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Thailand 2019 in Khon Kaen on 12 - 13 September 2019, as the first event in Khon
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“มิตรผล” บุกธุรกิจเวชส�ำอาง เพิ่มมูลค่าอ้อย
สู่ตลาดพาณิชย์
Mitr Phol Launches Cosmeceutical Business Add More
Commercial Value to Sugarcane

มิ

ตรผลฯ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วว.) พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�ำอางจากน�้ำตาลธรรมชาติ ต่อยอดคุณค่าจากอ้อย
ผลักดันสูต่ ลาดพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ “ชืน่ ใจ บาย
มิตรผล” หวังกระตุน้ เศรษฐกิจในประเทศ และสร้าง
ความมัน่ คงทางอาชีพ เพือ่ เพิม่ รายได้ให้กบั เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
บริหาร กลุ่มบริษัทมิตรผล เปิดเผยว่า “มิตรผลมอง
เห็นศักยภาพของอ้อยทีเ่ ป็นได้มากกว่าน�ำ้ ตาลเพือ่ การ
บริโภคและเชือ้ เพลิงพลังงานทดแทน จึงคิดค้นและวิจยั
เพือ่ ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากอ้อย จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวที่มีส่วนผสมหลักมาจากน�้ำตาลธรรมชาติ”
“โดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อแปรรูปน�้ำตาล
สู่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายในครั้งนี้ เป็นการน�ำน�้ำตาล
จากไร่อ้อยของเกษตรกรที่มีการจัดการไร่อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตามแนวทางเกษตรสมัยใหม่
ควบคูก่ บั การใส่ใจดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมในทุกขัน้ ตอน
ทั้งการอนุรักษ์น�้ำและดิน ลดการใช้สารเคมี ไปจนถึง
การเก็บเกีย่ วด้วยวิธกี ารตัดอ้อยสด เพือ่ ลดการปล่อย
มลพิษที่กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จนได้การ
รับรองมาตรฐาน Bonsucro ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับ
โลกในการผลิตอ้อยและน�้ำตาลอย่างยั่งยืน สู่การเป็น
วัตถุดบิ ต้นทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
เพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภค” นายบรรเทิง กล่าว
ด้านนางสาวภัทราภรณ์ กันยะมี ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั วัตถุดบิ
ทางการเกษตรและสมุนไพรไทย ซึง่ ร่วมกับมิตรผลใน
การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ได้ใช้องค์
ความรูด้ า้ นการวิจยั เพือ่ พัฒนาต่อยอดอ้อยและน�ำ้ ตาล
ร่วมกับกลุม่ มิตรผลมากว่า 3 ปี จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวกายคุณภาพเยีย่ ม ทีม่ สี ว่ นประกอบของน�ำ้ ตาล
ธรรมชาติคุณภาพสูง อุดมไปด้วย Lactic Acid และ
AHA กรดผลไม้จากธรรมชาติ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยผลัด
เซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน ฟื้นฟูผิวที่แห้งเสียให้กลับมา
ชุ่มชื้นและดูกระจ่างใสยิ่งขึ้น”
โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวเข้าสู่ตลาดอย่างเป็น
ทางการแล้ว ได้แก่ Sugar Body Lotion, Sugar Body
Scrub, และ Sugar Hand Cream รวมถึงในอนาคต
มิตรผลยังมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่
ตลาดเพิม่ ขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธาน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทมิตรผล
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ผลิตภัณฑ์ของมิตรผล

ซึ่งผลิตภัณฑ์ “ชื่นใจ บาย มิตรผล” นับเป็นอีก
หนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มมิตรผลในการต่อยอด
คุณค่าจากอ้อยเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั อุตสาหกรรม
อ้อยและน�้ำตาล รวมถึงเกษตรกรได้ภาคภูมิใจว่าอ้อย
ทุกล�ำทีป่ ลูกจะได้รบั การเพิม่ มูลค่าจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์
คุณภาพดี ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการช่วยสร้างความมัน่ คงให้
กับอาชีพเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ยั่งยืนอีกด้วย

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.
Mr. Buntoeng Vongkusolkit, Vice Chairman

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.

of the Board Director of Mitr Phol Group, revealed

The products already launched to Thai market

that the company had realized sugarcane’s

include Sugar Body Lotion, Sugar Body Scrub

potential as it can be more than a raw material

and Sugar Hand Cream. In the future, Mitr Phol

of sugar for consumption and alternative energy.

Group is planning to develop and introduce more

As a result, research has been constantly carried

new products to serve consumers’ need.

out to top more products made of sugarcane

The Chuen Jai by Mitr Phol are products

until skin care products of which natural sugar

of which the company takes pride in terms of

is the main ingredient.

promoting value of sugarcane while promoting

“The present research to transform sugar

sugar and sugarcane industries in Thailand.

into a skin care product implies effective and

Doing so will make Thai farmers proud to realize

sustainable use of a raw material produced by

that every sugarcane they planted is priceless

Thai sugarcane farmers according to modern

and has good quality. This is an important

agriculture along with environmentally-friendly

factor that strengthen profession of local Thai

ways in terms of water and soil preservation,

farmers, as well.
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ไทยผุด 2 โรงงานน�้ำตาลใหม่
สวนกระแสราคาน�้ำตาลโลก

New Sugar Factories Amidst
Worldwide Fluctuating Sugar Price

ส�ำ

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.

นักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาล
ทราย (สอน.) เตรียมอนุมตั ิ มิตรผล-ไทย
รุ่งเรืองผุด 2 โรงงานน�้ำตาลแห่งใหม่ เตรียมออก
ใบรับรองตั้งโรงงานให้ GGC-KTIS ตั้งนครสวรรค์
ไบโอคอมเพล็กซ์ ไม่หวัน่ ตลาดโลกซบหลังผลิตอ้อย
ทะลัก ดัน “สต๊อกค้าง” 178 ล้านตัน ทุบราคาโลก
ดิ่งเหลือ 11 เซนต์/ปอนด์

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าฤดูการผลิต
2562/2563 จะมีการลดก�ำลังการผลิต เพื่อระบาย
สต๊อกที่ค้างอยู่ออกให้หมด ด้วยภาวะภัยแล้งของปีนี้
บวกกับราคาพืชชนิดอืน่ ทีส่ งู กว่าอ้อยราคาตกต�ำ่ มา 3-4
ปี นับจากตั้งแต่ไร่ละ 1,000 บาท เหลือ 800 จนใน
ปีนี้อาจไม่ถึง 700 บาท ส่งผลให้เกษตกรอาจปรับไป
ปลูกมันส�ำปะหลังแทน

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการส�ำนักงานอ้อย
และน�้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเอกชน
2 รายยื่นขออนุญาตเปิดโรงงานน�้ำตาลใหม่ 2 แห่ง
คือ บริษทั มิตรผล จ�ำกัด ผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลมิตรผล เปิดที่
จ.อ�ำนาจเจริญ และบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม
จ�ำกัด ผู้ผลิตน�้ำตาลลิน ตั้งที่ จ.สกลนคร ภายในปี
2562 ส่งผลให้ไทยมีโรงงานน�ำ้ ตาลเพิม่ ขึน้ จาก 54 เป็น
56 โรง
นอกจากนี้ยังเตรียมออกใบรับรองตั้งโรงงานให้
กับโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ของบริษัท
โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GGC ใน
เครือ ปตท. และบริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ทีพ่ ร้อม
ลงทุน 7,500 ล้านบาท เพือ่ ก่อสร้างโรงหีบอ้อย ก�ำลัง
การผลิต 24,000 ตัน/วัน และสร้างโรงผลิตเอทานอล
ก�ำลังการผลิต 600,000 ลิตร/วัน หรือประมาณ 186
ล้านลิตร/ปี และโรงผลิตไฟฟ้าและไอน�ำ้ ก�ำลังการผลิต
ติดตั้งไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์
อย่างไรก็ตาม มีโรงงานทีใ่ บอนุญาตก่อสร้างโรงงาน
(รง.4) ก�ำลังจะหมดอายุ และไม่สามารถตั้งโรงงาน
น�ำ้ ตาลได้ทนั ตามก�ำหนดเงือ่ นไขประกอบกิจการภายใน
ปี 2563 จ�ำนวน 2 โรง ทีน่ ครสวรรค์ และพะเยาหรือ
เชียงราย เนื่องจากพิจารณาสถานการณ์ตลาดแล้วยัง
ไม่คมุ้ ค่าการลงทุน ซึง่ หากจะตัง้ โรงงานใหม่หลังจากนี้
ต้องขออนุญาตใหม่อีกครั้ง
ส่วนกรณีการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.อ้อยและ
น�้ำตาลทราย…(ฉบับใหม่) ล่าช้า ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการตั้งโรงงานเอทานอล และสินค้าอื่นๆ ที่ได้จาก
อ้อย เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศ
ภายใต้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เรื่องการให้
ตัง้ โรงงานทีใ่ ช้ออ้ ยเป็นวัตถุดบิ (ทีไ่ ม่ใช่โรงงานน�ำ้ ตาล)
ในทุกท้องทีท่ วั่ ราชอาณาจักร (ฉบับที…
่ ) พ.ศ.… ระยะ
ห่างภายใน 50 กม.ของโรงงานเดิมได้ มีเพียงเงื่อนไข
เดียว คือ ต้องได้รับการอนุมัติจากโรงงานน�้ำตาลเดิม
เท่านัน้ ซึง่ การยินยอมนีถ้ อื เป็นส่วนหนึง่ ในการอนุญาต
ตัง้ โรงงาน ภายใต้แผนส่งเสริมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bioecono-my)
นางวรวรรณกล่าวถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรม
น�้ำตาลว่า ขณะนี้น่ากังวล เนื่องจากราคาอยู่จุดต�่ำ
สุดร่วงมาอยู่ที่ 11 เซนต์/ปอนด์ และมีแนวโน้มอาจ
ลดลงอีก เนื่องจากปีที่แล้วอากาศไม่ได้แล้งท�ำให้
ปริมาณผลผลิตทีแ่ ท้จริงของอินเดียและไทยสูงเกินกว่า
คาดการณ์ โดยไทยหีบอ้อย 130 ล้านตัน บวกค่าความ
หวานที่สูง และโรงงานพัฒนาประสิทธิภาพท�ำให้ได้
น�้ำตาลกว่า 14 ล้านตัน ส่งออก 12 ล้านตัน บริโภค
2.6 ล้านตัน เหลือสต๊อก

O
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production capacity of 600,000 tons per day

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

ffice of the Cane and Sugar Board

kilometers from the existing one. There is one

(OCSB), with no fear of world economic

condition, though, that a consent of the existing

recession after excessive sugarcane production,

sugar factory must be made. Such is a part of

is allowing Mitr Phol Group and Thai Rung

permission for factory establishment under the

Reung to establish 2 new sugar factories and

plan to promote bioeconomy industries.

issuing a license to GGC-KTIS for construction
of a biocomplex in Nakhon Sawan.

Mrs. Worawan also talked about the present
sugar industry situation, stating that it was critical

The Director General of OCSB Mrs. Worawan

because the sugar price fell dramatically to 11

Chit-arun, revealed that, currently, 2 private

cents per pound and might drop more. Last

companies were submitting a request for opening

year, the weather was not dry, so sugar products

new sugar factories. The first is Mitr Phol Group

in Thailand India were higher than expected.

that would like to launch a new factory in Amnart

Only in Thailand, extracted sugarcane weighed

Charoen; the second, Thai Rung Teung Industry

130 million tons along with high degree of

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

sweetness. Moreover, sugar factories in the

Sakon Nakhon. As a result, Thailand will have a

country developed more capacity, resulting in

total of 56 sugar factories this year.

over 14 million tons of sugar, 12 million tons of

Besides, the OCSB will issue a factoryestablishment license to a biocomplex project in

which were exported while 2.6 million tons were
for local consumption.

Nakhon Sawan of Global Green Chemical Public

Analysis expected that from 2019 to 2020

Company Limited (GGC), a company under

production capacity of sugar would decrease to

supervision of PTT and Kaset Thai International

release the remaining stocks. This year’s drought

Sugar Corporation Public Company Limited (KTIS).

and higher prices of other crops will force farm

All of them would like to invest 7,500 million

owners to grow other crops, particularly cassava,

Thai Baht to construct a sugarcane extraction

because sugar price has declined for a couple

factory with production capacity of 24,000

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

tons per day as well as an ethanol factory with

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

อ

นันต์ ตัง้ ตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ หรือ BRR กล่าวว่า ใน
ปีทผี่ า่ นมาราคาน�ำ้ ตาลลดลงค่อนข้างมาก เนือ่ งจาก
ว่าผลผลิตอ้อยทัว่ โลกมีปริมาณมาก ซึง่ ก็เป็นวัฎจักร
ของพืชผลทางการเกษตร สะท้อนภาพจากเมื่อ 2 ปี
ที่ผ่านมา ตลาดมีปริมาณน�้ำตาลทั่วโลกออกมาค่อน
ข้างมาก โดยเฉพาะประเทศ ไทย อินเดีย และบราซิล
เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนค่อนข้างดี
ฉะนัน้ ในแผนธุรกิจของ ‘น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์’ จึงจ�ำเป็น
ต้องปรับโมเดลธุรกิจใหม่ ด้วยการพยายามปรับตัวให้
หนีจากสินค้าประเภท ‘คอมมูนติ ’ี้ (Commodities) บ่งชี้
จากในช่วงทีผ่ า่ นมาสัดส่วนรายได้หลักๆ ของบริษทั จะอยู่
ทีผ่ ลิตภัณฑ์นำ�้ ตาลราว 70-80% (แล้วแต่ราคาน�ำ้ ตาล)
จึงผลักดัน 3 โครงการ เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
หวังสร้างการเติบโตครั้งใหม่ มีธุรกิจหลักดังนี้
‘โครงการโรงงานผลิตน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์’
คือเปลี่ยนน�้ำตาลทรายดิบให้เป็นน�้ำตาลคุณภาพให้
เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทเริ่มด�ำเนินการ
ทดลองเดินเครื่องผลิตแล้วเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่าน
มา คาดว่าจะเริ่มจ�ำหน่ายในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562
เป็นต้นไป ซึ่งปกติบริษัทจะจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราบดิบ
อยู่ที่ 60-90 ดอลลาร์ต่อตัน ในตลาดคอมมูนิตี้ของ
ประเทศสหรัฐ แต่นำ�้ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิจ์ ะจ�ำหน่าย
เข้าไปในตลาดลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งบริษัทจะ
มีรายได้ดังกล่าวเพิ่มขึ้น
‘โครงการประหยัดพลังงาน’ เพือ่ ต้องการลดการใช้
พลังงานในโรงงานน�ำ้ ตาล เพือ่ ให้มปี ริมาณเหลือกากอ้อย
มากขึน้ ตามแผนของเราจะมีกากอ้อยเหลือราว ‘แสนกว่า
ตัน’ ซึง่ เริม่ ด�ำเนินการแล้ว คาดว่าหีบอ้อยต่อไปจะเข้าสู่
กระบวนการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก็จะท�ำให้มปี ริมาณ
กากอ้อยมากขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะไปซับพอร์ตธุรกิจโรงไฟฟ้า
และ ‘โครงการโรงงานผลิตภาชนะทดแทนโฟมพลาสติก’ ซึง่ ผลิตจากชานอ้อย เช่น จาน, ชาม, แก้วน�ำ้
เป็นต้น โดยจะเริ่มผลิตออกมาช่วงเดือนส.ค.นี้ ซึ่ง
ในช่วงเฟสแรกจะมี 14 ไลน์ผลิต จ�ำนวนผลิตได้
850,000-1,000,000 ชิ้นต่อวัน มูลค่าการลงทุน
ประมาณ 300-400 ล้านบาท ซึ่งจะรับรูร้ ายได้ชัดเจน
ไตรมาส 4 ปี 2562
โดยปัจจุบนั มี ‘ค�ำสัง่ ซือ้ ’ (ออเดอร์) เข้ามาแล้วจาก
ลูกค้าต่างชาติประมาณ 80-90% แล้ว ซึ่งมีราคา
ต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ 0.10-0.11 บาทต่อกรัม ทั้งนี้
โครงการดังกล่าวมีทงั้ หมด 4 เฟส หรือผลิตได้ประมาณ
4 ล้านชิน้ ต่อวัน โดยเฟสที่ 2 คาดว่าจะเริม่ ได้ในปี 2563
เบือ้ งต้นใช้เงินลงทุนเพิม่ อีกจ�ำนวน 100 ล้านบาท
‘เราพยายามเร่งติดตัง้ เครือ่ งจักร ซึง่ มีตลาดหลักๆ
ในต่างประเทศโดยเฉพาะ สหรัฐและสหภาพยุโรป และ
ต้องการขายในประเทศ 10% โดยมีเป้าหมายอยาก
เป็นผู้น�ำในธุรกิจดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าเราท�ำได้เพราะว่า
เรามีวัสดุต้นน�้ำ (กากอ้อย) ฉะนั้น ต้นทุนการผลิต
เราต�ำ่ กว่าคูแ่ ข่งมากเราขีดความสามารถในการแข่งขัน
เราสู้ได้อยู่แล้ว’
ทั้งนี้ปี 2561/2562 บริษัทมีพื้นที่การปลูกอ้อย
จ�ำนวน 238,000 ไร่ สามารถปลูกอ้อยได้จ�ำนวน
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2,931,277 ล้านตัน ซึง่ ผลิตน�ำ้ ตาลได้ในปริมาณ 353,349
ตัน และขายเป็นน�ำ้ ตาลทรายดิบได้ 137,443ตัน ส่วน
ในปี 2562/2563 มีพนื้ ทีก่ ารปลูกอ้อยจ�ำนวน 238,000
ไร่ สามารถปลูกอ้อยได้จ�ำนวน 3,100,000 ล้านตัน
ผลิตน�้ำตาลได้ในปริมาณ 350,000 ตัน และจะขาย
เป็นน�้ำตาลทรายดิบได้ 140,000 ตัน
ส่วนการลงทุนปัจจุบนั บริษทั อยูร่ ะหว่างพิจารณา
ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตน�้ำตาลแห่งใหม่กับพาร์ท
เนอร์จ�ำนวน 2-3 ราย ใช้งบลงทุนประมาณ 5,0006,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการท�ำรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดจะได้
ข้อสรุปในปี 2563
‘อนันต์’ กล่าวทิง้ ท้ายไว้วา่ ในปีทผี่ า่ นมากลุม่ ของ
เราพัฒนาเพื่อไปต่อยอดโดยการน�ำบายโปรดักท์ที่มา
จากโรงงานน�ำ้ ตาลไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพือ่ สร้างรายได้
ด้วยการเพิม่ ก�ำลังการผลิตโรงงานน�ำ้ ตาลเป็น 3 ล้านตัน
เนื่องจากจะได้ไปรองรับธุรกิจที่ต่อเนื่องของเรา

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

C

per unit is around 0.10-0.11 Thai Baht per gram. The
third project consists of 4 phases with production

hief Executive Officer of Buriram Sugar

capacity of around 4 million pieces. The 2nd

Public Company Limited (BRR) Mr. Anan

phase will start in 2020 and 100 million Baht

Tangrongwejakit said that, in the previous year,

will be used as an initial investment fund.

the price of sugar considerably dropped due to

“We’re trying to install a machine as major

excessive amount of sugarcane worldwide. This

market is especially from overseas, particularly

is a cycle of agricultural products as reflected

the US and Europe. We also would like to sell

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

10% of our products in Thailand with an aim to

market had rather huge amount of sugar,

be a business leader here. We believe we can

especially the market in Thailand, India and

do thanks to plenty amount of raw materials

Brazil, thanks to good weather condition.

like bagasse. So, our production expenses are

Due to the small net profits the company
gained, the BRR’s business plan needs to be

lower than others, enhancing our competition
capacity,” said Mr. Anan.

remodeled by attempting to adjust and distant

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

itself from commodity-type products as the

plot of land for sugarcane farming. The total of

proportion of the company’s major income (around

2,931,277 tons of sugarcane harvested could

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

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

result, the company has resolved to introduced

which were raw sugar. From 2019 to 2020, the

3 new projects to continue its existing business,

same area can produce 3,100,000 tons of

hoping to create new growth.

sugarcane for production of 350,000 tons of

The first project of the BRR features

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

purification of white sugar. That is, raw sugar

In terms of investment, the BRR is at present

will be transformed into the one with quality.

considering to invest in construction of a new

The company started the project in the middle

sugar factory with a couple of partners. The

of last month and the product is expected to be

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

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

Thai Baht. Currently, environmental impact

company sells raw sugar at 60-90 US Dollars

assessment (EIA) is being carried out and results

per ton for American commodity markets. The

will be finalized in 2010.

purified white sugar, by contrast, will be sold in
London, enabling the company to earn more.

