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Dear Readers,
In the quarter, there are many changes in Thailand sugar and sugarcane
industry, Thailand got a good news from Brazil has suspended a call for
a panel to review its WTO dispute over claims of sugar subsidies with
Thailand and is looking to collaborate with Thailand to develop the sugar
industry.
The faced domestic surplus of Pakistan and India has boosted sugar
exports, arguing they could further depress global sugar prices.
The exclusive interview in this issue’s In The Hot Seat with Mr. Attawit
Armincen, Managing Director of SB (Thailand) Co., Ltd. Share us about
the STATEC BINDER raises ‘Automation System’ lead for Thai sugar
industry solving the labor shortage crisis. Flip to find out more.
Don’t miss our exclusive interview Mr. Anant Tangtongwechakit as the
CEO of Buriram Sugar Plc. (BRR) with the business plans and future
investment directions in Sugar Industry.
Another highlight on “Special Insight” by Robert Bosch share us the
knowledge as turnkey solutions for sugar mills. Also a full range of
sugarcane solutions from CNH Industrial’s Case IH and New Holland
agriculture brands and a new release heavy duty drive chain G8 series by
Tsubaki Thailand.
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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“บราซิล” ยุติการตั้งคณะพิจารณา
กรณีระงับข้อพิพาทน�้ำตาลไทยต่อ WTO
“Brazil” Halts Its Petition for a Panel on a WTO
Dispute against Thailand

บ

ราซิลประกาศพร้อมยุตกิ ารตัง้ คณะพิจารณากรณีระงับข้อพิพาทน�ำ้ ตาลไทยต่อ WTO พร้อมขอร่วมพัฒนา
อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลกับไทยรายงานข่าวอุตสาหกรรม ระบุวา่ นายอุตตม สาวนายก รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงอุตสาหกรรม และ นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย ได้ประสานกับ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้รบั ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า บราซิลได้ระงับการยืน่ ขอตัง้ ผูพ้ พิ ากษา (Panel)
เพือ่ พิจารณาต่อไทยภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) กรณีไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลทราย จนกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลทรายโลก (Thailand Subsidies Concerning Sugar) แล้วเมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2561

เนือ่ งจากไทยได้มกี ารด�ำเนินการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย โดยได้มกี ารลอยตัว
ราคาน�ำ้ ตาลทรายให้เป็นไปตามกลไกของตลาด การยกเลิก
การก�ำหนดโควตาน�ำ้ ตาลทราย และให้มกี ารส�ำรองน�ำ้ ตาล
ทรายตามปริมาณส�ำรองทีก่ ำ� หนด (Reserve Stock) เพือ่
ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
โดยบราซิลได้เห็นถึงความจริงใจต่อการด�ำเนินการ
ของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพือ่ ให้สอดคล้องตามข้อ
ตกลงทางการค้าเสรีภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของ WTO จึงได้แจ้ง
ระงับการยืน่ ขอตัง้ ผูพ้ พิ ากษาจนกว่าไทยจะได้ดำ� เนินการ
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย และ
แก้ไขพระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�ำ้ ตาลทรายแล้วเสร็จ ซึง่
เป็นผลจากการแสดงท่าทีทชี่ ดั เจนและความจริงใจทีจ่ ะ
แก้ไขปัญหา รวมทัง้ การด�ำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงชาวไร่ออ้ ย
และโรงงานน�ำ้ ตาล ซึง่ ได้รว่ มกันแก้ไขปัญหาตลอดจนการ
เจรจาหารือกับบราซิลอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด
ส่วนความคืบหน้าการปรับปรุงพระราชบัญญัตอิ อ้ ย
และน�ำ้ ตาลทราย ซึง่ จะมีประเด็นการแก้ไขในการน�ำอ้อย
ไปผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพเพือ่ การเพิม่ มูลค่าแก่ภาค
อุตสาหกรรมอ้อย การยกเลิกเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวม
ถึงการยกเลิกการชดเชยราคาอ้อยให้กบั ชาวไร่ออ้ ยให้ใน
กรณีราคาอ้อยขัน้ ต้นสูงกว่าราคาอ้อยขัน้ สุดท้าย ขณะนี้
อยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จากนัน้
จะยืน่ ร่างพระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�ำ้ ตาลทรายเสนอต่อ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาตามขัน้ ตอนต่อไป ซึง่
คาดว่าการปรับปรุงพระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�ำ้ ตาลทราย
จะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย
และการแก้ไขพระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�ำ้ ตาลทรายระเบียบ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบราซิลมีความยินดีให้ความ
ร่วมมือกับไทยเพือ่ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาบุคลากรใน
สาขาอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย และอุตสาหกรรม
ชีวภาพกับไทยต่อไป
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B

razil has announced that it has
suspended a call for a panel to review
its WTO dispute over claims of sugar subsidies
with Thailand and is looking to collaborate
with Thailand to develop the sugar industry.
According to an industrial news source, Mr. Uttama
Saowanayon, the Minister of Industry, and
Ms. Warawan Chitaroon, Secretary General of
the Office of the Cane and Sugar Board, have been
in contact the Department of Trade Negotiations
and been informed informally that Brazil has
halted its request for a panel to review its dispute
submitted to the World Trade Organization (WTO)
over the allegation that Thailand’s sugar subsidy
program has affected the global sugar industry.
The suspension was reported to come into effect
as of March 30, 2018.

The move came after Thailand had taken
steps to restructure its cane and sugar industry
by floating sugar prices, abolishing sugar quotas,
and designating reserve stocks only sufficient for
domestic consumption.
In view of Thailand’s earnest commitment
to solving the issue and complying with WTO
regulations, Brazil has suspended its petition
to assemble a panel and will wait until Thailand

has completed restructuring its cane and sugar
industry and amended its Cane and Sugar Act.
This is also in part thanks to the cooperation
between the Ministry of Commerce, the
Ministry of Industry, the Ministry of Agriculture and
Cooperatives, and the Ministry of Foreign
Affairs, as well as sugarcane growers and sugar
mills, who have consistently come together to
tackle the problem and negotiate with Brazil.
The amendments to the Cane and Sugar
Act, which cover a range of issues including
the utilization of cane in bioindustry to increase
value for the cane industry, the discontinuation
of governmental subsidies, and the abolishment
of price compensation if the initial price is higher
than the final counterpart, are being submitted
to the Cabinet. The draft Act will then be proposed
to the National Legislative Assembly for review.
The entire process is expected to take about six
months.
Brazil has requested a meeting with
Thailand to update progress on its sugar system
restructuring and the amendments to the
Cane and Sugar Act and other related laws. In
addition, Brazil has expressed its willingness to
cooperate with Thailand to formulate plans for
the development of the country’s economy,
production technology, human resources in
the cane and sugar industry, and bioindustry.

Regional Industry News

รัฐบาลไทยเคาะราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
ฤดูกาลผลิต ปี59/60

Thai Government Settles the Final Cane Price
for the 2016/17 Production Season

ค

รม.เคาะราคาอ้อยขัน้ สุดท้ายตันละ 1,083.86 บาท
สูงกว่าราคาขัน้ ต้น ท�ำให้โรงงานน�ำ้ ตาลต้องจ่าย
ค่าอ้อยเพิม่ ให้กบั ชาวไร่ออ้ ยภายใน 15 วัน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมต.ประจ�ำ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็น
ชอบการก�ำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย และผลตอบแทน
การผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการ
ผลิตปี 59/60  โดยราคาอ้อยขั้นสุดท้ายเฉลี่ยทั่ว
ประเทศก�ำหนดที่ตันละ 1,083.86 บาท ที่ระดับ
ความหวาน 10 ซี.ซี.เอส.ต่อเมตริกตัน มีอัตราขึ้น
ลง 65.03 บาทต่อ 1 ซี.ซี.เอส ส่วนผลตอบแทน
การผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายอยู่
ที่ 464.51 บาทต่อตัน โดยราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่
ก�ำหนดครั้งนี้ สูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น ท�ำให้โรงงาน
น�้ำตาลต้องจ่ายค่าอ้อยเพิ่มให้กับชาวไร่อ้อยจนครบตาม
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายภายใน 15 วัน นับแต่ประกาศ
ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
ส�ำหรับการก�ำหนดราคาดังกล่าว ก่อนหน้านี้
ครม.ได้เห็นชอบการก�ำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการ
ผลิตปี 59/60 ไว้ส�ำหรับในเขตค�ำนวณราคาอ้อย
ที่1,2,3,4,6,7และ 9 อยู่ที่อัตราตันละ 1,050 บาท ส่วน
อัตราขึ้นลงอยู่ที่  63 บาทต่อ 1ซี.ซี.เอส ส่วนผล
ตอบแทนและการจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้นต้นอยู่ที่
ตันละ 450 บาท ขณะที่เขตที่ 5 ก�ำหนดราคาอ้อย
ขั้นต้นที่ตันละ 980 บาท อัตราขึ้นลง 58.80 บาท
ต่อซี.ซี.เอส ส่วนผลตอบแทนและการจ�ำหน่ายน�้ำตาล

ทรายขั้นต้นอยู่ที่ตันละ 420 บาทส่วนเขตที่ 8 โรงงาน
หยุดประกอบการชั่วคราว
ทั้งนี้ การก�ำหนดราคา อ้อยขั้นสุดท้ายและผล
ตอบ แทนการผลิตและการจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้น
สุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2559/60 เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการค�ำนวณที่กฎหมายก�ำหนด โดยใน
กรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิต
และจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายในฤดูกาลผลิตปี
2559/60 สูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการ
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้นต้น โรงงานจะต้อง
ช�ำระค่าอ้อยเพิ่มให้แก่ชาวไร่อ้อยจนครบตามราคา
อ้อยขั้นสุดท้าย ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ประกาศ
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ
จ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย.

of 10 C.C.S. has been set at THB 1,083.86 per
ton, with an increment of THB 65.03 per
C.C.S. The final sugar manufacturing and
sale compensation is fixed at THB 464.51 per
day. As the final price exceeds the initial price,
sugar mills will need to pay the differentials
to cane farmers in total within 15 days after the
announcement of the final price.
Earlier, the Cabinet approved initial cane
prices and sugar sale compensation. The initial
cane prices in the 2016/17 production season were
set at THB 1,050 per ton, with an increment of
THB 63 per C.C.S., for Zones 1, 2, 3, 4, 6, 7, and
9 of THB 1,050 per ton, and THB 890 per ton,
with an increment of THB 58.80 per 1 C.C.S.

T

for Zone 5. The initial sugar compensation was
THB 450 per ton for the former group and
THB 420 for Zone 5. For Zone 8, the sugar
mills suspended their operation temporarily.
The determination of the final cane
price and the final sugar production and sale
compensation for the 2016/17 production
season was conducted in compliance with
the criteria and methodology prescribed by
the law. As both were higher than their initial
counterparts, sugar mills are required to pay
all compensating differentials to cane growers
within 15 days after the announcement of the
final cane price and the final sugar production
and sale compensation.

he Cabinet has set the final cane price
at THB 1,083.86 per ton, which is higher

than the initial price and means that sugar mills
must pay additional sums to cane growers
in 15 days.

นายณัฐพร จาตุศรีพทิ กั ษ์ ทีป่ รึกษารมต.ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี

Mr. Nattaporn Jatusripitak, an adviser to
the minister of the PM’s Office, revealed that
the Cabinet had approved the designation
of the final cane price and the final sugar
manufacturing and sale compensation for the
2016/17 production season. The nationwide
average final price for cane with the sweetness
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ไทยผลิตอ้อยปี’60/61
พุ่ง 130ล้านตัน

Thai Cane Output for 2017/18
Expected to Reach 130 Million Tons

Mr. Sirivuth Siamphakdee, Vice Chairman
of the Thai Sugar Millers Corporation Limited,

โ

รงงานน�้ำตาล คาดผลผลิตอ้อยปี 2560-2561
พุ่ง 30% ปริมาณ 130 ล้านตัน หลังฝนเพียง
พอต่อการเพาะปลูก
นายสิรวิ ทุ ธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการ
บริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ เปิดเผยว่า จาก
การประเมินปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจ�ำฤดูกาล
ผลิตปี 2560/2561 มีโอกาสเข้าหีบ 130 ล้านตันอ้อย
หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
มีปริมาณอ้อยเข้าหีบอยู่ที่ 92.95 ล้านตันอ้อย หลัง
จากช่วงฤดูเพาะปลูกอ้อยปีนี้มีปริมาณฝนเพียงพอต่อ
การเติบโตของต้นอ้อย ท�ำให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่
เพิ่มขึ้น อยู่ที่ระดับ 9-10 ตัน/ไร่
ทั้งนี้ ในปีนี้โรงงานน�้ำตาลได้พยายามเร่งด�ำเนิน
การหีบอ้อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันก่อนเข้าสู่ฤดูฝน
ช่วงกลางเดือน พ.ค.นี้ เพราะจะท�ำให้รถบรรทุกและ
รถตัดอ้อยเข้าไปจัดเก็บผลผลิตยาก ซึ่งจะส่งผลกระ
ทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน ท�ำให้ผลผลิต
น�้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) ลดลงตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ช่วงระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย. 2561
โรงงานน�ำ้ ตาลบางพืน้ ทีจ่ ำ� เป็นต้องหยุดรับผลผลิตอ้อย
เข้าหีบชัว่ คราว เนือ่ งจากภาครัฐต้องการลดผลกระทบ
ปัญหา ด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่าน
มา ซึ่งโรงงานน�้ำตาลจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าว ปรับปรุง
ซ่อมแซมเครื่องจักร ก่อนกลับมารับอ้อยเข้าหีบให้แก่
ชาวไร่คสู่ ญ
ั ญาอีกครัง้ ในช่วงวันที่ 17 เม.ย. ทีผ่ า่ นมา
จากการประเมินในเบือ้ งต้น คาดว่าภายในสิน้ เดือน
เม.ย. หรืออย่างช้าภายในต้นเดือน พ.ค. 2561 คาด
ว่าโรงงานน�ำ้ ตาลจะเริม่ ทยอยปิดหีบได้ จากปัจจุบนั ทีม่ ี
โรงงานน�ำ้ ตาล 3 แห่ง จากจ�ำนวนทัง้ หมด 54 แห่ง ได้
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ปิดหีบอ้อยไปแล้ว ได้แก่ โรงงานรีไฟน์ชยั มงคล โรงงาน
สหการชลบุรี และโรงงานเริ่มอุดม
ขณะนี้ชาวไร่อ้อยมีความกังวลเนื่องจากราคา
น�้ำตาลตลาดโลกที่ทรงตัวในระดับต�่ำกระทบให้ราคา
อ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี 60/61 ชัดเจนแล้ว
ว่าต�่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น 880 บาทต่อตันแน่นอน
แล้ว ขณะเดียวกันราคาอ้อยขั้นต้นฤดูใหม่ที่จะถึงนี้ยัง
มีแนวโน้มตกต�่ำเหลือเพียง 700 กว่าบาทต่อตันซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ชาวไร่อย่างมาก
ส�ำหรับสถานการณ์หบี อ้อยประจ�ำฤดูกาลผลิตปี
2560/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ถึง 8 เม.ย.
2561 รวมระยะเวลา 129 วัน พบว่า โรงงานน�ำ้ ตาลทัว่
ประเทศรับผลผลิตอ้อยจากชาวไร่เข้าหีบแล้ว 124.09
ล้านตันอ้อย เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา มี
อ้อยเข้าหีบ 92.76 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากโรงงาน
น�้ำตาลทั่วประเทศได้เตรียมพร้อมด้านการผลิตอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ขณะที่คุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบในปีนี้ก็อยู่
ในเกณฑ์ที่ดี สามารถผลิตน�้ำตาลทรายได้แล้วทั้งสิ้น
13.57 ล้านตัน.

T

hai sugar mills expect to process 130
million tons of cane for 2017/18, a 30%

increase compared to the previous year, in
view of abundant rainwater that has supported
cane cultivation.

revealed that the amount of cane to be fed to
crushing mills for the 2017/18 production season
might be as large as 130 million tons, a 30%
increase from the 92.95 million tons of the
previous year. As there was sufficient rainfall
during the cultivation period, the average cane
output has risen to about 9-10 tons per rai.
Sugar mills have also speeded up their
cane processing in anticipation of the rainy
season mid-May, which will hinder access of trucks
and cane harvesters to cane plantations, in turn
negatively affective the production efficiency of
sugar mills and decreasing sugar yield per each
ton of cane.
However, during the period from April 12 to
16, 2018, sugar mills in many areas were forced
to suspend their operation as the government
hoped to reduce traffic problems during
Songkran Festival. Many of these mills took this
opportunity to carry out maintenance before
resuming their cane crushing on April 17 for the
farmers that they had contracts with.
Based on a preliminary assessment,
sugar mills should be able to conclude their cane
processing by the end of April and early May at
the very latest. Currently, three out of 54 sugar
mills have already completed their cane crushing
for the season, namely Chaimongkol Refinery,
Chonburi Sugar and Trading, and Rermudom
Sugar Mill.
Cane growers are now plagued by
widespread concern as the consistently low
global sugar prices will definitely plunge the
final cane price of the 2017/18 production season
lower than the initial price of THB 880 per ton.
At the same time, the initial cane price of the
upcoming season shows signs of dropping
to just over THB 700 per ton, which would
significantly affect their income.
The cane crushing period of the 2017/18
production season lasted a total of 129 days
from December 1, 2017 to April 8, 2018. A total of
124.09 million tons of cane has been fed to sugar
mills for crushing, compared to only 92.76 million
tons of the previous year. The increase can be
attributed to the sugar mills’ efficient preparation
of their production capacity.
This year’s crushed cane is considered to be
of good quality and has yielded a total of 13.57
million tons of sugar as of now.
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or crushing,
Postle Hardfacing
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rolling.
Postalloy® hardfacing
wires and electrodes
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and crushing the sugar
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Postalloy
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can be applied the rolls during
while mill rolls
are operating. processing.
Find out more from
Mike Korba at 216-265-9000,
or mkorba@postle.com.
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KTIS ผลิตน�้ำตาลทะลุ 1,000 ล้านกก.
ชี้ปริมาณอ้อยพุ่งกว่าปีก่อน

KTIS Sugar Production Hits 1,000 Million Kg.
Increased Cane Output

ก

ลุ่ม KTIS เปิดข้อมูลล่าสุด ปริมาณอ้อย
และน�ำ้ ตาลทีผ่ ลิตได้สงู กว่าปีกอ่ นอย่างมาก
ผลิตน�้ำตาลทรายได้แล้วกว่า 10 ล้านกระสอบ หรือ
1,000 ล้านกิโลกรัม และโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เปิดขาย
ไฟได้ครบทั้ง 3 โรงแล้ว รวมถึงโรงงานเยื่อกระดาษ
จากชานอ้อย

นายณัฎฐปัญญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้น�ำ
ในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง เปิด
เผยว่า จากการเก็บข้อมูลการหีบอ้อยและการผลิต
น�้ำตาลของปีการผลิต 2560/61 จนถึงปัจจุบัน พบว่า
โรงงานน�้ำตาลในกลุ่ม KTIS ทั้ง 3 โรง คือ โรงงาน
น�ำ้ ตาลเกษตรไทยฯ โรงงานน�ำ้ ตาลรวมผล และโรงงาน
น�ำ้ ตาลไทยเอกลักษณ์ สามารถหีบอ้อยได้รวมประมาณ
10 ล้านตันแล้ว ซึ่งสูงกว่าปริมาณอ้อยของปีการผลิต
2559/60 ที่มีปริมาณอ้อยรวมประมาณ 8.7 ล้าน
ตัน โดยขณะนี้ปริมาณการผลิตน�้ำตาลทรายก็ได้ทะลุ
10 ล้านกระสอบ (1,000 ล้านกิโลกรัม) ไปเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่ได้น�้ำตาลประมาณ 9.4 ล้าน
กระสอบ
ทั้งนี้ ปริมาณอ้อยและน�้ำตาลของกลุ่ม KTIS
ที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมของ
อุตสาหกรรมที่คาดว่าปีนี้จะมีปริมาณอ้อยทั้งระบบสูง
ถึง 130 ล้านตัน
“ปริมาณอ้อยที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ท�ำให้มีชานอ้อย
และใบอ้อยทีจ่ ะเข้าสูโ่ รงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ 3 โรงมากขึน้
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สามารถผลิตไฟฟ้าได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลให้มรี ายได้จากการขายไฟฟ้ามากขึน้ อีกทัง้ มี
ชานอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตเยื่อกระดาษชานอ้อยและ
ผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อชานอ้อยมากขึ้น ปริมาณ
อ้อยจึงส่งผลดีทั้งต่ออุตสาหกรรมน�้ำตาลทรายและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม KTIS กล่าว
ส�ำหรับสายธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล
ของกลุ่ม KTIS นั้น ในปี 2561 นี้นับเป็นปีแรกที่
จะรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
เต็มปีทั้ง 3 โรง ทั้งโรงไฟฟ้าเกษตรไทยไบโอเพา
เวอร์ (KTBP) และรวมผลไบโอเพาเวอร์ (RPBP)
ที่ จ.นครสวรรค์ และไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ (TEP)
ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฎฐปัญญ์กล่าวอีกว่า โดยปกติแล้วปริมาณ
อ้อยและน�ำ้ ตาลทีผ่ ลิตได้มากขึน้ นีจ้ ะส่งผลให้บริษทั มี
รายได้มากขึน้ อย่างไรก็ตาม จะต้องขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยที่
เกีย่ วข้องด้วย เช่น ราคาน�ำ้ ตาลในตลาดโลก และอัตรา
แลกเปลี่ยน เพราะน�้ำตาลส่วนใหญ่กว่า 70% ของ
ปริมาณที่ผลิตได้ จะส่งออกไปขายต่างประเทศ
“เนื่องจากปีนี้ปริมาณอ้อยมีจ�ำนวนมาก การ
ปิดหีบอ้อยของกลุ่ม KTIS ในบางโรงงาน จะไปปิด
ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อให้รับอ้อยจาก
ชาวไร่ออ้ ยได้มากทีส่ ดุ ซึง่ คาดว่าปริมาณอ้อยหลังปิด
หีบของกลุ่มเราน่าจะมีไม่ต�่ำกว่า 11 ล้านตัน” นาย
ณัฎฐปัญญ์ กล่าว

K

TIS has revealed that their cane and
sugar output has outstripped the

previous year, having produced over 10 million
bags of sugar or an equivalent of one billion
kilograms. In addition, its three biomass power
plants, as well as its bagasse-based paper pulp
mill are now operational.

Mr. Nathapun Siriviriyakul, Deputy Chief
Executive Officer of Kaset Thai International
Sugar Corporation Plc. (KTIS), a leader in the
sugar business and related industries, revealed
that the data on the company’s cane crushing
and sugar production of the 2017/18 production
year up until now has shown that all three sugar
mills of KTIS, namely Kaset Thai Sugar Mill,
Ruamphol Sugar Mill, and Thai Identity
Sugar Mill, have crushed a total of 10 million
tons of cane, higher than the 8.7 million tons
of the 2016/17 production year. In addition, the
amount of sugar they have produced has also
exceeded one billion kilograms or 10 million

bags, compared to the 9.4 million bags of the
previous year.
The increase in the volume of processed cane
and produced sugar of the KTIS Group coincides
with the prevalent trend of the industry, in which
the total amount of cane output is expected to
reach as much as 130 million tons.
“Accompanying this rise in cane output
is the increase in bagasse and cane refuse
fed to our three biomass power plant, which
has enabled them to generate electricity for
the longer period of time and boosted revenue
from their sale of power. The paper pulp mill
has also enjoyed a greater volume of bagasse
and has been able to manufacture more
bagasse-based paper and products. Therefore,
the increase in cane output has benefited both
the sugar industry itself and related industries,”
said the Deputy Chief Executive Officer of KTIS.
This will mark the first year that KTIS will
recognize revenue from selling electricity to the
Electricity Generating Authority of Thailand and
the Provincial Electricity Authority by all three
of its biomass power plants, namely Kaset Thai
Biopower (KTBP) and Ruamphol Biopower
(RPBP) in Nakhon Sawan and Thai Ekaluck
Power (TEP) in Uttaradit.
Nathapun added that an increase in cane
and sugar output normally bolsters the company’s
revenue but is not always the case; it also depends
on other relevant factors such as global sugar
prices and currency exchange rates as over
70% of the sugar produced is exported.
“Thanks to the large volume of cane output,
the cane crushing operation of some of the mills
in the KTIS Group will last until May 2018 to admit
as much cane from farmers as possible. After the
operation is concluded, our mills should have
processed no less than 11 million tons of cane
combined,” stated Nathapun.
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เวียดนามจ่อคุมพื้นที่ไร่อ้อย
300,000 เฮคตาร์ภายในปี 2573

เ

วียดนามเตรียมควบคุมพืน้ ทีไ่ ร่ออ้ ยให้อยูท่ ี่ 300,000
เฮคตาร์ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยด�ำเนินควบคูก่ บั
การเพิม่ ผลผลิตและคุณภาพน�ำ้ ตาล ตามแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมน�้ำตาลจนถึงปี พ.ศ. 2563 พร้อมวิสัย
ทัศน์สู่ปี พ.ศ. 2573 ด้วย

แผนการดังกล่าวซึ่งเพิ่งได้รับการอนุมัติจาก
กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท หรือเอ็มเอ
อาร์ดี (MARD: Ministry of Agriculture and Rural
Development) มีเป้าหมายเพือ่ ส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของอุตสาหกรรม
น�้ำตาล ขณะเดียวกันมุ่งตอบสนองต่อความต้องการ
เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก
อย่างค่อยเป็นค่อยไป
ด้วยเหตุนี้ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ประเทศ
จะมั่นใจได้ว่าสามารถผลิตอ้อยได้มากกว่า 20 ล้าน
ตันและมีผลผลิตน�้ำตาลที่ 2 ล้านตัน รวมทั้งน�้ำตาล
ทราย 1.3 ล้านตัน
ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศจะไม่สร้าง
โรงงานน�้ำตาลแห่งใหม่ แต่จะเพิ่มขีดความสามารถ
ของโรงงานเดิมในพืน้ ทีท่ สี่ ามารถพัฒนาการท�ำไร่ออ้ ย
เพิม่ เติม ขีดความสามารถของการผลิตอ้อยทีก่ ำ� หนดไว้
โดยรวมจะอยู่ที่ 174,000 ตันต่อวัน โดยภาคส่วนดัง
กล่าวได้ลงทุนทรัพยากรในการปฏิรปู ด้านอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ อัตราการผลิตน�ำ้ ตาลทรายขาวและ
น�้ำตาลทรายบริสุทธิ์
เป้าหมายของเอ็มเออาร์ดคี อื ภายใน พ.ศ. 2563
ต้องการให้โรงงานและกลุ่มโรงงานอย่างน้อย 70
เปอร์เซ็นต์ของที่มีอยู่เดิมทั้งหมด จะต้องผลิตอ้อยได้
วันละ 4,000 ตัน โดยจะน�ำชานอ้อยประมาณ 5.5
ล้านตันหรือ 90 เปอร์เซ็นต์ของชานอ้อยทั้งหมดมา
ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ 1.1 ล้านกิโลวัตต์ทุกปี
ภายใต้แผนการดังกล่าว ภาคการเกษตรจะย้าย
โรงงานจากพืน้ ทีท่ ไี่ ม่สามารถแน่ใจว่าจะจัดสรรวัตถุดบิ
ได้อย่างเพียงพอ ไปยังภูมภิ าคทีเ่ หมาะสมกว่า โดยจะ
เป็นการปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับมาตรฐาน
สากลและช่วยเหลือโรงงานในการสร้างความหลาก
หลายแก่ผลิตภัณฑ์น�้ำตาลด้วย
ในขณะที่สมาคมอ้อยและสมาคมน�้ำตาลของ
เวียดตามจะต้องปรับปรุงบทบาทของตนในการควบคุม
วัตถุดิบน�้ำตาล ราคาค้าส่ง ราคาค้าปลีกและราคาส่ง
ออกนั้น ก็จะต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันการลักลอบ
น�ำเข้าน�้ำตาล และปรับอุตสาหกรรมให้ทันกับตลาด
น�้ำตาลโลกด้วย
ภาคการเกษตรเองก็ต้องท�ำงานหนักเพื่อพัฒนา
พันธุอ์ อ้ ยให้มคี วามหลากหลาย และส่งเสริมให้มกี ารน�ำ
เครื่องจักรเข้ามาใช้ในการเกษตรมากขึ้น

Vietnam to Keep Sugarcane
Area at 300,000ha by 2030

V

will be used to produce 1.1 million kWh of electricity
ietnam will keep its sugarcane growing
area stable at 300,000 hectares until

