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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!

Kenny Yong
Guest Editor
Managing Director

Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.
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ถานการณ์ภัยแล้งในช่วงปีที่ผ่านมาส่งผล
กระทบต่อการผลิตอ้อยของประเทศเป็น
อย่างมาก โดยผลผลิตอ้อยลดลงจาก 106
ล้านตัน ในฤดูผลิต 2557/58 ลดเหลือเพียง 94.5
ล้านตัน ในฤดูการผลิต 2558/59 หรือลดลงร้อยละ
10.85 และปริมาณผลผลิตอ้อยมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องไปจนถึงฤดูการผลิต 2559/60 ขณะ
ที่ราคานํ้าตาลในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นตาม
ลำ�ดับจาก 11 เซนต์ต่อปอนด์ เพิ่มเป็น 20 เซนต์
ต่อปอนด์ นอกจากนี้ภัยแล้งยังนำ�มาซึ่งการระบาด

ของโรคและแมลงศัตรูอ้อย โดยรัฐบาลได้ให้ความ
สำ�คัญในการแก้ปญ
ั หาดังกล่าวอย่างรีบเร่ง ประกอบ
กับภัยแล้งได้ผา่ นพ้นไปแล้ว มีฝนตกในเกือบทุกภูมภิ าค
ของประเทศ สำ�นักงานคณะกรรมการอ้อย และ
นํ้าตาลทราย (สอน.) จึงเร่งรัดการแก้ปญ
ั หาด้วย
การกระตุน้ ให้เกษตรกรบำ�รุงแปลงอ้อย พร้อมทัง้ ได้
จัดหาอ้อยพันธุด์ ี ปลอดโรคและแมลงศัตรูออ้ ย แจก
จ่ายให้กบั เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยเพือ่ รักษาผลผลิตและ
ปริมาณอ้อยมิให้ตกตํา่ และเป็นอีกช่องทางหนึง่ ในการ
เพิม่ ปริมาณอ้อยให้เข้าสูภ่ าวะปกติโดยเร็ว อันเป็นการ
ยกระดับความเป็นอยูข่ องเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยโดย
เฉพาะเกษตรกรรายเล็ก ให้มรี ายได้และสามารถขยาย
พันธุอ์ อ้ ยรองรับการเพาะปลูกตามแผนปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย
ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อย และนำ�้ ตาลทราย
(สอน.) จึงด�ำเนินโครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์
ดี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและขยายอ้อยพันธุท์ ี่
ปลอดโรคด้วยวิธกี ารทีท่ นั สมัยไปสูเ่ กษตรกรชาวไร่
อ้อยทัว่ ประเทศ จ�ำนวน 1,800,000 ต้น ภายใต้
เงือ่ นไข ซึง่ ทางสมาคมชาวไร่ออ้ ยในพืน้ ทีต่ า่ งๆ จะ
เป็นผูค้ ดั เลือกเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ จ�ำนวน 2,000 คน เข้ารับมอบอ้อยจาก
โครงการฯ โดยมีกจิ กรรมทีส่ �ำคัญ 2 ด้าน ด�ำเนิน
ควบคูก่ นั ไป ดังนี้
1. การผลิตและขยายอ้อยพันธุ์ดีที่สะอาดและ
ปลอดโรค และการขยายอ้อยพันธุใ์ หม่ๆ ทีต่ รงความ
ต้องการและเหมาะสมในแต่ละพืน้ ที่ ให้มจี �ำนวนตัง้
ต้นเพียงพอในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยน�ำไปปลูกขยายพันธุ์ เพื่อใช้ในฤดูการ
ผลิตปีต่อๆไป โดยจะด�ำเนินการมอบอ้อยพันธุ์ดีให้
เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อใช้ปลูกเป็นพันธุ์ในฤดูการ
6
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ผลิตปี 2560/61
2. การจัดตั้งศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่ง
ประเทศไทย หรือ Thailand Sugarcane Breeding
Center ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางการผสมพันธุแ์ ละการ
ปรับปรุงพันธุอ์ อ้ ยให้ได้ออ้ ยพันธุใ์ หม่ทดี่ แี ละมีความ
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
อ้อยและน�ำ้ ตาลทราย ภาคที่ 1 ต�ำบลทุง่ ทอง อ�ำเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

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�ำเนิน
โครงการพัฒนา
และขยายอ้อย
พันธุ์ดีปลอดโรค
OCSB Runs Disease-free Cane
Development and Breeding Project

T

he drought last year has sent massive

initial materials for further propagation by farmers

reverberations to the sugarcane production

to be used for subsequent growing seasons. The

this year, causing a 10.85% dip from 106 million

good-quality cane species will be distributed

tons in the 2014/15 production season to mere

to cane growers for breeding for the 2023/24

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

production season.

global sugar prices have steadily rallied from 11 to

2. The establishment of Thailand Sugarcane

20 cents per pound. The drought has also brought

Breeding Center, which will serve as the center for

with it outbreaks or sugarcane diseases and pests,

breeding and development of new cane species

which the government has urgently handled. As

that are of good quality and suitable for each area

the drought has subsided and rain is currently

with the help of innovation and modern technology

present in almost every region of the country,

that will reduce the species development period

the Office of Cane and Sugar Board (OCSB) has

from 11 years to merely five years in preparing

therefore taken the opportunity to solve the issue by

good-quality cane species for distribution to

encouraging farmers to care for their plantations as

cane growers.

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

Dr. Atchaka Sibunruang, Industry Minister,

pest-resistant cane breeds to farmers to help

presided over the opening ceremony of the Center

maintain the harvest and the yield as well as restore

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

the production to the normal level as soon as

the Cane and Sugar Industry Promotion Center

possible. The measure will elevate the quality of

Region 1, Thungthong Sub-district, Thamuang

life of cane growers, especially ones with smaller

District, Kanchanaburi.
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อุตฯน�้ำตาลไทยจับมือสมาชิกอาเซียน
ตั้งกลุ่มพันธมิตรน�้ำตาลอาเซียน
>> คุณเชิดพงษ์ สิรวิ ชิ ช์ (กลาง) ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคม โรงงาน
น�ำ้ ตาลทราย พร้อมสมาชิกกลุม่ อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลในกลุม่ ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย
มาเลเซีย ฟิลป
ิ น
ิ ส์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ กัมพูชาและเวียดนาม ร่วมกันลงนามบันทึกข้อ
ตกลงร่วมในการจัดตัง้ กลุม่ พันธมิตรน�ำ้ ตาลอาเซียน หรือ ASEAN Sugar Alliance หรือ ASA

อุ

ตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายไทย ร่วม
มืออุตสาหกรรมนํา้ ตาลในกลุม่ ประเทศอาเซียน
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมในการจัดตั้ง
กลุม่ พันธมิตรนํา้ ตาลอาเซียน หรือ ASEAN Sugar
Alliance (ASA) สานความร่วมมือด้านธุรกิจ
การค้าและการลงทุน หวังช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่อตุ สาหกรรมอ้อยและ นํา้ ตาลทรายในภูมภิ าค
และสร้างความมั่นคงด้านผลผลิตนํ้าตาลทรายให้
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาค
อาเซียน ทีข่ ยายเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตามการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ พร้อมประกาศความมั่นใจปริมาณ
ผลผลิตนํ้าตาลทรายของไทยเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด
นายเชิดพงษ์ สิรวิ ชิ ช์ ประธานคณะกรรมการ
ประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน�้ำตาลทราย หรือ
TSMC เปิดเผยว่า การประชุม Bangkok Sugar
Conference และงาน Sugar Dinner ซึง่ 3 สมาคม
โรงงานน�้ำตาลทราย ได้เชิญผู้แทนที่อยู่ในแวดวง
อุตสาหกรรมอ้อยและนำ�้ ตาลทราย ทัง้ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนจากทัว่ โลกเข้าร่วมประชุม ภาย
ใต้แนวคิด Thailand: Challenges, Opportunities,
Sustainability and Windfall เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านธุรกิจและแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจน
กระชับความสัมพันธ์คู่ค้าและสร้างพันธมิตร เพื่อ
ร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
น�้ำตาลทรายให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
โอกาสนี้ 3 สมาคมโรงงานน�้ำตาลทราย ใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยและเป็นผู้ส่ง
ออกน�้ำตาลทรายอันดับ 2 ของโลก ยังได้ประชุม
หารือกับชาติสมาชิกในอาเซียน เพื่อร่วมกันจัด
ตั้ง กลุ่มพันธมิตรน�้ำตาลอาเซียน หรือ ASEAN
Sugar Alliance (ASA) หลังจากที่ได้หารือแนวคิด
การจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งการประชุมในครั้ง
นี้อุตสาหกรรมน�้ำตาลทรายในอาเซียน ประกอบ
ด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศ
ผู้ผลิตและผู้น�ำเข้าน�้ำตาลทราย เห็นชอบร่วมกัน
โดยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมในการจัดตัง้ กลุม่
พันธมิตรน�้ำตาลอาเซียน หรือ ASA เพื่อเป็นเวที
ความร่วมมือทางธุรกิจการค้า การลงทุน รวมถึง
การอ�ำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการค้า
น�้ำตาลทราย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนร่วมมือด้าน
การวิจยั และพัฒนาและถ่ายทอดเทคนิคทางวิชาการ
เพือ่ ยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน

ผนึกก�ำลังสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การค้าน�้ำตาลในภูมิภาค
TSMC, ASEAN Partners Declare to Form
'ASEAN Sugar Alliance' to Boost Competitiveness,
Promote Intra-Regional Sugar Trade
ของอุตสาหกรรมอ้อยและนำ�้ ตาลของประเทศสมาชิก
ในกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน
ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคม
โรงงานน�้ำตาลทราย กล่าวว่า ภูมิภาคอาเซียนถือ
เป็นภูมภิ าคทีม่ กี ารผลิตและส่งออกนำ�้ ตาลรายใหญ่
ของโลก โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่
ที่สุดในเอเชียและอาเซียน ซึ่งปริมาณการส่งออก
น�้ำตาลทรายของไทยมากกว่า 50% ถูกส่งออก
ไปยังตลาดอาเซียน ซึ่งมีความต้องการน�ำเข้าปีละ
5-6 ล้านตัน และคาดว่า ภายในปี 2563 การน�ำ
เข้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 8-9 ล้านตันต่อปี โดย
ในปี 2558 ไทยส่งออกน�ำ้ ตาลทรายทีไ่ ปอินโดนีเซีย
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา และ
เวียดนาม ตามล�ำดับ
“การเซ็น MOU ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มพันธมิตร
น�้ำตาลอาเซียนในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวย่างที่ส�ำคัญ
ของอุตสาหกรรมน�้ำตาลทรายในภูมิภาคอาเซียน
และของประเทศไทยในฐานะทีเ่ ป็นผูส้ ง่ ออกรายใหญ่
ในภูมิภาคนี้ ในการจับมือร่วมกับประเทศสมาชิก
อาเซียนพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้ำตาลทรายของภูมิภาคให้เข้มแข็ง และในอนาคต
กลุ่มพันธมิตรน�้ำตาลอาเซียนจะขยายความร่วม
มือไปยังกลุ่มประเทศนอกสมาชิกอาเซียนอีกด้วย”
นายเชิดพงษ์ กล่าว
⦁⦁⦁
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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

epresentatives from Thailand's and other

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

ASEAN countries' sugarcane and sugar

2015, the top importers of sugar from Thailand

industries agreed to establish ASEAN

were Indonesia, followed by Myanmar, Cambodia

Sugar Alliance, or ASA, to promote intra-regional

and Vietnam, respectively.

cooperation in sugar business, trade and investment

"The establishment of ASA is a major step

as a way to strengthen the region's sugarcane

taken by the sugar millers in ASEAN, and especially

and sugar industries, and to ensure security and

Thailand as the major sugar exporter in the region,

sufficiency in sugar supply to meet the region’s

toward formation of close ties among ASEAN

rising demand.

member countries to strengthen the region's

Mr Cherdpong Siriwit, chairman of the Thai

sugarcane and sugar industry. In the future, we

Sugar Millers Corporation Limited, or TSMC,

also expect ASA to establish cooperation with

revealed that TSMC has invited representatives from

non-ASEAN member countries," said he.
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ราคาน�้ำตาลทรายโลก
สูงขึ้น กระตุ้นการส่งออก
และลักลอบน�ำเข้า
High Sugar Price
Spurs Exports, Smuggling

ร

าคานํ้าตาลทรายในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
แม้จะส่งผลดีในเรื่องกระตุ้นการส่งออก
นํ้าตาล แต่ก็กระตุ้นให้เกิดมีการลักลอบ
นำ�เข้านํ้าตาลอย่างผิดกฎหมายเช่นกัน โดยเฉพาะ
ในช่วงนี้ที่ภาวะผลผลิตนํ้าตาลในประเทศไทยกำ�ลัง
ลดน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้อ
อำ�นวยในการเพาะปลูกอ้อย
ฤดูกาลปัจจุบัน (2015 ถึง 2016) การผลิต
นำ�้ ตาลในไทยเพิง่ ด�ำเนินไปได้เพียง 9 ล้าน 7 แสนตัน
จากปริมาณอ้อยสดทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ 94 ล้านตัน
ตัวเลขนี้ต�่ำกว่าฤดูกาลปี 2014 ถึง 2015 ที่
สามารถผลิตน�้ำตาลได้ 10 ล้าน 3 แสนตันจาก
ปริมาณอ้อยที่มีอยู่มากกว่า 106 ล้านตัน ทั้งนี้เป็น
ตัวเลขที่อ้างอิงจากข้อมูลของ OCSB – ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรมของไทย ที่ดูแลอุตสาหกรรมน�้ำตาล
ทั่วทั้งประเทศ
เจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมน�้ำตาลไทย รวมถึง
ผู้ค้าน�้ำตาลในไทยระบุตรงกันว่า คาดการณ์ไว้อยู่
แล้วว่าผลผลิตน�้ำตาลในฤดูกาล 2016 ถึง 2017
จะมีปริมาณลดน้อยลง เนื่องจากปัจจัยด้านสภาวะ
อากาศที่ส่งผลกระทบต่อการปลูกอ้อย
ทั้งนี้ ผลผลิตน�้ำตาลที่ลดลงจากประเทศ
ผู้ผลิตหลักทั้งบราซิลและไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตและ
ส่งออกน�้ำตาลมากเป็นอันดับ 1 และ 2 ของโลก
เป็นสาเหตุหลักและเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ราคา
น�้ำตาลทรายในตลาดโลกสูงขึ้น
ราคาของน�้ำตาลทรายดิบในตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้า (Futures) เพิม่ ขึน้ ไปแตะระดับ 20.78 เซ็นต์
ต่อ 1 ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากปี 2015 30 เปอร์เซ็นต์
หรือราว 15 เซ็นต์ และเพิม่ ขึน้ 11 เซ็นต์จากหลายๆ
ปีกอ่ นหน้านัน้ แนวโน้มนีเ้ องทีใ่ ห้ราคาน�ำ้ ตาลทราย
ยังคงถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการ OCSB ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายของ
ไทยระบุว่า ราคาน�้ำตาลในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
ท�ำให้มีการลักลอบน�ำน�้ำตาลทรายไทยไปขายใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม ซึ่ง 4 ประเทศนี้ก�ำลังมีภาวะการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว
นายสมศักดิก์ ล่าวอีกด้วยว่า OCSB ได้เบาะแส
เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดขายปลีกน�้ำตาลทราย
โดยเฉพาะในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีรายงานน�้ำตาล
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ทรายสูญหาย รวมถึงความเป็นไปได้ที่ว่า น�้ำตาล
ทรายที่วางจ�ำหน่ายเป็นน�้ำตาลทรายที่ลักลอบน�ำ
เข้ามา ส�ำนักงานจึงขอความร่วมมือไปยังรัฐบาลและ
ส�ำนักงานจังหวัดพื้นที่ชายแดน ให้ช่วยเพิ่มความ
เข้มงวดในการตรวจตราและตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การลักลอบน�ำเข้าน�้ำตาลอย่างผิดกฎหมาย
ขณะที่ตัวเลขน�้ำตาลทรายพร้อมจ�ำหน่ายที่
ไทยผลิตได้ ตามรายงานมีอยู่ที่ 9 ล้าน 7 แสนตัน
จากจ�ำนวนนีร้ าวๆ 2 ล้าน 6 แสนตันนัน้ ถูกจ�ำแนก
ไว้ส�ำหรับการบริโภคในประเทศ ซึ่งเรียกจ�ำนวนนี้
ว่า โควตา A
อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนน�้ำตาลทรายในโควตา
A ที่มีอยู่ มีรายงานว่า ไม่เพียงพอต่อการบริโภค
ภายในประเทศ หลังจากที่ตรวจพบการขาดแคลน
น�้ำตาลทรายในหลายพื้นที่ตามแถบชานเมืองของ
กรุงเทพมหานคร
ผู้ค้าน�้ำตาลทรายกล่าวว่า ราคาน�้ำตาลใน
ตลาดโลกที่สูงขึ้นกระตุ้นให้ผู้ส่งออกเร่งจ�ำหน่าย
น�้ำตาลออกนอกประเทศเพื่อท�ำก�ำไร โดยเฉพาะ
การจ�ำหน่ายในประเทศที่มีความต้องการบริโภค
น�้ำตาลอยู่ในระดับสูง
ผู้ค้าน�้ำตาลทรายที่ค้าอยู่เป็นประจ�ำในย่าน
เอเชียทีร่ วมถึงจีนด้วย ระบุวา่ ราคานำ�้ ตาลทรายใน
ประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปอยู่ท่ีระดับ 700
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ทั้งนี้เพราะปริมาณน�้ำตาล
ในประเทศที่อยู่ในภาวะจ�ำกัด ขณะที่ราคาน�ำเข้า
น�้ำตาลจากไทยก็สูงขึ้นเช่นกัน ไปอยู่ที่ระดับ 500
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน
ด้านประเทศเพือ่ นบ้านของไทยอย่างเมียนมา ยัง
คงน�ำเข้าน�้ำตาลจากไทยอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เมียนมา
น�ำเข้านำ�้ ตาลทรายจากไทยแล้ว 3 แสน 9 หมืน่ ตัน
สูงขึ้นจากปีที่แล้วราว 2 หมื่นตัน.
⦁⦁⦁
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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

ising global sugar prices have both

in major sugar consuming countries had risen

encouraged traders to accelerate exports

substantially.

and spurred smuggling at a time when

The trader, who has traditionally traded sugar

Thai sugar production has been reduced by

with several clients in Asia, including China, added

unfavourable weather, cutting down supply for

that China's domestic sugar price had surged to

the domestic market, say industry officials.

