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Dear Readers,
In the January 2018 issue of Sugar Asia Magazine, we discuss that sugar
prices and current situation of Thailand sugarcane and sugar industry has
reached a crossroads after the government’ decided to restructure the
industry by floating cane and sugar prices and reducing governmental
interference. The move has in effect forced the industry previously aided
and subsidized by the government to adjust to ensuing changes.
The exclusive interview in this issue’s In The Hot Seat with Dr. Ir. Hj. R.
Sabrina, M.Si, the Senior Advisor of the Minister on Food, the Ministry of
Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, to understand
how bagasse can be given a second life and transformed into valueadded products in Indonesia. Flip to find out more.
Another highlight on “Planters Corner”, Mr. Buntoeng Vongkusolkit, CEO
of Mitr Phol, He talking about the key sugar business Mitr Phol Group has
introduced an efficient and sustainable sugar cane farming management
system known as “Mitr Phol Modern Farm” The endeavor has earned award
the company Bonsucro, a global standard certification for sustainable sugar
cane and sugar production.
For any interesting articles pertaining to the sugar or ethanol industry,
please feel free to share it with us here!
On behalf of the editorial team, I thank you for your continuous support
to Sugar Asia Magazine. Do also stay in touch with us on www.sugar-asia.com
and follow us on Facebook, LinkedIn and Twitter @sugarasiamag
Cheerios!
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'มิตรผล'ร่วมลงทุนโรงงาน
น�้ำตาลรี ไฟน์ ในอินโดนีเซีย

ก

Mitr Phol Group Joint Venture for Integrated
Sugar Mill and Refining In Indonesia

ลุ่มมิตรผล น�ำโดย นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และนายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จับมือ บริษัท โอแลม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
น�ำโดย Mr. Sunny George Verghese ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหาร และ
Mr. Shekhar Anantharaman ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิ าร ในพิธีลงนามการ
ร่วมทุนในธุรกิจน�้ำตาลกับโอแลม
กลุ่มมิตรผล ผู้ผลิตน�้ำตาลรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก และอันดับ 1 ของ
เอเชีย จับมือกับบริษัท โอแลม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (โอแลม) ผู้น�ำด้าน
ธุรกิจการเกษตรซึ่งด�ำเนินธุรกิจใน 70 กว่าประเทศทั่วโลก ประกาศความร่วมมือ
เพื่อลงทุนในธุรกิจน�้ำตาลของโอแลมที่ประเทศอินโดนีเซีย
กลุ่มมิตรผล เข้าถือหุ้น 50% ในบริษัท ฟาร์อีสต์ อะกริ จ�ำกัด ของโอ
แลม ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจโรงงานน�้ำตาลรีไฟน์ในประเทศอินโดนีเชีย ภายใต้ชื่อ
PT Dharmapala Usaha Sukses ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของเกาะชวา
“กลุ่มมิตรผล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่มีประสบการณ์ในประเทศอินโดนีเซียอย่างโอแลม ประเทศอินโดนีเชียถือเป็น
ประเทศผู้น�ำเข้าน�้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและออสเตรเลีย อีกทั้งเรามี
ความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของอุตสาหกรรมน�้ำตาลในประเทศอินโดนีเซีย และมอง
เห็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์
ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลของประเทศอินโดนีเซียให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น เราหวังอย่างยิ่งว่า กลุ่มมิตรผลจะเป็นส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้ประเทศ
อินโดนีเซียสามารถผลิตน�ำ้ ตาลให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ
เราจะท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วน ทั้งโอแลม หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร
และผู้เกี่ยวข้อง” นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล กล่าว
“นอกเหนือจากโรงงานน�ำ้ ตาลรีไฟน์ทมี่ อี ยู่ 1 แห่งในปัจจุบนั นัน้ การขยายการ
ลงทุนในโรงงานน�้ำตาลแห่งใหม่ คาดว่าจะเป็นการพลิกโฉมอุตสาหกรรมน�้ำตาล
ของประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้งกลุ่มมิตรผล มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์อัน
ยาวนาน และยังมีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกันกับโอแลม” นายโจ เคนนี กรรมการผู้
จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน�้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากนมของ
โอแลม กล่าวเสริม
ส�ำหรับการก่อสร้างโรงงานน�้ำตาลทรายแห่งใหม่นี้ คาดว่าจะเสร็จพร้อมเปิด
ด�ำเนินการได้ภายในปีพ.ศ. 2563 โดยจะรับซือ้ อ้อยจากชาวไร่ออ้ ยในพืน้ ทีส่ ง่ เสริม
รอบโรงงานได้ถึงปีละ 1.2 ล้านตัน
การร่วมทุนครั้งนี้ กลุ่มมิตรผล ยังคงให้ความส�ำคัญในการพัฒนาเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย ด้วยการน�ำปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกัน
กับที่โอแลมน�ำมาใช้ดูแลเกษตรกรตลอดระยะเวลาการด�ำเนินธุรกิจในประเทศ
อินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
>> Mr. Krisda Monthienvichienchai
, Chief Executive Officer and President
and Mr. Buntoeng Vongkusolkit , Chief
Operating Officer, announced a strategic
partnership with Olam International
Limited led by Mr. Sunny George Verghese , Group Chief Executive Officer and
Mr. Shekhar Anantharaman , Group Chief
Operating Officer, in joint venture for
investment in Olam.
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itr Phol Group led by Mr. Krisda Monthienvichienchai , Chief
Executive Officer and President and Mr. Buntoeng Vongkusolkit
, Chief Operating Officer, announced a strategic partnership

with Olam International Limited led by Mr. Sunny George Verghese ,
Group Chief Executive Officer and Mr. Shekhar Anantharaman , Group
Chief Operating Officer, in joint venture for investment in Olam’s sugar
business in Indonesia.
Mitr Phol Group, the world's fourth-largest and Asia's largest sugar
producer, has partnered with Olam International Ltd, a leading agribusiness
operating in 70 countries, to invest in Olam's sugar business in Indonesia.
Mitr Phol will invest US$100.0 million for a 50.0% stake in Olam’s
wholly-owned subsidiary Far East Agri (Far East), which operates a sugar
refinery in Indonesia, PT Dharmapala Usaha Sukses (PT DUS) in Cilacap,
Central Java. Olam will retain the remaining 50.0% stake in Far East.
Krisda Monthienvichienchai, CEO & President of Mitr Phol, said: “We are
excited to begin our Indonesian journey by partnering with an established
player like Olam. Our shared belief in the country’s potential and in creating
long-term value will underpin our growth strategy there. We look forward
to playing a meaningful role in helping Indonesia become self-sufficient
in sugar production by working closely with each other, the authorities,
farmers and all stakeholders.”
Joe Kenny, Managing Director and CEO for Sugar & Dairy, Olam
International, explained the rationale for this partnership: “Our potential
expansion into sugar milling will transform our overall participation in
Indonesia’s sugar industry, which offers attractive investment and return
opportunities due to its growing demand and persistent supply deficit.
Mitr Phol is a natural partner given our shared vision and complementary
strengths. Their strong sugar milling expertise coupled with our farm
gate, sourcing and manufacturing capabilities will enable us to cater
to the growing demand for sugar in Indonesia.”
Under the new agreement, Far East will explore the development of
a green-field sugar milling facility in East Java. Upon completion in 2020,
it is expected that the sugar mill will source 1.2 million metric tonnes of
cane from farmers.
In addition to the joint venture, Mitr Phol will join Olam’s programme
of extending Good Agricultural Practices to farmers across Indonesia,
which have been in place since Olam entered the country in 1996.
Mitr Phol Group chief executive and president Krisda Monthienvichienchai shakes hands with Olam International chief executive Sunny George
Verghese after signing a joint venture for investment with Olam's sugar
business in Indonesia.
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KTIS คาดปริมาณอ้อย-น�ำ้ ตาล ปี 61 เพิม่ ขึน้
เผยรายได้ ปี 60 โตแกร่งกว่า 1.5 หมืน่ ล้าน
KTIS Expects an Increase in 2018 Sugar Cane - Sugar
Volumes after Vibrant Growth of Over 15 Billion in 2017

ก

ลุ่ม KTIS ผู้น�ำในอุตสาหกรรมน�้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มั่นใจฤดู
การผลิต 60/61 มีอ้อยเข้าหีบมากกว่าปี60 หนุนทุกกลุ่มธุรกิจเติบโต ทั้ง
น�้ำตาล เยื่อกระดาษ เอทานอล และไฟฟ้า เผยช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ มี
รายได้ 15,305.3 ล้านบาท สูงกว่าทั้งปี 59 และมีก�ำไรสุทธิ 1,140.2 ล้านบาท สูง
กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 4,307%
นายณัฎฐปัญญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั เกษตร
ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้น�ำใน
อุตสาหกรรมน�้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เปิดเผยว่า กลุ่ม KTIS ได้เปิดหีบ
อ้อยส�ำหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 แล้ว ซึง่ คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบทัง้ 3
โรงงาน คือ โรงงานน�ำ้ ตาลเกษตรไทยฯ โรงงานน�ำ้ ตาลไทยเอกลักษณ์ และโรงงาน
น�้ำตาลเกษตรไทยฯ สาขา 3 มากกว่าฤดูการผลิตปี 2559/2560 เนื่องจากปีนี้มี
ปริมาณฝนมาก ประกอบกับการท�ำงานอย่างใกล้ชดิ ของพนักงานฝ่ายไร่กลุม่ KTIS
กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ท�ำให้ผลผลิตตันต่อไร่สูงขึ้นด้วย
"เมื่ออ้อยมีปริมาณมากขึ้น ก็จะสามารถผลิตน�้ำตาล รวมไปถึงผลิตภัณฑ์
พลอยได้อื่นๆ ทั้งเยื่อกระดาษ เอทานอล และไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงชีวมวล ก็
จะได้ปริมาณมากขึ้น ส่วนราคาน�้ำตาลในตลาดโลกนั้น ก็ยังเชื่อว่าจะปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นจากระดับปัจจุบันได้อีก" นายณัฎฐปัญญ์ กล่าว
ทั้งนี้ หากพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มธุรกิจ จะพบว่าธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
เอทานอลจะเติบโตดีในช่วงไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ส่วนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเชื้อ
เพลิงชีวมวลเพื่อจ�ำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้น ก่อนหน้านี้
ทั้ง 3 โรงไฟฟ้ายังไม่สามารถเดินเครื่องและขายไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ เพราะปัญหา
เรื่องของเชื้อเพลิงบ้าง เครื่องจักรบ้าง แต่นับจากฤดูหีบนี้เป็นต้นไป ได้แก้ไขปัญหา
ต่างๆ ดังกล่าวแล้ว การรับรูร้ ายได้จากสายธุรกิจนีก้ จ็ ะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึน้
ทางด้านของธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเยื่อกระดาษจากชานอ้อย ก็มีการเติบโตที่ดีทั้ง
ปริมาณความต้องการที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
นายณัฎฐปัญญ์ กล่าวด้วยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม –
กันยายน 2560) กลุ่ม KTIS มีรายได้รวม 15,305.3 ล้านบาท สูงกว่าปี 2559
ทั้งปีที่มีรายได้รวม15,086.6 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิงวด 9 เดือน 1,140.2 ล้าน
บาท สูงกว่างวดเดียวกันของปี 2559 ถึง 4,307%
ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.60) พบว่า รายได้ของสายธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายเยือ่ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย เติบโตสูงสุดถึง 30% เนือ่ งจากปริมาณ
การขายเยื่อกระดาษเพิ่มขึ้นแม้ว่าราคาเฉลี่ยจะลดลง รองลงมาเป็นการผลิตและ
จ�ำหน่ายเอทานอล ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 8.7% จากราคาขายที่สูงขึ้น และธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย ก็มีรายได้เพิ่มขึ้น 4%

>> นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KTIS

K

TIS Group, a leader in sugar and related industries, believes that
the 2017/2018 production season will see even more crushed cane
volume fed to mills than the previous one, driving all relevant

industries such as sugar, pulp, ethanol, and power. In the first nine month
of this year, the revenue has reached 15,305.3 million baht, greater than
that of the entire 2016, with the profit of 1,140.2 million baht, 4,307%
greater than the same time of the previous year.
Mr. Nathapun Siriviriyakul Deputy Chief Executive Officer of Kaset
Thai International Sugar Corporation Public Company Limited (KTIS),
a leader in sugar and related industries, revealed that KTIS has begun
crushing sugar cane for the 2017/2018 production season. It is expected
there will be more sugar cane to feed its three sugar mills, namely Kaset
Thai Sugar Factory, Thai Identity Sugar Factory, and Kaset Thai Factory
Branch 3, than the season 2016-2017 due to higher rainfall. Also, with an
attempt to work more closely with sugar cane farmers, a higher yield
per rai is expected.
“With higher sugar cane volumes, we will be able to produce greater
output of sugar as well as other by-products such as pulp, ethanol, and
power from biomass fuels. We also believe that global sugar prices has
further room to grow” said Mr. Nathapun.
When considering each individual business, it is found that its
ethanol production and sale usually grows well in the 4th quarter every
year, while its biomass power generation business that supplies power
to EGAT has not been as successful as the company’s three power
plants have not been fully operational due to certain fuel and machinery
problems. However, from this cane-crushing season onwards, these
problems will no longer exist, and the revenue from this business will
start to reach its full potential. For bagasse pulp production and sale,
the demand has seen a positive trend.
Mr. Nathapun further explained that in the first nine months of 2017
(January-September 2017), KTIS generated the gross income of 15,305.3
million baht, surpassing the total annual income of 15,086.6 million baht in
2016. The profit for the first nine months of 2017 was 1,140.2 million baht,
exceeding that of the same time of the previous year by 4,307%.
In addition, in the third quarter (July-September 2017), the income
from production and sale of bleached pulp made from bagasse grew by
30% due to higher sale despite lower average prices, followed by the
production and sale of ethanol, which saw a 8.7% growth due to higher sale
prices. Also, sugar production and sale also witnessed a growth of 4%.
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น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ ผลผลิตน�ำ้ ตาลพุง่ พรวด
30% ตัง้ บริษทั ใหม่ลยุ ผลิตภัทฑ์จากชานอ้อย

Buriram Sugar Sees 30% Output Increase and Is Starting A
New Company to Compete In the Bagasse Industry

น�้ำ

ตาลบุรีรัมย์ มั่นใจปริมาณอ้อยเข้าหีบปี 2560 ทะยานแตะ 2.9 ล้านตัน
ดันยอดผลิตน�ำ้ ตาลพุง่ 32% และ 330,000 ตัน ราคาขายสูง 19 เซนต์/
ปอนด์ แนวโน้มราคาน�ำ้ ตาลมีแววสดใส ล่าสุดตัง้ บริษทั ลุยผลิตภัณฑ์จาก
ชานอ้อย และลงทุนหลายร้อยล้านบาท ควบคู่ลงทุนโรงไฟฟ้า โรงงานแปรรูป ตั้ง
งบไว้ทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท
นายอนันต์ ตัง้ ตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า ปี 2561 เป็นปีทดี่ อี กี ปีหนึง่ ของน�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์
เนือ่ งจากคาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบจะยังเป็นไปตามเป้าหมายคือที่ 2.8 – 2.9 ล้านตัน
และมีผลผลิตน�ำ้ ตาลทรายขาวราว 330,000 ตัน เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นถึง 32% และทา
งบริษทั ฯ ท�ำสัญญาขายน�ำ้ ตาลทรายล่วงหน้าแล้วกว่า 80 % โดยเป็นการล็อคราคา
ขายในระดับ 19 เซนต์/ปอนด์ ได้ถงึ 30% ซึง่ ถือว่าน่าพอใจ
นอกจากนี้ น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ ยังมีนำ�้ ตาลทรายเป็นประเภท VHP หรือน�ำ้ ตาล
ทรายสีรำ� บรรจุกระสอบ ทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการของลูกค้าต่างประเทศ และมีราคาจ�ำหน่าย
ทีด่ เี ป็นตัวเสริมอีกด้วย
ส�ำหรับแผนการลงทุนในอนาคตนัน่ นายอนันต์ ตัง้ ตรงเวชกิจเผยว่า ในปัจจุบนั
การศึกษาต่างๆ บรรลุผลแล้วโดยส่วนของโรงงานแปรรูปน�ำ้ ตาลทราย ( Refinery )
นัน้ ก็พร้อมลงทุนก่อสร้าง คาดจะมีผลผลิตออกในปีการผลิต 2561/62 ขณะที่ ธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าชีวมวลนัน้ บริษทั ก็มคี วามพร้อมทีจ่ ะยืน่ ประมูลขายไฟฟ้าเมือ่ ภาครัฐเปิด
ให้มกี ารประมูลเนือ่ งจากมีความพร้อมเรือ่ งปริมาณวัตถุดบิ รวบไปถึงยังมีแนวทางใน
การลงทุนทางอืน่ ๆ เพือ่ เพิม่ ผลตอบแทนในอนาคต
ล่าสุด บริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้แจ้งการจัดตัง้ บริษทั ย่อยใหม่จำ� นวน
1 บริษทั คือ “บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จ�ำกัด ( Sugarcane Ecoware Co., Ltd.”
ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เข้าถือหุน้ 99.99% เพือ่ ลงทุนโครงการบรรจุ
ภัณฑ์ชานอ้อย โดยเตรียมจดทะเบียนจัดตัง้ ภายในไตรมาส 1 ปี 2561 โดยจะมีการ
ด�ำเนินการการผลิตสินค้าด้านอุปโภคและบริโภค อุปกรณ์ เครือ่ งมือ และเครือ่ งใช้
ทีท่ ำ� จากชานอ้อย และวัสดุธรรมชาติอนื่ ๆ รวมถึงการจ�ำหน่ายปลีก-ส่ง น�ำเข้า และ
ส่งออกสินค้า
นายภัทรพงษ์ พงศ์สวัสดิ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด
(มหาชน) ระบุวา่ การเข้าลงทุนในโครงการบรรจุภทั ฑ์ชานอ้อย ของบริษทั เนือ่ งจาก
เห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิจสูงจากกระแสอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เนือ่ งจากเป็นบรรตุภณ
ั ฑ์
ทีย่ อ่ ยสลายได้ และตลาดค่อนข้างใหญ่ ขณะเดียวกันเป็นธุรกิจทีม่ มี าร์จนิ้ สูงมาก ซึง่
นับเป็นการแปลงวัตถุดบิ ส่วนทีเ่ หลือจากการผลิตน�ำ้ ตาลให้มมี ลู ค่าเพิม่ ตามแนวทาง
ของบริษทั ในการใช้ทรัพยากรในการผลิตน�ำ้ ตาลให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด
โดยมูลค่าลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์จากชานอ้อยจะสูงหลายร้อยล้านบาท ซึง่
บริษทั ก�ำหนดแผนการลงทุนในปีนไี้ ว้ทงั้ สิน้ 1,000 ล้านบาท

B

uriram Sugar is confident that the cane input of the 2017
production season will reach 2.9 million tons, pushing sugar
output to 330,000 tons or an equivalent of 32% growth, with

selling prices rising to 19 cent/pound. Sugar prices will also see a bright
prospect. Buriram Sugar recently announced that it will venture into the
bagasse industry by starting a new company and investing millions in
power plants and processing factories, with a one-billion baht budget
earmarked for this project.
Mr. Anant Tangtongwechakit, Chairman of Executive Committee of
Buriram Sugar Public Company Limited (BRR) revealed that 2018 will
be another golden year for BRR because the sugar cane input will still

>> นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BRR

reach the target of 2.8 – 2.9 million tons and the sugar production volume
will reach 330,000 tons or 32% higher than the previous year. Also, the
company has completed more than 80% of sales contracts with a fixed
selling price of 19 cent/pound by 30%, a satisfactory rate.
In addition, Buriram Sugar is also producing VHP sugar or brown
sugar in sacks, both of which are in high demand in foreign markets and
can fetch good selling prices.
For future investments, Mr. Anant revealed that necessary studies
have already been conducted. The construction of a sugar refinery can
be readily initiated, with output expected to reach the market in the
2018/2019 season. For the biomass industry, the company is ready to
file a bidding when the government calls for bidders because it is ready
in terms of raw materials. Also, there are also other investment plans to
increase the profits in the future.
Recently, Buriram Sugar Public Company Limited has announced
that it has established a subsidiary called “Sugarcane Ecoware Co., Ltd”
with registered capitals of 5,000,000 baht, with BRR holding 99.99%
of the shares. The objective of the new company is to invest in bagasse
containers. This new company will register its establishment in the first
quarter of 2018. The main businesses will be commodity products, tools,
and utensils made from bagasse and other natural materials, as well as
retailing, wholesaling, import, and export.
Mr. Patrapong Pongsawat, Deputy Managing Director at Buriram
Sugar PCL, indicated that the company decided to invest in the bagasse
container industry because of its vast business opportunities thanks to
the trend of environmental consciousness. In addition, the market for
these biodegradable containers is huge and the margin is very high. It
is a way to make use of by-products from sugar production to create
added value, in line with the company’s policy to maximize the use of
resources in sugar production.
The investment value in the bagasse container business is expected
to reach hundreds of million baht. For this investment, the company has
earmarked around one billion baht.
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ไทยคาดว่าจะผลิตอ้อย, น�้ำตาลทราย
ได้มากเป็นสถิติ ใหม่ ในปี 60/61

Thailand Forecasts Record-High Cane, Refined
Sugar Output in 2017/18

ป

ระเทศไทยก�ำลังคาดการณ์ว่าจะผลิตอ้อยและน�้ำตาลทรายได้มากเป็นสถิติ
ใหม่ในปี 2560/2561 โดยการส่งเสริมจากสภาพอากาศทีเ่ อือ้ อ�ำนวย รัฐบาล
กล่าวในวันที่ 11 เดือนมกราคม

ใน 2 ปีทผี่ า่ นมา ประเทศไทย เป็นผูส้ ง่ ออกน�ำ้ ตาลทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เป็นอันดับ 2
ของโลก เป็นผลมาจากสภาวะแห้งแล้งทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ มากกว่า 20 ปี ติดตามโดย
ฝนทีไ่ ม่เป็นไปตามฤดูกาลทีน่ ำ� พาให้กจิ กรรมด้านเกษตรกรรมต่างๆต้องหยุดชะงัก
ในบางภูมภิ าค
แต่สำ� นักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้คาดการณ์วา่ จะได้ผลผลิตต่างๆทีด่ กี ว่าในปีนขี้ ณะทีป่ ระเทศก�ำลังฟืน้ ตัวจากสภาพ
ทีเ่ ลวร้ายต่างๆในเรือ่ งของสภาพอากาศ
“จากการประเมินสภาพอากาศต่างๆ ผลผลิตของอ้อยจะควรอยูท่ รี่ าวๆ 107 - 110
ล้านตัน” นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย
ได้แจ้งให้กบั ส�ำนักข่าวรอยเตอร์
ประเทศไทยคาดการณ์วา่ จะสามารถผลิตอ้อยได้อย่างมากสูงกว่า 93 ล้านตัน
เมือ่ เทียบกับปีเพาะปลูกในปีกอ่ น มีสถิตใิ นปี 2557 ว่าสามารถผลิตอ้อยได้ 105
ล้านตันต่อ 1 ฤดูกาล
จากตัวเลขดังกล่าว ซึง่ นายเอกภัทรได้กล่าวอย่างคร่าวๆว่าจะมีตวั เลขอยูท่ ี่ 11
- 12 ล้านตันของน�ำ้ ตาลทรายทีผ่ ลิตออกมาได้ และอยูใ่ นแนวตัวเลขที่ 11.2 ล้านตัน
ทีถ่ กู คาดการณ์โดยกรมวิชาการเกษตรของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยตามรายงาน
ในเดือนกันยายน 2560
การผลิตน�ำ้ ตาลของโลกถูกคาดการณ์วา่ จะสูงขึน้ 8 เปอร์เซ็นต์ อยูท่ สี่ ถิตทิ ี่
192 ล้านตัน ทีเ่ ป็นตัวเลขดิบในปี 2560/2561 โดยจะถูกสนับสนุนจากการเพิม่ ขึน้
ในผลผลิตในสหภาพยุโรปและประเทศไทย
ประเทศไทยได้รกั ษาระดับการบริโภคภายในประเทศของน�ำ้ ตาลอยูท่ ี่ 2.6 - 2.7
ล้านตันต่อปี และส่วนทีเ่ หลือจะถูกน�ำไปส่งออก

T

hailand is expecting to produce a record output of sugarcane and
refined sugar in 2017/18, boosted by favorable weather conditions,

the government said on January (11/01).
In the past two years, Thailand, the world's second-largest sugar

exporter, suffered from its worst drought in more than two decades
followed by unseasonable downpours that brought agricultural activities
to a halt in some regions.
But the Office of the Cane and Sugar Board under the Ministry of
Industry forecast better yields this year as the country is recovering from
those weather woes.
"Assessing the weather conditions, cane output should be around
107 million to 110 million tonnes," Ekapat Wangsuwan, the sugar board's
deputy secretary-general, told Reuters.
The forecast is considerably higher than the 93 million tonnes of
sugarcane Thailand was able to produce in the previous crop year. The
previous record was 105 million tonnes in the 2014/15 season.
The figures, which Ekapat said roughly translate to 11 million to 12
million tonnes of refined sugar, are also in line with the 11.2 million tonnes
forecast by the US Department of Agriculture attache in Thailand in a
September 2017 report.
Global sugar production is also forecast to rise by 8 percent to a
record 192 million tonnes, raw value, in 2017/18, boosted by an increase
in output in the European Union and Thailand.
Thailand keeps about 2.6 million to 2.7 million tonnes of sugar a year
for domestic consumption and exports the rest.
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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

GE Waukesha
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Altronic

Manufacturer of gas engine generator sets for the industrial,
biogas and landfill markets
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Kenco Engineering

Manufacturer of gas engines and Enginators for compression,
mechanical drive and power generation
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Clayton Boilers

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

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.

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
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น�้ำตาลเมียนมาร์เล็งลงทุน
20 ล้านดอลลาร์ ในรง. น�้ำตาลแห่งใหม่

บ

Myanmar Sugar Development Co to Invest US$20
Millionfor a New Sugar Mill

ริษัท พัฒนาน�้ำตาลเมียนมาร์ จ�ำกัด (มหาชน) (Myanmar Sugar
Development Public Co Ltd.) ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้ลงทุนจ�ำนวน
20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อจัดตั้งโรงงานแปรรูปน�้ำตาลแห่งใหม่ ณ
เมืองคาธาร์ เขตสะกายน์ เพื่อผลิตน�้ำตาลส�ำหรับการบริโภคและน�ำไปใช้ผลิตเป็น
ไฟฟ้ากับเอทานอล
นายวิน ฮเทย์ กรรมการผูจ้ ดั การของ Myanmar Sugar Development Public
Co Ltd. กล่าวว่ามีการคาดการณ์วา่ ระยะแรกของการก่อสร้างโรงงานแปรรูปน�ำ้ ตาล
และโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วมจะแล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปีครึง่ จากนัน้ ก็จะตามมา
ด้วยระยะที่ 2 ซึง่ ใช้เม็ดเงินลงทุนอีก 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
มีการตัง้ เป้าให้กำ� ลังการผลิตในการกลัน่ ของโรงงานแปรรูปน�ำ้ ตาลอยูท่ ี่ 5,000
ตันต่อวัน เพือ่ ผลิตน�ำ้ ตาลทรายขาวออกมาให้ได้ในจ�ำนวน 500 ตันต่อวัน
นายฮเทย์ระบุวา่ “เราจะน�ำอ้อยมาผลิตเป็นน�ำ้ ตาลคุณภาพเพือ่ ป้อนให้กบั ตลาดใน
ประเทศ รวมถึงใช้ผลิตไฟฟ้าและแปรรูปเป็นเอทานอล ตัวเลขผลผลิตน�ำ้ ตาลในประเทศ
ของเมียนมาร์ ณ ปัจจุบนั อยูท่ ี่ 400,000 - 500,000 ตันต่อปี ซึง่ มีปริมาณขาดแคลน
อยูท่ ี่ 250,000 - 300,000 ตันต่อปี เรามุง่ หวังทีจ่ ะชดเชยส่วนทีข่ าดไปให้ได้”
โครงการดังกล่าวจะจัดตัง้ ขึน้ ณ ทีด่ นิ ขนาด 83.95 เอเคอร์ และมีแหล่งเพาะ
ปลูกอ้อยขนาด 70,000 เอเคอร์ตงั้ อยูภ่ ายในรัศมี 10 ไมล์จากพืน้ ทีโ่ ครงการ
และโครงการนีจ้ ะมีการสร้างโรงงานเอทานอลทีม่ กี ำ� ลังการผลิตสูงสุดที่ 35,000
ลิตรต่อวันกับผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วมอยูด่ ว้ ย มีการท�ำนายว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถ
ผลิตปุย๋ ได้ราว 80 - 100 ตัน การทีจ่ ะหาเงินทุนให้เพียงพอต่อการด�ำเนินโครงการ
นี้ บริษทั ต้องระดมเงินให้ได้ 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
บริษทั Myanmar Sugar Development Public Co Ltd. ก่อตัง้ ในปีพ.ศ. 2556
และใช้กลยุทธ์ระดมทุนจาการเสนอขายหุน้ ใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก (IPO)
ในตลาดรองตราสารทุน โดยเคาะราคาเริม่ ต้นอยูท่ ี่ 100,000 จ๊าด (2,370 บาท) ต่อหุน้
จากนัน้ จึงลดราคามาอยูท่ ี่ 10,000 จ๊าด (236 บาท) ต่อหุน้ จนถึงขณะนี้ บริษทั ฯได้
ขายหุน้ ไปแล้วเป็นจ�ำนวน 300 หุน้ และเล็งทีจ่ ะระดมทุนให้ได้ 10,000 ล้านจ๊าด (233
ล้านบาท) ด้วยการปล่อยขายหุน้ ให้ครบ 1 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 10,000 จ๊าด
นายฮเทย์เปิดเผยว่า ทางบริษทั ฯวางแผนทีจ่ ะคว้าสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญใหม่แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และมองหาทางเลือกส�ำรองอืน่ เช่นการกูย้ มื เงิน
จากธนาคาร โดยก�ำลังเจรจากับธนาคารต่างชาติ นายฮเทย์ยงั ควบต�ำแหน่งเป็นรอง
ประธานสมาคมผูป้ ระกอบการน�ำ้ ตาลและอ้อยแห่งเมียนมาร์ ซึง่ ตนมีประสบการณ์
คลุกคลีกบั วงการน�ำ้ ตาลมากว่า 30 ปี และยังมีบริษทั เป็นของตนเองทีช่ อื่ La Min
Thazin Co Ltd. อีกด้วย
นายฮเทย์รว่ มบริหารบริษทั Myanmar Sugar Development Public Co Ltd.
กับประธานทีช่ อื่ นายนยีขนิ่
อุปสรรคทีเ่ หลืออยูข่ องบริษทั ฯคือการให้คำ� ตอบแก่รฐั บาลว่าจะตกลงท�ำสัญญา
ขายไฟฟ้าจ�ำนวน 30 - 35 เมกะวัตต์ทไี่ ด้จากโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วมหรือไม่
นายฮเทย์เล่าว่า “ส�ำหรับโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เราได้วางแผนทีจ่ ะเลือกใช้
การจ้างเพาะปลูกเพือ่ ยกระดับผลผลิตน�ำ้ ตาลและอ้อย”

M

yanmar Sugar Development Public Co Ltd. has secured state
approval to invest $20 million in setting up a sugar mill in
Kathar township, Sagaing Region, to produce sugar for local

consumption and byproducts, power and ethanol.
The first phase of the mill construction and cogeneration plant
is expected to be completed in a year and a half followed by another
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$20 million investment for the second phase, said Win Htay, managing
director, Myanmar Sugar Development Public Co Ltd.
The crushing capacity of the mill is targeted at 5,000 tonne sugarcane
per day to produce 500 tonne per day of white sugar.
“We are going to use sugarcane to produce quality sugar for the
domestic market and produce electricity and ethanol out of the sugar
cane byproduct. The current domestic sugar supply is 400,000-500,000
tonnes per year and has an annual shortage of 250,000-300,000 tonne.
We hope to fill the gap,” said Htay.
The project will be located on an 83.95 acre land and a 70,000 acre
sugar cane plantation within 10 miles of the area.
The project will also include building an ethanol plant that produces
up to 35,000 liters per day and a cogeneration plant. The project also
expects to produce between 80 to 100 tonne fertilizer. To cover the entire
project cost, the company will need to raise a total of up to $65 million.
Established in 2013, the company tapped the IPO route through
the over-the-counter market, starting with a K100,000 ($74) per share
and later on, with K10,000 ($7.3) per share. So far, the company has sold
300 shares and is targeting to raise K10 billion ($7.3 million) by issuing 1
million shares at K10,000 per share.
The company plans to have a rights issue and look other options like
bank loans. It is currently in talks with a foreign bank, said Htay, who also
is the vice chairman of the Myanmar Sugar and Sugarcane Entrepreneur
Association. Htay has been in the sugar industry for over 30 years and
leads his own business, La Min Thazin Co Ltd.
Together with Htay, Myanmar Sugar Development Public Co Ltd is
led by chairman, Nyi Khin.
Challenges remain as the company is yet to come up with an answer
for a deal with the government to sell up to 30 to 35 MW electricity
produced out of their cogeneration plant.
“For future projects, we plan to consider contract farming to
develop the sugar and sugarcane farming,” said Htay.
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อินโดนีเซียพบโอกาสทอง
น�ำเข้าน�้ำตาลดิบจากอิน เดีย

Indonesia Eyes Possibility
of Importing Raw Sugar from India

I

ndonesia, the world's second-largest sugar importer, is exploring the
possibility of buying raw sugar from India, where a bumper cane crop
has raised fears of a glut of the sweetener.
India, too, is keen to export a bigger quantity, preferably through

barter trade, according to industry executives.
A delegation from Indonesian Sugar Association met representatives
of the Indian sugar industry in New Delhi recently. "As India will have
excess sugar production next year, Indonesian industry is keen to import
sugar from India," said Prakash Naiknavare, managing director of National
Federation of Co-operative Sugar Factories.
"For India, 2018-19 will be the year of highest-ever sugarcane and
sugar availability. The ratoon crop that will be harvested in 2018-19 is
growing very well in Maharashtra, Karnataka, etc," said Naiknavare.
Meanwhile, the Indian sugar industry has already started brainstorming
over various policy measures that would be required to manage the excess
production, and exports is one of the measures being considered.
"As India imports most of its edible oil from Indonesia, the industry is

>> Source: Reuters

keen to do barter trade of the sweetener in exchange for oil.

