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Dear Readers, 
Greetings and a warm welcome to our 10th edition of Sugar  
Asia Magazine!

We are honored to have a chance on covering an published  
the story interview of Ms.Merceline Pattrarakornvorakul,  
Executive at M.K.T. Magnetic Co., Ltd., who makes the "In the 
Hot Seat" in this issue to sharing about “M.K.T. Magnetic” aim 
to top Magnet market for Thailand sugar industry under  
new executive by Merceline Pattrarakornvorakul.

Turn to the page of “Cover Story” to up-to-date with the 
India’s sugar production is set to rebound from a seven-year 
low, read more in topic is why does India's sugar output  
reaches record to higher?

Besides, ethanol in Thailand would always be a hot topic 
to be discussed the first successfully produces bagasse- 
based ethanol with enzymes and Mitr Phol held Mitr Phol 
Bio Innovator Awards 2016, its first-ever award contest for  
bioeconomy ideas and hands out innovator awards to Cane  
Cellulose Bandage project.

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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อุตสาหกรรมออ้ยและน้�าตาลทราย รว่มภาค รฐั หารอื รา่ง พ.ร.บ.ออ้ยและน้�าตาลทราย 
ฉบบัปรบัปรงุสง่ตวัแทนเขา้ร่วมคณะกรรมการ
พจิารณาศกึษาการปรบัปรงุ พ.ร.บ.ออ้ยและ 
น้�าตาลทราย พ.ศ. 2527 ของ สนช. เพื่อ 

พจิารณารา่งกฎหมายใหร้อบคอบ และประกาศใชไ้ด ้
ทันก่อนฤดูการหีบอ้อยปลายปีนี้ หวังแก้ไขปัญหา 
ข้อพิพาทกับบราซิล

นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี ประธานคณะท�างาน 
ด้านประชาสมัพนัธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน�า้ตาลทราย 
เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  
ชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้าตาล อยู่ระหว่างเร่งรัดหา 
ข้อสรปุแนวทางการบรหิารจัดการหลงัยกเลกิโควตา  
และลอยตวัราคาน�า้ตาล เพือ่ให้สามารถบงัคบัใช้ได้ 
ทันภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงฤดู 
การหีบอ้อยประจ�าฤดูการผลิตปี 60/61 หลังจาก 
ส�านกังานอ้อยและน�า้ตาลทราย (สอน.) ได้น�าเสนอ
ร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน�า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 ต่อ 
ครม.ไปก่อนหน้านี ้แต่เนือ่งจากตามมาตรา 77 ของ 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ก�าหนดให้ต้องเปิดรับฟัง 
ความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องท้ังจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยี ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้องรวมถงึ 
ภาคประชาชนผูบ้รโิภค สอน. จงึต้องเปิดรบัฟังความ 
คดิเหน็อกีครัง้ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ สอน.ก่อนจดัท�า 
เป็นข้อสรปุประกอบการพจิารณาพร้อมร่างกฎหมาย 
ทีจ่ะน�าเสนอแก่ ครม. อกีคร้ัง ซึง่หาก ครม. เหน็ชอบ 
กจ็ะส่งร่างดงักล่าวไปยงั สภานติิบัญญติัแห่งชาติหรือ 
สนช. พิจารณาเพือ่ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

อย่างไรกต็าม เพือ่ให้กระบวนการท�างานในการ 
ประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบบัแก้ไขปรบัปรงุมีความรวดเรว็  
เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและถูกต้องตามกฎระเบียบ 
การค้าโลก ทาง สนช. จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการ 
พจิารณาศกึษาปรบัปรุง พรบ.อ้อยและน�า้ตาลทราย  
พ.ศ.2527 เพื่อศึกษาการปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและ 
น�า้ตาลทราย พ.ศ.2527 โดยคณะกรรมการดงักล่าว 
มตีวัแทนจากหน่วยงานภาครฐั ผูป้ระกอบการโรงงาน 
น�า้ตาลทรายและตวัแทนจากชาวไร่อ้อย เพือ่ให้ข้อมลู 
ประกอบการพจิารณาให้ครอบคลมุครบทกุด้าน ซึง่เป็น 
การท�างานคู่ขนานกับ สอน. ที่ท�าให้กระบวนการ 
พจิารณากฎหมายดงักล่าวมีความรวดเรว็ ให้สามารถ 
ประกาศใช้ทันก่อนเปิดฤดูการหีบอ้อยนี้

ส�าหรบัร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน�า้ตาลทราย พ.ศ. 
2527 ฉบับปรับปรุง เป็นหนึ่งในกระบวนการปรับ 
โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายทั้ง 
ระบบเพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้แก่อุตสาหกรรม และ

ลดข้อพิพาทจากทางประเทศบราซิล หลังกล่าวหา 
ว่าไทยมีการอุดหนุนการส่งออกน�้าตาลทรายและ 
อุดหนุนราคาภายในประเทศ ท�าให้โครงสร้างราคา 
บิดเบือน โดยสาระส�าคัญของร่างกฎหมายฉบับ 
ปรับปรุงดังกล่าว ได้แก่ การลดบทบาทการก�ากับ 
ดูแลจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามา 
บริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทราย  
การยกเลกิโควตาน�า้ตาลทรายอนัน�าไปสูก่ารลอยตวั 
ราคาน�า้ตาลทรายให้เป็นไปตามกลไกตลาด การยกเลกิ 
การอุดหนุน 160 บาท ให้แก่ผู้เพาะปลูกอ้อย และ 
การเพิม่นยิามความหมายของ อ้อยให้สามารถน�าไป 
ท�าสินค้าประเภทอื่นได้ เป็นต้น

“ขณะนีท้กุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมอ้อย 
และน�า้ตาลทรายท้ังภาครัฐและเอกชน พยายามช่วยกนั 
สร้างระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทรายทีจ่ะ 
เปลีย่นแปลงใหม่ ให้มคีวามเข้มแขง็ยิง่ขึน้ โดยมุง่หวงั 
ว่าการร่าง พรบ.อ้อยและน�า้ตาลทราย ฉบบัใหม่ ซ่ึง 
คณะกรรมการที ่สนช. แต่งตัง้จะพจิารณาศกึษากรอบ 
โครงสร้างระบบอตุสาหกรรมนีด้้วยความรอบคอบ  
สอดคล้องกับกฎระเบยีบการค้าโลก สร้างความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายทีมี่ส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่สร้างปัญหา 
ให้เกิดข้ึนใหม่ อนัจะน�าไปสูค่วามขดัแย้งอย่างทีเ่คย 
เกิดขึน้ในอดตีเพ่ือให้ประกาศใช้ได้ทันก่อน 1 ธ.ค.”  
นายสิริวุทธิ์ กล่าว

The cane and sugar industry has been in 

talks with the government on the revised  

Cane and Sugar Act and sent representa- 

tives to join the National Legislative Assembly’s 

review committee on the amendment of the Cane  

and Sugar Act B.E. 2527 to ensure a circumspect  

review and allow the Act to be enacted by the  

cane crushing season late this year in the hope  

of quashing Thailand’s dispute with Brazil.

Mr.Sirivuth Siamphakdee, President of the 

Thai Sugar Millers Corporation Limited’s public  

relations working group has revealed that every  

relevant party, including governmental agencies,  

cane growers, and sugar mills, is working at full  

steam to reach a conclusion on the management  

approach after the current quota system is 

abolished and replaced by sugar price floating, 

so that it could be enacted by December 1, 2017, 

which will fall in the 2016/2017 cane crushing 

season. Although the Office of the Cane and Sugar  

Board (OCSB) proposed the draft Cane and Sugar  

Act B.E. 2527 to the Cabinet earlier, Section 77 of  

the Constitution B.E. 2560 prescribes that a public  

hearing must be held to consider opinions from all  

stakeholders from the governmental and private  

sectors as well as consumers. Therefore, OCSB  

invited public opinions again through its website  

and compiled a summary to be considered in the  

reviewing process and submitted to the Cabinet  

along with the draft Act. If approved, the draft  

Act will be put forward to the National Legislative 

Assembly (NLA) for review and subsequent 

enactment.

However, to expedite the enactment of the  

amended Act and ensure fairness to all parties 

and compliance with the international trade law,  

NLA has appointed a committee to review the  

amendment of the Cane and Sugar Act B.E. 

2527.. The committee is composed of represen- 

tatives from governmental agencies, sugar mill 

entrepreneurs, and cane farmers so as to derive  

information on all necessary aspects and is 

working in parallel with OCSB to speed up the  

review process, so that the draft Act can be put into  

law by this upcoming cane crushing season.

The draft Cane and Sugar Act B.E. 2527 is  

part of the restructuring of the entire cane and  

sugar industry in a bid to strengthen it as well 

as quell the ongoing dispute with Brazil, which 

earlier accused Thailand of subsidizing its 

sugar exporters and domestic sugar producers,  

distorting the pricing structure. In essence, the  

amended Act aims to reduce the role of the 

government’s regulatory agencies and make 

way for the private sector to take part in the 

management of the cane and sugar industry, 

abolish the current sugar quota in favour of retail  

price floating, terminate the 160-baht subsidy 

program for cane growers, and add new definitions  

of sugar cane so that it can be used to manufacture  

of other kinds of products.

“Every party in both the governmental and  

private sectors related to the cane and sugar  

industry is trying to create a new and stronger  

system for the cane and sugar industry and 

hopes that the draft Cane and Sugar Act, 

which is being reviewed by the NLA-appointed  

committee with due circumspection, will be 

in compliance with international trade law, 

maintain fairness for all stakeholders, and not 

lead to any new issues that will give rise to 

disputes as in the past. This is so that the draft  

Act could be passed into law by December 1,”  

said Sirivuth.

อุตสาหกรรมน�้าตาลทรายไทยเตรียมรับระบบ
ลอยตัวราคาน�้าตาลใหม่ คาดบังคับใช้สิ้นปี 60
Thai Sugar Industry Prepares For Sugar Price Floating, 
Expected To Be Implemented By the End Of 2017
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เปน็ที่แน่ชดัแล้วว่า "ภาษีความหวาน" ทีภ่าครฐั 
มีนโยบายจัดเก็บจากสินค้ากลุ่มเครื่องด่ืม 
เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี 

ขึน้จะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่16 กนัยายน 2560 ตาม 
กฎหมาย พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่นี้

โดยแนวทางของการจดัเกบ็ "ณฐักร อุเทนสุต" 
ผูอ้�านวยการส�านกัแผนภาษ ีกรมสรรพสามติ กระทรวง 
การคลัง ได้อธิบายภายในงานเสวนา "ภาษีความ 
หวานกบัการปรบัตวัของภาคอตุสาหกรรม" ว่าปกติ 
แล้วเครื่องดื่มมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอยู่แล้ว 
แต่เป็นการจัดเก็บในขาของมูลค่า อยู่ที่ 20% ของ 
ราคาหน้าโรงงาน หรอืราคาน�าเข้าเพยีงขาเดียว

แต่ พ.ร.บ.ฉบบัใหม่ จะน�าภาษีในขาปรมิาณ ซ่ึง 
กค็อืปรมิาณน�า้ตาลเข้ามาคิดด้วย โดยมหีลกัเกณฑ์ 
คอื เครือ่งดื่มทีม่ปีรมิาณน�า้ตาลเกนิ 10% ต่อ 100 
มล. จะถกูจดัเกบ็ตามอตัราทีว่างเอาไว้ ซึง่เป็นอตัรา 
ก้าวหน้าคือย่ิงมีน�้าตาลมาก ก็ยิ่งเสียภาษีในอัตรา 
ที่สูง เป็นต้น

"อัตราส่วน 20% ที่เคยเก็บจากขามูลค่าจะ 
ท�าการปรับลง เพ่ือให้เม่ือรวมกับอัตราที่จัดเก็บ 
จากขาปรมิาณแล้ว ภาระทางภาษจีะเท่าเดมิ หรอื 
ใกล้เคียงมากที่สุด"

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ระยะเวลาภาคเอกชนได ้
ปรับตัว ได้วางกรอบระยะเวลาให้ภายใน 2 ปีแรก  
หลังจาก พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ให้สินค้าที ่
เข้าข่ายมีน�้าตาลเกินที่ก�าหนด ยังไม่ต้องเสียภาษ ี
ในขานี้ แต่ยังคงเสียในด้านของขามูลค่าเช่นเคย

ส�าหรับสนิค้าทีม่นี�า้ตาลน้อยกว่าทีก่�าหนด จะได้ 
รบัสทิธปิระโยชน์ในการลดหย่อนภาษ ี(Incentive)  
เพ่ือจูงใจให้ผูป้ระกอบการหนัมาออกสนิค้าหรอืปรบั 
สูตรกันมากขึ้น

จากน้ันเมือ่ครบก�าหนด 2 ปี หากผูป้ระกอบการ 
ไม่ปรบัตวั มสีนิค้าทีใ่ห้ความหวานเกนิเกณฑ์ท่ีก�าหนด 

กจ็ะด�าเนนิการจดัเกบ็ภาษี โดยจะเพิม่อตัรามากขึน้ 
เรือ่ยๆ ตามระยะเวลาและตามปริมาณของน�า้ตาล

"ณัฐกร" ยังระบุถึงความหวานที่เข้าข่ายการ 
จัดเก็บว่า นอกจากน�้าตาลแล้ว น�้าตาลที่ได้จาก 
ธรรมชาติก็ถูกน�ามาคิดด้วย แต่จะไม่รวมถึงกลุ่มที่ 
ใช้น�า้ตาลเทยีม เพราะมเีกณฑ์จาก อย.ควบคมุไว้อยู่ 
และกลุ่มนมที่ยังได้รับการยกเว้น

ด้านของภาคเอกชนที่เริ่มมีการปรับตัวรับกับ 
นโยบายนี้ "ประจวบ ตยาคีพิสุทธิ์" ผู้อ�านวยการ 
สายงานรัฐกจิและองค์กรสมัพนัธ์ บรษิทั กรนีสปอต 
(ประเทศไทย) จ�ากดั ผูผ้ลิตนมถัว่เหลืองไวตามิล้ค์  
ระบุว่าได้พัฒนาสินค้าตอบรับทั้งนโยบายด้านภาษ ี
และกระแสสขุภาพทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยเตรยีม 
ส่งสินค้าท่ีเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ 1-2 รายการ 
ต่อปี หลงัจากเมือ่เดอืนทีผ่่านมาได้ออกสตูรกลมกล่อม  
น�้าตาล 4% ไปแล้ว

It is now clear that the “sugar tax” that the 

government will impose on sugary drinks in a 

bid to encourage consumers to become 

more health conscious will become effective  

on September 16, 2017 as stipulated by the new  

Excise Act.

As for how the tax structure will be, 

Nutthakorn Utensute, Director of the Tax Planning  

Bureau of the Excise Department, the Ministry 

of Finance, explained at the talk entitled “Sugar 

Tax and the Adjustment of the Industry,” 

“Normally, beverages are already taxed but only  

on their values, at the rate of 20% ex-factory  

prices or CIF values.”

However, the new Act will also take into  

account the sugar content. Beverages with over  

10% sugar content per 100 ml. will be levied at a  

progressive tax rate, with beverages with higher  

contents carrying a larger tax burden.

“The previous 20% tax on prices will be 

reduced, so that when combined with the tax 

on the sugar content, the tax burden will be  

equivalent or as close to earlier as possible.”

However, to allow the private sector to 

adjust, after the Act comes into force, there will 

be a two-year period in which products with 

sugar content higher than the set mark will be 

exempt from the sugar content levy but will 

still be taxed on their values just as before.

On the other hand, there will be tax 

incentives for products with less sugar than the  

prescribed amount to motivate manufacturers  

to release new products or adjust their existing  

ones.

After the two-year period, manufacturers who  

refuse to reduce the sweetness of their goods  

with higher sugar content than the threshold  

will be subject to levies at a progressive rate  

in accordance with both the duration and the  

sugar content.

Nutthakorn also revealed that the sugar  

content subject to taxation would include not  

only added sugar but also natural sugar but  

would exclude artificial sweeteners under the  

Food and Drug Administration’s supervision and  

milk products.

The private sector has begun to make changes  

in preparation for this taxation scheme. Mr.Prachuab  

Tayakeepisut, Director of Corporate Affairs at  

Greenspot (Thailand) Co., Ltd., the manufacturer  

of Vitamilk soy milk, said that the company had  

continuously developed its products in response  

to both the new tax policy and health trends and  

would release 1-2 healthy alternatives each year.  

Last month, the company just launched new  

smooth and milky soymilk with 4% sugar.

การจัดเก็บภาษีความหวาน 
กับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม
Thailand Defining For Sweetness 
Tax and the Adjustment of 
the Industry
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ข้อมูลจากสมาพันธ์อ้อยและน้�าตาลแห่ง
ประเทศเวียดนาม (VSSA) จนถึงกลางเดือน 
พฤษภาคม เวียดนามผลิตน้�าตาลจากอ้อย 

บดแล้วจ�านวน 1.1 ล้านตันและน้�าตาลทรายขาว 

บรสิทุธ์ิทีผ่ลติจากน้�าตาลทรายดิบจ�านวน 210,000  

ตัน

ประเทศจีน เดิมเป็นผู้บริโภคน�้าตาลรายใหญ่ 

ทีส่ดุของเวยีดนามซึง่ใช้น�า้ตาลประมาณ 800-1,000  

ตนัต่อวนั อย่างไรก็ตามขณะนีจี้นลดการน�าเข้าจาก 

เวียดนามและหันไปใช้น�้าตาลของไทยแทน

นอกจากนัน้แล้วบริษัทน�า้ตาลเวยีดนามยงัต้อง 

เจอศึกหนักเมื่อพบน�้าตาลไทยร่ัวไหลเข้าสู่ตลาด 

ภายในประเทศ เนือ่งจากน�า้ตาลไทยถกูลกัลอบน�าเข้า 

หรือน�าเข้าภายใต้สัญญาการน�าเข้าเพื่อการส่งออก 

ภายหลงัแต่ไม่ได้ส่งออกจริง ช่องว่างของราคาระหว่าง 

น�า้ตาลไทยและเวยีดนามเพิม่ขึน้จากเดมิ 500-1,000  

ดองเวียดนามต่อกิโลกรัมเป็น 800-1,500 ดอง 

เวียดนามต่อกิโลกรัม

ราคาอ้อยในเวียดนามจะอยู่ที่ 45-50 เหรียญ 

ต่อตัน ในขณะที่ราคาอ้อยในไทยคือ 30 เหรียญ 

ต่อตัน จึงท�าให้น�้าตาลเวียดนามมีศักยภาพการ 

แข่งขันต�า่กว่าประเทศอ่ืนๆ เนือ่งจากราคาอ้อยคดิเป็น 

 75-80 เปอร์เซน็ต์ของต้นทนุการผลติน�า้ตาล

น�้าตาลไทยที่ถูกลักลอบน�าเข้าท�าให้บริษัท 

น�า้ตาลในเวยีดนามหลายบรษิทัขาดทนุและเป็นเหตุ 

ให้ต้องล้มเลกิกจิการ บรษิทัทีย่งัคงประกอบการอยู่

ต่างเผชิญปัญหาใหญ่ทั้งเหตุท่ีตลาดหดตัวลงและมี 

ผลิตภัณฑ์คงค้างอยู่มากเกินไป

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของ 

เวยีตนาม (MARD) ระบถึุงจุดอ่อนของอุตสาหกรรม 

น�้าตาลในเวียดนามเมื่อเทียบกับของไทยว่าอยู่ที ่

ก�าลงัการผลติ เนือ่งจากก�าลงัการผลติน�า้ตาลเฉลีย่ 

ของโรงงานน�้าตาลในประเทศเวียดนามอยู่ที่อ้อย  

3,250 ตันต่อวันซึ่งต�่ากว่าในประเทศไทยที่ใช้อ้อย 

เฉลี่ย 7,000-8,000 ตันต่อวัน

พื้นที่หนึ่งเฮกเตอร์ในเวียดนาม ใช้ปลูกอ้อย 

สามารถให้ผลผลิตได้ประมาณ 65 ตัน ซึ่งต�่ากว่า 

ประเทศไทยทีผ่ลติได้เฮกเตอร์ละ 70 ตนั อตัราส่วน 

น�้าตาลได้ผลิตได้จากอ้อย (Commercial Cane  

Sugar: CCS) ในเวยีดนามอยูท่ีเ่พียง 10 เปอร์เซน็ต์ 

ซึ่งต�่ากว่าของไทยที่ผลิตได้ 12.9 เปอร์เซ็นต์

ภายใต้เขตการค้าเสรอีาเซยีน (AFTA) ต้ังแต่ปี  

2561 เวยีดนามจะต้องเปิดตลาดน�า้ตาลให้ประเทศ 

ในกลุม่อาเซยีน ซึง่หมายความว่าในอนาคตอนัใกล้นี้  

การน�าเข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากประเทศเพ่ือนบ้าน 

ในอาเซียนจะเสยีภาษเีพยีง 5 เปอร์เซน็ต์จากปัจจบุนั 

เสียภาษีสูงถึง 80-100 เปอร์เซ็นต์

หลังควบรวมกิจการกับ BHS บริษัท SBT จะ 

กลายเป็นผู้ผลิตน�้าตาลรายใหญ่ที่สุดซึ่งที่ถือครอง 

ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศถงึ 30 เปอร์เซน็ต์  

โดยมีพื้นที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น 40,000 เฮกเตอร์  

หรือคิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดของ 

ประเทศและมผีลผลติอ้อย 3.4 ล้านตนัหรอืคดิเป็น  

22 เปอร์เซ็นต์

การถอืหุน้เบยีนโหซกูาร์ (BHS) 100 เปอร์เซน็ต์ 

จะท�าให้บริษัท SBT ถือครองกรรมสิทธิ์ในบริษัท 

น�้าตาลขนาดใหญ่อื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่ บริษัท 

เบียนโห-นินโหซูการ์ (Bien Hoa - Ninh Hòa)  

บริษัททีทีซี เกียลาย (TTC Gia Lai) บริษัท ฟาน 

รังซูการ์ (Phan Rang Sugar) บริษัท ทานิสซูการ์  

(Tanisugar) และบริษัททีทีซี อัตตะปือ (TTC  

Attapeu)

ก่อนที่จะมีการเซ็นต์สัญญาควบรวมกิจการ  

บริษัท SBT และ BHS ได้ปิดดีลด้วยการเข้าซื้อ 

บริษัทเอชเอจีแอลชูการ์ (HAGL Sugar) ในราคา  

1.33 แสนล้านดองเวียดนาม

According to the Vietnam Sugarcane &  

Sugar Association (VSSA), by mid-May,  

Vietnam had produced 1.1 million tons 

of sugar from pressed sugarcane and 210,000 

tons of sugar refined from raw sugar.

China is the biggest consumer of Vietnam  

sugar, about 800-1,000 tons per day. However,  

the country has cut imports from Vietnam and  

shifted to Thailand.

Vietnam sugar also has to struggle with Thai  

sugar in the domestic market which has been  

smuggled into Vietnam or brought to Vietnam  

under the disguised mode of temporary imports  

for re-export later. The price gap between Thai and  

Vietnamese sugar has increased from VND 500- 

1,000 per kilo to VND800-1,500 per kilo.

In Vietnam, the sugarcane material price is 

$45-50 per ton, while it is $30 per ton in Thailand.  

Vietnam’s sugar is less competitive than other  

countries, if noting that sugarcane accounts for  

75-80 percent of the sugar production cost.

Smuggled Thai sugar has caused Vietnamese 

sugar companies to take losses and forced them  

to shut down. The companies which still maintain  

operations are facing big difficulties because  

of the market narrowing and the big inventory  

volume.

MARD has pointed out the weak points of  

Vietnam’s sugar industry in comparison with 

Thailand’s. The average capacity of a sugar plant 

in Vietnam is 3,250 tons of sugarcane per day,  

much lower than 7,000-8,000 tons in Thailand. 

In Vietnam, one hectare of growing area 

brings 65 tons of sugarcane, lower than 70 tons in  

Thailand. The CCS ratio in Vietnam’s sugarcane is  

10 percent, lower than Thailand’s 12.9 percent.

Under AFTA, from 2018, Vietnam will have to  

open its sugar market to ASEAN countries. This  

means that imports from ASEAN will be taxed 5  

percent instead of 80-100 percent like now. 

As admitting BHS, SBT will become the  

largest sugar manufacturer holding 30 percent  

of the domestic market share with the material  

growing area of 40,000 hectares, accounting 

for 16 percent of the country’s total area, and 

the output of 3.4 million tons of sugarcane,  

amounting to 22 percent.

Holding 100 percent of Bien Hoa Sugar, SBT  

will own a series of other large sugar companies  

including Bien Hoa – Ninh Hoa Sugar, TTC Gia Lai,  

Phan Rang Sugar, Tanisugar and TTC Attapeu.

Before the merger deal was made, SBT and  

BHS wrapped up a deal on buying HAGL Sugar  

at VND1.33 trillion.

บริษัทน�้าตาลในเวียดนาม 
ผนึกก�าลังกันเพื่อแข่งขัน 
กับน�้าตาลไทย
Vietnam Sugar Companies Merged 
to Compete With Thai Sugar
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บริษัท น้�าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) 
(KSL) เกบ็เกีย่วรายไดจ้ากการขายน้�าตาล 
ในลาว-กมัพูชา ซึง่ในปี 1 มคีร้ังเดยีวมลูคา่ 

กว่า 300 ล้านบาทเข้ามาในช่วง Q2/2560 อีกทั้ง 
ยังมีรายได้จากการขายไฟ หนุนรายได้ท้ังปีน้ีตามเป้า 
ที่เพิมขึ้น10% จากปีก่อน เชื่อว่าราคาน้�าตาลยังอยู่ 
ในระดับท่ีดี พร้อมเปิดทางพันธมิตรร่วมทุน เสริมแกร่ง 
ระยะยาว

นายชลชั ชนิธรรมมิตร์ กรรมการบรหิาร บรษิทั 
น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) KSL เปิดเผยว่า  
ในไตรมาส 2/2560 บรษัิทมีการรายได้จากการขาย 
น�า้ตาลให้แก่ประเทศลาวและประเทศกัมพชูา ราว 2 
หม่ืนตันมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ซึ่งใน1ปี จะมี 
การส่งออกเพียงคร้ังเดียว อีกทั้งยังมีรายได้จาก 
การขายไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ ซึ่งสร้างรายได้ต่อป ี
ถึง 1.4-1.5 พันล้านบาท ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวคง 
ท�าให้รายได้ทัง่ปีนีค้งจะเตบิโต 10 % ตามเป้า จาก 
ปีก่อนที่ท�าได้1.84 หมื่นล้านบาท

ขณะทีร่าคาน�า้ตาลปัจจบัุนอยู่ท่ี 14-15 เซ็นต่อ 
ปอนด์ อาจจะมีการปรับตัวลดลงมาบ้างแต่บริษัทก็ 
เชือ่ว่าราคาน�า้ตาลยังอยู่ในระดบัทีด่ ีและจะไม่ต�า่กว่า 
ระดับดังกล่าว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะขาด 
ดลุน�า้ตาลของโลก คาดว่าทัง้ปีนีเ้คล่ือนไหวในกรอบ  
15-20 เซ็นต่อปอนด์ ขณะที่ปริมาณการหีบอ่อยใน 
ฤดูกาล 2559-2560 ที่อยู่ในระดับ 6.9 ล้านตัน  
คาดว่าปีหน้าจะมีปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นและจะส่งผล 
ให้มาร์จิ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย

ส่วนโครงการขยายก�าลังการผลิตเอทานอล 
ที่จังหวัดขอนแก่นจากก�าลังการผลิต 1.5 แสน 
ลิตรต่อวันเป็น 3.5 แสนลิตรต่อมูลค่าการลงทุน 1 
พันล้านบาท คาดว่าจะได้รับการอนุมัติใบอนุญาต 

สิง่แวดล้อม(EIA)ในเร็วๆนี ้และจะสามารถเร่ิมผลิต 
ได้ในปลายปี 2561

พร้อมกันนี้บริษัทยังมองโอกาสการลงทุนด้าน 
พลังงานอย่างตอเนี่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลขนาดก�าลังการผลิต  50 เมกะวัตต์ และยัง 
มีความสามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าชวีมวล ได้อีก  
20-30 เมกะวัตต์ แต่ทางนี้ก็ต้องรอความชัดเจน 
จากทางภาครัฐในเรื่องสายส่ง ทั้งน้ีบริษัทมีความ 
พร้อมทุกด้านท้ังเครื่องจักรและเงินลงทุน ขณะ 
เดียวกันบริษัทก็ยังมีโอกาสพันธมิตรเข้าร่วมทุน 
ท�าธุรกิจรวมกัน ซึ่งมีปัจจุบันก็มีการเจรจาอย่าง 
ต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป

นายชลัช กล่าวต่อว่าในช่วงปลายปีนี้ บริษัท 
มีแผนเดนิทางไปให้ข้อมลูแก่นกัลงทนุทีสิ่งคโปร์เพือ่ 
เป็นการใช้ข้อมูลแก่นักลงทุน โดยปัจจุบันสัดส่วน 
นกัลงทนุต่างชาตถิอืหุน้รวมกันกว่า 10 % ขณะทีต่ัง้แต่ 
ต้นปีบริษัทไปโรดโชว์ที่สิงค์โปรและอังกฤษแล้ว

Khon Kaen Sugar Industry PLC (KSL) is 

raking in over 300 million baht from its  

annual sugar sale to Laos and Cambodian  

in Q2/2017 as well as more income from selling  

electricity, catapulting it towards this year’s income  

growth target. It also has a positive outlook on  

sugar prices and is on the lookout for partners to  

strengthen its joint venture in the long run.

Mr.Chalush Chinthammit, Director of Khon  

Kaen Sugar Industry PLC (KSL), has revealed  

that in the second quarter of 2017, the company  

earned over 300 million baht in revenue from a  

sale of about 20,000 tons of sugar to Laos and  

Cambodia, an export that takes place only one  

a year, as well as around 1.4-1.5 billion baht from  

selling 50 MW electricity. These two sources of  

income combined are set to help the company  

hit its 10% income growth target from last year’s  

18.4 billion baht.

The current sugar prices are 14-15 cents per  

pound and might drop slightly, but the company  

believes that they will continue to be in a decent  

range and not dip below that level thanks to the  

ongoing global undersupply of sugar. This year’s  

sugar prices are expected to remain within the  

range of 15-20 cents per pound, while the output  

of the 2016/2017 cane crushing season is projected  

to stand at 6.9 million tons. However, the cane  

yield is predicted to rise next year and, in turn,  

ratchet up the profit margin.

In addition, the company believes that its  

one-billion-baht ethanol production expansion  

project in Khon Kaen from 150,000 to 350,000  

liters per day will pass the environmental impact  

assessment (EIA) soon and begin production  

by late 2018.

At the same time, KSL still continues to keep  

its eyes peeled for energy investment opportunities.  

Currently, the company owns a 50MW biomass  

power plant and can accommodate the generation  

of extra 20-30 MW. It is also equipped in terms  

of machinery and capital but is still waiting  

for further clarification from the government 

regarding power lines before taking further 

venture. In addition, the company has the 

opportunity to take part in a joint venture and  

is currently in talks with partners but has yet to  

reach conclusions.

