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Dear Readers, 

Time flies, we have come to the last quarter of Year 2016! 
FBI Publications is happy to once again bring Sugar Asia 
Magazine to you with the objective to bridge the gap  
between the sugar and ethanol industries from upstream 
to downstream.

We are honored to have a chance on covering an interview 
with Mr.Somsak Jantararoungthong, Secretary General  
Thailand's Office of the Cane and Sugar Board (OCSB). Turn 
to the page of “Cover Story” to understand about policy 
sugar reform cane and sugar industry restructuring which is 
the concept to revolution sugar Industry to "Sugar Industry 
4.0" technologies and innovations. 

Besides, Ethanol market would always be a hot topic to be 
discussed for “In the Hot Seat” In this issue, we are also glad 
to interview Mr.Pipat Suttiwisedsak, Managing Director at 
Ekarat Pattana Co., Ltd. to find out more about updated on 
Thailand ethanol market 2016.

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!

www.sugar-asia.com
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การเปิดสำานกังานใหญแ่หง่ใหมใ่นประเทศจีน
อย่างย่ิงใหญข่องกลุม่นำา้ตาลมติรผล ผูผ้ลติ 
นำ้าตาลอันดับ 1ของประเทศไทย และเป็น

ผู้ส่งออกนำ้าตาลอันดับ 4 ของโลก เมื่อช่วงเดือน
กันยายน ที่ผ่านมาถือเป็นการประกาศความสำาเร็จ
อีกก้าวในการขยายธุรกิจในประเทศจีนทีเดียว

กว่า23ปีของการดำาเนินธรุกจิในประเทศจนี ของ
กลุม่มติรผลในนามของ "กลุ่มบรษิทักว่างซหีนานหนงิ 
อีสต์เอเซยีชกูาร์" (EAS) หรอืเรียกสัน้ ๆ  ว่า "กลุ่มตงย่า"  
ด้วยการสร้างฐานการผลิตโรงงานนำา้ตาล 5 แห่ง ใน
มณฑลกวางส ีมกีำาลงัการหบีอ้อยรวม 87,500 ตนั
อ้อยต่อวัน คดิเป็นนำา้ตาล 1 ล้านตนัต่อปี ถอืเป็น 
ผูผ้ลตินำา้ตาลจากอ้อยอนัดบั 3 ของจีน

นอกจากนีย้งัมโีรงรไีฟเนอรี ่ โรงไฟฟ้าชวีมวล  
2 แห่งอีกทัง้มกีารร่วมทนุกบักลุม่บรษิทัศกัดิส์ยาม 
จากประเทศไทย ในการผลิตปุ๋ยกำาลังการผลิต  
1 แสนตนัต่อปี และมแีผนจะขยายเป็น 2 แสนตนั
ต่อปีภายใน 1-2 ปีนี ้ส่วนผลพลอยได้จากนำา้ตาล คอื 
โมลาสได้ร่วมทนุกบับริษัทแองเจลิยสีต์ รฐัวสิาหกจิ
อันดับ 1 ของจนี และอนัดับ 3 ของโลก ในการผลิต
ยสีต์ โดยมติรผลถอื 30% ทัง้นี ้ในปี 2558 กลุ่ม
ตงย่ามรีายได้รวม 30,000 ล้านบาท

โดย กฤษฎา มนเทยีรวเิชียรฉาย ประธานเจ้า
หน้าท่ีบรหิาร และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กลุ่มมิตร
ผล กล่าวว่า กลุม่มติรผลอยูจ่นีมา 23 ปี เราพยายาม
ทำาให้อตุสาหกรรมอ้อยและนำา้ตาลทีจ่นีให้เตบิโตอย่าง
มัน่คงและยัง่ยืน โดยการให้ความร่วมมอืกบัทางภาค
รฐั นำาความรูม้าช่วยพฒันาผลผลติของชาวไร่อ้อย
รายเลก็ในจนี รวมถงึพฒันาให้เป็นโมเดิร์นฟาร์มใน
อนาคต เพือ่ทำาให้ชาวไร่อ้อยของจีนมีชีวติความเป็น
อยู่ท่ีดขีึน้ เราไม่ได้มากอบโกยกำาไร แต่ได้นำาความรู้
ไปช่วยลดต้นทุนให้ชาวไร่

ปัจจุบันจีนประสบปัญหาคล้ายกับไทย โดย
รัฐบาลจีนมนีโยบายอพยพแรงงานหนุม่สาวเข้ามาใน
เมอืง ทำาให้เหลอืแต่คนแก่และเด็กทำางานในไร่ ขณะ
ทีร่าคาอ้อยจีนสงูกว่าไทย แต่ชาวไร่อ้อยทีจี่น 1 ราย
มอ้ีอยเพยีง 50 ตนั 1 ตนัมกีำาไร 100 หยวน หรอื 
เท่ากับมีกำาไร 5,000 หยวนต่อปี หรอื 25,000 บาท
ต่อปี ถ้าไม่เข้าไปช่วย อตุสาหกรรมอ้อยจะอยูไ่ม่ได้ 
จะต้องทำาให้ต้นทนุตำา่

คณุจารกึ กรีทว ีกรรมการผูจั้ดการ กลุ่มธรุกจิ
ประเทศจีน กลุม่มติรผล ได้เล่าถงึแผนในการส่งเสรมิ
และลดต้นทนุการปลกูอ้อยในประเทศจนีว่า ต้นทนุ
เกดิจาก 3 ประการหลกั ได้แก่ 1.ค่าตัดอ้อย 80-120 
หยวนต่อตันอ้อย 2.ค่าขนส่งจากไร่อ้อยมารมิถนน 
ชาวไร่เป็นคนจ่าย (แต่จากรมิถนนมาโรงงานจ่าย) 
3.การวางอ้อยรมิถนนสูญเสียนำา้หนกัเพราะต้องท้ิงไว้ 

1-2 วนั จึงมีแนวคดิสร้าง "สถานขีนถ่าย" ชาวไร่รัศมี 
3-5 กม. ตดัอ้อยด้วยแรงงานตวัเอง ขนมาสถานขีน
ถ่าย ไม่ต้องจ้างคนตดัอ้อย ทำาให้ชาวไร่ลดต้นทนุไป 
140 หยวนต่อตัน ตงย่าทำาจดุสถานขีนถ่ายได้ 2 ล้าน
ตนัอ้อย ช่วยชาวไร่ลดต้นทนุไปได้ 280 ล้านหยวน
ปี 2558 ช่วยชาวไร่ลดต้นทนุไปได้ 2,000 ล้านบาท 
กลับไปหาชาวไร่โดยตรง

นอกจากนี ้รัฐบาลจนีได้ออกนโยบาย 2 สงูเพือ่
เพิม่ผลผลติ และเพิม่ประสทิธภิาพ โดยจ่ายเงินสดให้
ชาวไร่อ้อย 2,778 หยวนต่อไร่ วางระบบชลประทาน

ทางตงย่าลงทนุโมเดร์ินฟาร์มใช้เงนิ 4,500 หยวน 
ขาดอกี 1,500 บาท ตงย่าให้เงนิกู ้ 1,000 กว่าหยวน 
หกัชำาระหน้ีภายใน 2-3 ปีปลอดดอกเบีย้ ตงย่ามีเงินให้
เปล่าอีก 300 หยวน ช่วยปรับปรุงดนิ และให้ระบบนำา้ 
ซึง่เราจะขยายร่วมกบัรฐับาลไปเรือ่ยเป็นผลดีกบัชาวไร่ 
ผลผลติเพิม่ ต้นทุนลด รายได้เพิม่ คาดการณ์ว่าภายใน 
5 ปี มผีลผลติอ้อยเพิม่จาก 8 ล้านตนั เป็น 12 ล้านตัน 
กำาลงัการผลตินำา้ตาลเพ่ิมข้ึน และธุรกจิเกีย่วเนือ่งตาม
มา พร้อมการเตบิโตอย่างมัง่คง และยัง่ยนืในแดนมงักร

The grand opening of Mitr Phol’s new  

headquarters in China marked another 

step of its success in business expansion 

in China. Mitr Phol Sugar Group is Thailand’s 

no. 1 sugar producer and the world’s fourth  

biggest exporter.

Over 23 years of its operation in China under 

the name “Guangxi Nanning East Asia Sugar Group” 

(EAS), or “Tongya Group” for short, Mitr Phol has 

created five sugar production bases in Guangxi, 

with cane crushing capacity of 87,500 tons per 

day, an equivalent of a sugar production capacity 

of one million tons per year, making it China’s third 

largest sugar producer.

In addition, the company has also established 

a refinery and two biomass plants as well as  

engaged in a joint venture with Sak Siam Company 

from Thailand to produce 100,000 tons of fertilizer 

per year, with plans to double the capacity to 

200,000 tons within 1-2 years. As for molasses, 

a by-product from the process, the company 

has established a joint venture with Angel Yeast, 

China’s no.1 state enterprise and the world’s third 

largest yeast producer, with Mitr Phol holding 30 

percent of the shares. In 2015, the Tongya Group 

had a total revenue of THB 30 billion.

Mr. Krisda Monthienvichienchai, President 

and Chief Executive Officer of Mitr Phol Sugar 

Group, said that throughout the 23 years in China,  

Mitr Phol has tried to ensure a steady and sustainable 

growth of China’s sugar cane and sugar industry 

by cooperating with the Chinese government,  

applying its know-how to boost the yields of 

individual farmers in China, and striving towards 

becoming a modern farm in the future to enhance 

the lives of Chinese farmers. The company does not 

set out to rake in profits and has also given the local 

farmers knowledge to help them cut costs.

Currently, China is facing a similar problem as 

Thailand. Because its policy encourages workers 

to migrate into cities, only the elderly and children 

are left working in plantation. While sugar cane 

prices in China are higher than in Thailand, Chinese  

cane growers can produce only 50 tons of cane in a 

year, each earning them only CNY 100, totaling only 

CNY 5,000 or THB 25,000 per year. If the company 

does not provide help, the cane industry may collapse. 

Therefore, the production costs need to be lowered.

Mr. Jarueg Greetawee, managing director for 

China business at Mitr Phol Group, elaborated on 

the company’s cane cultivation promotion and 

cost reduction and said that the costs are rooted 

in three main sources, namely cane harvesting 

(CNY 80-120 per ton), fees that farmers have to 

pay for cane transportation to the roadside (but 

the plant covers the transportation from there 

to plant), and the weight lost while sugar cane is 

left on the roadside for 1-2 days. As a result, the 

company has initiated a “transfer station,” where 

cane growers in the 3-5 km radius can harvest 

the cane themselves and transport their cane to 

without having to hire workers, which will help 

them save CNY 140 per ton. The Tongya Group’s 

transfer station can accommodate two million tons 

of cane and is capable of saving the farmers CNY 

280 million. In 2015, up to THB 2 billion baht was 

saved and went back to the local farmers.

In addition, the Chinese government has also 

issued two policies to boost yield and increase 

efficiency by paying cane growers CNY 2,778 per 

rai in cash and setting up irrigation systems.

For Tongya’s modern farm system, a farmer 

needs CNY 4,500. For the missing 1,500, Tongya 

will give out loans of over CNY 1,000, to be  

returned in installment in 2-3 years, free of  

interest. In addition, Tongya also gives out CNY 

300 for free, helps improve the soil, and create the 

irrigation system. We will keep cooperating with 

the government because it benefits the farmers, 

boosts their yield, cuts their costs, and increase 

their income. It is expected that in five years, the 

cane product will grow from eight tons to 12 tons, 

the sugar production capacity will increase, and 

related businesses will flourish and grow steadily 

and sustainably in China.

•••

"มติรผล" ผงาดแดนจนี ชแูผน 5 ปี 
ต่อยอดผลผลติ 12 ล้านตัน
Ventures into China with A 5-Year Plan to Achieve 12-ton Yield
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นำ้าตาลขอนแกน่ ดนัธุรกจิเอทานอลเขา้จดทะเบยีน ไตรมาส3 ปีหน้า ขยายกำาลังการผลิตอีก  
2 แสนลิตรต่อวัน งบลงทุน 1,000-1,200 ล้านบาท

บริษัท นำ้าตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) 
KSL เตรยีมนำา บรษิทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำากดั 
(KKA) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจำาหน่ายเอทานอล โดยใช้
กากนำา้ตาลเป็นวัตถดุบิ ปัจจุบันมีกำาลงัการผลติรวม 
3.5 แสนลติรต่อวนั โดยเตรยีมเปลีย่นชือ่เป็น บรษิทั 
เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำากัด (มหาชน) เพื่อ
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี2560

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการของบริษัท 
เปิดเผยว่า ภายหลงัการเสนอขายหุน้ไอพโีอในครัง้นี้ 

บริษทัจะยงัคงถือหุน้ใหญ่ในสดัส่วนไม่ตำา่กว่า 70% 
จาก 100% ในปัจจุบัน โดยเงินระดมทุนหลักจะนำา
ไปขยายโรงงานผลิตเอทานอลแห่งใหม่ เพิ่มกำาลัง
การผลิตอีก 2 แสนลิตรต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะใช้เงิน
ลงทุนราว 1,000 - 1,200 ล้านบาท นอกจากนี้ 
บริษัทมีแผนที่จะต่อยอดไปยังธุรกิจไบโอ พลาสติก 
ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังไม่มีผู้เล่นมากนัก และตลาดยังไม่
ได้ขยายตัวในวงกว้าง

“โดยหลักแล้วการขยายกำาลงัการผลติเอทานอล
จะทำาเพื่อผลิตพลังงานเป็นหลัก แต่บริษัทก็กำาลัง
หาโอกาสที่จะต่อยอดไปยังธุรกิจไบโอพลาสติก ซึ่ง
บริษัทกำาลังมองหาพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีในการ
ผลติเข้ามาร่วม เพราะบรษิทัมวัีตถดุบิอยู่แล้ว”

ส่วนแนวโน้มราคานำ้าตาลในตลาดโลกนั้น 
ปจัจุบันอยู่ทีร่าว 23-24 เซนต์ต่อปอนด์ โดยฟื้นตัว
จากราว 11 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งเป็นจุดตำ่าสุดในรอบ
กว่า 5 ปี และหลงัจากน้ีก็มโีอกาสท่ีราคานำา้ตาลจะ
ปรบัตัวขึน้ไปอีกได้ หากปริมาณการผลิตและสต๊อก
สินค้ายังคงขาดแคลน

“โดยปกตแิล้ววฏัจกัรของราคานำา้ตาลจะอยูร่าว 
2 ปี ซึ่งหลังจากนี้ราคาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไป
ต่อได้ แต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์ อย่าง สต๊อก
สินค้ากันต่อไป เพราะหากราคาสูงขึ้นถึงจุดหนึ่งก็
จะมีผู้ผลิตเพิ่มมากข้ึน โดยราคานำ้าตาลเคยขึ้นไป
ทำาจุดสูงสุดที่ราว 33 เซนต์ต่อปอนด์ เมื่อปี 2554 
ทัง้นีร้าคานำา้ตาลทีป่รบัตวัขึน้รอบนีน่้าจะส่งผลบวก
อย่างชัดเจนในปีหน้ามากกว่า เพราะผลผลิตในปีนี้
ขายออกไปล่วงหน้าเกือบหมดแล้ว”

ด้านนายจำารญู ชนิธรรมมติร์ ประธานกรรมการ

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า การ
ขยายธุรกิจเอทานอลในครั้งนี้บริษัทต้องการที่จะ
ต่อยอดไปทำาไบโอ พลาสติก ซึ่งเป็นการสนองต่อ
นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยหลังจาก
ขยายกำาลงัการผลิต จะทำาให้บรษัิทข้ึนไปเป็นผู้ผลิต
อันดับ 2 ของประเทศ

“Khon Kaen Sugar” is aiming to have 

its ethanol business listed in the 

third quarter next year and expand 

its production capacity by 200,000 liters per  

day with an investment worth THB 1-1.2 billion.

Khon Kaen Sugar Industry PLC (KSL) is  

planning to list Khon Kaen Alcohol Co., Ltd. (KKA), 

an ethanol producer and distributor that employs 

molasses as its raw ingredient, in the Stock  

Exchange of Thailand. Currently, the company has 

a total production capacity of 350,000 liters per 

day and is slated to change its name to KSL Green 

Innovation PCL in preparation of getting listed in 

the SET. The process is expected to be complete 

by the third quarter of 2017.

Mr. Chalush Chinthammit, the company's 

director, revealed that after the initial public  

offering (IPO), the company would still hold the 

majority of the company's shares of at least 70%. 

The fund raised would go towards expanding the 

new ethanol plant and increasing its capacity by 

200,000 liters per day, which would require an 

investment of approximately THB 1-1.2 billion. 

In addition, the company was also planning to 

expand into the bioplastic industry, a business 

currently with a small number of players with a 

restricted market size.

"The main goal is to increase the ethanol 

production for energy generation. However, the 

company is also seeking opportunities to branch 

out to bioplastic as well as allies with required 

technology to team up with as we already have 

the raw materials."

As for their trend, global sugar prices have 

bounced back from approximately 11 cents per 

pound, the five-year lowest price, to 23-24 cents 

per pound. There is also a prospect that the prices 

will rise even further if the production and the 

inventory are still in deficit.

"Usually, the sugar price cycle repeats itself 

around two years. In the near future, the prices 

may continue to improve further. However, we 

need to keep our eyes on the circumstances such 

as inventories. If the prices reach a certain point, 

more producers will come into play. The sugar 

prices hit their highest at around 33 cents per 

pound in 2011. The rise this time around should 

manifest its positive effects more clearly next year 

as most of this year's products have already been 

sold in advanced."

Mr. Chamroon Chinthammit, President and 

CEO, said that from this ethanol business expansion, 

the company aims to branch out to the bioplastic 

industry in response to the government's Thailand 

4.0 policy. The production capacity enhancement 

will also push the company ahead, making it 

Thailand's second largest producer.

‘น�้าตาลขอนแก่น’ ดันธุรกิจ
เอทานอลเข้าตลาด

“Khon Kaen Sugar” to Get its
Ethanol Business Listed

•••
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อย่างไรก็ตาม คาดว่าคุณภาพผลผลิตอ้อยเข้า
หีบจะดีขึ้นกว่าปีก่อน ส่งผลดีต่อการผลิตนำ้าตาล
ในรอบการผลิตปีนี้ ซึ่งจะเพิ่มเป็น 3.78 แสนตัน 
หรือคิดเป็นผลผลิตนำ้าตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) อยู่ที่ 
108.64 กิโลกรัมนำ้าตาล โดยคาดว่าค่าความหวาน
ในอ้อยเฉลีย่จะสงูขึน้เป็น 12 ซ.ีซ.ีเอส เมือ่เทยีบกบั
ฤดูการผลิตปีก่อนที่ผลิตนำ้าตาลได้ 3.53 แสนตัน 
จากยิลด์เฉลี่ย 102.64 กิโลกรัมต่อตันอ้อย โดย
มีค่าความหวานเฉลี่ยอยู่ที่ 11.57 ซี.ซี.เอส ซึ่งส่วน
หนึง่เป็นผลมาจากการเพิม่ประสิทธภิาพการหบีอ้อย
ของโรงงานนำ้าตาลและอ้อยตะวันออกที่ดีขึ้น

นายกติติศกัดิ ์กล่าวต่อไปว่า จากปริมาณอ้อย
เข้าหบีในฤดกูารผลติปี 2559/60 จะสามารถสร้าง
ความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยว
เนื่อง เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ใช้ชาน
อ้อยเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันมีกำาลังการผลิตไฟฟ้า
ติดตั้ง 78 MW และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค รวม 48 MW และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ 
จะขายไฟฟ้าเพิ่มอีก 20 MW หลังจากขยายกำาลัง
การผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มอีก 55 MW ที่ตกลงจะ
ดำาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ยังสามารถนำากากนำ้าตาลมาช่วย
สนับสนุนกลุม่ธุรกิจผลติเอทานอล ซึง่ปัจจบุนับรษิทัฯ 
มีกำาลังการผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน ขณะที่กลุ่ม
ธุรกจิผลติและจำาหน่ายก๊าซชวีภาพ สามารถนำานำา้กาก
ส่าจากการผลติเอทานอลมาปรบัสภาพและหมักเพือ่
ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ โดยบริษัทฯ มีแผนเพิ่มกำาลัง
การผลิตเป็น 125,000 ลบ.ม.ต่อวัน จากปัจจุบัน
ที่มีกำาลังการผลิต 90,000-100,000 ลบ.ม.ต่อวัน 
พร้อมกันน้ี ยังสามารถนำากากหม้อกรองมาผลิต
เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีและวัสดุปรับปรุงดิน รวมกำาลัง
การผลิต 20,000 ตันต่อปี เพ่ือจำาหน่ายให้แก่ 
เครือข่ายเกษตรกรชาวไร่อ้อยของ ESC อีกด้วย

บมจ.นำ้าตาลและอ้อยตะวันออก เตรียม
พร้อมรับอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิตปี 
59/60 คาดการณ์มีปริมาณอ้อยกว่า 

3.4 ล้านตัน แม้ช่วงต้นฤดูการเพาะปลูกจะมี
ปัญหาภัยแล้งคุกคาม มั่นใจผลิตนำ้าตาลเพิ่มได้เป็น 
3.78 แสนตัน รับจังหวะราคานำ้าตาลในตลาดโลก 
ขาข้ึน พร้อมนำาผลพลอยได้ไปสร้างความมั่นคงให้
แกอ่ตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง ทัง้ธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังาน
ชีวมวล เอทานอลและก๊าซชีวภาพ

นายกิตติศักดิ์ วัธนเวคิน ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
นำ้าตาลและอ้อยตะวันออก จำากัด (มหาชน) หรือ 
ESC ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายนำ้าตาล
ทรายจากอ้อยและนำาผลพลอยได้จากกระบวนการ
ผลิตไปต่อยอดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิต
ไฟฟ้า ฯลฯ เปิดเผยว่า บรษิทัฯได้เตรียมความพร้อม
ของโรงงานนำา้ตาลทราย เพือ่รบัผลผลติอ้อยเข้าหบี
ประจำาฤดูการผลิตปี 2559/60 โดยเพิ่มกำาลังการ
ผลิตหีบอ้อยเฉลี่ยต่อวันเป็น 36,000 ตัน จากเดิม
ที่ผลิตได้ 34,000 ตัน เพื่อรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบ
ที่คาดว่าจะมีปริมาณ 3.4 ล้านตันใกล้เคียงกับปีที่
ผ่านมา แม้ว่าในหลายพืน้ทีจ่ะประสบปัญหาภยัแล้ง
ในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูกก็ตาม

บริษัทน�้าตาลตะวันออก
คาดมีอ้อยเข้าหีบ 3.4 ล้านตันฯ 
ดันยอดผลิตน�้าตาลพุ่ง

Eastern Sugar and Cane PLC is in preparation  

for the 2016/17 cane crushing season and 

expects a yield of over 3.4 million tons. 

Despite drought towards the beginning of the 

season, the company is confident that its sugar 

production will increase to 378,000 tons, allowing  

the company to take advantage of the rise in 

global sugar prices. It is also looking to employ 

its by-products to create stability for downstream 

businesses, including biomass power plants, ethanol 

plants, and biogas plants.

Mr. Kittisak Wattanavekin, Chief Operating 

Officer and Executive Vice President at Eastern 

Sugar and Cane (ESC), producer and distributor of 

cane-based sugar that uses production by-products  

to branch out to related businesses such as power 

generation, revealed that the company was ensuring  

the readiness of the sugar mill in anticipation 

of the 2016/17 cane crushing season and would 

increase its daily capacity from 34,000 to 36,000 

tons to prepare for the estimated 3.4 million tons 

of expected cane product, a close amount to 

the previous year despite drought early in the 

growing season.

However, the cane that will be fed into the 

crushing process is expected to be of superior 

quality than last year's, benefiting sugar production 

of this season, which will rise to 378,000 tons or a 

yield rate of 108.64 kilograms of sugar per ton of 

cane. The sweetness of the cane is also projected 

to rise to 12 CCS. In the previous production season, 

the total amount of sugar produced was 353,000 

tons with an average sugar yield of 102.64 kilogram 

per ton of cane and an average sweetness of 11.57 

CCS. The improvement this year is due in part to 

the enhanced cane crushing efficiency of the mills 

of Eastern Sugar and Cane.

Kittisak added that the amount of cane 

products to be crushed during the 2016/17  

production season would contribute to the stability 

of raw material supply in related businesses. An 

example is a 78-MW bagasse-powered biomass 

power plant that is currently holding supply  

contracts with the Electricity Generating Authority 

of Thailand and the Provincial Electricity Authority, 

with combined production of 48 CW. The power 

plant has expected to produce additional 20 MW 

by the end of this year after a generation capacity 

expansion of 55 MW following the construction 

of the biomass power plant.

Furthermore, the derived molasses also 

help support ethanol production businesses. At 

present, the company's production capacity is 

150,000 liters/day. Similarly, biogas production and 

distribution businesses can also treat and ferment 

distillery slop from ethanol production to generate  

biogasses. The company has planned to increase the  

production from the current 90,000-100,000 cubic 

meters per day to 125,000 cubic meters per day. In  

addition, filter cake can also be turned into chemical 

organic fertilizer and soil treatment materials, with 

a combined production of 20,000 tons per year, 

for sale to ESC's network of cane growers.

Eastern Sugar and Cane Expects 3.4 mil Tons
of Cane and Boost in Sugar Production.

>>นายกิตติศกัดิ ์ วธันเวคนิ ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิารและรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท น�้าตาลและอ้อยตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)
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สำ านกังานคณะกรรมการออ้ยและนำา้ตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ OCSB เปิด
เผยว่า รัฐบาลอนุมัติการสร้างโรงงานผลิต 

นำ้าตาลแห่งใหม่จำานวน 25 แห่งแล้ว ทำาให้อีก 5 ปี
ขา้งหนา้ ไทยจะมโีรงงานนำา้ตาลรวมทัง้สิน้ 79 แหง่

การเพิ่มจำานวนโรงงานนำ้าตาลน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ต้องการ
จะขยายการเจริญเติบโตของภาคส่วนอุตสาหกรรม
นำา้ตาล รวมถงึการต่อยอดผลติภณัฑ์จากนำา้ตาลไป
สู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้น อาทิ อุตสาหกรรม 
ไบโอพลาสตกิ ซึง่เป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย
ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมและผลักดัน 

นายสมศกัด์ิ จันทรรวงทอง เลขาธกิาร OCSB 
ระบุว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำาเนินกิจการ
โรงงานนำา้ตาล จะต้องเร่ิมการก่อสร้างโรงงานภายใน 
5 ปี และโรงงานนั้นจะต้องผ่านการประเมินผลก
ระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment) ด้วย

สำาหรบัแผนงานพฒันาและส่งเสรมิอตุสาหกรรม
นำา้ตาลของรฐับาลในอกี 10 ปีข้างหน้านัน้ รฐับาลมี
เป้าหมายทีจ่ะเพิม่พืน้ทีเ่พาะปลกูอ้อยเป็น 16 ล้านไร่ 
ให้ได้ภายในปี 2026 จากปัจจบุนัทีม่เีพยีง 10 ล้านไร่  
พื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่จะเพิ่มขึ้นได้นั้น มาจาก
พื้นที่เพาะปลูกข้าว ที่รัฐบาลจูงใจให้เกษตรกรหัน
มาปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงและสร้างรายได้มากกว่า 
อย่างเช่น อ้อย

อีกหนึ่งเป้าหมายของรัฐบาลคือ การเพิ่ม
จำานวนผลผลติอ้อยให้ได้ 180 ล้านตนัต่อปี จากเดมิ  
100 ล้านตัน หรือเพิ่มจำานวนผลผลิตนำ้าตาลให้ได้ 
20.4 ล้านตนัต่อปี จากเดมิ 11 ล้านตนัในปัจจบุนั

นอกจากน้ี รฐับาลยงัมแีผนทีจ่ะต่อยอดการนำา
ผลติภณัฑ์จากนำา้ตาลไปใช้ เพือ่ส่งเสรมิการใช้พลงังาน
ทางเลือกและการนำากลบัมาใช้ใหม่ เช่นการนำากาก

นำา้ตาลไปใช้ผลิตเอธานอลและกระดาษชานอ้อย ซึง่
หากผลผลตินำา้ตาลมมีากขึน้ตามแผนข้างต้นแล้ว ก็
คาดหมายได้ว่าความสามารถในการผลิตเอธานอล
ของไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.4 ล้านลิตรต่อวันภายใน
ปี 2026 จากเดิมที่ผลิตได้เพียง 2.5 ล้านลิตรต่อ
วันในปัจจุบัน 

ส่วนความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากแหล่งทรัพยากรที่นำามาหมุนเวียนได้เช่นอ้อย
และนำา้ตาลนัน้ คาดการณ์ว่าจะสามารถผลติพลงังาน
ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ได้ 4,000 เมกกะวตัต์ภายในปี 2026 
จากเดิม 1,542 เมกกะวัตต์ในปัจจุบัน

แผนการท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นในการพัฒนา
อุตสาหกรรมนำ้าตาลนั้น จะช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประเทศ 5 แสนล้านบาทภายในปี 2026 จากเดิม 
2 แสนล้านบาทในปัจจุบัน 

ด้านกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯระบวุ่า สหรฐัฯ
คาดการณ์ว่า การบรโิภคนำา้ตาลทัว่โลกตลอดฤดกูาล
เพาะปลูกปี 2016/2017 นั้น จะทำาสถิติสูงถึง 174 
ล้านตัน จากปริมาณนำ้าตาลที่มีจำาหน่าย 169 ล้าน
ตัน จะเห็นได้ว่าปริมาณนำ้าตาลพร้อมจำาหน่ายน้ัน
ยังขาดแคลน นับเป็นการขาดแคลนครั้งแรกตั้งแต่
ปีฤดูกาล 2010/2011 และเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า
ราคานำา้ตาลจะเพิม่สงูขึน้ในอกีไม่ก่ีปีข้างหน้านี.้

ไทยอนุมัติสร้าง
โรงงานน�้าตาล 25 แห่ง

Thai government has approved building of 

25 new sugar factories, according to the 

Office of the Cane and Sugar Board (OCSB). 

