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

We are exciting for us as we were privileged to participate the world’s 
largest specialized sugar event, World Sugar Expo 2016 on 7 - 8  
September 2016 , This event allow us to learn more about the  
Thailand’s vibrant sugar industry and allow us circulation of 
magazines with key players in the Sugar industry Thailand. 

I feel even more thankful for being able to meet and conduct an  
interview session with Mr. Sombat Tuntiwong, the Managing 
Director of VEGA Instruments Co., Ltd., who shared with us 
his experience and passion in the Sugar industry.

This month’s whopping coverage of sugar news would also 
bring more knowledge to all readers! 

Thailand’s only bilingual Sugar & Ethanol news is packed 
full of exciting news from the international Brazil's ethanol 
output and tax on sugar exports will increase 25% in India.

Find out more through our Sugar Asia about new  
technology of clean cane is technology helps ward off  
SCWL in Northeastern Thailand.

Our team at FBI Publications Thailand is dedicated to  
ensuring you enjoy your read every month! 

For any interesting articles pertaining to the sugar or ethanol 
industry, please feel free to share it with us here! 

Cheerios!
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สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงปีที่ผ่านมาส่งผล 
กระทบต่อการผลิตอ้อยของประเทศเป็น
อยา่งมาก  โดยผลผลติออ้ยลดลงจาก 106 

ล้านตัน ในฤดูผลิต 2557/58 ลดเหลือเพียง 94.5 
ล้านตัน ในฤดูการผลิต 2558/59 หรือลดลงร้อยละ 
10.85 และปริมาณผลผลิตอ้อยมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องไปจนถึงฤดูการผลิต 2559/60 ขณะ
ที่ราคานํ้าตาลในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงข้ึนตาม
ลําดับจาก 11 เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มเป็น 20 เซนต์
ต่อปอนด์ นอกจากนี้ภัยแล้งยังนํามาซึ่งการระบาด

ของโรคและแมลงศัตรูอ้อย โดยรัฐบาลได้ให้ความ
สําคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างรีบเร่ง ประกอบ
กับภัยแล้งได้ผ่านพ้นไปแล้ว มีฝนตกในเกือบทุกภูมิภาค
ของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการอ้อย และ 
นํ้าตาลทราย (สอน.) จึงเร่งรัดการแก้ปัญหาด้วย
การกระตุ้นให้เกษตรกรบํารุงแปลงอ้อย พร้อมท้ังได้
จัดหาอ้อยพันธ์ุดี ปลอดโรคและแมลงศัตรูอ้อย แจก
จ่ายให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือรักษาผลผลิตและ
ปริมาณอ้อยมิให้ตกต่ําและเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ
เพ่ิมปริมาณอ้อยให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว อันเป็นการ
ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดย
เฉพาะเกษตรกรรายเล็ก ให้มีรายได้และสามารถขยาย
พันธ์ุอ้อยรองรับการเพาะปลูกตามแผนปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย

สาํนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ําตาลทราย 
(สอน.) จงึดาํเนนิโครงการพฒันาและขยายอ้อยพันธุ์
ดี โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและขยายอ้อยพนัธุท่ี์
ปลอดโรคด้วยวธีิการท่ีทนัสมยัไปสูเ่กษตรกรชาวไร่
อ้อยทัว่ประเทศ จาํนวน 1,800,000 ต้น ภายใต้
เงือ่นไข ซึง่ทางสมาคมชาวไร่อ้อยในพืน้ทีต่่างๆ จะ
เป็นผูค้ดัเลอืกเกษตรกรชาวไร่อ้อยตามหลกัเกณฑ์ที่
กาํหนดไว้ จํานวน 2,000 คน เข้ารบัมอบอ้อยจาก
โครงการฯ โดยมกิีจกรรมทีสํ่าคญั 2 ด้าน ดําเนนิ
ควบคู่กันไป ดังนี้

1. การผลิตและขยายอ้อยพันธุ์ดีที่สะอาดและ
ปลอดโรค และการขยายอ้อยพันธุใ์หม่ๆ ทีต่รงความ
ต้องการและเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที ่ให้มจํีานวนต้ัง
ต้นเพียงพอในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยนําไปปลูกขยายพันธุ์ เพ่ือใช้ในฤดูการ
ผลิตปีต่อๆไป โดยจะดําเนินการมอบอ้อยพันธุ์ดีให้
เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพ่ือใช้ปลูกเป็นพันธุ์ในฤดูการ

The drought last year has sent massive  

reverberations to the sugarcane production 

this year, causing a 10.85% dip from 106 million  

tons in the 2014/15 production season to mere 

94.5 million tons in the 2015/16 season, while the 

global sugar prices have steadily rallied from 11 to 

20 cents per pound. The drought has also brought 

with it outbreaks or sugarcane diseases and pests, 

which the government has urgently handled. As 

the drought has subsided and rain is currently 

present in almost every region of the country, 

the Office of Cane and Sugar Board (OCSB) has 

therefore taken the opportunity to solve the issue by  

encouraging farmers to care for their plantations as 

well as distributing good-quality, disease-free, and  

pest-resistant cane breeds to farmers to help  

maintain the harvest and the yield as well as restore 

the production to the normal level as soon as  

possible. The measure will elevate the quality of 

life of cane growers, especially ones with smaller 

OCSB Runs Disease-free Cane 
Development and Breeding Project

plantations, by boosting their income and enabling 

them to breed sugarcane to accommodate the 

cane and sugar industry restructuring plan.

The Office of Cane and Sugar Board (OCSB) has 

implemented the good-quality cane development  

and breeding project with the aim to develop 

and propagate disease-free sugar cane species 

with modern technology and distribute 1,800,000 

shoots to eligible cane growers across the country. 

2,000 cane growers from each zone who meet 

the criteria will be selected by their local cane 

grower association to receive the cane saplings. 

The project is composed of two main activities 

that are implemented concurrently as follows.

1. The production and breeding of clean and 

disease-free sugar cane and the distribution of 

new cane species that serve the need and are 

appropriate for each location to ensure sufficient 

สอน.ด�าเนิน 
โครงการพัฒนา 
และขยายอ้อย 
พันธุ์ดีปลอดโรค

ผลิตปี 2560/61 
2. การจัดตั้งศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่ง

ประเทศไทย หรือ Thailand Sugarcane Breeding 
Center ทาํหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางการผสมพนัธ์ุและการ
ปรบัปรงุพนัธุอ้์อยให้ได้อ้อยพนัธุใ์หม่ทีด่แีละมคีวาม
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย ซึ่งจะลดระยะเวลา
ในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย จากเดิมต้องใช้เวลากว่า 
11 ปี ให้เหลือเพียง 5 ปี เท่านั้น ก็จะมีอ้อยพันธุ์ดี
ใหม่ๆออกมามอบให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย

โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
ศูนย์ฯ ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2559 เวลา 
09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
อ้อยและนํา้ตาลทราย ภาคท่ี 1 ตาํบลทุง่ทอง อาํเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

initial materials for further propagation by farmers  

to be used for subsequent growing seasons. The 

good-quality cane species will be distributed 

to cane growers for breeding for the 2023/24 

production season.

2. The establishment of Thailand Sugarcane 

Breeding Center, which will serve as the center for 

breeding and development of new cane species 

that are of good quality and suitable for each area 

with the help of innovation and modern technology 

that will reduce the species development period 

from 11 years to merely five years in preparing 

good-quality cane species for distribution to 

cane growers.

Dr. Atchaka Sibunruang, Industry Minister, 

presided over the opening ceremony of the Center 

on Saturday, July 2, 2016 from 9:00-12:00 hrs at 

the Cane and Sugar Industry Promotion Center 

Region 1, Thungthong Sub-district, Thamuang 

District, Kanchanaburi.



Sugar Asia Magazine 7

Regional Industry News

 

อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายไทย ร่วมมอือตุสาหกรรมนํา้ตาลในกลุม่ประเทศอาเซียน 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมในการจัดตั้ง

กลุม่พนัธมติรนํา้ตาลอาเซยีน หรือ ASEAN Sugar 
Alliance (ASA) สานความร่วมมือด้านธุรกิจ  
การค้าและการลงทุน หวังช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ใหแ้กอุ่ตสาหกรรมออ้ยและ นํา้ตาลทรายในภมูภิาค 
และสร้างความมั่นคงด้านผลผลิตนํ้าตาลทรายให้
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาค
อาเซยีน ทีข่ยายเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งตามการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจ พร้อมประกาศความมั่นใจปริมาณ
ผลผลิตนํ้าตาลทรายของไทยเพียงพอต่อความ 
ต้องการของตลาด

นายเชิดพงษ์  สริวิชิช์ ประธานคณะกรรมการ
ประสานงาน 3 สมาคมโรงงานนํ้าตาลทราย หรือ 
TSMC เปิดเผยว่า การประชุม Bangkok Sugar 
Conference และงาน Sugar Dinner ซึง่ 3 สมาคม
โรงงานน้ําตาลทราย ได้เชิญผู้แทนที่อยู่ในแวดวง
อตุสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย ทัง้จากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนจากทัว่โลกเข้าร่วมประชมุ ภาย
ใต้แนวคิด Thailand: Challenges, Opportunities, 
Sustainability and Windfall เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านธุรกิจและแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจน
กระชับความสัมพันธ์คู่ค้าและสร้างพันธมิตร เพื่อ
ร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
นํ้าตาลทรายให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลทราย ใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยและเป็นผู้ส่ง
ออกนํ้าตาลทรายอันดับ 2 ของโลก ยังได้ประชุม
หารือกับชาติสมาชิกในอาเซียน เพื่อร่วมกันจัด
ตั้ง กลุ่มพันธมิตรน้ําตาลอาเซียน หรือ ASEAN 
Sugar Alliance (ASA) หลังจากที่ได้หารือแนวคิด
การจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2555 ซ่ึงการประชุมในครั้ง
นี้อุตสาหกรรมน้ําตาลทรายในอาเซียน ประกอบ
ด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย  
เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศ
ผู้ผลิตและผู้นําเข้านํ้าตาลทราย เห็นชอบร่วมกัน 
โดยร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงร่วมในการจดัตัง้กลุม่
พันธมิตรนํ้าตาลอาเซียน หรือ ASA เพื่อเป็นเวที
ความร่วมมือทางธุรกิจการค้า การลงทุน รวมถึง
การอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้า
นํ้าตาลทราย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนร่วมมือด้าน
การวจิยัและพฒันาและถ่ายทอดเทคนคิทางวชิาการ 
เพือ่ยกระดบัการพัฒนาขดีความสามารถการแข่งขนั

Representatives from Thailand's and other 

ASEAN countries' sugarcane and sugar 

industries agreed to establish ASEAN 

Sugar Alliance, or ASA, to promote intra-regional 

cooperation in sugar business, trade and investment 

as a way to strengthen the region's sugarcane 

and sugar industries, and to ensure security and 

sufficiency in sugar supply  to meet the region’s 

rising demand.  

Mr Cherdpong Siriwit, chairman of the Thai 

Sugar Millers Corporation Limited, or TSMC,  

revealed that TSMC has invited representatives from 

TSMC, ASEAN Partners Declare to Form  
'ASEAN Sugar Alliance' to Boost Competitiveness,  

Promote Intra-Regional Sugar Trade

ของอตุสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลของประเทศสมาชกิ
ในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน

ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคม
โรงงานน้ําตาลทราย กล่าวว่า ภูมิภาคอาเซียนถือ
เป็นภมูภิาคทีม่กีารผลติและส่งออกน้ําตาลรายใหญ่
ของโลก โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่
ที่สุดในเอเชียและอาเซียน ซึ่งปริมาณการส่งออก
นํ้าตาลทรายของไทยมากกว่า 50% ถูกส่งออก
ไปยังตลาดอาเซียน ซ่ึงมีความต้องการนําเข้าปีละ 
5-6 ล้านตัน และคาดว่า ภายในปี 2563 การนํา
เข้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 8-9 ล้านตันต่อปี โดย
ในปี 2558 ไทยส่งออกนํา้ตาลทรายทีไ่ปอนิโดนเีซยี
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา และ
เวียดนาม ตามลําดับ

“การเซ็น MOU ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มพันธมิตร
นํ้าตาลอาเซียนในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวย่างที่สําคัญ
ของอุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายในภูมิภาคอาเซียน
และของประเทศไทยในฐานะทีเ่ป็นผูส่้งออกรายใหญ่
ในภูมิภาคนี้ ในการจับมือร่วมกับประเทศสมาชิก
อาเซียนพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและ
นํ้าตาลทรายของภูมิภาคให้เข้มแข็ง และในอนาคต
กลุ่มพันธมิตรนํ้าตาลอาเซียนจะขยายความร่วม
มือไปยังกลุ่มประเทศนอกสมาชิกอาเซียนอีกด้วย”  
นายเชิดพงษ์ กล่าว

อุตฯน�้าตาลไทยจับมือสมาชิกอาเซียน 
ตั้งกลุ่มพันธมิตรน�้าตาลอาเซียน 

ผนึกก�าลังสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การค้าน�้าตาลในภูมิภาค

the public and private sectors in several countries  

worldwide to attend Bangkok Sugar Dinner  

and Bangkok Sugar Conference on 'Thailand:  

Challenges, Opportunities, Sustainability and 

Windfall', aimed at fostering business cooperation 

and sharing of information and forging closer ties 

and partnerships to achieve sustainable growths 

in sugar business, trade and industry.

The TSMC, as representatives of Thailand, 

the world's No 2 sugar exporter, also held another 

meeting with a number of other ASEAN countries 

that are sugar producers or importers, ie Malaysia,  

Philippines, Indonesia, Myanmar, Cambodia and 

Vietnam, on the formation of ASEAN Sugar Alliance, 

or ASA, as originally proposed since 2012.  At the 

meeting, they reached a mutual understanding 

and agreed to establish ASA to provide an avenue  

for members to seek trade and investment  

cooperation, find solutions to facilitate sugar  

logistics and trade, and collaborate on research 

and development as well as technology  

transfers, for the ultimate purpose of increasing  

competitiveness of ASEAN members in the  

sugarcane and sugar industry.

The chairman added that Thailand, Asia's and 

ASEAN's top sugar exporter, has more than 50% 

of its export sugar shipped to ASEAN markets, 

where the aggregate import volume is currently 

at 5-6 million tonnes annually and is expected to 

soar to 8-9 million tonnes annually by 2020. In 

2015, the top importers of sugar from Thailand 

were Indonesia, followed by Myanmar, Cambodia 

and Vietnam, respectively.

"The establishment of ASA is a major step 

taken by the sugar millers in ASEAN, and especially 

Thailand as the major sugar exporter in the region, 

toward formation of close ties among ASEAN 

member countries to strengthen the region's 

sugarcane and sugar industry.  In the future, we 

also expect ASA to establish cooperation with 

non-ASEAN member countries," said he.

⦁ ⦁ ⦁

>> คณุเชดิพงษ์  สริิวิชช์ (กลาง) ประธานคณะกรรมการประสานงาน  3  สมาคม โรงงาน
น�า้ตาลทราย พร้อมสมาชกิกลุ่มอตุสาหกรรมน�า้ตาลในกลุม่ประเทศอาเซยีน ประกอบด้วย 
มาเลเซยี ฟิลปิินส์ อนิโดนเีซยี เมยีนมาร์ กัมพชูาและเวยีดนาม ร่วมกนัลงนามบันทกึข้อ
ตกลงร่วมในการจดัตัง้กลุ่มพนัธมติรน�า้ตาลอาเซียน หรอื ASEAN Sugar Alliance หรือ ASA 
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ราคานํ้าตาลทรายในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น 
แม้จะส่งผลดีในเรื่องกระตุ้นการส่งออก 
นํ้าตาล แต่ก็กระตุ้นให้เกิดมีการลักลอบ 

นําเข้านํ้าตาลอย่างผิดกฎหมายเช่นกัน โดยเฉพาะ
ในช่วงนี้ที่ภาวะผลผลิตนํ้าตาลในประเทศไทยกําลัง
ลดน้อยลง ท้ังนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอ้ือ 
อํานวยในการเพาะปลูกอ้อย 

ฤดูกาลปัจจุบัน (2015 ถึง 2016) การผลิต
นํา้ตาลในไทยเพิง่ดาํเนนิไปได้เพยีง 9 ล้าน 7 แสนตนั
จากปรมิาณอ้อยสดทัง้หมดท่ีมอียู ่94 ล้านตนั 

ตัวเลขนี้ตํ่ากว่าฤดูกาลปี 2014 ถึง 2015 ที่
สามารถผลิตน้ําตาลได้ 10 ล้าน 3 แสนตันจาก
ปริมาณอ้อยที่มีอยู่มากกว่า 106 ล้านตัน ทั้งนี้เป็น
ตัวเลขที่อ้างอิงจากข้อมูลของ OCSB – สํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรมของไทย ท่ีดูแลอุตสาหกรรมนํ้าตาล
ทั่วทั้งประเทศ

เจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมน้ําตาลไทย รวมถึง
ผู้ค้านํ้าตาลในไทยระบุตรงกันว่า คาดการณ์ไว้อยู่
แล้วว่าผลผลิตน้ําตาลในฤดูกาล 2016 ถึง 2017 
จะมีปริมาณลดน้อยลง เนื่องจากปัจจัยด้านสภาวะ
อากาศที่ส่งผลกระทบต่อการปลูกอ้อย

ทั้งนี้ ผลผลิตนํ้าตาลที่ลดลงจากประเทศ 
ผู้ผลิตหลักทั้งบราซิลและไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตและ 
ส่งออกนํ้าตาลมากเป็นอันดับ 1 และ 2 ของโลก 
เป็นสาเหตุหลักและเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ราคา
นํ้าตาลทรายในตลาดโลกสูงขึ้น

ราคาของนํ้าตาลทรายดิบในตลาดซื้อขาย 
ล่วงหน้า (Futures) เพิม่ขึน้ไปแตะระดับ 20.78 เซน็ต์ 
ต่อ 1 ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากปี 2015 30 เปอร์เซ็นต์
หรือราว 15 เซ็นต์ และเพ่ิมขึน้ 11 เซน็ต์จากหลายๆ
ปีก่อนหน้านัน้ แนวโน้มนีเ้องท่ีให้ราคาน้ําตาลทราย
ยังคงถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีก

นายสมศกัดิ ์จนัทรรวงทอง เลขาธิการ OCSB -  
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายของ
ไทยระบุว่า ราคาน้ําตาลในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น 
ทําให้มีการลักลอบนํานํ้าตาลทรายไทยไปขายใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม ซึ่ง 4 ประเทศนี้กําลังมีภาวะการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว

นายสมศกัดิก์ล่าวอกีด้วยว่า OCSB ได้เบาะแส
เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดขายปลีกนํ้าตาลทราย 
โดยเฉพาะในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีรายงานนํ้าตาล

Rising global sugar prices have both  

encouraged traders to accelerate exports 

and spurred smuggling at a time when 

Thai sugar production has been reduced by  

unfavourable weather, cutting down supply for 

the domestic market, say industry officials. 

The current 2015/16 sugar cane crushing 

season has just ended with the production of 

only 9.7 million tonnes of sugar from 94 million 

tonnes of sugar cane, due largely to the severe 

drought, which has cut sugar-cane output as 

ราคาน�้าตาลทรายโลก
สูงขึ้น กระตุ้นการส่งออก
และลักลอบน�าเข้า
High Sugar Price 
Spurs Exports, Smuggling

ทรายสูญหาย รวมถึงความเป็นไปได้ท่ีว่า นํ้าตาล
ทรายที่วางจําหน่ายเป็นน้ําตาลทรายที่ลักลอบนํา
เข้ามา สาํนกังานจงึขอความร่วมมอืไปยงัรฐับาลและ
สํานักงานจังหวัดพ้ืนท่ีชายแดน ให้ช่วยเพ่ิมความ
เข้มงวดในการตรวจตราและตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การลักลอบนําเข้านํ้าตาลอย่างผิดกฎหมาย

ขณะที่ตัวเลขน้ําตาลทรายพร้อมจําหน่ายที่
ไทยผลิตได้ ตามรายงานมีอยู่ที่ 9 ล้าน 7 แสนตัน 
จากจาํนวนนีร้าวๆ 2 ล้าน 6 แสนตนันัน้ถูกจาํแนก
ไว้สําหรับการบริโภคในประเทศ ซึ่งเรียกจํานวนนี้
ว่า โควตา A

อย่างไรก็ตาม จํานวนน้ําตาลทรายในโควตา 
A ที่มีอยู่ มีรายงานว่า ไม่เพียงพอต่อการบริโภค
ภายในประเทศ หลังจากที่ตรวจพบการขาดแคลน
นํ้าตาลทรายในหลายพ้ืนที่ตามแถบชานเมืองของ
กรุงเทพมหานคร 

ผู้ค้าน้ําตาลทรายกล่าวว่า ราคาน้ําตาลใน
ตลาดโลกที่สูงข้ึนกระตุ้นให้ผู้ส่งออกเร่งจําหน่าย
นํ้าตาลออกนอกประเทศเพื่อทํากําไร โดยเฉพาะ
การจําหน่ายในประเทศท่ีมีความต้องการบริโภค
นํ้าตาลอยู่ในระดับสูง

ผู้ค้านํ้าตาลทรายที่ค้าอยู่เป็นประจําในย่าน
เอเชยีทีร่วมถึงจีนด้วย ระบวุ่า ราคาน้ําตาลทรายใน
ประเทศจีนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วไปอยู่ที่ระดับ 700 
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ทั้งนี้เพราะปริมาณนํ้าตาล
ในประเทศท่ีอยู่ในภาวะจํากัด ขณะที่ราคานําเข้า
นํ้าตาลจากไทยก็สูงขึ้นเช่นกัน ไปอยู่ที่ระดับ 500 
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

ด้านประเทศเพือ่นบ้านของไทยอย่างเมยีนมา ยงั
คงนําเข้านํ้าตาลจากไทยอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เมียนมา
นาํเข้าน้ําตาลทรายจากไทยแล้ว 3 แสน 9 หมืน่ตนั 
สูงขึ้นจากปีที่แล้วราว 2 หมื่นตัน.

well as the sugar content of the sugar cane. 

That was well below the 10.3 million tonnes 

of sugar garnered from more than 106 million 

tonnes of sugar cane in the previous 2014/15 crop, 

according to the Office of the Cane and Sugar 

Board (OCSB), which oversees the country's 

sugar industry. 

Traders and industry officials said they 

expected Thai sugar output in the next 2016/17 

crop to remain poor, as Thailand is set to face 

more bad weather. 

Falling sugar production in major producing  

countries such as Brazil and Thailand, the 

world's number one and number two exporters,  

respectively, have helped push up global sugar 

prices substantially. 

The price of raw sugar futures rose to 20.78 

cents per lb, up more than 30% from around 15 

cents in 2015 and from 11 cents over the past few 

years. The price is expected to rise further. 

OCSB director-general Somsak Janta 

raroungtong said rising global sugar prices had 

made it worthwhile to smuggle sugar to be sold 

in neighbouring countries, especially in Cambodia, 

Laos, Myanmar and Vietnam, where rapid economic 

growth is expected. 

"We (the OCSB) have heard about retail 

sugar going missing from supermarket shelves 

and possible sugar smuggling. And we have 

asked for co-operation from the governors and 

provincial administrative authorities along the 

borders to tighten their surveillance to prevent 

sugar smuggling," said Mr Somsak. 

Meanwhile, of the total 9.7 million tonnes of 

sugar produced this season, around 2.6 million 

tonnes were allocated for domestic consumption, 

known as Quota A. 

The Quota A, however, seemed to be  

insufficient for domestic consumption this year 

as consumers have started complaining about 

sugar supply shortages in some areas along the 

outskirts of Bangkok. 

Traders said rising global prices had also 

encouraged exporters to rush orders in a bid for 

higher profits, especially at a time when demand 

in major sugar consuming countries had risen 

substantially. 

The trader, who has traditionally traded sugar 

with several clients in Asia, including China, added 

that China's domestic sugar price had surged to 

$700 a tonne due to tight supply, while the price 

of imported sugar from Thailand stood at around 

$500 a tonne. 

