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

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

www.caseih.com



GROWING 
PROFITABILITY  
IN AGRICULTURE
How lubricants can help farmers 
increase productivity and reduce total 
cost of ownership

1www.shell.co.th
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โซอุตสาหกรรมน้ำตาล
คุณภาพสูง
ผลิตในประเทศญี่ปุน

เราคือโรงงานผลิตโซคุณภาพสูง
จากประเทศญี่ปุน มีอายุการใชงานที่ยาวนาน
เรามีความชำนาญในดานการผลิตโซอุตสาหกรรมน้ำตาล
มานานกวา 80 ป เรามีโซอุตสาหกรรมน้ำตาลครบทุกรูปแบบ
ผลิตภัณฑของเรามีจำหนาย ในประเทศญี่ปุนอยางแพรหลาย
และเปนที่ยอมรับรวมถึงประเทศไทย





www.promechresources.com 

AGRICULTURAL Handling Solutions 

Promech Resources Co., Ltd.  
B2/Floor A3 KPN Tower 719 Rama 9, Bangkapi, Bangkok 10310 Thailand 

Tel (662) 717 1406-7       Email: sales@promechresources.com 

MANITOU MLT-X Series 
A  high - performance   rough     
  terrain agricultural telehandler      
     for  the  Sugarcane  Industry 
          ประสิทธิภาพสงู สําหรับงานขนย้าย                       
         วตัถดุบิทางการเกษตรกรรม – หนึง่     
        เคร่ืองจกัร แตทํ่างานได้หลากหลายงาน 
 

Efficient materials  
handling for Agriculture –  
ONE machine for MULTIPLE 
tasks 
เป็นเคร่ืองจักรงานเกษตรรมท่ีการทาํงาน

ยอดเย่ียม สาํหรับอุตสาหกรรมอ้อยและ

นํา้ตาล 
 

 Authorized  Distributor in Thailand, 
Myanmar, Laos and Cambodia for 

                         

Your  
Expert in  

FARM HANDLING 
EQUIPMENT 

SALE  ·  RENTAL  ·  USED  ·  SERVICE  



AUTOMATION
DOESN'T HAVE 
TO BE EXPENSIVE

PTCHRONOS.COM

Premier Tech Chronos reveals a new generation of budget conscious 
bagger, the PTA-100. Take your first leap into automation with this 
reliable, affordable and easy to install bagging system. 
Visit PTCHRONOS.COM for more details.











Supplying Power Solutions, Equipment, Spare Parts, Service and 
Emergency Support in Thailand and S.E.A. for over 30 years 

Authorised Thailand Distributor for: 

GE Jenbacher 
Manufacturer of gas engine generator sets for the industrial, 
biogas and landfill markets 

Altronic 
Manufacturer of  ignition systems, instrumentation, engine 
controls and control panels 

Austart 
Manufacturer of air & gas engine starting systems 

Arrow Engines 
Manufacturer of small gas and diesel engines, generator 
sets and compressors 

GE Waukesha 
Manufacturer of gas engines and Enginators for compression, 
mechanical drive and power generation 

Clayton Boilers 
Manufacturer of  steam generators, gas & oil fired boilers and 
exhaust gas boilers for the industrial and marine markets 

333 Moo 5, Watprik, Muang, Phitsanulok 65230, Thailand 
Tel (+66) (0)55 002 009   Fax (+66) (0)55 002 017 
http://www.souer.com      sales@souer.com 

Kenco Engineering 
Manufacturer of engine and process instrumentation & 
equipment 

With a power range of 250 kW to over 10 MW, GE Jenbacher gas engines are one 
of the most well known and respected gas engine brands in the industrial and 
biogas market, with more than 15,500 Jenbacher gas engines operating in 100 plus 
countries. 
 
With the latest developments in anaerobic biogas production within the sugar and 
ethanol industries providing maximum gas availability, GE Jenbacher Generators 
for both power generation and co-generation applications provide class leading 
efficiencies and reliability. 
 
As the authorised Thailand distributor, Souer Co Ltd provides full support to the 
Thailand market; including a fully trained service and customer support team, 
spare parts sales, engineering and sales team and fully stocked parts warehouse. 
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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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นำยกฤษฎำ มณเฑียรวิเชียรฉำย ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ กลุ่ม
บริษัท น�้ำตำลมิตรผล จ�ำกัด กล่ำวว่ำ อำเซียน
ควรดึงดดูกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศมำกขึน้ เพือ่
เพิ่มกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของตน 

นอกจำกน้ีผู้บริหำรวัย 58 ปียังกล่ำวอีกว่ำ 
บริษัทในภูมิภำคต่ำงๆ ควรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของตน ด้วยกำรน�ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมำใช้ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มขีดควำม
สำมำรถทำงกำรผลิต เพื่อตอบสนองอุปสงค์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวในภูมิภำคที่สูงขึ้น รวมทั้งกำร
พัฒนำทักษะด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ด้วย

Asean  should  attract more foreign investment 

in order to further boost its economic growth, 

according to Krisda Monthienvichienchai, 

chief executive officer and president of the 

world's fourth-largest sugar producer,  Mitr Phol 

Group.

The 58-year-old said companies in the region 

should increase their competitiveness by applying 

มิตรผลเน้นนโยบายใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ปูทางสู่ความส�าเร็จอันหอมหวาน
Mitr Phol Maximising Use of Land, Facilities to Attain 
Sweet Success

ผู้          ผลติน�ำ้ตำลใหญ่สดุอนัดบัสีข่องโลก กระตุน้

บริษัทในเครือตำมภูมิภำคต่ำงๆ เพิ่มขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของตนด้วย

กำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ 

The world's fourth-largest sugar producer 

urges companie in the region to increase 

their competitiveness by applying inno-

vation and technology.

>>คณุกฤษฎำ มนเทยีรวเิชยีรฉำย 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ กลุม่มติรผล

กลุ่มบริษัท น�้ำตำลมิตรผล จ�ำกัด คือผู้ผลิต
น�้ำตำลรำยใหญ่สุดของประเทศไทยและกลุ ่ม
อำเซียน โดยมีขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตรวม
ทั้งสิ้น 2 ล้ำนตันต่อปี

นอกจำกนี้บริษัทยังเป็นผู้ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
ชีวมวลและเอทำนอลใหญ่สุดในภูมิภำคอำเซียน
ด้วย

กลุ่มบริษัท น�้ำตำลมิตรผล จ�ำกัด ได้ขยำย
ฐำนกำรผลิตของตนในแขวงสะหวันเขตของ
ประเทศลำว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 หลังจำกบริษัท
ได้สัมปทำนอำยุ 40 ปีจำกรัฐบำลลำว เพื่อเข้ำไป
ปลูกต้นอ้อยในพื้นที่ดังกล่ำวนำน 40 ปี

ทั้งนี้ผลผลิตน�้ำตำลในพื้นที่ดังกล่ำวทั้งหมด 
จะถูกส ่งออกไปตลำดยุโรปประมำณ 80 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเพื่อกำรบริโภคของ
ประเทศเพื่อนบ้ำน โดยบริษัทได้น�ำแนวปฏิบัติ
ด้ำนกำรท�ำฟำร์มสมัยใหม่มำใช้ด้วย

นอกจำกนี้บริษัทยังได้สร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวล 
ภำยในโรงงำนน�้ำตำลที่ประเทศลำว เพื่อผลิต
ไฟฟ้ำป้อนโรงงำนผลติน�ำ้ตำลโดยเฉพำะ พลงังำน
ส่วนที่เหลือจ�ำหน่ำยแก่รัฐบำลลำว 

บริษัทยังตั้งเป้ำที่จะเพิ่มพื้นที่สัมปทำนปลูก
อ้อยในประเทศไทยอีกเป็นจ�ำนวนมำก

บริษัทเผยว่ำพื้นที่ฟำร์มทั้งหมดของบริษัทมี
กำรด�ำเนินงำนตรงตำมมำตรฐำน ซึ่งได้รับกำร
รับรองโดยองค์กร Bonsucro ที่มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรบัในระดับนำนำชำต ิจะเพิม่ข้ึนเป็น 64,000 
เฮกตำร์ภำยในปี พ.ศ. 2564 หรือเพิ่มขึ้นจำก
ปัจจุบัน 7,062 เฮกตำร์ 

อนึ่ง Bonsucro คือ องค์กรไม่แสวงหำก�ำไร
ซึ่งมีเครือข่ำยระดับโลก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 
มีเป้ำหมำยเพื่อลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม
และสังคม ที่เกิดจำกกำรกระบวนกำรผลิตของ
อุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลเป็นส�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.

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.

Established in 2008, Bonsucro is a global 

non-profit organisation that aims to mitigate 

the environmental and social impacts caused 

by business operations in the sugar cane and 

sugar industries.

Sugar Asia Magazine12

Regional Industry News



นำยสริิวทุธิ ์ เสียมภกัด ีประธำนคณะท�ำงำน
ด้ำนประชำสัมพันธ์และสันทนำกำร 3 สมำคม
โรงงำนน�้ำตำลทรำยหรือ TSMC เปิดเผยว่ำ หลัง
จำกที่หน่วยงำนภำครัฐจะเริ่มบังคับใช้กฎหมำย
จัดเก็บภำษีค่ำควำมหวำนของเครื่องดื่มตั้งแต่  
วันที่ 16 กันยำยน 2560 ที่ผ่ำนมำนี้ หำก
เคร่ืองดื่มที่มีค่ำควำมหวำนหรือน�้ำตำลเกินกว่ำ
ที่ กฎหมำยก�ำหนดจะต้องเสียภำษีเพ่ิมข้ึนจำก
ปัจจุบันที่เสียภำษี สรรพสำมิต 20% จำกมูลค่ำ 
โดยโครงสร้ำงกำรจัดเก็บค่ำควำมหวำนนั้น 

Thai Sugar Industry Assesses Impact 
of Sugar Tax

อตุฯ น�า้ตาลไทย ประเมนิการจดั
เกบ็ภาษีค่าความหวาน

อุตสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย ประเมนิกำรจดัเกบ็ภำษค่ีำควำมหวำนมผีลบังคบัใช้ 

16 ก.ย. ทีผ่่ำนมำ เชือ่ส่งผลกระทบต่อภำพ

รวมปรมิำณควำมต้องกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรม

เครือ่งดืม่ไม่มำกนกั ระบุภำครฐัควรเร่งให้ควำมรู้

ด้ำนกำรบรโิภคน�ำ้ตำลทีพ่อดต่ีอร่ำงกำยควบคูก่บั

กำรออกก�ำลังกำยจะช่วยแก้ปัญหำที่ยั่งยืนกว่ำ    

Upon assessing the impact of the 

sugar tax measure, which came into 

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 

Thai Sugar Millers Corporation’s public relations 

working group (TSMC), revealed that after the 

จะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ค่ำควำมหวำน 
0-6 กรัมต่อ 100 มล.ไม่ต้องเสียภำษี ค่ำควำม
หวำน 6-8 กรมัต่อ 100 มล. เสยีภำษี 10 สตำงค์
ต่อลิตร ค่ำควำมหวำน 8-10 กรัมต่อ 100 มล. 
เสยีภำษ ี30 สตำงค์ต่อลติร ค่ำควำมหวำน 10-14 
กรมัต่อ 100 มล.เสียภำษี 50 สตำงค์ต่อลิตร ค่ำ
ควำมหวำน 14-18 กรัมต่อ 100 มล. เสียภำษี 
1 บำทต่อลิตร และค่ำควำมหวำน 18 กรัมต่อ 
100 มล.ขึ้นไป เสียภำษี 1 บำทต่อลิตร โดยให้
เวลำภำคเอกชนในอุตสำหกรรมเครื่องดื่มปรับ
ตัวเป็นระยะเวลำ 2 ปี ก่อนจะเริ่มเก็บจริงในวัน
ที่ 1 ต.ค. 2562

   ทั้งนี้ อุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลทรำย 
ประเมนิว่ำจำกกำรจดัเก็บภำษค่ีำควำมหวำนดงักล่ำว 
จะมผีลกระทบต่อปรมิำณควำมต้องกำรใช้น�ำ้ตำล
ทรำยในภำคกำรผลติของกลุ่มอตุสำหกรรมเครือ่ง
ดื่มไม่มำกนัก อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำร
โรงงำนน�้ำตำลทรำยมี ควำมกังวลว่ำ กำรจัดเก็บ

>> นำยสริิวทุธ์ิ  เสยีมภักดี 
ประธำนคณะท�ำงำนด้ำนประชำสมัพนัธ์และสันทนำกำร 3 สมำคม    

  โรงงำนน�ำ้ตำลทรำย หรือ TSMC

ภำษค่ีำควำมหวำนในกลุม่เคร่ืองด่ืมในคร้ังนี ้อำจ
ส่งผลต่อควำมเข้ำใจในกำรบริโภคที่คลำดเคลื่อน 
โดยกงัวลว่ำกำรบริโภคเคร่ืองดืม่ท่ีมีส่วนประกอบ
ของน�ำ้ตำลทรำยจะเป็นพษิต่อร่ำงกำยและเป็นต้น
เหตทุีท่�ำให้เกดิโรคต่ำงๆ ส่งผลต่อพฤตกิรรมกำร
บรโิภคน�ำ้ตำลทรำยลดลง ซึง่อำจท�ำให้กำรบรโิภค
อำหำรไม่ สมดุลกับควำมต้องกำรของร่ำงกำย 
เนื่องจำกในแต่ละวันร่ำงกำยก็มีควำมต้องกำร
สำรอำหำรเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงำนที่ใช้ในด�ำเนิน
กิจกรรมในแต่ละวันเช่นกัน

ดังนั้น ในช่วงเวลำที่เปิดโอกำสให้ เอกชน
ปรับตัว 2 ปี ก่อนด�ำเนินกำรจัดเก็บภำษีจริงนั้น 
ภำครฐัและเอกชนต้องเร่งสือ่สำร สร้ำงควำมเข้ำใจ
ในกำรบริโภคน�้ำตำลที่เหมำะสมต่อร่ำงกำยของ
แต่ละคน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บริโภคได้ตัดสิน
ใจในกำรเลอืกบรโิภคน�ำ้ตำลทีเ่พยีงพอต่อร่ำงกำย 
ควบคู่ไปกับกำรรณรงค์ให้ออกก�ำลังกำย ซึ่งจะ
ได้ผลทีด่แีละสร้ำงควำมยัง่ยืนในกำรแก้ไขปัญหำ
ด้ำนสุขภำพของผู้บริโภคได้ดีกว่ำ ซึ่งล่ำสุด กลุม่
อตุสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย อยู่ระหว่ำงกำร
จัดท�ำโครงกำร ‘หวานพอด ีชวีมีสีขุ’ เพือ่รณรงค์
สร้ำงควำมเข้ำใจเกีย่วกับกำรบรโิภคน�ำ้ตำลทรำย
ที่ สมดุล และเป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย คำดว่ำ
จะสำมำรถเร่ิมด�ำเนนิโครงกำรได้ในเร็วๆ นี้

“เรายืนยันในจุดยืนว่า น�้าตาลเป็นสาร
อาหารทีใ่ห้พลงังานซึง่มคีวามจ�าเป็นต่อร่างกาย
หากบรโิภคอย่างสมดุล ควบคูก่บัการออกก�าลงั
กายอย่างสม�่าเสมอ ดังนั้น กลุ่มอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้าตาลทรายเสนอแนะให้หน่วยงาน
ภาครัฐควรเพิ่มความเข้มข้นในการส่ือสารให้
ความรู้ด้านการบริโภคน�้าตาล นับตั้งแต่ช่วง
นี้จนถึงการจัดเก็บภาษีตามค่าความหวานใน
ปี 2562 เพื่อให้ข้อมูลและความเข้าใจที่ ถูก
ต้องแก่ผู้บริโภค เพราะหากไม่เร่งด�าเนินการ
ในช่วงนี้เชื่อว่าในระยะยาวแล้ว จะส่งผลให้
มาตรการเก็บภาษีดังกล่าวอาจไม่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ โดยไม่สามารถลดการบริโภค
น�้าตาลได้ และปริมาณการบริโภคจะยังเพิ่มขึ้น
เช่นเดิม” นำยสิริวุทธิ์ กล่ำว.

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 drinks 

with over 6-8 grams of sugar per 100 ml, 

0.30 baht/ l i ter  for  8-10 grams/100ml , 

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 

intensify their efforts to communicate accurate 

information on sugar consumption to the public 

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.
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Dehumidiier system for 
Sugar plant & Silo Magnetic Chiller ประหยัดพลังงานสูง

Custom Made Chiller
สำหรับอุตสาหกรรม

Heat Recovery
(ถังน้ำรอนจากแอร)

Precision Air
สำหรับ Data Center

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

ผูนำระบบความรอน-ความเย็น ประหยัดพลังงาน

บริษัท ไรส ชิลเลอร จำกัด

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

ราคาน�้าตาลทรายขาวไทยพรีเมี่ยม 
ปรับตัวพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 ปี 

ร าคาน�า้ตาลทรายขาวบรสิทุธิไ์ทยพรเีมีย่ม
ของไทย พุง่ขึน้สูร่ะดับสงูสดุในรอบหกปี
ในเดอืนกนัยายนนี ้ จากความตงึตวัของ

อปุทานในระยะสัน้ส่งผลให้ผูซ้ือ้ในภมูภิาคเอเชยี
แปซฟิิกแย่งกนักกัตุนสนิค้า

Platts ได้ประเมินน�้ำตำลคุณภำพสูงค่ำสีไม่
เกิน 45ic บรรจุหีบห่อของไทยที่ท�ำสัญญำซ้ือ
ขำยล่วงหน้ำน�้ำตำล อิงกับในตลำดน�้ำตำลทรำย
ขำวตลำดลอนดอน (หมำยเลข 5) พบว่ำอยู่ที่ 
70 ดอลลำร์/ล้ำนตัน ในวันที่ 20 กันยำยน แตะ
ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2554 โดยเพิ่ม
ขึ้นเกือบ 290 % จำกช่วงต้นปี

โดยเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงกลำงเดือนกรกฎำคม 
เมื่อมีกำรส่งสินค้ำไปยังไต้หวันมำกขึ้น ตำมด้วย
กำรส่งออกไปจนีทีเ่พิม่มำกขึน้ตำมมำ เมือ่ไต้หวนั
เปลี่ยนพม่ำให้เป็นเป้ำหมำยในกำรขนส่งน�้ำตำล
ผิดกฎหมำย

จำกข้อมูลท่ีเผยแพร่โดยบริษัท ไทยชูกำร์ 
มิลเลอร์ จ�ำกัด พบว่ำ ปริมำณน�้ำตำลทรำยขำว
ของไทยทีส่่งไปยงัไต้หวนัในช่วงสำมเดอืนถงึเดอืน
สงิหำคม มปีรมิำณทัง้สิน้ 295,067 ล้ำนตัน เม่ือ
เทียบกับพม่ำท่ีมีกำรส่งออกน�้ำตำลในช่วงเวลำ
เดียวกันซึ่งมีปริมำณ 141,738 ล้ำนตัน

แต่เนื่องจำกควำมต้องกำรจำกไต้หวันเริ่ม
มีควำมสอดคล้องกับควำมตึงตัวของอุปทำนใน
ระยะสั้นที่รองรับรำคำพรีเมี่ยม ที่เพิ่มขึ้น

ผู ้ประกอบกำรรำยหนึ่งกล่ำวว่ำ “มีการ
ขาดแคลน (น�้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ของไทย) 
อย่างรุนแรง” และผู้ประกอบกำรรำยอื่นต่ำง
เห็นตรงกัน

เขำกล่ำวว่ำ “มีพ่อค้านอกเพียงไม่กีร่าย อาจ
จะมากที่สุดแค่สองหรือสามราย”

เขำกล่ำวเพิ่มเติมอีกว่ำเขำไม่ได้คำดหวังว่ำ
รำคำน�้ำตำลพรีเมี่ยมจะสำมำรถเข้ำถึงระดับดัง
กล่ำวได้รวดเร็วขนำดนี้ แต่เนื่องจำกผู้ซื้อมีก�ำลัง
จ่ำย เขำจึงเพิ่มข้อเสนอเป็น 2-3 ดอลลำร์/ล้ำน
ตัน ทุกวันควำมตึงตัวและ รำคำน�้ำตำลทรำย
ขำวไทยพรีเมี่ยม ที่สูงดังกล่ำวดูเหมือนจะท�ำให้
ผู ้ประกอบกำรไทยรำยใหญ่หลำยรำยกักตุน
สินค้ำและขำยออกไปในปีเพำะปลูกปัจจุบันมำ
เป็นเวลำนำน

โรงงำนแห่งหนึ่งแสดงควำมไร้ประโยชน์ต่อ
รำคำน�้ำตำลทรำยขำวพรีเมี่ยมที่เพิ่มสูงขึ้น

ในขณะที่บำงรำยแสดงควำมสงสัยว่ำอีก
นำนเท่ำไหร่รำคำน�้ำตำลทรำยขำวพรีเมี่ยมจึงจะ
ได้รับกำรสนับสนุนในระดับนี้ เมื่อน�้ำตำลทรำย
ขำวบริสุทธิ์ของอินเดียมีรำคำต�่ำกว่ำและมีกำร
ยกเลิกกฎระเบียบของกำรส่งออกน�้ำตำลจำก
สหภำพยุโรป ส่วนรำยอื่นๆ กล่ำวว่ำจะสำมำรถ
ด�ำเนินกำรต่อไปได้เม่ือพืชผลของไทยล็อตใหม่
มำถึง

“ยังคงมีความต้องการอย่างแรงกล้าใน
การลักลอบล�าเลียงน�้าตาลผ่านไต้หวันราวๆ 
10,000 – 30,000 ล้านตัน” ผู้ประกอบกำรรำย
ที่สำมกล่ำว “ใครๆ ก็ต้องการน�้าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ของไทย”

ผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ กล่ำวว่ำ จนถึงตอน
นี้ผู้ซื้อยังคงชื่นชอบน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ของ
ไทยที่มำกกว่ำของที่อื่นเนื่องจำกมีควำมคุ้นเคย
และใช้ระยะเวลำกำรเดินเรือที่น้อยกว่ำ

The cash premium for Thailand's 

refined sugar surged to a six-year 

high on September as near-term 

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 

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

since August 2011. This was almost 290% higher 

from the start of the year.

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 

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 near-

term supply tightness that further supported the 

cash premium.

"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 

a lower price and the imminent deregulation of 

sugar exports from the European Union, others 

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

arrives.

"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."