This would increase the number of factories to 

79 over the next five years.

Thailand Plans To Have 
25 New Licenses Sugar Factories

The move is part of the government’s 

plan to expand its sugar industry as well as to  

increase the number of sugar by products to feed  

high-value industries such as bioplastics, one of 

the government’s target industries to stimulate 

the economy. 

According to Mr. Somsak Jantararoungtong, 

Secretary-general of the OCSB said companies 

granted new licences must proceed with an  

environmental impact assessment and start  

construction of plants within five years.

The country’s sugar cane strategy over the 

next decade aims to raise sugar plantation to  

16 million rai in 2026, up from 10 million rai  

currently. The larger plantation area is to 

come from crop switching as the government  

encourages rice farmers to switch to more lucrative 

and higher-value crops such as sugar cane.

One goal is to increase cane production to 

180 million tonners or around 20.4 million tonnes 

of sugar a year, up from 100 million tonnes of cane 

or 11 million tonnes of sugar now.

Another goal is raising production of sugar 

by-products such as molasses as feed for ethanol  

and bagasse as feed for renewable energy. 

With higher sugar production, the country’s  

ethanol production capacity is expected to rise to  

5.4 million litres per day in 2026, up from the  

2.5 million litres.  

Power-generation capacity from renewable 

sources is projected to rise to 4,000 megawatts 

in 2026, up from 1,542 MW, he said.   

The goal is to raise income generated from 

sugar and related industries to 500 billion baht in 

2026, up from 200 billion,” said Mr Somsak.

The US Department of Agriculture forecast 

global sugar for consumption in the next 2016/2017 

crop to reach a record 174 million tonnes, with 

production at 169 million tonnes. This would lead 

to global stocks falling to their lowest since the 

2010/11 crop, signalling global prices could rise 

further the next few years.

•••
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บริษัท MSM Malaysia Holdings Berhad 
ท่ีครองตลาดนำ้าตาลในมาเลเซียคิดเป็น
สัดส่วน 60% กำาลังขยายธุรกิจส่งออก 

นำา้ตาลและลงทนุในทรพัยส์นิทัว่ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิ 
MSM Malaysia นั้นเป็นบริษัทในเครือ Felda 

Global Ventures Holdings Bhd หรือ FGV ของ
มาเลเซียเช่นกัน โดย นายโมฮัมหมัด อัมรี ซาฮารี  
CEO ของ MSM Malaysia ระบุว่า การบริโภค
นำ้าตาลทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียซิฟิกนั้น 
เพิม่ขึน้ปีละ 5% เลยทเีดยีว เอเชยีซฟิิกจงึเป็นตลาด
ที่มีแนวโน้มสดใสที่สุด

นายอัมรีให้สัมภาษณ์กับ Business Times 
ว่า ปัจจุบันโรงงานมีศักยภาพในการผลิตนำ้าตาลได้  
1.25 ล้านตันต่อปี ติดอันดับอยู่ในกลุ่ม top 25 
ของโลก สำาหรบัการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเมอืง 
ตันจุงลังสัต รัฐยะโฮร์บาห์รู (Tanjung Langsat, 
Johor Baru) จะเริม่ขึน้ในเดือนตลุาคม และมกีำาหนด
เสร็จสิ้นในปี 2018 เมื่อนั้นศักยภาพในการผลิต
นำา้ตาลจะเพิม่ขึน้เป็นเท่าตวั อยู่ที ่2.25 ล้านตนั

นายอัมรีระบุว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็น 
ผู้ผลิตนำ้าตาลให้ได้ปริมาณมากติด 1 ใน 10 บริษัท
ของโลกให้ได้ภายในปี 2020 เป้าหมายนี้จะเป็นไป
ได้ด้วยกำาลังสนับสนุนจากโรงงานแห่งใหม่ที่กำาลัง
ก่อสร้างในรัฐยะโฮร์บาห์รู และจะช่วยขยายธุรกิจ
ภาคส่งออกของบริษัทด้วย รวมไปถึงธุรกิจการ
ลงทนุในทรัพย์สินทีเ่กีย่วกบัธรุกิจนำา้ตาลในภมิูภาค
เอเชียแปซิฟิก 

ปัจจบุนั โรงงานของ MSM Malaysia ทีเ่มอืงเปไร  
(Prai) สามารถผลตินำา้ตาลได้ 3,000 ตนัต่อวัน ขณะ

ที่โรงงานในเมืองจูปิง (Chuping) มีความสามารถ
ผลิตที่ 600 ตันต่อวัน โดยนำ้าตาลที่ผลิตได้จะถูก
จำาหน่ายในชื่อแบรนด์ กุลาเปไร (Gula Prai)

อย่างไรก็ดี เมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ ราคา
นำ้าตาลโลกพุ่งสูงขึ้น ท้ังนี้เพราะปริมาณนำ้าตาล
เพื่อจำาหน่ายมีไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเป็นการสกัด
ก้ันการลักลอบส่งออกนำ้าตาลแบบผิดกฎหมายไป
ยังประเทศเพื่อนบ้านของมาเลเซีย รัฐบาลจึงออก
นโยบายโควตาราคาพิเศษท่ี 2,500 ริงกิตมาเลเซยี  
นโยบายนี้เริ่มต้นบังคับใช้มาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 
ที่ผ่านมาแล้ว

ด้านนายไมเคิล คัง ประธานสมาคม SME 
ของมาเลเซยีระบวุ่า นโยบายของรัฐบาลทำาให้ราคา
นำ้าตาลค้าส่งเพิ่มข้ึน 600 ริงกิตมาเลเซียต่อตัน  
ส่งผลกระทบอย่างสำาคญัต่อต้นทนุของอตุสาหกรรม
อาหาร ดังนั้นราคาอาหารจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ โดยเฉพาะอาหารทีม่ส่ีวนผสม
ของนำ้าตาลมาก อาทิ เครื่องดื่มกระป๋อง เบเกอรี่ 

ขนมปังบิสกติ ซอสซอีิว๊ และเครือ่ง
ดื่มร้อนแบบทรีอินวัน

สำาหรบัเรือ่งแนวโน้มราคาอาหาร
ทีจ่ะเพ่ิมข้ึนน้ี นายอมัรใีห้ความเหน็
ว่า ไม่มีเหตุผลอันใดที่เครื่องด่ืม 
ลูกอม ขนมเค้ก ช็อกโกแลต และ
ไอศกรีม สมควรจะต้องปรับราคา
ขึ้น เพราะนโยบายโควตาราคาของ
รัฐบาลน้ันเป็นเพียงส่วนที่เล็กน้อย
มากสำาหรับอุตสาหกรรมนำ้าตาลที่
มีขนาดใหญ่ อีกทั้งผลผลิตนำ้าตาล
ของมาเลเซยีมรีาคาถูกเป็นอนัดับ 2 
ของอาเซยีน รองจากประเทศไทยที่
มีราคานำ้าตาลถูกที่สุด.

MSM Malaysia 
ขยายธุรกิจน�้าตาล

MSM Malaysia Holdings Bhd, which controls 

a 60 per cent share of the sugar market 

in Malaysia, is growing its exports and 

seeking to buy assets in Asia Pacific.  

MSM is a unit of Felda Global Ventures Holdings  

Bhd (FGV).

“Global sugar consumption, particularly in 

the Asia Pacific, is increasing five per cent a year,” 

said newly-appointed president and group chief 

executive officer (CEO) Mohamad Amri Sahari.  

MSM Malaysia informed Bursa Malaysia that 

Amri succeeded Datuk Sheikh Awab Sheikh Abod, 

who passed away on April 14. 

 “Currently, our annual refining capacity of 

1.25 million tonnes per year is ranked within the top 

25 (in the world). Construction work on our new  

factory in Tanjung Langsat, Johor Baru, will start on 

October. When this refinery is completed in 2018, 

our group capacity will almost double to 2.25 million 

tonnes,” Amri told Business Times recently. 

“We aim to be a top 10 sugar company in 

the world by 2020. So, while we are focused on 

building our new refinery in Johor to better serve 

the export market, we are also open to acquisitions 

of sugar assets in Asia Pacific.”  

Currently, MSM Malaysia’s sugar refinery in 

Prai is able to process 3,000 tonnes per day while 

the one in Chuping has a daily capacity of 600 

tonnes. The refined sugar is retailed under the 

brand “Gula Prai”.  

However, in the last few months, world sugar 

prices had been on the rise as supply went into 

a deficit cycle. Therefore, from August 1, the  

government raised the special price quota to 

RM2,500 to discourage sugar smuggling to 

neighbouring countries. 

SME Association of Malaysia president Michael 

Kang reportedly said the RM600 per tonne jump 

in wholesale sugar price would have a significant 

impact on the food manufacturing industry,  

adding that food price increases were inevitable.  

He listed canned drinks, bread, biscuits, 

soya sauce and 3-in-1 hot beverages as using  

a lot of sugar. 

In response, Amri said there was no justification  

to raise prices of soft drinks, confectionery, cakes, 

chocolates and ice-cream as the special price 

quota was a small fraction of the total purchased 

by the industry.  

Moreover, he said Malaysia’s refined sugar was 

the second cheapest in Asean after Thailand.

MSM Malaysia 
in Expansion Mode

>>MSM Malaysia Holdings Bhd president and group chief executive 
officer Mohamad Amri Sahari says all of the group's raw sugar supply 
is imported via Penang  Port. Source: Muhammad Asyraf Sawal.
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นำ้าตาล 1 ตัน แต่ประเทศไทยกลับใช้ต้นทุนเพียง 
375 ดอลลาร์สหรัฐฯเท่านั้น

ดังนั้น ทางออกสำาหรับบริษัทผู้ผลิตนำ้าตาลใน
เวียดนามคือการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งขึ้นอยู่กับ
แต่ละบรษิทัด้วยว่าจะมคีวามสามารถในการสรรหา
ซัพพลายเออร์ที่มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเป็นจำานวน
มาก ซึ่งจะทำาให้ผลผลิตอ้อยมีราคาถูกลง แต่ยังคง
ให้ผลผลิตนำ้าตาลที่มีคุณภาพที่ดี 

การที ่TTC ซือ้กจิการโรงงานนำา้ตาลของ HAGL 
จึงเป็นกลยุทธอย่างหนึ่งในการลดต้นทุน เพราะ 
HAGL มพีืน้ทีป่ลกูอ้อยในลาวมากถงึ 6,000 เฮกตาร์ 
และอ้อยเหล่าน้ีล้วนมคีณุภาพด ีสามารถนำามาผลติ
นำา้ตาลได้ปรมิาณสงูถงึ 120 ตันต่อ 1 เฮกตาร์.

than products of other companies.

TTC has also increased its investments in 

other sugar companies, such as Duong Nuoc 

Trong, Bourbon An Hoa, Duong La Nga and Duong 

333 in an ambitious plan to strengthen its No 1 

position in the industry.

According to AgroMonitor, TTC is leading  

the industry with 17.2% of the market. The  

figure could be up to 27% of only considering the 

southern market.

However, the position has been threatened 

by imports. As Vietnam joined the ASEAN  

Economic Community late last year, the import 

tariff on sugar products from ASEAN has been cut 

to 5% and will be further cut to 0% after 2018.

This has raised a big concern for Vietnam’s 

sugar industry, which, as committed by the  

Vietnam Sugar Cane and Sugar Association 

(VSSA), has weak competitiveness.

VSSA has recently sent a dispatch to the 

Ministry of Finance asking to continue protecting 

the sugar industry.

Vietnam’s sugar proves to be less  

competitive than imports because of the high 

production cost. While it costs US$375 to make 

one ton of sugar in Thailand, the figure is US$518 

per ton in Vietnam, according to OECD Stat. 

Therefore, the urgent task for sugar companies  

is to cut the production. And this depends on 

their capability of acquiring companies with large 

material growing areas and bringing high-yield 

sugarcane to Vietnam.

The purchase of HAGL’s sugar mill is TTC’s step 

in realizing the strategy. HAGL has 6,000 hectares 

of sugarcane in Laos, with favorable conditions 

which allow yields of 120 tons per hectare.

ฮหวา่งอัญซาลายกรุป๊ (Hoang Anh Gia Lai 
Group) หรอื HAGL ระบวุา่กำาลงัอยูร่ะหวา่ง
การเจรากับ แทงแทงกง (Thanh Thanh 

Cong) หรือ TTC ในการเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
โรงงานนำ้าตาลในลาวให้ไปเป็นของ TTC

ทัง้ HAGL และ TTC นัน้ต่างเป็นบรษิทัยักษ์ใหญ่
ในอตุสาหกรรมนำา้ตาลของเวยีดนาม ดงันัน้หากการ
เจรจาสำาเรจ็จะถือได้ว่าเป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่
ในอตุสาหกรรมนำา้ตาลของเวยีดนามเลยทเีดียว

TTC เป็นบริษัทชั้นนำาและเป็นที่รู้จักกันดีใน
แวดวงอตุสาหกรรมนำา้ตาล เนือ่งจาก TTC ถอืครอง
หุน้ส่วนใหญ่ในบรษิทัทีด่ำาเนินกจิการเกีย่วกับนำา้ตาล
ในเวียดนาม อาทิ Thanh Thanh Cong Tay Ninh 
(SBT), Gia Lai Hydropower Sugar (SEC), Bien 
Hoa (BHS), Ninh Hoa (NHS) และ Phan Rang 
Sugar Company (PRS)

การดำาเนินงานของ TTC ล่าสุดคือ การควบ
รวมกจิการของ SEC ไว้กบั SBT และควบรวม NHS 
ไว้กับ BHS ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าในอนาคต 
SBT และ BHS นั้นก็จะถูกควบรวมกิจการไว้ด้วย
กนั อนัจะทำาให้ TTC ได้เปรยีบทางธุรกจิกว่าบรษิทั
อืน่ๆด้วยมเีทคโนโลยทีีก้่าวหน้าทนัสมัย มบีคุลากรที่
มศีกัยภาพ มแีบรนด์ทีแ่ขง็แกร่งขึน้ และมโีครงข่าย
การค้าที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  

Bien Hoa หรือ BHS นั้นถูกยกให้เป็นบริษัท
ทีม่ผีลติภณัฑ์นำา้ตาลหลากหลาย และยงัเป็นบรษิทั
เวียดนามเพียงรายเดียวท่ีมีโรงงานนำ้าตาลในญี่ปุ่น 
ดงันัน้ผลผลตินำา้ตาลจาก BHS จงึมคีณุภาพดเียีย่ม 
และจำาหน่ายได้ราคาดกีว่านำา้ตาลของบรษิทัอืน่ๆ 

นอกจากนี ้TTC ยังดำาเนนิธุรกจิด้วยการลงทนุใน
บรษิทันำา้ตาล อาทิ Duong Nuoc Trong, Bourbon 
An Hoa, Duong La Nga และ Duong 333 ด้วย
มีจุดมุ่งหมายผลักดันให้ TTC เป็นผู้นำาอันดับ 1 ใน
อุตสาหกรรมนำ้าตาลให้ได้

ข้อมลูของ AgroMonitor ช้ีว่า TTC มีส่วนแบ่ง
ตลาดค้านำา้ตาลอยู่ 17.2% แต่ถ้านับเฉพาะตลาดทาง
ภาคใต้ TTC มส่ีวนแบ่งตลาดสงูถงึ 27% อย่างไรก็
ดเีปอร์เซน็ต์ส่วนแบ่งตลาดอาจลดลงเพราะปรมิาณ
นำ้าตาลนำาเข้า ด้วยเวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
ASEAN Economic Community หรือ AEC เมื่อ
ปลายปีท่ีแล้ว จะทำาให้ภาษนีำาเข้านำา้ตาลลดลงเหลอื 
5% และจะเหลือ 0% หลังจากปี 2018 เป็นต้นไป 
ประเดน็น้ีจงึกลายเป็นประเดน็ร้อนในวงอตุสาหกรรม
นำา้ตาลของเวียดนาม เพราะเม่ือเวยีดนามเข้าสูก่ารค้า
ระดบัประชาคมแล้ว เวียดนามจะไม่สามารถแข่งขนั
กับประเทศอื่นได้

ด้วยเหตนุีส้มาคมนำา้ตาลและอ้อยของเวยีดนาม 
หรอื Vietnam Sugar Cane and Sugar Association  
หรือ VSSA จึงยื่นคำาร้องไปยังกระทรวงการคลัง
เพ่ือออกนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมนำ้าตาลของ
เวียดนาม

ทั้งน้ี การที่เวียดนามไม่สามารถแข่งขันกับ
นานาชาติได้เป็นเพราะเวียดนามมีต้นทุนการผลิต
สูง โดยข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ หรือ OECD ระบุว่าเวียดนามต้อง
ใช้ต้นทนุการผลติ 518 ดอลลาร์สหรฐัฯต่อการผลิต

สองยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตน�้าตาล
ควบกิจการมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมน�้าตาลเวียดนาม

Hoang Anh Gia Lai Group (HAGL) has finally 

confirmed that it is negotiating with Thanh 

Thanh Cong (TTC) on the transfer of its 

sugar mill in Laos to TTC.

As both of them are giants in their field, 

the deal is expected to lead to big changes in 

the industry.

TTC is known as the leading company in the 

sugar industry as it holds the controlling stake in 

many large sugar companies, including Thanh 

Thanh Cong Tay Ninh (SBT), Gia Lai Hydropower 

Sugar (SEC), Bien Hoa (BHS), Ninh Hoa (NHS) 

and Phan Rang Sugar Company.

In the latest move, TTC has merged SEC with 

SBT and NHS with BHS, while analysts predicted 

that BHS and SBT would merge in the future. TTC 

will still own the advantages which SBT and BHS 

have – advanced technology, experienced staff, 

strong brands and a large retail network.

BHS is praised for its diverse products and is 

the only Vietnamese company which owns a sugar 

refinery line from Japan. Therefore, BHS sugar has 

high quality and it is always sold at prices higher 

Large M&A Deal Could Change Vietnam’s 
Sugar Industry

>> White Sugar TTC Product. >> Bien Hoa Sugar Product.
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กระทรวงการค้าของจีนระบุว่า กระทรวงฯ
คอยตรวจสอบการนำาเข้านำ้าตาลมาตลอด
ระยะเวลา 5 ปี และจะดำาเนินการระบาย

นำา้ตาลจากคลงัสำารองออก ซึง่การทีจ่นีมีนำา้ตาลลน้
คลังสำารองเป็นจำานวนมากนั้น เป็นผลมาจากการที่
รัฐบาลกำาหนดราคาขั้นตำ่าของนำ้าตาลไว้สูงเกินไป

สือ่จนีระบวุ่า การพฒันาอุตสาหกรรมนำา้ตาลใน
จนีนัน้ควรจะมกีารวางแผนท่ีดมีาก่อนหน้า จะได้ไม่
เกดิปัญหาปรมิาณนำา้ตาลล้นคลังสำารองทีเ่กดิข้ึนในช่วง
ไม่กีปี่มานี ้ซึง่รฐับาลจีนกำาลงัเร่งแก้ปัญหาน้ีอยู่  

ทั้งนี้ การท่ีรัฐบาลจีนกำาหนดราคาขั้นตำ่าของ
นำา้ตาลไว้สงูเกนิไป และสงูเกนิกว่าราคาจำาหน่ายใน
ประเทศนั้น ทำาให้เกิดการนำาเข้านำ้าตาลเป็นจำานวน
มาก อกีทัง้ราคานำา้ตาลขัน้ตำา่ทีร่ฐับาลจนีกำาหนดไว้
ยังสูงกว่าราคานำ้าตาลโลกอีกด้วย

เมื่อปีที่แล้วมณฑลยุนนาน กวางตุ้ง และ 
ไหหนานประกาศยกเลกินโยบายราคานำา้ตาลขัน้ตำา่
ไปแล้ว แต่กส่็งผลให้เกษตรกรทีป่ลกูอ้อยส่งผลผลติ
อ้อยเข้าโรงงานนำา้ตาลน้อยลง ขณะท่ีโรงงานนำา้ตาล
ยังคงเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงอยู่

สำานักข่าวบลูมเบิร์ก สหรัฐอเมริกา รายงาน
ว่า การตรวจสอบการนำาเข้านำ้าตาลเริ่มมีขึ้น เมื่อ
รัฐบาลจนีเตรยีมขายนำา้ตาลทีล้่นคลงัสำารองจำานวน 
7 ล้านตัน หรือเทียบเท่า 40 เปอร์เซ็นต์ของการ
บรโิภคนำา้ตาลตลอดทัง้ปีในจนี นอกจากน้ีรฐับาลยงั
วางแผนจำาหน่ายนำ้าตาลล้นคลังอีก 2 ล้านตันในปี
หน้า การที่รัฐบาลจีนตัดสินใจจำาหน่ายนำ้าตาลล้น
คลังนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี 

ทั้งนี้ นโยบายราคาขั้นตำ่าของรัฐบาลจีนต่อ
สินค้าเกษตร อาทิ ฝ้าย ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี 
และนำา้ตาล ถกูนำามาใช้หลายปีแล้ว มวีตัถปุระสงค์
เพื่อให้เกษตรกรในชนบทรวมถึงสหกรณ์ในท้องถิ่น
มรีายได้ แต่สถานการณ์มไิด้เป็นเช่นนัน้ เพราะเมือ่
มีนโยบายราคาขั้นตำ่าที่สูงกว่าราคาตลาด ทำาให้
เกิดการคอร์รัปชั่นเป็นวงกว้างในระบบคลังสำารอง
สินค้าเกษตร โดยเฉพาะนำ้าตาล ที่เกิดการนำาเข้า

ในปริมาณมาก และบางส่วนเป็นการลักลอบนำาเข้า 
ซึง่กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯระบวุ่า ในปี 2015 มี
การลักลอบนำาเข้านำา้ตาลเข้าจนีมากถงึ 1.5 ล้าน ถงึ 
2 ล้านตันเลยทีเดียว

นอกจากนี ้การทีรั่ฐบาลจนีดำาเนนินโยบายราคา
ขัน้ตำา่เช่นนีท้ำาให้เกดิอปุสงค์ – ความต้องการสนิค้า
เกษตรจากจีน เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และยังเป็นการ
กระตุ้นให้นานาประเทศเร่งการเพาะปลูกเพ่ือให้มี
ผลผลิตป้อนตลาดจีน ท้ายท่ีสุดทำาให้ระดับราคา
ของสินค้าเกษตรระหว่างจีนและนานาชาติเกิดช่อง
ว่างเพิ่มมากขึ้นไปอีก

ล่าสดุ รฐับาลจนีกำาลงัดำาเนนิการอย่างระมดัระวงั
ในการแก้ปัญหา ด้วยการยกเลิกนโยบายราคาข้ันตำา่ 
เพราะรฐับาลเกรงว่าหากดำาเนนินโยบายนีต่้อไป จะ
ทำาให้การผลติผลผลติทางการเกษตรในประเทศลด
ตำ่าลงแบบรวดเร็ว 

อีกหนึ่งทางออกของปัญหาคือ การทดแทน
นโยบายราคาขั้นตำ่าด้วยการชดเชยรายได้ (เงิน
อุดหนุน) โดยตรงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด 
ข้าวสาลี และข้าว ซึ่งน่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อตลาด
โลก ตามทีน่ายบารัค โอบามา ประธานาธิบดสีหรัฐฯ 
เรียกร้องต่อองค์การการค้าโลก หรือ WTO กดดัน
ให้จีนดำาเนินนโยบายชดเชยรายได้.

Developments could set precedent for the 

more strategically important grains markets

China’s commerce ministry has announced 

an investigation into sugar imports over the past 

five years, as the country prepares to unload  

excessive reserves built up when the government 

set minimum prices too high.

Developments in the Chinese sugar  

industry could set a precedent for the more  

strategically important grains markets, where China  

is struggling to reduce mammoth reserves  

accumulated over the past few years as the state 

bought at above-market prices.

Minimum prices set by China’s sugar-producing 

regions had inflated domestic prices and led to a 

strong flow of imports, as Chinese prices climbed 

above international levels. Last year, Yunnan, 

Guangdong and Hainan provinces eliminated 

the minimum price policy, causing sugar cane 

producers to plant less but leaving Chinese mills 

struggling with high costs of production.

The investigation into import practices comes 

as China prepares to sell off part of an estimated 

7m tonnes of reserves, equivalent to about 40 

per cent of annual sugar consumption. China 

could sell as much as 2m tonnes from reserves 

over the next year, its first such sale in four years, 

Bloomberg reported last week.

China’s minimum price policies for cotton,  

corn, rice, wheat and sugar were implemented  

several years ago in an attempt to maintain  

revenues for rural farmers and powerful  

state-owned co-operatives. But as prices diverged 

from market prices, they spawned widespread 

fraud in the reserves system.

They also attracted strong imports, some 

smuggled. The US Department of Agriculture 

estimates that between 1.5m and 2m tonnes of 

sugar were smuggled into China in 2015 alone.

The reserves policy has inflated apparent  

demand from China for a number of crops 

and spurred additional planting overseas,  

thus exacerbating the gap between Chinese and 

international prices.

The government has proceeded cautiously with 

its effort to unwind the problem by eliminating the 

minimum prices as state planners fear a crash in 

prices will cause a steep drop in domestic production,  

leaving China strategically vulnerable.

And an attempt to substitute minimum prices 

with direct subsidies to corn, wheat and rice farmers  

has proven tricky internationally. Last week, the 

Obama administration challenged China’s subsidies 

at the World Trade Organisation.

