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ริษทั น�ำ้ ตาลมิตรผล จ�ำกัด สนับสนุนการ
ผลิตสินค้าเกษตรทีป่ ลอดภัยและเป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม โดยการควบคุมศัตรูพชื ไร่ออ้ ย
ด้วยชีววิธี ลดปริมาณศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่
ไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายและระบบนิเวศเกิด
ความสมดุล น�ำไปสูก่ ารจัดการศัตรูพชื ในไร่ออ้ ย
อย่างยั่งยืน การันตีโดยวิถีการท�ำเกษตรสมัย
ใหม่ “มิตรผล โมเดิรน์ ฟาร์ม” ทีไ่ ด้การรับรอง
มาตรฐานระดับโลกอย่าง Bonsucro พร้อมทัง้
จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึก
ความเข้าใจ เพือ่ การร่วมมือพัฒนาและส่งเสริม
การควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี

ตนเอง ปัจจุบนั มีศนู ย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน อ�ำเภอละ 2 แห่ง
ทุกจังหวัด รวม 1,764 ศูนย์ นอกจากนีย้ งั ได้รบั โอกาสในการ
แลกเปลีย่ นข้อมูล องค์ความรู้ ระหว่างบุคลากร และพัฒนา
องค์ความรูใ้ หม่ดา้ นการจัดการศัตรูออ้ ยกับภาคเอกชน
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษทั
และประธานกรรมการบริหาร กลุม่ มิตรผลกล่าวเพิม่ เติมว่า
กลุ่มมิตรผล มีวิสัยทัศน์ที่ให้ความส�ำคัญกับการขับเคลื่อน
นโยบายด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม ตั้งแต่การส่งเสริมให้
เกษตรกรชาวไร่อ้อยเปลี่ยนวิถีมาท�ำเกษตรสมัยใหม่แบบ
“มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ที่ได้การรับรองมาตราฐานระดับ
โลกอย่าง Bonsucro โดยเน้นการใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตร
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่มาช่วยเพิม่ ผลผลิต
ลดต้นทุน และอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ไม่สง่ เสริมการใช้สารเคมี
ในไร่อ้อย เช่น พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

the loss affects the overall economy of Thailand.
The DAP, which encourages agriculturalists to
use biological methods for pest control, already
set up the Center of Agricultural Technology
Promotion on Plant Protection (CATPPS) responsible for breeding and promoting natural
enemies. At present, the CATPPS is introducing
some of them, such as predators, parasites and
over 14 pathogens. For example, earwigs can be
used to control pests’ eggs and various pests
like plant louses and worms; lacewings will kill
plant louses; lac insects can kill pests’ eggs,
especially eggs of worms; metarhizium fungus
is used to control some kinds of worms found
in sugar cane.

มิตรผลหนุนใช้ชีววิธีคุมศัตรูพืชในไร่อ้อย
ดันการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน
Mitr Phol Encourages Biological Control in Cane Farms for
Safe & Sustainable Agricultural Products
เปลีย่ นมาใช้ชวี วิธใี นการควบคุมศัตรูพชื และรณรงค์สง่ เสริม
ให้ตัดอ้อยสดด้วยการใช้รถตัดอ้อย
นอกจากนี้ กลุม่ มิตรผล ยังมีแนวทางในการสนับสนุน
ชาวไร่อ้อยเสมอมา โดยเฉพาะช่องทางในการช่วยเหลือ
ชาวไร่ด้านเงินทุน และการน�ำดิจิทัล โซลูชันมาช่วยในการ
บริหารจัดการ ลดขั้นตอนต่าง ๆ ท�ำให้ชาวไร่ได้รับเงินส่ง
เสริมการปลูกอ้อยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อช่องทาง
ให้ชาวไร่สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตได้สะดวกมากยิ่ง
ขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม “ปลูกมิตร” โดยมีทีเอ็มบีได้มาเสริม
ความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยในการช�ำระเงิน ท�ำให้
การส่งเสริมเป็นไปอย่างครบวงจรให้ชาวไร่สามารถท�ำการ
เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษทั กลุม่ มิตรผล ได้ลง
นามบันทึกความเข้าใจกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมมือพัฒนาและ
ส่งเสริมการควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการ
เกษตร กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมศัตรูอ้อยโดย
ชีววิธี กับ บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด ณ โรงงานน�้ำตาล
มิตรผลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ว่าโรคและแมลง
ศัตรูอ้อยเป็นสาเหตุหลักให้ผลผลิตอ้อยลดลงเกิดความสูญ
เสียทางเศรษฐกิจทั้งต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยตรง ยังมี
ผลต่อเศรษฐกิจต่อภาพรวมของประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตรได้สง่ เสริมให้เกษตรกรควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี
มาโดยตลอด มีศนู ย์สง่ เสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขา
พืช (ศทอ.) ท�ำหน้าที่ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและส่งเสริม
การใช้ศตั รูธรรมชาติ ปัจจุบนั ด�ำเนินการ ทัง้ ตัวห�ำ้ ตัวเบียน
และเชื้อจุลินทรีย์ ได้กว่า 14 ชนิด เช่น แมลงหางหนีบ ใช้
ควบคุมไข่แมลงศัตรูพชื เพลีย้ อ่อนหนอนชนิดต่างๆ แมลงช้าง
ปีกใส ควบคุมเพลีย้ ชนิดต่าง ๆ แตนเบียนไข่ทริโคแกรมม่า
ใช้ควบคุมศัตรูพืชระยะไข่ เช่น ไข่หนอนกออ้อย ไข่หนอน
กระทูข้ า้ วโพด เชือ้ ราเมตาไรเซียม ใช้ควบคุมหนอนกออ้อย
หนอนด้วงหนวดยาวอ้อย เป็นต้น
เป้าหมายส�ำคัญในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมศัตรูออ้ ยโดยชีววิธี
กับ บริษทั น�ำ้ ตาลมิตรผล จ�ำกัด เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกษตรกรใช้ชวี วิธใี นการควบคุมศัตรูออ้ ยและได้แลกเปลีย่ น
ข้อมูลและองค์ความรูเ้ รือ่ งการควบคุมศัตรูออ้ ยซึง่ กันและกัน
ร่วมกันศึกษาและพัฒนาการใช้ชีวภัณฑ์ให้ควบคุมศัตรูอ้อย
ได้หลากหลายชนิด วางเป้าหมายให้เกษตรกรมีส่วนร่วมใน
การจัดการศัตรูพืช ผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนให้มคี วามรู้
สามารถผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ และจัดการศัตรูพชื ได้ดว้ ย
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itr Phol Group, Thailand’s leading
sugar manufacturer, is currently
supporting safe and environmentallyfriendly production of agricultural goods,
especially by biological methods for
pest control to reduce the number of
pests to the level in which damage will
not occur and ecosystems are balanced.
Doing so will result in sustainable pest
management in sugar cane farms.
Entitled, “Mitr Phol Modern Farm,” it
guaranteed new ways of agriculture
certified by the world standard of
Bonsucro. The company also signed
the Memorandum of Understanding
with the Department of Agricultural
Promotion for joint development and
promotion of biological pest control
in cane farms.
Mr. Khemkhaeng Yuttithamdamrong, the
director general of the Department of Agricultural Promotion, said after signing the MoU with
Mitr Phol’s sugar mill in Dan Chang sub-district,
Suphan Buri province, that sugar canes’ diseases
and pests were a major factor of decreased
amount of cane in Thailand which resulted in
economic loss to farm owners directly. Besides,

The major objective of the MoU aims to
promote and encourage farmers to employ natural
ways for pest control and knowledge sharing
and management on sugar cane pest control.
Under the MoU, the stakeholders can study and
improve biological products for cane pest control
and set a goal in which Thai farmers actively take
part in pest management. All activities will be
carried out by the center of pest management
located in local communities and served as a
hub on agricultural development and knowledge exchange. The center also breeds natural
enemies for pest control by itself. Currently, in
each district of all provinces, there are 2 centers
and a total of 1,764 of them throughout the
country. The centers also provide opportunities
in information and knowledge exchange among
personnel and create new knowledge on sugar
cane pests with private sectors.
Mr. Buntoeng Vongkusolkit, the Director
Vice Chairman of the Board of Executives to
Mitr Phol Group, added that the company had
a vision on mobilizing sustainability policy, especially agricultural sustainability. It encourages
sugar cane farm owners to employ the Mitr
Phol Modern Farm which emphasizes on use of
agricultural machines and modern technology
and management to increase products, reduce
capital costs and save the environment. No
chemical substances are permitted in cane
farms, particularly Paraquat, Glyphosate and
Chlorpyrifos, but biological methods is introduced for pest control and fresh cane cutting
by harvesters is promoted.
Mitr Phol has been supporting local sugar cane farmers in Thailand for a long time,
especially in terms of financial aid and digital
solution for management which simplifies a lot
of processes and facilitates farmers to receive
money to do sugar cane farming conveniently
and quickly. Farmers can access to production
factors faster via “Pluk Mitr” platform with TMB
to strengthen safety on payment. Doing so will
promote complete and effective sugar cane
farming among Thai farmers.

www.sugar-asia.com
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ลุม่ มิตรผล-เคทิส สองบริษทั ยักษ์ใหญ่แห่ง
วงการอ้อยและน�ำ้ ตาลไทย เข้าร่วมประชุม
สมัชชา “BCG (Bio-Circular-Green Economy)
: โมเดลเศรษฐกิจสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” ลงนาม
ความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG โมเดล) เพื่อรณรงค์
ให้ชาวไร่เพาะปลูกอ้อยสู่ความยั่งยืน โดยการ
ตัดอ้อยสด การจัดการแมลงศัตรูพชื โดยชีววิถี
รวมไปถึงการสนับสนุนรถตัดอ้อย สร้างความ
มัน่ คงและความยัง่ ยืนให้กบั ชาวไร่ออ้ ย ต่อยอด
ศักยภาพสินค้าเกษตรจากอ้อยให้มีมูลค่าเพิ่ม
สูงสุดด้วยนวัตกรรมต่างๆ

สองบริษัทน�้ำตาลไทยยักษ์ใหญ่ หนุนโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ BCG หนุนอุตฯ อ้อยและน�้ำตาล
ไทยสู่ความยั่งยืน
2 Big Sugar Companies to Support New Economic Model
BCG & Sustainable Cane & Sugar Industries
คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท ใน
ฐานะหัวหน้าคณะนวัตกรรมเกษตรอาหารและพลังงาน ได้
ร่วมเสวนาในช่วง “สานพลังเพือ่ การขับเคลือ่ น BCG สูก่ าร
ปฏิบัติ” ภายใต้หัวข้อ “ต่อยอดสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูงด้วยนวัตกรรม” โดยมี 3 โครงการน�ำร่องด้วย
นวัตกรรมต่อยอดคุณค่าจากอ้อยที่กลุ่มมิตรผลได้ร่วมขับ
เคลื่อนในครั้งนี้ ได้แก่ 1.โครงการแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ที่
จังหวัดชัยภูมิ และสุพรรณบุรี 2.โครงการนวัตกรรมจาก
ยีสต์: สารสกัดจากยีสต์ เบต้า-กลูแคน ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ และ
อ�ำนาจเจริญ 3.โครงการนวัตกรรมอาหารสุขภาพพรีไบโอติกส์ :
ฟรุกโตโอลิโกแซกคาไรด์ (FOS) ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
คาดว่าการขับเคลื่อน 3 โครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วย
กระตุน้ เศรษฐกิจจากฐานรากสูค่ วามยัง่ ยืนอย่างแท้จริง โดย
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
กลุม่ KTIS ก็เป็นหนึง่ ในองค์กรทีเ่ ข้าร่วมโมเดลเศรษฐกิจ
ใหม่ BCG โดยนายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล
ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้น�ำ
ในอุตสาหกรรมน�้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร
เปิดเผยว่า “กลุม่ เคทิสเรามีนโยบายในการอยูร่ ว่ มกับชุมชน
อย่างยัง่ ยืน ซึง่ ตรงกับโมเดล BCG เพราะเราต้องสร้างความ
มั่นคงทางรายได้และอาชีพให้แก่เกษตรกรและแรงงานใน
พื้นที่ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ (B) ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตผลทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน
(C) โดยกระบวนการผลิตของกลุ่มเคทิสเป็น Zero Waste
Factory คือการน�ำสิ่งเหลือใช้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับมา
ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด และเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (G) คือ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ชาวไร่ลดการใช้
สารเคมี ส่งเสริมให้ใช้ชวี วิถใี นการจัดการแมลงศัตรูพชื รวม
ถึงการรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวไร่ตัดอ้อยสด เช่น ให้สิทธิใน
การน�ำอ้อยสดเข้าหีบก่อน การจัดหาเงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ ให้แก่
ชาวไร่เพื่อซื้อรถตัดอ้อย ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการตัด
อ้อยสด และการใช้รถตัดอ้อยของโรงงานเองเข้าไปบริการ
ชาวไร่” นายณัฎฐปัญญ์กล่าว
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS กล่าวว่า
โครงการหนึ่งที่ด�ำเนินตามนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพคือ
โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ซึ่งด�ำเนินการโดย
บริษทั จีจซี ี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จ�ำกัด (GKBI) บริษทั
ร่วมทุนในสัดส่วน 50 ต่อ 50 ระหว่าง บริษัท เคทิส ไบโอ
เอทานอล จ�ำกัด (KTBE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ KTIS ถือ
หุ้น 100% กับบริษัท จีจีซี เคมิคอล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ในกลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) โดย
www.sugar-asia.com

โครงการนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคระบาดโควิด-19
ท�ำให้การน�ำเข้าและติดตั้งเครื่องจักรล่าช้ากว่าก�ำหนดเดิม
อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะด�ำเนินการได้ทันฤดูการหีบอ้อยปี
64/65 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564.

T

wo leading cane and sugar companies
of Thailand, Mitr Phol Group and
KTIS, attended the Bio-Circular-Green
Economy (BCG): Economic Model
towards Sustainable Development
assembly and signed an agreement for
the project on mobilizing development
of bioeconomy, renewable economy
and BCG models. The agreement aims
to campaign sugar cane farm owners on
sustainable farming, namely fresh cane
cutting, use of biodegradable pesticides
as well as sugar cane harvesters.
Doing so will stabilize profession of the
farm owners and upgrade cane-based
products by using various innovations
to add their values.
Mr. Isara Vongkusolkit, the company chairman
and head of the group on agricultural innovations
for food and energy, also participated in the
assembly, particularly the session, “Empowering
for Mobilizing BCG to Practicality” under the topic,
“Upgrading Agricultural Products to High Value
Ones with Innovation”. 3 projects highighted
were 1. Purified alcohol project in Chaiyaphum
and Suphan Buri provinces, 2. Yeast innovation:
beta-glucan yeast extract in Chaiyaphum and
Amnart Charoen and 3. Pre-biotic healthy food
innovations: Fructo Oligosaccharides in Suphan
Buri. They were expected to boost local economy
from the grass-root level towards real sustainability
without leaving anyone behind.

The KTIS was also another company joining
the BCG model. Mr. Natthapan Siriviriyakul, the
vice president of Kaset Thai International Sugar
Corporation Public Company Limited or KTIS,
the leader of sugar and integrated industries,
said that one of the company’s policy was living
sustainably with local communities, which
corresponded to the BCG model, because the
KTIS had to stabilize income and profession
of agriculturalists and local labors according
to bioeconomy. Such economy will add values
for agricultural products as well as serving as
renewable economy. The KTIS is now employing
the zero-waste factory model for its production
lines; that is, reusing various products. Also, the
economy is considered the green one because it
is environmentally friendly, encouraging farmers
to reduce chemical substances and promoting
non-toxic lifestyles for pest management. Besides,
fresh cane cutting is promoted among farmers
as cane harvested in this way will be the first
one for extraction. Also, farmers are entitled to
low interest loans for purchasing sugar cane
harvesters, which are crucial in fresh cane cutting,
apart from using the company’s harvesters to
pick up products right in their farm. All of the
activities define the abbreviated BCG.
Mr. Natthapan added that a project
under the bioeconomic policy was the Nakhon
Sawan Biocomplex, supervised by GGC KTIS
Bioindustrial Co. Ltd., the KTIS’ joint venture.
This project has 50-50 proportion between the
GGC and the KTIS Bioethanol Co. Ltd., 100%
shares of which are held by the KTIS along with
the GGC Chemical Co. Ltd. The GGC belongs
to the group under the Global Green Chemical
Public Company Limited. Although the project
was affected by the Covid-19, particularly
delayed import and installment of a machine, it
is expected to complete by the cane extraction
period in 2021/2022, especially in the fourth
quarter of 2021.
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ริษัท MSM Malaysia Holdings Bhd ผู้
ผลิตน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ชั้นน�ำของ
มาเลเซีย ที่มีก�ำลังการผลิตน�้ำตาลทรายขาว
บริสุทธิ์สูงถึง 2.25 ล้านตันต่อปี มีเป้าหมาย
เป็นผู้ผลิตน�้ำเชื่อมรายใหญ่สุดในเอเชีย โดย
กลุ่มบริษัทตั้งเป้าท�ำการตลาดผลิตภัณฑ์น�้ำ
เชือ่ มนอกเหนือจากภูมภิ าคอาเซียนและเอเชีย
ไปยังตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และ
คาดการณ์วา่ ความต้องการผลิตภัณฑ์นำ�้ เชือ่ ม
ทั่วโลกจะสูงกว่า 50,000 ตันในปีนี้ สามารถ
สร้างรายได้หลักเป็นจ�ำนวนเงินถึง 100 ล้าน
ริงกิตส�ำหรับงบการเงินประจ�ำปี พ.ศ.2563

ปัจจุบนั และพยายามเพิม่ ปริมาณการส่งออก “ความต้องการ
จากตลาดในประเทศนัน้ ไม่สงู มากนัก โดยอยูท่ รี่ ะหว่าง 1.5
ล้านตันและ 1.6 ล้านตันต่อปี และเราก�ำลังแข่งขันกับผูเ้ ล่น
รายอื่นๆอีก เช่น กลุ่มเทรดวินด์ส (Tradewinds)
บริษัท MSM Malaysia มีก�ำลังการผลิตส่วนเกินเพื่อ
ใช้ผลิตส่งออกไปยังตลาดใหม่ เช่น จีน ไต้หวัน เวียดนาม
สิงคโปร์ และฟิลปิ ปินส์ Khairil กล่าวว่า การผลิตน�ำ้ เชือ่ มยัง
ไม่สามารถเทียบได้กบั น�ำ้ ตาลทราย แต่ผลิตภัณฑ์นำ�้ เชือ่ มมี
แนวโน้มที่ “ค่อนข้างสดใส” เนือ่ งจากผูซ้ อื้ เปลีย่ นมาบริโภค
ผลิตภัณฑ์นมี้ ากขึน้ “เราต้องการขยายธุรกิจนี้ และเป้าหมาย
ของเราคือการเป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ เชื่อมรายใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย ถึง
จะมีอุปสรรคบ้าง แต่เราเห็นระดับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น เพราะ
เป็นการเริม่ ต้นส่งออกผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ เราจึงต้องรักษาเป้า
หมายผลิตภัณฑ์ของเราในปีนี้ และคาดว่าผลิตภัณฑ์นำ�้ เชือ่ ม
จะผลิตประมาน 50,000 ตันในปลายปีนี้.

collaborations with food and beverage (F&B)
players and downstream product development
such as flavoured syrup and condensed milk. On
prospects, Khairil said the industry had indicated
a deficit of 5-6 million tonnes for 2020, but this
has been reduced to 500,000 tonnes. This is
due to global developments such as the trade
crisis between the US and China, as well as the
oil price crash which saw the world’s largest raw
sugar supplier, Brazil diverting its production from
ethanol to sugar as well as the closure of the
F&B sector due to the Covid-19 pandemic.
However, Khairil noted that there has been
some positive demand on a daily basis with
the entry into the recovery movement control

มาเลเซียตั้งเป้าเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
น�้ำเชื่อมรายใหญ่สุดในเอเชีย
Malaysia Aims to Become Largest Liquid Sugar
Provider in Asia

“นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีเ่ ราผลิตน�ำ้ ตาลชนิดนี้ วิศวกรของเรา
ได้ดำ� เนินการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์นเี้ มือ่ ปีทแี่ ล้ว และเริม่
ท�ำการส่งออกไปแล้วประมาณ 300 ตูค้ อนเทนเนอร์ตอ่ เดือน
ตั้งแต่ต้นปี จากโรงงานที่รัฐยะโฮร์โดยเร่งอัตราการใช้ก�ำลัง
การผลิตระดับสูงสุดที่ 34% และในปีนเี้ ราตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะ
เพิม่ ก�ำลังการผลิตจนถึงจุดคุม้ ทุนที่ 48-50%” Datuk Khairil
Anuar Aziz ประธานกรรมการบริหาร กล่าวกับสื่อในงาน
แถลงข่าวเสมือนจริง หลังเสร็จสิ้นการประชุมสามัญประจ�ำ
ปีของกลุ่มบริษัท เขาเปิดเผยว่าน�้ำเชื่อมที่ผลิตในโรงงานที่
รัฐยะโฮร์ ได้รับการตอบรับอย่างกระตือรือร้นอย่างมากใน
ช่วงห้าเดือนที่ผ่านมา
“บริษัท MSM Malaysia รับการประกันการส่งออก
ผลิตภัณฑ์นำ�้ เชือ่ มจ�ำนวน 200,000 ตัน ไปถึงสิน้ ปีนี้ มีขอ้ มูล
ว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ทางบริษัทได้ส่งออกน�้ำตาลทราย
ขาวบริสทุ ธิ์ น�ำ้ เชือ่ ม และไซรัปอย่างดีไปกว่า73,000 ตัน มี
รายได้ประมาณ 157 ล้านริงกิต เรามุง่ เป้าในการเพิม่ ยอดขาย
และการส่งออกผลิตภัณฑ์ให้มากถึงประมาณ 350,000 ตัน
ในปีงบประมาณปีนี้ ซึง่ คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ให้ประมาน
600 ล้านริงกิต” เขากล่าวว่ากลุ่มต้องการขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์น�้ำเชื่อมไปยังตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
นอกเหนือจากภูมิภาคเอเชีย
นอกจากนี้ ทางบริษัทก�ำลังพิจารณาความเป็นไปได้
ในการร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายทาง เช่น น�้ำเชื่อมและนม
ข้นหวาน เขากล่าวว่า อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลมีการขาดดุล 5-6
ล้านตันในปีพ.ศ.2563 แต่ก็ได้ลดลงเป็น 500,000 ตัน ซึ่ง
เป็นผลลัพธ์มาจากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก เช่น วิกฤต
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน เช่นเดียวกับวิกฤติราคา
น�ำ้ มันซึง่ ท�ำให้ บราซิล ผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลทรายดิบทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ใน
โลก ได้เบนการผลิตจากเอทานอลไปเป็นน�้ำตาล รวมไป
ถึงการปิดตัวลงของภาคอาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากการ
ระบาดใหญ่ Covid-19
อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่า ยังคงมีความ
ต้องการยังคงเป็นไปในทิศทางบวก เมือ่ มาเลเซียเข้าสูม่ าตรการ
ควบคุมการสัญจรในระยะฟื้นฟู (Recovery Movement
Control Order - RMCO) ท�ำให้อุปสงค์ภายในประเทศเพิ่ม
ขึ้นเป็น2,500-2,700 ตันต่อวัน “เส้นกราฟได้พุ่งขึ้น ตอนนี้
ธุรกิจต่างๆ ทีม่ บี ทบาทในอุตสาหกรรม ธุรกิจอาหารและเครือ่ ง
ดืม่ เริม่ กลับมาเปิด ท�ำให้ความต้องการน�ำ้ ตาลในประเทศเพิม่
ขึ้น การสร้างความมั่นคงจากรัฐปะลิสและรัฐยะโฮร์จะช่วย
ลดความเสีย่ งของโซ่อปุ ทานอย่างมีนยั ส�ำคัญ และลดต้นทุน
การด�ำเนินงานและการผลิต” Khairil กล่าว
ปัจจุบนั โรงงานทีร่ ฐั ยะโฮร์ของบริษทั MSM Malaysia
ได้ใช้อตั ราก�ำลังการผลิตที่ 34% แต่มกี ารวางแผนทีจ่ ะเพิม่
อัตราขึ้นมาเป็น 48% จนถึง 50% ในปีนี้ Khairil กล่าวว่า
การรวมบริษัทเข้าด้วยกัน จะช่วยลดการผลิตส่วนเกินใน
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SM Malaysia Holdings Bhd, the
Malaysia’s leading refined sugar
producer with production capacity is
up to 2.25 million tonnes of refined
sugar per annum, aims to become the
largest liquid sugar provider in Asia. The
group targets to market liquid sugar
beyond Asean, and Asia in general,
to the Middle East and North Africa
(MENA) as well as expects global
demand for its liquid sugar product
to exceed 50,000 tonnes this year
and contribute RM100 million to its
top line for its financial year 2020.
“This is the first time we are producing this
type of sugar. Our engineers developed this
product last year and we have started exporting
it and have managed to deliver about 300
containers monthly since the beginning of the
year. The Johor plant has already hit its highest
utilisation rate of 34% and this year we aim to
ramp up production to the breakeven point of
48-50%” CEO Datuk Khairil Anuar Aziz told the
media at a virtual press conference after the
group’s annual general meeting. He disclosed that
the liquid sugar produced in the Johor plant
has received encouraging response in the last
five months.
“MSM has secured 200,000 tonnes of sugar
product exports until end of this year. As at May
2020, MSM has exported more than 73,000
tonnes of refined, liquid sugar and fine syrup,
with an estimated revenue of RM157 million. We
are targeting to increase sales penetration and
boost our exports up to approximately 350,000
tonnes of sugar products for FY2020. This is
expected to contribute close to RM600 million
in revenue to the group,” he added. The group
is looking to expand its markets for the liquid
sugar product to the Middle East and North
Africa (MENA) beyond the Asian region.
The group is also considering possible

order (RMCO) phase, as domestic demand has
increased to 2,500-2,700 tonnes a day. “The
graph has gone up. Now that the businesses,
industry players and F&B businesses have started
to open, the demand for sugar in our country
has increased. the consolidation of operations
from Perlis to Johor will reduce the risk of supply
disruptions significantly and reduce operational
and refining costs”, Khairil said
At present, MSM’s Johor plant is operating
at a utilisation rate of 34%, but the group is
planning to ramp up the rate to 48% to 50%
this year. Khairil said the consolidation of its
operation could help ease the group’s current
surplus in production, coupled with its effort
to boost export volume. “Demand from the
domestic market is not that big, between 1.5
million tonnes and 1.6 million tonnes per year,
and we are competing with other players such
as the Tradewinds group

MSM-Malaysia-Holdings
MSM has excess production capacity which
it plans to utilise to capture new markets such
as China, Taiwan, Vietnam, Singapore and the
Philippines. Khairil noted that while production
of liquid sugar is still incomparable to crystal
sugar, liquid sugar has a “promising future” as
industrial buyers seem to be switching to this
product. “We want to grow this business and our
aim is to be the largest liquid sugar provider in
Asia. It will be tough, but we have seen increasing
demand. We just started [this newly-launched
export product], so we are quite conservative
(on our target) this year,” Khairil said. MSM is
looking at a liquid sugar production of about
50,000 tonnes by year end.

www.sugar-asia.com

Regional News
รับความช่วยเหลือทางการเงิน
ญีปุเป็่ ่นนจะได้
จ�ำนวน 800 ล้านเยน หรือ 377 ล้าน

เปโซฟิลิปปินส์ เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยชาว
ฟิลิปปินส์จ�ำนวน 84,000 คน ที่ได้รับผล
กระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา เนื่อง
จากความช่วยเหลือนี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงหุ้น
ส่วนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์-ญี่ปุ่นหรือ (PJEPA)
ทั้งนี้ องค์กรบริหารจัดการน�้ำตาล (Sugar
Regulatory Administration: SRA) ได้เตรียม
แจกจ่ายเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการ
เกษตรให้แก่ผู้ปลูกน�้ำตาลและเกษตรกร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เทโอโดโร แอล ลอคซิน จูเนียร์ และเอกอัครราชทูตของ
ญี่ปุ่น โคจิ ฮาเนดะ ลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกทางการ

ภายใต้การอนุมัตินี้ ค่าบริการส�ำหรับตัวแทนจัดซื้อ
ของญี่ปุ่นจะถูกหักออกจากจ�ำนวนเงินช่วยเหลือ ขณะที่
องค์กร SRA จะรับภาระด้านภาษีทันทีที่เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ทางการเกษตรมาถึงด่านศุลกากร เซราฟิกากล่าว
ว่า วัตถุประสงค์หลักของการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า
ของญีป่ นุ่ เป็นไปเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
อุตสาหกรรมอ้อยของฟิลิปปินส์ โครงการนี้มีต้นก�ำเนิดมา
จากความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ฟิลิปปินส์ – ญี่ปุ่น
“โครงการนี้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่อง จากการ
เจรจาโดยเซกเฟรโด เซอราโน อดีตปลัดกระทรวงเกษตร
ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการทางอุตสาหกรรมในองค์กร ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในภาคอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่ เเละในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางองค์กรมีการเรียก
ร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพือ่ แก้ไขปัญหาราคาน�ำ้ ตาล
ที่ลดลงในประเทศ” Serafica กล่าว
จากการแถลงการณ์ของสถานทูต การแลกเปลี่ยน
ดังกล่าว “มีการยืนยันจากญี่ปุ่นว่า ฟิลิปปินส์คือผู้ผลิต

mulchers, among others.
This will help the Philippine sugar sector
to increase its productivity by reducing the
cost of production. According to the Embassy,
the aim is to help farmers who are financially
distressed due to coronavirus pandemic. The
Sugar Regulatory Administration (SRA) is
set to distribute P374 million worth of farm
machinery and implements to sugar planters
and farmers which were granted to it by the
Japanese government.
SRA Administrator Hermenegildo R. Serafica,
who was on top of the negotiations with the
Japan Embassy and Department of Finance
(DOF) officials for the said grant, said this Official
Development Assistance (ODA) has already been
finalized and that the aid would be delivered in
the Philippines in the form of farm machineries

ญี่ปุ่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมอ้อย
ฟิลิปปินส์ ด้วยความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
Japan to Strengthen Philippines Sugarcane Sector with
Partnership Agreement
น�้ำตาลระดับต้นๆเเละได้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
อย่างเป็นทางการมายาวนาน เเละเป็นพันธมิตรส�ำคัญที่
มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศชัดเจน” โดยเมื่อปีที่เเล้ว
โรดรีโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ได้กล่าวขาน
ญี่ปุ่นว่า เป็นประเทศที่มี “มาตรฐานที่ยอดเยี่ยม” ส�ำหรับ
การร่วมมือพัฒนาประเทศพันธมิตรอย่างฟิลิปปินส์
จากแถลงการณ์ดังกล่าว ทางสถานทูตได้มีความ
ตระหนักว่าอุตสาหกรรมอ้อยในประเทศเป็นหนึ่งในปัจจัย
ส�ำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศฟิลปิ ปินส์ และการริเริม่ ดัง
กล่าวจะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคการผลิตน�ำ้ ตาลผ่าน
การลดต้นทุนการผลิตและการเพิม่ ผลผลิต ช่วยให้เกษตรกร
ผูป้ ลูกอ้อยชาวฟิลปิ ปินส์กว่า 84,000 ราย มีรายได้เพิม่ และ
เป็นการได้รบั ประโยชน์จากความช่วยเหลือนีเ้ พือ่ เยียวยาผล
กระทบของ Covid-19.
Teodoro L. Locsin Jr. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(ซ้าย) และ Koji Haneda เอกอัครราชทูต แลกเปลีย่ นบันทึกการทูตในโครงการ
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการจากญี่ปุ่น

ทูตที่ส�ำนักงานใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือน
มิถนุ ายน โดยยืนยันถึงการสนับสนุนโครงการด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานส�ำคัญๆของฟิลปิ ปินส์สองโครงการ รวมถึงสนับสนุน
ทุนเพือ่ การพัฒนาการทางเกษตร จากรายงานสือ่ ระบุวา่ เงิน
ช่วยเหลือดังกล่าวรวมถึงการจัดหาเครือ่ งจักรกลการเกษตร
เช่น รถแทรกเตอร์ รถไถพรวน เครือ่ งปลูกอ้อยทัง้ ก้าน และ
เครื่องคลุมหน้าดิน เป็นต้น
สิ่งนี้จะช่วยให้ภาคผลิตน�้ำตาลของฟิลิปปินส์เพิ่ม
ผลผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิต ตามที่สถานทูตระบุวา่ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรทีป่ ระสบปัญหาทางการ
เงินเนือ่ งจากการระบาดของไวรัสโคโรนา โดยองค์กรตัง้ เป้า
ทีจ่ ะแจกจ่ายเครือ่ งจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรทีไ่ ด้รบั
จากรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งมีมูลค่า 374 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ให้กับ
ผู้ปลูกน�้ำตาลและเกษตรกร
เฮอเมเนกิลโด อาร์ เซราฟิกา ผูบ้ ริหารองค์กรบริหาร
จัดการน�ำ้ ตาล อยูใ่ นระหว่างการเจรจากับสถานทูตญีป่ นุ่ และ
เจ้าหน้าทีก่ ระทรวงการคลัง กล่าวว่า ความช่วยเหลือเพือ่ การ
พัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance)
ก�ำลังพิจารณาอยูใ่ นขัน้ ตอนสุดท้าย และจะให้ความช่วยเหลือ
ในรูปแบบของเครือ่ งจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรเป็น
มูลค่าเงิน 800 ล้านเยน โดยตามข้อมูลของเซราฟิการะบุ
ว่า จะมีการแจกจ่ายเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ ผู้เพาะปลูก
สถานประกอบการ เเละเเปลงเพาะปลูกทั่วประเทศที่ได้รับ
การรับรองจากองค์กรบริหารจัดการน�้ำตาล
www.sugar-asia.com
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apan will be providing financial
assistance of 800 million yen or P377
million to assist as many as 84,000
Filipino sugarcane farmers affected
due to the coronavirus pandemic as
this help is under the commitment of
Japan under the Philippines-Japan
Economic Partnership Agreement
(PJEPA). The Sugar Regulatory
Administration (SRA) is set to distribute
farm machinery and implements to
sugar planters and farmers.

