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The current pandemic has been a major talking point globally. The new Corona 

Virus is spreading in Thailand and other parts of the world; however, the overall 

situation in Thailand is getting better. Some business is back to normal. Since 

the beginning of the viral outbreak, sugar consumption dropped significantly. 

World keeping an eye on How does Thailand will be tackling this pandemic  

impact on cane & sugar Industries, Flip to find out more in the Cover Story.

Another highlight on “Special Insight” with a case study Sugar plant in Thailand 

applied the pursue clean air in Sugar plant with Electrostatic Precipitator (ESP) 

overhaul by Tai & Chyun Engineering Service company and STATEC BINDER  

support information on how to consider when deciding on a new packaging  

machine in your factory. Flip to find out more in this session.

So go on indulge yourself in this quarter’s read and look forward to having your 

comments or views via email at thai@fireworksbi.com

Stay in touch with us on www.sugar-asia.com and follow us on Facebook,  

Twitter and LinkedIn for more updates. 

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

Cheerios!

Publisher : 

Dear Readers, Editor Managing Director
Kenny Yong

Publications Manager
Rungnapa Manathanakit
rungnapa@fireworksbi.com

Editorial Consultants
Poontarika Saenrit

Board of Directors
Kenny Yong
Susan Tricia

Content Editor
Apissara Kaewraksa
editor.th@fireworksbi.com

Media Executive
Naritsara Saengnoi
sales.th@fireworksbi.com

Translator
Korapat Pruekchaikul

Designer
Tansit Sachare

www.sugar-asia.com

EDITOR’S MESSAGE



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

STRONG. 
COMPACT. 
EFFICIENT.
Best planetary gear units for  
sugar extraction



CONTENTS

1411

20 4730

อินเดียบันทึกสถิติส่งออกน�้ำตำลมำกที่สุดในรอบ 10 ปี
India Set to Record Highest Sugar Export in 10 Years

สองบริษัทน�้ำตำลไทยยักษ์ใหญ่ หนุนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG 
หนุนอุตฯ อ้อยและน�้ำตำลไทยสู่ควำมยั่งยืน
2 Big Sugar Companies to Support New Economic Model 
BCG & Sustainable Cane & Sugar Industries

ศรลีงักำเล็งพฒันำอตุสำหกรรมน�ำ้ตำลในประเทศให้มคีวำมเพยีงพอ
Sri Lanka Aims to Become Self Sufficient in Sugar

ญี่ปุ่นเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งอุตสำหกรรมอ้อยฟิลิปปินส์ 
ด้วยควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจ
Japan to Strengthen Philippines Sugarcane Sector with
Partnership Agreement

คำดกำรณ์อตุสำหกรรมอ้อยเเละน�ำ้ตำลจีน ได้รบักำรฟ้ืนฟใูนปี 
2563/2564
China Sugar and Cane Industry are Fully Recovering 
in 2020/2021

มำเลเซยีตัง้เป้ำเป็นผูส่้งออกผลติภณัฑ์น�ำ้เชือ่มรำยใหญ่สดุในเอเชยี
Malaysia Aims to Become Largest Liquid Sugar Provider in Asia

อุปทำนน�้ำตำลของฟิลิปปินส์แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี 
แม้เผชิญ Covid-19
Despite Pandemic, Philippines Sugar Supply Hit Its Highest 
Level in 3 Years

INTERNATIONAL NEWS

REGIONAL INDUSTRY NEWS

บรำซิลสนับสนุนอินเดีย สร้ำงสมดุลตลำดน�้ำตำลโลกโดยกำรเพิ่ม
ผลผลิตเอทำนอล
Brazil to Push Up India for ‘Balance’ World Sugar Market 
by Step Up Ethanol Production

มิตรผลหนุนใช้ชีววิธีคุมศัตรูพืชในไร่อ้อย ดันกำรผลิตสินค้ำเกษตร
ปลอดภัยและยั่งยืน
Mitr Phol Encourages Biological Control in Cane Farms for 
Safe & Sustainable Agricultural Products

14

6

PLANTER CORNER
ส่งเสริมกำรปลูกพันธุ์เมล็ด สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงแก่ไร่อ้อย
Planting The Seed of Change

COVER STORY
กำรรับมือกับผลกระทบกำรระบำดโควิด-19 ต่ออุตสำหกรรมอ้อย
และน�้ำตำลทรำยไทย
How The Pandemic is Affecting The Thai Sugar Industry and 
How The Industry is Mitigating Risks?

22

20
15

7

16

10

17

11

12

Vol. 6 No.22 July - September 2020

www.sugar-asia.com



22

49

COVER STORY
กำรรับมือกับผลกระทบกำรระบำด โควิด-19
ต่ออุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลทรำยไทย
Tackling COVID-19 Impact on Thailand’s Cane & Sugar Industries

15

SUGAR ASIA MAGAZINE

RESEARCH NEWS

SUGAR EVENTS 2020

ออสเตรเลียพัฒนำอ้อย สองสำยพันธุ์ใหม่ส�ำหรับเพำะปลูกในประเทศ
Australia Developed Two New Sugarcane Varieties Available 
for Domestic Regions

สตำร์ทอพัเยอรมนพีฒันำน�ำ้ตำล ด้วยพลงังำนแสงอำทติย์
German Start-Up Develops Allulose Sugar with Solar Panels

48

49
50

จีนโชว์ศักยภำพพลังงำนชีวภำพเข้ำร่วม แผนเทคโนโลยีพลังงำน
ชีวภำพระดับโลก
China to Participate The World-Class Bioenergy Technology 
Programme

BIOENERGY NEWS
เปิดตัวโรงงำนต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่แห่งแรกในภำคอีสำน 
มุ่งขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลำงอุตสำหกรรมชีวภำพ
First Biorefinery Factory Launched in Northeastern Thailand
to Mobilize National Bio Hub

46

47

เเนวโน้มอุตสำหกรรมเอทำนอลไทย หลังผ่ำนพ้น COVID-19
Post Covid-19 Trends for Thailand’s Ethanol Industry

เวยีดนำมเลง็ลดอตัรำภำษีน�ำเข้ำเอทำนอล เพ่ือกำรเข้ำถึงตลำดเชือ้
เพลงิภำยในประเทศ
Ethanol Tariff Reduction Improves Market Access To Vietnamese 
Fuel Market

พฒันำกระบวนกำรหมกัเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรผลิตเอทำนอล
Improving Fermentation Process in Ethanol Production

ETHANOL NEWS
เชื้อเพลิงเอทำนอล ดันศักยภำพแผนยุทธศำสตร์ Farm-to-Fork 
ของ EU
Renewable Ethanol is A Win-Win for The EU’s Farm-to-Fork 
Strategy

36

38

44
41

SPECIAL INSIGHT

สิ่งที่ควรพิจำรณำเมื่อต้องตัดสินใจซื้อเครื่องบรรจุใหม่และแนวทำง
ที่ STATEC BINDER จะสำมำรถช่วยซัพพอร์ทคุณได้
What to Consider When Deciding on A New Packaging Machine  
and How STATEC BINDER Could Support You

กำรพัฒนำกำรควบคุมกระบวนกำร:กำรตรวจหำจุดด�ำและ 
สิ่งแปลกปลอมของกำรผลิต
Process Control Improvement: On-Line Detection of Black  
Spots and Foreign Bodies

กำรเกษตรแม่นย�ำกับ จอห์น เดียร์
JOHN DEERE PRECISION AG

30

34

28

www.sugar-asia.com

ระบบดักฝุ่นไฟฟ้ำสถิต (ESP) ตัวช่วยสร้ำงประสิทธิภำพอำกำศ
สะอำดในโรงงำนน�้ำตำล
Pursue Clean Air in Sugar Plant with Electrostatic
Precipitator (ESP) Overhaul

26



www.sugar-asia.com6

Regional News

บริษทั น�ำ้ตำลมติรผล จ�ำกดั สนบัสนนุกำร
ผลติสนิค้ำเกษตรทีป่ลอดภยัและเป็นมติร

ต่อสิง่แวดล้อม โดยกำรควบคุมศตัรูพชืไร่อ้อย
ด้วยชีววิธี ลดปริมำณศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่
ไม่ก่อให้เกดิควำมเสยีหำยและระบบนเิวศเกดิ
ควำมสมดลุ น�ำไปสูก่ำรจดักำรศตัรูพชืในไร่อ้อย
อย่ำงยั่งยืน กำรันตีโดยวิถีกำรท�ำเกษตรสมัย
ใหม่ “มติรผล โมเดร์ินฟำร์ม” ทีไ่ด้กำรรบัรอง
มำตรฐำนระดับโลกอย่ำง Bonsucro พร้อมทัง้
จับมือ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ลงนำมบันทึก
ควำมเข้ำใจ เพือ่กำรร่วมมอืพัฒนำและส่งเสริม
กำรควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี

Mitr Phol Encourages Biological Control in Cane Farms for 
Safe & Sustainable Agricultural Products

มิตรผลหนุนใช้ชีววิธีคุมศัตรูพืชในไร่อ้อย
ดันการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำร 
เกษตร กล่ำวภำยหลังพิธีลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วย
ควำมร่วมมือพัฒนำและส่งเสริมกำรควบคุมศัตรูอ้อยโดย
ชีววิธี กับ บริษัท น�้ำตำลมิตรผล จ�ำกัด ณ โรงงำนน�้ำตำล
มิตรผลด่ำนช้ำง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี ว่ำโรคและแมลง
ศัตรูอ้อยเป็นสำเหตุหลักให้ผลผลิตอ้อยลดลงเกิดควำมสูญ
เสียทำงเศรษฐกิจทั้งต่อเกษตรกรชำวไร่อ้อยโดยตรง ยังมี
ผลต่อเศรษฐกิจต่อภำพรวมของประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริม
กำรเกษตรได้ส่งเสรมิให้เกษตรกรควบคมุศตัรพูชืโดยชวีวธิี 
มำโดยตลอด มศีนูย์ส่งเสรมิเทคโนโลยกีำรเกษตรด้ำนอำรักขำ
พืช (ศทอ.) ท�ำหน้ำที่ผลิตขยำยศัตรูธรรมชำติและส่งเสริม
กำรใช้ศตัรูธรรมชำต ิปัจจุบันด�ำเนนิกำร ทัง้ ตวัห�ำ้ ตวัเบยีน 
และเชื้อจุลินทรีย์ ได้กว่ำ 14 ชนิด เช่น แมลงหำงหนีบ ใช้
ควบคุมไข่แมลงศตัรูพชืเพล้ียอ่อนหนอนชนดิต่ำงๆ แมลงช้ำง
ปีกใส ควบคมุเพลีย้ชนดิต่ำง ๆ  แตนเบยีนไข่ทรโิคแกรมม่ำ 
ใช้ควบคุมศัตรูพืชระยะไข่ เช่น ไข่หนอนกออ้อย ไข่หนอน
กระทูข้้ำวโพด เชือ้รำเมตำไรเซียม ใช้ควบคมุหนอนกออ้อย 
หนอนด้วงหนวดยำวอ้อย เป็นต้น

เป้ำหมำยส�ำคญัในกำรลงนำมบนัทกึควำมเข้ำใจว่ำด้วย
ควำมร่วมมือพฒันำและส่งเสรมิกำรควบคมุศัตรอู้อยโดยชวีวธิี 
กบั บรษัิท น�ำ้ตำลมติรผล จ�ำกดั เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ให้เกษตรกรใช้ชวีวิธใีนกำรควบคุมศัตรูอ้อยและได้แลกเปลีย่น
ข้อมลูและองค์ควำมรูเ้รือ่งกำรควบคมุศตัรอู้อยซึง่กนัและกนั 
ร่วมกันศึกษำและพัฒนำกำรใช้ชีวภัณฑ์ให้ควบคุมศัตรูอ้อย
ได้หลำกหลำยชนิด วำงเป้ำหมำยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศัตรูพืช ผ่ำนศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 
และเป็นศนูย์กลำงกำรพฒันำเกษตรกรและชุมชนให้มคีวำมรู้ 
สำมำรถผลติขยำยศตัรธูรรมชำต ิและจดักำรศตัรพูชืได้ด้วย

Mr. Khemkhaeng Yuttithamdamrong, the 
director general of the Department of Agricul-
tural 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, 

ตนเอง ปัจจบุนัมศีนูย์จดักำรศตัรูพชืชมุชน อ�ำเภอละ 2 แห่ง 
ทกุจงัหวดั รวม 1,764 ศูนย์ นอกจำกน้ียังได้รบัโอกำสในกำร
แลกเปลีย่นข้อมลู องค์ควำมรู้ ระหว่ำงบคุลำกร และพฒันำ
องค์ควำมรูใ้หม่ด้ำนกำรจดักำรศตัรูอ้อยกบัภำคเอกชน

นำยบรรเทงิ ว่องกศุลกจิ รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
และประธำนกรรมกำรบรหิำร กลุม่มติรผลกล่ำวเพิม่เติมว่ำ 
กลุ่มมิตรผล มีวิสัยทัศน์ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรขับเคลื่อน
นโยบำยด้ำนควำมยั่งยืนมำโดยตลอด โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่ง ควำมยั่งยืนในภำคเกษตรกรรม ต้ังแต่กำรส่งเสริมให้
เกษตรกรชำวไร่อ้อยเปลี่ยนวิถีมำท�ำเกษตรสมัยใหม่แบบ 
“มิตรผล โมเดิร์นฟำร์ม” ที่ได้กำรรับรองมำตรำฐำนระดับ
โลกอย่ำง Bonsucro โดยเน้นกำรใช้เครือ่งจกัรกลกำรเกษตร 
เทคโนโลยแีละกำรบริหำรจดักำรสมัยใหม่มำช่วยเพิม่ผลผลติ 
ลดต้นทนุ และอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ไม่ส่งเสรมิกำรใช้สำรเคมี
ในไร่อ้อย เช่น พำรำควอต 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) re-
sponsible 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.

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 knowl-
edge 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, es-
pecially 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 intro-
duced for pest control and fresh cane cutting 
by harvesters is promoted. 

Mitr Phol has been supporting local sug-
ar 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.

Mitr Phol Group, Thailand’s leading 
sugar manufacturer, is currently 

supporting safe and environmentally- 
friendly 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.

เปลีย่นมำใช้ชวีวธีิในกำรควบคมุศตัรพูชื และรณรงค์ส่งเสรมิ
ให้ตัดอ้อยสดด้วยกำรใช้รถตัดอ้อย 

นอกจำกนี ้กลุม่มติรผล ยงัมแีนวทำงในกำรสนบัสนนุ
ชำวไร่อ้อยเสมอมำ โดยเฉพำะช่องทำงในกำรช่วยเหลือ
ชำวไร่ด้ำนเงินทุน และกำรน�ำดิจิทัล โซลูชันมำช่วยในกำร
บริหำรจัดกำร ลดขั้นตอนต่ำง ๆ ท�ำให้ชำวไร่ได้รับเงินส่ง
เสริมกำรปลูกอ้อยสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน เพื่อช่องทำง
ให้ชำวไร่สำมำรถเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตได้สะดวกมำกยิ่ง
ขึ้นผ่ำนแพลตฟอร์ม “ปลูกมิตร” โดยมีทีเอ็มบีได้มำเสริม
ควำมแข็งแกร่งด้ำนควำมปลอดภัยในกำรช�ำระเงิน ท�ำให้
กำรส่งเสริมเป็นไปอย่ำงครบวงจรให้ชำวไร่สำมำรถท�ำกำร
เพำะปลูกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ.

นายบรรเทิง ว่องกศุลกจิ รองประธานกรรมการบริษทั กลุม่มติรผล ได้ลง

นามบันทึกความเข้าใจกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมมือพัฒนาและ

ส่งเสริมการควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี
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กลุม่มติรผล-เคทสิ สองบรษิทัยกัษ์ใหญ่แห่ง
วงกำรอ้อยและน�ำ้ตำลไทย เข้ำร่วมประชุม

สมชัชำ “BCG (Bio-Circular-Green Economy) 
: โมเดลเศรษฐกจิสู่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื” ลงนำม
ควำมร่วมมือโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG โมเดล) เพื่อรณรงค์
ให้ชำวไร่เพำะปลูกอ้อยสู่ควำมยั่งยืน โดยกำร
ตดัอ้อยสด กำรจัดกำรแมลงศตัรพืูชโดยชวีวิถี 
รวมไปถึงกำรสนบัสนนุรถตดัอ้อย สร้ำงควำม
มัน่คงและควำมยัง่ยืนให้กับชำวไร่อ้อย ต่อยอด
ศักยภำพสินค้ำเกษตรจำกอ้อยให้มีมูลค่ำเพิ่ม
สูงสุดด้วยนวัตกรรมต่ำงๆ

2 Big Sugar Companies to Support New Economic Model 
BCG & Sustainable Cane & Sugar Industries

สองบริษัทน�้าตาลไทยยักษ์ใหญ่ หนุนโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ BCG หนุนอุตฯ อ้อยและน�้าตาล

ไทยสู่ความยั่งยืน

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธำนกรรมกำรบริษัท ใน
ฐำนะหัวหน้ำคณะนวัตกรรมเกษตรอำหำรและพลังงำน ได้
ร่วมเสวนำในช่วง  “สำนพลังเพือ่กำรขับเคลือ่น BCG สูก่ำร
ปฏิบัติ” ภำยใต้หัวข้อ “ต่อยอดสินค้ำเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์
มูลค่ำสูงด้วยนวัตกรรม” โดยมี 3 โครงกำรน�ำร่องด้วย
นวัตกรรมต่อยอดคุณค่ำจำกอ้อยท่ีกลุ่มมิตรผลได้ร่วมขับ
เคล่ือนในครั้งนี้ ได้แก่ 1.โครงกำรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ที่
จังหวัดชัยภูมิ และสุพรรณบุรี 2.โครงกำรนวัตกรรมจำก
ยสีต์: สำรสกดัจำกยีสต์ เบต้ำ-กลแูคน ทีจ่งัหวดัชยัภมู ิและ
อ�ำนำจเจริญ 3.โครงกำรนวตักรรมอำหำรสขุภำพพรไีบโอตกิส์ :  
ฟรุกโตโอลิโกแซกคำไรด์ (FOS) ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
คำดว่ำกำรขับเคลื่อน  3 โครงกำรดังกล่ำวจะมีส่วนช่วย
กระตุน้เศรษฐกจิจำกฐำนรำกสู่ควำมย่ังยืนอย่ำงแท้จริง โดย
ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง

กลุม่ KTIS กเ็ป็นหนึง่ในองค์กรทีเ่ข้ำร่วมโมเดลเศรษฐกิจ
ใหม่ BCG โดยนำยณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธำน 
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรกลุม่บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอร์เนชัน่แนล  
ชูกำร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้น�ำ
ในอุตสำหกรรมน�้ำตำลและอุตสำหกรรมต่อเนื่องครบวงจร 
เปิดเผยว่ำ “กลุม่เคทสิเรำมนีโยบำยในกำรอยูร่่วมกบัชมุชน
อย่ำงยัง่ยนื ซึง่ตรงกบัโมเดล BCG เพรำะเรำต้องสร้ำงควำม
มั่นคงทำงรำยได้และอำชีพให้แก่เกษตรกรและแรงงำนใน
พื้นที่ด้วยเศรษฐกิจชีวภำพ (B) ที่จะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
ผลิตผลทำงกำรเกษตร อีกทั้งยังเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(C) โดยกระบวนกำรผลิตของกลุ่มเคทิสเป็น Zero Waste 
Factory คือกำรน�ำสิ่งเหลือใช้ของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ กลับมำ
ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด และเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (G) คือ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำรรณรงค์ให้ชำวไร่ลดกำรใช้
สำรเคม ีส่งเสรมิให้ใช้ชีววถีิในกำรจดักำรแมลงศตัรูพชื รวม
ถึงกำรรณรงค์ส่งเสริมให้ชำวไร่ตัดอ้อยสด เช่น ให้สิทธิใน
กำรน�ำอ้อยสดเข้ำหบีก่อน กำรจดัหำเงนิกูด้อกเบีย้ต�ำ่ให้แก่
ชำวไร่เพ่ือซื้อรถตัดอ้อย ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรตัด
อ้อยสด และกำรใช้รถตัดอ้อยของโรงงำนเองเข้ำไปบริกำร
ชำวไร่” นำยณัฎฐปัญญ์กล่ำว

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม KTIS กล่ำวว่ำ 
โครงกำรหนึ่งที่ด�ำเนินตำมนโยบำยเศรษฐกิจชีวภำพคือ 
โครงกำรนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ซึ่งด�ำเนินกำรโดย 
บรษิทั จจีซี ีเคทสิ ไบโออินดสัเตรยีล จ�ำกัด (GKBI) บรษัิท
ร่วมทุนในสัดส่วน 50 ต่อ 50 ระหว่ำง บริษัท เคทิส ไบโอ 
เอทำนอล จ�ำกัด (KTBE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ KTIS ถือ
หุ้น 100% กับบริษัท จีจีซี เคมิคอล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ในกลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน) โดย

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.

โครงกำรนี้ได้รับผลกระทบจำกปัญหำโรคระบำดโควิด-19 
ท�ำให้กำรน�ำเข้ำและติดตั้งเครื่องจักรล่ำช้ำกว่ำก�ำหนดเดิม 
อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำจะด�ำเนินกำรได้ทันฤดูกำรหีบอ้อยปี 
64/65 ในช่วงไตรมำสที่ 4 ของปี 2564.

Two 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.

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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บริษัท MSM Malaysia Holdings Bhd ผู้
ผลิตน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ช้ันน�ำของ

มำเลเซีย ที่มีก�ำลังกำรผลิตน�้ำตำลทรำยขำว
บริสุทธิ์สูงถึง 2.25 ล้ำนตันต่อปี มีเป้ำหมำย
เป็นผู้ผลิตน�้ำเชื่อมรำยใหญ่สุดในเอเชีย โดย
กลุ่มบริษัทตั้งเป้ำท�ำกำรตลำดผลิตภัณฑ์น�้ำ
เชือ่มนอกเหนอืจำกภมูภิำคอำเซยีนและเอเชยี 
ไปยังตะวันออกกลำงและแอฟริกำเหนือ และ
คำดกำรณ์ว่ำ ควำมต้องกำรผลติภณัฑ์น�ำ้เช่ือม
ทั่วโลกจะสูงกว่ำ 50,000 ตันในปีนี้ สำมำรถ
สร้ำงรำยได้หลักเป็นจ�ำนวนเงินถึง 100 ล้ำน 
รงิกติส�ำหรบังบกำรเงนิประจ�ำปี พ.ศ.2563

Malaysia Aims to Become Largest Liquid Sugar
Provider in Asia

มาเลเซียตั้งเป้าเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ 
น�้าเชื่อมรายใหญ่สุดในเอเชีย

“นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีเรำผลติน�ำ้ตำลชนิดนี ้วศิวกรของเรำ
ได้ด�ำเนนิกำรวจิยัและพฒันำผลิตภัณฑ์น้ีเมือ่ปีทีแ่ล้ว และเริม่
ท�ำกำรส่งออกไปแล้วประมำณ 300 ตูค้อนเทนเนอร์ต่อเดอืน
ตั้งแต่ต้นปี จำกโรงงำนที่รัฐยะโฮร์โดยเร่งอัตรำกำรใช้ก�ำลัง
กำรผลติระดบัสงูสุดที ่34% และในปีนีเ้รำต้ังเป้ำหมำยท่ีจะ
เพิม่ก�ำลงักำรผลติจนถงึจดุคุม้ทนุท่ี 48-50%” Datuk Khairil 
Anuar Aziz ประธำนกรรมกำรบริหำร กล่ำวกับสื่อในงำน
แถลงข่ำวเสมือนจริง หลังเสร็จสิ้นกำรประชุมสำมัญประจ�ำ
ปีของกลุ่มบริษัท เขำเปิดเผยว่ำน�้ำเชื่อมที่ผลิตในโรงงำนที่
รัฐยะโฮร์ ได้รับกำรตอบรับอย่ำงกระตือรือร้นอย่ำงมำกใน
ช่วงห้ำเดือนที่ผ่ำนมำ

“บริษัท MSM Malaysia รับกำรประกันกำรส่งออก
ผลติภณัฑ์น�ำ้เชือ่มจ�ำนวน 200,000 ตนั ไปถึงสิน้ปีนี ้มข้ีอมลู
ว่ำตั้งแต่เดือนพฤษภำคม ทำงบริษัทได้ส่งออกน�้ำตำลทรำย
ขำวบรสิทุธิ ์น�ำ้เช่ือม และไซรปัอย่ำงดไีปกว่ำ73,000 ตนั มี
รำยได้ประมำณ 157 ล้ำนรงิกติ เรำมุง่เป้ำในกำรเพ่ิมยอดขำย
และกำรส่งออกผลติภณัฑ์ให้มำกถงึประมำณ 350,000 ตนั
ในปีงบประมำณปีนี ้ซึง่คำดว่ำจะช่วยสร้ำงรำยได้ให้ประมำน  
600 ล้ำนริงกิต” เขำกล่ำวว่ำกลุ่มต้องกำรขยำยตลำด
ผลิตภัณฑ์น�้ำเชื่อมไปยังตะวันออกกลำงและแอฟริกำเหนือ 
นอกเหนือจำกภูมิภำคเอเชีย

นอกจำกนี้ ทำงบริษัทก�ำลังพิจำรณำควำมเป็นไปได้
ในกำรร่วมมือกับผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม 
และผู้พัฒนำผลิตภัณฑ์ปลำยทำง เช่น น�้ำเชื่อมและนม 
ข้นหวำน เขำกล่ำวว่ำ อตุสำหกรรมน�ำ้ตำลมกีำรขำดดลุ 5-6 
ล้ำนตันในปีพ.ศ.2563 แต่ก็ได้ลดลงเป็น 500,000 ตัน ซึ่ง
เป็นผลลัพธ์มำจำกปัจจัยต่ำงๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก เช่น วิกฤต
กำรค้ำระหว่ำงสหรฐัอเมรกิำและจนี เช่นเดยีวกบัวิกฤตริำคำ
น�ำ้มนัซึง่ท�ำให้ บรำซลิ ผูผ้ลติน�ำ้ตำลทรำยดบิทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
โลก ได้เบนกำรผลิตจำกเอทำนอลไปเป็นน�้ำตำล รวมไป
ถึงกำรปิดตัวลงของภำคอำหำรและเครื่องดื่มเนื่องจำกกำร
ระบำดใหญ่ Covid-19

 อย่ำงไรก็ตำม มีกำรตั้งข้อสังเกตว่ำ ยังคงมีควำม
ต้องกำรยงัคงเป็นไปในทศิทำงบวก เมือ่มำเลเซยีเข้ำสูม่ำตรกำร
ควบคุมกำรสัญจรในระยะฟื้นฟู (Recovery Movement 
Control Order - RMCO) ท�ำให้อุปสงค์ภำยในประเทศเพิ่ม
ขึ้นเป็น2,500-2,700 ตันต่อวัน “เส้นกรำฟได้พุ่งขึ้น ตอนนี้
ธรุกจิต่ำงๆ ทีม่บีทบำทในอุตสำหกรรม ธุรกจิอำหำรและเคร่ือง
ด่ืมเริม่กลบัมำเปิด ท�ำให้ควำมต้องกำรน�ำ้ตำลในประเทศเพิม่
ขึ้น กำรสร้ำงควำมมั่นคงจำกรัฐปะลิสและรัฐยะโฮร์จะช่วย
ลดควำมเสีย่งของโซ่อปุทำนอย่ำงมนียัส�ำคญั และลดต้นทนุ
กำรด�ำเนินงำนและกำรผลิต” Khairil กล่ำว

ปัจจบุนัโรงงำนทีรั่ฐยะโฮร์ของบริษทั MSM Malaysia 
ได้ใช้อตัรำก�ำลงักำรผลิตที ่34% แต่มกีำรวำงแผนทีจ่ะเพิม่
อัตรำขึ้นมำเป็น 48% จนถึง 50% ในปีนี้ Khairil กล่ำวว่ำ 
กำรรวมบริษัทเข้ำด้วยกัน จะช่วยลดกำรผลิตส่วนเกินใน

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

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 

MSM 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.