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

The current 2015/16 sugar cane crushing
season has just ended with the production of

of imported sugar from Thailand stood at around
$500 a tonne.

only 9.7 million tonnes of sugar from 94 million

Myanmar has also imported 390,000 tonnes

tonnes of sugar cane, due largely to the severe

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

drought, which has cut sugar-cane output as

tonnes in the same period last year.
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he 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

เวียดนามเผชิญภาวะ
น�้ำตาลแพง แม้จะแก้ปัญหา
ด้วยการน�ำเข้าน�ำ้ ตาลแล้วก็ตาม
Vietnam Sugar Remain
Prices High Despite Imports

รั

ฐบาลเวียดนามยืนยันการนำ�เข้านํา้ ตาลทราย
1 แสนตันเพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หาความต้องการใช้
นํา้ ตาลในประเทศ แต่การนำ�เข้าครัง้ นีก้ ลับไม่
ได้ชว่ ยให้ราคานํา้ ตาลทรายในประเทศลดลงเลย ทัง้ นี้
เพราะระบบการขนส่งสินค้าของประเทศที่ล้าสมัย
สาเหตุของการต้องน�ำเข้าน�้ำตาลทรายของ
รัฐบาลเวียดนามเกิดจากภาวะแห้งแล้งยาวนานต่อ
เนือ่ ง ส่งผลต่อการเพาะปลูกอ้อย และกระทบไปทัว่
ทั้งอุตสาหกรรมน�้ำตาล ท�ำให้ผลผลิตน�้ำตาลทราย
ลดลงติดต่อกันถึง 2 ปีแล้ว
นายโด ธาน เหลียม ประธานองค์การน�้ำตาล
และอ้อยแห่งเวียดนามระบุวา่ ปีนสี้ ามารถผลิตนำ�้ ตาล
ทรายได้เพียง 1,200,000 ตัน น้อยกว่าปีที่แล้ว
ทีส่ ามารถผลิตได้ 1,400,000 ตัน ส่งผลให้ราคาขาย
ปลีกน�้ำตาลทรายในประเทศสูงขึ้น
ส�ำหรับสถานการณ์ด้านราคาน�้ำตาลทรายใน
เวียดนามนั้น จากราคา 13,000 ดงเวียดนามเมื่อ
ปีที่แล้ว ปีนี้ราคาพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 17,000 ถึง
21,000 ดงเวียดนามแล้ว ปัจจัยด้านราคานีเ่ องทีท่ �ำให้
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามตัดสิน
ใจน�ำเข้าน�้ำตาลถึง 100,000 ตัน
นายเหลียมกล่าวว่า การน�ำเข้าน�ำ้ ตาลจะไม่ชว่ ย
แก้ปัญหาราคาน�้ำตาลในประเทศได้ในทันที เพราะ
ราคานำ�้ ตาลในตลาดโลกยังคงสูง ท�ำให้ราคานำ�้ ตาล
น�ำเข้าสูงตามไปด้วย
ขณะที่ นายวู วิ น พู ประธานองค์ ก าร
ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งฮานอยระบุว่า น�้ำตาลขาด
ตลาดไม่ได้เป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ท�ำให้ราคาน�้ำตาล
ทรายในประเทศสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะเวียดนามผลิต
น�้ำตาลเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดใน
ประเทศได้ถึง 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลืออีก

20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์เป็นการลักลอบน�ำเข้าน�ำ้ ตาล
ทรายจากประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย
ส่วนสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ราคาน�้ำตาลทราย
ในเวียดนามสูง แท้จริงแล้วเป็นเพราะระบบการ
ขนส่งทีล่ า้ สมัยต่างหากทีท่ �ำให้ตน้ ทุนการผลิตสูงขึน้
อันทีจ่ ริงต้นทุนการผลิตนำ�้ ตาลอยูท่ รี่ าว 13,000 ถึง
14,000 ดงเวียดนาม ต่อ 1 กิโลกรัม แต่เมื่อน�ำไป
ขายตามตลาดสด ราคากลับพุง่ ไปอยูท่ รี่ าว 19,000
ดงเวียดนาม และราคาพุง่ ไปอีกถึง 20,000 ถึง 21,000
ดงเวียดนาม เมื่อไปขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต
นายพูระบุว่า ระบบช่องทางการขนส่งถึงเวลา
ต้องถูกปรับปรุงแล้ว อีกทั้งพ่อค้าคนกลางก็ไม่ควร
มีอยู่ในระบบจ�ำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตไปถึงผู้ค้า
ปลีก ส่วนอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลควรน�ำมาใช้คือ
เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยควรได้รบั การสนับสนุนในเรือ่ ง
เงินทุนหรือเงินชดเชย บรรดาเกษตรกรจะได้ไม่เลือก
ทีจ่ ะตัดต้นอ้อยทิง้ เมือ่ สถานการณ์ราคาน�ำ้ ตาลทราย
อยู่ในภาวะตกต�่ำ.

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.

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
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ฟิลิปปินส์น�ำเข้าน�้ำตาลทราย
จากไทย 1 แสนตัน
Philippines Eyeing 100,000 Tonne
Sugar Imports From Thailand

รั

ฐบาลฟิลปิ ปินส์อนุมติการนำ�เข้านํา้ ตาลทราย
จากไทย 1 แสนตันแล้ว ท่ามกลางวิกฤต
ราคานํ้าตาลในประเทศที่สูงขึ้น
โดยปริมาณน�้ำตาล 1 แสนตันที่จะน�ำเข้านั้น
เป็นจ�ำนวนเพิ่มเติมจากเดิม 34,000 ตันที่น�ำเข้า
มาก่อนหน้านีแ้ ล้วจากไทย-ประเทศผูส้ ง่ ออกนำ�้ ตาล
ทรายรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก ทั้งนี้การน�ำเข้า
น�้ำตาลของฟิลิปปินส์นั้น ก็เพื่อเพิ่มปริมาณน�้ำตาล
ทรายในประเทศที่ก�ำลังเข้าขั้นขาดแคลน หลังจาก
ฟิลิปปินส์ประสบสภาวะอากาศแห้งแล้งอันเป็นผล
จากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ กระทบต่อการเพาะ
ปลูกอ้อยโดยตรง
การน�ำเข้าน�ำ้ ตาลครัง้ นีน้ บั เป็นครัง้ แรกในรอบ
6 ปีของฟิลิปปินส์ นอกจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณ
นำ�้ ตาลทรายในประเทศแล้ว ยังเป็นการทดแทนสต็อก
น�ำ้ ตาลทรายในคลังทีฟ่ ลิ ปิ ปินส์สง่ ไปให้สหรัฐอเมริกา
อีกด้วย ทั้งนี้การที่สหรัฐฯซื้อน�้ำตาลจากฟิลิปปินส์
อยู่ภายใต้โควตาที่เรียกว่า Tariff Rate Quota ที่
ประเทศคูส่ ญ
ั ญา/คูค่ า้ เจรจากันไว้แล้วว่าจะลดภาษี
สินค้าให้แก่กัน ซึ่งประเทศคู่สญ
ั ญาก็รวมถึงบราซิล
และไทย ที่เป็นผู้ผลิตน�้ำตาลทรายรายใหญ่
ทั้งนี้ ประเทศคู่ค้าน�้ำตาลกับสหรัฐฯสามารถ
ยื่นขออนุญาตน�ำเข้าน�้ำตาลได้จากส�ำนักงานก�ำกับ
ดูแลการค้าน�้ำตาลทรายแห่งสหรัฐฯ หรือ Sugar
Regulatory Administration - SRA โดยจะสามารถ
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น�ำเข้าน�้ำตาลทรายได้สูงสุด 1 แสนตัน
ทัง้ นี้ ฟิลปิ ปินส์เป็นผูผ้ ลิตนำ�้ ตาลรายใหญ่เป็น
อันดับ 8 ของโลก และเป็นประเทศคู่ค้าน�้ำตาลกับ
สหรัฐฯรายใหญ่เป็นอันดับ 3
ด้านองค์การค้าน�้ำตาลในสหรัฐฯเพิ่งอนุมัติ
โควตาน�ำเข้าน�้ำตาลในอัตราภาษีพิเศษส�ำหรับ
ปีงบประมาณ 2017 และประกาศการเพิม่ โควต้าน�ำ
เข้าน�้ำเข้าน�้ำตาลมายังสหรัฐฯให้แก่บางประเทศ
เท่านั้น ซึ่งรวมถึงฟิลิปปินส์ด้วย
อย่างไรก็ตาม การที่ฟิลิปปินส์น�ำเข้าน�้ำตาล
จากไทยก็ยังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาราคาน�้ำตาลแพง
โดยราคานำ�้ ตาลทรายดิบเพิม่ ขึน้ ราว 4 เปอร์เซ็นต์
นับตัง้ แต่เดือนธันวาคมปีทแี่ ล้ว ขณะทีน่ ำ�้ ตาลทราย
พร้อมใช้ราคาสูงขึ้นราว 3 เปอร์เซ็นต์.
⦁⦁⦁

T

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

he Philippines will allow an additional

set the tariff-rate import quota for sugar for fiscal

100,000 tonnes of raw or refined sugar

2017 at the minimum required and announced

imports, potentially from Thailand, amid

increases for specific quota holders, including

persistently high domestic prices of the sweetener,
the industry regulator told Reuters on Friday.

the Philippines in the current 2016 year.
Philippine sugar prices remained high

The volume is on top of 34,000 tonnes that

despite the arrival of the Thai sugar, with raws

have already been shipped in from Thailand, the

up about 4 percent since December while the

world's second-largest sugar exporter, to shore

refined sweetener cost about 3 percent higher,

up domestic supply after dry weather linked to

SRA data showed.

Planters Corner

‘อ้อยพันธุ์สะอาด’ เทคโนโลยีแก้ปัญหา

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

>> Sugarcane White Leaf

>> ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร

อ้

อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ มีพนื้ ทีป่ ลูก 4,018,989 ไร่
ได้ผลผลิตรวม 44,914,001ตัน ผลผลิตเฉลีย่
11.18 ตันต่อไร่ แต่ด้วยปัญหาการระบาดของศัตรู
พืช โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคใบขาวอ้อยทีร่ ะบาดรุนแรง
มาตัง้ แต่ปี 2533 ต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั ได้สร้าง
ผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยพื้นที่ภาคอีสาน
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาท
ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการผลิตพืชทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ทีภ่ าคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบน ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า โรค
ใบขาวอ้อย นับเป็นอุปสรรคส�ำคัญของเกษตรกรผู้
ปลูกอ้อยในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ พบการ

ระบาดในหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกส�ำคัญ เช่น
ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา และอุดรธานี มา
ตัง้ แต่ปี 2533 เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั โรคใบขาวอ้อย
มีเชือ้ ไฟโตพลาสมาเป็นเชือ้ สาเหตุ และมีเพลีย้ จักจัน่
เป็นแมลงพาหะน�ำโรค ต้นอ้อยที่เป็นโรคจะมีใบสี
ขาวหรือเขียวอ่อน หรือขาวสลับเขียวอ่อน เนือ่ งจาก
คลอโรฟิลล์ถกู ท�ำลาย อ้อยแตกกอเป็นพุม่ ฝอยคล้าย
กอหญ้า ไม่เจริญเติบโตและตายไปในที่สุด
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
และศูนย์วิจัยต่างๆ ในพื้นที่ ได้เข้าไปแก้ไขปัญหา
โดยจัดท�ำโครงการน�ำร่องเพื่อแก้ปัญหาโรคใบขาว
อ้อย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ของกรมวิชาการเกษตร เริ่มจากการน�ำ
อ้อยพันธุด์ ี ได้แก่ พันธุข์ อนแก่น 3 ทีไ่ ด้จากการเพาะ
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>> ต้นอ้อยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เลีย้ งเนือ้ เยือ่ ยอดอ่อน ปลอดจากการติดเชือ้ สาเหตุ
โรคใบขาว และโรคทีส่ �ำคัญอืน่ ๆ ผลิตเป็นพันธุส์ ะอาด
โดยการปลูกเป็นแปลงพันธุ์และเป็นแปลงเรียนรู้ใน
ศูนย์วิจัย น�ำต้นอ้อยที่ได้ไปให้เกษตรกรปลูกหรือมี
การขยายเพิม่ ปริมาณโดยการตัดช�ำข้อปลูกเป็นต้น
พันธุก์ อ่ นจะกระจายให้เกษตรกรน�ำไปปลูกเป็นแปลง
พันธุ์ ในแปลงทีม่ กี ารก�ำจัดต้นอ้อยเป็นโรคและเศษ
ซากออกจากแปลง ใส่ปยุ๋ และดูแลรักษาตามค�ำแนะน�ำ
ของกรมวิชาการเกษตร และหมัน่ ตรวจแปลงเพือ่ เฝ้า
ระวังการเกิดโรค เกษตรกรจะได้พนั ธุอ์ อ้ ยทีส่ มบูรณ์
แข็งแรง และเรียนรูก้ ารดูแลรักษาและเตรียมแปลง
พันธุไ์ ว้ใช้เอง ก่อนจะน�ำท่อนพันธุเ์ หล่านีไ้ ปปลูกเพือ่
เก็บเกี่ยวผลผลิตส่งโรงงานต่อไป
ในอนาคต เมือ่ พันธุอ์ อ้ ยทีผ่ ลิตและดูแลจัดการ
อย่างดี และเป็นพันธุส์ ะอาด กระจายอยูใ่ นศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาการเกษตรจังหวัดต่างๆ ของกรมวิชาการ
เกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทัง้ ในแปลง
เกษตรกรทีเ่ ป็นเกษตรกรต้นแบบ จะท�ำให้มพี นั ธุอ์ อ้ ย
พันธุ์ดีและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกร
น�ำไปปลูกเป็นแปลงพันธุ์ใช้เอง และติดต่อซื้อพันธุ์
สะอาดจากหน่วยงานของกรม ไปใช้ใหม่ทุกๆ 3-4
ปี หากด�ำเนินการได้ตามนี้จะไม่เกิดการสะสมของ
โรคในแปลง ปัญหาการระบาดและความเสียหาย
จากโรคใบขาวก็จะลดลงได้
ผลการด�ำเนินงานในพืน้ ที่ 13 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2555/56 จนถึง
ปัจจุบัน สามารถผลิตต้นกล้าอ้อยสะอาดแจกจ่าย
ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดต่างๆ ที่
เข้าร่วมโครงการ น�ำไปปลูกเป็นแปลงพันธุแ์ ละแปลง
เรียนรู้ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 120 ไร่เกษตรกรน�ำ
ไปปลูกเป็นแปลงพันธุ์ต้นแบบรวม 435 ไร่ และ
ผลิตต้นอ้อยช�ำข้อกระจายให้เกษตรกรรายอื่นๆ
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ในพื้นที่รวม2,600,000 ต้น ทั้งนี้พบว่าต้นอ้อย
จากแปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบไม่เป็นโรคใบ
ขาว ยกเว้นในบางพื้นที่ และบางแปลงที่เกษตรกร
ปลูกอ้อยในบริเวณที่ยังมีโรคระบาดรุนแรง อ้อย
ตอจะแสดงอาการของโรคใบขาวแต่พบในปริมาณ
น้อยมาก (น้อยกว่า 1%)และให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง
15-18 ตัน/ไร่
ตัวอย่างหนึ่งที่พิสูจน์ผลส�ำเร็จของโครงการ
คือ การด�ำเนินงานของศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตร
อุดรธานี ซึ่งนายอมฤต วงษ์ศิริ นักวิชาการเกษตร
ช�ำนาญการ ได้ให้ข้อมูลว่าจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่
ปลูกอ้อยมากเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ในฤดูปลูกปี 2557/58 มีพนื้ ทีป่ ลูก685,528
ไร่ แต่มปี ญ
ั หาการระบาดของโรคใบขาวเช่นเดียวกัน
กับแหล่งปลูกอ้อยอืน่ ท�ำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอืน่
ทดแทน ก่อให้เกิดปัญหาต่ออุตสาหกรรมการผลิตอ้อย
และนำ�้ ตาลทราย เนือ่ งจากจังหวัดอุดรธานีมโี รงงาน
น�ำ้ ตาลทรายขนาดใหญ่4 โรงงานและโรงงานนำ�้ ตาล
ขนาดเล็กที่ผลิตน�้ำตาลทรายแดง 1 โรงงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานีได้
น�ำต้นอ้อยจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พันธุข์ อนแก่น
3 จากศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นและศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรขอนแก่นมาปลูกในศูนย์ฯพื้นที่ 1
ไร่ ใช้ต้นกล้า 1,800-2,000 ต้น เมื่อเก็บเกี่ยวและ
น�ำมาตัดช�ำข้อแล้วน�ำไปให้เกษตรปลูกจะปลูกได้
พื้นที่ 50-100 ไร่ การผลิตอ้อยพันธุ์สะอาดโดยวิธี
นี้ อ้อยมีการแตกกอดีมาก ถ้าเกษตรกรดูแลรักษา
ดีตามค�ำแนะน�ำ เกษตรกรจะได้อ้อยพันธุ์สะอาด
น�ำไปขยายพันธุ์ต่อได้ 10-15 ไร่ จากแปลงพันธุ์
1 ไร่แม้วา่ ต้นทุนการผลิตของการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
และผลิตพันธุ์สะอาดให้แก่เกษตรกรจะสูง เพราะมี
การดูแลรักษาอย่างดี ตามหลักวิชาการเพือ่ ให้ได้ตน้
อ้อยที่สมบูรณ์ มีอาหารสะสมในล�ำต้นอย่างเพียง
พอ ท�ำให้มีจ�ำนวนล�ำมาก 12,000-15,000 ล�ำต่อ
ไร่ เมื่ออ้อยอายุได้ 10 เดือน ตัดท่อนพันธุ์อ้อยแล้ว
น�ำไปหั่นข้อ ข้อละ 1 ตา น�ำไปปักช�ำในวัสดุเพาะ
เมื่ออ้อยอายุ 60 วัน สามารถน�ำไปปลูกเพื่อขยาย
พันธุ์ต่อไปได้
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ได้เริม่
ด�ำเนินการโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2554 ในลักษณะ
ของการทดสอบเทคโนโลยีกับเกษตรกรกลุ่มแรก
ที่บ้านหินฮาว ต.เวียงค�ำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
จ�ำนวน 5 ราย โดยน�ำเกษตรกรเข้าอบรมหลักสูตร
การผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด สร้างความรู้ ความเข้าใจ
การดูแลรักษาตามหลักวิชาการ และมีการก�ำจัด
ต้นเป็นโรคทิ้งตั้งแต่อายุ 3-4 และ 6 เดือน จน
ได้แปลงพันธุ์อ้อยที่สะอาดและแข็งแรงไว้ส�ำหรับ
ท�ำพันธุ์
ทั้งนี้ มีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่
ดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบันโดยน�ำอ้อยช�ำข้อที่มาจาก
พันธุ์สะอาดไปให้เกษตรกรปลูกเพื่อลดการระบาด
ของโรคใบขาวในพื้นที่ โดยร่วมมือกับเกษตรกร

ให้เกษตรกรปฏิบัติเองโดยมีนักวิชาการเป็นผู้ให้ค�ำ
แนะน�ำ รวมแล้วมากกว่า 150 ราย เกษตรกรที่
ประสบความส�ำเร็จ เช่น นายสมศักดิ์ เภาพาน ได้
น�ำอ้อยไปปลูกในพื้นที่1ไร่ ขยายพันธุ์ได้10 ไร่ และ
กระจายพันธุใ์ ห้เกษตรกรอืน่ อีก 7 ไร่ มีความพอใจ
กับเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ปัจจุบนั เกษตรกรในพืน้ ที่
มีความต้องการอ้อยพันธุส์ ะอาดอีกมาก ศูนย์วจิ ยั และ
พัฒนาการเกษตรอุดรธานีให้ความส�ำคัญในการแก้
ปัญหาให้กับเกษตรกรรายย่อยซึ่งเข้าถึงเงินทุนและ
เทคโนโลยีได้ยากและพยายามปลูกฝังความรู้และ
จิตส�ำนึกในการตระหนักถึงภัยจากโรคใบขาวอ้อย
และกระตุ้นให้เกษตรกรร่วมมือกัน จึงจะประสบ
ความส�ำเร็จ ท�ำให้การปลูกอ้อยในพื้นที่ได้ผลผลิต
ดี คุ้มค่าต่อการลงทุนและท�ำให้อุตสาหกรรมอ้อย
และน�้ำตาลยั่งยืนต่อไป
หากเกษตรกรประสบปัญหา หรือต้องการ
ค�ำแนะน�ำสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส�ำนักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรอุดรธานี หรือศูนย์วิจัยฯใน
พื้นที่ได้
⦁⦁⦁

S

ugarcane 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

Planters Corner
a research application project of the Department

disease. However, such cases are rare (less than

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

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

case Khon Kaen 3 grown from tissue culture

cane products per rai.

and free from SCWL or other major diseases,

An example of the success of the project is

is processed into a clean species and grown as

the operation of Udon Thani Agricultural Research

parents in research plots in research institutes.

and Development Center. Amarit Wongsiri,

The cane shoots are then given to cane growers

Agricultural Research Officer, revealed that Udon

and propagated by making ratoons, which are

Thani holds the largest sugarcane cultivation area in

subsequently distributed to farmers for growing

the Northeast, totaling 685,528 rai in the cultivation

as parents. The plots where these new shoots and

season of 2014/15. However, it was plagued

ratoons are grown are also well-managed, with

with SCWL as in other provinces, and thus cane

constant removal of diseased plants and debris,

growers decided to turn to other plants, posing

regular fertilization, and other care as recommended

problems to the sugarcane and sugar industry in

by the Department of Agriculture. When coupled

the province, which is home to four large sugar

with constant surveillance to prevent diseases,

mills and another small brown sugar factory.

these measures will give farmers strong cane

Udon Thani Agricultural Research and

plants and enable them to care for the plants they

Development Center obtained 1,800-2,000

grow and prepare their own shoots to be grown

tissue-cultivated Khon Kaen 3 saplings from Khon

and harvested to feed factories.