Secretary of Foreign Affairs Teodoro L.
Locsin Jr. and Ambassador Koji Haneda of Japan
signed and exchanged diplomatic notes at the
Department of Foreign Affairs headquarters on
June that firmed up the latter’s support for two
major Philippine infrastructure projects, as well
as grants for agriculture development. According
to the media reports, the grant includes the
provision of farm machinery such as tractors,
harrows, whole-stalk sugarcane planters, and

and farm implements amounting to 800 million
Japanese Yen. This, according to Serafica, will
be distributed by SRA to qualified and SRAaccredited planters organizations or foundations
and block farms across the country.
Under this grant, the service fee for the Japan
Procurement Agent will be deducted from the
grant amount, while SRA will shoulder the duties
and taxes once the farm machineries and farm
implements will arrive in the customs territory.
Serafica said the main objective of the Japan Grant
Aid is for the socio-economic development of the
Philippine sugarcane industry. According to him,
this program originated from the commitment
of Japan under the Philippines-Japan Economic
Partnership Agreement (PJEPA).
This was “steadily pushed by the agriculture
negotiating team headed by former Agriculture
Undersecretary Segfredo Serrano, who never gave
up and constantly coached SRA in the submission
of an industry project which will benefit the
majority of the industry stakeholders”, Serafica
further said. In April, SRA sought interventions
from the national government to address the
declining price of domestic sugar.
According to the embassy, the exchange
of notes “further cements Japan’s status as the
Philippines’s top provider of official development
assistance for decades, and a vital partner in
achieving the country’s development goals.” Last
year in Tokyo, President Duterte called Japan
the “gold standard” for Philippine development
cooperation with foreign partners.
In a statement, the embassy acknowledged
the local sugarcane industry as one of the
cornerstones of the Philippine economy. The
initiative will strengthen the sugar production
sector through reduced production costs and
increased productivity. More than 84,000 Filipino
sugarcane farmers, whose meager sources of
income are adversely affected by the pandemic,
will benefit from this grant aid.
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oland Beltran สมาชิกของคณะกรรมการ
บริหารองค์กรบริหารจัดการน�ำ้ ตาล (SRA)
กล่าวว่า ในบันทึกข้อความแสดงรายละเอียด
ในเดือนกรกฎาคม ปริมาณน�ำ้ ตาลทัง้ หมดของ
ประเทศอยู่ที่ 2.39 ล้านตัน รวมถึงผลผลิต
ปริมาน 2.1 ล้านเมตริกตัน ในปีเพาะปลูก
น�้ำตาลปัจจุบัน ท�ำให้ผลผลิตน�้ำตาลทั้งหมด
ในประเทศพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี
2560 เนื่องจากมีสภาพอากาศที่เอื้ออ�ำนวย
ต่อปีเพาะปลูกน�้ำตาลของฟิลิปปินส์ ที่เริ่มใน
เดือนกันยายนและสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม
ของปีถัดไป

ในการคาดการณ์ขององค์กรบริหารจัดการน�้ำตาล
(SRA) ได้เผยรายละเอียดที่มีมุมมองดีขึ้น ในการตั้งเป้า

ขัดขวาง” ก่อนหน้านี้ สมาคมผู้ผลิตน�้ำตาล
แห่งฟิลปิ ปินส์ได้เรียกร้องให้รฐั บาลฟิลปิ ปินส์
คืนเงินระดมทุน 2 พันล้านเปโซ ส�ำหรับ
พระราชบัญญัติการพัฒนาอุตสาหกรรม
น�้ำตาลซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยในท้องถิ่น
ทางสมาคมกล่าวว่า งบประมาณดังกล่าว
เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมน�้ำตาล
อย่างมากส�ำหรับเป็นเงินทุนส�ำหรับแปลง
เพาะปลูกทางการเกษตรการวิจยั และพัฒนา
การให้สนิ เชื่อทางสังคม ทุนการศึกษา และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเริ่ด�ำเนิน
การเมื่อปี พ.ศ.2558 ทางสมาคมมีจุด
ประสงค์สนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อย เพื่อ
ช่วยเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เป็นมูลค่าปีละ 70
พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ กฎหมายดังกล่าว
น่าจะสามารถส่งเสริมให้สงู ขึน้ เป็น 100 พัน
ล้านเปโซฟิลิปปินส์ต่อปี.

อุปทานน�้ำตาลของฟิลิปปินส์แตะระดับสูงสุด
ในรอบ 3 ปี แม้เผชิญ Covid-19

Despite Pandemic, Philippines Sugar Supply Hit Its Highest
Level in 3 Years
หมายการผลิตที่ 2.1 ล้านตันต่อปี ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ปีก่อน และเป็นตัวเลขที่สูงกว่าปริมาณน�้ำตาลที่ผลิตได้ใน
ปีเพาะปลูกน�ำ้ ตาลปีกอ่ นเล็กน้อย อยูท่ ี่ 2.03ล้านตัน แสดง
ให้เห็นการเพิม่ ขึน้ ของอุปสงค์ของน�ำ้ ตาล ซึง่ ตอนนีอ้ ยูท่ ี่ 2.35
ล้านเมตริกตัน ในขณะทีก่ ารบริโภคน�ำ้ ตาลทรายคาดว่าจะเพิม่
ขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกภายหลังโควิด-19 และ
ผูผ้ ลิตอาหารและเครือ่ งดืม่ เตรียมตัง้ เป้าขยายการผลิต
เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ส�ำนักงานทูต
เกษตร (Foreign Agricultural Service) กล่าวว่า ฟิลปิ ปินส์
อาจมีแนวโน้มทีจ่ ะน�ำเข้าน�ำ้ ตาลมากถึง 450,000 ตัน ซึง่ เป็น
ปริมาณน�ำ้ ตาลน�ำเข้าในฟิลปิ ปินส์ทมี่ ากทีส่ ดุ ในช่วงเวลาหนึง่
ปี เพราะในช่วงปีเพาะปลูกน�ำ้ ตาลเมือ่ สองปีทแี่ ล้ว ฟิลปิ ปินส์
ได้น�ำเข้าน�้ำตาล 350,000 ตัน เท่านั้น และอีก 400,000
ตันในปีต่อไป ท�ำให้น�้ำตาลในปี พ.ศ.2562 มีมูลค่า 35.5
พันล้านเปโซฟิลปิ ปินส์ นับเป็นมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
อันดับห้าของประเทศ ตามหลังผลผลิตทางเกษตรกรอื่นๆ
เช่น ข้าว กล้วย ข้าวโพด และมะพร้าว
Beltran กล่าวว่า ในปีเพาะปลูกอ้อยปัจจุบนั ทีก่ ำ� ลังจะ
สิ้นสุดในอีกหกสัปดาห์ “มีสภาพอากาศดีมาก” นอกจากนี้
เขายังกล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณผลผลิตมากนัก เนื่องจาก “การผลิตของโรงงาน
ยังคงด�ำเนินไปในช่วงล็อคดาวน์ ตามที่ได้รับการยกเว้น
ตามค�ำแนะน�ำของหน่วยงานบริหารจัดการโรคติดต่อใน
ฟิลิปปินส์ (IATF)
ในเดือนเมษายน ส�ำนักงานทูตเกษตรภายใต้กระทรวง
เกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA FAS) ในกรุงมะนิลา
เผยแพร่รายงานว่า ฟิลิปปินส์มีการน�ำเข้าน�้ำตาลมากถึง
400,000 ตันปีนี้ เนื่องจากการผลิตน�้ำตาลในท้องถิ่นอาจ
ลดลงระดับต�่ำสุดในรอบทศวรรษ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดช่อง
ว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานของประเทศ Beltran กล่าว
ว่า ความต้องการน�ำ้ ตาลในประเทศได้ลดลงในช่วงล็อคดาวน์
เนือ่ งจากโควิค-19 แต่กม็ คี วามมัน่ ใจว่ามีปริมาณน�ำ้ ตาลเพียง
พอ ซึ่งขัดกับการคาดการณ์ของส�ำนักงานทูตเกษตร “แค่ดู
ที่สภาพภูมิอากาศเพียงอย่างเดียว ก็สามารถวิเคราห์ได้ถึง
การคาดการณ์แล้ว” เขากล่าวเพิ่ม
ด้วยเหตุนี้ Beltran ยังคงที่จะปฏิเสธการคาดการณ์
ส�ำหรับปีเพาะปลูกต่อไป เขากล่าวว่า “องค์กรบริหาร
จัดการน�้ำตาลยังคงเปี่ยมไปด้วยความหวัง ขณะที่เราได้ให้
ค�ำแนะน�ำแก่ผู้มีส่วนได้เสียของเราซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของ
เราในอุตสาหกรรมอ้อย ในการปฏิบัติตามมาตรการรักษา
ระยะห่างทางสังคมและมาตรการทางสุขภาพอืน่ ๆ เพือ่ ให้การ
เพาะปลูก การเก็บเกีย่ ว การขนส่ง และการผลิตน�ำ้ ตาลไม่ถกู
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ugar Regulatory Administration
(SRA) Board Member Roland
Beltran said in a text exchange that as
of July, the country’s total sugar supply,
including the 2.1 million metric tons
(MT) output for the current sugar crop
year, now stood at 2.39 million MT. The
country’s total supply of local sugar
had hit its highest level since 2017
amid favorable weather conditions.
The Philippines sugar crop year starts
on September and ends on August
the following year.
In its own projection, the Philippines’ Sugar
Regulatory Administration (SRA) was slightly
more optimistic, setting its production target to
2.1 million MT, unchanged from the previous year
and slightly higher than the 2.03 million MT of
sugar produced during the previous crop year.
As a result, it is seeing an increase in demand of
the commodity, which now stood at 2.35 million
MT. This, as it expects cane sugar consumption
to rise with the global economic recovery
from COVID-19 and with food and beverage
manufacturers expected to expand production.
To meet this growing demand, FAS said the
Philippines may likely import as much as 450,000
MT of sugar, which would be the highest amount
of imported sugar to enter the Philippines in
the span of a year. During the sugar crop year
two years ago, the Philippines only imported
350,000 MT of the commodity and then another
400,000 MT the following year. In 2019, sugar,
valued at P35.5 billion, was the nation’s fifth
largest agricultural crop product by value after
rice, bananas, corn, and coconuts.
Beltran said that the “weather was good
beyond expectations” for the current crop year,

which is about to end in six weeks. He also said
that the COVID-19 pandemic didn’t have much
impact on the output since the “the production
of the sugar central continued during the
lockdown as among those exempted in the
IATF guidelines.”
In April, the US Department of Agriculture’s
(USDA) Foreign Agricultural Service (FAS) here
in Manila released a report that for this year, the
Philippines is seen to import as much as 400,000
MT of sugar as local production of the sweetener
may fall to its lowest level in a decade, leaving
a wide gap between the country’s supply and
demand. Beltran, while dismissing the forecast,
said while the country’s demand for sugar indeed
fell during the COVID-19 lockdown, the country
is assured of sufficient supply. “The climate,
alone, is so unpredictable that it could prove or
disprove predictions,” he added.
Because of this, Beltran declined to give
forecast for the next crop year but he said
SRA is “hopeful as we continue to remind our
stakeholders to inculcate to the workforce, our
frontliners in the sugarcane industry, the practice
of social distancing and other heath protocols so
that the planting, harvesting, transporting, and
production of sugar will not be hampered”. The
other day, the Philippine Sugar Millers Association
(PSMA) urged the Philippine government to
return the P2-billion funding for Sugar Industry
Development Act (SIDA), the law that aims to
develop the local sugarcane industry.
The budget, the group said, is badly needed
by the sugar industry “for block farms grants,
research and development, socialized credit,
scholarship grants and infrastructure development”.
Implemented in 2015, SIDA is intended to bolster
the sugarcane industry, which currently
contributes P70 billion to the Philippine economy
every year. The law should be able to boost
such contributions to P100 billion annually.
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International News

duardo Leão de Sousa ผูอ้ ำ� นวยการบริหาร
สมาคมอุตสาหกรรมอ้อยแห่งบราซิลหรือ
UNICA เปิดเผยว่า อินเดียควรด�ำเนินโครงการ
เชือ้ เพลิงชีวภาพ “ให้มคี วามมุง่ มัน่ มากขึน้ ” เพือ่
ให้โรงงานน�้ำตาลเพิ่มผลผลิตเอทานอล ซึ่งจะ
เป็นการช่วย “สร้างสมดุลของน�ำ้ ตาลตลาดโลก”
เขากล่าวให้สมั ภาษณ์กบั สือ่ หนังสือพิมพ์ชนั้ น�ำ
The Indian Express

หนึง่ ในช่วง 20 ปีทผี่ า่ นมา แม้วา่ มีจำ� นวนรถเพิม่ ขึน้ มากกว่า
80% “อนุภาคมลสารในเมืองโดยเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งในสิบของ
นิวเดลีทุกๆ 30ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เหตุผลหลัก
ของมันคือการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ” Sousa กล่าว
ประโยชน์ทสี่ ี่ จากการทีโ่ รงงานของอินเดียเปลีย่ นมาน�ำ
น�ำ้ อ้อย เพือ่ ไปผลิตเอทานอลมากขึน้ จะช่วยลดการผลิตน�ำ้ ตาล
ท�ำให้ราคาน�ำ้ ตาลในตลาดโลกปรับตัวสูงขึน้ ได้ “เอทานอลช่วย
ลดความเสี่ยงให้กับชาวไร่อ้อยกว่า 50 ล้านคน เราต้องการ
ให้อินเดียมีข้อบังคับใช้การผสมซึ่งจะท�ำให้โรงงานมีความ
ยืดหยุ่นในการผลิตเอทานอลได้มากขึ้น เหมือนกับภาค
อุตสาหกรรมของเรา และช่วยสร้างความสมดุลให้กับตลาด
ปัจจุบันอัตราส่วนเฉลี่ยของเอทานอลในน�้ำมันเบนซิน น�ำ้ ตาลโลก ผูผ้ ลิตอ้อยรายใหญ่อย่างอินเดีย จะช่วยสร้างตลาด
มีอัตราร้อยละ 6 โดยประมาณตามที่ขายในอินเดีย และ โลกในการผลิตเอทานอล และท�ำให้เป็นสินค้าทีซ่ อื้ ขายในระดับ
คาดว่าจะถึงร้อยละ 10 ภายในปี 2565 “สิ่งนี้จะท�ำให้การ สากลเหมือนกับน�ำ้ มัน ถัว่ เหลืองหรือน�ำ้ ตาล” Sousa กล่าว.
ผลิตน�้ำตาลลดลง 4 ล้านตัน ซึ่งเป็นส่วนเกินในตลาดโลก
ปัจจุบัน ซึ่งปีที่แล้ว เรามีการผลิตเอทานอลมากขึ้น ท�ำให้
สามารถเอาปริมานน�้ำตาลออกไปได้ถึง 10 ตันในตลาดโลก
duardo Leão de Sousa, executive
แต่ดว้ ยจุดประสงค์นกี้ อ็ าจจะท�ำให้มปี ญ
ั หาได้เช่นกัน Sousa
ให้สัมภาษณ์กับสื่อ The Indian Express
director of Brazilian Sugarcane

E

27% ethanol blend (E27) or pure ethanol (E100).
Most of our cars are flex-fuel vehicles running
both on E27 and E100 (the tax on the gasoline
component makes the latter cheaper at times).
Even in diesel, we have 12% ethanol blending,”
explained Sousa.
A similar “ambitious” ethanol blending
programme in India can do four things. First, it
will reduce the country’s oil import bill. “Your
import dependence on oil is 80% at present,
which is what we also had till the seventies. But
last year, 48% of our gasoline was substituted by
ethanol. The use of E27 and E100 has enabled
us to avoid additional gasoline consumption of
almost 310 billion litres in the last 20 years. Had
that volume been imported, it would have cost $
168 billion in real terms,” Sousa pointed out.
Second, India is the world’s fourth largest
greenhouse gases emitter after China, US and

บราซิลสนับสนุนอินเดีย สร้างสมดุลตลาดน�้ำตาล
โลกโดยการเพิ่ มผลผลิตเอทานอล

Brazil to Push Up India for ‘Balance’ World Sugar Market by
Step Up Ethanol Production
โรงงานน�ำ้ ตาลของบราซิลฤดูกาลปี 2562/2563 ตัง้ แต่
ปลายเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน มีการหีบอ้อย
ประมาน 642.7 ตัน เมื่อเทียบกับกลางเดือนตุลาคมถึง
พฤษภาคมในฤดูกาลของอินเดีย มีเพียง 35% ของน�้ำอ้อย
จากการหีบเท่านั้นที่เข้าสู่การต้มและตกผลึกเพื่อการผลิต
น�้ำตาล 29.6 เมตริกตัน ส่วนที่เหลือ 65 เปอร์เซ็นต์จะถูก
หมักและกลั่นเป็นเอทานอลได้ถึง 35.6 พันล้านลิตร
ในทางตรงกันข้าม โรงงานของอินเดียจะมีการหีบอ้อย
301.18 เมตรตริกตัน เพื่อผลิตเป็นน�้ำตาลทราย 33.16
เมตริกตันและเอทานอลเพียง 1.886 พันล้านลิตรในปี
2561-2562 โดยฤดูกาลปัจจุบันปี 2562-2563 มีปริมาณ
น�้ำตาลและเอทานอลอยู่ที่ประมาณเกือบ 27 เมตรตริกตัน
และ 1.9 พันล้านลิตรตามล�ำดับ
ซึง่ บราซิลก็ใช้เอทานอลผสมน�ำ้ มันเบนซิน ในอัตราส่วน
ร้อยละประมาณ 48% เป็นผลส�ำเร็จด้วยนโยบายที่ก�ำหนด
ในข้อบังคับการผสม ที่ไม่อนุญาตให้ขายน�้ำมันเบนซินที่มี
ปริมาณเอทานอลน้อยกว่า 27% โดยเฉพาะภาษีกา๊ ซคาร์บอน
จากน�้ำมันเบนซิน ท�ำให้ดึงดูดการใช้เอทานอลผสมที่ปลอด
จากการเก็บภาษี “สถานีน�้ำมัน 40,000 แห่งในบราซิล ได้
จ�ำหน่ายทัง้ น�ำ้ มันเบนซินในอัตรา 27% ผสมเอทานอล (E27)
หรือเอทานอลบริสุทธิ์ (E100) เพราะรถยนต์ส่วนใหญ่ เป็น
รถยนต์ทมี่ คี วามยืดหยุน่ ในการใช้เชือ้ เพลิงได้ดว้ ยกันทัง้ E27
และ E100 (ภาษีน�้ำมันเบนซินท�ำให้ E100 ราคาถูกกว่าใน
บางครัง้ ) แม้แต่ในน�ำ้ มันดีเซล เรามีการผสมเอทานอล 12%
เข้าไปด้วย” Sousa อธิบาย
ด้วยแผนงานทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในการใช้เอทานอล ท�ำให้
อินเดียสามารถได้รับประโยชน์ 4 ประการ ประการแรกคือ
อินเดียสามารถลดค่าใช้จ่ายในการน�ำเข้าน�้ำมันของประเทศ
“ปัจจุบันอินเดียก�ำลังพึ่งพาการน�ำเข้าน�้ำมันอยู่ที่ 80% ซึ่ง
เราก็เคยพึ่งพาการน�ำเข้าถึงเจ็ดสิบปีแล้วเช่นกัน แต่ปีที่แล้ว
48% ของน�ำ้ มันเบนซินของเราถูกทดแทนด้วยเอทานอล การ
ใช้ E27 และ E100 ช่วยให้เราหลีกเลีย่ งการใช้นำ�้ มันเบนซิน
เพิ่มได้เกือบ 310 พันล้านลิตรในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา หาก
ปริมาณนั้นถูกน�ำเข้ามา จะมีมูลค่าถึง 168 พันล้านเหรียญ
สหรัฐแน่นอน” Sousa กล่าว
ประการที่สอง อินเดียเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกรองจากจีน สหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรป เมื่อเทียบกับน�้ำมันเบนซิน เพราะเอทานอล
สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถงึ 90 เปอร์เซ็นต์
ประการที่สาม การใช้เอทานอลสามารถปรับปรุงคุณภาพ
อากาศในเมือง มลพิษทางอากาศของเซาเปาโลได้ลดลงครึ่ง
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Industry Association or UNICA, said India
should implement a more “ambitious”
biofuel programme that will help its
sugar mills to increase production of
ethanol and “balance the world sugar
market”. He said in an interview to the
leading media, The Indian Express.
The average ethanol blending in gasoline
(petrol) sold in India is now only around 6 per
cent and expected to reach 10 per cent by 2022.
“That would reduce your sugar production by 4
million tonnes (mt), which is also the surplus in
the global market today. Last year, by producing
more ethanol, we took away 10 mt of sugar from
the world market, but for which it would have
collapsed,” Sousa said in an interview to *The
Indian Express*.
Brazil’s mills in 2019-20 – the season there
is from end-April till November, as against midOctober to May for India – crushed 642.7 mt
of sugarcane. Only 35% of the cane juice from
crushing was boiled and crystallised to produce
29.6 mt of sugar. The balance 65% was fermented
and distilled into ethanol, whose production
amounted to 35.6 billion litres.
Indian mills, by contrast, crushed 301.18 mt
of cane to make 33.16 mt of sugar and just 1.886
billion litres of ethanol in 2018-19. For the current
2019-20 season, sugar and ethanol supplies are
estimated at nearly 27 mt and 1.9 billion litres,
respectively.
In Brazil, the average ethanol blending in
petrol is about 48%. This has been achieved
through a mandatory blending policy (not
allowing sale of any gasoline having less than
27% ethanol content) and special “carbon” taxes
on gasoline (making it attractive to mix ethanol,
which is free from such levy). “All the 40,000-odd
fuel stations in Brazil sell either gasoline with

European Union. Ethanol can cut carbon dioxide
emissions by up to 90 per cent compared to
gasoline. Third, it can improve air quality in cities.
São Paulo’s air pollution has halved in the last 20
years, despite its car fleet increasing more than
80%. “At 30 micrograms per cubic meter, the
city’s average particulate matter is one-tenth of
Delhi’s. The main reason for it is use of biofuel,”
claimed Sousa.
The fourth benefit from Indian mills diverting
more cane juice for ethanol is that it will bring
down sugar production and prop up global prices.
“Ethanol reduces the risk for everybody, including
your 50 million cane growers. We want India to
adopt mandatory blending, which would give
its mills the flexibility to produce more ethanol
like our industry and balance the world sugar
market. Large cane producers such as India will
also help create a global market for ethanol and
make it an internationally traded commodity
like oil, soyabean or sugar,” added Sousa.

www.sugar-asia.com
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พวกเขา ด้วยฤดูการหีบอ้อย
ครัง้ ต่อไปทีจ่ ะเริม่ ขึน้ ในอีกสอง
เดือนข้างหน้า เวอร์มากล่าว
ว่า อุตสาหกรรมนี้หวังว่าได้
รับแผนการด้านเงินสนับสนุน
ช่วยเหลือทีค่ ล้ายกัน “สิง่ บ่งชี้
คือว่าอินเดียจะผลิตน�ำ้ ตาลได้
305 แสนตันในฤดูกาลหน้า
ดังนั้นเราจึงหวังว่าจะได้รับ
โควต้า 60-70 แสนตันเพื่อ
การส่งออก” เขากล่าว
สมาคม ISMA ยังได้
ประเมินพื้นที่ปลูกอ้อยของ
อินเดียในปี 2563-2564 ที่
จะเพิม่ ขึน้ 8% ในขณะทีค่ าด
ว่าการผลิตน�ำ้ ตาลจะเพิม่ ขึน้
กว่า 12% เป็น 305 แสนตัน

พนักงานก�ำลังยกกระสอบน�้ำตาลทรายขาว ในรัฐอุตตรประเทศ

millers explore countries, which otherwise would
buy sugar from Thailand.
“Thailand’s sugar production is expected to
be around 80 lakh tonnes next season as against
its normal production of 140 lakh tonnes. Indian
millers can again service those markets that are
usually catered by Thailand,” he said.
While mills in Uttar Pradesh were early movers
in the game, Verma said mills in Maharashtra also
caught up later in the season and exported their
quota. With the next sugar cane crushing season
about to start in next two months, Verma said
the industry was hoping for a similar subsidydriven scheme. “Indication are that India will
end up producing 305 lakh tonnes of sugar for
the next season. So, we are hoping for a quota
of 60-70 lakh tonnes for exports,” he said.

อินเดียบันทึกสถิติส่งออกน�้ำตาลมากที่สุด
ในรอบ 10 ปี

จ

India Set to Record Highest Sugar Export in 10 Years

ากข้อมูลส�ำคัญโดยสมาคมตลาดหลักทรัพย์
ระหว่างประเทศ (International Securities
Market Association: ISMA) เปิดเผยว่า แม้จะ
มีการระบาดใหญ่ของ Covid-19 แต่อนิ เดียพร้อม
ทีจ่ ะรายงานสถิตกิ ารส่งออกน�ำ้ ตาลมากทีส่ ดุ ใน
รอบ 10 ปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ตัง้ แต่สนิ้ เดือนมิถนุ ายน
ประเทศอินเดียมีการส่งออกน�้ำตาลทั้งสิ้น 49
แสนตันให้แก่ประเทศอิหร่าน อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย ซึง่ เป็นตลาดยอดนิยมทีส่ ดุ ส�ำหรับน�ำ
เข้าน�้ำตาลจากอินเดีย
Avinash Verma ผูอ้ ำ� นวยการทัว่ ไปของสมาคมโรงงาน
น�ำ้ ตาลอินเดีย กล่าวกับหนังสือพิมพ์ชนั้ น�ำ Indian Express
ว่าน�้ำตาลอีก 4-5 แสนตัน มีแนวโน้มจะถูกส่งออกในอีกไม่
กีเ่ ดือนข้างหน้า. “การส่งออกทัง้ หมดจะก่อนเริม่ ฤดูกาลผลิต
น�้ำตาลถัดไป ซึ่งจะอยู่ระหว่าง 53-54 แสนตันเมื่อเทียบกับ
เป้าหมายที่ 60 แสนตัน” เขากล่าวอีกว่าตัวเลขการส่งออก
ทีต่ ำ�่ ลงเพราะไม่ถงึ เป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นเพราะความล่าช้า
ของโรงงานประมาณ 125 แห่งไม่ได้สง่ ออกโควต้าจัดสรร ใน
ขณะทีโ่ รงงานบางแห่งเห็นว่ามีการจัดสรรโควต้าขึน้ ใหม่
แม้จะไม่บรรลุเป้าหมาย แต่ประเทศมีการบันทึกสถิติ
การส่งออกมากที่สุดในฤดูกาลในรอบทศวรรษนี้ โดยเฉพาะ
ในปี 2561-62 มีการส่งออกน�้ำตาลถึง 38 แสนตันไปต่าง
ประเทศ ในปีนี้น�้ำตาลของอินเดียเป็นที่ต้องการอย่างมาก
จากอิหร่าน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลงั กาและอัฟกานิสถาน
ฤดูกาลผลิตน�ำ้ ตาลปี 2562-63 เริม่ มีโรงงานรายงานปริมาณ
สินค้าคงคลังที่ยังขายไม่หมด ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
ปลูกพืชมีแนวกันชนแบบต่างประเทศ (Back-to-Back)ใน
รัฐมหาราษชะตระ
เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่โรงงานในการ
จ่ายค่าจ้างแก่เกษตรกรของพวกเขา รัฐบาลกลางได้ประกาศ
ให้เงินอุดหนุน 10,448 รูปีต่อตันแก่โรงงานเพื่อการส่งออก
สินค้าคงคลังของพวกเขา ประกอบกับภัยแล้งในประเทศไทย
ซึ่งเป็นผู้จัดหาน�้ำตาลรายใหญ่ให้กับประเทศในแถบเอเชีย
ท�ำให้โรงหีบของอินเดียมีโอกาสส�ำรวจประเทศต่างๆที่เคย
ซื้อน�้ำตาลจากประเทศไทย
“การผลิตน�ำ้ ตาลของประเทศไทยคาดว่าจะอยูท่ ปี่ ระมาณ
80 แสนตันในฤดูกาลถัดไปเมื่อเทียบกับการผลิตปกติที่
140 แสนตัน โรงหีบของอินเดียสามารถให้บริการตลาดส่ง
ออกได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว ประเทศไทยจะให้การสนับสนุนอยู่
แล้ว” เขากล่าว
ในขณะทีโ่ รงงานในรัฐอุตตรประเทศ เป็นผูม้ อี ทิ ธิพลแต่
ต้นในเรือ่ งของกฏกติกา เวอร์มากล่าวว่าโรงงานในรัฐมหาราษ
ชะตระ ได้ด�ำเนินการในฤดูกาลถัดไปและส่งออกโควต้าของ
www.sugar-asia.com

“ดูจากภาพดาวเทียมในช่วงหลังของเดือนมิถนุ ายนปีนี้ จ�ำนวน
พืน้ ทีใ่ ช้ปลูกอ้อยทัง้ หมดในประเทศ คาดว่าจะประมาณ 52.28
แสนเฮกตาร์ ในปีฤดูกาลผลิตน�้ำตาล ปี 2563-2564 ซึ่ง
ประมาณ 8% และสูงกว่าปีแห่งฤดูกาลน�ำ้ ตาล 2562-2563
โดยพื้นที่ปลูกอ้อยในฤดูนี้มีประมาณ 48.41 แสนเฮคเตอร์
“สมาคม ISMA กล่าว”.