MSM-Malaysia-Holdings

“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 

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.

ปัจจุบนัและพยำยำมเพิม่ปรมิำณกำรส่งออก “ควำมต้องกำร
จำกตลำดในประเทศนัน้ไม่สงูมำกนกั โดยอยูท่ีร่ะหว่ำง 1.5 
ล้ำนตนัและ 1.6 ล้ำนตนัต่อปี และเรำก�ำลงัแข่งขนักับผูเ้ล่น
รำยอื่นๆอีก เช่น กลุ่มเทรดวินด์ส (Tradewinds)

บริษัท MSM Malaysia มีก�ำลังกำรผลิตส่วนเกินเพื่อ
ใช้ผลิตส่งออกไปยังตลำดใหม่ เช่น จีน ไต้หวัน เวียดนำม 
สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ Khairil กล่ำวว่ำ กำรผลติน�ำ้เชือ่มยงั
ไม่สำมำรถเทียบได้กบัน�ำ้ตำลทรำย แต่ผลติภณัฑ์น�ำ้เชือ่มมี
แนวโน้มที ่“ค่อนข้ำงสดใส” เนือ่งจำกผูซ้ื้อเปล่ียนมำบริโภค
ผลติภณัฑ์นีม้ำกขึน้ “เรำต้องกำรขยำยธรุกิจนี ้และเป้ำหมำย
ของเรำคอืกำรเปน็ผูผ้ลติน�ำ้เชื่อมรำยใหญ่ที่สดุในเอเชีย ถงึ
จะมีอุปสรรคบ้ำง แต่เรำเห็นระดับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น เพรำะ
เป็นกำรเริม่ต้นส่งออกผลติภณัฑ์ ดงันัน้เรำจึงต้องรกัษำเป้ำ
หมำยผลติภณัฑ์ของเรำในปีน้ี และคำดว่ำผลิตภัณฑ์น�ำ้เช่ือม
จะผลิตประมำน 50,000 ตันในปลำยปีนี้.
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ญี่ปุ่นจะได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
เป็นจ�ำนวน 800 ล้ำนเยน หรือ 377 ล้ำน

เปโซฟิลิปปินส์ เพื่อช่วยเหลือชำวไร่อ้อยชำว
ฟิลิปปินส์จ�ำนวน 84,000 คน ที่ได้รับผล 
กระทบจำกกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ เนื่อง 
จำกควำมช่วยเหลือนี้อยู่ภำยใต้ข้อตกลงหุ้น
ส่วนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์-ญี่ปุ่นหรือ (PJEPA) 
ทั้งนี้ องค์กรบริหำรจัดกำรน�้ำตำล (Sugar 
Regulatory Administration: SRA) ได้เตรยีม
แจกจ่ำยเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทำงกำร
เกษตรให้แก่ผู้ปลูกน�้ำตำลและเกษตรกร

Japan 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.

Japan to Strengthen Philippines Sugarcane Sector with 
Partnership Agreement

ญี่ปุ่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมอ้อย
ฟลิิปปินส์ ด้วยความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
เทโอโดโร แอล ลอคซิน จูเนียร์ และเอกอัครรำชทูตของ
ญี่ปุ่น โคจิ ฮำเนดะ ลงนำมและแลกเปลี่ยนบันทึกทำงกำร

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 SRA- 
accredited 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.

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 

ภำยใต้กำรอนุมัตินี้ ค่ำบริกำรส�ำหรับตัวแทนจัดซ้ือ
ของญี่ปุ่นจะถูกหักออกจำกจ�ำนวนเงินช่วยเหลือ ขณะที่
องค์กร SRA จะรับภำระด้ำนภำษีทันทีที่เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ทำงกำรเกษตรมำถึงด่ำนศุลกำกร เซรำฟิกำกล่ำว
ว่ำ วัตถปุระสงค์หลักของกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบให้เปล่ำ
ของญีปุ่น่เป็นไปเพือ่กำรพฒันำทำงเศรษฐกจิและสงัคมของ
อุตสำหกรรมอ้อยของฟิลิปปินส์ โครงกำรนี้มีต้นก�ำเนิดมำ
จำกควำมมุ่งมั่นของญี่ปุ่นภำยใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ฟิลิปปินส์ – ญี่ปุ่น

“โครงกำรนี้มีกำรผลักดันอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำร
เจรจำโดยเซกเฟรโด เซอรำโน อดีตปลัดกระทรวงเกษตร 
ซึ่งเป็นผู้พัฒนำโครงกำรทำงอุตสำหกรรมในองค์กร ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในภำคอุตสำหกรรมส่วน
ใหญ่ เเละในเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ ทำงองค์กรมีกำรเรียก
ร้องควำมช่วยเหลอืจำกรฐับำลเพือ่แก้ไขปัญหำรำคำน�ำ้ตำล
ที่ลดลงในประเทศ” Serafica กล่ำว

จำกกำรแถลงกำรณ์ของสถำนทูต กำรแลกเปลี่ยน 
ดังกล่ำว “มีกำรยืนยันจำกญี่ปุ่นว่ำ ฟิลิปปินส์คือผู้ผลิต

ทูตที่ส�ำนักงำนใหญ่ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศเมื่อเดือน
มถินุำยน โดยยนืยนัถงึกำรสนบัสนนุโครงกำรด้ำนโครงสร้ำง
พืน้ฐำนส�ำคญัๆของฟิลปิปินส์สองโครงกำร รวมถงึสนบัสนนุ
ทนุเพือ่กำรพฒันำกำรทำงเกษตร จำกรำยงำนสือ่ระบวุ่ำ เงนิ
ช่วยเหลอืดงักล่ำวรวมถึงกำรจดัหำเครือ่งจกัรกลกำรเกษตร 
เช่น รถแทรกเตอร์ รถไถพรวน เครือ่งปลกูอ้อยทัง้ก้ำน และ
เครื่องคลุมหน้ำดิน เป็นต้น

สิ่งนี้จะช่วยให้ภำคผลิตน�้ำตำลของฟิลิปปินส์เพิ่ม
ผลผลิตโดยกำรลดต้นทุนกำรผลติ ตำมที่สถำนทูตระบวุำ่มี
วตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรท่ีประสบปัญหำทำงกำร
เงนิเนือ่งจำกกำรระบำดของไวรสัโคโรนำ โดยองค์กรต้ังเป้ำ
ทีจ่ะแจกจ่ำยเคร่ืองจักรกลและอปุกรณ์ทำงกำรเกษตรทีไ่ด้รับ
จำกรัฐบำลญี่ปุ่นซึ่งมีมูลค่ำ 374 ล้ำนเปโซฟิลิปปินส์ให้กับ 
ผู้ปลูกน�้ำตำลและเกษตรกร

เฮอเมเนกลิโด อำร์ เซรำฟิกำ ผูบ้รหิำรองค์กรบรหิำร
จัดกำรน�ำ้ตำล อยูใ่นระหว่ำงกำรเจรจำกบัสถำนทตูญีปุ่น่และ
เจ้ำหน้ำทีก่ระทรวงกำรคลงั กล่ำวว่ำ ควำมช่วยเหลอืเพือ่กำร
พฒันำอย่ำงเป็นทำงกำร (Official Development Assistance) 
ก�ำลงัพจิำรณำอยู่ในขัน้ตอนสุดท้ำย และจะให้ควำมช่วยเหลอื
ในรูปแบบของเครือ่งจกัรกลและอปุกรณ์ทำงกำรเกษตรเป็น
มูลค่ำเงิน 800 ล้ำนเยน โดยตำมข้อมูลของเซรำฟิกำระบุ
ว่ำ จะมีกำรแจกจ่ำยเงินให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ผู้เพำะปลูก 
สถำนประกอบกำร เเละเเปลงเพำะปลูกทั่วประเทศที่ได้รับ
กำรรับรองจำกองค์กรบริหำรจัดกำรน�้ำตำล

Teodoro L. Locsin Jr. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

(ซ้าย) และ Koji Haneda เอกอคัรราชทตู แลกเปลีย่นบนัทึกการทตูในโครงการ

ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการจากญี่ปุ่น

น�้ำตำลระดับต้นๆเเละได้รับควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรพัฒนำ
อย่ำงเป็นทำงกำรมำยำวนำน เเละเป็นพันธมิตรส�ำคัญที่
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศชัดเจน” โดยเมื่อปีที่เเล้ว  
โรดรีโก ดูแตร์เต ประธำนำธิบดีฟิลิปปินส์ ได้กล่ำวขำน
ญี่ปุ่นว่ำ เป็นประเทศที่มี “มำตรฐำนที่ยอดเยี่ยม” ส�ำหรับ
กำรร่วมมือพัฒนำประเทศพันธมิตรอย่ำงฟิลิปปินส์

จำกแถลงกำรณ์ดังกล่ำว ทำงสถำนทูตได้มีควำม
ตระหนักว่ำอุตสำหกรรมอ้อยในประเทศเป็นหน่ึงในปัจจัย
ส�ำคญัทำงเศรษฐกจิของประเทศฟิลปิปินส์ และกำรรเิริม่ดงั
กล่ำวจะสร้ำงควำมแขง็แกร่งให้แก่ภำคกำรผลิตน�ำ้ตำลผ่ำน
กำรลดต้นทนุกำรผลติและกำรเพิม่ผลผลติ ช่วยให้เกษตรกร
ผูป้ลกูอ้อยชำวฟิลิปปินส์กว่ำ 84,000 รำย มรีำยได้เพิม่ และ
เป็นกำรได้รับประโยชน์จำกควำมช่วยเหลือนีเ้พือ่เยียวยำผล 
กระทบของ Covid-19.
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Roland Beltran สมำชกิของคณะกรรมกำร
บริหำรองค์กรบรหิำรจัดกำรน�ำ้ตำล (SRA) 

กล่ำวว่ำ ในบันทึกข้อควำมแสดงรำยละเอียด
ในเดือนกรกฎำคม ปรมิำณน�ำ้ตำลทัง้หมดของ
ประเทศอยู่ท่ี 2.39 ล้ำนตัน รวมถึงผลผลิต
ปริมำน 2.1 ล้ำนเมตริกตัน ในปีเพำะปลูก
น�้ำตำลปัจจุบัน ท�ำให้ผลผลิตน�้ำตำลท้ังหมด
ในประเทศพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 
2560 เนื่องจำกมีสภำพอำกำศที่เอ้ืออ�ำนวย
ต่อปีเพำะปลูกน�้ำตำลของฟิลิปปินส์ ที่เร่ิมใน
เดือนกันยำยนและสิ้นสุดในเดือนสิงหำคม
ของปีถัดไป

Despite Pandemic, Philippines Sugar Supply Hit Its Highest 
Level in 3 Years

อุปทานน�้าตาลของฟลิิปปินส์แตะระดับสูงสุด 
ในรอบ 3 ปี แม้เผชิญ Covid-19

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.

ขัดขวำง” ก่อนหน้ำนี้ สมำคมผู้ผลิตน�้ำตำล 
แห่งฟิลปิปินส์ได้เรยีกร้องให้รฐับำลฟิลปิปินส์ 
คืนเงินระดมทุน 2 พันล้ำนเปโซ ส�ำหรับ 
พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
น�้ำตำลซึ่งเป็นบทกฎหมำยที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมอ้อยในท้องถิ่น

ทำงสมำคมกล่ำวว่ำ งบประมำณดังกล่ำว 
เป็นที่ต้องกำรของอุตสำหกรรมน�้ำตำล 
อย่ำงมำกส�ำหรับเป็นเงินทุนส�ำหรับแปลง
เพำะปลกูทำงกำรเกษตรกำรวจิยัและพฒันำ 
กำรให้สนิเชื่อทำงสังคม ทนุกำรศึกษำ และ 
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ซ่ึงเร่ิด�ำเนิน
กำรเมื่อปี พ.ศ.2558 ทำงสมำคมมีจุด
ประสงค์สนับสนุนอุตสำหกรรมอ้อย เพื่อ
ช่วยเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เป็นมูลค่ำปีละ 70 
พันล้ำนเปโซฟิลิปปินส์ กฎหมำยดังกล่ำว
น่ำจะสำมำรถส่งเสรมิให้สูงข้ึนเป็น 100 พนั
ล้ำนเปโซฟิลิปปินส์ต่อปี.

ในกำรคำดกำรณ์ขององค์กรบริหำรจัดกำรน�้ำตำล 
(SRA) ได้เผยรำยละเอียดที่มีมุมมองดีข้ึน ในกำรต้ังเป้ำ

หมำยกำรผลิตที่ 2.1 ล้ำนตันต่อปี ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจำก
ปีก่อน และเป็นตัวเลขท่ีสูงกว่ำปริมำณน�้ำตำลที่ผลิตได้ใน 
ปีเพำะปลกูน�ำ้ตำลปีก่อนเลก็น้อย อยู่ที ่2.03ล้ำนตนั แสดง
ให้เหน็กำรเพิม่ขึน้ของอปุสงค์ของน�ำ้ตำล ซึง่ตอนนีอ้ยูท่ี ่2.35 
ล้ำนเมตรกิตนั ในขณะทีก่ำรบรโิภคน�ำ้ตำลทรำยคำดว่ำจะเพิม่
ขึ้นตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกภำยหลังโควิด-19 และ 
ผูผ้ลติอำหำรและเคร่ืองดืม่เตรียมตัง้เป้ำขยำยกำรผลติ

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้น ส�ำนักงำนทูต
เกษตร (Foreign Agricultural Service) กล่ำวว่ำ ฟิลปิปินส์
อำจมแีนวโน้มทีจ่ะน�ำเข้ำน�ำ้ตำลมำกถงึ 450,000 ตนั ซึง่เป็น
ปรมิำณน�ำ้ตำลน�ำเข้ำในฟิลปิปินส์ท่ีมำกท่ีสุดในช่วงเวลำหนึง่
ปี เพรำะในช่วงปีเพำะปลกูน�ำ้ตำลเมือ่สองปีทีแ่ล้ว ฟิลปิปินส์
ได้น�ำเข้ำน�้ำตำล 350,000 ตัน เท่ำนั้น และอีก 400,000 
ตันในปีต่อไป ท�ำให้น�้ำตำลในปี พ.ศ.2562 มีมูลค่ำ 35.5 
พนัล้ำนเปโซฟิลิปปินส์ นับเป็นมลูค่ำผลผลติทำงกำรเกษตร
อันดับห้ำของประเทศ ตำมหลังผลผลิตทำงเกษตรกรอื่นๆ
เช่น ข้ำว กล้วย ข้ำวโพด และมะพร้ำว

Beltran กล่ำวว่ำ ในปีเพำะปลกูอ้อยปัจจบุนัทีก่�ำลงัจะ
สิ้นสุดในอีกหกสัปดำห์ “มีสภำพอำกำศดีมำก” นอกจำกนี้
เขำยังกล่ำวว่ำ กำรระบำดของโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อปริมำณผลผลิตมำกนัก เนื่องจำก “กำรผลิตของโรงงำน
ยังคงด�ำเนินไปในช่วงล็อคดำวน์ ตำมที่ได้รับกำรยกเว้น
ตำมค�ำแนะน�ำของหน่วยงำนบริหำรจัดกำรโรคติดต่อใน
ฟิลิปปินส์ (IATF)

ในเดอืนเมษำยน ส�ำนกังำนทตูเกษตรภำยใต้กระทรวง
เกษตรของสหรัฐอเมริกำ (USDA FAS) ในกรุงมะนิลำ 
เผยแพร่รำยงำนว่ำ ฟิลิปปินส์มีกำรน�ำเข้ำน�้ำตำลมำกถึง 
400,000 ตันปีนี้ เนื่องจำกกำรผลิตน�้ำตำลในท้องถิ่นอำจ
ลดลงระดับต�่ำสุดในรอบทศวรรษ ซึ่งอำจส่งผลให้เกิดช่อง
ว่ำงระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำนของประเทศ Beltran กล่ำว
ว่ำ ควำมต้องกำรน�ำ้ตำลในประเทศได้ลดลงในช่วงลอ็คดำวน์
เนือ่งจำกโควิค-19 แต่กม็คีวำมมัน่ใจว่ำมปีรมิำณน�ำ้ตำลเพียง
พอ ซึ่งขัดกับกำรคำดกำรณ์ของส�ำนักงำนทูตเกษตร “แค่ดู
ที่สภำพภูมิอำกำศเพียงอย่ำงเดียว ก็สำมำรถวิเครำห์ได้ถึง
กำรคำดกำรณ์แล้ว” เขำกล่ำวเพิ่ม

ด้วยเหตุนี้ Beltran ยังคงที่จะปฏิเสธกำรคำดกำรณ์
ส�ำหรับปีเพำะปลูกต่อไป เขำกล่ำวว่ำ “องค์กรบริหำร
จัดกำรน�้ำตำลยังคงเปี่ยมไปด้วยควำมหวัง ขณะที่เรำได้ให้
ค�ำแนะน�ำแก่ผู้มีส่วนได้เสียของเรำซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของ
เรำในอุตสำหกรรมอ้อย ในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรรักษำ
ระยะห่ำงทำงสงัคมและมำตรกำรทำงสขุภำพอืน่ๆ เพือ่ให้กำร 
เพำะปลกู กำรเกบ็เกีย่ว กำรขนส่ง และกำรผลติน�ำ้ตำลไม่ถกู 

Sugar 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.
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ปัจจุบันอัตรำส่วนเฉลี่ยของเอทำนอลในน�้ำมันเบนซิน
มีอัตรำร้อยละ 6 โดยประมำณตำมที่ขำยในอินเดีย และ
คำดว่ำจะถึงร้อยละ 10 ภำยในปี 2565 “สิ่งนี้จะท�ำให้กำร
ผลิตน�้ำตำลลดลง 4 ล้ำนตัน ซึ่งเป็นส่วนเกินในตลำดโลก
ปัจจุบัน ซึ่งปีท่ีแล้ว เรำมีกำรผลิตเอทำนอลมำกขึ้น ท�ำให้
สำมำรถเอำปริมำนน�้ำตำลออกไปได้ถึง 10 ตันในตลำดโลก 
แต่ด้วยจุดประสงค์น้ีกอ็ำจจะท�ำให้มปัีญหำได้เช่นกนั Sousa 
ให้สัมภำษณ์กับสื่อ The Indian Express

Eduardo Leão de Sousa ผูอ้�ำนวยกำรบรหิำร 
สมำคมอุตสำหกรรมอ้อยแห่งบรำซิลหรือ 

UNICA เปิดเผยว่ำ อนิเดยีควรด�ำเนนิโครงกำร
เชือ้เพลงิชวีภำพ “ให้มคีวำมมุง่มัน่มำกขึน้” เพือ่ 
ให้โรงงำนน�้ำตำลเพิ่มผลผลิตเอทำนอล ซึ่งจะ
เป็นกำรช่วย “สร้ำงสมดุลของน�ำ้ตำลตลำดโลก” 
เขำกล่ำวให้สมัภำษณ์กบัสือ่หนงัสอืพมิพ์ชัน้น�ำ 
The Indian Express

Brazil to Push Up India for ‘Balance’ World Sugar Market by 
Step Up Ethanol Production

บราซิลสนับสนุนอินเดีย สร้างสมดุลตลาดน�้าตาล
โลกโดยการเพ่ิมผลผลิตเอทานอล

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 

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.

โรงงำนน�ำ้ตำลของบรำซลิฤดกูำลปี 2562/2563 ตัง้แต่
ปลำยเดือนเมษำยนจนถึงเดือนพฤศจิกำยน มีกำรหีบอ้อย 
ประมำน 642.7 ตัน เมื่อเทียบกับกลำงเดือนตุลำคมถึง
พฤษภำคมในฤดูกำลของอินเดีย มีเพียง 35% ของน�้ำอ้อย
จำกกำรหีบเท่ำนั้นที่เข้ำสู่กำรต้มและตกผลึกเพื่อกำรผลิต
น�้ำตำล 29.6 เมตริกตัน ส่วนที่เหลือ 65 เปอร์เซ็นต์จะถูก
หมักและกลั่นเป็นเอทำนอลได้ถึง 35.6 พันล้ำนลิตร

ในทำงตรงกนัข้ำม โรงงำนของอนิเดยีจะมกีำรหบีอ้อย 
301.18 เมตรตริกตัน เพ่ือผลิตเป็นน�้ำตำลทรำย 33.16 
เมตริกตันและเอทำนอลเพียง 1.886 พันล้ำนลิตรในปี 
2561-2562 โดยฤดูกำลปัจจุบันปี 2562-2563 มีปริมำณ
น�้ำตำลและเอทำนอลอยู่ที่ประมำณเกือบ 27 เมตรตริกตัน
และ 1.9 พันล้ำนลิตรตำมล�ำดับ

ซึง่บรำซลิกใ็ช้เอทำนอลผสมน�ำ้มนัเบนซนิ ในอตัรำส่วน
ร้อยละประมำณ 48% เป็นผลส�ำเร็จด้วยนโยบำยที่ก�ำหนด
ในข้อบังคับกำรผสม ที่ไม่อนุญำตให้ขำยน�้ำมันเบนซินที่มี
ปรมิำณเอทำนอลน้อยกว่ำ 27% โดยเฉพำะภำษก๊ีำซคำร์บอน
จำกน�้ำมันเบนซิน ท�ำให้ดึงดูดกำรใช้เอทำนอลผสมที่ปลอด
จำกกำรเก็บภำษี “สถำนีน�้ำมัน 40,000 แห่งในบรำซิล ได้
จ�ำหน่ำยทัง้น�ำ้มันเบนซนิในอตัรำ 27% ผสมเอทำนอล (E27) 
หรือเอทำนอลบริสุทธิ์ (E100) เพรำะรถยนต์ส่วนใหญ่ เป็น
รถยนต์ทีม่คีวำมยดืหยุ่นในกำรใช้เชือ้เพลงิได้ด้วยกันทัง้ E27 
และ E100 (ภำษีน�้ำมันเบนซินท�ำให้ E100 รำคำถูกกว่ำใน
บำงคร้ัง) แม้แต่ในน�ำ้มนัดีเซล เรำมกีำรผสมเอทำนอล 12% 
เข้ำไปด้วย” Sousa อธิบำย

ด้วยแผนงำนทีม่คีวำมมุง่มัน่ในกำรใช้เอทำนอล ท�ำให้
อินเดียสำมำรถได้รับประโยชน์ 4 ประกำร ประกำรแรกคือ 
อินเดียสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรน�ำเข้ำน�้ำมันของประเทศ 
“ปัจจุบันอินเดียก�ำลังพึ่งพำกำรน�ำเข้ำน�้ำมันอยู่ที่ 80% ซึ่ง
เรำก็เคยพึ่งพำกำรน�ำเข้ำถึงเจ็ดสิบปีแล้วเช่นกัน แต่ปีที่แล้ว 
48% ของน�ำ้มนัเบนซนิของเรำถกูทดแทนด้วยเอทำนอล กำร
ใช้ E27 และ E100 ช่วยให้เรำหลกีเลีย่งกำรใช้น�ำ้มนัเบนซนิ
เพิ่มได้เกือบ 310 พันล้ำนลิตรในช่วง 20 ปีที่ผ่ำนมำ หำก
ปริมำณนั้นถูกน�ำเข้ำมำ จะมีมูลค่ำถึง 168 พันล้ำนเหรียญ
สหรัฐแน่นอน” Sousa กล่ำว

ประกำรท่ีสอง อินเดียเป็นประเทศที่ปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกรองจำกจีน สหรัฐฯ และ
สหภำพยุโรป เมื่อเทียบกับน�้ำมันเบนซิน เพรำะเอทำนอล 
สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ถงึ 90 เปอร์เซน็ต์ 
ประกำรที่สำม กำรใช้เอทำนอลสำมำรถปรับปรุงคุณภำพ
อำกำศในเมือง มลพิษทำงอำกำศของเซำเปำโลได้ลดลงครึ่ง

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 mid- 
October 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 

หนึง่ในช่วง 20 ปีทีผ่่ำนมำ แม้ว่ำมีจ�ำนวนรถเพ่ิมขึน้มำกกว่ำ 
80% “อนุภำคมลสำรในเมืองโดยเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งในสิบของ 
นิวเดลีทุกๆ 30ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร เหตุผลหลัก 
ของมันคือกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพ” Sousa กล่ำว

ประโยชน์ทีส่ี ่จำกกำรทีโ่รงงำนของอินเดยีเปลีย่นมำน�ำ
น�ำ้อ้อย เพ่ือไปผลิตเอทำนอลมำกขึน้จะช่วยลดกำรผลิตน�ำ้ตำล
ท�ำให้รำคำน�ำ้ตำลในตลำดโลกปรบัตวัสงูขึน้ได้ “เอทำนอลช่วย 
ลดควำมเสี่ยงให้กับชำวไร่อ้อยกว่ำ 50 ล้ำนคน เรำต้องกำร 
ให้อินเดียมีข้อบังคับใช้กำรผสมซึ่งจะท�ำให้โรงงำนมีควำม 
ยืดหยุ่นในกำรผลิตเอทำนอลได้มำกข้ึน เหมือนกับภำค
อุตสำหกรรมของเรำ และช่วยสร้ำงควำมสมดุลให้กับตลำด
น�ำ้ตำลโลก ผูผ้ลติอ้อยรำยใหญ่อย่ำงอินเดยี จะช่วยสร้ำงตลำด 
โลกในกำรผลติเอทำนอล และท�ำให้เป็นสนิค้ำท่ีซือ้ขำยในระดบั
สำกลเหมอืนกบัน�ำ้มนั ถัว่เหลอืงหรอืน�ำ้ตำล” Sousa กล่ำว.