Myanmar has also imported 390,000 tonnes 

of Thai sugar so far this year, up from only 20,000 

tonnes in the same period last year.

⦁ ⦁ ⦁
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รัฐบาลเวียดนามยืนยันการนําเข้านํา้ตาลทราย 1 แสนตันเพ่ือช่วยแก้ปัญหาความต้องการใช้
นํา้ตาลในประเทศ แต่การนําเข้าคร้ังน้ีกลับไม่

ได้ช่วยให้ราคานํา้ตาลทรายในประเทศลดลงเลย ท้ังน้ี
เพราะระบบการขนส่งสินค้าของประเทศที่ล้าสมัย

สาเหตุของการต้องนําเข้าน้ําตาลทรายของ
รัฐบาลเวียดนามเกิดจากภาวะแห้งแล้งยาวนานต่อ
เนือ่ง ส่งผลต่อการเพาะปลกูอ้อย และกระทบไปทัว่
ทั้งอุตสาหกรรมนํ้าตาล ทําให้ผลผลิตนํ้าตาลทราย
ลดลงติดต่อกันถึง 2 ปีแล้ว

นายโด ธาน เหลียม ประธานองค์การนํ้าตาล
และอ้อยแห่งเวยีดนามระบวุ่า ปีน้ีสามารถผลตินํา้ตาล
ทรายได้เพียง 1,200,000 ตัน น้อยกว่าปีท่ีแล้ว  
ทีส่ามารถผลติได้ 1,400,000 ตนั ส่งผลให้ราคาขาย
ปลีกนํ้าตาลทรายในประเทศสูงขึ้น

สําหรับสถานการณ์ด้านราคาน้ําตาลทรายใน
เวียดนามนั้น จากราคา 13,000 ดงเวียดนามเมื่อ
ปีที่แล้ว ปีนี้ราคาพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 17,000 ถึง 
21,000 ดงเวยีดนามแล้ว ปัจจยัด้านราคานีเ่องทีท่าํให้
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามตดัสนิ
ใจนําเข้านํ้าตาลถึง 100,000 ตัน 

นายเหลยีมกล่าวว่า การนําเข้าน้ําตาลจะไม่ช่วย
แก้ปัญหาราคานํ้าตาลในประเทศได้ในทันที เพราะ
ราคานํา้ตาลในตลาดโลกยงัคงสงู ทําให้ราคานํา้ตาล
นําเข้าสูงตามไปด้วย

ขณะท่ี นายวู วิน พู ประธานองค์การ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งฮานอยระบุว่า นํ้าตาลขาด
ตลาดไม่ได้เป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้ราคาน้ําตาล
ทรายในประเทศสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะเวียดนามผลิต
นํ้าตาลเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดใน
ประเทศได้ถึง 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลืออีก 

เวียดนามเผชิญภาวะ
น�้าตาลแพง แม้จะแก้ปัญหา
ด้วยการน�าเข้าน�า้ตาลแล้วก็ตาม

The government approval for importing 

100,000 tonnes of sugar will help meet 

demand in the local market, but cannot 

bring down prices because the distribution system 

is poor, economists say.

The prolonged drought has had a great 

impact on the sugar industry, with sugarcane 

production falling for the last two years.

Do Thanh Liem, deputy chairman of the 

Viet Nam Sugarcane Association, said this year's 

sugar supply would only reach 1.2 million tonnes, 

a whopping 1.4 million tonnes less than last year, 

pushing up retail prices.

From VND13,000 per kilo last year, they have 

shot up to VND17,000-21,000. This has persuaded 

the Government to approve the import of 100,000 

tonnes as recently suggested by the Ministry of 

Industry and Trade.

"However, the import cannot help lower 

sugar prices immediately and Sugar prices are 

high in the world market and so import prices 

will be high, " Liem said.

Vu Vinh Phu, chairman of the Ha Noi Supermarket 

Association, said the diminished supply is not the 

main reason for the price increase.

Vietnam Sugar Remain 
Prices High Despite Imports

Locally produced sugar can meet 70-80 

per cent of the demand, while the remaining 

20-30 per cent is met by illegal imports from 

Thailand, he said.

Poor distribution has forced sugar prices up. 

The production costs range from VND13,000 to 

VND14,000 per kilo, but it is sold for VND19,000 

at traditional markets and VND20,000–21,000 at 

supermarkets.

He said the distribution channels should be 

improved and intermediaries should be eliminated 

to bring sugar directly from the refineries to 

retailers.

"Furthermore, sugarcane growers should be 

paid better so that they do not chop sugarcane 

when prices go down."—VNS

20 ถงึ 30 เปอร์เซน็ต์เป็นการลกัลอบนาํเข้านํา้ตาล
ทรายจากประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย

ส่วนสาเหตุสําคัญที่ทําให้ราคานํ้าตาลทราย
ในเวียดนามสูง แท้จริงแล้วเป็นเพราะระบบการ
ขนส่งทีล้่าสมยัต่างหากทีท่าํให้ต้นทนุการผลติสงูขึน้  
อันท่ีจรงิต้นทนุการผลติน้ําตาลอยูท่ีร่าว 13,000 ถงึ 
14,000 ดงเวียดนาม ต่อ 1 กิโลกรัม แต่เมื่อนําไป
ขายตามตลาดสด ราคากลบัพุง่ไปอยูท่ีร่าว 19,000  
ดงเวียดนาม และราคาพุ่งไปอกีถงึ 20,000 ถงึ 21,000 
ดงเวียดนาม เมื่อไปขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต

นายพูระบุว่า ระบบช่องทางการขนส่งถึงเวลา
ต้องถูกปรับปรุงแล้ว อีกทั้งพ่อค้าคนกลางก็ไม่ควร
มีอยู่ในระบบจําหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตไปถึงผู้ค้า
ปลีก ส่วนอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลควรนํามาใช้คือ 
เกษตรกรผูป้ลูกอ้อยควรได้รับการสนบัสนุนในเร่ือง
เงนิทนุหรอืเงนิชดเชย บรรดาเกษตรกรจะได้ไม่เลอืก
ทีจ่ะตัดต้นอ้อยทิง้เมือ่สถานการณ์ราคานํา้ตาลทราย
อยู่ในภาวะตกตํ่า.
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รัฐบาลฟลิปิปนิสอ์นมุตกิารนําเขา้นํา้ตาลทราย
จากไทย 1 แสนตันแล้ว ท่ามกลางวิกฤต 
ราคานํ้าตาลในประเทศที่สูงขึ้น 

โดยปริมาณน้ําตาล 1 แสนตันท่ีจะนําเข้าน้ัน 
เป็นจํานวนเพิ่มเติมจากเดิม 34,000 ตันท่ีนําเข้า
มาก่อนหน้านีแ้ล้วจากไทย-ประเทศผู้ส่งออกน้ําตาล
ทรายรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก ทั้งนี้การนําเข้า
นํ้าตาลของฟิลิปปินส์นั้น ก็เพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าตาล
ทรายในประเทศที่กําลังเข้าขั้นขาดแคลน หลังจาก
ฟิลิปปินส์ประสบสภาวะอากาศแห้งแล้งอันเป็นผล
จากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ กระทบต่อการเพาะ
ปลูกอ้อยโดยตรง 

การนาํเข้าน้ําตาลครัง้นีน้บัเป็นครัง้แรกในรอบ 
6 ปีของฟิลิปปินส์ นอกจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณ
นํา้ตาลทรายในประเทศแล้ว ยงัเป็นการทดแทนสตอ็ก
นํา้ตาลทรายในคลงัท่ีฟิลปิปินส์ส่งไปให้สหรฐัอเมรกิา
อีกด้วย ทั้งนี้การที่สหรัฐฯซื้อนํ้าตาลจากฟิลิปปินส์
อยู่ภายใต้โควตาที่เรียกว่า Tariff Rate Quota ที่
ประเทศคูส่ญัญา/คูค้่า เจรจากนัไว้แล้วว่าจะลดภาษี
สินค้าให้แก่กัน ซึ่งประเทศคู่สญัญาก็รวมถึงบราซิล
และไทย ที่เป็นผู้ผลิตนํ้าตาลทรายรายใหญ่

ทั้งนี้ ประเทศคู่ค้านํ้าตาลกับสหรัฐฯสามารถ
ย่ืนขออนุญาตนําเข้านํ้าตาลได้จากสํานักงานกํากับ
ดูแลการค้าน้ําตาลทรายแห่งสหรัฐฯ หรือ Sugar 
Regulatory Administration - SRA โดยจะสามารถ

นําเข้านํ้าตาลทรายได้สูงสุด 1 แสนตัน 
ทัง้นี ้ฟิลปิปินส์เป็นผู้ผลิตน้ําตาลรายใหญ่เป็น

อันดับ 8 ของโลก และเป็นประเทศคู่ค้านํ้าตาลกับ
สหรัฐฯรายใหญ่เป็นอันดับ 3

ด้านองค์การค้านํ้าตาลในสหรัฐฯเพิ่งอนุมัติ
โควตานําเข้าน้ําตาลในอัตราภาษีพิเศษสําหรับ
ปีงบประมาณ 2017 และประกาศการเพิม่โควต้านาํ 
เข้าน้ําเข้าน้ําตาลมายังสหรัฐฯให้แก่บางประเทศ
เท่านั้น ซึ่งรวมถึงฟิลิปปินส์ด้วย

อย่างไรก็ตาม การที่ฟิลิปปินส์นําเข้านํ้าตาล
จากไทยก็ยังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาราคานํ้าตาลแพง 
โดยราคานํา้ตาลทรายดิบเพิม่ข้ึนราว 4 เปอร์เซน็ต์
นบัตัง้แต่เดอืนธนัวาคมปีท่ีแล้ว ขณะท่ีน้ําตาลทราย
พร้อมใช้ราคาสูงขึ้นราว 3 เปอร์เซ็นต์.

ฟิลิปปินส์น�าเข้าน�้าตาลทราย
จากไทย 1 แสนตัน

The Philippines will allow an additional 

100,000 tonnes of raw or refined sugar 

imports, potentially from Thailand, amid 

persistently high domestic prices of the sweetener, 

the industry regulator told Reuters on Friday.

The volume is on top of 34,000 tonnes that 

have already been shipped in from Thailand, the 

world's second-largest sugar exporter, to shore 

up domestic supply after dry weather linked to 

Philippines Eyeing 100,000 Tonne 
Sugar Imports From Thailand

an El Nino weather pattern hurt local output.

The Philippines allowed sugar imports in 

2016 for the first time in six years to boost local 

supply and replace cargoes shipped to the 

United States.

The US sugar purchases are under so-called 

tariff rate quotas, which permit a certain amount of 

imports at a favourable tariff level from countries 

including top producer Brazil and Thailand.

Local traders who participated in filling 

up the regular US sugar quota can now apply 

for import permits from the Sugar Regulatory 

Administration (SRA) for a maximum 100,000 

tonnes, Regina Bautista-Martin, head of the 

agency, told Reuters.

The Philippines is the world's eighth-largest 

sugarcane producer and the third-largest US 

quota recipient.

The US Trade Representative has recently 

set the tariff-rate import quota for sugar for fiscal 

2017 at the minimum required and announced 

increases for specific quota holders, including 

the Philippines in the current 2016 year.

Philippine sugar prices remained high 

despite the arrival of the Thai sugar, with raws 

up about 4 percent since December while the 

refined sweetener cost about 3 percent higher, 

SRA data showed.

⦁ ⦁ ⦁

Regional Industry News
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อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอื มพีืน้ทีป่ลกู 4,018,989 ไร่ 

ได้ผลผลติรวม 44,914,001ตนั ผลผลติเฉลีย่ 

11.18 ตันต่อไร่ แต่ด้วยปัญหาการระบาดของศัตรู

พชื โดยเฉพาะอย่างยิง่โรคใบขาวอ้อยทีร่ะบาดรุนแรง

มาตัง้แต่ปี 2533 ต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั ได้สร้าง

ผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยพื้นที่ภาคอีสาน

คิดเป็นมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาท

ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้เช่ียวชาญด้านการ

จดัการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนทีภ่าคตะวนั

ออกเฉียงเหนือตอนบน สํานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า โรค

ใบขาวอ้อย นับเป็นอุปสรรคสําคัญของเกษตรกรผู้

ปลกูอ้อยในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พบการ

ระบาดในหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกสําคัญ เช่น 

ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา และอุดรธานี มา

ตัง้แต่ปี 2533 เรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั โรคใบขาวอ้อย 

มเีชือ้ไฟโตพลาสมาเป็นเชือ้สาเหต ุและมเีพลีย้จกัจัน่ 

เป็นแมลงพาหะนําโรค ต้นอ้อยท่ีเป็นโรคจะมีใบสี

ขาวหรอืเขยีวอ่อน หรอืขาวสลบัเขียวอ่อน เนือ่งจาก

คลอโรฟิลล์ถกูทาํลาย อ้อยแตกกอเป็นพุม่ฝอยคล้าย

กอหญ้า ไม่เจริญเติบโตและตายไปในที่สุด

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

และศูนย์วิจัยต่างๆ ในพื้นที่ ได้เข้าไปแก้ไขปัญหา 

โดยจัดทําโครงการนําร่องเพ่ือแก้ปัญหาโรคใบขาว

อ้อย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ ของกรมวิชาการเกษตร เริ่มจากการนํา

อ้อยพนัธุด์ ีได้แก่ พนัธุข์อนแก่น 3 ท่ีได้จากการเพาะ 

‘อ้อยพันธุ์สะอาด’ เทคโนโลยีแก้ปัญหา 
โรคใบขาว ช่วยชาวไร่อ้อยภาคอีสาน
‘Clean Cane’ Technology Helps Ward off  
SCWL in Northeastern Thailand

 >> ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร

>> Sugarcane White Leaf
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Sugarcane is one of the Northeast’s 

chief economic crops, with 4,018,989 rai  

dedicated as the plantation for crops, 

yielding 44,914,001 tons of cane products in total 

or around 11.8 tons per rai. However, the outbreak 

of pests and diseases, particularly sugarcane white 

leaf (SCWL) phytoplasma, has wreaked havoc on 

the plantation since 1990, affecting the livelihood 

of cane farmers in northeastern Thailand and 

causing billions baht in damage.

Dr. Narutai Worasatit, an expert on proper 

crop production in the upper Northeast, the  

Office of Agricultural Research and Development 

Region 3, the Department of Agriculture, said that  

sugarcane white leaf disease presents a major issue 

for sugarcane growers in northeastern Thailand 

and have broken out in many provinces that are 

major cane plantation sites such as Khon Kaen, 

Buriram, Nakhon Ratchasima, and Udon Thani, 

since 1990 onwards. The disease is caused by 

phytoplasmas, with leafhoppers acting as carriers, 

and infected plants will manifest white, light-green, 

or alternate white-green patches on their leaves as 

the chlorophylls are destroyed. Infected sugarcane  

plants will exhibit tiller proliferation, giving a grassy 

shoot appearance, as well as stunted growth 

before eventually dying.

The Office of Agricultural Research and 

Development Region 3 and other research centers 

have visited these sites to help solve the issue by 

initiating a pilot SCWL elimination project under 

เลีย้งเนือ้เยือ่ยอดอ่อน ปลอดจากการติดเช้ือสาเหตุ

โรคใบขาว และโรคทีสํ่าคญัอืน่ๆ ผลติเป็นพนัธุส์ะอาด

โดยการปลูกเป็นแปลงพันธุ์และเป็นแปลงเรียนรู้ใน

ศูนย์วิจัย นําต้นอ้อยที่ได้ไปให้เกษตรกรปลูกหรือมี

การขยายเพิม่ปรมิาณโดยการตดัชาํข้อปลกูเป็นต้น

พันธ์ุก่อนจะกระจายให้เกษตรกรนําไปปลกูเป็นแปลง

พนัธุ ์ในแปลงทีม่กีารกําจดัต้นอ้อยเป็นโรคและเศษ

ซากออกจากแปลง ใส่ปุย๋และดแูลรักษาตามคําแนะนาํ

ของกรมวชิาการเกษตร และหมัน่ตรวจแปลงเพือ่เฝ้า

ระวงัการเกดิโรค เกษตรกรจะได้พนัธุอ้์อยทีส่มบรูณ์

แขง็แรง และเรยีนรูก้ารดแูลรกัษาและเตรยีมแปลง

พันธ์ุไว้ใช้เอง ก่อนจะนาํท่อนพนัธุเ์หล่านีไ้ปปลกูเพือ่

เก็บเกี่ยวผลผลิตส่งโรงงานต่อไป

ในอนาคต เมือ่พนัธุอ้์อยทีผ่ลติและดแูลจดัการ

อย่างด ีและเป็นพันธุส์ะอาด กระจายอยูใ่นศนูย์วจิยั

และพัฒนาการเกษตรจงัหวดัต่างๆ ของกรมวชิาการ

เกษตร ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ รวมทัง้ในแปลง

เกษตรกรทีเ่ป็นเกษตรกรต้นแบบ จะทาํให้มพีนัธ์ุอ้อย

พันธุ์ดีและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกร

นําไปปลูกเป็นแปลงพันธุ์ใช้เอง และติดต่อซื้อพันธุ์

สะอาดจากหน่วยงานของกรม ไปใช้ใหม่ทุกๆ 3-4 

ปี หากดําเนินการได้ตามนี้จะไม่เกิดการสะสมของ

โรคในแปลง ปัญหาการระบาดและความเสียหาย

จากโรคใบขาวก็จะลดลงได้

ผลการดําเนนิงานในพืน้ที ่13 จงัหวดัในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2555/56 จนถึง

ปัจจุบัน สามารถผลิตต้นกล้าอ้อยสะอาดแจกจ่าย

ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดต่างๆ ที่

เข้าร่วมโครงการ นาํไปปลูกเป็นแปลงพนัธุแ์ละแปลง

เรียนรู้ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 120 ไร่เกษตรกรนํา

ไปปลูกเป็นแปลงพันธุ์ต้นแบบรวม 435 ไร่ และ

ผลิตต้นอ้อยชําข้อกระจายให้เกษตรกรรายอื่นๆ 

ในพื้นที่รวม2,600,000 ต้น ทั้งนี้พบว่าต้นอ้อย

จากแปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบไม่เป็นโรคใบ

ขาว ยกเว้นในบางพื้นที่ และบางแปลงที่เกษตรกร

ปลูกอ้อยในบริเวณที่ยังมีโรคระบาดรุนแรง อ้อย

ตอจะแสดงอาการของโรคใบขาวแต่พบในปริมาณ

น้อยมาก (น้อยกว่า 1%)และให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง  

15-18 ตัน/ไร่

ตัวอย่างหนึ่งท่ีพิสูจน์ผลสําเร็จของโครงการ  

คอื การดําเนนิงานของศนูย์วจัิยและพฒันาการเกษตร

อุดรธานี ซึ่งนายอมฤต วงษ์ศิริ นักวิชาการเกษตร

ชํานาญการ ได้ให้ข้อมูลว่าจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่

ปลูกอ้อยมากเป็นอนัดบั 1 ของภาคตะวันออกเฉยีง

เหนือ ในฤดปูลกูปี 2557/58 มีพืน้ทีป่ลกู685,528 

ไร่ แต่มปัีญหาการระบาดของโรคใบขาวเช่นเดยีวกนั

กับแหล่งปลกูอ้อยอืน่ทาํให้เกษตรกรหนัไปปลูกพชือืน่

ทดแทน ก่อให้เกดิปัญหาต่ออตุสาหกรรมการผลติอ้อย

และนํา้ตาลทราย เนือ่งจากจงัหวดัอุดรธานมีโีรงงาน

นํา้ตาลทรายขนาดใหญ่4 โรงงานและโรงงานนํา้ตาล

ขนาดเล็กที่ผลิตนํ้าตาลทรายแดง 1 โรงงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานีได้

นาํต้นอ้อยจากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ พนัธ์ุขอนแก่น 

3 จากศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นและศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรขอนแก่นมาปลูกในศูนย์ฯพื้นที่ 1 

ไร่ ใช้ต้นกล้า 1,800-2,000 ต้น เมื่อเก็บเกี่ยวและ

นํามาตัดชําข้อแล้วนําไปให้เกษตรปลูกจะปลูกได้

พื้นที่ 50-100 ไร่ การผลิตอ้อยพันธุ์สะอาดโดยวิธี

นี้ อ้อยมีการแตกกอดีมาก ถ้าเกษตรกรดูแลรักษา

ดีตามคําแนะนํา เกษตรกรจะได้อ้อยพันธุ์สะอาด

นําไปขยายพันธุ์ต่อได้ 10-15 ไร่ จากแปลงพันธุ์  

1 ไร่แม้ว่าต้นทุนการผลิตของการเพาะเล้ียงเนือ้เย่ือ

และผลิตพันธุ์สะอาดให้แก่เกษตรกรจะสูง เพราะมี

การดแูลรกัษาอย่างด ีตามหลกัวชิาการเพือ่ให้ได้ต้น

อ้อยที่สมบูรณ์ มีอาหารสะสมในลําต้นอย่างเพียง

พอ ทําให้มีจํานวนลํามาก 12,000-15,000 ลําต่อ

ไร่ เมื่ออ้อยอายุได้ 10 เดือน ตัดท่อนพันธุ์อ้อยแล้ว

นําไปหั่นข้อ ข้อละ 1 ตา นําไปปักชําในวัสดุเพาะ 

เมื่ออ้อยอายุ 60 วัน สามารถนําไปปลูกเพื่อขยาย

พันธุ์ต่อไปได้

ศนูย์วิจยัและพฒันาการเกษตรอุดรธาน ีได้เริม่

ดําเนินการโครงการนี้มาตั้งแตป่ี 2554 ในลกัษณะ

ของการทดสอบเทคโนโลยีกับเกษตรกรกลุ่มแรก

ที่บ้านหินฮาว ต.เวียงคํา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 

จาํนวน 5 ราย โดยนาํเกษตรกรเข้าอบรมหลกัสตูร

การผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด สร้างความรู้ ความเข้าใจ

การดูแลรักษาตามหลักวิชาการ และมีการกําจัด

ต้นเป็นโรคทิ้งตั้งแต่อายุ 3-4 และ 6 เดือน จน

ได้แปลงพันธุ์อ้อยที่สะอาดและแข็งแรงไว้สําหรับ 

ทําพันธุ์

ทั้งนี้ มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่

ดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบันโดยนําอ้อยชําข้อที่มาจาก

พันธุ์สะอาดไปให้เกษตรกรปลูกเพ่ือลดการระบาด

ของโรคใบขาวในพื้นที่ โดยร่วมมือกับเกษตรกร 

 >> ต้นอ้อยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ให้เกษตรกรปฏิบัติเองโดยมีนักวิชาการเป็นผู้ให้คํา

แนะนํา รวมแล้วมากกว่า 150 ราย เกษตรกรที่

ประสบความสําเร็จ เช่น นายสมศักดิ์ เภาพาน ได้

นําอ้อยไปปลูกในพื้นที่1ไร่ ขยายพันธุ์ได้10 ไร่ และ

กระจายพนัธุใ์ห้เกษตรกรอ่ืนอีก 7 ไร่ มคีวามพอใจ

กบัเทคโนโลยเีป็นอย่างมาก ปัจจบุนัเกษตรกรในพืน้ที่

มคีวามต้องการอ้อยพนัธุส์ะอาดอกีมาก ศนูย์วิจยัและ

พฒันาการเกษตรอดุรธานใีห้ความสาํคญัในการแก้

ปัญหาให้กับเกษตรกรรายย่อยซึ่งเข้าถึงเงินทุนและ

เทคโนโลยีได้ยากและพยายามปลูกฝังความรู้และ

จิตสํานึกในการตระหนักถึงภัยจากโรคใบขาวอ้อย 

และกระตุ้นให้เกษตรกรร่วมมือกัน จึงจะประสบ

ความสําเร็จ ทําให้การปลูกอ้อยในพื้นที่ได้ผลผลิต

ดี คุ้มค่าต่อการลงทุนและทําให้อุตสาหกรรมอ้อย

และนํ้าตาลยั่งยืนต่อไป

หากเกษตรกรประสบปัญหา หรือต้องการ

คําแนะนําสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สํานักวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรอุดรธานี หรือศูนย์วิจัยฯใน 

พื้นที่ได้
⦁ ⦁ ⦁
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a research application project of the Department 

of Agriculture. First, a good cane species, in this 

case Khon Kaen 3 grown from tissue culture 

and free from SCWL or other major diseases, 

is processed into a clean species and grown as 

parents in research plots in research institutes. 

