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Dear Readers,
Don’t miss our exclusive interview with Mr. Rangsit Hiangrat,
Director of Thai Sugar Millers Co., Ltd. (TSMC), and special feature
in "Cover Story" on magazine! Find out how would we taking Cane
and Sugar industry development to the next level for the ASEAN
nations involved in the regional sugar industry with ASEAN Sugar
Alliance (ASA).
Optimization of The Chain Management in Sugar Industry was
reduce a problem when the chains don’t break by overload or
improper installation, fatigue strength of material able find out
more articles in this issue.
Find out more about the latest generation of Colobserver® a smart
and high-tech eye to track sugar quality featured in one of our
articles in this issue.
Our Planters Corner article in this issue explore Pracharat Project
is a collaboration between the governmental sector, the private
sector, farmers and Mitr Phol focuses on plantation management
with the help of “Mitr Phol Modern Farm,” a new technology
derived from Australia and adapted to suit Thai farmers.
For any interesting articles pertaining to the sugar or ethanol
industry, please feel free to share it with us here!
Follow us on Facebook and Twitter for the most up to date
information: Find us on Facebook and Twitter @sugarasiamag
Cheerios!
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มิตรผลเน้นนโยบายใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ปูทางสู่ความส�ำเร็จอันหอมหวาน
Mitr Phol Maximising Use of Land, Facilities to Attain
Sweet Success

>>คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริ ห ารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ มิตรผล

ผู้

ผลิตน�ำ้ ตาลใหญ่สดุ อันดับสีข่ องโลก กระตุน้
บริษัทในเครือตามภูมิภาคต่างๆ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของตนด้ ว ย
การน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่
บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด กล่าวว่า อาเซียน
ควรดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึน้ เพือ่
เพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจของตน
นอกจากนี้ผู้บริหารวัย 58 ปียังกล่าวอีกว่า
บริษัทในภูมิภาคต่างๆ ควรเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของตน ด้วยการน�ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มขีดความ
สามารถทางการผลิต เพื่อตอบสนองอุปสงค์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในภูมิภาคที่สูงขึ้น รวมทั้งการ
พัฒนาทักษะด้านทรัพยากรมนุษย์ด้วย
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กลุ่มบริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด คือผู้ผลิต
น�้ ำ ตาลรายใหญ่ สุ ด ของประเทศไทยและกลุ ่ ม
อาเซียน โดยมีขีดความสามารถในการผลิตรวม
ทั้งสิ้น 2 ล้านตันต่อปี
นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ชีวมวลและเอทานอลใหญ่สุดในภูมิภาคอาเซียน
ด้วย
กลุ่มบริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด ได้ขยาย
ฐานการผลิ ต ของตนในแขวงสะหวั น เขตของ
ประเทศลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 หลังจากบริษัท
ได้สัมปทานอายุ 40 ปีจากรัฐบาลลาว เพื่อเข้าไป
ปลูกต้นอ้อยในพื้นที่ดังกล่าวนาน 40 ปี
ทั้งนี้ผลผลิตน�้ำตาลในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด
จะถู ก ส่ ง ออกไปตลาดยุ โ รปประมาณ 80
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ส่ ว นที่ เ หลื อ เพื่ อ การบริ โ ภคของ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยบริษัทได้น�ำแนวปฏิบัติ
ด้านการท�ำฟาร์มสมัยใหม่มาใช้ด้วย
นอกจากนี้บริษัทยังได้สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
ภายในโรงงานน�้ำตาลที่ประเทศลาว เพื่อผลิต
ไฟฟ้าป้อนโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลโดยเฉพาะ พลังงาน
ส่วนที่เหลือจ�ำหน่ายแก่รัฐบาลลาว
บริษัทยังตั้งเป้าที่จะเพิ่มพื้นที่สัมปทานปลูก
อ้อยในประเทศไทยอีกเป็นจ�ำนวนมาก
บริษัทเผยว่าพื้นที่ฟาร์มทั้งหมดของบริษัทมี
การด�ำเนินงานตรงตามมาตรฐาน ซึ่งได้รับการ
รับรองโดยองค์กร Bonsucro ที่มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ จะเพิม่ ขึน้ เป็น 64,000
เฮกตาร์ภายในปี พ.ศ. 2564 หรือเพิ่มขึ้นจาก
ปัจจุบัน 7,062 เฮกตาร์
อนึ่ง Bonsucro คือ องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร
ซึ่งมีเครือข่ายระดับโลก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551
มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม ที่เกิดจากการกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลเป็นส�ำคัญ

innovation and technology to reduce cost,
boost their production capacity to serve rising
demand for products in the region, and develop
human resource skills.
The Mitr Phol Group, which is the largest
sugar producer in Thailand and Asean, has
an annual total production capacity of two
million tonnes.
The group is also the largest biomass
electricity producer in Asean and the largest
ethanol producer in Asean .
Mitr Phol broadened its production base
to the Savannakhet province in Laos in 2006,
after the Lao government awarded a 40-year
concession to the company to plant sugar
cane.
Of its total sugar production output there,
80 per cent is exported to the European markets,
while the rest is consumed in neighbouring
countries. The company has adopted modern
farming practices.
It has also set up a biomass power plant
in the sugar mill in Laos to generate electricity
for the production plant, with the excess being
sold to the Lao government.

T

he world's fourth-largest sugar producer
urges companie in the region to increase
their competitiveness by applying inno-

vation and technology.
Asean should attract more foreign investment
in order to further boost its economic growth,
according to Krisda Monthienvichienchai,

The group is also aiming to sharply increase
the area of its contracted sugar cane farmlands
in Thailand.
The company said that the total farmland
area under the internationally recognised
Bonsucro certification standards will reach
64,000ha in 2021, up from the present
7,062ha.

chief executive officer and president of the

Established in 2008, Bonsucro is a global

world's fourth-largest sugar producer, Mitr Phol

non-profit organisation that aims to mitigate

Group.

the environmental and social impacts caused

The 58-year-old said companies in the region
should increase their competitiveness by applying

by business operations in the sugar cane and
sugar industries.
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อุตฯ น�ำ้ ตาลไทย ประเมินการจัด
เก็บภาษีคา่ ความหวาน
Thai Sugar Industry Assesses Impact
of Sugar Tax

>> นายสิรวิ ทุ ธิ์ เสียมภักดี
ประธานคณะท�ำงานด้านประชาสัมพันธ์และสันทนาการ 3 สมาคม
โรงงานน�ำ้ ตาลทราย หรือ TSMC

อุ

ตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย ประเมิน
การจัดเก็บภาษีคา่ ความหวานมีผลบังคับใช้
16 ก.ย. ทีผ่ า่ นมา เชือ่ ส่งผลกระทบต่อภาพ
รวมปริมาณความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรม
เครือ่ งดืม่ ไม่มากนัก ระบุภาครัฐควรเร่งให้ความรู้
ด้านการบริโภคน�ำ้ ตาลทีพ่ อดีตอ่ ร่างกายควบคูก่ บั
การออกก�ำลังกายจะช่วยแก้ปัญหาที่ยั่งยืนกว่า
นายสิรวิ ทุ ธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะท�ำงาน
ด้านประชาสัมพันธ์และสันทนาการ 3 สมาคม
โรงงานน�้ำตาลทรายหรือ TSMC เปิดเผยว่า หลัง
จากที่หน่วยงานภาครัฐจะเริ่มบังคับใช้กฎหมาย
จัดเก็บภาษีค่าความหวานของเครื่องดื่มตั้งแต่
วันที่ 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมานี้ หาก
เครื่องดื่มที่มีค่าความหวานหรือน�้ำตาลเกินกว่า
ที่ กฎหมายก�ำหนดจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจาก
ปัจจุบันที่เสียภาษี สรรพสามิต 20% จากมูลค่า
โดยโครงสร้ า งการจั ด เก็ บ ค่ า ความหวานนั้ น
จะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ค่าความหวาน
0-6 กรัมต่อ 100 มล.ไม่ต้องเสียภาษี ค่าความ
หวาน 6-8 กรัมต่อ 100 มล. เสียภาษี 10 สตางค์
ต่อลิตร ค่าความหวาน 8-10 กรัมต่อ 100 มล.
เสียภาษี 30 สตางค์ตอ่ ลิตร ค่าความหวาน 10-14
กรัมต่อ 100 มล.เสียภาษี 50 สตางค์ต่อลิตร ค่า
ความหวาน 14-18 กรัมต่อ 100 มล. เสียภาษี
1 บาทต่อลิตร และค่าความหวาน 18 กรัมต่อ
100 มล.ขึ้นไป เสียภาษี 1 บาทต่อลิตร โดยให้
เวลาภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มปรับ
ตัวเป็นระยะเวลา 2 ปี ก่อนจะเริ่มเก็บจริงในวัน
ที่ 1 ต.ค. 2562
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทราย
ประเมินว่าจากการจัดเก็บภาษีคา่ ความหวานดังกล่าว
จะมีผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้นำ�้ ตาล
ทรายในภาคการผลิตของกลุม่ อุตสาหกรรมเครือ่ ง
ดื่มไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ
โรงงานน�้ำตาลทรายมี ความกังวลว่า การจัดเก็บ

ภาษีคา่ ความหวานในกลุม่ เครือ่ งดืม่ ในครัง้ นี้ อาจ
ส่งผลต่อความเข้าใจในการบริโภคที่คลาดเคลื่อน
โดยกังวลว่าการบริโภคเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นประกอบ
ของน�ำ้ ตาลทรายจะเป็นพิษต่อร่างกายและเป็นต้น
เหตุทที่ ำ� ให้เกิดโรคต่างๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคน�ำ้ ตาลทรายลดลง ซึง่ อาจท�ำให้การบริโภค
อาหารไม่ สมดุลกับความต้องการของร่างกาย
เนื่องจากในแต่ละวันร่างกายก็มีความต้องการ
สารอาหารเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ใช้ในด�ำเนิน
กิจกรรมในแต่ละวันเช่นกัน
ดังนั้น ในช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ เอกชน
ปรับตัว 2 ปี ก่อนด�ำเนินการจัดเก็บภาษีจริงนั้น
ภาครัฐและเอกชนต้องเร่งสือ่ สาร สร้างความเข้าใจ
ในการบริโภคน�้ำตาลที่เหมาะสมต่อร่างกายของ
แต่ละคน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บริโภคได้ตัดสิน
ใจในการเลือกบริโภคน�ำ้ ตาลทีเ่ พียงพอต่อร่างกาย
ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ออกก�ำลังกาย ซึ่งจะ
ได้ผลทีด่ แี ละสร้างความยัง่ ยืนในการแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพของผู้บริโภคได้ดีกว่า ซึ่งล่าสุด กลุม่
อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย อยูร่ ะหว่างการ
จัดท�ำโครงการ ‘หวานพอดี ชีวมี สี ขุ ’ เพือ่ รณรงค์
สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการบริโภคน�ำ้ ตาลทราย
ที่ สมดุล และเป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย คาดว่า
จะสามารถเริม่ ด�ำเนินโครงการได้ในเร็วๆ นี้
“เรายื น ยั น ในจุ ด ยื น ว่ า น�้ ำ ตาลเป็ น สาร
อาหารทีใ่ ห้พลังงานซึง่ มีความจ�ำเป็นต่อร่างกาย
หากบริโภคอย่างสมดุล ควบคูก่ บั การออกก�ำลัง
กายอย่างสม�่ำเสมอ ดังนั้น กลุ่มอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้ำตาลทรายเสนอแนะให้หน่วยงาน
ภาครัฐควรเพิ่มความเข้มข้นในการสื่อสารให้
ความรู้ด้านการบริโภคน�้ำตาล นับตั้งแต่ช่วง
นี้จนถึงการจัดเก็บภาษีตามค่าความหวานใน
ปี 2562 เพื่อให้ข้อมูลและความเข้าใจที่ ถูก
ต้องแก่ผู้บริโภค เพราะหากไม่เร่งด�ำเนินการ
ในช่วงนี้เชื่อว่าในระยะยาวแล้ว จะส่งผลให้
มาตรการเก็บภาษีดังกล่าวอาจไม่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ โดยไม่สามารถลดการบริโภค
น�้ำตาลได้ และปริมาณการบริโภคจะยังเพิ่มขึ้น
เช่นเดิม” นายสิริวุทธิ์ กล่าว.

U

sugar tax was imposed on September 16, any
beverages with sugar contexts over the limits
would carry an extra tax burden in addition to
the current 20% excise tax of their CIF values.
The tax structure is divided into six levels. The
sugar content of 0-6 grams/100 ml. will incur no
tax. A tax of 0.10 baht/liter is imposed on d r i n k s
with over 6-8 gra m s of suga r p e r 100 ml,
0 . 3 0 b a h t / l i t e r f o r 8 -1 0 g ra m s / 1 0 0 m l ,
0.50 baht/liter for 10-14 grams/ml., 1 baht/liter
for 14-18 grams/ml., and 1 baht/liter for sugar
contents of over 18 grams per ml. Entrepreneurs
in the beverage industry have been given two
years to adjust before the actual tax collection
begins on October 1, 2019.
The cane and sugar industry has assessed
that the sugar tax will not significantly affect
the demand for sugar in the beverage industry.
However, sugar producers have expressed
concern that the imposition of this tax may
spur misunderstanding that any sugary drink
is harmful to health and may lead to diseases,
resulting in a drastic decline in sugar consumption
and a trend of dietary imbalance as the human
body also needs sugar in daily activities.
Consequently, during this two-year window,
the governmental and private sectors need to raise
awareness of the appropriate daily intake of sugar to
enable consumers to make informed consumption
choices as well as promote physical exercise in
conjunction, which will create positive impact
and help solve health problems more sustainably.
To promote balanced consumption of sugar,
the cane and sugar industry is initiating “Right
Sweetness for Happy Life” Project, expected to
be launched soon.
“Our stance is that sugar is an energy-giving
nutrient essential to the body and should be
consumed in appropriate quantities in conjunction
with regular physical exercise. The cane and
sugar industry has urged governmental agencies

pon assessing the impact of the

intensify their efforts to communicate accurate

sugar tax measure, which came into

information on sugar consumption to the public

effect on September 16, the cane

and sugar industry believes that it will not
greatly affect the overall demand of the
beverage industry and urges the government
to promote appropriate sugar intake in
tandem with regular exercise as a more
sustainable solution.
Sirivuth Siamphakdee, President of the

and foster correct understanding, starting now
until the beginning of the tax implementation in
2019. If no initiative is taken during this period,
there may be negative long-term impact,
resulting in the failure of the tax measure to
curb or even a rise in sugar consumption,”
added Sirivuth.

Thai Sugar Millers Corporation’s public relations
working group (TSMC), revealed that after the
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ราคาน�้ำตาลทรายขาวไทยพรีเมี่ยม
ปรับตัวพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 ปี

Thai White Sugar Cash Premiums Surge
To 6-Year High on Supply Tightnessr

ร

าคาน�ำ้ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิไ์ ทยพรีเมีย่ ม
ของไทย พุง่ ขึน้ สูร่ ะดับสูงสุดในรอบหกปี
ในเดือนกันยายนนี้ จากความตึงตัวของ
อุปทานในระยะสัน้ ส่งผลให้ผซู้ อื้ ในภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟกิ แย่งกันกักตุนสินค้า
Platts ได้ประเมินน�้ำตาลคุณภาพสูงค่าสีไม่
เกิน 45ic บรรจุหีบห่อของไทยที่ท�ำสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าน�้ำตาล อิงกับในตลาดน�้ำตาลทราย
ขาวตลาดลอนดอน (หมายเลข 5) พบว่าอยู่ที่
70 ดอลลาร์/ล้านตัน ในวันที่ 20 กันยายน แตะ
ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 โดยเพิ่ม
ขึ้นเกือบ 290 % จากช่วงต้นปี
โดยเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม
เมื่อมีการส่งสินค้าไปยังไต้หวันมากขึ้น ตามด้วย
การส่งออกไปจีนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตามมา เมือ่ ไต้หวัน
เปลี่ยนพม่าให้เป็นเป้าหมายในการขนส่งน�้ำตาล
ผิดกฎหมาย
จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยบริษัท ไทยชูการ์
มิลเลอร์ จ�ำกัด พบว่า ปริมาณน�้ำตาลทรายขาว
ของไทยทีส่ ง่ ไปยังไต้หวันในช่วงสามเดือนถึงเดือน
สิงหาคม มีปริมาณทัง้ สิน้ 295,067 ล้านตัน เมื่อ
เทียบกับพม่าที่มีการส่งออกน�้ำตาลในช่วงเวลา
เดียวกันซึ่งมีปริมาณ 141,738 ล้านตัน
แต่เนื่องจากความต้องการจากไต้หวันเริ่ม
มีความสอดคล้องกับความตึงตัวของอุปทานใน
ระยะสั้นที่รองรับราคาพรีเมี่ยม ที่เพิ่มขึ้น
ผู ้ ป ระกอบการรายหนึ่ ง กล่ า วว่ า “มี ก าร
ขาดแคลน (น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ของไทย)
อย่างรุนแรง” และผู้ประกอบการรายอื่นต่าง
เห็นตรงกัน
เขากล่าวว่า “มีพอ่ ค้านอกเพียงไม่กรี่ าย อาจ
จะมากที่สุดแค่สองหรือสามราย”
เขากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่า
ราคาน�้ำตาลพรีเมี่ยมจะสามารถเข้าถึงระดับดัง
กล่าวได้รวดเร็วขนาดนี้ แต่เนื่องจากผู้ซื้อมีก�ำลัง
จ่าย เขาจึงเพิ่มข้อเสนอเป็น 2-3 ดอลลาร์/ล้าน
ตัน ทุกวันความตึงตัวและ ราคาน�้ำตาลทราย
ขาวไทยพรีเมี่ยม ที่สูงดังกล่าวดูเหมือนจะท�ำให้
ผู ้ ป ระกอบการไทยรายใหญ่ ห ลายรายกั ก ตุ น
สินค้าและขายออกไปในปีเพาะปลูกปัจจุบันมา
เป็นเวลานาน
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as the a destination for illegal sugar
shipments.
A total of 295,067 mt of Thai
white sugar were shipped to Taiwan
in the three months to August,
according to data released by the
Thai Sugar Millers Corporation. This
compared with 141,738 mt during the
same period to Myanmar.
But as demand from Taiwan
became consistent, it was the nearterm supply tightness that further supported the

โรงงานแห่งหนึ่งแสดงความไร้ประโยชน์ต่อ
ราคาน�้ำตาลทรายขาวพรีเมี่ยมที่เพิ่มสูงขึ้น
ในขณะที่ บ างรายแสดงความสงสั ย ว่ า อี ก
นานเท่าไหร่ราคาน�้ำตาลทรายขาวพรีเมี่ยมจึงจะ
ได้รับการสนับสนุนในระดับนี้ เมื่อน�้ำตาลทราย
ขาวบริสุทธิ์ของอินเดียมีราคาต�่ำกว่าและมีการ
ยกเลิกกฎระเบียบของการส่งออกน�้ำตาลจาก
สหภาพยุโรป ส่วนรายอื่นๆ กล่าวว่าจะสามารถ
ด�ำเนินการต่อไปได้เมื่อพืชผลของไทยล็อตใหม่
มาถึง
“ยั ง คงมี ค วามต้ อ งการอย่ า งแรงกล้ า ใน
การลักลอบล�ำเลียงน�้ำตาลผ่านไต้หวันราวๆ
10,000 – 30,000 ล้านตัน” ผู้ประกอบการราย
ที่สามกล่าว “ใครๆ ก็ต้องการน�้ำตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ของไทย”
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ กล่าวว่า จนถึงตอน
นี้ผู้ซื้อยังคงชื่นชอบน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ของ
ไทยที่มากกว่าของที่อื่นเนื่องจากมีความคุ้นเคย
และใช้ระยะเวลาการเดินเรือที่น้อยกว่า

cash premium.

T

a lower price and the imminent deregulation of

"There is a severe lack of availability [of
Thai refined sugar]," a trader said. And another
trader agreed.
"There are just not many sellers out there,
probably just two or three at the most," he
said.
He added that he had not expected premiums
to reach these levels so quickly, but since buyers
have been paying, he had been raising his offers
by $2-3/mt every day.
Such tightness and high cash premiums also
saw the majority of Thai millers sitting on their
hands as they have committed their cargoes and
sold out for the current crop year long ago.
A mill source expressed helplessness against
the rising cash premium.
While some expressed doubts on how much
longer Thai premiums would be supported at this
level when Indian refined sugar was available at

he cash premium for Thailand's

sugar exports from the European Union, others

refined sugar surged to a six-year

said that it could go on till Thailand's new crop

high on September as near-term

arrives.

supply tightness sent buyers in the Asia
Pacific region scrambling for cargoes.
Platts assessed breakbulk Thai 45ic premium

to the front-month London No. 5 sugar contract

"There is still strong demand for the
smuggled route via Taiwan of around 10,000 to
30,000 mt," a third trader said. "Everyone wants
some Thai refined sugar."

at $70/mt on September 20, the highest level

Others said that so far buyers have been keen

since August 2011. This was almost 290% higher

for Thai refined sugar than that from other places

from the start of the year.

due to familiarity and the shorter voyage time.

The rise started in mid-July when more cargoes
were shipped to Taiwan with a subsequent increase
in flows to China as Taiwan replaced Myanmar
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ผูน
 ำระบบความรอน-ความเย็น ประหยัดพลังงาน
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 Center
ระบบ Hoval Topvent AHU
ระบบ ลดความชื้นบริเวณแมพิมพ (Mold Area Protection)

Dehumidiier system for
Sugar plant & Silo

Precision Air
Heat Recovery
สำหรับ Data Center (ถังน้ำรอนจากแอร)

บริษัท ไรส ชิลเลอร จำกัด

Magnetic Chiller ประหยัดพลังงานสูง

Custom Made Chiller
สำหรับอุตสาหกรรม
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อินโดนีเซียตกลงลดภาษีน�ำเข้า
น�ำ้ ตาลทรายดิบจากออสเตรเลีย
>> Indonesian Trade Minister Enggartiasto Lukita (right)
met with his Australian counterpart Steven Ciobo on 20
September 2017. Source: Twitter's Steven Ciobo.

รั

ฐบาลอินโดนีเซียได้ตกลงที่จะลดภาษี
น�ำเข้าน�้ำตาลทรายดิบจากออสเตรเลีย
ลงเหลือ 5% จาก 8 ถึง 13% โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมจะออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใน
ช่วงเดือนตุลาคมนี้
นายเองการ์ติสโต ลูกิตา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการค้าของอินโดนีเซียยืนยันว่า ปีนี้จะ
ไม่เพิ่มโควตาน�ำเข้าน�้ำตาลทรายดิบ แต่จะเพิ่ม
ทางเลือกให้ผู้น�ำเข้าสามารถซื้อน�้ำตาลเพิ่มจาก
ออสเตรเลียได้นอกเหนือจากประเทศไทยที่เป็นผู้
ส่งออกน�ำ้ ตาลมายังอินโดนีเซียรายใหญ่ทสี่ ดุ
ซึ่ ง อิ น โดนี เ ซี ย ได้ ต กลงที่ จ ะลดภาษี น� ำ เข้ า
น�ำ้ ตาลทรายดิบออสเตรเลียลงเหลือ 5% เพือ่ แลก
กับการที่ออสเตรเลียจะลดภาษีน�ำเข้าเป็นศูนย์
ในกลุ่มสารก�ำจัดศัตรูพืชและสารก�ำจัดวัชพืชจาก
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยน
เพื่อให้ได้ข้อตกลงการค้าเสรีใหม่ฉบับใหม่
“ภาษี น� ำ เข้ า น�้ ำ ตาลทรายดิ บ [ส� ำ หรั บ
ออสเตรเลีย] จะลดไปอยู่ที่ 5% ซึ่งเป็นอัตรา
เดียวกับทีป่ ระเทศไทยได้รบั ดังนัน้ [น�ำ้ ตาลจาก
ออสเตรเลีย] จะมีความสามารถในการแข่งขัน
มากขึน้ การลดภาษีนเี้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญมากเพราะ
เราไม่ต้องการพึ่งพิงน�้ำตาลจากประเทศเดียว”
เขากล่าวทีง่ านแถลงข่าวในระหว่างที่ สตีเวน ซิโอ
โบ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการค้า การท่องเทีย่ ว
และการลงทุนของออสเตรเลีย ได้มาเข้าพบที่กระ
ทรวงฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา
นายสตีเวนกล่าวว่า การลดภาษีนำ� เข้าสะท้อน
ถึง “เป้าหมายร่วมกัน” ที่จะบรรลุข้อตกลงหุ้น
ส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านอินโดนีเซีย-ออสเตรเลีย
(Indonesia-Australia Comprehensive Economic
Partnership Agreement: IA-CEPA)
คาดว่าสารก�ำจัดศัตรูพืชและสารก�ำจัดวัชพืช
ของอินโดนีเซียจะมีความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดออสเตรเลียมากขึ้นและจะเป็นตัวเลือก
ให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปและเครื่องดื่มของอินโดนีเซียก็จะ
ได้รับอานิสงส์จากราคาน�้ำตาลทรายดิบที่ลดลง
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศและ
ในภูมิภาค รัฐมนตรีทั้งสองกล่าวในการแถลง
ข่าวร่วมกัน
นายลูกิตาระบุว่า ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
โจโค วิโดโด และนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย
แมลคัม เทิรน์ บุลล์ ทีเ่ ปิดเผยเรือ่ งการแลกเปลีย่ น
สินค้าเกษตรในการเจรจาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่
ผ่านมา เห็นพ้องที่จะเสร็จสิ้นข้อตกลง IA-CEPA
ในปีนี้ และ “เราก�ำลังท�ำทุกอย่างที่ท�ำได้เพื่อให้
บรรลุในข้อตกลงดังกล่าว”
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Indonesia Agrees To Lower Tariff
on Australian Raw Sugar

ประธานกลุม่ อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลและประธาน
คณะกรรมการการค้าอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลออสเตรเลีย
พอล เชมบรี กล่าวว่า กลุ่มอุตสาหกรรมของเขาตั้ง
ตาคอยอินโดนีเซียที่จะกลับมาเป็นผู้น�ำเข้าน�้ำตาล
ทรายดิบจากออสเตรเลียรายใหญ่อีกครั้ง
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและทรัพยากร
น�้ำของออสเตรเลีย บาร์นาบี จอยซ์ กล่าวว่า การ
ลดภาษีน�ำเข้าจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับการส่งออกน�้ำตาลไปยังตลาดอินโดนีเซียที่มี
ความส�ำคัญมาก ในขณะที่เสริมสร้างโอกาสให้กับ
อุตสาหกรรมการส่งออกน�้ำตาลของออสเตรเลียที่
มีมูลค่าสูงถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์
“นี่ เ ป็ น ข่ า วดี อ ย่ า งยิ่ ง ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรม
น�้ำตาลของประเทศเรา และมันยังแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟ้นที่เรามีกับ
อินโดนีเซียอีกด้วย” จอยซ์กล่าว
นโยบายใหม่นจี้ ะถูกผนวกเป็นส่วนหนึง่ ในความ
ตกลงเพือ่ จัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free
Trade Agreement: AANZFTA)
อินโดนีเซียพึ่งพาการน�ำเข้าน�้ำตาลทรายดิบ
เป็นอย่างมากเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
โดยน�้ำตาลน�ำเข้าเกือบทั้งหมดมาจากประเทศไทย
ปีนี้กระทรวงคาดว่าอินโดนีเซียจะน�ำเข้าน�้ำตาลถึง
3.5 ล้านตัน จากความต้องการน�้ำตาลของประเทศ
ที่ 6.2 ล้านตัน
เพื่อลดการพึ่งพาน�้ำตาลน�ำเข้า อินโดนีเซีย
จะออกนโยบายต่างๆ เพื่อกระตุ้นการผลิตน�้ำตาล
ภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น (bbn)

T

It is important because we don’t depend only
on one country,” he said at a press conference
during the visit of Australian Minister for Trade,
Tourism and Investment Steven Ciobo to the
ministry on 20 September.
Mr Ciobo said the tariff cuts reflected
“our shared ambition” for completing the
Indonesia-Australia Comprehensive Economic
Partnership Agreement (IA-CEPA).
Indonesian pesticides and herbicides
are expected to be more competitive in the
Australian market and offer greater choice to
consumers, while Indonesia’s processed food
and beverage industries are set to benefit from
lower raw sugar prices in meeting the demands
of national and regional markets, the ministers
said in a statement.
Mr Lukita said Indonesian President Joko
Widodo and Australian Prime Minister Malcolm
Turnbull - who revealed the farm trade exchange
during talks in February - were “determined” to
conclude IA-CEPA this year and “we are doing
all we can to make that happen”.
Australian Sugar Industry Alliance Chair
and Chair of its Trade Committee Paul Schembri
said his group was looking forward to Indonesia
being restored as a major export destination for
Australian raw sugar.
Agriculture and Water Resources Minister
Barnaby Joyce said the tariff reduction would
increase the competiveness of Australian sugar
exports into the important Indonesian market,

he Indonesian government has agreed
to lower the tariff on Australian raw
sugar to 5 percent from 8 to 13 percent

when the Industry Ministry issues a related
regulation in October.
Trade Minister Enggartiasto Lukita said there

would not be an increase in the raw sugar import
quota this year but the policy would provide
options for importers to buy more from Australia,
in addition to Thailand, the biggest sugar exporter
to Indonesia.

while strengthening opportunities for Australia’s
$2.2 billion sugar export industry.
“This is great news for our sugar industry,
but it also demonstrates the strong trade
relationship we share with Indonesia,” he
said.
The new policy will be included under the
ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade
Agreement (AANZFTA).
Indonesia depends on raw sugar imports,
mostly from Thailand, to fulfill its household
and industrial needs. This year, the ministry

Indonesia has agreed to reduce tariffs on

estimates that the country will import 3.5

Australian raw sugar imports to 5pc in exchange

million tons of sugar out of the national demand

for eliminating import duties on Indonesian

of 6.2 million tons.

herbicides and pesticides as part of moves
towards securing a new free trade deal.
“The raw sugar tariff [for Australia] will be
5 percent, the same rate we apply to Thailand,
so [Australian sugar] can be more competitive.