D

ata released by ISMA reveals that
despite the Covid-19 pandemic,
India is all set to report the highest
sugar exports in the last 10 years. Till
the end of June, the country has seen
exports of 49 lakh tonnes (lt) of sugar
with countries like Iran, Indonesia and
Malaysia emerging as the most popular
markets for the Indian sweetener.

Avinash Verma, director general of Indian
Sugar Mills Association (ISMA), told The Indian
Express that another 4-5 lt sugar was likely to be
shipped out in the next few months. “The total
export before the start of the next sugar season
will be anything between 53-54 lakh tonnes as
against the target of 60 lakh tonnes,” he said,
adding that export figure falling short of the
target was mostly because of the reluctance of
some mills. Around 125 mills have not exported
their allocated quota while some mills saw their
quota being re-allocated.
Despite falling short of its target, the country
will be recording the highest export in the decade
this season. In 2018-19, 38 lt of sugar was exported
out of the country. This year, Indian sugar has been
in good demand from Iran, Malaysia, Indonesia,
Sri Lanka and Afghanistan. The 2019-20 sugar
season had started with mills reporting huge
unsold inventory, mainly due to back-to-back
bumper crop in Maharashtra.
In order to help mills generate liquidity to
pay their farmers, the central government had
announced Rs 10,448 per tonne subsidy for
mills to export their stock. The Centre’s scheme,
coupled with the drought in Thailand – the major
sugar supplier to Asian countries – helped Indian

The ISMA has also estimated India’s 2020-21
sugarcane area will rise 8% while sugar production
would increase by over 12% to 305 lakh tonnes
expected in current season. “Based on the satellite images procured in the latter part of June
2020, the total acreage under sugarcane in the
country is estimated to be around 52.28 lakh
hectares in 2020-21 sugar season (SS), which
is about 8% higher than 2019-20 sugar season’s
cane area of around 48.41 lakh hectares,” said a
release from ISMA.
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นักงานทูตเกษตรภายใต้กระทรวงเกษตร
ของสหรัฐอเมริกา (USDA FAS) ได้เปิด
เผยรายงานว่า อุตสาหกรรมน�้ำตาลจีนในงบปี
การตลาด 2563/2564 คาดว่าจะฟื้นตัวจาก
ปีก่อนจากการสนับสนุนโดยรัฐบาล ยิ่งไปกว่า
นัน้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจว้ ง จะเป็นพืน้ ที่
การผลิตน�้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อจุด
ประสงค์ในการส่งเสริมการผลิตใหม่ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต ในส่วนของการส่งออก
คาดการณ์วา่ จะเพิม่ ตัวขึน้ เล็กน้อยจากการคาด
การณ์ในปีกอ่ น โดยเล็งส่งออกน�ำ้ ตาลทรายขาว
บริสทุ ธิส์ ว่ นใหญ่ไปยังประเทศเพือ่ นบ้านต่างๆ
รวมถึงประเทศเกาหลีเหนือ และมองโกเลีย

ล้านเมตริกตันจากผลกระทบ COVID-19 ทีอ่ าจยืดเยือ้ ส่วน
การน�ำเข้าน�ำ้ ตาลคาดว่าจะอยูท่ ี่ 4.2 ล้านเมตริกตัน เพิม่ ขึน้
จากปีก่อนประมาน 100,000 เมตริกตัน
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 ประเทศ
จีนได้เข้าควบคุมพืน้ ทีบ่ ริเวณชายแดนอย่างเข้มงวดเพือ่ ตรวจ
สอบนักท่องเที่ยวและสินค้าที่เข้ามา ท�ำให้มีผลกระทบที่
เกิดจากการควบคุมสถานการณ์นี้คือ การลดน�ำเข้าน�้ำตาล
อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งการยกเลิกมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย คาดไว้จะน�ำไปสู่การกดดันต่อการน�ำเข้าน�้ำตาล
ท�ำให้การส่งออกคาดว่าจะอยู่ที่ 200,000 เมตริกตัน เพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อยจากตัวเลขประมาณการณ์ที่ปรับเปลี่ยนใหม่เมื่อ
ปีที่แล้ว ทั้งนี้ การส่งออกน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ส่วนใหญ่
จะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ รวมทั้งเกาหลีเหนือ
และมองโกเลีย
ถึงแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนของราคาน�้ำตาลภายใน
ประเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องยากในการประเมินสืบเนื่องมา
จากการบริโภคในประเทศที่ไม่แน่นอน แต่โชคยังดีที่อปุ สงค์

newly revised estimate. Exports,
most of which is refined sugar, go to
neighboring countries, including North
Korea and Mongolia.
China in MY20/21 (October-September) cane
sugar production is forecast at 9.25 million metric
tons (MMT), up 450,000 metric tons (MT) from
the previous year’s newly revised estimate but still
slightly lower pre-drought levels. This predicted
increase is mainly due to the expected return
of normal weather conditions as well as stable
sugarcane prices. Year-over-year plantings are
expected to remain unchanged. The anticipated
improvement in weather conditions, stable sugar
cane prices, and government support are expected
to offset the supply-side effects of reduced sugar

คาดการณ์อุตสาหกรรมอ้อยเเละน�้ำตาลจีน
ได้รับการฟื้นฟู ในปี 2563/2564

China Sugar and Cane Industry are Fully Recovering
in 2020/2021

คนงานท�ำการขนถ่ายอ้อยในโรงงานผลิตน�้ำตาลในเขต Luzhai เมือง Liuzhou ในเขตปกครองตนเอง Guangxi Zhuang ทางตอนใต้ของจีน
(เครดิตรูปภาพ Xinhua)

มุมมองโดยรวมของการผลิตน�ำ้ ตาลทรายของประเทศจีน
คาดการณ์อยู่ที่ 9.25 ล้านเมตริกตัน เพิ่มขึ้นมา 450,000
เมตริกตัน ในปีการตลาด 2563/2564 (ตุลาคม - กันยายน)
ซึ่งมีการปรับตัวเลขใหม่เล็กน้อยแต่ยังคงต�่ำกว่าตัวเลขประ
มานการณ์ในช่วงภัยแล้งเล็กน้อย ผลคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น
นี้มาจากผลผลิตที่ดีด้วยสภาพอากาศการเพาะปลูกที่ปกติ
และราคาอ้อยมีความเสถียรภาพ ส่วนการเพาะปลูกในช่วง
ไตรมาสนี้เมื่อเทียบกับไตรมาสของปีก่อน คาดว่าจะยังคง
ไม่เปลี่ยนแปลง รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่ได้คาดไว้ ราคา
อ้อยจึงมีความมั่นคงเพราะการสนับสนุนจากรัฐบาล ท�ำให้
มีการชดเชยผลกระทบด้านอุปทานน�้ำตาลที่ลดลง ซึ่งเป็น
ผลมาจาก COVID-19
เขตปกครองตนเองกว่างซีจว้ ง ซึง่ คิดเป็น 70% ของการ
ผลิตน�ำ้ ตาลทรายทัง้ หมดของจีน ได้ประกาศใช้แผนปฏิบตั งิ าน
3 ปี (2563-2565) เพื่อปรับปรุงให้อุตสาหกรรมน�้ำตาลใน
ภูมภิ าคให้มคี วามทันสมัยขึน้ แผนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่
เพิ่มผลผลิตเป็นค่าเฉลี่ย 5 Metric ton ต่อหนึ่งพื้นที่หน่วย
วัด โดยน�ำเครือ่ งจักรกลมาใช้สองสามเครือ่ งในการปลูกอ้อย
และการเก็บเกี่ยว
ส่วนการบริโภคน�้ำตาลในปี 2563/2564 คาดว่าจะ
อยู่ที่ 15.2 ล้านเมตริกตัน ซึ่งตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ปีก่อนเนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดจากผลกระทบ
ของ COVID-19 ท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบางคน มี
การคาดว่าการบริโภคจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
ปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบาง
ราย คาดการณ์ว่าการบริโภคอาจลดลงอยู่ที่ปริมาณ 14.4
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ในประเทศจะฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ในปี 2563/2564 ส่วน
ตัวแปรภายนอกเช่น สภาวะอุปทานและอุปสงค์น�้ำตาลใน
บราซิล อินเดีย รวมถึงต้นทุนน�ำ้ มัน ยังคงมีอทิ ธิพลต่อราคา
น�้ำตาลในอนาคตของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลจีน ส่วน
ราคาในปีการตลาด 2562/2563 ได้เริ่มมีแนวโน้มลดลงใน
ช่วงกลางเดือนมกราคม เพราะมีสาเหตุมาจาก COVID-19
ทีส่ ง่ ผลต่ออุปสงค์ ท�ำให้แรงกดดันด้านราคาทีล่ ดลงนีค้ าดว่า
อาจจะดีขนึ้ ในอนาคต ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจของจีนจะค่อยๆฟืน้
ตัวจากโรคระบาด COVID-19.

T

he United States Department
of Agriculture (USDA)’s Foreign
Agricultural Service (FAS) has released
a China sugar report in MY20/21, is
expected to mostly recover from the
previous year’s drought. Continued
government support, especially in
Guangxi, the country’s largest sugar
producing region will encourage
existing and, possibly, new production
in the future. The exports are forecast
up slightly from the previous year’s

demand resulting from COVID-19.
The Guangxi provincial government
announced a three-year (2020-2022) action plan
to modernize the region’s local sugar industry,
which accounts for 70 percent of China’s total cane
sugar production. The plan aims to raise yields
to an average of 5 MT per mu (1mu=0.067ha) by
mechanizing at least two-thirds of cane planting
and harvesting practices.
MY20/21 sugar consumption is forecast at
15.2 MMT, unchanged from the previous year
due to continued market uncertainties due to
the lingering effects of COVID-19. Some industry
insiders predict that consumption will start
picking back up during the second half of the
current calendar year. Meantime, some industry
experts are predicting consumption could fall
as low as 14.4 MMT based on the assumption
that the impact of COVID-19 could last longer.
And, sugar imports are forecast at 4.2 MMT, up
100,000 MT from the previous year.
In response to the COVID-19 situation,
China has instituted stricter border controls
to on incoming visitors and cargoes. One of
the side effects resulting from these controls
is a reduction in informal sugar imports. The
anticipated removal of the safeguard measure
is also expected to put downward pressure on
informal sugar imports. The exports are forecast at
200,000 MT up slightly from the previous year’s
newly revised estimate. Exports, most of which
is refined sugar, go to neighboring countries,
including North Korea and Mongolia.
The sugar price situation in MY/20/21 is
difficult to predict because of the uncertainty
about domestic consumption and when demand
might fully recover. External variables, such as
the sugar supply and demand conditions in Brazil
and India, as well as the cost of oil, could also
influence future sugar prices in China. Prices in
MY19/20 started trending lower in mid-January in
part because of COVID-19’s impact on demand.
This downward price pressure is expected to
let up as China’s economy gradually recovers
from COVID-19.
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International News

โร

งงานน�ำ้ ตาล Kantale ในประเทศศรีลงั กา
ก�ำลังจะเปิดท�ำการอีกครัง้ หลังจากปิดตัว
ลงกว่าสามสิบปี เพราะเมื่อมีการเริ่มต้นเดิน
เครือ่ งผลิต จะท�ำให้การหมุนเวียนแลกเปลีย่ น
เงินจ�ำนวนสองหมื่นล้านรูปีศรีลังกาเพือ่ น�ำเข้า
น�ำ้ ตาลในต่างประเทศ สิน้ สุดลงในอีกสองปีขา้ ง
หน้า และท�ำให้ศรีลงั กาพึง่ ตนเองได้ในเรือ่ งน�ำ้ ตาล
โดยโรงงานดังกล่าวจะน�ำเข้าเครือ่ งจักรชิน้ ใหม่
จากอิสราเอล เพราะในแต่ละปี ศรีลงั กามีคา่ ใช้
จ่ายเงินสามหมืน่ ห้าพันล้านรูปเี พือ่ น�ำเข้าน�ำ้ ตาล
จ�ำนวน 644,000 เมตริกตันจากต่างประเทศ
ด้วยเหตุนี้ ชาวศรีลังกาจะสามารถซื้อน�้ำตาล
ที่ผลิตเองภายในประเทศในราคาถูกลง

รวมทัง้ เกิดนโยบายการพัฒนากลไกแรงงานเพือ่ เพิม่ ขีดความ
สามารถของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย.

T

he Kantale Sugar Factory which
was closed for 30 years is set to
open. With the commencement of
production, it will first stop an annual
foreign exchange drain of Rs. 20 billion
for sugar imports in two years and make
Sri Lanka self-sufficient in sugar. The
machinery to commence operation of
นายรวิ กรุนะนายาเก รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง the Kantale Sugar Factory is imported
ของศรีลงั กากล่าวในแถลงการณ์วา่ ประเทศศรีลงั กาจะด�ำเนิน from Israel. Sri Lanka spends 35 billion

In addition ethanol too will be produced
at the factory, once again helping to reduce
ethanol imports thus saving foreign exchange.
The multi-functional project will be funded by
a consortium of Israel, London, Singapore and
Sri Lankan investors who were ignored by the
previous government despite having obtained
all the BOI and other approvals.
The total stage one project cost would
be around Rs. 400 million. This will be the first
post covid-19 FDI to Sri Lanka. “Two of the other
unique features of this investment are that it
would create over 4,500 new job opportunities
and also help famers to cultivate over 7,500
acres of Sugarcane. The factory will also have a
forward buying agreement with the farmers thus
ensuring a steady income for them,” an official
from the consortium said.
There are several sugar factories engaged

ศรีลังกาเล็งพั ฒนาอุตสาหกรรมน�้ำตาลในประเทศ
ให้มีความเพี ยงพอ
Sri Lanka Aims to Become Self Sufficient in Sugar

โครงการใหม่เพือ่ ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้ในการผลิตน�ำ้ ตาล
แผนนี้ก�ำลังด�ำเนินการเพื่อเพิ่มการเพาะปลูกอ้อย และจะ
ด�ำเนินโครงการในสองขั้นตอน ระยะแรกคาดว่าจะผลิต
น�ำ้ ตาลได้ 50% ของความต้องการน�ำ้ ตาลในประเทศภายในปี
2563 เขากล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมตั โิ ครงการพัฒนาการ
ผลิตน�้ำตาลใหม่และกรอบนโยบายที่เสนอแล้ว ส่วนระยะที่
สองยังอยู่ในระยะยาว แต่จะด�ำเนินงานโดยมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนเพือ่ ให้ประเทศมีความพอเพียงในปี 2568
โครงการแรกของโรงงานน�้ำตาล Kantale จะผลิต
น�้ำตาลเพื่อการบริโภคในท้องถิ่น จากนั้นจะพิจารณาเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปยังส่วนการส่งออกของศรีลังกา และขยะ
อ้อยจะถูกน�ำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจะมีการเพิ่ม
ในวาระแห่งชาติต่อไป
นอกจากนี้ จะมีการผลิตเอทานอลที่โรงงานแห่งนี้อีก
ครั้ง ซึ่งจะช่วยลดการน�ำเข้าเอทานอลและช่วยประหยัดการ
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โครงการดังกล่าวจะได้รบั ทุน
จากกลุ่มนักลงทุนอิสราเอล สิงคโปร์และศรีลังกา ทั้งที่ก่อน
หน้านี้ไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาล แม้ว่าคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนจะอนุมัติโครงการแล้วก็ตาม
ระยะเวลาหนึง่ โครงการ จะมีมลู ค่าประมาณ 400 ล้านรูปี
และเป็นโครงการแรกหลังวิกฤติการระบาดของเชือ้ Covid-19
ในศรีลงั กา “คุณสมบัตทิ โี่ ดดเด่นอีกสองประการของการลงทุน
นี้คือ จะสร้างโอกาสการจ้างงานใหม่กว่า 4,500 ต�ำแหน่ง
และยังช่วยให้ชาวนาปลูกอ้อยกว่า 7,500 เอเคอร์ได้ โรงงาน
จะมีข้อตกลงการซื้อล่วงหน้ากับเกษตรกรเพื่อให้มั่นใจว่ามี
รายได้ที่มั่นคงขึ้น” เจ้าหน้าที่จากโครงการคนหนึ่งแถลงขึ้น
มีโรงงานน�ำ้ ตาลหลายแห่งในศรีลงั กา ท�ำงานเกีย่ วกับการ
ผลิตและอยูภ่ ายใต้ขอบเขตของกระทรวงทีห่ ลากหลาย นอก
เหนือจากพื้นที่ 26,000 เฮกตาร์ในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในความ
ดูแลของโรงงานผลิตน�้ำตาล 4 แห่ง และพื้นที่เพาะปลูกอีก
31,000 เฮกตาร์ควรได้รบั การท�ำการเกษตรในปี 2563 ด้วย
มีการค�ำนวณแล้วว่าพื้นที่จ�ำนวน 102,000 เฮกตาร์
ควรมีการท�ำเกษตรกรรมเพื่อให้ประเทศมีความพอเพียงใน
การผลิตน�้ำตาล นอกจากนี้ ยังมีการตัดสินใจที่จะน�ำระบบ
การเพาะปลูกเพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในแต่ละ
พื้นที่ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากโครงการผลิตน�้ำตาลดัง
กล่าว ครอบครัวเกษตรกรทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมระบบ จะ
สามารถรับรายได้ขนั้ ต�ำ่ 30,000 รูปตี อ่ เดือนภายใต้โครงการนี้
แถลงการณ์ดังกล่าวยังเน้นว่า แผนพัฒนาการผลิต
น�้ำตาลของประเทศศรีลังกา และกรอบการสนับสนุนระบบ
การเพาะปลูกอ้อยที่มีคุณภาพ จะท�ำให้เกิดการรักษาราคา
น�้ำตาลที่สมเหตุผลแก่ผู้บริโภค และยังเสริมโครงสร้างพื้น
ฐานทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ปรับปรุงการชลประทานในการเกษตรกรรม
www.sugar-asia.com

rupees annually to import 644,000
metric tons of sugar which can be
saved in foreign exchange. As a result
of this process, consumers will be able
to buy sugar at lower prices.
Finance Minister Ravi Karunanayake said in a
statement, Sri Lanka will deploy new initiatives to
become self-sufficient in sugar manufacture, the
statement said. The project will be implemented
under two stages. Under the first stage the country
expects to manufacture 50 percent of its sugar
requirement locally by 2020. Karunanayake said
Cabinet has already approved the new sugar
manufacture development project and the policy
framework proposed. The second project under
the long term basis will be implemented with the
participation of the private sector to make the
country self-sufficient in sugar by 2025.
The project will firstly produce sugar for
local consumption and then look at exports
adding a new product to Sri Lanka’s export
catalogue. The sugar cane waste would be utilised
to generate electricity which will be added to
the national grid.

in manufacturing and they come under the
purview of different ministries. In addition to
the current 26,000 hectares owned by the
prevailing four sugar manufacturing factories,
another 31,000 hectares of land should be
cultivated by 2020, the statement said.
It has been calculated that a total number of
102,000 hectares should be cultivated to make
the country self-sufficient in sugar. It has also
been decided to introduce a cultivation system
which would accommodate the minor cultivators
in the respective areas to enable them to enjoy
benefits of the proposed sugar manufacturing
project. Every farmer family which joins this
system will be able to earn a minimum 30,000
rupees per month under this project.
This national sugar manufacturing development
plan includes a framework to maintain a quality
sugarcane cultivation system, introduce a
reasonable consumer price through maintaining
a stable sugar market price, provide necessary
infrastructure to improve the irrigation for the
cultivation and introduce a policy of labor force
development mechanism to empower the laborers
in the industry, the statement said.
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The automatic robot production line of bagging and palletizing for detachable
two layers bag researched and developed by GRIMI can be used to automatic
bagging of powder and granular materials in the sugar, food, feed, fertilizer, starch,
chemical, pharmaceutical and nano-calcium carbonate and others industries. The
inner bag is sealed by thermal bonding technology, and put into outer bag, then the
outer bag is automatically sewn via stitching machine. Finally, the package bag is
completely sealed and the inner bag is sealed without a needle eye. This technology
can protect the powder or granular material from moisture and bacteria, is the
world's first.

Detachable two-layer bag automatic bagging
Heat sealing instead of manual rope binding or folding
Only sewing outer bag,no sewing inner bag
Bagging and palletizing process is controllable and intelligent
Leading bagging technology s future

Wisdom，

endless.

The High Pressure Cleaning Robot System was
developed by GRIMI faces industries of sugar,
light industry,food,ethanol, chemical and pharmaceutical etc.
It can replace chemical & manual cleaning,save the cost of chemical material and labor,improve cleaning quality and food safety,avoid
casualties under the high temperature and humid environment in a narrow confined space,
ensure a safety productivity.

Advantage and Characteristic

Guangxi Research Institute of Mechnical Industry Co.,Ltd.
No.3,Gaoxin 2nd Road,Nanning City,Guangxi,China
Tel: (86) 0771 3316105 3311668
Fax:(86)3326162 3294815
Email:griscb@126.com;329307072@qq.com

1

Instead of chemical & manual cleaning,automatic, intelligent cleaning,no leakage.

2

Save cost of chemical material and labor,the cleaning effect is better and the evaporation efficiency is improved.

3

Working voltage of the device is 36V,very safe.

4

It can be put into the evaporators in the whole
one, the installation is simple and quick,adapted to evaporators with different specifications.

5

The self-developed cloud monitoring platform
can achieve remote monitoring and intelligent
diagnosis and analysis.

Thailand Branch Office
538 5th fl. Grand Building,Ratchadapisek
Rd,Sam Sen Nok,Huai Khwang,Bangkok 10310
Tel:(662)541-5391 Fax:(662)541-5392
Email:grimiscb@gmail.com

Planters Corner

ส่งเสริมการปลูกพั นธุ์เมล็ด
สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ไร่อ้อย
Planting The Seed of Change

ปั

จจุบนั นี้ การท�ำเกษตรกรรมแบบใช้เครือ่ งจักรกลมีประโยชน์อย่างมากในการเพาะปลูกใน
เอเชีย เพราะเป็นการพลิกฟืน้ ทีด่ นิ ทีไ่ ม่มกี ารท�ำการเกษตรใดๆให้เกิดประโยชน์สเู่ จ้าของ
ซึง่ เป็นหนึง่ ในแรงขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญต่ออุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลในปัจจุบนั ให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างผลผลิตมหาศาลต่อเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การท�ำกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆได้ส่ง
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโลก จึงมีความจ�ำเป็นต้องบริหารจัดการอย่างถูกวิธี เพราะการ
ได้ผลผลิตที่ลดลงจากพื้นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ เริ่มกลายเป็นประเด็นส�ำคัญและน่าสังเกต
มากยิ่งขึ้น เมื่อการขาดแหล่งน�้ำรวมทั้งพืชผลมีจ�ำนวนน้อยลงเป็นตันๆเสมือนว่าเราก�ำลังอยู่
ใน “ฤดูกาลหีบอ้อย” ครั้งสุดท้ายหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ถ้าสาเหตุหลักนั้นมาจาก
การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแบบไม่เหมาะสมในการจัดการการเพาะปลูก
การใช้รถทีบ่ รรทุกน�ำ้ หนักมากเกินไปบนผืนดินเป็นสาเหตุ
ให้ดินมีลักษณะการอัดตัวเป็นชั้นแข็ง ท�ำให้อากาศและน�้ำไม่
สามารถซึมผ่านได้ ซึ่งต้นอ้อย เป็นพืชยืนต้นตระกูลเดียวกับ
หญ้า จะช่วยต่อการตัดได้ดเี มือ่ มีสารอาหารและความชืน้ ทีพ่ อ
เพียงส�ำหรับรากของพืชที่มีลักษณะสั้น ท�ำให้ต้นอ้อยจะยังคง
เจริญงอกงามดีแม้จะถูกตัดออกไปแล้ว จึงเรียกส่วนที่เหลือนี้
ว่า “อ้อยตอ” ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไร่อ้อยทั่วโลกได้เพาะปลูกอ้อย
หมุนเวียน แต่ “อ้อยตอ” ที่ใช้การได้นั้นก�ำลังกลายเป็นอดีต
เนื่องจากดินที่อัดตัวกันแน่นท�ำให้มีผลผลิตลดลงในแต่ละ
ปี เพราะดินแบบนี้จะไม่มีความสามารถในการอุ้มต้นพืชให้
เจริญเติบโตได้หลังจากถูกรถแทรกเตอร์ เครื่องตัดอ้อย และ
รถบรรทุกทับหน้าดินเป็นเวลานาน
การฟื้นฟูดินให้กลับมามีคุณภาพอาจท�ำได้โดยการไถ
พรวนดินให้ลกึ ขึน้ และใช้ปยุ๋ เร่งสารอาหารจ�ำนวนมากรวมทัง้
สารเติมแต่งที่มนุษย์ท�ำขึ้นเอง นั่นหมายความว่าพื้นที่ไร่เหล่า
นี้จะยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้และเสียผลประโยชน์ในการ
ค้าขายไปชัว่ ระยะหนึง่ แต่กช็ ดั เจนว่าการน�ำกระบวนการทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ มาใช้ โดยก�ำหนดวิธกี ารเพาะปลูก
ทีแ่ ตกต่างอย่างหลากหลาย ท�ำให้พชื มีความแข็งแรงและสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์แก่ดนิ ด้วยการไถผิวหน้าดินทีอ่ ดั ตัวแน่นให้
กระจายออกเป็นระยะๆอย่างสม�่ำเสมอ
อีกหนึ่งวิธีการที่ได้รับค�ำแนะน�ำมาแล้วก็คือการหยอด
เมล็ดลงในหลุมดินที่ใช้เครื่องปลูก ซึ่งจะซึ่งจะช่วยให้ต้นอ้อย
สามารถแตกหน่อภายได้ชนั้ ดิน และอาจจะท�ำให้มกี ารพัฒนา
ของรากต้นอ้อยอย่าง รวมทั้งช่วยแยกผิวหน้าดินที่แข็งออก
เมื่อพืชเจริญเติบโตในเวลาเดียวกัน ท�ำให้ลดผลกระทบจาก
ชั้นดินที่อัดตัวแน่น วิธีการเจาะผ่านชั้นดินเพียงอย่างเดียวจะ
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ช่วยเพิ่มการรับสัมผัสของเมล็ดต่อความชื้นในดินชั้นล่างทันที การก่อตัวของรากที่อยู่ลึกลงไปในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม
ของหลุมปลูกที่เตรียมไว้หมายความว่า การรับสารกระตุ้นรากจะ “เพิ่มขึ้น” สูงสุดเนื่องจากความลึกของพืชนั้นเพียงพอ
จึงได้รับผลกระทบน้อยลงจากวัชพืชและศัตรูพืชอื่นๆ อีกด้วย
วิศวกรเกษตรเชื่อว่าการปลูกด้วยหลุมเป็นกลไกน�ำไปสู่การปรับปรุงที่ส�ำคัญในด้านการผลิตและสภาพดินที่ดีขึ้นโดย
ทั่วไปในหลายกรณี อย่างไรก็ตาม กระบวนการขุดหลุมพืชที่เตรียมไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (ที่ระดับความลึกที่เหมาะสม)
การปลูกเมล็ดอ้อยที่แท้จริง การเพิ่มปริมาณการเจริญเติบโต หรือการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องจะมีความซับซ้อนและต้องใช้แรงงาน
จ�ำนวนมากในการด�ำเนินการ
การด�ำเนินการข้างต้นยังมีความซับซ้อนในขณะทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญส่วนใหญ่กำ� ลังหาวิธแี ก้ไข แต่คณ
ุ สามารถ ลีธ้ รี ะนานนท์
วิศวกรออกแบบและพัฒนาเครือ่ งจักรกลการเกษตรทีม่ ชี อื่ เสียงคนหนึง่ ของประเทศไทย มีแนวคิดอืน่ ทีต่ า่ งออกไป เขากล่าวว่า
“มันเป็นเรื่องของระบบอัตโนมัติที่เหมาะสม เพราะเรารู้ว่าประโยชน์คืออะไร เรารู้ว่าเราต้องท�ำอะไร และจะต้องท�ำอย่างไร
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นี่เป็นแค่ปัญหาทางวิศวกรรมอีกอย่างหนึ่ง และ “พวกเราต้องแก้ไขปัญหาให้ได้”
คุณสามารถกล่าวเพิม่ เติมว่า เครือ่ งจักรกลการเกษตรทีส่ ามารถด�ำเนินกระบวนการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จะ
ต้องด�ำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้:
ต้องสามารถเจาะผ่านดินเหนียวได้อย่างแน่นอนและตามความลึกที่ต้องการ
ต้องมีถังบรรจุที่สามารถรับน�้ำหนักอ้อยได้จ�ำนวนมาก
ต้องป้อนเมล็ดพืชที่มีความยาวแตกต่างกันลงแต่ละหลุมที่เตรียมไว้ได้
ต้องมีความสามารถในการให้สารบ�ำรุงแก่ต้นอ้อยที่มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมหรือมีการเตรียมยาฆ่าแมลงก่อน
ปลูกได้
ต้องเตรียมถมดินเพื่อคลุมอ้อยเมื่อปลูกได้แล้ว
ต้องมีความประหยัดอย่างมาก
ต้องมีกระบวนการปลูกที่ดีและดูแลบ�ำรุงง่าย
ซึ่งนี่คือเกณฑ์ที่คุณสามารถก�ำหนดไว้ส�ำหรับตลาดอ้อย โดยจัดให้มีผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเพิ่มผลก�ำไรและอายุการใช้งาน
ที่ยาวนานของการผลิตอ้อย แม้ว่าวิธีการนี้จะช่วยแก้ไขเรื่องปัญหาชั้นดินที่อัดตัวแน่นได้ แต่ยังคงต้องน�ำแนวคิดด้านการ
พัฒนาพืชผ่านกระบวนการปลูกที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้อยู่
คุณสามารถอธิบายกล่าวว่า “ในทางทฤษฎี การปลูกพืชด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นย�ำอาจเป็นค�ำตอบดินที่อัดตัว
เป็นชั้นแข็งและไม่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ค�ำตอบที่แท้จริงอยู่ที่การลดความเสียหายของดินในระยะยาวตั้งแต่แรก เครื่อง
เตรียมดินและเก็บเกี่ยวด้วยแรงดันดินต�่ำจะท�ำงานคล้ายกับเครื่องจักรรุ่นเก่าที่สร้างความเสียหายให้ดิน ภาคอุตสาหกรรม
www.sugar-asia.com

