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Dear Readers, 
Greeting  and warm welcome to the next edition of Sugar 
Asia Magazine! 

This month we also offer more sugar industry special  
Insight a quick glimpse of The Thai Sugar Industry.  
By Dr. Kitti Choonhawong as president of Thailand Society 
of Sugar Cane Technologist (TSSCT).

There are also lots of other industry news in this edition as 
the sugar industry in Asia are going through major changes 
and trends markets keep an eye on sugar taxes on fizzy 
drinks in Asian.

We would be sharing also some interesting local news in 
the OCSB approved more 6 additional new sugar mills in 
Thailand, making 12 in total and one biggest sugar mill Mitr 
Phol to buy new biomass plant.

I fervently hope this edition would be a good read for you 
and do keep us posted if you have any interesting news to 
share with us! 

Thank you.
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สอน.ปล่อยใบอนุญาตตั้งโรงงานน�้าตาลเพ่ิม
อีก 6 ราย รวมก�าลังผลิต 14.76 ล้านตัน
ต่อปี รวมที่อนุมัติแล้ว 12 ราย ก�าลังผลิต 

29.16 ล้านตันต่อปี มูลค่าเงินลงทุนรวม 6 หมื่น
ล้านบาท ขณะที่ไทยเอกลักษณ์ จ่อไฟเขียว หาก
ได้ข้อยุติจากศาล 

นายสมศกัดิ ์จนัทรรวงทอง เลขาธกิารส�านกังาน

คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย(สอน.) เปิด

เผยว่า เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางสอน.ได้

พิจารณาอนุมัติใบอนุญาตตั้งโรงงานน�้าตาลเพิ่มขึ้น

อีก 6 แห่ง ได้แก่ 

1. โรงงานน�้าตาลครบุรี อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา มีก�าลังผลิต 2 หมื่นตันต่อวัน 

2. บริษัท เรโนไทย อินตัสทรี้ จ�ากัด อ�าเภอ

ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ก�าลังผลิต 1.5 หมื่น

ตันต่อวัน 

3. โรงงานน�า้ตาลสรุนิทร์ อ�าเภอสงัขะ จงัหวดั

สุรินทร์ ก�าลังผลิต 2 หมื่นตันต่อวัน 

4. โรงงานน�า้ตาลบรีุรัมย์ อ�าเภอโนนนารายณ์ 

จังหวัดสุรินทร์ ก�าลังผลิต 2 หมื่นตันต่อวัน 

5. โรงงานน�า้ตาลมติรผล อ�าเภอบ้านไผ่ จงัหวัด

ขอนแก่น ก�าลังผลิต 2 หมื่นตันต่อวัน 

6. โรงงานอุตสาหกรรมน�้าตาลบ้านไร่ อ�าเภอ

พบิลูมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธาน ีก�าลงัผลติ 2.8 

หมื่นตันต่อวัน รวมก�าลังผลิต 1.23 แสนตันต่อวัน 

ใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 3 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ หากรวมการอนุมัติใบอนุญาตตั้งโรงงาน

น�า้ตาลใหม่ไปแล้วมจี�านวนท้ังสิน้ 12 แห่ง รวมก�าลงั

ผลติ 2.43 แสนตนัต่อวนัหรอืประมาณ 29.16 ล้าน

ตนัต่อปี ก่อให้เกดิเงนิลงทนุราว 6 หมืน่ล้านบาท

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส�าหรับการอนุมัติใบ

อนุญาตต้ังโรงงานน�้าตาลทรายดังกล่าว ทางสอน.

ได้ให้ผู้ประกอบการมาลงนามรับทราบในเงื่อนไขที่

จะต้องปฏิบัติภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวัน

ประกาศ เพือ่ให้ผูป้ระกอบการเร่งรดัการลงทนุ หรอื

มีความเคลื่อนไหวที่จะด�าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการ

ท�ารายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ 

อีไอเอ การท�าแผนส่งเสริมการปลูกอ้อย ที่จะต้อง

เร่งด�าเนนิการภายใน 1 ปีแรกควบคูก่บัการท�าอไีอเอ 

เป็นต้น เพือ่เป็นการป้องกนัให้ผูป้ระกอบการทีไ่ด้ใบ

อนุญาตไปแล้ว ไม่สนใจที่จะลงทุนหรือน�าไปดองไว้ 

เพือ่เป็นการกนัสทิธ์ิโรงงานอืน่ ท�าให้ผูป้ระกอบราย

อ่ืนและชาวไร่อ้อยเสยีโอกาสในการสร้างรายได้

อย่างไรกต็าม ยงัมโีรงงานน�า้ตาลทีอ่ยู่ในข่ายจะ

ได้รบัการอนมุตัใิบอนญุาตอกี 1 โรงงาน ของโรงงาน

น�า้ตาลไทยเอกลกัษณ์ จงัหวดัอตุรดติถ์ ทีจ่ะย้ายมา

ตัง้ในจงัหวดัสุโขทัย ก�าลงัผลติ 2 หม่ืนตนัต่อวนั ซ่ึง

ได้มีการฟ้องร้องกระทรวงอุตสาหกรรมที่ไม่ออกใบ

อนญุาตตัง้โรงงานน�า้ตาลให้ ซึง่เป็นเรือ่งในอดตีและ

กระทรวงอตุสาหกรรมได้มกีารยืน่อทุธรณ์ศาลไปแล้ว 

ดังนั้น หากคดีดังกล่าวได้ข้อยุติก็จะสามารถอนุมัติ

การออกใบอนญุาตให้ได้ หากรวมทัง้หมดจะมโีรงงาน

น�้าตาลใหม่ที่เกิดขึ้นได้เพียง 13 แห่งเท่านั้น

The OCSB has issued establishment permits 

to six additional sugar mills with a combined 

production capacity of 14.76 million tons per 

year, raising the total number of approved sugar 

mills to 12. In total, the approved mills are worth 60 

billion baht in investment and boast a combined 

annual production capacity of 29.16 million tons. 

Meanwhile, Thai Identity Sugar is waiting to obtain 

a permit as soon as its lawsuit is settled.

Mr.Somsak Jantararoungtong, Secretariat of 

the Office of the Cane and Sugar Board (OCSB), 

revealed in February that the OCSB had approved 

the establishment of six additional sugar mills. The 

approved mills are namely;

1. 1.Khonburi Sugar Mill, located in Seekew 

District, Nakhon Ratchasima, with a production 

capacity of 20,000 tons/day

2. Reno-Thai Industry Co., Ltd., located in 

Ta Phraya District, Srakaew, with a production 

capacity of 15,000 tons/day

3. Surin Sugar Mill, located in Sangkha  

District, Surin, with a production capacity of 

20,000 tons/day

4. Buriram Sugar Mill, located in Non Narai 

District, Surin, with a production capacity 20,000 

tons/day

5. Mitr Phol Sugar Mill, located in Ban Phai 

District, Khon Kaen, with a production capacity 

20,000 tons/day

6. Banrai Industry Sugar Mill, located in Phiboon 

Mangsaharn District, Ubon Ratchathani, with a production  

capacity of 28,000 tons/day. When combined, 

these mills produce 123,000 tons/day and require 

an investment of approximately 30 billion baht.

When combined with the mills previously 

approved for establishment, there are a total of 

12 approved sugar mills, which have a combined 

production capacity of 243,000 tons/day or 29.16 

million tons/year and will generate around 60 

billion baht in investment.

Somsak added that the OCSB had required 

sugar mills approved for establishment to sign n 

a document acknowledging the conditions that 

they have to comply with within the period of 

60 days in order to hasten the investment and 

pressure the entrepreneurs to take action, such 

as compiling an environmental impact assessment 

(EIA) report and formulating a cane cultivation 

promotion plan, which must be completed within 

the first year and conducted in tandem with the 

EIA.  The conditions above have been included 

to prevent the permit winners from delaying 

investment and forestalling other mills, which 

would cost other entrepreneurs and cane growers 

opportunities to generate income.

However, another mill that is eligible for an 

establishment permit is Thai Identity Sugar. Located 

in Utaradit, the mill is moving to Sukhothai and 

has a production capacity of 20,000 tons/day. 

Currently, it is caught in a lawsuit that it previously 

filed against the Ministry of Industry for refusing to 

issue it an establishment permit and was appealed 

by the Ministry. As soon as the lawsuit is concluded, 

the permit can be issued to the mill, which will 

elevate the number of new sugar mills to 13.

สอน.อนมัุตติัง้ รง.น�า้ตาลเพ่ิม
อกี 6 โรงงานน�า้ตาล รวมแล้ว 12 แห่ง
OCSB Greenlit 6 Additional Sugar Mills in Thailand, Making 12 In Total

โรงงานน�้าตาล
Sugar Mill

ก�าลังผลิต (ตันต่อวัน)
Capacity (Tons Per Day) 

จังหวัด
Province

โรงงานน�้าตาลครบุรี
Khonburi Sugar Mill

บริษัท เรโนไทย อินตัสทรี้ จ�ากัด
Reno-Thai Industry Co., Ltd.

โรงงานน�้าตาลสุรินทร์
Surin Sugar Mill

โรงงานน�้าตาลบุรีรัมย์
Buriram Sugar Mill

โรงงานน�้าตาลมิตรผล
Mitr Phol Sugar Mill

โรงงานอุตสาหกรรมน�้าตาลบ้านไร่
Banrai Industry Sugar Mill

20,000

15,000

20,000

20,000

20,000

28,000

นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima

สระแก้ว
Srakaew

สุรินทร์
Surin

สุรินทร์
Surin

ขอนแก่น
Khon Kaen

อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani

Regional Industry News
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บีอาร์อาร์เร่งหาพนัธมติรผดุ 2 โรงงานน�า้ตาล 
ทีบ่รุรีมัย์-สรุนิทร์ คาดใช้เงนิลงทนุหมืน่ล้าน 
ชโูมเดลธรุกจิผลติน�า้ตาลทรายพร้อมต่อย

อดผลพลอยได้สู่ธุรกิจพลังงานทดแทน
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัทน�้าตาลบุรีรัมย์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือบีอาร์อาร์ ผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายดิบ 
น�้าตาลทรายขาวสีร�า ซึ่งส่งจ�าหน่ายท้ังในและต่าง
ประเทศ กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความ
เป็นไปได้รูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อ
ด�าเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน�้าตาลทรายแห่ง
ใหม่ที่ อ�าเภอช�าน ิจงัหวดับุรรีมัย ์และที่อ�าเภอโนน
นารายณ์ จงัหวดัสรุนิทร์ ก�าลงัการผลติของโรงงาน
แต่ละแห่งอยูท่ี ่20,000 ตนัอ้อยต่อวนั เบือ้งต้นคาด
ว่าจะใช้เงนิลงทนุก่อสร้างโรงงานทัง้ 2 แห่ง ประมาณ 
10,000 ล้านบาท

ส�าหรบัโครงสร้างการจดัการโรงงานน�้าตาลแห่ง
ใหม่ คาดว่ามีรูปแบบคล้ายโรงงานเดิมท่ี จังหวัด
บรีุรัมย์ โดยโครงสร้างธรุกจิประกอบด้วย โรงงานผลติ
น�า้ตาลทรายและน�าผลพลอยได้จากกระบวนการผลติ
น�้าตาลไปต่อยอดสู่กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน เช่น 
โรงไฟฟ้าพลังงานชวีมวล โรงงานเอทานอล โรงงาน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ท�าให้บีอาร์อาร์ สามารถสร้างราย
ได้จากการด�าเนนิธรุกจิ และเพิม่ประสทิธภิาพเพาะ
ปลกูและพฒันาผลผลติอ้อยให้มคีณุภาพสงูสดุ

บริษัทประเมินว่าจะสามารถก่อสร้างโรงงาน 
และเริม่หีบอ้อยเข้าสู่โรงงานได้ปี 2562 เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น�้าตาลทราย(สอน.) ที่ก�าหนดให้โรงงานแห่งใหม่
ต้องรับหีบอ้อยเข้าส่โรงงานภายใน 5 ปี นับตั้งแต่
วันที่ได้รับใบอนุญาต

ปัจจุบัน กลุ่มน�้าตาลบุรีรัมย์ มีก�าลังการ
ผลิต 23,000 ตันอ้อยต่อวัน ในฤดูการหีบอ้อย 

Buriram Sugar Plc (BRR) is seeking foreign  

partners to invest in two new sugar 

mills to serve rising demand in Asia. The  

SET listed miller expects the new plants to double its  

sugar crushing capacity over the next few years.

The move is also part of the company's plan to  

expand its renewable energy business using 

by products and waste from sugar crushing as 

power generating resources.

Anant Tangtongwechakit, the managing 

director, said Buriram Sugar was in talks with 

foreign partners to join it in building two new 

sugar milling houses with crushing capacity of 

20,000 tonnes of sugar cane per day each. Its 

total crushing capacity is 23,000 tonnes of cane 

น�้าตาลบุรีรัมย์ ดึงพันธมิตรต่างชาติ  
ร่วมทุน 2 โรงงานน�้าตาล หมื่นล้าน

Buriram Sugar Seeks Investors  
10 Billion Baht for Two New Mills in Thailand

ปี 2558/2559 และน�าผลพลอยได้จากกระบวนการ
ผลิตน�้าตาลทรายไปใช้เป็นเชื้อเพลิง ผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 2 โรงงาน 
ก�าลังการผลิตรวม 19.8 เมกะวัตต์ และโรงงาน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ก�าลังการผลิต 30,000 ตัน 

ขณะเดยีวกนั บอีาร์อาร์อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ
ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชวีมวลแห่งที ่3 ก�าลงัการผลติ 
9 เมกะวตัต์ และก่อสร้างโรงานผลติเอทานอลขนาด 
1.5 แสนลิตร/วัน 

per day now.

"The new sugar milling houses are expected 

to be located in Buriram and Surin provinces," 

said Mr Anant. He estimated the investment 

for the milling houses would be 10 billion baht. 

The company has already received licences 

from the Industry Ministry to start building 

the new factories.

"Construction of the first milling house 

is due to be complete in 2019, when it can 

start crushing," he said. Mr Anant said added  

crushing capacity would help increase production 

to meet rising demand, especially in Asia.

The company plans to use waste and 

sugar by products in developing a biomass 

power plant as well as produce fertiliser from 

molasses and sugar crushing waste.

Buriram Sugar has two biomass power 

plants with a combined generating capacity of 

19.8 megawatts, with plans for a third biomass 

power plant with a capacity of 9MW.

The company is conducting a feasibility 

study on building new ethanol plants to produce 

biofuel from molasses. A new ethanol factory 

is expected to have production capacity of 

150,000 litres per day, he said

>> Mr. Anant Tangtongwechakit, the managing director of Buriram Sugar Plc (BRR)
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พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม
คณะ เยีย่มชม การด�าเนนิงานของอทุยาน

มิตรผล อ�าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุม
ทั้งกระบวนการผลิตน�้าตาล ไฟฟ้าชีวมวล และ 
เอทานอล รวมถงึรปูแบบการบรหิารจดัการไร่อ้อยภาย
ใต้โมเดลการจดัการเกษตรสมยัใหม่ (ModernFarm)  
สะท้อนเจตนารมณ์ในการสนับสนุนโครงการ  
"1 ต�าบล 1 SME เกษตร" ตามแนวนโยบายประชารฐั  
สร้างความเข้มแขง็ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและชมุชน
อย่างยั่งยืน

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย กลุม่มติรผล กลา่วว่า "เรา
ด�าเนนิธรุกจิควบคู่กบัการพฒันาชมุชนและสิง่แวดล้อม
มาโดยตลอด โมเดลการจัดการเกษตรสมัยใหม่  
(ModernFarm) นับเป็นส่วนหนึง่ของความมุง่มัน่ของ
เราในการส่งเสริมและพฒันาองค์ความรูใ้ห้กบัเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย โดยใช้เทคโนโลยแีละการจดัการเพือ่ยก
ระดับประสิทธิภาพ ลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพของ
ผลผลติ รกัษาสิง่แวดล้อม ตลอดจนสร้างความเข้ม
แขง็ให้แก่ชมุชนอย่างยัง่ยนื ซึง่เป็นการร่วมสนบัสนนุ
และสานพลงัตามแนวนโยบายประชารฐั สร้างความ
เข้มแข็งจากเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการ  
"1 ต�าบล 1 SME เกษตร" ของรัฐบาล"

โดยเมือ่วนัที ่13 มกราคม ทีผ่่านมา กลุม่มติร
ผล ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ "1 ต�าบล 

กลุ่มมิตรผลเผยโมเดล 
การจัดการเกษตรสมัยใหม่ (ModernFarm)  
สานพลังประชารัฐ ส่งเสริมชาวไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

Mitr Phol Group Unveils ModernFarm Model in Support of People’s 
State Policy and Sustainable Development of Cane Growers

1 SME เกษตร" เพื่อสนับสนุน SME เกษตร กับ 6 
ภาคีจากภาครัฐและภาคประชาชน ได้แก่ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ ธนาคาร ออมสิน ส�านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชมุชนเมอืงแห่งชาต ิและสภาเกษตรกร
แห่งชาต ิโดยมเีป้าหมายทีจ่ะช่วยสร้างความเข้มแขง็
ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ผ่านการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการสร้างเกษตรกร
รุน่ใหม่ให้เป็น Smart Farmer เพือ่สร้างความยัง่ยนื
ให้กบัภาคเกษตรกรรมของไทย โมเดลการสร้างความ
เข้มแขง็ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและชมุชนด้วยการ
จัดการแบบเกษตรสมัยใหม่ (ModernFarm) ของ
กลุม่มติรผล ครอบคลมุส�าหรบัเกษตรกรชาวไร่อ้อย
ทั้งรายเล็ก รายกลาง และรายใหญ่

ชาวไร่อ้อยรายเลก็ – ซึง่มพีืน้ทีป่ลกูอ้อย 1-50 ไร่  
ใช้โมเดลการปลกูพชืเชงิผสมเพิม่เตมิจากการปลกูพชื
เชิงเดี่ยว ทั้งปลูกอยู่ และปลูกกิน เพื่อสร้างรายได้ 
ลดรายจ่าย เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว และการ
เลี้ยงปลา เลี้ยงสุกร หรือไก่ไข่ เพิ่มเติมในพื้นที่ไร่
ของตนเอง นอกจากนั้น ยังเกิดการรวมกลุ่มชาวไร่
อ้อยรายเล็กด้วยกัน เพื่อรับบริการการท�างานในไร่
อ้อยจากชาวไร่อ้อยขนาดกลาง ทั้งการปลูก บ�ารุง 
และเกบ็เกีย่ว เพือ่ช่วยลดค่าใช้จ่ายการจ้างผูร้บัเหมา
และได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ

ชาวไร่อ้อยรายกลาง – ซ่ึงมีพื้นที่ปลูกอ้อย  
50-250 ไร่ ใช้โมเดลการพัฒนาสู่การเป็น SME  
ผูใ้ห้บรกิารชาวไร่รายเลก็ ด้วยแนวทางการส่งเสรมิ
ให้มใีช้เครือ่งจกัรกลการเกษตรแบบครบวงจร และ
พฒันา เพิม่มลูค่าของเครือ่งจกัรกลเกษตรด้วยธรุกจิ
การเป็นผูร้บัเหมา ท�างานในไร่อ้อยให้กบัชาวไร่อ้อย 
ขนาดเลก็ ทัง้การปลกู บ�ารงุ และเกบ็เกีย่ว เพือ่พฒันา
สูก่ารเป็นเกษตรกรสมยัใหม่ (Smart Farmer)

ชาวไร่อ้อยรายใหญ่ – ซึ่งมีพื้นท่ีปลูกอ้อย
มากกว่า 250 ไร่ขึน้ไป ใช้โมเดลการเกษตรสมยัใหม่ 
แบบ ModernFarm ซึง่เป็นการน�าองค์ความรูร้ะดับ
เวลิคลาสจากประเทศออสเตรเลยีเข้ามาประยกุต์ใช้
ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของประเทศ เพือ่ช่วย
เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยัง
ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาด้านเทคโนโลยกีารผลติแบบ
แปลงใหญ่ อาท ิการรวมการผลติ การท�าฟาร์มแบบ
แม่นย�า (Precision Farming) และการเทียบเคียง
สิ่งที่ดีที่สุด (Benchmarking)

การด�าเนนิงานโครงการการจดัการแบบเกษตร
สมัยใหม่ (ModernFarm) ของกลุ่มมิตรผล ก่อให้
เกิดประโยชน์และความยั่งยืนในชุมชน อันเห็นได้
จากการทีเ่กษตรกรชาวไร่อ้อยมคีณุภาพชีวิตทีด่ขีึน้ 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าไร่อ้อย ทั้งการ
ลดต้นทนุ เพิม่ผลผลติ และเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 
นอกจากนั้น ยังท�าให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น  
ส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นหมุนเวียน เพราะคนใน
ท้องถิน่มีงานท�า ไม่ต้องละท้ิง ถิน่ฐานเข้ามาท�างาน
ในเมือง และยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในภาคเกษตรของไทยอีกด้วย

 นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผล ยังมีระบบการส่ง
เสริมชาวไร่อ้อยอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ 
การสนับสนุนเงินส่งเสริมในรูปแบบสินเชื่อระยะ
สั้นเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต พันธุ์อ้อย ดิน ปุ๋ย 
สารควบคุมวัชพืช สินเชื่อระยะกลางเพื่อส่งเสริม
ระบบชลประทานขนาดเล็กและอปุกรณ์ชลประทาน 
และสินเชื่อระยะกลาง-ยาว เพื่อส่งเสริมเครื่องจักร
กลการเกษตร ตลอดจนการให้ความรู้และเพิ่ม
ประสบการณ์แก่เกษตรกร จนถงึการรบัซือ้ผลผลติ
อย่างเป็นธรรม
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กลุ่มมิตรผลเผยโมเดล 
การจัดการเกษตรสมัยใหม่ (ModernFarm)  
สานพลังประชารัฐ ส่งเสริมชาวไร่อ้อยอย่างยั่งยืน

General Chatchai Sarikulya, Minister of 

Agriculture and Cooperatives, along with 

a retinue, paid a visit to Mitr Phol Park in 

Phukhiao District, Chaiyaphoom to observe the 

production of sugar, biomass electricity, and ethanol 

as well as a sugar cane plantation management 

model called ModernFarm, which reflects its  

commitment to supporting the government’s ‘One 

Tambon One Agro-SME’ project and improving 

the quality of life of cane growers and surrounding 

communities in a sustainable way.

Mr. Buntoeng Vongkusolkit, Chief Operating  

Officer, Cane Management Business Group, 

Mitr Phol Group said, "We consistently conduct 

our business in tandem with community and  

environment development. Our ModernFarm  

Model is a part of our commitment to  

enhancing knowledge among cane growers and 

applies modern technology and management 

to enhance efficiency and reduce operating 

costs while conserving the environment and  

strengthening the community in a sustainable 

manner. The model supports the government’s 

“People’s State” policy and helps fortify the  

economic foundation through the government’s 

‘One Tambon One Agro-SME’ project.”

On January 13, Mitr Phol Group entered into 

an agreement of joint cooperation to implement 

‘One Tambon One Agro-SME’ project along 

with six other public and private organizations, 

namely the Community Organizations Development  

Institute (Public Organization), the Cooperative 

League of Thailand, the Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives, Government Savings 

Bank, the National Village and Urban Community 

Fund Office, and the National Farmers Council. 

Under the agreement, Mitr Phol Group strives to 

enhance Thai cane farming communities through 

knowledge and technology transfer as well as  

create new generations of 'Smart Farmers' to bring 

a sustainable development to Thailand’s agricultural  

sector. Aimed at strengthening cane growers 

and communities through modern management 

schemes, the ModernFarm Model encompasses 

farmers of small, medium, and large sizes.