Eduardo Leão de Sousa, executive 
director of Brazilian Sugarcane  

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.
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จ ำกข้อมลูส�ำคญัโดยสมำคมตลำดหลกัทรพัย์
ระหว่ำงประเทศ (International Securities 

Market Association: ISMA) เปิดเผยว่ำ แม้จะ
มกีำรระบำดใหญ่ของ Covid-19 แต่อนิเดยีพร้อม
ทีจ่ะรำยงำนสถิติกำรส่งออกน�ำ้ตำลมำกท่ีสดุใน
รอบ 10 ปีทีผ่่ำนมำ ซึง่ตัง้แต่สิน้เดอืนมิถนุำยน 
ประเทศอินเดียมีกำรส่งออกน�้ำตำลทั้งสิ้น 49 
แสนตนัให้แก่ประเทศอหิร่ำน อนิโดนเีซยี และ
มำเลเซยี ซึง่เป็นตลำดยอดนยิมท่ีสดุส�ำหรับน�ำ 
เข้ำน�้ำตำลจำกอินเดีย

India Set to Record Highest Sugar Export in 10 Years

อินเดียบันทึกสถิติส่งออกน�้าตาลมากที่สุด
ในรอบ 10 ปี

Data 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 

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 subsidy- 
driven 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.

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 sat-
ellite 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.

Avinash Verma ผูอ้�ำนวยกำรท่ัวไปของสมำคมโรงงำน
น�ำ้ตำลอินเดีย กล่ำวกบัหนงัสอืพมิพ์ชัน้น�ำ Indian Express 
ว่ำน�้ำตำลอีก 4-5 แสนตัน มีแนวโน้มจะถูกส่งออกในอีกไม่
กีเ่ดอืนข้ำงหน้ำ. “กำรส่งออกทัง้หมดจะก่อนเริม่ฤดกูำลผลติ
น�้ำตำลถัดไป ซึ่งจะอยู่ระหว่ำง 53-54 แสนตันเมื่อเทียบกับ
เป้ำหมำยที่ 60 แสนตัน” เขำกล่ำวอีกว่ำตัวเลขกำรส่งออก
ท่ีต�ำ่ลงเพรำะไม่ถงึเป้ำหมำยส่วนใหญ่ เป็นเพรำะควำมล่ำช้ำ
ของโรงงำนประมำณ 125 แห่งไม่ได้ส่งออกโควต้ำจดัสรร ใน
ขณะทีโ่รงงำนบำงแห่งเหน็ว่ำมกีำรจดัสรรโควต้ำขึน้ใหม่

แม้จะไม่บรรลุเป้ำหมำย แต่ประเทศมีกำรบันทึกสถิติ
กำรส่งออกมำกที่สุดในฤดูกำลในรอบทศวรรษนี้ โดยเฉพำะ
ในปี 2561-62 มีกำรส่งออกน�้ำตำลถึง 38 แสนตันไปต่ำง
ประเทศ ในปีน้ีน�้ำตำลของอินเดียเป็นที่ต้องกำรอย่ำงมำก
จำกอิหร่ำน มำเลเซยี อนิโดนเีซีย ศรลีงักำและอฟักำนสิถำน 
ฤดกูำลผลิตน�ำ้ตำลปี 2562-63 เริม่มโีรงงำนรำยงำนปรมิำณ
สินค้ำคงคลังที่ยังขำยไม่หมด ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำร
ปลูกพืชมีแนวกันชนแบบต่ำงประเทศ (Back-to-Back)ใน
รัฐมหำรำษชะตระ

เพื่อเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่โรงงำนในกำร
จ่ำยค่ำจ้ำงแก่เกษตรกรของพวกเขำ รฐับำลกลำงได้ประกำศ
ให้เงินอุดหนุน 10,448 รูปีต่อตันแก่โรงงำนเพื่อกำรส่งออก
สนิค้ำคงคลงัของพวกเขำ ประกอบกบัภยัแล้งในประเทศไทย 
ซึ่งเป็นผู้จัดหำน�้ำตำลรำยใหญ่ให้กับประเทศในแถบเอเชีย 
ท�ำให้โรงหีบของอินเดียมีโอกำสส�ำรวจประเทศต่ำงๆที่เคย
ซื้อน�้ำตำลจำกประเทศไทย

“กำรผลติน�ำ้ตำลของประเทศไทยคำดว่ำจะอยูท่ี่ประมำณ 
80 แสนตันในฤดูกำลถัดไปเมื่อเทียบกับกำรผลิตปกติที่ 
140 แสนตัน โรงหีบของอินเดียสำมำรถให้บริกำรตลำดส่ง
ออกได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว ประเทศไทยจะให้กำรสนับสนุนอยู่
แล้ว” เขำกล่ำว

ในขณะทีโ่รงงำนในรฐัอตุตรประเทศ เป็นผู้มีอทิธิพลแต่
ต้นในเรือ่งของกฏกติกำ เวอร์มำกล่ำวว่ำโรงงำนในรฐัมหำรำษ
ชะตระ ได้ด�ำเนินกำรในฤดูกำลถัดไปและส่งออกโควต้ำของ

พวกเขำ ด้วยฤดกูำรหบีอ้อย
ครัง้ต่อไปทีจ่ะเริม่ข้ึนในอีกสอง
เดือนข้ำงหน้ำ เวอร์มำกล่ำว
ว่ำ อุตสำหกรรมนี้หวังว่ำได้
รบัแผนกำรด้ำนเงนิสนับสนุน
ช่วยเหลอืทีค่ล้ำยกนั “สิง่บ่งชี้
คอืว่ำอนิเดยีจะผลติน�ำ้ตำลได้ 
305 แสนตันในฤดูกำลหน้ำ 
ดังนั้นเรำจึงหวังว่ำจะได้รับ
โควต้ำ 60-70 แสนตันเพื่อ
กำรส่งออก” เขำกล่ำว

สมำคม ISMA ยังได้
ประเมินพื้นที่ปลูกอ้อยของ
อินเดียในปี 2563-2564 ที่
จะเพิม่ขึน้ 8% ในขณะท่ีคำด
ว่ำกำรผลติน�ำ้ตำลจะเพิม่ขึน้
กว่ำ 12% เป็น 305 แสนตัน 

พนักงานก�าลังยกกระสอบน�้าตาลทรายขาว ในรัฐอุตตรประเทศ

“ดจูำกภำพดำวเทยีมในช่วงหลงัของเดอืนมถินุำยนปีนี ้จ�ำนวน
พืน้ท่ีใช้ปลกูอ้อยทัง้หมดในประเทศ คำดว่ำจะประมำณ 52.28 
แสนเฮกตำร์ ในปีฤดูกำลผลิตน�้ำตำล ปี 2563-2564 ซึ่ง
ประมำณ 8% และสงูกว่ำปีแห่งฤดกูำลน�ำ้ตำล 2562-2563 
โดยพื้นที่ปลูกอ้อยในฤดูนี้มีประมำณ 48.41 แสนเฮคเตอร์ 
“สมำคม ISMA กล่ำว”.
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ส�ำนกังำนทตูเกษตรภำยใต้กระทรวงเกษตร
ของสหรฐัอเมรกิำ (USDA FAS) ได้เปิด

เผยรำยงำนว่ำ อุตสำหกรรมน�้ำตำลจีนในงบปี
กำรตลำด 2563/2564 คำดว่ำจะฟื้นตัวจำก
ปีก่อนจำกกำรสนับสนุนโดยรัฐบำล ยิ่งไปกว่ำ
นัน้ เขตปกครองตนเองกว่ำงซจ้ีวง จะเป็นพืน้ที่
กำรผลิตน�้ำตำลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อจุด
ประสงค์ในกำรส่งเสริมกำรผลิตใหม่ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนำคต ในส่วนของกำรส่งออก 
คำดกำรณ์ว่ำจะเพ่ิมตวัขึน้เล็กน้อยจำกกำรคำด
กำรณ์ในปีก่อน โดยเล็งส่งออกน�ำ้ตำลทรำยขำว
บรสิทุธิส่์วนใหญ่ไปยงัประเทศเพือ่นบ้ำนต่ำงๆ 
รวมถงึประเทศเกำหลเีหนอื และมองโกเลีย

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

คาดการณ์อุตสาหกรรมอ้อยเเละน�้าตาลจีน
ได้รับการฟื้ นฟูในปี 2563/2564

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 

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. 

ล้ำนเมตรกิตนัจำกผลกระทบ COVID-19 ทีอ่ำจยืดเยือ้ ส่วน
กำรน�ำเข้ำน�ำ้ตำลคำดว่ำจะอยู่ท่ี 4.2 ล้ำนเมตรกิตนั เพิม่ขึน้
จำกปีก่อนประมำน 100,000 เมตริกตัน

เพื่อตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 ประเทศ
จนีได้เข้ำควบคุมพืน้ทีบ่ริเวณชำยแดนอย่ำงเข้มงวดเพือ่ตรวจ
สอบนักท่องเที่ยวและสินค้ำท่ีเข้ำมำ ท�ำให้มีผลกระทบท่ี
เกิดจำกกำรควบคุมสถำนกำรณ์นี้คือ กำรลดน�ำเข้ำน�้ำตำล
อย่ำงไม่เป็นทำงกำร ซึ่งกำรยกเลิกมำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภัย คำดไว้จะน�ำไปสู่กำรกดดันต่อกำรน�ำเข้ำน�้ำตำล 
ท�ำให้กำรส่งออกคำดว่ำจะอยู่ที่ 200,000 เมตริกตัน เพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อยจำกตัวเลขประมำณกำรณ์ที่ปรับเปลี่ยนใหม่เมื่อ
ปีที่แล้ว ทั้งนี้ กำรส่งออกน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ส่วนใหญ่ 
จะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนต่ำงๆ รวมทั้งเกำหลีเหนือ 
และมองโกเลีย

ถึงแม้ว่ำจะมีควำมไม่แน่นอนของรำคำน�้ำตำลภำยใน
ประเทศ เนื่องจำกเป็นเรื่องยำกในกำรประเมินสืบเน่ืองมำ
จำกกำรบริโภคในประเทศที่ไมแ่น่นอน แต่โชคยงัดทีี่อปุสงค์

มมุมองโดยรวมของกำรผลติน�ำ้ตำลทรำยของประเทศจนี 
คำดกำรณ์อยู่ที่ 9.25 ล้ำนเมตริกตัน เพิ่มขึ้นมำ 450,000 
เมตริกตนั ในปีกำรตลำด 2563/2564 (ตลุำคม - กนัยำยน) 
ซึ่งมีกำรปรับตัวเลขใหม่เล็กน้อยแต่ยังคงต�่ำกว่ำตัวเลขประ
มำนกำรณ์ในช่วงภัยแล้งเล็กน้อย ผลคำดกำรณ์ท่ีเพิ่มข้ึน
นี้มำจำกผลผลิตท่ีดีด้วยสภำพอำกำศกำรเพำะปลูกที่ปกติ 
และรำคำอ้อยมีควำมเสถียรภำพ ส่วนกำรเพำะปลูกในช่วง
ไตรมำสนี้เมื่อเทียบกับไตรมำสของปีก่อน คำดว่ำจะยังคง
ไม่เปลี่ยนแปลง รวมถึงสภำพภูมิอำกำศท่ีได้คำดไว้ รำคำ
อ้อยจึงมีควำมมั่นคงเพรำะกำรสนับสนุนจำกรัฐบำล ท�ำให้
มีกำรชดเชยผลกระทบด้ำนอุปทำนน�้ำตำลท่ีลดลง ซึ่งเป็น
ผลมำจำก COVID-19

เขตปกครองตนเองกว่ำงซจ้ีวง ซึง่คิดเป็น 70% ของกำร
ผลติน�ำ้ตำลทรำยทัง้หมดของจนี ได้ประกำศใช้แผนปฏบิตังิำน 
3 ปี (2563-2565) เพื่อปรับปรุงให้อุตสำหกรรมน�้ำตำลใน
ภมูภิำคให้มีควำมทันสมัยข้ึน แผนดงักล่ำวมวีตัถปุระสงค์เพือ่
เพิ่มผลผลิตเป็นค่ำเฉลี่ย 5 Metric ton ต่อหนึ่งพื้นที่หน่วย
วดั โดยน�ำเคร่ืองจักรกลมำใช้สองสำมเครือ่งในกำรปลกูอ้อย
และกำรเก็บเกี่ยว

ส่วนกำรบริโภคน�้ำตำลในปี 2563/2564 คำดว่ำจะ
อยู่ที่ 15.2 ล้ำนเมตริกตัน ซึ่งตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงจำก
ปีก่อนเนื่องจำกควำมไม่แน่นอนของตลำดจำกผลกระทบ
ของ COVID-19 ท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมบำงคน มี
กำรคำดว่ำกำรบริโภคจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
ปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมบำง
รำย คำดกำรณ์ว่ำกำรบริโภคอำจลดลงอยู่ท่ีปริมำณ 14.4 

The 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 

คนงานท�าการขนถ่ายอ้อยในโรงงานผลิตน�้าตาลในเขต Luzhai เมือง Liuzhou ในเขตปกครองตนเอง Guangxi Zhuang ทางตอนใต้ของจีน

(เครดิตรูปภาพ Xinhua)

ในประเทศจะฟื้นตัวอย่ำงสมบูรณ์ในปี 2563/2564 ส่วน
ตัวแปรภำยนอกเช่น สภำวะอุปทำนและอุปสงค์น�้ำตำลใน
บรำซลิ อนิเดยี รวมถึงต้นทุนน�ำ้มัน ยงัคงมอิีทธิพลต่อรำคำ
น�้ำตำลในอนำคตของอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลจีน ส่วน
รำคำในปีกำรตลำด 2562/2563 ได้เริ่มมีแนวโน้มลดลงใน
ช่วงกลำงเดือนมกรำคม เพรำะมีสำเหตุมำจำก COVID-19 
ทีส่่งผลต่ออปุสงค์ ท�ำให้แรงกดดนัด้ำนรำคำทีล่ดลงน้ีคำดว่ำ
อำจจะดขีึน้ในอนำคต ในขณะทีเ่ศรษฐกจิของจีนจะค่อยๆฟ้ืน
ตัวจำกโรคระบำด COVID-19.

newly revised estimate. Exports, 
most of which is refined sugar, go to  
neighboring countries, including North 
Korea and Mongolia.
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โรงงำนน�ำ้ตำล Kantale ในประเทศศรีลงักำ 
ก�ำลังจะเปิดท�ำกำรอกีครัง้หลังจำกปิดตวั

ลงกว่ำสำมสิบปี เพรำะเมื่อมีกำรเริ่มต้นเดิน
เคร่ืองผลติ จะท�ำให้กำรหมนุเวยีนแลกเปลีย่น
เงินจ�ำนวนสองหมื่นล้ำนรูปีศรลีังกำเพือ่น�ำเข้ำ
น�ำ้ตำลในต่ำงประเทศ สิน้สดุลงในอกีสองปีข้ำง
หน้ำ และท�ำให้ศรีลงักำพ่ึงตนเองได้ในเร่ืองน�ำ้ตำล 
โดยโรงงำนดงักล่ำวจะน�ำเข้ำเคร่ืองจกัรชิน้ใหม่
จำกอสิรำเอล เพรำะในแต่ละปี ศรลีงักำมค่ีำใช้
จ่ำยเงินสำมหมืน่ห้ำพันล้ำนรปีูเพือ่น�ำเข้ำน�ำ้ตำล
จ�ำนวน 644,000 เมตริกตันจำกต่ำงประเทศ 
ด้วยเหตุนี้ ชำวศรีลังกำจะสำมำรถซื้อน�้ำตำล
ที่ผลิตเองภำยในประเทศในรำคำถูกลง

Sri Lanka Aims to Become Self Sufficient in Sugar

ศรีลังกาเล็งพัฒนาอุตสาหกรรมน�้าตาลในประเทศ
ให้มีความเพียงพอ

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 

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.

นำยรว ิกรนุะนำยำเก รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรคลงั 
ของศรลัีงกำกล่ำวในแถลงกำรณ์ว่ำ ประเทศศรลีงักำจะด�ำเนนิ

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.

The 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 
the Kantale Sugar Factory is imported 
from Israel. Sri Lanka spends 35 billion 

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.

โครงกำรใหม่เพือ่ให้สำมำรถพึง่พำตนเองได้ในกำรผลติน�ำ้ตำล 
แผนนี้ก�ำลังด�ำเนินกำรเพื่อเพ่ิมกำรเพำะปลูกอ้อย และจะ
ด�ำเนินโครงกำรในสองขั้นตอน ระยะแรกคำดว่ำจะผลิต
น�ำ้ตำลได้ 50% ของควำมต้องกำรน�ำ้ตำลในประเทศภำยในปี 
2563 เขำกล่ำวว่ำคณะรฐัมนตรีได้อนุมติัโครงกำรพัฒนำกำร
ผลิตน�้ำตำลใหม่และกรอบนโยบำยที่เสนอแล้ว ส่วนระยะที่
สองยังอยู่ในระยะยำว แต่จะด�ำเนินงำนโดยมีส่วนร่วมของ
ภำคเอกชนเพือ่ให้ประเทศมคีวำมพอเพยีงในปี 2568

โครงกำรแรกของโรงงำนน�้ำตำล Kantale จะผลิต
น�้ำตำลเพื่อกำรบริโภคในท้องถิ่น จำกนั้นจะพิจำรณำเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปยังส่วนกำรส่งออกของศรีลังกำ และขยะ
อ้อยจะถูกน�ำไปใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำซึ่งจะมีกำรเพิ่ม
ในวำระแห่งชำติต่อไป

นอกจำกนี้ จะมีกำรผลิตเอทำนอลที่โรงงำนแห่งนี้อีก
ครั้ง ซึ่งจะช่วยลดกำรน�ำเข้ำเอทำนอลและช่วยประหยัดกำร
แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ โครงกำรดังกล่ำวจะได้รบัทนุ
จำกกลุ่มนักลงทุนอิสรำเอล สิงคโปร์และศรีลังกำ ทั้งที่ก่อน
หน้ำนี้ไม่ได้รับกำรตอบรับจำกรัฐบำล แม้ว่ำคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนจะอนุมัติโครงกำรแล้วก็ตำม

ระยะเวลำหนึง่โครงกำร จะมมีลูค่ำประมำณ 400 ล้ำนรปีู 
และเป็นโครงกำรแรกหลงัวกิฤตกิำรระบำดของเชือ้ Covid-19  
ในศรลีงักำ “คณุสมบตัทิีโ่ดดเด่นอกีสองประกำรของกำรลงทนุ
นี้คือ จะสร้ำงโอกำสกำรจ้ำงงำนใหม่กว่ำ 4,500 ต�ำแหน่ง
และยงัช่วยให้ชำวนำปลกูอ้อยกว่ำ 7,500 เอเคอร์ได้ โรงงำน
จะมีข้อตกลงกำรซ้ือล่วงหน้ำกับเกษตรกรเพ่ือให้ม่ันใจว่ำมี
รำยได้ที่มั่นคงขึ้น” เจ้ำหน้ำที่จำกโครงกำรคนหนึ่งแถลงขึ้น

มโีรงงำนน�ำ้ตำลหลำยแห่งในศรีลงักำ ท�ำงำนเกีย่วกบักำร
ผลิตและอยู่ภำยใต้ขอบเขตของกระทรวงทีห่ลำกหลำย นอก
เหนือจำกพื้นที่ 26,000 เฮกตำร์ในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในควำม
ดูแลของโรงงำนผลิตน�้ำตำล 4 แห่ง และพื้นที่เพำะปลูกอีก 
31,000 เฮกตำร์ควรได้รบักำรท�ำกำรเกษตรในปี 2563 ด้วย

มีกำรค�ำนวณแล้วว่ำพื้นที่จ�ำนวน 102,000 เฮกตำร์
ควรมีกำรท�ำเกษตรกรรมเพื่อให้ประเทศมีควำมพอเพียงใน
กำรผลิตน�้ำตำล นอกจำกนี้ ยังมีกำรตัดสินใจที่จะน�ำระบบ
กำรเพำะปลูกเพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรรำยย่อยในแต่ละ
พื้นท่ี เพื่อให้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรผลิตน�้ำตำลดัง
กล่ำว ครอบครัวเกษตรกรทุกครัวเรือนท่ีเข้ำร่วมระบบ จะ
สำมำรถรบัรำยได้ขัน้ต�ำ่ 30,000 รปีูต่อเดอืนภำยใต้โครงกำรนี้

แถลงกำรณ์ดังกล่ำวยังเน้นว่ำ แผนพัฒนำกำรผลิต
น�้ำตำลของประเทศศรีลังกำ และกรอบกำรสนับสนุนระบบ
กำรเพำะปลูกอ้อยที่มีคุณภำพ จะท�ำให้เกิดกำรรักษำรำคำ
น�้ำตำลที่สมเหตุผลแก่ผู้บริโภค และยังเสริมโครงสร้ำงพ้ืน
ฐำนทีจ่�ำเป็นเพือ่ปรบัปรงุกำรชลประทำนในกำรเกษตรกรรม 

รวมทัง้เกดินโยบำยกำรพฒันำกลไกแรงงำนเพือ่เพิม่ขดีควำม
สำมำรถของแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมอีกด้วย.
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Advantage and Characteristic

Instead of chemical & manual cleaning,automa-

tic, intelligent cleaning,no leakage.

Save cost of chemical material and labor,the cle-

aning effect is better and the evaporation effici-

ency is improved.

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

It can be put into the evaporators in the whole

one,  the installation is simple and quick,adapt-

ed to evaporators  with different specifications.

The self-developed cloud monitoring platform 

can achieve remote monitoring and intelligent 

diagnosis and analysis.
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The High Pressure Cleaning Robot System was

developed by GRIMI faces  industries of sugar, 

light industry,food,ethanol, chemical and ph-

armaceutical etc.

It can replace chemical & manual cleaning,sa-

ve the cost of chemical material and labor,im-

prove cleaning quality and food safety,avoid 

casualties under the high temperature and h-

umid environment in a narrow confined space,

ensure a safety productivity.

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

        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. 
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ปัจจบัุนนี ้กำรท�ำเกษตรกรรมแบบใช้เครือ่งจกัรกลมปีระโยชน์อย่ำงมำกในกำรเพำะปลกูใน
เอเชยี เพรำะเป็นกำรพลิกฟ้ืนท่ีดินท่ีไม่มกีำรท�ำกำรเกษตรใดๆให้เกดิประโยชน์สูเ่จ้ำของ 

ซึง่เป็นหนึง่ในแรงขบัเคลือ่นทีส่�ำคญัต่ออตุสำหกรรมน�ำ้ตำลในปัจจบัุน ให้เกดิกำรพัฒนำและ
สร้ำงผลผลิตมหำศำลต่อเศรษฐกิจ อย่ำงไรก็ตำม กำรท�ำกิจกรรมทำงกำรเกษตรต่ำงๆได้ส่ง
ผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมโลก จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องบริหำรจัดกำรอย่ำงถูกวิธี เพรำะกำร
ได้ผลผลิตที่ลดลงจำกพื้นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ เริ่มกลำยเป็นประเด็นส�ำคัญและน่ำสังเกต
มำกยิ่งขึ้น เมื่อกำรขำดแหล่งน�้ำรวมทั้งพืชผลมีจ�ำนวนน้อยลงเป็นตันๆเสมือนว่ำเรำก�ำลังอยู่
ใน “ฤดูกำลหีบอ้อย” ครั้งสุดท้ำยหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำเสียดำย ถ้ำสำเหตุหลักนั้นมำจำก
กำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรแบบไม่เหมำะสมในกำรจัดกำรกำรเพำะปลูก

Planting The Seed of Change

ส่งเสริมการปลูกพันธุ์เมล็ด
สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ไร่อ้อย

กำรใช้รถทีบ่รรทกุน�ำ้หนกัมำกเกินไปบนผนืดนิเป็นสำเหตุ
ให้ดินมีลักษณะกำรอัดตัวเป็นชั้นแข็ง ท�ำให้อำกำศและน�้ำไม่
สำมำรถซึมผ่ำนได้ ซึ่งต้นอ้อย เป็นพืชยืนต้นตระกูลเดียวกับ
หญ้ำ จะช่วยต่อกำรตัดได้ดเีม่ือมสีำรอำหำรและควำมชืน้ทีพ่อ
เพียงส�ำหรับรำกของพืชที่มีลักษณะสั้น ท�ำให้ต้นอ้อยจะยังคง
เจริญงอกงำมดีแม้จะถูกตัดออกไปแล้ว จึงเรียกส่วนที่เหลือนี้
ว่ำ “อ้อยตอ” ซึ่งเป็นสิ่งที่ชำวไร่อ้อยทั่วโลกได้เพำะปลูกอ้อย
หมุนเวียน แต่ “อ้อยตอ” ที่ใช้กำรได้นั้นก�ำลังกลำยเป็นอดีต
เนื่องจำกดินที่อัดตัวกันแน่นท�ำให้มีผลผลิตลดลงในแต่ละ
ปี เพรำะดินแบบน้ีจะไม่มีควำมสำมำรถในกำรอุ้มต้นพืชให้
เจริญเติบโตได้หลังจำกถูกรถแทรกเตอร์ เครื่องตัดอ้อย และ
รถบรรทุกทับหน้ำดินเป็นเวลำนำน

กำรฟื้นฟูดินให้กลับมำมีคุณภำพอำจท�ำได้โดยกำรไถ
พรวนดนิให้ลกึขึน้ และใช้ปุ๋ยเร่งสำรอำหำรจ�ำนวนมำกรวมทัง้
สำรเติมแต่งที่มนุษย์ท�ำขึ้นเอง นั่นหมำยควำมว่ำพื้นที่ไร่เหล่ำ
นี้จะยังไม่สำมำรถให้ผลผลิตได้และเสียผลประโยชน์ในกำร
ค้ำขำยไปชัว่ระยะหนึง่ แต่กช็ดัเจนว่ำกำรน�ำกระบวนกำรท่ีเป็น
มิตรต่อสิง่แวดล้อมมำกข้ึนมำใช้ โดยก�ำหนดวธิกีำรเพำะปลกู
ทีแ่ตกต่ำงอย่ำงหลำกหลำย ท�ำให้พชืมีควำมแขง็แรงและสร้ำง
ควำมอุดมสมบรูณ์แก่ดนิด้วยกำรไถผวิหน้ำดนิทีอ่ดัตวัแน่นให้
กระจำยออกเป็นระยะๆอย่ำงสม�่ำเสมอ

