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In the Hot Seat
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Dear Readers, 

The year 2016 was one of growth for the Sugar Asia Magazine, so let's 

capitalize on the progress we have made and continue making strider for 

Sugar Asia in 2017. 

This is indeed an interesting last year as we pleased to attend the 3rd edition 

of the World Sugar Expo 2016 in Bangkok and other sugar events.  Sugar 

Asia Magazine is proud to be the official magazine of the huge event which 

has grown by more than 60% from last year's size!

We are honored to have a chance on covering an interview with Mr. Artasit 

Boontham, Senior Agronomist at Department of Agriculture of Thailand. Turn 

to the page of “In the Hot Seat” to result climate change and its impact on 

the production and quality of Thai cane.

Besides, Ethanol market would always be a hot topic to be discussed for 

“Cover Story” In this issue, Brazil’s ethanol success for energy sustainability 

result from Economic Intelligence Center, this country that studies have shown 

to be a success that other nations can take after is without a doubt Brazil, 

which has demonstrated the highest rate of biofuel utilization in the world.

Our team at FBI Publications Thailand is dedicated to ensuring you enjoy 

your read every month! 

For any interesting articles pertaining to the sugar or ethanol industry, please 

feel free to share it with us here! 

Cheerios!
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แนวโน้มอ้อยและน�ำ้ตำลไทย
สดใสอยู่ช่วงขำขึน้
Bright Prospect for Thai Cane and Sugar

>> Mr. Siriwut Siembhakdi, Head of the Public 
Relations of TSMC.

3สมาคมโรงงานนํ้าตาลทรายเผยแนวโน้ม
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายสดใส
ต่อเนื่องถึงฤดูหีบหน้า “อ้อย” ขึ้นแท่นเป็น

พืชเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มราคาดีเมื่อนําไปผลิตเป็น
นํ้าตาลทราย รับความต้องการซื้อนํ้าตาลทรายใน
ตลาดโลกเพิ่มข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจโลกในหลาย
ประเทศเริ่มฟื้น

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทํางาน
ด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานนํ้าตาลทราย 
เปิดเผยว่า กลุม่อตุสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาลทราย
ไทยได้ประเมินถึงทิศทางราคาพืชผลทางเศรษฐกิจ
ที่สําคัญของไทย เช่น อ้อย มันสําปะหลัง และ
ยางพารา ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า หรือระหว่างปี
การเพาะปลูก 2559-2561 พบว่าอ้อยจัดเป็นพืช
เศรษฐกจิทีม่คีวามแขง็แกร่งมากขึน้เมือ่เทยีบกบัพชื
เศรษฐกจิชนดิอืน่ๆ ทีจ่ะช่วยให้เกษตรกรชาวไร่มรีาย
ได้จากการเพาะปลกูอ้อยเพิม่สูงขึน้เมือ่เทียบกับช่วง
ที่ผ่านมา เนื่องจากราคานํ้าตาลทรายที่ผลิตมาจาก
อ้อยในปีนี้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่สูง โดยมีราคาอยู่ที่ 
18-20 เซ็นต์/ปอนด์ ซึ่งส่งผลให้เมื่อนํามาคํานวณ
เข้าสู่ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 จะทําให้
ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ปีนี้จึงจัดได้ว่าอ้อยเป็นพืชที่สร้างผล
ตอบแทนที่ดีให้แก่ชาวไร่เมื่อเทียบกับช่วง 1-2 ปีที่
ผ่านมา โดยราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการหีบอ้อยปี 
2559/60 ที่คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย
กําหนดราคาอยู่ที่ 1,050 บาทต่อตันอ้อย ที่ความ
หวาน 10 ซีซีเอส ยกเว้นพื้นที่เพาะปลูกเขต 5 ที่
กําหนดราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่ 980 บาทต่อตันอ้อย 
ซึง่สงูขึน้มากเมือ่เทียบกับราคาอ้อยขัน้ต้นของฤดหูบี
ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ท่ี 808 บาทต่อตันอ้อย ส่วนพื้นที่
เพาะปลกูเขต 5 ทีก่าํหนดราคาอ้อยขัน้ต้นในปีก่อน
เพียง 773 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งจากราคาอ้อยขั้นต้น
ดงักล่าวถอืเป็นราคาเหมาะสมทีจ่ะทาํให้ชาวไร่อ้อย
มัน่ใจได้ว่าจะมีรายได้จากการเพาะปลกูอ้อยเพือ่จดั
ส่งให้แก่โรงงานนํ้าตาลเพิ่มขึ้น

สําหรับแนวโน้มดังกล่าว 3 สมาคมโรงงาน
นํา้ตาลทรายมองว่าปีการเพาะปลกูปีน้ีถอืเป็นโอกาส
ดีของอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายไทยอีก
ปีหนึ่ง เนื่องจากโรงงานนํ้าตาลทรายได้ประเมิน
ปริมาณสต๊อกนํ้าตาลทรายในตลาดโลกที่คาดว่าจะ
ปรับตัวลดลงทําให้หลายประเทศเริ่มสั่งซื้อน้ําตาล
ทรายเพ่ิมขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของแต่ละประเทศ ขณะเดยีวกนั แนว
โน้มของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเทศที่กําลัง

พัฒนามีเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวในทางที่ดีขึ้น จึงเป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนที่ดีต่อความต้องการบริโภคนํ้าตาล
ทรายในตลาดโลก และค่าเงินบาทที่อ่อนลง ยังส่ง
ผลดีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาล
ทรายในปีนีท่ี้จะมรีายได้จากการส่งออกนํา้ตาลเพ่ิม
ขึ้นอีกด้วย“เดิมโรงงานนํ้าตาลทรายได้ประเมินว่า
ปริมาณอ้อยเข้าหีบฤดูการหีบอ้อยปี 59/60 คาด
การณ์ว่าปริมาณอ้อยจะตํ่ากว่าปีก่อนจากภาวะภัย
แล้งในช่วงต้นฤดูการเพาะปลูก แต่อย่างไรก็ดี เมื่อ
อ้อยได้รับนํ้าฝนเมื่อเริ่มเข้าสู่เดือนกรกฎาคม มีฝน
กระจายในพ้ืนทีเ่พาะปลกูได้ดขีึน้ ทําให้อ้อยฟ้ืนตวัดี
ขึ้น และคาดว่าจะช่วยให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบและ
ผลผลิตนํ้าตาลทรายปีนี้จะใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 
ประกอบกับราคานํ้าตาลตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
เป็นปัจจัยบวกเข้ามาช่วยเสริม จึงทําให้ปีนี้ถือเป็น
ปีที่ดีให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายของ
ไทย” นายสิริวุทธิ์กล่าว

The Thai Sugar Millers Corporation (TSMC) 

has predicted that the bright outlook for 

Thailand’s sugarcane and sugar industry 

will continue to the next cane crushing season 

while cane will become a profitable economic crop 

for sugar production as a result of the increased 

global sugar demand and the economic recovery 

in several countries across the world.

 Mr. Siriwut Siembhakdi, Head of the 

Public Relations of TSMC, revealed that a projection  

on Thailand’s cane and sugar industry and the 

prices of Thailand’s key economic crops such as 

sugarcane, cassava, and rubber in the next 2-3 

years or during the 2016-2018 cultivation season 

has indicated that cane will be a strong economic 

crop when compared to other plants and will earn 

cane growers higher incomes than previously. This 

is because the average cane-based sugar prices 

this year have been relatively high (18-20 cents/

pound), which, in the 70:30 profit-sharing system, 

will give cane growers more revenue.

In comparison to the past few years, sugarcane 

is considered the crop that yields the highest 

return for farmers this year. The Office of the 

Cane and Sugar Board (OCSB) has prescribed the 

minimum price of cane with 10 units of C.C.S. for 

the 2016/17 cane crushing season at THB 1,050 

per ton, except in the Cultivation Zone 5, where 

the minimum price has been fixed at THB 980 per 

ton - a considerable rise against THB 808 and 773 

in the Cultivation Zone 5 in the previous crushing 

season. The prices are considered appropriate 

and can ensure cane farmers that they will see 

a boost in their income from growing cane to 

feed sugar mills.

TSMC views that as a result of such a prospect, 

this cultivation season will present another great 

opportunity for Thailand’s cane and sugar industry 

as sugar mills have forecast a dip in the global 

sugar stocks, which will spur several countries 

to start importing more sugar to manage their 

risk and ensure sufficient sugar for domestic 

consumption. In addition, signs of economic  

recovery across the world, especially in developing  

countries bode well for global sugar demand, 

and the weak Thai baht will also boost income 

from sugar exports for Thailand’s cane and sugar 

industry this year as well.

“Previously, sugar mills have estimated that 

the cane volume for this 2016/17 cane crushing 

season will be smaller than the previous year as 

a result of drought early in the season. However, 

once it started raining across different cultivation 

zones, cane showed good recovery. Therefore, the 

volume of crushed cane and the sugar produced 

this year should be close to the previous year. 

When considered in conjunction with the positive 

effect of the rise in global sugar prices, this year 

will be a good year for Thailand’s cane and sugar 

industry,” said Siriwut.
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ลอยตัวรำคำ
น�้ำตำลไทยเสรีปี 60
Thailand to Float Domestic 
Sugar Prices in 2017

•••

กระทบในภาพรวมทั้งราคาอ้อยและผู้บริโภค และ
ยังคงบทบาทกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย (กท.) 
ในการดูแลเสถียรภาพราคาทั้งระบบ

นายวรีะศกัดิ ์ขวญัเมอืง ผู้อาํนวยการสาํนักงาน
กองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย กล่าวว่า การลอยตัว
ราคานํ้าตาลทรายจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อ
ปรับบทบาทกองทุนอ้อยฯใหม่ที่จะต้องไม่ขัดหลัก
ดับเบิลยูทีโอ

According to the Ministry of Industry, the 

cane and sugar industry restructuring 

team, representatives of the Ministry 

of Industry and the Ministry of Finance, cane 

growers, and sugar mills met on January 12 to 

discuss an overhaul of sugar price structure to 

float Thai sugar prices and draft concrete plans 

before becoming effective in the 2017/18 cane 

crushing season. Initially, the Ministry of Finance 

might issue recommendations on a monthly basis.

 “Price floating will need to be total and based 

on global prices, as discussed with Brazil, which 

previously submitted a complaint to the World 

Trade Organization (WTO), accusing Thailand of 

giving subsidies to sugar exports and domestic 

sugar producers. This will also put an end to the 

sugar quota system (Quotas A, B, and C) and 

give rise to free sugar imports with no taxes for 

registered distributors from ASEAN producers. 

Sugar imported from other producers will be 

taxed to ensure balance.”

The current global refined sugar prices  

average at USD 490-500 per pound, the same 

level as Thailand’s retail prices of THB 23-24 per 

kilogram. However, if the global prices rise any 

further, the retail prices in Thailand will likely 

follow suit.

Mr. Narathip Anantasuk, Head of the National 

Federation of Sugarcane Planters and Head of 

Zone 10 Sugarcane Planters Association, said 

that cane growers hope to see the lower and  

upper bounds of the price floating to prepare and 

cushion impact on cane prices and consumers 

and maintain the role of the Office of the Cane 

and Sugar Fund (OCSF) in overseeing the overall 

price stability.

Mr. Weerasak Kwanmuang, Director of the 

Office of the Cane and Sugar Fund, said that the 

sugar price floating will require amendments to 

the law to adjust the role of the Cane and Sugar 

Fund to avoid violation of WTO’s regulations.

รายงานข่าวจากกระทรวงอตุสาหกรรมเปดิเผย
วา่ คณะทํางานปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรม
อ้อยและนํ้าตาลทราย เช่น ตัวแทนจาก

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ชาวไร่
อ้อยและโรงงานนํ้าตาลทราย เตรียมหารือแนวทาง
การปรบัโครงสรา้งราคานํา้ตาลทรายไปสูก่ารลอยตวั
แบบเสรีในวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อเร่งให้มี
ความชดัเจนกอ่นมีผลในทางปฎบิตัใินฤดหูบีป ี60/61 
เบือ้งต้นราคานํ้าตาลทรายกระทรวงพาณชิยอ์าจจะ
ใช้วิธีการประกาศแนะนํา ซึ่งอาจจะเป็นรายเดือน

“การลอยตวัราคาน้ัน จะต้องเสรอิีงราคาตลาด
โลกอย่างแท้จริง เพื่อให้สอดรับกับแนวทางการ
เจรจากับบราซิลที่ได้ย่ืนคําร้องต่อองค์การการค้า
โลก(WTO) กล่าวหารัฐบาลไทยดําเนินมาตรการ
อดุหนนุการส่งออกและอดุหนนุภายในประเทศให้กบั
สนิค้าน้ําตาล ดงันัน้ในเรือ่งของการกําหนดปรมิาณ
นํ้าตาลทรายตามโควตา ก.ข. และ ค. เช่นในอดีต
กจ็ะไม่ม ีและจะกําหนดให้มกีารนําเข้าน้ําตาลอย่าง
เสรภีายใต้เงือ่นไขทีจ่ะต้องขึน้ทะเบียนเป็นผู้ค้าโดย
นาํเข้าจากกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ภาษจีะ
เป็นศนูย์ แต่นอกเออซี ีจะกําหนดภาษนํีาเข้าเพือ่จดั
ความสมดุลนํ้าตาลทรายให้มาแข่งขัน” 

หากพิจารณาจากราคานํ้าตาลทรายขาวตลาด
โลกคาดว่าแนวโน้มเฉลี่ยอยู่ที่ 490-500 ดอลลาร์
สหรัฐต่อปอนด์ เท่ากับราคาขายปลีกของไทยใน
ปัจจุบันระดับ 23-24 บาทต่อกก. ยกเว้นแต่ราคา
นํ้าตาลทรายตลาดโลกปรับไปมากกว่านี้ราคาขาย
ปลีกของไทยจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น

นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสํานักงาน
สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้า
สํานักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 กล่าวว่า เบื้อง
ต้นชาวไร่เองต้องการเห็นแนวทางการลอยตัวราคา
นํ้าตาลทรายที่มีกรอบตํ่าสุด และสูงสุด เพื่อไม่ให้
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โรงงานนํ้าตาลมิตรผลกาฬสินธุ์เปิดหีบรับซื้อ
อ้อยฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 ตั้งเป้าอ้อย
เข้าโรงงานกว่า 3.1 ล้านตัน คาดเงินสะพัด

สู่เกษตรกรกว่า 3.5 พันล้านบาท เดินหน้าส่งเสริม
ตดัออ้ยสด ไม่เผาออ้ย พร้อมรณรงคร์ถบรรทกุอ้อย
ปลอดภัย ใช้สายรัดก้อนอ้อยกันตกหล่น

เมือ่เดือนธนัวาคมทีผ่่านมา ท่ีโรงงานน้ําตาลมติร
ผลกาฬสนิธุ ์อ.กฉุนิารายณ์ จ.กาฬสนิธุ ์นายมงคล 
อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคนอง 
ศักดิ์เพชร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มโรงงาน
มิตรผล นายวิชรัตน์ บุพผาพันธุ์ รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่กลุม่งานอ้อย นายไพฑรูย์ ประภาถะโร 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานอ้อยภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ 2 นายสมชาย จันทร์เศรษฐี ผู้อํานวย
การโรงงานนํ้าตาลมิตรผลกาฬสินธุ์

พร้อมด้วยนายอําเภอกุฉินารายณ์ ผู้นําชุมชน 
และเกษตรกรชาวไร่อ้อยร่วมกนัจดักจิกรรมประเพณี
โยนอ้อยในวันเปิดหีบอ้อยของโรงงานนํ้าตาลมิตร
ผลกาฬสินธุ์ ถือฤกษ์เอาชัยว่าการหีบอ้อยฤดูกาล
ผลผลิตปี 2559/2560 เริ่มขึ้นแล้ว

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมทางโรงงานได้เชิญ 
เจ้าหน้าที่ตํารวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่เกษตรกร 
และผู้ขับขี่รถบรรทุกอ้อยในช่วงเปิดฤดูกาลหีบอ้อย 
พร้อมมอบรางวลัให้กบัเกษตรกรทีม่ผีลผลติอ้อยทีม่ี
คุณภาพ และการรณรงค์การตัดอ้อยสด เพื่อรักษา
ค่าความหวาน

นายไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการสายงานอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  
กล่าวว่า ประเพณโียนอ้อยของโรงงานนํา้ตาลมิตรผล 
กาฬสนิธุน์ัน้ได้จดัขึน้ประจําทกุปี เพือ่ถอืเอาฤกษ์เอาชยั
ว่าการเปิดหบีอ้อยฤดกูาลผลผลติปี 2559/2560 เริม่
ขึน้แล้ว ทีผ่่านมาโรงงานได้ส่งเสริมการปลกูอ้อยมา
อย่างต่อเนือ่ง และในปีนีท้างโรงงานยงัเน้นรณรงค์ให้
เกษตรกรตดัอ้อยสด สะอาด ยอดสัน้ ปราศจากดนิ
ทรายและสิง่เจอืปนเข้าหบี รวมทัง้รณรงค์งดเผาอ้อย 
เพื่อทําให้อ้อยมีคุณภาพ ลดการเกิดมลภาวะ

ในปีน้ีโรงงานจะรณรงค์เปลี่ยนพ้ืนท่ีนาที่ไม่
เหมาะปลูกข้าว มาปลูกอ้อยทดแทน โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่ประสบภัยแล้งนํ้าน้อย ปัจจุบันอยู่ในช่วงยุค
ทอง เพราะราคาน้ําตาลค่อนข้างดี ส่งผลให้ราคา
อ้อยดีด้วย

โดยฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 ราคาอ้อย
เบื้องต้นที่รับซื้อจะอยู่ที่ตันละ 1,050 บาท ในค่า
ความหวาน 10 ซซีเีอส และหากรวมค่าความหวาน
ด้วยแล้วเกษตรกรน่าจะขายอ้อยได้ประมาณตันละ 
1,200 บาท นอกจากนี้ โรงงานยังร่วมกับหน่วย
ภาครัฐรณรงค์ให้บรรทุกอ้อยอย่างปลอดภัย โดย
ใช้สายรัดก้อนอ้อยป้องกันอ้อยตกหล่น ไม่บรรทุก
สูงจนเกินไป และไม่เผาอ้อยใต้สายไฟอีกด้วย

อย่างไรกต็าม สาํหรบัปีการผลติ 2559/2560 
คาดว่าจะมผีลผลิตอ้อยของเกษตรกรเข้ามายงัโรงงาน
นํ้าตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ประมาณ 3,100,000 ตัน 
มีเกษตรกร 12,000 ราย มีรถบรรทุกประมาณ 
3,000 คัน และคาดว่าจะมีเงินสะพัดในการรับซื้อ
อ้อยสู่เกษตรกรประมาณ 3,500 ล้านบาท

“มิตรผลกำฬสินธุ์” 
เปิดหีบอ้อยฤดูผลิต 59/60 
คำดมีมำกกว่ำ 3.1 ล้ำนตัน 
สะพัด 3.5 พันล้ำน

Mitr Phol Kalasin Sugar Mill is buying cane 

for crushing for the 2016/17 production 

season and expecting over 3.1 million 

tons, which will generate over THB 3.5 billion baht 

for cane growers. It has also encouraged farmers 

to cut fresh cane and refrain from burning cane 

and launched a campaign for the use of straps to 

prevent cane bale spillage for road safety.

Last December, Mr. Mongkol Odton, Vice 

Governor of Kalasin, Mr. Kanong Sakpetch, 

Executive Vice President of Mitr Phol Mills Division,  

Mr. Wicharus Bupapun, Executive Vice President of 

Cane Division, Mr. Paitoon Praphatharo, Assistant 

Managing Director of Northeastern Cane Division 

2, Mr. Somchai Junsetthee, Director of Mitr Phol 

Kalasin Sugar Mill, along with the Kuchinarai District 

Chief, local residents, and cane farmers, hosted a 

traditional cane throwing ceremony at Mitr Phol 

Kalasin Mills to bring luck and mark the beginning 

of the 2016/17 cane crushing season.

On this occasion, the Mill invited police 

officers to educate farmers and cane truck drivers 

on road safety and related laws as well as gave 

awards to farmers with quality cane yields. The 

mill also promoted fresh cane cutting to preserve 

sweetness.

Mr. Paitoon Praphatharo, Assistant Managing 

Director of Northeastern Cane Division 2, said 

that the cane throwing ceremony, held annually 

by the Mitr Phol Kalasin Sugar Mill, would bring 

good luck to the 2016/17 cane crushing season. 

In addition to its consistent support for local cane 

cultivation, the mill is also promoting fresh cane 

cutting to produce clean, dirt-free, short-top cane 

and launching a campaign against cane burning 

to ensure cane quality and reduce pollution.

This year, the mill will also encourage farmers 

to turn worn-out rice paddies into cane plantation, 

especially in drought-stricken areas. The current 

condition presents a golden opportunity for such 

conversion because sugar prices are currently 

decent, in turn boosting cane prices.

For the 2016/17 cane crushing season, 

the minimum cane purchase price stands at 

THB 1,050 per ton for 10-C.C.S. cane. When the 

sweetness level is also taken into account, each 

ton should earn a farmer approximately THB 

1,200. Furthermore, the mill is also working with 

governmental organizations to promote road 

safety among cane truck drivers, encouraging 

them to use straps to prevent cane bales from 

falling and not to pile up cane bales too high. In 

addition, they have also discouraged local cane 

farmers from burning cane under power lines.

However, for the 2016/17 production year, 

the Mitr Phol Kalasin Sugar Mill has projected to 

receive approximately 3,100,000 tons of cane 

from 12,000 farmers with 3,000 trucks involved 

and generate around THB 3.5 billion of income 

for farmers.

Mitr Phol Kalasin to Crush 
over 3.1 M. tons in 16/17 Season, 
Generating THB 3.5 Bn.