Chalush adds that the company has planned  

to visit Singapore to provide information to 

investors there late this year. Currently, foreign  

investors hold an over 10% stake in the company  

in total. Earlier this year, the company held 

roadshows in Singapore and England.

KSL บกุขายน�า้ตาลลาว-กมัพชูา
KSL Ventures into Laos and Cambodia 
with Its Sugar
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>> Sugar Cane Worker, Nyaung Shwe, Myanmar. Source: Gavin Burnett.

ผู้ค้าน้�าตาลเมียนมาร์เผยทางการออกค�าส่ัง ให้บริษัทผู้ได้รับอนุญาตท่ีถูกห้ามการส่งออก 
ตอ่เรง่บรหิารสมดลุสนิคา้คงคลงัของตนให ้
แลว้เสร็จภายในสิน้เดือนกรกฎาคมนี ้หลงั 
เกิดภาวะน้�าตาลล้นตลาดส่งผลให้ราคา 
ตกต่�าอย่างหนัก 

คณะกรรมการการค้าเมียนมาร์ได้ออกค�าสั่ง 
ดงักล่าว เนือ่งจากเกดิภาวะอปุทานน�า้ตาลล้นตลาด 
ภายในประเทศกระทบต่อราคาน�า้ตาลเพือ่การส่งออก 
ไปยังประเทศจีน ซึ่งตกต�่าอย่างหนักจากเดิมตันละ 
700 กว่าดอลลาร์สหรฐัฯ เหลอืตนัละประมาณ 560  
กว่าดอลลาร์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน 

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา จีนถือเป็น 
หนึง่ในประเทศผูซ้ือ้น�า้ตาลรายใหญ่สดุของเมยีนมาร์  
เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์จ�านวนมหาศาล ส่งผลให้ 
ผู้ค้าน�้าตาลเมียนมาร์หลายร้อยรายยื่นขออนุญาต 
น�าเข้าและส่งออกต่อน�้าตาลไปยังจีน ประกอบกับ 
ราคาน�้าตาลในจีนเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า ผู้ค้าน�้าตาล 
เมียนมาร์จงึท�าการน�าเข้าน�า้ตาลเพือ่การส่งออกต่อ 
ในช่วง พ.ศ. 2558–2559 สูงถึง 1.7 ล้านต้น หรือ 
ประมาณ 20 เท่าของปริมาณที่น�าเข้าช่วง พ.ศ.  
2557–2558 แต่ไม่สามารถส่งออกต่อทั้งหมด  
เนื่องจากอุปสงค์น�้าตาลของจีนเริ่มลดลงตั้งแต่ช่วง 
ต้นปีนี้ ท�าให้ราคาน�้าตาลลดลงอย่างรวดเร็วเหลือ 
ตันละ 563 ดอลลาร์สหรัฐฯ สร้างความเดือดร้อน 
แก่ผู้ประกอบการหลายราย รวมทัง้มปีรมิาณน�า้ตาล 
ล้นเกนิความต้องการอย่างหนกัภายในประเทศ ซึง่ใน 
ทางกลบักนัยิง่ท�าให้ราคาน�า้ตาลตกต�า่ลงไปอกี

ทางการจึงด�าเนินมาตรการรองรับด้วยการ 
ก�าหนดเพดานราคาน�้าตาลขั้นต�่า ทั้งนี้นับแต่ พ.ศ.  
2558 เป็นต้นมา มีบริษัทน�้าตาลผู้ได้รับอนุญาต 
ให้ท�าการส่งออกต่อถูกสั่งห้ามท�าการดังกล่าวรวม 
ทั้งสิ้น 56 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้น�าเข้าซึ่ง 
ไม่ได้ส่งออกต่อน�้าตาล 34 ราย และบริษัทท่ีส่ง 
ออกน้อยกว่าปริมาณน�าเข้ารวม 22 ราย ท�าให้
มีน�้าตาลที่น�าเข้ามาเพื่อการส่งออกต่อเหลืออยู่ใน 
เมียนมาร์เป็นจ�านวนมาก 

บริษัทดังกล่าวถูกเรียกตัวเข้าพบเพื่อรับการ 
ตักเตือน “ต่อให้จ�านวนน�้าหนักของการน�าเข้า 
และการส่งออกต่างกนัเพยีงไม่กีต่นัทางการกไ็ม่ยอม  
บรษัิทต้องคมุสินค้าคงคลงัให้มคีวามสมดลุระหว่าง 
อุปสงค์และอปุทาน แม้ตอนนีก้ารค้าน�า้ตาลจะไม่มี 
ก�าไรก็ตาม” อู วนิ ฮเตย์ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั  
ลา มิน ทา ซิน จ�ากัด กล่าว

น�า้ตาลเป็นภาคอตุสาหกรรมหนึง่ ซึง่ได้รบัการ 
ส่งเสริมโดยคณะกรรมาธิการการลงทนุของเมยีนมาร์  
ดงัทีป่รากฏในหนงัสือเวียนลงวันที ่1 เมษายน ทีผ่่านมา 
ของหน่วยงานดังกล่าว

Banned sugar re-exporters must balance 

their inventories by July month-end, 

according to a letter from the Directorate  

of Trade, one sugar trader.

The order comes amid an oversupply of sugar  

in Myanmar and collapse in the price of sugar  

bound for China, from over US$700 per tonne in  

2016 to just over US$560 per tonne currently.

Since 2015, China has been one of the largest  

buyers of sugar from Myanmar. To meet the huge  

demand, hundreds of sugar traders in Myanmar  

were issued with licenses to import sugar and  

re-export the commodity to China.

In 2016, with the price of sugar in China 

almost double that of the market price, Myanmar’s  

sugar traders imported 1.7 million tonnes of sugar  

in 2015-16 for re-export purposes, about 20 times  

the volume imported in 2014-15.

But not all the imported sugar has been  

re-exported and since the beginning of this year,  

demand from China has tapered. As a result,  

sugar prices have declined sharply to around  

US$563 per tonne.

That has left many traders who imported  

sugar when prices were higher in the lurch. It  

has also contributed to a ballooning sugar glut  

in the country, which, in turn, is causing prices to  

decline further.

Now, the authorities are stepping up efforts  

to place a floor under declining sugar prices.  

Since 2015, a total of 56 sugar companies with  

the license to re-export have been banned from  

doing so. They comprise 34 importers which did  

not re-export any sugar and 22 which exported  

less than they imported, resulting in a huge pile-up  

of sugar targeted for re-exports in Myanmar.

These companies are now being called to  

task. “Even a small discrepancy in the number  

of tonnes [between import and export] is 

unacceptable. They must balance their inventories  

even though the sugar business is not profitable  

now,” said U Win Htay, managing director of La 

Min Tha Zin Co. Ltd.

Sugar is one of the sectors promoted by  

the Myanmar Investment Commission in its April  

1 circular.

คุมเข้มผู้ค้าน�้าตาลเมียนมาร์
รักษาสมดุลสินค้าคงคลัง 

เหตุของล้นตลาดราคาตกต�่า
Myanmar Sugar Traders Ordered To 

Balance Inventory amid Glut
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นายอิงการ์เตียสโต ลูคิตา รัฐมนตรีกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย ประกาศเลื่อนการประมูลน้�าตาล 
อุตสาหกรรมตามท่ีวางแผนไว้ออกไป ท่ามกลางเสียงคัดค้านของสมาชิกสภานิติบัญญัติ ซ่ึงเกรงว่า 
การค้าน้�าตาลวิธีใหม่จะท�าให้ห่วงโซ่อุปทานเยิ่นเย้อย่ิงขึ้น และเปิดโอกาสให้เจ้าของตลาดการ 

ประมูลท�าการทุจริตได้ง่าย 

ทัง้น้ีนายอิงการ์เตียสโต เผยว่าการประมลูวธิใีหม่ ซ่ึงได้แก่การประมลูออนไลน์นีจ้ะด�าเนนิการโดย พทีี
ปาซาร์ โคโมดิตัส จาการ์ตา หรือ พีเคเจ บริษัทผู้ค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า และจะท�าให้เกิดความโปร่งใส 
ทั้งต่อผู้ซ้ือและสาธารณชน นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการเข้าถึงราคาน�้าตาลที่มีความยุติธรรม ส�าหรับ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี อีกด้วย 

นบัเป็นครัง้แรกทีร่ฐับาลเข้ามาให้ค�าแนะน�าแก่อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ ซึง่รวมถงึธรุกจิเอส 
เอ็มอี ให้ซื้อน�้าตาลผ่านวิธีการประมูล 

ปกติบริษทัรายใหญ่จะซือ้วตัถุดบิจากโรงหบีอ้อยโดยตรง ส่วนพวกเอสเอม็อจีะซือ้น�า้ตาลอตุสาหกรรม  
ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการปล่อยให้รั่วไหลสู่ตลาดครัวเรือนในราคาที่สูงกว่า 

“วันนี้ ผมได้ประกาศเลื่อนการประมูลออกไป เพราะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีประมูลแบบใหม่  
อันที่จริงเราน่าจะเปิดโปงกันว่าใครได้รับประโยชน์จากการคัดค้านกันบ้าง แต่ระหว่างนี้ขออธิบาย 
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีประมูลแบบใหม่ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจทั่วกันก่อน” นายอิงการ์เตียสโต 
กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 

“พวกเอสเอ็มอีจะได้มีช่องทางเข้าถึงตลาดน�้าตาลมากขึ้น และสามารถแข่งขันกับบริษัทรายใหญ่ 
โดยทัดเทียมกัน” นายอิงการ์เตียสโตกล่าวเสริม

การประมูลคร้ังน้ีจะใช้ระบบบาร์โค้ดออนไลน์ 
ซึง่เป็นการตดิตามดขู้อมลูและประวัติการค้าน�า้ตาล 
ฟอกขาวจากการน�าเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิต การ
ขาย การจัดซือ้และการกระจายสนิค้า ตามทีก่�าหนด 
ไว้ในระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการค้า เลขที่ 
684/M-DAG/KEP/5/2017 ว่าด้วยการประมลูน�า้ตาล 
กรวดฟอกขาว หรือ จีเคอาร์ 

พร้อมกันนี ้สมาคมชาวไร่อ้อยแห่งอนิโดนเีซยี  
หรือ เอพีทีอาร์ไอ ยังได้ออกมาสนับสนุนรัฐบาล 
ด้วยว่า วิธีประมูลดังกล่าวจะท�าให้ธุรกิจเอสเอ็มอีม ี
ช่องทางเข้าถงึน�า้ตาลในราคาทีเ่ป็นธรรมมากขึน้

Indonesia's Trade Minister Enggartiasto Lukita  

announced a postponement of a planned  

industrial sugar auction amid objections from  

some lawmakers who fear the new way of sugar  

trading would lengthen the supply chain and  

provide chances for auction market owners to  

engage in corruption.

Enggartiasto said the new method, an online  

auction done through futures and commodity  

trader PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ), will even  

provide price transparency for buyers and the  

public. It also provides access to small and medium  

enterprises (SMEs) to fair prices for sugar. 

This is the first time the government has 

instructed the food and beverage industry, 

including SMEs, to buy sugar through an auction. 

The big firms usually buy directly from 

sugar refineries while SMEs buy industrial sugar  

that is allegedly subsequently leaked to the  

household market at higher prices. 

“Today, I announce the postponement of  

the auction because of complaints about the 

new way. Let’s be open about who has [vested]  

interests [in the objection] and in the meantime, 

we’ll introduce the details of the new method  

better so everyone can understand,” Enggartiasto  

told reporters on June.

“SMEs will have better access to sugar  

and a level playing field with the big firms,” 

he added. 

The auction will use an online bar code 

system that will track the information and 

histories of refined sugar trading from the 

importation of raw materials to production, 

sales, purchases and distribution, as arranged  

by Trade Ministry Regulation No. 684/M-DAG/ 

KEP/5/2017 on refined crystal sugar (GKR)  

auctions. 

The Indonesian Sugarcane Farmers Associa- 

tion (APTRI), meanwhile, supports the government,  

saying the method will provide SMEs access to 

a fair price for sugar.

อินโดนีเซียเลื่อนประมูลน�้าตาล
อุตสาหกรรม
Indonesia Postpones Industrial 
Sugar Auction

>> Trade Minister Enggartiasto Lukita visits Indogrosir ’s wholesale shop in Tangerang, Banten, on June 9. 

Source: kompas.com



บริษัท ไรส ชิลเลอร จำกัด
9/1 ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท : 0-2468-2034-5 แฟกซ : 0-2468-2036 มือถือ : 089-499-4009
E-mail : jakarin@risechiller.com www.facebook.com/risechiller www.risechiller.com

Dehumidiier system for 
Sugar plant & Silo Magnetic Chiller ประหยัดพลังงานสูง

Custom Made Chiller
สำหรับอุตสาหกรรม

Heat Recovery
(ถังน้ำรอนจากแอร)

Precision Air
สำหรับ Data Center

ระบบ Custom Made Chiller สำหรับอุตสาหกรรม 
ระบบ Package Air Cooled Blow Film สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
ระบบ Magnetic Chiller ประหยัดพลังงานสูง
ระบบ Heat Pump
ระบบ Heat Recovery (ถังน้ำรอนจากแอร)
ระบบ น้ำรอนจากแสงอาทิตย
ระบบ Precision Air สำหรับ Data Centerระบบ Precision Air สำหรับ Data Center
ระบบ Hoval Topvent AHU
ระบบ ลดความชื้นบริเวณแมพิมพ (Mold Area Protection) 

ผูนำระบบความรอน-ความเย็น ประหยัดพลังงาน

บริษัท ไรส ชิลเลอร จำกัด
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เ มือ่เดือนกรกฎาคมกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรอื USDA ประกาศว่าจะเปิดโอกาสให้น�าเข้าน�า้ตาล 
นอกสู่ตลาดสหรัฐฯ เพิ่มอีก 414,000 ตัน ซึ่ง 

การตัดสินใจดังกล่าวท�าให้ผู้ผลิตอาหารและลูกอม 
ในสหรัฐอเมริกาพึงพอใจเป็นอย่างย่ิง เนื่องจาก 
ได้พยายามเรียกร้องให้ USDA เพิ่มโควตาน�าเข้า
น�้าตาลมาหลายเดือนแล้ว

และ USDA เผยว่าหนึง่ในสีข่องปรมิาณน�า้ตาล 
ที่จะน�าเข้าเพิ่มเติมนี้จะมาจากประเทศเม็กซิโก อีก 
สามส่วนทีเ่หลือจะมาจาก 40 ประเทศภายใต้มาตรการ 
โควตาภาษีของสหรัฐฯ (TRQ)

สหรฐัฯ ต้องการน�า้ตาลมากเกนิก�าลงัทีต่นผลติได้ 
แต่ถึงกระนั้น USDA ก็ยังควบคุมการน�าเข้าผ่าน 
ระบบ TRQ ที่ซับซ้อนและเข้มงวด โดยรวมแล้วใน 
แต่ละปี USDA จะก�าหนดโควตาการอนญุาตน�าเข้า 
น�้าตาลจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก 40  
ประเทศ (WTO) ยกเว้นเม็กซโิกซึง่เป็นประเทศคูค้่า  
NAFTA โควตาดังกล่าวจ�ากัดการน�าเข้าน�า้ตาลทราย 
ดิบไว้ที่ประมาณ 1.2 ล้านตันและจะยังไม่สามารถ 
เพิ่มโควตาต่อปีขึ้นได้จนถึงวันที่ 1 เมษายน

การประกาศเพ่ิมโควตาเมือ่วันจนัทร์นีจ้ะสามารถ 
เพ่ิมปริมาณน�าเข้าดังกล่าวขึ้นเป็นประมาณ 1.5 
ล้านตันในปีงบประมาณ 2560 โดยไม่รวมน�้าตาล 
ที่จะอนุญาตให้เม็กซิโกน�าเข้ามาอีกเพิ่มเติม

บางประเทศในสมาชิกองค์การการค้าโลก 40  
ประเทศจะได้รบัโอกาสเข้าถงึตลาดสหรฐัฯ มากขึน้ 
ด้วยเหตวุ่ามหีลายประเทศทีต่่อให้ไม่มนี�า้ตาลจะขาย 
กยั็งได้โควตาในการน�าเข้าน�า้ตาลสูต่ลาดผ่านมาตรการ  
TRQ โดย USDA เผยเมื่อวันจันทร์ว่า กระทรวงฯ  
จะน�ารบิโควตาจากประเทศเหล่านัน้และจดัสรรใหม่
ให้กบัประเทศทีม่อีปุทานเหลอืเพ่ือให้ประเทศเหล่าน้ัน 
สามารถน�าเข้าสู่สหรัฐฯ เพิ่มเติมได้โดยตรง

เจ้าหน้าท่ีในภาคอุตสาหกรรมน�า้ตาลกล่าวกบั 
แอกริ พัลส์ (Agri-Pulse) ว่าการเพิ่ม TRQ คาดจะ 
ท�าให้อัตราส่วนการมีสินค้าเพื่อบริโภค (stocks-to 
-use ratio) ในสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนในระดับระหว่าง 
14.2 ถึง 14.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ท�าให้ 
สถานการณ์ปัญหาของผู้ใช้น�้าตาลคลี่คลายลง 

อย่างไรกต็ามนายรคิ ปาสโก ประธานสมาคม 
ผู้ใช้สารให้ความหวานเผยระหว่างการให้สัมภาษณ ์
เมื่อเรว็ๆ นีว้า่ บรษิทัอาหารต่างต้องการเห็นตวัเลข 
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 15.5 เปอร์เซ็นต์

อัตราส่วนการมีสินค้าเพื่อบริโภค (stocks-to- 
use ratio) ถือเป็นตัวบ่งชี้ส�าคัญที่สะท้อนให้ทราบ 
ถึงสถานการณ์น�้าตาลในสหรัฐและจากอดีตจนถึง 
วนันีท้ีป่ระกาศเพ่ิม TRQ พบว่าอตัราส่วนดงักล่าวมี 
ค่าต�่ามากและคาดว่าจะต�่าลงไปอีกในหลายเดือน 
จากนีไ้ป ข้อมลูจากรายงานอปุสงค์และอปุทานโลก
ด้านการเกษตร(WASDE) ฉบับล่าสุด

รายงานฉบบัดงักล่าวซึง่เพิง่ตพีมิพ์เมือ่ต้นเดอืนทีผ่่าน เผยอตัราส่วนดงักล่าวมค่ีาเพยีง 11.4 เปอร์เซน็ต์ 
และคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือเพียง 9 เปอร์เซน็ต์ในปีงบประมาณ 2561 ซึง่นบัเริม่จากวนัที ่1 ตลุาคม

การเพ่ิม TRQ จะช่วยเพิม่เสถยีรภาพตลาดให้กับส�าหรบับรษัิทผูผ้ลติอาหารและลกูอมทีต้่องการทราบว่า 
จะมอีปุทานเพยีงพอในตลาดหรอืไม่ อย่างไรกต็ามภาคอุตสาหกรรมหวงัไว้ว่าทาง USDA จะด�าเนนิการได้ 
เร็วกว่านี้ แหล่งข่าวรายหนึ่งคาดว่าเหตุที่ USDA ไม่สามารถด�าเนินการได้เร็วกว่านี้เนื่องจากทางสหรัฐฯ  
ได้มีความพยายามเจรจาแก้ไข “สัญญาระงับ” ที่มีกับเม็กซิโกซึ่งสัญญาน้ีมีผลจ�ากัดปริมาณและชนิด 
ของน�้าตาลที่เม็กซิโกสามารถน�าเข้าสู่สหรัฐฯ ได้

สัญญาระงับใหม่สรุปเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ก�าหนดให้มีผลเชิงปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2561 นี้ 
ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงงานน�้าตาล แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ใช้น�้าตาล

เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ต่อต้านมาตรการใดก็ตามที่จ�ากัดปริมาณการน�าเข้าน�้าตาลสู่สหรัฐอเมริกา  
เพราะบริษัทมุ่งหวังที่จะได้ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาที่ถูกที่สุด

สัญญาระงับใหม่ก�าหนดให้สัดส่วนน�้าตาลน�าเข้าจากเม็กซิโก 70 เปอร์เซ็นต์เป็นน�้าตาลดิบและ 30  
เปอร์เซ็นต์เป็นน�้าตาลบริสุทธิ์ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญเมื่อเทียบกับสัญญาระงับปัจจุบัน 
ซึ่งแบ่งสัดส่วนเป็น 47 กับ 53 เปอร์เซ็นต์ ส�าหรับน�้าตาลดิบและน�้าตาลบริสุทธิ์ตามล�าดับ

USDA announced on July that it is opening up the U.S. market to an additional 414,000 tons  

of foreign sugar. The move was greeted warmly by the by U.S. food and candy makers, who  

have been clamoring for months for the USDA to allow in more sugar.

About a quarter of the additional sugar that USDA said it will allow in will come from Mexico.  

The rest will be split among 40 countries that are part of the U.S. tariff rate quota (TRQ) system.

The U.S. needs more sugar than it produces, but USDA tightly controls imports through a complex  

TRQ system. USDA each year sets an overall sugar import quota for 40 World Trade Organization  

countries, not including NAFTA partner Mexico. That quota for raw sugar is about 1.2 million tons and  

currently cannot be raised each year until April 1.

The increase announced Monday will bring that up to roughly 1.5 million tons for fiscal year 

2017, not including the sugar that Mexico is allowed to ship here.

Some of those 40 WTO countries will get even more access to the U.S. market. That’s because  

several of them always end up getting TRQ shares, even though they don’t have sugar to sell. The  

USDA said Monday that it will take away shares from those countries and reallocate them to countries  

that have additional supplies that they can ship to the U.S.

A sugar industry official told Agri-Pulse that the TRQ increase is expected to bring the stocks- 

to-use ration in the U.S. up to a more comfortable level for sugar users at between 14.2 percent and  

14.7 percent.

Rick Pasco, president of the Sweetener Users Association, said in a recent interview that food  

companies like to see that figure at a minimum of 15.5 percent.

The stocks-to-use ratio is the primary indicator for the availability of sugar in the U.S. and, up  

until the TRQ increase announced today, it was calculated to be extremely low and predicted to  

drop even further in the coming months, according to USDA’s latest World Agricultural Supply and  

Demand Estimate (WASDE) report.

That report – released earlier this month – put it at just 11.4 percent and predicted it would drop 

to 9 percent in the 2018 fiscal year, which begins Oct. 1.

The TRQ increase will add some stability to the market for the food and candy companies that  

need to know there will be enough supplies on the market, but the industry had hoped that USDA  

would have acted earlier. The reason it didn’t happen earlier, one source speculated, is that the 

U.S. was busy renegotiating its “suspension agreement” with Mexico that restricts the amount and 

type of sugar that Mexico can ship here.

The new suspension agreement, which was finalized on June 14 and set to be implemented  

in the 2018 fiscal year, was welcomed by the sugar refining industry, but not the sugar users.

That’s because anything that limits sugar imports into the U.S. is opposed by the companies 

here that need to buy it for their products at the cheapest prices possible.

The new suspension agreement requires that 70 percent of sugar imports from Mexico be raw  

and allows the remaining 30 percent to be refined. That’s a major shift from the current suspension  

agreement, which maintains a 47-53 split for raw and refined.

กระทรวงเกษตรสหรฐัเพ่ิมโควตาน�าเข้าน�า้ตาล
ดิบพร้อมขอนญุาตให้น�าเข้าเพิม่จากเมก็ซโิก

USDA Boosts Raw Sugar Import Quota and Asks for 
Permission for More Supplies from Mexico
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ผู้ผลิตน�้าตาลบราซิลกังวล 
การขึ้นภาษีศุลกากรของจีน
India Sugar to Remain Firm for 
Next Three Months

ผู ้ ค้าหลายรายเผยว่าราคาน�้าตาลมีแนวโน้ม ที่ไปในทางที่ดีในช่วง 3 เดือนข้างหน้า  
เนื่องจากมีอุปสงค์เพิ่มตามเทศกาลและ 
เกิดภาวะอปุทานลดลง ถงึแม้จะมกีารเรยีก 
เก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในอัตรา 
ทีต่�า่ นบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคมราคาน�า้ตาลได้ 

ไต่ระดับขึ้นถึง 3 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผู้ค้าชะลอ 
การซื้อเพ่ือใช้ประโยชน์จากเครดิตภาษีซื้อ (input  
credit) ส่งผลกระทบให้สายอุปทานระบายสินค้า 
ไม่ได้ ภาษีน�า้ตาลลดลงเหลอื 5 เปอร์เซน็ต์จากเดมิ 
ประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 
เมื่อมีการประกาศใช้ GST 

“แม้จะมีการเกบ็อตัราภาษทีีแ่ท้จรงิ (effective 
tax) หลังจากการประกาศใช้ GST ก็ไม่ได้ช่วย 
ผู้บริโภคปลายทางมากนัก” 

นายอโชค เจน ประธานสมาคมผู้ค้าน�้าตาล 
แห่งเมืองบอมเบย์กล่าวว่า “ผู้บริโภคปลายทาง 
ต้องซื้อน�้าตาลในราคาที่สูงข้ึนแทนที่จะลดลง” 
เพื่อเป็นการรับประโยชน์จากเครดิตภาษีซื้อภายใต้ 
มาตรการ GST ผูค้้าน�า้ตาลจงึตดัสนิใจหยดุซือ้น�า้ตาล 
ในเดอืนมถินุายนและระบายสนิค้าคงคลงัเดมิออก

ถงึแม้สายอปุทานจะระบายสนิค้าไม่ได้ในช่วงนี้  
แต่อุปสงค์ท่ีชะลอตัวอยู่จะกลับมาสูงขึ้นในในเดือน 
กรกฎาคม เครดิตภาษีซื้อช่วยให้ผู้ขายสามารถลด 
ภาระภาษทีีต้่องช�าระโดยการหักจากเงินทีช่�าระภาษี 
ซือ้ไปแล้ว ก่อนการประกาศใช้ GST มกีารเรยีกเกบ็ 
ภาษ ี(cess) ประมาณ 6% และเรยีกเกบ็ภาษผ่ีาน 
แดนหรอืข้ามรฐั (Octroi) อกีเกือบ 2 % ในน�า้ตาล  
ท�าให้อัตราภาษีท่ีแท้จริงส�าหรับสารให้ความหวาน 
อยู่ที่ 8% ภาพรวมหลังจากประกาศใช้ GST มี 
การเรียกเก็บภาษีน�้าตาลจากผู้ค้าลดลงเหลือเพียง  
5% ดงันัน้เมือ่ภาษลีดลง ราคาน�า้ตาลกค็วรจะลดลง 
ตามไปด้วย

อย่างไรกต็ามอปุสงค์ท่ีมากขึน้ในเดอืนกรกฎาคม  
เป็นเหตใุห้ราคาน�า้ตาลพุง่ขึน้อกีครัง้ จากเดมิ 36.50  
รูปีอินเดีย/กก. (รวมภาษี) เป็น 39.99 รูปีอินเดีย/ 
กก. (รวม GST) รฐับาลกลางได้ส่งหนงัสอืถงึสมาคม 
โรงงานน�้าตาลแห่งอินเดีย (ISMA) เมื่อวันศุกร์ที่ 
ผ่านมาเพือ่ขอให้สมาคมรบัประกนัว่าสมาชิกโรงงาน 
น�้าตาลของสมาคมจะรักษาสมดุลของอุปสงค์กับ 
อุปทาน เพื่อเป็นการสนองนโยบาย ISMA แนะน�า 
ให้สมาชิกเพ่ิมการขายน�า้ตาลได้ “เราได้แนะน�าให้ 
สมาชิกสมาคมด�าเนินการเพ่ือเพิ่มยอดขายและ 
จะพยายามท�าดึงราคาลง” นายที สาริต้า เรดดี้  
ประธาน ISMA กล่าว

Sugar prices are likely to remain firm over  

the next three months on increased festival  

demand and a supply crunch, traders said.  

Sugar prices have climbed 3 per cent since July 

1 despite a lower tax burden on the commodity 

under the goods and services tax (GST) regime as  

traders delayed purchases to take benefit of input  

credit, drying up supply lines. Tax on sugar has  

come down to 5 per cent from about 8 per cent  

since July 1 when the GST was rolled out. 

"Although, the effective tax on sugar has  

come down after GST, this has not helped end  

consumers," said Ashok Jain, president at Bombay 

Sugar Merchants’ Association." Sugar prices  

have increased rather than declining for the end 

consumer." In order to take input credit under 

GST, sugar traders had stopped buying sugar in 

June and were off loading the stocks with them. 

This dried up supply, creating more demand  

in July. Input credit allows a seller to reduce the  

tax burden being paid by claiming offset for the  

taxes already paid on inputs. Before GST, cess of  

about 6 per cent and octroi of nearly 2 per cent 

was charged on sugar, taking effective tax on the  

sweetener to 8 per cent. Post GST, overall tax  

on sugar is only 5 per cent charged on the 

traders. So a fall in the tax rate should have 

reduced sugar prices. 

But increased July demand led to a sudden  

jump in sugar prices from Rs 36.50/kg (duty  

paid) to Rs 39.37/kg, including GST. The central  

government had written to Indian Sugar Mills  

Association (ISMA) on Friday asking it to ensure  

that its member mills maintain the demandsupply  

balance. In response, ISMA advised its members  

to increase sugar sales. "We have advised our  

members to increase sales and will try to bring  

the prices down," said T Sarita Reddy, president  

at ISMA.
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ราคาน�้าตาลเปลี่ยนแปลง 
เล็กน้อยหลังจากบราซิล
รายงานผลการผลิต
Sugar Little Changed After Brazil 
Production Report

ใ 
นเดอืนมถุินายน ราคาน�า้ตาลมีการเปลีย่นแปลง 
เพียงเล็กน้อย หลังจากที่กลุ่มอุตสาหกรรมใน 
บราซิลรายงานว่าในคร่ึงเดือนแรกของเดือน 

มถุินายนผลิตผลน�า้ตาลตามพ้ืนทีส่�าคัญๆ ในประเทศ 

ได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน

ราคาน�้าตาลทรายดิบเดือนกรกฎาคม ลดลง 

0.1% เหลอื 12.64 เซนต์ต่อปอนดใ์นตลาดซื้อขาย 

ฟิวเจอร์สข้ามทวปีของสหรฐัอเมรกิา (ICE Futures  

U.S.)