Planters Corner
ต้องใช้กระบวนการนีอ้ ย่างมีกลยุทธ์เพือ่ ให้ระบบการปลูกพืชด้วย
เครือ่ งจักรกลายเป็นปัญหาระยะสัน้ และเพือ่ ให้แน่ใจว่าระบบ
นี้จะก่อให้เกิดแรงอัดดินที่น้อยลงในอนาคต คุณสามารถสรุป
ว่า “การใช้แรงทีม่ นี ำ�้ หนักน้อยบนดิน ได้ผลดีกว่ากระบวนการ
ซ่อมแซมดินที่ผมได้ปรับใช้เสียอีก”
แน่นอนว่าทฤษฎีนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ เราตระหนักว่า
การปลูกพืชคือการหยอดเมล็ดลงในชั้นดิน แต่อย่างไรก็ตาม
อาจจะพูดได้วา่ หากเครือ่ งจักรกลการเกษตรสามารถพัฒนาได้
ตามเกณฑ์ขา้ งต้น ก็จะเป็นการน�ำรายได้มาสูเ่ กษตรกร และมีสว่ น
ช่วยในการเพิม่ สภาพแวดล้อมในการปลูกอ้อย ซึง่ เครือ่ งจักรทีม่ ี
การใช้งานมากมายและอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมเอเชีย
ท�ำให้เราอาจจะเริ่มเห็นผลผลิตในไร่อ้อยหายไปและสูญเสีย
ผลก�ำไรเนือ่ งจากความเสียหายของดิน ดังนัน้ การพัฒนาดังกล่าว
นี้จะสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้ในเอเชียนี้เท่านั้น เพราะ
เอเชียเป็นทวีปทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทางลบต่อสิง่ แวดล้อมจากการ
ใช้อปุ กรณ์เครือ่ งใช้ตา่ งๆจากเกษตรกร และหวังว่าวิธกี ารทีไ่ ด้
รับค�ำแนะน�ำนี้จะท�ำให้เอเชียกลายเป็นที่หนึ่ง!

reproduction is factored into the economical calculation of virtually every cane farmer worldwide.
However, reliable “ratoon” is becoming a thing of the past as compacted soil produces less usable
product year on year. The soil simply does not have the capacity to support viable plants once it has
become severely compacted over a period of time by tractor, harvester and carry truck traffic.
Rehabilitation of inert fields can be effected by deep ploughing and prodigious application
of growth enhancers and humus based additives but this means the fields are temporarily out
of production and of course has a marked economical penalty. It is becoming more evident that
a more environmentally friendly approach is to utilise a different planting regime to both ensure
a more healthy plant from the outset and encourage the enrichment of the soil through gradual
breaking up of the compacted surface.
One suggested approach is to plant seeds in a machine prepared hole. This creates a micro
environment under the soil crust in which the cane can begin to thrive. This should then encourage
deeper root development and at the same time start to break up the hard surface of the soil as
the plant grows, obviating the strangling effects of the soil compaction. The process of drilling
alone breaks through the soil crust and immediately enhances the seed’s exposure to the moisture
held in the sub soil. The deeper root formation within the controlled environment of the prepared
growing hole means that “take up” from any root stimulant additives is maximised and because
the plant is already deep it is less affected by weeds, other competitive plants and pests.
Agricultural engineers believe that adopting mechanised “hole based” planting could
eventually lead to significant improvements
in productivity and a generally improved soil
echanised farming has bought many benefits to Asian agriculture,
condition in most cases. However, the process
allowing previously unworkable land to come into useful production
of efficiently drilling prepared plant holes (at
for its owners. This has allowed the sugar industry as we know it today
the appropriate depth), planting the actual
cane seed and providing correct doses of
to develop and provide a significant contribution to the economy. However,
growth enhancer or fertiliser is complex and
we are finding now that like many other of man’s interventions on the
work intensive requiring several operations
World’s environment it needs to be managed. Diminishing return from
to take place.
To automate it is a complicated process
previously productive land has started to become an issue and this
which most engineers are fighting shy of, however,
is most noticeable when water becomes scarce and the general crop
Samart Leethirananon, one of Thailand’s
tonnage is reduced as in our last “crushing season”. Unfortunately, one
celebrated development engineers has other
ideas, “It’s simply a matter of appropriately
major influencing factor is the use of inappropriate mechanisation.
applied automation” he says. “We know what
Vehicles that exert excessive point loadings on the land the benefits are, we know what we must do and how we must do it for optimum results,
cause soil compaction, eventually creating an impermeable it’s just another engineering issue. We’ll solve it”.
Leethirananon comments further that to be effective a machine carrying out this
crust on the surface of the fields. As it is a perennial grass,
sugarcane, (Saccharum officinarum), like other grasses will process must fulfil the following criteria:
It must be able to drill through tough soils, reliably and to a chosen depth.
respond well to cutting. So with a good supply of nutrient
It must have a hopper capable of holding a substantial load of seed cane
and moisture to its relatively shallow root system, it will
It must feed individual lengths of seed to each of the prepared holes
continue to grow even after severe pruning. We enjoy
Optionally it must be able to dose the cane with appropriate growth or insecticide
this phenomenon as our “ratoon” cane and this facet of
preparations prior to planting.
It must provide infill to cover the cane once it has planted
It must be economically powered
It must be easily operated and maintained
These are the criteria laid down by Leethirananon to provide the market with a
product which will enhance profit and longevity of any cane producing operation. Of
course although this process helps where compaction is an issue it can be applied on
prepared fields, the concept of improved plant development through optimised planting
processes still applies.
Leethiranon explains further “Conceptually, precision machine planting may provide
answers to compacted non-productive land, but the real answer lies in reducing long term
soil damage in the first place. Soil preparation and harvesting machines with low ground
pressure do the same job as those older designed machines that damage. The industry
must approach this strategically so that the machine planting system becomes a short
term issue whilst we work to ensure future mechanised harvesting systems are low ground
pressure to minimise environmental impact”. Leethirananon concludes “A light footprint
on our soil in the first place works better than any soil repair processes I can devise”.
It is clear that this concept in itself is not a new idea. Let’s face it planting is purely putting
a seed in the ground. But, it has to be said that if a machine can be developed, which
fulfils the above criteria economically and proves to contribute to towards enhancing
the cane growing environment it would find many applications in the industry. And, with
wider use in Asia we may be able to begin to reverse the trend that we are starting to
see in lost cane and lost profit through soil damage. A development of this type can only
be driven by Asia. Asia is where the negative environmental effect of equipment design
by agriculturalists who are remote from our markets is being felt.
Hopefully with this revised approach Asia will win through!.

M

Author by Philip Pope, Engineering Consultant.
For more information email info@popemecheng.co.uk
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การรับมือกับผลกระทบการระบาด
โควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้ำตาลทรายไทย
Tackling Covid-19 Impact on Thailand’s
Cane & Sugar Industries

S

ugar Asia ร่วมกับ บริษทั ไฟร์เวิรค์ ส มีเดีย (ไทยแลนด์) จํากัด จับมือสาม
วิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญและมีชอื่ เสียงในวงการอุตสาหกรรมอ้อยและนำ�้ ตาลไทย
จัดงานสัมมนาออนไลน์ฟรี How the Pandemic is Affecting the Thai
Sugar Industry and How the Industry is Mitigating Risks?

น�ำโดย คุณรังสิต เฮียงราช ผูอ้ ำ� นวยการบริหารบริษทั ไทย
ชูการ์ มิลเลอร์ จ�ำกัด คุณอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ คณะ
กรรมการบริหารของบริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)
และได้รบั เกียรติจาก ดร.พิพฒ
ั น์ วีระถาวร กรรมการสมาคม
นักวิชาการอ้อยและน�้ำตาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้ด�ำเนิน
รายการสัมมนา การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ได้รับการตอบ
รับจากผู้เข้าเข้าฟังอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศที่
ต้องอัพเดตสถานการณ์ น�ำมาปรับใช้เพื่อลดความเสี่ยงใน
การบริหารธุรกิจ
ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานน�้ำตาล 57 แห่ง ตั้ง
อยู่ในภาคเหนือ 10 โรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22
โรงงาน ภาคกลาง 20 โรงงาน ภาคตะวันออก 5 โรงงาน มี
ก�ำลังการผลิตรวมทัง้ หมด 1.2 ล้านตัน (Mln TCD) มีพนื้ ที่
เพาะปลูกอ้อยรวมทั้งหมด 1.7 ล้านเฮคตาร์ แต่โดยเฉลี่ย
แล้วเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยมีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกน้อยกว่า 5 เฮคตาร์
และมากกว่า 80% ยังขาดระบบชลประทานในพื้นที่เพาะ
ปลูก ในส่วนของโรงงานจะหน้าที่ในการสนับสนุนการเงิน
อุปกรณ์การเกษตร เครื่องจักรเก็บอ้อยต่างๆ รวมถึงปัจจัย
การผลิตแก่ชาวไร่อ้อย ส่วนผลผลิตประมาน 80% จะน�ำ
ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
คุณรังสิต เฮียงราช ผู้อ�ำนวยการบริหารของบริษัท
ไทย ชูการ์ มิลเลอร์ จ�ำกัด ได้กล่าวถึงสถานการณ์โดย
รวมของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลในปัจจุบันว่า “เราได้
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เผชิญภัยแล้งในช่วงระหว่างสองปีที่ผ่านมา รวมถึงมี
ปัจจัยเกี่ยวข้องอย่างแม่น�้ำกลองที่ได้ลดระดับต�่ำลงใน
รอบ 60 ปี ผมคิดว่าภัยแล้งไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะใน
ประเทศไทยนัน้ แต่เกิดขึน้ ไปทัว่ ภูมภิ าค สิง่ นีค้ อื เหตุผล
ทีว่ า่ ท�ำไมผลผลิตอ้อยในปี 2019/2020 ลดลงไปมากกว่า
40% เมื่อเทียบกับปีก่อน ปัจจัยแรกคือภัยแล้ง ปัจจัย
ถัดมาคือการตกของราคาน�้ำตาลในตลาดโลกที่ท�ำให้ส่ง
ผลกระทบต่อราคาอ้อยในช่วงสองปีที่ผ่านมาด้วย สิ่งนี้
อาจมีผลให้เกษตรกรบางคนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน
โดยเฉพาะมันส�ำปะหลัง”
จากการคาดการณ์ของบริษทั ไทย ชูการ์ มิลเลอร์
ผลผลิตอ้อยในฤดูปี 2020/2021 มีการคาดการณ์ 65-70
ล้านตันอ้อย และจะมีการผลิตน�ำ้ ตาลประมาน 7-7.5 ล้าน
ท�ำให้ประเทศไทยจะมีการส่งออกน้อยในปีนี้ ปัจจัยอีก
ประการหนึ่งก็คือ มาตรการของรัฐบาลในประเด็นของ
นโยบายการเก็บเกี่ยวสีเขียว (Green Harvest Policy)
นั่นคือเกษตรกรต้องห้ามมีอ้อยไฟไหม้เกิน 20% ใน
การส่งไปยังโรงงานหีบอ้อย และถ้าหากมีการตรวจพบ
อ้อยไฟไหม้ เกษตรกรจะต้องเสียค่าปรับให้กับโรงงาน
เป็นเงิน 30 บาท ต่อตันอ้อยไฟไหม้ และโรงงานก็จะ
ต้องถูกปรับเป็นเงิน 20 บาทต่อตันอ้อยไฟไหม้เช่นกัน
เนือ่ งจากมีการอ้างอิงตัวเลขตามเป้าหมายการลดอ้อยไฟ
ไหม้ 20% โดยมีข้อมูลจากรัฐบาลว่า การเกิดมลภาวะ
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Cover Story

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่มกี ารระบาดไปทุกพืน้ ทีท่ วั่ โลก
รวมถึงประเทศไทย แต่โดยรวมสถานการณ์ในประเทศไทย
ก�ำลังดีขึ้น บางธุรกิจเริ่มกลับมาปฎิบัติงานได้ตามปกติ แต่
ไม่วา่ อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่เริม่ มีการระบาดไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใ์ หม่ ส่งผลให้การบริโภคน�ำ้ ตาลในประเทศลดลงอย่างมี
นัยยะส�ำคัญ คุณรังสิตเสริมว่า มีการคาดการณ์การบริโภค
น�้ำตาลอยู่ประมานที่ 2.5 ล้านตัน และดูเหมือนว่าอาจจะ

หนึง่ ถึงแม้วา่ การบริโภคในประเทศจะรายงานว่าลดลงอย่าง
น้อย 10% แต่ในส่วนของโรงงานน�ำ้ ตาลทุกทีใ่ นประเทศไทย
ก็มคี วามพยายามทีจ่ ะท�ำให้มกี ารปลูกอ้อยให้มากทีส่ ดุ เท่าที่
จะท�ำได้ เพื่อที่จะลดผลกระทบผลผลิตน�้ำตาลที่มีแนวโน้ม
จะลดลงในปีหน้า
“ยกตัวอย่างเช่นโรงงานน�้ำตาลของ KBS เองที่มีการ
เตรียมพร้อมในการรับมือการระบาดของโรคเป็นอย่างดี เรา
มีการประชุมวางแผนล่วงหน้าเพือ่ เตรียมการเรือ่ งขัน้ ตอนการ
ผลิต ส่วนในกรณีลอ็ คดาวน์ ก็คงต้องมีการรับมือในเรือ่ งการ
สั่งซื้อใดๆที่มาจากต่างประเทศ แน่นอนในประเทศด้วย เรา
จะมีการเปลีย่ นปฎิบตั กิ ารในเชิงออนไลน์มากขึน้ ด้วยกรณีโรค
ระบาด และถ้าหากโรงงานน�ำ้ ตาลไม่สามารถเปิดได้ ก็คงจะ
กลายเป็นปัญหาใหญ่” คุณอิสสระ กล่าว
ประเด็นเรือ่ งการปรับเปลีย่ นโครงสร้างในอุตสาหกรรม

น�้ำตาลได้เยอะกว่านี้ ท�ำอย่างไรถึงจะผลิตได้เยอะมากขึ้น
เพื่อการส่งออกด้วยราคาที่สูง สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อน
เพราะทุกๆโรงงานก�ำลังเผชิญความยากล�ำบากในเรื่องของ
การขายหรือแม้แต่ในเรื่องของการเงิน”
อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลคืออุตสาหกรรมหนึง่ ที่
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ประเทศ “ก่อนหน้านีผ้ มได้มโี อกาส
พูดคุยกับเจ้าของโรงงานน�ำ้ ตาลท่านหนึง่ เราได้ปรึกษาเรือ่ ง
การขาย การพัฒนาธุรกิจต่อไปยังไง จะเพิ่มผลผลิตและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพยังไง รวมไปถึงการลดต้นทุนการ
ผลิต และการสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยปลูกอ้อยมากขึ้นเพื่อ
ส่งออก และสิ่งเหล่านี้ก็คือประเด็นส�ำคัญที่ต้องหาวิธีหรือ
แนวทางแก้ไข”
ในส่วนของอนาคตของอุตสาหกรรมน�้ำตาลไทย คุณ
รังสิตมองว่า “การช่วยเหลือของรัฐบาลในอุตสาหกรรม
น�ำ้ ตาล มีความส�ำคัญมาก เพราะตอนนีท้ กุ ๆคนก�ำลังเผชิญ
กับความยากล�ำบากของการระบาดไวรัส โดยการช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย เราพร้อมเสมอทีจ่ ะร่วมมือกับรัฐบาลใน
การสนับสนุนการเพาะปลูกอ้อย เพราะการใช้ประโยชน์จาก
อ้อยทีไ่ ม่ใช่แค่เรือ่ งน�ำ้ ตาล แต่เป็นเรือ่ งของพลังงานด้วย เช่น
ไบโอเคมิคอล ทีย่ งั สามารถต่อยอดไปอีกในอนาคต นอกจาก
นีร้ ฐั บาลยังสามารถสนับสนุนเรือ่ งการเงินแก่ชาวไร่ออ้ ย ไป
พร้อมๆการสนับสนุนภาคเกษตรกรรมในประเทศ ซึ่งใน
ส่วนของเกษตรกร เราควรต้องปรับปรุงเรื่องโครงสร้างพื้น
ฐานโดยเฉพาะในเรื่องระบบชลประทาน ไม่ใช่แค่ส�ำหรับ
อ้อยเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ส�ำหรับพืชชนิดอื่นด้วย สิ่งนี้
คือการลงทุนระยะยาวซึง่ จะเป็นการช่วยพัฒนาผลผลิตภาค
เกษตรกรรมทีม่ สี งิ่ ทีส่ ำ� คัญมากๆ เพราะเราต้องมีการบริโภค
ทุกวัน ยิ่งไปกว่านั้นคือ ประเทศไทยสถานที่ที่ดีสุดส�ำหรับ
ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร”
ทั้งนี้การรับมือกับผลกระทบการระบาดโควิด-19 ต่อ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายไทย ทางฝ่ายผู้ประกอบ
การโรงงานน�้ำตาลก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทา
ความเสี่ยงในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก
อ้อยส่งเข้าโรงงาน เพื่อผลิตน�้ำตาลให้ได้มากที่สุด ตลอด
จนการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เพือ่ ส่งออก โดยทางบริษทั

มีการบริโภคน้อยกว่า 2.30 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี 2019
ที่มีการบริโภคน�้ำตาลประมาน 2.45 ล้านตัน โดยมีปัจจัย
เสริมอย่างการปิดร้านอาหาร ร้านค้า หรือบางพื้นที่การค้า
การไร้นักท่องเที่ยวในช่วงที่มีการเกิดการระบาด รวมถึง
แรงงานข้ามชาติทที่ ำ� งานในไร่ออ้ ยกลับประเทศบ้านเกิด
คุณอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตอน
นี้มองว่าสถานการณ์โควิดในไทยมีความปลอดภัยในระดับ

น�ำ้ ตาลไทยเนือ่ งจากการระบาดของ COVID-19 จะมีทศิ ทาง
เป็นอย่างไร? คุณรังสิตกล่าวว่า “อันทีจ่ ริงแล้ว อุตสาหกรรม
น�ำ้ ตาลไทยมีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างตัง้ แต่เมือ่ สองปีกอ่ น
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2018 เรามีได้มีการเปลี่ยนระบบ
โควต้า โดยเฉพาะโควต้า Local Sale รวมถึงการส่งออก
ด้วย ส่วนในเรื่องผลกระทบต่อโรคระบาด ประเด็นส�ำคัญที่
ต้องพิจารณาหลักๆคือ อุตสาหกรรมจะเอาตัวรอดต่อความ
ยากล�ำบากนี้ยังไงในแง่ของอุปทาน ท�ำอย่างไรถึงจะขาย

ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ�ำกัด เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอ้อยและ
น�ำ้ ตาลไทยควรเตรียมพร้อมในเรือ่ งประสิทธิภาพการหีบสกัด
น�้ำตาลต่อตันอ้อยให้สูงที่สุด ควบคู่กับรณรงค์ให้ชาวไร่ตัด
อ้อยสดเพื่อลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ และขณะเดียวกันก็ต้อง
เร่งสร้างมูลค่าเพิม่ โดยน�ำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต
น�ำ้ ตาลมาต่อยอดสูผ่ ลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เป็นการสอดรับนโยบาย
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ของภาครัฐ โดยสิ่งนี้ ก็
จะเป็นอีกหนึง่ ทางรอดของอุตสาหกรรมฯ ด้วยเช่นกัน

ทางอากาศในช่วงสองปีทผี่ า่ นมา โดยเฉพาะในตัวเมืองอย่าง
กรุงเทพมหานครหรือภาคเหนือ เพราะมีสาเหตุหลักมาจาก
การเผาทางเกษตรกรรม การเผาไร่ข้าวสาลี การเผาไร่อ้อย
ไร่ขา้ วโพด เศษพืช ท�ำให้สงิ่ เหล่านีก้ ลายเป็นปัญหาทีท่ กุ ฝ่าย
ต้องร่วมมือกันแก้ไข

COVID-19 กับ อุตสาหกรรมน�้ำตาลไทย
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ugar Asia, with cooperation of Fireworks
Media (Thailand) Co. Ltd., along with three
famous speakers specialized on Thailand’s
cane and sugar industries, has lately organized
a free seminar entitled, “How the Pandemic
is Affecting the Thai Sugar Industry and
How the Industry is Mitigating Risks? The
speakers included Mr. Rangsit Hiengrat, the
executive director of Thai Sugar Millers Corp. Ltd.,
Mr. Issara Thawiltermsap, a member of the
executive board of Khonburi Sugar Public Co.
Ltd., and Dr. Pipat Weerathaworn, a member of
the Committee of Thailand Society of Sugarcane
Technologists (TSSCT) was the moderator. The
event was highly recognized by both Thai and
foreign participants who would like an updated
information on the concerned issue to adapt it
for business risk management.
In Thailand, there are currently 57 sugar
mills, 10 of which are located in the north, 22 in
the northeast, 20 in the central and 5 in the east,
with a total of 1.2 Mln TCD. The country has 1.7
million hectares of cane plantation areas, but,
averagely, Thai farm owners have as few as 5
hectares to grow sugarcane while over 80% of
them still lack irrigation in their plantation. In
terms of the sugar mill, major responsibilities
lie in financial support, agricultural equipment,
cane harvesters as production factors for farm
owners. Around 80% of the products will be
exported to foreign markets.
Mr. Rangsit Hiengrat, the executive director
of Thai Sugar Millers Corp. Ltd., talked about an
overall picture of the present cane and sugar
industries, highliting that, for the past couple of
years, Thailand had faced drought as the water
level in Mae Klong River subsided to the lowest
for the past 60 years. He thought that drought
took place in both Thailand and all over the
region, thus low cane production in 2019/2020
to over 40% in comparison with the previous
year. Besides drought, the drop of the world
sugar price affected the cane price during the
last two years, as well. This might make some

farmers turn to other crops like cassava.
According to the Thai Sugar Miller Co. Ltd.’s
expectation, cane production in 2020/2021
may probably reach to 65-70 million tons and
sugar production to around 7-7.5 million tons,
making Thailand export less this year. Moreover,
Thai government promoted the Green Harvest
Policy. That is, local agriculturalists must not
have over 20% of burned cane for extraction.
Otherwise, they need to pay a fine of 30 Baht
per a ton of burned sugar to the mill, which, in
turn, must pay a fine of 20 Baht, according to
numerical refences to target reduction of burned
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cane to as low as 20% Information of the Thai
government stated that, due to air pollution in
the past two years, especially in Bangkok and
the north, caused by agricultural burning of
wheat, cane, corn farms and crop leftovers, the
problem was a major issue every sector had to
solve immediately.

Covid-19 and Thailand’s Sugar Industry
The new Corona Virus is spreading in
Thailand and other parts of the world; however,
the overall situation in the country is getting
better. Some business is back to normal. Since
the beginning of the viral outbreak, sugar
consumption dropped significantly. Mr. Rangsit
added that sugar consumption had been actually
expected to around 2.5 million tons, but it seemed
to be as low as 2.30 million tons in comparison
with 2019 when 2.45 million tons of sugar were
consumed. The reason was principally closure
of restaurants or some commercial areas in the
country and lack of tourists during the pandemic,
not to mention migrant workers in cane farms
who went back home.
Mr. Issara Thawiltermsap, a member of the
executive board of Khonburi Sugar Public Co.
Ltd., explained that the situation in Thailand
was safe to some extent even though local
consumption was as low as 10%. All sugar mills in
Thailand are however trying to encourage cane
plantation as much as possible to reduce the
impact of decrease amount of sugar products
in the following year.
“Take for example sugar mills under KBS’
supervision which are well-prepared for the
outbreak as we had a meeting to plan in advance
regarding production procedures. In terms of
the lockdown, any overseas and local purchases
were carefully handled. We’ll change to an on-line
operation platform in case of the pandemic,
and, if any sugar mills are unable to function,
there will be a big problem,” said Mr. Issara.
Regarding the perspective of restructuring
Thailand’s sugar industries due to the spread of
Covid-19, Mr. Rangsit explained that, in fact, local
sugar industries had been restructured since
the last two years, particularly since 15 January
2018, when changes of local sale quotas and
export took place. In terms of the impact on the
pandemic, the important issue for consideration
is how the industries survive the hardship

regarding the supply, how to sell more sugar,
and how to produce it a lot more for an export
at high prices. These are complicated because
every sugar mill is facing difficult sale or even
financial affairs.
As cane and sugar are an industry that
strengthens Thailand, “previously, I talked with
an owner of a sugar mill and discuss with him
about sales and business development as well
as how to increase production, effectiveness
improvement, production cost reduction and
encouraging cane farm owners to grow more
for export. These are important for solutions,”
said Mr. Rangsit.
In terms of Thailand’s sugar industry’s
future, Mr. Rangsit viewed that governmental
support to the industry was very vital because
we were at present facing the viral outbreak.
The company are always ready to cooperate
with the government to help cane farm owners
to plant the crop since cane is useful for sugar
production as well as energy like biochemicals,
which can go further in the future. Besides, the
government can provide some financial support
to the farmers along with assistance to local
agricultural sectors. Regarding the farmers,
we have to improve infrastructure, especially
irrigation, for both cane and other crops. This
is a long-term investment which help develop
agricultural sectors a lot since our consumption
is daily. Furthermore, Thailand is ideal for
agricultural business.
Concerning how to tackle the Covid-19
impact on Thailand’s cane and sugar industries,
sugar mill owners have already prepared for risk
management in terms of effectiveness increasing
of growing cane for sugar mill production as well
as promotion of export sales. The Thai Sugar Miller
Co. Ltd. Revealed that Thailand’s cane and sugar
industries should prepare for effective extraction
per a ton of cane as much as possible along with
encouraging fresh cane cutting to solve burned
cane problems. At the same time, values should
be added by using results from sugar production to various products,
thus corresponding to
the bio-economic policy
issued by the government.
All of these are factors
that help the industries
survive, as well.
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ระบบดักฝุ่นไฟฟ้าสถิต (ESP) ตัวช่วย
สร้างประสิทธิภาพอากาศสะอาดใน
โรงงานน�้ำตาล

Pursue Clean Air in Sugar Plant with Electrostatic
Precipitator (ESP) Overhaul

ก

ากอ้อยเป็นของเหลือทิ้งจากโรงงานน�้ำตาลและ
ในปัจจุบันถูกน�ำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการใช้เป็น
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ส่วนที่มาจาก
การเผาไหม้จ�ำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเพื่อจะได้ไม่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กรณีศกึ ษาของโรงนำ�้ ตาลทีป่ ระเทศไทย

Photo 1. Corroded Gas Distribution Screens

ในปัจจุบนั ระบบดักฝุน่ ไฟฟ้าสถิต (ESP) ได้ถกู ใช้ในอุตสาหกรรมโรงน�ำ้ ตาลและ
โรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อควบคุมค่าฝุ่นละอองจากปล่อง เครื่อง ESP ได้ถูกพิจารณาว่ามี
ประสิทธิภาพมากกว่า มัลติไซโคลน (Multi Cyclone) ระบบบ�ำบัดอากาศเสียแบบเปียก
(Wet Scrubber) หรือระบบควบคุมค่าฝุ่นแบบอื่นๆ ในขณะที่เครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง
(Baghouses) ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และมีค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมบ�ำรุงสูง

Photo 2. Corroded CEs
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โรงน�้ำตาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย ประสบปัญหา
อย่างหนักเกีย่ วกับการกัดกร่อนของส่วนต่างๆ
ภายในเครื่อง ESP โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผ่น
อิเล็กโตรท (CE) และลวดอิเล็กโตรทแบบ
หนาม (RDE) ทัง้ หมด 3 ห้อง แผ่นและลวด
อิเล็กโตรทเป็นส่วนเครือ่ งกลทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดักจับและจัดเก็บฝุน่ แผ่นและลวดอิเล็กโตรท
จะถูกท�ำความสะอาดโดยระบบค้อนเคาะฝุ่น
และฝุน่ ทีไ่ ด้จะถูกรวบรวมผ่านถังเก็บฝุน่ และ
จะส่งต่อไปยังไซโล หรือพื้นที่จัดเก็บ
จากการตรวจสอบเครือ่ ง ESP ของโรงงาน
นี้ สาเหตุของการดักฝุ่นที่ไม่มีประสิทธิภาพ
รวมไปถึงการกัดกร่อนของแผ่นอิเล็กโตรท
คือการที่มีอากาศรั่วไหลจากประตูทางเข้า
และบนห้องลูกถ้วย รวมถึงการโก่งงอของ
ลวดอิเล็กโตรท
บางห้องเกิดการลัดวงจรและใช้งานไม่ได้
เนือ่ งจากปัญหาของแผ่นและลวดอิเล็กโตรทที่
หลุดออกมาหรือโก่งงอมากจนใกล้สมั ผัสกัน ปัญหาเหล่านีท้ ำ� ให้เครือ่ ง ESP ลดประสิทธิภาพ
การดักจับฝุ่นลง และก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ
ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหาการรั่วไหลของเครื่องมัลติไซโคลน ท�ำให้อุณหภูมิลมร้อนขา
เข้าลดลงต�่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส ซึ่งก่อให้เกิดความชื้นภายในตัวเครื่อง ESP อย่าง
ง่ายดาย สภาพของอุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในเครือ่ ง ESP ได้รบั ความเสียหายอย่างมาก ดังแสดง
ในรูปที่ 1 และ 2
ปัญหาต่างๆ ที่พบหลังจากการตรวจสอบตัวเครื่องได้ถูกรวบรวมและด�ำเนินการแก้ไข
ภายใต้การท�ำงานของโปรเจคนี้ มีการเปลี่ยนแผ่นอิเล็กโตรทและลวดอิเล็กโตรทแบบหนาม
ทั้ง 3 ห้อง โดยที่วัสดุของแผ่นอิเล็กโตรทห้องที่ 1 และ 2 เปลี่ยนเป็นเหล็กกล้า corten
เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อน นอกจากนี้ การซ่อมบ�ำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนภายใน
อาทิ ระบบค้อนเคาะ ปะเก็นประตูเข้าออก ก็ทำ� เสร็จสิน้ เช่นกัน ด้วยการจัดการโปรเจคงาน
ทีด่ แี ละการควบคุมการติดตัง้ อย่างถูกต้อง ท�ำให้การเปลีย่ นแผ่นและลวดอิเล็กโตรทเสร็จสิน้
ตามระยะเวลาของการปิดซ่อมบ�ำรุง
หลังจากการติดตัง้ เครือ่ ง ESP ได้กลับมาท�ำงานอยากเป็นปกติ ทัง้ 3 ห้องและท�ำงาน
ได้โดยไม่มีปัญหาลัดวงจร หลังจาก 5 เดือนของการเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง ทางโรงงานไม่
เคยประสบกับการปิดซ่อมบ�ำรุงแบบเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาของเครื่อง ESP และจากการ
ตรวจสอบเครื่อง ESP พบว่าส่วนต่างๆ ภายในยังอยู่ในสภาพดี
ความเชีย่ วชาญในเครือ่ ง ESP ประกอบกับสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีสว่ นช่วยในการแก้ปญ
ั หา
ของเครื่อง ESP การปรับปรุงให้เครื่อง ESP มีประสิทธิภาพที่ดีไม่จ�ำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่าย
สูง เมื่อท�ำการแก้ไขจากสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เจอได้ ค่าฝุ่นที่ดีแสดงถึงการตระหนัก
ต่อสิ่งแวดล้อมและยังแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย.
www.sugar-asia.com
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agasse is waste material from sugarcane,
which sugar plants nowadays are using it as

a value-added biofuel for electricity generation.
However, the by-product of combustion must
be addressed and dealt with so as not to pose
a threat to the environment.

Today, Electrostatic Precipitator (ESP) is being applied in many sugar
and biomass industries in order to control the emission from the stack.
ESP has been considered to be more efficient than multi cyclone, wet
scrubber or any other emission control devices. In the meantime, baghouse
is less preferable due to its risk of fire and high maintenance cost.

