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It’s a commitment to innovation that has spanned generations. A deep understanding of the sugarcane 
industry and a belief that we can always get better, more efficient. With each development we boost 
productivity and improve the lives of sugarcane farmers throughout the world. But we don’t stop there.  
We support our customers with parts and service support, training and know-how, and expert dealers who 
care about your business. We stand beside you today, just as we have since the first Austoft® sugarcane 
harvester was released 75 years ago.

BOOSTING SUGAR PRODUCTIVITY 
FOR 75 YEARS.
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Editor’s  Message

Dear Readers, 
In this edition, we are excited to be an official media partner in the Sugarex  
Thailand 2019 in Khon Kaen on 12 - 13 September 2019, as the first event in Khon 
Kaen province that has the event related to the sugar industry. There will be  
entrepreneurs involved in the sugar and ethanol industry. Including international 
conference update about new knowledge and technology in the Sugar industry 
and ethanol industry. Meet us there at the Sugarex Thailand 2019.

We are honoured as the exclusive interview with Atthasit Buntham, Suphan Buri 
Field Crop Research Center, Research Institute on Field Crops and Renewable  
Energy Plants, Department of Agriculture. Flip on to Cover Story section to read 
more about how to the survival of Sugarcane farm owners from a low price of 
world sugar.

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

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

Cheerios!

Follow us on
Sugar Asia Magazine Sugar Asia Magazine

SugarAsiaMag Sugar TV
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“มิตรผล” บุกธุรกิจเวชส�าอาง เพิ่มมูลค่าอ้อย
สู่ตลาดพาณิชย์
Mitr Phol Launches Cosmeceutical Business Add More 
Commercial Value to Sugarcane

นำยบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธำนกรรมกำร
บริหำร กลุ่มบริษัทมิตรผล เปิดเผยว่ำ “มิตรผลมอง
เหน็ศกัยภำพของอ้อยท่ีเป็นได้มำกกว่ำน�ำ้ตำลเพือ่กำร
บรโิภคและเชือ้เพลงิพลงังำนทดแทน จึงคิดค้นและวจัิย
เพือ่ต่อยอดผลิตภณัฑ์จำกอ้อย จนออกมำเป็นผลติภณัฑ์
ดูแลผิวที่มีส่วนผสมหลักมำจำกน�้ำตำลธรรมชำติ”

“โดยกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อแปรรูปน�้ำตำล 
สู่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกำยในครั้งนี้ เป็นกำรน�ำน�้ำตำล
จำกไร่อ้อยของเกษตรกรที่มีกำรจัดกำรไร่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืนตำมแนวทำงเกษตรสมัยใหม่ 
ควบคูก่บักำรใส่ใจดแูลรกัษำสิง่แวดล้อมในทกุขัน้ตอน 
ทั้งกำรอนุรักษ์น�้ำและดิน ลดกำรใช้สำรเคมี ไปจนถึง
กำรเกบ็เกีย่วด้วยวธิกีำรตดัอ้อยสด  เพ่ือลดกำรปล่อย
มลพิษที่กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จนได้กำร
รับรองมำตรฐำน Bonsucro ซ่ึงเป็นมำตรฐำนระดับ
โลกในกำรผลิตอ้อยและน�้ำตำลอย่ำงยั่งยืน สู่กำรเป็น
วตัถดุบิต้นทำงในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์ทีม่คีณุภำพ 
เพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภค” นำยบรรเทิง กล่ำว

ด้ำนนำงสำวภัทรำภรณ์ กันยะมี ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรต่อยอดผลติภัณฑ์เพ่ือเพิม่มลูค่ำให้กับวตัถดิุบ
ทำงกำรเกษตรและสมนุไพรไทย ซึง่ร่วมกบัมติรผลใน
กำรพัฒนำชุดผลิตภัณฑ์ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ “ได้ใช้องค์
ควำมรูด้้ำนกำรวจิยัเพือ่พฒันำต่อยอดอ้อยและน�ำ้ตำล
ร่วมกบักลุม่มติรผลมำกว่ำ 3 ปี จนเกดิเป็นผลติภณัฑ์
ดแูลผวิกำยคุณภำพเยีย่ม ทีมี่ส่วนประกอบของน�ำ้ตำล
ธรรมชำติคุณภำพสูง อุดมไปด้วย Lactic Acid และ 
AHA กรดผลไม้จำกธรรมชำต ิทีม่คีณุสมบตัช่ิวยผลดั
เซลล์ผิวอย่ำงอ่อนโยน ฟื้นฟูผิวที่แห้งเสียให้กลับมำ 
ชุ่มชื้นและดูกระจ่ำงใสยิ่งขึ้น”

โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวเข้ำสู่ตลำดอย่ำงเป็น
ทำงกำรแล้ว ได้แก่ Sugar Body Lotion, Sugar Body 
Scrub, และ Sugar Hand Cream รวมถึงในอนำคต
มิตรผลยังมีแผนที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ำสู่
ตลำดเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค

มิ
 
ตรผลฯ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วว.) พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่อง

ส�าอางจากน�้าตาลธรรมชาติ ต่อยอดคุณค่าจากอ้อย 
ผลกัดนัสูต่ลาดพาณชิย์ ภายใต้แบรนด์ “ชืน่ใจ บาย 
มติรผล” หวงักระตุน้เศรษฐกิจในประเทศ และสร้าง
ความมัน่คงทางอาชพี เพือ่เพิม่รายได้ให้กบัเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย 

Mr. Buntoeng Vongkusolkit, Vice Chairman 

of the Board Director of Mitr Phol Group, revealed 

that the company had realized sugarcane’s  

potential as it can be more than a raw material 

of sugar for consumption and alternative energy. 

As a result, research has been constantly carried 

out to top more products made of sugarcane 

until skin care products of which natural sugar 

is the main ingredient.

“The present research to transform sugar 

into a skin care product implies effective and 

sustainable use of a raw material produced by 

Thai sugarcane farmers according to modern 

agriculture along with environmentally-friendly 

ways in terms of water and soil preservation, 

T 

he Mitr Phol Group, with cooperation of 

the Ministry of Science and technology 

(MOST), has recently pioneered sugarcane-based 

natural cosmetic products for Thai market under 

the brand name, “Chuen Jai by Mitr Phol (Delight 

by Mitr Phol, in Thai)”. The new products are 

expected to boost local economy of the country 

while strengthening professional stability of Thai 

sugarcane farm owners. 

ซึ่งผลิตภัณฑ์ “ชื่นใจ บำย มิตรผล” นับเป็นอีก
หนึ่งควำมภำคภูมิใจของกลุ่มมิตรผลในกำรต่อยอด
คณุค่ำจำกอ้อยเพือ่สร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กบัอตุสำหกรรม
อ้อยและน�้ำตำล รวมถึงเกษตรกรได้ภำคภูมิใจว่ำอ้อย
ทกุล�ำทีป่ลกูจะได้รบักำรเพ่ิมมลูค่ำจนเกดิเป็นผลติภณัฑ์
คณุภำพดี ทีม่ส่ีวนส�ำคญัในกำรช่วยสร้ำงควำมม่ันคงให้
กับอำชีพเกษตรกรชำวไร่อ้อยให้ยั่งยืนอีกด้วย

chemical substance reduction and harvesting 

sugarcane by hand-cutting. Doing so will help 

solve problems on air pollution that is currently 

affecting local communities and environment so 

effectively that it was certified by the Bonsucro 

standard, the world standard for sustainable 

sugarcane and sugar production,” said Mr. 

Buntoeng.

Ms. Patraporn Kanyamee, the specialist 

who worked with Mitr Phol Group on extending 

products in terms of adding value to agricultural 

raw materials and Thai herbs, added that she had 

adapted research knowledge to improve quality 

of sugar and sugarcane with the company for 3 

years until the new skin care was introduced. The 

product, made by high-quality natural sugar, is 

enriched with lactic acid and AHA or natural fruit 

acid. Both are effective in gently exfoliating skin 

cells and revitalizing dry and damaged skin until 

it becomes moisturized and more radiant.

The products already launched to Thai market 

include Sugar Body Lotion, Sugar Body Scrub 

and Sugar Hand Cream. In the future, Mitr Phol 

Group is planning to develop and introduce more 

new products to serve consumers’ need.

The Chuen Jai by Mitr Phol are products 

of which the company takes pride in terms of 

promoting value of sugarcane while promoting 

sugar and sugarcane industries in Thailand.  

Doing so will make Thai farmers proud to realize 

that every sugarcane they planted is priceless 

and has good quality. This is an important 

factor that strengthen profession of local Thai 

farmers, as well.นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธาน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทมิตรผล

ผลิตภัณฑ์ของมิตรผล 
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ไทยผุด 2 โรงงานน�้าตาลใหม่
สวนกระแสราคาน�้าตาลโลก 
New Sugar Factories Amidst
Worldwide Fluctuating Sugar Price

นำงวรวรรณ ชิตอรุณ เลขำธิกำรส�ำนักงำนอ้อย
และน�้ำตำลทรำย (สอน.) เปิดเผยว่ำ ขณะนี้มีเอกชน 
2 รำยย่ืนขออนุญำตเปิดโรงงำนน�้ำตำลใหม่ 2 แห่ง 
คอื บรษิทั มติรผล จ�ำกดั ผู้ผลติน�ำ้ตำลมติรผล เปิดที่  
จ.อ�ำนำจเจริญ และบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสำหกรรม 
จ�ำกัด ผู้ผลิตน�้ำตำลลิน ต้ังที่ จ.สกลนคร ภำยในปี 
2562 ส่งผลให้ไทยมโีรงงำนน�ำ้ตำลเพ่ิมข้ึนจำก 54 เป็น  
56 โรง

นอกจำกนี้ยังเตรียมออกใบรับรองตั้งโรงงำนให้
กับโครงกำรนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ของบริษัท  
โกลบอลกรนีเคมคิอล จ�ำกดั (มหำชน) หรอื GGC ใน
เครอื ปตท. และบรษิทั เกษตรไทย อนิเตอร์เนชัน่แนล 
ชกูำร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) หรอื KTIS ทีพ่ร้อม
ลงทนุ 7,500 ล้ำนบำท เพือ่ก่อสร้ำงโรงหบีอ้อย ก�ำลงั
กำรผลติ 24,000 ตนั/วนั และสร้ำงโรงผลิตเอทำนอล  
ก�ำลังกำรผลิต 600,000 ลิตร/วัน หรือประมำณ 186 
ล้ำนลติร/ปี และโรงผลติไฟฟ้ำและไอน�ำ้ ก�ำลงักำรผลติ
ติดตั้งไฟฟ้ำ 85 เมกะวัตต์

อย่ำงไรกต็ำม มโีรงงำนทีใ่บอนญุำตก่อสร้ำงโรงงำน 
(รง.4) ก�ำลังจะหมดอำยุ และไม่สำมำรถตั้งโรงงำน
น�ำ้ตำลได้ทนัตำมก�ำหนดเงือ่นไขประกอบกิจกำรภำยใน
ปี 2563 จ�ำนวน 2 โรง ทีน่ครสวรรค์ และพะเยำหรอื
เชียงรำย เนื่องจำกพิจำรณำสถำนกำรณ์ตลำดแล้วยัง
ไม่คุ้มค่ำกำรลงทนุ ซึง่หำกจะตัง้โรงงำนใหม่หลงัจำกนี้
ต้องขออนุญำตใหม่อีกครั้ง

ส่วนกรณีกำรแก้ไขกฎหมำย พ.ร.บ.อ้อยและ
น�้ำตำลทรำย…(ฉบับใหม่) ล่ำช้ำ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรตั้งโรงงำนเอทำนอล และสินค้ำอื่นๆ ที่ได้จำก
อ้อย เนื่องจำกกระทรวงอุตสำหกรรมออกประกำศ
ภำยใต้กรมโรงงำนอุตสำหกรรม (กรอ.) เรื่องกำรให้
ตัง้โรงงำนทีใ่ช้อ้อยเป็นวตัถดุบิ (ทีไ่ม่ใช่โรงงำนน�ำ้ตำล) 
ในทกุท้องทีท่ัว่รำชอำณำจกัร (ฉบบัที…่) พ.ศ.… ระยะ
ห่ำงภำยใน 50 กม.ของโรงงำนเดิมได้ มีเพียงเงื่อนไข
เดียว คือ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกโรงงำนน�้ำตำลเดิม
เท่ำนัน้ ซึง่กำรยนิยอมนีถื้อเป็นส่วนหนึง่ในกำรอนญุำต
ตัง้โรงงำน ภำยใต้แผนส่งเสรมิอตุสำหกรรมเศรษฐกจิ
ชีวภำพ (Bioecono-my)

นำงวรวรรณกล่ำวถึงสถำนกำรณ์ของอตุสำหกรรม
น�้ำตำลว่ำ ขณะนี้น่ำกังวล เนื่องจำกรำคำอยู่จุดต�่ำ
สุดร่วงมำอยู่ที่ 11 เซนต์/ปอนด์ และมีแนวโน้มอำจ
ลดลงอีก เน่ืองจำกปีท่ีแล้วอำกำศไม่ได้แล้งท�ำให้
ปรมิำณผลผลิตทีแ่ท้จรงิของอนิเดยีและไทยสูงเกนิกว่ำ 
คำดกำรณ์ โดยไทยหบีอ้อย 130 ล้ำนตนั บวกค่ำควำม
หวำนที่สูง และโรงงำนพัฒนำประสิทธิภำพท�ำให้ได้
น�้ำตำลกว่ำ 14 ล้ำนตัน ส่งออก 12 ล้ำนตัน บริโภค 
2.6 ล้ำนตัน เหลือสต๊อก

ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาล
ทราย (สอน.) เตรยีมอนมุตั ิมติรผล-ไทย

รุ่งเรืองผุด 2 โรงงานน�้าตาลแห่งใหม่ เตรียมออก
ใบรับรองตั้งโรงงานให้ GGC-KTIS ตั้งนครสวรรค์
ไบโอคอมเพลก็ซ์ ไม่หวัน่ตลาดโลกซบหลงัผลติอ้อย
ทะลัก ดัน “สต๊อกค้าง” 178 ล้านตัน ทุบราคาโลก
ดิ่งเหลือ 11 เซนต์/ปอนด์

The Director General of OCSB Mrs. Worawan 

Chit-arun, revealed that, currently, 2 private  

companies were submitting a request for opening 

new sugar factories. The first is Mitr Phol Group 

that would like to launch a new factory in Amnart 

Charoen; the second, Thai Rung Teung Industry 

Co. Ltd., is planning to open a new factory in 

Sakon Nakhon. As a result, Thailand will have a 

total of 56 sugar factories this year.

O 

ffice of the Cane and Sugar Board 

(OCSB), with no fear of world economic 

recession after excessive sugarcane production, 

is allowing Mitr Phol Group and Thai Rung 

Reung to establish 2 new sugar factories and 

issuing a license to GGC-KTIS for construction 

of a biocomplex in Nakhon Sawan.

ทั้งนี้ นักวิเครำะห์คำดกำรณ์ว่ำฤดูกำรผลิต 
2562/2563 จะมีกำรลดก�ำลังกำรผลิต เพื่อระบำย
สต๊อกท่ีค้ำงอยู่ออกให้หมด ด้วยภำวะภัยแล้งของปีนี้ 
บวกกบัรำคำพืชชนิดอ่ืนทีส่งูกว่ำอ้อยรำคำตกต�ำ่มำ 3-4 
ปี นับจำกตั้งแต่ไร่ละ 1,000 บำท เหลือ 800 จนใน
ปีนี้อำจไม่ถึง 700 บำท ส่งผลให้เกษตกรอำจปรับไป
ปลูกมันส�ำปะหลังแทน

production capacity of 600,000 tons per day 

or around 186 million liters per year and a steam 

and electricity generating plant with electricity 

production capacity of 85 megawatts.

Nevertheless, there are two sugar factories 

of which the factory-establishment license is 

expiring, making them unable to found the  

factories in Nakhon Sawan and Phayao or Chiang 

Rai conforming business conditions within 2020. 

Since the current market situation is not worth an 

investment, if the new factories are established, 

a license needs to be reapplied.

In terms of late amendment of the new 

Act of Sugar and Sugarcane, this will not affect 

establishment of an ethanol factory or others 

producing sugarcane-based goods. The Ministry 

of Industry already issued an announcement on 

behalf of the Department of Industrial Factories 

about permission to establish a factory that 

uses sugarcane as a raw material to produce 

non-sugar products throughout the country. 

The factory is required to be located within 50 

kilometers from the existing one. There is one 

condition, though, that a consent of the existing 

sugar factory must be made. Such is a part of 

permission for factory establishment under the 

plan to promote bioeconomy industries. 

Mrs. Worawan also talked about the present  

sugar industry situation, stating that it was critical  

because the sugar price fell dramatically to 11 

cents per pound and might drop more. Last 

year, the weather was not dry, so sugar products 

in Thailand India were higher than expected. 

Only in Thailand, extracted sugarcane weighed 

130 million tons along with high degree of  

sweetness. Moreover, sugar factories in the 

country developed more capacity, resulting in 

over 14 million tons of sugar, 12 million tons of 

Besides, the OCSB will issue a factory- 

establishment license to a biocomplex project in 

Nakhon Sawan of Global Green Chemical Public 

Company Limited (GGC), a company under 

supervision of PTT and Kaset Thai International 

Sugar Corporation Public Company Limited (KTIS). 

All of them would like to invest 7,500 million 

Thai Baht to construct a sugarcane extraction 

factory with production capacity of 24,000 

tons per day as well as an ethanol factory with 

which were exported while 2.6 million tons were 

for local consumption. 

Analysis expected that from 2019 to 2020 

production capacity of sugar would decrease to 

release the remaining stocks. This year’s drought 

and higher prices of other crops will force farm 

owners to grow other crops, particularly cassava, 

because sugar price has declined for a couple 

of years – from 1,000 Thai Baht per Rai to 800 

or even 700 Thai Baht.
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น�้าตาลบุรีรัมย์ พลิกวิกฤตราคาน�้าตาล ดัน 3 
โครงการเพื่อต่อยอดธุรกิจ หวังการเติบโต
BRR Launches 3 Projects to Fight Sugar Price
Crisis & Promote Business Growth

ฉะนัน้ ในแผนธรุกจิของ ‘น�ำ้ตำลบรุรีมัย์’ จงึจ�ำเป็น
ต้องปรับโมเดลธุรกิจใหม่ ด้วยกำรพยำยำมปรับตัวให้
หนจีำกสนิค้ำประเภท ‘คอมมนูติี’้ (Commodities) บ่งชี ้
จำกในช่วงทีผ่่ำนมำสดัส่วนรำยได้หลักๆ ของบรษัิทจะอยู่
ทีผ่ลติภณัฑ์น�ำ้ตำลรำว 70-80% (แล้วแต่รำคำน�ำ้ตำล) 
จึงผลักดัน 3 โครงกำร เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
หวังสร้ำงกำรเติบโตครั้งใหม่ มีธุรกิจหลักดังนี้

‘โครงกำรโรงงำนผลิตน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์’ 
คือเปลี่ยนน�้ำตำลทรำยดิบให้เป็นน�้ำตำลคุณภำพให้
เข้ำสู่โรงงำนอุตสำหกรรม โดยบริษัทเร่ิมด�ำเนินกำร
ทดลองเดินเคร่ืองผลิตแล้วเมื่อช่วงกลำงเดือนท่ีผ่ำน
มำ คำดว่ำจะเริ่มจ�ำหน่ำยในช่วงไตรมำส 3 ปี 2562 
เป็นต้นไป ซ่ึงปกติบริษัทจะจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำบดิบ
อยู่ที่ 60-90 ดอลลำร์ต่อตัน ในตลำดคอมมูนิตี้ของ
ประเทศสหรฐั แต่น�ำ้ตำลทรำยขำวบริสทุธ์ิจะจ�ำหน่ำย
เข้ำไปในตลำดลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งบริษัทจะ
มีรำยได้ดังกล่ำวเพิ่มขึ้น

‘โครงกำรประหยดัพลงังำน’ เพือ่ต้องกำรลดกำรใช้
พลงังำนในโรงงำนน�ำ้ตำล เพือ่ให้มีปริมำณเหลอืกำกอ้อย
มำกขึน้ ตำมแผนของเรำจะมกีำกอ้อยเหลอืรำว ‘แสนกว่ำ
ตนั’ ซึง่เริม่ด�ำเนนิกำรแล้ว คำดว่ำหบีอ้อยต่อไปจะเข้ำสู่ 
กระบวนกำรได้อย่ำงสมบูรณ์แบบ กจ็ะท�ำให้มปีริมำณ 
กำกอ้อยมำกขึน้ เพ่ือทีจ่ะไปซบัพอร์ตธรุกจิโรงไฟฟ้ำ

และ ‘โครงกำรโรงงำนผลิตภำชนะทดแทนโฟม-
พลำสตกิ’ ซึง่ผลิตจำกชำนอ้อย เช่น จำน, ชำม, แก้วน�ำ้  
เป็นต้น โดยจะเริ่มผลิตออกมำช่วงเดือนส.ค.น้ี ซึ่ง
ในช่วงเฟสแรกจะมี 14 ไลน์ผลิต จ�ำนวนผลิตได้ 
850,000-1,000,000 ชิ้นต่อวัน มูลค่ำกำรลงทุน
ประมำณ 300-400 ล้ำนบำท ซึ่งจะรับรูร้ำยได้ชัดเจน
ไตรมำส 4 ปี 2562

โดยปัจจบุนัม ี‘ค�ำสัง่ซือ้’ (ออเดอร์) เข้ำมำแล้วจำก 
ลูกค้ำต่ำงชำติประมำณ 80-90% แล้ว ซึ่งมีรำคำ 
ต่อหน่วยอยู่ที่ประมำณ 0.10-0.11 บำทต่อกรัม ทั้งนี้
โครงกำรดงักล่ำวมท้ัีงหมด 4 เฟส หรอืผลติได้ประมำณ 
4 ล้ำนชิน้ต่อวนั โดยเฟสท่ี 2 คำดว่ำจะเริม่ได้ในปี 2563 
เบือ้งต้นใช้เงนิลงทนุเพิม่อกีจ�ำนวน 100 ล้ำนบำท

‘เรำพยำยำมเร่งตดิตัง้เครือ่งจักร ซึง่มตีลำดหลักๆ 
ในต่ำงประเทศโดยเฉพำะ สหรฐัและสหภำพยโุรป และ
ต้องกำรขำยในประเทศ 10% โดยมีเป้ำหมำยอยำก
เป็นผู้น�ำในธุรกิจดังกล่ำวซึ่งเชื่อว่ำเรำท�ำได้เพรำะว่ำ
เรำมีวัสดุต้นน�้ำ (กำกอ้อย) ฉะนั้น ต้นทุนกำรผลิต
เรำต�ำ่กว่ำคูแ่ข่งมำกเรำขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
เรำสู้ได้อยู่แล้ว’

ทั้งนี้ปี 2561/2562 บริษัทมีพื้นที่กำรปลูกอ้อย 
จ�ำนวน 238,000 ไร่ สำมำรถปลูกอ้อยได้จ�ำนวน 

อ 
นนัต์ ตัง้ตรงเวชกจิ ประธานกรรมการบริหาร 
บมจ. น�า้ตาลบรุรีมัย์ หรอื BRR กล่าวว่า ใน

ปีทีผ่่านมาราคาน�า้ตาลลดลงค่อนข้างมาก เนือ่งจาก
ว่าผลผลติอ้อยทัว่โลกมปีรมิาณมาก ซึง่กเ็ป็นวฎัจกัร
ของพืชผลทางการเกษตร สะท้อนภาพจากเมื่อ 2 ปี
ที่ผ่านมา ตลาดมีปริมาณน�้าตาลทั่วโลกออกมาค่อน
ข้างมาก โดยเฉพาะประเทศ ไทย อนิเดยี และบราซลิ 
เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนค่อนข้างดี

Due to the small net profits the company 

gained, the BRR’s business plan needs to be 

remodeled by attempting to adjust and distant 

itself from commodity-type products as the  

proportion of the company’s major income (around 

70% to 80%) previously came from sugar. As a 

result, the company has resolved to introduced 

3 new projects to continue its existing business, 

hoping to create new growth. 

The first project of the BRR features  

purification of white sugar. That is, raw sugar 

will be transformed into the one with quality. 

The company started the project in the middle 

of last month and the product is expected to be 

on sale in the 3rd quarter this year. Normally, the 

company sells raw sugar at 60-90 US Dollars 

per ton for American commodity markets. The 

purified white sugar, by contrast, will be sold in 

London, enabling the company to earn more.

Energy saving is another project initiated 

by the BRR to reduce energy used at sugar 

factories so that remaining amount of bagasse 

left during sugar production is over 100,000 

C 

hief Executive Officer of Buriram Sugar  

Public Company Limited (BRR) Mr. Anan  

Tangrongwejakit said that, in the previous year, 

the price of sugar considerably dropped due to 

excessive amount of sugarcane worldwide. This 

is a cycle of agricultural products as reflected  

by the fact that, in the past 2 years, the world 

market had rather huge amount of sugar,  

especially the market in Thailand, India and 

Brazil, thanks to good weather condition.

2,931,277 ล้ำนตัน ซึง่ผลิตน�ำ้ตำลได้ในปรมิำณ 353,349 
ตนั และขำยเป็นน�ำ้ตำลทรำยดบิได้ 137,443ตนั ส่วน
ในปี 2562/2563 มพีืน้ท่ีกำรปลกูอ้อยจ�ำนวน 238,000 
ไร่ สำมำรถปลูกอ้อยได้จ�ำนวน 3,100,000 ล้ำนตัน 
ผลิตน�้ำตำลได้ในปริมำณ 350,000 ตัน และจะขำย
เป็นน�้ำตำลทรำยดิบได้ 140,000 ตัน

ส่วนกำรลงทนุปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่ำงพจิำรณำ
ลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนผลิตน�้ำตำลแห่งใหม่กับพำร์ท
เนอร์จ�ำนวน 2-3 รำย ใช้งบลงทุนประมำณ 5,000-
6,000 ล้ำนบำท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรท�ำรำยงำน
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คำดจะได้ 
ข้อสรุปในปี 2563

‘อนนัต์’ กล่ำวท้ิงท้ำยไว้ว่ำในปีท่ีผ่ำนมำกลุม่ของ
เรำพัฒนำเพื่อไปต่อยอดโดยกำรน�ำบำยโปรดักท์ที่มำ
จำกโรงงำนน�ำ้ตำลไปใช้ให้เกดิประโยชน์เพือ่สร้ำงรำยได้ 
ด้วยกำรเพ่ิมก�ำลงักำรผลติโรงงำนน�ำ้ตำลเป็น 3 ล้ำนตัน 
เนื่องจำกจะได้ไปรองรับธุรกิจที่ต่อเนื่องของเรำ

tons. This project was already launched and 

the next sugarcane pack is expected to be 

completely processed. Doing so will results in 

more amount of bagasse to support electricity 

generating business.

The third project is a factory to produce 

alternative containers to replace the ones made 

of foam and plastic. Certainly, bagasse is used 

as a raw material to produce plates, bowls and 

glasses. The new products will come out in August, 

2019. In the first phase, there are 14 production 

lines with capacity of making between 850,000 

and 1,000,000 pieces daily under investment 

value of around 300 – 400 million Thai Baht. 

The exact income will be acknowledged in the 

4th quarter of this year. 

At present, around 80-90% of purchase 

orders are being made by foreigners. The price 

per unit is around 0.10-0.11 Thai Baht per gram. The  

third project consists of 4 phases with production 

capacity of around 4 million pieces. The 2nd 

phase will start in 2020 and 100 million Baht 

will be used as an initial investment fund.

“We’re trying to install a machine as major 

market is especially from overseas, particularly 

the US and Europe. We also would like to sell 

10% of our products in Thailand with an aim to 

be a business leader here. We believe we can 

do thanks to plenty amount of raw materials 

like bagasse. So, our production expenses are 

lower than others, enhancing our competition 

capacity,” said Mr. Anan.

From 2018 to 2019, the BRR has 238,000-Rai  

plot of land for sugarcane farming. The total of  

2,931,277 tons of sugarcane harvested could 

produce 353,349 tons of sugar, 137,443 tons of  

which were raw sugar. From 2019 to 2020, the  

same area can produce 3,100,000 tons of  

sugarcane for production of 350,000 tons of  

sugar, 140,000 of which will be sold as raw sugar.

In terms of investment, the BRR is at present 

considering to invest in construction of a new 

sugar factory with a couple of partners. The 

investment is worth around 5,000-6,000 million  

Thai Baht. Currently, environmental impact  

assessment (EIA) is being carried out and results 

will be finalized in 2010.

Mr. Anan concluded that, last year, the  

company developed further as it used by-products 

from its own sugar factory for utmost benefits. 

The factory is expected to produce up to 3 

million tons to facilitate the company’s existing 

continuous business.