Mr. Anan concluded that, last year, the
company developed further as it used by-products

Energy saving is another project initiated

from its own sugar factory for utmost benefits.

by the BRR to reduce energy used at sugar

The factory is expected to produce up to 3

factories so that remaining amount of bagasse

million tons to facilitate the company’s existing

left during sugar production is over 100,000

continuous business.

www.sugar-asia.com
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กลุ่มพันธมิตรน�้ำตาลอาเซียน รายงาน
ภาวะตลาดโลกขาดแคลนน�้ำตาล และโอกาส
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
The ASEAN Sugar Alliance Reports On Global Sugar
Deficit and Opportunities for Southeast Asia

ก

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

ลุม่ พันธมิตรน�ำ้ ตาลอาเซียนกล่าวว่าจะมีการ
ขาดดุลน�ำ้ ตาลทัว่ โลกประมาณ 2.5 ล้านตัน
ในปี พ. ศ. 2562-2563 และราคาของน�ำ้ ตาลทีค่ าด
ว่าจะคงทีต่ ามจ�ำนวนปีทรี่ าคาตกและการผลิตเกินที่
มีการกักเก็บไว้
มีการรายงานเกี่ยวกับค�ำท�ำนายในที่ประชุมของ
พันธมิตรน�้ำตาลอาเซียนในเมืองโฮจิมินห์ครั้งที่สี่เมื่อ
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ศศธร สงวนดีกลุ นักวิเคราะห์การตลาด ได้กล่าว
ชีแ้ จงเกีย่ วกับการซือ้ ขายและความเสีย่ งในการจัดการ
ในอนาคตของ บริษทั น�ำ้ ตาลมิตรผลแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด ว่าในปี พ. ศ. 2561-2562 การเพาะปลูกที่เริ่ม
ขึน้ ทุกปีในเดือนกันยายนนัน้ จะเกินดุลอยูท่ ี่ 2 ล้านตัน
ซึง่ การขาดดุลจะเกิดขึน้ ในปีนซี้ ะส่วนใหญ่เนือ่ งจากการ
ลดลงของผลผลิตในประเทศผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลรายใหญ่รวม
ถึงประเทศไทย เขากล่าว
“ในปี พ. ศ. 2562-2563 ด้วยความคาดหวังว่า
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เกีย่ วกับการลดลงของผลผลิตในประเทศไทยและอินเดีย
ซึ่งจะท�ำให้เอเชียมีการขาดดุลประมาณ 9.5 ล้านตัน”
ผลผลิตในบราซิลซึง่ เป็นผูผ้ ลิตและส่งออกน�ำ้ ตาล
รายใหญ่ที่สุดของโลก ในปี พ. ศ. 2561-2562 ลดลง
เหลือ 26.5 ล้านตันเนือ่ งจากอ้อยทีม่ อี ายุแก่ ความแห้ง
แล้งและอัตราส่วนส่วนผสมน�้ำตาลต�่ำ ในขณะที่การ
ผลิตน�้ำตาลในปี พ. ศ. 2562-2563 คาดว่าจะอยู่ที่
ประมาณ 26-28 ล้านตัน” แต่ประเทศบราซิลก็ยังคง
เพิ่มการผลิตเอทานอลให้ได้มากที่สุดโดยลดปริมาณ
น�้ำตาลลง เขากล่าว
อินเดียมีการผลิตเกินจ�ำนวนมาก เกินความต้องการ
ของผู้บริโภค ในปี พ. ศ. 2560-2561และในปี พ. ศ.
2561-2562 แต่อา้ งอิงถึงการวิเคราะห์คาดว่าผลผลิต
จะลดลงในปีนี้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ�ำนวย
การผลิตของจีนคาดว่าจะอยูท่ ี่ 11.63 ล้านตันในปี
พ. ศ. 2561-2562 และประมาณ 11.2 ล้านตันในปี
พ. ศ. 2562-2563 ซึง่ น้อยกว่าความต้องการ จีนต้อง

น�ำเข้าน�้ำตาลประมาณ 4.5 ล้านตัน
อินโดนีเซียเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ขาดดุลเช่นกัน
ในปี พ. ศ. 2561-2562 คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ
2.37 ล้านตันในขณะที่การบริโภคคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
เป็น 7.11 ล้านตัน
การผลิตของประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ 14.6
ล้านตันในปี พ. ศ. 2561-2562 และปี พ. ศ. 25622563 เนื่องจากภัยแล้งและเกษตรกรหันไปปลูกพืช
ชนิดอื่นแทน การผลิตถูกตรึงที่ประมาณ 13 ล้านตัน
จากข้อมูลของ LeXuan Trung เลขาธิการทัว่ ไปของ
สมาคมน�ำ้ ตาลทรายขาวและอ้อยเวียดนาม เวียดนามมี
ความสามารถในกระบวนการผลิตอ้อยอยู่ที่ 162,300
ตันต่อวัน ผลิตน�ำ้ ตาลได้ 1.2 ล้านตันในปี พ. ศ. 25612562 ของการเก็บเกีย่ ว และลดลง 300,000 ตันจาก
ปีที่แล้ว ด้วยการลดลงร้อยละ 15-20 ในพื้นที่ภายใต้
การผลิตน�ำ้ ตาลจากอ้อยในปี พ. ศ. 2562-2563 การ
ผลิตน�้ำตาลน่าจะเป็นหนึ่งล้านตัน
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Regional News
อ้างอิงถึงผู้เชี่ยวชาญ หลังจากปีของ
การเกินดุลในตลาดโลก ดูเหมือนว่า บริษัท
น�้ำตาลรวมถึงน�้ำตาล TTC
มีโอกาสขาดดุลในปี พ. ศ. 2562-2563
ศศธร สงวนดีกลุ กล่าวว่า “ราคาน�ำ้ ตาล
จะกลับมาซื้อขายอยู่ที่ 12-13.5 เซนต์ต่อ
ปอนด์ในระยะสั้น แต่ในระยะยาว เราคาด
ว่าสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 12.5-14.5 เซนต์
เนื่องจากการขาดดุล”
ตัวแทนของบริษทั โรงกลัน่ น�ำ้ ตาลกลาง
ของมาเลเซีย ได้กล่าวเกี่ยวกับการพัฒนา
น�้ำตาลตัวใหม่ในประเทศของเขาซึ่งเรียกว่า
“Better Brown” – เป็นน�้ำตาลไม่ฟอกขาว
หรือน�้ำตาลทรายแดง ซึ่งท�ำให้ระดับน�้ำตาล
ในเลือดต�่ำ น�้ำตาลทรายแดงนี้มีประโยชน์
มากมาย เช่น ช่วยลดการดูดซึมน�้ำตาลเข้า
สูก่ ระแสเลือด ต่อสูก้ บั โรคอ้วนและเบาหวาน
ปรับปรุงรสชาติและรสชาติของสูตรอาหารและ
ไม่มสี ารเคมีหรือการดัดแปลงทางพันธุกรรม
ที่จัดโดยกลุ่มพันธมิตรน�้ำตาลอาเซียน
และกลุ่ม TTC และที่ประชุมยังมีการปรึกษา
หารือถึงข้อตกลงการค้าระดับภูมภิ าค ปัญหา
น�ำ้ ตาลและสุขภาพ การพัฒนาตลาดเอทานอล
ในหัวข้ออื่น ๆ Dang Van Thanh ประธาน
TTC กล่าวว่า “การเผชิญกับความท้าทาย
ด้านการจัดส่งและความต้องการและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก รัฐบาล
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ด�ำเนินการ
สนับสนุนตั้งแต่เนิ่น ๆ รวมถึงมาตรการที่รุนแรงเพื่อ
ช่วยให้อุตสาหกรรมน�้ำตาลของพวกเขายังคงรักษาซึ่ง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน”
การประชุมครั้งที่สี่เป็นโอกาสส�ำหรับสมาชิกใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อผล
ประโยชน์ในอนาคตของอุตสาหกรรมน�้ำตาลในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เขากล่าว
กลุม่ พันธมิตรน�ำ้ ตาลอาเซียนก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ. ศ.
2559 เป็นเวทีส�ำหรับอุตสาหกรรมน�้ำตาลในภูมิภาค
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือในด้านที่มี
ความสนใจร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
และท�ำให้สามารถแข่งขันกันได้ทั่วโลก

Output in Brazil, the world’s largest sugar
producer and exporter, in 2018-19 “decreased

T

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.
The prediction was reported at the fourth
meeting of the ASEAN Sugar Alliance in Ho Chi
Minh City last June.

Sasathorn Sanguandeekul said: “Sugar

drought and low sugar mix ratio. While sugar

prices will trade back in the range of 12-13.5

production in 2019-20 is forecast to be around

cents per pound in the short run. In the long

26-28 million tonnes”.

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

But Brazil was still maximising ethanol
production, reducing sugar output, she said.
2018-19. But the output is expected to reduce

sugar development in – “Better Brown” – a low

this year due to unfavourable weather, according

glycemic sugar.

to the analyst.

as helping reduce absorption of sugar into the

million tonnes in 2018-19 and around 11.2 million

blood stream, fight obesity and diabetes, improve

tonnes in 2019-20, less than its demand.

the taste and flavour of recipes, and absence of

tonnes.
2018-19, it is expected to produce around 2.37

regional trade agreements, sugar and health

million tonnes while consumption is expected

issues, ethanol market development, among

to increase to 7.11 million tonnes.

other topics.

Thailand’s production will be around 14.6

Dang Van Thanh, chairman of TTC, said:

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

“Facing challenges in supply and demand and

to the drought and farmers switching to other

global climate change, the governments of

crops, its production is pegged at around 13

Southeast Asian countries have taken early

million tonnes.

supportive action including drastic measures to

According to Lê Xuân Trung, general sec-

162,300 tonnes of sugarcane per day.

“In 2019-20 with the expectation of reduction
in Thailand and India, Asia should have a deficit
of around 9.5 million tonnes.”

July - September 2019

Organised by the ASEAN Sugar Alliance
and TTC Group, the meeting also discussed

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

ing countries, including Thailand, he said.

chemicals or genetic modification.

Indonesia is another deficit market. In

Association, Viêt Nam has a capacity to process

to a reduction in output in major sugar produc-

This brown sugar offers many benefits such

China’s production is expected to be 11.63

futures trading and risk management at Thailand’s

A deficit would occur this year mostly due

A representative of Malaysia’s Central Sugar
Refinery Sdn Bhn spoke about his country’s new

retary of the Viêt Nam Sugar and Sugarcane

a surplus of two million tonnes.

cent due to the deficit.”

India had large surpluses in 2017-18 and

Sasathorn Sanguandeekul, market analyst,

crop starts annually in September -- there was

companies, including TTC Sugar.

to 26.5 million tonnes due to ageing canes,

China has to import around 4.5 million

he ASEAN Sugar Alliance says there

in 2019-20 will be an opportunity for sugar

It produced 1.2 million tonnes of sugar in
the 2018-19 crop, 300,000 tonnes down from
the previous year.

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

With a reduction of 15-20 per cent in the

2016, is a platform for sugar industries in the

area under cane in 2019-20, sugar production

region to exchange views and co-operate in areas

is likely to be one million tonnes.

of mutual interest, fostering the development

According to experts, after years of surpluses
in the world market, the likelihood of a deficit

of the industry and make it more competitive
globally.
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อินโดนีเซียชวนบราซิลลงทุน
อุตสาหกรรมน�้ำตาล

Indonesia Invites Brazil to Invest in Sugar Industry
The government has invited Brazil to invest in Indonesia

รั

ฐบาลอินโดนีเซียได้ชวนบราซิลให้ร่วมลงทุนในภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมน�้ำตาล การลงทุนที่เกี่ยวกับน�้ำตาลที่น่าจะเป็นไปได้ได้กลายเป็นประเด็นหนึ่ง
ของการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย อัมราน สุไลมาน และ เทเรซ่า คริสตี
นา คู่สัญญาชาวบราซิล ที่นี้ในวันจันทร์นี้

สุไลมานได้กล่าวว่า “ในฐานะทีบ่ ราซิลเป็นผูผ้ ลิต
ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร
น�้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลก บราซิลสามารถลงทุน ของบราซิลได้ขอให้อนิ โดนีเซียเปิดตลาดการส่งออกเนือ้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ วัวของประเทศอีกด้วย
แปรรูปน�้ำตาล”
“เราได้พดู ถึงประเด็นเกีย่ วกับการปลูกพืชน�ำ้ ตาล
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรของบราซิลกล่าวว่าเธอ
จะเปิดให้มกี ารแบ่งปันประสบการณ์ในการแปรรูปน�ำ้ ตาล
he government has invited Brazil to invest
และพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลืออินโดนีเซีย เรารูว้ า่ บราซิลเป็น
in Indonesia’s agriculture sector, especially
ผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลรายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลกและพวกเขามีความ
กระตือรือร้นที่จะถ่ายทอดความรู้ไปให้อินโดนีเซียอีก in the development of the sugar industry.
ด้วย” สุไลมานกล่าว
Possible investment in sugar has become
นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลแล้ว รัฐบาลยัง one point of discussion between Indonesian
ได้ขอให้บราซิลเปิดตลาดสินค้าเกษตรของอินโดนีเซีย Agriculture Minister Amran Sulaiman and his
เช่น มังคุดและสลักหรือชือ่ ภาษาอังกฤษเรียกว่า (snake Brazilian counterpart, Tereza Cristina, here on
fruit) “พวกเขาได้เปิดโอกาสให้เราส่งออกสินค้าเชิง Monday.
Sulaiman said, “as the world’s largest sugกลยุทธ์หกประเภทไปยังบราซิลโดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดว่าสินค้า
จะถูกส่งออกไปยังบราซิลได้อย่างไร” เขากล่าวเสริม
ar producer Brazil could invest and transfer
ในระหว่างการประชุม รัฐมนตรีทั้งสองได้เห็น its technology, especially in the field of sugar
พ้องกันตรงกันว่าบราซิลจะยอมรับการส่งออกสินค้า processing.”
“We discussed issues about sugar plants.
ของอินโดนีเซียเช่นสลัก รังนกและสับปะรดรวมถึงสิน
ค้าอื่นๆ “สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร Brazil’s Agriculture Minister has said she would
ของเราจะได้รบั การยอมรับ จนถึงขณะนี้ การส่งออกของ be open to sharing experiences in sugar
อินโดนีเซียไปยังบราซิลอยูท่ ี่ 0.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ processing and ready to help Indonesia. We know
ต่อปีซึ่งส่วนใหญ่มาจากน�้ำมันปาล์ม” เขากล่าว
that Brazil is the world’s largest sugar producer.

T
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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.
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บราซิลผลิตอ้อยจีเอ็ม ผลักดันส่งออก
ไปยังประเทศจีน

Brazil Seeks China’s Approval to Supply Genetically
Modified Sugarcane
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

รั

ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของบราซิลเปิด
เผยว่าก�ำลังด�ำเนินการเพือ่ ให้ประเทศจีนรับรอง
อ้อยดัดแปลงพันธุกรรมจากทางการจีนตามแผน
รัฐมนตรีเทเรซา คริสตินา่ ดิอาส กล่าวในระหว่าง
การให้สัมภาษณ์กับส�ำนักข่าว Reuters ในกรุงปักกิ่ง
ว่า เธอมีแผนที่จะยกประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือในการ
เข้าพบกรมศุลกากรจีน โดย ดิอาสมีแผนที่จะอธิบาย
ทางการจีนว่าน�ำ้ ตาลทีผ่ ลิตจากอ้อยดัดแปลงพันธุกรรม
จะไม่มียีนที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมหลงเหลืออยู่
หลังกระบวนการผลิตน�้ำตาลแล้วอย่างแน่นอน
ดิอาสกล่าวว่าบราซิลส่งออกน�้ำตาลปกติและจะ
ส่งออกน�้ำตาลที่มาจากอ้อยดัดแปลงพันธุกรรมด้วย
โดยเธอเน้นย�้ำว่าตัวน�้ำตาลนั้นไม่ได้ผ่านการดัดแปลง
พันธุกรรม จึงจ�ำเป็นที่จะต้องอธิบายกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และอธิบายว่าท�ำไมน�้ำตาลไม่ควรถูก
พิจารณาในทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การดัดแปลงพันธุกรรม
อ้อยดัดแปลงพันธุกรรมได้รับการพัฒนาขึ้นโดย
Cane Technology Center ในประเทศบราซิล ซึ่ง
สามารถต่อต้านศัตรูพืชอย่างหนอนกออ้อยและช่วย
ลดค่าใช้จา่ ยด้านยาฆ่าแมลงให้กบั ชาวไร่ได้ โดยรัฐบาล
บราซิลรับรองให้ใช้ออ้ ยดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์
ได้และองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ก็รบั รองว่าน�ำ้ ตาล
จากอ้อยดังกล่าวปลอดภัยต่อมนุษย์
บราซิลมีแผนที่จะใช้อ้อยดัดแปลงพันธุกรรม
อย่างแพร่หลายในหนึ่งถึงสองปีข้างหน้า โดย ดิอาส
กล่าวว่าการผลิตอ้อยสายพันธุ์ดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอย่าง
มากในบราซิล ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องหารือกับ
รัฐบาลจีนทีม่ นี โยบายด้านอาหารดัดแปลงพันธุกรรมที่
เข้มงวด โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมารัฐบาลบราซิล
เรียกร้องให้ประเทศในอาเซียนปรับปรุงกระบวนการ
รับรองผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม
เป็นที่รู้กันว่าบราซิลเป็นผู้ส่งออกถั่วเหลืองราย
ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกและถัว่ เหลืองทีส่ ง่ ออกส่วนใหญ่จะผ่าน
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modified canes. The Food and Drug
Administration of the United States

การดัดแปลงพันธุกรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศบราซิล เอิร์นเนสโต อาราโฮ กล่าว
ว่าภาคเอกชนของบราซิลสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพหากคณะกรรมการความปลอดภัย
ทางชีวภาพของจีนรับรองให้สามารถน�ำเข้าได้ เขายัง
เสริมว่ามันเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่รัฐบาลจีนจะต้องปรับปรุง
กระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการดัดแปลง
พันธุกรรมจากบราซิลให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ออร์แลนโด
เลเต ริเบโร่ เลขานุการด้านการต่างประเทศประจ�ำ
กระทรวงเกษตรกล่าวว่า ปัจจุบันคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของจีนใช้เวลาราวห้าถึงหกปีในการ
รับรองผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นการดัดแปลงพันธุกรรมใหม่ เมือ่
เทียบกับปี 2553 ที่ใช้เวลาเพียงราว 240 วันเท่านั้น
ดิอาสกล่าวว่าเธอมีแผนจะน�ำเสนอปัญหาของ
โรงงานเนื้อสัตว์กว่า 79 แห่งที่ก�ำลังด�ำเนินการขอรับ
รองจากรัฐบาลจีนเพื่อส่งออกเนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อหมู
และเนื้อประเภทอื่น เธอยังเสริมว่าบราซิลเป็นหนึ่งใน
ไม่กี่ประเทศที่สามารถจัดหาเนื้อสัตว์ปริมาณมากให้
จีนได้เมื่อผลผลิตเนื้อหมูลดลงอย่างมากในปลายปีนี้
จากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

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

B

razil’s agriculture minister announced

that the Chinese committee now takes roughly
five to six years to approve new GMOs, compared
with about 240 days for approvals in 2010.

on Thursday that they are seeking the

Ms. Diaz said that she plans to present the

approval of Chinese officials for their plan to export

issue of 79 meat plants that are seeking approval

genetically modified sugarcane to China.

from the Chinese government to export beef,

Minister Tereza Cristina Dias said during an

poultry, pork, and other meat. She added that

interview with Reuters in Beijing on Wednesday

Brazil is one of a few countries able to supply

that she plans to raise the issue during his visit

China with significant quantities of meat when

to the General Administration of Customs of

it experiences a large drop in output of pork

China on Thursday. Diaz plans to explain to

expected later this year due to the African swine

Chinese officials that the sugar produced from

fever outbreak.

www.sugar-asia.com
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อิสราเอลระดมทุนเพิ่ม 22 ล้านดอลลาร์
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการลดน�้ำตาล
Israeli Raises a Sweet $22M for its Sugar
Reduction Technology

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

เ

มือ่ เดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา DouxMatok สตาร์ท
อัพสัญชาติอิสราเอลเปิดเผยว่าได้ระดมทุนรอบ
Series B ให้กับเทคโนโลยีการลดน�้ำตาลอีกกว่า 22
ล้านดอลลาร์ โดยครัง้ นีแ้ หล่งเงินทุนมาจาก BlueRed
Partners และเมื่อรวมกับเงินลงทุนจาก Südzuker
AG, Royal DSM และ Singha Ventures ท�ำให้
DouxMatok สามารถระดมทุนได้สูงถึง 30.2 ล้าน
ดอลลาร์
น�้ำตาลได้กลายเป็นจุดสนใจมากยิ่งขึ้นในช่วง
ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากน�้ำตาลที่เราบริโภคมากจน
เกินไปส่งผลกระทบต่อร่างกายของเรา แต่แทนที่จะ
สร้างสารให้ความหวานแทนน�ำ้ ตาลขึน้ มา DouxMatok
กลับมุง่ ทีจ่ ะท�ำให้นำ้� ตาลทีเ่ ราบริโภคมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ตามที่เราเคยมีบทความเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว
เมื่อปีที่แล้วว่า:
มันเห็นได้ชัดเลยว่าร่างกายของเรารับรสน�้ำตาล
ได้ไม่ดีนัก ผู้ผลิตอาหารจึงใส่น�้ำตาลลงไปเป็นปริมาณ
มากเพือ่ ให้ได้ระดับความหวานทีต่ อ้ งการ ดังนัน้ การลด
ปริมาณน�ำ้ ตาลในผลิตภัณฑ์จงึ เป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะท�ำโดย
ไม่สูญเสียรสชาติของอาหารนั้นไป
DouxMatok จัดการปัญหาดังกล่าวได้โดยใช้
ประโยชน์จากซิลิกาซึ่งมีรูพรุนจ�ำนวนมากที่โมเลกุล
น�้ำตาลสามารถแทรกเข้าไปได้ ซิลิกาที่บรรจุน�้ำตาลนี้
สามารถกระจายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพบนลิ้นของ
เรา จึงท�ำให้ผผู้ ลิตอาหารสามารถใช้นำ�้ ตาลในผลิตภัณฑ์
ของพวกเขาน้อยลงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์โดยไม่สง่ ผลต่อ
รสชาติของผลิตภัณฑ์นั้น
ตามประกาศของบริษัท DouxMatok จะใช้เงิน
ทุนนี้เพื่อขยายก�ำลังการผลิตและการขายโซลูชั่นเมื่อ
มีการวางจ�ำหน่ายในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ โดย
บริษัทฯ กล่าวว่าจะสามารถผลิตน�้ำตาลออกจ�ำหน่าย
ในยุโรปโดยความร่วมมือกับ Südzucker AG นอกจาก
นั้น DouxMatok ยังระบุว่าอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับ
ผูผ้ ลิตอาหารหลายรายเพือ่ ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ของ