ป

ระเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้น�ำเข้าน�้ำตาลรายใหญ่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก
ก�ำลังศึกษาความเป็นไปได้ทจี่ ะซือ้ น�ำ้ ตาลดิบจากประเทศอินเดียซึง่ ก�ำลังวิตก
ว่าปริมาณอ้อยในประเทศจะท�ำให้เกิดปัญหาน�้ำตาลล้นตลาด
ผู้บริหารจากภาคอุตสาหกรรมกล่าวว่า ทางอินเดียเองก็ยังมีความมุ่งมั่นที่
จะส่งออกน�้ำตาลในปริมาณที่สูงขึ้น โดยเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
เป็นหลัก
เมือ่ ไม่นานมานีค้ ณะผูแ้ ทนจากสมาคมน�ำ้ ตาลแห่งอินโดนีเซียได้เข้าพบคณะตัวแทน
จากอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลแห่งอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี นาย ปรากาส นิคนาวารี่ กรรมการ
บริหารของสมาพันธ์สหกรณ์โรงงานน�ำ้ ตาลแห่งชาติระบุวา่ “จากการทีอ่ นิ เดียจะเผชิญ
ปัญหาผลผลิตน�้ำตาลล้นตลาดในปีถัดไป ประเทศอินโดนีเซียได้แสดงความสนใจที่
จะน�ำเข้าน�้ำตาลจากอินเดีย”
นาย นิคนาวารี่ ยังเสริมอีกว่า “ส�ำหรับประเทศอินเดียนั้น ปี 2561-2562
จะเป็นปีทมี่ ปี ริมาณน�ำ้ ตาลและอ้อยสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ อ้อยตอทีม่ กี ำ� หนดเก็บ
เกี่ยวในปี 2561-2562 มีความเจริญงอกงามอย่างสมบูรณ์ในรัฐมหาราษฏระ รัฐ
กรณาฏกะ ฯลฯ”
ในขณะเดียวกันนัน้ ฝ่ายต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลของอินเดียได้เริม่ ระดม
ความคิดเกีย่ วกับมาตรการเชิงนโยบายต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการบริหารจัดการผลผลิต
น�ำ้ ตาลทีล่ น้ เกินตลาด และการส่งออกนับเป็นมาตรการส�ำคัญทีไ่ ด้รบั การพิจารณา
“จากการที่อินเดียน�ำเข้าน�้ำมันส�ำหรับบริโภคเกือบทั้งหมดมาจากอินโดนีเซีย
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศจึงมุ่งหวังที่จะท�ำการค้าด้วยการแลกเปลี่ยนน�้ำตาล
กับน�้ำมัน”
>> Source: Reuters
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ฟิลิปปินส์เผยผลิตน�้ำตาล
2.5 ล้านตัน พร้อมผุด
โรงงานน�้ำตาลแห่งใหม่

Philippines to Produce 2.5 Million
Tonnes of Sugar Along With Launches
New Sugar Mill in Negros Oriental

เ

เมือ่ ไม่นานมานี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ได้อนุมตั โิ ครงการโรงงานน�ำ้ ตาลมูลค่า 490 ล้านเปโซของบริษทั HDJ
Bayawan Agri-venture Corp. (HBAC) ซึ่งมีเกณฑ์คุณสมบัติครบถ้วนตาม
แผนส่งเสริมการลงทุน (IPP) ฉบับใหม่ประจ�ำปี 2560 ในหมวดหมู่กิจการผลิต
และแปรรูปผลผลิตการเกษตร
โรงงานน�ำ้ ตาลดังกล่าวตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ขนาด 5 เฮคเตอร์ในย่านบารังไกย์ เมือง
บายาวัน ของจังหวัดนีโกรส ออเรียนตัล ในประเทศฟิลปิ ปินส์ มีการตัง้ ตัวเลขผลผลิต
น�้ำตาลดิบไว้ที่จ�ำนวน 427,050 ถุง โดยมีขนาดถุงละ 50 กิโลกรัม (LKG) และมี
ตัวเลขผลผลิตกากน�้ำตาล (ผลผลิตพลอยได้จากน�้ำตาล) อยู่ที่ 7,665 เมตริกตัน
ต่อปี (MTPY) โรงงานมีบุคลากรอยู่ 151 ราย และได้เริ่มเดินสายการผลิตตั้งแต่
เดือนธันวาคม ปี 2560
ปลัดกระทรวงการค้าเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและหัวหน้าผู้บริหารของ
BOI นายเซเฟอริโน่ โรดอลโฟ กล่าวว่าโรงงงานน�้ำตาลแห่งใหม่นี้เป็นโรงงานแห่ง
แรกในรอบหลายปีที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับผลประโยชน์จาก
กรมปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (DAR) และบรรดาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายย่อยที่
มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในรัศมี 15 กิโลเมตรจากโรงงานดังกล่าว
ปลัดกระทรวงฯ โรดอลโฟ กล่าวว่า “การจัดตั้งโรงงานแปรรูปน�้ำตาลแห่ง
ใหม่จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งอ้อยระหว่างเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ถึง
600 เปโซต่อตัน ซึ่งท�ำให้เกษตรกรมีอิสระมากขึ้นในการเลือกส่งผลผลิตอ้อยของ
ตนเพื่อไปแปรรูป”
ก่อนหน้าที่จะมีโครงการนี้ โรงงานน�ำ้ ตาลทีอ่ ยูใ่ กล้ที่สดุ คือ ในเมืองซานตาคา
ตารินา่ เมืองบาย และเมืองคาแบนคาเรน ทีต่ งั้ ห่างออกไป 50 กิโลเมตร ซึง่ ต้นทุน
การขนส่งอ้อยไปยังโรงงานเหล่านี้มีราคาอยู่ที่ 650 เปโซต่อตัน
แหล่งข่าวจากหน่วยงานก�ำกับดูแลอุตสาหกรรมน�้ำตาลและส�ำนักสถิติของ
ฟิลิปปินส์ระบุว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยระดับประเทศในเดือนกรกฎาคม-กันยายน
ปี 2560 มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 63.5% ไปอยู่ที่ 783,370 เมตริกตันเมื่อเทียบ
กับ 479,000 เมตริกตันจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ภูมิภาคเวสเทิร์นวิซา
ยังรวมถึงนีโกรส ออเรียนตัลและออกซิเดนทัล เป็นแหล่งผลิตน�้ำตาลในปริมาณ
เกินครึ่งของจ�ำนวนทั้งประเทศโดยคิดเป็น 54.4%
ในภาพรวมนั้น ผลผลิตน�้ำตาลของประเทศได้แตะหลัก 2.5 ล้านเมตริกตัน
(MMT) ไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ซึ่งแซงหน้าตัวเลขผลผลิตที่ตั้งเป้า
หมายไว้ส�ำหรับปีพืชผล 2559 – 2560 นี้ ซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงสุดในรอบ 40 ปี
(นับจากปี 2519-2520)
ข้อมูลจากหน่วยงานก�ำกับดูแลอุตสาหกรรมน�้ำตาลแสดงให้เห็นว่าพื้นที่การ
เพาะปลูกอ้อยได้เพิ่มขึ้นจนมาอยู่ที่ 419,207 เฮคเตอร์ ซึ่งสูงกว่าปีพืชผลที่แล้ว
ซึ่งมีตัวเลขอยู่ที่ 411,502 เฮคเตอร์ กรมแรงงานและการจัดหางานเปิดเผยว่า
อุตสาหกรรมน�้ำตาลของฟิลิปปินส์มีแรงงานราว 700,000 ชีวิต จากจังหวัดแหล่ง
ผลิตน�้ำตาล 19 จังหวัดของประเทศ

T

he Philippine Board of Investments (BOI) recently approved the
P490 million sugar mill plant of HDJ Bayawan Agri-venture Corp.
(HBAC), which qualified in the 2017 Investment Priorities Plan

(IPP) under the manufacturing activities agro-processing category.
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The sugar mill plant is located on a five-hectare area in Barangay
Bugay, Bayawan City, Negros Oriental. It is scheduled to produce 427,050
50-kilogram bags (LKG) of raw sugar annually and 7,665 metric tons per
year (MTPY) of molasses (its by-product). With 151 personnel, the plant
has started operating commercially on December 2017.
Trade Undersecretary for Industry Development and BOI Managing
Head Ceferino Rodolfo said the new plant, being first in many years will
address the needs of Department of Agrarian Reform (DAR) beneficiaries
and other small sugarcane farmers located within the 15-kilometer radius
of the plant.
“The establishment of the new sugar mill plant will dramatically reduce
the cost of transporting sugarcane among farmers within the area by as
much as P600 per ton. Farmers will now have greater flexibility on where
to send their sugarcanes for milling,” Undersecretary Rodolfo said.
Before this project, the nearest existing sugar mill sites were in Sta.
Catalina, Bai City and Kabankalan City which are 50 kilometers away; and the
cost of transporting sugarcane to these sites is around P650 per ton.
National production of sugarcane for July-September 2017 increased
by 63.5 percent to 783,370 MT compared to 479,000 MT in the same period
last year, according to figures from the Sugar Regulatory Administration
and Philippine Statistics Authority. Western Visayas which includes Negros
Oriental and Occidental produced over half of the national output with
54.4 percent.
Overall, the country’s sugar output has reached 2.5 million metric
tons (MMT) as of August 2017, surpassing the production target for the
current crop year 2016-2017. It is already the highest recorded figure in
40 years (since 1976-1977).
SRA data showed that the total sugarcane areas reached 419,207
hectares, higher than the 411,502 hectares in the previous crop year. The sugar
industry has around 700,000 workers in 19 sugar-producing provinces in
the country, according to the Department of Labor and Employment.

Regional Industry News

มาตรา44 ลอยตัวราคาอ้อยน�ำ้ ตาลไทย
ปล่อยลอยตัวเสรี คาดราคาลดลง
Thailand Section 44 Invoked to Float Sugar
as Price Drop Looms

น

ายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า
แนวทางการปรับปรุงอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทราย โดยใช้มาตรา
44 เพื่อลอยตัวราคาน�้ำตาลทรายในประเทศให้สอดคล้องกับการเติบโต
และการแข่งขันขออุตสาหกรรมในตลาดโลก
ราคาน�ำ้ ตาลทรายในประเทศได้รบั การอุดหนุนโดยรัฐบาลไทย แต่รฐั บาลต้องการ
ให้ราคาน�ำ้ ตาลทรายในประเทศอิงกับราคาในตลาดโลก เนือ่ งจากการอุดหนุนราคาขัด
ต่อกฏขององค์การการค้าโลก (WTO) หลังจากประเทศผูส้ ง่ ออกน�ำ้ ตาลรายอืน่ อย่าง
ประเทศบราซิลร้องเรียนว่าการกระท�ำนีถ้ อื ว่าขัดต่อข้อก�ำหนด
นายอุตตมกล่าวว่า “รัฐบาลคาดว่าราคาน�ำ้ ตาลทรายในประเทศจะลดลงในอีก
สองสัปดาห์ขา้ งหน้า ตามการคาดการณ์วา่ ราคาน�ำ้ ตาลในตลาดโลกจะลดลง ซึง่ ราคา
ขายส่งน�ำ้ ตาลทรายหน้าโรงงาน จะลดลง 1-3 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จากปัจจุบนั นี้
ทีอ่ ยูท่ ี่ 19-20 บาทต่อ กก.”
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมได้อา้ งถึงแถลงการณ์จากประเทศบราซิล
ทีว่ า่ การอุดหนุนราคาน�ำ้ ตาลทรายฉุดให้ราคาน�ำ้ ตาลทรายทัว่ โลกให้ลดลง ทีส่ ำ� คัญ
ไปกว่านัน้ ผูไ้ ด้รบั การอุดหนุนราคาจากรัฐบาลช่วยให้ประเทศไทยเพิม่ ส่วนแบ่งน�ำ้ ตาล
ทรายในตลาดโลกได้มาก
ปัจจุบนั ประเทศไทยเป็นผูน้ ำ� การส่งออกน�ำ้ ตาลทรายอันดับสองรองจากประเทศ
บราซิลเท่านัน้ โดยเมือ่ ปีทแี่ ล้วประเทศไทยได้ผลิตน�ำ้ ตาลทรายได้มากกว่า 10 ล้าน
ตัน จากก�ำลังการผลิตทัว่ โลกที่ 93 ล้านต้น
นายสมชาย หาญหิรญ
ั รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า
กระทรวงฯ จะยกเลิกระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ทีม่ ผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่ พ.ศ.
2527 เป็นต้นมา จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องยกเลิกระบบโควตาจากการทีร่ าคาน�ำ้ ตาลทราย
ในประเทศลอยตัวไปด้วย
ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ระหว่างโรงงานน�ำ้ ตาลและชาวไร่ออ้ ยให้การ
สนับสนุนทางการเงินจากกองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายไปยังผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลทราย
นายสมชายยังเปิดเผยว่า ประเทศไทยได้ยกเลิกระบบโควตาน�ำ้ ตาลทราย ซึง่
ก�ำหนดโควตาไว้ 3 ประเภทในแต่ละปี เพือ่ ป้องกันการขาดแคลนน�ำ้ ตาลส�ำหรับการ
บริโภคภายในประเทศ ดังนี้ :
(โควตา ก.) ก�ำหนดให้ผลิตน�ำ้ ตาลทรายเป็นจ�ำนวน 2.2-2.5 ล้านตัน ส�ำหรับ
การบริโภคภายในประเทศ ส่วนน�ำ้ ตาลส่งออกเพือ่ ท�ำราคาขาย (โควตา ข.) ก�ำหนด
ให้ผลิตน�ำ้ ตาลทรายเป็นจ�ำนวน 8 แสนตัน เพือ่ ส่งมอบให้ บริษทั อ้อยและน�ำ้ ตาลไทย
จ�ำกัด ส่งออกและจ�ำหน่ายไปยังต่างประเทศ และ(โควตา ค.) เป็นปริมาณน�ำ้ ตาลที่
ให้โรงงานน�ำ้ ตาลเอกชนสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้
นายสมชายยังกล่าวอีกว่า “ระบบโควตาจะถูกการยกเลิกเมือ่ ราคาน�ำ้ ตาลแบบ
ลอยตัวมีผลบังคับใช้ แต่รฐั บาลจ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้มกี ารส�ำรองน�ำ้ ตาลทรายหนึง่
เดือนเพือ่ ป้องกันการขาดแคลน” รัฐบาลยืนยันว่าจะสามารถควบคุมราคาน�ำ้ ตาลทราย
ในประเทศไม่ให้มผี ลกระทบต่อประชาชนได้ตอ่ ไป.

T

The plan to float the sugar price had been postponed since Dec 1.
“The government forecasts the local price of sugar to fall over the
next two weeks as the global sugar price is expected to dip,” Mr Uttama
said. “But we cannot estimate the price per kilogramme drop.”
He referenced a statement from Brazil that the price subsidy has
dragged down global sugar prices.
More importantly, the subsidy from the Thai government allowed
the country to pick up a greater share of the global market. Thailand is
second only to Brazil in sugar exports. Thailand produced 10 million tonnes
of sugar from 93 million tonnes of sugar cane last year.
Mr. Somchai Harnhirun, the deputy industry minister, said the ministry
will revoke its 70:30 profit-sharing system, in place since 1984, requiring
the end of its quota system as domestic prices are floated.
The 70:30 profit-sharing system between sugar millers and cane
growers provides monetary support from the Cane and Sugar Fund to
sugar-cane producers.
Mr. Somchai said Thailand has revoked the sugar quota system,
which sets aside three quotas each year to prevent sugar shortages.
Quota A sets aside 2.2-2.5 million tonnes of sugar for domestic
consumption. Quota B designated 800,000 tonnes for state-run
sugar exports. Quota C covered the quantity of sugar to be exported by
private sugar millers.
“The quota system will be phased out once the floating price is
effective, but the government has to reserve a buffer stock for one month
to serve and secure sugar supply,” Mr. Somchai said. The government
said it could handle the local sugar price without affecting buyers.

he government has invoked Section 44 to at the local price of
sugar, says Industry Minister Uttama Savanayana.

The local price had been subsidised by the Thai government. But
the government wants the local price to be on a par with the global rate,
as its support was in violation of a World Trade Organization (WTO) rule,
with other sugar producers such as Brazil crying foul.
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รัฐบาลอินเดียเล็งเก็บ
ภาษีน�ำเข้าน�้ำตาลเพิ่ม 75%

India’s Government Looking At 75% Sugar Import Tax

รั

ฐบาลอินเดียอาจเพิม่ ภาษีนำ� เข้าน�ำ้ ตาลเพิม่ ขึน้ สูงถึง
75% จากเดิม 50% เพือ่ ลดปริมาณการน�ำเข้าและ
พยุงราคาน�ำ้ ตาลในประเทศไม่ให้ตกต�ำ่ ลงไปกว่านี้

ข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตพลังงานยักษ์ใหญ่อย่าง
S&P Global Platts แสดงให้เห็นว่าราคาตลาดซื้อ
ขายทันทีของอัตราแลกเปลี่ยนโภคภัณฑ์และอนุพันธ์
(NCDEX) ในเมืองรัฐกอลฮาเปอร์ มหาราษฏระ และ
กอลกาตากับเบงกอลตะวันตกของอินเดีย ได้ดิ่งลงมา
อยู่ที่ 3,950 รูปี ( 1,986.54 บาท) ต่อเมตริกตัน และ
4,423 รูปี (2,224.18 บาท) ต่อเมตริกตันนับตัง้ แต่ชว่ ง
เริม่ ต้นฤดูกาลเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคมจากราคาเดิม 32,625
รูปี (16,410.85 บาท) ต่อเมตริกตันและ 33,550 รูปี
(16,877.95 บาท) ต่อเมตริกตันตามล�ำดับ
อีกทั้งข้อมูลจากการวิเคราะห์ในระดับสากลของ
S&P ยังเปิดเผยว่า ราคาน�้ำตาลในประเทศอินเดียลด
ฮวบลงเนื่องจากความเชื่อผิด ๆ ว่าจะการผลิตจะมีการ
ฟื้นตัวขึ้นอย่างมากในช่วงฤดูกาลของปี 2017-2018
(เดือนตุลาคมถึงกันยายน) ไปถึง 26% ทีร่ ะดับปริมาณ
ดิบ 26 ล้านเมตริกตันบวกกับอัตราการกลั่นน�้ำตาลที่
เพิ่มสูงขึ้นทั่งประเทศ
ผูป้ ระกอบการค้ารายหนึง่ กล่าวว่า “อินเดียวางแผน
ที่จะเพิ่มภาษีน�ำเข้าเพื่อกีดกันการน�ำเข้าน�้ำตาลจาก
ปากีสถาน” และผู้ประการค้าดังกล่าวยังอธิบายด้วย
ว่าการน�ำเข้าน�ำ้ ตาลจากประเทศอืน่ นัน้ ไม่สามารถเทียบ
กับปากีสถานซึ่งมีตัวเลขอยู่ที่ 50% ได้
ราคาส่งออกของน�้ำตาลคุณภาพต�่ำจากปากีสถาน
ได้ขยับลดลงจากราว ๆ 11,500 - 11,800 บาทต่อ
เมตริกตัน ซึ่งเป็นราคา ณ ท่าเรือต้นทางที่เมืองการาจี
มาอยู่ที่ราว 10,850 - 11,170 บาทต่อเมตริกตัน หลัง
จากทีร่ ฐั บาลปากีสถานประกาศส่งเสริมการส่งออกเพิม่
1.5 ล้านเมตริกตันทีร่ าคาราว 3,250 บาทต่อเมตริกตัน
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา
ปริมาณการส่งออกน�้ำตาลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็น
ตัวเลขทีเ่ พิม่ จากเดิม 500,000 เมตริกตันในฤดูกาลของ
ปี 2560 – 2561 ท�ำให้มีปริมาณน�้ำตาลสะพัดในตลาด
รวมทั้งหมด 2 ล้านเมตริกตันในปีนี้
แหล่งข่าวจากฝ่ายการตลาดเปิดเผยว่า “การเรียก
เก็บภาษีน�ำเข้า (ของน�้ำตาล) เพิ่มขึ้นจาก 50% ไป
เป็น 75%-80% ท�ำให้อินเดียสามารถกีดกันปากีสถาน

จากการแข่งขันได้แม้ปัจจุบันจะมีปริมาณน�้ำตาลอยู่ใน
ระดับต�่ำก็ตาม”
ด้านรัฐบาลของอินเดียได้มกี ารด�ำเนินการครัง้ ใหญ่
เพือ่ พยุงราคาน�ำ้ ตาลในประเทศของตน โดยก่อนหน้านีใ้ น
เดือนธันวาคมทางรัฐบาลได้เพิกถอนก�ำหนดระยะเวลาใน
การครอบครองและการจ�ำกัดปริมาณซือ้ ขายหลักทรัพย์
จากบรรดาผูค้ า้ ทีม่ มี าตัง้ แต่เดือนธันวาคม ปี 2560
ซึง่ ภายใต้การควบคุมโดยรัฐบาลก่อนหน้านี้ บรรดา
ผู้ค้า/ผู้ขายมีสิทธิ์ถือครองน�้ำตาลได้ในปริมาณจ�ำกัด ซึ่ง
อยู่ที่คนละ 1,000 เมตริกตันในแถบเบงกอลตะวันตก
และรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ที่คนละ
500 เมตริกตันส�ำหรับรัฐอื่น ๆ ทั้งนี้จะถือครองได้เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
รัฐบาลกลางของอินเดียได้ริเริ่มมาตรการเหล่านี้
ขึ้นเพื่อพยุงราคาน�้ำตาลในประเทศไม่ให้สูงขึ้นจากการ
ที่ผลผลิตน�้ำตาลดิบลดลงไปอยู่ที่ 20.3 ล้านเมตริกตัน
ในปี 2559 - 2560 ซึ่งเดิมเคยมีปริมาณน�้ำตาลดิบสูง
ถึง 28.3 ล้านเมตริกตันในปี 2557 – 2558 และท�ำให้
อินเดียมีปริมาณน�ำเข้าน�ำ้ ตาลอยูท่ ี่ 500,000 ตัน ซึง่ สูง
กว่าปริมาณส่งออก
แหล่งข่าวจากฝ่ายการตลาดกล่าว่า รัฐบาลของ
อินเดียอาจกระตุ้นราคาน�้ำตาลในประเทศโดยอนุโลม
ให้มีการส่งออกน�้ำตาลดิบภายใต้นโยบายการยกเว้น
ภาษีอากรน�ำเข้า (DFIA) ซึ่งเคยถูกยกเลิกไปเมื่อเดือน
พฤษภาคม ปี 2559
ก่อนทีแ่ ผนดังกล่าวจะถูกล้มเลิกนัน้ นโยบาย DFIA
ได้อนุญาตให้ผคู้ า้ สามารถน�ำเข้าน�ำ้ ตาลได้ในปริมาณเทียบ
เท่ากับปริมาณทีต่ นส่งออกโดยยกเว้นการเรียกเก็บภาษี
ได้ภายในระยะเวลา 18 เดือนนับจากการส่งออก

T

Export prices for Pakistani low quality whites
have dropped from around $360-$370/mt FOB
Karachi to around $340-$350/mt Friday after
an additional 1.5 million mt tranche of $102/mt
subsidized exports was ratified by the Pakistani
government on December 7.
The additional tranche was on top of 500,000
mt already allowed under the 2017-2018 season,
taking the overall tally to 2 million mt in the
current marketing year.
"By increasing [sugar] import duty from
50% to 75%-80%, India will make Pakistani
offers uncompetitive even at the current low
levels," a market source said.
The Indian government has been taking several
steps to support domestic sugar prices in India.
Earlier in December, the government removed
stock holding and turnover limits on traders that
were in place since April 2016.
Under the earlier restrictions, a trader/dealer
could only hold specified amount of sugar -- 1,000
mt in West Bengal and North-East states, and 500
mt all other states -- for not more than 30 days.
The Central government had introduced
these measures to control the rise in domestic
prices as production had dropped to 20.3 million
mttq in 2016-2017 from a peak of 28.3 million
mttq in 2014-2015 as India turned a net importer
of 500,000 mt.
In an attempt to bolster the domestic sugar
prices, the Indian government may also allow

he government of India may hike import

exports of raw sugar under the Duty Free Import

duty on sugar to 75% from the existing

Authorization scheme, which had been withdrawn

50% to dissuade imports and protect

in May 2015, market sources said.
Before the plan was abolished, the DFIA

domestic prices from further depression.
The NCDEX spot market prices in Kolhapur,

scheme allowed traders to import as much as

Maharashtra, and Kolkata, West Bengal, have

they exported at zero duty within 18 months of

reduced by Indian Rupees 3,950/mt ($63.2/mt)

their exports.

and Rupees 4,423/mt ($70.77/mt) since the start
of the season on October 1 to Rupees 32,625/mt
($522/mt) and Rupees 33,550/mt ($536.8/mt),
respectively, S&P Global Platts data showed.
Domestic sugar prices have tumbled due
to a bearish sentiment stemming mainly from
an expected steep recovery in production
during the 2017-2018 (October-September)
season, up 26% at 26 million mttq, along with strong
crushing progress across the country, S&P Global
Analytics data showed.
"India is planning to increase import
duty to rule out any imports from Pakistan,"
a trader said.
Imports are not competitive from any other
origin at the current 50% import subsidy, the
trader added.
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บราซิลคาดผลผลิตน�้ำตาลพุ่ง
แม้ปริมาณอ้อยตกต�่ำ

Brazil Nudges Higher Sugar Output Estimate, Despite
Cane Crop Downgrade

บ

ริษทั เกษตรกรรมรายใหญ่ของประเทศบราซิล
อย่าง Conab ได้เพิ่มตัวเลขคาดการณ์ท่ีว่า
ผลผลิตน�้ำตาลของบราซิลในฤดูกาลนี้จะพุ่ง
สูงขึ้นแม้มีแนวโน้มว่าปริมาณอ้อยจะตกต�่ำ โดยกล่าว
ว่าอ้อยที่ถูกเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านี้นั้นมีคุณภาพสูงกว่า

ส�ำนักพืชผลการเกษตรทางการของบราซิลได้
ปรับตัวเลขคาดการณ์ที่ท�ำนายไว้เมื่อ 4 เดือนก่อนจาก
74,000 ตัน เป็น 39.46 ล้านตันที่ประมาณการไว้
ส�ำหรับผลผลิตน�้ำตาลรวมของประเทศประจ�ำปี 2560
– 2561 โดยอิงจากเดือนเมษายนของปีก่อนจนถึงเดือน
มีนาคมของปีถัดไป
ตัวเลขคาดการณ์ของปริมาณน�ำ้ ตาลในบราซิลจาก
ปีก่อนถึงปีถัดไป ซึ่งเพิ่มขึ้นอีกเพียง 0.3 ไปเป็น 2.0%
ทีด่ เู หมือนจะเป็นการขยับเพิม่ เพียงเล็กน้อยนีท้ ำ� ให้อาจมี
การมองข้ามการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ในข้อมูลเชิงลึก
ตัวอย่างเช่น ตัวเลขคาดการณ์การเก็บเกี่ยวอ้อย
ของบราซิลนั้นได้ถูกปรับลดลงไปอยู่ที่ระดับ 22.5 ล้าน
ตัน ซึ่งต�่ำกว่าฤดูกาลก่อน ซึ่งตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าว
ย่อมหมายถึงว่าปริมาณทีถ่ กู น�ำไปแปรรูปเป็นน�ำ้ ตาลก็มี
แนวโน้มลดน้อยลงไปด้วย แต่ตัวเลขเหล่านี้ก็สูงกว่าค่า
หักลดของปริมาณผลผลิตน�ำ้ ตาลเนือ่ งจากจ�ำนวนน�ำ้ ตาล
ในอ้อยนั้นมีปริมาณสูงกว่า
Conab ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ผลเก็บเกี่ยว
อ้อยในประเทศบราซิลลงมา 10.7 ล้านตัน จึงคิดเป็น
635.6 ล้านตัน ซึง่ อ้างอิงจากปริมาณผลผลิตทีล่ ดลงใน
เซา เปาโลที่เป็นรัฐเพาะปลูกอ้อยรายใหญ่ของประเทศ
และเป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้ตอนกลางอันเป็นภูมิภาค
ส�ำคัญซึ่งก�ำลังอยู่ในช่วงสิ้นสุดฤดูการคั้นอ้อยส�ำหรับ
โรงงานแปรรูปน�้ำตาลหลายแห่ง
แม้สภาพอากาศทีด่ ขี นึ้ จะเอือ้ ประโยชน์ให้กบั การเก็บ
เกีย่ วอ้อยในฤดูนี้ แต่ทางส�ำนักฯระบุวา่ “พืน้ ทีเ่ พาะปลูก
อ้อยในรัฐต่าง ๆ ซึง่ เป็นแหล่งผลิตหลักประจ�ำภาคใต้ตอน
กลางได้สง่ ผลให้ตวั เลขคาดการณ์ผลผลิตลดน้อยลง”
ในเซา เปาโลนัน้ ตัวเลขคาดการณ์พนื้ ทีเ่ พาะปลูก
อ้อยได้ถกู ปรับลดลง 44,000 เฮกเตอร์ จึงท�ำให้มาอยูท่ ี่
4.51 ล้านเฮกเตอร์ ซึ่งต�่ำกว่าพื้นที่เพาะปลูกรวมของปี
ที่แล้วไปถึง 264,000 เฮกเตอร์
นอกจากนี้ ทางส�ำนักฯ ยังได้ลดตัวเลขคาดการณ์
สัดส่วนของอ้อยทีจ่ ะถูกน�ำไปแปรรูปเป็นน�ำ้ ตาลแทนทีจ่ ะ
เป็นเอทานอลมาอยู่ที่ 47.1% จากเดิม 47.9%
แม้จะเป็นทีช่ ดั เจนว่าอ้อยถูกนิยมน�ำไปแปรรูปเป็น
น�ำ้ ตาลมากกว่าจะเป็นเอทานอลในช่วงต้นฤดูของการคัน้
อ้อยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่โรงงานแปรรูปน�้ำตาล
หลายแห่งก็เริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นการน�ำอ้อยส่วนใหญ่มา
แปรรูปให้เป็นเอทานอลมากขึน้ เนือ่ งจากสามารถท�ำก�ำไร
จากการขายได้ดีกว่ามาก
อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ที่ ห นุ น ราคาของเอทานอลคื อ
“การปรับราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงให้เพิ่มสูงขึ้นได้ส�ำเร็จ”
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และเปิดโอกาสให้เชื้อเพลิงชีวภาพสามารถเข้ามาแข่ง
ขันในตลาดได้ แต่ในขณะเดียวกัน “มูลค่าของน�้ำตาลก็
เริม่ ทีจ่ ะอยูใ่ นช่วงขาลง” จากปัจจัยต่าง ๆ รวมทัง้ บราซิล
คาดผลผลิตน�ำ้ ตาลพุง่ แม้ปริมาณอ้อยตกต�ำ่ ของน�ำ้ ตาล
ในตลาดทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขทีล่ ดลงของผลผลิตน�ำ้ ตาลทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ งนีม้ จี ำ� นวนสูงกว่าค่าหักลด
จากการเพิม่ ขึน้ ของ ATR หรือปริมาณน�ำ้ ตาลทีส่ ามารถ
แปรรูปได้จากอ้อย ซึง่ ถูกก�ำหนดให้อยูท่ ี่ 139.1 กิโลกรัม
ต่ออ้อย 1 ตันในภาคกลางตอนใต้ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากเดิม 5.5
กิโลกรัมต่ออ้อย 1 ตัน
Conab ระบุว่า ตัวเลขที่ปรับเพิ่มนี้ได้สะท้อนให้
เห็นถึง “สภาพอากาศในช่วงทีม่ กี ารเก็บเกีย่ วอ้อย”
“ฤดูใบไม้รว่ งของปี 2560 มีปริมาณฝนตกมากกว่า
ฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อน ส่วนฤดูหนาวของปี 2560 ใน
ภูมภิ าคทีเ่ พาะปลูกอ้อยก็แห้งแล้งกว่า ซึง่ ส่งผลให้ปริมาณ
ATR โดยรวมเพิ่มขึ้น”
มีความเชือ่ ว่าสภาพอากาศชืน้ จะไป “เจือจาง” ระดับ
น�้ำตาลในอ้อยลง และกระตุ้นการออกดอก ซึ่งเป็นการ
ท�ำลายคุณภาพของอ้อย
ส�ำหรับภาคใต้ตอนกลางที่ถูกจับตามองอย่างเป็น
พิเศษนี้ มีการตั้งตัวเลขผลผลิตน�้ำตาลไว้ที่ 36.44 ล้าน
ตัน เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 345,000 ตัน
ผลกระทบจากตัวเลขคาดการณ์ของการเก็บเกี่ยว
อ้อยที่ลดลงไป 8.5 ล้านตันมาอยู่ที่ 588.7 ล้านตัน
นั้นสูงกว่าค่าหักลดจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนน�้ำตาลที่
โรงงานแปรรูปน�้ำตาลสามารถแปรรูปได้จากอ้อย

C

onab edged higher its forecast for Brazil’s
sugar production this season, despite
a downgrade to the cane production

forecast, saying that what had been harvested
had been of higher quality.
The official Brazilian crop bureau, updating
estimates made four months ago, lifted by 74,000
tonnes to 39.46m tonnes its forecast for overall
domestic sugar output in 2017-18, on an April to
March basis.
However, the modest upgrade, which lifted
by 0.3 points to 2.0% the growth expected in
Brazilian sugar output year on year, disguised
some significant shifts in underlying data.
The estimate for Brazil’s cane harvest, for
instance, was downgraded to levels 22.5m tonnes
below those last season, and the estimated
proportion turned into sugar lowered too – but these
factors were more than offset, in sweetener output,
by a higher concentration of sugars in cane.