Kaen Field Crops Research Center and Khon Kaen

Once these clean and

and educated on the science of cane care. As any

p ro p e r l y- m a n a g e d c a n e

infected plants aging were ridded early on when

plants are distributed among

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

agricultural research and

the resulting cane plants were clean, strong, and

development centers across

ready for breeding.

the northeastern provinces and

The project has been carried out continuously

plantations of model farmers,

until today, and cuttings of the clean sugarcane

these quality cane species will

species have been distributed to farmers to curb

become more accessible for

เพลี �ยจัเพลี
กจัน� �ยจัลายจุ
สีนํ �าตาล
กจัน� ดลายจุ
ดสีนํ �าตาล

Hiroglyphicus
(Mastsumura)
Hiroglyphicus
(Mastsumura)
farmers to adopt and growMatsumuratettix
in Matsumuratettix

เพลี �ยจัเพลี
กจั�ยจั
น� หลั
SCWL outbreaks in the area. In addition, the center
กจังน� ขาว
หลังขาว
Yamatotettix
Flavovittatus
(Matsumura)
Yamatotettix
Flavovittatus
(Matsumura)is also collaborating with over 150 cane growers

their own plantation and also available for purchase

Agricultural Research and Development Center

and providing them with academics who give them

from the Department’s organizations for replanting

and planted them on a one-rai plot within the

counsels. Among these, an example of a success is

every 3-4 years. When implemented properly, this

center. Once harvested and cut up, the grown

Mr. Somsak Phaophan, who has produced 10 rai of

model will prevent pathogen accumulation in the

canes yielded enough cuttings for 50-100 rai. This

cane plantation from a one-rai breeding plot and

plantation, eliminate outbreaks, and thus curb

breeding method gives clean sugarcane plants

has distributed enough saplings to other farmers

potential damage from SCWL.

with exceptional proliferation, one rai of which,

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

As for the results of the project in 13

when cared for as suggested, can yield enough

reportedly very pleased with this new technology.

northeastern provinces since 2012/13, the clean

propagation materials for 10-15 rai. Despite the

However, because the demand of the cane growers

sugarcane species has been distributed to

high cost of tissue cultivation and clean sugarcane

in the area for clean cane saplings and cuttings

participating agricultural research and

breeding for farmers as a result of great care that

remains high, Udon Thani Agricultural Research

development centers in these provinces and grown

is rooted in science to ensure strong cane plants

and Development Center is focusing on helping

as parent plants and for education in an area

with sufficient stored food in the stalks, the cane

minor farmers to have better access to funding and

of approximately 120 rai in total. Cane growers

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

technology, raising their awareness of the threat

have also incorporated these plants in their

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

of SCWL, and encouraging cooperation among

model farms, which make up an area of 435 rai

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

sugarcane growers to ensure high productivity and

in total, and have produced a total of 2.6 million

planted in culture media, and after sixty days, the

good return on investment as well as maintain the

saplings, which have been distributed to other

cutting is ready for further propagation.

strength of the sugarcane and sugar industry.

cane growers in the region. It is found that the

Udon Thani Agricultural Research and

Farmers who experience difficulties

cane plants raised in observation plantations

Development Center started this project in 2011

or need counsels may contact The Office of

and model farms do not develop SCWL, except

by piloting the technology with their first group

Agricultural Research and Development

in certain areas and plantation plots where the

of five farmers in Baan Hin How, Wiangkham

Region 3, Udon Thani Agricultural Research and

outbreak of the disease remains severe, in which

Sub-District, Kumpawapee District, Udon Thani,

Development Center, or research and development

case the ratoons will exhibit symptoms of the

who were trained to breed the clean cane species

centers in their area.
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ากกระแสเก็งกำ�ไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ในช่วงปี 2548-2554 ซึง่ ถือเป็นยุคขาขึ้น
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เกษตร ผนวกกับ
ความต้องการอ้อยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเอทานอล
ทั่วโลกเพิ่มขึ้นหลังราคานํ้ามันพุ่งสูง เป็นปัจจัยให้
ราคานํา้ ตาลโลกปรับสูงขึน้ ถึง 3 เท่า จึงมีการขยาย
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อย ขยายโรงงานและเพิม่ กำ�ลังการ
ผลิตนํา้ ตาลในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ
ผูผ้ ลิตสำ�คัญ ได้แก่ บราซิล (สัดส่วน 21% ของผล
ผลิตนํ้าตาลโลกในปี 2558) อินเดีย (17%) และ
ไทย (7%)ทั้งนี้ หลังปี 2554 ผลจากการขยาย
ตัวอย่างมากของอุตสาหกรรมนํ้าตาลโลกและ
กระแสเก็งกำ�ไรในตลาดล่วงหน้าทีอ่ อ่ นแรงลง มีผล
ให้ราคานํา้ ตาลในตลาดโลกเป็นทิศทางขาลง เช่นเดียว
กับสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรอืน่ ๆ โดยราคานํา้ ตาลใน
ตลาดโลกปรับลดลงต่อเนือ่ งจากระดับสูงสุดที่ 32.1
เซนต์/ปอนด์ ในเดือน ม.ค. 2554 มาสู่ระดับตํ่า
สุดที่ 10.7 เซนต์/ปอนด์ ในเดือน ก.ค. 2558
อุตสาหกรรมน�้ำตาลไทยอยู่รอดท่ามกลาง
ราคาตกต�่ำ
ไทยมีบทบาทส�ำคัญต่อการส่งออกน�ำ้ ตาลเป็น
อันดับที่ 2 ของโลก โดยสัดส่วนการส่งออก 15%
รองจากบราซิล ที่มีอัตรส่วนส่งออกสูงถึง 44%
อย่างไรก็ตามโครงสร้างอุตสาหกรรมน�้ำตาลไทยมี
ความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันสูง จาก
ต้นทุนการผลิตน�ำ้ ตาลค่อนข้างต�ำ่ อยูท่ ปี่ ระมาณ 13.6
เซนต์/ปอนด์ (ไม่รวมค่าขนส่ง) เป็นรองเพียงบราซิล
ทีอ่ ยูท่ ี่ 11.2 เซนต์/ปอนด์ ท�ำให้ไทยได้เปรียบด้าน
ระยะทางในการส่งออกน�ำ้ ตาลไปยังเอเชีย ผนวกกับ
ฤดูกาลผลิตของไทย (พ.ย. – เม.ย. ของทุกปี) เป็น
คนละช่วงเวลากับบราซิล (เม.ย. – ต.ค. ของทุกปี)
ยังช่วยลดภาวะการแข่งขันในตลาดการส่งออก
ระบบอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลไทยทีค่ วบคุมโดย
ทางการ ช่วยให้โรงงานนำ�้ ตาลไทยยังสามารถท�ำก�ำไร
แม้ในภาวะราคาน�้ำตาลโลกตกต�่ำ อาทิ 1.) การ
คุม้ ครองจากทางการจ�ำกัดใบอนุญาตด�ำเนินการของ
โรงงานนำ�้ ตาลและผูค้ า้ /ผูส้ ง่ ออก 2.) มีระบบจัดสรร
ผลผลิตน�้ำตาล เพื่อใช้ในส่งออก หรือระบบโควตา
การจ�ำหน่าย 3.) ก�ำหนดราคาจ�ำหน่ายเป็นราคาคงที่
(ปัจจุบนั อยูท่ ี่ 21 บาท/กก. หรือประมาณ 31 เซนต์/
ปอนด์) ช่วงที่ผ่านมาราคาในประเทศสูงกว่าตลาด
โลก ท�ำให้รายได้รงมเฉลีย่ ของผูป้ ระกอบการสูงกว่า
แหล่งผลิตอืน่ 4.) ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่าง
เกษตรกรและโรงงานน�้ำตาล(สัดส่วน 70 : 30)
โดยพิจารณาจากรายได้จริงทัง้ จากตลาดในประเทศ
และส่งออก ช่วยให้สดั ส่วนต้นทุนของโรงงานนำ�้ ตาล
ค่อนข้างคงที่ นอกจากนีผ้ ปู้ ระกอบการยังรับรูร้ ายได้
เพิ่มเติมจากการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
ผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้มาเป็นวัตถุดิบ อาทิ
เอทานอล ผลิตไฟฟ้าชีวมวล เยือ่ กระดาษ ปุย๋ และ
ปาร์ติเกิลบอร์ด เป็นต้น
ประเมินราคาน�ำ้ ตาลพ้นจุดต�ำ่ สุด อุตสาหกรรม
ฟืน้ ในระยะ 1-3 ปีขา้ งหน้า สายงานวิจยั ธนาคารกรุง
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วิเคราะห์
น�้ำตาลไทยปี59

Analysis of Thai Sugar for 2016

ศรีอยุธยา คาดว่าผลประกอบการของอุตสาหกรรม
นำ�้ ตาลของไทยจะค่อยๆ ปรับดีขนึ้ ผลจากราคาทีก่ ลับ
มาเป็นขาขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์โลก
ฟืน้ ตัว โดยเฉพาะอินเดีย (ประเทศผูบ้ ริโภคน�ำ้ ตาล
อันดับ 1 ของโลก) และกลุ่มประเทศอาเซียนที่มี
ความต้องการบริโภคเพิม่ ขึน้ ตามพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศรวมทัง้ ความต้องการของผูผ้ ลิตทีม่ ตี น้ ทุนสูง
อาทิ อียู และจีน ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นปริมาณ 10%
ต่อปี หลังจากปิดโรงงานภายในประเทศ นอกจากนี้
ความกังวลต่อปริมาณผลผลิตน�้ำตาลที่มีแนวโน้ม
ลดลงอาจมีผลให้หลายประเทศเพิ่มการน�ำเข้า
น�้ำตาลมากขึ้น
อุปทานโลกลดลงเฉลี่ย 3-5% ต่อปี ผล
จากราคาน�ำ้ ตาลโลกทีเ่ ป็นขาลงในช่วงหลายปีท�ำให้
กระแสการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยลดลง ประกอบ
กับผลจากสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง และการ
คงก�ำลังการผลิตเอทานอลของบราซิล ซึ่งช่วยลด
ความกังวลของการเพิ่มการผลิตและการส่งออก
น�้ำตาลของบราซิล

จากภาวะอุปสงค์-อุปทานดังกล่าว ส่งผลให้
สต๊อกน�้ำตาลของโลกในอีก 2-3 ปีข้างหน้ามีแนว
โน้มลดลง และมีผลให้ราคาขยับเพิ่มขึ้นได้ แต่แรง
กดดันจากสต๊อกน�้ำตาลโลกที่อยู่ในระดับสูง ราคา
น�้ำมันที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต�่ำลากยาวและภาวะ
ซบเซาของตลาดเก็งก�ำไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
จะมีผลให้ราคาน�้ำตาลปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนัก โดย
คาดราคานำ�้ ตาลในตลาดโลกจะเฉลีย่ อยูท่ ี่ 14.5-16
เซนต์/ปอนด์ ในปี 2559
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง
รุนแรงอาจท�ำให้ผลผลิตอ้อยและนำ�้ ตาลไทยมีความ
ไม่แน่นอน โดยเฉพาะในปี 2559-2560 ก่อนที่จะ
กลับมามีสถาณการณ์ดา้ นผลผลิตทีด่ ขี นึ้ ในปี 2561
ในขณะที่โรงงานผลิตน�้ำตาลยังท�ำก�ำไรได้ต่อเนื่อง
จากความต้องการบริโภคน�ำ้ ตาลทัง้ ในตลาดส่งออก
และตลาดในประเทศมีแนวโน้มสูงขึน้ ผนวกกับราคา
น�้ำตาลมีแนวโน้มปรับตัวดี
นอกจากนี้ รายได้จากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ของโรงงานน�ำ้ ตาลยังเติบโตได้ดี แต่การขยายโรงงาน

Cover Story
เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในแหล่งที่มีต้นทุนการผลิตสูงอาจเป็นความเสี่ยง
ของกิจการในอนาคตเนื่องจากอาจจะไม่คุ้มค่าการ
ลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของโรงงาน
น�้ำตาลแต่ละรายอาจแตกต่างตามความสามารถ
ในการบริหารสต๊อกและการคาดการณ์ทศิ ทางราคา
น�้ำตาลโลก เนื่องจากการค้าน�้ำตาลมักเป็นการซื้อ
ขายกันล่วงหน้า
ทั้งนี้ ในระยะ 1-5 ปีข้างหน้า ภาวะผลผลิต
อ้อยและนำ�้ ตาลของไทยมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึน้ จาก
การขยายการลงทุนโรงงานใหม่ ซึง่ จะมีโรงงาน/ก�ำลัง
การผลิตใหม่อีกกว่า 0.3 ล้านตันอ้อย/วัน (โรงงาน
ด�ำเนินการหีบอ้อยเฉลี่ย 120 วัน/ปี) หรือผลิต
น�้ำตาลได้เพิ่มอีกกว่า 3.5 ล้านตัน/ปี ผลจากการ
เพิม่ ใบอนุญาตขยายโรงงานน�ำ้ ตาลของภาครัฐ

Thailand’s production season (November-April of

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

every year) falls on a different period from that of

domestic sugar mills. In addition, concerns over

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

the decline in sugar products likely spur many

reduce the competition in the export market.

countries to boost import of sugar as well.

Thanks to the governmental regulations

On the other hand, the global supply

in Thailand’s sugar industry, Thai sugar mills have

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

been able to turn profits even during a slump in

result of the decline in the global sugar prices in

global sugar prices. Such regulations include:

recent years, sugarcane cultivation expansion has

1.) Governmental protection as a result

slowed down. In addition, the severe fluctuation

of permit issuance limits for sugar mills and

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

suppliers/exporters.

production capacity have also helped quell

2.) Sugar product allocation systems for
export and sales quotas.

concerns over Brazil’s production increase and
sugar export.

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

In such a demand and supply landscape,

or 31 cents/pound at present). Because the

the global sugar stocks are likely to plummet in

domestic prices have been higher than the global

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

counterpart as of late, the average revenue of

However, the high pressure on the global sugar

A

Thai entrepreneurs has been higher than that of

stocks, the oil prices that are likely to remain

other production sites.

low for quite some time, and the recession of

demand for sugarcane to feed the ethanol industry

markets. This system helps stabilize the cost

Nevertheless, the effects of severe drought

worldwide after the oil prices skyrocketed, global

proportion of a sugar mill and generate additional

will likely shroud Thailand’s cane and sugar

sugar prices have tripled, leading to the expansion

incomes for entrepreneurs from investments in

production in uncertainty, especially in 2016-2017,

of sugarcane plantation areas, facilities, and

downstream industries that use by-products or

before the production will look up again in 2018.

⦁⦁⦁
s a result of the speculation craze in
the commodity market in 2005-2011

4.) The benefit sharing system between

speculation in commodity markets will likely curb

that brought about a price hike in

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

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

agricultural commodities and the increased

actual revenues from both domestic and export

average in 2016.

production capacity in several

Despite this, the sugar mills in the

countries, especially main sugar

country should still be able to turn

producers such as Brazil (producer

profits as sugar consumption demand

of 21% of the world’s sugar in 2015),

in both export and domestic markets

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

shows signs of rising and sugar prices

However, after 2011, because of a

are likely to rally.

slowdown in the level of expansion

Furthermore, revenues from

in the global sugar industry and the

downstream industries for sugar

amount of speculation in the market,

mills will still demonstrate growth,

global sugar prices have started to

but any expansion, domestic or

show signs of decline, as do other

abroad, especially in places with

agricultural commodities, with the

high production costs, may present

prices gradually dropping from the

risks of failure to achieve returns on

highest price of 32.1 cents/pound in January

waste as raw materials such as in the production

investment for the venture. However, the revenues

2011 and hitting the bottom at 10.7 cents/pound

of ethanol, biomass energy, paper pulp, fertilizer,

for each sugar mill may vary according to the

in July 2015.

and particle boards.

stock management capabilities and the trend

Thai sugar’s survival amidst price slump
Thailand plays a significant role as the world’s

Recovery prospect of sugar prices and
industries after hitting rock bottom

in the global sugar prices as sugar trade usually
involves futures contracts.

second top sugar exporter, exporting 15% of its

According to Krungsri Bank’s research

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

sugar, following Brazil’s whopping 44% export

division, the performance of Thailand’s sugar

and sugar productivity is likely to expand at

rate. However, the structure of Thailand’s sugar

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

an accelerated rate because of the expansion

industry exhibits a high degree of strength and

as sugar prices start to climb back up, for which

of investment in new mills, which will result in

competitive potential as the sugar production costs

some contributing factor are the recovery of the

additional 0.3 million ton/day of production

are relatively low and average at approximately

global demand, especially from India (the world’s

capacity (a mill carries out its cane crushing

13.6 cents/pound (excluding transport costs),

top sugar consumer) and ASEAN nations, whose

operation for 120 days/year on average) or

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

consumption demands grow alongside the economic

additional 3.5 million ton of sugar/year, following

has given Thailand an edge in terms of the mileage

growth, and the increase in demand from high-cost

the government’s decision to issue more permits

in export to other Asian countries. In addition,

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

for sugar mill expansions.