Others said that so far buyers have been keen 

for Thai refined sugar than that from other places 

due to familiarity and the shorter voyage time.
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Dehumidiier system for 
Sugar plant & Silo Magnetic Chiller ประหยัดพลังงานสูง

Custom Made Chiller
สำหรับอุตสาหกรรม

Heat Recovery
(ถังน้ำรอนจากแอร)

Precision Air
สำหรับ Data Center

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

ผูนำระบบความรอน-ความเย็น ประหยัดพลังงาน

บริษัท ไรส ชิลเลอร จำกัด



อินโดนีเซียตกลงลดภาษีน�าเข้า
น�า้ตาลทรายดบิจากออสเตรเลยี
Indonesia Agrees To Lower Tariff 
on Australian Raw Sugar

รั   
 ฐบาลอินโดนีเซียได้ตกลงที่จะลดภาษี 
 น�าเข้าน�้าตาลทรายดิบจากออสเตรเลีย 
 ลงเหลือ 5% จาก 8 ถงึ 13% โดยกระทรวง

อุตสาหกรรมจะออกกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องใน
ช่วงเดือนตุลาคมนี้

นำยเองกำร์ติสโต ลูกิตำ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรค้ำของอินโดนีเซียยืนยันว่ำ ปีนี้จะ
ไม่เพิ่มโควตำน�ำเข้ำน�้ำตำลทรำยดิบ แต่จะเพิ่ม
ทำงเลือกให้ผู้น�ำเข้ำสำมำรถซื้อน�้ำตำลเพ่ิมจำก
ออสเตรเลียได้นอกเหนือจำกประเทศไทยที่เป็นผู้
ส่งออกน�ำ้ตำลมำยงัอนิโดนเีซยีรำยใหญ่ทีส่ดุ

ซึ่งอินโดนีเซียได้ตกลงที่จะลดภำษีน�ำเข้ำ
น�ำ้ตำลทรำยดบิออสเตรเลยีลงเหลอื 5% เพือ่แลก
กับกำรที่ออสเตรเลียจะลดภำษีน�ำเข้ำเป็นศูนย์
ในกลุ่มสำรก�ำจัดศัตรูพืชและสำรก�ำจัดวัชพืชจำก
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรปรับเปล่ียน
เพื่อให้ได้ข้อตกลงกำรค้ำเสรีใหม่ฉบับใหม่

“ภาษีน�าเข ้าน�้าตาลทรายดิบ [ส�าหรับ
ออสเตรเลีย] จะลดไปอยู่ที่ 5% ซึ่งเป็นอัตรา
เดยีวกบัทีป่ระเทศไทยได้รบั ดงัน้ัน [น�า้ตาลจาก
ออสเตรเลีย] จะมีความสามารถในการแข่งขัน
มากขึน้ การลดภาษนีีเ้ป็นเรือ่งส�าคญัมากเพราะ
เราไม่ต้องการพึ่งพิงน�้าตาลจากประเทศเดียว” 
เขำกล่ำวทีง่ำนแถลงข่ำวในระหว่ำงที ่ สตเีวน ซิโอ
โบ รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรค้ำ กำรท่องเทีย่ว 
และกำรลงทุนของออสเตรเลีย ได้มำเข้ำพบที่กระ
ทรวงฯ เมื่อวันที่ 20 กันยำยน ที่ผ่ำนมำ

นำยสตเีวนกล่ำวว่ำ กำรลดภำษนี�ำเข้ำสะท้อน
ถึง “เป้าหมายร่วมกัน” ท่ีจะบรรลุข้อตกลงหุ้น
ส่วนเศรษฐกิจในทุกด้ำนอินโดนีเซีย-ออสเตรเลีย 
(Indonesia-Australia Comprehensive Economic 
Partnership Agreement: IA-CEPA)

คำดว่ำสำรก�ำจัดศัตรูพืชและสำรก�ำจัดวัชพืช
ของอินโดนีเซียจะมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ในตลำดออสเตรเลียมำกขึ้นและจะเป็นตัวเลือก
ให้กับผู้บริโภคมำกข้ึน ในขณะท่ีอุตสำหกรรม
อำหำรแปรรูปและเครื่องดื่มของอินโดนีเซียก็จะ
ได้รับอำนิสงส์จำกรำคำน�้ำตำลทรำยดิบที่ลดลง 
เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรในประเทศและ
ในภูมิภำค รัฐมนตรีทั้งสองกล่ำวในกำรแถลง
ข่ำวร่วมกัน

นำยลูกิตำระบุว่ำ ประธำนำธิบดีอินโดนีเซีย 
โจโค วิโดโด และนำยกรัฐมนตรีออสเตรเลีย 
แมลคมั เทร์ินบุลล์ ทีเ่ปิดเผยเรือ่งกำรแลกเปลีย่น
สินค้ำเกษตรในกำรเจรจำเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ที่
ผ่ำนมำ เห็นพ้องที่จะเสร็จสิ้นข้อตกลง IA-CEPA 
ในปีนี้ และ “เราก�าลังท�าทุกอย่างที่ท�าได้เพื่อให้
บรรลุในข้อตกลงดังกล่าว”

ประธำนกลุม่อตุสำหกรรมน�ำ้ตำลและประธำน
คณะกรรมกำรกำรค้ำอตุสำหกรรมน�ำ้ตำลออสเตรเลยี 
พอล เชมบร ีกล่ำวว่ำ กลุ่มอุตสำหกรรมของเขำตั้ง
ตำคอยอินโดนีเซียที่จะกลับมำเป็นผู้น�ำเข้ำน�้ำตำล
ทรำยดิบจำกออสเตรเลียรำยใหญ่อีกครั้ง

รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเกษตรและทรัพยำกร
น�้ำของออสเตรเลีย บำร์นำบี จอยซ์ กล่ำวว่ำ กำร
ลดภำษีน�ำเข้ำจะเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ให้กับกำรส่งออกน�้ำตำลไปยังตลำดอินโดนีเซียที่มี
ควำมส�ำคัญมำก ในขณะที่เสริมสร้ำงโอกำสให้กับ
อุตสำหกรรมกำรส่งออกน�้ำตำลของออสเตรเลียที่
มีมูลค่ำสูงถึง 2.2 พันล้ำนดอลลำร์

“นี่เป็นข่าวดีอย่างย่ิงส�าหรับอุตสาหกรรม
น�้าตาลของประเทศเรา และมันยังแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟ้นท่ีเรามีกับ
อินโดนีเซียอีกด้วย” จอยซ์กล่ำว

นโยบำยใหม่นีจ้ะถูกผนวกเป็นส่วนหนึง่ในควำม
ตกลงเพือ่จดัตัง้เขตกำรค้ำเสรอีำเซยีน-ออสเตรเลยี-
นวิซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free 
Trade Agreement: AANZFTA)

อินโดนีเซียพึ่งพำกำรน�ำเข้ำน�้ำตำลทรำยดิบ
เป็นอย่ำงมำกเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ภำคครัวเรือนและภำคอุตสำหกรรมของประเทศ 
โดยน�้ำตำลน�ำเข้ำเกือบทั้งหมดมำจำกประเทศไทย 
ปีนี้กระทรวงคำดว่ำอินโดนีเซียจะน�ำเข้ำน�้ำตำลถึง 
3.5 ล้ำนตัน จำกควำมต้องกำรน�้ำตำลของประเทศ
ที่ 6.2 ล้ำนตัน

เพื่อลดกำรพ่ึงพำน�้ำตำลน�ำเข้ำ อินโดนีเซีย
จะออกนโยบำยต่ำงๆ เพ่ือกระตุ้นกำรผลิตน�้ำตำล
ภำยในประเทศให้เพิ่มมำกขึ้น (bbn)

The 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.

Indonesia has agreed to reduce tariffs on 

Australian raw sugar imports to 5pc in exchange 

for eliminating import duties on Indonesian 

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. 

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, 

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 

estimates that the country will import 3.5 

million tons of sugar out of the national demand 

of 6.2 million tons.

To lessen its dependence on imported sugar, 

Indonesia will introduce various incentives 

for local sugar industry players and planters. 

(bbn)
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>> Indonesian Trade Minister Enggartiasto Lukita (right) 
met with his Australian counterpart Steven Ciobo on 20 
September 2017. Source: Twitter's Steven Ciobo.
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อินเดียคาดว่าจะผลิตน�้าตาลได้ 
7.34 ล้านตันในปี 60
India Estimates Sugar Production of 
7.34 Million Tonnes In 2017

มุมไบ: รฐัมหาราษฏระผูผ้ลติน�า้ตาลอนัดบั
ต้น ของอินเดียจะเริ่มฤดูกาลบดอ้อย
ประจ�าปีในวันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้น

ไป คณะกรรมการกรมน�้าตาลน�าโดยอธิบดี
กรม นายเดเวนทรา ฟาดนาวิส ประกาศวันที่
ดังกล่าว ณ เมืองมุมไบ เมื่อเดือนกันยายนที่
ผ่านมา หลังการเข้าประชุมร่วมกับคณะผู้แทน
โรงงานน�้าตาล

นอกจำกนี้นำยฟำดนำวิส ยังประกำศวิธียื่น
ค�ำขอทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม
น�้ ำตำลทำงอินเตอร ์ เ น็ตในฤดูกำลนี้  และ
สหกรณ์โรงงำนน�้ำตำลจะต้องลงทะเบียนสมำชิก
สหกรณ์ทุกคนที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมทำง
อินเตอร์เน็ตด้วยเช่นกัน

ตำมกำรประมำณกำรของคณะกรรมำธิกำร
กำรเกษตรแห่งชำติและสหพันธ์สหกรณ์โรงงำน
น�ำ้ตำลรัฐมหำรำษฏระ คำดว่ำในฤดกูำลปี 2560-
61 นีจ้ะมกีำรเพำะปลกูอ้อยในรฐัมหำรำษฏระเป็น
พื้นที่กว่ำ 9 แสนเฮกเตอร์ เมื่อเทียบกับปีฤดูกำล 
2559-60 ที่มีกำรปลูกอ้อยไม่มำกโดยครอบคลุม
พืน้ทีเ่พยีง 6.3 แสนเฮกเตอร์ ซึง่ถือว่ำน้อยกว่ำค่ำ
เฉลี่ยปกติของรัฐมหำรำษฏระอยู่ประมำณ 37% 
เพรำะปกติแล้วรฐัมหำรำษฏระปลูกอ้อยโดยเฉล่ีย
กินพื้นที่ประมำณ 1 ล้ำนเฮกเตอร์

ในฤดูกำลนี้ ตำมข่ำวประชำสัมพันธ์ที่จำก
ส�ำนักอธิบดีกรมน�้ำตำล คำดว่ำรัฐมหำรำษฏระ
จะได้ผลผลิตอ้อยรำว 72.2 ล้ำนตันและน�้ำตำล 
7.34 ล้ำนตัน เทียบกับฤดูกำลก่อน ปี 2559-60 
ซึ่งรัฐมหำรำษฏระได้ผลผลิตน�้ำตำลต�่ำสุดเป็น
ประวัติกำรณ์คือประมำณ 5 ล้ำนตัน ซึ่งเป็นผล
โดยตรงมำจำกกำรลดกำรเพำะปลูกอ้อยและจำก
กำรที่เกษตรกรหันไปเพำะปลูกถ่ัวพัลส์และเมล็ด
น�้ำมันพืช

ฤดกูำลนีค้ำดว่ำจะได้ผลผลติเพิม่ขึน้เนือ่งจำก
โรงงำนหลำยโรงกลับมำเปิดท�ำกำรอีกครั้ง โดย
ทำงรัฐคำดว่ำโรงงำนน�้ำตำลรำว 170 แห่ง ทั้ง
ท่ีเป็นสหกรณ์โรงงำนและโรงงำนเอกชนจะเริ่ม
ด�ำเนินกำรบดอ้อยในฤดูกำลนี้

นำยซำนจีฟ บำบำร์ กรรมกำรผู ้จัดกำร
สหพนัธ์สหกรณ์โรงงำนน�ำ้ตำลรฐัมหำรำษฏระเผย

Mumbai: India’s top sugar producing 

state Maharashtra will begin this 

year’s sugarcane crushing season 

from 1 November. A cabinet committee on 

sugar headed by chief minister Devendra 

Fadnavis announced the date in Mumbai 

on September after a meeting with sugar 

industry representatives.

ว่ำ จำกโรงงำนทัง้หมด 170 โรงดงักล่ำว ประมำณ 
80 โรงน่ำจะมำจำกภำคสหกรณ์และส่วนทีเ่หลอืเป็น
โรงงำนเอกชน โดยในฤดูกำลปี 2559-60 มโีรงงำน
ผลิตเปิดท�ำกำรไม่ถงึ 100 แห่ง

นำยฟำดนำวสิขอควำมร่วมมือให้โรงงำนน�ำ้ตำล
ตรงึรำคำไว้ที ่ FRP ขัน้ต�ำ่ (กำรประกนัรำคำท่ีเป็น
ธรรมกบัทกุฝ่ำย หรือ Fair and Remunerative 
Price) ซ่ึงรัฐบำลกลำงก�ำหนดไว้ที่ 2,550 รูปี
อินเดีย (Rs) ต่ออ้อย 1 ตัน คณะกรรมกำรน�้ำตำล
รัฐมหำรำษฏระได้รับค�ำสั่งให้อนุมัติค�ำขอโดย
พิจำรณำจำกสภำพทำงกำรเงินของโรงงำนน�้ำตำล
แห่งต่ำง ๆ ซึ่งต้องดูว่ำแต่ละโรงได้ผ่อนช�ำระหนี้
ให้ทำงรัฐครบทุกงวดแล้วหรือไม่ ไม่ว่ำจะเป็นใน
รูปแบบของภำษีและหนี้ค้ำงจ่ำยซึ่งต้องช�ำระให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยสูงกว่ำรำคำ FRP

กำรประกนัรำคำ FRP ที ่ 2,550 รูปีอินเดยี 
(Rs) นัน้ถกูก�ำหนดให้มผีลบงัคบั โดยค�ำนวณเผ่ือ
ค่ำอตัรำกำรแปรรูปท่ี 9.5% แล้ว (อตัรำกำรแปรรูป
อ้อย 1 ตนัเป็นน�ำ้ตำล ซึง่รัฐมหำรำษฏระมีอตัรำ
กำรแปรรูปเฉลี่ยประมำณ 11%) ซึ่งหมำยควำม
ว่ำหำกโรงงำนใด บดอ้อย 1 ตนั แต่ได้น�ำ้ตำลต�ำ่
กว่ำ 9.50% โรงงำนนัน้จะต้องจ่ำยค่ำอ้อยในรำคำ
ประกนัคอืขัน้ต�ำ่ 2,550 รปีูอนิเดยีให้กบัเกษตรกรผู้
ปลูกอ้อย แต่ถ้ำหำกโรงงำนใดสำมำรถแปรรปูได้เกนิ
อตัรำขัน้ต�ำ่ ทกุ ๆ 1% ทีแ่ปรรูปได้เพิม่ โรงงำนจะ
ต้องจ่ำยให้เกษตรกร 268 รูปีอนิเดยีต่อตนั อ้ำงองิ
จำกสตูรกำรค�ำนวณรำคำอ้อยของศนูย์ฯ

นอกจำกนี้รัฐบำลท้องถ่ินของรัฐ ยังแนะให้
ศนูย์ฯ ปรับโครงสร้ำงหนี ้61,000 ล้ำนรูปี ทีส่หกรณ์
โรงงำน 90 แห่งค้ำงช�ำระ อ้ำงองิข้อมลู ณ วนัที ่31 
มีนำคม 2560

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 

in cane cultivation and farmers’ shift towards 

pulses and oilseeds.

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, 

according to the cane price formula determined 

by the Centre.

The state government has decided to 

recommend to the Centre a restructuring of 

Rs6,100 crore debt owed by 90 co-operative 

sugar factories as of 31 March 2017.



โรงงานบราซิลลดการผลติ
น�า้ตาล เพิม่ผลผลติเอทานอล
Brazilian Mills Cut Sugar Production, 
Boost Ethanol Output 

โรงงำนในแถบภำคกลำงตอนใต้ของบรำซิล 
ซึ่งตั้งอยู่บนเขตปลูกอ้อยหลักของประเทศ ปรับ
ลดกำรผลิตน�้ำตำลลงเหลือ 50.04% ในช่วงครึ่ง
แรกของเดอืนสงิหำคม ซึง่ถอืเป็นสดัส่วนทีต่�ำ่ทีส่ดุ
ในรอบสองเดือนที่ผ่ำนมำ

ยูนิกำเผยว่ำอ้อยจ�ำนวนถึง 40% ซ่ึงปกติ
แล้วสำมำรถใช้ผลติได้ท้ังน�ำ้ตำลและเอทำนอล ได้
ถูกน�ำไปใช้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพในช่วงต้นเดือน
สิงหำคมนี้

“เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ส่วนต่างที่ได้
จากเอทานอลนั้นดีกว่า จึงไม่แปลกที่โรงงานจะ
หันไปผลิตอะไรก็ตามที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า
เดิม” กลุ่มยูนิกำให้ข้อมูลกับรอยเตอร์สทำงอี
เมลล์หลังจำกกำรเผยแพร่สถิติรำยปักษ์เก่ียวกับ
กำรบดอ้อย

พืน้ทีภ่ำคกลำงตอนใต้ของบรำซิลผลิตน�ำ้ตำลได้ 
3.16 ล้ำนในช่วงครึง่แรกของเดือนสงิหำคม เทยีบกบั
สองสปัดำห์ก่อนผลติได้ 3.41 ล้ำนตนั โดยโรงงำน
บดอ้อยไปเพยีง 45.29 ล้ำนตนัในช่วงดงักล่ำว เมือ่
เทยีบกบัช่วงปลำยเดอืนกรกฎำคมทีบ่ดอ้อยไป 50.74 
ล้ำนตนั

Mills in Brazil’s center-south region, the 

country’s main cane belt, earmarked 50.04 

percent of cane in the first half of August to 

sugar production, the smallest share in the last 

two months.

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 

mills opt for the product that is giving them 

better returns,” the group said in an email to 

Reuters after the release of biweekly crushing 

numbers.

และจำกเดมิช่วงปลำยกรกฎำคม กำรผลิตเอทำนอลอยู่
ที่ 2,080 ล้ำนลิตร ลดลงมำอยู่ที่ 1,950 ล้ำนลิตร
ในช่วงดังกล่ำว

ยูนิกำกล่ำวว่ำ ยอดขำยเอทำนอลสูตรมีน�้ำ 
(hydrous ethanol) พุ่งขึ้นถึง 14% ในคร่ึงแรก
ของเดือนสิงหำคมเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งหลังของ
เดือนกรกฎำคม โดยเอทำนอลสูตรมีน�้ำนี้ใช้กับรถ
ประเภทรองรับเชื้อเพลิงได้หลำยชนิด (Flex Fuel 
Vehicles) ซึ่งเป็นที่นิยมในบรำซิล ซึ่งออกแบบให้
ท�ำงำนได้ท้ังจำกกำรเตมิน�ำ้มนัเบนซนิและเชือ้เพลงิ
ชีวภำพ นอกจำกนี้ตลำดเชื้อเพลิงของบรำซิล ยังมี
แนวโน้มว่ำจะต้องกำรผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวเพิ่มมำก
ขึ้น หลังจำกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดเก็บภำษี
ครั้งล่ำสุดซึ่งส่งเสริมให้เอทำนอลมีโอกำสแข่งขัน
กับน�้ำมันเบนซินได้ดียิ่งขึ้น

แม้จะมีกำรเพิ่มกำรผลิตเอทำนอลมำกยิ่งขึ้น 
ภำพรวมกำรผลิตน�้ำตำลก็ยังเป็นหน่ึงอยู่ในปีนี้เมื่อ
เทียบกับปีก่อน ไม่ว่ำจะเป็นสถิติช่วงครึ่งแรกของ
เดือนสิงหำคมและสถิติจำกต้นปีมำจนถึงปัจจุบัน 

Brazilian mills reduced the amount of 

cane they use to produce sugar in the 

first half of August, increasing the use 

of the raw material for ethanol production as 

demand and prices for the biofuel improved, 

cane industry group Unica said on August.

Brazil’s center-south region produced 3.16 

million tonnes of sugar in the first half of August, 

compared to 3.41 million tonnes in the previous 

two-week period. Mills crushed 45.29 million 

tonnes of cane in the period versus 50.74 million 

tonnes in late July.

Ethanol production fell to 1.95 billion liters 

from 2.08 billion liters late in July.

Unica said sales of hydrous ethanol, used by 

flex fuel vehicles popular in Brazil that can operate 

on gasoline or the biofuel, jumped 14 percent in 

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 

production mix is still heavier on sugar this year 

compared to the last season, both for the first 

half of August and year-to-date figures.

โ รงงานในบราซิลลดจ�านวนอ้อยที่ใช้ผลิต
น�้าตาลลง ในช่วงครึ่งแรกของเดือน
สิงหาคม และจัดสรรเพิ่มวัตถุดิบในการ

ผลิตเอทานอลแทนเนื่องจากอุปสงค์และราคา
เชื้อเพลิงชีวภาพปรับตัวดีขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรม
อ้อยยูนิกาให้ข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
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Gasketed and Plate Parts Stock Available of All Brand Models 

Alfa Laval : A-Series     : AM10, AM20, A15-B, ete 
  M-Series     : 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.   
APV/SPX  : HX, R5, R6, TR9, LR9, M60, M92, J185, T4, H17, K55, K71, SR2, N35, N50 FFPE etc. 
SONDEX  : S4, S7, S8, S14, S20, S30, S38, S39, S43, S50, S60, S65, S80, S100, S120, S130 ete.
TRANTER : GX12, GX26, GX42, GX51, GX85, GC26, GC28, GC51, GC60, ete.
SCHMIDT : S16, S17, S22, S27, S30, S32, S37, S52, S64, Star45, Star90 etc. 

REMUR (ASIA) Co.,Ltd
273/7 Ramkhamhaeng 21, Ramkhamhaeng Bangkok 10310.        : www.remurasia.com

      : 66 2149 2308-9          : 66 2149 2437         : 081 905 2108       : sales@remurasia.com

“All Brands, All Plates, All Gaskets”

PLATE MATERIALS GASKET MATERIALS

After

Before

Plate Heat Exchanger Service Available

Our service : 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 

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

“Technology for all 
Applications”

Member of SS Platinum GroupsMember of SS Platinum Groups

Formerly Know as             Heat Exchanger
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อสิราเอลสตาร์ทอัพรบั 8.1 ล้าน
ดอลลาร์ เพิม่ระดบัเทคโนโลยลีด
การใช้น�า้ตาล
Israeli Startup Gets $8.1M to Scale up 
Sugar - Reduction Technology 

อิ
สราเอลสตาร์ทอัพ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทต่างจากผลิตภัณฑ์ทดแทน
น�้าตาลหรือสารให้ความหวานเทียมที่วาง

ขายอยู่ในตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากมันไม่ได้
มีรสติดอยู่ในปากและผลิตโดยใช้หลักการทาง
เคมท่ีียัง่ยนืและเป็นไปตามกฎระเบยีบด้านการ
จัดการด้านอาหารและยาของสหรัฐฯและกฎ
ระเบียบของสหภาพยุโรป

มีกำรกล ่ำวเพิ่ม เ ติมอีกว ่ ำ ผลิตภัณฑ ์ 
DouxMatok มีแคลอรี่ครึ่งหนึ่งของน�้ำตำลปกติ 
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับวัตถุประสงค์
ทำงกำรตลำด ผู ้ผลิตยินดีที่จะแสดงข้อมูลดัง
กล่ำวและกำรลดน�้ำตำลท่ีเติมลงไปในอำหำรลง
บนฉลำกโภชนำกำรของผลิตภัณฑ์ของตน

หำกค�ำกล่ำวท้ังหมดของบริษัทได้รับกำร
พสิจูน์แล้วว่ำถกูต้อง DouxMatok จะสำมำรถขำย
ผลติภณัฑ์ให้กบับรษิทัอำหำรทัว่โลกได้เป็นจ�ำนวน
มำก กำรลดควำมจ�ำเป็นในกำรใช้น�ำ้ตำลในอำหำร
ลงร้อยละ 40 ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต
ส�ำหรับผู้ผลิตเท่ำนั้น แต่ยังจะเป็นประโยชน์ต่อ
สำธำรณสุขโดยรวมอีกด้วย

เนื่องจำกในปัจจุบัน เกือบครึ่งหนึ่งของผู ้
บริโภคทั่วโลกต้องกำรอำหำรที่ควบคุมหรือไม่มี
น�้ำตำล จำกกำรส�ำรวจของ Euromonitor บริษัท
ต่ำงๆ จ�ำนวนมำกก�ำลังด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
ลดกำรใช้น�้ำตำล หนึ่งในจ�ำนวนนั้นคือเนสท์เล่ซึ่ง
ประกำศในเดือนพฤศจิกำยนปี พ.ศ. 2559 ว่ำ
นักวิทยำศำสตร์ได้ค้นพบวิธีที่จะปรับโครงสร้ำง
น�้ำตำลซึ่งจะช่วยลดปริมำณกำรใช้ผลิตภัณฑ์ลง
ได้ถึงร้อยละ 40  แต่ยังรักษำระดับควำมหวำน
ไว้ได้ในระดับเดิม

เนสท์เล่กล่ำวว่ำจะจดสิทธิบัตรกำรค้นพบนี้
และเริ่มจัดท�ำผลิตภัณฑ์ขนมโดยใช้น�้ำตำลใหม่ที่
เพิ่งค้นพบนี้ออกจ�ำหน่ำยในปี พ.ศ. 2561

ไม่ว่ำน�้ำตำลจะถูกปรับโครงสร้ำงหรือเปล่ียน
กลไกกำรจดัส่งของต่อมรบัรสหรอืเลือกใช้น�ำ้ตำล
จำกธรรมชำติ แต่อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่อง
ดื่มก็ยังคงมีแนวโน้มท่ีจะค้นหำผลิตภัณฑ์ที่มี
จุดเด่นอยู ่ที่ควำมหวำนท่ียำกจะอธิบำย โดย
กำรใส่ในปริมำณที่เหมำะสม ในรำคำที่เหมำะ
สม และมีรสชำติถูกปำก ผู้บริโภคควรมีโอกำส
ที่จะแสวงหำวิธีที่ดีเช่นที่พวกเขำก�ำลังท�ำอยู่ เช่น
เดียวกับผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้บำงส่วนท่ีจะตีตลำด
ในปีหน้ำ

The Israel i  startup claims that its 

products are unlike sugar substitutes 

or artificial sweeteners now on the 

market because they have no aftertaste and 

are produced using sustainable chemistry 

principles — and are fully compliant with U.S. 

Food and Drug Administration and European 

Union regulations.

Additional claims are that DouxMatok 

products contain half the calories of regular 

sugar, which would obviously be another major 

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 

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 

sugar-reduction applications. One is Nestle, 

which announced in November 2016 that its 

scientists had discovered a way to restructure 

sugar that would allow 40% less to be used 

in products, but still retain the same level of 

sweetness.

Nestle said it would patent the discovery 

and start rolling out confectionery products 

using the new sugar beginning in 2018.

