เมือ่ คิดเป็นค่าเงินเรี
ยลบราซิล จากการที่ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กฟื้นตัวขึ้น
อย่างรวดเร็วส่งผลให้โรงงานผลิตน�ำ้ ตาลสามารถท�ำก�ำไรได้อย่างงดงามจากผลผลิตทีม่ กี าร
ท�ำสัญญาซื้อขายไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง นักวิเคราะห์มองว่าโรงงานน�้ำตาลของ
บราซิลซึง่ เป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลรายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลกจะสามารถสร้างรายได้ในปริมาณมหาศาล
ได้เป็นเวลาถึงสามปีติดต่อกันหากดูจากสัญญาณชี้วัดในปัจจุบัน
ในส่วนของสมาคมโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลของอินเดีย (ISMA) ระบุวา่ ผลผลิตน�ำ้ ตาลใน
ประเทศอินเดียจะเพิ่มขึ้นอีกราวร้อยละ 31 ไปอยู่ที่ 31 ล้านตันในช่วงฤดูกาลตลาดของปี
2563-2564 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนนี้เนื่องจากปริมาณอ้อยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยฤดูกาลน�้ำตาลจะ
อยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงกันยายน ทางสมาคมเอคาดการณ์ว่าในช่วงฤดูกาลของปี 25632564 นั้น ปริมาณผลผลิตน�้ำตาลในประเทศจะอยู่ที่ 33 ล้านตัน ซึ่งเป็นการค�ำนวณจาก
จ�ำนวนอ้อยทีจ่ ะถูกหีบในโรงงานน�ำ้ ตาลของฤดูกาลนี้ แต่ทางสมาคมโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลของ
อินเดียก็คาดว่าการน�ำน�้ำอ้อยและกากน�้ำตาลประเภทบีไปใช้ในการผลิตเอทานอลจะท�ำให้
สูญเสียน�ำ้ ตาลไป 2 ล้านตัน และผลผลิตน�ำ้ ตาลโดยรวมจะคงเหลืออยู่ที่ 31 ล้านตัน
ตัวเลขนี้ถือเป็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนซึ่งมีปริมาณอยู่ที่ 27.4 ล้านตัน
โดยมีปัจจัยหลักถึง 48% มาจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยของรัฐมหาราษฏระที่ขยายตัวขึ้น
นอกจากนี้พื้นที่เพาะปลูกอ้อยในบริเวณอื่น ๆ ของอินเดียก็มีการขยายตัวเช่นเดียวกัน เช่น
ในรัฐกรณาฏกะและรัฐคุชราต แต่พนื้ ทีเ่ พาะปลูกในรัฐอุตตรประเทศและทมิฬนาฑูกลับลด
ลงเล็กน้อย ทั้งนี้น�้ำฝนจากมรสุมในเกือบทุกรัฐของอินเดียอยู่ในปริมาณมาก ระดับน�้ำใน
อ่างเก็บน�้ำหลายแห่งก็เต็มเปี่ยม ท�ำให้คาดว่าผลผลิตของอ้อยจะมีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปริมาณน�้ำตาลคงค้างจากปีที่แล้วมีอยู่ถึง 10.6 ล้านตัน ซึ่งจะเป็น
จ�ำนวนทีม่ ากกว่าความต้องการบริโภคในประเทศถึง 5.5 ล้านตันส�ำหรับช่วงหลายเดือนถัด
ไปก่อนที่จะถึงฤดูกาลจ�ำหน่ายน�้ำตาลตามท้องตลาด โดยทางสมาคมโรงงานผลิตน�้ำตาล
ของอินเดียได้ระบุไว้วา่ “ตามทีเ่ ราคาดการณ์ไว้วา่ ผลผลิตน�ำ้ ตาลของประเทศจะเพิม่ สูงขึน้ ใน
ช่วงปี 2562-2563 ท�ำให้อินเดียต้องส่งออกน�้ำตาลส่วนเกินออกไปให้ได้อีกราวๆ 6 ล้าน
ตันในช่วงเวลาดังกล่าว”

คาดการณ์การบริโภคน�ำ้ ตาลจะเพิม่ สูงขึน้ ในปี 2563-2564
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา คาดการณ์วา่ ปริมาณการบริโภคน�ำ้ ตาลทัว่ โลกจะ
เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2562-2563 ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น 6.2 ล้านเมตริกตัน และจะท�ำให้
ตัวเลขการบริโภคน�้ำตาลทัว่ โลกอยูท่ ี่ 177 ล้านเมตริกตันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2562-2563 โดยมีการท�ำนายว่าปริมาณการบริโภคจะค่อยๆ ฟืน้ ตัวเนือ่ งจากวิกฤติไวรัส
โคโรนาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศ คาดกันว่าปริมาณการบริโภคน�ำ้ ตาล
ในประเทศอินเดีย รัสเซีย ปากีสถาน และอียิปต์จะเพิ่มขึ้นราว 28.5 ล้านเมตริกตัน 6.2
ล้านเมตริกตัน 5.8 ล้านเมตริกตัน และ 3.3 ล้านเมตริกตัน ตามล�ำดับ ส่วนตัวเลขปริมาณ
การบริโภคน�้ำตาลในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอีกราว 11.1 ล้าน
เมตริกตัน และ 4.38 ล้านเมตริกตันตามล�ำดับ ในขณะที่ปริมาณการบริโภคน�้ำตาลของ
จีน สหภาพยุโรป และบราซิลคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง
www.sugar-asia.com

นอกจากนี้ ก็มีการคาดการณ์ว่าปริมาณการบริโภคน�้ำตาลในอินโดนีเซีย บังกลาเทศ
มาเลเซีย เกาหลีใต้ แอลจีเรีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 25622563 และการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรมค้าขาย และ
เศรษฐกิจทัว่ โลกต้องหยุดชะงักเพราะมาตรการจ�ำกัดการเดินทาง ปัจจัยเหล่านีส้ ง่ ผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อความต้องการบริโภคน�้ำตาลทั่วโลกในช่วงปี 2562-2563 แต่อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลกเริ่มต้นที่จะผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ และได้ริเริ่ม
นโยบายฟืน้ ฟูเศรษฐกิจไปพร้อมกับการป้องกันการติดเชือ้ เพิม่ เติมในระลอกใหม่ ท่ามกลาง
การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตตามวิถีปกติใหม่ ข้าพเจ้าเชื่อว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะฟื้นตัว และเราจะ
มีวิธีการรักษาโรคระบาดนี้ ซึ่งจะท�ำให้ปริมาณการบริโภคน�้ำตาลในช่วงปี 2563-2564 มี
แนวโน้มที่สดใสมากขึ้น
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ugar, 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
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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
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

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.

CONSUMPTION FORECASTS HIGHER IN THE
2020/21 SEASON
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.
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คุณเพชรชูชัย เพชรล�้ำ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายไร่
โรงงานอุตสาหกรรมน�้ำตาล ที.เอ็น. กลุ่มวังขนาย
Mr. Phetchchuchai Phetlum
Sugarcane Plantation Department Director,
T.N. Sugar Industry Factory ,Wangkanai Group

อ้อยอินทรีย์ สู่น�้ำตาลออร์แกนิค ลดต้นทุน
เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้สู่เกษตรกรไร่อ้อย
From Organic Cane to Organic Sugar to Reduce Costs,
Boost More Value & Income for Farm Owners

ก

ระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ไร้สารพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับ
ความสนใจอย่างมากจากผูบ้ ริโภคทัว่ โลก เช่นเดียวกับผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลชัน้ น�ำของวงการ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลประเทศไทยอย่าง “กลุ่มวังขนาย” ที่ได้ตระหนักถึง
ความต้องการของผู้บริโภค โดยหันมาส่งเสริม “เกษตรกรแปลงใหญ่อ้อยโรงงานอินทรีย์”
ในพื้นที่อ�ำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อน�ำไปผลิตเป็นสินค้า “น�้ำตาลออร์แกนิค” ส่ง
ออกจ�ำหน่ายทั้งในประเทศร้อยละ 75 และอีกร้อยละ 25 ส่งออกต่างประเทศ การันตีด้วย
รางวัลมาตรฐานระดับนานาชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนเกษตรกร เข้าร่วมกับโรงงานอ้อยและ
น�ำ้ ตาลกลุม่ วังขนายท�ำเกษตรพันธสัญญา ปรับเปลีย่ นการท�ำอ้อยโรงงานแบบใช้สารเคมี มา
เป็นการปลูกอ้อยแบบอินทรีย์
เพื่อพูดคุยถึง “แปลงใหญ่อ้อยโรงงานอินทรีย์” ที่ได้ประสบความส�ำเร็จอย่างดีเยี่ยม
จนถึงทุกวันนี้ ทาง Sugar Asia ได้รบั เกียรติจาก คุณเพชรชูชยั เพชรล�ำ้ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายไร่
โรงงานอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล ที.เอ็น. กลุม่ วังขนาย เพือ่ สัมภาษณ์ถงึ การบริหารจัดการในแปลง
ไร่ออ้ ยโรงงานอินทรียจ์ นกลายมาเป็นพืชทีม่ อี นาคตสดใสส�ำหรับเกษตรกรชาวไร่ออ้ ย เพราะ
สามารถยกระดับรายได้ หมดกังวลเรื่องต้นทุนเพาะปลูกสูง และปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้าง
ในดิน ปลอดภัยและสุขภาพดีทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ประโยชน์ของเกษตรแปลงใหญ่อ้อยโรงงานอินทรีย์

ไม่มีการเผาใบ หรือซากอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว ท�ำให้ไว้ตออ้อยได้นานหลายปี เพราะก�ำไร
การท�ำเกษตรแปลงใหญ่อ้อยอินทรีย์ ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และที่ ของการท�ำไร่อ้อยมาจากอ้อยตอ
คุณเพชรชูชัย อธิบายว่า ในขั้นตอนเพาะปลูกอ้อยโรงงานอินทรีย์ เกษตรกรจะรวม
ส�ำคัญที่สุดยังดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะสมาชิกในโครงการไม่มีการใช้สารเคมีใส่ลงไปในดิน
เมื่อฝนตกชะล้างหน้าดินจึงไม่มีสารเคมีไหลลงแม่น�้ำ ล�ำคลอง ไม่มีการเผาอ้อยก่อนตัด กลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ตั้งแต่การเตรียมดิน
www.sugar-asia.com
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เตรียมพันธุ์อ้อย (สามารถยืมกันได้ และมีการใช้คืนในปีถัดไป) จัดสรรแรงงาน (สมาชิกมี
การช่วยเหลือกันภายในกลุม่ ) การตัดอ้อย (รถตัดอ้อย) ตลอดจนการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานฯ
ท�ำให้การท�ำไร่ออ้ ยทันช่วงเวลา เป็นการพึง่ พาซึง่ กันและกัน หรือเกิดการรวมกันเพือ่ ซือ้ ปัจจัย
การผลิต และอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึง่ มีราคาถูกลงเพราะซือ้ เป็นจ�ำนวนมาก เป็นต้น
ส่วนการลงทุน เกษตรกรส่วนใหญ่จะเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วน
มาก มักเป็นค่าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในการไถเตรียมดิน และก�ำจัดวัชพืช ปุย๋ อินทรียร์ าคาถูก และ
กากน�ำ้ ตาลมักจะได้รบั จากโรงงานฯ แต่เกษตรกรบางคนก็มกี ารท�ำปุย๋ น�ำ้ หมักใช้เอง หรือรับ
เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสด และสาร พด. จากหน่วยงานราชการ (พด.2 กลุ่มจุลินทรีย์ ในการ
ย่อยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร)
ซึง่ จากการส�ำรวจของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ปี 2560 มีสมาชิก
แปลงใหญ่ จ�ำนวน 30 ราย พื้นที่ทั้งหมด 1,770.08 ไร่ ผลผลิตรวม จ�ำนวน 16,178.53
ตัน/ปี ปีเพาะปลูก 2562/63 เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 6,385 บาท/
ไร่ (เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 10 เดือน-1 ปี) ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 10-15 ตัน/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (ก�ำไร) 1,115 บาท/ไร่

ชูเทคโนโลยี ขับเคลื่อนการผลิตอ้อยโรงงานอินทรีย์
การน�ำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใดๆ มาเพาะปลูกอ้อย คุณเพชรชูชยั กล่าวว่า “เราเริม่
ต้นจากการเตรียมแปลง การไถระเบิดดินดาน จุดประสงค์เพือ่ ไว้ตออ้อยได้นานหลายปี การ
ปลูกอ้อยให้มีระยะห่างระหว่างร่องเพื่อรองรับรถตัดอ้อย และการใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็ก
เข้าก�ำจัดวัชพืช เพราะเดิมในพืน้ ทีไ่ ม่มกี ารไถระเบิดดินดาน และปลูกอ้อยร่องแคบประมาณ
1.0-1.2 เมตร และควรมีการปลูกพืชปุ๋ยสดระหว่างร่องอ้อย เพื่อบ�ำรุงดินและควบคุมวัชพืช
แทนการใช้สารเคมีก�ำจัดวัชพืช และเน้นระบบการให้น�้ำในไร่อ้อย ด้วยการใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ ในการให้น�้ำเป็นพลังงานทดแทนน�้ำมันและไฟฟ้า”
ทางโรงงานฯ มีการขับเคลื่อนการผลิตอ้อยอินทรีย์ โดยวิธีการสนับสนุนองค์ความรู้
และนวัตกรรมใหม่ๆ แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างสม�่ำเสมอ ตั้งแต่จัดส่งชาวไร่อ้อยเข้ารับ
การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และจัดอบรมที่โรงงานฯ โดยมีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ รวมถึงการหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
หรือซื้ออุปกรณ์การเกษตรแบบผ่อนช�ำระ และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมออกติดตามตรวจเยี่ยม
แปลงทุกเดือน และมีการประชุมกลุ่มทุกๆ 3 เดือน เพื่อน�ำปัญหาและการแก้ไขปัญหามา
ถ่ายทอดภายในกลุ่ม โดยใช้สถานที่ของโรงงานฯเป็นที่จัดประชุม