Sugar plant case study in Thailand
One of the sugar plants in the northeastern part of Thailand
encountered a problem of seriously corroded ESP internal parts
especially Collecting Electrode (CE) and Rigid Discharge Electrode
(RDE) in the entire 3 fields. CE and DE are the mechanical components
involved in the charging and collecting of dust particles. They are then
cleaned by rapping systems, where dust is collected in the hoppers
and eventually transported to silos or designated areas.
Upon inspection of the ESP in this plant, it had been found that
the root causes of its dust collection inefficiency and CE corrosion were
the leakage of air from the access doors and insulator compartments
including bending / deformed DE.
Some ESP fields tripped and were malfunctioned as DE and CE
had either fallen off or severely bent resulting in almost near contact.
These issues all contributed to lower ESP dust collection efficiency
and resulted in air pollution.
Furthermore, leakage was found in the multi cyclone that led to
inlet temperature drop to less than 100 oC , allowing moisture to easily
form inside the ESP. Severely damaged condition of the ESP internal
parts are shown in photo 1 and 2.

Photo 4. New RDE installed
After replacement, all 3 fields of the ESP were up and running
normally without any tripping issue. The plant had not yet experienced any
emergency shutdown due to ESP problems after 5 months of operation
straight. Inspection had been done on the ESP and its internal parts were
found to be in good condition still.

Photo 5. CE condition before replacement

Photo 3. Installing new CE
Photo 6. CE condition after 5 months of replacement
Problems observed from the ESP inspection were addressed and
solved as part of the scope of work of this project. CE and RDE were
replaced for the entire 3 fields, where CE material for the 1st and 2nd fields
had been changed to Corten steel to withstand corrosion. Maintenance
and replacement of some internal parts like rapping system and manhole
gasket were also carried out. With good project management and proper
supervision of installation, replacement of CE and DE was successfully
completed within the plant’s period of shutdown.

www.sugar-asia.com

Expertise on ESP together with good quality
products are elements to solutions of ESP problems.
Improving an ESP to be efficient is not necessarily
expensive as long as solutions are based on the
root causes found. Good emission control not
only portrays environmental awareness but also
expresses social responsibility and well-being.
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การเกษตรแม่นย�ำ จอห์น เดียร์
JOHN DEERE PRECISION AG

Receiver

Universal Display

Universal Steering

การปลูกและการหยอดเมล็ด
PLANTING & SEEDING

Section Control
ระบบควบคุมการปิดเปิดเครือ่ งปลูกแบบอัตโนมัตแิ ต่ละหัวปลูกอย่างอิสระ
ตามพื้นที่ปลูกที่ก�ำหนด ทั้งยังช่วยให้สามารถก�ำหนดอัตราเมล็ดพันธุ์
สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตและใช้ปจั จัยการผลิตอย่างมีประสิทธิผล และยังช่วย
ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีเกินความจ�ำเป็น

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
ลดการใช้ปัจจัยการผลิตมากกว่า 20%
ลดความเสียหายจากการใช้สารเคมีมากเกินไป และลดผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม
ปลูกพืชด้วยระยะที่เท่ากันและท�ำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้
สม�่ำเสมอทั้งแปลง
ลดการปลูกข้ามหรือปลูกซ�้ำ

Section Control
John Deere Section Control automatically turns individual
implement sections on and off at predefined locations

YOUR BENEFITS

20% or more reduction input costs

in the field. It enables you to apply exact amounts of

Less crop damage and environmental impact

seed and crop protection where they are needed. As a

Equally spaced crops and consistent growth

result, you cut input costs and increase efficiency while

conditions

minimising crop damage and environmental impact.

Eliminate skips and overlaps

28

www.sugar-asia.com

การเตรียมดิน

FIELD PREPARATION
AutoTracTM
เป็นระบบน�ำทางอัตโนมัติของจอห์น เดียร์ ที่ช่วยให้การท�ำงาน
มีประสิทธิภาพและมีความแม่นย�ำ

การท�ำการเกษตรแม่นย�ำตั้งแต่เริ่มต้นจนเก็บเกี่ยว
Precision from start to the end
Satellite
Tractor and Scraper with
Receiver installed

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
เพิ่มประสิทธิภาพของคนขับ ลดความเมื่อยล้า
ลดการท�ำงานซ�้ำรอยเดิม
ลดปัจจัยการผลิตเฉลี่ย 10 %
สามารถท�ำงานกลางคืน หรือมีทัศนวิสัยต�่ำ

AutoTracTM
John Deere Autotrac is a guidance system - the path to
higher productivity with accuracy.

YOUR BENEFITS
Increased operator’s efﬁciency

Fewer passes with reduced overlaps and gaps
Average of 10%* reduction of inputs
Increased ability to work in low visibility
conditions

iGradeTM
เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปรับพื้นที่ที่มีความแม่นย�ำสูง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
มีความแม่นย�ำสูง ในสภาพพื้นที่ที่ไม่สม�่ำเสมอและทัศนวิสัยต�่ำ
(ฝุ่น หมอก ควัน)
มีช่วงสัญญาณที่กว้างกว่าระบบเลเซอร์
สามารถใช้กับเครื่องจักรหลายคันพร้อมกัน
ให้ความแม่นย�ำสูงในแนวดิ่ง +/- 5 ซม.

iGradeTM
John Deere iGrade is the ideal way to plane or level your
land accurately.

YOUR BENEFITS

Reliable in rough weather and low visibility conditions
(dust, fog)
Larger signal range than with laser
Allows multiple machines to work in different planes
at the same time
+/- 5 cm vertical pass-to-pass corrections

* Auburn University, 2010.
A 2 year study conducted in 2010 and 2011 using Alabama Agricultural Experiment station at Auburn University.
*This literature has been compiled for South East Asia circulation. While general information, pictures and descriptions are provided, some
illustrations and text may include finance, credit, insurance, product options and accessories not available in all regions. Please contact your local
dealer for details. John Deere reserves the right to change specification and design of products described in this literature without notice.

ติดต่อสอบถามผู้จัดจ�ำหน่ายไกล้บ้านท่าน
หรือ โทร. 02 676 9740

JohnDeere
www.deere.co.th

John Deere Thailand
www.deere.co.th/en_ASIA
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สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อต้องตัดสินใจซื้อ
เครื่องบรรจุใหม่และแนวทางที่ STATEC BINDER
จะสามารถช่วยซัพพอร์ทคุณได้
What to consider when deciding on a new packaging machine
and how STATEC BINDER could support you

เ

มือ่ คุณก�ำลังคิดทีจ่ ะซือ้ เครือ่ งบรรจุใหม่ มีหลายแง่มมุ ทีต่ อ้ งพิจารณานอกเหนือ
จากงบประมาณและพืน้ ทีส่ �ำหรับติดตัง้ เครือ่ งบรรจุหรือไลน์เครือ่ งแพ็คสินค้า
ซึง่ อาจจะต้องพิจารณาถึงคุณภาพของเครือ่ งบรรจุ ความน่าเชือ่ ถือ ความยืดหยุน่
ความคงทน รวมถึงคุณสมบัตพิ เิ ศษทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งบรรจุ ระยะเวลาการส่ง
มอบ ความสะดวกในการควบคุมและใช้งาน ตลอดจนการให้บริการลูกค้าทีด่ กี เ็ ป็น
สิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ดังนัน้ การมีพนั ธมิตรทีแ่ ข็งแกร่งและน่าเชือ่ ถือเป็นสิง่ ทีส่ �ำคัญใน
การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
ปัจจุบันมีผู้ผลิตเครื่องบรรจุจ�ำนวนมากทั่วโลกซึ่งแต่ละรายล้วนมีจุดแข็ง การเลือก
ซัพพลายเออร์ส�ำหรับโปรเจ็คของคุณมีความส�ำคัญอย่างยิ่งเพราะเครื่องบรรจุจะสามารถใช้
งานได้เป็นสิบปีถา้ ได้รบั การดูแลและบ�ำรุงรักษาอย่างเหมาะสม ก่อนทีจ่ ะเลือกซัพพลายเออร์
คุณควรค�ำนึงถึงเป้าหมายระยะยาวและกลยุทธ์องค์กรของคุณ เครือ่ งจักรทีเ่ หมาะสมควรจะ
ตอบสนองความต้องการและช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจได้ในอนาคต ดังนัน้ ควร
ค�ำนึงว่าการลงทุนในวันนี้จะช่วยลดปัญหาที่จะตามมาได้ในระยะยาว เนื่องจากเครื่องบรรจุ
ใหม่สามารถใช้งานได้นานข้ามทศวรรษ จึงควรเน้นเรื่องการให้บริการหลังการขายของ
ซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิด ผู้ผลิตเครื่องบรรจุมีทีมซ่อมบ�ำรุงหรือไม่? อยู่ใกล้คุณหรือไม่?
สามารถจัดหาอะไหล่ส�ำรองและอะไหล่สิ้นเปลืองให้ได้ในอีก 20 ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น
ได้หรือไม่? ค�ำถามเหล่านี้และค�ำถามอื่นๆ เพิ่มเติมควรได้รับการตอบอย่างชัดเจนก่อนการ
ตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ไม่เพียงแต่จะมีเครื่องบรรจุที่สมบูรณ์
แบบ แต่เหนือสิ่งอื่นใดจะต้องมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สามารถช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์
ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้
สิ่งแรกที่ผู้ผลิตเครื่องบรรจุต้องการทราบ คือ รายละเอียดเพื่อที่จะเสนอทางเลือกที่
เหมาะสมส�ำหรับเครือ่ งบรรจุสนิ ค้าของคุณ โดยสรุปข้อมูลทีต่ อ้ งการทราบคร่าวๆ ดังนี้
ปริมาณ คุณต้องการบรรจุจ�ำนวนกี่ถุงหรือกี่ตันต่อชั่วโมง?
น�้ำหนักบรรจุ คุณต้องการบรรจุ 10 กก. หรือ 25 กก. และ 50 กก. ด้วยหรือไม่?
ประเภทถุง คุณต้องการใช้ถงุ จีบข้าง (Gusset) หรือถุงหมอน (Pillow) หรือทัง้ สองแบบ?
วัสดุของถุง คุณใช้กระดาษ, โพลีเอทิลีน (PE), หรือถุงกระสอบสาน
โพลีโพรพิลีน (PP)?
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ข้อมูลเฉพาะของสินค้า เช่น ความหนาแน่น (bulk density) และลักษณะการไหล
ของตัวสินค้า
รายละเอียดของสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ติดตั้งเครื่องบรรจุ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นใน
อากาศ และสภาพแวดล้อมของโรงงาน
STATEC BINDER ผูผ้ ลิตเครือ่ งบรรจุจากประเทศออสเตรียได้สง่ มอบระบบบรรจุและ
ระบบจัดเรียงถุงวางบนพาเลท ในอุตสาหกรรมน�้ำตาลมากกว่า 25 ปี ด้วยประสบการณ์
หลายสิบปีที่ผ่านมาท�ำให้ STATEC BINDER เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความนิยม
สูงสุดด้านระบบบรรจุและระบบจัดเรียงถุงวางบนพาเลท ในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล นอกจากนี้
www.sugar-asia.com
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การบริการลูกค้าเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
ลูกค้าทั่วโลกให้ความไว้วางใจ STATEC BINDER ทุกวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมี
ความสามารถในการให้บริการระดับสูงและให้ความช่วยเหลือส�ำหรับข้อกังวลต่างๆ การ
บริการลูกค้าทีโ่ ดดเด่นด้วยการให้บริการจากพนักงานทีผ่ า่ นการฝึกอบรมมาอย่างดีและการ
ท�ำ remote service ที่ทันท่วงที
ผูเ้ ชีย่ วชาญของ STATEC BINDER พร้อมเสมอทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือและตอบค�ำถาม
เกี่ยวกับการสั่งซื้อและการส่งมอบอะไหล่ การตรวจเช็คและบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร และการ
ฝึกอบรมให้กบั ลูกค้าแต่ละรายตามข้อตกลงบริการทีป่ รับตามความต้องการเพือ่ ความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้าเป็นส�ำคัญ STATEC BINDER เน้นเรือ่ งการสื่อสาร ความรวดเร็วและความ
ใกล้ชดิ กับลูกค้าภายใต้พนั ธมิตร นัน่ คือเหตุผลทีม่ ตี วั แทนจ�ำนวนมากของบริษทั ทีไ่ ม่เพียงแต่
ให้คำ� ปรึกษาแต่ยงั คอยช่วยเหลือลูกค้าเกีย่ วกับการบ�ำรุงรักษาโดยตรงทีโ่ รงงานลูกค้า

ข้อมูลเพิม่ เติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของเราที่ www.statec-binder.com/en

W

hen you are thinking of purchasing a new packaging machine,
there are many other aspects to consider besides the budget and

perhaps the available space for the new machine or packaging line. High
quality, reliability, flexibility, durability as well as special characteristics
in regards to your product could be considered. Delivery time, ease
of operation and customer service can also be of great importance.
Therefore a strong and reliable partner is required with whom you can
build a long-term relationship.

บริษัทยังช่วยซัพพอร์ทลูกค้าจ�ำนวนมากในการเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนในการบรรจุมา
ใช้เครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติแทน
ระบบบรรจุแบบเปิดปากถุงเหมาะส�ำหรับการบรรจุนำ�้ ตาลอย่างยิง่ เนือ่ งจากคุณสมบัติ
น�ำ้ ตาล ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญทีส่ มั ผัสกับชิน้ ส่วนสเตนเลสของเครือ่ งบรรจุของ STATEC BINDER
เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งของฝุน่ ทีฟ่ งุ้ กระจายระหว่างการบรรจุนำ�้ ตาลจึงได้มกี ารออกแบบตาม
มาตรฐานของ ATEX เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนักประสิทธิภาพสูงและระบบปิดปากถุงจะมีความแม่นย�ำ
ในการชั่งน�้ำหนักและการปิดปากถุงที่แน่นหนา
หนึ่งในเครื่องบรรจุที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รู้จักแพร่หลายของ
STATEC BINDER คือ รุน่ PRINCIPAC ทีเ่ ป็นหนึง่ ในเครือ่ งบรรจุแบบเปิดปากถุงทีเ่ ร็วทีส่ ดุ
ในโลก การท�ำงานที่มีประสิทธิภาพสูงส่งผลให้เครื่องบรรจุเป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวางใน
อุตสาหกรรมน�้ำตาล ซึ่งสามารถใช้งานได้กับถุงหมอน (pillow) และถุงจีบข้าง (gusset) ที่
ท�ำมาจากถุงกระสอบ PP, PE หรือกระดาษ ขนาดบรรจุ 10 กก. ถึง 50 กก. PRINCIPAC
ได้รับการออกแบบและผลิตเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลาย และมีตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อปรับให้
เข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้
ระบบจัดเรียงถุงวางบนพาเลท ของ STATEC BINDER ช่วยให้ไลน์การแพ็คสมบูรณ์แบบ
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และปริมาณที่ต้องการ PRINCIPAL-R ระบบจัดเรียงถุง
วางบนพาเลท แบบแขนกล (Robot) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง หรือ PRINCIPAL- H ระบบจัดเรียง
ถุงวางบนพาเลท แบบ High-Speed ท�ำให้มั่นใจได้ว่ารูปแบบการจัดเรียงถุงแต่ละชั้นจะเท่า
กันและจัดเรียงถุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

There are many packaging machine manufacturers in the world and
each of them has its strengths. The choice of a partner for your project
is crucial as the new packaging machine will last for decades if properly
maintained. Before choosing a supplier also think about your long-term
goals and corporate strategy. The right machine should both meet your
needs and support the growth of your business over the years. Therefore,
also take into account that investing more money today could save you
trouble at a later stage. Since the new packaging machine could last for
decades, take a closer look at the customer service provided. Do they
offer appropriate training for operation and maintenance teams and do
they have a partner or office near you? Are they able to supply spare
and wear parts for the next 20 years or even longer? These questions
and others should be clarified prior to your decision for a supplier so
that you can be sure not only to have the perfect packaging machine
but above all to have found a strong partner who is able to support your
company’s goals.
First of all the packaging machine manufacturer needs some
details to offer you the right solutions for the bagging of your product.
Summarized the manufacturer needs the following details:

เกี่ยวกับ STATEC BINDER
จากความพึงพอใจของลูกค้าในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย จีน อเมริกา
และยุโรป ซึ่งใช้เครื่องบรรจุของ STATEC BINDER ในอุตสาหกรรมน�้ำตาลทั่วโลก ไม่ว่า
คุณจะอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตน�้ำตาลขนาดใหญ่หรือผู้ผลิตรายเล็กในอุตสาหกรรมน�้ำตาล และ
ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติหรือใช้แรงงานคนในการบรรจุ ผู้เชี่ยวชาญ
เครือ่ งบรรจุสามารถน�ำเสนอระบบทีเ่ หมาะสมส�ำหรับลูกค้าแต่ละรายให้ได้ตามความต้องการ
และมาตรฐานขั้นสูง
เครื่องบรรจุอัตโนมัติและระบบจัดเรียงถุงวางบนพาเลทส�ำหรับการบรรจุและจัดเรียง
น�้ำตาลที่บรรจุในถุงกระสอบสาน PP, PE และกระดาษ ได้ถูกติดตั้งและใช้งานแล้วทั้ง
ห้าทวีป เนื่องจากโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทาน การใช้งานที่ยาวนาน และความเชื่อถือ
ได้สูงของเครื่องบรรจุ STATEC BINDER จึงเป็นที่ต้องการสูงในกลุ่มเครื่องบรรจุและเครื่อง
จัดเรียงถุงวางบนพาเลทส�ำหรับกลุม่ น�ำ้ ตาล บริษทั ฯทีอ่ อสเตรียแสดงให้เห็นอย่างต่อเนือ่ งว่า
ความต้องการของลูกค้าคือความส�ำคัญสูงสุด
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผู้ผลิตน�้ำตาลจ�ำนวนมากจึงวางใจในเครื่องบรรจุของ STATEC
BINDER และความส�ำเร็จในการสร้างพันธมิตรระยะยาว STATEC BINDER ตระหนัก
ถึงประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่ท�ำให้บริษัทฯที่ออสเตรียสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงเครือ่ งจักรและระบบของตนให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก
เริม่ ต้นจากภาคอาหารสูอ่ ตุ สาหกรรมปิโตรเคมี ด้วยเครือ่ งจักรมากกว่า 1,400 เครือ่ งที่
ติดตัง้ และใช้งานแล้วทัว่ โลก STATEC BINDER มองย้อนกลับไปแล้วพบการตอบรับเชิงบวก
จ�ำนวนมาก บริษัทรวมถึงองค์กรขนาดเล็กและองค์การขนาดใหญ่ที่เป็นตัวแทนอยู่ในทั้ง
ห้าทวีปในกลุม่ ฐานลูกค้าปัจจุบนั ทีม่ อี ยู่ ต้องขอบคุณเทคโนโลยีทไี่ ด้รบั การพิสจู น์แล้วรวมถึง
การพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง STATEC BINDER จึงเป็นพันธมิตรที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลทั่วโลก ด้วยประสบการณ์ 40 ปีท�ำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ และ
โดดเด่นด้วยความแม่นย�ำและการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
www.sugar-asia.com

Capacity how much bags or tons do you want to pack per hour?
Filling weight do you pack only 10 kg or 25 kg and 50 kg too?
Bag type do you use gusset or pillow bags or both?
Bag material do you use paper, PE or woven PP bags?
Special details on your product like bulk density and flowing
characteristics
Details on the environment of the machine like temperature,
air humidity and plant conditions
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Special Insight
perfect solution for the bagging and palletizing
in close cooperation with customers, the Austrian
company demonstrates continuously that customer
needs have the highest priority.
For these reasons, numerous sugar producers
rely on STATEC BINDER machines and successful
long-term partnerships are esta lished. STATEC
BINDER is aware of one thing: Only the experience
and the feedback of customers allow the Austr an
company to further develop and optimize their
machines and systems, in order to ensure full
satisfaction.

Meeting customer needs
globally
Starting at the food sector to the petrochemical
industry – with over 1,400 machines successfully
installed worldwide, STATEC BINDER looks back
on numerous positive references. The company
counts small firms as well as large corporations,
represented on all five continents, among its existing
customer base. Thanks to proven technology as well
as continuous developments and optimizations,
STATEC BINDER serves as an internationally
recognized partner to many. After 40 years of
experience, the company stands for absolute
reliability, characterized by precision and constant
innovation.
STATEC BINDER, a bagging machine manufacturer from Austria,
have been delivering packaging and palletizing systems used in the sugar
industry for over 25 years. Thanks to years of experience, STATEC BINDER
is now one of the most sought-after specialists when it comes to the
packaging and palletizing of sugar. In addition, the company has already
supported a large number of customers in moving from manual to fully
automatic packaging.
Open-mouth bagging systems are ideally suited for bagging sugar.
Due to corrosive and abrasive properties of sugar, particular importance
is attached to stainless parts of STATEC BINDER packaging machines.
As a standard feature, all parts that come into contact with the product
are made of stainless steel. To eliminate the risk of dust explosions during
the packaging of sugar, all systems for the sugar industry are designed in
accordance with ATEX. STATEC BINDER high-performance net weighers
and bag closing systems ensure precise weighing and dosing, as well as
a secure closure of bags.
Standing as one of the most efficient machines out of the broad
product portfolio of STATEC BINDER, the PRINCIPAC is also among the
fastest open-mouth bagging systems on the globe. As a result of this high
performance, the product is in great demand within the sugar industry.
High flexibility and reliability characterize this machine. Both pillow bags
and gusset bags made of woven PP, PE or paper with a filling weight of
10 kg to 50 kg, can be processed - the PRINCIPAC is prepared for a wide
range of applications. With further options available, this bagging machine
can be optimally adapted to the specific requirements of customers.
The packaging lines are completed with a STATEC BINDER
palletizing system. Depending on the desired output and space
requirements, high-performance robot palletizier PRINCIPAL-R or the
high-level palletizer PRINCIPAL- H ensures an equally formed layer pattern
and stable palletizing and rounds off the packaging process perfectly.

Customer service as a success factor
Customers all over the world put their trust in STATEC BINDER every
day. Expert consulting services, a high level of service competence and
support for any concern provide reasons for this. Customer service is
characterized by highly trained employees and remote service with
real-time support.
STATEC BINDER specialists are always available to provide
assistance and answers to questions, from dealing with orders of spare
parts and their delivery, ongoing inspections and maintenance of
machines and individual customer training programs, to tailor-made
service agreements - The fullest satisfaction of the customers has the
highest priority. STATEC BINDER focuses on a
high level of communication, fast availability and
proximity to the customer within its partnerships.
That is why a large number of the company’s
representatives offer not only consultation, but
also support customers with maintenance services
and inspections directly and immediately on site.

Further information can be found on our website at
www.statec-binder.com/en

About STATEC BINDER
With satisfied clients located in Thailand, Indonesia, Malaysia, India,
China, America and Europe – STATEC BINDER bagging machines are
used worldwide for the packaging of sugar. Whether you are among
large sugar producers or smaller firms in the industry and whether you
require fully automatic or manual machines – the packaging expert is
able to offer the right system to each of its customers to meet their high
standards and requirements.
Numerous fully automatic bagging and palletizing systems for the
processing of sugar in woven PP, PE and paper bags have already been
installed and commissioned on all five continents. Due to sturdy and
robust construction, long product life cycles and the high reliability of
the machines, STATEC BINDER is a highly demanded partner when
it comes to the bagging and palletizing of sugar. In designing the
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YOUR PARTNER FOR HIGH-PERFORMANCE

BAGGING AND PALLETIZING
STATEC BINDER continuously manages to
successfully apply its expertise as a packaging
specialist of bulk materials on a global scale. Thus,
fully automatic high-performance bagging and
palletizing systems by STATEC BINDER are packaging
and palletizing tons of sugar on a daily basis.
With satisfied clients located in India, Indonesia,
Malaysia, Thailand, China, America and Europe
- STATEC BINDER bagging machines are used
worldwide for the packaging of sugar. Whether you
are among large sugar producers or smaller firms in

the industry and whether you require fully automatic
or manual machines – the packaging expert is able
to offer the right system to each of its customers to
meet their high standards and requirements.
For over 25 years, bagging machines of the Austrian
company STATEC BINDER have been successfully
used in the sugar industry. Thanks to years of
experience, STATEC BINDER is now one of the
most sought-after specialists when it comes to the
packaging and palletizing of sugar.

Visit us at the

SUGAREX
THAILAND 2020,
booth no. 83
Sept.10 to 11

Visit our booth at the

PROPAK ASIA 2020
Oct. 20 to 23

Thailand branch office

www.statec-binder.com

SB (Thailand) Co., Ltd.
101 Rama-9 Road Soi 60, Suanluang, Bangkok 10250
Tel.: +66 81 822 9569, attawit.ar@statec-binder.in.th

STATEC BINDER GmbH
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43 3112 38580 0, office@statec-binder.com
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การพั ฒนาการควบคุมกระบวนการ:
การตรวจหาจุดด�ำและสิง
่ แปลกปลอม
ของการผลิต

Process Control Improvement: On-Line Detection of
Black Spots and Foreign Bodies

อุ

ตสาหกรรมน�ำ้ ตาลมีความพยายามในการพัฒนาและ
รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าอยูเ่ สมอ
กระบวนการตกผลึกของน�้ำตาลทรายขาวมักมีความ
เสีย่ งต่อการปนเปือ้ นจากสิง่ แปลกปลอมและมลภาวะที่
สามารถมองเห็นได้ เนื่องจากมีผลึกน�้ำตาลสีปนอยู่
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดใน 3 พื้นที่ ดังนี้:

• หม้อเคี่ยวก่อนการตกผลึก
• ภาชนะส�ำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตามมาตรฐานหลังจากการกรอง
• ช่องทางออกของหม้ออบก่อนเข้าสู่พื้นที่บรรจุ หรือไซโล

1 การวิเคราะห์น�้ำเชื่อมเป็นหนึ่งในมลพิษที่ตรวจพบได้ในขั้นตอนแรก
ของกระบวนการตกผลึก

โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ไม่ได้มกี ารใช้งานท่อและถังสแตนเลส อนุภาคของสนิมสามารถ
พบเจอได้ ซึ่งเครื่องวิเคราะห์ออนไลน์ CrysObserver® โดย ITECA Socadei สามารถ
ตรวจสอบกระบวนการตกผลึก และส่งสัญญาณเตือนไปยังทีมผลิตแบบอัตโนมัติ

2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามมาตรฐานและ
ก้อนน�้ำตาลนี้ (lumps)

สามารถตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพ
น�ำ้ ตาลทีผ่ ลิตได้ ซึง่ นัน่ ช่วยในการก�ำหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างสารปนเปื้อนที่เก็บ
รวบรวมได้ กับการด�ำเนินงานในกระบวนการ
เช่นงานที่ท�ำอยู่และการ Commissioning
เครื่องมือวัดใหม่
BacObserver® ได้รบั การพัฒนาโดย
ITECA Socadei เพือ่ วิเคราะห์รปู ภาพของ
น�้ำตาลหลังจากการกรองในสายการผลิต
จากข้อมูลและรูปภาพ ซอฟต์แวร์
จะส่งสัญญาณไปยัง DCS เพื่อแจ้งเตือน
ผูป้ ฏิบตั กิ ารทันที: โดยตัง้ ค่าระบุทมี่ าของ
อนุภาคเหล่านีก้ อ่ นทีจ่ ะเริม่ โหมดการตรวจ
สอบใหม่

ภาพที่ 2 สารปนเปื้อนที่เก็บได้ระหว่างการผลิต:
n°1 สีขาว, n°2 กระดาษ, n°3 ไม้, n°4 เรซิน่ , n°5 สายพาน,
n°6 เหล็กทีไ่ ม่ใช่แม่เหล็ก, n°7 ซีล, n°8 เส้นใย, n°9 เส้นใย
สีเทา, n°10 กรวดมน

ภาพที่ 1 สารปนเปื้อนในน�้ำเชื่อม ตรวจพบโดยกล้องจุลทรรศน์ของหม้อเคี่ยว CrystObserver®

ภาพที่ 3 BacObserver®: at-line analyser

3 การตรวจจับจุดสีน�้ำตาลและสีด�ำในช่องทางออกของหม้ออบ

“CrystObserver”
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เป็นต�ำแหน่งส�ำคัญที่สุด การควบคุมคุณภาพสุดท้ายก่อนเข้าสู่ไซโลเพื่อการจัดเก็บ
เราสามารถตรวจจับสิ่งปนเปื้อนหลายประเภท เช่น อนุภาคเฟอร์ริกและอนุภาคที่ไม่ใช่
เฟอร์รกิ น�ำ้ ตาลไหม้ และผลึกสีนำ�้ ตาลซึง่ ส่วนใหญ่ได้มาจากแมสควิทระหว่างการปัน่
เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ITECA Socadei ได้พฒ
ั นา SpotObserver®
กล้องความละเอียดสูงซึ่งจะสแกนสายพานล�ำเลียงน�้ำตาลอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง
พร้อมไฟ LED อันทรงพลังและเชื่อถือได้ที่จะส่องไปยังพื้นที่ที่ต้องการวัดเพื่อการวิเคราะห์
ภาพทีด่ ที สี่ ดุ นอกจากนีย้ งั ออกแบบมาส�ำหรับสภาพบรรยากาศทีจ่ ดุ ติดไฟได้ ATEX22
www.sugar-asia.com

Special Insight
ซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับแต่งได้นี้ จะวิเคราะห์การผลิตที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ทั้งหมด
100% และท�ำการส่งสัญญาณแจ้งเตือนหรือเปิดใช้งานระบบส�ำรองหากมี ไม่มีการผ่อน
ปรนในด้านคุณภาพ ไม่มีการปนเปื้อนไซโลหรือพื้นที่บรรจุ
การตรวจสอบการผลิตแบบเรียลไทม์ก�ำลังกลายเป็นข้อก�ำหนดที่จ�ำเป็น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ภาพร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ด้านแสงอันน่าเชื่อถือท�ำให้เป็นไปได้
หนทางสู่ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับที่สูงขึ้น คุณภาพที่สูงขึ้นและการควบคุม
กระบวนการที่ดีขึ้น.

The BacObserver® has been developed by ITECA Socadei to analyse
at-line images of sugar after the screening installation.
From data and images, the software triggers alarm to the DCS. It
warns immediately the operator: the origin of these particles must be
identified before restarting the monitoring mode.

3

The detection of brown and black spots at the
dryer outlet

Is the most critical location, the last quality control before the storage
silo. Several types of contaminants can be detected: charred sugar, ferric
and non-ferric particles, and brown crystals colored by the massecuite
mainly during the centrifugation.

In response to a growing need,
ITECA Socadei has developed
the SpotObserver®. A high resolution
camera continuously scans the
sugar conveyor at high speed.
Powerful and reliable LED lights
illuminate the measurement
area for the best image analysis.
Designed for explosive atmosphere Figure 4: Black and brown spots from the same
ATEX22.
production line

S

ugar industry has always been trying to
improve and guarantee quality of its product

for its customers. In the crystallization process
of white sugar, there are risks of contamination
by foreign particles, and also visual pollution due
to the presence of coloured sugar crystals.
3 zones can be monitored:

Figure 5: SpotObserver® : on-line analyser

• the pan before graining
• the diverted off-spec in a container after the screening installation
• the dryer outlet before the bagging station or the silo

A customized software analyzes 100% of the running production.
It triggers alarms and activates, if it does exist, a diverting system.
No-compromise quality: no contamination of the
silo or bagging station.
Real-time production inspection is becoming
the rule. The enhancing performance of image
analysis combined to new and new reliable lighting
technologies make it possible. The way to higher
traceability, higher quality and better process control.