Small cane growers - This category includes 

farmers with a farming area of 1-50 rai who adopt 

mixed farming of diverse food crops in addition 

monoculture for consumption and for sale as a source 

of income. This may include growing home-grown  

vegetables, raising fish, pigs, and keeping chicken 

for eggs. Small farms can get together to hire labor 

from medium-sized farms for effective planting, 

maintenance and harvesting services at a price 

cheaper than farm labor contractors.

Medium-sized cane growers – These farmers 

own a farming area of 50-250 rai and adopt the 

‘Smart Farmer’ model, which shapes them into 

service providers for small farmers and encourages  

them to procure a full range of agricultural  

machinery, to which they can add value through 

contracting services, including planting,  

maintenance, and harvesting.

Large-sized cane growers – Farmers in this 

category own a farming area of over 250 rai and 

adopt the ‘ModernFarm’ Model, which involves the 

application of world-class knowledge base from 

Australia to the local environment to increase 

productivity and reduce operating costs in a  

sustainable manner. In addition, modern sugarcane 

production technologies for large farms such as 

production integration, precision farming, and 

benchmarking are also encouraged.

Mitr Phol Group's ModernFarm Model has 

been proven to bring benefits and sustainable  

development to cane farming communities as seen 

from the better quality of life of cane growers, higher 

farming efficiency, lower operating costs, increased 

productivity, and reduced environmental impacts. 

Furthermore, the practice has helped create jobs 

in local communities and connect local people to 

local businesses, which can greatly contribute to 

the health of local economy. This also helps reduce 

rural-to-urban migration and thus alleviates labor 

shortage in the Thai agricultural sector.

In addition, Mitr Phol Group also provides 

cane growers with a comprehensive support  

program covering financial aids, skill and knowledge 

transfer, and a guarantee of produce purchase at 

fair prices. Financial supports included range from  

short-term loans for the procurement of cane 

shoots, soil, fertilizers and pesticides; medium-term 

loans for small irrigation systems and equipment; 

and medium/long-term loans for the procurement 

of farm equipment and machinery.
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Sutech Engineering Co., Ltd., an expert on sugar 

refineries and technical machinery for sugar and 

ethanol production that has been established for 35 

years and has made investment both domestically and 

overseas, has received confirmation that Indonesia  

and Japan have decided to invest in the sugar refinery 

in the Sovetskaya Gavan Special Economic Zone in 

the Russian Far East

Indonesia has announced that it will provide 

technical machinery, while Thai and Japanese banks 

will provide financial assistance for the company.

The Sutech-operated sugar refinery is a 

Thai-Russian joint venture, with Thailand holding  

80% stake and Russia’s Khabarovsk Territory  

Administration holding the remaining 20% and 

providing the location. Khabarovsk is a special 

administrative territory located on the east coast 

of Russia. The new refinery is expected to have a 

production capacity of 1,500 tons/day.

During the APEC Summit in Manila, the  

Philippines in November 2015, Russia and Thailand  

held a talk on trade, during which Alexey  

Valentinovich Ulyukayev, Minister for 

Development of Russian Far East, 

requested additional investment in 

Far-Eastern Russia from Thailand, 

especially in the investment of the 

sugar refinery. Thailand’s Sutech  

Engineering signed an agreement with 

the Russian Government to construct 

the refinery, which is worth over 200 

million dollars.

Valentinovich Ulyukayev said 

that Russia has planned to provide  

additional privileges to investors in terms 

of taxes and other assistance.

“For production feedstock, 

we intend to use both local and  

imported raw materials,” said Nikolay 

Brusnikin from Khabarovsk Territory 

Administration in an interview with 

a Russian press

The new sugar refinery is expected to begin 

production in May and is considered Thailand’s first and 

most significant investment in Russian Far East.

However, under the joint venture agreement, the 

mill will be taken over by Khabarovsk Administration 

in 2046 or 30 years from now.

สื่อรัสเซียรายงานยืนยันโรงงานผลิตน�้าตาลสัญชาติไทยของบริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง 
ในเขตเศรษฐกจิพเิศษภมูภิาคตะวนัออกไกล

ของรัสเซยี ได้รบัข่าวด ีอนิโดนเีซยีและญีปุ่น่รบัปาก
ช่วยเหลอืลงทนุ โดยจาการ์ตาประกาศให้ความช่วย
เหลือด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล ส่วนญี่ปุ่นจะ
สนับสนุนด้านเงินทุน

บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง ผู้เช่ียวชาญด้าน
โรงงานผลติน�า้ตาล รวมไปถงึเทคโนโลยีจักรกลโรงงาน
การผลิต รวมไปถึงในผลิตน�้าตาล ก๊าซเอทานอล  
ที่มีการก่อตั้งมานานร่วม 35 ปี ซึ่งมีการลงทุนทั้ง
ในและต่างประเทศ ได้รับการยืนยันว่าอินโดนีเซีย
และญีปุ่น่ตกลงทีจ่ะลงทนุในโรงงานผลติน�า้ตาลของ
ทางบริษัท ที่ตั้งอยู่ในเมืองโซเวียตสกายา กาวาน 
(Sovetskaya Gavan) เขตเศรษฐกิจพิเศษรัสเซีย
ตะวันออกไกล       

ในการสนับสนุนครั้งนี้ อินโดนีเซียประกาศจะ
ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยเีครือ่งจกัรแก่ซเูทค 
เอน็จเินยีริง่ ในขณะทีธ่นาคารญีปุ่่นและธนาคารไทย
จะให้การสนบัสนนุด้านการลงทนุแก่บรษิทัแห่งนี้

ทัง้นี ้บรษิทัผลติน�า้ตาลของซเูทค เอน็จิเนียริง่  
เป็นบริษทัจดทะเบยีนร่วมทนุระหว่างไทยและรสัเซยี 
โดยมีฝ่ายไทยถือหุ้น 80% ในขณะที่ในส่วนของ
รสัเซยีซึง่รฐับาลบรหิารเขตปกครองพเิศษในดนิแดน
ฮาบารอฟสค์ (Khabarovsk ) ทีม่หีุน้อยู ่20% เป็น
ผูล้งทนุจดัหาสถานทีต่ัง้ โดยฮาบารอฟสค์นัน้ตัง้อยู่
บนชายฝั่งตะวันออกของรัสเซียมีการปกครองแบบ
พิเศษ  มีการคาดกันว่า โรงงานผลิตน�้าตาลที่จะ
ตัง้ใหม่แห่งนีม้กี�าลงัการผลติ 1,500 ตนัต่อวนั       

ทัง้นี ้ในปีทีผ่่านมารสัเซยีและไทยได้มกีารเจรจา
หารือด้านการค้าในระหว่างการหารรือในที่ประชุม 
เอเปก กรงุมะนลิา ฟิลปิปินส์ เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 
2015 โดยอเลก็ซ ีวาเลนตโินวชิ อลูยูคาเยฟ รฐัมนตรี
กระทรวงพฒันารสัเซยีตะวนัออกไกลได้ขอให้ทางไทย
เพิ่มการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย 
โดยเฉพาะการขยายการลงทุนสร้างโรงงานน�้าตาล 
และบริษัทของไทย คือ ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง ได้ท�า
สัญญากับรัฐบาลรัสเซียเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิต
น�้าตาลมูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์       

“อินโดฯ-ญี่ปุ่น” จับมือร่วมลงทุน 

รง.ผลิตน�้าตาลสัญชาติไทย 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษรัสเซียตะวันออกไกล

A Russian press reported that Sutech 

Engineering’s sugar refinery in the 

Special Economic Zone in the Russian 

Far East will be supported by Indonesia and 

Japan in the forms of technical equipment and 

financial assistance, respectively

Indonesia-Japan to Invest in Thai-Invested 
Sugar Refinery in Russian Far East’s SEZ

>> The factory of Sutech Engineering Co., Ltd.

ซึง่วาเลนตโินวชิ อลูยูคาเยฟ ได้กล่าวในขณะ
นั้นว่า ทางรัสเซียมีนโยบายที่จะให้สิทธิพิเศษแก่
นักลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องภาษี การอ�านวยความ
สะดวกในเรื่องต่างๆ       

นิโคเลย์ บรูสนิกิน จากรัฐบาลบริหารเขต
ปกครองพิเศษฮาบารอฟสค์ให้สัมภาษณ์กับ สื่อ
รัสเซียว่า “ในส่วนวัตถุดิบท่ีจะป้อนโรงงานเพ่ือ
ท�าการผลติ ทางเราคาดว่าจะใช้ทัง้วตัถดุบิในพืน้ที่
และวัตถุดิบน�าเข้า”       

และคาดว่าโรงงานผลิตน�า้ตาลแห่งใหม่นีจ้ะ
สามารถเริ่มเปิดเครื่องจักรการผลิตได้ในเดือน
พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งนี่ถือเป็นการลงทุนครั้ง
แรกและครั้งส�าคัญจากไทยในดินแดนรัสเซีย
ตะวันออกไกล       

อย่างไรกต็ามตามข้อตกลงในโปรเจกต์นี ้โรงงาน
ผลิตน�า้ตาลแห่งน้ีจะถกูเทกโอเวอร์โดย ฮาบารอฟสค์ 
ในปี 2046 หรืออีกใน 30 ปีข้างหน้า
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“อินโดฯ-ญี่ปุ่น” จับมือร่วมลงทุน 

รง.ผลิตน�้าตาลสัญชาติไทย 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษรัสเซียตะวันออกไกล

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์แนชั่นแนล ชู
การ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
เคทสิ ผูผ้ลติน�า้ตาลอ้อยรายใหญ่ทีส่ดุของ

โลก กล่าวว่า บริษัทน�้าตาลในประเทศไทยต้อง
กระจายผลพลอยได้จากกระบวนการเพื่อให้คงผล
ก�าไรไว้ได้

เคทิสเป็นเจ้าของโรงงานน�้าตาลเกษตรไทย 
โรงงานน�า้ตาลไทยเอกลกัษณ์ และโรงงานน�า้ตาลรวม
ผล โรงงานน�า้ตาลเกษตรไทยเป็นโรงงานน�า้ตาลอ้อย
ทีใ่หญ่ทีส่ดุโลกและมกี�าลงัการผลิตถึง 55,000 ตนั
อ้อยต่อวนั เมือ่รวมกบัก�าลงัการผลิต 18,000 และ 
15,000 ตนัของไทยเอกลกัษณ์ และรวมผลแล้ว ทาง
เคทสิมกี�าลงัการผลติสูงถงึ 88,000 ตนัอ้อยต่อวนั

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการผู้จัดการ
กลุ่ม KTIS เสริมว่า ผลพลอยได้จากอ้อยช่วยให้
บริษัทบริหารต้นทุนได้ ดังนั้น บริษัทจะต้องคิด
หาวิธีการใช้วัตถุดิบที่มีเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้
ธุรกิจที่มีอยู่ ปีที่ผ่านมา เคทิสรายงานก�าไรสุทธิทั้ง
สิ้น 730 ล้านบาท ลดลงจาก 1,360 ล้านบาทใน
ปีพ.ศ. 2557 เนื่องจากราคาน�้าตาลโลกตก

แม้ราคาน�า้ตาลจะปรบัตัวสูงข้ึนจาก 10.5 เซนต์
มาอยู่ที่ 14.26 เซนต์ต่อปอนด์ในไตรมาสที่สี่ของปี
ที่ผ่านมา ทางบริษัทตระหนักดีว่าราคายังไม่คงตัว
เนื่องจากปริมาณอุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ อีกทั้ง
ราคายังถูกก�าหนดโดยบราซิล ซึ่งเป็นผู้ส่งออกราย
ใหญ่ที่สุดของโลก

ประเทศไทยส่งออกน�้าตาลแปดล้านตันต่อปี 
ซึง่นบัว่าต่างชัน้จากบราซลิทีส่่งออกถงึ 35-40 ล้าน
ตันอย่างมาก ทั้งนี้ ความต้องการน�้าตาลโลกอยู่ท่ี 
180 ล้านตันต่อปี

นายสิริวุทธิ์กล่าวว่า ปริมาณอ้อยปีนี้จะลดลง
กว่าปีที่แล้วเพราะปริมาณน�้าฝนที่ต�่าและภาวะแล้ง
ส่งผลกระทบต่อปริมาณที่การเก็บเกี่ยว นั่นคือฤดู
เก็บเก่ียวจะหมดลงตั้งแต่ปลายเดือนนี้ แทนที่จะ
เป็นปลายเดือนเมษายนอย่างที่เคย

นอกจากนัน้ยังมีการคาดว่าปรมิาณอ้อยปีนีจ้ะ
ต�่ากว่า 100 ล้านตัน ซึ่งต�่ากว่าเป้าที่ตั้งไว้ 112-115 
ล้านตนั เพราะขณะนีเ้พิง่ผลติได้เพยีง 85.6 ล้านตนั
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากอ้างอิงจากราคาน�้าตาล
ปัจจุบันที่ราคา 14.26 เซนต์ต่อปอนด์แล้ว รายได้
ของเคทสิปีน้ีกน่็าจะเพ่ิมข้ึนจากปีทีแ่ล้ว และท�าก�าไร
สุทธิได้ใกล้เคียงกับในปี พ.ศ. 2557

นายสิริวทุธ์ิกล่าวว่า ทางบรษิทัจ�าเป็นต้องการ
รายได้เพิม่จากผลพลอยได้จากอ้อย ซึง่เป็นกลยทุธ์

ผู้ผลิตน�้าตาลไทย
ต้องแตกไลน์ธุรกิจเพื่อท�าก�าไร 

ทีบ่รษิทัน�า้ตาลแห่งอืน่ควรน�าไปปรับใช้เช่นเดียวกนั 
และบรษิทัทีไ่ม่ปรบัตวัและหวงัพึง่น�า้ตาลเพยีงอย่าง
เดียวจะต้องผิดหวัง

ทัง้น้ี ผลพลอยได้จากอ้อย ได้แก่ ชวีมวล เอทานอล  
ปุ๋ย แก๊สชีวภาพ ไฟฟ้า และกากชานอ้อย โดยทาง
เคทิสได้ด�าเนินธุรกิจที่ใช้ผลพลอยได้เหล่านี้แล้ว 
อย่างไรกต็าม นายสริวิทุธ์ิเผยว่า ขณะนี ้ผลพลอยได้
คิดเป็นเพียงร้อยละ 20 ของรายได้ และทางบริษัท
ต้องการขยายสัดส่วนนี้เป็นร้อยละ 50 

ขณะนี ้เคทสิก�าลงัสร้างโรงงานผลติสนิค้าจาก
ชานอ้อย โดยได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้คาดว่าโรงงาน
น่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสองถึงสามเดือน  
นายสิริวุทธิ์ยังกล่าวด้วยว่าทางบริษัทก�าลังมองหา
หุ้นส่วนในโครงการดังกล่าว

ท้ังนี ้ชวีมวลเป็นวตัถดุบิทางเลอืกแทนกระดาษ
และพลาสตกิ และคาดว่าจะเป็นทีต้่องการอย่างมาก
ในอนาคต ดงัจะเหน็ได้จากผลติภณัฑ์ชานอ้อยทีไ่ด้
รับความนิยมแล้วพอสมควรในต่างประเทศ

THE WORLD’S largest sugar-cane  

producer, Kaset Thai International Sugar 

Corporation (KTIS), says Thai sugar  

companies must diversify into by-products to 

sustain profitability.

KTIS owns Kaset Thai Sugar Factory, Thai 

Identity Sugar Factory and Ruamphol Sugar 

Factory. Kaset Thai Sugar Factory is the world's 

largest, with a capacity of 55,000 tonnes of 

sugar-cane per day. Combined with Thai Identity's 

18,000 tonnes and Ruamphol's 15,000 tonnes, 

KTIS has a total capacity of 88,000 tonnes of 

sugar cane per day.

Parphan Siriviriyakul, chief executive officer 

of KTIS Group, added that by-products of sugar 

cane would help the company manage costs, so 

the company must think about how use its raw 

materials to strengthen its existing businesses. 

Last year, KTIS reported net profit of Bt730  

million, down from Bt1.36 billion in 2014 because 

the global sugar price dropped.

Even though the price has improved to 14.26 

US cents per pound from 10.5 cents in the fourth 

quarter of last year, the company acknowledges 

that the price will not be stable because the supply 

is higher than demand and the price is determined 

by Brazil, the world's largest exporter.

Sugar Producers Must Diversify 
to Ensure Profitability

Thailand exports 8 million tonnes of sugar 

a year, far behind Brazil's 35 million to 40 million 

tonnes. Global demand for sugar is 180 million 

tonnes per year.

Sirivuthi said the supply of sugar-cane this 

year would be lower than last year because the 

low rainfall and drought had affected the harvest, 

meaning the harvest season would finish by the end 

of this month, not the end of April, as usual.

Sugar-cane production this year is expected 

to be less than 100 million tonnes, lower than the 

target of 112 million to 115 million tonnes, because 

production so far has been only 85.6 million 

tonnes. However, based on the current sugar price 

of 14.26 cents a pound, KTIS's revenue this year 

will be better than in 2015 and net profit should 

be similar to what it made in 2014.

The company has to seek more income from 

sugar-cane by-product, which should be the new 

strategy of other sugar companies as well. Without 

adjusting, com-panies that rely only on sugar will 

be disappointed, he said.

By-products of sugar cane are biomass, 

ethanol, fertiliser, biogas, electricity and bagasse 

pulp, and KTIS is already operating businesses 

based on these. However, by-products at present 

account for only 20 per cent of its revenue, and 

it wants to boost this proportion to 50 per cent, 

Sirivuthi said.

KTIS is constructing a plant to make  

bagasse-ware products from sugar-cane fibres, 

an incentive that has been supported by the 

Board of Investment. Construction of the plant is 

expected to be completed in two or three months. 

Sirivuthi said the company was seeking partners 

in the venture.

Biomass is an alternative material to paper 

and plastic, and is expected to be in high demand 

in the future. Bagasse-ware products are already 

quite popular overseas.

>> Parphan Siriviriyakul, right, CEO 
of KTIS, and Kittiphun Anutarasoti, 
left, KTB head of wholesale banking. 
Source: marketeer

Sugar Asia Magazine 11

Regional Industry News



บริษัทเกษตรของจีนรายหนึ่งเตรียมเปิดตัว
โรงงานน�้าตาลมูลค่า 360 ล้านดอลลาร์
ทางตอนเหนอืของกมัพชูาในเดอืนมนีาคม

นี ้ซึง่โรงงานแห่งนีไ้ด้รบัการขนานนามว่าเป็นโรงงาน
แปรรูปน�้าตาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

ตวัแทนของบรษิทั หรุย่ เฟิง (กัมพชูา) อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด กล่าวว่า บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุม่เครอืบรษิทัจนีทีม่สีมัปทานพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตดิกบั
จังหวัดพระวิหาร และขณะนี้ก�าลังเก็บรายละเอียด
โรงงานน�้าตาลแห่งใหม่นี้เพื่อเตรียมเปิดใช้ ซึ่งจะมี
ก�าลังการผลิต 20,000 ตันต่อวัน

นายกวย โยเอิร์น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการของ
บริษัท กล่าวว่า สายการผลิตเดียวของโรงงาน
สามารถแปรรูปอ้อย 20,000 ตันต่อวันเป็นน�้าตาล
ทรายขาวได้ 2,000 ตันต่อวัน ทั้งนี้บริษัทจะสร้าง
สายการผลิตที่สองเพิ่มในอนาคต

โยเอิร์น กล่าวว่า “น�้าตาลเป็นสินค้าที่มีคนใช้
ทุกวันและมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ โดยเฉพาะใน
สหภาพยโุรปและเอเชยี” พร้อมเสรมิด้วยว่า แรงงาน 
1,000 คนของบริษัทในช่วงเริ่มต้นอาจเพิ่มขึ้นถึง 
สีเ่ท่าเมือ่บรษิทัเร่งการผลติ นอกจากนัน้ ทางโรงงาน
ก�าลังทดลองสายการผลิตก่อนถึงก�าหนดเปิดใน 
วันที่ 15 มีนาคมนี้

นายอุม โสทา โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม กล่าวว่า โรงงานน�้าตาลแห่งนี้เป็น
ส่วนหน่ึงของแผนโครงการยักษ์ใหญ่มูลค่า 1,500 
ล้านดอลลาร์ของบริษัทดังกล่าวร่วมกับบริษัทใน
เครืออีกสี่บริษัท โดยโครงการนี้จะประกอบด้วย 
โรงไฟฟ้า โรงงานปุ๋ย และสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น 
โรงพยาบาล และ โรงเรียน ด้วย

โสทายังบอกอีกว่า “โครงการนี้เป็นโครงการ
ใหญ่และประกอบด้วยหลายส่วนนอกเหนือจาก

โรงงานน�า้ตาล โรงงานน�า้ตาลท่ีก�าลงัจะด�าเนินการ
จะผลติน�า้ตาลป้อนตลาดโลก แต่เน้นส่งออกสหภาพ
ยุโรปเป็นหลัก”

นายเปิง ตรีดา อธิบดีกรมการเกษตรประจ�า
จังหวัดพระวิหาร กล่าวว่า หรุ่ย เฟิง ได้ลงทุนสร้าง
โรงงานน�้าตาลและโรงท�าน�า้ตาลทรายเป็นเงนิทัง้สิน้ 
360 ล้านดอลลาร์ บนพ้ืนที ่214 เฮคตาร์ และคาด
ว่าจะด�าเนินการโครงการส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาสามปี

รัฐบาลมอบสัมปทานพื้นที่เศรษฐกิจขนาด 
8,841 เฮคตาร์ให้แก่หรุย่ เฟิงในปีพ.ศ. 2554 เพ่ือ
ปลูกอ้อย ยาง และกระถิน ต่อมาพื้นที่ดังกล่าวถูก
ทอนออกราว 1,000 เฮคตาร์เพ่ือยุติข้อพิพาทกับ 
ผู้ที่อาศัยในที่ดินดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทถูกชาวบ้านและชาวเขาท้องถิ่น
กล่าวหาว่าเข้ามากว้านซื้อพื้นที่และประท้วงมา
จนถึงขณะนี้

สมัปทานพืน้ทีเ่ศรษฐกจิข้างเคยีงเป็นของบรษิทัใน
เครอืสีบ่รษิทัของหรุน่ เฟิง ได้แก่ หลาน เฟิง  เหงิ โหย่ว   
เหิง หรุ่ย และ เหิง หนง เมื่อรวมแล้ว บริษัทจีน
ทั้งหมดมีสัมปทานพื้นที่เศรษฐกิจรวมห้าสัมปทาน 
รวมเป็นพื้นที่ 40,000 เฮคตาร์ นับเป็นการหลบ
หลกีข้อกฏหมายท่ีห้ามไม่ให้บริษัทใดบริษัทหน่ึงถือ
ครองพื้นที่เกิน 10,000 เฮคตาร์

โรงงานและโรงท�าน�า้ตาลทรายใหม่นีจ้ะแปรรูป
อ้อยทีเ่กบ็เกีย่วจากพืน้ทีส่มัปทานทัง้ห้าและส่งออก
น�้าตาลดิบและน�้าตาลทรายให้แก่ผู้ซื้อในสหภาพ
ยุโรป จีน และ อินเดีย

ตรีดากล่าวว่า โรงงานน�้าตาลใหม่ถือเป็นการ
ลงทุนที่จะส่งผลดีต่อจังหวัดพระวิหารที่ตั้งอยู่ใน
พื้นท่ีห่างไกลและจะสร้างงานใหม่นับพันต�าแหน่ง 
พร้อมท้ังเพิ่มช่องทางท�ามาหากินให้แก่ชุมชนท้อง

ถิ่นอีกด้วย 
ตรีดากล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี

เพราะน�ามาซึ่งการลงทุนและการพัฒนา อีกท้ังยัง
รับประกันว่าจะมีตลาดให้เกษตรกร เกษตรกรจะ
ไม่ต้องกังวลเรื่องหาตลาดรองรับผลผลิตอีกต่อไป 
ทั้งยังสร้างรายได้เพิ่มขึ้นราวสองเท่าอีกด้วย”

นอกจากนัน้ ตรดีากล่าวว่า ทางบรษิทัได้ลงนาม
สัญญาส่งมอบกับครอบครัวท้องถิ่น 100 ครัวเรือน 
และตกลงซื้ออ้อยที่ราคาราว 38-40 ดอลลาร์
ต่อตัน ปกติแล้ว ที่ดินหนึ่งเฮคตาร์ผลิตอ้อยได้  
60-100 ตนัต่อการเกบ็เกีย่ว โดยจะเกบ็เกีย่วผลผลติ
ได้สี่ครั้งต่อปี

นอกจากนัน้ กากของเสยีจากโรงงานจะถูกน�า
ไปใช้ผลิตปุ๋ยหรือผลิตไฟฟ้า

นายอุน เชนดา รองปลัดจังหวัดพระวิหาร 
กล่าวว่า หรุ่ย เฟิง และหุ้นส่วนก�าลังขยายพ้ืนที่
เพาะปลูก และผลผลิตอ้อยบางส่วนจะพร้อมเก็บ
เกี่ยวเมื่อโรงงานเริ่มการผลิต

เชนดาเผยว่า “โรงงานทันสมัยแห่งนี้มีขนาด
ใหญ่กว่าโรงงานทกุแห่งในประเทศจนี” ทัง้นี ้โรงงาน
น�า้ตาลใหม่แห่งนีจ้ะเป็นโรงงานน�้าตาลทีมี่ขนาดใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

ตามข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน�า้ตาลทราย ประเทศไทย ซ่ึงเป็นผูผ้ลติน�า้ตาล
อันดับสี่ของโลก ผลิตอ้อยได้ 106 ล้านตันในช่วง
ฤดูกาล 2557-2558 ท่ีผ่าน ซึ่งถือว่าสูงสุดเป็น
ประวตักิารณ์ และผลติน�า้ตาลได้ 11.3 ล้านตนั

ท้ังน้ี โรงงานเกษตรไทยอุตสาหกรรมน�้าตาล 
ซึ่งเป็นโรงงานน�้าตาลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีก�าลัง
การผลิต 55,000 ตันต่อวัน

Giant Sugar Mill Set To Open  
In Cambodia

จีนเตรียมเปิดตัวโรงงาน
น�้าตาลยักษ์ในกัมพูชา
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A Chinese-owned agricultural company 

will inaugurate a $360 million sugar 

mill in northern Cambodia on March, in 

what is being billed as one of Asia’s largest sugar 

processing facilities.