Regional News
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กลุ่มพันธมิตรน�้าตาลอาเซียน รายงาน 
ภาวะตลาดโลกขาดแคลนน�้าตาล และโอกาส 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
The ASEAN Sugar Alliance Reports On Global Sugar 
Deficit and Opportunities for Southeast Asia

มีกำรรำยงำนเกี่ยวกับค�ำท�ำนำยในที่ประชุมของ
พันธมิตรน�้ำตำลอำเซียนในเมืองโฮจิมินห์ครั้งที่สี่เมื่อ
เดือนมิถุนำยนที่ผ่ำนมำ 

ศศธร สงวนดกีลุ นกัวิเครำะห์กำรตลำด ได้กล่ำว
ชีแ้จงเกีย่วกบักำรซือ้ขำยและควำมเสีย่งในกำรจดักำร
ในอนำคตของ บรษิทั น�ำ้ตำลมติรผลแห่งประเทศไทย 
จ�ำกัด ว่ำในปี พ. ศ. 2561-2562 กำรเพำะปลูกที่เริ่ม
ขึน้ทุกปีในเดอืนกนัยำยนนัน้จะเกนิดลุอยู่ที ่2 ล้ำนตนั 
ซึง่กำรขำดดุลจะเกดิข้ึนในปีนีซ้ะส่วนใหญ่เนือ่งจำกกำร
ลดลงของผลผลติในประเทศผูผ้ลติน�ำ้ตำลรำยใหญ่รวม
ถึงประเทศไทย เขำกล่ำว

 “ในปี พ. ศ. 2562-2563 ด้วยควำมคำดหวงัว่ำ

ก 
ลุม่พันธมติรน�า้ตาลอาเซยีนกล่าวว่าจะมกีาร
ขาดดลุน�า้ตาลทัว่โลกประมาณ 2.5 ล้านตนั

ในปี พ. ศ. 2562-2563 และราคาของน�า้ตาลทีค่าด
ว่าจะคงทีต่ามจ�านวนปีทีร่าคาตกและการผลติเกนิที่
มีการกักเก็บไว้

The fourth meeting of the ASEAN Sugar Alliance being held in HCM City yesterday by ASEAN Sugar Alliance and TTC Group. - VNS Photo

เกีย่วกบักำรลดลงของผลผลติในประเทศไทยและอนิเดยี
ซึ่งจะท�ำให้เอเชียมีกำรขำดดุลประมำณ 9.5 ล้ำนตัน”

ผลผลติในบรำซลิซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและส่งออกน�ำ้ตำล
รำยใหญ่ที่สุดของโลก ในปี พ. ศ. 2561-2562 ลดลง
เหลอื 26.5 ล้ำนตันเนือ่งจำกอ้อยทีม่อีำยแุก่ ควำมแห้ง
แล้งและอัตรำส่วนส่วนผสมน�้ำตำลต�่ำ ในขณะที่กำร
ผลิตน�้ำตำลในปี พ. ศ. 2562-2563 คำดว่ำจะอยู่ที่
ประมำณ 26-28 ล้ำนตัน” แต่ประเทศบรำซิลก็ยังคง
เพิ่มกำรผลิตเอทำนอลให้ได้มำกที่สุดโดยลดปริมำณ
น�้ำตำลลง เขำกล่ำว 

อนิเดยีมกีำรผลิตเกินจ�ำนวนมำก เกินควำมต้องกำร
ของผู้บริโภค ในปี พ. ศ. 2560-2561และในปี พ. ศ. 
2561-2562  แต่อ้ำงองิถงึกำรวเิครำะห์คำดว่ำผลผลติ
จะลดลงในปีนี้เนื่องจำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออ�ำนวย

กำรผลติของจนีคำดว่ำจะอยูท่ี ่11.63 ล้ำนตนัในปี 
พ. ศ. 2561-2562 และประมำณ 11.2 ล้ำนตันในปี 
พ. ศ. 2562-2563 ซึง่น้อยกว่ำควำมต้องกำร จนีต้อง

น�ำเข้ำน�้ำตำลประมำณ 4.5 ล้ำนตัน
อินโดนีเซียเป็นอีกตลำดหนึ่งที่ขำดดุลเช่นกัน 

ในปี พ. ศ. 2561-2562 คำดว่ำจะผลิตได้ประมำณ 
2.37 ล้ำนตันในขณะที่กำรบริโภคคำดว่ำจะเพิ่มขึ้น
เป็น 7.11 ล้ำนตัน

กำรผลิตของประเทศไทยจะอยู่ที่ประมำณ 14.6 
ล้ำนตันในปี พ. ศ. 2561-2562 และปี พ. ศ. 2562-
2563 เนื่องจำกภัยแล้งและเกษตรกรหันไปปลูกพืช
ชนิดอื่นแทน กำรผลิตถูกตรึงที่ประมำณ 13 ล้ำนตัน

จำกข้อมลูของ LeXuan Trung เลขำธกิำรทัว่ไปของ
สมำคมน�ำ้ตำลทรำยขำวและอ้อยเวยีดนำม เวยีดนำมมี
ควำมสำมำรถในกระบวนกำรผลิตอ้อยอยู่ที่ 162,300 
ตนัต่อวัน ผลติน�ำ้ตำลได้ 1.2 ล้ำนตนัในปี พ. ศ. 2561-
2562 ของกำรเกบ็เกีย่ว และลดลง 300,000 ตนัจำก
ปีที่แล้ว ด้วยกำรลดลงร้อยละ 15-20 ในพื้นที่ภำยใต้
กำรผลิตน�ำ้ตำลจำกอ้อยในปี พ. ศ. 2562-2563 กำร
ผลิตน�้ำตำลน่ำจะเป็นหนึ่งล้ำนตัน
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อ้ำงอิงถึงผู้เชี่ยวชำญ หลังจำกปีของ
กำรเกินดุลในตลำดโลก ดูเหมือนว่ำ บริษัท 
น�้ำตำลรวมถึงน�้ำตำล TTC

มโีอกำสขำดดลุในปี พ. ศ. 2562-2563
ศศธร สงวนดีกุล กล่ำวว่ำ “รำคำน�ำ้ตำล

จะกลับมำซื้อขำยอยู่ที่ 12-13.5 เซนต์ต่อ
ปอนด์ในระยะสั้น แต่ในระยะยำว เรำคำด
ว่ำสำมำรถเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ 12.5-14.5 เซนต์
เนื่องจำกกำรขำดดุล”

ตวัแทนของบรษิทัโรงกลัน่น�ำ้ตำลกลำง
ของมำเลเซีย ได้กล่ำวเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
น�้ำตำลตัวใหม่ในประเทศของเขำซึ่งเรียกว่ำ 
“Better Brown” – เป็นน�้ำตำลไม่ฟอกขำว
หรือน�้ำตำลทรำยแดง ซึ่งท�ำให้ระดับน�้ำตำล
ในเลือดต�่ำ น�้ำตำลทรำยแดงนี้มีประโยชน์
มำกมำย เช่น ช่วยลดกำรดูดซึมน�้ำตำลเข้ำ
สูก่ระแสเลอืด ต่อสูก้บัโรคอ้วนและเบำหวำน 
ปรบัปรุงรสชำติและรสชำตขิองสตูรอำหำรและ
ไม่มสีำรเคมหีรอืกำรดดัแปลงทำงพนัธกุรรม

ที่จัดโดยกลุ่มพันธมิตรน�้ำตำลอำเซียน
และกลุ่ม TTC และที่ประชุมยงัมกีำรปรึกษำ
หำรอืถงึข้อตกลงกำรค้ำระดับภูมภิำค ปัญหำ
น�ำ้ตำลและสขุภำพ กำรพฒันำตลำดเอทำนอล
ในหัวข้ออื่น ๆ Dang Van Thanh ประธำน 
TTC กล่ำวว่ำ “กำรเผชิญกับควำมท้ำทำย
ด้ำนกำรจัดส่งและควำมต้องกำรและกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก รัฐบำล
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ด�ำเนินกำร
สนับสนุนตั้งแต่เนิ่น ๆ รวมถึงมำตรกำรที่รุนแรงเพื่อ
ช่วยให้อุตสำหกรรมน�้ำตำลของพวกเขำยังคงรักษำซึ่ง
ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน”

กำรประชุมครั้งที่สี่เป็นโอกำสส�ำหรับสมำชิกใน
กำรแลกเปล่ียนข้อมูลและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพ่ือผล
ประโยชน์ในอนำคตของอุตสำหกรรมน�้ำตำลในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เขำกล่ำว

กลุม่พนัธมติรน�ำ้ตำลอำเซยีนก่อต้ังขึน้ในปี พ. ศ. 
2559 เป็นเวทีส�ำหรับอุตสำหกรรมน�้ำตำลในภูมิภำค
เพื่อแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและร่วมมือในด้ำนที่มี
ควำมสนใจร่วมกัน ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
และท�ำให้สำมำรถแข่งขันกันได้ทั่วโลก

The prediction was reported at the fourth 

meeting of the ASEAN Sugar Alliance in Ho Chi 

Minh City last June.

Sasathorn Sanguandeekul, market analyst, 

futures trading and risk management at Thailand’s 

MITR Phol Sugar Corp Ltd, said in 2018-19 -- the 

crop starts annually in September -- there was 

a surplus of two million tonnes.

A deficit would occur this year mostly due 

to a reduction in output in major sugar produc-

ing countries, including Thailand, he said.

“In 2019-20 with the expectation of reduction 

in Thailand and India, Asia should have a deficit 

of around 9.5 million tonnes.”

T 

he ASEAN Sugar Alliance says there 

will be a global sugar deficit of about 

2.5 million tonnes in 2019-20, and prices are 

expected to firm following a number of years 

of falling prices and surplus stocks.

Output in Brazil, the world’s largest sugar 

producer and exporter, in 2018-19 “decreased 

to 26.5 million tonnes due to ageing canes, 

drought and low sugar mix ratio. While sugar 

production in 2019-20 is forecast to be around 

26-28 million tonnes”.

But Brazil was still maximising ethanol 

production, reducing sugar output, she said.  

India had large surpluses in 2017-18 and 

2018-19. But the output is expected to reduce 

this year due to unfavourable weather, according 

to the analyst.

China’s production is expected to be 11.63 

million tonnes in 2018-19 and around 11.2 million 

tonnes in 2019-20, less than its demand.

China has to import around 4.5 million 

tonnes.

Indonesia is another deficit market. In 

2018-19, it is expected to produce around 2.37 

million tonnes while consumption is expected 

to increase to 7.11 million tonnes.

Thailand’s production will be around 14.6 

million tonnes in 2018-19 and in 2019-20, due 

to the drought and farmers switching to other 

crops, its production is pegged at around 13 

million tonnes.

According to Lê Xuân Trung, general sec-

retary of the Viêt Nam Sugar and Sugarcane 

Association, Viêt Nam has a capacity to process 

162,300 tonnes of sugarcane per day.

It produced 1.2 million tonnes of sugar in 

the 2018-19 crop, 300,000 tonnes down from 

the previous year.

With a reduction of 15-20 per cent in the 

area under cane in 2019-20, sugar production 

is likely to be one million tonnes.

According to experts, after years of surpluses 

in the world market, the likelihood of a deficit 

in 2019-20 will be an opportunity for sugar 

companies, including TTC Sugar.

Sasathorn Sanguandeekul said: “Sugar 

prices will trade back in the range of 12-13.5 

cents per pound in the short run. In the long 

run, we estimate the range can rise to 12.5-14.5 

cent due to the deficit.”

A representative of Malaysia’s Central Sugar 

Refinery Sdn Bhn spoke about his country’s new 

sugar development in – “Better Brown” – a low 

glycemic sugar.

This brown sugar offers many benefits such 

as helping reduce absorption of sugar into the 

blood stream, fight obesity and diabetes, improve 

the taste and flavour of recipes, and absence of 

chemicals or genetic modification.

Organised by the ASEAN Sugar Alliance 

and TTC Group, the meeting also discussed 

regional trade agreements, sugar and health 

issues, ethanol market development, among 

other topics.

Dang Van Thanh, chairman of TTC, said: 

“Facing challenges in supply and demand and 

global climate change, the governments of 

Southeast Asian countries have taken early 

supportive action including drastic measures to 

help their sugar industry retain a competitive 

advantage.”

The fourth meeting was an opportunity for 

members to exchange information and make 

strategic decisions to benefit the future of the 

Southeast Asian sugar industry, he said.

The ASEAN Sugar Alliance, established in 

2016, is a platform for sugar industries in the 

region to exchange views and co-operate in areas 

of mutual interest, fostering the development 

of the industry and make it more competitive 

globally.
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อินโดนีเซียชวนบราซิลลงทุน
อุตสาหกรรมน�้าตาล

Indonesia Invites Brazil to Invest in Sugar Industry

สไุลมำนได้กล่ำวว่ำ “ในฐำนะทีบ่รำซลิเป็นผูผ้ลติ
น�้ำตำลรำยใหญ่ที่สุดของโลก บรำซิลสำมำรถลงทุน
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนกำร
แปรรูปน�้ำตำล”

“เรำได้พดูถงึประเดน็เกีย่วกบักำรปลูกพชืน�ำ้ตำล 
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเกษตรของบรำซลิกล่ำวว่ำเธอ
จะเปิดให้มกีำรแบ่งปันประสบกำรณ์ในกำรแปรรูปน�ำ้ตำล
และพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอือนิโดนเีซยี เรำรูว่้ำบรำซลิเป็น
ผูผ้ลิตน�ำ้ตำลรำยใหญ่ทีส่ดุของโลกและพวกเขำมคีวำม
กระตือรือร้นที่จะถ่ำยทอดควำมรู้ไปให้อินโดนีเซียอีก
ด้วย” สุไลมำนกล่ำว

นอกเหนอืจำกอุตสำหกรรมน�ำ้ตำลแล้ว รฐับำลยงั
ได้ขอให้บรำซิลเปิดตลำดสินค้ำเกษตรของอินโดนีเซีย 
เช่น มังคดุและสลกัหรอืช่ือภำษำองักฤษเรยีกว่ำ (snake 
fruit) “พวกเขำได้เปิดโอกำสให้เรำส่งออกสินค้ำเชิง 
กลยุทธ์หกประเภทไปยงับรำซลิโดยไม่มข้ีอจ�ำกดัว่ำสินค้ำ
จะถกูส่งออกไปยงับรำซลิได้อย่ำงไร” เขำกล่ำวเสริม

ในระหว่ำงกำรประชุม รัฐมนตรีทั้งสองได้เห็น
พ้องกันตรงกันว่ำบรำซิลจะยอมรับกำรส่งออกสินค้ำ
ของอินโดนีเซียเช่นสลัก รังนกและสับปะรดรวมถึงสิน
ค้ำอื่นๆ “สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร
ของเรำจะได้รบักำรยอมรบั จนถงึขณะนี ้กำรส่งออกของ
อนิโดนเีซยีไปยังบรำซิลอยู่ที ่0.3 พนัล้ำนเหรยีญสหรฐั
ต่อปีซึ่งส่วนใหญ่มำจำกน�้ำมันปำล์ม” เขำกล่ำว

รั
 
ฐบาลอินโดนีเซียได้ชวนบราซิลให้ร่วมลงทุนในภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมน�้าตาล การลงทุนที่เกี่ยวกับน�้าตาลที่น่าจะเป็นไปได้ได้กลายเป็นประเด็นหนึ่ง

ของการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย อัมราน สุไลมาน และ เทเรซ่า คริสตี
นา คู่สัญญาชาวบราซิล ที่นี้ในวันจันทร์นี้

Possible investment in sugar has become 

one point of discussion between Indonesian 

Agriculture Minister Amran Sulaiman and his 

Brazilian counterpart, Tereza Cristina, here on 

Monday.

Sulaiman said, “as the world’s largest sug-

ar producer Brazil could invest and transfer 

its technology, especially in the field of sugar 

processing.”

“We discussed issues about sugar plants. 

Brazil’s Agriculture Minister has said she would 

be open to sharing experiences in sugar  

processing and ready to help Indonesia. We know 

that Brazil is the world’s largest sugar producer. 

T 

he government has invited Brazil to invest 

in Indonesia’s agriculture sector, especially 

in the development of the sugar industry.

ในขณะเดยีวกัน รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเกษตร
ของบรำซลิได้ขอให้อนิโดนเีซยีเปิดตลำดกำรส่งออกเนือ้
วัวของประเทศอีกด้วย

They are eager to transfer their knowledge to 

Indonesia,” Sulaiman said.

In addition to the sugar industry, the  

government has also asked Brazil to open its 

market for Indonesian agriculture products, 

such as mangosteen and salak (snake fruit).

“They have opened the chance for us to 

export six types of strategic commodities.There 

is no limitation on which commodities could be 

exported to Brazil,” he added.

During the meeting, the two ministers 

agreed that Brazil would accept exports of 

Indonesian commodities, such as snake fruit, 

swallow bird’s nests, and pineapple, along with 

other commodities.

“The most important thing is that our 

agricultural products will be accepted. Up until 

now, Indonesian exports to Brazil had touched 

US$0.3 billion per year, most of it contributed 

by palm oil,” he said.

Meanwhile, the Brazilian Agriculture Minister 

has asked Indonesia to open its market to the 

country’s beef exports.

The government has invited Brazil to invest in Indonesia
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the genetically modified sugarcane will 

not leave any trace of modified genes 

after the sugar making process.

Ms. Diaz said that they export 

sugar and will export sugar made from 

GMO cane. She emphasized that the 

sugar itself is not genetically modified, 

so we’re going to explain the scientific 

process and explain why sugar should 

not be considered by science as a GM 

product.

The sugarcanes were developed 

by the Cane Technology Center of 

Brazil. It is known to resist pests like 

cane borer and it could reduce the 

pesticide costs for the farmers. The 

Brazilian government approved the 

commercial use of the genetically 

modified canes. The Food and Drug 

Administration of the United States 

assured that the sugar produced from the canes 

is safe for human consumption.

Brazil plans to widely use the variety in the 

coming years. Ms. Diaz said that the production 

of these varieties will increase a lot in Brazil, so 

it’s something we need to discuss. The Chinese 

government has a strict policy in terms of  

genetically modified foods. In April, the Brazilian 

government urged the Asian nation to improve 

the process of approval for genetically modified 

goods.

Brazil is known as the biggest exporter of 

soybeans in the world and the majority of its 

exports are genetically modified organisms. Brazil 

Foreign Minister Ernesto Araujo said on Thursday 

that Brazil’s private sector can only effectively 

use new technologies with the importation  

authorization by the Chinese biosecurity committee. 

He added that it is necessary to better fine-tune 

the approval of Brazilian GMOs by the Chinese 

government. Orlando Leite Ribeiro, international 

affairs secretary at the Agriculture Ministry, said 

that the Chinese committee now takes roughly 

five to six years to approve new GMOs, compared 

with about 240 days for approvals in 2010.

Ms. Diaz said that she plans to present the 

issue of 79 meat plants that are seeking approval 

from the Chinese government to export beef, 

poultry, pork, and other meat. She added that 

Brazil is one of a few countries able to supply 

China with significant quantities of meat when 

it experiences a large drop in output of pork 

expected later this year due to the African swine 

fever outbreak.

บราซิลผลิตอ้อยจีเอ็ม ผลักดันส่งออก 
ไปยังประเทศจีน

Brazil Seeks China’s Approval to Supply Genetically 
Modified Sugarcane

รฐัมนตรเีทเรซำ ครสิตน่ิำ ดอิำส กล่ำวในระหว่ำง
กำรให้สัมภำษณ์กับส�ำนักข่ำว Reuters ในกรุงปักกิ่ง
ว่ำ เธอมีแผนที่จะยกประเด็นดังกล่ำวข้ึนหำรือในกำร
เข้ำพบกรมศุลกำกรจีน โดย ดิอำสมีแผนที่จะอธิบำย
ทำงกำรจีนว่ำน�ำ้ตำลทีผ่ลติจำกอ้อยดดัแปลงพันธุกรรม
จะไม่มียีนท่ีผ่ำนกำรดัดแปลงพันธุกรรมหลงเหลืออยู่
หลังกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลแล้วอย่ำงแน่นอน

ดิอำสกล่ำวว่ำบรำซิลส่งออกน�้ำตำลปกติและจะ
ส่งออกน�้ำตำลที่มำจำกอ้อยดัดแปลงพันธุกรรมด้วย 
โดยเธอเน้นย�้ำว่ำตัวน�้ำตำลนั้นไม่ได้ผ่ำนกำรดัดแปลง
พันธุกรรม จึงจ�ำเป็นท่ีจะต้องอธิบำยกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์และอธิบำยว่ำท�ำไมน�้ำตำลไม่ควรถูก
พิจำรณำในทำงวิทยำศำสตร์ว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำน
กำรดัดแปลงพันธุกรรม

อ้อยดัดแปลงพันธุกรรมได้รับกำรพัฒนำข้ึนโดย 
Cane Technology Center ในประเทศบรำซิล ซึ่ง
สำมำรถต่อต้ำนศัตรูพืชอย่ำงหนอนกออ้อยและช่วย
ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำฆ่ำแมลงให้กบัชำวไร่ได้ โดยรฐับำล
บรำซลิรับรองให้ใช้อ้อยดดัแปลงพนัธกุรรมในเชงิพำณชิย์
ได้และองค์กำรอำหำรและยำสหรฐัฯ กร็บัรองว่ำน�ำ้ตำล
จำกอ้อยดังกล่ำวปลอดภัยต่อมนุษย์

บรำซิลมีแผนที่จะใช้อ้อยดัดแปลงพันธุกรรม
อย่ำงแพร่หลำยในหนึ่งถึงสองปีข้ำงหน้ำ โดย ดิอำส 
กล่ำวว่ำกำรผลิตอ้อยสำยพันธุ์ดังกล่ำวจะเพิ่มขึ้นอย่ำง
มำกในบรำซิล ดังน้ันจึงเป็นเรื่องที่จะต้องหำรือกับ
รฐับำลจีนทีม่นีโยบำยด้ำนอำหำรดดัแปลงพันธกุรรมที่ 
เข้มงวด โดยเมื่อเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำรัฐบำลบรำซิล
เรียกร้องให้ประเทศในอำเซียนปรับปรุงกระบวนกำร
รับรองผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรดัดแปลงพันธุกรรม

เป็นที่รู้กันว่ำบรำซิลเป็นผู้ส่งออกถั่วเหลืองรำย
ใหญ่ท่ีสดุในโลกและถัว่เหลอืงท่ีส่งออกส่วนใหญ่จะผ่ำน

B 

razil’s agriculture minister announced 

on Thursday that they are seeking the  

approval of Chinese officials for their plan to export 

genetically modified sugarcane to China.

รั
 
ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของบราซิลเปิด
เผยว่าก�าลงัด�าเนนิการเพือ่ให้ประเทศจนีรับรอง

อ้อยดดัแปลงพนัธกุรรมจากทางการจนีตามแผน

Minister Tereza Cristina Dias said during an 

interview with Reuters in Beijing on Wednesday 

that she plans to raise the issue during his visit 

to the General Administration of Customs of 

China on Thursday. Diaz plans to explain to 

Chinese officials that the sugar produced from 

กำรดัดแปลงพันธุกรรม โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรต่ำงประเทศบรำซิล เอิร์นเนสโต อำรำโฮ กล่ำว
ว่ำภำคเอกชนของบรำซิลสำมำรถใช้เทคโนโลยีใหม่ได้
อย่ำงมปีระสิทธภิำพหำกคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั
ทำงชีวภำพของจีนรับรองให้สำมำรถน�ำเข้ำได้ เขำยัง
เสริมว่ำมันเป็นเรื่องจ�ำเป็นท่ีรัฐบำลจีนจะต้องปรับปรุง
กระบวนกำรรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรดัดแปลง 
พนัธกุรรมจำกบรำซิลให้มปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ ออร์แลนโด  
เลเต ริเบโร่ เลขำนุกำรด้ำนกำรต่ำงประเทศประจ�ำ
กระทรวงเกษตรกล่ำวว่ำ ปัจจุบันคณะกรรมกำรควำม
ปลอดภยัทำงชวีภำพของจนีใช้เวลำรำวห้ำถงึหกปีในกำร
รบัรองผลิตภณัฑ์ทีผ่่ำนกำรดัดแปลงพนัธุกรรมใหม่ เมือ่
เทียบกับปี 2553 ที่ใช้เวลำเพียงรำว 240 วันเท่ำนั้น

ดิอำสกล่ำวว่ำเธอมีแผนจะน�ำเสนอปัญหำของ
โรงงำนเนื้อสัตว์กวำ่ 79 แห่งที่ก�ำลังด�ำเนินกำรขอรับ
รองจำกรัฐบำลจีนเพ่ือส่งออกเน้ือวัว เน้ือไก่ เน้ือหมู 
และเนื้อประเภทอ่ืน เธอยังเสริมว่ำบรำซิลเป็นหนึ่งใน
ไม่กี่ประเทศที่สำมำรถจัดหำเนื้อสัตว์ปริมำณมำกให้
จีนได้เม่ือผลผลิตเนื้อหมูลดลงอย่ำงมำกในปลำยปีนี้
จำกกำรแพร่ระบำดของโรคอหวิำต์แอฟรกิำในสกุร



International News

15July - September 2019

อิสราเอลระดมทุนเพิ่ม 22 ล้านดอลลาร์ 
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการลดน�้าตาล
Israeli Raises a Sweet $22M for its Sugar  

Reduction Technology

น�้ำตำลได้กลำยเป็นจุดสนใจมำกยิ่งขึ้นในช่วง 
ไม่ก่ีปีท่ีผ่ำนมำเน่ืองจำกน�้ำตำลที่เรำบริโภคมำกจน
เกินไปส่งผลกระทบต่อร่ำงกำยของเรำ แต่แทนที่จะ
สร้ำงสำรให้ควำมหวำนแทนน�ำ้ตำลขึน้มำ DouxMatok 
กลบัมุ่งทีจ่ะท�ำให้น�ำ้ตำลทีเ่รำบรโิภคมีประสิทธภิำพมำก
ยิ่งขึ้น ตำมที่เรำเคยมีบทควำมเกี่ยวกับบริษัทดังกล่ำว
เมื่อปีที่แล้วว่ำ:

มันเห็นได้ชัดเลยว่ำร่ำงกำยของเรำรับรสน�้ำตำล
ได้ไม่ดีนัก ผู้ผลิตอำหำรจึงใส่น�้ำตำลลงไปเป็นปริมำณ
มำกเพ่ือให้ได้ระดับควำมหวำนทีต้่องกำร ดงันัน้กำรลด
ปรมิำณน�ำ้ตำลในผลติภณัฑ์จงึเป็นเร่ืองยำกท่ีจะท�ำโดย
ไม่สูญเสียรสชำติของอำหำรนั้นไป

DouxMatok จัดกำรปัญหำดังกล่ำวได้โดยใช้
ประโยชน์จำกซิลิกำซึ่งมีรูพรุนจ�ำนวนมำกที่โมเลกุล
น�้ำตำลสำมำรถแทรกเข้ำไปได้ ซิลิกำท่ีบรรจุน�้ำตำลนี้
สำมำรถกระจำยตัวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพบนลิ้นของ
เรำ จงึท�ำให้ผูผ้ลติอำหำรสำมำรถใช้น�ำ้ตำลในผลติภณัฑ์
ของพวกเขำน้อยลงกว่ำ 40 เปอร์เซน็ต์โดยไม่ส่งผลต่อ
รสชำติของผลิตภัณฑ์นั้น

ตำมประกำศของบริษัท DouxMatok จะใช้เงิน
ทุนนี้เพื่อขยำยก�ำลังกำรผลิตและกำรขำยโซลูชั่นเมื่อ
มีกำรวำงจ�ำหน่ำยในทวีปยุโรปและอเมริกำเหนือ โดย
บริษัทฯ กล่ำวว่ำจะสำมำรถผลิตน�้ำตำลออกจ�ำหน่ำย
ในยุโรปโดยควำมร่วมมือกับ Südzucker AG นอกจำก
นั้น DouxMatok ยังระบุว่ำอยู่ในระหว่ำงกำรพูดคุยกับ
ผูผ้ลติอำหำรหลำยรำยเพ่ือปรบัปรงุสตูรผลติภณัฑ์ของ

I 

sraeli startup DouxMatok announced on June 

that it has raised a $22 million Series B round 

of funding for its sugar reduction system. The 

round was led by BlueRed Partners, with strategic 

investments from Südzuker AG, Royal DSM and 

Singha Ventures. This brings the total amount 

raised by DouxMatok to $30.2 million.

เ 
มือ่เดอืนมถินุายนทีผ่่านมา DouxMatok สตาร์ท
อัพสัญชาติอิสราเอลเปิดเผยว่าได้ระดมทุนรอบ 

Series B ให้กับเทคโนโลยีการลดน�้าตาลอีกกว่า 22 
ล้านดอลลาร์ โดยครัง้นีแ้หล่งเงนิทนุมาจาก BlueRed 
Partners และเมื่อรวมกับเงินลงทุนจาก Südzuker 
AG, Royal DSM และ Singha Ventures ท�าให้ 
DouxMatok สามารถระดมทุนได้สูงถึง 30.2 ล้าน
ดอลลาร์

ผู้ผลิตอำหำรเหล่ำนั้นอยู่ DouxMatok คำดว่ำจะวำง
จ�ำหน่ำยน�้ำตำลของบริษัทได้ในสิ้นปีนี้

DouxMatok ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทเดียวที่ก�ำลัง
มองหำหนทำงที่จะท�ำให้น�้ำตำลหวำนน้อยลงเพ่ือตอบ
สนองผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภำพ โดยบริษัท Nutrition 
Innovation ได้ใช้เทคโนโลยีอินฟรำเรดย่ำนใกล้และ
กระบวนกำรท�ำให้น�้ำตำลบริสุทธ์ิรูปแบบใหม่เพื่อผลิต 
NuCane ซึ่งยังคงรักษำแร่ธำตุไว้และมีค่ำดัชนีน�้ำตำล
ต�่ำ ส่วนบริษัท Nestlé ได้ทดลองกับขนมของบริษัท
โดยท�ำกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงโมเลกุลน�้ำตำลด้วย
กำรเพิม่ช่องว่ำงขนำดเลก็เพือ่ให้ใช้น�ำ้ตำลน้อยลง

Sugar has come under more intense scrutiny  

over the past few years because of the high 

amount we’re eating and its deleterious effects 

on our bodies. Rather than creating some sugar 

substitute, DouxMatok aims to make the sugar 

we already consume more efficient. As we wrote 

when covering the company last year:

Evidently, sugar isn’t very good at hitting 

our taste buds, so food makers cram products 

full of it to attain their desired level of sweetness. 

A straightforward reduction in the amount of 

sugar in a product, then, is difficult to do without 

sacrificing taste.

DouxMatok gets around this by leveraging 

silica, which has lots of nooks and crannies that 

sugar molecules can fill. The sugar-packed silica 

diffuses more efficiently on our tongues, so food 

companies can use 40 percent less sugar in their 

products, without sacrificing the taste.

According to the press announcement, 

DuoxMatok will use the new funding to scale 

up production and sales of its solution as it  

commercializes in Europe and North America. The 

company says it will soon complete manufacturing 

of its sugar in Europe, done in partnership with 

investor Südzucker AG. DouxMatok also says it’s 

in discussions with a number of food companies 

to reformulate their products. DouxMatok expects 

commercial availability of its sugar by the end 

of this year.

DouxMatok is not the only company looking  

to make sugar a little sweeter for the health 

conscious. Nutrition Innovation uses near-infrared 

technology and a different refinement process to 

make NuCane, which retains sugar’s minerals and 

has a lower glycemic index. Candy company Nestlé 

has experimented with its sweets by changing  

the structure of sugar through the addition of 

microscopic holes so less can be used.

As a big fan of confectionery treats, seeing 

all this innovation in sugar is definitely pretty 

sweet.
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The first 28 ton of sugar about to be crushed on Wednesday.