Sugar Asia Magazine

15

International News

ผลผลิตน�้ำตาลของ
เซา มาตินโญเพิ่มขึ้น
Sao Martinho's Sugar
Output to Soar

2016 บริษทั เซา มาตินโญ มีรายได้ 818.1 ล้านเรียล
เพิ่มขึ้น 13.9 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีที่แล้ว ส่วนควอเตอร์ที่ 4 ของปีที่แล้ว (2015)
รายรับสุทธิของบริษัทก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้เพราะ
ยอดขายน�้ำตาลและเอทานอลที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
ราคาของทัง้ สองผลิตภัณฑ์ทเี่ พิม่ ขึน้ สูงกว่าช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่แล้ว จึงท�ำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น
21.9 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าควอเตอร์ที่ 4 ของปี 2015
ถึง 68.9 ล้านเรียล.
⦁⦁⦁

S

ao 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

เ

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

ซา มาตินโญ (Sao Martinho) – บริษัทผู้ปลูก
อ้อยและแปรรูปเป็นนํ้าตาลรายใหญ่ที่สุดของ
ประเทศบราซิล คาดการณ์ว่า ผลผลิตนํ้าตาล
ในฤดูกาลนี้จะเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพราะ
สภาพอากาศที่เอื้ออำ�นวยในการปลูกอ้อย รวมถึง
การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้ อ ยได้ ม ากขึ้ น ขณะที่
สถานการณ์นํ้าตาลในตลาดโลกเกิดภาวะขาด
แคลนนํ้าตาล กำ�ลังผลักดันให้ราคานํ้าตาลสูงขึ้น
บริษัทคาดการณ์ว่า ในฤดูกาลปี 2016 ถึง
2017 นี้ จะมีปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้น 3.8 เปอร์เซ็นต์
รวมอยู่ที่ระดับ 20.55 ล้านตัน สูงกว่าฤดูกาลที่
แล้ว (2015 ถึง 2016) และสัดส่วนของน�้ำตาล
ที่สกัดได้จากอ้อยก็ถูกคาดการณ์เช่นกันว่าจะเพิ่ม
มากขึ้น ท�ำให้มีปริมาณน�้ำตาลที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น
10 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ระดับ 1.36 ล้านตัน สัดส่วน
ที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นนี้ ตรงตามการคาดการณ์
ของทุกโรงงานผลิตของบราซิลเช่นกัน
ด้านสัดส่วนน�้ำตาลต่อเอทานอล ที่แปรรูปมา
จากอ้อย ก็ถูกประเมินว่า จะยังคงสัดส่วนเท่าเดิม
เหมือนกับปีทแี่ ล้วที่ 1 ต่อ 1 แม้จะมีแนวโน้มว่า อ้อย
จะถูกน�ำไปแปรรูปเป็นน�้ำตาลมากกว่าก็ตาม
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เซา มาตินโญ ระบุโดยอ้างอิงจากโรงงานผลิต
น�ำ้ ตาลของยูนกิ า (Unica) ด้วยว่า การแปรรูปอ้อยมี
แนวโน้มแปรรูปเป็นน�ำ้ ตาลมากกว่า ทัง้ นีเ้ พราะราคา
น�ำ้ ตาลในตลาดโลกสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับปีทแี่ ล้ว
ส�ำหรับสถานการณ์ผลผลิตน�ำ้ ตาล แม้ปริมาณ
นำ�้ ตาลทีผ่ ลิตได้ในบราซิลจะสูงขึน้ แต่การผลิตน�ำ้ ตาล
ในภาพรวมจากทัว่ โลกกลับตกต�ำ่ ลง เนือ่ งจากความ
แห้งแล้งในหลายพื้นที่ของภูมิภาคเอเชีย จากปัจจัย
นี้นี่เอง ที่ท�ำให้เซา มาตินโญ วิเคราะห์ว่า การที่
ปริมาณการผลิตนำ�้ ตาลในบราซิลสูงขึน้ แต่ปริมาณ
น�้ำตาลทั่วโลกกลับขาดแคลนราว 6.1 ล้านตัน
จะเป็นผลดีต่อราคาน�้ำตาลในตลาดโลกทั้งในระยะ
สั้นและระยะกลาง
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ของเซา มาตินโญ ยังเป็น
ไปในท�ำนองเดียวกันกับการวิเคราะห์ของดาทา
โกร (Datagro) ขณะที่ แพลทคิงส์แมน (Platts
Kingsman) วิเคราะห์ไว้ว่า ในปี 2016 ถึง 2017
โลกจะขาดแคลนน�้ำตาลมากถึง 7.3 ล้านตัน แต่
องค์การน�ำ้ ตาลสากลกลับระบุไว้วา่ ตลาดโลกก�ำลัง
ขาดแคลนน�้ำตาลเพียง 3.8 ล้านตันเท่านั้น
ด้านผลประกอบการ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี

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.
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คอฟโค่เผย
เปลี่ยนการขนส่งน�้ำตาล
ท่าเรือบราซิลไปยังตลาดน�้ำตาล

บ

ริษัทคอฟโค่อากรี(Cofco Agri Ltd) จะ
เปลีย่ นสถานีขนส่งนํา้ ตาลทางเรือทีท่ า่ เรือ
ที่ใหญ่ที่สุดของบราซิล หลังจากที่บริษัท
อาหารรายใหญ่ที่สุดของจีนได้จัดส่งสารให้ความ
หวานในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดนิวยอร์ก
การขนส่งน�้ำตาลของบริษัทที่ท่าเรือซานโตส
ในเดือนกรกฎาคมนี้จะหันไปโหลดน�้ำตาลเพื่อการ
ขนส่งโดยจะจัดส่งไปยังท่าเรืออื่น ๆ จากแหล่งข่าว
2 ท่านในวงการ ที่ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากเป็น
ข้อมูลภายใน คอฟโค่อากรีส่งออกน�้ำตาลประมาณ
795,000 ตัน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเดือน
กรกฎาคมที่หมดอายุในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในตลาด
ซื้อขายล่วงหน้า นิวยอร์ก ICE การเปลี่ยนรูปแบบ
การโหลดน�้ำตาลจะเริ่มต้นในวันที่ 4 กรกฏาคม,
หนึ่งในแหล่งข่าวระบุ
ความต้องการน�้ำตาลทรายดิบของจีนได้ชะลอ
ตัวจากราคาทีส่ งู ขึน้ ท�ำให้โรงงานน�ำ้ ตาลของประเทศ
มีก�ำไรน้อยลงในกระบวนการผลิตและการลักลอบขน
น�ำ้ ตาลทรายเถือ่ นจากพม่าเพิม่ ขึน้ ประเทศได้น�ำเข้า
น�้ำตาล 140,000 ตันในเดือนพฤษภาคม น้อยกว่า
ปีกอ่ นหน้านีถ้ งึ 70 % และเป็นจ�ำนวนน้อยทีส่ ดุ นับ
ตั้งแต่ปี 2553, ข้อมูลจากศุลกากร
คอฟโค่อากรีจะเป็นผู้ส่งน�้ำตาลรายใหญ่ที่สุด
ส�ำหรับสัญญาเดือนกรกฎาคม ในตลาดซือ้ ขายล่วง
หน้านิวยอร์ก กระตุน้ ความต้องการเก็งก�ำไรในเอเชีย
ซึง่ อาจจะไม่มากเท่าทีค่ าดการณ์ในตอนแรก บริษทั
คาดว่าจะขนส่งนำ�้ ตาลประมาณ 1 ล้านตันในปีนจี้ าก
สถานีขนส่งสินค้าในเมืองซานโตส ซึง่ ส่วนใหญ่จะใช้
ในการโหลดสินค้าจ�ำพวกข้าวโพด ถั่วเหลือง และ
ผลิตภัณฑ์จากพืชน�ำ้ มัน, หนึง่ ในแหล่งข่าวระบุ
คุณอาร์นาลโดหลุยซ์ กอร์เรีย จากอาร์เชอร์
บริษัทคู่ค้า ที่ตั้งอยู่ในเมืองเซาเปาโล เผยว่า “หาก
จีนสามารถเป็นผูซ้ อื้ นำ�้ ตาลได้ตลอดทัง้ ปีสบื เนือ่ งจาก
ปัญหาสภาพอากาศไม่เพียงแค่นนั้ แต่ยงั รวมถึงประเทศ
อินเดีย ไทย และบราซิล แล้วท�ำไมผู้ประกอบของ
จีนจะส่งสินค้าต่อในเดือนกรกฎาคม"
ในขณะที่คอฟโค่อากรีขายไปแล้วนั้น วิลมาร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งมีลูกค้าเยอะมากในบรรดา
ประเทศที่น�ำเข้าน�้ำตาล ได้ส่งมอบถึง 6 ครั้ง ผู้ค้า
ในสิงคโปร์ได้ซื้อน�้ำตาลประมาณ 1 ล้านตัน และ
ในขณะทีผ่ คู้ า้ บางคนบอกว่าสัญญาณความต้องการ

ล่วงหน้านิวยอร์ก ICE
Cofco Said to Switch Brazil
Port Terminal to Deliver ICE Sugar
ที่แข็งแกร่งเป็นปีที่สองจากการขาดแคลนที่ค่อยๆ
ปรากฏขึ้น, บางรายพูดว่าวิธีสัญญาซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นวิธีการซื้อที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
ที่อาจเกิดจากการส่งมอบที่อาจมาจากความล่าช้า
ในการโหลดสินค้าเนื่องจากปัญหาด้านโลจิสติกใน
ประเทศบราซิล
การย้ายฐานของคอฟโค่อากรียงั สะท้อนให้เห็น
ถึงการคาดการณ์ความตกต�ำ่ ในการส่งออกข้าวโพด
จากบราซิลในปีนเี้ ช่นเดียวกับผลผลิตจากพืชทีต่ กต�ำ่
ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยแล้ง ในปีที่
ผ่านมาบริษัทได้ส่งออกข้าวโพดเกือบ 1.1 ล้านตัน
จากสถานีขนส่งสินค้าของบริษัท
⦁⦁⦁
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ofco 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

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.

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
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วิลมาร์ส่งน�้ำตาล 6 รอบ
ในช่วงภาวะขาดแคลนน�้ำตาล
Wilmar Takes Sixth Straight
Sugar Delivery As Shortage Looms

บ

ริษัทวิลมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(Wilmar
International) ส่งมอบนํ้าตาลทรายดิบ
ในตลาดซือ้ ขายล่วงหน้านิวยอร์กเป็นครัง้
ที่ 6 ก่อนหมดสัญญา ท่ามกลางปัญหาภาวะขาดแคลน
สารให้ความหวานทั่วโลก
ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ในสิงคโปร์จะถือตั๋วซื้อ
น�ำ้ ตาลสุทธิ 20,018 ล็อต หรือประมาณ 1.02 ล้าน
เมตริกตัน เพื่อช�ำระก่อนสัญญาเดือนกรกฎาคม
หมดอายุ ในตลาดซือ้ ขายล่วงหน้าสหรัฐ ICE, จาก
แหล่งข่าวที่ไม่ระบุ เนื่องจากไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ,
บริษัท ที่เข้าร่วมในตลาดน�้ำตาลในปี 2553 ได้
กลายมาเป็นโรงไฟฟ้าที่มีลูกค้าเป็นประเทศที่น�ำ
เข้าจ�ำนวนมาก
ส่วนใหญ่ สารให้ความหวานจะมาจากประเทศ
บราซิล ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก คุณนิค
เจนไทล์ ผู้จัดการบริษัทคู่ค้าที่ Nickgen Capital
Management & Consulting กล่าวว่า น�้ำตาลบาง
ส่วนจากประเทศอาร์เจนตินาจะยังถูกส่งมอบเช่น
เดียวกัน, เขากล่าวสัญญาซื้อขายน�้ำตาลดิบของ
เดือนกรกฎาคมหมดอายุเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
ที่ผ่านมา ปิดตลาดที่ 20.15 เซนต์ต่อปอนด์ สื่อ
ตีพิมพ์จากตัวเลขที่มีการส่งมอบอย่างเป็นทางการ
ของตลาดซื้อขายล่วงหน้าสหรัฐ ICE, ในวันที่
1 กรกฎาคมที่ผ่านมา
วิลมาร์มีหุ้นส่วนร้อยละ 29.5 ในบริษัทคอน
ซูม่า เอสเอ ในประเทศโมร็อกโก โรงงานน�้ำตาลที่
ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในทวีปแอฟริกา ตามข้อมูล
ในเว็บไซต์ของบริษทั ในปี 2556 นอกจากนีย้ งั ได้ลง
นามในข้อตกลงที่จะเป็นผู้จัดส่งน�้ำตาลทรายดิบแต่
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เพียงผูเ้ ดียวไปยังเซวิตอล(Cevital) ซึง่ ด�ำเนิน
งานรีไฟน์นำ�้ ตาลในประเทศแอลจีเรีย นอกจากนี้
บริษัทยังมีโรงงานน�้ำตาลในประเทศอินเดีย
จากการเข้าซื้อกิจการของสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทศรีเรนูก้า นอกจากนี้ยังมีโรงงาน
นำ�้ ตาลอืน่ ๆ ในประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย
และนิวซีแลนด์
การส่งมอบน�้ำตาลของวิลมาร์จะช่วย
รับประกันความต้องการน�้ำตาลทั่วโลกใน
เวลาเดียวกัน จากที่คาดว่ากระบวนการผลิต
จะท�ำได้ดีกว่าเป็นปีที่สองในฤดูกาลที่จะเริ่มต้น
ในเดือนตุลาคม, เจนไทร์ กล่าว ค่าพรีเมี่ยมของ
น�้ำตาลทรายขาวหรือน�้ำตาลทรายกลั่นบริสุทธิ์ซื้อ
ขายในตลาดลอนดอนมีมากกว่าน�้ำตาลดิบเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 ในปีนี้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน�้ำตาลดิบเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 68 ในปีที่ผ่านมา ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า
สหรัฐ ICE ซึง่ ถือว่าเป็นดัชนีชวี้ ดั สินค้าโภคภัณฑ์ที่
ดีที่สุดจากบลูมเบิร์ก
อัลวีน เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างคาร์กิลและ
คอปเปอร์ชูการ์เอสเอ ซึ่งยังมีลูกค้ามากในกลุ่ม
ประเทศที่น�ำเข้า มีการซื้อขายรวม 3,688 สัญญา
หรือประมาณ 187,000 ตัน ที่จะช�ำระสัญญาของ
เดือนกรกฎาคม, กล่าวจากคนในแวดวงการส่งมอบ
ที่ขอไม่ระบุเนื่องจากข้อมูลเป็นส่วนตัว

W

⦁⦁⦁

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

ilmar International Ltd. took delivery

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

of raw sugar against expiring New

performer on the Bloomberg Commodity Index.

York futures for a sixth straight

Alvean, a joint venture between Cargill Inc.

time amid a looming global shortage of the

and Copersucar SA, which also has a large number

sweetener, according to people familiar with

of clients in importing countries, bought another

the transaction.

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

The Singapore-based commodity trader took

the July contract, according to people familiar

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

with the delivery, who asked to not be identified

settle the expiration of July futures on the ICE

because the information is private.
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ฐบาลอินเดียเตรียมบังคับใช้มาตรการเก็บ
ภาษีนา้ํ ตาลส่งออก 25 เปอร์เซ็นต์ เพือ่ คง
ปริมาณนํ้าตาลในประเทศ นับเป็นความ
เคลือ่ นไหวทีอ่ าจทำ�ให้ราคานํา้ ตาลโลกสูงขึน้ และส่ง
ผลดีตอ่ ประเทศไทยในการส่งออกนํา้ ตาลได้มากขึน้
อินเดียเป็นประเทศผลิตน�ำ้ ตาลอันดับ 2 ของ
โลก รองจากบราซิล แต่ผลผลิตน�ำ้ ตาลของอินเดีย
ปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณลดลง เนื่องจากอินเดีย
ประสบภัยแล้งในหลายพื้นที่เพาะปลูกอ้อย ส่งผล
ให้ราคาน�้ำตาลโลกขยับตัวขึ้นสูงสุดท�ำสถิติใหม่ใน
รอบ 2 ปีครึ่ง
นายวิลาส ราม ปัสวัน รัฐมนตรีกระทรวง
อาหารของอินเดีย ระบุว่า มาตรการภาษีน�้ำตาล
ที่รัฐบาลก�ำลังน�ำมาใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม
ปริมาณการส่งออกนำ�้ ตาล รวมถึงเพือ่ ควบคุมราคา
น�้ำตาลในอินเดีย-ประเทศที่มีผู้บริโภคน�้ำตาลมาก
ติดอันดับโลก
ทั้งนี้ มาตรการภาษีน�้ำตาลของอินเดียท�ำให้
เกิดแนวโน้มทีร่ าคาน�ำ้ ตาลในตลาดโลกจะเพิม่ สูงขึน้
ผลทีต่ ามมาคือผูค้ า้ นำ�้ ตาลจะส่งออกนำ�้ ตาลเข้ามายัง
ตลาดโลกเพิม่ ขึน้ เพือ่ ท�ำก�ำไร ด้วยผูค้ า้ นำ�้ ตาลรวม
ถึงผูเ้ ชีย่ วชาญวิเคราะห์กนั ไว้ลว่ งหน้าแล้วว่า ราคา
น�ำ้ ตาลในตลาดโลกจะสูงขึน้ จากมาตรการภาษีของ
รัฐบาลอินเดีย ขณะทีอ่ นิ เดียเองก็ก�ำลังกลายเป็นผูน้ �ำ
เข้าน�้ำตาลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
อีกประเด็นที่ผู้คนในวงการน�้ำตาลโลกกังวล
คือ มาตรการภาษีของอินเดียจะส่งผลกระทบต่อ
ราคาน�ำ้ ตาลโลกมากน้อยแค่ไหน ซึง่ นายอูโรบินดา
ปราสาท ประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของโกทัก
คอมมอดดิตี้ส์ (Kotak Commodities) ระบุว่า
อินเดียเป็นประเทศผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลมากเป็นอันดับ 2
ของโลก เมื่อรัฐบาลอินเดียด�ำเนินนโยบายภาษีส่ง
ออกนำ�้ ตาล แน่นอนว่ามาตรการนีจ้ ะมีผลกระทบต่อ
ราคาน�้ำตาลโลกไม่มากไปกว่า 5 เปอร์เซ็นต์
สถิติจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ หรือ
USDA ระบุว่า ในปี 2015 ถึง 2016 อินเดีย
ส่งออกน�ำ้ ตาลได้มากถึง 2.9 ล้านตัน คิดเป็น 5.3
เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกน�ำ้ ตาลทัว่ โลก ส�ำหรับสถิติ
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา USDA ระบุว่า ปริมาณ
น�ำ้ ตาลส่งออกจากอินเดียมีเพียง 1 ล้านตันเท่านัน้
น้อยที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาลปี 2009 ถึง 2010
ส�ำหรับสถานการณ์ราคาน�้ำตาลในตลาดโลก
นั้น มีราคาลอยตัวมาโดยตลอด ทั้งนี้เป็นผลจาก
ผลผลิตนำ�้ ตาลในบราซิลทีม่ ปี ริมาณสูงต่อเนือ่ งจาก
สภาพอากาศที่เป็นใจในการเพาะปลูกอ้อย รวมถึง
อีกปัจจัยส�ำคัญคือ ความต้องการนำ�้ ตาลของตลาด
โลกยังคงอยู่ในระดับสูง
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน�้ำตาลในมุมไบ
ของอินเดียระบุอกี ว่า มาตรการภาษีทอี่ นิ เดียน�ำมา
ใช้ยังนับว่าดีกว่ามาตรการก่อนหน้านี้ ที่อินเดียสั่ง
ห้ามจ�ำหน่ายน�้ำตาลในตลาดโลก เพราะมาตรการ
ภาษีของอินเดียครัง้ ล่าสุดนีส้ ง่ ผลดีตอ่ ประเทศไทย
และบราซิลในการส่งออกน�ำ้ ตาลไปยังตลาดโลกได้
มากขึน้ โดยประเทศไทยจะได้รบั ผลประโยชน์มากที
เดียว เพราะไทยกับอินเดียเป็นคูแ่ ข่งส่งออกนำ�้ ตาล

อินเดียออกมาตรการเก็บ
ภาษีน�้ำตาลส่งออก
25 เปอร์เซ็นต์
India Plans 25 Percent Tax
on Sugar Exports as Drought Bites

ทรายขาวในตลาดโลกมาโดยตลอด ดังนัน้ มาตรการ
ด้านภาษีของอินเดีย จะท�ำให้ไทยได้เปรียบเป็น
อย่างมากในการส่งออกน�้ำตาลไปยังตลาดน�้ำตาล
ในอาเซียน.
⦁⦁⦁

I

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.

ndia plans to introduce a 25 percent tax on

India exported 2.9 million tonnes of sugar

sugar exports to maintain local supplies, the

in 2015/16, accounting for 5.3 percent of world

government said on Thursday, a move that could

exports, according to U.S. Department of

further push up global prices of the sweetener
and boost shipments from Thailand.

