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งาน Kick off Burning เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

district in Kalasin, the provincial governor Mr.
Chaithawat Niemsiri presided over the Kick-off
Burning event to mobilize environmentally-friendly
cane production. The governor also witnessed
demonstration of using a cane leaf clearing
machine, cane cutting and collecting dry cane
leaves. This event was held according to the
ministerial resolution on measures and guidelines
to solve problems of PM2.5 smog with an aim to
“create non-polluted air for Thais and visitors”.
Kalasin already formulated a strategy for green
cane production from 2019 to 2022 with a vision
to become the province of zero burning for the
production year of 2021/2022.
In terms of environmentally-friendly cane
production of Kalasin from 2019-2022, there are 3
main strategies. The first one concerns information
technology for management and administration

รง.น�้ำตาล ภาคอีสานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ผลิตอ้อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Northeastern Sugar Factory Mobilizes Strategic Plan for
Green Sugar Production

ก

าฬสินธุ์เล็งเป็นจังหวัดที่มีการเผาอ้อย
เป็นศูนย์ (Zero Burning) ในปีการผลิต
2564/2565 ด้วยแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2562-2565 เพือ่ ลดปัญหามลพิษฝุน่ PM2.5
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ตลอดจนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องจากทุกภาคส่วนเพือ่ บรรลุผล
ส�ำเร็จ พร้อมน�ำใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ความยั่งยืน

ณ แปลงปลูกอ้อยของบริษัทน�้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
ต.สมสะอาด อ.กุฉนิ ารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียม
ศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดงาน Kick off Burning
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม พร้อมชมการสาธิตการใช้เครื่องสางใบอ้อย การ
ตัดอ้อยสด และสาธิตการเก็บใบอ้อยแห้ง ซึ่งการจัดงานใน
ครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบแนวทางและ
มาตรการแก้ไขปัญหาฝุน่ ละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 โดย
มีเป้าหมาย “สร้างอากาศดี เพือ่ คนไทย และผูม้ าเยือน” ซึง่
จ.กาฬสินธุก์ ไ็ ด้จดั ท�ำยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562-2565 โดยมีวิสัยทัศน์เป็นจังหวัด
ที่มีการเผาอ้อยเป็นศูนย์หรือ Zero Burning ในปีการผลิต
2564/2565
โดยยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2562-2565 ได้ก�ำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินการ ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1 การจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและส่ง
เสริมเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเทคโนโลยี
และการจัดการที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสิทธิประโยชน์
ของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยสดและการบังคับใช้มาตรการทาง
สังคม/กฎหมาย
นายค�ำสี แสนสี ผูอ้ ำ� นวยการด้านอ้อย โรงงานน�ำ้ ตาล
มิตรกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “ในฤดูกาลผลิต 2564/2565 ทาง
โรงงานมีเป้าหมาย รายการเพิม่ อ้อยสด ลดอ้อยไฟไหม้ให้ได้
ถึงร้อยละ 95 โดยเกษตรกรที่น�ำอ้อยสดมาขายจะได้ราคา
ที่สูงกว่า อ้อยไฟไหม้ถึงร้อยละ 30 และโรงงานน�้ำตาลมิตร
กาฬสินธุ์ก็ได้มีการรับซื้อใบอ้อยแห้งและฟางข้าว ในราคา
ตันละ 1,000 บาท ทั้งนี้เพื่อลดการเผาไร่อ้อยและฟางข้าว
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ช่วยเพิม่ รายได้ให้กบั ชาวไร่ และเป็นการผลิตอ้อยทีเ่ ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม ลดปัญหามลพิษทางสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะ
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 และโรงงานได้มี
มาตรการตรวจฝุน่ และควันด�ำ รถบรรทุกอ้อยทุกคัน”
ด้านนายกสมาคมชาวไร่อ้อย จ.กาฬสินธุ์ นายทูน
ไชยด�ำ กล่าวว่า เห็นด้วยเป็นอย่างยิง่ ในการผลิตอ้อยทีเ่ ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้ฝากถึงสมาชิกในสมาคมชาวไร่
อ้อยด้วยกัน คืออย่าได้เผาอ้อย เพราะนอกจากจะท�ำความ
หวานลดลง น�้ำหนักลดลงแล้ว ราคายังต�่ำกว่าอ้อยสด และ
เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ทัง้ นี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ เพือ่
การเกษตรกรรม 2,325,095 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.55 ของ
พื้นที่จังหวัด และมีพื้นที่ปลูกอ้อยป้อนโรงงานอุตสาหกรรม
ประมาณ 400,000 ไร่ (ในระบบฐานข้อมูลของโรงงานอ้อย
และน�้ำตาลโดยประมาณ 200,000 ไร่) มีสัดส่วนอ้อยสด
ร้อยละ 46.9 หรือ 187,500 ไร่ มีอ้อยไฟไหม้คิดเป็นร้อย
ละ 53.1 หรือ 212,500 ไร่ ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์จึงมี
พื้นที่การผลิตอ้อยไฟไหม้ถึง 212,500 ไร่ ท�ำให้เกิดฝุ่น
ละอองจากการเผาอ้อยประมาณ 1,765-12,352 ตัน/ปี จึง
ได้ก�ำหนดจัดท�ำยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม พ.ศ.2562-2565 อย่างเป็นรูปธรรมโดยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการระดมความคิดเห็น
การน�ำเสนอข้อมูล และข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์ เพือ่ ให้
หน่วยงานและภาคีทเี่ กีย่ วข้องน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ติ อ่ ไป.
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alasin province is widely known as
an area of zero burning for cane
harvesting during the production year
of 2021/2022 under a strategic plan
of environmentally-friendly sugar
production to solve PM2.5 smog
problems which seem to worsen in the
future. Apart from that, the province is
now promoting understanding among
cane farm owners and everyone from
all sectors as well as introducing
proper technology for sustainable
production of cane.

At the cane plantation owned by Mit Kalasin
Sugar Factory in Som Sa-ad sub-district, Kuchinarai

and a campaign on environmentally-friendly
cane plantation. The second is about promotion
of appropriate technology and management to
produce cane in an environmentally-friendly way.
The last strategy focuses on promoting farmers’
benefits, especially those growing fresh cane,
as well as law/social order enforcement.
Mr. Khamsi Saensi, the cane director of Mit
Kalasin Sugar Factory, said that, for the production
period of 2021/2022, the factory aimed to
increase fresh cane and reduce burned one to
95%. Farmers who sell fresh cane will earn as
high as 30% more than those who sell burned
one. Also, the factory will buy dry cane leaves
and straw at 1,000 Thai Baht per ton to reduce
burning of cane farms and straw. In addition
to help local farmers to earn more, it promote
environmentally-friendly cane production as the
factory implemented measures to check dust
and smoke from every cane truck.
The chair of Kalasin Cane Farmer Association
Mr. Thun Chaidam said that he agreed with the
above idea on green cane production and would
like to ask his members not to burn their farm
to harvest cane because burned cane is lower
in sweetness and prices than fresh one apart
from polluting the air.
In Kalasin, 2,325,095 Rai land is used for
agricultural purposes, an equivalent to 53.55%
of all areas in the province. 400,000 Rai land is
used to plant cane for local factories. (According
to the database of cane and sugar factories, there
are around 200,000 Rai lands) The proportion
of fresh cane covers 46.9% or 187,500 Rai land
and burned cane does 53.1% or 212,500 Rai land.
As a result, Kalasin has an area where 212,500
Rai land is used for burning cane, thus smog
caused by the activity of around 1,765-12,352
tons annually. Consequently, a strategy for
environmentally-friendly cane production from
2019 to 2022 has to be practically implemented
with cooperation of everyone who brainstormed,
presented information and recommended the
strategy to concerned agencies and allies.

www.sugar-asia.com
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อน. หรือ ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อย
และน�ำ้ ตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
ยืนยันปริมาณน�้ำตาลทรายส�ำหรับบริโภค
ในประเทศไม่ขาดแคลนแน่นอน ด�ำเนินการ
จัดสรรน�้ำตาลรองรับถึง 2.5 ล้านตัน ประ
มาน 25 ล้านกระสอบ มั่นใจเพียงพอต่อการ
บริโภค พร้อมจับตาดูโควิด-19 ท�ำเศรษฐกิจ
ชะลอ คาดว่าจะท�ำให้การบริโภคอยู่ที่เพียง
2.4 ล้านตันเท่านั้น เผยปีนี้มีอ้อยสดส่งเข้า
โรงงานคิดเป็น 50.3% เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา
พร้อมติดตามสถานการณ์ผลผลิตการเกษตร
เพื่อเกษตรกรชาวไทย