South Africa Sugar Mill to Turn Sugarcane  
Production to Alternative Green Fuel

โรงงำนน�้ำตำล Gledhow ในเมือง Stanger คำด
ว่ำจะบกุเบกิอตุสำหกรรมเชือ้เพลงิชวีภำพในแอฟรกิำใต้
ได้ ซึง่ต้องขอบคณุภำครฐัทีไ่ด้ให้กำรสนบัสนนุกำรผลติ
อ้อยในรูปแบบใหม่

ควำมจ�ำเป็นของอุตสำหกรรมอ้อยในแอฟริกำใต้
ที่จะผลิตสินค้ำใหม่ๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลำที่ยำกล�ำบำก
ของชำวไร่อ้อยในประเทศที่ก�ำลังเผชิญกับวิกฤตกำรณ์
ครั้งใหญ่อยู่

เนื่องจำกมีกำรเริ่มเก็บภำษีน�้ำตำลเมื่อปีที่แล้ว 
อุตสำหกรรมอ้อยในแอฟริกำใต้ได้สูญเสียรำยได้ไป
กว่ำ 1.3 พนัล้ำนแรนด์และมคีนตกงำนจ�ำนวนมำก อกี
ทั้งต้องมีกำรส่งออกน�้ำตำลกว่ำ 200,000 ตันสู่ตลำด
โลกเนื่องจำกกำรผลิตเกินควำมต้องกำร ซึ่งเกิดจำก
ควำมต้องกำรจำกตลำดเชิงพำณิชย์ที่ลดลงจำกกำร
เก็บภำษีน�้ำตำล

ชำวไร่อ้อยยงัเผชญิกบัวกิฤตกำรณ์อีกครัง้เม่ือน�ำ้ตำล
รำคำถูกกว่ำ 500,000 ตันทะลักเข้ำสู่ท้องตลำด ด้วย
ทัว่โลกมปีระเทศผูผ้ลติน�ำ้ตำลมำกกว่ำ 100 ประเทศซึง่
ทัง้หมดก�ำลงัเผชญิกบัก�ำลงักำรผลติเกินควำมต้องกำร
และรำคำขำยทีต่กต�ำ่ ทำงรอดของอตุสำหกรรมน�ำ้ตำล
อำจขึ้นอยู่กับกำรขยำยออกสู่ตลำดใหม่นอกเหนือจำก
กำรผลิตน�้ำตำลเพียงอย่ำงเดียว

ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่ำนมำก�ำลังกำรผลิตและกำรใช้เช้ือ
เพลงิชีวภำพได้เพิม่สงูข้ึนท่ัวโลกอย่ำงเป็นประวตักิำรณ์
เนื่องจำกมีควำมต้องกำรแหล่งพลังงำนหมุนเวียนที่
สะอำดได้เพิม่สงูขึน้อย่ำงรวดเรว็ เอทำนอลจำกอ้อยเป็น
แอลกอฮอล์ท่ีได้จำกกำรหมกัน�ำ้อ้อยและกำกน�ำ้ตำลไป

ก 
ารผลติเชือ้เพลงิชวีภาพในฐานะอุตสาหกรรม
ทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกจิในแอฟรกิาใต้นัน้

ไม่ได้เป็นเร่ืองเฟ้อฝันอกีต่อไป แต่เป็นเป้าหมายซึง่มุง่
ท่ีจะส่งเสริมการใช้อ้อยเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
เชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญที่สามารถท�าได้จริง

ใช้เป็นเชือ้เพลิง เนือ่งจำกเป็นเชือ้เพลงิชวีภำพท่ีสะอำด 
รำคำไม่แพง และมีปริมำณคำร์บอนต�่ำ เอทำนอลจำก
อ้อยจึงได้กลำยเป็นพลังงำนทดแทนที่ได้รับควำมนิยม
ในภำคขนส่ง 

เอทำนอลสำมำรถใช้ได้ในสองรูปแบบ โดยสำมำรถ
ผสมกับน�้ำมันตั้งแต่ 10 ถึง 27.5 เปอร์เซ็นต์เพื่อลด
กำรใช้ปิโตรเลียม เพิ่มค่ำออกเทน และลดกำรปล่อย
ไอเสีย หรือสำมำรถผลิตเป็นเอทำนอลบริสุทธิ์ซึ่งเป็น
เชื้อเพลิงที่มีเอทำนอลเป็นส่วนประกอบ 85 ถึง 100 
เปอร์เซ็นต์ขึ้นกับข้อก�ำหนดของแต่ละประเทศ โดย
เช้ือเพลิงนี้สำมำรถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมำ

โรงงานน�้าตาลแอฟริกาใต้ เร่งเปลี่ยนการ 
ปลูกอ้อยเป็นเชื้อเพลิงสะอาดทางเลือก

เป็นพิเศษเท่ำนั้น
บรำซลิประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรสร้ำงควำมม่ันคง 

ทำงพลังงำนเน่ืองจำกควำมมุง่มัน่ในกำรพัฒนำอตุสำหกรรม
อ้อยทีม่กีำรแข่งขนัสงูและท�ำให้เอทำนอลเป็นส่วนส�ำคญั
ของพลังงำนแบบผสม แท้ที่จริงแล้ว บรำซิลได้แทนที่
ควำมต้องกำรน�้ำมันเบนซินเกือบ 42 เปอร์เซ็นต์ด้วย
เอทำนอลจำกอ้อย ซึ่งท�ำให้มันกลำยเป็นเชื้อเพลิงทำง
เลือกของประเทศ

ผู้เช่ียวชำญหลำยท่ำนมองว่ำควำมส�ำเรจ็ของบรำซลิ
สำมำรถเป็นกรณีศึกษำให้กับประเทศอื่นที่ก�ำลังจะส่ง
เสริมกำรใช้พลังงำนทำงเลือกได้

Gledhow Sugar Mill production manager Queen Msane overseeing the start of the cane crushing season.
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T 

he production of biofuel as an economically  

viable industry in South Africa is no longer 

viewed as a pipe dream but an attainable goal 

aimed at leveraging sugarcane as a key strategic 

economic resource.

The Gledhow sugar mill in Stanger is poised 

to sow the first seeds that is expected to launch 

the biofuel industry in South Africa as support 

for the diversification of sugarcane has finally 

been embraced by government.

The production of biofuel as an economically  

viable industry in South Africa is no longer 

viewed as a pipe dream but an attainable goal 

aimed at leveraging sugarcane as a key strategic 

economic resource.

The need for the South African sugarcane 

industry to diversify its product offerings comes at 

a crucial time for the region’s sugarcane farmers 

facing an existential crisis.

Since sugar tax was introduced a year ago, 

the industry has lost about R1,3 billion in revenue 

with imminent job losses. Furthermore, 200 000 

tons of sugar were exported to the world market 

due to a surplus in production caused by the drop 

in demand from the industrial market since the 

implementation of sugar tax.

Sugarcane farmers faced a further crisis 

when approximately 500 000 tonnes of cheap 

imported sugar were dumped on the South 

African market. With more than 100 sugar- 

producing countries around the world all facing 

overproduction and low prices the survival of 

the sugar industry may depend on diversifying 

beyond sugar production alone.

Recent years have seen an unprecedented 

global increase in the production and use of biofuel 

as global demand for the clean, renewable energy 

source is rising rapidly. Sugarcane ethanol is an 

alcohol-based fuel produced by the fermentation  

of sugarcane juice and molasses. Because it 

is a clean, affordable and low-carbon biofuel, 

sugarcane ethanol has emerged as a leading 

renewable fuel for the transportation sector.

Ethanol can be used in two ways. It can be 

blended with gasoline at levels ranging from five 

to 27.5 percent to reduce petroleum use, boost 

octane ratings and cut tailpipe emissions. Or it 

can be produced as pure ethanol, a fuel made 

up of 85 to 100 percent ethanol depending on 

country specifications and can be used in specially  

designed engines.

Brazil has achieved greater energy security 

thanks to its focused commitment to developing 

a competitive sugarcane industry and making 

ethanol a key part of its energy mix. In fact, Brazil 

has replaced almost 42 percent of its gasoline 

needs with sugarcane ethanol – making gasoline 

the alternative fuel in the country.

was commercially imperative for the sugar mills 

given the scale of the crisis in the industry.

“The returns from sugar sales have been 

decreasing globally over the last few decades, as 

production input costs have risen and domestic 

and export prices have decreased. The government 

has looked at producing biofuel from sugarcane 

for close to ten years but up until now there has 

not been sufficient support,” said Francis.

However the tide has shifted as world 

sugar surpluses are expected to continue into 

the foreseeable future and the unmitigated 

dumping of excess sugar from foreign markets 

will further destabilise the industry, threatening 

employment.

According to Francis Gledhow sugar mill 

will be one of the key mills in the country that 

will diversify its sugarcane production into an 

alternative biofuel.

A committee made up of key industry 

players was recently formed that will engage 

with government to support the industry’s and 

government’s efforts to find alternative markets  

for sugar such as ethanol production and can-

based packaging.

“There is no sugar industry in the world 

that can survive on the current world sugar 

price. None of the local sugar mills made money 

this last financial year. We either downsize our 

operations which mean shutting down four mills 

around the country resulting in around 100 000 

job losses or we change our factory to produce 

alternative markets for sugarcane that will create 

an opportunity to grow the industry.”

Francis believes South Africa could become 

a world leader in the production of biofuel as an 

แอนดรู ฟรำนซิส ผู้จัดกำรทั่วไปของ Gledhow 
Sugar Company กล่ำวในงำน Courier ว่ำภำยใต้วิกฤติ
อตุสำหกรรมขนำดน้ี ควำมพยำยำมทีจ่ะกระจำยตลำด
อ้อยเป็นเชือ้เพลงิชวีภำพเป็นเรือ่งจ�ำเป็นทำงกำรค้ำของ
โรงงำนน�้ำตำลอย่ำงยิ่ง

“ผลตอบแทนจำกกำรขำยน�้ำตำลได้ลดลงทั่วโลก
ตลอดหลำยทศวรรษทีผ่่ำนมำเนือ่งจำกต้นทนุปัจจยักำร
ผลิตได้เพิ่มสูงขึ้นและรำคำขำยในประเทศและรำคำส่ง
ออกลดลง รัฐบำลได้ต้ังเป้ำที่จะผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพ
จำกอ้อยเป็นเวลำเกือบสิบปีแต่จนถึงทุกวันน้ียังไม่ได้
รับกำรสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ” ฟรำนซิสกล่ำว

อย่ำงไรกต็ำม ปัญหำนีจ้ะรนุแรงยิง่ข้ึนเนือ่งจำกคำด
ว่ำภำวะน�ำ้ตำลล้นตลำดจะคงด�ำเนนิต่อไปในอนำคตอนั
ใกล้และน�ำ้ตำลจำกตลำดต่ำงประเทศทะลกัเข้ำสูต่ลำด
จะยิง่ท�ำให้อตุสำหกรรมไม่มเีสถยีรภำพยิง่ขึน้ ซึง่ส่งผลก
ระทบต่อกำรจ้ำงงำนอย่ำงไม่ต้องสงสัย

ตำมค�ำกล่ำงของฟรำนซสิ Gledhow โรงงำนน�ำ้ตำล
จะเป็นหนึง่ในกลไกส�ำคญัของประเทศทีจ่ะกระจำยตลำด
อ้อยเป็นเชื้อเพลิงชีวภำพทำงเลือก

เมื่อไม่นำนมำนี้ได้มีกำรตั้งคณะกรรมกำรซึ่ง
ประกอบด้วยผู้เล่นรำยส�ำคัญในอุตสำหกรรมที่จะร่วม
กับภำครัฐเพื่อสนับสนุนควำมพยำยำมของภำครัฐและ
ภำคอุตสำหกรรมในกำรแสวงหำตลำดทำงเลือกให้กับ
น�้ำตำลอย่ำงกำรผลิตเอทำนอล

“ไม่มีอุตสำหกรรมน�้ำตำลใดในโลกที่สำมำรถอยู่
รอดในสถำนกำรณ์รำคำน�ำ้ตำลในปัจจบุนัได้ ไม่มโีรงงำน
น�ำ้ตำลทีใ่ดท�ำก�ำไรในปีงบกำรเงินทีผ่่ำนมำ เรำต้องลด
กำรผลิตซึ่งหมำยถึงเรำต้องปิดโรงงำนน�้ำตำลสี่แห่งทั่ว
ประเทศและเลิกจ้ำงพนักงำนรำว 100,000 ต�ำแหน่ง 
หรือเรำต้องเปล่ียนโรงงำนของเรำเพ่ือสร้ำงตลำดทำง
เลอืกให้กบัอ้อยทีจ่ะท�ำให้อุตสำหกรรมเตบิโตต่อไป”

ฟรำนซสิเชือ่ว่ำแอฟรกิำใต้สำมำรถกลำยเป็นผู้น�ำใน
กำรผลติเชือ้เพลงิชวีภำพเป็นพลงังำนทำงเลอืกได้

“เชื้อเพลิงชีวภำพมีศักยภำพที่จะสร้ำงงำนใหม่
นับแสนต�ำแหน่ง เรำอยู่ในอุตสำหกรรมที่อยู่ในภำวะ
วกิฤตแิละโอกำสก็มอียูต่รงหน้ำให้เรำพลิกสถำนกำรณ์
ได้” เขำกล่ำว

Andrew Francis (BSc Mech Eng; BCom; GCC) – General Manager

Many observers point to Brazil’s experience 

as a case study for other nations seeking to 

expand use of renewable fuels.

Speaking to the Courier, general manager 

of Gledhow Sugar Company Andrew Francis 

said the move to diversify sugarcane into biofuel 

alternative green fuel.

“It has the potential to create hundreds of 

thousands of new jobs through diversification. 

We have an industry completely in crisis and 

the opportunity is here to turn this around,” 

he said.
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วธีิกำรดังกล่ำวทีพ่ฒันำโดยศำสตรำจำรย์ซงั ยับ หลี  
ซึ่งเป็นนักวิชำกำรที่เล่ืองชื่อและสมำชิกของทีมวิจัยนี้ 

เ 
มื่อเร็วๆ น้ี นักวิจัยได้ค้นพบกลวิธีแบบใหม่  
นั่นคือ การหมักโดยตรงแบบขั้นตอนเดียว เพื่อ

ใช้ผลิตกรดไขมันและเชื้อเพลิงชีวภาพที่สามารถ
เปลี่ยนจุลินทรีย์จากกลูโคสและน�้ามันให้เป็นเชื้อ
เพลิงดีเซลจุลินทรีย์

แสดงให้เหน็ประสทิธผิลอนัสงูสดุในกำรผลติกรดไขมนั
และเช้ือเพลงิชวีภำพทีไ่ม่เคยมีรำยงำนมำก่อน คำดกนัว่ำ 
จะใช้เป็นพืน้ฐำนแบบใหม่เพือ่สร้ำงผลติภณัฑ์ทีท่�ำจำก
กรดไขมนัจำกกลโูคสและพ้ืนผวิคำร์บอนอ่ืนๆ อีกหลำย
ประเภทได้อย่ำงยั่งยืน

เชือ้เพลงิจำกถ่ำนหนิซึง่เป็นแหล่งพลงังำนในชวีติ
ประจ�ำวันที่ใช้กันมำอย่ำงยำวนำนนั้น ก�ำลังเผชิญกับ
ควำมท้ำทำยอนัใหญ่หลวง นัน่คอื มปีรมิำณทรพัยำกรที่
ลดลงและเกดิสภำวะโลกร้อน ดงันัน้ กำรผลติพลงังำน
ชีวภำพที่มีควำมย่ังยืนและสำมำรถน�ำกลับมำใช้ใหม่
ได้จึงเป็นทำงเลือกท่ีมีควำมจ�ำเป็นและกำรศึกษำวิจัย
หลำยๆ ชิ้นเสนอวิธีกำรมำกมำยที่จะทดแทนเชื้อเพลิง
จำกถ่ำนหินดังกล่ำว หนึ่งในนั้นก็คือกำรใช้ไบโอดีเซล 
ในปัจจุบัน มีกำรผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยำจำกกำร
เปลี่ยนผ่ำนน�้ำมันพืชหรือไขมันจำกสัตว์ เป็นต้น

กลุ่มนักวิจัยของศ. หลี ใช้จุลินทรีย์ที่เป็นไขมัน
ของ Rhodococcus opacus เพื่อผลิตกรดไขมันและ
อนุพันธ์ที่สำมำรถใช้เป็นไอโอดีเซลจำกกลูโคส ซึ่งเป็น
หนึง่ในส่วนประกอบของน�ำ้ตำลทีห่ำได้ง่ำย รำคำถกูและ
ได้มำจำกชีวมวลที่ไม่สำมำรถบริโภคได้อีกด้วย

ทีผ่่ำนมำ ทมีวจิยัของศ. หลไีด้ใช้ Escherichia coli 
เพื่อผลิตไฮโดรคำร์บอนแบบห่วงสั้นซึ่งสำมำรถใช้เป็น
น�ำ้มนัรถยนต์ได้ (งำนวจิยัน้ีได้รบักำรตีพมิพ์ในวำรสำร 
Nature ในฐำนะเป็นบทควำมเด่นเม่ือปี ค.ศ. 2013) 
อย่ำงไรก็ตำม ประสิทธิผลในกำรผลิตไฮโดรคำร์บอน
แบบห่วงสั้นที่ใช้ Escherichia coli นี้ไม่อำจบรรลุถึง
ขั้นใช้ในเชิงพำณิชย์ได้

เพือ่ผลทำงกำรค้ำ ทมีวิจยักลุม่นีจ้งึใช้ Rhodococcus 

opacus ซึง่เป็นตัวรวมน�ำ้มนัในฐำนะจลิุนทรีย์หลกัในกำร
ศึกษำ ขั้นแรก มีกำรปรับสภำวะกำรเพำะเลี้ยงให้เกิด
กำรรวมน�้ำมันแบบ triacylglycerol ที่สูงที่สุดซึ่งจะใช้
เป็นสำรตัง้ต้นส�ำหรับกำรสงัเครำะห์ของกรดไขมนัและ
อนุพันธ์อื่นๆ หลังจำกนั้น ทีมนักวิจัยจะวิเครำะห์อย่ำง
เป็นระบบถึงรปูแบบกำรเผำผลำญก่อนจะมกีำรออกแบบ
ใหม่ให้เกิดกรดไขมันในระดับที่สูงข้ึนและมีกำรผลิต 
ไบโอดเีซลสองประเภททีใ่ช้กรดไขมันเป็นอนพุนัธ์ (กรด
ไขมนัเอทลิเอสเทอร์และไฮโดรคำร์บอนสำยยำว)

นักวิจัยกลุ่มนี้พบว่ำเกิดกำรผลิตกรดไขมัน กรด
ไขมันเอทิลเอสเทอร์ และไฮโดรคำร์บอนสำยยำวแบบ
แยกประเภททั่วไปจ�ำนวน 50.2 21.3 และ 5.2 ตำม
ล�ำดับ ซึ่งเป็นกำรค้นพบท่ียังไม่เคยมีรำยงำนมำก่อน
จำกกำรหมักจุลินทรีย์ จึงคำดกันว่ำกรดไขมันทั้งสำม
ประเภทจะมีคณุประโยชน์ต่อกำรประกอบอตุสำหกรรม
เกี่ยวกับกำรผลิตไบโอดีเซลแบบใช้กำรหมักจุลินทรีย์
ต่อไปในอนำคต

“เทคโนโลยีนี้จะสร้ำงไปดอดีเซลและกรดไขมัน
ที่มีประสิทธิภำพสูงโดยกำรใช้ลิกโนเซลลูโลสที่ถือเป็น
ทรัพยำกรที่หำได้ง่ำยที่สุดประเภทหนึ่งในโลก โดย
ปรำศจำกกำรพ่ึงพำเช้ือเพลิงจำกถ่ำนหินและน�้ำมัน
จำกพืชและสัตว์ นี่เป็นโอกำสใหม่ส�ำหรับกำรเปลี่ยน
อุตสำหกรรมน�้ำมันและปิโตรเลียมซึ่งมักจะต้องใช้เชื้อ
เพลิงจำกถ่ำนหินมำเป็นเทคโนโลยีชีวภำพแบบยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป” ศ. หลีแถลง

บทควำมนี้มีชื่อว่ำ “กำรวิศวกรรมของแบคทีเรีย 
Oleaginous เพื่อกำรผลิตกรดไขมันและเช้ือเพลิง 
(Engineering of an oleaginous bacterium for the 

Glucose C6H12O6. Credit_Wikipedia.
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(ค�ำอธบิำยรูปภำพ กำรวศิวกรรมกำรเผำผลำญ
เพือ่กำรผลติกรดไขมนัอิสระ กรดไขมนัเอทลิเอสเทอร์ 
และไฮโดรคำร์บอนแบบสำยยำวใน Rhodococcus 
opacus PD630 นกัวิจยัได้น�ำเสนอกลวธิใีหม่ส�ำหรบั
กำรผลิตกรดไขมนัและเชือ้เพลงิชวีภำพทีม่ปีระสทิธผิล
ซึง่สำมำรถเปลีย่นกลโูคสและจลุนิทรย์ีทีเ่ป็นไขมนัให้
กลำยเป็นเชือ้เพลงิดเีซลจลุนิทรย์ีด้วยกำรผลติจำกกำร
หมักโดยตรงในขั้นตอนเดียว)

R 

esearchers have presented a new strategy 

for efficiently producing fatty acids and 

biofuels that can transform glucose and oleaginous 

microorganisms into microbial diesel fuel, with 

one-step direct fermentative production. 

The newly developed strain, created by 

Distinguished Professor Sang Yup Lee and his 

team, showed the highest efficiency in producing  

fatty acids and biodiesels ever reported. It will be 

expected to serve as a new platform to sustainably 

produce a wide array of fatty acid-based products 

from glucose and other carbon substrates. 

Fossil fuels, which have long been energy 

resources for our daily lives, are now facing serious 

challenges: depletion of their reserves and their role 

in global warming. The production of sustainable 

bio-based renewable energy has emerged as an 

essential alternative and many studies to replace 

fossil fuels are underway. One of the representative  

examples is biodiesel. Currently, it is mainly 

being produced through the transesterification 

of vegetable oils or animal fats. 

(Figure: Metabolic engineering for the 

production of free fatty acids (FFAs), fatty acid 

ethyl esters  (FAEEs), and long-chain hydrocar-

bons (LCHCs) in Rhodococcus opacus PD630. 

Researchers have presented a new strategy for 

efficiently producing fatty acids and biofuels 

that can transform glucose and oleaginous 

microorganisms into microbial diesel fuel, with 

one-step direct fermentative production.)

The research team engineered oleaginous 

microorganisms, Rhodococcus opacus, to  

produce fatty acids and their derivatives that 

can be used as biodiesel from glucose, one of 

the most abundant and cheap sugars derived 

from non-edible biomass. 

To overcome these issues, the team employed 

oil-accumulating Rhodococcus opacus as a host 

strain in this study. First, the team optimized the 

cultivation conditions of Rhodococcus opacus to 

maximize the accumulation of oil (triacylglycerol), 

which serves as a precursor for the biosynthesis 

production of fatty acids and fuels)” ซึ่งตีพิมพ์
ลงในวำรสำร Nature Chemical Biology เมื่อวันท่ี 
17 มิถุนำยน

งำนชิ้นนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรกำร
พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหำสภำวะสภำพอำกำศ
ผันผวนด้ำนกำรวิศวกรรมระบบกำรเผำผลำญเพ่ือ
กำรสกัดสำรทำงชีวภำพ ของมูลนิธิกำรวิจัยแห่งชำติ
ประจ�ำกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ประเทศเกำหลี

Professor Lee’s team has already engineered  

Escherichia coli to produce short-chain  

hydrocarbons, which can be used as gasoline 

(published in Nature as the cover paper in 2013). 

However, the production efficiency of the short-

chain hydrocarbons using E. coli (0.58 g/L) fell short 

of the levels required for commercialization. 

of fatty acids and their derivatives. Then, they 

systematically analyzed the metabolism of the 

strain and redesigned it to enable higher levels 

of fatty acids and two kinds of fatty acid-derived 

biodiesels (fatty acid ethyl esters and long-chain 

hydrocarbons) to be produced. 

They found that the resulting strains  

produced  50.2,  21.3, and 5.2 g/L  of  fatty  

acids, fatty acid ethyl esters, and long-chain  

hydrocarbons, respectively. These are all the highest  

concentrations ever reported by microbial 

fermentations. It is expected that these strains 

can contribute to the future industrialization 

of microbial-based biodiesel production. 

“This technology creates fatty acids 

and biodiesel with high efficiency by utilizing  

lignocellulose, one of the most abundant resources 

on the Earth, without depending on fossil fuels 

and vegetable or animal oils. This will provide new 

opportunities for oil and petroleum industries, 

which have long relied on fossil fuels, to turn to 

sustainable and eco-friendly biotechnologies,” 

said Professor Lee. 

This paper titled “Engineering of an  

oleaginous bacterium for the production of 

fatty acids and fuels” was published in Nature 

Chemical Biology on June 17. 

This work was supported by the Technology  

Development Program to Solve Climate  

Changes on Systems Metabolic Engineering for  

Biorefineries from the Ministry of Science and 

ICT through the National Research Foundation 

(NRF) of Korea (NRF-2012M1A2A2026556 and 

NRF-2012M1A2A2026557).
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จากราคาน�า้ตาลในตลาดโลก 
ได้ตกต�่าและเงินบาทแข็ง
ค่าขึ้นส่งผลท�าให้ราคาอ้อย
ประเทศไทยตกต�่ามา 2 ปี 
เพราะรายได้หลักที่มีผลต่อ
ราคาอ้อยคือ รายได้จากการ
ส่งออกน�้าตาล

แต่ในขณะเดยีวกนัต้นทนุกำรผลิตอ้อยนบัวนัยิง่มรีำคำ
สงูขึน้โดยเฉพำะค่ำแรงและค่ำขนส่ง จำกสภำวะทีภู่มิอำกำศ
แปรปรวนในปัจจุบันท�ำให้บำงพื้นที่ประสบปัญหำควำมแห้ง
แล้งเช่นปีนีท่ี้เขตปลกูอ้อย จ.นครรำชสมีำ และ จ.เพชรบรูณ์ 
ท�ำให้อ้อยแคระแกร็น นอกจำกนี้ยังมีกำรระบำดของโรค
แมลงศัตรูอ้อยที่เพิ่มมำกขึ้น

ทำงอยู่รอดของชำวไร่ในภำวะเช่นนี้ ชำวไร่ที่ยังจะ
ท�ำไร่อ้อยต่อไปต้องปรับตัวจึงจะท�ำให้กำรท�ำไร่อ้อยมีก�ำไร 
โดยเริ่มจำกกำรเลือกปลูกอ้อยเฉพำะพื้นที่ที่เหมำะสมต่อ
กำรปลูกอ้อยและอยู่ใกล้โรงงำนน�้ำตำล ส่วนพื้นที่ดินเค็ม
ห้ำมปลูกอ้อย กำรมีแหล่งน�้ำให้อ้อยช่วยลดควำมเสี่ยงใน
กำรลงทนุปลกูอ้อย ซึง่อำจเป็นคลอง สระน�ำ้หรือบ่อบำดำล 
กำรที่มีน�้ำให้อ้อยช่วยให้อ้อยมีชีวิตผ่ำนช่วงแล้ง อ้อยมีกำร
เจริญเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง และสำมำรถไว้ตอได้หลำยปีไม่
ต้องปลูกอ้อยบ่อยๆ ที่รำคำอ้อย 700-800 บำท/ตัน ณ ที่
ควำมหวำน 10 CCS เป็นกำรยำกทีอ้่อยปลูกจะมีก�ำไร อ้อย
ตอเท่ำนัน้ทีม่กี�ำไรถ้ำมกีำรบ�ำรงุอ้อยตอทีด่ ีไร่อ้อยทีมี่กำรให้
น�ำ้ดนิจะมคีวำมช้ืนท�ำให้เช้ือรำทีอ่ยูใ่นดนิช่วยควบคมุแมลง
ศตัรูอ้อยในดนิเช่น รำเขยีว metarhizium ช่วยควบคมุหนอน
ด้วงหนวดยำว เมือ่อ้อยได้รับน�ำ้เพยีงพอต่อกำรเจรญิเตบิโต
อ้อยจะแข็งแรงทนกำรท�ำลำยของโรคแมลงศัตรูอ้อย 

ส่วนไร่ทีด่นิมคีวำมอดุสมบรูณ์ต�ำ่และปลกูอำศยัน�ำ้ฝน
ไม่ควรเส่ียงปลูกอ้อย ชำวไร่ต้องหำทำงลดต้นทุนกำรผลิต
โดยที่ผลผลิตต่อไร่ไม่ลด โดยเริ่มจำกกำรเตรียมดินปลูก
อ้อยแบบลดกำรไถพรวนสไตรพ์ทิลเลิจ (stripe tillage) ที่
วิจัยโดยกรมวชิำกำรเกษตรซึง่มต้ีนทนุทีต่�ำ่สำมำรถปลูกอ้อย
ได้รวดเร็วเสร็จทันก่อนที่ควำมชื้นในดินจะหมด ชำวไร่ต้อง
ปรบัทัง้ระยะปลกูควำมยำวของแถวอ้อยให้เหมำะสมกบักำร
ใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร ใช้ปุ๋ยเคมีในอัตรำที่สอดคล้อง
กับควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน มีวิธีกำรใส่ปุ๋ยที่ท�ำให้อ้อยดูด
ปุย๋ไปใช้ได้ง่ำยได้แก่กำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนไปกบัระบบน�ำ้หยด 
กำรใส่ปุย๋อ้อยตอด้วยเครือ่งใส่ปุ๋ยแบบผ่ำตอ (stool splitter 

โดย อรรถสิทธิ์ บุญธรรม ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี 
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานกรมวิชาการเกษตร

fertilizer applicator) ทีน่อกจำกเป็นเครือ่งใส่ปุย๋ทีช่่วยให้อ้อยดดู
ปุย๋ไปใช้ได้ง่ำยแล้วยงัสำมำรถใส่สำรฆ่ำแมลงศตัรูในดนิเช่นด้วง
หนวดยำว (stem boring grub) แมลงนูนหลวง (white grub) 
ในกำรปลกูบ�ำรงุรกัษำอ้อยต้องท�ำให้ทันเสรจ็ทันเวลำจะท�ำให้อ้อย
เจริญเติบโตดีสม�่ำเสมอและมีต้นทุนที่ต�่ำเช่น ปลูกอ้อยเสร็จใน
ขณะทีด่นิยงัมคีวำมช้ืนท�ำให้อ้อยงอกดีมชีีวติผ่ำนช่วงแล้ง กำรให้
น�ำ้อ้อยเสรจ็ทนัก่อนทีอ้่อยจะเหีย่ว พ่นสำรก�ำจดัวชัพชืฆ่ำวชัพชื
ในขณะที่วัชพืชยังต้นเล็กและมีจ�ำนวนน้อย 

เทคโนโลยกีำรผลติอ้อยควรใช้เทคโนโลยทีีม่ต้ีนทนุทีต่�ำ่แต่
ใช้ได้ผลและเหมำะกบัสภำพไร่อ้อยแต่ละพ้ืนที ่กำรใช้เทคโนโลยี
ทีส่งูจะมต้ีนทนุค่ำอปุกรณ์เครือ่งมอืทีแ่พงไม่เหมำะกบัรำคำอ้อยท่ี
ถูกในปัจจุบัน เช่นเครือ่งใส่ปุย๋แบบผ่ำตอ (stool splitter fertilizer  
applicator) ที่ประดิษฐ์ในเมืองไทยท่ีมีรำคำถูกกว่ำน�ำเข้ำคือมี
รำคำเพยีง 85,000 บำท/เคร่ือง ใช้ใส่ปุย๋และสำรฆ่ำแมลงพร้อม
ทั้งหยอดน�้ำที่ผสมกับรำเขียว metarhizium ป้องกันก�ำจัดด้วง
หนวดยำว (stem boring grub) ได้ดี 

ชำวไร่อ้อยต้องพยำยำมหำทำงลดต้นทุนกำรบ�ำรุงอ้อยให้
มำกทีส่ดุด้วยเทคนคิง่ำยๆแต่ใช้ได้ผลเช่น กำรก�ำจดัวชัพืชไปพร้อม
กับกำรใส่ปุย๋ แต่ต้นทนุกำรผลติอ้อยของประเทศไทยยังสูป้ระเทศ
ผูส่้งออกรำยใหญ่ท่ีสดุของโลกไม่ได้คอืค่ำเกบ็เกีย่วและขนส่ง ซึง่

การเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวนสไตรพ์ทิลเลจ 
(stripe tillage) โดยการใช้อุปกรณ์เตรียมดินที่ประกอบด้วยริป
เปอร์(Ripper) และจอบหมุน (Rotavator) แล้วปลูกอ้อยตาม
แนวที่ไถพรวน

แก้ไขด้วยกำรปลกูอ้อยใกล้โรงงำน กำรใช้พนัธุอ้์อยทีมี่ควำม
หวำนสูง และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้รถตัดอ้อย และ

ทางรอดของชาวไร่อ้อยจากวฤิต

อตุสาหกรรมอ้อยน�้าตาลไทย

ในราคาน�้าตาลโลกตกต�่า

Survival of Sugarcane Farm Owners 
from Low Price of World Sugar
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เครือ่งใส่ปุ๋ยแบบผ่าตอ (stool splitter  
fertilizer applicator) ใช้ใส่ปุ๋ย
และสารฆ่าแมลงพร้อมทั้งหยอด
น�า้ทีผ่สมกบัราเขยีว metarhizium 
ป้องกนัก�าจดัด้วงหนวดยาว (stem 
boring grub)

10 days after spraying, all weed are gone. 1 month after spraying

Due to the low price of the world sugar 
and the Thai Baht appreciation, the sugarcane’s 
price in Thailand has dropped for 2 years. The 
major income affecting sugarcane’s price relies 
on sugar export whereas production cost of 
sugarcane is becoming higher, especially labor 
and transport expenses. Also, present climate 
change results in drought in some provinces of 
Thailand, namely Lop Buri, Nakhon Ratchasima 
and Phetchabun. Sugarcane grown in some 
areas become too small besides damages by 
increasing pests and diseases.