>> พิธีโยนอ้อย วันเปิดหีบอ้อยของโรงงานน�้าตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

Sugar Asia Magazine8

Regional Industry News





นายสุรัตน์ ธาดาชวสกุล ผู้จัดการทั่วไป 
บริษัท อ้อยและนํ้าตาลไทย จํากัด เปิด
เผยกับสื่อท้องถิ่นว่า ฤดูการผลิตอ้อย

และนํ้าตาลปี2559/2560 (เริ่มตุลาคม 2559 -
กนัยายน 2560) บรษิทัอ้อยและนํา้ตาลไทย ทําราคา 
นํ้าตาลดิบล่วงหน้าไปแล้ว 68.74% จากที่มี 
ปรมิาณน้ําตาลโควตาข. (นํา้ตาลทีส่ง่ออกโดยบรษิทั 
อ้อยและนํ้าตาลไทย) จํานวน 8 แสนตันต่อปี โดย
ราคาอยู่ที่ 20.95 เซ็นต์ต่อปอนด์ รวมค่าพรีเมียม
แล้ว ถอืว่าไดร้าคาดี โดยทีผ่า่นมาจะใชน้้าํตาลโควตาข. 
เป็นเกณฑ์ในการคิดราคาอ้อยขั้นต้น โดยยึดอัตรา
แลกเปลี่ยนที่34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

ดจูากการขายนํา้ตาลล่วงหน้าไปแล้วปี2559/2560 
มคีวามเสีย่งน้อยลงเพราะทาํราคาไปแล้วเกอืบ70%ถือว่า
ได้ราคาด ีถ้าเทยีบกบัปี2558/2559 ท่ีราคานํา้ตาล
ดิบโควตาข.อยู่ที่ 15.40 เซ็นต์ต่อปอนด์

ส่วนสาเหตทุีร่าคานํา้ตาลดบิปี2559/2560 ดี
ขึ้นเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยแรกคือ ปัจจัย
พื้นฐานของอุตสาหกรรมน้ําตาลในตลาดโลกดี 
หลังจากที่ผลผลิตนํ้าตาลทั่วโลกมีปริมาณน้อยกว่า
ปริมาณการบริโภค 2 ปีติดต่อกัน โดย FO Licht 
บริษัทวิจัยเยอรมันระบุไว้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2559 ว่าผลผลิตนํ้าตาลโลกปี2559/2560 อยู่ท่ี 
178.8 ล้านตัน แต่การบริโภคอยู่ที่ 183.3 ล้านตัน 
สูงกว่าผลผลิตนํ้าตาล เปรียบเทียบปี2558/2559 
มีผลผลิตนํ้าตาลโลกอยู่ที่ 174.5 ล้านตัน มีการ
บริโภค 180.7 ล้านตนั โดยภยัแล้งส่งผลให้ผลผลติ
อ้อยน้อยลง โดยเฉพาะผลผลิตในอินเดีย และไทย 
ทําให้ปริมาณน้ําตาลโลกน้อยลง อีกทั้งก่อนหน้านี้
ในช่วง5 ปีติดต่อกันในตลาดโลกมีผลผลิตน้ําตาล
มากกว่าความต้องการใช้ติดต่อกัน

ปัจจยัทีส่อง กองทนุเกง็กําไรเข้ามาซือ้ตัว๋น้ําตาล
เก็งกําไร พอราคาดีก็เทขาย โดยในช่วงวันที่ 27 
กันยายนปี 2559 ได้มีการเข้ามาซื้อตั๋วนํ้าตาลสูง
ถึง 17.69 ล้านตัน ทําให้ราคานํ้าตาลช่วงต้นเดือน
ตุลาคมขึ้นไปสูง23-24 เซ็นต์ต่อปอนด์ พอกองทุน
เทขายในช่วงต้นเดือนธนัวาคม2559 เหลอืปรมิาณ
ตัว๋นํา้ตาลเพยีง7.85 ล้านตนั และราคานํา้ตาลดิบก็
ลดลงมาอยู่ที่18 -19 เซ็นต์ต่อปอนด์ อยู่ในขณะนี้
และเมือ่ขายทาํกาํไรเสร็จแล้วกห็นัไปซือ้ตัว๋ในสนิค้า
โภคภัณฑ์ตัวอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนดี เช่นน้ํามัน ท่ี
ราคากลับมาสูงขึ้นเล็กน้อย

อย่างไรก็ตามสัดส่วนที่เหลืออีก 31.26% ที่
บรษิทั อ้อยและนํา้ตาลไทย ยงัไม่ได้ทาํราคานํา้ตาล
ดบิล่วงหน้านัน้ ไม่น่าเป็นห่วง และยงัมโีอกาสทาํราคา
ได้ดี เม่ือแปลงเป็นเงินบาท เนื่องจากเงินดอลลาร์
สหรัฐฯแข็งค่า ณ วันที่ 21 ธันวาคม2559 อยู่ที่ 
36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ก็จะทําให้ค่าเงินบาท
อ่อนตัวลง ทําให้มูลค่าราคาน้ําตาลที่เป็นเงินบาท
มีมูลค่ามากขึ้น

ผูจ้ดัการทัว่ไปบริษทั อ้อยและน้ําตาลไทย  มอง
อกีว่าปี 2560 เป็นต้นไป ราคานํา้ตาลจะดต่ีอเนือ่ง
ไปอีก 2 ปี เพราะการผลิตสินค้าเกษตรมีฤดูการ
เกีย่วพนักบัภัยธรรมชาติ ทําให้ตัง้แต่ปี 2559-2561 

อตุสาหกรรมน้ําตาลจะอยู่ในจังหวะขาข้ึน เมือ่เทยีบ
กบัเดอืนสงิหาคมปี 2558 ทีร่าคานํา้ตาลดบิเคยลง
ไปที่ 10.13 เซ็นต์ต่อปอนด์ ซึ่งตํ่าสุดในรอบ 7-8 ปี 
ในขณะทีร่าคาน้ําตาลทรายขาวกห็ล่นลงมาอยูท่ี ่329 
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน พอเดือนกันยายน ปี2559 
ราคาขึ้นมาอยู่ที่ 619 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

 

>>นายสุรัตน์ ธาดาชวสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อ้อยและน�้าตาลไทย 
จ�ากัด.(ที่มา:ฐานเศรษฐกิจ )

Mr. Surat Thadachawasakul, General Manager 

of Thai Cane and Sugar Corporation Co., 

Ltd., has revealed to the local media 

that for the 2016/17 cane and sugar production 

season (October 2016 - September 2017), the 

company has sold in advance 68.74% of its annual 

800,000-ton Quota B sugar (sugar export by the 

company) at 20.95 cents per pound, including the 

premium, which is considered a decent price. The 

company has calculated its minimum cane price 

at the exchange rate of THB 34.5 per one USD 

based on the Quota B sugar.

Given the advance sales of 2016/17, the risk 

is smaller than the previous year because almost 

70% has been sold at a considerably high price, 

compared to the mere 15.40 cents per pound of 

unrefined Quota B sugar in 2015/16.

The rise of raw sugar prices in 2016/17 

is rooted in two main factors. The first is the 

recovery of the fundamental factors in the world’s 

sugar business following the global product was 

outstripped by consumption demand for two 

consecutive years. On December 15, 2016, the 

German research firm FO Licht reported that 

the global sugar production for 2016/17 stands 

at 178.8 million tons while the consumption is at 

183.3 million tons, exceeding the production. In 

comparison, in 2015/16, the world produced 174.5 

million tons but consumed 180.7 million tons, with 

drought diminishing the production, especially in 

India and Thailand, responsible for the reduction 

of the global production. In addition, the world 

experienced an oversupply for sugar for five 

consecutive years prior to that period.

The second factor is the speculation and sell-off  

of sugar by speculative funds. On September 

TCSC Advance-sells 70% of its Sugar, 
Projecting 2-Year Sugar Price Rise

รำคำน�้ำตำลพุ่ง 
บริษัทอ้อยและน�้ำตำลไทย 

จ�ำกัด ขำยล่วงหน้ำแล้ว 70% 
ขำขึ้นต่อเนื่อง 2 ปี

•••

27, 2016, 17.69 million tons worth of sugar was 

purchased, boosting early-October prices to 23-24 

cents per pound. Subsequently, early in December 

2016, when the funds sold off their holdings, 

there was only 7.85 million tons remaining, and 

the raw sugar price dropped to 18-19 cents per 

pound. Following the sell-off, they moved on to 

other commodities that yields high payoffs such 

as oil, which saw a slight increase in prices.

However, the remaining 31.26% that remains 

to be sold is not a cause for concern for Thai Cane 

and Sugar Corporation and is likely to rack up 

decent prices once converted to Thai baht. This 

is because a USD shot to THB36 on December 21, 

2016, and the weaker baht will mean an increase 

in earnings in Thai baht from the sugar sold.

The General Manager of Thai Cane and 

Sugar Corporation believed that sugar prices 

will continue to look up in the next two years 

as sugar production is connected to cycles of 

natural disasters. Therefore, in 2016-2018, the sugar 

business will be on the rise compared to August 

2015, in which the raw sugar prices plummeted to 

10.13 cents per pound, the record low in 7-8 years, 

and the refined sugar prices dropped to USD 329 

per ton. In September 2016, however, the prices 

bounced back to USD 619 per ton.
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กระทรวงเกษตรและพฒันาชนบทเวียดนาม 
(MARD)ตัดสนิใจวา่ภายในปี 2563 พ้ืนที่
เพาะปลกูออ้ยรวมจะตอ้งมากถงึ 300,000 

เฮกตาร ์และจะตอ้งมผีลผลติออ้ย 21 ลา้นตนั โดย
มีผลผลิตเฉลี่ย 70 ตันต่อเฮกตาร์

ในส่วนพืน้ทีเ่พาะปลกูจะไม่มีการเปลีย่นแปลง
ภายในปี 2573 แต่ผลผลิตอ้อยจะเพิ่มขึ้นเป็น 24 
ล้านตัน ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยเป็น 80 ตันต่อ
เฮกตาร์

คณุ เหงยีน ไห่ เลขาธกิารใหญ่สมาคมน้ําตาล
เวยีดนาม (VSSA) กล่าวว่า MARD อาจจะพจิารณา
ผลผลติเฉลีย่ในตอนนี ้(64-65 ตนัต่อเฮคตาร์ ตาม
ข้อมลูจากกระทรวง) เพือ่กาํหนดกาํลงัผลติสาํหรบั
ปี 2563 และ 2573

ผลผลติอ้อยมสีงูมากในบางพ้ืนท่ี เช่น ในตาํบล
ฟงุเหยีบ จงัหวัดเต่ียนยาง เกษตรกรสามารถเกบ็เกีย่ว
ได้มากถงึ 100 ตนัต่อเฮกตาร์ ในขณะทีจ่งัหวดัเตย
นิญ ตัวเลขอาจจะเป็น 75 ตันต่อเฮกตาร์ อย่างไร
กต็าม ภมูภิาคทางเหนอืและตอนกลางของประเทศ
มีผลผลิตที่ตํ่ามาก

คุณไห่ คิดว่า MARD จะไม่อ้างอิงผลผลิต
เฉลีย่ของประเทศไทยในการกาํหนดแผนการพฒันา
อตุสาหกรรมของเวียดนาม เขากล่าวว่าผลผลติอ้อย
เฉลีย่ของไทยเป็น 65 ตนัต่อเฮกตาร์ ไม่ใช่ 70 – 80 
เฮกตาร์ตามที่บางแหล่งข่าวกล่าวไว้ 

เล แวน บัน๋ หวัหน้าแผนกการเกษตรกรรม ป่า
ไม้ ประมงและการผลติเกลอืกล่าวว่า เมือ่พจิารณา
ถึงการผลิตของประเทศไทย จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้
ถึงแผนที่เทคโนโลยีของไทย เทคนิคการเพาะปลูก 
ความหลากหลาย กําลังผลิต และคุณภาพของ
ผลผลิต และหาว่าเวียดนามอยู่ท่ีจุดไหนในแผนท่ี
การผลิตของโลก 

“เราจําเป็นต้องรู้ว่าเราอยู่ที่จุดไหนเพื่อที่จะได้
วางแผนและหาวิธีปฏิบัติแผนการพัฒนาในช่วงปี 
2559 – 2563 และหลังปี 2563” เขากล่าว

เนื่องจากฐานข้อมูลที่ MARD ใช้ร่างแผนการ
พัฒนาถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือ คุณวู เหฮี่วยน ดึก 
รองประธานกรรมการของ VSSA ผู้พูดในการ
ประชุมทบทวนพืชผลอ้อยปี 2559 – 2560 ได้ขอ
ให้ผู้วางแผนแก้ไขแผนอีกครั้ง

มีรายงานทีแ่สดงถงึการเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ของ
กําลังผลิตนํ้าตาลของประเทศไทย จาก 6 ล้านตัน
ในปี 2543 เป็น 11 ล้านตันในปี 2558 – 2559 
ซึง่หมายความว่า ผลผลิตนํา้ตาลของประเทศเพิม่ข้ึน
มากถึง 5 ล้านตันในเวลา 15 ปี ในขณะที่ผลผลิต
ของประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นเพียง 500,000 ตัน
ในช่วงเวลาเดียวกัน จาก 700,000 ตันเป็น 1.2 
ล้านตัน

ผูเ้ชีย่วชาญหลายคนได้แสดงความกงัวลถงึการ
พฒันาทีล่่าช้าของอตุสาหกรรมน้ําตาล โดยกล่าวว่าน
โยบายคุ้มครองส่งผลให้อุตสาหกรรมมีการแข่งขัน
น้อยลง ซึ่งต้นทุนการผลิตสูงกว่าระดับเฉลี่ยของ
โลก 30 – 40%

MARD has decided that by 2020 the total 

sugar cane growing area would reach 

300,000 hectares, while sugar cane 

output would be 21 million tons with average yield 

at 70 tons per hectare. 

The growing area would be unchanged by 

2030, but the sugar cane output would increase 

to 24 million tons, as the average yield would be 

80 tons per hectare

Nguyen Hai, secretary general of the Vietnam 

Sugar Cane Association (VSSA), said MARD 

might consider the average yield now (64-65 

tons per hectare, according to the ministry) when 

programming productivity for 2020 and 2030.

The sugar cane yield is very high in some 

areas. In Phung Hiep district of Tien Giang province, 

for example, farmers can harvest nearly 100 tons 

per hectare, while in Tay Ninh province, the figure 

could be 75 tons per hectare. However, the yield is 

very low in the northern and central regions.

Hai doesn’t think MARD referred to Thailand’s 

average yield when programming the industry 

development for Vietnam. He said the sugar cane 

average yield in Thailand is 65 tons per hectare, not 

70-80 tons per hectare, as some sources said.

Le Van Banh, head of the Agro-Forestry-

Fisheries Processing and Salt Production Department, 

said that, considering Thailand’s production, it is 

necessary to learn about its ‘technology map’, 

cultivation techniques, varieties, productivity and 

product quality, and figure out where Vietnam is 

on the world’s production map. 

“We need to know where we are to figure out 

plans and measures to implement the development 

program in 2016-2020 and after 2020,” he said. 

As the data based on which MARD is drafting 

the development program is believed to be 

unreliable, Vu Huyen Duc, deputy chair of VSSA, 

speaking at a conference to review the 2016-2017 

sugar cane crop, asked the plan compiler to revise 

the program.

A report shows that Thailand’s sugar productivity 

increased sharply from 6 million tons in 2000 to 

11 million tons in 2015-2016 crop. This means that 

after 15 years, the country’s sugar output increased 

by 5 million tons. Meanwhile, Vietnam’s output 

increased by 500,000 tons during the same time, 

from 700,000 tons to 1.2 million tons.

Many experts have shown concern about 

the slow development of the sugar industry, 

saying that the protection policy has made the 

industry less competitive, with the production 

cost 30-40 percent higher than the average level 

in the world.

แนวพฒันำอตุสำหกรรมน�ำ้ตำล
เวียดนำมยังสับสนคลุมเครือ
Vietnam's Sugar Industry 
Development Strategy in a Muddle

•••
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คุณโซมโิตร สะมาดคิณุ ประธานสมาคมเกษตรกร
อ้อยของอินโดนิเซีย (APTRI) อ้างว่าการนํา 

     เขา้นํา้ตาลทรายขาว 1.1 ลา้นตนัสง่ผลใหต้ลาด
นํ้าตาลในท้องถิ่นต้องหยุดชะงัก 

“การนําเข้าส่งผลทางลบต่อเกษตรกร รัฐบาล
ควรให้ความสนใจกับประเด็นนี้ ปัญหาน้ีทําให้
เกษตรกรที่ปลูกอ้อยหมดความต้องการที่จะอยู่ใน
ธรุกจินี ้ประเทศอนิโดนเิซยีอาจจะกลายเป็นประเทศ
ผู้นําเข้าสทุธ”ิ เขากล่าวในงานท่ีกรงุจาร์กาตาร์

เขาบอกว่าน้ําตาลทรายขาวทีผ่ลติโดยเกษตรกร
มีถึง 2.2 ล้านตันปีที่แล้ว ขาดเพียงแค่ 500,000 
ตันก็จะเพียงพอกับความต้องการของประเทศซึ่ง
เท่ากับ 2.7 ล้านตัน

เขายงักล่าวเพิม่ว่าจากนํา้ตาลทรายขาวท้ังหมด 
1.1 ล้านตัน 381,000 ตัน ถูกสั่งโดยบริษัทเพราะ
ปลูก PTPN X 100,000 ตันโดยบริษัทโลจิสติก  
Bulog และ 200,00 ตันโดยผู้ประกอบการค้า 
Perdagangan Indonesia (PPI) และอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม คุณเองการ์เทียสโต้ ลูกิโต้ 
รัฐมนตรกีารค้ากล่าวว่าน้ําตาลทรายขาวไม่ได้ถกูนํา
เข้าในปี 2559 และให้ข้อมลูว่ามนีํา้ตาลนาํเข้าเพยีง 
300,000 ตันที่รั่วไหลออกสู่ตลาด

คณะกรรมการต่อต้านคอรปัช่ัน (KPK) ได้จบั
กุมไอร์มาน กุสแมน สภาผู้แทนส่วนภูมิภาคในข้อ
กล่าวหารับสินบนจากผู้นําเข้าในสุมาตราตะวันตก 
ให้เพิ่มโควต้านําเข้านํ้าตาล

Indonesian Sugarcane Farmers Association 

(APTRI) chairman Soemitro Samadikun claims 

1.1 million tons of imported household sugar 

hampered the local sugar market last year.

“This import was really negative for farmers. 

The government needs to pay attention to the 

issue. Because of that, sugarcane farmers lost their 

appetite to stay in this business. The country could 

be a big net importer,” he said on the sidelines of 

an event in Jakarta.

He said household sugar produced by farmers 

reached 2.2 million tons last year, just short the 

500,000 tons needed to fulfill national demand 

of 2.7 million tons.

He added that of the 1.1 million tons of 

household sugar, 381,000 tons had been ordered 

by state plantation firm PTPN X, 100,000 tons by 

state logistics agency Bulog and 200,000 tons by 

state trader Perusahaan Perdagangan Indonesia 

(PPI), among others.

Trade Minister Enggartiasto Lukito, however, 

said household sugar had not been imported in 

2016, adding that only some 300,000 tons of 

industry sugar imports had been leaked to the 

market.

Corruption Eradication Commission (KPK) 

arrested last year then Regional Representatives 

Council (DPD) speaker Irman Gusman for allegedly 

accepting bribes to increase the sugar import 

quota for an importer in West Sumatra. (bbn)

Indonesian Household  Sugar Imports 
Reach 1.1 Million Tons In 2016

อินโดน�ำเข้ำน�้ำตำลทรำยขำว 
1.1 ล้ำนตันในปี 59

>> Pangka Sugar Mill, near Tegal, 
Java, Indonesia

>> Exterior of Komering Sugar Mill in Indonesia
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คุณเซเพีย ผู้เชี่ยวชาญเผยว่า การผลิต 
เอทานอลของประเทศบราซิลจะลดลงใน 
ฤดกูาลหนา้ เนือ่งจากราคายงัคงผลักดันให้ 

 ผูผ้ลติหนัมาผลติน้ำาตาลแทน แตผู่เ้ชีย่วชาญ 
กล่าวว่ากลไลการเปลี่ยนแปลงน้ำาตาลของปีนี้ ซึ่ง 
เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน ยังคง 
สนบัสนนุการผลติน้ำาตาล โดยเฉพาะในชว่งหลงัจาก 
การปรับเปลี่ยนนโยบายภาษีของประเทศบราซิล

การผลิตเอทานอลของประเทศบราซิลลดลง 
ในฤดกูาลปี 2559-2560 เพราะราคานำา้ตาลสงูและ 
การแข่งขันของนำ้ามันเชื้อเพลิง นั่นหมายความว่า 
โรงหบีอ้อยจะเตม็ใจสนบัสนนุการผลตินำา้ตาลมากกว่า 
เชื้อเพลิง

คุณเซเพีย กล่าวว่าการผลิตไฮดรัสเอทานอล 
ซึ่งใช้ภายในประเทศกับยานพาหนะขนาดใหญ่หรือ 
ยานพาหนะที่ใช้นำ้ามันแก๊สโซฮอลหรือเชื้อเพลิงที่มี 
เอทานอลน่าจะยงัลดลงต่อเน่ืองในปี 2560-2561 

เหตผุลส่วนหนึง่มาจากมาตรการทางภาษ ีซึง่ใช้ 
มาตั้งแต่ปี 2556 และจะมีผลจนถึงปลายปี 2559  
ทำาให้ไฮดรสัเอทานอลสามารถแข่งกับนำา้มันเชือ้เพลงิ 
ได้น้อยลงไปอีก

แต่คุณเซเพยีคดิว่าการผลติแอนไฮดรสัเอทานอล 
ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกส่งออกเพ่ือนำาไปผสมกับนำ้ามัน 
เชื้อเพลิงและนำาไปใช้กับยานพาหนะธรรมดาทั่วไป  
น่าจะเพิ่มขึ้น

“ในปีการเพาะปลูก 2560-2561 ผู้ผลิตควร 
จัดสรรสดัส่วนของอ้อยให้ด ีเพือ่ผลติน�าไปน�า้ตาล 
แทนที่จะผลิตเอทานอล เนื่องจากความสามารถ 
ในการท�าก�าไรของน�้าตาล” คุณเซเพียกล่าว

Brazilian Cane Mills Will Still Favour Sugar 
Over Ethanol Next Season

โรงงานน�้าตาลบราซิล 
หนุนการผลิตน�้าตาลมากกว่าเอทานอล

แต่ผูเ้ชีย่วชาญสงัเกตว่าปัจจยัเชงิปฏบิตัอิาจจะ 
จำากัดขอบเขตของการท่ีโรงหีบอ้อยจะเปลี่ยนจาก 
ผลิตเอทานอลมาเป็นผลิตนำ้าตาล

“ราคาน�้าตาลในตลาดของประเทศบราซิล 
น่าจะยังคงเพิ่มขึ้นในปี 2560 โดยเหตุผลหลัก 
เป็นเพราะการขาดแคลนน�้าตาลของโลก”

ถึงแม้ว่าการผลิตนำ้าตาลของท้ังโลกจะเพิ่มขึ้น 
เล็กน้อยในปี 2559-2560 โดยเพิ่มขึ้น 3% จาก 
ฤดูกาลก่อนรวมทั้งหมดเป็น 171 ล้านตัน แต่ 
ปริมาณนี้ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการนำ้าตาล  
ซึ่งมีประมาณ 174 ล้านตัน

คุณมาเรกซ์ สเปคทรอน ยังอ้างทฤษฎีที่ว่า 
“เมื่อน�้าตาลมีมากเกินเอทานอลจะเป็นเสมือน 
เพดานและเม่ือน�้าตาลมีการขาดแคลนเอทานอล 
ก็จะเปรียบเหมือนกับพื้น”

Brazilian ethanol production will fall in the  

coming season, as pricing continues to  

encourage cane crushers to produce 

sugar instead, think tank Cepea said.