The cane shoots are then given to cane growers 

and propagated by making ratoons, which are 

subsequently distributed to farmers for growing 

as parents. The plots where these new shoots and 

ratoons are grown are also well-managed, with 

constant removal of diseased plants and debris, 

regular fertilization, and other care as recommended 

by the Department of Agriculture. When coupled 

with constant surveillance to prevent diseases, 

these measures will give farmers strong cane 

plants and enable them to care for the plants they 

grow and prepare their own shoots to be grown 

and harvested to feed factories.

Once these clean and 

properly-managed cane 

plants are distributed among  

agricultural research and  

development centers across 

the northeastern provinces and  

plantations of model farmers, 

these quality cane species will 

become more accessible for 

farmers to adopt and grow in 

their own plantation and also available for purchase 

from the Department’s organizations for replanting  

every 3-4 years. When implemented properly, this 

model will prevent pathogen accumulation in the 

plantation, eliminate outbreaks, and thus curb 

potential damage from SCWL.

As for the results of the project in 13  

northeastern provinces since 2012/13, the clean 

sugarcane species has been distributed to  

participating agricultural research and  

development centers in these provinces and grown 

as parent plants and for education in an area 

of approximately 120 rai in total. Cane growers  

have also incorporated these plants in their 

model farms, which make up an area of 435 rai 

in total, and have produced a total of 2.6 million 

saplings, which have been distributed to other 

cane growers in the region. It is found that the 

cane plants raised in observation plantations 

and model farms do not develop SCWL, except 

in certain areas and plantation plots where the 

outbreak of the disease remains severe, in which 

case the ratoons will exhibit symptoms of the 

disease. However, such cases are rare (less than 

1%), and the plants yield as much as 15-18 tons of 

cane products per rai.

An example of the success of the project is 

the operation of Udon Thani Agricultural Research  

and Development Center. Amarit Wongsiri,  

Agricultural Research Officer, revealed that Udon 

Thani holds the largest sugarcane cultivation area in 

the Northeast, totaling 685,528 rai in the cultivation  

season of 2014/15. However, it was plagued 

with SCWL as in other provinces, and thus cane 

growers decided to turn to other plants, posing 

problems to the sugarcane and sugar industry in 

the province, which is home to four large sugar 

mills and another small brown sugar factory.

Udon Thani Agricultural Research and 

Development Center obtained 1,800-2,000  

tissue-cultivated Khon Kaen 3 saplings from Khon 

Kaen Field Crops Research Center and Khon Kaen 

Agricultural Research and Development Center 

and planted them on a one-rai plot within the 

center. Once harvested and cut up, the grown 

canes yielded enough cuttings for 50-100 rai. This 

breeding method gives clean sugarcane plants 

with exceptional proliferation, one rai of which, 

when cared for as suggested, can yield enough 

propagation materials for 10-15 rai. Despite the 

high cost of tissue cultivation and clean sugarcane 

breeding for farmers as a result of great care that 

is rooted in science to ensure strong cane plants 

with sufficient stored food in the stalks, the cane 

saplings bred this way can yield as many as 12,000-

15,000 cane plants per rai. After 10 months, the 

plant can be cut up, with a bud per cutting, and 

planted in culture media, and after sixty days, the 

cutting is ready for further propagation.

Udon Thani Agricultural Research and 

Development Center started this project in 2011 

by piloting the technology with their first group 

of five farmers in Baan Hin How, Wiangkham 

Sub-District, Kumpawapee District, Udon Thani, 

who were trained to breed the clean cane species 

and educated on the science of cane care. As any 

infected plants aging were ridded early on when 

they were only three-, four-, or six-months old, 

the resulting cane plants were clean, strong, and 

ready for breeding.

The project has been carried out continuously  

until today, and cuttings of the clean sugarcane 

species have been distributed to farmers to curb 

SCWL outbreaks in the area. In addition, the center 

is also collaborating with over 150 cane growers 

and providing them with academics who give them 

counsels. Among these, an example of a success is 

Mr. Somsak Phaophan, who has produced 10 rai of 

cane plantation from a one-rai breeding plot and 

has distributed enough saplings to other farmers 

to grow in an area of seven rai in total. Somsak is 

reportedly very pleased with this new technology. 

However, because the demand of the cane growers 

in the area for clean cane saplings and cuttings 

remains high, Udon Thani Agricultural Research 

and Development Center is focusing on helping 

minor farmers to have better access to funding and 

technology, raising their awareness of the threat 

of SCWL, and encouraging cooperation among 

sugarcane growers to ensure high productivity and 

good return on investment as well as maintain the 

strength of the sugarcane and sugar industry.

Farmers who experience difficulties 

or need counsels may contact The Office of  

Agricultural Research and Development  

Region 3, Udon Thani Agricultural Research and  

Development Center, or research and development 

centers in their area.



จากกระแสเก็งกาํไรในตลาดสนิคา้โภคภณัฑ์
ในชว่งป ี2548-2554 ซึง่ถอืเปน็ยคุขาขึ้น
ของราคาสนิคา้โภคภณัฑเ์กษตร ผนวกกบั

ความต้องการอ้อยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเอทานอล
ทั่วโลกเพิ่มขึ้นหลังราคานํ้ามันพุ่งสูง เป็นปัจจัยให้
ราคานํา้ตาลโลกปรบัสงูขึน้ถึง 3 เทา่ จงึมกีารขยาย
พืน้ทีเ่พาะปลกูออ้ย ขยายโรงงานและเพิม่กาํลงัการ
ผลตินํา้ตาลในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ
ผูผ้ลติสาํคญั ไดแ้ก ่บราซลิ (สดัสว่น 21% ของผล
ผลิตนํ้าตาลโลกในปี 2558) อินเดีย (17%) และ
ไทย (7%)ทั้งนี้ หลังปี 2554 ผลจากการขยาย
ตัวอย่างมากของอุตสาหกรรมนํ้าตาลโลกและ 
กระแสเกง็กําไรในตลาดล่วงหนา้ทีอ่อ่นแรงลง มผีล
ให้ราคาน้ําตาลในตลาดโลกเป็นทิศทางขาลง เช่นเดียว
กับสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรอ่ืนๆ โดยราคาน้ําตาลใน
ตลาดโลกปรบัลดลงตอ่เนือ่งจากระดบัสูงสดุที ่32.1 
เซนต์/ปอนด์ ในเดือน ม.ค. 2554 มาสู่ระดับตํ่า
สุดที่ 10.7 เซนต์/ปอนด์ ในเดือน ก.ค. 2558

อุตสาหกรรมนํ้าตาลไทยอยู่รอดท่ามกลาง

ราคาตกตํ่า

ไทยมบีทบาทสําคญัต่อการส่งออกน้ําตาลเป็น

อันดับที่ 2 ของโลก โดยสัดส่วนการส่งออก 15% 

รองจากบราซิล ที่มีอัตรส่วนส่งออกสูงถึง 44% 

อย่างไรก็ตามโครงสร้างอุตสาหกรรมน้ําตาลไทยมี

ความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันสูง จาก

ต้นทุนการผลติน้ําตาลค่อนข้างต่ําอยู่ทีป่ระมาณ 13.6 

เซนต์/ปอนด์ (ไม่รวมค่าขนส่ง) เป็นรองเพยีงบราซิล

ทีอ่ยู่ที ่11.2 เซนต์/ปอนด์   ทาํให้ไทยได้เปรยีบด้าน

ระยะทางในการส่งออกน้ําตาลไปยงัเอเชยี ผนวกกบั

ฤดกูาลผลติของไทย (พ.ย. – เม.ย. ของทกุปี) เป็น

คนละช่วงเวลากบับราซลิ (เม.ย. – ต.ค. ของทกุปี) 

ยงัช่วยลดภาวะการแข่งขนัในตลาดการส่งออก

ระบบอตุสาหกรรมนํา้ตาลไทยทีค่วบคมุโดย

ทางการ ช่วยให้โรงงานน้ําตาลไทยยงัสามารถทํากําไร 

แม้ในภาวะราคานํ้าตาลโลกตกตํ่า อาทิ 1.) การ

คุม้ครองจากทางการจาํกดัใบอนญุาตดาํเนนิการของ

โรงงานนํา้ตาลและผู้ค้า/ผู้ส่งออก 2.) มรีะบบจัดสรร

ผลผลิตนํ้าตาล เพื่อใช้ในส่งออก หรือระบบโควตา

การจาํหน่าย 3.) กําหนดราคาจําหน่ายเป็นราคาคงที่ 

(ปัจจบุนัอยูท่ี ่21 บาท/กก. หรอืประมาณ 31 เซนต์/

ปอนด์) ช่วงที่ผ่านมาราคาในประเทศสูงกว่าตลาด

โลก ทาํให้รายได้รงมเฉลีย่ของผูป้ระกอบการสงูกว่า

แหล่งผลติอืน่ 4.) ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่าง

เกษตรกรและโรงงานนํ้าตาล(สัดส่วน 70 : 30)  

โดยพจิารณาจากรายได้จรงิทัง้จากตลาดในประเทศ

และส่งออก ช่วยให้สดัส่วนต้นทุนของโรงงานน้ําตาล

ค่อนข้างคงที ่นอกจากนีผู้ป้ระกอบการยงัรบัรูร้ายได้

เพิ่มเติมจากการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก

ผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้มาเป็นวัตถุดิบ อาทิ  

เอทานอล ผลติไฟฟ้าชวีมวล เย่ือกระดาษ ปุย๋ และ

ปาร์ติเกิลบอร์ด เป็นต้น

ประเมนิราคาน้ําตาลพ้นจดุต่ําสดุ อตุสาหกรรม

ฟ้ืนในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า สายงานวจิยัธนาคารกรงุ

ศรอียธุยา คาดว่าผลประกอบการของอุตสาหกรรม

นํา้ตาลของไทยจะค่อยๆ ปรบัดขีึน้ ผลจากราคาทีก่ลบั

มาเป็นขาขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์โลก

ฟ้ืนตวั โดยเฉพาะอนิเดยี (ประเทศผูบ้ริโภคน้ําตาล

อันดับ 1 ของโลก) และกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมี

ความต้องการบริโภคเพิม่ข้ึนตามพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศรวมทัง้ความต้องการของผูผ้ลติทีม่ต้ีนทนุสงู 

อาทิ อียู และจีน ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นปริมาณ 10% 

ต่อปี หลังจากปิดโรงงานภายในประเทศ นอกจากน้ี  

ความกังวลต่อปริมาณผลผลิตนํ้าตาลที่มีแนวโน้ม

ลดลงอาจมีผลให้หลายประเทศเพิ่มการนําเข้า

นํ้าตาลมากขึ้น

อุปทานโลกลดลงเฉลี่ย 3-5% ต่อปี ผล

จากราคาน้ําตาลโลกทีเ่ป็นขาลงในช่วงหลายปีทาํให้

กระแสการขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูอ้อยลดลง ประกอบ

กับผลจากสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง และการ

คงกําลังการผลิตเอทานอลของบราซิล ซึ่งช่วยลด

ความกังวลของการเพ่ิมการผลิตและการส่งออก

นํ้าตาลของบราซิล

Analysis of Thai Sugar for 2016

จากภาวะอุปสงค์-อุปทานดังกล่าว ส่งผลให้

สต๊อกน้ําตาลของโลกในอีก 2-3 ปีข้างหน้ามีแนว

โน้มลดลง และมีผลให้ราคาขยับเพิ่มขึ้นได้ แต่แรง

กดดันจากสต๊อกน้ําตาลโลกท่ีอยู่ในระดับสูง ราคา

นํ้ามันที่คาดว่าจะอยู่ในระดับตํ่าลากยาวและภาวะ

ซบเซาของตลาดเก็งกําไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

จะมีผลให้ราคาน้ําตาลปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนัก โดย

คาดราคาน้ําตาลในตลาดโลกจะเฉล่ียอยู่ที ่14.5-16 

เซนต์/ปอนด์ ในปี 2559

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง

รนุแรงอาจทําให้ผลผลติอ้อยและนํา้ตาลไทยมคีวาม

ไม่แน่นอน โดยเฉพาะในปี 2559-2560 ก่อนที่จะ

กลับมามีสถาณการณ์ด้านผลผลติทีดี่ขึน้ในปี 2561 

ในขณะที่โรงงานผลิตน้ําตาลยังทํากําไรได้ต่อเนื่อง 

จากความต้องการบรโิภคนํา้ตาลทัง้ในตลาดส่งออก

และตลาดในประเทศมีแนวโน้มสงูขึน้ ผนวกกับราคา

นํ้าตาลมีแนวโน้มปรับตัวดี

นอกจากนี้ รายได้จากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ของโรงงานน้ําตาลยงัเตบิโตได้ดี  แต่การขยายโรงงาน

วิเคราะห์
น�้าตาลไทยปี59
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As a result of the speculation craze in 

the commodity market in 2005-2011 

that brought about a price hike in  

agricultural commodities and the increased  

demand for sugarcane to feed the ethanol industry 

worldwide after the oil prices skyrocketed, global 

sugar prices have tripled, leading to the expansion  

of sugarcane plantation areas, facilities, and  

production capacity in several  

countries, especially main sugar 

producers such as Brazil (producer 

of 21% of the world’s sugar in 2015), 

India (17%), and Thailand (7&%). 

However, after 2011, because of a 

slowdown in the level of expansion 

in the global sugar industry and the 

amount of speculation in the market, 

global sugar prices have started to 

show signs of decline, as do other 

agricultural commodities, with the 

prices gradually dropping from the 

highest price of 32.1 cents/pound in January 

2011 and hitting the bottom at 10.7 cents/pound 

in July 2015.

Thai sugar’s survival amidst price slump

Thailand plays a significant role as the world’s 

second top sugar exporter, exporting 15% of its 

sugar, following Brazil’s whopping 44% export 

rate. However, the structure of Thailand’s sugar 

industry exhibits a high degree of strength and 

competitive potential as the sugar production costs 

are relatively low and average at approximately 

13.6 cents/pound (excluding transport costs), 

exceeded only by Brazil’s 11.2 cents/pound. This 

has given Thailand an edge in terms of the mileage  

in export to other Asian countries. In addition, 

Thailand’s production season (November-April of 

every year) falls on a different period from that of 

Brazil (April-October of every year), which helps 

reduce the competition in the export market.

 Thanks to the governmental regulations 

in Thailand’s sugar industry, Thai sugar mills have 

been able to turn profits even during a slump in 

global sugar prices. Such regulations include:

 1.) Governmental protection as a result  

of permit issuance limits for sugar mills and  

suppliers/exporters. 

 2.) Sugar product allocation systems for 

export and sales quotas.

 3.) Fixed sales prices (21 baht/kg. 

or 31 cents/pound at present). Because the  

domestic prices have been higher than the global  

counterpart as of late, the average revenue of 

Thai entrepreneurs has been higher than that of 

other production sites. 

4.) The benefit sharing system between 

farmers and sugar mills (70:30 ratio), based on 

actual revenues from both domestic and export 

markets. This system helps stabilize the cost 

proportion of a sugar mill and generate additional 

incomes for entrepreneurs from investments in 

downstream industries that use by-products or 

waste as raw materials such as in the production 

of ethanol, biomass energy, paper pulp, fertilizer, 

and particle boards.

Recovery prospect of sugar prices and 

industries after hitting rock bottom

According to Krungsri Bank’s research 

division, the performance of Thailand’s sugar 

industry in the next 1-3 years will begin to recover 

as sugar prices start to climb back up, for which 

some contributing factor are the recovery of the 

global demand, especially from India (the world’s 

top sugar consumer) and ASEAN nations, whose 

consumption demands grow alongside the economic 

growth, and the increase in demand from high-cost 

producers such as the E.U. and China, projected 

to average at 10% per year, after the closure of 

domestic sugar mills. In addition, concerns over 

the decline in sugar products likely spur many 

countries to boost import of sugar as well.

On the other hand, the global supply 

has dropped 3-5% per year on average. As a 

result of the decline in the global sugar prices in  

recent years, sugarcane cultivation expansion has 

slowed down. In addition, the severe fluctuation 

in the world’s climate and Brazil’s fixed ethanol 

production capacity have also helped quell  

concerns over Brazil’s production increase and 

sugar export.

In such a demand and supply landscape, 

the global sugar stocks are likely to plummet in 

the next 2-3 years, which might hike up the prices. 

However, the high pressure on the global sugar 

stocks, the oil prices that are likely to remain 

low for quite some time, and the recession of  

speculation in commodity markets will likely curb 

that rise, keeping it at 14.5-16 cents/pound on 

average in 2016.

Nevertheless, the effects of severe drought 

will likely shroud Thailand’s cane and sugar  

production in uncertainty, especially in 2016-2017, 

before the production will look up again in 2018. 

Despite this, the sugar mills in the 

country should still be able to turn 

profits as sugar consumption demand 

in both export and domestic markets 

shows signs of rising and sugar prices 

are likely to rally.

Furthermore, revenues from 

downstream industries for sugar 

mills will still demonstrate growth, 

but any expansion, domestic or 

abroad, especially in places with 

high production costs, may present 

risks of failure to achieve returns on 

investment for the venture. However, the revenues 

for each sugar mill may vary according to the 

stock management capabilities and the trend 

in the global sugar prices as sugar trade usually 

involves futures contracts.

 In the next 1-5 years, Thailand’s cane 

and sugar productivity is likely to expand at 

an accelerated rate because of the expansion 

of investment in new mills, which will result in  

additional 0.3 million ton/day of production  

capacity (a mill carries out its cane crushing 

operation for 120 days/year on average) or  

additional 3.5 million ton of sugar/year, following 

the government’s decision to issue more permits 

for sugar mill expansions.

เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ในแหล่งที่มีต้นทุนการผลิตสูงอาจเป็นความเส่ียง

ของกิจการในอนาคตเนื่องจากอาจจะไม่คุ้มค่าการ

ลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของโรงงาน

นํ้าตาลแต่ละรายอาจแตกต่างตามความสามารถ

ในการบริหารสต๊อกและการคาดการณ์ทศิทางราคา

นํ้าตาลโลก เนื่องจากการค้าน้ําตาลมักเป็นการซ้ือ

ขายกันล่วงหน้า

ทั้งนี้ ในระยะ 1-5 ปีข้างหน้า ภาวะผลผลิต

อ้อยและนํา้ตาลของไทยมแีนวโน้มขยายตวัเร่งขึน้จาก

การขยายการลงทุนโรงงานใหม่ ซึง่จะมโีรงงาน/กาํลงั

การผลิตใหม่อีกกว่า 0.3 ล้านตันอ้อย/วัน (โรงงาน

ดําเนินการหีบอ้อยเฉลี่ย 120 วัน/ปี) หรือผลิต

นํ้าตาลได้เพิ่มอีกกว่า 3.5 ล้านตัน/ปี ผลจากการ

เพิม่ใบอนญุาตขยายโรงงานนํา้ตาลของภาครฐั
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เซา มาตินโญ (Sao Martinho) – บริษัทผู้ปลูก
อ้อยและแปรรูปเป็นนํ้าตาลรายใหญ่ที่สุดของ
ประเทศบราซิล คาดการณ์ว่า ผลผลิตนํ้าตาล

ในฤดูกาลนี้จะเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพราะ
สภาพอากาศที่เอื้ออํานวยในการปลูกอ้อย รวมถึง
การเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยได้มากขึ้น ขณะที่ 
สถานการณ์นํ้าตาลในตลาดโลกเกิดภาวะขาด 
แคลนนํ้าตาล กําลังผลักดันให้ราคานํ้าตาลสูงขึ้น

บริษัทคาดการณ์ว่า ในฤดูกาลปี 2016 ถึง 
2017 นี้ จะมีปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้น 3.8 เปอร์เซ็นต์ 
รวมอยู่ที่ระดับ 20.55 ล้านตัน สูงกว่าฤดูกาลที่
แล้ว (2015 ถึง 2016) และสัดส่วนของนํ้าตาล
ที่สกัดได้จากอ้อยก็ถูกคาดการณ์เช่นกันว่าจะเพ่ิม
มากข้ึน ทําให้มีปริมาณน้ําตาลที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น  
10 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ระดับ 1.36 ล้านตัน  สัดส่วน
ที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นนี้ ตรงตามการคาดการณ์
ของทุกโรงงานผลิตของบราซิลเช่นกัน 

ด้านสัดส่วนนํ้าตาลต่อเอทานอล ที่แปรรูปมา
จากอ้อย ก็ถูกประเมินว่า จะยังคงสัดส่วนเท่าเดิม
เหมอืนกับปีทีแ่ล้วที ่1 ต่อ 1 แม้จะมแีนวโน้มว่า อ้อย
จะถูกนําไปแปรรูปเป็นนํ้าตาลมากกว่าก็ตาม

ผลผลิตน�้าตาลของ
เซา มาตินโญเพิ่มขึ้น

เซา มาตินโญ ระบุโดยอ้างอิงจากโรงงานผลิต
นํา้ตาลของยูนิกา  (Unica) ด้วยว่า การแปรรปูอ้อยมี
แนวโน้มแปรรปูเป็นน้ําตาลมากกว่า ทัง้นีเ้พราะราคา
นํา้ตาลในตลาดโลกสงูขึน้ เม่ือเทยีบกบัปีทีแ่ล้ว 

สาํหรับสถานการณ์ผลผลตินํา้ตาล แม้ปริมาณ
นํา้ตาลท่ีผลติได้ในบราซลิจะสงูขึน้ แต่การผลตินํา้ตาล
ในภาพรวมจากทัว่โลกกลบัตกต่ําลง เนือ่งจากความ
แห้งแล้งในหลายพื้นที่ของภูมิภาคเอเชีย จากปัจจัย
น้ีน่ีเอง ที่ทําให้เซา มาตินโญ วิเคราะห์ว่า การที่
ปริมาณการผลตินํา้ตาลในบราซลิสงูขึน้ แต่ปรมิาณ
นํ้าตาลทั่วโลกกลับขาดแคลนราว 6.1 ล้านตัน  
จะเป็นผลดีต่อราคานํ้าตาลในตลาดโลกท้ังในระยะ
สั้นและระยะกลาง 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ของเซา มาตินโญ ยังเป็น
ไปในทํานองเดียวกันกับการวิเคราะห์ของดาทา
โกร (Datagro) ขณะที่ แพลทคิงส์แมน (Platts 
Kingsman) วิเคราะห์ไว้ว่า ในปี 2016 ถึง 2017 
โลกจะขาดแคลนนํ้าตาลมากถึง 7.3 ล้านตัน แต่
องค์การน้ําตาลสากลกลบัระบไุว้ว่า ตลาดโลกกําลงั
ขาดแคลนนํ้าตาลเพียง  3.8 ล้านตันเท่านั้น

ด้านผลประกอบการ ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 

Sao Martinho's Sugar  
Output to Soar Sao Martinho, one of Brazil's largest cane growers 

and processors, forecast sugar production 

to rise 10% this season, thanks to better 

weather and a higher volume of cane harvested,  

even as a global deficit supports prices.

The company forecast its 2016-17 cane 

crushing up 3.8% to 20.55m tonnes, following on 

from a 7.0% rise in 2015-16. And the proportion of 

sugar available in cane was seen rising, allowing  

sugar production to rise by 10.0% to 1.36m tonnes 

in 2016-17.

The expected rise in production is in line 

with that forecast across Brazil's Centre South 

cane belt. The sugar to ethanol ratio is expected 

to remain pretty steady with last year, at about 

1:1.  Across the cane belt as a whole, more cane 

is expected to be diverted to sugar.

Sao Martinho noted that according to the 

cane industry body Unica "production growth in 

the region should be more concentrated in sugar, 

due to higher international prices compared to 

the previous crop year".

Still, despite the rising Brazilian output,  

production is expected to fall globally after 

drought in key parts of Asia.