อีกหนึ่งวิธีกำรท่ีได้รับค�ำแนะน�ำมำแล้วก็คือกำรหยอด
เมล็ดลงในหลุมดินที่ใช้เครื่องปลูก ซึ่งจะซึ่งจะช่วยให้ต้นอ้อย
สำมำรถแตกหน่อภำยได้ชัน้ดนิ และอำจจะท�ำให้มกีำรพฒันำ
ของรำกต้นอ้อยอย่ำง รวมทั้งช่วยแยกผิวหน้ำดินที่แข็งออก
เมื่อพืชเจริญเติบโตในเวลำเดียวกัน ท�ำให้ลดผลกระทบจำก 
ชั้นดินที่อัดตัวแน่น วิธีกำรเจำะผ่ำนชั้นดินเพียงอย่ำงเดียวจะ

ช่วยเพิ่มกำรรับสัมผัสของเมล็ดต่อควำมชื้นในดินชั้นล่ำงทันที กำรก่อตัวของรำกที่อยู่ลึกลงไปในสภำพแวดล้อมท่ีควบคุม
ของหลุมปลูกที่เตรียมไว้หมำยควำมว่ำ  กำรรับสำรกระตุ้นรำกจะ “เพิ่มขึ้น” สูงสุดเนื่องจำกควำมลึกของพืชนั้นเพียงพอ 
จึงได้รับผลกระทบน้อยลงจำกวัชพืชและศัตรูพืชอื่นๆ อีกด้วย

วิศวกรเกษตรเชื่อว่ำกำรปลูกด้วยหลุมเป็นกลไกน�ำไปสู่กำรปรับปรุงที่ส�ำคัญในด้ำนกำรผลิตและสภำพดินที่ดีขึ้นโดย
ทั่วไปในหลำยกรณี อย่ำงไรก็ตำม กระบวนกำรขุดหลุมพืชที่เตรียมไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ที่ระดับควำมลึกที่เหมำะสม) 
กำรปลูกเมล็ดอ้อยที่แท้จริง กำรเพิ่มปริมำณกำรเจริญเติบโต หรือกำรใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องจะมีควำมซับซ้อนและต้องใช้แรงงำน
จ�ำนวนมำกในกำรด�ำเนินกำร

กำรด�ำเนนิกำรข้ำงต้นยงัมคีวำมซบัซ้อนในขณะทีผู่เ้ชีย่วชำญส่วนใหญ่ก�ำลงัหำวิธแีก้ไข แต่คณุสำมำรถ ลีธี้ระนำนนท์  
วศิวกรออกแบบและพฒันำเครือ่งจกัรกลกำรเกษตรทีม่ชีือ่เสยีงคนหนึง่ของประเทศไทย มแีนวคดิอืน่ทีต่่ำงออกไป เขำกล่ำวว่ำ  
“มันเป็นเรื่องของระบบอัตโนมัติที่เหมำะสม เพรำะเรำรู้ว่ำประโยชน์คืออะไร เรำรู้ว่ำเรำต้องท�ำอะไร และจะต้องท�ำอย่ำงไร
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นี่เป็นแค่ปัญหำทำงวิศวกรรมอีกอย่ำงหนึ่ง และ “พวกเรำต้องแก้ไขปัญหำให้ได้”

คณุสำมำรถกล่ำวเพิม่เตมิว่ำ เครือ่งจกัรกลกำรเกษตรทีส่ำมำรถด�ำเนนิกระบวนกำรดังกล่ำวอย่ำงมปีระสทิธภิำพ จะ
ต้องด�ำเนินกำรตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้:

ต้องสำมำรถเจำะผ่ำนดินเหนียวได้อย่ำงแน่นอนและตำมควำมลึกที่ต้องกำร
ต้องมีถังบรรจุที่สำมำรถรับน�้ำหนักอ้อยได้จ�ำนวนมำก 
ต้องป้อนเมล็ดพืชที่มีควำมยำวแตกต่ำงกันลงแต่ละหลุมที่เตรียมไว้ได้
ต้องมีควำมสำมำรถในกำรให้สำรบ�ำรุงแก่ต้นอ้อยที่มีกำรเจริญเติบโตที่เหมำะสมหรือมีกำรเตรียมยำฆ่ำแมลงก่อน 

      ปลูกได้
ต้องเตรียมถมดินเพื่อคลุมอ้อยเมื่อปลูกได้แล้ว
ต้องมีควำมประหยัดอย่ำงมำก
ต้องมีกระบวนกำรปลูกที่ดีและดูแลบ�ำรุงง่ำย
ซึ่งนี่คือเกณฑ์ที่คุณสำมำรถก�ำหนดไว้ส�ำหรับตลำดอ้อย โดยจัดให้มีผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเพิ่มผลก�ำไรและอำยุกำรใช้งำน

ท่ียำวนำนของกำรผลิตอ้อย แม้ว่ำวิธีกำรนี้จะช่วยแก้ไขเรื่องปัญหำชั้นดินที่อัดตัวแน่นได้ แต่ยังคงต้องน�ำแนวคิดด้ำนกำร
พัฒนำพืชผ่ำนกระบวนกำรปลูกที่เหมำะสมมำประยุกต์ใช้อยู่

คุณสำมำรถอธิบำยกล่ำวว่ำ “ในทำงทฤษฎี กำรปลูกพืชด้วยเครื่องจักรที่มีควำมแม่นย�ำอำจเป็นค�ำตอบดินที่อัดตัว
เป็นชั้นแข็งและไม่มีควำมอุดมสมบูรณ์ แต่ค�ำตอบที่แท้จริงอยู่ที่กำรลดควำมเสียหำยของดินในระยะยำวตั้งแต่แรก เครื่อง
เตรียมดินและเก็บเกี่ยวด้วยแรงดันดินต�่ำจะท�ำงำนคล้ำยกับเครื่องจักรรุ่นเก่ำที่สร้ำงควำมเสียหำยให้ดิน ภำคอุตสำหกรรม
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the benefits are, we know what we must do and how we must do it for optimum results, 
it’s just another engineering issue. We’ll solve it”.

Leethirananon comments further that to be effective a machine carrying out this 
process must fulfil the following criteria:

It must be able to drill through tough soils, reliably and to a chosen depth.
It must have a hopper capable of holding a substantial load of seed cane 
It must feed individual lengths of seed to each of the prepared holes
Optionally it must be able to dose the cane with appropriate growth or insecticide  

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 

ต้องใช้กระบวนกำรนีอ้ย่ำงมกีลยุทธ์เพือ่ให้ระบบกำรปลกูพชืด้วย
เครือ่งจกัรกลำยเป็นปัญหำระยะสัน้ และเพือ่ให้แน่ใจว่ำระบบ
นี้จะก่อให้เกิดแรงอัดดินที่น้อยลงในอนำคต คุณสำมำรถสรุป
ว่ำ “กำรใช้แรงทีมี่น�ำ้หนกัน้อยบนดนิ ได้ผลดกีว่ำกระบวนกำร
ซ่อมแซมดินที่ผมได้ปรับใช้เสียอีก”

แน่นอนว่ำทฤษฎีนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ เรำตระหนักว่ำ 
กำรปลูกพืชคือกำรหยอดเมล็ดลงในชั้นดิน แต่อย่ำงไรก็ตำม  
อำจจะพดูได้ว่ำ หำกเครือ่งจกัรกลกำรเกษตรสำมำรถพฒันำได้ 
ตำมเกณฑ์ข้ำงต้น กจ็ะเป็นกำรน�ำรำยได้มำสูเ่กษตรกร และมส่ีวน 
ช่วยในกำรเพิม่สภำพแวดล้อมในกำรปลกูอ้อย ซึง่เครือ่งจกัรทีม่ี 
กำรใช้งำนมำกมำยและอย่ำงแพร่หลำยในภำคอตุสำหกรรมเอเชยี 
ท�ำให้เรำอำจจะเริ่มเห็นผลผลิตในไร่อ้อยหำยไปและสูญเสีย 
ผลก�ำไรเน่ืองจำกควำมเสียหำยของดนิ ดงันัน้ กำรพฒันำดงักล่ำว 
นี้จะสำมำรถผลักดันให้เกิดขึ้นได้ในเอเชียนี้เท่ำนั้น เพรำะ
เอเชยีเป็นทวปีท่ีได้รบัผลกระทบทำงลบต่อสิง่แวดล้อมจำกกำร
ใช้อปุกรณ์เครือ่งใช้ต่ำงๆจำกเกษตรกร และหวังว่ำวธิกีำรทีไ่ด้
รับค�ำแนะน�ำนี้จะท�ำให้เอเชียกลำยเป็นที่หนึ่ง!
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Vehicles that exert excessive point loadings on the land 
cause soil compaction, eventually creating an impermeable 
crust on the surface of the fields. As it is a perennial grass, 
sugarcane, (Saccharum officinarum), like other grasses will 
respond well to cutting. So with a good supply of nutrient  
and moisture to its relatively shallow root system, it will 
continue to grow even after severe pruning. We enjoy 
this phenomenon as our “ratoon” cane and this facet of 

by agriculturalists who are remote from our markets is being felt. 
Hopefully with this revised approach Asia will win through!.

eventually lead to significant improvements 
in productivity and a generally improved soil 
condition in most cases. However, the process 
of efficiently drilling prepared plant holes (at 
the appropriate depth), planting the actual 
cane seed and providing correct doses of 
growth enhancer or fertiliser is complex and 
work intensive requiring several operations 
to take place. 

To automate it is a complicated process 
which most engineers are fighting shy of, however,  
Samart Leethirananon, one of Thailand’s  
celebrated development engineers has other 
ideas, “It’s simply a matter of appropriately 
applied automation” he says. “We know what 

Mechanised farming has bought many benefits to Asian agriculture, 
allowing previously unworkable land to come into useful production  

for its owners. This has allowed the sugar industry as we know it today  
to develop and provide a significant contribution to the economy. However,  
we are finding now that like many other of man’s interventions on the 
World’s environment it needs to be managed. Diminishing return from 
previously productive land has started to become an issue and this 
is most noticeable when water becomes scarce and the general crop 
tonnage is reduced as in our last “crushing season”. Unfortunately, one 
major influencing factor is the use of inappropriate mechanisation. 

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  

Author by Philip Pope, Engineering Consultant.
For more information email info@popemecheng.co.uk

Tel +66619728355
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Tackling Covid-19 Impact on Thailand’s 
Cane & Sugar Industries

การรับมือกับผลกระทบการระบาด 
โควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้าตาลทรายไทย

น�ำโดย คณุรงัสติ เฮยีงรำช ผู้อ�ำนวยกำรบรหิำรบรษิทั ไทย 
ชูกำร์ มิลเลอร์ จ�ำกัด คุณอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ คณะ
กรรมกำรบริหำรของบริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน) 
และได้รับเกยีรตจิำก ดร.พพัิฒน์ วีระถำวร กรรมกำรสมำคม
นักวิชำกำรอ้อยและน�้ำตำลแห่งประเทศไทย เป็นผู้ด�ำเนิน
รำยกำรสัมมนำ กำรสัมมนำออนไลน์คร้ังนี้ได้รับกำรตอบ
รับจำกผู้เข้ำเข้ำฟังอย่ำงมำกทั้งในไทยและต่ำงประเทศที่
ต้องอัพเดตสถำนกำรณ์ น�ำมำปรับใช้เพื่อลดควำมเสี่ยงใน
กำรบริหำรธุรกิจ

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงำนน�้ำตำล 57 แห่ง ตั้ง
อยู่ในภำคเหนือ 10 โรงงำน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 
โรงงำน ภำคกลำง 20 โรงงำน ภำคตะวนัออก 5 โรงงำน มี
ก�ำลงักำรผลติรวมทัง้หมด 1.2 ล้ำนตนั (Mln TCD) มพ้ืีนที่
เพำะปลูกอ้อยรวมทั้งหมด 1.7 ล้ำนเฮคตำร์ แต่โดยเฉลี่ย
แล้วเกษตรกรชำวไร่อ้อยมพีืน้ท่ีเพำะปลูกน้อยกว่ำ 5 เฮคตำร์  
และมำกกว่ำ 80% ยังขำดระบบชลประทำนในพื้นท่ีเพำะ
ปลูก ในส่วนของโรงงำนจะหน้ำที่ในกำรสนับสนุนกำรเงิน 
อุปกรณ์กำรเกษตร เครื่องจักรเก็บอ้อยต่ำงๆ รวมถึงปัจจัย
กำรผลิตแก่ชำวไร่อ้อย ส่วนผลผลิตประมำน 80% จะน�ำ
ส่งออกไปยังตลำดต่ำงประเทศ

คุณรังสิต เฮียงรำช ผู้อ�ำนวยกำรบริหำรของบริษัท 
ไทย ชูกำร์ มิลเลอร์ จ�ำกัด ได้กล่ำวถึงสถำนกำรณ์โดย
รวมของอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลในปัจจุบันว่ำ “เรำได้

Sugar Asia ร่วมกบั บรษิทั ไฟร์เวร์ิคส มเีดยี (ไทยแลนด์) จาํกดั จบัมอืสาม
วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญและมชีือ่เสยีงในวงการอตุสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลไทย  
จัดงานสัมมนาออนไลน์ฟรี How the Pandemic is Affecting the Thai 

Sugar Industry and How the Industry is Mitigating Risks?

เผชิญภัยแล้งในช่วงระหว่ำงสองปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงมี
ปัจจัยเกี่ยวข้องอย่ำงแม่น�้ำกลองที่ได้ลดระดับต�่ำลงใน
รอบ 60 ปี ผมคิดว่ำภัยแล้งไม่ได้เกิดข้ึนแค่เฉพำะใน
ประเทศไทยนัน้ แต่เกดิขึน้ไปทัว่ภมูภิำค สิง่นีค้อืเหตุผล
ทีว่่ำท�ำไมผลผลติอ้อยในปี 2019/2020 ลดลงไปมำกกว่ำ 
40% เมื่อเทียบกับปีก่อน ปัจจัยแรกคือภัยแล้ง ปัจจัย
ถัดมำคือกำรตกของรำคำน�้ำตำลในตลำดโลกที่ท�ำให้ส่ง
ผลกระทบต่อรำคำอ้อยในช่วงสองปีที่ผ่ำนมำด้วย สิ่งนี้
อำจมีผลให้เกษตรกรบำงคนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน 
โดยเฉพำะมันส�ำปะหลัง”

 จำกกำรคำดกำรณ์ของบรษัิท ไทย ชูกำร์ มลิเลอร์  
ผลผลติอ้อยในฤดปีู 2020/2021 มกีำรคำดกำรณ์ 65-70 
ล้ำนตันอ้อย และจะมกีำรผลติน�ำ้ตำลประมำน 7-7.5 ล้ำน 
ท�ำให้ประเทศไทยจะมีกำรส่งออกน้อยในปีนี้ ปัจจัยอีก
ประกำรหน่ึงก็คือ มำตรกำรของรัฐบำลในประเด็นของ
นโยบำยกำรเก็บเกี่ยวสีเขียว (Green Harvest Policy) 
นั่นคือเกษตรกรต้องห้ำมมีอ้อยไฟไหม้เกิน 20% ใน
กำรส่งไปยังโรงงำนหีบอ้อย และถ้ำหำกมีกำรตรวจพบ
อ้อยไฟไหม้ เกษตรกรจะต้องเสียค่ำปรับให้กับโรงงำน
เป็นเงิน 30 บำท ต่อตันอ้อยไฟไหม้ และโรงงำนก็จะ
ต้องถูกปรับเป็นเงิน 20 บำทต่อตันอ้อยไฟไหม้เช่นกัน 
เนือ่งจำกมกีำรอ้ำงองิตวัเลขตำมเป้ำหมำยกำรลดอ้อยไฟ
ไหม้ 20% โดยมีข้อมูลจำกรัฐบำลว่ำ กำรเกิดมลภำวะ
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COVID-19 กับ อุตสาหกรรมนํ้าตาลไทย

มีกำรบริโภคน้อยกว่ำ 2.30 ล้ำนตัน เมื่อเทียบกับปี 2019 
ที่มีกำรบริโภคน�้ำตำลประมำน 2.45 ล้ำนตัน โดยมีปัจจัย
เสริมอย่ำงกำรปิดร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำ หรือบำงพื้นที่กำรค้ำ 
กำรไร้นักท่องเท่ียวในช่วงที่มีกำรเกิดกำรระบำด รวมถึง
แรงงำนข้ำมชำตท่ีิท�ำงำนในไร่อ้อยกลบัประเทศบ้ำนเกดิ 

คุณอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ คณะกรรมกำรบริหำร
ของบริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน) กล่ำวว่ำ ตอน
นี้มองว่ำสถำนกำรณ์โควิดในไทยมีควำมปลอดภัยในระดับ

น�ำ้ตำลไทยเนือ่งจำกกำรระบำดของ COVID-19 จะมทีศิทำง
เป็นอย่ำงไร? คณุรงัสติกล่ำวว่ำ “อนัทีจ่รงิแล้ว อตุสำหกรรม
น�ำ้ตำลไทยมกีำรปรบัเปลีย่นโครงสร้ำงตัง้แต่เมือ่สองปีก่อน 
ตั้งแต่วันที่ 15 มกรำคม 2018 เรำมีได้มีกำรเปลี่ยนระบบ 
โควต้ำ โดยเฉพำะโควต้ำ Local Sale รวมถึงกำรส่งออก
ด้วย ส่วนในเรื่องผลกระทบต่อโรคระบำด ประเด็นส�ำคัญที่
ต้องพิจำรณำหลักๆคือ อุตสำหกรรมจะเอำตัวรอดต่อควำม
ยำกล�ำบำกน้ียังไงในแง่ของอุปทำน ท�ำอย่ำงไรถึงจะขำย

ไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม่มกีำรระบำดไปทกุพืน้ทีท่ัว่โลก
รวมถึงประเทศไทย แต่โดยรวมสถำนกำรณ์ในประเทศไทย
ก�ำลังดีขึ้น บำงธุรกิจเริ่มกลับมำปฎิบัติงำนได้ตำมปกติ แต่
ไม่ว่ำอย่ำงไรกต็ำม ตัง้แต่เริม่มกีำรระบำดไวรสัโคโรนำสำย
พนัธุใ์หม่ ส่งผลให้กำรบริโภคน�ำ้ตำลในประเทศลดลงอย่ำงมี
นัยยะส�ำคัญ คุณรังสิตเสริมว่ำ มีกำรคำดกำรณ์กำรบริโภค
น�้ำตำลอยู่ประมำนที่ 2.5 ล้ำนตัน และดูเหมือนว่ำอำจจะ

หนึง่ ถงึแม้ว่ำกำรบรโิภคในประเทศจะรำยงำนว่ำลดลงอย่ำง
น้อย 10% แต่ในส่วนของโรงงำนน�ำ้ตำลทกุทีใ่นประเทศไทย
กม็คีวำมพยำยำมท่ีจะท�ำให้มกีำรปลูกอ้อยให้มำกท่ีสดุเท่ำท่ี
จะท�ำได้ เพื่อที่จะลดผลกระทบผลผลิตน�้ำตำลที่มีแนวโน้ม
จะลดลงในปีหน้ำ 

“ยกตัวอย่ำงเช่นโรงงำนน�้ำตำลของ KBS เองที่มีกำร 
เตรยีมพร้อมในกำรรับมอืกำรระบำดของโรคเป็นอย่ำงด ีเรำ
มกีำรประชมุวำงแผนล่วงหน้ำเพือ่เตรียมกำรเรือ่งขัน้ตอนกำร
ผลิต ส่วนในกรณลีอ็คดำวน์ กค็งต้องมกีำรรับมอืในเรือ่งกำร
สั่งซื้อใดๆที่มำจำกต่ำงประเทศ แน่นอนในประเทศด้วย เรำ
จะมกีำรเปลีย่นปฎบิตักิำรในเชงิออนไลน์มำกขึน้ด้วยกรณโีรค
ระบำด และถ้ำหำกโรงงำนน�ำ้ตำลไม่สำมำรถเปิดได้ กค็งจะ
กลำยเป็นปัญหำใหญ่” คุณอิสสระ กล่ำว

ประเดน็เรือ่งกำรปรบัเปลีย่นโครงสร้ำงในอตุสำหกรรม

น�้ำตำลได้เยอะกว่ำน้ี ท�ำอย่ำงไรถึงจะผลิตได้เยอะมำกข้ึน
เพื่อกำรส่งออกด้วยรำคำที่สูง สิ่งเหล่ำนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อน 
เพรำะทุกๆโรงงำนก�ำลังเผชิญควำมยำกล�ำบำกในเรื่องของ
กำรขำยหรือแม้แต่ในเรื่องของกำรเงิน”

 อตุสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำลคอือตุสำหกรรมหนึง่ที่
สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัประเทศ “ก่อนหน้ำนีผ้มได้มโีอกำส
พดูคยุกบัเจ้ำของโรงงำนน�ำ้ตำลท่ำนหนึง่ เรำได้ปรึกษำเร่ือง
กำรขำย กำรพัฒนำธุรกิจต่อไปยังไง จะเพิ่มผลผลิตและ
ปรับปรุงประสิทธิภำพยังไง รวมไปถึงกำรลดต้นทุนกำร
ผลิต และกำรสนับสนุนให้ชำวไร่อ้อยปลูกอ้อยมำกข้ึนเพื่อ
ส่งออก และส่ิงเหล่ำนี้ก็คือประเด็นส�ำคัญที่ต้องหำวิธีหรือ
แนวทำงแก้ไข”

ในส่วนของอนำคตของอุตสำหกรรมน�้ำตำลไทย คุณ
รังสิตมองว่ำ “กำรช่วยเหลือของรัฐบำลในอุตสำหกรรม
น�ำ้ตำล มคีวำมส�ำคญัมำก เพรำะตอนนีท้กุๆคนก�ำลงัเผชญิ
กบัควำมยำกล�ำบำกของกำรระบำดไวรัส โดยกำรช่วยเหลอื
เกษตรกรชำวไร่อ้อย เรำพร้อมเสมอทีจ่ะร่วมมอืกับรัฐบำลใน
กำรสนับสนนุกำรเพำะปลกูอ้อย เพรำะกำรใช้ประโยชน์จำก
อ้อยทีไ่ม่ใช่แค่เรือ่งน�ำ้ตำล แต่เป็นเรือ่งของพลงังำนด้วย เช่น 
ไบโอเคมคิอล ทีย่งัสำมำรถต่อยอดไปอกีในอนำคต นอกจำก
นีร้ฐับำลยงัสำมำรถสนบัสนนุเรือ่งกำรเงนิแก่ชำวไร่อ้อย ไป
พร้อมๆกำรสนับสนุนภำคเกษตรกรรมในประเทศ ซึ่งใน
ส่วนของเกษตรกร เรำควรต้องปรับปรุงเรื่องโครงสร้ำงพื้น
ฐำนโดยเฉพำะในเรื่องระบบชลประทำน ไม่ใช่แค่ส�ำหรับ
อ้อยเท่ำนั้น แต่ยังมีประโยชน์ส�ำหรับพืชชนิดอื่นด้วย สิ่งนี้
คอืกำรลงทนุระยะยำวซึง่จะเป็นกำรช่วยพฒันำผลผลติภำค
เกษตรกรรมทีมี่สิง่ทีส่�ำคญัมำกๆ เพรำะเรำต้องมกีำรบรโิภค
ทุกวัน ยิ่งไปกว่ำนั้นคือ ประเทศไทยสถำนที่ที่ดีสุดส�ำหรับ
ธุรกิจเกี่ยวกับกำรเกษตร”

ทั้งนี้กำรรับมือกับผลกระทบกำรระบำดโควิด-19 ต่อ
อุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลทรำยไทย ทำงฝ่ำยผู้ประกอบ
กำรโรงงำนน�้ำตำลก็มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือบรรเทำ
ควำมเสี่ยงในเรื่องของกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเพำะปลูก
อ้อยส่งเข้ำโรงงำน เพ่ือผลิตน�้ำตำลให้ได้มำกท่ีสุด ตลอด
จนกำรส่งเสรมิกำรขำยผลติภณัฑ์เพือ่ส่งออก โดยทำงบริษทั 

ทำงอำกำศในช่วงสองปีทีผ่่ำนมำ โดยเฉพำะในตวัเมอืงอย่ำง
กรงุเทพมหำนครหรอืภำคเหนือ เพรำะมสีำเหตหุลกัมำจำก
กำรเผำทำงเกษตรกรรม กำรเผำไร่ข้ำวสำลี กำรเผำไร่อ้อย 
ไร่ข้ำวโพด เศษพชื ท�ำให้สิง่เหล่ำนีก้ลำยเป็นปัญหำทีท่กุฝ่ำย
ต้องร่วมมือกันแก้ไข

ไทยชูกำร์ มลิเลอร์ จ�ำกดั เปิดเผยว่ำ อตุสำหกรรมอ้อยและ
น�ำ้ตำลไทยควรเตรยีมพร้อมในเรือ่งประสทิธภิำพกำรหบีสกดั
น�้ำตำลต่อตันอ้อยให้สูงที่สุด ควบคู่กับรณรงค์ให้ชำวไร่ตัด
อ้อยสดเพื่อลดปัญหำอ้อยไฟไหม้ และขณะเดียวกันก็ต้อง
เร่งสร้ำงมลูค่ำเพิม่ โดยน�ำผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลติ
น�ำ้ตำลมำต่อยอดสูผ่ลติภณัฑ์ต่ำงๆ เป็นกำรสอดรบันโยบำย
เศรษฐกิจชีวภำพ (Bio Economy) ของภำครัฐ โดยสิ่งนี้ ก็
จะเป็นอีกหนึง่ทำงรอดของอตุสำหกรรมฯ ด้วยเช่นกนั
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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 

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 

Covid-19 and Thailand’s Sugar Industry

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 produc-
tion 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.

Sugar 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.

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.