Regardless of whether sugar is restructured 

or has its taste bud delivery mechanism altered 

— or whether natural sugar alternatives are 

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.
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กฎระเบียบใหม่ทีค่วบคุมการน�าเข้าเอทา
นอลของบราซลิ ซึง่รวมถงึการเกบ็ภาษี
น�าเข้า 20% ส�าหรับเอทานอลน�าเข้าที่

เกินโควตาปลอดภาษีที่ก�าหนดนั้น มีผลบังคับ
ใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา

คณะกรรมกำรกำรค ้ ำต ่ ำงประเทศของ
บรำซิล (CAMEX) ระบุในแถลงกำรณ์มติอย่ำง
เป็นทำงกำรว่ำกฎระเบียบใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้
เป็นเวลำสองปี

นี่ เป ็นครั้ งแรกที่บรำซิลได ้จัดเก็บภำษีน�ำ
เข้ำเอทำนอล ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่รัฐบำลกลับ
ล�ำท ่ำที ท่ี เลี่ยงกำรเก็บภำษีกำรค ้ำ เชื้ อ เพลิง
ชีวภำพ หลังจำกโดนวิพำกษ์วิจำรณ์จำกผู้ผลิต
ในประเทศในเรื่องกำรน�ำเข้ำเอทำนอลที่เพิ่มสูง
ขึ้น แต่เดิมรัฐบำลได้คัดค้ำนภำษีน�ำเข้ำเพรำะ
ต ้องกำรสนับสนุนกำรใช ้ เชื้อเพลิงชีวภำพไป
ทั่วโลกตำมแนวทำงเดียวกันสหรัฐฯ ซ่ึงจะช่วย
กระตุ ้นกำรส่งออกน�้ำมันของรัฐบำลได้

ผู้ผลิตเอทำนอลในสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบ
จำกนโยบำยภำษีน้ีมำกท่ีสุด เนื่องจำกกำรน�ำเข้ำ
เอทำนอลเกือบทั้งหมดมำจำกสหรัฐฯ นั่นเอง

CAMEX ระบุว่ำ ได้ก�ำหนดโควตำน�ำเข้ำ
เอทำนอลได้ 150 ล้ำนลิตรต่อไตรมำส รวม
เป็น 600 ล้ำนลิตรต่อปีโดยไม่ต้องเสียภำษี 
ดังน้ันเมื่อมีกำรน�ำเข้ำเอทำนอลเกิน 150 ล้ำน
ลิตรในไตรมำสใดก็ตำม จะเริ่มคิดภำษีน�ำเข้ำที่ 
20% โดยทันที

CAMEX ยังกล ่ำวอีกว ่ำ กระทรวงกำร
ค ้ำและพำณิชย ์ของบรำซิลจะพิจำรณำออก
กฎหมำยเพิ่มเติมท่ีมุ ่งหมำยจะก�ำหนดกำรแบ่ง
โควตำน�ำเข้ำแบบปลอดภำษีให้กับบรรดำผู้น�ำ
เข้ำเอทำนอลรำยต่ำงๆ

เม่ือวัน 1 กันยำยนที่ผ่ำนมำ ส�ำนักข่ำวท้อง
ถิ่นแบนด์นิวส์รำยงำนว่ำ ผู้น�ำเข้ำบำงรำยได้เร่ง
ด�ำเนินกำรเพื่อรับประกันว่ำจะได้รับใบอนุญำต
น�ำเข้ำเอทำนอลกว่ำ 500 ล้ำนลิตร ก่อนที่กฎ
ระเบียบใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ อย่ำงไรก็ตำม 
ส�ำนักข่ำวรอยเตอร์สไม่สำมำรถยืนยันข่ำวนี้ได้
ว่ำเป็นควำมจริงหรือไม่

กำรจ�ำกัดกำรน�ำเข ้ำนี้มำในจังหวะท่ียอด
ขำยเอทำนอลในบรำซิลเพิ่มขึ้นอย ่ำงต ่อเนื่อง 
เนื่องจำกกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดเก็บภำษี PIS/
Cofins ที่ท�ำให้เช้ือเพลิงชีวภำพมีควำมสำมำรถ
ในกำรแข ่งขันน�้ ำมันเบนซินที่ป ั ้มน�้ ำมันมำก
ขึ้น

ยอดขำยเอทำนอลมีน�้ำ (Hydrous Ethanol) 
ในภำคกลำงและภำคใต้ของบรำซิล ซึ่งสำมำรถ
ใช้กับรถยนต์ที่รองรับเช้ือเพลิงท่ีมีเอทำนอลเป็น
ส่วนผสมนั้นได้กระโดดเพิ่มขึ้น 14% ในช่วงคร่ึง
แรกของเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ

นักวิเครำะห์บำงรำยคำดว่ำยอดขำยเอทำนอล
จะพุ่งทะยำนขึ้นไปอีกในเดือนนี้ หลังจำกบริษัทน�้ำ
มันเปโตรบรำสขึ้นรำคำน�้ำมันเบนซินเกือบ 7% 
ในช่วงสองวันที่ผ่ำนมำ ตำมรำคำน�้ำมันในตลำด
ต่ำงประเทศท่ีพุ่งสูงขึ้นเพรำะเฮอริเคนฮำร์วีย์ใน
สหรัฐฯ

สถำนกำรณ์ข้ำงต้นอำจส่งผลให้อ้อยจ�ำนวนมำก
ขึ้นถูกส่งเข้ำโรงงำนผลิตเอทำนอลในบรำซิล ท�ำให้
ปริมำณกำรผลิตน�้ำตำลออกสู่ตลำดลดลง
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อัตราภาษีน�าเข้าเอทานอล 20% 
ของบราซิลมีผลบังคับใช้แล้ว
Brazil's New 20 Percent Ethanol 
Import Tax Rule Takes Effect

New rules governing Brazil’s ethanol imports, 

which slap a 20 percent penalty for 

volumes above a tax-free import quota, 

took effect on 1 September, authorities said.

Brazil’s foreign trade chamber Camex said in 

an official written resolution that the rules will be 

valid for two years.

It is the first time that Brazil has taxed 

ethanol imports, with the government reversing 

its position of avoiding taxes on the biofuel’s trade, 

following complaints from local producers about 

rising imports. The government had opposed an 

import tax so as to encourage use of the biofuel 

worldwide, enabling it to boost exports of the fuel, 

a stance it shared with the United States.

U.S. producers will be the hardest hit by the 

Brazilian tax, since almost all imports come from 

the United States.

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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จีนเล็งใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั่ว
ประเทศภายในปี 63
China Plans Nationwide Use of 
Biofuel Petrol By 2020

นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบำลก�ำหนดช่วงเวลำเป้ำ
หมำย เพือ่กำรผลกัดนัให้มกีำรใช้เชือ้เพลิงชวีภำพ 
หรือที่รู้จักในช้ือ E10 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ส่วนผสม
ของสำรเอทำนอลที่ได้จำกข้ำวโพดร้อยละ 10 ใน
ตลำดรถยนต์ขนำดใหญ่สดุของโลกอย่ำงทัว่ถึง แม้
ในขณะนี้จะยังไม่ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรก็ตำม

ค�ำสั่งดังกล่ำวระบุว่ำต้องมีกำรผสมเช้ือเพลิง
ชีวภำพในปริมำณต�่ำสุดตำมที่ก�ำหนดไว้กับเชื้อ
เพลิง ท่ีใช้กับรถยนต์ภำยในประเทศ โดยมีกำร
บังคับใช้ในระดับมณฑลในปัจจุบัน เช่นเดียวกับที่
มีกำรประกำศใช้ในสหรัฐอเมริกำและบรำซิล

“ข่าวนีท้�าให้ความมัน่ใจภายในอตุสาหกรรม
เพิม่ขึน้อย่างมาก” ไมเคลิ เหมำ นกัวิเครำะห์ของ 
ซับไลม์ ไชน่ำ อินฟอร์เมชั่น (Sublime China 
Information) เผย รวมทั้งยังได้กล่ำวเสริมด้วยว่ำ 
ถ้ำไม่มกีำรสนับสนนุจำกรฐับำล สำรเอทำนอลอำจ
มีต้นทุนที่แพงเกินกว่ำจะอยู่รอดได้ในตลำด

ทัง้นีร้ำคำหุน้ของบรษิทัผูผ้ลติเชือ้เพลงิชวีภำพ 
กระเตื้องขึ้นทันทีหลังมีข่ำวดังกล่ำว เช่น หุ้นของ
บริษัทชำนตง ลองไลฟ์ ไบโอเทคโนโลยี คัมปะ
นี (Shandong Longlive Bio-Technology Co) 
เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึ้นมำก
ที่สุดภำยในวันเดียว นับแต่เดือนธันวำคม ปี 
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำ ส่วนผู้ผลิตรำยใหญ่อย่ำง 
คอฟโค ไบโอเคมิคัล อันฮุย คัมปะนี (COFCO 
Biochemical Anhui Co ) ซึ่งเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในเครือบริษัทคอฟ
โค (COFCO) ผู้ค้ำพืชไร่ของรัฐ รำคำหุ้นเพิ่มขึ้น
เกือบ 6 เปอร์เซ็นต์ 

ควำมพยำยำมเพ่ือส่งเสริมอุตสำหกรรมเชื้อ
เพลิงชีวภำพ ซึ่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของประเทศ
ครั้งใหม่น้ี จะส่งผลอย่ำงส�ำคัญต่อผู้ผลิตน�้ำมัน
รำยใหญ่ด้วย โดยเมื่อวันเสำร์ที่ผ่ำนมำ รัฐบำลได้
ประกำศว่ำทำงกำรเริม่ศกึษำว่ำจะยกเลิกกำรผลิต
และจ�ำหน่ำยรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแบบเดิมเมื่อไร

ข่ำวดังกล่ำวมีขึ้นหลังจำกที่รัฐบำลได้ประกำศ
เมื่อปีท่ีแล้วว่ำ ทำงกำรตั้งเป้ำเพิ่มกำรผลิตเอ
ทำนอลเป็นสองเท่ำให้ได้ภำยในปี พ.ศ. 2563 
ท่ำมกลำงกระแสกดดันให้ มีกำรเร่งระบำยสต็อก
ข้ำวโพดเก่ำในโกดังของรัฐที่มีอยู่อย่ำงมหำศำล
เป็นกำรด่วน

ประมำณกนัว่ำจนีมสี�ำรองข้ำวโพดในโกดังของ
รัฐอยู่รำว 200 ล้ำนตัน หรือเทียบเท่ำกับอุปสงค์
ของประเทศตลอดทั้งปี หลังจำกรัฐบำลประกำศ
แผนสต็อกพืชไร่เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือเกษตรซ่ึง
ปัจจุบันได้มีกำรระงับแผนดังกล่ำวแล้ว

It's the first time the government has set a 

targeted timeline for pushing the biofuel, known 

as E10 and containing 10 percent corn, across the 

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

announce a formal policy.

Mandates requiring that a minimum amount 

of biofuel must be blended into fuel for the 

nation's cars, similar to the United States and 

Brazil, are currently set at a provincial level.

จี
นวางแผนผลักดันให้มีการใช้สารเอ
ทานอลในการผลิตแก๊สโซลีน(น�้ามัน
เบนซิน)ท่ัวประเทศภายในปี พ.ศ. 

2563 โดยสื่อของรัฐได้รายงานเมื่อเดือน
สิงหาคมที่ผ่านมา อ้างอิงจากเอกสารของ
ทางการ  โดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งจะเร่งรัดให้
มีการเพิ่มอุปสงค์ทางอุตสาหกรรมในพืชไร่
ประเภทข้าวโพด และลดปัญหามลพิษจาก
หมอกควัน

China plans to roll out the use of ethanol 

in gasoline nationally by 2020, state 

media reported on Wednesday citing 

a government document, as Beijing intensifies 

its push to boost industrial demand for corn and 

clean up choking smog.

"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 

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.

China's use of renewable-based fuel lags 

the rest of the world, with only 3 million tonnes 

consumption in 2016, or less than one percent of 

total fuel use, the official added.

The report on September said the government 

alsoaimstohave large-scale domestic production of 

cellulosic biofuels, which are made from sources 

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

China is currently the world's third-largest 

ethanol producer, but with output of about 

2.1 million tonnes a year, production is a long 

way behind global leaders Brazil and the United 

States.

สร้ำงโรงงำนผลิตในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส�ำนักข่ำวซินหัวรำยงำนว่ำรัฐบำลตั้งเป้ำสร้ำง

ฐำนกำรผลิต โรงงำนผลิตเอทำนอลในภำคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
ข้ำวโพดที่ส�ำคัญ แต่ไม่ได้ให้รำยละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ได้มีกำรรำยงำนโดยอ้ำงค�ำพูดของ เจ้ำ
หน้ำที่ผู ้ ไม ่ประสงค์จะออกนำมของส�ำนักงำน
พลังงำนแห่งชำติรำยหนึ่งว่ำ “ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้
มกีารขยายการผลติและการบริโภคเอทานอล เพือ่
ให้เกดิความสมดุลระหว่างอปุสงค์และอปุทานของ
พืชไร่ ตลอดจนการก�าจัดผลผลิตพืชไร่ส่วนเกิน
อย่างมีประสิทธิภาพ” 

เจ้ำหน้ำท่ีคนเดียวกันยังกล่ำวเสริมว่ำ กำรใช้
เชื้อเพลิงชนิดหมุนเวียนของจีนนับว่ำล้ำหลังกว่ำ
ประเทศอื่นๆ ในโลก โดยมีปริมำณกำรบริโภคในปี 
พ.ศ. 2559 เพียง 3 ล้ำนตันเท่ำนั้น หรือไม่ถึงหนึ่ง
เปอร์เซ็นต์ของกำรใช้เชื้อเพลิงทั้งหมดของประเทศ 

รำยงำนข่ำวเมื่อเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ เผยว่ำ
รัฐบำลมีเป้ำหมำยที่จะสร้ำงฐำนกำรผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภำพโดยมีเซลลูโลสเป็นสำรประกอบ ซึ่งได้จำก
แหล่งผลิต อำทิ  ต้นหญ้ำ ต้นไม้ และเศษพืชไร่ 
ภำยในปี พ.ศ. 2568 
ปัจจุบันจีนเป็นประเทศผู้ผลิตเอทำนอลใหญ่สุดเป็น
อันดับสำมของโลก แต่ด้วยยอดรวมผลผลิตเพียง 
2.1 ล้ำนตนัต่อปี จงึท�ำให้ยังห่ำงไกลจำกประเทศผูน้�ำ
ด้ำนกำรผลิตของโลก คือบรำซิลและ สหรัฐอเมริกำ
อย่ำงมำก
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อบุลไบโอข้ึนครองตลาด
เอทานอล ทุม่ 6 พนัล.

ขยายโรงงานใหม่
Ubon Bio Invests 6 Bil. Baht to Expand New 

Plants to Take Lead in Ethanol Market

อุ บลไบโอเอทานอลฯ จับไทยออยล์-
บางจากทุ่ม 6 พันล้านขยายโรงเอทา
นอลอีก 9 แสนลิตร ดันก�าลังผลิตข้ึน

เป็นเบอร์ 1 ในตลาด รวม 1.3 ล้านลติร รองรับ
การใช้ในประเทศเป็นหลกั แพลนจ่อเข้าตลาด
หลักทรัพย์ฯ ไตรมาส 3 ปี′60 ระดมทุนหวัง
ต่อยอดขยายโรงไฟฟ้าไบโอก๊าซ จากหญ้าเน
เปียร์อกี 600 ล้านบาท โอดราคาน�า้มนัลงท�า
มาร์จิ้นเอทานอลเหลือแค่ 50 สตางค์/ลิตร 
แต่โชคดียอดใช้น�้ามันพุ่งช่วยพยุง

Ubon 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. 

The company has also planned to be listed in the 

SET in the third quarter of 2017 to raise capital 

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

biogas power plant. While ethanol margins have 

dropped to only 0.50 baht, the rise in oil demand 

has helped keep ethanol afloat.

Mr. Dechapon Lertsuwanroj, President of 

Ubon Bioethanol Group, has revealed that 

the company is investing in an additional 

cassava-based ethanol plant with a capacity 

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

its existing plant in Ubon Ratchathani. With 

approximately six billion baht of investment, 

this joint venture will have Bangchak Petroleum 

PLC and Thai Oil PLC as co-investors and has 

already applied for investment promotion 

from the Board of Investment (BOI). Of the 

increased capacity, 98% will be dedicated to 

domestic demand, while the remaining 2% will 

be exported to the Philippines during some 

periods. Because ethanol consumption is 

expected to rise continuously while the 

domestic production capacity remains 

stagnant, this presents an ideal opportunity 

for expansion to accommodate this new trend. 

After the expansion, Ubon Bioethanol will take 

the lead as Thailand’s largest ethanol producer 

with a total capacity of 1.3 million liters/day.

The current total ethanol demand is 4 

million liters/day, while the total production 

capacity stands at 5 million liters/daily, 

meaning that only 80% of the capacity is 

exploited and more opportunity for expansion 

นำยเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมกำรผู้
จัดกำรใหญ่ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทำนอล จ�ำกัด 
เปิดเผยว่ำ เตรยีมทีจ่ะลงทนุขยำยโรงงำนเอทำนอล 
เพิ่มอีก 1 โรง ในพื้นที่ส่วนขยำยของโรงงำนเดิม 
จงัหวัดอุบลรำชธำน ีก�ำลงัผลิต 900,000 ลิตร/วัน 
ที่ใช้มันส�ำปะหลังเป็นวัตถุดิบ คำดจะใช้เงินลงทุน
ประมำณ 6,000 ล้ำนบำท มีผูร่้วมลงทนุคอื บรษัิท 
บำงจำกปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท 
ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ยื่น
ขอส่งเสรมิกำรลงทนุไปทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) แล้ว ก�ำลังผลิตใหม่ที่
เพิ่มขึ้นนั้นรองรับควำมต้องกำรใช้ในประเทศร้อย
ละ 98 ส่วนที่เหลือร้อยละ 2 ในบำงช่วงอำจจะ
มีกำรส่งออกไปยังประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้คำดว่ำ
ปริมำณกำรใช้เอทำนอลยังมีกำรขยำยตัวต่อเนื่อง 
ในขณะที่ก�ำลังผลิตใหม่ภำยในประเทศยังไม่มี จึง
มองว่ำเป็นโอกำสในกำรขยำยโรงงำนเพื่อรองรับ
ควำมต้องกำรใช้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อขยำยโรงงำนแห่ง
ใหม่เสร็จ บริษัท อุบลไบโอฯ จะกลำยเป็นผู้ผลิต
เอทำนอลรำยใหญ่ท่ีสุดของประเทศรวมก�ำลังผลิต
ที่ 1.3 ล้ำนลิตร/วัน

ส�ำหรับควำมต้องกำรใช้เอทำนอลทั้งระบบใน
ขณะนี้อยู่ที่ 4 ล้ำนลิตร/วัน ในขณะที่ภำพรวม
กำรผลิตท้ังหมดอยู่ที่เพียง 5 ล้ำนลิตร เท่ำกับ
ว่ำมีกำรผลิตจริงเพียงร้อยละ 80 ฉะนั้นจะเห็น
ว่ำตลำดนี้ยังมีโอกำสที่จะขยำยได้อีกมำก รวมถึง
หำกกระทรวงพลังงำนมีควำมชัดเจนที่จะเดินหน้ำ
ตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำง
เลือก 2558-2579 หรือ AEDP (Alternative 
Energy Development Plan) ท่ีต้องกำรให้มกีำรใช้
เชื้อเพลิงชีวภำพเพิ่มเป็นร้อยละ 30 หรือจะมีกำร
ใช้เอทำนอลไม่น้อยกว่ำ 11.3 ล้ำนลิตร ภำยในปี 
2579 ก็เท่ำกับว่ำตลำดของพลังงำนทดแทนค่อน
ข้ำงน่ำสนใจ แต่ในกรณทีีห่ำกภำครัฐมีนโยบำยทีจ่ะ
ปรบัแผนใหม่ในแง่ของกำรปรบัลดเป้ำหมำยกจ็ะส่ง
ผลกระทบต่อแผนลงทุนแน่นอนทั้งนี้เมื่อประเมิน
สถำนกำรณ์ตำมรำคำน�้ำมันที่ปรับลดลงส่งผลให้
ก�ำไรต่อหน่วย(Margin)ของเอทำนอลเหลอืเพยีง50 
สตำงค์/ลติร แต่ควำมต้องกำรใช้น�ำ้มนักลบัเพิม่ขึน้
จึงท�ำให้ยอดขำยเอทำนอลเพิ่มขึ้นเช่นกัน

นำยเดชพนต์กล่ำวเพิ่มเติมว ่ำ นอกจำก
นี้ยังได้เตรียมที่จะน�ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในช่วง
ไตรมำส 3 ของปี 2560 นี้ เพื่อระดมทุนมำใช้ใน
โรงงำนเอทำนอลแห่งใหม่ ซึง่คำดว่ำจะน�ำเสนอขำย
หุ้นต่อประชำชนทั่วไป (IPO) ร้อยละ 20 โดยยัง
ได้วำงแผนกำรลงทุนของบริษัทเพื่อกำรเป็นบริษัท
พลังงำนสีเขียวครบวงจร คือ เตรียมพัฒนำโรงไฟ
ฟ้ำไบโอก๊ำซท่ีใช้หญ้ำเนเปียร์เป็นวตัถดุบิ เพรำะใน
ปัจจบัุนบรษิทั อุบลไบโอฯได้เริม่ลงทนุปลูกหญ้ำเน
เปียร์ไปแล้วรวม 2,000 ไร่ และเรว็ ๆ  นีจ้ะเพิม่เป็น 
6,000 ไร่ โดยจะน�ำหญ้ำเนเปียร์เข้ำกระบวนกำร

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

However, any decision of the government to lower 

the goal will inevitably affect investment plans. 

The decrease in oil prices has also reduced 

ethanol margins to only 0.50 baht/l iter. 

However, ethanol sale has risen on the back of 

the rebounding oil demand.

Dechapon adds that the company is in 

preparation to be listed in the Stock Exchange 

of Thailand (SET) in the third quarter of 2017 

to raise capital for the new ethanol plant and 

expects to issue 20 percent of its shares for 

the initial public offering (IPO). Furthermore, 

it has also planned to become a completely 

green company by developing a biogas plant 

that relies on Napier grass as feedstock. Ubon 

bioethanol has dedicated an area of 2,000 rai to 

growing Napier grass and is looking to expand 

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

be fermented to produce gases, which will feed 

power generators not exceeding 10 MW in 

capacity. Expected to require 600 million baht of 

investment, the biogas plant will generate power 

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

The current total daily ethanol production 

capacity of five million liters is derived from 21 

plants, divided into nine molasses-based plants 

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

using cane juice and molasses as feedstock 

with the capacity  of  230,000 liters/day, 

four using cassava and molasses with the total 

capacity of 850,000 liters/day, and seven 

cassava-based plants with the total capacity 

of 1.4 million liters/day.

in this market remains to be seized. Also, with 

further clarification on the implementation 

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 

หมักเพื่อให้ได้ก๊ำซไปใช้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้ำ ก�ำลัง
ผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ที่คำดว่ำจะใช้เงินลงทุน
ประมำณ 600 ล้ำนบำท ซึ่งไฟฟ้ำจำกโครงกำรดัง
กล่ำวจะใช้ภำยในโรงงำนทั้งหมดไม่มีกำรขำยเข้ำ
ระบบให้กับกำรไฟฟ้ำ

รำยงำนข่ำวจำกกระทรวงพลังงำนเพิ่มเติมว่ำ
ปัจจุบนัมีก�ำลังผลติเอทำนอลรวมท่ี 5 ล้ำนลิตร/วัน
จำก 21 โรงงำน แบ่งเป็นโรงงำนที่ใช้กำกน�้ำตำล
เป็นวัตถุดบิ 9 โรง รวมก�ำลงัผลติ 1.9 ล้ำนลิตร/วัน 
โรงงำนที่ใช้น�้ำอ้อย-กำกน�้ำตำล 1 โรง ก�ำลังผลิต 
230,000 ลิตร/วัน โรงงำนที่ใช้มันส�ำปะหลังและ
กำกน�ำ้ตำลรวม 4 โรง ก�ำลังผลติ 850,000 ลิตร/วัน 
และโรงงำนทีใ่ช้มนัส�ำปะหลงัเป็นวตัถดุบิรวม 7 โรง 
ก�ำลังผลิต 1.4 ล้ำนลิตร/วัน



โรงงานน้�าตาลพื้นที่ภาคอีสานเตรียมยื่นขอ
ผลิตไฟฟ้าแบบ SPP Hybrid Firm บ.น้�าตาล
ครบุรี เตรียมดันโรงไฟฟ้าที่ อ.สีคิ้ว 40 

เมกะวัตต์ ร่วมประมูล ด้าน 3 สมาคมน้�าตาล
ทรายระบุ หลายรายลุ้น สผ.เคาะ EIA ประมูล
ครัง้นีด้เุดอืด คาดมเีอกชนร่วมประมลูมากถงึ 400 
ราย และราคาค่าไฟจะต่�าจากราคาประกาศมาก 
ด้านเงื่อนไข กกพ.เข้มขึ้น ป้องกันการเร่ขายใบ
อนุญาต ทุกรายต้องวางหลักทรัพย์ค้�าประกัน 8 
ล้าน บ.ต่อ 1 เมกะวัตต์

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

required to generate electricity for commercial 

purposes because many companies are still in 

the EIA process.  The commercial operation date 

(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.