2030 in parallel with increasing sugar output
and quality, according to a plan on the sugar
industry’s development until 2020 with a
vision to 2030.
The plan, recently approved by the Ministry of

Agriculture and Rural Development (MARD), aims
to promote the industry’s competitiveness and
sustainable development while meeting domestic
consumption demand and gradually moving
towards export.
Accordingly, from now to 2020, the country
will ensure sugarcane production at more than 20
million tonnes and sugar output at 2 million tonnes,
including 1.3 million tonnes of refined sugar.
During this period, it will not build new sugar
factories but only increase the capacity of existing
plants in the areas able to further develop sugarcane
farming. Total designed capacity of factories will be
at 174,000 tonnes of sugarcane each day. The sector

every year.
By 2030, sugarcane and sugar output will be
respectively increased to 24 million tonnes and 2.5
million tonnes, and more than 90 percent of factories
will process at least 4,000 tonnes of sugarcane
each day. The industry is expected to recycle 7
million tonnes or 91 percent of bagasse annually to
produce 1.5 – 1.6 billion kWh of electricity.
Under the plan, the agricultural sector will move
factories from the areas unable to ensure material
supply to more favourable regions. It will align the
product structure with international standards and
assist plants to diversify sugar products.
While the Vietnam Sugarcane and Sugar
Association will have to improve its role in controlling
sugar materials, wholesale, retail and export
prices, activities will be stepped up to prevent sugar
smuggling and update the industry on the global
sugar market.
The agricultural sector will also work to
develop good sugarcane varieties and boost farming
mechanization.

is set to invest resources in reforming equipment
and technology to increase the rates of white and
refined sugar.
The MARD targets that by 2020, at least 70
percent of factories and factory clusters will be able
to process over 4,000 tonnes of sugarcane per day.
About 5.5 million tonnes or 90 percent of bagasse

Source: Sweeter Alternative/Flickr
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ฟิลปิ ปินส์ผลิตน�ำ้ ตาลได้ลดลง 9%
แต่มเี หลือเฟือส�ำหรับบริโภค
Philippines Sugar Output Down 9%,
has Ample for Domestic Consumption

ส

านักงานควบคุมกิจการน�ำ้ ตาลของฟิลปิ ปินส์
เปิดเผยเมื่อเมษายนที่ผ่านมาว่าฟิลิปปินส์
จะไม่น�ำเข้าน�้ำตาลอย่างแน่นอน เนื่องด้วยผลผลิต
ในประเทศของปี 2560-2561 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือน
สิงหาคมนี้ เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ
คณะกรรมการส�ำนักงานควบคุมกิจการน�ำ้ ตาล
ของฟิลิปปินส์แถลงระหว่างการประชุมเมื่อวันที่ 12
เมษายนที่ผ่านมาว่า “คณะกรรมการฯ มีมติเป็น
เอกฉันท์ว่าไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำเข้าน�้ำตาล
จากต่างประเทศ” ซึ่งที่ประชุมประกอบด้วยผู้แทน
กระทรวงเกษตรฯ ของฟิลิปปินส์ เซฟรีโด อาร์
เซอร์ราโน ผู้บริหารส�ำนักงานควบคุมกิจการน�้ำตาล
เฮอร์เมนกิลโด เซราฟิกา้ และสมาชิกคณะกรรมการ
ส�ำนักงานฯ ประกอบด้วย โรแลนด์ เบลทราน และ
เบอร์นาดิโน ยูโล
เซราฟิก้ากล่าวว่า “ฟิลิปปินส์ไม่ได้ขาดแคลน
น�ำ้ ตาล” และข้อมูลจากส�ำนักงานควบคุมกิจการน�ำ้ ตาล
ชีว้ า่ ฟิลปิ ปินส์จะสามารถผลิตน�ำ้ ตาลได้ตามเป้าและมี
ผลผลิตเพียงพอทีจ่ ะเก็บตุนไว้เมือ่ ถึงฤดูการผลิต
ส�ำนักงานควบคุมกิจการน�้ำตาลคาดการณ์ว่า
ผลผลิตน�ำ้ ตาลทัง้ หมดในปี 2560-2561 จะอยูท่ ี่ 2.27
ล้านเมทริกซ์ตัน ซึ่งต�่ำกว่าเดิม 9.2% หรือ 2.505
ล้านเมทริกซ์ตันในปีที่แล้ว แต่ผลผลิตที่ได้ยังสูงกว่า
ความต้องการโดยรวมภายในประเทศทีป่ ระมาณ 2.17
ล้านตันอยูถ่ งึ 100,000 ตัน ข้อมูลล่าสุดจากส�ำนักงาน
ควบคุมกิจการน�้ำตาลของประเทศระบุเมื่อวันที่ 25
มีนาคมทีผ่ า่ นมา ประเทศผลิตน�ำ้ ตาลได้ 1.507 ล้าน
เมทริกซ์ตนั ต�ำ่ กว่าเดิม 11.18 เปอร์เซ็นต์จากปีทแี่ ล้ว
ที่ผลิตได้ 1.697 ล้านเมทริกซ์ตัน
ในบทสัมภาษณ์กับบิซิเนส มิเรอร์ในเดือน
กุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา สมาคมผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลของฟิลปิ ปินส์
(PSMA) คาดการณ์วา่ ผลผลิตน�ำ้ ตาลของประเทศในปี
2560-2561 จะอยู่ที่ 2.3 ล้านเมทริกซ์ตัน ประธาน
สมาคมผู้ผลิตน�้ำตาลของฟิลิปปินส์ ฟรานซิสโก
ดี วารัวให้สมั ภาษณ์กบั บิซเิ นส มิเรอร์วา่ สภาพอากาศ
ที่ไม่สู้ดีนั้นส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกอ้อยในบาง
พื้นที่ท�ำให้มีผลผลิตน้อยลง
เนือ่ งด้วยปริมาณผลผลิตทีน่ อ้ ยลงกว่าปีทผี่ า่ นมา
สมาคมฯ จึงได้ลดสัดส่วนการส่งน�้ำตาลไปยังตลาด
สหรัฐฯ (“A”) เป็น 6% จาก 10% สัดส่วนการส่ง
น�้ำตาลไปยังตลาดโลก (“D”) หรือส่งออกไปยังประ
เทศอื่นๆ ก็ถกู ลดลงเป็น 6% จากเดิม 10% เช่นกัน
นอกจากนี้ สมาคมยังได้เพิ่มสัดส่วนการขายน�้ำตาล
ภายในประเทศเป็น 93% จากเดิมอยู่ที่ 80% โดย
ความต้องการน�ำ้ ตาลภายในประเทศอยูท่ รี่ าวๆ 2.17
ล้านเมทริกซ์ตัน
“ตลาดภายในประเทศยังคงเป็นตลาดหลักของ
ผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลในประเทศเพือ่ ประโยชน์ของประเทศ
ชาติเป็นหลักทั้งในด้านเสบียงและราคา สัดส่วน
น�้ำตาลจ�ำหน่ายในประเทศ ‘B’ เพียงพอส�ำหรับ
ในช่วงปลายฤดูและต้นฤดูเก็บเกี่ยวปีหน้า”
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วารัว ยังกล่าวอีกว่า ฟิลิปปินส์ไม่ได้โควต้าส่ง
ออกน�ำ้ ตาลจากสหรัฐเพิม่ ขึน้ จากเดิมในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา แต่กลับเป็นเม็กซิโกที่ได้รับเลือกให้ส่งออก
น�้ำตาลไปยังสหรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนภายใน
ประเทศ “เราไม่ได้ตอ้ งการโควต้าส่งออกจากสหรัฐเพิม่
นั่นเป็นเหตุผลว่าท�ำไมทางสมาคมฯ จึงได้ลดสัดส่วน
การส่งออกไปยังสหรัฐ “A” จากเดิม 10% เป็น 6%”
วารัว เสริมว่า “เม็กซิโกได้รับสิทธิ์ให้ส่งออกน�้ำตาล
ไปยังสหรัฐ ในขณะเดียวกันก็ได้รับโควต้าส่งออกเป็น
จ�ำนวนมากด้วย”

than the 1.697 MMT recorded in the same period
last year.
In an interview with the BusinessMirror in
February, the Philippine Sugar Millers Association
(PSMA) estimated that the country’s total
sugar output in CY 2017-2018 would reach 2.3
MMT.
PSMA Executive Director Francisco D. Varua
told the BusinessMirror that unfavorable weather
conditions affected sugarcane plantations in
some provinces, resulting in lower sugar content
and milling recovery.

T

Due to the expected decline in total
he Philippines will not import sugar as
the Sugar Regulatory Administration
(SRA) said on April that local production

for crop year (CY) 2017-2018, which will end
on August 31, is enough to cover the country’s
sugar requirements.

output in the current crop year, the SRA has
earlier reduced the allocation of sugar for the
United States market (“A”) to 6 percent, from
10 percent.
The allocation of world market sugar
(“D”), or those for export to other countries,
was also cut to 6 percent, from the previous
10 percent.

The SRA said the Sugar Board during

The SRA also increased the sugar allocation

its April 12 meeting “came to a consensus that

for the domestic market to 93 percent, from

there is no need to import sugar for domestic

80 percent. The SRA pegged the domestic

consumption.” The meeting was attended by

demand for sugar at 2.17 MMT.

Agriculture Undersecretary Segfredo R. Serrano,

“The domestic market remains as the priority

SRA Administrator Hermengildo Serafica and

market for locally produced sugar, and it is of

board members Roland Beltran and Bernardino

national interest that a comfortable buffer, or

Yulo.

carry-over volume, of ‘B’ sugar during the end
“There is no shortage of sugar. SRA data

of season and for the start of the next crop

show that we will be able to reach our target

year for stable supply and prices,” Sugar Order

production with enough buffer stock at the

(SO) 1-A read.

end of the milling season,” Serafica said in a
statement.

Varua also said he doesn’t see Manila receiving
an additional sugar import quota from Washington

The SRA expects total sugar output in

in the current fiscal year, as Mexico is expected to

CY 2017-2018 to reach 2.27 million metric tons

fill up the expected sugar shortage of the United

(MMT), 9.2 percent lower than the 2.505 MMT

States. “We do not expect additional quota from

recorded in the previous crop year. Despite this,

the US, that is why we reduced the A allocation

the projected sugar output is 100,000 metric

from 10 percent to 6 percent,” he said.

tons more than the total estimated demand of
2.17 MMT.

“Mexico has been able to reengineer their
situation to allow them to ship raw sugar of

The latest preliminary data from the SRA

acceptable quality to US refineries and the

showed that the country has produced 1.507

same time allow them to ship in bulk,” Varua

MMT of sugar as of March 25, 11.18 percent lower

added.
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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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ราคาน�ำ้ ตาลอินเดียปรับตัวลดลง
เร็วกว่าราคาในตลาดโลก

Indian Sugar Prices Outpace Drop in Global Prices

จ

ากข้อมูลของเอสแอนด์พี โกลบอลแพทส์อะ
นาไลติกส์ (S & P Global Platts Analytics)
แสดงให้เห็นว่าราคาน�ำ้ ตาลในอินเดียในตลาด NCDEX
Kolhapur ปรับตัวลดลงเร็วกว่าในตลาด London
No 5, ราคาอ้างอิงตลาดโลก, สัญญาซื้อขายล่วง
หน้าที่มีก�ำหนดการส่งมอบในเดือนถัดไป, หลังการ
เก็บเกี่ยวพืชที่มีผลผลิตผิดปกติในอินเดีย โดยมีการ
ผลิตน�้ำตาลประมาณ 31 ล้านเมตริกตัน ในช่วงฤดู
การผลิต (ตุลาคม - กันยายน) ปี พ.ศ. 2560-2561
โดยเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ

ตั้งแต่ต้นฤดูการผลิตในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.
2560 ราคาน�ำ้ ตาลในตลาด NCDEX Kolhapur ลดต�ำ่
ลงเกือบร้อยละ 25 คิดเป็น 419 เหรียญ/ตัน ในขณะที่
ราคาในตลาด London No 5 ในการซือ้ ขายล่วงหน้าทีม่ ี
ก�ำหนดการส่งมอบในเดือนถัดไป มีราคาปรับลดลงเกือบ
ร้อยละ 10 จากช่วงต้นฤดูการผลิต คิดเป็น 329.20
เหรียญต่อตัน ในเดือนเมษายน
“ข้อดีเพียงประการเดียวของการปรับลดราคาอ้อย
อย่างรวดเร็วในอินเดียส�ำหรับโรงงานผลิตน�ำ้ ตาลภายใน
ประเทศคือรัฐบาลต้องการทีจ่ ะให้เงินอุดหนุนแก่โรงงาน
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ในการส่งออกน้อยลงและด้วยเหตุนี้ท�ำให้เงินอุดหนุน
การส่งออกเข้ามาเร็วขึน้ ” ผูป้ ระกอบการชาวเอเชียราย
หนึง่ กล่าว
จากข้อมูลของเอสแอนด์พี โกลบอลแพทส์ (S & P
Global Platts) แสดงให้เห็นว่าการแพร่สะพัดระหว่างราคา
ในอินเดียและราคาในตลาด London No 5 ในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าทีใ่ กล้หมดสัญญา ปรับตัวลดลงในช่วงแคบๆ
ตัง้ แต่ 192.50 เหรียญต่อตันในวันที่ 3 ตุลาคม จนถึง
89.80 เหรียญต่อตันในเดือนเมษายน
รัฐบาลอินเดียพยายามใช้นโยบายต่างๆ ในช่วงสอง
สามเดือนทีผ่ า่ นมาเพือ่ หนุนราคาน�ำ้ ตาลภายในประเทศ
โดยการยกเว้นภาษีอากรขาออกร้อยละ 20% และการ
ก�ำหนดโควต้าการส่งออกน�ำ้ ตาลของโรงงานตามโครงการ
Minimum Indicative Export Quota (MIEQ) ไว้ที่ 2
ล้านตันจนกว่าจะสิน้ สุดฤดูการผลิตปี 2560-2561 อย่างไร
ก็ตาม มาตรการเหล่านีไ้ ม่สามารถบรรเทาแนวโน้มขาลง
ของราคาน�ำ้ ตาลในประเทศได้ เนือ่ งจากโรงงานผลิตน�ำ้ ตาล
ของอินเดียไม่ตอ้ งการส่งออกโดยไม่มกี ารอุดหนุนการส่ง
ออก ผูป้ ระกอบการรายหนึง่ กล่าวว่า “ด้วยราคาน�ำ้ ตาล
ภายในประเทศของอินเดียทีส่ งู กว่าราคาตลาดโลกมาก
โรงงานผลิตน�ำ้ ตาลของอินเดียต้องการการอุดหนุนการส่ง
ออกส�ำหรับโรงงานของอินเดียในการส่งออกน�ำ้ ตาล”
แหล่งข่าวกล่าวว่า การอุดหนุนการส่งออกดูเหมือน
จะมีการประกาศขึน้ ภายหลังการเลือกตัง้ ระดับรัฐในรัฐ
กรณาฏกะ ซึง่ เป็นรัฐทีผ่ ลิตน�ำ้ ตาลรายใหญ่เป็นอันดับ
สามของอินเดีย ซึง่ สิน้ สุดลงเมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม
ทีผ่ า่ นมา
แพลทส์ อนาไลติกส์ เปิดเผยว่า ครัง้ สุดท้ายที่
อินเดียส่งออกน�ำ้ ตาลคือในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559
ที่รัฐบาลมอบเงินอุดหนุนการผลิต Cane Crushed
(อ้อยบด) จ�ำนวน 45 รูป/ี ตัน (70 เซนต์/ตัน) โดยมี
เงือ่ นไขว่าต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทีส่ ง่ ออกน�ำ้ ตาล
ประมาณ 3.2 ล้านตันและจัดหาเอทานอลส�ำหรับการ
ผสมได้ในปริมาณทีก่ ำ� หนดเท่านัน้
ราคาน�ำ้ ตาลในประเทศในอินเดียปรับตัวลดลงในปีนี้
ท่ามกลางปริมาณอ้อยทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นประวัตกิ ารณ์ อัตรา
ของ crush ทีพ่ งุ่ ทะยาน และผลผลิตทางการเกษตรที่
ผลักดันการผลิตอย่างต่อเนือ่ งทีบ่ นั ทึกไว้ประมาณการ
ว่าปริมาณน�ำ้ ตาลในประเทศจะเพิม่ สูงขึน้
ข้อมูลจาก State Cane Commissioner’s Office
(ส�ำนักงานกรรมาธิการอ้อยของรัฐ) เปิดเผยว่า ในรัฐ
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อุตตรประเทศซึ่งเป็นรัฐที่ผลิตน�้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของ
อินเดียนัน้ ในช่วงครึง่ หลังของเดือนเมษายน โรงงาน
มีอตั ราการผลิตน�ำ้ ตาลอยูท่ ปี่ ระมาณ 47,500 ตัน/วัน
โดยเมือ่ วันที่ 16 เมษายน มีปริมาณการผลิตในฤดูการ
ผลิตนี้ อยูท่ ี่ 10.5 ล้านเมตริกตัน โดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
24 ในปีนี้ การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปีนถี้ อื ว่ามากทีส่ ดุ เมือ่
เทียบกับปีกอ่ นๆ โดยประมาณการจากรัฐมหาราษฏระ
โดยมีกำ� ลังการผลิตอยูท่ ี่ 10.7 ล้านเมตริกตัน หรือเพิม่
ขึน้ ร้อยละ 154 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นๆ
ตามข้อมูลจากแพลทส์ อะนาไลติกส์ แสดงให้เห็น
ว่า ก�ำลังการผลิตทีแ่ ข็งแกร่งทีป่ ระมาณการได้จากอินเดีย
เป็นส่วนหนึง่ ของแนวโน้มทีก่ ว้างขึน้ ของการผลิตทีบ่ นั ทึก
ไว้ในประเทศไทยและผลผลิตทีแ่ ข็งแกร่งในสหภาพยุโรป
และปากีสถาน จากการผลิตน�ำ้ ตาลทัว่ โลกทีเ่ พิม่ สูงขึน้
อย่างไม่หยุดยัง้ น�ำ้ ตาลส่วนเกินในฤดูการผลิตปี พ.ศ.
2560 - 2561 คาดว่าจะมากที่สุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2549 ทีม่ กี ำ� ลังการผลิตอยูท่ ี่ 11.46 ล้านเมตริกตัน
สอดคล้องกับราคาน�้ำตาลในตลาดโลกที่มีแนว
โน้มปรับตัวลดลง โดยน�ำ้ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิข์ องไทย
ปรับตัวลดลงร้อยละ 25 จากช่วงต้นฤดูการผลิต โดย
คิดเป็น 340.40 เหรียญ/ตัน ในเดือนเมษายน ตาม
ข้อมูลของแพลทส์

S

ugar prices in India on the NCDEX Kolhapur market have
plummeted faster than those on the London No 5, the global

reference price, front-month futures contract, on the back of a bumper
crop in India, with sugar production estimated at 31 million mttq for
the 2017-18 (October-September) season, up nearly 53% year on year,
S&P Global Platts Analytics data showed.

From the beginning of the season in
October 2017, prices on the NCDEX Kolhapur
market have sunk by almost 25% to $419/
mt. Whereas, the price on London No 5
front-month futures has fallen by close to
10% from the beginning of the season to
$329.20/mt on April.
“The only good thing about prices falling
fast in India for the domestic mills is that the
government would need to provide lesser
subsidy to the mills to export and hence the
export subsidy could come in earlier,” an
Asian trader said.
The spread between domestic prices in
India and that on the London No 5 prompt-month
futures has narrowed from $192.50/mt on
October 3 to $89.80/mt on April, S&P Global

Platts data showed.
The Indian government has tried different
policies over the past few months to bolster
domestic sugar prices by scrapping the 20%
duty on exports and imposing a mill-wise
Minimum Indicative Export Quota (MIEQ)
for 2 million mt exports until the end of the
2017-18 season. However, these measures could
not curtail the downward trend of domestic
sugar prices since Indian mills were not willing to
export without an export subsidy. “With Indian
domestic sugar prices much higher than the
world market, Indian mills require an export
subsidy for Indian mills to export,” a trader
said.
The export subsidy if announced will likely
only be after state elections in Karnataka — the

third-largest sugar producing state in India —
are over on May 15, market sources said.
The last time India exported sugar was
in 2015-16 when the government awarded
a production subsidy of Rupees 45/mt (70
cents/mt) of cane crushed on the condition
that the industry exported about 3.2 million
mt of sugar and also supply a specific quantity
of ethanol for blending, Platts Analytics data
showed.
Domestic sugar prices in India have been
in a bear grip this year, amid an unprecedented
rise in cane availability, feverish pace of crush
and record agricultural yields which continue
to push production estimates upwards.
In Uttar Pradesh, India’s largest sugar
production state, mills have been producing
sugar at a rate of about 47,500 mt/day during
the second half of April, with production this
season as on April 16 standing at 10.5 million
mttq, up 24% on the year, data from the State
Cane Commissioner’s Office showed. The biggest
year on year increase in production is estimated
from state of Maharashtra, with production at
10.7 million mttq, up 154% year on year.
The strong production estimates from India
is part of a wider trend of a record production in
Thailand and robust output in EU and Pakistan.
With global production relentlessly increasing,
the surplus for the 2017-18 season is estimated
to be the largest since 2006 at 11.46 million
mtrv, Platts Analytics data showed.
In line with the downtrend in global
sugar prices, Thai spot refined sugar has
dropped by 25% from the beginning of the
season to $340.40/mt on April, Platts data
showed.
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อุตสาหกรรมอ้อยบราซิล
โจมตีนโยบายการส่งออก
น�้ำตาลปากีสถาน-อินเดีย
Brazil Cane Industry Blasts
Pakistan, India Sugar Export Policies

ใ

นเดือนเมษายน อุตสาหกรรมอ้อยของบราซิล
โจมตี นโยบายที่ด�ำเนินการโดยปากีสถานและ
อินเดียเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศและเพิ่มการส่ง
ออกน�้ำตาล ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันว่าอาจส่งผลกระทบ
ต่อราคาน�้ำตาลในตลาดโลกมากขึ้น
ปากีสถาน เป็นประเทศผู้ผลิตน�้ำตาลที่มีการ
เติบโตในสัดส่วนทีส่ งู ขึน้ ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา ในเดือน
มกราคมปริมาณการผลิตน�ำ้ ตาลทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นสีเ่ ท่าท�ำให้
ปากีสถานมีสิทธิ์ได้รับการอุดหนุนการส่งออกจ�ำนวน
2 ล้านตันในการประกวดราคาเพื่อลดอุปทานภายใน
ประเทศที่มีปริมาณสูงมากจนเกินไป
เอ็ดดูอาร์โด เลโอ เดอ โซซา (Eduardo Leão
de Sousa) ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยยูนิก้า
(Unica) กล่าวว่าองค์กรก�ำลังประเมินว่าแนวทางการ
ปฏิบัติเหล่านั้นเป็นไปตามกฎขององค์การการค้าโลก
(WTO) หรือไม่
“เราได้ยื่นข้อกังวลของเราให้รัฐบาลบราซิลได้
รับทราบ” เขากล่าวกับรอยเตอร์ “เราก�ำลังพูดคุยกับ
รัฐบาลและประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากการด�ำเนิน
การทีส่ ามารถท�ำได้ทอี่ งค์การการค้าโลก WTO “
เขากล่าวว่า การอุดหนุนการส่งออกได้ผลักดันให้
เกษตรกรชาวปากีสถานเปลีย่ นจากการปลูกข้าวมาเป็น
อ้อย ส่งผลให้อุปทานน�้ำตาลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่องและผลักดันให้ราคาลดต�่ำลง
นัน่ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับประเทศไทยซึง่ ผงาดขึน้ เป็น
ประเทศที่มีการส่งออกน�้ำตาลรายใหญ่เป็นอันดับสอง

ของโลกที่มีการควบคุมราคาน�้ำตาล
ในเดือนมกราคมรัฐบาลไทยได้ยกเลิกการควบคุม
ราคาน�้ำตาลในประเทศและการบริหารจัดการยอด
ขายโดยเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการบังคับใช้กฎ
ระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาความคลางแคลงของบราซิลที่
มีต่อองค์การการค้าโลก
ปากีสถานคาดว่าจะผลิตน�้ำตาลประมาณ 6.5
ล้านตัน ในฤดูการผลิตปี 2560 - 2561 ซึ่งจะสิ้นสุด
ในวันที่ 30 เดือนกันยายน ตามที่กรมวิชาการเกษตร
สหรัฐอเมริกาก�ำหนด
จากการเปรียบเทียบ ผลผลิตของอินเดียถือว่าเป็นผู้
ผลิตน�ำ้ ตาลรายใหญ่ทสี่ ดุ เป็นอันดับสองของโลกซึง่ มีแนว
โน้มที่จะแตะระดับ 29.5 ล้านตันโดยราคาในประเทศ
ลดลงกว่าร้อยละ 17 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
เมื่อเผชิญกับภาวะน�้ำตาลในประเทศล้นตลาด
อินเดียได้ยกเลิกภาษีอากรขาออกน�้ำตาลร้อยละ 20
และอนุญาตให้บริษทั ผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลส่งออกน�ำ้ ตาลในฤดู
การผลิตนีเ้ พือ่ น�ำเข้าน�ำ้ ตาลดิบปลอดอากรส�ำหรับฤดูการ
ผลิตสองช่วงต่อไปจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
แม้วา่ จะไม่มภี าษีดงั กล่าว แต่ตน้ ทุนการผลิตก็ยงั
คงถือว่าสูงอยูด่ ี นัน่ หมายความว่าอินเดียน่าจะต้องต่อสู้
เพื่อส่งออกน�้ำตาลด้วยราคาที่แข่งขันได้
“หากการเก็บเกีย่ วผลผลิตทีบ่ นั ทึกไว้เป็นรูปธรรม
มากขึน้ เราคาดว่าน�ำ้ ตาลส่วนเกินน่าจะเข้าสูต่ ลาดด้วย
การอุดหนุนการส่งออก” โซซากล่าว

Pakistan, whose stature as a sugar producer
has been growing in recent years, in January
quadrupled the volume of sugar eligible for
export subsidies to 2 million tonnes in a bid to
reduce excessive domestic supplies.
Eduardo Leão de Sousa, the director for
cane industry group Unica, said the organization
was assessing whether those practices comply
with World Trade Organization (WTO) rules.
“We’ve made our concerns known to the
Brazilian government,” he told Reuters. “We are
speaking to our government and other countries
over the possibility of action at the WTO.”
Export subsidies could drive Pakistani farmers
to rotate from rice to sugar, permanently boosting
global supply and pushing down prices, he said.
That was the case with Thailand, which
rose to become the world’s second-largest
sugar exporter thanks to price controls.
In January, the Thai government eliminated
domestic control of sugar prices and administration
of sales as part of a regulatory overhaul to settle
a Brazilian WTO challenge.
Pakistan is expected to produce around 6.5
million tonnes of sugar in the 2017-18 season ending
on Sept. 30, according to the U.S. Department of
Agriculture.
In comparison, output at the world’s secondlargest producer India is likely to reach a record 29.5

B

million tonnes, with local prices already falling by
more than 17 percent over the last six months.
razil’s sugarcane industry on April

Facing a bloated domestic surplus, India

took aim at policies undertaken by

scrapped a 20 percent sugar export tax and

Pakistan and India to protect local producers

allowed millers exporting sugar this season to

and boost sugar exports, arguing they could

import raw sugar duty-free for the following

further depress global prices.

two seasons through September 2021.
Even without that tax, however, high
production costs mean India will likely struggle
to export at competitive prices.
“If that record harvest materializes, we expect
that surplus to go to market with subsidies,”
Sousa said.
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วิลมาร์ขึ้นอันดับ 1 ส่งออกอ้อยดิบ
Wilmar Seen as Major Seller in
Large Raw Sugar Delivery