To lessen its dependence on imported sugar,
Indonesia will introduce various incentives
for local sugar industry players and planters.
(bbn)
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อินเดียคาดว่าจะผลิตน�้ำตาลได้
7.34 ล้านตันในปี 60
India Estimates Sugar Production of
7.34 Million Tonnes In 2017

Fadnavis also issued directions to take
all permissions and clearances for the sugar
industry online from this season. Co-operative
sugar factories have been asked to register all
their members, who are farmers, online.
In the 2017-18 season, a little over 9 lakh
hectares in Maharashtra has come under
sugarcane cultivation, according to estimates of
the state’s agriculture commissionerate and the
Maharashtra State Co-operative Sugar Factories
Federation. In the 2016-17 season, sugarcane
was grown over a substantially low acreage of
around 6.3 lakh hectares, around 37% less than
Maharashtra’s average sugarcane cultivation
acreage of 1 million hectares.
His season Maharashtra estimates a
sugarcane yield of 72.2 million tonnes and sugar
production of 7.34 million tonnes, according to
a press release issued by the chief minister’s
office. The 2016-17 season saw Maharashtra
produce one of its lowest sugar yields–around
5 million tonnes directly as a result of a drop

มุ

มไบ: รัฐมหาราษฏระผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลอันดับ
ต้ น ของอิ น เดี ย จะเริ่ ม ฤดู ก าลบดอ้ อ ย
ประจ�ำปีในวันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้น
ไป คณะกรรมการกรมน�้ำตาลน�ำโดยอธิบดี
กรม นายเดเวนทรา ฟาดนาวิส ประกาศวันที่
ดังกล่าว ณ เมืองมุมไบ เมื่อเดือนกันยายนที่
ผ่านมา หลังการเข้าประชุมร่วมกับคณะผู้แทน
โรงงานน�้ำตาล
นอกจากนี้นายฟาดนาวิส ยังประกาศวิธียื่น
ค� ำ ขอทุ ก ประเภทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรม
น�้ ำ ตาลทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ในฤดู ก าลนี้ และ
สหกรณ์โรงงานน�้ำตาลจะต้องลงทะเบียนสมาชิก
สหกรณ์ทุกคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาง
อินเตอร์เน็ตด้วยเช่นกัน
ตามการประมาณการของคณะกรรมาธิการ
การเกษตรแห่งชาติและสหพันธ์สหกรณ์โรงงาน
น�ำ้ ตาลรัฐมหาราษฏระ คาดว่าในฤดูกาลปี 256061 นีจ้ ะมีการเพาะปลูกอ้อยในรัฐมหาราษฏระเป็น
พื้นที่กว่า 9 แสนเฮกเตอร์ เมื่อเทียบกับปีฤดูกาล
2559-60 ที่มีการปลูกอ้อยไม่มากโดยครอบคลุม
พืน้ ทีเ่ พียง 6.3 แสนเฮกเตอร์ ซึง่ ถือว่าน้อยกว่าค่า
เฉลี่ยปกติของรัฐมหาราษฏระอยู่ประมาณ 37%
เพราะปกติแล้วรัฐมหาราษฏระปลูกอ้อยโดยเฉลีย่
กินพื้นที่ประมาณ 1 ล้านเฮกเตอร์
ในฤดูกาลนี้ ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่จาก
ส�ำนักอธิบดีกรมน�้ำตาล คาดว่ารัฐมหาราษฏระ
จะได้ผลผลิตอ้อยราว 72.2 ล้านตันและน�้ำตาล
7.34 ล้านตัน เทียบกับฤดูกาลก่อน ปี 2559-60
ซึ่งรัฐมหาราษฏระได้ผลผลิตน�้ำตาลต�่ำสุดเป็น
ประวัติการณ์คือประมาณ 5 ล้านตัน ซึ่งเป็นผล
โดยตรงมาจากการลดการเพาะปลูกอ้อยและจาก
การที่เกษตรกรหันไปเพาะปลูกถั่วพัลส์และเมล็ด
น�้ำมันพืช
ฤดูกาลนีค้ าดว่าจะได้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก
โรงงานหลายโรงกลับมาเปิดท�ำการอีกครั้ง โดย
ทางรัฐคาดว่าโรงงานน�้ำตาลราว 170 แห่ง ทั้ง
ที่เป็นสหกรณ์โรงงานและโรงงานเอกชนจะเริ่ม
ด�ำเนินการบดอ้อยในฤดูกาลนี้
นายซานจี ฟ บาบาร์ กรรมการผู ้ จั ด การ
สหพันธ์สหกรณ์โรงงานน�ำ้ ตาลรัฐมหาราษฏระเผย

in cane cultivation and farmers’ shift towards
pulses and oilseeds.

ว่า จากโรงงานทัง้ หมด 170 โรงดังกล่าว ประมาณ
80 โรงน่าจะมาจากภาคสหกรณ์และส่วนทีเ่ หลือเป็น
โรงงานเอกชน โดยในฤดูกาลปี 2559-60 มีโรงงาน
ผลิตเปิดท�ำการไม่ถงึ 100 แห่ง
นายฟาดนาวิสขอความร่วมมือให้โรงงานน�ำ้ ตาล
ตรึงราคาไว้ที่ FRP ขัน้ ต�ำ่ (การประกันราคาทีเ่ ป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย หรือ Fair and Remunerative
Price) ซึ่งรัฐบาลกลางก�ำหนดไว้ที่ 2,550 รูปี
อินเดีย (Rs) ต่ออ้อย 1 ตัน คณะกรรมการน�้ำตาล
รั ฐ มหาราษฏระได้ รั บ ค� ำ สั่ ง ให้ อ นุ มั ติ ค� ำ ขอโดย
พิจารณาจากสภาพทางการเงินของโรงงานน�้ำตาล
แห่งต่าง ๆ ซึ่งต้องดูว่าแต่ละโรงได้ผ่อนช�ำระหนี้
ให้ทางรัฐครบทุกงวดแล้วหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นใน
รูปแบบของภาษีและหนี้ค้างจ่ายซึ่งต้องช�ำระให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยสูงกว่าราคา FRP
การประกันราคา FRP ที่ 2,550 รูปอี นิ เดีย
(Rs) นัน้ ถูกก�ำหนดให้มผี ลบังคับ โดยค�ำนวณเผือ่
ค่าอัตราการแปรรูปที่ 9.5% แล้ว (อัตราการแปรรูป
อ้อย 1 ตันเป็นน�ำ้ ตาล ซึง่ รัฐมหาราษฏระมีอตั รา
การแปรรูปเฉลี่ยประมาณ 11%) ซึ่งหมายความ
ว่าหากโรงงานใด บดอ้อย 1 ตัน แต่ได้นำ�้ ตาลต�ำ่
กว่า 9.50% โรงงานนัน้ จะต้องจ่ายค่าอ้อยในราคา
ประกันคือขัน้ ต�ำ่ 2,550 รูปอี นิ เดียให้กบั เกษตรกรผู้
ปลูกอ้อย แต่ถา้ หากโรงงานใดสามารถแปรรูปได้เกิน
อัตราขัน้ ต�ำ่ ทุก ๆ 1% ทีแ่ ปรรูปได้เพิม่ โรงงานจะ
ต้องจ่ายให้เกษตรกร 268 รูปอี นิ เดียต่อตัน อ้างอิง
จากสูตรการค�ำนวณราคาอ้อยของศูนย์ฯ
นอกจากนี้รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐ ยังแนะให้
ศูนย์ฯ ปรับโครงสร้างหนี้ 61,000 ล้านรูปี ทีส่ หกรณ์
โรงงาน 90 แห่งค้างช�ำระ อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560
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The estimated increase in yield is likely to
result in more factories getting operational this
season. The state expects around 170 sugar
factories, both in the co-operative and private
sectors, to operate in this crushing season.
According to Sanjeev Babar, managing
director of the Maharashtra State Co-operative
Sugar Factories Federation, of these 170
factories, around 80 would be from the
co-operative sector and the rest would be
private mills. Less than 100 factories were
operational in the 2016-17 season.
Adnavis asked the sugar factories to stick to
the minimum fair and remunerative price (FRP)
of Rs2,550 per tonne of sugarcane determined
by the central government. The Maharashtra
sugar commissioner has been asked to
approve proposals by financially healthy sugar
factories which have cleared their instalments
of government dues in the form of taxes and
debt to pay more than the FRP to the sugarcane
farmers.
The FRP of Rs2,550 is mandatory assuming
a 9.5% rate of recovery (the rate of conversion
of per metric tonne of sugarcane into sugar.
Maharashtra has had an average recovery rate
of around 11%). This means if factories recover
at least 9.50% of sugar from one tonne of
sugarcane crushed, they will have to pay a
minimum Rs2,550 per tonne to the farmer.
For an additional recovery of each percentage
point over 9.5%, factories are mandated to pay
an additional Rs2,68 per tonne to the farmer,

umbai: India’s top sugar producing

according to the cane price formula determined

state Maharashtra will begin this

by the Centre.

year’s sugarcane crushing season

The state government has decided to

from 1 November. A cabinet committee on

recommend to the Centre a restructuring of

sugar headed by chief minister Devendra

Rs6,100 crore debt owed by 90 co-operative

Fadnavis announced the date in Mumbai

sugar factories as of 31 March 2017.

on September after a meeting with sugar
industry representatives.
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โรงงานบราซิลลดการผลิต
น�ำ้ ตาล เพิม
่ ผลผลิตเอทานอล

โ

รงงานในบราซิลลดจ�ำนวนอ้อยที่ใช้ผลิต
น�้ ำ ตาลลง ในช่ ว งครึ่ ง แรกของเดื อ น
สิงหาคม และจัดสรรเพิ่มวัตถุดิบในการ
ผลิตเอทานอลแทนเนื่องจากอุปสงค์และราคา
เชื้อเพลิงชีวภาพปรับตัวดีขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรม
อ้อยยูนิกาให้ข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

Brazilian Mills Cut Sugar Production,
Boost Ethanol Output
และจากเดิมช่วงปลายกรกฎาคม การผลิตเอทานอลอยู่
ที่ 2,080 ล้านลิตร ลดลงมาอยู่ที่ 1,950 ล้านลิตร
ในช่วงดังกล่าว
ยูนิกากล่าวว่า ยอดขายเอทานอลสูตรมีน�้ำ
(hydrous ethanol) พุ่งขึ้นถึง 14% ในครึ่งแรก
ของเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งหลังของ
เดือนกรกฎาคม โดยเอทานอลสูตรมีน�้ำนี้ใช้กับรถ
ประเภทรองรับเชื้อเพลิงได้หลายชนิด (Flex Fuel
Vehicles) ซึ่งเป็นที่นิยมในบราซิล ซึ่งออกแบบให้
ท�ำงานได้ทงั้ จากการเติมน�ำ้ มันเบนซินและเชือ้ เพลิง
ชีวภาพ นอกจากนี้ตลาดเชื้อเพลิงของบราซิล ยังมี
แนวโน้มว่าจะต้องการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มมาก
ขึ้น หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษี
ครั้งล่าสุดซึ่งส่งเสริมให้เอทานอลมีโอกาสแข่งขัน
กับน�้ำมันเบนซินได้ดียิ่งขึ้น
แม้จะมีการเพิ่มการผลิตเอทานอลมากยิ่งขึ้น
ภาพรวมการผลิตน�้ำตาลก็ยังเป็นหนึ่งอยู่ในปีนี้เมื่อ
เทียบกับปีก่อน ไม่ว่าจะเป็นสถิติช่วงครึ่งแรกของ
เดือนสิงหาคมและสถิติจากต้นปีมาจนถึงปัจจุบัน

B

razilian mills reduced the amount of

Brazil’s center-south region produced 3.16

cane they use to produce sugar in the

million tonnes of sugar in the first half of August,

first half of August, increasing the use

compared to 3.41 million tonnes in the previous

of the raw material for ethanol production as

two-week period. Mills crushed 45.29 million

demand and prices for the biofuel improved,

tonnes of cane in the period versus 50.74 million

cane industry group Unica said on August.

tonnes in late July.

Mills in Brazil’s center-south region, the
country’s main cane belt, earmarked 50.04

โรงงานในแถบภาคกลางตอนใต้ของบราซิล
ซึ่งตั้งอยู่บนเขตปลูกอ้อยหลักของประเทศ ปรับ
ลดการผลิตน�้ำตาลลงเหลือ 50.04% ในช่วงครึ่ง
แรกของเดือนสิงหาคม ซึง่ ถือเป็นสัดส่วนทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ
ในรอบสองเดือนที่ผ่านมา
ยูนิกาเผยว่าอ้อยจ�ำนวนถึง 40% ซึ่งปกติ
แล้วสามารถใช้ผลิตได้ทงั้ น�ำ้ ตาลและเอทานอล ได้
ถูกน�ำไปใช้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในช่วงต้นเดือน
สิงหาคมนี้
“เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ส่วนต่างที่ได้
จากเอทานอลนั้นดีกว่า จึงไม่แปลกที่โรงงานจะ
หันไปผลิตอะไรก็ตามที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า
เดิม” กลุ่มยูนิกาให้ข้อมูลกับรอยเตอร์สทางอี
เมลล์หลังจากการเผยแพร่สถิติรายปักษ์เกี่ยวกับ
การบดอ้อย
พืน้ ทีภ่ าคกลางตอนใต้ของบราซิลผลิตน�ำ้ ตาลได้
3.16 ล้านในช่วงครึง่ แรกของเดือนสิงหาคม เทียบกับ
สองสัปดาห์กอ่ นผลิตได้ 3.41 ล้านตัน โดยโรงงาน
บดอ้อยไปเพียง 45.29 ล้านตันในช่วงดังกล่าว เมือ่
เทียบกับช่วงปลายเดือนกรกฎาคมทีบ่ ดอ้อยไป 50.74
ล้านตัน
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Ethanol production fell to 1.95 billion liters
from 2.08 billion liters late in July.

percent of cane in the first half of August to

Unica said sales of hydrous ethanol, used by

sugar production, the smallest share in the last

flex fuel vehicles popular in Brazil that can operate

two months.

on gasoline or the biofuel, jumped 14 percent in

Unica said 40 percent of the plants able
to produce both sugar and ethanol had shifted
toward the biofuel early August.
“That is happening due to a more favorable
arbitrage toward ethanol. It is normal that

the first half of August from the second half of
July. Brazil’s fuels market is demanding more of
the product after a recent change on taxation
increased ethanol’s competitiveness against
gasoline at the pumps.
Despite that boost from ethanol, the

mills opt for the product that is giving them

production mix is still heavier on sugar this year

better returns,” the group said in an email to

compared to the last season, both for the first

Reuters after the release of biweekly crushing

half of August and year-to-date figures.

numbers.
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“Technology for all
Applications”
Formerly Know as

Heat Exchanger

Gasketed and Plate Parts Stock Available of All Brand Models
Alfa Laval :

A-Series

: AM10, AM20, A15-B, ete

M-Series

APV/SPX :

: M3, M6, M6-M, M10-B, M10-M, M10-Bw, M15-B, M15-M, MK15-Bw, M20-M,
MX25-B, MX25-M, M30, M30-W, EC500 etc.
T-Series
: TL10-B TI 10-P, T20-P, T20-M, TS20-M, WG200, WG350 etc.
HX, R5, R6, TR9, LR9, M60, M92, J185, T4, H17, K55, K71, SR2, N35, N50 FFPE etc.

SONDEX :
TRANTER :
SCHMIDT :

S4, S7, S8, S14, S20, S30, S38, S39, S43, S50, S60, S65, S80, S100, S120, S130 ete.
GX12, GX26, GX42, GX51, GX85, GC26, GC28, GC51, GC60, ete.
S16, S17, S22, S27, S30, S32, S37, S52, S64, Star45, Star90 etc.

PLATE MATERIALS

GASKET MATERIALS

SS 304,316 316L
Titanium
Nickel 200
HASTELLOY®C-276,C-22, B-2
AVES TA®254-SMO
Other Plate materials available

Nitrile
EPDM
Viton
Neoprene
Hypalon
Other gasket materials available

Plate Heat Exchanger Service Available
Our service :

After

Our products :

• Cleaning of the plate packs
• CIP (clean in place) cleaning for
- Shell and Tube heat exchangers
- Fully welded heat exchangers
- Brazed heat exchangers
• Dye penetration testing
• Re-gasketing of the plate packs
• Maintenance contracts
• Consulting

• Gaskets for all plate heat
exchangers manufacturers
• Exchange plate packs
• New plate packs
• Gasket plate heat exchangers
• Fully welded heat exchangers
• Tools

Before

“All Brands, All Plates, All Gaskets”
REMUR (ASIA) Co.,Ltd
273/7 Ramkhamhaeng 21, Ramkhamhaeng Bangkok 10310.
: 66 2149 2308-9

: 66 2149 2437

: 081 905 2108

: www.remurasia.com
: sales@remurasia.com
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อิสราเอลสตาร์ทอัพรับ 8.1 ล้าน
ดอลลาร์ เพิม
่ ระดับเทคโนโลยีลด
การใช้นำ�้ ตาล

อิ

สราเอลสตาร์ทอัพ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์
ของบริ ษั ท ต่ า งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ดแทน
น�้ำตาลหรือสารให้ความหวานเทียมที่วาง
ขายอยู่ในตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากมันไม่ได้
มีรสติดอยู่ในปากและผลิตโดยใช้หลักการทาง
เคมีทยี่ งั่ ยืนและเป็นไปตามกฎระเบียบด้านการ
จัดการด้านอาหารและยาของสหรัฐฯและกฎ
ระเบียบของสหภาพยุโรป
มี ก ารกล่ า วเพิ่ ม เติ ม อี ก ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
DouxMatok มีแคลอรี่ครึ่งหนึ่งของน�้ำตาลปกติ
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับวัตถุประสงค์
ทางการตลาด ผู้ผลิตยินดี ที่จ ะแสดงข้ อมู ลดั ง
กล่าวและการลดน�้ำตาลที่เติมลงไปในอาหารลง
บนฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์ของตน
หากค� ำ กล่ า วทั้ ง หมดของบริ ษั ท ได้ รั บ การ
พิสจู น์แล้วว่าถูกต้อง DouxMatok จะสามารถขาย
ผลิตภัณฑ์ให้กบั บริษทั อาหารทัว่ โลกได้เป็นจ�ำนวน
มาก การลดความจ�ำเป็นในการใช้นำ�้ ตาลในอาหาร
ลงร้อยละ 40 ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ส�ำหรับผู้ผลิตเท่านั้น แต่ยังจะเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณสุขโดยรวมอีกด้วย
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น เกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง ของผู ้
บริโภคทั่วโลกต้องการอาหารที่ควบคุมหรือไม่มี
น�้ำตาล จากการส�ำรวจของ Euromonitor บริษัท
ต่างๆ จ�ำนวนมากก�ำลังด�ำเนินการเกี่ยวกับการ
ลดการใช้น�้ำตาล หนึ่งในจ�ำนวนนั้นคือเนสท์เล่ซึ่ง
ประกาศในเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2559 ว่า
นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีที่จะปรับโครงสร้าง
น�้ำตาลซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ลง
ได้ถึงร้อยละ 40 แต่ยังรักษาระดับความหวาน
ไว้ได้ในระดับเดิม
เนสท์เล่กล่าวว่าจะจดสิทธิบัตรการค้นพบนี้
และเริ่มจัดท�ำผลิตภัณฑ์ขนมโดยใช้น�้ำตาลใหม่ที่
เพิ่งค้นพบนี้ออกจ�ำหน่ายในปี พ.ศ. 2561
ไม่ว่าน�้ำตาลจะถูกปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยน
กลไกการจัดส่งของต่อมรับรสหรือเลือกใช้นำ�้ ตาล
จากธรรมชาติ แต่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่อง
ดื่ ม ก็ ยั ง คงมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะค้ น หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
จุ ด เด่ น อยู ่ ที่ ค วามหวานที่ ย ากจะอธิ บ าย โดย
การใส่ในปริมาณที่เหมาะสม ในราคาที่เหมาะ
สม และมีรสชาติถูกปาก ผู้บริโภคควรมีโอกาส
ที่จะแสวงหาวิธีที่ดีเช่นที่พวกเขาก�ำลังท�ำอยู่ เช่น
เดียวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางส่วนที่จะตีตลาด
ในปีหน้า
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Israeli Startup Gets $8.1M to Scale up
Sugar - Reduction Technology

to sell its products to a huge variety of food
companies around the world. Reducing the
need for sugar in food items by 40% would not
only cut production costs for manufacturers, but
it would also benefit overall public health.
Since nearly half of global consumers
today demand foods with limited or no
added sugar, according to a Euromonitor
survey, plenty of companies are working on

T

sugar-reduction applications. One is Nestle,
h e I s ra e l i st a r t u p c l a i m s t h a t i t s

which announced in November 2016 that its

products are unlike sugar substitutes

scientists had discovered a way to restructure

or artificial sweeteners now on the

sugar that would allow 40% less to be used

market because they have no aftertaste and

in products, but still retain the same level of

are produced using sustainable chemistry

sweetness.

principles — and are fully compliant with U.S.

Nestle said it would patent the discovery

Food and Drug Administration and European

and start rolling out confectionery products

Union regulations.

using the new sugar beginning in 2018.

Additional claims are that DouxMatok

Regardless of whether sugar is restructured

products contain half the calories of regular

or has its taste bud delivery mechanism altered

sugar, which would obviously be another major

— or whether natural sugar alternatives are

benefit for marketing purposes. Manufacturers
would undoubtedly be pleased to display that
information — and any potential reduction in
added sugars — on their product nutrition
labels.
If all of the company's claims prove to be
accurate, DouxMatok will be well positioned

used — the food and beverage industry is
likely to continue searching for products that
hit that elusive sweet spot by containing the
right amount at the right price with the right
taste. Consumers should have a chance to find
out how well they're doing as some of these
products may hit the market next year.

Ethanol News

อัตราภาษีนำ�เข้าเอทานอล 20%
ของบราซิลมีผลบังคับใช้แล้ว
Brazil's New 20 Percent Ethanol
Import Tax Rule Takes Effect

การจ� ำ กั ด การน� ำ เข้ า นี้ ม าในจั ง หวะที่ ย อด
ขายเอทานอลในบราซิ ล เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เนื่ อ งจากการปรั บ เปลี่ ย นการจั ด เก็ บ ภาษี PIS/
Cofins ที่ ท� ำ ให้ เ ชื้ อ เพลิ งชี ว ภาพมี ความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น น�้ ำ มั น เบนซิ น ที่ ป ั ้ ม น�้ ำ มั น มาก
ขึ้ น
ยอดขายเอทานอลมีน�้ำ (Hydrous Ethanol)
ในภาคกลางและภาคใต้ ข องบราซิ ล ซึ่ งสามารถ
ใช้กับรถยนต์ที่รองรับเชื้อเพลิงที่มีเอทานอลเป็น
ส่วนผสมนั้นได้กระโดดเพิ่มขึ้น 14% ในช่วงครึ่ง
แรกของเดื อ นสิ งหาคมที่ ผ่ า นมา
นักวิเคราะห์บางรายคาดว่ายอดขายเอทานอล
ฎระเบียบใหม่ทคี่ วบคุมการน�ำเข้าเอทา จะพุ่งทะยานขึ้นไปอีกในเดือนนี้ หลังจากบริษัทน�้ำ
นอลของบราซิล ซึง่ รวมถึงการเก็บภาษี มันเปโตรบราสขึ้นราคาน�้ำมันเบนซินเกือบ 7%
น�ำเข้า 20% ส�ำหรับเอทานอลน�ำเข้าที่ ในช่วงสองวันที่ผ่านมา ตามราคาน�้ำมันในตลาด
เกินโควตาปลอดภาษีที่ก�ำหนดนั้น มีผลบังคับ ต่างประเทศที่พุ่งสูงขึ้นเพราะเฮอริเคนฮาร์วีย์ใน
สหรัฐฯ
ใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา
สถานการณ์ขา้ งต้นอาจส่งผลให้ออ้ ยจ�ำนวนมาก
คณะกรรมการการค้ า ต่ า งประเทศของ
ขึ
้
น
ถู
กส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอลในบราซิล ท�ำให้
บราซิล (CAMEX) ระบุใ นแถลงการณ์ มติ อย่ า ง
ปริ
ม
าณการผลิ
ตน�้ำตาลออกสู่ตลาดลดลง
เป็นทางการว่ากฎระเบียบใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้
เป็นเวลาสองปี
นี่ เ ป็ น ครั้ ง แรกที่ บ ราซิ ล ได้ จั ด เก็ บ ภาษี น� ำ
เข้ า เอทานอล ซึ่ ง เป็ น ผลจากการที่ รั ฐ บาลกลั บ
ew rules governing Brazil’s ethanol imports,
ล� ำ ท่ า ที ที่ เ ลี่ ย งการเก็ บ ภาษี ก ารค้ า เชื้ อ เพลิ ง
which slap a 20 percent penalty for
ชีวภาพ หลังจากโดนวิพากษ์ วิจ ารณ์ จ ากผู ้ ผ ลิ ต
volumes above a tax-free import quota,
ในประเทศในเรื่องการน�ำเข้ า เอทานอลที่ เ พิ่ มสู ง
took effect on 1 September, authorities said.
ขึ้ น แต่ เ ดิ ม รั ฐ บาลได้ คั ด ค้ า นภาษี น� ำ เข้ า เพราะ
Brazil’s foreign trade chamber Camex said in
ต้ อ งการสนั บ สนุ น การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพไป
ทั่ ว โลกตามแนวทางเดี ย วกั น สหรั ฐ ฯ ซึ่ ง จะช่ ว ย an official written resolution that the rules will be
valid for two years.
กระตุ้นการส่งออกน�้ำมันของรั ฐบาลได้
It is the first time that Brazil has taxed
ผู้ผลิตเอทานอลในสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบ
จากนโยบายภาษีนี้มากที่สุด เนื่องจากการน�ำเข้า ethanol imports, with the government reversing
its position of avoiding taxes on the biofuel’s trade,
เอทานอลเกือบทั้งหมดมาจากสหรัฐฯ นั่นเอง
CAMEX ระบุ ว ่ า ได้ ก� ำ หนดโควตาน� ำ เข้ า following complaints from local producers about
เอทานอลได้ 150 ล้ า นลิ ต รต่ อ ไตรมาส รวม rising imports. The government had opposed an
เป็ น 600 ล้ า นลิ ต รต่ อ ปี โ ดยไม่ ต ้ อ งเสี ย ภาษี import tax so as to encourage use of the biofuel
ดังนั้นเมื่อมีการน�ำเข้าเอทานอลเกิ น 150 ล้ า น worldwide, enabling it to boost exports of the fuel,
ลิตรในไตรมาสใดก็ตาม จะเริ่ มคิ ด ภาษี น�ำเข้ า ที่ a stance it shared with the United States.
U.S. producers will be the hardest hit by the
20% โดยทันที
Brazilian
tax, since almost all imports come from
CAMEX ยั ง กล่ า วอี ก ว่ า กระทรวงการ
ค้ า และพาณิ ช ย์ ข องบราซิ ล จะพิ จ ารณาออก the United States.
กฎหมายเพิ่ ม เติ ม ที่ มุ ่ ง หมายจะก� ำ หนดการแบ่ ง
โควตาน� ำ เข้ า แบบปลอดภาษี ใ ห้ กั บ บรรดาผู ้ น� ำ
เข้าเอทานอลรายต่างๆ
เมื่อวัน 1 กันยายนที่ ผ ่ า นมา ส� ำนั ก ข่ า วท้ อง
ถิ่นแบนด์นิวส์รายงานว่า ผู้น�ำเข้าบางรายได้เร่ง
ด� ำ เนิ น การเพื่ อ รั บ ประกั น ว่ า จะได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
น�ำเข้าเอทานอลกว่า 500 ล้ า นลิ ต ร ก่ อนที่ ก ฎ
ระเบี ย บใหม่ นี้ จ ะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ อย่ า งไรก็ ต าม
ส� ำ นั ก ข่ า วรอยเตอร์ ส ไม่ ส ามารถยื น ยั น ข่ า วนี้ ไ ด้
ว่าเป็นความจริงหรือไม่