สร้างต้นแบบ “โมเดลแปลงใหญ่อ้อยอินทรีย์ลพบุรี”

“เราต้องใช้เวลาอย่างน้อยไม่ตำ�่ กว่า 3 ปี ทีจ่ ะปรับเปลีย่ นแปลงข้างเคียงทีต่ ดิ กับแปลง
อ้อยอินทรียข์ องสมาชิก ให้หนั มาปลูกอ้อยอินทรีย์ เพราะว่าแปลงทีป่ รับเปลีย่ นจะต้องหยุด
การใช้สารเคมีไม่ต�่ำกว่า 36 เดือน ตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
ทัง้ นีเ้ พือ่ สะดวกต่อการจัดการและปฏิบตั กิ จิ กรรมภายในแปลงอ้อย” คุณเพชรชูชยั กล่าว
ซึ่งจากการส�ำรวจพบว่า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มกว่าร้อยละ 37 จากการเพาะปลูก
อ้อยโรงงานอินทรีย์แบบไร้สารเคมี หมดปัญหาสารพิษตกค้างในที่ดิน การันตีผ่านการ
รับรองมาตรฐานต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่
1) มาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 2) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 3) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศญี่ปุ่น 4) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของประเทศเกาหลี และ 5) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศแคนาดา จึงเป็นเครื่อง
การันตีและสร้างความมัน่ ใจกับผูค้ า้ และผูบ้ ริโภคได้วา่ ผลผลิตอ้อยโรงงานอินทรียข์ องเกษตรกร
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูง

ทางกลุม่ วังขนาย มีความตัง้ ใจอยูแ่ ล้วทีจ่ ะเป็นต้นแบบแปลงใหญ่ออ้ ยอินทรียใ์ นอนาคต
เพื่อให้องค์ความรู้และพื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์กระจายเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างต่อไป เป็นแหล่ง
ตอบรับกระแสบริโภคน�้ำตาลออร์แกนิคมาแรง
วัถตุดิบที่มีคุณภาพและไม่มีการท�ำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ผลิต
และผู้บริโภค ส่งผลให้มีแผนขยายพื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์เพื่อรองรับความต้องการของตลาด
ทุกวันนี้ ผู้คนมีความกังวลเป็นห่วงสุขภาพกันมากขึ้น จากการบริโภคอาหารและใช้
อีกประมาณ 2,000 ไร่
ผลิตผลจากการเกษตร รองลงมาก็คอื ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม จากปัจจุบนั ทีย่ งั มีการใช้สาร
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“

ทางกลุ่มวังขนาย มีความตั้งใจ
อยู่แล้ว ที่จะเป็นต้นแบบแปลงใหญ่อ้อย
อินทรีย์ ในอนาคต เพื่อให้องค์ความรู้
และพื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์กระจาย
เพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างต่อไป

”

คุณเพชรชูชัย กล่าว

T
เคมีอนั ตรายกันมาก ท�ำให้เป็นทีย่ อมรับกันว่า อาหารทีป่ ลอดภัยจากสารเคมีทสี่ ดุ คืออาหาร
ที่ได้จากการท�ำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงกว่าผลผลิตจากการเกษตรแบบปกติ ผู้
ที่มีฐานะดีหรือพอจ่ายได้จึงเต็มใจที่จะจ่ายซื้อสินค้าออร์แกนิค เพื่อสุขภาพในราคาพรีเมียม
เช่น ผู้บริโภคในอเมริกา ยุโรป หรือบางประเทศทางเอเซีย แต่ประเทศที่ตอบรับกระแส
น�้ำตาล ออร์แกนิคมากที่สุด ตามมูลค่าตลาดโลกแบ่งตามพื้นที่ คือ ยุโรป 39% (อังกฤษ
เยอรมัน ฝรัง่ เศส อิตาลี สเปน) รองลงมา คือ อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา แคนาดา) และ
เอเซีย-แปซิฟิค (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์)
“น�ำ้ ตาลออร์แกนิคก็เช่นเดียวกับสินค้าเกษตรอืน่ ๆ ทีร่ าคาสูงกว่าน�ำ้ ตาลปกติ ปริมาณ
การขายส�ำหรับการบริโภคส่วนบุคคลหรือธุรกิจรายย่อยจึงดูไม่มาก แต่สำ� หรับในอุตสาหกรรม
อาหารในปัจจุบัน ผู้ผลิตมีการแข่งขันกันมากในด้านอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรมอาหาร
ที่ต้องใช้น�้ำตาลเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญ จึงหันมาใช้น�้ำตาลออร์แกนิคกันมากขึ้น เช่น
เบเกอรี่ ช็อคโกแลต เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากนม ขนมหวาน ลูกกวาด ของขบเคี้ยว
เป็นต้น” คุณเพชรชูชัย อธิบาย

ทิศทางบวกนํ้าตาลออร์แกนิคในตลาดโลก
“มีการคาดการณ์วา่ แนวโน้มความต้องการน�ำ้ ตาลออร์แกนิคในตลาดโลกขยายตัวเพิม่
ขึ้นทุกปี โดยเฉพาะตลาดทางยุโรป และอเมริกาเหนือ จากปี 2019-2024 ในตอนแรกคาด
การณ์วา่ ความต้องการน�ำ้ ตาลออร์แกนิคจะเพิม่ 16 % แต่เมือ่ เกิดผลกระทบของ Covid-19
คาดการณ์ว่าความต้องการจะเพิ่มเพียง 14% ดังนั้นแนวโน้มการปลูกอ้อยอินทรีย์ ต้องเพิ่ม
ขึ้นเพื่อรองรับตามความต้องการเหล่านั้น” คุณเพชรชูชัย กล่าว
ในประเทศไทยเอง ก็มโี รงงานน�ำ้ ตาลหลายแห่งทีเ่ ริม่ สนใจปลูกอ้อยอินทรียเ์ พือ่ ผลิตน�ำ้
ตาลออร์แกนิค ทั้งนี้ แนวโน้มการขยายพื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์ในไทยนั้น จะเพิ่มได้มากน้อย
แค่ไหน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร เพราะยังมีคนอีก
จ�ำนวนมากทีย่ งั คงเข้าใจผิดเกีย่ วกับการท�ำเกษตรอินทรีย์ เช่น พืน้ ทีป่ ลูกต้องเป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มี
สารเคมีตงั้ แต่แรกเริม่ ต้องส่งเสริมให้ทกุ คนเข้าถึงหลักการเกษตรอินทรียท์ จี่ ริงแล้วเป็นอย่างไร
เพราะปัญหาทีด่ นิ ท�ำกินของเกษตรกร บางพืน้ ทีเ่ ป็นทีด่ นิ เช่า เกิดความไม่แน่นอนว่าเจ้าของ
ต้องการจะมาเอาคืนไปเมื่อไร ท�ำให้เกษตรกรเกิดความลังเล โอกาสที่จะท�ำก็ยากขึ้น
ในเรื่องของแรงงาน กรณีเกษตรกรรายเล็กต้องใช้แรงงานตัดอ้อยสด ไม่มีเครื่องมือ
เครื่องจักร เกิดตัดอ้อยส่งไม่ทันตามก�ำหนดหีบอ้อยอินทรีย์ ในส่วนนี้หากมีแหล่งเงินทุน
รองรับ หรือสนับสนุนเครื่องจักรขนาดเล็ก ก็จะช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ลงได้ และปัจจัยการ
ผลิต เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีขายน้อยมาก ส่วนใหญ่จะ
เป็นปุย๋ อินทรียท์ ไี่ ม่ได้การรับรองจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียม์ ากกว่า การ
เข้าถึงยากเช่นนี้ ก็ทำ� ให้เกษตรกรไม่สามารถหาปัจจัยการผลิตได้พอ จึงไม่อยากท�ำต่อ
คุณเพชรชูชัยกล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจัยสุดท้ายอย่างภัยธรรมชาติ เช่น เกิดภัยแล้งท�ำให้
ได้ผลผลิตอ้อยไม่ดี ปีหน้าเกษตรกรอาจเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ทนแล้งอย่างมันส�ำปะหลัง
แทน ดังนั้น ถ้าปัจจัยเหล่านี้ได้ถูกแก้ไข หรือได้รับการส่งเสริมให้ดีขึ้น การขยายพื้นที่ปลูก
อ้อยอินทรีย์มีทิศทางที่ดีขึ้นได้แน่นอน
www.sugar-asia.com

he trend for green, healthy, toxic-free and environmentallyfriendly 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
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 cutting 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 interdependent 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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In the Hot Seat
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 abovementioned 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.

PROMOTING TECHNOLOGY TO MOBILIZE CANE
FOR ORGANIC INDUSTRY PRODUCTION
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.

CREATING A MODEL FOR VAST ORGANIC
CANE FARM IN LOPBURI
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.

FAVORABLE RESPONSES TO ORGANIC SUGAR
CONSUMPTION
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
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POSITIVE TRENDS FOR ORGANIC SUGAR
IN WORLD MARKET
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.
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แก้ปัญหาการส่งก�ำลังในโรงน�้ำตาล
ให้เครือ่ งจักรท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Solutions for Power Transmission Problem
with OPTIBELT
Q ปัญหาที่พบเรื่องของความยาว
สายพาน?
ความยาวของสายพานแต่ละลอต “ไม่เท่ากัน” พอ
เอาไปเปลีย่ นใช้งาน มันไม่สามารถท�ำให้ตงั้ สายพาน
ได้ตึงเท่ากันทุกเส้น บางทีสายพานมีการพลิก ต้อง
เสียเวลาในการพลิกกลับและตัง้ ความตึงซ�ำ้ อีกที พอ
ปรับมูเล่ยต์ วั ใหญ่กต็ อ้ งไปปรับตัวใบมีดตัดอ้อยอีกที
ซึง่ แต่ละครัง้ มันยุง่ ยากในการแก้ไขปัญหา ท�ำให้ตอ้ ง
เลือกใช้สายพานที่มีคุณภาพและสายพานมีขนาด
เท่ากันทุกเส้น

Q ปัญหาที่พบ?

สายพานมันหย่อนมาก เกินกว่าทีจ่ ะแก้ไขได้ มันต้อง
เปลีย่ นแก้ไขกลางหีบ ท�ำให้ตอ้ งใช้เวลาในการเปลีย่ น
เยอะ และส่งผลต่อการผลิตทีต่ อ้ งหยุดกลางคัน
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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.

www.sugar-asia.com

Special Insight

Q ผลกระทบจากปัญหา?

ถ้าสายพานเกิดเสียในช่วงนอกฤดูกาลซ่อมแซม มัน
ต้องใช้เวลาอย่างต�่ำ 1-2 ชั่วโมง ในการซ่อมบ�ำรุง
ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อการหีบอ้อย ยิ่งถ้าสายพาน
ไม่มีคุณภาพแล้วเกิดหย่อน ท�ำให้เครื่องมันหมุนฟรี
และไม่สามารถส่งก�ำลังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึง่
มันส่งผลกระทบต่อหีบอ้อยทีก่ ารผลิตจะหายไปเกือบ
2000 ตัน โดยเครือ่ งส่งก�ำลังไปใบมีดตัดอ้อย ถ้าต้อง
หยุดการตัดก็จะส่งผลไปยังส่วนอืน่ ๆ ท�ำให้ตอ้ งหยุด
การผลิตในแผนกลูกหีบทัง้ หมด ใครทีห่ ยุดซ่อมบ�ำรุง
ก็จะเสียเปรียบในเรื่องของผลผลิตที่ได้

Q ความรูส้ กึ หลังได้ลองใช้สายพาน
จาก Optibelt?

หลังได้ลองใช้งานแล้วดีจริงๆ หมดปัญหาในการ
ซ่อมแซมระหว่างกลางหีบ ลดปัญหาการหยุดหีบ
ไม่ต้องปรับแต่งสายพานให้เท่ากัน เพราะทุกเส้นมี
ความยาวทีเ่ ท่ากันท�ำให้ความตึงของสายพานเท่ากัน

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.

Q ตัวช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่อง
สายพาน?

มีการแก้ปญ
ั หาโดยการเปลีย่ นสายพานมาหลายยีห่ อ้
แล้ว ลองผิดลองถูกมาเยอะ จนได้มาพบกับ “Optibelt”
ที่ช่วยให้ปัญหาการหีบลดลง และท�ำให้การหยุด
เปลี่ยนซ่อมบ�ำรุงหมดไป และท�ำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

OPTIBELT

อยากแนะน�ำให้เพื่อนๆที่อยู่โรงงานน�้ำตาลอื่นๆ ได้
ลองใช้งานสายพานคุณภาพ และคุ้มราคา จาก
“Optibelt”
After using Optibelt, We don’t need to worry
about this problem and less maintenance. We
suggest every Sugar mill should try Optibelt.

สายพานคุณภาพที่โรงงานน�้ำตาลเลือกใช้

EXTREME POWER CO.,LTD. 53 Soi Ngamwongwan 8, Bangkhen, Muang Nonthaburi , Nonthaburi 11000
086-351-3495 , 090-984-1197

www.sugar-asia.com

info@extremepower.co.t

@extremepower
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รถตัดอ้อย Austoft ข่วยแก้ปัญหา
ความขาดแคลนแรงงานในประเทศอินโดนีเซีย
Austoft Cane Harvesters Solve Labour
Shortage Issues in Indonesia

P

T Perkebunan Nusantara (PTPN II) คือองค์กรทีถ่ อื หุน้
หลักโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย ไซต์งานของบริษัทฯ บริเวณ
ตอนเหนือของประเทศเป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับการเพาะปลูกอ้อย ใน
ปัจจุบนั PTPN II ซือ้ รถตัดอ้อย Case IH Austoft 8810 รุน่
พิเศษ จ�ำนวน 4 คัน ซึง่ เป็นปัจจัยหลักทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพ
และท�ำให้การเก็บเกีย่ วอ้อยราบรืน่ ต่อเนือ่ ง

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.