Rui Feng (Cambodia) International Co Ltd, 

part of a closely linked group of Chinese firms 

with adjacent economic land concessions (ELCs) 

in Preah Vihear province, is putting the finishing 

touches on its newly built sugar mill, which has 

a capacity of 20,000 tonnes per day, a company 

representative said.

Kuy Yoeurn, an administrative assistant for 

the firm, said the factory’s single line was capable 

of processing 20,000 tonnes of sugarcane daily to 

produce 2,000 tonnes of refined sugar. A second 

production line will be added in future.

“Sugar is in daily demand, and there is a big 

market, especially in the EU and Asia,” Yoeurn 

said, adding that the factory’s initial 1,000-strong 

workforce could grow fourfold as it ramps up 

production.He said the factory was currently 

testing its production line ahead of its scheduled 

opening on March 15.

The sugar mill is part of mammoth $1.5 billion 

project by the company and its four sister firms 

that will include a power plant, fertiliser factory 

and other infrastructure such as a hospital and 

school, said Um Sotha, spokesman for the Ministry 

of Industry and Handicraft.

“It is a huge project, and consists of much 

more than just a sugar mill,” he said. “The factory  

that it is setting up here will produce for the 

world market, but mainly for export to the  

European Union.”

According to Poeng Trida, head of Preah 

Vihear’s provincial agriculture department, Rui 

Feng has invested $360 million into constructing 

the sugar mill and refinery on 214 hectares, and 

expects to complete the remainder of the project 

within three years.

The government granted Rui Feng a 8841-hectare 

ELC in 2011 for the cultivation of sugarcane, rubber 

and acacia. The total land area was subsequently 

trimmed by about 1,000 hectares in an effort to 

settle disputes with those living on the land.

The company has faced ongoing protests 

from villagers and indigenous hill tribes, who  

accuse it of land-grabbing.

The adjacent ELCs are owned by Rui Feng’s 

sister companies, Lan Feng, Heng You, Heng Rui 

and Heng Nong. Collectively the Chinese-owned 

companies hold five separate ELC licenses covering 

a total of 40,000 hectares, effectively circumventing 

legislation that prohibits a single company from 

holding more than 10,000 hectares.

The new mill and refinery will process  

sugarcane collected from the five ELCs, exporting  

raw and refined sugar to buyers in the EU, China 

and India.

Trida said the new sugar mill was a positive 

investment for the remote province, and would 

create thousands of new jobs while improving the 

livelihoods of local communities.

“This is the good project as it brings investment  

and development, and guarantees a market for 

farmers,” he said.“Farmers will no long need to 

worry about finding a market for their crop, and 

will make about twice as much income.”

According to Trida, the company has already 

inked supply contracts with 100 local families, and 

has agreed to purchase sugarcane for between $38 

and $40 per tonne. One hectare of land typically 

yields between 60 and 100 tonnes of sugarcane 

per harvest, with four crops a year.

Waste generated by the factory will be 

used in the production of fertiliser or to generate  

electricity.

Un Chenda, deputy governor of Preah Vihear 

province, said Rui Feng and its partners were 

expanding their cultivated area and some of their 

sugarcane crop would be ready for harvest when 

the factory begins operation.

“This is a modern factory about three times 

bigger than anything in China,” he said.The new 

sugar mill will be among the biggest in Asia.

Thailand, the world’s fourth-largest sugar 

producer, produced a record 106 million tonnes of 

sugarcane during the 2014-15 season, with sugar 

output of 11.3 million tons, according to the Office 

of Cane and Sugar Board.

Its Kaset Thai Sugar Factory, the largest 

sugar mill in Asia, has a production capacity of 

55,000 tonnes per day.
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รั      ฐบาลฟิลิปปินส์พยายามเพิ่มผลิตภาวะใน
อุตสาหกรรมอ้อยในประเทศและก�าลงัศกึษา
ว่าจะน�าเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร

ของไทยไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาว
ฟิลิปปินส์ได้อย่างไร

องค์การบงัคบัควบคมุน�า้ตาลของรัฐ (เอสอาร์เอ)  
ระบุในแถลงการณ์ว่าขณะนี้ก�าลังศึกษาเทคโนโลยี
ของไทยเพื่อเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย

คณะท�างานด้านเทคนคิจากหน่วยงานดงักล่าว
ได้เดินทางมายังประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมท่ี
ผ่านมา เพือ่แลกเปลีย่นเรือ่ง “การก�าหนดขอบเขต
เทคโนโลยีและนโยบาย และการวิเคราะห์การวัด
เทียบสมรรถนะ”

ตามข้อมลูของเอสอาร์เอ ทางคณะท�างานมุง่
หวงัแลกเปลีย่นความรูด้้านเทคโนโลยกีารเกษตรและ
แนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในการผลติพลงังานและจัดการ
สิง่แวดล้อม การปลูกและเกบ็เกีย่วอ้อย และการพฒันา
เครือ่งจกัรท�าไร่ทีเ่หมาะสมกบัไร่อ้อยในฟิลปิปินส์

มาเรีย เรจินา เบาติสต้า-มาร์ติน ผู้บริหาร
เอสอาร์เอ กล่าวว่า “เราได้ยินข่าวในเชิงบวกจาก
ชาวไร่บางรายที่ได้น�าเครื่องจักรและอุปกรณ์ท�าไร่
อย่างเครื่องเก็บเกี่ยวจากไทยมาใช้ เราจะเข้าเยี่ยม
ผู้ผลิตอุปกรณ์ท�าไร่ของไทยเพ่ือดูว่ามีเคร่ืองจักรที่
เหมาะสมกับไร่ในประเทศหรือไม่”

มาร์ตินยังอธิบายด้วยว่าสาเหตุประการหน่ึง
ที่ท�าให้ปริมาณการผลิตลดลง คือ การขาดแคลน
แรงงานตัดและเก็บเกี่ยวอ้อย โดยกล่าวว่า “ในเขต
โรงงานบางเขต อ้อยทีพ่ร้อมเกบ็เกีย่วแล้วต้องปล่อย
ยืนต้น ไม่ได้ตัด เก็บเกี่ยว และส่งไปยังโรงงาน ผล
คอืปรมิาณซโูครสในอ้อยลดลง ดงัน้ัน น�้าตาลต่อตัน
อ้อยที่ผลิตได้จึงค่อนข้างต�่า”

ฟิลิปปินส์เล็งเทคโนโลยีไทย 
เล็งเพิ่มผลผลิตน�้าตาล

In a bid to improve the productivity in the country’s 

sugarcane industry, the Philippine government 

is now studying how Thai farm machineries and 

equipment could bring positive changes into the 

lives of Filipino farmers.

State-run Sugar Regulatory Authority (SRA) 

said in a statement that it is now looking at 

Thai taechnology to boost sugarcane farm  

productivity.

A technical team from the agency was 

in Thailand last January to have  

exchanges about “Technology and 

Policy Scoping, and Benchmarking 

Analysis.”

According to SRA, the team 

aims to have relevant exchanges in 

agricultural technologies and best 

practices on energy production 

and environmental management,  

sugarcane cultivation and  

harvesting, and development of farm 

machineries suited for sugarcane 

farms in the Philippines.

Thai Technology Eyed to  
Raise Philippine Sugar Yield

มาร์ตนิเน้นว่าฟิลปิปินส์ต้องการเครือ่งเกบ็เกีย่ว
และบรรทุกอ้อยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและท�าให้
การเกบ็เกีย่วและแปรรปูอ้อยท�าได้รวดเรว็ยิง่ขึน้

ทัง้นี ้มาร์ตนิเสรมิว่า “เราต้องการใช้งบประมาณ
ที่ได้รับภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาอุตสาหกรรม
อ้อยให้ได้เต็มทีเ่พือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั
และความมปีระสทิธภิาพของชาวไร่อ้อย โดยเฉพาะ
ชาวไร่รายเล็กและผู้รับประโยชน์จากการปฏิรูป
เกษตรกรรม”

ระหว่างการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ คณะ
ท�างานด้านเทคนิคของเอสอาร์เอได้เยี่ยมส�านักงาน
คณะกรรมอ้อยและน�้าตาลทราย ประเทศไทย  
อนัเป็นหน่วยงานทีท่�างานลกัษณะเดยีวกนัด้วย

นอกจากน้ัน คณะท�างานยังได้เข้าพบบริษัท  
ไทยชูการ์ มิลเลอร์ เยี่ยมชมโรงงานน�้าตาลในภาค
ตะวันออก และ พบปะชาวไร่อ้อยท้องถิ่น

ทั้งนี้ เอสอาร์เอยังได้พบปะกับคณาจารย์จาก
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อ
หารือเรื่องวัตถุดิบตั้งต้นทางการเกษตรส�าหรับการ
ผลิตพลังงาน รวมไปถึงการจัดการ แจกจ่าย และ
ใช้น�้าเสียเพื่อการชลประทาน อีกด้วย

“We received positive word of mouth 

from some farmers that have bought Thai farm  

machinery and equipment including harvesters. 

We shall visit some of the Thai farm equipment 

manufacturers and check if their machineries are 

suited to our farms,” said SRA Administrator Ma. 

Regina Bautista-Martin.

Martin explained that one of the causes for 

drop in production is the lack of laborers to cut 

and harvest the canes.

“In some mill districts, harvestable canes 

remain uncut, unharvested, and undelivered to the 

mill.  This results to a drop in the sucrose content 

of the cane. Consequently, sugar per ton of cane 

is quite low,” she said.

To address this concern and also to expedite 

harvesting and milling of canes, she stressed that 

the country needs mechanized cane harvesters 

and loaders.

“We want to make full use of the funds  

provided under the Sugarcane Industry Development 

Act to make our sugarcane farmers, especially the 

small farmers and agrarian reform beneficiaries, 

competitive and efficient,” Martin added.

During its visit into the foreign country, the 

SRA technical team had a courtesy call with the 

Office of the Thai Cane and Sugar Board, the SRA 

counterpart in Thailand.

They also met with the Thai Sugar Millers 

Corporation, visited a sugar mill in the eastern 

district of Thailand, and met with local sugarcane 

farmers.

SRA has also arranged to meet with  

professors at the Graduate School of Energy and 

Environment at King Mongkut’s University of 

Technology to discuss agricultural feedstocks for 

energy production and wastewater management, 

distribution and use for irrigation.
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2016
ETHANOL
COLOMBIA

COLOMBIA SUGAR CONFERENCE

www.azucar-colombia.com

Fireworks Media Colombia SAS

Highlights of the Event
•	 A	 high-profile	 International	 conference	 entitled	 “Colombia	 Sugar	 Conference	 2016”,	 which	 will	 be	 attended	 by	 250	

international	delegates	and	government	officials	from	the	local	and	international	Sugar	Industry.	
•	 Sugar	and	Bioethanol	Technology	Seminars	
•	 Visit	to	a	renowned	sugar	mill	and	sugar	refinery	in	Colombia
•	 Sugar	Industry	networking	night

An International Exhibit ion of Sugar Companies, 
Sugar Technology & Its Supporting Industr ies

This	mega	 Sugar	 expo	 and	 conference	 held	 only	 once	 every	 2	 years	 is	 Colombia’s	 largest	 specialized	 sugar	 and	 bioethanol	
technology	event	 that	brings	 together	 an	 international	 congregation	of	 sugar	 companies	 and	also	 its	 supporting	 industries	
gathered	 in	 the	heart	 of	 the	 sugar	 industry	 in	Cali,	 Colombia	 to	 showcase	 the	 latest	 developments	 in	 the	Colombian	 sugar	
and	ethanol	industry.	

About The Event



กระทรวงการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า

บราซิลจะด�าเนินการฟ้องร้องประเทศไทย

ต่อองค์การการค้าโลก (WTO) โดยกล่าว

หาว่าไทยได้เพิ่มเงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตน�้าตาล เป็น

สาเหตใุห้ราคาน�า้ตาลทรายในตลาดโลกตกต�า่ลง 

บราซิลกล่าวว่ารัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุน

ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและโรงงานน�้าตาลที่ไม่

สอดคล้องกบัข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศทีช่่วย

ให้ประเทศในเอเชียได้ชนะส่วนแบ่งการตลาด และ

ผู้ผลิตในบราซิลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย

แม้ว่ากรณีองค์การการค้าโลกใช้เวลาหลายปี

ก่อนทีก่ารพจิารณาคดจีะสิน้สดุ การเคล่ือนไหวอาจ

จะสร้างความแปรปรวนต่อตลาดน�า้ตาลโลก โดยระบุ

ว่าประเทศบราซลิและประเทศไทยเป็นสองผู้ส่งออก

น�้าตาลรายใหญ่ที่สุดของโลก

ปีที่ผ่านมาผู้ผลิตน�้าตาลของบราซิลกล่าวว่า

พวกเขาได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อฟ้องร้อง

ประเทศไทยและอินเดียส�าหรับการให้เงินอุดหนุน

ชาวไร่อ้อย ท�าให้พวกเขาจะเสยีรายได้ถงึ 1.2 พนัล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

บราซลิกล่าวว่านโยบายทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อภาค

อุตสาหกรรมน�า้ตาลของประเทศไทยทีส่่งผลให้เพิม่

อัตราการส่งออกของประเทศที่เป็นส่วนแบ่งของ

ตลาดโลกจากเดิมร้อยละ 12.1 เป็นร้อยละ 15.8 

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา จากช่วงเดียวกันนั้น การส่ง

ออกของประเทศบราซิลลดลงถึงร้อยละ 44.7 จาก

ร้อยละ 50 

บรษัิท ไทยชกูาร์ มลิเลอร์ คอร์ปอเรชัน่ (TSMC) 

กล่าวในเดือนมีนาคมท่ีผ่านมาว่าข้อกล่าวหาของ

บราซิลไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

คุณสิริวุทธิ์ เสียมภักดี  ประธานกรรมการ

ของบริษัท TSMC กล่าวว่ามีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาล

ไทยจะสามารถชีแ้จงต่อองค์การการค้าโลกได้อย่าง

กระจ่างชดัว่าประเทศไทยไม่มรีะบบเงนิอุดหนนุ
“ผมคิดว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ได้มีเงิน

อุดหนุน มันเป็นระบบที่เราดัดแปลงมาจากประเทศ

ออสเตรเลียและรวมถึงบราซิล” โดยใช้ระบบแบ่ง

ปันผลประโยชน์แบบ 70:30 ระหว่างโรงงานและ

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย

จากระบบนี้ และยังมีเงินสนับสนุนที่ผู้ผลิต

น�า้ตาลได้รบัจากกองทนุอ้อยและน�า้ตาลทราย ซึง่มี

รายได้บางส่วนจากการจ�าหน่ายน�า้ตาลในแต่ละปี

เขายังกล่าวอีกว่าคดีนี้จะใช้เวลานานส�าหรับ

ทั้งสองประเทศท่ีจะชี้แจงและพิสูจน์กับองค์การ

การค้าโลก 

กลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยของบราซิล ยูนิก้า 

เสนอให้รัฐบาลด�าเนินการฟ้องร้องประเทศไทย

และอินเดีย

พวกเค้าโทษนโยบายของทัง้สองประเทศในเอเชยี

ส�าหรบัการกระตุน้การผลติน�้าตาลเป็นจ�านวนมากใน

ช่วงทีผ่่านมา เมือ่สนิค้าโภคภณัฑ์ทีม่วีงจรผลติภณัฑ์

ที่ยาวราคาถูกซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะพบจุดจบ

นีไ้ม่ได้เป็นครัง้แรกทีป่ระเทศบราซลิได้คดัค้าน

ในเรือ่งเงนิอดุหนนุน�า้ตาล บราซลิชนะคดกีรณฟ้ีอง

ร้องสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2547 ท่ีมีนโยบาย

อุดหนุนการผลิตน�้าตาลซึ่งมีผลกระทบระยะยาว

ในตลาดโลก

ประเทศบราซิลยังชนะคดีกบัสหรฐัอเมรกิา กรณี

การอดุหนนุฝ้ายกับองค์การการค้าโลกอกีด้วย

Brazil Challenges Thai 
Sugar'Subsidies'

Brazil will challenge Thailand at the World 

Trade Organization (WTO) over subsidies 

for sugar producers that it says have 

dragged down global prices for the sweetener, 

the Trade Ministry said.

Brazil said the Thai government has given 

support to cane growers and sugar mills that is 

inconsistent with international trade agreements, 

allowing the Asian country to win market share at 

the expense of Brazilian producers.

Although WTO cases take years before a 

ruling is reached, the move could potentially shake 

up the global sugar market, given that Brazil and 

Thailand are the world's two largest exporters of 

the sweetener.

Last year, Brazilian sugar producers said 

they were gathering evidence to launch the case 

against Thailand and India for subsidies they say 

could cost them $1.2 billion a year in revenue.

Brazil said Thailand's favorable policies  

towards its sugar sector had the effect of raising 

the country's exports as a share of the global 

market from 12.1 percent to 15.8 percent in the 

past four years. Over the same period, Brazil fell 

to 44.7 percent from 50 percent, according to 

the ministry.

Thai Sugar Millers Corporation (TSMC) said 

on last March that Brazil's claim was baseless.

TSMC chairman Sirivuth Siamphakdee 

said most industry officials were confident 

that the government would explain clearly to 

the WTO that the Thai system did not have  

subsidies. 

"I think we can prove we do not have subsidies. 

It is a system that we adapted from Australia and 

even Brazil," he said, referring to the 70:30 profit 

sharing between sugar millers and cane growers. 

According to the system, monetary  

support received by Thai sugar producers comes 

from the country's Cane and Sugar Fund, which 

raises the money itself, mostly from sales of sugar 

each year. 

When the fund does not have enough money, 

it seeks loans from the state-owned Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives, but 

the government does not have any role in this, 

Mr Sirivuth said. 

He said the case would take a long time 

for the two countries to explain and argue at 

the WTO.

Brazil's cane industry group Unica has been 

asking its government to take action against 

Thailand and India for some time.

It blames the policies of the two Asian countries 

for stimulating sugar production over a period 

when the commodity endured a long cycle of low 

prices that only now seems to be ending.

This is not the first time Brazil has  

challenged a country over sugar subsidies. Brazil 

won a landmark case against the European Union 

in 2004 that triggered a complete overhaul of 

the bloc's policies for sugar production, which 

had long lasting implications for the global  

market.

Brazil also won its case against U.S. cotton 

subsidies before the WTO.

>> Sugar farmer in Thailand. Source Bloomberg.