อ้อยและน�้ำตาลทราย กล่าวว่า รัฐได้มีการจัดสรรปริมาณ
น�้ำตาลทรายบริโภคในประเทศไว้ 25 ล้านกระสอบ (2.5
ล้านตัน) และยังส�ำรองไว้อีก 2 ล้านตัน จึงมั่นใจว่าจะไม่
ขาดแคลนแต่อย่างใดเพราะการใช้นำ�้ ตาลปีนจี้ ะชะลอตัวจาก
ปีกอ่ นตามทิศทางเศรษฐกิจ ขณะทีส่ ถานการณ์นำ�้ ตาลทราย
ตลาดโลกนั้นบราซิลเริ่มน�ำน�้ำตาลทรายออกมาจ�ำหน่ายใน
ปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากระดับราคาน�้ำมันที่ตกต�่ำท�ำให้
บราซิลลดการน�ำน�้ำตาลทรายไปผลิตเอทานอล
ส�ำหรับผลผลิตสินค้าทางการเกษตร นายเฉลิมชัย
ศรีออ่ น รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้ความมัน่ ใจว่าจะไม่เกิด
ปัญหาขาดแคลนสินค้าในประเทศแน่นอน พร้อมสั่งการทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์ผลิต
สินค้าและบริหารสินค้าเกษตรใกล้ชดิ ทัง้ นีก้ ระทรวงเกษตรฯ
เป็นหน่วยงานหลักก�ำกับดูแลและท�ำงานเชิงบูรณาการอย่าง
ใกล้ชดิ ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ และภาค

that sugar consumption would reach to
only 2.4 million tons, but more 50.3%
of cane were provided to refineries
than the previous year.
“The OCSB still believes that sugar products
in this year are certainly sufficient for local
consumption as many big retailers or convenient
stores are well prepared to sell them. Should more
sugar is needed, we’re able to manage by using
products in storage or those available for export to
serve domestic need instead,” explained Mr. Ekapat.
Regarding the present period of cane
extraction (from 2019 to 2020), since December,
2019, about 74.9 million tons of cane, around 56

อุตสาหกรรมน�้ำตาลทรายไทย พร้อมเดินหน้า
มั่นใจไม่ขาดแคลน

Thailand’s Sugar Industry to Step Ahead without Fear of
Shortage

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย (สอน.)

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ
อ้อยและน�้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน�ำ้ ตาลทราย (สอน.) มัน่ ใจว่าปริมาณน�ำ้ ตาลทราย
ที่จัดสรรไว้บริโภคในประเทศปี 62/63 จ�ำนวน 2.5 ล้าน
ตัน หรือ 25 ล้านกระสอบจะเพียงพอต่อความต้องการการ
บริโภคของคนไทยโดยไม่ขาดแคลน เนือ่ งจากคาดว่าปีนจี้ าก
ผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ จึงคาดว่าจะท�ำให้การบริโภคน�ำ้ ตาล
ทรายของไทยน่าจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.4 ล้านตัน
“สอน.ยืนยันว่าปริมาณน�ำ้ ตาลทรายปีนจี้ ะเพียงพอต่อ
การบริโภคอย่างแน่นอน โดยในส่วนของห้างค้าปลีกขนาด
ใหญ่หรือร้านค้าสะดวกซื้อเองก็ได้เตรียมพร้อมในการวาง
จ�ำหน่ายให้เพียงพออยู่แล้ว และหากที่สุดมีความต้องการ
บริโภคเพิม่ ขึน้ สอน.ก็สามารถบริหารจัดการทีจ่ ะน�ำปริมาณ
ส�ำรองหรือการจัดสรรน�ำ้ ตาลส�ำหรับการส่งออกมาดูแลได้”
นายเอกภัทรกล่าว
ส�ำหรับการเปิดหีบปี 62/63 ตัง้ แต่ ธ.ค. 62 มาจนถึง
ขณะนี้ คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบอยู่ราว 74.9 ล้าน
ตันลดลงจากฤดูหีบที่แล้วประมาณ 56 ล้านตัน หรือคิด
เป็นการลดลง 42-43% ขณะที่ผลผลิตน�้ำตาลทรายน่าจะ
อยู่ที่ประมาณ 8.2-8.4 ล้านตัน โดยการเปิดหีบอ้อยที่ผ่าน
มาพบว่าปีนี้มีอ้อยสดส่งเข้าโรงงานคิดเป็น 50.3% เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาที่มีสัดส่วนอ้อยสดส่งเข้าหีบโรงงานน�้ำตาล
เพียง 38-39% ของผลผลิตอ้อยทีส่ ง่ เข้าหีบทัง้ หมด ซึง่ ช่วย
ลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 เป็น
ปัญหามลภาวะในอากาศให้ลดน้อยลงได้อีกทางหนึ่ง
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานกองทุน
www.sugar-asia.com

เอกชน โดยประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เห็น
ตรงกันว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะไม่ขาดแคลน สามารถเร่งการ
ผลิตได้เต็มที่ เพราะปัจจุบันเดินเครื่องการผลิตเพียง 60%
ดังนั้น จากการคาดการณ์ Supply Chain ได้ติดตาม
สถานการณ์ผลผลิตการเกษตร ยืนยันไม่ขาดแคลนสินค้า
เพื่อการบริโภคภายในประเทศ กรณีมีการ lock down 3
เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
โดยสินค้าเกษตรทีส่ ำ� คัญในปี 2563 ได้แก่ขา้ ว สินค้าประมง
สินค้าปศุสตั ว์ปาล์มน�ำ้ มัน มันส�ำปะหลัง มะพร้าว และอ้อย
โรงงาน ทัง้ นี้ จากการระบาดของโรค COVID-19 เชือ่ มัน่ ว่า
สินค้าเกษตรทีส่ ำ� คัญ ในปี 2563 มีกำ� ลังการผลิตทีเ่ พียงพอ
ต่อการบริโภคภายในประเทศอย่างแน่นอน.

O

ffice of Cane and Sugar Board
(OCSB), the Ministry of Industry,
has recently confirmed that no
shortage of sugar for domestic
consumption would take place in
Thailand as up to 2.5 million tons
or around 25 million sacks of sugar
were allocated. Even so, the officials
are closely monitoring the impact of
Covid-19 to local economy, expecting

million tons or 42-43% less than the last period,
have been extracted while sugar products have
reached around 8.2-8.4 million tons. The latest
extraction saw 50.3% cane extracted, more
amount than last year when only 38-39% cane
was extracted at local refineries. This can help
solve problems on burning cane farms which
causes huge impact on the environment as it
worsens air pollution due to the PM 2.5 smog.
The Director of Office of the Cane and Sugar
Fund Mr. Weerasak Khuanmuang said that the
government had allocated 25 million sacks of
sugar (2.5 million tons) for domestic consumption
and the other 2 million tons for storage. Therefore,
no shortage of sugar will take place at all because
sugar consumption this year will slow down due to
current economic trends. At the same time, regarding
the world sugar market, Brazil began selling more
sugar because of low oil prices that allow the
country to reduce sugar for ethanol production.
Regarding agricultural products, The Minister
of Agriculture and Cooperatives Mr. Chalermchai
Sri-on assured that no product shortage would
take place in Thailand at all because he had asked
all offices supervised by the Ministry to monitor
production and administration of agricultural
products closely while monitor, follow-up and
work collaboratively with other governmental
offices, namely the Ministry of Commerce and
private sectors. Following the meeting with
the Industrial Council of Thailand and the Thai
Chamber of Commerce, there may not be shortage
of products and commodities for consumption
as more production can be done. At present,
60% of products are being made.
In summary, speculation of supply chains
on situation of agricultural products confirmed
that no shortage of products would affect local
consumption. In case of 3-month or 6-month
or 1-year lockdown in Thailand or in other
countries, there will still be some agricultural
products available this year, particularly rice,
fishery goods, livestock, casava, coconut, oil
palm and cane. Amid the Covid-19 contagion, all
of the said products will certainly be sufficient
for local consumption.
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ริษทั น�ำ้ ตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
KBS เดินหน้าน�ำเทคโนโลยีเพิม่ ศักยภาพ
และความหลากหลายผลิตภัณฑ์ ผลักดันการ
เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อตอกย�้ำความเป็นผู้นำ�
ธุรกิจน�ำ้ ตาลครบวงจร เตรียมจ่อสร้างโรงงาน
น�้ำตาลแห่งใหม่ ก�ำลังการผลิต 12,000 ตัน
ต่อวัน ด้วยเงินลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท
ก�ำลังการผลิต 1-1.2 ล้านตัน/ปี พร้อมลงทุน
โรงไฟฟ้าด้วยเงินทุน 1,000 ล้านบาท ก�ำลัง
การผลิตขนาด 18 เมกะวัตต์ ที่อ�ำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา คาดการณ์ก่อสร้างเสร็จ
เดือนธันวาคมปีนี้