ก
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Camex said 600 million liters of ethanol will be
allowed in per year tax free but it will be broken
down by quarter. Once imports have surpassed 150
million liters in any given quarter, the 20 percent
tax will begin.
It also said the Trade Ministry will work on
complementary legislation looking to define how
the tax-free quota will be divided among ethanol
importing companies.
A report by local broadcaster BandNews
1 September said some importers had rushed
to guarantee as much as 500 million liters of
ethanol importing licenses before the new rule’s
publication. Reuters could not immediately
confirm the information.
The import restriction comes at a time when
ethanol sales are rising in Brazil, due to a recent
change in local PIS/Cofins taxation that made
the biofuel more competitive against gasoline at
the pump.
Sales of hydrous ethanol, the type used by
flex-fuel cars popular in Brazil, jumped 14 percent
in Brazil’s center-south in the first half of August.
Some analysts expect ethanol to get a larger
boost this month after Petrobras increased
gasoline prices by almost 7 percent in the last two
days, following higher values in the international
market due to the Harvey storm in the U.S.
That situation could shift more cane to ethanol
production at Brazilian mills, reducing the amount
of sugar output.
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นวางแผนผลั ก ดั น ให้ มี ก ารใช้ ส ารเอ
ทานอลในการผลิตแก๊สโซลีน(น�้ำมัน
เบนซิ น )ทั่ ว ประเทศภายในปี พ.ศ.
2563 โดยสื่อของรัฐได้รายงานเมื่อเดือน
สิงหาคมที่ผ่านมา อ้างอิงจากเอกสารของ
ทางการ โดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งจะเร่งรัดให้
มีการเพิ่มอุปสงค์ทางอุตสาหกรรมในพืชไร่
ประเภทข้าวโพด และลดปัญหามลพิษจาก
หมอกควัน

นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลก�ำหนดช่วงเวลาเป้า
หมาย เพือ่ การผลักดันให้มกี ารใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพ
หรือที่รู้จักในชื้อ E10 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ส่วนผสม
ของสารเอทานอลที่ได้จากข้าวโพดร้อยละ 10 ใน
ตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่สดุ ของโลกอย่างทัว่ ถึง แม้
ในขณะนี้จะยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการก็ตาม
ค�ำสั่งดังกล่าวระบุว่าต้องมีการผสมเชื้อเพลิง
ชีวภาพในปริมาณต�่ำสุดตามที่ก�ำหนดไว้กับเชื้อ
เพลิง ที่ใช้กับรถยนต์ภายในประเทศ โดยมีการ
บังคับใช้ในระดับมณฑลในปัจจุบัน เช่นเดียวกับที่
มีการประกาศใช้ในสหรัฐอเมริกาและบราซิล
“ข่าวนีท้ ำ� ให้ความมัน่ ใจภายในอุตสาหกรรม
เพิม่ ขึน้ อย่างมาก” ไมเคิล เหมา นักวิเคราะห์ของ
ซับไลม์ ไชน่า อินฟอร์เมชั่น (Sublime China
Information) เผย รวมทั้งยังได้กล่าวเสริมด้วยว่า
ถ้าไม่มกี ารสนับสนุนจากรัฐบาล สารเอทานอลอาจ
มีต้นทุนที่แพงเกินกว่าจะอยู่รอดได้ในตลาด
ทัง้ นีร้ าคาหุน้ ของบริษทั ผูผ้ ลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพ
กระเตื้องขึ้นทันทีหลังมีข่าวดังกล่าว เช่น หุ้นของ
บริษัทชานตง ลองไลฟ์ ไบโอเทคโนโลยี คัมปะ
นี (Shandong Longlive Bio-Technology Co)
เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมาก
ที่ สุ ด ภายในวั น เดี ย ว นั บ แต่ เ ดื อ นธั น วาคม ปี
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ส่วนผู้ผลิตรายใหญ่อย่าง
คอฟโค ไบโอเคมิคัล อันฮุย คัมปะนี (COFCO
Biochemical Anhui Co ) ซึ่ ง เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเครือบริษัทคอฟ
โค (COFCO) ผู้ค้าพืชไร่ของรัฐ ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น
เกือบ 6 เปอร์เซ็นต์
ความพยายามเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเชื้อ
เพลิงชีวภาพ ซึ่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของประเทศ
ครั้งใหม่นี้ จะส่งผลอย่างส�ำคัญต่อผู้ผลิตน�้ำมัน
รายใหญ่ด้วย โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา รัฐบาลได้
ประกาศว่าทางการเริม่ ศึกษาว่าจะยกเลิกการผลิต
และจ�ำหน่ายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแบบเดิมเมื่อไร
ข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศ
เมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว ว่ า ทางการตั้ ง เป้ า เพิ่ ม การผลิ ต เอ
ทานอลเป็นสองเท่าให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2563
ท่ามกลางกระแสกดดันให้ มีการเร่งระบายสต็อก
ข้าวโพดเก่าในโกดังของรัฐที่มีอยู่อย่างมหาศาล
เป็นการด่วน
ประมาณกันว่าจีนมีสำ� รองข้าวโพดในโกดังของ
รัฐอยู่ราว 200 ล้านตัน หรือเทียบเท่ากับอุปสงค์
ของประเทศตลอดทั้งปี หลังจากรัฐบาลประกาศ
แผนสต็อกพืชไร่เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรซึ่ง
ปัจจุบันได้มีการระงับแผนดังกล่าวแล้ว
22

Sugar Asia Magazine

จี น เล็ ง ใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพทั่ ว
ประเทศภายในปี 63
China Plans Nationwide Use of
Biofuel Petrol By 2020

"This news has greatly boosted confidence
inside the industry," said Michael Mao, analyst with
Sublime China Information, adding that without
government support ethanol would likely be too
expensive to survive in the market.
Shares in biofuel producers rallied on the
news, with Shandong Longlive Bio-Technology
Co surging 10 percent, on track for its biggest

สร้างโรงงานผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส�ำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลตั้งเป้าสร้าง
ฐานการผลิต โรงงานผลิตเอทานอลในภาคตะวัน
ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต
ข้าวโพดที่ส�ำคัญ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ได้มีการรายงานโดยอ้างค�ำพูดของ เจ้า
หน้ า ที่ ผู ้ ไ ม่ ป ระสงค์ จ ะออกนามของส� ำ นั ก งาน
พลังงานแห่งชาติรายหนึ่งว่า “ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้
มีการขยายการผลิตและการบริโภคเอทานอล เพือ่
ให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของ
พืชไร่ ตลอดจนการก�ำจัดผลผลิตพืชไร่ส่วนเกิน
อย่างมีประสิทธิภาพ”
เจ้าหน้าที่คนเดียวกันยังกล่าวเสริมว่า การใช้
เชื้อเพลิงชนิดหมุนเวียนของจีนนับว่าล้าหลังกว่า
ประเทศอื่นๆ ในโลก โดยมีปริมาณการบริโภคในปี
พ.ศ. 2559 เพียง 3 ล้านตันเท่านั้น หรือไม่ถึงหนึ่ง
เปอร์เซ็นต์ของการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมดของประเทศ
รายงานข่าวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เผยว่า
รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะสร้างฐานการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพโดยมีเซลลูโลสเป็นสารประกอบ ซึ่งได้จาก
แหล่งผลิต อาทิ ต้นหญ้า ต้นไม้ และเศษพืชไร่
ภายในปี พ.ศ. 2568
ปัจจุบันจีนเป็นประเทศผู้ผลิตเอทานอลใหญ่สุดเป็น
อันดับสามของโลก แต่ด้วยยอดรวมผลผลิตเพียง
2.1 ล้านตันต่อปี จึงท�ำให้ยงั ห่างไกลจากประเทศผูน้ ำ�
ด้านการผลิตของโลก คือบราซิลและ สหรัฐอเมริกา
อย่างมาก

C

hina plans to roll out the use of ethanol
in gasoline nationally by 2020, state

one-day gain since December 2015. Major
producer COFCO Biochemical Anhui Co, a listed
unit of state-owned grains trader COFCO, was up
almost 6 percent.
A renewed effort to promote the nation's
fledging biofuels industry will be a further
blow to major oil producers. On Saturday, the
government said it has begun studying when
to ban the production and sale of cars using
traditional fuels.
The news comes after the government said
late last year it would aim to double ethanol output
by 2020 amid growing pressure to whittle down
mountains of ageing corn in state warehouses.
China built up state corn reserves estimated
at about 200 million tonnes, equivalent to a year
of demand, following a now discontinued
government stockpiling scheme that was aimed
at supporting farmers.

Northeast build
The Xinhua report said the government aims
to build an ethanol production base in the country's
northeast, the main corn growing region, without
giving further details.
"Experts have proposed expanding
production and consumption of ethanol to
balance grain supply and demand and efficiently
dispose of surplus grains," an unnamed official
from the National Energy Administration was
quoted as saying.

media reported on Wednesday citing

China's use of renewable-based fuel lags

a government document, as Beijing intensifies

the rest of the world, with only 3 million tonnes

its push to boost industrial demand for corn and

consumption in 2016, or less than one percent of

clean up choking smog.

total fuel use, the official added.

It's the first time the government has set a

The report on September said the government

targeted timeline for pushing the biofuel, known

also aims to have large-scale domestic production of

as E10 and containing 10 percent corn, across the

cellulosic biofuels, which are made from sources

world's largest car market, although it has yet to

such as grasses, trees and crop waste, by 2025.

announce a formal policy.

China is currently the world's third-largest

Mandates requiring that a minimum amount

ethanol producer, but with output of about

of biofuel must be blended into fuel for the

2.1 million tonnes a year, production is a long

nation's cars, similar to the United States and

way behind global leaders Brazil and the United

Brazil, are currently set at a provincial level.

States.
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อุบลไบโอขึน
้ ครองตลาด
เอทานอล ทุม
่ 6 พันล.
ขยายโรงงานใหม่

อุ

บลไบโอเอทานอลฯ จั บ ไทยออยล์ บางจากทุ่ม 6 พันล้านขยายโรงเอทา
นอลอีก 9 แสนลิตร ดันก�ำลังผลิตขึ้น
เป็นเบอร์ 1 ในตลาด รวม 1.3 ล้านลิตร รองรับ
การใช้ในประเทศเป็นหลัก แพลนจ่อเข้าตลาด
หลักทรัพย์ฯ ไตรมาส 3 ปี′60 ระดมทุนหวัง Ubon Bio Invests 6 Bil. Baht to Expand New
ต่อยอดขยายโรงไฟฟ้าไบโอก๊าซ จากหญ้าเน
Plants to Take Lead in Ethanol Market
เปียร์อกี 600 ล้านบาท โอดราคาน�ำ้ มันลงท�ำ
มาร์จิ้นเอทานอลเหลือแค่ 50 สตางค์/ลิตร หมักเพื่อให้ได้ก๊าซไปใช้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ก�ำลัง in this market remains to be seized. Also, with
แต่โชคดียอดใช้น�้ำมันพุ่งช่วยพยุง
ผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุน further clarification on the implementation

นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้
จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จ�ำกัด
เปิดเผยว่า เตรียมทีจ่ ะลงทุนขยายโรงงานเอทานอล
เพิ่มอีก 1 โรง ในพื้นที่ส่วนขยายของโรงงานเดิม
จังหวัดอุบลราชธานี ก�ำลังผลิต 900,000 ลิตร/วัน
ที่ใช้มันส�ำปะหลังเป็นวัตถุดิบ คาดจะใช้เงินลงทุน
ประมาณ 6,000 ล้านบาท มีผรู้ ว่ มลงทุนคือ บริษทั
บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ยื่น
ขอส่งเสริมการลงทุนไปทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว ก�ำลังผลิตใหม่ที่
เพิ่มขึ้นนั้นรองรับความต้องการใช้ในประเทศร้อย
ละ 98 ส่วนที่เหลือร้อยละ 2 ในบางช่วงอาจจะ
มีการส่งออกไปยังประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้คาดว่า
ปริมาณการใช้เอทานอลยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง
ในขณะที่ก�ำลังผลิตใหม่ภายในประเทศยังไม่มี จึง
มองว่าเป็นโอกาสในการขยายโรงงานเพื่อรองรับ
ความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อขยายโรงงานแห่ง
ใหม่เสร็จ บริษัท อุบลไบโอฯ จะกลายเป็นผู้ผลิต
เอทานอลรายใหญ่ที่สุดของประเทศรวมก�ำลังผลิต
ที่ 1.3 ล้านลิตร/วัน
ส�ำหรับความต้องการใช้เอทานอลทั้งระบบใน
ขณะนี้อยู่ที่ 4 ล้านลิตร/วัน ในขณะที่ภาพรวม
การผลิตทั้งหมดอยู่ที่เพียง 5 ล้านลิตร เท่ากับ
ว่ามีการผลิตจริงเพียงร้อยละ 80 ฉะนั้นจะเห็น
ว่าตลาดนี้ยังมีโอกาสที่จะขยายได้อีกมาก รวมถึง
หากกระทรวงพลังงานมีความชัดเจนที่จะเดินหน้า
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือก 2558-2579 หรือ AEDP (Alternative
Energy Development Plan) ทีต่ อ้ งการให้มกี ารใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มเป็นร้อยละ 30 หรือจะมีการ
ใช้เอทานอลไม่น้อยกว่า 11.3 ล้านลิตร ภายในปี
2579 ก็เท่ากับว่าตลาดของพลังงานทดแทนค่อน
ข้างน่าสนใจ แต่ในกรณีทหี่ ากภาครัฐมีนโยบายทีจ่ ะ
ปรับแผนใหม่ในแง่ของการปรับลดเป้าหมายก็จะส่ง
ผลกระทบต่อแผนลงทุนแน่นอนทั้งนี้เมื่อประเมิน
สถานการณ์ตามราคาน�้ำมันที่ปรับลดลงส่งผลให้
ก�ำไรต่อหน่วย(Margin)ของเอทานอลเหลือเพียง50
สตางค์/ลิตร แต่ความต้องการใช้นำ�้ มันกลับเพิม่ ขึน้
จึงท�ำให้ยอดขายเอทานอลเพิ่มขึ้นเช่นกัน
นายเดชพนต์ ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า นอกจาก
นี้ ยั ง ได้ เ ตรี ย มที่ จ ะน� ำ บริ ษั ท เข้ า จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในช่วง
ไตรมาส 3 ของปี 2560 นี้ เพื่อระดมทุนมาใช้ใน
โรงงานเอทานอลแห่งใหม่ ซึง่ คาดว่าจะน�ำเสนอขาย
หุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ร้อยละ 20 โดยยัง
ได้วางแผนการลงทุนของบริษัทเพื่อการเป็นบริษัท
พลังงานสีเขียวครบวงจร คือ เตรียมพัฒนาโรงไฟ
ฟ้าไบโอก๊าซทีใ่ ช้หญ้าเนเปียร์เป็นวัตถุดบิ เพราะใน
ปัจจุบนั บริษทั อุบลไบโอฯได้เริม่ ลงทุนปลูกหญ้าเน
เปียร์ไปแล้วรวม 2,000 ไร่ และเร็ว ๆ นีจ้ ะเพิม่ เป็น
6,000 ไร่ โดยจะน�ำหญ้าเนเปียร์เข้ากระบวนการ
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ประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งไฟฟ้าจากโครงการดัง
กล่าวจะใช้ภายในโรงงานทั้งหมดไม่มีการขายเข้า
ระบบให้กับการไฟฟ้า
รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานเพิ่มเติมว่า
ปัจจุบนั มีกำ� ลังผลิตเอทานอลรวมที่ 5 ล้านลิตร/วัน
จาก 21 โรงงาน แบ่งเป็นโรงงานที่ใช้กากน�้ำตาล
เป็นวัตถุดบิ 9 โรง รวมก�ำลังผลิต 1.9 ล้านลิตร/วัน
โรงงานที่ใช้น�้ำอ้อย-กากน�้ำตาล 1 โรง ก�ำลังผลิต
230,000 ลิตร/วัน โรงงานที่ใช้มันส�ำปะหลังและ
กากน�ำ้ ตาลรวม 4 โรง ก�ำลังผลิต 850,000 ลิตร/วัน
และโรงงานทีใ่ ช้มนั ส�ำปะหลังเป็นวัตถุดบิ รวม 7 โรง
ก�ำลังผลิต 1.4 ล้านลิตร/วัน

of the Alternative Energy Development Plan
(AEDP) for 2015-2036, which aims to boost
the consumption of biofuels to 30 percent or an
equivalent of at least 11.3 million liters of ethanol

U

bon Bioethanol has joined forces with Thai
Oil and Bangchak to invest six billion baht
to build a new 900,000-liter/day ethanol

plant to take the leadership in the market with a
total production capacity of 1.3 million liters/day.

in 2036, the future will look even brighter for ethanol.

The company has also planned to be listed in the

However, any decision of the government to lower

SET in the third quarter of 2017 to raise capital

the goal will inevitably affect investment plans.

to expand its 600 mil.-baht Napier grass-based

The decrease in oil prices has also reduced

biogas power plant. While ethanol margins have

ethanol margins to only 0.50 baht/liter.

dropped to only 0.50 baht, the rise in oil demand

However, ethanol sale has risen on the back of

has helped keep ethanol afloat.

the rebounding oil demand.

Mr. Dechapon Lertsuwanroj, President of

Dechapon adds that the company is in

Ubon Bioethanol Group, has revealed that

preparation to be listed in the Stock Exchange

the company is investing in an additional

of Thailand (SET) in the third quarter of 2017

cassava-based ethanol plant with a capacity

to raise capital for the new ethanol plant and

of 900,000 liters/day in an extended area of

expects to issue 20 percent of its shares for

its existing plant in Ubon Ratchathani. With

the initial public offering (IPO). Furthermore,

approximately six billion baht of investment,

it has also planned to become a completely

this joint venture will have Bangchak Petroleum

green company by developing a biogas plant

PLC and Thai Oil PLC as co-investors and has

that relies on Napier grass as feedstock. Ubon

already applied for investment promotion

bioethanol has dedicated an area of 2,000 rai to

from the Board of Investment (BOI). Of the

growing Napier grass and is looking to expand

increased capacity, 98% will be dedicated to

its plantation area to 6,000 rai. Napier grass will

domestic demand, while the remaining 2% will

be fermented to produce gases, which will feed

be exported to the Philippines during some

power generators not exceeding 10 MW in

periods. Because ethanol consumption is

capacity. Expected to require 600 million baht of

expected to rise continuously while the

investment, the biogas plant will generate power

d o m e st i c p ro d u c t i o n c a p a c i t y re m a i n s

for use in the plant only and not for sale to PEA.

stagnant, this presents an ideal opportunity

The current total daily ethanol production

for expansion to accommodate this new trend.

capacity of five million liters is derived from 21

After the expansion, Ubon Bioethanol will take

plants, divided into nine molasses-based plants

the lead as Thailand’s largest ethanol producer

with the total capacity of 1.9 liters/day, one plant

with a total capacity of 1.3 million liters/day.

using cane juice and molasses as f e e d s t o c k

The current total ethanol demand is 4

w i t h t h e c a p a c i t y o f 2 3 0,0 0 0 liters/day,

million liters/day, while the total production

four using cassava and molasses with the total

capacity stands at 5 million liters/daily,

capacity of 850,000 liters/day, and seven

meaning that only 80% of the capacity is

cassava-based plants with the total capacity

exploited and more opportunity for expansion

of 1.4 million liters/day.

โรงงานน�้ำตาลในไทยเร่งประมูล
ไฟฟ้าไฮบริด ทั่วอีสานจ่อผุด
ชีวมวลเข้าระบบ 300 MW
Northeastern Thai Sugar Mills Construct
Biomass Power Plants in Bid to Nab Hybrid
SPP Firm Licenses

โ

รงงานน้ำ�ตาลพื้นที่ภาคอีสานเตรียมยื่นขอ
ผลิตไฟฟ้าแบบ SPP Hybrid Firm บ.น้ำ�ตาล
ครบุรี เตรียมดันโรงไฟฟ้าที่ อ.สีคิ้ว 40
เมกะวัตต์ ร่วมประมูล ด้าน 3 สมาคมน้ำ�ตาล
ทรายระบุ หลายรายลุ้น สผ.เคาะ EIA ประมูล
ครัง้ นีด้ เุ ดือด คาดมีเอกชนร่วมประมูลมากถึง 400
ราย และราคาค่าไฟจะต่ ำ�จากราคาประกาศมาก
ด้านเงื่อนไข กกพ.เข้มขึ้น ป้องกันการเร่ขายใบ
อนุญาต ทุกรายต้องวางหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน 8
ล้าน บ.ต่อ 1 เมกะวัตต์
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ บริษทั
น�ำ้ ตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KBS เปิดเผย
ว่า เตรียมที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ SPP Hybrid Firm
หรือการผสมผสานการใช้เชือ้ เพลิงตัง้ แต่ 1 ประเภท
ขึน้ ไป ทีก่ ระทรวงพลังงาน โดยคณะกรรมการก�ำกับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมจะประกาศรับซื้อ
ในเร็ว ๆ นี้ โดยขณะนีบ้ ริษทั น�ำ้ ตาลครบุรี เตรียม
ที่จะลงทุนก่อสร้างโรงงานน�้ำตาลแห่งใหม่ ในพื้นที่
อ�ำเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทัง้ สร้างโรง
ไฟฟ้าชีวมวล ก�ำลังผลิตติดตัง้ รวม 40 เมกะวัตต์ ซึง่
วางแผนจะขายไฟฟ้าเข้าระบบ 20 เมกะวัตต์ ส่วนที่
เหลือจะใช้ในกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลของบริษทั ซึง่
ขณะนี้รอเพียงการพิจารณาแบบประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) จากส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) ทีไ่ ด้
ด�ำเนินการยืน่ พร้อมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน�ำมา
แล้ว 2 ครัง้ และคาดว่าจะผ่านการพิจารณาในเร็ว ๆ นี้
ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้มี
เพียงโรงงานของบริษทั น�ำ้ ตาลครบุรที มี่ คี วามพร้อม
เท่านั้น แต่เกือบทุกโรงงานน�้ำตาลในพื้นที่ทั้งหมด
มีความพร้อมทีจ่ ะเข้าร่วมประมูลเช่นกัน เช่น กลุม่
น�้ำตาลบุรีรัมย์ กลุ่มน�้ำตาลมิตรผล ฯลฯ ซึ่งเมื่อ
ประเมินศักยภาพเบือ้ งต้นในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียง
เหนือทั้งหมด สามารถผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้สูงถึง
200-300 เมกะวัตต์ ซึง่ บางโรงงานน�ำ้ ตาลบางส่วนได้
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จแล้ว แต่ไม่มกี ารเดินเครือ่ ง
ผลิต เนือ่ งจาก กกพ.ได้ชะลอการเปิดรับซือ้ ไฟฟ้าก่อน
หน้านี้ อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนมีความกังวลถึงช่วง
เวลาที่ กกพ.จะก�ำหนดให้ผชู้ นะการประมูลต้องผลิต
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์วา่ จะเป็นในช่วงใด เพราะ
ขณะนีม้ หี ลายบริษทั ทีย่ งั อยูใ่ นระหว่างการจัดท�ำ EIA
ด้านนายสันติ รัตนสุวรรณ ประธานคณะท�ำงาน
ด้านพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ภายใต้ 3 สมาคมโรงงาน
น�ำ้ ตาลทราย กล่าวว่า กลุม่ โรงงานน�ำ้ ตาลรวม 52
โรง พร้อมทีจ่ ะเข้าร่วมประมูลในโครงการผลิตไฟฟ้า
รูปแบบ SPP Hybrid Firm ทีค่ าดว่า กกพ.จะประกาศ
เงือ่ นไขต่าง ๆ และให้ยนื่ ประมูลภายในเดือนกันยายน
นี้ โดยมีการคาดการณ์วา่ ทัง้ กลุม่ โรงงานน�ำ้ ตาลและ
นักลงทุนอื่นที่สนใจจะเข้ามายื่นประมูล 300-400
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ugar mills in Northeastern Thailand are in
the race to win SPP hybrid firm licenses,
with Khonburi Sugar joining the fray

with its 40MW power plant. Thai Sugar Millers
Corporation expects the auction to be highly
competitive, drawing in as many as 400 private
investors, which will dump the FiT to a level much
lower than the announced rate. In a bid to prevent
license resale, ERC is also implementing harsher
measures, requiring 8 million baht for each MW
as collateral.
Mr. Issara Twiltermsup, Director of Khonburi

Sugar PLC (KBS), has revealed that the company
is joining the auction for a renewable power project
under a SPP hybrid firm agreement, which makes
use of more than one type of fuel soon to be
purchased by the Ministry of Energy the Energy
Regulatory Commission (ERC). Khonburi Sugar
is also set to invest in the construction of a new
sugar mill in Sikhew District in Nakhon Ratchasima
as well as a biomass power plant with a total
capacity of 40 MW, 20 MW of which will be sold to
power grids while the remaining will be used in the
company’s sugar production. The environmental
impact assessment (EIA) of the project is being
reviewed by the Office of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning (ONEP) and
is expected to receive approval this time after the
recommendations of the first two submissions
have been implemented.
In the Northeast, however, nearly all sugar mills
are equipped to join the bidding, including Buriram
Sugar and Mitr Phol, putting the estimated total
capacity of the entire region at 200-300 MW. In
addition, some have already constructed their own
power plants but have not begun their operation
because ERC had earlier put a hold on power
purchasing. The private sector has expressed
concerned over when the auction winner will be

>> Mr. Issara Twiltermsup,
Director of Khonburi Sugar PLC (KBS)

required to generate electricity for commercial
purposes because many companies are still in
the EIA process. The commercial operation date

ราย ซึง่ เท่ากับว่าการแข่งขันสูงมาก และคาดว่าอัตรา
ค่าไฟฟ้าจะต�่ำมาก จากที่ กกพ.ประกาศไว้ที่ 3.66
บาท/หน่วย นอกจากนี้ กกพ.ยังระบุเงือ่ นไขเพือ่ ป้องกัน
การเข้ามาประมูลแล้วน�ำใบอนุญาตไปขายต่อ โดยทีไ่ ม่มี
การพัฒนาโรงไฟฟ้าให้เกิดขึน้ จริง ด้วยการก�ำหนดหลัก
ทรัพย์คำ�้ ประกันทีส่ งู ขึน้ และต้องจ่ายพร้อมกันกับการ
ยืน่ ประมูล ส�ำหรับก�ำลังผลิต 1 กิโลวัตต์ อยูท่ ี่ 8,000
บาท ก�ำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ อยูท่ ี่ 800,000 บาท และ
ก�ำลังผลิต 10 เมกะวัตต์ อยูท่ ี่ 8 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นความล่าช้าของการ
พิจารณา EIA ทีห่ ลายโครงการยังอยูใ่ นระหว่างพิจารณา
จาก สผ. และเป็นข้อกังวลของกลุม่ โรงงาน เพราะก่อน
หน้านี้ กกพ.ได้กำ� หนดว่า ก�ำลังผลิตในส่วนของ SPP
Hybrid Firm จะต้องผลิตเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
ภายในปี 2562 แต่ได้พจิ ารณาขยายเวลาออกไป เป็น
ให้เข้าระบบภายในปี 2564 แล้ว ฉะนัน้ คาดว่า กกพ.
คงไม่พจิ ารณาขยายเวลาเพิม่ อีก
รายงานข่าวเพิม่ เติมจาก กกพ.ระบุวา่ เตรียมเปิด
รับซือ้ ไฟฟ้าใน 4 โครงการ ก�ำลังผลิต 600 เมกะวัตต์
คือ 1.) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
รูปแบบ Feed In Tariff ประเภทเชือ้ เพลิงก๊าซชีวภาพ
(น�ำ้ เสีย) ส�ำหรับพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
สงขลา เฉพาะอ�ำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี
2.) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ
SPP Hybrid Firm 3.) โครงการพลังงานหมุนเวียนใน
รูปแบบ FiT ส�ำหรับผูผ้ ลิตรายเล็กมาก (VSPP Semi
Firm) และ 4.) โครงการโรงไฟฟ้า-ประชารัฐ ส�ำหรับ
3 จังหวัดชายแดนใต้ ประเภทชีวมวล