July - September 2019

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

ผู้ผลิตอาหารเหล่านั้นอยู่ DouxMatok คาดว่าจะวาง
จ�ำหน่ายน�้ำตาลของบริษัทได้ในสิ้นปีนี้
DouxMatok ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทเดียวที่ก�ำลัง
มองหาหนทางที่จะท�ำให้น�้ำตาลหวานน้อยลงเพื่อตอบ
สนองผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ โดยบริษัท Nutrition
Innovation ได้ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้และ
กระบวนการท�ำให้น�้ำตาลบริสุทธิ์รูปแบบใหม่เพื่อผลิต
NuCane ซึ่งยังคงรักษาแร่ธาตุไว้และมีค่าดัชนีน�้ำตาล
ต�่ำ ส่วนบริษัท Nestlé ได้ทดลองกับขนมของบริษัท
โดยท�ำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลน�้ำตาลด้วย
การเพิม่ ช่องว่างขนาดเล็กเพือ่ ให้ใช้นำ�้ ตาลน้อยลง

I

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

sraeli startup DouxMatok announced on June

has a lower glycemic index. Candy company Nestlé

that it has raised a $22 million Series B round

has experimented with its sweets by changing

of funding for its sugar reduction system. The

the structure of sugar through the addition of

round was led by BlueRed Partners, with strategic

microscopic holes so less can be used.

investments from Südzuker AG, Royal DSM and

As a big fan of confectionery treats, seeing

Singha Ventures. This brings the total amount

all this innovation in sugar is definitely pretty

raised by DouxMatok to $30.2 million.

sweet.
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โรงงานน�้ำตาลแอฟริกาใต้ เร่งเปลี่ยนการ
ปลูกอ้อยเป็นเชื้อเพลิงสะอาดทางเลือก

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

ก

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

ารผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพในฐานะอุตสาหกรรม
ทีม่ ศี กั ยภาพทางเศรษฐกิจในแอฟริกาใต้นนั้
ไม่ได้เป็นเรือ่ งเฟ้อฝันอีกต่อไป แต่เป็นเป้าหมายซึง่ มุง่
ที่จะส่งเสริมการใช้อ้อยเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
เชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญที่สามารถท�ำได้จริง
โรงงานน�้ำตาล Gledhow ในเมือง Stanger คาด
ว่าจะบุกเบิกอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพในแอฟริกาใต้
ได้ ซึง่ ต้องขอบคุณภาครัฐทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนการผลิต
อ้อยในรูปแบบใหม่
ความจ�ำเป็นของอุตสาหกรรมอ้อยในแอฟริกาใต้
ที่จะผลิตสินค้าใหม่ๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยากล�ำบาก
ของชาวไร่อ้อยในประเทศที่ก�ำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์
ครั้งใหญ่อยู่
เนื่องจากมีการเริ่มเก็บภาษีน�้ำตาลเมื่อปีที่แล้ว
อุตสาหกรรมอ้อยในแอฟริกาใต้ได้สูญเสียรายได้ไป
กว่า 1.3 พันล้านแรนด์และมีคนตกงานจ�ำนวนมาก อีก
ทั้งต้องมีการส่งออกน�้ำตาลกว่า 200,000 ตันสู่ตลาด
โลกเนื่องจากการผลิตเกินความต้องการ ซึ่งเกิดจาก
ความต้องการจากตลาดเชิงพาณิชย์ที่ลดลงจากการ
เก็บภาษีน�้ำตาล
ชาวไร่ออ้ ยยังเผชิญกับวิกฤตการณ์อกี ครัง้ เมือ่ น�ำ้ ตาล
ราคาถูกกว่า 500,000 ตันทะลักเข้าสู่ท้องตลาด ด้วย
ทัว่ โลกมีประเทศผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลมากกว่า 100 ประเทศซึง่
ทัง้ หมดก�ำลังเผชิญกับก�ำลังการผลิตเกินความต้องการ
และราคาขายทีต่ กต�ำ่ ทางรอดของอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล
อาจขึ้นอยู่กับการขยายออกสู่ตลาดใหม่นอกเหนือจาก
การผลิตน�้ำตาลเพียงอย่างเดียว
ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมาก�ำลังการผลิตและการใช้เชือ้
เพลิงชีวภาพได้เพิม่ สูงขึน้ ทัว่ โลกอย่างเป็นประวัตกิ ารณ์
เนื่องจากมีความต้องการแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่
สะอาดได้เพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว เอทานอลจากอ้อยเป็น
แอลกอฮอล์ทไี่ ด้จากการหมักน�ำ้ อ้อยและกากน�ำ้ ตาลไป
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ใช้เป็นเชือ้ เพลิง เนือ่ งจากเป็นเชือ้ เพลิงชีวภาพทีส่ ะอาด
ราคาไม่แพง และมีปริมาณคาร์บอนต�่ำ เอทานอลจาก
อ้อยจึงได้กลายเป็นพลังงานทดแทนที่ได้รับความนิยม
ในภาคขนส่ง
เอทานอลสามารถใช้ได้ในสองรูปแบบ โดยสามารถ
ผสมกับน�้ำมันตั้งแต่ 10 ถึง 27.5 เปอร์เซ็นต์เพื่อลด
การใช้ปิโตรเลียม เพิ่มค่าออกเทน และลดการปล่อย
ไอเสีย หรือสามารถผลิตเป็นเอทานอลบริสุทธิ์ซึ่งเป็น
เชื้อเพลิงที่มีเอทานอลเป็นส่วนประกอบ 85 ถึง 100
เปอร์เซ็นต์ขึ้นกับข้อก�ำหนดของแต่ละประเทศ โดย
เชื้อเพลิงนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมา

เป็นพิเศษเท่านั้น
บราซิลประสบความส�ำเร็จในการสร้างความมัน่ คง
ทางพลังงานเนือ่ งจากความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
อ้อยทีม่ กี ารแข่งขันสูงและท�ำให้เอทานอลเป็นส่วนส�ำคัญ
ของพลังงานแบบผสม แท้ที่จริงแล้ว บราซิลได้แทนที่
ความต้องการน�้ำมันเบนซินเกือบ 42 เปอร์เซ็นต์ด้วย
เอทานอลจากอ้อย ซึ่งท�ำให้มันกลายเป็นเชื้อเพลิงทาง
เลือกของประเทศ
ผูเ้ ชีย่ วชาญหลายท่านมองว่าความส�ำเร็จของบราซิล
สามารถเป็นกรณีศึกษาให้กับประเทศอื่นที่ก�ำลังจะส่ง
เสริมการใช้พลังงานทางเลือกได้

Gledhow Sugar Mill production manager Queen Msane overseeing the start of the cane crushing season.
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แอนดรู ฟรานซิส ผู้จัดการทั่วไปของ Gledhow
Sugar Company กล่าวในงาน Courier ว่าภายใต้วกิ ฤติ
อุตสาหกรรมขนาดนี้ ความพยายามทีจ่ ะกระจายตลาด
อ้อยเป็นเชือ้ เพลิงชีวภาพเป็นเรือ่ งจ�ำเป็นทางการค้าของ
โรงงานน�้ำตาลอย่างยิ่ง
“ผลตอบแทนจากการขายน�้ำตาลได้ลดลงทั่วโลก
ตลอดหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมาเนือ่ งจากต้นทุนปัจจัยการ
ผลิตได้เพิ่มสูงขึ้นและราคาขายในประเทศและราคาส่ง
ออกลดลง รัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
จากอ้อยเป็นเวลาเกือบสิบปีแต่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้
รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ” ฟรานซิสกล่าว
อย่างไรก็ตาม ปัญหานีจ้ ะรุนแรงยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากคาด
ว่าภาวะน�ำ้ ตาลล้นตลาดจะคงด�ำเนินต่อไปในอนาคตอัน
ใกล้และน�ำ้ ตาลจากตลาดต่างประเทศทะลักเข้าสูต่ ลาด
จะยิง่ ท�ำให้อตุ สาหกรรมไม่มเี สถียรภาพยิง่ ขึน้ ซึง่ ส่งผลก
ระทบต่อการจ้างงานอย่างไม่ต้องสงสัย
ตามค�ำกล่างของฟรานซิส Gledhow โรงงานน�ำ้ ตาล
จะเป็นหนึง่ ในกลไกส�ำคัญของประเทศทีจ่ ะกระจายตลาด
อ้อยเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพทางเลือก
เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้เล่นรายส�ำคัญในอุตสาหกรรมที่จะร่วม
กับภาครัฐเพื่อสนับสนุนความพยายามของภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมในการแสวงหาตลาดทางเลือกให้กับ
น�้ำตาลอย่างการผลิตเอทานอล
“ไม่มีอุตสาหกรรมน�้ำตาลใดในโลกที่สามารถอยู่
รอดในสถานการณ์ราคาน�ำ้ ตาลในปัจจุบนั ได้ ไม่มโี รงงาน
น�ำ้ ตาลทีใ่ ดท�ำก�ำไรในปีงบการเงินทีผ่ า่ นมา เราต้องลด
การผลิตซึ่งหมายถึงเราต้องปิดโรงงานน�้ำตาลสี่แห่งทั่ว
ประเทศและเลิกจ้างพนักงานราว 100,000 ต�ำแหน่ง
หรือเราต้องเปลี่ยนโรงงานของเราเพื่อสร้างตลาดทาง
เลือกให้กบั อ้อยทีจ่ ะท�ำให้อตุ สาหกรรมเติบโตต่อไป”
ฟรานซิสเชือ่ ว่าแอฟริกาใต้สามารถกลายเป็นผูน้ ำ� ใน
การผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพเป็นพลังงานทางเลือกได้
“เชื้อเพลิงชีวภาพมีศักยภาพที่จะสร้างงานใหม่
นับแสนต�ำแหน่ง เราอยู่ในอุตสาหกรรมที่อยู่ในภาวะ
วิกฤติและโอกาสก็มอี ยูต่ รงหน้าให้เราพลิกสถานการณ์
ได้” เขากล่าว

tons of sugar were exported to the world market

was commercially imperative for the sugar mills

due to a surplus in production caused by the drop

given the scale of the crisis in the industry.

in demand from the industrial market since the
implementation of sugar tax.

“The returns from sugar sales have been
decreasing globally over the last few decades, as

Sugarcane farmers faced a further crisis

production input costs have risen and domestic

when approximately 500 000 tonnes of cheap

and export prices have decreased. The government

imported sugar were dumped on the South

has looked at producing biofuel from sugarcane

African market. With more than 100 sugar-

for close to ten years but up until now there has

producing countries around the world all facing

not been sufficient support,” said Francis.

overproduction and low prices the survival of

However the tide has shifted as world

the sugar industry may depend on diversifying

sugar surpluses are expected to continue into

beyond sugar production alone.

the foreseeable future and the unmitigated

Recent years have seen an unprecedented

dumping of excess sugar from foreign markets

global increase in the production and use of biofuel

will further destabilise the industry, threatening

as global demand for the clean, renewable energy

employment.

source is rising rapidly. Sugarcane ethanol is an

According to Francis Gledhow sugar mill

alcohol-based fuel produced by the fermentation

will be one of the key mills in the country that

of sugarcane juice and molasses. Because it

will diversify its sugarcane production into an

is a clean, affordable and low-carbon biofuel,

alternative biofuel.

sugarcane ethanol has emerged as a leading
renewable fuel for the transportation sector.

A committee made up of key industry
players was recently formed that will engage

Ethanol can be used in two ways. It can be

with government to support the industry’s and

blended with gasoline at levels ranging from five

government’s efforts to find alternative markets

to 27.5 percent to reduce petroleum use, boost

for sugar such as ethanol production and can-

octane ratings and cut tailpipe emissions. Or it

based packaging.

can be produced as pure ethanol, a fuel made

“There is no sugar industry in the world

up of 85 to 100 percent ethanol depending on

that can survive on the current world sugar

country specifications and can be used in specially

price. None of the local sugar mills made money

designed engines.

this last financial year. We either downsize our

Brazil has achieved greater energy security

operations which mean shutting down four mills

thanks to its focused commitment to developing

around the country resulting in around 100 000

a competitive sugarcane industry and making

job losses or we change our factory to produce

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

alternative markets for sugarcane that will create

has replaced almost 42 percent of its gasoline

an opportunity to grow the industry.”

needs with sugarcane ethanol – making gasoline
the alternative fuel in the country.

Francis believes South Africa could become
a world leader in the production of biofuel as an

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

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

industry to diversify its product offerings comes at

Many observers point to Brazil’s experience

a crucial time for the region’s sugarcane farmers

as a case study for other nations seeking to

facing an existential crisis.

expand use of renewable fuels.

alternative green fuel.
“It has the potential to create hundreds of
thousands of new jobs through diversification.

Since sugar tax was introduced a year ago,

Speaking to the Courier, general manager

We have an industry completely in crisis and

the industry has lost about R1,3 billion in revenue

of Gledhow Sugar Company Andrew Francis

the opportunity is here to turn this around,”

with imminent job losses. Furthermore, 200 000

said the move to diversify sugarcane into biofuel

he said.
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เกาหลีค้นพบนวัตกรรมการผลิต
กรดไขมันและเชื้อเพลิงชีวภาพจากกลูโคส

Glucose C6H12O6. Credit_Wikipedia.

Efficiently Producing Fatty Acids
and Biofuels from Glucose
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เคมีและโมเลกุลชีวภาพ
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Biomolecular Engineering KAIST

เ

มื่อเร็วๆ นี้ นักวิจัยได้ค้นพบกลวิธีแบบใหม่
นั่นคือ การหมักโดยตรงแบบขั้นตอนเดียว เพื่อ
ใช้ผลิตกรดไขมันและเชื้อเพลิงชีวภาพที่สามารถ
เปลี่ยนจุลินทรีย์จากกลูโคสและน�้ำมันให้เป็นเชื้อ
เพลิงดีเซลจุลินทรีย์
วิธกี ารดังกล่าวทีพ่ ฒ
ั นาโดยศาสตราจารย์ซงั ยับ หลี
ซึ่งเป็นนักวิชาการที่เลื่องชื่อและสมาชิกของทีมวิจัยนี้
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แสดงให้เห็นประสิทธิผลอันสูงสุดในการผลิตกรดไขมัน
และเชือ้ เพลิงชีวภาพทีไ่ ม่เคยมีรายงานมาก่อน คาดกันว่า
จะใช้เป็นพืน้ ฐานแบบใหม่เพือ่ สร้างผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จาก
กรดไขมันจากกลูโคสและพืน้ ผิวคาร์บอนอืน่ ๆ อีกหลาย
ประเภทได้อย่างยั่งยืน
เชือ้ เพลิงจากถ่านหินซึง่ เป็นแหล่งพลังงานในชีวติ
ประจ�ำวันที่ใช้กันมาอย่างยาวนานนั้น ก�ำลังเผชิญกับ
ความท้าทายอันใหญ่หลวง นัน่ คือ มีปริมาณทรัพยากรที่
ลดลงและเกิดสภาวะโลกร้อน ดังนัน้ การผลิตพลังงาน
ชีวภาพที่มีความยั่งยืนและสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่
ได้จึงเป็นทางเลือกที่มีความจ�ำเป็นและการศึกษาวิจัย
หลายๆ ชิ้นเสนอวิธีการมากมายที่จะทดแทนเชื้อเพลิง
จากถ่านหินดังกล่าว หนึ่งในนั้นก็คือการใช้ไบโอดีเซล
ในปัจจุบัน มีการผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาจากการ
เปลี่ยนผ่านน�้ำมันพืชหรือไขมันจากสัตว์ เป็นต้น
กลุ่มนักวิจัยของศ. หลี ใช้จุลินทรีย์ที่เป็นไขมัน
ของ Rhodococcus opacus เพื่อผลิตกรดไขมันและ
อนุพันธ์ที่สามารถใช้เป็นไอโอดีเซลจากกลูโคส ซึ่งเป็น
หนึง่ ในส่วนประกอบของน�ำ้ ตาลทีห่ าได้งา่ ย ราคาถูกและ
ได้มาจากชีวมวลที่ไม่สามารถบริโภคได้อีกด้วย
ทีผ่ า่ นมา ทีมวิจยั ของศ. หลีได้ใช้ Escherichia coli
เพื่อผลิตไฮโดรคาร์บอนแบบห่วงสั้นซึ่งสามารถใช้เป็น
น�ำ้ มันรถยนต์ได้ (งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร
Nature ในฐานะเป็นบทความเด่นเมื่อปี ค.ศ. 2013)
อย่างไรก็ตาม ประสิทธิผลในการผลิตไฮโดรคาร์บอน
แบบห่วงสั้นที่ใช้ Escherichia coli นี้ไม่อาจบรรลุถึง
ขั้นใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
เพือ่ ผลทางการค้า ทีมวิจยั กลุม่ นีจ้ งึ ใช้ Rhodococcus

opacus ซึง่ เป็นตัวรวมน�ำ้ มันในฐานะจุลนิ ทรียห์ ลักในการ
ศึกษา ขั้นแรก มีการปรับสภาวะการเพาะเลี้ยงให้เกิด
การรวมน�้ำมันแบบ triacylglycerol ที่สูงที่สุดซึ่งจะใช้
เป็นสารตัง้ ต้นส�ำหรับการสังเคราะห์ของกรดไขมันและ
อนุพันธ์อื่นๆ หลังจากนั้น ทีมนักวิจัยจะวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบถึงรูปแบบการเผาผลาญก่อนจะมีการออกแบบ
ใหม่ให้เกิดกรดไขมันในระดับที่สูงขึ้นและมีการผลิต
ไบโอดีเซลสองประเภททีใ่ ช้กรดไขมันเป็นอนุพนั ธ์ (กรด
ไขมันเอทิลเอสเทอร์และไฮโดรคาร์บอนสายยาว)
นักวิจัยกลุ่มนี้พบว่าเกิดการผลิตกรดไขมัน กรด
ไขมันเอทิลเอสเทอร์ และไฮโดรคาร์บอนสายยาวแบบ
แยกประเภททั่วไปจ�ำนวน 50.2 21.3 และ 5.2 ตาม
ล�ำดับ ซึ่งเป็นการค้นพบที่ยังไม่เคยมีรายงานมาก่อน
จากการหมักจุลินทรีย์ จึงคาดกันว่ากรดไขมันทั้งสาม
ประเภทจะมีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ การประกอบอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซลแบบใช้การหมักจุลินทรีย์
ต่อไปในอนาคต
“เทคโนโลยีนี้จะสร้างไปดอดีเซลและกรดไขมัน
ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยการใช้ลิกโนเซลลูโลสที่ถือเป็น
ทรัพยากรที่หาได้ง่ายที่สุดประเภทหนึ่งในโลก โดย
ปราศจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากถ่านหินและน�้ำมัน
จากพืชและสัตว์ นี่เป็นโอกาสใหม่ส�ำหรับการเปลี่ยน
อุตสาหกรรมน�้ำมันและปิโตรเลียมซึ่งมักจะต้องใช้เชื้อ
เพลิงจากถ่านหินมาเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป” ศ. หลีแถลง
บทความนี้มีชื่อว่า “การวิศวกรรมของแบคทีเรีย
Oleaginous เพื่อการผลิตกรดไขมันและเชื้อเพลิง
(Engineering of an oleaginous bacterium for the
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production of fatty acids and fuels)” ซึ่งตีพิมพ์
ลงในวารสาร Nature Chemical Biology เมื่อวันที่
17 มิถุนายน
งานชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาสภาวะสภาพอากาศ
ผันผวนด้านการวิศวกรรมระบบการเผาผลาญเพื่อ
การสกัดสารทางชีวภาพ ของมูลนิธิการวิจัยแห่งชาติ
ประจ�ำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเทศเกาหลี

The research team engineered oleaginous

To overcome these issues, the team employed

microorganisms, Rhodococcus opacus, to

oil-accumulating Rhodococcus opacus as a host

produce fatty acids and their derivatives that

strain in this study. First, the team optimized the

can be used as biodiesel from glucose, one of

cultivation conditions of Rhodococcus opacus to

the most abundant and cheap sugars derived

maximize the accumulation of oil (triacylglycerol),

from non-edible biomass.

which serves as a precursor for the biosynthesis

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

Professor Lee’s team has already engineered

of fatty acids and their derivatives. Then, they

bio-based renewable energy has emerged as an

Escherichia coli to produce short-chain

systematically analyzed the metabolism of the

essential alternative and many studies to replace

hydrocarbons, which can be used as gasoline

strain and redesigned it to enable higher levels

fossil fuels are underway. One of the representative

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

of fatty acids and two kinds of fatty acid-derived

examples is biodiesel. Currently, it is mainly

However, the production efficiency of the short-

biodiesels (fatty acid ethyl esters and long-chain

being produced through the transesterification

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

hydrocarbons) to be produced.

of vegetable oils or animal fats.

of the levels required for commercialization.

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

(ค�ำอธิบายรูปภาพ การวิศวกรรมการเผาผลาญ
เพือ่ การผลิตกรดไขมันอิสระ กรดไขมันเอทิลเอสเทอร์
และไฮโดรคาร์บอนแบบสายยาวใน Rhodococcus
opacus PD630 นักวิจยั ได้นำ� เสนอกลวิธใี หม่สำ� หรับ
การผลิตกรดไขมันและเชือ้ เพลิงชีวภาพทีม่ ปี ระสิทธิผล
ซึง่ สามารถเปลีย่ นกลูโคสและจุลนิ ทรียท์ เี่ ป็นไขมันให้
กลายเป็นเชือ้ เพลิงดีเซลจุลนิ ทรียด์ ว้ ยการผลิตจากการ
หมักโดยตรงในขั้นตอนเดียว)

(Figure: Metabolic engineering for the

oleaginous bacterium for the production of

production of free fatty acids (FFAs), fatty acid

fatty acids and fuels” was published in Nature

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

Chemical Biology on June 17.

bons (LCHCs) in Rhodococcus opacus PD630.