บราซิลคัดค้านไทย
กรณีให้เงินอุดหนุนชาวไร่อ้อย

⦁ ⦁ ⦁
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โรงกลัน่น�า้ตาล อลั คาลจี ของดไูบ เป็นโรงกลัน่ 
ทีม่ฐีานการผลติใหญ่ทีส่ดุของโลก กล่าวว่า ใน
เดอืนมกราคมทีผ่่านมาด�าเนนิการเพยีงร้อยละ  

70 ของก�าลังการผลิต เพื่อเป็นการชะลอความ
ต้องการน�า้ตาลทรายขาวทัง้ทีมี่ค่าพรเีม่ียมสงูข้ึน

ค่าพรเีมีย่มของน�า้ตาลทรายขาวสงูกว่าน�า้ตาล

ทรายดบิ เป็นตวัชีว้ดัของการท�าก�าไรของโรงกลัน่ที่

มีระดับมากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งถือ

เป็นอัตราก�าไรขั้นต้นที่น่าสนใจมาก

ค่าพรเีมีย่มของน�า้ตาลทรายขาวสงูกว่าน�า้ตาล

ทรายดบิ มมีลูค่าซือ้ขายสงูกว่า 110 ดอลลาร์สหรฐั

ต่อตันในตลาดโลก เมื่อมกราคมที่ผ่านมา เป็นครั้ง

แรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี58 ที่ขับเคลื่อนด้วย

ความต้องการน�าเข้าที่แข็งแกร่งโดยประเทศจีน ซึ่ง

เป็นประเทศผู้ซื้อน�้าตาลชั้นน�าของโลก

อย่างไรกต็าม คณุกแูร กล่าวว่าค่าพรเีมีย่มเป็น

ภาพสะท้อนบนกระดาษ ไม่ได้เป็นความต้องการที่

มีอยู่จริง ไม่มีผู้ซื้อโดยแท้จริง มันคือการปั่นตลาด 

คาดว่าค่าพรเีมีย่มน�า้ตาลทรายขาวจะไปถงึจดุสงูสดุ

และอาจจะร่วงลงไปในช่วงฤดูร้อน

โรงกลั่นน�้าตาล อัล คาลีจ มีก�าลังการผลิต 

7,000 ตันต่อวัน แต่จะถูกจ�ากัดการผลิตลง เป็น

โอกาสที่ท�าให้การส่งออกแผ่วลง

จ�านวนโรงกลัน่ในภมูภิาคตะวนัออกกลางในปี

ล่าสุด ในประเทศเยเมน บาห์เรน และอิรัก มีก�าลัง

การผลติมากกว่าในประเทศโอมานและซาอดุอีาระเบยี 

เนือ่งมาจากการหลัง่ไหลเข้ามาของโรงกลัน่ในอกีไม่

กี่ปีข้างหน้า

ครั้งหนึ่งประเทศอิรักเคยเป็นปลายทางการ

ส่งออกชั้นน�าส�าหรับโรงกลั่น ในขณะน้ีมีการผลิต

น�้าตาลทรายขาวในประเทศมากท่ีสุด หลังจากท่ี 

โรงกลั่นน�้าตาลเอทิฮัด ที่มีฐานผลิตที่เมืองบาบิโลน

เข้ามาในปี58

คุณกูแร กล่าวว่า โรงงาน อัล คาลีจ ส่งออก

เพียงร้อยละ 20 จากที่เคยส่งออกน�้าตาลทรายขาว 

500,000 ตันไปยังอิรักในปี57 

อิรักกล่าวว่าในเดือนธันวาคม ปี58 จะหยุด

การน�าเข้าน�า้ตาลทรายขาวส�าหรบัโครงการจดัจ�าหน่าย

อาหารของรฐับาลเป็นการเพิม่ผลผลติในประเทศ

คุณกูแร ยังกล่าวว่า โรงงาน อัล คาลีจ ยังคง

สต๊อกน�้าตาลทรายดิบของบราซิลและมีพอที่จะอยู่

ถึงไตรมาสที่สามของปี59 แต่ปฏิเสธที่จะให้ตัวเลข

ทีแ่น่นอน "เมือ่ตลาดต้องการ เราจะพร้อมทนัท ีแต่

เราจ�าเป็นต้องได้รับสญัญาณบางอย่างหรือยอดสัง่ซือ้

ที่จะผลิตมากขึ้น" เขากล่าว

ในปี59 ยังไม่มีแผนการลงทุนใหม่ในประเทศ

หรอืต่างประเทศ และไม่มแีผนการบ�ารงุรกัษา

โรงกลั่นน�้าตาลในดูไบ

ผลิตน�้าตาลที่ร้อยละ 70 

ของก�าลังการผลิตได้
Dubai Sugar Refinery Operating 
At 70% Capacity

Dubai's Al Khaleej Sugar Refinery, the 

world's biggest port-based refinery, said 

on Janury it was operating at only 70 per 

cent of its capacity due to slow physical demand 

for white sugar despite high white premiums.

The whites-over-raws premium is a measure 

of refining profitability with levels over $100 per 

tonne seen as very attractive margins.

The whites-over-raws premium traded above 

$110 per tonne in the global market on January 

for the first time since August 2015, driven by 

strong import demand by China, the world's top 

⦁ ⦁ ⦁

sugar buyer.

However, Ghurair said high premiums were 

a reflection of a "paper squeeze" not physical 

demand. There's no real buyer, its just a paper 

squeeze ... it is a paper manipulation," he said. He 

expects white premiums have reached their peak 

and will probably go down in the summer. 

The Al Khaleej refinery has a capacity of 

7,000 tonnes a day but is being underutilised as 

export prospects are weak.

A number of refineries came onstream in the 

Middle East in recent years in Yemen, Bahrian and 

Iraq with more capacity in Oman and Saudi Arabia 

due to come onstream in the next few years.

Iraq, once a top export destination for the 

refinery, is now producing most of its white sugar 

locally after the Babylon-based Etihad sugar 

refinery came onstream in 2015.

Ghurair said Al Khaleej was only exporting 

20 per cent of what it used to export 500,000 

tonnes of white sugar to Iraq in 2014

Iraq said in December,2015 it would stop 

imports of refined sugar for a government food 

distribution programme, as the country's own 

production rises.

Ghurair also said Al Khaleej was well-stocked 

with Brazilian raw sugar and had enough to last 

until the third quarter of 2016, but declined to 

give an exact figure. "When the market picks up 

I will be ready but we need some signs or orders 

to do more," he said.

No new investments are being planned 

whether regionally or abroad and no maintenance 

plans were scheduled for 2016.

>>Al Khaleej Sugar Co
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บริษัทน�้าตาลออสเตรเลียได้เลือกใช้บริการ
ระบบปฏิบัติการและการวิเคราะห์การค้า
ตรงบนโทรศัพท์มือถือของเสตย์อินฟร้อน 

เป็นเครื่องมือ ผู้น�าทางการผลิตผลิตภัณฑ์น�้าตาล
ในออสเตรเลยีและเจ้าของโรงงานน�า้ตาลย่ีห้อ CSR  
จะตดิตัง้การบริการขายตรงผ่านหน้าจอทางโทรศพัท์
มือถือที่สมบูรณ์ของเสตย์อินฟร้อน ให้กับทีมขาย  
เสตย์อินฟร้อน ทัชซีจี 

ทชัซจี ีได้ก�าหนดการต้ังค่าด้วยการปฏบิตักิาร
และกระบวนการที่ดีที่สุดของบริษัทที่ช่วยให้ผู้ค้า
สามารถทีจ่ะและอปัโหลดข้อมลูภาคเกษตรกรรมและ
รปูภาพได้อย่างรวดเรว็ลงบนโทรศพัท์มอืถอื ผูจั้ดการ
จะใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและเครื่องมือรายงานของ  
“เสตย์อินฟร้อน” เพื่อเพิ่มการทัศนวิสัยแบบปัจจุบัน
ท่ีสดุ รวมถงึเครือ่งมอืส่งเสรมิการขาย ประสทิธภิาพ
ของผลิตภัณฑ์ และสภาวการณ์ร้านค้า

น�้าตาลออสเตรเลียร่วมอยู่ในรายชื่อบริษัทชั้น
น�าที่ก�าลังเติบโตในภาคสินค้าอุปโภคบริโภค รวม
ถึงสี่จากสิบบริษัทผู้ผลิตอาหารเพื่อการบริโภคที่
ใหญ่ท่ีสุดในของฟอร์จูนไฟว์เตาซั่น ต่างก็พากันใช้
บริการการขายผ่านอนิเตอร์ของสเตย์อนิฟร้อน

“ผู้เชี่ยวชาญในเชิงลึกของสเตย์อินฟร้อนแห่งภาค

อุตสาหกรรมสินค้าเพื่อการบริโภคได้เสนอทางเลือกที่

เห็นได้ชัดเจนนี้ต่อพวกเรา” แองเจล่า ดาวสันกล่าว, 
ผูจ้ดัการทางการเกษตรของสมาคมน�า้ตาลออสเตรเลยี 
“บรษิทัได้แสดงให้เหน็ถงึความสามารถในการส่งมอบ“สิง่ทีด่ี

ทีส่ดุ”กลวธิทีีจ่ะช่วยให้เราสามารถเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการผลติ ได้รบัการเลง็เหน็เพิม่ขึน้ และ ทรงพลัง
มากขึ้น และ ประสิทธิภาพสูงขึ้นในองค์กร

“เรารู้สกึยนิดีมากท่ีได้รบัการเลอืกจากสมาคมน�า้ตาล

ออสเตรเลยี” คลาเรนซ์ เดนท์กล่าว,กรรมการผูจ้ดัการ
ของสเตย์อินฟร้อนออสเตรเลีย “สเตย์อินฟร้อน 
มุง่มัน่ทีจ่ะให้บรกิารเทคโนโลยบีนคลาวด์ ตามทีเ่ป็น
นวตักรรมใหม่ทีจ่ะช่วยให้พนกังานภาคเกษตรกรรม

และผู้จัดการที่จะช่วยให้ผลิตได้มากข้ึน รู้มากข้ึน 
และขายได้มากขึ้น

Sugar Australia has selected to  

implement StayinFront’s 

mobile retail execution and 

analytics solution. The leading  

supplier of sugar products in 

Australia and manufacturer of the 

CSR Sugar brand, will equip its mer-

chandizing team with StayinFront’s  

complete mobile retail execution and monitoring  

solution, StayinFront TouchCG.

TouchCG will be configured with the  

company’s best practices and processes, enabling 

merchandizers to quickly capture and upload field 

data and photos on their mobile device. Managers  

will u g tools to gain real-time visibility into  

promotional compliance, product performance 

and store conditions.  

Sugar Australia joins the growing list of leading  

consumer goods companies, including four of 

the top 10 largest consumer food companies in 

the Fortune 500, to deploy StayinFront’s mobile 

SaaS solutions.  

“StayinFront’s deep expertise in the  

consumer goods industry made them an obvious 

choice for us,” said Angela Dawson- National Field 

Manager at Sugar Australia. “The company has 

demonstrated its ability to deliver best-in-class 

solutions that will enable us to increase productivity,  

gain greater visibility and become a more  

dynamic and high-performing organization.” 
“We are pleased to have been selected by 

Sugar Australia,” said Clarence Dent, StayinFront’s 

Managing Director, Australia. “StayinFront’s is  

committed to providing innovative cloud-based  

technology that will enable field reps and managers  

to do more, know more 

and sell more.    

Sugar Australia Implements Mobile 
Retail Execution and Analytics

น�้าตาลออสเตรเลียใช้ระบบการปฏิบัติ
และการวิเคราะห์การค้าปลีกทางมือถือเป็นเครื่องมือ

>> Advanced Analytics and Selling Tools

⦁ ⦁ ⦁
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บริษัทเครื่องจักรเวสเทิร์น สเตทส์ ผู้ผลิต
เครือ่งจกัรเซนทรฟิิวกลัส�าหรับอตุสาหกรรม
น�้าตาลชั้นน�า ประกาศว่าได้เข้าซื้อหุ้นของ 

Big Tecnologia และ Colmena ผูผ้ลติและสนบัสนนุ
รายส�าคัญของอุตสาหกรรมน�้าตาลบราซิล

บริษัทบราซิลทั้งสอง BIG Tecnologia และ 

Colmena ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2546 ด�าเนินงาน

จาก พิราซิคาบา, เซา เปาโล ประเทศบราซิล และ

ให้บริการอุตสาหกรรมน�้าตาลและเอทานอลด้วย

บรกิารทางวิศวกรรม การบรกิารลกูค้า อะไหล่ และ 

การซ่อมแซมอุปกรณ์

เวสเทร์ิน สเตทส์ ออกแบบและผลติเครือ่งจกัร

แบบเซนทริฟิวกัลส�าหรับตลาดโลก ตั้งแต่การ 

ก่อตัง้ข้ึนในปีพ.ศ. 2460  เวสเทร์ิน สเตทส์ ได้เป็น

ก�าลังในการพัฒนาและสร้างสรรค์เครื่องจักรแบบ 

เซนทรฟิิวกลัทีเ่หนอืชัน้ รวมถงึเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง 

ในขณะที่ให้ความส�าคัญกับฐานลูกค้ามากที่สุดเป็น

อันดับแรก

 “ความสามารถในทางวิศวกรรมและการผลิตของ 

Big Tecnologia จะช่วยเพิ่มบทบาทในตลาดท้องถิ่นใน

เชิงลึกให้กับชุดผลิตภัณฑ์ของเวสเทิร์น สเตทส์ โอกาส

ในการเพิ่มการบริการและสนับสนุนแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น

เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของเราในอเมริกาใต้

และทั่วโลก” นายโรเบิร์ต ซินนาร์ด ประธานบริษัท

เวสเทิร์น สเตทส์ กล่าว
“นี่เป็นโอกาสส�าคัญของเวสเทิร์น สเตทส์ ในการ

บุกตลาดบราซลิด้วยผลติภณัฑ์ระดบัโลกทีผ่ลติในท้องถิน่

และสนับสนุนโดยวิศวกรและการบริการลูกค้าท้องถิ่น” 

ราฟาเอล อบิาเนซ ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธรุกจิส�าหรบั

ละติน อเมริกา กล่าวเพิ่ม “เราตื่นเต้นที่จะให้บริการ

เทคโนโลยเีครือ่งจกัรแบบเซนทรฟิิวกลัล่าสดุแก่อตุสาหกรรม

น�้าตาลที่ใหญ่และส�าคัญของบราซิล”

หุ้นส่วนของบริษัทบราซิลทั้งสี่คือ ริคาร์โด  

ฟุนคาสต้า ดอิาซ, เอดวิาร์โด เฟเรซนิ ิฟิลโฮ, กลิแบร์โต  

ฟซูาโร, และ อวิาน เฟอร์ราซ คอร์เรอา จะยงัคงเป็น

กรรมการบรษิทัและบรหิารบรษิทัร่วมต่อไป “เราตืน่
เต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวสเทิร์น สเตทส์ เราเล็งเห็น

การร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทของเราและทราบว่าเราจะ

สามารถขยายบทบาทในตลาดและให้บริการผลิตภัณฑ์

และการบริการท่ีครบครันแก่ลูกค้าของเรา” ริคาร์โด 

ฟุนคาสต้า ดิอาซ กรรมการ กล่าว 

The Western States Machine Company, a 

leading manufacturer of centrifugals for 

the sugar industry, announced they have 

acquired a controlling share of BIG Tecnologia 

and Colmena, leading manufacturers supporting 

the Brazilian sugar industry.

BIG Tecnologia and Colmena, both Brazilian  

companies founded in 2003, are located in  

Piracicaba, São Paulo Brazil, providing service the 

sugar and ethanol industries with engineering,  

customer support, replacement parts, and  

equipment rebuild services. 

เวสเทิร์น สเตทส์
บุกตลาดน�้าตาลบราซิล

Western States Enters 
Brazil Sugar Market

>> The ROBERTS I-SERIES Continuous Centrifugal is 
the most productive continuous centrifugal available.

Western States custom designs and  

manufactures batch and continuous centrifugals 

for the global marketplace.  Established since 

1917, Western States has been instrumental in  

developing and innovating superior centrifuges and 

corresponding technologies while keeping their 

global client base its first and foremost priority.

"BIG Tecnologia's significant engineering 

and production capability adds increased depth 

and a local market presence to Western States' 

suite of products. Due to our continuous growth 

globally and in South America, the opportunity 

arose to provide our clients with increased service 

and support," shares Robert Sinnard, President 

of Western States.

"This presents Western States with the unique 

opportunity to enter the Brazilian market with our 

world class products manufactured locally and 

supported by local engineering and customer 

support," adds Rafael Ibañez, Manager of Business 

Development for Latin America. "We are excited 

to be able to offer our latest technology batch 

centrifuges to the large and important Brazilian 

sugar industry."

The four partners of the Brazilian companies,  

Ricardo Funcasta Dias, Edivardo Ferezini Filho, 

Gilberto Fuzaro, and Ivan Ferraz Correa will  

continue as Directors and run the new partnership 

companies. "We are very excited about being a 

part of Western States. We see a great synergy 

⦁ ⦁ ⦁

>> Pictured Above (Left-to-Right): Raphael Ibañez, Todd 
Hershberger, David Douglas Buckner & Robert Sinnard at 
the BIG Tecnologia Facility in Piracicaba, São Paulo, Brazil

between our companies and know that together we 

can expand our market presence and provide a full 

range of products and services to our customers,"  

shares Ricardo Funcasta Dias, Director.
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บ างประเทศในเอเชียที่มีอัตราบริโภค 

น�้าอัดลมสูงนั้น ก�าลังเตรียมแผนการที่จะ

เรียกเก็บภาษีเครื่องดื่มน�้าอัดลมซึ่งท�าให้

เกดิการต่อต้านในวงการอตุสาหกรรมชวนให้นกึถงึ

การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

ด้วยมูลค่ากว่า 560 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มผสมโซดาทั่วโลก ท�าให้

เกดิการต่อต้านจากแพทย์ทัว่โลกและผู้ออกนโยบาย

การขึ้นภาษีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเช่น

เดียวกับเป็นการเพิ่มเงินกองทุนของรัฐบาลที่จะใช้

ไปกบัการดแูลผูป่้วยโรคอ้วนและโรคเบาหวาน

การข้ึนภาษนี�า้ตาลในเมก็ซโิกได้ลดอตัราการ

บรโิภคเครือ่งดืม่ผสมน�า้ตาลโดยประมาณร้อยละ 12 

และมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นกว่า 2 พัน

ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับเมืองเบิรก์ลีย์ในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ฝรั่งเศสและชิลีที่มีอัตราการเก็บภาษี

ที่คล้ายกัน

ในสหราชอาณาจักรได้ทิ้งแผนการที่จะเก็บ

ภาษีน�้าตาลร้อยละ 20 ขึ้นไป แต่เหล่าผู้ประกอบ

การจะถูกก�าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อลด

ปริมาณน�้าตาลลง 

หลายฝ่ายเปรยีบการจดัเก็บภาษีเป็นการคกุคาม

ต่ออตุสาหกรรม เช่นเดียวกบัการควบคมุยาสบู และ

กล่าวว่าพวกเขาสามารถพิสูจน์อันตรายจาก เป๊ปซี่ 

โคคาโคล่า และผูผ้ลติเคร่ืองดืม่น�า้อดัลมอืน่ๆ

แม้กระนั้น ผู้ผลิตบุหรี่ได้ลดทอนผลกระทบ

โดยมียอดขายเพิม่ขึน้ในตลาดเกดิใหม่ในเอเชยี และ

การเคลื่อนไหวเรื่องน�้าตาลตาลอาจเป็นบทพิสูจน์ที่

สอดคล้องกันทั่วโลก

รฐับาลก�าลงัมองหาวธีิการจดัเกบ็ภาษีน�า้ตาลใน

อนิโดนเีซยี อนิเดยีและฟิลปิปินส์ ทีซ่ึง่อตุสาหกรรม

เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์มีมูลค่ารวม 18 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลจากยูโรมอนิเตอร์  

ส่งผลให้เป็นตลาดทีใ่หญ่อนัดบั 5 ของยโุรปตะวนัตก 

 ข้อเสนอล่าสุดในประเทศฟิลิปปินส์จากใน

สภามกีารเสนอการจดัเกบ็ภาษเีครือ่งดืม่ผสมน�า้ตาล

ทั้งหมดขึ้นร้อยละ 10 

"ในประเทศอินเดียและประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการเกิดโรคอ้วนต�่ากว่า

ในยโุรปและสหรฐัอเมรกิา แต่อตัราการเพิม่ขึน้ของ

โรคในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในหลายกรณีเป็นที่น่า

ตกใจ" คุณบรูซลีกล่าวที่สถาบันการศึกษาสุขภาพ 

จอห์นฮอปกินส์บลูมเบิร์ก

การอภปิรายในช่วงก่อนหน้านีใ้นอนิโดนเีซยี

ซึ่งจัดเก็บ "ภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย" ในเครื่องดื่มที่มี 

รสหวานในปี พ.ศ. 2547 และอินเดียซึ่งคณะ

รัฐมนตรีที่น�าโดย คุณอาร์วินด์ สุบรามาเนียน ที่

ปรึกษาทางเศรษฐกิจ เสนอการจัดเก็บภาษีร้อยละ 

40 ในเดือนธันวาคม

ผู้ผลิตเครื่องดื่มได้รับผลกระทบกับการขาย

ครั้งใหญ่หากมาตรการนี้ผ่านมติ เม็กซิโกซึ่งเป็น

ประเทศท่ีเริ่มต้นการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวกับเครื่อง

ดื่มผสมน�้าตาลและอาหารขยะในช่วง 2 ปีที่ผ่าน

มา ได้กลายมาเป็นมาตรฐานส�าหรับกลุ่มประเทศ

ตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ

นักวิเคราะห์เตือนว่ามาตรการใหม่ในเอเชยีอาจ

มีผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงค์อืน่ ๆ  ตามมา เป็นการ

สกดักัน้การลงทนุจากกลุม่บรษิทัข้ามชาต ิซึง่รฐับาล

ก็ต้องการดึงดูดความสนใจ

บางข้อเสนอแนะว่ามาตรการใหม่ในอินเดีย

เป็นการช่วยแบรนด์ในประเทศ โดยการเพิ่มการ

เก็บภาษีน�้าอัดลม ที่ด�าเนินการโดยบริษัทข้ามชาติ 

เช่น เป๊ปซี่และโคคาโคล่า แต่น�้าผลไม้บรรจุขวด ที่

ส่วนใหญ่ผลติโดยผูป้ระกอบการในประเทศเช่น ผูน้�า

ตลาดผลติภณัฑ์อายรุเวทสมนุไพรบรษิทั Dubur จะ

ไม่ได้รับผลกระทบ

"วาระการประชุมที่ไม่โปร่งใสและข้อสังเกต

ของผมคอืมอีงค์ประกอบของลทัธิคุม้ครองทางการค้า"  

คณุซาอรัุบ มกัเกอร์เจยี นายหน้าซือ้ขายตลาดหลกั

ทรัพย์มุมไบ

โคคาโคล่าในอินเดียได้เสนอว่าการจัดเก็บ

ภาษส่ีงผลให้เกดิความเสยีหายต่อโครงการ "เมก อนิ  

อินเดีย" ของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดิ โดย

เป็นแคมเปญท่ีเป็นการเชญิชวนให้นกัลงทนุต่างชาติ

เข้ามาลงทุนในประเทศและหุ้นส่วนการบรรจุขวด 

ก่อให้เกดิการจ้างงานประมาณ 200,000 คน

ในประเทศอินโดนีเซีย ผู้ประกอบการต้อง

รบัมือกบัอตัราการเตบิโตท่ีลดลงและค่าเงนิทีผ่นัผวน

แล้ว การจัดเก็บภาษีที่ถูกคาดว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในอุตสาหกรรมอีก แบรนด์ใหม่อย่างเปรูบิ๊กโคล่า 

มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นและการเพิ่มอัตราภาษี

เป็นการบีบตลาด

"สัดส่วนยังมีขนาดเล็กมาก" นายตริโยโน  

พริโจซุสิโล ที่สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มน�้าอัดลม

ในอินโดนีเซีย กล่าวว่า "ผู้คนเปลี่ยนทางเลือก

ของเคร่ืองดื่มได้อย่างง่ายดาย ถ้าพวกเขารู้สึกว่า

ชาบรรจุขวดกลายมามีราคาแพงมาก พวกเขา

สามารถเปลี่ยนไปดื่มน�้าอื่นหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ 

บรรจุภัณฑ์"

นกัวเิคราะห์อตุสาหกรรมยังมคี�าถามถึงการ

ขึ้นภาษีจะยับยั้งชาวอินเดียและอินโดนีเซียที่ชอบ

การทานของหวานที่มีแนวโน้มเพ่ิมเป็นจ�านวนมาก

กับการบริโภคเครื่องดื่มผสมน�้าตาลแบบดั้งเดิมที่

ไม่ได้บรรจุภัณฑ์

"แม้ชาในอินโดนีเซียอุดมไปด้วยน�้าตาล" 

นายแอดดี อีลิมิน ที่ PwC ในกรุงจาการ์ตากล่าว

ว่า "ชาวอินโดนีเซียรักน�้าตาล พวกเขาชอบเครื่อง

ดื่มที่มีรสหวาน 

ในประเทศอินเดีย ผู้ใหญ่กว่า 70 ล้านคน 

เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นจ�านวนมากที่สุดของโลก

รองจากประเทศจีน

ผูเ้ชีย่วชาญเตอืนว่าค่าใช้จ่ายของสถาบนัดแูล

สขุภาพอาจจะหมดไป องค์การอนามยัโลกแนะน�าให้

ครอบครวัผูมี้รายได้น้อยในอนิเดียทีม่ผู้ีป่วยเป็นโรค

เบาหวานสามารถใช้จ่ายร้อยละ 25 ของรายได้เกีย่ว

กับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ด้วยหลักฐานการเติบโตจากอันตรายที่มา

จากอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ผู้เชี่ยวชาญ

ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริโภค แต่ใน

อุตสาหกรรมยังคงไม่ตระหนักถึง และเป็นมากใน

ตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย

"มีหลกัฐานว่าน�า้ตาลเป็นรสทีท่�าให้เกดิการเสพ

ตดิ" คณุล ีและ คณุจอห์น ฮอปกนิส์ กล่าวว่า "มนัดี

ทีส่ดุทีค่ณุจะเริม่ท�าอะไรก่อนทีจ่ะตดิเป็นนสิยั”
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Some of Asia’s biggest sodaguzzling  

nations are preparing to impose taxes 

on fizzy drinks as the backlash against 

the industry mounts in a movement reminiscent 

of the antitobacco campaign.