ศู

บริษัท คอฟโก อินเตอร์เนชั่นเนล ของจีน
[CNCOF.UL] เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ส่งออกด้วยเช่นกัน
นย์ข้อมูลและการค้าไอซีอี ฟิวเจอร์ของสหรัฐฯ โฆษกบริษัทฯ เปิดเผยว่าบริษัทส่งออกอ้อยดิบทั้งหมด
รายงานว่า ผูค้ า้ 3 รายเร่งตุนอ้อยดิบจากบราซิล 6,463 ล๊อต “ในฐานะเจ้าของโรงสีรายใหญ่ในประเทศจีน
กว่า 1 ล้านตัน ด้วยสัญญาเดิมจะหมดอายุในเดือน หากบริษทั ฯ ส่งออกเองก็เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอุปสงค์
เมษายนนี้ โดยเฉพาะบริษทั วิลมาร์ อินเตอร์เนชัน่ เนล อ้อยดิบภายในประเทศจีนแล้ว” ในขณะที่โฆษกบริษัท
เทรด เฮ้าส์ หลุยส์ เดรย์ฟสั [AKIRAU.UL] รับซือ้ อ้อย
รายเดียวนั้นก็มียอดขายอ้อยดิบกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว
ดิบมากกว่าครึง่ อยูท่ ี่ 11,998 ล๊อต ส่วนโฆษกของบริษทั
แอลวีน ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทุนของบริษทั คาร์กลิ [CARG.UL]
และสหกรณ์ออ้ ยของบราซิลซือ้ อ้อยดิบอยูท่ ี่ 5,925 ล๊อต
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในตลาดอ้อยมองว่าการกระท�ำ และบริษทั เทรด เฮ้าส์ ซูครีส แอนด์ เดนเรส ซื้ออ้อย
ดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง โดยระบุว่ายิ่งจะท�ำให้เกิด ดิบจ�ำนวน 3,098 ล๊อต
ปัญหาผลผลิตล้นตลาดโลก ผู้ส่งออกอ้อยอย่างวิลมาร์
ขึ้นมาเป็นผู้ค้ารายหลักหลังจากเป็นผู้ซื้ออ้อยดิบราย
ใหญ่ในปีที่ผ่านมา วิลมาร์เป็นบริษัทส่งออกอ้อยดิบที่
มีฐานอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยส่งออกอ้อยดิบทั้งสิ้น
12,909 ล๊อต ในขณะที่ศูนย์ข้อมูลและการค้าไอซีอี
hree trade houses have scooped up
ฟิวเจอร์ของสหรัฐฯ เปิดเผยกับรอยเตอร์ ว่ามียอดส่ง
over 1 million tonnes of Brazilian raw
ออกทั้งสิ้น 21,021 ล๊อต หรือ ราวๆ 1.07 ล้านตัน sugar against the May futures contract that
ลดลงจากปีที่แล้ว 29,947 ล๊อต
expired on April with Wilmar International
ในขณะที่ราคาอ้อยดิบล่วงลงราว 2 เปอร์เซนต์ seen selling more than half of it, according
เหลือเพียง 11.52 เซนต์ต่อปอนด์ในเดือนเมษายน to ICE Futures U.S. data and traders.
ที่ผ่านมา
ไมเคิล แมคดูกอล รองประธานอาวุโสของ
อีดี แอนด์ เอฟ กล่าวว่า “อาจเดาได้ว่าขณะนี้ตลาด
Many market participants view this as bearish,
เอเชียก�ำลังท่วมท้นไปด้วยผลผลิตอ้อย ซึ่งทั้งอินเดีย pointing to weak demand amid abundant global
supplies, with traders saying Wilmar became
และไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในภูมิภาคนี้”
ผูค้ า้ รายย่อยรายหนึง่ กล่าวว่าการทีว่ ลิ มาร์สง่ ออก a major seller after being a large buyer of raw
อ้อยดิบในขณะทีร่ าคาล่วงอย่างมากนัน้ “นับเป็นเหตุการณ์ sugar deliveries against ICE contracts in recent
ส�ำคัญเหตุการณ์หนึ่ง” เพราะเป็นสัญญาณว่าโรงสีใน years.
Wilmar, a Singapore-based trader, did not
แอลจีเรีย โมรอคโค และอินโดนีเซียมีอปุ สงค์ลดลง
respond to a request for confirmation.
“อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าอุปสงค์ไม่แข็งแรงพอ
The ICE May raw sugar delivery totaled
เพราะปกติแล้ววิลมาร์จะมีสถานที่กักตุนผลผลิตอยู่ที่ 21,021 lots, about 1.07 million tonnes, down
แอลจีเรีย โมรอคโค และอินโดนีเซีย”
from 29,947 lots a year prior, ICE Futures U.S.
การคาดการณ์ว่าผลผลิตอ้อยจะล้นตลาดโลกส่ง data showed on Tuesday, confirming a Reuters
ผลต่อราคาเป็นอย่างมาก โดยราคาอ้อยดิบลดลงจาก report. Of this, traders said Wilmar sold 12,909
หนึ่งถึงสองปีก่อนอยู่ที่ 10.69 เซนต์ต่อปอนด์ในเดือน lots.
July raw sugar futures pared losses after
เมษายนที่ผ่านมา

T

falling by as much as 2 percent to 11.52 cents
per lb on Tuesday morning.
“The guess would be that Asia is swimming
in sugar right now, what with India and Thailand
producing a large amount,” said Michael McDougall,
senior vice-president of sales for ED&F Man
Capital Markets.
One dealer noted Wilmar delivering against
the May contract is a “pretty significant event,” as it
signals potentially weaker demand from refineries
in Algeria, Morocco, and Indonesia.
“It’s maybe a sign that demand going
forward is not as robust Usually Wilmar would
have homes for that sugar in Algeria and
Morocco and Indonesia,” the dealer said.
Forecasts for a large global surplus have
pressured prices, with the spot raw sugar futures
contract falling to a 2-1/2-year low at 10.69 cents
per lb last April.
China’s Cofco International [CNCOF.UL]
was also a seller in this delivery, of 6,463 lots,
traders said. A Cofco spokesman declined to
comment.
“As the owner of a couple of major refineries
in China, if Cofco themselves are throwing in the
towel and delivering, then it gives you signals about
the demand for raw sugar from the refineries there,”
the dealer said.
Trade house Louis Dreyfus Co [AKIRAU.UL],
bought more than half the delivery at 11,998 lots,
traders said. A company spokeswoman declined
to comment.
An Alvean spokesman confirmed the company,
a joint venture of Cargill Inc [CARG.UL] and Brazilian
sugarcane cooperative Copersucar, purchased 5,925
lots of the delivery.
Trade house Sucres & Denrees (Sucden) was
seen buying 3,098 lots, traders said. The company
did not respond to a request to comment.
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จีนถกบราซิล ยืนยันข้อเสนอเดิม
ในการแก้ปัญหาน�้ำตาล
China Resists Brazil Proposal to Solve Sugar Trade Spat
The move is likely to extend a dispute that
has curbed exports at the world’s top producer at
a time when a mounting global surplus hammers
prices.
China currently allows 1.94 million tonnes
of total sugar imports a year at a tariff of 15
percent as part of its commitment to the World
Trade Organization (WTO). Imports beyond
that level face a 50 percent levy.
Last May, China introduced an additional 45
percent duty on imports from several countries,
including top growers such as Brazil and Thailand,
to protect its industry from what it identified as
a surge in imports.
At the time, Brazil’s sugarcane industry
said the duty, amounting in some cases to 95
percent, was unjustified.
Eduardo Leão, the director for industry

ห

ร้องอย่างเป็นทางการไปยังองค์การการค้าโลกเพื่อให้
ด�ำเนินการบางอย่าง
บราซิลเคยเป็นผู้ส่งออกน�้ำตาลรายใหญ่ที่สุดไป
นึ่งในทีมเจรจาแก้ไขปัญหาการค้าน�้ำตาล ยังจีน คิดเป็นสัดส่วนราว 50% ของตลาด หรือราวๆ
บอกกับรอยเตอร์ ว่าบราซิลกล่าวว่าจีนได้ 6 ล้านตันต่อปี แต่มาตรการดังกล่าวของจีนท�ำให้การ
เสนอโควต้าน�ำเข้าน�ำ้ ตาลจากบราซิล ซึง่ จะเรียกเก็บ ส่งออกน�ำ้ ตาลจากบราซิลไปยังจีนลดลงจาก 2.15 ล้าน
ภาษีที่อัตรา 50 % เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าน�้ำตาล ตันในปี 2559/2560 เหลือเพียง 115,000 ล้านตันใน
ปี 2560/2561
ระหว่างสองประเทศ
ยูนิก้ากล่าวว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการ
ลักลอบน�ำเข้าน�ำ้ ตาลเป็นวงกว้าง ซึง่ ในขณะนีแ้ ตะจ�ำนวน
การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีแนวโน้มจะท�ำให้ข้อ 2 ล้านตันแล้ว
พิพาทยืดเยื้อ เพราะข้อเสนอข้างต้นท�ำให้การส่งออก
น�้ำตาลของผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกต้องหยุดชะงักใน
ขณะเดียวกันผลผลิตที่ล้นตลาดทั่วโลกก็ยิ่งท�ำให้ราคา
น�้ำตาลดิ่งลง
ก่อนหน้านี้จีนได้น�ำเข้าน�้ำตาล 1.94 ล้านตันต่อ
ปีโดยเก็บภาษีที่อัตรา 15 % ตามข้อตกลงกับองค์การ
การค้าโลก (WTO) ซึง่ หากมีการน�ำเข้าน�ำ้ ตาลเกินกว่า
razil has proposed that China introduce a
ปริมาณการน�ำเข้าที่ก�ำหนดจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีที่ quota for imports of Brazilian sugar that would
อัตรา 50%
face a 50 percent levy to solve a trade spat
เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว จีนได้เรียกเก็บ between both countries but China is resisting
ภาษีน�ำเข้าเพิ่มอีก 45 % จากหลายๆ ประเทศ อย่าง the plan, a person close to the negotiations
บราซิลและไทย เพือ่ ป้องกันปัญหาสินค้าล้นตลาดภายใน told Reuters.
ประเทศของตน ในขณะที่ผู้ผลิตน�้ำตาลในประเทศ
บราซิลกล่าวว่าบางครั้งถูกเรียกเก็บภาษีถึง 95% ซึ่ง
ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา เอดัวโดร เลย์
ผู้บริหารในเครือยูนิก้ากล่าวว่าข้อเสนอข้างต้นลดการ
ส่งออกน�้ำตาลของบราซิลไปยังจีนกว่า 800,000 ตัน
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน โดยเขากล่าวเพิ่มเติมว่า
บราซิลควรเรียกร้องให้องค์การการค้าโลกเปิดประชุม
เพื่อหารือในประเด็นดังกล่าวหากการเจรจากับจีนไม่
เป็นไปอย่างที่ปรารถนา
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า บราซิลได้เคยเสนอว่าการส่ง
ออกน�ำ้ ตาลของบราซิลควรได้รบั การยกเว้นภาษี แต่จนี
กลับยืนยันข้อเสนอเดิม และในขณะนี้ยังไม่มีการเรียก
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group Unica, said on May 22 that the so-called
safeguards could reduce Brazilian sales to
China by 800,000 tonnes in the following 12
months.
He said Brazil could ask the WTO to open
a panel to evaluate the issue if talks with Beijing
are not satisfactory.
Brazil has since proposed that a limited
amount of Brazilian shipments be exempted
from the extra levy, the source said, requesting
anonymity because of the sensitivity of the
subject.
China has resisted the plan but there has
yet been no formal request for action at the
WTO level, the source added.
Brazil used to be the largest exporter of sugar
to China, accounting for roughly 50 percent of a
market estimated by Unica at around 6 million
tonnes per year.
Brazilian sugar exports to China fell from
2.15 million tonnes in the 2016/17 crop year to
only 115,000 tonnes in 2017/18, according to
figures from Unica, as a result of the safeguard.
In a recent statement, Unica said the measure
is leading to widespread smuggling of sugar into
China, already reaching some 2 million tonnes.

Cover Story

“น�้ำตาลบุรีรัมย์”ผนึกพันธมิตร

ต่อยอดธุรกิจ สูอ่ ปุ กรณ์การแพทย์

อ้
คุณ อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

อยถือเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ในอดีตใช้ผลิตเป็นพืชอาหาร
คือน�้ำตาลทราย ต่อมาอ้อยมีบทบาทส�ำคัญในการผลิตพืชพลังงานคือ
เอทานอล ผลพลอยได้ น� ำ ไปใช้ ผ ลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ส่ ว นกากอ้ อ ยใช้ ผ ลิ ต
ไฟฟ้า มาถึงยุคอุตสาหกรรม 4.0 อ้อยและน�ำ้ ตาลก�ำลังปรับโฉมก้าวไปอีกขัน้ ซึง่
“อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ BRR กลุ่มผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมอ้อยน�้ำตาลของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมายาวนานกว่า 50 ปี ได้ให้สัมภาษณ์ กับหนังสือพิมพ์ท่องถิ่น ถึง
แผนธุรกิจและทิศทางการลงทุนในอนาคต

ประธานกรรมการบริหาร บริษทั น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BRR

น�้ำตาลบุรีรัมย์ ทุ่ม 600 ล้านตั้ง “โรงรีไฟน์”
เป้าหมายของแผนธุรกิจ 5 ปี ทีผ่ า่ นมามุง่ พัฒนาเรือ่ งไร่ออ้ ยอย่างเต็มที่ เพือ่ สร้าง
ความมัน่ คงให้วตั ถุดบิ หลัก คาดว่าฤดูการผลิตปี 2560/2561 คาดว่าจะมีปริมาณอ้อย
เข้าหีบสูงถึง 3 ล้านตันอ้อย คิดเป็นปริมาณน�ำ้ ตาล 350,000-360,000 ตัน เพิม่ ขึน้
จากฤดูการผลิตปี 2559/2560 อยูท่ ี่ 2.9 ล้านตันอ้อย ปัจจุบนั มีเกษตรกรชาวไร่ออ้ ย
ทีร่ ว่ มกับโรงน�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ 15,000 ครอบครัว บนพืน้ ที่ 250,000 ไร่ เป็นเกษตร
รายย่อยมีพนื้ ทีป่ ลูกเฉลีย่ 20 ไร่ตอ่ ครัวเรือน กลุม่ น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ถอื ว่ามีความโดดเด่น
ด้านการผลิตวัตถุดบิ คุณภาพ โดยมีปริมาณผลผลิตอ้อยต่อไร่เฉลีย่ สูงกว่ามาตรฐาน
ทัว่ ประเทศถึง 12.7 ตัน/ไร่ และมีเกษตรกรประมาณ 20-30% จากจ�ำนวนเกษตรกร
ทัง้ หมดสามารถปลูกอ้อยได้ผลผลิตสูงถึง 20 ตันต่อไร่ ขณะทีค่ า่ ความหวาน (CCS)
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 13.7 โดยอ้อย 1 ตันสามารถผลิตน�ำ้ ตาลได้สงู ถึง 123 กิโลกรัม ขณะที่
เฉลีย่ ทัว่ ประเทศไทยอยูท่ ี่ 110 กิโลกรัมต่อตัน ทัง้ นี้ ปี 2560 บริษทั มีผลการด�ำเนิน
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งานเฉลีย่ ประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท
เมือ่ มีความเข้มแข็งในวัตถุดบิ หลัก จึงผลิตผลพลอยได้ตา่ ง ๆ ตามมา เช่น กาก
อ้อยน�ำไปผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวล จ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษทั บุรรี มั ย์พลังงาน จ�ำกัด
(BEC) บริษทั บุรรี มั ย์เพาเวอร์ จ�ำกัด (BPC) และบุรรี มั ย์เพาเวอร์พลัส จ�ำกัด (BPP)
มีกำ� ลังการผลิตโรงละ 9.9 เมกะวัตต์ (MW) เท่า ๆ กัน ซึง่ ผลิตเพือ่ ขายทัง้ หมด
ส่วนกากน�ำ้ ตาล (โมลาส) ขายให้โรงงานผลิตเหล้า
ส�ำหรับฟิลเตอร์เค้กหรือขีเ้ ถ้าน�ำ้ ตาลน�ำไปท�ำปุย๋ เคมีอนิ ทรียใ์ นนามโรงงานปุย๋ ตรา
กุญแจ มีปริมาณการผลิต 40,000 ตัน/ปี จ�ำหน่ายให้ชาวไร่ออ้ ยของกลุม่ ในราคาถูก
และปีนมี้ แี ผนลงทุน 393.75 ล้านบาท เพือ่ ผลิตน�ำ้ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิ์ (refined
sugar) ก�ำลังผลิต 1,200 ตัน/วัน คาดว่าจะติดตัง้ เครือ่ งจักรได้เสร็จทันในฤดูการผลิต
ปี 2561/2562 รวมทัง้ มีแผนลงทุนเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และประหยัดพลังงาน
ในการผลิตอีก 185.72 ล้านบาท
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“Buriram Sugar” Forges Alliances to
Expand its Business towards Medical Equipment

ลงมือโรงงานแรกทีอ่ ำ� เภอช�ำนิ จังหวัดบุรรี มั ย์กอ่ น ขณะนีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอนการประเมิน
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (EIA) คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริม่ ผลิตได้ในปี
2563-2564 และทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์ จะเริม่ ก่อสร้างหลังจากท�ำโรงงานที่ อ.ช�ำนิ แล้ว
เสร็จ เมือ่ โรงงานแห่งใหม่แล้วเสร็จทัง้ หมดภายใน 5 ปี กลุม่ น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์จะมีกำ� ลัง
ผลิตรวมประมาณ 70,000 ตันอ้อย

ต่อยอดบรรจุภัณฑ์สู่อุปกรณ์แพทย์
ขณะเดียวกันเมือ่ ช่วงต้นปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้จดทะเบียนจัดตัง้ “บริษทั ชูการ์เคน
อีโคแวร์ จ�ำกัด” ขึน้ เพือ่ ผลิตสินค้าเกีย่ วกับบรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ นอุปโภคและบริโภค อุปกรณ์
เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทที่ ำ� จากชานอ้อยและวัสดุธรรมชาติอนื่ ๆ เช่น จาน ชาม จาก
ชานอ้อย ตามแผนจะเริม่ การก่อสร้างโรงงานเฟสแรก มูลค่า 300 ล้านบาท ก�ำลัง
การผลิต 800,000-1,000,000 ชิน้ /วัน คาดว่าจะเริม่ ผลิตจ�ำหน่ายได้ตน้ ปี 2562
วางแผนตลาดเป้าหมายทัง้ ภายในประเทศและส่งออก
นอกจากนี้ กลุม่ น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ได้จบั มือกับพันธมิตรโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่
เพือ่ ร่วมกันผลิตอุปกรณ์การแพทย์ทใี่ ช้ในโรงพยาบาล ซึง่ ท�ำจากวัตถุดบิ ชานอ้อย เช่น
โถปัสสาวะ และถาดรองสิง่ ปฏิกลู ส�ำหรับใช้ในโรงพยาบาล และธุรกิจบริการทาง
สุขภาพ เพือ่ ให้สามารถจัดการได้งา่ ย แทนทีจ่ ะใช้แบบสเตนเลสทีจ่ ำ� เป็นต้องล้างใช้
ใหม่ ท�ำให้เกิดความยุง่ ยากในการจัดการ คาดว่าจะจัดจ�ำหน่ายได้ในกลางปีนี้ ซึง่ นับ
เป็นการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ล้วท�ำให้เกิดก�ำไรสูงสุด

แผนการจัดตัง้ 2 โรงงานใหม่ในบุรรี มั ย์ - สุรนิ ทร์
เพือ่ รองรับความต้องการใช้นำ�้ ตาลทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทางกลุม่
น�ำ้ ตาลบุรรี มั ย์ได้ขอใบอนุญาตจัดตัง้ โรงงานน�ำ้ ตาลใหม่ จ�ำนวน 2 แห่ง ก�ำลังผลิต
แห่งละ 20,000 ตันอ้อย มูลค่าลงทุนแห่งละประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยจะเริม่

ปัญหาการเปิดเสรี - การค�ำนวณราคาอ้อยใน
อุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลไทย
ส�ำหรับปัญหาเรือ่ งการเปิดเสรีในอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลนัน้ ทุกอย่างคงจะ
คลีค่ ลายในเร็ว ๆ นี้ โดยทีผ่ า่ นมาการใช้ตวั เลขราคาน�ำ้ ตาลหน้าโรงงานอาจจะหยิบยก
กันคนละตัว ซึง่ ต้องท�ำความเข้าใจให้ตรงกัน แต่ไม่นา่ จะมีปญ
ั หาอะไรมาก ตอนนีท้ าง
ส�ำนักงานอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย (สอน.) ก�ำลังด�ำเนินการ คงจะได้ขอ้ สรุปในเร็ว ๆ นี้
อย่างไรก็ตาม นโยบายการเปิดเสรีตอนนี้ คิดว่าเสรีแล้ว และการค�ำนวณราคาอ้อยที่
จะแบ่งปันผลประโยชน์ควรจะไปในทิศทางเดียวกัน
“ผมเชือ่ ว่าอุตสาหกรรมเกษตรทุกชนิด ถ้าเกษตรกรไม่เข้มแข็ง ตัวโรงงานไปไม่
ได้อยูด่ ี แล้วแต่มมุ มอง ถ้าอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลเปิดเสรีเลย โรงงานซือ้ อ้อย
เท่าไหร่กไ็ ด้ ของเยอะก็ซอื้ ต�ำ่ ของน้อยก็ซอื้ แพง แข่งขันเหมือนพืชเกษตรทัว่ ไป แต่
ถามว่ายุตธิ รรมส�ำหรับเกษตรกรหรือไม่ ผมว่าไม่แฟร์ แต่สงิ่ ทีธ่ รุ กิจอ้อยและน�ำ้ ตาล
ด�ำเนินการภายใต้ระบบ 70 : 30 ทีท่ ำ� อยูท่ กุ วันนี้ ผมถือว่าแฟร์ ถ้าระยะยาว ความ
ยุตธิ รรม โดยทุกฝ่ายทัง้ ชาวไร่ออ้ ยและโรงงานสามารถเดินไปด้วยกันได้ ผมว่าจะท�ำให้
ธุรกิจมีเสถียรภาพมากกว่า”
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I believe that in every
agricultural industry, if the
farmers are not strong, the
factories will not be able to
move forward.

S

ugarcane is one of the significant economic crops. In the past,
it was a food plant grown mainly for sugar production. Later,
it became an energy plant that played a vital role in ethanol

production. This process yields by-products that can be utilized as
organic fertilizers and bagasse, which can be used as raw material
in power generation. In the era of 4.0 industry, however, sugar cane
and sugar are evolving a step further. As the CEO of Buriram Sugar
Plc. (BRR), a pioneer in the cane and sugar industry in Northeastern

Thailand for over 50 years, Anant Tangtongwechakit gave an interview
to a local newspaper on the company’s business plans and future
investment directions.

Buriram Sugar is Investing 600 Million Baht to
Establish a Refinery
The goal of the business plans over the past five years was to
actively engage in cane plantation develop to create raw material
security. The 2017/18 production season is expected to see as many
as three million tons of cane fed to crushing mills, an equivalent of
approximately 350,000-360,000 tons of sugar, an increase compared to
the 2.9 million tons of cane in the 2016/17 production season. Currently,
15,000 households of cane farmers have joined Buriram Sugar mills,
resulting in a total of 250,000 rai of plantation area, or an average of
20 rai per household. One of the strengths of Buriram Sugar Group lies
in its ability to quality-control the raw material, which has enabled it to
achieve averaged yield per rai that is higher than the national standard
by as much as 12.7 tons per rai and an averaged CCS of 13.7, allowing it
to produce as much as 123 kilograms of sugar per ton of cane, compared
to the national average of 110 kg/ton. The 2017 operating results of the
company averaged approximately 5-6 billion baht.
Thanks to its raw material advantages, the company has been able
to obtain a range of by-products. For instance, bagasse is fed to three
9.9 MW biomass power plants, namely Buriram Energy Co., Ltd. (BEC),
Buriram Power Co., Ltd. (BPC), and Buriram Power Plus Co., Ltd. (BPP),
all of which generate electricity for sale. Molasses, on the other hand, is
sold to liquor distilleries.
In addition, filter cakes are used in the production of chemicalorganic fertilizers under the Key Brand, with 40,000 tons of output per
year, sold to the farmers in the group at low prices. This year, the company
has planned to invest 393.75 million baht to produce refined sugar at the
capacity of 1,200 tons/day. The installation of machinery is expected to
reach completion in time for the 2018/19 production season. Furthermore,
the company is aiming to make an additional investment of 185.72 million
baht to further enhance its production and energy efficiency.

Taking Packaging Further Towards Medical
Equipment

Early last year, the company established and registered a subsidiary
entitled Sugarcane Ecoware Co., Ltd. to manufacture packaging products,
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Anant Tangtongwechakit said.

equipment, tools, and appliances made from bagasse and other natural
raw materials such as bagasse dishes and bowls. The first phase of the
plant, worth a total of 300 million baht, is now being constructed and
will have the production capacity of 800,000-1,000,000 pieces/day.
With the production slated to begin in 2019, the company will target
both domestic and overseas markets.
In addition, Buriram Sugar Group has also forged an alliance with a
private hospital to develop medical equipment made from bagasse such
as bed pans for use in hospitals and healthcare service businesses. Unlike
stainless counterparts, these products will obviate the need for cleaning,
which makes management more complicated. These medical products
are expected to be ready for distribution mid-2018 and will enable the
company maximize the use of its existing resources.

Taking Packaging Further Towards Medical
Equipment
To accommodate a steady rise in sugar consumption, Buriran
Sugar has applied for a permit to establish two additional sugar mills,
each equipped with the capacity to process 20,000 tons of cane and
requiring around four billion baht of investment. The first sugar mill will
be constructed in Chamni District in Buriram and is currently undergoing
an environmental impact assessment (EIA). The mill is expected to be
ready for production in 2020-2021. The construction of the other mill will
commence after the first mill begins operation. All the construction will
be completed in five years, which will give Buriram Sugar Group a total
cane processing capacity of 70,000 tons.

Liberalization of the Thai Cane and Sugar
Industry and Cane Price Calculation
The issues surrounding the liberalization in Thailand’s cane and
sugar industry should resolve shortly. So far, entrepreneurs have
relied on ex-works prices, which might be inconsistent across the
industry, and a uniform understanding must be fostered. However,
this should not pose too great a challenge. At the moment, the
Office of the Cane and Sugar Board (OCSB) is working to reach a
conclusion. The current free trade policy appears to be satisfactorily
liberal, and the cane price calculation for profit sharing should move
in the same direction.
“I believe that in every agricultural industry, if the farmers are
not strong, the factories will not be able to move forward. However,
this depends on your perspective. If the cane and sugar industry
is to be liberalized, sugar mills can buy cane at any price. They will
buy at lower prices if the supply is large and at higher prices if the
supply is limited. The competition will be like for other agricultural
crops. I do not personally think this is fair for farmers. I believe that
the current 70:30 profit sharing system is fair in the long run for
both cane growers and sugar mills. It will not only enable them to
move forward together but also creates greater stability for the
industry.”