ที่ช่วยแนะน�ำให้ใช้รถตัดอ้อย Case IH Austoft 8810 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
PT Altrak 1978 เป็นพันธมิตรมายาวนานกับบริษทั CNH Industrial ซึง่ เป็นบริษทั แม่
ของ Case IH และ PT Altrak 1978 ก็เริม่ ต้นธุรกิจกับ PTPN II ตัง้ แต่ทศวรรษ 1980
หนึ่งในหลายปัจจัยที่ท�ำให้ PTPN II ตัดสินใจซื้อรถตัดอ้อย Case IH Austoft
8810 คือ การบริการหลังการขายและความข่วยเหลือที่ดีเยี่ยมของ PT Altrak 1978

หมู่เกาะสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
ปัญหาความขาดแคลนแรงงานได้คุกคามและท้าทายผู้ผลิตยาสูบ ปาล์มน�้ำมัน และ
อ้อยในประเทศอินโดนีเซียมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม การลงทุนล่าสุดของ PTPN II กับ
รถตัดอ้อย Case IH Austoft 8810 จ�ำนวน 4 คันจะสามารถช่วยเพิม่ ผลิตผลและคุณภาพ
การเก็บเกี่ยวได้อย่างเหลือเชื่อในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่ก�ำลังจะมาถึง
PTPN II เป็นบริษัทที่รัฐบาลอินโดนีเซียเป็นเจ้าของที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 10
แห่งทั่วประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรวมถึงพื้นที่เพาะปลูกขนาด 90,000 เฮกเตอร์ของบริษัทใน
หมู่เกาะสุมาตราเหนือ ที่จัดสรรพื้นที่ 80,000 เฮกเตอร์ส�ำหรับไร่อ้อย
หนึ่งในความท้าทายส�ำหรับ PTPN II คือการสรรหาแรงงานให้พอเพียงส�ำหรับฤดู
เก็บเกี่ยวช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีก่อนถึงฤดูมรสุม
อีกหนึง่ ผลกระทบจากการใช้แรงงานคนตัดอ้อยคือความยาวของท่อนอ้อยไม่สม�ำ่ เสมอ
ซึ่งส่งผลต่อการเพาะช�ำเพื่อปลูกใหม่และคุณภาพของผลผลิต
เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการพืง่ พาแรงงานคน และหาทางเพิม่ ผลผลิตและก�ำไร PTPN II
จึงหันหน้าปรึกษา PT Altrak 1978 ซึง่ เป็นผูแ้ ทนจ�ำหน่าย Case IH ในประเทศอินโดนีเซีย
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นาย Guntur Girsang ผู้จัดการศูนย์ซ่อมหลักของ
PTPN II กล่าวว่าความสะดวกง่ายดายของการใช้งานรถตัด
อ้อย Case IH Austoft 8810 เป็นข้อดีหลักที่เอื้อประโยขน์
ให้การท�ำงานในไร่อ้อย
เนือ่ งจากจุดเด่นต่างๆ ของรถตัดอ้อย Case IH Austoft
8810 เช่น AccuTurn ซึ่งช่วยให้การท�ำงานเก็บเกี่ยวแบบ
อัตโนมัติได้ถึง 10 ฟังก์ชั่นจนถึงอ้อยแถวสุดท้าย รถตัดอ้อย
รุน่ นีเ้ ป็นรุน่ ทีไ่ ด้รบั การออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เพือ่ ผลผลิต
ให้มากที่สุด และลดต้นทุนให้เหลือน้อยที่สุด
รถตัดอ้อย Case IH Austoft 8810 มาพร้อมกับล้อ
เหล็กที่มีความแข็งแกร่งซึ่งช่วยทั้งเรื่องการขับเคลื่อนไปข้าง
หน้าและการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมในทุกสภาพพื้นดิน ลดการอัด
หน้าดิน เครื่องยนต์ยี่ห้อ FPT รุ่น Cursor 9 ให้ก�ำลัง 353
แรงม้าช่วยให้รถตัดอ้อยรุ่นนี้มีก�ำลังเพียงพอส�ำหรับตัดอ้อย
ที่ขึ้นหนาแน่น ในขณะที่ ระบบ SmartCruise ยังสามารถ
ลดความเร็วเครือ่ งยนต์ได้แบบอัตโนมัตเิ มือ่ สภาพการท�ำงาน
ต้องการก�ำลังลดลงอันช่วยให้การใช้เชื้อเพลิงเป็นไปอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
นาย Girsang กล่าวว่า ข้อดีส�ำคัญของรถตัดอ้อยรุ่น
นี้ คือ การช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย
และตัดอ้อยได้ล�ำอ้อยยาวกว่าและสะอาดกว่า ซึ่งท�ำให้อ้อย
เติบโตได้ดีขึ้น
จุดเด่นของรถตัดอ้อย 4 คันที่ PTPN II ซื้อ คือ แถบ
สีดำ� ซึง่ ได้รบั การออกแบบมาส�ำหรับการเฉลิมฉลองครบรอบ
75 ปีของ Austoft ในปี 2562
ตัง้ แต่การแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษทั CNH Industrial
และตราสินค้าในเครือของบริษัท ได้แก่ Case IH ฯลฯ ได้
ค้นพบนวัตกรรมเพือ่ แก้ปญ
ั หาและเอาชนะความท้าทายเพือ่
ส่งมอบอุปกรณ์ต่อผู้ใช้ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงรถตัดอ้อย 4 คันนี้
ในประเทศอินโดนีเซีย

P

T 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.

North Sumatra, Indonesia
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.

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).
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.

For more information
contact your local authorized Case IH dealer
or visit www.caseih.com
www.sugar-asia.com
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อุตสาหกรรมน�้ำตาล “ขับเคลื่อน”
ด้วยความก้าวหน้า
Sugar Industry “Driven” by Progress

น�้ำ

ตาลคือผลผลิตที่ได้จากการสกัดของ “Saccharum
officinarum” ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อของต้นอ้อย โดย
ทวีปเอเชียตะวันออกเป็นแหล่งอุตสาหกรรมทีส่ ำ� คัญนับตัง้ แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 5 เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบัน ทวีปเอเชีย
กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตน�ำ้ ตาลติดอันดับโลก แต่ในขณะ
นี้ วงการอุตสาหกรรมน�้ำตาลก�ำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยน
แปลงทีเ่ น้นกระบวนการผลิตและการสร้างพลังงานใน “ระบบ
โคเจนเนอเรชัน่ ” และการทีจ่ ะใช้ระบบทีม่ กี ารขับเคลือ่ นอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกเทคโนโลยี
การสร้างแรงขับเคลื่อนที่ถูกต้องเหมาะสม

“เราไม่เพียงแต่มองย้อนกลับไปในประวัตศิ าสตร์กว่าหนึง่ ศตวรรษของตนเองอย่างภาคภูมเิ ท่านัน้ แต่ยงั เต็มใจ
ให้บริการภาคอุตสาหกรรมทัง้ หมดด้วยการขับเคลือ่ นทีเ่ ป็นมาตรฐานมากมาย ซึง่ มีเอกลักษณ์เฉพาะในตลาด
โลก” ประธานบริหารของ Flender กล่าว

เกิดการรองรับการผลิตไฟฟ้าร่วมในโรงงานน�้ำตาลที่เหมาะสม แนวคิดพื้นฐานของระบบ
โคเจนเนอเรชั่นมาจากอ้อย เพราะเริ่มต้นจากการน�ำวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการหีบอย่าง
ชานอ้อย น�ำมาป้อนเข้าไปในเเผนกหม้อไอน�้ำและเผาเพื่อสร้างไอน�้ำแรงดันสูง โดยใน
โรงงานเก่าแก่หลายๆที่ เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีก�ำลังและแรงบิดสูงในการเตรียมอ้อยเพื่อ
ผลิตน�้ำตาล จะขับเคลื่อนด้วยกังหันพลังงานไอน�้ำ แต่อย่างไรก็ตาม แรงขับเคลื่อนใหม่ที่
ทันสมัยที่มากับเครื่องสับเปลี่ยนความถี่ประสิทธิภาพสูง รวมทั้งมอเตอร์และชุดอะไหล่ที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพได้เข้ามาแทนทีก่ งั หันพลังงานไอน�ำ้ เหล่านี้ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
ดังกล่าวคือกระบวนการที่ใช้มือควบคุมก่อนหน้านี้ได้กลายมาเป็นระบบอัตโนมัติแทน การ
ใช้ไอน�้ำแรงดันสูงในการขับเคลื่อนจึงลดลงและเปลี่ยนไปเป็นกังหันไอน�้ำที่ใหญ่ขึ้น เพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับระบบโครงข่าย
ทัง้ หมดทีว่ า่ มาข้างต้นฟังดูเหมือนง่าย แต่ในทางปฏิบตั ิ ผูจ้ ดั หาระบบขับเคลือ่ น
ระบบโคเจนเนอเรชั่น คือความท้าทายส�ำหรับปัจจุบันและ พลังงานเช่น Flender มีความสามารถในการให้ค�ำปรึกษาแก่ลูกค้าได้ นอกจากการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ตามทีส่ งั่ ไว้แต่เพียงอย่างเดียว บริษทั สัง่ สมประสบการณ์เหล่านีส้ ำ� หรับอุตสาหกรรม
อนาคต
ดังกล่าวมาช้านาน และมีผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์
คุณแอนเดรียสอธิบายต่อไปว่า Flender ให้ความส�ำคัญต่อพลังงานหมุนเวียนอยูเ่ สมอ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขนึ้ เกี่ยวกับการใช้และขั้นตอนการท�ำงานต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ด้วย
ในปี 2520 บริษัทเริ่มผลิตอะไหล่ส�ำหรับกังหันพลังงานลม ธุรกิจดังกล่าวได้พัฒนาต่อมา เหตุนี้ จึงสามารถสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการปรับใช้แนวทางขับเคลือ่ นเครือ่ งจักร
เป็นเครื่องหมายการค้าย่อยของผลิตภัณฑ์ “Winergy” ซึ่งในปัจจุบันเป็นผู้น�ำทางการตลาด อุตสาหกรรม ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถของโรงงานได้
ด้านระบบขับเคลื่อนกังหันพลังงานลมของโลกไปแล้ว นอกจากนั้น อีกหนึ่งมิติของการผลิต
พลังงานหมุนเวียนคืออุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล การพัฒนาขับเคลือ่ นการผลิตน�ำ้ ตาลนัน้ มุง่ เน้น
ชุดเฟืองเกลียวและเฟืองเอียง มาตรฐานทีม่ คี วามหลากหลาย
ที่จะท�ำให้ระบบทั้งหมดมีความกะทัดรัด เชื่อถือได้ ประหยัดพลังงาน และมีส่วนช่วยในการ
ควบคุมกระบวนการทีด่ ขี นึ้ แนวทางนีเ้ ข้ากันได้ดกี บั การเปลีย่ นแปลงของโรงงานน�ำ้ ตาลจาก
หากเรามีโอกาสเดินชมโรงงานผลิตน�้ำตาลทั้งโรงงาน จะพบว่า การขนส่งและแปรรูป
การผลิตน�้ำตาลแต่เพียงอย่างเดียว เป็นการผลิตเพื่อพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงสะอาด ซึ่ง วัตถุดบิ จ�ำนวนมากเป็นสิง่ ส�ำคัญในกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลทัง้ หมด เมือ่ การขนส่งวัตถุดบิ เป็น
ถือเป็นผลิตภัณฑ์ร่วม (co-products) ซึ่งเราเรียกว่า ระบบโคเจนเนอเรชั่น
เรื่องที่ต้องใส่ใจ บริษัทก็พร้อมจะเป็นผู้น�ำ ด้วยชุดเฟืองเกลียวและเฟืองเอียงมาตรฐานของ
การควบคุมกระบวนการแบบอัตโนมัติและการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูง ท�ำให้ Flender หรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไปว่า FZG วัตถุดบิ จะได้รบั การขนส่งและเข้าสูก่ ระบวนการผลิตอย่าง
“อุตสาหกรรมน�้ำตาลเป็นภาคอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
อุตสาหกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านประสิทธิภาพและความยั่งยืนของอุปกรณ์
และแนวทางแก้ไขปัญหาแบบเชื่อมโยงที่สมบูรณ์แบบ” คุณแอนเดรียส เอเวิร์ทส์ ผู้อ�ำนวย
การบริหารและผู้บริหารระดับสูงของ Flender ให้ค�ำอธิบายไว้ นับตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกว่าหนึ่ง
ร้อยยี่สิบปีที่แล้ว Flender ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับอุตสาหกรรมน�้ำตาล และตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมาชื่อของบริษัทก็มีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ส่งก�ำลังทางกลต่างๆ ที่แข็งแกร่ง
มีคุณภาพและทนทานสูง คุณแอนเดรียสชี้ว่า ชุดอะไหล่และข้อต่อทุกขนาดทุกประเภท
ที่บริษัทผลิตขึ้น ให้บริการทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมและสามารถน�ำเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเพราะชื่อเสียงของบริษัทคือผู้ผลิตชั้น
แนวหน้าที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
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มีประสิทธิภาพ ด้วยแรงบิดตั้งแต่ 2,300 ถึง 1,400,000 นิวตันเมตร จึงเหมาะส�ำหรับการ
เตรียมอ้อยเกือบทุกชนิดก่อนที่จะเข้าโรงงานเพื่อท�ำการหีบ คุณแอนเดรียสสรุปว่า เมื่อพูด
ถึงชุดเฟืองเกลียวและเฟืองเอียงของบริษัท เราก�ำลังพูดถึงชุดอะไหล่อุตสาหกรรมที่ได้รับ
การพัฒนามากที่สุดในโลกซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน 28 ขนาด และครอบคลุมอัตราส่วนการ
ส่งผ่านตั้งแต่ 1.25 ถึง 450 ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ Flender มีความหลากหลาย
มาก จนเราสามารถพูดได้ว่า หนึ่งรุ่นดั้งเดิมมีถึงหนึ่งล้านแบบ