But the think tank said that dynamics for  

the sugar year, which official starts in April, still  

favoured sugar production, particularly after a  

shift in Brazilian tax policy.

Ethanol production in Brazil was down in  

the 2016-17 season, as high sugar prices and  

competitive gasoline meant cane mills favoured  

sweetener production over fuel.

Cepea said the production of hydrous ethanol,  

which is used domestically in Brazil's large fleet  

of flex-fuelled vehicles, was likely to fall further  

in 2017-18.

•••

In part this is down to the fact that a 

tax-incentive scheme, in place since 2013, as 

allowed to lapse at the end of 2016, leaving hydrous 

ethanol even less competitive against gasoline.

But Cepea said that production of anhydrous  

ethanol, which is mostly exported to be blended  

into gasoline, and used in conventional vehicles, 

would rise.

"In the 2017-18 crop year, agents should  

continue to allocate a good portion of sugarcane  

to sugar production instead of hydrated 

ethanol, given the greater profitability of the  

sweetener," Cepea said.

But the think tanked noted that practical  

factors would limit to the extent to which mills  

could switch away from ethanol to sugar.

"Prices in the Brazilian market for sugar  

should continue to rise during 2017, supported  

mainly by estimates of the world's coming world  

sugar deficit".

"Despite the slight rebound projected in  

global 2016-17 production, up from 3% over 

the previous season, totalling 171m tonnes, the  

volume should not be sufficient to meet demand,  

estimated at 174m tonnes

MarexSpectron noted a theory that "when  

sugar is in clear surplus, the ethanol parity serves  

as a ceiling, and when sugar is in clear deficit,  

the ethanol parity serves as a floor".
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>>The Mirriri ethanol mill, 
a traditional mill in Paraíba.  

Source: LUISA COLIN



อินเดียอนุมัติส่งออก 
น�้าตาลทรายดิบ 8,424 ตัน สู่อเมริกา

India Allows 8,424 tonne Raw Sugar 
Exports to US
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Tariff Rate Quota (TRQ) คือโควต้าปริมาณการส่งออกสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราภาษี 
ค่อนข้างต่ำา หากครบโควต้าแล้วอัตราภาษีที่สูงขึ้นจะถูกนำามาใช้กับปริมาณสินค้าที่เกินมา

รัฐบาลได้อนุมัติการส่งออกนำ้าตาลทรายดิบปริมาณ 8,424 ตัน ภายใต้โควตาอัตราภาษี 
(TRQ) สู่สหรัฐอเมริกาซึ่งช่วยให้การส่งออกมีอัตราภาษีที่ตำ่า

“ได้มกีารแจ้งปรมิาณน�า้ตาลทรายดบิ (8,424  
ตัน) ที่จะถูกส่งออกไปยังอเมริกาภายใต้ TRQ  
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 แล้ว” อธิบดี 
การค้าระหว่างประเทศแถลง

ประเทศอนิเดยีได้รบัประโยชน์จากการยกเว้น 
ภาษีการส่งออกนำ้าตาลสู่อเมริกามากถึง 10,000 
ตันต่อปี ภายใต้ข้อตกลงโควต้าพิเศษ

ประเทศอินเดยีซึง่ถอืเป็นประเทศผู้ผลตินำา้ตาล 
ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและยังเป็นประเทศที ่
มกีารบรโิภคนำา้ตาลมากทีส่ดุในโลก ได้ทำาข้อตกลง 
โควตาพิเศษในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มประเทศ 
สหภาพยุโรปด้วย โดยอินเดียส่งออกนำ้าตาล 1.1  
ล้านตันในปีการตลาด 2557-2558 (เดือนตุลาคม 
- เดือนกันยายน)

มีการคาดการณ์ว่าการผลิตนำ้าตาลจะลดลง 
เป็นประมาณ 25 MT ในปีการตลาด 2558-2559  
จาก 28.3 MT ในปีก่อนหน้า

TRQ is a quota for a volume of exports that  

enter the US at relatively low tariffs. Af-

ter the quota is reached, a higher tariff 

applies on additional imports.

The government has permitted export of  

8,424 tonne raw sugar under its tariff-rate quota  

(TRQ) to the US, S, which enables shipments to  

enjoy relatively low tariff. 

TRQ is a quota for a volume of exports that  

enter the US at relatively low tariffs. After the  

quota is reached, a higher tariff applies on 

additional imports. 

"The quantity of raw sugar (8,424 tonnes) to  

be exported to USA under TRQ up to September  

30, 2017 has been notified,"  Directorate General 

of Foreign Trade (DGFT) said in a public notice. 

India enjoys duty-free sugar exports to  

the US for up to 10,000 tonnes annually under 

preferential quota arrangement. 

India, the world's second biggest producer  

and the largest consumer of sugar, has a 

preferential quota arrangement for sugar 

export with the European Union as well. The 

country had exported 1.1 million tonnes of sugar 

in the 2014-15 marketing year (October- 

eptember). 

Sugar production is estimated to decline 

 to about 25 MT in 2015-16 marketing year, from 

28.3 MT in the previous year.
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รัฐควีนส์แลนด์ ท�าเงิน 
2 พันล้านดอลล่าร์จากฤดูการ 
ผลิตน�้าตาล

Queensland Pulls In $2 Billion Sugar Season
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ในที่สุดก็ถึงเวลาปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่รอคอย 
มายาวนานสำาหรบัผูป้ลกูอ้อย ออ้ยจำานวนกวา่  
34 ล้านตัน ได้ถูกลำาเลียงส่งไปยังโรงหีบอ้อย 

ทั้ง 21 โรง ของรัฐ
ผูน้ำาสมาพนัธ์ชาวสวนอ้อย พอล เชมบรี เผยว่า 

การเก็บเกี่ยวอ้อยในปีนี้จะสามารถใช้ผลิตนำ้าตาล 
ทรายดบิได้ประมาณกว่า 4.3 ล้านตนั ซึง่เป็นมลูค่า 
สูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ เมื่อจำาหน่ายในตลาดใน 
ประเทศและตลาดส่งออกเกิดภาวะอากาศช้ืนในเดอืน 
หน้าหนาวที่ควรจะแห้งแล้ง ทำาให้ฤดูกาลการหีบ 
นำา้อ้อยช่วงแรกในบางพืน้ทีข่องรฐัควนีส์แลนด์ตอน 
เหนือ ต้องเลื่อนออกไปฝนที่โปรยลงมาเหมือนจะ 
ช่วยให้พืชโตขึ้นไม่หยุดทำาให้ต้องเก็บเกี่ยวเพิ่มอีก 
หลายตัน โรงหีบในเมืองทัลลีต้องหีบนำ้าอ้อยสูงเป็น 
ประวัติการณ์คือ 2.9 ล้านตัน แต่กระนั้นก็ไม่ทัน 
การดูแลได้ครอบคลุมแค่อ้อยจากเพียงบางเมือง 
เท่านัน้ไม่สามารถตดัอ้อยทันฝนฤดูร้อนท่ีกำาลงัจะมา 
อ้อยประมาณคร่ึงล้านตนั จงึถกูทิง้ร้างเพราะปัญหา 
สภาพอากาศและปัญหาโรงหบี ซ่ึงอาจต้องรอไปจนถงึ 
ฤดูกาลหีบนำ้าอ้อยรอบหน้าเร่ิมต้นอีกคร้ังในปี 
ค.ศ. 2017

คณุเชมบร ีกล่าวต่อว่า มนัเป็นท้ังปีทีน่่าผดิหวงั 
และน่าหัวเสียสำาหรับผู้ประกอบการที่บ้านเกิด 
ของเขาเมืองแมคเคย์

“ทั้งปัญหาโรงหีบน�้าอ้อยขัดข้องและฝนตก  
ท�าให้อ้อย 350,000-400,000 ตัน จากสวนอ้อย 
เมืองแมคเคย์เพียงเมืองเดียว ต้องถูกทิ้งร้างเก็บ 
เกี่ยวไม่ได้” คุณเชมบรี กล่าว “เราก�าลังพูดถึง 
ความเสียหายทางธุรกิจของเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค  
สูญเสียน�้าตาลมูลค่ากว่า 20 ล้านดอลลาร์ และ 
เราอยากเรียกร้องให้บริษัทน�า้ตาลแมคเคย์ ยนืยนั 
เกีย่วกบัความพร้อมของสภาพเครือ่งจกัรก่อนเริม่ 
ฤดูกาลในปี ค.ศ. 2017”

โรงงานนำา้ตาลแมคเคย์เป็นโรงสดุท้ายทีปิ่ดงาน  
ในขณะที่โรงงานอื่นๆ ทำางานแล้วเสร็จไปตั้งแต่ช่วง 
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เช่น โรงงานเมืองพรอสเสอะพิน 
แล้วเสร็จเมื่อช่วงวันคริสต์มาส โรงงานเพลนครีก  
ที่เมืองซารีน่า แล้วเสร็จเมื่อ 27 ธันวาคม โรงงาน 
วิคตอเรีย ที่เมืองอิงแฮมเมื่อ 28 ธันวาคม โรงงาน 
นำา้ตาลทลัล ีในคนืวนัปีใหม่ และโรงงานอิงเกอร์แมน 
ในเมืองเบอร์เดคินเมื่อวันที่ 3 มกราคม

“ฝนตกแทบจะทั่วทุกเมืองและเราคิดว่า 
น่าจะมีข่าวดีในปี 2017 นี้” คุณเชมบรีกล่าวเสริม 
“ราคาน�้าตาลโลกคาดว่ายังมีแนวโน้มที่ดีอยู่และ 
ตลาดท่ัวโลกยังขาดน�า้ตาลอกีประมาณ 8 ล้านตนั”

“ปัญหาเดยีวทีเ่ราก�าลงัเผชญิตอนนีค้อืการขาด 
ข้อตกลงด้านการจัดหาอ้อยที่ดี จึงท�าให้บริษัท 
โรงงานน�า้ตาลเมืองวลิมาร์ยงัขาดอ้อยอยูป่ระมาณ  
14 ล้านตัน หากจะต้องเริ่มงานอีกครั้ง”

“6 ใน 7 บริษัทโรงงานน�้าตาล ที่ด�าเนินการ 
ในรัฐควีนส์แลนด์ได้บรรลุการเจรข้อตกลงทาง 
การค้าส�าหรับฤดูกาลหน้าแล้ว ปีหน้าเราไม่หวัง 
อะไรนอกจากอยากเห็นทุกฝ่ายมีอนาคตที่สดใส 
ปลอดภัย”

ข่าวการเกบ็เกีย่วและผลตินำา้ตาลมลูค่า 2 พนั 
ล้านดอลลาร์ปรากฏครัง้แรกทีส่ำานกัข่าวควนีส์แลนด์  
คันทรี ไลฟ์ (Queensland Country Life)

CANE growers have finally wrapped up a  

long and testing harvest season in which  

just over 34 million tonnes of sugarcane  

was sent to the state’s 21 mills for crushing.

CANEGROWERS chairman Paul Schembri  

said he estimated the harvest would produce  

more than 4.3 million tonnes of raw sugar worth  

around $2 billion when sold on the export and  

domestic markets.

Wet weather in the usually dry winter months at  

the start of the crush in some key north Queensland  

areas put the season behind schedule early.

The rain also meant the crop kept growing,  

increasing the estimated tonnage needing to be  

harvested. The Tully mill processed a record 2.9mt  

but in a number of districts, not all of the crop  

could be cut before the summer rains set in.

Around half a million tonnes has been left  

behind, because of weather and milling problems,  

which will stand over until the 2017 crush begins.

Mr. Schembri said it was a disappointing  

and frustrating end to the season in his home  

district of Mackay.

“Mill breakdowns and the rain mean 350,000- 

400,000 tonnes of cane have been left unhar- 

•••

>>Cane Growers Queensland chairman Paul Schembri. 

vested in the Mackay paddocks alone,” he said.  

“That represents around $20 million worth of  

sugar lost to the regional economy and we are  

urging Mackay Sugar to address the reliability  

of its plants before the 2017 season starts.”

The Mackay Sugar mills were the last to 

finish, switching off this week. Other mills to finish  

during the festive season were Proserpine Mill  

on Christmas Day, Plane Creek Mill at Sarina on  

December 27, Victoria Mill at Ingham on December  

28, Tully Sugar on New Years’ Eve and Inkerman  

Mill in the Burdekin on January 3.

“Rain has been falling across most districts  

and we are looking forward to the 2017 season  

with optimism,” Mr Schembri said. “World sugar  

prices remain strong on predictions the market  

is sitting on an 8mt global deficit.

“The only cloud on our horizon is the lack  

of collective cane supply agreements for our  

members in Wilmar Sugar milling districts 

meaning the company is short around 14mt 

of cane for when it’s mills start up again.

“Six of the seven milling companies 

operating in Queensland have negotiated 

commercial arrangements for the next season  

and we want nothing more than to see everyone’s  

futures secured in this way.”

The story Sugar delivers $2 billion harvest  

first appeared on Queensland Country Life.



China's 2016 Sugar Output Rises 20%

ผลผลิตน�้าตาลจีนปี 59 
เพิ่มขึ้น 20%
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ผู้วางแผนประจำารฐักลา่ววา่การผลติน้ำาตาลในป ี2559/2560 ของประเทศจีนนั้นได้พุ่งขึ้นมากกว่า 2.3 ล้านตัน 
กอ่นเดอืนธนัวาคมทีผ่า่นมาโดยอ้างข้อมูลจากสมาคม 

 น้ำาตาลของจีน
คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาต ิ(NDRC) ไม่ได้ 

บอกถึงตัวเลขเปรียบเทียบของปีที่แล้ว แต่เว็บไซต์ใหญ่แห่ง 
หนึ่งได้รายงานการเพิ่มขึ้นอย่างมากของผลผลิตจากมณฑล 
กวางสซีึง่เป็นภูมภิาคท่ีผลิตนำา้ตาลได้มากทีส่ดุของประเทศ

มณฑลกวางสี ภูมิภาคท่ีมีอ้อยมากถึง 2 ใน 3 ของ 
ประเทศจนี ผลตินำ้าตาลได้ถึง 1.35 ล้านตันในช่วงกอ่นปลาย 
เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าเดิม 270,000 ตัน หรือ 
คิดเป็น 25% จากปีที่แล้ว

นกัวเิคราะห์ได้คาดการณ์ว่าการก้าวกระโดดของผลผลติ 
นำา้ตาลของจนีในฤดกูาลนี ้ซึง่เร่ิมต้นในเดือนพฤศจกิายน เป็น 
ผลบวกจากการท่ีฝนตกเป็นแบบแผนปกตมิากข้ึนในช่วงตอนใต้ 
ของภูมิภาคที่ปลูกอ้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว

การเพิม่พืน้ทีป่ลกูชกูาร์บทีในจงัหวดัทางภาคเหนอืกเ็ป็น 
ตวัช่วยให้มผีลผลติมากประมาณ 9.5 ล้านตนั จาก 8.7 ล้านตนั 
ในฤดูกาลก่อน

NDRC ยังได้กล่าวเพิม่ว่า ยอดขายในฤดูกาล 2559/2560  
ของผู้นำาเข้านำา้ตาลรายใหญ่ของโลกรายหน่ึงสงูถงึ 1.2 ล้านตัน

China's 2016/17 sugar production had reached more 

than 2.3 million tonnes by December, the state  

planner said on Friday, citing data from the China  

Sugar Association.

The National Development and Reform Commission did  

not give comparable figures for last year but a major 

industry website earlier reported a significant increase in output  

from the country's top producing region of Guangxi.

Guangxi, origin of about two-thirds of the country's  

sugar cane, had produced 1.35 million tonnes of sugar by  

the end of December, up 270,000 tonnes, or 25 percent,  

from last year.

Analysts have forecast a significant jump in China's  

sugar output this season, which began in November, thanks  

to more normal rainfall patterns in the southern sugar cane  

regions compared with last year.

Expanded acreage of sugar beet in northern provinces  

is also seen helping lift output to around 9.5 million tonnes  

from 8.7 million tonnes last season.

One of the world's top sugar importers, sales in the  

2016/17 season so far have reached 1.2 million tonnes,  

added the NDRC.
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เม็กซิโกคาดราคาน�้าตาล 
จะสูงขึ้นในอนาคต

Mexico Expects High Prices Sugar 
In Future Sweet
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โรงงานน้ำาตาลสัญชาติเม็กซิกันคาด ปี2560  
จะเป็นปีดีเนื่องจากราคาน้ำาตาลยังคงสูงเป็น 
ประวัติการณ์ และการเก็บเกี่ยวที่จะมาถึง 

คาดจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เกือบ 7 ล้านตัน
อตุสาหกรรมการผลตินำา้ตาลมสีดัส่วนคิดเป็น  

3% ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศเมก็ซโิกและ 
สร้างงานให้แรงงานถงึ 2 ล้านคน ใน 16 รฐั ทัง้ทาง 
ตรงและทางอ้อม

“ทุกอย่างท�าให้เราชื่อได้ว่าราคาน�้าตาลจะ 
ยังคงสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไป และในระหว่าง 
ที่ราคาดีเช่นนี้ เราต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุด... 
โดยการปฏิรูปไร่อ้อยเสียใหม่เพื่อเพิ่มผลิตผล”  
ผูน้ำาสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมนำา้ตาลกล่าว

อาดรีอาน ซานเชส ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ 
เอลอูนิเวอซาล (El Universal) ว่าฝ่ายผลิตคาด 
สามารถผลิตนำา้ตาลได้มากถงึ 6.4 ล้านตนั ในการ 
เก็บเกี่ยวจนถึงสิ้นปีนี้ ช่วยให้โรงงานสามารถ 
เข้าใกล้เป้าหมายอย่างไม่เคยมาก่อนได้ นั่นก็คือ 
การผลิตนำ้าตาลให้ได้เกิน 7 ล้านตัน

ผู้นำาสหภาพกล่าวสมทบว่าโรงงานมีความ 
มุ่งมั่นที่จะเพิ่มผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และผลิต 
ให้ได้ทันเวลาสดัส่วนนำา้ตาลจำานวนหน่ึงจากทัง้หมด 
ประมาณ 2 ล้านตันในฤดูกาลการผลิตนี้คาดจะ 
ถูกส่งออกไปยังประเทศสหรัฐตัวเลขยังแกว่งมาก 
อยู ่ซานเชสกล่าวเสรมิ “คาดว่าประมาณ 500,000–  
1.2 ล้านตัน”

อย่างไรก็ตามซานเชสไม่ได้สนแต่นำา้ตาลเพยีง 
เร่ืองเดียว เขายังได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเลิกสงสัย 
ว่าการมีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีจะม ี
ผลเสยีต่อประเทศเมก็ซโิกแค่ไหนอย่างไร และขอให้ 
ทกุภาคส่วนของระบบเศรษฐกจิช่วยกนัทำางานแทนที ่
จะมุ่งเผชิญแต่เรื่องทางลบ

ซานเชสเชื่อว่าหากสามารถบรรลุการเจรจา 
ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนอื (นาฟตา-NAFTA) 
ใหม่ได้จะมีกลไกลที่ชัดเจนมากขึ้นในการพิจารณา 
ว่าควรส่งออกนำ้าตาลมากน้อยเพียงใด

ไม่เช่นน้ันแล้วการนำาเข้านำ้าตาลฟรุคโตสจาก 
สหรัฐอเมริกาจะส่งผลลบต่อเนื่องต่อตลาดใน 
ประเทศเสียเอง

The Mexican sugar industry expects 2017 

to be a good year as prices remain at  

historical highs and the upcoming harvest  

is expected to be close to 7 million tonnes.

•••

Sugar production represents 3% of Mexico’s Gross Domestic Product and employs over 

2 million people in 16 states, both directly and indirectly.

“Everything leads us to expect these historical prices will continue, and we must make 

the most of them . . . by renewing the sugar cane fields and making them even more productive,”  

said the leader of the Sugar Industry Workers’ Union.

Adrián Sánchez told the newspaper El Universal that producers expect to obtain 6.4 million  

tonnes of sugar by the end of this year’s harvest, bringing the industry closer than ever to its goal  

of surpassing 7 million tones.

The union leader said the industry is committed to boost productivity, efficiency and 

timeliness.A considerable percentage - 2 million tonnes - of the season’s production is expected 

to be exported to the United States.It is a number that varies widely, explained Sánchez, 

“from 500,000 to 1.2 million tonnes.”

Sugar was not the only thing on Sánchez’ mind. He issued an open call to end speculation 

about how bad a Donald Trump presidency would be for Mexico, urging all sectors of the 

economy to work together instead to confront any negative outcome.

Sánchez believes that if the North American Free Trade Agreement (NAFTA) is to be 

renegotiated, a clear mechanism should be set in place to determine how much sugar is to be 

exported.

Otherwise, the import of American fructose will continue to negatively affect the domestic  

market.