1

Syrup analysis is one of the first detectable pollution
in the crystallization process

Especially where the stainless steel pipes and tanks are not used,
some particles of rust can be found. The on-line analyser CrystObserver®
by ITECA Socadei can monitor the crystallization process and
automatically trigger alarms for the production team.

2

The qualitative analysis of the diverted off specs
and lumps

Allows the traceability of the produced sugar quality. It helps to
set correlations between the collected contaminants and actions in the
process such as works and commissioning of new machines.

www.sugar-asia.com

iteca.fr, info@iteca.fr
in the Sugar Industry since 1990
Exclusive agent in Thailand: dnstechno.com
sales@dnstechno.com 06-3045-5429
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Ethanol News

ลยุทธ์ใหม่ของสหภาพยุโรปที่ชื่อ ‘Farmto-Fork’ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบ
การเกษตรและอาหารในยุโรปอย่างยั่งยืนขึ้น
โดยมีสิ่งส�ำคัญคือการเน้นย�้ำถึงศักยภาพของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพครบวงจร ที่มีการผลิต
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงส�ำหรับผลิตพลังงาน
ชีวภาพ ตัวอย่างเช่น พลังงานทดแทนจาก
เอทานอล อาหารโปรตีนส�ำหรับสัตว์ ปุย๋ อินทรีย์
ยัง่ ยืน และสารเคมีชวี ภาพ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ใน
“การเปลีย่ นแปลงไปสูเ่ ศรษฐกิจยุโรปทีม่ คี วาม
เป็นกลาง และการสร้างต�ำแหน่งงานใหม่ใน
การผลิตขั้นต้น”

ของเครือข่ายโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพท้องถิ่น ซึ่งยุโรป
สามารถใช้เปลี่ยนไปผลิตแอลกอฮอล์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อส�ำหรับมือได้อย่างรวดเร็วทันที
พืชที่เพาะปลูกส�ำหรับเอทานอลในยุโรปใช้พื้นที่เพียง
ไม่กเี่ ปอร์เซ็นต์ของทีด่ นิ ท�ำกินในสหภาพยุโรป และเอทานอล
ทดแทนเกือบทัง้ หมดผลิตจากวัตถุดบิ ภายในยุโรป นอกจาก
นี้ การผลิตเอทานอลของสหภาพยุโรปเพือ่ สร้างทัง้ เชือ้ เพลิง
และอาหารสัตว์ จะลดความต้องการการน�ำเข้าอาหารสัตว์
จากประเทศที่มีการตัดไม้ท�ำลายป่า
ปัจจุบันการผลิตเอทานอลทดแทนของสหภาพยุโรป
นั้นสร้างต�ำแหน่งงานทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจ�ำนวน
50,000ต�ำแหน่งงาน มีการส่งเสริมการผลิตเอทานอล
ทดแทนให้เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์จาก Farm-to-Fork และ
นโยบายกรีนดีลในระดับทีใ่ หญ่กว่า ถือเป็นการได้ประโยชน์
รอบด้านส�ำหรับสหยุโรป โดยให้เกษตรกรและชุมชนชนบท

public health, making sure that everyone has
access to sufficient, safe, nutritious, sustainable
food. Preserve affordability of food while
generating fairer economic returns, fostering
competitiveness of the EU supply sector and
promoting fair trade.
That’s a good start. But the Strategy should
give more attention to the contribution already
being made by European biorefineries in realising
these sustainability goals – a contribution that
could be increased with the right policy moves as
the EU moves along the Green Deal timeline.
The biorefineries that produce renewable
ethanol are working, real-life examples of the
bioeconomy in action. European feedstock

เชื้อเพลิงเอทานอล ดันศักยภาพแผนยุทธศาสตร์
Farm-to-Fork ของ EU
Renewable Ethanol is A Win-Win for The EU’s Farm-to-Fork Strategy
โดยกลยุทธ์ Farm-to-Fork เป็นหัวใจของนโยบาย
Green Deal ของยุโรป โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้ระบบอาหาร
สามารถเข้าถึงได้ ส่งเสริมสุขภาพที่ดี และเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมมากขึ้น เพราะระบบอาหารจะไม่สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาวะวิกฤตอย่างการระบาดใหญ่ของโควิด-19
ได้ หากไม่มีการจัดการอย่างยั่งยืน จึงจ�ำเป็นต้องออกแบบ
ระบบอาหารใหม่ ซึง่ ปัจจุบนั เกือบหนึง่ ในสามของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทัว่ โลก และการผลาญทรัพยากรธรรมชาติ
จ�ำนวนมาก ได้สง่ ผลให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ (รวมถึงการมี
สารอาหารที่ต่�ำหรือสูงจนเกินไป) ท�ำให้มีผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ไม่เป็นธรรมของผู้มีบทบาท
ทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตขั้นต้น
การวางระบบอาหารของลงบนเส้นทางทีย่ งั่ ยืน เป็นการ
หยิบยืน่ โอกาสใหม่ให้กบั ผูป้ ระกอบการในห่วงโซ่ดา้ นมูลค่า
อาหาร เทคโนโลยีใหม่และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ผนวก
กับการเพิ่มความตระหนักรู้ และความต้องการอาหารที่
ยั่งยืนของประชาชน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วน
กลยุทธ์จาก Farm-to-Fork มีเป้าหมายเพื่อเร่งการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นกลางหรือเป็นบวก ลดความแปรปรวนของสภาพ
ภูมอิ ากาศและสามารถปรับตัวสอดรับกับผลกระทบได้ ช่วย
คืนสมดุลความหลากหลายทางชีวภาพ รองรับความมั่นคง
ด้านโภชนาการและสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคน
สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ ปลอดภัย มีคุณค่า
ทางโภชนาการครบถ้วนและยั่งยืน ตลอดจนรักษาระดับ
ราคาทีไ่ ม่แพงจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็สร้างผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจที่ยุติธรรม ส่งเสริมการแข่งขันของภาคการ
จัดหาในสหภาพยุโรป และส่งเสริมการค้าทีเ่ ป็นธรรม
นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่กลยุทธ์ดังกล่าวควรให้ความ
ส�ำคัญต่อการสนับสนุนทีไ่ ด้ทำ� ไปแล้วโดยกลุม่ โรงกลัน่ ชีวภาพ
ของยุโรปให้มากกว่านีใ้ นการท�ำให้เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนเหล่านีเ้ ป็นจริง ซึง่ จะเพิม่ ให้การสนับสนุนมีมากขึน้ โดย
การเคลื่อนไหวด้านนโยบายที่เหมาะสม ในขณะที่สหภาพ
ยุโรปก�ำลังเคลื่อนตัวไปตามเส้นเวลาของนโยบายกรีน ดีล
โรงกลั่นชีวภาพที่ผลิตเอทานอลทดแทนก�ำลังไปได้ดี
ซึ่งเป็นตัวอย่างในชีวิตจริงทางเศรษฐกิจชีวภาพที่ท�ำงานให้
เห็นชัดเจน วัตถุดิบยุโรปที่ปลูกโดยเกษตรกรชาวสหภาพ
ยุโรปน�ำมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ส�ำคัญหลายอย่าง ไม่เพียง
แต่เชื้อเพลิงทดแทนคาร์บอนต�่ำเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์โปรตีนสูงปราศจากการตัดต่อ
ทางพันธุกรรม แอลกอฮอล์สำ� หรับผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ ส�ำหรับ
มือ และตัวจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเครื่องดื่ม
การส่งเสริมระบบโรงกลั่นชีวภาพในประเทศนี้ จะ
ช่วยเพิ่มพลังบรรยากาศความมุ่งมั่นของสหภาพยุโรป ช่วย
ปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหารและประกันกลยุทธ์ห่วงโซ่
อุปทาน เพราะวิกฤตโควิด-19 ได้ย�้ำให้เห็นความส�ำคัญ
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ท�ำงานเพื่อสภาพแวดล้อม พลังงาน และความมั่นคงด้าน
อาหารอย่างยั่งยืน.

T

he EU’s new Farm-to-Fork Strategy
aims to build a more sustainable
European agriculture and food system.
Importantly, it highlights the potential
for a truly circular, bio-based economy
in which advanced biorefineries that
produce bioenergy such as renewable
ethanol, protein feed for animals,
sustainable fertilisers and bio-chemicals
in “the transition to a climate-neutral
European economy and the creation
of new jobs in primary production.”

The Farm to Fork Strategy is at the
heart of the European Green Deal aiming
to make food systems fair, healthy and
environmentally-friendly. Food systems
cannot be resilient to crises such as
the Covid-19 pandemic if they are not
sustainable. We need to redesign our
food systems which today account
for nearly one-third of global GHG
emissions, consume large amounts
of natural resources, result in
biodiversity loss and negative health
impacts (due to both under- and
over-nutrition) and do not allow fair
economic returns and livelihoods for all
actors, in particular for primary producers.
Putting our food systems on a sustainable
path also brings new opportunities for operators
in the food value chain. New technologies and
scientific discoveries, combined with increasing
public awareness and demand for sustainable
food, will benefit all stakeholders.
The Farm to Fork Strategy aims to accelerate
our transition to a sustainable food system that
should: Have a neutral or positive environmental
impact, Help to mitigate climate change and
adapt to its impacts. Reverse the loss of
biodiversity, Ensure food security, nutrition and

grown by EU farmers is used to make several
important products: including not just renewable
low-carbon fuel but also food, high-protein
GMO-free animal feed, alcohol for use in hand
sanitiser, and captured CO2 for beverage use.
Promoting this domestic biorefinery system
would empower EU climate ambitions, improve
food security and ensure a strategic supply
chain. The COVID-19 crisis has underlined the
importance of such network of local biorefineries,
which in Europe were able to shift production
rapidly to alcohol for use in hand sanitisers.
Crops cultivated for European ethanol use
only a small percentage of EU utilised arable
land, and renewable ethanol is produced almost
entirely from European feedstock. Furthermore,
by creating both fuel and feed, EU ethanol
production offsets the need to import animal

feed from countries where deforestation is
actually happening.
EU renewable ethanol production is
currently responsible for 50,000 direct and
indirect jobs. Promoting it as part of Farm-toFork and the larger Green Deal is a win-win for
Europe, putting farmers and rural communities
to work for Europe’s long-term environment,
energy and food security.

www.sugar-asia.com
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เเนวโน้มอุตสาหกรรมเอทานอลไทย
หลังผ่านพ้ น COVID-19

วิ

Post Covid-19 Trends for Thailand’s Ethanol Industry

กฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19
ทีเ่ ริม่ แพร่ระบาดตัง้ แต่ตน้ ปีมาจนถึงปัจจุบนั
ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณครึ่งปี ส่งผล
ให้มผี ตู้ ดิ เชือ้ ทัว่ โลกกว่า 18 ล้านราย และเสีย
ชีวิตไปแล้วมากกว่า 7 แสนราย ท�ำให้เกือบ
ทุกประเทศทั่วโลกต่างก็มีการใช้มาตรการทั้ง
เรื่องของการปิดเมือง ปิดประเทศ ซึ่งทั้งหมด
นั้นส่งผลโดยตรงถึงปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อ
เพลิงชนิดต่างๆทีล่ ดลง และจนไปถึงแรงกดดัน
ที่ท�ำให้ราคาเชื้อเพลิงต่างๆ ลดลงตามไปด้วย
โดยเหตุการณ์ส�ำคัญที่ถือเป็นประวัติศาสตร์
หน้าหนึง่ และเป็นครัง้ แรกของโลกก็คอื การซือ้
ขายสัญญาล่วงหน้าของน�ำ้ มันดิบ West Texas
Intermediate (WTI) ถึงขนาดทีผ่ ขู้ ายต้องยอม
ขายขาดทุน หรือทีเ่ ราได้ยนิ กันว่า “ราคาน�ำ้ มัน
ดิบติดลบ” เนื่องจากปริมาณการใช้ลดลงต�่ำ
มากจนผู้ขายขายไม่ทันและไม่มีที่จัดเก็บ จึง
ต้องขายให้กับผู้ซื้อในราคาที่ถูกมาก โดยที่ผู้
ซื้อต้องไปหาที่จัดเก็บเอง

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเอทานอลของไทยก็ได้รับผล
กระทบจากวิกฤติการณ์นเี้ ช่นกัน อันเนือ่ งมาจากการประกาศ
เคอร์ฟิว มาตรการปิดเมืองปิดจังหวัด การลดระยะห่างทาง
สังคม ท�ำให้การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศลดลง โดย
พบว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ปริมาณการใช้เชื้อ
เพลิงเอทานอลก็ลดลงตั้งแต่ 4.33 4.30 3.97 และ 2.92
ล้านลิตรต่อวัน ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และ
เมษายน ตามล�ำดับ (ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน) รัฐบาล
เองก็ได้มมี าตรการตอบสนองทีค่ อ่ นข้างรวดเร็วในการอนุญาต
ให้ผู้ประกอบการเชื้อเพลิงเอทานอล สามารถปรับเปลี่ยน

38

คุณสมบัติของเอทานอลส�ำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงให้เปลี่ยน
มาเป็นเอทานอลทีใ่ ช้ในการท�ำความสะอาด และบริจาคหรือ
จ�ำหน่ายได้เป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นนโยบายที่ช่วยเหลือทั้ง
ผู้ประกอบการเชื้อเพลิงเอทานอลที่ก�ำลังประสบปัญหาเชื้อ
เพลิงเอทานอลล้นตลาด และช่วยเหลือทัง้ ผูป้ ระกอบการและ
ผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดส�ำหรับฆ่าเชือ้
COVID-19 ที่ก�ำลังขาดแคลนอย่างหนักและมีราคาสูงมาก
แต่เมือ่ พิจารณาจากข้อมูลหลายๆอย่าง พบว่าแนวโน้ม
อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงเอทานอลไทยหลังการระบาดของโรค
ยังสามารถเติบโตต่อไปได้ และอาจจะไม่ได้รับผลกระทบ
มากอย่างที่ควรจะเป็น หรือควรจะเกิดขึ้นกับประเทศอื่นๆ
อันเนื่องมาจากความส�ำเร็จในการบริหารจัดการการแพร่
ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย โดยข้อมูลด้าน
หนึง่ จะเห็นว่า ในทันทีทมี่ กี ารประกาศการผ่อนปรนมาตรการ
ต่างๆ ท�ำให้กิจกรรมทางสังคม การท�ำงาน การเดินทาง ก็
กลับคืนมาในทันที ถึงแม้จะไม่เท่ากับที่เป็นอยู่ก่อนเกิดการ

แพร่ระบาด แต่ก็ถือว่าเกือบๆจะเป็นปกติ
โดยทันทีที่เริ่มมีการผ่อนปรนเพียงแค่ไม่ถึงเดือน
ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงเอทานอลเพิม่ ขึน้ จาก 2.92 ล้านลิตร
ต่อวันในเดือนเมษายนเป็น 3.49 ล้านลิตรต่อวัน ณ วันที่
17 พฤษภาคม 2563 (ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน) หรือคิด
เป็นประมาณ 79% ของปริมาณการใช้เฉลีย่ ต่อวัน ก่อนเกิด
วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ น่าจะสะท้อนถึงสภาพจิตใจและความเชือ่ มัน่ ของทัง้
ภาคประชาชนและภาคธุรกิจต่อความสามารถในการบริหาร
จัดการของรัฐบาล รวมทั้งความสามารถและประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานต่างๆในการจัดการกับการแพร่ระบาด ตลอด
จนถึงการดูและรักษาผู้ติดเชื้อที่ในประเทศไทยมีอัตราการ
เสียชีวิตที่ต�่ำมาก จึงกลับมาใช้ชีวิตและด�ำเนินธุรกิจกัน
จนเกือบเท่าสถานการณ์ปกติ ถึงแม้จะไม่ส่งผลกระทบจน
ถึงขนาดที่ท�ำให้ปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงลดลงต�่ำกว่า
ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ แต่ก็ท�ำให้อัตราการเพิ่มปริมาณการ
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ใช้ไม่เพิ่มสูงเท่าที่เคยคาดการณ์กันไว้
แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆ กลับเกิดขึ้นในเดือน
เมษายนที่ผ่านมา เพราะมีการประกาศเลื่อนแผนการปรับ
โครงสร้างน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในประเทศออกไปอย่างไม่มกี ำ� หนด
อันเนือ่ งมาจากความต้องการการใช้แอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับใช้
ฆ่าเชือ้ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดย
แผนการปรับโครงสร้างน�้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว กระทรวง
พลังงานมีเป้าหมายส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงาน ด้วยการยกเลิกการผลิต
น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563 เพื่อประกาศให้
แก๊สโซฮอล์ อี20 ให้เป็นน�้ำมันพื้นฐานกลุ่มเบนซิน และให้
ผูค้ า้ น�ำ้ มันมีเวลาปรับตัวในการยกเลิกการจ�ำหน่ายในสถานี

country shutdown, directly reducing
amount of petrol and energy’s prices.
A most talked about history, which can
be considered the first of the world, is
contract purchasing in advance of the
West Texas Intermediate (WTI)’s crude
oil, in which sellers had to lose their
profits. The situation is called, “The minus
price of crude oil”. Since the amount of

บริการน�้ำมัน ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป
โดยตัง้ เป้าหมายจะเพิม่ ปริมาณการใช้เอทานอลเป็น 7 ล้าน
ลิตรต่อวัน จากปัจจุบันมีปริมาณการใช้อยู่ที่ 4-5 ล้านลิตร
ต่อวัน อีกประการหนึ่งก็คือ ในปัจจุบันสถานการณ์การ
แพร่ระบาดได้ถูกควบคุมได้อย่างดีเยี่ยม เชื่อว่าจะมีการ
ด�ำเนินการตามแผนเดิมหรืออย่างน้อยอาจจะล่าช้าออกไป
เพียงแค่ไม่กี่เดือน
กล่าวโดยภาพรวม อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงเอทานอลไทย
จะยังคงสามารถเติบโตได้ต่อไป ด้วยปัจจัยที่ส�ำคัญทั้งเรื่อง
ความเชือ่ มัน่ ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ กิจกรรมส่วน
ใหญ่จะยังคงกลับมีเหมือนเช่นเดิม แต่กม็ ผี คู้ นบางส่วนทีย่ งั
คงมาตรการลดการเดินทาง รวมไปถึงการปรับตัวของธุรกิจ
ที่สามารถท�ำงานจากที่บ้านได้ ส่วนแผนการปรับโครงสร้าง
น�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ เชื่อว่าจะยังคงน�ำกลับมาใช้เช่น
เดิม แต่ก็คงไปไม่ถึงเป้าหมายที่ 7 ล้านลิตรต่อวันหากไม่มี
มาตรการใหม่อนื่ ๆเพิม่ เติม ซึง่ ตอนนีใ้ นหลายๆประเทศเริม่
ทยอยคลายล็อกดาวน์และวางแผนฟืน้ ฟูประเทศ แต่กย็ งั คง
มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจทัง้ ในไทยและทัว่ โลกจากผล
กระทบโควิด-19 ส่วนบางประเทศก็กลับมาระบาดรอบสอง
ประกอบกับปัจจัยค่าเงินบาทที่เริ่มมีทิศทางแข็งค่ามากขึ้น
ด้วย ดังนั้นภายในสองไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายก็ยังคงต้องจับตาดูแนวโน้มภาคการผลิตเอทานอล
อย่างใกล้ชดิ เพราะหาทางวิเคราะห์การรับมือกันต่อไป.

petrol used dropped so drastically that
sellers could neither sell all the product
nor have any storage space, they had
to sell it under surprisingly cheap prices
and buyers needed to find a place to
store the product themselves.

T

he crisis of Covid-19 pandemic which
has started from the beginning of
the year to the present. For the past
six months, 18 million people worldwide
have been infected while over 700,000
lost their life. As a result, almost all
countries formulated and implemented
measures concerning city lockdown and
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Thailand’s ethanol industry is also suffering
from such economic downfall due to a curfew,
urban and provincial shutdown as well as social
distancing which resulted in decreasing use of
petrol in the country. During the period when
the pandemic was at its peak, the amount of
ethanol use decreased from 4.33, 4.30, 3.97
and 2.92 million liters daily in January, February,
March and April respectively (Source: Dept.
of Energy Business). Fortunately, the Thai
government responded to the situation quite
fast by permitting ethanol manufacturers in
Thailand to change formula of ethanol used as
a fuel to the one used as a disinfectant so that
it can be donated and sold even temporarily.
Such was a policy effectively helpful for the
manufacturers and consumers in urgent need
of a rare and pricey disinfectant product for
the Covid-19.
However, when considered by various
information, trends of Thailand’s ethanol industry
after the Covid-19 pandemic seem positive and
may not be affected as much as other countries’
thanks to successful administration of the Thai
government. From a perspective of information,
once announcement of lenient measures was in
effect, social, professional and travel activities

immediately resumed. Although the activities
differed from before the period of wide infection,
they are regarded as almost normal.
Immediately after the lenient measures were
announced, ethanol-based fuel use increased from
2.92 million liters daily in April to 3.49 million liters
daily on 17 May 2020 (Source: Dept, of Energy
Business). In other words, it was approximately
79% of the average amount used per day before
the pandemic. The existing situation may reflect
confidence of the public and business sectors
concerning the Thai government’s administrative
capacity as well as other organizations’ abilities
and efficiency in tackling the infection. Besides,
medical treatment in Thailand is so effective that
the death rate was very low, so people’s lifestyle
and business resumed almost as normally as the
day before the viral propagation. Although it did
not affect low use of fuel as much as before the
pandemic, amount of use did not increase as
much as already speculated.
The real impact instead took place in April
owing to an indefinite delay of Thailand’s fuel
restructuring plan under the urgent need of
70% alcohol disinfectants to prevent the spread
of Covid-19. Under the plan, the Ministry of
Energy aimed to promote biofuel and boost
income among farmers who grow energy-based
plants by cancelling gasohol 91 production
since 1 June 2020 to announce gasolhol E20 as
oil-based benzene so that oil sellers had enough
time to prepare for cancelling the sale at gas
stations. The cancellation will be effective from
1 September 2020 onwards. By the time, use of
ethanol will have reached 7 million liters daily
from the current 4-5 million liters per day. In
addition, thanks to effective control of Covid-19
in Thailand, implementation is expected to start
as planned or at least some months later.
Overall, Thailand’s ethanol industry can keep
growing due to confidence of the public and
business sectors. Most activities are returning
to normal, but some people keep travelling less
than before and working from home instead of
going to the office. In terms of the country’s
fuel restructuring plan, it is believed to be
implemented as before even if it may not be
able to reach 7 million liters per day as expected
in case of no other additional measures. Many
foreign countries are cancelling country shutdown
and beginning to rehabilitating themselves,
but the Covid-19 resulted in fragile economy in
Thailand and other parts of the world. That is
why other countries are facing the second wave
of infection. With the stronger Thai Baht value,
stakeholders must watch closely the trends of
ethanol production for the next two quarters of
the year and find ways to solve problems that
may occur later.

บทความโดย ดร.เสกสรร พรหมนิช.
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ระบวนการผลิตเอทานอล (แอลกอฮอล์)
จากการหมักน�ำ้ ตาล เป็นกรรมวิธโี บราณ
ที่รู้จักกันดีส�ำหรับผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อการ
บริโภคและใช้งานทางการแพทย์ของมนุษย์
และในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา เราค้นพบการ
ใช้เอทานอลรูปแบบใหม่อย่างมีนยั ยะส�ำคัญอีก
แบบหนึ่ง คือการผสมกับน�้ำมันเบนซินเพื่อใช้
เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel)

พัฒนาสายพันธุข์ องยีสต์เพือ่ ผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ดุ ในกระบวนการ
เปลี่ยนน�้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เช่น กลูโคสและฟรุกโตส
ไปเป็นเอทานอล ถึงแม้ว่ายีสต์จะมีหลายสายพันธุ์ แต่
Saccharomyces Cerevisiae คือสายพันธุท์ ไี่ ด้รบั การพิสจู น์
แล้วว่าเหมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับการใช้นำ�้ ตาลเป็นวัตถุดบิ
อีกปัจจัยทีส่ ำ� คัญคือคุณลักษณะหรือคุณภาพของวัตถุ
ดิบอื่นๆที่ใช้ในการผลิตเอทานอล เช่น กากน�้ำตาล น�้ำอ้อย
มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด หรือ ข้าว เป็นต้น ในการศึกษาครั้ง
นีเ้ ราจะพิจารณาวัตถุดบิ ในกลุม่ น�ำ้ ตาลทีน่ ยิ มในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้อย่างกากน�้ำตาลเป็นหลัก

ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น ได้สง่ ผลกระทบธุรกิจการผลิต
เอทานอลทัว่ โลก เนือ่ งจากปริมาณทีใ่ ช้ในการผสมกับน�ำ้ มัน
เบนซินนัน้ มีปริมาณมากกว่าทีเ่ คยผลิตเพือ่ การบริโภคอย่าง
มหาศาล จึงมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งท�ำการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้สามารถผลิตเอทานอลได้อย่างมีประสิทธิภาพจาก
วัตถุดิบที่หลากหลาย

• กากน�ำ้ ตาลมักจะมาพร้อมด้วยกรดอินทรีย์ เช่น Volatile
acid ทีม่ อี งค์ประกอบหลักจาก Lactic bacteria และ Mesophilic
bacteria ซึง่ ส่งผลต่อการท�ำงานและลดประสิทธิภาพของยีสต์
• สีของกากน�้ำตาลมาจากคาราเมล หากมีค่าสูงกว่า

กระบวนการหมักแอลกอฮอล์โดยใช้กากน�ำ้ ตาลก�ำลัง
เผชิญกับความท้าทายดังต่อไปนี้

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพกระบวนการหมักให้ลดลง
• สภาพแวดล้อมทีส่ ะอาดมีอนามัยดี และมีอณ
ุ หภูมิ pH
ทีเ่ หมาะสม มีบทบาทส�ำคัญในระหว่างกระบวนการหมักยีสต์
• แบคทีเรียทีป่ นเปือ้ นมากับวัตถุดบิ ยังมีบทบาทส�ำคัญใน
การหมักอย่างมีนยั ส�ำคัญ เนือ่ งจากแบคทีเรียบริโภคน�ำ้ ตาล
จึงมีการสูญเสียน�ำ้ ตาลทีห่ มักได้ ซึง่ ทีจ่ ริงแล้วควรจะเปลีย่ น
เป็นเอทานอลโดยยีสต์
เพื่อก้าวข้ามข้อจ�ำกัดเหล่านี้ จึงควรมีวิธีการที่เป็น
ระบบ เพื่อให้การหมักมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรพิจารณา
ปัจจัยส�ำคัญดังต่อไปนี้
• หลักการด�ำเนินการหมักขัน้ สูงโดยใช้วสั ดุและการวาง
ท่อทีถ่ กู สุขลักษณะ รวมทัง้ ควรมีขอ้ ก�ำหนดทีเ่ พียงพอส�ำหรับ
การท�ำความสะอาดระหว่างการปฏิบัติงาน
• การวางแผนใช้วตั ถุดบิ เหมาะสมตามฤดูกาลของวัตถุดบิ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพ
• ปรับใช้ยีสต์ให้ถูกชนิดส�ำหรับกระบวนการต่างๆ
• แก้ไขการใช้สารเติมแต่งในรูปแบบของการเพิม่

พั ฒนากระบวนการหมัก เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพ
การผลิตเอทานอล
Improving Fermentation Process in Ethanol Production

Praj Matrix - Analytical Laboratory

ในยุคสมัยก่อน กระบวนการหมักถือเป็นศาสตร์ในการ
ผลิตแอลกอฮอล์ทเี่ น้นไปทางกลิน่ และรสชาติ แต่ในปัจจุบนั
ประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล ไทย และอินเดีย
ได้ผลิตเอทานอลส�ำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างเป็น
ระบบ ในประเทศไทย ปริมาณการผลิตเอทานอลในแต่ละ
วันจะอยู่ที่ 3–3.5 ล้านลิตร ซึ่งการวิเคราะห์และพัฒนา
กระบวนการผลิตเอทานอลให้มีประสิทธิภาพ จึงมีความ
ส�ำคัญโดยตรงต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรจากผลผลิต
เอทานอลเป็นอย่างมาก
หนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่สุดของกระบวนการผลิตเพื่อ
เปลี่ยนน�้ำตาลเป็นเอทานอล คือจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่เรียก
ว่า ‘ยีสต์’ ซึ่งในขณะที่การวิจัยต่างๆมุ่งเน้นไปยังปัจจัยที่จะ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตดังต่อไปนี้
• การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสม
• ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ยีสต์สามารถทนทาน
ได้สูงสุด
• ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วการเจริญเติบโตและขยาย
พันธ์ของยีสต์
จากปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมาล้วนมีความส�ำคัญกับ
ประสิทธิภาพของยีสต์ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องท�ำความเข้าใจและ
www.sugar-asia.com

0.35 O.D. (Optical Density) จะท�ำให้ประสิทธิภาพการ
ท�ำงานของยีสต์ตกลงอย่างมีนัยยะ
• ในบางครั้งกากน�้ำตาลก็มีสารอาหารอื่นๆที่จ�ำเป็นต่อ
ยีสต์น้อยมาก ดังนั้นต้องเติมสารอาหารตามเหมาะสมเพื่อ
สุขภาพและการเจริญเติบโตทีด่ ขี องยีสต์กม็ คี วามจ�ำเป็น
• สารแขวนลอยในกากน�้ำตาล เช่นแคลเซียม, ซิลิก้า
และอืน่ ๆ ท�ำให้เกิดปัญหาตะกอนในกระบวนการหมัก
• นอกจากน�ำ้ ตาลทีห่ มักได้แล้ว กากน�ำ้ ตาลยังมีนำ�้ ตาล
หลงเหลือที่ไม่สามารถหมักได้ราวถึงสารอนินทรีย์ และ
สารอินทรีย์ เช่นโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ยางเหนียว
แว็กซ์ เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อให้ประสิทธิภาพในกระบวนการหมักมี
เสถียรภาพจึงจ�ำเป็นต้องมีความรูแ้ ละศึกษาผลการวิเคราะห์
กากน�ำ้ ตาลในเชิงลึก แล้วน�ำสิง่ เหล่านีไ้ ปพัฒนาเลือกสายพันธุ์
ยีสต์ทเี่ หมาะสม อย่างไรก็ตาม ตัวปริมาณน�ำ้ ตาลเพียงอย่าง
เดียวไม่เพียงพอท�ำให้กระบวนการหมักมีประสิทธิภาพ
• สารอาหารเสริมมีความจ�ำเป็นเพื่อประสิทธิภาพการ
เผาผลาญอาหารของยีสต์ที่ดีขึ้น
• ปริมาณกรด Volatile acid หรือแรงดันออสโมติกทีส่ งู
ขึน้ จะลดประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารของยีสต์ และส่ง

ประสิทธิภาพและลดการปนเปื้อน
Praj Industries เป็นบริษทั ผูน้ ำ� ด้านเทคโนโลยีการผลิต
เอทานอลของโลกที่ด�ำเนินงานมากว่า 35 ปี ออกแบบและ
ก่อสร้างโรงเอทานอลมามากกว่า 750 แห่งใน 75 ประเทศ
ทัว่ โลก และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Praj Industries ได้
ด�ำเนินงานมามากกว่า 50 โครงการ มีเอทานอลมากกว่า
3 ล้านลิตรผลิตทุกวันจากโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีของ Praj
Industries ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Praj Industries มีศนู ย์วจิ ยั และพัฒนาเป็นของตนเอง
ในนามว่า Praj Matrix ซึ่งด�ำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสายพันธุย์ สี ต์
ทีเ่ หมาะสมกับวัตถุดบิ ทุกประเภท สายพันธุย์ สี ต์เหล่านีเ้ ป็น
ส่วนหนึง่ ในสิทธิบตั รทางเทคโนโลยีของ Praj ทีล่ กู ค้าสามารถ
ขอรับยีสต์ทเี่ พาะพันธุข์ นึ้ มาใหม่ได้โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ
ฝ่ายงานผลิตภัณฑ์ชีวภาพของ Praj มีฐานข้อมูลจาก
การวิเคราะห์วตั ถุดบิ ทีห่ ลากหลาย และจากประสบการณ์การ
ท�ำงาน ท�ำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเี่ พิม่ ประสิทธิภาพ
กระบวนการหมัก ในกิจการโรงงานน�้ำตาลอีกด้วย
Effytone คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาอย่าง
พิถพี ถิ นั เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและผลผลิตให้กบั กระบวน
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Ethanol News
As all the above are important for yeast to
perform, it was necessary to understand them
and develop a yeast strain which could give best
results in fermentation while converting simple
sugars like glucose & fructose into ethanol.
Though there are many yeast strains developed,
Saccharomyces Cerevisiae is a proven to be best
suitable for sugary feedstock.
Another important factor is the characteristics
/quality of feedstock such as molasses / sugarcane
juice, Cassava, Corn, Rice etc. which are used for
production of ethanol. For the sake of this study,
let’s consider sugar-based feedstock which are
the most widely used in South East Asia.