นำยอิสสระ ถวลิเตมิทรพัย์ กรรมกำร บรษิทั 
น�ำ้ตำลครบรุ ี จ�ำกดั (มหำชน) หรอื KBS เปิดเผย
ว่ำ เตรียมที่จะเข้ำร่วมประมูลโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนหมนุเวียนในรปูแบบ SPP Hybrid Firm 
หรอืกำรผสมผสำนกำรใช้เช้ือเพลงิต้ังแต่ 1 ประเภท
ขึน้ไป ทีก่ระทรวงพลังงำน โดยคณะกรรมกำรก�ำกบั
กิจกำรพลังงำน (กกพ.) เตรียมจะประกำศรับซ้ือ
ในเร็ว ๆ น้ี โดยขณะน้ีบรษิทั น�ำ้ตำลครบรุ ี เตรียม
ที่จะลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนน�้ำตำลแห่งใหม่ ในพื้นที่
อ�ำเภอสค้ิีว จงัหวดันครรำชสมีำ พร้อมทัง้สร้ำงโรง
ไฟฟ้ำชวีมวล ก�ำลังผลิตตดิตัง้รวม 40 เมกะวัตต์ ซึง่
วำงแผนจะขำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ 20 เมกะวตัต์ ส่วนท่ี
เหลอืจะใช้ในกระบวนกำรผลติน�ำ้ตำลของบรษิทั ซ่ึง
ขณะนี้รอเพียงกำรพิจำรณำแบบประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) จำกส�ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) ทีไ่ด้
ด�ำเนนิกำรยืน่พร้อมทัง้ปรบัปรุงแก้ไขตำมข้อแนะน�ำมำ
แล้ว 2 ครัง้ และคำดว่ำจะผ่ำนกำรพิจำรณำในเรว็ ๆ  นี้

ทั้งน้ี ในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้มี
เพยีงโรงงำนของบรษัิท น�ำ้ตำลครบรุทีีม่คีวำมพร้อม
เท่ำนั้น แต่เกือบทุกโรงงำนน�้ำตำลในพ้ืนที่ทั้งหมด 
มคีวำมพร้อมทีจ่ะเข้ำร่วมประมลูเช่นกนั เช่น กลุม่
น�้ำตำลบุรีรัมย์ กลุ่มน�้ำตำลมิตรผล ฯลฯ ซ่ึงเมื่อ
ประเมนิศักยภำพเบ้ืองต้นในพ้ืนทีภ่ำคตะวนัออกเฉยีง
เหนือท้ังหมด สำมำรถผลิตไฟฟ้ำเข้ำระบบได้สูงถึง 
200-300 เมกะวัตต์ ซึง่บำงโรงงำนน�ำ้ตำลบำงส่วนได้
ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำแล้วเสร็จแล้ว แต่ไม่มกีำรเดนิเคร่ือง
ผลติ เนือ่งจำก กกพ.ได้ชะลอกำรเปิดรบัซ้ือไฟฟ้ำก่อน
หน้ำนี ้อย่ำงไรกต็ำม ภำคเอกชนมคีวำมกังวลถงึช่วง
เวลำที ่ กกพ.จะก�ำหนดให้ผู้ชนะกำรประมลูต้องผลติ
ไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ว่ำจะเป็นในช่วงใด เพรำะ
ขณะนีม้หีลำยบรษิทัทียั่งอยู่ในระหว่ำงกำรจดัท�ำ EIA

ด้ำนนำยสนัต ิรตันสวุรรณ ประธำนคณะท�ำงำน
ด้ำนพลงังำนไฟฟ้ำชวีมวล ภำยใต้ 3 สมำคมโรงงำน
น�ำ้ตำลทรำย กล่ำวว่ำ กลุม่โรงงำนน�ำ้ตำลรวม 52 
โรง พร้อมทีจ่ะเข้ำร่วมประมูลในโครงกำรผลติไฟฟ้ำ
รปูแบบ SPP Hybrid Firm ทีค่ำดว่ำ กกพ.จะประกำศ
เงือ่นไขต่ำง ๆ  และให้ย่ืนประมลูภำยในเดอืนกนัยำยน
นี ้โดยมกีำรคำดกำรณ์ว่ำ ท้ังกลุม่โรงงำนน�ำ้ตำลและ
นักลงทุนอ่ืนที่สนใจจะเข้ำมำยื่นประมูล 300-400 

รำย ซึง่เท่ำกบัว่ำกำรแข่งขนัสงูมำก และคำดว่ำอตัรำ
ค่ำไฟฟ้ำจะต�่ำมำก จำกที่ กกพ.ประกำศไว้ที่ 3.66 
บำท/หน่วย นอกจำกนี ้กกพ.ยงัระบเุงือ่นไขเพือ่ป้องกนั
กำรเข้ำมำประมลูแล้วน�ำใบอนญุำตไปขำยต่อ โดยทีไ่ม่มี
กำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำให้เกดิขึน้จรงิ ด้วยกำรก�ำหนดหลกั
ทรพัย์ค�ำ้ประกันท่ีสงูขึน้ และต้องจ่ำยพร้อมกนักบักำร
ยืน่ประมลู ส�ำหรบัก�ำลังผลติ 1 กิโลวตัต์ อยูท่ี ่8,000 
บำท ก�ำลงัผลิต 1 เมกะวตัต์ อยูท่ี่ 800,000 บำท และ
ก�ำลงัผลติ 10 เมกะวตัต์ อยูท่ี ่8 ล้ำนบำท

อย่ำงไรก็ตำม ยังมีประเด็นควำมล่ำช้ำของกำร
พิจำรณำ EIA ทีห่ลำยโครงกำรยงัอยูใ่นระหว่ำงพจิำรณำ
จำก สผ. และเป็นข้อกงัวลของกลุม่โรงงำน เพรำะก่อน
หน้ำนี ้ กกพ.ได้ก�ำหนดว่ำ ก�ำลงัผลติในส่วนของ SPP 
Hybrid Firm จะต้องผลติเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (COD) 
ภำยในปี 2562 แต่ได้พจิำรณำขยำยเวลำออกไป เป็น
ให้เข้ำระบบภำยในปี 2564 แล้ว ฉะนัน้ คำดว่ำ กกพ.
คงไม่พจิำรณำขยำยเวลำเพิม่อกี

รำยงำนข่ำวเพิม่เติมจำก กกพ.ระบุว่ำ เตรยีมเปิด
รบัซือ้ไฟฟ้ำใน 4 โครงกำร ก�ำลงัผลติ 600 เมกะวตัต์ 
คอื 1.) โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวยีนใน
รปูแบบ Feed In Tariff ประเภทเช้ือเพลิงก๊ำซชีวภำพ 
(น�ำ้เสีย) ส�ำหรบัพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตำน ียะลำ นรำธิวำส 
สงขลำ เฉพำะอ�ำเภอจะนะ เทพำ สะบ้ำย้อย และนำทวี 
2.) โครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวยีนในรปูแบบ 
SPP Hybrid Firm 3.) โครงกำรพลงังำนหมุนเวยีนใน
รปูแบบ FiT ส�ำหรับผูผ้ลติรำยเลก็มำก (VSPP Semi 
Firm) และ 4.) โครงกำรโรงไฟฟ้ำ-ประชำรฐั ส�ำหรบั 
3 จงัหวัดชำยแดนใต้ ประเภทชีวมวล

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



โรงงานน�้าตาลเวียดนามจ่อรอนโยบาย
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย
Vietnam's Sugar Mills Await Policies To  
Produce Electricity From Bagasse

ชานอ้อยสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม บราซิล, ฟิลิปปินส์
และไทย ท้ังหมดใช้ประโยชน์จากชานอ้อย

เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงเวียดนามก็สามารถท�าได้
เช่นกัน
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ตำมท่ี นำยฟำม อุก แจวง ประธำนสมำคม
น�้ำตำลและอ้อยของเวียดนำมกล่ำวว่ำอ้อยหนึ่งตัน
ให้ชำนอ้อยจ�ำนวน 0.3 ตันซึ่งสำมำรถผลิตไฟฟ้ำ
ได้ 100-120 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

คำดว่ำภำยในปี 2520 เวยีดนำมจะผลิตอ้อยได้ 
20 ล้ำนตันซึ่งชำนอ้อยที่ได้จะผลิตไฟฟ้ำได้มำกถึง 
2,400 เมกะวตัต์ ในปี 2030 เวยีดนำมจะมอ้ีอย 24 
ล้ำนตันซึ่งสำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ 2,800 เมกะวัตต์

ดังนั้นหำกเวียดนำมสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ชำนอ้อยได้อย่ำงเต็มท่ี อุตสำหกรรมน�้ำตำลจะ
สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ร้อยละ 10 ของก�ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำทั้งหมด นอกจำกนี้กำรใช้ชำนอ้อยสำมำรถ
ช่วยแก้ปัญหำสิง่แวดล้อมและเป็นกำรเพิม่รำยได้ให้
กับเกษตรกรอีกด้วย

มีโรงกลั่นน�้ำตำล 41 แห่งในเวียดนำม ทุกๆ ปี 
โรงงำนจะมีก�ำลังกำรผลิตอ้อย 15 ล้ำนตันและได้
ชำนอ้อย 4.5 ล้ำนตนั หำกปรมิำณชำนอ้อยสำมำรถ
น�ำมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จะสำมำรถผลิต
ไฟฟ้ำได้ 1.2-1.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง

กำรผลติกระแสไฟฟ้ำจำกชำนอ้อยไม่ก่อให้เกดิ
ปรำกฏกำรณ์เรอืนกระจกเนือ่งจำกกำรใช้หม้อไอน�ำ้
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ไอเสียของวัสดุจึงแตกต่ำงจำกกำรใช้น�้ำมันดิบ 
พลงังำนไฟฟ้ำจำกชำนอ้อยจะไม่มคีวำมเสีย่งเหมอืน
กับพลังงำนนิวเคลียร์และสำมำรถช่วยลดแรงดันใน
โรงไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ซึง่อำจขำดน�ำ้ในฤดแูล้ง และในขณะ
เดียวกัน กำรผลิตไฟฟ้ำจำกชำนอ้อยก็ไม่ซับซ้อน

นำยฟำม อุก แจวง ประธำน บริษัท TTC Bien 
Hoa กล่ำวว่ำ เมื่อใช้ชำนอ้อยผลิตกระแสไฟฟ้ำนั้น
ไม่จ�ำเป็นต้องปิดหรือเปลี่ยนทำงน�้ำ

อย ่ำงไรก็ตำม แม ้ว ่ำจะมีควำมเข ้ำใจถึง
ประโยชน์อันมหำศำลที่เกิดจำกพลังงำนไฟฟ้ำจำก
ชำนอ้อย แต่นักลงทุนก็ยังคงลังเลที่จะทุ่มเงินเข้ำ
มำลงทุนในโรงไฟฟ้ำ เนื่องจำกอัตรำกำรลงทุนและ
ผลก�ำไรยังไม่สำมำรถสร้ำงผลก�ำไรท่ีเพียงพอต่อ

ควำมต้องกำร
ตำมที่ นำยแจวง กล่ำว กำรผลิตไฟฟ้ำจำกชำน

อ้อยสำมำรถขำยได้ที่ 1,220  ดองเวียดนำมต่อกิโล
วตัต์ชัว่โมงให้กบับริษทัไฟฟ้ำเวยีดนำม (EVN) ซึง่ต�ำ่
กว่ำ 2,660 และ 2,996 ดองเวียดนำมต่อกิโลวัตต์
ต่อชั่วโมงในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ ระดับรำคำ
ยังต�่ำกว่ำรำคำไฟฟ้ำที่บริษัทไฟฟ้ำเวียดนำมซื้อจำก
โรงไฟฟ้ำที่ใช้น�้ำมัน

ในขณะที่ nangluongmoi.vn ในปลำยปี 2016 
รำยงำนว่ำ ต้นทนุกำรผลติปัจจบุนัอยูท่ี่ 1,600-1,800 
ดองเวียดนำมหรือ 7.3-8.1 เซ็นต์สหรัฐ ต่อกิโลวัตต์
ต่อชั่วโมง

หำกโรงงำนน�้ำตำลผลิตไฟฟ้ำจำกชำนอ้อยเพื่อ
ใช้ภำยในโรงเรียนเพียงอย่ำงเดียว ต้นทุนกำรผลิต
จะต�่ำลง แต่หำกผลิตกระแสไฟฟ้ำโครงข่ำยไฟฟ้ำ
แห่งชำติ อัตรำกำรลงทุนจะสูงขึ้น

Bagasse 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 

from which 100-120 kwh of electricity can be 

generated.

It is expected that by 2020, Vietnam would 

produce 20 million tons of sugarcane which 

would produce enough bagasse to generate 

2,400 MW of electricity. By 2030, Vietnam 

would have 24 million tons of sugarcane, which 

could generate 2,800 MW.

As such, if Vietnam can take full advantage 

of the material from bagasse, the sugar industry 

can produce 10 percent of the total electricity 

output. Besides, the use of bagasse can help 

settle environmental problems and improve 

farmers’ incomes.

There are 41 sugar refineries in Vietnam. 

Every year, the mills press 15 million tons of 

sugarcane and get 4.5 million tons of bagasse. If 

the amount of bagasse can be used effectively, 

it can generate 1.2-1.4 kwh of electricity.

Generating electricity from bagasse does 

not cause greenhouse effects thanks to the use 

of high-technology boilers. 

The material exhaust is different from the 

use of crude oil. Bagasse-fired power is not 

as risky as nuclear power and it can help ease 

the pressure on hydropower plants which may 

lack water in dry season. Meanwhile, it is not 

that complicated to produce electricity from 

bagasse. 

Pham Hong Duong, chair of TTC Bien Hoa, 

stressed that when using bagasse for electricity 

generation, there was no need to block or change 

river streams.

However, though understanding the big 

benefits that bagasse-fired power can bring, 

investors were still hesitating to pour money 

into the power plants, because the investment 

rate and profits still cannot bring profits high 

enough to satisfy them.

According to Duong, bagasse-fired electricity 

can be sold at VND 1,220 per kwh to EVN, much 

lower than VND 2,660 and VND 2,996 per kwh in 

Thailand and the Philippines. The price levels are 

even lower than electricity prices at which EVN 

purchase from oil-run power plants.

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 

just for their internal use, the production costs 

would be low. But if they generate electricity 

for the national grid, the investment rate would 

be higher.



เครือ่งบนิโบอ้ิง 747 หนึง่ล�ำ ต้องใช้น�ำ้มันเคร่ืองบนิเจ็ตถึง 1 แกลลอน/วินำที 
และในกำรวิเครำะห์เมื่อไม่นำนมำนี้โดยนักวิจัยแห่งมหำวิทยำลัยอิลลินอยส์ มี
กำรประเมินออกมำว่ำเครื่องบินรุ่นดังกล่ำวสำมำรถบินโดยใช้น�้ำมันเครื่องบิน
เจ็ต ที่ผลิตจำกอ้อยซึ่งมีกำรก�ำหนดลักษณะทำงพันธุวิศวกรรมโดยเฉพำะได้
นำนถึง 10 ชั่วโมง

โครงกำร พืชพนัธุด์ดัแปลงทำงพนัธวุศิวกรรมเพือ่กำรทดแทนน�ำ้มนัทีไ่ด้จำก
อ้อยและข้ำวฟ่ำงหวำน หรือ PETROSS (Plants Engineered to Replace Oil 
in Sugarcane & Sweet Sorghum) ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจำก Advanced 
Research Projects Agency-Energy หรือ ARPA-E ได้พัฒนำพันธุ์ต้นอ้อยให้
น�ำ้มนัหรือ ลพิดิเคน (lipidcane) เพือ่น�ำมำผลติน�ำ้มนัซึง่สำมำรถเปล่ียนเป็นเช้ือ
เพลิงไบโอดีเซล หรือน�้ำมันเครื่องบินเจ็ต แทนกำรผลิตเป็นน�้ำตำล และปัจจุบัน
ถูกใช้ในกำรผลิตเอทำนอล และด้วยเปอร์เซ็นต์น�้ำมันในอัตรำร้อยละ 20  ซึ่ง
เป็นค่ำสูงสุดทำงทฤษฎีเช่นนี้ ท�ำให้น�้ำตำลในพืชทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยน�้ำมัน 

“กระบวนการจากน�้ามันพืชสู่การผลิตน�้ามันเครื่องบินเจ็ต คือหนึ่งใน
หนทางของการเปลี่ยนสารป้อนเพื่อการผลิตสารตั้งต้นชีวภาพ ส�าหรับใช้ใน
การผลิตน�้ามันเครื่องบินเจ็ต ได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” วิชัย 
ซิงห์ ผู้อ�ำนวยกำร Integrated Bioprocessing Research Laboratory และ
ศำสตรำจำรย์ภำควชิำวศิวกรรมกำรเกษตรและชวีภำพ มหำวทิยำลยัอลิลนิอยส์ 
กล่ำว “การลดต้นทนุของสารป้อนเพ่ือการผลติสารตัง้ต้น เป็นสิง่ส�าคญัต่อการ
ปรบัปรงุกระบวนการผลติน�า้มนัเครือ่งบนิเจ็ตในทางเศรษฐศาสตร์ และลพิดิ
เคน ก็ช่วยเราลดต้นทุนของสารป้อนได้” 

กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ทำงเศรษฐกิจของพืชไร่ซึ่งมี
ระดับน�ำ้มนัแตกต่ำงกนัไป โดยลพิดิเคนซึง่มเีปอร์เซน็ต์น�ำ้มนัร้อยละ 5 สำมำรถ
ผลิตน�้ำมันเครื่องบินเจ็ตต่อเฮกตำร์ได้มำกกว่ำถั่วเหลืองถึงสี่เท่ำ (1,577 ลิตร 
หรือ 416 แกลลอน) ส่วนอ้อยที่มีเปอร์เซ็นต์น�้ำมันร้อยละ 20 จะผลิตน�้ำมัน
เครื่องบินเจ็ตต่อเฮกตำร์ได้มำกกว่ำถั่วเหลืองกว่ำ 15 เท่ำ(6,307 ลิตร หรือ 
1,666 แกลลอน)

“อ้อยของ PETROSS ยังผ่านการดัดแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมเพื่อ
ให้มีความทนทานต่ออากาศหนาวเย็น ซึ่งเชื่อว่าท�าให้มีศักยภาพต่อการปลูก
บนพืน้ทีต่ามแนวชายแดนทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ของสหรฐัฯ ประมาณ 23 
ล้านเอเคอร์” สตีเฟน ลอง ผู้อ�ำนวยกำร PETROSS และศำสตรำจำรย์เกียรติ
คณุกัตก์เซลล์ ด้ำนชวีวทิยำของพชืและวทิยำศำสตร์ด้ำนพชืไร่ แห่งสถำบนั Carl 
R. Woese Institute for Genomic Biology มหำวิทยำลัยอลิลินอยส์ กล่ำว “ถ้า
พืน้ทีด่งักล่าวทัง้หมดถกูใช้เพ่ือการผลติน�า้มนัเครือ่งบนิเจต็ชนิดหมนุเวยีนจา
กลิพดิเคน กจ็ะสามารถทดแทนการบรโิภคน�า้มนัเครือ่งบินเจต็ของประเทศได้
ถึง 60 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว”

 “เราคาดว่าพลังงานชีวภาพน้ี จะท�าให้อุตสาหกรรมสายการบินมี
ต้นทุนประมาณ 5.31 ดอลลาร์/แกลลอน ซึ่งน้อยกว่าราคาน�้ามันเครื่องบิน
เจ็ตชนิดหมุนเวียนผลิตจากพืชไร่อื่นๆ หรือสาหร่ายที่ใช้ในการผลิตน�้ามัน 

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 

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.

น�้ามันจากอ้อยตัวใหม่ใช้
แทนแหล่งพลังงานเดิม
New Oil Sugarcane to Produce 
Bio-Jet Fuel

เท่าที่มีการรายงานไว้เป็นส่วนใหญ่” ดีพัค กุมำร นักวิจัยหลังปริญญำเอก 
มหำวิทยำลัยอิลลินอยส์ ภำควิชำวิศวกรรมกำรเกษตรและชีวภำพ และเป็น
หัวหน้ำนักวิจัยในกำรศึกษำนี้เผย

รำยงำน “โรงกลั่นชีวภาพเพื่อการผลิตร่วมน�้ามันเครื่องบินเจ็ตและเอ
ทานอลจากน�้ามันชานอ้อย: การประเมินความคุ้มค่าทางเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจ” เผยแพร่โดย Global Change Biology Bioenergy

อุตสำหกรรมสำยกำรบินสำมำรถบินเป็นระยะทำง

หลำยพันไมล์ ด้วยเชื้อเพลิงชีวภำพผลิตจำกสำร

ป้อนเพื่อกำรผลิตเป็นสำรต้ังต้นตัวใหม่ คำดอำจ  

เข้ำมำแทนที่เอทำนอลได้

Airline industry could fly thousands of miles on biofuel from 

promising new feedstock that may replace ethanol.

>> 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 

>> Source : petross.illinois.edu
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 กวิจัยไทย จำกมหำลัยขอนแก่น พัฒนำกระบวนกำรผลิตก๊ำซไฮ    

 เทนพลงังำนทดแทนใหม่จำกน�ำ้อ้อย ค่ำพลังงำนสูงกว่ำแก๊สธรรมชำติ   

มุ่งพัฒนำต่อยอดเพื่อกำรอุตสำหกรรม

Thai Researchers Develop Hythane Gas Process  
from Sugar Cane Juice

นักวิจัยไทยค้นพบการผลิตก๊าซไฮเทน 
พลังงานทดแทนจากน�้าอ้อย

เมื่อวันท่ี 22 กันยำยน 2560 ที่ผ่ำนมำ ศ.ดร.อลิศรำ เรืองแสง ภำค
วิชำเทคโนโลยีชีวภำพ คณะเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้มีกำร
แถลงข่ำวผลงำนวิจัยกำรผลิตก๊ำซไฮเทนพลังงำนทดแทนจำกน�้ำอ้อย ซึ่งใน
งำน ศ.ดร.อลศิรำ เรอืงแสง เผยว่ำ “ประเทศไทยก�าลงัขบัเคลือ่นเชงินโยบาย
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines 
of Growth) โดยมุ่งเน้นการวิจัย ผนวกความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อขับเคลื่อนน�าพาประเทศไทย
ไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศูนย์รวมองค์
ความรู้แห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสนองตอบนโยบายรัฐ โดยการ
ผลิตงานวิจัยท่ีตอบโจทย์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งเน้นให้เกิดพลังงาน
ทดแทนที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยการพัฒนากระบวนการผลิ
ตก๊าซไฮเทน พลังงานทดแทนใหม่จากน�้าอ้อย”

ซึ่งเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของกำรใช้ประโยชน์จำกอ้อย นอกเหนือจำกกำร
ใช้ผลิตน�้ำตำล โดยได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
อ้อยและน�้ำตำล และจำกส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (สวก.) ขั้น
ตอนกำรวจิยัเร่ิมจำกกำรผลิตไฮโดรเจนในถงัหมกัไฮโดรเจนโดยใช้น�ำ้อ้อยเป็น
วัตถุดิบในกำรผลิตภำยใต้กระบวนกำรหมักแบบไร้อำกำศ ขณะที่น�้ำหมักจำก
กระบวนกำรผลิตไฮโดรเจนถูกส่งไปใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตมีเทนในถังหมัก
มเีทน แก๊สไฮโดรเจน และมเีทนทีผ่ลิตได้ถูกน�ำมำผสมกันได้แก๊สผสมระหว่ำง
ไฮโดรเจนและมีเทนที่เรียกว่ำ “ไฮเทน” (hythane) ไฮเทนที่ผลิตได้ถูกน�ำไป
ทดลองผลติกระแสไฟฟ้ำในเคร่ืองป่ันไฟขนำดเล็ก ผลกำรทดสอบกบัเคร่ืองยนต์
พบว่ำ ไฮเทนสำมำรถใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องปั่นไฟได้เป็นอย่ำงดี โดยมี
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนที่ใกล้เคียงกับกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงปกติ และค่ำกำร
สึกหรอของเครื่องปั่นไฟที่ใช้ไฮเทนก็ไม่มีควำมแตกต่ำงกับเครื่องปั่นไฟที่ใช้
น�้ำมันเชื้อเพลิงปกติ

“ไฮเทนมีค่าพลังงานสูงกว่าแก๊สธรรมชาติ (CNG) การใช้ไฮเทนใน
เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพให้กบัเครือ่งยนต์ ช่วยให้
ประหยดัเชือ้เพลงิ และช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สเรอืนกระจกและสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนลงได้มากกว่า 80% เมือ่เทยีบกบัการใช้แก๊สธรรมชาติ ซึง่แสดง
ให้เหน็ถงึศักยภาพของไฮเทนทีส่ามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดเป็นเชือ้เพลงิทาง
เลอืกในอนาคตของประเทศไทยได้เป็นอย่างด”ี

ศ.ดร.อลศิรำ กล่ำวอกีว่ำ นอกจำกน�ำ้อ้อยแล้ว วตัถดุบิอืน่ๆ สำมำรถน�ำไป
ใช้ในกำรผลิตไฮเทนได้เช่นกัน เช่น น�้ำเสียจำกโรงงำนผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง 
น�้ำเสียจำกโรงงำนผลิตน�้ำตำล และของเหลือทิ้งจำกอุตสำหกรรมเกษตร เช่น 
ชำนอ้อย ล�ำต้นปำล์มน�ำ้มนั เป็นต้น ดงัน้ันงำนวจัิยนีจึ้งสำมำรถน�ำไปใช้เป็นต้น
แบบส�ำหรับกำรผลิตไฮเทนจำกชีวมวลชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย เป็นกำรต่อยอด

วัตถุดิบที่มีอยู่ภำยในประเทศ และของเหลือทิ้งจำกอุตสำหกรรมเกษตรให้เป็น
เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภำพสูง เป็นกำรลดกำรพึ่งพำเชื้อเพลิงจำกต่ำงประเทศ 
นอกจำกน้ี ยังถือเป็นกำรสนับสนุนนโยบำยรัฐในกำรมุ่งสู่อุตสำหกรรมสีเขียว
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่ำงยั่งยืน

Thai 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. 
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>> ศ.ดร. อลิศรำ เรอืงแสง ภำควิชำเทคโนโลยี
ชวีภำพ คณะเทคโนโลย ีมหำวทิยำลัย
ขอนแก่น

•••

On September 22, 2017, Prof. Dr. Alissara Reungsang of the Department 

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

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.