STATEC BINDER ชู ‘ระบบอัตโนมัติ’
พาอุตฯน�้ำตาลไทยพ้นวิกฤตแรงงาน
STATEC BINDER Proposes ‘Automation’
As a Solution to Labor Crisis in the Thai Sugar Industry

ภ

าคอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลของไทยเติบโต
อย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่การ
เติบโตดังกล่าวสวนทางกับปริมาณแรงงานทีผ
่ น
ั ผวนและ
ลดลงเรื่อยๆ บริษัท เอสบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Branch
Office of STATEC BINDER GmbH) จึงน�ำเทคโนโลยี
การบรรจุแบบอัตโนมัตจ
ิ าก STATEC BINDER บริษท
ั ชัน
้
น�ำในประเทศออสเตรีย มาช่วยสนับสนุนการผลิตของผู้
ประกอบการในประเทศอย่างใกล้ชด
ิ เพือ
่ ให้มป
ี ระสิทธิภาพ
และคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้น
คุณอรรถวิทย์ อามินเซ็น กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอสบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
จะท�ำให้ทกุ ท่านรูจ้ กั ถึงบริษทั ฯนีม้ ากขึน้ พร้อมการอธิบายถึงเทคโนโลยีการบรรจุ
แบบอัตโนมัตขิ อง STATEC BINDER ในยุคทีเ่ ครือ่ งจักรเข้ามามีบทบาทในการ
ผลิตแทนแรงงานมนุษย์
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ระบบบรรจุถือว่าเป็นหัวใจ
หลักอันหนึ่งของกระบวนการ
ผลิต โดยเป็นส่วนสุดท้ายของ
กระบวนการแต่ว่าส�ำคัญมาก
หากระบบบรรจุมีปัญหา การ
ผลิตจากต้นน�้ำก็จะมีปัญหา
ตามไปด้วย

In the Hot Seat

“

คุณอรรถวิทย์ อามินเซ็น
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เอสบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
STATEC BINDER ปักหมุดไทยฐานใหญ่เอเชีย
แน่นอนว่าผูท้ จี่ ะพูดถึงความเป็นมาร่วม 40 ปีของ STATEC BINDER
และเทคโนโลยีการบรรจุแบบอัตโนมัตใิ นตลาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ทัว่ โลกได้ดที สี่ ดุ คงไม่ใช่ใครอืน่ นอกจากคุณอรรถวิทย์ ทีด่ แู ลกิจการ
ของ STATEC BINDER ในไทยและบริหารภาพรวมทัง้ หมดของบริษทั ฯ
เขาเรียนจบด้านวิศวกรรมศาสตร์ และศึกษาต่อปริญญาโทด้านการ
เงินทีส่ หรัฐอเมริกา จากนัน้ จึงได้รว่ มงานกับบริษทั สัญชาติเยอรมัน
รายหนึง่ ซึง่ ท�ำระบบสายพานล�ำเลียงและเทคโนโลยีIntralogistics
นาน 15 ปี ก่อนตัดสินใจร่วมงานกับ STATEC BINDER ซึง่ ตรงกับ
ช่วงทีไ่ ด้เปิดตัว บริษัท เอสบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด เมื่อปี 2556
เพื่อยกระดับการบริการให้ใกล้ชิดกับลูกค้าในประเทศยิ่งกว่าเดิม
“STATEC BINDER เป็นผูร้ เิ ริม่ คิดค้นระบบบรรจุแบบอัตโนมัติ
ในยุโรปมาตั้งแต่ปี 2521 ก็ประมาณ 40 ปี ถือว่าเป็นรายแรกๆเลยที่
เปิดตัวระบบบรรจุอตั โนมัตใิ นตลาด ซึง่ ในอดีตจะครอบคลุมตลาดในโซนยุโรป
และหลังจากนั้นก็เป็นส่วนของโซนเอเชีย โดยเริ่มจากอินเดีย เกาหลีใต้ ไทย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตอนนี้ปริมาณเครื่องทั้งหมดของ STATEC
BINDER มีมากกว่า 1,000 เครื่อง ซึ่งมากกว่าครึ่งอยู่ในทวีปเอเชียเพราะ
ว่าทวีปเอเชียเป็นฐานการผลิตใหญ่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ไม่ว่า
จะเป็นข้าว น�้ำตาล แป้ง ปุ๋ย อาหารสัตว์ เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี
จากลูกค้ามาตลอด”
ส่วนประเทศไทยถือเป็นตลาดล�ำดับที่ 3 ของ STATEC BINDER ใน
แง่ของจ�ำนวนเครื่องที่น�ำเข้ามาติดตั้งใช้งานในประเทศ รองจากอินเดียและ
เกาหลีใต้ เนื่องจาก 2 ประเทศดังกล่าวใช้ถุงแบบเปิดปาก (Open Mouth)
เกือบ 100% ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่ในไทย คุณอรรถวิทย์กล่าวว่า
กลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ในประเทศได้ใช้เทคโนโลยีของบริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญในการเปิดส�ำนักงานในประเทศ เพือ่ ให้การบริการทัง้ ก่อนและหลัง
การขายเป็นไปอย่างใกล้ชดิ กับลูกค้า โดยเปิดส�ำนักงานมาตัง้ แต่ปี 2556 ภาย
ใต้ชื่อ “บริษทั เอสบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด” (SB (Thailand) Co., Ltd.)
ซึ่งเป็นชื่อย่อของบริษัทแม่เพื่อให้ง่ายต่อการเรียก
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ยึด‘ลูกค้า’เป็นหัวใจของงานบริการ
การทีเ่ ป็นหนึง่ ในบริษทั แรกๆของโลกทีน่ ำ� ระบบบรรจุอตั โนมัตมิ าเปิดตัวสู่
ตลาด นอกจากจะมีการพัฒนาด้านการใช้งานและรูปลักษณ์ของเครือ่ งจักรให้ทนั
สมัยและสวยงามแล้ว สิง่ ที่ STATEC BINDER รักษาให้อยูใ่ นระดับสูงอย่างต่อ
เนือ่ ง คือ “คุณภาพ” และ “การบริการ” ซึง่ คุณอรรถวิทย์ให้เหตุผลว่า หากทัง้
2 ปัจจัยนีด้ เี ช่นไม่คอ่ ยเกิดปัญหาระหว่างใช้งาน เมือ่ ลูกค้าต้องการขยายก�ำลัง
ผลิต ขยายโรงงาน ลูกค้าเหล่านีจ้ ะตัดสินใจซือ้ ซ�ำ้ อย่างไม่ลงั เล ท�ำให้ปริมาณ
เครือ่ งทีบ่ ริษทั ฯขายเติบโตขึน้ ทุกปีดว้ ย
“หลังจากติดตัง้ และส่งมอบให้กบั ลูกค้าแล้ว บริษทั ฯมีฝา่ ยบริการหลังการ
ขายด้วย ซึง่ ลูกค้าหลายๆท่านก็จะท�ำสัญญาซ่อมบ�ำรุงกับทางบริษทั ฯ ซึง่ ทีมงาน
ก็จะเข้าไปซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งบรรจุให้กบั ลูกค้าแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส ส่วน
ส�ำนักงานในประเทศไทยก็จะเก็บส�ำรองอะไหล่สำ� หรับลูกค้าด้วยเพือ่ แบ่งเบา
ภาระของลูกค้า โดยไม่จำ� เป็นต้องเก็บสต๊อกอะไหล่ทโี่ รงงานเยอะเกินไป”
คุณอรรถวิทย์ เสริมว่า บริษทั ฯให้การดูแลลูกค้าตลอด 24 ชัว่ โมง ถึงอย่าง
นัน้ คุณภาพของเครือ่ งบรรจุกย็ งั ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรก เพราะถ้าเครือ่ งฯ
มีคณ
ุ ภาพดี ทีมงานบริการหลังการขายก็จะงานไม่หนักมาก ส่วนอายุการใช้งาน
ของเครือ่ งฯนัน้ ถ้าเป็นเครือ่ งฯทีม่ าจากยุโรป เช่น เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์
แลนด์ หรือเดนมาร์ก อายุการใช้งานจะมากกว่า 10 ปีแน่นอน และอาจจะมี
เครือ่ งทีใ่ ช้งานมานานกว่า 20 ปี ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั การบ�ำรุงรักษาทีถ่ กู ต้องด้วย
“ลูกค้าทีก่ ำ� ลังมองหาเทคโนโลยีการบรรจุใต้ไซโลทัง้ หมดเพือ่ ทดแทนแรงงาน
คน ทางเรามีบริการให้กบั ลูกค้าตัง้ แต่การออกแบบระบบบรรจุในโรงงาน การ
ติดตัง้ การบริการหลังการขาย ลูกค้าสามารถวางใจในการใช้เทคโนโลยีของ
เรา และระบบบรรจุถอื ว่าเป็นหัวใจหลักอันหนึง่ ของกระบวนการผลิต โดยเป็น
ส่วนสุดท้ายของกระบวนการแต่วา่ ส�ำคัญมาก หากระบบบรรจุมปี ญ
ั หา การ
ผลิตจากต้นน�ำ้ ก็จะมีปญ
ั หาตามไปด้วย นัน่ คือไม่สามารถผลิตแล้วเอามาเก็บ
ในไซโลได้ เพราะไซโลระบายของออกไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ลูกค้าต้องพิจารณา
ก่อนซือ้ ระบบบรรจุ ต้องเลือกเครือ่ งทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีบริการหลังการขายที่
อ้างอิงได้” คุณอรรถวิทย์กล่าว

‘ระบบอัตโนมัติ’ ความหวังของอุตสาหกรรม
ยุคขาดแรงงาน

ประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างเต็มตัวในไม่ชา้ นี้ เท่ากับว่า
จ�ำนวนแรงงานในประเทศก็จะลดลงด้วย แม้มแี รงงานต่างชาติเข้ามามากมาย
ก็ตาม หลายประเทศทีก่ ำ� ลังประสบปัญหาเดียวกันก็จะน�ำเครือ่ งจักรทีท่ ำ� งาน
แบบอัตโนมัติ (Automation) มาท�ำงานแทนคนในสายการผลิตสินค้า นอกจาก
นีเ้ ครือ่ งจักรอัตโนมัตยิ งั ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวและไม่เกิดความผันผวนของ
แรงงานในแต่ละวัน
คุณอรรถวิทย์ ฉายภาพให้เห็นถึงการท�ำงานของระบบบรรจุแบบอัตโนมัติ
ของ STATEC BINDER ว่า เครือ่ งบรรจุเป็นเครือ่ งอัตโนมัตทิ งั้ หมดอยูใ่ ต้ไซโลที่
เก็บน�ำ้ ตาล เมือ่ ลูกค้ากดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เครือ่ งก็จะบรรจุนำ�้ ตาลลงถุงด้วยน�ำ้ หนักที่
แม่นย�ำ ปิดเย็บปากถุงให้เรียบร้อย จนถึงล�ำเลียงไปเก็บในคลังสินค้าทัง้ หมด
“เครือ่ งบรรจุของเรา เป็นระบบบรรจุทมี่ คี วามเร็วสูง เอาไปทดแทนแรงงาน
คนได้เป็นจ�ำนวนมาก เครือ่ งฯรุน่ หนึง่ สามารถบรรจุลงถุงได้ 50 กิโลกรัม โดยมี
ความเร็วถึง 22 ถุงต่อนาที ซึง่ ถ้าใช้คนบรรจุในอดีตทีผ่ า่ นมาจะอยูท่ ี่ 10-11 ถุงต่อ
นาทีเท่านัน้ ซึง่ จะเห็นว่าตัวเลขทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกเท่าตัว เป็นประโยชน์ทางตรงให้กบั
ลูกค้าในการทีจ่ ะบรรจุเพิม่ ขึน้ เก็บสต็อกเพิม่ ขึน้ ส่งขายได้เพิม่ ขึน้ และก็ความ
แม่นย�ำของน�ำ้ หนักทีบ่ รรจุลงถุงจากเทคโนโลยี STATEC BINDER สามารถท�ำ
ในภาคปฏิบตั ไิ ด้ถงึ บวกลบ 20 - 30 กรัมส�ำหรับถุง 50 กิโลกรัม แต่ตวั เลขใน
ทางทฤษฎี ก็จะพูดถึงบวกลบ 0.1% ของน�ำ้ หนัก”
ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั ทีส่ ดุ ถึงผลิตภัณฑ์ของ STATEC BINDER ก็คอื เครือ่ ง
บรรจุรนุ่ PRINCIPAC เครือ่ งฯรุน่ นีส้ ามารถท�ำงานแบบอัตโนมัตดิ ว้ ยความเร็ว
สูง โดยบรรจุสนิ ค้าลงถุงแบบเปิดปากได้ถงึ 2,000 ถุงต่อชัว่ โมง ซึง่ ความเร็ว
ระดับนีถ้ อื ว่าโดดเด่นมากเมือ่ เทียบกับรุน่ อืน่ ๆในตลาด ส่วนอุปกรณ์ทสี่ มั ผัสกับ
สินค้า ก็ทำ� มาจากเหล็กสเตนเลส ทีม่ คี วามทนทานและปลอดภัย ท�ำให้ผผู้ ลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรเลือกใช้มาบรรจุสนิ ค้าหลายประเภท ตัง้ แต่ปยุ๋ อาหาร
สัตว์ ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์ น�ำ้ ตาล เกลือ จนถึงข้าว
ไม่ใช่แค่นนั้ กรรมการผูจ้ ดั การของเอสบีฯ กล่าวต่อไปว่า เครือ่ งบรรจุจะ
บรรจุดว้ ยการควบคุมผ่านโปรแกรมทัง้ หมด ซึง่ วิศวกรทีด่ แู ลเครือ่ งฯเหล่านีม้ ี
ความช�ำนาญทัง้ ด้านเครือ่ งกลและไฟฟ้า ทีท่ ำ� โปรแกรมควบคุมของเครือ่ งจักร
(Programmable Logic Control หรือ PLC) ได้ แต่โรงงานน�ำ้ ตาลขนาดกลาง
ก็ไม่ตอ้ งกลัวการใช้เทคโนโลยีแบบนี้ เนือ่ งจาก STATEC BINDER มีทมี ทีค่ อย
ให้บริการและให้คำ� แนะน�ำหลังติดตัง้ เครือ่ งฯให้กบั ลูกค้าด้วย หากลูกค้าไม่มที มี
ซ่อมบ�ำรุง บริษทั ฯจะเป็นคนท�ำหน้าทีน่ นั้ เอง ดังนัน้ ถ้าลูกค้ามีความต้องการจะ
ใช้เครือ่ งบรรจุกต็ ดั สินใจได้ไม่ยาก
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การส่งเสริมภาครัฐ มุ่งสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

นอกจากนีค้ ณ
ุ อรรถวิทย์ยงั มองถึงแผนงานใน 5 ป ขี า้ งหน้าของบริษัทฯ
ว่า ส่วนส�ำคัญทีจ่ ะมีผลต่อยอดขายในไทยและการเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรม
อ้อยและน�ำ้ ตาลในประเทศให้ ได้ ใช้เครือ่ งจักรอัตโนมัตมิ ากขึน้ คือ การได้รับ
การสนับสนุนจากแผนงานของภาครัฐและกลยุทธ์ของธนาคาร ทีม่ คี วามเข้าใจ
และความสนใจต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไป
สูเ่ ศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Driven
Economy) โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในโมเดลประเทศไทย
4.0 นัน้ ธุรกิจในอนาคตจะมีการพัฒนาขยายไปสูก่ ารบริการเพิม่ มากขึน้ ตัง้ แต่
การจัดหาวัตถุดบิ การผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนการกระจายสินค้าและ
บริการไปสูผ่ ู บ้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ วัตถุดบิ หลักของประเทศไทยมา
จากผลผลิตทางการเกษตร
ขณะเดียวกัน การบริการลูกค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างทีไ่ ด้กล่าวไป และการลด
ต้นทุนซึง่ จะเพิม่ ก�ำไรและความพึงพอใจต่อการใช้งานของลูกค้าก็อยู ่ในแผนงาน
ตลอด 5 ป ตี อ่ จากนีข้ องบริษัท เอสบี (ประเทศไทย) เช่นกัน สิง่ เหล่านีย้ งั ไม่
นับรวมถึงการพัฒนาป จั จัยภายในองค์กร อย่างเช่น การอบรมเพิม่ ความรู ้ การ
พัฒนาด้านเทคนิคและด้านภาษาแก่พนักงาน ด้วยการไปศึกษาดูงานทีโ่ รงงาน
ของ STATEC BINDER ทีอ่ อสเตรีย หรือการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากออสเตรีย
มาให้การอบรมทีป่ ระเทศไทยโดยตรง.
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hailand’s cane and sugar industry has seen a steady
growth over the past several years, at variance with
the shrinking labor pool. In response, SB (Thailand) Co., Ltd.
has employed automatic packaging technology from STATEC
BINDER (Branch Office of STATEC BINDER GmbH), a leading
Australian company, to closely support its entrepreneur clients
in Thailand and enhance the efficiency and quality of their
production.

Mr. Attawit Armincen, Managing Director of SB (Thailand) Co., Ltd.,
is introducing us to his company and the automatic packaging
services and technologies that STATEC BINDER offers in the
era where machinery is increasingly supplanting human labor in
manufacturing.

bagging and palletizing
In the Hot Seat machin
up to

2000

bags per hour

With 40 years of experience
STATEC BINDER is global market leader in open-mouth ba
and known for absolute reliability, innovation and preci

The Austrian company already has successfully install
more than 1,200 machines worldwide.
Thailand is considered STATEC BINDER’s third largest market in

quantity of machinery imports after India and South Korea, which

utilize open-mouth packages almost 100% in every industry. As
many large industrial groups were using its technology, the company

decided to establish a subsidiary in Thailand in 2013 to provide
presales and aftersales services to customers. The company was
named SB (Thailand) Co., Ltd., the initials of the main company’s
name, for ease to remember.

Customer-Centric Services
As one of the world’s first companies to introduce automatic

March 20 to 22
Ho Chi Minh City

packaging systems to the market, STATEC BINDER has been
developing the functionalities and appearance of its machinery.
Among the aspects that the company has kept at a superior level
are the “quality” and “service.” Mr. Attawit said that if both factors

S

can be maintained and no problem arises during usage, clients who

Thailand: STATEC BINDER’s Main Base in Asia

are looking to expand their business and manufactory or increase

Of course, no one would be more qualified to recount the
history of almost 40 years of STATEC BINDER and discuss automatic

and this has enabled the company’s numbers of machines sold

Your reliable partner for high-performance
bagging and palletizing machines!

packaging technology services in large markets across the world than
Mr. Attawit, who oversees the overall business of STATEC BINDER

in Thailand. After graduating with a Bachelor of Engineering and a

Master’s Degree in Finance from the University of San Francisco in the

their capacity will decide to make a repurchase without hesitation,
to grow each year.

“After installation and delivery, the company also provides

aftersales support. Many of our clients have signed service contracts
with us, in which we offer maintenance services every month, two

United States, he worked for a German company overseeing assembly
lines and intralogistics technology for 15 years, before he joined STATEC
BINDER 5-6 years ago when SB (Thailand) was launched in Thailand
in 2013 to bring its services even closer to local clients.
“STATEC BINDER pioneered automatic packaging systems in

STATEC BIND
Industriestrasse 32, 82
Tel.: +43 3112 38580 0, of

Europe almost 40 years ago in 1978, making it the first company to
introduce such systems to the market, first across Europe before
making our way to Asia, from India, South Korea and Thailand to
Southeast Asia. There are now over 1,000 STATEC BINDER machines
across the world, half of which are in Asia as it is the production
base of agricultural products such as rice, sugar, flour, fertilizer,

SB (Thailand
101 Rama-9 Road Soi 60, Su
Tel.: +66 81 822 9569, attaw

animal feed. Most of our production bases are located in Asia,
and we have been receiving positive feedback from Asian clients.”
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months, or every trimester. In Thailand, we have also stocked

The best example of STATEC BINDER’s products is the high-speed

machinery parts to lighten our clients’ burden, so that they do not

automatic packaging machine PRINCIPAC, which is capable of packing

have to stock up too much. Most of the parts are stored here in

as many as 2,000 open-mouth bags per hour, an outstanding speed

Thailand and withdrawn when necessary.”

compared to other models on the market. In addition to its precision

Mr. Attawit added that while the company offers a 24-hr customer

and reliability, the parts and equipment of the machine that are in

service, quality is still the top priority because the machine is of excellent

contact with the package and the product are also made of safe and

quality will not require much aftersales service. Most machines from

durable stainless steel, which is why many producers in agricultural

European countries, such as Germany, Austria, Switzerland, and

sections have chosen to adopt the machine for a diverse range of

Denmark, normally have a lifespan of over 10 years and may even

products, from fertilizers, corn kernels, and seeds, to sugar, salt, and

last over 20 years, depending on their maintenance. Actually, one

rice.

of the company’s clients owns a machine that has been in use since
2000 and is still in working order.

SB’s Managing Director also added that all the packing processes
are controlled via computer programs. The engineers who oversee

“To support customers who are looking for a complete under-silo

these machines are experts in mechanical and electrical engineering

packaging technology to replace human labor, we offer a comprehensive

and capable of creating programmable logic controllers (PLC). For

range of services, from packaging system design and installation to

medium-size sugar mills who might have reservations about taking

aftersales services, so that they can use the technology with confidence.

on this technology, STATEC BINDER also has a dedicated team who

Packaging systems lie at the heart of production. Despite being the

can provide support and advice after installation, and any customers

final component, they are critical, as any problems with the packaging

with no maintenance team can delegate that duty to the company.

systems will ultimately affect all the upstream processes, making it

So, if they are interested in adopting the machine in their production,

impossible to manufacture products and store them in silos.

it will be easier for them to decide to do so.

Therefore, before purchasing a packaging system, customers should
select machines of high quality and consider their usage needs,” said
Mr. Attawit.

Supporting the Government towards an
Innovation-Driven Economy
As for the company’s plans in the next five years, Mr. Attawit

Automation: Hope in the Age Of Labor
Shortage
As Thailand is heading towards becoming a full-fledged aging
society, its labor pool will keep shrinking despite an influx of foreign
labor forces. This problem is also experienced by many other countries,
such as Japan, which has introduced automation to a large portion of
its manufacturing. These automatic machines not only reduce costs but
can also make up for shortcomings of human labor such as not have a
fluctuation of labor each day.
Mr. Attawit showed us how STATEC BINDER’s automated system
works. At the push of a button, the system, which is installed under a
sugar silo, begins packing will put sugar into the bag with a precise weight
and sealing bags of sugar before relaying them to the warehouse – all
automatically.
“Our machine is a high-speed packaging machine that can replace
a number of human workers. It can pack 22 50-kg bags per minute,
compared to the mere 10-11 bags by human workers. The doubled
capacity will directly benefit customers in the forms of increased
productivity, larger inventory, and larger volumes of products for
sale. In addition, the weight of the content to be packed can also be
measured with enhanced precision, thanks to STATEC BINDER’s bagging
technology, which can achieve a deviation of only 20 - 30 grams for a
50-kg bag or 0.1% of the total weight in theory.”
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said that what will affect sales in Thailand and bring about a rise in
automation in the Thai cane and sugar industry is the government’s
action plans and strategies of the banks that understand and pay
attention to production efficiency enhancement in the industrial sector
so as to achieve an Innovation- Driven Economy. The economic and
industrial development under the Thailand 4.0 model will see more
businesses in the future expand towards service provision, ranging from
raw material procurement and product manufacturing to distribution
of products and services to both domestic and overseas consumers.
Thailand’s major raw materials are agricultural products.
The five-year plan also includes quality services as mentioned
earlier as well as cost reduction as well as profit boosting and
customer satisfaction enhancement. This is not to mention other internal
factors such as training as well as skill and language development for
employees, which can be achieved through visits to the company’s factory in
Australia and training sessions conducted by experts invited from
Austria.

Your reliable partner for high-performance
bagging and palletizing machines!

With 40 years of experience
STATEC BINDER is global market leader in open-mouth bagging
and known for absolute reliability, innovation and precision.
The Austrian company already has successfully installed
more than 1,200 machines worldwide.

Visit us &
see our PRINCIPAC!

13 - 16 June 2018
BITEC, Bangkok, Thailand

Stand no. AY11

STATEC BINDER GmbH
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43 3112 38580 0, office@statec-binder.com
SB (Thailand) Co., Ltd.
101 Rama-9 Road Soi 60, Suanluang, Bangkok 10250
Tel.: +66 81 822 9569, attawit.ar@statec-binder.in.th

www.statec-binder.com
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ปลูกอ้อยแนวใหม่ ประหยัดต้นทุน
พันธุ์อ้อย ได้มากกว่า 4 เท่าตัว

The New Cane Cultivation Technique Reduces
Cane Sett Costs by 4 Times

ช

าวไร่ออ้ ยเพชรบูรณ์ มุง่ สูย่ คุ เกษตร 4.0 ปรับเปลีย่ นวิธปี ลูกอ้อยดัง้ เดิม
หันมาปลูกอ้อยสมัยใหม่ ด้วยการ “ปลูกอ้อยแนวใหม่” คือน�ำต้นพันธุ์
อ้อย มาใช้วิธีเพาะข้อตา หนึ่งตาหนึ่งหลุม ซึ่งจะใช้พันธุ์อ้อย ใน 1 ไร่แค่เพียง
400 กิโลกรัมเท่านั้น ท�ำให้ชาวไร่ประหยัดต้นทุนได้มากกว่า 4 เท่าตัว

ทีห่ อประชุมสมาคมชาวไร่ออ้ ยเพชรบูรณ์ ตัง้ อยูท่ ี่ หมู่ 13 ต�ำบลสระกรวด อ�ำเภอ
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายถนอม โพธิกลุ นายกสมาคมชาวไร่ออ้ ยเพชรบูรณ์ ได้
อบรมการปลูกอ้อยสมัยใหม่ เพือ่ รองรับยุคเกษตร 4.0
ซึง่ เป็นการเปลีย่ นการเกษตรแบบดัง้ เดิม ไปสูก่ ารเกษตรสมัยใหม่ ทีเ่ น้นการ
บริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และร่วมถ่ายทอดความรูด้ า้ นการจัดท�ำ
แปลงพันธุอ์ อ้ ยพันธุห์ ลัก
โดยมี นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย
เป็นประธานในพิธี บรรยายให้ความรูด้ า้ นการจัดท�ำแปลงพันธุอ์ อ้ ยพันธุห์ ลัก เพือ่ ลด
ชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์
ต้นทุน เพิม่ ผลผลิต พร้อมทัง้ ร่วมแจกต้นกล้าพันธุอ์ อ้ ยพันธุด์ ี (พันธุ์ KPK 98-51)
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามโครงการพัฒนาเพือ่ ปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุอ์ อ้ ยและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร มอบให้แก่สมาชิกชาวไร่ออ้ ยเพชรบูรณ์ทเี่ ข้าอบรม
ในเบือ้ งต้น รอบแรก จ�ำนวน 300,000 ต้น แบ่งเฉลีย่ คนละ 700 ต้น เพือ่ น�ำ
ไปปลูกขยาย และเสริมสร้างพัฒนาความรู้
จนสามารถน�ำพันธุอ์ อ้ ยพันธุด์ ที ไี่ ด้รบั ไปจัดท�ำแปลงพันธุอ์ อ้ ยพันธุห์ ลักทีถ่ กู ต้อง
ตามหลักวิชาการ โดยหากชาวไร่รว่ มกันปลูกจนครบทัง้ หมด 300,000 ต้น ตาม
ระยะเวลาเพาะปลูก ก็จะสามารถขยายพันธุอ์ อ้ ยดังกล่าว รวมกัน ได้มากถึง 210
ตันเลยทีเดียว
นายถนอม โพธิกลุ นายกสมาคมชาวไร่ออ้ ยเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า “ทีผ่ า่ นมา
เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย เมือ่ เก็บเกีย่ วผลผลิตส่งโรงงานแล้วเสร็จ ก็จะท�ำการเพาะปลูก
อ้อยเหมือนทีเ่ คยท�ำกันมา คือการใช้แรงงานคนหรือรถปลูก ด้วยวิธตี ดั เป็นท่อน ซึง่
ในพืน้ ที่ 1 ไร่ ต้องใช้พนั ธุอ์ อ้ ยมากถึง 2 ตัน แต่กลับกันหากชาวไร่หนั มาใช้วธิ ี ปลูก
พันธุ์อ้อย KPK 98-51
อ้อยแนวใหม่ คือน�ำต้นพันธุอ์ อ้ ย มาใช้วธิ เี พาะข้อตา หนึง่ ตาหนึง่ หลุม ซึง่ จะใช้พนั ธุ์
อ้อย ใน 1 ไร่แค่เพียง 400 กิโลกรัมเท่านัน้ ท�ำให้ชาวไร่ประหยัดต้นทุนได้มากกว่า ปรับปรุงสายพันธุ์ มีความเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
4 เท่าตัว”
ผลผลิตต่อไร่สงู เฉลีย่ 17 ตัน/ไร่ เทียบกับพันธุด์ งั้ เดิมได้ผลผลิต 8-11 ตัน/ไร่ ซึง่
อีกทัง้ ต้นกล้าพันธุอ์ อ้ ยทีน่ ำ� ไปปลูกด้วยวิธนี ี้ ก็จะมีอตั ราการรอดสูง ช่วยลดความ โอกาสนี้ จะช่วยยกระดับชาวไร่ออ้ ยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่
เสีย่ ง อายุเก็บเกีย่ วเต็มที่ และทีส่ ำ� คัญ อ้อยพันธุ์ KPK 98-51 ได้ผา่ นโครงการพัฒนา ทันสมัย ในการปรับปรุงพันธุ์ และสามารถปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตต่อไร่ทคี่ มุ้ ค่า ชาวไร่
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อ้อยมีความยัง่ ยืนในอาชีพ และมีรายได้ทมี่ นั่ คงต่อไป
ทัง้ นี้ อ้อย นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพนื้ ทีเ่ พาะ
ปลูกรวมกว่า 500,000 ไร่ และมีแนวโน้มขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกเรือ่ ยๆ โดยในปัจจุบนั
ปัญหาทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของไร่ออ้ ยในประเทศไทย คือผลผลิตต่อไร่คอ่ นข้างต�ำ่ อยูท่ ี่
ประมาณ 10-12 ตัน/ไร่ ซึง่ ต�ำ่ มากเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศคูแ่ ข่ง ส่งผลให้ตน้ ทุน
อ้อยต่อตันค่อนข้างสูง อันท�ำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง ซึง่ ทัง้ นีส้ ว่ นหนึง่
ของปัญหาการผลิตอ้อยของประเทศไทยคือ พันธุอ์ อ้ ย ซึง่ จะเห็นได้วา่ สายพันธุอ์ อ้ ย
ทีด่ แี ละเหมาะสมมีให้เลือกไม่มาก
เนือ่ งจากการปรับปรุงพันธุอ์ อ้ ยแต่ละพันธุใ์ ช้เวลาค่อนข้างนาน ชาวไร่ออ้ ยส่วน
ใหญ่มกั ใช้พนั ธุอ์ อ้ ยมาจากแหล่งพันธุอ์ อ้ ยไม่บริสทุ ธิ์ อีกทัง้ พันธุอ์ อ้ ยทีช่ าวไร่ออ้ ยใช้
มาอย่างต่อเนือ่ ง เป็นพันธุอ์ อ้ ยเดิมๆ ทีอ่ าจมีการเสือ่ มพันธุ์ ผลผลิตและคุณภาพอ้อย
ลดลง ซึง่ ในปีนไี้ ด้พฒ
ั นาโครงการฯให้มเี นือ้ งานทีส่ อดคล้องกับเทคโนโลยี กระทัง่ ได้
พันธุอ์ อ้ ยทีเ่ หมาะสม และนับเป็นครัง้ แรกทีน่ ำ� วิธกี ารปลูกสมัยใหม่ แบบเพาะข้อตา
มาปรับใช้ในพืน้ ที่ อีกด้วย

are planted into individual holes, only 400 kilograms of these stalks would
be needed, which could help farmers save four times as much cost.”
Cane setts planted this way have also shown higher rates of
surviving and maturing fully for harvesting. More importantly, the KPK
98-51 species has been developed to suit the planting environment and
is capable of yielding as much as 17 tons per rai on average, compared to
the previous 8-11 tons of output per rai. This program will cane farmers in
Phetchabun access to advanced cane species improvement technology
and a cost-competitive high-yield cane variety that will enhance the
security of their profession and livelihood.
Cane is considered a vital economic crop of Phetchabun; a total
area of over 500,000 rai is dedicated to its plantation, with a trend of
continuous expansion. Currently, the most significant problem for cane
cultivation in Thailand is low yield. The national average of 10-12 tons per
rai is relatively low compared to that of its rival countries, which ratchets
up production costs per ton and in turn diminishes the competitiveness of
Thai cane. One of the reasons for this problem lies in the limited number
of suitable cane varieties available.
As the cane variety improvement process can be lengthy, most
cane farmers resort to non-pure varieties. Also, the varieties that they
have been using for a long time may deteriorate in quality and in turn
negatively impact the yield and quality of the harvest. The goal of this
year’s has been readjusted to place a greater emphasis on technology
and resulted in a cane variety suitable for the plantation environment.
This also marks the first time that the new method of planting budded
stalks is applied to the area.