Conab cut its estimate for the domestic
cane harvest by 10.7m tonnes to 635.6m tonnes,
reflecting in the main a downgrade to output in
Sao Paulo, the main growing state, which is part of
the key Centre South region - where the crushing
season has already ended for many mills.
Despite improved weather which has blessed
this season’s cane harvest, “the extent of area
reductions seen in the main producing states of
the Centre South region” has depressed output
estimates, the bureau said.
In Sao Paulo, the estimate for cane area was
lowered by 44,000 hectares to 4.51m hectares,
taking it 264,000 hectares below last year’s total.
Furthermore, the bureau trimmed to 47.1%,
from 47.9%, its estimate for the proportion of cane
being turned into sugar, rather than ethanol.
While sugar proved relatively popular
compared with ethanol early in the crushing
season “in the last few months, mills started to
allocate most of the sugar cane production to
ethanol output due to the higher profitability in
the sale of ethanol”.
Ethanol prices had been boosted by
“successive increases in prices of gasoline”, with
which the biofuel competes for demand, while sugar
values started a “downward trend”, undermined by
factors including “the expectation of a surplus”
of the sweetener on the world market.
Nonetheless, these dents to sweetener
production dynamics were more than offset by
an increase in the so-called ATR - the level of
recoverable sugars in cane – which was pegged
at 139.1 kilogrammes per tonne of cane in the
Centre South, an upgrade of 5.5 kilogrammes
per tonne of cane.
The upgrade reflected “weather during cane
harvesting”, Conab said.
“While autumn 2017 has been more rainy
than the autumn of last year, the winter of 2017
was drier in the producing regions, which favoured
the accumulation of ATR.”
Wetter weather is seen as “diluting” sugar
levels in cane, and can encourage flowering,
undermining crop quality.
For the closely-followed Centre South region,
sugar output was pegged at 36.44m tonnes, an
upgrade of 345,000 tonnes.
The impact of a downgrade of some 8.5m
tonnes, to 588.7m tonnes, in the cane harvest
estimate was more than offset by the increased
volume of recoverable sugars that mills gleaned
from the crop.
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ผลผลิตอ้อยที่เพิ่มสูงขึ้นในอินเดีย
กับบราซิลส่งผลร้ายต่อบริษัทน�้ำตาล

Higher Sugarcane Crop in India & Brazil to Hurt Sugar
Companies for Some Time Now

ร

ายงานของ ICRA ระบุวา่ ผลผลิตน�ำ้ ตาลในประเทศ
ของปี 2561 นั้นมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก 23%
มาแตะหลัก 25.0 ล้านตัน โดยได้ปัจจัยหนุน
หลัก ๆ มาจากการผลิตที่ฟื้นตัวขึ้นทั่วทั้งอินเดีย
มาตรการควบคุมราคาน�้ำตาลของรัฐบาลด้วยการ
ก�ำหนดปริมาณถือครองและจ�ำกัดปริมาณซือ้ ขายจากผูค้ า้
น�ำ้ ตาลประสบผลส�ำเร็จ เห็นได้จากแนวโน้มทีว่ า่ ปริมาณ
ของอ้อยจะลดลงในฤดูการกลั่นน�้ำตาลนี้ ซึ่งราคาของ
น�้ำตาลก็เริ่มดิ่งลงต�่ำแล้ว
การก�ำหนดปริมาณถือครองและซื้อขายน�้ำตาลมี
จุดประสงค์เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าจากผู้ค้าฉ้อฉล
ทีป่ น่ั ราคาน�ำ้ ตาลให้สงู ขึน้ ด้วยการสร้างความขาดแคลน
ให้เกิดในตลาด จากปริมาณผลผลิตน�้ำตาลที่ลดลงเป็น
ระยะเวลา 2 ปีตอ่ เนือ่ งนัน้ เป็นผลมาจากการด�ำเนินการ
ของรัฐบาลครัง้ ใหญ่เพือ่ ควบคุมราคาน�ำ้ ตาล การก�ำหนด
ปริมาณถือครองและการจัดกัดปริมาณซือ้ ขายมระยะเวลา
จนถึงเดือนธันวาคมของปีนี้
รายงานหลายฉบับระบุวา่ ผลก�ำไรของราคาน�ำ้ ตาล
หน้าโรงงานได้ลดลงมาอยู่ที่ 32 รูปีต่อกิโลกรัมจากเดิม
ซึ่งอยู่ที่ 36-38 รูปีต่อกิโลกรัมในช่วงต้นฤดูกาล
ประเทศอินเดียคือผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลทีใ่ หญ่สดุ เป็นอันดับ
2 ของโลก และคาดกันว่าจะสามารถกลั่นอ้อยได้เป็น
จ�ำนวน 24.9 ล้านตันในปีการตลาด 2560 (นับตั้งแต่
เดือนตุลาคมของปีนไี้ ปจนถึงเดือนกันยายนของปีถดั ไป)
เมือ่ เทียบกับปริมาณ 20.3 ล้านตันของปีกอ่ น กระทรวง
อาหารได้ระบุไว้ในแถลงการณ์ว่า “ในฤดูน�้ำตาลประจ�ำ
ปี 2560 - 2561 นี้ การกลั่นน�้ำตาลในรัฐที่เป็นแหล่ง
ผลิตส�ำคัญทัง้ หมดเป็นไปอย่างราบรืน่ คาดกันว่าผลผลิต
น�้ำตาลโดยรวมจะอยู่ที่ 24.9 ล้านตันภายในช่วงสิ้นสุด
ฤดูกาลนี้เมื่อเทียบปริมาณน�้ำตาลที่ต้องการบริโภคซึ่งมี
ตัวเลขอยูท่ ี่ 25 ล้านตัน จากปริมาณน�ำ้ ตาลทีค่ งเหลืออยู่
นัน้ ทางกระทรวงกล่าวว่าปริมาณน�ำ้ ตาลทีม่ อี ยูส่ ามารถ
รองรับความต้องการน�้ำตาลในประเทศโดยประมาณได้
อย่างเพียงพอ”
รายงานของหน่วยงานจัดอันดับอย่าง ICRA เปิด
เผยว่า ผลผลิตน�ำ้ ตาลในประเทศประจ�ำปีนำ�้ ตาล 2561
มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นราว 23% ไปอยู่ที่ 25.0 ล้านตัน
ซึ่งมีปัจจัยหนุนหลัก ๆ มาจากการการผลิตที่ฟื้นตัว
ขึ้นในรัฐมหาราษฏระ รัฐกรณาฏกะตอนเหนือ และ
รัฐอุตตรประเทศ (UP) สมาคมโรงงานแปรรูปน�้ำตาล
แห่งอินเดีย (ISMA) ท�ำนายว่าผลผลิตน�้ำตาลจะแตะ
หลัก 25.1 ล้านตัน
แต่นี่หมายถึงจุดอิ่มตัวของปริมาณน�้ำตาลที่พุ่งขึ้น
อย่างมหาศาลหรือไม่?
ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ราคายุติธรรมและ
ราคาก�ำไร (FRP) พุง่ สูงจะท�ำให้ความสามารถในการท�ำ
ก�ำไรของโรงงานแปรรูปน�ำ้ ตาลลดน้อยลง ข้อมูลผลผลิต
น�ำ้ ตาลส�ำหรับฤดูนำ�้ ตาลปัจจุบนั จนถึงกลางเดือนธันวาคม
ปี 2560 ของสมาคมโรงงานแปรรูปน�้ำตาลแห่งอินเดีย
(ISMA) นัน้ แสดงให้เห็นถึงตัวเลขผลผลิตน�ำ้ ตาลทีเ่ พิม่
สูงขึน้ 30% มาอยูท่ ี่ 6.94 ล้านตัน ซึง่ ในจ�ำนวนนี้ 48%
มาจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของโรงงานแปรรูปน�้ำตาลในรัฐ
มหาราษฏระ และ 32% มาจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นของ
โรงงานแปรรูปน�้ำตาลในรัฐอุตตรประเทศ
สภาพลมฟ้าอากาศทีด่ เี ป็นปัจจัยหนุนทีท่ ำ� ให้พนื้ ที่
เพาะปลูกอ้อยเพิม่ สูงขึน้ 43% ในรัฐมหาราษฏระ ส่วนรัฐ
อุตตรประเทศก�ำลังเริม่ เข้าสูฤ่ ดูการกลัน่ อ้อย ISMA คาด
ว่ารัฐอุตตรประเทศมีแนวโน้มจะสร้างผลผลิตน�ำ้ ตาลเกิน
หลัก 10 ล้านตัน ซึง่ ผลผลิตอ้อยทีส่ งู ขึน้ ได้ไปเพิม่ จ�ำนวน

น�้ำตาลให้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มีการท�ำนายว่าโรงงาน
แปรรูปน�ำ้ ตาลในรัฐกรณาฏกะและรัฐทมิฬนาฑูจะยังคง
เผชิญวิกฤติจากผลสืบเนือ่ งของสภาพอากาศแล้งในระดับ
ต�ำ่ ของปีทแี่ ล้วซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกอ้อย
ดังนั้น สถานการณ์ของบริษัทน�้ำตาลจะขึ้นอยู่กับ
ต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของโรงงานแปรรูปน�ำ้ ตาล ซึง่ โรงงานแปรรูป
น�ำ้ ตาลในรัฐอุตตรประเทศจะได้รบั ก�ำไรจากปริมาณอ้อยที่
สูงกว่าและอัตราการแปรรูปน�ำ้ ตาลทีด่ กี ว่า แต่การเพิม่ ขึน้
โดยเฉลีย่ ของราคาอ้อยทีร่ ฐั ก�ำหนดจะส่งผลกระทบน้อย
มากต่อความสามารถในการท�ำก�ำไร ในขณะที่โรงงาน
แปรรูปน�้ำตาลจากรัฐทมิฬนาฑูและกรณาฏกะจะไม่ได้
รับข้อได้เปรียบจากปริมาณอ้อยที่สูงกว่า เพราะจะถูก
ขัดขวางด้วยราคา FRP ที่สูงขึ้น
อีกประเด็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณอุปทาน
สูงกว่าอุปสงค์ในตลาดของประเทศ คือปริมาณผลผลิต
น�้ำตาลในบราซิลที่เพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าผลผลิตอ้อยจะลด
ลงเล็กน้อยก็ตาม ส�ำนักพืชผลทางการของบราซิลได้
ท�ำการปรับตัวเลขคาดการณ์ที่จัดท�ำขึ้นไว้เมื่อ 4 เดือน
ก่อน โดยเพิม่ ปริมาณท�ำนายผลผลิตน�ำ้ ตายโดยรวมของ
ประเทศขึ้นอีก 74,000 ตันมาอยู่ที่ 39.46 ล้านตันในปี
2560 - 2561 โดยนับจากเดือนเมษายนของปีนี้จนถึง
เดือนมีนาคมปีถัดไป
ข้อมูลเหล่านีแ้ สดงให้เห็นปริมาณอุปทานล้นเกินที่
เพิม่ สูงขึน้ ไปอีกในตลาดน�ำ้ ตาล ซึง่ จะท�ำให้ราคาน�ำ้ ตาลยัง
คงวิกฤติจนกว่าจะทราบถึงข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศ ซึง่
ก่อนทีจ่ ะถึงช่วงเวลานัน้ บริษทั น�ำ้ ตาลจะต้องทนกล�ำ้ กลืน
กับผลก�ำไรที่ตกต�่ำลงไปก่อน แต่ว่าบริษัทน�้ำตาลหลาย
แห่งได้ใช้ประโยชน์จากการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นเครื่องประทังชีพได้เป็น
อย่างดีเพื่อให้ผ่านพ้นฤดูวิกฤตินี้ไป
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ccording to a report by ICRA, the
domestic sugar production for the sugar
year 2018 is likely to increase by 23 percent

to around 25.0 million tonnes, driven principally
by a recovery in production across India.
Government’s move of controlling sugar price by
imposing stock-holding and turnover limits on sugar
dealers has worked. With a bumper crop expected
in the current sugar crushing season prices of sugar
have already started to move southwards.
The stockholding and turnover limits were
imposed to check hoarding by unscrupulous traders
who increase prices by creating artificial scarcity in
the market. On account of two consecutive years
of lower sugar production the government had
taken various steps to control sugar prices. The
stock holding and turnover limit were imposed until
December this year.
Reports say that domestic ex-mill realisations
have fallen to Rs 32 per kg as compared to Rs 36-38
per kg at the beginning of the season.
India is the second largest producer of sugar
in the world and is expected to crush 249 lakh
tonnes of sugarcane in the 2017-18 marketing
year (October-September) as compared to 203
lakh tonnes in the previous year. According to a
Food Ministry statement "During the current sugar
season 2017-18, crushing operations in all major sugar

producing states has commenced smoothly. The
total sugar production is estimated to be around
249 lakh tonnes by the end of the season against
estimated consumption requirement of about 250
lakh tonnes. With the carryover stock, the ministry
said the total availability of sugar is sufficient to meet
the estimated domestic demand."
According to a report by rating agency ICRA,
the domestic sugar production for the sugar year
2018 is likely to increase by 23 percent to around
25.0 million tonnes, driven principally by a recovery
in production in Maharashtra, North Karnataka
and Uttar Pradesh (UP). The Indian Sugar Mills
Association (ISMA) expects sugar production to
touch 25.1 million tonnes.
But does this mean an end to the rally in
sugar stocks?
Higher production at a time when Fair and
Remunerative Price (FRP) increased will reduce
the profitability of mills. According to the Indian
Sugar Mills Association (ISMA) sugar production
data for the current sugar season until the mid of
December 2017 shows a 30 percent increase in sugar
production at 6.94 million tonnes which were led
by a 48 percent jump by mills in Maharashtra and
32 percent increase by mills in Uttar Pradesh.
A good monsoon resulted in a 43 percent
increase in acerage in Maharashtra while UP
saw an early start to the crushing season. ISMA
estimates that UP is on track to cross 10 million
tonnes of sugar production with better yields
contributing to the increased volumes. However,
mills in Karnataka and Tamil Nadu are expected to
remain under pressure due to the ensuing effect
of weak drought conditions in the previous year
which impacted sugarcane planting.
The fortunes of sugar companies will thus depend
on the location of the mills. Those in UP will benefit
from higher volume and better recovery rates but a
moderate increase in state-administered price for cane
will have a small impact on the profitability. However,
mills from Tamil Nadu and Southern Karnataka do
not have the benefit of better cane availability but
will be hit due to higher FRP prices.
To add to the problem of higher supply
in the domestic market is the higher sugar
production in Brazil despite slightly lower sugarcane
production. The official Brazilian crop bureau,
updating estimates made four months ago, increased
its expectation by 74,000 tonnes to 39.46 million
tonnes for overall domestic sugar output in 2017-18,
on an April-March basis.
These data indicate a higher supply overhang
in the sugar market which will keep sugar prices
under pressure till monsoon data is available. Till
such time sugar companies will have to live with
lower profitability. However, many sugar companies
had used the last two years of strong growth to
deleverage, which will come in handy to see them
through the current season.
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จีนสนับสนุนความต้องการ
น�ำเข้าอ้อยเพิ่มขึ้นจากกัมพูชา

China Asked to Buy More Sugarcane from Cambodia
>> Chinese Premier Li Keqiang and Cambodia's Prime Minister Hun
Sen stand as they hold bilateral talks in Phnom Penh, Cambodia
January 11, 2018. Source: REUTERS

ร

ะหว่างการประชุมกับนายกรัฐมนตรีจนี นาย หลี่
ประเทศจีนน�ำเข้าอ้อยอยู่ที่ระหว่าง 500,000 ถึง
เค่อเฉียง และนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ต้องการให้ 600,000 ตันทุกปี ตามที่ตัวแทนของบริษัทน�้ำตาลใน
ประเทศจีนเพิม่ การน�ำเข้าอ้อยจากประเทศกัมพูชา กรุงพนมเปญได้แจ้งให้ทราบ
อย่างไรก็ตาม มีเพียง 100,000 ถึง 150,000 ตัน
เจ้าหน้าที่ต่างๆของรัฐบาลในประเทศจีนได้เข้าพบ ถูกรับซื้อไปในตลาดท้องถิ่นของประเทศกัมพูชา โดย
ในพระราชวังสันติภาพพนมเปญในวันที่ 11 มกราคม ยังคงมีปริมาณอ้อยที่ยังเหลืออยู่ที่ก�ำลังจะถูกน�ำไปส่ง
2561
ออกอีกครั้ง
นายนาน หลี่ ก�ำลังเข้าเยี่ยมประเทศกัมพูชา
ระหว่างการประชุม นาย หลี่ ได้ตกลงที่จะเพิ่ม
เพื่อเข้าประชุมผู้น�ำระดับสูงของกลไกความร่วมมือ โควตาการน�ำเข้าข้าวที่สีจากโรงสีของประเทศกัมพูชา
แม่โขง-ล้านช้าง ที่เป็นการประชุม 2 วัน โดยได้น�ำเรื่อง จาก 200,000 ตัน เป็น 300,000 ตัน
เข้าสู่อาณาจักรของบรรดาผู้น�ำจาก 6 ชาติ ที่กลุ่มผู้น�ำ
ระหว่างการเปิดการประชุมผูน้ ำ� ระดับสูงของกลไล
แม่โขง ก�ำลังพิจารณาอยู่
ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง นายฮุนเซนได้สนับสนุน
นายแอง โสภาเลท ผู้ช่วยหัวหน้ารัฐกัมพูชา ได้ ให้ประเทศจีนเข้าซื้อมันส�ำปะหลังจากประเทศกัมพูชา
บอกกับบรรดาผู้รายงานข่าวว่าหลังการประชุมได้มีการ เพิ่มขึ้นอีก
ติดตามเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องขอของ นาย ฮุน เซน นาย
ตัง้ แต่ปี 2550 การค้าระหว่างประเทศกัมพูชาและ
หลี่ ซึ่งได้ขอกระทรวงพาณิชย์ของประเทศกัมพูชาและ ประเทศจีนได้เพิม่ ขึน้ 26 เปอร์เซ็นต์ ทุกปี โดยเฉลีย่
กระทรวงพาณิชย์ของประเทศจีนให้เริ่มเจรจาส�ำหรับ
การส่งออกของประเทศกัมพูชาไปยังประเทศจีนได้
การซื้ออ้อยจากประเทศกัมพูชา
เพิม่ สูงขึน้ มากระหว่างช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560 โดย
นายฮีน แวนแฮน อธิบดีด้านเกษตรกรรมของ มากถึง 18 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน
ประเทศกัมพูชา ได้บอกกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ว่าทาง ในปี 2559 ตามข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์
อาณาจักรเชมรได้ส่งออกอ้อยอย่างเดียวไปยังสหภาพ
การส่งสินค้าต่างๆจากประเทศกัมพูชาไปยังตลาด
ยุโรปและประเทศเวียดนาม
ประเทศจีนทีป่ ระกอบไปด้วย สินค้าทางเกษตรกรรมต่างๆ,
“ต้องปรบมือให้กับการความต้องการของนายก โดยมีขา้ วเป็นหลัก, มันส�ำปะหลัง, เม็ดมะม่วงหิมพานต์,
รัฐมนตรีของเรา” นายฮีนเผยว่า “เราต้องการทีจ่ ะกระจาย น�้ำมันปาล์มกึ่งกระบวนการและยางพารา
ตลาดส่งออกของเราส�ำหรับอ้อยเพราะเราไม่สามารถ
การน�ำเข้าจากประเทศจีนของประเทศกัมพูชา
พึ่งพิงการส่งออกที่สหภาพยุโรปเพียงที่เดียวได้ ตลาด จะมี รถยนต์เป็นหลัก, รถมอเตอร์ไซด์, วัสดุก่อสร้าง,
ของเขาทั้งหลายก�ำลังแตกเป็นเสี่ยงและเขาทั้งหลายจะ ผ้าส�ำหรับโรงงานเสื้อผ้า, บุหรี่และปุ๋ย.
ใช้การพึ่งพิงบ่อยครั้งของเราเป็นเหมือนอาวุธที่จะสร้าง
แรงกดดันทางการเมืองให้กับเรา”
บริษทั น�ำ้ ตาลในกรุงพนมเปญทัง้ หมดเป็นบริษทั ย่อย
uring a meeting with Chinese Premier Li
ที่ถูกถือหุ้นทั้งหมดโดย แอล วาย พี กรุ๊ป ที่ถูกด�ำเนิน
Keqiang and Prime Minister Hun Sen asked
ธุรกิจโดยวุฒิสมาชิกและพ่อค้ารายใหญ่ ลี ยง พัด เป็น
China to increase imports of Cambodian
หนึง่ ในนักธุรกิจรายใหญ่ทสี่ ดุ ในธุรกิจอ้อยทีม่ กี ารลงทุน sugarcane.
The officials met in Phnom Penh’s Peace
220 ล้านดอลล่าร์ในการเพาะปลูกและการสร้างโรงงาน
Palace on 11 January 2018.
ต่างๆในประเทศกัมพูชา
Mr. Li is visiting the country to attend the
ทางบริษทั ซึง่ เริม่ การผลิตในปี 2555 ได้สมั ปทาน
second
Lancang-Mekong Cooperation (LMC)
ส�ำหรับทีด่ นิ 9,300 เฮคตาร์ในจังหวัด กัมปง สเปอ
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leaders’ summit, a two-day event that has brought
to the kingdom the leaders of the six nations
that the Mekong runs through.
Eang Sophalleth, assistant to the Cambodian
head of state, told reporters after the meeting
that following Mr Hun Sen’s request, Mr Li urged
the Cambodian Ministry of Commerce and its
Chinese counterpart to start negotiations for
the purchase of Cambodian sugarcane.
Hean Vanhan, Cambodia’s director-general of
agriculture, told Khmer Times that the kingdom
exports sugarcane solely to the European Union
and Vietnam.
“I applaud our premier’s request,” he
said. “We need to diversify export markets for
sugarcane because we can’t depend solely
on the EU. Their market is fragile and they
often use our dependency as a weapon to put
political pressure on us.”
Phnom Penh Sugar, a wholly owned subsidiary
of the LYP Group run by senator and tycoon Ly
Yong Phat, is one of the biggest players in the
sugarcane business, having invested $220 million
on plantation and factories in Cambodia.
The company, which started production
in 2012, has a concession for 9,300 hectares of
land in Kampong Speu province.
The kingdom imports between 500,000
to 600,000 tonnes of sugarcane every year,
according to a representative of Phnom Penh
Sugar.
However, only 100,000 to 150,000 tonnes
are absorbed by the local market, with the
remaining sugarcane being re-exported.
During the meeting, Mr. Li agreed to increase
their quota for imports of Cambodian milled
rice, from 200,000 tonnes to 300, 000.
During the opening of the LMC summit on
Wednesday, Mr. Hun Sen also encouraged China
to purchase more Cambodian cassava.
Since 2007, trade between Cambodia and
China has increased by 26 percent every year,
on average.
Cambodia’s exports to China rose sharply
during the first 11 months of 2017, by as much
as 18 percent compared with the same period
in 2016, according to the latest data from the
Ministry of Commerce.
Cambodian shipments to the Chinese market
consisted mostly of agricultural products, primarily
rice, cassava, cashew nuts, semi-processed palm
oil and rubber.
Imports from China were mainly cars,
motorcycles, construction material, fabric for
garment factories, cigarettes and fertilizers.
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โรงงานน�้ำตาลจีนเรียกร้อง
ให้เพิ่มเพดานปริมาณน�ำเข้าปี 2018
China’s Sugar Refiners Call for
More Out-Of-Quota Import Permits In 2018

แ

หล่งข้อมูลสามรายที่เชี่ยวชาญประเด็นดังกล่าว
เปิดเผยว่า บรรดาโรงผลิตน�ำ้ ตาลของประเทศจีน
วางแผนทีจ่ ะโน้มน้าวให้รฐั บาลเพิม่ เพดานปริมาณ
น�ำเข้าน�้ำตาลส�ำหรับปีถัดไปหลังจากที่ทางรัฐบาลมีการ
ควบคุมปริมาณน�ำเข้าน�้ำตาลครั้งใหญ่ในปีนี้
แหล่งข่าวสองแหล่งเปิดเผยว่า โรงงานผลิตน�ำ้ ตาล
รายใหญ่ของประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อน�้ำตาลรายใหญ่สุด
ของโลกได้น�ำเสนอประเด็นดังกล่าวในที่ประชุมภาค
อุตสาหกรรมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่ารัฐบาลควรต่อระยะ
เวลาการขยายเพดานปริมาณน�ำเข้าน�้ำตาลซึ่งอยู่ที่ 1.9
ล้านตันในปี 2018 เพื่อมาช่วยบรรเทาปัญหาความ
ต้องการวัตถุดิบในปริมาณมาก
ผู้บริหารโรงผลิตน�้ำตาลรายหนึ่งที่เข้าร่วมประชุม
กล่าวว่า “เราหวังว่าจะน�ำเข้าน�้ำตาลได้ในปริมาณที่สูง
ขึ้น การท�ำธุรกิจจะง่ายยิ่งขึ้นหากมีการเพิ่มโควต้า โรง
กลัน่ น�ำ้ ตาลหลายแห่งไม่สามารถผลิตน�ำ้ ตาลในปริมาณ
ตาปกติได้เพราะขาดแคลนวัตถุดิบ”
แหล่งข่าวหลายฝ่ายกล่าวว่า ข้อเสนอการเพิม่ เพดาน
ปริมาณน�ำเข้าน�ำ้ ตาลดังกล่าวจะถูกน�ำส่งไปยังรัฐบาลเพือ่

พิจารณาและอนุมตั ิ แต่ยงั ไม่ชดั เจนว่าจะเป็นเมือ่ ใด
การยื่นค�ำร้องดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ประเทศจีน
สั่งปรับลดเพดานปริมาณน�ำเข้าน�้ำตาลลงเกือบครึ่งหนึ่ง
ท�ำให้โควตาของปีนี้อยู่ที่ 1 ล้านตันเท่านั้น
เมือ่ เดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา รัฐบาลจีนยังได้กำ� หนด
อัตราพิกดั ศุลกากรเพิม่ ขึน้ ส�ำหรับโควต้าการน�ำเข้าน�ำ้ ตาล
ส�ำหรับอีก 3 ปีข้างหน้า หลังจากที่โรงผลิตน�้ำตาลใน
ประเทศได้ทำ� การเรียกร้องมาเป็นเวลานานหลายปี
ประเทศจีนอนุมตั ใิ ห้มกี ารน�ำเข้าน�ำ้ ตาลในปริมาณ
1.94 ล้านตันต่อปี โดยมีพิกัดอัตราศุลกากรอยู่ที่ 15%
ตามข้อตกลงทีไ่ ด้ลงนามไว้กบั องค์การการค้าโลก ปริมาณ
การน�ำเข้าทีเ่ กินจากเพดานโควต้าทีก่ ำ� หนดไว้จะถูกเรียก
เก็บพิกัดอัตราศุลกากรในจ�ำนวนที่สูงขึ้น และจะต้องรอ
การพิจารณาอนุมัติจากรัฐบาลก่อน.

C

hinese sugar refineries are planning to
lobby Beijing to increase out-of-quota
sugar imports next year, according to

three sources familiar with the matter, after the
government took several steps to curb shipments
this year.
Major sugar refiners in the world’s top
buyer of the commodity proposed at an
industry conference on Wednesday that the
government should resume import permits for
the sweetener at 1.9 million tonnes for 2018,
to ease tight supplies for the raw material,
according to two of the sources.
“We hope to import more. Business will be
easier if we can get more quotas. Many plants
can’t operate at a normal rate due to shortages
of raw materials,” said a sugar refinery manager
who attended the meeting.

The proposal for more import permits was
going to be sent to Beijing for review and final
approval, the sources said, although details on
the timing were not clear.
The appeal comes after China almost halved
its out-of-quota sugar import permits this year
to only 1 million.
Beijing also imposed extra tariffs on out-of
quota imports for the next three years in May,
after years of lobbying by domestic mills.
China allows 1.94 million tonnes of sugar
imports a year at a tariff of 15 percent as part of
its commitments to the World Trade Organization.
Shipments brought in outside of that quota - outof-quota imports - are charged at a higher tariff
and are subject to permitting.
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นทีส่ ดุ อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลก็มาถึงจุดเปลีย่ นส�ำคัญ เมือ่ ภาครัฐตัดสิน
ใจปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยปล่อยให้ราคาอ้อยและน�้ำตาลขึ้นลงตาม
กลไกตลาด และลดการแทรกแซงราคาอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายโดยภาครัฐลง ส่ง
ผลให้อตุ สาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายซึง่ เดิมเคยได้รบั การอุดหนุนและช่วยเหลือ
จากภาครัฐ ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะความ
ผันผวนของราคาอ้อยที่มีมากขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อแรงจูงใจในการเพาะปลูกอ้อย
ในระยะข้างหน้า และคงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในการหามาตรการต่างๆเพื่อให้ทุก
ฝ่าย ทั้งฝ่ายชาวไร่อ้อย โรงงานน�้ำตาลและกลุ่มผู้ใช้น�้ำตาลสามารถอยู่ได้บนพื้น
ฐานที่เป็นธรรมทุกฝ่าย

ประเมินผลได้-ผลเสียจากการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทราย
ประเด็นหลักของมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 ธันวาคม 2560 คือ การเห็นชอบ
แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายรูปแบบใหม่ แทนรูป
แบบเดิมที่ใช้มากว่า30 ปี (พ.ร.บ.อ้อยและน�้ำตาลทรายปี 2527)โดยมีหลักการ
ส�ำคัญคือ การลดบทบาทของภาครัฐในการเข้าไปควบคุมดูแลและช่วยเหลือทาง
ตรงต่อชาวไร่ออ้ ย รวมถึงการปล่อยให้ราคาน�ำ้ ตาลในประเทศเคลือ่ นไหวเป็นไปตาม
กลไกตลาด แทนการควบคุมราคา เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการค้าสากลขององค์การ
การค้าโลก (WTO)และป้องกันไม่ให้บราซิล ซึ่งเป็นผู้ส่งออกน�้ำตาลอันดับ 1 ของ
โลก ฟ้องไทยว่าอุดหนุนการปลูกอ้อยและส่งออกน�ำ้ ตาล โดยมีสาระส�ำคัญคือ
1.ยกเลิกการก�ำหนดราคาน�ำ้ ตาลทรายภายในประเทศ จากปัจจุบนั ทีถ่ กู ควบคุม
ราคาหน้าโรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และราคาขายปลีกโดยกระทรวงพาณิชย์
ซึง่ ประเด็นนีเ้ ดิมถูกมองว่า เป็นช่องทางให้ไทยมีการอุดหนุนการส่งออกรวมถึงการ
อุดหนุนราคาอ้อยให้กบั เกษตรกร ปรับมาเป็นการปล่อยให้ราคาน�ำ้ ตาลทรายภายใน
ประเทศเป็นไปตามกลไกของตลาด
2. ยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือตันละ160 บาทแก่ชาวไร่ออ้ ย โดยเป็นการ
ให้ในช่วงที่ราคาอ้อยอยู่ในสภาวะตกต�่ำ ซึ่งแม้ว่าแต่เดิมมาตรการนี้จะมาจากการ
กู้ของกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย โดยน�ำรายได้จากการจ�ำหน่ายราคาน�้ำตาลใน
ประเทศ 5 บาทต่อกิโลกรัม มาใช้หนีด้ งั กล่าว แต่กผ็ า่ นมติคณะรัฐมนตรี จึงเปรียบ
เสมือนการค�้ำประกันโดยภาครัฐ
3. ยกเลิกการก�ำหนดโควตาน�้ำตาลทรายทั้งน�้ำตาลโควตา ก. (จ�ำหน่ายใน
ประเทศ) และน�้ำตาลทรายโควตา ข.และน�้ำตาลทราย โควตาค. (จ�ำหน่ายต่าง
ประเทศ) ซึ่งเดิมมาตรการนี้ถูกมองว่า มีการอุดหนุนการส่งออก โดยการก�ำหนด
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ซึ่งจากทางรายงานจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ผลกระทบจากมาตรการ
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลในครั้งนี้ จะท�ำให้ราคาอ้อยเคลื่อนไหว
ตามราคาน�้ำตาลตลาดโลกมากขึ้น ส�ำหรับผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply
Chain)ทั้งในส่วนของต้นน�้ำ (ชาวไร่อ้อย) กลางน�้ำ (โรงงานน�้ำตาล) และปลายน�้ำ
(ประชาชนและอุตสาหกรรมผู้ใช้น�้ำตาล) จะมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ขึ้นกับปัจจัย
แวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล
ทราย เป็นการบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรมกับทัง้ ห่วงโซ่ธรุ กิจ ทัง้ ผูผ้ ลิตและ
ผูใ้ ช้ รวมถึงช่วยลดภาระงบประมาณอุดหนุนทีใ่ ห้กบั อุตสาหกรรมนีล้ ง อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องจ�ำนวนมากทั้งเกษตรกรและแรงงานเก็บเกี่ยวกว่า 1 ล้านคน
ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องมาพิจารณาว่า จะมีมาตรการใดที่จะจูงใจให้ยังคง
มีการเพาะปลูกอ้อยต่อไป ภายใต้เงื่อนไขการอุดหนุนจากภาครัฐที่ลดลง และผล
ตอบแทนการผลิตถูกชี้น�ำจากราคาน�้ำตาลตลาดโลกมากขึ้น
ราคาน�ำ้ ตาลในประเทศให้อยูใ่ นระดับสูงเพือ่ ช่วยเหลือให้ไทยสามารถส่งออกน�ำ้ ตาล
ได้ในราคาต�่ำ โดยโครงสร้างใหม่ ภาครัฐจะให้โรงงานน�้ำตาลส�ำรองน�้ำตาล ให้มี
เพียงพอกับการบริโภคในประเทศเพือ่ ป้องกันการขาดแคลน รวมถึงยังมีการก�ำหนด
ให้สง่ มอบน�ำ้ ตาล 4 แสนตันให้กบั บริษทั อ้อยและน�ำ้ ตาลไทย เป็นผูส้ ง่ ออกน�ำ้ ตาล
เหมือนเดิม เพื่อใช้เป็นฐานในการค�ำนวณราคาน�้ำตาลส่งออก

จับตาราคาน�้ำตาลตลาดโลกที่ปรับลด กดดัน
ราคาอ้อยในช่วงปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล
ทราย โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยมากเกินไป คือช่วงที่ราคาน�้ำตาลตลาด
โลกอยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ราคาน�้ำตาลตลาดโลกในช่วงนี้มีแนวโน้มปรับ
ลดลงต่อเนื่อง จากระดับราคาที่ 20 เซนต์ต่อปอนด์ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
2560 แต่หลังจากนั้น ราคาน�้ำตาลค่อยๆ ทยอยปรับลดลงต่อเนื่องเหลือ 18
เซนต์ต่อปอนด์ ในเดือนมีนาคมและ 16 เซนต์ต่อปอนด์ในเดือนเมษายน ก่อน
ที่ราคาจะปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 14 เซนต์ต่อปอนด์ในช่วงเดือนที่เหลือจนมา
ถึงปัจจุบันและคาดว่า ราคาน�้ำตาลตลาดโลกในปีการผลิต2560/61 และอาจต่อ
เนื่องไปถึงปี 2561/62 อาจจะเคลื่อนไหวในระดับเฉลี่ย 14-15 เซนต์ต่อปอนด์
(ภายใต้สมมติฐานว่าบราซิลไม่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ท�ำให้
ผลผลิตน�้ำตาลลดลง) โดยมี 2 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบคือ

Cover Story
1.ดุลน�้ำตาลโลกส่วนเกิน เนื่องจากราคาน�้ำตาลที่อยู่ในระดับสูงในช่วงที่ผ่าน
มา จูงใจให้มีการเพิ่มปริมาณผลผลิตน�้ำตาลในหลายพื้นที่ทั่วโลก ประกอบกับ
สภาพอากาศที่เอื้ออ�ำนวยบวกกับปริมาณฝนที่ตกอย่างเพียงพอ (ปรากฏการณ์
ลานีญา ที่ท�ำให้มีน�้ำมากในประเทศแถบเอเชีย) ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน�้ำตาล
ในประเทศต่างๆ ปรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งไทย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกน�้ำตาลรายใหญ่อันดับ 2
ของโลก และอินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภคน�้ำตาลอันดับ 1 ของโลก รวมถึงจีนซึ่ง
เป็นประเทศผูน้ ำ� เข้าน�ำ้ ตาลรายส�ำคัญอันดับต้นของโลก ซึง่ คาดว่าสภาพดังกล่าวจะ
ด�ำเนินไปอย่างน้อย 2 ปีการผลิต (2560/61 และปี 2561/62)
2.การแข่งขันทีร่ นุ แรงมากขึน้ เพือ่ แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดส่งออกน�ำ้ ตาล เป็นอีก
ปัจจัยหนึง่ ทีจ่ ะกดดันราคาน�ำ้ ตาลตลาดโลก ภายหลังจากทีจ่ นี มีการใช้มาตรการปกป้อง
การน�ำเข้า(Safeguard Measure) โดยเก็บภาษีกบั ทุกประเทศทีส่ ง่ ออกน�ำ้ ตาลทราย
ไปจีน โดยเริ่มตั้งแต่พฤษภาคม 2560-พฤษภาคม 2563 ในอัตราปกป้องร้อยละ
45 ในปีแรกและปรับลดลงร้อยละ5 ต่อปีในช่วงทีเ่ หลือ เพือ่ ช่วยเหลืออุตสาหกรรม
น�ำ้ ตาลในประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากน�ำ้ ตาลน�ำเข้าทีม่ รี าคาถูกกว่า ส่งผลให้การ
น�ำเข้าน�้ำตาลรวมของจีนปรับลดลง (มกราคม-กันยายน 2560 ปรับลดลงร้อยละ
29.9) ท�ำให้ประเทศผู้ส่งออกน�้ำตาลโดยเฉพาะบราซิลต้องหันไปแข่งขันส่งออก
น�้ำตาลในตลาดอื่นๆ มากขึ้น ส่งผลกดดันเชิงลบต่อราคาน�้ำตาลตลาดโลก