The only survival for sugarcane farmers 
in the country is adaptation and adjustment. 
They should begin with planting sugarcane in 
an appropriate area with convenient location 
not far from a sugar factory. It is prohibited 
growing it in salty soil. Besides, a sugarcane 
farm should be located near a water resource 
like a canal, a pond or a well. This will help 
reduce the financial risk of sugarcane planting 
and enable it to undergo the dry season. Since 
sugarcane’s growth is continuous, its stubbles 
can be left without re-planting the new one. 
As the price of sugarcane is between 700 and 
800 Thai Baht per ton at 10 CCS sweetness, it 
is difficult to gain profits from plant cane. Only 
Ratoon crop is profitable in case the stubbles 
are well cared. Well irrigated sugarcane farms 
will have sufficient moisture, enabling soil fungi 
such as metarhizium to control some pests, 
namely stem boring grub. In other words, when 
sugarcane gets enough water, it will resist  
diseases and pests.

In case of poorly soil fertility and under 
rainfed condition, owners are recommended 
not to plant any sugarcane and try to find a 
way to reduce capital cost of production while 
maintaining the amount of the product in the 
farm. They can start with preparing soil to plant 
sugarcane by stripe tillage, an innovative method  
under the research of the Department of  
Agriculture. The stripe tillage is low budgeted and 
enables sufficiently fast planting of sugarcane 
before the soil is dry. Farm owners have to leave 
planting distance and length of a sugarcane 
row in relation to agricultural machines and  
appropriate amount of chemical fertilizer. Two 
ways of putting fertilizer in the soil to allow the 

plant to obtain nutrient easily include using 
nitrogen fertilizer and drip system. Use of stool 
splitter fertilizer applicators will enable sugarcane  
to obtain nutrient easily and allow farmers to 
add insecticide to kill stem boring grub and 
white grub, too. Planting and maintain sugarcane 
should be finish in time because the plant will 
grow well under low cost. For instance, finishing 
planting sugarcane when the soil is moistened, 
it can survive under the dry season; irrigation 
in cane field have to finish before sugarcane 
wilting; weed should be killed when it is small 
and few population.

Sugarcane production technology should 
be low cost but effective and suitable for a 
specific area. It is not recommendable to use 
expensive equipment and machines in the period 
when the price of sugarcane is very low. The 
stool splitter fertilizer applicator in Thailand is 

as cheap as 85,000 Thai Baht. It can be used to 
apply fertilizer and pesticide to kill stem boring 
grub effectively.

Above all, Thai sugarcane farm owners have 
to find a way to reduce maintenance cost. They can 
use simple ways such as killing weed along with 
fertilizer application at the same time. However, 
Thailand is still unable to compete with the world’s 
biggest exporter in other countries in terms of 
harvesting and transporting expenses. This can 
be solved by planting sugarcane in an area not 
far from a sugar factory, planting highly sugar 
content and enhancing efficiency of sugarcane 
harvester and logistics. Most importantly, the farm 
owners have to record costs and output gain 
from each activity in farm to use as information 
to improve cane farm management and caring 
apart from using appropriate production factors 
to increase net profits.

ที่ส�ำคัญที่ช่วยชำวไร่อ้อยลดต้นทุนคือกำรบันทึกต้นทุนและ 
ผลของงำนทีไ่ด้ในแต่ละกจิกรรมในไร่ เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในกำร
ปรบัปรงุวธิกีำรปลกูดแูลรกัษำอ้อยและกำรเลอืกใช้ปัจจยักำร
ผลติทีเ่หมำะสมเพือ่ท�ำให้กำรท�ำไร่อ้อยมกี�ำไรสทุธสิงูสดุ
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การปรับใช้มาตรฐานการผลิตอ้อยและน�้าตาล
อย่างยั่งยืน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Study Shows Adoption of Bonsucro Sustainability 

Standard Can Halve Sugarcane  
Industry GHG Emissions

ง 
านวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร PNAS เปิดเผยว่า การปรับใช้มาตรฐานการผลิตอ้อยและน�้าตาล
อย่างยั่งยืน (Bonsucro Sustainability Standard) จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ

ผลิตอ้อยลงได้ครึ่งหนึ่ง

กำรศึกษำทำงวิทยำศำสตร์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรรำยงำนของเอกสำรของสภำวิทยำศำสตร์แห่งชำติ
สหรัฐอเมริกำ (Proceedings of the National Academy 
of Sciences: PNAS) ที่น�ำโดยมหำวิทยำลัยมินนิโซตำ

ร่วมกับบริษัทโคคำ-โคลำและอีกหลำยองค์กรเผยว่ำ กำรที่ 
ทัว่โลกปรบัใช้มำตรฐำนโดยสมัครใจเพือ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยนื 
(voluntary sustainability standard: VSS) ของ Bonsucro 
น้ีจะช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกจำกกำรผลติอ้อยลงได้

ครึ่งหนึ่ง (51%) ด้วยอัตรำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำก
ทีสุ่ดในประวตัศิำสตร์ รำยงำนช้ินน้ีเน้นย�ำ้ถงึควำมสำมำรถของ  
Bonsucro ที่เป็นโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นในกำรต่อกรกับกำร
เปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศและบรรลเุป้ำหมำยกำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs)

บทควำมวิชำกำรที่มีคณะผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำตรวจ
สอบนีจ้�ำลองผลของกำรปรบัใช้มำตรฐำน Bonsucro ตลอด
ทัง้อตุสำหกรรมอ้อยซึง่แสดงให้เหน็ถงึศกัยภำพทีจ่ะส่งผลดี
ต่อสิง่แวดล้อม ซ่ึงรวมถงึว่ำกำรปรบัใช้มำตรฐำนน้ีทัว่โลกจะ
ช่วยเพ่ิมผลผลติในหลำยๆ พืน้ทีท่ัว่โลกในขณะท่ีลดพ้ืนทีก่ำร
ผลิต (24%) กำรใช้น�้ำ (65%) และกำรขับสำรอำหำรลง
สู่แหล่งน�้ำ (34%)

รำยงำนฉบับนี้ได้ใช้ Bonsucro เป็นกรณีศึกษำ โดย
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่ส่งผลกระทบต่อ
ทุกประเทศและควำมต้องกำรอ้อยที่คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นอย่ำง
ทวคีณูนัน้ กำรศกึษำทำงวทิยำศำสตร์นีไ้ด้ชีแ้นะว่ำกำรปรบั
ใช้มำตรฐำนเพื่อควำมยั่งยืนในทิศทำงเดียวกันทั่วโลกอย่ำง 
Bonsucro เป็นโรดแมปที่มีประสิทธิภำพที่จะช่วยลดผล 
กระทบจำกกำรผลิตอ้อยได้

“งำนวิจัยระดับโลกนี้แสดงให้เห็นว่ำมำตรฐำนของ 
Bonsucro เป็นเฟรมเวร์ิกทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรจดักำรกบั
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ” แดเนียล 
มอร์เลย์ ซีอีโอของ Bonsucro กล่ำว “มันส�ำคัญมำกท่ีแสดง
ให้เห็นว่ำกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนของ Bonsucro น�ำไปสู่
ผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนให้
กบัผูผ้ลติและผูซ้ือ้ผลติภณัฑ์จำกอ้อยแล้วน�ำ้ตำล เอทำนอล 
และกำกน�ำ้ตำล ในฐำนะทีเ่ป็นมำตรฐำนทีต้ั่งอยู่บนพืน้ฐำน
ของวทิยำศำสตร์ Bonsucro มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง 
และจะใช้กำรศกึษำน้ีเพือ่ปรับปรงุมำตรฐำนในปีนีต่้อไป”



July - September 2019

Planters Corner

23

Danielle Morley, CEO at Bonsucro.

ผู้เขียนงำนวิจัยนี้หวังว่ำงำนของพวกเขำจะเป็นที่รู้จัก
ในบรรดำผูบ้รโิภครำยย่อย ผูซ้ือ้รำยใหญ่ และอุตสำหกรรม
กำรเกษตร ทัง้น้ี ดร. เดอร์รกิ เพนนงิตนั ซึง่เป็นนกัวจิยัของ
สถำบนัวจิยัสิง่แวดล้อมแห่งมหำวทิยำลยัมนินิโซตำและเป็น
ผู้รับผิดชอบบทควำมของกำรศึกษำนี้กล่ำวได้เสริมว่ำ “กำร
วเิครำะห์ประเภทนีจ้�ำเป็นต่อกำรพัฒนำกำรบรโิภคและกำร
ผลิตอย่ำงยั่งยืนโดยบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
เรำได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมสำกลที่เป็น
ไปได้จำกมำตรฐำนเพื่อควำมย่ังยืนและเกณฑ์กำรรับรอง
บนพื้นฐำนของควำมเป็นจริงและควำมครอบคลุม”

หนึ่งในผู้ซ้ือรำยใหญ่คือบริษัทโคคำ-โคลำ ซึ่งให้
ทุนสนับสนุนงำนส่วนหนึ่งแก่วิจัยนี้ โดย อูลรีเก้ ซำปิโร  
ผูอ้�ำนวยกำรอำวโุสด้ำนกำรดูแลทรัพยำกรน�ำ้และกำรเกษตร
แบบย่ังยืนของบรษัิทโคคำ-โคลำแสดงควำมคิดเหน็ว่ำ “บรษิทั
โคคำ-โคลำมุ่งมั่นที่จะจัดหำส่วนผสมทำงกำรเกษตรอย่ำง
ย่ังยืน และเรำก�ำลังท�ำงำนร่วมกบัซพัพลำยเออร์ของเรำเพือ่
ผลักดันวำระดังกล่ำวโดยใช้มำตรฐำนโดยสมัครใจเพื่อกำร

เสริมว่ำ “เมื่อพิจำรณำถึงผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศจำกกำรกระท�ำของมนุษย์ต่อควำมส�ำเร็จ
ของกำรปรับใช้มำตรฐำนโดยสมัครใจแล้ว กำรบังคับใช้กฎ
ระเบียบจะเป็นขั้นตอนถัดไปที่ส�ำคัญยิ่ง เพรำะเรำรู้อยู่แล้ว
ว่ำกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศจำกกำรกระท�ำของมนษุย์
เป็นภยัคกุคำมทีส่�ำคญัต่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื โดยหลกักำร
แล้ว มำตรฐำนโดยสมคัรใจเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืควรเพิม่
ควำมยดืหยุน่ใจกำรจดักำรกบัภยัคกุคำมดงักล่ำวด้วย”

รำยงำนถือว่ำสอดคล้องกับ 100% ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของ Bonsucro กำรรับรอง Bonsucro ช่วยให้
สมำชิกปฏิบัติตำม 80% ของเกณฑ์ควำมยั่งยืนที่ไม่ใช่
ธุรกิจหลักผลลัพธ์เหล่ำนี้จึงเน้นกำรมีส่วนร่วมในอุดมคติ
กำรรับรอง Bonsucro จะท�ำให้สิ่งแวดล้อมและควำมเป็น
อยู่ในอุตสำหกรรมอ้อยทั่วโลก

ในควำมร่วมมือกับวิทยำลัย Bowdoin มหำวิทยำลัย
แอรโิซนำมหำวทิยำลัยGöttingenมหำวทิยำลัยฮำวำยโครงกำร
ทุนธรรมชำติพันธมิตรป่ำฝนกองทุนสัตว์ป่ำโลกและ บริษัท 
โคคำ - โคล่ำ

หมายเหตุ

“Crucially, it shows that application of 
Bonsucro’s Standard leads to increased 
sugarcane yields, generating confidence 
in the Standard for producers and 
buyers of sugarcane products including  
sugar, ethanol and molasses. As a  
science-based, metric standard scheme, 
Bonsucro is committed to continuous 
improvements and will use the study 
to inform the revision of the Standard 
this year.” said Danielle Morley, CEO 
at Bonsucro

พัฒนำอย่ำงยั่งยืนอย่ำง Bonsucro ในกำรจัดหำอ้อย เรำมี
ควำมยนิดเีป็นอย่ำงยิง่ทีก่ำรศกึษำนีแ้สดงให้เหน็ถงึศกัยภำพ
ของ Bonsucro ในกำรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
และระบบโดยรวม ซึง่เป็นเรือ่งส�ำคญัในกำรท�ำให้เกษตรกร
และอุตสำหกรรมมำปรับใช้มำตรฐำนดังกล่ำวต่อไป”

งำนวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นถึงกำรให้กำรสนับสนุนจำก
ภำคประชำสังคมด้วย โดย อเล็กซ์ บียอร์ก ผู้อ�ำนวยกำร
ด้ำนกำรให้เอกชนมีส่วนร่วมประจ�ำองค์กำรกองทุนสัตว์ป่ำ
โลกสำกล (WWF) ในสหรัฐฯ กล่ำวว่ำ “รำยงำนนี้แสดงให้
เหน็ว่ำมำตรฐำน Bonsucro สำมำรถส่งผลดต่ีอสิง่แวดล้อม
ได้หำกมีกำรปรับใช้อยำ่งกว้ำงขวำงขึ้น และมำตรฐำนเพื่อ
ควำมยั่งยืนสำมำรถมีบทบำทในกำรช่วยให้สังคมและธุรกิจ
ได้รับสิ่งที่พวกเขำต้องกำรโดยไม่ท�ำลำยควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพไป”

วลิเลยีมส์ สมิธ ผู้เขียนน�ำของงำนวิจัยน้ีและเป็นผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ประจ�ำภำควิชำกำรสอน กำรเรียนรู้ และกำร
ศกึษำเชิงสงัคมและวฒันธรรม มหำวทิยำลยัแอรโิซนำได้กล่ำว

A 
new study published in PNAS journal  
finds widespread adoption of the  

 Bonsucro Sustainability Standard could halve 
GHG emissions from sugarcane production.

A scientific study published in Proceedings 
of the National Academy of Sciences (PNAS) 
journal, led by University of Minnesota, in  
collaboration with the Coca-Cola Company and 
other organisations, reveals how global adoption 
of Bonsucro’s voluntary sustainability standard 
(VSS) could halve greenhouse gas (GHG) emis-
sions (51%) in sugarcane production. With GHG 
emissions at the highest levels in history, the report 
highlights Bonsucro’s ability to provide scalable 
solutions to tackle climate change and achieve 
the Sustainable Development Goals (SDGs).
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This report uses Bonsucro as a case study. 
With climate change affecting every country 
and sugarcane demand expected to double, 
this scientific study suggests globally consistent 
sustainability standards like Bonsucro, offer an 
effective roadmap to reducing negative impacts 
of sugarcane production.

“This world-class research provides evidence 
Bonsucro’s Standard is an effective framework 
for addressing the negative effects of climate 
change” said Danielle Morley, CEO at Bonsucro. 
“Crucially, it shows that application of Bonsucro’s 
Standard leads to increased sugarcane yields, 
generating confidence in the Standard for 
producers and buyers of sugarcane products 
including sugar, ethanol and molasses. As a  
science-based, metric standard scheme, Bonsucro 
is committed to continuous improvements and 
will use the study to inform the revision of the 
Standard this year.”

The study’s authors hope their work informs 
individual consumers, large-scale buyers, and the 
agriculture industry alike. “This type of analysis 
is needed to advance sustainable consumption 
and production outcomes towards achieving 
sustainable development goals.” added Dr. 
Derric Pennington, a Fellow of the University 
of Minnesota’s Institute on the Environment 
and corresponding author on the study. “We 
showcase the potential global environmental  
benefits of sustainability standards and  
certification schemes while remaining realistic 
and comprehensive.”

One such large buyer is the Coca-Cola 
Company, which partially funded the study. Ulrike 
Sapiro, Senior Director of Water Stewardship  
& Sustainable Agriculture at The Coca-Cola  
Company, commented: “The Coca-Cola Company 
is committed to sourcing sustainable agricultural 
ingredients and we are working with our suppliers  
to demonstrate progress through Voluntary 
Sustainability Standards, such as Bonsucro for 
sugarcane. We are very pleased that this study 
demonstrates Bonsucro’s potential of creating 
significant positive impacts for the environment 
and ecosystems, which is critical for further 

The report assumes 100% compliance  
with Bonsucro’s standard criteria. 
Bonsucro certification allows members  
to comply with 80% of the non- 
core sustainability criteria, these  
results therefore highlight the ideal  
contribution Bonsucro certification 
would make to the environment and 
livelihoods throughout sugarcane’s 
global industry.

In collaboration with Bowdoin  
College, University of Arizona, University  
of Göttingen, University of Hawaii, 
Natural Capital Project, Rainforest 
Alliance, World Wildlife Fund and The 
Coca-Cola Company.

N.B

The peer-reviewed study modelled the 
impacts of adopting the Bonsucro Standard 
across the sugarcane sector and found huge 
potential for environmental benefits, including 
how universal adoption would dramatically  
increase production yields in parts of the world, 
whilst reducing total production area (24%), 
water use (65%) and nutrient loading (34%)

uptake by farmers and industry.”
The research has also found support from 

civil society. Alex Bjork, Director, Private Sector 
Engagement at World Wildlife Fund – US said: 
“This report demonstrates that the Bonsucro 
standard can have a positive environmental 
impact if implemented more widely, and that 
sustainability standards can play a role in  
helping society and business meet demand 
without depleting biodiversity.”

William Smith, lead author of the study 
and Assistant Professor, Teaching, Learning  
& Sociocultural Studies at University of Arizona  
added: “Considering the effects of anthropogenic  
climate change on the success of these voluntary  
imposed regulations is a critical next step,  
because we know anthropogenic climate change 
is a major threat to sustainable development. 
Ideally, VSS should also increase resilience to 
such threats”.
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นำงสำววีธรำ ตระกูลบุญ กรรมกำรบริหำร ธุรกิจน�้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด กล่ำวว่ำ “เชลล์ ในฐำนะหนึ่งในผู้น�ำนวัตกรรมพลังงำนและ
น�ำ้มนัเชือ้เพลงิ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของน�ำ้มนัหล่อลืน่ทีม่ต่ีอควำมส�ำเรจ็ของกำร
ด�ำเนินธุรกิจเป็นอย่ำงดี และเข้ำใจว่ำ กำรหยุดชะงักเพียงครั้งเดียวสำมำรถท�ำให้
กำรด�ำเนินงำนของทั้งโรงงำนยุติลงได้ ด้วยเหตุนี้ เชลล์ จึงได้พัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์น�้ำมันหล่อลื่นคุณภำพระดับโลกมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยท�ำงำน
ร่วมกับผู้ผลิตเครื่องจักร กลุ่มลูกค้ำ และภำคอุตสำหกรรมอย่ำงใกล้ชิด เพื่อตอบ
โจทย์กำรใช้งำนจรงิของลกูค้ำ เพิม่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนและบ�ำรงุรกัษำเครือ่งจักร
ให้ท�ำงำนได้อย่ำงรำบรื่นและมีอำยุกำรใช้งำนยำวนำนยิ่งขึ้น ลดค่ำใช้จ่ำยโดยรวมใน
กำรด�ำเนินกำร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

ปัจจบุนั เชลล์ ได้พฒันำผลติภัณฑ์และนวตักรรมหล่อลืน่เพือ่ครอบคลมุกำรใช้
งำนหลำกหลำยรูปแบบ รวมถึงในอุตสำหกรรมน�้ำตำล ไม่ว่ำจะเป็นน�้ำมันไฮดรอลิค 
ส�ำหรับโรงงำนและรถตัดอ้อย น�้ำมันเกียร์อุตสำหกรรม จำระบีลูกหีบ น�้ำมันกังหัน
ไฟฟ้ำ และน�้ำมันเครื่องส�ำหรับรถตัดอ้อย โดยนอกจำกจะพัฒนำผลิตภัณฑ์คุณภำพ
ระดับโลกอย่ำงต่อเนื่องแล้ว เชลล์ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมและให้ควำมส�ำคัญต่อผล 
กระทบจำกกำรผลิตสินค้ำธุรกิจน�้ำมันหล่อลื่นตลอดห่วงโซ่กำรผลิตอีกด้วย เช่น 
กำรน�ำเทคโนโลยเีพยีวพลสั (PurePlus Technology) นวตักรรมสทิธิเ์ฉพำะของเชลล์
มำพฒันำน�ำ้มนัหล่อล่ืนเพือ่ช่วยลดกำรปล่อยมลพษิ ถอืเป็นกำรตอกย�ำ้ต�ำแหน่งของ
เชลล์ในกำรเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันหล่อลื่นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกัน 12 ปีซ้อน 
จำกไคลน์ แอนด์ คอมพำนี บริษัทวิจัยกำรตลำดชั้นน�ำของโลก

“เชลล์ ยงัพร้อมอยูเ่คยีงข้ำงและสร้ำงควำมแขง็แกร่งให้กบัพันธมติรเสมอ ทัง้ใน
ด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำทำงเทคนิค ไปจนถึงกำรจัดสัมมนำแลกเปล่ียนควำมรู้ระหว่ำงผู้
เชีย่วชำญและพนัธมติร อย่ำงเช่นกำรจดัสมัมนำ “ก้ำวสูค่วำมส�ำเร็จในอตุสำหกรรม
น�้ำตำล เพื่อกำรเติบโตธุรกิจที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้ ที่จะช่วยให้พันธมิตรสำมำรถด�ำเนิน
ธุรกิจน�้ำตำล ซึ่งเป็นสินค้ำส�ำคัญของประเทศไทย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ขับ
เคลื่อนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืน และสำมำรถ
พัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของผู้เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของ
เชลล์ในกำร ‘เติมสุขให้ทุกชีวิต’ หรือ ‘Make Life’s Journeys Better’  นำงสำว
วีธรำ กล่ำวสรุป

บรษิทั เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ตอกย�า้กลยุทธ์
สร้างความแขง็แกร่งให้กบัพนัธมิตร จดังานสมัมนา “ก้าว
สูค่วามส�าเรจ็ในอตุสาหกรรมน�า้ตาล เพือ่การเตบิโตธรุกจิ
ที่ยั่งยืน” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 เพื่อสนับสนุนพันธมิตร
อุตสาหกรรมน�้าตาลและยกระดับอุตสาหกรรมน�้าตาล
ในประเทศไทยไปอีกขั้น โดยการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่
ในกระบวนการ รวมถึงการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรเพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ภำยในงำนสมัมนำ ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนน�ำ้มนัหล่อลืน่อตุสำหกรรมและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องจำกเชลล์ ประเทศไทย ออสเตรเลีย อินเดีย และฟิลิปปินส์ ผู้บริหำรส�ำนัก
บริหำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย กระทรวงอุตสำหกรรม และตัวแทนภำคอุตสำหกรรม
อ้อยและน�้ำตำล ได้เข้ำร่วมบรรยำยให้ควำมรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในหัวข้อ
ต่ำงๆ ผู้เข้ำร่วมงำนได้รับฟังหัวข้อสถำนกำรณ์และแนวโน้มอุตสำหกรรมอ้อยและ
น�้ำตำลทรำย กำรวำงแผนและพัฒนำอุตสำหกรรมน�้ำตำลในประเทศไทย ตลอดจน
ได้รับโอกำสศึกษำระบบเพิ่มประสิทธิภำพเคร่ืองจักรหนักและรถตัดอ้อย กำรบ�ำรุง
รักษำและเพิ่มประสิทธิภำพระบบจ่ำยสำรหล่อล่ืนอัตโนมัติลูกหีบด้วยวิทยำกำร
สมัยใหม่ และกำรตรวจคุณภำพน�้ำมันเทอร์ไบน์ด้วยชุดตรวจสอบหน้ำงำน โดยมี
วิศวกร ผู้จัดกำรโรงงำน และผู้บริหำรจำกบริษัทน�้ำตำลชั้นน�ำ เข้ำร่วมสัมมนำใน
ครั้งนี้ถึง 150 ท่ำน 

เชลล์ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรม 
น�้าตาลไทย จัดงานสัมมนา 
“ก้าวสู่ความส�าเร็จในอุตสาหกรรม
น�้าตาลเพื่อการเติบโตธุรกิจที่ยั่งยืน”
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The Shell Company of Thailand Limited  
reinforces its strategy of strengthening  
business partnerships by organizing a  
seminar on “Journey to Success and  
Sustainable Business for Sugar Industry”  
for the 9th consecutive year to support  
sugar industry businesses and elevate the 
sugar industry in Thailand to the next level. 
The seminar involved sharing knowledge and 
experience in applying modern innovations  
to manufacturing processes, including  
maintenance of machinery for maximum 
efficiency.

About 150 participants attended the seminar on “Journey to Success and Sustainable Business for Sugar 
Industry,” including experts from Shell in Thailand, Australia, India and the Philippines, as well as engineers, 
factory managers and executives from leading sugar companies.

Shell strengthens the
Thai sugar industry with
seminar on “Journey to
Success and Sustainable 
Business for Sugar
Industry”

Within the seminar, Shell experts in industrial lubricants and 
related innovations from Thailand, Australia, India and the Philippines  
joined management from the Office of the Cane and Sugar Board, 
the Ministry of Industry and representatives of the sugar and  
sugarcane industry in exchanging knowledge and experience on  
situations, trends, planning and development in the Thai sugar 
industry. Participants also had the opportunity to study efficiency 
improvement systems for heavy machinery and sugarcane cutters, 
discuss the maintenance and optimization of modern automatic 
lubricating oil systems, and learn about turbine oil checks using  
inspection kits. About 150 engineers, factory managers and  
executives from leading sugar companies attended the seminar.

Ms. Veethara Trakulboon, Executive Director – Lubricants  
Business, The Shell Company of Thailand Limited, said: “Shell is one of  
the world’s energy and oil leaders and realizes the importance of  
lubricants to the success of business operations. We understand 
that a single interruption can cause the operation of an entire 
plant to stall. Shell has therefore developed world-class lubricants 
technology and innovation by continuously working closely with 
machinery manufacturers, customers and industrial sectors to meet 
the actual operational needs of customers, increase work efficiency, 
maintain machinery to run smoother and last longer, reduce total 
costs of operations and be environmentally friendly.” 

Currently, Shell has developed lubricant products and innovations  
to cover a wide range of applications, including in the sugar industry.  
These products include hydraulic oil for sugarcane factories and 
harvesters, as well as transmission oil, grease, turbine oil and  
engine oil for cane harvesters. In addition to continuously developing 
world-class quality products, Shell also cares for the environment and 
places importance on minimizing the impact from the production  
of lubricant products throughout its supply chain, such as by  
introducing PurePlus Technology, a patented Shell lubricants 
technology that helps reduce emissions. These efforts reinforce 
Shell’s position as the world’s number one lubricants leader for 12 
consecutive years, as ranked by the world’s leading market research 
firm Kline and Company. 

“Shell is always ready to stay side by side with our partners to 
help strengthen their business, both by providing technical expertise 
and hosting seminars to exchange knowledge among experts and 
industries. The seminar on “Journey to Success and Sustainable 
Business for Sugar Industry” reflects our ambition to help partners 
in the sugar industry – an important industry for Thailand – be able 
to run their business smoothly, thereby supporting the country’s 
economic development and sustainable growth 
and improving the quality of life for stakeholders,  
in accordance with Shell Thailand’s purpose to “Make 
Life’s Journeys Better,” Ms. Veethara said.

Ms. Pathamaporn Sawetjindakorn, Technical Director – Lubricants Thailand, 
from The Shell Company of Thailand Limited shares and exchanges her 
knowledge and experience with participants.
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เทคโนโลยีใหม่ส�าหรับการควบคุมกระบวนการ
ระหว่างการท�าให้ผลึกเจริญเติบโตขึ้น จากการ
ควบคุมโดยใช้วีดีโอ 4K และการจัดการภาพ

New technology for process control during the Crystal Growth 
Acquisition from 4K Video Monitoring and Image treatment

เทคนคิกำรประมวลผลภำพถกูน�ำมำใช้กนัอย่ำงแพร่หลำยในโรงงำนน�ำ้ตำล
หลำยแห่งที่พยำยำมเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมวลรวมของตน กล้องจุลทรรศน์ 
Smart Pan ถูกน�ำมำใช้ในโรงงำนในยุโรปและท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย  
Crystobserver® ช่วยให้โรงงำนน�้ำตำลตรวจสอบสถำนะกำรเคี่ยวได้อย่ำงไร? 
กำรตรวจสอบด้วยวิดีโอจะช่วยผู้ปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำเชื่อมได้
มำกน้อยเพียงใด? ผู้ปฏิบัติกำรได้รับข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องในข้ันตอนกำรเคี่ยว
และกำรท�ำให้เป็นเม็ดบ้ำง? และพวกเขำใช้ข้อมูลเหล่ำนั้นเพื่อปรับปรุงคุณภำพ
และประสิทธิภำพอย่ำงไร?