กลุม่อตุสาหกรรมยนูก้ิากล่าวว่าโรงงานผลติน�า้ตาล 

ทางภาคกลางตอนใต้ผลิตน�้าตาลได้ 2.4 ล้านตัน 

เพิม่ขึน้ 97.8% และผลติเอทานอล 1.5 พนัล้านลติร 

หรือเพิ่มขึ้น 39.7% ซึ่งผลการด�าเนินงานต�่ากว่า 

ผลส�ารวจของเอสแอนด์พีโกลบอลแพลตส์ (S&P  

Global Platts) ซ่ึงระบุว่าจะได้ผลผลิตประมาณ  

2.45 ล้านตัน

นอกจากนัน้ยูนก้ิายงัเผยว่าการผลิตในช่วงครึง่ 

แรกของเดือนนี้มีสัดส่วนน�้าตาลต่อเอทานอลเป็น  

49.3% ต่อ 50.7% ในขณะที่แพลตส์คาดว่าจะได้ 

สัดส่วนน�้าตาลเป็น 48.7%

ภาวะที่ไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆ ในตลาดน�้าตาล 

แสดงให้เหน็ว่าผูค้้ายงัคงมกีงัวลเกีย่วกบัการทีบ่ราซลิ 

ได้ผลผลติทีส่งูเป็นประวติัการณ์ในปีน้ีซึง่อาจกระทบ 

ท�าให้เกิดอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกได้

ผู้ค้าน�้าตาลต่างติดตามบราซิลอย่างใกล้ชิด 

เน่ืองจากเป็นตลาดทีใ่หญ่พอทีจ่ะสร้างผลกระทบต่อ 

ตลาดโลกได้ แม้ว่าจะมีการปรับลดราคาน�้าตาลลง  

30% จากปีก่อนแล้ว แต่โรงงานของบราซิลหลาย 

แห่งกย็งัคงผลติน�า้ตาลต่อไป เนือ่งจากได้สญัญาใน 

ตอนที่น�้าตาลมีราคาดีมาแล้ว

อย่างไรกต็ามด้วยราคาปัจจบุนัทีต่�า่กว่าต้นทนุ 

การผลติในผูผ้ลติหลายราย จงึคาดว่าจะมกีารน�าอ้อย 

ไปใช้ผลิตเอทานอลในปริมาณมากขึ้น ผู้ค้าหลาย 

รายกล่าว

นายมทิเชล แมคดกูอล ผูอ้�านวยการฝ่ายสนิค้า 

โภคภณัฑ์ของบรษิทัโซซเิอเต้ เจเนอราลเล่ กล่าวว่า 

มสัีญญาคงค้างในเดอืนกรกฎาคม จ�านวน 64,526  

ล็อต ซึ่งจะหมดอายุสัญญาใน 3 วันท�าการ

นายแมคดกูอลกล่าวเสรมิว่ามสีญัญาคงค้างใน 

ตลาด (Open Interest) มากกว่าในเดอืนพฤษภาคม 

ที่ผ่านมาถึง 33% หรือคิดเป็นยอดน�าส่ง 1.5 ล้าน 

ตนั เป็นรองทางสถติแิค่ในเดอืนพฤษภาคมปี 2558  

ที่มีสัญญาคงค้างคิดเป็นยอด 1.9 ล้านตัน

“ดังนั้นกล่าวได้ว่า เรามียอดส่งมอบคงค้าง 
ที่สูงเกิน ซึ่งในทางทฤษฎีไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น”  
เขากล่าวสรุป

ในตลาดอืน่ๆ ราคาโกโก้ในเดอืนกนัยายนสงูข้ึน 
0.9% มาแตะที ่1,880 เหรยีญต่อตนั กาแฟอาราบก้ิา 
ในเดือนกรกฎาคมลดลง 1.3% เหลอื 1.2420 เหรยีญ 
ต่อปอนด์ น�้าส้มเข้มข้นแช่แข็งในเดือนกรกฎาคม 
ลดลง 1.3% เหลือ 1.3940 เหรียญต่อปอนด์และ 
ราคาฝ้ายในเดือนธันวาคมลดลง 0.1% เหลอื 67.62  
เซนต์ต่อปอนด์

Sugar little changed on June, after a Brazil 

industry group reported that sugar 

production in the country's key growing  

region in the first half of June nearly doubled  

from a year earlier.

Raw sugar for July edged down 0.1% to 12.64  

cents a pound on the ICE Futures U.S. exchange.

Industry group Unica said that center-south  

mills produced 2.4 million tons of sugar, up 

97.8%, and made 1.5 billion liters of ethanol, an  

increase of 39.7%. The results were slightly lower  

than an S&P Global Platts survey which indicated  

an output of 2.45 million metric tons.

Unica also said that the production mix for  

the first half of this month was 49.3% sugar to  

50.7% ethanol, while Platts estimated the sugar 

mix to be 48.7%.

The muted reaction in the sugar market  

showed that traders were still concerned about  

the record production this year from Brazil, which  

could leave the world with a surplus.

Sugar traders are closely watching Brazil,  

as it is big enough to swing the global market.  

Despite a 30% drop in sugar prices from a 

year ago, many Brazilian mills would continue to 

produce sugar as they already locked in prices 

when they were higher.

However, with current prices now below  

many producers' costs, it is expected that the  

amount of cane devoted to ethanol production  

will increase, some traders said.

Michael McDougall, director of commodities  

agency at Societe Generale, noted that there 

were still 64,526 lots outstanding in the July 

contract, which is set to expire in three trading  

days.

The open interest is 33% above the previous 

May contract, which ended up in a delivery of 

1.5 million tons, second only to the record 

1.9 million ton delivery in May 2015, according to 

Mr. McDougall.

"So potentially, we have a large delivery, and  

that, in theory should be negative," he said.

In other markets, cocoa for September  

gained 0.9% to $1,880 a ton, arabica coffee for  

July was down 1.3% to $1.2420 a pound, frozen  

concentrated orange juice for July fell 1.3% to  

$1.3940 a pound, and December cotton lost 0.1% 

to 67.62 cents a pound.
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CONFIRMATION
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“AWACS, YOUR PARTNER OF STAINLESS STEEL 
  & SPECIAL STEEL FOR SUGAR INDUSTRY”
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นักวิเคราะห์มองเห็น
สัญญาณบวกส�าหรับตลาด
น�้าตาลในสหรัฐอเมริกา
Analyst Sees Positive Signs 
for U.S. Sugar Market

บรรดาผู้ปลูกหัวบีทท่ีใช้ท�าน้�าตาลในสหรัฐ 
อเมรกิาถกูมองวา่จะท�าก�าไรในปนีีไ้ดอ้ยา่ง 
สม่�าเสมอโดยไม่ต้องไปค�านึงถึงความคาด

หวงัของการเกบ็เกีย่วพชืผลน้�าตาลในตลาดโลกอยา่ง 
มากวา่จะเปน็อยา่งไร บรรดานกัวเิคราะหก์ารตลาด 
ของราโบแบงค์ได้ท�าการท�านายไว้ 

รายงานใหม่จากศูนย์วิจัยอาหารและธุรกิจ 
การเกษตรของราโบแบงค์และกลุ่มผู้ให้ค�าปรึกษา 
คาดการณ์ว่าผู้ปลูกน�้าตาลของโลกจะผลิตน�้าตาล 
ออกมาเกินความต้องการของตลาดที่ 2.7 ล้าน 
เมตริกตัน ในปีทีท่�าการเกบ็เกีย่วน�า้ตาลในปัจจบุนั

แต่ระดับราคาน�้าตาลของสหรัฐอเมริกาจะ 
สามารถหลีกเลี่ยงแรงกดดันระดับราคาน�้าตาลที่ 
ต�่าลงจากการผลิตที่ล้นเหลือในระดับนานาชาติที่ 
คาดหวงัไว้ สิง่นีต้้องขอบคณุอย่างมากให้กบัสญัญา 
ทีพ่ึง่ท�าการเจรจากนัใหม่อีกรอบเม่ือเรว็ๆ นี ้ทีเ่ตรยีม 
ที่จะท�าการทุ่มตลาดโดยการให้ความช่วยเหลือทาง 
ด้านการเงนิทุม่ซือ้น�า้ตาลจากเมก็ซโิกในระดบัราคา 
ทีต่�า้กว่าราคาตลาดเข้าสูส่หรฐัอเมรกิา นกัวเิคราะห์ 
น�้าตาลของศูนย์วิจัยราโบ นายสตีเฟน นิโคลสัน 
ได้อธิบายไว้

นิโคลสัน กล่าวว่าอนาคตที่คาดหวังนี้เป็นสิ่งที ่
ท�าให้เกิดการผลิตน�้าตาลที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศ 
หลักๆ ที่ผลิตน�้าตาลรวมไปถึง บราซิล, อินเดีย 
และไทย

ส�าหรบัภายในสหรัฐอเมรกิาแล้ว อย่างไรกต็าม  
กระทรวงเกษตรสหรฐัคาดการณ์ว่าบรรดาเกษตรกร 
ผู้ปลูกน�้าตาลในสหรัฐอเมริกาจะลดพื้นที่เอเคอร ์
เพาะปลูกหัวบีทที่ใช้ท�าน�้าตาลไป 2.7 เปอร์เซ็นต์  
และ พืน้ทีเ่อเคอร์เพาะปลกูอ้อยไป 3.4 เปอร์เซน็ต์  
สถานการณ์การเติบโตที่ลดลงในพื้นที่ในการผลิต 
น�้าตาลของสหรัฐอเมริกาจะลดผลผลิตน�า้ตาลด้วย 
นิโคลสันกล่าว เขาว่าสภาพอากาศค่อนข้างแห้ง 
โดยเฉพาะในรฐัมนินโิซตา, มอนทาน่า และดาโคตา 
และจะกลบัมามสีภาพอากาศทีชุ่ม่ชืน้ทีส่ามารถทีจ่ะ 
เพิ่มแรงกดดันในเรื่องของเชื้อโรคต่างๆ

ดวน แกรนท์ ประธานคณะกรรมการของ 
สหกรณ์สเนคริเวอร์ซูการ์ในรัฐไอดาโฮ กล่าวว่า 
บรรดาผู้ปลูกน�้าตาลของบริษัทเขาได้ท�าการเพาะ 
ปลกูล่าช้ากว่าก�าหนดในเมืองเวล, โอเรกอน, ไวเซอร์, 
รัฐไอดาโฮ และหลุมดินต่างๆของเขตเมจิก วัลเลย์  
เนื่องมาจากสภาพทุ่งหิมะที่ละลายช้าๆ อย่างหนัก
และพายุต่างๆ

แรงกดดนัจากศตัรูพืชสามารถทีจ่ะเป็นต้นเหต ุ
ของความท้าทายต่างๆส�าหรับบรรดาผู้เพาะปลูก 
ในเขตเทรเชอร์ วลัเลย์ของรฐั ไอดาโอ ที่ๆ  นายเควนิ 
ฟูดเกอร์ ท่ีปรึกษาด้านการปลูกพืชผลร่วมกันได้ 
รายงานการค้นพบของบรรดาหนอนคบื, บรรดาหนอน 
กระทู้และชั้นใบผักชีฝรั่งที่ผิดปกติ

นโิคลสนั กล่าวว่า เร็วๆ นีไ้ด้มกีารท�าให้ช่องว่าง 
ระหว่างระดับราคาน�้าตาลน้ันแคบลงที่พัฒนาขึ้น 
ในสหร�ฐอเมริการะหว่างต้นอ้อยและหัวบีทน�้าตาล  
ซ่ึงผู้ซ้ือบางรายได้หลกีเลีย่งสิง่เหล่านีเ้พราะส่วนใหญ่ 
ของพืชผลมาจากเมล็ดพืชที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี 
ชีวภาพ

ระยะเวลาเก็บเกี่ยวพืชผลเฉลี่ย 5 ปีจบที่ป ี
การเกบ็เกีย่วพืชผลในปี 2016 ทีแ่สดงว่ามีการลดไป  
0.3 เปอร์เซน็ต์ ในการส่งมอบหวับทีน�า้ตาลส�าหรบั 
การใช้งานของมนุษย์และ 3.1 เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น 
ในการส่งมอบอ้อย นิโคลสันกล่าวว่า มากกว่านี ้
ในเร็วๆ นี้ เขากล่าวว่าหัวบีทน�้าตาลมีราคาถูก 
เพียงพอที่จะท�าให้บรรดาผู้ซื้อท�าการซื้อส่วนใหญ ่
ของปริมาณสินค้าคงคลังพืชผลทีเหลือในปี 2016  
จากบรรดาบริษัทที่ท�าการแปรรูปหัวบีทน�้าตาล 
มากไปกว่าน้ัน ระดบัราคาได้สงูขึน้ประมาณ 1.5 เซนต์ 
ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่มีการอัพเดทสัญญากับ 
เม็กซิโก ปัจจุบันอยู่ที่ 32 เซนต์ต่อปอนด์ส�าหรับ 
หัวบีทน�้าตาลที่กลั่นแล้วและถูกส่งมอบไปยังภาค 
ตะวันตกของสหรัฐอเมริกา

นโยบายด้านน�า้ตาลของสหรฐัอเมรกิาได้อนญุาต 
ส�าหรับโควต้าการน�าเข้าน�้าตาลจากบางประเทศ 
อย่างเฉพาะเจาะจง สัญญาท่ีท�าการเจรจากันใหม ่
อีกครั้งเร็วๆ นี้ กับเม็กซิโกได้เพิ่มระดับราคาขั้นต�่า 
ส�าหรบัการขายน�า้ตาลของเมก็ซโิกให้กับสหรฐัอเมรกิา  
สิง่นีไ้ด้เพ่ิมเปอร์เซ็นต์การส่งออกน�า้ตาลของเมก็ซิโก 
ท่ีต้องถูกส่งไปในสภาพที่ยังไม่ได้รับการกลั่นให้กับ 
บรรดาโรงกลั่นน�้าตาลในสหรัฐอเมริกาและท�าการ 
ปรับปรุงมาตรฐานความบริสุทธ์ิที่น�้าตาลได้รับ 
การกลั่นแล้ว

นโิคลสันกล่าวว่านโยบายน�า้ตาลของสหรฐัฯ จะ 
เก็บรักษาตลาดน�้าตาลภายในประเทศไว้ได้ “จะได ้
รับการปกป้องอย่างดี” จากตลาดโลก

U.S. sugar beet growers are poised for a  

profitable year despite expectations of a 

large global sugar crop, market analysts  

with Rabobank predict.

A new report from the Rabobank Food & 

Agribusiness Research and Advisory Group estimates  

the world’s sugar growers will overproduce by 2.7  

million metric tons in the current crop year.

But U.S. sugar prices should avoid downward  

pressure from the expected international glut,  

thanks largely to a recently renegotiated agreement  

addressing the dumping of subsidized Mexican  

sugar into the country, explained RaboResearch  

sugar analyst Stephen Nicholson.

Nicholson said the outlook is for increased  

production in major sugar-producing countries —  

including Brazil, India and Thailand.

Domestically, however, USDA estimates U.S.  

sugar farmers cut their beet acres by 2.7 percent  

and their cane acres by 3.4 percent. Adverse 

growing conditions in U.S. sugar production areas  

should also reduce sugar output, Nicholson said.  

He said the weather has been especially dry in  

Minnesota, Montana and the Dakotas, and a turn to  

humid weather could raise disease pressure.

Duane Grant, chairman of the board with  

Idaho-based Snake River Sugar Cooperative, said  

his company’s growers planted late in Vale, Ore.,  

Weiser, Idaho, and pockets of the Magic Valley,  

due to heavy snowpack and storms.

“Probably 10 to 15 percent of the company’s  
fields were planted in challenging conditions,”  
Grant said, adding delayed planting also affects  

how plants take up nitrogen and produce sugar  

content. “We’re probably not looking at record  
yields, but I think it will be a decent crop.”

Pest pressure could also pose challenges  

for growers in Idaho’s Treasure Valley, where  

Amalgamated crop consultant Kevin Fouldger  

has reported finding loopers, armyworms and  

false celery leaftier.

Nicholson said there’s also been a recent  

narrowing of a price gap that developed in the U.S.  

between sugar cane and sugar beets, which some  

buyers have avoided because most of the crop  

comes from seed produced with biotechnology.

The five-year average ending with the 2016  

crop year shows a 0.3 percent reduction in beet  

sugar deliveries for human use and a 3.1 percent  

increase in cane deliveries, Nicholson said. More  

recently, he said beet sugar got cheap enough  

that buyers purchased most of the remaining 2016  

crop inventories from beet processing companies.  

Furthermore, prices have risen about 1.5 cents  

since the early June updated agreement with  

Mexico, now at 32 cents per pound for refined  

beet sugar delivered to the Midwest.

U.S. sugar policy places quotas on sugar  

imports allowed from specific countries. The  

recently renegotiated agreement with Mexico  

raises minimum prices for Mexican sugar sold  

into the U.S., increases the percentage of Mexican  

exports that must be sent unrefined to supply  

U.S. refineries and adjusts the purity standard  

at which sugar is considered to be refined.

Nicholson said U.S. sugar policy should keep 

the domestic market “well insulated” from the  

global market.
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บรรดาผู้ผลิตน้�าตาลที่เต็มไปด้วยความยาก
ล�าบากของจีนก�าลังหวังว่าจะได้รับรสชาติ
แห่งชัยชนะในสัปดาห์หน้าขณะที่เมือง 

ปกักิง่เตรยีมตัวท่ีจะสง่มอบค�าตดัสนิของคณะลกูขนุ 
ในเรื่องภาษีน�าเข้าน้�าตาลและท�าให้รุนแรงขึ้น 
ให้เกิดการลงโทษขั้นรุนแรงในการลักลอบที่รุกลาม 
ในเส้นทางการค้าในอดีตต่างๆ

ในเดือนพฤษภาคม กระทรวงพาณิชย์ของจีน 
จะยืน่กฎข้อแรกของเดือนในการตรวจสอบเป็นระยะ 
เวลายาวนานในการน�าเข้าน�้าตาลดิบและน�้าตาล 
ที่ได้รับการกลั่นแล้ว สิ่งนี้ได้ท�าการเสนอเรื่องพิกัด 
อตัราภาษีศลุกากรในปรมิาณทีส่งูในการร่างกฎ

ระดับภาษีน�าเข้าท่ีเพิ่มข้ึนสูงอย่างรวดเร็วโดย 
ผู้น�าเข้าน�้าตาลรายใหญ่ที่สุดในโลกอย่างจีนจะเป็น 
การปฏเิสธการส่งออกอย่างเคร่งเครยีดส�าหรบัผูผ้ลิต 
น�้าตาลระดับต้นๆ อย่างไทยและบราซิลท่ามกลาง 
ความกังวลเกี่ยวกับความต้องการน�้าตาลของตลาด 
โลกที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม มันจะน�าเสนอการผ่อนคลาย 
ที่จ�าเป็นอย่างมากส�าหรับบรรดาเกษตรกรเล็กๆ 
ผู้เพาะปลูกน�้าตาลและบรรดาผู้ผลิตน�้าตาลที่มีรัฐ 
เป็นเจ้าของในจีน เช่น อุตสาหกรรมน�า้ตาลหนานหนงิ 
และบริษัท คอฟโคตุนเฮ ที่เป็นผู้โต้แย้งเกี่ยวกับ 
การน�าเข้าน�้าตาลราคาถูกในจีนที่เป็นสาเหตุให้เกิด 
การสญูเสียเมด็เงินพันล้านดอลลาร์ และส่งผลให้ต้นทนุ 
การจ้างงานและผลผลิตน�้าตาลในจีนตกต�่าลง

ในการเซน็สัญญาทีก่�าลังจะเกดิข้ึนทีเ่มอืงปักกิง่ 

ที่ก�าลังจะพยายามฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมในจีนให ้

กว้างขวางมากข้ึน มันมีการตรวจสอบในเรือ่งการน�าเข้า 

น�้าตาลของจีนอย่างแน่นหนาในเขตชายแดนทางใต้ 

ของจีนที่เกิดช่องทางการค้ามากมายกับทางพม่า  

โดยสัญญานี้จะพยายามที่จะขัดขวางเส้นทางการ 

น�าเข้าน�้าตาลที่ผิดกฎหมายจากพม่าในจีน แหล่ง 

ของผูค้้าส�าคญัระดบัโลก ผู้จัดการฝ่ายขายของผู้ผลติ 

น�้าตาลระดับต้นๆ ของจีนทางใต้และผู้เชี่ยวชาญ 

ทั้ง 3 ท่านได้กล่าวไว้

ปริมาณน�าเข้าน�้าตาลดิบและน�้าตาลท่ีกลั่น 

แล้วมากเท่ากบั 2 ล้านตนั ในจนีจากไทยและผูผ้ลติ 

น�า้ตาลรายอืน่ๆ มมีลูค่าประมาณ 2 พนัล้านดอลล่าร์

ทีร่ะดบัราคาปัจจบุนั ถูกบรรจบุนรถบรรทุกหลายคัน 

และเรอืหลายล�าและขายอย่างผดิกฎหมายในตลาด 

ค้าส่งในแต่ละปี บรรดาพ่อค้าได้คาดการณ์ไว้

น�า้ตาลเป็นหนึง้ในภาคส่วนทีเ่ลก็น้อยต่างๆ ซึง่ 

จนีดิน้รนทีจ่ะแข่งขนักบับรรดาคูแ่ข่งต่างชาตเิพราะ 

บรรดาเกษตรกรผูถ้อืการเพาะปลูกน�า้ตาลรายย่อย 

ในจนีต้องจ้างแรงงานมาก และเพิม่ต้นทนุทีส่งู

ระดบัราคาน�า้ตาลขาวในตลาดซือ้ขายล่วงหน้า 

ของน�า้ตาลขาวทีม่กีารเคลือ่นไหวมากทีส่ดุในจนีอยู่ที่ 

ระดบัราคา 6,737 หยวน (977.60 ดอลล่าร์) ต่อตนั 

ในวันศกุร์ค่อนข้างเป็น 2 เท่า ของระดบัราคาน�า้ตาล 

ขาว ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของลอนดอน

ปัจจบุนัจนีได้น�าเข้าน�า้ตาลต่อปีเกือบ 3 ล้านตนั 
โดยท่ี 1.94 ล้านตนัของการน�าเข้าน�า้ตาลในจีนอนญุาต 
ให้มีพิกดัอตัราภาษีศุลกากรอยูท่ี ่15 เปอร์เซน็ต์ท่ีเป็น 
ส่วนของพนัธสญัญาของจนีกับองค์การการค้าโลก

เมืองปักกิ่งอนุญาตให้ไม่มีโควต้าในการน�าเข้า 
น�้าตาลซึ่งถูกตั้งไว้ที่เกือบ 1.9 ล้านตันใน 2 ปีท่ี 
ผ่านมา และ ปัจจุบันดึงดูดให้มีการเก็บภาษีน�าเข้า 
ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

China's beleaguered sugar producers  

are hoping for a taste of victory next  

week as Beijing prepares to deliver its  

verdict on sugar import duties and intensifies a  

crackdown on rampant smuggling along ancient  

trade routes.

On May, China's Commerce Ministry will issue 

its first ruling on a months-long investigation into  

raw and refined sugar imports, having already  

proposed hefty tariffs in a draft ruling.

A steep hike in duties by the world's biggest  

sugar importer would be a serious blow for top  

producers Thailand and Brazil, amid concerns about  

waning global demand for the sweetener.

However, it would offer a much-needed  

reprieve to millions of small farmers and 

state-owned producers like Nanning Sugar Industry  

and Cofco Tunhe Co who argue cheap imports  

have caused billions of dollars of losses, cost jobs  

and forced output cuts.

In a further sign that Beijing is trying to revive  

the broader industry, it has tightened checks along  

China's porous southern border with Myanmar to 

try to stamp out the flow of illicit sugar, a source  

at a major global trader, a sales manager at a top  

southern producer and three experts said.

As much as 2 million tonnes of raw and refined  

sugar from Thailand and other producers - worth  

some $2 billion at current prices - is stowed on  

trucks and ships and sold illegally at wholesale  

markets each year, traders estimate.

Sugar is one of the few sectors in which China  

struggles to compete with foreign rivals because  

smallholder farmers have to employ more labor,  

driving up costs.

China's most-active white sugar futures were  

at 6,737 yuan ($977.60) per tonne on Friday,  

nearly double the price of London futures.

The country currently imports about 3 million  

tonnes of sugar a year, with 1.94 million tonnes  

of sugar imports allowed at a tariff of 15 percent  

as part of China's commitments to the World  

Trade Organization.

อุตสาหกรรมน�้าตาลจีนได้รับ
ความส�าเร็จอย่างหอมหวาน
ในการควบคุมการน�าเข้า 
China's Sugar Industry Seeks Sweet 
Success on Import Curbs
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การจัดเก็บภาษีส�าหรับบรรดาเคร่ืองดื่มที่มี 
รสหวาน (เอสเอสบ)ี เหมอืนกบัน้�าผลไมท้ี ่
มสีว่นผสมชนดิผงและกาแฟก่ึงส�าเรจ็จะเพิม่ 

ราคาเป็น 2 เท่า และด้วยเหตุนี้จะท�าร้ายกลุ่มคน 
ท่ียากจนทีส่ดุในบรรดาคนยากจน ตามทีม่กีารศกึษา
เร็วๆ นี้โดยมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 

จากรายงานได้แสดงให้เห็นว่า ข้อเสนอของ 
กระทรวงการคลังจะเพิ่มระดับราคาของน�้าผลไม้ที ่
มีความเข้มข้นอยู่ที่ 109 เปอร์เซ็นต์, น�้าผลไม้ที่มี 
ส่วนผสมชนิดผงที่ 108.61 เปอร์เซ็นต์ และ กาแฟ 
กึ่งส�าเร็จอยู่ที่เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่เป็นสินค้า 
โภคภัณฑ์หลักในครัวเรือนของชาวฟิลิปปินส์

กาแฟกึ่งส�าเร็จถูกบริโภคมากที่สุดโดยบรรดา 
คนท�างานขณะที่ความเข้มข้นชนิดผงถูกใช้ส�าหรับ 
เนื้อเบคอนหรือของขบเคี้ยวส�าหรับส่วนของบรรดา 
ผู้ที่มีรายได้น้อย

นายสตีเว่น ควั ประธานสมาคมสหพันธ์ซูปเปอร์ 
มาร์เก็ตของฟิลิปปินส์ กล่าวว่า การเสนอเรื่องภาษ ี
เอสเอสบี จะส่งผลกระทบในเชงิลบต่ออุตสาหกรรม 
เครือ่งดืม่และต่อบรรดาลกูค้าของผลิตภัณฑ์เหล่าน้ัน 
ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์พื้นฐาน

ผู้บัญญัติกฎหมายกังวลว่ามาตรการนี้จะเป็น 
การป้องกันที่ไม่ดีและดังน้ันจ�าเป็นต้องได้รับการ 
ทบทวน

“มันจะเกิดผลกระทบในเร่ืองของเงินเฟ้อ 
อย่างลึกซึ้งส�าหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่เป็นส่วน 
ประกอบพืน้ฐานของการผลติ” นายโรเมโร ควมิโบ 
โฆษกของสมาชิกสภาสามัญได้กล่าวเกี่ยวกับ 
โปรแกรมการปฏิรูปที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องภาษี  
(ซีทีอาร์พี)

ตัวแทนของเมืองมาริกิน่าและอดีตประธาน 
ของคณะกรรมการเฮ้าส์เวย์แอนด์มีนส์เปรยว่า 
การทบทวนต่างๆ จ�าเป็นทีจ่ะต้องท�าในการยืน่เรือ่ง 
ซีทีอาร์พีของรัฐบาล ขณะที่สิ่งเหล่านี้อาจจะถูก 
พิจารณาว่าเป็นการป้องกันที่ไม่ดี

นายควิมโบ คาดหวังว่า จะมีการเพิ่มข้ึนของ 
ระดับราคาสินค้าพื้นฐานกับการเพิ่มขึ้นของภาษ ี
น�้ามันดีเซลและการเพิ่มขึ้นอย่างมากในระดับราคา 
ของเอสเอสบีถ้าเกิดการขึ้นภาษีน�้าตาล

วฒุสิมาชกิ นายซอนนี ่อันการ่า ประธานคณะ 
กรรมการ เวย์แอนด์มีนส์ ได้สอบถามกระทรวง 
การคลังเพื่อที่จะให้พิจารณาทบทวนข้อเสนอเรื่อง 
ภาษีของเอสเอสบีโดยใช้เร่ืองน�้าตาลของสินค้า 
เฉพาะอย่างมากกว่าปรมิาณรวมของเครือ่งดืม่

นายอันการ่า ได้แสดงข้อคิดเห็นที่ตามมา 
ทีหลังของการได้ยินเกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องภาษ ี
ของฝ่ายบรหิาร มาตรการทีถ่กูคาดการณ์ว่าจะเพิม่ 
รายได้มากกว่า 40,000 ล้านเพโซแต่ได้รับการ 
วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการป้องกันที่ไม่ดี มันถูก 
พิจารณาว่ามันส่งผลกระทบให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ 
ต้นทนุไม่เพียงแค่บรรดาน�า้อัดลมท่ีเป็นทีน่ยิมแต่ยงั 
รวมไปถึงเครื่องดื่มหลักอย่าง เช่น กาแฟกึ่งส�าเร็จ 
และน�้าผลไม้ที่มีส่วนผสมชนิดผง

ในการรักษาระดับราคาสินค้าให้ต�่าลง ให้เป็น 
ราคาที่สามารถจ่ายได้ และให้เป็นราคาที่พอจะ 

คาดเดาได้ บรรดาผู้ผลิตเครื่องด่ืมที่มีรสหวานได ้
กลับไปน�าเข้าสินค้าผ่านสัญญาการค้าเสรีของ 
สมาคมชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีน น�้าตาล 
แป้งข้าวโพดจะให้ความหวานกับผลิตภัณฑ์ของเขา 
เหล่านัน้ เป็นอกีหนึง่ทางเลอืกแต่จะสร้างความโกรธ 
แค้นให้กับอุตสาหกรรมน�้าตาล

ควิมโบ กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นในภาษีด้านอื่นๆ 
ได้ช่วยลบล้างและแม้แต่ยังช่วยหักกลบลบหนี้ 
ผลประโยชน์ของโปรแกรมการปฏิรูปภาษีที่ถูก 
น�าเสนอขึ้นส�าหรับบรรดาคนท�างานรายย่อย

ภายใต้โปรแกรมการปฏิรูปภาษีที่ถูกน�าเสนอ  
บรรดาคนท�างานจะเสยีอตัราภาษเีงนิได้น้อยลงและ 
ไม่ต้องเสียภาษีถ้าพวกเขาทั้งหลายมีรายได้ต�่ากว่า 
250,000 เปโซต่อปี

Imposing tax on sugar-sweetened beverages  

(SSB) like powdered juice and instant coffee 

will double their cost and thereby hurt the  

poorest of the poor, according to a recent study  

by the University of Asia and the Pacific.

The report indicated that the proposal of the  

Department of Finance will increase the price of  

juice concentrates by 109 percent, powdered 

juice by 108.61 percent, and instant coffee by  

about 50 percent – staple commodities in a typical  

Filipino household.

Instant coffee is consumed mostly by workers  

while powdered concentrates are used for baon  

or snacks of the lower-income sector.

Philippine Amalgamated Supermarkets 

Association president Steven Cua said the proposed 

SSB tax would have a negative impact on the  

beverage industry and on the consumers of these  

products considered as basic commodities.

Lawmakers are concerned that this measure  

will be anti-poor and therefore needs revision.

“There will be a deep inflationary effect  
as these products are basic components of 
production,” Deputy speaker Romero Quimbo  

said of the comprehensive tax reform program  

(CTRP).

The Marikina City representative and former  

chairman of the House ways and means committee 

hinted that revisions need to be made in the  

submitted CTRP of the government, as these can  

be considered anti-poor.