Australia- Indonesia Free Trade 
Agreement

ข้อตกลงการค้าเสรี 
ระหว่างประเทศออสเตรเชีย 
และอินโดนีเซีย
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น้ำาตาลกำาลังกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลัก 
ในการใชเ้จรจาข้อตกลงการคา้เสรรีะหวา่ง 
ประเทศออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย

สตฟี ซโิอโบ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์
ให้ข้อมูลว่าผู้ส่งออกนำ้าตาลจากออสเตรเลียเผชิญ 
ปัญหากำาแพงภาษใีนการส่งออกนำา้ตาลไปยงัประเทศ 
อินโดนีเซียสูงกว่าประเทศอื่นใดในภูมิภาคและ 
ประสงค์อยากให้มีการจัดการกับปัญหานี้

“ผมอยากท�าทุกอย่างท่ีเราท�าได้ หากเรา 
สามารถลดก�าแพงภาษสี�าหรบัน�า้ตาลออสเตรเลยี 
ได้ เราก็จะสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดี 
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกจิและการจ้างงานให้กับ 
ชาวออสเตรเลียเอง” ท่านรัฐมนตรีกล่าว

คุณซิโอโบได้ให้ความเห็นเม่ือเดือนธันวาคม 
ปีที่แล้วขณะเยือนประเทศอินโดนีเซียเพื่อเจรจา  
FTA เพิ่มเติม

การเจรจาอย่างเป็นทางการด้านความตกลง 
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-ออสเตรเลียจะ 
ดำาเนินต่อในเดือนมีนาคมปีน้ีหลังเกิดการชะลอ 
การเจรจาอันเนื่องมาจากปัญหาความตึงเครียด 
บางประการระหว่างสองประเทศ

ทีผ่่านมาจุดร่วมท่ีสองประเทศเคยตกลงกันมกั 
เกี่ยวข้อกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น นำ้าตาลและเนื้อวัว  
แต่คณุซิโอโบไม่ได้ให้ความเหน็ลงรายละเอยีดใดๆ

“เรามีเร่ืองท่ีเราสนใจที่ชัดเจน ประเทศ 
อนิโดนเีซยีกม็เีรือ่งทีเ่ขาสนใจเฉพาะเช่นกัน...ผม 
ตั้งใจที่จะแสวงหาข้อตกลงที่ดีที่สุดให้กับประเทศ 
ออสเตรเลยีอย่างแน่นอน” ท่านรัฐมนตรกีล่าวต่อ

คุณซิโอโบให้การเสริมว่าความหวังที่จะบรรล ุ
ข้อตกลงภายในสิ้นปีหน้าน้ันเหมือนจะเป็นการ 
“หวังสูง” พอสมควร แต่ท่านรัฐมนตรีค่อนข้าง 
มั่นใจว่า “ทั้งสองฝ่ายนั้นล้วนปรารถนาดี” และมี 
ความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

“สัมพันธภาพทางการค้าและการลงทุน...ยัง
ห่างไกลจากค�าว่าเข้มแข็งอย่างที่ควรจะเป็น เมื่อ
พจิารณาความเป็นประเทศเพือ่นบ้านอยู่ใกล้เคยีง
กนั และความม่ังค่ังของตลาดออสเตรเลยีกบัตลาด
อินโดนีเซีย” ท่านรัฐมนตรีกล่าว

SUGAR is shaping up as a key commodity 

in negotiations for a free-trade agreement  

between Australia and Indonesia.

Trade Minister Steve Ciobo said Australian  

sugar exporters faced higher tariff barriers to  

Indonesia than any other sugar exporters in the  

region and wanted that addressed.

“I want to make sure that if we possibly can,  

we can reduce that tariff barrier for Australian  

sugar so we can help to export more Australian  

sugar, which is great for economic growth and 

Australian jobs,” he said.

Mr. Ciobo made the comments while in 

Indonesia last December 2016 for more FTA talks.

Formal discussions on the Indonesia- 

Australia comprehensive economic partnership 

resumed in March this year after stalling due to  

tensions between the two countries.

Sticking points have been on commodities,  

such as sugar and beef, but Mr Ciobo would not  

comment on specifics.

“We obviously have areas that we have our  

particular interest in; likewise Indonesia’s got  

areas that they have a particular interest in …  

I’m going to pursue the best deal I possibly can  

for Australia,” he said.

Mr. Ciobo said aims to reach an agreement  

by the end of next year were “really ambitious”,  

but he was confident there was “strong goodwill  

on both sides” to achieve it.

“The trade and investment relationship …  

is nowhere near as strong as it should be given 

our geographic proximity, given the relative 

affluence of the Australian market and the  

numbers in the Indonesian market,” he said.

 >>Steven Ciobo, The Australian Minister for Trade, 
Tourism and Investment.

•••
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ภู มอิากาศนัน่เป็นปัจจยัสำาคญัซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการเกษตร 

โดยเฉพาะในประเทศไทยซ่ึงพื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่เป็น 

ระบบเกษตรทีอ่าศัยนำา้ฝนเป็นหลักการหากมีความแปรปรวน 

 ของภูมิอากาศ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทาง 

การเกษตร อ้อยซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำาคัญของประเทศที่ได้รับ 

ผลกระทบเป็นอย่างมากในปี 2559 ทีผ่่านมา และทางนติยสาร Sugar Asia 

ได้รบัเกียรตจิากนกัวชิาการผู้ซ่ึงเชีย่วชาญเรือ่งอ้อยในไทยท่ีมปีระสบการณ์ 

มากกว่า 30 ปี คณุอรรถสทิธิ ์บญุธรรม นกัวชิาการเกษตรช�านาญการ 

พิเศษ กรมวชิาการเกษตร ได้ประเมนิผลกระทบของการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตอ้อยในปี 2559 ไว้อย่างน่าสนใจ

 

 การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศส่งผล 
	 โรคแมลงศตัรอู้อยไทย

คณุอรรถสทิธ์ิ บญุธรรม ได้เผยว่าในปี 2559 ท่ีผ่านมาประเทศไทย 

เกิดสภาวะภูมิอากาศแปรปรวนมาก (Climate Variation) ในช่วง 

ครึ่งปีแรกเกิดภาวะฝนแล้งผิดปกติ (El Niño) ฝนท่ีเคยตกต้นปีช่วง 

เดือนเมษายนถึงมิถุนายนมีไม่เพียงพอในการปลูกอ้อยต้นฝนและ 

ใช้ในการเจริญเติบโตของอ้อยตอ มีผลทำาให้อ้อยหลายพื้นที่ตายและ 

เสียหายโดยเฉพาะเขตปลูกอ้อยภาคกลาง ประกอบกับไม่มีนำ้าให้อ้อย

ทั้งๆ ที่เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยในเขตชลประทาน เป็นผลมาจากนำ้าต้นทุน 

ในเขือ่นปี 2559 เหลอืน้อยมากไม่สามารถส่งนำา้ให้กบัพ้ืนทีก่ารเกษตร 

เขตชลประทานภาคกลาง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพ

อ้อยของไทย
Climate Change and Its Impact on the Production 

 and Quality of Thai Cane
คุณอรรถสิทธิ์		บุญธรรม
นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ  กรมวิชาการเกษตร 

Mr. Artasit Boontham 
Senior Agronomist at Department of Agriculture of Thailand
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“ซึ่งผลของความแห้งแล้งท�าให้แมลงศัตรู 

อ้อยอืน่ทีป่กตไิม่ระบาดรุนแรงท�าความเสยีหายให้ 

กบัอ้อยรนุแรงมากขึน้เพราะว่าพชือืน่ทีเ่ป็นอาหาร 

แมลงศตัรพูชืไม่มีในช่วงแห้งแล้งท�าให้ตัก๊แตนข้าว  

(Larger rice grasshopper) หันมาท�าลายอ้อย  

ประกอบกบัไม่มศีตัรธูรรมชาตทิีเ่คยควบคมุแมลง 

ศัตรูอ้อยได้แก่ แตนเบียนไข่ (Trichogramma) 

และเชื้อรา (Metarhizium) ไม่สามารถมีชีวิตได้ 

ในภาวะภูมิอากาศที่แล้งและร้อน และการที่ดิน 

มีความช้ืนต�่าท�าให้อ้อยไม่สามารถแต่หน่อใหม่ 

ชดเชยหน่อที่เสียหายจากหนอนกอได้ ประกอบ 

กบัเกษตรกรมกีารเผาใบอ้อย(Sugarcane Trash  

Burning) ยิง่ท�าให้การระบาดของหนอนกอในอ้อย 

ตอมากขึน้” คณุอรรถสทิธิ ์บญุธรรม กล่าว

 	ค่าความหวานของอ้อยไทย 
	 ตกต�่า	เพิ่มต้นทุน 
	 ในการผลิตน�้าตาล

อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลังมีฝนตกชุก 

มากกว่าปกติ (La Niña) ฝนตกชุกจนถึงเดือน 

พฤศจิกายน มีผลทำาให้การเปิดหีบในปีนี้ล่าช้าไป 

กว่าทุกปีและเม่ือมีฝนตกชุกมีผลทำาให้อ้อยมีการ 

ฟ้ืนตวั มกีารแตกหน่อใหม่ สัดส่วนของลำาอ้อยทีเ่กดิ 

จากหน่อล่าทีไ่ม่ได้อายเุกบ็เกีย่วในปีนีจ้งึสงูกว่าทกุปี  

มีผลทำาให้ความหวานของอ้อยปีน้ีตำ่าโดยเฉพาะใน 

ช่วงต้นฤดูหีบอ้อยภาคกลาง ณ วันที่ 15 มกราคม 

มีความหวานไม่ถึง 10 CCS ผลิตนำ้าตาลได้เพียง 

78.69 กก.ต่อตันอ้อย 

คณุอรรถสทิธ์ิ บญุธรรม กล่าวว่า “การทีอ้่อย 

มคีวามหวานต�า่จะมีผลท�าให้ต้นทนุในการขนส่งอ้อย 

เข้าโรงงานสงูขึน้ และจากการทีปี่ 59 เปิดหบีล่าช้า 

อีกทั้งมีการหยุดส่งอ้อยเข้าโรงงานน�้าตาลในช่วง 

เทศกาลปีใหม่ทีผ่่านมาอกีท้ังเดือนมกราคม ปี 60  

ท�าให้เหลือเวลาเก็บเกี่ยวอ้อยไม่มาก และถ้าการ 

เกบ็เกีย่วเลยไปถึงเดอืนเมษายน 60 มโีอกาสท่ีจะมี 

ฝนตกในช่วงทีก่ารเกบ็เกีย่วอ้อยยงัไม่เสรจ็ จะมผีล 

ท�าให้อ้อยทีส่่งเข้าโรงงานในช่วงนีส้กปรกความหวาน 

อ้อยลดลงและผลติน�า้ตาลต่อตนัอ้อยได้ต�า่ ต้นทุน 

การขนอ้อยออกจากไร่เข้าโรงงานจะสงูข้ึน”

 การปรับตัวอุตสาหกรรม 
	 อ้อยและน�้าตาลของไทย 
	 ในปี	2560

เม่ือภาวะอากาศแปรปรวนเช่นนี ้อตุสาหกรรม 

อ้อยและนำ้าตาลของไทยต้องมีการปรับตัวให้มาก 

ขึ้น ต้องพึ่งพาฝนตามธรรมชาติให้น้อยลง โดยมี 

การพัฒนาระบบการให้นำ้าอ้อยที่มีประสิทธิภาพสูง 

ให้มากขึน้เพือ่ใช้นำา้ทีม่จีำากดัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

จะทำาให้ลดความเสยีหายจากความแห้งแล้ง หรอืนำา 

เทคโนโลยมีาใช้ในไร่อ้อยให้มากขึน้ เช่น การใช้สาร 

เร่งการสุกแก่อ้อย (Ripener) ในอ้อยที่เก็บเกี่ยว 

ช่วงต้นฤดูหีบ จะทำาให้เปิดหีบได้เร็วข้ึน ลดความ 

เสี่ยงจากการมีฝนตกช่วงฤดูหีบ ปรับปรุงพันธุ์

อ้อยให้ได้พันธุ์อ้อยที่ทนต่อความแห้งแล้งและ 

ต้านทานโรคแมลงศัตรูอ้อยให้เกษตรกรเลือก 

ปลูกได้มากและเร็วกว่านี้ 

“สิ่งที่ส�าคัญต่อประเทศไทยต้องหาทาง 

ลดการเผาใบอ้อยให้ได้มากที่สุด จึงจะท�าให ้

อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลของไทยมีอ้อยเป็น 

วตัถดุบิทีม่เีสถยีรภาพในภาวะภมูอิากาศท่ีแปรปรวน

ซ่ึงคาดว่าจะรนุแรงมากในอนาคต” คณุอรรถสทิธิ์  

บุญธรรม กล่าว

Weather is a critical factor that 

directly affects agriculture, and this  

is particularly relevant to Thailand  

as a huge portion of its land is dedicated to a  

 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
	 ส่งผลต่ออ้อยไทยกลายไปสู ่
	 โรคแมลงศัตรอู้อย

ในส่วนของอ้อยที่ไม่ตายมีการสูญเสียหน่อ 

รุน่แรก (Primary Shoot) และแตกหน่อใหม่ในช่วง 

ที่ดินมีความชื้น นอกจากอ้อยจะเสียหายจากการ 

ขาดนำา้ในช่วงแล้ง โรคแมลงศัตรอู้อยปีนีไ้ด้เข้าทำาลาย 

สร้างความเสียหายให้กับอ้อยได้แก่ โรครากเน่า 

ในอ้อยตอ (Fusarium and Pythium Root Rot in  

Ratoon Cane) ทำาให้รากอ้อยไม่สามารถดดูนำา้และ 

ธาตอุาหารพืชไปใช้ได้ ทำาให้อ้อยมลีำาต้นแคระแกรน็ 

และปลายใบเหลืองเหมือนขาดธาตุอาหาร 

ส่วนแมลงทีเ่ข้าทำาลายอ้อยในช่วงทีเ่กดิความ 

แห้งแล้งคือ หนอนกออ้อย (Sugarcane Shoot  

Borer) ทำาลายยอดอ้อย และหนอนด้วงหนวดยาว  

(Stem Boring Grub) จะเจาะไชจากโคนลำาต้นเพือ่ 

เข้าไปกินเนื้ออ้อย 

>>เชื้อ Metharhizium 
กำาจัดหนอนด้วงหนวดยาว

>>ตั๊กแตนข้าว

>>หนอนด้วงหนวดยาว

>>หน่ออ้อย 

ที่ถูกหนอนกอเข้าทำาลาย
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rain-dependent agriculture system. Therefore, 

any weather variation will directly impact 

agricultural production, as could be seen with 

cane, which is Thailand’s key economic crop 

and was heavily affected in 2016. Sugar Asia 

is honored by Mr. Artasit Boontham, Senior  

Agronomist at Department of Agriculture of 

Thailand and Thailand’s leading scholar on 

cane with over 30 years of experience, who 

has shared his assessment of the impact of 

weather variation of cane production in 2016.

 Impact of the Variable 
	 Weather	In	2016

Artasit Boontham said that Thailand 

experienced considerable climate variation in 2016.  

In the first half of the year, El Niño caused rain to  

be so scanty during April to June that there was  

not enough rain water to plant cane plants early  

in the rainy season and to grow cane ratoons. The  

cane crops were therefore heavily damaged and  

killed in many areas. The problem also occurred  

in Central Thailand despite the fact that it was  

in the irrigation zone because the volumes of  

water remaining in the dams in 2016 were too  

low for irrigation.

 From Weather Variation 
 to Diseases and Insect  
 Pests

Cane plants that survived lost their primary  

shoots and sprouted new ones when the soil  

grew moist. In addition to the damage from water  

deficiency, the ratoon canes were also ravaged  

by Fusarium and Pythium root rot, insect-borne  

diseases that impede the absorption of water and  

nutrients and cause stunted growth and yellowing  

around leaf edges, resembling signs of nutrient 

deficiency.

During the dry spell, the cane plants were  

also plagued by insects, with sugarcane shoot  

borers destroying the shoot and stem boring  

grubs burrowing into the stem to eat the cane  

flesh inside.

“Because of the drought, the infestation  

of insect pests became more severe. As other  

crops that would normally be their food sources  

died out, larger rice grasshoppers also turned  

to cane plants, and given the absence of their  

natural enemies that could not survive in hot and  

dry weather such as Trichogramma wasps and  

Metarhizium fungi”, said Artasit Boontham, there  

was nothing to keep them in check. In addition,  

the low soil moisture prevented cane plants from 

sprouting new shoots to compensate for those 

damaged by shoot borers, whose outbreak was 

exacerbated by sugarcane trash burning,” said 

Artasit Boontham

 Low Sweetness Levels 
 Kicked Up The Costs  
 For Sugar Production

However, in the second half of 2016, 

La Niña brought more rain than usual until  

November, delaying cane crushing. As the rain  

allowed cane plants to recover and sprout new  

shoots, the proportion of cane stalks that were  

not ready for harvest was unusually high, lowering 

the sugar content especially in the harvest  

early in the cane crushing season. The sweet-

ness level on 15 January 2016 yield from Central 

Thailand registered less than 10 C.C.S., and only 

produce 56.43 kilograms per ton of cane.

Artasit Boontham added, “The low sweet- 

ness level raised costs of cane transportation to 

sugar mills. In addition, the delayed cane crushing  

in 2016 and the break in cane transport during  

the New Year holidays has left little time for  

harvesting, which, if prolonged until April 2017,  

would mean that the rainy season would begin  

before the harvesting is completed. In that case,  

the cane products sent to the mills would be dirty  

and contain less sugar content, decreasing the  

amount of sugar that can be produced per ton of  

cane. As a result, the cost of cane transportation  

to sugar mills would soar.”

 How Thailand’s Cane 
 and Sugar Industry is  
	 adjusting	in	2017

In response to such an extent of variability  

of the weather, Thailand’s cane and sugar industry 

needs to adjust and rely less on rain. This can be  

achieved by developing a more efficient watering  

system so as to maximize the use of the limited  

water supply and minimize impact of drought and  

by incorporating more technology in the plantation,  

such as the use of ripener on cane plants to be  

harvested early in the crushing season, which will  

not only speed up the crushing season but also  

lessen the risk of rain towards in the milling period. 

Cane breeding for drought- and insect-resistant  

species should also be conducted more widely  

so that they become accessible to farmers.

“Our priority now is to reduce as much  

sugarcane trash burning as possible. This will 

increase the stability of Thailand’s cane and  

sugar industry, which relies on cane as its raw  

material, amid such weather variation, which will  

only grow more extreme in the future,” concluded  

Artasit Boontham.

สิ่งที่ส�าคัญต่อประเทศไทย
ต้องหาทางลดการเผา 
ใบอ้อยให้ได้มากที่สุด 

จึงจะท�าให้อุตสาหกรรมอ้อย 
และน�้าตาลของไทยมีอ้อย 
เป็นวัตถุดิบที่มีเสถียรภาพ



ความสำาเรจ็ของการใช้เอทานอลในบราซลิเป็นผลมาจากนโยบายภาครฐัเป็นสำาคญั จากวกิฤตการณ์  
Oil Shock ในปี 1973 ที่ราคานำ้ามันทะยานขึ้นถึง 4 เท่า ได้จุดประกายให้รัฐบาลบราซิลออกโครงการ 
“Prόalcool” เพื่อสนับสนุนการผลิตและนำาเอทานอลมาใช้เป็นพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง และลดการ 
พึ่งพานำ้ามันจากฟอสซิล โดยเริ่มจากมาตรการที่สำาคัญ ได้แก่ การการันตีรับซื้อเอทานอลโดย Petrobras  
ซึ่งเป็นบริษัทนำ้ามันแห่งชาติ การให้เงินกู้ดอกเบี้ยตำ่าแก่เกษตรกรไร่อ้อยและผู้ผลิตเอทานอลเพื่อนำาไป 
ลงทุน และการกำาหนดราคาขายเอทานอลที่ 59% ของราคานำ้ามันเบนซินโดยการให้เงินอุดหนุนแก่ 
ผู้ผลิต เพื่อจูงใจให้ผู้ขับขี่หันมาเติมนำ้ามันที่ผสมเอทานอลมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐได้ออกกฎหมายบังคับ 
สัดส่วนของเอทานอลที่นำามาผสมกับนำ้ามันเบนซินเพื่อจำาหน่ายทั่วประเทศให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามลำาดับ  
(Mandatory Blending) 

จากนโยบายข้างต้นส่งผลให้ยอดการผลิตเอทานอลในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเพิ่มจากปีละ 3.8 พันล้าน 
ลิตร เป็น 2.4 หมื่นล้านลิตร สามารถรองรับอุปสงค์ที่มีการเติบโตราว 6% ต่อปี ล่าสุดรัฐบาลบราซิล 
อนุมัติ Mandatory Blending ให้เพิ่มจาก 25% เป็น 27.5% ซึ่งคาดว่าจะทำาให้อุปสงค์เพิ่มขึ้นอีก 4-5  
พันล้านลิตร/ปี เทียบเท่ากับความต้องการอ้อยที่เพิ่มขึ้น 7-8 ล้านตัน/ปี

บราซิลมีความได้เปรียบด้านวัตถุดิบ และมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพืชพลังงานอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยลักษณะพื้นที่การเกษตรและสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยทำาให้ผลผลิตต่อไร่ของบราซิล 
มีมากกว่าพื้นท่ีใดในโลก บราซิลจึงมีความได้เปรียบทั้งด้านปริมาณและต้นทุนวัตถุดิบ จึงไม่น่าแปลกใจ 
ทีบ่ราซลิจะเป็นประเทศผูผ้ลติเอทานอลจากอ้อยทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก หรอืคดิเป็น 27% ของอุปทานเอทานอล 
ทัว่โลก นอกจากนี ้บราซลิสามารถใช้ท้ังนำา้อ้อยหรอืกากนำา้ตาลมาผลติเป็นเอทานอล ทำาให้มคีวามยืดหยุน่ 
ในการเลือกผลิต

นอกจากนี้ บราซิลยังทุ่มงบลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ทำาให้ก้าวขึ้นเป็นประเทศ 
ปลกูอ้อยทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุในโลก โดยสามารถเพิม่ผลผลติต่อไร่ได้ราว 4% ต่อปี ในขณะทีไ่ทยมผีลผลติ 
ต่อไร่หดตัว 0.2% ต่อปี (ลดลงจาก 12.2 ตัน/ไร่ ในปี 2011 เหลือ 12.1 ตัน/ไร่ ในปี 2015)  อีกทั้งได้มี 
การพัฒนาสายพันธุ์อ้อยให้สามารถผลิตนำ้าตาลและเอทานอลในสัดส่วนที่สูงขึ้น ทนทานต่อโรคและ 

สภาพแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อให้สามารถขยายพื้นท่ี 
เพาะปลูกออกไปในภาคต่างๆ ของประเทศ ล่าสุด 
ได้มโีครงการผลติเอทานอลจากเซลลโูลส (Cellulosic  
Ethanol) ซึง่ทำาจากกากอ้อยเกดิขึน้เชงิพาณชิย์แล้ว 
ในบราซิล โดยเทคโนโลยีนี้สามารถเพิ่มผลผลิต 
เอทานอลได้มากกว่าเดิมถึง 30%