This work was supported by the Technology

Researchers have presented a new strategy for

Development Program to Solve Climate

efficiently producing fatty acids and biofuels

Changes on Systems Metabolic Engineering for

that can transform glucose and oleaginous

Biorefineries from the Ministry of Science and

microorganisms into microbial diesel fuel, with

ICT through the National Research Foundation

one-step direct fermentative production.)

(NRF) of Korea (NRF-2012M1A2A2026556 and
NRF-2012M1A2A2026557).
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ทางรอดของชาวไร่ออ้ ยจากวิฤต
อุตสาหกรรมอ้อยน�้ำตาลไทย
ในราคาน�้ำตาลโลกตกต�่ำ
Survival of Sugarcane Farm Owners
from Low Price of World Sugar
จากราคาน�ำ้ ตาลในตลาดโลก
ได้ตกต�่ำและเงินบาทแข็ง
ค่าขึ้นส่งผลท�ำให้ราคาอ้อย
ประเทศไทยตกต�่ำมา 2 ปี
เพราะรายได้หลักที่มีผลต่อ
ราคาอ้อยคือ รายได้จากการ
ส่งออกน�้ำตาล
แต่ในขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตอ้อยนับวันยิง่ มีราคา
สูงขึน้ โดยเฉพาะค่าแรงและค่าขนส่ง จากสภาวะทีภ่ มู อิ ากาศ
แปรปรวนในปัจจุบันท�ำให้บางพื้นที่ประสบปัญหาความแห้ง
แล้งเช่นปีนที้ เี่ ขตปลูกอ้อย จ.นครราชสีมา และ จ.เพชรบูรณ์
ท�ำให้อ้อยแคระแกร็น นอกจากนี้ยังมีการระบาดของโรค
แมลงศัตรูอ้อยที่เพิ่มมากขึ้น
ทางอยู่รอดของชาวไร่ในภาวะเช่นนี้ ชาวไร่ที่ยังจะ
ท�ำไร่อ้อยต่อไปต้องปรับตัวจึงจะท�ำให้การท�ำไร่อ้อยมีก�ำไร
โดยเริ่มจากการเลือกปลูกอ้อยเฉพาะพื้นที่ที่เหมาะสมต่อ
การปลูกอ้อยและอยู่ใกล้โรงงานน�้ำตาล ส่วนพื้นที่ดินเค็ม
ห้ามปลูกอ้อย การมีแหล่งน�้ำให้อ้อยช่วยลดความเสี่ยงใน
การลงทุนปลูกอ้อย ซึง่ อาจเป็นคลอง สระน�ำ้ หรือบ่อบาดาล
การที่มีน�้ำให้อ้อยช่วยให้อ้อยมีชีวิตผ่านช่วงแล้ง อ้อยมีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถไว้ตอได้หลายปีไม่
ต้องปลูกอ้อยบ่อยๆ ที่ราคาอ้อย 700-800 บาท/ตัน ณ ที่
ความหวาน 10 CCS เป็นการยากทีอ่ อ้ ยปลูกจะมีกำ� ไร อ้อย
ตอเท่านัน้ ทีม่ กี ำ� ไรถ้ามีการบ�ำรุงอ้อยตอทีด่ ี ไร่ออ้ ยทีม่ กี ารให้
น�ำ้ ดินจะมีความชืน้ ท�ำให้เชือ้ ราทีอ่ ยูใ่ นดินช่วยควบคุมแมลง
ศัตรูออ้ ยในดินเช่น ราเขียว metarhizium ช่วยควบคุมหนอน
ด้วงหนวดยาว เมือ่ อ้อยได้รบั น�ำ้ เพียงพอต่อการเจริญเติบโต
อ้อยจะแข็งแรงทนการท�ำลายของโรคแมลงศัตรูอ้อย
ส่วนไร่ทดี่ นิ มีความอุดสมบูรณ์ตำ�่ และปลูกอาศัยน�ำ้ ฝน
ไม่ควรเสี่ยงปลูกอ้อย ชาวไร่ต้องหาทางลดต้นทุนการผลิต
โดยที่ผลผลิตต่อไร่ไม่ลด โดยเริ่มจากการเตรียมดินปลูก
อ้อยแบบลดการไถพรวนสไตรพ์ทิลเลิจ (stripe tillage) ที่
วิจยั โดยกรมวิชาการเกษตรซึง่ มีตน้ ทุนทีต่ ำ�่ สามารถปลูกอ้อย
ได้รวดเร็วเสร็จทันก่อนที่ความชื้นในดินจะหมด ชาวไร่ต้อง
ปรับทัง้ ระยะปลูกความยาวของแถวอ้อยให้เหมาะสมกับการ
ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่สอดคล้อง
กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีวิธีการใส่ปุ๋ยที่ท�ำให้อ้อยดูด
ปุย๋ ไปใช้ได้งา่ ยได้แก่การใส่ปยุ๋ ไนโตรเจนไปกับระบบน�ำ้ หยด
การใส่ปยุ๋ อ้อยตอด้วยเครือ่ งใส่ปยุ๋ แบบผ่าตอ (stool splitter
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การเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวนสไตรพ์ทิลเลจ
(stripe tillage) โดยการใช้อุปกรณ์เตรียมดินที่ประกอบด้วยริป
เปอร์(Ripper) และจอบหมุน (Rotavator) แล้วปลูกอ้อยตาม
แนวที่ไถพรวน
fertilizer applicator) ทีน่ อกจากเป็นเครือ่ งใส่ปยุ๋ ทีช่ ว่ ยให้ออ้ ยดูด
ปุย๋ ไปใช้ได้งา่ ยแล้วยังสามารถใส่สารฆ่าแมลงศัตรูในดินเช่นด้วง
หนวดยาว (stem boring grub) แมลงนูนหลวง (white grub)
ในการปลูกบ�ำรุงรักษาอ้อยต้องท�ำให้ทนั เสร็จทันเวลาจะท�ำให้ออ้ ย
เจริญเติบโตดีสม�่ำเสมอและมีต้นทุนที่ต�่ำเช่น ปลูกอ้อยเสร็จใน
ขณะทีด่ นิ ยังมีความชืน้ ท�ำให้ออ้ ยงอกดีมชี วี ติ ผ่านช่วงแล้ง การให้
น�ำ้ อ้อยเสร็จทันก่อนทีอ่ อ้ ยจะเหีย่ ว พ่นสารก�ำจัดวัชพืชฆ่าวัชพืช
ในขณะที่วัชพืชยังต้นเล็กและมีจ�ำนวนน้อย
เทคโนโลยีการผลิตอ้อยควรใช้เทคโนโลยีทมี่ ตี น้ ทุนทีต่ ำ�่ แต่
ใช้ได้ผลและเหมาะกับสภาพไร่ออ้ ยแต่ละพืน้ ที่ การใช้เทคโนโลยี
ทีส่ งู จะมีตน้ ทุนค่าอุปกรณ์เครือ่ งมือทีแ่ พงไม่เหมาะกับราคาอ้อยที่
ถูกในปัจจุบนั เช่นเครือ่ งใส่ปยุ๋ แบบผ่าตอ (stool splitter fertilizer
applicator) ที่ประดิษฐ์ในเมืองไทยที่มีราคาถูกกว่าน�ำเข้าคือมี
ราคาเพียง 85,000 บาท/เครือ่ ง ใช้ใส่ปยุ๋ และสารฆ่าแมลงพร้อม
ทั้งหยอดน�้ำที่ผสมกับราเขียว metarhizium ป้องกันก�ำจัดด้วง
หนวดยาว (stem boring grub) ได้ดี
ชาวไร่อ้อยต้องพยายามหาทางลดต้นทุนการบ�ำรุงอ้อยให้
มากทีส่ ดุ ด้วยเทคนิคง่ายๆแต่ใช้ได้ผลเช่น การก�ำจัดวัชพืชไปพร้อม
กับการใส่ปยุ๋ แต่ตน้ ทุนการผลิตอ้อยของประเทศไทยยังสูป้ ระเทศ
ผูส้ ง่ ออกรายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลกไม่ได้คอื ค่าเก็บเกีย่ วและขนส่ง ซึง่

แก้ไขด้วยการปลูกอ้อยใกล้โรงงาน การใช้พนั ธุอ์ อ้ ยทีม่ คี วาม
หวานสูง และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถตัดอ้อย และ

โดย อรรถสิทธิ์ บุญธรรม ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานกรมวิชาการเกษตร
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ที่ส�ำคัญที่ช่วยชาวไร่อ้อยลดต้นทุนคือการบันทึกต้นทุนและ
ผลของงานทีไ่ ด้ในแต่ละกิจกรรมในไร่ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงวิธกี ารปลูกดูแลรักษาอ้อยและการเลือกใช้ปจั จัยการ
ผลิตทีเ่ หมาะสมเพือ่ ท�ำให้การท�ำไร่ออ้ ยมีกำ� ไรสุทธิสงู สุด

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

10 days after spraying, all weed are gone.
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เครือ่ งใส่ปยุ๋ แบบผ่าตอ (stool splitter
fertilizer applicator) ใช้ใส่ปุ๋ย
และสารฆ่าแมลงพร้อมทั้งหยอด
น�ำ้ ทีผ่ สมกับราเขียว metarhizium
ป้องกันก�ำจัดด้วงหนวดยาว (stem
boring grub)
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.

1 month after spraying
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การปรับใช้มาตรฐานการผลิตอ้อยและน�้ำตาล
อย่างยั่งยืน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Study Shows Adoption of Bonsucro Sustainability
Standard Can Halve Sugarcane
Industry GHG Emissions

ง

านวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร PNAS เปิดเผยว่า การปรับใช้มาตรฐานการผลิตอ้อยและน�้ำตาล
อย่างยั่งยืน (Bonsucro Sustainability Standard) จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ผลิตอ้อยลงได้ครึ่งหนึ่ง

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารรายงานของเอกสารของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา (Proceedings of the National Academy
of Sciences: PNAS) ที่น�ำโดยมหาวิทยาลัยมินนิโซตา
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ร่วมกับบริษัทโคคา-โคลาและอีกหลายองค์กรเผยว่า การที่
ทัว่ โลกปรับใช้มาตรฐานโดยสมัครใจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(voluntary sustainability standard: VSS) ของ Bonsucro
นีจ้ ะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตอ้อยลงได้

ครึ่งหนึ่ง (51%) ด้วยอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ รายงานชิน้ นีเ้ น้นย�ำ้ ถึงความสามารถของ
Bonsucro ที่เป็นโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นในการต่อกรกับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
บทความวิชาการที่มีคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจ
สอบนีจ้ ำ� ลองผลของการปรับใช้มาตรฐาน Bonsucro ตลอด
ทัง้ อุตสาหกรรมอ้อยซึง่ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทีจ่ ะส่งผลดี
ต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ รวมถึงว่าการปรับใช้มาตรฐานนีท้ วั่ โลกจะ
ช่วยเพิม่ ผลผลิตในหลายๆ พืน้ ทีท่ วั่ โลกในขณะทีล่ ดพืน้ ทีก่ าร
ผลิต (24%) การใช้น�้ำ (65%) และการขับสารอาหารลง
สู่แหล่งน�้ำ (34%)
รายงานฉบับนี้ได้ใช้ Bonsucro เป็นกรณีศึกษา โดย
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ
ทุกประเทศและความต้องการอ้อยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่าง
ทวีคณ
ู นัน้ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์นไี้ ด้ชแี้ นะว่าการปรับ
ใช้มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในทิศทางเดียวกันทั่วโลกอย่าง
Bonsucro เป็นโรดแมปที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยลดผล
กระทบจากการผลิตอ้อยได้
“งานวิจัยระดับโลกนี้แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานของ
Bonsucro เป็นเฟรมเวิรก์ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการจัดการกับ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” แดเนียล
มอร์เลย์ ซีอโี อของ Bonsucro กล่าว “มันส�ำคัญมากทีแ่ สดง
ให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้มาตรฐานของ Bonsucro น�ำไปสู่
ผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานให้
กับผูผ้ ลิตและผูซ้ อื้ ผลิตภัณฑ์จากอ้อยแล้วน�ำ้ ตาล เอทานอล
และกากน�ำ้ ตาล ในฐานะทีเ่ ป็นมาตรฐานทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของวิทยาศาสตร์ Bonsucro มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
และจะใช้การศึกษานีเ้ พือ่ ปรับปรุงมาตรฐานในปีนตี้ อ่ ไป”

www.sugar-asia.com

Planters Corner
เสริมว่า “เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจากการกระท�ำของมนุษย์ต่อความส�ำเร็จ
ของการปรับใช้มาตรฐานโดยสมัครใจแล้ว การบังคับใช้กฎ
ระเบียบจะเป็นขั้นตอนถัดไปที่ส�ำคัญยิ่ง เพราะเรารู้อยู่แล้ว
ว่าการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจากการกระท�ำของมนุษย์
เป็นภัยคุกคามทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยหลักการ
แล้ว มาตรฐานโดยสมัครใจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนควรเพิม่
ความยืดหยุน่ ใจการจัดการกับภัยคุกคามดังกล่าวด้วย”

หมายเหตุ
รายงานถือว่าสอดคล้องกับ 100% ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ Bonsucro การรับรอง Bonsucro ช่วยให้
สมาชิกปฏิบัติตาม 80% ของเกณฑ์ความยั่งยืนที่ไม่ใช่
ธุรกิจหลักผลลัพธ์เหล่านี้จึงเน้นการมีส่วนร่วมในอุดมคติ
การรับรอง Bonsucro จะท�ำให้สิ่งแวดล้อมและความเป็น
อยู่ในอุตสาหกรรมอ้อยทั่วโลก
ในความร่วมมือกับวิทยาลัย Bowdoin มหาวิทยาลัย
แอริโซนามหาวิทยาลัยGöttingenมหาวิทยาลัยฮาวายโครงการ
ทุนธรรมชาติพันธมิตรป่าฝนกองทุนสัตว์ป่าโลกและ บริษัท
โคคา - โคล่า

ผู้เขียนงานวิจัยนี้หวังว่างานของพวกเขาจะเป็นที่รู้จัก
ในบรรดาผูบ้ ริโภครายย่อย ผูซ้ อื้ รายใหญ่ และอุตสาหกรรม
การเกษตร ทัง้ นี้ ดร. เดอร์รกิ เพนนิงตัน ซึง่ เป็นนักวิจยั ของ
สถาบันวิจยั สิง่ แวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยมินนิโซตาและเป็น
ผู้รับผิดชอบบทความของการศึกษานี้กล่าวได้เสริมว่า “การ
วิเคราะห์ประเภทนีจ้ ำ� เป็นต่อการพัฒนาการบริโภคและการ
ผลิตอย่างยั่งยืนโดยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เราได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมสากลที่เป็น
ไปได้จากมาตรฐานเพื่อความยั่งยืนและเกณฑ์การรับรอง
บนพื้นฐานของความเป็นจริงและความครอบคลุม”
หนึ่งในผู้ซื้อรายใหญ่คือบริษัทโคคา-โคลา ซึ่งให้
ทุนสนับสนุนงานส่วนหนึ่งแก่วิจัยนี้ โดย อูลรีเก้ ซาปิโร
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสด้านการดูแลทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร
แบบยัง่ ยืนของบริษทั โคคา-โคลาแสดงความคิดเห็นว่า “บริษทั
โคคา-โคลามุ่งมั่นที่จะจัดหาส่วนผสมทางการเกษตรอย่าง
ยัง่ ยืน และเราก�ำลังท�ำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเพือ่
ผลักดันวาระดังกล่าวโดยใช้มาตรฐานโดยสมัครใจเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนอย่าง Bonsucro ในการจัดหาอ้อย เรามี
ความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีก่ ารศึกษานีแ้ สดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของ Bonsucro ในการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
และระบบโดยรวม ซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญในการท�ำให้เกษตรกร
และอุตสาหกรรมมาปรับใช้มาตรฐานดังกล่าวต่อไป”
งานวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการให้การสนับสนุนจาก
ภาคประชาสังคมด้วย โดย อเล็กซ์ บียอร์ก ผู้อ�ำนวยการ
ด้านการให้เอกชนมีส่วนร่วมประจ�ำองค์การกองทุนสัตว์ป่า
โลกสากล (WWF) ในสหรัฐฯ กล่าวว่า “รายงานนี้แสดงให้
เห็นว่ามาตรฐาน Bonsucro สามารถส่งผลดีตอ่ สิง่ แวดล้อม
ได้หากมีการปรับใช้อย่างกว้างขวางขึ้น และมาตรฐานเพื่อ
ความยั่งยืนสามารถมีบทบาทในการช่วยให้สังคมและธุรกิจ
ได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการโดยไม่ท�ำลายความหลากหลาย
ทางชีวภาพไป”
วิลเลียมส์ สมิธ ผูเ้ ขียนน�ำของงานวิจยั นีแ้ ละเป็นผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาการสอน การเรียนรู้ และการ
ศึกษาเชิงสังคมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแอริโซนาได้กล่าว

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) emissions (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).

“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

Danielle Morley, CEO at Bonsucro.
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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%)
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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

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”.

N.B
The report assumes 100% compliance
with Bonsucro’s standard criteria.
Bonsucro certification allows members
to comply with 80% of the noncore 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.
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Special Insight

เชลล์ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรม
น�้ำตาลไทย จัดงานสัมมนา
“ก้าวสู่ความส�ำเร็จในอุตสาหกรรม
น�้ำตาลเพื่อการเติบโตธุรกิจที่ยั่งยืน”

บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ตอกย�ำ้ กลยุทธ์
สร้างความแข็งแกร่งให้กบั พันธมิตร จัดงานสัมมนา “ก้าว
สูค่ วามส�ำเร็จในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล เพือ่ การเติบโตธุรกิจ
ที่ยั่งยืน” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 เพื่อสนับสนุนพันธมิตร
อุตสาหกรรมน�้ำตาลและยกระดับอุตสาหกรรมน�้ำตาล
ในประเทศไทยไปอีกขั้น โดยการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่
ในกระบวนการ รวมถึงการบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ภายในงานสัมมนา ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านน�ำ้ มันหล่อลืน่ อุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องจากเชลล์ ประเทศไทย ออสเตรเลีย อินเดีย และฟิลิปปินส์ ผู้บริหารส�ำนัก
บริหารอ้อยและน�้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม และตัวแทนภาคอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้ำตาล ได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ
ต่างๆ ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังหัวข้อสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้ำตาลทราย การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมน�้ำตาลในประเทศไทย ตลอดจน
ได้รับโอกาสศึกษาระบบเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรหนักและรถตัดอ้อย การบ�ำรุง
รักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติลูกหีบด้วยวิทยาการ
สมัยใหม่ และการตรวจคุณภาพน�้ำมันเทอร์ไบน์ด้วยชุดตรวจสอบหน้างาน โดยมี
วิศวกร ผู้จัดการโรงงาน และผู้บริหารจากบริษัทน�้ำตาลชั้นน�ำ เข้าร่วมสัมมนาใน
ครั้งนี้ถึง 150 ท่าน
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นางสาววีธรา ตระกูลบุญ กรรมการบริหาร ธุรกิจน�้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด กล่าวว่า “เชลล์ ในฐานะหนึ่งในผู้น�ำนวัตกรรมพลังงานและ
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ตระหนักถึงความส�ำคัญของน�ำ้ มันหล่อลืน่ ทีม่ ตี อ่ ความส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี และเข้าใจว่า การหยุดชะงักเพียงครั้งเดียวสามารถท�ำให้
การด�ำเนินงานของทั้งโรงงานยุติลงได้ ด้วยเหตุนี้ เชลล์ จึงได้พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์น้�ำมันหล่อลื่นคุณภาพระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยท�ำงาน
ร่วมกับผู้ผลิตเครื่องจักร กลุ่มลูกค้า และภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อตอบ
โจทย์การใช้งานจริงของลูกค้า เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานและบ�ำรุงรักษาเครือ่ งจักร
ให้ท�ำงานได้อย่างราบรื่นและมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมใน
การด�ำเนินการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
ปัจจุบนั เชลล์ ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมหล่อลืน่ เพือ่ ครอบคลุมการใช้
งานหลากหลายรูปแบบ รวมถึงในอุตสาหกรรมน�้ำตาล ไม่ว่าจะเป็นน�้ำมันไฮดรอลิค
ส�ำหรับโรงงานและรถตัดอ้อย น�้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม จาระบีลูกหีบ น�้ำมันกังหัน
ไฟฟ้า และน�้ำมันเครื่องส�ำหรับรถตัดอ้อย โดยนอกจากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ระดับโลกอย่างต่อเนื่องแล้ว เชลล์ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมและให้ความส�ำคัญต่อผล
กระทบจากการผลิตสินค้าธุรกิจน�้ำมันหล่อลื่นตลอดห่วงโซ่การผลิตอีกด้วย เช่น
การน�ำเทคโนโลยีเพียวพลัส (PurePlus Technology) นวัตกรรมสิทธิเ์ ฉพาะของเชลล์
มาพัฒนาน�ำ้ มันหล่อลืน่ เพือ่ ช่วยลดการปล่อยมลพิษ ถือเป็นการตอกย�ำ้ ต�ำแหน่งของ
เชลล์ในการเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายน�้ำมันหล่อลื่นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกัน 12 ปีซ้อน
จากไคลน์ แอนด์ คอมพานี บริษัทวิจัยการตลาดชั้นน�ำของโลก
“เชลล์ ยังพร้อมอยูเ่ คียงข้างและสร้างความแข็งแกร่งให้กบั พันธมิตรเสมอ ทัง้ ใน
ด้านการให้คำ� ปรึกษาทางเทคนิค ไปจนถึงการจัดสัมมนาแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างผู้
เชีย่ วชาญและพันธมิตร อย่างเช่นการจัดสัมมนา “ก้าวสูค่ วามส�ำเร็จในอุตสาหกรรม
น�้ำตาล เพื่อการเติบโตธุรกิจที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้ ที่จะช่วยให้พันธมิตรสามารถด�ำเนิน
ธุรกิจน�้ำตาล ซึ่งเป็นสินค้าส�ำคัญของประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขับ
เคลื่อนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
เชลล์ในการ ‘เติมสุขให้ทุกชีวิต’ หรือ ‘Make Life’s Journeys Better’ นางสาว
วีธรา กล่าวสรุป
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Shell strengthens the
Thai sugar industry with
seminar on “Journey to
Success and Sustainable
Business for Sugar
Industry”

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.