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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ก ากอ้อยเป็นของเหลือทิ้งจากโรงงานน้ําตาลและ
ในปัจจุบันถูกนําไปเพ่ิมมูลค่าด้วยการใช้เป็น

เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ส่วนที่มาจาก
การเผาไหม้จําเป็นที่จะต้องมีการจัดการเพื่อจะได้ไม่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

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

ระบบดักฝุ่นไฟฟา้สถิต (ESP) ตัวช่วย
สร้างประสิทธิภาพอากาศสะอาดใน

โรงงานน�้าตาล

ในปัจจุบนั ระบบดกัฝุน่ไฟฟ้ำสถิต (ESP) ได้ถกูใช้ในอตุสำหกรรมโรงน�ำ้ตำลและ 
โรงไฟฟ้ำชีวมวลเพื่อควบคุมค่ำฝุ่นละอองจำกปล่อง เครื่อง ESP ได้ถูกพิจำรณำว่ำมี
ประสทิธภิำพมำกกว่ำ มลัตไิซโคลน (Multi Cyclone) ระบบบ�ำบดัอำกำศเสยีแบบเปียก  
(Wet Scrubber) หรือระบบควบคุมค่ำฝุ่นแบบอื่นๆ ในขณะที่เครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง 
(Baghouses) ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจำกควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดเพลิงไหม้ และมีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรซ่อมบ�ำรุงสูง

โรงน�้ำตำลแห่งหนึ่งในภำคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย ประสบปัญหำ
อย่ำงหนกัเกีย่วกับกำรกดักร่อนของส่วนต่ำงๆ 
ภำยในเครื่อง ESP โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง แผ่น 
อิเล็กโตรท (CE) และลวดอิเล็กโตรทแบบ 
หนำม (RDE) ทัง้หมด 3 ห้อง แผ่นและลวด 
อิเล็กโตรทเป็นส่วนเครือ่งกลทีเ่ก่ียวข้องกบักำร
ดกัจบัและจดัเกบ็ฝุน่ แผ่นและลวดอเิลก็โตรท
จะถูกท�ำควำมสะอำดโดยระบบค้อนเคำะฝุ่น 
และฝุน่ทีไ่ด้จะถกูรวบรวมผ่ำนถงัเกบ็ฝุน่ และ
จะส่งต่อไปยังไซโล หรือพื้นที่จัดเก็บ

จำกกำรตรวจสอบเครือ่ง ESP ของโรงงำน
นี้ สำเหตุของกำรดักฝุ่นที่ไม่มีประสิทธิภำพ
รวมไปถึงกำรกัดกร่อนของแผ่นอิเล็กโตรท 
คือกำรที่มีอำกำศรั่วไหลจำกประตูทำงเข้ำ 
และบนห้องลูกถ้วย รวมถึงกำรโก่งงอของ
ลวดอิเล็กโตรท

บำงห้องเกดิกำรลดัวงจรและใช้งำนไม่ได้
เนือ่งจำกปัญหำของแผ่นและลวดอิเลก็โตรทที่Photo 1. Corroded Gas Distribution Screens

Photo 2. Corroded CEs

หลดุออกมำหรอืโก่งงอมำกจนใกล้สมัผสักนั ปัญหำเหล่ำนีท้�ำให้เครือ่ง ESP ลดประสทิธิภำพ
กำรดักจับฝุ่นลง และก่อให้เกิดปัญหำมลพิษทำงอำกำศ

ยิ่งไปกว่ำนั้น ปัญหำกำรรั่วไหลของเครื่องมัลติไซโคลน ท�ำให้อุณหภูมิลมร้อนขำ
เข้ำลดลงต�่ำกว่ำ 100 องศำเซลเซียส ซึ่งก่อให้เกิดควำมชื้นภำยในตัวเคร่ือง ESP อย่ำง
ง่ำยดำย สภำพของอปุกรณ์ต่ำงๆ ภำยในเครือ่ง ESP ได้รบัควำมเสยีหำยอย่ำงมำก ดงัแสดง 
ในรูปที่ 1 และ 2

ปัญหำต่ำงๆ ที่พบหลังจำกกำรตรวจสอบตัวเครื่องได้ถูกรวบรวมและด�ำเนินกำรแก้ไข
ภำยใต้กำรท�ำงำนของโปรเจคนี้ มีกำรเปลี่ยนแผ่นอิเล็กโตรทและลวดอิเล็กโตรทแบบหนำม
ทั้ง 3 ห้อง โดยที่วัสดุของแผ่นอิเล็กโตรทห้องที่ 1 และ 2 เปลี่ยนเป็นเหล็กกล้ำ corten 
เพ่ือให้ทนต่อกำรกัดกร่อน นอกจำกนี้ กำรซ่อมบ�ำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์บำงส่วนภำยใน 
อำท ิระบบค้อนเคำะ ปะเกน็ประตเูข้ำออก กท็�ำเสรจ็สิน้เช่นกนั ด้วยกำรจดักำรโปรเจคงำน 
ทีด่แีละกำรควบคมุกำรตดิตัง้อย่ำงถกูต้อง ท�ำให้กำรเปลีย่นแผ่นและลวดอิเลก็โตรทเสร็จส้ิน
ตำมระยะเวลำของกำรปิดซ่อมบ�ำรุง

หลงัจำกกำรตดิตัง้ เครือ่ง ESP ได้กลับมำท�ำงำนอยำกเป็นปกต ิทัง้ 3 ห้องและท�ำงำน
ได้โดยไม่มีปัญหำลัดวงจร หลังจำก 5 เดือนของกำรเดินเครื่องอย่ำงต่อเนื่อง ทำงโรงงำนไม่
เคยประสบกับกำรปิดซ่อมบ�ำรุงแบบเร่งด่วน เนื่องจำกปัญหำของเครื่อง ESP และจำกกำร
ตรวจสอบเครื่อง ESP พบว่ำส่วนต่ำงๆ ภำยในยังอยู่ในสภำพดี

ควำมเชีย่วชำญในเครือ่ง ESP ประกอบกบัสินค้ำทีม่คีณุภำพ มส่ีวนช่วยในกำรแก้ปัญหำ
ของเครื่อง ESP กำรปรับปรุงให้เครื่อง ESP มีประสิทธิภำพที่ดีไม่จ�ำเป็นต้องเสียค่ำใช้จ่ำย
สูง เมื่อท�ำกำรแก้ไขจำกสำเหตุที่แท้จริงของปัญหำที่เจอได้ ค่ำฝุ่นที่ดีแสดงถึงกำรตระหนัก
ต่อสิ่งแวดล้อมและยังแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย.

กรณศีกึษาของโรงน้ําตาลทีป่ระเทศไทย
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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.

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 3. Installing new CE

Photo 4. New RDE installed

Photo 6. CE condition after 5 months of replacement

Bagasse 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.

Sugar plant case study in Thailand
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.

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.

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.

Photo 5. CE condition before replacement
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การปลูกและการหยอดเมล็ด

การเกษตรแม่นย�า จอห์น เดียร์

Receiver Universal Display Universal Steering

PLANTING & SEEDING

JOHN DEERE PRECISION AG

John Deere Section Control automatically turns individual 

implement sections on and off at predefined locations 

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

seed and crop protection where they are needed. As a 

result, you cut input costs and increase efficiency while 

minimising crop damage and environmental impact.

20% or more reduction input costs

Less crop damage and environmental impact

Equally spaced crops and consistent growth

conditions

Eliminate skips and overlaps

Section Control
YOUR BENEFITS

ลดกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตมำกกว่ำ 20%
ลดควำมเสียหำยจำกกำรใช้สำรเคมีมำกเกินไป และลดผลกระทบ 
ต่อสภำพแวดล้อม
ปลูกพืชด้วยระยะที่เท่ำกันและท�ำให้พืชสำมำรถเจริญเติบโตได้
สม�่ำเสมอทั้งแปลง
ลดกำรปลูกข้ำมหรือปลูกซ�้ำ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ระบบควบคมุกำรปิดเปิดเครือ่งปลกูแบบอตัโนมตัแิต่ละหวัปลกูอย่ำงอสิระ 
ตำมพื้นที่ปลูกที่ก�ำหนด ทั้งยังช่วยให้สำมำรถก�ำหนดอัตรำเมล็ดพันธุ์ 
สำรเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้สำมำรถ
ลดต้นทนุกำรผลติและใช้ปัจจยักำรผลติอย่ำงมปีระสทิธผิล และยงัช่วย
ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมจำกกำรใช้สำรเคมีเกินควำมจ�ำเป็น

Section Control



การเตรียมดิน
FIELD PREPARATION

* 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.
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หรือ โทร. 02 676 9740
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Satellite

เป็นระบบน�ำทำงอัตโนมัติของจอห์น เดียร์ ที่ช่วยให้กำรท�ำงำน 
มีประสิทธิภำพและมีควำมแม่นย�ำ

AutoTracTM

เพิ่มประสิทธิภำพของคนขับ ลดควำมเมื่อยล้ำ
ลดกำรท�ำงำนซ�้ำรอยเดิม
ลดปัจจัยกำรผลิตเฉลี่ย 10 %
สำมำรถท�ำงำนกลำงคืน หรือมีทัศนวิสัยต�่ำ

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

การท�าการเกษตรแม่นย�าตั้งแต่เร่ิมต้นจนเก็บเกี่ยว
Precision from start to the end

Tractor and Scraper with
Receiver installed

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

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

John Deere iGrade is the ideal way to plane or level your 

land accurately.

YOUR BENEFITS

YOUR BENEFITS

iGradeTM

AutoTracTM

John Deere Autotrac is a guidance system - the path to 

higher productivity with accuracy.

มีควำมแม่นย�ำสูง ในสภำพพื้นที่ที่ไม่สม�่ำเสมอและทัศนวิสัยต�่ำ
(ฝุ่น หมอก ควัน)
มีช่วงสัญญำณที่กว้ำงกว่ำระบบเลเซอร์
สำมำรถใช้กับเครื่องจักรหลำยคันพร้อมกัน
ให้ควำมแม่นย�ำสูงในแนวดิ่ง +/- 5 ซม.

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

เป็นเครื่องมือที่เหมำะสมอย่ำงยิ่งในกำรปรับพื้นที่ที่มีควำมแม่นย�ำสูง

iGradeTM
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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

ปริมาณ คุณต้องกำรบรรจุจ�ำนวนกี่ถุงหรือกี่ตันต่อชั่วโมง?
นํ้าหนักบรรจุ คุณต้องกำรบรรจุ 10 กก. หรือ 25 กก. และ 50 กก. ด้วยหรือไม่?
ประเภทถงุ คุณต้องกำรใช้ถงุจบีข้ำง (Gusset) หรอืถงุหมอน (Pillow) หรอืทัง้สองแบบ?
วัสดุของถุง คุณใช้กระดำษ, โพลีเอทิลีน (PE), หรือถุงกระสอบสำน 
โพลีโพรพิลีน (PP)?

ปัจจุบันมีผู้ผลิตเครื่องบรรจุจ�ำนวนมำกท่ัวโลกซ่ึงแต่ละรำยล้วนมีจุดแข็ง กำรเลือก
ซัพพลำยเออร์ส�ำหรับโปรเจ็คของคุณมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งเพรำะเครื่องบรรจุจะสำมำรถใช้
งำนได้เป็นสบิปีถ้ำได้รับกำรดแูลและบ�ำรงุรกัษำอย่ำงเหมำะสม ก่อนท่ีจะเลือกซพัพลำยเออร์ 
คณุควรค�ำนงึถงึเป้ำหมำยระยะยำวและกลยทุธ์องค์กรของคณุ เครือ่งจกัรทีเ่หมำะสมควรจะ
ตอบสนองควำมต้องกำรและช่วยสนับสนุนกำรเจรญิเตบิโตของธรุกิจได้ในอนำคต ดงันัน้ ควร
ค�ำนึงว่ำกำรลงทุนในวันนี้จะช่วยลดปัญหำที่จะตำมมำได้ในระยะยำว เนื่องจำกเครื่องบรรจุ 
ใหม่สำมำรถใช้งำนได้นำนข้ำมทศวรรษ จึงควรเน้นเรื่องกำรให้บริกำรหลังกำรขำยของ
ซัพพลำยเออร์อย่ำงใกล้ชิด ผู้ผลิตเครื่องบรรจุมีทีมซ่อมบ�ำรุงหรือไม่? อยู่ใกล้คุณหรือไม่? 
สำมำรถจัดหำอะไหล่ส�ำรองและอะไหล่สิ้นเปลืองให้ได้ในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำหรือมำกกว่ำนั้น
ได้หรือไม่? ค�ำถำมเหล่ำนี้และค�ำถำมอื่นๆ เพิ่มเติมควรได้รับกำรตอบอย่ำงชัดเจนก่อนกำร
ตัดสินใจเลือกซัพพลำยเออร์ที่คุณสำมำรถมั่นใจได้ว่ำ ไม่เพียงแต่จะมีเครื่องบรรจุที่สมบูรณ์
แบบ แต่เหนือสิ่งอื่นใดจะต้องมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งท่ีสำมำรถช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์
ขององค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยได้

สิ่งแรกที่ผู้ผลิตเคร่ืองบรรจุต้องกำรทรำบ คือ รำยละเอียดเพื่อที่จะเสนอทำงเลือกที่
เหมำะสมส�ำหรับเคร่ืองบรรจสิุนค้ำของคณุ โดยสรปุข้อมูลทีต้่องกำรทรำบคร่ำวๆ ดงันี้

STATEC BINDER ผูผ้ลติเครือ่งบรรจจุำกประเทศออสเตรยีได้ส่งมอบระบบบรรจแุละ
ระบบจัดเรียงถุงวำงบนพำเลท ในอุตสำหกรรมน�้ำตำลมำกกว่ำ 25 ปี ด้วยประสบกำรณ์
หลำยสิบปีที่ผ่ำนมำท�ำให้ STATEC BINDER เป็นหนึ่งในผู้เช่ียวชำญที่ได้รับควำมนิยม
สงูสดุด้ำนระบบบรรจแุละระบบจดัเรยีงถงุวำงบนพำเลท ในอตุสำหกรรมน�ำ้ตำล นอกจำกนี้  

เ มือ่คณุกาํลังคิดทีจ่ะซ้ือเครือ่งบรรจใุหม่ มหีลายแง่มุมทีต้่องพจิารณานอกเหนอื
จากงบประมาณและพืน้ทีส่าํหรบัตดิตัง้เครือ่งบรรจหุรอืไลนเ์ครือ่งแพค็สนิคา้ 

ซึง่อาจจะต้องพิจารณาถึงคณุภาพของเครือ่งบรรจ ุความน่าเชือ่ถอื ความยดืหยุน่ 
ความคงทน รวมถึงคณุสมบตัพิเิศษทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองบรรจ ุ ระยะเวลาการส่ง
มอบ ความสะดวกในการควบคมุและใช้งาน ตลอดจนการให้บรกิารลกูค้าทีด่กีเ็ป็น
สิง่สาํคญัอย่างยิง่ ดงันัน้ การมีพันธมิตรท่ีแขง็แกร่งและน่าเช่ือถือเป็นสิง่ทีส่าํคัญใน
การสร้างความสมัพันธ์ระยะยาว

ข้อมูลเฉพาะของสินค้า เช่น ควำมหนำแน่น (bulk density) และลักษณะกำรไหล
ของตัวสินค้ำ
รายละเอียดของสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ติดตั้งเครื่องบรรจุ เช่น อุณหภูมิ ควำมชื้นใน
อำกำศ และสภำพแวดล้อมของโรงงำน
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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

บริษัทยังช่วยซัพพอร์ทลูกค้ำจ�ำนวนมำกในกำรเปลี่ยนจำกกำรใช้แรงงำนคนในกำรบรรจุมำ
ใช้เครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติแทน

ระบบบรรจแุบบเปิดปำกถงุเหมำะส�ำหรับกำรบรรจนุ�ำ้ตำลอย่ำงยิง่ เนือ่งจำกคณุสมบตัิ
น�ำ้ตำล ซึง่เป็นส่วนส�ำคญัทีส่มัผสักบัช้ินส่วนสเตนเลสของเครือ่งบรรจขุอง STATEC BINDER 
เพือ่ช่วยลดควำมเสีย่งของฝุ่นทีฟุ่ง้กระจำยระหว่ำงกำรบรรจนุ�ำ้ตำลจงึได้มกีำรออกแบบตำม
มำตรฐำนของ ATEX เคร่ืองชัง่น�ำ้หนกัประสทิธภิำพสงูและระบบปิดปำกถงุจะมคีวำมแม่นย�ำ
ในกำรชั่งน�้ำหนักและกำรปิดปำกถุงที่แน่นหนำ

หน่ึงในเคร่ืองบรรจุที่มีประสิทธิภำพสูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รู้จักแพร่หลำยของ 
STATEC BINDER คือ รุ่น PRINCIPAC ทีเ่ป็นหนึง่ในเครือ่งบรรจแุบบเปิดปำกถุงทีเ่ร็วทีส่ดุ
ในโลก กำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพสูงส่งผลให้เครื่องบรรจุเป็นที่ต้องกำรอย่ำงกว้ำงขวำงใน
อุตสำหกรรมน�้ำตำล ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้กับถุงหมอน (pillow) และถุงจีบข้ำง (gusset) ที่
ท�ำมำจำกถุงกระสอบ PP, PE หรือกระดำษ ขนำดบรรจุ 10 กก. ถึง 50 กก. PRINCIPAC 
ได้รับกำรออกแบบและผลิตเพื่อให้ใช้งำนได้หลำกหลำย และมีตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อปรับให้
เข้ำกับควำมต้องกำรเฉพำะของลูกค้ำได้

ระบบจดัเรยีงถงุวำงบนพำเลท ของ STATEC BINDER ช่วยให้ไลน์กำรแพค็สมบรูณ์แบบ
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนำดของพื้นที่และปริมำณที่ต้องกำร PRINCIPAL-R ระบบจัดเรียงถุง 
วำงบนพำเลท แบบแขนกล (Robot) ทีม่ปีระสทิธภิำพสงู หรอื PRINCIPAL- H ระบบจัดเรยีง 
ถุงวำงบนพำเลท แบบ High-Speed ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำรูปแบบกำรจัดเรียงถุงแต่ละชั้นจะเท่ำ
กันและจัดเรียงถุงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

จำกควำมพงึพอใจของลกูค้ำในประเทศไทย อนิโดนีเซีย มำเลเซยี อนิเดีย จีน อเมรกิำ 
และยุโรป ซึ่งใช้เครื่องบรรจุของ STATEC BINDER ในอุตสำหกรรมน�้ำตำลทั่วโลก ไม่ว่ำ
คุณจะอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตน�้ำตำลขนำดใหญ่หรือผู้ผลิตรำยเล็กในอุตสำหกรรมน�้ำตำล และ
ไม่ว่ำคุณจะต้องกำรเคร่ืองบรรจุแบบอัตโนมัติหรือใช้แรงงำนคนในกำรบรรจุ ผู้เชี่ยวชำญ 
เครือ่งบรรจสุำมำรถน�ำเสนอระบบท่ีเหมำะสมส�ำหรับลูกค้ำแต่ละรำยให้ได้ตำมควำมต้องกำร
และมำตรฐำนขั้นสูง

เครื่องบรรจุอัตโนมัติและระบบจัดเรียงถุงวำงบนพำเลทส�ำหรับกำรบรรจุและจัดเรียง
น�้ำตำลที่บรรจุในถุงกระสอบสำน PP, PE และกระดำษ ได้ถูกติดตั้งและใช้งำนแล้วทั้ง 
ห้ำทวีป เนื่องจำกโครงสร้ำงที่แข็งแรงและทนทำน กำรใช้งำนท่ียำวนำน และควำมเช่ือถือ
ได้สูงของเครื่องบรรจุ STATEC BINDER จึงเป็นที่ต้องกำรสูงในกลุ่มเครื่องบรรจุและเครื่อง
จดัเรยีงถุงวำงบนพำเลทส�ำหรบักลุม่น�ำ้ตำล บรษิทัฯทีอ่อสเตรยีแสดงให้เหน็อย่ำงต่อเนือ่งว่ำ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำคือควำมส�ำคัญสูงสุด

ด้วยเหตุผลเหล่ำนี้ ผู้ผลิตน�้ำตำลจ�ำนวนมำกจึงวำงใจในเครื่องบรรจุของ STATEC 
BINDER และควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงพันธมิตรระยะยำว STATEC BINDER ตระหนัก
ถึงประสบกำรณ์และข้อเสนอแนะจำกลูกค้ำที่ท�ำให้บริษัทฯที่ออสเตรียสำมำรถพัฒนำและ
ปรบัปรงุเคร่ืองจักรและระบบของตนให้ดยีิง่ข้ึนเพือ่สร้ำงควำมพงึพอใจสูงสุดให้กบัลกูค้ำ

เร่ิมต้นจำกภำคอำหำรสูอ่ตุสำหกรรมปิโตรเคม ีด้วยเครือ่งจกัรมำกกว่ำ 1,400 เครือ่งที่
ติดตัง้และใช้งำนแล้วทัว่โลก STATEC BINDER มองย้อนกลับไปแล้วพบกำรตอบรบัเชงิบวก 
จ�ำนวนมำก บริษัทรวมถึงองค์กรขนำดเล็กและองค์กำรขนำดใหญ่ที่เป็นตัวแทนอยู่ในทั้ง 
ห้ำทวปีในกลุม่ฐำนลกูค้ำปัจจุบนัทีมี่อยู ่ต้องขอบคณุเทคโนโลยีทีไ่ด้รบักำรพสิจูน์แล้วรวมถึง
กำรพัฒนำและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง STATEC BINDER จึงเป็นพันธมิตรที่ได้รับกำร
ยอมรับในระดับสำกลทั่วโลก ด้วยประสบกำรณ์ 40 ปีท�ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจ และ
โดดเด่นด้วยควำมแม่นย�ำและกำรพัฒนำนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง

ลูกค้ำทั่วโลกให้ควำมไว้วำงใจ STATEC BINDER ทุกวัน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคนิคมี
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระดับสูงและให้ควำมช่วยเหลือส�ำหรับข้อกังวลต่ำงๆ กำร
บรกิำรลกูค้ำทีโ่ดดเด่นด้วยกำรให้บรกิำรจำกพนกังำนทีผ่่ำนกำรฝึกอบรมมำอย่ำงดีและกำร
ท�ำ remote service ที่ทันท่วงที

ผูเ้ชีย่วชำญของ STATEC BINDER พร้อมเสมอทีจ่ะให้ควำมช่วยเหลอืและตอบค�ำถำม
เกี่ยวกับกำรสั่งซื้อและกำรส่งมอบอะไหล่ กำรตรวจเช็คและบ�ำรุงรักษำเครื่องจักร และกำร
ฝึกอบรมให้กบัลูกค้ำแต่ละรำยตำมข้อตกลงบรกิำรท่ีปรบัตำมควำมต้องกำรเพือ่ควำมพงึพอใจ
สูงสุดของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ STATEC BINDER เน้นเรือ่งกำรสื่อสำร ควำมรวดเร็วและควำม
ใกล้ชดิกบัลกูค้ำภำยใต้พันธมติร นัน่คอืเหตผุลทีม่ตีวัแทนจ�ำนวนมำกของบรษัิทท่ีไม่เพยีงแต่
ให้ค�ำปรกึษำแต่ยงัคอยช่วยเหลอืลกูค้ำเกีย่วกบักำรบ�ำรุงรกัษำโดยตรงทีโ่รงงำนลกูค้ำ

ข้อมลูเพิม่เตมิสามารถดไูด้จากเวบ็ไซต์ของเราที ่www.statec-binder.com/en

เกี่ยวกับ STATEC BINDER

การบริการลูกค้าเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก

When 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.

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:
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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  

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.

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.

About STATEC BINDER

Customer service as a success factor

Meeting customer needs 
globally

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

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.

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

การพัฒนาการควบคุมกระบวนการ: 
การตรวจหาจุดด�าและสิ่งแปลกปลอม
ของการผลิต

อตุสาหกรรมน้ําตาลมคีวามพยายามในการพฒันาและ
รบัประกนัคณุภาพของผลิตภัณฑ์ให้กบัลกูค้าอยูเ่สมอ 

กระบวนการตกผลึกของน้ําตาลทรายขาวมักมีความ
เส่ียงต่อการปนเป้ือนจากสิง่แปลกปลอมและมลภาวะที่
สามารถมองเห็นได้ เนื่องจากมีผลึกนํ้าตาลสีปนอยู่

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดใน 3 พื้นที่ ดังนี้:

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เมือ่ไม่ได้มกีำรใช้งำนท่อและถงัสแตนเลส อนภุำคของสนมิสำมำรถ
พบเจอได้ ซึ่งเครื่องวิเครำะห์ออนไลน์ CrysObserver® โดย ITECA Socadei สำมำรถ
ตรวจสอบกระบวนกำรตกผลึก และส่งสัญญำณเตือนไปยังทีมผลิตแบบอัตโนมัติ

สำมำรถตรวจสอบย้อนกลบัคณุภำพ
น�ำ้ตำลทีผ่ลติได้ ซึง่น่ันช่วยในกำรก�ำหนด
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำรปนเปื้อนที่เก็บ
รวบรวมได้ กบักำรด�ำเนนิงำนในกระบวนกำร 
เช่นงำนที่ท�ำอยู่และกำร Commissioning 
เครื่องมือวัดใหม่

BacObserver® ได้รับกำรพัฒนำโดย 
ITECA Socadei เพือ่วเิครำะห์รปูภำพของ
น�้ำตำลหลังจำกกำรกรองในสำยกำรผลิต

จำกข้อมูลและรูปภำพ ซอฟต์แวร์
จะส่งสัญญำณไปยัง DCS เพื่อแจ้งเตือน
ผูป้ฏบิตักิำรทนัท:ี โดยตัง้ค่ำระบทุีม่ำของ
อนภุำคเหล่ำนีก่้อนทีจ่ะเร่ิมโหมดกำรตรวจ
สอบใหม่

เป็นต�ำแหน่งส�ำคัญที่สุด กำรควบคุมคุณภำพสุดท้ำยก่อนเข้ำสู่ไซโลเพื่อกำรจัดเก็บ 
เรำสำมำรถตรวจจับสิ่งปนเปื้อนหลำยประเภท เช่น อนุภำคเฟอร์ริกและอนุภำคที่ไม่ใช่
เฟอร์รกิ น�ำ้ตำลไหม้ และผลกึสนี�ำ้ตำลซึง่ส่วนใหญ่ได้มำจำกแมสควทิระหว่ำงกำรป่ัน

ภาพที่ 3 BacObserver®: at-line analyser 

•  หม้อเคี่ยวก่อนกำรตกผลึก
•  ภำชนะส�ำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตำมมำตรฐำนหลังจำกกำรกรอง 
•  ช่องทำงออกของหม้ออบก่อนเข้ำสู่พื้นที่บรรจุ หรือไซโล

การวิเคราะห์นํ้าเชื่อมเป็นหนึ่งในมลพิษที่ตรวจพบได้ในขั้นตอนแรก
ของกระบวนการตกผลึก

1

2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามมาตรฐานและ
ก้อนนํ้าตาลนี้ (lumps)

การตรวจจับจุดสีนํ้าตาลและสีดําในช่องทางออกของหม้ออบ

ภาพที่ 1 สารปนเปื้อนในน�้าเชื่อม ตรวจพบโดยกล้องจุลทรรศน์ของหม้อเคี่ยว CrystObserver®

“CrystObserver”

ภาพที่ 2 สารปนเปื้อนที่เก็บได้ระหว่างการผลิต:

n°1 สขีาว, n°2 กระดาษ, n°3 ไม้, n°4 เรซิน่, n°5 สายพาน, 

n°6 เหลก็ทีไ่ม่ใช่แม่เหลก็, n°7 ซลี, n°8 เส้นใย, n°9 เส้นใย

สีเทา, n°10 กรวดมน

เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรทีเ่พ่ิมขึน้ ITECA Socadei ได้พัฒนำ SpotObserver® 

กล้องควำมละเอียดสูงซึ่งจะสแกนสำยพำนล�ำเลียงน�้ำตำลอย่ำงต่อเนื่องด้วยควำมเร็วสูง 
พร้อมไฟ LED อันทรงพลังและเชื่อถือได้ที่จะส่องไปยังพื้นที่ที่ต้องกำรวัดเพื่อกำรวิเครำะห์
ภำพทีดี่ทีสุ่ด นอกจำกนียั้งออกแบบมำส�ำหรบัสภำพบรรยำกำศทีจ่ดุตดิไฟได้ ATEX22

3
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ซอฟต์แวร์ที่สำมำรถปรับแต่งได้นี้ จะวิเครำะห์กำรผลิตที่ก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่ทั้งหมด 
100% และท�ำกำรส่งสัญญำณแจ้งเตือนหรือเปิดใช้งำนระบบส�ำรองหำกมี ไม่มีกำรผ่อน
ปรนในด้ำนคุณภำพ ไม่มีกำรปนเปื้อนไซโลหรือพื้นที่บรรจุ

กำรตรวจสอบกำรผลิตแบบเรียลไทม์ก�ำลังกลำยเป็นข้อก�ำหนดที่จ�ำเป็น กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรวิเครำะห์ภำพร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ด้ำนแสงอันน่ำเชื่อถือท�ำให้เป็นไปได ้
หนทำงสู่ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบย้อนกลับท่ีสูงข้ึน คุณภำพท่ีสูงขึ้นและกำรควบคุม
กระบวนกำรที่ดีขึ้น.