การสร้างอุปสงค์ให้เอทานอลด้วยรถ FFV 
(Flexible Fuel Vehicle) คอือกีหนึง่ปัจจยัแห่งความ 
สำาเร็จ อุตสาหกรรมรถยนต์ของบราซิลให้ความ 
ร่วมมอืในการพฒันารถ FFV ในช่วงปี 2000 ซึง่เป็น 
รถที่สามารถใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงได้หลายประเภท  
ทั้งนี้ ด้วยความเชื่อมั่นที่ให้กับผู้ขับขี่ว่าการเติม 
เอทานอลจะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ และ 
การลดภาษีให้กับผู้ซื้อรถ FFV ตลอดจนนโยบาย 
ภาครัฐที่ทำาให้ราคานำ้ามันผสมเอทานอลถูกกว่า 
เบนซิน ส่งผลให้รถ FFV ได้รับความนิยมมากขึ้น 
เรื่อยๆ สะท้อนจากยอดขายรถ FFV ในช่วง 10 ปี 
ที่ผ่านมาเติบโตสูงถึง 52% ต่อปี ซึ่งการขยายตัว 
ของรถ FFV ทำาให้ความต้องการเอทานอลม ี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบราซิลผลิตรถ 
ประเภทนี้มากกว่า 160 รุ่นจาก 13 แบรนด์ ทำาให้ 
บราซลิเป็นประเทศทีม่รีถ FFV มากทีส่ดุในโลก หรอื 
กว่า 21 ล้านคัน คิดเป็นสัดส่วน 62% ของจำานวน 

เจาะความส�าเร็จ

“เอทานอล” 
ในบราซลิ เพือ่ความมัน่คง 
ทางพลงังาน
Brazil’s Ethanol Success for Energy 
Sustainability

ศู นย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center) ได้กล่าวว่าหากศึกษานโยบาย 

สนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานในต่างประเทศ โดยเจาะเฉพาะโมเดลการนำาเอทานอลมาใช ้

เป็นเชื้อเพลิงด้านการขนส่ง ประเทศที่ประสบความสำาเร็จที่ควรนำามาเป็นกรณีศึกษาคงหนีไม่พ้น 

 “บราซิล” ซึ่งมีอัตราการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพสูงที่สุดในโลก สิ่งท่ีน่าสนใจคือบราซิลสามารถผัน 

ตัวเองจากประเทศท่ีพึ่งพาการนำาเข้านำ้ามันถึง 80% ของความต้องการนำ้ามันทั้งหมด มาเป็นประเทศ  

Self-Sufficiency ด้านนำ้ามันในปี 2006 โดยส่วนหนึ่งได้ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศมาผลิตให้เป็น 

พลังงานทดแทน และอะไรคือปัจจัยแห่งความสำาาเร็จของบราซิลในการส่งเสริมการใช้เอทานอล?
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กต็าม เพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย ของแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกปี 2015 (AEDP 2015) 

ทีก่ำาหนดให้มีการผลติเอทานอล 11.3 ล้านลติร/วนั ภายในปี 2036 ซึง่มปีรมิาณมากกว่าการใช้ ในปัจจุบัน 

กว่า 3 เท่า รฐัจงึต้องสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาเพือ่เพิม่ผลผลติต่อไร่ของอ้อย มนัสำาปะหลัง และความ 

สามารถในการแปรรูปให้เป็นเอทานอลในสัดส่วนสูงข้ึน อีกทั้งออกมาตรการเชิงรุกสนับสนุนการใช้แก๊ส 

โซฮอล์ท่ีมเีอทานอลในสดัส่วนสงู เช่น E85 และรถยนต์แบบ FFV เพ่ือกระตุ้นความต้องการใช้เอทานอล

According to the Economic Intelligence Center, among the energy security policies of 

various countries, or more specifically their model of ethanol usage for transportation, the  

country that studies have shown to be a success that other nations can take after is 

without a doubt Brazil, which has demonstrated the highest rate of biofuel utilization in the 

world. Interestingly, Brazil successfully transformed itself from a country that was heavily dependent  

on imported oil for 80% of the total national oil demand, into an oil self-sufficient country in 2006,  

partly attributable to the conversion of available resources into renewable energy. The question 

is: What are the factors contributing to Brazil’s success in promoting ethanol consumption?

The success in increasing ethanol utilization in Brazil can be attributed chiefly to government  

policy. Following the 1973 oil crisis, which triggered a quadruple rise in oil prices, the Brazilian 

government implemented the Proálcool program to actively support ethanol production and 

utilization as a source of renewable energy and decrease fossil fuel reliance. Among vital measures  

initiated within this program were guaranteed purchases of ethanol by Petrobras, Brazil’s national  

oil company, low-interest investment loans for sugar cane growers and ethanol producers, and 

fixing ethanol prices at 59% of the gasoline price through subsidization so as to motivate motorists  

to turn to ethanol-blended fuels. In addition, the government also enacted law enforcing mandatory  

blending of ethanol in gasoline sold across the country to increase the ratio of ethanol content.

รถยนต์นั่ง และรถกระบะทั้งหมดในประเทศ และ 
คาดว่าภายในปี 2020 รถประเภทนี้จะมีสัดส่วนสูง 
ถึง 81% ซึ่งการขยายตัวนี้ จะทำาาให้บราซิลต้อง 
ผลิตเชื้อเพลิงจากเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 
ถึง 2 เท่า

อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนพลังงานทดแทน 
ของบราซิลมีความท้าทายในเรื่องการขาดแคลน 
วตัถดุบิ และการผนัผวนของราคานำา้มนั ในบางช่วง 
ทีร่าคานำา้ตาลโลกสงูขึน้ ผู้ประกอบการนิยมนำาอ้อย 
มาผลิตเป็นนำา้ตาลมากกว่าเอทานอลเพราะได้ราคา 
ดกีว่า ทำาให้เกดิการขาดแคลนเอทานอลและต้องนำา
เข้าจากต่างประเทศ รฐัจึงต้องลดสดัส่วน Mandatory  
Blending ลงเป็นการชัว่คราว หรอืในช่วงราคานำา้มัน 
ดิบตกตำ่ากดดันราคาเบนซินให้ลดลง ทำาให้ผู้ผลิต 
เอทานอลสญูเสยีความสามารถในการแข่งขัน รฐัต้อง 
ใช้เงินอุดหนุนจำานวนมากเพ่ือให้เอทานอลมีราคา 
ตำ่ากว่านำ้ามันเบนซิน

เมื่อย้อนกลับมามองไทยในระยะยาวเชื่อว่า 
ไทยมศีกัยภาพในการพฒันาเชือ้เพลิงชวีภาพเพือ่ให้ 
เกิดความม่ันคงทางพลังงาน ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการ 
ผลักดันการผลิตและใช้แก๊สโซฮอล์อย่างจริงจังมา 
10 ปีแล้ว ส่งผลให้ความต้องการใช้เอทานอลของไทย 
ขยายตัวเฉลี่ย 24% ต่อปี (2010-2015) อย่างไร 

•••
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บราซิลจึงมีความได้เปรียบ 
ทั้งด้านปริมาณและต้นทุน	วัตถุดิบ	

จึงไม่น่าแปลกใจที่บราซิล 
จะเป็นประเทศผู้ผลิตเอทานอล 
จากอ้อยที่ใหญ่ที่สุดในโลก



The aforementioned policies have boosted 

ethanol production in the past 30 years from 3.8 

to 24 billion liters per year, capable of accom- 

modating the demand that grew approximately  

6% annually. In addition, the Brazilian government  

has recently approved an increased mandatory  

blending ratio from 25 to 27.5%, which is expected  

to drive the demand by 4-5 billion liters per year,  

corresponding to the increase of 7-8 million 

tons per year in sugar cane demand.

Brazil’s advantages lie in its feedstock  

supply and continuous energy plant research 

and development. Thanks to the terrain and  

weather that lend themselves to the cultivation  

of sugar cane, Brazil has the highest yield in the  

world and thus a unique edge in terms of both  

feedstock amounts and costs. Therefore, unsur-

prisingly, Brazil is the world’s largest cane-based 

ethanol producer, accounting for 27% of global  

ethanol demand. In addition, as it can utilize  

both sugar cane juice and molasses in ethanol  

production, Brazil has enjoyed great flexibility 

in its feedstock choice.

Furthermore, Brazil has made massive investment in biotechnology research and 

development, making it the most efficiency cane producer in the world. It has successfully increased  

its yield by 4% per year, compared to Thailand’s 2% shrinkage per year (decreasing from 12.2 tons 

per rai in 2011 to 12.1 tons per rai in 2015). In addition, cane varieties that yield higher sugar and 

ethanol and exhibit greater disease resistance and adaptability to new environments have been 

developed so that they can be grown in different regions across the country. Also, the latest 

cellulosic ethanol production from molasses has been made commercially available in Brazil, 

boosting ethanol production by 30%.

Another success factor lies in the promotion of ethanol demand with flexible fuel vehicles 

(FFV). In cooperation with its government, Brazil’s auto industry developed FFVs, which can 

utilize various fuels, in the 2000s. By reassuring drivers that ethanol is safe for engines and 

offering tax cuts for FFV purchasers, coupled with government policy that made ethanol-blended  

oil cheaper than gasoline, Brazil has seen rising popularity in FFVs, as seen in the sales over the  

past ten years, which grew by as much as 52% per year and have continuously amped up ethanol 

demand. Currently, Brazil has developed over 160 models of such vehicles across 13 brands, 

making it the country with the most FFVs in the world - 21 million FFVs or 62% of the country’s 

total passenger and pickup vehicles. This number is expected to rise to 81% by 2020, necessitating  

a twofold increase in ethanol production.

However, Brazil’s renewable energy policy is faced with challenges from raw material 

shortages and fluctuations in oil prices. When global sugar prices rise, entrepreneurs usually 

channel their cane supply towards production of sugar rather than to ethanol, prompting ethanol 

shortages and the need for ethanol imports. In response, the government has been forced to 

temporarily lower the imposed mandatory blending ratio. Similarly, when gasoline prices fall as 

a result of a dip in crude oil prices and compromise the competitive capacity of ethanol producers, 

the government has to offer massive subsidies to keep ethanol prices lower than gasoline prices.

Thailand has also demonstrated the potential for biofuel development to achieve energy 

security in the long run. The Thai government has been actively promoting the production and 

usage of gasohol for more than 10 years, an attempt that has resulted in a 24% annual growth in 

ethanol demand during 2010-2015. However, to reach the goal of the Alternative Energy 

Development Plan 2015 (AEDP 2015), which is to achieve 11.3 million liters per day in ethanol 

production by 2036, or three times as much as the current ethanol consumption, the government 

must support research and development so as to increase sugar cane and cassava yields and 

enrich the capacity to process them into ethanol. In addition, the government should also 

implement measures that actively promote high-ethanol gasohol such as E85 and the use 

of FFVs to boost domestic ethanol demand.

Brazil is the  world’s largest  
cane-based lethanol producer, 
accounting	for	27%	of	global	

ethanol demand.
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>>เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย

หลังเก็บเกี่ยวอ้อยต่อปีสุดท้าย (ตัดสด) 

จะมีใบและเศษซากอ้อยตกค้างในไร่มาก  

ใบและเศษซากอ้อยเป็นอุปสรรคต่อการ 

เตรียมดินเพราะจะพันผาลทำาให้ล้อรถแทรกเตอร์ 

ลืน่ ไม่สามารถใช้ไถผาล 3 ไถพรวนดนิได้ เกษตรกร 

จึงนิยมเผาใบและเศษซากอ้อย เพื่อสะดวกต่อการ 

เตรียมดินปลูกอ้อยใหม่

แต่การเผาใบและเศษซากอ้อยทำาให้ดิน 

เกิดปัญหาทางด้านกายภาพของดิน ดินแน่นทึบ  

รากอ้อยเจริญเติบโตได้ไม่ดี สูญเสียธาตุอาหาร 

ดินเสื่อมโทรมเร็ว

ศนูย์วจัิยพชืไร่สุพรรณบรุ ีกรมวชิาการเกษตร 

ได้วิจัยสร้างเครื่องจักรกลจัดการใบอ้อยแทนการ 

เผาใบและเศษซากอ้อยท่ีเกษตรกรปฏิบัติกันอยู่ 

ในปัจจุบัน

เครื่องสับใบและกลบ 
เศษซากอ้อยประกอบด้วย 
ชิ้นส่วนหลัก	4	ส่วน	คือ

1) ชุดผาลจักรสับใบอ้อย ประกอบด้วย 

ผาลจักร 2 ผาล เป็นผาลจักรขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 26 นิ้ว และมี 16 ฟันจักรต่อจาน 

ขอบฟันจักรที่ปะทะกับดินป้านกว่า เพื่อทำาให้ 

ตัดสับใบอ้อยได้ดีขึ้น โดยทั่วไปผาลจักรมีขอบ 

ฟันจักรมุมเท่ากัน ความสามารถในการสับใบอ้อย 

จะด้อยกว่าผาลจักรกลบเศษซากอ้อย

2) ชุดผาลไถจานกลบใบอ้อยประกอบด้วย  

ผาลจานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 นิ้ว และเสา 

ไถยาว 17 นิ้ว

3) ชดุโครงไถ (main frame) เป็นท่อนเหลก็ 

สี่เหลี่ยมกว้าง 90 มม. สูง 100 มม. ยาวตาม 

รูปร่าง

นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
แก้ไขปัญหาการเผาใบอ้อยและปัญหา
แมลงศัตรูอ้อยในดิน
The Innovation Agricultural Machinery, Solving Burning 
of Sugarcane Fields and Control Insect in the Soil

4) ชุดจานคัดท้ายประกอบด้วยชุดยึดเกาะ 

ของจานคัดท้ายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 นิ้ว  

ซึ่งใช้กัน โดยทั่วไปกับไถจานบุกเบิกผาล 3

ในการวางตำาแหน่งของชิ้นส่วนนั้น ผาลจักร 

สับใบ 1 ผาล วางหน้าผาลจานกลบใบ 1 ผาล เป็น  

เช่นนี้ 2 ชุด โดยชุดที่ 1 ผาลจักรสับใมบอยู่

บทความ: ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร
Article: Suphan Buri Field Crops Research Center Department of Agriculture

>>ทีมงานศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร



>>เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย 

>>เครื่องสับใบระหว่างแถวอ้อยตอ

>>รถตัดอ้อยสดชนิดตัดเป็นลำา
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ห่างจากผาลจานกลบใบอ้อย 720 มม. ผาลจักร 

สับใบ อยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของคานขวางไปทาง 

ซ้าย 50 มม. ระยะห่างระหว่างผาลจานกลบใบ  

0.9-1.2 เมตร ซึ่งผาลจานกลบใบทำามุมกับทิศทาง 

ในการทำางาน 45 องศา เช่นเดยีวกบัไถจานบุกเบกิ 

ผาล 3 ที่ใช้กันโดยทั่วไป เมื่อวางเครื่องสับใบและ 

กลบเศษซากอ้อยในแนวระนาบ คมล่างของผาลสบัใบ  

อยู่สูงกว่าคมด้านล่างของผาลจานกลบใบ 50 มม. 

แต่ถ้าดินนุ่มและชื้นแฉะก็จะต้องลดให้คมผาลจักร 

ลดลง เพื่อสับใบอ้อยให้ขาดหรือถ้าดินแข็งผาลจาน 

กลบใบกินดินได้ไม่ลึกต้องเลื่อนผาลสับใบอ้อยให ้

ลดลงมา ในทางตรงกันข้ามถ้าผาลจานกลบใบอ้อย 

กินดินได้ลึกต้องยกให้ผาลสับใบสูงข้ึนเพื่อไม่ให้คำ้า 

แต่ต้องไม่ยกสูงเกนิไป คอื ระยะห่างระหว่างคมบน 

ของผาลสบัใบกบัโครงไถจะต้องไม่น้อยกว่า 16 มม. 

เพื่อป้องกันใบอ้อยที่มีจำานวนมากท่วมผาลสับใบ 

แล้วพันเสาไถ

เครือ่งสบัใบระหว่างแถวอ้อยตอ 
ประกอบด้วย	2	ส่วน	ได้แก่

1. ชุดผาลสับ 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย 

ผาลฟันเลื่อย 3 ใบ ผาลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

กว้าง 22 นิ้ว และมีฟันจักร 12 ซี่

2. ชุดคราดพรวน 2 ชุด ยึดกับโครงไถหลัก 

ของเครือ่งทางด้านหลังของชดุผาลฟันเลือ่ย 3 ใบ

ทั้ง 2 ส่วนนี้ทำางานร่วมกัน ขั้นแรก ผาลสับ 

ฟันเลื่อยทั้ง 3 ใบ ตัดสับเศษอ้อยให้เล็กลง จากนั้น  

คราดพรวนจะฝังกลบเศษอ้อยลงในดนิทนัท ี เครือ่ง 

สับใบและกลบเศษซากอ้อยระหว่างแถวนี้สับกลบ 

เศษอ้อยได้ 2 แถวในคราวเดียว อีกทั้งคราดพรวน 

ยังปรับระดับความลึกและทำางานเป็นอิสระจากกัน 

และกันอีกด้วย

รถตัดอ้อยสดชนิดตัดเป็นล�า
เครือ่งตดัอ้อยอ่อนชนดิตดัทัง้ลำาต้นประกอบ 

ด้วยรถแทรกเตอร์ขนาด 70 แรงม้า และชดุอปุกรณ์

ตัดอ้อย ตัวรถแทรกเตอร์ยึดเข้ากับชุดตัดอ้อย 

ทำาหน้าที่ขับเคลื่อนและบรรทุกลำาอ้อยที่ตัดแล้ว 

ส่วนชดุอปุกรณ์ตดัอ้อยประกอบด้วยชิน้ส่วน 6 ชิน้  

ได้แก่ เครือ่งยนต์ดีเซลขนาด 150-180 แรงม้า เป็น 

แหล่งพลังงานให้กับชุดอุปกรณ์ตัดอ้อย ช่องใส่ลำา

อ้อย อันประกอบด้วยรางเทและเคร่ืองแยกลำาต้น  

ใช้เพือ่ยกต้นอ้อยป้อนเข้าสู่เครือ่งตดัและลกูกลิง้ล้ม 

ลำาต้น จากนัน้ลกูกลิง้อกีชดุจะลำาเลยีงต้นอ้อยไปยงั 

ลกูกลิง้ตดัใบก่อนลำาเลยีงต้นอ้อยผ่านเครือ่งตดัยอด 

อ้อย ยอดต้นอ้อยทีต่ดัออกจะถูกทิง้ไว้ในแปลงปลกู  

ส่วนลำาต้นจะหล่นออกมายังกระบะด้านหลังเครื่อง 

ตัดอ้อย เมื่อกระบะบรรจุอ้อยเต็มแล้วลำาต้นที่ได้ 

จะถูกนำามาซ้อนเรียงไว้ในไร่อ้อย
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>> เครื่องใส่ปุ๋ยแบบผ่าตอ

เครื่องใส่ปุ๋ยและสารฆ่าแมลง
ชนิดผ่าตอ

จากสภาวะภูมิอากาศท่ีเกิดความแห้งแล้ง 

ทำาให้มแีมลงศตัรอู้อยในดนิ ได้แก่ หนอนด้วงหนวด 

ยาว เข้าทำาลายอ้อยโดยเฉพาะในอ้อยตอการป้องกัน 

จำากัดด้วยการฉีดพ่นสารฆ่าแมลงทำาไม่ได้ เพราะ 

หนอนด้วงหนวดยาวอยูใ่นเหง้าอ้อยและใต้ดนิ อกีทัง้ 

เคร่ืองใส่ปุ๋ยทีเ่กษตรกรใช้โดยทัว่ไปไม่สามารถทำาให้ 

อ้อยดดูปุ๋ยท่ีใส่ใช้ประโยชน์ได้ในช่วงแล้ง เพราะราก 

อ้อยในช่วงแล้งเจริญเตบิโตได้จำากดั จงึต้องวจิยัสร้าง 

เครื่องใส่ปุ๋ยและสารฆ่าแมลงชนิดผ่าตอ 

เคร่ืองใส่ปุ๋ย และสารฆ่าแมลงชนิดผ่าตอ 

เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์สำาหรับใส่ปุ๋ยและสารฆ่าแมลง 

ในอ้อยตอ ประกอบด้วย ผาลผ่าตอ ทำาหน้าที่เปิด 

ช่องให้ปุ๋ยแระสารฆ่าแมลงเลยผ่านเข้าไปในเหง้า 

อ้อย ถงัใส่ปุ๋ย ถังใส่สารฆ่าแมลงและรถแทรกเตอร ์

บรรทุกนำ้าเพ่ือหยอดพร้อมปุ๋ยและสารฆ่าแมลง 

จะช่วยทำาให้อ้อยได้รับปุ๋ยและสารฆ่าแมลง กำาจัด 

แมลงศัตรูอ้อยที่อยู่ใต้ดิน

After the last annual harvest of cane with  

a fresh cutting method, cane leaves and  

debris are usually left in the plantation  

and pose an obstacle for soil preparation as they  

can get caught in the cutting discs and cause  

tractor wheels to slip, preventing the useof triple  

disc plough. As a result, farmers resort to cane  

trash burning in preparing their plantation for a  

new batch of cane plants.

However, cane trash burning brings  

about a spate of problems with the physical 

properties of the soil: compacted soil, compro- 

mised root growth, nutrient loss, and accelerated  

soil deterioration.

SuphanBuri Field Crops Research Center  

Department of Agriculture Researchers have 

built a mechanical agricultural machinery 

sugarcane leaves instead an alternative to the  

commonly-practiced cane leaves burning and  

cane trash of farmers.

The Cane Trash 
Incorporator Comprises 
Four Parts:

1. The cutting disc set is innovation which  

consists of two notched blade discs. They are  

discs 26 inch diameter and the edge of disc have  

16 notch. The side of notch disc which crash into  

the soil is obtuse angle for improving trash cutting  

and without involved trash. The general notched  

discs have equal angle of notched, ability of trash  

cutting are poorer than notched disc blade of 

trash incorporator.

2. The incorporated ploughs set consists  

of two discs ploughs 26 inch, one dish plough  

is behind notched blade disc in each set.

3. The main frame of trash incorporator is  

disc plough square frame which made of steel. It  

may be general disc plough or new design

4. The rear trail wheel disc set consists of  

attachment set (7) and disc blade (14) which 

has been used in disc plough.