The $560bn global soda industry has 

come under attack worldwide as doctors and 

policymakers fret about the mounting toll — on 

health as well as government coffers — of obesity 

and diabetes.

A sugar tax in Mexico has cut the consump-

tion of sugary drinks by an estimated 12 per cent 

and raised more than $2bn in tax receipts. Berkeley 

in California, France and Chile have introduced 

similar taxes.

The UK has scrapped plans to introduce 

a sugar tax of up to 20 per cent but companies 

will be expected to reformulate their products to 

reduce sugar content.

Many liken the threat to the industry of 

greater taxes and regulation with curbs on tobacco 

— and say they could prove just as detrimental to 

the likes of Pepsi, CocaCola and other fizzy drink 

manufacturers.

However, while cigarette makers have 

mitigated the impact of regulatory burdens in 

the rich world by ramping up sales in emerging 

markets, moves in Asia suggest the war on sugar 

may prove more globally consistent.

Governments are looking to implement 

some form of sugar tax in Indonesia, India and the 

Philippines, where the soft drinks industry is worth 

an aggregate $18bn, according to Euromonitor,  

making it a vast potential market still only a fifth 

of the size of that of western Europe.

Proposals are most advanced in the Philippines, 

where the House of Representatives is set to rule 

on introducing a 10 per cent excise tax on all sugar 

sweetened drinks.

“In India and Southeast Asia the prevalence 

[of obesity] is lower [than in Europe and the 

US] but the increase in prevalence over the past 

decade in many cases is alarming,” says Bruce 

Lee at the Johns Hopkins Bloomberg School of 

Public Health.

Discussions are at an earlier stage in Indonesia,  

which scrapped a “luxury tax” on sweetened 

drinks in 2004, and India, where a government 

committee led by chief economic adviser Arvind 

Subramanian recommended a 40 per cent levy 

in December.

Drinks makers are braced for a big dent in 

sales if the measures go through. Mexico, which 

introduced a tax on sugary drinks and junk food 

two years ago, has become the benchmark for 

other emerging markets.

Analysts caution that any new measures in 

Asia could have other unwanted consequences, 

however, deterring investments from multinational 

groups that governments have been eager to 

attract.

Some warn that the new measures in India 

let domestic brands off the hook. The added duty 

targets aerated drinks, a category dominated 
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by multinationals such as Pepsi and CocaCola; 

packaged juices, which are largely produced by 

local players such as market leader Dabur, would 

not be affected.

“The agenda is not transparent and my 

hunch is there is an element of protectionism,” 

says Saurabh Mukherjea at Ambit Capital, the 

Mumbaibased brokerage.

CocaCola in India has slammed the  

suggested taxes as being detrimental to Prime 

Minister Narendra Modi’s “Make in India” campaign 

to draw foreign investors to the country, adding 

that the group and its bottling partners create 

employment for about 200,000 people.

In Indonesia, where producers are already 

battling slowing growth and currency volatility, 

the proposed taxes are expected to deal a blow 

to the industry. New brands such as Peruvian Big 

Cola have heightened competition and industry 

lobby groups say any additional tax would throttle  

the market.

“The category is still very small,” says Triyono 

Prijosoesilo at the Association of Indonesian Soft 

Drink Producers. “People change their choice of 

beverage easily — if they feel that a packaged 

tea becomes very expensive, they can switch 

into water or nonpackaged beverages.”

Industry analysts further question whether 

a tax would deter sweettoothed Indians and 

Indonesians who tend to add large quantities of 

sugar to traditional unpackaged drinks.

“Even tea in Indonesia is with sugar,” says 

Ade Elimin at PwC in Jakarta. “Indonesians love 

sugar — they like sweet drinks. 

  In India 70m adults have diabetes, the 

world’s highest number behind China.

Experts warn that the associated healthcare 

costs can be ruinous. World Health Organisation 

estimates suggest the family of a lowincome Indian 

adult with diabetes could spend as much as 25 

per cent of their income on diabetes care.

With growing evidence of the harms of 

sweetened food and drink, experts emphasise the 

importance of discouraging consumption when 

the industry is still fledgling — as it is in much of 

emerging Asia.

“There is evidence that sugar is both an 

acquired taste and potentially addictive,” says 

Mr. Lee at Johns Hopkins. “It is best to act before 

you even acquire the habit.”
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A Quick Glimpseof The Thai  
Sugar Industry. By Industry Expert. 

มุมมองนักวิชาการอ้อยและน�้าตาล
กับการเติบโตอุตสาหกรรมน�้าตาลไทย

>> Mr. Kitti Choonhawong as president of Thailand Society of Sugar 
Cane Technologist (TSSCT).

คุณกิตติ ชุณหวงศ์ 
นายกสมาคมนกัวิชาการอ้อยและ

น�า้ตาลแห่งประเทศไทย

By Industry Expert
Dr. Kitti Choonhawong 
Thailand Society of Sugar Cane 
Teachnologists (TSSCT)

โดยผู้เชี่ยวชาญ
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ก ้าวต่อไปอุตสาหกรรมน�้าตาลไทยในช่วงเวลานี้น่าจับตามองอย่างมากและมีการ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องภาครัฐได้

ให้ความสนใจ “อ้อย” ให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่

ส�าคัญของประเทศ  ซึ่งในโอกาสนี้ทางนิตยสาร 

Sugar Asia ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติ ชุณหวงศ์ 

ปัจจบุนัท่านด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมนกัวชิาการ

อ้อยและน�า้ตาลแห่งประเทศไทย มาน�าเสนอมุมมอง

แนวโน้มอตุสาหกรรมน�า้ตาลไทยในอนาคตไว้อย่าง

น่าสนใจ ดังนี้ 

ในปัจจบุนั การพฒันาของอตุสาหกรรมน�า้ตาล

ของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยจากการ

สนบัสนนุของรฐับาลไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่กระทรวง

อุตสาหกรรม เนื่องจากนโบยายที่การสร้างโรงงาน

เพิม่เตมิและการส่งเสรมิเกษตรกรเปลีย่นจากเพาะ

ปลกูข้าว (ในพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสม) เป็นการเพาะปลกู

อ้อย  รวมไปถึงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจที่

ส�าคญั 4 พชืหลกั ได้แก่ ข้าว มันส�าปะหลัง ยางพารา 

และอ้อย ท�าให้เกิดการพัฒนาและมีความยั่งยืนใน

อตุสาหกรรมน�า้ตาลของประเทศไทย โดยในแต่ละปี  

ประเทศไทยมีอ้อยที่ผลิตได้มากกว่า 100 ล้านตัน

ซึ่งส่งผลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ 

การผลิตเอทานอล การผลิตไฟฟ้า และพลาสติก

ชีวภาพ เป็นต้น 

ใน 5 ปีหลังจากนี้ อุตสาหกรรมน�้าตาลของ

ประเทศไทยจะต้องมกีารปรบัตวัทัง้ในด้านกฏหมาย

และยุทธศาสตร์ การค�านึงถึงภาวะโลกร้อน (เช่น 

การลดอ้อยไฟไหม้) การพัฒนาเครื่องจักรเกษตร 

การขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูอ้อย และการลดต้นทนุโดย

อาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Five years later, Thailand sugar industries 

have an adjustment in the law and economic 

strategies, global warming concerns (e.g. reducing 

burnt cane), developing agricultural mechanics, 

land expansion for cultivated cane and reducing 

investment cost by science and technology.

Presently, development of sugar industry 

in Thailand has been continuously growing thank 

to the support of Thailand government, especially, 

Ministry of Industry because their policies promote 

sugar factories construction and farmers in changing  

cultivation from rice to sugarcane as well as a 

new strategies improvement of four economic 

plants including rice, cassava, natural rubber 

and sugarcane. That results in the development 

and sustainability of sugar industries in Thailand. 

Thailand got more than 100 million metric tons 

sugarcane per year which importantly impacted 

on the continuous production industries growth 

such as ethanol production, co-generation, electric 

power and bioplastics.

เมื่อเปรียบเทียบไทยกับประเทศบราซิลซึ่ง

เป็นผู้น�าด้านอ้อยและน�้าตาลของโลกนั้น ความ

สัมพันธ์ระหว่างโรงงานและเกษตรกรชาวไร่อ้อยของ

ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธ์ทีด่แีละใกล้ชดิมากกว่า 

และในขณะน้ี ประเทศไทยมกีารวจิยัและยทุธศาสตร์

มากมาย จากการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเตรียม

พร้อมกับการผันผวนของราคาน�้าตาลโลกและการ

ใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ของโรงงานน�้าตาล  

“หน่ึงโรงงานหลายผลิตภัณฑ์” อาจจะเป็นหนึ่งใน

การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ในที่สุด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับอ้อยและน�้าตาลนัน้จะสามารถประยกุต์ใช้ได้จรงิ

ไม่เพียงสามารถใช้ได้กับประเทศไทยเท่านั้น แต่ยัง

สามารถใช้ในประเทศต่างๆในโลกได้

In comparison, Brazil is the world leader 

about sugar industry although the relationship 

between factory and sugarcane farmer in Thai 

is better and closer than that in Brazil. Currently, 

in Thai, there are a number of researches and  

economic strategies from the government to keep 

up with variation of world sugar price and utilize 

sugar products and by-products. “One plant, 

many products” could be one of the sustainable 

solutions for economic stabilization. Finally, the 

successful researches in cane and sugar fields 

will be practically applied not only in Thailand 

but also on the world.

มุมมองอุตสาหกรรมน�้าตาลใน

ประเทศไทยในปัจจุบัน

แนวโน้มอตุสาหกรรมน�า้ตาลไทย

ในอนาคตอกี5 ปีข้างหน้า

บราซิลเป็นผู้ส่งออกน�้าตาลรายใหญ่

ของโลก เราคาดว่าประเทศไทยจะเป็น

ผู้ส่งออกรายใหญ่ได้อีกกี่ปีข้างหน้า 

และมีแนวทางปฎิบัติอย่างไร

What upcoming trends do you 
expect to see in the Thailand sugar 
industry in the next 5 years?

What are your views about the 
current situation of the sugar  
industry in Thailand?

Brazil is renowned for sugar and is 
currently the world's largest exporter, 
do we expect Thailand to follow suit 
in in the next few years? And how are 
we able to achieve similar success?
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Hose Irrigation 
Technique Boost Cane 
Yield by 20 Tons/Rai

อ้ อยเป็นพชืเศรษฐกจิทีใ่ห้ผลตอบแทนสงูเพราะ

การปลูกอ้อยลงตอใหม่จะสามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตได้ 3-4 ครั้ง และใบอ้อยยังสามารถ

ใช้ปรับปรุงดนิได้เป็นอย่างด ี อ้อยจงึเป็นพชืทีคุ่ม้ค่ากบั

การลงทุนกว่าพืชไร่ชนิดอื่นๆ

อย่างเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถเพิ่มก�าลัง

ผลผลิตอ้อยได้ 20 ตัน/ไร่ ด้วยเทคนิคการปลูกและ

 >>คุณสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ 
แห่งหมู่บ้านหัวท�านม ต.หนอง
บุนนาค อ.หนองบุญมาก 
จ.นครราชสีมา เกษตรกร
ตัวอย่าง

เทคนิคปลูกอ้อย
ด้วยระบบน�้าราดเพิ่มผลผลิต 20 ตัน/ไร่
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>> คุณสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ เกษตรกร
ตัวอย่างกับเจ้าหน้าที่โรงงานน�้าตาลครบุรี

>> กออ้อยคุณภาพดี

   

พ้นดินขึ้นมา เนื่องจากสภาพดินด้านบนแห้งสนิท 

จึงไม่มีต้นหญ้าขึ้นมารบกวน ท�าให้ต้นอ้อยเติบโต

อย่างสม�่าเสมอสวยงาม

คุณสมบัติ เกษตรกรตัวอย่าง กล่าวว่า หลัง

ปลูกอ้อยระบบน�้าราดแล้วได้ผลดี ทางเจ้าหน้าที่

โรงงานน�า้ตาลครบรุจีงึได้เข้าร่วมพฒันาต่อยอดและ

น�าประสบการณ์น้ีเป็นกรณีศึกษาเพือ่เป็นเกษตรกร

ตัวอย่าง

ทัง้นีท้างด้านคณุอกุฤษฏ์ สตัย์นาโค ผูจ้ดัการ

ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบและทีมงาน โซน 2 ของบริษัท 

น�้าตาลครบุรี จ�ากัด(มหาชน) หรือ KBS ผู้ด�าเนิน

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทราย กล่าวว่า ได้

ด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate  

Responsibility) และ บริษัทภิบาล (Corporate 

Governance)  ค�านึงถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วน

ได้เสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่ม อันได้แก่ ชาวไร่ 

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พนักงาน ภาครัฐ 

ลกูค้าและผูบ้รโิภค คูค้่าและคูแ่ข่ง และผู้ถอืหุน้ อย่าง

ครบถ้วน  ได้ผสมผสานวางกลยทุธิค์วามรูต้ามหลกั

วชิาการและน�าวทิยาการความรูใ้นเรือ่งการปลกูอ้อย

ทีถ่กูต้อง รวมทัง้ยกระดบัคณุภาพชวีติของชาวไร่อ้อย 

อาทิ พันธุ์อ้อย รถไถ เครื่องปลูกอ้อย ยาฆ่าแมลง 

รถตัดอ้อย รถบรรทุก ฯลฯ และลงทุนลานอ้อย

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอ้อยของชาวไร่

รวมทัง้กลยทุธ์ในการจัดตัง้สถานกีารเกษตร

ย่อยเพื่อให้นักวิชาการเกษตรของบริษัทเข้าไปดูแล

ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและครบวงจร และด้านงาน

วจิยัพฒันา ตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรยีมการปลกู จนถงึ

การเกบ็เกีย่วและน�าอ้อยส่งโรงงาน ตลอดจนมุง่ช่วย

เหลือให้ชาวไร่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อช่วย

พฒันาเศรษฐกิจของชมุชนให้เตบิโตอย่างแขง็แกร่ง 

ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและประเทศ

ชาติอย่างยั่งยืน

นอกจากน้ี การปลูกอ้อยช่วงปลายฝนด้วย

ระบบน�า้ราดในแปลงนาระหว่างช่วงเดอืน ธนัวาคม 

– กมุภาพนัธ์ กไ็ด้ผลผลติด ีเช่นกนั เพราะการใช้น�า้

ราดเสริม ช่วยเพิม่เปอร์เซน็ต์ความงอกได้ด ีท�าให้มี

ผลผลิตมากถึง 20 ตัน/ไร่ และลดความเสี่ยงท�าให้

ต้นอ้อยเตบิโตได้แม้อตัราความชืน้ไม่เพยีงพอ 

เป็นทีท่ราบกนัดว่ีา การปลกูอ้อยปลายฝนจะ

ช่วยในเรื่องการประหยัดต้นทุนการปลูก เพราะดิน

จะยงัคงมคีวามชุม่ชืน้ และเพยีงพอทีจ่ะสามารถข้าม

แล้งไปจนถึงหน้าฝนได้อีกด้วย จึงท�าให้คุณสมบัติ

พฒันาแหล่งน�า้ในไร่อ้อย โดยการเจาะบ่อน�า้บาดาล 

จ�านวน 8 บ่อ ในแหล่งปลกูอ้อย โดยเน้นให้บ่อบาดาล

อยู่ใกล้แนวสายส่งของการไฟฟ้าฯมากที่สุด เพื่อลด

ค่าใช้จ่ายในการใช้พลงังาน เนือ่งจากพลงังานไฟฟ้า

ประหยดัมากกว่าพลงังานจากน�า้มนั 2-3 เท่า

เคลด็ลบัอกีอย่าง ส�าหรบัหากสนใจใช้วธิแีบบ

น�้าราด ควรมีการบริหารจัดการแปลงให้มีระดับ

ความลาดชันแตกต่างกัน ประมาณ 2% ซึ่งเหมาะ

สมต่อการส่งน�้าแบบ Gravity อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดแูลทีเ่หมาะสม อย่างคณุสมบตั ิศรจัีนทร์รตัน์ แห่ง

หมูบ้่านหัวท�านม ต.หนองบนุนาค อ.หนองบญุมาก 

จ.นครราชสีมา เกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความ

ส�าเร็จในการท�าไร่อ้อย

สืบเนื่องจากพื้นที่นา เป็นสภาพดินเหนียว 

การบริหารจัดการในไร่อ้อยท�าได้ยากกว่าสภาพดิน

ทราย จึงต้องก�าหนดระยะเวลาการไถเตรียมดินให้

ทันเวลากับสภาพอากาศ หากปลูกไปแล้วเจอฝน

แล้ง โอกาสของผลผลิตต่อไรจะลดลง แต่หากเจอ

ฝนดี ก็จะส่งผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

เทคนคิการปลกูอ้อยของ “คณุสมบตั”ิ ให้ได้

ผลผลิตดีจนประสบความส�าเร็จ.....

ระยะแรก ทางด้านคุณสมบัติ ได้น�าท่อน

พันธุ์อ้อยปลูกไปพร้อมกันโดยมีวิธีการราดน�้าด้วย

สายยางตามพร้อมกับการใส่ปุ๋ยไปพร้อมๆกัน จาก

นั้นกลบดินตาม หลังจากปลูกได้ 10 วัน ท่อนพันธุ์

อ้อยกจ็ะเจรญิงอกงามขึน้มาดมีากและเป็นแถวเสมอ

กัน เนื่องจากน�้าที่ราดหลังปลูกอยู่ด้านล่างกับท่อน

พันธุ์อ้อย ดินแห้งจะกลบอยู่ทางด้านบน ส่งผลให้มี

อณุหภูมิอุน่ก�าลงัพอเหมาะ จงึช่วยบ่มท่อนพนัธุอ้์อย

ให้เจรญิงอกงามด ีซึง่การบ่มท่อนพนัธ์ุลักษณะนี ้ควร

ท�าก่อนปลูกประมาณ 6-7 วัน หลังจากการทดลอง

ปลูกเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทางคุณสมบัติจึง

ตดัสนิใจปลกูอ้อยในช่วงฤดูร้อน ประมาณช่วงเดอืน

มกราคม – เมษายน  แม้ช่วงเวลาดงักล่าวจะมอีากาศ

ร้อนมาก แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปลูกอ้อย แถม

เทคนิคนี้สามารถปลูกอ้อยได้ตลอด

เคล็ดลับการปลูกอ้อยโดยวิธีการวางท่อน

พนัธุล์ึกลงไปประมาณ 30 ซ.ม. รดน�า้ตามลงไปจะ

ท�าให้ดินเหนียวละเอียดเมื่อโดนน�้า จะท�าให้ดินจับ

ท่อนพันธุ์อ้อยพอดี อ้อยก็จะงอกงามออกรากโผล่

สามารถส่งน�า้และระบายน�า้ได้ในตัวท�าให้อ้อยได้น�า้

อย่างเตม็ที ่โดยอาศยัการเจาะบ่อน�้าบาดาล จากกรม

ทรัพยากรน�้าบาดาล กระทั่งเจ้าหน้าท่ีของโรงงาน

น�้าตาลครบุรี เข้ามาตรวจสอบแหล่งน�้าบาดาลและ

จัดหาผู้เชี่ยวชาญการเจาะน�้าบาดาลเข้ามาพัฒนา

ให้กับเกษตรกร 

นอกจากนี ้การให้น�า้แบบราดร่อง ให้มีต้นทุน

ต�่าที่สุด  ควรมีอุปกรณ์การให้น�้าอย่างเหมาะสม  

เช่น ท่อส่งน�้า ปั ๊มสูบน�้าและต้นก�าลังสูบน�้า 

(ไฟฟ้า,เครื่องยนต์)  การให้น�้าวิธีนี้ใช้เวลาการให้

น�้านานท่ีสุด ในดินทรายจะใช้เวลาให้น�้านานมาก 

ในเวลา 1 วัน อาจให้น�้าได้แค่ 1 – 2 ไร่ (ขึ้นอยู่กับ

ต้นก�าลังสูบน�้า) วิธีนี้ ชาวไร่อ้อยนิยมใช้กันมากสุด 

เนือ่งจากประหยดัค่าใช้จ่ายและวธิกีารไม่ซบัซ้อน แต่

อัตราการใช้น�า้จะอยูท่ีป่ระมาณ  70 ลบ.ม./ไร่ 

อย่างไรก็ตามการท�าไร่อ้อยถือเป็นอาชีพ

เกษตรกรทีส่ร้างรายได้มัน่คงและยัง่ยนื ทัง้นีเ้กษตรกร

ต้องมีเทคนคิการบริหารจัดการท่ีด ีขณะเดยีวกนัต้อง

อาศัยการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการจากโรงงาน

น�้าตาล เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ปลูกอ้อยของ

ตนเอง เพยีงเท่านีก้จ็ะมรีายได้ก้อนโตและมคีวามสขุ

กับอาชีพท�าไร่อ้อยอย่างยั่งยืนต่อไป

>> แปลงอ้อยพร้อมตัดธันวาคม58
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Sugar cane is a high-return crop because 

each planted sett can harvested 3-4 

times and cane leaves are excellent an 

excellent soil condition. Therefore, compared to 

other crop plants, cane yields more return on 

investment.

An example of a farmer who has successfully  

increased cane yield by 20 tons/rai with the right 

technique and care is Mr. Sombat Srichanrat, 

a model cane farmer from Ban Hua Thamnob, 

Nong Bunnak Sub-district, Nong Bunnak District, 

Nakhon Ratchasima.

As the plantation area is composed mostly 

of clay, the management is more complex than in 

areas with sandy soil. In addition, the tilling period 

must be carefully scheduled to match the weather 

as the yield per rai will drop if it coincides with a 

dry spell and will increase with high rainfall.

Mr. Sombat’s Yield-Boosting Technique

In the beginning, Sombat planted all his setts 

at a time and used hose irrigation in tandem with 

fertilizers, after which he covered the setts with 

soil. After ten days, the setts started budding well 

and grew in uniform rows as the water they had 

been doused with after their planting was retained 

underground with the setts. In addition, the dry 

soil on top helped maintain the right temperature 

that encouraged sett ripening and growth. This 

type of incubation should be performed 6-7 days 

prior to planting. After the experimental plantation 

was successful as expected, Sombat decided to 

try planting cane setts in the summer or around 

January-April. It turned out that the heat of that 

period of year posed no problem for cane grower, 

indicating that the technique allows canes to be 

grown all year round.

The planting technique, in which each sett 

is planted around 30 cm. deep into the ground 

and then watered right afterwards, wets the clay, 

clumping it together around the sett, which helps 

it bud and grow through the surface. Furthermore, 

as the ground on the surface is completely dry, 

grasses do not usually grow, which allows cane 

setts to grow well and uniformly.