Figure 5: SpotObserver® : on-line analyser 

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 
ATEX22.

iteca.fr, info@iteca.fr
in the Sugar Industry since 1990

Exclusive agent in Thailand: dnstechno.com
sales@dnstechno.com 06-3045-5429

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.

3 zones can be monitored:

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.

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.

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.

• 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

Sugar 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.

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

The qualitative analysis of the diverted off specs 
and lumps

The detection of brown and black spots at the 
dryer outlet

Figure 4: Black and brown spots from the same 

production line

1

2

3

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.
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กลยุทธ์ใหม่ของสหภำพยุโรปที่ชื่อ ‘Farm-
to-Fork’ มีจุดประสงค์เพื่อสร้ำงระบบ

กำรเกษตรและอำหำรในยุโรปอย่ำงยั่งยืนขึ้น 
โดยมีสิ่งส�ำคัญคือกำรเน้นย�้ำถึงศักยภำพของ
เศรษฐกิจฐำนชีวภำพครบวงจร ท่ีมีกำรผลิต
เทคโนโลยีชีวภำพข้ันสูงส�ำหรับผลิตพลังงำน
ชีวภำพ ตัวอย่ำงเช่น พลังงำนทดแทนจำก 
เอทำนอล อำหำรโปรตนีส�ำหรับสตัว์ ปุ๋ยอนิทรีย์
ยัง่ยนื และสำรเคมชีวีภำพ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ใน 
“กำรเปลีย่นแปลงไปสูเ่ศรษฐกจิยโุรปทีม่คีวำม
เป็นกลำง และกำรสร้ำงต�ำแหน่งงำนใหม่ใน
กำรผลิตขั้นต้น”

Renewable Ethanol is A Win-Win for The EU’s Farm-to-Fork Strategy

เชื้อเพลิงเอทานอล ดันศักยภาพแผนยุทธศาสตร์ 
Farm-to-Fork ของ EU

โดยกลยุทธ์ Farm-to-Fork เป็นหัวใจของนโยบำย 
Green Deal ของยุโรป โดยมีจดุประสงค์เพ่ือให้ระบบอำหำร
สำมำรถเข้ำถึงได้ ส่งเสริมสุขภำพที่ดี และเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมมำกขึ้น เพรำะระบบอำหำรจะไม่สำมำรถปรับตัว
ให้เข้ำกับสภำวะวิกฤตอย่ำงกำรระบำดใหญ่ของโควิด-19 
ได้ หำกไม่มีกำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน จึงจ�ำเป็นต้องออกแบบ
ระบบอำหำรใหม่ ซึง่ปัจจบุนั เกอืบหนึง่ในสำมของกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกท่ัวโลก และกำรผลำญทรพัยำกรธรรมชำติ
จ�ำนวนมำก ได้ส่งผลให้เกดิกำรสญูเสยีควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ รวมถึงผลกระทบด้ำนลบต่อสุขภำพ (รวมถึงกำรมี
สำรอำหำรที่ต�่ำหรือสูงจนเกินไป) ท�ำให้มีผลตอบแทนทำง
เศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตที่ไม่เป็นธรรมของผู้มีบทบำท 
ทุกฝ่ำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ผลิตขั้นต้น

กำรวำงระบบอำหำรของลงบนเส้นทำงทีย่ัง่ยนื เป็นกำร
หยบิยืน่โอกำสใหม่ให้กบัผูป้ระกอบกำรในห่วงโซด้่ำนมลูค่ำ
อำหำร เทคโนโลยใีหม่และกำรค้นพบทำงวทิยำศำสตร์ ผนวก
กับกำรเพ่ิมควำมตระหนักรู้ และควำมต้องกำรอำหำรที่
ยั่งยืนของประชำชน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภำคส่วน

กลยุทธ์จำก Farm-to-Fork มีเป้ำหมำยเพื่อเร่งกำร
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบอำหำรท่ียั่งยืน มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
อย่ำงเป็นกลำงหรือเป็นบวก ลดควำมแปรปรวนของสภำพ
ภูมอิำกำศและสำมำรถปรับตัวสอดรบักบัผลกระทบได้ ช่วย
คืนสมดุลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รองรับควำมมั่นคง
ด้ำนโภชนำกำรและสำธำรณสุข เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงอำหำรได้อย่ำงเพียงพอ ปลอดภัย มีคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรครบถ้วนและย่ังยืน ตลอดจนรักษำระดับ
รำคำทีไ่ม่แพงจนเกนิไป ในขณะเดยีวกนัก็สร้ำงผลตอบแทน
ทำงเศรษฐกิจท่ียุติธรรม ส่งเสริมกำรแข่งขันของภำคกำร
จดัหำในสหภำพยโุรป และส่งเสรมิกำรค้ำทีเ่ป็นธรรม

นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่กลยุทธ์ดังกล่ำวควรให้ควำม
ส�ำคญัต่อกำรสนบัสนนุทีไ่ด้ท�ำไปแล้วโดยกลุม่โรงกลัน่ชวีภำพ
ของยุโรปให้มำกกว่ำนีใ้นกำรท�ำให้เป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำง
ยัง่ยนืเหล่ำนีเ้ป็นจริง ซึง่จะเพิม่ให้กำรสนับสนุนมมีำกข้ึนโดย
กำรเคลื่อนไหวด้ำนนโยบำยท่ีเหมำะสม ในขณะที่สหภำพ
ยุโรปก�ำลังเคลื่อนตัวไปตำมเส้นเวลำของนโยบำยกรีน ดีล

โรงกลั่นชีวภำพที่ผลิตเอทำนอลทดแทนก�ำลังไปได้ดี 
ซึ่งเป็นตัวอย่ำงในชีวิตจริงทำงเศรษฐกิจชีวภำพที่ท�ำงำนให้
เห็นชัดเจน วัตถุดิบยุโรปที่ปลูกโดยเกษตรกรชำวสหภำพ
ยุโรปน�ำมำใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ส�ำคัญหลำยอย่ำง ไม่เพียง
แต่เช้ือเพลิงทดแทนคำร์บอนต�่ำเท่ำนั้น แต่ยังรวมไปถึง
ผลติภณัฑ์อำหำร อำหำรสตัว์โปรตนีสงูปรำศจำกกำรตัดต่อ
ทำงพนัธกุรรม แอลกอฮอล์ส�ำหรบัผลติภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ส�ำหรบั
มือ และตัวจับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในเครื่องดื่ม

กำรส่งเสริมระบบโรงกลั่นชีวภำพในประเทศนี้ จะ
ช่วยเพิ่มพลังบรรยำกำศควำมมุ่งมั่นของสหภำพยุโรป ช่วย
ปรับปรุงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและประกันกลยุทธ์ห่วงโซ่
อุปทำน เพรำะวิกฤตโควิด-19 ได้ย�้ำให้เห็นควำมส�ำคัญ

The 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  

ของเครือข่ำยโรงงำนผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพท้องถิ่น ซึ่งยุโรป
สำมำรถใช้เปลี่ยนไปผลิตแอลกอฮอล์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ 
ฆ่ำเชื้อส�ำหรับมือได้อย่ำงรวดเร็วทันที

พืชที่เพำะปลูกส�ำหรับเอทำนอลในยุโรปใช้พื้นที่เพียง
ไม่ก่ีเปอร์เซน็ต์ของท่ีดนิท�ำกนิในสหภำพยโุรป และเอทำนอล
ทดแทนเกอืบทัง้หมดผลติจำกวตัถดุบิภำยในยโุรป นอกจำก
นี ้กำรผลติเอทำนอลของสหภำพยุโรปเพ่ือสร้ำงทัง้เชือ้เพลงิ
และอำหำรสัตว์ จะลดควำมต้องกำรกำรน�ำเข้ำอำหำรสัตว์
จำกประเทศที่มีกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ

ปัจจุบันกำรผลิตเอทำนอลทดแทนของสหภำพยุโรป
นั้นสร้ำงต�ำแหน่งงำนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมเป็นจ�ำนวน 
50,000ต�ำแหน่งงำน มีกำรส่งเสริมกำรผลิตเอทำนอล
ทดแทนให้เป็นส่วนหนึง่ของกลยุทธ์จำก Farm-to-Fork และ
นโยบำยกรนีดลีในระดบัทีใ่หญ่กว่ำ ถอืเป็นกำรได้ประโยชน์
รอบด้ำนส�ำหรบัสหยโุรป โดยให้เกษตรกรและชมุชนชนบท

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 

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 

ท�ำงำนเพื่อสภำพแวดล้อม พลังงำน และควำมมั่นคงด้ำน
อำหำรอย่ำงยั่งยืน.

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  

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-to-
Fork 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.com38

Ethanol News

วิกฤติกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19 
 ท่ีเร่ิมแพร่ระบำดตัง้แต่ต้นปีมำจนถึงปัจจบัุน 

ด้วยระยะเวลำที่ผ่ำนมำประมำณครึ่งปี ส่งผล
ให้มผู้ีตดิเชือ้ทัว่โลกกว่ำ 18 ล้ำนรำย และเสยี
ชีวิตไปแล้วมำกกว่ำ 7 แสนรำย ท�ำให้เกือบ
ทุกประเทศทั่วโลกต่ำงก็มีกำรใช้มำตรกำรทั้ง
เรื่องของกำรปิดเมือง ปิดประเทศ ซึ่งทั้งหมด
นั้นส่งผลโดยตรงถึงปริมำณกำรใช้น�้ำมันเชื้อ
เพลงิชนดิต่ำงๆท่ีลดลง และจนไปถึงแรงกดดนั
ที่ท�ำให้รำคำเชื้อเพลิงต่ำงๆ ลดลงตำมไปด้วย 
โดยเหตุกำรณ์ส�ำคัญที่ถือเป็นประวัติศำสตร์
หน้ำหนึง่และเป็นครัง้แรกของโลกกค็อื กำรซือ้ 
ขำยสญัญำล่วงหน้ำของน�ำ้มนัดิบ West Texas 
Intermediate (WTI) ถงึขนำดทีผู่ข้ำยต้องยอม
ขำยขำดทนุ หรือทีเ่รำได้ยนิกนัว่ำ “รำคำน�ำ้มนั
ดิบติดลบ” เนื่องจำกปริมำณกำรใช้ลดลงต�่ำ
มำกจนผู้ขำยขำยไม่ทันและไม่มีที่จัดเก็บ จึง
ต้องขำยให้กับผู้ซื้อในรำคำที่ถูกมำก โดยที่ผู้
ซื้อต้องไปหำที่จัดเก็บเอง

Post Covid-19 Trends for Thailand’s Ethanol Industry

เเนวโน้มอุตสาหกรรมเอทานอลไทย
หลังผ่านพ้น COVID-19

อุตสำหกรรมเช้ือเพลิงเอทำนอลของไทยก็ได้รับผล 
กระทบจำกวกิฤตกิำรณ์นีเ้ช่นกนั อันเนือ่งมำจำกกำรประกำศ
เคอร์ฟิว มำตรกำรปดิเมืองปดิจังหวัด กำรลดระยะห่ำงทำง
สังคม ท�ำให้กำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศลดลง โดย
พบว่ำในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดเพ่ิมขึ้น ปริมำณกำรใช้เชื้อ
เพลิงเอทำนอลก็ลดลงตั้งแต่ 4.33 4.30 3.97 และ 2.92 
ล้ำนลิตรต่อวัน ในเดือนมกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม และ
เมษำยน ตำมล�ำดับ (ที่มำ : กรมธุรกิจพลังงำน) รัฐบำล
เองก็ได้มีมำตรกำรตอบสนองทีค่่อนข้ำงรวดเรว็ในกำรอนุญำต
ให้ผู้ประกอบกำรเชื้อเพลิงเอทำนอล สำมำรถปรับเปล่ียน

คุณสมบัติของเอทำนอลส�ำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงให้เปลี่ยน
มำเป็นเอทำนอลท่ีใช้ในกำรท�ำควำมสะอำด และบรจิำคหรอื
จ�ำหน่ำยได้เป็นกำรชั่วครำว ซึ่งเป็นนโยบำยที่ช่วยเหลือทั้ง
ผู้ประกอบกำรเชื้อเพลิงเอทำนอลที่ก�ำลังประสบปัญหำเชื้อ
เพลงิเอทำนอลล้นตลำด และช่วยเหลือทัง้ผู้ประกอบกำรและ
ผูบ้ริโภคทีต้่องกำรผลติภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดส�ำหรบัฆ่ำเชือ้ 
COVID-19 ที่ก�ำลังขำดแคลนอย่ำงหนักและมีรำคำสูงมำก

แต่เมือ่พจิำรณำจำกข้อมลูหลำยๆอย่ำง พบว่ำแนวโน้ม
อตุสำหกรรมเชือ้เพลงิเอทำนอลไทยหลงักำรระบำดของโรค
ยังสำมำรถเติบโตต่อไปได้ และอำจจะไม่ได้รับผลกระทบ
มำกอย่ำงท่ีควรจะเป็น หรือควรจะเกิดข้ึนกับประเทศอ่ืนๆ 
อันเนื่องมำจำกควำมส�ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรกำรแพร่
ระบำดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย โดยข้อมูลด้ำน
หนึง่จะเหน็ว่ำ ในทนัททีีม่กีำรประกำศกำรผ่อนปรนมำตรกำร
ต่ำงๆ ท�ำให้กิจกรรมทำงสังคม กำรท�ำงำน กำรเดินทำง ก็
กลับคืนมำในทันที ถึงแม้จะไม่เท่ำกับที่เป็นอยู่ก่อนเกิดกำร

แพร่ระบำด แต่ก็ถือว่ำเกือบๆจะเป็นปกติ
โดยทันทีท่ีเร่ิมมีกำรผ่อนปรนเพียงแค่ไม่ถึงเดือน 

ปริมำณกำรใช้เชือ้เพลงิเอทำนอลเพิม่ขึน้จำก 2.92 ล้ำนลติร
ต่อวันในเดือนเมษำยนเป็น 3.49 ล้ำนลิตรต่อวัน ณ วันที่ 
17 พฤษภำคม 2563 (ที่มำ : กรมธุรกิจพลังงำน) หรือคิด
เป็นประมำณ 79% ของปรมิำณกำรใช้เฉล่ียต่อวนั ก่อนเกดิ
วิกฤติกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อ COVID-19 เหตุกำรณ์
ทีเ่กดิขึน้น่ำจะสะท้อนถงึสภำพจติใจและควำมเชือ่มัน่ของทัง้
ภำคประชำชนและภำคธรุกิจต่อควำมสำมำรถในกำรบรหิำร
จัดกำรของรัฐบำล รวมทั้งควำมสำมำรถและประสิทธิภำพ
ของหน่วยงำนต่ำงๆในกำรจดักำรกบักำรแพร่ระบำด ตลอด
จนถึงกำรดูและรักษำผู้ติดเชื้อที่ในประเทศไทยมีอัตรำกำร
เสียชีวิตที่ต�่ำมำก จึงกลับมำใช้ชีวิตและด�ำเนินธุรกิจกัน 
จนเกือบเท่ำสถำนกำรณ์ปกติ ถึงแม้จะไม่ส่งผลกระทบจน 
ถึงขนำดที่ท�ำให้ปริมำณกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงลดลงต�่ำกว่ำ
ก่อนเกิดวิกฤติกำรณ์ แต่ก็ท�ำให้อัตรำกำรเพิ่มปริมำณกำร

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ�ากัด (มหาชน)
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The 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  

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.

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 

ใช้ไม่เพิ่มสูงเท่ำที่เคยคำดกำรณ์กันไว้
แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆ กลับเกิดขึ้นในเดือน 

เมษำยนที่ผ่ำนมำ เพรำะมีกำรประกำศเลื่อนแผนกำรปรับ
โครงสร้ำงน�ำ้มนัเชือ้เพลงิในประเทศออกไปอย่ำงไม่มกี�ำหนด 
อนัเนือ่งมำจำกควำมต้องกำรกำรใช้แอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับใช้ 
ฆ่ำเชือ้ และป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 โดย
แผนกำรปรับโครงสร้ำงน�้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่ำว กระทรวง
พลังงำนมีเป้ำหมำยส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภำพ สร้ำงรำยได้
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงำน ด้วยกำรยกเลิกกำรผลิต
น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563 เพื่อประกำศให้
แก๊สโซฮอล์ อี20 ให้เป็นน�้ำมันพื้นฐำนกลุ่มเบนซิน และให้
ผูค้้ำน�ำ้มนัมเีวลำปรบัตวัในกำรยกเลกิกำรจ�ำหน่ำยในสถำนี

บทควำมโดย ดร.เสกสรร พรหมนิช.
Author by Saksan Phromnit (Ph. D.).

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.

บริกำรน�้ำมัน ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป 
โดยตัง้เป้ำหมำยจะเพิม่ปริมำณกำรใช้เอทำนอลเป็น 7 ล้ำน
ลิตรต่อวัน จำกปัจจุบันมีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ 4-5 ล้ำนลิตร
ต่อวัน อีกประกำรหนึ่งก็คือ ในปัจจุบันสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดได้ถูกควบคุมได้อย่ำงดีเยี่ยม เชื่อว่ำจะมีกำร
ด�ำเนินกำรตำมแผนเดิมหรืออย่ำงน้อยอำจจะล่ำช้ำออกไป
เพียงแค่ไม่กี่เดือน

กล่ำวโดยภำพรวม อตุสำหกรรมเชือ้เพลงิเอทำนอลไทย
จะยังคงสำมำรถเติบโตได้ต่อไป ด้วยปัจจัยที่ส�ำคัญทั้งเรื่อง
ควำมเชือ่มัน่ของภำคประชำชนและภำคธุรกิจ กิจกรรมส่วน
ใหญ่จะยงัคงกลบัมเีหมอืนเช่นเดมิ แต่กมี็ผูค้นบำงส่วนทีย่งั
คงมำตรกำรลดกำรเดนิทำง รวมไปถงึกำรปรับตวัของธรุกจิ
ที่สำมำรถท�ำงำนจำกที่บ้ำนได้ ส่วนแผนกำรปรับโครงสร้ำง
น�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ เชื่อว่ำจะยังคงน�ำกลับมำใช้เช่น
เดิม แต่ก็คงไปไม่ถึงเป้ำหมำยที่ 7 ล้ำนลิตรต่อวันหำกไม่มี
มำตรกำรใหม่อืน่ๆเพิม่เตมิ ซึง่ตอนนีใ้นหลำยๆประเทศเริม่
ทยอยคลำยลอ็กดำวน์และวำงแผนฟ้ืนฟปูระเทศ แต่กย็งัคง
มคีวำมเปรำะบำงทำงเศรษฐกิจทัง้ในไทยและทัว่โลกจำกผล 
กระทบโควิด-19 ส่วนบำงประเทศก็กลับมำระบำดรอบสอง 
ประกอบกับปัจจัยค่ำเงินบำทท่ีเริ่มมีทิศทำงแข็งค่ำมำกขึ้น
ด้วย ดังนั้นภำยในสองไตรมำสสุดท้ำยของปีนี้ ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยก็ยังคงต้องจับตำดูแนวโน้มภำคกำรผลิตเอทำนอล 
อย่ำงใกล้ชดิ เพรำะหำทำงวเิครำะห์กำรรบัมือกนัต่อไป.

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  
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Improving Fermentation Process in Ethanol Production

พัฒนากระบวนการหมัก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตเอทานอล

กระบวนกำรผลิตเอทำนอล (แอลกอฮอล์) 
จำกกำรหมกัน�ำ้ตำล เป็นกรรมวธิโีบรำณ

ที่รู้จักกันดีส�ำหรับผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อกำร
บริโภคและใช้งำนทำงกำรแพทย์ของมนุษย์ 
และในช่วงศตวรรษที่ผ่ำนมำ เรำค้นพบกำร
ใช้เอทำนอลรูปแบบใหม่อย่ำงมนัียยะส�ำคญัอีก
แบบหนึ่ง คือกำรผสมกับน�้ำมันเบนซินเพื่อใช้
เป็นเชื้อเพลิงชีวภำพ (biofuel)

ด้วยเหตดุงักล่ำวข้ำงต้น ได้ส่งผลกระทบธรุกจิกำรผลติ
เอทำนอลทัว่โลก เนือ่งจำกปรมิำณทีใ่ช้ในกำรผสมกบัน�ำ้มัน
เบนซนินัน้มปีรมิำณมำกกว่ำท่ีเคยผลติเพือ่กำรบริโภคอย่ำง
มหำศำล จึงมีควำมจ�ำเป็นท่ีต้องท�ำกำรวจิยัทำงวทิยำศำสตร์
เพื่อให้สำมำรถผลิตเอทำนอลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจำก
วัตถุดิบที่หลำกหลำย

พฒันำสำยพันธุข์องยสีต์เพ่ือผลลัพธ์ท่ีดท่ีีสดุในกระบวนกำร
เปล่ียนน�้ำตำลโมเลกุลเด่ียว เช่น กลูโคสและฟรุกโตส 
ไปเป็นเอทำนอล ถึงแม้ว่ำยีสต์จะมีหลำยสำยพันธุ์ แต่  
Saccharomyces Cerevisiae คอืสำยพนัธุท์ีไ่ด้รบักำรพสิจูน์
แล้วว่ำเหมำะสมทีส่ดุส�ำหรบักำรใช้น�ำ้ตำลเป็นวตัถดุบิ

อกีปัจจยัทีส่�ำคญัคอืคุณลกัษณะหรอืคณุภำพของวัตถุ
ดิบอื่นๆที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอล เช่น กำกน�้ำตำล น�้ำอ้อย 
มันส�ำปะหลัง ข้ำวโพด หรือ ข้ำว เป็นต้น ในกำรศึกษำครั้ง
นีเ้รำจะพิจำรณำวตัถดุบิในกลุ่มน�ำ้ตำลทีน่ยิมในเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้อย่ำงกำกน�้ำตำลเป็นหลัก

• กำกน�ำ้ตำลมกัจะมำพร้อมด้วยกรดอนิทรย์ี เช่น Volatile  
acid ทีม่อีงค์ประกอบหลกัจำก Lactic bacteria และ Mesophilic  
bacteria ซึง่ส่งผลต่อกำรท�ำงำนและลดประสิทธภิำพของยสีต์

• สีของกำกน�้ำตำลมำจำกคำรำเมล หำกมีค่ำสูงกว่ำ 

ในยคุสมยัก่อน กระบวนกำรหมกัถอืเป็นศำสตร์ในกำร
ผลติแอลกอฮอล์ท่ีเน้นไปทำงกลิน่และรสชำต ิแต่ในปัจจบุนั
ประเทศตำ่งๆ เชน่ สหรัฐอเมริกำ บรำซิล ไทย และอินเดีย 
ได้ผลิตเอทำนอลส�ำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภำพอย่ำงเป็น
ระบบ ในประเทศไทย ปริมำณกำรผลิตเอทำนอลในแต่ละ
วันจะอยู่ที่ 3–3.5 ล้ำนลิตร ซึ่งกำรวิเครำะห์และพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตเอทำนอลให้มีประสิทธิภำพ จึงมีควำม
ส�ำคัญโดยตรงต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรจำกผลผลิต
เอทำนอลเป็นอย่ำงมำก

หนึ่งในปัจจัยส�ำคัญท่ีสุดของกระบวนกำรผลิตเพ่ือ
เปลี่ยนน�้ำตำลเป็นเอทำนอล คือจุลินทรีย์ขนำดเล็กที่เรียก
ว่ำ ‘ยีสต์’ ซึ่งในขณะที่กำรวิจัยต่ำงๆมุ่งเน้นไปยังปัจจัยที่จะ
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลิตดังต่อไปนี้

• กำรคัดเลือกสำยพันธุ์ยีสต์ที่เหมำะสม
• ควำมเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ยีสต์สำมำรถทนทำน

ได้สูงสุด
• ปัจจัยที่มีผลต่อควำมเร็วกำรเจริญเติบโตและขยำย

พันธ์ของยีสต์
จำกปัจจัยข้ำงต้นที่กล่ำวมำล้วนมีควำมส�ำคัญกับ

ประสทิธภิำพของยีสต์ จึงจ�ำเป็นทีจ่ะต้องท�ำควำมเข้ำใจและ

Praj Matrix - Analytical Laboratory

กระบวนการหมกัแอลกอฮอล์โดยใช้กากน้ําตาลกาํลงั
เผชิญกับความท้าทายดังต่อไปนี้

0.35 O.D. (Optical Density) จะท�ำให้ประสิทธิภำพกำร
ท�ำงำนของยีสต์ตกลงอย่ำงมีนัยยะ

• ในบำงครั้งกำกน�้ำตำลก็มีสำรอำหำรอื่นๆที่จ�ำเป็นต่อ
ยีสต์น้อยมำก ดังนั้นต้องเติมสำรอำหำรตำมเหมำะสมเพื่อ
สขุภำพและกำรเจรญิเติบโตทีด่ขีองยีสต์ก็มคีวำมจ�ำเป็น