นายอิสระกล่าวว่า บริษทั ยังมีแผนลงทุนก่อสร้างโรงงาน
น�ำ้ ตาลแห่งใหม่ ก�ำลังการผลิต 12,000 ตันต่อวัน และขยาย
ธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งเพิม่ เติม ได้แก่ ปุย๋ อินทรีย์ รวมถึงธุรกิจโรง
ไฟฟ้าชีวมวล ซึง่ ด�ำเนินการโดย KPP หรือ บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ครบุรี จ�ำกัด ที่ KBS ถือหุ้นอยู่ 99.99% ส�ำหรับโรงไฟฟ้า
แห่งใหม่ ทีต่ งั้ อยูอ่ ำ� เภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ปัจจุบนั
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการลงทุนก่อสร้าง ก�ำลังการผลิตไฟฟ้า 18
เมกะวัตต์ จากเดิมที่มีแล้วจ�ำนวน 1 โรง ท�ำให้มีก�ำลังการ
ผลิตไฟฟ้ารวม 73 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นสัญญาจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จ�ำนวน 22 เมกะวัตต์ และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) จ�ำนวน 16 เมกะวัตต์
ตอนนีป้ ริมาณน�ำ้ ตาลตลาดน�ำ้ ตาลโลกมีทศิ ทางลดลง
ส่วนผลจากการระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ไม่ได้กระทบ
การส่งออกไปตลาดจีน แต่ในทางตรงกันข้ามเกิดการกักตุน
โดยจีนยังคงน�ำเข้าเช่นเดิมเพื่อเก็บสินค้าไว้บริโภคมากขึ้น

on sugar production.
In terms of sugar business plans, KBS will
benefit its expert to enhance capacity on sugar
extraction and use high production technology to
add more values to its products. After investing
on sugar silo conditioning to reduce coagulation,
the company could improve diverse products
with good quality to correspond with increasing
global prices of sugar. Such investment covers raw
sugar, rice-bran color sugar, white sugar, purified
white sugar and sucralose mixed sugar to serve
the needs of general consumers and rice-bran
producers in Thailand and Asian countries.
In addition, KBS features supply-chain business
management by product stabilization, promotion

KBS ตอกย�ำ้ ผู้น�ำธุรกิจน�้ำตาลครบวงจร พร้อม
เล็งลงทุนโรงงานน�้ำตาลใหม่

KBS to Emerge as Complete Leading Sugar Manufacturer,
Investing for A New Sugar Refinery
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ บริษทั น�ำ้ ตาล
ครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KBS เปิดเผยว่า “ในปี
2563บริษทั มีนโยบายมุง่ เสริมศักยภาพกลุม่ ธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายให้มีความเข้มแข็งและต่อยอดสู่ธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างสมดุลพอร์ตรายได้เพื่อผลักดันการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน ตอกย�ำ้ ผูน้ ำ� ธุรกิจน�ำ้ ตาลครบวงจร”
โดยแผนด�ำเนินงานธุรกิจน�้ำตาล บริษัทจะใช้จุดเด่น
ความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดน�้ำตาล
และน�ำเทคโนโลยีการผลิตมาช่วยเพิม่ มูลค่าผลผลิต หลังได้
ลงทุนคอนดิชันนิ่ง ไซโลน�้ำตาล ช่วยลดการจับตัวเป็นก้อน
ท�ำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมีความหลาก
หลาย สอดคล้องกับจังหวะราคาน�้ำตาลโลกขยับตัวขึ้นอีก
ด้วย ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่ น�้ำตาลทราย
ดิบ น�้ำตาลทรายสีร�ำ น�้ำตาลทรายขาว น�้ำตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ และน�้ำตาลทรายขาวผสมซูคราโลส (Sucralose)
เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตรายย่อยและผู้บริโภคทั่วไป
ทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออกไปตลาดต่างประเทศ
ในทวีปเอเชีย

ผลิตภัณฑ์น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรา เคบีเอสเฟิสต์

นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการบริหารจัดการด้านซัพพลาย
เชนของธุรกิจ โดยสร้างความมั่นคงด้านผลผลิต ส่งเสริม
องค์ความรู้ด้านการเพาะปลูก และการจัดเก็บผลผลิตให้
แก่ชาวไร่คู่สัญญา เพื่อน�ำส่งอ้อยมีคุณภาพให้แก่โรงงาน
ประกอบกับมุง่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ธรุ กิจ โดยใช้เทคโนโลยี
เพิม่ คุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นำ�้ ตาลภาย
ใต้แบรนด์ KBS ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า
และน�ำผลพลอยได้สร้างความเข้มแข็งธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งเพือ่
ตอกย�้ำผู้น�ำธุรกิจน�้ำตาลอย่างครบวงจร
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รวมถึงการบริโภคน�้ำตาลในประเทศไทยไม่กระทบ เพราะ
ส่วนใหญ่ส่งสินค้าเข้าโรงงานอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม กลุม่ KBS ยังเน้นทีธ่ รุ กิจน�ำ้ ตาลซึง่ เป็น
ธุรกิจหลักสัดส่วน 78% เพราะเป็นธุรกิจทีบ่ ริษทั มีจดุ แข็งและ
เชีย่ วชาญ รวมถึงธุรกิจซือ้ มาขายไป (เทรดดิง้ ) กากน�ำ้ ตาล
11% และชะลอแผนลงทุนโรงงานเอทานอล เนือ่ งจากยังไม่ใช่
ธุรกิจที่ช�ำนาญ ยิ่งไปกว่านั้น KBS ยังมีแผนจัดตั้งกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน�้ำตาลครบุรี จ�ำนวน
ไม่เกิน 2,800 ล้านบาท เพื่อระดมเงินไปลงทุนในโรงงาน
น�้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งใหม่.

K

honburi Sugar Public Co. Ltd. (KBS)
is introducing high technology to
enhance its capacity and diversify its
products. With a major goal towards
sustainable growth, the company will
emerge as a comprehensive
leader of sugar business.
Currently, a plan for a new
sugar refinery of 12,000-ton
production capacity per day
is being formulated under
investment budget of over
3,000 million Thai Baht.
Once completed, the factory will
have production capacity of 1-1.2
million tons a year. Also, KBS is
ready to invest for a new electricity
generation plant under one billion
Thai Baht budget. Located in Si
Khiew District, Nakhon Ratchasima,
the new electricity generation plant,
to be completed in December this year, will
have 18-megawatt production capacity.
The executive director of KBS Mr. Issara
Twiltermsup revelealed that, in 2020, the company
had a policy to enhance capacity of the sugar
production and sale group and relate the business
to another relevant one so that the income
port is balanced and sustainably grows, thus
emphasizing the company’s integrated business

of plantation knowledge and harvesting among
farmer contractors so that cane of good quality
is sent to refineries. Also, to add more business
values, high technology was used to increase
quality and diversify sugar products under the
KBS’ brand to serve all needs of customers. In
doing so, the benefits will strengthen related
business, hence highlighting the company as
the leading sugar manufacturer.
Mr. Issara said that KBS also had a plan to
invest in a new sugar refinery with production
capacity of 12,000 tons per day besides business
expansion regarding organic fertilizer and biomass
electricity generation plant. The latter will be
operated by Khonburi Power Plant (KPP), where
99.99% of share belong to the KBS. Located in
Si Khiew district in Nakhon Ratchasima, the new
power plant is being constructed. It will have
electricity production capacity of 18 megawatt.
If combined with the existing one, both can
generate a total of 73 megawatt of electricity,
22 megawatt of which will be provided to the
Electricity Generating Authority of Thailand
(EGAT) and 16 megawatt to the Provincial
Electricity Authority.
Now, the global amount of sugar tends
to decrease. Nevertheless, the current virus
pandemic does not impact on sugar export
to China, but sugar hoarding for domestic
consumption is common. Also, sugar consumption
does not have any problems concerning the
pandemic since most products are generally
sent to factories.
Even so, the KBS still focuses on sugar
business which is the major business with 78%
proportion as it is the business the company is
specialized. The other 11% includes the trading
of molasses while an investment plan for
ethanol factory construction was already slowed
down. For the KBS, ethanol production is not its
specialization. Furthermore, the KBS has a plan
to establish a mutual fund on infrastructure of
Khonburi power plants worth no more than 2,800
million Thai Baht to fundraise for an investment
of a new sugar refinery and a biomass electricity
generating plant.
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tweak its quality norms to enable import of Indian
raw sugar, senior industry people revealed.
Indonesia imports sugar which has International
Commission for Uniform Methods of Sugar
Analysis (ICUMSA) level of 1,200 or more. They
import only raw sugar, which typically has very
high ICUMSA levels, and even the finest quality
of Indian raw sugar does not meet its import
norms. Sources believe this level will be relaxed
to 500-600 ICUMSA. A formal announcement
is expected soon.
Indonesia mostly imports sugar from
Thailand which has high ICUMSA level. However,
Thailand has had a drought this year and
has not been able to meet its own domestic
requirements and the Brazilian season is yet to
commence which leaves India as the only possible
supplier. According to Prakash Naiknavare,