"Already considering this scenario of higher 

sugar production in Brazil, the global scenario 

points to a sugar deficit of approximately 6.1m 

tonnes, reinforcing the positive scenario for 

international sugar prices in the short and medium 

term," said Sao Martinho.

Sao Martinho's forecast for the global deficit 

was in line with one issued by Brazilian analyst 

group Datagro last month. The analyst Platts 

Kingsman last month forecast the 2016-17 global 

deficit at 7.3m tonnes, while the International 

sugar organisation has it at just 3.8m tonnes.

In the three months to March 31, Sao  

Martinho saw revenues of R$818.1m, up 13.9% from 

the same time last year. In the fourth quarter of 

the 2015/16 crop year (4Q16), the Company's 

net revenue amounted to "The increase mainly 

reflects the growth in sugar and anhydrous  

ethanol sales volume and the higher prices for 

both products compared to the year-ago period," 

said Sao Martinho.

The company's net income rose by 21.9%, 

to R$68.9m over the same period.

>>Workers on the sugar cane plantation harvesting the next year's crop.  
São Martinho in Ribeirão Preto.

2016 บรษิทัเซา มาตนิโญ มรีายได้ 818.1 ล้านเรยีล  
เพิ่มขึ้น 13.9 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีที่แล้ว ส่วนควอเตอร์ที่ 4 ของปีที่แล้ว (2015) 
รายรับสุทธิของบริษัทก็เพิ่มข้ึนเช่นกัน ท้ังนี้เพราะ
ยอดขายน้ําตาลและเอทานอลที่เพิ่มข้ึน รวมถึง
ราคาของทัง้สองผลิตภัณฑ์ทีเ่พิม่ข้ึนสงูกว่าช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่แล้ว จึงทําให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 
21.9 เปอร์เซน็ต์ มากกว่าควอเตอร์ที ่4 ของปี 2015 
ถึง 68.9 ล้านเรียล.

⦁ ⦁ ⦁
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ที่แข็งแกร่งเป็นปีท่ีสองจากการขาดแคลนท่ีค่อยๆ
ปรากฏขึ้น, บางรายพูดว่าวิธีสัญญาซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นวิธีการซื้อที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
ที่อาจเกิดจากการส่งมอบท่ีอาจมาจากความล่าช้า
ในการโหลดสินค้าเน่ืองจากปัญหาด้านโลจิสติกใน
ประเทศบราซิล

การย้ายฐานของคอฟโค่อากรยีงัสะท้อนให้เหน็
ถงึการคาดการณ์ความตกต่ําในการส่งออกข้าวโพด
จากบราซิลในปีนีเ้ช่นเดยีวกับผลผลติจากพชืท่ีตกตํา่
ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยแล้ง ในปีที่
ผ่านมาบริษัทได้ส่งออกข้าวโพดเกือบ 1.1 ล้านตัน
จากสถานีขนส่งสินค้าของบริษัท

Cofco Agri Ltd. is switching its terminal 

at Brazil’s biggest port to ship sugar 

instead of grains after the unit of China’s  

largest food company delivered sweetener against 

futures contracts in New York.

The company’s terminal at the port of Santos 

will turn to loading sugar this month as grain 

shipments will be diverted to other wharves,  

according to two people familiar with matter, who 

asked to not be identified because the information 

is private. Cofco Agri delivered about 795,000 

metric tons of sugar when the July contract  

expired last week on the ICE Futures U.S. exchange. 

The switch to sugar loadings was due to start 4 

July, one person said.

Chinese demand for raw sugar has been 

slowing as high prices make it less profitable to 

process the sweetener at the country’s refineries  

and smuggling of the white variety increases 

through Myanmar. The nation imported 140,000 

tons of sugar in May, more than 70 percent less 

than a year earlier and the smallest amount for 

that month since 2010, customs data showed.

Cofco Agri will be the biggest deliverer of 

sugar against July futures in New York, fueling 

speculation demand in Asia may not be as big 

as initially forecast. The company expects to ship 

about 1 million tons of sugar this year from its 

terminal in Santos, which had been mostly used 

to load corn, soybeans and oilseed meals, one 

person said.

“If China can be a potential sugar buyer 

throughout the year due to weather problems 

that have hit not only that nation but also India, 

Thailand and Brazil, why would a Chinese trader 

deliver against July," Arnaldo Luiz Correa, a partner 

at Sao Paulo-based Archer Consulting, said. 

While Cofco Agri sold, Wilmar International  

Ltd., which has a large number of clients in 

importing countries, took delivery for a sixth 

time. The Singapore-based trader bought about 

1 million tons of sugar. While some traders say 

that signals strong demand as a second year of 

shortages looms, others say the exchange was 

the preferred method of buying to avoid potential 

delivery problems that may arise from loading 

delays due to poor logistics in Brazil.

Cofco Agri’s move also reflects an expected 

slump in corn exports from Brazil this year as 

output of the grain has been severely reduced 

due to drought. Last year, the company exported 

almost 1.1 million tons of corn from its terminal.

Cofco Said to Switch Brazil 
Port Terminal to Deliver ICE Sugarบริษัทคอฟโค่อากรี(Cofco Agri Ltd) จะ

เปลีย่นสถานขีนส่งนํา้ตาลทางเรอืท่ีทา่เรือ
ที่ใหญ่ที่สุดของบราซิล หลังจากที่บริษัท

อาหารรายใหญ่ที่สุดของจีนได้จัดส่งสารให้ความ
หวานในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดนิวยอร์ก

การขนส่งนํ้าตาลของบริษัทที่ท่าเรือซานโตส 
ในเดือนกรกฎาคมนี้จะหันไปโหลดน้ําตาลเพื่อการ
ขนส่งโดยจะจัดส่งไปยังท่าเรืออื่น ๆ จากแหล่งข่าว 
2 ท่านในวงการ ที่ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากเป็น
ข้อมูลภายใน คอฟโค่อากรีส่งออกนํ้าตาลประมาณ 
795,000 ตัน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเดือน
กรกฎาคมที่หมดอายุในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในตลาด
ซื้อขายล่วงหน้า นิวยอร์ก ICE การเปลี่ยนรูปแบบ
การโหลดน้ําตาลจะเร่ิมต้นในวันที่ 4 กรกฏาคม, 
หนึ่งในแหล่งข่าวระบุ

ความต้องการนํ้าตาลทรายดิบของจีนได้ชะลอ
ตวัจากราคาทีส่งูขึน้ทําให้โรงงานน้ําตาลของประเทศ
มกีาํไรน้อยลงในกระบวนการผลิตและการลักลอบขน
นํา้ตาลทรายเถือ่นจากพม่าเพิม่ขึน้ ประเทศได้นําเข้า
นํ้าตาล 140,000 ตันในเดือนพฤษภาคม น้อยกว่า
ปีก่อนหน้านีถ้งึ 70 % และเป็นจํานวนน้อยทีส่ดุนบั
ตั้งแต่ปี 2553, ข้อมูลจากศุลกากร

คอฟโค่อากรีจะเป็นผู้ส่งนํ้าตาลรายใหญ่ที่สุด
สาํหรบัสญัญาเดอืนกรกฎาคม ในตลาดซือ้ขายล่วง
หน้านวิยอร์ก กระตุน้ความต้องการเกง็กําไรในเอเชีย
ซ่ึงอาจจะไม่มากเท่าทีค่าดการณ์ในตอนแรก บริษทั
คาดว่าจะขนส่งนํา้ตาลประมาณ 1 ล้านตันในปีนีจ้าก
สถานขีนส่งสนิค้าในเมอืงซานโตส ซึง่ส่วนใหญ่จะใช้
ในการโหลดสินค้าจําพวกข้าวโพด ถั่วเหลือง และ
ผลติภณัฑ์จากพชืน้ํามนั, หนึง่ในแหล่งข่าวระบุ 

คุณอาร์นาลโดหลุยซ์ กอร์เรีย จากอาร์เชอร์ 
บริษัทคู่ค้า ที่ตั้งอยู่ในเมืองเซาเปาโล เผยว่า “หาก
จนีสามารถเป็นผู้ซือ้น้ําตาลได้ตลอดทัง้ปีสบืเนือ่งจาก
ปัญหาสภาพอากาศไม่เพยีงแค่นัน้ แต่ยงัรวมถึงประเทศ
อินเดีย ไทย และบราซิล แล้วทําไมผู้ประกอบของ
จีนจะส่งสินค้าต่อในเดือนกรกฎาคม" 

ในขณะที่คอฟโค่อากรีขายไปแล้วนั้น วิลมาร์
อินเตอร์เนช่ันแนล ซ่ึงมีลูกค้าเยอะมากในบรรดา
ประเทศที่นําเข้านํ้าตาล ได้ส่งมอบถึง 6 ครั้ง ผู้ค้า
ในสิงคโปร์ได้ซ้ือน้ําตาลประมาณ 1 ล้านตัน และ
ในขณะทีผู่ค้้าบางคนบอกว่าสญัญาณความต้องการ

  

  

คอฟโค่เผย
เปลี่ยนการขนส่งน�้าตาล

ท่าเรือบราซิลไปยังตลาดน�้าตาล
ล่วงหน้านิวยอร์ก ICE

⦁ ⦁ ⦁
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บริษัทวิลมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(Wilmar 
International) ส่งมอบนํ้าตาลทรายดิบ
ในตลาดซือ้ขายลว่งหนา้นวิยอรก์เปน็ครัง้

ที ่6 กอ่นหมดสญัญา ท่ามกลางปัญหาภาวะขาดแคลน
สารให้ความหวานทั่วโลก

ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ในสิงคโปร์จะถือตั๋วซื้อ
นํา้ตาลสทุธิ 20,018 ล็อต หรอืประมาณ 1.02 ล้าน
เมตริกตัน เพื่อชําระก่อนสัญญาเดือนกรกฎาคม
หมดอาย ุในตลาดซือ้ขายล่วงหน้าสหรัฐ ICE, จาก
แหล่งข่าวที่ไม่ระบุ เนื่องจากไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ, 
บริษัท ที่เข้าร่วมในตลาดน้ําตาลในปี 2553 ได้
กลายมาเป็นโรงไฟฟ้าที่มีลูกค้าเป็นประเทศที่นํา
เข้าจํานวนมาก

ส่วนใหญ่ สารให้ความหวานจะมาจากประเทศ
บราซิล ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก คุณนิค 
เจนไทล์ ผู้จัดการบริษัทคู่ค้าที่ Nickgen Capital 
Management & Consulting กล่าวว่า นํ้าตาลบาง
ส่วนจากประเทศอาร์เจนตินาจะยังถูกส่งมอบเช่น
เดียวกัน, เขากล่าวสัญญาซื้อขายนํ้าตาลดิบของ
เดือนกรกฎาคมหมดอายุเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
ที่ผ่านมา ปิดตลาดที่ 20.15 เซนต์ต่อปอนด์ สื่อ
ตีพิมพ์จากตัวเลขที่มีการส่งมอบอย่างเป็นทางการ
ของตลาดซื้อขายล่วงหน้าสหรัฐ ICE, ในวันที่  
1 กรกฎาคมที่ผ่านมา

วิลมาร์มีหุ้นส่วนร้อยละ 29.5 ในบริษัทคอน
ซูม่า เอสเอ ในประเทศโมร็อกโก โรงงานนํ้าตาลที่
ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในทวีปแอฟริกา ตามข้อมูล
ในเวบ็ไซต์ของบรษัิท ในปี 2556 นอกจากนีย้งัได้ลง
นามในข้อตกลงที่จะเป็นผู้จัดส่งนํ้าตาลทรายดิบแต่

เพียงผูเ้ดยีวไปยงัเซวติอล(Cevital) ซึง่ดาํเนนิ
งานรไีฟน์น้ําตาลในประเทศแอลจเีรีย นอกจากนี้  
บริษัทยังมีโรงงานน้ําตาลในประเทศอินเดีย
จากการเข้าซื้อกิจการของสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทศรีเรนูก้า นอกจากนี้ยังมีโรงงาน 
นํา้ตาลอืน่ๆ ในประเทศออสเตรเลีย อนิโดนเีซยี
และนิวซีแลนด์

การส่งมอบน้ําตาลของวิลมาร์จะช่วย
รับประกันความต้องการนํ้าตาลทั่วโลกใน
เวลาเดียวกัน จากที่คาดว่ากระบวนการผลิต

จะทําได้ดีกว่าเป็นปีที่สองในฤดูกาลที่จะเร่ิมต้น
ในเดือนตุลาคม, เจนไทร์ กล่าว ค่าพรีเม่ียมของ
นํ้าตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายกลั่นบริสุทธ์ิซื้อ
ขายในตลาดลอนดอนมีมากกว่าน้ําตาลดิบเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 ในปีนี้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ําตาลดิบเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 68 ในปีที่ผ่านมา ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า
สหรฐั ICE ซึง่ถอืว่าเป็นดชันชีีว้ดัสนิค้าโภคภณัฑ์ที่
ดีที่สุดจากบลูมเบิร์ก

อัลวีน เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างคาร์กิลและ
คอปเปอร์ชูการ์เอสเอ ซึ่งยังมีลูกค้ามากในกลุ่ม
ประเทศที่นําเข้า มีการซื้อขายรวม 3,688 สัญญา 
หรือประมาณ 187,000 ตัน ที่จะชําระสัญญาของ
เดอืนกรกฎาคม, กล่าวจากคนในแวดวงการส่งมอบ 
ที่ขอไม่ระบุเนื่องจากข้อมูลเป็นส่วนตัว

Wilmar International Ltd. took delivery 

of raw sugar against expiring New 

York futures for a sixth straight 

time amid a looming global shortage of the 

sweetener, according to people familiar with 

the transaction.

The Singapore-based commodity trader took 

20,018 lots, or about 1.02 million metric tons, to 

settle the expiration of July futures on the ICE 

Wilmar Takes Sixth Straight 
Sugar Delivery As Shortage Looms

         

⦁ ⦁ ⦁

วิลมาร์ส่งน�้าตาล 6 รอบ 
ในช่วงภาวะขาดแคลนน�้าตาล

Futures US exchange, said the people who asked 

to remain anonymous because the information 

isn’t public. The company, which entered the sugar 

market in 2010, has become a powerhouse, with 

clients in many importing countries.

Most of the sweetener will come from Brazil, 

the world’s largest producer, said Nick Gentile, 

managing partner at Nickgen Capital Management 

& Consulting LLC. Some sugar from Argentina 

will probably also be delivered, he said. July 

raw-sugar futures expired on 30 June at 20.15 

cents a pound. ICE published official delivery 

figures on 1 July.

Wilmar owns a 29.5 per cent stake in Cosumar  

SA in Morocco, the second-largest refiner in  

Africa, according to information on the company’s 

website. In 2013, it also signed an agreement to 

be the sole supplier of raw sugar to Cevital, which 

runs refineries in Algeria. The company also has 

refining assets in India through an acquisition of 

a stake in Shree Renuka Sugars Ltd. It also has 

other refining facilities in Australia, Indonesia and 

New Zealand.

The delivery helps guarantee supplies for 

Wilmar at a time global demand forecast to 

to outstrip production for a second year in the 

season that starts in October, Gentile said. The 

premium that white or refined sugar traded in 

London commands over raw sweetener surged 

20 per cent this year.

Raw-sugar futures surged 68 per cent in the 

past year on ICE in New York, making it the best 

performer on the Bloomberg Commodity Index.

Alvean, a joint venture between Cargill Inc. 

and Copersucar SA, which also has a large number 

of clients in importing countries, bought another 

3,688 contracts, or about 187,000 tons, to settle 

the July contract, according to people familiar 

with the delivery, who asked to not be identified 

because the information is private.
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รัฐบาลอินเดียเตรียมบังคับใช้มาตรการเก็บ ภาษีน้ําตาลส่งออก 25 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือคง
ปริมาณน้ําตาลในประเทศ นับเป็นความ

เคล่ือนไหวท่ีอาจทําให้ราคาน้ําตาลโลกสูงข้ึน และส่ง
ผลดีต่อประเทศไทยในการส่งออกน้ําตาลได้มากข้ึน

อนิเดยีเป็นประเทศผลติน้ําตาลอนัดบั 2 ของ
โลก รองจากบราซลิ แต่ผลผลตินํา้ตาลของอนิเดยี
ปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณลดลง เนื่องจากอินเดีย
ประสบภัยแล้งในหลายพื้นที่เพาะปลูกอ้อย ส่งผล
ให้ราคานํ้าตาลโลกขยับตัวขึ้นสูงสุดทําสถิติใหม่ใน
รอบ 2 ปีครึ่ง

นายวิลาส ราม ปัสวัน รัฐมนตรีกระทรวง
อาหารของอินเดีย ระบุว่า มาตรการภาษีน้ําตาล
ที่รัฐบาลกําลังนํามาใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม
ปรมิาณการส่งออกน้ําตาล รวมถงึเพือ่ควบคมุราคา
นํ้าตาลในอินเดีย-ประเทศที่มีผู้บริโภคน้ําตาลมาก
ติดอันดับโลก 

ทั้งนี้ มาตรการภาษีน้ําตาลของอินเดียทําให้
เกดิแนวโน้มทีร่าคานํา้ตาลในตลาดโลกจะเพิม่สงูขึน้ 
ผลท่ีตามมาคอืผูค้้าน้ําตาลจะส่งออกน้ําตาลเข้ามายงั
ตลาดโลกเพิม่ขึน้เพือ่ทํากาํไร ด้วยผูค้้านํา้ตาลรวม
ถงึผูเ้ชีย่วชาญวเิคราะห์กนัไว้ล่วงหน้าแล้วว่า ราคา
นํา้ตาลในตลาดโลกจะสงูขึน้จากมาตรการภาษขีอง
รฐับาลอนิเดยี ขณะทีอ่นิเดียเองกกํ็าลงักลายเป็นผูน้าํ
เข้านํ้าตาลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป 

อีกประเด็นท่ีผู้คนในวงการนํ้าตาลโลกกังวล
คือ มาตรการภาษีของอินเดียจะส่งผลกระทบต่อ
ราคานํา้ตาลโลกมากน้อยแค่ไหน ซ่ึงนายอโูรบนิดา  
ปราสาท ประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของโกทัก
คอมมอดดิตี้ส์ (Kotak Commodities) ระบุว่า 
อนิเดยีเป็นประเทศผูผ้ลิตนํา้ตาลมากเป็นอนัดบั 2 
ของโลก เมื่อรัฐบาลอินเดียดําเนินนโยบายภาษีส่ง
ออกนํา้ตาล แน่นอนว่ามาตรการนีจ้ะมผีลกระทบต่อ
ราคานํ้าตาลโลกไม่มากไปกว่า 5 เปอร์เซ็นต์

สถิติจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ หรือ 
USDA ระบุว่า ในปี 2015 ถึง 2016 อินเดีย 
ส่งออกนํา้ตาลได้มากถงึ 2.9 ล้านตนั คดิเป็น 5.3 
เปอร์เซน็ต์ของการส่งออกน้ําตาลทัว่โลก สําหรบัสถติิ
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา USDA ระบุว่า ปริมาณ
นํา้ตาลส่งออกจากอนิเดยีมเีพยีง 1 ล้านตนัเท่านัน้ 
น้อยที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาลปี 2009 ถึง 2010 

สําหรับสถานการณ์ราคานํ้าตาลในตลาดโลก
นั้น มีราคาลอยตัวมาโดยตลอด ทั้งนี้เป็นผลจาก
ผลผลิตนํา้ตาลในบราซลิท่ีมปีรมิาณสงูต่อเนือ่งจาก
สภาพอากาศที่เป็นใจในการเพาะปลกูอ้อย รวมถึง
อกีปัจจัยสําคัญคือ ความต้องการน้ําตาลของตลาด
โลกยังคงอยู่ในระดับสูง

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนํ้าตาลในมุมไบ
ของอนิเดยีระบอีุกว่า มาตรการภาษทีีอ่นิเดยีนาํมา
ใช้ยังนับว่าดีกว่ามาตรการก่อนหน้านี้ ที่อินเดียสั่ง
ห้ามจําหน่ายนํ้าตาลในตลาดโลก เพราะมาตรการ
ภาษขีองอนิเดยีครัง้ล่าสดุนีส่้งผลดต่ีอประเทศไทย
และบราซลิในการส่งออกน้ําตาลไปยงัตลาดโลกได้
มากข้ึน โดยประเทศไทยจะได้รบัผลประโยชน์มากที
เดยีว เพราะไทยกบัอินเดยีเป็นคูแ่ข่งส่งออกนํา้ตาล

อินเดียออกมาตรการเก็บ
ภาษีน�้าตาลส่งออก 

25 เปอร์เซ็นต์

ทรายขาวในตลาดโลกมาโดยตลอด ดงันัน้มาตรการ
ด้านภาษีของอินเดีย จะทําให้ไทยได้เปรียบเป็น
อย่างมากในการส่งออกน้ําตาลไปยังตลาดน้ําตาล
ในอาเซียน.

India plans to introduce a 25 percent tax on 

sugar exports to maintain local supplies, the 

government said on Thursday, a move that could 

further push up global prices of the sweetener 

and boost shipments from Thailand.

Sugar output in India, the world's no. 2  

producer behind Brazil, is expected to decline this 

year due to a drought in major growing regions, 

while global prices have risen to two-and-a-half 

year highs.

Food minister Ram Vilas Paswan said the 

levy was aimed at curbing the country's exports 

and would help keep local prices under control in 

the world's top consumer of sugar.

There is an increasing trend in the price of 

sugar in the international market. Traders may 

increase the export of sugar to make profit

Traders and experts said the new tax could 

push up global sugar prices, even though India 

India Plans 25 Percent Tax 
on Sugar Exports as Drought Bites

was already expected to become a net importer 

in the year from Oct. 1 following back-to-back 

drought years.

"Since we are the world's second largest sugar 

producer there could be a 5 percent impact on 

global prices but not more," said Aurobinda Prasad, 

vice president research, Kotak Commodities.

India exported 2.9 million tonnes of sugar  

in 2015/16, accounting for 5.3 percent of world 

exports, according to U.S. Department of  

Agriculture (USDA) figures.

 In a May report, the USDA already forecast 

sharply reduced exports from India this year of 

just 1 million tonnes, which would be the lowest 

since the 2009/10 crop year.

Global sugar prices have also been buoyed by 

cold temperatures in parts of Brazil and growing  

demand.

He said the plan to tax exports is better than 

the country's previous moves to ban overseas sales. 

The move would help rival exporters Thailand and 

Brazil, said a Mumbai-based trader.

"Thailand will benefit more since it has been 

competing with India in the white sugar market. 

It also has freight advantages in catering to Asian 

consumers," the trader said.