(COD) for SPP Hybrid Firm licenses was originally
2019 and pushed back to 2021, and there is unlikely
to be any further extension.
Mr. Santi Rattanasuwan, Chairman of the
Biomass Power Plant Working Group of Thai Sugar
Millers Corporation, says that 52 sugar mills have
the readiness to participate in the auction for a
SPP Hybrid Firm agreement, and ERC is expected
to announce relevant conditions and kick off
the bidding within September. The auction
is speculated to be highly competitive, with
300-400 sugar mills and investors vying for the
license, while the feed-in tariff rate is expected
to be low as it was previously announced at 3.66
baht/unit. In addition, ERC has included additional
conditions to prevent license resale without actual
power plant construction by requiring higher
collaterals to be paid at the auction at 8,000 baht
per KW, or 800,000 baht for 1 MW.
ERC is also reported to be in preparation to
purchase more power from four project types
with a total capacity of 600 MW: 1.) feed-in tariff
renewable biogas projects (wastewater) for Jana,
Sabayou, and Nathawee Sub-districts in four
southern provinces, 2.) renewable energy project
for SPP Hybrid Firms, 3.) FiT renewable energy
projects for VSPP Semi-Firms, and 4.) Pracharat
biomass power plants for the three provinces
along the southern borders.
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โรงงานน�้ำตาลเวียดนามจ่อรอนโยบาย
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย
Vietnam's Sugar Mills Await Policies To
Produce Electricity From Bagasse

ช

านอ้อยสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม บราซิล, ฟิลปิ ปินส์
และไทย ทัง้ หมดใช้ประโยชน์จากชานอ้อย
เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึง่ เวียดนามก็สามารถทำ�ได้
เช่นกัน
ตามที่ นายฟาม อุก แจวง ประธานสมาคม
น�้ำตาลและอ้อยของเวียดนามกล่าวว่าอ้อยหนึ่งตัน
ให้ชานอ้อยจ�ำนวน 0.3 ตันซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ 100-120 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
คาดว่าภายในปี 2520 เวียดนามจะผลิตอ้อยได้
20 ล้านตันซึ่งชานอ้อยที่ได้จะผลิตไฟฟ้าได้มากถึง
2,400 เมกะวัตต์ ในปี 2030 เวียดนามจะมีออ้ ย 24
ล้านตันซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 2,800 เมกะวัตต์
ดังนั้นหากเวียดนามสามารถใช้ประโยชน์จาก
ชานอ้อยได้อย่างเต็มที่ อุตสาหกรรมน�้ำตาลจะ
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ร้อยละ 10 ของก�ำลังการผลิต
ไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากนี้การใช้ชานอ้อยสามารถ
ช่วยแก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมและเป็นการเพิม่ รายได้ให้
กับเกษตรกรอีกด้วย
มีโรงกลั่นน�้ำตาล 41 แห่งในเวียดนาม ทุกๆ ปี
โรงงานจะมีก�ำลังการผลิตอ้อย 15 ล้านตันและได้
ชานอ้อย 4.5 ล้านตัน หากปริมาณชานอ้อยสามารถ
น�ำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ 1.2-1.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากชานอ้อยไม่กอ่ ให้เกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกเนือ่ งจากการใช้หม้อไอน�ำ้
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ไอเสียของวัสดุจึงแตกต่างจากการใช้น�้ำมันดิบ
พลังงานไฟฟ้าจากชานอ้อยจะไม่มคี วามเสีย่ งเหมือน
กับพลังงานนิวเคลียร์และสามารถช่วยลดแรงดันใน
โรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ ซึง่ อาจขาดน�ำ้ ในฤดูแล้ง และในขณะ
เดียวกัน การผลิตไฟฟ้าจากชานอ้อยก็ไม่ซับซ้อน
นายฟาม อุก แจวง ประธาน บริษัท TTC Bien
Hoa กล่าวว่า เมื่อใช้ชานอ้อยผลิตกระแสไฟฟ้านั้น
ไม่จ�ำเป็นต้องปิดหรือเปลี่ยนทางน�้ำ
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว ่ า จะมี ค วามเข้ า ใจถึ ง
ประโยชน์อันมหาศาลที่เกิดจากพลังงานไฟฟ้าจาก
ชานอ้อย แต่นักลงทุนก็ยังคงลังเลที่จะทุ่มเงินเข้า
มาลงทุนในโรงไฟฟ้า เนื่องจากอัตราการลงทุนและ
ผลก�ำไรยังไม่สามารถสร้างผลก�ำไรที่เพียงพอต่อ

ความต้องการ
ตามที่ นายแจวง กล่าว การผลิตไฟฟ้าจากชาน
อ้อยสามารถขายได้ที่ 1,220 ดองเวียดนามต่อกิโล
วัตต์ชวั่ โมงให้กบั บริษทั ไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ซึง่ ต�ำ่
กว่า 2,660 และ 2,996 ดองเวียดนามต่อกิโลวัตต์
ต่อชั่วโมงในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ ระดับราคา
ยังต�่ำกว่าราคาไฟฟ้าที่บริษัทไฟฟ้าเวียดนามซื้อจาก
โรงไฟฟ้าที่ใช้น�้ำมัน
ในขณะที่ nangluongmoi.vn ในปลายปี 2016
รายงานว่า ต้นทุนการผลิตปัจจุบนั อยูท่ ี่ 1,600-1,800
ดองเวียดนามหรือ 7.3-8.1 เซ็นต์สหรัฐ ต่อกิโลวัตต์
ต่อชั่วโมง
หากโรงงานน�้ำตาลผลิตไฟฟ้าจากชานอ้อยเพื่อ
ใช้ภายในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว ต้นทุนการผลิต
จะต�่ำลง แต่หากผลิตกระแสไฟฟ้าโครงข่ายไฟฟ้า
แห่งชาติ อัตราการลงทุนจะสูงขึ้น

B

agasse can be a source of environmentally
friendly renewable energy. Brazil, the
Philippines and Thailand all take full

advantage of sugarcane by-products – bagasse –
to generate electricity. And so can Vietnam.
According to Pham Quoc Doanh, chair of
the Vietnam Sugar & Sugarcane Association, one
ton of sugar cane creates 0.3 tons of bagasse

lack water in dry season. Meanwhile, it is not

from which 100-120 kwh of electricity can be

that complicated to produce electricity from

generated.

bagasse.

It is expected that by 2020, Vietnam would

Pham Hong Duong, chair of TTC Bien Hoa,

produce 20 million tons of sugarcane which

stressed that when using bagasse for electricity

would produce enough bagasse to generate

generation, there was no need to block or change

2,400 MW of electricity. By 2030, Vietnam

river streams.

would have 24 million tons of sugarcane, which
could generate 2,800 MW.
As such, if Vietnam can take full advantage

investors were still hesitating to pour money

of the material from bagasse, the sugar industry

into the power plants, because the investment

can produce 10 percent of the total electricity

rate and profits still cannot bring profits high

output. Besides, the use of bagasse can help

enough to satisfy them.

settle environmental problems and improve
farmers’ incomes.
There are 41 sugar refineries in Vietnam.

lower than VND 2,660 and VND 2,996 per kwh in
Thailand and the Philippines. The price levels are

sugarcane and get 4.5 million tons of bagasse. If

even lower than electricity prices at which EVN

the amount of bagasse can be used effectively,

purchase from oil-run power plants.

Generating electricity from bagasse does
not cause greenhouse effects thanks to the use
of high-technology boilers.
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According to Duong, bagasse-fired electricity
can be sold at VND 1,220 per kwh to EVN, much

Every year, the mills press 15 million tons of

it can generate 1.2-1.4 kwh of electricity.
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However, though understanding the big
benefits that bagasse-fired power can bring,

Meanwhile, nangluongmoi.vn in late 2016
reported that current production costs are VND
1,600-1,800, or 7.3-8.1 US cent per kwh.
If sugar mills produce electricity from bagasse

The material exhaust is different from the

just for their internal use, the production costs

use of crude oil. Bagasse-fired power is not

would be low. But if they generate electricity

as risky as nuclear power and it can help ease

for the national grid, the investment rate would

the pressure on hydropower plants which may

be higher.
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น�้ำมันจากอ้อยตัวใหม่ใช้
แทนแหล่งพลังงานเดิม
New Oil Sugarcane to Produce
Bio-Jet Fuel

เท่าที่มีการรายงานไว้เป็นส่วนใหญ่” ดีพัค กุมาร นักวิจัยหลังปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ภาควิชาวิศวกรรมการเกษตรและชีวภาพ และเป็น
หัวหน้านักวิจัยในการศึกษานี้เผย
รายงาน “โรงกลั่นชีวภาพเพื่อการผลิตร่วมน�้ำมันเครื่องบินเจ็ตและเอ
ทานอลจากน�้ำมันชานอ้อย: การประเมินความคุ้มค่าทางเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจ” เผยแพร่โดย Global Change Biology Bioenergy
•••

A

irline industry could fly thousands of miles on biofuel from
promising new feedstock that may replace ethanol.

A Boeing 747 plane burns 1 gal. of jet fuel per second. A recent analysis

from researchers at the University of Illinois estimated that this aircraft could
fly for 10 hours on bio-jet fuel produced on 54 acres of specially engineered
sugarcane.
The Plants Engineered to Replace Oil in Sugarcane & Sweet Sorghum
(PETROSS) project, funded by the Advanced Research Projects Agency-Energy
(ARPA-E), has developed sugarcane that produces oil, called lipidcane, that

อุ
>> Source : petross.illinois.edu

ตสาหกรรมสายการบินสามารถบินเป็นระยะทาง
หลายพันไมล์ ด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพผลิตจากสาร
ป้อนเพื่อการผลิตเป็นสารตั้งต้นตัวใหม่ คาดอาจ
เข้ามาแทนที่เอทานอลได้

เครือ่ งบินโบอิง้ 747 หนึง่ ล�ำ ต้องใช้นำ�้ มันเครือ่ งบินเจ็ตถึง 1 แกลลอน/วินาที
และในการวิเคราะห์เมื่อไม่นานมานี้โดยนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ มี
การประเมินออกมาว่าเครื่องบินรุ่นดังกล่าวสามารถบินโดยใช้น�้ำมันเครื่องบิน
เจ็ต ที่ผลิตจากอ้อยซึ่งมีการก�ำหนดลักษณะทางพันธุวิศวกรรมโดยเฉพาะได้
นานถึง 10 ชั่วโมง
โครงการ พืชพันธุด์ ดั แปลงทางพันธุวศิ วกรรมเพือ่ การทดแทนน�ำ้ มันทีไ่ ด้จาก
อ้อยและข้าวฟ่างหวาน หรือ PETROSS (Plants Engineered to Replace Oil
in Sugarcane & Sweet Sorghum) ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Advanced
Research Projects Agency-Energy หรือ ARPA-E ได้พัฒนาพันธุ์ต้นอ้อยให้
น�ำ้ มันหรือ ลิพดิ เคน (lipidcane) เพือ่ น�ำมาผลิตน�ำ้ มันซึง่ สามารถเปลีย่ นเป็นเชือ้
เพลิงไบโอดีเซล หรือน�้ำมันเครื่องบินเจ็ต แทนการผลิตเป็นน�้ำตาล และปัจจุบัน
ถูกใช้ในการผลิตเอทานอล และด้วยเปอร์เซ็นต์น�้ำมันในอัตราร้อยละ 20 ซึ่ง
เป็นค่าสูงสุดทางทฤษฎีเช่นนี้ ท�ำให้น�้ำตาลในพืชทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยน�้ำมัน
“กระบวนการจากน�้ำมันพืชสู่การผลิตน�้ำมันเครื่องบินเจ็ต คือหนึ่งใน
หนทางของการเปลี่ยนสารป้อนเพื่อการผลิตสารตั้งต้นชีวภาพ ส�ำหรับใช้ใน
การผลิตน�้ำมันเครื่องบินเจ็ต ได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” วิชัย
ซิงห์ ผู้อ�ำนวยการ Integrated Bioprocessing Research Laboratory และ
ศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
กล่าว “การลดต้นทุนของสารป้อนเพือ่ การผลิตสารตัง้ ต้น เป็นสิง่ ส�ำคัญต่อการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตน�ำ้ มันเครือ่ งบินเจ็ตในทางเศรษฐศาสตร์ และลิพดิ
เคน ก็ช่วยเราลดต้นทุนของสารป้อนได้”
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของพืชไร่ซึ่งมี
ระดับน�ำ้ มันแตกต่างกันไป โดยลิพดิ เคนซึง่ มีเปอร์เซ็นต์นำ�้ มันร้อยละ 5 สามารถ
ผลิตน�้ำมันเครื่องบินเจ็ตต่อเฮกตาร์ได้มากกว่าถั่วเหลืองถึงสี่เท่า (1,577 ลิตร
หรือ 416 แกลลอน) ส่วนอ้อยที่มีเปอร์เซ็นต์น�้ำมันร้อยละ 20 จะผลิตน�้ำมัน
เครื่องบินเจ็ตต่อเฮกตาร์ได้มากกว่าถั่วเหลืองกว่า 15 เท่า(6,307 ลิตร หรือ
1,666 แกลลอน)
“อ้อยของ PETROSS ยังผ่านการดัดแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมเพื่อ
ให้มีความทนทานต่ออากาศหนาวเย็น ซึ่งเชื่อว่าท�ำให้มีศักยภาพต่อการปลูก
บนพืน้ ทีต่ ามแนวชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ ประมาณ 23
ล้านเอเคอร์” สตีเฟน ลอง ผู้อ�ำนวยการ PETROSS และศาสตราจารย์เกียรติ
คุณกัตก์เซลล์ ด้านชีววิทยาของพืชและวิทยาศาสตร์ดา้ นพืชไร่ แห่งสถาบัน Carl
R. Woese Institute for Genomic Biology มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ กล่าว “ถ้า
พืน้ ทีด่ งั กล่าวทัง้ หมดถูกใช้เพือ่ การผลิตน�ำ้ มันเครือ่ งบินเจ็ตชนิดหมุนเวียนจา
กลิพดิ เคน ก็จะสามารถทดแทนการบริโภคน�ำ้ มันเครือ่ งบินเจ็ตของประเทศได้
ถึง 60 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว”
“เราคาดว่าพลังงานชีวภาพนี้ จะท�ำให้อุตสาหกรรมสายการบินมี
ต้นทุนประมาณ 5.31 ดอลลาร์/แกลลอน ซึ่งน้อยกว่าราคาน�้ำมันเครื่องบิน
เจ็ตชนิดหมุนเวียนผลิตจากพืชไร่อื่นๆ หรือสาหร่ายที่ใช้ในการผลิตน�้ำมัน

can be converted into biodiesel or jet fuel in place of sugar that is currently
used for ethanol production. With 20% oil — the theoretical limit — all of
the sugar in the plant would be replaced by oil.
"Oil-to-Jet is one of the direct and efficient routes to convert bio-based
feedstocks to jet fuel," said Vijay Singh, director of the Integrated Bioprocessing
Research Laboratory and professor in the University of Illinois department
of agricultural and biological engineering. "Reducing the feedstock cost is
critical to improving process economics of producing bio-jet fuel. Lipidcane
allows us to reduce feedstock cost."
This research analyzed the economic viability of crops with different levels of
oil. Lipidcane with 5% oil produces four times more jet fuel (1,577 liters, or 416
gal.) per hectare than soybeans. Sugarcane with 20% oil produces more than
15 times more jet fuel (6,307 liters, or 1,666 gal.) per hectare than soybeans.
"PETROSS sugarcane is also being engineered to be more cold tolerant,
potentially enabling it to be grown on an estimated 23 million acres of
marginal land in the southeastern U.S.," said PETROSS director Stephen
Long, the Gutgsell endowed professor of plant biology and crop sciences
at the university's Carl R. Woese Institute for Genomic Biology. "If all of this
acreage was used to produce renewable jet fuel from lipidcane, it could
replace about 65% of national jet fuel consumption."
"We estimate that this biofuel would cost the airline industry $5.31/gal.,
which is less than most of the reported prices of renewable jet fuel produced
from other oil crops or algae," said Deepak Kumar, postdoctoral researcher
in the University of Illinois department of agricultural and biological engineering
and lead analyst on the study.
The paper -- "Biorefinery for Combined Production of Jet Fuel & Ethanol
from Lipid-producing Sugarcane: A Techno-economic Evaluation" -- was
published by Global Change Biology Bioenergy.
PETROSS is a research project aiming to transform sugarcane and sweet
sorghum to naturally produce large amounts of oil, creating a sustainable
source of biofuel. PETROSS is supported by ARPA-E, which funds initial
research for high-impact energy technologies to show proof of concept
before private-sector investment.

>> Deepak Kumar, a postdoctoral
researcher at the University of Illinois,
and Vijay Singh, Director of the
Integrated Bioprocessing Research
Laboratory, led work to show the
economic viability of a promising
new feedback to produce sustainable
bio-jet fuel.
Source : Claire Benjamin/University
of Illinois
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Research News

นักวิจัยไทยค้นพบการผลิตก๊าซไฮเทน
พลังงานทดแทนจากน�้ำอ้อย

Thai Researchers Develop Hythane Gas Process
from Sugar Cane Juice
>> ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง ภาควิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

วัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศ และของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็น
เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังถือเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐในการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน

T

•••

hai researchers of Khon Kaen University have successfully developed
a cane juice-based production process of hythane, an alternative
fuel that yields higher energy than natural gases, and have planned

further development for industrial purposes.
On September 22, 2017, Prof. Dr. Alissara Reungsang of the Department

of Biotechnology, the Faculty of Technology, Khon Kaen University, held

นั

กวิจัยไทย จากมหาลัยขอนแก่น พัฒนากระบวนการผลิตก๊าซไฮ
เทนพลังงานทดแทนใหม่จากน�ำ้ อ้อย ค่าพลังงานสูงกว่าแก๊สธรรมชาติ
มุ่งพัฒนาต่อยอดเพื่อการอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ภาค
วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการ
แถลงข่าวผลงานวิจัยการผลิตก๊าซไฮเทนพลังงานทดแทนจากน�้ำอ้อย ซึ่งใน
งาน ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง เผยว่า “ประเทศไทยก�ำลังขับเคลือ่ นเชิงนโยบาย
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines
of Growth) โดยมุ่งเน้นการวิจัย ผนวกความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อขับเคลื่อนน�ำพาประเทศไทย
ไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศูนย์รวมองค์
ความรู้แห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสนองตอบนโยบายรัฐ โดยการ
ผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งเน้นให้เกิดพลังงาน
ทดแทนที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยการพัฒนากระบวนการผลิ
ตก๊าซไฮเทน พลังงานทดแทนใหม่จากน�้ำอ้อย”
ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากอ้อย นอกเหนือจากการ
ใช้ผลิตน�้ำตาล โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน�้ำตาล และจากส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ขั้น
ตอนการวิจยั เริม่ จากการผลิตไฮโดรเจนในถังหมักไฮโดรเจนโดยใช้นำ�้ อ้อยเป็น
วัตถุดิบในการผลิตภายใต้กระบวนการหมักแบบไร้อากาศ ขณะที่น�้ำหมักจาก
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนถูกส่งไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตมีเทนในถังหมัก
มีเทน แก๊สไฮโดรเจน และมีเทนทีผ่ ลิตได้ถกู น�ำมาผสมกันได้แก๊สผสมระหว่าง
ไฮโดรเจนและมีเทนที่เรียกว่า “ไฮเทน” (hythane) ไฮเทนที่ผลิตได้ถูกน�ำไป
ทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าในเครือ่ งปัน่ ไฟขนาดเล็ก ผลการทดสอบกับเครือ่ งยนต์
พบว่า ไฮเทนสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องปั่นไฟได้เป็นอย่างดี โดยมี
ประสิทธิภาพการท�ำงานที่ใกล้เคียงกับการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงปกติ และค่าการ
สึกหรอของเครื่องปั่นไฟที่ใช้ไฮเทนก็ไม่มีความแตกต่างกับเครื่องปั่นไฟที่ใช้
น�้ำมันเชื้อเพลิงปกติ
“ไฮเทนมีค่าพลังงานสูงกว่าแก๊สธรรมชาติ (CNG) การใช้ไฮเทนใน
เครือ่ งยนต์สนั ดาปภายในจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั เครือ่ งยนต์ ช่วยให้
ประหยัดเชือ้ เพลิง และช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกและสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนลงได้มากกว่า 80% เมือ่ เทียบกับการใช้แก๊สธรรมชาติ ซึง่ แสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพของไฮเทนทีส่ ามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดเป็นเชือ้ เพลิงทาง
เลือกในอนาคตของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี”
ศ.ดร.อลิศรา กล่าวอีกว่า นอกจากน�ำ้ อ้อยแล้ว วัตถุดบิ อืน่ ๆ สามารถน�ำไป
ใช้ในการผลิตไฮเทนได้เช่นกัน เช่น น�้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง
น�้ำเสียจากโรงงานผลิตน�้ำตาล และของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร เช่น
ชานอ้อย ล�ำต้นปาล์มน�ำ้ มัน เป็นต้น ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ สามารถน�ำไปใช้เป็นต้น
แบบส�ำหรับการผลิตไฮเทนจากชีวมวลชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย เป็นการต่อยอด
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a press conference on her study on hythane production from cane juice.
“Thailand is pursuing a policy to use new engines of growth, which include
research, innovation, science, as well as biotechnology, strive towards a new
economy and lead the country towards Thailand 4.0. In response to the
government’s policy, Khon Kaen University, as a knowledge center of the
northeast, has conducted biotechnology research to develop a commercially
viable method of producing hythane gas from cane juice.”
Presenting an alternative use of sugar cane other than sugar production,
the project was funded by the Office of the Cane and Sugar Board (OSCB)
and the Agricultural Research Development Agency (ARDA). The process
starts with the production of hydrogen gas from cane juice in an anaerobic
hydrogen fermentation tank. The fermented liquid from this step is then used
as a raw material for the production of methane. Subsequently, the resulting
hydrogen and methane are mixed into hythane. An experiment with small
generators showed that hythane is an effective fuel, with efficiency rates
similar to regular fuels. In addition, there was also no difference between
the erosion rates of generators that used hythane and other regular fuels.
“Hythane yields higher energy than compressed natural gas (CNG)
and can boost the efficiency of an internal combustion engine, which helps
save fuels and reduce emissions of greenhouse gases and hydrocarbon
compounds by 80% when compared to CNG. This clearly demonstrates the
potential of hythane as an alternative energy for Thailand.”
Prof. Dr. Alissara added that in addition to cane juice, other raw materials
can also serve as feedstock for hythane production, such as wastewater
from tapioca flour plants and sugar mill as well as other agricultural waster
such as bagasse and oil palm stalks. Therefore, this research can be used
as a prototype for application to other types of biomass, which will not
only transform domestic raw materials and industrial agricultural waste
into high-efficiency fuels but also reduce dependence on fuel import. More
importantly, this technology will also support the government’s policy in
striving towards green and sustainable industries in the era of Thailand 4.0.

Planter Corner

“มิตรผล” หนุนเกษตรกรปลูก
อ้อยประชารัฐ ด้วยนวัตกรรมใหม่
แบบ“มิตรผล โมเดิรน
์ ฟาร์ม”

จ

“Mitr Phol” Promotes Pracharat Collaborative
Sugarcane Farming Plantation Management
with “Mitr Phol Modern Farm"

.อ�ำนาจเจริญ ได้ด�ำเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่ (อ้อยประชารัฐ) ซึ่งเป็นการท�ำเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้การใช้นวัตกรรม การวิจัย
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตและวิธีการปลูกอย่างแม่นย�ำ รวมทั้งรวม
กลุ่มการผลิตเพื่อให้มีแปลงที่เหมาะสมส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ต้นทุนลดลง สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่เทียบเคียงได้
กับมาตรฐานโลกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นที่เป้าหมายโครงการ จ�ำนวน 7,323 ไร่ รวม 3 อ�ำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง
อ�ำนาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อ.หัวตะพาน โดยปี พ.ศ. 2561 มีแผนที่จะขยายพื้นที่ปลูกอ้อยจ�ำนวน 30,000 ไร่
ในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้ง
เป้าว่าต้องการเห็นแปลงใหญ่ จ�ำนวน 1,500 แปลง
แต่ ต อนนี้ รั บ รองมาแล้ ว จ� ำ นวน 2,505 แปลง
เกษตรกร จ�ำนวน 300,000 ราย พื้นที่จ�ำนวน 3.3
ล้านไร่ ซึ่งเกินเป้าหมาย จ�ำนวน 1,000 แปลง อยู่
ใน 10 กลุ่มสินค้า 67 ชนิดสินค้า โดยกลุ่มที่เพิ่ม
ขึ้นจากปีที่แล้ว คือ แมลงเศรษฐกิจ เช่น ผึ้งโพรง
ชันโรง จิ้งหรีด ซึง่ จะเพิม่ ในความหลากหลายของ
สินค้ามากขึ้น รวมทั้งปศุสัตว์ ประมง ต่างๆ โดย
การด�ำเนินการในช่วงนีท้ เี่ ริม่ ต้นฤดูการผลิตไปแล้ว
แต่ละแปลงจะมีการวางแผนร่วมกันในเรื่องการลด
ต้นทุน และเพิ่มคุณภาพการผลิต และการเชื่อม
โยงสู่ตลาดเกือบครบทุกแปลงแล้ว
ด้าน นายไพฑูรย ประภาถะโร ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ สายงานอ้อย บริษทั น�ำ้ ตาลมิตรกาฬสินธุ์
จ�ำกัด อธิบายว่า โครงการประชารัฐ ที่ด�ำเนิน
การเกษตรแปลงใหญ่อ้อย หรืออ้อยประชารัฐ เป็น
ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร
โดยมิตรผลเน้นเรื่องของการจัดการแปลง โดย
น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า “มิตรผลโมเดิล
ฟาร์ม” ซึ่งเป็นเทคโลโลยีได้เรียนรู้มาจากประเทศ
ออสเตรเลีย น�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเกษตรกร
บ้านเรา โดยยึด 4 เสาหลัก คือ เสาหลักที่ 1.การ
ปลูกพืชบ�ำรุงดิน โดยเฉพาะพื้นที่อีสานเป็นดิน
ทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ทางมิตรผลได้เข้ามา
ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นหลัก เช่น ถัว่
เหลือง ถัว่ เขียว และปอเทือง ซึง่ บริเวณนีไ้ ด้สง่ เสริม
ให้ปลูกถัว่ เขียวเป็นหลัก เนือ่ งจากเกษตรกรจะได้มี
รายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิต
“เสาหลักที่ 2.ลดการไถพรวน ส่วนเสาหลัก
ที่ 3.การควบคุมแนววิ่งของรถ และเสาหลักที่ 4.
ลดการเผาใบ โดยทางมิตรผลน�ำรถตัดอ้อยเข้า
>> นายส�ำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม มาตัดให้เพือ่ ลดปัญหาแรงงาน นอกจากใบอ้อยที่