มาตรการระยะสัน้ และระยะยาว
เพือ่ รับมือกับราคาอ้อยทีอ่ าจปรับลดลง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ราคาน�้ำตาลตลาดโลกที่คาดว่าจะปรับลดลง
อาจจะกระทบต่อราคาอ้อยที่เกษตกรได้รับ (ภายใต้เงื่อนไขราคาน�้ำตาลตลาด
โลกเคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู่ที่ 14-15 เซนต์ต่อปอนด์ คาดว่าราคาอ้อยขั้นต้นปีการ
ผลิต 2560/61 จะอยู่ที่ประมาณ 860-880 บาทต่อตันอ้อย เทียบกับ 1,050
บาทต่อตันอ้อยในปีการผลิตก่อน)
ดังนั้น ในภาวะจ�ำเป็นเร่งด่วนที่การเปิดหีบอ้อยจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือน
ธันวาคม 2560 รวมถึงมีการคาดการณ์ว่าปริมาณอ้อยที่จะเข้าหีบในปีการผลิต
นี้ จะสูงถึงประมาณ 103-105 ล้านตัน เทียบกับ 93 ล้านตันในปีการผลิตก่อน
จึงคาดว่าภาครัฐคงน่าจะมีมาตรการในการบรรเทาผลกระทบที่เกษตรกรจะได้รับ
แม้ว่าจะมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้เสรีมากขึ้น แล้วก็ตาม ซึ่งพอสรุป
มาตรการช่วยเหลือได้ดังนี้
มาตรการระยะเร่งด่วน
การช่วยเหลือทางตรง ทีผ่ า่ นมา ภาครัฐมีการเข้ามาช่วยเหลือชาวไร่ออ้ ย ในช่วง
ทีร่ าคาอ้อยปรับลดลง ผ่านกองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย ทีม่ รี ายได้จากการจ�ำหน่าย
น�ำ้ ตาลในประเทศกิโลกรัมละ 5 บาท มาเพิม่ ราคาอ้อยโดยในปีการผลิต 2557/58 และ
ปี 2558/59 ชาวไร่ออ้ ยได้รบั เงินในส่วนนีเ้ พิม่ อีกในอัตรา 160 บาทต่อตันอ้อย ส�ำหรับ
การช่วยเหลือในปีการผลิตนี้ อาจต้องท�ำโดยกองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายโดยทีไ่ ม่มภี าค
รัฐเข้ามาค�ำ้ ประกัน ซึง่ ขึน้ กับเม็ดเงินทีเ่ ข้ามา รวมถึงเงือ่ นไขพันธกรณีทไี่ ทยมีขอ้ ตกลง
กับต่างประเทศ ภายหลังจากทีไ่ ทยมีการลอยตัวน�ำ้ ตาลแล้ว
การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต ต้นทุนการผลิตทีส่ ำ� คัญของการปลูกอ้อยก็คอื ค่า
พันธุ์ ค่าปุย๋ และยาปราบศัตรูพชื คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 30 ของต้นทุนทัง้ หมด ซึง่
หากสามารถปรับลดต้นทุนในส่วนนีล้ งได้ ก็นา่ จะช่วยให้กำ� ไรจากการปลูกอ้อยมีมากขึน้
โดยหากเม็ดเงินทีจ่ ะช่วยเหลือทางตรงผ่านกองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายมีไม่เพียงพอ ภาค
รัฐอาจพิจารณาช่วยเหลือเป็นปัจจัยการผลิต เหมือนเช่นทีใ่ ห้กบั พืชเกษตรตัวอืน่
มาตรการเพิม่ รายได้เสริม โดยปกติ การตัดอ้อยเข้าโรงงานจะมีระยะเวลาประมาณ
5 เดือน โดยเริม่ ในช่วงเดือนธันวาคม ไปจนถึงเดือนเมษายน ช่วงเวลาทีเ่ หลือจะเป็นช่วง
ดูแลตออ้อย ให้ปยุ๋ ก�ำจัดวัชพืช และมีเวลาทีร่ อให้ตน้ อ้อยโต ซึง่ ภาครัฐอาจสามารถจัดหา
อาชีพเสริมทัง้ ในและนอกภาคเกษตร อาทิ การจ้างงาน หรือสนับสนุนพันธุพ์ ชื พันธุผ์ กั
เพือ่ ปลูกเสริมเพิม่ รายได้ เหมือนทีช่ ว่ ยเหลือในช่วงภัยแล้งปีกอ่ นๆ
มาตรการระยะข้างหน้า
ส�ำหรับในระยะกลางถึงระยะยาวแล้ว จ�ำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งหา
มาตรการในการรับมือกับความผันผวนของราคาน�้ำตาลตลาดโลก ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบกับเครื่องมือหรือกลไกที่ใช้รับมือหรือช่วยเหลือ
เกษตรกรเริ่มมีข้อจ�ำกัด ภายหลังจากไทยมีพันธสัญญากับต่างประเทศในการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายให้อยูภ่ ายใต้กลไกตลาดเสรีมากขึน้

ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน จึงเป็นปัจจัยที่จะบ่งชี้ถึงความพร้อมใน
การรับมือกับสถานการณ์ในระยะข้างหน้า ซึ่งมีแนวทางสรุปได้ ดังนี้
การปรับลดต้นทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเห็น
ว่า ราคาอ้อยที่เกษตรกรอยู่ได้ควรอยู่ที่ระดับ 1,000 บาทต่อตันอ้อยขึ้นไป หรือ
คิดเป็นราคาน�้ำตาลตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 16-17 เซนต์ต่อปอนด์ อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรอาจจ�ำเป็นต้องหาหนทางปรับลดต้นทุนให้ต่�ำลง (จากต้นทุนปัจจุบันซึ่ง
อยู่ที่900-1,000 บาทต่อตัน ควรปรับลดลงอยู่ในระดับประมาณไม่เกิน 800-850
บาทต่อตันอ้อยหรือเทียบเท่าราคาน�ำ้ ตาลตลาดโลกประมาณ12-13 เซนต์ตอ่ ปอนด์)
ซึ่งหากท�ำได้รายได้ชาวไร่อ้อยน่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 150-160 บาทต่อตันอ้อย
โดยการลดต้นทุนผลิตสามารถท�ำได้หลายวิธี อาทิ
- การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ รวมทั้งการเพิ่มค่าความหวานของอ้อย ซึ่งอาจ
ท�ำได้โดยการรวมกลุม่ เกษตรกรแปลงใหญ่เหมือนพืชอืน่ ซึง่ จะช่วยให้การน�ำเครือ่ ง
มือ เครื่องจักรและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว รวม
ทั้งการช่วยเหลือพันธุ์อ้อย ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การพัฒนาระบบชลประทาน ทีเ่ อือ้ ต่อพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อย อาทิ พืน้ ทีใ่ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีปริมาณผลผลิตอ้อยและน�้ำตาลถึงกว่าร้อยละ 40 ของ
ผลผลิตทัง้ ประเทศ แต่ยงั ต้องพึง่ พาปริมาณฝนซึง่ ไม่สามารถควบคุมได้เป็นหลัก ซึง่
บางครั้งส่งผลต่อผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่ปรับลดลง
- การเร่งลงทุนระบบโลจิสติกส์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งอ้อยเข้า
โรงงานและการขนส่งน�้ำตาลส่งออกต่างประเทศ
การพัฒนาอ้อยและน�้ำตาลไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากน�้ำตาล
ที่ผลิตได้ทั้งหมด ต้องพึ่งตลาดส่งออกสูงถึงประมาณร้อยละ 70 ดังนั้นทุกฝ่าย
จ�ำเป็นต้องเร่งส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าอ้อยและน�้ำตาลไปผลิตสินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่ง
ทีผ่ า่ นมาก็มกี ารด�ำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยงั ไม่เพียงพอรับมือกับความผันผวนของ
ราคาน�้ำตาลในตลาดโลก อาทิ การผลิตเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน 10
อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ขณะเดียวกัน ก็ควรส่งเสริม
ให้มกี ารผลิตพลาสติกชีวภาพจากอ้อยและน�ำ้ ตาลมากขึน้ โดยหากมีการส่งเสริมให้
ไทยเป็นฐานในการผลิตพลาสติกชีวภาพ คาดว่าจะมีการใช้น�้ำตาลประมาณ 1.35
ล้านตันในปี 2569 ซึ่งปริมาณน�้ำตาลในตลาดที่หายไปประมาณร้อยละ 20 จาก
ปริมาณการส่งออกน�้ำตาลของไทยประมาณปีละ 7-8 ล้านตันน่าจะมีนัยส�ำคัญต่อ
ราคาน�้ำตาลตลาดโลกพอสมควร
		

ทีม่ า : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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T

he Thai cane and sugar industry has reached a crossroads after
the government’ decided to restructure the industry by floating
cane and sugar prices and reducing governmental interference.

The move has in effect forced the industry previously aided and
subsidized by the government to adjust to ensuing changes, especially
greater fluctuation of cane prices, which may affect the level of cane
farmers’ motivation to grow their cane crops. It appears that every
party involved is just as responsible for coming up with measures
will not only ensure that cane growers, sugar mills, as well as sugar
consumers will be able to survive this shift but are fair for all.

Assessing Advantages and Disadvantages of The
Cane And Sugar Industry Restructuring

The main resolution of the Cabinet meeting on December 4, 2017
was the approval of the revised guidelines for cane and sugar industry
management to replace the previous set (the Cane and Sugar Act B.E.
2527), which had been in use for over 30 years. The key principles

Plummeting Global Sugar Prices Additional
Pressure On Cane Prices During The Restructuring

of the overhaul included reducing direct governmental control and
assistance of cane farmers as well as abandoning domestic sugar

Kasikorn Research Center also states that the ideal time to commence

price control and tying them to market prices in accordance with

the cane and sugar industry restructuring without too great an impact

international trade rules laid by the World Trade Organization (WTO)

on cane growers is when global sugar prices are high.

instead. These changes will allow Thailand to stand up against the

However, sugar prices in the global market appear to be

complaint that Brazil, the world’s biggest sugar exporter, filed earlier

continuously declining from 20 cents/pound in January and February

accusing Thailand of subsidizing cane cultivation and export. The key

2017 to 18 cents/pound in March and 16 cents/pound in April, before

details of the guidelines are as follows.

dipping further to 14 cents/pound in the remaining months of the

1. The current domestic sugar price fixing will be abolished. Now,

year up until now. Global sugar prices are expected to fluctuate in the

ex-factory prices are controlled by the Ministry of Industry, while retail

range of 14-15 cents/pound on average all through the production year

prices are under the regulation of the Ministry of Commerce. These

2017/18 and possibly the production year 2018/19 as well, (if Brazil is

practices are seen as a loophole that allows Thailand to subsidize its

not affected by El Niño, which will reduce sugar output). The two major

sugar exports and cane farmers. When the guidelines come into effect,

factors responsible for this trend are as follows:

domestic sugar prices will rise and fall in line with the global market.

1. Global sugar surfeit: The high sugar prices have acted as an

2. The current 160-baht subsidy awarded to cane farmers for each

incentive for sugar industries across the world to boost their production.

ton of cane during price slumps will be discontinued. Currently, the

When coupled with the favorable weather and sufficient rainfall (with

subsidization relies on the Cane and Sugar Fund, which derives its

La Niña causing more rain in Asia), a surge in sugar output can be

earnings from the five-baht per kilogram surcharge on retail prices.

seen in many countries, including Thailand, the world’s second largest

However, the subsidization has previously been carried out by the

sugar exporter, India, the world’s biggest sugar consumer, and China,

government, which acts as a guarantor.

one of the world’s leading importers of sugar. This trend is expected to

3. The existing sugar quota system will be ended. This move

last for at least two more production years (2017/18 and 2018/19).

will encompass Quota A (domestic sale) as well as Quotas B and C

2. Fiercer competition: The intense competition for market shares

(exports). The system has been criticized as a tactic to support exports

is another factor on global sugar prices. To protect its domestic sugar

by fixing domestic prices at a high level to allow exporters to sell sugar

industry, which was affected by cheaper imported sugar, China has

at lower prices. In the revised structure, the government will ensure that

enacted safeguard measures that levy taxes on all sugar exported to

sugar mills reserve sufficient amounts for domestic demand to prevent

China from May 2017-May 2020, starting at the rate of 45 percent in

sugar shortage. In addition, 400,000 tons of sugar exports will still be

the first year, which will be reduced by five percent for each of the

allocated to Thai cane and sugar companies to create a basis for export

remaining years. The move has cut China’s overall sugar imports (a 29.9

price calculation.

percent decrease during January-September), forcing sugar exporters,

A report from the Kasikorn Research Center has projected that
this cane and sugar industry overhaul will enable Thai sugar prices

Brazil in particular, to channel their sugar to other markets, resulting
in a negative pressure on global sugar prices.

to correspond more closely with global prices. However, there will be
both positive and negative impact on the entire supply chain, from
upstream (cane farmers), midstream (sugar mills), and downstream
(general public and sugar-reliant industries) sectors, depending on

Short-Term and Long-Term Measures for Coping
with the Potential Decrease in Cane Prices

circumstances, as shown below.
Kasikorn Research Center believes that the restructuring will

Kasikorn Research Center predicts that the anticipated dip

create a management system that is fair to the entire business chain

in global sugar prices may affect prices that cane can fetch

from manufacturers to consumers as well as lighten the budgetary

(This projection is based on the condition where global sugar

burden created by subsidies. However, as the decision will affect over one

prices vacillate at 14-15 cents/pound on average, in which case

million cane farmers and cane harvesting laborers, every party involved

the base cane price in the 2017/18 production year will stand at

must determine the measure that will preserve the incentive for cane

around 860-880 baht per ton, against 1,050 baht per ton from the

cultivation dthe reduced governmental support and compensation that

previous production year).

will become much more dependent on the global market.
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Therefore, competitiveness enhancement will be the deciding factor
that determines the country’s readiness for coping with the future. To
Therefore, as this cane crushing season, set to begin in

achieve this, possible strategies include the following:

December 2017, is projected to see as much as 103-105 million tons

Cost reduction to enhance competitive capacity: Kasikorn Research

of cane fed to the mills, compared to the 93 million tons from the

Center believes that the cane price viable for farmers should be above 1,000

year before, the government might churn out some relief measures

baht per ton, an equivalent of around 16-17 cents/pound in global sugar prices.

to aid affected farmers although the restructuring will loosen its grip

However, cane growers may need to seek ways to cut costs (from the current

on the industry. These measures can be summarized as follows:

900-1,000 baht per ton to no more than 800-850 baht per ton, which is equal to

Immediate Measures

12-13 cents/pound in global sugar prices). Farmers who achieve this will

In the past, the government directly aided cane growers during

see an additional 150-160 baht in profit per each ton of cane. Possible

price slumps by giving them an additional 160 baht per ton of cane in the

cost reduction methods are as follows:

production years of 2014/15 and 2015/16 with funding from the Cane and

- Increasing productivity per rai and the sweetness of the sugarcane:

Sugar Fund, which gained its earnings from the 5-baht surcharge on each

This can be achieved with collaborative farming as with other crops.

kilogram of sugar sold domestically. However, for this production year,

This strategy will facilitate the application of farming equipment and

the Cane and Sugar Fund might need to continue on its own without any

technology to the cultivation and harvesting as well as make the

guarantee from the government. Therefore, relief measures will depend

application of fertilizers and pesticides more effective.

on its earnings as well as terms and agreements with other countries
after Thailand has officially floated its sugar prices.
As for aids in terms of factors of production, the major costs of cane
cultivation lie in cane seedlings, fertilizers, and pesticides, which account

- Developing suitable irrigation systems for cane plantations:
Northeastern Thailand produces over 40 percent of the country’s total
cane and sugar output but still needs to rely main on rainwater, which
cannot be controlled and at times decreases yield per rai.

for over 30 percent of the total production cost. Any reduction of these

- More investment in logistics systems: This is to facilitate

costs will allow cane growers to make more profit. If the Cane and Sugar

transportation of cane to processing mills and transportation of sugar to

Fund cannot provide sufficient direct aids, the government might con-

other countries.

sider lending a hand with factors of production, as with other crops.

Developing cane and sugar into other value-added products:

Additional income may also be part of immediate measures. Usually,

Because as much as 70 percent of all sugar produced is dependent

cane harvesting will take around five months, starting in December and

on export, measures must be put in place to transform cane and

ending in April. The remaining months of the year are normally spent

sugar to give them added value. While they are not sufficient to

tending to cane ratoons, fertilizing the plantation, removing weeds, and

cope with the fluctuation of sugar prices in the global market, these

waiting for cane to grow. The government may provide temporary jobs

initiatives are already under way. An example is the use of cane in the

both in and out of agriculture or vegetable seeds for them to grow and earn

production of fuel and biochemical, one of the ten target industries

additional income, as with the previous years during drought periods.

that will help drive the economy in the future. At the same time,

Future Measures

the production of bioplastic from cane and sugar should also be

As for the medium term and long term, each sector must seek

promoted. If Thailand becomes a bioplastic production base, it will require

measures to cope with the fluctuation of global sugar prices, a factor

about 1.35 million tons of sugar in 2026, or approximately 20 percent

that is beyond their control. In addition, the instruments and mechanisms

of Thailand’s annual export volumes of 7-8 million tons, which will

that have been put in place to aid farmers are starting to become more

cause a significant impact on global sugar prices.

limited after Thailand promised to restructure its cane and sugar industry
to keep it more in line with the practice of free market.
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“มิ
ต
รผล”
โมเดิร์นฟาร์ม เกษตรยั่งยืน

ก้าวสู่ Bonsucro

“Mitr Phol” Modern Farm:

Sustainable Agriculture towards Bonsucro
>> คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มมิตรผล

อ

งค์กรทีไ่ ด้รบั การยอมรับในการผลิตน�ำ้ ตาลตลอดทัง้ กระบวนการ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลาย
น�้ำ เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย รวมทั้งเพิ่ม productivity ให้แก่องค์กร เป็นสิ่งที่ “กลุ่มมิตรผล” ให้ความ
ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ

ที่ผ่านมากลุ่มมิตรผลน�ำแนวทางการจัดการไร่อ้อยที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนตามหลักการเกษตร
สมัยใหม่ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” เข้ามาส่งเสริมให้แก่เกษตรกรชาวไร้อ้อย จนสามารถเพิ่มผลผลิต
ลดต้นทุน ลดการใช้แรงงาน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์น�้ำ และดิน จนท�ำให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน Bonsucro
(Better Sugar Cane Initiative) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก ในการผลิตอ้อย และน�้ำตาล อย่างยั่งยืน
คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “หากกล่าวถึงแนวทางการ
จัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม นั้นต้องมองย้อนไปในช่วงที่เกิดภาวะภัยแล้ง โดยเฉพาะช่วง
ปรากฏการณ์เอลนิโญ ท�ำให้ผลผลิตอ้อยที่ออกมามีจ�ำนวนน้อย ส่งผลให้การผลิตน�้ำตาลของกลุ่มมิตรผลลด
ลงหลายสิบล้านตัน”
“จากเดิมที่กลุ่มมิตรผลเคยเป็นผู้ผลิต และผู้ส่งออกน�้ำตาลอันดับ 4 ของโลก ท�ำให้ตกไปอยู่ที่อันดับ 5
และในปีผ่านมาด้วยวิธีการท�ำการเกษตรสมัยใหม่ และแนวทางมิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม ท�ำให้กลุ่มมิตรผลกลับ
มาอยู่ในอันดับ 4 ของโลกอีกครั้ง ทั้งยังเป็นผู้ผลิต และส่งน�้ำตาลมากเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย”
หลักการจัดการตามแบบโมเดิร์นฟาร์ม ถือเป็นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการไร่อ้อยตามแบบฉบับของ
กลุ่มมิตรผล โดยเกิดจากการศึกษาวิธีการผลิตการท�ำไร่อ้อยในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่สามารถ
ปลูกอ้อยได้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุดในโลก จากนั้นน�ำเอาเทคนิค และความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับประเทศไทย และ
วิถีชีวิตของชาวไร่อ้อยในประเทศไทย
ส�ำหรับแนวทาง มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม มีทฤษฎี 4 เสาหลัก โดยมีน�้ำเป็นฐานที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
การปลูกพืชบ�ำรุงดิน, การลดการไถพรวน, การลดการอัดหน้าดิน และสุดท้ายคือการลดการเผาใบอ้อย โดย
ใช้รถตัด ที่ส�ำคัญเกษตรกรต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท�ำไร่อ้อย ทั้งในเรื่องของความรู้ที่ถูกต้อง ทั้ง
จากวิชาการและแปลงสาธิต รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างระบบฟาร์มอัจฉริยะเพือ่ ควบคุมการท�ำงาน
ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ ระบบการจัดการน�้ำในไร่ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อย และสร้างวิถีการท�ำการ
เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ด้านประโยชน์ที่ได้จากการจัดการไร่อ้อยแบบ
โมเดิรน์ ฟาร์มคือ การเพิม่ ความสมบูรณ์ของดิน เนือ่ งจาก
การลดการบดอัดของชัน้ หน้าดิน ท�ำให้สามารถลดต้นทุน
การผลิตลงกว่า 25% ซึง่ จากเดิมอยูท่ ไี่ ร่ละ 8,000 บาท
ลดลงมาอยูท่ ี่ 5-6 พันบาท ทัง้ ยังสามารถเพิม่ ผลผลิต
ต่อไร่ เพิม่ รายได้ให้แก่เกษตรกร พร้มกับช่วยลดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมอีกด้วย
“เมือ่ เกษตรกรสามารถบริหารจัดการไร่ออ้ ยสมัย
ใหม่ตามแนวทางมิตรผล โมเดิรน์ ฟาร์ม ได้แล้ว เรายังส่ง
เสริมให้เกษตรกรได้รบั การรับรองมาตรฐาน Bonsucro
(better sugar cane initiative) ซึง่ เป็นมาตรฐานระดับ
โลกในการผลิตอ้อย และน�้ำตาลอย่างยั่งยืน เพื่อช่วย
ยกระดับภาคการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอ้อย
ของไทยสู่สากล”
คุณบรรเทิง กล่าวว่า “ตัวอย่างหนึ่งที่ประสบ
ความส�ำเร็จในการจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน อย่างที่
ชุมชนบ้านหนองแซง ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรชาวไร่อ้อยมาอย่างยาวนาน
แต่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บ
เกี่ยวอ้อย จนน�ำไปสู่การเผาอ้อย ท�ำให้ต้นทุนการ
ผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น”
จากการทีก่ ลุม่ มิตรผลเข้าไปส่งเสริมความรู้ และ
ให้ค�ำแนะน�ำแก่เกษตรกรในชุมชนหนองแซง ท�ำให้
แนวคิดต่างคนต่างท�ำ เกิดเป็นการรวมกลุม่ กันท�ำ บน
หลักการ ร่วมคน ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับ ร่วมอยู่
ร่วมเจริญ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มที่ประกอบด้วย กลุ่ม
รถกล่อง, กลุ่มรถไถเตรียมดิน, กลุ่มรถวีแนส และ
กลุ่มอ้อยมัด
โดยใช้หลักการจัดการตามแบบเกษตรสมัยใหม่
และมิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม ทั้งการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การลดต้นทุน รวมถึงการใช้เครือ่ งจักรกล
การเกษตร เข้ามาเพือ่ แก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ พร้อมน�ำเอา

Planters Corner
แนวทางการท�ำไร่ออ้ ยแบบยัง่ ยืนตามมาตรฐานระดับโลก
Bonsucro มาปรับใช้จนพัฒนาเป็นหนองแซงโมเดล
ปัจจุบันหนองแซงโมเดลสามารถสร้างรายได้ที่ดี
ให้แก่เกษตรกร โดยสามารถตัดอ้อยจากปริมาณพืน้ ที่
เป้าหมายได้สงู ถึง 98% มีปริมาณอ้อยสด สะอาดกว่า
100,000 ตันต่อปี สามารถสร้างรายได้ในกลุม่ ปีละกว่า
42.3 ล้านบาท ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานการ
เก็บเกีย่ วอ้อยให้กบั เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยทัว่ ประเทศ และ
ทีส่ ำ� คัญมีพนื้ ทีท่ ำ� ไร่ออ้ ยบนมาตรฐาน Bonsucro กว่า
5,000 ไร่ และพร้อมทีจ่ ะขยายให้ครบ 13,000 ไร่ และ
มีการใช้รถตัด 100% ภายในปี 2562 อีกด้วย
คุณบรรเทิง เพิ่มเติมว่า “การส่งเสริมเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยให้ได้ Bonsucro นั้น กลุ่มมิตรผลมีการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรวมแปลงไร่ละ 700-1,000
บาท ในการรื้อหินและตอซังอ้อยเดิมออกจากแปลง
โดยในแต่ละปีใช้งบประมาณราว 300 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นเงินทีใ่ ห้ฟรีกบั เกษตรกร ในขณะทีง่ บประมาณการ
ส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ผ่านมา ทั้ง 7 โรงงาน
อยู่ที่ราว 7,000 ล้านบาท”
กลุม่ มิตรผลตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะท�ำให้พนื้ ทีป่ ลูกอ้อย
ได้รับการรับรองมาตรฐาน Bonsucro ไว้ที่ 400,000
ไร่ ภายในปี 2564 และคาดว่าจะสามารถผลิตน�ำ้ ตาล
ดิบภายใต้มาตรฐาน Bonsucro ได้ถึง 600,000 ตัน
ขณะเดียวกัน ในกระบวนการผลิตน�้ำตาลของเรายัง
สามารถใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่โคนถึงยอด โดยที่ยอด
นั้นน�ำไปท�ำเป็นปุ๋ยหมักดิน ส่วนล�ำต้นหลังจากหีบ
สามารถน�ำไปเป็นเชื้อเพลิงได้ และส่วนที่เป็นโคนต้น
และเหง้าสามารถน�ำมาท�ำปุ๋ย
ส่วนที่เหลือจากการกลั่นเอทานอลยังเป็นสาร
ปรับปรุงดิน โดยกลุ่มมิตรผลมีการพัฒนาต่อยอดทาง
ด้านนวัตกรรม จนสามารถช่วยในการปรับปรุงดิน ซึ่ง
จะถูกน�ำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริม ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลาง
น�้ำ ปลายน�้ำ โดยที่ไม่ต้องทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่ง และนับ
เป็นกระบวนการแบบ ZERO WASTE
อีกทั้ง ยังมีศูนย์นวัตกรรมและการวิจัย (RDIResearch Development and Innovation) ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม productivity และ
value adder ให้กบั อ้อย ขณะเดียวกัน เป็นการเตรียม
ความพร้อมในการขยายธุรกิจ และในอนาคตอาจจะมี
การก่อตั้งเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้
นับว่าเป็นการสร้างความมัน่ คงให้กบั อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากอ้อย และน�้ำตาลของไทย รวมถึงสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กบั เกษตรกร และพัฒนาชุมชน
ให้มีความยั่งยืนต่อไป.

T

he key business goals of “Mitr Phol
Group” are to earn acceptance as an
environmental-friendly sugar producer

throughout the process, from upstream to
downstream, to improve life quality for sugar
cane farmer, and to increase productivity for
the organization.
Mitr Phol Group has introduced an efficient
and sustainable sugar cane farming management
system known as “Mitr Phol Modern Farm”
to cane growers to help them increase yields,
reduce costs and labor, and at the same time
maintain good condition of water and soil. The
endeavor has earned the company Bonsucro
(Better Sugar Cane Initiative), a global standard
certification for sustainable sugar cane and
sugar production.
Mr. Buntoeng Vongkusolkit, CEO of Mitr
Phol, said, “The origin of Mitr Phol Modern
Farm went back to periods of severe drought,
particularly those hitting us during the years
of El Niño. The drought slashed sugar cane
yield and caused a huge drop in Mitr Phol
sugar output by tens of millions of tons.”

“Once ranked the 4th sugar producer and
exporter in the world, Mitr Phol dropped to the
5th. However, with the new farming method in
the subsequent year, Mitr Phol reclaimed its
4th rank once again, and No. 1 sugar producer
and exporter of Asia.”
The modern farming principle is the sugar
cane farm management initiated by Mitr Phol.
The principle of based on the study of sugar
cane farms in Australia which have the highest
yield per rai in the world. The technique learned
from these Australian farms was then applied
to the context of Thai sugar cane growers.
Mitr Phol modern farming principle consists
of four pillars, with water as the fundamental
factor. The four pillars are 1) growing certain
plant species to maintain soil fertility, 2) reducing
plowing, 3) reducing soil compaction, and 4)
reducing sugar cane leaf burning by using tractor

>> “ศูนย์เรียนรู้ต�ำบลมิตรผลร่วมพัฒนา ชุมชนบ้านลาด ต�ำบลบ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ” เยี่ยมชมการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ และงาน
พัฒนาชุมชน กลุ่มมิตรผล น�ำเสนอโดยคุณกรรณิกา ว่องกุศลกิจ ผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
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sugarcane harvesters. More importantly,
farmers need to change the way they do cane
farming by applying accurate knowledge from
academics and demonstration farms. They
also have to embrace new technology such as
smart farming to control large machinery for
water management, which will help improve yield,
and be willing to accept environmental-friendly
farming methods.
The benefit of the modern farming
method in sugar cane farms is the improved soil
fertility due to reduced compaction of topsoil.
This could reduce overall costs by 25%, from
8,000 baht/rai to 5,000 – 6,000 baht/rai, and
bring higher yield and income. In addition, it
also helps relieve problems of labor shortage
in the agricultural sector.
“As farmers can now manage their farms
according to Mitr Phol modern farming method,
we are also encouraging them to get Bonsucro
certification (better sugar cane initiative),
globally accepted for sustainable sugar and
sugar cane production, in order to upgrade
Thai agriculture and sugar cane industry to
an international level.”
Mr. Buntoeng said, “An example of
successful sugar cane farm management is at Ban
Nong Saeng, Ban Kaeng Sub-district, Phu Khiao
District, Chaiyaphum. The villagers were growing
sugar cane for a long time, but constantly faced
labor shortage during harvest seasons. The situation
forced them to burn their crops, resulting in higher
production costs.”
However, after Mitr Phol Group educated
and provided recommendations to farmers in
the community, the farmers came together to
work as a group, united in a shared principle:
“shared people, shared idea, shared income,
shared living, and shared development.” The
villagers divided themselves into four groups:
trailer group, plowing machine group, vinasse
truck, and propping group.
The villagers embraced Mitr Phol modern
farming method, which included consolidating
for to boost efficiency and reduce costs and
employing farming machinery to solve problems,
and adopted sustainable sugar cane farming
based on the world-class Bonsucro standard.
Eventually, their practice has been developed
into what is called Nong Saeng Model.
Nong Saeng Model has earned better income
for the farmers. They are able to harvest 98%
of sugar cane in the target area, accounting
for over 100,000 tons of fresh and clean cane
output a year and earning 42.3 million baht
for the group. Ban Nong Saeng has become
a learning center for sugar cane harvesting,
visited by sugar cane farmers from all over the
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country. More importantly, they have over 5,000
rai of Bonsucro-certified sugar cane plantation
area, with the goal to expand to 13,000 rai and
use harvesting machines 100% by 2019.
Mr. Buntoeng added, “To encourage farmers
to get Bonsucro certification, Mitr Phol has
granted subsidies of 700-1,000 baht per rai for
removing rocks and leftover sugar cane stumps
from the plantation. Each year, we allocate a
budget of around 300 million baht for these
farmers, while the budget for promoting sugar
cane farmers across our seven factories amounts
to about seven billion baht.
Mitr Phol aims to increase sugar cane
farming areas with Bonsucro certification
to 400,000 rai by 2021, with raw sugar
produced according to Bonsucro standard of
up to 600,000 tons expected. In the meantime,
the company’s sugar production also makes
use from the entire sugar cane plant. The top
can be turned into manure, the crushed stalk
becomes fuel, and the base and the root are
used for fertilizer production.
Cane waste from ethanol extraction has
also been successfully into substances that
can be used to improve soil fertility. Therefore,
it could be said that all parts of sugar cane
plants can be utilized throughout upstream,
midstream, and downstream sections, resulting
in a zero-waste process.
Mitr Phol has an RDI Center (Research
Development and Innovation) responsible
for developing new products to increase
productivity and value adders for sugar
cane. This center also make preparations for

business expansion and is expected to become
an institute with expertise on sugar cane.
Mitr Phol has contributed tremendously
to the sugar and sugar cane industry of
Thailand created the opportunity for farmers and
community toward sustainability.
Therefore, it can be said that Mitr Phol
has contributed to the security of Thailand’s
sugar and sugar cane industry as well as
created economic opportunities for farmers
and helped communities achieve sustainable
development.
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In the Hot Seat

Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si.
The Senior Advisor of the Minister on
Food, the Ministry of Environment and
Forestry of the Republic of Indonesia

เปลีย่ นของเสียให้เป็นทอง: แนวทางการ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ชานอ้อยอินโดนีเซีย
Turning Waste into Gold :
How Indonesia Adds Value
to Bagasse

ใ

นทุกอุตสาหกรรม ของเสียจากกระบวนการผลิตที่ไม่พึงปรารถนานั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มี
ความพยายามที่จะท�ำให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิตน้อยที่สุด เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการลดต้นทุน
เท่านั้น หากแต่ยังช่วยให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงไปด้วย ส�ำหรับอุตสาหกรรมน�้ำตาลนั้น ของ
เสียที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือ ซากชานอ้อย ที่เหลือจากการคั้นเอาน�้ำออกไปแล้ว
ซึ่งครั้งนี้ Sugar Asia ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร. ซาบีน่า ที่ปรึกษาอาวุโสด้านอาหารของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้ที่เข้าใจถึงข้อมูลว่าซากชานอ้อยเหลือทิ้งเหล่านั้นจะ
สามารถกลับมามีประโยชน์อกี ครัง้ ได้อย่างไรและมีวธิ กี ารแปลงของเสียเหล่านัน้ เป็นสินค้าทีม่ มี ลู ค่าทางเศรษฐกิจ
ของอินโดนีเซียได้อย่างไร
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อุตสาหกรรมชานอ้อยใน
ประเทศอินโดนีเซีย