Agriculture (USDA) figures.
In a May report, the USDA already forecast

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

sharply reduced exports from India this year of

producer behind Brazil, is expected to decline this

just 1 million tonnes, which would be the lowest

year due to a drought in major growing regions,

since the 2009/10 crop year.

while global prices have risen to two-and-a-half
year highs.
Food minister Ram Vilas Paswan said the

Global sugar prices have also been buoyed by
cold temperatures in parts of Brazil and growing
demand.

levy was aimed at curbing the country's exports

He said the plan to tax exports is better than

and would help keep local prices under control in

the country's previous moves to ban overseas sales.

the world's top consumer of sugar.

The move would help rival exporters Thailand and

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

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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ระดมการสนับสนุน
เชื้อเพลิงชีวภาพผสมผสาน
กับพลังงานทดแทน
ให้สูงขึ้นในปี 2560

T

he 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

Biofuel Boosters Rally
Support for Higher
Blend Levels In 2017

ก

ลุม่ ประเทศชัน้ นำ�ทีส่ นับสนุนด้านเชือ้ เพลิง
ชีวภาพมีการรวมตัวสนับสนุนเพือ่ กระตุน้ ให้
หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐ
อเมริกา (U.S. EPA) เพือ่ ดำ�เนินการตามเป้าหมายที่
วางไว้ในปี 2560 ภายใต้มาตรฐานการใช้นา้ํ มันเชือ้
เพลิงทดแทน (Renewable Fuel Standard) กับการ
เริม่ สอบถามความคิดเห็นในเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา
และประกาศประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 มิถุนายน
ผูส้ นับสนุนได้จำ�กัดเวลาในการเรียกร้องให้ EPA หนุน
การใช้เอทานอลและเชือ้ เพลิงชีวภาพอืน่ ๆ มากขึน้ ที่
ยังประโยชน์ให้กบั ผูบ้ ริโภคในการใช้เชือ้ เพลิงผสมผสาน
ในปีหน้า
"อเมริกาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
ด้วยปัจจัยทางด้านสภาพภูมอิ ากาศ สุขภาพ หรือจุด
มุง่ หมายทางเศรษฐกิจโดยไม่ตอ้ งใช้เชือ้ เพลิงทดแทน
ท่ามกลางเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ทีเ่ รามี
ในการมุง่ หน้าไปสูม่ าตรฐานพลังงานทดแทน จนกว่า
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จะใช้งานได้จริง" คุณอดัม
มอนโร ประธานบริษัทโน
โวซีเมสนอร์ทอเมริกา สัญชาติ
อเมริกัน กล่าวว่า "เรากระตุ้นให้ทุกคนที่
ได้รบั ประโยชน์จากอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงทดแทนใน
การออกมาพูดและเรียกร้องให้ผบู้ ริหารฟังเสียงของ
เขาเหล่านัน้ และเพิ่มการผลิตพลังงานทดแทน"
"ผูบ้ ริโภคทีก่ งั วลเกีย่ วกับตัวเลือกทีเ่ หมาะสมและ
ทางเลือกทีป่ ม๊ั นำ�้ มันสามารถมีสว่ นร่วมในการใช้งาน
โดยการติดต่อ EPA และขอให้ฝา่ ยร่างกฎหมายของ
พวกเขาให้การสนับสนุนมาตรฐานพลังงานทดแทน
ทีแ่ ข็งแกร่ง" คุณเอมิลี่ สกอ ซีอโี อของโกรทอีเนอร์
จี กล่าว "ผูก้ �ำหนดนโยบายจ�ำเป็นต้องนึกถึงผูผ้ ลิต
เอทานอล ผูค้ า้ ปลีก และ เรือเดินสมุทรในปัจจุบนั ว่า
มีความสามารถอย่างเต็มทีใ่ นการด�ำเนินงานตามข้อ
กฎหมายหรือตามทีเ่ รียกร้องในสภาคองเกรส ให้ผู้
บริโภคมีทางเลือกอย่างแท้จริงและประหยัดเงินได้เมือ่
อยูใ่ นปัม๊ น�ำ้ มัน ดังเช่นในกฎหมายที่ EPA ได้น�ำเสนอ
เอง 'ในวันนีเ้ ราได้เห็นหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความ
ทีไ่ ม่นยิ มใช้เอทานอลทัว่ ประเทศโดยค่าเฉลีย่ กับน�ำ้ มัน
เบนซินไม่เกินร้อยละ 10' มันจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีเ่ ราต้อง
ต่อสูเ้ พือ่ กฎหมายการใช้เชือ้ เพลิงชีวมวลเป็นพลังงาน
ทดแทนในประเทศอเมริกาให้ได้ในปี 2560"
"ข้อเสนอที่ถูกหยิบยกขึ้นมาจบลงในขั้นตอน
การร่างกฎหมายที่ก�ำหนดโดยสภาคองเกรส" คุณ
บ๊อบ ดินนีน ประธานและซีอีโอของสมาคมการใช้
พลังงานทดแทน กล่าว "ผูบ้ ริโภครูว้ า่ มีเพียงตัวเลือก
เดียวที่ปั๊มน�้ำมัน - เชื้อเพลิงฟอสซิล – เป็นร่องรอย
ของความคิดแบบเก่าๆ และเป็นการตัดสินใจที่แย่
เราต้องมีจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นเพื่อปกป้องเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางพลังงาน และผล
ประโยชน์จากโครงการพลังงานสะอาดทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จที่สุดของอเมริกา"
ผู้สนับสนุนจะถูกเรียกให้มายืนยันข้อเสนอ
ในการพิจารณาของ EPA ในเมืองแคนซัสหรือส่ง
ความคิดเห็นไปยัง EPA ในวันที่ 11 กรกฏาคม
เมื่อผู้วางระเบียบเริ่มต้นร่างกฎหมายฉบับสุดท้าย

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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ภาวะตลาดโลกขาดแคลน
น�้ำตาลกระทบต่อ
ผลผลิตเอทานอลของบราซิล
Global Sugar Deficit to Squeeze
Brazil Ethanol Output

ผู้

เชีย่ วชาญด้านเอทานอลและนํา้ ตาลในประเทศ
บราซิลกล่าวไว้เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา
ว่า การผลิตเอทานอลจากอ้อยในประเทศบราซิล
จะมีระดับการผลิตลดลงในอีก 3 ปีขา้ งหน้า หากมีการ
ยืนยันข้อมูลว่า ตลาดโลกกำ�ลังขาดแคลนนํา้ ตาล
ทัง้ นี้ แหล่งผลิตเอทานอลแหล่งส�ำคัญในบราซิล
ระบุวา่ ในฤดูกาล 2016 ถึง 2017 บราซิลจะสามารถ
ผลิตเอทานอลได้ 27.2 พันล้านลิตร เทียบกับฤดูกาล
ที่แล้วที่ผลิตได้มากกว่าที่ 28.2 ล้านลิตร เป็น
สัญญาณลดลงที่ผู้เชี่ยวชาญจากเอฟจีอะโกร (FG/
AGRO) รายงานต่อที่ประชุมเอทานอลโนวาคานา
ในนครเซาเปาโล
แต่ในทางกลับกัน การผลิตน�้ำตาลในฤดูกาลนี้
กลับเพิ่มขึ้นเป็น 36.8 ล้านตัน เทียบกับฤดูกาลที่
แล้วที่ผลิตได้ เพียง 31.2 ล้านตัน เป็นไปตามความ
สามารถในการผลิตของโรงงาน แม้วา่ ตลาดโลกก�ำลัง
ขาดแคลนน�้ำตาลก็ตาม
อย่างไรก็ตาม หากมีการยืนยันข้อมูลว่า ตลาด
โลกก�ำลังขาดแคลนน�้ำตาลอยู่จริง และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยยะส�ำคัญต่อภาษีน�้ำมันเชื้อ
เพลิงแล้วละก็ เอฟจีอะโกร (FG/AGRO) ประเมิน
ว่า ระดับการผลิตเอทานอลจากอ้อยจะลดลงถึงระดับ
23.1 พันล้านลิตรในการผลิตประจ�ำฤดูกาล 2019
และ 2020 ขณะที่ปริมาณผลผลิตน�้ำตาลจะสูงขึ้น
ถึง 43.5 ล้านตัน
คุณวิลเลียน เฮอนานเดซ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
ที่ท�ำงานร่วมกับเอฟจีอะโกร (FG/AGRO) ระบุว่า
ผลผลิตเอทานอลและน�ำ้ ตาลมีความแตกต่างกันมาก
และความแตกต่างนี้จะยิ่งมากขึ้นอีก
คุณวิลเลียนระบุด้วยว่า ตลาดเอทานอลจะได้
รับผลกระทบจากผลผลิตน�้ำตาลที่เพิ่มสูงขึ้น โดย
โบรเกอร์รายใหญ่ด้านเอทานอลและน�้ำตาล - ไบโอ
อเจนเซีย (Bioagencia) ประเมินว่า การลงทุน
ในน�้ำตาลจะให้ผลตอบแทนมากกว่าเอทานอลถึง
30 เปอร์เซนต์
ปริมาณน�้ำตาลที่โลกก�ำลังขาดแคลน เป็น
ประเด็นที่นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญประเมินไว้

แตกต่างกันมาก แต่ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ในอีก
2 ปีข้างหน้า ปริมาณน�้ำตาลป้อนสู่ตลาดโลกจะลด
ลง 4 ถึง 8 ล้านตันเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปฏิกิริยาของประเทศผู้ผลิตน�้ำตาลต่อสถานการณ์
น�้ำตาลของตลาดโลก
และแน่นอนว่า เมือ่ มีการคาดการณ์วา่ ปริมาณ
น�้ำตาลจะลดลง ราคาน�้ำตาลในปีนี้ย่อมสูงขึ้น โดย
เฉพาะในตลาดนิวยอร์ก ที่ปัจจุบันราคาน�้ำตาลพุ่ง
ทะยานขึน้ แล้วจากราคาสูงสุดไปอีก 2.5 ระดับ
อย่างไรก็ดี แผนการผลิตน�ำ้ ตาลของเอฟจีอะโกร
(FG/AGRO) ในบราซิลส�ำหรับฤดูกาลนี้ ยังคงมีปริมาณ
สูงที่สุดในภาคอุตสาหกรรมน�้ำตาลของประเทศ ซึ่ง
นักวิเคราะห์มองว่า ปริมาณน�้ำตาลในฤดูกาลนี้ของ
เอฟจีอะโกร (FG/AGRO) น่าจะมีมากถึง 35 ถึง
35.5 ล้านตันเลยทีเดียว.
⦁⦁⦁
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>> 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
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

razil's center-south ethanol production

Willian Hernandes, head of analysis and partner

should fall in the next three years if

at FG/AGRO.

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

"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.

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

Estimates for global sugar supply deficits

the previous season, said FG/AGRO consultancy

vary greatly among analysts, but most see shortages

during a presentation at NovaCana Ethanol

between 4 million and 8 million tonnes for the

Conference in Sao Paulo.

next two years at least, depending on the reaction

In contrast, it sees center-south sugar

from producing countries going forward.

production growing to 36.8 million tonnes from

Sugar prices have been rising in 2016 on

31.2 million last crop, as mills allocate as much

the global deficits expectations and are hovering

cane to sugar production as their industrial

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

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

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.
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น�้ำมันเบนซินของอินเดีย
ผสมเอทานอล 22.5%
India’s Ethanol Industry
blending to go up to 22.5%

รั

ฐมนตรีไนติน กัดคารี เผยว่า เมือ่ เร็วๆ นี้ รัฐบาล มติอนุมตั กิ ารใช้วตั ถุดบิ ทีไ่ ม่ใช้เป็นอาหารนอกเหนือ
จะออกนโยบายใหม่เกีย่ วกับแหล่งทรัพยากร จากกากน�้ำตาลเป็นแหล่งที่มาของเอทานอลที่จะใช้
พลั ง งานนอกแบบ(Non-Conventional ส�ำหรับเป็นส่วนผสมในน�้ำมันเชื้อเพลิง
Resources) ในแผนการเริม่ ใช้การผสมเอทานอลใน
นํ้ามันเบนซิน 22.5% และในนํ้ามันดีเซล 15%
รัฐบาลวางแผนที่จะก�ำหนดการผสมเอทานอล
ในน�้ำมันเบนซินที่ 22.5% และในน�้ำมันดีเซล
15% ในการผลิตเอทานอลรอบที่ 2 จากไม้ไผ่ ฟาง
ข้าว ฟางข้าวสาลี ฟางฝ้าย ฯลฯ เพื่อพลังงานที่ใช้
ในยานพาหนะ
เขาเผยว่า "ถ้าเราเริม่ ต้นการผลิตเอทานอลจาก
ไม้ไผ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีการจ้างงาน
และมีหลายอุตสาหกรรมเกิดขึ้น"
รัฐมนตรีกล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า เขาเห็นว่า
อุตสาหกรรมนี้จะประสบความส�ำเร็จในอิตาลี และ
ประมาณการคร่าวๆ ที่ 40,000 ลิตรของเอทานอล
>> Nitin Gadkari, Union Minister of India
รอบที่ 2 ที่สามารถผลิตที่นี่ได้อย่างง่ายดาย
เขากล่าวว่าการเพิม่ การผลิตเอทานอลสามารถ
overnment will soon come up with a new
ลดการน�ำเข้าน�ำ้ มันดิบปริมาณมากจากอินเดีย ซึง่ คิด
policy on non-conventional resources as
เป็นเงินประมาณ 7 แสนล้านรูปีต่อปี
it plans to take up ethanol blending in
รัฐมนตรีกล่าวกับผูผ้ ลิตเอทานอลเมือ่ ไม่นานมา
petrol to 22.5 per cent and in diesel to 15 per cent,
นีว้ า่ "รัฐบาลมีความพร้อมทีจ่ ะซือ้ เอทานอลทีผ่ ลิตได้
Union Minister Nitin Gadkari said.
ทัง้ หมด และมีศกั ยภาพในการหาวิธจี ดั การเอทานอล
He said the government is planning to take
ในทางเศรษฐกิจ"
ในที่ประชุมของสภาอินเดียในพลังงานสีเขียว the blending limit of ethanol in petrol to 22.5 per cent
ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีกล่าวว่าเอทานอลอาจจะเป็นผู้ and diesel to 15 per cent, as also second generation
เปลี่ยนเกมที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและเป็นมิตร ethanol production from bamboo, rice straw, wheat
straw, cotton straw etc to power vehicles.
กับสิ่งแวดล้อม
“If we start making ethanol from bamboo in
และอ้างถึงตัวอย่างของรถยนต์ทใี่ ช้เชือ้ เพลิงผสม
North-East,
lakhs will get employment and several
ได้ในประเทศบราซิล คุณกัดคารีกล่าวว่าอินเดียยัง
ด�ำเนินการส่งเสริมให้รถยนต์ทุกคันเป็นเช่นนั้น ซึ่ง industries will come up,” he said.
The minister said recently he saw such
จะช่วยให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด
ในการเพิม่ การจัดหาเอทานอล ให้กบั บริษทั การ successful industries in Italy and as per rough
ตลาดนำ�้ มัน (OMCs) ภายใต้ EBP นโยบายส�ำหรับ estimates 40,000 litres of second generation
การจัดซื้อเอทานอลได้รับการลดหย่อนให้ทั้งในห่วง ethanol could be produced here easily.
โซ่อุปทานทั้งหมดเพื่อให้ราคาเอทานอลมีก�ำไร
He said boost to ethanol production could
ในเดือนธันวาคม ปี 2557 คณะรัฐมนตรีได้มี cut India’s huge crude oil imports bill, which is
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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.
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VEGAPULS 64 เครื่องวัดระดับเรดาร์ของเหลว
ในอุตสาหกรรมอาหาร บนความถี่สูง 80 GHz

รายแรกของโลก

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

คุณสมบัติ ตันติวงษ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีก้า อินสตรูเมนท์ จ�ำกัด
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วี

ก้ารุกพัฒนานวัตกรรมเรดาร์เซนเซอร์อย่างไม่หยุดนิ่ง ตอกย้ำ�ความเป็นผู้นำ�ตลาดด้านเครื่องวัดระดับเรดาร์เซนเซอร์มากกว่า 20 ปี ล้ำ�หน้าอีก
ครั้งด้วยการเปิดตัวเครื่องวัดระดับของเหลวแบบเรดาร์เซนเซอร์ความถี่สูง 80 GHz รายแรกของโลก ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงด้านอุตสาหกรรมนา้ํ ตาลและเคมีภณ
ั ฑ์ ได้เป็นอย่างดี

บนเส้นทางสายธุรกิจของ บริษัท วีก้า อินสตรูเมนท์ จ�ำกัด ภายใต้การน�ำโดย คุณสมบัติ ตันติวงษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ด�ำเนินธุรกิจในฐานะผู้น�ำ

เข้าและจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์วด
ั ระดับและวัดแรงดัน แบรนด์ VEGA ประเทศเยอรมันนีอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ด้วยความเชีย
่ วชาญด้านอุปกรณ์การ
วัดของแบรนด์ VEGA ทีส
่ ง
ั่ สมประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี โดยมีทม
ี งานวิศวกรและผูเ้ ชีย
่ วชาญทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและมีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การวัดระดับชนิดต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและประโยชน์อย่างสูงสุดต่อลูกค้า