• สำรแขวนลอยในกำกน�้ำตำล เช่นแคลเซียม, ซิลิก้ำ 
และอืน่ๆ ท�ำให้เกดิปัญหำตะกอนในกระบวนกำรหมกั

• นอกจำกน�ำ้ตำลทีห่มกัได้แล้ว กำกน�ำ้ตำลยงัมนี�ำ้ตำล
หลงเหลือที่ไม่สำมำรถหมักได้รำวถึงสำรอนินทรีย์ และ
สำรอินทรีย์ เช่นโปรตีน ไขมัน คำร์โบไฮเดรต ยำงเหนียว 
แว็กซ์ เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้ประสิทธิภำพในกระบวนกำรหมักมี
เสถยีรภำพจึงจ�ำเป็นต้องมคีวำมรูแ้ละศกึษำผลกำรวเิครำะห์
กำกน�ำ้ตำลในเชงิลึก แล้วน�ำสิง่เหล่ำนีไ้ปพฒันำเลอืกสำยพนัธุ์
ยสีต์ทีเ่หมำะสม อย่ำงไรก็ตำม ตวัปริมำณน�ำ้ตำลเพยีงอย่ำง
เดยีวไม่เพยีงพอท�ำให้กระบวนกำรหมกัมปีระสทิธภิำพ

• สำรอำหำรเสริมมีควำมจ�ำเป็นเพื่อประสิทธิภำพกำร
เผำผลำญอำหำรของยีสต์ที่ดีขึ้น

• ปรมิำณกรด Volatile acid หรอืแรงดนัออสโมติกทีสู่ง
ขึน้ จะลดประสทิธภิำพกำรเผำผลำญอำหำรของยสีต์ และส่ง

ผลกระทบต่อประสทิธภิำพกระบวนกำรหมกัให้ลดลง
• สภำพแวดล้อมทีส่ะอำดมอีนำมยัด ีและมอุีณหภมู ิpH  

ทีเ่หมำะสม มบีทบำทส�ำคญัในระหว่ำงกระบวนกำรหมักยสีต์
• แบคทเีรียทีป่นเป้ือนมำกับวตัถดุบิยงัมบีทบำทส�ำคญัใน

กำรหมกัอย่ำงมนียัส�ำคญั เนือ่งจำกแบคทเีรยีบรโิภคน�ำ้ตำล
จงึมกีำรสญูเสยีน�ำ้ตำลทีห่มกัได้ ซึง่ทีจ่รงิแล้วควรจะเปลีย่น
เป็นเอทำนอลโดยยีสต์

เพ่ือก้ำวข้ำมข้อจ�ำกัดเหล่ำนี้ จึงควรมีวิธีกำรที่เป็น
ระบบ เพื่อให้กำรหมักมีประสิทธิภำพ ดังนั้น ควรพิจำรณำ
ปัจจัยส�ำคัญดังต่อไปนี้

• หลกักำรด�ำเนนิกำรหมกัขัน้สงูโดยใช้วสัดุและกำรวำง
ท่อทีถ่กูสขุลกัษณะ รวมทัง้ควรมข้ีอก�ำหนดทีเ่พยีงพอส�ำหรบั
กำรท�ำควำมสะอำดระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน

• กำรวำงแผนใช้วตัถุดบิเหมำะสมตำมฤดกูำลของวตัถดุบิ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภำพ

• ปรับใช้ยีสต์ให้ถูกชนิดส�ำหรับกระบวนกำรต่ำงๆ
• แก้ไขกำรใช้สำรเติมแต่งในรปูแบบของกำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพและลดกำรปนเปื้อน
Praj Industries เป็นบรษิทัผูน้�ำด้ำนเทคโนโลยกีำรผลติ

เอทำนอลของโลกที่ด�ำเนินงำนมำกว่ำ 35 ปี ออกแบบและ
ก่อสร้ำงโรงเอทำนอลมำมำกกว่ำ 750 แห่งใน 75 ประเทศ
ท่ัวโลก และในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ Praj Industries ได้
ด�ำเนินงำนมำมำกกว่ำ 50 โครงกำร มีเอทำนอลมำกกว่ำ 
3 ล้ำนลิตรผลิตทุกวันจำกโรงงำนที่ใช้เทคโนโลยีของ Praj 
Industries ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Praj Industries มศีนูย์วจิยัและพฒันำเป็นของตนเอง 
ในนำมว่ำ Praj Matrix ซึ่งด�ำเนินกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ
ปรบัปรงุกระบวนกำรต่ำงๆ รวมถงึกำรพฒันำสำยพนัธุย์สีต์
ท่ีเหมำะสมกบัวตัถดุบิทุกประเภท สำยพนัธุยี์สต์เหล่ำนีเ้ป็น
ส่วนหนึง่ในสทิธิบัตรทำงเทคโนโลยีของ Praj ทีล่กูค้ำสำมำรถ
ขอรับยีสต์ท่ีเพำะพันธุข้ึ์นมำใหม่ได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ

ฝ่ำยงำนผลิตภัณฑ์ชีวภำพของ Praj มีฐำนข้อมูลจำก
กำรวเิครำะห์วตัถดุบิทีห่ลำกหลำย และจำกประสบกำรณ์กำร
ท�ำงำน ท�ำให้เรำสำมำรถพฒันำผลติภณัฑ์ทีเ่พิม่ประสทิธภิำพ
กระบวนกำรหมัก ในกิจกำรโรงงำนน�้ำตำลอีกด้วย

Effytone คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีถูกออกแบบมำอย่ำง
พิถพิีถันเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธภิำพและผลผลติให้กับกระบวน 
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Deriving 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 

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.

หลังจำกประสบควำมส�ำเร็จในกำรคิดค้นสำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพส�ำหรับโรงกลั่นแอลกอฮอล์ท่ัวโลกแล้ว Praj 
Industries ยังประสบควำมส�ำเร็จในด้ำนกำรน�ำเสนอกำร
เพิ่มกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลที่เป็นเอกลักษณ์เพ่ือก้ำวข้ำม
ควำมท้ำทำยในกระบวนกำรผลิตอีกด้วย อำทิ เช่น 

1) กำรเน่ำเสียในกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลเนื่องจำก
จุลินทรีย์ แบคทีเรีย และเชื้อรำต่ำงๆ 

2) โพลแีซคคำไรด์ทีไ่ม่ใช่น�ำ้ตำล ซึง่เป็นอปุสรรคส�ำคญั
ในกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลเนื่องจำกมี Dextran และแป้ง

JUICEZYME เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวที่มีกำร
ผสมผสำนของเอนไซม์ dextranase & amylase เหมำะ
ส�ำหรับกำรย่อยสลำยของ Dextran และแป้งในกระบวนกำร
ผลิตน�้ำตำล

JUICEZYME ช่วยลดควำมหนืดของน�้ำเชื่อม ซึ่งน�ำ
ไปสูก่ำรเพิม่ประสทิธภิำพของกระบวนกำรกรอง กำรระเหย 

สารเสริมแต่งสําหรับกระบวนการผลิตนํ้าตาล

Praj ได้พฒันาผลติภณัฑ์ตวัเสรมิสร้างประสทิธภิาพดงัต่อไปนี้

Yeast Cells Photo

Sugarcane molasses based alcohol  
fermentation process faces following 
typical challenges:

• 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

กำรหมกั ผลติภณัฑ์นีไ้ด้รับกำรปรบัแต่งแตกต่ำงกนัไปตำม
วตัถดุบิต่ำงๆ เช่น กำกน�ำ้ตำลจำกอ้อย / กำกน�ำ้ตำลจำกหวั
บที / น�ำ้เชือ่ม ข้ำว ข้ำวโพด รวมไปถึง มันส�ำปะหลงั เพรำะ 
วัตถุดิบแต่ละชนิดมีลักษณะพิเศษในกระบวนกำรหมักที่
แตกต่ำงกัน

Effytone ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของยีสต์
ได้ แม้จะอยู่ในสภำวะแวดล้อมในกระบวนกำรหมักที่โหด
ร้ำย เช่น มีปริมำณของสำรแขวนลอยสูง แอลกอฮอล์มี
ควำมเข้มข้นของสูง และมีสำรปนเปื้อนที่เหลำกหลำย โดย
ไม่เพยีงเพิม่ผลผลติแอลกอฮอล์ แต่ยงัควบคมุกำรผลติกรด
และยับยั้งกำรปนเปื้อนในระหว่ำงกำรหมัก

• สำรเสริมแต่งของ Praj น้ันมีลักษณะพิเศษเฉพำะ
ส�ำหรบัโรงกลัน่แอลกอฮอล์ ทีม่จีดุเด่นส�ำคญัต่ำงๆ ดงันี้

• เมื่อใช้ในระหว่ำงกำรหมัก จะระงับกำรเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียและกำรสร้ำงกรดเพิ่มเติม เช่น สำมำรถลด
ระดับของ acetic acid และ propionic acid เป็นต้น

• ควบคุมกำรติดเช้ือท่ีเกิดจำกกรดแลคติคและแบคทเีรีย 
• เอนไซม์ย่อยสลำยพอลิเมอร์ที่มีอยู่ ช่วยเสริมสร้ำง

ประสทิธภิำพและเปลีย่นโพลเีมอร์ท่ีไม่สำมำรถละลำยได้ของ
น�ำ้ตำลกลโูคสและซูโครส กลำยเป็นน�ำ้ตำลทีห่มกัได้

• เอนไซม์ช่วยปลดปล่อย FAN ทีม่อียูใ่นตวัวตัถดุบิ เพิม่
ประสทิธภิำพกำรเปลีย่นแปลงโปรตนีให้เป็นไนโตรเจนในรปู
แบบที่ยีสต์สำมำรถดูดซึมได้

• ให้สำรอำหำรทีส่�ำคญัต่อยสีต์ในระหว่ำงกระบวนกำรหมกั
โดยสรุป เรำสำมำรถกล่ำวได้ว่ำกำรหมกัเป็นกระบวน

กำรทีซ่บัซ้อน แต่ก็สำมำรถควบคมุให้มปีระสทิธภิำพสงูหำก
ปฏบิตัอิย่ำงทีด่ทีีส่ดุ กำรเพ่ิมประสทิธภิำพโดยทมีงำน Praj 
สำมำรถช่วยผูผ้ลติเอทำนอลในกำรเพิม่ผลผลติและผลก�ำไร
ของโรงงำน เรำสำมำรถด�ำเนินกำรวิเครำะห์กระบวนกำร
ในระดับโรงงำน รวมทั้งแนะน�ำหลักสูตรที่เหมำะสมในกำร
ปรบัปรงุประสทิธภิำพให้กับอตุสำหกรรมได้ตำมต้องกำร

และกำรตกผลกึ ท�ำให้คณุภำพของสแีละโครงสร้ำงผลกึของ
น�้ำตำลปรับปรุงดีขึ้น

JUICESAFE เป็นไบโอไซด์ที่พัฒนำขึ้นโดยเฉพำะ
เพื่อสุขอนำมัยที่ดีขึ้นของโรงงำนน�้ำตำลและกำรแปรรูปน�้ำ
อ้อยโดยใช้เส้นใย.
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Praj, after successfully establishing the PE’s 

Sugar Process Enhancers for  Sugar Mills:

บทควำมโดย Pradeep Dhotey
รองประธำนฝ่ำยงำนผลิตภัณฑ์
ชีวภำพของโรงงำนปรำชญ์
ผู้เขียนบทควำมนี้มีประสบกำรณ์
มำกว่ำ 30 ปีเกี่ยวกับโรงงำนผลิต
เอธำนอลและน�้ำตำล.

Author - Pradeep Dhotey,
VP – Praj Bioproducts Division
Author has over 30 years’ 
experience in Ethanol & Sugar 
Industry.

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.

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  

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.
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ประเทศเวียดนำม เลง็สร้ำงโอกำสกำรน�ำเข้ำ 
เอทำนอลจำกสหรัฐอเมริกำ โดยลด

อัตรำภำษีน�ำเข้ำเอทำนอลถึงห้ำเปอร์เซ็นต์ 
โดยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำทั้งสองประเทศนี้ 
สำมำรถสร้ำงผลประโยชน์ท่ีดีได้ท้ังสองฝ่ำย 
เพรำะสหรฐัอเมรกิำสำมำรถเพิม่โอกำสส่งออก 
เอทำนอลได้ ซึง่จะเป็นผลดต่ีอธรุกจิกำรเกษตร
ต่ำงๆ รวมถงึเกษตรกรในประเทศเองด้วย ส่วน
ประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต้อย่ำงเวยีดนำม กจ็ะสำมำรถ
เข้ำถงึกำรบรรลเุป้ำหมำยระดับประเทศ ในน�ำ
เช้ือเพลิงเอทำนอลมำผสมในน�้ำมันในอัตรำ
สูงสุดถึง 10 เปอร์เซ็นต์

Ethanol Tariff Reduction Improves Market Access
To Vietnamese Fuel Market

เวียดนามเล็งลดอัตราภาษีน�าเข้าเอทานอล
เพ่ือการเข้าถึงตลาดเชื้อเพลิงภายในประเทศ

เคยส่งคณะผู้เเทนเข้ำร่วมประชุมงำน Ethanol Summit of 
the Asia-Pacific เเละงำน Global Ethanol Summit ซึ่งได้
รับกำรสนับสนุนโดยสมำคมกำรค้ำ Growth Energy เเละ
สมำคมพลังงำนทดแทน

ขณะนี ้นำยกรัฐมนตรเีวยีดนำมได้ลงนำมในพระรำช
กฤษฎกีำที ่27 ในเดอืนพฤษภำคมทีผ่่ำนมำ เพือ่ลดอตัรำภำษี
ตำมหลัก MFN ส�ำหรับกำรน�ำเข้ำสินค้ำกำรเกษตร ซึ่งรวม
ถงึเอทำนอลด้วยเช่นกนั ในขณะทีท่ำงสภำธญัพชืกไ็ด้มกีำร
ลดภำษีในสินค้ำจ�ำพวกสำรอะโรเมติกไฮโดรคำร์บอน เเละ
ปิโตรเคมีที่มีค่ำออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ เเละได้มีกำร
ลดภำษี 15 เปอร์เซ็นต์ ส�ำหรับเอทำนอลเกรดบริสุทธิ์ 100 
เปอร์เซ็นต์ เเละเอทำนอลเกรดบรสุิทธ์ิเกรด 99 เปอร์เซน็ต์ 
ซ่ึงกำรลดภำษีสูงสุดจะน�ำไปใช้กับสินค้ำโภคภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ในช่วงกำรตรวจสอบ โดยจะมีผลบังคับใช้
ในเดือนกรกฎำคมปีนี้

ในช่วงที่ผ่ำนมำ ควำมต้องกำรน�้ำมันเบนซินได้ลดลง

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 

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 

(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.”

ที่มา: U.S. Grains Council (USGC)

“กำรลดอัตรำภำษีเชื้อเพลิงเอทำนอล มีจุดมุ่งหมำย
เพื่อดันศักยภำพกำรค้ำไปยังตลำดเวียดนำม ในปริมำน 
เอทำนอล 170 ล้ำนแกลลอนทียั่งขำดเเคลนอยู่ (ปรมิำน 60.3 
ล้ำนบชุเชลเทยีบเท่ำกบัเอทำนอลจำกข้ำวโพด) ในขณะเดยีว
กม็กีำรสนบัสนนุรำยได้ภำษขีองเวยีดนำมไปด้วย” มำดเูอล 
ซำนเชซ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
สภำธญัพืชแห่งสหรัฐอเมริกำ (U.S. Grains Council) กล่ำว 
“กำรเพิ่มกำรน�ำเข้ำเอทำนอล จะช่วยสนับสนุนเวียดนำม
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยผสมน�้ำมัน E10 ทั่วประเทศ และ
เป็นแรงจูงใจให้อุตสำหกรรมเพิ่มกำรผลิตและจัดจ�ำหน่ำย”

อตุสำหกรรมเอทำนอลเวยีดนำม ในเเง่ของกำรจดัหำ
ผลผลิตในท้องถิ่น ยังไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ทั้งหมดเพื่อให้บรรลุมำตรฐำนกำรผสมเอทำนอลได้ ดังนั้น 
เวียดนำมจึงต้องพึ่งพิงกำรค้ำเหมือนกับประเทศอ่ืนๆเพื่อ
สนองนโยบำยในประเทศ ซึง่ก่อนหน้ำนี ้กำรน�ำเข้ำต้องเสยี
ภำษีถึง 17 เปอร์เซ็นต์ส�ำหรับเอทำนอลเกรดบริสุทธิ์ 100 
เปอร์เซ็นต์ และภำษีอีก 20 เปอร์เซ็นต์ส�ำหรับเอทำนอล
เกรดบริสุทธิ์ 99 เปอร์เซ็นต์

ทัง้นี ้สภำเมลด็พนัธ์ุพชื และส�ำนกังำนทตูเกษตรภำย
ใต้ตัวแทนของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้เข้ำร่วมหำรือกับ
กระทรวงอุตสำหกรรมและกำรค้ำ เเละกระทรวงกำรคลังของ
เวียดนำมในประเด็นกำรลดอัตรำภำษี ตำมหลักกำรปฏิบัติ
ต่อสนิค้ำจำกประเทศสมำชกิอย่ำงเท่ำเทยีมกนั (MFN) เพือ่
เข้ำถงึกำรค้ำในอตัรำภำษท่ีีต�ำ่ทีส่ดุเท่ำทีจ่ะเป็นไปได้ ซึง่สภำ
ธัญพืชสหรัฐอเมริกำ ได้มีกำรร่วมงำนกับรัฐบำลเวียดนำม
เกี่ยวอุตสำหกรรมเอทำนอลมำหลำยปีเเล้ว ท�ำให้เห็นว่ำ 
เวยีดนำมได้มนีโยบำยน�ำ้มนั E5 มำตัง้เเต่ พ.ศ. 2561 เเละ

ถึง 30% ระหว่ำงกำรล็อคดำวน์ประเทศ 
แต่คำดว่ำกำรบริโภคจะกลับสู่ระดับปกติ 
หลังจำกกำรเปิดประเทศท้ังในเวียดนำม
เเละประเทศอื่นๆ ส่วนในระยะยำว คำด
ว่ำกำรบรโิภคน�ำ้มนัเบนซนิจะเพิม่ขึน้เกอืบ 
15 เปอร์เซน็ต์ในอกีห้ำปีข้ำงหน้ำ ในระดบั
ที ่2.38 พนัล้ำนแกลลอน ภำยในปี 2566

ซำนเชซ กล่ำวว่ำ “ทำงสภำเมล็ด
พนัธุพ์ชืแห่งสหรัฐฯ จะยงัคงท�ำงำนอย่ำง
ใกล้ชดิกบักระทรวงอตุสำหกรรมและกำร
ค้ำร่วมกับหน่วยงำน เเละพันธมิตรต่ำงๆ 
ในอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนำ
แผนงำนระดบัชำตนิีใ้ห้ประสบควำมส�ำเรจ็
อย่ำงยั่งยืน เพื่อน�ำน�้ำมัน E10 ไปใช้ทั่ว
ประเทศ เเละยังคงมุ่งม่ันที่จะสนับสนุน
กำรเติบโต และดันมั่นคงในตลำดเอทำ
นอลของเวยีดนำม ผ่ำนกำรลดอตัรำภำษี

ตำมหลกั MFN เพือ่เข้ำถึงตลำดในเวียดนำม และตลำดอ่ืนๆ
ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
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มหำวทิยำลยัเทคโนโลยสีรุนำร ี(มทส.)ดนั
โรงงำนต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่แห่งแรก

ในภำคอีสำน ตอบโจทย์กำรเติบโตกลุ่มธุรกิจ 
SMELs และ Startup มุง่ขบัเคลือ่นประเทศไทย
สูก่ำรเป็นศนูย์กลำงอตุสำหกรรมชวีภำพ ด้ำน
พลังงำนชีวภำพ เคมีชีวภำพ และพลำสติก
ชีวภำพ เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ 
(Bioeconomy) ดนักำรวจิยัและพฒันำทำงด้ำน
อุตสำหกรรมชีวภำพจำกมันส�ำปะหลัง อ้อย 
และพืชเศรษฐกิจอื่น พร้อมด�ำเนินกำรผลิต 
เอทำนอลเพือ่รบัมอืสถำนกำรณ์วกิฤต ิCOVID-19  
ในเฟสแรก คำดสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ 
ที่ผ่ำนกำรเข้ำรับบริกำรมูลค่ำกว่ำ 50 ล้ำน
บำท ใน 3-5 ปี 

Suranaree 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.

First Biorefinery Pilot Plant Launched in Northeastern 
Thailand to Mobilize National Bio Hub

เปิดตัวโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่แห่งแรก ในภาคอีสาน 
มุ่งขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ

รศ.อภิชำติ บุญทำวัน กล่ำวถึงกำรให้บริกำรของ
โรงงำนต้นแบบฯ ว่ำ โรงงำนดังกล่ำว ได้ออกแบบเป็น
ลักษณะ R&D Pilot Plant โดยรับให้ค�ำปรึกษำ ออกแบบ 
และทดลองกระบวนกำรผลติทำงชวีภำพ เพือ่ให้เหน็ลกัษณะ
ผลติภณัฑ์และกระบวนกำรผลิตในระดบัโรงงำนต้นแบบ โดย
มีทีมงำนนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยกว่ำ 10 คน คอยให้บริกำร 
โดยกระบวนกำรในโรงงำนต้นแบบที่สำมำรถให้บริกำรภำค
เอกชนได้ ประกอบด้วย กระบวนกำรผลิตน�้ำตำลจำกชีว
มวลชนิดต่ำงๆ กระบวนกำรหมกั กำรกรองสำรละลำยด้วย
เยื่อแผ่นบำง กำรดูดซับ กระบวนกำรระเหยด้วยฟิล์มบำง 
กำรกลั่นล�ำดับส่วนแบบต่อเนื่อง กำรกลั่นล�ำดับส่วนแบบ
มีปฏิกิริยำ กำรตกผลึก กำรกลั่นด้วยระยะทำงสั้น กำรท�ำ
แห้งแบบพ่นฝอย กำรอบแห้งแบบถำด ระบบดูดซับแบบ
สลับควำมดันส�ำหรับกำรแยกคำร์บอนไดออกไซด์จำกไบโอ
แก๊ส กำรแยกไนโตรเจนออกจำกอำกำศเพื่อผลิตออกซิเจน 
หรอื กำรแยกน�ำ้ออกจำกเอทำนอลเพือ่กำรผลติเชือ้เพลงิเอ
ทำนอล เป็นต้น

คำดว่ำในระยะเวลำ 3-5 ปี หลังจำกเปิดให้บริกำร 

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.

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 

มทส. เปิดตวัโรงงำนต้นแบบไบโอรไีฟเนอรี ่หรอื SUT 
Biorefinery Pilot Plant แห่งแรกในภำคอีสำน ภำยใต้กำร
ด�ำเนนิงำนของเทคโนธำน ีและสำขำเทคโนโลยชีวีภำพ ส�ำนกั
วิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร พร้อมตอบโจทย์ขยำยฐำนกำร
เติบโตกลุม่ธรุกจิ SMELs และ Startup โดยกำรส่งเสริมและ
สนบัสนนุกำรวจิยัและพฒันำทำงด้ำนอุตสำหกรรมชีวภำพจำก
มนัส�ำปะหลงั อ้อย และพชืเศรษฐกจิอืน่ เพือ่ร่วมขับเคลือ่น
ประเทศไทยสู่กำรเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมชีวภำพ ด้ำน
พลงังำนชวีภำพ เคมชีวีภำพ และพลำสตกิชวีภำพ เพือ่กำร
พฒันำเศรษฐกจิฐำนชวีภำพ (Bioeconomy) ภำคตะวนัออก
เฉียงเหนือ เดินเครื่องจักรเฟสแรกเร่งผลิตเอทำนอลพร้อม
ผนึกก�ำลังศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มทส. 
ผลติแอลกอฮอล์เจล 75% ตำมมำตรฐำนคณุภำพบรกิำรสู่
สังคม และใช้ในกิจกำรของมหำวิทยำลัย เพ่ือป้องกันกำร
ระบำดของไวรัสโควิด-19 พร้อมเผยแพร่ควำมรู้สู่สังคมจัด
อบรมกำรท�ำแอลกอฮอล์เจลแก่หน่วยงำนต่ำงๆ

รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยสีรุนำร ีเปิดเผยว่ำ โรงงำนต้นแบบไบโอรไีฟเนอรี่
ดงักล่ำว ได้รบักำรสนบัสนนุจำกงบบูรณำกำรภำคตะวันออก
เฉยีงเหนอืจำกส�ำนกังบประมำณ ภำยใต้แผนงำนบรูณำกำร
ตำมยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก�ำลังคน ในกำรสร้ำง
โรงงำนต้นแบบแห่งแรกของภำคอีสำน เพื่อกำรสนับสนุน 
ส่งเสรมิ และขยำยฐำนกำรเตบิโตของผูป้ระกอบกำรเอสเอม็ 
อีแอล (SMELs) และ สตำร์ทอัพ (Startup) ด้ำนพลังงำน
ชีวภำพและเคมีจำกมันส�ำปะหลัง อ้อย และพืชเศรษฐกิจ
อื่น ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของกำรท�ำธุรกิจได้ทดลองใช้บริกำร
วิจัย พัฒนำ และสร้ำงแพลตฟอร์มให้เกิดกำรสร้ำงและ
พัฒนำผู้ประกอบกำรให้ผลิตและจ�ำหน่ำยอุตสำหกรรม
ชีวภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำน
ชวีภำพ (Bioeconomy) ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ผ่ำนกำร
ด�ำเนนิงำนของส�ำนกังำนอุทยำนวทิยำศำสตร์และนวตักรรม  
เทคโนธำน ีและสำขำเทคโนโลยชีีวภำพ ส�ำนกัวิชำเทคโนโลยี
กำรเกษตร 

โรงงำนต้นแบบแห่งน้ีจะสำมำรถสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมแก่ผลติภัณฑ์
ที่ผ่ำนกำรเข้ำรับบริกำรมูลค่ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท โดยสร้ำง
โอกำสในกำรเข้ำถึงเครื่องมือในกระบวนกำรด้ำนพลังงำน
ชวีภำพและเคมชีวีภำพทีท่นัสมยัแก่ผูป้ระกอบกำรได้จ�ำนวน
กว่ำ 10 รำย และเกดิกำรจ้ำงงำนในกลุม่อตุสำหกรรมพลงังำน
ชวีภำพและเคมชีวีภำพ มำกถงึ 100 อตัรำ พร้อมยกระดับผู้
ประกอบกำรด้ำนพลงังำนชวีภำพและเคมชีวีภำพทัว่ประเทศ
ให้สำมำรถสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตและจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ด้ำนพลังงำนชีวภำพและเคมีชีวภำพที่มีมูลค่ำสูง
ให้สำมำรถแข่งขันในตลำดโลกได้.