ชานอ้อย คือ กากไฟเบอร์เหลือทิง้ หลังจากทีไ่ ด้มี
การคัน้ เอาน�ำ้ ออกแล้ว ซากชานอ้อยเหล่านีม้ กั ถูกมอง
ว่าเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน�้ำตาล เพราะไม่
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกต่อไป อย่างไร
ก็ตาม อินโดนีเซียมีความพยายามที่จะใช้ประโยชน์
จากของเสียจากการผลิตอาหาร และเห็นว่าซากชาน
อ้อยเหลือทิ้งเหล่านี้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของเรา เพราะเนือ่ งจากว่ามีคณ
ุ สมบัติ
ที่สามารถน�ำกลับไปใช้ใหม่ได้ในหลายๆ ด้าน
การส�ำรวจพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในอินโดนีเซียพบ
ว่ามีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 482,239 เฮค
เตอร์ โดยในแต่ละเฮคเตอร์สามารถให้ผลผลิตอ้อยได้
ราวๆ 100 ตัน โดยที่ 30-40% ของปริมาณทั้งหมด
จะกลายเป็นซากชานอ้อยเหลือทิง้ หลังผ่านกระบวนการ
ผลิตน�้ำตาล ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวน 19 ล้านตันต่อปี
โดยในจ�ำนวน 19 ล้านตันนี้ 85% จะถูกน�ำมา
ผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเพื่อการหุงต้ม ในขณะที่อีก
15% ทีเ่ หลือหรือประมาณ 2.85 ล้านตันถูกน�ำมาผลิต
เป็นกระดาษจากชานอ้อย โดยในกระบวนการการน�ำไส้

In the Hot Seat
เนือ้ ไม้ออกจากซากชานอ้อยนัน้ จะเหลือประมาณ 1.43
ล้านตันเพือ่ น�ำไปใช้ในการผลิตขัน้ ถัดไป จากวัตถุดบิ ที่
น�ำมาผลิตจะให้ผลผลิตกระดาษชานอ้อยที่ 0.67 ล้าน
ตัน หรือเทียบเท่ากับพืน้ ทีป่ า่ 22,344 เฮคเตอร์

วิธีการเพิม
่ มูลค่า
ให้กับชานอ้อยเหลือทิ้ง

แม้มักจะถูกมองว่าเป็นของเสีย แต่คุณสมบัติ
ของชานอ้อยในการที่จะน�ำกลับมาใช้ใหม่ในฐานะที่
เป็นวัตถุดิบการผลิตนั้นมีมากมายหลายด้าน
นอกจากนี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
เนื่องจากว่าซากเหลือทิ้งดังกล่าวมาจากธรรมชาติ
ทัง้ หมด และยังมีความปลอดภัยและไม่สร้างผลกระทบ
กับสุขภาพเมือ่ สัมผัสอาหาร ดังนัน้ ซากชานอ้อยเหลือ
ทิง้ เหล่านีเ้ มือ่ เข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมอาหารสามารถเปลีย่ น
เป็นสินค้าได้มากมาย อาทิเช่น ถ้วยชามและจาน และ
ด้วยคุณสมบัตขิ องตัวมันเองทีส่ ามารถย่อยสลายได้เอง
ตามธรรมชาติจงึ ท�ำให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากกว่า
พลาสติกที่ใช้กันอยู่ตามท้องตลาด ยังไม่เพียงเท่านั้น
ด้วยคุณสมบัติที่สามารถทนทานกับอุณหภูมิสูงต�่ำได้
ดี ภาชนะที่ผลิตจากซากชานอ้อยยังสามารถใช้กับ
ไมโครเวฟหรือตู้เย็นได้เช่นกัน
นอกเหนือจากสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารแล้ว
ชานอ้อยยังสามารถใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตบอร์ดไฟเบอร์
ได้ดว้ ย เพราะมีคณ
ุ สมบัตแิ ละโครงสร้างทางกายภาพ
ที่สามารถเทียบเคียงได้กับไม้ และด้วยคุณสมบัติของ
ไฟเบอร์ของซากชานอ้อยท�ำให้เป็นวัตถุดบิ ทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับการน�ำมาผลิตสินค้าประเภทนี้
และด้วยคุณสมบัติทางโครงสร้างที่ใกล้เคียง
กับไม้นั้น เมื่อไม้สามารถน�ำมาผลิตเป็นกระดาษได้
ชานอ้อยจึงสามารถน�ำมาผลิตเป็นกระดาษ และด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยท�ำให้ชานอ้อยสามารถทดแทน
ไม้จริงได้สมบูรณ์แบบ เป็นการน�ำเอาของเสียกลับมา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการตัดไม้ท�ำลายป่า
เพื่อผลิตกระดาษ
คุณสมบัติของชานอ้อยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้
เพราะยังสามารถน�ำกลับมาเป็นวัตถุดบิ ในการท�ำปุย๋ ได้
อีกด้วย โดยสามารถเป็นวัตถุดบิ เพิม่ อากาศให้กบั พืช ซึง่
เป็นสิง่ ทดแทนทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากกว่าการใช้
สารเคมี และผงจากซากชานอ้อยสามารถน�ำมาอัดเป็น
ก้อนเชือ้ เพลิงในการหุงต้มอาหารต่อไปได้อกี ด้วย

การใช้ประโยชน์จากชานอ้อยส่งผลดีตอ่ ภาคอุตสาหกรรมของ
อินโดนีเซียอย่างไร?

ประโยชน์อย่างแรกๆ ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมเลย คือ การลดปริมาณของเสียและลดการสร้างผลกระ
ทบต่อสิง่ แวดล้อมอันเกิดจากของเสีย แทนทีจ่ ะปล่อยให้ซากชานอ้อยเหลือทิง้ ท�ำลายสิง่ แวดล้อมก็นำ� กลับมาใช้
เป็นทรัพยากรทางเลือก ดังนั้น การลดลงของปริมาณซากอ้อยที่จะต้องถูกน�ำไปทิ้งเป็นเสมือนวิธีการลดต้นทุน
กับการจัดการของเสียของภาคอุตสาหกรรม
ประโยชน์ปลายน�้ำที่ได้ คือ เมื่อคุณสมบัติของซากชานอ้อยสามารถน�ำมาทดแทนไม้ได้ จึงสามารถลด
ปริมาณการตัดไม้ลง ช่วยเพิ่มปริมาณต้นไม้ สร้างพื้นที่ป่าซึ่งท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการผลิตออกซิเจนและน�้ำ ซึ่ง
ที่กล่าวมานี้ยังไม่นับรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการน�ำซากชานอ้อยกลับมาใช้ใหม

แผนการจัดการซากชานอ้อยเหลือทิง้ ของรัฐบาลอินโดนีเซีย

การจัดการซากชานอ้อยเหลือทิง้ อยูใ่ นขอบเขตการท�ำงานของสองกระทรวงใหญ่ของอินโดนีเซีย กระทรวง
อุตสาหกรรมจะเป็นผู้ก�ำกับดูแลการน�ำซากชานอ้อยมาใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม แต่กระทรวงสิ่งแวดล้อม
และป่าไม้จะเป็นผูก้ ำ� กับดูแลว่าจะน�ำเอาซากชานอ้อยไปแปลงเป็นสินค้าอะไรได้บา้ งทีม่ มี ลู ค่าทางเศรษฐกิจ ด้วย
เหตุนี้ กรมการวิจยั เฉพาะทางของเราจึงได้ทมุ่ เทอย่างมากในการศึกษาและได้ทำ� การตีพมิ พ์ผลการศึกษาการน�ำ
เอาซากชานอ้อยมาผลิตกระดาษและไฟเบอร์บอร์ด
นอกเหนือจากนีก้ ระทรวงของเรายังได้ให้คำ� แนะน�ำด้านเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง ตลอดจนให้การสนับสนุน
การท�ำงานของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย ยกตัวอย่างเช่น ขณะนีเ้ ราก�ำลังรณรงค์โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
นัน่ หมายความว่าแทนทีภ่ าคอุตสาหกรรมจะสร้างของเสียแล้วปล่อยให้ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม ภาคอุตสาหกรรมจะ
ต้องปรับและหาแนวทางป้องกันของเสียจากกระบวนการผลิตเหล่านั้นไม่ให้ท�ำลายสิ่งแวดล้อม โครงการนี้ไม่
ได้มีวัตถุประสงค์เพียงต้องการให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น หากแต่ยังต้องการลดการ
สร้างของเสียและการปล่อยพลังงานสกปรก ตลอดจนสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนให้กับ
ภาคธุรกิจด้วย และด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ของเสียอย่างซากชานอ้อยสามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเหลือเชื่อและสร้างความยั่งยืนแก่ภาคอุตสาหกรรมน�้ำตาลและภาคอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

I

n every industry, undesirable by-products from manufacturing processes are virtually
impossible to avoid, and efforts have been made to minimize waste not only to save costs
but also reduce environmental impact. For the sugar industry, that main waste is bagasse,

sugarcane fibers left behind after sugarcane has been crushed. While there are uses for this
material, its true potential has not yet been tapped into.
Sugar Asia sits down with Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si, the Senior Advisor of the Minister on
Food, the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, to understand how
bagasse can be given a second life and transformed into value-added products in Indonesia.
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As for the downstream sector, because

The bagasse industry in Indonesia

bagasse is an efficient wood pulp substitute,

Bagasse is a fibrous residue of sugarcane plants after their juice has been extracted.

using it not only decreases the number of trees

This by-product of sugar production is often considered waste because there has not been

otherwise cut down to feed the paper industry

much use for them. However, there have been attempts to utilize food waste, and bagasse

but also helps extend tree stock availability and

appears to be ideal for this purpose because it has a range of properties that allow it to be

enhance the functions of trees critical to the

reused in various ways.

environment such as oxygen production and

Bagasse is a fibrous residue of sugarcane plants after their juice has been extracted. This
by-product of sugar production is often considered waste because there has not been much
use for them. However, there have been attempts to utilize food waste, and bagasse appears
to be ideal for this purpose because it has a range of properties that allow it to be reused in
various ways.
Currently, the sugarcane plantation area of Indonesia covers approximately 482,239 hectares
in total. Each hectare yields about 100 tons of sugarcane, and 30-40% of this amount leaves
processing plants as bagasse, which translates to 19 million tons of bagasse that Indonesia
can potentially make use of each year.

rainwater retention. This is, of course, not to
mention the economic value bagasse-based
products generate.

What are the
government’s bagasse
management plans?
Bagasse management currently falls
into the purview of two Ministries. While the

What are some of the ways to add value tobagasse?

industrial utilization of bagasse is supervised

Although it is often seen as merely waste, its versatility in the ways it can be reused as raw

Environment and Forestry focuses on how to

materials is so impressive that there is an astounding range of ways its value can be elevated.

by the Ministry of Industry, the Ministry of
convert waste into economic products. To this

In addition to being very environmentally friendly because it is all natural, bagasse is safe for

end, our specialized research division dedicated

food contact and presents no health hazard. Thanks to this property, bagasse lends itself perfectly

solely for bagasse has published results of our

to the food service industry and allows it to be transformed into various products such as bowls

studies on bagasse pulp for the production of

and plates. Also, their biodegradability means that they are more eco-friendly alternatives to plastic

paper and fiberboards.

and Styrofoam ware commonly seen on the market. In terms of functionality, they are in no way

In addition, the Ministry of Environment

inferior to traditional tableware as these bagasse products can also be used with microwaves and

and Forestry also provide guidance for those

fridges thanks to their resistance to high and low temperatures, adding real value to them.

seeking advice on relevant technology and run

Apart from food service products, bagasse can be utilized in the production of

campaigns in support of the Ministry of Industry.

medium-density fiberboards because its physical structure and properties resemble those of

For instance, we are currently promoting a move

mangium wood. The fiber quality of bagasse is also categorized as Class I, making it ideal for

towards the green industry, which means that

this application.

instead of processing waste after it has been

Furthermore, because the physical properties of the two materials are so similar, if wood pulp

produced, industries should adapt and seek to

can be as raw material for papermaking, so can bagasse. With appropriate technology, bagasse

prevent waste and pollution from being created

can be used as substitute for wood pulp for paper production, allowing the waste to be utilized

in the first place. This movement will not only

efficiently and reducing the need to cut down trees and deprive the environment of the benefits

bring about efficient use of natural resources

that trees bring such as oxygen and water retention.

but will also minimize waste and emissions

That is hardly all the uses for bagasse. In addition to pulp, bagasse can be used as fertilizers,
and the cane pith in bagasse can be utilized as raw material for activated carbon, which can serve

as well as enhance competitive capacity and
sustainability for businesses.

as an eco-friendly substitute for bleaching chemicals required in papermaking. Even bagasse

With efficient and appropriate management,

dust can be pressed into blocks called briquettes, which are used as fuel in place of wood such

it is incredible how the oft-overlooked bagasse

as for cooking.

can create economic value and contribute to
the sustainability of the sugar industries and

>>These environmental products are made from bagasse and reed for the effective use of
natural resources and biodegradability.

How does bagasse utilization benefit Indonesia’s
industry?
For the upstream sector, the most immediate benefit of utilizing bagasse is the
reduction of waste volume and any attendant environmental impact otherwise caused
by waste. Instead of leaving sugarcane waste lying around harming the environment,
bagasse is now turned into an alternative resource. The decrease in the amount of
bagasse that needs to be disposed of also means a reduction in waste treatment costs
otherwise needed to eliminate the waste.
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related businesses.

ที่สุดของความแข็งแรง
Ultra Super Chain

Max. Allowable Load
Min. Tensile Strenght

140

RS-HT Chain

109

Super-H
Chain

90

Elastic Elongation
Min. Tensile Strenght

■

RS Roller Chain

Super Chain

Max. Allowable Load

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

162

Min. Tensile Strenght
Elastic Elongation

109
119
95

■

123
85

■

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

Special Insight

การเชื่อมพอกผิวแข็ง (Hardfacing)
ค้อนย่อยอ้อย (Sugar Fibrizer Hammers)เทียบกับ
ค้อนเป็น (Swing Hammers) ในงานอุตสาหกรรมอื่น

Hardfacing of Sugar Fibrizer HammersVS swing hammers
from other industries

เ
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ป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าอุปกรณ์แปรรูปเหล่านี้จะเสียเนื้อ
โลหะในขณะท�ำการสกัดแปรรูปอ้อยน�้ำตาล เนื่องจาก
อุปกรณ์ เกิดการขูด ขัด สึก ล่อน อันเป็นเหตุให้ระบบ
สูญเสียประสิทธิภาพการใช้พลังงานและต้องหยุดการผลิตเป็น
ช่วง ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการ
แปรรูปอ้อยน�้ำตาลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แข็งให้กับค้อนย่อยอ้อยน�้ำตาล เพราะผู้ใช้มักพูดว่า “แต่
ก่อน เราก็ท�ำแบบนั้นกันมาตลอด” เราจึงต้องตั้งค�ำถาม
กลับว่าแล้วปัญหานั้นได้รับการแก้ไขเพียงพอหรือไม่

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะเริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบ
กระบวนการการเชื่อมพอกผิวแข็ง (Hardfacing) และ
การซ่อมแซมค้อนย่อยอ้อย (Fibrizer Hammers) กับ
กระบวนการในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช้ค้อน ต่อมาผู้วิจัย
จะเสนอทางเลือกในการจัดการวัสดุสิ้นเปลืองจากงานการ
เชื่อม กระบวนการต่าง ๆ อุปกรณ์ และขั้นตอนวิธีการ
และสุดท้ายจะอภิปรายถึงบทบาทส�ำคัญของแต่ละปัจจัย
ในการยืดอายุและถนอมตัวค้อน
นอกจากขนาดและรูปต่างทีต่ า่ งกัน มีปจั จัยอืน่ ใดบ้าง
ทีท่ ำ� ให้คอ้ นย่อยอ้อย ต่างไปจากค้อนทีใ่ ช้ในงานอุตสาหกรรม
อืน่ ค�ำตอบคือ ไม่มอี ะไรต่างเลย เพราะค้อนก็คอื ค้อน มัน
มีหน้าที่กวัดแกว่งและชนกับวัตถุ เพื่อให้หลังจากที่ค้อน
ชนวัตถุแล้ว ก่อเกิดผลลัพธ์ตามต้องการ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นตอนส�ำคัญในกระบวนการแปรรูปอ้อย ซึ่งจะท�ำให้อ้อย
กลายสภาพ มีสภาวะทีเ่ หมาะสมต่อการสกัดน�ำ้ อ้อย จาก
ที่ผู้วิจัยได้ท�ำงานกับบริษัทโพสเทิล อันดัสทรีส์ (Postle
Industries) ตลอดจนกับโรงงานน�้ำตาลอีกหลายแห่งใน
หลายประเทศ จึงเริ่มประจักษ์กับตัวเองว่าไม่มี “ขั้นตอน
มาตรฐาน” ในโรงงานน�ำ้ ตาลเกีย่ วกับการเชือ่ มพอกผิวแข็ง
ทัง้ ในค้อนเก่าหรือค้อนใหม่ ในกรณีโจทย์คอื เราต้องการวัตถุ
ที่ได้ มีความทนต่อแรงกระแทกและมีความแข็งแรงระดับ
หนึง่ เพราะโลหะผสมนัน้ ต้องสามารถต้านการสึกหรอจาก
การเสียดสีได้ ด้วยหลักการดังกล่าว วัสดุตวั อย่างหนึง่ ทีน่ า่
จะใช้กับงานนี้ได้ คือ Postalloy PS-150 Vanguard โดย
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ ต้องการชี้ให้เห็นปัญหาซ�้ำ
ซ้อนที่เกิดขึ้นกับวัสดุและขั้นตอนที่ใช้ในการเชื่อมพอกผิว

ค้อนย่อยอ้อยส่วนมากที่ผู้วิจัยพบผลิตจาก ASTM
A36 และพบว่าในหลาย ๆ กรณีจะมีการใช้แร่โลหะพืน้ ฐาน
AISI 1018 หรือ 1020 ด้วย โลหะพื้นฐานชนิดเดียวกันนี้
ตลอดจน แมงกานีส เหล็กหล่อ หรือวัสดุอัลลอยผสมสูง
(High Alloy) นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมอื่นเช่นเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น ค้อนที่ใช้เพื่อฉีก ทุบ หรือบดไม้ กรวด หิน
และถ่านหิน เครื่องย่อยรถยนต์มักใช้โลหะผสมชนิดออส
เทนไนแมงกานีส (Austenitic Manganese) ซึ่งเมื่อน�ำมา
ใช้จะมีระดับความแข็งที่ประมาณ 19 - 20 Rockwell C
(Rc) แต่เมือ่ ใช้งานภายใต้แรงกระแทกจะมีความแข็งตัวมาก
ขึ้น ซึ่งอาจมากขึ้นถึงระดับความแข็ง 55 Rc คุณสมบัติที่
เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของอัลลอยชนิดนี้คือ ไม่แตก ดังนั้นจึง
ช่วยลดโอกาสการบิน่ แตกกระจายของเศษวัสดุเมือ่ ออกแรง
ทุบอย่างแรง ข้อเสียของอัลลอยประเภทนีค้ อื ไม่คอ่ ยทนต่อ
แรงเสียดสีเท่าใดนัก

แร่โลหะพื้นฐาน

การพอกและสร้างชั้นป้องกัน (Buffer Layers)

มีหลายกรณี ทีผ่ วู้ จิ ยั สังเกตพบว่า มีการท�ำชัน้ ป้องกัน
หรือชัน้ บัฟเฟอร์ โดยใช้อเิ ล็คโทรดหรือสายแมงกานีสก่อน
การท�ำการเชือ่ มพอกผิวแข็ง แม้วา่ 7018 จะเป็นตัวเลือกที่
ดีส�ำหรับใช้คืนสภาพ A36 และวัสดุอัลลอยผสมต�่ำอื่น ๆ
(Low Alloy) แต่มนั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นชัน้ บัฟเฟอร์ได้ไม่คอ่ ยดีนกั
ในสภาพที่ต้องเผชิญแรงกระแทกสูง โลหะผสมแมงกานีส
ในสภาพ “ถูกเชื่อม” ก็มีปัญหาในท�ำนองเดียวกัน หากอยู่
ในสภาพ “ถูกเชือ่ ม” โลหะผสมทัง้ สองชนิดมีความแข็ง Rc
เทียบเท่าหรือต�ำ่ กว่าโลหะทีต่ อ้ งเชือ่ มด้วย ดังนัน้ ในสภาวะ
ที่ต้องเผชิญแรงกระแทกสูง วัสดุเหล่านี้จึงอาจอัดตัวอยู่ใต้

Special Insight
ชั้นเชื่อมพอกผิวแข็งได้ท�ำให้เกิดปัญหาอันตรายตาม เชื่อม (Interpass) และอุณหภูมิหลังเชื่อม (Post Weld)
มาจากการซ้อนทับกัน
เท่าใดนักในงานนี้ เนื่องจากสิ่งส�ำคัญคือวัสดุสิ้นเปลืองและ
แร่พื้นฐานของโลหะผสมที่ใช้เชื่อม

>> รูปที่ 1.การเชื่อมที่ไม่ดี เกิดแรงตึงมาก

การเชื่อมพอกผิวแข็งโลหะผสม

วัสดุสนิ้ เปลืองประเภทโครมคาร์ไบด์ (Chrome Carbide
Consumables - FeCrC) เป็นที่นิยมในกับค้อนในงานอุสา
หกรรมน�้ำตาล ข้อดีของโลหะผสม FeCrC ส่วนใหญ่เหล่า
นี้คือทนต่อแรงเสียดทานได้ดี อย่างไรก็ตามมันไม่ค่อยทน
ต่อแรงกระแทกได้เท่าใดนัก เนื่องจากโลหะผสมเหล่านี้มัก
เกิดแรงตึงผิวขึ้นในปริมาณมากจึงต้องหยุดพักการใช้งาน
เป็นช่วง ๆ หรือแม้กระทั่งเกิดรอยแตกจากแรงตึงดังกล่าว
ขึ้น (ดูรูปที่ 1 และ 2)

>> รูปที่ 4 ชุดเครื่องปรับกระแสไฟฟ้าที่ใกล้พังเต็มที

อุปกรณ์งานเชื่อม

ในฐานะทีเ่ คยท�ำงานเป็นช่างเชือ่ มงานผลิตและหัวหน้า
ช่างเชื่อมมาบ้าง หากเป็นไปได้ผู้วิจัยอยากขอแนะน�ำให้
ช่างเชื่อมเชื่อมค้อนย่อย ด้วยสายเชื่อมแบบฟลักซ์คอร์
(Flux Cored Arc Welding - FCAW) โดยใช้แหล่งจ่าย
ไฟที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ (Constant Voltage – CV)
ที่ 450 หรือ 500 แอมป์ที่มีหน่วยวัดค่าแอมป์ หน่วยวัด
แรงดัน ตลอดจน

>>> รูปที่ 3. งานดี มีความสม�่ำเสมอ

จากประสบการณ์ของผู้วิจัยที่สังเกตการใช้ค้อนเป็น
(Swing Hammers) กับงานแปรรูปน�ำ้ ตาล ตลอดจนอุตสาห
กรรมอืน่ ๆ พบว่าหากช่างเชือ่ มได้รบั การอบรมทีถ่ กู ต้องและ
มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีการปฏิบัติตามวิธีการและขั้น
ตอนที่เหมาะสม จะเกิดประโยชน์สูงสุด ช่างเชื่อมสามารถ
สร้างค้อนย่อยที่มอี ายุยนื ได้ดว้ ยการเลือกใช้โลหะผสมทีไ่ ม่
แตก เช่น Postalloy 2828-FCO, 2826-SPL หรือ PS-150
Vanguard สิง่ ทีส่ ำ� คัญไม่แพ้กนั คือต้องปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ
ที่ก�ำหนดส�ำหรับงานค้อนย่อย (Fibrizer Hammer) ซึ่งจะ
ช่วยให้ได้คอ้ นทีท่ นต้องการเสียดสี ผุ กร่อน ล่อน ได้ดกี ว่า
เนื่องจากจะท�ำให้สามารถทราบและควบคุมแบบแผนการ
หยุดพัก หรือการแตกของค้อนได้ดีกว่า หรือในบางกรณี
ค้อนอาจไม่แตกเลย โดยเป้าหมายสูงสุดคือการมีอายุการ
ใช้งานทีย่ าวนานและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตนัน่ เอง
จิม เฮนรี่ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานการเชื่อมพอกผิว
แข็ง (Hardfacing) ที่บริษัท Postle Industries, Inc. ซึ่ง
เป็นบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการอยูใ่ นรัฐโอไฮโอ จ�ำหน่ายโลหะ
ผสมเชือ่ มครบวงจรส�ำหรับงานปกป้องอุปกรณ์และชิน้ ส่วน
ต่าง ๆ จากการเสียดสี ทุบกระแทก การเสียดทาน ผุกร่อน
และแตกพรุนที่เกิดจากแรงระหว่างโลหะกับโลหะ เฮนรี่
เริ่มสายอาชีพของเขาจากการเป็นช่างเชื่อมและในปัจจุบัน
เขามีประสบการณ์กว่า 35 ปีในหลากหลายสายงานตั้งแต่
เทคโนโลยีการเชื่อม การเชื่อมพอกผิวแข็ง ไปจนถึงงาน
ประยุกต์ต่างๆ

ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมโทร (+1)-216-265-9000 หรือไป

>> รูปที่ 2. การเชือ่ มไม่ดี เกิดรอยแตกกว้างและรูพรุน

แม้ว่าโลหะผสม จ�ำพวก FeCrC จะทนแรงเสียดสีได้
ดีกว่าเมื่อทดลองในสภาพห้องปฏิบัติการ แต่ผลการใช้งาน
ในอุตสาหกรรมจริงจัดอยู่ในหมวดยอดแย่ การล่อนกร่อน
เป็นปัญหาหลักในงานเชือ่ มพอกผิวแข็งซึง่ ให้ประสิทธิผลต�ำ่
เนื่องจากประสิทธิภาพงานอุตสาหกรรมจะดีได้ โลหะผสม
จะต้องทั้งทนต่อการผุกร่อนและไม่แตกจากการกระแทก
(รูปที่ 3)

บทสรุป

ที่เว็บไซต์ www.hardfacetechnologies.com
>> รูปที่ 5 เครื่องจ่ายไฟฟ้า
คงที่ที่บ�ำรุงรักษาไม่ดี

อุปกรณ์เสริมทีแ่ นะน�ำ โดยชุดอุปกรณ์นสี้ ามารถท�ำงาน
เชื่อมพอกผิวแข็งได้ในอัตรา 12 - 15 ปอนด์ต่อชั่วโมงเมื่อ
เทียบกับแหล่งจ่ายไฟแบบกระแสคงที่ (Constant Current
- CC) ซึ่งสามารถเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์ (Shielded
Metal Arc Welding - SMAW) ได้ในอัตรา 3 - 5 ปอนด์
ต่อชั่วโมง แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่หลาย ๆ ที่ที่ผู้วิจัยไปดู
งาน ยังใช้เครื่องแบบกระแสคงที่แบบเก่าอยู่ ภาพด้านล่าง
นีแ้ สดงถึงตัวอย่างบางส่วนของชุดเครือ่ งปรับกระแสไฟฟ้าที่
ใกล้พงั เต็มที (รูปที่ 4) เครือ่ งจ่ายไฟฟ้าคงทีท่ บี่ ำ� รุงรักษาไม่
ดี (รูปที่ 5) และหัวประกับยึดสายดิน (Ground Clamp)
ที่พัง (รูปที่ 6)

การเตรียมการและการเชื่อม
การเชือ่ มพอกผิวแข็งทีเ่ ชือ่ มโลหะผสมลงบนค้อนย่อย
อ้อยควรปฏิบตั ติ ามหลักการเชือ่ มทัว่ ไป เช่นทีใ่ ช้กบั งานเชือ่ ม
อืน่ ๆ ความสะอาดและการเตรียมผิวเป็นเรือ่ งส�ำคัญและมี
ผลต่อคุณภาพงานเชื่อม น�้ำมัน จารบี สี ดิน และน�้ำอ้อย
อาจก่อให้เกิดรูพรุนจนเป็นเหตุให้เกิดการแตกกร่อนร้าว
ภายในได้ เมื่อพิจารณาโลหะผสมที่ใช้ในงานเชื่อมพอกผิว
แข็งส่วนใหญ่ หากเชือ่ มพอกหนึง่ ชัน้ ถือว่าดี แต่จะให้ดคี วร
พอกเชือ่ มสักสองชัน้ จะดียงิ่ กว่า โดยปกติแล้วไม่จำ� เป็นต้อง
ใส่ใจเรือ่ งอุณหภูมขิ ณะอุน่ ชิน้ งาน (Preheat) อุณหภูมขิ ณะ

>> รูปที่ 6. หัวประกับยึดสายดินที่พัง

Sugar Asia Magazine

35

Special Insight
applied is in the hardness level of approximately

heat treating are typically not needed and depend

19 – 20 Rockwell C (Rc), but readily work hardens as

solely on the welding consumables and base metal

it comes under impact. It can reach a hardness of 55

alloys involved.

Rc. A favorable feature of this alloy is that it is crack
free, thus minimizing chances of the overlay chipping
and flaking off under heavy impact. The negative to
this alloy is that it is not highly abrasive resistant.

Build up and buffer layers

Welding Equipment
Ideally, as a one-time production welder and
welding supervisor, I would like to see everyone
welding fibrizer hammers using Flux Cored Arc
Welding (FCAW) wires on well-maintained 450 or

In several cases, I have observed that a buffer or

500-amp Constant Voltage (CV) power supplies

build up layer of E-7018 or manganese electrode or wire

with working amperage and voltage gages and

is used prior to the hardfacing application. Although

recommended accessories. This set up is capable

7018 is a good choice for restoring A36 and other low

of depositing 12 to 15 lbs. of hardfacing per hour

t is well known that there is metallic loss on

alloy materials to its original dimension, it makes a

versus a well-maintained Constant Current (CC)

processing equipment during the sugar

poor buffer layer in high impact situations. The same

power supply, which is capable of depositing

can be said for manganese alloys in the “as welded”

Shielded Metal Arc Welding (SMAW) electrodes

I

extraction process due to abrasion and spalling,

which then results in energy efficiency loses and

condition. Both alloys have low Rc hardness “as welded”

at 3 to 5 lbs. per hour. Unfortunately, not all, but

for more efficient processing and preparation of

that’s equal to or lower than the metal to which they

many places I have visited have only very old

the cane is sought.

are being applied. Therefore, under high impact they

constant current machines. The pictures below

can compress underneath the hardfacing being used

show just some examples: a barely working

hardfacing and repair of fibrizer hammers to the

and create a detrimental effect on the overlay.

crank for amperage adjustment (Fig 4), poorly

process used on hammers in other industries.

Hardfacing Alloys

maintained wire feeders (Fig 5) and ground clamps

production downtime. Subsequently, a demand

In this article, we will compare the process of

We will also explore the options of welding

Chrome carbide consumables (FeCrC) usage

consumables, processes, equipment and procedures

on hammers in the sugar industry is wide spread.

and how they all play a significant part in the longevity

The plus to most of these FeCrC designated alloys

of the hammers.

is that they have good abrasion resistance; however,

that are falling apart (Fig 6).

In Conclusion

they don’t hold up well to high impact. There is a

My experience with sugar and other related

hammers used in other industries? Other than some

high amount of surface tension created with these

industries utilizing swing hammers, much can be

size and shape differences - nothing. A hammer is a

alloys and that is why they tend to check or stress

gained with well trained and well-equipped welding

hammer. It swings and strikes an object for various

relief crack. (Fig 1 and 2). Even though an alloy such

crews following a consistent method and procedure.

desired results after impact. This is a necessary step

as a FeCrC will produce much better wear results

They can produce higher quality, longer lasting

in the process to render the cane to a condition that

in a lab setting, its in-service industry performance

fibrizer hammers by means of appropriate crack

facilitates extraction of the sugar juice. During my

is some of the worst. Spalling is a decisive factor

free alloy choices such as Postalloy 2828-FCO,

time at Postle Industries and working with sugar

resulting in poor hardfacing performance. The

2826-SPL or PS-150 Vanguard. Equally important is

mills in several countries, it quickly became obvious

absence of cracks in certain impact and abrasion

adherence to an application procedure designed for

to me that there is no “standard procedure” when it

resistant alloys is important for a superior industry

fibrizer hammer. This will result in better resistance

comes to how these mills go about hardfacing both

performance. (Fig 3).

to abrasion and spalling by producing controlled

What makes a sugarcane hammer different from

new and used hammers. What is desired in this case

check crack patterns or preferably no cracks at all.

is a product that has the toughness to survive impact

Ultimately reaching the goal of longer service life

combined with a degree of hardness and alloy to resist

and increased production efficiency.

abrasive wear. One example would be the Postalloy

Jim Henry is a hardfacing specialist with Postle

PS-150 Vanguard. The objective of this article is to

Industries, Inc. an Ohio-based company that offers

point out potential repercussions associated with the

a complete range of welding alloys designed to

products and procedures used to hardface sugar mill

protect equipment and components from wear

hammers. The mindset of, “we have always done it

caused by abrasion, impact, metal-to-metal friction,

that way,” needs to be questioned.

erosion and cavitation. Henry started his career as
a welder and now has over 35 years of diversified

Base Metals

Preparations and welding
Welding hardfacing alloys on fibrizer hammers

experience involving welding technology, hardfacing
and applications.