Specification characters of trash incorpo- 

rator have two cane trash incorporator set, each 

set, there is a notched blade discs in front of a  

disc ploughs. They are worked by 2 equipments  

together. Firstly, each notched blade discs cut  

trash and furrow by the disc ploughs incorporate  

the trash into the soil and controlled direction  

of work by the rear trail wheel disc blade. The  

working width per one round is 90-110 cm. there 

are two tillage lines.

The Ratoon Cane Interrow 
Trash Incorporator 
Comprises Two Parts:

1. Two cutting disc set is innovation which  

it consists of three notched blade discs in each  

set. They are discs 22 inch diameter and the edge  

of disc have12 notch. 

>>ภาพส่วนประกอบเต่างๆ ครื่องใส่ปุ๋ยแบบผ่าตอ
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2. Two rotavator set which it attached with the main frame behind three  

notched blade discs 

They are worked by 2 cultivators together.  Firstly, three notched blade  

discs cut large trash into small pieces, and then rotavator immediately 

incorporate the trash into the soil. The inter-row cane trash incorporator is 

able to incorporate the trash 2 rows per time. Each rotavator is able to 

adjust plough depth and working independently.

Harvester Cut Stalk Fresh Raw Sugarcane
The green cane whole stalk harvester type consists of 70 hp farm 

tractor and cane cutting set. Tractor is attached by cane cutting set, it is used  

for travelling function and collects cane stalks which were cut. Cane cutting set  

comprises 6 parts i.e.  150-180 hp diesel engine used as the power source of cane  

cutting set, cane stalk feed part which consists of shoe points and crop divider  

used for lift the cane up and feed into the base cutter and knock down roller,  

feed rollers carry the cane stalks to extractor roller for removing cane leaves and  

pass to bar topper for cutting sugarcane shoot which left in the field whereas  

cane stalk drop to cane stalk collection basket  

at back of harvester. Cane stalks are stacked in  

the field when cane stalk fill in the cane stalk  

collection basket.

The One-Row Stool 
Splitting Fertilizer 
Applicator

With drought come soil-dwelling pest 

insects such as stem boring grubs, which wreak  

havoc on sugarcane plants, especially their 

stubble. Prevention through pesticides often  

proves ineffective as these insects live inside cane  

rhizomes underground. In addition, the fertilizer  

applicators that most farmers use do not allow  

the roots of cane plants to absorb and make use  

of nutrients in the ground during dry spells due  

to their limited growth. As a result, it is necessary  

to research and innovate stool-splitting pesticide  

and fertilizer applicators.

Specifically invented to dispense fertilizers  

and pesticides against pest insects in cane 

stubbles, the stool-splitting pesticide and fertilizer  

applicator is made up of cutting discs, which create  

cracks to allow fertilizers and pesticides to seep  

in, a fertilizer tank, a pesticide tank, and a tractor  

with a water container to dispense water along  

with fertilizers and pesticides to better deliver  

those substances underground.

>>ภาพบรรยายกาศจากงาน Pre-Congress Tour 

ของงานประชุมวิชาการอ้อยและนำ้าตาลนานาชาติครั้งที่ 29 

เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น 

กรมวิชาการเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>>เครื่องสับใบระหว่างแถวอ้อยตอ



KTIS ชี้ปี59 ยอดขำยเอทำนอล
กว่ำ 70 ล้ำนลิตร

KTIS Thai Sugar Mill in 2016 
Ethanol Revenue over 70 Million Litters
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เพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี เป็น
ประโยชน์ทัง้กบัชาวไร่อ้อย และโรงงานนํา้ตาล” นาย
ณัฎฐปัญญ์ กล่าว

Kaset Thai International Sugar Corporation 

Plc (KTIS) expects seasonal rising petrol 

demand in the last quarter of last year in 

2016 to boost its ethanol business and help lift its 

revenue to support its core sugar business.

Chief executive Nathapun Siriviriyakul said 

the company sold 54.6 million litres of ethanol 

in the first nine months, up 10% from the same 

period last year, gaining around 1.2 billion baht of 

revenue from the biofuel business.

KTIS expects ethanol sales could rise to 70 

million litres for all of 2016, making up 6% of Thai 

annual ethanol demand of 1.2 billion litres.

"The last quarter is when ethanol demand 

reaches it peak. Our ethanol production of 230,000 

litres per day is expected to be sold out at rising 

prices, in line with higher petrol prices," he said.

KTIS operates its ethanol business through 

its fully- owned subsidiary, Ekarat Pattana Co 

(EPC), which produces ethanol from molasses, 

a by-product derived from the sugar production 

process. The parent's sugar business ensures EPC 

is unlikely to have a raw material shortage.

The Energy Ministry recently warned about a 

possible shortage of ethanol that might have been 

caused by mismanagement among ethanol factories 

and a delay in molasses production this year. In 

response, the government set up a plan to prevent  

an ethanol shortage in cooperation with major oil 

retailers such as PTT Plc, Shell and Chevron.

However, industry officials said fears of  

insufficient molasses supply are about to subside 

as Thailand, the world's second-largest sugar  

exporter, started its 2016/17 sugar -crushing season 

on Dec 2016.

Thailand normally produces around 4 

million tonnes of molasses a year. Some 1.2 

million tonnes go to the liqueur industry and 

around 500,000 tonnes are exported, leaving 

around 2.5 2.7 million tonnes for the ethanol  

industry.

KTIS claims to have the country's highest 

sugar- crushing capacity of 88,000 tonnes a 

day, allowing it to develop other sugar- related  

businesses apart from ethanol.

It announced a plan earlier this year to  

increase its biobusinesses to cushion against  

future uncertainties in sugar prices.

KTIS posted a net loss of 118 million baht in 

the third quarter this year, compared with a net 

profit of 529 million year on year.

In the first nine months this year, the company 

had a net profit of 25.9 million baht, down from 

1.2 billion last year.

กลุ่มบริษัทเกษตรไทยฯ มั่นใจสายธุรกิจ 
เอทานอล ไตรมาสสดุทา้ยป2ี559 คาดยอด
จาํหนา่ยท้ังปลีะ 70 ล้านลติร หลงัแนวโนม้ 

สูงสุดจากราคานํ้ามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ยํ้าจุดแข็ง
ลูกค้าเชื่อมั่นที่ส่งมอบได้ครบถ้วนตรงเวลามาตลอด 
ดว้ยการบริหารวัตถดุบิอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพราะมี
โรงงานนํา้ตาลทีม่กีาํลงัการผลติต่อวนัสูงทีสุ่ดในโลก 
ทาํใหม้โีมลาสปอ้นเขา้โรงงานเอทานอลไดต้อ่เนือ่งทัง้ปี

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์
เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
หรือ KTIS เปิดเผยว่า ในปี 2559 ความต้องการ
ใช้เอทานอลในประเทศอยูใ่นระดบัสงูกว่าปีก่อนอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้ปริมาณการจําหน่ายเอทานอลของ
บริษัทใน 9 เดือนแรกของปีนี้ เติบโตขึ้นจากปีก่อน
กว่า 10% โดยคาดว่า ตลอดทั้งปีจะมีปริมาณการ
จําหน่ายเอทานอล สูงกว่า 70 ล้านลิตร ซึ่งในรอบ 
9 เดือน จําหน่ายไปแล้วประมาณ 54.60 ล้านลิตร 
คิดเป็นรายได้รวมประมาณ 1,212 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของทุกปีเป็นช่วง
ที่ความต้องการใช้เอทานอลสูงกว่าไตรมาสอื่น โดย
บริษทัมีกาํลงัการผลติเอทานอล 230,000 ลิตรต่อวนั 
จึงขายในประเทศทั้งหมด ประกอบกับราคานํ้ามันที่
ปรับสูงขึ้นส่งผลให้ราคาเอทานอลสูงขึ้นด้วย ดังนั้น 
จึงเชือ่ว่าไตรมาสนีส้ายธุรกจิเอทานอลของ KTIS จะ
เป็นสายธุรกิจหนึ่งที่ทําผลการดําเนินงานได้ดี

สาํหรบัสายธรุกจิเอทานอลของกลุม่ KTIS ดาํเนนิ
การภายใต้ บรษิทั เอกรฐัพฒันา จาํกดั (ถอืหุน้โดย 
KTIS 100%) ซึ่งนับว่าเป็นโรงผลิตเอทานอลที่ใหญ่
มากแห่งหน่ึงในประเทศไทย และได้รับการยอมรับ
จากลกูค้าทีเ่ป็นบรษิทัปิโตรเลยีมรายใหญ่ของประเทศ
ในเรื่องของการส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วนตามเวลา
ท่ีกําหนด ไม่เคยขาดตกบกพร่อง เพราะสามารถ
บรหิารวตัถุดบิได้อย่างมีประสทิธภิาพ เนือ่งจากกลุม่ 
KTIS มีโรงงานนํ้าตาลเกษตรไทยที่มีกําลังการผลิต
ต่อวนัสูงท่ีสดุในโลก จงึมโีมลาสเพยีงพอทีจ่ะป้อนเข้า
สู่โรงงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

“การไม่หยดุน่ิงในการพฒันาผลติภณัฑ์ในกลุม่ 
KTIS จงึได้มกีารสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับผลผลติพลอยได้  
(By products) จากเอทานอลท่ีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรได้ เป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ได้ใช้สารปรบัปรงุดินคณุภาพดี  
ในราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้ได้อ้อยคุณภาพดี 



China is considering a change in its energy 

policy to encourage the wider use of ethanol,  

a clean fuel made from agricultural products,  

to target the nation’s worsening air quality, a leading  

trader of the commodity said. 

Fabrizio Zichichi, head of ethanol at Noble 

Group, one of the world’s largest commodities 

traders, said he had been told by government 

policymakers on a recent trip to China that Beijing 

could set a target by the end of this year for the 

share of ethanol in the nation’s energy mix. 

Such a move would indicate crucial political 

support for investment in the production, import 

and distribution of the biofuel in China and could 

have an impact on world ethanol prices, which 

experts say will soon peak on current consumption  

patterns. 

“It makes sense for Beijing to look closely 

at ethanol. Not only will it help the country wean 

itself off its dependence on oil and coal but a large 

ethanol market in China could help spread wealth 

to the rural poor, as Brazil has shown,” he said. 

China is already the third-largest ethanol 

producer in the world behind the US and Brazil, 

using mainly corn, cassava and sweet potatoes. 

Currently, eight of its provinces have made E10, a 10 

per cent ethanol and petroleum blend, mandatory  

at local petrol pumps. 

Mr Zichichi brushed off criticism that a  

programme to encourage farmers to sell their products 

to ethanol plants would cause food shortages. 

“A higher profit margin could only encourage  

farmers to raise their yield,” he said. “And the benefits 

in Brazil have shown that there is little to fear.” 

China’s central government, however, has 

had limited success in driving the use of more 

environmentally-friendly fuels. For years, it has 

tried to popularise the use of natural gas but its 

efforts have been curtailed by the difficulty of 

securing supplies and developing a substantial 

local market. 

But analysts say it is easier to implement an 

ethanol policy in China by making E10 mandatory  

at petrol stations and by encouraging local  

production. 

“There is talk of the National Development and 

Reform Commission introducing E10 in three key 

cities – Beijing, Shanghai and Tianjin,” said Christine 

Pu, a researcher at Deutsche Securities Asia. 

She added that there remained a number 

of barriers to the production of ethanol in China. 

Owing to pricing regulations, ethanol producers  

are dependent on government subsidies to avoid 

losses.

จีนส่งเสริมกำรใช้เอทำนอลเพื่อลดมลพิษ
China to Promote Ethanol to Minimize Pollution

บริษัทผู้นําทางการค้าสินค้าอุปโภค-บริโภค
กล่าวว่าประเทศจีนกําลังพิจารณาการ
เปลีย่นแปลงนโยบายพลงังานเพือ่สง่เสรมิ

การใช้เอทานอล หรือเชื้อเพลิงสะอาดที่ผลิตจาก
ผลิตผลทางการเกษตรโดยมเีปา้หมายบรรเทาปญัหา
คุณภาพอากาศภายในประเทศที่แย่ขึ้นทุกวัน 

ฟาบริซิโอ ซีชิชิ หัวหน้าฝ่ายผลิตเอทานอล
ของกลุ่มบริษัทโนเบิลซึ่งเป็นบริษัทผู้จําหน่ายสินค้า
อุปโภค-บริโภคท่ีใหญ่ที่สุดในโลกกล่าวว่าผู้กําหนด
นโยบายรัฐได้บอกเขาระหว่างการเดินทางไปเยือน
ประเทศจนีคร้ังล่าสุดว่ากรงุปักกิง่จะต้ังเป้าหมายเพือ่
กาํหนดส่วนแบ่งการใช้เอทานอลในกลุม่พลังงานผสม
ของประเทศในช่วยปลายปีนี้

การเคลือ่นไหวเช่นน้ันชีใ้ห้เหน็ถึงการสนบัสนนุ
นโยบายสาํคัญสาํหรบัการลงทุนในด้านการผลิต การนาํ
เข้า และการจาํหน่ายเชือ้เพลงิชวีภาพในประเทศจนี 
และส่งผลกระทบต่อราคาเอทานอลของโลก ซึ่งผู้

เชีย่วชาญได้กล่าวว่าราคาเอทานอลจะพุง่สงูขึน้อย่าง
รวดเร็วในไม่ช้านี้เม่ือพิจารณาจากรูปแบบภาพรวม
การใช้เอทานอลในปัจจุบัน

ดังนั้นจึงแน่ใจว่าปักก่ิงจะจับตามองไปยัง 
เอทานอลอย่างใกล้ชดิ เพราะเอทานอลไม่เพยีงแต่จะ
ช่วยส่งเสรมิประเทศให้ลดการพึง่พาน้ํามนั และถ่านหนิ
เท่านั้น แต่ตลาดเอทานอลขนาดใหญ่ในประเทศจีน
จะช่วยกระจายความม่ังคั่งรํ่ารวยไปสู่ชนบทอีกด้วย 
ดังเช่นประเทศบราซิลได้แสดงให้เห็นมาแล้ว 

ขณะนี้ประเทศจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดเป็น
อันดับสามของโลก รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศบราซลิ โดยใช้วตัถดุบิหลกัคอื ข้าวโพด 
มันสําปะหลัง และมันเทศ ปัจจุบันนี้แปดจังหวัดใน
ประเทศจนีได้ผลติเชือ้เพลงิชนิด E10 หรอืเชือ้เพลิง
ปิโตรเลียมผสมเอทานอล 10 เปอร์เซ็นต์ รวมถึง
กาํหนดข้อบงัคบัสาํหรบัสถานบีรกิารนํา้มันท้องถ่ิน  

นาย ซีชิชิ ปฏิเสธคําวิจารณ์ที่ว่าแผนการ
กระตุ้นให้เกษตรกรจําหน่ายผลิตภัณฑ์เข้าสู่ภาค
โรงงานผลิตเอทานอลจะก่อให้เกิดความขาดแคลน
ทางด้านอาหาร 

“มลูค่ากาํไรทีส่งูขึน้จะกระตุน้ให้เกษตรกรเพิม่
ปรมิาณผลผลิต” และเขายงักล่าวอีกว่า “และผลลพัธ์
ทีก่่อให้เกดิประโยชน์อย่างมากจากกรณชีองประเทศ
บราซิลนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่น่ากลัวเลย”

อย่างไรกด็รัีฐบาลกลางนัน้ประสบความสาํเร็จใน
การผลกัดนัการใช้เชือ้เพลงิท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
ในหลายปีท่ีผ่านมานี้รัฐบาลพยายามที่จะรณรงค์ให้
ประชาชนนิยมใช้ก๊าซธรรมชาติ แต่ความพยายาม
นั้นไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักเนื่องจากความ
ยากในการคงรักษาปริมาณการผลิตที่แน่นอน และ

การพัฒนาตลาดท้องถิ่นหลัก 
แต่นกัวเิคราะห์ยงักล่าวอกีว่าการดาํเนนินโยบาย

ทางด้านเอทานอลในประเทศจีนจะง่ายขึ้นโดยการ
กําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับ E10 สําหรับสถานีบริการ
นํ้ามันเชื้อเพลิง และกระตุ้นให้เกิดการผลิตในท้อง
ถิ่นเพิ่มมากขึ้น

“คริสตีน พู นักวิจัยที่ ดัช เซเคียวริตีส์ เอเชีย
ได้กล่าวในทีป่ระชมุคณะกรรมการพฒันา และปฏริปู
แห่งชาตเิกีย่วกับการเร่ิมต้นใช้เชือ้เพลิง E10 ในสาม
เมืองหลกั นัน่คอื ปักกิง่ เซีย่งไฮ้ และแทนจนิ”

นอกจากนีเ้ธอยังกล่าวอกีว่ายังคงมีอปุสรรคอยู่
อกีประการหนึง่สาํหรบัการผลติเอทานอลในประเทศ
จนี โดยสถานการณ์ของผูผ้ลติเอทานอลนัน้จะขึน้อยู่
กบัเงนิสนบัสนุนจากภาครัฐเพือ่หลกีเหลีย่งความสูญ
เสียอันเนื่องจากการควบคุมราคา
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โรงงานผลิตเอทานอลบริเวณตอนกลางทาง
ใต้ของประเทศบราซิลนั้นมีปริมาณการ 
จาํหนา่ยไฮดรสั เอทานอลโดยรวมท่ี 552.62 

ล้านลิตร (145.98 ล้านแกลลอน)ในช่วงครึ่งแรก
ของเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งยอดจําหน่ายเพิ่มข้ึน 
3.01% เมื่อเทียบกับสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ในขณะทีป่ริมาณการจําหน่ายแอนไฮดรสัเพ่ิมขึน้
ถึงประมาณ 438.80 ล้านลิตร หรือ 0.65% ส่วน
ยอดจําหน่ายเอทานอลโดยรวมทั้งหมดในช่วงเวลา
เดียวกนันัน้สงูถงึ 10.02 พนัล้านลติรตามรายงานของ
สมาคมอตุสาหกรรมอ้อย และน้ําตาลท้องถ่ิน (Local 
Sugarcane Industry Association (Unica)) 

นอกจากนี้พบว่ามีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ประมาณ 30.43 ล้านลิตรเพื่อจําหน่ายส่งออกไป
ยังต่างประเทศ ในขณะที่ 991.42 พันล้านจําหน่าย
ในตลาดภายในประเทศ

ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนมีการผลิต 
เอทานอลปริมาณรวม 333.73 ล้านลติร ซึง่มส่ีวนแบ่ง
การผลิตเป็น แอนไฮดรัส เอทานอล 120.58 ล้าน
ลิตร และ ไฮดรัสเอทานอล 213.15 ล้านลิตร  

นอกจากนีร้ายงานยงัระบอุกีว่าเอทานอลทีผ่ลติใน
ภาคใต้ตอนกลางของประเทศมยีอดการผลติโดยรวมที่ 
24.74 พันล้านลิตรตั้งแต่เกษตรกรเริ่มต้นเก็บเกี่ยว
ในเดือนเมษายน จนถึงเดือนธันวาคมปี 2559

Brazil's Centre-South ethanol producers 

sold a total of 552.62 million litres (145.98  

million gallons) of hydrous ethanol in the 

first half of December 2016, which is by 3.01% above 

the volumes for the last two weeks of November.

Anhydrous ethanol sales went up by 0.65% 

to around 438.80 million litres. According to the 

report by local sugarcane industry association 

Unica, all ethanol sales for the period totalled 1.02 

billion litres.

Around 30.43 million litres of the biofuel were 

intended for export while 991.42 billion litres were 

sold on the domestic market.

A total of 333.73 million litres of ethanol were 

produced in the first two weeks of the month, 

including 120.58 million litres of anhydrous and 

213.15 million litres of hydrous ethanol.

Since the beginning of the sugarcane harvest 

back in April and up until December 16, the total 

volume of ethanol produced in the country's 

Centre-South region was 24.74 billion liters.

ปริมำณกำรจ�ำหน่ำย
ไฮดรัสเอทำนอล
ในบรำซิลเพิ่มขึ้น 3%
Brazil Hydrous Ethanol 
Sales Increase 3%
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Toray to Make Biofuel Feedstock 
from Sugar Cane in Thailand

⦁⦁⦁

โทเร อินดัสตรีส์ (Toray Industries) เล็งเห็น
ความสําคัญจากชานอ้อยในประเทศไทยว่ามี
ประโยชน์และนําไปผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพได้ 

โดยมองว่าเป็นแหล่งรายได้ท่ีดีเหมาะแก่การขยาย
กจิการของบรษิทั ยกัษใ์หญแ่หง่อุตสาตกรรมเสน้ใย
สังเคราะห์จากญี่ปุ่นวางแผนทุ่มทุน 5-6 พันล้าน
เยน็ (42.5-51 ล้านดอลล่าสหรัฐ) เพื่อสร้างโรงงาน
แปรรปูชานออ้ยทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก (ชานออ้ยคอืสว่น
ทีเ่หลอืเป็นเสน้ของตน้อ้อยหลงัการหบีเอานํา้ออ้ยหรอื 
นํ้าตาลออกแล้วในกระบวนการผลิตนํ้าตาล)

โทเรและบรษิทันํา้ตาลมทิซยุ (Mitsui Sugar) จาก

ญีปุ่น่จะลงนามเซ็นสญัญาร่วมทนุทีก่รงุเทพมหานคร
ในเดอืนมกราคมนี ้โดยโทเรจะถอืหุน้ในสดัส่วน 67% 
และมิทซุยชูการ์ถืออีก 33%

โรงงานจะดาํเนนิการก่อสร้างทีจั่งหวดัอดุรธานี 
โดยวางแผนจะเริม่ปฏบิตักิารได้ในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 
2561 และจะมีกําลังการผลิตในการแปรรูปนํ้าตาล
เซลลูโลสให้เป็นไบโอเอทานอลได้ถึง 1,400 ตันต่อ
ปี และนอกจากนัน้ยงัได้ โอลิโกแซกคาไรด์ 450 ตัน 
และโพลีฟีนอล อีก 250 ตันต่อปีซึ่งสามารถใช้เป็น
สําหรับอาหารคนและสัตว์ได้

ด้วยเทคโนโลยีท่ีเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะด้านการใช้
เยื่อเมมเบรนกรองนํ้า ซึ่งสามารถกําจัดส่ิงเจือปน
ในสารละลายนํ้าตาลที่สกัดจากชานอ้อยได้ถึง 10% 
และเพิ่มความเข้มข้นของนํ้าตาลในสารละลายได้ถึง  
2 เท่า จึงทาํให้โทเรสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน
ในการผลิตลงได้ถึงครึ่งหนึ่ง

บริษัทโทเรนั้นเป็นท่ีรู ้จักในนามผู ้ผลิตใย 
สงัเคราะห์แต่ต่อมาได้ขยายกิจการไปจนถงึคาร์บอน
ไฟเบอร์ ปัจจุบันโทเรกําลังขยายกิจการครอบคลุม
ด้านธุรกิจเย่ือเมมเบรนและการกรองน้ํา เพ่ือการ
บําบัดนํ้าและอากาศเสีย บริษัทจึงเห็นว่าเชื้อเพลิง
ชวีภาพจะกลายเป็นโมเดลการทาํเงนิรุ่นต่อไปท่ีบริษัท

สามารถดงึประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีเหล่านีข้อง
ตนมาประกอบธุรกิจต่อยอดได้

สําหรับโทเรน้ันมองว่าประเทศไทยเป็นตลาด
เชื้อเพลิงชีวภาพที่กําลังเติบโต เนื่องจากประเทศนี้
เป็นประเทศที่ปลูกต้นอ้อยมากที่สุดในเอเชีย และ
มากเป็นอันดับ 4 ของโลกด้วย นอกจากนั้นรัฐบาล
ไทยยังอุดหนุนและสนับสนุนการผลิตนํ้ามันเบนซีน
ที่มีส่วนผสมของเช้ือเพลิงชีวภาพ (แก๊สโซฮอล์) 
และบรรจุเรื่องนี้ไว้ในนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้
เช้ือเพลิงที่มีส่วนการผลิตจากพืชเพ่ือลดการนําเข้า
นํ้ามันอีกด้วย

ซึง่สอดคล้องกบัข้อตกลงภมูอิากาศปารสี (Paris 
Agreement on Climate Change) ที่สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและการใช้งานเช้ือเพลิงชีวภาพให้
เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน

Toray Industries looks to tap sugar cane 

waste in Thailand to produce raw materials 

for biofuel, a revenue source that fits with 

the company's expansion plans.