July - September 2019

Ms. Pathamaporn Sawetjindakorn, Technical Director – Lubricants Thailand,
from The Shell Company of Thailand Limited shares and exchanges her
knowledge and experience with participants.

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.
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เทคโนโลยีใหม่ส�ำหรับการควบคุมกระบวนการ
ระหว่างการท�ำให้ผลึกเจริญเติบโตขึ้น จากการ
ควบคุมโดยใช้วีดีโอ 4K และการจัดการภาพ
New technology for process control during the Crystal Growth
Acquisition from 4K Video Monitoring and Image treatment

บ

ทความนี้จะอธิบายว่ากล้องจุลทรรศน์
ที่ ใ ช้ ก ารประมวลผลภาพนั้ น มี บ ทบาท
ส�ำคัญอย่างไรในขัน้ ตอนต่างๆ ของกระบวน
การเคี่ยว
เทคนิคการประมวลผลภาพถูกน�ำมาใช้กนั อย่างแพร่หลายในโรงงานน�ำ้ ตาล
หลายแห่งที่พยายามเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมวลรวมของตน กล้องจุลทรรศน์
Smart Pan ถูกน�ำมาใช้ในโรงงานในยุโรปและทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย
Crystobserver® ช่วยให้โรงงานน�้ำตาลตรวจสอบสถานะการเคี่ยวได้อย่างไร?
การตรวจสอบด้วยวิดีโอจะช่วยผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบคุณภาพน�้ำเชื่อมได้
มากน้อยเพียงใด? ผู้ปฏิบัติการได้รับข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการเคี่ยว
และการท�ำให้เป็นเม็ดบ้าง? และพวกเขาใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
และประสิทธิภาพอย่างไร?
วัตถุประสงค์ของบทความนีค้ อื เพือ่ เน้นถึงประโยชน์ของการใช้ การได้ขอ้ มูล
แบบเรียลไทม์และการตรวจสอบด้วยวิดโี อ 4K กับโรงงานน�ำ้ ตาลในปัจจุบนั ข้อมูลที่
น�ำเสนอด้านล่างมาจากการทดลองของลูกค้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ส�ำคัญโดยการใช้
Crystobserver® แบบออนไลน์
Crystobserver® ติดตัง้ โดยตรงบนหน้าแปลนเชือ่ มติดกับผนังของหม้อเคีย่ ว
โดยแหล่งก�ำเนิดแสง LED ทีค่ วบคุมจะส่องแสงไปทีผ่ ลึกทีเ่ คลือ่ นไหวภายในหม้อเคีย่ ว
จากทางด้านหลัง

หน้าจอแสดงผล
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ภาพผลึกที่คมชัดมากจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องในห้องควบคุม
ซึ่งซอฟต์แวร์เฉพาะจะใช้อัลกอริธึมเฉพาะกับแต่ละภาพและค�ำนวณ รวมถึงค่า
สัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) และค่าเฉลี่ยของช่องว่างระหว่างผลึก (MA) และ
จ�ำนวนเม็ดในแบบเรียลไทม์ เกณฑ์ทปี่ รับได้สำ� หรับตัวแปรต่างๆ จะถูกใช้เพือ่ ตรวจ
จับและเตือนให้ทราบถึงความไม่สอดคล้องเช่น: การปรากฏตัวของสิง่ ปนเปือ้ น การ
สร้างผลึกที่ไม่ถูกต้อง ขนาดผลึกที่ไม่ดีในเวลาที่ก�ำหนด ฯลฯ
ข้อมูลทางสถิติ (CV, MA, จ�ำนวนเม็ดผลึก, ฯลฯ)
ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านในขัน้ ตอนต่างๆ
ตลอดกระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้การระบุลักษณะที่
ถูกต้องของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการ
และสามารถตัง้ ค่าสูตรทีจ่ ะใช้เพือ่ ให้การเจริญเติบโตของ
ผลึกเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและผลิตผลึกที่เป็นเนื้อ
เดียวกันด้วยขนาดถูกต้องตามทีก่ ำ� หนดไว้ลว่ งหน้า
สรุปได้ว่า Crystobserver® เป็นเครื่องมือที่มี
ประโยชน์ส�ำหรับการตรวจจับและท�ำความเข้าใจว่า
พารามิเตอร์ตา่ งๆในกระบวนการส่งผลต่อการผลิตแมสควิท
อย่างไร และช่วยผูป้ ฏิบตั กิ ารในการควบคุมพารามิเตอร์
เหล่านัน้ ได้ดขี นึ้ ในเวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่ รักษาเสถียรภาพ
การผลิตของตนและเพิ่มคุณภาพของแมสควิท
ด้วยความร่วมมือที่ได้รับลูกค้าที่ซื่อสัตย์มานาน
หลายปี เรายังคงพัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาพ
ดิจิตอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของ
Crystobserver®
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เทคนิคการประมวลผลภาพดิจติ อลได้มสี ว่ นช่วยในการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับ
กระบวนการตกผลึก และความก้าวหน้าในอนาคตจะน�ำประโยชน์มาสูอ่ ตุ สาหกรรม
น�้ำตาลอย่างแน่นอน
จากประสบการณ์ที่ได้จากอุปกรณ์มากกว่าร้อยรายการ เราได้สรุปการใช้งาน
ทีส่ ำ� คัญบางอย่างของอุปกรณ์ของเราทีใ่ ห้ขอ้ มูลเชิงลึกเกีย่ วกับประโยชน์ทไี่ ด้รบั จาก
การหม้อเคี่ยวสุญญากาศไว้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม

support@dnstechno.com

T

his article describes how a
batch pan microscope using
image processing can play
an important role at different
stages of the process.

Crystobserver® Measurement Head (หัววัดของ Crystobserver®)

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?

Crystobserver® on-site

July - September 2019
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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

Crystobserver® on-site

Example of fines

(in blue) is the model to follow up Golden strike
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.

Remelting of fines by water injection

iteca.fr, info@iteca.fr in the Sugar Industry
since 1990
www.dnstechno.com, sales@dnstechno.com, Tel.+66 6-3045-5429
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On-line Analyzers

for Consistent Sugar Production
เครื�องมือวัด “ตาอัจฉริยะ” เพื�อการผลิตนํา� ตาลอย่างสมํ�าเสมอ
Colobserver

Color Analyzer
and

Detection of NC

Crystobserver

Real Time Measurement of
Crystal Growth
Europe

resolution

ตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าสีนํ�าตาลและ
ตรวจจับสิ�งปนเป� ื อนจากการผลิตแแบบเรียลไทม์

4K วิดีโอ ตรวจวัดและวิเคราะห์ผลึกนํ�าตาลในหม้อเคี�ยว
แสดงผล MA, CV, % Fine และจํานวนผลึกอย่างต่อเนื�อง

การติดตัง� กว่า 86 เครือ� งร่วมกับสายพานท ุกประเภท!

กว่า 119 เครือ� งได้รบั การยอมรับจากโรงงานนํ�าตาลทัว� โลก

มัน� ใจด้วยประสบการณ์การติดตัง� และบริการหลังการขายอย่างต่อเนื�องในท ุกภ ูมิภาค กว่า 28 ปี
Colobserver

Crystobserver

Detection of NC

ฟั งก์ชนั � การสืบกลับข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบตลอดปี การผลิต

C Massecuite
Before
Seeding

วิเคราะห์และแสดงผลค่าสี IU สําหรับการผลิตแต่ละหม้อปั น�

Seeding

Crystal
Growth

แบ่งกระบวนการวิเคราะห์อย่างเจาะจง
ออกเป็ น 3 ขัน� ตอน

3
2

ตรวจติดตามการเติบโตของผลึก
แบบเรียลไทม์! ตลอดช่วงเวลาผลิต!
1
พร้อมข้อมูลทางสถิติ MA, CV, %Fine และจํานวนผลึกนํา� ตาล
ทําการวิเคราะห์อย่างต่อเนือ� งแบบเรียลไทม์
เพื�อความสามารถในการติดตามการผลิตสูงสูด
info@iteca.fr
www.iteca.fr

Exclusive agent in Thailand

sales@dnstechno.com, 063-0455429

www.dnstechno.com
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รถตัดอ้อย Austoft ของ Case IH
เฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ
ส�ำหรับการเป็นผู้น�ำในตลาด

75 ปี

CASE IH AUSTOFT SUGARCANE HARVESTER
CELEBRATES 75 YEARS OF LEADING THE FIELD
Austoft ซีรสี ม์ ปี ระวัตใิ นการเป็นผูน้ ำ� เทคโนโลยีการ
เก็บเกีย่ วอ้อยมากกว่า 75 ปี จึงได้ผลผลิตอ้อยทีย่ อด
เยีย่ ม และให้ตวั อย่างทีส่ ะอาดเป็นพิเศษ นอกจาก
นี้ยังมีชื่อเสียงที่ดีในด้านโปรแกรม สมรรถนะขั้น
สูง รวมทั้งความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงซึ่ง
ได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั่วโลก
ปีน้ีนับเป็นปีที่ส�ำคัญส�ำหรับประวัติศาสตร์ของรถตัดอ้อย Austoft® ซีรีส์ ใน
วาระการเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 75 ปีของผลิตภัณฑ์ Austoft ซีรีส์ถือเป็นช่วง
เวลาแห่งภาคภูมิใจของ Case IH
นับตั้งแต่การผลิตเป็นครั้งแรกในยุคต้นทศวรรษ 1940 โดยบริษัท Toft Bros
ในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบนั เครือ่ งจักร
ซีรีส์นี้ได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องจักรที่มีรูปลักษณ์ทันสมัยที่ยังคงรักษาเทคโนโลยี
อันก้าวล�้ำอันบ่งบอกถึงประสบการณ์มากกว่า 75 ปีของเครื่องจักรซีรีส์นี้ได้
บริษทั ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ หลังจากการประสบผลส�ำเร็จขัน้ เริม่ ต้นของรถตัดอ้อยทีเ่ ติบโต
ขึ้นในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของบริษัท Toft Bros ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
ในช่วงทศวรรษปี 1970 บริษทั Toft Bros เป็นหนึง่ ในผูผ้ ลิตรถตัดอ้อยรายหลัก
ของโลกและเมืองบันดาเบิรก์ รัฐควีนส์แลนด์ได้รบั การพิจารณาว่าเป็นศูนย์กลางระดับ
โลกด้านการพัฒนาและการผลิตเครือ่ งจักรประเภทนี้ แต่การเปลีย่ นแปลงของตลาด
ได้บังคับให้บริษัท Toft Bros ต้องขับเคลื่อนไปสู่การมีเจ้าของบริษัทหลายรายก่อน
ทีบ่ ริษทั จะถูกควบรวมโดยรัฐบาลออสเตรเลียในช่วงทศวรรษปี 1986 และปรับปรุง
แบรนด์ใหม่เป็นชื่อ Austoft
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ในปีค.ศ. 1996 บริษัท Case IH ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการซื้อกิจการของ
ผลิตภัณฑ์ Austoft ซีรีส์ ในปีถัดจากนั้น เครื่องจักรซีรีส์นี้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็น
อุปกรณ์ยอดนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Case IH
โรงงานผลิตอุปกรณ์ Austoft ในเมืองบันดาเบิรก์ ถูกย้ายไปยังเมืองพิราซิซาบาใน
ประเทศบราซิลเมือ่ ปี ค.ศ. 2004 เนือ่ งจากการน�ำเครือ่ งจักรมาใช้งานจากเกษตรกร
ในอุตสาหกรรมอ้อยของประเทศบราซิลจ�ำนวนมากเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว แม้กระนัน้
ก็ตาม ชือ่ ซีรสี ผ์ ลิตภัณฑ์ยงั คงไม่เปลีย่ นแปลงและอุปกรณ์ Austoft ทีเ่ รารูจ้ กั กันใน
ปัจจุบนั ยังคงได้รบั การพัฒนาอย่างจริงจังทัว่ โลกตัง้ แต่ประเทศอินเดียจนถึงประเทศ
ซูดาน ปาปัวนิวกินี และทั่วทั้งภูมิภาคอเมริกาใต้
มร.เอ็มเร่ คาลาซลี่ ผู้อ�ำนวยการธุรกิจการเกษตรของบริษัท CNH Industrial
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญีป่ นุ่ กล่าวว่า: “ความเชีย่ วชาญมากกว่า 75 ปี

Case IH Austoft A7000
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แบบเรียลไทม์ และชุดตัวแยกส่วนพืชผลแบบลอยตัวอัตโนมัติ ซึง่ คุณสมบัตทิ งั้ หมด
ได้รบั การออกแบบเพือ่ ลดความล้าในการท�ำงานและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ปี 2019 ยังเป็นปีที่ Case IH จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์รถตัดอ้อย Austoft 4000
ซีรีส์ใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องจักรซีรีส์ 4000 ใหม่ได้รับการ
ออกแบบมาส�ำหรับพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กและมีอัตราผลผลิตต�่ำ โดยมาพร้อม
เครื่องยนต์ FPT ขนาด 6.7 ลิตรและจะเพิ่มการน�ำอุปกรณ์การเก็บเกี่ยวอ้อยมาใช้
งานมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในภาคสนามของระบบเครือ่ งจักรเก็บเกีย่ วอ้อยของเรา ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ Austoft ถือ
เป็นอุปกรณ์ทเี่ ป็นสัญลักษณ์ของเราและเราภาคภูมใิ จทีม่ ผี ลิตภัณฑ์นเี้ ป็นผลิตภัณฑ์
ระดับมาตรฐานของเรา ชือ่ เสียงทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างมากของเราได้นำ� ความส�ำเร็จ
มาสูเ่ กษตรกรผูเ้ พาะปลูกอ้อยจ�ำนวนมากภายในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
“ปีทผี่ า่ นมา เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Austoft ซีรสี ร์ นุ่ ล่าสุดออกสูต่ ลาด โดยน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ Austoft 8010 ซีรสี ท์ มี่ าพร้อมกับคุณสมบัตกิ ารท�ำงานใหม่ 28 รายการ
และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบในการใช้งานจริงมามากกว่า 18,000
ชั่วโมง”
มร.เอ็มเร่ คาลาซลี่ให้ความเห็นว่า Case IH เป็นผู้บุกเบิกในการแนะน�ำระบบ
ไฮดรอลิกส�ำหรับรถเก็บเกี่ยวและด�ำเนินการลงทุนในการปรับอุปกรณ์ให้เรียบง่าย
และอัปเกรดระดับประสิทธิภาพของระบบเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง Case IH มุ่งมั่นใน
การลงทุนจ�ำนวนมากในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการข้อเสนอ
เพื่ออุตสาหกรรมอ้อยโดยสอดคล้องกับการลงทุนและการให้ค�ำมั่นสัญญาส�ำหรับ
เกษตรผู้เพาะปลูกอ้อย
“วันครบรอบนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะขอบคุณลูกค้าและตัวแทนจ�ำหน่ายของ
เราทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อุตสาหกรรมอ้อยก�ำลังเติบโต ตัวแทน
จ�ำหน่ายเหล่านีม้ สี ว่ นในการส่งมอบผลงานเพือ่ สร้างแรงจูงใจในภารกิจการปรับปรุงและ
อัปเกรดผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Austoft อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป” เขาให้ความเห็น

Case IH เป็นพันธมิตรหลักส�ำหรับโรงงานและ
ผูเ้ พาะปลูกอ้อยในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เครื่องจักรตระกูล Austoft ได้รับการยอมรับส�ำหรับการใช้งานโดยโรงงานและ
เกษตรกรผูเ้ พาะปลูกอ้อยในประเทศไทย เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย
ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศผู้ผลิตอ้อยรายหลัก 7
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซียได้รบั การจัดอันดับเป็นฐานการผลิตอ้อยสิบอันดับแรกของของโลก
รถเก็บเก็บเกีย่ ว Austoft เจเนอเรชันล่าสุดมาพร้อมคุณสมบัตเิ ด่นต่างๆ มากมาย
รวมถึงระบบควบคุมที่น�ำทางด้วยดาวเทียม ระบบกล้องส่องทางไกลของเครื่องจักร
July - September 2019

Harold Toft and the first harvester

Case IH ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในรุ่น 8000 ซีรีส์ในปี ค.ศ. 2009 และนับจาก
นัน้ มีรถเก็บเกีย่ วอ้อย Austoft ซีรสี ถ์ กู น�ำมาใช้งานในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้มากกว่า 400 ชุด และบริษัทตื่นเต้นที่จะได้เฉลิมฉลองนวัตกรรมใหม่ร่วมกับ
เกษตรกรในภูมิภาคนี้และทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

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.
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This year marks a significant milestone in the Austoft® sugarcane

Emre Karazli explained that Case IH pioneered the introduction of

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

hydraulic systems on harvesters and continue to invest in simplifying

a proud moment for Case IH.

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

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

to significant investment in product research and development related

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

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

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

made by sugarcane producers.

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

“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.

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.

Case IH is a key partner for the South East
Asian sugarcane millers and growers
The Austoft family of machines is used by the top millers and
growers of Thailand, Myanmar, Vietnam, Cambodia, Indonesia, Taiwan

The Bundaberg Austoft plant was closed in 2004 and operations

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

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

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

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

in the global top ten for sugarcane production.

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

The latest generation of Austoft harvesters offer South East Asian

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

growers access to features including satellite-guided steering, live

South America.

machine telemetry and auto floating crop dividers; all designed to

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

reduce operator fatigue and increase productivity.

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

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

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

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

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

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

tion has brought success to many sugarcane farm-

FPT engine and will increase the adoption sugarcane harvester

ers across South East Asia”.

mechanisation in South East Asia.

“Last year we launched the latest Austoft into

With over 400 Austoft sugarcane harvesters hard at work in South

the market, the Austoft 8010 Series, with 28 new

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

features and improvements that came out of more

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

than 18,000 hours of field-testing.”

over the world.

AUSTOFT Harvester’s Timeline
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เทคโนโลยีเรดาร์ระดับความถี่สูง
ก�ำลังได้รับความนิยม
High-Frequency Radar Level
Technology On the Rise

PN-VEGAPULS 64-2016 Small Antenna-300dpi
เซ็นเซอร์ระดับเรดาร์ใหม่ VEGAPULS 64 ส�ำหรับของเหลว:
เสาอากาศที่เล็กที่สุดไม่ใหญ่กว่า 1 ยูโรเหรียญดังนั้น
เครื่องมือวัดใหม่นี้จึงเป็นทางออกที่ดีส�ำหรับ
การติดตั้งในภาชนะขนาดเล็ก

การเปิดตัวของ VEGAPULS 64 เป็นจุดเริ่ม
ของยุคสมัยใหม่แห่งวงการเทคโนโลยีเรดาร์เพื่อใช้
วัดของเหลว VEGAPULS 64 เซ็นเซอร์เรดาร์วดั ระดับของเหลว
ตัวแรกของโลกที่ท�ำงานในความถี่ 80 กิกาเฮิร์ตซ์ ได้บุกเบิก
ช่วงเวลาใหม่ของเทคโนโลยีเรดาร์วัดระดับให้ก้าวไกลไปอีกขั้น
เมื่อปี 2014 มีการเปิดตัว VEGAPULS 69
เซ็นเซอร์ชนิดใหม่ส�ำหรับการตรวจวัดปริมาณของแข็ง
อย่างต่อเนือ่ งได้เป็นผลส�ำเร็จ โดยเซ็นเซอร์ตวั นีส้ ามารถ
ท�ำงานด้วยความถีใ่ นการส่งคลืน่ สูงเป็น 3 เท่ามากกว่า
คลื่นความถี่ขนาด 26 กิกาเฮิร์ตซ์ที่ใช้กันอย่างกว้าง
ขวาง “เทคโนโลยีดังกล่าวแสดงให้ตลาดเห็นว่านี่คือสิ่ง
ประดิษฐ์สำ� หรับอนาคต เพราะตัง้ แต่มกี ารเปิดตัว มีการ
ติดตั้งเซ็นเซอร์ Vegapuls 69 ไปแล้วถึงกว่าหนึ่งหมื่น
เครื่อง” คุณเยอร์เงน สโคไวซา ผู้จัดการฝ่ายการผลิต
เครื่องมือเรดาร์ที่ VEGA Grieshaber KG ได้อธิบาย
และเล่าเรือ่ งราวแห่งความส�ำเร็จของเซ็นเซอร์วดั ความถี่
สูงเครือ่ งนี้ เครือ่ งมือดังกล่าวได้พสิ จู น์คณ
ุ ค่าของตัวเอง
แล้ว โดยเฉพาะในสื่อที่มีคุณสมบัติการสะท้อนต�่ำ ใน
การผลิตเพลาที่มีความลึกถึง 120 เมตร หรือในห้อง
เก็บขีปนาวุธที่มีการติดตั้งภายในเป็นจ�ำนวนมากซึ่ง
ท�ำให้เกิดเสียงก้องเทียมที่รุนแรง
July - September 2019

VEGAPULS 64 ส�ำหรับใช้ในของเหลวจะเดิน
ตามย่างก้าวดังกล่าวและยังสร้างความก้าวหน้าครั้ง
ส�ำคัญของเทคโนโลยีการตรวจวัดระยะที่มีพลวัตสูง
และมีจุดศูนย์รวมที่เหนือกว่า “สื่อที่มีคุณสมบัติการ
สะท้อนต�ำ่ เช่น มีคา่ คงทีข่ องฉนวนไฟฟ้าน้อย สามารถ
ตรวจวัดได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกว่าการใช้เครื่องเรดาร์
เซ็นเซอร์ตัวก่อนๆ”
คุณเยอร์เงน สโคไวซาแถลง ด้วยการรวมศูนย์ทดี่ ี
ขึน้ อย่างมาก ท�ำให้ลำ� แสงเคลือ่ นทีผ่ า่ นเข้าใกล้ตวั ติดตัง้
ตัวถังภายในหรือถังสะสมได้งา่ ยขึน้ สัญญาณรบกวนซึง่
ในอดีตจะต้องถูกความกดสัญญาณเทียมกรองออก ใน
ขณะนีแ้ ทบจะไม่พบเจอในกระบวนการตรวจวัดเลย
“นอกจากนัน้ ยังเป็นไปได้วา่ จะมีการใช้เสาสัญญาณ
ที่เล็กลง ปัจจุบันนี้ เรามีกระบวนการปรับเสาสัญญาณ
ทีม่ เี ส้นผ่าศูนย์กลางเพียงสามในสีเ่ ท่านัน้ ซึง่ มีขนาดเล็ก
เท่ากับเหรียญหนึง่ ยูโร” เทคโนโลยีลำ�้ สมัยนีย้ งั ท�ำให้เกิด

การวัดระดับที่ใกล้ถึงก้นตัวถังบรรจุได้มากขึ้นอีกด้วย
นี่คือการเปิดมุมมองใหม่ของการวัดระดับบรรจุภัณฑ์
ขนาดเล็กทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพ เช่นเดียวกับการวัดปริมาณของเชือ้ เพลิงคงเหลือ
ในก้นถังบรรจุเชือ้ เพลิงอีกด้วย ความแม่นย�ำของการวัด
นี้คือประมาณไม่เกินสองมิลลิเมตรแม้อยู่ในระยะห่าง
ถึง 30 เมตรก็ตาม
ความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเครื่องเซ็นเซอร์เรดาร์
ส�ำหรับตรวจวัดปริมาณของแข็ง VEGAPULS 69 และ
การเปิดตัวของ VEGAPULS 64 ส�ำหรับวัดของเหลวก�ำลัง
ก�ำหนดวาระแห่งการพัฒนาทางเทคโนโลยีเกีย่ วกับเรดาร์
วัดระดับ “ปัจจุบัน ไม่มีอะไรจะแซงหน้าประสิทธิภาพ
การท�ำงานของเรดาร์ตรวจวัดที่ใช้ความถี่ 80 กิกา
เฮิรต์ ซ์ได้อกี แล้ว” คุณสโคไวซากล่าวอย่างมาดมัน่
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vega.com/radar
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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.