I

n embarking on the era of Agriculture 4.0, Phetchabun cane growers are
turning towards a “new cane cultivation technique,” in which single-budded

cane setts are each planted in individual holes. As only 400 grams of these
setts are needed per one rai, farmers can save four times as much cost.
At the Phetchabun Sugarcane Planters Association, located at

Moo 13 Sa Kruad Sub-district, Si Thep District, Phetchabun, Mr. Thanom
Phothikul, the Chairman, trained cane growers in the new technique in
anticipation of Agriculture 4.0, where conventional agriculture will give
way to modern farming methods that place emphasis on management
and the use of technology, as well as shared knowledge on creating
nursery plots for major cane varieties.
Mr. Somsak Jantararoungtong, Secretary General of the Office of
Cane and Sugar Board (OCSB), presided over the session and gave
a lecture on making nursery plots for major cane varieties to reduce
costs and increase yield. Saplings of a high-quality cane variety (KPK
98-51), jointly developed by OCSB and Kasetsart University under the
development project for the improvement of cane varieties and the
development of comprehensive cane production management systems,
were given to the attending cane growers. For this first session, a total of
300,000 plants were given out, with each farmer receiving about 700,
for further propagation. The project aimed to equip these farmers with
the knowledge and quality cane species that they required in order to
start appropriate cane nurseries. If all the 300,000 saplings are planted,
the program will be able to produce the cane species by as much as
210 tons in weight.
Mr. Thanom Phothikul, the Chairman of the Phetchabun Sugarcane
Planters Association, said, “after harvesting and delivering their cane to
crushing mills, farmers would begin to replant cane as they had always
done. They would use either labor or cane planters to plant cane setts
and would require as much as two tons of cane setts for an area of one
rai. However, with this new approach, in which single-budded cane setts
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Special Insight

โซลูชั่น แบบครบวงจรส�ำหรับ
โรงงานน�้ำตาล
Turnkey Solutions For Sugar Mills

R

exroth Bosch มุ่งเจาะกลุ่มโรงงานน�้ำตาล ด้วยโซลูซั่นแบบครบวงจรคิดค้นขึ้นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดทุกขั้นตอน ส�ำหรับโรงงานน�้ำตาลแล้ว เวลาทุกนาที
มีค่า เพราะนอกจากฤดูเก็บเกี่ยวจะสั้นแล้ว วัตถุดิบยังเก็บไว้ไม่ได้ อีกทั้งยังต้องด�ำเนินการ
ผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้สมรรถนะที่วางใจได้จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

เราทราบดีว่าปริมาณเส้นใยในอ้อยที่ไม่เท่ากัน ส่งผลว่าโรงงานจะผลิตได้เร็ว
เท่าไรเพือ่ เกิดอาการอ้อยล้น ดังนัน้ เราจึงพัฒนาระบบโซลูชนั่ ทีย่ ดื หยุน่ และสามารถ
ปรับเปลีย่ นตามสภาพอ้อยแต่ละวันได้ ด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกชนิดต่อตรงของ Hägglunds จาก Bosch Rexroth ท�ำให้คุณสามารถลดขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็นและปรับปรุง
การสกัดอ้อยและการใช้พลังงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนัน้ ระบบขับเคลือ่ นประกอบด้วยส่วนแยกย่อยจ�ำนวนมาก ท�ำให้เลือก
ปรับแต่งและอัพเกรดทีละชิ้นส่วนได้ตามต้องการ

ความรูแ้ ละเชีย่ วชาญด้านการใช้งาน
ไม่ว่าโรงงานของคุณจะมีขนาดเท่าไร ต้องการก�ำลังการผลิตเท่าไร ต้องการ
อัพเกรดหรือสร้างโรงงานใหม่ เราก็พร้อมมอบโซลูชั่นที่เหมาะส�ำหรับคุณที่สุด
เพราะระบบขับเคลือ่ นของเราออกแบบมาเพือ่ ช่วยให้การผลิตได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ทุกขั้นตอน ดังนี้

ระบบขับเคลื่อนเสริม

ระบบขับเคลื่อนเสริมช่วยเพิ่มก�ำลังให้กับระบบเดิมที่มีอยู่และเสริมก�ำลังการ
ผลิตไฟฟ้าให้สงู ขึน้ ด้วยมอเตอร์ตอ่ ตรงของ Hägglunds การเพิม่ ก�ำลังให้กบั โรงงาน
ของคุณก็สามารถท�ำได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถเลือกใช้ระบบขับเคลื่อนเสริมนี้เป็นก้าวแรกในการเพิ่มขีดความ
สามารถในการผลิตและสมรรถนะการสกัดอ้อย และเมื่อคุณต้องการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีก ก็สามารถอัพเกรดเป็นระบบขับเคลื่อนลูกกลิ้งอิสระ
ได้อย่างง่ายดาย
“ระบบนีช้ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพและเวลาด�ำเนินการผลิตของโรงงาน ทัง้ ยังลดการ
ใช้พลังงานและต้นทุน นอกจากนัน้ ยังป้องกันน�ำ้ มันหกล้น ท�ำให้ทำ� ความสะอาดด้วย
น�ำ้ ได้ นับเป็นการลงทุนทีจ่ ะช่วยให้โรงงานของเราได้รบั ประกันมาตรฐาน ISO อย่าง
แน่น่อน” แซร์ฆิโอ มาร์ติเนซ บริษัท อินเฆนิโอ ตามาซูลา ประเทศเม็กซิโก

ระบบขับเคลื่อนเสริม
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ระบบขับเคลื่อนลูกกลิ้งอิสระ

ระบบขับเคลื่อนลูกกลิ้งอิสระเป็นระบบขับเคลื่อนขั้นสูงสุดของเราส�ำหรับ
โรงงานสกัดอ้อย ใช้งานได้ยืดหยุ่นที่สุดเพราะก�ำหนดแรงบิดและความเร็วในการ
หมุนของลูกกลิ้งแต่ละลูกได้
เนือ่ งจากคุณสามารถควบคุมแรงบิดของระบบขับเคลือ่ น Hägglunds ได้อย่าง
ดีเยี่ยม ดังนั้นจึงสามารถปรับความเร็วให้เหมาะกับพันธุ์อ้อยและคุณภาพอ้อยได้
ช่วยให้ด�ำเนินการผลิตได้อย่างเต็มที่ตามขีดความสามารถและปริมาณวัตถุดิบที่มี
อยู่ โดยใช้พลังงานน้อยที่สุด
ระบบควบคุมครบวงจรของเราท�ำให้ควบคุมระดับความดันได้อย่างรวดเร็วทันใจ
โดยตัวระบบจะลดความเร็วลงเองอัตโนมัตหิ ากตรวจจับได้วา่ แรงบิดสูงเกินไป ช่วยไม่
ให้เกิดช่วงระบบท�ำงานหนักเป็นพิเศษและลดแรงทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวเครือ่ งจักร
“มอเตอร์ CBM เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการอัพเกรดมอเตอร์ Marathon
เพราะมีขนาดเล็กและน�้ำหนักเบากว่า มีส่วนที่เคลื่อนที่น้อยกว่า อีกทั้งยังใช้แกน
ร่องเฟืองแทนที่จะใช้ระบบสวมอัด ท�ำให้ติดตั้งและถอดออกง่าย นับเป็นโซลูชั่นอัน
ชาญฉลาด” แดริล สต็อกแฮม บริษัท วิลมาร์ ชูการ์ ประเทศออสเตรเลีย

ระบบขับเคลื่อนลูกกลิ้งอิสระ

Special Insight
ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ไม่รู้จบ
มอเตอร์ไฮดรอลิก Hägglunds CBM ใหม่ของเรามีอัตราส่วนแรงบิดต่อน�้ำหนักสูง
ที่สุดในโลก ด้วยขั้นแรงบิดที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้คุณสามารถปรับความเร็วการหมุนได้อย่าง
ดีเยี่ยม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดอ้อย เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น
และการออกแบบของเรา เพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงสุดทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
ในขณะที่ความต้องการด้านการผลิตเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่กรอบเวลาในการผลิต
พลังงาน และทรัพยากรที่ต้องใช้กลับลดน้อยลง แต่ด้วยระบบขับเคลื่อน Hägglunds
CBM แบบต่อตรงจาก Bosch Rexroth คุณก็สามารถรุดหน้าเหนือคนอืน่ ได้โดยง่าย
เพราะมอเตอร์มีขนาดเล็กลงและเบากว่าเดิมถึง 50% กว่ารุ่นก่อน แต่กลับได้
แรงบิดเพิ่มขึ้นถึง 50% อีกทั้งยังได้ข้อดีจากระบบต่อตรง ท�ำให้เพิ่มระดับ
แรงบิดจากศูนย์ถงึ ระดับสูงสุดได้ ทัง้ ยังป้องกันแรงทีเ่ กิดขึน้ อย่างกะทันหัน
และใช้งานได้ทงั้ สีค่ วอแดรนท์ จึงนับเป็นโซลูชนั่ อันชาญฉลาด เหมาะกับ
งานอุตสาหกรรมและปฏิบัติการนอกชายฝั่ง ให้ผลลัพธ์มากกว่าด้วย
ทรัพยากรที่น้อยลง และใช้ท�ำงานต่างๆ ได้เหมือนรุ่นก่อนๆ

ประโยชน์ 5 ประการ
ของระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิก

ควบคุมได้เหนือชั้น
ระบบขับเคลื่อนต่อตรงแบบความเร็วต่อแต่แรงบิดสูงท�ำให้
คุณควบคุมระบบได้อย่างเต็มที่และสามารถเลือกใช้งานที่
ระดับแรงบิดสูงสุดโดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้านเวลา ทั้งนี้ ระบบ
ควบคุมระดับความดันจะตรวจจับเองถ้าแรงดิบสูงเกินไป
และลดความเร็วเองโดยอัตโนมัติ
วางใจได้
หลักการท�ำงานของระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิกแบบต่อตรง
ของเราพิสจู น์แล้วว่าเหมาะส�ำหรับโรงบด ช่วงหน่วงสัน้ ท�ำให้
เครื่องเดินได้อย่างราบรื่นวางใจได้ ไม่ได้จะต้องเปิดเครื่อง
ใหม่ หยุดเครื่อง หรือเดินเครื่องถอยหลังสักกี่ครั้ง ระบบ
ขับเคลื่อนก็ท�ำงานได้อย่างหายห่วง
เพิ่มเวลาการผลิตให้สูงสุด
มอเตอร์ของเราต้องการการบ�ำรุงรักษาน้อยมาก เพราะมีชนิ้
ส่วนน้อย ไม่มเี กียร์ และมีอายุการใช้งานยาวนาน นอกจาก
นั้น เรายังมีเครือข่ายให้ความรู้และบริการเพื่อให้ระบบขับ
เคลื่อนท�ำงานได้ยืนยาวอีกด้วย
กะทัดรัด
มอเตอร์ขนาดกะทัดรัดของเราต่อตรงกับตัวแกน ท�ำให้ใช้
พืน้ ทีน่ อ้ ยและเหลือพืน้ ทีใ่ ห้เข้าซ่อมบ�ำรุงได้สะดวก นอกจาก
นั้น หน่วยขับเคลื่อนยังแยกออกมาต่างหากและติดตั้งที่อื่น
ได้ตามสะดวก
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
โซลูชั่นระบบขับเคลื่อนของเราให้คุณควบคุมความเร็ว การ
ล�ำเลียง และก�ำลังการผลิตได้อย่างแม่นย�ำและรวดเร็ว ท�ำให้
คุณเพิ่มประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตได้
อย่างเต็มที่

พาร์ทเนอร์ระดับโลกทีพ่ ร้อมสนับสนุนคุณในระดับท้องถิน่

ไม่ว่าคุณก�ำลังมองหาโซลูชั่นระบบขับเคลื่อนทั้งระบบหรือต้องการอัพเกรด
อุปกรณ์ทมี่ อี ยู่ คุณก็สามารถวางใจเราให้ชว่ ยเหลือและบริการคุณได้ เป้าหมายของเรา
คือการเป็นพาร์ทเนอร์กบั คุณ ด้วยการท�ำความรูจ้ กั ธุรกิจของคุณให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
และมอบความเชีย่ วชาญและความรูเ้ ฉพาะด้านให้แก่ธรุ กิจของคุณ ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ มอบ
โซลูชั่นที่ดีที่สุดกับธุรกิจของคุณและให้คุณด�ำเนินการผลิตได้เต็มก�ำลังที่สุด
การดูแลรับผิดชอบทัง้ ระบบนีร้ วมถึงการดูแลแม้แต่ชนิ้ ส่วนทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ด้วยเหตุนี้
เราจึงมอบชิน้ ส่วนแท้และการสนับสนุนทีอ่ อกแบบมาเฉพาะเพือ่ คุณเท่านัน้ Bosch
Rexroth คือแบรนด์ทเี่ ป็นหลักประกันคุณภาพทีพ่ ร้อมมอบโซลูชนั่ แบบเบ็ดเสร็จ ให้
คุณได้รับทุกสิ่งที่ต้องการจากคู่ค้าเพียงรายเดียว
องค์กรระดับโลกของเราพร้อมมอบบริการวิศวกรรม ติดตั้ง และซ่อมบ�ำรุง
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลก ทั้งหมดนี้ เพื่อให้คุณได้รับระบบสนับสนุนระดับโลกที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพทันทีเมื่อต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการขอใบเสนอราคา การ
ติดตั้ง บริการนอกสถานที่ และความช่วยเหลืออื่นๆ

การอัพเกรดได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถขยายการผลิตได้ง่ายๆ ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์หรือปรับระบบขับ
เคลื่อนที่ออกแบบมาให้ปรับแต่งชิ้นส่วนต่างๆ ได้ โดยใช้เวลาหยุดเครื่องน้อยมาก
และได้ผลเต็มประสิทธิภาพที่สุด
เรามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมน�้ำตาลอย่างกว้างขวางและได้มอบโซลูชั่น
ที่ใช้กันในวงการมานานถึง 40 ปีแล้ว ประสบการณ์ที่เราสั่งสมและความมุ่งมั่นที่
จะปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราท�ำให้เรามีความเชี่ยวชาญและ
ความเข้าใจการปรับแต่งระบบการท�ำงานต่างๆ อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้โรงงานน�้ำตาล
ของคุณท�ำงานได้คุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพที่สุด

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ จ�ำกัด
โทร: +66 038 958 679
www.boschrexroth.com
Sugar Asia Magazine
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Special Insight

“

CBM is a good upgrade for Marathon. It’s a
smaller and lighter motor with fewer moving
parts. It also has a splined shaft instead of using a
compression coupling, which makes it easy
to install and remove. It’s a smart solution.
Daryl Stockham, Wilmar Sugar, Australia.

“

product qualities. Here, you really can optimize your production

B

according to the capacity and the load at hand – as well as minimizing
power consumption.
uilt To Maximize Production – In Every Step With a short

Our integrated control system allows you to have extremely

harvest season, raw material that can’t be stored and continuous

fast pressure control which detects if the torque is too high and

production, there’s literally no time to lose. For a sugar mill, reliable

automatically reduces the speed. This minimizes unwanted peaks in

performance is a must.

the system and reduces stresses in the machine.

We know that the varying fiber content of the cane determines
how fast you can run your mills without the risk of overflowing. That’s
why we’ve developed a flexible system solution that can be adapted
to the day-to-day status of the cane.
With Hägglunds direct-driven hydraulic motors from Bosch

“CBM is a good upgrade for Marathon. It’s a smaller and lighter
motor with fewer moving parts. It also has a splined shaft instead
of using a compression coupling, which makes it easy to install
and remove. It’s a smart solution.” Daryl Stockham, Wilmar Sugar,

New Possibilities – Continuously

Rexroth, you can streamline your process and optimize both cane

Our new range of Hägglunds CBM hydraulic motors offer the

extraction and power consumption. The highly modular drive system

highest torque-to-weight ratio in the world. With an increased

offers great possibilities for customization and step-by-step upgrades.

number of torque steps, it gives you excellent adaptation of the

APPLICATION KNOWLEDGE
Whatever the size of your mill and whatever capacity you want,
whether it’s a matter of upgrading or new construction, we can
deliver the optimal solution. Our drive systems are built to maximize
production – in every step.

Assist Drives
An Assist Drive, adds power to the existing system and creates
greater capacity in the electricity production. With Hägglunds direct
drives you can easily re-power your mill.
An Assist Drive can be the first step toward increasing your
production and milling performance. And when you’re ready to take
the next, it can easily be upgraded to an independent roll drive.
“This increases efficiency and uptime in the mill, while reducing
energy consumption and costs. It is also good to avoid oil spills and
to have a tidy, neat solution that can be cleaned with water. The
investment will, without doubt, help us achieve ISO certification.”
Sergio Martinez, Ingenio Tamazula, Mexico

Independent Roll Drives
The Independent Roll Drive is our most advanced drive for cane
crushing mills. It gives you maximum flexibility, since each roll can be
given its own torque and rotation speed.
Utilizing the excellent torque control of the Hägglunds drives,
you can easily adjust the speed to match different cane types and
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rotation speed which helps optimizing the cane extraction. We
continuously improve our products, solutions and designs, helping
you to maximize your production today and tomorrow.

Special Insight
Easy To Upgrade
Production demands are growing. But the timeframes are

When you need to increase production, you can easily make

shrinking, along with the energy and resources to get the job done.

additions and adjustments to our modularly designed drive systems

Staying ahead is easier with the Hägglunds CBM direct drive from

–with minimal disruption and optimal results.

Bosch Rexroth. The Hägglunds CBM packs 50 % more torque into

We have extensive experience in the sugar industry, where our

a motor that’s smaller and 50 % lighter than its predecessor. Yet it

solutions have been used for 40 years now. This long experience and

gives you all the advantages of a direct drive. Full torque from zero,

our motivation to improve and develop our products and services,

protection from shock loads and four-quadrant operation are part of

has given us an exceptional depth of knowledge and understanding

the same small package. From industry to offshore, it’s an ingenious

of how to configure each function to get the best out of your sugar

5

solution that does more with less – and lets you do the same.

mill.

BIG BENEFITS WITH
HYDRAULIC DRIVE SYSTEMS
CONTROLLABILITY
Direct drives with low speed and high torque gives maximum

controllability. You can work at full torque from standstill, without

Brazil

time restrictions. The pressure control system detects if the torque
is too high and automatically reduces the speed.

RELIABILITY
The operating principle of our hydraulic direct drives is proven
to be good practice for milling plants. The low moment of inertia
gives unbeatably smooth driving with high reliability. No matter
how many times you have to start, stop or reverse, the drive system
simply keeps on going.

MAXIMUM UPTIME
With few components, no gearbox and a generous rated service
life our motors only need a minimum of maintenance. We provide

Bolivia

a global network of knowledge and service to ensure the lasting
performance of your drives.

COMPACT
Mounted directly on the driven shaft, the compact motor takes
up minimal space, leaving more room for access and maintenance of
the machine. The Drive Unit is separate and can be placed wherever
convenient.

PROCESS EFFICIENCY
With the accurate and instant control of speed, flow and capacity
that you get with our drive solutions, you can fully maximize the
efficiency and versatility of your process.

Indonesia
A GLOBAL PARTNER WITH LOCAL SUPPORT
Whether you need complete drive solutions or upgrades of
existing equipment, you can always count on our assistance and
support. Our goal is to become your partner, which means fully
understanding your business and giving you full access to our

Bosch Rexroth Thailand
Tel: +66 038 958 679
www.boschrexroth.com

expertise and specialist knowledge. All to bring you the most optimal
solutions and the highest possible availability.
Taking responsibility for the whole solution includes taking
responsibility for even the smallest component parts. In our case,
it means original parts and tailored support. Bosch Rexroth is your
guarantee of quality and a one-stop solution, where you get
everything you need from a single supplier.
Our worldwide organization provides engineering, installation
and service, regardless of geographical location. For you, that means
quick and well-coordinated global support for quotations, installation
and on-site service or assistance when needed.
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นวัตกรรมการจัดการอ้อยแบบครบวงจร
จาก CNH Industrial ชูรถตัดอ้อย Case IH
และ รถแทรกเตอร์ New Holland

A Full Range of Sugarcane Solutions from CNH Industrial’s
Case IH and New Holland Agriculture Brands

ก

ลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยและภูมิภาคเอเซียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ได้น�ำเสนอในงาน IAPSIT 2018

รถตัดอ้อย Case IH และ รถแทรกเตอร์ New Holland เป็นผูส้ นับสนุนหลัก
ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องน�้ำตาล IAPSIT 2018 International Sugar
Conference ในจังหวัดอุดรธานี ทีจ่ ดั ขึน้ ในช่วงต้นเดือนมีนาคม โดยทัง้ สองแบรนด์
สามารถตอบสนองการจัดการไร่ออ้ ยทีต่ อ้ งอาศัยเครือ่ งจักรกลได้อย่างครอบคลุม
แบรนด์ท้ังสองเป็นแกนหลักของธุรกิจภาคการเกษตรของ CNH Industrial
และมีประวัตกิ ารด�ำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานในประเทศไทยและทัว่ ภูมภิ าคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำงานเคียงข้างเกษตรกรมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1940
ในปีที่ผ่านมา Case IH และ New Holland ได้สร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ในประเทศไทย ด้วยการเปิดตัว CNH Industrial สาขาใหม่ในกรุงเทพฯ ใน
ย่านบางนา สาขานี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สามารถบริการเกษตรกรชาว
ไทยได้ดยี ิ่งขึ้น และยังมี CNH Industrial ส�ำนักงานใหญ่ในย่านสาธร ที่
คอยให้บริการในภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ปากีสถาน
และญี่ปุ่น อีกด้วย
Case IH เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์การเกษตรระดับพรีเมียมให้
กับทั่วโลก เป็นที่ยอมรับจากเครื่องจักรที่แข็งแรงทนทานและมี
ประสิทธิภาพสูง กว่า 175 ปี ที่สืบทอดธุรกิจและความเป็นผู้
เชีย่ วชาญ Case IH ถือเป็นผูป้ ระกอบการรายส�ำคัญในส่วนธุรกิจ
ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งเราเป็นผู้ช�ำนาญการใน
ด้านการเก็บเกี่ยวอ้อย
New Holland มีรถแทรกเตอร์อย่างครบวงจร ตัง้ แต่รนุ่ เล็กไป
จนถึงรุน่ ใหญ่และรุน่ พิเศษเฉพาะ เพือ่ ตอบสนองให้กบั การเกษตร
เกือบทุกประเภท โมเดลทัง้ หมดเน้นประสิทธิภาพด้านพลังงานเป็น
พิเศษ โดยเน้นย�้ำถึงพลังงานสะอาดและยั่งยืน ด้วยประสบการณ์
กว่า 120 ปี New Holland ยังเป็นผู้น�ำระดับโลกด้านเทคโนโลยี
ในการเก็บเกี่ยว เช่น ใบอ้อยและหญ้าส�ำหรับอาหารสัตว์
ทั้ง Case IH และ New Holland มีการเติบโตไปสู่ทั่วโลก
ในปีที่ผ่านๆ มา ด้วยเพราะความทุ่มเทที่จะช่วยเหลือภาคธุรกิจ
เกษตรกรรมให้พัฒนาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่ได้ก็คือ
ผลิตผลจากการเกษตร ปศุสัตว์และการสร้างพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น
ความก้าวหน้านีเ้ องทีเ่ ป็นประเด็นส�ำคัญในการประชุม IAPSIT Sugar
Conference ซึง่ เป็นรากฐานส�ำหรับหลากหลายประเด็นทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
การพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์ส�ำหรับอุตสาหกรรมน�้ำตาล
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การจัดประชุมที่จัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
สะท้อนถึงความส�ำคัญทางเศรษฐกิจของการผลิตน�้ำตาลใน
ภูมภิ าคนี้ - การการน�ำเสนอ Case IH และ New Holland ก็เป็นการ
ทบทวนให้ระลึกว่าการเก็บเกีย่ วผลิตผลและความสามารถในการท�ำก�ำไร
จะสามารถท�ำได้สงู สุดถ้าเกษตรกรมีอปุ กรณ์การท�ำงานทีด่ ที สี่ ุด เพือ่
ช่วยเหลือเกษตรกรในด้านนี้ Case IH และ New Holland จึงเป็นส่วน
เติมเต็มซึง่ กันและกันได้จากประเภทอุปกรณ์ตา่ งๆทีม่ ี คุณดวงหทัย พงษาพันธ์, Country Manager ของ
CNH Industrial ประเทศไทย กล่าว.