⦁ ⦁ ⦁
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กลุ่มประเทศช้ันนําท่ีสนับสนุนด้านเช้ือเพลิง
ชีวภาพมีการรวมตัวสนับสนุนเพ่ือกระตุ้นให้
หน่วยงานคุ้มครองส่ิงแวดล้อมของสหรัฐ 

อเมริกา (U.S. EPA) เพ่ือดําเนินการตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ในปี 2560 ภายใต้มาตรฐานการใช้น้ํามันเช้ือ
เพลิงทดแทน (Renewable Fuel Standard) กับการ
เร่ิมสอบถามความคิดเห็นในเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา
และประกาศประชาพิจารณ์ในวันท่ี 9 มิถุนายน  
ผู้สนับสนุนได้จํากัดเวลาในการเรียกร้องให้ EPA หนุน
การใช้เอทานอลและเช้ือเพลิงชีวภาพอ่ืนๆ มากข้ึน ท่ี
ยังประโยชน์ให้กับผู้บริโภคในการใช้เช้ือเพลิงผสมผสาน
ในปีหน้า

"อเมริกาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้ 
ด้วยปัจจยัทางด้านสภาพภมูอิากาศ สขุภาพ หรอืจุด
มุง่หมายทางเศรษฐกจิโดยไม่ต้องใช้เช้ือเพลงิทดแทน 
ท่ามกลางเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธิภาพมากท่ีสดุท่ีเรามี
ในการมุ่งหน้าไปสูม่าตรฐานพลงังานทดแทน จนกว่า

Biofuel Boosters Rally 
Support for Higher 
Blend Levels In 2017

จะใช้งานได้จริง" คุณอดัม 
มอนโร ประธานบริษัทโน
โวซีเมสนอร์ทอเมริกา สัญชาติ
อเมริกัน กล่าวว่า "เรากระตุ้นให้ทุกคนที่
ได้รบัประโยชน์จากอุตสาหกรรมเชือ้เพลงิทดแทนใน
การออกมาพดูและเรยีกร้องให้ผูบ้รหิารฟังเสยีงของ
เขาเหล่านัน้และเพิ่มการผลติพลงังานทดแทน"

"ผูบ้รโิภคทีก่งัวลเกีย่วกบัตัวเลอืกทีเ่หมาะสมและ
ทางเลอืกทีป๊ั่มนํา้มันสามารถมีส่วนร่วมในการใช้งาน
โดยการตดิต่อ EPA และขอให้ฝ่ายร่างกฎหมายของ
พวกเขาให้การสนบัสนนุมาตรฐานพลงังานทดแทน
ทีแ่ข็งแกร่ง" คณุเอมลิี ่ สกอ ซอีโีอของโกรทอีเนอร์
จ ีกล่าว "ผูกํ้าหนดนโยบายจําเป็นต้องนกึถงึผูผ้ลติ
เอทานอล ผูค้้าปลีก และ เรือเดนิสมทุรในปัจจบุนัว่า
มคีวามสามารถอย่างเตม็ทีใ่นการดาํเนนิงานตามข้อ
กฎหมายหรอืตามทีเ่รียกร้องในสภาคองเกรส ให้ผู้
บรโิภคมทีางเลือกอย่างแท้จริงและประหยัดเงินได้เม่ือ
อยูใ่นป๊ัมน้ํามนั ดงัเช่นในกฎหมายที ่EPA ได้นาํเสนอ
เอง 'ในวนันีเ้ราได้เหน็หลักฐานทีแ่สดงให้เหน็ถงึความ
ท่ีไม่นยิมใช้เอทานอลทัว่ประเทศโดยค่าเฉลีย่กบัน้ํามนั
เบนซนิไม่เกนิร้อยละ 10' มนัจาํเป็นอย่างย่ิงทีเ่ราต้อง
ต่อสูเ้พือ่กฎหมายการใช้เชือ้เพลิงชวีมวลเป็นพลังงาน
ทดแทนในประเทศอเมริกาให้ได้ในปี 2560"

"ข้อเสนอที่ถูกหยิบยกขึ้นมาจบลงในขั้นตอน
การร่างกฎหมายที่กําหนดโดยสภาคองเกรส" คุณ
บ๊อบ ดินนีน ประธานและซีอีโอของสมาคมการใช้
พลงังานทดแทน กล่าว "ผูบ้รโิภครู้ว่ามเีพยีงตวัเลอืก
เดียวที่ปั๊มนํ้ามัน - เชื้อเพลิงฟอสซิล – เป็นร่องรอย
ของความคิดแบบเก่าๆ และเป็นการตัดสินใจที่แย่ 
เราต้องมีจุดมุ่งหมายที่สูงข้ึนเพื่อปกป้องเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อมและความม่ันคงทางพลังงาน และผล
ประโยชน์จากโครงการพลงังานสะอาดท่ีประสบความ
สําเร็จที่สุดของอเมริกา"

ผู้สนับสนุนจะถูกเรียกให้มายืนยันข้อเสนอ
ในการพิจารณาของ EPA ในเมืองแคนซัสหรือส่ง
ความคิดเห็นไปยัง EPA ในวันที่ 11 กรกฏาคม  
เม่ือผู้วางระเบียบเร่ิมต้นร่างกฎหมายฉบับสุดท้าย

ระดมการสนับสนุน
เชื้อเพลิงชีวภาพผสมผสาน
กับพลังงานทดแทน
ให้สูงขึ้นในปี 2560

The nation’s leading biofuel advocates are 

rallying supporters to urge the U.S. EPA 

to increase its proposed 2017 targets 

under the renewable fuel standard (RFS). With 

the start of the EPA’s public comment period on 

June and the announcement of a public hearing 

on June 9, supporters have a limited time to call 

on the EPA to make more ethanol and other 

biofuels available to consumers in 

next year’s fuel mix.

"America can't achieve 

its climate, health or  

economic ambitions 

without renewable  

fuels. Among the 

most powerful tools 

we've got in achieving 

those ambitions is the  

renewable fuel standard—as 

long as it's allowed to work,” 

said Adam Monroe, America  

regional president of Novozymes North 

America. “We urge anyone who's benefited 

from the renewable fuel industry to speak out—and 

urge the administration to listen to those voices 

and maximize renewable fuel production."

“Consumers who care about having  

affordable options and a choice at the gas pump 

can get in on the action by contacting the EPA 

and asking their lawmakers to support a strong 

RFS,” said Emily Skor, CEO of Growth Energy. 

“Policymakers need to be reminded that ethanol 

producers, retailers and the current auto fleet are 

fully capable of accepting the statutory volumes 

as called for by Congress, providing consumers 

with a true choice and savings at the pump. As 

EPA noted in their own proposed rule, ‘To date 

we have seen no compelling evidence that the 

nationwide average ethanol concentration in 

gasoline cannot exceed 10 percent.’ It’s vital 

that we fight for the statutory biofuel targets for 

America’s 2017 fuel mix.”

“The proposed targets fall short of the  

statutory levels set by Congress,” said Bob Dinneen,  

president and CEO of the Renewable Fuels  

Association. “Consumers know that having only one 

choice at the pump – fossil fuels – is a vestige of 

outdated thinking and poor policy decisions. We must 

aim higher to protect the economic, environmental  

and energy security benefits of America’s most 

successful clean energy program.”

Supporters are urged to testify at the EPA 

field hearing in Kansas City or submit comments 

to the EPA by July 11, when regulators start  

writing a final rule.
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ผู้เช่ียวชาญด้านเอทานอลและน้ําตาลในประเทศ
บราซิลกล่าวไว้เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายนท่ีผ่านมา
ว่า การผลิตเอทานอลจากอ้อยในประเทศบราซิล

จะมีระดับการผลิตลดลงในอีก 3 ปีข้างหน้า หากมีการ
ยืนยันข้อมูลว่า ตลาดโลกกําลังขาดแคลนน้ําตาล

ทัง้นี ้แหล่งผลติเอทานอลแหล่งสาํคัญในบราซลิ
ระบุว่า ในฤดกูาล 2016 ถึง 2017 บราซลิจะสามารถ
ผลิตเอทานอลได้ 27.2 พันล้านลติร เทยีบกบัฤดกูาล
ที่แล้วที่ผลิตได้มากกว่าที่ 28.2 ล้านลิตร เป็น
สัญญาณลดลงที่ผู้เชี่ยวชาญจากเอฟจีอะโกร (FG/
AGRO) รายงานต่อที่ประชุมเอทานอลโนวาคานา
ในนครเซาเปาโล

แต่ในทางกลับกัน การผลิตนํ้าตาลในฤดูกาลนี้
กลับเพิ่มขึ้นเป็น 36.8 ล้านตัน เทียบกับฤดูกาลที่
แล้วที่ผลิตได้ เพียง 31.2 ล้านตัน เป็นไปตามความ
สามารถในการผลติของโรงงาน แม้ว่าตลาดโลกกาํลัง
ขาดแคลนนํ้าตาลก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม หากมีการยนืยนัข้อมลูว่า ตลาด
โลกกําลังขาดแคลนนํ้าตาลอยู่จริง และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยยะสําคัญต่อภาษีนํ้ามันเชื้อ
เพลิงแล้วละก็ เอฟจีอะโกร (FG/AGRO) ประเมิน
ว่า ระดบัการผลิตเอทานอลจากอ้อยจะลดลงถงึระดับ 
23.1 พันล้านลิตรในการผลิตประจําฤดูกาล 2019 
และ 2020 ขณะที่ปริมาณผลผลิตนํ้าตาลจะสูงขึ้น
ถึง 43.5 ล้านตัน

คณุวลิเลยีน เฮอนานเดซ หวัหน้าฝ่ายวเิคราะห์
ที่ทํางานร่วมกับเอฟจีอะโกร (FG/AGRO) ระบุว่า 
ผลผลติเอทานอลและน้ําตาลมคีวามแตกต่างกนัมาก 
และความแตกต่างนี้จะยิ่งมากขึ้นอีก

คุณวิลเลียนระบุด้วยว่า ตลาดเอทานอลจะได้
รับผลกระทบจากผลผลิตน้ําตาลที่เพ่ิมสูงขึ้น โดย
โบรเกอร์รายใหญ่ด้านเอทานอลและนํ้าตาล - ไบโอ  
อเจนเซีย (Bioagencia) ประเมินว่า การลงทุน
ในนํ้าตาลจะให้ผลตอบแทนมากกว่าเอทานอลถึง  
30 เปอร์เซนต์

ปริมาณนํ้าตาลที่โลกกําลังขาดแคลน เป็น
ประเด็นท่ีนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญประเมินไว้

แตกต่างกันมาก แต่ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ในอีก 
2 ปีข้างหน้า ปริมาณนํ้าตาลป้อนสู่ตลาดโลกจะลด
ลง 4 ถึง 8 ล้านตันเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปฏิกิริยาของประเทศผู้ผลิตน้ําตาลต่อสถานการณ์
นํ้าตาลของตลาดโลก

และแน่นอนว่า เมือ่มกีารคาดการณ์ว่าปริมาณ
นํ้าตาลจะลดลง ราคานํ้าตาลในปีนี้ย่อมสูงขึ้น โดย
เฉพาะในตลาดนิวยอร์ก ที่ปัจจุบันราคาน้ําตาลพุ่ง
ทะยานข้ึนแล้วจากราคาสงูสดุไปอีก 2.5 ระดบั

อย่างไรกด็ ีแผนการผลตินํา้ตาลของเอฟจีอะโกร  
(FG/AGRO) ในบราซลิสําหรับฤดูกาลน้ี ยังคงมีปริมาณ
สูงที่สุดในภาคอุตสาหกรรมนํ้าตาลของประเทศ ซึ่ง
นักวิเคราะห์มองว่า ปริมาณนํ้าตาลในฤดูกาลนี้ของ
เอฟจีอะโกร (FG/AGRO) น่าจะมีมากถึง 35 ถึง 
35.5 ล้านตันเลยทีเดียว.

Brazil's center-south ethanol production 

should fall in the next three years if 

 projections for growing global sugar 

deficits are confirmed, a local sugar and ethanol 

analyst said on 23 June.

Brazil's main center-south cane belt should 

produce 27.2 billion liters of ethanol in the current 

crop (2016/17) compared to 28.2 billion liters in 

the previous season, said FG/AGRO consultancy 

during a presentation at NovaCana Ethanol  

Conference in Sao Paulo.

In contrast, it sees center-south sugar 

production growing to 36.8 million tonnes from 

31.2 million last crop, as mills allocate as much 

cane to sugar production as their industrial  

installations allow, as they react to a global deficit 

in the sweetener.

If the projections for sugar deficits are  

confirmed, and there are no major changes in 

gasoline taxes, FG/AGRO estimates ethanol  

production will fall to as low as 23.1 billion liters in 

the 2019/20 crop year, while sugar output would 

climb to 43.5 million tonnes.

"The difference in earnings for mills between 

ethanol and sugar is big right now in favor of sugar, 

and it seems that it will only get bigger," said 

Willian Hernandes, head of analysis and partner 

at FG/AGRO.

"I believe the ethanol market will be surprised 

by the rise on sugar production," he said.

Local sugar and ethanol broker Bioagencia 

estimates that sugar offers mills more than 30 percent  

bigger returns compared with ethanol.

Estimates for global sugar supply deficits 

vary greatly among analysts, but most see shortages  

between 4 million and 8 million tonnes for the 

next two years at least, depending on the reaction 

from producing countries going forward.

Sugar prices have been rising in 2016 on 

the global deficits expectations and are hovering 

around a two-and-a-half peak in New York.

FG/AGRO's projection for sugar production  

in Brazil's center-south in the current crop is 

among the largest in the sector. Most analysts see 

production at 35 million to 35.5 million tonnes.

ภาวะตลาดโลกขาดแคลน
น�้าตาลกระทบต่อ

ผลผลิตเอทานอลของบราซิล 
Global Sugar Deficit to Squeeze

Brazil Ethanol Output

⦁ ⦁ ⦁

Ethanol News

>> Water vapor is released from sugarcane boilers at 
the Pedra Agroindustrial S/A Usina de Pedra ethanol 
plant near Ribeirao Preto, Brazil. Photographer: Paulo 
Fridman/Bloomberg
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รัฐมนตรีไนติน กัดคารี เผยว่า เม่ือเร็วๆ น้ี รัฐบาลจะออกนโยบายใหม่เก่ียวกับแหล่งทรัพยากร
พลังงานนอกแบบ(Non-Conventional  

Resources) ในแผนการเร่ิมใช้การผสมเอทานอลใน 
นํ้ามันเบนซิน 22.5% และในนํ้ามันดีเซล 15% 

รัฐบาลวางแผนที่จะกําหนดการผสมเอทานอล
ในน้ํามันเบนซินที่ 22.5% และในน้ํามันดีเซล 
15% ในการผลิตเอทานอลรอบที่ 2 จากไม้ไผ่ ฟาง
ข้าว ฟางข้าวสาลี ฟางฝ้าย ฯลฯ เพื่อพลังงานที่ใช้
ในยานพาหนะ

เขาเผยว่า "ถ้าเราเร่ิมต้นการผลติเอทานอลจาก
ไม้ไผ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีการจ้างงาน
และมีหลายอุตสาหกรรมเกิดขึ้น" 

รัฐมนตรีกล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า เขาเห็นว่า
อุตสาหกรรมน้ีจะประสบความสําเร็จในอิตาลี และ
ประมาณการคร่าวๆ ที่ 40,000 ลิตรของเอทานอล
รอบที่ 2 ที่สามารถผลิตที่นี่ได้อย่างง่ายดาย

เขากล่าวว่าการเพ่ิมการผลิตเอทานอลสามารถ
ลดการนาํเข้าน้ํามนัดิบปรมิาณมากจากอนิเดยี ซ่ึงคิด
เป็นเงินประมาณ 7 แสนล้านรูปีต่อปี

รฐัมนตรกีล่าวกบัผูผ้ลิตเอทานอลเมือ่ไม่นานมา
นีว่้า "รฐับาลมคีวามพร้อมทีจ่ะซ้ือเอทานอลท่ีผลิตได้
ทัง้หมด และมศีกัยภาพในการหาวธีิจดัการเอทานอล
ในทางเศรษฐกิจ" 

ในที่ประชุมของสภาอินเดียในพลังงานสีเขียว
ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีกล่าวว่าเอทานอลอาจจะเป็นผู้
เปลี่ยนเกมที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

และอ้างถงึตัวอย่างของรถยนต์ทีใ่ช้เชือ้เพลงิผสม
ได้ในประเทศบราซิล คุณกัดคารีกล่าวว่าอินเดียยัง
ดําเนินการส่งเสริมให้รถยนต์ทุกคันเป็นเช่นนั้น ซึ่ง
จะช่วยให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด

ในการเพิม่การจดัหาเอทานอล ให้กบับรษิทัการ
ตลาดนํา้มนั (OMCs) ภายใต้ EBP นโยบายสําหรบั
การจัดซ้ือเอทานอลได้รับการลดหย่อนให้ทั้งในห่วง
โซ่อุปทานทั้งหมดเพื่อให้ราคาเอทานอลมีกําไร

ในเดือนธันวาคม ปี 2557 คณะรัฐมนตรีได้มี

มตอินมุตักิารใช้วตัถดุบิทีไ่ม่ใช้เป็นอาหารนอกเหนอื
จากกากนํ้าตาลเป็นแหล่งท่ีมาของเอทานอลท่ีจะใช้
สําหรับเป็นส่วนผสมในนํ้ามันเชื้อเพลิง

Government will soon come up with a new 

policy on non-conventional resources as 

it plans to take up ethanol blending in 

petrol to 22.5 per cent and in diesel to 15 per cent, 

Union Minister Nitin Gadkari said.

He said the government is planning to take 

the blending limit of ethanol in petrol to 22.5 per cent 

and diesel to 15 per cent, as also second generation 

ethanol production from bamboo, rice straw, wheat 

straw, cotton straw etc to power vehicles.

“If we start making ethanol from bamboo in 

North-East, lakhs will get employment and several 

industries will come up,” he said.

The minister said recently he saw such  

successful industries in Italy and as per rough 

estimates 40,000 litres of second generation 

ethanol could be produced here easily.

He said boost to ethanol production could 

cut India’s huge crude oil imports bill, which is 

pegged at Rs 7 lakh crore per annum.

“Government is ready to purchase the entire 

quantity of ethanol produced by the industry. 

It could think of ways for economically viable  

production of ethanol,” the minister had recently 

told ethanol producers.

Chairing a meeting of Indian Federation of 

Green Energy earlier, the minister had said ethanol 

could be a game changer as it is economically 

viable and environment-friendly.

Citing the example of flex-fuel cars in Brazil, 

Gadkari said India was also on the way to promote 

such vehicles as this could minimise pollution.

To augment supplies of ethanol to oil  

marketing companies (OMCs) under EBP, the 

policy for procurement of ethanol has been  

modified to smoothen the entire ethanol supply 

chain to provide remunerative price of ethanol.

In December 2014, the Cabinet had  

approved usage of non-food feedstocks besides 

molasses as source of ethanol to be used for 

blending in fuel.

India’s Ethanol Industry 
blending to go up to 22.5%

น�้ามันเบนซินของอินเดีย
ผสมเอทานอล 22.5%

>> Nitin Gadkari, Union Minister of India
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In the Hot Seat

Mr. Sombat Tuntiwong
Managind Director VEGA Instruments Co., Ltd.

ในอุตสาหกรรมอาหาร บนความถี่สูง 80 GHz 
รายแรกของโลก

VEGAPULS 64 เครื่องวัดระดับเรดาร์ของเหลว

VEGAPULS 64 World's First 80 GHz Radar Level Sensor 
for Liquids in the Food Industry

} 

EXCLUSIVE
INTERVIEW

บทสัมภาษณ์
พิเศษ

 }  คุณสมบัติ ตันติวงษ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีก้า อินสตรูเมนท์ จ�ากัด



Sugar Asia Magazine24

In the Hot Seat

       วก้ีา สร้างสรรค์และพฒันานวัตกรรม
ระดับไฮเอนด์

VEGA เยอรมันนีเปิดตัว VEGAPULS 64 
อุปกรณ์เครื่องวัดระดับเรดาร์ สําหรับของวัดเหลว
ในคลื่นความถี่ 80 GHz ครั้งแรกในท้องตลาด  
มีคุณสมบตัช่ิวยให้สัญญาณเรดาร์โฟกสัได้ดมีากขึน้ 
เซนเซอร์ให้ความแน่นอนของการวัดทีแ่ม่นยําแม้ในที่
แคบ เช่นติดตั้งใกล้ผนัง หรือใบกวน หรือ การเกิด
หยดนํ้าและการพอกเกาะของสาร  ซึ่งVEGAPULS 
64 จะเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม  
อุตสาหกรรมยา เนื่องจากกระบวนการผลิตของ
อตุสาหกรรมเหล่านีจ้ะใช้ภาชนะใบเลก็ ซึง่จะสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการวัดและการใช้งานได้เป็น
อย่างดี รวมทั้ง กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพราะ
ในภาคการผลิตอาจมีการกระเด็นของสาร รวมทั้ง
การเกิดหยดนํ้าที่สามารถเกาะเซ็นเซอร์ได้

“การเปิดตัว VEGAPULS 64 มีเป้าหมาย
หลักคือ ต้องการรักษามาร์เก็ต ลีดเดอร์ของวีก้า
ท่ัวโลก และเป็นผู้นําตลาดในธุรกิจการวัดโดยใช้
หลักการเรดาร์ โดยการขยายฐานตลาดเจาะกลุ่ม 
ผูป้ระกอบการทีใ่ช้ภาชนะเลก็ๆ ในกระบวนการผลิต 
ซ่ึงเป็นตลาดทีย่งัมช่ีองว่างและมโีอกาสสงู นอกจากนี้  
VEGAPULS 64 จะเป็นสินค้าใหม่ที่เข้ามาเสริม
และผลักดันให้วีก้าประเทศไทย มีอัตราการเจริญ
เติบโตในปีนี้เพิ่มจากปี 2558 ที่ผ่านมาอีก 10%” 
คุณสมบัติกล่าว

และเสียงการตอบรับของลูกค้าดีมาก สําหรับ
การใช้งานด้วยความถีท่ีส่งูขึน้เมือ่เทยีบกบัความถ่ีที่
ตํา่กว่า จึงเป็นท่ีมาของการพฒันาสนิค้าใหม่ล่าสดุใน
ปีนี ้ซึง่ได้มกีารประกาศหรอืแจ้งให้ลกูค้ารบัทราบเมือ่
เดอืนมนีาคม และในวนัที ่1 พฤษภาคม เริม่ผลติและ
จาํหน่ายพร้อมกนัทัว่โลก รวมทัง้ วก้ีา ประเทศไทย
ด้วยเช่นกนั ซึง่ได้นาํเข้าสนิค้าใหม่นีเ้ข้ามาทาํตลาด
เป็นรายแรกของประเทศไทย

   ชคูอนเซป็ต์ “We Love Rader” สร้าง
จุดแข็งผู้เชีย่วชาญด้านเรดาร์อย่างแม่นย�า 

คุณสมบัติกล่าวว่า เมื่อลูกค้านึกถึงอุปกรณ์
เครื่องวัดระดับเรดาร์ ลูกค้าต้องคิดถึงบริษัทเรา
เป็นรายแรก เพราะวีก้านับเป็นบริษัทแรกของโลก
ทีผ่ลติอุปกรณ์การวดัระดับทีใ่ช้สญัญาณคลืน่เรดาร์
ในอุตสาหกรรมและเป็นผูนํ้าในตลาดทัว่โลก มานาน
กว่า 25 ปี วันน้ีมากกว่า 550,000 เรดาร์เซนเซอร์
จาก VEGA ได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและการ
วดัระดบัอย่างแม่นยําในหลากหลายระดบัการใช้งาน
ทัว่โลก ครองยอดขายมากกว่าแบรนด์อืน่ๆ รวมกนั 

และเราได้มกีารพฒันาโดยผูเ้ช่ียวชาญมาอย่างต่อเนือ่ง 
ทั้งการอัพเกรด การปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้า และ
เมือ่ประมาณกลางปี 2557 วก้ีาได้เปิดตวัอุปกรณ์การ
วดัระดบัของแข็งโดยใช้หลกัการเรดาร์ VEGAPULS 
69 ความถี่ 80 GHz ด้วยเช่นกัน

       มุ่งออกแบบผลติภณัฑ์ให้มปีระสทิธิภาพ
ด้านอุตสาหกรรมอาหารและน�้าตาล
อย่างสูงสุด

VEGAPULS 64 เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัด
ระดับของเหลวรุ่นใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพเช่นเดียว
กบัผลิตภณัฑ์ VEGA รุ่นอืน่ เซน็เซอร์นีนํ้าไปใช้งาน
ได้ในอตุสาหกรรมอาหาร ซึง่อาหารที่เปน็ของเหลว
หรือของหนืดข้นที่เรารับประทานทุกวันนี้ต้องบรรจุ 
ผสม และแปรรปูในถงัขนาดต่างๆ ในถงัเหล่านี ้โดย
เฉพาะถังขนาดเล็กที่มีเครื่องคน มักเกิดไอนํ้าหนา
แน่นหรือคราบก่อตัวบนเซ็นเซอร์ 

นอกจากนัน้ หลงัแปรรปูวตัถดุบิแต่ละครัง้เสรจ็ 
กต้็องทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือถงัให้สะอาด ดงันัน้ 
เพือ่ให้ทาํความสะอาดได้ประสทิธภิาพทีส่ดุ อปุกรณ์
ทุกชิ้นจึงต้องได้รับรองมาตรฐานความสะอาดตาม
ข้อกําหนดด้วย