วีกา้ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
ระดับไฮเอนด์

และเราได้มกี ารพัฒนาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญมาอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ระบบกลับมาใช้งานได้รวดเร็วหลังช่วงวงจร
ทั้งการอัพเกรด การปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้า และ ท�ำความสะอาด
• เนื่องจากวัดของเหลวได้โดยไม่ต้องสัมผัส
VEGA เยอรมันนีเปิดตัว VEGAPULS 64 เมือ่ ประมาณกลางปี 2557 วีกา้ ได้เปิดตัวอุปกรณ์การ
วั
ด
ระดั
บ
ของแข็
ง
โดยใช้
ห
ลั
ก
การเรดาร์
VEGAPULS
อุปกรณ์เครื่องวัดระดับเรดาร์ ส�ำหรับของวัดเหลว
กับของเหลว จึงไม่ต้องซ่อมบ�ำรุง
ในคลื่นความถี่ 80 GHz ครั้งแรกในท้องตลาด 69 ความถี่ 80 GHz ด้วยเช่นกัน
มีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยให้สญ
ั ญาณเรดาร์โฟกัสได้ดมี ากขึน้
ความโดดเด่นเฉพาะตัวของ VEGAPULS
เซนเซอร์ให้ความแน่นอนของการวัดทีแ่ ม่นย�ำแม้ในที่
มุง่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มป
ี ระสิทธิภาพ 64 ในการเพิ่มความข้นน�้ำชูการ์บีท
แคบ เช่นติดตั้งใกล้ผนัง หรือใบกวน หรือ การเกิด ด้านอุตสาหกรรมอาหารและน�้ำตาล
เครื่องเซ็นเซอร์เรดาร์ปกติที่ใช้คลื่นความถี่
หยดน�้ำและการพอกเกาะของสาร ซึ่งVEGAPULS อย่างสูงสุด
26 กิกะเฮิร์ตซ์ มี Antenna เส้นผ่านศูนย์กลาง
64 จะเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม
VEGAPULS 64 เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัด 80 มม.จะมีองศายิงสัญญาณราว 10 องศา แต่
อุตสาหกรรมยา เนื่องจากกระบวนการผลิตของ ระดับของเหลวรุ่นใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพเช่นเดียว VEGAPULS 64 ซึ่งใช้ Antenna เท่ากันมีองศายิง
อุตสาหกรรมเหล่านีจ้ ะใช้ภาชนะใบเล็ก ซึง่ จะสามารถ กับผลิตภัณฑ์ VEGA รุน่ อืน่ เซ็นเซอร์นนี้ �ำไปใช้งาน สัญญาณเพียง 3 องศาเท่านั้น ดังนั้น เซ็นเซอร์นี้
ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการวัดและการใช้งานได้เป็น ได้ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ อาหารที่เป็นของเหลว จึงใช้ได้แม้ในที่อาจมีท่อมากมายติดตั้งอยู่ภายใน
อย่างดี รวมทั้ง กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพราะ หรือของหนืดข้นที่เรารับประทานทุกวันนี้ต้องบรรจุ เพราะเรดาร์จะผ่านสิ่งกีดขวางทั้งหมด
ในภาคการผลิตอาจมีการกระเด็นของสาร รวมทั้ง ผสม และแปรรูปในถังขนาดต่างๆ ในถังเหล่านี้ โดย
ซึง่ นำ�้ สกัดจากชูการ์บที ทีม่ ลี กั ษณะเหลวเจือจาง
การเกิดหยดน�้ำที่สามารถเกาะเซ็นเซอร์ได้
เฉพาะถังขนาดเล็กที่มีเครื่องคน มักเกิดไอน�้ำหนา นัน้ มักท�ำให้ขน้ ขึน้ ด้วยการผ่านกระบวนการหลายขัน้
“การเปิดตัว VEGAPULS 64 มีเป้าหมาย แน่นหรือคราบก่อตัวบนเซ็นเซอร์
ตอนเพื่อลดน�้ำส่วนเกินระหว่างอยู่ในสถานีระเหย
หลักคือ ต้องการรักษามาร์เก็ต ลีดเดอร์ของวีก้า
นอกจากนัน้ หลังแปรรูปวัตถุดบิ แต่ละครัง้ เสร็จ กระบวนการระเหยนีอ้ าศัยสูญญากาศและความร้อน
ทั่วโลก และเป็นผู้น�ำตลาดในธุรกิจการวัดโดยใช้ ก็ตอ้ งท�ำความสะอาดและฆ่าเชือ้ ถังให้สะอาด ดังนัน้ โดยของเหลวในระเหยจะเดือดปุดจนเกินไอน�ำ้ ปริมาณ
หลักการเรดาร์ โดยการขยายฐานตลาดเจาะกลุ่ม เพือ่ ให้ท�ำความสะอาดได้ประสิทธิภาพทีส่ ดุ อุปกรณ์ มาก จึงต้องมีเครือ่ งวัดระดับเพือ่ ใช้สงั เกตการณ์และ
ผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้ภาชนะเล็กๆ ในกระบวนการผลิต ทุกชิ้นจึงต้องได้รับรองมาตรฐานความสะอาดตาม ควบคุมกระบวนการเพิ่มความข้น
ซึง่ เป็นตลาดทีย่ งั มีชอ่ งว่างและมีโอกาสสูง นอกจากนี้ ข้อก�ำหนดด้วย
ไว้วางใจได้ : วัดได้แม่นย�ำวางใจได้ แม้ใน
VEGAPULS 64 จะเป็นสินค้าใหม่ที่เข้ามาเสริม
ส�ำหรับเรดาร์รนุ่ ใหม่นี้ ไอน�ำ้ ควบแน่นไม่ใช่ปญ
ั หา สภาพสุญญากาศและมีไอน�้ำเกาะตัวที่อาจขัดขวาง
และผลักดันให้วีก้าประเทศไทย มีอัตราการเจริญ แต่อย่างใด เพราะ VEGAPULS 64 ท�ำงานได้โดย การวัดตามปกติ
เติบโตในปีนี้เพิ่มจากปี 2558 ที่ผ่านมาอีก 10%” ไม่ถกู กระทบจากไอนำ�้ หรือคราบก่อตัวบน Antenna
คุ้มค่า : ค่าที่วัดอย่างเที่ยงตรงท�ำให้ควบคุม
คุณสมบัติกล่าว
จึงวัดระดับของเหลวได้อย่างแม่นย�ำ นอกจากนั้น กระบวนการระเหยได้มีประสิทธิภาพ
และเสียงการตอบรับของลูกค้าดีมาก ส�ำหรับ ด้วย Antenna ขนาดเล็กที่สุดในบรรดา Antenna
ใช้งานง่าย : องศาล�ำสัญญาณแคบท�ำให้ตดิ ตัง้
การใช้งานด้วยความถีท่ สี่ งู ขึน้ เมือ่ เทียบกับความถีท่ ี่ ทัง้ หมดและความสามารถในการรวมจุดสัญญาณได้ บนฝาภาชนะได้ง่ายยิ่งขึ้น
ต�ำ่ กว่า จึงเป็นทีม่ าของการพัฒนาสินค้าใหม่ลา่ สุดใน เหนือใคร เซ็นเซอร์นจี้ งึ ท�ำงานด้วยสมรรถนะสูงสุด
คุณลักษณะเด่นด้านอื่นๆ
ปีนี้ ซึง่ ได้มกี ารประกาศหรือแจ้งให้ลกู ค้ารับทราบเมือ่ เสมอ สมกับเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลก
• ความสามารถในการรวมจุดสัญญาณที่ดี
เดือนมีนาคม และในวันที่ 1 พฤษภาคม เริม่ ผลิตและ
เนื่องจากระบบ Antenna ของ VEGAPULS เยี่ยมท�ำให้ใช้งานได้แม้ในที่แคบ
จ�ำหน่ายพร้อมกันทัว่ โลก รวมทัง้ วีกา้ ประเทศไทย 64 บรรจุหุ้มด้วย PTFE หรือ PEEK จึงไม่มีรูหรือ
• มุมองศาของสัญญาณเรดาร์ที่ส่งออกมา
ด้วยเช่นกัน ซึง่ ได้น�ำเข้าสินค้าใหม่นเี้ ข้ามาท�ำตลาด ร่องให้ผลิตภัณฑ์ของเหลวสะสมก่อตัว อีกทัง้ พืน้ ผิว จะแคบกว่าเดิม ท�ำให้สามารถ
เป็นรายแรกของประเทศไทย
วัสดุยงั ผ่านการขัดแต่งอย่างพิถพี ถิ นั ด้วย Diamond วั ด ในภาชนะหรื อ แทงค์
tools จึงช่วยลดการเกาะตัวของสารได้อย่างมาก ขนาดเล็กๆ ได้เป็นอย่าง
ชูคอนเซ็ปต์ “We Love Rader” สร้าง นอกจากนั้น แอลกอริทึมซอฟต์แวร์พิเศษยังช่วย ดี และไม่รบกวนสิ่งที่อยู่
จุดแข็งผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านเรดาร์อย่างแม่นย�ำ กรองสัญญาณรบกวนที่เกิดจากคราบก่อตัวบน ในภาชนะ
• ความแรงของ
คุณสมบัติกล่าวว่า เมื่อลูกค้านึกถึงอุปกรณ์ ระบบ Antenna อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจาก
เครื่องวัดระดับเรดาร์ ลูกค้าต้องคิดถึงบริษัทเรา เซ็นเซอร์นี้มีช่วงไดนามิกสูง จึงช่วยทดแทนปัญหา สัญญาณและไม่มีปัญหา
เป็นรายแรก เพราะวีก้านับเป็นบริษัทแรกของโลก สัญญาณที่อาจอ่อนตัวลงเพราะคราบผลิตภัณฑ์ได้ ในการใช้งานเมื่อเกิดไอน�้ำ
ทีผ่ ลิตอุปกรณ์การวัดระดับทีใ่ ช้สญ
ั ญาณคลืน่ เรดาร์ เกือบสมบูรณ์ ท�ำให้ตรวจวัดระดับได้อย่างแม่นย�ำ หรือการกลั่นตัวของน�้ำซึ่ง
ในอุตสาหกรรมและเป็นผูน้ �ำในตลาดทัว่ โลก มานาน แม้มีสารปนเปื้อนจนตัวเซ็นเซอร์
จะท�ำให้เกิดความผิดพลาด
กว่า 25 ปี วันนีม้ ากกว่า 550,000 เรดาร์เซนเซอร์
ในการอ่านค่าประมวลผล
ประโยชน์ที่ได้
• การวัดที่แม่นย�ำสูง แม้มีคราบผลิตภัณฑ์ โดย VEGAPULS 64 จะ
จาก VEGA ได้ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการ
วัดระดับอย่างแม่นย�ำในหลากหลายระดับการใช้งาน ก่อตัวระหว่างปฏิบัติงาน
มีซอฟต์แวร์ทมี่ กี ารประมวล
• การเกิดไอน�้ำไม่ส่งผลต่อการท�ำงาน และ ผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่
ทัว่ โลก ครองยอดขายมากกว่าแบรนด์อนื่ ๆ รวมกัน
24

Sugar Asia Magazine

“

In the Hot Seat

การเปิดตัว VEGAPULS 64 มีเป้าหมายหลักคือ
ต้องการรักษามาร์เก็ต ลีดเดอร์ของวีก้าทั่วโลก
และเป็นผู้น�ำตลาดในธุรกิจการวัด
โดยใช้หลักการเรดาร์ โดยการขยายฐานตลาด
เจาะกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้ภาชนะเล็กๆ
ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นตลาดที่ยังมีช่องว่าง
และมีโอกาสสูง นอกจากนี้
VEGAPULS 64 จะเป็นสินค้าใหม่ที่เข้ามาเสริม
และผลักดันให้วีก้าประเทศไทย
มีอัตราการเจริญเติบโตในปีนี้
เพิ่มจากปี 2558 ที่ผ่านมาอีก 10%

- คุณสมบัติกล่าว -

”

ตัง
้ เป้าปี’59 ขยายตลาดประเทศไทย
พร้อมรุกตลาด CLM

ขึ้น รวมทั้งมีเทคโนโลยีท่ีสามารถใช้งานได้แม้เกิด
หยดน�้ำเกาะเซ็นเซอร์
• การใช้งานง่าย ซึ่งสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์
ของวีก้าคือ สินค้าทุกชิ้นลูกค้าจะใช้งานง่ายเช่น
เดียวกับการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งสามารถปรับใช้
งานด้วยสัญญาณบลูทูธ ด้วยนวัตกรรมจอแสดง
ผล PLICSCOM สามารถปรับใช้ในรูปแบบไร้สาย
ได้ระยะประมาน 25 เมตร ซึ่งสามารถปรับใช้
งานด้วยสัญญาณบลูทูธโดยผ่านการใช้สมาร์ทโฟน
(โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต หรือโน็ตบุ๊ค) ท�ำให้ง่าย
ต่อการด�ำเนินงานและสามารถปรับใช้งานกับสินค้า
ของวีก้าได้ทุกรุ่นตั้งแต่ปี 2546
ทิศทางของความเป็นผู้น�ำอย่าง
ยั่ ง ยื น

วีกา้ มีประสบการณ์ในการผลิตอุปกรณ์การวัด
ระดับมากกว่า 50 ปี จึงมีความเชีย่ วชาญในธุรกิจเป็น
อย่างมาก ประกอบกับวีกา้ มีสนิ ค้าเพียง 2 ประเภท
คือ อุปกรณ์วัดระดับและวัดแรงดันเท่านั้น ซึ่งจะ
แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์
ท�ำให้ความช�ำนาญของเซลล์แตกต่างกัน โดยเซลล์
ของวีก้าจะมีความรู้ลึกเฉพาะทางมากกว่า ท�ำให้
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็น
อย่างดี และเมื่อลูกค้ามีความต้องการใช้อุปกรณ์
การวัดระดับก็จะนึกถึงวีก้าเป็นอันดับแรก อีกทั้ง
ในส่วนขององค์กรและสินค้าที่ท�ำให้ลูกค้าไว้วางใจ

มาโดยตลอดว่า ลูกค้าจะเชื่อมั่นในตัวบุคลากรหรือ
ทีมงานที่ติดต่อประสานงานด้วย เพราะสินค้าของ
วีกา้ เป็นสินค้าทางด้านวิศวกรรม เพราะฉะนัน้ เซลล์
จะต้องผ่านการอบรม มีการเรียนรู้ มีสกิล มีความ
รู้ต่างๆ และมีความพร้อมเพื่อน�ำไปพรีเซ้นต์กับ
ลูกค้าให้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง
และไม่มีปัญหา
“Trust and Respect” สูตรแห่งความ
ส�ำเร็จด้านบริหารจัดการ

คุณสมบัตกิ ล่าวต่อถึงหลักการบริหารองค์กรว่า
ตนจะบริหารภายใต้หลักการ “Trust and Respect”
โดยจะให้ความไว้วางใจกับพนักงานในเรื่องของการ
ท�ำงาน ขณะเดียวกัน พนักงานจะต้องมีความรูส้ กึ รัก
เคารพองค์กร และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ซึง่ จะ
เป็นหัวใจหลักในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
“เราจะมีความไว้วางใจต่อพนักงานที่เรามอบหมาย
ให้รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ เราเปิดกว้างส�ำหรับ
อิสระทางความคิด มีอิสระในการท�ำงานและการ
วางแผนงาน และพนักงานจะต้องมีความเคารพใน
องค์กร ด้วยการท�ำงานให้เต็มความรูค้ วามสามารถ
ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยหลัก
การนี้ เราได้เห็นต้นแบบจากบริษทั แม่ทมี่ รี ปู แบบการ
ท�ำงานเช่นนีแ้ ละพนักงานมีความรับผิดชอบต่องาน
สูง เราจึงได้มกี ารน�ำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย”
คุณสมบัติกล่าว

ส�ำหรับการเติบโตของบริษทั วีกา้ อินสตรูเมนท์
จ�ำกัด ตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา คุณสมบัติ
กล่าวว่าเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพราะ
วีก้า ให้ความส�ำคัญกับการบริการ โดยมีทีมงาน
ซัพพอร์ทเพือ่ ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ลกู ค้าได้ตามความ
ต้องการ เช่น เมื่อซื้อสินค้าไปแล้วไม่สามารถปรับ
ค่าการใช้งานได้ เป็นต้น รวมไปถึง ระยะเวลาใน
การรับประกันสินค้าเป็นเวลา 2 ปี โดยจะแตกต่าง
จากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ ที่มีระยะ
เวลาในการรับประกันเพียง 1 ปี เพราะวีก้ามีความ
มัน่ ใจ ในคุณภาพสินค้า ดังนัน้ จึงกล้ารับประกันนาน
กว่า รวมทั้งการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าต้องตรง
ตามระยะเวลาทีก่ �ำหนด โดยทัง้ หมดเหล่านีไ้ ด้สร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าเสมอมา
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีเป้าหมายทางการตลาด
ในปีนไี้ ม่เพียงแค่รกุ ตลาดภายในประเทศไทยเท่านัน่
หากยังค�ำนึงถึงการรุกตลาดในภูมภิ าคอาเซียนด้วย
โดยเฉาะโซน CLM เราจะดูแลการขายและบริการ
ให้กบั กลุม่ ลูกค้าในโซนประเทศเพือ่ นบ้านโดยตรงจาก
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย
"เรายังได้มีการเพิ่มกิจกรรมเสริมเข้ามาใน
แผนการตลาดวีก้ารุกตลาดเต็มสูบ ตบเท้าเข้าร่วม
งานนิทรรศการแสดงสินค้า ควบคู่กับการออกสื่อ
ต่างๆ สร้างการรับรู้แบรนด์ให้แก่ลูกค้า เจาะกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงปิโตรเคมี
มัน่ ใจกระแสตอบรับดีดว้ ยคุณสมบัตทิ โี่ ดดเด่น ตอบ
โจทย์ลูกค้าได้อย่างลงตัว อย่างเช่น การออกสื่อใน
นิตยสารต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และจดจ�ำแบรนด์
สินค้าให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ส�ำหรับเม็ดเงินทั้งปี
ที่เราใช้ในการเข้าร่วมงาน นิทรรศการแสดงสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ จะใกล้เคียง
หลักล้าน” คุณสมบัติกล่าว
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n 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.

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.

We Love Radar” Strengthening
Expertise in Radar Accuracy
Mr. Sombat stated that when it comes to

radar measurement instruments, customers

>> 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.

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

“In addition, the feedback has been

liquids, the user still expects the performance of a

overwhelmingly positive. The use of higher

proven device. Practical application food industry,

frequencies compared to those of previous

all the liquid or pasty foods that we consume

products was behind the development of this

every day are stored, mixed and processed in

be certified in accordance with the

year’s latest product, which the company’s

containers of different sizes. Especially in small

required hygienic standards.

clients were notified of in March and was

tanks with agitators, strong condensation or

launched for sale worldwide in May. VEGA Thailand
was Thailand’s first company to import and
market this new product.”

buildup often forms on the sensors.

For the latest generation of radars, condensate
on the sensor is not an issue. Totally unaffected

After each manufacturing batch process, the

by condensation or buildup on the antenna,

tanks have to be thoroughly cleaned and sterilized.

VEGAPULS 64 accurately detects the liquid

To allow optimal cleaning, all components must

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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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

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.

“Trust and Respect”: the Recipe
for Management Success
In discussing his management principle,

Sombat revealed that ‘trust and respect’ is central

Reliable: Accurate, reliable measurement,

to his approach. “We trust our employees with

even under adverse vacuum and condensation

their responsibilities and allow them to exercise

conditions

their creativity in accomplishing their tasks. In

Cost effective: Reliable measured values

return, they show their respect for the organization

allow efficient control of the evaporation

by working to the fullest of their ability for the

process

prosperity and growth of the company. This

User friendly: Narrow beam angle allows

is the tenet we’ve derived from our parent

easier installation in vessel top

company, which employs the same management

Other Benefits:

principle and is known for extremely responsible

Excellent signal focusing
allows use even in limited

employeers, and applied to our company here in
Thailand,” said Sombat.

spaces, thus making the
sensor suitable for small
process connections or long
mounting nozzles.

Target for 2016: Penetrating
Thailand’s CLM Market

The narrower beam

Mr. Sombat stated that VEGA Instrument

angle enables excellent

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

measurement in small containers

their clients have placed in them as a result of its

or tanks without disturbing the

service-oriented mindset. The company offers a

contents on the inside.

support team who handles troubleshooting with

The signal beam is strong and not

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

affected by steam or condensation, which

opposed to the one-year counterpart offered by

would normally create processing errors. VEGAPULS

other manufacturers, has also set VEGA apart and

64 contains software with higher processing

is testimony to the company’s confidence in the

efficiency and a technology that allows it to

quality of its products. All of this, combined with

function even when condensation covers on the

the punctual delivery, has brought satisfaction

sensor.

to VEGA’s clients all through the years.

The sensor is easy to use, in line with

Furthermore, the company is not looking

VEGA’s concept that every product has to be

to expand its business only in Thailand but has

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

set its eyes upon the ASEAN region, especially in

the PLISCOM display, VEGAPULS 64 can also be

CLM, where the Thailand-based team of experts

used wirelessly in a distance of approximately 25

will directly supervise the sales and services in

meters via Bluetooth and adjusted on smartphones

the neighboring countries.