กระบวนการน�ำเข้าสินค้าน�้ำตาล ที่ท่าเรือซุนดาเกอลาปา จาการ์ตาตอนเหนือ

อินโดนีเซียก�ำลังเป็น “โอกาสทอง” ของผู้ส่งออก
น�้ำตาลระดับโลก
Indonesia is Being ‘Golden Opportunity’ for Global Sugar
Exporter

อิ

นโดนีเซียต้องการน�ำ้ ตาลทรายดิบอย่างน้อย
3,500,000 ตัน (สามล้านห้าแสนตัน) ใน
ฤดูกาลนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน
การบริโภคภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจ
สร้างโอกาสใหม่ๆ และสร้างตลาดส่งออกที่
น่าจับตามองส�ำหรับโรงงานน�ำ้ ตาลในอินเดียที่
มีสต็อกน�ำ้ ตาลในประเทศจ�ำนวนมหาศาล

โอกาสในการส่งออกน�ำ้ ตาลทรายดิบไปยังอินโดนีเซีย
มีแนวโน้มที่จะเปิดกว้างให้แก่ผู้ผลิตน�้ำตาลของอินเดียมาก
ขึ้น ผู้อาวุโสในแวดวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า นับเป็นครั้ง
แรกที่อินโดนีเซียมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนมาตรฐานด้าน
คุณภาพเพือ่ ให้สามารถน�ำเข้าน�ำ้ ตาลทรายดิบจากอินเดียได้
อินโดนีเซียน�ำเข้าเฉพาะน�ำ้ ตาลทรายดิบทีม่ คี ณ
ุ ภาพจากการ
วิเคราะห์นำ�้ ตาลทรายตามมาตรฐาน (International Commission
for Uniform Methods of Sugar Analysis-ICUMSA) ทีอ่ ยู่
ในระดับ 1,200 ขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเป็นระดับ
ICUMSA ทีส่ งู มาก และแม้แต่นำ�้ ตาลทรายดิบทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี
ทีส่ ดุ ของอินเดียก็ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานการน�ำเข้านี้ แต่แหล่ง
ข้อมูลเชื่อว่าจะมีการผ่อนปรนคุณภาพของน�้ำตาลทรายดิบ
ในระดับนี้ให้เหลือประมาน 500-600 ICUMSA ซึ่งคาดว่า
น่าจะประกาศอย่างเป็นทางการในไม่ช้านี้
อินโดนีเซียน�ำเข้าน�ำ้ ตาลส่วนใหญ่จากประเทศไทยซึง่ มี
ค่าระดับ ICUMSA สูง แต่อย่างไรก็ตาม ในปีนปี้ ระเทศไทย
ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักและไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการภายในประเทศของตนได้ และในส่วน
ของบราซิลยังไม่เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลผลิตน�ำ้ ตาล ท�ำให้อินเดีย
เป็นซัพพลายเออร์รายเดียวที่พอจะสามารถส่งออกน�้ำตาล
ได้ในขณะนี้ นายปราคาช นายนาวาร์ กรรมการผู้จัดการ
สหพันธ์สหกรณ์โรงงานน�้ำตาลแห่งชาติอินเดีย (National
Federation of Cooperative Sugar Factories Federation:
NFCSFF) ระบุวา่ เมือ่ ปีทแี่ ล้วรัฐบาลอินเดียได้สง่ คณะผูแ้ ทน
ซึ่งน�ำโดยเลขาธิการร่วม รัฐบาลอินเดีย พร้อมด้วยตัวแทน
จากภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการส่งออกน�้ำตาล และ
อินโดนีเซียได้แสดงท่าทีการตอบสนองในเชิงเชิงบวกต่อกัน
คณะผู้แทนได้พบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
โรงงานน�้ำตาลในอินโดนีเซีย และสมาคมน�้ำตาลท้องถิ่น
และได้ยื่นข้อเรียกร้องสองประการ คือ การลดภาษีจาก
ร้อยละ 15 ให้เหลือร้อยละ 5 และผ่อนปรนมาตรฐาน
ICUMSA ให้กับน�้ำตาลของอินเดีย ซึ่งน�้ำตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ของอินเดียถือเป็นน�้ำตาลที่มีคุณภาพดีที่สุดใน
โลก โดยมีระดับ ICUMSA อยู่ที่ 45 น�้ำตาลทรายขาวที่มี
คุณภาพต�ำ่ จะมีคณ
ุ ภาพอยูท่ ี่ 150-200 และน�ำ้ ตาลทรายดิบ
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มีระดับ ICUMSA อยูท่ ี่ 600-1,000 นายปราคาช นายนาวาร์
(Prakash Naiknavare) กล่าวว่าน�ำ้ ตาลของอินเดียจัดอยูใ่ น
ประเภท VVHP (Very Very Highly Polarized) ซึ่งเป็น
ข้อได้เปรียบของโรงงานน�้ำตาลเนื่องจากน�้ำตาลชนิดนี้ให้
ผลผลิตน�้ำตาลที่มีคุณภาพดีกว่า ท�ำให้สามารถขายได้ใน
ราคาที่ดีกว่ามาก
“อินโดนีเซียน�ำเข้าน�้ำตาล 35 - 45 แสนตัน (สาม
ล้านห้าแสนตันถึงสี่ล้านห้าแสนตัน) ต่อปี และเป็นผู้น�ำเข้า
น�้ำตาลรายใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากจีน ตามปกติแล้ว
ประเทศไทยถือเป็นผู้จัดหาน�้ำตาลรายใหญ่ให้แก่ประเทศ
อินโดนีเซีย แต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังประสบ
กับปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ ตาล ส่งผลให้ราคาน�ำ้ ตาลภายใน
ประเทศสูงขึน้ และกดดันให้รฐั บาลไทยต้องน�ำเข้าน�ำ้ ตาล ซึง่
สภาวะดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์กบั ประเทศของเรา” นาย
ปราคาช นายนาวาร์ (Prakash Naiknavare) กล่าว
นายปราคาช นายนาวาร์ กล่าวว่า นีถ่ อื เป็นโอกาสทอง
ส�ำหรับผู้ผลิตน�้ำตาลของอินเดียเนื่องจากไม่มีประเทศอื่น
ในตลาดโลกที่มีน�้ำตาลอยู่ในมือและอินเดียอาจกลายเป็นผู้
ส่งออกน�้ำตาลรายใหญ่ที่สุดในปีนี้หากทุกอย่างเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ เมื่อฤดูกาลผลิตน�้ำตาลเริ่มต้นขึ้นในเดือน
ตุลาคม การส่งออกน�้ำตาลทรายดิบรอบแรกจะมีมูลค่าอยู่
ที่ 21,000 รูปีต่อตัน เมื่อเทียบกับราคาขายขั้นต�่ำในตลาด
ภายในประเทศที่อยู่ที่ 31,000 รูปีต่อตัน
ประเทศซึ่งก�ำลังแข่งกับบราซิลในการเป็นผู้ผลิตราย
ต้นๆ อาจขายน�้ำตาลทรายดิบจ�ำนวน 250,000 ตัน ให้
กับอินโดนีเซียเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการหีบอ้อยในเดือน
พฤษภาคม ภายหลังจากที่ประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านคุณภาพน�้ำตาล
อินโดนีเซียอาจซื้อน�้ำตาลจากอินเดียถึง 300,000 ตันปี
นี้ ดังนั้น อินเดียจึงอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบอย่างมาก.