ชุดอะไหล่เคลือ่ นทีส่ ำ� หรับการใช้งานเฉพาะทางในโรงหีบอ้อย
ในโรงหีบอ้อยทีม่ กี ารฉีกย่อยอ้อยดิบให้เป็นฝอย ชุดอะไหล่เคลือ่ นทีส่ ำ� หรับการใช้งาน
เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยขับเคลื่อนกระบวนการนี้ Flender จึงได้พัฒนาอะไหล่
รุ่นที่ 3 ขึ้นใหม่ชื่อว่า “Planurex 3” เพื่อสร้างความส�ำเร็จครั้งใหม่ในอุตสาหกรรมน�้ำตาล
คุณแอนเดรียสอธิบายว่า “ในฐานะผู้ผลิตชั้นแนวหน้า เราให้ความส�ำคัญกับความแข็งแรง
ความพร้อมใช้งานและความทนทานในการสร้างแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการทั้งหมด
นอกเหนือจากประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์” ตัวอย่างเช่น ความหนาแน่นของก�ำลังไฟฟ้าทีส่ งู
ขึ้นของแต่ละแรงขับเคลื่อนในโรงงานอ้อยจะท�ำให้เกิดระยะห่างของลูกกลิ้งที่ใกล้ขึ้นและน�้ำ
หนักบรรทุกที่ลดลง เสริมด้วยความสามารถในการรับน�้ำหนักเกินที่สูงขึ้น ซึ่งหมายความ
ว่าจะไม่มีการขัดจังหวะระหว่างการท�ำงาน แม้กระบวนการจะมีความผันผวนก็ตาม
แพลตฟอร์มเดียวแต่มสี ามขัน้ ตอน กลยุทธ์งา่ ยๆ นีแ้ สดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
ชุดอะไหล่เคลื่อนที่ Planurex 3 ซึ่งมีแรงบิดสูงถึง 10,000 กิโลนาโนเมตร และอัตราส่วน
ตั้งแต่ 1:45 ถึง 1:4 และ 500 ในการช่วยขับเคลื่อนการปรับปรุงปริมาณงานในโรงหีบอ้อย
รูปแบบของตัวขับเคลือ่ นแต่ละตัวจะติดตัง้ โดยตรงบนเพลาลูกกลิง้ ของโรงงานน�ำ้ ตาล และมี
การตั้งค่าโดยไม่มีเงื่อนไขในขั้นตอนแรกและระบบจ่ายน�้ำมัน

ระดับโลกเกี่ยวกับกล่องอะไหล่ข้อต่อและแนวทางด้านระบบขับเคลื่อนที่สมบูรณ์แบบ ใน
ฐานะพันธมิตรกับอุตสาหกรรม บริษทั ฯ ก�ำลังพัฒนาระบบใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง ซึ่งสัมพันธ์
กับวิธกี ารใช้งานอุปกรณ์จำ� เพาะหรือเทคโนโลยีการขับเคลือ่ นเครือ่ งจักรได้อย่างไร้ทตี่ ิ
เพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานอย่างเป็นระบบ จ�ำเป็นต้องมีการออกแบบ การจ�ำลอง
วัสดุ และการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังต้องมีการสร้างและประมวลผลสัญญาณโดย
รวมอยู่ในแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทอีกด้วย ตัวอย่างเช่น “Diagnostex” เป็นแนวคิด
หลักที่รวมระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างแนวทางระบบการตรวจสอบ
สภาพที่มีความซับซ้อนขึ้น
ชุดอะไหล่ของ Flender สามารถติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพที่รวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลหลายอย่างเข้าด้วยกัน เช่นการสัน่ การเร่งอุณหภูมแิ ละความเร็ว และแรง
บิด คุณแอนเดรียสกล่าวว่า “เราไม่เพียงต้องการให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทราบถึงการวางแนวทาง
การบริการในระดับสูงของเราเท่านั้น แต่เรายังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบจะไม่หยุด
ท�ำงานอย่างกะทันหันโดยไม่ได้คาดคิดไว้อีกด้วย”

การพัฒนาวิศวกรรม ขับเคลื่อนเครื่องจักรให้ทันสมัยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะสร้างโรงงานน�้ำตาลแห่งใหม่ หรือต้องการปรับปรุงโรงงานซึ่งเปิดด�ำเนิน
การมานานหลายปีแล้วให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เราขอแนะน�ำให้คุณรับค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในระดับที่สูงขึ้นด้วยระบบที่กะทัดรัดกว่า และกลไกที่ทนทานมาก
ขึน้ ซึง่ สามารถแทนทีต่ วั ขับเคลือ่ น “รุน่ เก่า” ได้ อันจะส่งผลให้กระบวนการท�ำงานในโรงงาน
มีประสิทธิภาพหรือประหยัดมากขึ้น เพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด
Flender จึงได้รเิ ริม่ การฟืน้ ฟูซงึ่ เหมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับโรงงาน
น�้ำตาลต่างๆ คุณแอนเดรียสให้ความเห็นว่า “บริษัทของเรา
น�ำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนที่ประสานกันอย่างลงตัวและ
กลมกลืนกับอุตสาหกรรมอ้อย นอกจากชุดอะไหล่และข้อต่อ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงแล้ว ยังมีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าทีเ่ ราเรียกว่า
ระบบขับเคลือ่ นแบบบูรณาการของ Flender อีกด้วย”
ผู้ที่ต้องการได้รับประโยชน์จากระบบโคเจนเนอเรชั่น
ดังกล่าว และต้องการเปลี่ยนโรงงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น คุณสามารถเชื่อใจความเชี่ยวชาญของบริษัทได้ ดังที่
คุณแอนเดรียสกล่าวสรุปว่า “ในฐานะบริษัท Flender เรา
ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีพร้อมกับผู้ผลิตน�้ำตาล เรา
ต้องการส่งเสริมเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดัง
กล่าว ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงไปด้วยกัน”

S
ชุดอะไหล่อปุ กรณ์ Planurex 3 ของ Flender มีให้เลือกหลายแบบส�ำหรับแรงบิดสูงถึง 10,000 นาโนกิโลเมตร ชิน้
ส่วนต่างๆทีก่ ะทัดรัด ทรงพลังและแข็งแกร่งเหล่านีเ้ หมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับใช้ใน “โรงหีบอ้อย” ของโรงงานผลิตน�ำ้ ตาล

รูปแบบตัวขับเคลือ่ นกลางใช้แนวทางของระบบขับเคลือ่ นแบบดัง้ เดิม มีความแข็ง
แรงสูงและไม่มกี ารติดตัง้ ใดๆ เพิม่ เติมโดยไม่จำ� เป็น แต่จะเน้นไปทีก่ ารขับเคลือ่ นประสิทธิภาพ
เครื่องจักรในโรงงานหีบอ้อย ในรุ่นมาตรฐานชุดอะไหล่จะมาพร้อมกับเพลาสี่เหลี่ยมและ
แบริง่ แรงขับตามแนวแกนโดยเดินเครือ่ งตามกลวิธขี อง Flender ในส่วนของข้อก�ำหนดเฉพาะ
ด้านการใช้งาน ไม่จำ� เป็นต้องใช้อปุ กรณ์เพือ่ ความปลอดภัยเพิม่ อีก เนือ่ งจากได้ทำ� การตรวจ
สอบความปลอดภัยในระหว่างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว
การท�ำงานของชุดอะไหล่ Planurex 3 เป็นสิง่ มหัศจรรย์อย่างแท้จริง เพราะแรง
บิดสูงที่ความเร็วต�่ำมากต้องการความแข็งแรงของอะไหล่ที่เหมาะสมที่สุดในความเร็วเกือบ
คงที่ คุณแอนเดรียสสรุปว่า “Planurex 3 ของ Flender เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับการใช้งาน
ในโรงหีบอ้อย เพราะมีขนาดมาตรฐาน 16 ขนาดส�ำหรับแรงบิดสูงสุด 10,000 กิโลนาโน
เมตรในอัตราส่วนเกิน 4,500”

Flender มีชุดเฟืองเกลียวและเฟืองเอียงระดับมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อการผลิตน�้ำตาลในทุกพื้นที่ นี่คือ
ระบบขับเคลื่อนซึ่งประกอบด้วยชุดเกียร์ข้อต่อและมอเตอร์ในรูปแบบบูรณาการเข้าด้วยกัน

บริการหลังการขายด้วยการตรวจสอบสภาพทางไกล
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อุตสาหกรรมน�้ำตาลต้องใช้โรงงานขนาด
ใหญ่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ จะต้องท�ำงานได้อย่างไร้ขอ้ ผิดพลาดโดยเฉพาะในช่วงฤดูการหีบอ้อย
นั่นหมายความว่าผู้ให้บริการอย่าง Flender ต้องสามารถใช้ประโยชน์จากการรับรู้คุณภาพ
ระดับสูง รวมทัง้ มีความรูเ้ กีย่ วกับการใช้งานอุปกรณ์ตา่ งๆ และความสะดวกในการให้บริการ
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ในปี พ.ศ. 2442 โดยอัลเฟรด ฟรีดดริก เฟลนเดอร์ วัตถุประสงค์
เหล่านีไ้ ด้รบั การถ่ายทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ ผลลัพธ์ทไี่ ด้คอื ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการขับเคลือ่ นเครือ่ งจักร
www.sugar-asia.com

ugar 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.

“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
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:
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Special Insight
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.

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”

After Sales Service with Remote Condition
Monitoring Solutions

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.
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.

Broad Portfolio of Standard Helical and Bevel-Helical
Gear Units
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.”

Application-Specific Planetary Gear Units for The
Extraction House
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
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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.

Modernization of The Drive Engineering for More
Efficiency
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.”
Flender Pte. Ltd., The Siemens Center,
60 MacPherson Road, Singapore 348615,
T. +65 6490 6080
flender.com

www.sugar-asia.com

Ethanol News

เเนวทางการเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิต
เอทานอลไทย มุ่งเพิ่ มรายได้ปีต่อปี

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

ต

ามปกติแล้ว เราไม่สามารถทีจ่ ะท�ำให้ประสิทธิภาพของกระบวนการ
หมักเอทานอลเป็น 100% ได้ เนือ่ งจากเป็นกระบวนการทางชีวภาพ
ทีเ่ กิดขึน้ ในเซลล์ของยีสต์ ซึง่ นอกจากจะต้องใช้นำ�้ ตาลในการหมักเป็น
เอทานอลแล้ว ก็ยงั คงต้องแบ่งเอาส่วนหนึง่ ไปใช้ในการเจริญเติบโตและ
ซ่อมแซมตัวเอง และสิง่ แวดล้อมภายนอกเซลล์กย็ งั คงมีเชือ้ ปนเปือ้ นที่
คอยแย่งน�ำ้ ตาลไปท�ำกิจกรรมอืน่ ๆอีกด้วย โดยทัว่ ไปแล้วประสิทธิภาพ
การผลิตเอทานอลในระดับโรงงานจึงมีประสิทธิภาพประมาณ 85 – 90%
ขึน้ อยูก่ บั สภาวะต่างๆในกระบวนการผลิต ซึง่ ถ้าคิดจากวัตถุดบิ ทีม่ กี าร
ใช้กนั ในประเทศไทย เช่น กากน�ำ้ ตาล (molasses) จะผลิตได้ประมาณ
260 ลิตรต่อตัน มันสดจะผลิตได้ประมาณ 156 ลิตรต่อตัน และมัน
เส้นจะผลิตได้ประมาณ 400 ลิตรต่อตัน

การปรับปรุงกระบวนการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอล มีแนวทางทีท่ ำ� ได้
หลายแนวทาง แต่ในทีน่ จี้ ะขอพูดถึง 3 แนวทางทีม่ ปี ระสบการณ์ทโี่ ดยตรง ได้แก่ 1) Control
of contamination 2) Unfermentable sugar utilization และ 3) Yeast activity
1. CONTROL OF CONTAMINATION
เชือ้ ปนเปือ้ นในกระบวนการผลิต มีทงั้ ยีสต์ เชือ้ รา และแบคทีเรีย แต่ในกระบวนการ
หมักเอทานอลนั้น เชื้อแบคทีเรียมักจะเป็นกลุ่มที่สร้างความเสียหายได้มากที่สุด โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ เชื้อแกรมบวก และแกรมลบ โดยแบคทีเรียแกรมลบจะมีการ
ปนเปือ้ นในช่วงแรกๆ แต่กม็ กั จะอ่อนแอลงหรือถูกก�ำจัดไปเมือ่ ในถังหมักมีความเข้มข้นของ
เอทานอลทีส่ งู ขึน้ ในขณะทีแ่ บคทีเรียแกรมบวกในกลุม่ Lactobicillus Bacillus Streptococcus
และ Leuconostoc เป็นกลุ่มที่สร้างความเสียหายในกระบวนการหมักได้มากกว่า ทั้งการ
แย่งน�้ำตาลไปท�ำกิจกรรมอย่างอื่น สร้างสารที่พิษที่มีผลลบต่อยีสต์ ท�ำให้ยีสต์อ่อนแอลง
ซึ่งในที่สุดก็จะท�ำให้ได้ผลผลิตเอทานอลน้อยกว่าที่เราคาดหวัง หรือในหลายๆ ครั้งก็ท�ำให้
ระบบหมักล่มไปเลยก็มี
แบคทีเรียกลุ่มนี้จึงจ�ำเป็นต้องใช้ biocides ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหรือ
ก�ำจัด โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหมักได้อีกตั้งแต่ 1% - 4% แต่อย่างไรก็ตาม
การใช้ biocides ซึ่งส่วนมากจะเป็นสาร antibiotics และ ionophores ก็จ�ำเป็นต้องมีการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการดื้อยาด้วย
นอกจากนีก้ ารใช้สารเคมีประเภทอืน่ ๆ เช่น Chlorine dioxides ก็พบว่าให้ผลในการควบคุมและ
ยับยัง้ การปนเปือ้ นในกระบวนการหมัก แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดทีส่ ารดังกล่าวก็มผี ลในการยับยัง้ การเจริญ
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และกิจกรรมของยีสต์ดว้ ยเช่นกัน ดังนัน้ จึงไม่สามารถใช้เกินความเข้มข้นที่ 50 ppm ได้ โดยจาก
ประสบการณ์สารดังกล่าวจะสามารถช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการหมักได้ 1%-2% ซึง่ น้อยกว่าการใช้
biocides ค่อนข้างมาก
2. UNFERMENTABLE SUGAR UTILIZATION
วัตถุดิบแต่ละชนิดจะให้ผลผลิตเอทานอลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณแป้งหรือ
น�้ำตาลที่มีอยู่ เช่น กากน�้ำตาลหรือโมลาสก็จะมี Fermentable sugar (น�้ำตาลที่ยีสต์
สามารถน�ำไปผลิตเอทานอลได้ ได้แก่ sucrose glucose และ fructose) โดยเฉลี่ยอยู่
ประมาณ 46% ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของโรงงานน�้ำตาล คุณภาพของอ้อยเข้าหีบ และ
การจัดเก็บโมลาสก่อนน�ำมาใช้งาน
นอกจากนี้ก็ยังมีแนวทางในการน�ำเอาน�้ำตาลอื่นๆ ที่โดยปกติแล้วยีสต์ไม่สามารถใช้
หมักเอทานอลได้ เช่น trisaccharide dextran short-chain oligosaccharides และ mediumchain oligosaccharides เพือ่ เพิม่ ผลผลิตเอทานอลได้จากเดิมอีก ซึง่ น�ำ้ ตาลประเภทเรามัก
เรียกกว่า unfermentable sugars โดยจะมีรวมๆ กัน อยู่ประมาณ 0.5% - 2.0%
แนวทางการน�ำเอา unfermentable sugars มาช่วยเพิ่มผลผลิตเอทานอลนั้น ส่วน
มากก็จะมีการใช้เอนไซม์ชนิดต่างๆ เช่น dextranase และ amylase เพื่อช่วยในการย่อย
ให้สารประกอบดังกล่าว มีขนาดเล็กลงหรือเปลี่ยนคุณสมบัติ จนยีสต์สามารถน�ำไปหมัก
เอทานอลได้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ส่วนมากมักจะเป็นการน�ำเอาเอนไซม์หลาย
ชนิดมาใช้พร้อมๆกันตามสัดส่วน (enzyme cocktails) เนื่องจาก unfermentable sugars
นัน้ มีหลายชนิดและแต่ละชนิดมีปริมาณไม่มาก จึงจ�ำเป็นต้องใช้เอนไซฒ์หลายชนิดเพือ่ ให้ได้
ผลผลิตเอทานอลเพิม่ มากขึน้ จนเป็นทีน่ า่ พอใจ ซึง่ ถ้าหากมีการออกแบบ enzyme cocktails
ทีเ่ หมาะสมกับปริมาณและชนิดของ unfermentable sugars แล้ว จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของการผลิตเอทานอลได้ 2% - 3% เลยทีเดียว
แต่อย่างไรก็ตาม ความยากและซับซ้อนของการน�ำเอา unfermentable sugars มา
ใช้นั้น ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของวัตถุดิบ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ มีการแปรผัน
ไปกับสิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลา เช่น พันธุ์ของพืชที่ใช้ คุณสมบัติของดินในแต่ละพื้นที่
อุณหภูมิ เป็นต้น เมื่อวัตถุดิบเปลี่ยนไป ปริมาณและชนิดของ unfermentable sugars ก็
จะเปลี่ยน ส่งผลให้ enzyme cocktails เดิมที่ใช้ได้ผลดีกลับใช้ไม่ได้ผลไปในทันทีที่เปลี่ยน
แหล่งของวัตถุดิบ
การจัดการในเรื่องดังกล่าวจึงจ�ำเป็นต้องมีระบบทดสอบและตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
ทันทีที่วัตถุดิบเปลี่ยน ต้องมีการทดสอบยืนยันผลว่ายังใช้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็จ�ำเป็นต้อง
หยุดใช้ทันที เพื่อลดความสูญเสียและความสิ้นเปลืองงบประมาณ ตลอดจนถึงระบบการ
พัฒนาและทดสอบ enzyme cocktails ชุดใหม่ๆ ที่ใช้ได้กับวัตถุดิบใหม่ที่เข้ามา ดังนั้น
จะเห็นได้ว่า แนวทางการใช้ unfermentable sugars ในการเพิ่มผลผลิตเอทานอลนั้น ถึง
แม้จะมีผลิตภัณฑ์ enzyme cocktails ต่างๆ ออกมามากมาย แต่ก็ยังไม่มีการใช้ในระดับ
อุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องสักเท่าไหร่
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3. YEAST ACTIVITY
การหมักเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมนัน้ จะใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ ป็นพืชผลทางการเกษตรที่
มีราคาถูกเป็นหลัก เช่น มันสด มันเส้น และแม้แต่กระทั่งการใช้ byproducts ที่มีคุณภาพ
ค่อนข้างต�่ำ เช่น กากน�้ำตาล ซึ่งเกือบทั้งหมดนั้น เป็นวัตถุดิบที่มีการปนเปื้อนของสิ่งต่างๆ
เข้ามาตลอดทั้งกระบวนการผลิต ในขณะที่ในการหมักระดับอุตสาหกรรรม ก็ไม่สามารถ
ท�ำให้ถังหมักปลอดเชื้อได้โดยสมบูรณ์ เนื่องจากต้องควบคุมต้นทุนในการผลิตให้ต�่ำที่สุด
ปัจจัยทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาส่งผลให้กระบวนการหมัก มีทงั้ การปนเปือ้ นของเชือ้ ต่างๆ รวมไปถึง
สิ่งเจือปนมากมายที่ติดมากับวัตถุดิบ จึงเป็นสิ่งแวดล้อมที่สร้างความเครียดให้กับยีสต์มาก
หากยีสต์ไม่แข็งแรงก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลต�่ำ
ส�ำหรับแนวทางในการสร้างความแข็งแรงให้กับยีสต์ในกระบวนการหมักเอทานอล
นัน้ ส่วนมากคือการเติมสารต่างๆ เข้าไปเพิม่ ให้กบั ยีสต์ เช่น free amino nitrogen (FAN)
และธาตุอาหารรองต่างๆ ซึ่งถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตเอทานอลได้
ดี โดยจากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่าการที่จะได้ FAN เพิ่มให้กับยีสต์ได้นั้น จะมีทั้ง
การเติมสารประกอบประเภทโปรตีน เช่น เศษวัสดุทางการเกษตร จากพืชตระกูลข้าว
ข้าวโพด ซึ่งได้มีการย่อยสลายแล้วส่วนหนึ่ง จนมี FAN ให้ยีสต์สามารถใช้ได้ หรือในบาง
ผลิตภัณฑ์อาจมีกรรมวิธใี นการผลิตในลักษณะของ cocktails ทีม่ ที งั้ FAN จากวัสดุทางการ
เกษตรและเอนไซม์ protease ร่วมกันเพื่อให้มี FAN เริ่มต้นที่ยีสต์สามารถใช้ได้ทันทีและ
มี protease ช่วยย่อยสลายสารประกอบโปรตีนและปลดปล่อย FAN ออกมาเพิ่มเติมอีก
ส่วนหนึ่ง ซึ่งในการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้นั้น อาจจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตได้ 1%-3% เลยทีเดียว
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตจากการหมักนัน้ ถ้าให้เห็นภาพทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ เราอาจจะ
เปรียบเทียบง่ายๆ ว่า ปริมาณวัตถุดบิ เท่าเดิม เราสามารถผลิตเอทานอลเพิม่ ได้มาอีกกีล่ ติ ร
หรือหากจะลองค�ำนวณดูเทียบกับมาตรฐานการผลิตปกติก็ได้ เช่น หากใช้กากน�้ำตาล มัน
เส้น และมันสด เป็นวัตถุดบิ โดยทัว่ ไปเราจะผลิตเอทานอลได้ 260 156 และ 400 ลิตรต่อ
ตัน ตามล�ำดับ ถ้าหากเราเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตได้อกี 3% เราจะสามารถผลิตเอทานอล
ได้ 268 161 และ 412 ลิตรต่อตัน ตามล�ำดับ ซึ่งถ้าค�ำนวณเทียบจากโรงงานเอทานอลที่
ก�ำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน เราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 150,000 บาทต่อ
วัน (เอทานอลราคาลิตรละ 24 บาท) หรือ มากกว่า 48 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลนั้น ในทาง
ปฏิบัติแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและใช้เวลานานพอสมควรในการที่จะเริ่มทดสอบ
การควบคุมปัจจัยต่างๆ ในการทดสอบ การประเมินผลทีต่ อ้ งการความเทีย่ งตรงและแม่นย�ำ
ตลอดจนถึงการออกแบบการใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม ซึง่ ทัง้ หมดต้องใช้ทงั้ เครือ่ งมือ
ที่พร้อม ทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่จะประสบ
ผลส�ำเร็จได้กค็ อื นโยบายและทัศนคติของผูบ้ ริหารทีต่ อ้ งการพัฒนาประสิทธิภาพของโรงงาน
หรือธุรกิจของตนเองอย่างจริงจัง.
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ormally, 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
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liters of ethanol per a ton of fresh cassava and 400 liters per
a ton of sliced cassava.
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.

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.

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

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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Yeast Nutrient for Ethanol Production. (Source-BetaTec)
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.

3. YEAST ACTIVITY
Fermentation of ethanol at industrial levels employs cheap agricultural
products like fresh and sliced cassava as raw materials, or even any byproducts
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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
บทความโดย ดร.เสกสรร พรหมนิช.
own factories and business.
Author by Saksan Phromnit (Ph. D.).
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ถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) ยืนยันผลวิจยั ใช้ยสี ต์
ดัดแปลงพันธุกรรมส�ำหรับหมักวัตถุดบิ ทางการ
เกษตร เช่น มันส�ำปะหลัง กากน�ำ้ ตาล สามารถ
เพิม่ ก�ำลังการผลิต ลดต้นทุน ดันศักยภาพและ
ความสามารถในการน�ำจุลินทรีย์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มให้
กับอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศ ส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (BCG) ขับเคลื่อนให้
เกิดเศรษฐกิจก้าวไกลต่อไปในอนาคต พร้อม
ดันภาครัฐสนับสนุนมาตรการควบคุมความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเป็นส�ำคัญ

กับการผลิตเอทานอลด้วยวัตถุดบิ ประเภทกากน�ำ้ ตาล
กล่าวคือ เชือ้ ยีสต์ดดั แปลงพันธุกรรม GY1 มีศกั ยภาพ
ในการผลิตเอทานอลได้ดีกว่าเชื้อยีสต์อุตสาหกรรม SC-90
เมือ่ ท�ำการผลิตเอทานอลทีใ่ ช้ความเข้มข้นตัง้ ต้นของกากน�ำ้ ตาล
สูง ส่วนการทดสอบประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพของการใช้เชื้อยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรมและเชื้อ
ยีสต์จากธรรมชาติในการผลิตเอทานอล โดยวิธี reverse
mutagenicity (AMEs Test) พบว่าเชื้อยีสต์ที่น�ำมาทดลอง
ทั้งเชื้อยีสต์จากธรรมชาติ และเชื้อยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรม
ล้วนแล้วแต่ไม่พบฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์
ทั้งนี้ผลการด�ำเนินการโครงการฯ สามารถสรุปได้ว่า
การผลิตเอทานอลโดยใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นสูงจาก
ทั้งวัตถุดบิ ที่เป็นกากน�้ำตาลและมันส�ำปะหลัง สามารถเพิ่ม
ก�ำลังการผลิตเอทานอล และลดต้นทุนการผลิตเอทานอลได้
อย่างมีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยต้องการ

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 Eamchotchavalit, 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