Quimbo anticipates an increase in basic  

commodity prices with the added diesel fuel 

taxes and a much higher increase in prices of 

SSBs if taxes are added to sugar.

Sen. Sonny Angara, ways and means committee 

chairman, has asked the finance department to  

consider revising its proposed tax on SSBs by  

using the sugar content of a particular product  

rather than the beverage’s total volume.

Angara made the remark following a hearing  

on the administration’s proposed tax, a measure  

that is supposed to raise over P40 billion in  

revenues but has been criticized as anti-poor,  

considering its cost-raising impact not only on  

popular softdrinks but also on such staples as 

instant coffee and powdered juice.

To keep prices low, affordable and predictable, 

SSB makers have turned to importing via the  

Association of Southeast Asian Nations-China  

Free Trade Agreement, corn syrup to sweeten  

their products as an alternative, earning the ire  

of the sugar industry.

Quimbo said that the increase in other taxes  

negated and even offset benefits of the proposed  

tax reform program for the small workers.

Under the proposed tax reform program, 

workers get lower income tax rates and no tax if 

they earn under P250,000 a year.

ฟิลิปปินส์ปฏิรูปภาษีน�้าตาล
ส�าหรับบรรดาเครื่องดื่ม 
ที่มีรสหวาน 
Philippines Sugar Tax Reform 
Sweetened Beverages
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ก ารผลติน�า้ตาลของอนิเดยีมทีท่ีาว่าจะฟ้ืนตวัข้ึนจากภาวะ ซบเซาที่ยาวนานถึง 7 ปี เนื่องจากในปีนี้ผู้บริโภค 

รายที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รับฝนมรสุมมากกว่าปกติ 

ซึง่ส่งผลดใีห้อ้อยปลกูทีจ่ะน�าไปบดตัง้แต่วนัที ่1 ต.ค.นี ้ได้ปรมิาณมากขึน้

จากการส�ารวจโดยบลูมเบิร์ก ซึ่งประมาณการค่ากลางจากข้อมูลผู้ค้า 

7 ราย นักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม คาดว่าตัวเลขการผลิตภายใน 

ประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 3 ปีด้วยปรมิาณ 25 ล้านตนั ซึง่เทยีบกบั 

 20.3 ล้านตันในปี พ.ศ. 2559-60 จากข้อมูลของสมาคมโรงงานน�้าตาลแห่งอินเดียซึ่งยัง 

ไม่ได้เผยตัวเลขการคาดการณ์ใหม่ส�าหรับปี 2560-61

การฟื้นตัวของการผลิตน�้าตาลในอินเดียในครั้งนี้ คาดว่าจะไปเพิ่มการเกินดุลการค้าท่ัวโลก 

ในปี 2560-61 ซึง่จะส่งผลกดดัน ตลาดฟิวเจอร์สนิวยอร์กให้แย่ลงกว่าเดิมจากปีทีแ่ล้วทีร่่วงลงกว่า 30 

เปอร์เซ็นต์ และตกต�า่ติดต่อกันเกือบ 16 เดือน ในขณะที่อัตราการบริโภคของอินเดียเองยังคงที ่

กระทรวงเกษตรของสหรัฐคาดการณ์ว่าอุปสงค์น�้าตาลท่ัวโลกจะลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี 

ท่ามกลางภาวะการเรียกเก็บเสียภาษีน�้าอัดลม ความกังวลด้านสุขภาพ และก�าลังซื้อในประเทศ 

ก�าลังพัฒนาที่ลดลง

ตัวเลขประมาณการการผลิตในการส�ารวจของบลูมเบร์ิก อยูร่ะหว่าง 24.5 - 26 ล้านตนั

ราคาขายน�า้ตาลประจ�าเดอืนตลุาคมตกลงถงึ 1.5% เหลือ 13.71 เซนต์ต่อปอนด์ทีต่ลาดฟิวเจอร์ 

สระหว่างทวปีในสหรฐั (ICE Futures) ในวนัพธุทีผ่่านมา ผูบ้รหิารเงนิทนุต่างเข้าท�าก�าไรจากภาวะตลาด 

น�า้ตาลทรายดบิขาลง (bearish) โดยมสีถานะเงนิลงทนุสทุธเิป็นการเทขาย (net-short) มากสุดถงึ 2 ปี 

ตามข้อมูลของคณะกรรมการการค้าสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC)

เหตใุดผลติผล 
น�า้ตาลของอินเดียจงึ 
สงูขึน้เป็นประวตักิารณ์?
Why does India's Sugar 
Output Reaches Record to  
Higher?
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การผลิตมีแนวโน้มดีขึ้น ตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งอินเดียคาดไว้ว่าฝนจะตก 

ต้องตามฤดูกาลติดต่อกันเป็นปีท่ีสองในปี 2560 หลังจากที่เกิดภัยแล้งต่อเนื่องมายาวนาน 

ปริมาณน�้าฝนในเดือนมิถุนายนสูงกว่าระดับปกติถึง 4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ 

ที่ได้รับน�้าฝนในปริมาณปกติถึงมากและส่งผลดีต่อพืช มีการปลูกอ้อยบนพื้นที่ 4,750,000 

เฮกเตอร์ (11.7 ล้านเอเคอร์) จากข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 4.48 ล้าน 

เฮกเตอร์ในปีที่ผ่านมา ตามรายงานจากกระทรวงเกษตร

จากการส�ารวจพบว่าในวันที่ 1 ต.ค. น�้าตาลในคลังอาจลดลงเหลือ 3.4 ล้านตันจากเดิม  

7.7 ล้านตันในปีก่อน เนื่องจากการผลิตในปี 2559-60 นั้นผู้ผลิตรายหลักต่างได้รับผลกระทบ 

จากสภาพอากาศแห้งแล้ง

เมื่อมีสินค้าคงคลังอยู่น้อย เราอาจได้เห็น 

อนิเดยีน�าเข้าวตัถใุห้ความหวานมากข้ึนตลอดช่วงท่ี 

เหลือของฤดูกาลปี 2559-60 ผู้ตอบแบบสอบถาม  

2 คนเผยว่าการน�าเข้าอาจมีปริมาณถึง 500,000  

ตันและหนึ่งในผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่า 

จะมีการสั่งซื้อมากถึง 2 ล้านตัน ทั้งนี้ปริมาณการ 

น�าเข้าที่ท�าได้ในปี 2560-61 ข้ึนอยู่กับนโยบาย 

ของรฐับาลท่ีจะอนญุาตให้มกีารซือ้สนิค้าปลอดภาษ ี

และผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองท่านลงความเห็น 

ว่าความเป็นไปได้ของการเกบ็ภาษนี�าเข้าน�า้ตาลดบิ 

น่าจะอยู่ที่ 40 เปอร์เซ็นต์

นายวอร์เรน แพทเทอร์ซัน นักยุทธศาสตร ์
สินค้าโภคภัณฑ์ของ ไอเอนจี โกรเอพ เอ็นวี กล่าว 
ว่า “ผมยังคิดว่าอินเดียน่าจะสามารถสร้างความ 
ประหลาดใจด้วยการกลบัเข้าสูต่ลาดได้ในช่วงปลาย 
ปีนี้” นายแพทเทอร์ซันกล่าวต่อว่า “ในปีหน้า 
ทกุอย่างน่าจะกลบัเข้าสูภ่าวะสมดลุได้ แต่อย่างไร 
กต็ามหากไม่มกีารน�าเข้าเพิม่เตมิ เมือ่สิน้สดุฤดกูาล 
หน้าสถานการณ์กอ็าจจะยงัตงึอยูร่ะดบัหนึง่”

รัฐบาลหาทางเข้าช่วยเหลือ
อุตสาหกรรมน�้าตาล
ดูเหมอืนว่าอินเดีย ผู้บริโภคน�้าตาลรายใหญ ่

ทีส่ดุในโลก อาจมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ภาษนี�าเข้าสารให้ 
ความหวานเป็น 50 เปอร์เซน็ต์จากเดมิ 40 เปอร์เซน็ต์  
เนื่องจากพยายามจ�ากัดภาวะสินค้าโภคภัณฑ์ราคา 
ถูกจากนอกประเทศทะลักเข้าสู่ประเทศ เจ้าหน้าที่
ราชการเผยในเดือนกรกฎาคม

เมื่ออินเดียน�าเข้าน้อยลง อาจส่งผลต่อราคา 

ทั่วโลกได้ แต่อย่างไรก็ตามจะเป็นการพยุงราคา 

ในประเทศที่ได้รับแรงกดดันในช่วงหลายสัปดาห ์

ที่ผ่านมาจากการคาดการณ์ว่าจะมีการน�าเข้าจาก 

ภายนอก

เจ้าหน้าทางการผูไ้ม่ประสงค์ออกนาม เผยว่า 

“ผู้คนต่างหวั่นว่าจะมีการน�าเข้าปริมาณมหาศาล 

ในราคาทีถ่กูกว่า ทางรฐับาลจึงจะเพิม่ก�าแพงภาษี 

ขึ้นเป็น 50 เปอร์เซ็นต์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว” 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวเผย 

เมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้วว่า เนือ่งจากราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ 

ทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างมากประกอบกับเงินรูปี 

ที่แข็งค่าขึ้น ท�าให้การน�าเข้าจากต่างประเทศเป็น 

ทางเลอืกทีด่ ีถงึแม้จะมกี�าแพงภาษีทีส่งูกต็าม

ในเดือนเมษายนรัฐบาลอนุญาตให้น�าเข้า 

น�้าตาลปลอดภาษี 500,000 ตันภายในสิ้นเดือน 

มถินุายนเพ่ือรกัษาระดับราคาหลงัจากทีก่ารผลติใน

ประเทศลดลงถงึหนึง่ในห้าเมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา

อย่างไรก็ตามในปีการตลาด 2560/61 นับ 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคมเป็นต้นไปคาดว่าผลิตผล 
น�้าตาลของอินเดียจะเพิ่มขึ้นหนึ่งในสี่จากปีก่อน 
เป็น 25 ล้านตัน

บริษัทในภาคอุตสาหกรรมน�้าตาลเรียกร้อง 
ให้รัฐปรับขึ้นภาษีน�าเข้าเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ 
อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้พิจารณาการเพิ่มข้ึนเพียง  
50 เปอร์เซ็นต์ เจ้าหน้าที่รัฐเผย

ต้นทุนที่โรงงานน�้าตาลในอินเดียต้องจ่าย 
ให้ผู้ปลูกอ้อย เพิ่มขึ้นเกือบ 11 เปอร์เซ็นต์ ใน 
ฤดูกาลน�้าตาลถัดไปเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม

นายโรฮิต พาวาร์ ประธานผู้บริหารของ 
บริษัทบารามาตี อะโกร ผู้ประกอบการโรงงาน 
น�้าตาลในรัฐมหาราษฏระทางภาคตะวันตก เผยว่า 
“ต้องหยดุน�าเข้าน�า้ตาลจากต่างประเทศเพือ่รกัษา 
สเถียรภาพน�้าตาลในประเทศ มิฉะนั้นโรงงาน 
น�้าตาลจะไม่สามารถจ่ายค่าอ้อยให้เกษตรกรใน 
ราคาที่สูงขึ้นได้”

India’s sugar production is set to rebound from  

a seven-year low as above-normal monsoon  

rain in the world’s largest consumer helps the  

cane crop that will be crushed from Oct. 1.

Domestic output is likely to rise for the  

first time in three years to 25 million metric 

tons, according to the median estimate of seven  

traders, analysts and industry officials surveyed  

by Bloomberg. That compares with 20.3 million  

tons in 2016-17, according to the Indian Sugar 

Mills Association, which is yet to make a forecast  

for 2017-18. 
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A rebound in India’s sugar production will  

add to an expectedglobal surplus in 2017-18, 

further pressuring New York futures that have  

tumbled more than 30 percent in the past year  

and are hoveringnear 16-month lows. While India’s  

consumption growth is flat, the U.S.Department  

of Agriculture predicts global sugar demand is set  

to fall for the first time in two decades amid taxes  

on sodas, health concernsand reduced spending 

in developing nations.

Production estimates in the Bloomberg  

survey ranged between24.5 million tons and 26  

million tons.

Sugar for October delivery fell as much as 1.5 

percent to 13.71 cents a pound on ICE Futures  

U.S. on Wednesday. Money managers have been  

increasing their bearish raw sugar bets, with the  

net-short position the most bearish in more than  

two years, Commodity Futures Trading Commission 

data show.

The brighter production outlook follows  

India MeteorologicalDepartment’s prediction of  

a normal monsoon for a second year in 2017 

fter back to back droughts. Rain in June was 4  

percent above normal, with most of the country  

receiving normal or excess showers that benefited  

crops. Sugar cane was planted on 4.75 million  

hectares (11.7 million acres) as of June 30, up from  

4.48 million hectares a year ago, according to the  

farm ministry.

Sugar stockpiles on Oct. 1 may drop to 3.4  

million tons from 7.7million tons a year earlier, 

according to the survey. Production in 2016-17 

was hurt by dry weather in key producers.

Lower inventories may see India import the  

sweetener in the rest of the 2016-17 seasons. Two  

survey respondents said imports may be 500,000  

tons and one predicted purchases of 2 million  

tons. The volume of possible imports in 2017-18  

will depend on the government’s policy to allow  

duty-free purchases, even as raw sugar imports  

could be viable at a 40 percent importduty, 

according to two of the survey participants.

“I still think India could surprise later in  
the year and come back to the market," said  

Warren Patterson, a commodities strategist at  

ING Groep NV. “Next year is likely to be largely  
balanced, and so again, without further imports  
stocks are still going to be tight at the end of  
next season.”

Government Mulls 
HelpFor Sugar 
Industry 
India, the world's biggest sugar consumer, 

is likely to raise import duty on the sweetener  

to 50 percent from 40 percent in an attempt to  

restrict cheaper flows of the commodity from  

overseas, a government official said on July.

Lower imports by India could put pressure  

on global prices, but will support local prices that  

have come under pressure in the last few weeks  

due to expectations of imports.

"There have been some apprehensions  
of cheaper imports flooding the Indian market.  
That's why the government is likely to raise the  
duty to 50 percent," the official, who did not  

want to be identified, said.

A sharp drop in global prices and a stronger  

rupee made overseas purchases viable despite  

stiff tariffs, industry playerssaid last week.

The government in April allowed the 

duty-free import of 500,000 tonnes of sugar by  

the end of June to keep a lid on prices after local  

production fell by a fifth from a year ago.

However, for the 2017/18 marketing year  

starting fromOct. 1, India's sugar output is expected 

to jump a quarter from theprevious year to 25  

million tonnes.

The sugar industry was demanding a  

hike in the importduty to 60 percent, but the 

government has been considering an increase 

to 50 percent, the official said.

India has raised by nearly 11 percent the  

price sugar mills must pay cane growers in the  

next sugar season beginning in October.

"Imports need to be stopped to keep  
sugar prices stable. Otherwise, mills can't pay  
farmers higher prices for cane,"said Rohit Pawar,  

chief executive of Baramati Agro, which operates  

sugar mills in western state of Maharashtra.
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เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค
พลิกโฉมผู้บริหารคนใหม ่
มุ่งเป็นผู้น�าตลาดแม่เหล็ก
อุตสาหกรรมน�้าตาลไทย
M.K.T. Magnetic To Top Magnet Market For Thai 
Sugar Industry Under New Exec

บริษัท เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่ายแม่เหล็กในวงการ 
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน�้าตาลตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี พร้อมกับ 
อุปกรณ์เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal Detector) เครื่องชั่งน�้าหนักแบบสายพาน และ 
เครื่องช่ังน�้าหนักแบบอัตโนมัติ เป็นต้น ซ่ึงถือเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่มี 
ห้องปฏิบัติการ และมีเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมได้รับมาตรฐาน ด้วยการใช้เทคโนโลยี 
ขั้นสูงสุด Frequency Core Metal Detector ซึ่งมีความแม่นย�าสูง ง่ายต่อการใช้งาน 
และการบ�ารุงรักษา พร้อมกับการบริการหลังการขายเป็นอันดับหนึ่ง

เอม็.เค.ท ีแมก็เนตคิ ผูน้�าตลาดแม่เหลก็ 
ในอุตสาหกรรมน�า้ตาลไทย

บริษัท เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค จ�ากัด ก่อตั้งในปี พ.ศ.2542 ตั้งอยู่ในเขตนิคม 
อุตสาหกรรมบางชัน เราเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายแม่เหล็ก และในอุตสาหกรรมน�้าตาล 
ไทย ถ้าพดูถงึ เอม็.เค.ท ีแมก็เนตคิ คงนกึถงึเรือ่ง “แม่เหลก็” ทกุคนในวงการน�า้ตาล 
จะรู้จักเป็นอย่างดี ในความเชี่ยวชาญด้านแม่เหล็กอย่างครบวงจรของเรา ซึ่งเป็นเรา 
บรษิทัเดยีวในประเทศไทยทีม่ห้ีองปฏบิตักิารและมเีครือ่งมอืท่ีทนัสมยัและได้มาตรฐาน 
มีความแม่นย�าสูง ให้บริการ Duo Frequency Core, Guass Meter Calibration,  
Magnet Calibration ที่มีค่าความละเอียด และได้มาตรฐานสูงสุด อีกทั้งยังเป็นบริษัท 
แม่เหล็กที่เดียวที่ได้รับ ISO900:2015 อีกด้วย และเครื่องมือบริษัทเราได้มีการส่งไป 
สอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) ทุกปี ซึ่งมั่นใจได้ถึงคุณภาพที่ดีเยี่ยม และมีบริการ 
หลังการขายเป็นอันดับหนึ่ง

ผูบ้ริหารคนใหม่เข้ารับต�าแหน่งของบรษิทั 
เอม็.เค.ท ีแมก็เนตคิ จ�ากดั

ถือเป็นบทบาทหน้าที่ที่ท้าทายอย่างมาก ของคุณเมอร์ซีรีน ภัทรกรวรกุล 
หลังจากเรียนจบทางด้าน Business and Law จาก Leeds Business School จาก 
ประเทศอังกฤษ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้เคยศึกษาดูงานในช่วงสมัยเรียน  
ประกอบกับได้รับค�าแนะน�าและช่วยเหลือในการสนับสนุนของทีมผู้บริหารของบริษัท 
ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศฮอลแลนด์เสมอมา จึงได้น�าแผนการปรับปรุงโรงงานและ 
การจดัการบางส่วนมาปรบัใช้ในธรุกิจของเมืองไทย โดยเฉพาะบรษิทั เอม็.เค.ท ีแมก็เนตคิ 
จ�ากัด อีกท้ังได้เรียนรู้งานของผู้บริหารคนเก่าน้ันคือคุณพ่อท่ีสอนงานและการบริหาร 
องค์กรที่ได้มีการผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยในการท�างานด้านอุตสาหกรรมจึงไม่ใช ่
ปัญหาอีกต่อไป

การปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับยุค 
ปัจจุบันและยังคงจุดยืนของเราไว้ 
ถ้าหากเราไม่เปิดรับ และเรียนรู้ 

สิง่ใหม่ๆ ตลอดเวลา เราก็จะไม่สามารถน�า 
พาธรุกจิไปสูเ่ป้าหมายได้ หนึง่ในบทสนทนา 
ของคณุ เมอร์ซรีนี ภทัรกรวรกลุ ผู้บรหิาร 
จากบรษิทั เอ็ม.เค.ท ีแมก็เนติค จ�ากดั กล่าว 
กบันิตยสาร Sugar Asia.
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จากผู้บรหิารคนเก่า สู ่ยุคผูบ้รหิาร
คนใหม่ กบัมุมมองและวิสยัทัศน์ 
ในการบรหิารงาน

การบริหารงานภายใต้ของคุณพ่อตลอดระยะ 
เวลา 20 กว่าปี องค์กรได้มีทิศทางการบริหารงานที่มี 
โครงสร้างในรปูแบบลักษณะของธรุกจิแบบ “ครอบครัว”  
เสมอมา แต่เนื่องด้วยประเทศไทยได้ขยายทางด้าน 
เศรษฐกิจและเปิดรับมากขึ้น ทั้งด้านวัฒนธรรมและ 
ความเช่ือในรูปแบบต่างๆ โดยในยุคสมัยก่อนนั้นการ 
แข่งขันยังไม่สูงมาก แต่ในยุคปัจจุบันยุคแห่งดิจิตอล 
ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากประกอบกับสื่อในช่องทาง 
ต่างๆ น้ันมีรปูแบบผนัแปรเปลีย่นไปแบบรวดเรว็ อกีทัง้ 
รปูแบบการน�าเสนอท่ีมสีสีนัมากขึน้ เราจงึได้มกีารปรบั 
“วสัิยทศัน์” ให้เหมาะสมกบัยคุปัจจบุนัและยงัคงจดุยนื 
ของเราไว้ ถ้าหากเราไม่เปิดรบัและเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ ตลอด 
เวลากจ็ะไม่สามารถน�าพาธุรกจิไปสู่เป้าหมายได้ 

“การเข้ามารบัช่วงต่อในช่วงเศรษฐกจิแบบนี ้เป็น 
อะไรทีท้่าทาย ถงึแม้แต่สายของคนท่ีมองว่าการเข้ามา 
บรหิารธรุกจิด้านอุตสาหกรรมน�า้ตาลและอตุสาหกรรม 
อืน่ๆ นัน้ เป็นเรือ่งท่ีผูห้ญงิมคีวาม “Feminine” ถือเป็น 
เรื่องที่จะท�าให้ท้อใจ แต่เนื่องจากประสบการณ์ที่ได้ 
ถ่ายทอดมาจากคณุพ่อนัน้และได้มาจากการสัง่สมใน 
ตอนที่เรียนและได้ศึกษาดูงานที่ต่างประเทศท�าให้ 
การปรบัตวัจงึไม่ใช่ปัญหาทีจ่ะต้องกงัวล และด้านความ 
ท้าทายยังถอืเป็นแรงขบัเคลือ่นทีจ่ะกระตุน้ตวัเราเอง 
ได้ดอีกีด้วย และในด้านความคดิท่ีไม่เหมือนใครพร้อม 
กับเชื่อมั่นในการ “สร้างคน” และเป้าหมายในการ 
บริหารงานแบบ “Teamwork” และโอกาสให้แก่คน 
รุ่นใหม่และบคุลากรในองค์กรทีจ่ะสามารถน�าเสนอทาง 
ด้านความคดิเห็นได้อย่างเตม็ก�าลงั เราจะผสมผสาน 
รูปแบบการท�างานใหม่ๆ ทีจ่ะสามารถสร้างคนและองค์กร 
ให้ขับเคลือ่นไปได้ด้วยตวัของมนัเอง โดยทีจ่ะพฒันา 
และการช่วยเหลือในรปูแบบของการให้ ท้ังความรูจ้าก 
ผู้เชี่ยวชาญกับคนในองค์กรอยู่เสมอ”

บทบาทและความรบัผดิชอบเพือ่
รกัษามาตรฐานของบรษัิทฯ

สิ่งส�าคัญที่สุดต้องพูดถึงนั้นคือ การปรับตัวให ้
เข้ากบัองค์กร พร้อมกบัทางด้านวฒันธรรมและวถิชีวีติ 
ของบุคลากรที่จะต้องเรียนรู้ พร้อมกับความเข้าใจใน 
ขบวนการความคิด การอ่านของคนแต่ละคน ว่ามีวิธี 
การคิดอย่างไรและจะตัดสินใจอย่างไร รวมถึงเหตุผล 
ที่จะต้องตัดสินใจในแบบๆ นั้นด้วย ถ้าเราเข้าใจวิธ ี
การด�าเนินงานขององค์กร ก็จะสามารถจับจุดดีและ 
จุดด้อยของทุกคนในองค์กรได้ ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ 
ดึงศักยภาพหรือจุดเด่นของทุกคนออกมาเพ่ือใช้ให้มี 
ประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด และช่วยลดเลือนจุดเสีย 
หรือปรับปรุงแก้ไข 

“เราในฐานะผูบ้รหิารทีก่�าลงัจะเข้ามารับต�าแหน่ง  
ทีอ่ยูใ่นช่วงลอยต่อ และจากการบรหิารงานท่ีเป็นเหมอืน 
ธรุกิจแบบครอบครวัเราอาจจะไม่เคยชนิในจดุนี ้จงึต้อง 
อาศัยโอกาสท่ีได้เรียนรู้และฝึกงานในต�าแหน่งต่างๆ 
ของแต่ละฝ่าย หาจดุเด่นและจดุด้อยเพ่ือลดระยะเวลา 

คุณเมอร์ซีรีน  ภัทรกรวรกุล
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค
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ในการท�างาน หากเราสามารถท�าให้ภายในองค์กรของเราแข็งแรงและรวดเรว็ 

ได้การไปถงึลกูค้าและการดแูลลูกค้าทีจ่ะต้องอาศัยการประสานงานและตอบ 

โจทย์ลกูค้าให้ได้มากทีส่ดุ อกีทัง้การเรยีนรู้จากคณุพ่อในการศกึษาดงูานใน 

ส่วนของการหาเทคโนโลยเีพิม่ขึน้ อกีทั้งการหาคูค้่าถอืเปน็สิง่ส�าคญัและได้ 

น�าหลักการปฏิบัตงิานของคณุพ่อเข้ามาประยกุต์ใช้ในด้านของการเรยีนรูด้้าน 

เทคนิคเราก็จะต้องศึกษาด้วย”

นโยบายและการต่อยอดพร้อมกับกลยุทธ์ 
ในการขบัเคล่ือนองค์กรให้เติบโตยิง่ข้ึนในอนาคต 
ของอตุสาหกรรมน�า้ตาลไทย

แน่นอนว่านโยบายที่เน้นไปในด้านการรักษาคุณภาพและการบริการ 

หลังการขาย ในการท�างานที่จริงใจกับลูกค้าเสมอ นอกจากนี้ได้มีการพัฒนา 

องค์กร นอกจากจะมีใบอนุญาตจากประเทศญี่ปุ่นแล้วยังมีการจับมือกับคู่ค้าที ่

มีคุณภาพอย่าง เกาหลีใต้ จีน และอินเดีย เป็นต้น และได้มีการขยายกรอบ 

ฐานธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เพราะเนื่องด้วยการแข่งขันที่สูงมากขึ้นจึงท�าให้ต้อง 

ตระหนักถึงการรักษาคุณภาพและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา ประกอบ 

องค์กรได้รับการรับรอง ISO900:2015 ที่เดียวในเมืองไทย และยังสามารถ 

รองรับการ Calibration ของสินค้าอีกด้วย ซึ่งในส่วนของการ Calibration ได้ 

มีการใช้เคร่ืองมือที่ทันสมัยและได้รับการรับรองจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีการ  

Up-to-date จากต่างประเทศอยู่เสมอ และยังสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม 

น�้าตาลในไทยอักด้วย

การพฒันาธรุกจิแบบครบวงจร พร้อมตอบสนอง
ความต้องการและพึงพอใจของลูกค้า

ทางบริษัทเป็นทั้ง OEM และ Trading อีกทั้งบริษัทพยายามสร้าง 

Business Assets ในรูปแบบที่ยังเจาะกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มใกล้เคียง 

ประกอบกับเรามีแต้มต่อกับคู่แข่งในการน�าเสนอสินค้าให้ลูกค้าแบบครบวงจร 

ทั้งด้านออนไลน์ และการส่งสินค้าในช่องทางต่างๆเพื่อความสะดวกของลูกค้า 

ยิง่ขึน้ และการตดิตามลกูค้าในด้านต่างๆ จดุไหนทีล่กูค้าต้องการ และการพฒันา 

องค์กรและบุคลากรพร้อมกับจับมือกับผู้เชียวชาญจากต่างประเทศมาอบรบ 

ทัง้ทีเ่มอืงไทยและส่งบคุลากรไปอบรบเพือ่การบรกิารสนิค้าทีดี่ยิง่ข้ึน นอกจากนี ้

ยังมีการแตก Business Asset Line ทุกปี ในรูปแบบสินค้าที่ครอบคลุมและ 

เป็นที่ต้องการมากขึ้นอีกด้วย

ในประเทศเราติด 1 ใน 2 ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมแม่เหล็ก  

ณ ตอนนี้สินค้าบางตัวที่บริษัทไม่มี อย่างเช่น เมตทอลนิควิคเตอร์ ที่ใช้ในการ 

เอ็กซเรย์ ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนของบริษัทจากประเทศเกาหลี ที่เรามอง 

เหน็ว่าในอตุสาหกรรมน�า้ตาลได้เกีย่วข้องด้วยรายผลติแล้วนัน้จงึจ�าเป็นต้องใช้

เครื่องเอ็กซเรย์ดังกล่าวและอุปกรณ์ในส่วนอื่นๆ 

“ในโรงงานน�า้ตาล อาทิเช่น เราแพ็ค 1 กโิลกรัม เพ่ือขายจะต้องผ่าน 
เคร่ืองเอ็กซเรย์หรือ Metal Detector ด้วยทกุคร้ัง หรือเคร่ืองตรวจจบัท้ังหมด 
ก็ต้องผ่านกระบวนการแม่เหล็กในการตรวจสอบท้ังหมดก่อนที่จะมาบรรจ ุ
ลงถงุ ยกตัวอย่าง เบือ้งต้นต้ังแต่การหบีอ้อยทีม่าเป็นต้น โดยมนัจะต้องผ่าน 
กระบวนการเหมอืนกบัการดัม้ลงมาและกตี็ต้นอ้อย สิง่ตรงนีเ้วลาทีเ่ราดัม้ลง 
มานัน้มันจะมีพวกเหลก็ จอบ เสยีม แสลง ทีต่ดิกบัรถมาด้วยและมนักจ็ะผ่าน 
กระบวนการบบีน�า้อ้อย พอเสร็จกจ็ะมเีครือ่งกระบวนการสบัและการป่ันให้ 
ละเอยีด สิง่ตรงนีเ้ราจะมแีม่เหลก็ของเราเป็นแม่เหลก็ไฟฟ้าในการตรวจจบั 
ส่ิงป่นเป้ือน ปัจจุบนัเรากย็งัขายอยู ่และทกุโรงงานน�า้ตาลต้องมีหมด แต่ถ้าเป็น 
แม่เหลก็ตวัเลก็เราค่อนข้างครอบคลมุเกอืบทุกท่ี งานดไีซน์หรอืงานต่างๆ และ 
ของเราจะใช้โปรแกรม 3D AutoDesk Inventor ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง ซ่ึง 
การออกแบบแม่เหลก็ของเราจะท�าตามความต้องการและให้เหมาะสมกับการ 
ใช้งาน อกีทัง้ง่ายต่อการตดิตัง้ อย่างเช่นลกูค้าทีเ่ขามรีายทีจ่ะต้องตดั เราสามารถ 
วดัรายลกูค้าและเราสามารถเอาขนาดตวันีไ้ปในงานของเราและมาออกแบบ 
เพื่อให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้า และลูกค้าน�าไปใช้งานมันจะตรง 
พอดกีบัสิง่ทีล่กูค้าต้องการพอดมีนัจะช่วยในเรือ่งของการประหยดัเวลา”

มมุมองศกัยภาพและโอกาสของตลาดในด้าน
อตุสาหกรรมน�า้ตาลไทยของ เอ็ม.เค.ที  

“ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมน�้าตาลค่อนข้างเติบโตเร็วมาก หลังจากที่  
สอน.อนุญาตให้เปิดโรงงานเพ่ิมข้ึน จึงถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีสามารถท�าให้ 
เรานั้นได้ขยายตลาด แต่จริงๆในวงการน�้าตาลเราเน้นคุณภาพเกี่ยวกับการ 
บรกิารหลงัการขายมาเสมอ และมัน่ใจว่าบริษทัน่าจะเป็นอบัดบัหนึง่เกีย่วกบั
การ Calibration เครื่องมือ การให้บริการลูกค้า อีกทั้งยังเชื่อว่าทุกที่จะรู้จัก 
บริษัทเราเป็นอย่างดีในวงการน�้าตาล เพราะว่าเราบุกเบิกมาตั้งแต่แรกและ 
ส่วนใหญ่ เราจะเข้าถึงกบัลกูค้าค่อนข้างเกือบทกุราย อกีทัง้ในอตุสาหกรรม 
น�้าตาลจะมีความจ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือหลักๆ อยู่ 3 ชนิดเช่น แม่เหล็ก,  
เครื่องตวจจับโลหะและ เครื่องเอ็กซเรย์ เป็นต้น” คุณเมอร์ซีรีน กล่าว

อนาคตทางด้านเศรษฐกจิและการคาดทศิทาง 
แนวโน้มของอุตสาหกรรมแม่เหล็กต่ออุตสาหกรรม 
น�า้ตาลไทย

เน่ืองจากเศรษฐกจิไทยมกีารถดถอยและชะลอตัว เน่ืองจากหลายปัจจยั 
จากการที่กลุ่มผู้บริโภคมีการรัดเข็มขัดและไตร่ตรองต่อการใช้จ่ายมากย่ิงขึ้น 
ทางบริษัทของเราจึงได้รับผลกระทบในแค่ทางอ้อมจากวิกฤตในครั้งนี้ และ 
คาดการณ์ว่าทิศทางของตลาดอุตสาหกรรมแม่เหล็กท่ีมีต่ออุตสาหากรรม 
น�้าตาลจะชะลอตัว หรือจนกว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยจะกระเตืองขึ้นในบาง 
ภาคส่วน

“ส่วนตัวทุกโรงน�้าตาลจะต้องใช้อุปกรณ์ประเภทดังกล่าวท้ังหมดอยู ่
แล้ว 100% จะใช้เยอะใช้น้อยขึ้นอยู่กับหีบเยอะหีบน้อยอีกทั้งจะต้องมีการ 
เปลีย่นอุปกรณ์อยูต่ลอด ในส่วนของการเตบิโตค่อนข้างทีจ่ะไม่ค่อยเตบิโตแบบ 
แรงส�าหรบัในอตุสาหกรรมน�า้ตาล นอกจากการขยายรายหรอือปุกรณ์เสือ่ม 
สภาพก็จะมีการเปลี่ยน” คุณเมอร์ซีรีน กล่าวเสริม

We have to adjust our strategies to suit the current landscape  

while maintaining our position. If we do not open up and  

continue to learn, we will not be able to lead our business to  

accomplish its targets, Merceline Pattrarakornvorakul, Executive at M.K.T.  