China Probes Sugar Imports Ahead 
Of Sell-Off From Reserves

จีนเข้มตรวจสอบน�้าตาลน�าเข้า 
เร่งขายน�้าตาลระบายคลัง
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วิลมาร์อินเตอร์เนชั่นแนล – บริษัทสัญชาติ
สิงคโปร์ และเป็นบริษัทผู้ผลิตนำ้ามันปาล์ม
ท่ีใหญ่ที่สุดของโลก ล่าสุดร่วมลงทุนกับ  

เรเซ่นเอนเนอเจียร์ บริษัทผู้ผลิตนำ้าตาลยักษ์ใหญ่
ของบราซิล โดย 2 บริษัทร่วมทุน 50-50 นั้นก็เพื่อ
กระตุน้ธรุกจินำา้มนัปาลม์ทีก่ำาลงัเงยีบเหงาให้ตืน่ตวั
และมีความหลากหลายมากขึ้น

ภายใต้การบรหิารในชือ่ใหม่ว่า เรเซ่นแอนด์วลิมาร์  
เป็นบริษัทผู้ส่งออกนำ้าตาล มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่
ในประเทศสงิคโปร์ และมสีาขาอยูใ่นนครเซาเปาโล 
ประเทศบราซิล 

บริษัทวิลมาร์ระบุว่า บริษัทใหม่นี้จะเป็นหนึ่ง
ในบริษัทผู้ส่งออกนำ้าตาลบราซิลที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
มีเป้าหมายส่งออกนำ้าตาล 4.5 ล้านตันต่อปี ใน
จำานวนนี้ 3 ล้านตันเป็นนำ้าตาลที่มีค่าโพลาไรเซชั่น 
(VHP) สงู อนัเป็นเทคโนโลยกีารผลตินำา้ตาลขัน้สงู
ของบราซลิ ทีส่ามารถผลตินำา้ตาลให้มรีะดับซโูครส
มากกว่านำา้ตาลชนดิอืน่ๆ ซ่ึงนำา้ตาลท่ีมค่ีา VHP สงู
นั้นสามารถนำาไปผลิตเป็นนำ้าตาลทรายขาวได้ง่าย
กว่า และยังช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ผลิตอีกด้วย นาย
โจดี ้ฟอร์ นกัวเิคราะห์หุน้บรษิทัจากสถาบนัวจิยัเพือ่
การลงทุน OCBC ระบุว่า นำ้าตาล VHP นั้น เป็น
นำ้าตาลดิบที่ทั่วโลกต่างต้องการ

บริษัทวิลมาร์ระบุอีกด้วยว่า บริษัทร่วมทุนเร
เซ่นแอนด์วลิมารน์ัน้จะเน้นทำาการตลาดในประเทศ
แถบอาเซียนเป็นหลัก ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง  
นายลโีอนาโด กาดอ็ทติ รองประธานกรรมการบรหิาร 

แห่งบริษัทเรเซ่นเอนเนอเจียร์กล่าวว่า แรงจูงใจ
หลักในการทำางานของเราคอื การเพิม่ศกัยภาพเพือ่
เพ่ิมผลตอบแทนให้กับบริษัท ด้วยการสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับธุรกิจ 

ทัง้นี ้บรษิทัวลิมาร์อนิเตอร์เนชัน่แนลเพิง่ขยาย
ธุรกิจมาในอุตสาหกรรมนำ้าตาลได้ไม่นาน โดยในปี 
2010 บริษัทได้ซื้อ ซูโครเจน – บริษัทผลิตนำ้าตาล
สญัชาตอิอสเตรเลยี ด้วยมูลค่า 1.75 พนัล้านดอลลาร์
ออสเตรเลียหรือราว 1.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
นอกจากนีย้งัมบีรษิทันำา้ตาลร่วมทุนกับเมยีนมา และ
กำาลงัขยายธุรกจินำา้ตาลในอนิโดนเีซียอกีด้วย.

วิลมาร์แห่งสิงคโปร์ร่วมทุน
ธุรกิจน�้าตาลกับเรเซ่นแห่งบราซิล

Singapore's Wilmar International, the world's 

largest palm oil company, has partnered 

with Brazilian sugar giant Raizen Energia 

to diversify amid a sluggish palm oil market.

Singapore's Wilmar Launches Sugar 
Business with Raizen of Brazil

Named Raizen and Wilmar Sugar, the 50-50 

joint venture is a sugar exporter and is based in 

Singapore with a subsidiary in Sao Paulo. Wilmar 

said the new company will be one of the largest 

exporters of Brazilian sugar, shipping about 4.5 

million tons per year. Of that amount, 3 million 

tons will be so-called very high polarization 

sugar from Raizen, with the remainder sourced 

by Wilmar in Brazil.

Developed in Brazil, VHP sugar has a higher 

sucrose content than other types of raw sugar. 

It is more easily refined into white sugar, making 

it more cost-effective for producers. Jodie Foo, 

an equity analyst at OCBC Investment Research, 

said VHP sugar is "one of the most sought-after 

raw sugar exports globally."

The joint venture will target the Asian market,  

which it views as having promising growth  

potential, according to Wilmar.

"Our main incentive is the potential to further 

improve the return to our production assets by 

strengthening our presence in the international 

market," said Leonardo Gadotti, Raizen's executive  

vice president.

Wilmar has been expanding its presence 

in the sugar business in recent years. In 2010, it 

purchased Australian sugar company Sucrogen  

for 1.75 billion Australian dollars ($1.33 billion). 

It also has a sugar venture in Myanmar with 

Great Wall Food Stuff Industry. Wilmar has 

also been building up its sugar business in  

Indonesia. 
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โรงงานนำ้าตาลและสถาบันปรับปรุงพันธุ์อ้อย 
(Sugarcane Breeding Institute - SBI) 
ในเมืองโคอิมบาโตร์ รัฐทมิฬนาฑู ทางตอน

ใต้ของประเทศอินเดีย ร่วมมือกันพัฒนาพันธุ์อ้อย 
ซึ่งนอกจากจะช่วยให้การแยกนำ้าตาลให้ได้คุณภาพ
ที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วย ซึ่ง
โรงงานนำา้ตาลระบวุา่ การแยกนำา้ตาลคณุภาพดีดว้ย
กรรมวิธีต่างๆน้ันจริงๆแล้วพวกเขาพยายามพัฒนา
กันมานานหลายปีแล้ว

สมาคมโรงงานผู้ผลิตนำ้าตาลในรัฐทมิฬนาฑู 
ทางตอนใต้ของประเทศอนิเดีย (The South Indian 
Sugar Mills Association, Tamil Nadu - SISMA 
TN) ลงนามในข้อตกลง (MOU) กบัสถาบันปรบัปรงุ
พันธุ์อ้อย (SBI) ที่ตั้งอยู่ในเมืองโคอิมบาโตร์ ใน
เดือนตลุาคม เพือ่ตกลงร่วมกนัพฒันาพนัธุอ้์อย โดย 
MOU ฉบบันี้มกีารกำาหนดระยะเวลาของกรอบการ
ทำางานไว้ 5 ปี ภายใต้ชื่อโครงการ Sweet Bloom 
ซึ่งสถาบัน SBI มีหน้าที่ประเมินผลโครงการและ
ความสำาเร็จของการพัฒนาอ้อยสายพันธุ์ใหม่ๆจาก
โรงงานทั้งหมด 9 แห่งด้วยกัน

นายบาคช ีราม ผูอ้ำานวยการสถาบนั SBI ระบวุ่า  
จุดประสงค์สำาคัญของโครงการคือ การสรรหาพันธุ์
อ้อยจากพืน้ทีเ่พาะปลกูต่างๆทีใ่ห้ผลผลติอ้อยทีจ่ะช่วย
ให้เกดิผลตอบแทนสูงและสกดัเป็นนำา้ตาลทีม่คีณุภาพ
ดีเยี่ยม ซึ่งพันธุ์อ้อยต่างชนิดจะมาจากพื้นที่ต่างกัน 

เพาะปลกูบนสภาวะดนิท่ีต่างกนั สภาพอากาศ และ
การชลประทานที่แตกต่างกัน

ด้าน ดร.ปาลานี จี เพอเรียซามี่ ประธาน
สมาคมโรงงานผู้ผลิตนำ้าตาลในรัฐทมิฬนาฑู ทาง
ตอนใต้ของประเทศอินเดีย หรือ SISMA กล่าวว่า
โครงการนี้ใช้งบประมาณราว 46.2 แลกห์ (4.62 
ล้านรูปี) ซึ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนจาก SISMA 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงผลผลิตอ้อยและ
นำ้าตาล ซ่ึงในท้ายที่สุดเกษตรกรจะเป็นผู้ได้รับ 
ผลประโยชน์มากที่สุด

ทั้งนี้ กระบวนการประเมินผลโครงการและ
การทำางานตลอดระยะเวลา 5 ปีนัน้จะแบ่งออกเป็น  
2 ข้ันตอนด้วยกัน โดยพันธุ์อ้อยและวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือน้ัน สถาบัน SBI จะเป็น 
ผู้สนับสนุนและจัดหามาให้โรงงานต่างๆ และเมื่อ
ได้เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วก็จะทำาการเพาะปลูกลง
ในพื้นที่ ส่วนนักวิทยาศาสตร์จาก SBI จะลงพื้นที่
เพาะปลูกเพื่อตรวจสอบเป็นระยะๆและติดตามผล
สมำ่าเสมอ เพ่ือค้นหาพันธุ์อ้อยท่ีทนทานต่อความ
แห้งแล้ง และทนทานต่ออุปสรรคต่างๆ ซึ่งพื้นที่
แปลงเพาะปลูกในขั้นทดลองนั้น จะถูกกำาหนดโดย
ทีมงานที่ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน 
SBI และผูเ้ชีย่วชาญจากโรงงานนำา้ตาล โดยพจิารณา
จากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ สภาวะดิน และสภาพ
อากาศเป็นหลัก.

สถาบันชั้นน�าและโรงงานน�้าตาล

ในอินเดยีร่วมกนัพฒันาอ้อยสายพนัธุใ์หม่
Sugar mills and Sugarcane Breeding Institute 

(SBI), Coimbatore, have come together to 

develop new varieties of cane, which will 

provide higher yield and better sugar recovery. 

Sugarcane mills say the sugar recovery has been 

consistently dropping over the years in the variety 

cultivated by them.

The South Indian Sugar Mills Association, 

Tamil Nadu (SISMA TN) signed a memorandum 

of understanding with the Sugarcane Breeding 

Institute, Coimbatore on October for developing  

new varieties of cane. The five-year project 

titled `Sweet Bloom' will see SBI conducting 

 evaluation trials for the newly released varieties 

at nine factories across the state.

"The point is to identify sugarcane varieties 

that will give a high cane yield and better sugar 

recovery in specific locations. Because, different 

varieties are developed for different soil, climatic 

and irrigation conditions," SBI director Bakshi 

Ram said.

The cost of the project will be around `46.2 

lakh and will be funded by SISMA."The initiative 

is aimed at improving the cane yield and sugar 

recovery which will immensely benefit the farmers," 

SISMA-TN president Dr Palani G Periasamy said.

The project will include two sets of evaluation  

trials that will be spread across a period of five 

years. The tissue culture based seed material 

will be provided by SBI to the factories, which 

will cultivate them in their land. Scientists from 

the institute will visit trial locations periodically 

and monitor the performance of trial runs. 

The aim is to identify lo cation specific sugarcane 

varieties that are non-flowering, drought tolerant 

and have red rot resistance. The trial locations have 

been identified by a team comprising scientists 

from the institute and senior cane managers from 

the sugar mills based on the geographical location, 

soil and climatic conditions.

Sugar Mills, Institute Tie Up 
To Launch New Canes

 >> Sugarcane (Saccharum officinarum L.,) 
is an important cash crop cultivated in India.
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การส่งออกนำ้าตาลของบราซิลกำาลังทะยาน
ขึ้นสู่ 27 ล้านตัน เป็นครั้งที่ 2 ในฤดูกาล
นี ้แมว่้าการเกบ็เกีย่วผลผลติออ้ยในพืน้ที่

เพาะปลูกหลักทางแถบตอนใต้ของประเทศจะไม่ได้
ผลผลติมากนกั แตย่งัดทีีโ่รงงานตา่งๆใหค้วามสำาคญั
กบัการแปรรปูออ้ยเปน็นำา้ตาลมากกวา่เปน็เอทานอล

สำานกังานกระทรวงเกษตรของสหรฐัอเมรกิาใน
นครเซาเปาโล ประเทศบราซลิ หรอื USDA ระบวุ่า 
เคยคาดการณ์ไว้ว่าผลผลติอ้อยของบราซลิจะสงูขึน้ใน
ปี 2016 และ 2017 แต่ในความเป็นจริง ผลผลติอ้อย
กลับลดลง 9 ล้านตัน ทั้งนี้เพราะสภาพอากาศที่ไม่
เอ้ืออำานวยต่อการเพาะปลกู จงึทำาให้การผลตินำา้ตาล
จากพืน้ทีท่างตอนใต้ของบราซิลถูกประเมนิว่า น่าจะ
ลดลง 22 ล้านตัน เหลือ 608 ลา้นตันเทา่นัน้ 

USDA ระบุอีกด้วยว่า ผลกระทบที่เกิดจาก
การที่ราคานำ้าตาลตกตำ่าตลอดปีน้ี ทำาให้การลงทุน
ในการเพาะปลูกอ้อยลดลง ยังผลให้ผลผลิตอ้อย
ลดลงไปด้วย 

เมื่อไม่นานมานี้ สถาบัน  Job Economia ลด
การประมาณการณ์ผลผลิตอ้อยสำาหรบัฤดกูาล 2016 
ถงึ 2017 ลงอกี 12 ล้านตนั เหลอืเพยีง 632 ล้านตัน  
ขณะทีส่ถาบัน Unica ระบุว่า ตวัเลขประมาณการณ์
นีใ้กล้เคยีงกบัทีส่ถาบนัประเมนิระดบัตำา่ทีส่ดุไว้เช่น
กันที่ 605 ถึง 630 ล้านตัน

อย่างไรกด็ ีUSDA รายงานว่า แม้ผลผลติอ้อย
จะลดลง แต่จำานวนผลผลิตนำ้าตาลของบราซิลกลับ
ดขีึน้ อนัเป็นผลมาจากการปรบัราคานำา้ตาลขึน้ จน
เกอืบเท่ากบัราคานำา้ตาลในนครนวิยอร์กทีเ่ป็นราคา
สูงที่สุดในรอบ 4 ปี  

นอกจากน้ี บรรดาโรงงานในบราซลิเลอืกแปรรปู
อ้อยเป็นนำ้าตาลมากถึง 45% มากกว่าที่จะแปรรูป
เป็นเอทานอล ซึง่ตวัเลขน้ีมากกว่าทีป่ระมาณการณ์
ไว้ที่ระดับ 43% ขณะที่ตัวเลขเมื่อฤดูกาลที่แล้วอยู่
ที ่41% การทีฤ่ดกูาลนีบ้ราซลิผลตินำา้ตาลมาก เป็น
เพราะตลาดโลกมีความต้องการซือ้นำา้ตาลสงู อกีทัง้
ปรมิาณนำา้ตาลทัว่โลกเพือ่จำาหน่าย ยงัอยูใ่นระดบัที่
ไม่สมดุลกับความต้องการซื้อ

ด้วยเหตนุี ้USDA จงึคาดการณ์ว่าผลผลตินำา้ตาล
ทั้งหมดของบราซิลประจำาฤดูกาล 2016 ถึง 2017 
จะสูงที่สุดในรอบ 3 ปี อยู่ที่ระดับ 37.78 ล้านตัน  
มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 700,000 ตัน

ส่วนการส่งออกนัน้ บราซลิจะส่งออกนำา้ตาลได้
มากถึง 27.12 ล้านตัน มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 
800,000 ตัน และจะเป็นตัวเลขการส่งออกที่มาก
ที่สุดเป็นอันดับ 2 ที่บราซิลทำาได้ 

ทั้งน้ี ตัวเลขท่ีคาดการณ์นี้ USDA วิเคราะห์
จากข้อมูลจรงิท่ีเกิดขึน้เมือ่เดอืนกนัยายน ทีบ่ราซลิ
สามารถส่งออกนำ้าตาลได้ 3.189 ล้านตันมากกว่า
เดือนก่อนหน้า 7.6% และมากกว่าเดือนเดียวกัน
ของปีที่แล้วถึง 81%.

Brazil's sugar exports will top 27m tonnes 

this season for only the second time, 

despite a disappointing cane harvest in 

the key Centre South region, as mills prioritise 

the sweetener over ethanol.

The US Department of Agriculture's Sao Paulo 

bureau ditched expectations of a rise in Brazilian  

cane output in 2016-17, on an April-to-March  

basis, seeing the harvest fall 9.0m tonnes to 658.0m 

tonnes, citing the setback from poor weather to 

the harvest in the Centre South.

"The Centre South sugarcane production 

[estimate] has been revised downward to 608m 

tonnes, down 22m tonnes from the previous 

estimate due to drier weather than historical 

averages" early in the season.

"Lower investment on crop management,"  

a reflection of the low sugar prices which prevailed 

until earlier this year, will also "negatively affect 

sugarcane volumes for the last third of the crop", 

the bureau said.

Indeed, it underlined ideas of a timely finish  

to the Centre South crushing season, which "is 

expected to end in December, therefore not 

repeating the abnormal length of the 2015-16 

harvest which stretched through March 2016".

The bureau's downgrade is the latest in a 

series to the Centre South cane crush, which 

reached 617m tonnes last season according to 

industry group Unica.

Last week, Job Economia cut its forecast 

for volumes in 2016-17 by 12m tonnes to 632m 

tonnes, while Unica said the crush would closer 

to the low end of its forecast range of 605m-

630m tonnes.

However, the USDA bureau was upbeat on 

Brazilian sugar production nonetheless, flagging 

the incentive provided by elevated prices of the 

sweetener, sitting close to four-year highs in 

New York.

Mills will process 45% of their cane into 

sugar rather than ethanol, higher than a previous 

estimate of 43%, and last season's figure of 41%, 

the bureau said.

"This is a direct consequence of higher  

demand for sugar on the world market, due to 

an increased estimated deficit of world supply."

The bureau forecast Brazil's total sugar 

production in 2016-17 hitting a three-year high 

of 37.78m tonnes – 700,000 tonnes above the 

USDA's official estimate.

Exports will hit 27.12m tonnes, some 800,000 

tonnes more than the USDA has officially 

factored in, and Brazil's second-biggest  

shipments on record.

The bureau flagged the boost to shipments 

from "the expected deficit of sugar on the world 

market and increased competitiveness of the 

Brazilian real".

Expectations of strong exports have gained 

credence with Brazilian export data for September 

released on Tuesday, which showed shipments 

at 3.189m tonnes – up 7.6% month on month and 

81% year on year.

Brazil's Sugar Exports To Grow, 
Despite Cane Disappointment

บราซิลส่งออกน�้าตาลมากขึ้น
แม้ผลผลิตอ้อยจะลดลง

>> Source: Bloomberg
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The world's third-largest sugar exporter is 

expected to ship 4m tonnes in 2016-17, according 

to the USDA's Sydney bureau. This is higher than 

the USDA's official estimate of 3.9m tonnes.

Separately, USDA staff in Sao Paulo unveiled 

an increased estimate too for sugar exports from 

Brazil, the top ranked shipper of the sweetener, 

despite worsened cane production prospects. 

The Australian sugar industry is vulnerable 

to severe weather conditions, such as cyclones, 

droughts and flooding.

However, the current Australian Bureau of 

Meteorology outlook is for warmer and drier 

weather. These moderate seasonal factors in 

recent years have led to expansion in area and 

production.

The Australian sugar production is expected 

to reach 5.1m tonnes in 2016-17, according to the 

report, higher than official figures at 5m tonnes.

High sugar prices have also encouraged 

cane farmers to increase production areas, which 

have risen over 40 percent since the beginning of 

the year to 400,000 hectares, compared to the  

10-year average of 380,000 hectares.

Returns to cane growers are expected to rise 

by 19% from a year earlier, according to Abares, an 

Australian government crop agency.

A slowdown in sugar production in the  

largest sugar exporter Brazil, along with a  

number of other countries, has piped up demand 

for Australian sugar.

Australia exports to East Asia, China, Indonesia,  

Japan, Korea, Malaysia, Taiwan, the United Sates 

and New Zealand.

The country's "capacity to store over 2m 

tonnes of sugar in a network of bulk port terminals,"  

allows it to supply customers throughout the  

year, the report said.

The bureau added that Australian sugar cane 

production will continue to be affected by yellow 

canopy syndrome, a disease causing the leaves 

of the cane plant to turn yellow and to reduce 

sugar content in cane.

Though the disease is expected to reduce 

sugar yield in some farms by around 30% at 

some farms, overall yields are expected to be 

stable in 2016-17.

เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปีที่การส่งออกนำ้าตาล
ของประเทศออสเตรเลียมีปริมาณมากถึง 4 
ล้านตัน ทั้งนี้เพราะสภาพอากาศที่เอื้ออำานวย

ต่อการเพาะปลูกอ้อยในประเทศ
ออสเตรเลียนั้นนับได้ว่าเป็นประเทศผู้ส่งออก

นำา้ตาลรายใหญ่เป็นอันดบั 3 ของโลก และในฤดูกาล
ปี 2016 ถึง 2017 ออสเตรเลียสามารถส่งออกได้
มากถึง 4 ล้านตัน ข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากสำานักงาน
กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมรกิาประจำานครซดินย์ี 
ออสเตรเลีย หรือ USDA ซึ่งตัวเลข 4 ล้านตันนี้สูง
กว่าท่ี USDA เคยคาดการณ์ไว้ที ่3.9 ล้านตนั

ด้าน USDA ประจำานครเซาเปาโล ของบราซลิ 
เปิดเผยว่า บราซิลก็สามารถส่งออกนำ้าตาลได้เพิ่ม
ขึ้นเช่นกัน ซึ่งบราซิลเป็นประเทศผู้ส่งออกนำ้าตาล
รายใหญ่ที่สุดของโลก แม้ว่าปริมาณผลผลิตอ้อย
ในฤดูกาลนี้จะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็ตาม

อุตสาหกรรมนำ้าตาลในออสเตรเลียน้ันอยู่ใน
ภาวะเสี่ยงมาโดยตลอดจากสภาวะอากาศที่อาจไม่
เอื้ออำานวยต่อการเพาะปลูกอ้อย เช่น การเกิดพายุ
ไซโคลน ความแห้งแล้ง รวมถงึอทุกภยั อย่างไรกต็าม
สำานักงานพยากรณ์อากาศของออสเตรเลียระบุว่า 
ปีนี้ออสเตรเลียจะมีสภาวะอากาศที่อุ่นขึ้นและแห้ง
ขึน้ ซึง่จดัอยูใ่นสภาวะอากาศทีเ่อ้ือประโยชน์ต่อการ
เพราะปลกูอ้อยได้เป็นอย่างด ีทำาให้ปรมิาณนำา้ตาลที่
จะผลติได้ น่าจะอยูท่ี ่5.1 ล้านตนัในฤดกูาลปี 2016 
ถึง 2017 มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5 ล้านตัน

อกีหนึง่ปัจจยัทีจ่ะช่วยให้ออสเตรเลยีมีผลผลติ
นำา้ตาลมากขึน้คอื ราคานำา้ตาลทีเ่พิม่ขึน้ กระตุน้ให้
เกษตรกรปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น 40% อยู่ที่ 400,000 
เฮคเตอร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ 

380,000 เฮคเตอร์ นอกจากนี้จำานวนเกษตรกรที่
หันกลับมาปลูกอ้อยก็เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปี
ที่แล้ว ข้อมูลนี้ยืนยันจาก สถาบันอบาเรส สถาบัน
ดูแลด้านการเกษตรของรัฐบาลออสเตรเลีย

การทีอ่อสเตรเลยีส่งออกนำา้ตาลได้มากข้ึน เป็น
ผลมาจากบราซิลและประเทศอ่ืนๆผลิตนำา้ตาลได้น้อย
ลง ขณะท่ีตลาดโลกยงัคงมคีวามต้องการซือ้นำา้ตาล
อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ตลาดส่งออกนำ้าตาลหลักของ
ออสเตรเลียคือ ประเทศแถบเอเชียตะวันออก อัน
ได้แก่ จีน อนิโดนีเซยี ญ่ีปุน่ เกาหล ีมาเลเซยี ไต้หวนั 
และยังมีสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์อีกด้วย

 USDA ระบุด้วยว่า การที่ออสเตรเลียมีความ
สามารถขนส่งนำา้ตาลได้มากกว่า 2 ล้านตัน เป็นอกี
หน่ึงข้อได้เปรยีบทีท่ำาให้ออสเตรเลยีสามารถตอบสนอง
ความต้องการซื้อนำ้าตาลของประเทศลูกค้าได้

USDA ระบุด้วยว่า นอกจากสภาพอากาศ
ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการปลูกอ้อยแล้ว เกษตรกร
ออสเตรเลียยังต้องเผชิญกับโรคใบเหลือง (Yellow 
Canopy Syndrome) ทีอ่าจเกดิขึน้กบัอ้อย โดยโรค
นี้จะทำาให้ใบอ้อยเป็นสีเหลืองและจะไปลดปริมาณ
นำ้าตาลในอ้อย ดังนั้น USDA จึงคาดการณ์ว่า โรค
ใบเหลืองอาจจะทำาให้ปริมาณผลผลิตนำ้าตาลของ
ออสเตรเลียลดลงได้ราว 30% ในบางพื้นที่ แต่ใน
ภาพรวมทั้งประเทศแล้ว ผลผลิตนำ้าตาลน่าจะคงที่
ตลอดทั้งฤดูกาลปี 2016 ถึง 2017.

ออสเตรเลียส่งออกน�้าตาล
สูงที่สุดในรอบ 10 ปี

Australia's sugar exports are to hit 4m tonnes 

for the first time in a decade, helped by 

a boost to production from "improved 

seasonal conditions" for the country's cane crop.