จ.อ�านาจเจริญ ได้ด�าเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่ (อ้อยประชารัฐ) ซึ่งเป็นการท�าเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้การใช้นวัตกรรม การวิจัย
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตและวิธีการปลูกอย่างแม่นย�า รวมทั้งรวม
กลุ่มการผลิตเพื่อให้มีแปลงที่เหมาะสมส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึน ต้นทุนลดลง สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่เทียบเคียงได้

กับมาตรฐานโลกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นที่เป้าหมายโครงการ จ�านวน 7,323 ไร่ รวม 3 อ�าเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง
อ�านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อ.หัวตะพาน โดยปี พ.ศ. 2561 มีแผนที่จะขยายพื้นที่ปลูกอ้อยจ�านวน 30,000 ไร่

นำยส�ำรำญ สำรำบรรณ์ รองอธบิดีกรมส่งเสริม
กำรเกษตร กล่ำวว่ำ จ.อ�ำนำจเจรญิ มีพืน้ทีป่ลูกข้ำว
ประมำณ 25 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในพื้นที่ไม่เหมำะสม 
n หรอื s 3 จงึมองว่ำ ท�ำอย่ำงไรให้พีน้่องเกษตรกร
ผู้ปลูกข้ำวมีทำงเลือกที่ดีกว่ำ จึงมีกำรปรับเปลี่ยน
พื้นที่มำปลูกอ้อยแทนตำมควำมสมัครใจ อย่ำงไร
ก็ตำมไม่ได้ให้เกษตรกรปรับเปล่ียนทั้งหมด จะ
ต้องมีข้ำวส�ำหรับบริโภคด้วย โดยมีกลุ่มน�้ำตำล
มติรผลเข้ำมำสนบัสนนุเกษตรกรในเรือ่งปัจจยักำร
ผลติ โดยใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ “มติรผล โมเดร์ิน
ฟาร์ม” ในกำรใช้เครือ่งจกัรกลในกำรปลกูอ้อย และ
เกบ็เกีย่วผลผลติ เพือ่ลดต้นทนุและมีผลผลิตทีด่ข้ึีน

ในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้ง
เป้ำว่ำต้องกำรเห็นแปลงใหญ่ จ�ำนวน 1,500 แปลง 
แต่ตอนนี้รับรองมำแล้วจ�ำนวน 2,505 แปลง 
เกษตรกร จ�ำนวน 300,000 รำย พื้นที่จ�ำนวน 3.3 
ล้ำนไร่ ซึ่งเกินเป้ำหมำย จ�ำนวน 1,000 แปลง อยู่
ใน 10 กลุ่มสินค้ำ 67 ชนิดสินค้ำ โดยกลุ่มที่เพิ่ม
ขึ้นจำกปีที่แล้ว คือ แมลงเศรษฐกิจ เช่น ผึ้งโพรง 
ชันโรง จ้ิงหรีด ซึง่จะเพิม่ในควำมหลำกหลำยของ
สนิค้ำมำกขึ้น รวมทั้งปศุสัตว์ ประมง ต่ำงๆ โดย
กำรด�ำเนนิกำรในช่วงนีท้ีเ่ร่ิมต้นฤดกูำรผลติไปแล้ว 
แต่ละแปลงจะมีกำรวำงแผนร่วมกันในเรื่องกำรลด
ต้นทุน และเพิ่มคุณภำพกำรผลิต และกำรเช่ือม
โยงสู่ตลำดเกือบครบทุกแปลงแล้ว

ด้ำน นำยไพฑรูย ประภำถะโร ผู้ช่วยกรรมกำร
ผูจ้ดักำร สำยงำนอ้อย บริษทั น�ำ้ตำลมิตรกำฬสนิธุ์ 
จ�ำกัด อธิบำยว่ำ โครงกำรประชำรัฐ ที่ด�ำเนิน
กำรเกษตรแปลงใหญ่อ้อย หรืออ้อยประชำรัฐ เป็น
ควำมร่วมมือของภำครัฐ ภำคเอกชน และเกษตรกร 
โดยมิตรผลเน้นเร่ืองของกำรจัดกำรแปลง โดย
น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่ำ “มิตรผลโมเดิล
ฟาร์ม” ซึ่งเป็นเทคโลโลยีได้เรียนรู้มำจำกประเทศ
ออสเตรเลีย น�ำมำปรับใช้ให้เหมำะสมกบัเกษตรกร
บ้ำนเรำ โดยยึด 4 เสำหลัก คือ เสำหลักที่ 1.กำร
ปลูกพืชบ�ำรุงดิน โดยเฉพำะพื้นที่อีสำนเป็นดิน
ทรำยมีควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ทำงมิตรผลได้เข้ำมำ
ส่งเสริมกำรปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นหลัก เช่น ถัว่
เหลือง ถ่ัวเขยีว และปอเทอืง ซึง่บรเิวณนีไ้ด้ส่งเสริม
ให้ปลูกถ่ัวเขียวเป็นหลกั เนือ่งจำกเกษตรกรจะได้มี
รำยได้จำกกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต 

“เสาหลักที่ 2.ลดการไถพรวน ส่วนเสาหลัก
ที่ 3.การควบคุมแนววิ่งของรถ และเสาหลักที่ 4. 
ลดการเผาใบ โดยทางมิตรผลน�ารถตัดอ้อยเข้า
มาตดัให้เพ่ือลดปัญหาแรงงาน นอกจากใบอ้อยที่

“ขณะเดียวกัน กลุ่มน�้าตาลมิตรผลได้เข้า
มาสนับสนุนเกษตรกรในเรื่องของการจัดหา
ปัจจัยการผลิต ผู ้รับจ้างผลิต การเก็บเก่ียว 
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
กำรเกษตร กล่ำว

>> นำยส�ำรำญ สำรำบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
กำรเกษตร

>> เสำหลกัที ่1 พักดนิและปลกูพชืปรงุบ�ำรุงดิน (Legume 
Rotation Crops) 

>> เสำหลกัที ่2 กำรควบคมุแนวล้อวิง่ของแทรกเตอร์และ
เครื่องจักรกล (Controlled Traffic) 

“Mitr Phol” Promotes Pracharat Collaborative 
Sugarcane Farming Plantation Management 

with “Mitr Phol Modern Farm"

เกดิจากรถตดัคลมุดินป้องกนัวชัพชืแล้วยงัลดการ
ใช้สารเคมีลง หรือไม่ใช้สารเคมีเลย เนื่องจากใบ
อ้อยย่อยสลายแล้วกจ็ะเป็นปุย๋อนิทรย์ีให้กบัแปลง
นัน้ ท�าให้อ้อยในฤดกูาลต่อไปมผีลผลติดข้ึีน” นำย
ไพฑูรย์ กล่ำว

นอกจำกนี้มิตรผลได้น�ำกระบวนกำรจัดกำรน�้ำ
เข้ำมำส่งเสริมให้เกษตรกรวำงน�ำ้หยดหลงัปลกูอ้อย
ทันทีเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ควำมงอก เพรำะทำงภำค

อสีำนนยิมปลกูอ้อยข้ำมแล้ง ซึง่จะได้รับผลกระทบใน
ช่วงหน้ำแล้งระหว่ำงเดอืนมกรำคม ถงึเดือนเมษำยน 
ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ ควำมงอกหลำยแปลงจะต�่ำ เมื่อ
ปลกูเสร็จแล้วให้น�ำ้หยดจะเพิม่เปอร์เซน็ต์ ควำมงอก 
เมื่อมีน�้ำเหลือสำมำรถให้น�้ำครั้งที่ 2-3-4 ได้เพื่อให้
เข้ำสู่ฤดูฝน ผลผลิตอ้อยก็จะงอกงำม

ขณะที่นำยชำญชัย สุภิวงศ์ เกษตรกรเข้ำร่วม
แปลงใหญ่อ้อยประชำรัฐ ต.กดุปลำดกุ อ.เมอืง บอก

“มติรผล” หนนุเกษตรกรปลกู
อ้อยประชารฐั ด้วยนวตักรรม ใหม่

แบบ“มติรผล โมเดร์ินฟาร์ม”
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The Provincial  Administration 

of Amnat Charoen has initiated 

Pracharat collaborative sugar cane 

farming, a new agricultural practice that 

takes advantage of innovation, research, 

and advances in science and technology to 

ensure efficient use factors of production 

and cultivation methods. As it encourages 

consolidation of production groups to create 

suitable plantation areas, collaborative 

farming also helps enhance production 

efficiency, reduce costs, yield agricultural 

products that reach international standards, 

and diminish environmental impact. The 

project expects to achieve a plantation 

area of 7,323 rai spanning three districts, 

namely Muang, Senangkhanikhom, and 

Huataphan, and expand sugar cane 

cultivation areas by 30,000 rai.

In 2017, the Ministry of Agriculture and 

Cooperatives aims to see a total of 1,500 

collaborative farming areas but has so far approved 

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

300,000 participating farmers, exceeding the goal 

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

these collaborative farming areas encompass 67 

products, divided into 10 categories. Among newly 

added categories are economic insects, which 

include Eastern honey bees, stingless bees, and 

crickets, and more additions, including livestock and 

fisheries products, have been planned to enhance 

the diversity. As the production season has begun, 

nearly all of the collaborative farming areas have 

already planned how to reduce their costs, enhance 

their production quality, and get into markets.

Mr. Paiboon Praphatharo, Assistant Managing 

Director of Cane Division at Mitr Kalasin Sugar 

Co., Ltd., explained that the collaborative sugar 

cane farming under the Pracharat Project is a 

collaboration between the governmental sector, 

the private sector, and farmers. 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. 

Mitr Phol Modern Farm consists of four main 

pillars. The first pillar is the cultivation of plants 

for soil improvement, which is particularly relevant 

to the Northeast, known for its sandy soil and 

low fertility. Mitr Phol has thus promoted the 

cultivation of legumes such as soy beans, green 

beans, and pummel. The green bean has been 

encouraged most in this area because farmers 

can generate income from their harvest.

 “The second pillar is the reduction of tilling, 

the third pillar is controlling the paths of cane 

harvesters, and the fourth pillar is the reduction 

of cane leaf burning. Mitr Phol has provided 

cane harvesters to alleviate labor problems. 

In addition, cane trash that the cane harvest-

>> เสำหลกัที ่4 กำรทิง้ใบอ้อยคลมุดิน (Trash Blanket) 

>> เสำหลกัที ่3 ลดกำรไถพรวน (Reduce Tillage) 

ว่ำ ตนมีพื้นที่จ�ำนวน 36 ไร่ แต่เดิมท�ำนำ ปลูกมัน
ส�ำปะหลงักป็ระสบปัญหำรำคำข้ำวตกต�ำ่ขำยไม่คุ้ม
ทนุและเส่ียงต่อภัยธรรมชำต ิจึงปรบัเปล่ียนมำปลูก
อ้อยทั้งหมด โดยน�ำนวัตกรรมกำรท�ำไร่อ้อยสมัย
ใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟำร์ม มำปรับใช้เพื่อช่วย
เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน พบว่ำเพ่ิมผลผลิตได้ร้อย
ละ 25 จำกผลผลิตเดิม 12 ตันต่อไร่ เพิ่มเป็น 15 
ตันต่อไร่ อย่ำงไรก็ตำมในอนำคตในแปลงอ้อยของ
ตนจะใช้ระบบน�้ำหยดทั้งหมด เพื่อให้ผลผลิตและ
คุณภำพอ้อยดีและงำมตลอดไร่

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 

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.

Mr. Sumran Sarabun, Deputy Director-General 

of the Department of Agricultural Extension, said 

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

areas that are less than optimal. In an attempt to 

offer rice growers a better alternative, they have 

been urged to turn to sugar cane instead. However, 

this is not to encourage all of them to do so 

because we still need rice for consumption. To this 

end, Mitr Phol Sugar Corporation has contributed 

ers produce also helps cover the soil, prevent 

weeds, reducing and obviating the need to rely 

on chemical fertilizers as cane leaves decom-

pose and turn into an organic fertilizer for the 

plantation, resulting in higher yields in the next 

season,” said Paitoon.

Furthermore, Mitr Phol has introduced a drip 

irrigation system, which farmers may apply right 

after they have planted their cane to increase 

germination percentage. Because cane farmers 

often grow their plants right through summer, 

they are often affected by drought between 

January and April, resulting in low germination 

rates in many areas. However, this drip irrigation 

system can help solve the issue and allow farmers 

to save enough water for subsequent watering 

before the rainy season and ensure great cane 

productivity.

Mr. Charnchai Supiwong, a participating 

farmer in the Pracharat collaborative cane farming 

in Kudpladuk Sub-district, Muang District, said 

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

dedicated to rice and cassava. As their prices 

plummeted and they were especially vulnerable 

to natural disasters, he replaced them with cane 

and applied modern cane cultivation innovation 

from Mitr Phol Moden Farm, which helped him 

improve yields and reduce costs. The productivity 

was found to increase by 25%, with the yield 

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

future, he is planning to adopt the drip irrigation 

system for the entire farming area to ensure high 

productivity and cane quality across his plantation.
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อุตสาหกรรมน�้าตาลในอาเซียนร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่ม “พันธมิตรน�้าตาลอาเซียน” หรือ 
“ASEAN Sugar Alliance (ASA)” โดยมกีารร่วมลงนามในบนัทกึความเข้าใจ (MOU) 
จดัตัง้กลุม่ดงักล่าว เมือ่เดือนกรกฎาคม 2559 ท้ังนี ้ความคบืหน้า รวมทัง้กรอบแนวคดิ

ในการด�าเนินงานร่วมกันจะเป็นอย่างไร คุณรังสิต เฮียงราช ผู้อ�านวยการบริษัท ไทยชูการ์ 
มิลเลอร์ จ�ากัด (Thai Sugar Millers Corp., Ltd.: TSMC) ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมนิตยสาร
ชูการ์เอเชียเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

นำยรังสิต เฮียงรำช ผู้อ�ำนวยกำร TSMC  เปิดเผยว่ำ ในช่วงเดียวกันที่ประเทศไทย โดย 
TSMC จัดกำรประชุม Bangkok Sugar Conference กับ Bangkok Sugar Dinner  เมื่อวันที่ 
15 กรกฎำคม 2559 ที่กรุงเทพฯ อุตสำหกรรมน�้ำตำลในภูมิภำคอำเซียน ประกอบด้วย ไทย 
มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่ำ กัมพูชำ ลำว และเวียดนำม ซึ่งมีทั้งประเทศผู้ส่งออกและ
ผูน้�ำเข้ำน�ำ้ตำล ได้ประชมุหำรอืร่วมกนั และตกลงจัดตัง้กลุม่พนัธมิตรน�ำ้ตำลอำเซยีน หรือ ASA 
ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ภำคอุตสำหกรรมน�้ำตำลในภูมิภำคนี้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข้อคดิเหน็ และส่งเสริมควำมร่วมมอืทำงด้ำนธรุกจิกำรค้ำ กำรลงทนุ ตลอดจนแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
และถ่ำยทอดทำงเทคนคิวชิำกำร และกำรวจิยัและพฒันำระหว่ำงกนั เพือ่ยกระดบักำรพฒันำขดี
ควำมสำมำรถกำรแข่งขนัของอตุสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำลของประเทศสมำชกิในกลุ่มอำเซยีน ซึง่
ประเทศไทย โดย TSMC ได้รับกำรแต่งต้ังให้เป็นผูป้ระสำนงำนและฝ่ำยเลขำธกิำรของกลุม่ ASA

ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำทั้งด้ำนอ้อยและน�้ำตำล โดยโรงงำน
น�ำ้ตำลของไทยโดยรวมเป็นโรงงำนทีท่นัสมัยและมีขนำดใหญ่ มกี�ำลังกำรผลิตโดยเฉล่ียประมำณ 
20,000 ตันอ้อยต่อวัน นอกจำกนี้ ไทยมีกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่อง ต่อยอดจำกอ้อยและ
น�้ำตำล เพื่อสร้ำงมูลค่ำด้วย 

ในระหว่ำงวันที่ 24-25 กรกฎำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ กลุ่ม ASA ได้มีกำรประชุมเป็นครั้งที่ 
2 ที่กรุงมะนิลำ ประเทศฟิลิปปินส์  โดยมีผู้แทนจำกประเทศสมำชิก 4 ประเทศ เข้ำร่วมด้วย 
อำทิ ไทย ฟิลิปปินส์  เวียดนำม และพม่ำ ส่วนผู้แทนอุตสำหกรรมน�้ำตำลของอินโดนีเซีย  และ
กัมพูชำ ติดภำรกิจ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมได้ ซึ่งในกำรประชุมครั้งนี้ ประเทศสมำชิกได้มีกำรหำรือ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องส�ำคัญๆ  ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

 “กลุม่พนัธมติรน�ำ้ตำลอำเซยีน” หรอื “ASEAN Sugar Alliance (ASA)”

หลงัจัดตัง้กลุ่มพนัธมิตรน�ำ้ตำลอำเซยีน (ASA)

1. กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสถำนกำรณ์
อตุสำหกรรมน�ำ้ตำลของประเทศสมำชกิ ทัง้ด้ำน
กำรผลติ กำรบรโิภค และกำรส่งออก สภำวะ
ตลำดน�ำ้ตำลโลกและในภูมภิำคต่ำงๆ นอกจำก
นี ้ยงัได้มีกำรหำรือเก่ียวกับเร่ือง “น�ำ้ตำลเพือ่
สขุภำพ” เน่ืองจำกในหลำยประเทศเริม่มกีำร
จดัเก็บภำษเีคร่ืองดืม่ทีม่ส่ีวนผสมน�ำ้ตำล ทีถ่กู
มองว่ำมส่ีวนท�ำให้เกิดโรคเบำหวำน โรคหวัใจ 
และโรคทีไ่ม่ตดิต่ออ่ืนๆ (Non-communicable 
deceases: NCDs) โดยในขณะนี้ ไทยได้
มีกำรออก พ.ร.บ. สรรพสำมิต ฉบับใหม่ 
ซึ่งก�ำหนดให้มีกำรจัดเก็บภำษีเคร่ืองดื่มที่มี
ส่วนผสมของน�้ำตำล ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 16 กันยำยน 2560 ที่ผ่ำนมำ ขณะที่ 
ประเทศฟิลปิปินส์กม็ปัีญหำทีท่ำงรัฐบำลมจีดั
เก็บภำษีดังกล่ำวเช่นกัน ซึ่งท่ีประชุมมีควำม
เห็นสอดคล้องกันว่ำกำรจัดเก็บภำษีควำม
หวำนอำจไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยลดกำร
บรโิภคน�ำ้ตำลลง ดงัตวัอย่ำงในหลำยประเทศ
ท่ีใช้มำตรกำรดงักล่ำว แต่ประชำชนทีเ่ป็นโรค

“พนัธมติรน�า้ตาลอาเซยีน” ยกระดบัการ
พฒันาอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาล
“ASEAN Sugar Alliance”: Taking Cane and Sugar Industry 
Development to the Next Level
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“ในการร่วมมือภายใต้ ASA นั้น ทาง TSMC ในฐานะเป็นตัวแทน 3 สมาคมโรงงาน
น�้าตาลทราย และเป็นฝ่ายเลขานุการของ ASA เห็นว่า การด�าเนินงานภายใต้กรอบ ASA 
จะประสบผลส�าเร็จได้ จ�าเป็นต้องมีเครือข่ายความร่วมมือในการด�าเนินงาน เช่น สมาคม
อุตสาหกรรมน�้าตาลในประเทศสมาชิกอาเซียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยทั้งใน
ไทยและต่างประเทศ  ซ่ึง ฝ่ายไทยก็มีสมาคมนักวิชาการอ้อยและน�้าตาลแห่งประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยต่างๆ เข้าร่วมด้วย 
เช่น ขณะนี้ 3 สมาคมฯ มีการร่วมมือกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) โดยได้ให้ทุนสนับสนุนการทดสอบพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมในแต่ละสภาพพื้นที่” 
คุณรังสิต กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ก็เป็นแผนงานหนึ่งที่จะร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิก ASA

3 สมำคมโรงงำนน�ำ้ตำลทรำยไทย ชกูำร์วจิยัและพฒันำในแผนกำร
ด�ำเนินกำรแก่กลุม่พันธมติร

กำรขยำยกลุ่มพนัธมติรน�ำ้ตำลอำเซยีนในอนำคต

อีกทั้ง คุณรังสิต ได้กล่ำวเสริมว่ำ “บาง
ประเทศ รวมทัง้ไทย ประสบปัญหาเรือ่งเกีย่ว
กับโรคอ้อย เช่น โรคใบขาว ซึ่งวิธีป้องกัน
และการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือต้องเผาเพ่ือ
ท�าลาย และใช้พันธุ์อ้อยท่ีปลอดโรค หาก
น�าอ้อยที่มีเชื้อโรคใบขาวไปปลูก โรคดัง
กล่าวจะยงัตดิไปกบัอ้อย และออกอาการของ
โรคเมือ่เกดิสภาพแห้งแล้ง และอ้อยอ่อนแอ 
และตายไปในที่สุด โดยโรคดังกล่าวเกิดขึ้น
และพบในประเทศลาว กัมพูชา พม่า และ
เวียดนาม เนื่องจากมีการน�าพันธุ์อ้อยที่มี
โรคไปเพาะปลูก ทางเราจึงมองว่าท�างาน
อย่างไรในกลุม่พนัธมติรทีจ่ะสามารถร่วมมอื
กนัแก้ไขหรอืป้องกนัปัญหาดงักล่าว โดยจะมี
การเชญินกัวชิาการแต่ละประเทศมาประชมุ
หารือกนัว่า กรอบความร่วมมอืด้านวจิยัและ
พฒันา และเทคนคิวชิาการทีป่ระเทศสมาชิก
ต้องการร่วมกัน ควรเน้นในด้านใด และจะมี
แผนงานใดท่ีจะสามารถช่วยเหลอืซ่ึงกนัและ
กันได้ในอนาคต”

นอกจำกนี ้ในเดอืนมถินุำยน 2561 TSMC 
จะเป็นเจ้ำภำพจัดประชุม Thailand Sugar 
Conference และ Sugar Dinner ณ เมือง
พัทยำ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีผู้แทนจำกบริษัท
น�ำ้ตำล ผูค้้ำน�ำ้ตำล และผูป้ระกอบกำรธรุกจิ
และอตุสำหกรรมทีเ่กีย่วข้องจำกทัว่โลก เข้ำร่วม
ด้วย ซึ่งในโอกำสดังกล่ำว TSMC จะจัดกำร
ประชุม ASEAN Sugar Alliance (ASA) 
ครั้งที่ 3 ด้วย

>> นำยรังสิต เฮียงรำช 
ผู้อ�ำนวยกำรบริษัท ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จ�ำกัด

อ้วน และโรค NCDs อื่นๆ กลับไม่ลดลง จึง
ควรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้บริโภค
ที่ถูกต้อง โดยตระหนักถึงกำรบริโภคอำหำร
อย่ำงพอดีและสมดุล 

2. กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหำของ
อุตสำหกรรมน�้ำตำลของแต่ละประเทศ เช่น 
ฟิลิปปินส์ ทีป่ระสบปัญหำเรือ่งกำรน�ำเข้ำสำร
ควำมหวำน “High Fructose Corn Syrup” 
หรือน�ำ้เช่ือมทีท่�ำจำกข้ำวโพด ซึง่มกีำรน�ำเข้ำมำ
จำกประเทศจนีเป็นจ�ำนวนมำก โดยฟิลปิปินส์
เก็บภำษีน�ำเข้ำสินค้ำดังกล่ำวร้อยละ 0  จึง
ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมน�้ำตำลภำยใน 

3. ควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและกำร
พัฒนำ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นพ้องกันที่จะจัดตั้ง
คณะท�ำงำนด้ำนวชิำกำร ตำมทีฝ่่ำยไทยเสนอ 
เพ่ือหำรือเกีย่วกบัแนวทำง/ประเดน็กำรวจิยัที่
ประเทศสมำชิกสนใจที่จะด�ำเนินงำนร่วมกัน 
ประโยชน์ เช่น กำรพัฒนำและปรับปรุงพันธุ์
อ้อยพนัธุด์ ีกำรพฒันำประสทิธภิำพกำรผลติ
ของโรงงำนน�้ำตำล และป้องกันโรคและศัตรู
อ้อย และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรวิจัย
และพฒันำในเรือ่งอืน่ๆ เป็นต้น ซึง่ TSMC ร่วม
กบัสมำคมนกัวชิำกำรด้ำนอ้อยและน�ำ้ตำลแห่ง
ประเทศไทย และมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
จะจดัประชมุคณะท�ำงำนดงักล่ำวในระหว่ำงวนั
ที่ 19-20 ธันวำคม 2560 ที่กรุงเทพฯ

“ตอนนีเ้ราได้จดัตั้งกลุม่ ASEAN Sugar Alliance (ASA) เป็นเครอืข่ายหลกัในการร่วม
มือกันระหว่างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายในภูมิภาคในอาเซียน แต่ก็มีบางประเทศที่
ต้องการเข้ามาร่วมมอืกนั เช่น ออสเตรเลยี ต้องการเป็นคูเ่จรจาและร่วมมอืกบั ASA โดยออส
เตรเลยีเป็นประเทศหนึง่ทีมี่ความก้าวหน้าทางการวจยิแัละเทคโนโลยด้ีานอ้อยและน�า้ตาล และ
เป็นผูส่้งออกอันดบั 3 ของโลก ทัง้นี ้ในกรอบความร่วมมอืในกลุ่มอาเซยีน ในส่วนของรฐับาล 
ก็มีร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในกรอบประเทศคู่เจรจาของอาเซียน หรือ ASEAN Plus เช่น 
ความร่วมมือระหว่างอาเซยียน-จีน, อาเซียน-สหรัฐฯ อาเซียน-ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  
อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-เกาหลี เป็นต้น แต่ทั้งนี้ในกลุ่มสมาชิกมอง ว่า ณ ขณะนี้ อยู่
ในช่วงเริม่ต้นของการตัง้ ASA จงึต้องการสร้างความเข้มแขง็และร่วมมอื ภายในกลุ่มทัง้หมด
ก่อน และ ASA จะได้ขยายความร่วมมือกับนอกกลุ่มในอนาคตต่อไป” คุณรังสิตกล่าวทิ้ง
ท้าย และหากประเทศสมาชิกร่วมมือกัน ก็สามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลให้เติบโตไปพร้อมกัน.
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>> Mr. Rangsit Hiangrat, 

Director - General of Thai Sugar Millers Co., Ltd. (TSMC),

Sugar 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.

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 TSMC, reveals that, on July 15, 2015, at the same time 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

and sugar to create added value.

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

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

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

discussion were as follows:

1. Exchange of information on new develop-

ments in the sugar industry among the member 

country : This would encompass information 

on the production, consumption, export, and 

current state of the global and regional sugar 

markets. Among issues discussed was “sugar 

for health,” a topic of concern after several 

countries have imposed taxes on sugary drinks, 

purported to contribute to diabetes, obesities, 

heart disease, and other non-communicable 

diseases (NCDs). In Southeast Asia, Thailand 

has introduced a new excise law, which came 

into effect on September 16, 2017 and puts new 

taxes on beverages with sugar content, while 

similar taxes are also levied in the Philippines. 

The consensus of the meeting was that these 

sugar taxes would not achieve its goal of 

cutting down sugar consumption, as seen in many 

countries with similar tax measures that failed 

to reduce overweight populations and the rates 

of NCDs. Therefore, the solution was to foster 

a correct understanding of sugar consumption 

among consumers and raise awareness of the 

significance of balanced and appropriate diets.

ASEAN Sugar Alliance (ASA)

After The Formation of ASEAN Sugar Alliance (ASA)
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>> กำรประชุม ASEAN Sugar Alliance (ASA) ครั้งที่ 2 วันที่ 24 
กรกฎำคม 2560 ณ กรุงมะนิลำ

“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 

sugar industry together.

“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 coopera-

tion 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.

“As a representative of 3 Thai Sugar Millers 

Associations and the Secretariat of ASA, 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 

countries, educational institutions, and research 

institutes both in Thailand and overseas. For 

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 va-

riety exchange initiative, one of the collaborative 

programs among ASA’s member nation.