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

shafts up to 120 m deep, or in silos with

1-euro coin. ”The new technology also

for the continuous measurement of bulk

numerous

allows precise measurement of the level

solids, VEGAPULS 69, was introduced with

generate strong false echoes.

Eighteen months ago a new sensor

internal

installations

that

very close to the tank bottom. This opens

great success. This sensor also operates

VEGAPULS 64 for liquid applications

up new perspectives in determining the

with a transmission frequency 3 times

will follow this leap, also setting a

level in small containers used in the

higher than the widely used 26 GHz

milestone in measurement technology

pharmaceutical and biotech industries,

frequency. “The market has shown that

with its high dynamics and superior

as well as determining the amount of

this technology is the thing of the future

focusing. “Media with poor reflective

fuel left at the bottom of large fuel tanks.

– since the market launch, over 10,000

properties, i.e. low dielectric constant,

Measurement accuracy is +/-2 mm, even

VEGAPULS 69 level sensors have already

can now be measured significantly better

with a working range up to 30 m.

been installed,” says Jürgen Skowaisa,

than

sensors,”

The great success of bulk solids radar

product manager of radar instrumentation

continues Skowaisa. Thanks to the vastly

sensor VEGAPULS 69 and the current

at VEGA Grieshaber KG, describing the

better focusing, the beam simply passes

market launch of VEGAPULS 64 for liquids

with

previous

radar

success story of these increased frequency

are setting the agenda for the future

sensors. These instruments have proven

technological development of radar

their worth, especially on media with

level measurement. “Today, there is

poor reflective properties, in production

no way to surpass the performance
of radar measurement based
on an operating frequency
of 80 GHz,” says Skowaisa
with conviction.

PN-VEGAPULS 69-2016
Small Antenna-300dpi
Radar level sensor VEGAPULS
69 for bulk solids: Reliable level
measurement for an extremely wide
application spectrum.
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Application: Flour milling
Blending silo level measurement

Reliable
Reliable readings in spite of intense
dust generation

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-

Cost-effective

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

One instrument for all flour silos

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

Convenient
Easy cleaning without dismantling

teristics of the product. VEGAPULS 69 delivers reliable readings in all types of
flour with its high dynamics and precision focusing.

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

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

(Head office)

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)

9 G Tower Grand Rama 9,
24th Floor, #GN03 North Wing,
Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310

Tel : +66-0-2700-9240
Fax : +66-0-2700-9241
E-mail : info.th@vega.com
Web : www.vega.com
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พร้อมที่จะเปลี่ยนสู่ระบบอัตโนมัติแล้วหรือยัง
ARE YOU READY FOR AUTOMATION?

บ

ริษทั หลายแห่งตัดสินใจเปลีย่ นจากการใช้แรงงานคนมาเป็นการใช้เครือ่ งบรรจุอตั โนมัติ แม้วา่ เมือ่
ค�ำนวณ ROI ดูแล้ว จะตัดสินใจได้ง่ายก็จริง แต่ต้องค�ำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่างๆ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับประโยชน์สูงสุด

การติดตัง้ เครือ่ งจักรระบบอัตโนมัติ ควรพิจารณาถึง
การสรรหาพนักงานทีม่ ปี ระสบการณ์ในการใช้งานและ
ดูแลเครื่องจักรอัตโนมัติมาก่อน การจัดการฝึกอบรม
ให้กับพนักงานที่มีอยู่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และ
ปรับตัวในระยะเวลาหนึง่ โดยเฉพาะในเรือ่ งของการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรที่พวกเขาไม่เคยใช้งาน
ไม่ควรประเมินความรูท้ ตี่ อ้ งใช้ในการใช้งานเครือ่ งจักร
อัตโนมัตติ ำ�่ เกินไป แน่นอนว่าเครือ่ งจักรอัตโนมัตสิ ามารถ
ท�ำงานได้ดว้ ยตัวเอง แต่กย็ งั ต้องอาศัยการควบคุมดูแล
โดยผูใ้ ช้งาน การฝึกอบรมจึงยิง่ ส�ำคัญมากกว่าทีเ่ คย
ในการบรรจุด้วยแรงงานคน พนักงานจะเป็นก�ำลัง
หลักในส่วนของสายการผลิต แต่เมื่อเริ่มการผลิตแบบ
อัตโนมัตแิ ล้ว ผูค้ วบคุมเครือ่ งจะอยูป่ ระจ�ำทีเ่ พือ่ ดูความ
เรียบร้อยของการท�ำงานของเครือ่ งจักร แทนทีจ่ ะเข้าไป
จัดการงานในส่วนนั้นด้วยตนเอง จึงเป็นความท้าทาย
ใหม่ส�ำหรับพนักงานที่ต้องสั่งสมประสบการณ์เพื่อให้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
การใช้ระบบอัตโนมัติในสายการบรรจุอาจต้องพบ
กับสถานการณ์ที่ยุ่งยากบ้าง และต้องมีการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง บริษัทที่จัดหาเครื่องจักรให้จึงควรมี
ความเชี่ยวชาญที่จะช่วยสนับสนุนให้การปรับเปลี่ยนนี้
เป็นไปอย่างสัมฤทธิผล จึงควรเลือกซัพพลายเออร์ที่มี
ประสบการณ์และวางใจได้
ควรมีการวางแผนการฝึกอบรมล่วงหน้าให้สอดคล้อง
กับสิง่ ทีพ่ นักงานจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ เพือ่ ให้ทราบถึงระยะ
เวลาทีต่ อ้ งใช้ในการฝึกอบรมก่อนทีไ่ ลน์การผลิตจะเดิน
เครื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ

จะต้องพิจารณาถึงขั้นตอนอื่น ๆ ในไลน์การผลิต
ด้วยเช่นกัน หากส่วนงานอืน่ ๆ ไม่สามารถรักษาจังหวะ
ของการผลิตได้ เพราะเครือ่ งจักรอัตโนมัตนิ มี้ คี วามเร็ว
มากเกินไปส�ำหรับส่วนอื่นๆ ความพยายามทั้งหมดใน
การเพิ่มก�ำลังการผลิตก็จะสูญเปล่า
การใช้งานระบบอัตโนมัตนิ นั้ จะต้องจัดองค์ประกอบ
ต่างๆ ในสายการผลิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมากทีส่ ดุ
ตัวอย่างเช่น ความชืน้ ในโรงงาน ความหนาแน่นและระดับ
ของความละเอียดของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เครือ่ งจักรจึง
จะสามารถท�ำงานได้อย่างคุ้มค่า
ทราบถึงก�ำลังการผลิตในปัจจุบันและก�ำหนดเป้า
หมายในการผลิต การทราบถึงเป้าหมายจะช่วยใน
การตัดสินใจเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในส่วนงานต่างๆ
อย่างเหมาะสม

M

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.

any manufacturing companies have

Automating your packaging line may expose

decided to switch from manual to

you to challenging situations and require long

automated packaging machinery. While the ROI

training sessions. Your equipment supplier

of automation is undeniable and this decision

should be able to help you successfully navigate

may seem quite simple, you need to be aware

this transition. Search for the trustworthy supplier

of the following considerations, to make sure

that will help you optimize your automated line.

this transition goes smoothly and that you get
the most out of it.

Develop a training plan that accommodates
your employees’ learning curve. This plan will

As part of installing automated equipment,

give you an idea of the length of time needed

consider hiring new employees experienced in

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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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

Robotic Palletizing

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.

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.

AD : PREMIER TECH
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.

SPARE PARTS
Contact our experienced
parts specialists to get
the right parts for your
equipment, delivered
quickly from our 8 parts
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.

FIELD SERVICES
190 ﬁeld services technicians
worldwide. Available to travel
to our customers, the ﬁeld
service team offers services
customized to clients’
speciﬁc needs.

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.

PREVENTIVE MAINTENANCE

Schedule your preferred
technician far in advance.
Periodic maintenance
performed by qualiﬁed
personnel will ensure long
equipment life, safe operation
and optimal performance.

TRAINING
Help your operators achieve
optimal machine efﬁciencies.
Training programs cover areas
such as operations,
adjustments, maintenance,
safet
safety, hardware, control
system, troubleshooting, etc.

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

July - September 2019
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ทำไมตองเลือกฉนวน
ROCKWOOL

ผลิตภัณฑฉนวน ROCKWOOL ไดรับการพิสูจนการบร�การยาวนาน
กวา 80 ป ในการปองกันและมั่นใจประสิทธ�ภาพตลอดอายุการใชงานของการติดตั้ง
ความยัง่ ยืน: มาตรฐานการประเมินแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑของ ROCKWOOL
เปนหนึ่งในผลิตภัณฑที่ยั่งยืนที่สุดในโลก นำไปสูการผสมผสานที่ยอดเยี่ยม
ของการรักษาสิง่ แวดลอม ลดการใชพลังงาน เปนฉนวนกันเสียง และปองกัน
จากเพลิงไหม
การปลอยกาซคารบอนในเช�งบวก: ฉนวนกันความรอนยิง่ ใชงานมากเทาไหร
ยิ่งลดการปลอยมลพิษ ตลอดอายุการใชงานฉนวน ROCKWOOL ชวยลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด CO2 ไดมากกวา 20,000 เทา เมือ่ เทียบ
กับปร�มาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในกระบวนการผลิต
อายุการใชงานยาวนาน: ฉนวน ROCKWOOL ผลิตจากการหลอมหินภูเขา
ไฟและนำไปปน เปนเสนใย และข�น้ รูปเปนแบบแผน แบบทอหร�อ มวนทีม่ ขี ดลวด
เย็บ คุณสมบัตกิ ารนำความรอนข�น้ อยูก บั อากาศทีอ่ ยูภ ายในเสนใยทีป่ ระสาน
กัน การใชวัสดุธรรมชาติ และสารอนินทร�ย และกระบวนการผลิตที่เปน
เอกลักษณ จ�งมัน่ ใจในอายุการใชงานยาวนานฉนวน ROCKWOOL สรรสราง
การปองกัน และมั่นใจในประสิทธ�ภาพตลอดอายุการใชงาน

ไมทำลายชัน้ บรรยากาศ และไมทำใหเกิดภาวะโลกรอน: ฉนวนใยหิน
ROCKWOOL มีกระบวนการผลิตทีท่ นั สมัย ไมมีสว นประกอบของกาซ
อันตรายเชน CFCs, HCFCs, HFCs ซ�ง่ ปนสารข�น้ รูปทีท่ ำใหการทำลาย
ชั้นโอโซน หร�อทำใหเกิดสภาวะโลกรอน ซ�่งฉนวน ROCKWOOL ใช
เพียงแคอากาศเทานั้น
มีประสิทธ�ภาพ: พวกเราติดตั้งฉนวน ROCKWOOL ในอาคารและ
อุตสาหกรรมทัว่ โลก สามารถลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ไดถึง 4,000 ลานตันตลอดอายุการใชงาน การลงทุนติดตั้งฉนวน
หุมทอรอนสามารถลดคืนกำไรไดถึง 100%

ความปลอดภัย: ฉนวน ROCKWOOL เปนหนึ่งในวัสดุที่ปลอดภัยในกรณี
เกิดเพลิงไหม ฉนวน ROCKWOOL ไมเผาไหม และไมกอ ใหเกิดควันพิษ ฉนวน
ROCKWOOL ปลอดภัยสำหรับการใชงานภายในบาน และอาคารเนื่องจาก
ไมมสี ารกอมะเร็ง ซ�ง่ ไดรบั การรับรองตามขอกำหนด และการทดสอบความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ
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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.

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%.

*Note: EUCEB only applicable for products
produced in Malaysian factories

July - September 2019

บร�ษทั ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด

ROCKWOOL (Thailand) Limited

ตึกบีกร�ม ชัน้ 11
88 ถนนกรุงเทพกร�ฑา
หัวหมาก บางกะป
กรุงเทพมหานคร 10240

B.Grimm Building 11th Floor,

T (+66) 2 731 7511-4

T (+66) 2 731 7511-4

F (+66) 2 731 7510

F (+66) 2 731 7510

88 Krungthepkreetha Rd.,
Huamark Bangkapi,
Bangkok 10240
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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.
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เริ่มต้นด�ำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อเสถียรภาพ
ที่ยั่งยืนของเครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้าสถิต (ESP)
Sustaining Reliability of Electrostatic Precipitator
(ESP) Starts with Proper Actions

ห

ลายทศวรรษที่ผ่านมา เครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้าสถิต หรือ Electrostatic
Precipitator (ESP) ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าเป็นอุปกรณ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเชื่อถือได้มากที่สุดในการควบคุมและลดปริมาณฝุ่นละอองที่
ถูกปล่อยออกมาจากปล่องควันในโรงงานอุตสาหกรรมหนักต่างๆ เช่น โรงงาน
ปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้า
ชีวมวล ฯลฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับความตระหนักถึงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศทีเ่ ข้มงวดขึน้ โรงงานต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้นจึงต้องพยายามอย่างมากเพื่อหาแนวทางแก้ไขและรับมือกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากเครื่อง ESP ที่เก่าจากการใช้งานมาหลายสิปปีในแต่ละวัน
ทัง้ นี้ ปัญหาจากเครือ่ ง ESP สามารถก่อให้เกิดความกดดันและความวุน่ วายใจ
อย่างมากต่อบุคลากรในโรงงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ทีมเดินเครื่อง ทีมซ่อมบ�ำรุง
และดูแลรักษา ไปจนถึงระดับผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ เมื่อใดที่เครื่อง ESP
ประสบปัญหาการท�ำงานที่ผิดปกติ การหยุดเครื่องโดยฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่
ต้องท�ำ ส่งผลให้ต้องหยุดการผลิต และแน่นอนท�ำให้สูญเสียรายได้ไปด้วย

จากปล่องควันค่อนข้างมาก เราได้รบั การติดต่ออย่างเร่งด่วนเพือ่ ให้ชว่ ยแก้ไขปัญหา
ร้ายแรงนี้ และภายใน 3 วัน หนึง่ ในวิศวกรทีม่ ปี ระสบการณ์มากของเราได้เดินทางไป
ถึงทีห่ มายเพือ่ ให้ความช่วยเหลือ ด�ำเนินมาตรการเพือ่ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่ กิด
ขึ้น และช่วยโรงงานจัดท�ำแผนรับมือฉุกเฉินและวิธีป้องกันเพื่อน�ำไปใช้ต่อไป

เครื่อง ESP ต้องการอะไรกันแน่?
เครือ่ ง ESP เป็นเสมือนเครือ่ งกรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการก�ำจัดฝุน่ ละออง
และอนุภาคขนาดเล็กที่อยู่ในกระแสก๊าซไอเสียจากสายการผลิตของโรงงานโดยใช้
หลักการของแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิต ก่อนที่ก๊าซ (อากาศ) สะอาดจะถูกปล่อยออก
จากปล่องควันสู่สภาพแวดล้อม
เพือ่ ให้ได้ผลการท�ำงานตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น เครือ่ ง ESP จ�ำเป็นต้องมีอปุ กรณ์
หรือชิน้ ส่วนทัง้ ทางกลและทางไฟฟ้าอย่างครบถ้วน ชิน้ ส่วนทางกลหลักๆ ได้แก่ แผ่น
อิเล็กโตรท (Collecting Plate - CP) ลวดอิเล็กโตรท (Discharge Electrode - DE)
และระบบค้อนเคาะ ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักๆ ได้แก่ เครื่องจ่ายไฟหรือหม้อแปลง
คอนโทรลเลอร์ และระบบการติดตามผลแบบบูรณาการ (Integrated System)
เมื่อเครื่อง ESP ผ่านการท�ำงานมานานหลายปี ชิ้นส่วนภายในจะเริ่มเก่า
สึกกร่อน และเสื่อมสภาพ ท�ำให้ต้องเร่งด�ำเนินการในส่วนที่จ�ำเป็นตามมาเช่น
การตรวจสอบสภาพเเละหาสาเหตุ การเปลี่ยนชิ้นส่วน การซ่อมบ�ำรุง การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การดัดแปลงแก้ไขและยกระดับ และอื่นๆ

จัดการกับปัญหาต่างๆ ของเครื่อง ESP ของคุณอย่างเชี่ยวชาญและเป็น
มืออาชีพ
มีปจั จัยและสาเหตุหลายอย่างทีม่ สี ว่ นท�ำให้เกิดปัญหากับเครือ่ ง ESP เมือ่ เกิด
ปัญหาขึน้ ต้องท�ำการตรวจสอบสภาพเเละค้นหาสาเหตุทแี่ ท้จริงเพือ่ ท�ำการแก้ไข อย่างไร
ก็ดี บ่อยครัง้ ทีส่ าเหตุแท้จริงของปัญหาเครือ่ ง ESP มักจะซับซ้อนมากกว่าทีค่ ดิ
ด้วยความที่ไม่รู้และไม่มีประสบการณ์ แม้การเปลี่ยนชิ้นส่วนง่ายๆ ถ้าปฏิบัติ
ผิดก็อาจท�ำให้ปัญหารุนเรงขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงต่อเครื่อง ESP มากขึ้น ส่งผล
ให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในจ�ำนวนมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น เพียงเพราะไม่พบสาเหตุ
ที่แท้จริงของปัญหาดังกล่าว
ในครั้งนี้ ไท แอนด์ ชยุน ขอแบ่งปันเรื่องราวสองเรื่องจากลูกค้าที่เรามีโอกาส
ได้ให้บริการและช่วยแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้เชิงลึกและประสบการณ์มากมาย
เกี่ยวกับเครื่อง ESP ในหลากหลายประเภท ขนาด และรูปแบบหรือ OEM ลูกค้า
ทั้งสองรายนี้เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงทั้งคู่

รูปที่ 1. วิศวกรก�ำลังหาสาเหตุของปัญหาที่คอนโทรลเลอร์

โรงที่สอง: เครื่อง Power Boiler ESP / 30.0 MW / OEM จากประเทศ
อินเดีย / เริ่มเดินเครื่องตั้งแต่กันยายน 2012
หลังติดตั้งเครื่อง ESP ในปี 2012 ทางโรงงานไม่มีการปฏิบัติดูแลเครื่อง ESP
เลย เช่น การตรวจสอบสภาพ การซ่อมบ�ำรุง หรือการเปลีย่ นชิน้ ส่วน เหตุผลคือทาง
โรงงานไม่ทราบด้วยซ�ำ้ ว่าต้องท�ำอะไรและอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ยังมีปญ
ั หาเรือ่ งถัง
เก็บฝุ่นที่มักจะเต็มและอุดตัน ซึ่งอาจท�ำให้เครื่อง ESP ลัดวงจร
บริษทั ไท แอนด์ ชยุน เริม่ ต้นด้วยการให้บริการตรวจสอบสภาพเพือ่ หาสาเหตุ
ที่แท้จริงและให้ค�ำแนะน�ำการแก้ปัญหาที่เหมาะสม หลังจากนั้นได้เริ่มด�ำเนินโครง
การเเบบพร้อมสรรพที่ส�ำคัญ และมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น งานซ่อมประจ�ำปี การซ่อม
บ�ำรุงและท�ำความสะอาดเครื่อง ESP การเปลี่ยนแผ่นและลวดอิเล็กโตรท การติด
ตั้งคอนโทรลเลอร์ของระบบค้อนเคาะ รวมถึงการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ หลังงาน
เสร็จทุกโครงการเราได้ส่งรายงานที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพื่อเป็นการบันทึกและ
ให้โรงงานมีเอกสารอ้างอิงได้ในอนาคต
ยกตัวอย่างการเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่อง ESP โรงงานนี้ประสบปัญหาเรื่อง
ประสิทธิภาพการดักจับฝุน่ ของเครือ่ ง ESP แย่ลง ท�ำให้ปริมาณฝุน่ ละอองทีถ่ กู ปล่อย
ออกมาจากปล่องควันมากขึ้น หลังจากการเปลี่ยนแผ่นและลวดอิเล็กโตรท ภายใต้
การควบคุมดูแลที่ถูกต้องแล้ว เครื่อง ESP สามารถกลับมาเพิ่มกระแสทุติยภูมิขึ้น