The Japanese synthetic fibers giant plans to 

spend 5 billion yen to 6 billion yen ($42.5 million to 

$51 million) on construction of one of the world's 

largest plants for processing bagasse, the fibrous 

remnant obtained from crushing sugar cane to 

extract juice for sugar production.

Toray will form a joint venture with Japan's 

Mitsui Sugar in Bangkok this month, with Toray 

owning 67% and Mitsui Sugar holding 33%.

The plant in Udon Thani Province, scheduled 

to begin operations in August 2018, will have the 

capacity to churn out 1,400 tons of cellulose sugar 

annually for bioethanol, along with 450 tons of 

oligosaccharides and 250 tons of polyphenol for 

foods and fodder.

Toray can halve the energy costs related 

to the production process, using proprietary  

technologies for water purification membranes to 

reduce impurities in the bagasse-derived sugar 

solution by a factor of 10 and double the sugar 

concentration in the liquid.

The company is known as a maker of synthetic 

fibers, but has broadened to include uses for carbon 

fibers. Toray now is expanding its business with 

membranes and filters for water treatment and  

air purification, and the company sees biofuels 

as a next-generation revenue source leveraging 

these technologies.

Toray considers Thailand a growth market 

for biofuels. The country is Asia's largest sugar 

cane grower and the fourth largest in the world. 

In addition, the Thai government is subsidizing 

bioethanol-blended gasoline as part of a policy 

to promote the use of plant-derived fuels and 

reduce oil imports.

The Paris Agreement on climate change  

encourages the development of technologies and 

uses for biofuels as a renewable energy resource.

โทเรอินดัสตรีส์ 
เล็งใช้อ้อยไทยเป็น
วัตถุดิบตั้งต้น
ผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพ
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นักวิจัยชาวอินเดียค้นพบการใช้ประโยชน์
แบบใหมจ่ากเนือ้เยือ่ของออ้ยในการสรา้ง
แหล่งคาร์บอนควอนตัมดอทที่ให้แสง 

ฟลูออเรสเซนต์ความเข้มสูง ซึ่งจะสามารถช่วยลด
ของเสียจากภาคเกษตกรรมและเพ่ิมช่องทางรายได้
ให้กับชาวนาได้

ดอทเหล่านี้คืออนุภาคนาโนคาร์บอนขนาดเล็ก 
ซึ่งมีขนาดเล็กมากเพียง 4 นาโนเมตร หากจะรวม
อนภุาคเหล่านีใ้ห้ได้เท่ากบัขนาดของหัวเขม็หมุดอาจ
ต้องใช้จํานวนอนุภาคมากกว่าจํานวนดาวทั้งหมดใน
ระบบกาแลกซี่ทางช้างเผือกเสียอีก

และเน่ืองจากอนภุาคเหล่านีส้ามารถปล่อยแสงท่ี
ไม่เป็นพษิ คาร์บอนควอนตัมดอทจงึสามารถทําหน้าท่ี
เป็นตัวตรวจวัดทางชีวภาพ (biosensors) ในไดโอด
เปล่งแสง (LED) หรอืแม้กระทัง่ใช้ในการลาํเลยีงยา
เข้าไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

ยกตัวอย่างเช่น ผูว้จัิยฉดีของเหลวทีผ่สมคาร์บอน
ควอนตัมดอทเข้าไปในร่างกายมนุษย์ที่ยังมีชีวิตเพื่อ
ฉายภาพจากข้างใน

“ในงานวิจัยของเรา เราได้ทําการพัฒนากรรม
วิธีอย่างง่ายและประหยัดในการสังเคราะห์ฟลูออ
เรสเซนต์คาร์บอนควอนตมัดอทจากชานอ้อย” กล่าว
โดย Ravi Shankaran Dhesingh ผู้วิจัยร่วมและ
รองศาสตราจารย์ประจาํศูนย์นาโนศาสตร์และนาโน
เทคโนโลยแีห่งชาต ิมหาวทิยาลยัมดัราส เมอืงเจนไน  

ประเทศอินเดีย
งานวิจัยเผยวิธีการใหม่ของการผลิตอนุภาค

นาโนอเนกประสงค์ดังนี้
เริ่มแรก ทีมงานชาวอินเดียทําการตัดชานอ้อย

เป็นชิน้เลก็และตากแดดให้แห้งเป็นระยะเวลา 6 วนั 
และเมือ่ทาํการเผาชานอ้อยแห้งเหล่านี ้จะทาํให้เกิด
การออกซิไดซ์และลอกชั้น

นอกจากกระบวนนีจ้ะช่วยสร้างสสารทีใ่ช้ประโยชน์
ได้แล้ว ยงัช่วยกําจดัของเสียจากการเกษตรไปในตวัด้วย 
ขณะนี้มีประเทศผู้ปลูกอ้อยมากกว่า 90 ประเทศจึง
ทาํให้เกดิของเสยีจากซากอ้อยมากขึน้ตามไปด้วย

“แต่ละปีมนุษย์ทั่วโลกสร้างเศษซากของเสีย
ทางการเกษตรในปริมาณมาก ไม่ว่าจะเป็น แกลบ 
ชานอ้อย และกาบมะพร้าว และยังไม่มีใครให้ความ
สําคัญกับการนําของเสียเหล่านี้กลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างจริงจัง” Shankaran กล่าว

ในการผลิตนํ้าตาล เครื่องจักรจะทําการหีบต้น
อ้อยเพือ่เค้นเอาน้ําตาลจากข้างในลําต้น น้ําตาลเหล่า
นีเ้มือ่แห้งและตกผลกึแล้วจะกลายเป็นนํา้ตาลทีพ่วก
เราใช้ชงกาแฟ แต่ทุกๆ ต้นอ้อยนํ้าหนัก 3 ตันที่ถูก
หบีเพือ่ผลิตนํา้ตาลในโรงงานนํา้ตาลจะก่อให้เกดิซาก
ชานอ้อยประมาณ 1 ตัน

จึงทําให้หลายคนพยายามท่ีจะใช้ประโยชน์
จากชานอ้อยเหล่านี ้แต่วสัดปุระเภทนีใ้ช้ยากเกนิไป 
เน่ืองจากไม่เหมาะกบัการผลติกระดาษเพราะมคีวาม
เหนียวสูง จึงนําไปใช้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพแทน แต่
อย่างไรก็ดีประมาณกึ่งหนึ่งของชานอ้อยท้ังหมดนั้น
ใช้การไม่ได้เพราะมีความชื้นสูงเกินไป

เมื่อพิจารณาถึงกําไรของผู้ผลิตน้ําตาลท่ีลดลง 
วัสดุนาโนอาจตอบโจทย์ท้ังในเชิงสิ่งแวดล้อมและ
อุตสาหกรรมก็เป็นได้

Indian researchers have found a new use for 

sugarcane pulp as a source of highly fluorescent  

carbon quantum dots, which could reduce  

agricultural waste and offer a new revenue stream 

for farmers.

These dots are tiny carbon nanoparticles, 

which are about four nanometers across, meaning 

that more of them would fit on the head of a pin 

than there are stars in the Milky Way.

Because they emit light and are non-toxic, 

carbon quantum dots can serve as biosensors, 

in light-emitting diodes, and even deliver drugs 

around the human body.

For example, researchers have injected liquids 

containing carbon quantum dots into a living body 

to image it from the inside.

"In our study, we developed a simple, low-cost  

and efficient method for green synthesis of fluorescent 

carbon quantum dots from sugarcane bagasse," 

says Ravi Shankaran Dhesingh, co-author of the 

paper and associate professor at the National 

Centre for Nanoscience and Nanotechnology at 

the University of Madras, Chennai, India.

The research demonstrates a new method 

of producing these versatile nanoparticles.

To begin with, the Indian team cut the  

sugarcane bagasse into small pieces and sun-dried 

it for six days, and after burning the dry bagasse, 

they chemically oxidised and exfoliated it.

While this approach produces a useful  

substance, it also removes agricultural waste from 

the environment. More than 90 countries produce 

sugarcane, and by extension, sugarcane waste.

"Huge quantities of agricultural residues – rice 

husks, sugarcane bagasse and coconut husks – are 

produced annually around the world, and these are 

vastly underutilised," Shankaran said.

To make sugar, machines crush the sugarcane 

stalks to free the sugary juice inside them. This 

juice, when dried and crystallized, will become 

the sugar you put in your coffee. But every three 

tonnes of sugarcane crushed to produce sugar in a 

factory will yield about one tonne of bagasse.

There have been many attempts to use 

sugarcane bagasse, but it is a difficult material 

to work with.

It is unsuitable for paper production because it 

is very stringy, and so it is often used for bioenergy, 

but about half of the bagasse is unusable for this 

because it is too wet.

Given the dwindling margins of sugarcane 

producers, nanomaterials could provide an answer 

for both the environment and industry.

>> Ravi Shankaran Dhesingh, co-author of the paper 
and associate professor at the National Centre for 
Nanoscience and Nanotechnology at the University 
of Madras, Chennai, India.

⦁⦁⦁

นักชีววิทยำอินเดียค้นพบ
กำรใช้ประโยชน์ชำนอ้อยรูปแบบใหม่
Indian Bioscientists Discover Novel 
Uses for Sugarcane Waste
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องค์กรกํากับดูแลอุตสาหกรรมอ้อย และ 
นํา้ตาลแหง่ประเทศฟิลิปปินส ์(The Sugar 
Regulatory Administration (SRA)) กําลงั

ผลกัดนัผูเ้ลน่บทบาทสาํคัญในการผลติพลงังานรว่ม 
และการผลติไบโอเอทานอลจากออ้ยทา่มกลางราคา
อ้อยที่ผันผวนในตลาดโลก 

คณุโรสมารี กเูมรา ผูจ้ดัการฝ่ายนโยบาย และ
การวางแผนของ SRA กล่าวว่าทางองค์กรกาํลงัเสรมิ
ความเข้มแขง็ทางด้านความหลากหลายของผลติภณัฑ์
โดยผลกัดนัให้ผูถ้อืหุน้ลงทนุในอตุสาหกรรมการผลติ
ไบโอเอทานอลเพิ่มมากขึ้น

ไบโอเอทานอลนัน้ผลติมาจากกากน้ําตาลซึง่เป็น
ผลติภณัฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลตินํา้ตาล 

คุณกูเมราบอกกับนักข่าวว่า “เราต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์จากอ้อยมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกร
เนือ่งจากเกษตรกรจะได้มอีตุสาหกรรมอกีทางเลอืก
หน่ึงในกรณทีีร่าคาน้ําตาลลดต่ําลงอย่างรนุแรง"

คุณกูเมรายังกล่าวอีกว่า โรงงานผลิตไบโอ 
เอทานอลอีกสองแห่ง นั่นคือ คาไวท์ ไบโอฟูเอล  
โพรดิวเซอร์ และ โพรกรีน แอกริคอร์พ อินซ์ (หรือ
ก่อนหน้านี ้คอื เอมเพแรเดอร์ ดสิทิลเลร ี(Emperador 
Distillery)) จะเปิดทาํการในปีหน้าด้วยกาํลงัการผลติ
รวมสูงกว่า 60 ล้านลิตร 

ดังน้ันจึงทําให้ในภาคอุตสาหกรรมมีกําลังการ
ผลิตไบโอเอทานอลโดยรวมเพิม่ข้ึนจากแปดโรงงานทีม่ี
อยูถ่งึ 340 ล้านลติร ซ่ึงคือประมาณ 50 เปอร์เซอร์ 
ตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยภาครัฐ 

ในปีที่แล้วโรงงานมีกําลังการผลิตเพียง 282 
ล้านลิตรเท่านั้น เมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการ
ใช้จริงที่ 522 ล้านลิตร ซึ่งส่งผลให้บริษัทน้ํามัน 
นําเข้าเอทานอลที่ราคาถูกกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบ
กับเอทานอลที่ผลิตได้ในท้องถิ่น 

ปรมิาณความต้องการใช้ไบโอเอทานอลสําหรบั
ปี 2017 อยู่ที่ประมาร 570 ล้านลิตรโดยพิจารณา
จากข้อมูลฝ่ายวางแผนพลังงาน 

คุณกูเมรายังแสดงความไม่เห็นด้วยเก่ียวกับ
สถานการณ์ของบริษัทนํ้ามันที่บริษัทเหล่านั้นนําเข้า 
เอทานอลในปรมิาณทีต้่องการเพยีงเพือ่ต้องการจะลด
ราคาของเช้ือเพลิงแก๊สโซลีน และพลงังานลงเท่านัน้ 

ทางองค์กรจึงผลักดันให้ดําเนินการลงทุนมาก

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีโรงงานจํานวนมากขึ้นที่
สามารถผลิต และป้อนเข้าสูก่ระบวนการตามเงือ่นไข
ที่รัฐกําหนด 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2020 

อย่างไรก็ดีคุณกูเมราเน้นย้ําว่าความสําคัญ
สูงสุดขององค์กรยังคงอยู่ท่ีการผลิตนํ้าตาลป้อนเข้า
สู่การบริโภคอาหาร 

นอกจากนี้ SRA ยังทบทวนนโยบายทางด้าน
สตูรอ้างองิราคาซึง่สามารถก่อให้เกดิความเป็นกลาง 
และเสถียรภาพทางด้านราคาของกากนํ้าตาล 

บริษัทหลายแห่งในประเทศฟิลิปปินส์ เช่น  
ซาน คาร์ลอส ไบโอเอเนอร์จี อินซ์ และร็อกซอล  
ไบเอเมอร์จี คอร์พ ซึ่งเป็นหน่วยงานการผลิตสอง
แห่งของโรงงานผลิตน้ําตาล โรแซส  
โฮลดิง อินซ์ยังคงเป็นผู้ผลิตที่เข้มแข็งใน
กลุ่มไบโอเอทานอล 

การผลิตพลังงานเพิ่มข้ึนจะส่งผล
ทําให้ต้นทุนทางด้านไฟฟ้า และเชื้อเพลิง
ลดลง รวมถงึเพิม่มลูค่าให้กบัเกษตรกรรม
ท้องถิ่นอีกด้วย 

The Sugar Regulatory Administration 

 (SRA) is urging players in the 

industry to invest more in power 

co-generation and production of bioethanol  

from sugarcane amid volatile sugar prices in the 

world market.

SRA policy and planning manager Rosemarie 

Gumera said the agency is strengthening its product  

diversification by encouraging stakeholders to 

invest more in the manufacture of bioethanol.

Bioethanol is produced using molasses, a 

by-product of the sugar refining process.

“We need more products from sugarcane 

that would benefit our farmers so that in case 

of sudden drop in sugar prices, they would have 

a fallback industry,” Gumera told reporters.

Gumera said two additional bio-ethanol plants, 

Cavite Biofuels Producer and Progreen Agricorp 

Inc. (former Emperador Distillery), would operate 

next year with over 60 million liters of combined 

capacity.

Thus, the industry will bring total bio-ethanol 

production capacity of the existing eight facilities to 

up to 340 million liters, which is around 50 percent 

of the mandatory requirement.

Last year, plants had only 282 million liters 

capacity versus the 522 million-liter demand, allowing  

oil companies to import much cheaper ethanol 

compared to locally-produced.

Based on the Department of Energy’s  

projection, bioethanol requirement for 2017 is 

around 570 million liters.

Gumera also countered statements of oil 

companies they should just be allowed to import 

all ethanol requirement to decrease prices of 

gasoline fuel and power.

The agency is upbeat that more investments 

will continue to pour in, allowing more plants that 

can produce and supply the 100 percent mandated 

requirement by 2020.

Gumera, however, emphasized the agency’s 

priority is still sugar mills for food consumption.

SRA also continues to review policies on 

price reference formula that could neutralize and 

stabilize the prices of molasses.

Several companies in the Philippines such 

as the San Carlos Bioenergy Inc. and Roxol 

Bioenergy Corp., both units of listed sugar miller 

Roxas Holdings Inc. are already strong producers 

of bioethanol.

Increase in energy production would translate 

to lower electricity and fuel cost, as well as added 

value to local farms.

>> San Carlos Bioenergy-Bioethanol and Cogeneration Plant

⦁⦁⦁

โรงงำนน�้ำตำลฟิลิปปินส์
ผลักดันให้ลงทุนผลิต
ไบโอเอทำนอลเพิ่มขึ้น
Philippines's Sugar Millers Urged 
To Invest More In Bioethanol Production

Sugar Asia Magazine 37

Bioenergy News



      

สถาบันวิจัยนํ้าตาลแห่งฟิลิปปินส์ หรือ 
PhilSURIN - the Philippine Sugar  
Research Institute มุง่เนน้การวจิยัพฒันา

พันธุกรรม เพื่อปรับปรุงพันธุ์อ้อย ให้ได้ผลผลิตที่ดี 
มีคุณภาพ และที่สําคัญคือ การทนต่อโรค 

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ DOST 
ระบุว่า อุตสาหกรรมน้ําตาลในฟิลิปปินส์เป็นภาค
ส่วนที่สําคัญรองจากอุตสาหกรรมข้าว นอกจากน้ี
อุตสาหกรรมนํ้าตาลยังช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม
พลังงานไบโอเอทานอลและอุตสาหกรรมอาหารใน
ฟิลิปปินส์อีกด้วย

จากข้อมลูของสาํนกังานจดัหางานในฟิลปิปินส์
ระบุว่า ตัง้แต่ต้นปี 2016 อตุสาหกรรมนํา้ตาลช่วยให้
คนมีงานทํา และยังเป็นงานที่ชาวฟิลิปปินส์ต้องการ
ทํามากเป็นอันดับ 2 

ตวัเลขจากกรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะบุ
ด้วยว่า อุตสาหกรรมนํ้าตาลสร้างงานในตําแหน่ง 
“เกษตรกร” มาแล้ว 12,400 ตําแหน่งและตําแหน่ง
งานในโรงงานนํ้าตาลอีก 100 ตําแหน่ง  

จากการสัมภาษณ์คุณโรซาลินดา บาลดอส 
อธิบดกีรมแรงงานและจ้างงาน ระบวุ่า ตาํแหน่งงาน
มากมายจากอุตสาหกรรมนํา้ตาลเป็นผลดท่ีีสบืเนือ่ง
มาจากราคาน้ําตาลที่คงตัวในตลาดโลก เสริมสร้าง
ความมั่นคงของอุตสาหกรรม

ดร.ลิเวย์เวย์ เอ็ม เอ็นเกิ้ล จากสถาบันวิจัย
นํ้าตาลแห่งฟิลิปปินส์ หรือ PhilSURIN กล่าวไว้ใน
การประชุม S&T Agri Biotech Forum ที่จัดขึ้นที่
สํานักงานบริหารจัดการนํ้าและดินว่า เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอตุสาหกรรมนํา้ตาลในประเทศ  จาํเป็นต้อง
มีการปรับปรุงพันธุ์และคิดค้นพันธุ์อ้อยใหม่ๆ

แต่ปัญหาทีสํ่าคญัคือ การปรบัปรงุพันธุอ้์อย ซึง่
เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานราว 8 ถึง 9 ปี งาน

ส่วนนีจ้งึต้องการทัง้ทรพัยากรบคุคลและงบประมาณ
ที่เพิ่มเติม 

การที่กระบวนการกินเวลายาวนาน เกิดจาก
ธรรมชาติของพันธุกรรมที่ซับซ้อน และวงจรชีวิต
ต้นอ้อยทีย่าวนาน อกีทัง้การปรับปรุงพันธุต้์องใช้รูป
แบบพนัธกุรรมหรอืจีโนไทป์ 100,000 ถงึ 400,000 
รูปแบบ

สาํหรบัแนวทางการแก้ปัญหา ดร.เอ็นเก้ิล บอก
ว่า "กระบวนการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ต้องทําอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งถ้าทําได้สําเร็จ จะส่งผลดีอย่างมากต่อ
อุตสาหกรรมน้ําตาลในฟิลิปปินส์ ทั้งทางด้านการ
เพิ่มผลผลิต และการสร้างผลกําไรอย่างยั่งยืน อีก
ทัง้ยงัช่วยเพิม่ความสามารถทางการแข่งขันในตลาด
โลกให้กับฟิลิปปินส์อีกด้วย”

การประชุม S&T Agri Biotech Forum นั้น
เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสภาการพัฒนาและวิจัยทรัพยากร
ทางนํ้าและทางการเกษตร การประชุมนี้ยังเป็นส่วน
หนึง่ของกจิกรรมสปัดาห์ไบโอเทคโนโลยแีห่งชาตคิรัง้
ที่ 12 อีกด้วย 