(including mobile phones, tablets, and netbooks),

“In our full-throttle marketing plans, we

allowing for greater convenience. The sensor is

have included additional activities, exhibitions,

universally applicable to every VEGA product

and awareness creation tactics through different

released since 2003.

media such as magazines, which will be geared
specifically toward the food and beverage industry
as well as the petrochemical industry. We are certain

Directions of Sustainable Leadership
With over 50 years of experience with

Distinctive Features of VEGAPULS
64 in Thickener for Sugar Beet Juice

measurement instrument production, VEGA is a

Until now, a radar sensor with a transmission

VEGA differs from other companies with a wide

frequency of 26 GHz and an 80 mm-diameter

range of products in that it offers only two products,

antenna had a beam angle of approximately 10°.

namely level sensors and pressure gauges, VEGA

With an antenna of the same size, VEGAPULS 64
has a beam angle of only 3°. Thus, the sensor can

true veteran in the business. In addition, because

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.

salespeople exhibit deeper expertise in their
specialization and are extremely well-equipped
to answer inquiries from clients. Also, as VEGA’s

be used even in very narrow shafts where, for

products deal with engineering, their salespeople

example, various pipes are installed. The radar

are also trained and educated so that they are

beam just goes right past the obstacles.

ready to correctly cater to the clients’ needs.

The thin juice extracted from sugar beet is

As such, VEGA’s clients have placed their trust

thickened by the reduction of excess water in

not only in the organization and its products,

multiple stages at the evaporator station. This

but also in its personnel that they come into

evaporation process is carried out under vacuum

contact with.

•••
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SL สนใจยืน่ เสนอขอสัญญาซือ้ ขายโรงไฟฟ้า
ชีวมวล 300–400 เมกะวัตต์ รอ กกพ.
ประกาศความชัดเจนรับซื้อไฟ มั่นใจความ
พร้อมทุกด้าน สามารถรองรับกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าได้
ถึง 200 เมกะวัตต์ หวังมีเอีย่ ว 80-100 เมกะวัตต์
พร้อมตัง้ เป้าหีบอ้อยฤดูกาลปี 2559/60 แตะ 1.1 แสน
ตันอ้อยต่อวัน คาดรายได้ทั้งปีโตใกล้เคียงปี 2558
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร บริษทั
น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KSL เปิด
เผยว่า บริษทั มีความสนใจทีจ่ ะยืน่ เข้าประมูลสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวลด้วยระบบ
Fit Bidding ที่คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
(กกพ.) จะประกาศรับซื้อทั่วประเทศประมาณ
300-400 เมกะวัตต์ภายในปีนี้
โดย KSL มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยี
และวัตถุดิบส�ำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งโรงงานไฟฟ้า
ชีวมวลในปัจจุบนั นัน้ ผลิตไฟฟ้าอยูแ่ ล้ว 50 เมกะวัตต์
และสามารถรองรับก�ำลังการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 200
เมกะวัตต์ ทัง้ นีห้ ากได้งานประมูลดังกล่าวในสัดส่วน
80-100 เมกะวัตต์ ก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทนั ที
นายชลัช กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทยังมีความ
สนใจทีจ่ ะลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ประเภทอื่นๆ เช่น โซล่าร์เซลล์ ที่ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การรอความชัดเจนของการประกาศรับซื้อไฟฟ้าใน
โครงการโซลาร์ราชการ ระยะที่ 2 เนื่องจากต้นทุน
ในการผลิตถูกลง และบริษัทมีความพร้อมสามารถ
ติดตั้งแล้วด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าได้ทันที โดยไม่ต้อง
เสียเวลาในการจัดหาเชื้อเพลิง
ส่วนแนวโน้มผลการด�ำเนินงานของบริษัทใน
ปี 2559 นี้ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ใกล้เคียงกับปี
2558 ที่ผ่านมา ที่มีรายได้รวม 19,526 ล้านบาท
จากยอดการขายน�ำ้ ตาลทีย่ งั ทรงตัวอยูใ่ นระดับเดียว
กับปี 2558 เนือ่ งจากผลกระทบจากภัยแล้งทีท่ �ำให้
ปริมาณอ้อยที่ปลูกลดลง ส่งผลต่อปริมาณหีบอ้อย
ลดลงด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้จากการ
ขายน�้ำตาลเป็นหลัก 65 % รายได้จากการขาย
เอทานอล 20% และรายได้จากการขายไฟฟ้า 15%
“อย่างไรก็ตามในฤดูกาลหีบอ้อยปี 2559/60
บริษทั ตัง้ เป้าเพิม่ ก�ำลังการผลิตเป็น 110,000 ตันอ้อย
ต่อวัน จากก�ำลังการผลิตในฤดูกาลปี 2558/59 ที่
100,000 ตันอ้อยต่อวัน โดยเชื่อว่าราคารับซื้ออ้อย
ที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 1,000 บาทต่อตันนั้น จะเป็น

แรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่-นา ได้เปลี่ยนจากการ
เพาะปลูกข้าวมาเป็นการปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น ซึ่งทาง
บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนปรับปรุงสภาพพื้นดิน
เพาะปลูกให้กับเกษตรกรที่ต้องการเพาะปลูกอ้อย
ด้วย” นายชลัชกล่าว
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bidding, the company can start the production
immediately.
Chalush added that the company has also
considered investing in other renewable energy

>> KSL Plant

“KSL” รุกพลังงานชีวมวล
ขอเอี่ยว 80 -100 เมกะวัตต์

K

KSL Eyes 80-100 MW in
Biomass Power Plant Bidding
SL has expressed interest in proposing a

generating facilities such as solar cells, but is

bid for the purchase contract of a 300-400

still awaiting further clarification on the power

MW biomass power plant and is waiting for

purchase in the second phase of the government’s

further clarification from the Energy Regulatory

solar energy purchase. Such interest stems from

Commission. Citing its readiness in every aspect,

the lower production costs and the company’s

with the biomass power plant capable of 200MW

readiness to begin installation and production

production, the company hopes to win 80-100 MW

instantly without having to waste time on fuel

from the bidding and aims to crush 0.11 million tons

procurement.

of cane in the 2016/17 season, with a projected
annual revenue similar to 2015.

As for the company’s 2016 performance
projection, the revenue will likely be similar to

Mr. Chalush Chinthammit, Director of Khon

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

Kaen Sugar Industry PCL (KSL), revealed the

sales remain on the same level the previous year

company is interested in participating in the

as a result of the drought-induced decrease in

Fit Bidding of a power purchase agreement in

cane production and in turn a dip in the tonnage

the biomass power plant project that the Energy

of crushed cane. Currently, sugar sales make up

Regulatory Commission (ERC) has announced

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

will involve a purchase of 300-400 MW of power

while the sales of ethanol and electricity account

from across the country this year.

for 20% and 15%, respectively.

KSL is readily-equipped in terms of both the

“However, in the 2016/17 cane crushing

technology and raw materials to be used as fuel.

season, the company aims to boost the production

In addition, the biomass plant is already seeing

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

a 50 MW production but can accommodate a

day from the 2015/16 season and believes that the

production of as much as 200 MW. Therefore, if

purchase price of 1,000 baht/ton will motivate

>> Mr. Chalush Chinthammit,
Director of Khon Kaen
Sugar Industry PCL (KSL)
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the company wins a portion of 80-100 MW in the

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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ไบโอเอนเนอร์จี
ไม่กระทบต่อการผลิตอาหาร
Bioenergy Can Support
Food Production Security and
Sustainable Development

นั

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

กวิทยาศาสตร์กำ�ลังเจอเรื่องท้าทายเกี่ยว
กับความรูผ้ ดิ ๆทีว่ า่ การปลูกพืชเพือ่ นำ�ไป
ทำ�เป็นพลังงานชีวมวล หรือที่เรียกอีก
อย่างว่า พลังงานชีวภาพ หรือไบโอเอนเนอร์จี จะลด
และตัดความสามารถในการผลิตอาหารลง ความรู้
ผิดๆนี้กำ�ลังบิดเบือนข้อมูลที่ถูกต้อง
ไบโอเอนเนอร์จี คือ พลังงานทีไ่ ด้จากชีวมวลชนิด
ต่างๆเช่น ผลผลิตสินค้าเกษตร กากเหลือทางการ
เกษตร หรือมูลสัตว์ แล้วแปรรูปชีวมวลเหล่านี้ไป
เป็นพลังงานรูปแบบต่างๆ พลังงานชีวมวลนี่เองที่มี
บทบาทส�ำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในรายงานฉบับใหม่ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์
พยายามพิสูจน์ข้อมูลที่ผิดๆนี้ จนสามารถน�ำข้อมูล
ที่ถูกต้องไปเป็นกระบวนการท�ำให้สหรัฐอเมริกา
และบราซิลบรรลุผลส�ำเร็จในการพัฒนาแผนการ
มีพลังงานใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสาเหตุทที่ �ำให้สภาวะอากาศของโลก
เปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ รายงานฉบับใหม่เป็นการศึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันที่ตั้งอยู่ในแอฟริกา
ยุโรป และอเมริกา รวมถึงผูเ้ ชีย่ วชาญจากห้องปฏิบตั ิ
การโอ๊คริดจ์ของกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา
(ORNL) จากสถาบันนานาชาติดา้ นค้นคว้าวิจยั อาหาร
(IFPRI) จากธนาคารโลก และจากวิทยาลัยอิมพีเรียล
ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
รายงานระบุวา่ การศึกษาวิจยั ทีผ่ า่ นๆมาในเรือ่ ง
การปลูกพืชเพือ่ น�ำมาแปรรูปเป็นพลังงานในรูปแบบ
ของไบโอเอนเนอร์จี จะท�ำให้เกิดการขาดแคลนอาหาร
ได้นนั้ ข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้องนี้ ท�ำให้ตอ้ งมีการศึกษาวิจยั
ครัง้ ใหม่ ซึง่ ได้มกี ารตีพมิ พ์รายงานของการศึกษาวิจยั
ครั้งใหม่นี้ในหัวข้อ “ไบโอเอนเนอร์จีกับความมั่นคง
ทางอาหาร” ลงในวารสาร Global Change Biology
– Bioenergy ซึ่งผู้เขียนรายงานยืนยันว่า การที่

ไบโอเอนเนอร์จจี ะท�ำให้เกิดการขาดแคลนอาหารนัน้
เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
รายงานระบุวา่ สาเหตุของการขาดแคลนอาหาร
ไม่ได้มาจากกระบวนการของไบโอเอนเนอร์จี ซึง่ ความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้องต่อไบโอเอนเนอร์จีนี้เกิดจากการ
รายงานข่าวที่ผิดพลาดของสื่อ
รายงานยังได้ระบุเนื้อหาถึงข้อควรปฏิบัติ เพื่อ
เป็นการแนะน�ำไปยังรัฐบาลและผู้ก�ำหนดนโยบาย
(สส. สว.) อาทิ ดร.เจเรมี วูดส์ จากส�ำนักงาน
วางแผนนโยบายสิ่งแวดล้อม ประเทศอังกฤษ ระบุ
ว่า นโยบายด้านการใช้พลังงานชีวภาพทีถ่ กู ออกแบบ
มาเป็นอย่างดี จนน�ำไปสูก่ ารพัฒนาเป็นโครงสร้างพืน้
ฐานทีส่ �ำคัญ จะช่วยบรรเทาและลดความรุนแรงของ
ภัยธรรมชาติในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น เพราะการน�ำ
ชีวมวลมาผลิตพลังงานด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พลังงานจาก
ไบโอเอนเนอร์จีจึงควรได้รับการสนับสนุน
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นอกจากนี้ รายงานยังได้ระบุถึงความจ�ำเป็น
ในการปลูก Flex-Crops หรือพืชหลากประโยชน์ ที่
สามารถเป็นได้ทงั้ พลังงานและอาหาร และสามารถ
สลับสับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของเศรษฐกิจ
อย่างเช่น อ้อย ที่สามารถเป็นได้ทั้งอาหารและถูก
เปลี่ยนให้เป็นเชื้อเพลิงเอทานอล พลังงานส�ำหรับ
ยานพาหนะได้
ดร. กลูเซีย โซซา จากมหาวิทยาลัยเซาเปาโล
ประเทศบราซิลระบุวา่ พืชทีส่ ามารถน�ำมาแปลงเป็น
พลังงานมีอยู่หลากหลายชนิดและมีอยู่ทั่วประเทศ
และพืชเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนให้ปลูกเพื่อ
เป็นทั้งพลังงานและอาหาร อย่างเช่น โครงการ
ปลูกอ้อยเพื่อน�ำมาท�ำเอทานอลในบราซิลที่ด�ำเนิน
มา 40 ปีแล้ว โครงการนี้ผ่านการตรวจสอบ เฝ้าดู
เรียนรู้ และพัฒนามาโดยตลอด จนประจักษ์วา่ การ
ปลูกพืชหลากประโยชน์จะช่วยพัฒนาผืนดิน พัฒนา
ระบบนิเวศน์ เพิม่ ความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนต่อปริมาณ
อาหาร และลดความยากจนลงได้อีกด้วย
ค�ำแนะน�ำต่อผู้ก�ำหนดนโยบาย(สส. สว.) ที่
ระบุในรายงานยังรวมไปถึง ความจ�ำเป็นที่จะต้อง
มีแผนการคัดสรรชนิดของพืชหลากประโยชน์ที่
เหมาะกับเศรษฐกิจและปัญหาทางสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศนั้นๆ และพืชหลากประโยชน์ควรมีหลาย
ชนิด จัดสรรให้เกษตรกรได้ปลูก รวมถึงการแนะน�ำ
เกษตรกรถึงการได้รับประโยชน์จากการปลูกพืช
หลากชนิดนั้น นอกจากนี้ผู้ก�ำหนดนโยบายจะต้อง
มั่นใจว่า เกษตรกรได้รับประโยชน์จริง รวมไปถึง
เกษตรกรเหล่านัน้ รูถ้ งึ ประโยชน์สงู สุดของการปลูก
พืชหลากประโยชน์ดว้ ยว่า เป็นการช่วยลดภาวะโลก
ร้อน อันเป็นเป้าหมายสูงสุด
ดร. สิวา เอ็มซานจี แห่งสถาบันนานาชาติดา้ น
ค้นคว้าวิจัยอาหาร (IFPRI) ระบุว่า การพัฒนา
พลังงานสะอาดที่สามารถน�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
จริง อยู่ในแผนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ เพื่อลดความยากจนและขจัดความ
หิวโหย ซึ่งเป้าหมายนี้จะส�ำเร็จได้ก็ต่อเมื่อประเทศ
ต่างๆที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม จะมีแผนรองรับส�ำหรับ
การมีอาหารไว้บริโภคและมีพลังงานไว้ใช้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งวิธีไบโอเอนเนอร์จีคือค�ำตอบที่
ชัดเจนที่สุด
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cientists have challenged the popular

markets as conditions or economics demand.

belief that growing crops for bioenergy

Crops such as sugarcane, for example, can be

will cut food production, a concern they

eaten or converted into ethanol fuel for automobile

say is stalling new schemes.

engines.

In a new report, the researchers also identify

"A significant share of a country's energy can

five ways that countries as diverse as the United

be provided by biomass while also enhancing food

States and Brazil can achieve their targets to increase

production," according to Dr Glaucia Souza of the

energy security, foster rural economic development

University of Sao Paulo. "Brazil's sugarcane ethanol

and reduce greenhouse gas emissions.

program has demonstrated through a 40-year

Experts contributed from ten institutions

process of continuous monitoring, learning and

across Africa, Europe and America, including the

adaptation that it is possible to couple increased

US Department of Energy’s Oak Ridge National

incentives for land restoration and ecosystem

Laboratory (ORNL), the International Food Policy

services with enhanced food security and poverty

Research Institute (IFPRI), the World Bank and

reduction."

Imperial College London in the UK.

They also recommend that policymakers

Previous studies into growing crops for use

design new flex-crop schemes to be resilient to

as fuels have tended to blame bioenergy crops

economic and environmental changes, including

for food shortages. In the new report, ‘Reconciling

climate change, by cultivating diverse species of

Food Security and Bioenergy: Priorities for Action’,

crops, varying how land is managed by farmers,

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.

and selling products across a range of markets.

The report also highlights some practical

The authors recommend that policymakers

recommendations for governments and policymakers.

work with communities to ensure that local people

Dr Jeremy Woods, a coauthor from Imperial’s

benefit from the new schemes, and conduct ongoing

Centre for Environmental Policy, noted that properly

programmes of education, analysis and capacity

designed biofuel schemes invest in infrastructure

building in the face of climate change.

and know-how that help protect against sudden

"Access to clean and reliable energy is integral

changes in environment or markets. "Integrated

to the United Nations' sustainable development

systems with diversified market options mitigate

goals, along with the alleviation of poverty and

inevitable shocks caused by weather or unforeseen

eradication of hunger," said Dr Siwa Msangi of

crises," he said.

the International Food Policy Research Institute.

The authors also highlight the need for more

"Social, cultural and economic differences require

plantations of 'flex-crops' that are simultaneously

that solutions to food and energy security be

fuel and food or can be switched between these

locally defined."

Special Insight

ประสิทธิภาพของเครือ
่ งดักจับฝุน
่ ไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) :
ทางออกของโรงงานน�ำ้ ตาลเพือ
่ การผลิตทีร่ าบรืน
่
Reliable Operation of Electrostatic Precipitator (ESP):
Solution for Smooth Production of Sugar Plant

>> Biomass ESP

เ

ครือ่ งดักจับฝุน่ ไฟฟ้าสถิตย์ หรือ ESP ได้เริม่ มีการใช้งานและเป็นทีย่ อมรับกันอย่าง
แพร่หลายในการใช้แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยในปี พ.ศ. 2539 ระหว่างที่ทั่ว
โลกกำ�ลังประสบกับปัญหา มลพิษทางอากาศจากการขยายตัวทางอุตสาหกรรม
บริษัทไท แอนด์ ชยุน ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญที่โรงงานต่างๆ โดยเฉพาะในแถบ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรนำ� ESP มาใช้ภายในโรงงานซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้น
การพัฒนาความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ESP ทั้งในด้านเป็นผู้จัดหาอะไหล่ ชิ้นส่วน และ
ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำ�รุงเครื่อง
ในบทความนี้ บริษัทฯจะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาถังเก็บ
ขี้เถ้า (Hopper) อุดตันจากการใช้งาน ESP ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่เราพบเจอได้บ่อย
ในโรงงานน�้ำตาล โดยโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปัญหาการสะสมตัวของขีเ้ ถ้าในถังเก็บขีเ้ ถ้า ไม่เพียงแต่กอ่ ให้เกิดปัญหาขีเ้ ถ้าอุดตันภายใน
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ถัง แต่ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์เครื่องกลต่างๆ
ภายใน ESP ตามมาอีกด้วย โดยขี้เถ้าที่อุดตันในถังปริมาณ
มากจะส่งผลให้อณ
ุ หภูมบิ ริเวณภายในถังเก็บขีเ้ ถ้าเพิม่ สูงขึน้
กว่าระดับปกติ และก่อให้เกิดผลเสียต่ออุปกรณ์เครือ่ งกลต่างๆ
โดยอาจท�ำให้โก่งงอและผิดรูป ในกรณีทรี่ า้ ยแรงกว่านัน้ หาก
ขีเ้ ถ้าสะสมตัวอยูภ่ ายในถังเก็บขีเ้ ถ้ามีปริมาณมากจนล้นขึน้ มา
สัมผัสแผ่นดักจับฝุน่ และลวดปล่อยประจุดา้ นบน อาจท�ำให้การ
ท�ำงานของ ESP ลัดวงจร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ
การท�ำงานของเครือ่ งและก่อให้เกิดปัญหาควันด�ำและมลพิษ
ทางอากาศ
วิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญของไท แอนด์ ชยุน ได้ตรวจสอบการ
ท�ำงานของ ESP และพบว่าสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมาจาก
อุปกรณ์ให้ความร้อนถังเก็บขีเ้ ถ้า (Hopper Heater) โดยแรง
ดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ดงั กล่าวมีคา่ แตกต่างกัน ท�ำให้เกิดการ
ไหลเวียนของกระแสไฟฟ้ามากเกินไปและเกิดการลัดวงจรขึน้
สังเกตได้จากอุปกรณ์ให้ความร้อนถังเก็บขี้เถ้าบางตัวอยู่ใน
สภาพไหม้เกรียมและผุกร่อน
หลังจากการตรวจสภาพและวิเคราะห์ถงึ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
เราจึงแนะน�ำให้เปลีย่ นมาใช้อปุ กรณ์ให้ความร้อนถังเก็บขีเ้ ถ้า
แบบใหม่ ที่ท�ำจากวัสดุท่ีแข็งแรงและทนทานขึ้น เพื่อช่วย
ให้การให้ความร้อนบริเวณถังเก็บขีเ้ ถ้ามีความสมำ�่ เสมอและ
ทัว่ ถึง และเพือ่ ป้องกันการเกิดการควบแน่นของความชืน้ รวม
ถึงการสะสมตัวของขีเ้ ถ้าภายในผนังของถังเก็บขีเ้ ถ้า ช่วยแก้
ปัญหาถังเก็บขีเ้ ถ้าอุดตันและป้องกันการสัมผัสแผ่นดักจับฝุน่
และลวดปล่อยประจุ
โดยเพื่อให้ ESP ท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครื่องต้องอยู่ในสภาพดีและท�ำงาน
สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆ ภายในเครื่อง เช่น
อุปกรณ์ให้ความร้อน หรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น แผ่น
ดักจับฝุ่น ต่างมีความส�ำคัญ ที่จะส่งผลให้เครื่องสามารถ
ดักจับฝุ่นและควบคุมมลพิษอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ไท แอนด์ ชยุน ใส่ใจและให้ความส�ำคัญในทุกๆ อุปกรณ์ของ
ESP เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเครือ่ งดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการผลิต
ภายในโรงงานน�้ำตาลเป็นไปอย่างราบรื่น

Special Insight

>> hopper

T

he 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

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.

the huge needs of ESP among the plants and factories;

With regard to this, we did

especially in the South East Asia region, where there are

ESP inspection and found the

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

problem with hopper heater, wherein
the voltage of each heater in the

>> Hopper Clogging Problem

hopper is not the same, leading to the electricity
overflow and a short circuit problem. Some hopper heaters

maintenance to keep your air pollution control system

were also found burnt and heavily corroded. Therefore,

operating at peak efficiency.

replacing hopper heater with the improved design and material

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

was recommended for better provision of sufficient heat and

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

prevention of moisture condensation and dust build up, thus

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

solving problem of hopper dust clogging and excessive level

of the ESP frequently found problems.

of dust reaching to other mechanical parts inside ESP.