สาํหรบัเรดาร์รุน่ใหม่นี ้ไอน้ําควบแน่นไม่ใช่ปัญหา
แต่อย่างใด เพราะ VEGAPULS 64 ทํางานได้โดย
ไม่ถูกกระทบจากไอน้ําหรือคราบก่อตวับน Antenna 
จึงวัดระดับของเหลวได้อย่างแม่นยํา นอกจากนั้น 
ด้วย Antenna ขนาดเล็กที่สุดในบรรดา Antenna 
ทัง้หมดและความสามารถในการรวมจุดสญัญาณได้
เหนอืใคร เซน็เซอร์นีจึ้งทาํงานด้วยสมรรถนะสูงสุด
เสมอ สมกับเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลก

เน่ืองจากระบบ Antenna ของ VEGAPULS 
64 บรรจุหุ้มด้วย PTFE หรือ PEEK จึงไม่มีรูหรือ
ร่องให้ผลติภณัฑ์ของเหลวสะสมก่อตัว อกีท้ังพืน้ผวิ
วสัดุยงัผ่านการขดัแต่งอย่างพิถพิีถนัด้วย Diamond 
tools จึงช่วยลดการเกาะตัวของสารได้อย่างมาก 
นอกจากนั้น แอลกอริทึมซอฟต์แวร์พิเศษยังช่วย
กรองสัญญาณรบกวนท่ีเกิดจากคราบก่อตัวบน
ระบบ Antenna อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจาก
เซ็นเซอร์นี้มีช่วงไดนามิกสูง จึงช่วยทดแทนปัญหา
สัญญาณท่ีอาจอ่อนตัวลงเพราะคราบผลิตภัณฑ์ได้
เกือบสมบูรณ์ ทําให้ตรวจวัดระดับได้อย่างแม่นยํา
แม้มีสารปนเปื้อนจนตัวเซ็นเซอร์

ประโยชน์ที่ได้
• การวัดที่แม่นยําสูง แม้มีคราบผลิตภัณฑ์ 

ก่อตัวระหว่างปฏิบัติงาน
• การเกิดไอน้ําไม่ส่งผลต่อการทํางาน และ

ทําให้ระบบกลับมาใช้งานได้รวดเร็วหลังช่วงวงจร
ทําความสะอาด

• เนื่องจากวัดของเหลวได้โดยไม่ต้องสัมผัส
กับของเหลว จึงไม่ต้องซ่อมบํารุง

      ความโดดเด่นเฉพาะตัวของ VEGAPULS 
64 ในการเพิ่มความข้นน�้าชูการ์บีท

เครื่องเซ็นเซอร์เรดาร์ปกติที่ใช้คลื่นความถี่ 
26 กิกะเฮิร์ตซ์ มี Antenna เส้นผ่านศูนย์กลาง 
80 มม.จะมีองศายิงสัญญาณราว 10 องศา แต่ 
VEGAPULS 64 ซึ่งใช้ Antenna เท่ากันมีองศายิง
สัญญาณเพียง 3 องศาเท่านั้น ดังนั้น เซ็นเซอร์นี้  
จึงใช้ได้แม้ในที่อาจมีท่อมากมายติดตั้งอยู่ภายใน
เพราะเรดาร์จะผ่านสิ่งกีดขวางทั้งหมด

ซึง่นํา้สกดัจากชกูาร์บทีทีม่ลีกัษณะเหลวเจอืจาง
นัน้มกัทาํให้ข้นขึน้ด้วยการผ่านกระบวนการหลายขัน้
ตอนเพ่ือลดน้ําส่วนเกินระหว่างอยู่ในสถานีระเหย 
กระบวนการระเหยนีอ้าศยัสญูญากาศและความร้อน 
โดยของเหลวในระเหยจะเดอืดปดุจนเกนิไอนํา้ปรมิาณ
มาก จงึต้องมีเครือ่งวดัระดับเพือ่ใช้สงัเกตการณ์และ
ควบคุมกระบวนการเพิ่มความข้น

ไว้วางใจได้ : วัดได้แม่นยําวางใจได้ แม้ใน
สภาพสุญญากาศและมีไอน้ําเกาะตัวที่อาจขัดขวาง
การวัดตามปกติ

คุ้มค่า : ค่าที่วัดอย่างเที่ยงตรงทําให้ควบคุม
กระบวนการระเหยได้มีประสิทธิภาพ

ใช้งานง่าย : องศาลาํสัญญาณแคบทาํให้ตดิตัง้
บนฝาภาชนะได้ง่ายยิ่งขึ้น

คุณลักษณะเด่นด้านอื่นๆ
• ความสามารถในการรวมจุดสัญญาณที่ดี

เยี่ยมทําให้ใช้งานได้แม้ในที่แคบ
• มุมองศาของสัญญาณเรดาร์ท่ีส่งออกมา

จะแคบกว่าเดิม ทําให้สามารถ
วัดในภาชนะหรือแทงค ์ 
ขนาดเล็กๆ ได้เป็นอย่าง
ดี และไม่รบกวนสิ่งที่อยู่
ในภาชนะ

• ความแรงของ
สัญญาณและไม่มีปัญหา
ในการใช้งานเมื่อเกิดไอน้ํา 
หรือการกลั่นตัวของนํ้าซึ่ง
จะทาํให้เกดิความผดิพลาด
ในการอ่านค่าประมวลผล 
โดย VEGAPULS 64 จะ
มซีอฟต์แวร์ทีม่กีารประมวล
ผลทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่

วีก้ารุกพัฒนานวัตกรรมเรดาร์เซนเซอร์อย่างไม่หยุดนิ่ง ตอกย้ำาความเป็นผู้นำาตลาดด้านเครื่องวัดระดับเรดาร์เซนเซอร์มากกว่า 20 ปี ล้ำาหน้าอีก
ครั้งด้วยการเปิดตัวเครื่องวัดระดับของเหลวแบบเรดาร์เซนเซอร์ความถี่สูง 80 GHz รายแรกของโลก ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม
อาหารและเคร่ืองดื่ม รวมถึงด้านอุตสาหกรรมนำา้ตาลและเคมีภัณฑ์ ได้เป็นอย่างดี

บนเส้นทางสายธุรกิจของ บริษัท วีก้า อินสตรูเมนท์ จำากัด ภายใต้การนำาโดย คุณสมบัติ ตันติวงษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ดำาเนินธุรกิจในฐานะผู้นำา
เข้าและจดัจำาหน่ายอปุกรณ์วดัระดบัและวดัแรงดนั แบรนด์ VEGA ประเทศเยอรมันนีอย่างเป็นทางการในประเทศไทย  ด้วยความเชีย่วชาญด้านอปุกรณ์การ
วดัของแบรนด์ VEGA ทีส่ัง่สมประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี โดยมีทมีงานวศิวกรและผูเ้ช่ียวชาญทีมี่คุณภาพและมีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การวัดระดับชนิดต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและประโยชน์อย่างสูงสุดต่อลูกค้า}  
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ขึ้น รวมท้ังมีเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้แม้เกิด
หยดนํ้าเกาะเซ็นเซอร์

• การใช้งานง่าย ซึ่งสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์
ของวีก้าคือ สินค้าทุกชิ้นลูกค้าจะใช้งานง่ายเช่น
เดียวกับการใช้ชีวิตประจําวัน ซึ่งสามารถปรับใช้
งานด้วยสัญญาณบลูทูธ ด้วยนวัตกรรมจอแสดง
ผล PLICSCOM สามารถปรับใช้ในรูปแบบไร้สาย
ได้ระยะประมาน 25 เมตร ซึ่งสามารถปรับใช้
งานด้วยสัญญาณบลูทูธโดยผ่านการใช้สมาร์ทโฟน 
(โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต หรือโน็ตบุ๊ค) ทําให้ง่าย
ต่อการดาํเนนิงานและสามารถปรบัใช้งานกบัสนิค้า
ของวีก้าได้ทุกรุ่นตั้งแต่ปี 2546

   ทิศทางของความเป็นผู้น�าอย่าง 
ยั่งยืน

วก้ีา มปีระสบการณ์ในการผลติอปุกรณ์การวดั
ระดับมากกว่า 50 ปี จงึมีความเชีย่วชาญในธรุกิจเป็น
อย่างมาก ประกอบกับวก้ีามสีนิค้าเพยีง 2 ประเภท
คือ อุปกรณ์วัดระดับและวัดแรงดันเท่าน้ัน ซึ่งจะ
แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ 
ทําให้ความชํานาญของเซลล์แตกต่างกัน โดยเซลล์
ของวีก้าจะมีความรู้ลึกเฉพาะทางมากกว่า ทําให้
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็น
อย่างดี และเมื่อลูกค้ามีความต้องการใช้อุปกรณ์
การวัดระดับก็จะนึกถึงวีก้าเป็นอันดับแรก อีกทั้ง
ในส่วนขององค์กรและสินค้าที่ทําให้ลูกค้าไว้วางใจ

มาโดยตลอดว่า ลูกค้าจะเชื่อมั่นในตัวบุคลากรหรือ
ทีมงานที่ติดต่อประสานงานด้วย เพราะสินค้าของ 
วก้ีาเป็นสนิค้าทางด้านวศิวกรรม เพราะฉะนัน้เซลล์
จะต้องผ่านการอบรม มีการเรียนรู้ มีสกิล มีความ
รู้ต่างๆ และมีความพร้อมเพื่อนําไปพรีเซ้นต์กับ
ลูกค้าให้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง
และไม่มีปัญหา

“Trust and Respect” สูตรแห่งความ
ส�าเร็จด้านบริหารจัดการ

คณุสมบตักิล่าวต่อถงึหลักการบริหารองค์กรว่า 
ตนจะบรหิารภายใต้หลกัการ “Trust and Respect” 
โดยจะให้ความไว้วางใจกับพนักงานในเรื่องของการ
ทาํงาน ขณะเดยีวกนั พนกังานจะต้องมคีวามรูส้กึรกั 
เคารพองค์กร และมคีวามรบัผดิชอบในหน้าท่ี ซึง่จะ
เป็นหัวใจหลักในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
“เราจะมีความไว้วางใจต่อพนักงานที่เรามอบหมาย
ให้รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ เราเปิดกว้างสําหรับ
อิสระทางความคิด มีอิสระในการทํางานและการ
วางแผนงาน และพนักงานจะต้องมีความเคารพใน
องค์กร ด้วยการทาํงานให้เต็มความรู้ความสามารถ 
ร่วมกนัพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน โดยหลกั
การนี ้เราได้เหน็ต้นแบบจากบรษัิทแม่ทีม่รูีปแบบการ
ทาํงานเช่นนีแ้ละพนกังานมคีวามรบัผดิชอบต่องาน
สงู เราจึงได้มกีารนาํมาประยกุต์ใช้ในประเทศไทย” 
คุณสมบัติกล่าว

     ตัง้เป้าปี’59 ขยายตลาดประเทศไทย 
พร้อมรุกตลาด CLM 

สาํหรบัการเตบิโตของบรษิทั วก้ีา อนิสตรูเมนท์ 
จํากัด ตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา คุณสมบัติ 
กล่าวว่าเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพราะ 
วีก้า ให้ความสําคัญกับการบริการ โดยมีทีมงาน 
ซพัพอร์ทเพือ่ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้ตามความ
ต้องการ เช่น เมื่อซื้อสินค้าไปแล้วไม่สามารถปรับ
ค่าการใช้งานได้ เป็นต้น รวมไปถึง ระยะเวลาใน
การรับประกันสินค้าเป็นเวลา 2 ปี โดยจะแตกต่าง
จากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ ที่มีระยะ
เวลาในการรับประกันเพียง 1 ปี เพราะวีก้ามีความ
มัน่ใจ ในคณุภาพสนิค้า ดงันัน้จงึกล้ารับประกนันาน
กว่า รวมทั้งการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าต้องตรง
ตามระยะเวลาทีก่าํหนด โดยทัง้หมดเหล่าน้ีได้สร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าเสมอมา 

นอกจากนี ้บรษิทั ยงัมเีป้าหมายทางการตลาด
ในปีนีไ้ม่เพียงแค่รุกตลาดภายในประเทศไทยเท่านัน่ 
หากยงัคํานงึถึงการรุกตลาดในภมูภิาคอาเซียนด้วย 
โดยเฉาะโซน CLM  เราจะดแูลการขายและบรกิาร
ให้กบักลุม่ลกูค้าในโซนประเทศเพือ่นบ้านโดยตรงจาก
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย

"เรายังได้มีการเพิ่มกิจกรรมเสริมเข้ามาใน
แผนการตลาดวีก้ารุกตลาดเต็มสูบ ตบเท้าเข้าร่วม
งานนิทรรศการแสดงสินค้า ควบคู่กับการออกสื่อ
ต่างๆ สร้างการรับรู้แบรนด์ให้แก่ลูกค้า เจาะกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงปิโตรเคมี 
มัน่ใจกระแสตอบรบัดด้ีวยคณุสมบตัทิีโ่ดดเด่น ตอบ
โจทย์ลูกค้าได้อย่างลงตัว อย่างเช่น การออกสื่อใน
นิตยสารต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และจดจําแบรนด์ 
สินค้าให้กับลูกค้ามากย่ิงขึ้น สําหรับเม็ดเงินทั้งปี
ท่ีเราใช้ในการเข้าร่วมงาน นิทรรศการแสดงสินค้า 
และการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ จะใกล้เคียง 
หลักล้าน” คุณสมบัติกล่าว

การเปิดตัว VEGAPULS 64 มีเป้าหมายหลักคือ
 ต้องการรักษามาร์เก็ต ลีดเดอร์ของวีก้าทั่วโลก 

และเป็นผู้นำาตลาดในธุรกิจการวัด
โดยใช้หลักการเรดาร์ โดยการขยายฐานตลาด

เจาะกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้ภาชนะเล็กๆ 
ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นตลาดที่ยังมีช่องว่าง

และมีโอกาสสูง นอกจากนี้  
VEGAPULS 64 จะเป็นสินค้าใหม่ที่เข้ามาเสริม

และผลักดันให้วีก้าประเทศไทย 
มีอัตราการเจริญเติบโตในปีนี้

เพิ่มจากปี 2558 ที่ผ่านมาอีก 10%

- คุณสมบัติกล่าว -

“
”
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     VEGA New Sensor Generation 
VEGA Germany has launched VEGAPULS 

64, the world’s first 80-GHz radar level sensor 

for liquids, which improves the focus of the radar 

beam and the accuracy of the measurement, 

even in narrow spaces such as in pump 

shafts or in the presence of contamination 

or buildups. VEGAPULS 64 is geared towards 

the food and beverage industry and the 

pharmaceutical industry as their production 

involves small containers and the innovation would 

efficiently solve measurement and functional 

issues.  This new sensor will also benefit the 

petrochemical industry against possible chemical 

splashes and condensation in the production 

process.

 “The main objective of the launch of 

VEGAPULS 64 is to maintain VEGA’s leadership 

in radar measurement and expand the market 

base to include manufacturers that employ small 

containers in their production, which serves as 

a blue-ocean niche with tremendous potential. 

In addition, VEGAPULS 64 is expected to help 

boost the growth of VEGA Thailand by 10% from 

2015,” said Sombat.

“In addition, the feedback has been 

overwhelmingly positive.  The use of higher 

frequencies compared to those of previous 

products was behind the development of this 

year’s latest product, which the company’s 

clients were notified of in March and was  

launched for sale worldwide in May. VEGA Thailand 

was Thailand’s first company to import and  

market this new product.”

        

     We Love Radar” Strengthening 
Expertise in Radar Accuracy

Mr. Sombat stated that when it comes to 

radar measurement instruments, customers 

will think of his company first because VEGA is 

the world’s first company to produce industrial 

radar measurement instruments and has been 

the leader in the global market for over 25 

years.  While over 550,000 VEGA radar 

sensors, the number which exceeds the 

sales of other brands combined, are 

now functioning with great efficiency 

and accuracy in different industries, 

the company’s experts have never 

stopped developing, upgrading, and 

shifting its products, and during 

mid-2014, VEGA launched the 

80-GHz VEGAPULS 69, radar 

sensors for solids.

        Striving Towards 
Highest Quality Products 
for the Food and Sugar Industry

VEGAPULS 64 is a new sensor generation for 

liquids, the user still expects the performance of a 

proven device. Practical application food industry, 

all the liquid or pasty foods that we consume 

every day are stored, mixed and processed in 

containers of different sizes. Especially in small 

tanks with agitators, strong condensation or 

buildup often forms on the sensors.

After each manufacturing batch process, the 

tanks have to be thoroughly cleaned and sterilized. 

To allow optimal cleaning, all components must 

>> The smallest antenna 
of the VEGAPULS 64 is 
no bigger than a 1 Euro 
coin. This makes this 
new radar sensor ideal 
for installation  
in small tanks.

In its continuous striving for radar innovation development, VEGA reinforces its leadership of over forty years in radar 
sensors yet again by launching the world’s first 80-GHz radar level sensors for liquids, catering to the need of food 
and beverage, sugar beet juice, and chemical industries.

Under the leadership of the CEO Sombat Tuntiwong, VEGA Instrument Co., Ltd, has been the official importer and 
distributor of the German brand VEGA’s sensors and gauges in Thailand for over 20 years, offering its expertise in 
VEGA sensors and a team of skilled engineers and experts to ensure the highest level of confidence and benefits for 
its clients.} 

       

be certified in accordance with the 

required hygienic standards.

For the latest generation of radars, condensate 

on the sensor is not an issue. Totally unaffected 

by condensation or buildup on the antenna, 

VEGAPULS 64 accurately detects the liquid 

level. With the smallest antenna of its kind and 

exceptional focusing, it delivers outstanding 

performance every time. Simply world-class!

The antenna system of VEGAPULS 64 is 

encapsulated in PTFE or PEEK, so there are 

no cavities or crevices in which product can 

accumulate. The surface of the material is very 

finely processed with diamond tools, which also 

considerably reduces product adhesion. In addition, 

special software algorithms filter out interference 

caused by buildup on the antenna system. 

Thanks to the high dynamic range of the sensor, 

signal attenuation caused by product deposits 

is largely compensated. This allows the level to 

be reliably detected even with contamination 

on the sensor.
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    “Trust and Respect”: the Recipe 
for Management Success

In discussing his management principle, 

Sombat revealed that ‘trust and respect’ is central 

to his approach. “We trust our employees with 

their responsibilities and allow them to exercise 

their creativity in accomplishing their tasks. In 

return, they show their respect for the organization 

by working to the fullest of their ability for the 

prosperity and growth of the company. This 

is the tenet we’ve derived from our parent 

company, which employs the same management 

principle and is known for extremely responsible 

employeers, and applied to our company here in  

Thailand,” said Sombat. 

    Target for 2016: Penetrating 
Thailand’s CLM Market

Mr. Sombat stated that VEGA Instrument 

Co., Ltd. owes its 21 years of success to the trust 

their clients have placed in them as a result of its 

service-oriented mindset. The company offers a 

support team who handles troubleshooting with 

efficiency. In addition, the two-year warranty, as 

opposed to the one-year counterpart offered by 

other manufacturers, has also set VEGA apart and 

is testimony to the company’s confidence in the 

quality of its products. All of this, combined with 

the punctual delivery, has brought satisfaction  

to VEGA’s clients all through the years.

Furthermore, the company is not looking 

to expand its business only in Thailand but has 

set its eyes upon the ASEAN region, especially in 

CLM, where the Thailand-based team of experts 

will directly supervise the sales and services in 

the neighboring countries.

“In our full-throttle marketing plans, we 

have included additional activities, exhibitions, 

and awareness creation tactics through different 

media such as magazines, which will be geared 

specifically toward the food and beverage industry 

as well as the petrochemical industry. We are certain 

that we will receive positive feedback because 

of the distinctive capacities of our products and 

our unique ability to answer the clients’ needs. 

The investment that will go into these plans will 

be close to a million baht,” said Sombat.

Your benefit

• High measurement certainty, even with 

product deposits collecting during operation

• Measurement independent of condensation 

and system quickly available after cleaning cycles

• Non-contact measurement enables 

maintenance-free operation

      

    
   

    Distinctive Features of VEGAPULS 
64 in Thickener for Sugar Beet Juice

Until now, a radar sensor with a transmission 

frequency of 26 GHz and an 80 mm-diameter 

antenna had a beam angle of approximately 10°. 

With an antenna of the same size, VEGAPULS 64 

has a beam angle of only 3°. Thus, the sensor can 

be used even in very narrow shafts where, for 

example, various pipes are installed. The radar 

beam just goes right past the obstacles.

The thin juice extracted from sugar beet is 

thickened by the reduction of excess water in 

multiple stages at the evaporator station. This 

evaporation process is carried out under vacuum 

and heat. The liquid in the evaporator boils so 

violently that great amounts of vapour are formed. 

A level sensor is needed to monitor and control 

the thickening process.

Reliable: Accurate, reliable measurement, 

even under adverse vacuum and condensation 

conditions

Cost effective: Reliable measured values 

allow efficient control of the evaporation  

process

User friendly: Narrow beam angle allows 

easier installation in vessel top

Other Benefits:

Excellent signal focusing 

allows use even in limited 

spaces, thus making the 

sensor suitable for small 

process connections or long 

mounting nozzles.

 The narrower beam 

angle enables excellent 

measurement in small containers 

or tanks without disturbing the 

contents on the inside.

 The signal beam is strong and not 

affected by steam or condensation, which 

would normally create processing errors. VEGAPULS 

64 contains software with higher processing 

efficiency and a technology that allows it to 

function even when condensation covers on the  

sensor.

 The sensor is easy to use, in line with 

VEGA’s concept that every product has to be 

easy to use as part of the daily life. Thanks to 

the PLISCOM display, VEGAPULS 64 can also be 

used wirelessly in a distance of approximately 25 

meters via Bluetooth and adjusted on smartphones 

(including mobile phones, tablets, and netbooks), 

allowing for greater convenience. The sensor is 

universally applicable to every VEGA product 

released since 2003.

     Directions of Sustainable Leadership 
With over 50 years of experience with 

measurement instrument production, VEGA is a 

true veteran in the business. In addition, because 

VEGA differs from other companies with a wide 

range of products in that it offers only two products, 

namely level sensors and pressure gauges, VEGA 

salespeople exhibit deeper expertise in their 

specialization and are extremely well-equipped 

to answer inquiries from clients. Also, as VEGA’s 

products deal with engineering, their salespeople 

are also trained and educated so that they are 

ready to correctly cater to the clients’ needs. 