Most fibrizer hammers I have observed are

should follow the same principles of welding preparation

made of ASTM A36; also at times AISI 1018 or 1020

as any other welding application. Cleanliness and

For more information,

base metals were used. These same base metals,

surface preparation are essential to a good sound

Call (+1)-216-265-9000

as well as manganese, cast steel or higher alloyed

weld. Oil, grease, paint, soil and cane juices can all

Visit www.hardfacetechnologies.com.

materials, are used in other industries. For example,

cause porosity leading to potential under-bead

hammers are used to shred, impact or crush wood,

cracking and spalling. With most hardfacing alloys,

rock, stone and coal. Car shredding is known to use

it is said one layer is good but two layers are better.

an austenitic manganese type alloy which when

Preheating, interpass temperatures and post weld
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Shredding
or crushing,
Postle Hardfacing
keeps your mill
rolling.
Postalloy® hardfacing
wires and electrodes
are engineered to
produce a deposit that
aids in pulling, tearing
and crushing the sugar
cane as it feeds through
Postalloy
hardfacing
can be applied the rolls during
while mill rolls
are operating. processing.
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เครื่องเก็บเกี่ยวของ Case IH
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้กบั
Gunung Madu Plantation อินโดนีเซีย

Case IH harvesters boost sugarcane production for
Gunung Madu Plantation in Indonesia

ป

ระสิทธิภาพของรถเก็บเกี่ยวอ้อยรุ่น Case IH
Austoft® 8800 ซีรีส์จ�ำนวนสองเครื่องช่วย
เพิ่มผลผลิตอ้อยมากขึ้น
ผูผ้ ลิตอ้อยชัน้ น�ำของอินโดนีเซีย PT Gunung Madu
Plantation (GMP) ได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพที่ยอด
เยี่ยมของรถเก็บเกี่ยวอ้อยของ Case IH จากการซื้อ
เครื่องในรุ่น Case IH Austoft® 8800 สองคัน โดย
GMP เป็นลูกค้ามาอย่างยาวนานของ PT Altrak 1978
ซึ่งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายของ Case IH น�ำเสนอกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์ที่ครอบคลุมจากบริษัท New
Holland Agriculture เป็นบริษัทลูกของ Case IH การ
ส่งมอบรถเก็บเกี่ยวอ้อยของ Case IH ซึ่งลูกค้ามีความ
มัน่ ใจในตัวแทนจ�ำหน่ายและ CNH Industrial Group ใน
การส่งมอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งจักรทีเ่ หมาะสมและสามารถ
รักษาประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเปลีย่ นแปลงข้อก�ำหนด
ของพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
GMP ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2518 โดยการลงทุนปลูก
อ้อยและมีโรงงานน�ำ้ ตาลในเขตเมืองกูนงั บาติน ห่างจาก
เมืองบันดาร์ ลัมปุง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะสุมาตรา
ใต้ไปทางเหนือ 90 กม. บริษัทบริหารพื้นที่รวมทั้งหมด
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35,000 เฮกตาร์โดยที่ 25,000 เฮกตาร์เป็นพื้นที่ของ
การปลูกอ้อย นอกจากนี้บริษัทยังได้ท�ำงานร่วมกับผู้ถือ
หุ้นรายย่อยในท้องถิ่น เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยไป
อีก 3,000 เฮกตาร์
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกให้ผลผลิตต่อปีโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 190,000
ตัน โดยควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของศูนย์วิจัย
การปลูกอ้อยแห่งอินโดนีเซีย ในปี 2521 ฤดูการเก็บ
เกี่ยวและการหีบอ้อยระหว่างเดือนเมษายนและตุลาคม
ของปี ซึ่งก�ำลังการผลิตของโรงงานน�้ำตาลแต่เดิมตั้ง
ไว้ที่ 4,000 ตันต่อวัน อย่างไรก็ตามด้วยการลงทุนใน
เทคโนโลยีใหม่และระบบอัตโนมัตทิ ปี่ รับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
การด�ำเนินงานได้มีการขยายตัวและและปรับปรุงให้ทัน
สมัย ท�ำให้สามารถรองรับก�ำลังการผลิตที่ 12,000 ตัน
ต่อวันในปี 2537 และเพิ่มขึ้นเป็น 18,000 ตันต่อวันใน
ปี 2560 กลายเป็นโรงงานน�ำ้ ตาลทีม่ กี ำ� ลังการผลิตสูงสุด
ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อน�ำรถเก็บเกี่ยวอ้อยรุ่น Case
IH Austoft® 8800 สองคันเข้ามาประจ�ำในกลุม่ อุปกรณ์
เก็บเกี่ยวแล้ว บริษัทก็มีแผนที่จะเพิ่มอัตราการผลิตเพื่อ

Special Insight
“เพื่อที่จะรองรับความมุ่งมั่นใน
การเติบโตและก�ำลังการผลิตของ
เรา เราตระหนักดีว่าเราจ�ำเป็นต้อง
มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และรถเก็บเกี่ยวอ้อยรุ่น Case IH
Austoft® 8800 มีศกั ยภาพทีจ่ ะตอบ
สนองความต้องการของเราได้”

Heri Purwoko หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
การขนส่งและงานภาคสนามของ GMP
กล่าว

>>> Heri Purwoko, GMP’s Transport & Field Engineering Head Division.

“เรามีความคุ้นเคยกับคุณภาพและความทนทาน
ของรถแทรกเตอร์จาก New Holland Agriculture ซึ่ง
เป็นบริษัทลูกของ Case IH มานานปลายปี และเราก็
มีความประทับใจในประสิทธิภาพและความสามารถของ
รถเก็บเกี่ยวอ้อยของ Case IH อย่างมาก ไร่อ้อยของ
เรามีการจ้างงานมากกว่า 2,000 คน และเพิ่มสูงสุด
ถึง 6,000 คนตามฤดูกาล การผสมกันระหว่างแรงงาน
ที่มีทักษะและมีความมุ่งมั่น ท�ำงานโดยใช้อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ จะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมาย
ก�ำลังการผลิตของเราได้”
GMP ซึง่ เป็นนายจ้างรายใหญ่ในเขตเมืองลัมปุง ได้
ลงทุนอย่างมากในด้านสวัสดิการสังคมและการจัดการสิง่
แวดล้อม บริษทั สร้างบ้านพักกว่า 1,700 หลังให้กบั พนักงาน
ของบริษทั พร้อมกับการจัดหาทีพ่ กั ให้กบั แรงงานตามช่วง
ฤดูกาล นอกจากนี้บริษัทยังมอบสถานบริการเพื่อชุมชน
เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน มัสยิด และโบสถ์ สนามกีฬา
ร้านค้า และตลาดนัดอีกด้วย GMP ยังให้แผนแบบการให้
เครดิตทีก่ ำ� หนดเองโดยผ่านธนาคารท้องถิน่ เพือ่ ให้ความ
ช่วยเหลือแก่พนักงานในการซือ้ บ้านของพวกเขาเอง
“ธุรกิจอ้อยมีความส�ำคัญต่อการประสบผลส�ำเร็จ
ของภาคเกษตรกรรมของประเทศอินโดนีเซีย โดยที่
อุตสาหกรรมได้คาดการณ์วา่ ภายในปีนคี้ วามต้องการอ้อย
จะไปถึงระดับ 5.7 ล้านตัน” I Gde Darmayoga หัวหน้า
แผนกการเพาะปลูกของ GMP กล่าว
“เราท�ำงานกันอย่างหนักมาหลายปีเพื่อพัฒนาการ
เพาะปลูกของเรา แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาพของดิน
ที่ยากล�ำบากในบางพื้นที่ก็ตาม ความต้องการอ้อยมัก
จะเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ และเราต้องการที่จะสามารถรับ
ประกั น การส่ ง มอบอ้ อ ยคุ ณ ภาพสู ง ออกสู ่ ต ลาดของ
เรา เมื่อได้รถเก็บเกี่ยวอ้อยจาก Case IH ใหม่ เรา
วางแผนที่จะเพิ่มก�ำลังการผลิตด้านการปลุกอ้อยและ
โรงหีบอ้อยของเราให้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อชุมชนโดยรวมของเรา”
“การเก็บเกี่ยวอ้อยเป็นงานที่ยากล�ำบาก และมี

ผู้คนน้อยรายที่มีความต้องการที่จะท�ำงานในไร่เพื่อเก็บ
เกี่ยวอ้อย นั่นหมายความว่า ผู้ผลิตอย่างเช่น Case
IH มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตที่บรรลุตามเป้าหมายของลูกค้า
ของเรา” Dedy Panca ผู้จัดการอาวุโสจากตัวแทน
จ�ำหน่าย PT Altrak 1978 กล่าว
“เรามีความภาคภูมิใจที่ Gunung Madu Plantation
ได้เลือกรถเก็บเกีย่ วอ้อยทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความทนทาน
สูงสุดทีผ่ า่ นการพิสจู น์แล้วรุน่ Case IH Austoft® 8800
ซีรสี ข์ องเรา การเพิม่ การใช้เครือ่ งกลพร้อมกับประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์ ท�ำให้เราสามารถช่วยให้แรงงานในไร่ของเรา
ท�ำงานได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มก�ำลังการผลิต
ส�ำหรับลูกค้าของเราด้วย”
PT Altrak 1978 ด�ำเนินงานตลอดระยะเวลาเกือบ 40
ปี จนมาอยูใ่ นต�ำแหน่งผูน้ ำ� ของตลาด สร้างความสัมพันธ์ที่
แข็งแกร่งกับลูกค้าชาวอินโดนีเซีย ปัจจุบนั ตัวแทนจ�ำหน่าย
รายนี้มีสาขา 34 แห่งทั่วประเทศอินโดนีเซีย รวมไปถึง
จังหวัดลัมปุง มีทีมบริการหลังการขายที่มีประสบการณ์
และผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งระบบไอที
อันทันสมัย และคลังจัดเก็บอะไหล่ที่จัดการสต็อกเป็น
อย่างดี สามารถให้บริการสนับสนุนลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

ผูน้ ำ� ด้านเกษตรกรรมมากกว่า 175 ปีและประสบการณ์
ด้านอ้อยอีกกว่า 50 ปี
รถเก็บเกี่ยวอ้อยรุ่น Case IH Austoft® 8800
เป็นผลงานอันสุดยอดจากความรู้และความเชี่ยวชาญที่
สะสมมากว่า 50 ปีในด้านการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยระบบ
กลไก รถเก็บเกี่ยวรุ่นนี้ติดตั้งมาพร้อมกับชุดตีนตะขาบ
เพือ่ ให้การทรงตัวดีทสี่ ดุ ในสภาพภูมปิ ระเทศทีย่ ากล�ำบาก
ตีนตะขาบมีแรงกดอัดต่อพืน้ ดินน้อย ช่วยลดการอัดหน้า
ดินและความเสียหายของต้นอ้อย และยังช่วยให้สามารถ
จัดการงานการเตรียมดินหลังการเก็บเกีย่ วได้งา่ ยขึน้
รถเก็บเกีย่ วซีรสี ์ 8800 ติดตัง้ มาพร้อมกับเครือ่ งยนต์
ดีเซล C9 ขนาด 358 แรงม้า (260 กิโลวัตต์) ของ
Case IH พร้อมมีระบบ Smart Cruise ทีส่ ามารถประหยัด

การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง 26% ผู้ขับสามารถ
ควบคุมการขับเคลือ่ นได้สงู สุดผ่านระบบเกียร์ไฮโดรสแต
ติก รถเก็บเกี่ยวรุ่น Austoft มีระบบ Anti-Vortex ซึ่ง
เป็นระบบการท�ำความสะอาดที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น
มาโดย Case IH ระบบนี้เป็นระบบท�ำความสะอาดที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ ช่วยลดการท�ำงานเพิม่
เติม และลดการสูญเสียอ้อย อีกทัง้ ยังช่วยเพิม่ ความหนา
แน่นของต้นอ้อยในการขนส่งได้เป็นอย่างดี ช่วยลดต้นทุน
ในการด�ำเนินงาน มี GPS ติดตั้งมาจากโรงงานและตัว
บันทึกข้อมูลในตัว ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบและ
บันทึกตัวแปรอ้างอิงเชิงภูมศิ าสตร์ และสร้างรายงานการ
วิเคราะห์แผนทีเ่ พือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ รถ
เก็บเกี่ยวรุ่น A8800 ยังมีระบบควบคุมการขับเคลื่อน
Case IH AFS Guide เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานในช่วงกลางวันและกลางคืน และ
ยังช่วยเพิ่มการอายุยืนของตอต้นอ้อยได้อีกด้วย

D

elivery of two Case IH Austoft® 8800
Series sugarcane harvesters to increase
sugar out put

Leading Indonesian sugarcane producer PT

Gunung Madu Plantation (GMP) has recognised
the potential productivity of Case IH sugarcane
harvesters, with the purchase of two Case IH
Austoft® 8800 Series machines. GMP has been
a customer of Case IH dealer PT Altrak 1978
for many years, operating an extensive fleet of
tractors from Case IH sister brand, New Holland
Agriculture. The confidence in both the dealer
and the brand to deliver appropriate and maintain
effective machinery solutions, along with changing
requirements at the plantation and the need to
boost productivity, have led to the supply of the
Case IH sugarcane harvesters.
Established in 1975 in Lampung, Indonesia,
GMP has a sugarcane plantation and sugar mill
in Gunung Batin village, 90km north of the South
Sumatran capital Bandar Lampung. The company
manages a total land area of 35,000ha, of which
25,000ha is dedicated to sugarcane production. In
addition, the company works in partnership with
local smallholders, to produce a further 3,000ha
of sugarcane.
Average annual production from the
plantation is 190,000 tonnes of sugar, with sugar quality regulated by the Indonesian Sugar
Plantation Research Centre. With harvesting and
milling taking place between April and October,
the mill capacity was originally set at 4,000 tonnes
of cane per day in 1978. However, with continual
investment in new technologies and improved
automation, the operation has been expanded
and updated, meeting a capacity of 12,000 tonnes
of cane per day in 1994 and a capacity of 18,000
tonnes of cane per day in 2017, becoming the
biggest capacity sugar mill in Indonesia. With the
introduction of the two Case IH 8800 sugarcane
harvesters to the current fleet, the company is
planning to further increase production, to meet
higher levels of demand.
“To meet our growth and capacity
ambitions we recognised that we required more
productive machinery and the Case IH
Austoft® 8800 sugarcane harvesters have the
potential to meet our needs,”
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said Heri Purwoko, GMP’s Transport & Field
Engineering Head Division.
“Over the years we have become familiar
with the quality and durability of the New
Holland tractors, and we have been very impressed
with the performance and the strength of the
Case IH sugarcane harvesters. We employ more
than 2,000 workers and up to 6,000 seasonal
workers at the plantation. A combination of these
highly skilled and dedicated people, working with
increasingly productive machinery will help us to
achieve our capacity goals.”
As a major employer within the Lampung
province, GMP has invested heavily in social welfare
and environmental management. The company has

>>> From left, Heri Purwoko, GMP’s Transport & Field Engineering Head Division and I Gde Darmayoga, GMP’s Head of
Plantation Department.

built 1,700 houses for its employees, along with
accommodation for seasonal staff. It also provides

we can help to make life easier for the workers

modern and efficient cleaning system, it reduces

community facilities such as hospitals, schools,

in the field, while boosting capacity for our

extraneous matter and cane loss and dramatically

mosques and churches, sports venues, shops and a

customers.”

improves the load density for transport, which

marketplace. GMP also provides customised credit

Over almost 40 years, PT Altrak 1978 has

lowers operating costs. Factory-fitted GPS and an

schemes through local banks to assist employees

established a leading position in the market,

on-board data logger allow customers to monitor

with the purchase of their own homes.

building a strong relationship with its Indonesian

and record various georeferenced parameters

“The sugarcane business is crucial to the

customers. Today it operates from 34 branches

and create analytical reports and maps to

success of the Indonesian agricultural sector with

across Indonesia, including Lampung province,

improve productivity. The Case IH Austoft® 8800

industry estimates that national demand will reach

from where the experienced and continued trained

harvester also features the optional Case IH AFS

5.7million tonnes this year,” said I Gde Darmayoga,

after-sales team, supported by modern IT systems

Guide cruise control system that increases day

GMP’s Head of Plantation Department.

and a well-stocked parts warehouse, provide fast

and night operational performance and helps to

and efficient service support to their customers.

increase sugarcane ratoon longevity.

“We have worked hard for many years to
develop our plantation, despite difficult soil
conditions in some areas. Demand for sugar is

175 years of agricultural leadership and 50 years

always increasing and we need to be able to

of sugarcane experience

guarantee our supply of high quality sugar. With

The Case IH Austoft® 8800 sugarcane

the new Case IH sugarcane harvesters we plan a

harvester is the culmination of 50 years of

highly significant increase of the capacity of our

knowledge and expertise in the field of mechanised

plantation and our mills, which will benefit our

sugarcane harvesting. They are equipped with

entire community.”

tracks for maximum stability on rough terrain. The

“Harvesting sugarcane is a tough business

low ground pressure tracks significantly reduce soil

and there are fewer people willing to work in the

compaction and crop damage, and also make

harvesting fields. This means that manufacturers like

it easier to carry out tillage operations once the

Case IH are critical to maintaining and increasing

sugarcane has been harvested.

the productivity achieved by our customers,”

The Case IH Austoft® 8800 Series machine

said Dedy Panca, Senior Manager from Distributor

is powered by a 358hp (260kW) Case IH C9

PT Altrak 1978.

diesel engine with Smart Cruise, which can save

“We are very proud that Gunung Madu

up to 26% in fuel consumption. The maximum

Plantation has chosen the proven superior

operator control drives through a variable speed

performance and durability of the Case IH

hydrostatic transmission. The Austoft cane harvester

Austoft 8800 sugarcane harvesters. By increasing

features the Anti-Vortex System, a cleaning system

mechanisation with productivity of the machinery,

designed and developed by Case IH. This is the most
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ประหยัดค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรม
น�้ำตาลด้วย "เหล็กกล้าไร้สนิม"

Cost Effective Use of Stainless Steel in Sugar Industry

นึง่ ในความท้าทายของอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล คือ
การต่อสูก้ บั การถูกกัดกร่อนของอุปกรณ์เหล็กกล้า
ในกระบวนผลิต เหล็กกล้าไร้สนิมจึงถูกพัฒนา
ขึ้นเพื่อใช้งานแทนที่เหล็กกล้าคาร์บอน
เหล็กกล้าไร้สนิม 12Cr (Outokumpu Moda 410L)
อยูใ่ นกลุม่ เฟอร์รติ กิ โลหะผสมโครเมียมกลุม่ นีม้ คี ณ
ุ สมบัติ
ส�ำคัญคือทนทานต่อการกัดกร่อน มีอายุการใช้งานสูงกว่า
เหล็กกล้าคาร์บอน มีความแข็งแรงทางกลสูง จึงเหมาะ
อย่างยิ่งที่จะใช้เป็นวัสดุทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม
น�้ำตาล เพราะจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ลด
ภาระด้านการซ่อมบ�ำรุงซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
ระยะยาว ด้วยราคาทีไ่ ม่ตา่ งจากเหล็กกล้าคาร์บอนมากนัก
ท�ำให้เหล็กกล้าไร้สนิม 12Cr เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรม
น�้ำตาลมากขึ้น
ส่วนกระบวนการสกัดน�ำ้ อ้อยและผลิตน�ำ้ ตาลทราย
ดิบ ซึง่ ต้องใช้วสั ดุทที่ นทานต่อการกัดกร่อนสูงขึน้ นิยมใช้
เหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มออสเทนนิติก (Austenitic) เกรด
304 หรือ 316 (Outokumpu Core 304L และ Supra
316L) เนื่องจากต้านทานการกัดกร่อนได้สูง ขึ้นรูปและ
ท�ำการเชือ่ มได้งา่ ย เพราะเป็นวัสดุโลหะผสมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ในสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารกัดกร่อนทีร่ นุ แรงมากขึน้
เหล็กกล้าไร้สนิมกลุม่ ดูเพล็กซ์ (Duplex) เช่น Outokumpu
Forta LDX 2101 จึงเกิดขึน้ เพือ่ ใช้ทดแทนเหล็กเกรด 304
และ 316 เหล็กกลุม่ นีไ้ ด้ผสานคุณสมบัตทิ ดี่ ขี องเฟอร์ไรท์
และออสเทนไนท์เข้าด้วยกัน ท�ำให้ได้วสั ดุทมี่ คี วามแข็งแรง
สูง ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง จึงนับเป็นอีกหนึง่ ทางเลือก
ทีม่ คี วามคุม้ ค่ามากเช่นกัน
นอกจากนี้ยังมีเหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มออส
เทนนิตกิ (Austenitic) เกรด 316plus ซึง่ มีสว่ นผสมของ
ไนโตรเจนท�ำให้มคี วามแข็งแรงสูงกว่าเกรด 316 ต้านทาน
การกัดกร่อนได้เท่าเทียมกันหรือค่อนข้างดีกว่า
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเพียงบางส่วนของเหล็กกล้าไร้
สนิม Outokumpu พร้อมน�ำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์สแตน
เลสของเราทีค่ รอบคลุมในทุกความต้องการ ของคุณเพือ่
ช่วยลดต้นทุนในการผลิต ลดภาระการ
บ�ำรุงรักษาที่ไม่จ�ำเป็น และยืดอายุอุปกรณ์ให้มีการใช้
งานที่ยาวนานขึ้น เพื่อทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดส�ำหรับการ
ลงทุนของคุณ.

T

he battle against corrosion of sugar

12Cr stainless steels, and higher alloying content

process equipment was extremely

increases the initial invest cost as well.

challenging until carbon steel was replaced

In harsher environment, an alternative

by 12% chromium (12Cr) ferritic stainless steels

to type 304 and 316 can be duplex stainless

(Outokumpu Moda 410L). This alloy prolongs

steels (e.g. Outokumpu Forta LDX 2101). Duplex

the service life of production equipment and

stainless steel has dual microstructure of ferrite and

lower required maintenance. The chromium

austenite, combining the best properties:

alloying provides superior corrosion resistance and

high strength, high abrasion and corrosion

durability compared to carbon steel. Moreover,

resistance. Owning to these benefits, duplex grades

the 12Cr stainless steel has higher mechanical

is increasingly considered a cost effective solution

strength and better abrasion resistance than

from total life cycle cost viewpoint.

conventional mild steel which makes it suitable as an

Without expensive Nickel alloying, the ferritic
stainless steels are not so much more expensive
than carbon steels. In total Life Cycle cost, the
reoccurring maintenance and replacement costs
for carbon steels are considerably higher than for
stainless steels. Over time, more investors switch
to select 12Cr stainless steel over carbon steel for
upstream sugar production equipment, e.g. cane
table and cane carriers.
For juice production and downstream
applications, where higher corrosion resistance than
12Cr stainless steel is required, users commonly
select austenitic stainless steels Type 304 or 316
(Available from Outokumpu as Core 304L and
Supra 316L). Beside higher corrosion resistance,
such austenitic alloys are easy to shape and weld.
However, their mechanical strength is lower than

Alloy name

Type

including nitrogen, which delivers higher strength
than conventional type 316, with similar or
somewhat better corrosion resistance.
To conclude, stainless steel is not only one
alloy – there are plenty of alloys available where the
benefits of a few are presented here. Outokumpu
can support you to find the most cost-effective
solution to your specific application from our
comprehensive product portfolio of stainless
steel. Significant cost savings can be achieved
by avoiding unnecessary maintenance and longer
service life.

Learn more at www.outokumpu.com
Outokumpu (S.E.A.) Pte Ltd
Singapore : (65) 6224-8037
Thailand

: (66) 897-711-981

E-mail : SEASales@outokumpu.com
Chemical composition, %*

UNS

There is also an austenitic counterpart
Supra 316plus with more cost-effective alloying,

engineering material in sugar industry.

Cr

Ni

Mo

Follow us on Facebook @OutokumpuGroup

Performance
N

PRE*

Rp0.2 min,
MPa**

A50 min,
%**

Moda 410L

S40977

Ferritic

11.5

-

-

-

12

320

20

Core 304

S30400

Austenitic

18

8

-

-

18

205

40

Supra 316

S31600

Austenitic

17

10

2

-

24

205

40

Supra 316plus

S31655

Austenitic

20.3

8.6

0.7

0.2

26

310

35

Forta LDX 2101

S32101

Duplex

21.5

1.5

-

0.2

26

530

30

*Chemical composition and PRE-calculations (PRE=%Cr + 3.3%Mo + 16%N) are based on Outokumpu typical values.
**Values are according to ASTM A240.
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USGC ลุยส�ำรวจศักยภาพ
ตลาดเอทานอลในอินโดนีเซียและไทย

USGC Explores Potential for Ethanol
Use in Indonesia, Thailand

เ

เมือ่ ไม่นานมานี้ คณะผูแ้ ทนจากส�ำนักงานธัญพืชแห่ง
สหรัฐอเมริกา (USGC) ได้เดินทางมายังประเทศ
อินโดนีเซียและไทยเพื่อพบปะกับรัฐมนตรีและเจ้า
หน้าทีจ่ ากภาคอุตสาหกรรมและได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับโอกาสและอุปสรรคในการรุกขยายการบริโภค
เอทานอลของทั้งสองประเทศ
ฝ่าย USGC กล่าวว่าการด�ำเนินการในประเทศไทย
และอินโดนีเซียนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของภารกิจใหญ่ในการ
ร่วมมือกับรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมเพือ่ ส่งเสริมการ
พัฒนานโยบายด้านเชือ้ เพลิงชีวภาพทีจ่ ะเอือ้ ประโยชน์
ต่อการค้าเอทานอล
นายไบรอัน เฮลีย่ ์ ผูบ้ ริหารฝ่ายพัฒนาตลาดการ
ส่งออกเอทานอลประจ�ำ USGC กล่าวว่า
“คาดกันว่าอินโดนีเซียจะเป็นตลาดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เป็นอันดับ 6 ของโลกภายในปี 2565”
“นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังตัง้ เป้าทีจ่ ะให้พลังงาน
ทดแทนมีสว่ นแบ่งเป็นจ�ำนวน 23% ของการใช้พลังงาน
ทัง้ หมดในประเทศภายในปี 2568 และมุง่ ทีจ่ ะลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลงให้ได้ 29% ภายในปี
273 เอทานอลจึงมีศกั ยภาพสูงทีจ่ ะช่วยให้อนิ โดนีเซีย
บรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่เหล่านี้”
ด้าน USGC ระบุว่าก่อนหน้านี้ อินโดนีเซียได้
ริเริ่มนโยบายการใช้เอทานอลมาตั้งแต่ปี 2549 แต่
กลับแทบไม่ประสบความส�ำเร็จดังที่วางกรอบแนวคิด
ไว้ ด้วยเหตุนี้ USGC จึงประสานงานกับบรรดาเจ้า
หน้าที่กระทรวงของอินโดนีเซียเพื่อทบทวนเน้นย�้ำถึง
นโยบายด้านบทบาทและกลยุทธ์การค้าเพือ่ พัฒนาห่วง
โซ่อุปทานของเชื้อเพลิงชีวภาพให้มีความมั่นคงรวมไป
ถึงการก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมจากการใช้เชือ้ เพลิง
ชีวภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศและการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ยกตัวอย่างเช่น การที่ USGC ได้อา้ งอิงถึงรายงาน
การวิเคราะห์วฏั จักรชีวติ ทีเ่ ผยแพร่โดยกรมเกษตรกรรม
แห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมกราคม ปี 2560 ที่ระบุ
ว่าเอทานอลทีผ่ ลิตมาจากข้าวโพดในสหรัฐอเมริกานัน้
มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าน�ำ้ มันเชือ้
เพลิงถึง 43% เมือ่ เทียบจากการใช้พลังงานในปริมาณ
ที่เท่ากัน อีกทั้งยังมีการคาดการณ์กันว่าเอทานอลที่
ผลิตจากข้าวโพดของสหรัฐอเมริกานัน้ จะสามารถช่วย
ลดการปล่อยก๊าซมลพิษในประเทศได้ถงึ 50% ภายใน
ระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า
ภารกิจครัง้ นีย้ งั เป็นการเน้นย�ำ้ ถึงศักยภาพในการ
แข่งขันของเอทานอลจากสหรัฐอเมริกาทีใ่ ช้สำ� หรับเพิม่
ค่าออกเทนที่สามารถต่อกรกับคู่แข่งอย่างสาร MTBE
(Methyl Tertiary Butyl Ether) หรือสารอะโรมาติก
หรือสารเพิ่มค่าออกเทนอื่น ๆ ได้
หลังเสร็จสิ้นการประชุมในกรุงจาการ์ตาของ
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>> The council's work in Thailand and Indonesia are part of a larger effort to engage with government and industries to assist in developing
biofuels policies with a role for ethanol trade. Source: U.S. Grains Council

อินโดนีเซียแล้ว คณะผู้แทนจากสภา USGC ได้ออก
เดินทางต่อมายังประเทศไทยเพือ่ ประเมินศักยภาพของ
เชือ้ เพลิงชีวภาพในตลาดแดนสยาม โดยประเทศไทยมี
อัตราการใช้เอทานอลทีผ่ ลิตมาจากอ้อยและมันส�ำปะหลัง
ในประเทศรวมกันอยู่ที่ 12% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือว่าอยู่
ในระดับมาก มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตเอทานอลใน
ประเทศจะอยูท่ เี่ กือบ 360 ล้านแกลลอนในปี 2017
ในประเด็นนี้ นายเฮลี่ย์กล่าวว่า “ประเทศไทย
สามารถท�ำให้ผบู้ ริโภคทราบถึงความแตกต่างของน�ำ้ มัน
เอทานอลกับน�ำ้ มันประเภทอืน่ ๆ ภายในสถานีบริการ
น�ำ้ มันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้กลยุทธ์ตงั้ ราคา
เชื้อเพลิงแต่ละประเภทให้ต่างกันและส่งเสริมการใช้
ยานพาหนะที่รองรับเชื้อเพลิงได้หลายประเภท”
“ไทยยังมีการผลิตยานพาหนะที่รองรับเชื้อเพลิง
หลายประเภทเพื่อวางขายสู่ตลาดในประเทศของตน
และเพือ่ ส่งออกไปยังตลาดประเทศเพือ่ นบ้าน จึงท�ำให้
ประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานที่ดีในการหารือด้าน
เทคโนโลยีเครือ่ งยนต์และนโยบายด้านเชือ้ เพลิงชีวภาพ
กับพันธมิตรจากประเทศเพื่อนบ้าน”
การสร้างพันธมิตรกับประเทศไทยและอินโดนีเซีย
เป็นส่วนหนึง่ ของภารกิจจากทาง USGC ในการมุง่ หน้า
สร้างความร่วมมือกับรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ทัว่ โลกเพือ่ ผลักดันโยบายด้านเชือ้ เพลิงชีวภาพ
ให้เกิดขึ้น

R

epresentatives from the U.S. Grains Council
(USGC) recently traveled to Indonesia and
Thailand to visit with ministry and industry

officials there and gain a better understanding of
the opportunities for and challenges to expanded
ethanol use in both markets.

USGC said its work in Thailand and Indonesia
is part of a larger effort to engage with government
and industries to assist in developing biofuel policies
with a role for ethanol trade.
“Indonesia is forecast to be the sixth-largest
gasoline market by 2022,” said Brian Healy, USGC
manager of ethanol export market development.
“Additionally, Indonesia has a goal for renewables

to represent 23% of their energy mix by 2025 and
to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by
29% by 2030. Ethanol has a great opportunity to
help Indonesia meet these ambitious goals.”
Indonesia instituted a national ethanol policy
in 2006, but the mandate has gone largely unmet,
USGC noted. As such, the organization engaged with
Indonesia ministry officials in December to highlight
the role policy and trade play in helping develop
a consistent supply chain for biofuels as well as
capture the societal benefits of biofuels with regard
to air quality and GHG emission reductions.
For example, USGC said according to a
life-cycle analysis study released by the U.S.
Department of Agriculture in January 2017, GHG
emissions associated with producing corn-based
ethanol in the U.S. are 43% lower than for gasoline
on an energy equivalent basis. Additionally, U.S.
corn-based ethanol is expected to help reduce
emissions by more than 50% domestically in the
next five years.
The mission also highlighted the competitiveness
of U.S. ethanol as an octane enhancer compared
to MTBE (methyl tertiary-butyl ether), aromatics
or other sources.
Following meetings in Jakarta, Indonesia, the
council traveled to Thailand to assess opportunities
for biofuels in that market. Thailand has an effective
national blend rate of 12% utilizing domestically
sourced sugarcane and cassava-based ethanol.
Domestic ethanol production is expected to total
nearly 360 million gal. in 2017.
“Thailand has successfully differentiated
ethanol products to consumers at the pump by
using price incentives across grades of fuel and
incentivizing the use of flexible-fuel vehicles,” Healy
said. “Thailand also produces flex-fuel vehicles
for its own domestic market and for export to
regional markets. As a result, Thailand is a good
collaborator to discuss engine technology and
biofuels policy with regional partners.”
The partnership opportunities in Thailand
and Indonesia are part of USGC’s work to engage
with government and industries around the world
to develop biofuel policies.
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อินโดนีเซียเผชิญกับ
ความท้าทายการผลิตเอทานอล

ร

Indonesia Faces Challenges in Moving
Towards Ethanol Production

ายงานเผยแพร่โดยเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเกษตรกรรมสากลของฝ่ายบริการเกษตรกรรมต่างแดน แห่ง
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ประเทศอินโดนีเซียได้ริเริ่มนโยบายด้านเอทานอลมาตั้งแต่ปี
2549 แต่กลับแทบไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ แผนการผลักดันเอทานอลชีวภาพของประเทศ
เผชิญทางตันอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง ขีดจ�ำกัดด้านความสามารถ และ
ข้อจ�ำกัดทางการค้าที่กีดกันการน�ำเข้าวัตถุดิบตั้งต้นของเชื้อเพลิงทดแทน

อินโดนีเซียเลือกใช้กากน�้ำตาลที่ได้มาจากอ้อย
ให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นหลักในการผลิตเอทานอล ซึ่งส่ง
ผลให้ผู้ผลิตมีจ�ำนวนลดลงเนื่องมาจากปัญหาด้านสิ่ง
แวดล้อมในปัจจุบันและการแข่งขันใช้กากน�้ำตาลที่
รุนแรงขึน้ จากอุตสาหกรรมผงชูรสและผูค้ า้ ทีส่ ง่ ออกกาก
น�้ำตาลไปยังต่างประเทศ อุตสาหกรรมเอทานอลของ
อินโดนีเซียยังเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนอ้อยเนื่อง
มาจากสภาพอากาศทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวยและการแข่งขันจาก
พืชผลประเภทอืน่ ทีใ่ ห้ผลผลิตสูงกว่ากับเกษตรกร
ในบรรดาบริษัทอินโดนีเซียทั้ง 3 แห่งที่สามารถ
ผลิตเอทานอลให้เป็นเชื้อเพลิงได้นั้น กลับไม่มีแม้แต่
รายเดียวที่สร้างผลผลิตในปริมาณมหาศาลได้อย่าง
ต่อเนื่อง เอทานอลในอินโดนีเซียส่วนใหญ่ถูกน�ำมาใช้
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เครื่องส�ำอาง เภสัชกรรม
ยาสูบ น�้ำหมึก และสี
ด้านค�ำสั่งโครงการผสมเชื้อเพลิงเอทานอลของ
อินโดนีเซียก็อยูใ่ นสภาวะหยุดนิง่ เนือ่ งจากขาดแผนการ
สนับสนุนเงินทุนเพื่อชดเชยส่วนต่างราคาส�ำหรับ
เอทานอลชีวภาพ อีกทั้งก�ำลังการผลิตเอทานอลในรูป
แบบเชือ้ เพลิงโดยรวมของประเทศก็ตนั อยูท่ ี่ 10.5-26.4
ล้านแกลลอนต่อปี ในขณะทีโ่ รงงานผลิตเอทานอลโดย
เฉลี่ยของสหรัฐฯมีก�ำลังการผลิตอยู่ที่เกือบ 80 ล้าน
แกลลอนต่อปี
เพือ่ เป็นการมุง่ เป้าหมายสูน่ โยบายการใช้นำ�้ มันเชือ้
เพลิง E5 (เอทานอล 5%) ในอนาคตของอินโดนีเซีย
ทางกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ได้วางแผนทีจ่ ะ
จัดตั้งโครงการผสมน�้ำมันเชื้อเพลิงระดับ E2 ประจ�ำ
ภูมิภาคขึ้นภายในปี 2561 โดยจะสร้างโครงการดัง
กล่าวขึ้น ที่กรุงจาการ์ตาและบริเวณโดยรอบ
รายงานยังระบุวา่ ขณะทีโ่ ครงการน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง

ระดับ E2 เริ่มเดินหน้าในปี 2561 นั้น อินโดนีเซียได้
เผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่ในการท�ำให้เอทานอล
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนของประเทศได้จริงในระยะยาว
การขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เหลือ่ มล�ำ้ ด้านราคาระหว่างเอทานอลทีผ่ ลิตจากน�ำ้ ตาล
ในประเทศกับน�้ำมันเชื้อเพลิงปกติ จึงท�ำให้มีแนวโน้ม
ว่าบรรดาโรงกลั่นเชื้อเพลิงในประเทศจะไม่ยอมลงทุน
เพิม่ เติมเพือ่ ยกระดับความสามารถในการผลิต การจัด
เก็บ และการจัดจ�ำหน่ายเชื้อเพลิงเอทานอล และการ
ขาดแคลนปัจจัยผลิตดังกล่าวจึงท�ำให้มคี วามเป็นไปได้
เพียงริบหรี่ที่รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียจะประสบ
ความส�ำเร็จในการผลักดันโครงการน�้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับ E2 ให้ไปสูร่ ะดับทีด่ กี ว่าจากตอนเริม่ ต้นได้

markets. The industry has also faced pressure
because of the low supply of sugarcane due to
weather events and competition from other crops
that produce a better return for farmers.
Of the three companies in Indonesia
capable of producing fuel-grade ethanol none
consistently produce significant quantities.
Ethanol is used primarily for industrial

I

applications, such as cosmetics, pharmaceuticals,
ndonesia instituted a national ethanol

cigarettes, ink and paint.

policy in 2006, but has been having trouble

Indonesia’s ethanol blending mandate

meeting its goals. The country’s plans to

program has remained inactive due to a lack of

develop bioethanol are facing many setbacks,

a financing scheme to cover the cost difference

including costly inputs, capacity limitations and

for bioethanol. Also, the country’s total capacity

trade restrictions limiting imports of alternative

for fuel-grade ethanol sits at about 10.5 to 26.4

feedstock, according to a report published by

million gallons per year. An average U.S. ethanol

the USDA Foreign Agriculture Service’s Global

plant has a capacity to produce almost 80 million

Agricultural Information Network.

gallons per year.