นักวิชาการไทยยืนยัน ‘ยีสต์ดัดแปลงพั นธุกรรม’
ลดต้นทุนอุตฯ เอทานอลไทย
“Genetically Engineered Yeast” to Help Thai Ethanol
Industries Cut Csts: Confirm Academics
จากการสนับสนุนของกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
พลังงาน จัดสัมมนาเผยผลการศึกษา “โครงการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการใช้ยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรมในอุตสาหกรรม
เอทานอล” ผลวิจัยชี้ว่า ยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรมสามารถ
เพิม่ ก�ำลังการผลิตเอทานอล ลดต้นทุนการผลิตเอทานอลใน
ส่วนของการใช้เอนไซม์ลงได้ประมาณ 25% หรือลดต้นทุน
ได้ 1.18 บาทต่อการผลิตเอทานอล 1 ลิตร ทั้งนี้ ผ่านการ
ทดสอบการประเมินผลด้านปลอดภัยทางชีวภาพแล้วว่าไม่กอ่
ให้เกิดการกลายพันธุ์ แต่หากน�ำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตเอทานอล จ�ำเป็นต้องเร่งออกมาตราการควบคุม
และก�ำกับการใช้งานเชื้อจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม โดย
ยึดถือมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นส�ำคัญ
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า วว.
ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน เป็นเวลากว่า 5 ปี ให้ด�ำเนินงานวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตเอทานอล ทั้งในด้าน
เทคโนโลยีชวี ภาพและกระบวนการผลิต โดยทดสอบในระดับ
ห้องปฏิบัติการ และระดับกึ่งอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ
พัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากหัวมันส�ำปะหลังสด/
มันเส้น (2559) และ โครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิต
เอทานอลจากกากน�้ำตาล (2561) รวมถึงล่าสุดโครงการ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรมใน
อุตสาหกรรมเอทานอล
จากการศึกษาวิจยั วว. สามารถคัดเลือกยีสต์ดดั แปลง
พันธุกรรม คือ สายพันธุ์ MD1 ส�ำหรับวัตถุดบิ มันส�ำปะหลัง
มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์กลูโคอะไมเลส ช่วยในการ
ผลิตเอทานอลทีค่ วามเข้มข้นสูง สามารถลดต้นทุนการผลิตใน
ส่วนของการใช้เอนไซม์ลงได้ ส่วนเชือ้ ยีสต์ดดั แปลงพันธุกรรม
GY1 ส�ำหรับวัตถุดิบประเภทกากน�้ำตาล มีศักยภาพในการ
ผลิตเอทานอลได้ดกี ว่าเชือ้ ยีสต์อตุ สาหกรรม เมือ่ ท�ำการผลิต
เอทานอลทีใ่ ช้ความเข้มข้นตัง้ ต้นของกากน�ำ้ ตาลสูง ส่วนการ
ทดสอบประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของ
การใช้เชื้อยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรม และเชื้อยีสต์ดัดแปลง
พันธุ์กรรมผ่านการทดสอบประเมินผลกระทบด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพว่า ไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์
ดร.พงศธร ประภักรางกูล ผู้อ�ำนวยการศูนย์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ วว. กล่าวเกี่ยวกับผลการศึกษาว่า
ในวัตถุดิบมันส�ำปะหลัง วว. ท�ำวิจัยโดยใช้เชื้อยีสต์ MGT
1/1 จากศูนย์จุลินทรีย์ วว. และเชื้อยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรม
MD1 มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์กลูโคอะไมเลสได้
เทียบเคียงกัน แต่ประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลของเชือ้
ยีสต์ MD1 จะดีกว่าเชือ้ ยีสต์ MGT 1/1 ในการผลิตเอทานอล
ที่ความเข้มข้นสูง และสามารถลดต้นทุนการผลิตเอทานอล
ในส่วนของการใช้เอนไซม์ลงได้ประมาณ 0.45 บาทต่อการ
ย่อยมันส�ำปะหลัง 1 กิโลกรัม หรือลดต้นทุนการใช้เอนไซม์
ลงได้ 1.18 บาทต่อการผลิตเอทานอล 1 ลิตร โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งให้ผลลักษณะเดียวกัน
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พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเร่งออกมาตราการเพื่อควบคุมและก�ำกับการใช้งาน
เชือ้ จุลนิ ทรียด์ ดั แปลงพันธุกรรม โดยยึดถือมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเป็นส�ำคัญ.
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hailand 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.
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

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.
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ovozymes ผู้น�ำนวัตกรรมทางชีวภาพ
ระดับโลกสัญชาติเดนมาร์ก ซึ่งมีความ
โดดเด่นด้านเอนไซม์และจุลินทรีย์มากกว่า
70 ปี ได้เปิดตัว Fiberex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
ทีใ่ ช้เอนไซม์และยีสต์สายพันธุใ์ หม่ในการแปลง
เส้นใยข้าวโพดเป็นเอทานอล โดย Fiberex
จะไปท�ำลายขีดจ�ำกัดของเส้นใยข้าวโพดที่มี
ความเหนียว ท�ำให้ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีความยืดหยุ่นขึ้น เทคโนโลยีนี้ได้
เปลีย่ นผลิตผลพลอยได้ (By product) มูลค่า
ต�่ำ ให้เป็นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงคาร์บอนต�่ำที่มี
มูลค่าสูง และยังสามารถผลิตน�้ำมันข้าวโพด
ได้สูงขึ้นด้วย

Ethanol News
credits) เช่น แคลิฟอร์เนีย และ cellulosic RIN credits
ของ EPA โดย Novozymes ได้ใช้ Fiberex ในการร่วม
มือกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อขยายขอบเขตของ
เอทานอลที่ท�ำจากข้าวโพดซึ่งจะข้ามขีดจ�ำกัดระหว่างเชื้อ
เพลิงชีวภาพแบบดั้งเดิม กับเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูง
เชือ้ เพลิงคาร์บอนต�ำ่ เป็นส่วนส�ำคัญของคมนาคม การ
ท�ำให้เกิดพลังงานในประเทศ สภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้น
และการด�ำรงชีวิตที่ดีส�ำหรับชนบทในอเมริการวมทั้งที่อื่น
ๆ โดยเอทานอลส่วนใหญ่ผลิตจากแป้งในเมล็ดข้าวโพด ใน
ขณะที่เส้นใยนั้นยากต่อการใช้งานเนื่องจากเป็นส่วนผสมที่
ซับซ้อนซึง่ ประกอบด้วยเซลลูโลส (cellulose) เฮมิเซลลูโลส
(hemicellulose) แป้ง โปรตีน น�้ำมันและแร่ธาตุ
เซลลูโลสจะมีลกั ษณะทีแ่ ข็งและบางส่วนเป็นรูปผลึกเมือ่
เปรียบเทีบยกับเฮมิเซลลูโลสทีม่ กี ารแตกเป็นกิง่ และไม่มรี ปู
ร่าง (amorphous) ซึ่งเอนไซม์ Fiberex ของ Novozymes
ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพือ่ ให้สลายส่วนประกอบทีซ่ บั ซ้อน

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

แพลตฟอร์มชีวภาพแบบใหม่แปลงเส้นใยข้าวโพดเป็นเอทานอล
New Biological Platform Converts Corn Fiber into Ethanol
นี้ ส่งผลให้มีน�้ำมันข้าวโพดมากขึ้น และแปลงเส้นใยไปเป็น
น�้ำตาลธรรมดาเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นเอทานอลได้ง่าย
Brian Brazeau ได้กล่าวว่า “ผู้ผลิตเอทานอลนั้นรู้จัก
ธุรกิจของตนดีที่สุด ตอนนี้เราได้น�ำเทคโนโลยีชั้นน�ำของ
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมชีวภาพให้เป็นอุปกรณ์ชั้นเลิศ
ในการแปลงทุกส่วนของเส้นใยในข้าวโพด เนื่องจากความ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของเอทานอลจากเส้นใยเพือ่ ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอน การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ร่วม และการ
เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ผลิต เราจึงเริ่มภารกิจในการพัฒนาทาง
ชีววิทยาในการให้วัตถุดิบที่เป็นอาการสัตว์ เป็นเอทานอล
ที่มีคาร์บอนต�่ำ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมองภาพลักษณ์เอ
ทานอลกันใหม่”
ทางบริษทั Novozymes ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Fiberex
ตัวแรกระหว่างการเปิดตัวแพลตฟอร์มอีกด้วย นัน่ คือ Fiberex
R1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ได้เอ
ทานอลสูงสุดจากกระบวนการแปลงเส้นใยเป็นเอทานอล
(fiber-to-ethanol) ที่แยกออกมาเฉพาะ และ Fiberex F1
จะเป็นเอนไซม์เซลลูโลสทีอ่ อกแบบมาส�ำหรับเทคโนโลยีการ
แปลงไฟเบอร์ในกระบวนการได้เลย โดยปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง
การทดสอบภาพรวมและจะเปิดตัวในปี พ.ศ. 2564.
Brian Brazeau รองประธานฝ่ายพลังงานชีวภาพของ
Novozymes กล่าวว่า “ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ต้องการ
ความหลากหลายสามารถใช้ความก้าวหน้าทางชีววิทยาในการ
ปลดล็อคตลาดและช่องทางในการท�ำก�ำไรใหม่ๆ การท�ำงาน
ของ Novozymes ได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและ
พันธมิตรด้านวิศวกรรมของเรา ผูผ้ ลิตสามารถใช้เทคโนโลยี
แพลตฟอร์ม Fiberex เพื่อแปลงเส้นใยข้าวโพดให้เป็น
เอทานอลเซลลูโลสที่มีคาร์บอนต�่ำและมีมูลค่าสูง ทั้งที่ปกติ
แล้วข้าวโพดจะใช้เป็นอาหารสัตว์”
โดยทั่วไปแล้ว การใช้แพลตฟอร์ม Fiberex แป้งใน
เมล็ดข้าวโพดจะถูกเปลี่ยนเป็นเอทานอลในขณะที่ส่วนที่
เหลือจะกลายเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งมีปริมาณเส้นใยข้าวโพด
สูงที่มีคุณค่าต่อสัตว์น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย เส้นใย
ข้าวโพดประกอบไปด้วยส่วนประกอบทีค่ ล้ายกับแป้งแต่ยาก
ทีจ่ ะย่อยและเปลีย่ นไปเป็นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ การแปลงเส้นใย
และเปลี่ยนเป็นเอทานอลนั้นจะมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจอย่างมากต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ตอนนี้ ผู้
ผลิตเอทานอลสามารถปลดล็อกช่องทางท�ำก�ำไรใหม่ๆ ได้
ด้วยการแปลงเส้นใยไปเป็นเอทานอลที่มีมูลค่าสูงขึ้นพร้อม
กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้แล้ว
โดยแพลตฟอร์ม Fiberex นัน้ จะช่วยให้สามารถสกัด
น�้ำมันจากข้าวโพดได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการขยายช่องทางของ
รายได้หลัก นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตยังประหยัดจากการลดการใช้
พลังงานและน�้ำอีกด้วย ท�ำให้แพลตฟอร์มนี้จะสร้างอนาคต
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ร่วมที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น
ปัจจุบัน Novozymes ซึ่งเป็นผู้น�ำเทคโนโลยีในการ
แปลงเส้นใยจากพืช ได้ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตเชื้อ
เพลิงชีวภาพจากมาตรฐานคาร์บอนเครดิตต�ำ่ (low-carbon
www.sugar-asia.com

T

he 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.

“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.”

– 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.
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needs of different industrial sectors of
the country, thus upgrading it to become
a leader in bio-industry in the future.
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

EECi ผนึกเบลเยียม ผุดต้นแบบ “ไบโอรีไฟเนอรี”
ทันสมัยที่สุดในอาเซียน

เ

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

ขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (อีอีซีไอ) ร่วมมือกับบริษัท
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเบลเยียม ซึ่งมีความ
เชีย่ วชาญในด้านไบโอรีไฟเนอรีชนั้ น�ำของโลก
จัดตัง้ โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีให้ทนั สมัย
ทีส่ ดุ ในอาเซียน เล็งเปิดตัวโรงงานได้ในช่วงเดือน
มี.ค.- เม.ย.ปี 2564 ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่
เป็นสารตัง้ ต้นในการผลิตเป็นเคมีชวี ภาพในรูป
แบบต่างๆ และเม็ดพลาสติกชีวภาพ เป็นการ
ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยให้ตรง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
ภายในประเทศ ยกระดับไทยก้าวไปสูก่ ารเป็น
ผู้น�ำในอุตสาหกรรมชีวภาพในอนาคต

เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
ผู้อ�ำนวยการอีอีซีไอ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ อีอี
ซีไอ ว่า โครงการอีอซี ไี อนีจ้ ะพัฒนาไปสูก่ ารเป็นระบบนิเวศ
นวัตกรรมชัน้ น�ำของภูมภิ าคอาเซียน ซึง่ จะสร้างผลงานวิจยั
และนวัตกรรมที่น�ำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและความกินดี
อยูด่ ขี องคนไทยอย่างยัง่ ยืน โดยมีพนั ธกิจในการด�ำเนินงาน 5
ด้าน ได้แก่ 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการขยายผลงานวิจัยสู่เชิง
พาณิชย์ และการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
2. เพื่อเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาก�ำลังคนและพัฒนาฝีมือ
ขั้นสูง 3. เพื่อเป็นแหล่งรวมบริการเพื่อการเสริมศักยภาพ
อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดสตาร์ท
อัพ และการสร้างธุรกิจใหม่ และ 5. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนโดยรอบ
โดย อีอซี ไี อ มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 3,454 ไร่ ตัง้ อยูใ่ นวังจัน
ทร์วลั เลย์ จ.ระยอง โดยในขณะนีด้ ำ� เนินการก่อสร้างไปแล้ว
45% คาดว่าจะก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่เสร็จในช่วงปลายปีนี้
จากนัน้ จะเร่งตกแต่งภายใน และจะเปิดด�ำเนินการเฟสแรก
ในเดือน มิ.ย. ปี 2564 ส�ำหรับ อีอีซีไอ ในระยะที่ 1 จะ
ประกอบด้วยโครงการหลัก ได้แก่ โครงการจัดตัง้ โรงงานต้น
แบบไบโอรีไฟเนอรี ซึง่ โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีนี้ เปรียบ
เหมือนกับโรงงานปิโตรเคมีทใี่ ช้นำ�้ ม้นและก๊าซธรรมชาติเป็น
วัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง และปิโตรเคมีชนิดต่างๆ ที่จะ
น�ำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่ส�ำคัญ
ของภาคอุตสาหกรรม
ส�ำหรับโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี จะมี 2 โรง
ได้แก่ โรงงานไบโอรีไฟเนอรี ที่เป็น Non GMP และโร
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งงานไบโอรีไฟเนอรี GMP โดยโรงงานไบโอรีไฟเนอรี Non
GMP จะใช้ในการผลิตเคมีชีวภาพ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร
หรือชิน้ ส่วนทีใ่ ช้ในร่างกาย เช่น พลาสติกชีวภาพชนิดต่างๆ
ส่วนโรงงานไบโอรีไฟเนอรี ทีเ่ ป็น GMP จะเป็นการผลิตสาร
สกัดออกฤทธิ์ที่ใช้ในคน การสกัดสารต่างๆ ในพืชสมุนไพร
สารออกฤทธิ์ในยา และเครื่องส�ำอาง เป็นต้น ซึ่งจะสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลการเกษตรของไทยได้อีกมาก โดย
โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีจะทันสมัยที่สุดในอาเซียน
โดยในภูมิภาคนี้มีเพียงมาเลเซียประเทศเดียวที่มีโรงงานใน
ลักษณะนี้ แต่จะเน้นในสินค้าปาล์มเพียงอย่างเดียว แต่ของ
ไทยครอบคลุมในทุกพืชผลการเกษตร
ทีผ่ า่ นมาอุตสาหกรรมของไทยต้องน�ำเข้าวัตถุดบิ เคมี
ชีวภาพจากต่างประเทศที่มีราคาสูง และส่วนมากไม่ตอบ
โจทย์กบั อุตสาหกรรมของไทย เนือ่ งจากวัตถุดบิ การเกษตร
ของไทยไม่เหมือนในต่างประเทศ ท�ำให้วัตถุดิบเคมีชีวภาพ
ทีน่ ำ� เข้าไม่ตรงกับความต้องการ จากปัจจัยต่างๆ ทีก่ ล่าวมา
หากไทยมีโรงงานไบโอรีไฟเนอรีที่สามารถผลิตเคมีชีวภาพ
ชนิดต่างๆ ได้เอง ก็จะสามารถน�ำผลผลิตการเกษตรของ
ไทยไปวิจยั ผลิตสารสกัดชีวภาพทีต่ รงกับความต้องการ และ
เกิดสินค้าใหม่ๆ ทีม่ าจากฐานจากวัตถุดบิ ภายในประเทศและ
ภูมปิ ญ
ั หาของคนไทย ท�ำให้สนิ ค้าไทยมีความโดดเด่นเหนือ
กว่าสินค้าจากประเทศคู่แข่ง และมีเทคโนโลยีของตัวเองที่
ชาติอื่นลอกเลียนแบบได้ยาก และจะท�ำให้ไทยผลิตสินค้า
มูลค่าสูงออกสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น.