Sombat said that after the hose irrigation 

had been found to be effective, staff from Khonburi 

Sugar Mill joined him in developing the technique 

and used this experience as a case study for other 

canegrowers.

Mr. Ukrit Satnako, Manager of Raw Material 

Procurement and Zone Two Team at Khonburi Sugar 

PLC (KBS), a sugar manufacturer and distributor, 

said that the company has consistently adhered 

to principles of corporate responsibility and  

corporate governance as well as taken into account 

the satisfaction of all stakeholders, encompassing 

farmers, communities, society, the environment, 

employees, the governmental sector, customers, 

consumers, partners, competitors, and shareholders.  

In addition, the company has incorporated  

academic knowledge into its strategies and served 

as a leader of cane growing innovation in order to 

improve the quality of life of cane growers through 

provision of cane species, tractors, cane planters, 

pesticides, cane harvesters, and trucks as well as 

an investment in a cane yard to reduce shipment 

costs for farmers.

The company has also established  

local agricultural stations so the company’s  

agriculturalists can work closely with the farmers 

and support them on all fronts. The company 

has also engaged in research and development 

for the entire process, from cane preparation to 

harvesting and shipping cane to factories. KBS is 

also committed to bettering the life of farmers as 

well as developing and strengthening communities’ 

economy, which we consider as part of our role 

in contributing to the sustainable development 

of society and the nation.

Furthermore, the hose irrigation for cane 

plantation in December-February has also yielded 

satisfactory results as the additional dousing helps 

boost budding and increase yield by 20 tons/rai. 

The technique also promotes cane growth even 

in the face of moisture deficiency.

It is established that planting cane towards the 

end of the rainy season can save costs considerably  

as the ground still retains enough moisture to go 

through a summer to the next rainy season. That 

is why Sombat has created water supplies in his 

cane plantation by drilling eight groundwater wells. 

These wells are situated near the electricity lines 

of the Electricity Generating Authority of Thailand 

to reduce energy costs as electricity costs two to 

three times less than gasoline.

Another trick for those interested hose  

irrigation is to manage the slope of the plantation to 

be at about 2% so that the gravity-based irrigation  

can work effectively and so that the water 

can automatically be delivered and drain. This  

technique will give the cane all the water it needs. 

Groundwater wells had been previously drilled 

by the Department of Groundwater Resources 

until KBS staff came to inspect the groundwater 

sources and provided farmers with experts on 

groundwater well drilling.

Furthermore, to minimize the cost of hose 

irrigation, the equipment, including water pipes, 

pumps, and power engines for the pumps (either 

by electricity or motors), needs to be appropriate 

for the task. Among all the methods, this type 

of irrigation may take the longest time, taking a 

day to irrigate an area of 1-2 rai with sandy soil 

(depending on the power engines). However, the 

method is also the most popular among cane 

farmers because of the low cost and the simplicity. 

It should be noted that the water usage is around 

70 cubic meters/rai.

Thus, cane growing is considered a type 

of farming that generates steady and sustainable 

income. To be successful, however, cane farmers 

need the right management technique as well 

as academic knowledge from sugar mills that is  

applicable to their own area. With all these factors, 

farmers can earn huge income and enjoy cane 

farming in a sustainable way.

>> การปลูกอ้อยในแปลงนาข้าว
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เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมเผยว่า ความ

ต้องการเอทานอลที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ประกอบกับ

ประมาณการณ์ปริมาณการผลิตอ้อยที่ลดลง

เน่ืองจากภาวะแล้งอย่างหนักอาจบังคับผู้ผลิตเอ

ทานอลต้องหันมาใช้มันส�าปะหลังเป็นวัตถุดิบตั้ง

ต้นแทนกากน�้าตาล

จากข้อมูลกระทรวงพลังงาน คาดกันว่าราคา

น�้ามันท่ีอ่อนตัวลงและนโยบายกระตุ้นการใช ้

แก๊สโซฮอล์ E20 และค่อยๆ ลดการใช้ แก๊สโซฮอล์ 

95 ของรฐับาลน่าจะช่วยเพิม่ความต้องการเชือ้เพลงิ

ชีวภาพให้แตะระดับ 25 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งสูงกว่า

ปริมาณความต้องการปัจจุบันที่อยู่ที่ 3.7 ล้านลิตร

ต่อวันอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอ้อยมีปริมาณจ�ากัด

เนื่องจากต้องลดการผลิตเพราะภาวะแล้ง ปริมาณ

กากน�้าตาล ซึ่งเป็นผลพลอยได้และวัตถุดิบในการ

ผลิตเอทานอล จึงน่าจะลดลงตามไปด้วย

คาดว่าปริมาณกากน�้าตาลที่ผลิตได้จะลด

ลงเหลือ 4.25 ล้านตันจากที่ผลิตได้ 4.5 ล้าน

ตันเมื่อปีที่แล้ว นายสิริวุฒิ สยามภักดี ประธาน

กติตมิศกัดิส์มาคมการค้าผูผ้ลติเอทานอลไทย กล่วว่า  
“นัน่หมายความว่าผูผ้ลติเอทานอลบางรายทีป่ระสบปัญหา

กากน�้าตาลขาดแคลนจะต้องหันมาใช้มันส�าปะหลังเป็น

วัตถุดิบตั้งต้นแทน”

นายสิริวุฒิเสริมว่า เน่ืองจากมีพ้ืนที่ปลูกอ้อย

จ�ากัด สัดส่วนเอทานอลที่ผลิตด้วยกากน�้าตาล

และมันส�าปะหลังจึงอาจเปลี่ยนแปลงจาก 70:30  

ณ ขณะนี้เป็น 60:40

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออก 

เอทานอลปีละราว 200 ล้านลติรให้กบัประเทศทีป่กติ

เป็นผู้ซื้อ เช่น ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และอังกฤษ

อย่างไรก็ตาม ความต้องการภายในประเทศ

ท่ีเพิ่มขึ้นและราคาเอทานอลที่ผลิตจากกากน�้าตาล

ที่มีราคาสู้เอทานอลที่ผลิตจากข้าวโพดของอเมริกา

ไม่ได้ ท�าให้ประเทศไทยจ�าต้องระงับการส่งออก

เมื่อปีที่ผ่านมา

แม้ผูผ้ลติและส่งออกเอทานอลของไทยต้องเผชญิ

มรสุม แต่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศ

ก็ยังช่วยทดแทนปริมาณส่งออกที่ลดลง ทั้งนี้ การ

หันมาใช้มันส�าปะหลังแทนกากน�้าตาลนี้น่าจะเป็น

ผลพลอยได้ส�าหรบัชาวไร่มนัส�าปะหลงัและธรุกจิแป้ง

มันส�าปะหลังในช่วงที่ประสบปัญหาความต้องการ

จากจีน ซึ่งเป็นผู้น�าเข้าแป้งมันส�าปะหลังรายใหญ่

ที่สุดของโลกลดลง

ประเทศจนีได้มีค�าสัง่ให้อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กบัแอลกอฮอล์ทัง้หมดเปลีย่นมาใช้ข้าวโพดเป็นวตัถดุบิ

ตั้งต้นแต่ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง ซึ่งท�าให้ปริมาณ

ส่งออกแป้งมันส�าปะหลังไทยลดฮวบราวปีละเจ็ด

ล้านตนั เทยีบเท่ากบัมนัส�าปะหลงั 16 ล้านตัน

คุณสุรีย์ ยอดประจง ประธานสมาคมการค้า

มันส�าปะหลังไทย กล่าวว่า “ความต้องการในภาค 

เอทานอลจะเป็นข่าวดีส�าหรับชาวไร่มันส�าปะหลัง 

เพราะปริมาณสนิค้าทีผ่ลติเกนิหลงัจากความต้องการ

จากจีนลดลงอย่างหนักจะมีคนเข้ามาช่วยซับ” 

ทัง้นี ้ประเทศไทยบรโิภคมนัส�าปะหลงัปีละราว 

42 ล้านตนั โดยในจ�านวนนี ้30-32 ล้านตนัเป็นมนั

ส�าปะหลังที่ปลูกภายในประเทศ ส่วนอีก 9-10 ตัน

ที่เหลือมาจากลาวและกัมพูชา

Rising ethanol demand this year, coupled with 

expected sugar-cane production cuts due to 

the severe drought, are likely to force ethanol 

producers to switch to cassava as their feedstock 

instead of molasses, industry officials say. 

 Weaker oil prices and the government's 

policy to spur the use of gasohol E20 and 

phase out gasohol 91 and gasohol 95 are  

expected to help increase demand for biofuels 

to more than 25 million litres a day, according to  

Energy Ministry data. That would be well 

above current demand of 3.7 million litres 

a day. 

 Due to the limited amount 

of sugar cane this year as a result 

of drought-related production  

cuts, however, the amount of 

molasses, a sugar by-product 

and a raw material for ethanol, 

is almost certain to drop.

 The output of molasses is 

expected to drop to 4.25 million 

tonnes, down from around 4.5 

million tonnes in the previous 

year. "That would mean that some 

ethanol producers facing molasses  

shortages would switch to using cassava as a 

feedstock," said Sirivuth Siamphakdee, honorary  

president of the Thai Ethanol Manufacturing 

Association. 

He added that with limited sugar-cane  

plantation areas, the proportion of ethanol produced  

from molasses and cassava could change from 

its current ratio of 70:30 to 60:40. 

Over the past few years, Thailand had been 

exporting 200 million litres of ethanol each year 

to traditional buyers such as the Philippines, 

Japan and Britain. 

Rising demand at home as well as uncompetitive  

Thai molasses-made ethanol prices compared 

with the US's corn-made ethanol, however, forced 

Thailand to halt exports last year. 

Thai ethanol producers and exporters 

have weathered the storm, with rising domestic  

demand helping offset falling exports. The switch 

from molasses to cassava is expected to be a 

windfall for cassava growers and the tapioca 

business at a time when the sector has been hit 

by falling demand from China, the world's biggest 

tapioca importer. 

China ordered the entire alcohol-related  

industry to switch to corn as a feedstock  

instead of tapioca products, which has sharply 

cut Thai tapioca exports to China by around  

7 million tonnes annually -- equivalent to around 

16 million tonnes of cassava. 

"Demand from the ethanol sector would be 

good news for cassava growers, who could see 

their excess supply absorbed following the sharp 

drop in demand from China," she said. 

Thailand consumes around 42 million  

tonnes of cassava annually, of which  

30-32 million tonnes are home-grown and the 

remaining 9-10 million tonnes are from Laos and 

Cambodia. 

Cassava May Help Support Ethanol Needs

คาดมันส�าปะหลังอาจช่วยรองรับ 
ความต้องการเอทานอลได้
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ร าคาน�า้มนัตามสถานบีรกิารทีล่ดลงอาจท�าให้ผู้บรโิภคอุน่ใจ แต่กลบัท�าให้นกัวทิยาศาสตร์
หนาวไปตามๆ กนัเพราะนกัวทิยาศาสตร์ทราบ

ดว่ีามนุษย์ต้องลดการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิเพือ่ยบัยัง้
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ เชื้อเพลิง
ชวีภาพสามารถช่วยบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและเป็นแหล่งพลงังานส�าหรบัยานพาหนะ
ทีย่ัง่ยนืได้หากปรมิาณทีผ่ลติได้และต้นทนุการผลติ
อยูใ่นระดบัทีแ่ข่งขนัได้ในเชงิเศรษฐกจิ นกัวจิยัจาก
สถาบนัพลังงานชีวภาพร่วม (เจบอีไีอ) ของกระทรวง
พลงังานของสหรฐัอเมรกิาได้บรรลกุ้าวส�าคญัในการ
ท�าให้เป้าหมายนี้เข้าใกล้ความจริงยิ่งขึ้น

คณะนักวิจัยของสถาบันเจบีอีไอ ซึ่งน�าโดย  

ซมีา สงิห์ และ เบลก ซมิมอนส์ ได้พฒันากระบวน

ผลติเอทานอลจากชวีมวลเซลลโูลสแบบในขัน้ตอนเดยีว

ซ่ึงให้ผลผลติมากกว่าท่ีเคยแต่ลดการใช้น�า้และการ

ก�าจดัของเสยี กระบวนการดงักล่าวอาศัยการเตรียม 

ของเหลวไอออนิกเบื้องต้น การสร้างน�้าตาลด้วย 

เอ็นไซม์ และการหมักด้วยยีสต์ เพื่อผลิตน�้าตาลที่

หมกัได้แบบเข้มข้น ทีเ่กดิเป็นเอทานอลเซลลโูลสชนดิ

ไตเตอร์สงู “ความถ่วงสงู” หมายถงึ ความเข้มข้นของ

ชวีมวล นัน่คอื ยิง่ ความเข้มข้นของชวีมวลสงูเท่าใด 

ต้นทนุการแปรรปูเป็นเชือ้เพลิงกจ็ะต�า่ลงเท่านัน้

ซิมมอนส์ วิศวกรเคมีซึ่งเป็นประธานฝ่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของศูนย์เจบีอีไอ และ

ประธานหน่วยการย่อยของศนูย์ กล่าวว่า “กระบวนการ

ผลติเอทานอลจากชวีมวลเซลลโูลสขัน้ตอนเดยีวแบบใหม่

นี้เกิดขึ้นได้เพราะการค้นพบและใช้ของเหลวไอออนิกท่ี

น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ที่ได้จากกรดอะมิโนชนิดที่ส่วนผสม

เอ็นไซม์และส่ิงมีชีวิตท่ีมีขายตามท้องตลาดสามารถทน

ได้ ท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องมขีัน้ตอนแยก การกู ้และขัน้ตอน

ปฏิบัติการอื่นๆ ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้มาก”

ของเหลวไอออนกิเป็นสารละลายทีท่รงอานภุาพ

และสามารถใช้เพือ่ย่อยหรือละลายชวีมวลเซลลโูลสให้

เป็นน�า้ตาลเพือ่ใช้ผลติเชือ้เพลงิได้ ของเหลวไอออนกิ 

แบบน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ทีซ่มิมอนส์กล่าวถงึนัน้ผลติ

จากลิกนินและเฮมิเซลลูโลส อันเป็นผลพลอยได้

จากการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากโรงกลั่น การค้น

พบคุณสมบัติเฉพาะของของเหลว “ไบโอนิก” นี้ก็

มีสิงห์และซิมมอนส์เป็นผู้น�าการวิจัยเช่นกัน

สิงห์ ผู้อ�านวยการโครงการเตรียมสภาพ 

ชวีมวลของสถาบนัเจบอีไีอ กล่าวว่า การใช้ของเหลว

ไบโอนกิในกระบวนการความถ่วงสงูในกระบวนการ

ขั้นตอนเดียว แบบใหม่ของเรานี้ช่วยให้เราสามารถ

ย่อยชีวมวลได้มากขึ้นและได้ไตเตอร์เอทานอล  

41.1. กรัม/ลิตร ซึ่งมากกว่าเกณฑ์การกลั่นในการ

ผลติเอทานอลเชงิอตุสาหกรรม นอกจากนัน้ การใช้

น�า้ทีล่ดลงประกอบกบัต้นทนุกระบวนการโดยรวมที่

ถกูลงยิง่ช่วยให้เราเข้าใกล้การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ

รุ่นที่สองที่ราคาไม่แพงและยั่งยืน

รายละเอยีดกระบวนการผลติเอทานอลจากชวีมวล 

เซลลโูลสแบบในขัน้ตอนเดยีวนีไ้ด้ตพีมิพ์ในวารสาร  

เอเนอร์จี ้แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล ไซแอนส์ โดย

บทความมีชื่อว่า “พลิกโฉมการแปรรูปชีวมวลด้วย

ของเหลวไอออนิก: การเพิ่มผลผลิตกระบวนการและ

การพฒันากระบวนการผลติเอทานอลจากเซลลโูลสชนิด

ความถ่วงสงูแบบขัน้ตอนเดยีว” นอกจากซมิมอนส์และ

สงิห์ซึง่เป็นผูเ้ขยีนหลกัแล้ว ผูร่้วมเขยีนได้แก่ เฟิงชู่ 

เจียนซุน ซุรยานารายานา คอนดา เจียนชือ แทน

มอย ดุตตา และ คอรินน์ สกาวน์

ปีพ.ศ. 2558 เป็นปีที่โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ย

สูงเป็นประวัติการณ์และเป็นปีที่ 19 ติดต่อกันที่

อุณหภูมิเฉลี่ยของสหรัฐอเมริกาเกินอุณหภูมิเฉลี่ย

ของศตวรรษที่ 20 นอกจากนั้น ยังมีผู้คาดการณ์

ว่าปรากฏการณ์เอล นินโญ่ จะท�าให้ปีพ.ศ. 2559 

นักวิจัยเจบีอีไอพัฒนาการผลิต
เอทานอลจากเซลลูโลสด้วย
กระบวนการขั้นตอนเดียวส�าเร็จ
JBEI Researchers Develop One-Pot 
Process for Cellulosic Ethanol 

>> Researchers develop first high-gravity, one-pot process for producing cellulosic ethanol
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ร้อนขึ้นไปอีก สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้

เกิดแนวโน้มเช่นนี้ คือการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซ่ึง

ปล่อยคาร์บอรส่วนเกินถึงเกือบ 9,000 ล้านตันอยู่

ชั้นบรรยากาศทุกปี เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาเพียง

ประเทศเดียวก็ผลิตชีวมวลกว่า 1,000 ล้านตันต่อ

ปีแล้ว เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากน�้าตาลเซลลูโลส

ในชีวมวลจึงมีศักยภาพลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

ได้อย่างมากทีเดียว

ทัง้นี ้ซิมมอนส์เผยว่า “งานด้านของเหลวไบโอนกิ 

และกระบวนการผลติเชือ้เพลงิแบบกระบวนการขัน้ตอน

เดียวของเราอาจเป็นเทคโนโลยพีลกิวงการโรงกลัน่เชือ้เพลงิ

ชีวภาพด้วยการเอาชนะข้อจ�ากัดท่ีท้าทายหลายประการ

ที่โรงกลั่นปัจจุบันเผชิญอยู่ การบูรณาการและควบรวม

การท�างานของหน่วยใหญ่ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการแปลง

ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพให้อยู่ให้หม้อเพียงไปเดียวนี้

เป็นตวัอย่างทีแ่สดงให้เหน็ได้อย่างชดัเจนว่าวิทยาศาสตร์

พืน้ฐานก็สามารถส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อสภาพแวดล้อม

วิศวกรรมอุตสาหกรรมที่แพร่หลายมาก”

ซมิมอนส์และสงิห์เชือ่ว่ากระบวนผลิตเอทานอล 

จากเซลลูโลสแบบขัน้ตอนเดยีวนีอ้าจน�าไปใช้กบัเชือ้

เพลงิชวีภาพรุน่ต่อไปหรอืชนดิขัน้สงูทีส่ามารถใช้กบั

เครือ่งยนต์และสาธารณูปโภคปัจจบุนัได้ทนัท ีขณะนี้ 

ทัง้คูก่�าลงัท�างานร่วมกบันกัวจิยัจากหน่วยสงัเคราะห์

เช้ือเพลิงเพื่อพัฒนาจุลินทรีย์โฮสต์ที่สามารถผลิต 

เชื้อเพลิงขั้นสูงเหล่านี้

ซมิมอนส์กล่าวว่า “ในขณะทีย่งัไม่มรีะบบของเหลว

ไอออนิกบนโลกของเราที่มีสมรรถนะดีเท่าระบบของเรา 

ณ ขณะน้ี แต่เราก็ยังต้องพัฒนาปริมาณผลผลิตและ

พัฒนาจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยน�้าตาลทั้งหมดในชีวมวล 

จากน้ัน เราจะต้องพัฒนาจุลินทรีย์โฮสต์ที่สามารถผลิต

เชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูงชนิดใช้ได้ทันทีด้วยนอกเหนือ

จากเอทานอล

งานวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนจากส�านักงาน

วทิยาศาสตร์ กระทรวงพลังงานของสหรฐัอเมรกิา

The falling price of gasoline at the pumps may 

warm the hearts of consumers but it chills 

the souls of scientists who recognize that 

humankind must curtail the burning of fossil fuels 

to reduce the threat of climate change. Biofuels 

can help mitigate climate change and provide us 

with a sustainable source of transportation energy 

if yields and production costs are economically 

competitive. A major step towards achieving this 

goal has been achieved by researchers with the 

U.S. Department of Energy’s Joint BioEnergy 

Institute.

Led by Seema Singh and Blake Simmons, 

JBEI researchers have developed a “high-gravity” 

one-pot process for producing ethanol from  

cellulosic biomass that gives unprecedented yields 

while minimizing water use and waste disposal. 

The process utilizes a combination of ionic liquid 

pretreatment, enzymatic saccharification, and yeast 

fermentation for the production of concentrated  

fermentable sugars that result in high-titer  

cellulosic ethanol. “High gravity” means high 

biomass loading—the higher the biomass loading, 

the lower the costs for converting it to fuels.

“Our new one-pot process for making  
cellulosic ethanol was enabled by the discovery 
and use of a renewable ionic liquid derived from 
amino acids that commercially available enzyme 
mixtures and organisms can tolerate,” says  

Simmons, a chemical engineer who is JBEI’s Chief 

Science and Technology Officer and heads the 

institute’s Deconstruction Division. “This eliminates  
the need for separations, recoveries and other 
operational steps, generating significant cost 
savings.”

Ionic liquids are powerful solvents that 

can be used to deconstruct (dissolve) cellulosic  

biomass into sugars for the production of fuels. 

The renewable ionic liquid to which Simmons 

refers is one made from lignin and hemicellulose,  

two by-products of biofuel production from  

biorefineries. The discovery of the unique properties 

of this “bionic” liquid was also led by Singh and 

Simmons.

“Using bionic liquids in our new one-pot 
high-gravity process we were able to increase 
biomass digestibility and obtain ethanol titer 
yields of 41.1 grams/liter, which exceeds the 
production distillation required for industrial 
ethanol production,” says Singh, who directs 

JBEI’s biomass pretreatment program. “The 
reduction in water consumption combined with 
the improved overall process economics moves 
us closer to more affordable and sustainable 
second-generation biofuels.”

Details on this one-pot process for producing 

ethanol from cellulosic biomass have been reported 

in Energy and Environmental Science. The paper 

is titled “Transforming biomass conversion with 
ionic liquids: process intensification and the  
development of a high-gravity, one-pot process for 
the production of cellulosic ethanol.” In addition 

to Simmons and Singh, who is the corresponding 

author, other co-authors are Feng Xu, Jian Sun, 

Suryanarayana Konda, Jian Shi, Tanmoy Dutta 

and Corinne Scown.

2015 was the hottest year on record for global 

>>Researchers develop first high-gravity, one-pot 
process for producing cellulosic ethanol.

average temperature, and marked the 19th straight 

year that average temperatures in the United 

States surpassed the average temperatures for the 

20th century. The El Niño weather phenomenon 

is expected to make 2016 even hotter. A major 

contributor to this alarming trend is the burning 

of fossil fuels which continues to release nearly 

9 billion metric tons of excess carbon into the 

atmosphere each year. With more than a billion 

tons of biomass produced annually in the United 

States alone, biofuels made from the cellulosic 

sugars in biomass have the potential to substantially  

reduce the use of fossil fuels.

“Our work with bionic liquids and one-pot 
fuel production processes can be a game-changing 
technology for biorefineries by overcoming several  
of the challenges these refineries currently 
face,” Simmons says. “The integration and  
consolidation of all of the major unit operations 
required for converting biomass into biofuels 
into a single vessel is a dramatic example of how 
impactful basic science can be to a very relevant  
process- engineering environment.”