Australia's Sugar Exports To Hit 
4 Million Tonnes Highest In A Decade

•••

>> Sugar Australian. Source: Best Practice Network
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นักวิจัย มจธ.พบวิธีผลิตเอทานอลจากผัก
ตบชวาไทย ลดการแย่งพื้นที่การปลูกพืช
อาหาร ชว่ยลดการแขง่ขนัเรือ่งอาหาร และ

ช่วยกำาจัดวัชพืชในแม่นำ้าลำาคลอง
ผศ.ดร.จิรศักดิ์  คงเกียรติขจร อาจารย์สาย

วิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี 
(มจธ.) และหวัหน้าโครงการวจิยั “การพฒันาการผลติ 
เอทานอลโดยกระบวนการทำาให้เป็นนำา้ตาลก่อนการ
หมักจากผักตบชวา” เปิดเผยถึงงานวิจัยดังกล่าว
ว่า เกิดข้ึนจากปัญหาข้อจำากัดด้านพื้นท่ีการปลูก
พืชพลังงานเพื่อนำามาใช้ภายในประเทศมีไม่เพียง
พอ ทำาให้นกัวิจยัตอ้งมองหาพืชชนิดอืน่เพือ่ทดแทน  
โดยมีวัชพืชเป็นโจทย์สำาคัญ

“เบื้องต้นเราเอามาทดสอบก่อนว่าผักตบชวา
แปรรปูเป็นนำา้ตาลได้หรอืไม่ เพราะหลักการของการ
ผลติเอทานอลคอืต้องใช้นำา้ตาลเป็นตวัตัง้ต้น และใช้
เอนไซม์หรอืกรดบางชนิดช่วยย่อยในการหมกันำา้ตาล
เป็นแอลกอฮอล์ ซึ่งพืชส่วนใหญ่ที่นำามาผลติเป็นพืช
ประเภทนำ้าตาล เช่น อ้อย และพืชจำาพวกแป้ง เช่น 
มนัสำาปะหลงั ข้าว ข้าวโพด สามารถทำาได้แต่มต้ีนทนุ
สูง เพราะจะเสียไปกับกระบวนการต้นนำ้า เช่น การ
ปลูกพืชที่ต้องใช้พื้นที่จำานวนมาก จึงเป็นที่มาของ
งานวิจัยการผลิตอาทานอลจากผักตบชวาไทย และ
แม้ว่าในต่างประเทศเคยทำาได้แต่ผลวิจัยของเราได้
เอทานอลในปริมาณมากกว่าและมีกระบวนการที่
ไม่เหมือนกัน”

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ เปิดเผยว่า ผักตบชวามีสารตั้ง
ต้นทีต่่างไปจากพวกมนัสำาปะหลงัหรอืซงัข้าวโพดและ
นำ้าตาล  คือ มีความเหมือนต้นไม้ทั่วๆ ไป ประกอบ
ด้วยเซลลูโลสเป็นส่วนใหญ่ความเป็นแป้งแทบไม่มี
เลย ดังนั้นขั้นตอนของการวิจัยจึงมีความยุ่งยากใน
กระบวนการต้นนำ้าท่ีจะหมักผักตบชวาให้อยู่ในรูป
ของนำ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว อีกทั้งต้องคัดเลือกเชื้อ
จุลินทรีย์ที่เหมาะสม

ส่วนข้ันตอนการนำาผกัตบชวามาใช้ในกระบวนการ
ผลติเอทานอล แบ่งเป็น 3 ข้ันตอนหลกัๆ คือขัน้ตอน
ของกระบวนการต้นนำา้ เริม่ต้นจากการนำาผกัตบชวา
ซึ่งมีความอวบนำ้า 50-60 เปอร์เซ็นต์มาปรับสภาพ
กระทัง่อยูใ่นรปูของโฮโมจเีนท ขัน้ตอนต่อไปเรยีกว่า
ขัน้การย่อยสลายเพ่ือให้ได้นำา้ตาล คอื เอาโฮโมจเีนท 
มาย่อยด้วยเอนไซม์ ให้เป็นนำ้าตาลโมเลกลุเลก็ โดย
ขั้นตอนนี้จะใช้เอนไซม์ทุกตัวที่อยู่ในระบบการย่อย
คาร์โบไฮเดรสทั้งหมด ขั้นสุดท้ายคือการหมัก จะ
ต้องใช้เชือ้จลิุนทรย์ี ในสภาพอากาศทีถู่กควบคุม ทัง้
เวลา อุณหภูมิ และความดัน ซึ่งทั้ง 3 ขั้นล้วนอยู่ใน
กระบวนการวจิยัตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผักตบชวาในประเทศไทย 

สามารถผลติเอทานอลได้ปรมิาณค่อนข้างสูง 40-48 
เปอร์เซน็ต์ หรอื 100 เปอร์เซ็นต์ในการผลติเอทานอล 
โดยผักตบ 100 กรัม (ผักตบแห้งและทำาให้เป็นผง) 
นำามาผ่านกระบวนการจนได้นำ้าตาล 60 เปอร์เซ็นต์
และสามารถนำาไปผลติเอทานอลได้ราว 25 กรมั        

ผศ.ดร.จิรศักด์ิ กล่าวว่า ข้อดีของการนำาผัก
ตบชวามาผลิตเอทานอล คือ ไม่ต้องเพิ่มพื้นที่การ
ปลูกพืชพลังงานหรือแย่งพื้นที่การปลูกพืชอาหาร 
ช่วยลดการแข่งขันเรื่องอาหาร ไม่มีต้นทุนการปลูก
เพราะเป็นวัชพืชที่ขึ้นเอง ทั้งยังช่วยลดมลพิษทาง
นำ้าได้อีกด้วย

นักวิจัยไทยพบวิธีผลิตเอทานอล
ปริมาณสูงด้วยผักตบชวาไทย   

KMUTT researchers invented an ethanol 

production technique from water hyacinth, 

helping reclaim encroached cultivation 

areas of food crops and eliminating 

weeds in rivers.

Asst. Prof. Jirasak Kongkiattikajorn,  

biochemical technology professor  

at the School of Bioresources and 

Technology, King Mongkut's University  

of Technology Thonburi (KMUTT), 

and head of the research project “the  

Development of Ethanol Production through  

Saccharification of Water Hyacinth,” 

revealed that the study was inspired 

by limitations on the cultivation area 

of energy crops, which prompted  

researchers to look for other alternatives, 

especially weeds. 

 “Initially, we tested if water hyacinth can be 

saccharified because in ethanol production, sugar 

is needed as a precursor. The sugar is subsequently 

broken down with an enzyme or acid to kick-start 

the fermentation for alcohol. The majority of plants 

used in such a process are sugar plants such as 

sugar cane or starchy plants such as cassava, rice, 

and corn. However, these plants can make the 

process costly because of the requirements of the 

upstream steps such as the vast cultivation area 

that is needed. Therefore, the study on an ethanol 

production from water hyacinth was conducted. 

Although such studies may have been conducted 

elsewhere, our process is different and results in 

greater amounts of ethanol.”

Asst. Prof. Jirasak said that the initial  

substances present in water hyacinth differ  

from those in cassava and corn cobs as it more 

closely resembles regular plants, meaning it is 

composed mostly of cellulose and barely contains 

any starch. Therefore, the initial upstream process 

is more complicated as water hyacinth has to be 

fermented into simple sugars 

and the appropriate bacteria 

have to be selected.

The ethanol production from 

water hyacinth can be divided 

into three main steps, beginning 

with processing water hyacinth, 

which is composed of 50-60% 

water, into a homogenate. The 

next step is saccharification, 

which involves breaking down the 

homogenate with enzymes into 

sugars of smaller molecules. At 

this step, all the enzymes used are  

carbohydrases. The last step is the fermentation,  

which involves the use of microorganisms in an 

environment with controlled time, temperature, 

and pressure. The three steps have been the focus 

of the research study for the past three years.

The study shows that water hyacinth in 

Thailand can produce 40-48 percent of ethanol, 

a considerably large amount, or 100 percent in 

ethanol production. A 100 grams of water hyacinth 

(desiccated and pulverized) can be processed 

into 60 percent sugar and produce 25 grams of 

ethanol.

Asst. Prof. Jirasak said that the upside of water 

hyacinth ethanol production is that it obviates the 

need for additional cultivation areas for energy crops 

and does not encroach on the plantation of food 

crops, eliminating the problem of food competition.  

In addition, there is no cultivation cost as the weed 

grows on its own. The use of water hyacinth also 

helps lower the level of water pollution.

Thai Researchers Invented High-Yield Ethanol 
Production Technique from Water Hyacinth

>>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร, สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี•••
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“มิตรผล” ทุ่ม 2,000 ล้าน จับมือ DFI ผลิตสารความหวานจากธรรมชาติ
แคลอรีต่ำา่ เลง็เจาะตลาดผูร้กัสขุภาพ 

ผูป้ว่ยเบาหวานโรคในชอ่งปาก พรอ้มเตรยีมตัง้โรงงาน
ในไทยปีหน้า เป็นฐานส่งออกทั่วโลก

นายกกฤษฎา มนเทยีรวเิชยีรฉาย ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตร
ผล เปิดเผยว่า บริษทัได้ร่วมลงนามร่วมทุนกบับรษิทั 
Dynamic Food Ingredients (DFI) จากสหรัฐโดย
กลุม่มติรผลใช้เงินลงทนุ 55 ล้านดอลลาร์หรอื 2,000 
ล้านบาท ร่วมกับ DFI จัดตัง้โรงงานผลติคือ อริทิรทิอล 
(Erythritol) และไซลีทอล(Xylitol) ซึ่งเป็นสารให้
ความหวานจากธรรมชาตแิคลอรีตำา่ ท่ีแนวโน้มความ
ต้องการใช้ท่ัวโลกมีมากขึน้อย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้รักสุขภาพ ผู้ป่วยและผู้ป่วยในช่องปาก

สารชนดินีใ้ช้นวตักรรมการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการ
ผลิต ทีดึ่งคาร์บอนออกจากโมเลกลุนำา้ตาล ทัง้จากพชื
ที่ให้ความหวาน และพืชที่ให้คาร์โบไฮเดรตหรือแป้ง 
แต่โรงงานสหรฐัคาดว่าจะใช้วตัถดิุบจากอ้อยและมนั
สำาปะหลังเป็นหลัก คาดว่าโรงงานจะสามารถผลิต 
อริทิรทิอลได้ใน 2-3 เดอืนข้างหน้า ส่วนไซรทีอลอยู่
ระหว่างการศึกษาในรายละเอียดรวมกำาลังการผลิต 
5,000 ตันต่อปี

“การลงุทนุเฟสแรกจะเริม่ท่ีประมาณ 2,000 ล้าน
บาทก่อนกำาลงัการผลติ 5,000 ตัน คาดจะเริม่ได้ใน
ปี60 ส่วนหนึง่เพือ่ทดแทนการนำาเข้าของไทยประมาณ
ปีละ 5-6 หมืน่ตัน นบัเป็นก้าวกระโดดทีส่ำาคัญ และ
สอดคล้องนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรฐับาล”

นายพอล แมก็นอตโต ผูก่้อตัง้และประธานเจ้า
หน้าทีบ่ริษัท DFI กล่าวว่า ปัจจบุนัมกีารใช้อรีทิรทิอล
และไซลีทอลมากขึ้นในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหาร
และเครือ่งปรงุรส ในปี 2558 มีการบรโิภคอีทรทิอล 
ทั่วโลกอยู่ที่ 65,000 ตัน มีอัตราความต้องการ
เพิ่มขึ้น 7-8% ต่อปี ส่วนไซลีทอลมีการบริโภคทั่ว
โลกอยู่ที่ 250,000 ตัน มีอัตราความต้องการเพิ่ม
ขึ้น 8-9% ต่อปี

นายปีเตอร์ มเิชนเนอร์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัทนำ้าตาล 
มิตรผล จำากัด กล่าวว่า กำาลังผลิตอิริทริทอลและ 
ไซลีทอลทั่วโลกปัจจุบันอยู่ท่ี 1.5 ตัน ในขณะท่ี
นำ้าตาลทรายมีการผลิต 200 ตัน แต่ความต้องการ
สารทดแทนความหวานจากธรรมชาตเิพิม่ข้ึนอย่างต่อ
เนื่อง จึงเป็นโอกาสทางการตลาดมิตรผลเน่ืองจาก
การผลิตสารดังกล่าว 1 ตันจะใช้นำ้าตาลจำานวน  
1 ตันหรือ 1:1 แต่สารทดแทนความหวานจะมีราคา
สูงกว่าถึง 10 เท่าตัว

เนื่องจากสารทดแทนความหวานต้องลงทุน
เทคโนโลยีสูงกว่า ทำาให้ไม่สามารถคำานวณต้นทุน
การผลิตได้ในขณะนี้ แต่จะเป็นสินค้าใหม่ที่อนาคต
ต้องการและยงัลดความเสีย่งของราคานำา้ตาลในตลาด
โลกที่ยังแกว่งตัวรวมทั้งยังสร้างรายได้ให้กับเกษตร
อย่างมีเสถียรภาพด้วย 

กลุ่มมิตรผล จับมือ DFI สหรัฐ 
ร่วมวิจัยสารความหวานจากอ้อย

“Mitr Phol” forked out THB 2 billion and 

teamed up with DFI to produce low-

calorie natural sweetener to home 

in on the health-conscious, diabetics, and those 

with oral diseases, with plans to set up a plant in 

Thailand next year as a base for global export.

Mr. Krisda Monthienvichienchai, President and 

Chief Executive Officer of Mitr Phol Sugar Group, 

revealed that the company had signed a joint 

venture agreement with Dynamic Food Ingredients 

Company (DFI) in the United States and invested 

USD 55 million, or THB 2 billion, in the production 

plant for erythritol and xylitol, low-calorie natural 

sweeteners with growing demand across the 

world, especially among on the health-conscious,  

diabetics, and those with oral diseases.

These compounds use electrochemical  

innovation in their production to draw carbon out 

of sugar molecules from both sugary plants and 

carbohydrate-rich or starchy plants. However, 

this U.S. plant expects to rely mainly on sugar 

cane and cassava and should be able to begin the 

production of erythritol in the next 2-3 months. As 

for xylitol, studies are being conducted in detail, 

and the total annual production capacity will be 

5,000 tons per year.

 “The first phase of investment will start at 

THB 2 billion for the production capacity of 5,000 

tons per year. The production, which will begin in 

2017, will replace Thailand’s 50,000-60,000 tons 

of export per year, an important step in line with 

the government’s Thailand 4.0 policy.”

Mr. Paul Magnotto, the founder and chief 

executive officer of DFI, said that erythritol and 

xylitol are used increasingly in beverages, food, and 

condiments. The global consumption of erythritol 

in 2015 was at 65,000 tons, with an increase of 

7-8% per year, while 250,000 tons of xylitol was 

consumed worldwide, with an increase in demand 

at 8-9% per year.

Mr. Peter Michener, vice-president for strategic  

business development at Mitr Phol, said that 

the global production capacity of erythritol and  

xylitol currently remains at 1.5 tons per 200 tons 

of sugar produced. However, the demand of 

natural sugar substitutes is growing constantly 

and thus presents an opportunity for Mitr Phol, as 

the production of one ton of sweeteners requires 

one ton of sugar (or 1:1 ratio), but rack up 10 times 

the price of sugar.

Because sugar substitutes require greater 

investment in technology, the exact production 

cost cannot be calculated right now. However, they 

will be a product of high demand, help curb risks 

associated with volatile global sugar prices, and 

create steady incomes for farmers.

Mitr Phol Joins Forces with U.S.’ DFI 
to Research Cane-Based Sweetener

•••
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ภาพรวมอุตสาหกรรมเอทานอล 
ของไทยปี 2559 

ปีน้ีอตุสาหกรรมเอทานอลได้รบัการสนบัสนนุ
จากภาครฐัเป็นอย่างด ีด้วยการท่ีภาครฐัรบัฟังปัญหา
และช่วยแก้ไข ในช่วงที่อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นมา
จนมาถึงระดับที่ปริมาณการผลิตมากกว่าปริมาณ
การใช้ กระทรวงพลังงานได้ยกเลิกการผลิตนำ้ามัน
เบนซิน 91 ไปเมื่อต้นปี 2556 ทำาให้มีการใช ้
เอทานอลมากขึ้น ปริมาณเอทานอลส่วนเกินมีน้อย
ลง อุตสาหกรรมประสบภาวะลำาบากน้อยลง และ
เติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกระทั่งถึง
ระดับการใช้เอทานอลที่ 3.5 ล้านลิตรต่อวัน 

แต่อตุสาหกรรมเอทานอลเริม่ได้รบัผลกระทบ
เมื่อราคานำ้ามันดิบโลกถูกลง ส่งผลให้ราคานำ้ามัน
เบนซินหน้าโรงกลั่นถูกลงตามไปด้วย ทั้งนี้นำ้ามัน
เบนซินเป็นส่วนประกอบหลักของแก๊สโซฮอลล์ทุก
ประเภท ดังนั้น เมื่อเบนซินมีราคาถูกมาก ในขณะ
ที่เอทานอลทำาให้ราคาถูกลงไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้
ผลติจากนำา้มนัดบิ แต่ผลติจากพชืผลทางการเกษตร  
2 อย่างคือกากนำ้าตาลและมันสำาปะหลัง และมี
วตัถุดบิเป็นต้นทุนหลกัถงึ 75% ของต้นทนุทัง้หมด 
หากจะปรับราคาเอทานอลลง กห็มายความว่าราคา
กากนำ้าตาลและมันสำาปะหลังต้องถูกลงตามไปด้วย 
จะส่งผลกระทบถึงเกษตรกรโดยตรง

ซึง่ปัญหานีเ้ริม่ชดัเจนขึน้ในปีนี ้ภาคอตุสาหกรรม
เอทานอลเองก็ได้พยายามปรับราคาลงจนกระท่ัง
โรงงานผลิตเอทานอลบางแห่งเร่ิมประสบปัญหา
ขาดทุนแล้ว เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูง แต่ต้อง
ดำาเนินกิจการอย่างต่อเนื่องจึงจำาต้องขายเอทานอล
ในราคาท่ีถกูลง หรือบางโรงงานต้องหาทางออกด้วย
การไปทำาสัญญาซือ้ขายกับบริษัทนำา้มัน โดยโรงงาน
หวังว่า ในอนาคตจะไปหาวัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่า
มาผลิตเอทานอล แต่ในความเป็นจริงโรงงานไม่
สามารถหาวตัถดิุบในราคาถูกระดบันัน้ได้ จึงจำาเป็น
ต้องซื้อวัตถุดิบราคาสูงกว่าที่วางแผนไว้ นำามาผลิต
เพื่อป้อนเอทานอลตามสัญญาซื้อขาย โรงงานจึง
ประสบภาวะขาดทุน

“จะเหน็ได้ว่า ราคาเอทานอลปีนีจ้ะพอดีๆ กันกับ
ต้นทนุ โรงงานไหนทีล่ดต้นทนุส่วนอืน่ได้เยอะ หรอื
ผลิตมานานแล้ว ก็จะพอมีกำาไร ราคาเอทานอลปีนี้
จงึถือได้ว่าอยูใ่นระดบัคาบเส้นกับต้นทนุเลยทีเดยีว” 
คุณพิพัฒน์กล่าว

เอทานอลไทย ปี 2559
ทศิทางอตุสาหกรรม

บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำากัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท 
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด(มหาชน) หรือ Kaset Thai International 

Sugar Corporation Public Company Limited (KTIS Group)  
นบัเปน็กลุม่บรษิทัทีเ่ลง็เหน็ความสำาคญัเกีย่วกบัพลงังานทดแทน 
โดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล) โดยก่อต้ังข้ึนมา
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2547 เพื่อทำาการผลิตเอทานอล สำาหรับใช้ใน
เชื้อเพลิง ทดแทนการนำาเข้าสารเพิ่มออกเทนในนำ้ามันเบนซิน 
(สาร MTBE) ทั้งนี้การดำาเนินการดังกล่าว ยังสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการให้ประเทศไทยหันมาใช้ผลผลิต
และผลพลอยได้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทิศทาง
ของอตุสาหกรรมเอทานอลไทยในปนีีจ้ะเปน็อยา่งไร มมุมองจาก 
“คุณพพิฒัน ์สทุธวิเิศษศกัดิ ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัเอกรฐั
พฒันา จำากดั(EPC)” ไดใ้หส้มัภาษณก์บันติยสาร Sugar Asia 
ในงาน World Sugar Conference 2016 ณ ไบเทคบางนา  
กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกันยายนท่ีผ่านมา โดยคุณพิพัฒน์ได้
วิเคราะห์ถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมเอทานอลไทยไว้อย่าง
น่าสนใจ สร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอ
สำาหรับการผลิตเอทานอลแน่นอน

Thailand's Ethanol Industry in 2016

คุณพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอกรัฐพัฒนา จ�ากัด(EPC)
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ราคาเอทานอลให้ดีขึ้น จะทำาให้อุตสาหกรรมอยู่ได้ 
แต่ถ้าหากปีหน้ายงัคงสภาวะแบบปีน้ี อตุสาหกรรม
เอทานอลจะประสบภาวะลำาบาก 

อุตสาหกรรมเอทานอลไทยกับ
ประเทศอาเซียน

คุณพพิฒัน์ เผยว่าจากการทีไ่ด้เจรจากับอธบิดี
กรมธรุกจิพลงังาน หลายประเทศออกมาใช้นโยบาย
วางแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 
แต่ยงัไม่มกีารปฎบิตักินัออกมาเป็นรปูธรรม ดงันัน้
จงึต้องมกีารผลกัดันและเจรจาระหว่างประเทศให้เกดิ
การรณรงค์การใช้แก๊สโซฮอลล์ ซึง่ก็จะทำาให้เกดิความ
ต้องการการใช้เอทานอลตามมา จึงเป็นโอกาสของ
ไทยในการผลติเอทานอลเพิม่และส่งออกไปจำาหน่าย
ในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนได้มากขึ้น ดังนั้นเมื่อ
เทียบศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนแล้วน่ัน 
ปัจจุบัน “ไทย” ถือว่าเป็นอันดับ 1 ด้านการผลิต 
เอทานอลในอาเซยีน โดยไทยมกีำาลงัผลติเอทานอล 
ได้สูงถึงราว 1,600 ล้านลิตร/ปี ทิ้งห่างนำาผู้ผลิต
เอทานอลรายใหญ่อันดับ 2 อย่าง “เวียดนาม” ถึง 
3 เท่า ซึ่งเอทานอลที่ไทยผลิตได้ส่วนใหญ่จะถูกนำา
ไปผสมกับนำ้ามันเบนซิน เพื่อผลิตเป็นนำ้ามันแก๊ส 
โซฮอล์เพื่อใช้ภายในประเทศ

ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลให้ไทยสามารถก้าวขึ้น
เป็นผู้นำาด้านการผลิตเอทานอลในกลุ่มอาเซียนได้
นั้น เป็นผลมาจากศักยภาพที่แข็งแกร่งของไทยใน
หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมด้าน
วตัถดุบิ ซึง่ได้แก่ มนัสำาปะหลงัและกากนำา้ตาลทีถ่กู
ใช้เป็นวตัถดุบิตัง้ต้นในการผลิตเอทานอล เนือ่งจาก
มีปริมาณผลผลิตในประเทศที่ค่อนข้างมาก อีก
ทั้งต้นทุนการผลิตเอทานอลก็ค่อนข้างตำ่าอยู่ที่ราว 
18-24 บาท/ลิตร ซึ่งราคาต้นทุนการผลิตจะขึ้นอยู่
กับการเลือกใช้วัตถุดิบแต่ละชนิด

ผูบ้รโิภคหนัมาใช้นำา้มนัในกลุม่แก๊สโซฮอล์เพิม่มาก
ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการนำ้ามันเชื้อ
เพลงิของประเทศระยะยาวปี 2558-2579 (Oil Plan 
2015) ทีก่ำาหนดเป้าหมายการใช้เอทานอลไว้ที ่11.3 
ล้านลติร/วัน จากปัจจบุนัทีป่รมิาณการใช้เอทานอล
ผสมในนำา้มนัเช้ือเพลงิเฉลีย่อยู่ท่ีประมาณ 3.59 ล้าน
ลติร/วนั (ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559) เพือ่ส่งเสริม
การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศและ 
ยกระดับรายได้เกษตรกรไทย 

ดัง้นัน้ การใช้เอทานอลจงึเข้ามากำาจัดอ้อยและ
มนัสำาปะหลงัทีเ่ป็นส่วนเกนิจากการบรโิภคได้ และใน
เมือ่ประเทศไทยต้องนำาเข้านำา้มนัดบิอยูแ่ล้ว การส่ง
เสรมิการใช้เอทานอล ถอืว่าได้กำาจดัผลติผลทางการ
เกษตรที่เป็นส่วนเกินจากการบริโภคด้วย และลด
การนำาเข้านำ้ามันดิบไปด้วย

แนวโน้มอุตสาหกรรมเอทานอล
ของไทยในปี 2560 

คาดว่าในปี 2560 หลายฝ่ายต้องร่วมกัน
แก้ไขปัญหา เพราะภาครัฐหรือบริษัทนำ้ามันยังคง
มองว่าอุตสาหกรรมเอทานอลมีกำาไรอยู่มาก เลยมี
การต่อรองมาตลอด แต่ปัจจุบันภาครัฐและบริษัท
นำ้ามันได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพราะผลจาก
ความพยายามดำาเนินการให้ราคาเอทานอลถูกลง 
ทำาให้ผูผ้ลติไม่สามารถซ้ือวตัถดุบิได้ โรงงานนำา้ตาล
หลายโรงเหน็ว่า ผูผ้ลติเอทานอลซือ้นำา้ตาลในราคา
นี้ไม่ได้ จึงส่งออกต่างประเทศ ในท้ายที่สุดส่งผล
ให้ปริมาณเอทานอลในตลาดอยู่ในภาวะตึงมากถึง
ระดับขาดแคลน ส่งผลให้บริษัทนำ้ามันเร่ิมหาซื้อ 
เอทานอลลำาบากมากขึ้น 

สำาหรบัราคาซือ้ขายเอทานอลในปัจจุบัน (ไตรมาส
ที ่3 ) ในแวดวงอตุสาหกรรมจะรูว่้า ราคาเอทานอล 
นัน้ถกูเกนิไป ดงัน้ันการท่ีภาครฐัและบรษิทันำา้มันได้
รับรู้ถึงปัญหา ในปีหน้าจึงจะมีการแก้ไขเรื่องปัญหา

การเสริมสร้างศกัยภาพการผลติ
เอทานอลด้วยเทคโนโลยีและความรู้
แก่เกษตรกร

ปัจจบัุนโรงงานเอกรฐัพฒันา เน้นการปรบัปรงุ
ประสิทธภิาพในทกุส่วน ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลงังาน 
หรือเทคโนโลยีในการหมักนำ้าตาล เพื่อทำาให้ได้
ปริมาณเอทานอลมากที่สุด โดยการใช้เอมไซน์มา
ช่วยย่อย ลดการสญูเสยี ปรบัสภาวะในการหมกัให้
ด ีเอือ้อำานวยให้ยีสต์สามารถผลติเป็นแอลกอฮอลล์
หรือเอทานอลให้ได้ปริมาณมากขึ้น 

ส่วนในหอกลัน่ ต้องกลัน่ให้ประสทิธภิาพสงูสดุ 
โดยใช้พลังงานและไอนำ้าให้น้อย เพื่อให้ต้นทุนการ
ผลิตถูกลง เครื่องจักรก็ต้องบำารุงรักษา ป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจนเกิดภาวะนอกแผนการผลิต 
ต้องไม่ให้เกิด Emergency Shutdown จึงต้องใช้
ระบบ Preventive Maintenance เรียกได้ว่า ต้อง
ดูแลบริหารงานการผลิตอย่างเต็มที่  ซ่ึงโรงงาน
เอกรัฐพัฒนา สามารถผลิตเอทานอลได้ 230,000 
ลิตรต่อวัน โดยโรงงานพยายามเดินหน้าการผลิต
อย่างเต็มกำาลัง

ด้านทางของเกษตรกร โรงงานเอกรัฐพฒันาได้
เข้าไปช่วยเกษตรกรผ่านทางโรงงานนำ้าตาล เพราะ
วตัถดุบิหลกัคอืกากนำา้ตาล ทีซ่ือ้มาจากโรงงานนำา้ตาล 
โรงงานนำ้าตาลจะไปคอยดูแลช่วยเหลือชาวไร่ เพื่อ
ส่งเสริมให้ผลิตอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง และถ้าอ้อยมี
คณุภาพดี กจ็ะมีเปอร์เซน็ต์นำา้ตาล เปอร์เซน็ต์ความ
หวาน เปอร์เซ็นต์กากนำ้าตาลมากขึ้นด้วย เสมือน
เป็นการส่งเสริมที่ดีต่อเกษตรกรที่เป็นแหล่งต้นนำ้า
สำาคัญของอุตสาหกรรมเอทานอล

นโยบายภาครฐัส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
เอทานอลไทย

การทีภ่าครฐัมนีโยบายทีผ่ลกัดนัการใช้เอทานอล 
ที่ชัดเจน ช่วยเพิ่มความมั่นใจในผู้ประกอบการ 
นโยบายภาครัฐที่ผลักดันการใช้เอทานอลมีแนว
โน้มจะขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง ผ่านการอดุหนุนราคา
นำา้มนัแก๊สโซฮอล์ (ทีม่เีอทานอลเป็นส่วนผสม) เพือ่
ให้โครงสร้างราคาแก๊สโซฮอล์อยู่ในระดับตำ่า ทำาให้
มีความได้เปรียบด้านราคาอย่างชัดเจน จนจูงใจให้
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their ethanol production, the prices they expect 

are unrealistic, and therefore they end up having 

to purchase raw materials at higher prices than 

expected in order to produce ethanol to fulfill 

their purchase contracts, resulting in losses.

 “It can be seen that the ethanol prices this year 

are more or less the same as the costs. The plants 

that can cut other costs considerably or have been 

in business for quite some time still turn some profit. 

So, the ethanol prices this year are considered to 

square with the costs,” said Mr. Pipat.