E

astern 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-

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.

industrial development to serve the

www.sugar-asia.com

Bioenergy News

ส�ำ

นักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาล
ทราย (สอน.) ร่วมกับสถาบันพลาสติก
เล็งเห็นการน�ำใบอ้อยและยอดอ้อยมาพัฒนา
ต่อยอด ผ่านการจัดกิจกรรม “ลดการเผา
สร้างมูลค่าเพิม่ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชวี ภาพจาก
ใบอ้อย” เพือ่ ท�ำการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้ผทู้ ี่
สนใจ สนับสนุนในการน�ำใบอ้อยและยอดอ้อยไป
พัฒนาต่อยอดเพิม่ มูลค่า ผลักดันแก้ไขมาตรการ
แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างครบวงจร ส่งเสริม
อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย น�ำไปสูก่ าร
ยกระดับผู้ประกอบการและเกษตรกร พร้อม
เล็งจัดตัง้ “ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ”
เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมชีวภาพไทยให้ก้าว
ไกลเป็นศูนย์กลาง Bio Hub ในอนาคต

Bio hub ของภูมิภาคนี้ ในอนาคตทาง สอน.จะมีการจัดตั้ง
“ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ” โดยจะเป็นก้าวแรกใน
การพัฒนาให้เกิดกระบวนการอุตสาหกรรมชีวภาพ และยก
ระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทราย
ด้านนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
พลาสติก กล่าวว่า สถาบันพลาสติก มีภารกิจที่จะพัฒนา
อุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง ซึง่ การพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพ ถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยมีแนวคิดในการน�ำจุดแข็งของประเทศในการน�ำวัตถุดบิ
ทางการเกษตรที่มีความ หลากหลาย เช่น อ้อยและน�้ำตาล
ทราย มาส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบทางการเกษตร ทั้งการน�ำอ้อยและ
น�ำ้ ตาลทรายมาแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพ หรือการน�ำสารสกัด
จากอ้อยมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรมยา อุตสหกรรมเครื่องส�ำอาง เป็นต้น อีกทั้ง
ยังมีการ น�ำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั เศษวัสดุเหลือทิง้
โดยในปี 2563 ได้ด�ำเนิน โครงการพัฒนาและส่ง

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

สอน. ร่วมมือสถาบันพลาสติก ต่อยอดผลิตภัณฑ์
ชีวภาพจากใบอ้อย
OCSB & PI Transform Bio-products from Cane Leaves
เสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioeconomy : Non-Food)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมการแปรรูปอ้อยและน�้ำตาลทราย โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลผลิตของอ้อยและน�ำ้ ตาล
ทราย โดยการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ เพื่อเพิ่ม
การใช้วัตถุดิบจากแหล่งเกษตรกรรมทดแทน วัตถุดิบจาก
แหล่ง ปีโตรเลียม ซึง่ ใช้แล้วหมดไป โดยการน�ำความหลาก
หลายทางชีวภาพของไทย มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทตี่ รงตาม
ความต้องการของตลาด โดยหนึง่ ในกิจกรรมภายใต้โครงการฯ
คือการสร้างการรับรูแ้ ละส่งเสริมการใช้งานผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สนับสนุนให้เกิดการใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพิ่มขึ้น สร้างความเข้าใจในการลดการ
เผา และสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุทางการเกษตร.

เศษวัสดุเหลือทิง้ จากการเก็บเกีย่ วอ้อยนัน้ คือ ใบอ้อย
และยอดอ้อย โดยอ้อย 1 ตันจากการเก็บเกี่ยวจะได้ใบอ้อย
และยอดอ้อยรวมกว่า 170 กิโลกรัม ดูที่ผ่านมาใบอ้อยและ
ยอดอ้อยถูกก�ำจัดโดยการเผาไหม้ ไม่ได้มีการน�ำไปต่อ
ยอด ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษด้านฝุน่ ละออง PM 2.5 จาก
มาตรการดังกล่าวท�ำให้ สอน. ได้เล็งเห็นการน�ำใบอ้อยและ
ยอดอ้อยมาพัฒนาต่อยอด เพื่อช่วยลดปริมาณการเผาไหม้
และเป็นการสนับสนุนในการน�ำใบอ้อยและยอดอ้อยไปพัฒนา
ต่อยอดเพือ่ เพิม่ มูลค่าได้ โดยการน�ำใบอ้อยและยอดอ้อยมา
พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ มีการผลิตอิฐทางเดิน
และเชื้อเพลิงจากยอดและใบอ้อย มาจัดแสดงและท�ำการ
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้ผทู้ สี่ นใจสามารถน�ำไปต่อยอดได้ รวม
ถึงได้แนะน�ำผลิตภัณฑ์ตน้ แบบอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ทำ� การพัฒนาภาย
ใต้โครงการ ไม่ว่าจะเป็นแก้วที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ที่
ผลิตจากน�้ำตาลสารสกัดโดยใช้เอทานอล และยาลดระดับ
คอเลสเตอรอลที่สกัดได้จากไขอ้อยมาจัดแสดงด้วย
นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อย
และน�้ำตาลทราย กล่าวว่า “ตามที่ สอน.ได้ปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายทัง้ ระบบ เพือ่ เป็นการยก
ระดับการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย
โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ซึ่ง
เน้น “ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย” ทัง้ พลาสติกชีวภาพ เคมีชวี ภาพ
และชีวเภสัชภัณฑ์ ควบคู่การด�ำเนินงานที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม ผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่าง
ครบวงจร” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้
ประกอบการในอุตสาหกรรมการแปรรูปอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย
และเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ออ้ ยและน�ำ้ ตาลทรายไปสู่
ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ ซึง่ สอดรับนโยบายภาครัฐทีต่ อ้ งการผลัก
ดันเศรษฐกิจชีวภาพและส่งเสริมให้ไทยก้าวเป็นศูนย์กลาง
www.sugar-asia.com
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ffice 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.

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,

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 bioindustrial 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: NonFood, 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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Bioenergy News
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.
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

โรงงานก๊าซชีวภาพแห่งหนึ่งในบราซิล แหล่งที่มา: bioenergy-news.com

บราซิลเตรียมเปิดตัวโรงงานก๊าซชีวภาพเชิงพาณิชย์
แห่งแรกของโลก

J

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

air Bolsonaro ประธานาธิบดีของบราซิล
ได้จัดตั้งโรงงานก๊าซชีวภาพเชิงพาณิชย์
แห่งแรกของโลกขึ้นในเมือง Guariba ของ
รัฐเซาเปาลู โดยโรงงานแห่งนี้จะใช้เชื้อเพลิง
จากผลิตผลพลอยได้จากการกลั่นเอทานอล
จากอ้อย รองรับก�ำลังการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 21
เมกะวัตต์ และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้
เป็นจ�ำนวน 138,000 เมกะวัตต์ชวั่ โมงต่อปีแก่
บ้านเรือน 62,000 หลัง ก๊าซชีวภาพจะถูกน�ำ
มาใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพือ่ ป้อนเข้าสูร่ ะบบ
ของการไฟฟ้าผ่านโครงข่ายการผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายศูนย์ โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นของ
บริษทั Raizen ทีไ่ ด้รบั เงินลงทุนร่วมจากบริษทั
Cosan ของบราซิลและบริษัท Shell สัญชาติ
ดัตช์และอังกฤษ

ประธานาธิบดีของบราซิลได้ให้แถลงข่าวเกี่ยวกับ
การมอบเงินส่งเสริมธุรกิจด้านเกษตรกรรมของบราซิล
และโรงงานก๊าซชีวภาพแห่งนี้ที่จะผลิตก๊าซชีวภาพจากเชื้อ
เพลิงเหลือใช้หลังกระบวนการการกลั่นเอทานอลจากอ้อย
โดยกล่าวว่า “ก๊าซชีวภาพและไบโอมีเทนสามารถน�ำไปใช้
ในการผลิตไฟฟ้าและน�ำมาใช้ทดแทนน�้ำมันดีเซลในรถบัส
รถบรรทุก และเครื่องจักรทางการเกษตรได้ นอกจากนี้ไบ
โอมีเทนยังสามารถอัดบรรจุลงในท่อส่งก๊าซเพื่อใช้เป็นก๊าซ
ธรรมชาติได้อีกด้วย”
Bento Albuquerque รัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่
และพลังงานของบราซิลระบุว่า โรงงานก๊าซชีวภาพแห่งนี้
ตั้งอยู่ท่ีเมืองเทศบาลเมืองกัวริบาของรัฐเซาเปาลู มีก�ำลัง
การผลิตไฟฟ้า 138,000 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี สามารถ
จ่ายไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนในพื้นที่ได้ถึง 62,000 หลัง โดย
มีการน�ำเสนอว่าโรงงานก๊าซชีวภาพแห่งใหม่นถี้ อื เป็นโรงงาน
เชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกที่ได้น�ำกากตะกอนหม้อกรอง
และผลิตผลพลอยได้ของการกลั่นเอทานอลจากอ้อยมาใช้
เป็นเชือ้ เพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า มีการคาดการณ์วา่ ภายในปี
พ.ศ. 2573 นั้น ผลิตผลจากอ้อยจะถูกน�ำมาใช้ในสัดส่วน
19% ของแหล่งผลิตพลังงานทั้งหมดของบราซิล ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากสัดส่วนเดิมคือ 17% ในปัจจุบัน
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา บราซิลเปิดศักราชปีนี้ด้วย
การมีโรงงานก๊าซชีวภาพกว่า 400 แห่งในประเทศ ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นเป็นจ�ำนวน 40% จากปีที่แล้ว สมาคมก๊าซชีวภาพแห่ง
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บราซิล (ABiogás) เชื่อมั่นว่า นี่เป็นปีแห่งความส�ำเร็จของ
อุตสาหกรรมพลังงานก๊าซชีวภาพในประเทศที่สะท้อนจาก
การขยายตัวของโรงงานเป็นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ยังมีโครงการ
ขนาดใหญ่ทกี่ ำ� ลังด�ำเนินการซึง่ มีเม็ดเงินลงทุนคิดเป็นมูลค่า
ราว 700 ล้านเรียลบราซิล ประกอบกับการมีนโยบายที่ส่ง
เสริมก๊าซชีวภาพอีกด้วย
Alessandro Gardemann ประธานของสมาคมก๊าซชีวภาพ
แห่งบราซิล ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า RenovaBio (นโยบาย
แห่งชาติวา่ ด้วยเชือ้ เพลิงชีวภาพ) ทีป่ ระกาศให้มกี ารจ�ำหน่าย
ใบรับรองการใช้พลังงานที่ไม่ท�ำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์
(CBIOs) จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมก๊าซชีวภาพ
โดยได้อธิบายไว้ว่า “ไบโอมีเทน (ก๊าซชีวภาพที่น�ำไปใช้เป็น
เชือ้ เพลิง) มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปริมาณการปล่อย
สารคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
สะอาดหรือการกลั่นเอทานอลได้”
ข้อมูลจากองค์กรวิจยั ด้านพลังงาน (EPE) ทีเ่ ผยแพร่
ในงานอภิปรายเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพครั้งล่าสุดนั้น ได้แสดง
ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมพลังงานที่ใช้น�้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงนั้น
มีศักยภาพสูงสุดในการช่วยให้การใช้ก๊าซธรรมชาติขยาย
ตัวได้ นับเป็นศักยภาพที่มากกว่าเป็นสามเท่าเมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมการเกษตร และมากกว่าเป็นแปดเท่าเมือ่ เทียบ
กับอุตสาหกรรมสุขอนามัย แม้ว่าอุตสาหกรรมสุขอนามัย
จะครองสัดส่วนการการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไว้ถึง
70% ก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นแนวโน้มที่ดีส�ำหรับปีนี้
เมื่อมีการเริ่มจ�ำหน่ายใบรับรองการใช้พลังงานที่ไม่ท�ำให้
เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และนโยบายด้านก๊าซชีวภาพประสบ
ความส�ำเร็จก็น่าจะท�ำให้เราได้เห็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น
สองเท่าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 โดยคาดว่าภายในปี
พ.ศ. 2573 จะมีเม็ดเงินลงทุนคิดเป็นมูลค่าราว 50 พัน
ล้านเรียลบราซิล.