Sugarcane molasses based alcohol
fermentation process faces following
typical challenges:

Yeast Cells Photo

การหมัก ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้รบั การปรับแต่งแตกต่างกันไปตาม
วัตถุดบิ ต่างๆ เช่น กากน�ำ้ ตาลจากอ้อย / กากน�ำ้ ตาลจากหัว
บีท / น�ำ้ เชือ่ ม ข้าว ข้าวโพด รวมไปถึง มันส�ำปะหลัง เพราะ
วัตถุดิบแต่ละชนิดมีลักษณะพิเศษในกระบวนการหมักที่
แตกต่างกัน
Effytone ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของยีสต์
ได้ แม้จะอยู่ในสภาวะแวดล้อมในกระบวนการหมักที่โหด
ร้าย เช่น มีปริมาณของสารแขวนลอยสูง แอลกอฮอล์มี
ความเข้มข้นของสูง และมีสารปนเปื้อนที่เหลากหลาย โดย
ไม่เพียงเพิม่ ผลผลิตแอลกอฮอล์ แต่ยงั ควบคุมการผลิตกรด
และยับยั้งการปนเปื้อนในระหว่างการหมัก
• สารเสริมแต่งของ Praj นั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะ
ส�ำหรับโรงกลัน่ แอลกอฮอล์ ทีม่ จี ดุ เด่นส�ำคัญต่างๆ ดังนี้
• เมื่อใช้ในระหว่างการหมัก จะระงับการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียและการสร้างกรดเพิ่มเติม เช่น สามารถลด
ระดับของ acetic acid และ propionic acid เป็นต้น
• ควบคุมการติดเชือ้ ทีเ่ กิดจากกรดแลคติคและแบคทีเรีย
• เอนไซม์ย่อยสลายพอลิเมอร์ที่มีอยู่ ช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและเปลีย่ นโพลีเมอร์ทไี่ ม่สามารถละลายได้ของ
น�ำ้ ตาลกลูโคสและซูโครส กลายเป็นน�ำ้ ตาลทีห่ มักได้
• เอนไซม์ชว่ ยปลดปล่อย FAN ทีม่ อี ยูใ่ นตัววัตถุดบิ เพิม่
ประสิทธิภาพการเปลีย่ นแปลงโปรตีนให้เป็นไนโตรเจนในรูป
แบบที่ยีสต์สามารถดูดซึมได้
• ให้สารอาหารทีส่ ำ� คัญต่อยีสต์ในระหว่างกระบวนการหมัก
โดยสรุป เราสามารถกล่าวได้วา่ การหมักเป็นกระบวน
การทีซ่ บั ซ้อน แต่กส็ ามารถควบคุมให้มปี ระสิทธิภาพสูงหาก
ปฏิบตั อิ ย่างทีด่ ที สี่ ดุ การเพิม่ ประสิทธิภาพโดยทีมงาน Praj
สามารถช่วยผูผ้ ลิตเอทานอลในการเพิม่ ผลผลิตและผลก�ำไร
ของโรงงาน เราสามารถด�ำเนินการวิเคราะห์กระบวนการ
ในระดับโรงงาน รวมทั้งแนะน�ำหลักสูตรที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพให้กบั อุตสาหกรรมได้ตามต้องการ

สารเสริมแต่งส�ำหรับกระบวนการผลิตน�้ำตาล
หลังจากประสบความส�ำเร็จในการคิดค้นสารเพิ่ม
ประสิทธิภาพส�ำหรับโรงกลั่นแอลกอฮอล์ทั่วโลกแล้ว Praj
Industries ยังประสบความส�ำเร็จในด้านการน�ำเสนอการ
เพิ่มกระบวนการผลิตน�้ำตาลที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อก้าวข้าม
ความท้าทายในกระบวนการผลิตอีกด้วย อาทิ เช่น
1) การเน่าเสียในกระบวนการผลิตน�้ำตาลเนื่องจาก
จุลินทรีย์ แบคทีเรีย และเชื้อราต่างๆ
2) โพลีแซคคาไรด์ทไี่ ม่ใช่นำ�้ ตาล ซึง่ เป็นอุปสรรคส�ำคัญ
ในกระบวนการผลิตน�้ำตาลเนื่องจากมี Dextran และแป้ง
Praj ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ตวั เสริมสร้างประสิทธิภาพดังต่อไปนี้
JUICEZYME เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวที่มีการ
ผสมผสานของเอนไซม์ dextranase & amylase เหมาะ
ส�ำหรับการย่อยสลายของ Dextran และแป้งในกระบวนการ
ผลิตน�้ำตาล
JUICEZYME ช่วยลดความหนืดของน�้ำเชื่อม ซึ่งน�ำ
ไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการกรอง การระเหย
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และการตกผลึก ท�ำให้คณ
ุ ภาพของสีและโครงสร้างผลึกของ
น�้ำตาลปรับปรุงดีขึ้น
JUICESAFE เป็นไบโอไซด์ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ
เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นของโรงงานน�้ำตาลและการแปรรูปน�้ำ
อ้อยโดยใช้เส้นใย.

D

eriving ethanol (Alcohol) from
fermenting sugars is an age-old
technique known to human beings. In
earlier times, the alcohol thus produced
from sugary and starchy feedstocks was
used primarily for human consumption
and also medicinal & industrial use such
as chemicals, solvents etc. During the
last 24 years, another important use
for ethanol was discovered. This was
to blend ethanol with gasoline to use
as biofuel.
This changed the dynamics of ethanol
production worldwide as the volumes required
for blending with gasoline were much larger than
previously required. This became an important
factor for lot of scientific research to produce
ethanol from various feedstock and in a very
efficient manner.
In earlier times, fermentation process was
considered to be an art with emphasis on taste
and organoleptic characteristics of the alcohol
produced. Presently, many countries such as
USA, Brazil, Thailand and India have adopted a
systematic approach to production of biofuels.
In Thailand the daily production of ethanol is to
the tune of 3- 3.5 Million liters. This makes is very
important to analyse the efficiencies involved in
production of ethanol as they will directly affect
the profitability of the ethanol production.
One of the most important factor which
contributes to convert the sugars into ethanol
is a tiny microorganism i.e. ‘Yeast’. As the research
progressed the primary focus was on the following
factors of yeast performance;
• Selection of best suitable yeast strain
• How much maximum Alcohol concentration
it can tolerate
• Factor affecting Yeast growth kinetics

• Molasses is generally pre loaded with organic
acids ie Volatile acids comprising mainly lactic
bacteria and Mesophilic bacteria, which not
only complete with Yeast but also inhibit yeast
performance.
• Color of molasses is called Caramel. If
this is higher than 0.35 O.D. Yeast Productivity
decreases sharply.
• Some of the molasses comes with very less
nutrients’, so those needs to be supplemented asper
requirement of the healthy yeast growth.
• Sludge in molasses like calcium, silica, other
solids causes problems like scaling.
• Other than fermentable sugar, molasses lso
contains non-fermentable sugars , other solids and
organic matters like proteins, lipids, carbohydrates,
gums, waxes, inorganic minerals etc.
Thus, to have an efficient fermentation
process, it is necessary to have in-depth knowledge
and analysis of the feedstock and then apply
this knowledge to development of products and
processes which will enable the yeast to convert
the sugars into ethanol by efficient fermentation.
As only sugar & yeast are not sufficient for
efficient ethanol production, following factors
need to be considered,
• There is requirement of micronutrients and
macronutrients for better performance of yeast
metabolism.
• High Volatile acids or higher Osmotic
pressure will inhibit the Yeast metabolism and
thus affects the Fermentation process resulting
in low yield.
• Hygienic environment, suitable temperature
and pH play a critical role during the process.
• Contaminants or Bacteria in the feedstock
also plays the major role in fermentation as Bacteria
significantly consumes sugars along with
Yeast. So there is loss of fermentable sugars which
is supposed to be converted to ethanol by yeast.
To overcome these limitations for healthy
fermentation, there should be systematic
approach. Thus, in order to have an efficient
fermentation operation, following key factors
should be considered;
• Advanced fermentation operation philosophy
with correct material of construction and hygienic
piping. This should have adequate provisions for
cleaning during operations
• Feedstock mapping with its seasonal variations
of feedstock in terms of quality change
• Deploying correct type of yeast for the
process
• Correct application of additives in form of
performance enhancers to reduce contamination
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Ethanol News
Praj Industries is a 35-year-old world leading
technology company and has built more than
750 projects in 75 countries around the world.
In South East Asia, Praj has executed more than
50 projects and more than 3 million liters of
ethanol is produced everyday from Praj Plants
in South East Asia.
Praj has a dedicated Research and
Development centre i.e. ‘Praj Matrix’ which
continuously carrying out various studies for
improvement of processes and has developed
its own yeast strain suitable for all types of
feedstocks. These are given as part of Praj’s
technology license to its customers and the
yeast culture is free for the life of the plant.
Thus, there is no additional expense on account
of yeast for ethanol production.
PRAJ’s Bioproducts Division, due to its
extensive analysis data base of feed stock
characterization and in plant experience, has
developed the series of products for Enhancing
the performance of Fermentation as well as for
Sugar factory operations.
Product series named Effytone is especially
the Performance Enhancer’s (PE’s) for the
fermentation process to maintain the efficiencies
and yield.
These products are customized based on
the feedstock whether it is Cane/Beet Molasses,
Cane/Beet Juice or Syrup, Cassava tuber or
Cassava dried chips, grains like maize, rice, wheat
and starch powder fermentation. Each product
is specific for every feedstock considering their
fermentation process parameters.
These Performance Enhancers supports
yeast growth under harsh conditions of
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fermentation like high solids, high alcohol
concentration, and competition by contaminants.
It not only increases alcohol yield but also
arrests the production of volatile acids and
contamination during fermentation.
Praj’s Additives is a specific tool for the
distilleries to achieve high performance at plant
level. Following are the key advantages;
• When dosed during fermentation, it arrests
growth of bacteria and generation of additional
volatile acidity during Fermentation. For Ex.: It can
reduce levels of acetic acid propionic acid.
• It controls infection developed by Lactic
acid and butyric acid bacteria, clostridia & spore
formers in fermentation processes.
• Polymer Degrading Enzymes present in
PE’s helps Conversion of unfermentable polymers
of glucose and sucrose into fermentable sugars.
• FAN liberating Enzymes present in PE’s
helps in conversion of proteins into assimilable
form of nitrogen.
• Provides vital trace of nutrition to yeast
during fermentation.
In conclusion, we can safely say that even
though Fermentation is a complex process, it
can be efficiently controlled and made highly
efficient by adopting best practices of operations.
Performance enhancers and in plant support by
Praj team can help ethanol producers to increase
productivity and profitability of their plants.
We can undertake plant level process analysis
and recommend right course of performance
improvement to all the industry as required.

for the distillery plants globally has successfully
introduced its unique range of sugar process
enhancers to overcome the Sugar Process
Challenges like;
1) Microbial Spoilage in the mill due to various
Bacteria, Yeasts & Fungi pose rapid growth of
microbes, mud flora contamination.
2) Non-sugar Polysaccharides also pose
major hurdles in the sugar process due to
presence of Dextran & Starch.
To overcome this issues Praj has developed
following SUGAR PE’s.
JUICEZYME is a single product with blend
of thermo stable enzymes dextranase & amylase
suitable for the enzymatic degradation of Dextran
& Starch in Sugar Production Streams.
Juicezyme significantly reduces viscosity
of Juice, Syrup & Masscuite, & helps to Improve
the clarification & Evaporation which leads
improvement of filter performance, improvement
in crystallization resulting in better sugar quality,
improvement in sugar color & structure(ICUMSA).
JUICESAFE is a specifically developed
biocide for improved Sanitation / Hygiene of
Sugar Mills & Sugarcane Juice Processing dosed
at fiberizing & in mixed juice.

บทความโดย Pradeep Dhotey
รองประธานฝ่ายงานผลิตภัณฑ์
ชีวภาพของโรงงานปราชญ์
ผู้เขียนบทความนี้มีประสบการณ์
มากว่า 30 ปีเกี่ยวกับโรงงานผลิต
เอธานอลและน�้ำตาล.
Author - Pradeep Dhotey,
VP – Praj Bioproducts Division
Author has over 30 years’
experience in Ethanol & Sugar
Industry.

Sugar Process Enhancers for Sugar Mills:
Praj, after successfully establishing the PE’s
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Ethanol News

ระเทศเวียดนาม เล็งสร้างโอกาสการน�ำเข้า
เอทานอลจากสหรัฐอเมริกา โดยลด
อัตราภาษีน�ำเข้าเอทานอลถึงห้าเปอร์เซ็นต์
โดยความร่วมมือทางการค้าทั้งสองประเทศนี้
สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีได้ทั้งสองฝ่าย
เพราะสหรัฐอเมริกาสามารถเพิม่ โอกาสส่งออก
เอทานอลได้ ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ ธุรกิจการเกษตร
ต่างๆ รวมถึงเกษตรกรในประเทศเองด้วย ส่วน
ประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อย่างเวียดนาม ก็จะสามารถ
เข้าถึงการบรรลุเป้าหมายระดับประเทศ ในน�ำ
เชื้อเพลิงเอทานอลมาผสมในน�้ำมันในอัตรา
สูงสุดถึง 10 เปอร์เซ็นต์

เคยส่งคณะผู้เเทนเข้าร่วมประชุมงาน Ethanol Summit of
the Asia-Pacific เเละงาน Global Ethanol Summit ซึ่งได้
รับการสนับสนุนโดยสมาคมการค้า Growth Energy เเละ
สมาคมพลังงานทดแทน
ขณะนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ลงนามในพระราช
กฤษฎีกาที่ 27 ในเดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา เพือ่ ลดอัตราภาษี
ตามหลัก MFN ส�ำหรับการน�ำเข้าสินค้าการเกษตร ซึ่งรวม
ถึงเอทานอลด้วยเช่นกัน ในขณะทีท่ างสภาธัญพืชก็ได้มกี าร
ลดภาษีในสินค้าจ�ำพวกสารอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน เเละ
ปิโตรเคมีที่มีค่าออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ เเละได้มีการ
ลดภาษี 15 เปอร์เซ็นต์ ส�ำหรับเอทานอลเกรดบริสุทธิ์ 100
เปอร์เซ็นต์ เเละเอทานอลเกรดบริสทุ ธิเ์ กรด 99 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งการลดภาษีสูงสุดจะน�ำไปใช้กับสินค้าโภคภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในช่วงการตรวจสอบ โดยจะมีผลบังคับใช้
ในเดือนกรกฎาคมปีนี้
ในช่วงที่ผ่านมา ความต้องการน�้ำมันเบนซินได้ลดลง

imports would support Vietnam in reaching
its E10 nationwide goal and provide incentive
for the country’s ethanol industry to increase
production and sales.”
Vietnam does have a domestic ethanol
industry, but local supplies cannot meet total
demand to achieve the country’s current blend
standard. Thus, Vietnam, like many countries,
uses trade to support the fulfilment of its policy.
Previously, imports faced tariffs of 17 percent for
100 percent pure ethanol and 20 percent for 99
percent or less pure ethanol.
The Council worked with the U.S. Department
of Agriculture’s Foreign Agricultural Service
(USDA-FAS) in Vietnam to engage the
Vietnamese Ministry of Industry and Trade

เวียดนามเล็งลดอัตราภาษีน�ำเข้าเอทานอล
เพื่ อการเข้าถึงตลาดเชื้อเพลิงภายในประเทศ
Ethanol Tariff Reduction Improves Market Access
To Vietnamese Fuel Market

ที่มา: U.S. Grains Council (USGC)

“การลดอัตราภาษีเชื้อเพลิงเอทานอล มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อดันศักยภาพการค้าไปยังตลาดเวียดนาม ในปริมาน
เอทานอล 170 ล้านแกลลอนทีย่ งั ขาดเเคลนอยู่ (ปริมาน 60.3
ล้านบุชเชลเทียบเท่ากับเอทานอลจากข้าวโพด) ในขณะเดียว
ก็มกี ารสนับสนุนรายได้ภาษีของเวียดนามไปด้วย” มาดูเอล
ซานเชซ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สภาธัญพืชแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Grains Council) กล่าว
“การเพิ่มการน�ำเข้าเอทานอล จะช่วยสนับสนุนเวียดนาม
ในการบรรลุเป้าหมายผสมน�้ำมัน E10 ทั่วประเทศ และ
เป็นแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมเพิ่มการผลิตและจัดจ�ำหน่าย”
อุตสาหกรรมเอทานอลเวียดนาม ในเเง่ของการจัดหา
ผลผลิตในท้องถิ่น ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ทั้งหมดเพื่อให้บรรลุมาตรฐานการผสมเอทานอลได้ ดังนั้น
เวียดนามจึงต้องพึ่งพิงการค้าเหมือนกับประเทศอื่นๆเพื่อ
สนองนโยบายในประเทศ ซึง่ ก่อนหน้านี้ การน�ำเข้าต้องเสีย
ภาษีถึง 17 เปอร์เซ็นต์ส�ำหรับเอทานอลเกรดบริสุทธิ์ 100
เปอร์เซ็นต์ และภาษีอีก 20 เปอร์เซ็นต์ส�ำหรับเอทานอล
เกรดบริสุทธิ์ 99 เปอร์เซ็นต์
ทัง้ นี้ สภาเมล็ดพันธุพ์ ชื และส�ำนักงานทูตเกษตรภาย
ใต้ตัวแทนของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้เข้าร่วมหารือกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เเละกระทรวงการคลังของ
เวียดนามในประเด็นการลดอัตราภาษี ตามหลักการปฏิบัติ
ต่อสินค้าจากประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน (MFN) เพือ่
เข้าถึงการค้าในอัตราภาษีทตี่ ำ�่ ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ซึง่ สภา
ธัญพืชสหรัฐอเมริกา ได้มีการร่วมงานกับรัฐบาลเวียดนาม
เกี่ยวอุตสาหกรรมเอทานอลมาหลายปีเเล้ว ท�ำให้เห็นว่า
เวียดนามได้มนี โยบายน�ำ้ มัน E5 มาตัง้ เเต่ พ.ศ. 2561 เเละ
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ถึง 30% ระหว่างการล็อคดาวน์ประเทศ
แต่คาดว่าการบริโภคจะกลับสู่ระดับปกติ
หลังจากการเปิดประเทศทั้งในเวียดนาม
เเละประเทศอื่นๆ ส่วนในระยะยาว คาด
ว่าการบริโภคน�ำ้ มันเบนซินจะเพิม่ ขึน้ เกือบ
15 เปอร์เซ็นต์ในอีกห้าปีขา้ งหน้า ในระดับ
ที่ 2.38 พันล้านแกลลอน ภายในปี 2566
ซานเชซ กล่าวว่า “ทางสภาเมล็ด
พันธุพ์ ชื แห่งสหรัฐฯ จะยังคงท�ำงานอย่าง
ใกล้ชดิ กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการ
ค้าร่วมกับหน่วยงาน เเละพันธมิตรต่างๆ
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
แผนงานระดับชาตินใี้ ห้ประสบความส�ำเร็จ
อย่างยั่งยืน เพื่อน�ำน�้ำมัน E10 ไปใช้ทั่ว
ประเทศ เเละยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน
การเติบโต และดันมั่นคงในตลาดเอทา
นอลของเวียดนาม ผ่านการลดอัตราภาษี
ตามหลัก MFN เพือ่ เข้าถึงตลาดในเวียดนาม และตลาดอืน่ ๆ
ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

A

five-percent point reduction on
import tariffs for ethanol is expected
to create opportunities for increased
ethanol trade with Vietnam and The
United States. It could be a win-win for
both U.S. farmers and agribusinesses
looking to export more ethanol to
Southeast Asia’s fastest-growing
economy and for the Vietnamese
government, which is looking to reach
its goal of a higher national fuel blend
mandate to 10 percent.
“The reduction in tariffs for fuel grade ethanol
has the potential to expand trade to a market
with a 170 million gallon (60.3 million bushels
in corn equivalent) ethanol deficit while still
supporting Vietnamese tax revenue,” said Manuel
Sanchez, U.S. Grains Council (USGC) regional
director for Southeast Asia. “Increased ethanol

(MOIT) and Ministry of Finance (MOF) to reduce
these most favored nation (MFN) tariffs, which
are the lowest possible tariff a country can
assess on another country with most favored
nation status. The Council has worked with the
Vietnamese government and ethanol industry
for several years as Vietnam began its most
recent E5 policy in 2018. Vietnam also had a large
delegation attend both the Ethanol Summit of
the Asia-Pacific in 2018 and the Global Ethanol
Summit in 2019, which was sponsored by the
Council, Growth Energy and the Renewable
Fuels Association.
Vietnam’s prime minister signed Decree 27 on
May, which decreased the MFN tariff on certain
agricultural imports, including ethanol. While
the Council and its partners pushed for a tariff
reduction in line with competing products like
aromatics and other petrochemical oxygenates,
the tariff was eventually reduced to 15 percent for
both 100 percent pure ethanol and 99 percent
or less pure ethanol, the maximum reduction
applied to any commodity or product during
this review period. The new tariff rate will go
into effect on this July, 2020.
In the short-term, gasoline demand did drop 30
percent during the country’s COVID-19 lockdown,
but consumption is returning to normal levels
following the country’s domestic reopening and
anticipated international reopening. In the longer
term, total Vietnamese gasoline consumption
is expected to grow nearly 15 percent over the
next five years to reach an estimated 2.38 billion
gallons by 2023.
“The Council will continue to work closely
with the Ministry of Industry and Trade and
other relevant agencies and industry partners in
developing a sustainable roadmap to nationwide
implementation of E10,” Sanchez said. “We
remain committed to supporting the growth
and stability of Vietnam’s ethanol market and
to encouraging further reduction of the MFN
tariff rate for ethanol imports in Vietnam and
throughout Southeast Asia.”
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หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (มทส.)ดัน
โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่แห่งแรก
ในภาคอีสาน ตอบโจทย์การเติบโตกลุ่มธุรกิจ
SMELs และ Startup มุง่ ขับเคลือ่ นประเทศไทย
สูก่ ารเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้าน
พลังงานชีวภาพ เคมีชีวภาพ และพลาสติก
ชีวภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
(Bioeconomy) ดันการวิจยั และพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรมชีวภาพจากมันส�ำปะหลัง อ้อย
และพืชเศรษฐกิจอื่น พร้อมด�ำเนินการผลิต
เอทานอลเพือ่ รับมือสถานการณ์วกิ ฤติ COVID-19
ในเฟสแรก คาดสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านการเข้ารับบริการมูลค่ากว่า 50 ล้าน
บาท ใน 3-5 ปี

รศ.อภิชาติ บุญทาวัน กล่าวถึงการให้บริการของ
โรงงานต้นแบบฯ ว่า โรงงานดังกล่าว ได้ออกแบบเป็น
ลักษณะ R&D Pilot Plant โดยรับให้ค�ำปรึกษา ออกแบบ
และทดลองกระบวนการผลิตทางชีวภาพ เพือ่ ให้เห็นลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบ โดย
มีทีมงานนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยกว่า 10 คน คอยให้บริการ
โดยกระบวนการในโรงงานต้นแบบที่สามารถให้บริการภาค
เอกชนได้ ประกอบด้วย กระบวนการผลิตน�้ำตาลจากชีว
มวลชนิดต่างๆ กระบวนการหมัก การกรองสารละลายด้วย
เยื่อแผ่นบาง การดูดซับ กระบวนการระเหยด้วยฟิล์มบาง
การกลั่นล�ำดับส่วนแบบต่อเนื่อง การกลั่นล�ำดับส่วนแบบ
มีปฏิกิริยา การตกผลึก การกลั่นด้วยระยะทางสั้น การท�ำ
แห้งแบบพ่นฝอย การอบแห้งแบบถาด ระบบดูดซับแบบ
สลับความดันส�ำหรับการแยกคาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอ
แก๊ส การแยกไนโตรเจนออกจากอากาศเพื่อผลิตออกซิเจน
หรือ การแยกน�ำ้ ออกจากเอทานอลเพือ่ การผลิตเชือ้ เพลิงเอ
ทานอล เป็นต้น
คาดว่าในระยะเวลา 3-5 ปี หลังจากเปิดให้บริการ

start functioning for the first time to produce
ethanol. Also, with cooperation of the SUT’s
Center of Scientific and Technological Equipment,
it will manufacture 75% alcohol gel under social
service standards for university affairs to prevent
the spread of the Covid-19 and, at the same time,
disseminate knowledge to the public in terms of
organizing a workshop on alcohol gel production
for various organizations.
The SUT president Assoc. Prof. Weeraphong
Phaesuwan announced that the biorefinery
factory was granted some funding under the
northeastern Thailand integration budget from
the Bureau of National Budget. It was launched
under the integration plan for human resources
production and development strategies as the
first role model of northeast Thailand to support,
promote and expand the SMELs and Startup

เปิดตัวโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่แห่งแรก ในภาคอีสาน
มุ่งขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ
First Biorefinery Pilot Plant Launched in Northeastern
Thailand to Mobilize National Bio Hub
โรงงานต้นแบบแห่งนีจ้ ะสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ แก่ผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านการเข้ารับบริการมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท โดยสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือในกระบวนการด้านพลังงาน
ชีวภาพและเคมีชวี ภาพทีท่ นั สมัยแก่ผปู้ ระกอบการได้จำ� นวน
กว่า 10 ราย และเกิดการจ้างงานในกลุม่ อุตสาหกรรมพลังงาน
ชีวภาพและเคมีชวี ภาพ มากถึง 100 อัตรา พร้อมยกระดับผู้
ประกอบการด้านพลังงานชีวภาพและเคมีชวี ภาพทัว่ ประเทศ
ให้สามารถสร้างและพัฒนากระบวนการผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพที่มีมูลค่าสูง
ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้.
มทส. เปิดตัวโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่ หรือ SUT
Biorefinery Pilot Plant แห่งแรกในภาคอีสาน ภายใต้การ
ด�ำเนินงานของเทคโนธานี และสาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ ส�ำนัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมตอบโจทย์ขยายฐานการ
เติบโตกลุม่ ธุรกิจ SMELs และ Startup โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพจาก
มันส�ำปะหลัง อ้อย และพืชเศรษฐกิจอืน่ เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ น
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้าน
พลังงานชีวภาพ เคมีชวี ภาพ และพลาสติกชีวภาพ เพือ่ การ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เดินเครื่องจักรเฟสแรกเร่งผลิตเอทานอลพร้อม
ผนึกก�ำลังศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส.
ผลิตแอลกอฮอล์เจล 75% ตามมาตรฐานคุณภาพบริการสู่
สังคม และใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมเผยแพร่ความรู้สู่สังคมจัด
อบรมการท�ำแอลกอฮอล์เจลแก่หน่วยงานต่างๆ
รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี เปิดเผยว่า โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่
ดังกล่าว ได้รบั การสนับสนุนจากงบบูรณาการภาคตะวันออก
เฉียงเหนือจากส�ำนักงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการ
ตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน ในการสร้าง
โรงงานต้นแบบแห่งแรกของภาคอีสาน เพื่อการสนับสนุน
ส่งเสริม และขยายฐานการเติบโตของผูป้ ระกอบการเอสเอ็ม
อีแอล (SMELs) และ สตาร์ทอัพ (Startup) ด้านพลังงาน
ชีวภาพและเคมีจากมันส�ำปะหลัง อ้อย และพืชเศรษฐกิจ
อื่น ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการท�ำธุรกิจได้ทดลองใช้บริการ
วิจัย พัฒนา และสร้างแพลตฟอร์มให้เกิดการสร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบการให้ผลิตและจ�ำหน่ายอุตสาหกรรม
ชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ (Bioeconomy) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านการ
ด�ำเนินงานของส�ำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เทคโนธานี และสาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ ส�ำนักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร
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uranaree University of Technology
(SUT) is launching the first
biorefinery factory in northeastern
part of Thailand in response with the
increasingly growth of SMELs and
Startup business groups towards
the country’s bio hub, particularly
in terms of bioenergy, biochemicals
and bioplastics. The factory, aiming to
serve as the first industrial model of
the country, will function to improve
bioeconomy and rally research and
development on bio-industrial works,
particularly cassava, sugarcane and
other economic crops, apart from
ethanol production to tackle the first
phase of Covid-19 pandemic. It is
expected that more values worth over
50 million Thai Baht will be added to
the said products in the next 3 – 5 years.