วตัถปุระสงค์ของบทควำมนีค้อืเพือ่เน้นถงึประโยชน์ของกำรใช้ กำรได้ข้อมลู
แบบเรียลไทม์และกำรตรวจสอบด้วยวดิโีอ 4K กบัโรงงำนน�ำ้ตำลในปัจจบัุน ข้อมลูที ่
น�ำเสนอด้ำนล่ำงมำจำกกำรทดลองของลูกค้ำท่ีแสดงผลลัพธ์ที่ส�ำคัญโดยกำรใช้ 
Crystobserver® แบบออนไลน์

Crystobserver® ตดิตัง้โดยตรงบนหน้ำแปลนเชือ่มตดิกับผนงัของหม้อเคีย่ว 
โดยแหล่งก�ำเนดิแสง LED ท่ีควบคุมจะส่องแสงไปท่ีผลกึท่ีเคลือ่นไหวภำยในหม้อเคีย่ว 
จำกทำงด้ำนหลัง

หน้าจอแสดงผล

บ 
ทควำมนี้จะอธิบำยว่ำกล้องจุลทรรศน ์

ที่ใช้กำรประมวลผลภำพนั้นมีบทบำท 
ส�ำคญัอย่ำงไรในขัน้ตอนต่ำงๆ ของกระบวน 
กำรเคี่ยว 

ข้อมลูทำงสถติ ิ(CV, MA, จ�ำนวนเมด็ผลกึ, ฯลฯ) 
ให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูป้ฏบิติังำนในข้ันตอนต่ำงๆ 
ตลอดกระบวนกำร ซึ่งจะช่วยให้กำรระบุลักษณะที ่
ถูกต้องของพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ที่มีผลต่อกระบวนกำร 
และสำมำรถตัง้ค่ำสตูรทีจ่ะใช้เพือ่ให้กำรเจรญิเตบิโตของ
ผลึกเป็นไปอย่ำงมีเสถียรภำพและผลิตผลึกที่เป็นเน้ือ
เดยีวกันด้วยขนำดถกูต้องตำมทีก่�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ

สรุปได้ว่ำ Crystobserver® เป็นเคร่ืองมือที่มี
ประโยชน์ส�ำหรับกำรตรวจจับและท�ำควำมเข้ำใจว่ำ
พำรำมเิตอร์ต่ำงๆในกระบวนกำรส่งผลต่อกำรผลติแมสควทิ 
อย่ำงไร และช่วยผูป้ฏบิตักิำรในกำรควบคมุพำรำมเิตอร์
เหล่ำนัน้ได้ดขีึน้ในเวลำทีเ่หมำะสมเพือ่รกัษำเสถยีรภำพ
กำรผลิตของตนและเพิ่มคุณภำพของแมสควิท

ด้วยควำมร่วมมือที่ได้รับลูกค้ำที่ซื่อสัตย์มำนำน
หลำยปี เรำยังคงพัฒนำเทคนิคกำรประมวลผลภำพ
ดิจิตอลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและควำมสำมำรถของ 
Crystobserver® 

ภำพผลึกที่คมชัดมำกจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์อย่ำงต่อเนื่องในห้องควบคุม 
ซึ่งซอฟต์แวร์เฉพำะจะใช้อัลกอริธึมเฉพำะกับแต่ละภำพและค�ำนวณ รวมถึงคำ่
สัมประสิทธ์ิกำรแปรผัน (CV) และค่ำเฉลี่ยของช่องว่ำงระหว่ำงผลึก (MA) และ
จ�ำนวนเมด็ในแบบเรยีลไทม์ เกณฑ์ทีป่รบัได้ส�ำหรบัตวัแปรต่ำงๆ จะถกูใช้เพือ่ตรวจ
จบัและเตอืนให้ทรำบถงึควำมไม่สอดคล้องเช่น: กำรปรำกฏตวัของสิง่ปนเป้ือน กำร
สร้ำงผลึกที่ไม่ถูกต้อง ขนำดผลึกที่ไม่ดีในเวลำที่ก�ำหนด ฯลฯ
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T 
his article describes how a 

batch pan microscope using  
image processing can play 
an important role at different  
stages of the process. 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม
support@dnstechno.com 

Image processing techniques are widely applied in many sugar  

factories trying to optimize their massecuite production. Smart pan  

microscopes are now being used in factories in Europe and worldwide. 

How does the Crystobserver® help sugar plants to monitor the boiling 

phase? To what extent does video monitoring assist the operator to 

check syrup quality? What relevant information do the operators get 

at seeding and graining phase? And how do they use them to improve 

quality and efficiency?

เทคนคิกำรประมวลผลภำพดจิติอลได้มีส่วนช่วยในกำรท�ำควำมเข้ำใจเกีย่วกับ
กระบวนกำรตกผลกึ และควำมก้ำวหน้ำในอนำคตจะน�ำประโยชน์มำสูอ่ตุสำหกรรม
น�้ำตำลอย่ำงแน่นอน

จำกประสบกำรณ์ที่ได้จำกอุปกรณ์มำกกว่ำร้อยรำยกำร เรำได้สรุปกำรใช้งำน
ทีส่�ำคญับำงอย่ำงของอปุกรณ์ของเรำทีใ่ห้ข้อมลูเชงิลกึเกีย่วกบัประโยชน์ทีไ่ด้รบัจำก
กำรหม้อเคี่ยวสุญญำกำศไว้

Crystobserver® Measurement Head (หัววัดของ Crystobserver®)

Crystobserver® on-site 
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Crystobserver® on-site 

(in blue) is the model to follow up Golden strikeExample of fines

Remelting of fines by water injection

The article describes the different information given by image processing. Aim of 

this work is to highlight the advantages that real time acquisition and 4K video monitoring  

bring every day to sugar factories. The data presented below are from customers’  

experiments showing the significant results achieved using on-line Crystobserver®.

The Crystobserver® is mounted directly on a flange welded onto the pan wall. A 

controlled LED light source backlights the crystals moving inside the pan. 

Very sharp images of the crystals are continuously sent to a computer in control  

room where dedicated software applies specific algorithms to each image and  

calculates, among other parameters, the Coefficient of Variation (CV), the Mean Aperture  

(MA) of the crystals and the number of fines in Real-Time. Adjustable thresholds on 

different variables are used to detect and trigger alarms on non conformities such as: 

presence of contaminants, creation of false crystals, bad crystal size at a given time, 

etc…

The statistical data (CV, MA, number of fines, etc…) provide the operator with 

useful information at different steps along the process. It allows for an accurate  

characterization of the different parameters influencing the process and for the set up 

of recipes to stabilize the crystal growth and produce homogeneous crystals with the 

correct predefined size.

To conclude, the Crystobserver® is a useful tool for grasping and understanding 

how the process parameters impact the massecuite production. It helps the operators to  

control better those parameters in a timely  

manner, to stabilize their production and  

enhance the massecuite quality.

Thanks to years of cooperation with  

faithful customers, we keep on developing  

digital image processing techniques to  

enhance the Crystobserver® performances 

and abilities. 

Digital Image Processing techniques 

have already contributed to a significant 

step forward in the understanding of the  

crystallization process and future advances 

will undoubtedly bring more benefits to the 

sugar industry.
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แบ่งกระบวนการวิเคราะหอ์ยา่งเจาะจง

ออกเป็น 3 ขั�นตอน

Before
Seeding

Seeding   Crystal
Growth

Crystobserver

เครื�องมือวดั “ตาอัจฉริยะ” เพื�อการผลิตนํ�าตาลอยา่งสมํ�าเสมอ

ตรวจวดัและวิเคราะหค์่าสีนํ�าตาลและ 

ตรวจจบัสิ�งปนเปื� อนจากการผลิตแแบบเรยีลไทม์

4K วิดีโอ ตรวจวดัและวิเคราะหผ์ลึกนํ�าตาลในหมอ้เคี�ยว

แสดงผล MA, CV, % Fine และจํานวนผลึกอยา่งต่อเนื�อง

Europe

กว่า 119 เครื�องไดร้บัการยอมรบัจากโรงงานนํ�าตาลทั�วโลก

Color Analyzer

การติดตั�งกว่า 86 เครื�องรว่มกบัสายพานทกุประเภท!

Colobserver

for Consistent Sugar Production

www.dnstechno.com  

Exclusive agent in Thailand

Detection of NC

Real Time Measurement of

Crystal Growth
and 

วิเคราะหแ์ละแสดงผลคา่สี IU สาํหรบัการผลติแตล่ะหมอ้ปั�น

ทาํการวิเคราะหอ์ยา่งตอ่เนื�องแบบเรียลไทม ์

เพื�อความสามารถในการตดิตามการผลติสงูสดู

ฟังกช์ั �นการสืบกลบัขอ้มลูอยา่งเต็มรปูแบบตลอดปีการผลติ

C Massecuite

1
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3

Detection of NC

resolution

Colobserver Crystobserver

พรอ้มขอ้มลูทางสถิต ิMA, CV, %Fine และจาํนวนผลกึนํ�าตาล

ตรวจตดิตามการเตบิโตของผลกึ

แบบเรียลไทม!์ ตลอดชว่งเวลาผลติ!
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Austoft ซรีส์ีมปีระวัตใินการเป็นผูน้�าเทคโนโลยกีาร
เกบ็เกีย่วอ้อยมากกว่า 75 ปี จงึได้ผลผลติอ้อยทีย่อด
เย่ียม และให้ตวัอย่างทีส่ะอาดเป็นพเิศษ นอกจาก
นี้ยังมีชื่อเสียงที่ดีในด้านโปรแกรม สมรรถนะขั้น
สูง รวมท้ังความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงซ่ึง
ได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั่วโลก 

ปีนี้นับเป็นปีที่ส�ำคัญส�ำหรับประวัติศำสตร์ของรถตัดอ้อย Austoft® ซีรีส์ ใน
วำระกำรเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 75 ปีของผลิตภัณฑ์ Austoft ซีรีส์ถือเป็นช่วง
เวลำแห่งภำคภูมิใจของ Case IH

นับตั้งแต่กำรผลิตเป็นครั้งแรกในยุคต้นทศวรรษ 1940 โดยบริษัท Toft Bros 
ในเขตตะวนัออกเฉยีงใต้ของรฐัควนีส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลยี ปัจจบุนัเครือ่งจกัร
ซีรีส์นี้ได้รับกำรพัฒนำเป็นเคร่ืองจักรที่มีรูปลักษณ์ทันสมัยที่ยังคงรักษำเทคโนโลยี
อันก้ำวล�้ำอันบ่งบอกถึงประสบกำรณ์มำกกว่ำ 75 ปีของเครื่องจักรซีรีส์นี้ได้ 

บรษิทัได้ก่อตัง้ขึน้หลงัจำกกำรประสบผลส�ำเรจ็ข้ันเริม่ต้นของรถตัดอ้อยทีเ่ตบิโต
ขึ้นในเชิงพำณิชย์ครั้งแรกของบริษัท Toft Bros ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม

ในช่วงทศวรรษปี 1970 บรษิทั Toft Bros เป็นหนึง่ในผูผ้ลติรถตดัอ้อยรำยหลกั
ของโลกและเมอืงบนัดำเบร์ิก รัฐควนีส์แลนด์ได้รบักำรพจิำรณำว่ำเป็นศนูย์กลำงระดบั
โลกด้ำนกำรพัฒนำและกำรผลติเคร่ืองจักรประเภทน้ี แต่กำรเปลีย่นแปลงของตลำด
ได้บังคับให้บริษัท Toft Bros ต้องขับเคลื่อนไปสู่กำรมีเจ้ำของบริษัทหลำยรำยก่อน
ทีบ่รษิทัจะถกูควบรวมโดยรฐับำลออสเตรเลยีในช่วงทศวรรษปี 1986 และปรับปรงุ
แบรนด์ใหม่เป็นชื่อ Austoft

CASE IH AUSTOFT SUGARCANE HARVESTER
CELEBRATES 75 YEARS OF LEADING THE FIELD

75 ปี
รถตัดอ้อย Austoft ของ Case IH
เฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ
ส�าหรับการเป็นผู้น�าในตลาด 75 ปี

ในปีค.ศ. 1996 บริษัท Case IH ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมด้วยกำรซื้อกิจกำรของ
ผลิตภัณฑ์ Austoft ซีรีส์ ในปีถัดจำกนั้น เครื่องจักรซีรีส์นี้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็น
อุปกรณ์ยอดนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Case IH 

โรงงำนผลติอปุกรณ์ Austoft ในเมอืงบนัดำเบร์ิกถกูย้ำยไปยงัเมอืงพริำซซิำบำใน
ประเทศบรำซลิเม่ือปี ค.ศ. 2004 เน่ืองจำกกำรน�ำเครือ่งจกัรมำใช้งำนจำกเกษตรกร
ในอตุสำหกรรมอ้อยของประเทศบรำซลิจ�ำนวนมำกเพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็ว แม้กระน้ัน
กต็ำม ชือ่ซรีส์ีผลติภณัฑ์ยงัคงไม่เปลีย่นแปลงและอปุกรณ์ Austoft ทีเ่รำรู้จกักันใน
ปัจจบุนัยงัคงได้รบักำรพฒันำอย่ำงจรงิจงัทัว่โลกตัง้แต่ประเทศอนิเดยีจนถงึประเทศ
ซูดำน ปำปัวนิวกินี และทั่วทั้งภูมิภำคอเมริกำใต้

มร.เอ็มเร่ คำลำซลี่ ผู้อ�ำนวยกำรธุรกิจกำรเกษตรของบริษัท CNH Industrial 
ภมูภิำคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้และญีปุ่น่ กล่ำวว่ำ: “ควำมเช่ียวชำญมำกกว่ำ 75 ปี

Case IH Austoft A7000
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Harold Toft and the first harvester

Case IH เป็นพนัธมติรหลกัส�าหรบัโรงงานและ
ผูเ้พาะปลกูอ้อยในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้
เครื่องจักรตระกูล Austoft ได้รับกำรยอมรับส�ำหรับกำรใช้งำนโดยโรงงำนและ

เกษตรกรผู้เพำะปลกูอ้อยในประเทศไทย เมยีนมำร์ เวียดนำม กมัพชูำ อนิโดนีเซยี 
ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับกำรจัดอันดับเป็นประเทศผู้ผลิตอ้อยรำยหลัก 7 
ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และ
อนิโดนเีซยีได้รบักำรจดัอนัดบัเป็นฐำนกำรผลิตอ้อยสิบอนัดบัแรกของของโลก

รถเกบ็เกบ็เกีย่ว Austoft เจเนอเรชนัล่ำสดุมำพร้อมคณุสมบตัเิด่นต่ำงๆ มำกมำย
รวมถึงระบบควบคุมที่น�ำทำงด้วยดำวเทียม ระบบกล้องส่องทำงไกลของเครื่องจักร

ในภำคสนำมของระบบเครือ่งจกัรเก็บเก่ียวอ้อยของเรำ ท�ำให้ผลิตภณัฑ์ Austoft ถอื
เป็นอุปกรณ์ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเรำและเรำภำคภูมใิจท่ีมผีลติภัณฑ์น้ีเป็นผลติภณัฑ์
ระดับมำตรฐำนของเรำ ชือ่เสียงทีไ่ด้รบักำรยอมรบัอย่ำงมำกของเรำได้น�ำควำมส�ำเร็จ
มำสูเ่กษตรกรผูเ้พำะปลกูอ้อยจ�ำนวนมำกภำยในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้” 

“ปีท่ีผ่ำนมำ เรำได้เปิดตัวผลติภณัฑ์ Austoft ซรีส์ีรุน่ล่ำสดุออกสูต่ลำด โดยน�ำเสนอ
ผลิตภณัฑ์ Austoft 8010 ซรีส์ีทีม่ำพร้อมกบัคณุสมบตักิำรท�ำงำนใหม่ 28 รำยกำร 
และกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรทดสอบในกำรใช้งำนจริงมำมำกกว่ำ 18,000 
ชั่วโมง”

มร.เอ็มเร่ คำลำซลี่ให้ควำมเห็นว่ำ Case IH เป็นผู้บุกเบิกในกำรแนะน�ำระบบ
ไฮดรอลิกส�ำหรับรถเก็บเกี่ยวและด�ำเนินกำรลงทุนในกำรปรับอุปกรณ์ให้เรียบง่ำย
และอัปเกรดระดับประสิทธิภำพของระบบเหล่ำนี้อย่ำงต่อเนื่อง Case IH มุ่งมั่นใน
กำรลงทุนจ�ำนวนมำกในกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรข้อเสนอ
เพื่ออุตสำหกรรมอ้อยโดยสอดคล้องกับกำรลงทุนและกำรให้ค�ำมั่นสัญญำส�ำหรับ
เกษตรผู้เพำะปลูกอ้อย 

“วันครบรอบนี้เป็นโอกำสอันดีท่ีเรำจะขอบคุณลูกค้ำและตัวแทนจ�ำหน่ำยของ
เรำทั่วท้ังภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อุตสำหกรรมอ้อยก�ำลังเติบโต ตัวแทน
จ�ำหน่ำยเหล่ำนีม้ส่ีวนในกำรส่งมอบผลงำนเพือ่สร้ำงแรงจงูใจในภำรกจิกำรปรับปรุงและ 
อัปเกรดผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Austoft อย่ำงต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป” เขำให้ควำมเห็น

แบบเรยีลไทม์ และชดุตวัแยกส่วนพืชผลแบบลอยตวัอตัโนมตั ิซึง่คณุสมบตัทิัง้หมด
ได้รบักำรออกแบบเพ่ือลดควำมล้ำในกำรท�ำงำนและเพ่ิมประสทิธิภำพกำรผลติ 

ปี 2019 ยังเป็นปีที่ Case IH จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์รถตัดอ้อย Austoft 4000 
ซีรีส์ใหม่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องจักรซีรีส์ 4000 ใหม่ได้รับกำร
ออกแบบมำส�ำหรับพื้นที่เพำะปลูกขนำดเล็กและมีอัตรำผลผลิตต�่ำ โดยมำพร้อม
เครื่องยนต์ FPT ขนำด 6.7 ลิตรและจะเพิ่มกำรน�ำอุปกรณ์กำรเก็บเกี่ยวอ้อยมำใช้
งำนมำกขึ้นในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

The Austoft Series has 75 years of history 
leading the world in sugarcane harvesting 
technology, promoting excellent cane quality 
and ultra-clean samples. It has also earnt a 
solid reputation for its advanced solutions, 
performance and high levels of customer 
satisfaction which have been proven the 
world over. 

Case IH ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในรุ่น 8000 ซีรีส์ในปี ค.ศ. 2009 และนับจำก
นัน้มรีถเกบ็เกีย่วอ้อย Austoft ซรีีส์ถกูน�ำมำใช้งำนในภมูภิำคเอเชยีตะวันออกเฉยีง
ใต้มำกกว่ำ 400 ชุด และบริษัทตื่นเต้นที่จะได้เฉลิมฉลองนวัตกรรมใหม่ร่วมกับ
เกษตรกรในภูมิภำคนี้และทั่วโลกอย่ำงต่อเนื่อง
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The Austoft family of machines is used by the top millers and  

growers of Thailand, Myanmar, Vietnam, Cambodia, Indonesia, Taiwan 

and the Philippines, which are the seven-major sugarcane producing 

countries in South East Asia, with Thailand, the Philippines and Indonesia  

in the global top ten for sugarcane production.

The latest generation of Austoft harvesters offer South East Asian 

growers access to features including satellite-guided steering, live  

machine telemetry and auto floating crop dividers; all designed to  

reduce operator fatigue and increase productivity. 

2019 is also the year that Case IH will launch the new Austoft 4000 

Series harvester into South East Asia. Designed for smaller farms and  

lower yields, the new 4000 Series machines are powered by a 6.7 litre  

FPT engine and will increase the adoption sugarcane harvester  

mechanisation in South East Asia. 

With over 400 Austoft sugarcane harvesters hard at work in South 

East Asia since the launch of the 8000 Series in 2009, Case IH is excited 

to celebrate its continued innovations with farmers in the region, and all 

over the world.

This year marks a significant milestone in the Austoft® sugarcane 

harvester’s history. Celebrating the 75th anniversary of Austoft signifies 

a proud moment for Case IH. 

Since it was first manufactured in the early 1940s by the Toft brothers  

in south-east Queensland, Australia, the machine evolved into the  

high-tech, sleek-looking machine of today, while retaining the innovative 

edge that heralded the arrival of the machine 75 years ago. 

The company that was formed after the initial success of the Tofts’  

first commercially-viable sugarcane harvester went on to great things.

By the 1970s, Toft Bros. was one of the major manufacturers of cane 

harvesters in the world and Bundaberg, Queensland, was considered  

a global centre for the development and manufacture of the machines. 

But changing market forces a decade later saw Toft Bros. move through 

a number of foreign owners before the company was re-claimed by 

Australian interest in 1986 and re-branded Austoft.

In 1996 Case IH came on board when it acquired Austoft. The  

following year, the machines transitioned to the iconic red livery of the 

Case IH brand. 

The Bundaberg Austoft plant was closed in 2004 and operations 

moved to Piracicaba in Brazil due to the rapid mass-scale mechanisation  

of the Brazilian sugar industry. Despite this, the name remained the same  

and the Austoft we know today is still working hard across the globe 

from India and China to Sudan, Papua New Guinea and throughout 

South America.

Emre Karazli, CNH Industrial Business Director, Agriculture, South East  

Asia & Japan, said: “With 75 years of expertise in the field of mechanised  

sugarcane harvesting, the Austoft is such an iconic piece of machinery  

and we’re proud to have it in our stable of products. Its enviable reputa-

tion has brought success to many sugarcane farm-

ers across South East Asia”. 

“Last year we launched the latest Austoft into 

the market, the Austoft 8010 Series, with 28 new 

features and improvements that came out of more 

than 18,000 hours of field-testing.”

Case IH is a key partner for the South East
Asian sugarcane millers and growers

AUSTOFT Harvester’s Timeline

Emre Karazli explained that Case IH pioneered the introduction of 

hydraulic systems on harvesters and continue to invest in simplifying 

and upgrading the efficiency of these systems. Case IH is committed 

to significant investment in product research and development related 

to its sugarcane offering, in line with the investment and commitment 

made by sugarcane producers. 

“This anniversary is a chance for us to thank our customers and 

dealers throughout the sugar-growing regions across South East 

Asia. They have also contributed to inspire the ongoing quest for  

improvements and upgrades that will power the Austoft in the coming 

years,” he said.
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เทคโนโลยีเรดาร์ระดับความถี่สูง 
ก�าลังได้รับความนิยม

High-Frequency Radar Level 
Technology On the Rise 

เมื่อปี 2014 มีกำรเปิดตัว VEGAPULS 69 
เซ็นเซอร์ชนิดใหม่ส�ำหรับกำรตรวจวัดปริมำณของแข็ง
อย่ำงต่อเน่ืองได้เป็นผลส�ำเรจ็ โดยเซน็เซอร์ตวันีส้ำมำรถ
ท�ำงำนด้วยควำมถ่ีในกำรส่งคล่ืนสงูเป็น 3 เท่ำมำกกว่ำ
คล่ืนควำมถี่ขนำด 26 กิกำเฮิร์ตซ์ท่ีใช้กันอย่ำงกว้ำง
ขวำง “เทคโนโลยีดังกล่ำวแสดงให้ตลำดเห็นว่ำนี่คือสิ่ง
ประดษิฐ์ส�ำหรับอนำคต เพรำะตัง้แต่มีกำรเปิดตวั มีกำร
ติดตั้งเซ็นเซอร์ Vegapuls 69 ไปแล้วถึงกว่ำหนึ่งหมื่น
เครื่อง” คุณเยอร์เงน สโคไวซำ ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรผลิต
เครื่องมือเรดำร์ที่ VEGA Grieshaber KG ได้อธิบำย
และเล่ำเรือ่งรำวแห่งควำมส�ำเรจ็ของเซน็เซอร์วดัควำมถี่
สงูเครือ่งนี ้เครือ่งมอืดงักล่ำวได้พิสจูน์คณุค่ำของตวัเอง
แล้ว โดยเฉพำะในสื่อที่มีคุณสมบัติกำรสะท้อนต�่ำ ใน
กำรผลิตเพลำท่ีมีควำมลึกถึง 120 เมตร หรือในห้อง
เก็บขีปนำวุธที่มีกำรติดตั้งภำยในเป็นจ�ำนวนมำกซึ่ง
ท�ำให้เกิดเสียงก้องเทียมที่รุนแรง

VEGAPULS 64 ส�ำหรับใช้ในของเหลวจะเดิน
ตำมย่ำงก้ำวดังกล่ำวและยังสร้ำงควำมก้ำวหน้ำคร้ัง
ส�ำคัญของเทคโนโลยีกำรตรวจวัดระยะท่ีมีพลวัตสูง
และมีจุดศูนย์รวมที่เหนือกว่ำ “สื่อที่มีคุณสมบัติกำร
สะท้อนต�ำ่ เช่น มค่ีำคงทีข่องฉนวนไฟฟ้ำน้อย สำมำรถ
ตรวจวัดได้ดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดกว่ำกำรใช้เครื่องเรดำร์
เซ็นเซอร์ตัวก่อนๆ”

คุณเยอร์เงน สโคไวซำแถลง ด้วยกำรรวมศนูย์ท่ีดี
ขึน้อย่ำงมำก ท�ำให้ล�ำแสงเคลือ่นทีผ่่ำนเข้ำใกล้ตวัตดิตัง้
ตวัถงัภำยในหรอืถงัสะสมได้ง่ำยข้ึน สัญญำณรบกวนซึง่
ในอดตีจะต้องถกูควำมกดสญัญำณเทยีมกรองออก ใน
ขณะนีแ้ทบจะไม่พบเจอในกระบวนกำรตรวจวดัเลย

“นอกจำกนัน้ ยงัเป็นไปได้ว่ำจะมกีำรใช้เสำสญัญำณ
ที่เล็กลง ปัจจุบันนี้ เรำมีกระบวนกำรปรับเสำสัญญำณ
ทีม่เีส้นผ่ำศนูย์กลำงเพยีงสำมในสีเ่ท่ำนัน้ซึง่มขีนำดเลก็
เท่ำกบัเหรยีญหนึง่ยูโร” เทคโนโลยลี�ำ้สมยันียั้งท�ำให้เกิด

กำรเปิดตัวของ VEGAPULS 64 เป็นจุดเริ่ม 

ของยุคสมัยใหม่แห่งวงกำรเทคโนโลยีเรดำร์เพื่อใช้

วดัของเหลว VEGAPULS 64 เซ็นเซอร์เรดำร์วดัระดบัของเหลว

ตัวแรกของโลกที่ท�ำงำนในควำมถี่ 80 กิกำเฮิร์ตซ์ ได้บุกเบิก 

ช่วงเวลำใหม่ของเทคโนโลยีเรดำร์วัดระดับให้ก้ำวไกลไปอีกขั้น

กำรวัดระดับที่ใกล้ถึงก้นตัวถังบรรจุได้มำกขึ้นอีกด้วย 
น่ีคือกำรเปิดมุมมองใหม่ของกำรวัดระดับบรรจุภัณฑ์
ขนำดเลก็ทีใ่ช้ในอตุสำหกรรมเภสชักรรมและเทคโนโลยี
ชวีภำพ เช่นเดียวกบักำรวดัปรมิำณของเชือ้เพลงิคงเหลอื
ในก้นถังบรรจเุชือ้เพลิงอกีด้วย ควำมแม่นย�ำของกำรวดั
นี้คือประมำณไม่เกินสองมิลลิเมตรแม้อยู่ในระยะห่ำง
ถึง 30 เมตรก็ตำม

ควำมส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเครื่องเซ็นเซอร์เรดำร์
ส�ำหรบัตรวจวดัปรมิำณของแขง็ VEGAPULS 69 และ
กำรเปิดตัวของ VEGAPULS 64 ส�ำหรบัวดัของเหลวก�ำลัง
ก�ำหนดวำระแห่งกำรพฒันำทำงเทคโนโลยีเกีย่วกบัเรดำร์
วัดระดับ “ปัจจุบัน ไม่มีอะไรจะแซงหน้ำประสิทธิภำพ
กำรท�ำงำนของเรดำร์ตรวจวัดที่ใช้ควำมถ่ี 80 กิกำ
เฮิร์ตซ์ได้อีกแล้ว” คณุสโคไวซำกล่ำวอย่ำงมำดมัน่

PN-VEGAPULS 64-2016 Small Antenna-300dpi
เซ็นเซอร์ระดับเรดำร์ใหม่ VEGAPULS 64 ส�ำหรับของเหลว: 

เสำอำกำศที่เล็กที่สุดไม่ใหญ่กว่ำ 1 ยูโรเหรียญดังนั้น 
เครื่องมือวัดใหม่นี้จึงเป็นทำงออกที่ดีส�ำหรับ 
กำรติดตั้งในภำชนะขนำดเล็ก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vega.com/radar
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Eighteen months ago a new sensor 

for the continuous measurement of bulk  

solids, VEGAPULS 69, was introduced with 

great success. This sensor also operates  

with a transmission frequency 3 times 

higher than the widely used 26 GHz  

frequency. “The market has shown that 

this technology is the thing of the future  

– since the market launch, over 10,000 

VEGAPULS 69 level sensors have already  

been installed,” says Jürgen Skowaisa,  

product manager of radar instrumentation  

at VEGA Grieshaber KG, describing the 

success story of these increased frequency  

sensors. These instruments have proven  

their worth, especially on media with 

poor reflective properties, in production  

The introduction of VEGAPULS 64 begins a 
new age in radar measurement technology 
for liquids 

VEGAPULS 64, the world’s first radar level 
sensor for liquids, operating at a frequency 
of 80 GHz, has instigated a radical new era 
in radar level measurement technology. 

PN-VEGAPULS 69-2016
Small Antenna-300dpi

Radar level sensor VEGAPULS 
69 for bulk solids: Reliable level  
measurement for an extremely wide  
application spectrum. 

shafts up to 120 m deep, or in silos with  

numerous internal installations that  

generate strong false echoes. 

VEGAPULS 64 for liquid applications  

will follow this leap, also setting a  

milestone in measurement technology  

with its high dynamics and superior  

focusing. “Media with poor reflective 

properties, i.e. low dielectric constant, 

can now be measured significantly better  

than with previous radar sensors,”  

continues Skowaisa. Thanks to the vastly 

better focusing, the beam simply passes 

by internal tank installations or buildup.  

Interfering signals, which previously 

had to be filtered out with false signal  

suppression, now play hardly any role in 

the measurement process. 

“Moreover, it is now possible to use 

a much smaller antenna. Today we have 

process fittings with an antenna diameter  

of only.” – equivalent to the size of a 

1-euro coin. ”The new technology also 

allows precise measurement of the level 

very close to the tank bottom. This opens 

up new perspectives in determining the 

level in small containers used in the  

pharmaceutical and biotech industries, 

as well as determining the amount of 

fuel left at the bottom of large fuel tanks. 

Measurement accuracy is +/-2 mm, even 

with a working range up to 30 m. 

The great success of bulk solids radar 

sensor VEGAPULS 69 and the current 

market launch of VEGAPULS 64 for liquids  

are setting the agenda for the future  

technological development of radar  

level measurement. “Today, there is  

no way to surpass the performance  

of radar measurement based  

on an operating frequency  

of 80 GHz,” says Skowaisa 

with conviction. 



Reliable

Reliable readings in spite of intense 

dust generation

Cost-effective 

One instrument for all flour silos

Convenient 

Easy cleaning without dismantling
VEGAPULS 69
Non-contact level measurement with radar ensures sufficient  

ingredients for each flour mixture 

 ▪ Reliable readings in spite of dust generation and changing

flour varieties 

 ▪ Economical instrumentation: one instrument for all flour silos

 ▪ Easy cleaning without dismantling thanks to integrated rinsing

air connection 

Application: Flour milling

Blending silo level measurement 
The different varieties of flour are stored in blending silos with very narrow 

cross sections. Filling is carried out pneumatically from above. In order to 

produce the desired mix of different varieties at any time, reliable level meas-

urement in each individual chamber is required. The measuring conditions are 

intense dust generation, strong air currents and unfavourable reflection charac-

teristics of the product. VEGAPULS 69 delivers reliable readings in all types of 

flour with its high dynamics and precision focusing.