I

ndonesia requires at least 35 lakh
tonne of raw sugar this season to
meet rising household consumption
which could throw up new opportunities
and create a possible export market
for Indian sugar mills that is having
enormous sugar stocks in domestic
country
A window for possible export of raw sugar
to Indonesia is likely to open for Indian sugar
millers. For the first time, Indonesia is likely to

MD, National Federation of Cooperative Sugar
Factories Federation (NFCSFF), last year the
Indian government had sent a delegation led
by Joint Secretary, Sugar, Government of India
along with industry representatives to encourage
sugar exports and Indonesia had then shown a
positive response.
The delegation had met government officials,
Indonesian refiners and local sugar associations
and had put forth two demands — reduce the
duties from 15% to 5% and relaxing the ICUMSA
norms for Indian sugar. Indian white refined
sugar, considered the best world over, has
ICUMSA level of 45, the low quality white sugar
has 150-200, and raw sugar has ICUMSA level
of 600-1,000. Naiknavare said that Indian sugar
comes under the category of VVHP ( Very Very
Highly Polarised) which is to the advantage of
refiners since this produces better quality sugar
which fetches better prices.
Indonesia annually imports 35-45 lakh tonne
sugar and is the second-largest importer of sugar
after China. Thailand is usually the main supplier
of sugar to Indonesia which is currently facing
shortage of sugar resulting in high domestic
prices. This has put pressure on the government
to import sugar which could be advantageous
for our country, Naiknavare said.
Naiknavare said this could be a golden
opportunity for Indian millers since there is no
other country in global market with sugar in
hand and India could become the largest sugar
exporter this year if it plays its cards right. When
the season began in October, the initial realisation
for export of raw sugar was Rs 21,000 per tonne
against the minimum selling price of Rs 31,000
per tonne in the domestic market.
The nation, which vies with Brazil as the top
producer, may sell 250,000 tons of raw sugar
to Indonesia by the end of the local crushing
period in May after a change in quality rules by
the Southeast Asian country. Indonesia may
buy 300,000 tons from India this year. So, this
time India is in a position to take advantage
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ลิปปินส์ตั้งเป้าที่จะเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลโลก
โดยใช้พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาอุตสาหกรรม
น�ำ้ ตาล (Sugar Industry Development Act:
SIDA) เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมอ้อย เพิ่มขีดความสามารถ
ในการใช้ทรัพยากรอ้อยให้เกิดประโยชน์สงู สุด
และเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานน�้ำตาล อัน
เนื่องมาจากการเปิดเสรีการน�ำเข้า

ผู้ช่วยเลขานุการ อันโตนิโอ โจเซลิโต ลัมบิโน กล่าว
ว่า “กระทรวงการคลัง (Department of Finance: DOF)
ต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมและท�ำความเข้าใจถึงประเด็น
ปัญหาเกีย่ วกับอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลเพือ่ ให้มคี วามสามารถใน
การแข่งขันในระดับโลกได้ เป้าหมายก็คอื เราสามารถแข่งขัน
กับเพื่อนบ้านของเราได้” เขากล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการ
เยี่ยมชมโรงงานน�้ำตาลพร้อมกับวุฒิสมาชิก ซินเทีย วิลลา
ร์ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

บล็อกฟาร์มของผูท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์จากการปฏิรปู ทีด่ นิ จ�ำนวน
300 ล้านเปโซฟิลปิ ปินส์ และส�ำหรับโครงการสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกที่ใช้ร่วมกันจ�ำนวน 300 ล้านเปโซฟิลิปปินส์
ปีที่แล้วรัฐบาลถูกผลักดันให้น�ำเข้าน�้ำตาลทรายขาว
บริสุทธิ์จ�ำนวน 250,000 เมตริกตัน เพื่อเพิ่มอุปทาน
ภายในประเทศเนื่องจากผลผลิตภายในประเทศไม่เพียง
พอต่อความต้องการภายในประเทศโดยเฉพาะผู้ใช้ในภาค
อุตสาหกรรม เช่น ผูส้ ง่ ออกอาหารและผูผ้ ลิตเครือ่ งดืม่ ตาม
ข้อมูลขององค์กรบริหารจัดการน�ำ้ ตาล (Sugar Regulatory
Administration: SRA) ระบุวา่ น�ำ้ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิท์ นี่ ำ�
เข้าบางส่วนประมาณ 170,000 ตันยังคงอยู่ในคลังสินค้า
ภายในประเทศ
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา ระบุว่า การ
บริโภคของฟิลิปปินส์อยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านเมตริกตัน ใน
ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมบางรายระบุว่า
อยู่ที่ 2.5 ล้านเมตริกตัน อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในแวดวง
อุตสาหกรรมกล่าวว่าไม่ได้มคี วามต้องการน�ำ้ ตาลเพิม่ ขึน้ มาก
นักเนือ่ งจากเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลงอันเนือ่ งมาจากการแพร่
ระบาดของ Covid-19
ซีดา้ (SIDA) หรือรัฐบัญญัติ (Republic Act) 10659

Senator Cynthia Villar (right) with Finance Assistant Secretary Tony Lambino
in a press conference on January, 2020. (Source: Dolly Yasa)
district here on January, together with Senator
Cynthia Villar.
The two officials were hosted by Sugar
Regulatory Administration (SRA) Board Member
Emilio Yulo III and the officials of Asociacion de
Agricultores de La Carlota y Pontevedra Inc.
(AALCPI) led by president Roberto Cuenca.
Villar, who chairs the Senate committee on

ฟิลิปปินส์ยกระดับอุตสาหกรรมน�้ำตาลเพื่ อ
แข่งขันในระดับโลก
Philippines Set Sugar Industry Globally-Competitive

ผลิตภัณฑ์น�้ำตาลหลากหลายเเบรนด์เเละประเภทบนชั้นวางในซุปเปอร์มาเก็ต เมืองมากาตี

เจ้าหน้าทีท่ งั้ สองรายได้รบั มอบหมายจากเอมิลโิ อ ยูโส
มาชิกคณะกรรมการองค์กรบริหารจัดการน�้ำตาล (Sugar
Regulatory Administration: SRA) และเจ้าหน้าที่ของ
สมาคม Asociacion de Agricultores de La Carlota y
Pontevedra Inc. (AALCPI) น�ำโดยประธานาธิบดีโรเบอร์
โต้ คูเอนก้า โดยซินเทีย วิลลาร์ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
คณะกรรมาธิการวุฒิสภาด้านการเกษตร กล่าวย�้ำถึงความ
จ�ำเป็นที่อุตสาหกรรมน�้ำตาลจะต้องมีความสามารถในการ
แข่งขันในระดับโลกเนื่องจากการเปิดเสรีการน�ำเข้าจะเกิด
ขึ้นในอีกไม่ช้านี้ เธอกล่าวว่า นอกจากการแข่งขันในระดับ
โลกแล้ว ภาคอุตสาหกรรมควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนา
อุตสาหกรรมน�้ำตาลด้วย
วิลลาร์ระบุวา่ เนือ่ งจากการจัดสรรงบประมาณจ�ำนวน
2 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ภายใต้กฎหมาย ยังไม่ได้ถูกน�ำไป
ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จึงท�ำให้ในปีนกี้ รมงบประมาณและ
การบริหารจัดการลดงบประมาณลงเหลือ 500,000 ล้านเป
โซฟิลปิ ปินส์ แต่เธอได้พยายามผลักดันให้มกี ารสร้างโครงการ
น�้ำตาลแห่งชาติเพื่อให้กรมวิชาการเกษตรเข้ามาก�ำกับดูแล
ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเงินจากกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรม
จะถูกน�ำไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
จากเงินกองทุนประจ�ำปีจำ� นวน 2 พันล้านเปโซฟิลปิ ปินส์
ได้ถูกจัดสรรให้กับโครงสร้างพื้นฐานจ�ำพวกถนนจากฟาร์ม
สู่โรงงานน�้ำตาลจ�ำนวน 1 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ ส�ำหรับ
เป็นสินเชื่อ จ�ำนวน 300 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ ส�ำหรับเป็น
ทุนการศึกษาจ�ำนวน 100 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ ส�ำหรับการ
www.sugar-asia.com

ซึง่ ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2558 มีบทบาทส�ำคัญในอุตสาหกรรม
น�ำ้ ตาลของฟิลปิ ปินส์ โดยช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อย ช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกร
และแรงงานในภาคการเกษตรโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต การกระจายผลผลิต การสร้างงาน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโรงงานน�้ำตาล.