This ESP suffered from hopper blockage, in which this

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

condition aggravated other mechanical parts inside ESP

synchronized in order to deliver reliable ESP operation. Even

to be damaged. Hopper with full of dust generally contains

small parts inside ESP are also critical to overall collecting

very high temperature that can bend mechanical parts inside

efficiency and emission control of ESP. Accordingly, Tai &

ESP. Also, when the dust build-up from

Chyun always emphasizes on every single parts inside ESP

the hopper reach

to ensure that all of them can deliver optimal performance,
leading to reliable ESP operation and smooth production line
of the sugar plant.

>> Installed Hopper Heater
>>

Tai & Chyun Engineering Service (Thailand) Co., Ltd.

Ho
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Tel: (66) 2 576 1061

				

www.taichyun.com.tw
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ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
Productivity Improvement
with The State-of-The-Art Packing Technology

ป

ระเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้านเป็นเสมือน
โรงงานของโลก ปัจจุบนั นีก้ ารผลิตของโลก
ได้เคลือ่ นย้ายมาสูฝ่ งั่ ตะวันออกซึง่ ก็คอื ทวีป
เอเชียแต่ทงั้ นัน้ การควบคุมคุณภาพของการผลิตยัง
คงถูกควบคุมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ไม่วา่ จะเป็นการ
ผลิตสินค้าใดๆผลิตภัณฑ์จะต้องถูกบรรจุเข้าไปใน
บรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกัน ในแง่ของประสิทธิผล
จากการผลิตโรงงานส่วนมากยังอิงอยู่กับการใช้
แรงงานคนซึ่งหากมองไปที่การบรรจุผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยมีให้ผผู้ ลิตได้เลือกใช้เพือ่ ปรับปรุง
กระบวนการบรรจุซงึ่ นำ�ไปสูก่ ารลดการสูญเสียทีเ่ กิด
จากความผิดพลาดของคนและการสูญเสียทีเ่ กิดจาก
ความไม่แม่นยำ�ของเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้อยู่
STATEC BINDER เชีย่ วชาญในเรือ่ งการบรรจุ
ลงถุงซึง่ สามารถให้ค�ำแนะน�ำแบบมืออาชีพกับผูผ้ ลิต
ซึง่ ในส่วนนีเ้ ราเรียกอีกแบบหนึง่ ว่า “การจัดการถุง”
จากคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ทจี่ ะถูกบรรจุลงถุงแต่ละ

ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างและมีความยากของตัว
ผลิตภัณฑ์เองดังนัน้ เครือ่ งบรรจุทจี่ ะน�ำมาใช้จะต้อง
ถูกออกแบบให้ใช้งานได้กบั ผลิตภัณฑ์ในแต่ละแบบ
ไม่ว่าจะเป็นข้าว น�้ำตาล แป้ง เคมีภัณฑ์ อาหาร
สัตว์ เป็นต้นนอกเหนือจากเครือ่ งบรรจุดงั กล่าวแล้ว
STATEC BINDER สามารถให้ความรู้ในเรื่องของ
การออกแบบถุงให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ทจี่ ะถูกบรรจุ
ซึง่ จะเป็นประโยชน์กบั ผูผ้ ลิต ทัง้ เครือ่ งบรรจุและถุง
ต้องท�ำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการบรรจุ เช่น น�้ำหนักที่เที่ยงตรง การสูญเสีย

ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการบรรจุและความไม่คงที่
ของปริมาณ
ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลถึงผลก�ำไรทางอ้อมซึ่ง
ผู้ผลิตควรเอาใจใส่ในเรื่องดังกล่าวและเปิดรับ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเข้ามาใช้งาน ซึง่ จะส่งผลส�ำเร็จ
ในระยะยาว
STATEC BINDER มี เ ครื่ อ งบรรจุ ล งถุ ง
หลากหลายซึ่ ง สามารถเข้ า ไปดู ไ ด้ ใ นเว็ ป ไซต์
WWW.STATEC-BINDER.COM ตัวอย่างการใช้
เครือ่ งบรรจุในหลายๆอุตสาหกรรมทัว่ โลกสามารถ
ให้ความมั่นใจกับผู้ผลิตส�ำหรับการเลือกใช้
เทคโนโลยีได้ถกู ต้อง ในภูมภิ าคเอชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ส�ำนักงานของ STATEC
BINDER ในประเทศไทยสามารถ
ให้การช่วยเหลือเพือ่ ให้ลกู ค้าได้ใช้
เทคโนโลยีการบรรจุทถ่ี กู ต้องและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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Packaging and Palletizing SystemsSpecial Insight

T

hailand 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

STATEC BINDER knows how to pack – a competent

high-performance packaging and palletizing.
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

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

Your partner for reliable solutions for

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.

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
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These factors are the indirect profit where

customer should look into it and welcome the

6

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.
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Research News

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

ผ

ศ.ดร.นิภา มิลินทวิสมัย นักวิจัยจากภาค
วิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เปิดเผยว่า “การผลิตเอทานอล
จากวัตถุดบิ ประเภทแป้งและนํา้ ตาล เช่น มันสำ�ปะหลัง
กากนํา้ ตาล เป็นทีน่ ยิ มใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตเอทานอลภายในประเทศไทย โดยกระบวนการ
ผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบทั้งสองชนิด ต้องใช้ยีสต์
ในกระบวนการหมักทางชีวภาพ และยีสต์สายพันธุ์
ที่นำ�มาวิจัยอยู่ในสปีชีส์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า
Saccharomyces cerevisiae หรือแซคคาโรไมซิส
ซิริวิซิอี เป็นยีสต์ชนิดเดียวกันกับที่ใช้ทำ�อาหาร
ขนมปัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่สำ�หรับการผลิต
เอทานอลเพือ่ ใช้เป็นพลังงานเชือ้ เพลิงทดแทนนํา้ มัน
เบนซิน จำ�เป็นจะต้องใช้ยีสต์ที่มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพด้านการผลิตเอทานอลที่สูงกว่า”
ยีสต์สายพันธุ์ใหม่นี้ถูกค้นพบจากงานวิจัยการ
แยกเชื้อยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์อินเวอร์เทสสูง ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เริม่ ต้นเพือ่ ใช้ในการเพิม่ มูลค่าของน�ำ้ ตาล
ทราย โดยการใช้เอนไซม์อนิ เวอร์เทสเปลีย่ นจากน�ำ้ ตาล
ทรายเป็นน�้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ได้แก่ กลูโคส และ
ฟรุคโทส ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า แต่ผลการวิจัยยังพบต่อ
อีกว่ายีสต์ทผี่ ลิตเอนไซม์อนิ เวอร์เทสสูงสายพันธุใ์ หม่
นี้ สามารถผลิตเอทานอลได้สูงด้วย ดังนั้นจึงท�ำการ
วิจยั ต่อเรือ่ งการผลิตเอทานอลของยีสต์สายพันธุใ์ หม่นี้
โดยเฉพาะ ผลปรากฏว่ายีสต์สายพันธุใ์ หม่นสี้ ามารถ
ผลิตเอทานอลได้สงู ทีส่ ดุ เมือ่ ทดลองเปรียบเทียบใน
กลุม่ ยีสต์ทผี่ ลิตเอทานอลได้ในระดับสูงด้วยกัน
ทัง้ นี้ ยีสต์สายพันธุท์ เี่ พิง่ ถูกค้นพบ ได้รบั การขึน้
ทะเบียนเชือ้ จุลชีพโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้
ชื่อว่า Saccharomyces cerevisiae KKU 6M4.1
หรือเรียกว่า ยีสต์สายพันธุ์ มข. ซึ่งมีคุณสมบัติใน
การผลิตเอทานอลได้สงู เจริญได้อย่างรวดเร็ว เจริญ
ดีในอาหารทีใ่ ช้เลีย้ งยีสต์ทมี่ สี ภาพความเป็นกรดด่าง
ในช่วงกว้าง (ค่า pH 5-8) และยังสามารถทนต่อ
ไบโอไซด์ซงึ่ เป็นสารทีใ่ ช้ยบั ยัง้ จุลนิ ทรียใ์ นกระบวนการ
ผลิตนำ�้ ตาลและปนมากับกากนำ�้ ตาลหรือโมลาสทีใ่ ช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล
ผศ.ดร.นิภาเผยว่า “เนือ่ งจากโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตเอทานอลโดยทั่วไปในประเทศไทยจะน�ำเข้า
เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลพร้อมยีสต์จากต่าง
ประเทศ จึงยังไม่มีการผลิตยีสต์เชิงอุตสาหกรรม
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>>ผศ.ดร.นิภา มิลินทวิสมัย นักวิจัยจากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใช้เองภายในประเทศ เพื่อขยายผลงานวิจัยสู่ระดับ
อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล คณะนักวิจยั ฯ จึงได้
น�ำเสนอประสิทธิภาพของยีสต์สายพันธุ์ KKU 6M4.1
ยีสต์สายพันธุ์ มข. แก่บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์
จ�ำกัด ซึง่ ให้ความสนใจและไว้วางใจให้ด�ำเนินการวิจยั
และทดสอบยีสต์สายพันธุน์ ใี้ นระดับอุตสาหกรรมใน
โรงงานของบริษทั ฯ ได้ ภายใต้ขอ้ ตกลงการใช้ตวั อย่าง
วัตถุจากงานวิจัย หรือ MTA (Material Transfer
Agreement) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558
ซึ่งผลการศึกษาในระดับโรงงานอุตสาหกรรม
พบว่ า ยี ส ต์ ส ายพั น ธุ ์ นี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
เอทานอลสูงกว่ายีสต์ทโี่ รงงานใช้อยูเ่ ดิม โดยค�ำนวณ

ตัง้ แต่กระบวนการใช้กากนำ�้ ตาลเป็นวัตถุดบิ การผลิต
เชื้อยีสต์ และกระบวนการหมักจนถึงกระบวนการ
กลั่นเอทานอล ได้ประสิทธิภาพผลผลิตหรือ %
yield efficiency สูงกว่าประมาณ 6.4 เปอร์เซ็นต์
จากก�ำลังการผลิตของโรงงาน 150,000 ลิตรต่อวัน
นอกจากประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจะสูงกว่า
แล้ว ยีสต์สายพันธุ์ มข.ยังไม่จ�ำเป็นต้องใช้กรดซัล
ฟูริคในการปรับค่าความเป็นกรดด่างในอาหารที่ใช้
เลี้ยงเชื้อและกระบวนการหมักเลย เนื่องจากยีสต์
สายพันธุ์ มข. มีความสามารถเจริญได้ดีในอาหารที่
มีช่วงความเป็นกรดด่างกว้างมากกว่ายีสต์ที่โรงงาน
ใช้อยู่เดิม ซึ่งต้องการสภาวะความเป็นกรดด่างใน
ระดับค่อนข้างคงที่ที่เหมาะสม ท�ำให้ต้องเติมกรด
ซัลฟูรคิ เพือ่ ปรับระดับความเป็นกรดด่างปริมาณกว่า
120 กิโลกรัมต่อวัน
ดังนัน้ การใช้ยสี ต์สายพันธุ์ มข.ในกระบวนการ
ผลิตเอทานอลจึงเป็นการลดการใช้สารเคมีท�ำให้เป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมอีกด้วย การด�ำเนินการศึกษาวิจยั
ในโรงงานยังคงด�ำเนินต่อไป เพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพ
ของยีตส์สายพันธุ์ มข.ภายใต้สภาพอากาศทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ
สูงในช่วงฤดูรอ้ น เนือ่ งจากอาจส่งผลต่อระบบควบคุม

Research News
อุณหภูมใิ ห้มคี วามเหมาะสม ท�ำให้ประสิทธิภาพการ
ผลิตเอทานอลลดลงได้ แต่จากรายงานผลการผลิต
เอทานอลของโรงงานปรากฏว่าระดับการผลิตคงที่
จึงเชื่อมั่นว่ายีตส์ที่ถูกค้นพบสามารถทนต่อสภาพ
แวดล้อมในประเทศไทยได้”
จากผลความส�ำเร็จของงานวิจัยนี้ ท�ำให้
ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอต่อการผลิตยีสต์ใน
เชิงอุตสาหกรรมใช้เองภายในประเทศได้ ส�ำหรับ
โรงงานที่ผลิตเอทานอลในประเทศไทย ไม่จ�ำเป็น
ต้องน�ำเข้ายีสต์จากต่างประเทศ เพราะสามารถใช้
ยีสต์สายพันธุ์ มข. ซึ่งเป็นยีสต์ของคนไทย โดยมี
คุณภาพไม่ด้อยกว่ายีสต์จากต่างประเทศ ผ่านการ
การันตีจากโรงงานผลิตเอทานอลซึ่งมีประสิทธิภาพ
ผลผลิตเอทานอลที่สูงกว่า และยังไม่ต้องใช้สารเคมี
ในกระบวนการผลิต ลดมลพิษ ยีสต์สามารถเจริญ
เติบโตและเพิ่มจ�ำนวนเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว ต้าน
แบคทีเรียได้ดมี คี วามทนทาน ท�ำให้ระบบการผลิตเอ
ทานอลคงทีไ่ ม่เกิดปัญหาแทรกซ้อน โดยกระบวนการ
เพิม่ จ�ำนวนเซลล์ใช้ระยะเวลาสัน้ ท�ำให้การใช้พลังงาน
ลดลง พัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่ช่วยลดภาวะ
โลกร้อน จึงขอเชิญชวนโรงงานที่ผลิตเอทานอลใน
ประเทศไทยได้หันมาใช้ยีสต์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ
ของคนไทย
⦁⦁⦁

used species, most of which
require a relatively stable
and appropriate pH level
and thus over 120 kg. of

A

sulfuric acid in regulating

Khon Kaen University, revealed, “The production

production will lessen the

of ethanol from such starch- and sugar-based

need for chemicals and,

raw materials as cassava and molasses commonly

in turn, allows for a more

employed in ethanol plants in Thailand relies on

environmentally-friendly

yeast in the biofermentation process. The yeast in

production. Currently, the

sst. Prof. Dr. Nipa Milintawisamai., a

the pH value.”

researcher at the Department of

“Therefore, the use of

Biochemistry, the Faculty of Science,

the KKU yeast in ethanol

the study, Saccharomyces cerevisiae, is the species
used in producing foods, bread, beverages, and

research study in the plant is
materials in ethanol production.

still being conducted to test the efficiency of the yeast

alcohol. However, the production of ethanol as

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

species in high temperatures of the summer, which

an alternative to gasoline requires a yeast strain

ethanol plants import ethanol technology along

may affect the temperature regulation system and

that exhibits higher potential and efficiency in

with necessary yeast, the domestic manufacturing

reduce the ethanol production efficiency. However,

ethanol production.”

of industrial yeast has yet to emerge. Thus, the

the plant’s ethanol production report revealed

The new yeast species was discovered in a

research team presented KKU 6M4.1 and its

that the production remained constant, indicating

research study isolating high-invertase-producing

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

that this recently discovered yeast can withstand

yeasts, which originally aimed at adding value to

showed interest in the yeast strain and entrusted

Thailand’s weather and environment.”

sugar by using the enzyme invertase to convert

the researchers with studying and testing it on

The success of the research study demonstrates

refined sugar into monosaccharides of higher

an industrial level in the company's plant under

that Thailand has the capacity for domestic

value such as glucose and fructose. However, it

a material transfer agreement (MTA), starting

production of industrial yeast for ethanol plants

was also found that the high-invertase-producing

from July 2015.”

across the country, thus obviating the need for

species has the capacity for high production of

“The results of the industrial study showed

imported yeast. This is all thanks to the Thai KKU

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

that the yeast exhibits greater efficiency in ethanol

strain, which has been proven in an ethanol plant

ethanol production, which revealed that the new

production than the species most plants currently

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

strain of yeast could produce the largest amount

employ. The calculation took into account several

yield higher ethanol production efficiency, require

of ethanol among all the high-ethanol producing

steps from the use of molasses as raw material

no chemicals in the production, and help reduce

species under the study.

and the yeast production to the fermentation and

pollutant generation, but its fast-growing and

The newly discovered yeast was registered

the ethanol distillation, and revealed the yield

bacteria-resistant properties also mean stable ethanol

in the microbe bank by Khon Kaen University as

efficiency of 6.4% over the current strains, based

production with no complication. In addition, its

Saccharomyces cerevisiae KKU 6M4.1 or KKU yeast.

on the production capacity of 150,000 liters per

fast multiplying rate helps reduce time and energy

The species shows capabilities of high ethanol

day. In addition to the superior ethanol production

consumption, contributing to the development

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

capabilities, the KKU strain also requires no sulfuric

of green industry and efforts to combat global

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

acid to adjust the pH value of the culture media

warming. Therefore, ethanol plants in Thailand

a bacterial inhibitor used in sugar production and

and fermentation at all as it grows well in a wider

are invited to switch to this Thai-produced yeast

found as contaminants in molasses, one of the raw

range of acidity and basicity than the commonly

species in their production.
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