Frequency: 79 GHz

Measuring range: up to 120 m (394 ft)

Deviation: ±5 mm

Response time: ≤1 s

Approvals: Ex approvals, open air approval acc. to EN 302729-1/2

Version with lightweight plastic antenna 

Process fitting: Compression flanges from DN 80, 3" 
Adapter flanges from DN 100, 4" 
Mounting strap

Process pressure: -1 … +2 bar (-100 … +200 kPa)

Process temperature: -40 … +80 °C (-40 ... +176 °F)

Version with robust stainless steel flange 

Process fitting: Flanges from DN 80, 3" 
Flanges from DN 100, 4" with swivel holder

Process pressure: -1 … +3 bar (-100 … +300 kPa)

Process temperature: -40 … +200 °C (-40 ... +392 °F)

Tel : +66-0-2700-9240  
Fax : +66-0-2700-9241 
E-mail : info.th@vega.com 
Web : www.vega.com

(Head office)
9 G Tower Grand Rama 9,
        24th Floor, #GN03 North Wing, 
Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
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กำรตดิต้ังเครือ่งจกัรระบบอตัโนมัต ิควรพิจำรณำถึง
กำรสรรหำพนกังำนทีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรใช้งำนและ
ดูแลเคร่ืองจักรอัตโนมัติมำก่อน กำรจัดกำรฝึกอบรม 
ให้กับพนักงำนที่มีอยู่อำจต้องใช้เวลำในกำรเรียนรู้และ
ปรบัตวัในระยะเวลำหนึง่ โดยเฉพำะในเร่ืองของกำรแก้ไข
ปัญหำเกี่ยวกับเครื่องจักรที่พวกเขำไม่เคยใช้งำน

ไม่ควรประเมินควำมรู้ทีต้่องใช้ในกำรใช้งำนเครือ่งจักร
อตัโนมตัติ�ำ่เกนิไป แน่นอนว่ำเครือ่งจกัรอตัโนมตัสิำมำรถ
ท�ำงำนได้ด้วยตวัเอง แต่กย็งัต้องอำศยักำรควบคมุดแูล
โดยผูใ้ช้งำน กำรฝึกอบรมจงึย่ิงส�ำคัญมำกกว่ำทีเ่คย

ในกำรบรรจุด้วยแรงงำนคน พนักงำนจะเป็นก�ำลัง
หลักในส่วนของสำยกำรผลิต แต่เมื่อเริ่มกำรผลิตแบบ
อตัโนมตัแิล้ว ผูค้วบคมุเครือ่งจะอยูป่ระจ�ำทีเ่พ่ือดูควำม
เรยีบร้อยของกำรท�ำงำนของเครือ่งจกัร แทนทีจ่ะเข้ำไป
จัดกำรงำนในส่วนนั้นด้วยตนเอง จึงเป็นควำมท้ำทำย
ใหม่ส�ำหรับพนักงำนที่ต้องสั่งสมประสบกำรณ์เพื่อให้
ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง

กำรใช้ระบบอัตโนมัติในสำยกำรบรรจุอำจต้องพบ
กับสถำนกำรณ์ที่ยุ่งยำกบ้ำง และต้องมีกำรฝึกอบรม
อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทที่จัดหำเครื่องจักรให้จึงควรมี
ควำมเชี่ยวชำญที่จะช่วยสนับสนุนให้กำรปรับเปลี่ยนนี้
เป็นไปอย่ำงสัมฤทธิผล จึงควรเลือกซัพพลำยเออร์ที่มี
ประสบกำรณ์และวำงใจได้

ควรมกีำรวำงแผนกำรฝึกอบรมล่วงหน้ำให้สอดคล้อง
กบัสิง่ทีพ่นกังำนจ�ำเป็นต้องเรยีนรู ้เพือ่ให้ทรำบถงึระยะ
เวลำท่ีต้องใช้ในกำรฝึกอบรมก่อนทีไ่ลน์กำรผลติจะเดนิ
เครื่องอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

พร้อมที่จะเปลี่ยนสู่ระบบอัตโนมัติแล้วหรือยัง
ARE YOU READY FOR AUTOMATION?

M 

any manufacturing companies have 

decided to switch from manual to  

automated packaging machinery. While the ROI 

of automation is undeniable and this decision 

may seem quite simple, you need to be aware 

of the following considerations, to make sure 

this transition goes smoothly and that you get 

the most out of it. 
As part of installing automated equipment,  

consider hiring new employees experienced in 

บ 
รษิทัหลายแห่งตัดสินใจเปลีย่นจากการใช้แรงงานคนมาเป็นการใช้เครือ่งบรรจอัุตโนมตั ิแม้ว่าเมือ่
ค�านวณ ROI ดูแล้ว จะตัดสินใจได้ง่ายก็จริง แต่ต้องค�านึงถึงข้อควรพิจารณาต่างๆ เพื่อให้มั่นใจ

ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับประโยชน์สูงสุด

จะต้องพิจำรณำถึงขั้นตอนอื่น ๆ ในไลน์กำรผลิต
ด้วยเช่นกนั หำกส่วนงำนอืน่ๆ ไม่สำมำรถรักษำจงัหวะ
ของกำรผลติได้ เพรำะเครือ่งจกัรอตัโนมตันิีมี้ควำมเรว็
มำกเกินไปส�ำหรับส่วนอื่นๆ ควำมพยำยำมทั้งหมดใน
กำรเพิ่มก�ำลังกำรผลิตก็จะสูญเปล่ำ

กำรใช้งำนระบบอตัโนมติันัน้ จะต้องจดัองค์ประกอบ
ต่ำงๆ ในสำยกำรผลติให้เป็นมำตรฐำนเดยีวกนัมำกทีส่ดุ 
ตัวอย่ำงเช่น ควำมชืน้ในโรงงำน ควำมหนำแน่นและระดบั
ของควำมละเอียดของผลติภณัฑ์ เป็นต้น เคร่ืองจักรจึง
จะสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงคุ้มค่ำ

ทรำบถึงก�ำลังกำรผลิตในปัจจุบันและก�ำหนดเป้ำ
หมำยในกำรผลิต กำรทรำบถึงเป้ำหมำยจะช่วยใน
กำรตัดสินใจเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในส่วนงำนต่ำงๆ 
อย่ำงเหมำะสม

the care of robotic equipment. Even if you’ve 

provided your current employees with training, 

it’ll take time for them to learn to troubleshoot 

equipment they haven’t encountered before.

Don’t underestimate the knowledge required  

to operate automated equipment. Yes, the 

equipment does a lot by itself, but employee 

training becomes more important than ever  

before when dealing with automation.

With manual packaging, employees are 

being a big part of the production line. Once 

the line is automated, they’ll be there to ensure  

that equipment operates properly instead 

of doing the actual work themselves. Some  

 employees may see this as a challenge and an 

opportunity to gain experience in a constantly 

evolving field.

Automating your packaging line may expose  

you to challenging situations and require long  

training sessions. Your equipment supplier 

should be able to help you successfully navigate  

this transition. Search for the trustworthy supplier  

that will help you optimize your automated line.

Develop a training plan that accommodates  

your employees’ learning curve. This plan will 

give you an idea of the length of time needed 

for training before your line reaches maximal 

efficiency.

You need to consider the other steps in 

your line. If your team is not able to maintain 

the production rhythm because automated 

equipment is too fast for them, all your efforts 

to optimize the line will be lost. 

To optimize automated packaging, you’ll 

need to standardize as many elements of the 

line as possible. This includes plant humidity 

as well as product density and granularity, for 

example.

Author : Éric Bouchard - Product Coordinator, 

Premier Tech Chronos
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AD : PREMIER TECH

Premier Tech can be your single supplier
“ Complete integration, turnkey project and single contact are terms we encounter daily.

These terms correctly define the concept that today’s companies are striving for: a single supplier
capable of providing customers with entire packaginglines that are completely integrated. ”

Weighing & Feeding
Premier Tech offers a varied assortment
of weighingand blending packaging scales
that are designed to handle a variety of
granular and powdered products with
reliability, speed and accuracy.  

Bagging
Our bagging machines are extremely versatile,
which allows you to bag several kinds of products
such as powders and granular materials (food,
feed, seed, minerals, chemicals, etc.). They can
also handle several kinds of bags, including
paper, polywoven, polyethylene bags, etc. 

Robotic Palletizing
Thanks to a wide selection of end effectors,
robotic palletizers provide maximum flexibility.
We can provide you with adapted, reliable and
highly productive palletizers for small-, medium-,
and large-scale production.

Pallet Wrapping
Depending on your product characteristics
and the speed required, we can provide you
with turntable stretch wrappers, rotary arm
stretch wrappers and stretch hooders.

Premier Tech Chronos Ltd.
93 Moo 9, Bangna-Trad Km.19 Road,
T.Bangchalong, A.Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel. +66 2740 5001  Email: ONNT@premiertech.com

PTCHRONOS.COM

SPARE PARTS
Contact our experienced
parts specialists to get
the right parts for your
equipment, delivered

quickly from our 8 parts
depots worldwide.depots worldwide.

TECHNICAL SUPPORT
Free technical support

for life. Contact our team
of dedicated experts for
remote troubleshooting

that will get your equipment
up and running fast.up and running fast.

FIELD SERVICES
190 field services technicians
worldwide. Available to travel

to our customers, the field
service team offers services

customized to clients’
specific needs.specific needs.

PREVENTIVE MAINTENANCE
Schedule your preferred

technician far in advance.
Periodic maintenance
performed by qualified

personnel will ensure long
equipment life, safe operationequipment life, safe operation

and optimal performance.

TRAINING
Help your operators achieve
optimal machine efficiencies.

Training programs cover areas
such as operations,

adjustments, maintenance,
safetsafety, hardware, control

system, troubleshooting, etc.
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ทำไมตองเลือกฉนวน 
ROCKWOOL
ผลิตภัณฑ�ฉนวน ROCKWOOL ได�รับการพิสูจน�การบร�การยาวนาน
กว�า 80 ป� ในการป�องกันและมั่นใจประสิทธ�ภาพตลอดอายุการใช�งานของการติดตั้ง

ความย่ังยืน: มาตรฐานการประเมินแสดงให�เห็นว�าผลิตภัณฑ�ของ ROCKWOOL 
เป�นหนึ่งในผลิตภัณฑ�ที่ยั่งยืนที่สุดในโลก นำไปสู�การผสมผสานที่ยอดเยี่ยม
ของการรักษาส่ิงแวดล�อม ลดการใช�พลังงาน เป�นฉนวนกันเสียง และป�องกัน
จากเพลิงไหม�

การปลอยกาซคารบอนในเช�งบวก: ฉนวนกันความร�อนย่ิงใช�งานมากเท�าไหร� 
ยิ่งลดการปล�อยมลพิษ ตลอดอายุการใช�งานฉนวน ROCKWOOL ช�วยลด
การปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด� CO2 ได�มากกว�า 20,000 เท�า เม่ือเทียบ
กับปร�มาณการปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซดในกระบวนการผลิต
 
อายุการใชงานยาวนาน: ฉนวน ROCKWOOL ผลิตจากการหลอมหินภูเขา
ไฟและนำไปป��นเป�นเส�นใย และข�น้รูปเป�นแบบแผ�น แบบท�อหร�อ ม�วนท่ีมีขดลวด
เย็บ คุณสมบัติการนำความร�อนข�น้อยู�กับอากาศท่ีอยู�ภายในเส�นใยท่ีประสาน
กัน การใช�วัสดุธรรมชาติ และสารอนินทร�ย� และกระบวนการผลิตที่เป�น
เอกลักษณ� จ�งม่ันใจในอายุการใช�งานยาวนานฉนวน ROCKWOOL สรรสร�าง
การป�องกัน และมั่นใจในประสิทธ�ภาพตลอดอายุการใช�งาน

ความปลอดภัย: ฉนวน ROCKWOOL เป�นหนึ่งในวัสดุที่ปลอดภัยในกรณี
เกิดเพลิงไหม� ฉนวน ROCKWOOL ไม�เผาไหม� และไม�ก�อให�เกิดควันพิษ ฉนวน 
ROCKWOOL ปลอดภัยสำหรับการใช�งานภายในบ�าน และอาคารเนื่องจาก
ไม�มีสารก�อมะเร็ง ซ�ง่ได�รับการรับรองตามข�อกำหนด และการทดสอบความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ�

ไมทำลายช้ันบรรยากาศ และไมทำใหเกิดภาวะโลกรอน: ฉนวนใยหิน 
ROCKWOOL มีกระบวนการผลิตท่ีทันสมัย ไมมีส�วนประกอบของก�าซ
อันตรายเช�น CFCs, HCFCs, HFCs ซ�ง่ป�นสารข�น้รูปท่ีทำให�การทำลาย
ชั้นโอโซน หร�อทำให�เกิดสภาวะโลกร�อน ซ�่งฉนวน ROCKWOOL ใช�
เพียงแค�อากาศเท�านั้น
 
มีประสิทธ�ภาพ: พวกเราติดตั้งฉนวน ROCKWOOL ในอาคารและ
อุตสาหกรรมท่ัวโลก สามารถลดการปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�
ได�ถึง 4,000 ล�านตันตลอดอายุการใช�งาน การลงทุนติดตั้งฉนวน
หุ�มท�อร�อนสามารถลดคืนกำไรได�ถึง 100%
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*Note: EUCEB only applicable for products 
            produced in Malaysian factories

Why choose 
ROCKWOOL stone wool?
ROCKWOOL stone wool products have been proven in service for 
over 80 years. They will give effective protection and ensure an 
optimal performance for the lifetime of the installation.

Sustainable: Independent assessments show
that ROCKWOOL products are among the most 
sustainable in the world, leading to an unrivalled 
combination of environmental savings, energy 
reduction, sound insulation and fire safety.

Positive carbon footprint: The more you consume 
the less you pollute. Insulation is one of the 
few products that offer this luxury. In its lifetime 
ROCKWOOL insulation saves more than 20,000 times 
the CO2 emitted for the production. 
 
Long lasting: ROCKWOOL insulation is made by 
melting volcanic rock which is spun into fibres and 
bonded into slabs, pipe sections or wired mats. 
Relying on trapped air for its thermal properties, 
the use of natural / inorganic materials and our 
unique production process ensures a long lifetime. 
ROCKWOOL stone wool will give effective protection 
and ensure an optimal performance for the lifetime of 
the insulation.

Safe: ROCKWOOL stone wool is one of the safest 
materials in the event of a fire; it is non-combustible 
and does not emit any toxic fumes. Stone wool is 
a safe material to work with as well as to use in our 
homes and buildings. This has been confirmed by the 
latest regulations and tests on product safety.

Zero ozone depleting potential and zero global 
warming potential: ROCKWOOL products are 
manufactured using a state of the art production 
process that does not use, and has never used, 
harmful gasses such as CFCs, HCFCs, HFCs, in fact 
any blowing agent that has ozone depleting potential 
or global warming potential. ROCKWOOL products 
simply use air.
 
Effective: The insulation for buildings and technical 
installations we have installed around the world in 
this one year will save nearly 4000 million tonnes of 
CO2 in its lifetime. Investing in the insulation of hot 
pipes and processes can be extremely profitable, with 
annual returns on investment reaching 100%.
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ROCKWOOL (Thailand) Limited
B.Grimm Building 11th Floor,

88 Krungthepkreetha Rd., 

Huamark Bangkapi, 

Bangkok 10240

T (+66) 2 731 7511-4

F (+66) 2 731 7510

บร�ษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด

ตึกบีกร�ม ช้ัน 11

88 ถนนกรุงเทพกร�ฑา

หัวหมาก บางกะป� 

กรุงเทพมหานคร 10240

T (+66) 2 731 7511-4

F (+66) 2 731 7510
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เพื่อให้สอดคล้องกับควำมตระหนักถึงกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และ
ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบควบคมุมลพษิทำงอำกำศในประเทศทีเ่ข้มงวดขึน้ โรงงำนต่ำงๆ 
ดังกล่ำวข้ำงต้นจึงต้องพยำยำมอย่ำงมำกเพ่ือหำแนวทำงแก้ไขและรับมือกับปัญหำ 
ที่เกิดขึ้นจำกเครื่อง ESP ที่เก่ำจำกกำรใช้งำนมำหลำยสิปปีในแต่ละวัน

ทัง้นี ้ปัญหำจำกเครือ่ง ESP สำมำรถก่อให้เกดิควำมกดดนัและควำมวุ่นวำยใจ 
อย่ำงมำกต่อบุคลำกรในโรงงำนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ทีมเดินเครื่อง ทีมซ่อมบ�ำรุง
และดูแลรักษำ ไปจนถึงระดับผู้บริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ เมื่อใดที่เครื่อง ESP  
ประสบปัญหำกำรท�ำงำนที่ผิดปกติ กำรหยุดเครื่องโดยฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่
ต้องท�ำ ส่งผลให้ต้องหยุดกำรผลิต และแน่นอนท�ำให้สูญเสียรำยได้ไปด้วย

เครือ่ง ESP เป็นเสมอืนเครือ่งกรองทีม่ปีระสทิธภิำพสงูในกำรก�ำจดัฝุน่ละออง
และอนุภำคขนำดเล็กที่อยู่ในกระแสก๊ำซไอเสียจำกสำยกำรผลิตของโรงงำนโดยใช้
หลักกำรของแรงดึงดูดไฟฟ้ำสถิต ก่อนที่ก๊ำซ (อำกำศ) สะอำดจะถูกปล่อยออก
จำกปล่องควันสู่สภำพแวดล้อม

เพ่ือให้ได้ผลกำรท�ำงำนตำมทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น เครือ่ง ESP จ�ำเป็นต้องมอีปุกรณ์
หรอืชิน้ส่วนทัง้ทำงกลและทำงไฟฟ้ำอย่ำงครบถ้วน ชิน้ส่วนทำงกลหลกัๆ ได้แก่ แผ่น 
อเิลก็โตรท (Collecting Plate - CP)  ลวดอิเล็กโตรท (Discharge Electrode - DE) 
และระบบค้อนเคำะ ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ำหลักๆ ได้แก่ เครื่องจ่ำยไฟหรือหม้อแปลง 
คอนโทรลเลอร์ และระบบกำรตดิตำมผลแบบบรูณำกำร (Integrated System)

เมื่อเครื่อง ESP ผ่ำนกำรท�ำงำนมำนำนหลำยปี ช้ินส่วนภำยในจะเริ่มเก่ำ  
สึกกร่อน และเสื่อมสภำพ ท�ำให้ต้องเร่งด�ำเนินกำรในส่วนที่จ�ำเป็นตำมมำเช่น 
กำรตรวจสอบสภำพเเละหำสำเหตุ กำรเปลี่ยนช้ินส่วน กำรซ่อมบ�ำรุง กำรฟื้นฟู
สมรรถภำพ กำรดัดแปลงแก้ไขและยกระดับ และอื่นๆ

มปัีจจยัและสำเหตหุลำยอย่ำงทีม่ส่ีวนท�ำให้เกดิปัญหำกบัเครือ่ง ESP เมือ่เกดิ
ปัญหำขึน้ต้องท�ำกำรตรวจสอบสภำพเเละค้นหำสำเหตทุีแ่ท้จริงเพ่ือท�ำกำรแก้ไข อย่ำงไร
กด็ ีบ่อยครัง้ทีส่ำเหตแุท้จรงิของปัญหำเคร่ือง ESP มกัจะซบัซ้อนมำกกว่ำทีค่ดิ

ด้วยควำมที่ไม่รู้และไม่มีประสบกำรณ์ แม้กำรเปลี่ยนชิ้นส่วนง่ำยๆ ถ้ำปฏิบัติ
ผิดก็อำจท�ำให้ปัญหำรุนเรงขึ้น และเพิ่มควำมเสี่ยงต่อเครื่อง ESP มำกขึ้น ส่งผล
ให้ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในจ�ำนวนมำกเกินกว่ำที่ควรจะเป็น เพียงเพรำะไม่พบสำเหตุ
ที่แท้จริงของปัญหำดังกล่ำว

ในครั้งนี้ ไท แอนด์ ชยุน ขอแบ่งปันเรื่องรำวสองเรื่องจำกลูกค้ำที่เรำมีโอกำส
ได้ให้บริกำรและช่วยแก้ไขปัญหำ โดยใช้ควำมรู้เชิงลึกและประสบกำรณ์มำกมำย
เกี่ยวกับเครื่อง ESP ในหลำกหลำยประเภท ขนำด และรูปแบบหรือ OEM ลูกค้ำ
ทั้งสองรำยนี้เป็นโรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ใช้ชำนอ้อยเป็นเชื้อเพลิงทั้งคู่

ตลอดหลำยปีท่ีผ่ำนมำ เรำให้บรกิำรเกีย่วกบัเครือ่ง ESP เป็นจ�ำนวนมำกส�ำหรบั
โรงงำนนี้ เช่น กำรตรวจสอบสภำพทำงกลและไฟฟ้ำเเละหำสำเหตุ กำรเปลี่ยนชิ้น
ส่วนทำงกล และกำรดัดแปลงแก้ไขคอนโทรลเลอร์ เพื่อรักษำสภำพกำรท�ำงำนที่
มั่นคงของเครื่อง ESP เเละลดปริมำณฝุ่นละอองให้น้อยลง

ยกตัวอย่ำงกำรหำสำเหตุของปัญหำเครื่อง ESP โรงงำนนี้มีปัญหำเกี่ยวกับ
คอนโทรลเลอร์ซึง่ท�ำให้เคร่ือง ESP เกดิกำรลัดวงจรและส่งผลให้ควนัด�ำถกูปล่อยออก

หลังติดตั้งเครื่อง ESP ในปี 2012 ทำงโรงงำนไม่มีกำรปฏิบัติดูแลเครื่อง ESP 
เลย เช่น กำรตรวจสอบสภำพ กำรซ่อมบ�ำรงุ หรือกำรเปลีย่นชิน้ส่วน เหตผุลคอืทำง
โรงงำนไม่ทรำบด้วยซ�ำ้ว่ำต้องท�ำอะไรและอย่ำงไรบ้ำง นอกจำกนี ้ยงัมปัีญหำเรือ่งถงั
เก็บฝุ่นที่มักจะเต็มและอุดตัน ซึ่งอำจท�ำให้เครื่อง ESP ลัดวงจร

บรษิทัไท แอนด์ ชยุน เริม่ต้นด้วยกำรให้บรกิำรตรวจสอบสภำพเพือ่หำสำเหตุ
ที่แท้จริงและให้ค�ำแนะน�ำกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม หลังจำกนั้นได้เร่ิมด�ำเนินโครง
กำรเเบบพร้อมสรรพที่ส�ำคัญ และมำกขึ้นเรื่อยๆ เช่น งำนซ่อมประจ�ำปี กำรซ่อม
บ�ำรุงและท�ำควำมสะอำดเครื่อง ESP กำรเปลี่ยนแผ่นและลวดอิเล็กโตรท กำรติด
ตั้งคอนโทรลเลอร์ของระบบค้อนเคำะ รวมถึงกำรจัดหำชิ้นส่วนอะไหล่ หลังงำน
เสร็จทุกโครงกำรเรำได้ส่งรำยงำนที่มีรำยละเอียดครบถ้วนเพื่อเป็นกำรบันทึกและ
ให้โรงงำนมีเอกสำรอ้ำงอิงได้ในอนำคต

ยกตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนช้ินส่วนของเครื่อง ESP โรงงำนนี้ประสบปัญหำเร่ือง
ประสทิธภิำพกำรดกัจับฝุน่ของเครือ่ง ESP แย่ลง ท�ำให้ปรมิำณฝุน่ละอองทีถ่กูปล่อย
ออกมำจำกปล่องควันมำกขึ้น หลังจำกกำรเปลี่ยนแผ่นและลวดอิเล็กโตรท ภำยใต้
กำรควบคุมดูแลที่ถูกต้องแล้ว เครื่อง ESP สำมำรถกลับมำเพิ่มกระแสทุติยภูมิขึ้น

เครื่อง ESP ต้องการอะไรกันแน่?

จัดการกับปัญหาต่างๆ ของเครื่อง ESP ของคุณอย่างเชี่ยวชาญและเป็น
มืออาชีพ                                                                

โรงแรก: เครื่อง Power Boiler ESP / 9.9 MW / OEM หรือออกแบบ
โดย ไท แอนด์ ชยุน  / สร้างขึ้นในปี 2012

โรงที่สอง: เครื่อง Power Boiler ESP / 30.0 MW / OEM จากประเทศ
อินเดีย / เริ่มเดินเครื่องตั้งแต่กันยายน 2012

เริ่มต้นด�าเนินการอย่างถูกต้องเพื่อเสถียรภาพ
ที่ยั่งยืนของเครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้าสถิต (ESP)

Sustaining Reliability of Electrostatic Precipitator
(ESP) Starts with Proper Actions

ห 
ลายทศวรรษที่ผ่านมา เครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้าสถิต หรือ Electrostatic 
Precipitator (ESP) ได้รับการพสิจูน์แล้วว่าเป็นอปุกรณ์ทีม่ปีระสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และเชื่อถือได้มากที่สุดในการควบคุมและลดปริมาณฝุ่นละอองที่
ถูกปล่อยออกมาจากปล่องควันในโรงงานอุตสาหกรรมหนักต่างๆ เช่น โรงงาน
ปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้า
ชีวมวล ฯลฯ

รปูที ่2 และ 3 การเปล่ียนแผ่นและลวดอิเล็กโตรทโดยใช้รถเครนยกผ่านหลังคาเครือ่ง ESP

รูปที่ 1. วิศวกรก�าลังหาสาเหตุของปัญหาที่คอนโทรลเลอร์

จำกปล่องควนัค่อนข้ำงมำก เรำได้รบักำรตดิต่ออย่ำงเร่งด่วนเพือ่ให้ช่วยแก้ไขปัญหำ
ร้ำยแรงนี ้และภำยใน 3 วนั หน่ึงในวศิวกรทีม่ปีระสบกำรณ์มำกของเรำได้เดนิทำงไป
ถงึทีห่มำยเพือ่ให้ควำมช่วยเหลอื ด�ำเนินมำตรกำรเพือ่แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำทีเ่กดิ
ขึ้น และช่วยโรงงำนจัดท�ำแผนรับมือฉุกเฉินและวิธีป้องกันเพื่อน�ำไปใช้ต่อไป
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or decades, Electrostatic Precipitator (ESP) has been proved 

to be the most effective, efficient, and reliable equipment in 

controlling and reducing particulate emission from the stack in various 

heavy industries such as cement plant, pulp & paper plant, power plant, 

biomass plant, etc.

In order to meet the global environmental protection awareness 

and comply with the country’s stricter air pollution control regulations, 

many of the above mentioned plants are struggling to fix and cope with  

arising issues from their aging ESPs on a daily basis.

In fact, ESP problems can cause tremendous pressure and frustration  

to many plant personnel at all levels in an organization, from operating 

and maintenance team to managerial and chief executive officer. When 

ESP is malfunctioned, emergent shutdown is necessary resulting in  

production halt, and of course, loss of revenue.

An ESP is a highly efficient filtration device that removes dust  

particles and fine particulate matter from the flue gas stream of a plant 

production line using the force of an induced electrostatic attraction 

principle before the cleaner gas (air) is released from stack into the  

environment.

To achieve the above effect, both mechanical and electrical  

equipment/parts are indispensable. Some main mechanical parts are 

collecting plate, discharge electrode, and rapping system. For electrical, 

there are power supply/transformer, controller, and integrated system.

When an ESP has been running for quite number of years, its internal 

parts start to age, wear off and deteriorate. This calls for some necessary  

actions such as inspection and troubleshooting, part replacement,  

major/minor maintenance, rehabilitation, retrofit and upgrade, etc.

There are numerous factors and causes contributing to ESP  

problems. When they occur, inspection and troubleshooting are needed 

to find the root causes in order to fix them. However, there often are 

more to ESP problems than meets the eye.

With inexperienced eye and ignorance, simple wrong actions of 

part replacement may worsen the problems and cause even higher risk 

of ESP failure that results in huge expenditure than what is supposed to 

be just because real root cause is not found.

Let us share two stories of our customers for whom we had the  

opportunities to provide our services and indeed help to solve their 

problems with our in-depth knowledge and vast experience on different 

ESP types, sizes, and designs/OEMs. Both of them are bagasse-fueled 

biomass plants.

Throughout the years, we have performed quite a number of 

ESP services at this plant i.e. mechanical and electrical inspection,  

troubleshooting, mechanical replacement, and controller retrofit in  

order to maintain stable operating condition and improve emission.

Take troubleshooting as an example; the plant had a controller 

problem and it caused their ESP to trip and thus resulted in thick black 

smoke coming out of the stack. We were contacted urgently of the  

serious emergent issue and within 3 days, one of our experienced  

engineers was dispatched there to help out. Countermeasure was  

carried out to solve the problem at hand and contingency plan was  

provided for further action and prevention.

After their ESP was installed in 2012, they had never done any  

necessary inspection, maintenance, or replacement ever since. In fact, 

they did not know how, the ESP hopper often full and clogging and it 

might lead to ESP trip. 

Tai & Chyun was awarded to perform inspection service to find out 

root cause and advise proper solutions. After that, we gradually executed  

more and more important and greater variety of turnkey projects such as 

annual repair, maintenance and cleaning, collecting plate and discharge  

electrode replacement, rapping system controller installation, including 

spare parts supply. For every project completed, a comprehensive final 

report was submitted for record and future reference.

Take parts replacement as an example; the plant experienced  

worsened dust collection performance of their ESP and thus resulted in 

higher emission level. After replacing the collecting plates and discharge 

electrodes under proper supervision, their ESP could reach maximum 

secondary current. In another word, stronger electric field means better 

dust collection efficiency.
What does your ESP need?

Tackle your various ESP problems with expertise and 
professionalism.                                                                 

First plant: Power Boiler ESP / 9.9 MW / Tai & Chyun design 
/ built in 2012.

Second plant: Power Boiler ESP / 30.0 MW / Indian OEM / 
since September 2012.

Figure1. V-I curve during no-load test

The above figure is a V-I curve showing maximum secondary  

current of 600mA during the no-load test. 

In conclusion, for an ESP to operate effectively and efficiently 

not only part renewal but also proper and correct installation method,  

inspection and troubleshooting are critical actions in order to maintain  

the operation reliability and prevent unnecessary cost and time  

consumption.

We understand and are ready to be of  

assistance. With over 20 years of experience, Tai 

& Chyun specializes in Electrostatic Precipitator  

(ESP) solutions across Southeast Asian countries 

aiming to improve emission and stabilize plant 

production efficiency.