Magnetic, told Sugar Asia.

M.K.T. Magnetic Co., Ltd. is a manufacturer and distributor of 

industrial magnets, especially for the sugar industry, as well as metal 

detectors, magnetic conveyors, and automatic checkweighers. Having  

been in the business over 20 years, it is the company in Thailand to own 

a laboratory equipped with cutting-edge certified instruments, including  

the state-of-the-art high-accuracy frequency core metal detector, which  

is easy to operate and maintain. The company also offers unparalleled  

aftersales services.
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In The Hot Seat

M.K.T. Magnetic - The Leader 
Of Magnet Products For 
Thailand’s Sugar Industry

Established in 1999 and located in Bangchan 

Industrial Estate, M.K.T. Magnetic manufactures and 

distributes industrial magnets and is an established 

name in Thailand’s sugar industry, widely recognized for 

its comprehensive expertise. It is the only company in 

Thailand to own a labo- ratory with advanced, high-accuracy  

equipment and offer high-precision Duo Frequency Core, 

gaussmeter calibration, and magnet calibration services 

of highest standards. The only ISO 900: 2015-certified  

magnet company in Thailand, M.K.T. Magnetic has its  

equipment calibrated every year to ensure highest quality  

and offers the best aftersales services.

New Executive At The Helm 
Of M.K.T. Magnetic Co.,Ltd.

Stepping up to the plate to take on this mantle of  

leadership is Ms. Merceline Pattrarakorn- vorakul, a Business  

and Law graduate from Leeds Business School in the U.K  

who garnered experience through site visits during her 

school years. With support and advice from the executive  

team of a corporate in the Netherlands, she has adapted  

some factory improvement and management plans to  

Thailand, especially M.K.T. Magnetic Co., Ltd. She has also  

learned the ropes from her father, the previous executive,  

enabling her to take on the challenge of managing the  

organization while remaining in touch with the current  

state of the industry with confidence.

A Change In Leadership And The 
New Management Vision 

For over 20 years under her father’s leadership, the company was always 

a family business in its management structure. However, Thailand later saw an  

economic expansion and greater openness to new cultures and beliefs that  

led to fiercer competition. Also, the current digital age has played increasingly  

greater roles, swiftly altering the media and making presentation of information  

more vibrant. The company has thus realigned its vision to the current era while  

maintaining its position. If executives do not open up and continue to learn, they  

will not be able to lead their business to accomplish its targets

“Taking up the baton as a successor during the current economic climate  

is challenging. Although it can be disheartening that many question how 

femininity will play out in the management of businesses in the sugar industry  

or other industries in general, what my father has taught me and the experience  

I accumulated during my years in school and overseas excursions have quelled  

my concern about adapting. Also, the challenge has been a good motivator for  

me. With my unique ideas and conviction in fostering human resources, coupled  

with our intention to use teamwork-based management and give opportunities  

to younger generations in the organizations to express their opinions fully, the  

company will successfully introduce new approaches to our operations and  

enable the company to run on its own. We will also develop the company by  

inviting experts to share their knowledge with our employees.”

The Role And Responsibilities Towards 
Maintaining The Company’s Standard

“The most important thing is adapting to the organization, learning its  
culture and the way of life of its personnel, and understanding how and why  
each employee thinks or decides a certain way. With an understanding of how  
the organization operates, we can determine the strengths and weaknesses  
of our employees, allowing us to fully tap into their potentials and offset or  
overcome those shortcomings.”

“As an executive who is succeeding to the leadership position of a 
company that previously ran as a family business, which I am not familiar with, 
I am taking this opportunity to learn the roles and responsibilities of each 
position in every division as well as determine their strengths and weaknesses to  
reduce operation time. We have to strengthen and streamline the organization  
as well as reduce the time we need to get in touch with our clients to provide  
them services and meet their needs as much as possible. At the same time, I have  
also been learning from my father in terms of procuring additional technology  
and finding suppliers. Also, I have applied my father’s working principles to the  

learning of the technical side of the business.”

>> M.K.T Magnetic Co., Ltd. has showcases the latest products at ProPak Asia 2017
It was held on 14-17 June 2017 at BITEC, Bangkok, Thailand.

>>Ms.Merceline with her father's, Mr.Mana Srikongkerd is 
Managing Director of CHJC Chain Co., Ltd and Business 
Consultants of M.K.T Magnetic Co., Ltd
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Policy And Strategies For The Future Growth 
Of The Organization In The Thai Sugar Industry

“The company’s policy focuses on quality control and aftersales services, with 
emphasis on sincerity towards our clients. At the same time, the company is also 
developing itself constantly. In addition to having obtained a certificate from Japan, M.K.T.  
Magnetic has joined forces with quality suppliers from other countries such as South Korea,  
China, and India and continuously expanded its business bases. Furthermore, because  
of stronger competition, we have to focus on quality control and keep developing new  
products. M.K.T. Magnetic is the only ISO 900:2015-certified company in Thailand and  
provides calibration services, in which we use cutting-edge calibration instruments that  
have been certified and constantly updated by overseas organizations. These calibration  
services also answer the needs of the Thai sugar industry.”

Comprehensive Business Development 
To Answer Clients’ Needs And Bring Greatest 
Satisfaction

As both an OEM and a trading company, M.K.T. Magnetic is trying to create 

business assets that cater to both existing client groups and related groups. It enjoys  

the upper hand over its competitors thanks to its comprehensive product presentation  

through both offline and online channels and a wide range of delivery options for the  

convenience of the clients. The company also monitors its clients’ needs and develop  

the organization and personnel by both inviting experts from overseas to host training  

sessions in Thailand and sending its employees to train abroad to improve their service.  

Furthermore, M.K.T. Magnetic also branches out to new business asset lines every year  

to ensure a comprehensive range of products in higher demand.

Currently, M.K.T. Magnetic is in the top two  

of Thailand’s magnet industry. For certain products  

that the company does not have such as metal detectors  

used in X-ray, the company will represent Korean companies  

that do as it has deemed that these X-ray machines and  

other equipment are indispensable for production lines in  

the sugar industry.

“In sugar mills, products must always go through an  

X-ray machine, a metal detector, or a magnetic detection  

process before they are packed into bags. This process is 

required right from the first step, which is cane crushing.  

Cane plants that are dumped into hoppers might contain  

stray metal pieces from the equipment used to cut or snap  

them such as hoes, spades, and wrenches. These metal 

fragments may remain in the cane plants fed to the cane juice  

extraction and the milling process, and our electric magnets  

are used to detect these contaminants here. We still offer  

these machines, which are indispensable in every mill, for  

sale. However, smaller magnets that we sell are used more  

widely. Using 3D AutoDesk Inventor with genuine license,  

we design magnets to the needs of our clients and work  

to ensure ease of installation. For example, we can take 

measurements of the magnet that our clients need and  

design accordingly, so that the resulting product will 

perfectly fit their specifications and consume less time”.

M.K.T. Magnetic’s Potential 
And Prospect In Thailand’s 
Sugar Industry

“The sugar industry has grown quite quickly after 
OSCB issued more sugar mill permits. So, this presents 
a perfect opportunity for us to expand our market. We 
have always focused on providing quality aftersales ser-
vices and are confident that we are number one when it 
comes to calibration instruments and services. We also 
believe that our company is well recognized in the sugar 
industry because we are the trailblazer and get in touch 
with almost every sugar mill. The sugar industry needs 
three main instruments, namely magnets, metal detectors, 
and X-ray machines,” said Merceline.

Economic Outlook And 
Future Trends Of The Magnet 
Industry In Relation To 
Thailand’s Sugar Industry

“As a result of the current economic recession, con 
sumers have tightened their belts and been more careful  
about their spending. Our company has been indirectly 
affected as well and expected a slump in the magnet industry  
in relation to the sugar industry until Thailand’s economy  
begins to look up in some sectors.”

“Every sugar mill will need to use these machines  
with no exception, but the extent depends on the scale  
of their cane crushing. In addition, the equipment needs  
replacement every now and then. Our growth has been  
moderate in the sugar industry. These machines are changed  
when there is a production line expansion or when their  
parts wear out,” added Merceline.
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โซอุตสาหกรรมน้ำตาล
คุณภาพสูง
ผลิตในประเทศญี่ปุน

เราคือโรงงานผลิตโซคุณภาพสูง
จากประเทศญี่ปุน มีอายุการใชงานที่ยาวนาน
เรามีความชำนาญในดานการผลิตโซอุตสาหกรรมน้ำตาล
มานานกวา 80 ป เรามีโซอุตสาหกรรมน้ำตาลครบทุกรูปแบบ
ผลิตภัณฑของเรามีจำหนาย ในประเทศญี่ปุนอยางแพรหลาย
และเปนที่ยอมรับรวมถึงประเทศไทย



CASE IH 
ฉลองวนัครบรอบ 175 ปี 
พร้อมกบัการผลิตอปุกรณ์
การเกษตร ทีท่นัสมยั 
ในปี 60
Case IH Celebrates 175 Years 
at the Cutting Edge of Agricultural 
Equipment Production in 2017 
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Special Insight

“มร.เคส เริ่มต้นด้วยแนวทางแบบดั้งเดิมที่ใช้งานอย่างกว้างขวาง 
กับอุปกรณ์การท�าไร่ขณะน้ัน ก่อนที่เขาจะเริ่มธุรกิจของเขาเอง และกลาย 
มาเป็นความมุ่งมั่นมาอย่างยาวนานตลอดชีวิตของเขา” มร.เคลาส์เซอร์ 
ให้ความเห็น

“เขามีความเช่ือว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นท่ีผลิตโดยบริษัทของเขาจะต้อง 
ส่งมอบตามค�ามั่นสัญญาของแบรนด์และเขาก็มองเห็นได้ด้วยตัวเอง มีความ 
รบัผดิชอบท่ีได้รับการกล่าวขานของเขา เม่ือเขาเดนิทางไปยงัรฐัอ่ืนเพือ่ค้นหา 
สาเหตปัุญหาผลติภัณฑ์ของเขา แม้แต่ในช่วงเวลาทีเ่ขาสขุสบายดช่ีวงปีภายหลงั 
ในชีวิตก็ตามเขาก็ยังคงกระท�าลักษณะเช่นนั้นอยู่ หลักการเหล่านั้นยังคง 
จุดประกายและน�าทางพวกเราอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน”

ความแข็งแกร่งของ Case IH มีรากฐาน 
มาจากต�านานของเรา

การเริ่มต้นของบริษัทของเราเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
อย่างใกล้ชิด เมื่อกลุ่มนักบุกเบิกชาวอเมริกันย้ายไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศ  
กไ็ด้มกีารสร้างฟาร์มใหม่ๆ ขึน้มาทีน่ัน่เพือ่ป้อนผลิตภณัฑ์จากฟาร์มให้กบัศนูย์กลาง 
ประชากรทีก่�าลงัเตบิโตในฝ่ังตะวนัอออกของประเทศในปี 2412 Case เดนิหน้า 
ผลิตรถแทรกเตอร์ระบบเครือ่งยนต์ไอน�า้คนัแรกทีต่ดิตัง้มาพร้อมกับล้อยางแขง็  
ถูกลากด้วยม้าและใช้งานเพื่อการส่งก�าลังให้กับเครื่องจักรโดยเฉพาะ 

ในปี 2419 Case ได้ผลิตเครื่องยนต์ไอน�้าฉุดดึงด้วยใบจักรในตัว 
ขึน้มาครัง้แรก เนือ่งจากเครือ่งยนต์ไอน�า้ถกูน�ามาใช้แทนม้าอย่างรวดเรว็ บรษิทั 
J.I. Case Threshing Machine ได้กลายมาเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ไอน�้ารายใหญ ่
ที่สุดในโลกในปี 2429 

ในปี 2445 ห้าบริษัทผนวกรวมกันกลายมาเป็นบริษัท International  
Harvester ในเมืองชิคาโก ข้อตกลงนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นตัวแทนนายหน้า 
อย่างเป็นส่วนตัวโดยธนาคารสัญชาติอเมริกันคือ J.P. Morgan ซึ่งเป็นบริษัท 
ทีท่รงอทิธพิลในภาคการเงนิส�าหรบัองค์กรธรุกจิในช่วงเวลานัน้ บรษิทัได้ท�าการ 
ผลติอปุกรณ์เครือ่งนวดข้าวในปี 2458 และในปี 2466 ได้เปิดตวัรถแทรกเตอร์
ส�าหรับพืชเกษตรท่ีปลูกแบบแถวเป็นคร้ังแรกของโลกด้วยแบรนด์รุ่น Farmall®  

โดยรถแทรกเตอร์รุ่นดังกล่าวส่งมอบประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความ 
ปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม 

ถือเป็นระบบรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเกษตรที่ผนวกรวม 
เป็นหนึ่งอย่างพลิกเปลี่ยนวงการส�าหรับงานการไถคราด การเตรียมดิน และ 
การเก็บเกี่ยว 

Case IH ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 เมื่อ J. I. Case ได้ซื้อกิจการหน่วยธุรกิจ 
การเกษตรของ International Harvester ผนวกรวมความเป็นต�านานของ Case  
และ IH มาเป็นแบรนด์หนึ่งเดียว 

นับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา Case IH ได้เป็นผู้บุกเบิกอุปกรณ์
การเกษตรและนวตักรรมต่างๆ ท่ีมอีทิธพิลอย่างแนบแน่นต่อภาคธรุกจิการเกษตร  
นอกเหนือจากรถแทรกเตอร์เคร่ืองยนต์ไอน�้าครั้งแรก เครื่องยนต์ไอน�้าแบบ 
ฉดุลากด้วยใบจักรในตัวครัง้แรก และรถแทรกเตอร์ส�าหรบัพืชแบบปลกูเป็นแถว 
คร้ังแรกของโลกแล้ว ยังมกีารประดษิฐ์คดิค้นท่ีสร้างความแตกต่างอืน่ๆ ในประวตั ิ
ของบริษัทของเราอีก ได้แก่ รถเกี่ยวนวดระบบหมุนโรเตอร์เดี่ยว Axial-Flow® 

ซึ่งผลิตเมล็ดพืชที่ให้ทั้งปริมาณและคุณภาพสูงสุด รถแทรกเตอร์ Magnum 
ซึง่กลายมาเป็นรถแทรกเตอร์รุน่แรกทีช่นะรางวลัความเป็นเลศิด้านการออกแบบ 
อุตสาหกรรม รถแทรกเตอร์ระบบฉุดลากสี่ส่วน Quadtrac™ ซึ่งก�าหนดเป็นตัว 
เปรยีบเทยีบของอตุสาหกรรมในด้านก�าลงัสะท้าน แรงฉดุลาก และประสทิธภิาพ 
เชือ้เพลิง ระบบ Advanced Farming Systems (AFS)™ รองรบัระบบการท�าไร่ท่ีแม่นย�า  
รถแทรกเตอร์ Optum CVX ที่ได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศด้านอัตราก�าลัง 
ต่อน�้าหนัก ความคล่องตัว ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ และการพัฒนา 
เทคโนโลยีระบบส่งก�าลังแบบแปรผัน ซึ่งช่วยให้รถแทรกเตอร์สามารถส่งมอบ
การผสมกันของก�าลังและประสิทธิภาพเชื้อเพลิง 

หลายทศวรรษทีผ่่านมา Case IH ไม่เคยหยดุแนวคดิ "คดิถงึประสทิธภิาพ 
ใหม่" ที่เป็นสโลแกนใหม่ของแบรนด์เพื่อแสดงถึงการมุ่งเน้นสู่นวัตกรรมแห่ง 
อนาคตที่ช่วยเหลือผู้ผลิตให้ประสบผลส�าเร็จในแนวทางปฏิบัติเพื่อการท�าไร่ 
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว 
ในปี 2559 แบรนด์ของเราได้เปิดตวัยานยนต์ต้นแบบรถแทรกเตอร์ ระบบท�างาน 
อย่างอิสระแบบใหม่ที่มีความคล่องตัวสูงออกมา

ต้นแบบรถแทรกเตอร์ระบบท�างานอย่างอิสระถูกออกแบบมาเพื่อให้ 
การท�างานในภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งคุ้มค่าและเป็น 
มิตรกับส่ิงแวดล้อมในช่วงเวลาท่ีการค้นหาแรงงานฝีมือมีความยากล�าบากมาก 
ยิ่งขึ้นส�าหรับชาวเกษตรกรในหลายพื้นที่ของโลก

Case IH เป็นผูน้�าระดบัโลกในด้านอปุกรณ์การเกษตร 
ก�าลงัเข้าสูก่ารเฉลมิฉลองวันครบรอบการก่อต้ังบริษทั
ครบ 175  ปีท่ีส�านกังานใหญ่ระดบัสากลของแบรนด์นี้

ท่ีมลรัฐวสิคอนซนิ สหรฐัอเมรกิา จดุเริม่ต้นมาจากชายฝ่ังแม่น�า้
รูท ซึ่งเจเรมี อินครีส เคส ได้ก่อตั้งบริษัท Racine Threshing 
Machine Works เพื่อผลิตเครื่องจักรที่พลิกปฏิบัติวงการเพื่อ
เพิ่มความเร็วในการคัดแยกเมล็ดพืชหลังจากเก็บเกี่ยว 

“ผมรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากที่ได้เห็นอุตสาหกรรม
การท�าไร่เกษตรกรรมและบริษทัของเราเดนิทางมาอย่างยาว
ไกลเพียงใดในช่วง 175 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่
ว่าเรามคีวามแขง็แกร่งกว่าทีเ่คยเป็นมาก่อนทีจ่ะมาถงึจดุใน
ปัจจบุนัน้ี” แอนเดรยีส เคลาส์เซอร์ ประธานฝ่ายแบรนด์ของ 
Case IH ให้ความเห็น

“ชดุรปูแบบท่ัวไปท่ีมกัเป็นแนวทางให้เกดิแนวคดิเชงิ
นวัตกรรมของเราคือการมอบเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าอย่างท่ี
ไม่เคยมีมาก่อนให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งท�าให้ลูกค้าของเรา
สามารถท�าไร่การเกษตรได้อย่างมีประสทิธภิาพและสามารถ
ท�าก�าไรได้มากขึ้น”
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“ผมขอรับประกันว่าหาก มร.เคส 

ยงัสามารถมองเหน็บริษัทในปัจจบัุนนี ้เขา 
จะรบัรูไ้ด้อย่างทนัทว่ีาค่านยิมหลกัทีเ่ขาเป็น 
ผูส่้งเสรมิมาตลอดหลายปีทีผ่่านมาทัง้หมด 
นัน้ยงัคงเป็นหวัใจหลกัของทกุส่ิงทีเ่ราท�า” 
มร.เคลาส์เซอร์ให้ความเห็นเพิ่มเติม

“ผมไม่สงสยัเลยว่าเขาจะต้องเหน็ด้วย 
กบัข้อเทจ็จรงิทีว่่าเราน�าลกูค้ามาเกีย่วข้อง 
ในการออกแบบและผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์  
รุ่น และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา 
โดยผ่านแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ที่ค�านึงถึงลูกค้า แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะคิด 
อย่างไรกับแนวคิดรถแทรกเตอร์ระบบ 
ท�างานอย่างอิสระนี้”

“เมื่อผมมองไปที่การเปลี่ยนแปลง 
อย่างมหาศาลซ่ึงเกดิขึน้ในภาคเกษตรกรรม 
ในช่วงเวลา 175 ปีทีผ่่านมา ผมมคีวามตืน่ 
เต้นมากทีค่ดิว่าเราจะบรรลผุลส�าเรจ็สิง่ใด 
ในอีก 175 ปีข้างหน้า ผมมั่นใจว่าเรื่อง 
ดงักล่าวจะได้รับการถกอภปิรายกนัในช่วง 

ระหว่างการเฉลมิฉลองกบัลกูค้า ตวัแทนจ�าหน่าย และพนกังานของเรา”

ประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ในอุตสาหกรรม 
อ้อยผลิตน�้าตาล

Case IH ยังได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการมอบวิธีการ 
แก้ไขปัญหาท่ีมปีระสทิธิภาพในภาคการเกบ็เกีย่วอ้อย เราได้น�าเสนอผลติภณัฑ์ 
เคร่ืองเก็บเกี่ยวอ้อยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได้มากที่สุด 
คือ Austoft® 8000 ซีรีย์ และ Austoft® 8800 ซีรีย์ เครื่องจักรกลุ่มนี้เป็น 
เคร่ืองเก็บเกี่ยวอ้อยความจุสูงสุดของอุตสาหกรรม และเหมาะอย่างยิ่งส�าหรับ 
ผู้ที่ต้องการผลผลิตสูงสุด พร้อมกับสมรรถนะในการท�างานของเครื่องจักรที่ม ี
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ ส่วน Austoft® 4000 ซรีย์ี ซึง่ถกูออกแบบมาอย่างพเิศษ 
เฉพาะส�าหรบัการเตรยีมพืน้ดนิขนาดเลก็ถงึปานกลาง หรอืการเพาะปลกูขนาดใหญ่ 
ด้วยการลดระยะห่างของแถว เสริมความครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของ Case IH  
ด้วยกลุ่มอุปกรณ์ครอบคลุมทุกประเภทงานการท�าไร่อ้อย อุปกรณ์เหล่านี้ได ้
พลิกเปลี่ยนวงการการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยการลดเวลาไร่ไปสู่โรงงานน�้าตาล และ 
การสูญเปล่าในระหว่างการเก็บเกี่ยว.

Case IH, a global leader in agricultural equipment, is experiencing a  

year of celebrations to commemorate its 175th anniversary at the  

brand’s global headquarters in Wisconsin, USA. It was there, on the  

shores of the Root River, that founder Jerome Increase Case established  

the Racine Threshing Machine Works to produce a revolutionary machine  

to speed up the separation of grain after harvest. 

“I find it amazing to see just how far the farming industry and our  
company have come during the last 175 years especially given the fact  
that we are stronger than ever before today,” Case IH Brand President,  

Andreas Klauser, said. 

“The common theme which has always guided our innovative 
approach is to provide customers with ever-improving technologies 
that enable them to farm more efficiently and profitably.

“Mr. Case began this tradition having worked extensively with farm 
equipment before he started his own business and it became his lifelong 
passion,” Mr Klauser said.

“He believed that every piece of equipment manufactured by his  
company must deliver on the brand promise and saw to that personally.  
There is a famous account of him travelling to another state to investigate a 
product issue, even when he was well into his later years. Those principles  
continue to inspire and guide us today.”

Case IH’s strength is rooted 
in its heritage

The company’s beginnings were closely linked with those of the  

American economy, as American pioneers moved west and new farms  

were established there to feed the growing population centres in the East. 

•••

In 1869, Case went on to manufacture the first steam engine tractor which,  

though wheeled-mounted, was drawn by horses and used only to power  

other machines. 

In 1876, Case built the first self-propelled traction steam engine. As  

steam engines quickly replaced horses for threshing, the J.I. Case Threshing  

Machine Company became the world’s largest producer of steam engines  

by 1886. 

In 1902, five companies merged to form the International Harvester  

Company in Chicago, the deal being brokered, personally, by J.P. Morgan, 

the American banker who dominated corporate finance and industrial 

consolidation at the time. The company produced its first combine harvester  

in 1915 and in 1923 introduced the Farmall®, the world’s first row-crop tractor.  

Providing greater productivity, reliability and safety, it was a revolutionary  

unified system of tractors and implements for plowing, cultivating and  

harvesting. 

Case IH was formed in 1985 when J. I. Case acquired the agricultural  

division of International Harvester, uniting the legacies of Case and IH in a  

single brand. 

Since the 19th century Case IH has pioneered agricultural equipment  

and innovations that have profoundly influenced agricultural business. In  

addition to the first steam engine tractor, first self-propelled traction steam  

engine and the world’s first row-crop tractor, some other distinguished  

novelties in the company’s history include the unique single-rotor 

Axial-Flow® rotary combine, which produces the best grain quantity and  

quality; the Magnum™ tractor, which became the first tractor to win the 

Industrial Design Excellence Award; the four-track Quadtrac™ tractor, 

which set the industry benchmark for lugging power, traction, and fuel 

efficiency; the Advanced Farming Systems (AFS™), at the forefront of Precision  

Farming; the Optum CVX tractor recognised for its excellent power-to-weight  

ratios, manoeuvrability, efficiency and reliability; and the development of  

variable transmission technology which enables its CVX tractors to deliver  

an optimum combination of power and fuel efficiency. 

Over the decades, Case IH has never stopped to “Rethink Productivity” 

as the new tagline for the brand to demonstrate a new focus on future 

innovations that help producers achieve High-Efficiency Farming practices.  

As a demonstration of this approach, in 2016 the brand unveiled a sleek, 

new autonomous tractor concept vehicle.

The Autonomous Tractor Concept is designed to make agriculture  

more efficient, economic and environmentally-friendly at a time when 

finding skilled labour is becoming increasingly difficult for farmers in 

many parts of the world.

“I am certain that if Mr. Case could see the company today he would  

instantly recognise that the core values which he championed all those years 

ago are still at the heart of everything we do.” Andreas Klauser added.

“I have no doubt he would approve of the fact that we involve 

customers in every new range, model and product update through our 

Customer Driven Product Design, but what he would think of the 

Autonomous Tractor Concept we can only guess!

“When I look at the enormous transformation which has taken place 

in agriculture over the last 175 years, it is very exciting to think about what  

might be achieved during the next 175 years. I am sure that will be discussed  

during our celebrations with customers, dealers and employees.”

Over 50 years’ experience in the 
sugarcane industry

Case IH is also recognised for its expertise in providing efficient 

sugarcane harvesting solutions. It offers the most proven line of harvesters  

available; the Austoft® 8000 Series and the Austoft® 8800 Series. These 

machines are the industry’s highest capacity sugarcane harvesters and 

ideally suited for the most demanding productivity and performance 

needs. The Austoft® 4000 Series, which is specifically designed for small to  

medium sized landholdings or big plantations with reduced row spacing, 

complements Case IH’s offering. These machines have revolutionised 

sugarcane harvesting by significantly reducing the field-to-factory time 

and wastage during harvesting.
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Premier Tech Chrono has showcases the latest High-Tech Packaging 

Solutions at ProPak Asia 2017, Industry and Manufacturing Technology 

Exposition Asia's largest food, beverage, pharmaceuticals and 

packaging trade. It was held on 14-17 June 2017 at Bangkok International 

Trade & Exhibition Centre (BITEC) in Bangkok, Thailand. Visit the Premier 

Tech Chrono booth at Booth AR11 - Hall 99.

Building on years of experience Premier Tech Chronos (PTC) is recognized 

worldwide for its innovative and customized weighing, bagging, palletizing 

and load securing solutions for various process industries. It has been providing 

manual, semi-automatic and fullyautomated solutions for bagging a wide 

range of material since of materials since 1881.

OML 1140 High-Speed Open-Mouth 
Bagger

The OML 1140 offers high-speed bagging at rates of up to 25 bags per 

minute (1,500 bags/hour) and features a  modular design for optimum 

versatility and maximuvm output, whatever the product being bagged. 

Typically it operates for bag sizes in the range of 5 to 50 kg. 

This innovative and versatile bagging system can be easily used for 

any application that uses pre-made open mouth (pillow or gusseted) bags  

made of paper, plastic or woven polypropylene. The result is a high 

effective system for bulk material bagging of sugar, salt, fertilizer, nylon  

resins, animal feed, grain as well as materials from the chemical and 

construction industries.

Features
• Minimal bag handling time to allow high speed operation

• Total control of the bag during the entire cycle

• Programmable logic controller (PLC) with 

 user-friendly, touch-sensitive operator interface for easy 

 troubleshooting and error code reading

• Multiple-stack bag magazine for great operating

 autonomy fast and easy reloading

Options
• Full Stainless steel version for highly corrosive environment

• Double-walled, dust-tight spout

• Tool-less changeover for multiple bag sizes

• Bag kicker or in-line turner

• Bag closing systems

• Weighing system

Proven in many different installations since it was originally introduced 

to the North-American market in autumn 2006, the OML 1140 has now been 

adapted to the European and Asian markets and is now available worldwide. 