 Enhancing Ethanol Production  
With Technology and Farmer  
Education

Ekarat Pattana has improved the efficiency 

of its entire operation from energy consumption 

An Overview of Thailand's 
Ethanol Industry in 2016

This year, the ethanol industry has received 

tremendous support from the government, which 

has listened to the entrepreneurs and helped 

resolved their issues, and has seen substantial 

growth to the point where the production has 

outstripped the consumption. In addition, the 

decree by the Ministry of Energy suspending 

production of gasoline 91 in early 2013 has boosted 

ethanol consumption and decreased a gasoline 

surplus, lessening challenges faced by the industry, 

allowing it to continuously grow, and pushing the 

consumption level to 3.5 million liters per day.

However, the ethanol industry has also started 

to feel reverberations from dips in global crude oil 

prices, which have resulted in a decline in gasoline 

prices fed to refineries. When gasoline, which 

constitutes the main component of all gasohol, 

fetches extremely low prices, ethanol cannot be sold 

at lower prices to compete as it is not produced 

from crude oil but from two agricultural products, 

namely molasses and cassava. In addition, the raw 

materials make up 75% of the total production 

cost. Therefore, any decrease in ethanol prices will 

also mean a reduction in molasses and cassava 

prices, which would directly affect farmers.

As this problem grows more conspicuous, the 

ethanol industry has made efforts to cut ethanol 

prices to the extent where certain plants are 

starting to make losses. Despite high production 

costs, they need to keep the production up and 

running, and to maintain their operations, they need 

to offer ethanol at lower prices or even strike up 

purchase deals with oil companies. While ethanol 

plants hope to acquire cheaper raw materials for 

Ekarat Pattana Co., Ltd., a subsidiary of Kaset Thai International Sugar 

Corporation Public Company Limited (KTIS Group) - a staunch believer in 

the significance of renewable energy, was established in 2004 to produce 

ethanol as fuel to replace imports of octane boosters in gasoline (MTBE). The 

initiative corresponds with the government's policy, which aims to promote the 

maximization of agricultural products and by-products among Thai entrepreneurs.  

In an interview with Sugar Asia at World Sugar Conference 2016 at BITEC, Bangna 

in Bangkok in September, Mr. Pipat Suttiwisedsak, Managing Director at Ekarat 

Pattana Co., Ltd., gave his view on the direction of Thailand's ethanol industry 

as well as an overall analysis of industry and showed his confidence in Thailand's 

potential for ethanol production.
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to sugar fermentation technology to maximize 

its ethanol production. The enzymes employed in 

the fermentation, more specifically, help minimize 

waste and optimize the fermentation environment, 

which boosts yeast's alcohol or ethanol production 

capacity, resulting in higher yields.

The refinery, similarly, has its efficiency  

maximized as well through the minimization 

of energy and steam consumption to cut the  

production costs. Preventive maintenance of 

machinery is also performed to prevent incidents 

that may derail the production plan or result in 

an emergency shutdown. Thanks to its prudent 

management of the production, Ekarat Pattana 

can currently produce 230,000 liters of ethanol 

per day and is striving to maintain its maximum 

capacity.

As for its relations with farmers, Ekarat Pattana 

has provided assistance to cane growers through 

sugar mills from which it purchases molasses, its 

main raw material. In turn, these sugar mills help 

farmers to boost their yields and improve cane 

quality, which results in higher sugar content, 

sweetness levels, and molasses yield. Therefore, 

the initiative directly benefits the cane growers 

who are the raw material source of the ethanol 

industry.

The Government’s Renewable 
Energy Promotion Policy Helps 
Drive Thailand’s Ethanol Industry

The government’s clear ethanol promotion 

policy has boosted confidence among entrepreneurs.  

The policy has also shown signs of continuous 

expansion in scope through subsidization for 

gasohol (which features ethanol as an ingredient) 

to maintain its low price structure and create a 

competitive edge in terms of prices, which will in 

turn attract more consumers to opt for gasohol 

fuels. The initiative is also in line with the country’s 

long-term Oil Plan 2015-2036, which has set an 

ethanol consumption goal at 11.3 million liters per 

day, a leap compared to the current consumption  

of ethanol-mixed fuels of 3.59 million liters per 

day, so as to promote utilization of domestic 

agricultural products and elevate the income level 

of Thai farmers.

Therefore, ethanol can help eliminate cane 

and cassava surpluses left from consumption. 

Also, given Thailand’s reliance on crude oil  

imports, ethanol consumption will not only help 

utilize oversupply of agricultural products but 

also reduce imports of crude oil.

Trends In Thailand’s Ethanol 
Industry in 2017 

It is expected that in 2017, relevant parties 

will need to jointly solve problems regarding price 

negotiation thanks to the persistent perception of 

the governmental sector and oil companies that 

ethanol businesses are highly profitable. Currently, 

however, the government and oil companies have 

become more aware of the actual circumstances. 

Because of the pressure to have ethanol prices 

lowered, producers are left unable to purchase raw 

materials at certain prices, prompting sugar mills 

to export their products instead and eventually 

causing a tight, if not insufficient, ethanol supply  

in the market. As such, it has become more  

challenging for oil companies to procure ethanol.

As for ethanol prices at present (Quarter 3), 

those in the industry are well aware that the current  

ethanol prices are too low. As the government 

and oil companies have learned of the issue, it is 

expected that ethanol prices will be improved so 

that the industry can still thrive. However, if the 

current scenario is prolonged into next year, that 

will spell trouble for the ethanol industry.

Thailand’s Ethanol Industry and 
ASEAN Nations

Mr. Pipat revealed that following a discussion 

with the Minister of Energy, many countries have 

renewable and alternative energy development 

plans in the piping but have yet to implement 

them. Therefore, efforts must be made among 

the ASEAN countries to promote the use of 

gasohol, which will in turn spur the demand for 

ethanol, allowing Thailand to take the opportunity 

to increase its ethanol production and exports 

to its neighboring ASEAN countries. In terms of 

renewable energy production capacity, Thailand 

is the leading ethanol producer in ASEAN, with 

production capacity of as much as 1.6 billion 

liters per year, three times higher than that of 

Vietnam, the second largest ethanol producer. 

The majority of ethanol produced in Thailand is 

mixed with gasoline to derive gasohol for domestic 

consumption.

The major factor catapulting Thailand towards 

ethanol production leadership among ASEAN 

nations lies in its strengths in various dimensions,  

especially the availability of raw materials, namely 

cassava and molasses, which serve as initial  

ingredients for ethanol production, as a result of 

high productivity in the country and the relatively 

low ethanol production costs, varying from 18-24 

baht per liter depending on the choice of raw 

materials.
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การปรบัแก้กฎหมาย เพือ่ให้สอดคล้องกับการ
เดินหน้าแผนปรับปรุงโครงสร้าง ยกตัวอย่างเช่น 
การปรับแก้กฎหมายให้สามารถนำาอ้อยไปผลิตเป็น
ผลิตภณัฑ์อย่างอืน่ได้ ซึง่กฎหมายเดมิจะอนญุาตให้
นำาอ้อยไปผลิตเป็นนำ้าตาลได้เพียงอย่างเดียว การ
ปรับแก้กฎหมายใหม่จะเป็นการช่วยเปิดกว้างให้
สามารถนำาอ้อยไปผลติเป็นผลติภณัฑ์อย่างอืน่ได้ เช่น  
เอทานอล ไบโอเคมี หรือไบโอพลาสติก เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม การจะปรับแก้กฎหมายได้จะต้อง
คำานึงพันธะสัญญาที่ได้เคยทำาไว้กับนานาประเทศ
ด้วย เพราะกฎหมายไทยเกี่ยวกับอ้อยนั้นบังคับใช้
มานานถึง 32 ปี ดังนั้น การจะปรับแก้กฎหมายจึง
ต้องคำานงึถงึสิง่ทีม่พีนัธะสญัญาผกูพนัไว้เป็นสำาคญั 
เพือ่ให้มีความสอดคล้องและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

กฎหมายอีกส่วนท่ีต้องปรับแก้คือ การขยาย
หรือการสร้างโรงงาน ปัจจุบันกฎหมายยังคงจำากัด
ในเรือ่งการตัง้โรงงานนำา้ตาล เช่น กฎหมายผงัเมอืง
ในบางจังหวัดที่มีข้อกำาหนดอยู่ ทำาให้ไม่สามารถตั้ง
โรงงานนำ้าตาลได้ ซึ่งการดำาเนินการขั้นต่อไป จะ
ต้องประสานไปยงัจงัหวดัเหล่านัน้เพือ่ขอปรับแก้ข้อ
กำาหนดกฎหมาย 

การปรับแก้กฎหมายยังครอบคลุมไปถึงการ

ใช้กฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้สามารถเพิ่มความ
สามารถในการผลิต จากนำ้าตาลได้ ซ่ึงกฎหมาย
ปัจจุบันอาจจะยังไม่เปิดโอกาสให้ เช่น การนำาของ
เสียจากโรงงานต่างๆไปใช้ในไร่อ้อยโดยตรง ซึ่งถ้า
กฎหมายอนุญาตจะเกิดประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย
คือ เป็นการสร้างรายได้ให้กับโรงงานจากการขาย
ของเสีย และชาวไร่อ้อยก็ได้ใช้ของเสียนั้นเป็นปุ๋ย 
อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมีกติกากำากับเพื่อควบคุมสิ่ง
แวดล้อม ซึ่งในอนาคตจะมีการปรับแก้กฎหมายให้
สอดคล้องกับเรื่องนี้ด้วย 

ส่วนต่อไปคือ การส่งเสริมให้อุตสาหกรรม
นำา้ตาลมส่ีวนในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม เพือ่เป็นการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ล่าสุดได้มีการประสาน
เพื่อแก้ไข EIA เพื่อให้ EIA มีการกำาหนดให้
อุตสาหกรรมนำ้าตาลเข้าถึงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนำ้าตาล
ในอนาคต ทั้งหมดข้างต้นนี้คือส่วนแรกที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับแก้กฎหมาย

การเพิ่มผลิตภาพ ส่วนนี้เป็นสิ่งสำาคัญในการ
ปรบัปรงุแผนโครงสร้างอตุสาหกรรมนำา้ตาลไทย ซึง่
เป็นหวัใจสำาคัญในการปรบัปรงุโครงสร้าง เพราะการ
เพิม่ผลติภาพเป็นการช่วยให้ประเทศไทยมขีดีความ

แนวทางการปฏิรูป 
อุตสาหกรรมน�้าตาลไทย 
เพื่อก้าวไกลสู่สากล
Thai Sugar Industry Reform Towards  
International Standards >> นายสมคักดิ์ จันทรรวงทอง 

เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 

นายสมคกัดิ ์จันทรรวงทอง เลขาธกิารคณะ
กรรมการอ้อยและนำ้าตาลทราย ผนึก
กำาลังผู้ประกอบการโชว์ศักยภาพ การ

พฒันาอตุสาหกรรมอ้อยและนำา้ตาลทรายไทย ภาย
ใตแ้นวคดิ “ปฏรูิปอตุสาหกรรมนำา้ตาลไทย เพือ่กา้ว
ไกล สู่สากล” พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
ในเรื่องแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและ 
นำ้าตาลทรายทั้งระบบ ในงาน World Sugar  
Conference 2016 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ  
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

นายสมคกัดิ ์จันทรรวงทอง เผยว่า ทางกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องให้คลอบคลมุ
และเอ้ือต่อการเพิม่มลูค่าให้แก่อตุสาหกรรม รวมถงึ
การเพิม่ผลติอ้อยและนำา้ตาลทรายของประเทศไทย
ให้สงูขึน้ ด้วยการส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่สมยัใหม่
ใช้เคร่ืองจักรกล การลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ การ
เสริมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และการนำาผลพลอยได้
และของเสียไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อนลดต้นทุน 
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ควบคูไ่ปกบัการรกัษาสิง่แวดล้อม รวมถงึการกำาหนด
มาตราฐานการผลตินำา้ตาลทราย และต้นทุนอ้อยและ
นำา้ตาลทราย เพือ่สร้างความเป็นธรรมให้แก่ทัง้สอง
ฝ่ายเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานนำ้าตาล ตลอด
จนการรักษาเสถยีรภาพของกองทนุอ้อยและนำา้ตาล 
และการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
อ้อยและนำา้ตาล เพือ่สร้างความเข้มแขง็และมัง่คงให้
แก่อุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลทราย และสำาหรับ
แผนปรับปรุงโครงสร้างตามที่ได้วางไว้ แบ่งออก
เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
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สามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกได้ ขณะเดยีวกนั
ยังเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลทีต้่องการ
ให้ประเทศไทยก้าวเข้าสูป่ระเทศทีม่รีายได้สงู ดงันัน้
ส่ิงทีต้่องเร่งดำาเนนิการคอืการพัฒนานวตักรรม เพือ่
ให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูง เชื่อมโยงไปถึงการที่ชาวไร่
อ้อยจะต้องพัฒนาไร่อ้อยของตนเองด้วย เหมือน
เป็นการพัฒนาตั้งแต่ต้นนำ้าไปยังปลายนำ้า และยัง
เป็นการพฒันาศกัยภาพอ้อยและนำา้ตาลของไทยให้
มคีวามมัน่คงมากยิง่ขึน้ นอกจากนีก้ารผลกัดนัเพือ่
เพิม่ผลติภาพเพือ่ให้ราคานำา้ตาลของไทยถกูลง ด้วย
ต้นทนุทีถ่กูลง จะทำาให้ประเทศไทยมคีวามสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น 

การกำาหนดมาตรฐานต่างๆ เช่น การกำาหนด
มาตรฐานการผลตินำา้ตาลทราย มาตรฐานการผลิตอ้อย 
การควบคมุต้นทนุการผลติอ้อยและนำา้ตาลทราย ซึง่
การดำาเนนิการจะเน้นไปท่ีการหาข้อมลูจากเกษตรกร
และโรงงาน เพือ่ให้เกดิการพฒันาผลิตภาพ และให้มี
การปรบัปรงุกจิการของตนเอง ให้มผีลผลติท่ีมากข้ึน 
นอกจากนีย้งัรวมไปถงึการจัดสรรรายได้ เพือ่ให้เกดิ
การแบ่งปันรายได้ทีเ่ป็นธรรมอกีด้วย

การรักษาศักยภาพของกองทุนอ้อยและนำา้ตาล 
ซึง่กองทนุมหีน้าทีส่ำาคัญในการรกัษาเสถยีรภาพของ
ราคา นอกจากน้ีกองทุนยังมหีน้าทีช่่วยเหลอืชาวไร่อ้อย
ในสภาวะท่ีราคาอ้อยและนำา้ตาลตกตำา่ ขณะเดยีวกนั
กองทนุจะต้องเก็บสะสมกำาไรเอาไว้ใช้ในยามทีอ้่อยมี
ราคาตกตำา่ กองทนุจงึมลีกัษณะทีเ่รยีกว่า แก้มลงิ คอื
เกบ็ทนุไว้ในขณะท่ีอ้อยและนำา้ตาลมรีาคาด ีเม่ือราคาไม่
ดกีน็ำาเงนิทนุนัน้ออกมาช่วยในรปูแบบต่างๆทีไ่ม่ขดัต่อ 
WTO และพนัธะสัญญาทำาไว้กบันานาประเทศ

กองทุนอ้อยและนำ้าตาลยังมีทำาหน้าท่ีแก้ไข
ปัญหาในระบบการผลิตอ้อยและนำ้าตาลด้วย เช่น 
ในสภาวะที่ระบบมีปัญหา กองทุนอ้อยฯจะเข้ามา
ช่วยเหลือ ขณะที่อีกหนึ่งงานหลักของกองทุนคือ 
การให้ทนุวจิยัและพฒันา ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่าง
มากในการเพ่ิมมูลค่าการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย
และนำ้าตาลต่อไปในระยะยาว 

การจดัตัง้สถาบนัวจิยัพฒันาอ้อยและนำา้ตาลทราย 
ซึ่งปัจจุบันได้มีการวางไว้ 6 สาขาด้วยกัน คือ 

1. ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ : ปัจจุบันเป็นรูปเป็น
ร่างพอสมควรแล้ว และมคีวามก้าวหน้าอยูใ่นระดบั
เอเชียเลยทีเดียว โดยเฉพาะในด้านความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการ
คัดเลือกพันธุ์อ้อย 

2. ศูนย์บริหารจดัการฟาร์มอ้อยเพ่ือการทำาการ
เกษตรแบบสมัยใหม่ : ท่ีมีความจำาเป็นท่ีจะต้องมี
หน่วยงานในการวิจัยและพัฒนาว่าต้องมีองค์ความ
รู้อะไรบ้าง และจะสร้างองค์ความรู้เหล่านี้ขึ้นมาได้
อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มผลิต
ภาพอ้อยและนำ้าตาลทราย 

3. ศูนย์วิเคราะห์และวจัิยโรคและแมลง : เพือ่
เตรียมพรอ้มในเรื่องการป้องกนัการระบาดของโรค
และแมลง 

4. ศูนย์วเิคราะห์ดนิ นำา้ และปุย๋ : เพ่ือนำาองค์
ความรู้ไปให้เกษตรกรนำาไปใช้ในการเพิ่มผลผลิต
ในไร่อ้อย 

5. ศูนย์วิเคราะห์วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ : เพื่อ
ให้สนิค้ามมีลูค่าสงู เป็นการต่อยอดให้มกีารนำาอ้อย
และนำา้ตาลไปใช้ประโยชน์และพฒันาเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าระดับสูง ซึ่งข้อนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล
ด้วย และสุดท้าย 

6. ศูนย์วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจอ้อย
และนำ้าตาล : เพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจ
อ้อยและนำ้าตาลในระดับโลกเป็นอย่างไร และของ
ประเทศไทยเป็นอย่างไร เราจะเดินไปข้างหน้าได้
อย่างไร จะมีระดับการผลิตเท่าไหร่ รวมไปถึงการ
วางแผนการจำาหน่ายและการทำาตลาดนำ้าตาลใน
ตลาดล่วงหน้าโลกด้วย 

จะเหน็ได้ว่าทัง้ 6 สาขานีเ้ป็นการวางแผนแบบ
ครบวงจรตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้า 

   การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
   อ้อยและน�้าตาลไทยมุ่งสู่ 
   “อุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0”

อุตสาหกรรม 4.0 นั้นมีหลายเรื่องด้วยกัน
ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาล ส่วน
แรกคอื ประเทศไทยจะต้องขบัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วย
นวัตกรรม ซึ่งภาคอุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลมี
การเตรยีมพร้อม โดยเฉพาะในเรือ่งการปรบัปรงุและ
พัฒนาพันธุ์อ้อย ศูนย์พัฒนาพันธุ์อ้อยได้เริ่มสะสม
องค์ความรู้การปรับปรุงพันธุ์ รวมไปถึง Genetic 
Engineering หรือที่เรียกว่า วิศวะพันธุศาสตร์ ซึ่ง
ปัจจบุนัมคีวามก้าวหน้าในการทำา DNA Marker ได้
แล้ว DNA Marker เป็นการระบตุำาแหน่งของดเีอน็เอ 
ว่า ตำาแหน่งไหนในอ้อยที่ทำาให้เกิดโรคใบขาว และ
ยงัคงต้องต่อยอดเพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่ๆ รวมไปถงึ
การตัดต่อยนี เพือ่รองรบัตลาดโลกในอนาคตทีอ่าจ

ให้การยอมรบัอาหารทีม่าจาก GMO ซึง่ไทยกค็วรต้อง
มคีวามพร้อม และปัจจบุนัสถาบนัอ้อยฯกม็กีารเตรยีม
ความพร้อมในเร่ืองนวตักรรมต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กบันโยบายอตุสาหกรรม 4.0 ของรัฐบาล

อกีเร่ืองคอื การเปล่ียนจากเกษตรแบบด้ังเดิม 
(Traditional Farming) มาเน้นเป็นการบรหิารจดัการด้าน
เทคโนโลย ีหรอืท่ีเรยีกว่า Smart Farm จะเหน็ได้ว่าการ
พฒันาในเร่ือง Productivity จะมีการพูดถงึ “เกษตร
แปลงใหญ่ สมัยใหม่ ใช้จักรกล” จนไปถึงการพฒันาให้
เกษตรกรเป็นผูป้ระกอบการ หรอื Entrepreneur ซึง่ยก
ตวัอย่างเช่น ในอนาคตแปลงอ้อยจะเป็นของผูป้ระกอบ
การในการทำาพนัธุอ้์อยเป็นอาชีพ เพือ่ทำาพนัธุอ้์อยเพยีง
อย่างเดียว จนพฒันาเป็นมอือาชีพ และส่งพนัธุอ้์อยใน
ราคาทีเ่ป็นธรรมในแก่เกษตรกรต่อไป

ในส่วนของการเก็บเกี่ยวอ้อย ปัจจุบันสถาบัน
อ้อยฯได้วางเป้าหมายไว้ว่า จะแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
ให้หมดไปให้ได้ภายใน 5 ปี นอกจากนี้ภายใน 5 ปี 
วิสาหกิจทีจ่ะทำาหน้าทีตั่ดอ้อยส่งโรงงาน รถตดัอ้อย 
1 คันจะต้องตัดอ้อยให้ได้ 20,000 ตันต่อปี ดังนั้น 
จึงต้องการรถตัดอ้อยบวกกับรถขนส่งอ้อยอีกรวม
หลายหมืน่คนัทเีดยีว ซึง่กจ็ะเป็นการสร้างผูป้ระกอบ
การได้หลายหมืน่รายเช่นกนั สอดคล้องกบัการสร้าง 
ผูป้ระกอบการตามแผนอตุสาหกรรม 4.0 ของรฐับาล 
ที่ระบุไว้ว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบ Smart 
Farm นำาไปสู่เกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการ

อีกส่วนท่ีเกีย่วข้องคอื การพฒันาทกัษะแรงงาน 
ที่จะมีการยกเลิกแรงงานทักษะตำ่า เช่นแรงงานต่าง
ชาตทิีท่ำางานตดัอ้อย จะพฒันาไปสูก่ารใช้เครือ่งจกัร
มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต

ส่วนเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำาคัญคือ เกษตร
แปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงปัจจุบันสถาบัน
อ้อยฯกำาลังดำาเนินการอยู่ เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
แผนอุตสาหกรรม 4.0 ของรัฐบาล

•••

Sugar Asia Magazine 25

Cover Story



Sugar Asia Magazine26

Cover Story

account Thailand’s treaties with other countries 

as cane-related Thai laws have been in effect for 

as long as 32 years. Therefore, these treaties will 

play an important role in informing the law reform 

for congruence and clarity.

Another legal area in need of reform is the 

expansion and establishment of plants as the 

current law imposes a number of limitations on 

setting up a sugar mill. For instance, town planning  

laws of certain provinces prohibit sugar mills 

from being established. Therefore, the next step 

will require collaboration with these provinces to 

request a revision of these laws.

The reform will also cover the implementation 

of laws that create opportunities for production 

capacity enhancement beyond sugar production,  

which is forbidden by the current law. An example 

is the direct use of waste from plants in cane farms, 

which, when allowed by the law, would benefit both 

sugar plants in the form of income from waste 

sale and cane growers in the form of fertilizers. 

However, environmental control regulations have 

to be put in place, and in the future the law will be 

revised in line with such regulations.

Another area is the promotion of environmental 

conservation in the sugar industry for sustainability.  

Recently, efforts have been made to revise environmental  

impact assessment protocols to require the sugar 

industry to move towards eco-industry, which will 

benefit the future development of the sugar. These 

aforementioned revisions of laws are the first part 

of the reform.

Productivity enhancement is an integral 

factor and lies at the heard to the Thai sugar  

industry restructuring as it will help boost Thailand’s  

competitive capacity in the global market. At 

the same time, this initiative is also in keeping 

with the government’s policy aiming to push  

Thailand towards becoming a high-income country.  

Therefore, this necessitates innovation developments  

in order to create high-value products. Similarly, 

cane growers will also have to improve their 

farming as well, from upstream to downstream 

Mr. Somsak Jantararoungthong,  

Secretary-General of the Office of 

the Cane and Sugar Board, joined 

forces with entrepreneurs to demonstrate their 

capacity to develop Thailand's cane and sugar 

industry under the concept "Thai Sugar Industry 

Reform towards International Standards" and 

gave a special lecture of the restructuring of 

the entire cane and sugar industry at World 

Sugar Conference 2016 in September at BITEC, 

Bangna, Bangkok.

Mr. Somsak Jantararoungthong revealed 

that the Ministry of Industry had approved the 

total restructuring of the cane industry and 

aimed to amend related law and regulations to 

cover and facilitate adding value to the industry. 

The reform also sought to increase Thailand’s 

cane and sugar productivity by encouraging 

mechanized modern farming, reducing cane 

burning, promoting high-value products, and 

turning by-products and waste into feedstock to 

cut costs, boost incomes for cane growers, and 

protect the environment. In addition, standards  

on sugar production and cane and sugar costs 

would be prescribed to ensure fairness for 

both cane growers and sugar mills. The reform 

would also involve stabilization of cane and 

sugar funds and the establishment of cane 

and sugar industry research and development 

institutes to fortify the cane and sugar industry. 

The planned restructuring can be divided into 

five parts as follows.

Law amendment will be carried out to 

accommodate the restructuring. For instance, 

the current law prescribing that sugar cane can 

be converted only into sugar will be reformed 

to allow other product options. The revised 

law will provide a greater range of options 

of what can be produced from cane such as 

ethanol, biochemical substances, and bio-plastic.  

However, any amendment must take into  
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operations, which will help create greater stability  

for Thailand’s cane and sugar businesses. In  

addition, boosting Thai farmers’ productivity to 

cut costs and produce cheaper sugar will also 

give Thailand a greater competitive advantage 

in the global market.

Various standards will be formulated as part 

of the reform. Some examples include standards 

on sugar production, cane production, and cane 

and sugar production cost control. These standards  

will be informed by data gathered from cane 

farmers and sugar mills to encourage productivity 

and business development. These standards also 

cover revenue allocation to ensure fairness.

Cane and sugar fund stabilization also 

forms part of the reform. Apart from its main goal 

of stabilizing prices, this cane and sugar fund is  

established to assist cane growers during cane 

and sugar price slumps. At the same time, the fund 

must also accumulate profits for such scenarios. 

Therefore, the fund serves as a reserve where 

the fund is put aside when cane and sugar fetch 

good prices and is drawn upon when needed in 

various forms of aids that are not in violation of 

WTO’s regulations and treaties made with other 

nations.

The cane and sugar fund is also entrusted 

with the task of solving issues in the cane and 

sugar production system, providing assistance when 

the system experiences difficulties. In addition,  

another major duty is granting research and 

development funding, which contributes greatly 

to the effort to add value to the cane and sugar 

industry in the long run.

The establishment of cane and sugar  

research and development institutes encompassing 

six different areas is also included in the reform 

plan, namely 1) the cane species enhancement 

center, which is currently in operation and whose 

advancement is recognized in Asia, especially in 

terms of cane species selection technology and 

equipment; 2) a cane farm management center 

for modern farming, tasked with determining the 

necessary knowledge that needs to be developed 

as well as how it can be developed to maximize 

the cane and sugar productivity; 3) a disease and 

insect analysis and research center responsible 

for preparing prevention of disease and insect 

outbreaks; 4) a soil, water, and fertilizer analysis 

center, which transfers knowledge to farmers to 

increase productivity in cane farms; 5) a research 

center for new products, which aims to create 

and develop high-value products from cane and 

sugar, in line with the government’s policy; and 6) a 

cane and sugar-related economic research center, 

tasked with analyzing the world’s and Thailand’s 

current cane and sugar economic landscapes, 

suggesting proper courses of action, predicting 

productivity, and formulating sugar marketing and 

sale plans for the global market in advancement. 

It should be noted that the six areas, when put 

together, form a complete chain from upstream 

to downstream operations.