ถึงจุดสูงสุดได้ หรืออีกควำมหมำยหนึ่งคือสนำมไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้นท�ำให้ประสิทธิภำพ
กำรดักจับฝุ่นของเครื่อง ESP ดีขึ้น

บทสรุป เครื่อง ESP จะท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ ไม่
เพยีงแต่กำรเปลีย่นชิน้ส่วนใหม่เท่ำนัน้ แต่ยงัรวมไปถึงวธีิกำรติดต้ังทีเ่หมำะสมและ
ถูกต้อง กำรตรวจสอบสภำพเเละหำสำเหตุ ซึ่งกำรปฎิบัติดังกล่ำวถือเป็นสิ่งส�ำคัญ
ในกำรคงควำมเสถียรและมั่นคงในกำรท�ำงำนของเครื่อง ESP และหลีกเลี่ยงค่ำใช้
จ่ำยและเวลำที่อำจสูญเสียไปโดยไม่จ�ำเป็น

เรำเข้ำใจและพร้อมที่จะให้ควำมช่วยเหลือ ด้วยประสบกำรณ์กว่ำ 20 ปี  
ไท แอนด์ ชยนุ เชีย่วชำญในกำรแก้ปัญหำเครือ่ง Electrostatic Precipitator (ESP) 
ทัว่ทกุประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยมเีป้ำหมำยเพือ่ลดปรมิำณฝุน่ละออง 
และรักษำเสถียรภำพกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพของโรงงำนต่อไป
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Tsubaki Heavy Duty Drive Chain
NEW G8 Series release

N 

owadays, Good production need to be fast and able to promptly 

response to customers’ need. Sometimes factories have to  

increase production capacity in order to immediately response to usage 

demand. For Sugar factories, increasing production capacity by enlarging 

the machine size or production quantity result in increasing work load 

of sugarcane ‘s drive and conveyor unit. This will reduce their service 

life  or make us cannot use same drive unit. There are many problems 

when factories enlarge their drive units as following;
If you have any question, please contact  

Tsubakimoto via e-mail: info@tsubakimoto.co.th
Tel: 02-262-0667-9

ใ    
 
นโลกยุคปัจจุบันการผลิตสินค้าต้องรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้ทนัท่วงท ีในบางครัง้โรงงานจงึต้องเพิม่ก�าลงัการผลติเพือ่

ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานสินค้าอย่างรวดเร็ว ในส่วนของโรงน�้าตาลนั้น 
การเพ่ิมก�าลงัการผลติเข้าไปโดยการขยายขนาดเครือ่งจกัร หรอืปรมิาณการผลติ/
ชั่วโมง ส่งผลให้ชุดขับและชุดล�าเลียงอ้อยต้องท�างานหนักขึ้น ในบางครั้งเราจะ
พบว่าอายกุารใช้งานชดุโซ่ขับน้ันลดลง หรอืไม่สามารถใช้งานชุดขับขนาดเดมิได้ 
โรงงานจงึจ�าเป็นต้องปรบัขนาดของชดุขบัให้ใหญ่ขึน้ท�าให้มปัีญหาตามมาดงันี้

1. ลกูค้ำต้องเปลีย่นชดุเฟืองใหม่ เนือ่งจำกเฟืองชดุขบัมขีนำดใหญ่ กำรเปลีย่น
แต่ละครัง้จงึท�ำได้อย่ำงล�ำบำกในพืน้ทีท่ีจ่�ำกดั อกีทัง้ขนำดโซ่และเฟืองทีใ่หญ่ขึน้ท�ำให้ 
ค่ำใช้จ่ำยสูงขึ้นตำมด้วย

2. เฟืองที่ขนำดใหญ่ขึ้นหำกเรำต้องกำรรักษำรอบกำรหมุนไว้เท่ำเดิม ขนำด
เส้นผ่ำนศนูย์กลำงเฟืองจะโตขึน้ในบำงครัง้พืน้ทีข่องส่วนชดุขบัเดมิอำจมไีม่เพยีงพอ 
หรืออำจจะต้องขยับปรับเปลี่ยนที่โครงสร้ำงเครื่องจักรซึ่งท�ำได้ยำก

3. โซ่ทีข่นำดใหญ่ขึน้ท�ำให้กำรถอดประกอบ และกำรติดต้ังท�ำได้ล�ำบำกข้ึน 
4. รำคำต้นทุนรวมของชุดขับจะเพิ่มขึ้นมำกจำกปัญหำ 3 ข้อข้ำงต้น
จำกปัญหำข้ำงต้น Tsubakimoto มข้ีอเสนอแนะเพือ่เป็นทำงเลอืกให้ลกูค้ำคือ 

โซ่ Heavy duty ซึง่สำมำรถเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรรบัแรงตงึ แต่ไม่จ�ำเป็นต้อง
ขยบัขนำดโซ่หรือเฟืองขับ 

จำกบทควำมเดมิโซ่ Heavy duty ของ Tsubakimoto จะพฒันำควำมสำมำรถ
ในกำรรบั Maximum allowable load และ Minimum Tensile strength จำกโซ่รุ่น
ธรรมดำของ Tsubakimoto โดยมีให้เลอืกด้วยกนั 4 รุ่น ตำมรูปด้ำนบน 

ทัง้นีท้ำง Tsubakimoto จะมวีธีิในกำรเลอืกขนำดโซ่อย่ำงง่ำยโดยกำรเทยีบ kW 
rating table (เป็นข้อมูลจ�ำเพำะของ Tsubakimoto) ในทีน้ี่ขอยกตวัอย่ำงกำรแก้ปัญหำ
ข้ำงต้นโดยใช้โซ่ Heavy duty ดงันี ้

ในกรณลูีกค้ำใช้โซ่ RS160-1 เฟืองเลก็ขนำด 15ฟัน และรอบกำรหมนุ 50 
RPM และเฟืองใหญ่ขนำด 30ฟัน Motorเดมิขนำด 25kW ในกรณทีีท่ำงโรงงำน
ต้องกำรขยบัขนำด Motor อกี 40% = 35kW จะเหน็ได้ว่ำโซ่ขนำดเดมิไม่สำมำรถ
รบัแรง Motor ได้แล้ว 

ในกรณีทีต้่องกำรขยับโซ่เป็น RS180-1 ทำงโรงงำนต้องเปลีย่นเฟืองโดย น�ำ้หนกั
เฟืองเพิม่ข้ึนประมำณ 50% น�ำ้หนกัโซ่เพ่ิมขึน้ 33% และ รับโหลด Motor ได้ท่ี 
36.5kW (ข้อมลูจำก catalogue Tsubakimoto) ในขณะทีโ่ซ่ RS160-SUP-1 สำมำรถ
ใช้เฟืองเดิม น�ำ้หนักโซ่เพิม่ขึน้เพยีง 7% และรับโหลด Motor ได้ที ่39.2 kW (ข้อมลู
จำก catalogue Tsubakimoto) 

โซ่ Heavy duty จงึเป็นอกีทำงเลอืกทีน่่ำสนใจส�ำหรบัโรงงำนท่ีต้องกำรเพิม่ควำม
สำมำรถในกำรผลิตและเพิม่กำรลงทนุน้อยทีส่ดุ.

Tsubakimoto เปิดตัวโซ่ซี่รีย์ G8  

ตอบโจทย์การเพิ่มก�าลังการผลิต

โซ่ลกูกลิง้ RS ซีร่ีย์ G8
อำยุกำรใช้งำนยำวนำนยำวขึ้น 20% 

(เทียบเท่ำซีรี่ย์ G7)

โซ่ RS-HT 
อำยุกำรใช้งำนยำวนำนเป็น 2 เท่ำ

โซ่ Super Chain
เพิ่ม Maximum Allowable Load ขึ้น 5-10%

โซ่ Super-H
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เพิ่ม Maximum Allowable Load ขึ้น 20%

Maximum Kilowatt Ratings Table

RS 160-1 RS 180-1 RS 160-SUP-1

Small Sprocket RPM Small Sprocket RPM Small Sprocket RPM

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3.82

4.29

4.75

5.22

5.69

6.16

6.64

7.12

7.60

8.08

8.53

8.97

8.72

9.78

10.8

11.9

13.0

14.1

15.1

16.2

17.3

18.4

19.6

20.7

30.4

34.0

37.7

41.4

49.0

45.2

52.7

56.6

60.4

64.2

68.1

72.0

16.3

18.2

20.2

22.2

24.2

26.2

28.3

30.3

32.4

34.4

36.5

38.6

4.94

5.53

6.13

6.73

7.34

7.95

8.57

9.19

9.81

10.4

11.0

11.6

11.3

12.6

14.0

15.4

16.7

18.1

19.5

21.0

22.4

23.8

25.2

26.7

39.2

43.9

48.7

53.5

58.3

63.2

68.1

73.0

77.9

82.9

87.9

92.9

21.0

23.5

26.1

28.7

31.3

33.9

36.5

39.1

41.8

44.4

47.1

49.8

7.89

8.55

9.21

9.87

10.5

11.2

11.8

12.4

18.0

19.5

21.0

22.5

24.0

25.6

27.1

28.7

62.7

67.9

73.1

78.4

83.7

89.1

94.4

99.8

33.6

36.4

39.2

42.0

44.9

47.7

50.6

53.5

10 25 50 100 10 25 50 100 10 25 50 100

Lubrication Type

Small Sprocket

No. of Teeth

1. Users have to change new sprocket because sprocket of drive unit 

is larger. It is difficult to modify with limited area and incur more expenses 

due to larger sprocket.

2. For larger sprocket size, to maintain same rotational speed requires 

bigger sprocket diameter. Same drive unit area maybe not suitable, or 

have to modify the machine layout which is difficult.

3. Chain with larger size  will be difficult for installation

4. Total cost of Drive unit will be increased.

From problems mentioned above, Tsubakimoto suggests alternative 

solution for customer which is Heavy Duty Chain.           

This chain allows for higher capability ,unnecessary  to change chain 

size or drive sprocket.

From previous article, Tsubakimoto’s Heavy Duty Chain has been 

developed capability of Maximum Allowable Load and Minimum Tensile 

Strength compare with standard chain models. There are 4 series as 

above photos.

Tsubakimoto has provided convenience method for chain selection 

by using kW rating table (refer Tsubakimoto specification). 

 There is an example for using heavy duty chain to solve the problem 

as follow; in case customer is using RS160-1, 15 teeth small sprocket, rotation  

speed 50 rpm, and motor 25 kW. If they would like to increase size of motor  

by 40% (to 35 kW) the same chain is not suitable, but need to change to 

RS180-1. They have to change sprocket which its weight 50% more, chain’s 

weight 33% more, in order to cope with 36.5 kW motor (information from  

Tsubakimoto catalogue).

On the other hands, if customer considers to 

use RS160-SUP-1, there is no need to change new 

sprockets. The chain can handle up to 39.2 kW 

(information from Tsubakimoto catalogue).

Heavy Duty Chain is one interesting option for 

factories which need to increase their production 

capacity with less investment.
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เทคโนโลยีล่าสุดแห่งการบรรจุน�้าตาลลงถุง
The high-performance way of bagging sugar

จำกประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย สู่มำเลเซียและไทย ไปยังจีนและข้ำมทวีปไป
อเมรกิำและยโุรป มกีำรใช้เครือ่งบรรจุอตัโนมตัขิอง Statec Binder อย่ำงกว้ำงขวำง
ในกลุ่มผู้ผลิตน�้ำตำลรำยใหญ่และรำยย่อย ไม่ว่ำจะใช้ระบบอัตโนมัติหรือไม่ก็ตำม 
ลูกค้ำของเรำจะค้นพบเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกควำมต้องกำร

เป็นเวลำกว่ำ 25 ปีมำแล้วที่อุตสำหกรรมน�้ำตำลได้ใช้เครื่องบรรจุลงถุงของ 
Statec Binder จำกประเทศออสเตรีย ด้วยประสบกำรณ์นำนนับปีท�ำให้ Statec 
Binder เป็นเครื่องบรรจุที่มีกำรพูดถึงอย่ำงมำกที่สุดเกี่ยวกับกำรบรรจุน�้ำตำลลงถุง
และล�ำเลียงสินค้ำ โดยมีกำรติดต้ังระบบดังกล่ำวเกือบครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนโรงงำน
น�้ำตำลในทวีปเอเชีย ทั้งยังมีควำมต้องกำรเครื่องรุ่น Principac ซึ่งเป็นเครื่องบรรจุ
อัตโนมัติที่มีประสิทธิภำพกำรท�ำงำนสูงอีกด้วย

เคร่ืองรุ่น Principac เป็นเครื่องบรรจุอัตโนมัติแบบเปิดปำกถุงที่ท�ำงำนได้
เร็วที่สุดในโลก ดังนั้น เครื่องนี้จึงเป็นที่ต้องกำรของอุตสำหกรรมน�้ำตำลอย่ำงมำก 
เพรำะมีควำมแม่นย�ำ ไม่ว่ำจะเป็นถุงแบบ pillow หรือแบบ gusset ขนำดบรรจุ
ตัง้แต่ 10 จนถงึ 50 กก. Principac ได้รบักำรออกแบบมำให้ใช้งำนหลำกหลำย ด้วย
ตัวเลือกกำรท�ำงำนที่ล�้ำสมัย เครื่องบรรจุดังกล่ำวสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้อย่ำงง่ำยดำย

ร 
ะบบ Statec Binder ทีท่รงประสิทธภิาพในการบรรจถุงุและล�าเลยีงสนิค้า
แบบอัตโนมัติ สามารถจัดการกับน�้าตาลเป็นตันๆ ได้ในแต่ละวัน

Josef Lorger Managing Director

เนื่องจำกน�้ำตำลมีคุณสมบัติกัดกร่อนและท�ำให้เคร่ืองเกิดสนิมได้ง่ำย ตำม
มำตรฐำนทุกๆ ช้ินส่วนของเครื่องจักรที่ต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์น�้ำตำลจะท�ำจำก
เหลก็กล้ำไม่เป็นสนมิ และเนือ่งจำกอำจเกดิควำมเสีย่งทีจ่ะมฝีุน่ฟุง้ในช่วงกำรบรรจุ
น�้ำตำล ทุกๆ ระบบของอุตสำหกรรมน�้ำตำลจึงได้รับกำรออกแบบตำมมำตรฐำน
ของ ATEX เครื่องชั่งน�้ำหนักของ Statec Binder จะชั่งน�้ำหนักแม่นย�ำก่อนปล่อย
น�้ำตำลลงถุงและระบบกำรปิดถุงแบบล่ำสุดสำมำรถรับประกันควำมสะอำดและ
ปลอดภัยได้อย่ำงดี

ระบบบรรจุและระบบจัดเรียงถุงของ Statec Binder จะช่วยให้งำนด้ำนบรรจุ
ภัณฑ์เสร็จสิ้นลงได้ง่ำยดำย เครื่องจัดเรียงถุงที่มีประสิทธิภำพสูงอย่ำง Principal 
หรือ Principal-R ซ่ึงเป็นหุ่นยนต์ที่จะน�ำมำใช้ในไลน์บรรจุด้วย ระบบทั้งสองนี้จะ
ช่วยให้ไลน์บรรจุอัตโนมัติมีควำมสมบูรณ์

คณุโยเซฟ ลอร์เกอร์ กรรมกำรผูจ้ดักำรของ STATEC BINDER GmbH พดูถงึ
กำรเตบิโตของบรษัิทสญัชำตอิอสเตรยีว่ำ ธรุกจิของบรษิทัเร่ิมแรกคอืกำรผลติเคร่ือง
ที่ใช้ในกำรบรรจุปุ๋ย บรรจุเกลือ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทำงบริษัทจึงกลำยเป็นผู้
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เช่ียวชำญด้ำนกำรบรรจแุละกำรล�ำเลยีงสนิค้ำ เนือ่งจำกมอีตุสำหกรรมประเภทต่ำงๆ 
สอบถำมอย่ำงมำกมำยจึงท�ำให้บริษัทเร่ิมผลิตเคร่ืองบรรจุในหลำยๆ ชนิดน�้ำตำล
ในช่วงทศวรรษที่ 90 “ณ วันนี้ ภำคอุตสำหกรรมอำหำรและโดยเฉพำะน�้ำตำลจึง
มีควำมส�ำคัญยิ่งส�ำหรับบริษัทของเรำ ด้วยควำมก้ำวหน้ำสู่ระบบกำรบรรจุและกำร
ล�ำเลียงสินค้ำอัตโนมัติเต็มรูปแบบในทวีปเอเชีย จึงเป็นควำมรับผิดชอบของเรำใน
กำรท�ำให้ลูกค้ำสำมำรถบรรจุหีบห่ออัตโนมัติอย่ำงง่ำยดำยและให้กำรสนับสนุนที่ดี
ที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้” คุณโยเซฟกล่ำวย�้ำ

มีกำรตดิตัง้เครือ่งบรรจสุนิค้ำลงถงุและระบบกำรจดัเรียงถุงแบบอตัโนมติัจ�ำนวน 
160 เครื่องส�ำหรับกระบวนกำรผลิตปุ๋ยแล้วใน 5 ทวีป เนื่องจำกมีกำรผลิตที่แข็ง
แรงและทนทำน รวมทัง้ระยะเวลำกำรใช้งำนทีย่ำวนำนและควำมน่ำเชือ่ถอืสงู Statec 
Binder จึงเป็นเครื่องบรรจุหีบห่อและล�ำเลียงสินค้ำที่ได้รับควำมต้องกำรมำกมำย 
นอกจำกนัน้ บรษิทัผูผ้ลติในประเทศออสเตรยียังแสดงให้เหน็อย่ำงสม�ำ่เสมอว่ำควำม
ต้องกำรของลกูค้ำคอืสิง่ทีส่�ำคญัอันดับหนึง่และมกีำรค้นคว้ำหำวธิกีำรทีส่มบรูณ์แบบ
อยูเ่สมอเพือ่กำรบรรจุหบีห่อและกำรล�ำเลยีงสนิค้ำอนัหลำกหลำย ด้วยเหตนุี ้ผูผ้ลติ
น�้ำตำลจึงให้ควำมไว้วำงใจเครื่อง Statec Binder จนเป็นเหตุให้เกิดพันธมิตรทำง
ธุรกจิระยะยำวและประสบควำมส�ำเรจ็ในทีส่ดุ แน่นอนว่ำ Statec Binder ยินดีรับฟัง 
ค�ำติชมของลูกค้ำเพื่อน�ำมำพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพให้ดียิ่งๆ ข้ึนไปเพ่ือสนอง
ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในที่สุด

F 

ully automatic high-performance bagging and palletizing systems 

by STATEC BINDER are packaging and palletizing tons and tons 

of sugar on a daily basis.

From India to Indonesia via Malaysia to Thailand, on to China and  

across the big ocean to America and on to Europe - STATEC BINDER  

bagging machines are used worldwide for the packaging of sugar.  

Whether for large sugar producers or smaller ones, whether fully  

automatic or manual - we find the right system for each of our customers  

to meet their requirements.

For more than 25 years, bagging machines from the Austrian  

company STATEC BINDER have been used in the sugar industry. Thanks 

to many years of experience, STATEC BINDER is now one of the most 

sought-after specialists when it comes to packaging and palletizing 

sugar. Almost half of the installed systems for the sugar industry are 

located in Asia. The PRINCIPAC, a fully automatic high-performance 

packaging machine for open-mouth bags, is highly in demand.

The PRINCIPAC is one of the fastest open mouth bagging machines  

in the world. This is why it is in great demand in the sugar industry.  

High flexibility and reliability characterize this machine. Whether pillow 

bags or gusset bags made of woven PP, PE or paper, whether 10 kg  

filling weight or 50 kg, the PRINCIPAC is prepared for a wide range of  

applications. With further options, this bagging machine can be optimally  

adapted to the customer’s requirements.

Due to the corrosive and abrasive properties of sugar, particular 

importance is attached to stainless parts in the packaging machines. As 

standard, all parts that come into contact with the product are made 

of stainless steel. Since there is a risk of dust explosions during the 

packaging of sugar, all systems for the sugar industry are designed in  

accordance with ATEX. STATEC BINDER net weighers ensure the correct  

weight in the bag and the latest bag closing systems ensure secure and 

precise bag closing.

The packaging lines are completed with a STATEC BINDER  

palletizing system. Depending on the required output and space  

conditions, the PRINCIPAL, a high-performance high-level palletizer, or  

the PRINCIPAL-R, a high-performance robot palletizer, is used to  

complement the packaging line. Both palletizing systems ensure an 

equally formed layer pattern and stable palletizing.

“For a long time, our main business was to manufacture packaging 

machines for fertilizer. There were always a few projects for salt producers  

and for the petrochemical industry. Over the years, we have become a 

specialist in the packaging and palletizing of all types of free-flowing bulk 

materials. The inquiries came from a wide variety of industries and so 

in the 1990s we also began to manufacture packaging machines for the 

sugar industry,” says Josef Lorger, Managing Director STATEC BINDER  

GmbH, explaining the development of the Austrian company. “Today, 

the food sector and above all the sugar industry are among the

most important industries for us. With the ongoing move to fully  

automatic packaging and palletising systems in Asia, it is becoming 

increasingly important for customers to find a competent and reliable 

partner. We therefore see it as our responsibility to make it easier for

customers to move to fully automatic packaging lines and to  

provide them with the best possible advice and support,” continues  

Josef Lorger.

A total of more than 160 fully automatic bagging machines and 

palletizing systems for

processing of fertilizer in woven PP, PE and paper bags have  

already been installed and commissioned on all five continents. Due to 

the sturdy and robust construction, the long-life cycle and reliability of 

the machines, STATEC BINDER is a highly requested specialist when 

it comes to bagging and palletizing sugar. In addition, the Austrian  

company demonstrates

consistently that customer requirements have the highest priority  

and is looking for the perfect solution for bagging and palletizing the 

various products. For these reasons, many sugar producers rely on 

STATEC BINDER machines and long-term and successful partnerships

are established. One thing is certain for 

STATEC BINDER: only through the experience 

and feedback of the customers the machines 

can be continuously further developed and  

optimized in order to meet the requirements of the  

customers and ensure satisfaction.

You can find more information at www.statec-binder.com
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“โพสเทิล” เปิดตัวเทคโนโลยีแกนที่มีปฏิกิริยา 
โต้ตอบรุ่นล่าสุด

Postle Introduces Reactive
Core Technology

เทคโนโลยีแกนที่มีปฏิกิริยำโต้ตอบดังกล่ำวจะท�ำให้เกิดกำรกระจำยของส่วน
ผสมในโลหะผสมเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้ำงขนำดเล็กของผลิตภัณฑ์เชื่อมพอกผิว
แขง็ทีแ่ล้วเสรจ็ และยงัท�ำให้เกดิกำรก่อตวัของคำร์ไบด์และโครงสร้ำงแบบเมด็เลก็ๆ 
ที่มีควำมละเอียดเพื่อส่งผ่ำนคุณสมบัติกำรสึกหรอที่ดีที่สุด

เทคโนโลยีกำรเชื่อมพอกผิวแข็ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสำหกรรมของบริษัท
โพสเทลิ จะท�ำกำรออกแบบและผลติสำยไฟแบบเชือ่มพอกผวิแขง็ อเิลคโทรด และ
สำรประกอบที่ใช้งำนในอุตสำหกรรมนับพันทั่วทุกมุมโลก

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
บริษัท โพสเทิล อินดัสทรีส์ จ�ำกัด คลีฟแลนด์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ  คุณไมค์ คอร์บำ
โทร +1-800-321-2978

อิเมล์ mkorba@postle.com

บริษัทโพสเทิล ฮาร์ดเฟส เทคโนโลยี (Postle Hardface  
Technologies) ผู้น�าด้านอุตสาหกรรมกระบวนการเชือ่มพอกผวิแขง็
และผลติภณัฑ์ทีท่นต่อการสกึหรอได้ท�าการเปิดตวัเทคโนโลยีแกนทีม่ี
ปฏกิริิยาโต้ตอบ (RCT™) ซึง่ผสมผสาน “ ตวัปฏกิรณ์(reactors) ” 
หรอืตวัต้านในแกนของสายเคเบิลและขัว้ไฟฟ้ารปูท่อส�าหรบัการเชือ่ม
พอกผวิแขง็ทีผ่ลติจากบรษิทัฯ ในระหว่างการเชือ่มพอกผวิแขง็ องค์
ประกอบในแกนของลวดเชื่อมหรืออิเลคโทรดน้ันจะต้องใช้พลังงาน
เพื่อสร้างปฏิกิริยาและละลายร่วมกันจนท�าให้เกิดโลหะผสมแบบ
เชือ่มพอกผวิแขง็ เทคโนโลยแีกนทีม่ปีฏิกิริยาโต้ตอบของผลติภัณฑ์
เชื่อมโลหะของโพสเทิลนี้จะรับประกันได้ว่าจะเกิดปฏิกิริยาระหว่าง
โลหะผสมและองค์ประกอบอื่นๆ อย่างแน่นอน ผลลัพธ์ที่ได้คือการ
เชื่อมต่อดีขึ้นและมีการถ่ายโอนสัญญาณเสียงแจ่มชัดกว่าเดิม P 

ostle Hardface Technologies, a leading  
manufacturer of industrial hardface and 

wear-resistant products, introduces Reactive 
Core Technology (RCT™), an exclusive blend of  
“reactors” in the core of Postle tubular wires and 
tubular electrodes for hardfacing. During the  
application of hardfacing, components in the core of 
the welding wire or electrode require energy to react 
and melt together to form the hardfacing alloy. Reactive 
Core Technology in Postle welding products ensures a 
controlled reaction between alloys and other elements. 
The result is improved weldability and a stronger arc 
transfer.

Reactive Core Technology promotes the distribution of alloy  

ingredients to improve the microstructure of the finished hardface 

product. RCT also promotes carbide formation and refines grain  

structures to deliver optimum wear properties.

Hardface Technologies, a unit of Postle Industries, designs and 

manufactures a broad range of hardfacing wires, electrodes, and  

compounds that are used worldwide in thousands of industrial  

applications. Postle Industries Inc., Cleveland, OH, USA.

More Information Contact: 

Mike Korba +1-800-321-2978

mkorba@postle.com

Postle Industries Inc.

Cleveland, OH, USA

Tungsten Carbides,  
complex carbides and 
borides in a nickel-silicon 
matrix.

“Special Reactors” in the core to assure a controlled reaction between alloys and 
other elements.



  www.postle.com

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

Postalloy 
hardfacing 

can be applied 
while mill rolls 
are operating.
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Shredding 
or crushing, 

Postle Hardfacing 
keeps your mill 

rolling.



Ethanol News

50 www.sugar-asia.com

Prof. Dr. Sujitra Wongkasemjit from the Petroleum and Petrochemical College of Chulalongkorn University 

SBA-15 ลดต้นทุนการผลิตเอทานอล
หนุนใช้วัสดุการเกษตรอย่างคุ้มค่า
Reduces Production Cost of Ethanol & Promotes
Wise Use of Agricultural Products

ซึ่งเอทำนอล (Ethanol) ถือว่ำมีบทบำทส�ำคัญในด้ำนพลังงำนทดแทน ซึ่งใน
เชิงเศรษฐกิจเอทำนอลสำมำรถน�ำไปช่วยลดกำรใช้น�ำ้มนัปโิตรเลยีมทีม่ีปรมิำณลด
ลงอย่ำงมำก ด้วยกำรน�ำไปเป็นส่วนผสมในกำรผลิตแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นพลังงำน
สะอำดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่ำน�้ำมันปิโตรเลียม มีสมบัติเพิ่มสมบัติกำร
เผำไหม้ ลดกำรปล่อยแก๊สคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
และยังช่วยขับเคลื่อนกำรขนส่งที่ส�ำคัญต่ำง ๆ

โดยทั่วไปเอทำนอลสำมำรถผลิตได้จำก 2 แหล่งส�ำคัญ คือ น�้ำมันดิบและ
ผลผลิตทำงกำรเกษตร โดยกำรผลิตเอทำนอลจำกวัสดุทำงกำรเกษตรจะช่วยลด
ปัญหำกำรขำดแคลนทรพัยำกรน�ำ้มนัและลดต้นทุนทำงเศรษฐกิจได้ อย่ำงไรก็ตำม
กระบวนกำรส�ำคัญในกำรผลติเอทำนอลจำกวสัดทุำงกำรเกษตรซึง่มค่ีำใช้จ่ำยสูงสุด 
คอื กระบวนกำรย่อยเซลลูโลส (Cellulose) เป็นน�ำ้ตำลกลโูคส (Glucose) ซึง่นยิม
ใช้ปฏกิริิยำไฮโดรไลสสิ (Hydrolysis) โดยใช้เอนไซม์จำกจลุชพีไตรโคเดอร์มำ รสิีอี 
(Trichoderma Ressei) ในกำรย่อยเซลลโูลสให้เป็นน�ำ้ตำล เพรำะผลผลติน�ำ้ตำลท่ี
ได้จะมีควำมบริสุทธิ์สูง แต่ข้อเสียของกระบวนกำรนี้ คือ เอนไซม์มีรำคำสูงและไม่
สำมำรถน�ำกลบัมำใช้ซ�ำ้ได้ ท�ำให้ต้นทนุในกำรผลติน�ำ้ตำลในอตุสำหกรรมประเภท
นี้มีรำคำสูงไปด้วย

เพื่อเป็นกำรลดต้นทุนในส่วนนี้ ศ.ดร. สุจิตรำ วงศ์เกษมจิตต์ และคณะ จำก
วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และนักวิจัยส�ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ร่วมกันวิจัยและประดิษฐ์ “กำรน�ำจุลชีพไตร
โคเดอร์มำ รีสิอี กลับมำใช้ใหม่ ในกระบวนกำรผลิตน�้ำตำล (Reuseability of 
Trichoderma Ressei for Sugar Production” ผ่ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพและ
ควำมเสถียรของจุลชพีไตรโคเดอร์มำ รสีอิ ีโดยกำรยดึติดลงบนวสัดุรองรบัซลิกิำทีม่ี
รพูรนุชนดิเมโซพอร์ (Mesoporous Silica) ซึง่มีกำรวจิยัและผลติขึน้ใหม่ให้มขีนำด
รูจ�ำเพำะกบัเอนไซม์จำกจลุชพีชนดินี ้โดยมชีือ่เรยีกวสัดรุองรบัชนดินีว่้ำ “SBA–15” 

โดย ศ.ดร. สุจิตรำ วงศ์เกษมจิตต์ กล่ำวว่ำ “ได้เล็งถึงกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำย
ให้แก่อุตสำหกรรมในรำคำที่ต�่ำกว่ำรำคำตลำด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ใน
กำรใช้งำนวัสดุทำงกำรเกษตรอย่ำงคุ้มค่ำและคุ้มทุน”

นอกจำกนีป้ระเทศไทยอุดมไปด้วยวัสดแุละวัสดเุหลอืใช้ทำงกำรเกษตร สำมำรถ
น�ำมำใช้ผลติเป็นเอทำนอล (Ethanol) สำรส�ำคญัซึง่มบีทบำทในด้ำนพลงังำนทดแทน
ลดกำรใช้น�้ำมันปิโตรเลียม แต่ในกำรผลิตยังติดปัญหำส�ำคัญ คือ ต้นทุนกำรผลิต
สูง นักวิจัยไทยจึงคิดค้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพของวัตถุดิบในขั้นตอนกำรผลิต “ลด
ต้นทนุเพ่ิมควำมคุม้ทุน” เพือ่ให้เกดิกำรใช้งำนวสัดทุำงกำรเกษตรอย่ำงคุ้มค่ำ หนนุ
เสริมภำคเกษตรและอุตสำหกรรมไทย

ศ 
.ดร. สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ และคณะ จากวิทยาลัยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ สกว. ท�าวิจัย  

“SBA-15” เพือ่ลดต้นทนุการผลติเอทานอล และสนบัสนนุให้ภาคอุตสาหกรรม
ไทยใช้วัสดุทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า

Ethanol plays a major role as na alternative energy, which, in terms 

of economics, can help reduce use of petroleum as it is an ingredient 

of gasohol. Cleaner and more environmentally-friendly than petroleum 

oil, gasohol can enhance burning properties while reduce emission of 

environmentally-harmful carbon monoxide and effectively mobilize 

major transport.