Specific features include: fully automatic operation; total bag topcontrol; 

high speed bagging; empty bag handling for all bag types; advanced 

control software; easy to clean; simple to adjust. For more information, 

please visit ptchronos.com.

High-Speed 
Open-Mouth Bagging 
Machine from Premier 
Tech Chronos

Visit Us www.ptchronos.com

OML 1140
High-Speed Open-Mouth 

Bagger



We are. People for packaging
VISIT PTCHRONOS.COM

Contact us:
93 Moo 9, Bangna-Trad Km.19 Road, T. Bangchalong, A. Bangplee, Samutprakarn 10540, Thailand
Tel: +66 (0) 2740 5001  |  Fax: +66 (0) 2312 6836 |  E-mail: info-as@ptchronos.com

HIGH SPEED 
BAGGING MACHINE 
from Premier Tech Chronos
Building on years of experience Premier Tech Chronos (PTC) is 
recognized worldwide for its innovative and customized weighing, 
bagging, palletizing and load securing solutions for various process 
industries.  It has been providing manual, semi-automatic and fully 
automated solutions for bagging a wide range of material since of 
materials since 1881.

OML 1140 High-Speed Open-Mouth Bagger
The OML 1140 offers high-speed bagging at rates of up to 25 bags per 
minute (1,500 bags/hour) and features a modular design for optimum 

  .deggab gnieb tcudorp eht revetahw ,tuptuo mvumixam dna ytilitasrev
Typically it operates for bag sizes in the range of 5 to 50 kg.

This innovative and versatile bagging system can be easily used for any 
application that uses pre-made open mouth (pillow or gusseted) bags 
made of paper, plastic or woven polypropylene.  The result is a high 
effective system for bulk material bagging of sugar, salt, fertilizer, nylon 
resins, animal feed, grain as well as materials from the chemical and 
construction industries.

Proven in many different installations since it was 
originally introduced to the North-American 
market in autumn 2006, the OML 1140 has 
now been adapted to the European and Asian 

  .ediwdlrow elbaliava won si dna stekram  
Specific features include: fully automatic  
operation; total bag top control; high speed  
bagging; empty bag handling for all bag types;  
advanced control software; easy to clean;  
simple to adjust.  For more information, please  
visit ptchronos.com.
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•••

ไทยส�าเรจ็การผลติเอทานอล
จากกากอ้อยด้วยการใช้เอนไซม์
Thailand Successfully Produces 
Bagasse-Based Ethanol 
With Enzymes

>> A group photo taken at the seminar was held in Bangkok on June 1, 2017.

>> ทางคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงงานผลิตเอทานอลไทย

รุ่งเรืองพลังงาน โดยมี ดร.อุกฤษฏ์ อัษฎาธร กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ�ากัด ต้อนรับ

เป็นอย่างดี

ส ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาล 
ทราย (สอน.) ร่วมกบัองค์การพัฒนาพลังงาน 
ใหม่ และเทคโนโลยอีตุสาหกรรมจากประเทศ 

ญ่ีปุ่น (NEDO) จัดงานสัมมนา “โครงการสาธิต 
การผลิตเอทานอลจากกากอ้อยด้วยการใช้เอนไซม์ 
ในประเทศไทย” ซึง่เป็นโครงการความร่วมมอืระหว่าง 
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้กรอบโครงการ 
อนุรักษ์พลังงานและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Green  
Partnership Program: GPP) โดยได้รบัเกยีรตจิาก  
นายสมศกัดิ ์จนัทรรวงทอง เลขาธกิารคณะกรรมการ 
อ้อยและน�้าตาลทราย ผู้แทนภาครัฐประเทศไทย 
เป็นประธานเปิดการสัมมนา ดร.อุกฤษฏ์ อัษฎาธร 
บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ�ากัด ผู้แทนโรงงาน 
ประเทศไทย และ Mr.Munehiko Tsuchiya NEDO,  
Mr.Kazuo Nakajima TSK ผู้แทนประเทศญี่ปุ่น  
กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ ณ โรงแรม ดิเอม 
เมอรลัด์ รชัดา กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่1 มถินุายน 
ที่ผ่านมา โดยมีหัวข้อการบรรยายพิเศษ ดังนี้

1) การด�าเนนิโครงการความร่วมมอืของ NEDO  
ในประเทศไทย (Introduction on "NEDO's  
Cooperation Projects in Thailand”) โดย 
Dr.Tsuyoshi Suzuki, Project manager of NEDO

2) โครงการต้นแบบการผลติเอทานอลจากกาก 
อ้อยโดยการใช้เอนไซม์ในประเทศไทย (Presentation 
on "Model Project for Bio-ethanol Production 
from Bagasse using Enzyme Method in Thailand”) 
โดย Mr. Tomoki Hayakawa, Prime Engineer of 
TSK

3) การพัฒนาอ้อยที่มีองค์ประกอบเส้นใยสูง 
ในประเทศไทย (Presentation on "Development  
of Multi-Purpose Sugarcane with High-fiber  
Content in Thailand”) โดย Dr.Shotaro Ando,  
Project Leader of JIRCAS 

4) สิทธิประโยชน์ส�าหรับการลงทุนผลิต 
เอทานอลจากกากอ้อย โดย BOI

จากนั้นวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ทางคณะ 
ได้ลงพื้นท่ีศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบในการผลิต 
เอทานอลจากกากอ้อยด้วยการใช้เอนไซม์ในประเทศ 
ไทย ณ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ�ากัด จังหวัด 
สระบุรี โดยมี ดร.อุกฤษฏ์ อัษฎาธร กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ�ากัด  
ต้อนรับ นายสมศักด์ิ จันทรรวงทอง เลขาธิการ 
คณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย และเจ้าหน้าที ่
จากองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น (NEDO)

ซึง่โรงงานผลติเอทานอลของบริษทั ไทยรุง่เรือง 
พลงังาน เป็นโรงงานทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกจาก NEDO  
ให้เป็นโรงงานต้นแบบของการด�าเนนิโครงการสาธติ 
การผลิตเอทานอลจากกากอ้อย โดยใช้เอนไซม์ใน 
ประเทศไทย โดยที่ใช้เทคโนโลยีการหมักที่เปลี่ยน 
เซลลโูลสเป็นน�า้ตาลและเปลีย่นน�า้ตาลเป็นเอทานอล 
ในขัน้ตอนเดยีว ทีม่ต้ีนทุนต�า่เพือ่เป็นต้นแบบการผลติ 
เอทานอลจากการใช้กากอ้อย

The Office of the Cane and Sugar Board  

(OCSB), in association with Japan’s 

New Energy and Industrial Technology  

Development Organization (NEDO), hosted a  

seminar on the “Model Project for Bio-ethanol  

Production from Bagasse using Enzyme 

Method in Thailand,” a collaboration between 

the Thai and Japanese governments under the 

Green Partnership Program (GPP). The opening 

ceremony was presided over by Mr.Somsak 

Jantararoungtong, OCSB Secretariat and 

representative of Thailand’s governmental 

sector, and an opening remark and the objectives  

of the seminar were delivered by a representative  

of Thailand’s industrial entrepreneurs Dr.Ukrit 

Assadatorn from Thai RoongRuang Energy and  

two representatives from Japan, Mr.Munehiko  

Tsuchiya from NEDO and Mr. Kazuo Nakajima 

from TSK. Organized at The Emerald Hotel 

inRatchada, Bangkok, on June 1, 2017, the seminar  

consisted of the following special lectures:

1) Introduction on "NEDO’s Cooperation  

Projects in Thailand" by Dr.Tsuyoshi Suzuki, 

Project Manager of NEDO

2) Presentation on "Model Project for 

Bio-ethanol Production from  Bagasse using  

Enzyme Method in Thailand" by Mr.Tomoki 

Hayakawa, Prime Engineer of TSK

3) Presentation on ("Development of 

Multipurpose Sugarcane with High-fiber 

Content in Thailand”)  Dr.Shotaro Ando, Project 

Leader of JIRCAS  

4) Presentation on “Incentives for Investment 

in Bagasse-based Bioethanol Production” by  

BOI

Later on June 2, 2017, the participants 

traveled to Thai RoongRuang Energy Co., Ltd.,  

in Saraburi to visitThailand’s model plant for  

bagasse-based bioethanol production using  

enzymes. Mr.Somsak Jantararoungtong, OCSB  

Secretariat and NEDO delegates from Japanwere  

welcomed by Dr. UkritAssadatorn, CEO of Thai  

RoongRuang EnergyCo., Ltd.

Thai RoongRuang Energy’s ethanol plant  

has been chosen by NEDO as a model plant for  

the demonstration of bagasse-based bioethanol  

production using enzymes in Thailand. The 

technology employed at this plant converts 

cellulose into sugar and sugar into ethanol in a  

single step and requires low costs, making it a  

perfect model for bioethanol production from  

bagasse.
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ก รมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ ์
พลังงาน เตรียมท�าแผนปี 64 ส่งเสริมใช ้
ไบโอดเีซล 3.58 ล้านลติร/วัน และเอทานอล 

4.79 ล้านลิตร/วัน เพิ่มก�าลังใช้ E20 และ E85  
เร่งสร้างการยอมรบัจากผูผ้ลติรถยนต์และผู้บรโิภค  
พร้อมเปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ จัดกิจกรรมรณรงค ์
ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนา 
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิด 
เผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้วางเป้าหมายการส่งเสริม 
เชื้อเพลิงชีวภาพ เพราะประเทศไทยสามารถน�า 
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบ น�ามาสู่การ 
ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
ชนิดที่มาจากพืช อาทิ มันส�าปะหลัง อ้อย ปาล์ม 
ไม้ยางพารา ท่ีสามารถผลิตเอทานอล และไบโอ 
ดีเซล ส่วนชนิดที่มาจากภาคปศุสัตว์ ที่สามารถ
พัฒนาเป็นก๊าซชีวภาพ ท�าให้ประเทศไทยสามารถ 
บริหารความเสี่ยงในเรื่องของราคาน�้ามันในตลาด 
โลกที่มีผลต่อราคาเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ

ดังนั้น การผลักดันและการส่งเสริมของ พพ.  
จะเข้าความผันผวน จะเข้าไปจัดหาและส่งเสริมให้ 
เกดิระบบการผลติ ให้เป็นไปตามแผนพฒันาพลังงาน 
ทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) โดย 
เป้าหมายการใช้ไบโอดีเซลเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ล้าน 
ลติรต่อวนั ซึง่ถ้าคดิเป็นสดัส่วนของการใช้น�า้มนัดเีซล 
จะประมาณ 10% ของปริมาณการใช้งานภายในปี  
2564 และเอทานอลเท่ากับ 4.79 ล้านลิตรต่อวัน  
ภายในปี 2564 เช่นกัน

“ประเทศไทยถอืเป็นแหล่งผลติเชือ้เพลงิทาง 
ชีวภาพที่มีศักยภาพเมื่อเทียบกับหลายประเทศ  
ซึ่ง พพ.ได้เข้าไปส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิด 
การยอมรบัจากผูบ้ริโภค น�าไปสูก่ารขยายในระดบั 
รากหญ้าที่สามารถผลิตพลังงานชีวภาพเพื่อใช้ใน 
ชุมชน” นายประพนธ์กล่าว

ปัจจุบันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ทั้งการใช ้
เอทานอลและไบโอดีเซลถือเป็นเชื้อเพลิงหลัก 
ด้านการขนส่งของประเทศ โดยในรอบหน่ึงปีที่ 
ผ่านมา พบว่าไบโอดีเซล (B100) มียอดการใช้  
3.37 ล้านลติรต่อวัน โดยยอดการใช้มแีนวโน้มเพิม่ 
ขึ้นตามปริมาณการใช้น�้ามันดีเซล ส่วนเอทานอล 
ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในน�้ามันแก๊สโซฮอล์ มียอด 
การใช้ 28.98 ล้านลิตรต่อวัน โดยเอทานอลที่ใช้ 
ทัง้หมด ผลติได้ภายในประเทศทัง้สิน้ 3.67 ล้านลติร 
ต่อวัน หรือใช้ก�าลังการผลิต 12% โดย พพ.พร้อม 
จะเร่งผลักดันให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งสอง 
ประเภทให้เพิ่มมากขึ้น

The Department of Alternative Energy  

Development and Efficiency (DEDE) 

has developed plans to boost daily 

consumption of biodiesel and ethanol to 3.58 

and 4.79 million liters by 2031 and raise E20 

and E85 use.In a bid toconvince automakers 

and consumers to embrace these biofuels, 

the Department is also launching LINE stickers 

and hosting activities to promote biofuels.

Mr. Praphon Wongtharua, Director General 

of the Department of Alternative Energy 

Development and Efficiency (DEDE), reveals 

that DEDE is aiming to promote biofuel because 

Thailand has agricultural products that are 

potential feedstocks for various biofuels, including 

plants that could be used in the production of  

ethanol and biodiesel such as cassava, sugar 

cane, palm, and rubber, and by-products from  

livestock that could be developed into biogases.  

The effort will contribute to a better management  

of risks related to global oil prices, which directly  

affect prices of other fuels.

DEDE’s initiative will involve procurement  

and promotion of production systems that 

are in line with the Alternative Energy Develop-

ment Plan 2015 (AEDP 2015). The department 

hopes to push average biodiesel consumption 

to 3.58 million liters per day, or 10% of total 

diesel consumption, and boost daily ethanol  

consumption to 4.79 million liters by 2031.

“Compared to many countries, Thailand  

is considered a promisingbiofuel producer. Thanks  

to DEDE’s continuous efforts to promote biofuels,  

they have gained acceptance among consumers, 

and the popularity has spread to grassroots 

levels, which can now produce biofuels for 

consumption in their communities,” says Praphon.

Currently, ethanol and biodiesels are main 

fuels for Thailand’s transportation. Last year, it 

was found that the consumption of biodiesel  

(B100) stood at 3.37 million liter per day and  

showed a trend of increasing with the rise of 

diesel consumption. On the other hand, the 

consumption of ethanol, the main ingredient of 

gasohol, was 28.98 million liters per day. Of all the  

consumed  ethanol, 3.67 million liters per day were  

produced domestically, an equivalent of 12% of 

the production capacity. DEDE is working to increase 

the consumption of both biofuels.
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กรมพฒันาพลงังาน 
ทดแทน ออกแผนผลกัดนัใช้
ไบโอดเีซล-เอทานอลเพิม่ขึน้
Thailand, Department Of 
Alternative Energy Hatches 
Plans To Boost Biodiesel 
Ethanol Use

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



บ รษิทัไรเซน เอเนอร์เจยี ผูผ้ลติอ้อยเอทานอล รายใหญ่ทีส่ดุของบราซลิก�าลงัวางแผนทีจ่ะ 
เพิม่ก�าลงัการผลติทีโ่รงผลิตเชือ้เพลงิชีวภาพ  

“รุ่นที่สอง” โรงใหม่  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยเพิ่ม 
ผลผลติให้กบัหนึง่ในอตุสาหกรรมทีส่�าคญัทีส่ดุของ 
ประเทศได้เป็นอย่างมาก

บริษัทกล่าวว่าจะสามารถเพ่ิมการผลิตได้ 
มากกว่าห้าเท่าภายในระยะเวลาสองปีนอกจากจะ 
ท�าให้เทคโนโลยีใหม่สามารถแข่งขันกับเทคโนโลย ี
เอทานอลแบบเดมิได้แล้ว ยงัเป็นการสร้างประโยชน์ 
จากวัสดุโรงงานนับล้านตัน ซึ่งปกติต้องทิ้งไปอย่าง 
ไร้ประโยชน์

บราซลิเป็นผูผ้ลติเอทานอลรายใหญ่เป็นอนัดบั 
สองในโลกรองจากประเทศสหรัฐฯท่ีมียานพาหนะ 
จ�านวนมากปรบัให้สามารถท�างานได้โดยใช้เอทานอล 
ล้วนหรอืเอทานอลผสมน�า้มนัและสถานบีรกิารน�า้มนั 
มีทัง้เอทานอลและเชือ้เพลงิซากดกึด�าบรรพ์ (Fossil  
Fuels) ไว้บริการ

ในขณะทีห่ลายประเทศใช้เซลลโูลสจากพืชเพ่ือ 
ผลิตเอทานอลขยะจากอ้อยของบราซิลหรือที่เรียก 
ว่าชานอ้อยนั้นถือเป็นแหล่งวัตถุดิบที่น่าสนใจมาก 
ที่สุดแหล่งหนึ่งเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่หาง่าย 
ในบราซิลและนอกจากน้ันประเทศยังมีโครงสร้าง 
พื้นฐานขนาดใหญ่ส�าหรับการแปรรูปเอทานอล 
แบบดั้งเดิมอยู่แล้ว

โรงงานบริษัทไรเซนในเมืองปิราซิกาบาในรัฐ 
เซาเปาโลสามารถผลิตเอทานอลรุ่นใหม่ได้ 7 ล้าน 
ลิตร ในปีก่อนและคาดว่าจะผลติเพิม่ได้เป็นสองเท่า 
ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นถึง 40 ล้านลิตรภายในปี  
2561นายอะเบรอูกล่าว

ซึง่ถอืว่าน้อยมากเมือ่เปรียบเทยีบกบัการผลิต 
เอทานอลแบบดั้งเดิมที่ผลิตได้ทั่วประเทศประมาณ  
3 หมืน่ล้านลติรต่อปี แต่จะเพยีงพอทีจ่ะท�าให้ต้นทนุ 
ผลิตภัณฑ์รุ่นที่สองสามารถแข่งขันกับตลาดได ้
และนอกจากนัน้ยังสามารถพิสจูน์ได้ว่าเทคโนโลยน้ีี 
พร้อมส�าหรับการขยายการด�าเนินการ

ในขณะที่โรงงานรุ่นแรกแปลงน�้าตาลซูโครส 
ที่สกัดจากอ้อยเป็นเอทานอลเทคโนโลยีรุ่นที่สองนี ้
ใช้เอนไซม์ในการย่อยสลายกากของเสียท่ีได้จาก 
กระบวนการบดอ้อยแบบดัง้เดิมและแปลงเป็นน�า้ตาล 
ที่สามารถน�าไปหมักเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพได้

รัฐเซาเปาโลผู้ผลิตน�้าตาลและเอทานอลหลัก 
ในบราซลิสร้างชีวมวลถงึ 45 ล้านตนัต่อปีในรูปของ 
ยอดไม้และใบที่ถูกตัดกองทิ้งไว้บนพื้น

ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึนจากการผลิตเอทานอล 
รุน่ทีส่อง หมายความว่า เชือ้เพลงิชวีภาพจากอ้อยจะ
มร่ีองรอยคาร์บอน (Carbon Footprint) ต�า่กว่าเดมิ 
บราซิลหวังว่าจะเป็นการสร้างความได้เปรียบทาง Sugar Asia Magazine 39
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การส่งออกเม่ือเทียบกับคู่แข่ง เนื่องจากประเทศ 
ต่างๆ ตกลงที่จะลดการปล่อยคาร์บอน

บริษัทไรเซน มีโรงงานผลิตเอทานอลรุ่นแรก 
อยู ่24 โรงและนายอะเบรอูกล่าวว่าเมือ่รวมโรงงาน 
เหล่านี้กับการการผลิตจากโรงงานรุ่นสอง ขนาด
ใหญ่ อีก 7 หรือ 8 โรงจะสามารถดึงศักยภาพ 
ของเทคโนโลยีนี้ออกมาใช้ได้อยางเต็มที่

ตามแผนนี้จะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิต 
เอทานอลของไรเซนจากเดิมกว่า 2 พันล้านลิตร 
ได้อีกประมาณ 1 พันล้านลิตรหรือ 50 เปอร์เซ็นต์ 
นายอะเบรอู กล่าว แต่โครงการจะถูกน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการกต่็อเม่ือโรงงานเดิมทีมี่ได้ด�าเนินงาน 
เต็มศักยภาพแล้วเท่านั้น

นายอะเบรอู กล่าวต่อว่า โรงงานจะต้องเพิ่ม 
ขนาดประมาณ 2.5 เท่าเป็น 100 ล้านลิตรต่อป ี 
เพือ่ให้สามารถบรรลคุวามประหยดัต่อขนาดสงูสุดซึง่ 
โรงงานรุ่นทีส่องทีม่อียูข่องไรเซนต้องการชวีมวลแห้ง 
เพียง 300,000 ตนัเพ่ือด�าเนนิการเตม็ศกัยภาพ

นอกจากงานด้านเอทานอลรุ่นท่ีสองแล้ว บริษัท 
ไรเซนยงัก�าลงัอยูร่ะหว่างการศกึษาวธิกีารอืน่ในการ 
ใช้ประโยชน์จากอ้อยและผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่างๆ  
เช่น ก๊าซมเีทนเพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิในเครือ่งจกัรและ 
รถบรรทกุทีใ่ช้ในการเกบ็เก่ียวและสารชวีเคมเีพือ่ใช้ 
แข่งขันกับผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเคมี

Raízen Energia, Brazil's largest producer of  

sugar cane ethanol, is planning to scale up  

production at a new "second-generation"  

biofuel plant, in a move that will sharply increase  

the productivity of one of the country's most  

important industries.

The company says that it will increase  

production more than fivefold within two years,  

making the new technology competitive with  

traditional ethanol and harnessing potentially  

millions of tonnes of plant material that currently  

goes to waste.

Brazil is the second-largest producer of ethanol  

in the world after the US, with much of its fleet  

of vehicles adapted to be able to run on ethanol  

only or on a petrol-ethanol mix. Petrol stations  

normally supply both ethanol and fossil fuels.

While a number of countries are commercialising 

cellulose from plants for use as ethanol, Brazilian  

sugar cane waste, known as bagasse, is seen as  

one of the most promising sources because of 

its plentiful supply and the large existing infras- 

tructure for processing conventional ethanol.

The Raízen plant, in Piracicaba in São Paulo 

state, produced 7m litres of next-generation  

ethanol last year and is on course to double this  

in 2017. Mr Abreu said it would produce 40m by  

2018, said Mr Abreu.

That is tiny compared to the around 30bn  

litres of conventional ethanol produced annually 

in Brazil, but would be enough to make the  

second-generation product cost competitive 

and could prove the technology is ready to be  

rolled out more widely.

While first generation plants convert the  

sucrose extracted from sugar cane into ethanol,  

second generation technology uses enzymes  

to break down the waste from the traditional 

sugar cane crushing process and convert it to  

sugars that can be fermented into biofuel.

The state of São Paulo, the main producer of 

sugar and ethanol in Brazil, produced 45m tonnes 

of biomass a year in the form of the discarded  

tops of plants and their leaves, which were left  

on the ground. 

The improved efficiency from second-generation  

ethanol means sugar cane biofuel will have a lower  

carbon footprint. Brazil is hoping this will give its  

exports an edge over competitors, since countries  

have agreed to cut their carbon emissions.

Raízen has 24 traditional first generation  

ethanol plants and Mr Abreu said these could be  

married with seven or eight large-scale second  

generation plants to realise the full potential of  

the new technology. 

This configuration would increase Raízen's  

current production of more than 2bn litres by  

about 1bn litres of ethanol, or 50 per cent, he  

said. But the project would only be presented to  

the board once the existing plant was operating  

at full potential. 

The problems to be overcome included  

removing impurities from the fuels as well as 

logistics bottlenecks. "Our challenge is much  
more related to logistics - you must be able to  
bring at competitive cost all the biomass that is  
available in the fields," he said. 

In addition to working on second generation  

ethanol, Raízen was exploring other ways to use  

sugar cane and its byproducts, including methane  

to power its fleet of harvesters and trucks and  

biochemicals to compete with petrochemicals.

ผู้ผลิตเอทานอล 
จากบราซิลเล็งเห็นโอกาส 
เพิ่มผลผลิตจากซากพืช
Brazilian Ethanol Producer Sees 
Boost from Plant Waste
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นกัวทิยาศาสตร์
ดดัแปลงอ้อย 
ผลติไบโอดเีซล และได้
น�า้ตาลมากข้ึนส�าหรับ
ผลติเอทานอล
Scientists Engineer 
Sugarcane To 
Produce Biodiesel, 
More Sugar For 
Ethanol

ก ลุม่นักวทิยาศาสตร์จากหลายสงักดัน�าโดย มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส์พสิจูน์แล้วว่าสามารถ 
ดัดแปลงพันธุกรรมอ้อยให้สามารถสร้าง 

น�า้มันทางใบและล�าต้นใช้เพือ่การผลติไบโอดเีซลได้ 
นอกจากนัน้อ้อยทีด่ดัแปลงพนัธกุรรมยงัให้น�า้ตาลมาก
ข้ึนซ่ึงสามารถใช้ในการผลิตเอทานอลได้อีกด้วย

พชืพลงังานชวีภาพแบบDual-Purpose คาดว่า 
จะสามารถสร้างก�าไรได้ต่อเอเคอร์ได้มากขึน้ถงึ 5 เท่า 
เมือ่เทยีบกบัถัว่เหลอืงและ 2 เท่าเมือ่เทียบกับข้าวโพด 
ทีส่�าคัญกว่าน้ีอ้อยสามารถปลกูได้บนพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม 
(Marginal Land) ในบริเวณชายฝ่ังของอ่าวซึง่ไม่เหมาะ 
กับการปลูกข้าวโพดหรือถั่วเหลือง

“แทนทีผ่นืดนิของประเทศจะเตม็ไปด้วยแท่น 
ขดุเจาะน�า้มนั เราเลง็เหน็ทุ่งนาเตม็ไปด้วยพืชสีเขียว 
ทีส่ามารถผลติเชือ้เพลงิชวีภาพได้อย่างยัง่ยนืโดย 
เฉพาะอย่างยิง่ผนืดนิทีไ่ม่เหมาะกบัการใช้เพาะปลกู 
อาหาร” นายสตีเฟนลอง ศาสตราจารย์ทุนกัทเซล 
เอนดาว (Gutgsell Endowed) สาขาชีววิทยาและ 
วทิยาศาสตร์ด้านพชืกล่าว นายลองเป็นผูน้�าโครงการ 
วิจัยภายใต้หน่วยงานพืชวิศวกรรมเพื่อทดแทน
น�า้มนัในแขนงอ้อยและข้าวฟ่าง หรือ PETROSS ซึง่ 
บกุเบกิงานวจิยันีท้ีส่ถาบนัชวีวทิยาจโีนมคาร์ล อาร์ วูซ 
มลรัฐอิลลินอยส์

“ถึงแม้ทุกวันนี้ราคาน�้ามันอาจยังต�่าอยู่ แต ่
ทุกท่านก็คงจ�าได้ว่าเราเคยจ่ายแค่ 4 เหรียญต่อ 
แกลลอนเมือ่ไม่กีปี่ทีผ่่านมา” นายลองกล่าว “ด้วย 
เหตทุีเ่ทคโนโลยีนีอ้าจต้องใช้เวลาพฒันา 10-15 ปี 
ถึงจะลงไปถึงไร่นาของเกษตกร ตราบใดที่เรายัง 
ต้องพึง่พาเชือ้เพลงิเหลวอยู ่เราจ�าเป็นต้องพฒันา 
ทางออกเหล่าน้ีไว้เพื่อให้ม่ันใจว่าเราจะมีความ 
มัน่คงทางพลงังานทัง้ในปัจจบัุนและอนาคต”

บทความนีไ้ด้รบัการตพีมิพ์ในไบโอคาตาไลซสิ  
แอนด์ อะกริคลัเจอรลั ไบโอเทคโนโลยี (Biocatalysis  

and Agricultural Biotechnology) วิเคราะห์ถึง 
พันธุ์อ้อยดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์แรกของ
โครงการ นักวิทยาศาสตร์สามารถสกัดน�้าตาลได ้ 
90% และน�้ามันได้ 60% จากพืชดังกล่าว น�้าที่ 
สกัดได้จะถูกหมักเพื่อผลิตเอทานอลและภายหลัง 
บ�าบัดด้วยตัวท�าละลายอินทรีย์เพื่อสกัดเอาน�้ามัน  
ซึ่งทีมงานได้ด�าเนินการจดสิทธิบัตรวิธีการที่ใช้ 
ในการแยกน�้ามันออกจากน�้าตาลเรียบร้อยแล้ว

ทมีนกัวทิยาศาสตร์สามารถสกัดน�า้มนั 0.5%  
และ 0.8% ได้จากสายพันธุ์อ้อยที่ดัดแปลงใหม่ 
ซึ่งมากกว่าอ้อยแบบเดิมถึง 67% และ 167% 
ตามล�าดับ “องค์ประกอบของน�้ามันเทียบเท่ากับ 
ที่สกัดได้จากวัตถุดิบอื่นๆ เช่นสาหร่ายทะเลหรือ 
สาหร่ายทีด่ดัแปลงพนัธกุรรมเพือ่การผลติน�า้มนั”  
นายวีเจย์ซิงห์ ผู้อ�านวยการห้องปฏิบัติการวิจัย 
ชีวภาพแปรรูปเชิงบูรณาการ ของรัฐอิลลินอยส์ 
และผู้เขียนบทความร่วมกล่าว

“เราคาดว่า ในขณะที่การผลิตน�้ามันเพิ่ม 
ขึ้นการผลิตน�้าตาลจะลดลง อิงตามแบบจ�าลอง 
คอมพิวเตอร์ของเรา” นายลองกล่าว “อย่างไร 
กต็ามเราพบว่าโรงงานสามารถผลติน�า้มนัได้มากขึน้ 
โดยไม่ต้องเสยีผลติผลน�า้ตาลเลย ซึง่หมายความว่า 
โรงงานอาจมีประสิทธิผลดีขึ้นเกินคาด”

ปัจจบัุนนี ้PETROSS สามารถดดัแปลงให้อ้อย 
สามารถผลติน�า้มนั 13% ซึง่ในนัน้ 8% เป็นน�า้มนั 
ทีส่ามารถแปลงเป็นไบโอดเีซลได้ ตามการวเิคราะห์ 
ทางเศรษฐกิจของโครงการพืชท่ีมีน�้ามันเพียง 5% 
จะผลติไบโอดเีซลได้มากกว่าถ่ัวเหลือง 123 แกลลอน 
ต่อเอเคอร์และผลิตเอทานอลได้มากกว่าข้าวโพด  
350 แกลลอนต่อเอเคอร์

A multi-institutional team led by the 

University of Illinois have proven sugar- 

cane can be genetically engineered to  

produce oil in its leaves and stems for biodiesel  

production. Surprisingly, the modified sugarcane  

plants also produced more sugar, which could 

be used for ethanol production.

The dual-purpose bioenergy crops are  

predicted to be more than five times more 

profitable per acre than soybeans and two times  

more profitable than corn. More importantly,  

sugarcane can be grown on marginal land in the  

Gulf Coast region that does not support good  

corn or soybean yields.