      Propelling Thailand's Cane 
   and Sugar Industry towards 
   "Industry 4.0"

Several aspects of Industry 4.0 are relevant 

to the cane and sugar industry. First, Thailand will 

need to drive its economy with innovation, for 

which the cane and sugar industry has begun its 

preparation, especially regarding the enhancement 

and development of cane species. For instance, 

the cane species development center has gathered 

knowledge about cane species enhancement and 

genetic engineering, more specifically the use of 

DNA markers, which can, for example, help identify  

the area of the DNA responsible for the cane 

white leaf disease. The center is also responsible 

for expanding towards new areas of knowledge, 

including genetic modification to accommodate 

a potential rise in demand for GMO-derived food, 

which may gain wider acceptance and Thailand 

must be prepared for. Currently, the cane-related 

institutes have begun its preparation on innovation  

in response to the government's Industry 4.0 

policy.

Another related subject is a shift from traditional  

farming towards technology-assisted smart farms. 

Included under this umbrella are productivity  

enhancement through “large, modern, and mechanized  

farms” and initiatives to turn farmers into  

entrepreneurs. For instance, future cane farms 

will belong to entrepreneurs who devote their 

business solely to cane breeding and become 

professionals in the field, selling cane breeds to 

farmers at fair prices.

As for cane harvesting, OCSB has aimed to 

eliminate all cane burning within 5 years. In addition,  

also in five years’ time, it hopes to ensure that a 

cane harvester of any enterprise that supplies cane 

to factories must harvest at least 20,000 tons of 

cane per year. This will generate a demand for tens 

of thousands of cane harvesters and trucks and, in 

turn, create several ten thousand entrepreneurs, 

satisfying the government’s Industry 4.0 policy 

on entrepreneur creation, which indicates that 

the application of smart farm technology will 

help transform farmers into entrepreneurs.

Another relevant factor is skilled labor  

development, which entails a shift away from 

the use of unskilled foreign workers in cane 

harvesting towards more mechanization to cut 

production costs.

What the government has also placed value 

on is agro-processing and biotechnology, two 

areas that OCSB is working on to support the 

government’s Industry 4.0 policy.



เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล ชกูาร์คอร์ปอเรชัน่ 
(KTIS) ประกาศวางตัวเป็นมากกว่าผู้ผลิตและ
จดัจำาหนา่ยนำา้ตาล ดว้ยแนวคิดท่ียกระดบัความ

สำาคญัของเกษตรกรชาวไรอ้่อย โดยสง่เสรมิ สนบัสนนุ
และคดิคน้เทคโนโลยทีีจ่ะชว่ยใหผ้ลผลติตอ่ไรเ่พิม่ขึน้ 
หนึง่ในชิน้งานก็คอื “เครือ่งปลกูออ้ยแบบใชต้น้กลา้” 
ที่เรียกว่า “SHUTE PLANTER” การันตีด้วยรางวัล
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจำาปี 2557 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง

คุณวิษณุ เปี่ยมเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายไร่ บมจ.
เกษตรไทยฯ กล่าวว่า เนื่องจากพื้นฐานบริษัทเป็น
โรงงานนำ้าตาล วัตถุดิบหลักในการดำาเนินธุรกิจคือ 
อ้อย ชาวไร่จงึมคีวามสำาคัญทีส่ดุจงึพยายามส่งเสริม
ความรูใ้หม่ๆ ในการเตรยีมพนัธุอ้์อยของตนเองอย่าง
มีคุณภาพ ให้กับชาวไร่อ้อย ทั้งเงินทุน ความรู้ทาง
เทคนิคและนวัตกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
ยั่งยืนและผูกใจชาวไร่คู่ค้าให้ผลิตอ้อยป้อนโรงงาน 
โดยมีหน่วยส่งเสริมความรู้ให้กับชาวไร่ในแต่ละ
พื้นที่อย่างใกล้ชิด 

KTIS ต้ังอยู่ที ่จ.นครสวรรค์ เป็นผูป้ระกอบการ
นำา้ตาลแถวหน้าของประเทศไทย ด้วยกำาลงัการผลติ 
5.2 หมืน่ตนัอ้อยต่อวนั หรือเฉล่ีย 6-7 ล้านตันอ้อย
ต่อปี ขณะทีป่ระเทศไทยถอืเป็นผูส่้งออกนำา้ตาลราย
ใหญ่อนัดบั 2 ของโลกรองจากประเทศบราซลิ 

โจทย์การพฒันาเทคโนโลยกีารเกษตร เริม่ต้น
จากแนวคิดที่ต้องการให้ชาวไร่อ้อยมีความรู้ความ
สามารถในวิชาชีพของตนเอง จึงเป็นหน้าที่โรงงาน
ต้องคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ ออกมานำาเสนอและ
ถ่ายทอดให้กับชาวไร่ให้ลงมือปฏิบัติ เช่น เครื่อง
ปลูกอ้อยโซนิค เป็นเครื่องมือสำาหรับปลูกอ้อยเพื่อ
เป็นต้นพนัธ์ุไว้ปลกูในปีถัดไป กจ็ะได้อ้อยทีม่คีณุภาพ 
มากขึน้กว่าเดมิ และเครือ่งปลกูอ้อยแบบใช้ต้นกล้า
ช่วยให้ปลูกอ้อยได้จำานวนไร่ต่อวันมากขึ้น ลดการ
ใช้แรงงานคน

เดมิในปีแรกการดำาเนินงานต้องใช้แรงงานคน
ปลูกอ้อยจากเพาะชำาต้นกล้าชึ่งทำางานได้ช้าและ
ต้นทุนสูง ต่อมาทีมงานได้สร้างเคร่ืองปลูกที่เรียก
ว่า SHUTE  PLANTER สามารถปลูกได้จำานวน
ไร่ต่อวันมากขึน้ โดยปลูกในระยะห่างของต้นกล้าที่  
50, 60, 70 ซม. เพื่อให้อ้อยมีการเจริญเติบโตที่ดี  
มีความสมบูรณ์แข็งแรง ช่ึง เราสามารถคัดพันธุ์
อ้อยที่ดี นำาไปปลูกในแปลงได้ดีกว่าแปลงที่ไม่ได้มี
การจัดเตรียมแปลงพันธุ์อ้อยไว้

เกษตรไทยฯ ผลิต
เครื่องมือเพื่อชาวไร่อ้อย 
มุ่งมั่นสู่อ้อย 30 ตันต่อไร่
KTIS Invents Cane Planter for Cane Farmers,
Aims for 30Tons/Rai.

เป้าหมาย เพ่ือลดปัญหาการใช้แรงงานจำานวน
มากปลกูอ้อยแบบต้นกล้าและลดวธิกีารปลกูทีล่ำาบาก 
เพื่อนำาเอาวิธีการที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก และดีที่สุดให้
กับชาวไร่นำาไปเตรียมแปลงพันธุ์ที่มีคุณภาพก่อน
นำาไปปลูกขยายแล้วส่งอ้อยเข้าหีบที่โรงงานต่อไป  
เพือ่เป็นการประหยัดพนัธุอ้์อยและลดต้นทุนในการ
ปลูกอ้อยไว้ทำาพันธุ์ได้ ( เดิมใช้ท่อนพันธุ์ปลูก 1.5 
ตันต่อไร่ แต่วิธีการนี้ใช้เพียง 1,523 ต้นกล้าต่อไร่ 
หรือ 250-300 กก. ต่อไร่ )

สิง่ทีช่าวไร่อ้อยได้รบัจาก เครือ่งปลูกอ้อยแบบ
ใช้ต้นกล้า ทำาให้การรักษาพันธุ์ให้มีอายุยาวขึ้น 
เพราะมีการคัดเลือกพันธุ์จากลำาอ้อยท่ีดี ตาอ้อย
ดีสมบูรณ์ ปราศจากโรคแมลง ทำาให้ลดปัญหา
การใช้แรงงานจำานวนมากประหยัดค่าแรงงาน
ปลูก และเพื่อให้ชาวไร่เห็นถึงความสำาคัญต่อการ 
เตรียมแปลงพันธุ์อ้อยไว้เองโดยใช้เครื่องปลูกชนิด
นีท้ำาการปลกูโดยใช้ต้นกล้าอ้อยเพ่ือปลกูเป็นพันธุท์ี ่
มีคุณภาพ  

>> “เครือ่งปลกูอ้อยแบบใช้ต้นกล้า” ทีเ่รยีกว่า “SHUTE  PLANTER”  

 >> ลักษณะการปลูกต้นกล้าโดยใช้เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้า ( SHUTE  PLANTER)  
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Kaset Thai International Sugar Corporation 

(KTIS) has announced its initiative to go 

beyond its current role as a sugar producer 

and distributor by elevating the significance of 

Thai sugar cane farmers as well as promoting and 

innovating technology that will help boost yield 

per rai. Among these inventions is a sugarcane  

shute planter called SHUTE PLANTER, which has 

won the Best Scientific Invention and Technology 

2012 from the Ministry of Science and Technology 

and the Bualuang Foundation.

Mr. Witsanu Piempetch, Farming  

Manager of KTIS, stated that because of 

the company’s background as a sugar mill, 

which relies chiefly on sugarcane as its main 

raw material, sugarcane growers are central 

to the business. Therefore, the company 

has consistently promoted new self-reliant 

cane shute preparation methods among 

cane growers and offered support in the 

forms of capitals, technical know-how, and  

innovations in order to foster a lasting  

relationship to encourage our farmers to keep 

supporting cane to our mills. In addition, the 

company has also provided knowledge sharing 

units to work closely with farmers in each area.

Based in Nakhon Sawan, KTIS is Thailand’s  

leading sugar entrepreneur and boasts a  

production capacity of 52,000 tons of sugarcane 

per day or 6-7 million tons annually. Thailand is  

considered the world’s second largest sugar producer,  

preceded by Brazil. 

The company’s aim to develop agricultural 

technology is rooted in the hope to educate sugar 

cane growers. Therefore, the company has innovated  

different technologies to share with cane growers 

such as a sonic sugar cane planter, an implement 

for growing cane planting material that will serve 

as parents in the next year to ensure greater quality 

and yield, and a sugar cane planter that makes 

use of cane shute to increase planting acreage 

per day and reduce labor required.

Previously, the operation required human 

labor to plant sugar cane shoots, which proved 

slow and costly. Consequently, the company's 

team invented Shute Planter, which boosts planting 

acreage per day. This machine plants cane shoots 

50, 60, and 70 cm apart to ensure that they grow 

properly into healthy plants, which can then be 

selected and transferred to a plot. Sugar cane 

plants prepared this way have been found to show 

superior growth to the regular counterparts.

The ultimate goal of the initiative is to reduce 

dependence on human labor for cane plantation 

and replace the current inefficient cane planting 

methods with less complex and more efficient ones 

so that cane growers can prepare quality parent 

plants for further propagation and produce cane 

to support crushing mills. This will not only save 

the number of parent cane plants required but 

also cut the cost in preparing them. (Previously 

1.5 tons of cane seed are needed per rai, while the 

new method calls for only 1,523 Shute per rai or 

250 - 300 Kgs/Rai)

Sugar cane farmers will avail themselves 

of tremendous advantages from this new cane 

shute planter. Sugar cane plants will have a longer 

expectancy thanks to careful selection of good 

cane stalk plus and healthy, bug-free stalks. In  

addition, the use of this machine eliminates costs 

and problems associated with the use of labor. 

Furthermore, cane growers will also appreciate 

the significance of preparing cane plots for their 

 >> ลักษณะการปลูกต้นกล้าโดยใช้เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้า ( SHUTE  PLANTER)  

own use, with the help of this invention in planting 

quality cane shoots.

The chief objective of the invention 

is to ensure the quality of cane shute, which  

influences germination rates, yield sizes, and  

regrowth. The company is confident that the innovation  

will create a productivity difference of 1-2 tons  

between cane farmers participating in the project and 

those who do not. Currently, this innovation is being  

introduced to and expanded towards those who may be  

interested. In addition, the company is also  

planning to allocate its shares to cane growers to 

create ownership among them, in line with the vision 

of the executives, who consider knowledge to cane 

farmers paramount as it translates to the sustainability  

and longevity of the business, especially in the face 

of fierce competition and the emergence of new 

sugar mill. The innovation and know-hows that the 

company’s sugar mills possess will motivate cane 

growers to remain suppliers for them.

>> Mr. Witsanu Piempetch, Farming Manager  
of Kaset Thai International Sugar Corporation (KTIS)

⦁⦁⦁

⦁⦁⦁

วัตถปุระสงค์หลักต้องการพฒันาพนัธ์ุอ้อยเพือ่
ให้ได้คุณภาพลำาอ้อยที่ดี มีผลต่อเปอร์เซนต์การ
งอก ผลผลิตและการไว้ตอ มั่นใจว่าวิธีการดังกล่าว
ทำาให้ผลผลติต่อไร่ระหว่างชาวไร่ทีเ่ข้าร่วมกับไม่เข้า
ร่วมโครงการมีผลผลิตที่ต่างกัน อย่างน้อย 1-2 ตัน 
ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการแนะนำาและขยายผลไปยงักลุม่
ทีส่นใจต่อไป นอกจากนีบ้รษัิทยงัมีแผนทีจ่ะจดัสรร
หุน้ของบรษิทัให้กบัชาวไร่เพือ่ให้มส่ีวนร่วมในความ
เป็นเจ้าของทัง้นี ้เป็นไปตามวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารท่ี
ถือว่า การสร้างความรู้ให้กับชาวไร่เป็นหัวใจสำาคัญ 
เพราะหมายถึงความยัง่ยนืของธรุกจิ ยิง่ปัจจบัุนการ
แข่งขนัสูงมโีรงงานนำา้ตาลใหม่เพิม่ขึน้ หากโรงงานมี
เทคโนโลย ีนวตักรรมหรือความรู ้กจ็ะจงูใจให้ชาวไร่
อยู่เป็นคู่ค้ากับโรงงานต่อไป 

>>อ้อยหลังปลูกด้วยเครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้า (SHUTE  PLANTER) 

>>ล�าอ้อย ที่ปลูกโดยเครื่องพร้อมที่จะท�าการตัดพันธุ์ไปปลูก
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บริษัทเซามาตินโฮ (Sao Martinho) ของ
บราซลิเปน็ผูผ้ลตินำา้ตาลรายใหญท่ีส่ดุของ
ประเทศผู้บริหารเซามาตินโฮ ระบุล่าสุด

ว่า เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา บอร์ดบริหารมีมติ
เพิ่มกำาลังการผลิตนำ้าตาลประจำาฤดูกาลปี 2017/18

ปัจจุบันเซามาตินโฮดำาเนินกิจการโรงงานผลิต
นำ้าตาลและเอทานอลถึง 4 แห่งในบราซิล โดย
โรงงานซานตาครูซที่ตั้งอยู่ที่เมืองเซาเปาลูคาดว่า 
โรงงานจะมีศักยภาพสามารถนำาอ้อยมาสกัดได้มาก
ถงึ 5.6 ล้านตันในปีหน้า ซึง่มากกว่าปีนีท้ีม่รีะดบัอยู่
ที่ 5.2 ล้านตัน

โรงงานซานตาครูซจึงมีกำาลังการผลิตนำ้าตาล
ได้มากถึง 434,000 ตันในฤดูกาลหน้า จากเดิม 
353,000 ตันในปัจจุบัน แต่จำาต้องลดการผลิต 
เอทานอลลงเหลือเพียง 185 ล้านลิตร จากระดับ
ปัจจุบัน 200 ล้านลิตร

ด้านสถานการณ์โดยรวมของผูผ้ลตินำา้ตาลและ
เอทานอลในบราซิลนั้น ผู้ผลิตต่างเร่งติดตั้งอุปกรณ์
เครือ่งจกัรเพือ่ให้โรงงานของตนสามารถเพิม่ผลผลิต
นำ้าตาลในช่วงที่ราคานำ้าตาลยังคงสูงอยู่ แม้ว่าการ
ผลิตเอทานอลควบคู่ไปด้วยจะเพิ่มต้นทุนการผลิต
ของโรงงานก็ตาม

ด้าน UNICA หรอืสมาคมอุตสาหกรรมนำา้ตาล
บราซิล เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการผลิต 
เอทานอล โดยระบุว่า หลายโรงงานทางภาคกลาง
ตอนใต้ของประเทศผลิตเอทานอลได้ 18.06 พัน
ล้านลิตร (4.77 พันล้านแกลลอน) นับตั้งแต่ต้นปี
จนถึงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

UNICA บอกว่า โรงงานในพื้นที่นี้แปรรูปอ้อย
ไปแล้วกว่า 37.67 ตนัในช่วงคร่ึงเดอืนแรกของเดอืน

กันยายน โดยผลิตเป็นนำ้าตาล 2.4 ล้านตัน เป็น 
เอทานอล 1.60 พนัล้านลติร ในจำานวนนีเ้ป็นเอทานอล 
บรสิทุธิ ์99.5% (Anhydrous Ethanol) 705.3 ล้าน
ลิตร และเป็นเอทานอลบริสุทธ์ิ 95% (Hydrous 
Ethanol) อีก 893.8 ล้านลิตร

แต่ถ้านับตั้งแต่ต้นฤดูกาล โรงงานในพื้นท่ีนี้
แปรรูปอ้อยไปแล้วกว่า 431.32 ตัน โดยผลิตเป็น
นำ้าตาล 24.82 ล้านตัน เป็นเอทานอล 18.06 พัน
ล้านลิตร แบ่งเป็นเอทานอลบริสุทธิ์ 99.5% 7.44 
พนัล้านลติร และเป็นเอทานอลบรสิทุธิ ์95% 10.61 
พันล้านลิตร

สำาหรบัยอดจำาหน่ายเอทานอลทีผ่ลติจากโรงงาน
ทางภาคกลางตอนใต้ของบราซิลนั้น  UNICA ระบุ
ว่า โรงงานเหล่าน้ีจำาหน่ายเอทานอลไปแล้ว 1.17 พัน
ล้านลติรเฉพาะช่วงคร่ึงเดอืนแรกของเดอืนกนัยายน 
แบ่งเป็นยอดเอทานอลส่งออก 88.26 ล้านลติร และ
จำาหน่ายในประเทศ 1.08 พนัล้านลติร จากจำานวนนี้
แบ่งเป็นเอทานอลบรสิทุธิ ์99.5% 406.38 ล้านลติร 
และเป็นเอทานอลบรสิทุธิ ์95% 679.10 ล้านลติร.

Brazil's Sao Martinho, among the country's 

largest sugar producers, said on September  

its board approved plans to increase cane 

crush and sugar output in the 2017/18 crop.

Sao Martinho, which operates four large 

sugar and ethanol mills in Brazil, said in a securities  

filing that its Santa Cruz mill in Sao Paulo state will  

increase cane crushing capacity to 5.6 million tonnes 

next year from 5.2 million tonnes this year.

The plant will raise sugar production capacity 

to 434,000 tonnes next season from 353,000 tonnes 

in the current crop, reducing ethanol production 

to 185 million liters from 200 million liters.

Brazilian sugar and ethanol producers are 

making changes to their installations to allow for 

increased sugar production at the expense of 

ethanol, aiming to take advantage of higher prices 

for the sweetener in the market.

UNICA releases updated ethanol production 

data, the Brazilian sugarcane industry association 

recently announced mills in the country’s south-central  

region produced 18.06 billion liters (4.77 billion  

gallons) of ethanol from the beginning of the current 

season through mid-September.

According to UNICA, mills in 

the region processed 37.67 tons of 

sugarcane during the first half of 

September, with sugar production  

at 2.4 million tons and ethanol  

production at 1.60 billion liters, including  

705.3 million liters of anhydrous 

ethanol and 893.8 million liters of 

hydrous ethanol.

Since the beginning of the 

current season, UNICA said mills in 

the region have processed 431.32 million tons of 

sugarcane. Sugar production has reached 24.82 

million tons, with ethanol production at 18.06  

billion liters, including 7.44 billion liters of anhydrous  

ethanol and 10.61 billion liters of hydrous ethanol.

Ethanol sales by mills in the south-central 

region totaled 1.17 billion liters during the first half 

of September. According to UNICA, 1.08 billion  

liters were sold domestically and 88.26 million  

liters were destined for export. Domestically, 406.38 

million liters of anhydrous ethanol were sold, along 

with 679.10 million liters of hydrous ethanol.

ผู้ผลิตน�้าตาลยักษ์ใหญ่
ในบราซิลเพิ่มปริมาณการผลิต
Brazil's Sao Martinho to Increase 
Cane Crush, Sugar Production

⦁⦁⦁
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ศักยภาพการผลิตเอทานอลของโคลอมเบีย
นั้น รัฐบาลโคลอมเบียได้คาดการณ์ไว้ก่อน
หนา้นีว้า่ ประเทศจะสามารถผลติเอทานอล

ได้ 465 ล้านลิตรในปี 2016 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 
565 ล้านลิตรในปี 2017 ศักยภาพในการผลิตที่
เพิม่ขึน้นัน้เปน็เพราะการเปดิดำาเนนิการของโรงงาน
ผลิตเอทานอลแห่งใหม่ภายใต้การบริหารของของ 
อิโคปิโตร (ECOPETROL)

กระบวนการผลิตเอทานอลของโคลอมเบียนั้น
เป็นผลผลิตที่ได้จากอ้อยทั้งสิ้น เพราะผลผลิตอ้อย
ในประเทศมีปริมาณมากเกินกว่าความต้องการ
ใช้ ทำาให้มีปริมาณนำ้าตาลและเอทานอลเกินความ
ต้องการของตลาด และผลผลิตอ้อยทีม่มีากน้ันก็เป็น
ไปตามการเพาะปลูกตามฤดูกาล รัฐบาลมิได้จูงใจ
ให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกอ้อยเพื่อเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตแต่อย่างใด

ผลผลติเอทานอลของโคลอมเบยีสามารถส่งออก
ทดแทนนำ้าตาลได้ 41% แล้ว โดยมีผลกระทบเพียง
เล็กน้อยต่อราคานำา้ตาลและปรมิาณการบรโิภคนำา้ตาล
ในประเทศ ซึง่ประชากรโคลอมเบยีบรโิภคนำา้ตาลลด
ลงเรื่อยๆ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริโภคนำ้าตาล
ไปเพียง 1.5 ล้านเมตริกตัน

ส่วนผลผลติเอทานอลทัง้หมดของโคลอมเบยีนัน้
มาจากโรงกลัน่ 6 แห่ง ทีต้ั่งอยูใ่กล้กบัเมอืงคาลิ ทาง
ภาคกลางตอนใต้ของประเทศ ซึง่ล้วนแต่เป็นโรงกลัน่
ที่มีความเชี่ยวชาญและชำานาญในการผลิต โดยเมื่อ
เดือนสงิหาคม ปี 2015 โรงงานใหม่ภายใต้การบรหิาร
ของรโิอไพลาคาสทลิลา (Riopaila-Castilla) ช่วยเพิม่
ศกัยภาพการผลติเอทานอลของประเทศ เพ่ิมปริมาณ
เอทานอลได้ 400,000 ลิตรต่อวัน ทำาให้การผลิต 
เอทานอลเฉลีย่ต่อวนัเพิม่ขึน้เป็น 1.65 ล้านลติร

แม้ว่าศักยภาพในการผลิตเอทานอลจะเพิ่มขึ้น 
แต่โคลอมเบยีกป็ระสบปัญหาขาดแคลนอ้อยในระยะ
หนึง่จากปรากฏการณ์เอลนโิญ่ ทีท่ำาให้มผีลผลติอ้อย
ลดน้อยลง ส่งผลกระทบให้ปริมาณเอทานอลที่ผลิต
ได้คงที่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2016 แต่เมื่อสภาวะ
ด้านอากาศดีข้ึน จึงคาดการณ์ได้ว่าผลผลติเอทานอล
จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2% ในปลายปีนี้

ด้านโรงกลั่นเอทานอลแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ที่เมือง 
เมทา ภายใต้การบรหิารของอิโคปิโตร (ECOPETROL) 
นัน้ วางแผนไว้ว่า โรงกลัน่จะเริม่เดินเครือ่งในช่วงต้น
ปี 2017 และจะสามารถผลติเอทานอลได้ 500,000 
ลิตรต่อวัน หรือ 160 ล้านลิตรต่อปี

ส่วนวตัถดุบิทีน่ำามาป้อนโรงกลัน่นัน้เป็นผลผลติ
อ้อยทีเ่พาะปลกูในพืน้ท่ีใกล้โรงกล่ันท่ีมีมากกว่า 14,000 
เฮกตาร์ และโรงกล่ันแห่งใหม่นีจ้ะผลิตแต่เอทานอล
เท่านัน้ และจะเป็นโรงงานแรกในโคลอมเบยีทีไ่ม่เกีย่ว
ข้องใดๆกับการผลิตนำ้าตาลเลย

อย่างไรกต็าม ความสามารถในการผลติเอทานอล
ของโคลอมเบยีปัจจบุนัยงัไม่เพยีงพอต่อการผลติเช้ือเพลงิ
ชนดิ E8 แม้จะมกีารคาดการณ์ว่าโคลอมเบยีจะผลติ 
เอทานอลได้มากขึน้กต็าม โดยเมือ่ปี 2014 โคลอมเบยี
ต้องนำาเข้าเอทานอล 18 ล้านลติรและ 7 ล้านลติรในปี 
2015 ซ่ึงรฐับาลจะเป็นผู้ควบคมุการนำาเข้าเอทานอล  
และจะอนุญาตให้นำาเข้าก็ต่อเมื่อโคลอมเบียผลิต 
เอทานอลไม่เพยีงพอต่อการบรโิภคในประเทศ ซึง่ตวัเลข
ความต้องการใช้เอทานอลในประเทศล่าสดุ คาดว่า
จนถึงสิน้ปีนีจ้ะอยู่ทีป่ริมาณ 482 ล้านลิตร และเพ่ิม
ข้ึนเป็น 570 ล้านลติรในปีหน้า.

Colombia has filed an annual biofuels report 

with the USDA Foreign Agricultural Service’s 

Global Information Network, post forecasts 

ethanol production to reach 465 million liters in 

2016, increasing further to 565 million liters in 2017 

as a new ethanol facility owned by ECOPETROL 

begins operation. 

Colombian ethanol production is derived 

entirely from sugarcane. Sugarcane production  

sufficiently exceeds local demand creating a production  

surplus for ethanol and sugar. The sugarcane 

feedstock neither competes with the food supply 

nor takes land from alternative food crops. 

Ethanol production has displaced 41 percent 

of sugar for exports with little impact on domestic 

sugar prices and consumption, which has remained 

around 1.5 MMT during the last 10 years.

All of Colombia's ethanol production is  

supplied by six ethanol distilleries near the city  

of Cali in south central Colombia (see map below). 

The ethanol distilleries are clustered within 

larger industrial sugar production and milling 

facilities. In August 2015, a new plant owned by 

the Riopaila-Castilla sugar mill started operation 

adding about 400,000 liters a day, supporting an 

increase in the average domestic production to 

1.65 million liters a day. 

Despite the increase in ethanol production 

capacity, the shortfall in sugarcane supply due to 

the weather phenomena “El Niño” has caused the 

ethanol production to remain stagnant during the 

first semester of 2016. 

Post forecasts ethanol production will increase 

by 2% at the end of 2016.

A new distillery managed by ECOPETROL is 

scheduled to begin operations in early 2017 and 

will have a capacity of 500,000 liters a day, 160 

million liters a year. This new distillery located at 

the Meta’s 

Department will source sugarcane from 14,000 

hectares established near the area. This plant will 

process sugarcane for ethanol production only 

and it will be the first ethanol facility in Colombia 

not linked to the sugar industry.

Currently, Colombian ethanol capacity is  

unable to fulfill the E8 blend mandate. Post estimates 

of ethanol demand are based on total Colombian 

gasoline consumption. 

The country imported only 18 million liters 

of ethanol in 2014 and 7 million liters in 2015. The 

report indicates the Columbian fuel market is highly 

controlled by the government and that ethanol 

imports are only authorized if the blend mandate 

cannot be satisfied with domestic production.  