คุณดวงหทัย พงษาพันธ์ ในฐานะ Country Manager ของ CNH Industrial
ประเทศไทย กล่าว: “การจัดประชุมที่จัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทยสะท้อนถึงความส�ำคัญทางเศรษฐกิจของการผลิตน�้ำตาลในภูมิภาคนี้ - การ
การน�ำเสนอ Case IH และ New Holland ก็เป็นการทบทวนให้ระลึกว่าการเก็บ
เกีย่ วผลิตผลและความสามารถในการท�ำก�ำไรจะสามารถท�ำได้สงู สุดถ้าเกษตรกร
มีอุปกรณ์การท�ำงานที่ดีที่สุด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านนี้ Case IH และ
New Holland จึงเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันได้จากประเภทอุปกรณ์ต่างๆ
ที่มี และจากสาขาที่เปิดใหม่ของเราในประเทศไทยนี้ เรายังมีการจัดการอบรม
และเปิดให้ค�ำแนะน�ำด้านเทคนิคเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย
ประสิทธิภาพในการท�ำงานของอุปกรณ์ต่างๆ”
Emre Karazli ผูอ้ ำ� นวยการส่วนธุรกิจแบรนด์การเกษตรในภูมภิ าคเอเซียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ปากีสถาน และญี่ปุ่น ของ CNH Industrial ให้ความเห็นว่า: “เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรต่อไป เรายินดีที่จะสนับสนุนการ
ริเริ่มอย่างการจัดการประชุม การเป็นสปอนเซอร์โดยแบรนด์ของเราในครั้งนี้
สอดคล้องอย่างมากกับกลยุทธ์ของ CNH Industrial ที่จะให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางความเป็นเลิศของอุตสาหกรรมอ้อยของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต้ ตลอดจนเป็นจุดอ้างอิงให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต้ที่ท�ำอุตสาหกรรมน�้ำตาล”
คุณศุภวัชร์ มะโนทัย ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายขายประเทศไทย “ตอนนี้ New Holland
และ Case IH ควบคุมการกระจายอุปกรณ์ในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
ลูกค้าสามารถเข้าถึงอะไหล่ได้โดยตรงและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการบริการสนับสนุน
และการช่วยเหลือด้านเทคนิค การจัดหาอะไหล่ท�ำได้รวดเร็วและราคาก็แข่งขัน
ได้ เพราะเรามีทีมบริการหลังการขายและทีมช่วยเหลือด้านเทคนิคที่ทุ่มเท ปกติ
เราจึงใช้เวลาเดินทางไปหาลูกค้า New Holland และ Case IH ในไม่กี่ชั่วโมง
ซึง่ หมายความว่าลูกค้าของทัง้ สองแบรนด์สามารถเชือ่ ถือเราได้เรือ่ งเวลาในการให้
ความช่วยเหลือ ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ จะใช้งานจากอุปกรณ์ได้คมุ้ ค่าคุม้ เวลาทีส่ ดุ ”

คุณศุภวัชร์ มะโนทัย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายประเทศไทยของ CNH Industrial ประเทศไทย และทีมงาน

คุณดวงหทัย พงษาพันธ์, Country Manager CNH Industrial ประเทศไทย

ในการประชุม IAPSIT International Sugar Conference นี้ Case IH ได้จัด
แสดงรุน่ ทีเ่ ป็นแนวหน้าของนวัตกรรมการเกษตรนัน่ ก็คอื รถตัดอ้อย Austoft® 8000
ส่วน New Holland ได้น�ำเสนอรถแทรกเตอร์ TC48R, T7060 และ T6050 (ซึ่ง
เป็นของใหม่ในประเทศไทย) รวมไปถึง BB 890 เครื่องอัดใบอ้อยขนาดใหญ่, จอบ
หมุนแนวตั้ง (power harrow) และเครื่องมือระเบิดดินดาน (ripper) ซึ่งเครื่องจักร
หลากหลายชนิดอันเป็นที่น่าประทับใจนี้ ยืนยันได้ว่าแบรนด์ Case IH และ New
Holland ร่วมมือกันสนับสนุนเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ในการท�ำไร่อ้อยได้อย่างที่สุด.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) เป็นผู้น�ำระดับโลกในภาค
สินค้าโดยผ่านแบรนด์หลากหลาย ทั้งการออกแบบ การผลิต และการจ�ำหน่าย
อุปกรณ์ด้านการเกษตรและการก่อสร้าง รถบรรทุก ยานยนต์เชิงพาณิชย์ รถ
ประจ�ำทาง ยานพาหนะพิเศษ พลังงานและการส่งผ่านพลังงาน
ในประเทศไทย CNH Industrial ให้บริการแก่ธุรกิจการเกษตรผ่านแบรนด์ Case
IH และ New Holland มีผลิตภัณฑ์ บริการและความช่วยเหลือที่ดีเยี่ยมให้กับ
ลูกค้าชาวไทยมากว่า 70 ปี
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APSIT 2018 saw the presentation of a dedicated product line-up for
farmers in Thailand and South East Asia.

Case IH and New Holland Agriculture were key sponsors of the
recent IAPSIT 2018 International Sugar Conference in Udon Thani,
Thailand, which was held at the beginning of March.
Together, these two brands meet all the needs of mechanised
sugarcane farming. Both form the backbone of CNH Industrial’s
agricultural business and have a long-established history in Thailand
as well as in South East Asia, working alongside farmers in the region
since the late 1940’s.
Last year, Case IH and New Holland further strengthened their
presence in Thailand with the opening of the new CNH Industrial legal
entity in Bangkok’s Bang Na district. The legal entity was established to
better serve the brands’ Thai customers. Furthermore, CNH Industrial
operates its regional headquarters for South East Asia, Pakistan and Japan in
Bangkok’s Sathorn district.
Case IH is a global provider of premium agricultural equipment,
with an excellent reputation for its powerful and highly productive
machines. With more than 175 years’ heritage and expertise, Case IH is
a major player in specialised segments. One of these specialisations is
sugarcane harvesting.
New Holland offers a full range of tractors, from simple to
highly-specialised models, to meet the needs of almost every type of
farm. All these models are exceptionally energy-efficient, with a focus
on clean and sustainable energy. With more than 120 years’ experience,
New Holland is a global leader in harvest technology, as well as hay and
forage and grape harvesters.
Both Case IH and New Holland have grown globally over the years
because of their dedication to helping agribusinesses make efficiency
improvements. The results are higher productivity in crops, livestock and
energy generation. Progress of this kind was the focus of the IAPSIT Sugar Conference: a platform in which a wide range of issues influencing the
scientific development of the sugar industry have been discussed.
Duanghathai Phongsaphan, Country Manager at CNH Industrial
Thailand, said: “The Conference’s location in northeastern Thailand
reflects the economic importance of sugar production in this region
- and the presence of Case IH and New Holland was a reminder that
productivity and profitability can only be maximised if farmers have
the best equipment to work with. To help farmers with this, Case IH
and New Holland perfectly complement each other in the types of
equipment they offer. And through our new Thai legal entity we also
provide training and technical advice to help customers take full
advantage of their equipment’s operational capabilities.”
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Emre Karazli, CNH Industrial’s Business Director for Agricultural
Brands in South East Asia, Pakistan and Japan, commented: “In the
continuous drive to improve farming productivity, we are pleased
to support such initiatives as the Conference. Our dual-brand
sponsorship of this event also fits perfectly with CNH Industrial’s
strategy to make Thailand the Southeast Asian regional centre of
excellence for sugarcane machinery as well as a reference point for all
the other South East Asian countries in the sugar industry.”
Supawat Manotai, CNH Industrial’s Sales Director for Agricultural
Brands in Thailand, added: “Now that New Holland and Case IH have
taken full control of equipment distribution in Thailand, customers have
direct and fast access to spare parts, servicing and technical support,
with faster parts supplies and competitive pricing. Because we have a
dedicated after-sales and technical support team in Bangkok, we are
typically no more than a few hours’ travelling time from New Holland
and Case IH customers. This means customers of both brands can rely
on us for timely assistance, ensuring that their equipment operates with
maximum uptime.”
At the IAPSIT International Sugar Conference Case IH displayed its
industry-leading Austoft® 8000 sugarcane harvester, while New Holland
showcased its TC48R, T7060, and T6050 tractors (the latter is new to
the Thai market), together with its BB 890 big baler, a power harrow, and
a ripper. This impressive variety of machinery confirms how the Case IH
and New Holland brands jointly provide many of the mechanised solutions
required for sugarcane farming.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) is a global leader in the
capital goods sector with established industrial experience, a wide
range of products and a worldwide presence. Each of the individual
brands belonging to the Company is a major international force
in its specific industrial sector from agricultural and construction
equipment, commercial vehicles, buses, special vehicles and engines
and transmissions.
In Thailand, CNH Industrial serves the agricultural sector with Case IH
and New Holland Agriculture brands, providing first class products,
services and assistance to its Thai customers for over 60 years.

ที่สุดของความแข็งแรง
Ultra Super Chain

Max. Allowable Load
Min. Tensile Strenght

140

RS-HT Chain

109

Super-H
Chain
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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
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Tsubakimoto เปิดตัวโซ่ซี่รีย์ G8
ตอบโจทย์การเพิ่มก�ำลังการผลิต
Tsubaki Heavy Duty Drive Chain
NEW G8 Series release

โซ่ลกู กลิง้ RS ซีรยี่ ์ G8

อายุการใช้งานยาวนานยาวขึ้น 20%(เทียบเท่าซีรี่ย์ G7)

โซ่ RS-HT

อายุการใช้งานยาวนานเป็น 2 เท่า

ใ

นโลกยุคปัจจุบนั การผลิตสินค้าต้องรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ทนั ท่วงที ในบางครัง้ โรงงานจึงต้องเพิม่ ก�ำลังการผลิตเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความต้องการใช้งานสินค้าอย่างรวดเร็ว ในส่วนของโรงน�ำ้ ตาลนัน้ การเพิม่ ก�ำลัง
การผลิตเข้าไปโดยการขยายขนาดเครื่องจักร หรือปริมาณการผลิต/ชั่วโมง ส่งผล
ให้ชุดขับและชุดล�ำเลียงอ้อยต้องท�ำงานหนักขึ้น ในบางครั้งเราจะพบว่าอายุการใช้
งานชุดโซ่ขับนั้นลดลง หรือไม่สามารถใช้งานชุดขับขนาดเดิมได้ โรงงานจึงจ�ำเป็น
ต้องปรับขนาดของชุดขับให้ใหญ่ขึ้นท�ำให้มีปัญหาตามมาดังนี้

โซ่ Super Chain

เพิ่ม Maximum Allowable Load ขึ้น 5-10%

โซ่ Super-H

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่ม Maximum Allowable Load ขึ้น 20%

จากปัญหาข้างต้น Tsubakimoto มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ เป็นทางเลือกให้ลกู ค้าคือ
โซ่ Heavy duty ซึง่ สามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการรับแรงตึง แต่ไม่จำ� เป็นต้อง
ขยับขนาดโซ่หรือเฟืองขับ
จากบทความเดิมโซ่ Heavy duty ของ Tsubakimoto จะพัฒนาความสามารถ
ในการรับ Maximum allowable load และ Minimum Tensile strength จากโซ่รนุ่
ธรรมดาของ Tsubakimoto โดยมีให้เลือกด้วยกัน 4 รุน่ ตามรูปด้านบน
ทัง้ นีท้ าง Tsubakimoto จะมีวธิ ใี นการเลือกขนาดโซ่อย่างง่ายโดยการเทียบ kW
rating table (เป็นข้อมูลจ�ำเพาะของ Tsubakimoto) ในทีนขี้ อยกตัวอย่างการแก้ปญ
ั หา
ข้างต้นโดยใช้โซ่ Heavy duty ดังนี้
ในกรณีลกู ค้าใช้โซ่ RS160-1 เฟืองเล็กขนาด 15ฟัน และรอบการหมุน 50
RPM และเฟืองใหญ่ขนาด 30ฟัน Motorเดิมขนาด 25kW ในกรณีทที่ างโรงงาน
ต้องการขยับขนาด Motor อีก 40% = 35kW จะเห็นได้วา่ โซ่ขนาดเดิมไม่สามารถ
รับแรง Motor ได้แล้ว
ในกรณีทตี่ อ้ งการขยับโซ่เป็น RS180-1 ทางโรงงานต้องเปลีย่ นเฟืองโดย น�ำ้ หนัก
เฟืองเพิม่ ขึน้ ประมาณ 50% น�ำ้ หนักโซ่เพิม่ ขึน้ 33% และ รับโหลด Motor ได้ที่
36.5kW (ข้อมูลจาก catalogue Tsubakimoto) ในขณะทีโ่ ซ่ RS160-SUP-1 สามารถ
ใช้เฟืองเดิม น�ำ้ หนักโซ่เพิม่ ขึน้ เพียง7% และรับโหลด Motorได้ที่ 39.2 kW (ข้อมูล
จาก catalogue Tsubakimoto)
โซ่ Heavy duty จึงเป็นอีกทางเลือกทีน่ า่ สนใจส�ำหรับโรงงานทีต่ อ้ งการเพิม่ ความ
สามารถในการผลิตและเพิม่ การลงทุนน้อยทีส่ ดุ .

1. ลูกค้าต้องเปลีย่ นชุดเฟืองใหม่ เนือ่ งจากเฟืองชุดขับมีขนาดใหญ่ การเปลีย่ น
แต่ละครัง้ จึงท�ำได้อย่างล�ำบากในพืน้ ทีท่ จี่ ำ� กัด อีกทัง้ ขนาดโซ่และเฟืองทีใ่ หญ่ขนึ้ ท�ำให้
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามด้วย
2. เฟืองที่ขนาดใหญ่ขึ้นหากเราต้องการรักษารอบการหมุนไว้เท่าเดิม ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเฟืองจะโตขึน้ ในบางครัง้ พืน้ ทีข่ องส่วนชุดขับเดิมอาจมีไม่เพียงพอ
หรืออาจจะต้องขยับปรับเปลี่ยนที่โครงสร้างเครื่องจักรซึ่งท�ำได้ยาก
3. โซ่ทขี่ นาดใหญ่ขนึ้ ท�ำให้การถอดประกอบ และการติดตัง้ ท�ำได้ลำ� บากขึน้
หากท่านที่สนใจมีค�ำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ Tsubakimoto
4. ราคาต้นทุนรวมของชุดขับจะเพิ่มขึ้นมากจากปัญหา 3 ข้อข้างต้น
ได้ทาง email: info@tsubakimoto.co.th Tel: 02-262-0667 – 9

40

Sugar Asia Magazine

Special Insight

100th Anniversary Model

TSUBAKI G8 SERIES

The rebirth of the drive chain,
with improved quality and performance.

N

owadays, Good production need to be fast and able to promptly
response to customers’ need. Sometimes factories have to

increase production capacity in order to immediately response to usage
demand. For Sugar factories, increasing production capacity by enlarging
the machine size or production quantity result in increasing work load
of sugarcane ‘s drive and conveyor unit. This will reduce their service
life or make us cannot use same drive unit. There are many problems
when factories enlarge their drive units as following;
1. Users have to change new sprocket because sprocket of drive unit
is larger. It is difficult to modify with limited area and incur more expenses
due to larger sprocket.
2. For larger sprocket size, to maintain same rotational speed requires
bigger sprocket diameter. Same drive unit area maybe not suitable, or
have to modify the machine layout which is difficult.
3. Chain with larger size will be difficult for installation
4. Total cost of Drive unit will be increased.
From problems mentioned above, Tsubakimoto suggests alternative
solution for customer which is Heavy Duty Chain.
This chain allows for higher capability ,unnecessary to change chain
size or drive sprocket.

From previous article, Tsubakimoto’s Heavy Duty Chain has been
developed capability of Maximum Allowable Load and Minimum Tensile
Strength compare with standard chain models. There are 4 series as
above photos.
Tsubakimoto has provided convenience method for chain selection
by using kW rating table (refer Tsubakimoto specification).
There is an example for using heavy duty chain to solve the problem
as follow; in case customer is using RS160-1, 15 teeth small sprocket, rotation speed 50 rpm, and motor 25 kW. If they would like to increase size of
motor by 40% (to 35 kW) the same chain is not suitable, but need to change
to RS180-1. They have to change sprocket which its weight 50% more, chain’s
weight 33% more, in order to cope with 36.5 kW motor (information from
Tsubakimoto catalogue).
On the other hands, if customer considers to use RS160-SUP-1, there
is no need to change new sprockets. The chain can handle up to 39.2 kW
(information from Tsubakimoto catalogue).
Heavy Duty Chain is one interesting option for factories which need
to increase their production capacity with less investment.
If you have any question, please contact Tsubakimoto via e-mail:
info@tsubakimoto.co.th Tel: 02-262-0667-9
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RS 160-1
Small Sprocket RPM

RS 180-1

RS 160-SUP-1

Small Sprocket RPM

Small Sprocket RPM

10

25

50

100

10

25

50

100

10

25

50

100

9

3.82

8.72

16.3

30.4

4.94

11.3

21.0

39.2

10

4.29

9.78

18.2

34.0

5.53

12.6

23.5

43.9

11

4.75

10.8

20.2

37.7

6.13

14.0

26.1

48.7

12

5.22

11.9

22.2

41.4

6.73

15.4

28.7

53.5

13

5.69

13.0

24.2

49.0

7.34

16.7

31.3

58.3

7.89

18.0

33.6

62.7

14

6.16

14.1

26.2

45.2

7.95

18.1

33.9

63.2

8.55

19.5

36.4

67.9

15

6.64

15.1

28.3

52.7

8.57

19.5

36.5

68.1

9.21

21.0

39.2

73.1

16

7.12

16.2

30.3

56.6

9.19

21.0

39.1

73.0

9.87

22.5

42.0

78.4

17

7.60

17.3

32.4

60.4

9.81

22.4

41.8

77.9

10.5

24.0

44.9

83.7

18

8.08

18.4

34.4

64.2

10.4

23.8

44.4

82.9

11.2

25.6

47.7

89.1

19

8.53

19.6

36.5

68.1

11.0

25.2

47.1

87.9

11.8

27.1

50.6

94.4

20

8.97

20.7

38.6

72.0

11.6

26.7

49.8

92.9

12.4

28.7

53.5

99.8
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ไทยผุดโรงงานผลิตน�้ำตาลเซลลูโลส
แห่งแรกของโลก
Thailand Has Opened the World’s
First Cellulosic Sugar Plant

มิ

ตซุยจับมือน�ำ้ ตาลกุมภวาปี ผุดโรงงานเซลลูโลส
จากกากอ้อยแห่งแรกของโลกเดินเครือ่ งมีนาคม
61 ที่ผ่านมา ใช้วัตถุดิบ 15 ตัน/วัน

นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัด
อุดรธานี และกรรมการผู้จัดการโรงงานน�้ำตาล
กุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า บริษัท มิยชุย
ชูการ์ จ�ำกัด ร่วมมือกับทางบริษัท โทเร อินดัสตรีส์
จ�ำกัด โดยการสนับสนุนขององค์กรพัฒนาพลังงาน
ใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นหรือ
เนโด (NEDO) รวมเป็น 1,700 ล้านบาท เข้ามา
ลงทุนตัง้ โรงงานผลิตน�ำ้ ตาลเซลลูโลสจากกากอ้อยแห่ง
แรกของโลกที่จังหวัดอุดรธานี คาดว่าจะเปิดโรงงาน
ต้นแบบที่ตั้งอยู่ในโรงงานน�้ำตาลกุมภวาปีในเดือน
มีนาคม และเริ่มทดลองเดินเครื่องได้ในช่วงเมษายน
พร้อมจัดตัง้ บริษทั ด�ำเนินการในชือ่ บริษทั เซลลูโลสิค
ไบโอแมส เทคโนโลยี จ�ำกัด ( Cellulosic Biomass
Technology ) โดยจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่การปลูก
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจจ�ำนวนมาก และมีปริมาณของ
กากอ้อยที่เหลือมากพอกับความต้องการของโรงงาน
คือ ประมาณวันละ 15 ตัน
“กลุ่มบริษัทโทเร ได้วิจัยและพัฒนา จนแยก
น�้ำตาลเซลลูโลสออกมาจากชานอ้อย และมีการตั้ง
โรงงานต้นแบบขนาดเล็กในประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ทดลอง
ผลิตโดยใช้กากอ้อยวันละ 5 ตัน จนประสบความส�ำเร็จ
พบว่าเป็นขบวนการที่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวหรือกรีนอินดัสตรีส์”
ก่อนหน้านี้โรงงานได้มีการประชุมชาวบ้านและ
ยืนยันว่าจะท�ำให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมให้ดที สี่ ดุ ส่วน
วัตถุดิบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกากอ้อย ฟางข้าว ตอซัง
ข้าวโพด เทคโนโลยีใหม่ของโรงงานจะสามารถน�ำมา
ใช้กับกระบวนการนี้ได้ทั้งหมด จากเดิมที่ต้องทิ้งก็เอา
มาผลิตท�ำผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้อีก จนกระทั่งกาก
สุดท้ายเอาไปเผาเป็นพลังงาน จากเดิมที่ผลิตน�้ำตาล
ได้ 3-4 ตัว อาทิ น�้ำตาลทรายขาว น�้ำตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ น�้ำตาลทรายดิบ ก็จะสามารถผลิตได้เพิ่มอีก
3 ตัว ได้แก่ น�้ำตาลเซลลูโลส โอลิโกแซ็กคาไรด์
และโอริเฟนอน
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“อาจจะกล่าวได้ว่า โรงงานนี้เป็นโรงงานที่ใช้
เทคโนโลยีใหม่ น�ำเข้าเครือ่ งจักรจากต่างประเทศ ขณะ
ทีส่ ว่ นประกอบอืน่ ๆ ใช้ในประเทศ และมีสว่ นทีเ่ ปิดให้
สถาบันการศึกษาน�ำนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ ซึง่ สินค้าที่
ผลิตได้นเี้ ป็นทีต่ อ้ งการของบริษทั ใหญ่ ๆ ทีส่ นใจของ
บริษทั น�ำ้ ตาล บริษทั ทีเ่ กีย่ วกับพลังงาน รวมถึงบริษทั
ที่ท�ำเกี่ยวกับอาหารสัตว์” คุณธนัชชัยกล่าว

M

itsui has joined forces with Kumphawapi
Sugar to set up the world’s first cellulosic

sugar plant, which began its operation last March and
processes 15 tons of raw materials per day.

Mr. Dhanajchai Samsen, Chairman of the
Udon Thani Chamber of Commerce and CEO of
Kumphawapi Sugar in Udon Thani, revealed that
Mitsui Sugar Co., Ltd., had joined forces with Toray
Industries Co., Ltd., with a 1.7 billion baht grant
from the New Energy and Industrial Technology
Development Organization (NEDO), to set up the
world’s first cellulosic sugar plant in Udon Thani.
The model plant, located in the Kumphawapi
Sugar Mill, opened in March and began its test
operation in April. Cellulosic Biomass Technology
Co., Ltd. has also been established to oversee
its operation. With a large cane plantation area,
Udon Thani produces about 15 tons of bagasse
daily, roughly equal to the demand of this new
plant.
“Toray Group’s research and development
enabled it to extract cellulosic sugar from
bagasse. A small prototype plant in Japan was
set up to run test operations, in which five tons of
bagasse was processed daily. Found to be safe and
energy-saving, the production was successful
and considered to be a green industry.”
Previously, the plant met with the villagers
and reaffirmed its commitment to ecofriendliness. Thanks to new technology, the plant

นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
และกรรมการผูจ้ ดั การโรงงานน�ำ้ ตาลกุมภวาปีจงั หวัดอุดรธานี
will be able to accommodate a range of raw
materials such as bagasse, rice straw, and corn
stover, which previously had to be discarded
but can now be used to produce other products
before they are incinerated to generate electricity.
In addition to the 3-4 currently producible types
of sugar, such as refined sugar, pure refined
sugar, and raw sugar, the plant will be capable
of manufacturing three more: cellulosic sugar,
oligosaccharide, and olyphenon
“It might be said that this plant makes
use of cutting-edge technology and imported
machinery while the other components are
sourced domestically. A part of the plant will be
open for site visits by students. The products that
the plant manufactures are in demand among large
companies, especially those involving sugar,
energy, and animal feed,” Dhanajchai said.
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จีนขึ้นภาษีเอทานอลจากสหรัฐฯ
เพื่อลดการน�ำเข้า

China Tariffs on U.S. Ethanol to Cut Off Imports

เ

มื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลจีนประกาศ
ขึ้นภาษีเอทานอลน�ำเข้าจากสหรัฐอเมริกาอีก
15 % ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้นโยบายภาษี
น�ำเข้าอะลูมิเนียมและเหล็กของสหรัฐฯ โดยก่อน
หน้านีท้ างการจีนเก็บภาษีเอทานอลน�ำเข้าอยูท่ ี่ 30%

แหล่งข้อมูลจากตลาดเอทานอลเปิดเผยว่า มาตรการ
ดังกล่าวของจีนซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน
ที่ผ่านมา จะส่งผลให้เกิดสมดุลระหว่างต้นทุนการน�ำ
เข้าเอทานอลจากสหรัฐและอุปทานภายในประเทศ
เอทานอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งที่ผลิตจาก
ข้าวโพด หรือ อ้อย มักถูกน�ำมาผสมกับน�้ำมันเพื่อลด
มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
ผู้จัดการโรงกลั่นน�้ำมันเอกชนรายหนึ่งกล่าวว่า
“ราคาเอทานอลทีต่ า่ งกันอย่างมากจะหมดไป ทางการ
จะยับยัง้ การน�ำเข้าเอทานอลนับตัง้ แต่น”ี้ โดยเขากล่าว
เพิม่ เติมว่าจะหันมาพึง่ พาอุปทานภายในประเทศเพือ่ น�ำ
ไปผสมกับน�้ำมันแทน
นับเป็นข่าวดีสำ� หรับผูผ้ ลิตภายในประเทศ ซึง่ ก่อน
หน้านีป้ ระสบปัญหาราคาข้าวโพดตกต�ำ่ ผูจ้ ดั การแหล่ง
ผลิตเอทานอลรายใหญ่แห่งหนึ่งในจีนกล่าวว่า “เรามี
ผลผลิตข้าวโพดเป็นจ�ำนวนมาก นับแต่นเี้ ราคงดีขนึ้ ถ้า
ไม่ต้องพึ่งการน�ำเข้าเอทานอลจากต่างประเทศ”
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนอาจต้อง
กลับไปพึ่งพาการน�ำเข้าเอทานอลจากต่างประเทศอีก
ครัง้ เพือ่ ตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐทีร่ ะบุวา่ ภายใน
ปี 2563 น�้ำมันที่ใช้ทั่วประเทศจีนจะต้องมีสัดส่วน
เอทานอล 10 %
มิเชล เหมา นักวิเคราะห์จากโจวฉวง บริษัทที่
ปรึกษาผลิตภัณฑ์ในมณฑลซานตง กล่าวว่า “อุปสงค์
ต่อเอทานอลจะท่วมท้นอีกครัง้ ในปี 2562 และ 2563
เราอาจต้องพึ่งพาต่างประเทศอีกครั้ง”
ทางการจีนระบุวา่ มาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุน้
อุปสงค์ขา้ วโพดและบรรเทาราคาผลผลิตทีก่ ำ� ลังตกต�ำ่

โดยตัง้ เป้าผลิตเอทานอลไว้ที่ 15 ล้านตันต่อปี ซึง่ ส�ำนัก
ข่าวรอยเตอร์ประมาณการว่าต้องใช้ผลผลิตข้าวโพด
ราว 45 ล้านตัน ซึง่ ในขณะนีจ้ นี ผลิตเอทานอลได้ราวๆ
2.5 ล้านตันต่อปี
ยังไม่เป็นทีแ่ น่ชดั ว่าการพึง่ พาการน�ำเข้าจะเกิดอีก
หรือไม่ การเก็บภาษีเอทานอลทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ
ในอัตรา 30% นับตั้งแต่ปี 2560 ของจีนนั้นได้ท�ำให้
การค้าขายเอทานอลหยุดชะงักมาระยะหนึ่งแล้ว แต่
ทางการสหรัฐก็ยงั คงพยุงราคาให้นา่ ดึงดูดใจแม้จะต้อง
ถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงก็ตาม
แหล่งข่าวระบุวา่ มาตราภาษีลา่ สุดนีจ้ ะท�ำให้ราคา
เอทานอลจากสหรัฐภายในประเทศจีนสูงขึน้ แตะ 6,300
หยวน ($1,003.58) ต่อตัน
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าเอทานอลชิคาโก้ระบุ
ว่าราคาเอทานอล 1ZEK8 ตกลง 2.5 เปอร์เซนต์หรือ
ราวๆ 4 เซนถึง ดอลลาร์สหรัฐฯต่อแกลลอน ซึ่งนับ
เป็นราคาทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ นับตัง้ แต่วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา
หลังจากการประกาศมาตรการขึ้นภาษี
ราคาในประเทศบราซิลซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิต
เอทานอลรายใหญ่ที่สุดของโลกก็มีราคาสูงเกินไปที่จะ
ส่งออกไปยังจีน แต่อาจเป็นตัวเลือกในอนาคตส�ำหรับ
จีนก็เป็นได้

C

hina said on April it will slap an extra 15
percent tariff on ethanol imports from

the United States, part of its response to U.S.

duties on aluminium and steel imports. The
previous duty was 30 percent.
The tariffs, effective 2 April, will neutralize
cost savings from importing cheaper U.S. ethanol
versus domestic supply, said three sources that
participate in the market. Ethanol, an alcohol
typically produced from corn or sugar, is often
mixed with gasoline to reduce air pollution from
vehicle emissions.
“The price difference is gone. We will
suspend imports for now,” said a manager at a
private oil refinery, adding that he was considering
turning to domestic suppliers for ethanol to blend
into gasoline.
That is good news for domestic producers,
who are already ramping up output on cheaper
corn and government subsidies.