Future Expansion of ASA

Thai Sugar Millers 
Corporation to 
Research and Develop 
Action Plans for ASA

>> กำรประชมุ ASEAN Sugar Alliance (ASA) คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 
24 กรกฎำคม 2560 ณ กรุงมะนลิำ

 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 

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

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

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

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

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

on December 19-20 in Bangkok.
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New VEGAPULS 64 Radar 
Sensor Secures Processes 
in The Food Industry

Shell encourages Thai-
land to become world’s 
no. 1 sugar exporter

A high measurement accuracy is 

also achieved, even in very high tanks with 

installations and agitators, thanks to tighter 

focusing. To further explain this: The focusing 

of a radar measuring instrument depends on 

the transmission frequency and the effective 

surface area of its antenna. Without changing 

the size of the antenna, this higher frequency 

enables much better focusing. 

At an antenna size of approx. 80 mm, 

the beam angle is only 3°, whereas a sensor 

with a 26 GHz transmission frequency and the 

same sized antenna, has a beam angle of 10°. 

The narrower beam angle delivers a much 

better and consistent level measurement in 

applications that used to be a great challenge.

Typical in the food industry are small 

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

cm. diameter which supply filling heads on the 

production lines. Products can range from jam 

and peanut butter, to chocolate spread. Another 

typical feature is that these media differ in viscosity, 

temperature and have varying densities with 

The food industry – especially those in 

dairy product processing – is placing 

ever higher demands on hygiene, 

similar to those in the pharmaceutical sector. 

This primarily being done to extend the shelf 

life of products. The design and fit of all devices 

in the vessel is therefore becoming particularly 

significant, they are required to be flush, 

crevice free and made from approved materials. 

The new VEGAPULS 64 radar level transmitter 

however, not only meets these hygiene 

requirements, but also offers further advantages 

for this branch of industry.

Raw milk is one of the most sensitive 

products of the food industry. It is stored at a 

temperature of approx. 4 °C and continuously, 

lightly stirred until it is needed for further 

processing. A slight overpressure protects the 

milk against germs. A level sensor serves to 

both measure the tank contents and prevent 

overfi l l ing. Radar fi l l ing level measuring 

i n s t ruments a re  r ea l l y  i dea l  f o r  such 

applications, because they measure without 

contact, they meet hygien requirements 

optimally. However, some difficulties – at least 

from a level measurement point of view – are 

caused by agitators or cooling coils, because 

they can create interfering reflections to a 

non-contact level device. This means in the 

past, sensors often had to be adapted to the 

internal installations by means of suppression 

or mapping of unwanted signals.

The new VEGAPULS 64 radar level 

sensor is developed for these applications. This 

is the first radar for liquids on the market 

that operates at the high frequency 

of 80 GHz (26 GHz frequency was 

p r e v i o u s l y  t h e  n o r m ) .  T h e 

front-flush encapsulated antenna 

is designed to be very easy to 

clean and insensit ive to the 

extreme conditions of the SIP 

and CIP processes. The VEGAPULS 

64 therefore eas i ly  meets the hygiene 

requirements.

>> Figure 1 (Fig-
1-FA-Foodstuffs-VEGAPULS-

64-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.

>> Figure 2 (Fig-2-FA-Foodstuffs-VEGAPULS-64-Antenna-systems.jpg):The right sensor version for every application. The 
VEGAPULS 64 has antenna systems in different sizes.

Adapts to changing media
conditions inside the tanks including agitation, 

condensation and splashing too.  Another 

example is the flavours and fragrance industry 

where small tanks with many internal installations 

are also used. These require cleaning several 

times daily when changing batches, so a flexible 

filling level measurement is essential that can 

measure independently of process parameters 

such as temperature, pressure and the liquid 

density, as well as being adaptable to changing 

conditions. This task is ideal for VEGAPULS 64.

But the advantages of the new 

VEGAPULS 64 can also be seen in another 

aspect. There is a clear trend towards small 

batches in the food industry, so tanks and 

equipment are becoming increasingly smaller. 

In the past, the radar measuring technique 

often met with difficulties in these areas and 

problems were mainly caused by physical 

issues. These included the blocking distance of 

the sensor (that is the distance between the 

sensor connection and the liquid surface), the 

large size and the design of the antennas and 

the measuring uncertainty with media such 

as cooking oil with poor reflection properties.
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An interesting example is the manufacture 

of processed cheese, in which different types of 

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 

Since such small process fitting sizes can 

be used, the new sensor is easy to install onto 

existing connections, this makes it quick and cost 

effective to install on existing vessels with little 

or no modification. This is of particular interest 

in the food industry, where plants and processes 

are acceptance tested and any subsequent 

engineering alterations are only possible by 

utilising considerable resources. One example is 

the manufacture of polyvinyl acetate – also known 

as the gum base of chewing gum. This takes place 

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

reaction of the different basic materials starts 

when these are mixed by the agitator. In addition 

to the advantages already mentioned, such as the 

exact focusing to avoid the agitator, the simple 

installation is also extremely convincing. 

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 

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 

valve, because the sensor has much tighter signal 

focusing, which means it gets a stronger signal 

from the product and the interference from the 

ball valve are almost non-existent.

>> Figure 2 (Fig-2-FA-Foodstuffs-VEGAPULS-64-Antenna-systems.jpg):The right sensor version for every application. The 
VEGAPULS 64 has antenna systems in different sizes.

>> Figure 3 (Fig-3-FA-Foodstuffs-Graphic-
VEGAPULS-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-VE-
GAPULS-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.

Unaffected by build up

Later installation without 
re-acceptance

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 

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

are greater, the radar will go prematurely to zero, 

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

This has now been overcome, due to the much 

shorter wavelength of the 80 GHz VEGAPULS 

64, these penetratitng signals are damped more 

strongly in the medium than with 26 GHz sensors. 

The reflection from the bottom of the tank is 

therefore much less. This results in a much better 

measurement down to the bottom of the tank 

than is possible with previous sensors.

Since the antenna system was integrated 

into the process connection, no antenna 

protrudes into the tank. It is also possible to 

measure r ight up close to the process 

connection. The volume of the tank can 

therefore be utilised efficiently and creates 

greater process flexibility.  
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เชลล ์ หนุนไทยก ้าวสู ่
การเป็นผู ้ส่งออกน�้าตาล
อันดับ 1 ของโลก
Shell Encourages Thailand 
to Become World’s No. 1 
Sugar Exporter

อุตสาหกรรมน�้าตาล เป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส�าคัญของไทยที่ท�า
รายได้ให้แก่โรงงานน�้าตาล ซึ่งมีอยู่ 51 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยจ�านวนกว่า 2 แสนครัวเรือน คิดเป็นมูลค่ารวมกันแล้วไม่ต�่า

กว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี โดยในปี 2558 และปี 2559 ผู้ประกอบการไทย
สามารถส่งออกน�้าตาลได้เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากบราซิลและอินเดีย จาก
ปริมาณการผลิตประมาณ 10-11 ล้านตันต่อปี ในจ�านวนนี้เป็นปริมาณท่ีส่งออก
ถึง 85% หรือกว่า 8 ล้านตัน  
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นอกจำกกำรน�ำเสนอจำระบคีณุภำพสงูและทีมวศิวกรผูเ้ชีย่วชำญทีพ่ร้อม

ให้กำรดแูลแล้ว เชลล์ยงัพฒันำระบบกำรวเิครำะห์ข้อมลูกำรท�ำงำนของเคร่ืองจ่ำย

สำรหล่อลืน่ ทีส่ำมำรถวเิครำะห์และรำยงำนผลรวดเรว็แบบเรยีลไทม์และแม่นย�ำ

สงู เช่น กำรตรวจสอบปรมิำณจำระบทีีป๊ั่มเข้ำเครือ่ง กำรวเิครำะห์อณุหภมูขิอง

แบริ่งในเครื่องหีบอ้อย เป็นต้น เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรดูแลระบบเป็นไปอย่ำง

มีประสทิธภิำพ และสำมำรถรบัรูถึ้งสิง่ผดิปกตทิีอ่ำจเกดิขึน้กบัระบบได้อย่ำงทนั

ท่วงท ีจงึช่วยลดข้อผดิพลำดและปัญหำเคร่ืองจกัรหยดุท�ำงำนได้อกีทำงหน่ึง  

ประเทศไทยมีศักยภำพสูงที่จะเพิ่มมูลค่ำกำรส่งออกน้�ำตำล ทั้ง

ปริมำณกำรบริโภคที่เพิ่มขึ้นรวมถึงกำรส่งเสริมและผลักดันจำกรัฐบำล หำก

โรงงำนน้�ำตำลสำมำรถพัฒนำระบบกำรผลิตโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี

คุณภำพสูงเข้ำมำช่วยบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เชื่อ

มั่นว่ำ กำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมน้�ำตำลของไทยให้ก้ำวสู่อันดับ 1 ของโลก 

ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินจริง

ผู้สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสารหล่อล่ืนคุณภาพสูงเพ่ือจ่ายเข้า
สู่ระบบการท�างานของเคร่ืองหีบอ้อยส�าหรับโรงงานน้�าตาล สามารถอ่าน
เพ่ิมเติมได้ท่ี www.shell.co.th หรือติดต่อฝ่ายบริการด้านเทคนิคโทร 
0-2657-9888 (กด1 เพ่ือเลือกภาษาไทย และกด 3)

กลไกเกือ้หนนุอุตสาหกรรมน�า้ตาลไทย

จาระบีคุณภาพสูงจากเชลล์: เพิ่มประสิทธิภาพ
การเดินเคร่ืองหีบอ้อย ลดความเสี่ยงเครื่อง
หยุดชะงัก

จำกแนวโน้มกำรบรโิภคน�ำ้ตำลทีย่งัคงเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่งรำว 1.5 - 2.0% 

ต่อปี โดยเฉพำะในตลำดหลกั ได้แก่ จนี ตะวนัออกกลำง แอฟรกิำ รวมถงึประเทศ

ในกลุม่อำเซยีน โดยเฉพำะอนิโดนเีซีย ประกอบกบักำรผลักดนัของรฐับำลทีเ่ร่ง

วำงแนวทำงส่งเสริมกำรน�ำเทคโนโลยแีละนวตักรรมมำใช้ในระบบกำรผลติ เพือ่

เพิม่ศกัยภำพสูอุ่ตสำหกรรม 4.0 ยกระดบัสูค่วำมเป็นสำกลแล้ว ถือเป็นโอกำส

ทีดี่ท่ีอุตสำหกรรมน�ำ้ตำลสำมำรถเตบิโตข้ึนได้อกีมำก

อย่ำงไรกต็ำม พบว่ำ โรงงำนน�ำ้ตำลมีก�ำลังกำรผลิตทัว่ประเทศรวมกนั 1 

ล้ำนตันอ้อยต่อวนั แต่โรงงำนเหล่ำนีก้ลบัมอ้ีอยป้อนเข้ำสูก่ำรผลิตน�ำ้ตำลเพยีง 

105 ล้ำนตนัต่อปีเท่ำนัน้ ปริมำณอ้อย 105 ล้ำนตันจะถูกน�ำเข้ำโรงงำนหบีอ้อย

ในระยะเวลำสัน้ๆ เพยีง 4-5 เดอืน คือ ปลำยเดอืนพฤศจิกำยนถึงเมษำยนของ

ทกุปี  ดงันัน้ กำรดแูลให้เครือ่งหบีอ้อยท�ำงำนได้เป็นปกติ จงึเป็นเรือ่งส�ำคญัอย่ำง

ยิง่ส�ำหรับโรงงำนน�ำ้ตำล เพรำะหำกเกดิควำมผดิพลำดอำท ิเครือ่งจกัรหยดุชะงัก  

หมำยถึงเวลำทีต้่องสญูเสยีไปพร้อมๆ กบัผลผลิตท่ีลดลงและต้นทนุท่ีสูงขึน้อย่ำง

หลกีเลีย่งไม่ได้ 

เครือ่งหบีอ้อย ถอืเป็นหนึง่ในหวัใจส�ำคญัของโรงงำนน�ำ้ตำล ท่ีต้องมกีำร

ระบบติดตำมดูแลกำรท�ำงำน ของเคร่ืองอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะในส่วนของ

ระบบหล่อลื่นที่ต้องมีกำรจ่ำยสำรหล่อลื่นหรือจำระบีที่มีประสิทธิภำพสูงสุดเข้ำ

เครื่องได้อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำเครื่องสำมำรถท�ำงำนได้ 24 ชั่วโมง

ตลอดฤดูกำรหีบอ้อย 

“จากประสบการณ์และความเชีย่วชาญของเชลล์ ในฐานะผูน้�าเสนอนวตักรรมน�า้มนั

เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นคุณภาพสูงที่ด�าเนินธุรกิจในไทยมานานกว่า 125 ปี เราเข้าใจดี

ถงึผลกระทบทางธุรกจิอันเกดิจากปัจจยัเสีย่งทีเ่กดิจากเครือ่งจกัรหยดุชะงกั และด้วยการที่ 

เชลล์เป็นผูผ้ลติจาระบีคุณภาพสงูเพือ่ให้ระบบจ่ายสารหล่อลืน่สามารถจ่ายจาระบไีด้อย่าง

เหมาะสม ลดการอดุตนัในระบบ เรามีทีมวิศวกรท่ีปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทีพ่ร้อมให้บรกิาร

สนับสนุนแบบมืออาชีพ สามารถช่วยดูแลตรวจเช็คการท�างานของระบบจ่ายสารหล่อ

ลื่นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบมีการจ่ายจาระบีเข้าเครื่องหีบอ้อยได้อย่าง

เหมาะสม จึงช่วยลดความเสี่ยงเครื่องหยุดชะงักระหว่างท�างาน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้าน

การซ่อมบ�ารุงโดยไม่จ�าเป็นลดลง ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของ

เคร่ืองหบีอ้อย ให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธภิาพและราบร่ืนตลอดฤดกูาลหบีอ้อย ซึง่เป็นช่วง

เวลาส�าคัญอย่างมากของโรงงานน�า้ตาล” คุณวธีรำ ตระกลูบุญ กรรมกำรบรหิำร ธุรกจิน�ำ้มนั

หล่อลื่น ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด กล่ำว

คุณวีธรา ตระกูลบุญ กรรมการบริหาร ธุรกิจ

น�า้มนัหล่อลืน่ ภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
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Key supporting factors for the growth of 
Thailand’s sugar industry

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 

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

designed to reduce the risk of machinery breakdowns, preventing production 

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

helps improve business performance, helping the equipment to operate 

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

critical period for sugar factories.”

In addition to providing high-quality greases and round-the-

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

analysis reporting system that allows customers to analyze the operation 

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

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

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

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

any abnormalities promptly. Errors and machinery breakdowns can thus 

be effectively reduced. 

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

sugar exports both through increasing quantity and with the support of 

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

production systems by combining efficient machinery and high technology, 

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

number 1 exporter.

Sugar is an increasingly popular commodity, with the number of 

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

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

Indonesia. Government support in introducing technology and innovations 

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

line with the Thailand 4.0 strategy as well as internationally.

Although research shows that sugar factories around the country 

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

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

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

machinery in the factories is therefore vital to avoid machinery breakdowns 

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

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

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

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

sugarcane farmers and their families nationwide. Thailand produced some 

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

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

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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C  
M 
Y  
K 

Cyan

Magenta

Yellow

Black



การเพ่ิมประสทิธภิาพของโซ่
ในอุตสาหกรรมน�า้ตาล
Optimization of The Chain Management 
in Sugar Industry 

>> หยอดน�้ำมันด้วยที่หยอดน�้ำมันหรือใช้แปรงป้ำยในด้ำนที่
หย่อน ควรหล่อลื่นเป็นช่วงเวลำ โดยปกติ 8 ชั่วโมงต่อหนึ่ง
ครั้ง ไม่ควรปล่อยให้แห้ง

>> ให้โซ่จุ่มลงไปในน�้ำมันโดยตรง โดยให้โซ่จมลงไป ¼ - ½ 
นิ้ว อย่ำให้โซ่จมลงไปลึกเกินเพรำะควำมร้อนจำกโซ่จะท�ำให้
น�้ำมันเสื่อมสภำพ 

>> โซ่สกึ หรอื pitch โซ่ยดืน้ันรูไ้ด้จำก กำรวดัระยะ pitch โซ่ เทยีบกบัระยะ pitch มำตรฐำนของโซ่แต่ละรุน่ โดยทัว่ไปแล้วถ้ำหำกโซ่
ยดืเกิน 2% ของระยะมำตรฐำนจะต้องท�ำกำรเปลีย่นโซ่ทนัที

ปัญหาเรือ่งการยดืของโซ่ เมือ่มกีำรใช้งำนไปเร่ือยๆบุชและสลกัจะมกีำรเสยีดสกีนัท�ำให้เกดิกำรสกึ
ระหว่ำง 2 ส่วนและเมื่อระยะกำรสึกแต่ละข้อมีมำกขึ้นท�ำให้ควำมยำวรวมเกินจำกระยะปกติไปมำก ท�ำให้
เกิดกำรปีนเฟือง หรือจะเกิดกำรขำดต่อมำ(ในแค็ตตำล็อกสึบำคิ ค่ำที่อนุญำตคือ ระยะยืดไม่เกิน1.5% ที่
ทดสอบวัด 6–10 ข้อ)เรำสำมำรถลดควำมเร็วในกำรสึกหรอหรือกำรยืดของโซ่โดยเลือกวิธีกำรหล่อลื่นที่
เหมำะสมกับโซ่และเลือกสำรหล่อลื่นที่เหมำะสม โดย                                                             

1. วธิกีารหล่อลืน่ทีเ่หมาะสมนัน้ เรำจะพจิำรณำจำกควำมเร็วรอบเป็นหลกัโดยวธิกีำรท่ีนยิมส�ำหรับ
อตุสำหกรรมน�ำ้ตำลจะเป็นใช้แปรงทำน�ำ้มนัหรอืกำรใช้อ่ำงน�ำ้มนัเนือ่งจำกเครือ่งจกัรส่วนใหญ่จะใช้ควำมเร็ว
รอบไม่สูงนัก

2. การเลอืกสารหล่อลืน่ เนือ่งจำกจดุทีเ่รำต้องกำรหล่อลืน่นัน้คอืจุดสมัผัสกนัของสลกัและบุช ดังน้ัน
เรำจึงควรใช้น�้ำมันเป็นสำรหล่อลื่น เพรำะสำมำรถไหลเข้ำไปยังจุดที่ต้องกำรหล่อลื่นได้โดยกำรเลือกเกรด
ควำมหนืดของน�้ำมันนั้นขึ้นกับเบอร์โซ่ อุณหภูมิ และระยะ Clearance โซ่ของแต่ละผู้ผลิต

นอกเหนือที่กล่ำวข้ำงต้นกำรเลือกใช้โซ่ที่มีบุชตันยังสำมำรถช่วยเพิ่มอำยุงำนจำกกำรยืดได้
เนื่องจำกน�้ำมันจะไม่ไหลออกไปทำงรอยต่อของบุชในส่วนรำยละเอียดของโซ่ทั้งเร่ืองโหลดท่ีรับได้
สูงสุด (Maximum Allowable Load) และสำรหล่อลื่นควรสอบถำมจำกผู้ผลิต เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำน. 

                                                           

โ  
ซ่ขบั หรอื โซ่ลกูกลิง้มกีารเร่ิมใช้งานมากว่าร้อยปี 
โดยเร่ิมแรกเร่ิมจากเป็นโซ่จกัรยาน จนพฒันา
มาเป็นโซ่ทีใ่ช้ส่งก�าลงัในอตุสาหกรรม โดยโซ่

ลกูกลิง้ของสบึาคนิัน้ มกีารพัฒนามาถงึ 8 รุน่ เพือ่
ตอบสนองการใช้งานของผูใ้ช้งาน โดยในแต่ละรุน่
จะมกีารพฒันาเพือ่แก้ปัญหาต่างๆทีเ่กดิจากการใช้
งานโซ่ โดยปัจจยัการใช้งานทีห่ลากหลาย เนือ่งจาก
อุตสาหกรรมน�้าตาลจะมีช่วงการท�างานที่ต่อเนื่อง 
ในบทความนีอ้ยากน�าเสนอปัญหาทีพ่บบ่อยๆและ
วธิกีารป้องกนั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน 
และ ลดเวลาการซ่อมบ�ารงุโซ่ โดยปัญหาทีพ่บบ่อยๆ
คอื เรือ่งโซ่ขาดจากความล้าและโซ่ยืด

      เริ่มจำกปัญหำโซ่ขำด โดยทั่วไปหำกโซ่ไม่ได้เสียหำยจำก Over load หรือกำรติดตั้งไม่ได้มำตรฐำน
นั้นปัญหำที่จะพบเจอกันบ่อยๆจะเกิดจำกควำมล้ำของวัสดุ โดยปัญหำนี้เกิดจำกกำรกระทบกันของโซ่และ
เฟืองซ�้ำๆ ท�ำให้เกิดกำรแตกที่แผ่นเพลทและสลักของโซ่ ดังนั้นกำรเลือกกำรรับแรงโหลดสูงสุดของโซ่ 
(Maximum Allowable Load) ที่เหมำะสมจะท�ำให้อำยุงำนของโซ่ยำวนำนขึ้น โดยทั่วไปมำตรฐำนในกำร
ทดสอบ แรงโหลดสูงสุดอยู่ที่ 5 ล้ำนรอบ (ในแค็ตตำล็อก สึบำคิเป็นค่ำทดสอบที่ 10 ล้ำนรอบ) หรือหำก
มีกำรเพิ่มโหลดของโซ่ขึ้นแต่ไม่ต้องกำรเปลี่ยนเบอร์โซ่ ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกโซ่พิเศษได้ เช่นของ สึบำคิ 
จะเป็นโซ่ตระกูล Heavy duty

การรับมือกับโซ่ยืด

หลักการทั่วไปของการหล่อลื่นโซ่
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>> With approptriate Lubrication, it will increase the 
chain life. Lubricant is as film between bush and pin will 
decrease chain elongation.

       >> ตวัอย่ำงส่วนประกอบของโซ่ โดยบชุตนัของสบึำคจิะมร่ีองเก็บน�ำ้มนัที่
ช่วยเกบ็กกัน�ำ้มนัหล่อลืน่ ท�ำให้ลดกำรสกึหรอได้นำนกว่ำบชุทัว่ไป

       >> 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.

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. 

    

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.

Drive 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. 

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

If you have any question about chain 

usage, please don’t be hesitated to contact us;
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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

More Information Contact :

รถกวาดแบบนัง่ขบัรุน่ 
800 ของ เทนแน้นท์
Tennant’s 800 Industrial 
Rider Sweeper

 ถกวาดแบบนั่งขับรุ่น 800 ของเทนแน้นท์ถูกออกแบบมาเพื่อกวาด

   ขยะในอุตสาหกรรมการผลิตใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

        รถรุ่น 800 ถูกออกแบบจากประสบการณ์ผ่านการท�างานเกี่ยวกับการ

ท�าความสะอาดในสภาวะแวดล้อมที่แสนจะโหดร้ายและรถรุ่น 800 สามารถเก็บ

กวาดขยะได้ทั้งหนักและเบา

       ทนทำนใช้งำนได้ยำวนำนในแวดวงอุตสำหกรรมโครงสร้ำงหลักออกแข็งแรง

ด้วยเหล็กทีบีมและก้นถังบรรจุขยะท�ำด้วยเหล็กไร้สนิมเพื่อควำมทนทำนต่อสภำพ

กำรเสียดสีและกัดกร่อนนอกจำกนี้ทำงฝ่ำยวิศวกรรมของเรำยังสำมำรถออกแบบ

ตำมควำมต้องกำรในพื้นที่ใช้งำนของลูกค้ำมีระบบกรองฝุ่นที่ดักไม่ให้ฝุ่นออกไปเป็น

มลภำวะในอำกำศ

       มีกำรกรองฝุ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 4 ขั้นตอนเป็นมิตรต่อทั้งคนขับและสิ่ง

แวดล้อมท�ำให้เพิ่มผลผลิตเพ่ิมสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนที่นั่งคนขับ

ใหญ่และนุ่มเพื่อกำรขับขี่ที่สะดวกสบำย,พวงมำลัยเพำเวอร์ห้องคนขับติดเครื่อง

ปรับอำกำศรถรุ่น 800 เหมำะที่จะใช้กับกำรกวำดท�ำควำมสะอำดโรงงำนน�้ำตำล

เป็นที่สุดเพรำะมีถังเก็บขยะใหญ่แนวกวำดกว้ำงเก็บกวำดขยะอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ขอโอกำสให้เรำได้แสดงศักยภำพของรถกับโรงงำนของท่ำน

ร

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  

   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!
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AWACS CORPORATION LTD.

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

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



Taipei Head Office                                Manila Office                
TEL: +886-(0) 2-8752-5119                  TEL: +63-(0) 2-855-6987        

Bangkok Office                                Surabaya Office
TEL: +66-(0) 2-576-1061                      TEL: +62-(0) 31-6003-9876-5

Email: info@taichyun.com.tw             www.taichyun.com.tw

With over 20 years of experience on particulate emission control, Tai & Chyun 
has provided engineering solutions with electrostatic precipitator parts and 
services to ensure emission compliance for cement industry.