Simmons and Singh believe that their one-pot  

process for producing cellulosic ethanol could 

also be applied to next generation or “advanced” 

biofuels, those that can be directly “dropped” into 

today’s gasoline engines and infrastructure. They 

are currently working with researchers in JBEI’s 

Fuels Synthesis Division to develop a microbial host 

capable of producing these advanced biofuels.

“While there is no other ionic liquid system  
on the planet right now that performs as  
effectively as ours, we still need to improve on 
increasing yields and developing a microbial 
organism that can consume all of the sugars 
present in the biomass,” Simmons says. “Then 
we need to develop a host microbe that can 
generate advanced drop-in biofuels in addition 
to ethanol.”

This research was supported by the DOE 

Office of Science.

>> A one-pot process for producing ethanol from  
cellulosic biomass developed at JBEI gives  
unprecedented yields while minimizing water use and 
waste disposal. Source: Roy Kaltschmidt
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เอ็กซอนโมบิล ผู้น�าการวิจัยเชื้อเพลิงชีวภาพชั้น
สูงระดับโลก ประกาศความตกลงร่วมมือกับ
บริษัท รีนิวเวอเบิล เอเนอร์จี้ กรุ๊ป (เร็ก) เพื่อ

ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลด้วยการหมักน�้าตาลจาก
เซลลูโลสแบบทดแทนได้จากแหล่งเช่นกากของเสีย
ทางการเกษตร

ความตกลงดงักล่าวมขีึน้ระหว่างบรษิทัวจิยัและ
วศิวกรรมของเอก็ซอนโมบลิและบรษิทั ไลฟ์ ไซแอนซสิ 
ของทางเรก็ ทัง้นี ้เงือ่นไขของข้อตกลงดงักล่าวยงัไม่
ได้รับการเปิดเผย

เร็กได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้จุลินทรีย์แปลง 
น�้าตาลเป็นไบโอดีเซลด้วยกระบวนการหมักขั้นตอน
เดียวคล้ายกับการผลิตเอทานอล โดยเทคโนโลยี
นี้ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว ทั้งน้ี การวิจัยของ 
เอ็กซอนโมบิลและเร็กคร้ังนี้จะมุ่งไปที่น�้าตาลจาก
แหล่งที่ไม่ใช่อาหาร

นายวิเจย์ สวารัป รองประธานฝ่ายวิจัยและ
พฒันาของบรษิทัวจิยัและวศิวกรรมเอ็กซอนโมบลิ เผย
ว่า “งานวจิยันีเ้ป็แขนงหนึง่ของงานท่ีเอ็กซอนโมบลิก�าลงั
ด�าเนนิการเพือ่หาเทคโนโลยทีีอ่าจพลกิวงการในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิม่แหล่งพลงังาน และ สร้างคุณ
ประโยชน์ให้แก่สิง่แวดล้อม เนือ้หาวทิยาศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง
ซบัซ้อนอย่างย่ิง แต่เราหวงัว่าจะพบแหล่งพลงังานใหม่ทีม่ี
ราคาประหยัด ไว้ใจได้ แต่ไม่มีผลกระทบส�าคัญต่อแหล่ง
อาหาร เพื่อโลกของเรา”

นายเอริก โบเวน รองประธานเรก็และประธาน
เร็ก ไลฟ์ ไซแอนซิส กล่าวว่า “เร็กมีประวัติยาวนาน
ในการสร้างนวัตกรรมการผลิตเช้ือเพลงิชวีภาพขัน้สงูจาก
วัตถุดิบกากของเสียที่มีคาร์บอนต�่า เราตั้งตารอคอยการ
ร่วมงานกับเอ็กซอนโมบิลในคร้ังนี้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
การหมักน�้าตาลจากเซลลูโลสที่เราถือสิทธิบัตรและใช้ขีด
ความสามารถของน�้าตาลจากเซลลูโลสและการหมักด้วย
จุลินทรีย์ร่วมกันเพื่อพลิกโฉมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ขั้นสูงที่มีคาร์บอนต�่ามากและเผาใหม่สะอาดขึ้น”

ในงานวิจัยน้ี ท้ังสองบริษัทจะมุ่งไปที่ความ
ท้าทายในการหมกัน�า้ตาลจากเซลลโูลสแบบทดแทน
ได้ในโลกความเป็นจรงิ ซึง่แม้จะประกอบด้วยน�า้ตาล
หลายชนิด รวมไปถึงกลูโคสและไซโลส แต่ก็มีสาร
เจือปนที่อาจยับยั้งการหมักได้

สวารปัเสรมิว่า “ขณะทีเ่ราวจิยัเรือ่งแหล่งพลงังาน
ทดแทน เราก็ส�ารวจทางเลือกพลังงานในอนาคตที่มี 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลงไปด้วย ความท้าทาย
ประการแรกคือการตัดสินความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค
และระบุประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในระยะ
แรกของการวิจัย หากผลออกมาว่ามีประโยชน์ เราจึงเริ่ม
ด�าเนนิการขัน้ต่อไปและส�ารวจความเป็นไปได้ในการขยาย
ความพยายามในการวจิยัและความสามารถในการรองรบั
การเพิ่มขยายได้ในอนาคต”

นอกจากนัน้ โบเวนกล่าวว่า “เรก็ได้ส�ารวจวตัถดุบิ

ตัง้ต้นคาร์บอนต�า่ราคาถกูทีด่มูศีกัยภาพมาอย่างสม�า่เสมอ 
งานวิจัยที่เราจะท�าร่วมกับเอ็กซอนโบมิลในโครงการนี้จะ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้ังหมดของไลฟ์ ไซแอนซิส อีกท้ัง
สร้างโอกาสการผลิตเคมีพิเศษ เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์
คาร์บอนต�่าอืน่ๆ ด้วยต้นทนุกว่าผลติทีต่�่ากว่าเดมิ”

ExxonMobil, a global leader in advanced 

biofuels research, announced an agreement  

with Renewable Energy Group Inc. to 

study the production of biodiesel by fermenting 

renewable cellulosic sugars from sources such as 

agricultural waste.

The agreement is between ExxonMobil  

Research and Engineering Company and REG’s Life 

Sciences subsidiary. Terms were not disclosed.

REG has developed a patented technology 

that uses microbes to convert sugars to biodiesel 

in a one-step fermentation process similar to 

ethanol manufacturing. The ExxonMobil and REG 

Life Sciences research will focus on using sugars 

from non-food sources.

“This research is just one way ExxonMobil 

is working to identify potential breakthrough 

technologies to reduce greenhouse gas emissions, 

 increase energy supplies and realize other 

environmental benefits,” said Vijay Swarup, 

vice president of research and development at  

ExxonMobil Research and Engineering Co. “The 
science is extremely complex, but we hope to 
identify new affordable and reliable supplies of 
energy for the world that do not have a major 

impact on food supplies.”
“REG has a long history of innovation in 

the production of advanced biofuels from lower 

carbon, waste feedstocks,” said Eric Bowen, REG 

vice president and head of REG Life Sciences. 

“We look forward to this collaboration with 
ExxonMobil to advance our proprietary cellulosic 
sugar fermentation technology and capitalize 
on the combined power of cellulosic sugars 
and microbial fermentation to revolutionize the 
production of ultra-low carbon, cleaner burning 

advanced biofuels.”

Through the research, the two companies  

will be addressing the challenge of how to  

ferment real-world renewable cellulosic sugars, 

which contain multiple types of sugars, including 

glucose and xylose, but also impurities that can 

inhibit fermentation.

“As we research renewable energy supplies, 
we are exploring future energy options with a 

reduced environmental impact,” Swarup said. “Our 
first challenge is to determine technical feasibility 
and potential environmental benefits during the 
initial research. If the results are positive, we can 
then take the next step and explore the potential 

to expand our efforts and explore scalability.”
“REG is consistently exploring promising 

lower cost, lower carbon feedstocks,” Bowen said. 

“The research we are conducting with ExxonMobil 
in this program supports our entire Life Sciences 
product offering, creating the opportunity for 
lower cost production of lower carbon specialty 

chemicals, fuels and other products.”

ExxonMobil, REG to Research Biodiesel 
from Cellulosic Sugars

เอ็กซอนโมบิล จับมือ เร็ก 
วิจัยไบโอดีเซลจากน�้าตาลจากเซลลูโลส

⦁ ⦁ ⦁

 >> Researchers at REG Life Sciences in South San Francisco, CA 
are working with ExxonMobil to develop biodiesel from cellulosic 
sugars using REG proprietary technology. Source: REG
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Punjab is set to ink a memorandum of understanding 

(MoU) for setting up of bio-ethanol refinery with 

a consortium of Beta Renewables, Novozymes 

and CVC India Infrastructure Pvt Ltd, for an estimated 

project worth Rs 950 crore. This will go a long way in 

tackling the major problem of paddy straw burning,  

resulting in irreparable loss to land's fertility and 

environment.

Bikram Singh Majithia, new and renewable 

energy minister, Punjab,was presented a conceptual  

plan to set up Asia's first ever Rs 950-crore second  

generation bio-ethanol, producing refinery leading 

to setting up of five more such refineries with 

$1-billion investment.

Making a detailed presentation to Majithia 

here at Chandigarh, CVC India Chairman K Krishan 

proposed initially one bio-refinery project with 

design capacity of 60,000 tonnes of cellulosic 

ethanol per year (75 million litres per year) would 

be set up in the state, with three lakh tonnes of 

paddy straw as feedstock. He said the proposed 

plant would also generate co-products of biogas, 

pellets and compost through processing bio-refinery 

effluents and pellets through processing surplus 

lignin, residue of bio-refinery and lignin further 

could be used for a captive co-generation plant. 

This would be followed by five more projects, with 

an investment of $1 billion.

He further said the state produces 15 million 

tonnes of paddy straw and its maximum usage for 

such bio-ethanol refineries could result in avoiding 

major environmental problem of burning of paddy 

straw. Naveen Sharma, project director, bio fuels, 

World Agro Forestry Centre, added the proposed 

plant can also use Napier grass as feedstock.

Novozymes Regional President G S Krishnan 

pointed out the other benefits of such projects to 

state farmer include additional income for supply 

of paddy straw, availability of bio-compost  

generated from the plant as bio-fertiliser, high 

level of direct/indirect investment i.e. $150 million 

per 60,000 tonnes/annum plant, large number 

of direct/indirect jobs, energy security through 

replacement of petrol/diesel produced from 

imported crude oil besides bio-CNG replacing 

liquefied petroleum gas (LPG) and vehicular 

fuels. This would provide opportunity to rural 

entrepreneurs to set up feedstock (paddy straw) 

management and supply units.

ปัญจาบในอินเดียเล็งสร้างโรงกลั่น 
ไบโอเอทานอลชีวภาพแห่งแรกของเอเชีย

India, Punjab Plans to Set up Asia's First
Bio-Ethanol Refinery

รั ฐปัญจาบเตรียมลงนามบนัทกึความเข้าใจเพือ่
สร้างโรงกลัน่เอทานอลชวีภาพร่วมกบับต้ีา  
รนีวิเวอเบลิส์ โนโวไซมส์ และ บรษิทั ซวีี

ซ ีอนิเดยี อนิฟราสตรคัเชอร์ จ�ากดั โดยโครงการนี้
มมีลูค่าราว 9,500 ล้านรปีู คาดว่าโรงกลัน่แห่งนีจ้ะ
ช่วยขจัดปัญหาการเผาฟางในไร่ข้าว อันเป็นปัญหา
ใหญ่ทีส่่งผลกระทบต่อความอดุมสมบรูณ์ของดนิและ
สิ่งแวดล้อมอย่างแก้ไขไม่ได้ ได้ในระยะยาว

นายบิกรัม สิงห์ มาจิเทีย รัฐมนตรีกระทรวง
พลงังานใหม่และพลงังานทดแทนแห่งรฐัปัญจาบ ได้
พจิารณาร่างแผนการสร้างโรงกลัน่เอทานอลชวีภาพ
รุ่นที่สองแห่งแรกในเอเชียมูลค่า 9,500 ล้านรูปี 
ก่อนที่จะสร้างโรงกลั่นแบบเดียวกันอีกห้าแห่งด้วย
เงินลงทุนหนึ่งพันล้านดอลลาร์

นายเค กฤษชัน ประธานบริษัท อินเดีย ซีวีซี  
เสนอแผนดังกล่าวอย่างละเอียดต่อนายมาจิเทีย  
ท่ีเมืองจณัฑคีรห์ โดยเสนอว่าในขัน้แรกให้เริม่โครงการ
โรงกลั่นชีวภาพหนึ่งแห่งในรัฐปัญจาบ โดยมีก�าลัง
การผลิตเอทานอลจากเซลลโูลสได้ 60,000 ตนัต่อปี 
(หรือ 75 ล้านลิตรต่อปี) และใช้ฟางข้าว 300,000 
ตันเป็นวัตถุดิบต้ังต้น นอกจากนั้น ยังเสนอให้โรง
กลั่นแห่งนี้ผลิตแก๊สชีวภาพ ปุ๋ยเม็ด และปุ๋ยหมัก  
เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมด้วยการแปรรูปของเสียจาก 
โรงกลั่นและลิกนินส่วนเกินด้วย ท้ังน้ี เศษตกค้าง
จากโรงกลั่นชีวภาพและลิกนินสามารถน�าไปใช้ใน
โรงงานผลิตร่วมเพื่อใช้ภายในได้อีกด้วย โครงการ
ดังกล่าวน้ีจะสร้างก่อนที่จะสร้างอีกห้าแห่งด้วยเงิน
ลงทุนหนึ่งพันล้านดอลลาร์

นายกฤษชันยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันนี้รัฐผลิต
ฟางข้าวได้ 15 ล้านตัน หากน�าไปใช้ในโรงกล่ัน 
เอทานอลชวีภาพอย่างเตม็ทีแ่ล้วจะช่วยเลีย่งผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อมอันใหญ่หลวงที่เกิดจากการเผาฟาง
ข้าวได้ นายนาวีน ชาร์มา ผู้อ�านวยการโครงการ
ฝ่ายเช้ือเพลิงชีวภาพ ศูนย์วนเกษตรโลก เสริมว่า 
โรงงานตามแผนดังกล่าวสามารถอาศยัหญ้าเนเปียร์ 
เป็นวัตถุดิบตั้งต้นได้ด้วย

นายจี เอส กฤษนนั ประธานภมูภิาคของโนโวไซมส์  
ชี้แจงว่า ประโยชน์ประการอ่ืนที่ชาวไร่ชาวนาใน
รัฐจะได้รับจากโครงการนี้ ได้แก่ รายได้เพิ่มเติม
จากการขายฟางหญ้า ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผลิตจาก
โรงงาน การลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมระดับสูง  
เช่น รายได้ 150 ล้านดอลลาร์ต่อปริมาณฟาง 
60,000 ตนัต่อปี ต�าแหน่งงานทางตรงและทางอ้อม 
ความมัน่คงด้านพลงังานอนัเกดิจากเอทานอลเข้ามา
แทนทีน่�า้มนัเบนซนิหรอืดเีซลทีผ่ลติจากน�า้มนัดิบน�า
เข้า นอกเหนือจากที่แก๊สธรรมชาติอัดที่เข้ามาแทน
แก๊สแอลพีจีและเชื้อเพลิงยานพาหนะ นอกจากนั้น 
โรงกลั่นดังกล่าวยังจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ในท้องถิ่นได้สร้างหน่วยจัดการและจ่ายวัตถุดิบ 
ตั้งต้น (ฟางข้าว) อีกด้วย

>>A farmer covers himself with a shawl in Punjab.
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Currently, Mitr Phol operates six biomass 

power plants with total capacity of 450 megawatts. 

Of that, it sells 200 megawatts to the Electricity 

Generating Authority of Thailand and the Provincial 

Electricity Authority.

It aims to boost the proportion of the electricity  

generating from other feedstocks, not bagasse, 

up to 200 megawatts by 2020.

Mitr Phol is the country’s biggest sugar  

producer and the second-largest in China through 

its joint venture with East Asia Sugar. Its production  

capacity accounts for around one-fifth of the 

country’s overall sugar capacity of over 100 million 

tonnes per annum.

กลุ่มมิตรผลซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวลเพาเวอร์
พรอสเพค 510 ลบ.จาก PLE-ผถห.เดิม
Mitr Phol to Buy Biomass Plant for $14.36m 
from Existing Shareholders

ตั วแทนกลุ่มมิตรผล ได้แก่ นายวีระเจตน์  ว่องกุศลกิจ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอม็พี  
เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด และนายจิรศักดิ์  

ว่องกุศลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อ 
ร่วมลงนามในพิธีสัญญาซือ้ขายโรงไฟฟ้าชวีมวล บรษิทั  
เพาเวอร์ พรอสเพค มลูค่า 510 ล้านบาท จาก บมจ.
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) และผู้ถือหุ้นเดิม 
โดยมนีายเสวก ศรสีชุาต  ประธานกรรมการ PLE , 
นายอ�านวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ PLE 
และนายชยัยิง่ ศรปีระเสรฐิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
พรอสแพค ทลู แอนด์ ดาย จ�ากดั เป็นผูล้งนาม

ขณะท่ีตามข้อมูลล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ณ เดือน ก.ย. 58 PLE ถือหุ้นในบริษัท เพาเวอร์ 

พรอสเพค จ�านวน 57.5%

ส�าหรับโรงไฟฟ้าเพาเวอร์ พรอสเพค ตั้งอยู่ที่ 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า 9.9 

เมกะวัตต์ มีสัญญาการขายไฟ 8 เมกะวัตต์ ให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค และมศีกัยภาพในการใช้วตัถดุบิ

ชวีมวลหลากหลายประเภทในการผลติไฟฟ้าชีวมวล

ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม อาท ิแกลบ ไม้สบั ใบอ้อย 

การเข้าซือ้โรงไฟฟ้าเพาเวอร์ พรอสเพค ในครัง้นี ้นบั

เป็นก้าวแรกของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของกลุ่ม

มติรผลในการน�าความเช่ียวชาญและประสบการณ์ใน

การบรหิารโรงไฟฟ้าชวีมวล ทีส่ัง่สมมาอย่างยาวนาน  

มาปรับปรุงให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตได้เต็มก�าลัง

การผลิต และจัดหาวัตถุดิบให้มีต้นทุนที่ถูกลง

นอกจากนั้น โครงสร้างผู ้ถือหุ ้นโรงไฟฟ้า 

เพาเวอร์ พรอสเพค มผีูถ้อืหุน้จากโรงสทีีอ่ยูติ่ดกนัจะ

ช่วยให้โรงไฟฟ้ามคีวามได้เปรยีบเรือ่งค่าขนส่งวตัถดุบิ 

และความต้องการไฟฟ้าและไอน�้าภายในโรงสีข้าว  

โดยกลุ่มมิตรผลตั้งเป้าในการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

หมนุเวยีนทีไ่ม่ได้มาจากชานอ้อยให้ได้ 200 เมกะวตัต์ 

ภายในปี 63

ปัจจุบัน กลุ่มมิตรผล มีโรงไฟฟ้าชีวมวลใน

ประเทศไทยทัง้หมด 6 แห่ง ในประเทศไทย ตัง้อยูใ่น

จงัหวัดสพุรรณบรุ ีสงิห์บรุ ีขอนแก่น ชยัภูม ิกาฬสนิธุ์ 

และเลย มกี�าลังการผลิตรวม 450 เมกะวตัต์ สามารถ

ส่งไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และ

การไฟฟ้าฝ่ายภมิูภาค ได้ 200 เมกะวตัต์ ถอืเป็น 

ผูผ้ลติไฟฟ้าชวีมวลรายใหญ่อนัดบัที ่1 ของไทย

Thailand’s leading sugar producer Mitr Phol 

is to purchase another biomass power 

plan to increase the electricity generating 

capacity in its energy business. Meanwhile, Minor 

International continues its hotel expansion in 

Indonesia by setting up a joint venture firm with 

local partner.

Thailand based sugar manufacturer Mitr Phol 

Sugar Corp has entered into a memorandum of 

understanding (MoU) to acquire Power Prospect  

Co’s biomass power plant from Power Line  

Engineering Pcl and existing shareholders for 510 

million baht ($14.36 million).

“This is the group’s seventh biomass power 

plant. But it will be our first time to manage the 

biomass power plant that can use various feedstock,  

making the cost more efficient,” Jirasak Vongkusolkit, 

senior manager of purchasing and administration 

of Mitr Phol, said.

The power plant, located in Ayutthaya province, 

has total capacity of 9.9 megawatts.

The company has signed the contract to sell 

8 megawatts to the Provincial Electricity Authority, 

he said.

Mitr Phol will hold the majority stake in Power 

Prospect and the owner of rice mill, which is next to 

the power plant, will share the minority. However, 

this helps it secure the feedstock and lowers the 

logistic cost. In return, it will be transferred the 

electricity and steam for using in the rice mill.