The factory, aka SUT Biorefinery Pilot Plant,
under supervision of Techno Thani and SUT’s
School of Biotechnology, Institute of Agricultural
Technology, besides aiming to expand the growth
of the above-mentioned business groups as well
as research and development projects, aims to

businesses on bioenergy and biochemicals of
cassava, sugarcane and other economic crops.
All of them are necessarily in the initial business
stage so that research and development services
are experimented and a platform to create and
improve entrepreneurs is introduced to make and
sell bio-industrial products concretely for better
bioeconomy development in the northeastern
Thailand. The function will be operated by
Science and Innovation Park (SIP) and the School
of Biotechnology, the Institute of Agricultural
Technology.
According to Assoc. Aphichart
Bunthawan, the factory was designed in the
R&D pilot plant form responsible for giving
bioproduction process consultancy, design
and experimentation. To highlight product
characteristics and pilot plant level production, it
has over 10 researchers and research assistants.
Services provided there for private sectors
feature sugar production processes based on
different biomass types, fermentation, solution
filtration by thin membranes, absorption, thin
film evaporation process, continuous sequences
of distillation, partial reaction distillation,
crystallization, short distance distillation, spray
drying, tray drying, pressure-absorbing systems
for separating carbon dioxide from biogas,
separation of nitrogen from the air to produce
oxygen or the separation of water from ethanol
for ethanol fuel production, among others.
It is expected that, in the next 3-5 years
after operation, the pilot plant will have added
values worth over 50 million Baht to all products
under services as it creates more opportunities
to access equipment on modern bioenergy and
biochemicals for over 10 entrepreneurs. Also,
recruitments of up to 100 positions of bioenergy
and biochemicals will take place as well as
upgrading of the entrepreneurs in the areas
throughout the country in terms of creation and
development of high value and world market
competitive bioenergy and biochemicals sale
and production.
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ระเทศจีนเข้าร่วมโปรแกรมเทคโนโลยี
ด้านพลังงานชีวภาพขององค์กรพลังงาน
ระหว่างประเทศ (IEA) เพือ่ “น�ำพาสูย่ คุ ใหม่”
ของการพัฒนาพลังงานชีวภาพ อีกทั้งองค์กร
EIA ยังมีความยินดีจะประกาศว่าประเทศจีน
ได้เข้าร่วมโปรแกรมนี้อย่างเป็นทางการแล้ว
ท�ำให้มีประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมดในขณะนี้
ถึง 26 ประเทศ โดยประเทศจีนมีทรัพยากร
ชีวมวลสูงซึง่ อาจจะท�ำให้เกิดการผลิตพลังงาน
ชีวภาพยัง่ ยืนในอนาคต อีกทัง้ จีนเองยังมีความ
ก้าวหน้าในด้านนีโ้ ดยกระจายพลังงานชีวภาพ
ไปในทุกภาคส่วน ท�ำให้เกิดการแก้ไขปัญหา
ด้านพลังงานชีวมวลมากขึ้นและเพิ่มการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพสูงขึ้นตามไปด้วย

ความร่วมมือระดับนานาชาติและโอกาสด้านนวัตกรรมใน
วงกว้างส�ำหรับสถาบันพลังงานชีวภาพของจีน รวมทัง้ มีการ
พัฒนาและใช้แหล่งทรัพยากรชีวมวลให้มีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างศักยภาพของการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ ท�ำให้นโยบายด้านพลังงานชีวภาพเกิดประโยชน์
เต็มเม็ดเต็มหน่วย ถือการน�ำพาสู่ยุคใหม่ของการพัฒนา
พลังงานชีวภาพในประเทศจีนอย่างแท้จริง”
ประเทศจีนมีทรัพยากรชีวมวลที่โดดเด่น การสร้าง
พลังงานชีวภาพที่ยั่งยืนจะน�ำไปสู่การมีอากาศที่สะอาดขึ้น
เสริมสร้างความปลอดภัยทางพลังงาน มีการจัดการของเสีย
และบรรลุความต้องการด้านพลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ประเทศจีน
มีความก้าวหน้าในเรือ่ งดังกล่าวแล้วเพราะมีการน�ำพลังงาน
ชีวภาพไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าท�ำให้เกิดการแก้ไขปัญหาชีวมวล
และการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพสูงขึ้น ดังนั้น การเป็นสมาชิก
ในโปรแกรมเทคโนโลยีดา้ นพลังงานชีวภาพขององค์กร EIA
จะท�ำให้เกิดการผลักดันและเร่งให้จนี พัฒนาพลังงานชีวภาพ
อย่างยั่งยืน และเป็นผู้น�ำการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญร่วม
กับผู้น�ำด้านเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพอื่นๆ ทั่วโลกต่อไป.

China’s official membership of IEA
Bioenergy’s TCP is a “milestone” in the
development of bioenergy in the country,
according to Dr Ren Dongming, director of
CNREC, adding that China’s bioenergy industry
has found the “best connection” with the global
bioenergy sector. He said: “On the Bioenergy
TCP platform, while learning from advanced
global models and concepts, China can also
share its own experience with international
partners, to achieve mutual benefits and
common development among member countries;
as well as to promote the green and low-carbon
transformation process of global energy.”
Dou Kejun, senior bioenergy advisor at
CNREC, added: “Bioenergy is a critical aspect
of building a beautiful China. China has actively
developed biomass resources and issued a

จีนโชว์ศักยภาพพลังงานชีวภาพเข้าร่วม
แผนเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพระดับโลก
China to Participate The World-Class Bioenergy
Technology Programme

จากข้อมูลของ IEA ชีใ้ ห้เห็นว่าในปี 2562 ประเทศจีนมี
การใช้พลังงานชีวภาพเพิม่ มากเกินกว่าครึง่ หนึง่ ในภาคพลังงาน
ไฟฟ้า (4.7 กิกาวัตต์) และยังเป็นผูผ้ ลิตเชือ้ เพลิงเอทานอล
รายใหญ่อนั ดับสามของโลก เพราะในปี 2561 พลังงานความ
ร้อนและไฟฟ้าจากชีวมวลท�ำให้เกิดงานเพิ่มขึ้นประมาณ
186,000 งานโดย 145,000 งานนั้นมาจากก๊าซชีวภาพ
โดยแรกเริ่ม องค์กรพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติของ
จีนวางแผนจะร่วมงานเกี่ยวกับพลังงานชีวภาพของ EIA
จ�ำนวนสองแผน นัน่ คือ “พลังงานจากก๊าซชีวภาพ” (แผนที่
37) และ “ผลกระทบของสภาพอากาศและความยั่งยืนของ
พลังงานชีวภาพภายใต้เศรษฐกิจชีวภาพในวงกว้าง” (แผนที่
45) ดร. เปาโล แฟรงเคิล หัวหน้าฝ่ายพลังงานหมุนเวียน
และองค์กรพลังงานนานาชาติ แสดงความยินดีกบั แผนด้าน
พลังงานชีวภาพขององค์กร EIA ที่ท�ำให้เกิดความพยายาม
ผลักดันจนประสบความส�ำเร็จในการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีกับประเทศจีน
จิม สปาเอธ ประธานด้านพลังงานชีวภาพขององค์กร
EIA กล่าวว่า “เรารูส้ กึ ยินดีตอ้ นรับจีนเป็นสมาชิกอย่างเป็น
ทางการของเราและหวังว่าจีนจะให้ความสนับสนุนอย่างเป็น
รูปธรรม” ทั้งนี้เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มี “โอกาส
การเติบโตสูง” ในด้านพลังงานไฟฟ้าชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ
การเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการดังกล่าวของจีนถือเป็น
“สิ่งส�ำคัญ” ของการพัฒนาพลังงานชีวภาพของประเทศนี้
จากข้อมูลของดร. เหริน ดองหมิง ผู้อ�ำนวยการขององค์กร
พลังงานหมุนเวียนแห่งชาติของจีน กล่าวว่า อุตสาหกรรม
พลังงานชีวภาพของประเทศถือเป็น “ความสัมพันธ์ทดี่ เี ยีย่ ม”
กับหน่วยงานพลังงานชีวภาพระดับโลก เขากล่าวว่า “ในด้าน
แผนเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ จีนสามารถเรียนรูจ้ ากรูปแบบ
และแนวคิดที่ก้าวหน้าและยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์
ของตนเองร่วมกับพันธมิตรระดับนานาชาติเพื่อบรรลุผล
ประโยชน์รว่ มกัน และการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก รวม
ทัง้ ยังมีโอกาสส่งเสริมกระบวนการเปลีย่ นแปลงไปใช้พลังงาน
สีเขียว และพลังงานที่ใช้คาร์บอนต�่ำของโลกอีกด้วย”
โจว เคจุน ที่ปรึกษาระดับอาวุโสด้านพลังงานชีวภาพ
ขององค์กรพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติของจีนเสริมว่า
“พลังงานชีวภาพเป็นมุมมองที่ส�ำคัญของการสร้างประเทศ
จีนที่ก้าวหน้า เพราะจีนพัฒนาทรัพยากรชีวมวลอย่างเป็น
อย่างดีและมีการออกนโยบายส�ำคัญๆเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ
พลังงานชีวภาพ และพลังงานความร้อนชีวภาพในช่วงสอง
ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ส�ำหรับวงการ
พลังงานชีวภาพของจีน”
“ผมคิดว่านีค่ อื ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกโปรแกรมดังกล่าวขององค์กร EIA ซึ่งเป็นการสร้าง
www.sugar-asia.com
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hina has joined the IEA Bioenergy
Technology Programme (TCP) to
“usher in a new era” of bioenergy
development in the country. And, The
IEA Bioenergy Technology Collaboration
Programme is pleased to announce
that China has joined the TCP, bringing
the number of contracting parties to
26. According to the organisation,
China possesses significant biomass
resources, which could be harnessed
to produce sustainable bioenergy. The
country has already made progress
in this area, deploying bioenergy in
the power sector, scaling up biomass
heating solutions and increasing biofuel
production.

IEA data shows that in 2019, China accounted
for more than half of bioenergy additions in the
power sector (4.7 GW) and it is the third-largest
global producer of ethanol fuel. In 2018, biomassderived heat and electricity accounted for around
186,000 jobs, with 145,000 in biogas.
Initially, China National Renewable Energy
(CNREC) plans to join two IEA Bioenergy tasks:
‘Energy from Biogas’ (task 37) and ‘Climate and
sustainability effects of bioenergy within the
broader bioeconomy’ (task 45). Dr Paolo Frankl,
head of the renewable energy division and the
International Energy Agency, congratulated the
IEA Bioenergy TCP on its successful efforts to
strengthen technology collaborations with China.
Jim Spaeth, the chair of IEA Bioenergy,
said that China is a county with “tremendous
growth opportunities” in the fields of biopower,
biogas, bioproducts and biofuels, stating: “We
are delighted to welcome China as a formal
member and look forward to their impactful
contributions.”

series of important policies on biogas, biofuel,
biopower and bio-heating in the past two years.
This is an important historic moment for China’s
bioenergy.
“I think it is the right time to join IEA
Bioenergy TCP, which will provide a broad
international cooperation and innovation opportunity
for China’s bioenergy institutions, effectively
develop and utilise biomass resources, strengthen
the capacity of bioenergy technology research
and development and demonstration, and
comprehensively optimise bioenergy industrial
policy. It will usher in a new era of bioenergy
development in China.”

A Greenlane Biogas plant at CAU’s National RNG Demonstration
Park in Zhuozhou.
China possess significant biomass resources
which could be harnessed to produce sustainable
bioenergy, providing a solution to deliver cleaner
air, enhanced energy security, waste management
and meet growing energy demand. Much progress
has already been made on this front as China
leads deployment of bioenergy in the power
sector, is scaling up biomass heating solutions,
and growing biofuel production. Membership
of the TCP will offer an avenue to advance and
accelerate China’s deployment of sustainable
bioenergy, and combine their market leading
expertise with other bioenergy technology
frontrunners worldwide.
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นาย Bryce Cronau เกษตรกรชาวไร่อ้อยในภูมิภาคWide Bay
รัฐควีนส์แลนด์ กับต้นอ้อยสายพันธุ์ใหม่ SRA29

ภาคใต้ และเป็นไปตามกระบวนการพัฒนาและทดลองอย่าง
มีศกั ยภาพโดยสถาบันวิจยั น�ำ้ ตาลของออสเตรเลีย นายรอย
พาร์ฟิท ผู้เพาะพันธุ์พืชภาคใต้กล่าวว่า ในการทดลองของ
อ้อยพันธุ์ SRA29 ให้ผลผลิตจ�ำนวนตันที่ดีหลายเฮกเตอร์
โดยมีปริมาณน�ำ้ ตาลเท่ากับพันธุห์ ลักทีม่ อี ยูใ่ นภูมภิ าค
สายพันธุน์ ไี้ ด้รบั การทดสอบในฟาร์มหลายแห่งทัว่ พืน้ ที่
ภาคใต้ เช่นเกษตรกรในเมืองแมรี่โบโร่ นายไบรซ์ โครเนา
ได้เห็นการทดลองสายพันธุ์ที่ปลูกบนที่ดินให้เช่าของบริษัท
MSF Sugar และเขากล่าวว่าพันธุ์ SRA29 เป็นลักษณะที่
ดีของสายพันธุ์ทางเลือกใหม่ส�ำหรับพื้นที่ภาคใต้
“ในการทดลองนั้น มีสภาพฤดูกาลและชนิดของดิน
ที่ย�่ำแย่ แต่ก็กลับกลายไปในทางที่ดีด้วยลักษณะตออ้อย
ที่แข็งแรง ดังนั้นสายพันธุ์นี้แสดงให้เห็นว่ามีความทนทาน
ต่อสภาวะการปลูกที่ย�่ำแย่ได้ดี” นายโครเนากล่าว โดยจะ
มีการจ�ำหน่ายสายพันธุ์นี้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อท�ำการ

“It also tends not to flower greatly, which
is another positive trait for the industry, as
well as having a good resistance to important
diseases such as Pachymetra root rot and Leaf
Scald. It is intermediate resistant to smut.” She
said the variety had been tested on a range of
commercial farms across the Herbert and FNQ.
Mulgrave grower John Ferrando has an SRA
Final Assessment Trial (FAT) on his property
and has been a collaborator with SRA variety
trials for more than 35 years.
“This new variety SRA28 is on the edge
row of our FAT and is looking good at the
moment,” Mr Ferrando said. “It has had a tough
season so had a slow start, but it now has a

ออสเตรเลียพั ฒนาอ้อย สองสายพั นธุ์ใหม่
ส�ำหรับเพาะปลูกในประเทศ

ส

Australia Developed Two New Sugarcane Varieties
Available for Domestic Regions

ถาบันวิจยั น�ำ้ ตาลของออสเตรเลีย (Sugar
Research Australia) ได้พฒ
ั นาพันธุอ์ อ้ ย
ใหม่สองสายพันธุส์ ำ� หรับเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย
และโรงงานน�้ำตาล ได้แก่ สายพันธุ์ SRA28
(เอสอาร์เอ28) ซึง่ จะท�ำการเพาะปลูกในภูมภิ าค
ฟาร์นอร์ธ (Far North)และเฮอร์เบิรต์ (Herbert)
และสายพันธุ์ SRA29 (เอสอาร์เอ29) ส�ำหรับ
เพาะปลูกในภูมิภาคทางใต้ของประเทศ

โดยสายพันธุใ์ หม่ทเี่ รียกว่า SRA28 ได้รบั การอนุมตั โิ ดย
คณะกรรมการของผูป้ ลูกอ้อยและโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลในพืน้ ที่
เพาะปลูกทั้งสองแห่งดังกล่าว และเป็นไปตามกระบวนการ
พัฒนาและทดลองเป็นอย่างดี ซึง่ จะมีวางจ�ำหน่ายส�ำหรับการ
เพาะปลูกใน ฟาร์นอร์ธ ควีนส์แลน (Far North Queensland)
ในปีนี้ และที่เฮอร์เบิร์ต (Herbert) ในปีหน้า
“ในการทดลองของเรา พันธุ์ SRA28 สามารถแตกหน่อได้ดี
แต่กม็ ปี จั จัยบางอย่างเกีย่ วเนือ่ งกับการเจริญเติบโตของอ้อยใน
การทดลอง เพราะมีการปรับแต่งคุณภาพน�ำ้ ด้วยความร้อนใน
การทดลองสองสามครัง้ ” ดร. แอทคินกล่าวว่า “การเจริญเติบโต
ระยะแรกนั้นจะช้ากว่าพันธุ์เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ แต่อ้อย
มีการแตกกอเป็นพุม่ ได้ดี ท�ำให้เกษตรกรสามารถควบคุมวัชพืชได้
นอกจากนีย้ งั มีลำ� ต้นตัง้ ตรงและสูง ซึง่ เป็นผลดีตอ่ การเก็บเกีย่ ว
“สายพันธุน์ มี้ แี นวโน้มทีจ่ ะไม่ออกดอกมากนัก แต่กเ็ ป็น
ลักษณะทีด่ อี ย่างหนึง่ ส�ำหรับอุตสาหกรรม เพราะมีความต้านทาน
ต่อโรคส�ำคัญๆ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า (Pachymetra) โรคใบวง
สีนำ�้ ตาล (Leaf Scald Disease) และทนต่อเขม่าด�ำได้ปานกลาง
โดยสายพันธุ์นี้ได้รับการทดสอบในฟาร์มเชิงพาณิชย์หลาย
แห่งทั่วเฮอร์เบิร์ตและฟาร์นอร์ธแล้ว” จอห์น เฟอรานโด ผู้
ปลูกในชานเมือง มัลเกรฟ (Mulgrave) ได้ทำ� การประเมินการ
ทดลองขัน้ สุดท้ายของสถาบันวิจยั น�ำ้ ตาลของออสเตรเลียใน
พืน้ ทีข่ องเขา และเป็นผูใ้ ห้ความร่วมมือกับสถาบันวิจยั แห่งนี้
ในออสเตรเลียของหลายๆการทดลอง ทีม่ มี านานกว่า 35 ปี
“อ้อยสายพันธุ์ SRA28 นีอ้ ยูใ่ นช่วงปลายของกระบวนการ
ประเมินผล และทุกอย่างก็เป็นไปได้ดว้ ยดี” นายเฟอรานโด
กล่าว “เรามีปญ
ั หาในระหว่างฤดูกาลปลูกอ้อย จึงเริม่ ต้นช้า
ในตอนแรก แต่ตอนนี้ดินส�ำหรับปลูกอ้อยมีความชื้นขึ้นมา
บ้าง ซึง่ ก็เป็นผลลัพธ์ทดี่ กี บั ต้นอ้อย” เขากล่าวว่าการทดลอง
ในฟาร์มเหล่านี้มีประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลส�ำหรับ
เกษตรกรและโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลในสภาพทีห่ ลากหลาย และ
ได้แสดงความยินดีกับทีมงานปรับปรุงพันธุ์พืชท้องถิ่นของ
สถาบันวิจัยน�้ำตาลของออสเตรเลียส�ำหรับการท�ำงานอย่าง
ละเอียดในการด�ำเนินการทดลองและรวบรวมข้อมูล
ส่วนสายพันธุ์ใหม่ทเี่ รียกว่า SRA29 ได้รับการอนุมตั ิ
โดยคณะกรรมการของผูป้ ลูกอ้อยและโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลใน
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เพาะปลูกในปีหน้า นายพาร์ฟิทยังขอบคุณเกษตรกรที่ร่วม
มือกับสถาบันวิจัยน�้ำตาลของออสเตรเลีย สมาชิกของคณะ
กรรมการพันธุพ์ ชื ระดับภูมภิ าค และองค์กรบริการการผลิต
ท้องถิ่น ในการท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องตามโครงการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชท้องถิ่น
อ้อยสายพันธุ์ SRA28 จะวางจ�ำหน่ายให้กับผู้ปลูก
เพือ่ ใช้เพาะปลูกในภูมภิ าคฟาร์ นอร์ธในปีนี้ และในภูมภิ าค
เฮอร์เบิร์ตในปี 2021 ดร.แอทคินขอบคุณเกษตรกรผู้ร่วม
มือกับสถาบันวิจัยน�้ำตาลของออสเตรเลีย สมาชิกของคณะ
กรรมการพันธุพ์ ชื ระดับภูมภิ าค และองค์กรบริการการผลิตใน
ท้องถิน่ ส�ำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนือ่ งกับโครงการในการ
ปรับปรุงพันธุท์ อ้ งถิน่ ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ SRA28
SRA29 และพันธุ์อ้อยอื่นๆส�ำหรับภูมิภาคเฮอร์เบิร์ต ฟาร์
นอร์ธ และพื้นที่ภาคใต้จะมีอยู่ในคู่มือพันธุ์พืช SRA ฉบับ
2020/21 ซึ่งจะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและโรงงานน�้ำตาล
ของภูมิภาคดังกล่าวในปลายปีนี้.

S

ugar Research Australia (SRA) has
developed two new sugarcane
varieties for sugarcane growers and
millers. These called SRA28, it will be
planting for Far North and Herbert
regions as well as SRA29 for planting
in the Southern Region.
The new variety, called SRA28, has been
approved for release by a committee of sugarcane
growers and millers in these two respective
growing regions, and its release follows extensive
development and trials. It will be available for
planting in the FNQ region this year and in the
Herbert next year.
“In our trials, SRA28 has been a reliable
germinator, but has shown some variable
germination when long hot water treated in a couple
of propagations,” Dr Atkin said. “Its initial growth is
slower than most commercial varieties, but it has
good canopy closure, which is an important trait
for helping growers to control weeds. It stands
up straight and tall, which makes it good for
harvesting.

bit of moisture under it and looks to be a nice
stand of cane.” He said these on-farm trials
were valuable in helping gather information for
farmers and millers in a range of conditions, and
he congratulated the local SRA plant breeding
team on their thorough work constructing the
trial and gathering data.
The new variety, called SRA29, has been
approved for release by a committee of sugarcane
growers and millers of the Southern Region and
its release follows extensive development and
trials led by SRA. SRA Southern Region Plant
Breeder, Mr Roy Parfitt, said that in SRA’s trials
SRA29 had produced good tonnes of cane per
hectare with sugar content equal to the existing
major varieties of the region.
“In our trials, SRA29 kept good productivity
in ratoons, after being tested out to the third
ratoon crop. Overall it has good disease
resistance, and good fibre characteristics to
allow efficient processing within the region’s
sugar mills,” Mr Parfitt said.
“In that trial, it had tough conditions with
the season and soil type, but it has come
through looking good with a strong stool. So this
variety has definitely shown it can stand up to the
tough times,” Mr Cronau said. The variety will be
available for distribution to growers for planting
next year. Mr Parfitt thanked all of SRA’s farm
collaborators, members of the Regional Variety
Committee, and the local productivity services
organisations in their ongoing collaboration with
the local breeding program.
SRA28 will be available for distribution to
growers for planting this year in FNQ, and 2021
in the Herbert. Dr Atkin thanked all SRA’s farm
collaborators, members of the Regional Variety
Committees, and the local productivity service
organisations in their ongoing collaboration with
the local breeding program. More information
on SRA28, SRA29 and other sugarcane varieties
for the Herbert, FNQ and Southern Regions, will
be available in the 2020/21 SRA Variety Guides,
which will be available for growers and millers
of the regions later this year.

www.sugar-asia.com
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พัฒนาเข้าถึงโครงสร้างโมเลกุล
ของในเเคลอรี่ จนท�ำให้น�้ำตาล
เเอลลูโลสไม่สามารถย่อยเป็น
เเคลอรี่ได้ในร่างกายของเรา
ซึ่งเป็นเเหล่งของพลังงานใน
กระบวนการเมแทบอลิซมึ ” ดร.
Koch กล่าว
ซึ่งร่างกายที่ไม่ได้ใช้พลัง
งานเเคลอรีจ่ ากน�ำ้ ตาลเเอลลูโลส
จะถูกขับออกมา ซึ่งส่วนผสม
นี้ได้บันทึกอย่างเป็นทางการ
เเล้วว่ามีปริมาณแคลอรี่เเค่ 0.2
กิโลแคลอรี ซึ่งการศึกษายัง
แสดงดัชนีระดับน�้ำตาลในเลือด
ต�ำ่ มาก และมีการตอบสนองทีด่ ี
ต่อฮอร์โมนอินซูลนิ ท�ำให้เหมาะ
ส�ำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
ผลวิจยั สารคาร์โบไฮเดรต

Generally Recognized As Safe (GRAS)
status for allulose in the US for its
allulose ingredient.
Although allulose has not yet been approved
for use in Europe as a food ingredient, it is already
being used for formulation in the US and the
start-up is positive about its future growth. “We
have seen overwhelmingly positive feedback
from the national and international press [on the
production of allulose]. We take that as proof
that there is a strong desire for many people to
have real sugar without calories,” Dr. Timo Koch,
Managing Director of Savanna Ingredients, tells
FoodIngredientsFirst.
The company sees the sun as its ally in further
expansion. The company uses the sun’s energy
twice – once in our manufacturing process in

สตาร์ทอัพเยอรมนีพัฒนาน�้ำตาลด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

German Start-Up Develops Allulose Sugar with Solar Panels

บ

ริษทั สตาร์ทอัพสัญชาติเยอรมนี ซาวานน่า
อินกรีเดียนท์ส (SAVANNA Ingredients
GmbH) พัฒนาการผลิตน�้ำตาลแอลลูโลส
(Allulose Sugar) น�ำ้ ตาลแท้ทปี่ ราศจากแคลอรี่
โดยใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ โดยได้ติดตั้ง
แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของอาคารฝ่ายผลิต
และคลังสินค้าบนพื้นที่ของบริษัท SAVANNA
เอง ทีเ่ อลสดอร์ฟ (Elsdorf) โดยมีโครงการที่
ชือ่ ว่า “ซาวานน่า โซลาร์ วัน (Savanna Solar
One)” หลังจากโครงการนีเ้ กิดขึน้ ไม่ถงึ หนึง่ เดือน
บริษทั ก็ได้รบั การรับยอมจากในสหรัฐอเมริกา ว่า
เป็นน�ำ้ ตาลแอลลูโลสมีสว่ นประกอบทีส่ ามารถใช้
เติมลงไปในอาหารได้อย่างปลอดภัย (Generally
Recognized As Safe : GRAS)

ถึงแม้ว่าน�้ำตาลแอลลูโลสยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้
ในยุโรปเป็นส่วนผสมในอาหาร แต่ในตลาดสหรัฐอเมริกา
ก็ได้มีการใช้เป็นส่วนผสมอยู่แล้ว ท�ำให้บริษัทมั่นใจกับการ
เติบโตในอนาคต “เราได้เห็นการตอบรับเชิงบวกอย่างมาก
จากสื่อระดับชาติและระดับนานาชาติ เกี่ยวกับการผลิต
น�้ำตาลแอลลูโลส ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าผู้คนจ�ำนวนมากมีความ
ต้องการน�ำ้ ตาลแท้ๆทีไ่ ม่มแี คลอรี”่ Dr. Timo Koch กรรมการ
ผู้จัดการของซาวานน่า อินกรีเดียนท์ส กล่าวกับสื่อชั้นน�ำ
FoodIngredientsFirst
เนื่องจากมีการเล็งเห็นว่า สามารถใช้ประโยชน์จาก
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อน�ำมาเข้ากระบวนการผลิตน�้ำตาล
แอลลูโลสได้ โดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สองครั้ง ครั้ง
แรกจะใช้ในกระบวนการผลิตในเอลสดอร์ฟ และอีกครัง้ ในไร่
เพาะปลูกน�้ำตาลหัวบีทพันธุ์ไรน์ “น�้ำตาลจากหัวบีทเป็นพืช
ชนิดหนึง่ ทีม่ คี วามสามารถในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ดีที่สุด อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สิ่งส�ำคัญ
ส�ำหรับเราคือการสามารถผลิตน�้ำตาลไร้แคลอรี่ของเราได้
อย่างยัง่ ยืน โดยใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนด้วยการ
พึง่ พาพลังแสงอาทิตย์อย่างเต็มที”่ Dr. Koch กล่าวเพิม่
“พลังงานจากเเสงอาทิตย์ ท�ำให้เราสามารถสร้าง
พลังงานหลักเพื่อผลิตน�้ำตาลเเอลลูโลสเเละเซลโลไบโอส
ได้ โดยระบบจะมีการเชือ่ มต่อระบบเครือข่ายกริดไฟฟ้าเพือ่
ป้อนพลังงานเป็นไฟฟ้า” Stephan Mohr หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
กระบวนการผลิต กล่าว
บริษัท ซาวานน่า อินกรีเดียนท์ส ได้พัฒนาสาร
อาหารคาร์โบไฮเดรต ให้เป็นน�้ำตาลที่มีคุณสมบัติใหม่ นั่น
คือ น�ำ้ ตาลเเอลลูโลส “เราได้ผลิตน�ำ้ ตาลจากหัวบีทด้วยการ
www.sugar-asia.com

ของ บริษัท ซาวานน่า อินกรีเดียนท์ส ได้รับการสนับสนุน
จากทุนสาธารณะ ซึง่ เป้าหมายหลักคือโครงการวิจยั และการ
พัฒนาในปัจจุบัน (โครงการคาร์โบไฮเดรตอัฉริยะหรือเอส
เอ็มเออาร์บีเอส SMARBS-Smart Carbohydrates) รวมถึง
การพัฒนาและการทดสอบน�ำ้ ตาลแคลอรีต่ ำ�่ และเป็นมิตรต่อ
สุขภาพทีใ่ ช้ในสูตรอาหาร ซึง่ จะมีสว่ นช่วยในเรือ่ งโภชนาการ
ที่สมดุลและดีต่อสุขภาพ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา
ได้รบั ทราบความแตกต่างของคุณสมบัตใิ นอัตราการเผาผลาญ
ของน�ำ้ ตาลแอลลูโลสเมือ่ เทียบกับน�ำ้ ตาลอืน่ ๆ และได้เริม่ ออก
ฉบับร่างของน�ำ้ ตาลแอลลูโลส เพือ่ ระบุบนฉลากว่ามีคา่ แคลอรี่
เเค่ 0.4 ต่อกรัม นอกจากนีบ้ นฉลากข้อมูลโภชนาการ น�ำ้ ตาล
แอลลูโลสจะนับรวมอยู่ใน “ค่าคาร์โบไฮเดรตโดยรวม” เเต่
จะไม่อยู่ในหมวด “น�้ำตาล” อีกต่อไป.

S

avanna Ingredients, a German
start-up, has producing allulose –
“real sugar without calories” – using
power from the sun. The Germany-based
company has installed solar panels on the
roofs of all production and warehouse
facilities on the Savanna site in Elsdorf
in a project it calls Savanna Solar One.
The move comes less than a month
after the start-up received self-affirmed

Elsdorf and once in the fields when growing the
Rhenish sugar beet. “The sugar beet is one of
the plants with the best CO2 storage capacity,
which also helps the environment. It is important
to us that we can sustainably produce our sugar
without calories using electricity from renewable
energy. With this, we rely fully on the power of
the sun,” adds Dr. Koch.
“The solar system allows us to generate
the majority of the energy that we need for
the production of allulose and cellobiose from
sunlight. The system is connected to the public
power grid to feed unnecessary energy into the
grid if necessary,” says Stephan Mohr, Head of
Process and Process Development.
Savanna Ingredients develops “functional
carbohydrates”: new types of sugar with specific properties. With allulose, “we refine the
natural beet sugar by further developing its
molecular structure, even coding it and in a way
‘encapsulating’ the calorie. Our body no longer
recognizes allulose as a source of energy during
metabolism,” says Dr. Koch.
The body does not use the allulose and the
calories are excreted. Officially, the ingredient
registers as having a 0.2 kcal calorie content.
Studies also show a very low glycemic index and
insulin response for allulose, making it suitable
for people who have diabetes.
Savanna’s work in the field of functional
carbohydrates is currently supported by public
funding. The overall goal of the current research
and development project (SMARBS – Smart
Carbohydrates) is to develop and test novel,
low-calorie and health-friendly sugars in food
formulations - these should make an active contribution to balanced and healthy nutrition.
Acknowledging the differences in metabolism compared to other sugars, the US Food
and Drug Administration released a Guidance
Draft, stating that allulose may be labeled with a
caloric value of 0.4 kcal/g. Additionally, Allulose
only counts towards “total carbohydrates” and
no longer towards “sugars” on the nutrition
facts label.
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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.

ประชาชนทัว่ โ ลกพสิู จนใ หเห็นแลววา พวกเขาสามารถปรับตวัไ ด มีความเป็ นน้ำหนึ่งใ จเดียวกนั และมีความมุงมัน่ เมื่อเผชิญ
กับวกิฤตโ ควดิ19 เราขอขอบคุณเกษตรกรทังหลายและทุ
้
กทานที่เกี่ยวของใ นหวงโซอุปทานดานการเกษตรที่ชวยขบัเคลื่อน
ใ หประชากรโ ลกไ ดรับผลิตภณัฑทางการเกษตรที่สมบูรณและปลอดภยั เราจะเคียงบาเคียงไหลกนั เพื่อฝ าวกิฤตนี้ไ ปดวยกนั

#StrongerTogether
www.caseih.com