B

razil’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

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.

www.sugar-asia.com

Research News
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 semisynthetic squalene-based adjuvants at
scale with lower cost sugarcane-derived
squalene.
“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

ค้นพบเทคโนโลยีแพลตฟอร์มวัคซีนจาก
สารสควาลีนในต้นอ้อย

บ

Discover of Vaccine Platform Technology With
Sugarcane-Derived Squalene

ริษทั Amyris ผูน้ ำ� ด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ
สังเคราะห์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ซึง่ มีผลิตภัณฑ์รวมอยูใ่ นตลาดสินค้าสุขภาพและ
ความงาม ได้ประกาศลงนามร่วมกับสถาบันวิจยั
ด้านโรคติดต่อ (IDRI) ในเอกสารข้อผูกพันเกีย่ ว
กับการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีวคั ซีนจากกรด
ไรโบบิวคลีอิค (RNA) เพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัส
โควิด-19 โปรแกรมนีร้ วมผูเ้ ชีย่ วชาญของสถาบัน
IDRI เพือ่ ต่อสูก้ บั โรคติดเชือ้ ต่างๆ ด้วยการใช้
เทคโนโลยีพนื้ ฐานจากกระบวนการทางชีวเคมี
ที่บริษัท Amyris ด�ำเนินการ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างสารสควาลีนกึง่ สังเคราะห์ในระดับที่
สามารถสกัดได้จากอ้อยโดยใช้ต้นทุนต�่ำ
ดร. โครีย์ แคสเปอร์ ผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน
IDRI แถลงว่า การรวมเทคโนโลยีพนื้ ฐานดังกล่าวของสถาบัน
เข้ากับสารที่มีการเสริมขึ้นอย่างยั่งยืนจาก Amyris นั้นมี
ศักยภาพทีจ่ ะน�ำไปสูแ่ นวทางการผลิตวัคซีนต่อต้านเชือ้ ไวรัส
โควิด 19 และยังมีบทบาทส�ำคัญในการผลิตวัคซีนประเภท
อื่นเพื่อช่วยลดการระบาดของโรคต่างๆ ในอนาคตอีกด้วย
หากปราศจากสารเสริมเหล่านี้ วัคซีนจะไม่มีประสิทธิภาพ
และการขาดแคลนแหล่งของสารเสริมดังกล่าวที่ได้จากปลา
ฉลามในขณะนี้ ซึง่ อาจก่อผลร้ายได้ในอนาคต สิง่ นีค้ อื ความ
ส�ำคัญอันยิง่ ยวดของความร่วมมือระหว่างสถาบัน IDRI กับ
บริษัท Amyris นี้
ดร. จอห์น เมโล ประธานและผู้บริหารระดับสูงของ
Amyris กล่าวว่า ทางบริษทั มีความยินดีรว่ มท�ำงานกับสถาบัน
IDRI ในการต่อสู้เชื้อไวรัสโควิด 19 และส่งต่อเทคโนโลยี
ส�ำหรับการผลิตวัคซีน เพราะทางบริษัทเชื่อว่าชีววิทยา
สังเคราะห์สามารถมีบทบาทส�ำคัญในการปรับขนาดวัคซีน
และการบ�ำบัดที่ตอบสนองวิกฤตสุขภาพโลก การท�ำให้สาร
เคมีที่หายากที่สุดในโลกพร้อมใช้งานและราคาไม่แพง เป็น
จุดประสงค์ของบริษทั นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ ในปี 2546 ไม่นานหลัง
จากนั้น ทางบริษัทได้ร่วมมือกับมูลนิธิบิลล์และเมลินด้า
เกทส์ เพื่อสร้างแหล่งทางเลือกอื่นโดยใช้การหมักสารอาร์
ตีมิซินินเพื่อรักษาโรคมาลาเรีย ที่องค์การอนามัยโลกยังคง
แนะน�ำให้ใช้ได้อยู่ในปัจจุบัน
www.sugar-asia.com

ขณะนี้ หลายองค์กรก�ำลังด�ำเนินการแก้ไขปัญหาวัคซีน
โควิด 19 โดยยังคงได้ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน ผู้เชี่ยวชาญของ
สถาบัน IDRI ด้านวัคซีนซึ่งท�ำงานร่วมกับพื้นฐานชีววิทยา
สังเคราะห์ของ Amyris น�ำเสนอโอกาสทีเ่ ป็นไปได้ในการผลิต
วัคซีนต้านเชือ้ โควิด 19 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ โดยบริษทั
มุ่งเน้นไปที่แนวทางแก้ไขปัญหารุ่นที่สองที่มีประสิทธิภาพ
ดีกว่าและสามารถส่งมอบต้นแบบผลลัพธ์ที่ยั่งยืนส�ำหรับ
วัคซีนเพื่อรับมือกับการระบาดในอนาคต และคาดว่าจะมี
การจัดหาวัคซีนเสริมในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกภายในสิ้น
ปีนี้ หากการทดลองประสบความส�ำเร็จอาจมีวคั ซีนต้นแบบ
ที่ใช้ได้ในปีหน้า
มีการคาดการณ์ว่าวัคซีนต้นแบบจะเปี่ยมด้วยข้อดี
ที่ชัดเจนและแตกต่างจากวัคซีนจากกรดไรบูนูเคลอิคชนิด
อื่นๆ ที่ยังมีการพัฒนาอยู่ในขณะนี้และจะได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้วยสารเสริมที่ Amyris ผลิตขึน้ ดังนัน้ บริษทั ฯ
และสถาบัน IDRI คาดว่าจะด�ำเนินการตามข้อตกลงซึ่งจะ
มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการที่เสนอหลัง
จากนั้น ในระหว่างนี้ การพัฒนาวัคซีนจะด�ำเนินต่อไปเพื่อ
ให้แน่ใจว่าจะมีเวลาเหลือพอออกสู่ตลาดแต่เนิ่นๆ.

A

myris, 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)

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.
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ณะนักวิจยั ของศูนย์วจิ ยั พลังงานและวัตถุ
แห่งบราซิล (CNPEM) ได้ท�ำการวิจัย
เกี่ยวกับการตัดต่อพันธุกรรมให้เชื้อราผลิต
Enzyme Cocktail ที่มีฤทธิ์ในการย่อยสลาย
คาร์โบไฮเดรตในกากชีวมวลต่างๆ เช่นซาก
อ้อย (ส่วนยอดและใบอ้อย) รวมถึงชานอ้อยให้
กลายเป็นน�ำ้ ตาลส�ำหรับหมัก ซึง่ จะมีคณ
ุ สมบัติ
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมส�ำหรับการน�ำไป
แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ ท�ำให้การพัฒนา
เอนไซม์ชนิดนี้ให้ต้นทุนไม่แพงถือเป็นหนึ่งใน
โจทย์ปัญหาส�ำคัญของการผลิตเอทานอลรุ่น
ที่สอง (Second-generation ethanol)

ในระยะเวลาเพียงสองปีครึ่ง” กระบวนการทางชีวภาพที่ได้
รับการพัฒนาโดยคณะนักวิจัยสามารถผลิตเอนไซม์ได้ใน
ปริมาณ 80 กรัมต่อลิตร ซึ่งถือว่าเป็นเอนไซม์ที่มีความ
เข้มข้นมากที่สุดในเชื้อราสายพันธุ์ไตรโคเดอร์มา รีสิอี ที่
ได้จากวัตถุดบิ ราคาถูกซึง่ มีนำ�้ ตาลเป็นสารประกอบ ปริมาณ
ความเข้มข้นของเอนไซม์ดงั กล่าวมีปริมาณมากเป็นสองเท่า
เมื่อเทียบกับในรายงานวิทยาศาสตร์ด้านเชือ้ รา (ซึ่งมีความ
เข้มข้นอยู่ที่ 37 กรัมต่อลิตร)
Murakami กล่าวเสริมว่า “ความน่าสนใจของงานวิจยั นี้
คือเราไม่ได้แค่ทำ� การทดลองอยูเ่ ฉพาะในห้องปฏิบตั กิ าร แต่
เราน�ำกระบวนการทางชีวภาพนีไ้ ปทดสอบในขัน้ ตอนการผลิต
ทางอุตสาหกรรมจริง และได้ผลิตตัวอย่างจ�ำนวนมากส�ำหรับ
การน�ำร่องทดสอบในโรงงานแห่งหนึง่ เพือ่ ประเมินผลส�ำหรับ
การน�ำไปใช้ในเชิงธุรกิจ แม้วา่ วิธกี ารผลิต Enzyme Cocktail
นี้จะได้รับการออกแบบมาส�ำหรับใช้ผลิตเอทานอลจากจาก

Trichoderma reesei fungus RUT-C30 strain, which was engineered
to produce high-yield enzymes. Credit: LNBR-CNPEM

“Enzyme Cocktail” สูตรใหม่ สู่การพั ฒนาน�้ำตาล
ส�ำหรับหมักเพื่ อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
New “Enzyme Cocktail” to Fermentable Sugar Powers
Biofuel Production
เชือ้ เพลิงชีวภาพรุน่ ทีส่ อง เป็นเชือ้ เพลิงทีผ่ ลิตมาจากชีว
มวลหลายประเภทที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ขยะเหลือทิ้งจากการ
ท�ำเกษตรกรรม เศษไม้ และน�ำ้ มันพืชทีใ่ ช้แล้ว กระบวนการ
ของคณะนักวิจัยถือเป็นแนวทางในการน�ำซากอ้อยมาผลิต
เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพได้อย่างเหมาะสม เพราะในแต่ละปี
อ้อยในประเทศบราซิลจ�ำนวนราว 633 ล้านตันจะถูกน�ำไป
แปรรูปหลังจากเก็บเกีย่ ว และจะมีซากอ้อย (กากอ้อยแห้ง)
จ�ำนวน 70 ล้านตันที่กลายเป็นขยะไร้ประโยชน์แต่ในความ
เป็นจริงแล้วสามารถน�ำไปผลิตเป็นเชือ้ เพลิงเอทานอลได้
เชื้อราไตรโคเดอร์มา รีสิอี ถือเป็นหนึ่งในเชื้อราที่
ผลิตเอนไซม์ซึ่งมีคุณสมบัติย่อยสลายผนังเซลล์ของพืชได้
มากที่สุด และเป็นเชื้อราที่มีการน�ำไปใช้อย่างแพร่หลาย
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ คณะนักวิจัยได้คิดค้น
วิธีการเพิ่มผลผลิต Enzyme Cocktail จากดังกล่าวด้วย
การทดลองดัดแปลงพันธุกรรมเป็นจ�ำนวน 6 วิธีกับเชื้อ
RUT-C30 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา รีสิอี
ที่หาได้ง่ายโดยทั่วไป ท�ำให้คณะนักวิจัยได้ยื่นจดสิทธิบัตร
ของกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรม และรายงานการวิจยั ลง
ในบทความทีเ่ ผยแพร่ผา่ นวารสารเทคโนโลยีชวี ภาพส�ำหรับ
เชื้อเพลิงชีวภาพ
Mario T. Murakami ผูอ้ ำ� นวยการแผนกวิทยาศาสตร์
ประจ�ำห้องปฏิบัติการสารชีวภาพหมุนเวียน ของศูนย์วิจัย
พลังงานและวัตถุแห่งบราซิล ให้สัมภาษณ์ไว้กับหน่วยงาน
Agência FAPESP ว่า “เราได้ดัดแปลงพันธุกรรมของเชื้อ
ราตามหลักวิชาการเพือ่ เพิม่ ผลผลิตเอนไซม์ออกมาให้ได้มาก
ทีส่ ดุ โดยเอนไซม์ชนิดนีไ้ ด้รบั ความสนใจอย่างมากในแวดวง
เทคโนโลยีชวี ภาพ การใช้วธิ ดี ดั แปลงยีนแบบ CRISPR/Cas9
ท�ำให้เราสามารถตัดแต่งกระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมเพือ่
ควบคุมลักษณะของยีนซึ่งสัมพันธ์กับเอนไซม์ และเป็นการ
ก�ำจัดน�ำ้ ย่อยโปรตีนทีไ่ ปขัดขวางการคงสภาพของเอนไซม์ อีก
ทัง้ ยังช่วยเพิม่ เอนไซม์สำ� คัญทีเ่ ชือ้ ราชนิดนีข้ าดไปได้อกี ด้วย
ท�ำให้เราสามารถควบคุมเชือ้ ราให้ผลิตเอนไซม์จากขยะทาง
เกษตรกรรมได้ในปริมาณมาก ซึ่งในบราซิลนั้นขยะเหล่านี้
ถือว่ามีราคาถูกและมีอยู่ในจ�ำนวนมหาศาล”
“หากใช้กระบวนการแบบเดิมๆ ก็จะต้องมีการค้นคว้า
วิจยั เป็นเวลาหลายสิบปีจงึ จะสามารถพัฒนาวิธกี ารผลิตเอนไซม์
รวมที่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ นอกจากนี้การผลิต
Enzyme Cocktail จะไม่สามารถส�ำเร็จได้จากการน�ำเชื้อ
ราตามท้องตลาดมาผ่านขั้นตอนการสังเคราะห์ทางชีวภาพ
เพียงอย่างเดียว เพราะว่าผู้ผลิตแต่ละรายล้วนใช้วิธีการที่
แตกต่างกันไปในการพัฒนาเชื้อราเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการ
กระตุน้ กระบวนการวิวฒ
ั นาการเพือ่ ปรับตัว การแพร่สารเคมี
เข้าไปในเชือ้ รา และการสร้างการกลายพันธุใ์ นระดับยีนเพือ่
คัดเลือกลักษณะทางพันธุกรรมทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ออกมา
แต่ในปัจจุบันเรามีเครือ่ งมือตัดแต่งยีนที่ลำ�้ สมัยอย่าง
CRISPR/Cas9 ท�ำให้เราสามารถพัฒนาวิธีการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการดัดแปลงตามหลักวิชาการ
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เซลลูโลสด้วยซากอ้อย แต่ก็สามารถน�ำไปใช้ย่อยสลายชีว
มวลประเภทอื่นๆ ได้ด้วย นอกจากนี้น�้ำตาลสูตรใหม่ที่ได้
จากเอนไซม์ยังสามารถน�ำไปใช้ผลิตสารชีวภาพหมุนเวียน
ชนิดอื่นๆ ได้เช่นพลาสติกและสารเคมีตัวกลางได้”

T

he 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 lowcost enzyme cocktails is one of the
main challenges in producing secondgeneration ethanol.
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

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 succeeded 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.
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