Indonesia uses molasses, made from

As part of Indonesia’s long goal towards an

s u g a rc a n e , a s t h e m a i n f e e d s t o c k i n

E5 program, the Ministry of Energy and Mineral

e t h a n o l p ro d u c t i o n , w h i c h h a s c a u s e d

Resources plans to implement a regional E2

t h e n u m b e r o f p ro d u c e r s t o d e c l i n e

blending program in 2018. The program will take

a f te r re ce n t environmental citations and

place in Jakarta and its surrounding area.

increasing competition for molasses from

As the rollout of E2 begins in 2018,

the MSG industry and traders selling to export

Indonesia faces a new dilemma with the
incorporation of ethanol as a viable renewable fuel in the
long-term. Without a funding mechanism to
address the price gap between ethanol produced
from local molasses and gasoline it is unlikely
local distillers will invest in increased capacity,
storage and distribution of fuel-grade ethanol,
and without an increased supply it seems unlikely
the GOI will succeed in growing the E2 program
beyond a regional pilot, it said in the report.
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บราซิลน�ำเข้าเอทานอลฟื้นตัว
เดือนธันวาคมทุบสถิติสูงสุดประจ�ำปี 60
Brazil Ethanol Imports Recover in
December; Record High Set In 2017

ข้

อมูลจากส�ำนักเลขาธิการด้านการค้าระหว่างประเทศของบราซิล (SECEX) เมือ่ มกราคมทีผ่ า่ นมาระบุวา่
ตัวเลขน�ำเข้าเอทานอลของบราซิลฟื้นตัวอีกครั้งในเดือนธันวาคม โดยมีปริมาณเข้าประเทศอยู่ท่ี 84.6
ล้านลิตร ซึ่งคิดเป็น 68% เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน

ปริมาณเอทานอลเกือบทัง้ หมด (59.5 ล้านลิตร)
ทีป่ ระเทศบราซิลน�ำเข้านัน้ เป็นเอทานอลทีข่ นส่งผ่านท่า
เรือเซาลูอีสทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
โดยเอทานอลส่วนใหญ่ที่บราซิลน�ำเข้านั้นมาจาก
สหรัฐอเมริกาเพื่อผสมเป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงต่อไป
ปริมาณการน�ำเข้าเอทานอลโดยรวมของบราซิล
ในปี 2560 ทุบสถิติอยู่ที่ 1.82 พันล้านลิตร ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นเป็นเท่าตัวจากตัวเลขการน�ำเข้าเมื่อปีที่แล้วซึ่งอยู่
ที่ 834.6 ล้านลิตร ส่งผลให้บราซิลมีปริมาณการน�ำ
เข้าเอทานอลสูงกว่าปริมาณการส่งออกเป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์
แต่ปริมาณการน�ำเข้าเอทานอลในเดือนธันวาคม
ก็ไม่ใช้สิ่งที่เหนือความคาดหมาย เนื่องจากราคา
เอทานอลของสหรัฐฯนัน้ ดิง่ ลงสูจ่ ดุ ตกต�ำ่ ทีส่ ดุ นับตัง้ แต่ปี
2548 บวกกับราคาเอทานอลในประเทศของบราซิล ที่
ทะยานขึน้ เมือ่ บริเวณภาคกลางและภาคใต้ของประเทศ
เข้าสู่ฤดูของการปลูกพืชแซมแล้ว
ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้เกิดการค้าก�ำไรขึน้ ได้แม้บราซิล
จะเพิง่ มีนโยบายก�ำหนดพิกดั อัตราศุลกากรสูงถึง 20%
ส�ำหรับปริมาณการน�ำเข้าเอทานอลทีม่ ากกว่า 150 ล้าน
ลิตรในรอบไตรมาส
ทั้งนี้ การก�ำหนดพิกัดอัตราศุลกากรที่เพิ่งจะมี
ขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2560 จึงท�ำให้เมื่อถึงเดือน
ธันวาคมก็นับเป็นไตรมาสใหม่แล้ว
นายหน้ารายหนึง่ เปิดเผยต่อบริษทั ผูผ้ ลิตพลังงาน
รายยักษ์อย่าง S&P Global Platts ว่า “เอทานอลที่
น�ำเข้ามายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณอยู่
ที่ 90 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับผลผลิต
ในประเทศ”
ผลการประเมินราคาเอทานอลของ S&P Global
Platts ที่จัดท�ำ ณ ท่าเรือซัวเปของบราซิลนั้น พบว่ามี
แนวโน้มจะเกิดการค้าก�ำไรจากการน�ำเข้าแท้มพี กิ ดั อัตรา
ศุลกากรอยู่ที่ 20% ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม
ทาง S&P Global Platts ได้เริม่ เผยแพร่ราคาเอทา
นอลรายสัปดาห์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล
มาตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
จากรายงานก�ำหนดการเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการ
ระบุว่าจะมีเรือบรรทุก 7 ล�ำขนส่งเอทานอลมาลงที่
ท่าเรือหลายแห่งของบราซิลในช่วงต้นเดือนมกราคม
ที่ผ่านมา
มีการคาดการณ์ว่าในปี 2561 ประเทศบราซิลก็
จะยังคงมีปริมาณการน�ำเข้าเอทานอลสูงกว่าปริมาณ
การส่งออกเมือ่ พิจารณาจากปริมาณผลผลิตในประเทศ
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ที่หยุดนิ่งเพราะมีแนวโน้มว่าผลผลิตอ้อยจะลดต�่ำลง
ในฤดูกาลหน้า
Kingsman ซึง่ เป็นฝ่ายวิเคราะห์ของ S&P Global
Platts ได้ประเมินว่าผลผลิตอ้อยจะลดน้อยลงมาอยู่ที่
580 ล้านเมตริกตันในปี 2560-61 ซึง่ เป็นตัวเลขทีล่ ดลง
จาก 594 ล้านเมตริกตันในปี 2559-60 เนือ่ งมาจากไร่
อ้อยทีเ่ ริม่ เสือ่ มสภาพและก�ำลังการผลิตทีน่ อ้ ยลง
และจากปริมาณอ้อยดังกล่าวราว 55% ที่จะ
ถูกน�ำไปผลิตเป็นเอทานอล จ�ำนวนรวมของผลผลิต
เอทานอลจึงคิดเป็น 25.2 พันล้านลิตร ซึ่งลดลงไป
จากเดิม 0.9%
ตัวเลขการน�ำเข้ารวมในปี 2561 มีแนวโน้ม
จะแตะหลัก 1.5 พันล้านลิตรจากการประมาณของ
Kingsman ซึ่งลดลง 20% จากปี 2560 แต่ก็ยัง
ถือเป็นสถิติสูงสุดอันดับ 2 ของปริมาณการน�ำเข้า
เอทานอลสู่ประเทศบราซิล

"The price advantage of imported ethanol
into the Northeast is of Real 90/cu m when
compared to offers of the domestic product,"
a broker told S&P Global Platts.
According to S&P Global Platts ethanol
price assessments delivered in Suape, the
import arbitrage appears open even with the 20%
tariff since early December. S&P Global Platts
started publishing weekly prices for ethanol in
Northeast Brazil as of November 10, 2017.
According to recent lineup reports, seven
vessels are due to discharge ethanol in Brazilian
ports in early January.
Brazil is expected to remain a net importer
of ethanol in 2018, given stagnant production
rates due to a lower sugarcane crop forecast
for the next season.
A smaller sugarcane crop is estimated by
Kingsman, the agricultural analysis unit of S&P
Global Platts, at 580 million mt for 2018-19, down
from 594 million mt in 2017-18, due to the aging
of the cane fields and lower productivity.

B

razilian ethanol imports recovered in
December with 84.6 million liters
entering the country, up 68% from

November, Secretariat of Foreign Trade (SECEX)
data showed.
Most of the volume (59.5 million liters)

entered Brazil through the port of Sao Luis in the
Northeast. The vast majority of ethanol imports
into Brazil originated in the US and are to be
blended into gasoline.
Total imports of ethanol in Brazil in 2017
reached a record 1.82 billion liters, more than
double the 834.6 million liters imported a year
ago and making Brazil a net importer of ethanol
for the first time.
The increase in December imports was
anticipated, given the plunge in US ethanol prices
to their lowest since 2005 and higher Brazilian
domestic prices in Brazil as the Center-South
entered its intercrop season.
This allowed the arbitrage window to
open despite Brazil's recently imposed tariff
of 20% on quarterly volumes greater than 150
million liters.
Additionally, since the tariff was implemented
in September 4, 2017, as of December a new
quarter period started.

With 55% of the crush expected to be
directed to ethanol this should translate to a total
of 25.2 billion liters of ethanol, down 0.9 %.
Total imports in 2018 should reach around
1.5 billion liters, show Kingsman estimates, down
20% from 2017 but still the second-highest volume
of ethanol to be imported in the country.

Ethanol News

อินเดียเร่งผลิตเอทานอลเป็นสองเท่า
หลังได้แรงหนุนปริมาณวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้น

India Sugar Mills to Double Ethanol
Supply as Output Jumps

แ

หล่งข่าวจากภาคอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า
โรงงานน�้ำตาลในประเทศอินเดียได้ตั้งเป้าที่
จะผลิตเอทานอลสูงขึ้นกว่าสองเท่าให้กับผู้
ค้าปลีกเชื้อเพลิงเพื่อน�ำไปผสมเป็นน�้ำมันส�ำหรับยาน
พาหนะในปี 2560/61 จากการคาดการณ์ว่าผลผลิต
น�้ำตาลอ้อยในประเทศจะพุ่งสูงขึ้น แถลงการณ์ของ
สมาคมโรงงานแปรรูปน�้ำตาลแห่งอินเดีย (ISMA)
ระบุว่า ผู้ผลิตเอทานอลและบริษัทค้าน�้ำมันได้ลง
นามสัญญาจัดหาเอทานอลในปริมาณ 1.4 พันล้าน
ลิตรประจ�ำปีนี้ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับ
ตัวเลข 665 ล้านลิตรของปีที่แล้ว

ด้ า นรั ฐ บาลของอิ น เดี ย ก็ ไ ด้ เ พิ่ ม ราคาของ
เอทานอลขึ้น 5 % ไปอยู่ที่ 40.85 รูปี (20.5128
บาท) ต่อลิตรโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในปีถัดไปโดย
เริ่มนับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2560
อินเดียได้ตงั้ เป้าทีจ่ ะเพิม่ ปริมาณการใช้เอทานอล
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสะอาดมากกว่าเมื่อเทียบกับ
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทัว่ ไปในเรือ่ งการคายก๊าซคาร์บอน โดย
รัฐบาลตังเป้าให้น�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศมีเอทานอล
ผสมอยู่ในปริมาณ 10%
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริษัทน�้ำมันต่างกล่าวว่าการ
จัดหาผลผลิตเชื้อเพลิงจากน�้ำตาลนั้นเป็นเรื่องที่ท�ำได้
ยากมากเนือ่ งมาจากอัตราราคาทีร่ ฐั บาลท้องถิน่ ก�ำหนด
ภาษีของเอทานอลไว้ในระดับสูงมากเพราะมีการน�ำมา
ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสุรา
อีกทั้งบรรดาโรงงานน�้ำตาลยังมีแนวโน้มที่จะ
จ�ำหน่ายเอทานอลให้กบั โรงกลัน่ เหล้ามากกว่าเนือ่ งจาก
จะได้ราคาทีส่ งู กว่าและเจรจาปิดการขายได้เร็วกว่า
โรงงานแปรรูปน�ำ้ ตาลของอินเดียนัน้ ใช้กากน�ำ้ ตาล
ซึง่ เป็นผลผลิตพลอยได้จากน�ำ้ ตาลในการผลิตสารเคมี
ตั้งต้น ซึ่งแตกต่างไปจากบราซิลที่บริษัทผลิตน�้ำตาล
เลือกผลิตเอทานอลจากน�้ำอ้อยโดยตรง
ISMA ยังเปิดเผยถึงการคาดการณ์ว่าปริมาณ
ผลผลิตเอทานอลของอินเดียจะทะยานขึน้ ในปี 2560/61
เพราะมีแนวโน้มว่าผลผลิตน�้ำตาลจะพุ่งสูงขึ้นเกือบ
ราว 1 ใน 4 ซึ่งจะเป็นการไปเพิ่มวัตถุดิบส�ำหรับการ
ผลิตเอทานอล

I

ndian sugar mills are set to more than

Sugar mills also prefer to sell ethanol to

double the supply of ethanol to fuel retailers for

spirit distilleries, where they get a better price

blending with gasoline in 2017/18, expecting a

and quicker deals.

sharp rise in the local output of the sweetener, an

Unlike Brazil, where sugar firms produce

industry body said. Ethanol manufactures and oil

ethanol directly from cane juice, Indian millers

marketing companies finalised supply contracts

use molasses, a by-product of sugar-making,

for a record 1.4 billion litres for the current year,

to produce the chemical.

compared with 665 million litres a year ago, the

India’s ethanol production is set to rise in

Indian Sugar Mills Association (ISMA) said in a

2017/18 as sugar output is expected to go up

statement.

nearly a quarter from a year ago, increasing

The government last month raised ethanol
prices by 5 percent to 40.85 rupees ($0.6375)

supply of raw material for ethanol manufacturing,
the ISMA said.

per litre before tax for the year that began
Dec. 1.
India has been aiming to boost the use of
ethanol, which is a cleaner fuel option compared
to gasoline as far as carbon emissions go. The
government has been targeting 10 percent
ethanol blending in gasoline.
Oil companies, however, find it hard to
locally procure the sugar byproduct at the
government-fixed rates as state governments
have imposed heavy taxes on ethanol, widely
used in the liquor industry.
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ปตท.จับมือพันธมิตร พัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
ในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล- เอทานอล

PTT Joins Hands with Allies to Develop Catalysts in
Biodiesel–Ethanol Industries to Slash Costs

ป

ตท.จับมือ สกว. จุฬาลงกรณ์ฯ เอสซีจี เคมิคอล
ส์ ไออาร์พีซี โกลบอลกรีนเคมิคอล ที พี
เค เอทานอล หนุนโครงการชี้ทิศทางและ
สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยา
และวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีส�ำหรับอุตสาหกรรม
ไบโอดีเซล อุตสาหกรรมเอทานอลและอุตสาหกรรม
ที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืน (CAT-REAC industrial project) หวังช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ยืดอายุการใช้งาน
ลดค่าใช้จา่ ยในการน�ำเข้าตัวเร่งปฏิกริ ยิ าและตัวดูดซับ
ของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและเอทานอล

เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2561 ทีผ่ า่ นมา ณ โรงแรม
โนโวเทล กรุงเทพฯ มีพธิ รี ว่ มลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ “โครงการชีท้ ศิ ทางและสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกริ ยิ าและวิศวกรรมปฏิกริ ยิ า
เคมีส�ำหรับอุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรม
เอทานอลและอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าเพือ่ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืน (CAT-REAC industrial
project)” ระหว่างส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด บริษทั ไอ
อาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล
จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ที พี เค เอทานอล จ�ำกัด
ศ.นพ.สุทธิพนั ธ์ จิตพิมลมาศ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) กล่าวว่าโครงการ
ระยะแรกจะใช้เวลา 3 ปี ซึง่ สกว.จะสนับสนุนงบวิจยั
ประมาณปีละ 15 ล้านบาท และเอกชนร่วมทุนอีกปีละ
7.3 ล้านบาท รวมเฟสแรกใช้งบประมาณ 66.9 ล้าน
บาท ซึง่ จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสาร
เร่งปฏิกริ ยิ าเพือ่ ใช้เองในประเทศโดยจะช่วยลดค่าใช้จา่ ย
ของอุตสาหกรรมปีละไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท
ในขณะที่ ดวงพร เทีย่ งวัฒนธรรม ผูช้ ว่ ยกรรมการผู้
จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ ชือ่ เดิม “สถาบันวิจยั และเทคโนโลยี ปตท.” กล่าว
ว่า สถาบัน ได้ด�ำเนินการวิจัยและทดสอบประเมิน
ประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวดูดซับให้กับ โรง
แยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. และบริษทั ในกลุม่ นับตัง้ แต่
ปี 2556 - 2560 ซึง่ สามารถลดค่าใช้จา่ ยในการน�ำ
เข้าตัวเร่งปฏิกริ ยิ าจากต่างประเทศรวมถึงลดความสูญ
เสียเนื่องจากการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวดูดซับที่มี
ประสิทธิภาพต�ำ่ ได้กว่า 240 ล้านบาท
โดย ยินดีให้ความร่วมมือเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนCAT-REAC industrial project เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเกีย่ ว
กับตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั รวมถึงทิศทางการ
วิจยั ด้านตัวเร่งปฏิกริ ยิ าในอนาคต ซึง่ จะช่วยเพิม่ ขีดความ
สามารถของอุตสาหกรรมไทยจากการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต ยืดอายุการใช้งาน ลดค่าใช้จา่ ย
ในการน�ำเข้าตัวเร่งปฏิกริ ยิ าและตัวดูดซับ โดยการน�ำร่อง
ใช้ในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมเอทานอล
ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
แทนการน�ำเข้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงจากต่างประเทศ ในรูป
แบบ Open Innovation ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันวิจยั และสถาบันการศึกษา ทีจ่ ะเป็นประโยชน์
ต่อประเทศ อันจะเป็นก้าวส�ำคัญในการพัฒนาไทยให้กา้ ว
สูก่ ารเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมอย่างยัง่ ยืนตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0
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นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ
บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
GGC กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือโครงการดังกล่าวจะ
ช่วยให้GGC ได้รบั สิทธิทางข้อมูลของการวิจยั เกีย่ วกับ
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าในกระบวนการในภาพรวม ข้อมูลทิศทาง
การใช้ประโยชน์ไบโอดีเซล เพือ่ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ี
มูลค่าเพิม่ สูงให้กบั ผลิตภัณฑ์หลัก คือ เมทิลเอสเทอร์
หรือไบโอดีเซล ซึง่ จะเป็นการต่อยอดให้กบั ธุรกิจโอลี
โอเคมีของประเทศ
ปัจจุบัน GGC อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิต
เมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2บนพืน้ ที่ 30 ไร่ในเขตประกอบ
การอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน์ ใช้เงินลงทุน 1,650 ล้าน
บาท โดยคาดว่าจะด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส
ที่ 3 ของปี 2561 เร็วกว่าแผนเดิมทีค่ าดว่าจะเสร็จสิน้
ในไตรมาส 4 ซึง่ มีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ อยูท่ ี่ 200,000
ตันต่อปี และเมือ่ รวมกับโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 1
ทีจ่ งั หวัดระยอง GGC จะสามารถผลิตเมทิลเอสเทอร์ได้
ถึง 500,000 ตันต่อปี
ส�ำหรับความคืบหน้าโครงการไบโอคอมเพล็กซ์
เฟส1 ทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ซงึ่ GGC ร่วมทุนกับ บริษทั
เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์เปอเรชัน่
จ�ำกัด(มหาชน) มูลค่าโครงการ 7,000ล้านบาทนั้น
เตรียมน�ำเสนอคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษทั พิจารณา
อนุมตั โิ ครงการภายในไตรมาส3ปีนี้ คาดว่าจะเริม่ การ
ก่อสร้างได้ในไตรมาส4ปีนี้ และใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี
นอกจากนี้ GGC ยังมีแผนทีจ่ ะลงทุนโครงการไบโอ
คอมเพล็กซ์ เฟส2 ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ซึง่ จะเป็นการผลิต
เชือ้ เพลิงเคมีชวี ภาพ และพลาสติกชีวภาพ คาดว่า จะ
เริม่ ด�ำเนินการได้หลังจากโครงการ เฟส1 ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และใช้เวลาก่อสร้างอีก 2-3 ปี

P

TT, TRF, Chulalongkorn University, SCG
Chemicals, IRPC, Global Green Chemical,
and TPK Ethanol are the alliance members

pushing forward the CAT-REAC Industrial Project.
It is expected to improve production efficiency,
extend lifespan, and reduce costs for importing
catalysts and absorbents in biodiesel and ethanol

industries.
On 9 January 2018, the Thailand Research
Fund, Chulalongkorn University, PTT Public
Company Limited, SCG Chemicals Co.., Ltd., IRPC
Public Company Limited, Global Green Chemical
Public Company Limited, and TPK Ethanol Co., Ltd.
signed a memorandum of understanding in the
CAT-REAC Industrial Project at Novotel Bangkok.
Prof. Suthipun Jitpimolmard, Director of the
Thailand Research Fund (TRF), said that the initial
phase of the project will take three years. TRF will
sponsor the research fund of 15 million baht, with
7.3 million baht support from private organizations
annually. The first phase of this project will require
66.9 million baht in total and will be a preparation
for catalyst development for domestic use, which
is expected to cut expenses in Thai industries by
at least 100 million baht a year.
Ms. Duangporn Thiengwatanatham, Executive
Vice President of PTT Innovation Institute, formerly

known as “PTT Research & Technology Institute,”
said that the institute has conducted research and
experiments on catalysts and absorbents for PTT
Gas Separation Plant and its affiliates from 2013
to 2017. The research findings have helped reduce
import costs and losses due to consumption of
low quality catalysts and absorbents by over 240
million baht.
The Institute is pleased to support the CAT-REAC
Industrial Project in order to gather in-depth knowledge
about the catalysts being used at present, as well as
the direction for catalyst research in the future. This
will increase the competitiveness of Thai industries
by improving production efficiency, extending
lifespan, and reducing impost costs of catalysts
and absorbents. The pilot test will be conducted in
biodiesel and ethanol industries. This is a milestone
innovation in which agricultural products are used
in place of imported fuels. The collaboration is in the
form of open innovation among government and
private sectors, research institute, and university.
The outcome will be a great contribution to the
country and drive Thailand towards becoming a
nation of sustainable innovation according to the
Thailand 4.0 policy.
Mr. Jirawat Nuritanon, Managing Director of
Global Green Chemical Public Company Limited
(GGC) added that in this collaboration, GCC will
benefit from the research findings on catalysts in
its general process as well as information on how
to utilize biodiesel to develop high value-added
products for its key products, which are methyl ester
or biodiesel. This will give Thailand’s oleochemical
business an edge in moving ahead.
Currently, GGC is building the second methyl
ester plant on a 30-rai plot of land in the Thai
Eastern Industrial Zone. The company has invested
1.65 billion baht for the construction. The plant is
expected to be ready for operation for commercial
purposes in the 3rd quarter of 2018, faster than the
previously scheduled 4th quarter . The production
capacity in this new plant is 200,000 tons/year. In
combination with the first plant in Rayong, GGC
will be able to produce 500,000 tons of methyl
ester a year.
As for the progress of the 7-billion baht Bio
Complex Project - Phase 1 in Nakhon Sawan, in
which GGC co-invests with Kaset Thai International
Sugar Corporation Public Company Limited, the
project will be proposed to the board of directors for
approval in the 3rd quarter this year. The construction
is expected to commence on the 4th quarter of the
same year and take three years to complete.
In addition, GGC is also planning to invest in
the second phase of the Bio Complex in the same
area for biochemical fuel and bioplastic production.
The second phase will begin after the construction
of the first phase is completed and is expected to
take 2-3 years to complete.
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เบียร์จะกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นน�ำ
การขนส่งในปี 2565 ได้หรือไม่?
Could Beer Become The Leading
Transportation Fuel By 2022?

มี

การค้นคว้าวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ครัง้ ใหม่ได้พฒ
ั นา
วิธีส�ำหรับการแปลงเบียร์ไปเป็นแหล่งทดแทน
ของเชือ้ เพลิงเครือ่ งยนต์ทสี่ ามารถทดแทนน�ำ้ มัน
ดีเซลและน�้ำมันเบนซินในระดับที่ต�่ำหรือไม่ต้องมีการ
แก้ไขเครื่องยนต์

การค้นคว้าวิจัยได้ถูกปฏิบัติโดยบรรดานักเคมีที่
มหาวิทยาลัยบริสตอล ผูซ้ งึ่ ท�ำการจัดการแปลงเอทานอล
ส่วนผสมที่เกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่ถูกพบอย่างกว้าง
ขวางในเบียร์ เป็นบิวทานอลผ่านกระบวนการปิโตรเคมี
ทีค่ ล้ายกับสิง่ ทีถ่ กู ใช้สำ� หรับการกลัน่ น�ำ้ มันเบนซิน
เอทานอลถูกใช้ไปแล้วในการสร้างแหล่งเชือ้ เพลิง
ทดแทนทีห่ ลักๆเป็นสารเติมแต่งเชือ้ เพลิงชีวภาพส�ำหรับ
น�ำ้ มันเบนซิน โดยส่วนใหญ่โดยทัว่ ไป เอทานอลถูกผลิต
จากมวลชีวภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้, อ้อย, กาก
น�้ำตาล และ ข้าวโพด
ถึงแม้วา่ การค้นคว้าวิจยั ครัง้ ใหม่นไี้ ด้แสดงให้เห็น
ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาหนทางที่จะแปลง
เอทานอลที่มีอยู่พร้อมจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลล์ไปเป็นบิวทานอลในสภาพในห้อง
ทดลองโดยการใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าเพือ่ เร่งปฏิกริ ยิ าตอบ
กลับทางเคมี
ศาสตราจารย์ ดันแคน แวส นักเขียนชั้นน�ำของ
การศึกษา กล่าวว่า “หนึ่งในประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ
ของการใช้บิวทานอลเป็นเชื้อเพลิงคือมันสามารถที่จะ
ถูกใช้ด้วยน�้ำมันเบนซินปัจจุบันของรถยนต์โดยไม่มี
การแก้ไขหรือมีการแก้ไขในเครื่องยนต์เพียงเล็กน้อย
สิง่ นีค้ อื การทดแทนส�ำหรับน�ำ้ มันเบนซินปัจจุบนั ”
“เอทานอลควรที่จะแปลงไปเป็นบิวทานอลใน
โรงงานขนาดใหญ่อย่างมากเหมือนกับอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมการกลัน่ น�ำ้ มัน และหลังจาก
นัน้ บิวทานอลควรทีจ่ ะใส่ในรถยนต์โดยผูบ้ ริโภค”
บิวทานอลคล้ายกับเอทานอลที่เป็นแหล่งเชื้อ
เพลิงทดแทนที่ดีกว่าเท่านั้น คล้ายกับในส่วนหลังที่
สามารถกัดกร่อนเครือ่ งยนต์ตา่ งๆและมีความหนาแน่น
ในพลังงานที่ต�่ำกว่า
ในปัจจุบนั กระบวนการทีส่ ามารถผลิตบิวทานอล
เป็นร้อยกรัมจากเบียร์ ซึง่ ไม่เพียงพอทีจ่ ะเป็นเชือ้ เพลิง
ของตัวถังของรถยนต์ อย่างไรก็ตาม มันถูกคาดการณ์วา่
เชือ้ เพลิงสามารถทีจ่ ะถูกใช้ในขนาดระดับอุตสาหกรรม
ไม่มากกว่าเวลา 5 ปี
สิ่งนี้หมายความว่าบิวทานอลสามารถที่จะเป็น
เหมือนแหล่งหลักของการขนส่งประมาณในปี 2565
ศาตราจารย์ ดันแคน แวส ได้อธิบายว่า “เครื่อง
ดืม่ แอลกอฮอลล์เป็นแบบจ�ำลองทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการ
หมักเอทานอลทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นเหมือนน�ำ้ ซุป
คล้ายกับเอทานอลส�ำหรับเชือ้ เพลองทีเ่ ป็นหัวใจส�ำคัญที่
ท�ำขึน้ เพือ่ ใช้ในกระบวนการต้มเบียร์ ถ้าเทคโนโลยีของ
เราได้ผลกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลล์ โดยเฉพาะกับเบียร์
ซึ่งเป็นแบบจ�ำลองที่ดีที่สุด หลังจากนั้นมันจะแสดงให้

เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะขยายส่วนเพื่อที่จะท�ำ
บิวทานอลคล้ายกับการทดแทนน�้ำมันเบนซินในขนาด
ระดับอุตสาหกรรม”
อย่างไรก็ตาม จุดนีไ้ ม่ใช่แค่เบียร์ทกี่ ลายเป็นแหล่ง
หลักของเชื้อเพลิงในการขนส่ง แต่ค่อนข้างส�ำหรับมัน
เพือ่ ทีจ่ ะเสนอบทเรียนต่างๆทีส่ ำ� คัญทีถ่ กู เรียนรูส้ ำ� หรับ
เทคโนโลยีบิวทานอลเพื่อที่จะพัฒนาต่อไป
“ถ้าเทคโนโลยีของเราได้ผลกับเครื่องดื่มแอลกอ
ฮอลล์ หลังจากนั้นมันจะแสดงให้เห็นว่ามันมีความ
เป็นไปได้ที่จะขยายส่วนเพื่อที่จะท�ำเป็นบิวทานอลที่
เป็นการทดแทนน�้ำมันเบนซินในขนาดอุตสาหกรรม”
ศาสตราจารย์ แวส กล่าวเสริม

N

ew scientific research has developed
a method for converting beer into a
renewable source of motor fuel able to

replace diesel and gasoline with minimum or

no engine modification.
The research was conducted by chemists at
the University of Bristol, who managed to convert
ethanol- an active ingredient found widely in beers,
into butanol through petrochemical processes
similar to those used for refining gasoline.
Ethanol is already used to create renewable
fuel sources mainly as a biofuel additive for
gasoline. Most commonly, ethanol is produced
from biomass such as forest products, sugar
cane, molasses, and corn.
This new research though shows that
scientists have developed a way to convert
readily available ethanol from alcoholic drinks to
butanol in laboratory conditions using a catalyst
to speed up the chemical reaction.
Professor Duncan Wass, the lead author
of the study, said: “One of the great benefits
of using butanol as a fuel is that it can be used

with current petrol cars with no or very little
modification. This is a drop-in replacement for
current petrol”.
“Ethanol would be converted into butanol
in a large plant very much like the current
petrochemical/refining industry, and then butanol
would be put in the car by the consumer”.
Butanol is similar to ethanol as a renewable
fuel source only better, as the latter can be corrosive
to engines and has lower energy density.
Currently, the process is able to produce
some hundreds of grams of butanol from beer,
which is not enough to fuel a car’s tank yet.