•••

"Instead of fields of oil pumps, we envision  

fields of green plants sustainably producing  

biofuel in perpetuity on our nation's soil, 

particularly marginal soil that is not well suited  

to food production," said Stephen Long, Gutgsell  

Endowed Professor of Plant Biology and Crop  

Sciences. Long leads the research project Plants  

Engineered to Replace Oil in Sugarcane and Sweet  

Sorghum (PETROSS) that has pioneered this  

work at the Carl R. Woese Institute for Genomic  

Biology at Illinois.

"While fuel prices may be considered low  

today, we can remember paying more than $4  

per gallon not long ago," Long said. "As it can  

take 10-15 years for this technology to reach 

farmers' fields, we need to develop these 

solutions to ensure our fuel security today and as  

long as we need liquid fuels into the future."

Published in Biocatalysis and Agricultural  

Biotechnology, this paper analyzes the project's  

first genetically modified sugarcane varieties. 

Using a juicer, the researchers extracted about  

90% of the sugar and 60% of the oil from the  

plant; the juice was fermented to produce ethanol  

and later treated with organic solvents to recover  

the oil. The team has patented the method used  

to separate the oil and sugar.

They recovered 0.5 and 0.8 percent oil from  

two of the modified sugarcane lines, which is 67%  

and 167% more oil than unmodified sugarcane,  

respectively. "The oil composition is comparable 

to that obtained from other feedstocks like  

seaweed or algae that are being engineered 

to produce oil," said co-author Vijay Singh, 

Director of the Integrated Bioprocessing 

Research Laboratory at Illinois.

"We expected that as oil production 

increased, sugar production would decrease,  

based on our computer models," Long said.  

"However, we found that the plant can produce  

more oil without loss of sugar production, which  

means our plants may ultimately be even more 

productive than we originally anticipated."

To date, PETROSS has engineered sugarcane 

with 13 percent oil, 8 percent of which is the oil  

that can be converted into biodiesel. According  

to the project's economic analyses, plants with  

just 5 percent oil would produce an extra 123 

gallons of biodiesel per acre than soybeans and 350 

 more gallons of ethanol per acre than corn.

<< Plants Engineered to Replace Oil in Sugarcane 
and Sorghum (PETROSS) is transforming sugarcane 
and sweet sorghum to naturally produce large 
amounts of oil, a sustainable source of biofuel.  
Source: Claire Benjamin/University of Illinois

>> ฝ่ายงานพืชวิศวกรรมเพื่อใช้ทดแทนน�้ามันในแขนงอ้อยและข้าวฟ่าง 
(PETROSS) ก�าลังดัดแปลงอ้อยและข้าวฟ่างหวานให้สามารถผลิตน�้ามัน 
จ�านวนมากได้ตามธรรมชาติซึ่งถือเป็นแหล่งเชื้อเพลิงชีวภาพที่ยั่งยืน 
ที่มา: แคลร์ เบนจามิน/มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
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สหรฐัฯ วางแผนพฒันา
โรงกล่ันชวีภาพผลติ
เคร่ืองส�าอางจากอ้อย
US Company Plans 
Developing Biorefinery 
to Make Cosmetics from 
Sugar Cane

บ ริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติสหรัฐฯ ประกาศสร้างโรงกลั่นชีวภาพใน 
รัฐควีนส์แลนด์ส�าหรับผลิตเครื่องส�าอางจากอ้อย

บรษิทั อะไมริส อินคอร์ปอเรช่ัน กับ รัฐบาลรัฐควนีส์แลนด์ ออสเตรเลยี 
เผยแผนการด�าเนินงานแผนต่อไปว่าจะพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชัน้น�าให้กบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยแผนก�าหนดให้มกีารพฒันาโรงงาน 
ผลติแห่งใหม่ผ่านการสนบัสนนุจากคู่ค้าในท้องถ่ินเพ่ือใช้เป็นฐานการผลติส่วนผสม 
ท�าจากอ้อยให้กับบริษัทอะไมริส หรือที่เรียกว่า ฟาร์เนสซีน (farnesene) ซึ่งเป็น 
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สารให้ความนุม่ลืน่ในเครือ่งส�าอาง (cosmetic 
emollient) น�้าหอม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (nutraceutical) โพลิเมอร์และน�้ามัน 
หล่อลื่น

นายจอห์น เมลโล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า บริษัทวางแผนให ้
รัฐควีนส์แลนด์เป็นฐานส�าหรับศูนย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการนีป้ระกาศครัง้แรกเมือ่วนัที ่6 ธนัวาคม 2559 การเร่งพัฒนาโครงการนี ้
เป็นผลมาจากโครงการเร่งรัดพัฒนาไบโอฟิวเจอร์ส (Biofutures Acceleration  
Program) ของรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ซ่ึงส่งเสริมบริษัทต่างๆ ในการสร้างโรงกลั่น 
ชีวภาพเชิงพาณิชย์ในรัฐควีนส์แลนด์ บริษัท อะไมริส ถูกเลือกบนพื้นฐานประวัติ 
ความเชี่ยวชาญของบริษัทในการด�าเนินงานโรงงานผลิตดังกล่าว

นายกเทศมนตรีรัฐควีนส์แลนด์ นางอะนาสเตเชีย พาลาสซัค เผยว่ารัฐบาล 
มีความยินดีที่บริษัทอะไมริสให้ความสนใจ

นางพาลาสซคั กล่าวเสรมิว่า “อะไมรสิมคีวามต้องการทีจ่ะเลยีนแบบรปูแบบ 
โรงกลั่นชีวภาพที่เคยท�าแล้วประสบผลส�าเร็จในประเทศบราซิล และเห็นว่ารัฐ 
ควีนส์แลนด์มีความเหมาะสมเนื่องจากประการแรกมีอ้อยอยู่อย่างอุดมสมบูรณ ์
และประการที่สองอยู่ใกล้ทวีปเอเชีย”

“โรงกลั่นชีวภาพที่บริษัทเสนอคาดจะสามารถผลิตส่วนผสมท�าจากอ้อย
ที่เรียกว่าฟาร์เนสซีนได้ถึง 23,000 ตันต่อปีซึ่งเป็นส่วนผสมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ 
หลากหลาย ได้แก่ เครื่องส�าอางน�้าหอม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โพลิเมอร์และ 
น�้ามันหล่อลื่น”

“ความช่วยเหลอืด้านเงนิทนุและการสนบัสนนุโครงการผลติโรงกลัน่ชวีภาพ 
จากรัฐบาลรฐัควีนส์แลนด์จะสร้างงานให้กบัแรงงานขัน้สงูและส่งเสรมิการลงทนุ 

ในระดับเขตให้รัฐควีนส์แลนด์เองโดยการใช้วัตถุดิบทดแทนในการผลิต 
เชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่นๆ”

“เรารูส้กึยนิดเีป็นอย่างย่ิงทีไ่ด้เหน็ความมุ่งมัน่ของรฐับาลควนีส์แลนด์ 
ในการเป็นผูน้�าทางเศรษฐกิจชวีภาพ (Bioeconomy)” นายจอห์น เมลโล 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บรษิทั อะไมรสิ กล่าว “อปุสงค์ของบรษิทัทีโ่ตข้ึน 
ในด้านวติามนิในประเทศจนีและด้านเครือ่งส�าอางและน�า้หอมในทวปีเอเชยี 
ถือเป็นผลดีต่อโรงงานหมักฟาร์เนสซีนในรัฐควีนส์แลนด์ การได้รับการ 
ช่วยเหลือด้านเงินทุนจากรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ความเชี่ยวชาญในงาน 
ตลอดจนฐานปลูกอ้อยของคู่ค้าในท้องถ่ินท�าให้เกิดโรงงานแห่งน้ีขึ้นและ 
ช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนจากการผลิตได้ซึ่งปัจจุบันผลิตที่ประเทศ 
บราซิลและมต้ีนทุนค่าขนส่งเช่นเดยีวกบัทุกโครงการใหม่ของบรษิทั โรงงาน 
แห่งนี ้คาดว่าจะสามารถจ�าหน่ายได้หมดทันทีท่ีเร่ิมด�าเนนิกจิการเนือ่งจาก 
มสีญัญาการจัดหาให้กบัคูค้่าทัง้ในจนีและตลาดอืน่ๆ ในเอเชยีรฐัควนีส์แลนด์ 
มอบทางเลอืกทีต่ัง้ทีด่เีย่ียมให้กบั บรษิทั อะไมรสิ ด้วยสภาพแวดล้อมทาง 
ธุรกิจท่ีเอื้ออ�านวยอุตสาหกรรมน�้าตาลที่แพร่หลาย และระยะทางทาง 
ภูมิศาสตร์ที่ใกล้กับตลาดเหล่านี้”

ทีผ่่านมา บรษิทั อะไมรสิ กบั รฐับาลรัฐควนีส์แลนด์ ได้บรรลขุ้อตกลง 
ในโครงการริเริ่มต่างๆ ด้วยความส�าเร็จตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งล้วนเป็นโครงการ 
ที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ทดแทนเพื่อป้อนตลาดโลก 
และในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี
ชีวภาพในรัฐควีนส์แลนด์โดยใช้วัตถุดิบจากอ้อยท้องถิ่นไปในตัว

A United States Biotechnology Company has announced it will  
build a biorefinery in Queensland to make cosmetics out of  
sugar cane.

Amyris Inc and the Government of Queensland, Australia announced  
the next step their plans to develop a leading industrial biotechnology  
hub in Southeast Asia. Plans call for developing a new production plant  
with support from local partners to produce Amyris’s sugar cane-based  
ingredient called farnesene, which is used in products including cosmetic  
emollients, fragrances, nutraceuticals, polymers, and lubricants.

Chief executive John Melo said the company planned to make Queens- 
land the base for its industrial biotechnology hub in Southeast Asia.

Acceleration of this project, which was first announced on December 
6, 2016, came out of the Queensland Government’s Biofutures Acceleration 
Program that offers support to companies to build commercial-scale 
biorefineries in regional Queensland. Amyris was chosen based on its  
legacy expertise in operating such production facilities.

Queensland Premier Annastacia Palaszczuk said the interest by 
Amyris was welcome.

“Amyris is seeking to replicate its successful biorefinery in Brazil  
and sees Queensland as an ideal location due to the abundance of 
sugarcane and close proximity to Asia,” Ms Palaszczuk said.

“The company’s proposed biorefinery would aim to produce 23,000  
tonnes a year of a sugar cane-based ingredient called farnesene which 
is used in a range products including cosmetics, fragrances, nutraceuticals,  
polymers, and lubricants.”

“The Queensland Government’s funding and support for biorefinery 
projects will create high-value jobs and investment in regional Queensland  
by using renewable feedstocks to create biofuel and other bioproducts.”

“We are very pleased with the commitment of the Queensland  
Government to be leaders of the Bioeconomy,” said John Melo, Amyris  
President & CEO. “Our growing demand in China for Vitamins and the  
Asian demand for cosmetics and fragrances supports a new specialty  
farnesene fermentation factory in Queensland. The funding from the  
Queensland government along with the operating expertise and sugar  
cane base of our local partner make this factory possible and enable 
savings from our current production in Brazil and the associated shipping  
costs. Like all our new projects, this factory is expected to be sold out  
when it starts operating with agreements to supply our current partners  
in China and other Asian markets. Queensland offers an excellent location  
option for Amyris with its favorable business climate, extensive sugar  
industry and geographic proximity to these markets.”

Amyris and the Government of Queensland have successfully 
partnered on a number of initiatives since 2010 designed to foster 
adoption of renewable product solutions targeting large global markets  
while also supporting the development of a Queensland-based 
biotechnology industry using feedstock from local sugarcane.

•••
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เชลล์ซื้อสิทธิเทคโนโลยีเชื้อเพลิง
ชีวภาพจากเอสบีไอ ไบโอเอเนอร์จี
Shell Buys Rights To SBI 
Bioenergy Biofuel 
Technology

บ รษิทั รอยัลดตัช์เชลล์ (มหาชน) ผ่านบรษิทั ย่อยเชลล์อินเตอร์เนช่ันแนลส�ารวจและ 
ผลติ จ�ากัด กบั กลุม่บริษทัเอสบไีอ ไบโอ 

เอเนอร์จี ได้บรรลุข้อตกลงในการให้สิทธิ์เฉพาะกับ 
ทางเชลล์ในการพฒันาและใช้งานเทคโนโลยีเชือ้เพลงิ 
ชีวภาพของ บริษัท เอสบีไอ ซึ่งมีฐานประกอบการ 
อยูท่ีเ่มอืงเอด็มนัตนั ได้จดสทิธบัิตรขัน้ตอนซึง่สามารถ 
แปลงน�า้มนัใช้แล้ว จาระบแีละน�า้มนัพชืต่างๆ ให้กลาย 
เป็นสารลดคาร์บอนส�าหรบัน�า้มนัดเีซลน�า้มนัอากาศยาน  
และน�า้มันเบนซนิ ภายใต้ข้อตกลงดงักล่าว เชลล์และ 
เอสบีไอจะท�างานร่วมกันเพื่อพิสูจน์ถึงศักยภาพของ 
เทคโนโลยีดังกล่าวและถ้าประสบความส�าเร็จจะยก 
ระดับไปสู่กิจการเชิงพาณิชย์ต่อไป

“เรามัน่ใจว่าเชลล์คอืพันธมติรทางอตุสาหกรรม 
ทีเ่หมาะสมในการน�ากระบวนการการผลิตเช้ือเพลิง 
ทดแทนแบบคาร์บอนต�า่นีไ้ปสูก่ารประกอบการเชิง 
พาณิชย์” นายอินเดอร์ สิงห์ ผู้บริหารและซีอีโอ 
ของ บรษิทั เอสบีไอ กล่าว “การได้ร่วมงานกบัเชลล์ 
แปลว่าเราจะมีคู่ค้าที่มีศักยภาพท่ีนอกจากจะช่วย 
พสิจูน์ศกัยภาพของเทคโนโลยนีีแ้ล้ว ยงัสามารถน�า 
เทคโนโลยีไปสู่การใช้งานระดับโลกได้ ซึ่งเรารู้สึก 
ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง”

เอสบีไอใช้กระบวนการเร่งปฏิกิริยาอย่างต่อ
เนื่อง (continuous catalytic process) เพื่อแปลง 
ไขมนัน�า้มนัหรอืจาระบ ีให้สามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ 
เป็นน�้ามันเบนซินดีเซล และน�้ามันอากาศยาน ซึ่ง 
สามารถแปลงเป็นเชือ้เพลงิปิโตรเลียมชนิดต่างๆ ได้ 
โดยตรงซึง่ผลติภณัฑ์ท่ีแปลงได้ของเอสบไีอไม่จ�าเป็น 
ต้องมีการผสมหรือการปรับเปลี่ยนใดๆ เพื่อให้เข้า 
กับเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร นอกจากนั้นเชื้อเพลิง 
ชีวภาพดังกล่าวยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
น้อยกว่าผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมทีม่อียู ่ดังนัน้การผสม 
ผลผลิตนี้ลงในน�้ามันเชื้อเพลิงต่างๆ จึงสามารถช่วย 
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยให้ 
ผูจ้�าหน่ายเชือ้เพลิงสามารถบรรลมุาตรฐานการปล่อย 
คาร์บอนลดลงหรือการใช้พลังงานทดแทนได้

“เทคโนโลยเีชือ้เพลงิชวีภาพสญัชาตแิคนาดา 
ตัวใหม่ของเอสบีไอนี้มีอนาคตไกล” นายแอนดรู 
เมอร์ฟิน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูง 
ของ บริษัท เชลล์ กล่าว “และนี่เป็นโอกาสอันดี 
ส�าหรับเราในการผสมผสานนวัตกรรมและความ 
สามารถทางการค้าของเชลล์กับความเชี่ยวชาญ 
ทางเทคนิคของเอสบีไอเพื่อพิสูจนย์ศักยภาพของ 
เทคโนโลยีนี้ในทางพาณิชย์”

เชลล์เชื่อว่าเชื้อเพลิงชีวภาพมีความส�าคัญใน 
การช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดอ็อกไซด์ ในการ 
ขนส่ง เนือ่งจากเป็นวธิหีนึง่ทีป่ฏบัิตไิด้จรงิ มปีระโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์และมีความคุ้มค่า สามารถตอบโจทย์ 
การลดการปล่อยคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในเชื้อเพลิง 
ส�าหรับภาคการขนส่งในยคุยีส่บิปีข้างหน้า ไรเซนคอื 
บรษิทัร่วมทนุระหว่างเชลล์กบัโคซาน บริษทัสญัชาติ 
บราซลิหน่ึงในผูผ้ลติเอทานอลจากอ้อยรายใหญ่ท่ีสดุ 
ในโลก บริษัท เชลล์ ก�าลังพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ 
ขัน้สูงทีผ่ลติจากพชืท่ีกนิไม่ได้และซากพชืต่างๆ

 

Royal Dutch Shell plc, through its subsidiary  
Shell International Exploration and 
Production B.V., and SBI BioEnergy Inc.  

have reached an agreement granting Shell 
exclusive development and licensing rights for  
SBI's biofuel technology. Edmonton-based SBI 
has a patented process that can convert a wide range  
of waste oils, greases and sustainable vegetable  
oils into lower carbon drop-ins for diesel, jet fuel  
and gasoline. Under the agreement, Shell and SBI  
will work together to demonstrate the potential 
of the technology and, if successful, scale up for  
commercial application.

"We are confident that Shell is the right 
industry partner to commercialize our low 
carbon intensity renewable fuel process,"  says  

•••

Inder Singh, SBI's founding president & CEO.  

"Working with Shell means that we have a  

partner with proven capabilities to investigate  

the potential this technology has for global  

application and that is something that is very  

exciting for us."

SBI uses a continuous catalytic process 

that converts fat, oil or grease into renewable  

gasoline, diesel and jet fuel that can be dropped  

directly in to petroleum fuels. SBI's drop-in products  

do not require blending or any modifications to  

engines or infrastructure. Biofuels emit less CO2  

than petroleum products so their addition to fuels  

has the potential to reduce transport emissions  

and help fuel suppliers to meet lower carbon or  

renewable fuel standards.

"SBI has a promising new Canadian biofuels 

technology," says Andrew Murfin, general 

manager, advanced biofuels for Shell. "This is a 

great opportunity for us to combine Shell's  

innovation and commercialization capabilities  

with SBI's technical expertise to investigate the  

potential this technology has for commercial  

application."

Shell believes biofuels are essential to 

decarbonize transport fuels because they 

represent one of the most practical, commercial  

and cost-efficient solution to reduce CO2 

emissions in the transport fuels sector over the  

next twenty years. Raízen, a joint venture between  

Shell and the Brazilian company Cosan, is one  

of the world's largest producer of sugar-cane 

ethanol. Shell is also developing advanced biofuels 

made with non-edible plants and crop waste.

>>SBI uses a continuous catalytic process that 
converts fat, oil or grease into renewable gasoline, 
diesel and jet fuel that can be dropped directly in 
to petroleum fuels. Source: SBI

>> Source: SBI
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ข ณะทีท่ัว่โลกให้ความส�าคญักบัเทคโนโลยเีศรษฐกจิ 
ฐานชวีภาพ (Bioeconomy) และพฒันาอยู่ตลอด 
เวลาหลายปี ในประเทศไทยเอง กลุม่มติรผล เป็น 

อีกองค์กรที่สนใจและให้ความส�าคัญเช่นเดียวกัน โดย 
มุ่งเน้นการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่พืชเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถใช้ทดแทน 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปได้

จึงได้ส่งเสริมให้มีการประกวด “MitrPhol Bio 
Innovator Awards 2016” นวตักรรมความคดิ พลกิชีวติ 
สู่อนาคต นี้นับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มมิตรผลจัดการประกวด 
ประชนัไอเดยีทีน่�าแนวคดิหลกัด้าน เศรษฐกจิฐานชีวภาพ  
(Bioeconomy) อกีทัง้ยงัได้รบัผลตอบรบัเป็นอย่างดีเยีย่ม  
ด้วยพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์และศกัยภาพในการเรยีนรู้ 
ทีม่อีย่างไม่สิน้สุดของเยาวชนไทย ทัง้ยังเป็นการเปิดโอกาส 
ให้เด็กไทยปล่อยไอเดยีเจ๋งๆ กบัแนวคดิการต่อยอดจากพชื 
เศรษฐกิจแถมยังใช้งานได้จรงิ เพือ่เตรียมความพร้อมให้แก่ 
เยาวชนสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ในการขับเคลื่อน 
แนวนโยบาย Thailand 4.0

ล่าสุด เพิ่งมีการประกาศรางวัล MitrPhol Bio 
Innovator Awards 2016 สิ้นสุดไปโดยคร้ังนี้แชมป์ 
ตกเป็นของทีมนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คณะอตุสาหกรรมเกษตร ทีไ่ด้น�าเสนอผลงาน นวตักรรม 
ทางความคดิสดุสร้างสรรค์ “Gen-treat แผ่นปลาสเตอร์ 
ปิดแผลจากเซลลโูลสอ้อย” ได้รับรางวัลชนะเลศิ 200,000  
บาท ไปครอง โดยได้แสดงศกัยภาพแนวความคดิผ่านผลงาน 
ที่โดดเด่นจากกว่า 100 ผลงานเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ 
ทัง้ยงัตอบโจทย์ด้านไอเดยีการต่อยอดคณุค่าพชืทางเศรษฐกจิ 
ไทย ให้มีความยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้นได้

การพัฒนาแผ่นปิดแผลเพือ่ทดแทนแผ่นปิดแผลชนดิ 
เดมิไปสูแ่ผ่นปิดแผลจากธรรมชาตท่ีิได้พฒันาต่อยอดจาก 
อ้อย โดยการดึงเอาเอนไซม์จากน�้าตาลสดจากต้นอ้อย  

มาผสานกับแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสเพื่อผลิตเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อท�าให้มีฤทธิ์ในการ 
ฆ่าเชือ้โรค ทีมี่ช่ือว่า แผ่นปิดแผล Gen-Treat ผลติจากวัสดุธรรมชาต ิ100% โดยมคุีณสมบติัหลกั คอื 
สามารถป้องกันการติดเชื้อ ฆ่าเชื้อโรค ช่วยส่งเสริมการสมานแผล และลดรอยแผลเป็นได้ดีกว่า 
อีกทั้งยังสามารถดูดซึมของเหลวได้ดี และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

งานคร้ังนี้มีไอเดียจากกลุ่มเยาวชนมากกว่า 300 คน ท่ีเข้ามาน�าเสนอนวัตกรรมที่ต่อยอด 
มาจากงานวิจัย เป็นหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ 
สอดคล้องกบัทศิทาง Thailand 4.0 ทีจ่ะมี Innovation เป็นแกนหลักส�าคญัในการขบัเคลือ่นประเทศ  
รวมท้ังยังเป็นการสร้างให้เกิดเครือข่ายในการพัฒนาและต่อยอดในเร่ืองของนวัตกรรมที่ไม่ใช่เพียง 
เฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่ยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่ทั่วทั้งโลกได้ในอนาคตอีกด้วย

Organizations around the world have recognized the significance of bioeconomy 

technology and have been developing it for several years. Among them is MitrPhol 

Group, a company that focuses on applying innovation and technology to the 

creation of added value to economic crops that could be used in lieu of non-renewable 

natural resources.

As such, MitrPhol held MitrPhol Bio Innovator Awards 2016, its first-ever award contest  

for bioeconomy ideas. The event was met with overwhelming positive reception. Tapping into  

the boundless creativity and learning potential of Thai youths, thisplatform gave them the  

opportunity to showcase their brilliant ideas for new and practical applications ofeconomic  

cropsas well ashelped prepare and transform them into quality human resources that would  

help usher in Thailand 4.0

The results of MitrPhol Bio Innovator Awards 2016 were announced. The award winner was  

a team of students from the Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, who bagged the  

top prize of 200,000 baht with their innovative “Gen-Treat: cane cellulose bandage.” Out of  

over 100 entries, the creative innovation made its way to the final round by proposing extended  

applications of an economic crop, which would not only help contribute to sustainability but  

also reduce environmental impacts and elevate the quality of life of people in society.

To create this innovative all-natural bandage from cane cellulose, enzymes from fresh cane  

juice were extracted and put on bacterial cellulose sheets to produce antibacterial hydrogen  

peroxide. Made with 100% natural materials, Gen-Treat could prevent infection, kill germs,  

promote healing, and reduce scarring. It was also more absorbent than regular bandages and  

biodegradable.

The Innovator Awards was participated in by over 300 youth groups who presented 

innovations that arose from research and served to promote scientific and technology 

development, in line with the Thailand 4.0 Policy, in which innovation would be the central 

force that drives the country. The contest also helped foster a network of innovation 

development that was not limited to only Thailand but would also extend to other countries  

around the world in the future.

•••

กลุ่มมิตรผลมอบรางวัล 
นวัตกรรมพลาสเตอร์ปิดแผล จากเซลลูโลสอ้อย 
ต่อยอดพืชเศรษฐกิจ Bio Economy
MitrPhol Group Hands out Innovator Awards to Cane 
Cellulose Bandage in Support Of Bioeconomy

>> เซลลูโลสอ้อย Gen-trea>> พลาสเตอร์ปิดแผลจากเซลลูโลสอ้อย 
Gen-treat
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ใหคาวิเคราะหทางสถิติ MA, CV, Fines

โดยสามารถวัดขนาดวัตถุเริ่มตนไดตั้งแต 4 ไมครอน
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>>พันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 พร้อมปลูก

ปั 
จจบุนัไทยมกีารผลติอ้อยมากกว่า 10 ล้านไร่ และเป็นประเทศผูส่้งออกน�า้ตาลทีส่�าคญัรายหนึง่ 
ของโลก ซึ่งต่างประเทศมีความเชื่อถือและยอมรับในคุณภาพอ้อยที่เป็นวัตถุดิบผลิตน�้าตาล 
เพื่อการส่งออก

นายสวุทิย์ ชยัเกยีรตยิศ อธบิดกีรมวชิาการเกษตร เปิดเผยว่า การทีก่รมวชิาการเกษตรได้วจิยัพฒันา 
และปรับปรงุพนัธุอ้์อยมาอย่างต่อเน่ือง ปัจจบุนัได้ประกาศรบัรองพนัธุแ์ละแนะน�าส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกไป 
แล้วกว่า 30 พันธุ์ ช่วยเพิ่มทางเลือกพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และสร้างรายได้ให้เกษตรกร 
ค่อนข้างมาก ขณะนีม้พีนัธ์ุอ้อยของกรมวชิาการเกษตรหนึง่พนัธุท่ี์ชาวไร่อ้อยนิยมปลกูอย่างแพร่หลายเป็น 
อันดับหนึ่งของประเทศ คือ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ซึ่งพื้นที่ปลูกได้ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ 60-70% ของ 
พ้ืนท่ีปลูกอ้อยทัง้หมด เนือ่งจากมศีกัยภาพทัง้ด้านการให้ผลผลติสงู ทัง้ยงัมีความโดดเด่นเร่ืองการทนแล้ง  
ท�าให้เป็นที่ยอมรับและเกษตกรมีความพึงพอใจมาก ส่งผลให้พื้นที่ปลูกมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

อ้อยพันธุ์ดังกล่าวนี้ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นได้คัดเลือกจากคู่ผสมของอ้อยโคลน 85-2-352 ซึ่ง 
เป็นพันธุ์แม่ และพันธุ์เค 84-200 (พันธุ์พ่อ) โดยผสมพันธุ์และคัดเลือกครั้งแรกในปี 2537-2538 ที่ 
ศนูย์วจิยัพชืไร่สพุรรณบรุ ีจากนัน้ด�าเนนิการคดัเลอืกครัง้ที ่2 และ 3 แล้วท�าการเปรยีบเทยีบพนัธุเ์บือ้งต้น 
เปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน และผ่านการปลูกทดสอบในไร่ของเกษตกร โดยกรมวิชาการเกษตรได ้
พิจารณาประกาศเป็นพันธุ์รับรองเมื่อปี 2551 และเป็นพันธุ์ท่ีแนะน�าให้เกษตรกรปลูกในเขตปลูกอ้อย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสภาพดินร่วนปนทราย

"อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 มีลักษณะเด่น คือ แตกกอดี ใบคลุมพื้นที่เร็ว ที่ส�าคัญยังให้ผลผลิตสูง 
โดยอ้อยปลกูให้ผลผลติมากถึง 21.7 ตนั/ไร่ และอ้อยตอให้ผลผลิต 17.4 ตัน/ไร่ ทัง้ยังมคีวามหวานสงู 
โดยอ้อยปลูกมีความหวาน 14.3 ซซีเีอส อ้อยตอมคีวามหวาน 15.9 ซซีเีอส ข้ึนอยู่กบัระบบการจดัการ 
ดแูล นอกจากนัน้ ยงัออกดอกช้าท�าให้น�า้หนกัและความหวานไม่ลดลงช่วยปลายฤดหูบี และยงัมกีาบใบ 
หลวมช่วยให้เก็บเก่ียวง่าย ขณะเดียวกันยังมีความต้านทานโรงแส้ด�า และทนแล้งด้วย หากได้รับ 
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและฟื้นตัวได้เร็ว" อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

นายสุวิทย์กล่าวอีกว่า กรมวิชาการเกษตรได้ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีการเกษตรด้านพันธุ์อ้อย 
และเทคโนโลยกีารผลิตอ้อย โดยสุม่เก็บข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลกูอ้อยในจงัหวดัทีป่ลกูอ้อยมากทีส่ดุ 
และรองลงมา จ�านวน 19 จงัหวดั ทัง้พืน้ทีภ่าคเหนอื ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
รวม 520 ราย พบว่าเกษตกรมกีารน�าเทคโนโลยีด้านพนัธุข์องกรมวชิาการเกษตรไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ 
พนัธุข์อนแก่น 3 มกีารใช้เฉล่ีย 64% โดยมกีารใช้มากท่ีสดุในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 82% รองลงมา 
คือ ภาคตะวันออก และเกษตกรยังมีความพึงพอใจต่อพันธุ์ขอนแก่น 3 ในเรื่องการทนแล้ง มีความงอกด ี
การแตกกอดี ให้ผลผลิตและความหวานสูงและไม่ออกดอก ทั้งยังไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงและ 
สามารถไว้ตอได้ดีด้วย

"อ้อยพนัธุข์อนแก่น 3 ถอืเป็นพนัธุท์ีม่ศีกัยภาพสงูและเกษตรกรเลอืกใช้มากทีส่ดุในขณะน้ี เพราะ 
นอกจากจะให้ผลผลติสงูและให้ความหวานสงูแล้ว ยงัสามารถทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดกีว่าอ้อย 
พนัธุอ์ืน่ ขณะนีก้รมวชิาการเกษตรอยูร่ะหว่างเร่งปรบัปรงุพันธุอ้์อยทนแล้งเพิม่เตมิ 2-3 พันธุ ์และเตรยีม 
ประกาศเป็นพันธุแ์นะน�า เพือ่เพิม่ทางเลอืกให้กบัเกษตรกรผูป้ลกูอ้อยทีต้่องการใช้พนัธุใ์หม่ไปปลกูเพือ่ 
เพิม่ประสทิธิภาพการผลติอ้อย และตอบสนองความต้องการของโรงงานน�า้ตาลรวมถงึอุตสาหกรรมอ้อย 
ในอนาคต" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

Thailand has a cane cultivation area of over 10 million rai and is one of the world’s biggest  
sugar exporters. Thai cane is recognized for its quality as feedstock for sugar production 
for export.