นายส�ำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวว่า จ.อ�ำนาจเจริญ มีพนื้ ทีป่ ลูกข้าว
ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม
n หรือ s 3 จึงมองว่า ท�ำอย่างไรให้พนี่ อ้ งเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวมีทางเลือกที่ดีกว่า จึงมีการปรับเปลี่ยน
พื้นที่มาปลูกอ้อยแทนตามความสมัครใจ อย่างไร
ก็ตามไม่ได้ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนทั้งหมด จะ
ต้องมีข้าวส�ำหรับบริโภคด้วย โดยมีกลุ่มน�้ำตาล
มิตรผลเข้ามาสนับสนุนเกษตรกรในเรือ่ งปัจจัยการ
ผลิต โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ “มิตรผล โมเดิรน์
ฟาร์ม” ในการใช้เครือ่ งจักรกลในการปลูกอ้อย และ
เก็บเกีย่ วผลผลิต เพือ่ ลดต้นทุนและมีผลผลิตทีด่ ขี นึ้
“ขณะเดียวกัน กลุ่มน�้ำตาลมิตรผลได้เข้า
มาสนั บ สนุ น เกษตรกรในเรื่ อ งของการจั ด หา
ปั จ จั ย การผลิ ต ผู ้ รั บ จ้ า งผลิ ต การเก็ บ เกี่ ย ว
การขนส่งระบบชลประทาน และสินเชื่อรวม
ทั้งระบบการบริหารจัดการและตกลงการรับซื้อ
สินค้าเกษตรอ้อยจากเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ
ในราคาตามอ้อยโรงงาน 1,050 บาทต่อไร่ และ
อ้อยพันธุ์ 1,200 บาท/ตัน และค่า C.C.S. ความ
หวานเกิน 10 ราคาเพิ่ม C.C.S. ละ 63 บาท
พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การปกครองสมัยใหม่” รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าว

การเกษตร
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>> เสาหลักที่ 1 พักดินและปลูกพืชปรุงบ�ำรุงดิน (Legume
Rotation Crops)

เกิดจากรถตัดคลุมดินป้องกันวัชพืชแล้วยังลดการ
ใช้สารเคมีลง หรือไม่ใช้สารเคมีเลย เนื่องจากใบ
อ้อยย่อยสลายแล้วก็จะเป็นปุย๋ อินทรียใ์ ห้กบั แปลง
นัน้ ท�ำให้ออ้ ยในฤดูกาลต่อไปมีผลผลิตดีขนึ้ ” นาย
ไพฑูรย์ กล่าว
นอกจากนี้มิตรผลได้น�ำกระบวนการจัดการน�้ำ
เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรวางน�ำ้ หยดหลังปลูกอ้อย
ทันทีเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอก เพราะทางภาค

>> เสาหลักที่ 2 การควบคุมแนวล้อวิง่ ของแทรกเตอร์และ
เครื่องจักรกล (Controlled Traffic)

อีสานนิยมปลูกอ้อยข้ามแล้ง ซึง่ จะได้รบั ผลกระทบใน
ช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน
ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ ความงอกหลายแปลงจะต�่ำ เมื่อ
ปลูกเสร็จแล้วให้นำ�้ หยดจะเพิม่ เปอร์เซ็นต์ ความงอก
เมื่อมีน�้ำเหลือสามารถให้น�้ำครั้งที่ 2-3-4 ได้เพื่อให้
เข้าสู่ฤดูฝน ผลผลิตอ้อยก็จะงอกงาม
ขณะที่นายชาญชัย สุภิวงศ์ เกษตรกรเข้าร่วม
แปลงใหญ่ออ้ ยประชารัฐ ต.กุดปลาดุก อ.เมือง บอก

Planter Corner
factors of production to farmers and introduced
“Mitr Phol Modern Farm,” a farming system with
mechanized cane cultivation and harvesting for
reduced costs and higher productivity.
“At the same time, Mitr Phol Sugar Corp has
assisted farmers with regard to the procurement

>> เสาหลักที่ 3 ลดการไถพรวน (Reduce Tillage)

ว่า ตนมีพื้นที่จ�ำนวน 36 ไร่ แต่เดิมท�ำนา ปลูกมัน
ส�ำปะหลังก็ประสบปัญหาราคาข้าวตกต�ำ่ ขายไม่คมุ้
ทุนและเสีย่ งต่อภัยธรรมชาติ จึงปรับเปลีย่ นมาปลูก
อ้อยทั้งหมด โดยน�ำนวัตกรรมการท�ำไร่อ้อยสมัย
ใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม มาปรับใช้เพื่อช่วย
เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน พบว่าเพิ่มผลผลิตได้ร้อย
ละ 25 จากผลผลิตเดิม 12 ตันต่อไร่ เพิ่มเป็น 15
ตันต่อไร่ อย่างไรก็ตามในอนาคตในแปลงอ้อยของ
ตนจะใช้ระบบน�้ำหยดทั้งหมด เพื่อให้ผลผลิตและ
คุณภาพอ้อยดีและงามตลอดไร่

of factors of production, contractors, harvest,
irrigation systems, loans, and management
system. They have also agreed to buy cane
products from participating farmers at 1,050
baht per rai for industrial cane and 1,200 baht/ton
for chewing cane, with additional 63 baht per
each C.C.S. above 10. In additional, Mitr Phol
has also provided access to new knowledge
and modern administrative technology,” said
the Deputy Director-General.
In 2017, the Ministry of Agriculture and

ers produce also helps cover the soil, prevent

Cooperatives aims to see a total of 1,500

weeds, reducing and obviating the need to rely

collaborative farming areas but has so far approved

on chemical fertilizers as cane leaves decom-

2,505 such areas, covering 3.3 million rai, with

pose and turn into an organic fertilizer for the

300,000 participating farmers, exceeding the goal

plantation, resulting in higher yields in the next

by as much as 1,000 farming areas. In addition,

season,” said Paitoon.

these collaborative farming areas encompass 67

Furthermore, Mitr Phol has introduced a drip

products, divided into 10 categories. Among newly

irrigation system, which farmers may apply right

added categories are economic insects, which

after they have planted their cane to increase

include Eastern honey bees, stingless bees, and

germination percentage. Because cane farmers

crickets, and more additions, including livestock and

often grow their plants right through summer,

h e P rov i n c i a l Ad m i n i st ra t i o n

fisheries products, have been planned to enhance

they are often affected by drought between

of Amnat Charoen has initiated

the diversity. As the production season has begun,

January and April, resulting in low germination

Pracharat collaborative sugar cane

nearly all of the collaborative farming areas have

rates in many areas. However, this drip irrigation

farming, a new agricultural practice that

already planned how to reduce their costs, enhance

system can help solve the issue and allow farmers

takes advantage of innovation, research,

their production quality, and get into markets.

to save enough water for subsequent watering

>> เสาหลักที่ 4 การทิง้ ใบอ้อยคลุมดิน (Trash Blanket)

T

and advances in science and technology to

Mr. Paiboon Praphatharo, Assistant Managing

ensure efficient use factors of production

Director of Cane Division at Mitr Kalasin Sugar

and cultivation methods. As it encourages

Co., Ltd., explained that the collaborative sugar

Mr. Charnchai Supiwong, a participating

consolidation of production groups to create

cane farming under the Pracharat Project is a

farmer in the Pracharat collaborative cane farming

suitable plantation areas, collaborative

collaboration between the governmental sector,

in Kudpladuk Sub-district, Muang District, said

farming also helps enhance production

the private sector, and farmers. Mitr Phol focuses

that he owns a 36-rai plot, which was previously

efficiency, reduce costs, yield agricultural

on plantation management with the help of “Mitr

dedicated to rice and cassava. As their prices

products that reach international standards,

Phol Modern Farm,” a new technology derived

plummeted and they were especially vulnerable

and diminish environmental impact. The

from Australia and adapted to suit Thai farmers.

to natural disasters, he replaced them with cane

project expects to achieve a plantation

Mitr Phol Modern Farm consists of four main

and applied modern cane cultivation innovation

area of 7,323 rai spanning three districts,

pillars. The first pillar is the cultivation of plants

from Mitr Phol Moden Farm, which helped him

namely Muang, Senangkhanikhom, and

for soil improvement, which is particularly relevant

improve yields and reduce costs. The productivity

Huataphan, and expand sugar cane

to the Northeast, known for its sandy soil and

was found to increase by 25%, with the yield

cultivation areas by 30,000 rai.

low fertility. Mitr Phol has thus promoted the

jumping from 12 tons/rai to 15 tons/rai. As for the

cultivation of legumes such as soy beans, green

future, he is planning to adopt the drip irrigation

Mr. Sumran Sarabun, Deputy Director-General

beans, and pummel. The green bean has been

system for the entire farming area to ensure high

of the Department of Agricultural Extension, said

encouraged most in this area because farmers

productivity and cane quality across his plantation.

that 25% of Amnat Charoen’s rice plantation is in

can generate income from their harvest.

areas that are less than optimal. In an attempt to

“The second pillar is the reduction of tilling,

offer rice growers a better alternative, they have

the third pillar is controlling the paths of cane

been urged to turn to sugar cane instead. However,

harvesters, and the fourth pillar is the reduction

this is not to encourage all of them to do so

of cane leaf burning. Mitr Phol has provided

because we still need rice for consumption. To this

cane harvesters to alleviate labor problems.

end, Mitr Phol Sugar Corporation has contributed

In addition, cane trash that the cane harvest-

before the rainy season and ensure great cane
productivity.
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“พันธมิตรน�ำ้ ตาลอาเซียน” ยกระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาล

“ASEAN Sugar Alliance”: Taking Cane and Sugar Industry
Development to the Next Level

อุ

ตสาหกรรมน�้ำตาลในอาเซียนร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่ม “พันธมิตรน�้ำตาลอาเซียน” หรือ
“ASEAN Sugar Alliance (ASA)” โดยมีการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)
จัดตัง้ กลุม่ ดังกล่าว เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2559 ทัง้ นี้ ความคืบหน้า รวมทัง้ กรอบแนวคิด
ในการด�ำเนินงานร่วมกันจะเป็นอย่างไร คุณรังสิต เฮียงราช ผู้อ�ำนวยการบริษัท ไทยชูการ์
มิลเลอร์ จ�ำกัด (Thai Sugar Millers Corp., Ltd.: TSMC) ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมนิตยสาร
ชูการ์เอเชียเกี่ยวกับเรื่องนี้

“กลุม
่ พันธมิตรน�ำ้ ตาลอาเซียน” หรือ “ASEAN Sugar Alliance (ASA)”

นายรังสิต เฮียงราช ผู้อ�ำนวยการ TSMC เปิดเผยว่า ในช่วงเดียวกันที่ประเทศไทย โดย
TSMC จัดการประชุม Bangkok Sugar Conference กับ Bangkok Sugar Dinner เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2559 ที่กรุงเทพฯ อุตสาหกรรมน�้ำตาลในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ไทย
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ซึ่งมีทั้งประเทศผู้ส่งออกและ
ผูน้ ำ� เข้าน�ำ้ ตาล ได้ประชุมหารือร่วมกัน และตกลงจัดตัง้ กลุม่ พันธมิตรน�ำ้ ตาลอาเซียน หรือ ASA
ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมน�้ำตาลในภูมิภาคนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข้อคิดเห็น และส่งเสริมความร่วมมือทางด้านธุรกิจการค้า การลงทุน ตลอดจนแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และถ่ายทอดทางเทคนิควิชาการ และการวิจยั และพัฒนาระหว่างกัน เพือ่ ยกระดับการพัฒนาขีด
ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลของประเทศสมาชิกในกลุม่ อาเซียน ซึง่
ประเทศไทย โดย TSMC ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูป้ ระสานงานและฝ่ายเลขาธิการของกลุม่ ASA

หลังจัดตัง้ กลุม
่ พันธมิตรน�ำ้ ตาลอาเซียน (ASA)
ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาทั้งด้านอ้อยและน�้ำตาล โดยโรงงาน
น�ำ้ ตาลของไทยโดยรวมเป็นโรงงานทีท่ นั สมัยและมีขนาดใหญ่ มีกำ� ลังการผลิตโดยเฉลีย่ ประมาณ
20,000 ตันอ้อยต่อวัน นอกจากนี้ ไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ต่อยอดจากอ้อยและ
น�้ำตาล เพื่อสร้างมูลค่าด้วย
ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่ม ASA ได้มีการประชุมเป็นครั้งที่
2 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก 4 ประเทศ เข้าร่วมด้วย
อาทิ ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และพม่า ส่วนผู้แทนอุตสาหกรรมน�้ำตาลของอินโดนีเซีย และ
กัมพูชา ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ประเทศสมาชิกได้มีการหารือ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องส�ำคัญๆ ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
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1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์
อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลของประเทศสมาชิก ทัง้ ด้าน
การผลิต การบริโภค และการส่งออก สภาวะ
ตลาดน�ำ้ ตาลโลกและในภูมภิ าคต่างๆ นอกจาก
นี้ ยังได้มกี ารหารือเกีย่ วกับเรือ่ ง “น�ำ้ ตาลเพือ่
สุขภาพ” เนือ่ งจากในหลายประเทศเริม่ มีการ
จัดเก็บภาษีเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมน�ำ้ ตาล ทีถ่ กู
มองว่ามีสว่ นท�ำให้เกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ
และโรคทีไ่ ม่ตดิ ต่ออืน่ ๆ (Non-communicable
deceases: NCDs) โดยในขณะนี้ ไทยได้
มีการออก พ.ร.บ. สรรพสามิต ฉบับใหม่
ซึ่งก�ำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของน�้ำตาล ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ขณะที่
ประเทศฟิลปิ ปินส์กม็ ปี ญ
ั หาทีท่ างรัฐบาลมีจดั
เก็บภาษีดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งที่ประชุมมีความ
เห็นสอดคล้องกันว่าการจัดเก็บภาษีความ
หวานอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายลดการ
บริโภคน�ำ้ ตาลลง ดังตัวอย่างในหลายประเทศ
ทีใ่ ช้มาตรการดังกล่าว แต่ประชาชนทีเ่ ป็นโรค
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อ้วน และโรค NCDs อื่นๆ กลับไม่ลดลง จึง
ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค
ที่ถูกต้อง โดยตระหนักถึงการบริโภคอาหาร
อย่างพอดีและสมดุล
2. การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ปั ญ หาของ
อุตสาหกรรมน�้ำตาลของแต่ละประเทศ เช่น
ฟิลปิ ปินส์ ทีป่ ระสบปัญหาเรือ่ งการน�ำเข้าสาร
ความหวาน “High Fructose Corn Syrup”
หรือน�ำ้ เชือ่ มทีท่ ำ� จากข้าวโพด ซึง่ มีการน�ำเข้ามา
จากประเทศจีนเป็นจ�ำนวนมาก โดยฟิลปิ ปินส์
เก็บภาษีน�ำเข้าสินค้าดังกล่าวร้อยละ 0 จึง
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน�้ำตาลภายใน
3. ความร่วมมือด้านการวิจัยและการ
พัฒนา ซึ่งที่ประชุมได้เห็นพ้องกันที่จะจัดตั้ง
คณะท�ำงานด้านวิชาการ ตามทีฝ่ า่ ยไทยเสนอ
เพือ่ หารือเกีย่ วกับแนวทาง/ประเด็นการวิจยั ที่
ประเทศสมาชิกสนใจที่จะด�ำเนินงานร่วมกัน
ประโยชน์ เช่น การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์
อ้อยพันธุด์ ี การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ของโรงงานน�้ำตาล และป้องกันโรคและศัตรู
อ้อย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย
และพัฒนาในเรือ่ งอืน่ ๆ เป็นต้น ซึง่ TSMC ร่วม
กับสมาคมนักวิชาการด้านอ้อยและน�ำ้ ตาลแห่ง
ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จะจัดประชุมคณะท�ำงานดังกล่าวในระหว่างวัน
ที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ที่กรุงเทพฯ
อีกทั้ง คุณรังสิต ได้กล่าวเสริมว่า “บาง
ประเทศ รวมทัง้ ไทย ประสบปัญหาเรือ่ งเกีย่ ว
กับโรคอ้อย เช่น โรคใบขาว ซึ่งวิธีป้องกัน
และการแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุด คือต้องเผาเพื่อ
ท�ำลาย และใช้พันธุ์อ้อยที่ปลอดโรค หาก
น�ำอ้อยที่มีเชื้อโรคใบขาวไปปลูก โรคดัง
กล่าวจะยังติดไปกับอ้อย และออกอาการของ
โรคเมือ่ เกิดสภาพแห้งแล้ง และอ้อยอ่อนแอ
และตายไปในที่สุด โดยโรคดังกล่าวเกิดขึ้น
และพบในประเทศลาว กัมพูชา พม่า และ
เวียดนาม เนื่องจากมีการน�ำพันธุ์อ้อยที่มี
โรคไปเพาะปลูก ทางเราจึงมองว่าท�ำงาน
อย่างไรในกลุม่ พันธมิตรทีจ่ ะสามารถร่วมมือ
กันแก้ไขหรือป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยจะมี
การเชิญนักวิชาการแต่ละประเทศมาประชุม
หารือกันว่า กรอบความร่วมมือด้านวิจยั และ
พัฒนา และเทคนิควิชาการทีป่ ระเทศสมาชิก
ต้องการร่วมกัน ควรเน้นในด้านใด และจะมี
แผนงานใดทีจ่ ะสามารถช่วยเหลือซึง่ กันและ
กันได้ในอนาคต”
นอกจากนี้ ในเดือนมิถนุ ายน 2561 TSMC
จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Thailand Sugar
Conference และ Sugar Dinner ณ เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีผู้แทนจากบริษัท
น�ำ้ ตาล ผูค้ า้ น�ำ้ ตาล และผูป้ ระกอบการธุรกิจ
และอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องจากทัว่ โลก เข้าร่วม
ด้วย ซึ่งในโอกาสดังกล่าว TSMC จะจัดการ
ประชุม ASEAN Sugar Alliance (ASA)
ครั้งที่ 3 ด้วย

3 สมาคมโรงงานน�ำ้ ตาลทรายไทย ชูการ์วจิ ยั และพัฒนาในแผนการ
ด�ำเนินการแก่กลุม
่ พันธมิตร
“ในการร่วมมือภายใต้ ASA นั้น ทาง TSMC ในฐานะเป็นตัวแทน 3 สมาคมโรงงาน
น�้ำตาลทราย และเป็นฝ่ายเลขานุการของ ASA เห็นว่า การด�ำเนินงานภายใต้กรอบ ASA
จะประสบผลส�ำเร็จได้ จ�ำเป็นต้องมีเครือข่ายความร่วมมือในการด�ำเนินงาน เช่น สมาคม
อุตสาหกรรมน�้ำตาลในประเทศสมาชิกอาเซียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยทั้งใน
ไทยและต่างประเทศ ซึ่ง ฝ่ายไทยก็มีสมาคมนักวิชาการอ้อยและน�้ำตาลแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยต่างๆ เข้าร่วมด้วย
เช่น ขณะนี้ 3 สมาคมฯ มีการร่วมมือกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) โดยได้ให้ทุนสนับสนุนการทดสอบพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมในแต่ละสภาพพื้นที่”
คุณรังสิต กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ก็เป็นแผนงานหนึ่งที่จะร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิก ASA

การขยายกลุม
่ พันธมิตรน�ำ้ ตาลอาเซียนในอนาคต

“ตอนนีเ้ ราได้จดั ตั้งกลุม่ ASEAN Sugar Alliance (ASA) เป็นเครือข่ายหลักในการร่วม
มือกันระหว่างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายในภูมิภาคในอาเซียน แต่ก็มีบางประเทศที่
ต้องการเข้ามาร่วมมือกัน เช่น ออสเตรเลยี ต้องการเป็นคูเ่ จรจาและร่วมมือกับ ASA โดยออส
เตรเลยีเป็นประเทศหนึง่ ทีม่ คี วามก้าวหน้าทางการวจิยแั ละเทคโนโลยีดา้ นอ้อยและน�ำ้ ตาล และ
เป็นผูส้ ง่ ออกอันดับ 3 ของโลก ทัง้ นี้ ในกรอบความร่วมมือในกลุม่ อาเซียน ในส่วนของรัฐบาล
ก็มีร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในกรอบประเทศคู่เจรจาของอาเซียน หรือ ASEAN Plus เช่น
ความร่วมมือระหว่างอาเซยียน-จีน, อาเซียน-สหรัฐฯ อาเซียน-ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-เกาหลี เป็นต้น แต่ทั้งนี้ในกลุ่มสมาชิกมอง ว่า ณ ขณะนี้ อยู่
ในช่วงเริม่ ต้นของการตัง้ ASA จึงต้องการสร้างความเข้มแข็งและร่วมมือ ภายในกลุม่ ทัง้ หมด
ก่อน และ ASA จะได้ขยายความร่วมมือกับนอกกลุ่มในอนาคตต่อไป” คุณรังสิตกล่าวทิ้ง
ท้าย และหากประเทศสมาชิกร่วมมือกัน ก็สามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลให้เติบโตไปพร้อมกัน.

>> นายรังสิต เฮียงราช
ผู้อ�ำนวยการบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ�ำกัด
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TSMC believes that for
ASA to succeed, there
needs to be a cooperative
network consisting of, for
instance, sugar
industry associations
of the member ASEAN
nations, educational
institutions, and research
institutes both in Thailand
and overseas.

"

>> Mr. Rangsit Hiangrat,
Director - General of Thai Sugar Millers Co., Ltd. (TSMC),

S

ugar industries in ASEAN have joined forces to establish the ASEAN Sugar Alliance
(ASA) and signed a memorandum of understanding in July 2015. Mr. Rangsit Hiangrat,
Director of Thai Sugar Millers Co., Ltd. (TSMC), is joining us in this issue of Sugar Asia

to discuss the progress and framework of this newly forged cooperation.

ASEAN Sugar Alliance (ASA)

1. Exchange of information on new developments in the sugar industry among the member
country : This would encompass information
on the production, consumption, export, and

Mr. Rangsit Hiangrat, Director - General of TSMC, reveals that, on July 15, 2015, at the same time

current state of the global and regional sugar

that the Bangkok Sugar Conference and Bangkok Sugar Dinner were held in Bangkok by TSMC,

markets. Among issues discussed was “sugar

representatives of sugar industries from ASEAN member countries consisting of Thailand, Malaysia,

for health,” a topic of concern after several

the Philippines, Indonesia, Myanmar, Cambodia and Vietnam, converged and reached the decision

countries have imposed taxes on sugary drinks,

to establish the ASEAN Sugar Alliance (ASA) as a platform to promote exchange of information,

purported to contribute to diabetes, obesities,

trade and investment cooperation, transfer of technical knowledge, and collaborative research and

heart disease, and other non-communicable

development, with the ultimate of enhancing the competitiveness of the cane and sugar industry in

diseases (NCDs). In Southeast Asia, Thailand

the region. Thailand has been appointed the coordinator and secretariat of the ASA.

has introduced a new excise law, which came
into effect on September 16, 2017 and puts new
taxes on beverages with sugar content, while

After The Formation of ASEAN Sugar Alliance (ASA)

similar taxes are also levied in the Philippines.

Thailand’s cane and sugar industry is relatively advanced. Most Thai sugar mills are modern and

The consensus of the meeting was that these

are of considerable size, boasting an average production capacity of 20,000 tons of cane per day.

sugar taxes would not achieve its goal of

In addition, Thailand has continuously developed its industry and devised new applications of cane

cutting down sugar consumption, as seen in many

and sugar to create added value.

countries with similar tax measures that failed

On July 24-25, 2017, ASA convened its second meeting in Manila, the Philippines, attended

to reduce overweight populations and the rates

by four member nations, namely Thailand, the Philippines, Vietnam, and Myanmar, while industry

of NCDs. Therefore, the solution was to foster

representatives from Indonesia and Cambodia were otherwise engaged. Three major topics of

a correct understanding of sugar consumption

discussion were as follows:

among consumers and raise awareness of the
significance of balanced and appropriate diets.
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>> การประชุม ASEAN Sugar Alliance (ASA) ครัง้ ที่ 2 วันที่
24 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา
2. Exchange of issues faced by the sugar industry of each member country: For instance, the
Philippines is facing problems because large imports of high fructose corn syrup from China carry
no import tax burden and are threatening the domestic sugar industry.
3. Research and development cooperation: The meeting unanimously agreed to appoint a

Thai Sugar Millers
Co rp o rat io n to
Research and Develop
Action Plans for ASA
“As a representative of 3 Thai Sugar Millers

technical working group proposed by Thailand to determine guidelines and research topics that

Associations and the Secretariat of ASA, TSMC

member countries may collaborate on for shared benefits, such as cane variety development

believes that for ASA to succeed, there needs to be

enhancement of sugar milling efficiency prevention of cane diseases and pests, technology transfer

a cooperative network consisting of, for instance,

and exchange of information on R&D projects. In cooperation with TSMC, Thailand Society of Sugar

sugar industry associations of the member ASEAN

Cane and Sugar Technologists, and Kasetsart University, will organize a meeting of the working group

countries, educational institutions, and research

on December 19-20 in Bangkok.

institutes both in Thailand and overseas. For

“Some countries, including Thailand, are plagued with cane diseases such as the sugarcane
white leaf disease (SWLD). The best preventive measure and solution is to burn affected plants
and cultivate disease-free cane. Any cane with white leaf in the plantation may spread the disease
to other healthy plants, and the symptoms may manifest during drought periods, in which these
plants grow weak and eventually die. This disease has broken out in Laos, Cambodia, Myanmar,
and Vietnam because infected plants have been grown in plantations. We are seeking ways for
ASA to effectively solve or prevent this problem. Scholars from each member country will be
invited to discuss the framework for research and development, and areas of technical cooperation that the member nations need to work on together, and possible plans for mutual assistance
in the future,” adds Rangsit.
Furthermore, in June 2018, TSMC will host the Thailand Sugar Conference and Sugar Dinner
in Pattaya, Chon Buri Province, which will be attended by representatives from sugar companies,
traders, and entrepreneurs in related businesses from across the world. On this occasion, the third
meeting of ASA will also be held.

Thailand, our network includes Thailand Society
of Sugarcane and Sugar Technologists, Kasetsart
University, other educational institutions and
research institutes. Currently, Thai Sugar Millers
Corporation, in association with, the National
Science and Technology Development Agency
(NSTDA), is offering grants for the experiments
on appropriate cane varieties for each specific
region,” says Rangsit while discussing a cane variety exchange initiative, one of the collaborative
programs among ASA’s member nation.

Future Expansion of ASA
“The ASEAN Sugar Alliance (ASA) has
been established to serve as a core cooperative
network between sugar industries in ASEAN.
However, some countries, such as Australia, have
expressed interest in becoming dialogue partners
with ASA. Australia is the world’s third largest
sugar exporter with advanced cane and sugar
research and technology. Within the framework
of governmental cooperation, there will also be
cooperation between ASEAN or ASEAN Plus, such
as ASEAN-China, ASEAN-US, ASEAN-Australia
and New Zealand, ASEAN-India, and ASEAN—
the Republic of Korea cooperation. However,
because ASA is still in its infancy, emphasis will
be placed first on strengthening the alliance
and internal cooperation before extending its
cooperation to other countries outside ASA in
the future.” Rangsit concludes that if the member
nations can join forces, they will be able help each
other advance the development of the cane and

>> การประชุม ASEAN Sugar Alliance (ASA) ครั้งที่ 2 วันที่ 24
กรกฎาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา

sugar industry together.
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New VEGAPULS 64 Radar
Sensor Secures Processes
in The Food Industry

T

he food industry – especially those in

A high m ea surem ent a ccura cy is

dairy product processing – is placing

also achieved, even in very high tanks with

ever higher demands on hygiene,

installations and agitators, thanks to tighter

similar to those in the pharmaceutical sector.

focusing. To further explain this: The focusing

This primarily being done to extend the shelf

of a radar measuring instrument depends on

life of products. The design and fit of all devices

the transmission frequency and the effective

in the vessel is therefore becoming particularly

surface area of its antenna. Without changing

significant, they are required to be flush,

the size of the antenna, this higher frequency

crevice free and made from approved materials.

enables much better focusing.

The new VEGAPULS 64 radar level transmitter

At an antenna size of approx. 80 mm,

however, not only meets these hygiene

the beam angle is only 3°, whereas a sensor

requirements, but also offers further advantages

with a 26 GHz transmission frequency and the

for this branch of industry.

same sized antenna, has a beam angle of 10°.
The narrower beam angle delivers a much

Raw milk is one of the most sensitive

better and consistent level measurement in

products of the food industry. It is stored at a

applications that used to be a great challenge.