However, it is predicted that the fuel can be
used on an industrial scale in no more than 5
years’ time.
This means that butanol could act as the
main source of transportation by approximately
2022.
Professor Duncan Wass explained:
“Alcoholic drinks are an ideal model for
industrial ethanol fermentation broths as
ethanol for fuel is essentially made using a brewing
process. If our technology works with alcoholic
drinks- especially with beer which is the best
model, then it shows it has the potential to
be scaled up to make butanol as a petrol
replacement on an industrial scale.”
However, the point is not for beer to become
the main source of transport fuel, but rather
for it to offer important lessons learned for the
butanol technology to be further developed.
“If our technology works with alcoholic
drinks then it shows it has the potential to
be scaled up to make butanol as a petrol
replacement on an industrial scale”, Professor
Wass added.
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เครือ่ งใส่ปยุ๋ แม่นย�ำในไร่ออ้ ย ฝีมอื
นักวิจยั ไทย คว้ารางวัลเหรียญทอง
งานนวัตกรรม “INOVA-BUDI UZOR 2017”

High Accuracy Fertilizer Applicator Developed by Thai
Researcher Wins Gold Medal in “INOVA-BUDI UZOR 2017”
>>ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ นักวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

ผ

ศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ นักวิจัยภาค
วิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิด
เผยว่า ประเทศไทยเป็นผูส้ ง่ ออกน�ำ้ ตาลเป็นอันดับสอง
ของโลก รองจากประเทศบราซิล ทัง้ นี้ ต้นทุนการผลิต
อ้อยและน�ำ้ ตาลของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึน้ โดย
อ้อยเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ภาษีข้อตกลง WTO ส่งผล
ให้ประเทศไทยต้องเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและ
น�ำ้ ตาล โดยในการเพิม่ ผลผลิตการใส่ปยุ๋ เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ในการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร จะให้ปุ๋ยแบบโรยข้างต้น
อ้อยโดยมีการก�ำหนดการให้ปยุ๋ แบบคงทีต่ อ่ ไร่ ในทุกๆ
พื้นที่เท่ากันหมด ไม่สามารถปรับอัตราปุ๋ยได้ โดยใน
ปัจจุบนั มีงานวิจยั หลากหลายทีท่ ำ� การวิจยั เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ดังกล่าว เช่น การออกแบบการให้ปุ๋ยติดกับรถไถเดิน
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ตามแบบให้ปุ๋ยได้โดยก�ำหนดที่เฟืองแบบ 3 จุด และ
ได้มีการศึกษาเพื่อการใส่ปุ๋ยอ้อยแบบมีประสิทธิภาพ
สูงสุดส�ำหรับเกษตรกร ในประเทศเยอรมนี ได้น�ำ
ทฤษฎีการก�ำหนดการให้ปยุ๋ มาประยุกต์ใช้ในสวนปาล์ม
และประเทศมาเลเซียได้น�ำการให้ปุ๋ยมาประยุกต์ใช้
RFID-BASED มาใช้เช่นเดียวกัน
คณะผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� หลักการดังกล่าว ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีความแม่นย�ำทางการเกษตร เพือ่ เข้ามาช่วย
ในระบบการจัดการและการให้ปยุ๋ โดยเป้าหมายหลัก คือ
การบริหารจัดการการใส่ปยุ๋ โดยใช้ระบบการประมวล
ผลภาพ (Image Processing) การน�ำภาพมาประมวล
ผลหรือคิดค�ำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มา
วิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ความ
เขียวของพืช จากนัน้ น�ำข้อมูลเชิง ปริมาณมาวิเคราะห์
และสร้างเป็นระบบ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในด้านการประมวล
ผล และก�ำหนดปริมาณการให้ปยุ๋ อ้อย เพือ่ เป็นการลด
ปริมาณปุย๋ ไม่ให้การสูญเสียและมีการลดต้นทุนในการ
ผลิตอ้อย ผูว้ จิ ยั จึงได้ออกแบบและพัฒนาเครือ่ งใส่ปยุ๋
แบบแม่นย�ำในไร่ออ้ ยโดยเทคนิคประมวลผลภาพ

เครือ่ งใส่ปยุ๋ แบบแม่นย�ำในไร่ออ้ ยโดยเทคนิคประมวล
ผลภาพ เป็นการประยุกต์ดว้ ยวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรม
ควบคุม วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครือ่ งกล
และการถ่ายภาพเข้าด้วยกัน ในการออกแบบและสร้าง
เครือ่ งใส่ปยุ๋ แบบแม่นย�ำในไร่ออ้ ย โดยเทคนิคประมวล
ผลภาพ ประกอบด้วย ชุดไถสิว่ เปิดหน้าดิน ชุดหยอด
ปุย๋ ชุดควบคุมระดับปุย๋ กล้องถ่ายภาพ ชุดประเมินผล
โดยกล้องถ่ายภาพทรงพุม่ ของพืชส่งมายังคอมพิวเตอร์
ประมวลผล จากนัน้ ชุดประเมินผลจะส่งไปยังชุดควบคุม
ระดับปุย๋ ให้เหมาะต่อความต้องการในแต่ละต้นหรือพืน้ ที่
นัน้ ซึง่ กล้องจะติดอยูด่ า้ นหน้ารถแทรกเตอร์และชุดให้ปยุ๋
และชุดควบคุมระดับปุย๋ จะติดตัง้ กับด้านหลังรถแทรกเตอร์
ส่วนชุดคอมพิวเตอร์ประเมินผลจะอยูภ่ ายในแทรกเตอร์
เพือ่ ให้คนปฏิบตั งิ านมองเห็นและใช้งานง่าย

นายสุรยิ า วรวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ในฐานะผูช้ ว่ ยวิจยั กล่าว
ว่า งานวิจยั นีม้ นี วัตกรรมทีม่ งุ่ เน้นความแม่นย�ำในการให้
ปุย๋ เม็ดโดยใช้เทคนิคจากการถ่ายภาพ ซึง่ นวัตกรรมทีเ่ กิด
ขึน้ จะให้จำ� นวนปุย๋ ตามขนาดทรงพุม่ ของพืชทีเ่ กิดขึน้ จริง
คือ ทรงพุม่ เล็กให้ปยุ๋ มาก ทรงพุม่ ใหญ่ให้ปยุ๋ น้อย สรุป
ง่ายๆ คือ ให้ปริมาณปุย๋ เท่ากับปริมาณความต้องการ
ของพืชนัน้ เอง โดยภาพถ่ายทีถ่ า่ ยจะได้นำ� มาประมวล
ผลเพือ่ หาขนาดทรงพุม่ ของพืชและก�ำหนดปริมาณปุย๋
จากการเขียนโปรแกรมควบคุมทีไ่ ด้มาจากการทดสอบ
และการทดลอง นอกเหนือจากนัน้ ตัวงานวิจยั ออกแบบ
ให้มีตัวควบคุมปริมาณปุ๋ยของปุ๋ยชนิดเม็ด โดยผ่าน
หัวจ่ายเม็ดปุย๋ ทีค่ วบคุมด้วยชุดไฮดรอลิกใช้จา่ ยเม็ดปุย๋
ตามจ�ำนวนทีไ่ ด้จากชุดประมวลผล และทีส่ ำ� คัญไปกว่า
นั้นเครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นย�ำในไร่อ้อยโดยเทคนิคการ
ประมวลภาพสามารถน�ำไปติดตัง้ กับรถแทรกเตอร์ทมี่ ี
อยูแ่ ล้ว เพือ่ ใช้ประโยชน์ในด้านการประมวลผล และ
ก�ำหนดปริมาณการใส่ปยุ๋ ทีเ่ หมาะสมกับอ้อยในช่วงระยะ
เวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่ เป็นการลดปริมาณปุย๋ ไม่ให้การสูญ
เสียและเป็นการลดต้นทุนในการผลิตอ้อยสดจึงได้มกี าร
ออกแบบและพัฒนาเครือ่ งใส่ปยุ๋ แบบควบคุมปริมาณให้
ปุย๋ ส�ำหรับอ้อย
การใส่ปุ๋ยเม็ดนั้นมีความจ�ำเป็นและใช้งานเป็น
จ�ำนวนมาก แต่ยงั มีความสามารถในการท�ำงานไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ หรือให้ปยุ๋ มากหรือน้อยกว่าความต้องการ
ของพืชในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ซึง่ ในความเป็นจริงในพืน้ ทีน่ นั้ มีแร่
ธาตุในดินไม่เท่ากันฉะนัน้ การให้ปยุ๋ ต้องมีความแม่นย�ำ
ดังนัน้ การใช้ในเชิงพาณิชย์นนั้ มีโอกาสสูงทีจ่ ะมีความ
ต้องการจ�ำนวนมาก ซึง่ ทางนักวิจยั ได้รว่ มกับ บริษทั
เอกชน ในไทย เพือ่ พัฒนาและผลิตให้เข้าสูท่ อ้ งตลาด
ต่อไป เกษตรกรท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ท่ี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศกั ดิ์ แสงประดิษฐ์
โทร. 081-493-2489
ส�ำหรับเครือ่ งใส่ปยุ๋ ดังกล่าวคว้ารางวัลเหรียญทอง
และรางวัลพิเศษ INOVA BEST CIVIL ENGINEERING
INVENTION ในงาน INOVA-BUDI UZOR 2017
42nd International Invention Show ณ เมืองโอซีเยก
ประเทศโครเอเชีย

Research News

A

ssistant Professor Dr. Kiattisak

photography. This innovative fertilizer

Sangpradit, agricultural engineering

applicator consists of a chisel plowing set, a

researcher at Rajamangala University of

fertilizer spreader set, a fertilizer regulator set,

Technology Thanyaburi, revealed that Thailand is

a camera, and a processor. The camera captures

the second largest sugar exporter in the world after

the shape of the plant and transmits the image

Brazil. However, the cost of sugar production in

to the processing computer. The processor then

Thailand is witnessing a rising trend because

sends the data to the fertilizer regulator that

sugar cane is a product under WTO covenant on

controls the volume of fertilizer for each plant

taxes. Therefore, Thailand needs to increase its

or each specific area. The camera is attached

sugar cane and sugar production efficiency, and

to the front of the tractor, the fertilizer spreader

fertilizers will play a key role in this improvement.

set and the regulator at the back, while the

In reality, Thai farmers manually spread fertilizers

processor is in the tractor so that the driver can

around the sugar cane plants and use constant

see it and work with ease.

rates of fertilizer in every area, making hardly

Mr. Suriya Worawong, a graduate student

possible to adjust fertilizer volumes. Currently,

at the Faculty of Engineering, Rajamangala

researchers are attempting to address the issue

University of Technology Thanyaburi and a

by developing a fertilizer spreader attached to

researcher assistant, said that this research

walking tractors, with fertilizer feeders on three

focuses on improving the accuracy of fertilizer

locations on the gear and investigating the

application by using an image processing

most efficient fertilizer spreading technique to

technique. The volume of fertilizer will be based

help farmers. In Germany, a theory of fertilizer

on the actual size of the plants, with smaller

ratio adjustment has been applied to oil palm

plants getting more fertilizers than larger ones.

farms, while Malaysia has applied an RFID-based

That is to say, fertilizer volumes will depend on

method to its agriculture.

the demand of the plants. The image taken will

Applying these practices, the research team

be processed to calculate the size of the plants,

aims to introduce high-accuracy technology to Thai

after which the processing algorithm, developed

agriculture, specifically to fertilizer application. An

and tested, will regulate the fertilizer quantity.

image processing system is used to calculate the

In addition, the fertilizer spreader is equipped

quantity based on the green percentage of the

with the granular fertilizer regulator which is

plant. The quantitative data is then analyzed and

controlled by a hydraulic system in order to

developed into a system that assists processing

spread the suitable number of fertilizer granules.

the demand of the plants. In addition, because

and regulates the volume of sugar cane fertilizer.

More importantly, the high-accuracy fertilizer

each area has a different mineral distribution,

This helps reduce fertilizer waste and, in turn,

applicator with image processing can be installed

fertilizer application needs to be more accurate.

the cost of sugar cane production. Therefore,

to the tractors that farmers are already using so

In anticipation of the demand for this technology

the researcher has designed and developed a

that it can process images and control suitable

for commercial purposes, the researcher team

high-accuracy fertilizer applicator for sugar cane

volumes of fertilizers for sugar cane at different

has joined hands with private companies in

using the image processing technique.

times. This will help reduce losses and costs in

Thailand to develop this innovation and introduce

raw sugar cane production

it to the market. For more information about the

The high-accuracy fertilizer spreader
based on image processing is a product of

Although granular fertilizers are essential

applying agricultural engineering, control

and widely used, the efficiency in applying them

engineering, mechanical engineering, and

could be improved as it is often not aligned with

innovation, please contact Assistant Professor
Dr. Kiattisak Sangpradit
This fertilizer spreader has won a gold
medal and special prize at INOVA BEST CIVIL

>> INOVA-BUDI UZOR 2017 42nd
International Invention Show 2017

ENGINEERING INVENTION and INOVA-BUDI
nd

UZOR 2017 42

International Invention Show

in Osijek, Croatia.
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นักวิจัยได้เงินสนับสนุนพัฒนาแบคทีเรีย
ที่ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพทดแทน
Grant Supports Research to Turn Bacteria into
Biofuel Producers

บ

รรดานักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันใน
เซนต์หลุยส์ได้รบั อนุมตั เิ งินจ�ำนวน 3.9 ล้าน
ดอลล่าร์ จาก แผนกพลังงานของสหรัฐอเมริกา
เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาแบคทีเรียทีผ่ ลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพทดแทน
– ที่เป็นแหล่งพลังงานที่ท�ำจากพืชและเชื้อจุลินทรีย

บรรดานักวิจยั ได้นำ� เสนอการรวบตัวกันของนัก
ส�ำรวจทีโ่ รงเรียนแพทย์และโรงเรียนวิศกรรมและวิทยา
ศาตร์ประยุกต์ เพือ่ ท�ำการค้นหาทีจ่ ะท�ำเชือ้ เพลิงชีวภาพซึง่
การผลิตควรทีจ่ ะไม่แข่งขันกับการผลิตอาหาร ยกตัวอย่าง
เช่น เอทานอลเป็นเชือ้ เพลิงจากแอลกอฮอลล์อย่างเป็น
แบบฉบับทีท่ ำ� ขึน้ จากข้าวโพดหรืออ้อย แทนที่ บรรดา
นักวิจยั จะด�ำเนินการด้านวิศวกรรมเกีย่ วกับจุลนิ ทรียเ์ พือ่
ทีจ่ ะท�ำเชือ้ เพลิงชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ของเสียทีเ่ ป็นพิษ
ของการท�ำกระดาษทีเ่ รียกว่า “ลิกนิน”
นอกจากนี้ การใช้สายพันธุแ์ บคทีเรียและวัตถุดบิ
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องในการผลิตอาหาร อีกหนึง่ เป้าหมายของ
โครงการคือการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพทีส่ ามารถทดแทน
เชือ้ เพลิงปิโตรเลียม รถยนต์ในทุกวันนีส้ ามารถทีจ่ ะเผา
ไหม้เชือ้ เพลิงทีบ่ รรจุเอทานอล 10 – 15 เปอร์เซ็นต์ แต่
เครือ่ งยนต์ทถี่ กู ท�ำขึน้ เป็นพิเศษเป้นทีต่ อ้ งการเมือ่ การ
ผสมเชือ้ เพลิงเป็นส่วนใหญ่หรือเป็นเชือ้ เพลิงทีเ่ กิดจาก
แอลกอฮอลล์ทงั้ หมด เชือ้ เพลิงชีวภาพทดแทนเป็นสิง่
ที่ไม่สามารถจ�ำแนกได้ทางเคมีจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
เขาทัง้ หลายสามารถทีจ่ ะทดแทนเชือ้ เพลิงปิโตรเลียม
ภายในกลุม่ รถยนต์ทมี่ อี ยูใ่ นประเทศ มันควรจะเป็นการ
พัฒนาหลัก
การอนุมตั เิ งินสนับสนุนในการวิจยั ในห้องปฏิบตั กิ าร
5 แห่งในมหาวิทยาลัยวอชิงตัน รวมถึงสิง่ ซึง่ ถูกน�ำโดย
หัวหน้านักส�ำรวจ กอยแทม แดนตัส ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ของพยาธิวทิ ยาและภูมคิ มุ้ กันวิทยา; แต โซค มุน ผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ดา้ นพลังงาน, สิง่ แวดล้อมและวิศวกรรมเคมี;
มาร์คสั บี. ฟอสตัน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดา้ นพลังงาน,
สิง่ แวดล้อมและวิศวกรรมเคมี; ยินจี แตง ผูช้ ว่ ยศาส
ตาจารย์ดา้ นพลังงาน, สิง่ แวดล้อมและวิศวกรรมเคมี;
และ ฟูชง ชาง ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดา้ นพลังงาน, สิง่
แวดล้อมและวิศวกรรมเคมี เฮคเตอร์ การ์เซีย มาร์ตนิ
แห่งห้องปฏิบตั กิ ารแห่งชาติ ลอว์เรนซ์ เบิรก์ ลียเ์ ป็นอีก
หนึง่ ผูป้ ระสานงาน
บรรดานักวิจยั ค้นคว้าก�ำลังศึกษาชนิดของแบคทีเรีย
ทีเ่ รียกว่า “โรโดคอคคัส โอปาคัส” แต่เดิมถูกค้นพบว่ามี
การเจริญเติบโตบนสารประกอบทีเ่ ป็นพิษต่างๆ การใช้มนั
เป็นแหล่งอาหารส�ำหรับการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพ
“เราก�ำลังน�ำข้อได้เปรียบของข้อเท็จจริงที่ว่า
สารประกอบที่แบคทีเรียโรโดคอคคัส โอปาคัสเจริญ
เติบโตไม่ได้เป็นแค่สารพิษทีเ่ กิดจากการสุม่ ขึน้ ” แดน
ตัสได้กล่าวว่า “สารประกอบเหล่านัน้ มีความสัมพันธ์
ใกล้เคียงกับลิกนิน สารโพลีเมอร์ที่มีความซับซ้อนที่
สร้าง 30 เปอร์เซ็นต์ของสารในต้นไม้อย่างคร่าวๆ ทีม
งานก�ำลังใช้การรวมกันของคุณสมบัตทิ างเคมี, ชีววิทยา
ระบบและชีววิทยาสังเคราะห์เพือ่ ทีจ่ ะพยายามด�ำเนินการ
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สารลิกนินในต้นไม้ไปสูเ่ ชือ้ เพลิงชีวภาพทีส่ ามารถทีจ่ ะถูก
เพิม่ โดยตรงสูเ่ ครือ่ งยนต์ทมี่ ปี โิ ตรเลียมในปัจจุบนั ”
ลิกนินหลายล้านตันถูกสร้างขึน้ ประจ�ำปีสำ� หรับการ
ท�ำกระดาษและอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพต่างๆทีม่ ี
ลิกโนเซลลูโลสประกอบ ในปัจจุบนั คุณค่าของลิกนิน
ถูกจ�ำกัดทีก่ ารใช้งานคล้ายกับเป็นเชือ้ เพลิงส�ำหรับการ
ปฏิบตั กิ ารบนทีต่ งั้ หม้อน�ำ้ โครงการนีไ้ ด้คน้ หาเพือ่ ทีจ่ ะ
ขยายการใช้งานของมัน
ห้องปฎิบตั กิ ารฟอสตันถูกเน้นไปทีก่ ารพัฒนาใน
กระบวนการแปลงสารเคมีทสี่ กัดลิกนินจากมวลชีวภาพ
การท�ำลิกนินให้พังพลายไปอยู่ในรูปแบบที่สามารถ
“ถูกเลีย้ ง” เพือ่ เป็นอาหารของแบคทีเรีย
ลิกนินเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่และซับซ้อนที่ถูก
ออกแบบเพื่อที่จะให้กลไกที่มีความมั่นคงของพืชและ
ป้องกันมันจากการโจมตี ดังนัน้ สภาพทีพ่ เิ ศษ เช่น การ
มีอยูข่ องตัวเร่งปฏิกริ ยิ าและการประยุกต์ใช้ของความ
ร้อนและแรงดันทีใ่ ช้ในการพังทลายลิกนิน เป้าหมายคือ
การสร้างกระบวนการทีย่ ดึ หยุน่ ทีส่ ร้างสารประกอบโรโด
คอคคัส โอปาคัส อย่างส�ำคัญเหมือนกับการกิน
ห้องปฏิบตั กิ ารพระจันทร์ถกู เน้นในการท�ำให้เกิด
แรงตึงทีแ่ ตกต่างกันสูงสุดของแบคทีเรียโรโดคอคคัส โอ
ปาคัส ผ่านวิวฒ
ั นาการปรับตัวและการใช้เครือ่ งมือต่างๆ
ทางชีววิทยาสังเคราะห์ บรรดานักวิจยั ต่างๆก�ำลังสร้าง
แบคทีเรียในสารประกอบลิกนิน การท�ำสารประกอบ
อย่างค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยทีม่ สี ารพิษมากกับแต่ละ
สายพันธุ์ การเลือกจุลนิ ทรียท์ กี่ ำ� ลังกลายเป็นสิง่ ทีเ่ พิม่
ประสิทธิภาพให้กับการด�ำเนินการของสารประกอบ
สิ่งที่ส�ำคัญมากไปกว่านั้น ตามที่ทีมห้องปฏิบัติการ
พระจันทร์ ทีมของเขาก�ำลังพัฒนาเครื่องมือชีววิทยา
สังเคราะห์ทจี่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินการด้านวิศวกรรมและ
การปรับปรุงแรงตึงของแบคทีเรียโรโดคอคคัสส�ำหรับ
การผลิตเชือ้ เพลิง
ห้องปฏิบตั กิ ารแดนตัสถูกเน้นในการจัดล�ำดับ ดี
เอ็น เอ และ อาร์ เอ็น เอ ของแบคทีเรียโรโดคอคคัส

โอปาคัส ขณะทีม่ นั ถูกปรับใช้เพือ่ ทีจ่ ะด�ำเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในส่วนของมวลชีวภาพดิบและทีเ่ ป็นมวล
ชีวภาพทีเ่ ป็นสารพิษ ขณะทีเ่ ชือ้ จุลนิ ทรียท์ คี่ อ่ ยๆก่อร่าง
ขึน้ บรรดานักวิจยั จะแยกแยะแบบแผนในยีนต่างๆและ
วิถเี มแทบอลิซมึ ทีเ่ ป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมากต่อการด�ำเนินการ
ของสารประกอบและเป็นสิง่ ทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ต่อการด�ำเนินการ
ด้านวิศวกรรมในด้านพันธุกรรมเพือ่ ทีว่ า่ ในอนาคต วิถี
เหล่านัน้ สามารถทีจ่ ะเป็น “การต่อสาย” โดยปราศจาก
การรอคอยส�ำหรับสายพันธุต์ า่ งๆของแบคทีเรียเพือ่ ทีจ่ ะ
ปรับและค่อยๆก่อร่างขึน้
แตงและห้องปฏิบตั กิ ารการ์เซีย มาร์ตนิ จะใช้แบบ
จ�ำลองคอมพิวเตอร์และเครือ่ งจักรในการเรียนรูเ้ พือ่ ที่
จะท�ำแผนทีเ่ ชือ่ มโยงเครือข่ายของยีนต่างๆและการเผา
ผลาญอาหารและท�ำการคาดการณ์สงิ่ ทีเ่ ชือ้ จุลนิ ทรียจ์ ะ
ท�ำภายใต้สถานการณ์ตา่ งๆ การเปลีย่ นแปลงเพียงเล็ก
น้อยสามารถทีจ่ ะเผยแพร่ผา่ นเครือข่ายและให้ผลในการ
เปลีย่ นแปลงหลายครัง้ เพือ่ ทีจ่ ะส่งผลต่อสารประกอบ
ทีเ่ ชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้ผลิตออกมา การท�ำความเข้าใจเครือ
ข่ายต่างๆสามารถทีจ่ ะอนุญาตส�ำหรับการปรับจูนของ
แบคทีเรียเพือ่ ทีจ่ ะใช้การเปลีย่ นแปลงแหล่งต่างๆของ
มวลชีวภาพ
ห้องปฏิบตั กิ ารชางก�ำลังน�ำสารประกอบทีท่ ำ� โดย
แบคทีเรียและด�ำเนินการมันไปสูร่ ปู แบบทีก่ ลัน่ กรองของ
เชือ้ เพลิงทีใ่ กล้เคียงคล้ายกับปิโตรเลียมหรือน�ำ้ มันดีเซล
มันสามารถทีจ่ ะถูกสูบไปสูย่ วดยานพาหนะต่างๆทีอ่ ยูบ่ น
ถนนในวันนี้ เชือ้ เพลิงต้องเลียนแบบผลิตภัณฑ์สดุ ท้าย
ทีต่ อ้ งการเวลาหลายล้านปีเป็นแบบฉบับของการท�ำให้
เสือ่ มเสียเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้บรรลุสำ� เร็จ
ขณะทีก่ ระบวนการเพือ่ ทีจ่ ะผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพ
นีค้ ล้ายทีค่ วรจะเป็นพลังงานทีเ่ ข้มข้น อย่างน้อยทีส่ ดุ ใน
ขัน้ ต้น บรรดานักวิจยั กล่าวได้วา่ มันไม่ควรทีจ่ ะต้องการ
การขุดเจาะและการเผาผลาญเชือ้ เพลิงด้วยตัวของมัน
เองทีค่ วรเป็นคาร์บอนทีเ่ ป็นกลาง.

Research News

>> A team of Washington University researchers is engineering bacteria to manufacture biofuel. Pictured are cultures of bacterial
strains that can turn toxic compounds into the precursors of biofuels. Source: Washington University in St. Louis

R

esearchers at Washington University in St.
Louis have received a $3.9 million grant
from the U.S. Department of Energy to

develop bacteria that manufacture renewable
biofuels—energy sources made from plants or
microbes.

The researchers, representing a collaboration
of investigators at the School of Medicine and
the School of Engineering & Applied Science,
seek to make biofuels whose production would
not compete with the food supply. For example,
ethanol is an alcohol-based fuel typically made from
corn or sugar cane. Instead, the researchers will
engineer microbes to make biofuels from a toxic
waste product of papermaking called lignin.
In addition to using a bacterial species and
raw materials not involved in food production,
another goal of the project is to produce biofuels
that could totally replace petroleum-based fuels.
Today’s cars can burn fuel that contains 10-15
percent ethanol. But specialized engines are
required when the fuel blend is mostly or entirely
alcohol-based fuel. Renewable biofuels that are
chemically indistinguishable from fossil fuels—such
that they could replace current petroleum fuel
within the country’s existing automotive fleet—
would be a major development.
The grant supports research in five
Washington University labs, including those led by
co-principal investigators Gautam Dantas,
an associate professor of pathology and
immunology; Tae Seok Moon, an assistant professor
of energy, environment and chemical engineering;
Marcus B. Foston, an assistant professor of energy,
environment and chemical engineering; Yinjie Tang,
an associate professor of energy, environment
and chemical engineering; and Fuzhong Zhang,
an associate professor of energy, environment
and chemical engineering. Hector Garcia Martin
of Lawrence Berkeley National Laboratory is
another collaborator.
The researchers are studying a type of
bacteria called Rhodococcus opacus, originally
discovered growing on toxic compounds outside
a chemical plant. These bacteria thrive on these
toxic compounds, using them as a source of food
for the production of biofuels.
“We are taking advantage of the fact that
the compounds that R. opacus grows on are
not just random toxins,” Dantas said. “These

compounds are related closely to lignin, complex
polymers that make up roughly 30 percent of
plant matter. Our team is using a combination
of chemistry, systems biology and synthetic
biology to try to process lignin plant matter into
biofuels that can be added directly to current
petroleum-based engines.”
Millions of tons of lignin are generated yearly
from papermaking and lignocellulose-based biofuel
industries. Currently, the value of lignin is restricted to
its application as a fuel for on-site boiler operations.
This project seeks to expand its uses.
The Foston lab is focused on developing
chemical transformation processes that extract
lignin from biomass, breaking apart that lignin
into a form that can be “fed” to the bacteria.
Lignin is a large and complex molecule designed
to give plants mechanical stability and protect
them from attack. Therefore, special conditions
such as the presence of a catalyst and the
application of heat and pressure are required to
break apart lignin. The goal is to create a flexible

process that generates compounds R. opacus
essentially likes to eat.
The Moon lab is focused on optimizing the
different strains of R. opacus through adaptive
evolution and the use of synthetic biology
tools. The researchers are growing the bacteria
in these lignin-based compounds, making the
compounds progressively more toxic with each
generation, selecting for microbes that are
becoming increasingly efficient at processing
the compounds. More importantly, according
to Moon, his team is developing the synthetic
biology tools needed to engineer and improve
R. opacus strains for fuel production.
The Dantas lab is focused on sequencing the
DNA and RNA of R. opacus as it adapts to more
efficiently process the raw (and toxic) biomass. As
the microbes evolve, the researchers will identify
patterns in genes and metabolic pathways that
are the most important to the processing of the
compounds and that are the easiest to genetically
engineer so that in the future these pathways could
be “dialed up” without waiting for generations of
the bacteria to adapt and evolve.
The Tang and Garcia Martin labs will use
computer models and machine learning to map
the interconnecting networks of genes and
metabolism and predict what the microbe will do
under a given set of circumstances. One little change
could propagate through the network and result
in multiple changes to the resulting compounds
that the microbe produces. Understanding these
networks could allow for fine-tuning of the bacteria
to make use of changing sources of biomass.
The Zhang lab is taking the compounds made
by the bacteria and processing them into refined
forms of fuel that so closely resemble petroleum
or diesel, they could be pumped into vehicles
that are on the road today. The fuel must mimic
a final product that typically requires millions of
years of degradation to achieve.
While the process to manufacture this
biofuel likely would be energy-intensive, at least
initially, the researchers said that it would not
require drilling and that the burning of the fuel
itself would be carbon-neutral.

>> R. opacus cells stained with a red dye to show compounds
that can be converted into biofuels. Source: Washington University in St. Louis
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Highlight Event

“World Sugar Expo & Conference 2017”
สุดยอดมหกรรมอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาล
“World Sugar Expo & Conference 2017” The
Great Exhibition for Sugar Industry

ไ

ฟร์เวิรค์ สฯ เผยการจัดงาน “World Sugar Expo & Conference 2017” ครั้ง
ที่ 4 ที่ผ่านมาระหว่างวันที่11 – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค ได้จบลงอย่างงดงามและนับว่าประสบความส�ำเร็จเป็น
อย่างดี เนือ่ งด้วยได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ
ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากผูป้ ระกอบการทีจ่ ะมาร่วมแสดงสินค้ากว่า 100 บริษทั รวม
ทัง้ มีผเู้ ชีย่ วชาญให้ความรูเ้ กีย่ วกับสมรรถนะการท�ำงานของเครือ่ งจักรกลการเกษตร
เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมน�้ำตาล เครื่องมือการเกษตรและเทคโนโลยี ถือเป็น
งานแสดงสินค้าใหญ่ที่สุดของเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมชมงาน 2,500 คนจาก 34
ประเทศ และพบกับบูทแสดงเทคโนโลยีกว่า 166 บูทในพืน้ ทีแ่ สดงงาน 4,500 ตรม.
นอกจากนีย้ งั ได้รบั ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งจาก หจก.สามารถ
เกษตรยนต์ ผูพ้ ฒ
ั นาการผลิตเครือ่ งมือการเกษตรรถตัดอ้อยในประเทศไทยและส่ง
ออกจ�ำหน่ายทัว่ โลก และ บริษทั เกสเนอร์ อินดัสทรี เชีย่ วชาญในการออกแบบและ
ผลิตอุปกรณ์การเกษตร จากประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
ซึง่ ภายในงานได้จดั การประชุมวิชาการ World Sugar Conference 2017 ภาย
ใต้หวั ข้อ “Growth and Convergence in Southeast Asia Sugarcane Industries”
โดยบุคคลส�ำคัญในวงการน�ำ้ ตาล และเอทานอลในประเทศไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรมากว่า 20 ท่าน และมีผสู้ นใจเข้าร่วมการประชุม
วิชาการมากกว่า 100 คน นอกจากนีใ้ นการประชุมยังคงเน้นการค้าการลงทุนและ
เทคโนโลยี ซึง่ เป็นโอกาสทีด่ เี ยีย่ มส�ำหรับผูท้ สี่ นใจและเกีย่ วข้องในอุตสาหกรรมนี้

F

ireworks Media unveils that the World Sugar Expo & Conference
2017 on 11 – 12 October 2017 at BITEC Bangkok, which is now in
its 4th edition, continues to receive strong support from both the

government and private sectors, both domestic and international. The
fair is considered the largest trade show for sugar industry, agricultural
tools, and technology in Asia. The 3-day trade exhibition attracted more
than 2,500 trade visitors from 34 countries and more than 116 booths and
exhibition space 4,900 sqm.
Other supporters of this event also include Thai Sugar and
Bio-Energy Producers Association, Thai Society of Sugar Cane
Technology, Thai Sugar Millers Corporation Limited, including the sugar
and ethanol companies such as Khonburi Sugar Public Company Limited,
Kaset Thai International Sugar Corporation PLC., (KTIS), Ekarat Pattana
Co., Ltd. (EPC), also, Samart Kaset-Yon Ltd. Partnership (Thailand) the
agricultural tools and sugarcane harvesting machines producer in Thailand
who exports worldwide, and GESSNER INDUSTRIES, who specializes in
the design and manufacture of agricultural equipment from Australia
and many more.
World Sugar Conference 2017 will also feature an academic
seminar under the topic of "Growth and Convergence in Southeast Asia's
Sugarcane Industries", to be addressed by the honorary 20 guest speakers
from major players and 100 delegates in the sugar and ethanol industry in
Thailand and Southeast Asia. In addition, the conference will still focus on
trade, investment, and technologies and provides excellent opportunity
for those interested in and involved in this industry.
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Website

Annual F.O. Licht's Sugar & Ethanol Asia 2018

www.energy.knect365.com

Bio Energy Expo Asia 2018

www.renewasia-expo.com

CNHI International S.A.

www.cnhindustrial.com

Gessner Industries.

www.gessner.com.au

International Sugar Conference 2018

www.iapsit.net

NTN Bearing - Thailand Co.,Ltd

www.ntn.co.th

Outokumpu (S.E.A) Pte. Ltd.

www.outokumpu.com

Postle Industries Inc.

www.postle.com

SB (Thailand) Co.,Ltd.

www.statec-binder.in.th

SIMA ASEAN Thailand 2018

www.sima-asean.com

Souer Co., Ltd.

www.souer.com

SugarTech Indonesia 2018

www.sugarindo.com

Tsubakimoto (Thailand) Co., Ltd.

www.tsubaki.co.th

Utile Engineering International Co., Ltd.

www.utile.co.th

World Sugar Expo 2018

www.worldsugarexpo.com

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

www.sugar-asia.com

Quarterly Publications
Available in Bilingual Thai & English
Reach Out To Qualified Leader & Key Decision Makers!
12,000+ Copies to be Circulated in Digital and Print
Yes, I would like to subscription print edition of:
One year (4 issues) for THB 900 / USD 30
Two year (8 issues) for THB 1,800 / USD 60
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Print edition, E-Magazine and App edition
SUBSCRIPTION PRINT EDITION CONTACT US AT

FBI PUBLICATIONS (THAILAND) :

Call: +66 2 513 1418 ext. 108

:

Fax: +66 2 513 1419

:

thai@fireworksbi.com

:

www.sugar-asia.com

12-13 December 2018

THE SOUTH EAST ASIAN AGRI BUSINESS SHOW

ASEAN
BANGKOK - THAILAND

6 - 8 June 2018

THE SOUTHEAST
ASIAN
AGRI-BUSINESS
SHOW

Hall 3-4 & IMPACT Lakeside, Bangkok, Thailand
For Trade Professionals Only

www.sima-asean.com
SIMAASEANThailand

BOOK YOUR

STAND NOW!

Kanokkorn Inthasaro
Tel: (66) 2833 5311
Email: simaasean@impact.co.th

Sugar tech
4th

INDONESIA 2018

IISC
Indonesia International
Sugar Conference 2018

06 - 08 March 2018
Sheraton Grande Sukhumvit,
Bangkok, Thailand

FOCUSING ON SUGAR, ETHANOL
AND CASSAVA PRODUCTION, DEMAND
AND TRADE IN ASIA-PACIFIC

12th Annual F.O. Licht’s Sugar & Ethanol Asia
- part of the Global Sugar & Ethanol Series

35%

Producers
& Sugar Mills
Attending

#1

Asian Sugar &
Ethanol event

10+

Hours of
Networking

F.O. Licht’s Sugar and Ethanol Asia 2018 brings together senior
decision makers from ethanol, sugar and cassava buyers and
manufacturers in Asia-Pacific. This leading annual industry event
offers a major networking platform to those involved or wanting to
get involved in this fast growing region.

SAVE 20% WITH VIP CODE
FKB2276SAM
https://energy.knect365.com/sugar-ethanol-asia/
T: +44 (0) 203 377 3658 registrations@agra-net.com

Incorporating :

EC

2018

Thailand International Energy Conference 2018

Part of:

BIOENERGY
Expo asia 2018

2018

FIND OUT MORE ABOUT SUGAR AND
ITS ROLE IN THE RENEWABLE ENERGY INDUSTRY!
VISIT SOLUTION PROVIDERS AND MEET STAKEHOLDERS HERE!

6-8 SEPTEMBER 2018
IMPACT EXHIBITION CENTER,
BANGKOK, THAILAND

www.renewasia-expo.com