Generally, ethanol is originated from 2 sources: crude oil and agri-

cultural products. The one made of agricultural products will help solve 

problems on oil shortage and reduce production cost. Nevertheless, 

main processes in production of ethanol from agricultural products re-

garded as the most expensive include cellulose pulverizing to glucose. 

This process typically relies on hydrolysis reaction, using enzyme from 

Trichoderma Ressei to transform cellulose into sugar. Even though sugar 

obtained from the process enjoys high quality, the enzyme used for the 

production is costly and non-renewable, thus resulting in high capital 

cost of the sugar production.

To reduce the capital cost, Prof. Dr. Sujitra and her team worked 

together for reusability of Trichoderma Ressei for sugar production. The 

project aims to develop effectiveness and stability of the Trichoderma 

Ressei by sticking it on a silica pad with Mesoporous Silica pores. The 

pad, entitled SBA-15, was remade to feature sizes of pores specifically 

suitable with such microbe’s enzyme.

Prof. Dr. Sujitra said that production of the pad would be for local 

industries as the price was lower than the market’s for utmost usefulness 

to Thai society and wise use of agricultural products.

Thailand is full of many used agricultural materials which can be 

produced into ethanol, a major substance for alternative energy to re-

place petroleum oil. However, the production is now facing a big problem: 

high capital cost. So, Thai researchers have to enhance effectiveness of 

raw materials during the production; that is, “Reducing capital cost to 

boost expense worth”. Doing so will encourage wise use of agricultural 

products and support Thailand’s agricultural and industrial sectors.

“According to the performance testing, when the enzyme was stuck 

on SBA-15, it could be re-used for up to 4 times. Even in the 4th use, 

performance effectiveness remained as high as 80%. This is different from 

use of a non-transformed silica with mesopore because performance 

effectiveness will decline to 40% in the 2nd use. In other words, if SBA-15, 

which is rather cheap, is introduced to industrial work, capital cost will 

be saved to at least 50%,” concluded Prof. Dr. Sujitra.

P 

rof. Dr. Sujitra Wongkasemjit and a research team from the Pe-

troleum and Petrochemical College of Chulalongkorn University 

have recently launched a project along with The Thailand Research Fund 

(TRF) concerning SBA-15 to reduce production capital cost of ethanol 

and encourage Thai industrial sectors to wisely use agricultural products.

“และจำกกำรทดสอบกำรใช้งำนพบว่ำ เม่ือยึดติดเอนไซม์ลงบน SBA–15 
จะท�ำให้สำมำรถใช้งำนเอนไซม์ซ�้ำได้ถึง 4 ครั้ง โดยกำรใช้งำนในครั้งที่ 4 ยังคง
ประสิทธภิำพในกำรใช้งำนสูงถงึร้อยละ 80 แตกต่ำงจำกกำรใช้ซิลิกำท่ีมรีพูรนุชนดิ
เมโซพอร์ที่ไม่ได้มีกำรดัดแปลง ซึ่งประสิทธิภำพในกำรใช้งำนจะลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ 40 ในกำรใช้งำนครั้งที่ 2 นั่นหมำยควำมว่ำหำกมีกำรน�ำ SBA-15 ซึ่งมี
รำคำค่อนข้ำงถูกกว่ำเอนไซม์ไปใช้งำนในอุตสำหกรรม จะสำมำรถประหยัดต้นทุน
ในส่วนนี้ไปได้อย่ำงน้อยร้อยละ 50” ศ.ดร. สุจิตรำ กล่ำว
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วท.-สวทช.-มิตรผล ทุ่ม 6 พันล้าน พร้อม
ดึงฟรอนโฮเฟอร์ร่วมวิจัย Biorefinery
MOST, NSTDA, Mitr Phol & Fraunhofer on  
6 Billion Baht Biorefinery Research Project

สวุทิย์ เมษนิทรย์ี รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี(วท.) กล่ำวว่ำ “บรษิทั มติรผลวจัิย พฒันำ
อ้อยและน�ำ้ตำล จ�ำกัด ได้ลงทุนวิจยัพฒันำร่วมกบัส�ำนกังำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ใน
ต่อยอดเทคโนโลยีชีวภำพให้เป็นไบโอรีไฟเนอรี่ต่ำงๆ โดย
มุง่ให้เกดิเป็นโมเดลตวัอย่ำงจำกอ้อยและมนัส�ำปะหลงั โดย
ทั้งสองหน่วยงำนได้ตัดสินใจลงทุนกว่ำ 6 พันล้ำนบำท ใน
ระยะเวลำ 3 ปี ทัง้ยงัมแีนวทำงควำมร่วมมือกับสถำบนัวิจยั
ทั้งในเยอรมนี ยุโรป และญี่ปุ่น ที่จะเข้ำมำร่วมในอนำคต 
เช่น สถำบันวิจัยฟรอนโฮเฟอร์จำกเยอรมนี”

จำกนโยบำยรฐับำลทีผ่ลกัดนักำรพัฒนำเขตนวตักรรม
ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออกหรอื EECi หน่ึงในนัน้คอื
กำรผลกัดนั กำรวจัิยและพัฒนำเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้วย
องค์ควำมรูท้ำงด้ำนไบโอรีไ่ฟเนอรี ่เพือ่เปลีย่นวตัถดุบิทำงกำร
เกษตรให้เป็นผลติภณัฑ์ชวีภำพมลูค่ำสงูทีส่ำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรในอตุสำหกรรมเกษตรและอตุสำหกรรมชวีเคมี 
ซ่ึงเป็นอตุสำหกรรมเป้ำหมำยในกำรขับเคลือ่นเศรษฐกิจของ
ประเทศ ภำยใต้ไบโอโพลิส (BIOPOLIS) ที่เป็นศูนย์กลำง
อุตสำหกรรมชีวภำพ

ซึง่กลุม่บรษิทัมติรผลถือว่ำเป็นต้นแบบของควำมร่วม
มอืระหว่ำงเอกชนกบัหน่วยงำนภำครฐั ทีร่่วมกนัท�ำงำนวจิยั
พัฒนำเทคโนโลยแีละนวัตกรรมด้ำนอตุสำหกรรมพลงังำนและ
เคมชีวีภำพ ทีท่�ำให้เหน็ผลเป็นรปูธรรม เพือ่ท�ำหน้ำทีเ่ป็นก
องทพัเศรษฐกจิของประเทศไทยในเวทโีลก พร้อมกบักำรยก
ระดับคณุภำพชวีติของเกษตรกรให้มรีำยได้และควำมเป็นอยู่
ทีด่ข้ึีน จำกกำรผลิตวตัถดิุบทีน่�ำมำแปรรปูสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมขึน้

นอกจำกนีก้ระทรวงวทิย์ฯ ยงัเตรยีมจะดงึเอกชนรำย
ใหญ่เข้ำมำร่วมต่อจิ๊กซอว์อีก 10 รำย อำทิ ทียูเอฟ, ปตท., 
เอสซจี,ี เบทำโกร, ผ่ำนรูปแบบควำมร่วมงำนแบบประชำรฐั 
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่กำรเป็นผู้น�ำด้ำนเศรษฐกิจ
ฐำนชีวภำพของภูมิภำคในอนำคต

ด้ำนกฤษฎำ มนเทียรวิเชียรฉำย ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ กลุ่มมิตรผล กล่ำว
ว่ำ “ประเทศไทยมีศักยภำพและควำมได้เปรียบทำงด้ำน
กำรเกษตร เมือ่เปรยีบเทียบกับประเทศอืน่ๆ ในกำรพัฒนำ 
ภำคอตุสำหกรรมแห่งอนำคต (New S-Curve) โดยกำรวจิยั
และพฒันำเทคโนโลยมีำลงทนุต่อยอดพชืเกษตรเพิม่เตมิใน
ด้ำนอุตสำหกรรมพลังงำนและเคมีชีวภำพ ไบโอเทคโนโลยี
ด้ำนเกษตร อำหำรคน อำหำรสตัว์ เครือ่งส�ำอำงและยำ เริม่
ต้นจำกกลุ่มอ้อยและมันส�ำปะหลัง”

โดยในปีนี้บริษัทได้ลงทุนงำนวิจัยเพิ่มเป็น 1,000 
ล้ำนบำทคิดเป็นสัดส่วน 1%ของรำยได้จำกเดิมปีละ 500 
ล้ำนบำท เพื่อผลักดันองค์กรสู่เศรษฐกิจฐำนชีวภำพโดยใช้
นวัตกรรมทำงเทคโนโลยี ร่วมกับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบู
รณำกำร สอดคล้องกับนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ขณะเดียวกนั
ยงัให้ควำมส�ำคัญกบักำรน�ำงำนวิจยัและเทคโนโลยีสมยัใหม่
เข้ำมำต่อยอดผลผลิตทำงกำรเกษตรให้มีมูลค่ำสูงขึ้นท�ำให้
เกษตรกร จ�ำนวนกว่ำแสนคนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ที่ผ่ำนมำ มิตรผลได้พัฒนำจำกหน่วยงำนภำยใน
องค์กรเอง รวมทั้งเข้ำไปมีควำมร่วมมือกับสถำบันวิจัยทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ท�ำให้สำมำรถพัฒนำงำน
วจัิยและนวัตกรรมข้ึนมำได้ในระดบัหนึง่ในกำรต่อยอดธรุกจิ

ส 
วทช. ร่วมกับ น�้าตาลมิตรผล ลงทุนกว่า 6 
พนัล้านบาท ดงึสถาบนัวจิยัฟรอนโฮเฟอร์จาก

เยอรมนี ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ 
(Biorefinery) เพื่อแปรรูปผลผลิตและของเหลือ
การเกษตรให้เป็นสารตั้งต้นมูลค่าสูง น�าร่องอ้อย 
และมนัส�าปะหลงั เตรยีมดงึภาคเอกชนรายใหญ่ 10 
ราย เข้ามาร่วมอีอีซีไอ 

Mr. Suwit Maesincee, the Minister of Science 
and Technology, said that the project had originated 
from a research carried out by Mitr Phol Group 
and the NSTDA to advance biotechnology and 
transform it into biorefinery, serving as a model 
of sugarcane and cassava. The two organizations 
invested over 6 billion Thai Baht for this 3-year 
project and will cooperate with many research 
centers from Germany like Fraunhofer institute 
besides others from Europe and Japan which 
will join them in the future.

According to the Thai government’s 
policy to mobilize the Eastern Economic 
Corridor (EECi) development, research and  
development on biorefinery technology,  
innovations and knowledge to transform  
agricultural raw materials into high-value  
biological products that respond to the need 
of agricultural and biochemical industries are 
a major concern because such industries help 
mobilize national economy under the BIOPOLIS 
which is a center of biological industry.

The Mitr Phol Group is considered a master  
of cooperation between public and private 
sectors working collaboratively to research and 
develop innovations on energy and biochemical  
industries until results became concrete. Thailand 

N 
ational Science and Technology  
Development Agency (NSTDA), with  

cooperation of Mitr Phol Group, has lately  
invested over 6 billion Thai Baht for a research 
and development project on biorefinery with 
Fraunhofer Institute in Germany. The project, 
regarded as a pioneer to attract 10 big private 
companies to join it, aims to transform agricultural 
products and waste into a high value precursor 
for sugarcane and cassava.

น�ำ้ตำลต่ำงๆ เหล่ำน้ี แต่ควำมร่วมครัง้น้ีกบั วท.จะท�ำให้กำร
พฒันำท�ำได้สะดวกและรวดเรว็ขึน้ ท�ำให้ประเทศสำมำรถจะ
เป็น “ไบโอฮับ” ได้ในอนำคต” กฤษฎำ กล่ำว

also takes pride of the research in the world 
economic forum and life quality of Thai farmers 
is improved thanks to higher income from added 
value of processed raw materials introduced by 
the project.

The Ministry of Science and Technology 
(MOST) will also invite 10 private companies to 
join the project, namely TUF, PTT, SCG and Beta 
Grow, via the people state model to promote 
Thailand as a biologically-based economic leader 
in South East Asia in the future.

Chief Executive Officer and Managing 
Board Director of Mitr Phol Group Mr. Kritsada 
Monthienwichienchai said that Thailand enjoyed 
agricultural potential and advantage in comparison 
with other countries regarding development of 
the New S-Curve industry, especially research 
and development on agricultural products to 
enhance energy and biochemical industries, 
agricultural biotechnology, human and animal 
foods, cosmetics and medicine. All begins with 
sugarcane and cassava.

This year, Mitr Pho, Group invested  
additional research fund of 1,000 million Thai 
Baht, a proportion of 1% more from previous 
annual income of 500 million Thai Baht, to 
introduce the company to biological economy 
which integrates technological innovations and 
effective administration. This suits well with 
the Thailand 4.0 policy and, at the same time,  
emphasizes on modern research and technology 
which are able to add more value to agricultural 
products so that over 100,000 Thai farmers have 
better life quality.

“Previously, Mitr Phol developed itself before 
cooperating with local and international research 
institutes working on developing and improving 
sugar business. The latest cooperation with the 
MOST will facilitate more convenient and faster 
development until Thailand becomes the future 
biohub,” concluded Kritsada.

สุวิทย์ เมษินทรีย์
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“ไบโอฮับ” ศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ 
กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

‘Biohub’, Biological Industry Center to Boost 
Thailand’s Economy

โดยรฐับำลได้มกีำรพลกัดนัมำตรกำรพฒันำอตุสำหกรรม
ชีวภำพในประเทศ ปี 2561-2570 โดยมีเป้ำหมำยให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตอุตสำหกรรมชีวภำพใน
ภูมิภำคเอเชีย หรือ ไอโอฮับของอำเซียน

โดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม ได้แสดงควำมคิดเห็นเอำไว้ว่ำ “ไอ
โอฮับ ถือเป็นควำมพยำยำมในกำรสร้ำงจุดเปลี่ยนส�ำคัญ
ให้กับระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย จำกกำรแปรรูปสินค้ำ
เกษตรแบบเดิมท่ีมีมูลค่ำค่อนข้ำงต�่ำ ไปสู่กำรแปลรูปด้วย
เทคโนโลยีชีวภำพท่ีสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้สนิค้ำอกีหลำยเท่ำตวั” 

ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงอุตสำหกรรม ในฐำนะหน่วย
งำนภำครัฐ ได้เร่งปรับแก้ระเบียบเพื่อดึงดูดกำรลงทุนและ
อ�ำนวยควำมสะดวกให้ภำคธุรกิจสำมำรถเดินหน้ำได้อย่ำง
คล่องตัว โดยมีกำรปรับเงื่อนไขให้เอื้ออ�ำนวยต่อกำรลงทุน
มำกขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มกิจกำรอุตสำหกรรมชีวภำพในบัญชี
โรงงำนอุตสำหกรรม อีกท้ังยังมีกำรส่งเสริมกำรใช้บรรจุ
ภัณฑ์พลำสติกที่เป็นมัตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นเคร่ือง
ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดควำมต้องกำรในกำรใช้สินค้ำไบโอ
พลำสติกได้มำกขึ้น 

“นอกจำกนี้ภำคเอกชน ยังเป็นพลังงำนส�ำคัญที่จะ
ช่วยในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมไบโอฮับของประเทศ ซึ่ง
ในขณะนี้มีกำรลงทุนเกิดขึ้นแล้วกว่ำ 9,740 ล้ำนบำท โดย
เฉพำะในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก หรืออีอีซี และ
หำกภำครัฐสำมำรถปลดล็อคกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง
โรงงำนได้แล้ว ภำคเอกชนจะสำมำรถเดินโครงกำรไบโอไฟ
เนอรีคอมเพล็กซ์ เพื่อผลิตไบโอเคมีใน จ. นครสวรรค์ ได้
อย่ำงเต็มก�ำลัง และจะท�ำให้เกิดกำรลงทุนในปี 2564 เพิ่ม
ขึ้นอีกประมำณ 41,00 ล้ำนบำท และเมื่อสิ้นสุระยะด�ำเนิน
กำรในปี 2570 คำดว่ำจะเกิดกำรลงทุนทั้งหมดในประเทศ
กว่ำ 200,000 ล้ำนบำท” ดร. ณัฐพล กล่ำว

และ ดร. ณัฐพล ได้กล่ำวทิ้งท้ำยไว้อีกว่ำ “กำรพลัก

รั ฐบาลไทยได้ก�าหนดให้อุตสาหกรรมชีวภาพ รวมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve เพื่อช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ในรูปของอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือไปโอฮับ 

Introducing measures on national biological 
industry development between 2018 and 2027, the 
Thai government aims to transform the country 
into a manufacturing center in terms of biological 
industries in Asia or ASEAN biohub.

Dr. Natthaphol Rangsitphol, the director 
of Office of Industrial Economics, expressed 
his opinion that biohub was regarded as an 
attempt to bring about an important transition 
for Thai economic system, from traditional ways 
of transforming low-value agricultural products 
into modern ways of transforming them by  
biological industries which add a lot more value 
to the products.

T 
hai government has already categorized  
the biological industry into an S-Curve 

targeted industrial group with an aim to  
mobilize the country’s future economy, including  
agricultural and technological industries or 
biofuel and bio-chemical ones in the form of 
a biological industry or biohub in short.

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดนัให้ประเทศไทยก้ำวสูก่ำรเป็นจดุศนูย์กลำงของไบโอฮบัของ
อำเซียน จะเป็นโจทย์ทีท้่ำทำยเป็นอย่ำงมำกของประเทศไทย 
เนื่องจำกกำรพัฒนำให้เสร็จสมบูรณ์ไม่อำจท�ำได้ในระยะ
เวลำอันสั้น แต่หำกทุกฝ่ำยรวมพลังช่วยกัน ก็จะมั่นใจได้
ว่ำเรำจะสำมำรถไปถึงจุดหมำย และท�ำให้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศยกระดับก้ำวเข้ำสู่เศรษฐกิจชีวภำพ หรือไบโอ
อีโคโนมี ได้อย่ำงสมบูรณ์แน่นอน”

Currently, the Ministry of Industry, 
on behalf of a public sector, strived for  
adjusting and amending regulations to 
attract investment and facilitate business 
sectors smoothly. Also, conditions were 
adapted to suit better with the investment 
apart from adding biological industry 
business in an industrial company account. 
Moreover, environmentally friendly plastic 
containers were promoted to urge the need 
of using more bioplastic products.

“Besides, private sectors are a crucial 
mechanism that helps mobilize Thailand  
biohub industries. At present, an  
investment worth over 9,740 million Baht 
exists, particularly that in Eastern Economic 
Corridor (EEC). If the public sector is able 
to unlock regulations concerning industrial 
establishment, the private sector can 
operate a project of biofinery complex 
in order to fully produce biochemistry 
in Nakhon Sawan and encourage more 
investment in 2021 to around 41,000 million 
Baht. When the operational period ends 
in 2027, overall investment in Thailand is 

expected to increase to over 200,000 million 
Baht,” said Dr. Natthaphol.

Dr. Natthaphol concluded that mobilizing 
Thailand to become the ASEAN center of biohub  
was a great challenge for the country since 
the development could be completed in short 
time. However, if both private and public sectors 
work together, the country will certainly achieve 
the goal and its economic system will be fully 
upgraded into bioeconomy.
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นักวิจัยไทย ผลิต อ้อย ปลอดโรคใบขาว ส่ง
มอบกล้าพันธุ์ขยายผลสู่เกษตรกร    
Thai Researchers Produce White Leaf-Free 
Sugarcane Seedling for Thai Farmers

รศ.สุภำพร กลิ่นคง ภำควิชำโรคพืชคณะเกษตร 
ก�ำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (มก.) นักวิจัย
เปิดเผยว่ำ “โรคใบขำวอ้อย เป็นโรคทีส่ร้ำงควำมเสียหำยคิด
เป็นมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 2,000 ล้ำนบำท สำเหตุเกิดจำกเชื้อ 
ไฟโตพลำสมำ ซึ่งแพร่กระจำยของเช้ือโดยติดไปกับท่อน
พนัธุ์จำกต้นหรือตอที่เป็นโรคใบขำว และยังถำ่ยทอดเชื้อได้
โดยมีแมลงปำกดดูพวกเพลีย้จกัจัน่เป็นแมลงพำหะ จำกกำร
ขยำยก�ำลงัผลติอ้อยโดยเพิม่พ้ืนทีป่ลกู ท�ำให้ขำดแคลนท่อน
พนัธุ ์จึงเกิดกำรขนย้ำยท่อนพันธุ ์ซึง่ส่วนใหญ่เป็นท่อนพนัธุ์
ทีม่เีชือ้ไฟโตพลำสมำแฝงอยูข้่ำมไปพืน้ทีต่่ำงๆ ส่งผลให้กำร
แพร่ระบำดของโรคใบขำวรวดเร็ว และชำวไร่อ้อยส่วนใหญ่
มกัเกบ็อ้อยทีป่ลกูส่งโรงงำนไว้ใช้ท�ำพนัธุต่์อ ท�ำให้พืน้ทีป่ลกู
อ้อยระบำดโรคขยำยวงกว้ำงขึ้นทุกปี เกิดกำรสะสมโรค ใบ
ขำวก่อให้เกิดควำมเสียหำยรุนแรงในระยะยำว”

ดังนั้นกำรใช้ต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขำว จำกกำร
เพำะเล้ียงเนื้อเยื่อและผ่ำนกระบวนกำรอนุบำลต้นกล้ำ
จนถึงกำรผลิตต้นอ้อย เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ปลอดโรค ใบ
ขำวในแปลง กำรตรวจแปลง และตรวจรับรองแปลงพันธุ์
ปลอดโรคใบขำว ร่วมกับควบคุมแมลงพำหะ เพื่อลดกำร
ระบำดของโรคใบขำวในแปลง เป็นวิธีป้องกันก�ำจัดโรคใบ
ขำวอ้อยทีไ่ด้ผลแบบยัง่ยนืระยะยำว โดยได้รับทนุสนบัสนนุ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมผนึกก�าลังกับ ม. เกษตรฯ ท�าการวิจัยพันธุ์อ้อย 
ปลอดโรคใบขาว หลังประสบความส�าเร็จการศึกษาวิจัยโรคใบขาวในอ้อยจากการเพาะเลี้ยง 

เนื้อเยื่อด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์แบบปราณีตแนวใหม่ของทีมนักวิจัยคณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จากนั้นจึงได้มอบกล้าท่อนพันธุ์จ�านวน 100,000 ต้น ให้กับผู้แทน 6 โรงงาน เพื่อขยายผล
สู่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยต่อไป

จำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ตั้งแต่ปี 
2559 ในโครงกำร”กำรขยำยผลเทคโนโลยกีำรผลติต้นพนัธุ์
อ้อยปลอดโรคใบขำว” ใน 2560 เรื่อง “กำรจัดท�ำแปลง
พันธุ์ขยำยอ้อยปลอดโรคใบขำว”และปี 2562 เรื่อง “กำร 
ส่งเสรมิและตดิตำมเทคโนโลยกีำรผลิตท่อนพันธ์ุอ้อยปลอด
โรคใบขำวแบบประณีตแนวใหม่ส�ำหรับเกษตรกร” ซึ่งผลิต
ต้นพนัธุอ้์อยปลอดโรค โดยใช้เทคโนโลยีเกีย่วกบัระบบผลติ
พันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขำวได้พัฒนำต่อเน่ือง และปัจจุบัน 
น�ำมำใช้เป็นรูปธรรม ได้แก่ กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อย 
ปลอดโรคใบขำว กำรขยำยพันธุ์อ้อยเชิงอุตสำหกรรมด้วย
ระบบไบโอรีแอคเตอร์ กำรอนุบำลต้นกล้ำในระบบโรงเรือน
กันแมลงกำรพฒันำเทคนคิทีม่คีวำมไวสูง (sensitivity) มำใช้
ตรวจเชือ้ไฟโตพลำสมำปรมิำณน้อย ในทกุส่วนของต้นอ้อย 
เช่น เทคนคิ PCR : Polymerase chain reaction และเทคนคิ 
LAMP: Loop mediated isothermal amplification

“โดยโครงกำรน�ำร่องผลติต้นพนัธ์ุอ้อยปลอดโรคใบขำว
นี้ ผลิตอ้อยปลอดโรค ใบขำวพันธุ์ขอนแก่น 3 และ LK92-
11 รวม 100,000 ต้น น�ำไปแจกเกษตรกรใช้ปลูกทดแทน
อ้อยเป็นโรค ลดพื้นที่ระบำดของโรคใบขำว และถ่ำยทอด
เทคโนโลยกีำรผลิตอ้อยปลอดโรคใบขำวให้เจ้ำหน้ำทีโ่รงงำน
น�ำ้ตำลและผูส้นใจน�ำไปใช้ปลกูขยำยพนัธ์ุทดแทน และได้รบั
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ควำมรูเ้รือ่งเทคโนโลยกีำรผลติต้นพันธุอ้์อยปลอดโรคใบขำว 
และจัดท�ำแปลงพันธุ์ขยำยอ้อยปลอดโรคใบขำว เพ่ือให้ได้
ผลผลติ รำคำดส่ีงผลให้เศรษฐกิจส่งออกน�ำ้ตำลของประเทศ
ดีขึ้น” รศ.สุภำพร กล่ำว

ซึ่งในปัจจุบันได้มีกำรมอบกล้ำพันธ์อ้อยปลอดโรค 
ใบขำว คือ พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์ LK92-11 ให้กับ 
ผู้แทนจำก 6 โรงงำน จ�ำนวนกว่ำ 100,000 ต้น เพื่อน�ำไป
แจกจ่ำยให้กบัเกษตรกรชำวไร่อ้อยในพืน้ที ่ประกอบไปด้วย 
บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน), บริษัท น�้ำตำล
บุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหำชน), บริษัท ฮำอัส จ�ำกัด, โรงงำน
น�้ำตำลพิษณุโลก, กลุ่มบริษัทน�้ำตำลไทยรุ่งเรือง, บริษัท 
น�้ำตำลวังขนำย จ�ำกัด, และบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์
เนชั่นแนล ชูกำร์ คอร์ปเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) รวมถึง
มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตอ้อยปลอดโรคใบขำว 
และชี้แจงแนวกำรปฏิบัติต่อเกษตรกรที่จะรับต้นพันธุ์อ้อย 
ปลอดโรคใบขำวที่ผลิตจำกโครงกำรฯ ให้กับเจ้ำหน้ำที่
โรงงำนน�้ำตำลและผู้ที่สนใจ เพ่ือน�ำไปปลูกในแปลงพันธุ์
ขยำยต่อไป ซึ่งจะช่วยให้ลดกำรระบำดของโรคใบขำวในทุก
พื้นที่ได้มำกยิ่งขึ้น

นบัเป็นนมิิตหมำยทีดี่ส�ำหรบัเกษตรกรชำวไร่อ้อยของ
ประเทศได้ต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขำวไปปลูกและขยำย
พันธุ์ต่อไป เพื่อให้ได้ผลผลิต รำคำท่ีดีส่งผลให้เศรษฐกิจ
กำรส่งออกน�้ำตำลของประเทศดีขึ้น ผู้สนใจสำมำรถติดต่อ
ได้ทีส่�ำนกังำนประสำนงำนชดุโครงกำรด้ำนอ้อยและน�ำ้ตำล 
โทรศพัท์ 094-931-4114 หรอื 094-986-2020 หรือ email: 
kusugarproject@gmail.com

T 
he Thailand Research Fund (TRF) and 
Kasetsart University collaboratively carried 

out research on white leaf-free sugarcane after 
successful study on the issue in terms of tissue 
culture by technology of modernized refined 
stem propagation done by a researcher team of 
the Faculty of Agriculture, Kasetsart University’s 
100,000 seedlings have been recently distributed 
to representatives of 6 local sugar factories so 
that Thai farmers plant them later.

Assoc. Prof. Supaporn Klinkong, a researcher  
of the Department of Plant Pathology Faculty of  
Agriculture, Kasetsart University, revealed that the 
white leaf was a sugarcane disease causing over 
2 billion Baht damage. The major cause comes 
from phytoplasma which is infected from one 

plant’s stem to others or some sucking insects like 
cicada or aphid. Increasing sugarcane production 
by farming area expansion results in shortage 
of sugarcane stems and transport of some 
stems infected by phytoplasma. Consequently,  
the white left disease is widespread. To make 
things worse, local sugarcane farm owners usually 
keep their products for further planting, widening 
plant infected areas each year and causing long-
term damage from the white leaf disease.

Using white leaf-free sugarcane’s stems 
made by tissue culture, seedling nursery as 
well as sugarcane production along with farm 
inspection and pest control is an effective way 
to reduce infection of the white leaf leaf disease 
in the long run. Funded by the TRF, the project 
on white leaf disease prevention was carried out 
three times. In 2016, the project was entitled, 
“Result Expansion of Technology of White Leaf 
Free Sugarcane Production”; in 2017, it was enti-
tled, “Making Seedling Plots for White Leaf Free 
Sugarcane”; in 2019, it was named, “Promotion 
and Follow up on Technology of Production of 
White Leaf Free Sugarcane Seedlings for Thai 
Farmers.” Currently, such technology is being 
practically applied to white leaf free sugarcane’s 
tissue culture, technologically-based sugarcane 
propagation by bioreactor systems, seedling 

nursery in insect free greenhouses, development 
of high sensitivity techniques as well as using 
Polymerase Chain Reaction (PCR) and Loop 
Mediated Isothermal Amplification (LAMP).

“The pioneer project on propagation of 
white leaf-free sugarcane already distributed 
a total of 100,000 Khon Kan 3 sugarcane and 
LK92-11 to local Thai farmers who will replace 
them with existing stems. The distribution was 
done to local sugar manufacturing companies, 
namely Khon Kan Sugar Public Company Limited, 
Buriram Sugar Public Company Limited, Ha-As 
Co. Ltd., Phisanulok Sugarcane Factory, Thai 
Rung Ruang Group, Wang Kanai Co. Ltd., and 
Kaset Thai International Sugar Corporation Public 
Company Limited. Also, production of white 
leaf-free sugarcane was disseminated along with 
guidelines for local Thai farmers to receive the 
newly developed seedlings for plantation.

Planting white leaf-free sugarcane is a 
good sign for Thai farmers as it promises 
good quality and value for money products 
which later result in improved national sugar 
export. Interested people can contact the 
Coordinating Bureau on Sugar and Sugarcane 
Project at tel. 094 931 4114 or 094 986 2020 or  
e-mail: kusugarproject@gmail.com
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ครั้งแรกที่รวมกลุ่มอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตน�้าตาลที่ใหญ่ที่สุดขอเอเชีย

ไว้ด้วยกัน!
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ด้านอุตสาหกรรมอ้อย น�้าตาลและการเกษตร
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Sugarex Thailand 2019
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