>> Figure 2 (Fig-2-FA-Foodstuffs-VEGAPULS-64-Antenn
VEGAPULS 64 has antenna systems in different sizes.

temperature of approx. 4 °C and continuously,
lightly stirred until it is needed for further
processing. A slight overpressure protects the

Adapts to changing media

milk against germs. A level sensor serves to

Typical in the food industry are small

both measure the tank contents and prevent

filling tanks with a height of about 1 m. and 60

condensation and splashing too.

overfilling. Radar filling level measuring

cm. diameter which supply filling heads on the

example is the flavours and fragrance industry

instruments are really ideal for such

production lines. Products can range from jam

where small tanks with many internal installations

applications, because they measure without

and peanut butter, to chocolate spread. Another

are also used. These require cleaning several

contact, they meet hygien requirements

typical feature is that these media differ in viscosity,

times daily when changing batches, so a flexible

optimally. However, some difficulties – at least

temperature and have varying densities with

filling level measurement is essential that can

conditions inside the tanks including agitation,
Another

from a level measurement point of view – are

measure independently of process parameters

caused by agitators or cooling coils, because

such as temperature, pressure and the liquid

they can create interfering reflections to a

density, as well as being adaptable to changing

non-contact level device. This means in the

conditions. This task is ideal for VEGAPULS 64.

past, sensors often had to be adapted to the

B u t t h e a d va n t a g e s o f t h e n ew

internal installations by means of suppression

VEGAPULS 64 can also be seen in another

or mapping of unwanted signals.

aspect. There is a clear trend towards small

The new VEGAPULS 64 radar level

batches in the food industry, so tanks and

sensor is developed for these applications. This

equipment are becoming increasingly smaller.

is the first radar for liquids on the market

In the past, the radar measuring technique

that operates at the high frequency

often met with difficulties in these areas and

of 80 GHz (26 GHz frequency was

problems were mainly caused by physical

previously the norm). The

issues. These included the blocking distance of

front-flush encapsulated antenna

the sensor (that is the distance between the

is designed to be very easy to

sensor connection and the liquid surface), the

clean and insensitive to the
extreme conditions of the SIP
and CIP processes. The VEGAPULS
64 therefore easily meets the hygiene
requirements.
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large size and the design of the antennas and
>> Figure 1 (Fig1-FA-Foodstuffs-VEGAPULS64-Antenna-Euro.jpg):The
smallest antenna of the
VEGAPULS 64 is no bigger
than a 1 Euro coin. This makes
this new radar sensor ideal for
installation in small tanks.

the measuring uncertainty with media such
as cooking oil with poor reflection properties.

Special Insight
therefore receive two signals: The actual liquid
level and also the tank bottom. If the dielectric
factor of the medium is very low, and the signals

Later installation without
re-acceptance

off the tank bottom (e.g. a flat metal bottom)

Since such small process fitting sizes can

are greater, the radar will go prematurely to zero,

be used, the new sensor is easy to install onto

even though there is still a liquid level in the tank.

existing connections, this makes it quick and cost

This has now been overcome, due to the much

effective to install on existing vessels with little

shorter wavelength of the 80 GHz VEGAPULS

or no modification. This is of particular interest

64, these penetratitng signals are damped more

in the food industry, where plants and processes

strongly in the medium than with 26 GHz sensors.

are acceptance tested and any subsequent

The reflection from the bottom of the tank is

engineering alterations are only possible by

therefore much less. This results in a much better

utilising considerable resources. One example is

measurement down to the bottom of the tank

the manufacture of polyvinyl acetate – also known

than is possible with previous sensors.

as the gum base of chewing gum. This takes place

Since the antenna system was integrated

in a reaction vessel with a four-level agitator. The

into the process connection, no antenna

reaction of the different basic materials starts

protrudes into the tank. It is also possible to

when these are mixed by the agitator. In addition

m e a s u re r i g h t u p c l o s e to t h e p ro ce s s

to the advantages already mentioned, such as the

connection. The volume of the tank can

exact focusing to avoid the agitator, the simple

therefore be utilised efficiently and creates

installation is also extremely convincing.

greater process flexibility.

The sensor can be installed through an existing
ball valve, which in itself used to cause great
interference reflections in the near range. This
type of installation repeatedly lead to problems

na-systems.jpg):The right sensor version for every application. The

as the relatively small echoes of the product
surface could not be measured optimally due to
interfering noise from the valve in the near range.
The VEGAPULS 64 works much better through a

Unaffected by build up

valve, because the sensor has much tighter signal

An interesting example is the manufacture

from the product and the interference from the

focusing, which means it gets a stronger signal

of processed cheese, in which different types of

ball valve are almost non-existent.

cheese are combined and melted in a mixing tank.
The challenge: The cheese sticks to the walls and is
scraped off. Even with this heavy build up, the new
VEGAPULS 64 level sensor is able to measure safely
and reliably. And, despite the much shorter wavelength
and the high transmission frequency, the sensor is
not affected to deposits or condensation forming
on the antenna. This is achieved by optimisation
of the sensitivity in the near range of the sensor. A
distance-dependent dynamic adaptation reduces the
influence of interference directly before the antenna
system and at the same time enables very high signal
sensitivity over longer distances. Also, because it has
a flush, encapsulated antenna system integrated into
the process connection, excellent cleaning of the
sensor itself is ensured.
With the previous 26 GHz transmission
frequencies, it was often difficult to measure media
with poor reflective properties, such as cooking
oils, with high accuracy when the level was near
to the tank bottom. This is a special advantage
of an 80 GHz radar sensor. To explain how this
works: In media with low dielectric factors, part
of the radar signal penetrates the medium and it
is reflected back by the tank bottom beneath. You

>> Figure 3 (Fig-3-FA-Foodstuffs-GraphicVEGAPULS-64-Focusing.eps):In the VEGAPULS 64
the radiation angle is only 3°. The sensor can therefore
measure the filling level reliably even in tanks with
agitators. The small process connections and the
compact sensor design offer considerable advantages,
especially in small tanks.tems in different sizes.

Figure 4 (Fig-4-FA-Foodstuffs-Graphic-VEGAPULS-64-Aroma-tank.eps):
Aroma tanks are cleaned several times a day
when changing batches. The VEGAPULS 64 adapts to
the changing conditions and measures the filling level
reliably, independent of process changes such as
temperature and pressure.
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เชลล์ หนุ น ไทยก้ า วสู ่

การเป็ น ผู ้ ส ่ ง ออกน�้ ำ ตาล
อันดับ 1 ของโลก
Shell Encourages Thailand
to Become World’s No. 1
Sugar Exporter

อุ

ตสาหกรรมน�้ำตาล เป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส�ำคัญของไทยที่ท�ำ
รายได้ให้แก่โรงงานน�้ำตาล ซึ่งมีอยู่ 51 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยจ�ำนวนกว่า 2 แสนครัวเรือน คิดเป็นมูลค่ารวมกันแล้วไม่ต�่ำ
กว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี โดยในปี 2558 และปี 2559 ผู้ประกอบการไทย
สามารถส่งออกน�้ำตาลได้เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากบราซิลและอินเดีย จาก
ปริมาณการผลิตประมาณ 10-11 ล้านตันต่อปี ในจ�ำนวนนี้เป็นปริมาณที่ส่งออก
ถึง 85% หรือกว่า 8 ล้านตัน
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กลไกเกือ
้ หนุนอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลไทย
จากแนวโน้มการบริโภคน�ำ้ ตาลทีย่ งั คงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งราว 1.5 - 2.0%
ต่อปี โดยเฉพาะในตลาดหลัก ได้แก่ จีน ตะวันออกกลาง แอฟริกา รวมถึงประเทศ
ในกลุม่ อาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ประกอบกับการผลักดันของรัฐบาลทีเ่ ร่ง
วางแนวทางส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในระบบการผลิต เพือ่
เพิม่ ศักยภาพสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 ยกระดับสูค่ วามเป็นสากลแล้ว ถือเป็นโอกาส
ทีด่ ที อี่ ตุ สาหกรรมน�ำ้ ตาลสามารถเติบโตขึน้ ได้อกี มาก
อย่างไรก็ตาม พบว่า โรงงานน�ำ้ ตาลมีกำ� ลังการผลิตทัว่ ประเทศรวมกัน 1
ล้านตันอ้อยต่อวัน แต่โรงงานเหล่านีก้ ลับมีออ้ ยป้อนเข้าสูก่ ารผลิตน�ำ้ ตาลเพียง
105 ล้านตันต่อปีเท่านัน้ ปริมาณอ้อย 105 ล้านตันจะถูกน�ำเข้าโรงงานหีบอ้อย
ในระยะเวลาสัน้ ๆ เพียง 4-5 เดือน คือ ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนของ
ทุกปี ดังนัน้ การดูแลให้เครือ่ งหีบอ้อยท�ำงานได้เป็นปกติ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่าง
ยิง่ ส�ำหรับโรงงานน�ำ้ ตาล เพราะหากเกิดความผิดพลาดอาทิ เครือ่ งจักรหยุดชะงัก
หมายถึงเวลาทีต่ อ้ งสูญเสียไปพร้อมๆ กับผลผลิตทีล่ ดลงและต้นทุนทีส่ งู ขึน้ อย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้
จาระบีคุณภาพสูงจากเชลล์: เพิ่มประสิทธิภาพ
การเดินเครื่องหีบอ้อย ลดความเสี่ยงเครื่อง
หยุดชะงัก

นอกจากการน�ำเสนอจาระบีคณ
ุ ภาพสูงและทีมวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญทีพ่ ร้อม
ให้การดูแลแล้ว เชลล์ยงั พัฒนาระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลการท�ำงานของเครือ่ งจ่าย
สารหล่อลืน่ ทีส่ ามารถวิเคราะห์และรายงานผลรวดเร็วแบบเรียลไทม์และแม่นย�ำ
สูง เช่น การตรวจสอบปริมาณจาระบีทปี่ ม๊ั เข้าเครือ่ ง การวิเคราะห์อณ
ุ หภูมขิ อง
แบริ่งในเครื่องหีบอ้อย เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการดูแลระบบเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถรับรูถ้ งึ สิง่ ผิดปกติทอี่ าจเกิดขึน้ กับระบบได้อย่างทัน
ท่วงที จึงช่วยลดข้อผิดพลาดและปัญหาเครือ่ งจักรหยุดท�ำงานได้อกี ทางหนึง่
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงที่จะเพิ่มมูลค่าการส่งออกน้ำ�ตาล ทั้ง
ปริมาณการบริโภคที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการส่งเสริมและผลักดันจากรัฐบาล หาก
โรงงานน้ำ�ตาลสามารถพัฒนาระบบการผลิตโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี
คุณภาพสูงเข้ามาช่วยบริหารจัดการระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อ
มั่นว่า การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมน้ำ�ตาลของไทยให้ก้าวสู่อันดับ 1 ของโลก
ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินจริง

ผูส้ นใจข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับสารหล่อลืน่ คุณภาพสูงเพือ่ จ่ายเข้า
สูร่ ะบบการทำ�งานของเครือ่ งหีบอ้อยสำ�หรับโรงงานนำ�้ ตาล สามารถอ่าน
เพิ่มเติมได้ท่ี www.shell.co.th หรือติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคโทร
0-2657-9888 (กด1 เพือ่ เลือกภาษาไทย และกด 3)

เครือ่ งหีบอ้อย ถือเป็นหนึง่ ในหัวใจส�ำคัญของโรงงานน�ำ้ ตาล ทีต่ อ้ งมีการ
ระบบติดตามดูแลการท�ำงาน ของเครื่องอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในส่วนของ
ระบบหล่อลื่นที่ต้องมีการจ่ายสารหล่อลื่นหรือจาระบีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเข้า
เครื่องได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องสามารถท�ำงานได้ 24 ชั่วโมง
ตลอดฤดูการหีบอ้อย

“จากประสบการณ์และความเชีย่ วชาญของเชลล์ ในฐานะผูน้ ำ� เสนอนวัตกรรมน�ำ้ มัน
เชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงที่ด�ำเนินธุรกิจในไทยมานานกว่า 125 ปี เราเข้าใจดี
ถึงผลกระทบทางธุรกิจอันเกิดจากปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กิดจากเครือ่ งจักรหยุดชะงัก และด้วยการที่
เชลล์เป็นผูผ้ ลิตจาระบีคณ
ุ ภาพสูงเพือ่ ให้ระบบจ่ายสารหล่อลืน่ สามารถจ่ายจาระบีได้อย่าง
เหมาะสม ลดการอุดตันในระบบ เรามีทมี วิศวกรทีป่ รึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญทีพ่ ร้อมให้บริการ
สนับสนุนแบบมืออาชีพ สามารถช่วยดูแลตรวจเช็คการท�ำงานของระบบจ่ายสารหล่อ
ลื่นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบมีการจ่ายจาระบีเข้าเครื่องหีบอ้อยได้อย่าง
เหมาะสม จึงช่วยลดความเสี่ยงเครื่องหยุดชะงักระหว่างท�ำงาน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้าน
การซ่อมบ�ำรุงโดยไม่จ�ำเป็นลดลง ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของ
เครือ่ งหีบอ้อย ให้ทำ� งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรืน่ ตลอดฤดูกาลหีบอ้อย ซึง่ เป็นช่วง
เวลาส�ำคัญอย่างมากของโรงงานน�ำ้ ตาล” คุณวีธรา ตระกูลบุญ กรรมการบริหาร ธุรกิจน�ำ้ มัน
หล่อลื่น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด กล่าว
คุณวีธรา ตระกูลบุญ กรรมการบริหาร ธุรกิจ
น�ำ้ มันหล่อลืน่ ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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High quality grease from Shell: Increasing
sugarcane machinery performance and
reducing risk of machinery breakdowns
The sugarcane-pressing machine is considered the heart
of every sugar factory. A tracking system is needed to monitor the
machine’s functions, especially in terms of the lubrication system for
which the highest-quality grease is required to allow the machine
to function efficiently around the clock during the pressing season.

Veethara Trakulboon, Executive Director
Lubricants Business, Shell Thailand,
said: “As a leader in supplying innovative fuels and
lubricants with more than 125 years of operation in Thailand,
we understand the business challenges that might arise from
machinery breakdowns. Shell provides high-performance grease
products to improve equipment performance, reducing
clogging in the system. In addition, Shell provides professional
engineering experts to support a 24/7 monitoring service to assure the

O

ne of the main agro-processing industries in Thailand, sugar

grease feeding into the equipment works properly. This additional service is

generates more than 2,000 billion baht (5.7 billion USD) in income

designed to reduce the risk of machinery breakdowns, preventing production

every year, supporting 51 sugar factories and more than 200,000

losses through unnecessary maintenance expenses. At the same time, it

sugarcane farmers and their families nationwide. Thailand produced some

helps improve business performance, helping the equipment to operate

10-11 million tons of sugar in 2015 and 2016, and exported 85 percent or more

without interruption during the sugarcane-pressing season, which is the

than 8 million tons, ranking it in third place after Brazil and India.

critical period for sugar factories.”
In addition to providing high-quality greases and round-the-

Key supporting factors for the growth of
Thailand’s sugar industry

clock monitoring from an engineering team, Shell has developed a digital

Sugar is an increasingly popular commodity, with the number of

of the equipment in real time and receive accurate analysis reports. This

consumers rising by 1.5-2.0 percent per year, especially in main markets

includes, for example, checking the amount of grease being pumped

such as China, the Middle East Africa, and South East Asia, particularly

into the machine and analyzing the temperatures of the bearings in the

Indonesia. Government support in introducing technology and innovations

presses. This allows for efficient management of the system and picks up

to the production system is helping to increase the industry’s potential in

any abnormalities promptly. Errors and machinery breakdowns can thus

line with the Thailand 4.0 strategy as well as internationally.

be effectively reduced.

analysis reporting system that allows customers to analyze the operation

Although research shows that sugar factories around the country

Thailand has the potential to add extensively to the value of its

can produce 1 million tons in total per day, factories receive 105 million tons of

sugar exports both through increasing quantity and with the support of

sugar cane per year and this is delivered to the mills over a short period of 4-5

the government. If these sugar factories are able to further develop their

months, specifically from November to April. Maintenance of cane pressing

production systems by combining efficient machinery and high technology,

machinery in the factories is therefore vital to avoid machinery breakdowns

we firmly believe that the Thai sugar industry can become the world’s

that cause loss of time and lower productivity and lead to higher costs.

number 1 exporter.

For more information about the high-quality grease
used in sugarcane-pressing machine systems, please go
to www.Shell.co.th or contact our technical team service
at 0-2657-9888 (press 2 for English and 3)
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ที่สุดของความแข็งแรง
Ultra Super Chain

Max. Allowable Load
Min. Tensile Strenght

140

RS-HT Chain

109

Super-H
Chain

90

Elastic Elongation
Min. Tensile Strenght

■

RS Roller Chain

Super Chain

Max. Allowable Load

Max. Allowable Load
Min. Tensile Strenght
Elastic Elongation
Max. Allowable Load

162

Min. Tensile Strenght
Elastic Elongation

109
119
95

■

123
85

■

โซ Heavy Duty ของสึบาคิ เปนโซที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานหนักขึ้นในแตละเบอร โดยความพิเศษคือ
Maximum Allowable Load ที่มากกวาทำใหโซทนความลามากขึ้นอายุงานโซจึงยาวนานขึ้น
Minimum Tensile Strength ที่มากกวาทำใหมั�นใจไดวาโซสามารถรับแรงดึงไดมากกวา
Elastic Elongation ที่ต่ำลงทำใหโซลดการยึดตัวลงจึงมั�นใจในความแข็งแกรงของโซได
จึงทำใหมั�นใจไดวาลูกคาจะสามารถใชโซไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สนใจสอบถามขอมูลเพิ�มเติมตามเบอรติดตอและอีเมลดานลาง

Special Insight

การเพิม
่ ประสิทธิภาพของโซ่
ในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล

Optimization of The Chain Management
in Sugar Industry

โ

ซ่ขบั หรือ โซ่ลกู กลิง้ มีการเริม่ ใช้งานมากว่าร้อยปี
โดยเริม่ แรกเริม่ จากเป็นโซ่จกั รยาน จนพัฒนา
มาเป็นโซ่ทใี่ ช้สง่ ก�ำลังในอุตสาหกรรม โดยโซ่
ลูกกลิง้ ของสึบาคินนั้ มีการพัฒนามาถึง 8 รุน่ เพือ่
ตอบสนองการใช้งานของผูใ้ ช้งาน โดยในแต่ละรุน่
จะมีการพัฒนาเพือ่ แก้ปญ
ั หาต่างๆทีเ่ กิดจากการใช้
งานโซ่ โดยปัจจัยการใช้งานทีห่ ลากหลาย เนือ่ งจาก
อุตสาหกรรมน�้ำตาลจะมีช่วงการท�ำงานที่ต่อเนื่อง
ในบทความนีอ้ ยากน�ำเสนอปัญหาทีพ่ บบ่อยๆและ
วิธกี ารป้องกัน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
และ ลดเวลาการซ่อมบ�ำรุงโซ่ โดยปัญหาทีพ่ บบ่อยๆ
คือ เรือ่ งโซ่ขาดจากความล้าและโซ่ยดื

เริ่มจากปัญหาโซ่ขาด โดยทั่วไปหากโซ่ไม่ได้เสียหายจาก Over load หรือการติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน
นั้นปัญหาที่จะพบเจอกันบ่อยๆจะเกิดจากความล้าของวัสดุ โดยปัญหานี้เกิดจากการกระทบกันของโซ่และ
เฟืองซ�้ำๆ ท�ำให้เกิดการแตกที่แผ่นเพลทและสลักของโซ่ ดังนั้นการเลือกการรับแรงโหลดสูงสุดของโซ่
(Maximum Allowable Load) ที่เหมาะสมจะท�ำให้อายุงานของโซ่ยาวนานขึ้น โดยทั่วไปมาตรฐานในการ
ทดสอบ แรงโหลดสูงสุดอยู่ที่ 5 ล้านรอบ (ในแค็ตตาล็อก สึบาคิเป็นค่าทดสอบที่ 10 ล้านรอบ) หรือหาก
มีการเพิ่มโหลดของโซ่ขึ้นแต่ไม่ต้องการเปลี่ยนเบอร์โซ่ ผู้ใช้งานสามารถเลือกโซ่พิเศษได้ เช่นของ สึบาคิ
จะเป็นโซ่ตระกูล Heavy duty
การรับมือกับโซ่ยืด

หลักการทั่วไปของการหล่อลื่นโซ่

>> โซ่สกึ หรือ pitch โซ่ยดื นัน้ รูไ้ ด้จาก การวัดระยะ pitch โซ่ เทียบกับระยะ pitch มาตรฐานของโซ่แต่ละรุน่ โดยทัว่ ไปแล้วถ้าหากโซ่
ยืดเกิน 2% ของระยะมาตรฐานจะต้องท�ำการเปลีย่ นโซ่ทนั ที

ปัญหาเรือ่ งการยืดของโซ่ เมือ่ มีการใช้งานไปเรือ่ ยๆบุชและสลักจะมีการเสียดสีกนั ท�ำให้เกิดการสึก
ระหว่าง 2 ส่วนและเมื่อระยะการสึกแต่ละข้อมีมากขึ้นท�ำให้ความยาวรวมเกินจากระยะปกติไปมาก ท�ำให้
>> หยอดน�้ำมันด้วยที่หยอดน�้ำมันหรือใช้แปรงป้ายในด้านที่ เกิดการปีนเฟือง หรือจะเกิดการขาดต่อมา(ในแค็ตตาล็อกสึบาคิ ค่าที่อนุญาตคือ ระยะยืดไม่เกิน1.5% ที่
หย่อน ควรหล่อลื่นเป็นช่วงเวลา โดยปกติ 8 ชั่วโมงต่อหนึ่ง
ทดสอบวัด 6–10 ข้อ)เราสามารถลดความเร็วในการสึกหรอหรือการยืดของโซ่โดยเลือกวิธีการหล่อลื่นที่
ครั้ง ไม่ควรปล่อยให้แห้ง
เหมาะสมกับโซ่และเลือกสารหล่อลื่นที่เหมาะสม โดย
1. วิธกี ารหล่อลืน่ ทีเ่ หมาะสมนัน้ เราจะพิจารณาจากความเร็วรอบเป็นหลักโดยวิธกี ารทีน่ ยิ มส�ำหรับ
อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลจะเป็นใช้แปรงทาน�ำ้ มันหรือการใช้อา่ งน�ำ้ มันเนือ่ งจากเครือ่ งจักรส่วนใหญ่จะใช้ความเร็ว
รอบไม่สูงนัก
2. การเลือกสารหล่อลืน่ เนือ่ งจากจุดทีเ่ ราต้องการหล่อลืน่ นัน้ คือจุดสัมผัสกันของสลักและบุช ดังนัน้
เราจึงควรใช้น�้ำมันเป็นสารหล่อลื่น เพราะสามารถไหลเข้าไปยังจุดที่ต้องการหล่อลื่นได้โดยการเลือกเกรด
ความหนืดของน�้ำมันนั้นขึ้นกับเบอร์โซ่ อุณหภูมิ และระยะ Clearance โซ่ของแต่ละผู้ผลิต
นอกเหนือที่กล่าวข้างต้นการเลือกใช้โซ่ที่มีบุชตันยังสามารถช่วยเพิ่มอายุงานจากการยืดได้
เนื่องจากน�้ ำ มั น จะไม่ ไ หลออกไปทางรอยต่ อ ของบุ ช ในส่ ว นรายละเอี ย ดของโซ่ ทั้ ง เรื่ อ งโหลดที่ รั บ ได้
สู ง สุ ด (Maximum Allowable Load) และสารหล่อลื่นควรสอบถามจากผู้ผลิต เพื่อยืดอายุการใช้งาน.
>> ให้โซ่จุ่มลงไปในน�้ำมันโดยตรง โดยให้โซ่จมลงไป ¼ - ½
นิ้ว อย่าให้โซ่จมลงไปลึกเกินเพราะความร้อนจากโซ่จะท�ำให้
น�้ำมันเสื่อมสภาพ
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>> Example of LG Solid bush. Tsubaki bush have a lube
groove that improve lubrication retention. This bush makes
a greatly extend the wear life compare with standard bush.

>> With approptriate Lubrication, it will increase the
chain life. Lubricant is as film between bush and pin will
decrease chain elongation.
>> ตัวอย่างส่วนประกอบของโซ่ โดยบุชตันของสึบาคิจะมีรอ
่ งเก็บน�ำ้ มันที่
ช่วยเก็บกักน�ำ้ มันหล่อลืน่ ท�ำให้ลดการสึกหรอได้นานกว่าบุชทัว่ ไป

D

rive chain or Roller chain has been used more than one hundred years. First time, it used in
bicycle. After many years development, roller chain was used as a transmission equipment
in many industries. Tsubakimoto chain already develop the roller chain to 8th - generation -

series. To serve all users. Tsubakimoto chain has been developed our technology to solve customer
problem by many factors.
Sugar industry is a special industry because customers use the chain continuously (Can’t
shut down until end of season). To maximize the performance and reduce down time, in this article, we
would like to talk about general problems for example fatigue strength, elongation problem
and how to solve them.
Started from fatigue strength problem. When the chains don’t break by overload or
improper installation, fatigue strength of material is one of the problem. This problem comes from chain
and sprocket engage many times. After that the material will be fatigue especially plate and pin. To
avoid this problem in a short time, the proper chain size and maximum allowable load will help for this
problem. We must check the maximum allowable load of our chain is proper with the transmission
load or not. The standard test for maximum allowable load is 5 million cycles (Maximum Allowable
Load of Tsubaki chain is test at 10 million cycles). In case of machine load was increased over than
chain Maximum Allowable Load, Tsubaki chain has a Heavy-duty series. This chain can increase
maximum allowable load in the same chain size.

Next, we want to explain about the chain
elongation. When the chain is running, the
articulation between pin and bush creates. When
the chain wear was accumulated by many links,
chain length will be longer than standard. The
chain will not engage with sprocket properly and
chain can break because of reduction of strength
(Tsubaki catalogue shows limit of usage isn’t over
1.5%. Measure from at 6 – 10 links). We can reduce
the chain wear or elongation by using proper
lubrication method and proper lubricant.
1. Lubrication method, we will consider by
chain speed. Normally, manual lubrication or oil bath
method is a popular method in sugar industry
because the most of machines speed is low or
medium RPM.
2. Lubricant, Purpose of lubricant is
reducing chain wear between pin and bush.
Usually we will use oil as a lubricant because oil
can run into gap between pin and bush. We will
choose oil grade depend on chain size, temperature
and chain clearance (The clearance is up to chain
manufacturer)
Moreover, using chain with solid bush help
extending the chain life because the oil will not leak to
bush gap. For detail of Maximum Allowable Load of
chain and proper lubricant grade should check with
chain manufacturer to extend the life time.
If you have any question about chain
usage, please don’t be hesitated to contact us;

Tsubakimoto (Thailand) Co., Ltd.
388 Exchange Tower, 19th Floor Unit 1902,
Sukhumvit Road, Klongtoey Bangkok 10110 Thailand
Phone: +66 (2) 262-0667/8/9
Fax: +66 (2) 262-0670
Email: info@tsubakimoto.co.th
Website: www.tsubaki.co.th
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รถกวาดแบบนัง
่ ขับรุน
่
800 ของ เทนแน้นท์
Tennant’s 800 Industrial
Rider Sweeper

T

ennant’s 800 Industrial Rider Sweeper is designed to
sweep heavy concentrations of industrial debri in		

manufacturing and production environments, both indoors and
out.

Designed through years of experience in cleaning
harsh environments, 800 is built to capture everything from fine
dust to heavy debris:

Long lasting durability for industrial
environment
• Equipped with rugged steel T-beam superstructure

ร

ถกวาดแบบนั่งขับรุ่น 800 ของเทนแน้นท์ถูกออกแบบมาเพื่อกวาด
ขยะในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ใช้ ไ ด้ ทั้ ง ภายในและภายนอกอาคาร
รถรุ่น 800 ถูกออกแบบจากประสบการณ์ผ่านการท�ำงานเกี่ยวกับการ
ท�ำความสะอาดในสภาวะแวดล้อมที่แสนจะโหดร้ายและรถรุ่น 800 สามารถเก็บ
กวาดขยะได้ทั้งหนักและเบา
ทนทานใช้งานได้ยาวนานในแวดวงอุตสาหกรรมโครงสร้างหลักออกแข็งแรง
ด้วยเหล็กทีบีมและก้นถังบรรจุขยะท�ำด้วยเหล็กไร้สนิมเพื่อความทนทานต่อสภาพ
การเสียดสีและกัดกร่อนนอกจากนี้ทางฝ่ายวิศวกรรมของเรายังสามารถออกแบบ
ตามความต้องการในพื้นที่ใช้งานของลูกค้ามีระบบกรองฝุ่นที่ดักไม่ให้ฝุ่นออกไปเป็น
มลภาวะในอากาศ
มีการกรองฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ขั้นตอนเป็นมิตรต่อทั้งคนขับและสิ่ง
แวดล้อมท�ำให้เพิ่มผลผลิตเพิ่มสุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงานที่นั่งคนขับ
ใหญ่และนุ่มเพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบาย,พวงมาลัยเพาเวอร์ห้องคนขับติดเครื่อง
ปรับอากาศรถรุ่น 800 เหมาะที่จะใช้กับการกวาดท�ำความสะอาดโรงงานน�้ำตาล
เป็นที่สุดเพราะมีถังเก็บขยะใหญ่แนวกวาดกว้างเก็บกวาดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอโอกาสให้เราได้แสดงศักยภาพของรถกับโรงงานของท่าน

and stainless-steel hopper bottom to ensure that the
machine with stands the most demanding and abusive
sweeping environment.
• Customized engineering solutions can design extra
protection features to meet your applications needs
Quad filtering system to capture airbone dust
• Consists of four high-efficiency filters that traps particles,
capturing virtually all airbone dust.
Operator friendly for greater productivity and increased
health and safety
• Ensure operator comfort with deluxe suspension seat, 		
power steering, and pressurized cab with air conditioning.
Tennant’s 800 Industrial Rider Sweeper is ideal for
cleaning sugar plantations, where large capacity hopper and wide
sweeping path is needed for effective debris clearing. Let us show
you how!