“We have so much corn. We will do
absolutely fine if we don’t import ethanol,” said a
manager at a major ethanol producer in China. But
analysts said China will probably need to resume
imports to meet the government target of 10 percent
ethanol content in all gasoline nationwide by
2020.
“Demand for fuel ethanol will potentially
explode in 2019 and 2020 and we won’t have
enough domestic supplies by then. We might
have to turn to overseas,” said Michael Mao,
an analyst with Zhuochuang, a commodities
consultancy based in the Chinese province of
Shandong.
China said last year the new ethanol
mandate would boost industrial demand for corn
and help clean up its choking smog. It would mean
consumption of around 15 million tonnes of
ethanol annually, made from 45 million tonnes
of corn, according to Reuters calculations.
China’s current ethanol production is around
2.5 million tonnes a year. It is not clear where
future imports will come from. A 30 percent
duty on ethanol imports previously levied since
January 2017 had already slowed a once-booming
trade to a trickle.
U.S. imports had recently picked up after
prices fell enough to be attractive even with the
high duties. But the new tariffs will close the
arbitrage again, boosting the price of U.S.
ethanol to around 6,300 yuan ($1,003.58) per
tonne after taxes, on par with domestic prices,
market sources said.
Chicago Board of Trade May ethanol futures
1ZEK8 fell 2.5 percent or about 4 cents to $1.44
per gallon, the lowest since Feb. 9, as trade
resumed after the tariff announcement.
The refinery manager said prices in Brazil,
the world’s top ethanol producer, are currently
too high for exports to China, but could be an
option in future.
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การส่งออกเอทานอล
สหรัฐปี61 ท�ำลายสถิติ

ก

U.S. Ethanol Exports Hit Record High 2018

รมการเกษตรของสหรัฐอเมริการะบุวา่ สหรัฐฯ
สร้างสถิติส่งออกเอทานอลสูงสุดในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 ที่ 218.7 ล้านแกลลอน ส่งผลให้การ
ส่งออกเอทานอลสูงขึน้ เกือบ 768 ล้านแกลลอนในปี
2560/2561 (กันยายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561)
หรือสุงขึ้นราว 6 เปอร์เซ็นต์จากสถิติปีที่ผ่านมา

บราซิลประกาศเก็บภาษีเอทานอลน�ำเข้าจากต่าง
ประเทศทั้งหมดในอัตรา 20% เมื่อเดือนกันยายน
2560 และก�ำหนดโควต้าปริมาณการน�ำเข้าไว้ที่
600 ล้านลิตร (158.5 ล้านแกลลอน) อย่างไรก็ตาม
พบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐฯ ส่งออก
เอทานอล 103 ล้านแกลลอนไปยังบราซิล ซึง่ เป็นอัตรา
ส่งออกสูงสุด แม้จะถูกเก็บภาษีในอัตราสูงก็ตาม โดย
รวมบราซิลน�ำเข้าเอทานอลจากสหรัฐฯ เกือบ 253
ล้านแกลลอนภายในปีนี้
ไมค์ เดอร์ นักเศรษฐศาสตร์สหรัฐอเมริกากล่าว
ว่า “ผลผลิตอ้อยนอกฤดูการผลิตของบราซิลท�ำให้ราคา
เอทานอลภายในประเทศเพิม่ สูงขึน้ และท�ำให้ตอ้ งน�ำเข้า
เอทานอลจากสหรัฐอเมริกามากขึ้นด้วย” “บราซิลยัง
คงต้องพึ่งพาการน�ำเข้าแม้จะมีมาตรการจ�ำกัดโควต้า
การน�ำเข้าเอทานอลจากต่างประเทศ ซึง่ นัน่ แสดงให้เห็น
ถึงมูลค่าทางการตลาดของเอทานอลของสหรัฐฯ”
ส่วนแคนาดาเป็นประเทศพึง่ พาการน�ำเข้าเอทานอล
จากสหรัฐฯ เป็นอันดับที่สองในปี 2560/2561 ที่
ราวๆ 152 ล้านแกลลอน เนื่องด้วยนโยบายส่งเสริม
ก๊าซชีวภาพ E10 ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ของรัฐบาลแคนาดา
ในขณะที่อินเดียเป็นเพียงประเทศเดียวที่น�ำเข้า
เอทานอลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม
สิ่ ง ทอและเคมี ภั ณ ฑ์ โดยมี สั ด ส่ ว นการน� ำ เข้ า
เอทานอลจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 24 เปอร์เซ็นต์เป็น
83 ล้านแกลลอน อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะการค้า
ที่ตึงเครียดระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ และจีน ตลอดจน
การขึ้นภาษีน�ำเข้า จีนได้เพิ่มการส่งเอทานอลขึ้น 18
เปอร์เซนต์หรือ 57.7 ลเนแกลลอนจากปีที่แล้ว
ผู้ซ้ือรายย่อยอื่นๆ ต่างก็เพิ่มสัดส่วนการน�ำเข้า
เอทานอลจากสหรัฐฯ โดยสหภาพยุโรปน�ำเข้า 41.8
ล้านแกลลอน สิงคโปร์น�ำเข้าเพิ่มขึ้น 309% หรืออยู่
ที่ 31.1 ล้านแกลลอน ซึ่งตลาดทั้งสองแห่งนี้น�ำเข้า
เอทานอลเพือ่ ใช้ขนส่งสินค้าทางเรือ สหภาพยุโรปส่วน
ใหญ่ขนส่งไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ในขณะ
ที่สิงคโปร์ขนส่งไปยังตลาดอื่นๆ ในทวีปเอเชีย
สถิตกิ ารส่งออกเอทานอลของสหรัฐฯ ไม่ได้แสดง
ให้เห็นแค่มลู ค่าของเอทานอลในตลาดน�ำ้ มันโลกเท่านัน้
หากแต่ยังบ่งบอกถึงความส�ำคัญในการส่งเสริมการ
ใช้เอทานอลทั่วโลกควบคู่กับความส�ำคัญของประเทศ
คู่ค้าภายในอุตสาหกรรมดังกล่าวด้วย ด้วยความ
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พยายามอย่างยิ่งในการส่งเสริมการใช้เอทานอลทั่ว
โลก หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าสหรัฐจะท�ำลายสถิตกิ ารส่งออก
เอทานอลอีกครั้ง

T

he United States recorded the highest-ever
monthly exports total for U.S. ethanol
in February 2018 at 218.7 million gallons,
according to data from the U.S. Department of
Agriculture. February sales bring U.S. ethanol
exports to nearly 768 million gallons thus far
in the 2017/2018 marketing year (September
2017-February 2018), a 6 percent increase over
last year’s record-setting pace.

Brazil applied a 20 percent tariff in September
2017 on all imports of ethanol after a 600 million
liter (158.5 million gallon) tariff rate quota (TRQ).
Even with the full tariff applied, 103 million
gallons of U.S. ethanol were shipped to Brazil
in the month of February—the most ethanol
exports to Brazil in a single month. Overall,
Brazil has imported nearly 253 million gallons of
U.S. ethanol this marketing year.
“Inter-harvest sugar shortages in Brazil
have raised domestic ethanol prices and opened
the market even further to U.S. imports,” said
Mike Dwyer, U.S. Grains Council chief economist.
“Continued sales despite the restrictive TRQ
demonstrate how the Brazilian market values
U.S. ethanol.”
Canada ranks as the second largest importer
of U.S. ethanol halfway through the 2017/2018

marketing year at nearly 152 million gallons. The
Council continues to support provincial and
national policies in Canada that expand biofuels
mandates to E10.

India, which currently only imports ethanol
for industrial uses like textiles and agrochemicals,
increased U.S. ethanol imports 24 percent yearover-year to 83 million gallons. And, despite
ongoing trade tension between the U.S. and
Chinese governments and tariffs on the U.S.
biofuel, China increased ethanol exports 18 percent
over the previous year to 57.7 million gallons.
Smaller importers of U.S. ethanol have also
increased their purchases. The European Union
jumped purchases significantly to 41.8 million
gallons year-to-date, while U.S. exports of
ethanol to Singapore increased 309 percent
year-over-year to 31.1 million gallons thus far in the
marketing year. Both markets are widely used as
transhipment points, with ethanol sold to the
European Union largely transhipped to the
Middle East and exports to Singapore shipped to
other markets in Asia.
The record-setting pace of U.S. ethanol
exports demonstrates not only the value of ethanol
in the global fuel market but also the importance of
continuing the Council’s work to promote ethanol
around the world along with industry partners. Aided
by its intensifying market development efforts, the
Council is optimistic the United States could once
again set new ethanol exports records by the end of
the 2017/2018 marketing year.

Ethanol News

บราซิลเร่งผลิตน�้ำตาลสู่เอทานอล
เพื่อพยุงราคาน�้ำตาลตลาดโลก

Brazil, Sugar Glut Pushes Sugar Mills into Ethanol,
to Sustain Market Price

โ

รงงานในบราซิลเร่งแปรรูปผลผลิตอ้อยเป็นน�ำ้ ตาล
ออกสูต่ ลาดโลก เนือ่ งจากผลผลิตอ้อยของบราซิล
เริ่มลดลง เพื่อพยุงราคาในตลาดโลก ส่งผลให้ราคา
ภายในประเทศต�่ำสุดในรอบสองปี

ผูอ้ ำ� นวยการของบริษทั ผลิตน�ำ้ ตาลในบราซิลต่าง
ก�ำลังชัง่ ใจในการเลือกด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่
หลีกเลี่ยงผลก�ำไรที่ติดลบ เนื่องด้วยปัจจัยจากสัญญา
ซือ้ ขายน�ำ้ ตาลทรายดิบทีต่ ำ�่ กว่า 13 เซนต์ตอ่ ปอนด์ใน
นิวยอร์กและต้นทุนการผลิตในศูนย์กลางทางตอนใต้
ของบราซิลที่อยู่ราวๆ 13.5 เซนต์ถึง 15 เซนต์
ฮิวโก้ คากโน ผู้แทนบริษัทคู่ค้าน�้ำตาลแห่งหนึ่ง
กับกลุ่มบริษัทน�้ำตาลทีรีออส ประเทศฝรั่งเศส ใน
เมืองกัวราซี รัฐเซาท์ เปาโล ประเทศบราซิล กล่าวว่า
“เราจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องลดปริมาณการผลิตน�ำ้ ตาลลด เพือ่
พยุงราคาในตลาดโลก”
นักวิเคราะห์ของเดต้าโกร คาดการณ์ว่าผู้ผลิต
น�้ำตาลในบราซิลจะลดปริมาณการผลิตลงเป็น 31.6
ล้านตันจาก 36 ล้านตันในปีที่แล้ว
ด้วยเหตุนี้ ผู้ผลิตจึงได้หันไปแปรรูปผลผลิต
อ้อยเป็นเอทานอลแทนน�้ำตาล เนื่องด้วยราคาภายใน
ประเทศและอุปสงค์ในตลาดโลกสูงขึ้นมาก ด้วยชาน
อ้อยดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอลมีราคา 17 เซนต่อ
ปอนด์ ส่วนผูผ้ ลิตทีท่ นุ หนาก็มองหาแหล่งเก็บผลผลิต
น�้ำตาลไว้ปล่อยขายในช่วงที่ราคาสูงขึ้น ซึ่งคาดว่า
จะเป็นช่วงต้นปีหน้า หรืออีกกลยุทธ์หนึ่ง คือ การ
เพิ่มสัดส่วนการผลิตน�้ำตาลทรายขาวเพื่อขายภายใน
ประเทศให้กับบริษัทที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เช่น
บริษัทเปปซี่ เนสท์เล่ และ แอมเบฟ
ในบางกรณี ผู้ผลิตน�้ำตาลถึงกลับสิ้นหวังต้อง
ยกเลิกสัญญาการส่งออกน�้ำตาลทั้งหมด เพื่อหลีก
เลี่ยงการขาดทุนจากการขายที่แทบไม่ได้ก�ำไร หลุยส์
กัสตาวา ผู้อ�ำนวยการด้านการขายโรงงาน อังต้า โม
เกียนา กล่าวว่า การยกเลิกสัญญาเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
มักเป็นทางเลือกสุดท้ายส�ำหรับผู้ผลิตที่ท�ำสัญญาโดย
ไม่ได้ประกันราคาไว้ แต่สำ� หรับโรงงานของเราไม่เคย
ประสบปัญหาดังกล่าว
“การเก็บตุนสินค้ารอขายในช่วงทีร่ าคาสูงขึน้ เป็น
กลยุทธ์ทนี่ า่ สนใจมากกว่าหากมีทนุ และพืน้ ทีใ่ นการจัด
เก็บที่มากพอ” เขากล่าวกับรอยเตอร์ในงานประชุม
อุตสาหกรรมน�้ำตาลที่ผ่านในเดือนเมษายน
เบอร์นาโด ไบอากี เจ้าของโรงงาน 2 แห่งที่ใช้
ผลผลิตอ้อยกว่า 7 ล้านตันต่อปีในการผลิต กล่าวว่าเขา
ได้เริม่ หันมาผลิตเอทานอลแต่เพียงอย่างเดียวแล้ว
“เรามีผลผลิตอ้อยเหลือเยอะมากจากปีทแี่ ล้ว เรา
เริ่มผลิตเชื้อเพลิงแต่เพียงอย่างเดียวแล้ว ไม่ได้ผลิต
น�ำ้ ตาลเลย” โดยเขาคาดการ์วา่ จะผลิตน�ำ้ ตาล 435,000

ตันจากผลผลิตล็อตใหม่ ซึง่ หากเปรียทเทียบกับปีทแี่ ล้ว
เขาผลิตน�้ำตาลอยู่ที่ 495,000 ตัน ในขณะที่สัดส่วน
การผลิตเอทานอลสูงขึ้นเรื่อยๆ จาก 269 ล้านลิตร
เป็น 314 ล้านลิตรจากปีที่ผ่านมา

B

razilian mills are doing everything they
can to keep raw sugar off the global

market as Brazil’s cane harvest kicks off, to
avoid worsening a glut that has driven prices
to their lowest in two years.

With the benchmark raw sugar contract
trading below 13 cents per pound in New York
and production costs in Brazil’s center-south
varying from 13.5 cents to 15 cents, directors of
sugar companies are weighing bold moves to
avoid negative profit margins.
“We have to cut the supply of sugar to help
reduce the global surplus,” said Hugo Cagno, a
partner along with French sugar group Tereos in
the Vertente mill, in the town of Guaraci, deep in
Brazil’s main cane belt in the state of Sao Paulo.
This week Datagro analysts said they expect
Brazilian producers to cut sugar volumes in the
2018/19 center-south crop area to 31.6 million
tonnes, from 36 million tonnes a year ago.
The obvious move, for those who are able,
is turning as much cane as possible into ethanol,
since domestic prices and demand for the biofuel
are strong, paying the equivalent of a raw sugar
price around 17 cents per pound, mill owners said.
Others with access to capital are looking
to stock and carry the unsold sugar until prices
rise, possibly in the inter-harvest period at the
start of next year.
Another strategy is to increase production
of white sugar to sell domestically to food and
drink companies such as PepsiCo Inc, Nestle SA
and AmBev SA.
In some cases, producers have been so
desperate to avoid money-losing sugar sales
that they have negotiated so-called washouts,
canceling export contracts for the sweetener.
Luiz Gustavo Junqueira Figueiredo, commercial
director at the Alta Mogiana mill, says washouts
are not widespread but rather a last resort for mills
that entered contracts without price protection. Alta
Mogiana has not done any.
“Stock and carry is a more interesting
strategy, if you have the capital to build or
rent storage capacity,” he told Reuters on the

sidelines of an industry conference this week
in Ribeirão Preto, where millers discussed
prospects for the new cane crop starting
officially in April.
Bernardo Biagi, owner of two mills crushing
around 7 million tonnes of cane annually in the
Ribeirão Preto area, says he has started processing
at one of his mills but only ethanol so far.
“We had cane left in the field from last
year, so we are processing that for now, but
only for fuel. We haven’t started with sugar
yet,” he said.
He projects he will produce 435,000 tonnes
of sugar in the new crop, compared with 495,000
tonnes last season, with ethanol production is
likely rising to 314 million liters, from 269 million
liters a year earlier, he said.
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รัฐบาลไทยร่วมมือเยอรมัน
สร้างเครือข่ายเกษตรสมัยใหม่

Thai and German Governments Join Forces
to Create a Modern Agriculture Network

รั

ฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ เยีย่ มชมสถาบันวิจยั ชัน้
น�ำของเยอรมัน จูลิช เพื่อศึกษาความก้าวหน้า
และความร่วมมือด้านการเกษตรสมัยใหม่ หนุน EECi
ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ที่โคโลญน์
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าเยี่ยมชมสถาบัน Forschungszentrum Jülich
(ฟอชุมเซนทลัม จูลิช) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
พร้อมด้วย ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อ�ำนวย
การส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) และ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อ�ำนวย
การศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) สวทช. คณะผูบ้ ริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
และภาคเอกชน โดยมี Prof. Dr. Ing Harald Bolt
ผู้อ�ำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ เพื่อสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือในการวิจยั เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
(Modern Agriculture) เพื่อยกระดับผลผลิตทางการ
เกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
หนุน EECi ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
ดร.สุวิทย์ เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ
โดย สวทช. ได้ด�ำเนินโครงการ “The Collaborative
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Bioeconomy International Project” ร่วมกับสถาบัน
Forschungszentrum Jülich สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน
การศึกษาข้อมูลฟีโนไทป์ จีโนไทป์ และสรีรวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของรากสะสมอาหารของมัน
ส�ำปะหลัง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรกร
แม่นย�ำ  (precision technology) เพื่อการยกระดับ
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้สูงขึ้นภายใต้การใช้ทรัพยากร
(น�้ำ) อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โครงการวิจยั ร่วมนีใ้ ช้รปู แบบการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐบาลสหพันธ์รฐั เยอรมนี (เงินทุนประมาณ 32 ล้าน
บาท) และ สวทช. (เงินทุนประมาณ 30 ล้านบาท)
ระยะเวลาด�ำเนินงาน 3 ปี (ปี 2560-2562) ในพื้นที่
จังหวัดระยอง โดยมีความก้าวหน้าคือ ศึกษาลักษณะ
ทางสรีรวิทยาของการสร้างรากมันส�ำปะหลัง ทีม่ ผี ลต่อ
การเจริญโตและการสะสมอาหารของรากมันส�ำปะหลัง
ในระบบโรงเรือน พร้อมทัง้ การปลูกทดสอบในสภาพ
แปลง ซึ่งด�ำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
และได้ศกึ ษาลักษณะฟีโนไทป์ของการพัฒนาของ
รากมันส�ำปะหลัง จ�ำนวน 600 สายพันธุท์ เี่ ก็บรวบรวม
ไว้ที่ ศูนย์วจิ ยั พืชไร่ จ.ระยอง ด�ำเนินการโดย ศูนย์วจิ ยั
พืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร และเนคเทค สวทช.
โดยปลูกมันส�ำปะหลังไปแล้ว ประมาณ 300 สายพันธุ์

มีข้อมูลฟีโนโทป์ของการพัฒนารากมันส�ำปะหลัง
ประมาณ 100 สายพันธุ์ โดยพบว่าสายพันธุ์แต่ละ
ชนิดมีการพัฒนาต่างๆ กันค่อนข้างชัดเจน และได้มี
การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ บนมือถือเพือ่ ตรวจสอบข้อมูล
การเติบโตของของรากและการสะสมรากอาหาร
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเพื่อระบุต�ำแหน่งและ
เครื่องหมายโมเลกุล และยีนด้วยเครื่องมือทางจีโนม
โดย ไบโอเทค สวทช. หน้าทีข่ องยีนทีค่ วบคุมการสร้าง
รากมันส�ำปะหลังในระบบการถ่ายยีนของมันส�ำปะหลัง
เพื่อยืนยันหน้าที่ของยีน และใช้ส�ำหรับโปรแกรมการ
คัดเลือกเบื้องต้นของงานด้านการปรับปรุงพันธุ์มัน
ส�ำปะหลัง โดย ไบโอเทค สวทช. ผลของการวิจยั สกัด
ดีเอนเอของมันส�ำปะหลังของสายพันธุท์ มี่ กี ารสะสมราก
อาหารแตกต่างกันเพือ่ ศึกษาว่ายีนใด ท�ำหน้าทีค่ วบคุม
กระบวนการเปลีย่ นจากรากฝอยเป็นรากสะสมอาหาร
(มีผลต่อผลผลิตมันส�ำปะหลัง)
อย่างไรก็ดีจากเยี่ยมชมนี้ จะมีความร่วมมือ
ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม (Joint Research
Lab) ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Modern
Agriculture) ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
หรือในพื้นที่ EECi กับสถาบัน Forschungszentrum
Jülich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อยกระดับ
การเพิ่มผลผลิตของเศรษฐกิจฐานชีวภาพเสริมความ
แข็งแกร่งของประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน

Bioenergy News

T

he Science and Technology Minister paid
a visit to Jülich Institute in Germany to

study new developments and advance modern
agriculture collaboration in support of the Eastern
Economic Corridor of Innovation (EECi) and the
Thailand 4.0 policy.

On April 18, Dr. Suvit Maesincee, the
Minister of Science and Technology, visited
Jülich Research Center (Forschungszentrum
Jülich) in Cologne, the Federal Republic
of Germany, along with Dr. Janekrishna
Kanatharana, Vice President of the National
Science and Technology Development Agency
(NSTDA), Dr. Somvong Tragoonrung, Executive
Director of the National Center for Genetic
Engineering and Biotechnology (BIOTEC),
executives of the Ministry of Science and
Technology, and representatives from the
private sectors. The group was welcomed by the
director of the institute Prof. Dr. Ing Harald Bolt.
The goal of the visit was to foster collaboration
on modern agriculture research and technology
to sustainably elevate agricultural products and
increase the value of bioeconomy in support of
the Eastern Economic Corridor of Innovation
(EECi) and the Thailand 4.0 policy.
Dr. Suvit revealed that NSTDA was carrying
out “The Collaborative Bioeconomy International
Project” in cooperation with Forschungszentrum
Jülich, Rayong Farm Crops Research Center
under the Department of Agriculture, and King
Mongkut’s University of Technology Thonburi
(KMUTT), to study the phenotypes, genotypes,
and anatomies relevant to the development
of the storage root of cassava in order to
develop precision technology and elevate yield
per rai while also achieving maximum water
consumption efficiency.
A joint venture between the German
government (approximately 32 million baht
investment) and NSTDA (approximately 30
million baht investment) with a three-year
timeframe (2017-2019), the research project is
carried out in Rayong. So far, the project has
successfully identified anatomical features of
cassava roots that affect the growth and food
storage of cassava grown in greenhouses. A
trial cassava plantation has also been carried
out by King Mongkut’s University of Technology
Thonburi (KMUTT).

In addition, phenotypes of the root
development of 600 cassava varieties collected
at Rayong Farm Crops Research Center are also
being studied by Rayong Farm Crops Research
Center under the Department of Agriculture
and NSTDA’s NECTEC. Approximately 300
species have been planted, and data on root
development phenotypes has been collected
on about 100 of these. The study has shown
a significant difference in their development,
and a mobile application has been created
to monitor the growth and food storage of
these roots.
Furthermore, NSTDA’s BIOTEC has also
employed genomic tools to locate and identify
molecule and gene markers and studied genes
that regulate root development in cassava to
confirm their genetic duties. The results will be
applied to the preliminary selection process in
the cassava variety development program by
BIOTEC. The DNA of various cassava varieties
with different food storage patterns has also
been extracted to identify the genes that
regulate the conversion of fibrous roots
into storage roots (which affects cassava
yield).
Following this visit, the two parties
will establish joint research labs on modern
agriculture in Thailand Science Park or EECi
and Forschungszentrum Jülich in Germany in
order to elevate productivity and strengthen
bioeconomy of both countries sustainably.
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นโยบายเชื้อเพลิงชีวภาพใหม่ญี่ปุ่น
เปิดทางแก่เอทานอลสหรัฐฯ

Japan’s New Biofuels Policy to Allow U.S. Ethanol

รั

ฐบาลญีป่ นุ่ ได้กำ� หนดนโยบายเชือ้ เพลิงชีวภาพ
ใหม่ ซึง่ อนุญาตให้มกี ารน�ำเข้าสารเพิม่ คุณภาพ
เชือ้ เพลิง ทีผ่ ลิตจากเอทานอลจากข้าวโพด ท่ามกลาง
การขานรับด้วยความยินดีจากสภาธัญพืช, สมาคม
พลังงานเพื่อการเติบโต และสมาคมเชื้อเพลิงที่
น�ำมาใช้ใหม่ได้แห่งสหรัฐอเมริกา โดยนายทอม
สเลห์ ประธานและซีอีโอของสภาธัญพืชได้กล่าวว่า
การตัดสินใจของญี่ปุ่นครั้งนี้คือการปูทางสู่การขาย
เอทานอลของสหรัฐฯ ในประเทศเอเชีย

การเปลีย่ นแปลงครัง้ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของการปรับปรุง
นโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปัจจุบนั ของประเทศ ซึง่
มีการอนุมตั มิ าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 โดยสามารถน�ำเข้า
เอทานอลทีผ่ ลิตจากอ้อย และอนุญาตให้ใช้เอทานอลจาก
อ้อยเพื่อการผลิตสารอีทีบีอี (ETBE: Ethyl Tertiary
Butyl Ether หรือ เอทิล เทอเชียรี บิวทิล อีเทอร์)ที่มี
การเติมอ็อกซิเจนเท่านัน้ โดยนโยบายใหม่ตอ้ งการให้
มีการเพิม่ ข้อก�ำหนดเรือ่ งการลดความเข้มข้นคาร์บอน
ในเอทานอลทีใ่ ช้เป็นอาหารเลีย้ งสัตว์ เพือ่ การผลิตสาร
อีทบี อี เี พือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการลดคาร์บอนถึง
55 เปอร์เซ็นต์จากเดิม 50 เปอร์เซ็นต์ และเป็นการ
ยอมรับถึงความสามารถของเอทานอลทีไ่ ด้จากข้าวโพด
ของสหรัฐฯ ว่าช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ แม้
มาตรฐานการลดแก๊สเรือนกระจกจะสูงขึน้ ก็ตาม
ญี่ปุ่นจะอนุญาตให้น�ำเข้าเอทานอลจากสหรัฐฯ
เพื่อตอบสนองอุปสงค์รวมของการใช้เพื่อการผลิตสาร
อีทีบีอีโดยประมาณ 217 ล้านแกลลอนได้มากถึง 44
เปอร์เซ็นต์ หรือเทียบเท่าเอทานอลที่ผลิตโดยสหรัฐฯ
ประมาณปีละ 95.5 ล้านแกลลอน ทั้งนี้ญี่ปุ่นต้องน�ำ
เข้าสารอีทีบีอีจากเอทานอลเพื่อการใช้งานในประเทศ
เกือบทั้งหมด
การตัดสินใจของรัฐบาลญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นผลจาก
การประเมินและการปรับปรุงการประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ของเอทานอลที่ได้จากข้าวโพดของสหรัฐฯ
ความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดด้วย
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทนี่ ำ� ไปสูก่ ารลดการปล่อยแก๊ส
เรือนกระจกของเอทานอลจากข้าวโพดมากขึน้ และการ
เกิดผลิตภัณฑ์รว่ มเช่น กากดีดจี เี อส (Distiller’s Dried
Grains With Solubles เป็นผลพลอยได้จากการผลิต
เอทานอล สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์) นัน้ ช่วยสนับสนุน
ช่องทางใหม่สตู่ ลาดญีป่ นุ่ ขณะเดียวกันก็สง่ ผลดีตอ่ ห่วง
โซ่คุณค่าอาหารสัตว์และพลังงานด้วย
“นับเป็นครั้งแรกที่อุตสาหกรรมเอทานอลของ
สหรัฐฯ จะมีโอกาสได้แข่งขันเพือ่ ชิงส่วนแบ่งตลาดการ
ท�ำเชือ้ เพลิงผสมของญีป่ นุ่ ” เอมิลี สกอร์ ประธานฝ่าย
บริหารของสมาคมพลังงานเพือ่ การเติบโตกล่าว “นโยบาย
ใหม่นี้คือโอกาสทางการค้าใหม่ส�ำหรับสหรัฐฯ ในการ
ทีจ่ ะท�ำงานร่วมกับญีป่ นุ่ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และประโยชน์ทาง
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ด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในตลาด
ผู้บริโภคหมวดเชื้อเพลิงรถยนต์”
หน่วยงานต่างๆ ของสหรัฐฯ ซึ่งต่างพยายามส่ง
เสริมให้ทั่วโลกใช้เอทานอล จะยังคงท�ำงานอย่างใกล้
ชิดกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการด�ำเนินนโยบายใหม่ และ
จะให้ข้อมูลทางเทคนิคใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการลดแก๊ส
เรือนกระจกและประโยชน์อื่นๆ ของการใช้เอทานอล
จากข้าวโพดด้วย
นับแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา อุตสาหกรรม
เอทานอลและรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ร่วมมือกันเพื่อสร้าง
โครงการพัฒนาตลาดเอทานอลที่มีความมั่นคง ซึ่ง
แสดงให้ห็นถึงประโยชน์ของการใช้เอทานอลต่อสิ่ง
แวดล้อม สุขภาพและเศรษฐกิจ และเป็นเหตุผลว่า
ท�ำไมนโยบายเกี่ยวกับเอทานอลจึงรวมเอาบทบาท
ทางการค้าของมันไว้ด้วย
“เรารูส้ กึ ยินดีทตี่ อนนีญ
้ ปี่ นุ่ อนุญาตให้มกี ารน�ำเข้า
สารอีทีบีที่ผลิตจากเอทานอลจากข้าวโพดของสหรัฐฯ
เพราะมันคือการเปิดรับการน�ำเข้าและสร้างการเติบโต
แก่ตลาดส�ำหรับเกษตรกรอเมริกัน สารอีทีบีอีคือ
เอทานอลที่มีอ็อกซิเจนเป็นองค์ประกอบที่นิยมใช้ใน
ตลาดต่างประเทศ บัดนี้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นจะสามารถ
เข้าถึงเชื้อเพลิงอเมริกันที่มีอ็อกเทนสูงแต่มีราคาถูก
กว่าและสะอาดกว่า เราหวังว่าจะได้เริ่มต้นการเจรจา
เกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบายของญี่ปุ่น เช่นความคืบ
หน้าสูก่ ารผสมผสานเชือ้ เพลิงโดยตรง แทนทีจ่ ะแปลง
เอทานอลของเราเป็นสารอย่างอื่นก่อนเช่นสารอีทีบี
อีเป็นต้น แต่แน่นอนว่าเรายินดีต่อก้าวแรกสู่การใช้
เอทานอลของสหรัฐฯ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นในครั้งนี้” บ็อบ
ดินนีน ประธานและซีอีโอของอาร์เอฟเอกล่าว

J

apan’s government has instituted a new
biofuels policy that will allow imports of

gas additive ETBE made from U.S. corn-based
ethanol. Hailing the move is the the U.S. Grains
Council, Growth Energy and the Renewable
Fuels Association. Grains Council President and
CEO Tom Sleight says this decision by Japan
helps pave the way for future U.S. ethanol sales
into the Asian country.