- ESP Upgrade & Retrofit- ESP Inspection & Maintenance- 48 Hours On-Site Service- Customized ESP Spare Parts 
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        สู่ระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีก            
  เลี่ยงควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมเสีย 
  หำยภำยใน ESP

•  ความน่าเชื่อถือและปลอดภัย :ระบบ 
        คอนโทรลเลอร์เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือ  
  ผ่ำนระบบกำรต่อสำยดินเพียงจุดเดียว  
  ซึ่งลดกำรเกิดสัญญำณรบกวนใน 
   ระบบสำยดิน

•  ใช้งานได้ง่ายขึ้น : ผู้ใช้สำมำรถดู 
  ข้อมูลเกี่ยวกับภำวะกำรท�ำงำนของ 
  เครื่อง ESP ได้จำก VI curves,  
  กรำฟแท่ง, กรำฟแนวโน้ม (trend  
   plots) เพื่อตรวจเช็คควำมผิดปกติ 
  ในกำรท�ำงำนของ ESP รวมถึงผู้ใช้ 
  สำมำรถรีเซ็ทกำรตั้งค่ำ หรือปรับ 
  ระบบกำรใช้งำนต่ำงๆได้ผ่ำนแป้น 
  ควบคุมได้โดยตรง 

บริษัทไท แอนด์ ชยุน พร้อมให้ค�ำแนะน�ำจำก
ผู้เชี่ยวชำญ และบริกำรหลังกำรขำยที่ไว้วำงใจได้
เพ่ือช่วยแก้ปัญหำให้ลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และทันถ่วงทเีพือ่ส่งเสรมิให้กระบวนกำรน�ำ้ตำลของ
โรงงำนมีควำมเสถียรยิ่งขึ้น

 ก่อนกำรอัพเกรด หลังกำรอัพเกรด

 mA   kV mA  kV

ห้องที่  1. 16.0   31.8 53.8  57.7

ห้องที่  2. 63.8   41.8 142.7  50.0

Stabilizing Sugar Production Via ESP Control 
Unit Retrofit

อีกกรณศีกึษำคือ คอนโทรลเลอร์ของโรงชวีมวล ในประเทศไทย  โดยคอนโทรลเลอร์ด้ังเดมิเป็นของ
ประเทศอนิเดยี ได้ถกูใช้งำนมำเป็นระยะเวลำยำวนำน ควำมแม่นย�ำในกำรประมวลข้อมลูต�ำ่ลง และไม่สำมำรถ
หำอะไหล่ต่ำงๆ มำเปลีย่นได้  ดงันัน้ ทำงโรงงำนจงึต้องกำรอัพเกรดคอนโทรลเลอร์เพือ่เพิม่ประสทิธิภำพ
ในกำรท�ำงำนจำกเทคโนโลยใีหม่ๆ  ซ่ึงภำยหลังจำกกำรอัพเกรด ลูกค้ำสำมำรถอ่ำนค่ำกำรเดินเคร่ือง ESP  
ได้อย่ำงถกูต้องแม่นย�ำขึน้ กำรตรวจจับเม่ือมีสปำร์คและอำร์คเกดิข้ึน ท�ำได้สะดวกและง่ำยขึน้ ซึง่ช่วยให้
สำมำรถป้องกนักำรเกดิ back corona และไฟฟ้ำลัดวงจรภำยใน ESP ทีอ่ำจก่อให้เกดิควำมเสยีหำยต่อ ESP 
ได้  กำรอัพเกรดคอนโทรลเลอร์ยงัสำมำรถปรับปรงุประสทิธภิำพและค่ำกำรเดนิเคร่ือง kV และ mA ให้สงู
ขึน้ ดังแสดงในตำรำงด้ำนล่ำง

กำรเลือกใช้เครื่องดักจับฝุ่นที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรดักจับฝุ่นจำกกระบวนกำรผลิต จะส่ง
ผลให้โรงงำนประสบกับปัญหำมลภำวะทำงอำกำศสูงเกินกว่ำค่ำที่กฏหมำยก�ำหนด ซึ่งในปัจจุบัน รัฐบำลมี
ควำมตระหนักและเข้มงวดในเรือ่งมลภำวะทำงอำกำศมำกขึน้โดยมีกำรปรับแก้กฏหมำยควบคมุค่ำมลภำวะ
ทำงอำกำศให้ไม่เกิน 120 mg/Nm3 

ทั้งนี้ บริษัท ไท แอนด์ ชยุน ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ ESP ในกำรช่วยขจัดปัญหำมลภำวะทำง
อำกำศให้กับโรงงำนต่ำงๆโดยเฉพำะในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไท แอนด์ ชยุน ได้พัฒนำและ
สั่งสมประสบกำรณ์รวมถึงควำมเชี่ยวชำญในกำรซ่อมแซมและแก้ปัญหำที่หลำกหลำยของเครื่อง ESP ใน
รูปแบบที่แตกต่ำงกันมำเป็นระยะเวลำยำวนำน เพื่อช่วยแก้ปัญหำให้ระดับมลภำวะทำงอำกำศของลูกค้ำ
อยู่ในค่ำที่กฏหมำยก�ำหนด นอกจำกนี้ บริษัท ไท แอนด์ ชยุน ยังให้บริกำรในกำรจัดหำอะไหล่ของ ESP 
ส�ำหรับงำนซ่อมแซม ปรับปรุงประสิทธิภำพ และกำรอัพเกรดหรือเพื่อเก็บไว้เป็นอะไหล่ส�ำรอง รวมถึงทีม
งำนวิศวกรผู้เชี่ยวชำญในกำรควบคุมดูแลกำรติดตั้ง

เนื่องจำกกำรท�ำงำนของ ESP มีผลกระทบต่อกระบวนกำรผลิต ในกรณีที่ ESP ใช้งำนไม่ได้ จะส่ง
ผลให้โรงงำนต้องหยุดเดินเคร่ืองฉุกเฉินและน�ำไปสู่ควำมเสียหำยต่อกระบวนกำรผลิตของโรงงำน ดังนั้น
เพื่อป้องกันปัญหำดังกล่ำวและเพื่อให้แน่ใจว่ำ ESP สำมำรถใช้งำนได้เต็มประสิทธิภำพ ทำงโรงงำนจึง
ควรมีกำรปรับปรุง ซ่อมแซม หรืออัพเกรดประสิทธิภำพกำรท�ำงำน ESP ที่มีอำยุกำรใช้งำนมำนำนด้วย
เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ศักยภำพในกำรจ่ำยไฟเข้ำเคร่ือง ESP ได้เต็มก�ำลัง เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรดักจับฝุ่นของ ESP นอกจำกนั้นควำมแม่นย�ำของคอนโทรลเลอร์ในกำรควบคุมปริมำณไฟฟ้ำที่จ่ำยไป
ยัง ESP มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภำพกำรส่งข้อมูลย้อนกลับ และกำรควบคุมกำรท�ำงำนของ ESP 
เพื่อน�ำไปสู่กระบวนกำรผลิตที่รำบรื่น 

ในบทควำมนี้ ไท แอนด์ ชยุน ได้น�ำเสนอประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท�ำงำน
ของคอนโทรลเลอร์ท่ีโรงน�ำ้ตำล ในประเทศอนิโดนเีซียช�ำรุดเสยีหำย  คอนโทรลเลอร์ดัง้เดมิมำจำกประเทศ
จีน ซึ่งทำงโรงงำนไม่สำมำรถติดต่อกับผู้ผลิตรำยเดิมให้เข้ำมำช่วยแก้ปัญหำได้  ทั้งนี้ทำงโรงงำนกล่ำวว่ำ
ผู้ผลิตรำยเดิมไม่ได้มีกำรอธิบำยเกี่ยวกับกำรใช้งำนหรือฟังชันค์กำรท�ำงำนของคอนโทรลเลอร์ตั้งแต่เร่ิม
ติดตั้ง รวมถึงค�ำปรึกษำในกรณีที่คอนโทรลเลอร์มีปัญหำขัดข้องหรือกำรบริกำรหลังกำรขำยต่ำงๆ ที่ทำง
โรงงำนควรจะได้รับ ลูกค้ำประสบกับปัญหำในกำรลองผิดลองถูกและเรียนรู้กำรใช้งำนคอนโทรลเลอร์ด้วย
ตัวเอง รวมทั้งหน้ำจอของคอนโทรลเลอร์เก่ำไม่สำมำรถแสดงผลค่ำกำรเกิดสปำร์คได้ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ของกำรใช้งำนคอนโทรลเลอร์ท�ำให้ไม่สะดวกต่อกำรใช้งำน

ทั้งนี้หลังกำรติดตั้ง  คอนโทรลเลอร์ใหม่สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเสถียรมำกขึ้น ค่ำ
กระแสไฟฟ้ำ  mA สำมำรถขึ้นสูงถึง 399 mA จำกค่ำสูงสุดที่ 400 mA 

กำรปรับปรุงประสิทธิภำพคอนโทรลเลอร์ของ ESP 
เพือ่กระบวนกำรผลิตน�้ำตำลทีเ่สถียรยิง่ขึ้น

ESP ถือเป็นเครื่องดักจับฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมมลภาวะทางอากาศที่เกิดจาก

กระบวนการผลติมาเป็นระยะเวลายาวนาน ด้วยศกัยภาพในการดกัจับฝุน่สงูถึง 95-99 %

  ท�ำให้สำมำรถลดปริมำณก�ำลังไฟฟ้ำ 
  ที่ถูกปล่อยเข้ำสู่ระบบของเครื่อง ESP  
  โดยอัตโนมัติ ก่อนที่กระแสไฟฟ้ำจะ 
  เกินปริมำณที่ก�ำหนดซึ่งน�ำไปสู่กำร 
  เกิด back corona และหลังจำก 
  นั้นเครื่องสำมำรถผันกลับไปสู่ภำวะ 
  กำรท�ำงำนในระดบัปกตไิด้โดยอัตโนมตัิ

•  ตรวจหา สปาร์ค & อาร์ค :   
  คอนโทรลเลอร์สำมำรถตรวจหำและ 
  รำยงำนกำรเกิด สปำร์คและ อำร์ค 
  ภำยในเครื่องได้ โดยเมื่อเกิดกำร     
  สปำร์คขึ้น ระบบฟังชันก์ถดถอย  
  (Set back) ของเครื่องจะท�ำกำร 
  ลดปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่เข้ำ   

คอนโทรลเลอร์จากบริษัท ไท แอนด์ ชยุน  
ช่วยเพิม่ศกัยภาพสงูสดุในการจ่ายไฟส�าหรบั ESP  
ด้วยข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

• ความสามารถในการลดระดับปริมาณ  
back corona: โดยกำรใช้ระบบควบคุม 
แบบ Intermittent Activation (IE- 
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
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Special Insight

In this context, we would like to share 

the case study, in which the Chinese controllers 

at sugar plant, Indonesia, was no longer 

working. The plant told that they did not 

get proper guideline on controller operation 

and function since the first place or even 

technical advice when there are problems 

with controllers and on-site visit so they 

are not satisfied with poor after-sale service 

from the previous supplier. 

They had a hard time figuring out about 

controller functions and handle with controller 

problems by themselves. Also, the display of 

the controllers cannot monitor number of 

spark, which is critical for operation. 

After the installation, the control units 

can operate with more stable performance 

and provide reliable operating data. The current 

charging can mostly reach the maximum 

rating (399 mA from the maximum rating 

of 400 mA).

In another study, we would like to share 

the case study, in which it was implemented 

at biomass plant, Thailand to replace obsolete 

and unreliable controllers that are supplied 

      www.taichyun.com.tw 

         possibility of internal damage caused. 

• Greater Safety & Reliability: The system  

         provides increased dependabil ity  

         through single-point grounding.        

   It also eliminates the noise problems  

         associated with ground loops.  

• User Friendly Interface

   Graphic Display Capability allows  

         user to easily access to all information  

         operating data about ESP's condition  

         through VI curves, bar graphs, trend  

         plots to detect ESP problems faster  

           as well as to reset the control functions.

Operation of sugar plant can always rely 

on Tai & Chyun for expertise advice, technical 

support and reliable after-sales service in order 

to help you get through the ESP problem 

effectively and efficiently. 

Electrostatic 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.

from India since ESP installation. 

With new controller from Tai & Chyun, 

it enabled end user to access to accurate 

operating data and detect spark and arc 

condition easier in order to prevent back 

corona and short circuit problem, which can 

harm ESP efficiency. Controller retrofit can 

also result in an improvement of operating 

kV and mA, as shown below.

Accordingly, controller supplied from 

Tai & Chyun can provide the below benefits, 

leading to power optimization and superior 

ESP operation:

• Back Corona Reduction: By Intermittent      

         Activation, the controller can  

          reduce the power supply before the  

        current exceeds the level that will  

         lead to back corona and re-energize  

         when it returns to normal level in  

         order to prevent short circuit. 

• Spark & Arc Sensing: Controller will  

        detect and report spark and arc condition.  

           When sparking occurs, the             

         set-back function will lower the   

         voltage automatically to reduce the  



We assist you in exceeding your challenges for quality, performance, value and reliability

HD Video Pan Microscope
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Color Analyzer
Colobserver

info@iteca.fr, in the Sugar Industry since 1990
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Particle size measurement
Part’Sizer

ติดตามกระบวนการตกผลึกแบบเรียลไทม

ใหคาวิเคราะหทางสถิติ MA, CV, Fines

โดยสามารถวัดขนาดวัตถุเริ่มตนไดตั้งแต 4 ไมครอน

บันทึกขอมูลเปน VDO ตลอดชั่วโมงการผลิต

สงสัญญาณเตือนตามเกณฑกำหนดตางๆ

มีระบบเปรียบเทียบคาสถิติระหวางหมอเคี่ยวเพ่ือชวย

ในการวิเคราะหประสิทธิภาพของการเค่ียวแตละหมอเค่ียว
วิเคราะหคาสีน้ำตาลหลังปนและหลังอบแบบเรียลไทม

แสดงผลคาสีตอเนื่องเปนแนวโนมการผลิตของแตละหมอปน

บันทึกวิดีโอเก็บไวในทุกๆ กรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น

ใหผลการคืนทุนอันส้ัน เน่ืองดวยการควบคุมการปนใหคาสีไมต่ำเกินความจำเปน

ตรวจจับสิ่งปนเปอนและคัดแยกออกจากสายการผลิต

มีระบบควบคุมระยะไกล เพ่ือการตรวจสอบและซอมบำรุงผานระบบอินเตอรเน็ต

เปนระบบตะแกรงรอนอัตโนมัติ

ตรวจสอบตัวอยางไดสูงถึง 4 สายการผลิต

วัดขนาดน้ำตาลตั้งแต 75 ไมครอน ถึง 4 มม.

ตรวจวัดคุณภาพแบบเรียลไทม

ใหผลวิเคราะหทางสถิติ MA, CV และการกระจายตัวตามขนาด

On-line analyzers
www.iteca.fr

REAL TIME VIDEO



สำมำรถท�ำให้ม่ันใจได้ถึงหน้ำทีก่ำรท�ำงำนหลกั

ทัง้สองแบบตำมจริงคอื

     • กำรวดัสีอย่ำงถูกต้องแม่นย�ำด้วยกำรใช้วธิ ี 

       reflectance Indirect ท่ีสมัพนัธ์กับกำร  

       วดัค่ำทำงห้องปฏิบตักิำรของโรงหบีน�ำ้  

       อ้อยด้วยกำรใช้วธิ ีICUMSA แบบเป็น  

       ทำงกำร และระบบทีแ่ยกต่ำงหำกอยู่  

       ภำยในแบบอตัโนมัติจะท�ำให้ม่ันใจได้ถึง  

       กำรสอบเทยีบทีค่งทีโ่ดยไม่มีกำรเบ่ียงเบนไป          

       จำกเดิม

     • กำรตรวจหำและวดัปริมำณของก้อนสีน�ำ้ตำล              

       หรอืกำรให้สขีองน�ำ้ตำลทีไ่ม่ดพีอ

                               

สงูขึน้เป็นอย่ำงย่ิง น�ำ้ล้ำงทีใ่สอย่ำงเหน็ได้ชัดควรจะ

ถูกน�ำมำใช้ด้วยควำมเอำใจใส่ ตำมประสบกำรณ์ที่

แสดงออกจำกโรงหบีน�ำ้อ้อยเป็นจ�ำนวนมำกทีบ่รษิทั 

Iteca ได้ติดตั้งเครื่องวิเครำะห์สี (Colobserver®) 

แบบออนไลน์เมื่อปี ค.ศ. 1990 จะพบกำรลดช่วง

เวลำในกำรชะล้ำงประมำณร้อยละ 10 ไม่มีกำรลด

ลงของน�ำ้ตำลคณุภำพดทีีม่ค่ีำใช้จ่ำยเกนิกว่ำคณุภำพ

และเกิดกำรหลอมเหลวซ�้ำ ซึ่งหมำยถึงระยะเวลำ

คืนทุนในช่วงสั้นๆ

ส่วนต่อประสำนกับ PLC ของโรงหีบน�้ำอ้อย

ที่รองรับกำรควบคุมกระบวนกำรเป็นกำรก�ำหนด

คุณลักษณะของ Colobserver ซึ่งอำจจะรวมเข้ำ

ด้วยกนัอย่ำงง่ำย ระบบสำมำรถสือ่สำรกบั fieldbus 

protocols ทีม่อียู่ทัง้หมดซึง่ในเบือ้งต้นจะจดักำรกบั

กำรใช้งำนตำมจรงิ เช่น ช่วงเวลำในกำรช�ำระล้ำงของ

ใบพดัด้วยเหตน้ีุจงึช่วยลดต้นทนุกำรแปรรปูได้

ณ โรงงำน Bourdon ในประเทศฝรัง่เศส เครือ่ง

หมุนเหวี่ยงแบบแบตช์ท้ังสำมเคร่ืองจะเช่ือมต่อกับ 

Colobserver® สบืเนือ่งมำจำกกำรตดิตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 

2006 จะต้องมีกำรปรบัช่วงเวลำในกำรช�ำระล้ำงให้

เหมำะสมโดยอัตโนมัติตำมคุณภำพของน�้ำตำล ใน

ขณะเดียวกัน Colobserver ที่มีกำรใช้น�้ำตำลอื่นๆ 

ที่รองรับกำรควบคุมกำร flap ออกที่ท�ำให้เกิดกำร

หลอมเหลวซ�้ำ (หรือหยุดสำยพำนน�ำส่ง) ควรจะ

ท�ำให้เกิดน�ำ้ตำลคุณภำพดใีนแบตช์ทีไ่ม่เป็นไปตำม

ข้อก�ำหนดของลูกค้ำ

ทุกวันนี้ควำมสำมำรถของ machine vision 

เป็นที่น่ำประทับใจและ Colobserver® เป็นสิ่งที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรมองเห็นร่วมกับกำรใช้

จักรกลอำจจะช่วยเพิ่มผลิตภำพของกระบวนกำร

ได้ นอกเหนือไปจำกกำรได้รับกำรบ�ำรุงรักษำระยะ

ไกลจำกระบบอนิเตอร์เนต็ทีป่ลอดภยัซึง่รองรบักำร

ผลิตน�้ำตำลที่มีคุณภำพอย่ำงสอดคล้องกันตำมข้อ

ก�ำหนดที่จ�ำเป็น
หลงัจำกกำรสร้ำงผลกึ ก้อนผลกึน�ำ้ตำลจะแยก

ออกจำก massecuite ด้วยกำรหมุนเหวี่ยง แต่ถ้ำ

หำกยงัมไิด้รบักำรเพิม่ประสทิธภิำพวงจรกระบวนกำร

ป่ัน ต้นทนุกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนก็อำจจะเพ่ิม

ประโยชน์ด้านอื่นๆ

COLOBSERVER®

การวิเคราะห์ภาพถ่ายใน
กระบวนการแปรรูปน�้าตาล

เรำได้ตั้งข้อสังเกตว่ำลูกค้ำและผู้ปฏิบัติงำน
จะตอบสนองต่อภำพถ่ำยของน�้ำตำลตำมจริงได้
อย่ำงถกูต้องแม่นย�ำ อนัทีจ่รงิกรำฟแนวโน้มมกัจะ
มคีวำมชดัเจนน้อยกว่ำภำพถ่ำยโดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ในโรงงำนทีไ่ม่เคยใช้เครือ่งวิเครำะห์แบบออนไลน์มำ
ก่อน โดยมีกำรสังเกตที่ตัวอย่ำงทั้งสองดังนี้ วิดีโอ
ออนไลน์ของกำรผลติน�ำ้ตำลอย่ำงเตม็รปูแบบและ
ตำรำงกำรบันทึกผลสัญญำณตำมล�ำดับวิดีโอจะ
ช่วยผู้ใช้งำนได้เป็นอย่ำงยิ่งในกำรระบุถึงควำมผิด
ปกติซึ่งอำจจะด�ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องเหมำะ
สมได้อย่ำงง่ำยดำย

หนึ่งในประโยชน์ของ machine vision คือ
เพือ่เตรยีมภำพถ่ำยของกำรแปรรปูน�ำ้ตำลตำมจรงิ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนในห้องควบคุมร่วมกับข้อมูลที่
เกีย่วข้องเพือ่จดักำรกบัคณุภำพของน�ำ้ตำลได้อย่ำง
มีประสิทธิผล ณ โรงงำน Alta Mogiana หม้อปั่น
ค่อนข้ำงห่ำงไกลจำกห้องควบคุม ผู้ปฏิบัติงำนจะ
จดักำรตัง้ค่ำหม้อป่ันโดยตรงด้วยระบบ SCADA ที่
มคีวำมสำมำรถในกำรเฝ้ำตดิตำมสขีองน�ำ้ตำลและ
ระบถุงึน�ำ้ตำลในช่วงเวลำเดียวกนับนสำยพำนน�ำส่ง 
กำรวิเครำะห์น้ีจึงมีประโยชน์เป็นอย่ำงยิ่งส�ำหรับ
พวกเขำในกำรมองเห็นกระบวนกำรทั้งหมด

นอกเหนอืไปจำกกำรแสดงผลระยะไกลบรเิวณ

หม้อปั่นแบบแบตช์และผู้ปฏิบัติงำน โดยกำร flap 

น�้ำตำลที่ไม่ผ่ำนข้อก�ำหนดออกและท�ำให้เกิดกำร

หลอมเหลวซ�้ำแบบอัตโนมัติจะด�ำเนินกำรโดย 

การสื่อสารกับโรงงาน

ทุกวันนีโ้รงหีบน�า้อ้อยจ�าเป็นทีจ่ะต้องปรบัปรงุ
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แปรรูปใน
การคงต้นทุนการผลิตและการใช้พลังงาน

ให้ต�่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่มีจุดมุ่งหมาย
ตามคณุภาพทีก่�าหนด กระบวนการป่ันมบีทบาท
ส�าคัญในการก�าหนดคณุภาพของน�า้ตาล โรงหบีน�า้
อ้อยให้ความส�าคญักับการปฏบิติังานด้วยขอบเขต
ความปลอดภัยอย่างมีนัยส�าคัญระหว่างการผลิต
ตามมาตรฐานและขีดจ�ากัดของสใีนระดบัสงูเพือ่
หลีกเลี่ยงการแปรรูปน�้าตาลที่ไม่เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดของผลิตภัณฑ์จากการเตรียมข้อมูลตาม
จริง ปัญหาเกี่ยวกับการปั่นใดๆก็ตามโดยเฉพาะ 
จะได้รบัการวเิคราะห์เอาไว้อย่างทันท่วงทโีดยการ
แสดงออกอย่างง่ายด้วยการวดัสทีีส่มัพนัธ์กบัการ
ค่าสีแบตช์ล่าสุด

Colobserver ณ เมือง Bogazylian ประเทศตุรกีใน

โรงงำนทีป่ฏบัิตงิำนด้วยเคร่ืองจกัรอย่ำงเตม็รูปแบบ 

ผลกำรทดสอบทีไ่ม่ผ่ำนข้อก�ำหนดจะมไิด้รวมเข้ำกบั

น�ำ้ตำลคณุภำพด ีโดยไม่มกีำรปนเป้ือนและมคีณุภำพ

ตำมเป้ำหมำยของสี

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

Colobserver® รุ่นล่ำสุดกำรมองเห็นแบบอัจฉริยะทีม่ี
เทคโนโลยีขั้นสูงในกำรติดตำมคุณภำพของน�้ำตำล
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>> Main information about each centrifugal are 
displayed

>> Alta Mogiana Plant

>> Sillery plant (Cristal Union)

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

We have noticed that the customers and 

precisely the operators are very responsive to 

sugar image in real time. Indeed trend graphs 

are often less explicit than an image, especially in 

factories which have never used an on-line analyzer 

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 

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 

quality effectively. At the Alta Mogiana plant, the 

centrifugals are quite far from the control room. 

The operators who directly manage centrifugals 

settings with a scada system are able to follow 

sugar colour and note at the same time sugar 

on the conveyor. It is very helpful for them to 

have a global view of the process.

In addition to remote displays around 

the batch centrifugals and the operators, an 

automatic remelting flap is usually operated 

by the Colobserver. At Bogazylian - Turkey in 

a fully automated plant, out of specs are not 

mixed with good sugar. No contamination and 

the global quality follows the color target.

Additional benefit

After crystallization, the sugar crystals are 

separated from massecuite by centrifuging. If 

the centrifugal cycle is not optimized, production 

cost and energy consumption may dramatically 

increase. Clearly wash water should be used 

with care. According to the experience elicited 

from number of sugar mills where Iteca have 

installed on-line colour analyzers (Colobserver®) 

since 1990, a reduction of washing time of 

around 10% was observed. No costly over-quality 

and remelted good sugar reduction = short 

payback period.

The interface with a sugar factory’s PLC 

to support process control is Colobserver’s 

defining feature which can be easily integrated. 

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.

Nowadays 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®

Additional Benefit

Communication With the Plant

At the Bourdon plant in France, the three 

batch centrifugals are connected to a Colobserver®.  

Since the installation in 2006, it automatically 

adjusts the washing time according to the 

quality of sugar required. At the same time and 

like other sugar applications Colobserver 

supports the control of a remelting flap (or 

stops the conveyor) should the quality sugar 

produced in a batch does not comply with a 

customer’s specification.

Today the capabilities of machine vision 

are impressive and Colobserver® is a relevant 

example of how the vision technology with 

automation can increase the productivity in a 

process. In addition to a secured internet 

remote maintenance access, it supports consistently 

the production of quality sugar according to 

required specifications.