Mr.Suwit Chaikiattiyos, Director General of the Department of Agriculture, reveals that the  
Department has carried out research and development of cane cultivars as well as approved and  
promoted over 30 cane varitiesamong cane growers to givethem more alternatives and enhance  
cane production efficiency, successfully bringing them greater income. Among these varieties, the  
cane variety that has earned the greatest popularity throughout the country is KhonKaen 3, which 

currently accounts for 60-70% of the country’s total  
cane plantation area. Thanks to its high yield and  
drought resistance, the variety has become widely 
accepted and favored by cane growers, making it likely  
that it will dominate even more plantation area.

Created by Khonkaen Field Crops Research  
Center, KhonKaen 3 is a combination of sugarcane  
clones 85-2-352 and K 84-200 variety. The cultivar  
was first bred and went through selection in 1994- 
1995 at Suphanburi Field Crop Research Center. The  
variety underwent the second and third selections  
and preliminary comparisons with standard varieties.  
After it had passed a field test in actual plantations, 
the Department of Agriculture announced its 
approval of the varieties in 2008 and recommended  
it to farmers in the northeastern region, where the soil  
is predominantly sandy loam.

“KhonKaen 3 is distinctive in thatit tillers well and  
its leaves cover the ground quickly. Most importantly,  
plant-cane can yield as much as 21.7 tons per rai, and  
ratoon cane can yield 17.4 tons/rai. Depending on  
management, this cane variety can also yield high  
sweetness, 14.3 C.C.S. for plant-cane and 15.9 C.C.S.  
for ratoon cane. In addition, as it blossoms late, it  
maintains good weight and sweetness until late into  
cane crushing seasons. Its loose leaf sheaths also  
make it easy to harvest. Furthermore, it is resistant  
to sugarcane smut and drought and, when affected,  
shows great resilience,” said the Director General of  
the Department of Agriculture.

Suwit adds that the Department of Agriculture  
has conducted an assessment on the application of  
cane varieties and cane production technology. The  
data wasrandomly collected from a total of 520 cane  
growers in 19 provinces with highest cane plantation  
rates in the northern, central, eastern, and northeastern  
regions. It was found that the Department’s cultivars  
were widely applied, especially the KhonKaen 3 variety,  
which saw a 64% application rate and was adopted  
most in the northeast at 82%, followed by the eastern  
region. The cane growers were satisfied with the variety  
thanks to its drought-resistance, good germination  
and tillering abilities, as wellhigh yield and sweetness  
level. In addition, KhonKaen 3 does not flower, is  
relatively resistant to diseases and pest, and can be  
grown as ratoons.

“KhonKaen 3 is a variety with great potential 
that is used most widely by cane growers at the 
moment. This is because it gives high yield and  
sweetness and is more resistant to drought than  
other species. The Department is currently working  
hard to produce 2-3 new drought-resistant cultivars  
to provide additional alternatives for farmers who  
are looking to improve cane production efficiency 
as well as answer the needs of sugar mills and 
the sugar industry in the future,” said the Director  
General of the Department of Agriculture.

กรมวชิาการเกษตรไทย 
เปิดตัวอ้อยพนัธุข์อนแก่น 3 
ทนแล้งให้ผลผลติสงู
Department of Agriculture Unveils 
Drought-Resistant High-Yield 
KhonKaen3 Sugar Cane

•••
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บราซลิอนมุติัให้ใช้อ้อยตดั
ดดัแปลงพนัธุกรรมเชงิพาณชิย์
เป็นรายแรกของโลก
Brazil Approves World's 
First Commercial GM Sugarcane

บ ราซลิอนมุตัใิห้ใช้อ้อยตดัดดัแปลงพนัธุกรรมเชงิพาณชิย์
ซึง่นบัเป็นก้าวส�าคัญของอุตสาหกรรมน�า้ตาลของประเทศ
ทีม่กีารแข่งขนัสงู และถอืครัง้แรกของโลกทีม่กีารอนญุาต

ให้ด�าเนินการในลักษณะดังกล่าว

ผูไ้ด้รบัอนญุาตคือ บรษิทั ซทีซีี เซนโตร เด เทคโนโลเจยี คานา 
วเิอรา มหาชน ผูพ้ฒันาเทคโนโลยแีละยืน่ขออนมุตัใินเดอืนธนัวาคม  
2558 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร นายกสุตาโว เลเต้ เผยต่อรอยเตอร์ 
ผ่านการให้สัมภาษณ์

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชวีภาพแห่งชาติ (CTNBio) ไม่ได้ให้สมัภาษณ์ทนัทหีลงัจากการอนมุตัิ 
ดังกล่าว

นายเลเต้ เผยว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามปีส�าหรับการส่งมอบน�้าตาลล็อตแรกที่ผลิตมาจากพืช 
ดัดแปลงพันธุกรรมเนื่องจากต้องใช้เวลาสักระยะในการขยายพันธุ์อ้อยใหม่ดังกล่าว

บราซิลมีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 10 ล้านเฮกเตอร์และมีศักยภาพในการปลูกอ้อยดัดแปลงพันธุกรรม 
ได้มากถึง 15 เปอร์เซ็นต์ของพื้น นายเลเต้กล่าว

เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะของพืชแล้ว อาจต้องใช้เวลานานถึง 10 ปีในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  
นายเลเต้กล่าวเสริม

บราซิลส่งออกน�้าตาลไปยังประเทศต่างๆ ราว 150 ประเทศและประมาณ 60% ของประเทศเหล่านี้ 
ไม่มีระเบียบบังคับการขออนุมัติเพื่อน�าเข้าน�้าตาลที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

“การอนุมัติจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติจึงเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับประเทศ 
ต่างๆ ที่มีระเบียบบังคับดังกล่าว” นายเลเต้เผย

บรษิทั ซทีีซี ได้ยืน่ค�าร้องเพือ่ขอจ�าหน่ายน�า้ตาลทีผ่ลติจากอ้อยดดัแปลงพันธุกรรมในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
และแคนาดา และจะมุ่งหน้าด�าเนินการขออนุมัติตามกฎหมายในประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น รัสเซีย 
เกาหลี และอินโดนีเซียต่อไป

บริษัท ซีทีซี เผยว่า อ้อยพันธุ์ใหม่มีความทนทานต่อหนอนกออ้อย (Diatraeasaccharalis) ซึ่งรู้จัก 
กันในท้องถ่ินว่า ‘broca-da-cana’ (cane borer) ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่สุดแห่งในนาอ้อยของบราซิล  
ซึง่สร้างความเสยีหายต่อผูผ้ลติประมาณปีละ 5 พนัล้านเรอลับราซลิ (1.52 พนัล้านดอลลาร์) อ้อยดดัแปลง 
พันธุกรรมมียีน Bt (Bacillus thuringiensis) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายกับพืชชนิดอื่นๆ

ในอนาคต บริษัท ซีทีซี ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหลักๆ คือ บริษัท โคเปซูการ์ จ�ากัด และบริษัท ไรเซน เอเนอเจีย 
จ�ากัดจะประยุกต์ใช้ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีจะช่วยให้อ้อยทนต่อแมลงอื่นๆ และยาปราบวัชพืชต่างๆ ด้วย  
นายเลเต้ กล่าว

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมน�้าตาลต่างกล่าวชื่นชมสนับสนุนการอนุมัติดังกล่าว แต่ให้ความ 
เห็นว่าการที่บริษัทจะสามารถประสบความส�าเร็จจากการอนุมัติคร้ังนี้ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์
ทางการค้าของแต่ละบริษัทเอง

นายจาซีร์ คอสต้า ผู้บริหาร บริษัท เทเรโอส ประเทศบราซิลเผยว่า ประเทศจะได้รับผลประโยชน์จาก 
การได้ผลผลติเพิม่ขึน้จากไร่อ้อยโดยมผีลงานทางวทิยาศาสตร์นีเ้ป็นเคร่ืองมอืส�าคญัทีน่�าไปสู่ความส�าเรจ็

“การจะใช้อ้อยดัดแปลงพันธุกรรมหรือไม่เป็นสิทธิในการตัดสินใจของแต่ละบริษัท แต่ถึงอย่างไร 
การมีตัวเลือกนี้ไว้ถือว่าดีมาก” เขากล่าวเสริม

นายฟาบิโอ เวนตูเรลลิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ของเซามาร์ตินโฮกล่าวว่า ผู้ผลิตจะต้องค�านึงถึง 
ผลเสียจากการต่อต้านของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม ก่อนการตัดสินใจ 
ใช้อ้อยดัดแปลงพันธุกรรม

Brazil has approved commercial use of a 
genetically modified sugarcane, setting a  
milestone for the country's highly competitive  

sugar industry as this is the first time such 
 permission has been granted anywhere in the 
world.

Authorization was obtained by CTC Centro  
de TecnologiaCanavieira SA, which developed 
the technology and made the application seeking  
approval in December 2015, Chief Executive Officer  
Gustavo Leite told Reuters in an interview.

CTNBio was not immediately available to  
comment on the approval.

Leite said it would take at least three years  
for the first shipments of sugar produced from  
GM crops to reach export markets because of the  
pace of propagation of new cane varieties.

Brazil has about 10 million hectares of 
sugarcane fields and potential to plant GM cane  
in up to 15 percent of this area, Leite said.

Given the characteristics of the crop, this 
may take 10 years to achieve, he said.

Brazil exports sugar to about 150 countries  
and some 60 percent of them do not demand  
regulatory approval to import sugar made from  
genetically modified organisms.

"Approval from CTNBio is crucial for the  
ones which do," Leite said.

CTC has made applications to clear sale of  
sugar made from GM cane in the United States and  
Canada. It will seek regulatory approval in China,  
India, Japan, Russia, South Korea and Indonesia.

CTC said the new variety is resistant to the  
insect Diatraeasaccharalis, known locally as 'broca-da 
-cana' (cane borer), one of the main plagues in  
Brazil's sugarcane fields, with an estimated 5 
billion reais ($1.52 billion) of annual losses to 
producers. The GM cane contains the gene Bt 
(Bacillus thuringiensis), widely used in other crops.

In the future CTC, majority owned by firms  
including Copersucar SA and RaízenEnergia 
SA, intends to introduce traits that will make 
sugarcane tolerant to another insect and a 
herbicide, Leite said.

Sugar industry officials hailed the approval,  
but said adoption is likely to depend on each  
company's commercial strategy.

Jacyr Costa, Brazil director for Tereos, said  
the country will profit from increased productivity  
of its cane fields, adding science is instrumental  
to achieve this.

"The adoption of GM cane is an individual  
decision by each company, but it is great to have  
this option," he said.

FábioVenturelli, chief executive officer of São  
Martinho, said producers will consider potential  
consumer backlash against GM products before  
switching to GM cane.
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ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงการเปล่ียน 
ผลผลิตทางการเกษตรพวกนี้ให้กลายเป็นสารมูลค่า 
สงูเพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทัง้ 

สนับสนุนการเป็นศนูย์กลางเทคโนโลยีชวีภาพของประเทศ ทมี 
นักวิจัย Photocat จึงคิดนวัตกรรมใหม่ วิจัยการใช้วัสดุนาโน 
ทีม่สีมบตัเิชงิแสงสามารถน�าแสงมาเปลีย่นเป็นพลงังานรูปแบบ 
อื่น หรือใช้เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร

ผศ.ดร.สรุวฒุ ิช่วงโชต ิอาจารย์ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งมอื 
และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
วทิยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยนีาโน มจธ. หวัหน้าโครงการวจิยั 
ดังกล่าวระบุว่า งานวิจัยกลุ่มนี้คือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ 
เปล่ียนพลังงานชีวมวลและน�้าตาลให้เป็นสารเคมีมูลค่าสูง โดย 
การใช้กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงหรือโฟโตคาตาไลซิส 
(Photocatalysis) ถือเป็นกระบวนการใหม่ที่สามารถน�ามาเพ่ิม 
มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทย เช่น การเปลี่ยนน�้าตาล 
ให้เป็นไซลิทอล (Xylitol) สารให้ความหวานแทนน�้าตาลที่ดีต่อ 
สุขภาพที่ตลาดค่อนข้างเติบโต

การผลิตไซลิทอลในอุตสาหกรรมเป็นการเปล่ียนน�้าตาล 
ซโูครสทีม่รีาคาสูงให้เป็นไซลทิอล โดยการหมกัด้วยยสีต์ทีต้่องใช้ 
เวลานานและต้องมกีระบวนการต่อเน่ืองหลายกระบวนการเพ่ือแยก 
ยสีต์ออกจากไซลิทอล แต่การศกึษาวจิยัชิน้นี ้เป็นการประยกุต์ใช้ 
การเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนที่ใช้เวลา 
ไม่นาน กระบวนการไม่ซบัซ้อนลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงเป็นผลิตภัณฑ์สะอาดหรือกรีนโปรดักส์ ซึ่ง 
กระบวนการนี้ยังสามารถพัฒนาต่อไปเพ่ือผลิตพลังงานหรือ 
เคมีภัณฑ์อื่นๆ จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตัวอื่นได้

ด้วยแนวคิดนวัตกรรมการเปล่ียนน�้าตาลให้เป็นสารเคม ี
มลูค่าสงูนี ้ทมีโฟโตแคทประกอบด้วย ผศ.ดร.สรุวุฒ ิและ ศ.ดร. 
นวดล เหล่าศิริพจน์ อาจารย์ประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยร่วม 
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มจธ.ดร.วีระวัฒน์  
แช่มปรีดา หวัหน้าห้องปฏบิตักิารเทคโนโลยเีอนไซม์ ไบโอเทค  
น.ส.กมลชนก รุง่เรอืง นกัศกึษาปรญิญาเอก มจธ. น.ส.ณฐัธดิา 
ศรศีศวิมิล และ น.ส.อรนชุ สทิธพินัธ์ศกัดา นกัศกึษาปรญิญาโท 
มจธ. จึงได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Smart-Eco Products  
จากงาน PTTGC Open Innovation Challenge 2016:  
Smart-Eco Innovation

นอกจากผลงานดังกล่าว ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยังท�าการวิจัยอีก 1 กลุ่มงานคือ การเปลี่ยน 
พลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์ชนดิใหม่โดยใช้วสัดนุาโน เช่น เซลล์แสง 
อาทติย์ชนดิสารอนิทรย์ีและชนดิเพอรอฟสไกต์ (perovskite) ซึง่ทางทฤษฎนีัน้มปีระสิทธภิาพ 
ในการเปล่ียนแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ดกีว่าเซลล์แสงอาทติย์ชนดิซลิคิอนทีม่ขีายอยูท่ัว่ไป 
ประกอบกับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอนนั้นจะต้องผลิตขึ้นเฉพาะในห้องสะอาด 
ที่ควบคุมปริมาณอนุภาคของฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อน (Clean Room) เท่านั้น

ผศ.ดร.สรุวฒุ ิกล่าวตอนท้ายว่า การศกึษาวจิยัทัง้ 2 กลุม่งานดงักล่าวข้างต้นใช้หลกัการ 
เดียวกันคือการใช้วัสดุนาโนกับพลังงานแสงมาประยุกต์ใช้ เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่น หรือ 
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร ส่วนสาเหตุที่ให้ความสนใจและท�างานศึกษาวิจัย 
เรื่องนี้ก็เพื่อความยั่งยืนของพลังงานและสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

As an agricultural country, Thailand’s main exports are agricultural products, 

including cane and sugar. Therefore, what Thailand needs to take on is the 

challenge of transforming these agricultural products into high-value substances,  

which will support not only the Thailand 4.0 policy but also the attempt to turn Thailand  

into a hub of biotechnology. As a result, Photocat researchers have researched and  

invented a nanomaterialwith properties that enable it to store light as other forms of  

energy and can be used to add value to agricultural products.

Asst. Prof.SurawutChuangchote, Ph.D., a lecturer at the Department of Tool and  

Material Engineering, the Faculty of Engineering and a lecturer of the Nanoscience and  

Nanotechnology Program at King Mongkut’s University of Technology Thonburi  (KMUTT)  

who headed the research project, said that the study investigated the conversion 

of biomass and sugar into high-value chemicals using photocatalysis,or the acceleration 

of a chemical reaction by light. This process has the potential to add value to Thai 

agricultural products. An example is the conversion of sugar into xylitol, a healthy  

sweetener that has seen greater demand in the market.

Normally, the conversion of sucrose into the high-pricedxylitol for industrial use  

entails a yeast fermentation of the sugar, a process that is time-consuming and requires  

a chain of steps to separate yeast from xylitol. However, this study has found thatthe use  

ofnano-catalysts to kick start photocatalysiscan shorten the time otherwise required,  

simplify the process, and reduce emissions of carbon dioxide. The resultant product is  

therefore a green product. This process can also be further developed for the production  

of other forms of energy or chemicals from other agricultural products.

The Photocat team consisted of Asst. Prof.Surawut, Ph.D.;Prof.Navadol 

Laosiripojana, Ph.D., a lecturer at the Joint Graduate School of Energy and Environment  

(JGSEE) of KMUTT; Verawat Champreda, Ph.D., Head of the BIOTEC Enzyme Technology 

Laboratory; Ms.Kamonchanok Rungruang, a doctoral student at KMUTT; and 

Ms.Nattida Srisasiwimon and Ms.Oranuch Sittipansakda, master’s students at 

KMUTT. Thanks to their innovation of sugar conversion into high-value chemicals, 

the team won PTTGC Open Innovation Challenge 2016: Smart-EcoInnovation in the  

category of Smart-EcoProducts.

In addition, Asst. Prof.Surawut is also in another research cluster, which is working  

on converting light energy into electricity with new photovoltaic cells made of 

nanomaterials such as organic and perovskite solar cells.In theory, these solar cellshave  

greater efficiency in converting light into electricity than silicon counterparts currently  

in use. In addition, silicon solar cells can only be manufactured in clean rooms where 

the amount of dust particles and pollutants must be strictly controlled.

Asst. Prof.Surawutconcluded that both studies hinged upon the same principle,  

the application of nanomaterial and the conversion of light into other forms of 

energy, which could be used to add value to agricultural products. He also remarked  

that the reason that he chose to work in this field was to help create energy and 

environmental sustainability.

•••

นกัวจัิยไทยคดิค้น
นวตักรรมใช้วสัดุ
นาโนเปลีย่นน�า้ตาล 
ให้เป็นสารมูลค่าสงู
Thai Researchers 
Invent Nanomaterial 
That Enables Conversion 
of Sugar into High-Value 
Chemicals
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ส�าหรับงาน World Sugar Expo &  

Conference 2017 นี ้บรษิทั ไฟร์เวร์ิคส มเีดียไทย 

แลนด์ ได้รบัความสนบัสนนุจากภาครฐัและเอกชน 

มากมาย อาทิ กระทรวงอตุสาหกรรม, ส�านกังาน 

คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย (สอน.), 

สมาคมผูผ้ลิตน�า้ตาลและชวีพลงังานไทย, สมาคม 

นักวิชาการอ้อย และน�้าตาลแห่งประเทศไทย, 

บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ�ากัด อีกทั้งบริษัท 

ผูผ้ลติน�า้ตาลและเอทานอล เช่น บริษัท น�า้ตาล 

ครบุร ีจ�ากดั (มหาชน), บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอร์- 

เนชัน่แนล ชกูาร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน), 

บรษิทั เอกรฐัพฒันา จ�ากดั, ได้รบัความร่วมมอื 

และสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก หจก.สามารถ 

เกษตรยนต์ ผู้พัฒนาการผลติเครือ่งมอืการเกษตร

รถตดัอ้อยในประเทศไทยและส่งออกจ�าหน่าย

ทั่วโลก

และอีกหนึ่งความพิเศษของปีนี้ บริษัท  

ไฟร์เวร์ิคส มเีดยี ไทยแลนด์ ได้รบัการสนับสนุน 

อย่างเป็นทางการจาก บรษิทั เกสเนอร์ อนิดสัทร ี

เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลติอปุกรณ์การ 

เกษตร จากประเทศออสเตรเลีย 

ประสบความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องกับงาน

World Sugar Expo 
& Conference 2017 ครั้งที่ 4
ท่ีจะจดัขึน้ในวันที ่11-12 ตุลาคม 2560 ท่ี ฮอลล์ 98B ศูนย์แสดงสนิค้า BITEC บางนา กรุงเทพ 

ห้ามพลาด! โอกาสส�าคัญส�าหรับวงการ 

อตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาล กับการจดังานครัง้ที ่4 

ของ World Sugar Expo & Conference 2017 

ซึ่งในงานได้รวบรวมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเพื่อ

การเกษตร ระบบจัดการโรงงาน และบรษิทัในวงการ 

ธุรกิจน�้าตาลจากทั่วโลกเอาไว้อย่างมากมาย

ข้อมลูเพิม่เตมิท่ี www.worldsugarexpo.com 

อีเมล thai@asiafireworks.com หรือโทรศัพท์ 

(+66) 2 513 1418

และพบกบั World Sugar Conference 2017 

ภายใต้หัวข้อ "Growth and Convergence in  

Southeast Asia Sugarcane Industries" 

จุดนัดพบทีร่วบรวมผูม้ชีือ่เสยีงในวงการน�า้ตาลและ 

เอทานอลในประเทศไทยและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้  

การประชุมยงัคงเน้นการค้าการลงทนุและเทคโนโลย ี

ซึง่เป็นโอกาสทีด่เีย่ียมส�าหรบัผูท่ี้สนใจและเกีย่วข้อง 

ในอุตสาหกรรมนี้ 

Continued success with the 4th Edition 

of World Sugar Expo & Conference 2017, Thailand   

held every year is one of the world’s largest 

specialized sugar and bioethanol technology 

•••

event that brings together an international congregation 

of sugar companies and also its supporting industries  

gathered in the capital city of Bangkok, Thailand to  

showcase the latest developments in the world sugar  

and bioethanol industry. 

Well supported by the public and private 

sectors, including the Ministry of Industry, Office of  

the Cane and Sugar Board, Thai Sugar and Bio-Energy  

Producers Association, Thailand Society of Sugar Cane  

Technologists (TSSCT), Thai Sugar Millers Corporation  

Limited (TSMC), Khonburi Sugar Industry Public Company  

Limited, Kasikorn International Sugar Corporation Public  

Company Limited, Ekarat Pattana Co., Ltd. and etc.

Always support and cooperation every year as  

Premium Exhibitor as Samart Kaset-Yon Co.,Ltd the 

agricultural machinery developers of sugarcane tractor,  

cutters and tools in Thailand and worldwide exporters.

Sponsored by “Gessner Industries” specialize 

in the design and manufacture of Agricultural 

Equipment from Australia.

For more information: www.worldsugarexpo.com, 
Email: thai@asiafireworks.com or Call: (+66) 2 513 1418 

In conjunction with :
World Sugar Conference 2017 has established  

itself as the preferred annual meeting point for 

sugar and bioethanol industry players in Thailand 

and South-East Asia. It remains the dedicated 

conference with a comprehensive focus on trade, 

investment and technology, and provides excellent  

partnership opportunities with international players, 

the theme of "Growth and Convergence in Southeast  
Asia Sugarcane Industries" for this year

Interesting keynote speakers and program 

information can be found at: www.sugar-conference. 
com, Email: thai@juz-talk.com or Call: (+66) 2 513  
1418 Ext.110

งำนแสดงสินค้ำและเทคโนโลยีด้ำนอุตสำหกรรมน�้ำตำล 
ทีร่วมกลุ่มอุตสำหกรรมผู้ผลิตน�้ำตำลทีใ่หญ่ทีสุ่ด 
ของเอเชีย!

www.sugar-asia.com
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Highlights of Sugar Asia Events

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที ่

Website : www.worldsugarexpo.com
Email : thai@asiafireworks.com
Tel. : (+66) 2 513 1418



K.K.KASETKOLLAKARN BANPONG CO.,LTD. 
ผลติและจำหนา่ยอปุกรณต์อ่พ่วงกบัรถแทรกเตอร ์รองรบัการการเตรยีมดินและปลกูออ้ยแบบ MODERNFARM  

บริษัท เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกั ด 

 บริษัทเค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่งจำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1982 โด ยจุด ประสงค์เพื่อผลิตแล ะจำ หน่ายเค รื่องมือทุ่นแรงไว้
สำหรับทำการเกษตรโดยเน้นที่การใช้งานต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ เพื่อให้ได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นในเวลาเท่าเดิม โด ยผลิตแล ะ
จำหน่าย ไถระเบิด ดินด าน ใบ มีด ดันดิน ไถบุกเบิก ไถพรวน จอบ หมุน เครื่องปลูกปลูกอ้อย เครื่องใส่ปุ๋ยบำรุงอ้อย คราดสปริง 

cutaway  เค รื่อ งคีบ อ้อ ย บุ้งกี๋ เค รื อ งตัด หญ้ า เท เล อ ร์   

www.kkbanpong.com  Email:sales@kkkasetbanpong.com

K.K. KASETKOLLAKARN BANPONG CO.,LTD. 
บริษัท เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกั ด 
171 ม.3  ต.เบิกไพร อ.บ้า น โป่ง จ.รา ชบุรี 70110 Tel:032-330088,032-330120 Fax:032-330119

K.K.Planter Disc 

Offset Disc harrow 

ไถระเบิดดินดาน 

Land plane 

Rotary Bad Tiller 

Triple Row fertiliser 
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Benefit from our expertise

Print edition
E-Magazine
App edition

“ Asia’s Only Sugar Industry Ethanol 
   News Magazine! ” 
            

3 in 1 
SUBSCRIPTION PRINT EDITION CONTACT US AT

Call: +66 2 513 1418 ext. 108     :     Fax: +66 2 513 1419     :     thai@fireworksbi.com     :     www.sugar-asia.com           

FBI PUBLICATIONS  (THAILAND) :

Yes, I would like to subscription print edition of: 
   
   One year (4 issues) for THB 900 / USD 30

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

Quarterly Publications

Available in Bilingual Thai & English

Reach Out To Qualified Leader & Key Decision Makers!

12,000+ Copies to be Circulated in Digital and Print

" Asia's Only Sugar Industry  
Ethanol News Magazine! "    

Yes, I would like to subscription print edition : 
   
   One year (4 issues) for THB 900 / USD 30

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

www.sugar-asia.com

Sign up 
today for a free 
 e-Magazine
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World Sugar Expo 2017 
Date : 11 - 12 October 2017
Country & City : Thailand, Bangkok
Venue : BITEC
Web : www.worldsugarexpo.com

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

Sugarex Vietnam 2017
Date : 6 - 7 September 2017
Country & City : Vietnam, Ho Chi Minh City
Venue : Military zone 7 
  indoor Sports Complex
Web : www.sugarvietnam.com

Sugarex Peru 2017
Date : 21 - 22 September 2017
Country & City : Trujillo, Peru
Venue : Centro de Convenciones
  Los Conquistadores
Web : www.sugar-peru.com
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Calendar of Sugar Event

Sugar Exhibitions
Calendar 2017



THE SOUTHEAST  
ASIAN 
AGRI-BUSINESS 
SHOW

THE SOUTHEAST ASIAN AGRI-BUSINESS SHOW

ASEAN

2017
7>9
September

Hall 5-6 
IMPACT EXHIBITION CENTER
& IMPACT LAKESIDE,
BANGKOK, THAILAND

Contact
Ajjima Roysri Tel: +66 (0) 2833 5347 | E-mail: info@sima-asean.com

Registration

is now open!

www.sima-asean.com
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ISTEC
INDONESIA SUGAR TECHNOLOGY COMMUNITY



Co-Located With :

UGARSConference2017

World

The 4 Edition Of The International Exhibition of Sugar Companies, Sugar Technology & Its supporting Industries

มหกรรมครั้งที่ 4 ของงานเเสดงสินคาเเละเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมออยเเละน้ำตาล ระดับนานาชาติ

www.worldsugarexpo.com

ตุลาคม
OCTOBER 2017

2560

O�cial Media : Conference By : Organized By :

 Sugar Asia Magazine  JuzTalk Thailand Fireworks Media (Thailand) Co. Ltd
Part of The Fireworks Trade Media Group

Supported By :

Ekarat Pattana 
Company Limited

O�ce of the Cane and 
Sugar Board (OCSB)

Khonburi Sugar 
Public Company Limited

Thai Sugar and Bio-Energy 
Producers Association – TSEA

KTIS Group

Ministry of Industry

Thailand Exhibition 
Association (TEA)

Thai Machinery 
Association

Energy Research and 
Development Institute - 
Nakornping Chiang Mai 

University  

Thailand Society of 
Sugar Cane 

Technologists (TSSCT)

Premium Exhibitor :

Samart Kaset-Yon Co.,Ltd.

Platinum Sponsor :

Gessner IndustriesThai Sugar Millers 
Corporation Limited 

Kasetsart Agricultural 
and Agro-Industrial Product 
Improvement Institute (KAPI)

Department Of 
Industrial Promotion



Khonburi Sugar 
Public Company Limited

Thailand Exhibition 
Association (TEA)

Energy Research and Development 
Institute - Nakornping Chiang Mai University  

Co-Located With :

UGARSConference2017

World

The 4 Edition Of The International Exhibition of Sugar Companies, Sugar Technology & Its supporting Industries

มหกรรมครั้งที่ 4 ของงานเเสดงสินคาเเละเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมออยเเละน้ำตาล ระดับนานาชาติ

www.worldsugarexpo.com

ตุลาคม
OCTOBER 2017

2560

O�cial Media : Conference By : Organized By :

 Sugar Asia Magazine  JuzTalk Thailand Fireworks Media (Thailand) Co. Ltd
Part of The Fireworks Trade Media Group

Supported By :

Ekarat Pattana 
Company Limited

O�ce of the Cane and 
Sugar Board (OCSB)

Khonburi Sugar 
Public Company Limited

Thai Sugar and Bio-Energy 
Producers Association – TSEA

KTIS Group

Ministry of Industry

Thailand Exhibition 
Association (TEA)

Thai Machinery 
Association

Energy Research and 
Development Institute - 
Nakornping Chiang Mai 

University  

Thailand Society of 
Sugar Cane 

Technologists (TSSCT)

Premium Exhibitor :

Samart Kaset-Yon Co.,Ltd.

Platinum Sponsor :

Gessner IndustriesThai Sugar Millers 
Corporation Limited 

Kasetsart Agricultural 
and Agro-Industrial Product 
Improvement Institute (KAPI)

Department Of 
Industrial Promotion



Since 1842, we’ve been in an endless cycle of innovation, fueled by a desire to help you squeeze maximum 
productivity out of every part of your farm. After every breakthrough — from our first grain threshing machine to 
our Austoft® sugarcane harvesters today — we’ve continued our mission to make our innovations better, more 
efficient and more productive for you. 
 
We are proud to celebrate our 175th anniversary and look forward to a long future of supporting our customers 
and improving agricultural productivity all over the world.

WE WERE BORN IN THE FIELD 175 YEARS AGO 
AND HAVE RAISED THE BAR EVER SINCE. 

www.caseih.com