The change comes as part of the country’s
update of its existing sustainability policy,
approved in 2010, in which only sugarcane-based
ethanol was eligible for import and which only
allowed sugarcane-based ethanol for the
production of ETBE, an oxygenate. The new
policy calls for an increase in the carbon
intensity reduction requirements of ethanol
used as a feedstock to make ETBE to meet a
55 percent reduction, up from 50 percent, and
recognizes corn-based, U.S.-produced ethanol’s

ability to meet that goal, even with the higher
greenhouse gas (GHG) reduction standard.
Japan will now allow U.S. ethanol to meet
up to 44 percent of a total estimated demand of
217 million gallons of ethanol used to make ETBE,
or potentially 95.5 million gallons of U.S.-produced
ethanol annually. Japan imports nearly all of the
ETBE from ethanol that it uses.
This decision by the Japanese government is
based on its evaluation and life cycle assessment
update of U.S. corn-based ethanol. The U.S.
industry’s efforts to maximize production efficiency
through technological innovations that lead to higher
GHG emission reductions for corn-based ethanol
and the emergence of coproducts like distiller’s dried
grains with solubles (DDGS) have supported this
new access to the Japanese market while positively
contributing to the feed and energy value chains.
“For the first time, the U.S. ethanol industry
will have the opportunity to compete for a portion
of Japan’s fuel blending market,” said Growth
Energy Chief Executive Officer Emily Skor. “This
new policy represents a new trade opportunity
for the U.S. to continue to work with Japan to
demonstrate the economic value, sustainability, and
environmental advantages of utilizing our product
in their consumer market for motor fuels.”
U.S. organizations promoting the global
use of ethanol will continue to work closely
with the Japanese government as it implements
its new policy and provide updated technical
information about GHG reductions and other
benefits of corn-based ethanol.
Since 2014, the U.S. ethanol industry
and the U.S. government have partnered to
develop a robust ethanol market development
program that demonstrates the environmental,
health and economic benefits of ethanol use
and why strong ethanol policies include a role
for trade.
“We are pleased Japan now allows ETBE
imports from U.S. corn-based ethanol, as this
opens an important and growing market for
American farmers. ETBE is an ethanol-based
oxygenate frequently used in overseas markets.
Japanese consumers will now have access to
cleaner, cheaper, American high-octane fuels.
We look forward to beginning a dialogue on
how Japan’s new policy could be improved,
such as moving towards direct blending rather
than having to convert our ethanol into an ether
like ETBE. But we certainly welcome Japan’s
first step toward the use of U.S. ethanol,” said
RFA President and CEO Bob Dinneen.
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สหรัฐร่วมสร้างศูนย์แห่งใหม่
เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากอ้อย
U.S. Joins New Center to Create
Biofuel from Sugarcane

ม

หาวิทยาลัยฟลอริดาในสหรัฐอเมริกาเป็น
หนึง่ ในสถาบัน 17 แห่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัย
อิลลินอยส์ในการสร้างศูนย์นวัตกรรมพลังงานชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์ชีวภาพขั้นสูง (CABBI) มูลค่า 115
ล้านเหรียญ นักวิจัยจะท�ำงานเพื่อพัฒนาวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเจริญเติบโต การ
เปลี่ยนแปลง และการท�ำการตลาดทางด้านเชื้อ
เพลิงชีวภาพ

เฟรดดี้ อัลท์ปเี ตอร์ (FredyAltpeter) ศาสตราจารย์
สาขาวิชาพืชไร่ สถาบันวิทยาศาสตร์การอาหารและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยฟลอริดา จะน�ำ UF/IFAS เข้า
เป็นส่วนหนึง่ โครงการ ศาสตราจารย์อลั ท์ปเี ตอร์จะได้
รับทุนสนับสนุนกว่า 4.2 ล้านเหรียญส�ำหรับการวิจยั
ในช่วงห้าปีขา้ งหน้าเพือ่ พัฒนาวิธกี ารใหม่ๆ ในการผลิต
เชือ้ เพลิงชีวภาพจากอ้อย นอกจากนีเ้ ขายังเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยในสาขาชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์พชื
สถาบันพันธุศาสตร์ มหาวิทาลัยฟลอริดา และสมาคม
ระบบพลังงานฟลอริดาอีกด้วย
อัลท์ปีเตอร์กล่าวว่า “เป้าหมายของเราคือการ
ปรับปรุงพันธุอ์ อ้ ยเพือ่ เพิม่ ขนาดของล�ำต้นและใบอ้อย
ซึง่ มีนำ�้ มันสะสมอยูใ่ นปริมาณมาก ในขณะทีย่ งั คงรักษา
ความสามารถในการผลิตชีวมวลของพืชได้ในปริมาณมาก
ทีมงานของเขาเพิง่ สร้างต้นแบบของอ้อยทีใ่ ช้ในการผลิต
น�ำ้ มันนี้ ร่วมกับห้องปฏิบตั กิ ารแห่งชาติบรูกเฮเวนซึง่ เป็น
พันธมิตรอีกแห่งหนึง่ ของ CABBI
อัลท์ปเี ตอร์กล่าวว่า “แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์แสดงให้เห็นว่า ด้วยการวิจยั
ทีว่ างแผนไว้ใน CABBI อ้อยจะให้นำ�้ มันในปริมาณทีม่ าก
กว่าพืชให้นำ�้ มันเดิม อย่างเช่น ถัว่ เหลืองหรือคาโนลา ใน
แง่ของการผลิตน�ำ้ มันต่อเอเคอร์” เมือ่ เร็วๆ นี้ โครงการ
วิจยั ของเขาได้เริม่ เพาะพันธุอ์ อ้ ยโดยใช้เทคโนโลยีการ
ปรับแต่งอินตราจีนคิ และจีโนม
เทคโนโลยีการเพาะพันธุใ์ หม่เหล่านีม้ คี วามแม่นย�ำ
มากกว่าการเพาะพันธุแ์ บบเดิมมาก อัลท์ปเี ตอร์กล่าวว่า
“กระบวนการใหม่นไี้ ม่ได้เปลีย่ นการจัดระเบียบวัสดุทาง
พันธุกรรมใหม่ทเี่ กิดขึน้ เมือ่ มีการผสมพืชสองตระกูลเข้า
ด้วยกันเพือ่ สร้างสายพันธุใ์ หม่จากการเพาะพันธุพ์ ชื เดิม”
เขากล่าวต่ออีกว่า “ดังนัน้ สิง่ นีจ้ ะช่วยเร่งให้เกิดการ
พัฒนาพันธุอ์ อ้ ยให้ดขี นึ้ เป็นอย่างมาก”
อัลท์ปีเตอร์กล่าวว่า “รูปแบบการวิจัยเพื่อการ
เปลีย่ นแปลงนีจ้ ะช่วยให้มนั่ ใจได้วา่ พืชทีผ่ ลิตได้จะมีความ
ยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจและยัง่ ยืนต่อสิง่ แวดล้อม” เขากล่าวทิง้
ท้ายว่า “สถาบันทีเ่ ป็นพันธมิตรของ CABBI ทัง้ 17 แห่ง
จะต่อกรกับความท้าทายระดับโลกนีด้ ว้ ยการบูรณาการ
ชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์เพือ่ ให้ครอบคลุมในประเด็นของ
การผลิตวัตถุดบิ ตัง้ ต้น การเปลีย่ นพืชให้เป็นสารเคมีที่
มีมลู ค่าสูงและมีความยัง่ ยืน”
ศูนย์แห่งใหม่จะร่วมกับศูนย์วจิ ยั พลังงานชีวภาพที่

Dr. Fredy Altpeter as Professor, Agronomy Department in University of Florida.

สร้างขึน้ ก่อนหน้านีจ้ ำ� นวนสามแห่งซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงพลังงาน คือ ศูนย์วจิ ยั พลังงานชีวภาพเกรทเลค
ทีน่ ำ� โดยมหาวิทยาลัยวิสคอนซินร่วมกับมหาวิทยาลัย
มิชแิ กน, ศูนย์นวัตกรรมพลังงานชีวภาพทีน่ ำ� โดยห้อง
ปฏิบตั กิ ารแห่งชาติโอกริดจ์, และสถาบันพลังงานชีวภาพ
ทีน่ ำ� โดยห้องปฏิบตั กิ ารแห่งชาติลอว์เรนซ์ เบิรก์ ลีย์

T

he University of Florida in USA is one
of 17 institutions partnering with the

University of Illinois in the $115-million Center
for Advanced Bioenergy and Bioproducts
Innovation (CABBI). Researchers will work to
develop efficient ways to grow, transform and
market biofuels.

Fredy Altpeter, professor of agronomy
in the UF Institute of Food and Agricultural
Sciences, will lead the UF/IFAS portion of the
project. Altpeter will receive more than $4.2
million for his research during the next five
years to develop new strategies for biofuel
production from sugarcane. He is also a faculty
member of the university’s Plant Molecular and
Cellular Biology Program, Genetics Institute and
the Florida Energy Systems Consortium.
“Our goal is to genetically enhance
sugarcane so that the stems and leaves
accumulate large amounts of oil while retaining
the plants ability to produce large amounts
of biomass,” Altpeter said. His team recently
created a prototype of this oil-producing sugarcane
in collaboration with the Brookhaven National

Laboratory, another CABBI partner.
“Scientific models at the University of
Illinois project that with the planned research
in CABBI, sugarcane would far exceed traditional
oil crops like soybeans or canola in terms of oil
production per acre,” Altpeter said. His research
program recently pioneered precision breeding
of sugarcane using intragenic and genome editing
technologies.
These new breeding technologies are far
more precise than traditional breeding, Altpeter
said. “This new process does not undergo the
disruptive re-organization of genetic material
that happens when you mate two parental
plants for creating a new variety by traditional
plant breeding,” he said. “Therefore, this will
dramatically accelerate the development of
improved sugarcane cultivars.”
“The transformative research model will
ensure that the crops produced are both
economically and environmentally sustainable,”
Altpeter said. “The 17 CABBI partner institutions
will address this global challenge by integrating
life sciences, physical sciences, social sciences and
engineering to cover the themes of feedstock
production, converting plants into high-value
chemicals and sustainability,” he said.
The new center will join three previously
created bioenergy research centers funded
by the Department of Energy: The Great Lakes
Bioenergy Research Center led by the University of
Wisconsin in partnership with Michigan State
University; the Center for Bioenergy Innovation
led by the Oak Ridge National Laboratory; and
the Joint BioEnergy Institute led by the Lawrence
Berkeley National Laboratory.
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นักวิจยั บราซิลเผยวิธที างพันธุกรรม
ทีส่ ามารถปรับปรุงการผลิตเอทานอล 2G
Brazil Researchers Show How Genetics Can
Improve 2G Ethanol Production

การท�ำความเข้าใจวิธกี ารทีจ่ ลุ นิ ทรียค์ วบคุมการควบคุมและการผลิตเอนไซม์เหล่านีถ้ อื เป็นพืน้ ฐานในการผลิตเอทานอลรุน่ ทีส่ อง
เครดิต: FAPESP

ก

ารศึกษาวิจัยมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับเชื้อ
ราสามสปีชสี ท์ ผี่ ลิตเอนไซม์ทใี่ ช้ในการย่อย
สลายชีวมวล นักวิทยาศาสตร์ในบราซิลเผยถึงวิธกี าร
ที่สารเหล่านี้ถูกควบคุมและวิธีที่พวกมันสามารถท�ำ
ปฏิกิริยาร่วมกัน

การผลิตเอทานอลรุน่ ทีส่ อง (2G) จากอ้อย ต้อง
ใช้เอนไซม์ไฮโดรไลซิส ซึ่งเป็นเอนไซม์จากจุลินทรีย์ที่
ท�ำปฏิกริ ยิ าร่วมกันเพือ่ สลายและเปลีย่ นคาร์โบไฮเดรต
ในฟางและชานอ้อยให้เป็นน�้ำตาลโดยการหมัก
การท�ำความเข้าใจกลไกทางพันธุกรรมทีค่ วบคุม
การควบคุมและการผลิตเอนไซม์ไฮโดรไลติกจาก
จุลินทรีย์ถือเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงเทคโนโลยีที่
ใช้ในกระบวนการนี้
ข้อมูลทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับกลไกทางชีววิทยาต่างๆ ทีอ่ ยู่
เบือ้ งหลังการควบคุมและการผลิตเอนไซม์ไฮโดรไลติก
โดยเฉพาะจากเชื้อราได้รับการรวบรวมโดยนักวิจัย
กลุ่มหนึ่งจากมหาวิทยาลัยกัมปินัส (UNICAMP: ยูนิ
กัม) ในรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิลร่วมกับคณะนัก
วิจยั จากห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไบโอเอทานอลแห่งชาติ (CTBE) ซึง่ สังกัดศูนย์วจิ ยั วัสดุ
และพลังงานแห่งชาติ (CNPEM) ในกัมปินัสและจาก
มหาวิทยาลัยรีโอเดจาเนโร (UERJ)
โดยด�ำเนินการทดลองในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของ
โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากมูลนิธสิ นับสนุน
การวิจยั แห่งเซาเปาโล – FAPESP ซึง่ มีการตีพมิ พ์เผย
แพร่งานวิจยั ในรายงานการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
อันเนต เปเรย์ เดอ โซซา (Anete Pereira
de Souza) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยยูนิกัม
(UNICAMP) และนักวิจัยหลักของโครงการกล่าวไว้
ในการให้สัมภาษณ์กับเอเจนเซีย FAPESP ว่า “การ
ค้นพบของเรามีส่วนช่วยในการพัฒนาเอนไซม์ส�ำหรับ
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การเติมลงในเอนไซม์ผสมทีใ่ ช้ในการผลิตเอทานอล 2G
และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ”
นั ก วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ ก ลไกทางพั น ธุ ก รรมที่
เกี่ยวข้องกับการหลั่งและการแสดงออกของเอนไซม์
ที่ใช้ในการย่อยสลายอ้อย โดยเอนไซม์ดังกล่าวได้มา
จากเชื้อราสามสปีชีส์ คือ Trichoderma Harzianum
(ไตรโคเดอมา ฮาร์เซียนัม), T. Reesei (ที. รีเซอิ)
และ T. Atroviride (ที. อะโทรวิไรด์)
เชือ้ ราเหล่านีม้ กั พบในดินและเจริญเติบโตในเนือ้
ไม้ เปลือกไม้ และแม้แต่เชื้อราชนิดอื่น ๆ รวมทั้งซับ
สเตรตอืน่ ๆ อีกมากมาย พวกมันไฮโดรไลซ์คาร์โบไฮเดรต
ได้หลายชนิด ได้แก่ เซลลูโลสในฟาง และชานอ้อย
โดยใช้เอนไซม์ที่มีอยู่ในผนังเซลล์ของพวกมัน
นักวิจัยได้ใช้เทคนิคทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
และชีวสารสนเทศศาสตร์หลายเทคนิคเพื่อค้นหา
เอนไซม์ที่ผลิตได้จากไตรโคเดอร์มาทั้งสามสปีชีส์ว่า
มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งเอนไซม์
เหล่านี้อาจเพิ่มหรือจ�ำกัดประสิทธิภาพในการสลาย
ชีวมวล รวมทัง้ การท�ำงานร่วมกันในกระบวนการนี้
ครั้งแรก พวกเขาวัดระดับกิจกรรมของเอนไซม์
ที่หลั่งออกมาจากเชื้อราทั้งสามสปีชีส์ในระหว่างการ
หมักชานอ้อย เซลลูโลสบริสุทธิ์ และกลูโคสจากอ้อย
โดยนับและวิเคราะห์โปรตีนที่มีอยู่ในซับสเตรตที่แตก
ต่างกันทั้ง 3 ชนิดนี้ตามความสูงต�่ำของกระบวนการ
ย่อยสลายทางชีวภาพ
จากนัน้ ใช้เทคนิคการหาล�ำดับ RNA แบบไฮทรูพทุ
ที่เรียกว่า RNA-seq เพื่อตรวจหายีนที่แสดงออก โดย
ใช้เครื่องมือชีวสารสนเทศศาสตร์ ในการเปรียบเทียบ
ข้อมูลและหาต�ำแหน่งเครือข่ายยีนทีค่ วบคุมร่วมกันโดย
เชือ้ ราทัง้ สามสปีชสี ์ และหาสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการย่อย
สลายชีวมวลโดยจุลินทรีย์เหล่านี้
เจแอร์ อัลเวส เฟอร์แรย์ ฟีเลีย (Jaire Alves
Ferreira Filho) นักศึกษาปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์
และชีววิทยาระดับโมเลกุลมหาวิทยาลัยยูนิกัม (UNICAMP) และเป็นหนึ่งในนักวิจัยในการศึกษาวิจัยที่ได้
รับการสนับสนุนจาก FAPESP กล่าวว่า “เราได้ค้นหา
เครือข่ายการควบคุมยีนร่วมกันทีท่ ำ� งานร่วมกันในระดับ
สูงทีเ่ กีย่ วข้องกับการย่อยสลายชีวมวลอ้อยด้วยเอนไซม์
ที่ได้จากเชื้อราสามทั้งสามสปีชีส์”

การท�ำงานร่วมกันในระดับสูง
นักวิจยั ได้ตรวจสอบโปรตีนจ�ำนวน 80 ชนิดและ
ยีนทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ รี ว่ มกันในเชือ้ ราทัง้ สามสปีชสี ์ โดยพบ
โปรตีนทั้งหมด 19 ชนิดในเชื้อราทั้งสามสปีชีส์
นักวิจยั ได้อธิบายถึงโปรตีนทัง้ 19 ชนิดและยีนที่
เกีย่ วข้องกับการผลิตและการหลัง่ ไฮโดรไลติกเอนไซม์
และมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลไกในการสลายชีวมวลของ
เชื้อราต่างๆ
การอธิบายความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างชุด
ของยีนนีเ้ ป็นข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาจุลนิ ทรียล์ กู ผสม

Research News
ทีม่ ศี กั ยภาพในการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและ
ยังช่วยเพิม่ ความเข้าใจเกีย่ วกับปฏิกริ ยิ าการท�ำงานร่วม
กันระหว่างเอนไซม์อีกด้วย
มาเรีย ออกัสต้า ครีเวเลนเตฮอร์ต้า (Maria
Augusta CrivelenteHorta) นักวิจยั รายแรกของบทความ
งานวิจัยกล่าวว่า “ค�ำอธิบายโดยละเอียดของเราเกี่ยว
กับปฏิกริ ยิ าเหล่านีจ้ ะก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมาก
ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมใน
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารชีวภาพนับไม่ถ้วน”
งานวิจยั หลังปริญญาเอกของฮอร์ตา้ ได้รบั การสนับสนุน
ทุนการวิจัยจาก FAPESP

T

he study focused three fungi species
which produce enzymes with application

in biomass degradation; scientists in Brazil reveal
how these substances are regulated and how
they can interact synergically.
Production of second-generation (2G) ethanol

from sugarcane requires enzymatic hydrolysis, in
which enzymes from microorganisms act together
to break down and convert the carbohydrates in
sugarcane straw and bagasse into sugars capable of
undergoing fermentation.
Understanding the genetic mechanisms
that regulate the control and production of
hydrolytic enzymes by microorganisms is
considered fundamental to improving the
technology used in this process.
Important knowledge of the different
biological mechanisms behind the control and
production of hydrolytic enzymes specifically by
fungi has been garnered by a group of researchers
at the University of Campinas (UNICAMP) in São
Paulo State, Brazil, partnering with colleagues from
the National Bioethanol Science & Technology
Laboratory (CTBE), which belongs to the National
Energy & Materials Research Center (CNPEM) in
Campinas, and from Rio de Janeiro State University
(UERJ).
Conducted as part of a project supported by
the São Paulo Research Foundation - FAPESP,
the study was published in Scientific Reports.
“Our discoveries can contribute to the
developmentofenzymes for inclusion in
enzymatic cocktails used to produce 2G
ethanol and other products,” said Anete Pereira
de Souza, a professor at UNICAMP and principal
investigator for the project, in an interview given
to Agência FAPESP.

The researchers analyzed the genetic

who is studying for a PhD in genetics and

mechanisms involved in the secretion and

molecular biology at UNICAMP and is one of

expression of enzymes used by three species

the authors of the FAPESP-funded study.

of fungus to degrade sugarcane. The species
were Trichoderma harzianum, T. reesei and
T. atroviride.
These fungi are frequently found in soil and
growing on wood, bark and even other fungi, as
well as many other substrates. They hydrolyze
various kinds of carbohydrate, including the
cellulose in sugarcane straw and bagasse, by
means of enzymes present in their cell walls.
The researchers used several techniques
in biotechnology and bioinformatics to find
out whether the enzymes produced by the
three Trichoderma species have similarities
and differences that may enhance or limit their
efficiency in breaking down biomass, as well
as whether they behave synergistically during
this process.
They first measured the activity levels of
enzymes secreted by the three fungal species
during fermentation of bagasse, pure cellulose
and sugarcane glucose. To do this, they counted
and analyzed the proteins present in these
three different substrates at the height of the
biodegradation process.
They then used a high-throughput RNAsequencing technique called RNA-seq to identify

High Degree Of Synergy
The researchers identified 80 proteins and
their respective genes shared by the three fungal
species. They found 19 of these proteins in all three
fungal species.
The 19 proteins and their respective genes
are involved in the production and secretion of
hydrolytic enzymes and are associated with different
fungal mechanisms of biomass breakdown, the
researchers explained.
The elucidation of genetic relationships
between the sets of genes provides important
information for the development of recombinant
microorganisms with potential industrial applications,
they added, while simultaneously contributing to
the understanding of the synergistic reactions
among enzymes.
“Our detailed description of these reactions will
lead to significant advances. It provides a sound basis
for the use of genetic information in the production
of biofuels and countless biocompounds,” said Maria
Augusta Crivelente Horta, first author of the article.
Horta’s postdoctoral research was supported by a
scholarship from FAPESP.

the genes expressed. Through the use of
bioinformatics tools, they compared the data
and were able to pinpoint gene networks that
are co-regulated by the three fungal species
and could be essential for biomass breakdown
by these microorganisms.
“We identified highly synergistic gene
co-regulation networks involved in enzymatic
degradation of sugarcane biomass by the three
fungal species,” said Jaire Alves Ferreira Filho,
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www.sima-asean.com
SIMAASEANThailand

BOOK YOUR

STAND NOW!

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

S

IMA ASEAN Thailand, the all-in-one agribusiness annual
trade platform, showcases the latest technology and

innovation from agriculture machinery and equipment to a
comprehensive range of products and services to meet all farm
operation needs. Combined with a series of seminars, workshops, business
matching and networking sessions, SIMA ASEAN is the answer to
your agricultural needs.

Come and meet SIMA ASEAN Thailand’s exhibiting brands and
companies this June!
The exhibition area showcases exciting products, innovations and
technologies from leading companies from Thailand and the region.
Here’s a sneak peek at the Product Highlights from the exhibition this
year.

2018 SHOW HIGHLIGHTS
- National Farmer Forum
Organized by the Ministry of Agriculture and Cooperatives, find out
more about the King Rama IX Project; Khok Nhong Nha, Technology and
innovation in Thai Agricultural Scene 13.00 – 16.00 every day from 6 – 8 June!
Sign up now for free www.sima-asean.com
- Cooperative Union Pavillion
Meet more than 50 leading farmer unions in this pavilion organized
by the Ministry of Agriculture and Cooperatives
- Business Matching
Find out more about our business matching programme here and how
you can register to be a SIMA ASEAN buyer!
- Various Seminars

VISITOR REGISTER NOW
to be part of ASEAN’s largest agricultural trade show!
www.sima-asean.com

SAVE THE DATE
Date: 6-8 June 2018
Time: 10:00-18:00 Hrs.
Venue: Hall 3-4, IMPACT Exhibition & Convention Center, Bangkok,
Thailand
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IFC CNH Industrial Services (Thailand) Limited

10 - 12 April 2018

www.caseih.com
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8th Africa Sugar Outlook 2018

ITECA Socadie S.A.

Crowne Plaza, Nairobi, Kenya
www.africasugar.com

www.iteca.fr

MKV Ozubena kola s.r.o

www.mkv.cz

16 - 19 April 2018

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

Biogas Asia Pacific Forum 2018

www.outokumpu.com
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Postle Industries Inc.

Sunway Putra Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia		
www.icesn.com

ProPak Asia 2018

18 - 20 April 2018

www.postle.com

www.propakasia.com

40th Annual ASSCT Conference 2018

Robert Bosch Limited

Mackay, Queensland, Australia		
www.assct.com.au

www.bosch.co.th

SB (Thailand) Co., Ltd.

www.statec-binder.in.th

6 - 8 June 2018

Shell Thailand

SIMA ASEAN Thailand 2018
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SIMA ASEAN Thailand 2018

Hall 3-4 IMPACT, Bangkok, Thailand		
www.sima-asean.com
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Souer Co., Ltd.

11 - 13 June 2018
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SUGAREX Vietnam 2018

34th Annual International Fuel Ethanol
Workshop & Expo 2018
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www.shell.co.th
www.sima-asean.com
www.souer.com

CenturyLink Center Omaha, Omaha, Nebraska
www.fuelethanolworkshop.com

www.sugarvietnam.com

SugarTech Indonesia 2018

www.sugarindo.com

13 - 16 June 2018

Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co., Ltd.

Propak Asia 2018

www.tsubaki.co.th

19

Utile Engineering International Co., Ltd.

60

World Sugar Conference 2018

BITEC, Bangkok, Thailand		
www.propakasia.com

www.utile.co.th
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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

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

FBI PUBLICATIONS (THAILAND) :

Call: +66 2 513 1418 ext. 108

:

Fax: +66 2 513 1419

:

thai@fireworksbi.com

:

www.sugar-asia.com

SUGAR EXHIBITION
CALENDAR 2018
6-9

6-8

March 2018

March 2018
Venue :

Venue :

Sheraton Grande Sukhumvit,
Bangkok, Thailand

Charoen Hotel Udon Thani, Thailand

Web :

Web :

www.iapsit.net

www.energy.knect365.com

10-12

17-18

April 2018

October 2018
Venue :

Venue :

Web :

Web :

Bitec, Bangna Bangkok, Thailand

Crowne Plaza Nairobi, Kenya

www.worldsugarexpo.com

www.africasugar.com

World

17-18

October 2018

UGAR
S 2018
Conference

Venue :

31
October 2018
1

November 2018

Grand City ConvexSurabaya,
Indonesia

Bitec, Bangna Bangkok, Thailand

Web :

Web :

www.worldsugarexpo.com

31
2

www.sugarindo.com

12-13

October 2018
November 2018

Venue :

December 2018
Venue :

Indonesia

Web :

www.aiscsugar.com

2018
Venue :

Military Zone 7 Indoor Sport Complex,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Web :

www.sugarvietnam.com

Stainless
Contact
In the sugar industry,
there is no substitute
for the achieving
the highest levels of
hygiene and safety.
With Outokumpu’s
stainless steel, sugar
processing and refinery
plants can meet the top
standards for quality
and productivity.

For enquires, please email
SEASales@outokumpu.com

Learn more at outokumpu.com

www
.mkv
.cz

Ema

VAT: CZ24274607

il: inf

o@m

kv.c

z Te
l.: +4
203
770
101
95

Fax:

+42

037

701

019

6