>> โรงงำน Alta Mogiana

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 

methods. Automatic, internal and independent    

        systems ensure a stable calibration, no drift

     • Detection and quantification of brown  

        lumps or bad coloration of the sugar
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บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง – ประเทศไทย 
จ�ากดั เป็นบรษัิทในเครอืเอน็ทเีอน็ คอร์
เปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น จดทะเบียน

จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2517 ณ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของ NTN รวมทัง้ท�าการตลาด 
ให้บรกิารทางเทคนคิ และสนบัสนนุกจิกรรมด้าน
วิศวกรรมให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย

กว่ำ 40 ปี บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง – 
ประเทศไทย จ�ำกัด ได้ขยำยฐำนกำรประกอบ
ธุรกิจไปยังอุตสำหกรรมต่ำงๆ ทั้งที่เป็นบริษัทไทย
และบรษัิทต่ำงชำติในประเทศไทย โดยมสี�ำนกังำน
ขำยในเมืองหลัก เช่น กรุงเทพมหำนคร ขอนแก่น 

จำกที่ท�ำกำรกล่ำวมำข้ำงต้นนั้น บริษัท เอ็น

ทีเอ็น แบริ่ง – ประเทศไทย จ�ำกัด ได้เล็งเห็นถึง

ควำมส�ำคัญและควำมคุ้มค่ำต่อกำรผลิตของแต่ละ

กระบวนกำรของโรงงำนน�้ำตำล ทำงบริษัทและทีม

วิจัยจึงได้ท�ำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสม

ต่อสภำพงำนให้คงทนที่สุดในสภำวะหนักและเบำ

ในประเภทต่ำงๆของเครื่องจักรได้อย่ำงครบถ้วน

ดังต่อไปนี้
ทั้งนี้บริษัท เอ็นทีเอ็น แบร่ิง – ประเทศไทย 

จ�ำกัด ได้มีพันธสัญญำเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำร

NTN BEARING 
ประเทศไทย มุ่งมัน่
สู่กำรด�ำเนินธุรกิจ 
โรงงำนน�้ำตำลไทย
NTN BEARING – THAILAND
Commitment to Sugar Mill 
Business

หำดใหญ่ และเชยีงใหม่และด้วยโรงงำนผลติท่ีตัง้อยู่
ทัว่โลก ท�ำให้ NTN เป็นผู้ผลติและจดัจ�ำหน่ำยตลบั
ลกูปืนชัน้น�ำส�ำหรับธรุกจิ OEM และ Aftermarket ใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ และอุตสำหกรรมอื่นๆ อีก
ทั้ง NTN ยังพร้อมด้วยกำรให้บริกำรทำงวิศวกรรม 
ข้อมลูเกีย่วกบักำรผลติ และเครือข่ำยกำรให้บริกำร
ทั้งในประเทศญี่ปุ่น ทวีปอเมริกำ ทวีปยุโรป และ
ทวีปเอเชีย นอกจำกตลับลูกปืนแล้ว NTN ยังจัด
จ�ำหน่ำยเพลำขับ ตลับลูกปืนตุ๊กตำ และอุปกรณ์
ควำมแม่นย�ำสูง ซ่ึงสำมำรถตอบสนองกำรใช้งำน
ของแต่ละอุตสำหกรรมได้เป็นอย่ำงดี

ขำยผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนเฉพำะของอุตสำหกรรม
ต่ำงๆที่หลำกหลำย โดยเฉพำะในช่วงสองปีหลังท่ี
ผ่ำนมำนีท้ำงบริษทัได้มีนโยบำยให้สนับสนุนเฉพำะ
กลุม่อตุสำหกรรมซึง่อตุสำหกรรมแรกทีท่ำง บรษิทั 
เอ็นทีเอ็น แบริ่ง – ประเทศไทย จ�ำกัด ได้ให้ควำม
ส�ำคัญนั้นคืออุตสำหกรรมของโรงงำนน�้ำตำล ซ่ึง
ทำงบริษัทได้มีควำมเชี่ยวชำญและพร้อมท�ำกำร
สนับสนุนได้อย่ำงครบถ้วนทุกควำมต้องกำรของ
กลุ่มลูกค้ำดังกล่ำวทั้งผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุก
ประเภทกำรใช้งำนและทุกกระบวนกำรของโรงงำน
น�้ำตำล รวมไปถึงอุปกรณ์สนับสนุนทำงวิศวกรรม
ต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็น อุปกรณ์ถอดประกอบลูกปืน 
และเครื่องมือในกำรใช้ส�ำหรับประกอบกำรบ�ำรุง
รักษำตลับลูกปืนในส่วนต่ำงๆของเครื่องจักรเฉพำะ
อุตสำหกรรมน�้ำตำลอีกด้วย และที่ส�ำคัญ ทำง
บริษัท ได้เน้นย�้ำถึงคุณภำพสินค้ำและแหล่งผลิต
เป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับลูกค้ำในกลุ่มภูมิภำคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ จึงได้มีนโยบำยน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์
เกอืบทัง้หมดทีท่�ำกำรสนบัสนนุในกลุม่ลูกค้ำโรงงำน
น�้ำตำลนี้ จำกประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสเท่ำนั้น
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ตลบัลกูปืนเมด็กลมชนดิ
• อำยกุำรใช้งำนเพิม่ขึน้ 3 เท่ำ 

• ใช้งำนได้ดใีนสภำวะงำนทีห่นกัหน่วง         

• อณุหภูมกิำรใช้งำนจำรบมีำตรฐำน 

  (-30 ถงึ +120 องศำเซลเซยีส)        

• จำระบชีนดิทนควำมร้อน (-30 ถงึ+250 องศำ 

      เซลเซยีส)                               

• เหมำะกับกำรใช้งำนทีห่มนุด้วยควำมเรว็รอบ 

      สงู เช่น มอเตอร์ หรอืป๊ัมน�ำ้ เป็นต้น

ตลบัลกูปืนประเภทเมด็เรยีว Ultage
• ประสทิธภิำพในกำรท�ำงำนสงูขึน้

• ระยะเวลำในกำรบ�ำรุงรักษำยำวนำนขึน้

• รองรบัภำระได้สงูขึน้

• สำมำรถรับมุมเอยีงได้ถงึ 0.0017 เรเดยีน 

• รองรบัควำมเร็วรอบและภำระสงูขึน้

• อำยกุำรใช้งำนยำวนำนขึน้ 3 เท่ำ

• ลดกำรเกดิแรงเสยีดทำน และควำมร้อนสะสม   

      ทีเ่กดิขึน้

ตลับลกูปืนตุก๊ตา 
• ซลีส�ำหรบัป้องกนัฝุน่ และควำมชืน้ 

• ตวัเส้ือเหลก็หล่อคณุภำพสงู   

    • ผวิด้ำนนอก และผวิด้ำนในตวัเสือ้ตุก๊ตำโค้งมน    

      สำมำรถปรบัแนวกำรวำงตวัของตลบัลกูปืนภำยในได้           

• สกรพูเิศษยดึตลบัลกูปืนให้แน่นกบัเพลำ     

• เหมำะกับงำนล�ำเลยีง และสำยพำน

ตลับลูกปืนชนิดเม็ดโค้งสองแถว 
• รองรับควำมเร็วรอบสูง 

• อำยุกำรใช้งำนเพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 2 เท่ำ เทียบ 

      กับตลับลูกปืนชนิดอื่น

• รับภำระได้มำกกว่ำ เมื่อเทียบตลับลูกปืน 

      ขนำดเดียวกัน รองรับแรงเพิ่มขึ้น +24%   

• รังลูกชนิดทองเหลือง เหมำะส�ำหรับงำนที่มี      

      กำรสั่นสะเทือนสูง         

• ชนิดมีฝำปิด เหมำะกับสภำวะแวดล้อมที่มี 

      สิ่งสกปรก

• รองรับกำรใช้งำนในอุณหภูมิสูงถึง 200  

      องศำเซลเซียส    

• เหมำะกับกำรใช้งำนที่รองรับแรงสั่นสะเทือน  

      สูงและภำระหนัก 

ผลิตภัณฑ์ข ้ำงต ้นเป ็นเพียงตัวอย ่ำงของ

ผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนอุตสำหกรรม

กำรผลิตน�้ำตำลซึ่งทำงบริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง 

– ประเทศไทย จ�ำกัด หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผู้ผลิต

น�ำ้ตำล รวมถงึเกษตรกรทีท่�ำกำรเกษตรตอบสนอง

วัตถุดิบสู่โรงงำนน�้ำตำลจะได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์

ตลับลูกปืน NTN เพื่อตอบสนองกำรอุตสำหกรรม

น�้ำตำลต่อไป.

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
บรษิทั เอ็นทเีอน็ แบริง่ – ประเทศไทย จ�ากดั  
โทรศัพท์ : 02-681-0401-8 www.ntn.co.th

ตลับลกูปืนชนดิเมด็ทรงกระบอก 
• มคีวำมแขง็แรง ทนทำน และรองรับภำระได้มำก 

    • รงัลกูปืนรองรบัควำมเรว็รอบสงูสดุ แหวนนอก  

      แยกส่วน ถอดประกอบได้ง่ำย               

• ประกอบด้วย รูในชนดิตรง และชนดิรเูอยีง  

    • มรูีส�ำหรบักำรเติมจำรบี
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From the above mentioned, NTN Bearing 

-Thailand Co., Ltd. has realized the importance 

and value for the  production of each sugar 

factory process. The company and the 

research team have designed the products 

that are suitable for the most durable and 

heavy duty conditions in various types of 

sugar machinery as follows.

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

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

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

For more information, please contact NTN Bearing - Thailand Co., Ltd. 

Tel : +66 (0) 2681-0401-8   www.ntn.co.th

TMB BEARINGS (TMB) 
• 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.

TAPERED ROLLER BEARING ULTAGE
• High Performance.

• Long life for maintenance.

• High load support.

• Support angle 0.0017 rad. 

• Support High speed and load

• Long life for 3 time increase.

• Reduce friction and reduce temperature rise.  

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

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 

and domestic customers. Our sales offices are 

located in major cities - Bangkok, Khon Kaen, 

Hat Yai and Chiang Mai close to our customers.

NTN is one of  the world’s largest 

bearing producers. With manufacturing plants 

throughout the world, NTN is a leading 

bearing supplier to both OEM and After 

market for automotive and industrial 

markets with sales, engineering, production 

and service networks throughout Japan, the 

Americas, Europe and Asia. NTN also supply 

driveshaft, bearing unit, and other precision 

industrial and automotive equipment to meet 

a variety of applications, across a variety of 

industries.

Moreover, 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 

strong support from NTN Thailand. We also 

provide best solutions to Sugar Mill customers 

such as on-site engineering services with 

marketing and sales support. Additionally, 

with variety of products’ origin nowadays, 

NTN had provide vast production capability 

from Japan which made us strengthening in 

NTN sugar industry’s product those import 

directly from Japan which could increase 

the credibility and reliability of the product 

countrywide.

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

BEARING UNITS
• These reliable sealed bearings are dustproof  

           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.

• Ball-End Set Screw 

• Suitable for conveyor and part transfer

DOUBLE-ROW SPHERICAL ROLLER     
       BEARINGS

• Increased operating speed and reduced friction  

          torque. 

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

• Higher rated load capacity 24 % compare  with  

          conventional bearing.

• The brass cage machined applications that 

  expose bearings to severe vibration and impact.

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

• Allowable Operating Temperature Range up to  

          200 C degree.

• It suitable for vibration and heavy load.
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STATEC BINDER GmbH, Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria SB (Thailand) Co.,Ltd., 101 Rama-9 Road Soi 60, Suanluang, Bangkok 10250

Packaging and Palletizing Systems

principac

Your partner for reliable solutions for 
high-performance packaging and palletizing.

WORLD SUGAR EXPO 2016 

An International Exhibition of Sugar Companies,

Sugar Technology & its Supporting Industries

07.09. – 08.09.2016

BITEC, Bangkok, Thailand

Visit our booth 93

ประเทศไทยและประเทศเพือ่นบำ้นเปน็เสมอืน
โรงงำนของโลก ปจัจบัุนน้ีกำรผลิตของโลก
ได้เคล่ือนยำ้ยมำสู่ฝัง่ตะวันออกซึง่กคื็อทวปี

เอเชยีแตท่ัง้นัน้กำรควบคมุคุณภำพของกำรผลติยงั
คงถูกควบคมุจำกเจำ้ของผลติภณัฑ ์ไมว่ำ่จะเปน็กำร
ผลิตสินค้ำใดๆผลิตภัณฑ์จะต้องถูกบรรจุเข้ำไปใน
บรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกัน ในแง่ของประสิทธิผล
จำกกำรผลิตโรงงำนส่วนมำกยังอิงอยู่กับกำรใช้
แรงงำนคนซึ่งหำกมองไปที่กำรบรรจุผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมใีหผู้ผ้ลติได้เลอืกใชเ้พือ่ปรบัปรงุ
กระบวนกำรบรรจซุึง่น�ำไปสูก่ำรลดกำรสญูเสยีทีเ่กดิ
จำกควำมผดิพลำดของคนและกำรสญูเสยีทีเ่กิดจำก
ควำมไม่แม่นย�ำของเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้อยู่

STATEC BINDER เชีย่วชำญในเร่ืองกำรบรรจุ
ลงถงุซึง่สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำแบบมอือำชพีกบัผูผ้ลติ
ซึง่ในส่วนนีเ้รำเรยีกอีกแบบหนึง่ว่ำ “กำรจดักำรถงุ” 
จำกคณุสมบตัขิองผลิตภัณฑ์ทีจ่ะถกูบรรจลุงถงุแต่ละ

ผลิตภัณฑ์ในระหว่ำงกำรบรรจุและควำมไม่คงที่
ของปริมำณ

ปัจจัยเหล่ำนี้ได้ส่งผลถึงผลก�ำไรทำงอ้อมซึ่ง
ผู้ผลิตควรเอำใจใส่ในเร่ืองดังกล่ำวและเปิดรับ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเข้ำมำใช้งำน ซึง่จะส่งผลส�ำเร็จ
ในระยะยำว

STATEC BINDER มีเคร่ืองบรรจุลงถุง
หลำกหลำยซ่ึงสำมำรถเข้ำไปดูได้ในเว็ปไซต์  
WWW.STATEC-BINDER.COM ตวัอย่ำงกำรใช้เคร่ือง
บรรจุในหลำยๆอุตสำหกรรมทัว่โลกสำมำรถให้ควำม

มัน่ใจกบัผูผ้ลติส�ำหรบักำรเลอืกใช้เทคโนโลยี
ได้ถกูต้อง ในภมูภิำคเอชียตะวนัออกเฉยีง

ใต้ส�ำนักงำนของ STATEC BINDER 
ในประเทศไทยสำมำรถให้กำรช่วย

เหลือเพือ่ให้ลูกค้ำได้ใช้เทคโนโลยี
กำรบรรจุที่ถูกต้องและเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด

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

ผลิตภัณฑ์มีควำมแตกต่ำงและมีควำมยำกของตัว
ผลติภัณฑ์เองดงันัน้เครือ่งบรรจทุีจ่ะน�ำมำใช้จะต้อง
ถกูออกแบบให้ใช้งำนได้กับผลติภัณฑ์ในแต่ละแบบ
ไม่ว่ำจะเป็นข้ำว น�้ำตำล แป้ง เคมีภัณฑ์ อำหำร
สตัว์ เป็นต้นนอกเหนอืจำกเครือ่งบรรจุดงักล่ำวแล้ว 
STATEC BINDER สำมำรถให้ควำมรู้ในเร่ืองของ
กำรออกแบบถงุให้เหมำะกบัผลติภัณฑ์ทีจ่ะถกูบรรจุ
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัผู้ผลติ ทัง้เครือ่งบรรจแุละถงุ
ต้องท�ำงำนร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
ในกำรบรรจุ เช่น น�้ำหนักที่เที่ยงตรง กำรสูญเสีย 

เทคโนโลยีการบรรจุ
ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิผล



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 
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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 

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 

packing machine, STATEC BINDER know-how in 

bag design/bag preparation can be beneficial to 

customers. Both packing machine and bag must 

work mutually together to have the best practice 

in filling such as the accurate weight, the loss of 

product during packing process, or the stable/

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.   

Thailand 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, 

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.
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Visit us at stand #89

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.

YOUR END TO END SOLUTION PROVIDER

Visit us at Stand #90

+44 (0) 114 244 4221 robson.co.uk /company/georobson @georobsonsales@robson.co.uk 

Feasibility Design Manufacture Install Maintenance

HANDLING TECHNOLOGY
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Highlights of Sugar Asia Events

Over 2,000 Trade Visitors Attending 
Peru’s Largest Sugar Exhibition!

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.

The next edition of Sugarex Peru 2018 would take place at Centro de 
Convenciones Los Conquistadores in Trujillo, 20-21 September 2018.

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!

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



“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…”

Rangsit Hiangrat
Director-General
Thai Sugar Millers Corporation Limited

“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)

 11.15 Hrs. - 12.00 Hrs. Overview and Update of Thai Sugar Industry in Thailand.

 12.00 Hrs. - 13.00 Hrs.
 13.00 Hrs. - 13.45 Hrs.

 13.45 Hrs. - 14.30 Hrs.

 14.45 Hrs. - 15.00 Hrs.

 15.00 Hrs. - 15.45 Hrs.

  15.45 Hrs. - 16.30 Hrs.

 

Lunch Break / Visiting Exhibition

On 11 October 2017 (Thai Sugar Industry)

Time Topic
Mr.Prasit Vongsateam, 
Director of Cane and Sugar Industry 

 
and Sugar Board (OCSB)

Speaker

Registration 
FeeUGARSConference2017

World "Growth and Convergence in 
Southeast Asia Sugarcane Industries"

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

Thailand Ethanol Production, Consumption Expected to 
Increase

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

Southeast Asia Ethanol Markets Trends and Price. Mr.Pipat Suttiwisedsak, 

Director at KTIS BioEthanal Company 
Limited

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

 11.00 Hrs. - 12.00 Hrs.

 12.00 Hrs. - 13.00 Hrs.

 13.00 Hrs. - 13.45 Hrs.

 13.45 Hrs. - 14.30 Hrs.

 14.30 Hrs. - 15.00 Hrs.

 15.00 Hrs. - 15.30 Hrs.

 15.30 Hrs. - 16.00 Hrs.

Time Topic Speaker
 On 12 October 2017 (World Sugar Industry)

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

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

Lunch Break / Visiting Exhibition

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

Mr.U.San Thein,
Vice President of Myanmar Sugar and 
Sugar Related Products Merchants and
Manufacturers Association (MSMA)

Philippine Sugarcane and its By Products. Miss Queenie Rojo,
Policy Advocacy Consultant of Philippine
Sugar Millers Association (PSMA)

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

 14.30 Hrs. - 14.45 Hrs. Appreciation Speech of Sponsor Gessner Industries, Australia

Internet of Things (IOT): Empowerment of Technology

 16.00 Hrs. - 16.30 Hrs.

From Sensors to Digital Services 

Networking and Closing 

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

Robert Bosch Limited (Rexroth)

11-12 OCTOBER 2017
BITEC, Bangkok, Thailand

O�cial Media : Conference By :

 Sugar Asia Magazine  JuzTalk Thailand

Supported By :

KTIS BioEthanal 
Company Limited

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

Khonburi Sugar 
Public Company Limited

Thai Sugar and Bio-Energy 
Producers Association – TSEA

KTIS GroupMinistry of Industry Thailand Society of 
Sugar Cane 

Technologists (TSSCT)

Premium Exhibitor :

Samart Kaset-Yon Co.,Ltd.

Platinum Sponsor :

Gessner IndustriesThai Sugar Millers 
Corporation Limited 

TESTIMONAILS



ผ ่
านพ้นไปแล้วกับงาน “SIMA ASEAN 
Thailand 2017” งานแสดงสนิค้าและการ
ประชุมนานาชาตเิพือ่ธรุกจิการเกษตรที่

ยิง่ใหญ่ และครบครนัทีส่ดุในภมูภิาคอาเซยีน ครัง้
ที่ 3 ตลอด 3 วัน มีผู้เข้าเช้าชมงานมากกว่าปีที่
แล้วประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ สุดปลื้มเงินสะพัด
รวมไม่ต�่ากว่า 1,000 ล้านบาท

FBI  In  Action
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ครั้งที่ 3 ของ “SIMA ASEAN Thailand 2017” 
งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจ
การเกษตรที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน 

มร. ลอย จนุ ฮำว ผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั อมิ
แพค็ เอก็ซบิชิัน่ แมเนจเม้นท์ กล่ำวว่ำ ในฐำนะผู้
จดังำน SIMA ASEAN Thailand 2017 งำนแสดง
สนิค้ำและกำรประชมุนำนำชำตเิพ่ือธรุกจิกำรเกษตร
ทีย่ิง่ใหญ่ และครบครนัทีสุ่ดในภมูภิำคอำเซยีน ครัง้
ที ่3 ทีผ่่ำนมำระหว่ำงวันที ่7-9 กนัยำยน ศกนี ้ณ 
อำคำร 5–6 ศนูย์แสดงสนิค้ำและกำรประชมุ อมิ
แพค็ เมืองทองธำน ีและรมิทะเลสำบ เมอืงทองธำนี 
ได้จบลงอย่ำงงดงำมและนับว่ำประสบควำมส�ำเร็จ
เป็นอย่ำงด ี  เนือ่งด้วยกำรจดังำนครัง้นีเ้ป็นโอกำส
ส�ำคญัทีป่ระเทศไทยจะก้ำวไปสูค่วำมเป็นศนูย์กลำง
อุตสำหกรรมกำรเกษตรในภมูภิำคอำเซยีน ทีไ่ด้รบั
กำรตอบรบัจำกผูป้ระกอบกำรทีจ่ะมำร่วมแสดงสนิค้ำ
กว่ำ 300 แบรนด์ รวมทัง้มผีูเ้ชีย่วชำญให้ควำมรูเ้กีย่ว
กบัสมรรถนะกำรท�ำงำนของเครือ่งจกัรกลกำรเกษตร 
พร้อมทัง้มโีดรนพำวลิเลยีน และเวร์ิคชอ็ปเพือ่ตอบ
รบัเกษตร 4.0 รวมทัง้มกีำรประชมุนำนำชำต ิได้แก่ 
กำรประชุมวิชำกำร สมำคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
ประเทศไทย สัมมนำแบบครบวงจรจำกผู้เชีย่วชำญ
ในวงกำรเกษตรกว่ำ 20 หวัข้อ เพ่ือเป็นกำรสนบัสนนุ
กำรขบัเคลือ่นกำรเจริญเตบิโตทำงเศรษฐกจิของไทย 
และบูรณำกำรควำมรู้ให้กับบุคคลในอุตสำหกรรม 

ในปีนีมี้นกัธรุกจิเกษตรจำกประเทศไทยและต่ำงประเทศ 
ประชำชนทัว่ไป เกษตรกร และนกัศกึษำจำกกำรจดังำน
ทัง้ 3 วนั ได้มผู้ีเข้ำชมงำนมำกกว่ำปีทีแ่ล้วประมำณ 15 
เปอร์เซน็ต์ เงนิสะพดัมูลค่ำกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท

ทัง้นีภ้ำยในงำน “SIMA ASEAN Thailand 2017” 

ได้รวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีเคร่ืองจักร และน�ำ

อปุกรณ์ใหม่ล่ำสดุด้ำนกำรเกษตรมำแสดงได้อย่ำงครบ

ครนัในงำนเดยีว และเป็นจดุนดัพบของ ผู้ซือ้ ผู้ขำย ผู้

ประกอบกำร ผู้น�ำเข้ำ ผู้ส่งออก เกษตรกร ผู้เช่ียวชำญ 

และมืออำชพีในธรุกจิเกษตรอย่ำงครบวงจร อย่ำงเช่นกำร

จดังำนปีทีผ่่ำนมำทีง่ำน SIMA Paris มีผู้เข้ำร่วมชมงำน 

232,000 คนจำก 145 ประเทศ และผู้แสดงสนิค้ำ 1,770 

คน จำก 42 ประเทศ ท�ำให้แบรนด์ SIMA มีควำมเข้ม

แข็งมำกข้ึน มีกำรจดังำนครอบคลมุ 3 ทวปี ทัง้ยุโรป 

แอฟริกำใต้ และเอเชีย โดยเฉพำะงำน SIMA ASEAN 

2017 ในไทยปีนี ้จดัเป็นปีที ่3 ถอืว่ำเป็นงำนแสดงสนิค้ำ

เพือ่ธรุกจิเกษตรชัน้น�ำในระดบันำนำชำตท่ีิโดดเด่นใน

ภมิูภำค มีผู้แสดงสนิค้ำและพำวลิเลยีนนำนำชำต ิจำก 

ตรุก ีญีปุ่น่ จนี เกำหลใีต้ ไต้หวนั สงิคโปร์ เวยีดนำม 

เป็นต้น รวมทั้งมีโปรแกรมเย่ียมชมงำนจำก ผู้ซื้อ 

สมำคม และส่ือมวลชนจำกอำเซยีน ท�ำให้งำนน้ีเป็น

งำนระดบัสำกลอย่ำงแท้จริง
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  www.postle.com

                 Postalloy® hardfacing  
               wires and electrodes 
               are engineered to   
               produce a deposit that     
               aids in pulling, tearing 
               and crushing the sugar 
               cane as it feeds through                 cane as it feeds through  
               the rolls during  
               processing.  
                  Find out more from 
      Mike Korba at 216-265-9000, 
      or mkorba@postle.com.

Postalloy 
hardfacing 

can be applied 
while mill rolls 
are operating.

Cleveland, Ohio USA

Sugar Asia Magazine    October-December  2017

Shredding 
or crushing, 

Postle Hardfacing 
keeps your mill 

rolling.









2018
UGARSConference2018

World

"CONVERGENCE AND DIVERGENCE
IN THE ASEAN

SUGAR & ETHANOL INDUSTRY "

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

In Conjunction With :

(+66) 2513 1418 Ext.110         thai@juz-talk.com        JuztalkThai 
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