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 
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China to Participate The World-Class Bioenergy  
Technology Programme

จีนโชว์ศักยภาพพลังงานชีวภาพเข้าร่วม  
แผนเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพระดับโลก

จำกข้อมลูของ IEA ชีใ้ห้เห็นว่ำในปี 2562 ประเทศจีนม ี
กำรใช้พลงังำนชีวภำพเพิม่มำกเกนิกว่ำครึง่หนึง่ในภำคพลังงำน
ไฟฟ้ำ (4.7 กกิำวตัต์) และยงัเป็นผูผ้ลติเชือ้เพลงิเอทำนอล 
รำยใหญ่อนัดบัสำมของโลก เพรำะในปี 2561 พลงังำนควำม
ร้อนและไฟฟ้ำจำกชีวมวลท�ำให้เกิดงำนเพิ่มขึ้นประมำณ 
186,000 งำนโดย 145,000 งำนนั้นมำจำกก๊ำซชีวภำพ

โดยแรกเร่ิม องค์กรพลังงำนหมุนเวียนแห่งชำติของ
จีนวำงแผนจะร่วมงำนเกี่ยวกับพลังงำนชีวภำพของ EIA 
จ�ำนวนสองแผน นัน่คอื “พลงังำนจำกก๊ำซชวีภำพ” (แผนที่ 
37) และ “ผลกระทบของสภำพอำกำศและควำมยั่งยืนของ
พลงังำนชวีภำพภำยใต้เศรษฐกจิชวีภำพในวงกว้ำง” (แผนที่ 
45) ดร. เปำโล แฟรงเคิล หัวหน้ำฝ่ำยพลังงำนหมุนเวียน
และองค์กรพลงังำนนำนำชำต ิแสดงควำมยินดกีบัแผนด้ำน
พลังงำนชีวภำพขององค์กร EIA ที่ท�ำให้เกิดควำมพยำยำม
ผลกัดนัจนประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรเสรมิสร้ำงควำมร่วมมอื 
ด้ำนเทคโนโลยีกับประเทศจีน

จมิ สปำเอธ ประธำนด้ำนพลงังำนชวีภำพขององค์กร 
EIA กล่ำวว่ำ “เรำรูส้กึยนิดต้ีอนรบัจนีเป็นสมำชกิอย่ำงเป็น
ทำงกำรของเรำและหวงัว่ำจนีจะให้ควำมสนับสนุนอย่ำงเป็น
รูปธรรม” ทั้งนี้เพรำะประเทศจีนเป็นประเทศที่มี “โอกำส
กำรเติบโตสูง” ในด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำชีวภำพ ก๊ำซชีวภำพ 
ผลิตภัณฑ์ชีวภำพและเชื้อเพลิงชีวภำพ 

กำรเป็นสมำชกิอย่ำงเป็นทำงกำรดงักล่ำวของจนีถือเป็น 
“สิ่งส�ำคัญ” ของกำรพัฒนำพลังงำนชีวภำพของประเทศนี้ 
จำกข้อมูลของดร. เหริน ดองหมิง ผู้อ�ำนวยกำรขององค์กร
พลังงำนหมุนเวียนแห่งชำติของจีน กล่ำวว่ำ อุตสำหกรรม
พลังงำนชวีภำพของประเทศถอืเป็น “ควำมสมัพนัธ์ทีด่เีย่ียม” 
กับหน่วยงำนพลงังำนชวีภำพระดับโลก เขำกล่ำวว่ำ “ในด้ำน
แผนเทคโนโลยพีลังงำนชีวภำพ จนีสำมำรถเรยีนรูจ้ำกรูปแบบ
และแนวคิดที่ก้ำวหน้ำและยังสำมำรถแบ่งปันประสบกำรณ์
ของตนเองร่วมกับพันธมิตรระดับนำนำชำติเพื่อบรรลุผล
ประโยชน์ร่วมกนั และกำรพฒันำระหว่ำงประเทศสมำชกิ รวม
ทัง้ยงัมโีอกำสส่งเสรมิกระบวนกำรเปล่ียนแปลงไปใช้พลงังำน 
สีเขียว และพลังงำนที่ใช้คำร์บอนต�่ำของโลกอีกด้วย”

โจว เคจุน ที่ปรึกษำระดับอำวุโสด้ำนพลังงำนชีวภำพ
ขององค์กรพลังงำนหมุนเวียนแห่งชำติของจีนเสริมว่ำ 
“พลังงำนชีวภำพเป็นมุมมองที่ส�ำคัญของกำรสร้ำงประเทศ
จีนที่ก้ำวหน้ำ เพรำะจีนพัฒนำทรัพยำกรชีวมวลอย่ำงเป็น
อย่ำงดีและมีกำรออกนโยบำยส�ำคัญๆเกี่ยวกับก๊ำซชีวภำพ 
พลังงำนชีวภำพ และพลังงำนควำมร้อนชีวภำพในช่วงสอง
ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลำประวัติศำสตร์ส�ำหรับวงกำร
พลังงำนชีวภำพของจีน”

“ผมคดิว่ำนีค่อืช่วงเวลำทีเ่หมำะสมในกำรเข้ำร่วมเป็น
สมำชิกโปรแกรมดังกล่ำวขององค์กร EIA ซึ่งเป็นกำรสร้ำง

ประเทศจีนเข้ำร่วมโปรแกรมเทคโนโลยี
ด้ำนพลังงำนชีวภำพขององค์กรพลังงำน

ระหว่ำงประเทศ (IEA) เพือ่ “น�ำพำสูย่คุใหม่” 
ของกำรพัฒนำพลังงำนชีวภำพ อีกทั้งองค์กร 
EIA ยังมีควำมยินดีจะประกำศว่ำประเทศจีน
ได้เข้ำร่วมโปรแกรมนี้อย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว 
ท�ำให้มีประเทศท่ีเข้ำร่วมทั้งหมดในขณะนี้
ถึง 26 ประเทศ โดยประเทศจีนมีทรัพยำกร 
ชีวมวลสูงซึง่อำจจะท�ำให้เกิดกำรผลติพลงังำน
ชีวภำพยัง่ยนืในอนำคต อกีทัง้จนีเองยงัมคีวำม
ก้ำวหน้ำในด้ำนนีโ้ดยกระจำยพลงังำนชวีภำพ
ไปในทุกภำคส่วน ท�ำให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำ
ด้ำนพลังงำนชีวมวลมำกข้ึนและเพิ่มกำรผลิต
เชื้อเพลิงชีวภำพสูงขึ้นตำมไปด้วย

China 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, biomass- 
derived 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.”

ควำมร่วมมือระดับนำนำชำติและโอกำสด้ำนนวัตกรรมใน 
วงกว้ำงส�ำหรบัสถำบันพลงังำนชวีภำพของจนี รวมทัง้มีกำร 
พัฒนำและใช้แหล่งทรัพยำกรชีวมวลให้มีประสิทธิภำพ  
เสริมสร้ำงศักยภำพของกำรวิจัยและพัฒนำทำงเทคโนโลยี
ชีวภำพ ท�ำให้นโยบำยด้ำนพลังงำนชีวภำพเกิดประโยชน ์
เต็มเม็ดเต็มหน่วย ถือกำรน�ำพำสู่ยุคใหม่ของกำรพัฒนำ
พลังงำนชีวภำพในประเทศจีนอย่ำงแท้จริง”

ประเทศจีนมีทรัพยำกรชีวมวลที่โดดเด่น กำรสร้ำง
พลังงำนชีวภำพที่ย่ังยืนจะน�ำไปสู่กำรมีอำกำศที่สะอำดขึ้น 
เสรมิสร้ำงควำมปลอดภยัทำงพลงังำน มกีำรจดักำรของเสยี
และบรรลคุวำมต้องกำรด้ำนพลงังำนทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ประเทศจนี
มคีวำมก้ำวหน้ำในเรือ่งดงักล่ำวแล้วเพรำะมีกำรน�ำพลงังำน
ชวีภำพไปใช้ในกำรผลติไฟฟ้ำท�ำให้เกดิกำรแก้ไขปัญหำชวีมวล 
และกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพสูงขึ้น ดังนั้น กำรเป็นสมำชิก
ในโปรแกรมเทคโนโลยีด้ำนพลังงำนชีวภำพขององค์กร EIA 
จะท�ำให้เกิดกำรผลกัดนัและเร่งให้จีนพฒันำพลงังำนชีวภำพ
อย่ำงยั่งยืน และเป็นผู้น�ำกำรตลำดที่มีควำมเช่ียวชำญร่วม
กับผู้น�ำด้ำนเทคโนโลยีพลังงำนชีวภำพอื่นๆ 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 

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.”

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.

A Greenlane Biogas plant at CAU’s National RNG Demonstration 

Park in Zhuozhou.
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Australia Developed Two New Sugarcane Varieties
Available for Domestic Regions

สถำบนัวจิยัน�ำ้ตำลของออสเตรเลยี (Sugar 
Research Australia) ได้พฒันำพนัธุอ้์อย

ใหม่สองสำยพนัธุส์�ำหรับเกษตรกรผู้ปลกูอ้อย
และโรงงำนน�้ำตำล ได้แก่ สำยพันธุ์ SRA28 
(เอสอำร์เอ28) ซึง่จะท�ำกำรเพำะปลกูในภมูภิำค 
ฟำร์นอร์ธ (Far North)และเฮอร์เบร์ิต (Herbert)  
และสำยพนัธ์ุ SRA29 (เอสอำร์เอ29) ส�ำหรบั
เพำะปลูกในภูมิภำคทำงใต้ของประเทศ

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.

ออสเตรเลียพัฒนาอ้อย สองสายพันธุ์ใหม่
ส�าหรับเพาะปลูกในประเทศ

Sugar 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. 

โดยสำยพนัธ์ุใหม่ทีเ่รยีกว่ำ SRA28 ได้รบักำรอนมุตัโิดย
คณะกรรมกำรของผู้ปลูกอ้อยและโรงงำนผลติน�ำ้ตำลในพ้ืนท่ี
เพำะปลูกทั้งสองแห่งดังกล่ำว และเป็นไปตำมกระบวนกำร
พฒันำและทดลองเป็นอย่ำงด ีซึง่จะมวีำงจ�ำหน่ำยส�ำหรบักำร
เพำะปลกูใน ฟำร์นอร์ธ ควีนส์แลน (Far North Queensland)
ในปีนี้ และที่เฮอร์เบิร์ต (Herbert) ในปีหน้ำ

“ในกำรทดลองของเรำ พนัธุ ์SRA28 สำมำรถแตกหน่อได้ดี 
แต่กม็ปัีจจัยบำงอย่ำงเกีย่วเนือ่งกบักำรเจรญิเตบิโตของอ้อยใน 
กำรทดลอง เพรำะมีกำรปรับแต่งคณุภำพน�ำ้ด้วยควำมร้อนใน
กำรทดลองสองสำมครัง้” ดร. แอทคนิกล่ำวว่ำ “กำรเจรญิเติบโต 
ระยะแรกนั้นจะช้ำกว่ำพันธุ์เชิงพำณิชย์ส่วนใหญ่ แต่อ้อย 
มกีำรแตกกอเป็นพุม่ได้ด ีท�ำให้เกษตรกรสำมำรถควบคมุวชัพืชได้  
นอกจำกนีย้งัมลี�ำต้นตัง้ตรงและสงู ซึง่เป็นผลดต่ีอกำรเกบ็เกีย่ว

“สำยพันธุนี์มี้แนวโน้มทีจ่ะไม่ออกดอกมำกนัก แต่กเ็ป็น 
ลกัษณะท่ีดอีย่ำงหนึง่ส�ำหรับอตุสำหกรรม เพรำะมีควำมต้ำนทำน 
ต่อโรคส�ำคญัๆ เช่น โรครำกเน่ำโคนเน่ำ (Pachymetra) โรคใบวง 
สนี�ำ้ตำล (Leaf Scald Disease) และทนต่อเขม่ำด�ำได้ปำนกลำง  
โดยสำยพันธุ์นี้ได้รับกำรทดสอบในฟำร์มเชิงพำณิชย์หลำย
แห่งทั่วเฮอร์เบิร์ตและฟำร์นอร์ธแล้ว” จอห์น เฟอรำนโด ผู้ 
ปลูกในชำนเมือง มลัเกรฟ (Mulgrave) ได้ท�ำกำรประเมินกำร
ทดลองข้ันสดุท้ำยของสถำบนัวจิยัน�ำ้ตำลของออสเตรเลยีใน
พืน้ท่ีของเขำ และเป็นผูใ้ห้ควำมร่วมมอืกบัสถำบนัวจิยัแห่งนี้
ในออสเตรเลยีของหลำยๆกำรทดลอง ท่ีมีมำนำนกว่ำ 35 ปี

“อ้อยสำยพนัธุ ์SRA28 นีอ้ยูใ่นช่วงปลำยของกระบวนกำร
ประเมนิผล และทกุอย่ำงกเ็ป็นไปได้ด้วยด”ี นำยเฟอรำนโด 
กล่ำว “เรำมปัีญหำในระหว่ำงฤดกูำลปลกูอ้อย จงึเริม่ต้นช้ำ
ในตอนแรก แต่ตอนนี้ดินส�ำหรับปลูกอ้อยมีควำมชื้นขึ้นมำ
บ้ำง ซึง่กเ็ป็นผลลพัธ์ทีด่กีบัต้นอ้อย” เขำกล่ำวว่ำกำรทดลอง
ในฟำร์มเหล่ำนี้มีประโยชน์ในกำรรวบรวมข้อมูลส�ำหรับ
เกษตรกรและโรงงำนผลติน�ำ้ตำลในสภำพทีห่ลำกหลำย และ
ได้แสดงควำมยินดีกับทีมงำนปรับปรุงพันธุ์พืชท้องถิ่นของ
สถำบันวิจัยน�้ำตำลของออสเตรเลียส�ำหรับกำรท�ำงำนอย่ำง
ละเอียดในกำรด�ำเนินกำรทดลองและรวบรวมข้อมูล 

ส่วนสำยพนัธุ์ใหม่ทีเ่รียกว่ำ SRA29 ได้รับกำรอนมุตัิ
โดยคณะกรรมกำรของผูป้ลกูอ้อยและโรงงำนผลติน�ำ้ตำลใน

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.

ภำคใต้ และเป็นไปตำมกระบวนกำรพัฒนำและทดลองอย่ำง
มศีกัยภำพโดยสถำบนัวจิยัน�ำ้ตำลของออสเตรเลยี นำยรอย 
พำร์ฟิท ผู้เพำะพันธุ์พืชภำคใต้กล่ำวว่ำ ในกำรทดลองของ
อ้อยพันธุ์ SRA29 ให้ผลผลิตจ�ำนวนตันที่ดีหลำยเฮกเตอร์ 
โดยมปีรมิำณน�ำ้ตำลเท่ำกบัพนัธุห์ลกัทีม่อียูใ่นภมูภิำค

สำยพนัธุน์ีไ้ด้รบักำรทดสอบในฟำร์มหลำยแห่งทัว่พ้ืนที่
ภำคใต้ เช่นเกษตรกรในเมืองแมรี่โบโร่ นำยไบรซ์ โครเนำ 
ได้เห็นกำรทดลองสำยพันธุ์ที่ปลูกบนที่ดินให้เช่ำของบริษัท 
MSF Sugar และเขำกล่ำวว่ำพันธุ์ SRA29 เป็นลักษณะที่
ดีของสำยพันธุ์ทำงเลือกใหม่ส�ำหรับพื้นที่ภำคใต้

“ในกำรทดลองนั้น มีสภำพฤดูกำลและชนิดของดิน
ที่ย�่ำแย่ แต่ก็กลับกลำยไปในทำงที่ดีด้วยลักษณะตออ้อย
ที่แข็งแรง ดังนั้นสำยพันธุ์นี้แสดงให้เห็นว่ำมีควำมทนทำน
ต่อสภำวะกำรปลูกที่ย�่ำแย่ได้ดี” นำยโครเนำกล่ำว โดยจะ
มีกำรจ�ำหน่ำยสำยพันธุ์นี้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อท�ำกำร

“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 

เพำะปลูกในปีหน้ำ นำยพำร์ฟิทยังขอบคุณเกษตรกรที่ร่วม
มือกับสถำบนัวิจัยน�้ำตำลของออสเตรเลีย สมำชกิของคณะ
กรรมกำรพนัธุพ์ชืระดบัภมูภิำค และองค์กรบรกิำรกำรผลติ
ท้องถิ่น ในกำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องตำมโครงกำร
ปรับปรุงพันธุ์พืชท้องถิ่น

อ้อยสำยพันธุ์ SRA28 จะวำงจ�ำหน่ำยให้กับผู้ปลูก
เพือ่ใช้เพำะปลูกในภูมภิำคฟำร์ นอร์ธในปีน้ี และในภูมภิำค
เฮอร์เบิร์ตในปี 2021 ดร.แอทคินขอบคุณเกษตรกรผู้ร่วม
มือกับสถำบนัวิจัยน�้ำตำลของออสเตรเลีย สมำชกิของคณะ
กรรมกำรพนัธุพื์ชระดับภูมิภำค และองค์กรบรกิำรกำรผลิตใน
ท้องถิน่ส�ำหรบัควำมร่วมมอือย่ำงต่อเนือ่งกบัโครงกำรในกำร
ปรบัปรงุพนัธ์ุท้องถิน่  ส�ำหรบัข้อมลูเพิม่เติมเกีย่วกบั SRA28 
SRA29 และพันธุ์อ้อยอื่นๆส�ำหรับภูมิภำคเฮอร์เบิร์ต ฟำร์
นอร์ธ และพื้นที่ภำคใต้จะมีอยู่ในคู่มือพันธุ์พืช SRA ฉบับ 
2020/21 ซึ่งจะแจกจ่ำยให้กับเกษตรกรและโรงงำนน�้ำตำล
ของภูมิภำคดังกล่ำวในปลำยปีนี้.

นาย Bryce Cronau เกษตรกรชาวไร่อ้อยในภูมิภาค  Wide Bay

รัฐควีนส์แลนด์ กับต้นอ้อย สายพันธุ์ ใหม่ SRA29
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German Start-Up Develops Allulose Sugar with Solar Panels

บริษทัสตำร์ทอัพสัญชำตเิยอรมน ีซำวำนน่ำ 
อนิกรเีดียนท์ส (SAVANNA Ingredients  

GmbH) พัฒนำกำรผลิตน�้ำตำลแอลลูโลส  
(Allulose Sugar) น�ำ้ตำลแท้ทีป่รำศจำกแคลอร่ี 
โดยใช้พลังงำนจำกดวงอำทิตย์ โดยได้ติดตั้ง
แผงโซลำร์เซลล์บนหลงัคำของอำคำรฝ่ำยผลติ
และคลังสินค้ำบนพื้นที่ของบริษัท SAVANNA 
เอง ทีเ่อลสดอร์ฟ (Elsdorf) โดยมโีครงกำรที่
ชือ่ว่ำ “ซำวำนน่ำ โซลำร์ วัน (Savanna Solar  
One)” หลงัจำกโครงกำรนีเ้กดิขึน้ไม่ถึงหนึง่เดอืน 
บริษทักไ็ด้รบักำรรบัยอมจำกในสหรฐัอเมรกิำ ว่ำ
เป็นน�ำ้ตำลแอลลูโลสมส่ีวนประกอบทีส่ำมำรถใช้
เติมลงไปในอำหำรได้อย่ำงปลอดภยั (Generally 
Recognized As Safe : GRAS)

สตาร์ทอัพเยอรมนีพัฒนาน�้าตาลด้วย 
พลังงานแสงอาทิตย์

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 

พัฒนำเข้ำถึงโครงสร้ำงโมเลกุล
ของในเเคลอร่ี จนท�ำให้น�้ำตำล 
เเอลลูโลสไม่สำมำรถย่อยเป็น 
เเคลอร่ีได้ในร่ำงกำยของเรำ 
ซึ่งเป็นเเหล่งของพลังงำนใน
กระบวนกำรเมแทบอลซิมึ” ดร. 
Koch กล่ำว

ซึ่งร่ำงกำยที่ไม่ได้ใช้พลัง
งำนเเคลอรีจ่ำกน�ำ้ตำลเเอลลโูลส
จะถูกขับออกมำ ซึ่งส่วนผสม
น้ีได้บันทึกอย่ำงเป็นทำงกำร 
เเล้วว่ำมีปริมำณแคลอรี่เเค่ 0.2  
กิโลแคลอรี ซึ่งกำรศึกษำยัง 
แสดงดัชนีระดับน�้ำตำลในเลือด
ต�ำ่มำก และมกีำรตอบสนองทีด่ี
ต่อฮอร์โมนอนิซลูนิ ท�ำให้เหมำะ
ส�ำหรับผู้ที่เป็นโรคเบำหวำน

ผลวจิยัสำรคำร์โบไฮเดรต

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 spe-
cific 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 con-
tribution to balanced and healthy nutrition. 

Acknowledging the differences in metab-
olism 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.

ถึงแม้ว่ำน�้ำตำลแอลลูโลสยังไม่ได้รับกำรอนุมัติให้ใช้
ในยุโรปเป็นส่วนผสมในอำหำร แต่ในตลำดสหรัฐอเมริกำ
ก็ได้มีกำรใช้เป็นส่วนผสมอยู่แล้ว ท�ำให้บริษัทมั่นใจกับกำร
เติบโตในอนำคต “เรำได้เห็นกำรตอบรับเชิงบวกอย่ำงมำก
จำกสื่อระดับชำติและระดับนำนำชำติ เก่ียวกับกำรผลิต 
น�้ำตำลแอลลูโลส ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ำผู้คนจ�ำนวนมำกมีควำม
ต้องกำรน�ำ้ตำลแท้ๆทีไ่ม่มแีคลอรี”่ Dr. Timo Koch กรรมกำร
ผู้จัดกำรของซำวำนน่ำ อินกรีเดียนท์ส กล่ำวกับสื่อช้ันน�ำ 
FoodIngredientsFirst

เนื่องจำกมีกำรเล็งเห็นว่ำ สำมำรถใช้ประโยชน์จำก
พลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อน�ำมำเข้ำกระบวนกำรผลิตน�้ำตำล
แอลลูโลสได้ โดยมีกำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์สองครั้ง ครั้ง
แรกจะใช้ในกระบวนกำรผลติในเอลสดอร์ฟ และอกีครัง้ในไร่
เพำะปลูกน�้ำตำลหัวบีทพันธุ์ไรน์ “น�้ำตำลจำกหัวบีทเป็นพืช
ชนดิหนึง่ทีม่คีวำมสำมำรถในกำรกกัเกบ็คำร์บอนไดออกไซด์
ได้ดีที่สุด อีกทั้งยังช่วยรักษำสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สิ่งส�ำคัญ
ส�ำหรับเรำคือกำรสำมำรถผลิตน�้ำตำลไร้แคลอรี่ของเรำได้
อย่ำงยัง่ยนื โดยใช้ไฟฟ้ำจำกแหล่งพลงังำนหมนุเวยีนด้วยกำร
พ่ึงพำพลงัแสงอำทติย์อย่ำงเตม็ที”่ Dr. Koch กล่ำวเพ่ิม

“พลังงำนจำกเเสงอำทิตย์ ท�ำให้เรำสำมำรถสร้ำง
พลังงำนหลักเพื่อผลิตน�้ำตำลเเอลลูโลสเเละเซลโลไบโอส 
ได้ โดยระบบจะมกีำรเช่ือมต่อระบบเครอืข่ำยกรดิไฟฟ้ำเพือ่
ป้อนพลงังำนเป็นไฟฟ้ำ” Stephan Mohr หวัหน้ำฝ่ำยพัฒนำ
กระบวนกำรผลิต กล่ำว

บริษัท ซำวำนน่ำ อินกรีเดียนท์ส ได้พัฒนำสำร
อำหำรคำร์โบไฮเดรต ให้เป็นน�้ำตำลที่มีคุณสมบัติใหม่ นั่น
คอื น�ำ้ตำลเเอลลูโลส “เรำได้ผลติน�ำ้ตำลจำกหวับทีด้วยกำร 

Savanna 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 

ของ บริษัท ซำวำนน่ำ อินกรีเดียนท์ส ได้รับกำรสนับสนุน
จำกทนุสำธำรณะ ซึง่เป้ำหมำยหลกัคอืโครงกำรวิจยัและกำร
พัฒนำในปัจจุบัน (โครงกำรคำร์โบไฮเดรตอัฉริยะหรือเอส
เอ็มเออำร์บีเอส SMARBS-Smart Carbohydrates) รวมถึง 
กำรพฒันำและกำรทดสอบน�ำ้ตำลแคลอรีต่�ำ่ และเป็นมิตรต่อ
สขุภำพทีใ่ช้ในสูตรอำหำร ซึง่จะมส่ีวนช่วยในเรือ่งโภชนำกำร
ที่สมดุลและดีต่อสุขภำพ

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำแห่งสหรัฐอเมรกิำ 
ได้รบัทรำบควำมแตกต่ำงของคณุสมบตัใินอัตรำกำรเผำผลำญ
ของน�ำ้ตำลแอลลโูลสเมือ่เทยีบกบัน�ำ้ตำลอืน่ๆ และได้เร่ิมออก
ฉบบัร่ำงของน�ำ้ตำลแอลลโูลส เพ่ือระบบุนฉลำกว่ำมค่ีำแคลอรี่
เเค่ 0.4 ต่อกรมั นอกจำกนีบ้นฉลำกข้อมูลโภชนำกำร น�ำ้ตำล 
แอลลูโลสจะนับรวมอยู่ใน “ค่ำคำร์โบไฮเดรตโดยรวม” เเต่
จะไม่อยู่ในหมวด “น�้ำตำล” อีกต่อไป.

Generally Recognized As Safe (GRAS) 
status for allulose in the US for its 
allulose ingredient.
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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.

#StrongerTogether
www.caseih.com
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