P

hilippines aim to set the target for
global sugar industry competition by
using the Sugar Industry Development
Act (SIDA). This is to promote the
competitiveness of the sugarcane
industry, maximize the utilization of
sugarcane resources, and increased
efficiency of sugar mills forasmuch
the import liberalization.

According to assistant secretary Antonio
Joselito Lambino II said “the Department of
Finance (DOF) wants to learn more about the
sugar industry and understand their concerns
to make it globally-competitive. That’s the goal,
that we’re able to compete with our neighbors,”
Lambino told reporters during his visit at the mill

agriculture, reiterated the need for the sugar
industry to be globally-competitive since the
imports liberalization will take place in just a
matter of time. Given the global competition,
Villar said the industry should also focus on the
developmental aspect funded under the Sugar
Industry Development Act (SIDA).
However, since the PHP2-billion allocation
under the law has not been fully utilized, the
funding has been reduced by the Department of
Budget and Management to PHP500 million this
year, she said. Villar pushed for the creation of
the national sugar program to be supervised by
the Department of Agriculture to ensure that the
industry development fund will be fully utilized.
Of the PHP2 billion annual fund, PHP1 billion
is allocated for infrastructure for farm-to-mill
roads; PHP300 million for credit; PHP100 million
for scholarships: PHP300 million for block farm
of the land reform beneficiaries; and PHP300
million for shared facilities program.
The government was forced to import
250,000 MT of refined sugar last year to augment
domestic supply as local output was insufficient
to meet domestic demand, particularly that of
industrial users like food exporters and beverage
makers. Some 170,000 MT of imported refined
sugar are still in local warehouses, per Sugar
Regulatory Administration (SRA) data.
The United States Department of Agriculture
pegged Philippine consumption at around 2.3
MMT, while some industry players said it is at 2.5
MMT. Nonetheless, industry sources said there
have been no dramatic spikes in sugar demand
due to the slowdown in economic activities, which
they attributed to the impact of Covid-19.
SIDA or Republic Act 10659, which was
enacted in 2015, could become the key role in
Philippines sugar industry. This can promote
the competitiveness of the sugarcane industry,
improve the incomes of farmers and farmworkers,
through improved productivity, product
diversification, job generation, and increased
efficiency of sugar mills.
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ตสาหกรรมน�้ำตาลของเวียดนามมีโอกาส
ที่จะพัฒนามากขึ้นหากสามารถจัดระบบ
องค์กรใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่า
จะมีรายงานว่าอุตสาหกรรมน�้ำตาลและอ้อย
ก�ำลังประสบปัญหาอย่างหนักโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปัญหาการยกเลิกโควต้าภาษีน�ำเข้าน�้ำตาล
ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน
(ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)
เมื่อมกราคมปีนี้

นายกรัฐมนตรี เหงียน ซวน ฟุก สนับสนุนให้ธรุ กิจภาย
ในประเทศมีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมกับนานาประเทศ
ในภูมภิ าค โดยกล่าวในทีป่ ระชุมไว้วา่ “อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล
จ�ำเป็นต้องปรับโครงสร้างเพือ่ ให้มคี วามสามารถในการผลิต
ที่สูงขึ้นท่ามกลางการรวมกลุ่มกันในระดับโลก” นอกจากนี้
เขายังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า โรงงานที่มีเทคโนโลยีที่ล้าสมัย

หดตัวลงในขณะทีค่ วามต้องการและราคาน�ำ้ ตาลอาจเพิม่ สูง
ขึน้ ซึง่ ถือเป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับภาคอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลของ
เวียดนามที่จะปรับโครงสร้างตนเอง
เขาแนะให้นกั ธุรกิจภายในประเทศแสวงหาโอกาสในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้เพือ่ ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ไม้อดั
เอทานอล และปุ๋ย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ให้
มากขึน้ ผูน้ ำ� รัฐบาลเน้นย�ำ้ ว่าอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลต้องพร้อม
ที่จะแข่งขัน ขอให้ภาคธุรกิจปรับโครงสร้างและยอมรับการ
ถูกลบชื่อออกจากแวดวงธุรกิจหากท�ำผลงานได้ไม่ดี รัฐจะ
มีมาตรการสนับสนุนแต่จะไม่ให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรม
น�้ำตาล เพราะภาคอุตสาหกรรมต้องแข่งขันกันอย่างเป็น
ธรรมท่ามกลางการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ
ในที่ประชุม นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า เขาเห็นด้วย
กับข้อเสนอของสมาคมอ้อยและน�ำ้ ตาลเวียดนาม ในการมอบ
หมายให้หน่วยงานต่างๆ ด�ำเนินมาตรการเยียวยาทางการค้า
กับผูป้ ระกอบธุรกิจทีไ่ ม่ดำ� เนินการตามกฎสากลเพือ่ ตอบโต้
การทุม่ ตลาดของผลิตภัณฑ์นำ�้ ตาล แต่ในขณะเดียวกันก็สง่
เสริมการต่อต้านการลักลอบค้าน�้ำตาลด้วย

fairly with other countries in the region. “The
sugar industry needs to restructure to have
higher productivity amid global integration.” He
added that factories with outdated technologies
and low productivity should be replaced with
more advanced ones.
On January this year, previously, Viet Nam
removed the tariff rate quota on sugar imports
under the ASEAN Trade in Goods Agreement
(ATIGA). Many countries around the world have
also provided price subsidies for this commodity,
so sugar import prices are very cheap. Meanwhile,
Vietnamese businesses almost do not have
any markets to export sugar to due to other
countries’ protectionist policies, according to
the ministry.
The country should have scrapped the 5
percent import tariff on sugar on January, 2018,

เวียดนามปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมน�้ำตาล
ภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ
Vietnam to Seek Efficiently Restructure Domestic
Sugar Industry

คนงานในฟาร์มไร่อ้อย จากจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ (Thua Thien Hue) ภาคกลางของเวียดนาม

และความสามารถในการผลิตต�่ำจะถูกแทนที่ด้วยโรงงาน
ที่ทันสมัยกว่า
กระทรวงระบุว่า ก่อนหน้านี้เมื่อมกราคมของปีนี้
เวียดนามได้ยกเลิกโควตาภาษีน�ำเข้าน�้ำตาลภายใต้ความ
ตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน รวมทั้งหลายประเทศทั่ว
โลกต่างให้เงินอุดหนุนราคาสินค้านี้ ดังนัน้ การน�ำเข้าน�ำ้ ตาล
จึงมีราคาที่ถูกมาก ในขณะเดียวกันธุรกิจเวียดนามแทบจะ
ไม่มตี ลาดส่งออกน�้ำตาลเลยเนือ่ งจากนโยบายคุม้ ครองการ
ค้าของประเทศอื่นๆ
ประเทศได้ยกเลิกภาษีน�ำเข้าน�้ำตาลทรายร้อยละ 5
ตั้งแต่มกราคม ปี พ.ศ. 2561 ภายใต้ความตกลงการค้า
สินค้าของอาเซียน แต่ตัวแทนของสมาคมอ้อยและน�้ำตาล
เวียดนาม (Vietnam Sugarcane and Sugar Association:
VSSA) ได้เจรจากับประเทศสมาชิกประเทศอืน่ ๆ เพือ่ ชะลอ
การใช้มาตรการดังกล่าวจนถึงมกราคมปีนี้ แต่เมือ่ ต้นปีทผี่ า่ น
มาทางสมาคมได้พยายามขอชะลอเวลาในการใช้มาตรการดัง
กล่าวอีกครัง้ เพือ่ ให้เวลาแก่บริษทั ของเวียดนามในพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และระบุวา่ ต้นทุนการผลิตต่อตัน
ของน�ำ้ ตาลในเวียดนามนัน้ สูงกว่าในประเทศไทยถึง 200,000
ดองเวียดนาม (8.6 เหรียญสหรัฐ)
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลจ�ำเป็น
ต้องตระหนักถึงความท้าทายเหล่านีเ้ พือ่ ให้การผลิตสอดคล้อง
กับตลาด โดยเชือ่ ว่าการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลยังคง
สามารถก้าวหน้าได้อกี หากว่าสามารถปรับโครงสร้างองค์กร
ให้มปี ระสิทธิภาพได้ ในปีนอี้ ตุ สาหกรรมน�ำ้ ตาลของโลกอาจ
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ดังนั้น รัฐบาลเวียดนามจึงพยายามสนับสนุนผู้ผลิต
น�้ำตาลรวมถึงอุตสาหกรรมน�้ำตาลภายในประเทศด้วย
มาตรการที่สามารถท�ำได้เพื่อรักษาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ท่ามกลางราคาน�้ำตาลในภูมิภาคที่ลดลงและปัญหา
การลดภาษีนำ� เข้าน�ำ้ ตาลจากอาเซียนภายใต้ความตกลงการ
ค้าสินค้าของอาเซียน ทีป่ ระเทศก�ำลังเผชิญอยูใ่ นปีน.ี้