More Information Contact :
I.C.E. Intertrade Co., Ltd.

18 Promrat Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok 10150, Thailand.
Tel : (+66) 2 450 6055-6, (+66) 81 721 2550
Email : info@iceintertrade.com
Website : www.iceintertrade.com

Notes: Free!! 200 Baht Amazon Coffee
Voucher for first 20 customers to call us
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AWACS CORPORATION LTD.

“AWACS, YOUR PARTNER OF STAINLESS STEEL
& SPECIAL STEEL FOR SUGAR INDUSTRY”

AVAILABLE GRADE (EX.STOCK)
FOR SUGAR INDUSTRY USAGE
• 3CR12/1.4003/410D
PLATE/ FLAT BAR/ROUND BAR
• 431
ROUND BAR
• 420J2
ROUND BAR/ SHEET
• ABRASIVE STEEL PLATE
ABREX-400/450/500
• HIGH TENSILE STEEL PLATE
SM490/ 355J2+N/690/700/780
• MANGANESE SHEET
MN13

FASTER DELIVERY FOR DOMESTIC
WITHIN 3-5 DAYS AFTER ORDER
CONFIRMATION

753,755,757 RAMA 3 ROAD, BANGPHONGPHANG, YANNAWA, BANGKOK 10120
Tel : 02 294 6339 (automatic), 02 682 0657-8 Fax. 02 294 5069, 02 682 0654
SUKSAWAT 78 Tel : 02 817 6315-6 Fax. 02 817 6240
RAYONG Tel : 038 035 511-4 Fax. 038 035 515
E-Mail : awacscorp@hotmail.com, sales@awacscorp.com, sales_r@awacscorp.com
Website : www.awacscorp.com

Special Insight

การปรับปรุงประสิทธิภาพคอนโทรลเลอร์ของ ESP
เพื่อกระบวนการผลิตน�้ำตาลที่เสถียรยิ่งขึ้น

Stabilizing Sugar Production Via ESP Control
Unit Retrofit

E

ถือเป็นเครื่องดักจับฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมมลภาวะทางอากาศที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตมาเป็นระยะเวลายาวนาน ด้วยศักยภาพในการดักจับฝุน่ สูงถึง 95-99 %
SP

>> New Display

การเลือกใช้เครื่องดักจับฝุ่นที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดักจับฝุ่นจากกระบวนการผลิต จะส่ง
ผลให้โรงงานประสบกับปัญหามลภาวะทางอากาศสูงเกินกว่าค่าที่กฏหมายก�ำหนด ซึ่งในปัจจุบัน รัฐบาลมี
ความตระหนักและเข้มงวดในเรือ่ งมลภาวะทางอากาศมากขึน้ โดยมีการปรับแก้กฏหมายควบคุมค่ามลภาวะ
ทางอากาศให้ไม่เกิน 120 mg/Nm3
ทั้งนี้ บริษัท ไท แอนด์ ชยุน ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ ESP ในการช่วยขจัดปัญหามลภาวะทาง
อากาศให้กับโรงงานต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไท แอนด์ ชยุน ได้พัฒนาและ
สั่งสมประสบการณ์รวมถึงความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมและแก้ปัญหาที่หลากหลายของเครื่อง ESP ใน
รูปแบบที่แตกต่างกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ระดับมลภาวะทางอากาศของลูกค้า
อยู่ในค่าที่กฏหมายก�ำหนด นอกจากนี้ บริษัท ไท แอนด์ ชยุน ยังให้บริการในการจัดหาอะไหล่ของ ESP
>> Old Display
ส�ำหรับงานซ่อมแซม ปรับปรุงประสิทธิภาพ และการอัพเกรดหรือเพื่อเก็บไว้เป็นอะไหล่ส�ำรอง รวมถึงทีม
ท�ำให้สามารถลดปริมาณก�ำลังไฟฟ้า	
งานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลการติดตั้ง
ที่ถูกปล่อยเข้าสู่ระบบของเครื่อง ESP
เนื่องจากการท�ำงานของ ESP มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ในกรณีที่ ESP ใช้งานไม่ได้ จะส่ง
โดยอัตโนมัติ ก่อนที่กระแสไฟฟ้าจะ
ผลให้โรงงานต้องหยุดเดินเครื่องฉุกเฉินและน�ำไปสู่ความเสียหายต่อกระบวนการผลิตของโรงงาน ดังนั้น
เกินปริมาณที่ก�ำหนดซึ่งน�ำไปสู่การ
เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวและเพื่อให้แน่ใจว่า ESP สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ทางโรงงานจึง
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ทั้งนี้ ศักยภาพในการจ่ายไฟเข้าเครื่อง ESP ได้เต็มก�ำลัง เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
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•
ตรวจหา
สปาร์
ค
&
อาร์
ค : 		
การดักจับฝุ่นของ ESP นอกจากนั้นความแม่นย�ำของคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายไป
คอนโทรลเลอร์
ส
ามารถตรวจหาและ
ยัง ESP มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการส่งข้อมูลย้อนกลับ และการควบคุมการท�ำงานของ ESP
รายงานการเกิด สปาร์คและ อาร์ค
เพื่อน�ำไปสู
่กระบวนการผลิตที่ราบรื่น
Bangkok
Office
Surabaya Office
ภายในเครื่องได้ โดยเมื่อเกิดการ
ในบทความนี้ ไท แอนด์ ชยุน ได้น�ำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงาน
TEL:ของคอนโทรลเลอร์
+66-(0) 2-576-1061
TEL:
+62-(0)
31-6003-9876-5
สปาร์คขึ้น ระบบฟังชันก์ถดถอย
ทโี่ รงน�ำ้ ตาล ในประเทศอินโดนีเซียช�ำรุดเสียหาย คอนโทรลเลอร์ดงั้ เดิมมาจากประเทศ
(Set back) ของเครื่องจะท�ำการ
จีน Head
ซึ่งทางโรงงานไม่
สามารถติดต่อกับผู้ผลิตรายเดิมให้Manila
เข้ามาช่วยแก้
ปัญหาได้ ทั้งนี้ทางโรงงานกล่าวว่า
Taipei
Office
Office
ลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เข้า 		
ผู้ผลิตรายเดิมไม่ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานหรือฟังชันค์การท�ำงานของคอนโทรลเลอร์ตั้งแต่เริ่ม
สู่ระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีก
TEL:ติด+886-(0)
2-8752-5119
TEL: +63-(0) 2-855-6987
ตั้ง รวมถึงค�ำปรึกษาในกรณีที่คอนโทรลเลอร์มีปัญหาขัดข้องหรือการบริการหลังการขายต่างๆ ที่ทาง
เลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสีย
โรงงานควรจะได้รับ ลูกค้าประสบกับปัญหาในการลองผิดลองถูกและเรียนรู้การใช้งานคอนโทรลเลอร์ด้วย
หายภายใน ESP
Email:
www.taichyun.com.tw
ตัวเองinfo@taichyun.com.tw
รวมทั้งหน้าจอของคอนโทรลเลอร์เก่าไม่สามารถแสดงผลค่
าการเกิดสปาร์คได้ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
•
ความน่าเชื่อถือและปลอดภัย :ระบบ
ของการใช้งานคอนโทรลเลอร์ท�ำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน
คอนโทรลเลอร์เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้หลังการติดตั้ง คอนโทรลเลอร์ใหม่สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรมากขึ้น ค่า
ผ่านระบบการต่อสายดินเพียงจุดเดียว
กระแสไฟฟ้า mA สามารถขึ้นสูงถึง 399 mA จากค่าสูงสุดที่ 400 mA
ซึ่งลดการเกิดสัญญาณรบกวนใน
อีกกรณีศกึ ษาคือ คอนโทรลเลอร์ของโรงชีวมวล ในประเทศไทย โดยคอนโทรลเลอร์ดงั้ เดิมเป็นของ
ระบบสายดิน
ประเทศอินเดีย ได้ถกู ใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ความแม่นย�ำในการประมวลข้อมูลต�ำ่ ลง และไม่สามารถ
•
ใช้งานได้ง่ายขึ้น : ผู้ใช้สามารถดู
หาอะไหล่ตา่ งๆ มาเปลีย่ นได้ ดังนัน้ ทางโรงงานจึงต้องการอัพเกรดคอนโทรลเลอร์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการท�ำงานของ
ในการท�ำงานจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึง่ ภายหลังจากการอัพเกรด ลูกค้าสามารถอ่านค่าการเดินเครือ่ ง ESP
เครื่อง ESP ได้จาก VI curves,
ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำขึน้ การตรวจจับเมือ่ มีสปาร์คและอาร์คเกิดขึน้ ท�ำได้สะดวกและง่ายขึน้ ซึง่ ช่วยให้
กราฟแท่ง, กราฟแนวโน้ม (trend
สามารถป้องกันการเกิด back corona และไฟฟ้าลัดวงจรภายใน ESP ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ESP
plots) เพื่อตรวจเช็คความผิดปกติ
ได้ การอัพเกรดคอนโทรลเลอร์ยงั สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและค่าการเดินเครือ่ ง kV และ mA ให้สงู
ในการท�ำงานของ ESP รวมถึงผู้ใช้
ขึน้ ดังแสดงในตารางด้านล่าง
สามารถรีเซ็ทการตั้งค่า หรือปรับ
ระบบการใช้งานต่างๆได้ผ่านแป้น
คอนโทรลเลอร์
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บริษัทไท แอนด์ ชยุน พร้อมให้ค�ำแนะน�ำจาก
ด้วยข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ผู้เชี่ยวชาญ และบริการหลังการขายที่ไว้วางใจได้
• ความสามารถในการลดระดับปริมาณ
ห้องที่ 1. 16.0
31.8 53.8
57.7
เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
back corona: โดยการใช้ระบบควบคุม
ห้องที่ 2. 63.8
41.8 142.7
50.0
และทันถ่วงทีเพือ่ ส่งเสริมให้กระบวนการน�ำ้ ตาลของ
แบบ Intermittent Activation (IEโรงงานมีความเสถียรยิ่งขึ้น
pulsing primary voltage supply)
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When it comes to dust particulate matter control, you can leave it to Tai & Chyun
to assist you with our ESP solution for keeping your air pollution control system
operate at peak efficiency.
Bangkok Office
TEL: +66-(0) 2-576-1061

Surabaya Office
TEL: +62-(0) 31-6003-9876-5

Taipei Head Office
TEL: +886-(0) 2-8752-5119

Manila Office
TEL: +63-(0) 2-855-6987

Email: info@taichyun.com.tw

www.taichyun.com.tw

Special Insight

www.taichyun.com.tw

E

lectrostatic precipitator (ESP) has played an important role as being the most highly
efficient equipment regarding to particulate matter (PM) control for many decades in order
to remove dust particles during the production process with its efficiency of 95-99%.

Manufacturing activities with inadequate pollution control technologies can cause

the plant to confront with emission problem, while government has undertaken actions
to improve the regulation of outlet emission to be stringent at 120 mg/Nm3.
Tai & Chyun had foreseen the necessity of ESP as being a solution for clean air among
the plants; especially, in the South East Asia region. We have long developed and
accumulated vast experiences on solving with many different kinds of ESP problems in
order to help the plant for bringing dust emission back in line. Our solution for clean air
includes the provision of ESP parts for renewing, upgrading or as spare parts, together
with engineering service for installation supervision.
Since ESP failure can lead to emergency shut down of the production process and
financial for the plant. Therefore, in order for ESP to retain its optimal efficiency, it is
subject to the requirement for ESP retrofit or upgrade with up-to-date technology.
The maximization of power supply into ESP is one of the factors to help increase ESP
dust collecting efficiency. Moreover, the reliability of ESP control unit in regulating the
power supply into ESP will also affect the ESP feedback monitoring performance and ESP
operational control, leading to the optimization of the plant’s operation.

In this context, we would like to share

from India since ESP installation.

the case study, in which the Chinese controllers

With new controller from Tai & Chyun,

at sugar plant, Indonesia, was no longer

it enabled end user to access to accurate

working. The plant told that they did not

operating data and detect spark and arc

get proper guideline on controller operation

condition easier in order to prevent back

and function since the first place or even

corona and short circuit problem, which can

technical advice when there are problems

harm ESP efficiency. Controller retrofit can

with controllers and on-site visit so they

also result in an improvement of operating

are not satisfied with poor after-sale service

kV and mA, as shown below.

from the previous supplier.

Accordingly, controller supplied from

possibility of internal damage caused.
• Greater Safety & Reliability: The system
provides increa sed depe nd ab ilit y

Tai & Chyun can provide the below benefits,

through single-point grounding.

controller functions and handle with controller

leading to power optimization and superior

It also eliminates the noise problems

problems by themselves. Also, the display of

ESP operation:

They had a hard time figuring out about

the controllers cannot monitor number of
spark, which is critical for operation.

• Back Corona Reduction: By Intermittent

associated with ground loops.
• User Friendly Interface

Activation, the controller can

Graphic Display Capability allows

reduce the power supply before the

user to easily access to all information

can operate with more stable performance

current exceeds the level that will

operating data about ESP's condition

and provide reliable operating data. The current

lead to back corona and re-energize

through VI curves, bar graphs, trend

charging can mostly reach the maximum

when it returns to normal level in

plots to detect ESP problems faster

order to prevent short circuit.

as well as to reset the control functions.

After the installation, the control units

rating (399 mA from the maximum rating
of 400 mA).

• Spark & Arc Sensing: Controller will

Operation of sugar plant can always rely

detect and report spark and arc condition.

on Tai & Chyun for expertise advice, technical

the case study, in which it was implemented

When sparking occurs, the

support and reliable after-sales service in order

at biomass plant, Thailand to replace obsolete

set-back function will lower the 		

to help you get through the ESP problem

and unreliable controllers that are supplied

voltage automatically to reduce the

effectively and efficiently.

In another study, we would like to share
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On-line analyzers
www.iteca.fr

Crystobserver
HD Video Pan Microscope
ติดตามกระบวนการตกผลึกแบบเรียลไทม
ใหคาวิเคราะหทางสถิติ MA, CV, Fines
โดยสามารถวัดขนาดวัตถุเริ่มตนไดตั้งแต 4 ไมครอน
บันทึกขอมูลเปน VDO ตลอดชั่วโมงการผลิต
สงสัญญาณเตือนตามเกณฑกำหนดตางๆ
มีระบบเปรียบเทียบคาสถิติระหวางหมอเคี่ยวเพือ่ ชวย
ในการวิเคราะหประสิทธิภาพของการเคีย่ วแตละหมอเคีย่ ว

Part’Sizer
Particle size measurement

Colobserver
Color Analyzer

วิเคราะหคาสีน้ำตาลหลังปนและหลังอบแบบเรียลไทม
แสดงผลคาสีตอเนื่องเปนแนวโนมการผลิตของแตละหมอปน
บันทึกวิดีโอเก็บไวในทุกๆ กรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น
ใหผลการคืนทุนอันสัน้ เนือ่ งดวยการควบคุมการปน ใหคา สีไมตำ่ เกินความจำเปน
ตรวจจับสิ่งปนเปอนและคัดแยกออกจากสายการผลิต
มีระบบควบคุมระยะไกล เพือ่ การตรวจสอบและซอมบำรุงผานระบบอินเตอรเน็ต

REAL TIME VIDEO

เปนระบบตะแกรงรอนอัตโนมัติ
ตรวจสอบตัวอยางไดสูงถึง 4 สายการผลิต
วัดขนาดน้ำตาลตั้งแต 75 ไมครอน ถึง 4 มม.
ตรวจวัดคุณภาพแบบเรียลไทม
ใหผลวิเคราะหทางสถิติ MA, CV และการกระจายตัวตามขนาด
We assist you in exceeding your challenges for quality, performance, value and reliability

info@iteca.fr, in the Sugar Industry since 1990
www.onlinesolution.co.th, 02-496-1311, info@onlinesolution.-

Special Insight

Colobserver® รุ่นล่าสุดการมองเห็นแบบอัจฉริยะทีม
่ ี
เทคโนโลยีขั้นสูงในการติดตามคุณภาพของน�้ำตาล

The latest Generation of Colobserver® A smart and
High-Tech eye to Track Sugar Quality

ทุ

กวันนีโ้ รงหีบน�ำ้ อ้อยจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องปรับปรุง
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แปรรูปใน
การคงต้นทุนการผลิตและการใช้พลังงาน
ให้ต�่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่มีจุดมุ่งหมาย
ตามคุณภาพทีก่ �ำหนด กระบวนการปัน่ มีบทบาท
ส�ำคัญในการก�ำหนดคุณภาพของน�ำ้ ตาล โรงหีบน�ำ้
อ้อยให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั งิ านด้วยขอบเขต
ความปลอดภัยอย่างมีนัยส�ำคัญระหว่างการผลิต
ตามมาตรฐานและขีดจ�ำกัดของสีในระดับสูงเพือ่
หลีกเลี่ยงการแปรรูปน�้ำตาลที่ไม่เป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดของผลิตภัณฑ์จากการเตรียมข้อมูลตาม
จริง ปัญหาเกี่ยวกับการปั่นใดๆก็ตามโดยเฉพาะ
จะได้รบั การวิเคราะห์เอาไว้อย่างทันท่วงทีโดยการ
แสดงออกอย่างง่ายด้วยการวัดสีทสี่ มั พันธ์กบั การ
ค่าสีแบตช์ล่าสุด

การวิ เ คราะห์ ภ าพถ่ า ยใน
กระบวนการแปรรูปน�้ำตาล
เราได้ตั้งข้อสังเกตว่าลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน
จะตอบสนองต่อภาพถ่ายของน�้ำตาลตามจริงได้
อย่างถูกต้องแม่นย�ำ อันทีจ่ ริงกราฟแนวโน้มมักจะ
มีความชัดเจนน้อยกว่าภาพถ่ายโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในโรงงานทีไ่ ม่เคยใช้เครือ่ งวิเคราะห์แบบออนไลน์มา
ก่อน โดยมีการสังเกตที่ตัวอย่างทั้งสองดังนี้ วิดีโอ
ออนไลน์ของการผลิตน�ำ้ ตาลอย่างเต็มรูปแบบและ
ตารางการบันทึกผลสัญญาณตามล�ำดับวิดีโอจะ
ช่วยผู้ใช้งานได้เป็นอย่างยิ่งในการระบุถึงความผิด
ปกติซึ่งอาจจะด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะ
สมได้อย่างง่ายดาย
หนึ่งในประโยชน์ของ machine vision คือ
เพือ่ เตรียมภาพถ่ายของการแปรรูปน�ำ้ ตาลตามจริง
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในห้องควบคุมร่วมกับข้อมูลที่
เกีย่ วข้องเพือ่ จัดการกับคุณภาพของน�ำ้ ตาลได้อย่าง
มีประสิทธิผล ณ โรงงาน Alta Mogiana หม้อปั่น
ค่อนข้างห่างไกลจากห้องควบคุม ผู้ปฏิบัติงานจะ
จัดการตัง้ ค่าหม้อปัน่ โดยตรงด้วยระบบ SCADA ที่
มีความสามารถในการเฝ้าติดตามสีของน�ำ้ ตาลและ
ระบุถงึ น�ำ้ ตาลในช่วงเวลาเดียวกันบนสายพานน�ำส่ง
การวิเคราะห์นี้จึงมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งส�ำหรับ
พวกเขาในการมองเห็นกระบวนการทั้งหมด
นอกเหนือไปจากการแสดงผลระยะไกลบริเวณ
หม้อปั่นแบบแบตช์และผู้ปฏิบัติงาน โดยการ flap
น�้ำตาลที่ไม่ผ่านข้อก�ำหนดออกและท�ำให้เกิดการ
หลอมเหลวซ�้ำแบบอัตโนมัติจะด�ำเนินการโดย
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สูงขึน้ เป็นอย่างยิง่ น�ำ้ ล้างทีใ่ สอย่างเห็นได้ชดั ควรจะ
ถูกน�ำมาใช้ด้วยความเอาใจใส่ ตามประสบการณ์ที่
แสดงออกจากโรงหีบน�ำ้ อ้อยเป็นจ�ำนวนมากทีบ่ ริษทั
Iteca ได้ติดตั้งเครื่องวิเคราะห์สี (Colobserver®)
แบบออนไลน์เมื่อปี ค.ศ. 1990 จะพบการลดช่วง
เวลาในการชะล้างประมาณร้อยละ 10 ไม่มีการลด
ลงของน�ำ้ ตาลคุณภาพดีทมี่ คี า่ ใช้จา่ ยเกินกว่าคุณภาพ
และเกิดการหลอมเหลวซ�้ำ ซึ่งหมายถึงระยะเวลา
คืนทุนในช่วงสั้นๆ

การสื่อสารกับโรงงาน
Colobserver ณ เมือง Bogazylian ประเทศตุรกีใน
โรงงานทีป่ ฏิบตั งิ านด้วยเครือ่ งจักรอย่างเต็มรูปแบบ
ผลการทดสอบทีไ่ ม่ผา่ นข้อก�ำหนดจะมิได้รวมเข้ากับ
น�ำ้ ตาลคุณภาพดี โดยไม่มกี ารปนเปือ้ นและมีคณ
ุ ภาพ
ตามเป้าหมายของสี

COLOBSERVER®
สามารถท�ำให้มนั่ ใจได้ถงึ หน้าทีก่ ารท�ำงานหลัก
ทัง้ สองแบบตามจริงคือ
• การวัดสีอย่างถูกต้องแม่นย�ำด้วยการใช้วธิ ี
reflectance Indirect ทีส่ มั พันธ์กบั การ		
วัดค่าทางห้องปฏิบตั กิ ารของโรงหีบน�ำ้ 		
อ้อยด้วยการใช้วธิ ี ICUMSA แบบเป็น		
ทางการ และระบบทีแ่ ยกต่างหากอยู		
่
ภายในแบบอัตโนมัตจิ ะท�ำให้มนั่ ใจได้ถงึ 		
การสอบเทียบทีค่ งทีโ่ ดยไม่มกี ารเบีย่ งเบนไป
จากเดิม
• การตรวจหาและวัดปริมาณของก้อนสีนำ�้ ตาล
หรือการให้สขี องน�ำ้ ตาลทีไ่ ม่ดพี อ

ประโยชน์ด้านอื่นๆ
หลังจากการสร้างผลึก ก้อนผลึกน�ำ้ ตาลจะแยก
ออกจาก massecuite ด้วยการหมุนเหวี่ยง แต่ถ้า
หากยังมิได้รบั การเพิม่ ประสิทธิภาพวงจรกระบวนการ
ปัน่ ต้นทุนการผลิตและการใช้พลังงานก็อาจจะเพิม่

ส่วนต่อประสานกับ PLC ของโรงหีบน�้ำอ้อย
ที่รองรับการควบคุมกระบวนการเป็นการก�ำหนด
คุณลักษณะของ Colobserver ซึ่งอาจจะรวมเข้า
ด้วยกันอย่างง่าย ระบบสามารถสือ่ สารกับ fieldbus
protocols ทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดซึง่ ในเบือ้ งต้นจะจัดการกับ
การใช้งานตามจริง เช่น ช่วงเวลาในการช�ำระล้างของ
ใบพัดด้วยเหตุนจี้ งึ ช่วยลดต้นทุนการแปรรูปได้
ณ โรงงาน Bourdon ในประเทศฝรัง่ เศส เครือ่ ง
หมุนเหวี่ยงแบบแบตช์ทั้งสามเครื่องจะเชื่อมต่อกับ
Colobserver® สืบเนือ่ งมาจากการติดตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.
2006 จะต้องมีการปรับช่วงเวลาในการช�ำระล้างให้
เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามคุณภาพของน�้ำตาล ใน
ขณะเดียวกัน Colobserver ที่มีการใช้น�้ำตาลอื่นๆ
ที่รองรับการควบคุมการ flap ออกที่ท�ำให้เกิดการ
หลอมเหลวซ�้ำ (หรือหยุดสายพานน�ำส่ง) ควรจะ
ท�ำให้เกิดน�ำ้ ตาลคุณภาพดีในแบตช์ทไี่ ม่เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของลูกค้า
ทุกวันนี้ความสามารถของ machine vision
เป็นที่น่าประทับใจและ Colobserver® เป็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการมองเห็นร่วมกับการใช้
จักรกลอาจจะช่วยเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการ
ได้ นอกเหนือไปจากการได้รับการบ�ำรุงรักษาระยะ
ไกลจากระบบอินเตอร์เน็ตทีป่ ลอดภัยซึง่ รองรับการ
ผลิตน�้ำตาลที่มีคุณภาพอย่างสอดคล้องกันตามข้อ
ก�ำหนดที่จ�ำเป็น

Special Insight

N

owadays all sugar mills need to improve
their instrumentation and process
equipment in keeping production costs

and energy consumption as low as possible while
aiming for a specified quality. Centrifugation
plays a major role in determining the quality of
sugar. Sugar mills prefer to work with a significant
safety margin between the standard production
and the high colour limit to avoid reprocessing
off spec sugar. By supplying data in real time,
problems with any particular centrifugal can
be promptly addressed, which could be easily
elicited by the colour measurement relative to
its last discharge.

Image Analysis in the Sugar
Process

The COLOBSERVER®
It ensures 2 main functions in Real-time:
• Precise color measurement using a
reflectance Indirect Method that is
correlated to sugar plant laboratory
measurements using official ICUMSA

We have noticed that the customers and

methods. Automatic, internal and independent

precisely the operators are very responsive to

systems ensure a stable calibration, no drift

sugar image in real time. Indeed trend graphs

• Detection and quantification of brown

are often less explicit than an image, especially in

lumps or bad coloration of the sugar

factories which have never used an on-line analyzer

>> Thanks to smart image processing & analysis of Real
time video, any lumps of sugar are detected

before. Have a look at the 2 following examples:
on-line video of the full sugar production and
the alarm logbook with video sequences help

>> โรงงาน Alta Mogiana

a lot the process managers for identifying the
malfunctioning. They can easily take appropriate
corrective actions.
One of the great benefits of machine vision
is to supply an image of processed sugar in
real-time to an operator in the control room along
with all relevant information to manage sugar

>> Sillery plant (Cristal Union)

>> Main information about each centrifugal are
displayed

quality effectively. At the Alta Mogiana plant, the
centrifugals are quite far from the control room.

Additional benefit
Additional
Benefit

The operators who directly manage centrifugals

After crystallization, the sugar crystals are

batch centrifugals are connected to a Colobserver®.

settings with a scada system are able to follow

separated from massecuite by centrifuging. If

Since the installation in 2006, it automatically

sugar colour and note at the same time sugar

the centrifugal cycle is not optimized, production

adjusts the washing time according to the

on the conveyor. It is very helpful for them to

cost and energy consumption may dramatically

quality of sugar required. At the same time and

have a global view of the process.

increase. Clearly wash water should be used

like other sugar applications Colobserver

In addition to remote displays around

with care. According to the experience elicited

supports the control of a remelting flap (or

the batch centrifugals and the operators, an

from number of sugar mills where Iteca have

stops the conveyor) should the quality sugar

automatic remelting flap is usually operated

installed on-line colour analyzers (Colobserver®)

produced in a batch does not comply with a

by the Colobserver. At Bogazylian - Turkey in

since 1990, a reduction of washing time of

customer’s specification.

a fully automated plant, out of specs are not

around 10% was observed. No costly over-quality

Today the capabilities of machine vision

mixed with good sugar. No contamination and

and remelted good sugar reduction = short

are impressive and Colobserver® is a relevant

the global quality follows the color target.

payback period.

example of how the vision technology with

Communication With the Plant

At the Bourdon plant in France, the three

automation can increase the productivity in a
process. In addition to a secured internet

The interface with a sugar factory’s PLC

remote maintenance access, it supports consistently

to support process control is Colobserver’s

the production of quality sugar according to

defining feature which can be easily integrated.

required specifications.