Ethanol consumption in Colombia is expected to 

reach 482 million liters this year. In 2017, consumption 

is expected to increase to 570 million liters.

>> Ethanol distelleries and blend 
mandate in Colombia. Source: 
FEDEBIOCOMBUSTIBLE

การบริโภคเอทานอลใน
โคลอมเบียเพิ่มขึ้น

Colombian Ethanol Production,
Demand Expected to Grow

 >> Riopaila Castilla Sugar cane processing plant, 
the largest sugar producer in Colombia, is in the 
valley below EI Rincon. Source: Riopaila Castilla S.A. 
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ข้อมูลการค้าของรัฐบาลสหรัฐฯและสถาบันพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติสหรัฐฯเปิดเผย
ข้อมูลล่าสุดว่า เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 

สหรฐัฯสง่ออกเอทานอลทัง้ส้ิน 77.9 ลา้นแกลลอน(เมกะ
กรัม) เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 12% 

โดยในเดอืนกรกฎาคม บราซลิซือ้เอทานอลจาก
สหรฐัฯ 25.1 เมกะกรมั เพิม่ข้ึน 65% และนบัเป็น 
32% ของยอดส่งออกทัง้หมดจากสหรฐัฯ ขณะทีเ่ดอืน
สงิหาคม แคนาดาซือ้เอทานอลจากสหรฐัฯไปมากทีสุ่ดที่  
20.9 เมกะกรัมหรอืราว 27% ของยอดส่งออก 

สำาหรบัไตรมาสสดุท้ายของปีนี ้สหรัฐฯพยายาม
กระจายการจำาหน่ายเอทานอลไปสูต่ลาดเลก็ๆรวม 31 
แห่ง ซึง่รวมถึงจนีทีซ่ือ้ไปแล้ว 1.5 เมกะกรัม คดิเป็น 
2% ของยอดส่งออก และเมื่อนับถึงปัจจุบันสหรัฐฯ
ส่งออกเอทานอลไปแล้ว 594.3 เมกะกรัมและคาด
ว่าจนถึงสิ้นปี 2016 สหรัฐฯจะส่งออกเอทานอลได้
ทั้งสิ้น 891.4 เมกะกรัม

ด้านตวัเลขส่งออกเอทานอลแปลงสภาพ (Denatured  
Fuel Ethanol) ของสหรฐัฯเมือ่เดอืนสงิหาคมท่ีผ่านมาอยู่
ที ่19.8 เมกะกรมั ลดลงไป 10% เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อน
หน้า ซ่ึงการส่งออกส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยงัประเทศ
เพือ่นบ้าน อาท ิแคนาดา (มยีอดส่งออก 17.8 เมกะกรมั 
หรอืราว 90% ของยอดส่งออกทัง้หมด) จาไมกา (มี
ยอดส่งออก 1.9 เมกะกรมั หรอืราว 9.8% ของยอดส่ง
ออกทัง้หมด) นอกจากนียั้งมตีลาดเลก็ๆอย่างบาฮามาส 
คเูวต และเมก็ซโิก

สำาหรบัตวัเลขส่งออกเอทานอลบรสิทุธิ ์(Undenatured 
Fuel Ethanol) ของสหรฐัฯ ในเดอืนกรกฎาคม อยูท่ี ่50.6 
เมกะกรมั เพิม่ขึน้ 15% นบัเป็นคร้ังที ่2 ในรอบ 18 
เดอืนทีส่หรฐัฯส่งออกเอทานอลบรสุิทธิ ์ได้มากกว่า 50 
เมกะกรัม ซึง่บราซลิเป็นลูกค้ารายใหญ่ทีน่ำาเข้าเอทานอล 
บรสิทุธิ ์มากทีส่ดุถงึ 25.1 เมกะกรมั คดิเป็นครึง่หนึง่
ของยอดส่งออกของสหรฐัฯเลยทเีดียว ส่วนอนิเดยีนำาเข้า 
14 เมกะกรมัหรือราว 28%ของยอดส่งออกรวม ขณะที่
ฟิลปิปินส์ลดการนำาเข้าเอทานอลบรสุิทธิจ์ากสหรัฐฯเหลอื
เพยีง 3.8 เมกะกรัมหรอื 8% ของยอดส่งออกรวม แต่
กย็งัมตีลาดเลก็ๆท่ีซ้ือเอทานอลบริสุทธิจ์ากสหรฐัฯ อาท ิ
เปร ูเมก็ซโิก จนี และสิงคโปร์ มจีำานวนนำาเข้า 2.2 1.8 
1.5 และ 1.1 เมกะกรมัตามลำาดบั

สำาหรับยอดจำาหน่ายเอทานอลแปลงสภาพท่ี
ไม่ได้ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิง (Denatured Ethanol for 
Non-Fuel Use) ของสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 3 เท่าในเดือน
กรกฎาคม มยีอดจำาหน่ายอยูท่ี ่1.1 เมกะกรมั เมก็ซโิก
เป็นประเทศนำาเข้ามากทีส่ดุที ่777,371 แกลลอน 

ขณะท่ีในเดอืนสงิหาคม ยอดจำาหน่ายเอทานอล 
บริสุทธิ์ที่ไม่ได้ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงและเคร่ืองดื่ม  
(Undenatured Ethanol for Non-fuel, Non-beverage 
Use) มากกว่าเดอืนก่อนหน้าถงึเท่าตวั อยูท่ีร่ะดบั 6.5 
เมกะกรัม ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีสูงท่ีสุดนับตั้งแต่มีนาคม

ปี 2012 ทั้งนี้ประเทศผู้นำาเข้ารายใหญ่คือ ไนจีเรีย 
(3.4 เมกะกรัม) และแคนาดา (3 เมกะกรัมหรือ
ราว 47% ของยอดส่งออกทัง้หมดจากสหรฐัฯ)

นอกจากสหรฐัฯจะเป็นผูส่้งออกเอทานอลหลาก
หลายประเภทแล้ว สหรัฐฯก็ยังนำาเข้าเอทานอลใน
ปริมาณมากถึง 3 เดือนติดต่อกัน โดยสหรัฐฯนำา
เข้าเอทานอลบรสุิทธ์ิ (Undenatured Ethanol) 10.7 
เมกะกรัม เพิ่มขึ้น 2% ในเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ใน
ช่วงซัมเมอร์ สหรัฐฯนำาเข้าเอทานอลชนิดนี้ไปแล้ว 
32 เมกะกรัมจนถึงปัจจุบันยอดนำาเข้ามีปริมาณทั้ง
สิน้ 33.7 เมกะกรมั และคาดว่าจนถึงสิน้ปีสหรฐัฯจะ
นำาเข้าเอทานอลบรสิทุธ์ิทัง้สิน้ 50.5 เมกะกรมั

กากทีเ่หลอืจากการกลัน่เอทานอล หรอืทีเ่รยีก
ว่า กาก DDGS นัน้ สหรฐัฯสามารถส่งออกกากเหล่า
นีไ้ด้มากขึน้ 6% ในเดอืนสงิหาคมเมือ่เทยีบกบัเดือน
กรกฎาคม ที่ระดับ 1.160 ล้านเมตริกตัน ซึ่งตัวเลข
การส่งออกกาก DDGS นัน้กระเต้ืองขึน้นบัต้ังแต่ช่วง
ที่ตกตำ่าที่สุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2016 

โดยในเดือนสงิหาคมน้ัน จีนเป็นตลาดอนัดบั 1 
ของสหรัฐฯ และเป็นอันดบั 1 ต่อเนือ่งถงึ 4 เดอืนตดิต่อ
กัน มียอดจำาหน่ายรวมทั้งสิ้น 262,201 เมตริกตัน 
แต่การส่งออกไปจีนน้ันก็ลดลงจากจาก 33% ใน
เดือนกรกฎาคม มาอยู่ที่ 23% ในเดือนสิงหาคม 
อย่างไรก็ตามสหรัฐฯก็สามารถหาตลาดผู้ซ้ือกาก 
DDGS มาทดแทนส่วนที่หายไปได้จากผู้ซื้อรายใหม่ 
อาท ิเวยีดนาม ทีซ่ือ้กาก DDGS จากสหรัฐฯเพ่ิมขึน้ 
3 เท่า ส่วนผู้ซื้อรายอื่นๆได้แก่ เม็กซิโก (200,199 
เมตริกตัน), เวียดนาม (127,009 เมตริกตัน), 
เกาหลีใต้ (117,029 เมตริกตัน), ไทย (75,438 
เมตริกตัน) และตุรกี (68,194 เมตริกตัน) 

นบัถึงเดอืนสงิหาคม สหรฐัฯส่งออกกาก DDGS 
ไปแล้ว 7.6 ล้านเมตริกตัน และคาดว่าเมื่อถึงสิ้นปี 
2016 จะส่งออกได้ท้ังสิน้ 11.4 ล้านเมตรกิตนั.

สหรัฐฯส่งออกเอทานอลเพิ่มขึ้น 12%

U.S. ethanol exports totaled 77.9 million 

gallons (mg) in August, up 12% from July 

according to government trade data  

released this morning and analyzed by the  

Renewable Fuels Association. Brazil upped its 

purchases of U.S. product by 65% over July to 25.1 

mg (32% of total exports)—edging out Canada 

(20.9 mg, or 27%) as the top customer in August. 

India also increased its purchases of U.S. product to 

14.0 mg (18%), while the remaining quarter of U.S. 

exports were carved out in smaller portions to 31 

markets—including China (1.5 mg, or less than 2%). 

Year-to-date exports stood at 594.3 mg, implying 

an annual total of 891.4 mg for calendar year 2016.

August exports of U.S. denatured fuel ethanol 

fell 10% from the prior month to 19.8 mg. Most  

denatured product moved within close proximity of 

our borders with 17.8 mg (90%) crossing to Canada 

and 1.9 mg (9.8%) to Jamaica, with scant amounts 

heading to the Bahamas, Kuwait and Mexico.

Export sales of undenatured fuel ethanol jumped 

by 15% over July to 50.6 mg—only the second time 

in 18 months to breach 50 mg. Brazil increased its 

imports to 25.1 mg—half of all U.S. shipments—as 

did India at 14.0 mg (28%). The Philippines reduced 

its draw from a large July offtake, down to 3.8 

mg (8%). Other notable destinations were Peru  

(2.2 mg), Mexico (1.8 mg), China (1.5 mg) and  

Singapore (1.1 mg).

Sales of denatured ethanol for non-fuel use 

tripled over July to 1.1 mg, particularly given Mexico’s 

purchase of 777,371 gallons. Similarly, August sales 

of undenatured ethanol for non-fuel, non-beverage 

use more than doubled over the prior month to 6.5 

mg—the highest level on record since March 2012. 

More than half of those shipments were destined 

for Nigeria (3.4 mg), with Canada picking up 3.0 

mg (47%) of the shipments.

For the third straight month, sizable volumes 

of shipments of ethanol were imported into the 

United States. Brazil shipped 10.7 mg of undenatured  

fuel—a 2% increase over July. Despite the nearly 

32 mg of imports streaming in this summer, the 

year-to-date total of 33.7 mg is running just 3% 

ahead of 2015, and suggests annual imports in 

2016 of 50.5 mg.

U.S. distillers dried grains with solubles 

(DDGS)—the animal feed co-product from dry 

mill ethanol production—continued to experience 

sizable export growth in August with a 6% increase 

over July to 1.160 million metric tons (mt). DDGS 

exports have been rebounding since the low in 

February 2016, with August exports up 34% since 

that point. In August, China was the top market 

for U.S. exports for the fourth month in a row,  

receiving 262,201 mt. However, China’s share of the 

U.S. DDGS export market retracted from 33% in 

July to 23% in August. American DDGS marketers  

successfully broadened their scope to offset 

China’s purchasing fluctuations as evidenced by 

several increases in purchases by top markets; 

notably, Vietnam has tripled its imports of U.S. 

DDGS since January. Top customers for U.S. DGS 

were Mexico (200,199 mt), Vietnam (127,009 mt), 

South Korea (117,029 mt), Thailand (75,438 mt) 

and Turkey (68,194 mt). Through August, DDGS 

exports stood at 7.6 million mt, indicating an  

annualized total of 11.4 million mt.

US Ethanol Market Exports Expansion Rise 12%
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นิสสันมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาต้นแบบ
เชื้อเพลิงที่ลำ้าสมัย เพื่อนำาไปผลิตรถยนต ์
ไร้มลพิษ ทั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นผลิตรถยนต์

ไร้มลพิษและจำาหน่ายได้มากที่สุดในโลกอยู่แล้ว 
แต่ก็กำาลังพัฒนารถยนต์ไร้มลพิษให้ก้าวหน้าไป 
อีกขั้น

ทัง้นี ้ต้นแบบพลงังานอไีบโอ (e-bio) แบบใหม่
จะใช้เชื้อเพลิงเอทานอล 100% เพื่อเติมแบตเตอรี่
รถยนต์ขนาด 24 kWh (กิโลวัตต์/ชั่วโมง) เพื่อให้
รถสามารถวิ่งไปได้ไกล 600 กิโลเมตร ซ่ึงนิสสัน
จะทำาการทดสอบรถยนต์ทีใ่ช้ต้นแบบพลงังานชนดินี ้
ที่ประเทศบราซิล

นายคาร์ลอส กอนซ์ ประธานบริษัทและ CEO 
นิสสัน กล่าวว่า “พลังงานอไีบโอนัน้ช่วยให้ยานพาหนะ
มคีวามเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและยงัเป็นการกระตุน้
ให้เกดิการผลิตพลังงานท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมอกี
ด้วย ในอนาคตอันใกล้พลังงานอีไบโอจะเป็นที่นิยม
สำาหรับผู้ขับขี่ที่รักสิ่งแวดล้อม ...

ทัง้นี ้นำา้ผสมเอทานอล (Ethanol-blended Water) 
เป็นแหล่งพลังงานที่นำามาใช้ได้ง่าย ประหยัด และ
จัดการในเร่ืองเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมได้ดกีว่าพลงังาน
ชนิดอื่น ตลาดอีไบโอจึงสดใสมากในอนาคต”

ด้านผู้ผลิตรถระบุหนักแน่นว่า การใช้พลังงาน 
อีไบโอ (เอทานอล 100% หรือนำ้าผสมเอทานอล :  
Ethanol-blended Water) จะช่วยให้ระบบส่งกำาลัง
รถยนต์นั้นสะอาด มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซ่อมแซม
ง่าย อีกทั้งการปล่อยก๊าซเสีย จะมีค่าคาร์บอนเป็น 
กลาง และก๊าซที่ปล่อยออกมานั้นจะสะอาดเสมือน
เป็นอากาศบริสุทธิ์ นอกจากนี้รถพลังงานอีไบโอ
ยังมีต้นทุนการผลิตตำ่า เทียบเท่าได้กับรถพลังงาน 
ไฟฟ้า 

ทั้งนี้ พลังงานอีไบโอเป็นพลังงานเอทานอลที่
ได้มาจากอ้อยและข้าวโพด แหล่งพลังงานเหล่านี้
พบการผลิตมากในประเทศแถบอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ รวมถึงในเอเชีย ท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
การผลิตเอทานอลสูง

การท่ีมีเอทานอลอย่างเพยีงพอและประสทิธภิาพ
ของนำ้าผสมเอทานอล (Ethanol-blended Water) 
ที่มีการเผาไหม้และปล่อยก๊าซเสียในระดับตำ่าที่มี
การพิสูจน์แล้ว จึงเป็นพลังงานที่ทั่วโลกกำาลังจับตา
มองและมีความต้องการใช้ โดยเฉพาะในประเทศที่
สามารถผลติได้เองอย่างอเมรกิาเหนอืและอเมรกิาใต้ 
และเอเชีย.

Anovel fuel cell prototype forms part of 

Nissan’s on-going commitment to the 

development of zero-emission vehicles. 

The Japanese car builder already sells the world’s 

highest-volume zero-emission car, the LEAF, and is 

establishing mobility systems that will be deployed 

in a range of vehicles over coming years.

The new e-bio fuel-cell prototype vehicle runs 

on 100 % ethanol to charge a 24 kWh battery that 

enables a cruising range of more than 600 km, 

according to the company. Nissan will conduct 

further field tests on public roads in Brazil using 

the prototype.

President and CEO Carlos Ghosn said: “The 

e-bio fuel-cell offers eco-friendly transportation 

and creates opportunities for regional energy 

production… all the while supporting the existing 

infrastructure. In the future, the e-bio fuel-cell 

will become even more user-

friendly. Ethanol-blended water 

is easier and safer to handle 

than most other fuels. Without the need to create 

new infrastructure, it has great potential to drive 

market growth.”

The car builder pledges that the powertrain 

is clean, highly-efficient, easy to supply, and runs 

on 100 % ethanol or ethanol-blended water. Its 

carbon-neutral exhaust gas is as clean as the 

atmosphere, while the e-bio fuel-cell features  

low-running costs equivalent to an electric vehicle, 

with a driving range of a gasoline-engine vehicle.

Bio-ethanol fuels are mainly sourced from 

sugarcane and corn. These fuels are widely available 

in countries in North and South America, as well as 

Asia, with solid infrastructure in those markets.

Due to the easy availability of ethanol and 

low combustibility of ethanol-blended water, the 

system is not heavily dependent or restricted 

by the existing charging infrastructure, making 

it easy to introduce to the market – at least in 

these countries.

พลังงานอีไบโอจากเอทานอล 
พลังงานทางเลือกใหม่

ส�าหรับยานพาหนะ
Bio-Ethanol Alternative Fuel-Cell Vehicle

⦁⦁⦁

>> Prototype vehicle of the Nissan e-bio fuel-cell on public roads in Brazil. Source: Nissan.

  >> Solid Oxide Fuel-Cell (SOFC) Source: Nissan.>> Concept of e-Bio Furl-Cell. Source: Nissan. Sugar Asia Magazine 33
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สนช. รว่มกบัองคก์รพัฒนาพลงังานฯ ญีปุ่น่ ใช ้
เทคโนโลยขีัน้สงูในการผลิตนำา้ตาลเซลลโูลส
จากชานอ้อย พร้อมต้ังโรงงานสาธิตการ

ผลิตคร้ังแรกในไทยที่อุดรธานี ชี้เพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบ
เหลือใช้ 3-5 เท่าและประหยัดพลังงานกว่า 50%

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำานวยการสำานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี เปิดเผยว่า 
สนช.ได้ลงนามความร่วมกบัองค์การพัฒนาพลงั งาน
ใหม่และเทคโนโลยอีตุสาห กรรม หรือเนโด (NEDO) 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนำ้าตาลเซลลูโลส
จากชานอ้อยด้วยระบบประหยดัพลังงาน ซึง่จะมกีาร
จดัสร้างโรงงานต้นแบบในการสาธิตการผลตินำา้ตาล
เซลลโูลสจากชานอ้อยเป็นครัง้แรกในประเทศไทย ที่
บรษิทั นำา้ตาลกมุภวาปี จำากดั จงัหวดัอดุรธาน ีขนาด
กำาลังการผลิต 15 ตันชานอ้อยต่อวัน สามารถผลิต
นำ้าตาลเซลลูโลส ได้ 1,400 ตันต่อปี ซึ่งสามารถนำา
ไปผลิตเป็นเอทานอลได้ 700,000 ลิตรต่อปี

ดร.โยชเิตร ุซาโตะ กรรมการบรหิารระดบัสงูของ
องค์การ NEDO ประเทศญีปุ่น่กล่าวว่า สบืเนือ่งจาก
นโยบายรัฐบาลที่ประกาศเมื่อปี 2558 ที่วางแผน
จะเพิ่มอัตราส่วนพลังงานหมุนเวียนให้สูงข้ึนจนถึง 
30% น้ัน ภาครัฐจึงได้ส่งเสริมการผลิตเอทานอล  
และพัฒนาอัตราส่วนการใช้พลังงานอย่างพอเพียง
เพือ่ให้เกดิความมัน่คง ซ่ึงจะมส่ีวนช่วยกระตุ้นตลาด
และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในการ
นี้ จากบันทึกความร่วมมือเดิมระหว่าง สนช. และ 
NEDO ที่มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไทยเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา
ด้านพลังงาน

ทั้งนี้องค์การ NEDO จะเป็นผู้
สนบัสนนุงบประมานในส่วนของเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ผ่านการดำาเนินการของ
กลุ่มบริษัท โทเร อินดัสทรีส์ บริษัท 
มิตซุย แอนด์ โค จำากัด และบริษัท 
มิตซุย ชูการ์ จำากัด ส่วน สนช. จะให้
ความช่วยเหลือด้านการประสานงาน
กับหน่วยงานภาครฐัและการสนบัสนนุ 
งบประมาณเพิ่มเติมในด้านวิชาการ

สำาหรบัการพฒันาเทคโน โลยกีาร
ผลตินำา้ตาลเซลลูโลสในดงักล่าว เป็นการ
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เรียกว่าโพลิเมอร์ เมมเบรน ใน
การเปลี่ยนวัตถุดิบที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร เช่น ชานอ้อย ให้เป็นนำ้าตาลที่สามารถนำา
ไปผลิตเป็นเอทานอลหรือสารไบโอเคมี ที่มีมูลค่า
เพิ่มกว่ากระบวนการเดิม 3-5 เท่า และใช้พลังงาน
ลดลงประมาณ 50% โครงการน้ีจะเป็นการสร้าง
โอกาสให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคและเอกชนไทย
ได้เข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมจาก
บริษัทชั้นนำาของประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับการเรียน
รู้ร่วมวิจัยพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีให้สามารถผลิต
ใน ระดับโรงงานต้นแบบได้อย่างเป็นรูปธรรม.

The NIA and Japan’s New Energy and Industrial 

Technology Development Organization have 

teamed up to develop advanced technology  

to the production of cellulosic sugars from  

bagasse, with Thailand’s first demonstration plant 

to be established in Udon Thani. The technology is  

expected to boost the value of waste material by 3-5 

times and saves over 50% of energy consumption.

Dr. Pun-Arj Chairatana, Director of the  

National Innovation Agency (Public Organization), 

or NIA, the Ministry of Science and Technology, 

revealed that it had signed a memorandum of 

agreement with the New Energy and Industrial 

Technology Development Organization (NEDO) in 

developing low-energy bagasse-based cellulosic 

sugar production technology. Thailand’s first pilot 

demonstration plant for the production of cellulosic 

sugars would also be constructed at Kumphawapi 

Sugar Co., Ltd. in Udon Thani. With the bagasse 

production capacity of 15 tons per day, the plant 

would be capable 1,400 tons of cellulosic sugars 

per year, which would be sufficient to produce 

700,000 liters of ethanol per year.

Dr. Yoshiteru Sato, Executive Director of Japan’s 

NEDO, said that in response to the government’s 

2015 policy to increase the proportion of renewable 

energy to 30%, the public sector had promoted 

ethanol production and enhanced the proportion 

of energy efficiency to create stability, both of 

which helped stimulate the market and related 

innovations in Thailand according to the previous 

MOA between the NIA and NEDO, which aimed 

at developing Thailand’s industrial technology to 

solve energy issues.

NEDO will offer partial sponsorship for  

machinery and equipment through Toray Industries 

Inc., Mitsui and Co Co., Ltd., and Mitsui Sugar Co., 

Ltd. On the other hand, the NIA will contribute 

through liaison with public agencies and additional 

funding for academic efforts.

The cellulosic sugar production technology 

employs an advanced innovation called polymer 

membranes, capable of changing materials that 

are agricultural waste such as bagasse into sugar 

that can then serve as feedstock for ethanol and 

biochemical production, adding value to the waste 

by 3-5 times and saving approximately 50 percent 

of energy. This project will present opportunities 

for regional agencies and Thai private companies 

to access advanced technology, research, and  

innovation from Japan and learn to further  

develop technology to achieve actual innovations 

for factory-level production.

เทคโนโลยีผลิตน�้าตาลเซลลูโลสจากชานอ้อย
ประหยัดพลังงานครั้งแรกในไทย

Thailand’s First Low-Energy Bagasse-Based 
Cellulosic Sugar Production Technology

⦁⦁⦁
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SCB Economic Intelligence Center (EIC) 

has given suggestions on business  

planning for Thailand’s bioindustry, indicating 

that the success factors for ethanol and biodiesel  

producers lie in the ability to fully link and integrate  

the supply chain, raw material-related risk  

diversification, economy of scale, and branching 

out to high value added products.

In recent years, many biofuel producers 

have thrived, while some has been forced out of 

the market. Among successful ethanol producers 

are the giant Mitr Phol, Thailand’s sugar producer 

and exporter that implements a Sustainable Zero 

Waste business model, transforming molasses, 

by-products of sugar production, into feedstock 

for ethanol production, and Ubon Bio Ethanol, a 

comprehensive cassava producer and processor  

capable of producing ethanol from as many 

as three raw materials, namely fresh cassava,  

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ของธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ
Success Factors of Biofuel Businesses

SCB Economic Intelligence Center (EIC) 
ได้แนะการวางผังธุรกิจของอุตสาหกรรม 
ชีวภาพไทย โดยกล่าวว่าปัจจัยแห่งความ

สำาเรจ็ของผูผ้ลติเอทานอล และไบโอดเีซล คอื ความ 
สามารถในการเชื่อมโยงการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน 
ต้ังแต่ต้นนำา้ถงึปลายนำา้ (fully integration) การกระจาย 
ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ การประหยัดต่อขนาด และ
การต่อยอดผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาผู้ผลิตเชือ้เพลิงชวีภาพ
มีทัง้ผูท้ีอ่ยูร่อดและผู้ทีอ่อกจากตลาดไป ทัง้นี ้ผูผ้ลติ
เอทานอลท่ีประสบความสำาเรจ็ในตลาด เช่น มิตรผล 
ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกนำ้าตาลยักษ์ใหญ่ ใช้
โมเดลทางธรุกจิแบบ Sustainable Zero Waste โดย
ใช้กากนำา้ตาลซึง่เป็นผลพลอยได้ของกระบวนการผลติ
นำ้าตาลมาเป็นวัตถุดิบต้ังต้น ในการผลิตเอทานอล  
หรือ อุบลไบโอเอทานอล ผู้ผลิตและแปรรูปมัน
สำาปะหลงัครบวงจรรายใหญ่ สามารถผลติเอทานอล 
ได้จากวัตถุดิบถึง 3 ชนิด คือ มันสด มันเส้น และ
กากนำ้าตาล และมีลูกค้าที่แน่นอนซึ่งเป็นบริษัท
นำ้ามันผู้ร่วมทุน รวมทั้งขยายตลาดส่งออกไปยังจีน 
อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้

ในส่วนของผูผ้ลติเชือ้เพลิงชวีภาพท่ีไม่สามารถ
แข่งขันได้ จำาเป็นต้องออกจากตลาดไป เช่น กรณี
ของผูผ้ลติ B100 ซึง่สะท้อนจากจำานวนโรงงาน B100 
ในปี 2015 ลดลงจากปี 2010 จาก 14 โรงงานเหลอื
เพียง 10 โรงงาน และกำาลังการผลิตจาก 5.9 ล้าน
ลติร/วนั เหลอื 4.7 ล้านลติร/วนั โดยส่วนใหญ่ผูผ้ลติ
ท่ีเลกิกจิการจะเป็นรายเลก็ๆ ทีม่กีำาลงัการผลติค่อน
ข้างน้อย ต้นทุนสูงเพราะไม่มีการประหยัดต่อขนาด
สามารถใช้วตัถดุบิในการผลติได้เพยีงชนดิเดยีวทำาให้
มีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของสินค้าเกษตร 
ประกอบกบัขาดการเชื่อมโยงระหว่างหว่งโซอุ่ปทาน
ตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้า

ธรุกจิเชือ้เพลงิชวีภาพยงัสามารถเตบิโตได้ดจีาก
ปัจจัยสนับสนุนหลายประการ โดยเฉพาะนโยบาย

ภาครัฐท่ีได้ผลักดันให้มีการผลิตและใช้แก๊สโซฮอล์ 
และไบโอดีเซลอย่างจริงจังมากว่า 10 ปี ซึ่งได้ออก
มาตรการเชิงรุกสนับสนุนอุปสงค์การใช้เชื้อเพลิง
ชีวภาพ เช่น การรักษาส่วนต่างราคาแก๊สโซฮอล์
กับนำ้ามันเบนซิน และเพิ่มสัดส่วน B100 ในนำ้ามัน
ดเีซลอย่างต่อเนือ่ง เพือ่วตัถปุระสงค์หลกัเรือ่งความ
มัน่คงทางพลังงาน และเพ่ิมมลูค่าให้กบัสนิค้าเกษตร 
อย่างไรกต็าม การหวงัพึง่แต่เพียงนโยบายภาครฐัเพือ่
กระตุน้อปุสงค์ให้ธรุกจิอยูร่อดได้นัน้ไม่ใช่การเตบิโต
ทีย่ัง่ยนื ผู้เล่นในธรุกจิเชือ้เพลงิชวีภาพและนกัลงทนุ
หน้าใหม่ต้องมคีวามสามารถเชือ่มโยงการผลติต้ังแต่
ต้นนำ้าถึงปลายนำ้ามีวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงานต่อเนื่อง 
สามารถลดต้นทนุต่อหน่วยโดยอาศยัการประหยัดต่อ
ขนาด (economy of scale) เพือ่เพิม่ความสามารถ
ในการแข่งขนักบัเชือ้เพลงิฟอสซลิ และคูแ่ข่งจากต่าง
ประเทศได้เช่นกัน

tapioca chips, and molasses, who is in a joint venture 

with its oil company client and has expanded its 

export to China, Indonesia, and South Korea.