โรงแรก: เครื่อง Power Boiler ESP / 9.9 MW / OEM หรือออกแบบ
โดย ไท แอนด์ ชยุน / สร้างขึน้ ในปี 2012
ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา เราให้บริการเกีย่ วกับเครือ่ ง ESP เป็นจ�ำนวนมากส�ำหรับ
โรงงานนี้ เช่น การตรวจสอบสภาพทางกลและไฟฟ้าเเละหาสาเหตุ การเปลี่ยนชิ้น
ส่วนทางกล และการดัดแปลงแก้ไขคอนโทรลเลอร์ เพื่อรักษาสภาพการท�ำงานที่
มั่นคงของเครื่อง ESP เเละลดปริมาณฝุ่นละอองให้น้อยลง
ยกตัวอย่างการหาสาเหตุของปัญหาเครื่อง ESP โรงงานนี้มีปัญหาเกี่ยวกับ
คอนโทรลเลอร์ซงึ่ ท�ำให้เครือ่ ง ESP เกิดการลัดวงจรและส่งผลให้ควันด�ำถูกปล่อยออก
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ถึงจุดสูงสุดได้ หรืออีกความหมายหนึ่งคือสนามไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นท�ำให้ประสิทธิภาพ
การดักจับฝุ่นของเครื่อง ESP ดีขึ้น
บทสรุป เครื่อง ESP จะท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ไม่
เพียงแต่การเปลีย่ นชิน้ ส่วนใหม่เท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงวิธกี ารติดตัง้ ทีเ่ หมาะสมและ
ถูกต้อง การตรวจสอบสภาพเเละหาสาเหตุ ซึ่งการปฎิบัติดังกล่าวถือเป็นสิ่งส�ำคัญ
ในการคงความเสถียรและมั่นคงในการท�ำงานของเครื่อง ESP และหลีกเลี่ยงค่าใช้
จ่ายและเวลาที่อาจสูญเสียไปโดยไม่จ�ำเป็น
เราเข้าใจและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี
ไท แอนด์ ชยุน เชีย่ วชาญในการแก้ปญ
ั หาเครือ่ ง Electrostatic Precipitator (ESP)
ทัว่ ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ลดปริมาณฝุน่ ละออง
และรักษาเสถียรภาพการผลิตที่มีประสิทธิภาพของโรงงานต่อไป

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

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

F

After their ESP was installed in 2012, they had never done any
necessary inspection, maintenance, or replacement ever since. In fact,

or decades, Electrostatic Precipitator (ESP) has been proved

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

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

might lead to ESP trip.

controlling and reducing particulate emission from the stack in various

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

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

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

biomass plant, etc.

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

In order to meet the global environmental protection awareness

annual repair, maintenance and cleaning, collecting plate and discharge

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

electrode replacement, rapping system controller installation, including

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

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

arising issues from their aging ESPs on a daily basis.

report was submitted for record and future reference.

In fact, ESP problems can cause tremendous pressure and frustration

Take parts replacement as an example; the plant experienced

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

worsened dust collection performance of their ESP and thus resulted in

and maintenance team to managerial and chief executive officer. When

higher emission level. After replacing the collecting plates and discharge

ESP is malfunctioned, emergent shutdown is necessary resulting in

electrodes under proper supervision, their ESP could reach maximum

production halt, and of course, loss of revenue.

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

What does your ESP need?

dust collection efficiency.

Figure1. V-I curve during no-load test

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.

Tackle your various ESP problems with expertise and
professionalism.
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.

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,

With inexperienced eye and ignorance, simple wrong actions of

inspection and troubleshooting are critical actions in order to maintain

part replacement may worsen the problems and cause even higher risk

the operation reliability and prevent unnecessary cost and time

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

consumption.

be just because real root cause is not found.

We understand and are ready to be of

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

assistance. With over 20 years of experience, Tai

opportunities to provide our services and indeed help to solve their

& Chyun specializes in Electrostatic Precipitator

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

(ESP) solutions across Southeast Asian countries

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

aiming to improve emission and stabilize plant

biomass plants.

production efficiency.
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Tsubakimoto เปิดตัวโซ่ซี่รีย์ G8
Special Insight

ตอบโจทย์การเพิ่มก�ำลังการผลิต

Tsubaki Heavy Duty Drive Chain
NEW G8 Series release

โซ่ RS-HT

โซ่ลกู กลิง้ RS ซีรยี่ ์ G8

ใ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่ม Maximum Allowable Load ขึ้น 20%

2. For larger sprocket size, to maintain same rotational speed requires
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.
Maximum Kilowatt Ratings Table
RS 160-1
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โซ่ Super-H

เพิ่ม Maximum Allowable Load ขึ้น 5-10%

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

br
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นโลกยุคปัจจุบันการผลิตสินค้าต้องรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทนั ท่วงที ในบางครัง้ โรงงานจึงต้องเพิม่ ก�ำลังการผลิตเพือ่
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานสินค้าอย่างรวดเร็ว ในส่วนของโรงน�้ำตาลนั้น
การเพิม่ ก�ำลังการผลิตเข้าไปโดยการขยายขนาดเครือ่ งจักร หรือปริมาณการผลิต/
ชั่วโมง ส่งผลให้ชุดขับและชุดล�ำเลียงอ้อยต้องท�ำงานหนักขึ้น ในบางครั้งเราจะ
พบว่าอายุการใช้งานชุดโซ่ขบั นัน้ ลดลง หรือไม่สามารถใช้งานชุดขับขนาดเดิมได้
โรงงานจึงจ�ำเป็นต้องปรับขนาดของชุดขับให้ใหญ่ขนึ้ ท�ำให้มปี ญ
ั หาตามมาดังนี้
1. ลูกค้าต้องเปลีย่ นชุดเฟืองใหม่ เนือ่ งจากเฟืองชุดขับมีขนาดใหญ่ การเปลีย่ น
แต่ละครัง้ จึงท�ำได้อย่างล�ำบากในพืน้ ทีท่ จี่ ำ� กัด อีกทัง้ ขนาดโซ่และเฟืองทีใ่ หญ่ขนึ้ ท�ำให้
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามด้วย
2. เฟืองที่ขนาดใหญ่ขึ้นหากเราต้องการรักษารอบการหมุนไว้เท่าเดิม ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองจะโตขึน้ ในบางครัง้ พืน้ ทีข่ องส่วนชุดขับเดิมอาจมีไม่เพียงพอ
หรืออาจจะต้องขยับปรับเปลี่ยนที่โครงสร้างเครื่องจักรซึ่งท�ำได้ยาก
3. โซ่ทขี่ นาดใหญ่ขนึ้ ท�ำให้การถอดประกอบ และการติดตัง้ ท�ำได้ลำ� บากขึน้
4. ราคาต้นทุนรวมของชุดขับจะเพิ่มขึ้นมากจากปัญหา 3 ข้อข้างต้น
จากปัญหาข้างต้น Tsubakimoto มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ เป็นทางเลือกให้ลกู ค้าคือ
โซ่ Heavy duty ซึง่ สามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการรับแรงตึง แต่ไม่จำ� เป็นต้อง
ขยับขนาดโซ่หรือเฟืองขับ
จากบทความเดิมโซ่ Heavy duty ของ Tsubakimoto จะพัฒนาความสามารถ
ในการรับ Maximum allowable load และ Minimum Tensile strength จากโซ่รนุ่
ธรรมดาของ Tsubakimoto โดยมีให้เลือกด้วยกัน 4 รุน่ ตามรูปด้านบน
ทัง้ นีท้ าง Tsubakimoto จะมีวธิ ใี นการเลือกขนาดโซ่อย่างง่ายโดยการเทียบ kW
rating table (เป็นข้อมูลจ�ำเพาะของ Tsubakimoto) ในทีน่ ขี้ อยกตัวอย่างการแก้ปญ
ั หา
ข้างต้นโดยใช้โซ่ Heavy duty ดังนี้
ในกรณีลกู ค้าใช้โซ่ RS160-1 เฟืองเล็กขนาด 15ฟัน และรอบการหมุน 50
RPM และเฟืองใหญ่ขนาด 30ฟัน Motorเดิมขนาด 25kW ในกรณีทที่ างโรงงาน
ต้องการขยับขนาด Motor อีก 40% = 35kW จะเห็นได้วา่ โซ่ขนาดเดิมไม่สามารถ
รับแรง Motor ได้แล้ว
ในกรณีทตี่ อ้ งการขยับโซ่เป็น RS180-1 ทางโรงงานต้องเปลีย่ นเฟืองโดย น�ำ้ หนัก
เฟืองเพิม่ ขึน้ ประมาณ 50% น�ำ้ หนักโซ่เพิม่ ขึน้ 33% และ รับโหลด Motor ได้ที่
36.5kW (ข้อมูลจาก catalogue Tsubakimoto) ในขณะทีโ่ ซ่ RS160-SUP-1 สามารถ
ใช้เฟืองเดิม น�ำ้ หนักโซ่เพิม่ ขึน้ เพียง 7% และรับโหลด Motor ได้ที่ 39.2 kW (ข้อมูล
จาก catalogue Tsubakimoto)
โซ่ Heavy duty จึงเป็นอีกทางเลือกทีน่ า่ สนใจส�ำหรับโรงงานทีต่ อ้ งการเพิม่ ความ
สามารถในการผลิตและเพิม่ การลงทุนน้อยทีส่ ดุ .

โซ่ Super Chain

อายุการใช้งานยาวนานเป็น 2 เท่า

อายุการใช้งานยาวนานยาวขึ้น 20%
(เทียบเท่าซีรี่ย์ G7)
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response to customers’ need. Sometimes factories have to
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increase production capacity in order to immediately response to usage
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demand. For Sugar factories, increasing production capacity by enlarging
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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;
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.
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If you have any question, please contact
Tsubakimoto via e-mail: info@tsubakimoto.co.th
Tel: 02-262-0667-9
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เทคโนโลยีล่าสุดแห่งการบรรจุน�้ำตาลลงถุง
The high-performance way of bagging sugar

ร

ะบบ Statec Binder ทีท่ รงประสิทธิภาพในการบรรจุถงุ และล�ำเลียงสินค้า
แบบอัตโนมัติ สามารถจัดการกับน�้ำตาลเป็นตันๆ ได้ในแต่ละวัน

จากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย สู่มาเลเซียและไทย ไปยังจีนและข้ามทวีปไป
อเมริกาและยุโรป มีการใช้เครือ่ งบรรจุอตั โนมัตขิ อง Statec Binder อย่างกว้างขวาง
ในกลุ่มผู้ผลิตน�้ำตาลรายใหญ่และรายย่อย ไม่ว่าจะใช้ระบบอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม
ลูกค้าของเราจะค้นพบเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
เป็นเวลากว่า 25 ปีมาแล้วที่อุตสาหกรรมน�้ำตาลได้ใช้เครื่องบรรจุลงถุงของ
Statec Binder จากประเทศออสเตรีย ด้วยประสบการณ์นานนับปีท�ำให้ Statec
Binder เป็นเครื่องบรรจุที่มีการพูดถึงอย่างมากที่สุดเกี่ยวกับการบรรจุน�้ำตาลลงถุง
และล�ำเลียงสินค้า โดยมีการติดตั้งระบบดังกล่าวเกือบครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนโรงงาน
น�้ำตาลในทวีปเอเชีย ทั้งยังมีความต้องการเครื่องรุ่น Principac ซึ่งเป็นเครื่องบรรจุ
อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพการท�ำงานสูงอีกด้วย
เครื่องรุ่น Principac เป็นเครื่องบรรจุอัตโนมัติแบบเปิดปากถุงที่ท�ำงานได้
เร็วที่สุดในโลก ดังนั้น เครื่องนี้จึงเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมน�้ำตาลอย่างมาก
เพราะมีความแม่นย�ำ ไม่ว่าจะเป็นถุงแบบ pillow หรือแบบ gusset ขนาดบรรจุ
ตัง้ แต่ 10 จนถึง 50 กก. Principac ได้รบั การออกแบบมาให้ใช้งานหลากหลาย ด้วย
ตัวเลือกการท�ำงานที่ล�้ำสมัย เครื่องบรรจุดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
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Josef Lorger Managing Director

เนื่องจากน�้ำตาลมีคุณสมบัติกัดกร่อนและท�ำให้เครื่องเกิดสนิมได้ง่าย ตาม
มาตรฐานทุกๆ ชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่ต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์น�้ำตาลจะท�ำจาก
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม และเนือ่ งจากอาจเกิดความเสีย่ งทีจ่ ะมีฝนุ่ ฟุง้ ในช่วงการบรรจุ
น�้ำตาล ทุกๆ ระบบของอุตสาหกรรมน�้ำตาลจึงได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน
ของ ATEX เครื่องชั่งน�้ำหนักของ Statec Binder จะชั่งน�้ำหนักแม่นย�ำก่อนปล่อย
น�้ำตาลลงถุงและระบบการปิดถุงแบบล่าสุดสามารถรับประกันความสะอาดและ
ปลอดภัยได้อย่างดี
ระบบบรรจุและระบบจัดเรียงถุงของ Statec Binder จะช่วยให้งานด้านบรรจุ
ภัณฑ์เสร็จสิ้นลงได้ง่ายดาย เครื่องจัดเรียงถุงที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าง Principal
หรือ Principal-R ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่จะน�ำมาใช้ในไลน์บรรจุด้วย ระบบทั้งสองนี้จะ
ช่วยให้ไลน์บรรจุอัตโนมัติมีความสมบูรณ์
คุณโยเซฟ ลอร์เกอร์ กรรมการผูจ้ ดั การของ STATEC BINDER GmbH พูดถึง
การเติบโตของบริษทั สัญชาติออสเตรียว่า ธุรกิจของบริษทั เริม่ แรกคือการผลิตเครือ่ ง
ที่ใช้ในการบรรจุปุ๋ย บรรจุเกลือ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทางบริษัทจึงกลายเป็นผู้

www.sugar-asia.com
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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

เชีย่ วชาญด้านการบรรจุและการล�ำเลียงสินค้า เนือ่ งจากมีอตุ สาหกรรมประเภทต่างๆ
สอบถามอย่างมากมายจึงท�ำให้บริษัทเริ่มผลิตเครื่องบรรจุในหลายๆ ชนิดน�้ำตาล
ในช่วงทศวรรษที่ 90 “ณ วันนี้ ภาคอุตสาหกรรมอาหารและโดยเฉพาะน�้ำตาลจึง
มีความส�ำคัญยิ่งส�ำหรับบริษัทของเรา ด้วยความก้าวหน้าสู่ระบบการบรรจุและการ
ล�ำเลียงสินค้าอัตโนมัติเต็มรูปแบบในทวีปเอเชีย จึงเป็นความรับผิดชอบของเราใน
การท�ำให้ลูกค้าสามารถบรรจุหีบห่ออัตโนมัติอย่างง่ายดายและให้การสนับสนุนที่ดี
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” คุณโยเซฟกล่าวย�้ำ
มีการติดตัง้ เครือ่ งบรรจุสนิ ค้าลงถุงและระบบการจัดเรียงถุงแบบอัตโนมัตจิ ำ� นวน
160 เครื่องส�ำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยแล้วใน 5 ทวีป เนื่องจากมีการผลิตที่แข็ง
แรงและทนทาน รวมทัง้ ระยะเวลาการใช้งานทีย่ าวนานและความน่าเชือ่ ถือสูง Statec
Binder จึงเป็นเครื่องบรรจุหีบห่อและล�ำเลียงสินค้าที่ได้รับความต้องการมากมาย
นอกจากนัน้ บริษทั ผูผ้ ลิตในประเทศออสเตรียยังแสดงให้เห็นอย่างสม�ำ่ เสมอว่าความ
ต้องการของลูกค้าคือสิง่ ทีส่ ำ� คัญอันดับหนึง่ และมีการค้นคว้าหาวิธกี ารทีส่ มบูรณ์แบบ
อยูเ่ สมอเพือ่ การบรรจุหบี ห่อและการล�ำเลียงสินค้าอันหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ ผูผ้ ลิต
น�้ำตาลจึงให้ความไว้วางใจเครื่อง Statec Binder จนเป็นเหตุให้เกิดพันธมิตรทาง
ธุรกิจระยะยาวและประสบความส�ำเร็จในทีส่ ดุ แน่นอนว่า Statec Binder ยินดีรบั ฟัง
ค�ำติชมของลูกค้าเพื่อน�ำมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพให้ดีย่ิงๆ ขึ้นไปเพื่อสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในที่สุด

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

F

STATEC BINDER: only through the experience
and feedback of the customers the machines

ully automatic high-performance bagging and palletizing systems

can be continuously further developed and

by STATEC BINDER are packaging and palletizing tons and tons

optimized in order to meet the requirements of the

of sugar on a daily basis.

customers and ensure satisfaction.

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.

You can find more information at www.statec-binder.com

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
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Special Insight

“โพสเทิล” เปิดตัวเทคโนโลยีแกนที่มีปฏิกิริยา
โต้ตอบรุ่นล่าสุด
Postle Introduces Reactive
Core Technology

บริษัทโพสเทิล ฮาร์ดเฟส เทคโนโลยี (Postle Hardface
Technologies) ผูน้ ำ� ด้านอุตสาหกรรมกระบวนการเชือ่ มพอกผิวแข็ง
และผลิตภัณฑ์ทที่ นต่อการสึกหรอได้ทำ� การเปิดตัวเทคโนโลยีแกนทีม่ ี
ปฏิกริ ยิ าโต้ตอบ (RCT™) ซึง่ ผสมผสาน “ ตัวปฏิกรณ์(reactors) ”
หรือตัวต้านในแกนของสายเคเบิลและขัว้ ไฟฟ้ารูปท่อส�ำหรับการเชือ่ ม
พอกผิวแข็งทีผ่ ลิตจากบริษทั ฯ ในระหว่างการเชือ่ มพอกผิวแข็ง องค์
ประกอบในแกนของลวดเชื่อมหรืออิเลคโทรดนั้นจะต้องใช้พลังงาน
เพื่อสร้างปฏิกิริยาและละลายร่วมกันจนท�ำให้เกิดโลหะผสมแบบ
เชือ่ มพอกผิวแข็ง เทคโนโลยีแกนทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าโต้ตอบของผลิตภัณฑ์
เชื่อมโลหะของโพสเทิลนี้จะรับประกันได้ว่าจะเกิดปฏิกิริยาระหว่าง
โลหะผสมและองค์ประกอบอื่นๆ อย่างแน่นอน ผลลัพธ์ที่ได้คือการ
เชื่อมต่อดีขึ้นและมีการถ่ายโอนสัญญาณเสียงแจ่มชัดกว่าเดิม
เทคโนโลยีแกนที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบดังกล่าวจะท�ำให้เกิดการกระจายของส่วน
ผสมในโลหะผสมเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างขนาดเล็กของผลิตภัณฑ์เชื่อมพอกผิว
แข็งทีแ่ ล้วเสร็จ และยังท�ำให้เกิดการก่อตัวของคาร์ไบด์และโครงสร้างแบบเม็ดเล็กๆ
ที่มีความละเอียดเพื่อส่งผ่านคุณสมบัติการสึกหรอที่ดีที่สุด
เทคโนโลยีการเชื่อมพอกผิวแข็ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมของบริษัท
โพสเทิล จะท�ำการออกแบบและผลิตสายไฟแบบเชือ่ มพอกผิวแข็ง อิเลคโทรด และ
สารประกอบที่ใช้งานในอุตสาหกรรมนับพันทั่วทุกมุมโลก

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

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

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

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
บริษัท โพสเทิล อินดัสทรีส์ จ�ำกัด คลีฟแลนด์
ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณไมค์ คอร์บา
โทร +1-800-321-2978
อิเมล์ mkorba@postle.com
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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

www.sugar-asia.com

Shredding
or crushing,
Postle Hardfacing
keeps your mill
rolling.
Postalloy® hardfacing
wires and electrodes
are engineered to
produce a deposit that
aids in pulling, tearing
and crushing the sugar
Postalloy
hardfacing
cane as it feeds through
can be applied
while mill rolls the rolls during
are operating.
processing.
Find out more from
Mike Korba at 216-265-9000,
or mkorba@postle.com.
www.postle.com
Visit us at