ดร.เอ็นเกิ้ลและทีมของเธอท่ีประกอบไปด้วย  
นักพยาธิวิทยา นักปฐพีวิทยา และนักปรับปรุงพันธุ์ 
เริม่โปรเจก็ต์ปรับปรงุพนัธ์ุอ้อยมาตัง้แต่ปี 2012 และ
คัดเลือกพันธุ์สําหรับนํามาปรับปรุงพันธุ์ 

โปรเจ็กต์นี้สถาบันวิจัยนํ้าตาลแห่งฟิลิปปินส์ 
(PhilSURIN) ร่วมกับศนูย์จโีนมแห่งฟิลปิปินส์ในการดําเนนิ
งานปรบัปรงุพนัธุ ์โดยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ
โดยกรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (DOST)

วัตถุประสงค์สําคัญของโปรเจ็กต์คือ ลดเวลา
การพัฒนาพันธุ์ให้เหลือเพียง 2 ถึง 3 ปี จากเดิม
ที่เคยใช้เวลา 8 ถึง 9 ปี เพ่ือนําพันธุ์ท่ีได้รับการ
พัฒนาแล้วไปสู่เกษตรกรผู้เพาะปลูกได้เร็วขึ้น

อกีส่วนสําคญัคอื พนัธุอ้์อยทีไ่ด้ต้องให้ผลผลติดี 
และทนต่อโรค โดยเฉพาะ 2 โรคร้ายแรงคือ โรครา
นํ้าค้าง (Downy Mildew) และโรคที่เกิดจากเชื้อรา 
ท้ังน้ี การวิจัยดาํเนินไปโดยใช้กระบวนการทีเ่รยีกว่า 
DNA marker assisted selection หรือ MAS

MAS เป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์จะ
คัดเลือกตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker) ให้ตรงกับ
ลกัษณะทีต้่องการ เมือ่ได้ตวับ่งชีท้ีต้่องการแล้ว กจ็ะ
ทําการคัดเลือกตัวบ่งชี้ใหม่ตัวต่อไป ซึ่งวิธีนี้จะช่วย
เร่งขั้นตอนการพัฒนาพันธุ์อ้อยได้มากทีเดียว

สาํหรบัข้ันตอนการพฒันาพนัธุน์ัน้ ประกอบไป
ด้วย 2 ขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งรวมปัจจัยความทนทาน
ต่อโรคเข้าไว้ด้วย

การป้องกันโรคราน้ําค้าง (Downy Mildew) 
นั้น ทีมพัฒนาจะเลือกลักษณะทางพันธุกรรมที่ดี
ที่สุด จากที่มีอยู่กว่า 100,000 ลักษณะ พันธุกรรม
ที่เลือกขึ้นมาจะถูกนํามาทดสอบว่า พันธุกรรมไหน
จะมีความทนทานต่อโรคมากกว่ากัน

ส่วนโรคท่ีเกิดจากเชือ้รา หรอื Smut ทมีงานจะ
นาํเมล็ดท่ีจะใช้ในการปลูก มาทาํให้เปียกชุม่ด้วยเชือ้
อินนอกคูลัม จากนัน้จงึนําเมล็ดไปเพาะปลกู และรอ
จนเตบิโต เมือ่นัน้ทมีงานจะวเิคราะห์ดูแต่ละต้นจาก
แต่ละเมล็ดพันธุ์ว่า ต้นไหนทนทานต่อเชื้อรามาก
ท่ีสุด โดยข้ันตอนการเลือกต้นอ้อยมาวิเคราะห์โรค
นัน้ ทมีงานจะเลอืกต้นทีม่อีายรุะหว่าง 3 ถึง 6 เดอืน 
แล้วแยกตามลักษณะดีเอ็นเอ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอน 
อเิลก็โตรฟอเรซสิ (Electrophoresis) ซึง่เป็นวธีิแยก
องค์ประกอบโมเลกุลด้วยไฟฟ้า   

ด้วยวธิอิีเล็กโตรฟอเรซสิน้ัน เสมอืนเป็นการพิมพ์
ลายน้ิวมอืดเีอ็นเอ บอกลักษณะดีเอ็นเอ ท่ีจะแสดงให้
เหน็ทกุอณแูละเปรยีบเทยีบความแตกต่างหรือเหมอืน
กันของดีเอ็นเอ เพื่อระบุเป็นพันธุกรรมเฉพาะ

ฟิลิปปินส์ลงทุนด้ำนวิจัย 
มุ่งพัฒนำสำยพันธุ์อ้อย
Philippine Sugar Research Improve 
Sugarcane with Genomic Research
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To solve this problem, Engle said that genetic 

improvement of sugarcane must be continuously 

undertaken. Engle stressed that sugar genomics is 

good for the increased productivity, profitability, 

sustainability, and global competitiveness of the 

Philippine sugar industry.

Organized by the Department of Science 

and Technology (DOST)-Philippine Council for 

Agriculture and Aquatic Resources Research and 

Development, the forum was part of the activities 

for the 12th National Biotechnology Week held 

last month.

Engle and her team, which includes a pathologist,  

agronomist, and breeders, started a project in 

2012 that sought to apply genomics in sugarcane 

variety development. For this, PhilSURIN partnered  

with the Philippine Genome Center, whose state-

of-the-art DNA sequencing facilities were funded 

by DOST.

The objective was to reduce the time it takes 

to develop a new variety by two to three years, 

thus shortening the process from 8 to 9 years to 

5 to 6 years, “so we can bring new varieties to 

sugarcane planters a lot quicker,” Engle said.

In particular, the group wants to produce 

high-yielding varieties while eliminating their 

susceptibility to two major diseases affecting 

sugarcane, downy mildew and smut. The research 

is guided through a process called DNA marker 

assisted selection (MAS).

MAS is a process in which scientists search for 

biomarkers associated with a particular trait. When 

a marker is found to be consistently associated  

with a specific trait, scientists can screen for the 

marker in other varieties. Biomarkers therefore 

help speed up the development of new sugarcane 

varieties.

Under the conventional 8- to 9-year breeding 

program, there are two stages where selection 

against diseases is done.

For screening of downy mildew, the team 

would select the best in terms of morphological 

traits among the 100,000 varieties they produce. 

These selected ones would then be subjected to 

a further screening procedure involving direct 

exposure to the downy mildew pathogens to see 

which of them are resistant against the disease.

For screening of smut, the planting materials 

are soaked in the inoculum containing the smut 

pathogens after which incubation is done. Then 

the planting materials are planted in the field and 

the team awaits the growth of the seedlings. The 

team then rates the plants on whether they are 

susceptible or resistant to smut.

In identifying the markers for these diseases, 

they collect samples of sugarcane at an age of 

three to six months. The samples were ground to 

isolate the genomic DNA, which was then multiplied 

and subjected to electrophoresis, a technique for 

separating the components of a mixture of charged 

molecules in an electric field.

Through electrophoresis, different band  

patterns, commonly referred to as “DNA fingerprints,” 

consisting of different segments of DNA may be 

seen, which allows differentiation and matching 

of sugarcane parent varieties, and reveals unique 

patterns that identify genetic markers.

These DNA fingerprints are also used in  

variety integrity tests to check the authenticity of 

the sugarcane variety, after which a certification is 

issued. This will ensure that farmers are planting 

the right variety in their fields.

This is an advance because previously, a variety 

may only be identified via its morphological and 

agronomic characteristics, after it has produced 

enough stalk and it exhibits the physical traits 

unique to its variety.

So far, Engle and her team have already  

identified a number of promising sugarcane varieties 

based on field trials in Victorias City and La Carlota 

in Negros Occidental, and in Bukidnon. They hope 

to eventually produce five promising varieties.

Other partners for the project are the Sugar 

Regulatory Administration and the National  

Institute of Molecular Biology and Biotechnology 

of the University of the Philippines.

ลักษณะดีเอ็นเอยังสามารถนําไปใช้ทดสอบ
เพื่อเช็คความถูกต้องของพันธุ์อ้อย เพื่อยืนยันว่า
เกษตรกรนําพนัธุท์ีถ่กูต้องไปปลกู วธินีีน้บัว่าเป็นอกี
ความก้าวหน้า เพราะกระบวนการที่ผ่านมา มักใช ้
วธีิมอร์โฟโลจคิอลและปฐพศีาสตร์ในการจาํแนกพันธุ์
อ้อยด้วยการดูทีก่ารเปลีย่นแปลงทางรปูลกัษณะ

ความคบืหน้าล่าสดุ ดร.เอ็นเก้ิลและทมีของเธอ
ได้จาํแนกลกัษณะพนัธุข์องอ้อยได้อย่างน้อย 5 สาย
พนัธุแ์ล้ว จากการทดลองในพ้ืนทีเ่พาะปลกู 3 แห่งคอื 
ที่เมืองวิคตอเรียส เมืองลาคาร์โลตาร์ทางภาคตะวัน
ตกของเนกรอส และเมืองบูคิดนอน 

สาํหรบัโปรเจก็ต์ปรบัปรงุพนัธุอ้์อยของ ดร.เอ็นเกิล้ 
นั้น มีผู้ให้การสนับสนุนอีกหลายหน่วยงาน อาทิ 
สาํนกังานตรวจสอบคุณภาพนํา้ตาล (Sugar Regulatory 
Administration) สถาบันชวีศาสตร์โมเลกลุแห่งชาติ 
(National Institute of Molecular Biology) และภาค
วิชาไบโอเทคโนโลย ีแห่งมหาวทิยาลัยฟิลิปปินส์.

         

Increased research into genomics is needed 

to improve the variety and yield of Philippine  

sugarcane, particularly by increasing its  

resistance to common diseases, the Philippine 

Sugar Research Institute (PhilSURIN) said.

The sugarcane industry is considered the 

Philippines second-most important crop after 

rice, according to the Department of Science and 

Technology (DOST), contributing to industries 

such as bioethanol fuel production as well as 

food needs.

According to data from the Bureau of  

Local Employment at the beginning of the year,  

sugar-related jobs were at one point the  

second-most in demand employment in the 

Philippines, with an estimated 12,400 vacancies 

for sugarcane farmers and 100 job openings for 

millers.

In an interview at the time, then-Department 

of Labor and Employment Secretary Rosalinda 

Baldoz claimed that this could be attributed to 

stable sugar prices in the global market.

To sustain the industry’s growth, new and superior  

varieties of sugarcane should be developed,  

Dr. Liwayway M. Engle of the Philippine Sugar  

Research Institute (PhilSURIN) told attendees 

at the recent S&T Agri Biotech Forum held at 

the Bureau of Soils and Water Management  

Convention Hall.

The problem is, sugarcane breeding which 

includes marker assisted selection of promising 

varieties, is a long and tedious process—taking 

as many as 8 to 9 years—thus requiring a lot of 

human and financial resources. The process is long 

due to sugarcane’s long life cycle and complex 

genetic nature, which requires huge breeding 

populations of 100,000 to 400,000 genotypes, 

Engle explained.

⦁⦁⦁
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ศูนย์วิจัยอ้อยแห่งมหาวิทยาลัยการเกษตรทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย ทําการวิจัยเกี่ยวกับการ 
      เพาะปลูกอ้อยโดยใช้เทคนิคหยดนํ้า เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่ดีขึ้น และได้อ้อยคุณภาพดีขึ้น

อาจารย์อาร์ จนัทราศิครนัทร์ หวัหน้าศนูย์วิจยั 
ระบวุ่า การวิจยัจดัทาํข้ึนบนพืน้ทีเ่พาะปลกูอ้อยพนัธุ์ 
TNAU (S) Si 8 จํานวน 2 เอเคอร์ ทีม่น้ํีาหล่อเลีย้ง
อย่างอุดมสมบูรณ์ระหว่างเพาะปลูก 

การวจิยัครัง้นีย้งัเป็นการให้ความรูต่้อเกษตรกร
ในเรือ่งเทคนคิการปลกูอ้อยแบบใหม่ เพือ่ใช้ประโยชน์
จากปุย๋ให้ได้มากทีส่ดุ และเพือ่ให้ได้ผลผลติอ้อยทีม่ี
ขนาดที่น่าพึงพอใจ

อาจารย์บอกว่าการหล่อเลี้ยงด้วยนํ้าระหว่าง
การเพาะปลูกมีส่วนสําคัญ 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์
เลยทีเดียว และเมื่อให้ปุ๋ยด้วยระบบหยดนํ้า จะเห็น
ได้ว่าอ้อยมกีารเตบิโตและได้ผลผลติทีด่อีย่างเหน็ได้
ชดั แตกต่างกบัการให้ปุย๋ด้วยวธิปีกต ิทีปุ่ย๋มกัจะซมึ
หายลงไปในดิน

การเว้นระยะห่างระหว่างต้นอ้อย เอือ้ประโยชน์ต่อ
การใช้เคร่ืองจกัร (Spacing and Mechanisation)

อกีหนึง่ข้อดีของระบบหยดน้ําคอื จะช่วยกําหนด
ระยะห่างระหว่างต้นอ้อยตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มปลูก 
ส่งผลดีต่อการป้องกันวัชพืชในแปลงอ้อยด้วย หรือ
ถ้ากรณทีีเ่กดิวชัพชืขึน้ ระยะห่างระหว่างต้นอ้อยน้ันก็
ช่วยให้กําจดัวชัพชืโดยเครือ่งจักรได้ง่ายข้ึน นอกจาก
นี ้การกาํหนดระยะห่างระหว่างต้นจะช่วยให้การเกบ็
เกี่ยวง่ายขึ้นเช่นกัน

เกษตรกรที่ปลูกอ้อยจํานวนมากได้มีโอกาส
เรียนรู้วิธีนี้ เมื่อคราวไปเยือนพื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่
เมืองเคนดรา.

The Tamil Nadu Agricultural University’s 

Sugarcane Research Station at Sirugamani  

near here has taken up a research on  

cultivating sugarcane using drip irrigation technique 

for achieving higher yield with good sugar content.

The research, being carried on an area 

of two acres using the ‘TNAU (S) Si 8’ variety, 

focusses on maximum utilisation of available 

water. It would also seek to educate the 

farmers on ways and means for economic 

use of fertilizers. More importantly, the length 

of the cane, the length of the nodes and 

inter nodes also increase appreciably, said 

R. Chandrasekaran, Professor and Head of 

the Station.

He said that water efficiency would be 

about 30 to 40 per cent over the conventional 

irrigation practices. Since drip irrigation is also 

used for supplying fertilizer, the entire quantum 

of fertilizer is fully utilised for cane growth. “In the 

conventional method, much of the fertilizer is lost 

into the earth,” he said.

Spacing and Mechanisation

The major advantage of drip irrigation is 

that it ensures adequate spacing which, in turn  

prevents the growth of weeds in the sugarcane field. 

Even in case of weed growth, they can be cleared 

mechanically. Further, the wide space available 

would facilitate mechanised harvest process.

Many sugarcane farmers have been visiting 

the Kendra for an exposure to the technique. 

อินเดียวิจัยพบระบบหยดน�้ำ
ช่วยเพิ่มคุณภำพอ้อย

India Research Drip Irrigation 
Proves Sweet for Sugarcane
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This mega Sugar expo and conference held 

only once every 2 years is Colombia’s largest 

specialized sugar and bioethanol technol-

ogy event that brings together an international 

congregation of sugar companies and also its 

supporting industries gathered in the heart of the 

sugar industry in Cali, Colombia to showcase the 

latest developments in the Colombian sugar and 

ethanol industry.

Sugarex Colombia is a 2 day event being 

held from 12th October to the 13th October 2016 

at the Centro de Eventos Valle del Pacco in Cali, 

Colombia. In Cali, the hub of the sugar industry 

in Colombia, the Sugarex takes place every two 

years. This international trade fair and conference 

provides valuable insights into the production 

and logistics chain of sugar refining and ethanol 

production including machines, technical equip-

ment and supplier industries.

The event is the largest trade fair of the 

industry within Colombia, which ranks among 

the largest sugar producers worldwide due to 

harvesting taking place all year round. At the 

same time, the fair is an important information 

and communication platform of the industry. The 

leading companies involved in the sugar industry, 

institutions and associations as well as suppliers 

are gathered here in the Centro de Eventos Valle 

del Pacífico.

Highlights Events

A Successful  
Conclusion the
Sugarex Colombia 2016

A high-profile International conference 

entitled “Colombia Sugar Conference 2016”, 

which will be attended by 250 international 

delegates and government officials from 

the local and international Sugar Industry 

Sugar and Bioethanol Technology  

Seminars

Visit to a renowned sugar mill and sugar  

refinery in Colombia 

Sugar Industry networking night
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ประชมุและนทิรรศการหรือทเีสบ็ เตรยีมจดัการ
ประชมุนกัวชิาการอ้อยและน้ําตาลนานาชาต ิครัง้
ที่ 29 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกัน จัด

แสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
นวตักรรมด้านอ้อยและนํา้ตาลจากนานา
ประเทศทั่วโลก ด้วยแนวคิด "Sufficient 
and Sustainable Agri-Sugar Cane from 
Small Farmers to Global Exporters"

"การท่ีประเทศไทยได้รบัเลอืกให้เป็น
เจ้าภาพในการจดัประชมุในครัง้นี ้เป็นการ
แสดงให้เห็นศักยภาพ และบทบาท ของ
เราในการเป็นผูนํ้าในอตุสาหกรรมน้ําตาล
ในตลาดโลกของประเทศไทย โดยปัจจุบัน
เรามปีรมิาณการผลติอยูใ่นอนัดบั 5 ของ
โลก และมีการส่งออกอยูใ่นอนัดบั 2 ของ
โลก นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและนํ้าตาลทราย ยังได้กําหนดยุทธศาสตร์เป้า
หมายระยะเวลา 10 ปี คือในปี 2569 จะเพิ่มพื้นที่
ปลูกอ้อยอีกประมาณ 6 ล้านไร่ ส่งผลมีการผลิต
นํ้าตาลเพิ่มขึ้นประมาณ 59% และผลิตเอทานอล 
เพิม่ขึน้ประมาณ 24% รวมถงึมีกําลงัการผลติไฟฟ้าเพิม่
ขึน้ประมาณ 39% อนัจะทําให้ในปี 2569 ประเทศไทย
ในปีมีรายได้เพิ่มจากอุตสาหกรรมอ้อย เพิ่ม
เป็น 500,000 ล้านบาท" นายเชดิพงษ์กล่าว

ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัด
ประชมุนกัวชิาการอ้อยและน้ําตาลนานาชาติ 

คร้ังที่ 29 กล่าวต่อว่า การประชุมในคร้ังนี้ จะมี
การนําเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาล และ
การแสดงผลงานวิจัยจากประเทศต่างๆ ในรูปแบบ 
ปากเปล่าและโปสเตอร์ โดยเป็นผลงานนาํเสนอของนกั
วิชาการชาวไทยถึง 40 เรื่อง รวมทั้งยังมีการจัดแสดง
เครือ่งจกัร และอปุกรณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ําตาลตลอดกระบวนการผลิต และผลพลอยได้
ของอ้อยและนํ้าตาลอีกด้วย

ซึ่งก่อนที่จะมีการประชุมนักวิชาการดังกล่าว ได้
มีการนําผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืช
ไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โรงงานน้ําตาล
มิตรภูเขียว อุทยาน วิจัยมิตรผล และบริษัทนํ้าตาลขอนแก่น 
จํากัด ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2559 และหลังจากการ
ประชุมระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ก็จะไปดูงานโรงงาน
นํ้าตาลทิพย์สุโขทัย บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์  
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จังหวัดสุโขทัย และนครสวรรค์

International Society of Sugar Cane Technologists  
(ISSCT) เลือกไทยเป็นเจ้าภาพเปิดเวทีระดมมันสมอง 
นักวิชาการจาก 60 ประเทศกว่า 1,500 คน ในงานประชุม

วชิาการออ้ยและนํา้ตาลนานาชาตคิรัง้ที ่29 หรอื XXIX International 
Society of Sugar Cane Technologists Congress เพือ่รว่มพฒันา
และสร้างนวัตกรรมด้านอ้อยและนํ้าตาล พร้อมแสดงศักยภาพ
การเป็นผู้นําของไทย รองรับเป้าหมายเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกอ้อยอีกกว่า 
6 ล้านไร่ภายใน 10 ปี 

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชมุ
วิชาการอ้อยและนํา้ตาลนานาชาต ิครัง้ที ่29 จดัขึน้ ณ จงัหวดั
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 -8 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
ประชุมท้ังจากภาครัฐ ผู้ประกอบการจากภาคเอกชน และมี 
นักวชิาการ ประมาณ 1,500 คนจากท่ัวโลกกว่า 60 ประเทศ

และนายเชดิพงษ์ สริวิชิช์ ประธานคณะกรรมการอาํนวย
การจดัประชมุนกัวิชาการอ้อยและน้ําตาลนานาชาต ิครัง้ที ่29 
เปิดเผยว่า สมาคมนกัวชิาการอ้อยและน้ําตาลแห่งประเทศไทย 
(TSSCT) ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรม
วิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น สํานักงานกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย สํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย เครือข่ายองค์กรบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย บริษัท นํ้าตาลขอนแก่น 
จํากัด (มหาชน) บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์  
คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) และสํานกังานส่งเสรมิการจดัการ

>> นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการอ้อยและน�้าตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29

ไทยแสดงศักยภำพ
อ้อยและน�้ำตำลนำนำชำติครั้งที่ 29  
กำรเป็นเจ้ำภำพงำนประชุมวิชำกำร
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A TRULY UNIQUE OPPORTUNITY TO 
MEET, NETWORK AND DO BUSINESS 
WITH ASIAN-PACIFIC MILLERS AND 
PRODUCERS

FIND OUT MORE BY VISITING: 

https://energy.knect365.com/sugar-ethanol-asia/ 
+44 (0) 203 377 3658

#1 
Asian Sugar & Ethanol Event

35% 
Producers & Sugar Mills  
Attending

10+ 
Hours of Networking

11TH ANNUAL F.O. LICHT’S 28 February – 2 March 2017 
Sheraton Grande Sukhumvit, 

Bangkok



ISTEC
INDONESIA SUGAR TECHNOLOGY COMMUNITY



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

SUGAREX Colombia 2017
Date  :    19-20 October 2017
Country & City :    Colombia, Cali
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

" The Voice of The Sugar Ethanol Industry in Asia! "

Sugar Exhibitions

ISTEC
INDONESIA SUGAR TECHNOLOGY COMMUNITY
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