However, certain biofuel producers were 

unable to remain competitive and thus had to 

shutter their businesses. This is best illustrated by 

the case of B100 producers, with the total B100 

plant number of 14 in 2010 dropping to merely 10 

in 2015 and the combined capacity of 5.9 million 

liters/day dwindling to 4.7 million liters/day. Most of 

those forced out of business were small plants with 

relatively low production capacity and high costs, 

due to their lack of economy of scale, reliance on a 

single raw material, which made them vulnerable  

to the fluctuation of agricultural products, as well 

as inability to bridge the entire supply chain from 

upstream to downstream operations.

Nevertheless, the biofuel industry is still showing 

considerable growth thanks to a number of factors, 

especially governmental policies designed to spur 

the production and use of gasohol and biodiesel 

for over ten years. These policies have resulted in 

proactive measures that promote biofuel demand 

such as maintaining the price differences between 

gasohol and gasoline and continuously increasing  

the proportion of B100 in diesel to achieve energy 

security and add value to agricultural products. 

However, dependence on the government’s 

demand stimulation policies is hardly the way 

towards sustainable growth. Players in biofuel 

business and new entrepreneurs need to be able 

to link the entire production chain from upstream 

to downstream operations, sustain a steady flow 

of raw materials to feed their plants, and employ 

economy of scale to cut costs per unit to enhance 

its competitive capacity against fossil fuels and 

international players.

⦁⦁⦁
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Case IH ซึง่เป็นผู้นำาระดบัโลกดา้นเครือ่งจักร
กลการเก็บเกี่ยวอ้อย จะเข้าร่วมงานแสดง
สินค้า SIMA ASEAN ที่กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย โดย Case IH จะจัดแสดงสมรรถนะ
ของรถเก็บเก่ียวอ้อย Austoft ซึ่งช่วยเพิ่มความ
สามารถในการผลติ ประสทิธภิาพ และผลกำาไรจาก
การทำางานใหแ้กเ่กษตรกรทีเ่ย่ียมชมงาน บรเิวณบธู
นอกอาคาร Case IH จะจัดแสดงรถเก็บเกี่ยวอ้อย 
Austoft® 8000 Series ซ่ึงเป็นรถที่มีสมรรถนะ
สูงสุด ทันสมัย และน่าเชื่อถือมากที่สุดในตลาด 
เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับตอบโจทย์ความต้องการด้าน
ความสามารถในการผลิต และด้านสมรรถนะซึ่ง
กำาลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาด นอกจากนี้ 
Case IH ยังนำาเสนอรุ่น Austoft® 4000 Series 
ให้กับเกษตรกรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้วยเช่นกัน โดยซีรีส์นี้ออกแบบสำาหรับพื้นที่ขนาด
กลางถึงขนาดย่อม หรือพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ที่
มีระยะห่างระหว่างแถวในการปลูกน้อย

Case IH Austoft® 4000 Series เหมาะ
อย่างยิง่สำาหรบัพ้ืนทีเ่กษตรกรรมขนาดย่อม สำาหรบั
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ต้องการเริ่มใช้เครื่องจักรกล
เก็บเกี่ยวผลผลิต หรือสำาหรับพื้นท่ีเพาะปลูกขนาด
ใหญ่ทีส่ามารถเก็บเกีย่วแถวปลูกขนาดเล็ก หรอืดนิมี
ความสามารถในผลติภาพตำา่ โดยไม่ต้องเพ่ิมจำานวน
เครื่องจักรกลในการเก็บเก่ียวได้อย่างเต็มกำาลังการ
เก็บเกี่ยวในแต่ละวัน

รถเก็บเกี่ยวอ้อยรุ่นนี้เป็นการออกแบบทาง
วศิวกรรมทีม่คีวามแม่นยำาเพือ่รองรบัการใช้งานทีห่ลาก
หลาย โดยสามารถทำางานได้ในพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีม่ี
แถวปลูกแคบเพียง 1.1 เมตร และมีระยะแถวปลูก
แบบเดิม 1.5 เมตร ช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บ
เกี่ยวหนึ่งแถวได้โดยไม่ต้องอัดบริเวณเกิดรากของ
ต้นใกล้เคียงให้แน่น

นัน่ก็หมายความว่ายางล้อของรถเกบ็เกีย่วจะไม่
วิ่งทับส่วนโคนต้นอ้อย หรือไม่ทำาให้หน่อใหม่ที่เกิด
จากส่วนโคนต้นท่ีเกบ็เกีย่วได้รบัความเสยีหาย

Austoft 4000 รองรับการใช้งานตั้งแต่ ‘ยอด
จนถึงโค่นต้น’ อย่างแท้จริง: ชดุใบมดีตดัโค่นสามารถ
ตัดหน่อที่พ้นจากพื้นดินได้ ทุกปล้องของต้นอ้อยจึง
ได้รบัการเก็บเก่ียว ซ่ึงโดยปกตมิกัจะเหลอืทิง้ไว้หาก
ใช้มือตัด มีประสิทธิภาพในการตัดส่วนยอดออก 
ซึ่งสามารถนำาไปมัดรวมเป็นอาหารสัตว์ หรือใช้ใน
โรงงานเชือ้เพลงิชวีมวลได้ นอกจากนี ้เศษซากอ้อย

ที่ผ่านการหีบแล้วสามารถนำาไปใช้เป็นวัสดุคลุมดิน 
ซึ่งเป็นแหล่งอินทรียสารสำาคัญสำาหรับดินเนื้อหยาบ 
และช่วยอุ้มนำ้าได้ดีด้วย

รถเก็บเก่ียวที่มีความคล่องตัวสูงและนำ้าหนัก
เบารุ่นนี้ (นำ้าหนักสูงสุดเพียง 8000 กก.) เหมาะ
อย่างยิ่งสำาหรับงานในพื้นที่เกษตรกรรมขนาดย่อม 
ถือเป็นรถเก็บเกี่ยวขนาดเล็กที่มีสมรรถนะสูง; โดย
ในการตดัอ้อยสด สามารถเก็บเก่ียวผลผลติได้สงูถงึ 
75 ตนัต่อเฮกตาร์ ซ่ึงมากพอๆ กบัการตดัอ้อยทีเ่ผา
แล้ว 90 ตันต่อเฮกตาร์

Case IH Austoft® 8000 Series ได้รับ
การออกแบบสำาหรบัการทำางานในพ้ืนทีข่นาดใหญ่ซึง่
ปลูกอ้อยที่ให้ผลผลิตสูงหลากหลายสายพันธุ์ โดย
สามารถใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยของรถเก็บเกี่ยวรุ่นนี้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ รถเก็บเกี่ยวสมรรถนะสูง
รุ่นนี้สามารถเก็บเกี่ยวในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีแถว
ปลูกเดียวและมีระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร 
หรือสองแถวและมีระยะห่างระหว่างแถวไม่เกิน 60 
ซม. โดยมีสมรรถนะในการเกบ็เกีย่วเกอืบจะสงูกว่า
สองเท่าของ Austoft 4000 ซึง่เป็นรุน่ทีม่ขีนาดเลก็
กว่า ซึ่งเก็บเกี่ยวได้สูงถึง 90/100 ตันต่อชั่วโมงใน
สภาพการทำางานที่เหมาะสม สมรรถนะที่ดีเยี่ยมนี้
เป็นผลต่อเนือ่งมาจากหลายปัจจยั ดงันี ้เครือ่งยนต์

เปี่ยมสมรรถนะและมีกำาลังสูงถึง 353 แรงม้า; ชุด
เกลยีวแบ่ง 45 องศาพร้อมเกลยีวด้านนอก; Extreme 
Chopper เพิม่อตัราการไหลของนำา้มนัทีช่ดุใบมีดสบั 
(จาก 62 GPM เป็น 102 GPM) ซึ่งทำาให้ชุดใบมีด
สับมีความเร็วสูงขึ้นจากในรุ่นก่อนที่ 108 รอบต่อ
นาทีเป็น 205 รอบต่อนาที; ชิ้นส่วนการทำางานที่
สำาคญั เช่น จานชดุใบมดีตดัโค่น ลกูกลิง้ลำาเลยีงอ้อย 
และชดุใบมดีสบัมขีนาดใหญ่ข้ึน; ชุดทำาความสะอาด
หลักพร้อมระบบทำาความสะอาด Antivortex

เทคโนโลยีที่ล้าสมัยที่มาพร้อมกับรถเก็บเกี่ยว 
Case IH Austoft® 8000 Series มีระบบควบคุม

Case IH เปิดตัวนวัตกรรม 
รถเก็บเกี่ยวอ้อย Austoft® 
ระดับชั้นน�าของอุตสาหกรรม

>> Austoft® 8000 Series Sugar Cane Harvester

ความเรว็คงทีอ่ตัโนมตั ิซึง่จะควบคุมและจดจำาความเรว็
ในการขบัเคลือ่นโดยอตัโนมติั ทำาให้การเกบ็เกีย่วมี
ประสทิธภิาพย่ิงขึน้ การควบคมุความลกึของชดุใบมีด
ตดัโคนอตัโนมัต ิAutoTracker ภายในซึง่เป็นเอกสิทธ์ิ
เฉพาะสามารถตดัโคนต้นอ้อยได้อย่างแม่นยำา สมำา่เสมอ 
ลดการสญูเสยีอ้อย และทำาให้รากทีแ่ตกหน่อใหม่ได้รับ
ความเสยีหายน้อยทีสุ่ด โดยเฉลีย่ AutoTracker สามารถ
ลดความเสยีหายต่อหน่อทีแ่ตกใหม่ได้ 27.2% ลดการ
ฉกีขาดของรากทีส่่วนท้ายของแถวปลกูลง 28.3% และ
ลดการสญูเสียอ้อยโดยรวมได้อย่างน่าพงึพอใจ 62.9% 
GPS และ Data Logger ท่ีควบคมุด้วยระบบคอมพวิเตอร์
จะช่วยให้ผูป้ฏิบตังิานสามารถเฝ้าสงัเกตการเกบ็เกีย่ว 
และจดัทำารายงานวิเคราะห์ รวมถงึแผนทีด้่วยซอฟต์แวร์
ด้านการเพาะปลกูทีแ่ม่นยำา Case IH AFS Desktop 
ท้ังยงัเสรมิด้วยระบบบงัคบัเลีย้วอัตโนมัต ิAccuGuide™ 
ทีช่่วยเพิม่ความสามารถในการผลติ และช่วยให้สามารถ
ใช้แผนทีก่ารเพาะปลกูทีส่ร้างด้วย Data Logger และ
ซอฟต์แวร์ AFS ได้

รถเก็บเกี่ยวรุ่น A8000 Series ใช้เครื่องยนต์
อัจฉริยะ Smart Cruise ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง และทำาให้การทำางานของรถเก็บ
เกี่ยวเป็นปกติ ทำาให้มั่นใจได้ถึงอัตราการสิ้นเปลือง
นำ้ามันเชื้อเพลิงที่เปี่ยมประสิทธิภาพ

Sugar Asia Magazine36

Product And Technology News



parts, such as basecutter discs, feed rollers and 

chopper; the primary extractor with Antivortex 

cleaning system.

The advanced technologies offered on the 

Case IH Austoft® 8000 Series include Cruise Control 

which provides automatic control and memorisation 

of ground speed, increasing harvesting efficiency. 

The exclusive integrated AutoTracker automatic 

base cutter depth control ensures a precise, uniform 

base cut with minimum cane loss and stool root 

damage. On average, the AutoTracker can reduce 

stool damage by 27.2%, root ripping at the end of 

rows by 28.3%, and the overall cane losses by an 

impressive 62.9%. The GPS and Data Logger on 

board computer enable the operator to monitor 

the harvesting operation and create analytical 

reports and maps with the Case IH AFS Desktop  

precision farming software. This can be  

supplemented with the optional AccuGuide™  

automatic steering system, which increases  

productivity and enables the use of planting maps 

created with the Data Logger and AFS software.

Ensuring efficient fuel consumption, the 

A8000 Series harvesters are equipped with the 

Smart Cruise intelligent engine, which optimizes 

fuel usage and makes harvester operation even 

simpler.

Case IH Launches the Innovative Austoft® 
Sugarcane HarvestersCase IH, is a global leader in mechanised sugar 

harvesting equipment and will participate 

in the SIMA ASEAN exhibition in Bangkok, 

Thailand. It will show visiting farmers how its Austoft 

sugarcane harvesters can help them increase the 

productivity, efficiency and profitability of their 

operations. On its outdoor stand, it will display 

an Austoft® 8000 Series sugarcane harvester, the  

highest capacity, most advanced and reliable machine 

in the market, and ideally suited to meet the most 

demanding productivity and performance needs. 

Case IH also offers South East Asian farmers the 

Austoft® 4000 Series, specifically designed for small 

to medium sized landholdings or big plantations 

with reduced row spacing.

The Case IH Austoft® 4000 Series is perfect 

for small fields, for cane growers who wish to start 

harvesting mechanically, or for big plantation areas 

where it can harvest short rows or low productivity  

soils, freeing the bigger volume machines to harvest 

to their full daily harvest capacity. 

This sugarcane harvester has been precision-

engineered for versatility. It is able to work in fields 

with rows as narrow as 1.1 metres as well as the 

more traditional 1.5 metre spacing. This enables 

farmers to harvest one row without compacting 

the root zone of its neighbour. 

It also means that the machine’s tyres don’t 

run over the cane stubble or damage the new 

shoots that push through the harvest stubble.

The Austoft 4000 offers a real ‘top to bottom’ 

service: its base cutter allows it to cut flush to the 

ground, so that every inch of cane is harvested, 

collecting sections that manual cutters often 

leave behind. It is equally effective at removing 

the tops, which can be baled for animal feed or 

used in biomass plants. In addition, the expelled 

cane trash can be used for mulching, providing a 

precious source of organic matter for light soils, 

as it aids water retention.

This highly manoeuvrable and light machine 

(just 8000kg maximum weight) is ideal for work 

in smaller fields. It is a compact machine with a 

big performance; it can handle a maximum yield 

of up to 75 tonnes per hectare in green cane as 

much as 90 tonnes per hectare in burned cane.

The Case IH Austoft® 8000 Series is designed 

for large scale operations that grow high yield sugar 

cane varieties, which will get the biggest advantage 

from this model’s advanced technologies. These 

high capacity machines can harvest fields with 

single rows at 1.5 metre spacing or double rows at 

a maximum spacing of 60cm. They are capable of 

achieving almost more than twice the capacity of 

the smaller Austoft 4000, reaching up to 90/100 

tonnes per hour in ideal condition. This exceptional 

performance is due to a combination of factors: 

the powerful and highly efficient 353hp engine; 

the 45-degree crop dividers with outer spirals; 

the Extreme Chopper has an increased chopper 

oil flow (from 62 GPM to 102 GPM) which raises 

chopper speed from 108rpm of previous models to 

205rpm; the bigger dimensions of key functional 

>>Sugar Cane Harvester Austoft® 4000 Series
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ผ่านพ้นไปแล้วกับงาน SIMA ASEAN  
Thailand 2016 งานแสดงสินค้าและการ
ประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตรที่

ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคอาเซยีนคร้ังที ่2  พร้อมดว้ยการ
ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เกษตรกร รวมท้ังพ้ืนทีส่าธิตเครือ่งจกัรกลการเกษตร 
ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานีท่ีมีผู้เชี่ยวชาญให้
ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะการทำางานของเครื่องจักร
กลการเกษตร และงานเกษตรเมืองทอง มหกรรม
สินค้าเกษตรเพ่ือคนเมืองยุคใหม่ท่ีรวบรวมบสินค้า
เกษตรของไทยและกจิกรรมสดุพเิศษทางการเกษตร
มาไว้ในงานดังกล่าว

นายลอย จนุ ฮาว ผูจั้ดการท่ัวไป บริษทั อมิแพค็  
เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำากัด เปิดเผยว่า ในฐานะ
ผูจ้ดังาน SIMA ASEAN Thailand 2016 งานแสดง
สินค้าและการประชมุนานาชาตเิพือ่ธรุกจิการเกษตร
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในภูมภิาคอาเซยีน คร้ังที ่2  ทีจ่ดัขึน้เมือ่
วันที่ 8–10 กันยายน 2559  ณ อาคาร 5–6 ศูนย์
แสดงสนิค้า อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีถอืว่างานดงักล่าว
ประสบความสำาเร็จเกินคาด รวมรวบแบรนด์ชั้นนำา
ด้านธรุกจิเกษตรกว่า 300 แบรนด์ เตม็พืน้ทีก่ารจัด
งานกว่า 21,500 ตารางเมตร ทั้งในอาคารและนอก
อาคาร รวมทั้งมีผู้เข้าร่วมงานที่เป็นนักธุรกิจเกษตร
จากประเทศไทยและต่างประเทศ ประชาชนท่ัวไป 
เกษตรกร และนกัศกึษาแห่เข้าร่วมชมงานตลอดการจัด
งานทัง้ 3 วนัไม่ตำา่กว่า 13,000 คน เงนิสะพดัมลูค่า
กว่า 10,000 ล้านบาท  ถอืเป็นปรากฎการณ์สำาคญัใน
ภาคอตุสาหกรรมการเกษตรทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในภมูภิาค 
อาเซียน 

สำาหรับ SIMA ASEAN Thailand 2016 เป็น
งานที่รวบรวมนวัตกรรมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
รวมถึงการให้บริการด้านการเกษตรที่ครบวงจร
ที่สุดในประเทศไทย  เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของมืออาชีพด้านการเกษตร อาทิ รถแทรกเตอร์
และเคร่ืองจักรกลการเกษตร ชิ้นส่วน อะไหล่และ
อุปกรณ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังเป็น
เวทีนัดพบเจรจาทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ
ด้านการเกษตร ผู้ผลิต ผู้จัดจำาหน่าย ที่ปรึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศ รวมถงึตลาดนำาเข้าและส่งออกที่

เกีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมการเกษตร ซึง่จะช่วยสร้าง
เครอืข่ายทางธรุกิจและพฒันาศกัยภาพทางการค้าและ
อตุสาหกรรมเกษตรของภมูภิาคเอเชยีไปสูต่ลาดโลก
อย่างมปีระสทิธภิาพ ภายในงานยงัมกีารประชมุสมัมนา
หลากหลายหัวข้อจากผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร ซึง่ไฮไลท์ในปีนีก้ค็อื ‘การประชมุวชิาการ
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ 
ครั้งที่ 17  และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9’ ซึ่งจัด
โดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และ  
‘การประชุมนานาชาตห่ิวงโซ่อาหารแห่งความยัง่ยนื’ 
โดยสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภมูภิาค

SIMA ASEAN 
Thailand 2016
ประสบความส�าเร็จ
อย่างงดงาม{

}

เอเชียแปซิฟิค (AFMA) และองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

ทั้งนี้จากความสำาเร็จของงานดังกล่าว อิมแพ็ค
ยังคงเดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าและการประชุม
นานาชาตเิพือ่ธุรกจิการเกษตรทีใ่หญ่ทีส่ดุในภมูภิาค
อาเซียน หรือ SIMA ASEAN Thailand 2017 ในปี
หน้าต่อไป เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของภาค
อุตสาหกรรมการเกษตร อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยการเรียนรู้และ
นำาวิวัฒนาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในธุรกิจ
เกษตรกรรม ตลอดจนยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร
มีความสามารถในการผลิต และการจัดการสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐาน เพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ไปสู่
ระดับสากล

}

Save the Date for SIMA ASEAN 2017 

SIMA ASEAN 2017 / 7– 9 September 2017

Hall 5 – 6 IMPACT LAKESIDE Bangkok, Thailand

www.sima-asean.com

{
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งานมหกรรมแสดงสนิค้า เทคโนโลยแีละสมัมนา
ด้านอุตสาหกรรมนำ้าตาล “World Sugar 
Expo & Conference 2016”  วันที่ 7-8 

กันยายน 2559 ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ด้วยพืน้ทีจ่ดัแสดงงานกว่า 3,000 ตารางเมตร 

ทีจั่ดแสดงสนิค้าระดับนานาชาตจิากบริษทัชัน้นำาใน
วงการนำา้ตาลทัง้ในประเทศและต่างประเทศต่างนำา
สนิค้าและเทคโนโลยมีาประชนักนัในงานในแวดวง
อุตสาหกรรมนำา้ตาล รวมถึงอัพเดทเทคโนโลยแีละ
ข่าวสารใหม่ๆ ในช่วง Technology Seminar ทีเ่ปิด
ให้เข้าฟังได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ในงานยงัมกีารประชุมระดบันานาชาติ “World 
Sugar Conference 2016”  ที่ได้รับเกียรติจากผู้
มีความรู้และครำ่าหวอดในวงการ มาให้ความรู้และ
อัพเดทเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสสำาคัญที่จะ
ให้คุณได้ใกล้ชิดและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลกมารวมไว้ในงานเดียวกัน
เลยทีเดียว

สำาหรบังาน “World Sugar Expo & Conference 
2016” เราได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนต่างๆ อาทเิช่น กระทรวงอตุสาหกรรม, 
สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาลทราย, 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมผูผ้ลติ
นำ้าตาลและชีวะพลังงานไทย, สมาคมนักวิชาการ
อ้อยและนำา้ตาลแห่งประเทศไทย, สมาคมเคร่ืองจกัร
กลไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, บรษิทั ไทยชกูาร์ มลิเลอร์ 
จำากัด, กลุ่ม KTIS, บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำากัด, 
บรษิทั นำา้ตาลครบรุ ีจำากดั (มหาชน) เป็นต้น 

ผูส้นใจสามารถตดิตามข่าวสารความเคลือ่นไหว
งาน “World Sugar Expo & Conference 2017” 
ได้ที่ www.worldsugarexpo.com , thai@asia-
fireworks.com หรอืโทร (+66) 2 513 1418

Trade Exhibition and Conference for 

industrial sugar "World Sugar Expo & 

Conference 2016" 7-8 September, 2016 

at BITEC, Bangkok.

With more than 3,000 square meters of  

exhibition space shown various international products 

from the leading company in sugar industry. Both 

domestic and foreign companies completed and 

exhibited different products and new technologies  

in sugar industry included the updating new  

technologies and knowledge in the Sugar Technology  

Seminar that was free to attend.

In this event had the international conference 

“World Sugar Conference 2016” It is honored by 

those who are knowledgeable and experienced 

in the sugar industry to update their knowledge 

and technologies. This is an important opportunity 

to bring you close and talk with knowledgeable 

experts from around the world.

“World Sugar Expo & Conference 2016”  

officially has been supported by public and private 

sectors such as Ministry of Industry, The Office of 

the Cane and Sugar Board (OCSB), F.T.I. Agricultural 

Machinery Manufactures Industry Club, Thai Sugar 

and Bio-Energy Producers Association-TSEA, 

Thailand Society of Sugar Cane Technologists 

(TSSCT), Thai Machinery Association, Energy 

Research and Development Institute – Nakornping  

of Chiang Mai University, Thai Sugar Millers 

Corporation Limited (TSMC), KTIS Group, Ekarat 

Pattana Company Limited, Khonburi Sugar Public 

Company Limited and etc.

For those interested can follow news of 

“World Sugar Expo & Conference 2017” at www.

worldsugarexpo.com , thai@asiafireworks.com 

or call (+66) 2 513 1418

World Sugar Expo
 Conference 2016

&

Save the Date for World Sugar Expo 2017

World Sugar Expo & Conference 2017

11 - 12 October 2017

BITEC Bangkok, Thailand 

www.worldsugarexpo.com

{

{
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THAILAND

INDONESIA

COLOMBIA

SugarTech Indonesia 2017 
Date  :  15 - 16 August 2017
Venue  :  Grand City Convex
Country & City :  Indonesia, Surabaya 
Web  :  www.sugarindo.com

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

World Sugar Expo & 
Conference 2017 
Date  :    11 - 12 October 2017
Venue  :    BITEC
Country & City :    Thailand, Bangkok
Web  :    www.worldsugarexpo.com

Calendar 2017
Sugar Exhibitions

The Voice of The Sugar Ethanol Industry in Asia!

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

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

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

My Business Particulars

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

 Please enter my subscription TODAY!       

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

SUBSCRIPTION OPTIONS                                                                  

MY MAIN JOB FUNCTION

MY COMPANY ACTIVITIES 

    I wish to subscribe/ renew for:

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

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

PREFERRED METHOD OF PAYMENT 

Cash

Cheque

Electronic Transfer 
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Quality Control (QC)
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Companies 

Sugar and Ethanol Manufacturers 
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Others: Please Specify: 

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

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

Siam Commercial Bank Pcl.

Swift Code    :  SICOTHBK

Branch        :  Ratchayothin

9 Ratchadapisek Rd. Jatuchak Bangkok 10900

After Completion, Fax or POST to 

Fireworks Business Information (Thailand)

Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
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Fireworks Business Information (Thailand)
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Fireworks Business Information
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c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. 
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8th Floor (Office Zone, Room 807)
1 Soi Lat Phrao Road, Jompol,
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SINGAPORE (Head Office)
Fireworks Business Information 
(Singapore)
73 Upper Paya Lebar
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Singapore 534818

Tel : (+65) 6280 5871 , 
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Email : sg@asiafireworks.com

STATEC BINDER GmbH, Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria 
Tel.: +43 3112 38580-0, office@statec-binder.com 

SB (Thailand) Co.,Ltd., 101 Rama-9 Road Soi 60, Suanluang, Bangkok 10250
Tel.: +66-81-822 9569, attawit.ar@statec-binder.in.th

www.statec-binder.com 

Packaging and Palletizing Systems
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Your partner for reliable solutions for 
high-performance packaging and palletizing.
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B
TS

www.newholland.com

NEW HOLLAND T7060 AND T7.150

WHEN SUGAR CANE IS ENERGY, 
NEW HOLLAND IS YOUR POWER.

NEW HOLLAND TRACTOR INNOVATION BOOSTS THE COGENERATION BUSINESS.
New Holland T7060 and T7.150 tractors deliver all the power, performance, ease-of-use and fuel efficiency you need to boost your 
sugar cane farming and harvesting business, through sound innovation and productive automation. T7.150 can also be specified 
with the New Holland’s exclusive cane kit, with an extended 3-meter axle, which eliminates trampling of ratoon and guarantees 
longevity of the plantation, allowing for the machines’ movement between crop rows.  The kit also includes the pneumatic brake and 
a coupling system specific to transshipments and planters. 