As such, VEGA’s clients have placed their trust 

not only in the organization and its products, 

but also in its personnel that they come into  

contact with. 
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K SL สนใจย่ืนเสนอขอสัญญาซ้ือขายโรงไฟฟ้า
ชีวมวล 300–400 เมกะวัตต์ รอ กกพ. 
ประกาศความชัดเจนรับซ้ือไฟ ม่ันใจความ

พร้อมทุกด้าน สามารถรองรับกําลังการผลิตไฟฟ้าได้
ถึง 200 เมกะวัตต์ หวังมีเอ่ียว 80-100 เมกะวัตต์ 
พร้อมต้ังเป้าหีบอ้อยฤดูกาลปี 2559/60 แตะ 1.1 แสน
ตันอ้อยต่อวัน คาดรายได้ทั้งปีโตใกล้เคียงปี 2558

นายชลชั ชนิธรรมมติร์ กรรมการบรหิาร บริษัท 
นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) หรือ KSL เปิด
เผยว่า บรษิทัมคีวามสนใจทีจ่ะยืน่เข้าประมลูสัญญา
ซือ้ขายไฟฟ้าในโครงการผลติไฟฟ้าชวีมวลด้วยระบบ 
Fit Bidding ที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) จะประกาศรับซื้อทั่วประเทศประมาณ  
300-400 เมกะวัตต์ภายในปีนี้

โดย KSL มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยี
และวัตถุดิบสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงซ่ึงโรงงานไฟฟ้า 
ชีวมวลในปัจจบัุนนัน้ผลติไฟฟ้าอยูแ่ล้ว 50 เมกะวตัต์ 
และสามารถรองรับกําลังการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 200 
เมกะวตัต์ ทัง้นีห้ากได้งานประมลูดงักล่าวในสดัส่วน  
80-100 เมกะวัตต์ ก็สามารถผลติไฟฟ้าได้ทนัที

นายชลัช กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทยังมีความ
สนใจทีจ่ะลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ประเภทอื่นๆ เช่น โซล่าร์เซลล์ ที่ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การรอความชัดเจนของการประกาศรับซื้อไฟฟ้าใน
โครงการโซลาร์ราชการ ระยะที่ 2 เนื่องจากต้นทุน
ในการผลิตถูกลง และบริษัทมีความพร้อมสามารถ
ติดตั้งแล้วดําเนินการผลิตไฟฟ้าได้ทันที โดยไม่ต้อง
เสียเวลาในการจัดหาเชื้อเพลิง 

ส่วนแนวโน้มผลการดําเนินงานของบริษัทใน
ปี 2559 นี้ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ใกล้เคียงกับปี 
2558 ที่ผ่านมา ที่มีรายได้รวม 19,526 ล้านบาท 
จากยอดการขายน้ําตาลทีย่งัทรงตวัอยูใ่นระดบัเดยีว
กบัปี 2558  เนือ่งจากผลกระทบจากภยัแล้งทีท่าํให้
ปริมาณอ้อยท่ีปลูกลดลง ส่งผลต่อปริมาณหีบอ้อย
ลดลงด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้จากการ
ขายน้ําตาลเป็นหลัก 65 % รายได้จากการขาย 
เอทานอล 20% และรายได้จากการขายไฟฟ้า 15% 
   “อย่างไรก็ตามในฤดูกาลหีบอ้อยปี 2559/60 
บริษทัตัง้เป้าเพิม่กาํลงัการผลติเป็น 110,000 ตนัอ้อย
ต่อวัน จากกําลังการผลิตในฤดูกาลปี 2558/59 ที่ 
100,000 ตันอ้อยต่อวัน โดยเชื่อว่าราคารับซื้ออ้อย
ที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 1,000 บาทต่อตันนั้น จะเป็น

แรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่-นา ได้เปลี่ยนจากการ
เพาะปลูกข้าวมาเป็นการปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น ซึ่งทาง
บริษัทมีนโยบายท่ีจะลงทุนปรับปรุงสภาพพ้ืนดิน
เพาะปลูกให้กับเกษตรกรท่ีต้องการเพาะปลูกอ้อย
ด้วย” นายชลัชกล่าว

“KSL” รุกพลังงานชีวมวล
ขอเอี่ยว 80 -100 เมกะวัตต์

KSL Eyes 80-100 MW in 
Biomass Power Plant Bidding

KSL has expressed interest in proposing a 

bid for the purchase contract of a 300-400 

MW biomass power plant and is waiting for 

further clarification from the Energy Regulatory  

Commission. Citing its readiness in every aspect, 

with the biomass power plant capable of 200MW 

production, the company hopes to win 80-100 MW 

from the bidding and aims to crush 0.11 million tons 

of cane in the 2016/17 season, with a projected 

annual revenue similar to 2015.

Mr. Chalush Chinthammit, Director of Khon 

Kaen Sugar Industry PCL (KSL), revealed the 

company is interested in participating in the  

Fit Bidding of a power purchase agreement in 

the biomass power plant project that the Energy 

Regulatory Commission (ERC) has announced 

will involve a purchase of 300-400 MW of power 

from across the country this year.

KSL is readily-equipped in terms of both the 

technology and raw materials to be used as fuel. 

In addition, the biomass plant is already seeing 

a 50 MW production but can accommodate a 

production of as much as 200 MW. Therefore, if 

the company wins a portion of 80-100 MW in the 

bidding, the company can start the production 

immediately.

Chalush added that the company has also 

considered investing in other renewable energy 

>> Mr. Chalush Chinthammit,  
Director of Khon Kaen  
Sugar Industry PCL (KSL)
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>> KSL Plant

generating facilities such as solar cells, but is 

still awaiting further clarification on the power  

purchase in the second phase of the government’s 

solar energy purchase. Such interest stems from 

the lower production costs and the company’s 

readiness to begin installation and production 

instantly without having to waste time on fuel 

procurement.

As for the company’s 2016 performance 

projection, the revenue will likely be similar to 

that of 2015, or 19.526 billion baht, as the sugar 

sales remain on the same level the previous year 

as a result of the drought-induced decrease in 

cane production and in turn a dip in the tonnage 

of crushed cane. Currently, sugar sales make up 

the major share of the company’s revenue at 65%, 

while the sales of ethanol and electricity account 

for 20% and 15%, respectively.

“However, in the 2016/17 cane crushing  

season, the company aims to boost the production 

capacity to 110,000 tons/day from 100,000 tons/

day from the 2015/16 season and believes that the 

purchase price of 1,000 baht/ton will motivate 

more farmers to switch from rice to sugarcane. 

The company also has the policy to invest in soil 

adjustment for farmers who wish to grow cane,” 

Chalush said.
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ก๊าซเรอืนกระจกสาเหตทุีทํ่าให้สภาวะอากาศของโลก 
เปลี่ยนแปลง

ท้ังนี้ รายงานฉบับใหม่เป็นการศึกษาจาก 
ผู้เช่ียวชาญจากหลายสถาบันท่ีต้ังอยู่ในแอฟริกา 
ยโุรป และอเมรกิา รวมถงึผูเ้ชีย่วชาญจากห้องปฏบิตัิ
การโอ๊ครดิจ์ของกระทรวงพลงังานแห่งสหรฐัอเมรกิา 
(ORNL) จากสถาบนันานาชาตด้ิานค้นคว้าวจิยัอาหาร 
(IFPRI) จากธนาคารโลก และจากวทิยาลยัอมิพเีรยีล  
ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

รายงานระบวุ่า การศกึษาวจิยัทีผ่่านๆมาในเรือ่ง
การปลูกพืชเพือ่นาํมาแปรรปูเป็นพลงังานในรปูแบบ
ของไบโอเอนเนอร์จ ีจะทําให้เกดิการขาดแคลนอาหาร
ได้นัน้ ข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้องนี ้ทาํให้ต้องมกีารศึกษาวิจยั
คร้ังใหม่ ซึง่ได้มกีารตพีมิพ์รายงานของการศกึษาวจัิย
ครั้งใหม่นี้ในหัวข้อ “ไบโอเอนเนอร์จีกับความมั่นคง
ทางอาหาร” ลงในวารสาร Global Change Biology 
– Bioenergy ซึ่งผู้เขียนรายงานยืนยันว่า การที่ 

ไบโอเอนเนอร์จี
ไม่กระทบต่อการผลิตอาหาร

Bioenergy Can Support 
Food Production Security and 

Sustainable Development

นักวิทยาศาสตร์กําลังเจอเรื่องท้าทายเกี่ยวกบัความรู้ผดิๆท่ีวา่ การปลกูพืชเพ่ือนําไป
ทําเป็นพลังงานชีวมวล หรือที่เรียกอีก

อยา่งวา่ พลงังานชวีภาพ หรอืไบโอเอนเนอรจ์ ีจะลด
และตัดความสามารถในการผลิตอาหารลง ความรู้
ผิดๆนี้กําลังบิดเบือนข้อมูลที่ถูกต้อง

ไบโอเอนเนอร์จี คอื พลังงานท่ีได้จากชีวมวลชนดิ
ต่างๆเช่น ผลผลิตสินค้าเกษตร กากเหลือทางการ
เกษตร หรือมูลสัตว์ แล้วแปรรูปชีวมวลเหล่านี้ไป
เป็นพลังงานรูปแบบต่างๆ พลังงานชีวมวลนี่เองที่มี
บทบาทสาํคญัในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ในรายงานฉบับใหม่ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์
พยายามพิสูจน์ข้อมูลที่ผิดๆนี้ จนสามารถนําข้อมูล
ที่ถูกต้องไปเป็นกระบวนการทําให้สหรัฐอเมริกา
และบราซิลบรรลุผลสําเร็จในการพัฒนาแผนการ
มีพลังงานใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงการลดการปล่อย

>> So-called flex-crops such as sugarcane can be simultaneously fuel and food

ไบโอเอนเนอร์จีจะทําให้เกดิการขาดแคลนอาหารนัน้ 
เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

รายงานระบวุ่า สาเหตขุองการขาดแคลนอาหาร
ไม่ได้มาจากกระบวนการของไบโอเอนเนอร์จี ซึง่ความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้องต่อไบโอเอนเนอร์จีนี้เกิดจากการ
รายงานข่าวที่ผิดพลาดของสื่อ

รายงานยังได้ระบุเนื้อหาถึงข้อควรปฏิบัติ เพื่อ
เป็นการแนะนําไปยังรัฐบาลและผู้กําหนดนโยบาย 
(สส. สว.) อาทิ ดร.เจเรมี วูดส์ จากสํานักงาน
วางแผนนโยบายสิ่งแวดล้อม ประเทศอังกฤษ ระบุ
ว่า นโยบายด้านการใช้พลงังานชวีภาพทีถ่กูออกแบบ
มาเป็นอย่างดี จนนําไปสูก่ารพฒันาเป็นโครงสร้างพ้ืน
ฐานทีสํ่าคญั จะช่วยบรรเทาและลดความรนุแรงของ
ภัยธรรมชาติในอนาคตท่ีอาจเกิดขึ้น เพราะการนํา
ชีวมวลมาผลิตพลังงานด้วยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ  
จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พลังงานจาก 
ไบโอเอนเนอร์จีจึงควรได้รับการสนับสนุน

>> KSL Plant
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Scientists have challenged the popular  

belief that growing crops for bioenergy 

will cut food production, a concern they 

say is stalling new schemes.

In a new report, the researchers also identify 

five ways that countries as diverse as the United 

States and Brazil can achieve their targets to increase 

energy security, foster rural economic development 

and reduce greenhouse gas emissions.

Experts contributed from ten institutions 

across Africa, Europe and America, including the 

US Department of Energy’s Oak Ridge National 

Laboratory (ORNL), the International Food Policy 

Research Institute (IFPRI), the World Bank and 

Imperial College London in the UK.

Previous studies into growing crops for use 

as fuels have tended to blame bioenergy crops 

for food shortages. In the new report, ‘Reconciling 

Food Security and Bioenergy: Priorities for Action’, 

published in the journal Global 

Change Biology – Bioenergy, 

the authors have revealed 

underlying assumptions in previous 

studies that lead to inaccurate  

conclusions.

These include oversimplifying 

the causes of local food shortages 

and obscuring the opportunities 

for bioenergy to contribute to 

solutions. The report also found 

that these misconceptions were 

commonly reproduced in media 

coverage. 

The report also highlights some practical 

recommendations for governments and policymakers. 

Dr Jeremy Woods, a coauthor from Imperial’s 

Centre for Environmental Policy, noted that properly 

designed biofuel schemes invest in infrastructure 

and know-how that help protect against sudden 

changes in environment or markets. "Integrated 

systems with diversified market options mitigate 

inevitable shocks caused by weather or unforeseen 

crises," he said.

The authors also highlight the need for more 

plantations of 'flex-crops' that are simultaneously 

fuel and food or can be switched between these 

markets as conditions or economics demand. 

Crops such as sugarcane, for example, can be 

eaten or converted into ethanol fuel for automobile 

engines.

"A significant share of a country's energy can 

be provided by biomass while also enhancing food 

production," according to Dr Glaucia Souza of the 

University of Sao Paulo.  "Brazil's sugarcane ethanol 

program has demonstrated through a 40-year 

process of continuous monitoring, learning and 

adaptation that it is possible to couple increased 

incentives for land restoration and ecosystem 

services with enhanced food security and poverty 

reduction."

They also recommend that policymakers 

design new flex-crop schemes to be resilient to 

economic and environmental changes, including 

climate change, by cultivating diverse species of 

crops, varying how land is managed by farmers, 

and selling products across a range of markets.

The authors recommend that policymakers 

work with communities to ensure that local people 

benefit from the new schemes, and conduct ongoing 

programmes of education, analysis and capacity 

building in the face of climate change.

"Access to clean and reliable energy is integral 

to the United Nations' sustainable development 

goals, along with the alleviation of poverty and 

eradication of hunger," said Dr Siwa Msangi of 

the International Food Policy Research Institute. 

"Social, cultural and economic differences require 

that solutions to food and energy security be 

locally defined."
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นอกจากนี้ รายงานยังได้ระบุถึงความจําเป็น
ในการปลกู Flex-Crops หรอืพชืหลากประโยชน์ ที่
สามารถเป็นได้ทัง้พลงังานและอาหาร และสามารถ
สลับสับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของเศรษฐกิจ 
อย่างเช่น อ้อย ที่สามารถเป็นได้ทั้งอาหารและถูก
เปลี่ยนให้เป็นเชื้อเพลิงเอทานอล พลังงานสําหรับ
ยานพาหนะได้

ดร. กลเูซยี โซซา จากมหาวทิยาลยัเซาเปาโล 
ประเทศบราซลิระบวุ่า พชืทีส่ามารถนํามาแปลงเป็น
พลังงานมีอยู่หลากหลายชนิดและมีอยู่ทั่วประเทศ 
และพืชเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนให้ปลูกเพื่อ
เป็นทั้งพลังงานและอาหาร อย่างเช่น โครงการ
ปลูกอ้อยเพื่อนํามาทําเอทานอลในบราซิลที่ดําเนิน
มา 40 ปีแล้ว โครงการนี้ผ่านการตรวจสอบ เฝ้าดู  
เรยีนรู ้และพฒันามาโดยตลอด จนประจกัษ์ว่า การ
ปลกูพชืหลากประโยชน์จะช่วยพฒันาผนืดนิ พฒันา
ระบบนเิวศน์ เพิม่ความมัน่คงอย่างยัง่ยนืต่อปรมิาณ
อาหาร และลดความยากจนลงได้อีกด้วย

คําแนะนําต่อผู้กําหนดนโยบาย(สส. สว.) ที่
ระบุในรายงานยังรวมไปถึง ความจําเป็นที่จะต้อง
มีแผนการคัดสรรชนิดของพืชหลากประโยชน์ที่
เหมาะกับเศรษฐกิจและปัญหาทางส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศนั้นๆ และพืชหลากประโยชน์ควรมีหลาย
ชนดิ จดัสรรให้เกษตรกรได้ปลกู รวมถึงการแนะนํา
เกษตรกรถึงการได้รับประโยชน์จากการปลูกพืช
หลากชนิดนั้น นอกจากนี้ผู้กําหนดนโยบายจะต้อง
มั่นใจว่า เกษตรกรได้รับประโยชน์จริง รวมไปถึง
เกษตรกรเหล่านัน้รูถ้งึประโยชน์สูงสุดของการปลกู
พชืหลากประโยชน์ด้วยว่า เป็นการช่วยลดภาวะโลก
ร้อน อันเป็นเป้าหมายสูงสุด 

ดร. สวิา เอ็มซานจ ีแห่งสถาบนันานาชาตด้ิาน
ค้นคว้าวิจัยอาหาร (IFPRI) ระบุว่า การพัฒนา
พลังงานสะอาดที่สามารถนํามาใช้เป็นเช้ือเพลิงได้
จริง อยู่ในแผนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
สหประชาชาติ เพื่อลดความยากจนและขจัดความ
หิวโหย ซึ่งเป้าหมายนี้จะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อประเทศ
ต่างๆท่ีมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม จะมีแผนรองรับสําหรับ
การมีอาหารไว้บริโภคและมีพลังงานไว้ใช้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งวิธีไบโอเอนเนอร์จีคือคําตอบที่ 
ชัดเจนที่สุด





Reliable Operation of Electrostatic Precipitator (ESP):  
Solution for Smooth Production of Sugar Plant

ประสิทธภิาพของเครือ่งดกัจับฝุน่ไฟฟ้าสถติย์ (ESP) :  
ทางออกของโรงงานน�า้ตาลเพือ่การผลติทีร่าบรืน่

เครือ่งดกัจบัฝุ่นไฟฟา้สถติย ์หรอื ESP ไดเ้ริม่มกีารใชง้านและเปน็ทีย่อมรบักนัอยา่ง
แพร่หลายในการใช้แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยในปี พ.ศ. 2539 ระหว่างที่ทั่ว
โลกกําลังประสบกับปัญหา มลพิษทางอากาศจากการขยายตัวทางอุตสาหกรรม 

บริษัทไท แอนด์ ชยุน ได้ตระหนักถึงความสําคัญท่ีโรงงานต่างๆ โดยเฉพาะในแถบ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรนํา ESP มาใช้ภายในโรงงานซ่ึงบริษัทฯ มุ่งเน้น
การพัฒนาความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ESP ทั้งในด้านเป็นผู้จัดหาอะไหล่ ชิ้นส่วน และ
ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบํารุงเครื่อง

ในบทความนี้ บริษัทฯจะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาถังเก็บ 
ขี้เถ้า (Hopper) อุดตันจากการใช้งาน ESP ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่เราพบเจอได้บ่อย  
ในโรงงานนํ้าตาล โดยโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ปัญหาการสะสมตวัของขีเ้ถ้าในถงัเกบ็ขีเ้ถ้า ไม่เพียงแต่ก่อให้เกดิปัญหาขีเ้ถ้าอดุตนัภายใน

ถัง แต่ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์เครื่องกลต่างๆ 
ภายใน ESP ตามมาอีกด้วย โดยขี้เถ้าที่อุดตันในถังปริมาณ
มากจะส่งผลให้อณุหภมูบิรเิวณภายในถงัเกบ็ขีเ้ถ้าเพิม่สงูขึน้
กว่าระดบัปกติ และก่อให้เกดิผลเสียต่ออปุกรณ์เครือ่งกลต่างๆ 
โดยอาจทาํให้โก่งงอและผดิรปู ในกรณทีีร้่ายแรงกว่านัน้ หาก
ขีเ้ถ้าสะสมตัวอยูภ่ายในถงัเกบ็ขีเ้ถ้ามปีรมิาณมากจนล้นขึน้มา
สมัผสัแผ่นดกัจบัฝุน่และลวดปล่อยประจดุ้านบน อาจทําให้การ
ทํางานของ ESP ลัดวงจร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ
การทาํงานของเครือ่งและก่อให้เกดิปัญหาควนัดาํและมลพษิ 
ทางอากาศ

วศิวกรผูเ้ชีย่วชาญของไท แอนด์ ชยนุ ได้ตรวจสอบการ
ทาํงานของ ESP และพบว่าสาเหตขุองปัญหาดงักล่าวมาจาก
อปุกรณ์ให้ความร้อนถงัเกบ็ขีเ้ถ้า (Hopper Heater) โดยแรง
ดนัไฟฟ้าของอปุกรณ์ดงักล่าวมค่ีาแตกต่างกนั ทําให้เกดิการ
ไหลเวียนของกระแสไฟฟ้ามากเกนิไปและเกดิการลดัวงจรข้ึน 
สังเกตได้จากอุปกรณ์ให้ความร้อนถังเก็บขี้เถ้าบางตัวอยู่ใน
สภาพไหม้เกรียมและผุกร่อน   

หลงัจากการตรวจสภาพและวเิคราะห์ถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
เราจงึแนะนําให้เปลีย่นมาใช้อปุกรณ์ให้ความร้อนถงัเกบ็ขีเ้ถ้า
แบบใหม่ ที่ทําจากวัสดุที่แข็งแรงและทนทานข้ึน เพื่อช่วย
ให้การให้ความร้อนบริเวณถังเก็บข้ีเถ้ามีความสมํา่เสมอและ
ทัว่ถงึ และเพือ่ป้องกนัการเกดิการควบแน่นของความช้ืนรวม
ถงึการสะสมตวัของขีเ้ถ้าภายในผนงัของถงัเกบ็ขีเ้ถ้า ช่วยแก้
ปัญหาถงัเกบ็ขีเ้ถ้าอดุตนัและป้องกนัการสมัผสัแผ่นดกัจับฝุน่
และลวดปล่อยประจุ

โดยเพื่อให้ ESP ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในเคร่ืองต้องอยู่ในสภาพดีและทํางาน
สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆ ภายในเครื่อง เช่น 
อุปกรณ์ให้ความร้อน หรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น แผ่น
ดักจับฝุ่น ต่างมีความสําคัญ ท่ีจะส่งผลให้เคร่ืองสามารถ
ดักจับฝุ่นและควบคุมมลพิษอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้   
ไท แอนด์ ชยนุ ใส่ใจและให้ความสาํคญัในทกุๆ อปุกรณ์ของ 
ESP เพ่ือให้มัน่ใจว่าเคร่ืองดงักล่าวจะช่วยให้กระบวนการผลติ
ภายในโรงงานนํ้าตาลเป็นไปอย่างราบรื่น

>> Biomass ESP
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to the discharge electrode (DE) and 

collecting plate (CP), it can cause 

corrosion or even short-circuits 

of the system. Therefore, it will  

affect dust collecting efficiency and  

emission control of ESP. 

With regard to this, we did 

ESP inspection and found the 

problem with hopper heater, wherein 

the voltage of each heater in the  

hopper is not the same, leading to the electricity  

overflow and a short circuit problem. Some hopper heaters  

were also found burnt and heavily corroded. Therefore,  

replacing hopper heater with the improved design and material 

was recommended for better provision of sufficient heat and 

prevention of moisture condensation and dust build up, thus 

solving problem of hopper dust clogging and excessive level 

of dust reaching to other mechanical parts inside ESP.

In general, all the parts inside ESP need to be integrally 

synchronized in order to deliver reliable ESP operation. Even 

small parts inside ESP are also critical to overall collecting 

efficiency and emission control of ESP. Accordingly, Tai & 

Chyun always emphasizes on every single parts inside ESP 

to ensure that all of them can deliver optimal performance, 

leading to reliable ESP operation and smooth production line 

of the sugar plant.

>> Hopper Clogging Problem

>> Hopper Heater

>> hopper

The Electrostatic Precipitator (ESP) has long been 

accepted as dust particulate control equipment 

and as a solution for cleaner air. Back to 1996s, 

while the world was encountering with air pollution from 

rapid industrial development, Tai & Chyun had foreseen 

the huge needs of ESP among the plants and factories; 

especially in the South East Asia region, where there are 

many plants and factories located.  We focus our expertise  

in providing ESP parts for renewing, replacement or as 

spare parts, together with services for ESP inspection and  

maintenance to keep your air pollution control system  

operating at peak efficiency. 

In this context, we share the case study that took place 

at sugar plant in the North East of Thailand to give you an 

idea about ESP hopper problem, as it is considered to be one 

of the ESP frequently found problems. 