THAILAND SUGAR CONFERENCE
SUGARLAND THAILAND
EXPO 2019
Booth 84

Cleveland, Ohio USA

Ethanol News

SBA-15 ลดต้นทุนการผลิตเอทานอล
หนุนใช้วัสดุการเกษตรอย่างคุ้มค่า

Reduces Production Cost of Ethanol & Promotes
Wise Use of Agricultural Products
“และจากการทดสอบการใช้งานพบว่า เมื่อยึดติดเอนไซม์ลงบน SBA–15
จะท�ำให้สามารถใช้งานเอนไซม์ซ�้ำได้ถึง 4 ครั้ง โดยการใช้งานในครั้งที่ 4 ยังคง
ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงถึงร้อยละ 80 แตกต่างจากการใช้ซลิ กิ าทีม่ รี พู รุนชนิด
เมโซพอร์ที่ไม่ได้มีการดัดแปลง ซึ่งประสิทธิภาพในการใช้งานจะลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ 40 ในการใช้งานครั้งที่ 2 นั่นหมายความว่าหากมีการน�ำ SBA-15 ซึ่งมี
ราคาค่อนข้างถูกกว่าเอนไซม์ไปใช้งานในอุตสาหกรรม จะสามารถประหยัดต้นทุน
ในส่วนนี้ไปได้อย่างน้อยร้อยละ 50” ศ.ดร. สุจิตรา กล่าว

P

rof. Dr. Sujitra Wongkasemjit and a research team from the Petroleum and Petrochemical College of Chulalongkorn University

have recently launched a project along with The Thailand Research Fund

ศ

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

.ดร. สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ และคณะ จากวิทยาลัยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ สกว. ท�ำวิจัย
“SBA-15” เพือ่ ลดต้นทุนการผลิตเอทานอล และสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม
ไทยใช้วัสดุทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า
ซึ่งเอทานอล (Ethanol) ถือว่ามีบทบาทส�ำคัญในด้านพลังงานทดแทน ซึ่งใน
เชิงเศรษฐกิจเอทานอลสามารถน�ำไปช่วยลดการใช้นำ�้ มันปิโตรเลียมทีม่ ีปริมาณลด
ลงอย่างมาก ด้วยการน�ำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นพลังงาน
สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าน�้ำมันปิโตรเลียม มีสมบัติเพิ่มสมบัติการ
เผาไหม้ ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
และยังช่วยขับเคลื่อนการขนส่งที่ส�ำคัญต่าง ๆ
โดยทั่วไปเอทานอลสามารถผลิตได้จาก 2 แหล่งส�ำคัญ คือ น�้ำมันดิบและ
ผลผลิตทางการเกษตร โดยการผลิตเอทานอลจากวัสดุทางการเกษตรจะช่วยลด
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน�ำ้ มันและลดต้นทุนทางเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม
กระบวนการส�ำคัญในการผลิตเอทานอลจากวัสดุทางการเกษตรซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยสูงสุด
คือ กระบวนการย่อยเซลลูโลส (Cellulose) เป็นน�ำ้ ตาลกลูโคส (Glucose) ซึง่ นิยม
ใช้ปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลสิส (Hydrolysis) โดยใช้เอนไซม์จากจุลชีพไตรโคเดอร์มา รีสอิ ี
(Trichoderma Ressei) ในการย่อยเซลลูโลสให้เป็นน�ำ้ ตาล เพราะผลผลิตน�ำ้ ตาลที่
ได้จะมีความบริสุทธิ์สูง แต่ข้อเสียของกระบวนการนี้ คือ เอนไซม์มีราคาสูงและไม่
สามารถน�ำกลับมาใช้ซำ�้ ได้ ท�ำให้ตน้ ทุนในการผลิตน�ำ้ ตาลในอุตสาหกรรมประเภท
นี้มีราคาสูงไปด้วย
เพื่อเป็นการลดต้นทุนในส่วนนี้ ศ.ดร. สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ และคณะ จาก
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันวิจัยและประดิษฐ์ “การน�ำจุลชีพไตร
โคเดอร์มา รีสิอี กลับมาใช้ใหม่ ในกระบวนการผลิตน�้ำตาล (Reuseability of
Trichoderma Ressei for Sugar Production” ผ่านการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ความเสถียรของจุลชีพไตรโคเดอร์มา รีสอิ ี โดยการยึดติดลงบนวัสดุรองรับซิลกิ าทีม่ ี
รูพรุนชนิดเมโซพอร์ (Mesoporous Silica) ซึง่ มีการวิจยั และผลิตขึน้ ใหม่ให้มขี นาด
รูจำ� เพาะกับเอนไซม์จากจุลชีพชนิดนี้ โดยมีชอื่ เรียกวัสดุรองรับชนิดนีว้ า่ “SBA–15”
โดย ศ.ดร. สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ กล่าวว่า “ได้เล็งถึงการผลิตเพื่อจ�ำหน่าย
ให้แก่อุตสาหกรรมในราคาที่ต�่ำกว่าราคาตลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ใน
การใช้งานวัสดุทางการเกษตรอย่างคุ้มค่าและคุ้มทุน”
นอกจากนีป้ ระเทศไทยอุดมไปด้วยวัสดุและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถ
น�ำมาใช้ผลิตเป็นเอทานอล (Ethanol) สารส�ำคัญซึง่ มีบทบาทในด้านพลังงานทดแทน
ลดการใช้น�้ำมันปิโตรเลียม แต่ในการผลิตยังติดปัญหาส�ำคัญ คือ ต้นทุนการผลิต
สูง นักวิจัยไทยจึงคิดค้นการเพิ่มประสิทธิภาพของวัตถุดิบในขั้นตอนการผลิต “ลด
ต้นทุนเพิม่ ความคุม้ ทุน” เพือ่ ให้เกิดการใช้งานวัสดุทางการเกษตรอย่างคุม้ ค่า หนุน
เสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไทย
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(TRF) concerning SBA-15 to reduce production capital cost of ethanol
and encourage Thai industrial sectors to wisely use agricultural products.
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 agricultural 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 regarded 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 replace 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.

www.sugar-asia.com

Bioenergy News

วท.-สวทช.-มิตรผล ทุ่ม 6 พันล้าน พร้อม
ดึงฟรอนโฮเฟอร์ร่วมวิจัย Biorefinery
MOST, NSTDA, Mitr Phol & Fraunhofer on
6 Billion Baht Biorefinery Research Project

ส

วทช. ร่วมกับ น�้ำตาลมิตรผล ลงทุนกว่า 6
พันล้านบาท ดึงสถาบันวิจยั ฟรอนโฮเฟอร์จาก
เยอรมนี ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ
(Biorefinery) เพื่อแปรรูปผลผลิตและของเหลือ
การเกษตรให้เป็นสารตั้งต้นมูลค่าสูง น�ำร่องอ้อย
และมันส�ำปะหลัง เตรียมดึงภาคเอกชนรายใหญ่ 10
ราย เข้ามาร่วมอีอีซีไอ
สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า “บริษทั มิตรผลวิจยั พัฒนา
อ้อยและน�ำ้ ตาล จ�ำกัด ได้ลงทุนวิจยั พัฒนาร่วมกับส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ใน
ต่อยอดเทคโนโลยีชีวภาพให้เป็นไบโอรีไฟเนอรี่ต่างๆ โดย
มุง่ ให้เกิดเป็นโมเดลตัวอย่างจากอ้อยและมันส�ำปะหลัง โดย
ทั้งสองหน่วยงานได้ตัดสินใจลงทุนกว่า 6 พันล้านบาท ใน
ระยะเวลา 3 ปี ทัง้ ยังมีแนวทางความร่วมมือกับสถาบันวิจยั
ทั้งในเยอรมนี ยุโรป และญี่ปุ่น ที่จะเข้ามาร่วมในอนาคต
เช่น สถาบันวิจัยฟรอนโฮเฟอร์จากเยอรมนี”
จากนโยบายรัฐบาลทีผ่ ลักดันการพัฒนาเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECi หนึง่ ในนัน้ คือ
การผลักดัน การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย
องค์ความรูท้ างด้านไบโอรีไ่ ฟเนอรี่ เพือ่ เปลีย่ นวัตถุดบิ ทางการ
เกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ชวี ภาพมูลค่าสูงทีส่ ามารถตอบสนอง
ความต้องการในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมชีวเคมี
ซึง่ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของ
ประเทศ ภายใต้ไบโอโพลิส (BIOPOLIS) ที่เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมชีวภาพ
ซึง่ กลุม่ บริษทั มิตรผลถือว่าเป็นต้นแบบของความร่วม
มือระหว่างเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐ ทีร่ ว่ มกันท�ำงานวิจยั
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมพลังงานและ
เคมีชวี ภาพ ทีท่ ำ� ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นก
องทัพเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวทีโลก พร้อมกับการยก
ระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรให้มรี ายได้และความเป็นอยู่
ทีด่ ขี นึ้ จากการผลิตวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิม่ ขึน้
นอกจากนีก้ ระทรวงวิทย์ฯ ยังเตรียมจะดึงเอกชนราย
ใหญ่เข้ามาร่วมต่อจิ๊กซอว์อีก 10 ราย อาทิ ทียูเอฟ, ปตท.,
เอสซีจ,ี เบทาโกร, ผ่านรูปแบบความร่วมงานแบบประชารัฐ
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่การเป็นผู้น�ำด้านเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพของภูมิภาคในอนาคต
ด้านกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล กล่าว
ว่า “ประเทศไทยมีศักยภาพและความได้เปรียบทางด้าน
การเกษตร เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) โดยการวิจยั
และพัฒนาเทคโนโลยีมาลงทุนต่อยอดพืชเกษตรเพิม่ เติมใน
ด้านอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ ไบโอเทคโนโลยี
ด้านเกษตร อาหารคน อาหารสัตว์ เครือ่ งส�ำอางและยา เริม่
ต้นจากกลุ่มอ้อยและมันส�ำปะหลัง”
โดยในปีนี้บริษัทได้ลงทุนงานวิจัยเพิ่มเป็น 1,000
ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 1%ของรายได้จากเดิมปีละ 500
ล้านบาท เพื่อผลักดันองค์กรสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบู
รณาการ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขณะเดียวกัน
ยังให้ความส�ำคัญกับการน�ำงานวิจยั และเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นท�ำให้
เกษตรกร จ�ำนวนกว่าแสนคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
“ที่ผ่านมา มิตรผลได้พัฒนาจากหน่วยงานภายใน
องค์กรเอง รวมทั้งเข้าไปมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ท�ำให้สามารถพัฒนางาน
วิจยั และนวัตกรรมขึน้ มาได้ในระดับหนึง่ ในการต่อยอดธุรกิจ
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สุวิทย์ เมษินทรีย์

น�ำ้ ตาลต่างๆ เหล่านี้ แต่ความร่วมครัง้ นีก้ บั วท.จะท�ำให้การ
พัฒนาท�ำได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ ท�ำให้ประเทศสามารถจะ
เป็น “ไบโอฮับ” ได้ในอนาคต” กฤษฎา กล่าว

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.
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

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.
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“ไบโอฮับ” ศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ
กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

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

รั

ฐบาลไทยได้ก�ำหนดให้อุตสาหกรรมชีวภาพ รวมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve เพื่อช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ในรูปของอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือไปโอฮับ

โดยรัฐบาลได้มกี ารพลักดันมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพในประเทศ ปี 2561-2570 โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพใน
ภูมิภาคเอเชีย หรือ ไอโอฮับของอาเซียน
โดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า “ไอ
โอฮับ ถือเป็นความพยายามในการสร้างจุดเปลี่ยนส�ำคัญ
ให้กับระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย จากการแปรรูปสินค้า
เกษตรแบบเดิมที่มีมูลค่าค่อนข้างต�่ำ ไปสู่การแปลรูปด้วย
เทคโนโลยีชวี ภาพทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้สนิ ค้าอีกหลายเท่าตัว”
ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วย
งานภาครัฐ ได้เร่งปรับแก้ระเบียบเพื่อดึงดูดการลงทุนและ
อ�ำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าได้อย่าง
คล่องตัว โดยมีการปรับเงื่อนไขให้เอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุน
มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มกิจการอุตสาหกรรมชีวภาพในบัญชี
โรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการใช้บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมัตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นเครื่อง
ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการใช้สินค้าไบโอ
พลาสติกได้มากขึ้น
“นอกจากนี้ภาคเอกชน ยังเป็นพลังงานส�ำคัญที่จะ
ช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไบโอฮับของประเทศ ซึ่ง
ในขณะนี้มีการลงทุนเกิดขึ้นแล้วกว่า 9,740 ล้านบาท โดย
เฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี และ
หากภาครัฐสามารถปลดล็อคกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้ง
โรงงานได้แล้ว ภาคเอกชนจะสามารถเดินโครงการไบโอไฟ
เนอรีคอมเพล็กซ์ เพื่อผลิตไบโอเคมีใน จ. นครสวรรค์ ได้
อย่างเต็มก�ำลัง และจะท�ำให้เกิดการลงทุนในปี 2564 เพิ่ม
ขึ้นอีกประมาณ 41,00 ล้านบาท และเมื่อสิ้นสุระยะด�ำเนิน
การในปี 2570 คาดว่าจะเกิดการลงทุนทั้งหมดในประเทศ
กว่า 200,000 ล้านบาท” ดร. ณัฐพล กล่าว
และ ดร. ณัฐพล ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้อีกว่า “การพลัก
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ดันให้ประเทศไทยก้าวสูก่ ารเป็นจุดศูนย์กลางของไบโอฮับของ
อาเซียน จะเป็นโจทย์ทที่ า้ ทายเป็นอย่างมากของประเทศไทย
เนื่องจากการพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์ไม่อาจท�ำได้ในระยะ
เวลาอันสั้น แต่หากทุกฝ่ายรวมพลังช่วยกัน ก็จะมั่นใจได้
ว่าเราจะสามารถไปถึงจุดหมาย และท�ำให้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศยกระดับก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจชีวภาพ หรือไบโอ
อีโคโนมี ได้อย่างสมบูรณ์แน่นอน”

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.
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.

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.

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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นักวิจัยไทย ผลิต อ้อย ปลอดโรคใบขาว ส่ง
มอบกล้าพันธุ์ขยายผลสู่เกษตรกร

Thai Researchers Produce White Leaf-Free
Sugarcane Seedling for Thai Farmers

ส�ำ

นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมผนึกก�ำลังกับ ม. เกษตรฯ ท�ำการวิจัยพันธุ์อ้อย
ปลอดโรคใบขาว หลังประสบความส�ำเร็จการศึกษาวิจัยโรคใบขาวในอ้อยจากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์แบบปราณีตแนวใหม่ของทีมนักวิจัยคณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จากนั้นจึงได้มอบกล้าท่อนพันธุ์จ�ำนวน 100,000 ต้น ให้กับผู้แทน 6 โรงงาน เพื่อขยายผล
สู่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยต่อไป
รศ.สุภาพร กลิ่นคง ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตร
ก�ำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) นักวิจัย
เปิดเผยว่า “โรคใบขาวอ้อย เป็นโรคทีส่ ร้างความเสียหายคิด
เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากเชื้อ
ไฟโตพลาสมา ซึ่งแพร่กระจายของเชื้อโดยติดไปกับท่อน
พันธุ์จากต้นหรือตอที่เป็นโรคใบขาว และยังถ่ายทอดเชื้อได้
โดยมีแมลงปากดูดพวกเพลีย้ จักจัน่ เป็นแมลงพาหะ จากการ
ขยายก�ำลังผลิตอ้อยโดยเพิม่ พืน้ ทีป่ ลูก ท�ำให้ขาดแคลนท่อน
พันธุ์ จึงเกิดการขนย้ายท่อนพันธุ์ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นท่อนพันธุ์
ทีม่ เี ชือ้ ไฟโตพลาสมาแฝงอยูข่ า้ มไปพืน้ ทีต่ า่ งๆ ส่งผลให้การ
แพร่ระบาดของโรคใบขาวรวดเร็ว และชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่
มักเก็บอ้อยทีป่ ลูกส่งโรงงานไว้ใช้ทำ� พันธุต์ อ่ ท�ำให้พนื้ ทีป่ ลูก
อ้อยระบาดโรคขยายวงกว้างขึ้นทุกปี เกิดการสะสมโรค ใบ
ขาวก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงในระยะยาว”
ดังนั้นการใช้ต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและผ่านกระบวนการอนุบาลต้นกล้า
จนถึงการผลิตต้นอ้อย เพื่อใช้เป็นท่อนพันธุ์ปลอดโรค ใบ
ขาวในแปลง การตรวจแปลง และตรวจรับรองแปลงพันธุ์
ปลอดโรคใบขาว ร่วมกับควบคุมแมลงพาหะ เพื่อลดการ
ระบาดของโรคใบขาวในแปลง เป็นวิธีป้องกันก�ำจัดโรคใบ
ขาวอ้อยทีไ่ ด้ผลแบบยัง่ ยืนระยะยาว โดยได้รบั ทุนสนับสนุน
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จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งแต่ปี
2559 ในโครงการ”การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์
อ้อยปลอดโรคใบขาว” ใน 2560 เรื่อง “การจัดท�ำแปลง
พันธุ์ขยายอ้อยปลอดโรคใบขาว”และปี 2562 เรื่อง “การ
ส่งเสริมและติดตามเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุอ์ อ้ ยปลอด
โรคใบขาวแบบประณีตแนวใหม่ส�ำหรับเกษตรกร” ซึ่งผลิต
ต้นพันธุอ์ อ้ ยปลอดโรค โดยใช้เทคโนโลยีเกีย่ วกับระบบผลิต
พันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวได้พัฒนาต่อเนื่อง และปัจจุบัน
น�ำมาใช้เป็นรูปธรรม ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อย
ปลอดโรคใบขาว การขยายพันธุ์อ้อยเชิงอุตสาหกรรมด้วย
ระบบไบโอรีแอคเตอร์ การอนุบาลต้นกล้าในระบบโรงเรือน
กันแมลงการพัฒนาเทคนิคทีม่ คี วามไวสูง (sensitivity) มาใช้
ตรวจเชือ้ ไฟโตพลาสมาปริมาณน้อย ในทุกส่วนของต้นอ้อย
เช่น เทคนิค PCR : Polymerase chain reaction และเทคนิค
LAMP: Loop mediated isothermal amplification
“โดยโครงการน�ำร่องผลิตต้นพันธุอ์ อ้ ยปลอดโรคใบขาว
นี้ ผลิตอ้อยปลอดโรค ใบขาวพันธุ์ขอนแก่น 3 และ LK9211 รวม 100,000 ต้น น�ำไปแจกเกษตรกรใช้ปลูกทดแทน
อ้อยเป็นโรค ลดพื้นที่ระบาดของโรคใบขาว และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวให้เจ้าหน้าทีโ่ รงงาน
น�ำ้ ตาลและผูส้ นใจน�ำไปใช้ปลูกขยายพันธุท์ ดแทน และได้รบั
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Research News
ความรูเ้ รือ่ งเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุอ์ อ้ ยปลอดโรคใบขาว
และจัดท�ำแปลงพันธุ์ขยายอ้อยปลอดโรคใบขาว เพื่อให้ได้
ผลผลิต ราคาดีสง่ ผลให้เศรษฐกิจส่งออกน�ำ้ ตาลของประเทศ
ดีขึ้น” รศ.สุภาพร กล่าว
ซึ่งในปัจจุบันได้มีการมอบกล้าพันธ์อ้อยปลอดโรค
ใบขาว คือ พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์ LK92-11 ให้กับ
ผู้แทนจาก 6 โรงงาน จ�ำนวนกว่า 100,000 ต้น เพื่อน�ำไป
แจกจ่ายให้กบั เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยในพืน้ ที่ ประกอบไปด้วย
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท น�้ำตาล
บุรีรัมย์ จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท ฮาอัส จ�ำกัด, โรงงาน
น�้ำตาลพิษณุโลก, กลุ่มบริษัทน�้ำตาลไทยรุ่งเรือง, บริษัท
น�้ำตาลวังขนาย จ�ำกัด, และบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์
เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) รวมถึง
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว
และชี้แจงแนวการปฏิบัติต่อเกษตรกรที่จะรับต้นพันธุ์อ้อย
ปลอดโรคใบขาวที่ผลิตจากโครงการฯ ให้กับเจ้าหน้าที่
โรงงานน�้ำตาลและผู้ที่สนใจ เพื่อน�ำไปปลูกในแปลงพันธุ์
ขยายต่อไป ซึ่งจะช่วยให้ลดการระบาดของโรคใบขาวในทุก
พื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
นับเป็นนิมติ หมายทีด่ สี ำ� หรับเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยของ
ประเทศได้ต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวไปปลูกและขยาย
พันธุ์ต่อไป เพื่อให้ได้ผลผลิต ราคาที่ดีส่งผลให้เศรษฐกิจ
การส่งออกน�้ำตาลของประเทศดีขึ้น ผู้สนใจสามารถติดต่อ
ได้ทสี่ ำ� นักงานประสานงานชุดโครงการด้านอ้อยและน�ำ้ ตาล
โทรศัพท์ 094-931-4114 หรือ 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
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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 longterm 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 entitled, “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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Highlights 2018 Events

ในวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ที่ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์)
จ.ขอนแก่น
Sugarex Thailand 2019 ซึง่ ในงานได้รวบรวมเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
เพือ่ การเกษตร ระบบจัดการโรงงาน และบริษทั ในวงการธุรกิจน�ำ้ ตาลจากทัว่
โลกเอาไว้อย่างมากมาย และพบกับ Thailand Sugar Conference 2019 ภาย
ใต้หัวข้อ “Embracing Major Challenges and Changes in the Thailand
Sugar Sector.” จุดนัดพบที่รวบรวมผู้มีชื่อเสียงในวงการน�้ำตาลและเอทา
นอลในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมยังคงเน้นการค้า
การลงทุนและเทคโนโลยีซงึ่ เป็นโอกาสทีด่ เี ยีย่ มส�ำหรับผูท้ สี่ นใจและเกีย่ วข้อง
ในอุตสาหกรรมนี้

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.thaisugarexpo.com และ www.sugar-conference.com
thai@asiafireworks.com และ thai@juz-talk.com โทรศัพท์ (+66) 2 513 1418
July - September 2019
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