T

he Vietnamese sugar industry will
have find the greater development
opportunities if it can re-organise
itself more effectively despite it is
reported that the sugar and sugarcane
industry are facing numerous difficulties,
Especially, the issue with removed
the tariff rate quota on sugar imports
under the ASEAN Trade in Goods
Agreement (ATIGA) on this January
2020.
According to Prime Minister Nguyen Xuan
Phuc, speaking at a meeting, rejecting the
demands, urged local businesses to compete

under the ASEAN Trade in Goods Agreement,
but negotiated with other member countries
to delay it until January this year following
representations by the Vietnam Sugarcane and
Sugar Association (VSSA). The VSSA earlier
this year again sought a delay to give time for
Vietnamese firms to improve its competitiveness
and claiming the cost of manufacturing a ton of
sugar in Vietnam is up to VND200,000 ($8.6)
higher than in Thailand.
The sector needed to be well aware of
these challenges to align production with the
market, he said, believing that development
for the sugar sector was still ahead if it can
carry out effective re-organisation. This year,
the world’s sugar industry might contract while
sugar demand and prices might increase. This
was an opportunity for the Vietnamese sector
to restructure, the PM noted.
He suggested domestic businesses find
development chances in by-products to produce
electricity, plywood, ethanol and fertiliser to create
more added value. The Government leader
stressed the sugar industry must be ready to
compete, asking businesses to restructure and
accept being eliminated if they perform poorly.
The State would have support measures, but it
wouldn’t subsidise the sugar industry. The sector
must compete fairly amid international integration
At the meeting, he agreed on the Viet Nam
Sugarcane and Sugar Association’s proposal to
assign agencies to carry out trade remedies that
don’t run counter to international rules to fight
the dumping of sugar products while enhancing
the fight against sugar smuggling and trade
fraud, the PM said.
Therefore, Viet Nam government will try
to support the local sugar producers including
domestic sugar industry by possible measure
for keeping its competitiveness amid lower
regional prices and the issue of the country
drops tariffs on imported sugar from ASEAN
under the ASEAN Trade in Goods Agreement
(ATIGA) in this year.

www.sugar-asia.com
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งค์การน�ำ้ ตาลระหว่างประเทศ (ISO) ก�ำลัง
ส่งเสริมให้ประเทศอินเดียเป็นศูนย์กลาง
การส่งออกน�้ำตาลแก่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
อิหร่าน บังกลาเทศ หรือพม่า เนื่องจากตลาด
น�ำ้ ตาลโลกก�ำลังเข้าสูภ่ าวะขาดแคลนในฤดูกาล
นี้ ทางองค์กรมั่นใจว่าการผลักดันดังกล่าวจะ
ช่วยพัฒนาตลาดน�ำ้ ตาลโลกในหลายๆแห่ง และ
รัฐบาลอินเดียจะเพิ่มอัตราการส่งออกสินค้า
นี้ได้มากขึ้น
นายจูเซ โอรีฟวึช ผู้อ�ำนวยการบริหารขององค์การฯ
แถลงต่อสือ่ ชัน้ น�ำ Indian Express ว่าความเคลือ่ นไหวนีเ้ ป็น
ไปเพือ่ “เสริมก�ำลังให้สต็อคน�ำ้ ตาลโลกและเพิม่ ราคาน�ำ้ ตาล
ทัว่ โลก” ในงานประชุมนานาชาติครัง้ ทีส่ อง ซึง่ จัดโดยสถาบัน
น�้ำตาลวสันต์ดาดาในเมืองพูน เขาชี้ว่าเกิดภาวะขาดแคลน
การผลิตน�ำ้ ตาลทัว่ โลกถึงห้าล้านห้าแสนตันในฤดูกาลนี้ “ใน
ขณะที่การบริโภคน�้ำตาลมีจ�ำนวน 176.5 ล้านตัน การผลิต

อินเดียขึ้นสู่ผู้น�ำฮับส่งออกน�้ำตาลทั่วโลก

India to Become The Major Role of World Sugar Export Hub
ในฤดูกาลนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 170.4 ล้านตันเท่านั้น” นายจูเซ
เสริม สถานการณ์นี้ถือเป็นการขาดแคลนน�้ำตาลปีแรกหลัง
จากทีม่ นี ำ�้ ตาลล้นตลาดถึงสองปี คือ ระหว่างปี 2560-2561
และ 2561-2562
จากการคาดการณ์ขององค์การน�ำ้ ตาลระหว่างประเทศ
(ISO) การส่งออกน�้ำตาลส�ำหรับปี 2562-2563 อาจอยู่ที่
ประมาณ 58.5 ล้านตันซึง่ ต�ำ่ กว่าอัตราทีบ่ นั ทึกไว้คอื 66.32
ล้านตันในปี 2558-2559 อินเดียมีนำ�้ ตาลคงคลัง 8-10 ล้าน
ตันจึงถือว่าเป็นจ�ำนวนที่สูงเกินไป ดังนั้นองค์การฯ จึงส่ง
เสริมให้อินเดียเป็นสถานที่ส่งออกให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
เช่น อิหร่าน บังกลาเทศ และเมียนมาร์ “ขณะทีก่ ารส่งเสริม
นีจ้ ะช่วยเติมก�ำลังแก่คลังน�ำ้ ตาลในอินเดีย จะยิง่ ช่วยเพิม่ ชีวติ
ชีวาให้ตลาดโลกด้วยการเพิม่ จ�ำนวนอุปทานให้มากขึน้ ไปอีก”
นายจูเซกล่าวและเสริมว่าคลังน�้ำตาลในอินเดียก�ำลังเป็นที่ที่
ท�ำให้ราคาน�้ำตาลมีราคาถูกลงอีกด้วย
รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้สง่ ออกน�ำ้ ตาลจ�ำนวนหกล้าน
ตันระหว่างปี 2562-2563 ภายใต้โควตาการส่งออกสูงสุดที่
อนุญาตได้เพือ่ ลดการสะสมของน�ำ้ ตาลทีม่ ากเกินไปในประเทศ
หลังจากช่วงไตรมาสแรกของฤดูกาลน�้ำตาลในเดือนตุลาคม
ผู้ผลิตน�้ำตาลจากอุตระประเทศซึ่งเป็นรัฐที่ผลิตน�้ำตาลที่
ใหญ่ที่สุดของอินเดียได้ท�ำสัญญาส่งออกถึงร้อยละ 70-80
ซึ่งเป็นโควตาที่รัฐนี้อนุญาต แต่ผู้ผลิตน�้ำตาลในเมืองมหา
รัชตะท�ำสัญญาส่งออกน�้ำตาลเพียงร้อยละ 25 ของโควตา
ส่งออกสะสมของตนเอง
วิเวก ปิติ ประธานของสมาพันธ์โรงงานน�้ำตาลแห่ง
อินเดีย และเป็นผูอ้ ำ� นวยการโรงงานน�ำ้ ตาลหรินคราในเมือง
บิฮาร์กล่าวว่า “โรงงานน�้ำตาลหลายแห่งในภาคเหนือของ
ประเทศอาจเปิดให้ส่งออกด้วยโควตาที่สูงขึ้น โรงงานของ
ผมท�ำสัญญาส่งออกถึงร้อยละ 95 และอาจมีการส่งออกเพิม่
ขึน้ เนือ่ งจากมีรายการสินค้าสูง นอกจากนัน้ เรามีปญ
ั หาการ
เก็บสินค้าและต้องการขายสินค้าในสต็อคอย่างเร็วทีส่ ดุ เท่าที่
จะเป็นไปได้ คุณภาพของน�้ำตาลจะด้อยค่าลงเมื่อเราเก็บไว้
นานขึ้นจนเราต้องลดราคาขายในที่สุด”
ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน�้ำตาลที่ใหญ่ที่สุด
ของโลกได้ท�ำการเพิ่มการผลิตเอทานอลและซื้อน�้ำตาลถึง
สิบล้านตันจากตลาด ในฤดูกาลนี้ โรงงานผลิตน�้ำตาลของ
บราซิลเริ่มท�ำงานในเดือนเมษายน ราคาน�้ำตาลและน�้ำมัน
ระหว่างประเทศจะก�ำหนดปริมาณอ้อยทีใ่ ช้เพือ่ ผลิตตัวเสริม
ส�ำหรับเชือ้ เพลิง หากราคาน�ำ้ ตาลดิบเพิม่ มากขึน้ ถึง 15 เซนต์
ต่อปอนด์ นายจูเซกล่าวว่าบราซิลอาจเลือกผลิตน�้ำตาลแทน
เอทานอลก็เป็นได้
การส่งออกจากอินเดียเริม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเนือ่ งจากมี
การลงนามในสัญญาส�ำหรับส่งออกผลิตภัณฑ์เพิม่ ความหวาน
ประมาณสองล้านแปดแสนตัน ซึง่ ผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่ผลิตจาก
โรงงานน�้ำตาลในอุตระประเทศ และองค์การน�้ำตาลระหว่าง
ประเทศเริ่มสื่อสารกับรัฐบาลในหลายๆ ประเทศเพื่อแก้ไข
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ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริโภคน�้ำตาลเพราะการบริโภค
น�้ำตาลจ�ำนวนลดน้อยลงเรื่อยๆ สร้างความกังวลให้แก่ภาค
การผลิตนี้ นอกจากนัน้ ทวีปยุโรปฝัง่ ตะวันตกและภาคกลาง
มีรายงานว่าการบริโภคน�ำ้ ตาลต�ำ่ ลงเนือ่ งจากรัฐบาลก�ำลังใช้
ภาษีน�้ำตาลเพื่อลดการบริโภคอีกด้วย.
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nternational Sugar Organization (ISO)
is promoting India as an export hub
for neighbouring countries such as
Iran, Bangladesh or Myanmar to import
since the world sugar market moving
into deficit for the current season.
This furtherance will help improve the
sugar world markets including India
gorvernment is trying to maximise
sugar exports.
Jose Orives, executive director of ISO, told The
Indian Express that the move was to “re-energise
the world sugar stocks and to improve global
sugar prices”. speaking at the second International
Conference organised by Pune-based Vasantdada
Sugar Institute, pointed out a 5.5 million tonnes
(mlt) shortfall in global sugar production this
season. “As against the consumption forecast
of 176.5 mlt, the season’s production estimates
stand at 170.4 mlt,” he said. This would be the
first deficit year after two back-to-back surplus
seasons in 2017-18 and 2018-19.
According to ISO predictions, sugar exports
for 2019-20 season would be around 58.5 mlt,
much lower than the record 66.32 mlt reported
in 2015-16. India with 8-10 mlt of stock has the
largest surplus and so the ISO was promoting the
country as export destination for neighbouring
countries like Iran, Bangladesh and Myanmar.
“While this will help re-energise the sugar stocks
in the country, it will also help improve the world
markets by evenly distributing supplies,” Orives
said, adding that India’s stocks was acting as a
dampener for prices.