This ESP suffered from hopper blockage, in which this 

condition  aggravated other mechanical parts inside ESP 

to be damaged. Hopper with full of dust generally contains 

very high temperature that can bend mechanical parts inside  

ESP. Also, when the dust build-up from 

the hopper reach  

>> Installed Hopper Heater

 Tai & Chyun Engineering Service (Thailand) Co., Ltd.
             Tel: (66) 2 576 1061   
             www.taichyun.com.tw
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ประเทศไทยและประเทศเพือ่นบา้นเปน็เสมอืน
โรงงานของโลก ปจัจบัุนน้ีการผลิตของโลก
ได้เคล่ือนยา้ยมาสู่ฝัง่ตะวันออกซึง่กคื็อทวปี

เอเชยีแตท่ัง้นัน้การควบคมุคุณภาพของการผลติยงั
คงถูกควบคมุจากเจา้ของผลติภณัฑ ์ไมว่า่จะเปน็การ
ผลิตสินค้าใดๆผลิตภัณฑ์จะต้องถูกบรรจุเข้าไปใน
บรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกัน ในแง่ของประสิทธิผล
จากการผลิตโรงงานส่วนมากยังอิงอยู่กับการใช้
แรงงานคนซึ่งหากมองไปที่การบรรจุผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมใีหผู้ผ้ลติได้เลอืกใชเ้พือ่ปรบัปรงุ
กระบวนการบรรจซุึง่นําไปสูก่ารลดการสญูเสยีทีเ่กดิ
จากความผดิพลาดของคนและการสญูเสยีทีเ่กิดจาก
ความไม่แม่นยําของเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้อยู่

STATEC BINDER เชีย่วชาญในเร่ืองการบรรจุ
ลงถงุซึง่สามารถให้คําแนะนาํแบบมอือาชพีกับผูผ้ลิต
ซึง่ในส่วนนีเ้ราเรยีกอีกแบบหนึง่ว่า “การจดัการถงุ” 
จากคณุสมบตัขิองผลิตภัณฑ์ทีจ่ะถกูบรรจลุงถงุแต่ละ

ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการบรรจุและความไม่คงที่
ของปริมาณ

ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลถึงผลกําไรทางอ้อมซึ่ง
ผู้ผลิตควรเอาใจใส่ในเร่ืองดังกล่าวและเปิดรับ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเข้ามาใช้งาน ซึง่จะส่งผลสําเร็จ
ในระยะยาว

STATEC BINDER มีเคร่ืองบรรจุลงถุง
หลากหลายซ่ึงสามารถเข้าไปดูได้ในเว็ปไซต์  
WWW.STATEC-BINDER.COM ตัวอย่างการใช้
เครือ่งบรรจใุนหลายๆอตุสาหกรรมทัว่โลกสามารถ

ให้ความมั่นใจกับผู้ผลิตสําหรับการเลือกใช้
เทคโนโลยไีด้ถกูต้อง ในภูมิภาคเอชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้สํานักงานของ STATEC 
BINDER ในประเทศไทยสามารถ

ให้การช่วยเหลอืเพือ่ให้ลกูค้าได้ใช้
เทคโนโลยกีารบรรจท่ีุถกูต้องและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Productivity Improvement 
with The State-of-The-Art Packing Technology

ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างและมีความยากของตัว
ผลติภัณฑ์เองดงันัน้เครือ่งบรรจทุีจ่ะนํามาใช้จะต้อง
ถกูออกแบบให้ใช้งานได้กับผลติภัณฑ์ในแต่ละแบบ
ไม่ว่าจะเป็นข้าว นํ้าตาล แป้ง เคมีภัณฑ์ อาหาร
สตัว์ เป็นต้นนอกเหนอืจากเครือ่งบรรจุดงักล่าวแล้ว 
STATEC BINDER สามารถให้ความรู้ในเร่ืองของ
การออกแบบถุงให้เหมาะกบัผลติภัณฑ์ทีจ่ะถกูบรรจุ
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัผู้ผลติ ทัง้เครือ่งบรรจแุละถงุ
ต้องทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการบรรจุ เช่น นํ้าหนักที่เที่ยงตรง การสูญเสีย 

เทคโนโลยีการบรรจุ
ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิผล

STATEC BINDER GmbH, Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria SB (Thailand) Co.,Ltd., 101 Rama-9 Road Soi 60, Suanluang, Bangkok 10250
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STATEC BINDER knows how to pack – a competent 

partner for reliable solutions in the field of packaging.  

STATEC BINDER is a specialist in packing the 

product into bags. We might call this area as a bag 

handling field. From the characteristic of product 

which has difference in bulk density and difficulty 

in handling, the packing machines are designed to 

suit with the related product such as rice, sugar, 

flour, chemicals, pet food, etc. Besides of the 

packing machine, STATEC BINDER know-how in 

bag design/bag preparation can be beneficial to 

customers. Both packing machine and bag must 

work mutually together to have the best practice 

in filling such as the accurate weight, the loss of 

product during packing process, or the stable/

reliable productivity. 

 These factors are the indirect profit where 

customer should look into it and welcome the 

state-of-the-art packing technology to be a part 

of his success.

STATEC BINDER has a wide range of packing 

machines which everybody can visit the website 

(www.statec-binder.com). Several global references  

in different industries can ensure the new  

customer for following the right track. In SE Asia, 

the service office of STATEC BINDER in Thailand 

will support all customers to achieve the best 

practice in bag filling.   

Thailand and its neighboring countries are being the factory of 

the world. The global production has been shifted to the east 

where the quality of goods are monitored and controlled from 

the brand owners. No matter what they are producing, those goods 

must be packed into the right packaging. From the productivity aspect, 

many factories still rely on the manual processing with labor. Focusingly  

on the packing area, there are modern technologies that help  

improve the packing process where the loss from human error and poor  

accuracy are minimized.
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ผศ.ดร.นิภา มิลินทวิสมัย นักวิจัยจากภาค
วชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น เปิดเผยว่า “การผลิตเอทานอล

จากวตัถดิุบประเภทแปง้และนํา้ตาล เชน่ มนัสาํปะหลงั 
กากนํา้ตาล เปน็ทีนิ่ยมใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลติเอทานอลภายในประเทศไทย โดยกระบวนการ
ผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบทั้งสองชนิด ต้องใช้ยีสต์
ในกระบวนการหมักทางชีวภาพ และยีสต์สายพันธุ์
ที่นํามาวิจัยอยู่ในสปีชีส์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า 
Saccharomyces cerevisiae หรือแซคคาโรไมซิส  
ซิริวิซิอี เป็นยีสต์ชนิดเดียวกันกับที่ใช้ทําอาหาร 
ขนมปัง เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ แต่สําหรับการผลิต
เอทานอลเพือ่ใชเ้ปน็พลงังานเชือ้เพลงิทดแทนนํา้มนั
เบนซิน จําเป็นจะต้องใช้ยีสต์ที่มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพด้านการผลิตเอทานอลที่สูงกว่า”

ยีสต์สายพันธุ์ใหม่นี้ถูกค้นพบจากงานวิจัยการ
แยกเชื้อยีสต์ท่ีผลิตเอนไซม์อินเวอร์เทสสูง ซ่ึงมี
วตัถุประสงค์เริม่ต้นเพือ่ใช้ในการเพิม่มลูค่าของน้ําตาล
ทราย โดยการใช้เอนไซม์อนิเวอร์เทสเปลีย่นจากนํา้ตาล
ทรายเป็นนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว ได้แก่ กลูโคส และ
ฟรุคโทส ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า แต่ผลการวิจัยยังพบต่อ
อกีว่ายสีต์ทีผ่ลติเอนไซม์อนิเวอร์เทสสงูสายพนัธุใ์หม่
นี้ สามารถผลิตเอทานอลได้สูงด้วย ดังนั้นจึงทําการ
วจิยัต่อเรือ่งการผลติเอทานอลของยีสต์สายพนัธุใ์หม่น้ี
โดยเฉพาะ ผลปรากฏว่ายสีต์สายพนัธุใ์หม่นีส้ามารถ
ผลติเอทานอลได้สงูทีส่ดุ เมือ่ทดลองเปรยีบเทียบใน
กลุม่ยสีต์ทีผ่ลติเอทานอลได้ในระดับสงูด้วยกนั  

ทัง้นี ้ยสีต์สายพนัธุท์ีเ่พิง่ถกูค้นพบ ได้รบัการขึน้
ทะเบยีนเชือ้จลุชพีโดยมหาวทิยาลยัขอนแก่น ภายใต้ 
ชื่อว่า Saccharomyces cerevisiae KKU 6M4.1 
หรือเรียกว่า ยีสต์สายพันธุ์ มข. ซึ่งมีคุณสมบัติใน
การผลติเอทานอลได้สงู เจรญิได้อย่างรวดเรว็ เจรญิ
ดใีนอาหารทีใ่ช้เล้ียงยสีต์ทีมี่สภาพความเป็นกรดด่าง
ในช่วงกว้าง (ค่า pH 5-8) และยังสามารถทนต่อ 
ไบโอไซด์ซึง่เป็นสารทีใ่ช้ยับยัง้จุลนิทรย์ีในกระบวนการ
ผลติน้ําตาลและปนมากบักากน้ําตาลหรอืโมลาสทีใ่ช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล

ผศ.ดร.นภิาเผยว่า “เนือ่งจากโรงงานอตุสาหกรรม
ผลิตเอทานอลโดยทั่วไปในประเทศไทยจะนําเข้า
เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลพร้อมยีสต์จากต่าง
ประเทศ จึงยังไม่มีการผลิตยีสต์เชิงอุตสาหกรรม

ใช้เองภายในประเทศ เพื่อขยายผลงานวิจัยสู่ระดับ
อตุสาหกรรมการผลิตเอทานอล คณะนักวจัิยฯ จึงได้
นาํเสนอประสทิธิภาพของยสีต์สายพนัธ์ุ KKU 6M4.1 
ยีสต์สายพันธุ์ มข. แก่บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ 
จาํกดั ซ่ึงให้ความสนใจและไว้วางใจให้ดาํเนินการวิจัย
และทดสอบยสีต์สายพนัธุน์ีใ้นระดบัอตุสาหกรรมใน
โรงงานของบริษัทฯ ได้ ภายใต้ข้อตกลงการใช้ตัวอย่าง
วัตถุจากงานวิจัย หรือ MTA (Material Transfer 
Agreement) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 

ซึ่งผลการศึกษาในระดับโรงงานอุตสาหกรรม 
พบว่ายีสต์สายพันธุ ์นี้มีประสิทธิภาพการผลิต 
เอทานอลสงูกว่ายสีต์ทีโ่รงงานใช้อยูเ่ดมิ โดยคํานวณ

ม.ขอนแก่น ค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ 
แบ่งตัวเร็ว ผลิตเอทานอลสูง
KKU Discovers Fast-Multiplying Yeast 
for Higher Ethanol Production

ตัง้แต่กระบวนการใช้กากนํา้ตาลเป็นวตัถุดิบ การผลติ
เชื้อยีสต์ และกระบวนการหมักจนถึงกระบวนการ
กลั่นเอทานอล ได้ประสิทธิภาพผลผลิตหรือ % 
yield efficiency สูงกว่าประมาณ 6.4 เปอร์เซ็นต์ 
จากกําลังการผลิตของโรงงาน 150,000 ลิตรต่อวัน 
นอกจากประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจะสูงกว่า
แล้ว ยีสต์สายพันธุ์ มข.ยังไม่จําเป็นต้องใช้กรดซัล
ฟูริคในการปรับค่าความเป็นกรดด่างในอาหารที่ใช้
เล้ียงเชื้อและกระบวนการหมักเลย เนื่องจากยีสต์
สายพันธุ์ มข. มีความสามารถเจริญได้ดีในอาหารที่
มีช่วงความเป็นกรดด่างกว้างมากกว่ายีสต์ที่โรงงาน
ใช้อยู่เดิม ซึ่งต้องการสภาวะความเป็นกรดด่างใน
ระดับค่อนข้างคงที่ที่เหมาะสม ทําให้ต้องเติมกรด
ซลัฟรูคิเพือ่ปรับระดบัความเป็นกรดด่างปริมาณกว่า 
120 กิโลกรัมต่อวัน 

ดงันัน้การใช้ยีสต์สายพนัธุ ์มข.ในกระบวนการ
ผลติเอทานอลจงึเป็นการลดการใช้สารเคมีทําให้เป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อมอกีด้วย การดําเนนิการศกึษาวจิยั
ในโรงงานยังคงดําเนนิต่อไป เพือ่ทดสอบประสทิธภิาพ
ของยตีส์สายพนัธุ ์มข.ภายใต้สภาพอากาศทีม่อีณุหภมูิ
สงูในช่วงฤดรู้อน เนือ่งจากอาจส่งผลต่อระบบควบคมุ

>>ผศ.ดร.นิภา มิลินทวิสมัย นักวิจัยจากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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Asst. Prof. Dr. Nipa Milintawisamai., a  

researcher at the Department of 

Biochemistry, the Faculty of Science, 

Khon Kaen University, revealed, “The production 

of ethanol from such starch- and sugar-based 

raw materials as cassava and molasses commonly 

employed in ethanol plants in Thailand relies on 

yeast in the biofermentation process. The yeast in 

the study, Saccharomyces cerevisiae, is the species 

used in producing foods, bread, beverages, and 

alcohol. However, the production of ethanol as 

an alternative to gasoline requires a yeast strain 

that exhibits higher potential and efficiency in 

อณุหภมูใิห้มคีวามเหมาะสม ทําให้ประสทิธภิาพการ
ผลิตเอทานอลลดลงได้ แต่จากรายงานผลการผลิต
เอทานอลของโรงงานปรากฏว่าระดับการผลิตคงที่ 
จึงเช่ือมั่นว่ายีตส์ที่ถูกค้นพบสามารถทนต่อสภาพ
แวดล้อมในประเทศไทยได้”

 จากผลความสําเร็จของงานวิจัยนี้ ทําให้
ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอต่อการผลิตยีสต์ใน 
เชิงอุตสาหกรรมใช้เองภายในประเทศได้ สําหรับ
โรงงานที่ผลิตเอทานอลในประเทศไทย ไม่จําเป็น
ต้องนําเข้ายีสต์จากต่างประเทศ เพราะสามารถใช้
ยีสต์สายพันธุ์ มข. ซึ่งเป็นยีสต์ของคนไทย โดยมี
คุณภาพไม่ด้อยกว่ายีสต์จากต่างประเทศ ผ่านการ
การันตีจากโรงงานผลิตเอทานอลซึ่งมีประสิทธิภาพ
ผลผลิตเอทานอลที่สูงกว่า และยังไม่ต้องใช้สารเคมี
ในกระบวนการผลิต ลดมลพิษ ยีสต์สามารถเจริญ
เติบโตและเพิ่มจํานวนเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว ต้าน
แบคทเีรยีได้ดีมคีวามทนทาน ทําให้ระบบการผลิตเอ
ทานอลคงทีไ่ม่เกดิปัญหาแทรกซ้อน โดยกระบวนการ
เพิม่จาํนวนเซลล์ใช้ระยะเวลาสัน้ ทําให้การใช้พลงังาน
ลดลง พัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่ช่วยลดภาวะ
โลกร้อน จึงขอเชิญชวนโรงงานที่ผลิตเอทานอลใน
ประเทศไทยได้หันมาใช้ยีสต์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ
ของคนไทย

ethanol production.”

The new yeast species was discovered in a 

research study isolating high-invertase-producing 

yeasts, which originally aimed at adding value to 

sugar by using the enzyme invertase to convert 

refined sugar into monosaccharides of higher 

value such as glucose and fructose. However, it 

was also found that the high-invertase-producing 

species has the capacity for high production of 

ethanol, leading to a follow-up study in the species's 

ethanol production, which revealed that the new 

strain of yeast could produce the largest amount 

of ethanol among all the high-ethanol producing 

species under the study.

The newly discovered yeast was registered 

in the microbe bank by Khon Kaen University as 

Saccharomyces cerevisiae KKU 6M4.1 or KKU yeast. 

The species shows capabilities of high ethanol 

production, grows fast, thrives in a wide range of pH 

values (pH 5-8), and exhibits resistance to biocide, 

a bacterial inhibitor used in sugar production and 

found as contaminants in molasses, one of the raw 

materials in ethanol production.

Asst. Prof. Dr. Nipa stated, "Because most Thai 

ethanol plants import ethanol technology along 

with necessary yeast, the domestic manufacturing 

of industrial yeast has yet to emerge. Thus, the 

research team presented KKU 6M4.1 and its 

efficiency to Khon Kaen Alcohol Co., Ltd., which 

showed interest in the yeast strain and entrusted 

the researchers with studying and testing it on 

an industrial level in the company's plant under 

a material transfer agreement (MTA), starting 

from July 2015.”

“The results of the industrial study showed 

that the yeast exhibits greater efficiency in ethanol 

production than the species most plants currently 

employ. The calculation took into account several 

steps from the use of molasses as raw material 

and the yeast production to the fermentation and 

the ethanol distillation, and revealed the yield 

efficiency of 6.4% over the current strains, based 

on the production capacity of 150,000 liters per 

day. In addition to the superior ethanol production 

capabilities, the KKU strain also requires no sulfuric 

acid to adjust the pH value of the culture media 

and fermentation at all as it grows well in a wider 

range of acidity and basicity than the commonly 

used species, most of which 

require a relatively stable 

and appropriate pH level 

and thus over 120 kg. of 

sulfuric acid in regulating 

the pH value.”

“Therefore, the use of 

the KKU yeast in ethanol 

production will lessen the 

need for chemicals and, 

in turn, allows for a more 

environmentally-friendly 

production. Currently, the 

research study in the plant is 

still being conducted to test the efficiency of the yeast 

species in high temperatures of the summer, which 

may affect the temperature regulation system and 

reduce the ethanol production efficiency. However, 

the plant’s ethanol production report revealed 

that the production remained constant, indicating 

that this recently discovered yeast can withstand 

Thailand’s weather and environment.”

The success of the research study demonstrates 

that Thailand has the capacity for domestic 

production of industrial yeast for ethanol plants 

across the country, thus obviating the need for 

imported yeast. This is all thanks to the Thai KKU 

strain, which has been proven in an ethanol plant 

to be in no way inferior. Not only does the species 

yield higher ethanol production efficiency, require 

no chemicals in the production, and help reduce 

pollutant generation, but its fast-growing and 

bacteria-resistant properties also mean stable ethanol 

production with no complication. In addition, its 

fast multiplying rate helps reduce time and energy 

consumption, contributing to the development 

of green industry and efforts to combat global 

warming. Therefore, ethanol plants in Thailand 

are invited to switch to this Thai-produced yeast 

species in their production.

⦁ ⦁ ⦁







Asia’s Largest Specialized Sugar and Bioethanol Technology Event!

ISTEC
INDONESIA SUGAR TECHNOLOGY COMMUNITY



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

Exhibitions
Calendar

Sugar

2016-2017

SugarTech Indonesia 2017 
Date  :    22-24 August 2017
Country & City :    Indonesia, Surabaya
Venue  :    Grand City Convex
Web  :    www.sugarindo.com

Sugar Asia Magazine 41

Calendar of Sugar Event

ISTEC
INDONESIA SUGAR TECHNOLOGY COMMUNITY



 

Hall 5-6
IMPACT EXHIBITION CENTER
BANGKOK, THAILAND

THE SOUTHEAST  
ASIAN 
AGRI-BUSINESS 
SHOW

Contact Us: 
simaasean@impact.co.th
sima-asean@comexposium.com

2016
8>10
September

THE SOUTHEAST ASIAN AGRI-BUSINESS SHOW

ASEAN

Pre-registration

is now open!

www.sima-asean.com

www.sima-asean.com SIMAASEANThailand

TAIWAN

TAM MA

Organizers: Co-Organizer:

Supporters:

Media Partners:Official Media Partner:

Silver Sponsors:Gold Sponsor:Platinum Sponsor:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SIMA_ad_a4_EN_2016_updated.pdf   1   6/17/2016   5:11:24 PM



Circulation of Sugar Asia Magazine  Thailand is audited by Fireworks Business Information 
quarterly and as a requirement, circulation of Free copies is restricted to qualified readers in 
the Southeast  Asia region. But readers in other countries can have Sugar Asia Magazine , only 
on subscription basis.

As a subscriber of Sugar Asia Magazine , irrespective of whether you are located in the South-
east Asia region or other countries, you will be the first one to receive the current issue before 
other free readers. You have your own personal copy of Sugar Magazine Thailand and you can 
either retain for further reference in your own library or share with others in your organization. 
Consider the advantage you will have by subscribing to Sugar Asia Magazine.

For priority service, fax this subscription card to +66 2 513 1418 Ext. 108  or email to thai@fireworksbi.com

My Business Particulars

This Section MUST be completed before your request can be processed.
YES, I would like to have any OWN PERSONAL COPY OF Sugar Magazine Thailand,  

 Please enter my subscription TODAY!       

For enquiries, regarding advertisements in the magazine and online,
Please visit our website where you will find the necessary links to the companies concerned.

SUBSCRIPTION OPTIONS                                                                  

MY MAIN JOB FUNCTION

MY COMPANY ACTIVITIES 

    I wish to subscribe/ renew for:

One year (4 issues) for THB 900 / USD 30 

Two years (8 issues) for just THB 1,800 / USD 60

PREFERRED METHOD OF PAYMENT 

Cash

Cheque

Electronic Transfer 

Management & Decisions Makers

Purchasing & Procurement

Maintenance & Technical

Engineering

Production

Manufacturing

Research & Development (R&D)

Quality Control (QC)

Sugar Refining 

Sugarcane Mill 

Sugar Factory 

Sugar Plantations 

Sugar and Ethanol Processing 

Companies 

Sugar and Ethanol Manufacturers 

Sugar Associations and Institutes 

Sugar Research and Development 

Institutes 

Others: Please Specify: 

Remit to the Publisher’s bank account as detailed below :

Fireworks Media  ( Thailand ) Co., Ltd.                
Account NO  :  111-3-91427-5

Siam Commercial Bank Pcl.

Swift Code    :  SICOTHBK

Branch        :  Ratchayothin

9 Ratchadapisek Rd. Jatuchak Bangkok 10900

After Completion, Fax or POST to 

Fireworks Business Information (Thailand)

Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

TEL : (+66)  2513 1418 Ext. 108    FAX : (+66) 2513 1419    Email: Thai@fireworkabi.com

Fireworks Business Information (Thailand)
Current of Thailand Oil&Gas Today Magazine can also be found on the website : www.fireworksbi.com



www.newholland.com

www.epcethanol.com

www.mras.co.jp

www.paragonmach.com

www.statec-binder.in.th

www.siemens.co.th

www.sima-asean.com

www.sugar-conference.com

www.worldsugarexpo.com

www.sugarindo.com

www.taichyun.com.tw

www.vega.com

CNHI International S.A.

Ekarat Pattana Company Limited

Mitsubishi Chemical ( Thailand ) Co.,Ltd.

Paragon Machinery Co.,Ltd.

SB (Thailand) Co., Ltd

Siemens Limited

SIMA 2016

World Sugar Conference 2016

World Sugar Expo 2016

SugarTech Indonesia 2017

Tai & Chyun Associates Industries, Inc.

VEGA Instruments Co., Ltd

3

39

5

1

IBC

IFC

42

38

40

40

31

BC

PAGE ADVERTISES WEBSITE

Advertises Index

International Marketing Office
INDONESIA
Fireworks Business Information
(Indonesia)
The Central 88 Kemayoran. 
Komplek Kota Baru,
Bandar Kemayoran Blok D No 308. 
Jakarta Utara 14410, Indonesia

Tel : (+6621) 2605 1028/ 2605 1029
Email : info@fireworksbi.com

MALAYSIA
FBI Publication (M) Sdn Bhd
Suite 2, C3A-11, Centre Wing, 
Metropolitan Square, No.2, 
Jalan PJU 8/1, Damansara Perdana, 
47820 Petaling Jaya Selangor, 
Malaysia.

Tel : (603) 7493 5947
Fax : (603) 7493 5977
Email : my@fireworksbi.com

THAILAND
Fireworks Business Information
(Thailand)
c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. 
Promphan 2 Office&Residence,
8th Floor (Office Zone, Room 807)
1 Soi Lat Phrao Road, Jompol,
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Tel : (+66) 2 513 1418 Ext. 108
Fax : (+66) 2 513 1419
Email : thai@fireworksbi.com

SINGAPORE (Head Office)
Fireworks Business Information 
(Singapore)
73 Upper Paya Lebar
Rd Centro Bianco #08-01 
Singapore 534818

Tel : (+65) 6280 5871 , 
  (+65) 6280 5875
Hotline : (+65) 8510 5268
Email : sg@asiafireworks.com

Sugar Asia Magazine44

Advertises Index 

STATEC BINDER GmbH, Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria SB (Thailand) Co.,Ltd., 101 Rama-9 Road Soi 60, Suanluang, Bangkok 10250

Packaging and Palletizing Systems

principac

Your partner for reliable solutions for 
high-performance packaging and palletizing.

WORLD SUGAR EXPO 2016 

An International Exhibition of Sugar Companies,

Sugar Technology & its Supporting Industries

07.09. – 08.09.2016

BITEC, Bangkok, Thailand

Visit our booth 93



STATEC BINDER GmbH, Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria SB (Thailand) Co.,Ltd., 101 Rama-9 Road Soi 60, Suanluang, Bangkok 10250

Packaging and Palletizing Systems

principac

Your partner for reliable solutions for 
high-performance packaging and palletizing.

WORLD SUGAR EXPO 2016 

An International Exhibition of Sugar Companies,

Sugar Technology & its Supporting Industries

07.09. – 08.09.2016

BITEC, Bangkok, Thailand

Visit our booth 93



202 Le Concorde Tower 10th floor#1002 Ratchadapisek Road, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand
Phone: +66 2 694 2400    Fax: +66 2 694 2404    Email: info.th@vega.com     www.vega.com

VEGA Instruments Co.,Ltd.