The system can communicate to all the existing
fieldbus protocols which are fundamental to
manage applications in real-time such as
turbines’ washing times and thereby reduce
processing costs.

>> Alta Mogiana Plant
Sugar Asia Magazine
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Special Insight

NTN BEARING
ประเทศไทย มุ่งมั่น
สู่การด�ำเนินธุรกิจ
โรงงานน�้ำตาลไทย

NTN BEARING – THAILAND
Commitment to Sugar Mill
Business

บ

ริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง – ประเทศไทย
จ�ำกัด เป็นบริษทั ในเครือเอ็นทีเอ็น คอร์
เปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2517 ณ
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ NTN รวมทัง้ ท�ำการตลาด
ให้บริการทางเทคนิค และสนับสนุนกิจกรรมด้าน
วิศวกรรมให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย
กว่ า 40 ปี บริ ษั ท เอ็ น ที เ อ็ น แบริ่ ง –
ประเทศไทย จ�ำกัด ได้ขยายฐานการประกอบ
ธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นบริษัทไทย
และบริษทั ต่างชาติในประเทศไทย โดยมีสำ� นักงาน
ขายในเมืองหลัก เช่น กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น
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หาดใหญ่ และเชียงใหม่และด้วยโรงงานผลิตทีต่ งั้ อยู่
ทัว่ โลก ท�ำให้ NTN เป็นผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายตลับ
ลูกปืนชัน้ น�ำส�ำหรับธุรกิจ OEM และ Aftermarket ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีก
ทั้ง NTN ยังพร้อมด้วยการให้บริการทางวิศวกรรม
ข้อมูลเกีย่ วกับการผลิต และเครือข่ายการให้บริการ
ทั้งในประเทศญี่ปุ่น ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปเอเชีย นอกจากตลับลูกปืนแล้ว NTN ยังจัด
จ�ำหน่ายเพลาขับ ตลับลูกปืนตุ๊กตา และอุปกรณ์
ความแม่นย�ำสูง ซึ่งสามารถตอบสนองการใช้งาน
ของแต่ละอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง – ประเทศไทย
จ�ำกัด ได้มีพันธสัญญาเกี่ยวกับการสนับสนุนการ

ขายผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนเฉพาะของอุตสาหกรรม
ต่างๆที่หลากหลาย โดยเฉพาะในช่วงสองปีหลังที่
ผ่านมานีท้ างบริษทั ได้มนี โยบายให้สนับสนุนเฉพาะ
กลุม่ อุตสาหกรรมซึง่ อุตสาหกรรมแรกทีท่ าง บริษทั
เอ็นทีเอ็น แบริ่ง – ประเทศไทย จ�ำกัด ได้ให้ความ
ส�ำคัญนั้นคืออุตสาหกรรมของโรงงานน�้ำตาล ซึ่ง
ทางบริษัทได้มีความเชี่ยวชาญและพร้อมท�ำการ
สนับสนุนได้อย่างครบถ้วนทุกความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าดังกล่าวทั้งผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุก
ประเภทการใช้งานและทุกกระบวนการของโรงงาน
น�้ำตาล รวมไปถึงอุปกรณ์สนับสนุนทางวิศวกรรม
ต่างๆไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ถอดประกอบลูกปืน
และเครื่องมือในการใช้ส�ำหรับประกอบการบ�ำรุง
รักษาตลับลูกปืนในส่วนต่างๆของเครื่องจักรเฉพาะ
อุตสาหกรรมน�้ำตาลอีกด้วย และที่ส�ำคัญ ทาง
บริษัท ได้เน้นย�้ำถึงคุณภาพสินค้าและแหล่งผลิต
เป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับลูกค้าในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ จึงได้มีนโยบายน�ำเข้าผลิตภัณฑ์
เกือบทัง้ หมดทีท่ ำ� การสนับสนุนในกลุม่ ลูกค้าโรงงาน
น�้ำตาลนี้ จากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสเท่านั้น

จากที่ท�ำการกล่าวมาข้างต้นนั้น บริษัท เอ็น
ทีเอ็น แบริ่ง – ประเทศไทย จ�ำกัด ได้เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญและความคุ้มค่าต่อการผลิตของแต่ละ
กระบวนการของโรงงานน�้ำตาล ทางบริษัทและทีม
วิจัยจึงได้ท�ำการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
ต่อสภาพงานให้คงทนที่สุดในสภาวะหนักและเบา
ในประเภทต่างๆของเครื่องจักรได้อย่างครบถ้วน
ดังต่อไปนี้

Special Insight
ตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิด

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ้ า งต้ น เป็ น เพี ย งตั ว อย่ า งของ
ผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
การผลิตน�้ำตาลซึ่งทางบริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง
– ประเทศไทย จ�ำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ผลิต
น�ำ้ ตาล รวมถึงเกษตรกรทีท่ ำ� การเกษตรตอบสนอง
วัตถุดิบสู่โรงงานน�้ำตาลจะได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ตลับลูกปืน NTN เพื่อตอบสนองการอุตสาหกรรม
น�้ำตาลต่อไป.

• อายุการใช้งานเพิม่ ขึน้ 3 เท่า
• ใช้งานได้ดใี นสภาวะงานทีห่ นักหน่วง
• อุณหภูมกิ ารใช้งานจารบีมาตรฐาน
(-30 ถึง +120 องศาเซลเซียส)
• จาระบีชนิดทนความร้อน (-30 ถึง+250 องศา	
เซลเซียส)
• เหมาะกับการใช้งานทีห่ มุนด้วยความเร็วรอบ
สูง เช่น มอเตอร์ หรือปัม๊ น�ำ้ เป็นต้น

ตลับลูกปืนชนิดเม็ดโค้งสองแถว

• รองรับความเร็วรอบสูง
• อายุการใช้งานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า เทียบ
กับตลับลูกปืนชนิดอื่น
• รับภาระได้มากกว่า เมื่อเทียบตลับลูกปืน
ขนาดเดียวกัน รองรับแรงเพิ่มขึ้น +24%
• รังลูกชนิดทองเหลือง เหมาะส�ำหรับงานที่มี
การสั่นสะเทือนสูง
• ชนิดมีฝาปิด เหมาะกับสภาวะแวดล้อมที่มี
สิ่งสกปรก
• รองรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงถึง 200
องศาเซลเซียส 		
• เหมาะกับการใช้งานที่รองรับแรงสั่นสะเทือน
สูงและภาระหนัก

สนใจสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม
บริษทั เอ็นทีเอ็น แบริง่ – ประเทศไทย จ�ำกัด

โทรศัพท์ : 02-681-0401-8 www.ntn.co.th

ตลับลูกปืนชนิดเม็ดทรงกระบอก

• มีความแข็งแรง ทนทาน และรองรับภาระได้มาก
• รังลูกปืนรองรับความเร็วรอบสูงสุด แหวนนอก
แยกส่วน ถอดประกอบได้งา่ ย
• ประกอบด้วย รูในชนิดตรง และชนิดรูเอียง
• มีรสู ำ� หรับการเติมจารบี

ตลับลูกปืนประเภทเม็ดเรียว Ultage

• ประสิทธิภาพในการท�ำงานสูงขึน้
• ระยะเวลาในการบ�ำรุงรักษายาวนานขึน้
• รองรับภาระได้สงู ขึน้
• สามารถรับมุมเอียงได้ถงึ 0.0017 เรเดียน
• รองรับความเร็วรอบและภาระสูงขึน้
• อายุการใช้งานยาวนานขึน้ 3 เท่า
• ลดการเกิดแรงเสียดทาน และความร้อนสะสม
ทีเ่ กิดขึน้

ตลับลูกปืนตุก๊ ตา

• ซีลส�ำหรับป้องกันฝุน่ และความชืน้
• ตัวเสือ้ เหล็กหล่อคุณภาพสูง 		
• ผิวด้านนอก และผิวด้านในตัวเสือ้ ตุก๊ ตาโค้งมน
สามารถปรับแนวการวางตัวของตลับลูกปืนภายในได้
• สกรูพเิ ศษยึดตลับลูกปืนให้แน่นกับเพลา
• เหมาะกับงานล�ำเลียง และสายพาน
Sugar Asia Magazine
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Special Insight
TMB BEARINGS (TMB)

M

oreover, NTN Bearing – Thailand Co.,
Ltd. In the past few years had been
focusing on the importance of all

heavy industry especially for the Sugar mill
industry. NTN had developed comprehensive

after sales services and service offerings
throughout Thailand in all regions. For
illustrate, Bearing mounting tools, Bearing
Heater, Hydraulic mounting and dismounting
tools and etc. Hence, with intensive and

• Bearing rated operating life: up to
three-times increase.
• Their ability to resist impact loads makes
them suitable for applications involving
heavy loads.
• Standard grease: temperature range -30
to +120 C degree.
• Heat resistant grease: temperature range
-30 to +250 C degree.
• It suitable for high speed function Ex.
Motor, Water pump etc.

strong support from NTN Thailand. We also

DOUBLE-ROW SPHERICAL ROLLER

provide best solutions to Sugar Mill customers

BEARINGS

such as on-site engineering services with

• Increased operating speed and reduced friction

marketing and sales support. Additionally,

torque.

with variety of products’ origin nowadays,

• Bearing rated operating life: up to double-times increase.

NTN had provide vast production capability

• Higher rated load capacity 24 % compare with
conventional bearing.

from Japan which made us strengthening in

• The brass cage machined applications that

NTN sugar industry’s product those import

expose bearings to severe vibration and impact.

directly from Japan which could increase

• Available in open and sealed varieties as well as splits.

the credibility and reliability of the product

• Allowable Operating Temperature Range up to

countrywide.

200 C degree.

NTN Bearing – Thailand Co., Ltd. is a subsidiary

• It suitable for vibration and heavy load.

of NTN Corporation Japan established on
February 27, 1974 in Bangkok to supply genuine
NTN products, provide marketing, services,
technical support and trainings to NTN
customers in Thailand.
Over 40 years of operation, NTN Bearing
– Thailand Co., Ltd. have been expanding
business in various segments with international

CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
• High capacity load ratings.
• Higher Rotational Speed. Split type outer ring
more comfortable for mounting
• Two bore type available, straight and taper type
• Grease nipple

and domestic customers. Our sales offices are
located in major cities - Bangkok, Khon Kaen,

TAPERED ROLLER BEARING ULTAGE

Hat Yai and Chiang Mai close to our customers.
NTN is one of

• High Performance.

the world’s largest

• Long life for maintenance.

bearing producers. With manufacturing plants

• High load support.

throughout the world, NTN is a leading

• Support angle 0.0017 rad.

bearing supplier to both OEM and After

• Support High speed and load
• Long life for 3 time increase.

market for automotive and industrial

• Reduce friction and reduce temperature rise.

markets with sales, engineering, production
and service networks throughout Japan, the

BEARING UNITS

Americas, Europe and Asia. NTN also supply

• These reliable sealed bearings are dustproof

driveshaft, bearing unit, and other precision
industrial and automotive equipment to meet
a variety of applications, across a variety of
industries.
From the above mentioned, NTN Bearing

and waterproof.
• Spheroidal graphite cast iron is used for the
bearing housing.
• The outer surface of the ball bearing and the
inner surface of the housing are spherical, thus
this bearing unit has self- aligning characteristic.

-Thailand Co., Ltd. has realized the importance

• Ball-End Set Screw

and value for the production of each sugar

• Suitable for conveyor and part transfer

factory process. The company and the

The above product is just one example of a product that drives the sugar industry. NTN Bearing

research team have designed the products

- Thailand Co., Ltd. hopes that sugar manufacturer and agricultural farmers who are responsive to

that are suitable for the most durable and

the raw materials, the sugar mill will be using NTN bearings to support the sugar industry.

heavy duty conditions in various types of
sugar machinery as follows.
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For more information, please contact NTN Bearing - Thailand Co., Ltd.
Tel : +66 (0) 2681-0401-8 www.ntn.co.th
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ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิผล

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

ป

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

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

ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการบรรจุและความไม่คงที่
ของปริมาณ
ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลถึงผลก�ำไรทางอ้อมซึ่ง
ผู้ผลิตควรเอาใจใส่ในเรื่องดังกล่าวและเปิดรับ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเข้ามาใช้งาน ซึง่ จะส่งผลส�ำเร็จ
ในระยะยาว
STATEC BINDER มี เ ครื่ อ งบรรจุ ล งถุ ง
หลากหลายซึ่ ง สามารถเข้ า ไปดู ไ ด้ ใ นเว็ ป ไซต์
WWW.STATEC-BINDER.COM ตัวอย่างการใช้เครือ่ ง
บรรจุในหลายๆอุตสาหกรรมทัว่ โลกสามารถให้ความ
มัน่ ใจกับผูผ้ ลิตส�ำหรับการเลือกใช้เทคโนโลยี
ได้ถกู ต้อง ในภูมภิ าคเอชียตะวันออกเฉียง
ใต้ส�ำนักงานของ STATEC BINDER
ในประเทศไทยสามารถให้การช่วย
เหลือเพือ่ ให้ลกู ค้าได้ใช้เทคโนโลยี
การบรรจุที่ถูกต้องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

smetsyS gnizitellaP dna gnigakcaP
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Your partner for reliable solutions for

high-performance packaging and palletizing.

principal-R

Packaging and Palletizing Systems
STATEC BINDER GmbH, Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria

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

www.statec-binder.com

Packaging and Palletizing Systems
Special Insight

T
high-performance
packaging and palletizing.
hailand and its neighboring countries are being the factory of

the world. The global production has been shifted to the east
where the quality of goods are monitored and controlled from

the brand owners. No matter what they are producing, those goods
must be packed into the right packaging. From the productivity aspect,

STATEC BINDER knows how to pack – a competent

partner for reliable solutions in the field of packaging.
STATEC BINDER is a specialist in packing the

Your partner for reliable solutions for

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

on the packing area, there are modern technologies that help

improve the packing process where the loss from human error and poor
accuracy are minimized.

product into bags. We might call this area as a bag
handling field. From the characteristic of product
which has difference in bulk density and difficulty
in handling, the packing machines are designed to
suit with the related product such as rice, sugar,
flour, chemicals, pet food, etc. Besides of the
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reliable productivity.

These factors are the indirect profit where

customer should look into it and welcome the
state-of-the-art packing technology to be a part
of his success.

STATEC BINDER has a wide range of packing
machines which everybody can visit the website
(www.statec-binder.com). Several global references
in different industries can ensure the new
customer for following the right track. In SE Asia,
the service office of STATEC BINDER in Thailand
will support all customers to achieve the best
practice in bag filling.
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HANDLING TECHNOLOGY
YOUR END TO END SOLUTION PROVIDER
Over 50 years sugar industry expertise; developing innovative solutions for handling sugar at all stages of
production. Robson provide a complete range of ATEX certiﬁed products and full Aftermarket support.

Visit us at Stand #90

Feasibility
+44 (0) 114 244 4221

Design
robson.co.uk

Manufacture
sales@robson.co.uk

Install
/company/georobson

Visit us at stand #89

Maintenance
@georobson

Highlights of Sugar Asia Events

Over 2,000 Trade Visitors Attending
Peru’s Largest Sugar Exhibition!
T

he inaugural edition of Peru’s Largest Sugar Exhibition Ended On A
High Note With More Than 2000 Trade Visitors and USD 40 Million Worth
Of Potential Transactions!
Casa Grande, Peru’s largest sugar manufacturer and Fireworks Colombia
successfully hosted the inaugural edition of SUGAREX Peru which opened to
more than 2,000 visitors and more than 80 exhibiting brands during the 2-day
tenure.
More than USD 40 Million of potential business transactions were generated
during the event. This year event sees a massive Brazilian Pavilion boasting of
more than 15 Sugar technology companies and more than 80 exhibiting brands
showcasing their ware to the excited Peruvian visitors.
Co-located with the expo is the Peru Sugar Conference 2017 which had also
attracted more than 100 international delegates discussing the current state
and the future of the Sugar industry featuring speakers who are renowned palm
oil experts from the Latin America region.

About SUGAREX Peru
SUGAREX Peru is one of the international series of exhibitions organized
by the Fireworks Trade Media Group which replicates the SUGAREX brand in
Asia and Latin America. Current sugar exhibitions organized by Fireworks are
as follow:
•

SUGAREX Peru

•

SUGAREX Colombia

•

SUGAREX Vietnam

•

SUGARTECH Indonesia

•

World Sugar Expo, Thailand

We also publish the trade publisher Sugar Asia Magazine. Visit more
www.sugar-asia.com
For more information about Sugarex Peru 2018 please call us at:
(+57) 1 7047067 or email us at: Colombia@fireworkssa.com

SAVE THE DATE FOR NEXT YEAR
The next edition of Sugarex Peru 2018 would take place at Centro de
Convenciones Los Conquistadores in Trujillo, 20-21 September 2018.
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"Growth and Convergence in
Southeast Asia Sugarcane Industries"

World

SUGAR 2017

11-12 OCTOBER 2017
BITEC, Bangkok, Thailand

Conference

Registration

Fee

On 11 October 2017 (Thai Sugar Industry)

Topic

Time
11.15 Hrs. - 12.00 Hrs.

Speaker

Overview and Update of Thai Sugar Industry in Thailand.

Mr.Prasit Vongsateam,
Director of Cane and Sugar Industry
and Sugar Board (OCSB)

12.00 Hrs. - 13.00 Hrs.

Lunch Break / Visiting Exhibition

13.00 Hrs. - 13.45 Hrs.

Thailand Ethanol Production, Consumption Expected to
Increase

Dr.Apiradee Thammanomai, Engineer
(Senior Professional level),Bureau of
Biofuel Development of Department
of Alternative Energy Development
and Eﬃciency, Ministry of Energy

13.45 Hrs. - 14.30 Hrs.

ASEAN Sugar Alliance

Mr.Rangsit Hiangrat,
Director General of Thai Sugar Millers
Corporation Limited (TSMC)

14.30 Hrs. - 14.45 Hrs.

Appreciation Speech of Sponsor

Gessner Industries, Australia

15.00 Hrs. - 15.45 Hrs.

Developments on Global Sugar Cane Markets, Challenges
for Thailand Producers.

Mr.Issara Twiltermsup,
Executive Director of Khonburi
Sugar Public Company Limited
(KBS)

15.45 Hrs. - 16.30 Hrs.

Southeast Asia Ethanol Markets Trends and Price.

Mr.Pipat Suttiwisedsak,

14.45 Hrs. - 15.00 Hrs.

Director at KTIS BioEthanal Company
Limited

On 12 October 2017 (World Sugar Industry)

Topic

Time

Speaker

11.00 Hrs. - 12.00 Hrs.

Indonesia Situation Retail Sugar Prices are Among the
Highest in Asia.

12.00 Hrs. - 13.00 Hrs.

Lunch Break / Visiting Exhibition

13.00 Hrs. - 13.45 Hrs.

Suggested Schemes of Sugar Factories Relocation and
Restructuring under Newly Reformed Investment Law in
Myanmar.

13.45 Hrs. - 14.30 Hrs.

Philippine Sugarcane and its By Products.

Mr.Adhi S. Lukman,
Chairman of Indonesian Food &
Beverage Association (GAPMMI)

Mr.U.San Thein,
Vice President of Myanmar Sugar and
Sugar Related Products Merchants and
Manufacturers Association (MSMA)
Miss Queenie Rojo,
Policy Advocacy Consultant of Philippine
Sugar Millers Association (PSMA)

14.30 Hrs. - 15.00 Hrs.
15.00 Hrs. - 15.30 Hrs.

Internet of Things (IOT): Empowerment of Technology

Robert Bosch Limited (Rexroth)

15.30 Hrs. - 16.00 Hrs.

From Sensors to Digital Services

Mr.Kartikeyan Chellappan,
Product Manager of Endress+Hauser
(Thailand) Ltd.

16.00 Hrs. - 16.30 Hrs.

Networking and Closing

TESTIMONAILS
“I just wanted to say thank you for having me
participate at the Conference. The event brought
together key players in the global sugar trade and
technologies, and provided a good opportunity for
participants to exchange ideas and networks.
…I greatly appreciate the opportunity to participate…”

“As a speaker for this conference, this has beneﬁted all attendees
to know better about the sugarand ethanol industry in the region.
The conference was very beneﬁcial to many in the industry.I urge
you to keep on and looking forward to possible collaboration
with you in the future.”
Mr.Issara Twiltermsup,
Executive Director
Khonburi Sugar Public Company Limited (KBS)

Rangsit Hiangrat
Director-General
Thai Sugar Millers Corporation Limited
Supported By :

Platinum Sponsor :

Ministry of Industry

KTIS Group

Office of the Cane and
Sugar Board (OCSB)

KTIS BioEthanal
Company Limited

Khonburi Sugar
Public Company Limited

Thai Sugar and Bio-Energy
Producers Association – TSEA

Thailand Society of
Sugar Cane
Technologists (TSSCT)

Thai Sugar Millers
Corporation Limited

Gessner Industries

Premium Exhibitor :

Samart Kaset-Yon Co.,Ltd.

Official Media :

Sugar Asia Magazine

Conference By :

JuzTalk Thailand

FBI In Action

ครั้งที่ 3 ของ “SIMA ASEAN Thailand 2017”
งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจ
การเกษตรที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน

แอฟริกาใต้ และเอเชีย โดยเฉพาะงาน SIMA ASEAN
2017 ในไทยปีนี้ จัดเป็นปีที่ 3 ถือว่าเป็นงานแสดงสินค้า
เพือ่ ธุรกิจเกษตรชัน้ น�ำในระดับนานาชาติทโี่ ดดเด่นใน
ภูมภิ าค มีผแู้ สดงสินค้าและพาวิลเลียนนานาชาติ จาก
ตุรกี ญีป่ นุ่ จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ เวียดนาม
เป็นต้น รวมทั้งมีโปรแกรมเยี่ยมชมงานจาก ผู้ซื้อ
สมาคม และสือ่ มวลชนจากอาเซียน ท�ำให้งานนีเ้ ป็น
งานระดับสากลอย่างแท้จริง

ผ่

านพ้นไปแล้วกับงาน “SIMA ASEAN
Thailand 2017” งานแสดงสินค้าและการ
ประชุมนานาชาติเพือ่ ธุรกิจการเกษตรที่
ยิง่ ใหญ่ และครบครันทีส่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน ครัง้
ที่ 3 ตลอด 3 วัน มีผู้เข้าเช้าชมงานมากกว่าปีที่
แล้วประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ สุดปลื้มเงินสะพัด
รวมไม่ต�่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
มร. ลอย จุน ฮาว ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั อิม
แพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเม้นท์ กล่าวว่า ในฐานะผู้
จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 งานแสดง
สินค้าและการประชุมนานาชาติเพือ่ ธุรกิจการเกษตร
ทีย่ งิ่ ใหญ่ และครบครันทีส่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน ครัง้
ที่ 3 ทีผ่ า่ นมาระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน ศกนี้ ณ
อาคาร 5–6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิม
แพ็ค เมืองทองธานี และริมทะเลสาบ เมืองทองธานี
ได้จบลงอย่างงดงามและนับว่าประสบความส�ำเร็จ
เป็นอย่างดี เนือ่ งด้วยการจัดงานครัง้ นีเ้ ป็นโอกาส
ส�ำคัญทีป่ ระเทศไทยจะก้าวไปสูค่ วามเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมการเกษตรในภูมภิ าคอาเซียน ทีไ่ ด้รบั
การตอบรับจากผูป้ ระกอบการทีจ่ ะมาร่วมแสดงสินค้า
กว่า 300 แบรนด์ รวมทัง้ มีผเู้ ชีย่ วชาญให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับสมรรถนะการท�ำงานของเครือ่ งจักรกลการเกษตร
พร้อมทัง้ มีโดรนพาวิลเลียน และเวิรค์ ช็อปเพือ่ ตอบ
รับเกษตร 4.0 รวมทัง้ มีการประชุมนานาชาติ ได้แก่
การประชุมวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
ประเทศไทย สัมมนาแบบครบวงจรจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในวงการเกษตรกว่า 20 หัวข้อ เพือ่ เป็นการสนับสนุน
การขับเคลือ่ นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
และบูรณาการความรู้ให้กับบุคคลในอุตสาหกรรม
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ในปีนม้ี นี กั ธุรกิจเกษตรจากประเทศไทยและต่างประเทศ
ประชาชนทัว่ ไป เกษตรกร และนักศึกษาจากการจัดงาน
ทัง้ 3 วัน ได้มผี เู้ ข้าชมงานมากกว่าปีทแี่ ล้วประมาณ 15
เปอร์เซ็นต์ เงินสะพัดมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
ทัง้ นีภ้ ายในงาน “SIMA ASEAN Thailand 2017”
ได้รวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักร และน�ำ
อุปกรณ์ใหม่ลา่ สุดด้านการเกษตรมาแสดงได้อย่างครบ
ครันในงานเดียว และเป็นจุดนัดพบของ ผูซ้ อื้ ผูข้ าย ผู้
ประกอบการ ผูน้ ำ� เข้า ผูส้ ง่ ออก เกษตรกร ผูเ้ ชีย่ วชาญ
และมืออาชีพในธุรกิจเกษตรอย่างครบวงจร อย่างเช่นการ
จัดงานปีทผี่ า่ นมาทีง่ าน SIMA Paris มีผเู้ ข้าร่วมชมงาน
232,000 คนจาก 145 ประเทศ และผูแ้ สดงสินค้า 1,770
คน จาก 42 ประเทศ ท�ำให้แบรนด์ SIMA มีความเข้ม
แข็งมากขึน้ มีการจัดงานครอบคลุม 3 ทวีป ทัง้ ยุโรป
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23rd Asia International Sugar Conference 2017
AWACS CORPORATION LTD.
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CNHI International S.A.
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"Asla's Only Sugar Industry
Ethanol News Magazine !! "

www.sugar-asia.com

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
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
* International Subscription 100 USD for 4 Issues

3 in 1 !!
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Print edition, E-Magazine and App edition
SUBSCRIPTION PRINT EDITION CONTACT US AT

FBI PUBLICATIONS (THAILAND) :

Call: +66 2 513 1418 ext. 108

:

Fax: +66 2 513 1419

:

thai@fireworksbi.com

:

www.sugar-asia.com

Calendar of Sugar Event

SUGAR EXHIBITION
CALENDAR 2018
Date: 15 -16 August 2018
Venue: Military Zone 7 Indoor Sport Complex,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Web: www.sugarvietnam.com
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2018

Date: October 2018
Venue: BITEC Bangna,
Bangkok, Thailand
Web: www.sugar-conference.com

2018
Date: October 2018
Venue: BITEC Bangna
Bangkok, Thailand
Web: www.worldsugarexpo.com

World

UGAR
S 2018
Conference

Date: November 2018
Venue: Grand City Convex
Surabaya, Indonesia
Web: www.sugarindo.com

Date: November 2018
Venue: Grand City Convex
Surabaya, Indonesia
Web: www.sugarindo.com

2018
Date:
Venue:
Web:

Date: 20-21 September 2018
Venue: Centro de Convenciones Los
Conquistadores Trujillo, Peru
Web: www.sugar-peru.com

20-21 September 2018
Centro de Convenciones Los
Conquistadores,Trujillo, Peru
www.sugar-peru.com
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Shredding
or crushing,
Postle Hardfacing
keeps your mill
rolling.
Postalloy® hardfacing
wires and electrodes
are engineered to
produce a deposit that
aids in pulling, tearing
and crushing the sugar
Postalloy
hardfacing
cane as it feeds through
can be applied
while mill rolls the rolls during
are operating.
processing.
Find out more from
Mike Korba at 216-265-9000,
or mkorba@postle.com.
www.postle.com

Cleveland, Ohio USA

World

UGAR
S 2018

In Conjunction With :

2018

Conference

OCTOBER 2018

BITEC, Bangkok, Thailand

w w w. s u g a r- c o n f e r e n c e . c o m

" C ON V E R GENCE AND DI V ERGENCE
IN THE A SEAN
S U G AR & ETHANOL I NDUSTRY "

(+66) 2513 1418 Ext.110

thai@juz-talk.com

JuztalkThai