>> ลงนามในพิธีสัญญาซื้อขายโรงไฟฟ้า

>> The power plant Power Prospect Co., Ltd., located in Ayutthaya province.
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โรงไฟฟ้าทพิย์สโุขทยั ไบโอเอนเนอยี ่โรงไฟฟ้า
ขนาดก�าลงัการผลติตดิต้ัง 36 MW ใช้วตัถุดิบ
จากชานอ้อยที่เหลือจากกระบวนการบีบสกัด 

น�้าอ้อยของโรงงานน�้าตาลทิพย์สุโขทัย เป็นวัตถุดิบ
เชือ้เพลงิส�าหรบัผลติไฟฟ้าและไอน�า้ น�ามาผลติไฟฟ้า
และจ�าหน่ายให้ กฟภ. และผลิตไอน�้าจ�าหน่าย ช่วย
เสรมิสร้างความมัน่คงด้านพลังงานให้กบัโรงงานและ
ระบบไฟฟ้าของจังหวัดสุโขทัย

นายกศุล ชวีากร รองอธบิดกีรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน 

กล่าวภายหลังการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าทิพย์สุโขทัย  

ไบโอเอนเนอยี่ ว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 36 MW 

ของ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จ�ากัด 

เป็นการน�าวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็น

วตัถดุบิเชือ้เพลงิส�าหรับการผลติไฟฟ้า ส่งผลดทีัง้ใน

ด้านเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และสงัคมในระดบัชมุชน

และประเทศ ซึ่งการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้ามีการ

จัดหาและการใช้งานเทคโนโลยีไม่ยุ่งยาก สามารถ

น�าไปประยุกต์ด�าเนินการให้กับโรงงานในทุกพื้นที่มี

วัตถุดิบชีวมวลเพียงพอ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยน

รายละเอียดและก�าลังการผลิตให้มีความเหมาะสม 

จนสามารถคว้ารางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน 

Thailand Energy Awards 2015 และรางวัล 

ชนะเลศิ ASEAN Energy Awards 2015 ประเภท

โครงการพลงังานความร้อนร่วมจากพลงังานหมนุเวยีน  

(Co-generation) ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงาน 

อ่ืนๆ ในการร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาพลังงานของ

ประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

นายวธินัยา นามล ีผูอ้�านวยการโรงงาน บรษิทั 

ทพิย์สโุขทยั ไบโอเอนเนอยี ่จ�ากดั กล่าวถงึความส�าเรจ็

ในครั้งนี้ว่า โรงงานน�้าตาลทิพย์สุโขทัย มีชานอ้อย 

ที่ได้จากกระบวนการผลิตน�้าตาลปริมาณมาก จึง

ได้ออกแบบจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก�าลังการ

ผลิตติดตั้ง 36 MW ภายในบริเวณโรงงานน�้าตาล 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน�าชานอ้อยที่เหลือจาก

กระบวนการหบีสกัดน�า้อ้อยของโรงงานน�า้ตาลมาใช้

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุโดยน�ามาเป็นวตัถดุบิเชือ้เพลงิ

ส�าหรบัผลติไฟฟ้าและไอน�า้เพือ่ใช้ในกระบวนการผลติ

ของโรงงานน�า้ตาลและจ�าหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

(กฟภ.) ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้

แก่โรงงานและระบบไฟฟ้าในจังหวัดสุโขทัย 

การด�าเนนิงานของโรงไฟฟ้า จะมกีารท�าสญัญา

ซือ้เชือ้เพลงิชานอ้อยจากโรงงานน�า้ตาลทพิย์สโุขทยั 

เพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิส�าหรบัหม้อไอน�า้ ขนาด 150 ตนั

ต่อชั่วโมง จ�านวน 3 ชุด ใช้ในการผลิตไอน�้า โดย 

ไอน�้าแรงดันต�่าจะจ�าหน่ายให้โรงงานน�้าตาลทั้งหมด

เพือ่น�าไปใช้ในกระบวนการผลติน�้าตาล ส่วนไอน�า้แรง

ดันสูงจะจ�าหน่ายให้โรงงานน�้าตาลเพื่อใช้ขับเคลื่อน

เครื่องจักรในการหีบอ้อยเพียงบางส่วน ส่วนที่เหลือ

จะถูกส่งไปยัง Steam Turbine ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง

ก�าเนดิไฟฟ้าขนาด 18 MW จ�านวน 2 ชดุ เพือ่ผลติ

ไฟฟ้า ซึ่งการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าจะแบ่งเป็น  

4 ช่วง สอดคล้องกบัฤดกูาลผลติของโรงงานน�า้ตาล 

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าจ�าหน่าย

ให้ กฟภ. ได้ประมาณ 61.4 MWh ต่อปี และผลิต 

ไอน�า้จ�าหน่ายให้โรงงานน�า้ตาลทพิย์สโุขทยั 818,919 

ตนัต่อปี เทยีบเท่าการลดการปล่อยก๊าชเรอืนกระจก 

34,437 tCO2 ต่อปี และ 188,251 tCO2 ต่อปี 

(รวม 222,688 tCO2 ต่อปี) โรงไฟฟ้าใช้เงนิลงทนุ

ประมาณ 1,663 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและเงิน

หมุนเวียน) IRR 17.4% ระยะเวลาคืนทุน 5 ปี  

มีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 46 ล้านบาทต่อ 

MW รายได้จากการขายไอน�้าและไฟฟ้า ประมาณ 

516 ล้านบาทต่อปี

Thip Sukhothai Bioenergy Plant is a 36 MW 

power plant that employs bagasse from 

Thip Sukhothai Sugar Mill as feedstock in 

generating electricity and steam for sale, with the 

Provincial Electricity Authority (PEA) as a client, 

and has contributed to the energy security of  

factories and the electrical system of Sukhothai.

Mr. Kuson Chivagon, Deputy Director General of 

the Department of Alternative Energy Development  

and Efficiency (DEDE), revealed after a visit to 

Thip Sukhothai Bioenergy Plant that because 

of its use of agricultural waste as feedstock in 

electricity generation, the 36 MW plant of Thip 

Sukhothai Bioenergy Co., Ltd. will make positive 

economic, environmental, and social contributions  

to communities and the nation. In addition, the 

technology that the plant relies on is easily  

accessible, relatively simple, and readily applicable  

to plants in any area with sufficient biomass 

and can be adjusted to suit different technical  

specifications and production capacities. As a 

result, the plant won Thailand Energy Awards 

2015 for its alternative energy initiative and ASEAN 

Energy Awards 2015 in the co-generation project 

category, setting an example of contributing to 

the energy security and sustainability of the nation 

for other organizations to follow.

In remarking on the success, Mr. Witanya 

Namlee, Director of Thip Sukhothai Bioenergy 

Plant, stated that because the sugar production 

at Thip Sukhothai Sugar Mill produces large 

amounts of bagasse, the 36 MW biomass-based 

power plant was designed to be located within 

the area of the sugar mill so as to maximize the 

use of the bagasse by-product resulting from the 

sugar production by turning it into a raw material  

to generate electricity and steam to feed the mill’s 

sugar production and to sell to the Provincial 

Electricity Authority (PEA). This initiative helps 

contributes to the energy security of factories and 

the electrical system of Sukhothai.

The plant has signed a supply agreement 

with Thip Sukhothai Sugar Mill to obtain bagasse 

to feed its three sets of 150-ton boilers to generate  

steam. All of the low-pressure steam is sold to the 

sugar mill to be used in sugar production. However, 

part of high-pressure steam is sold to the sugar 

mill to feed cane crushing machines, while the rest 

is channeled to propel steam turbines that are 

connected to two 18-MW generators to produce 

electricity. The plant’s operation is divided into 

four segments in accordance with the sugar mill’s 

production seasons.

Currently, the power plant can generate  

approximately 61.4 MWh for the PEA and produce 

818,919 tons of steam for Thip Sukhothai Sugar 

Mill per year, an equivalent of 34,437 and 188,251 

tCO2 of greenhouse gas emissions, respectively 

(or a total of 222,688 tCO2 annually). The plant is 

worth 1.663 billion baht in investment (excluding  

land and circulating capital), has an IRR of 17.4% and 

a period of return of investment of five years. The 

electricity generation cost averages at 46 million 

baht per MW, and the plant earns 516 million baht 

per year from the sale of steam and electricity.

'ทิพย์สุโขทัยไบโอเอนเนอยี่' 
คว้ารางวัลดีเด่นทางพลังงานทดแทน 

 'Thip Sukhothai Bioenergy' 
Wins Renewable Energy Award 

⦁ ⦁ ⦁

>> The award 
the plant won 
Thailand Energy 
Awards 2015 for 
its alternative 
energy initiative 
and ASEAN 
Energy Awards 
2015  
<< Source: BIZ 
TODAY STATION
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ความปลอดภยัทางชวีภาพเป็นความกงัวลหลัก
ในทกุๆ อตุสาหกรรมการเกษตร และในปีนี้
การวิจัยน�้าตาลออสเตรเลียได้เพิ่มการวิจัย

เรื่องภัยคุกคามพืชอ้อย

โดยมุ่งเน้นไปที่ศัตรูพืช 2 ชนิด ซึ่งยังไม่มาถึง

ออสเตรเลีย แต่ได้สร้างความเสียหายอย่างมากให้

กับอ้อยในประเทศอินโดนีเซีย

ภัยคุกคามเหล่านี้คือหนอนเจาะและเช้ือไวรัส

ที่ท�าให้เกิดโรคใบด่างขีดอ้อย และนักวิจัยหลัก  

รอ็บ แมกกาเรย์  เป็นหนึง่ในหลาย ๆ  คน ทีพ่ยายาม

ที่ค้นหาการแพร่พันธุ์ของโรค

ระยะเวลาน้อยมากที่รู้จักเกี่ยวกับโรคทั้งสอง

ชนิด ว่ามันแพร่กระจายหรือว่าข้ามอาณาเขต

อย่างไร และนายแมกกาเรย์ ได้ท�างานร่วมกบันกัวจิยั 

ชาวอินโดนีเซียเพื่อพยายามค้นหาค�าตอบ

หากเราไม่ทราบวธิกีารแพร่กระจายของโรค เขา

บอกว่ามันจะเป็นเรื่องยากที่จะวางมาตรการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพที่เหมาะสม เพ่ือให้แน่ใจว่าจะ

ไม่มกีารระบาดของโรคในพชือ้อยในออสเตรเลยี

เชื้อไวรัส SCSMV เป็นหนึ่งในความซับซ้อนที่

ใหญ่ที่สุดที่เหล่านักวิจัยจะพยายามแก้ปัญหา
“เป็นเพราะมนัเพิง่ถกูค้นพบในประเทศอนิโดนเีซยี 

เราไม่รูเ้ลยว่ามันแพร่พนัธุอ์ย่างไรและนัน่เป็นสิง่ส�าคญัอย่าง

แท้จรงิและถ้ามนัเข้ามาในอตุสาหกรรมของเรา เราจะต้อง

ระงบัการแพร่พนัธุโ์ดยทนัท”ี นายแมกกาเรย์ กล่าว
“มีบางค�าแนะน�า อาจจะมีแมลงศัตรูพืช ซึ่งเป็น

แมลงที่เป็นพาหะน�าไวรัสหรืออาจมีโอกาสแพร่เชื้อด้วย

มีดและเครื่องมือตัดอ้อย”

สิ่งที่พวกเขารู ้คือไวรัส 

SCSMV ส่งผลกระทบอย่างมี

นัยส�าคัญต่อผลผลิต “มันไม่

ได้ท�าลายอ้อยทั้งหมดก็จริง มัน

เพียงลดผลผลิตอยู่ที่ระหว่างร้อย

ออสเตรเลียกับงานวิจัยภัยคุกคาม
ความปลอดภัยทางชีวภาพของอ้อย
Australian Sugar Cane Biosecurity
Threats Give Researchers New Focus 

>> Leaves with green spots interspersed with yellowish 
spots, mosaic pattern. Source: Elizabeth Oliveira

>> Sugarcane streak mosaic virus(SCSMV), a flexuous 
rod virus infecting sugarcane. Source:NRCT

ละ 10 ถึง 20 แต่เป็นเพราะมันมีผลกระทบต่อพืชอ้อย

เกือบทั้งหมด ท�าให้ตัวเลขการสูญเสียผลผลิตโดยรวมยัง

คงสูงมาก” นายแมกกาเรย์ กล่าว

ปีนี้นักวิจัยชาวอินโดนีเซียได้เริ่มศึกษาการสูญ

เสียผลผลิตครอบคลมุถงึปัจจยัท่ีส่งผลถงึการสญูเสยี

ทางการเงินที่เกิดจากเชื้อไวรัส SCSMV

นายแมกกาเรย์ กล่าวว่า เป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้เกีย่ว

กับภัยคุกคามจากศัตรูพืชที่เกิดจากหนอนเจาะ มัน

ม ี3 สายพนัธ์ุท่ีแตกต่างกันของศตัรพูชื แต่โดยหลัก

แล้วมันจะท�าลายภายในของล�าต้นอ้อย

"ตัวอ่อนของผีเสื้อจะเข้าไปในโพรงและล�าต้น

ด้านในหรือในหน่อท่ีแตกใหม่ และผมคดิว่าเกษตรกร 

ผู้ปลูกอ้อยชาวออสเตรเลียหลายๆ คนจะตกใจถ้า

พวกเขาผ่าดทูีล่�าต้นของอ้อยและเหน็สิง่ทีพ่วกเราเหน็

ในประเทศอินโดนีเซีย" นายแมกกาเรย์ กล่าว

นายแมกกาเรย์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ค้นหาวิธีการจัดการกับศัตรูพืช
“เราได้รับการช่วยเหลือจากชาวอินโดนีเซียที่ท�าให้

สามารถจดัการกับหนอนเจาะเหล่านัน้ได้ดีขึน้และลดผลก

ระทบต่อผลผลิตลงได้ และ มองอีกด้านที่ท�าให้เราเข้าใจ

วิธีการจัดการ เพราะมันเกิดขึ้นมาท�าให้เรามีการจัดการ

ที่ดีขึ้น” เขากล่าว

นายแมกกาเรย์ กล่าวว่า โครงการวิจัยจะจบ

ลงในปี พ.ศ.2561

⦁ ⦁ ⦁
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Australian Sugar Cane Biosecurity
Threats Give Researchers New Focus 

>> Sugar Research Australia principal researcher Rob 
Magarey is looking into major biosecurity threats to 
Australian sugar cane. Source: ABC

Biosecurity is a major concern 

in any agricultural industry 

and this year Sugar Research 

Australia is furthering its research 

into major threats posed to cane.

The focus is primarily on two 

potential threats in particular, which 

have not yet reached Australia 

but have decimated Indonesian 

cane crops.

Those threats are moth 

borers and Sugar Cane Streak  

Mosaic Virus, and principal researcher Rob Magarey 

is one of the many people trying to work out how 

the diseases are transmitted.

Very little is known about both diseases, how 

they spread or how they would cross the border 

and Mr Magarey has been working with Indonesian 

researchers to try and find the answers.

Without knowing how the diseases spread, 

he said it would be difficult to put in place the  

appropriate biosecurity measures to ensure 

there was not an outbreak in Australian sugar 

cane crops.

Sugar Cane Streak Mosaic Virus (SCSMV) 

is one of the biggest mysteries the researchers 

will try to solve.

"Because it has [only] recently been  

discovered in Indonesia, we don't really know yet 

how it is transmitted and that is really important, 

If it came into our industry we would obviously 

want to stop the transmission straight away."  

Mr. Magarey said.

"There are some suggestions there might be 

an insect vector, which is an insect that actually 

transfers the virus or it could even be transmitted 

with cane knives and machinery."

What they do know is that SCSMV has a 

significant impact on yields. "It does not actually 

kill the cane, it just reduces the yield between 10 

and 20 per cent, but because it affects almost all 

crops, then the overall yield loss is still very high," 

Mr. Magarey said.

This year Indonesian researchers have begun 

yield loss studies to work out the extent of the 

financial losses caused by SCSMV.

Mr. Magarey said there was more known 

about the threats posed by moth borers. There are 

three different species of the pest, but essentially 

it destroys the inside of sugar cane stalks.

"The larvae of the moths actually tunnel 

into the stalks and chew the inside of the stalks 

up, and I think many Australian cane growers 

would be appalled if they sliced open some 

stalks of cane and saw what we see in Indonesia,"  

Mr. Magarey said.

Mr. Magarey has also been a part of a project to 

find ways around the management of the pest.

"We have been assisting the Indonesians to 

be able to manage those moth borers better and 

reduce the yield impacts and from our side of 

things we understand how to do that and so that 

if it ever came in we would have a better idea of 

management,” he said.

Mr. Magarey said the research project would 

wrap up in 2018.
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เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฟ่างต่อสู้กับการคุกคามจาก
การระบาดของเพลี้ยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
เครื่องมือการจัดการจากการจัดหาและควบคุม

ของผู้น�าอุตสาหกรรม

Sivanto™ Prime ยาฆ่าแมลงจากบรษัิท ไบเออร์ 

ได้ผ่านมาตรฐานฉลากจาก 3 สหพันธรัฐ และน�า

เอาสารเคมีบูทิโนไลด์และผลิตภัณฑ์ IRAC Group 

4D เพื่อต่อสู้กับเพลี้ยอ้อย ขอขอบคุณการเลือกใช้

สารเคมีและผ่านการคัดเลือกชั้นสูง ยา Sivanto ได้

ลดปริมาณของเพลี้ยอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีรักษา

ประชากรแมลงที่เป็นประโยชน์ไว้
“กุญแจส�าคัญส�าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฟ่างคือ

การเฝ้าระวังศัตรูพืชอย่างใกล้ชิดและเมื่อมีความจ�าเป็น

ให้ใช้การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงที่ท�างานอย่างต่อ

เนือ่ง" นาย แฟรงก์ รติแมน ผูจ้ดัการผลติภณัฑ์ Sivanto 

กล่าว Sivanto Prime จะเข้าไปปฏบัิตกิารอย่างสอดคล้อง

และและระงับการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และยัง

ให้ผลผลิตการเพาะปลูกที่ดีเยี่ยมและมีความปลอดภัย

ต่อสิ่งแวดล้อม”

Sivanto Prime เป็นการรกัษาด้วยการใช้สเปกตรมั

มาควบคมุศตัรพูชื โดยท�างานได้ดกีบัการจดัการแบบ

บรูณาการ (IRM) และการจัดการศตัรพูชืแบบผสม

ผสาน (IPM) โดยเลอืกการดแูลรกัษาแบบธรรมชาติ

เพือ่ช่วยให้เกษตรกรได้รบัประโยชน์จากแมลงทีเ่ป็น

ประโยชน์ เช่น เต่าทอง ที่จะต่อสู้กับศัตรูพืช เพียง

ใช้สาร IRAC Group 4D Sivanto Prime สามารถ

หมนุเวยีนกบัการรกัษาแบบอืน่ ๆ  ทีก่�าจดัเพลีย้อ้อย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ส�าหรับการจัดการศัตรูพืชอย่างยั่งยืน เกษตรกร

ต้องดูแลและเลือกใช้เครื่องมือที่ส�าคัญ มีการดูแลรักษา

หลายรูปแบบ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์เคมี ดังนั้นเราจึง

สนบัสนนุความพยายามในการเพิม่จ�านวนของเครือ่งมอืที่

มปีระโยชน์ให้กบัเกษตรกรทีก่�าลงัต่อสูก้บัเพลีย้อ้อย” 

นายริตแมน กล่าวว่า “เกษตรกรที่ใช้ Sivanto 

Prime ช่วยเพิม่โอกาสในการเกบ็เกีย่วผลผลติในทนัท ีใน

ขณะทีย่งัคงได้รบัประโยชน์อย่างยัง่ยนืในระยะยาว”

กลุม่เป้าหมายเกษตรกรทีจ่ะจดัการกบัเพลีย้อ้อย 

สามารถใช้ผลติภณัฑ์ในอตัราทีต่�า่เพยีงแค่ 4 ออนซ์

ต่อ 100 ตารางเมตร ภายใต้ Section 2 (ee) ในรฐั 

อลาบามา อาแคนซัส  เดลาแวร์ ฟลอริด้า จอร์เจีย 

อลิลนิอยส์ แคนซสั เคนทกัก ีหลยุส์เซียน่า แมรีแ่ลนด์ 

มิสซิสซิปปี มิสซูรี เนบราสก้า นิวเมกซิโก นอร์ท

แคโรไลนา โอคลาโฮมา เซาท์แคโรไลนา เทนเนสซี 

เท็กซัส และเวอร์จิเนีย เกษตรกรผู้ปลูกสามารถน�า

ไปใช้ถึง 28 ออนซ์ / 100 ตารางเมตร เป็นประจ�า

ทุกปี โดยเว้นช่วงเพื่อบ�ารุงรักษาขั้นต�่า 7 วัน

Sorghum growers wrestling with crop-threatening 

sugarcane aphid infestations have a highly 

effective, management tool that provides 

industry-leading residual control.

Sivanto™ Prime insecticide from Bayer has a 

full Section 3 federal label and brings the power 

of butenolide chemistry, the first and only IRAC 

Group 4D product, to work against sugarcane 

aphid. Thanks to its unique chemical class and 

high selectivity, Sivanto provides quick feeding 

cessation of yield robbing aphids while maintaining  

beneficial insect populations.

"The key for sorghum growers is to scout 

closely for this voracious pest and, when needed, 

apply a highly effective treatment that works  

consistently," says Frank Rittemann, Sivanto 

product manager. "Sivanto Prime provides the 

consistent activity and quick feeding-cessation 

this situation demands and it also offers an  

excellent crop and environmental safety profile."

Sivanto Prime, a selective treatment with a 

broad-spectrum of control against sucking pests, 

Sivanto™ Prime ยาฆ่าแมลง
ที่ใช้ควบคุมเพลี้ยอ้อยได้อย่างยอดเยี่ยม

Sivanto™ Prime Insecticide Provides Excellent 
Sugarcane Aphid Control

works well in Integrated Resistance Management (IRM) 

and Integrated Pest Management (IPM) programs. 

The selective nature of the treatment helps growers  

by benefiting from the assistance of beneficial 

insects, such as ladybugs, to work against pests. 

As the only IRAC Group 4D chemistry, Sivanto 

Prime can be rotated with any other treatment  

that's effective against 

sugarcane aphid.

"For sustainable 

pest management, 

growers must treat 

when necessary using 

selective tools and 

rotating different 

modes of action or 

product chemistries. 

We therefore support 

regulatory efforts to 

maximize the number  

of tools available 

to growers who are  

battling sugarcane 

aphid," Rittemann 

s ays .  " G rowe r s 

who use Sivanto Prime help maximize their  

immediate opportunity to harvest a profitable 

crop while also acting to benefit long-term  

sustainability."

Growers targeting  

sugarcane aphid also can 

apply the product at a lower  

rate of 4 oz./A under a  

Sect ion 2(ee)  label 

in  Alabama,  Arkan-

sas, Delaware, Florida, 

Georgia, Illinois, Kansas,  

Kentucky, Louisiana,  

Maryland, Mississippi, Mis-

souri, Nebraska, New Mexico, 

North Carolina, Oklahoma, 

South Carolina, Tennessee, 

Texas and Virginia. Growers 

can apply up to 28 oz/A  

annually, with a minimum 

7-day retreatment interval.
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>> Stemona Japonica.
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The 2nd edition of SugarTech Indonesia 

2016 held annually is Indonesia’s largest 

specialized sugar and bioethanol technology  

event that brings together an international 

congregation of sugar companies and also it’s  

supporting industries gathered in the city of Surabaya, 

Indonesia to showcase the latest developments 

in the world sugar and bioethanol industry. 

Highlights of SugarTech Indonesia 2016, the 

total sugar industry exhibitions and technology, 

the largest of Indonesia!  

Registered more than 3000 sugar related 

visitors in Sugarex 2015, Generated more than 

USD 250 million worth of transactions during the 

exhibition and More than 100 exhibiting brands in 

more than 2500sqm of space in Sugarex 2015. The 

Sugarex 2016 had expanded in exhibition size by 

more than 40% and now covers an area of more 

than 4000sqm!

Opportunities in the Indonesian Sugar 

Industry:

Indonesian Sugar Companies Looking 

for Upgrades of Machinery and tractors

Indonesian Sugar Farmers on the look-out 

for latest harvesting tools and equipment. Including  

the latest planting methods, fertilizers and planting  

solutions.

Indonesian Sugar Mills Looking for parts 

and technology upgrades.

Indonesian Sugar Refineries looking for 

upgrades and maintenance solutions.

Indonesian Sugar companies exploring 

Biogas and Bioethanol technology potential.

Indonesian Sugar companies finding  

solutions for Wastewater treatment.

The 3nd edition of SugarTech Indonesia 

2017 exhibition next year visit here for more 

information on www.sugarindo.com

 FBI Thailand Was Once Again Actively Circulating!

At The 2nd edition 
of SugarTech Indonesia 2016

>> The Sugar Asia team was well distributing to Director of the Beverages, Tobacco Products and 
Materials Industry Ministry, Ir. Willem Petrus Riwu, M.M (The Third person from rigth side)
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Exhibitions
Calendar

Sugar

2016

SugarTech Indonesia 2016 
Date : 16-17 March 2016
Country & City : Indonesia, Surabaya
Venue : Grand City Convex
Web : www.sugarindo.com

SUGAREX Vietnam 2017
Date : 20-21 July 2017
Country & City : Vietnam, Ho Chi Minh City
Venue : Military zone 7 Indoor 
  Sports Complex
Web : www.sugarvietnam.com

World Sugar Expo & 
Conference 2016 
Date : 7 – 8 September 2016
Country & City : Thailand, Bangkok
Venue : BITEC
Web :  www.worldsugarexpo.com

SUGAREX Colombia 2016
Date : 12-13 October 2016
Country & City : Colombia, Cali
Venue : Centro de Eventos, 
    Valle del Pacifico
Web : www.sugar-colombia.com

Break into South-East Asia’s 
Sugar Industry !
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Backed by over 50 years of product research and development Austoft® sugarcane harvesters from 
Case IH deliver high performance when you need it most. You’ll be highly productive and comfortable 
during long working days and know that your raw material will be delivered according to precise 

www.caseih.com for more information.

CUTTING CANE LOOKS BETTER IN RED.

  

    Case IH www.caseih.com