Government of India has allowed export of
6 million tonnes of sugar during 2019-20 under
Maximum Admissible Export Quota (MAEQ) to
help deal with the surplus sugar stocks in the
country. After the first quarter of the sugar season
that started October 1, sugar millers from Uttar
Pradesh, the largest sugar producing state of
the country have contracted for export of about
70% to 80% of the quota allocated to the state.
Whereas, their counterparts in Maharashtra have
contracted for barely about 25 % of the state’s
cumulative export quota.
Vivek Pittie, president, Indian Sugar Mills
Association (ISMA) and director, Harinagar
Sugar Mills from Bihar said, “”Many sugar mills
from north India may be open to getting more
export quota. My own mills has contracted 95% of
the export quota and would like to export more
sugar because our inventories are high. There is
problem of storage and we will like to liquidate
the stocks as fast as possible. The quality of the
sugar deteriorate we store it for longer period
and later have to sell it at a discount.”
Brazil, the largest sugar producer in the
world, had maximised its ethanol production
and removed 10 mlt of sugar from the market.
For the current season — mills in Brazil started
their operations in April — the international prices
of sugar and of oil will dictate how much cane
is diverted for production of the fuel additive.
If raw sugar prices breach the 15 cent/lb mark,
Orives said Brazil might choose to produce more
sugar than ethanol.
Exports from India have picked up steadily,
with the country reporting signing of contracts for
shipping out of around 2.8 mlt of the sweetener.
Majority of this has been cornered by the mills in
Uttar Pradesh. The ISO has initiated communications
with various governments to correct misconceptions
about sugar consumption. A gradual slowdown in
sugar consumption was a concern for the sector.
Regions such as western and central Europe have
been reporting a negative growth in terms of
sugar consumption, with governments resorting
to sugar tax to control consumption.
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ลุ่มบริษัทเครือโคซัน (Cosan) ผู้ผลิต
เอทานอลชีวภาพ น�้ำตาลและพลังงานที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศบราซิล ได้เปิดเผยว่า
โรงงานผลิตน�้ำตาลจากอ้อยมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของการผลิตเอทานอลไปเป็น
น�ำ้ ตาลในฤดูกาลหน้า เนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันลด
ต�ำ่ ลงอย่างรวดเร็ว และมีความจ�ำเป็นต้องตัดค่า
ใช้จ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียมจากโรงกลั่น
น�้ำมันภายในประเทศ ท�ำให้สถานการณ์นี้ส่ง
ผลกระทบต่อการแข่งขันของเชื้อเพลิงชีวภาพ
กับน�้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียม

ไรเซน (Raizen) ผู้ผลิตเอทานอลและน�้ำมันที่ใหญ่
ที่สุดของบราซิล แถลงว่าจะเร่งแผนผลิตสารให้ความหวาน
มากขึน้ ในฤดูกาลของการตัดอ้อยในปี 2563-2564 หลังจาก
ราคาน�ำ้ มันโลกตกต�ำ่ ลง “เราวางแผนการจัดสรรอ้อยเพือ่ ผลิต
เป็นน�ำ้ ตาลมากขึน้ แล้ว และราคาน�ำ้ มันทีต่ กต�ำ่ จะเร่งแผนการ
ท�ำงานดังกล่าวให้เร็วขึ้น” ริคาร์ดุ มุซซา รองประธานของ

ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ตกต�่ำเนื่องจากการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา กลับช่วยเพิม่ การจัดสรรอ้อยให้มาก
ขึ้นส�ำหรับการผลิตน�้ำตาล โดยโรงงานน�้ำตาลวางแผนว่าจะ
ลดการผลิตเอทานอลลงร้อยละแปดในฤดูกาลใหม่ หรือเป็น
จ�ำนวนสามหมื่นหกล้านลิตร ด้วยราคาน�้ำมันปิโตรเลียมที่
ถูกลงกว่าเดิม ท�ำให้เอทานอลอาจลดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับเชื้อเพลิงที่ใช้น�้ำมันเป็นฐานการผลิต อย่างไร
ก็ตาม ความต้องการน�ำ้ ตาลทีล่ ดลงทัว่ โลกเนือ่ งจากการระบาด
ของเชือ้ ไวรัสท�ำให้เกิดการคาดการณ์วา่ จะมีความสมดุลด้าน
ภาวะขาดดุลของอุปทานน�ำ้ ตาลทัว่ โลกระหว่างปีนี้ และปีหน้า
อยู่ที่ปริมาณแปดล้านหกแสนตัน.

C

osan, the largest Brazilian
conglomerate producer of
bioethanol, sugar and energy, have
revealed that Brazilian sugar cane mills
are likely to accelerate a shift away
from ethanol production to sugar in the

Raizen expects to harvest a larger cane crop
in the 2020-21 season, with forward guidance
currently at 61mn-64mn t, up as much as 7pc
from the current 2019-20 season that ends on 31
March. Brazilian sugar and ethanol producers have
started cane crushing for the new crop earlier than
in the previous season, and are expected to produce
more sugar and less ethanol, said consultancy
and broker INTL FCStone.
According to local commodities risk analyst
Arnaldo Correa of Archer Consulting, Brazilian
cane mills had been planning to increase sugar
production in the coming season that starts
crushing officially on 1 April, with prices already
fixed - through hedging on the Ice futures
exchange - for 78pc of the expected sugar output
in the 2020-21 season
A global sugar deficit is projected to reach
9.4mn t this season because of smaller production
from Thailand, India and most importantly Brazil,

บราซิลเผชิญจุดเปลี่ยนครั้งส�ำคัญของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลในประเทศ

Brazil’s Turning Point towards Domestic Sugar Industry
ไรเซนกล่าวในการประชุมกับผู้ลงทุนที่จัดโดยบริษัท
โคซัน ซึ่งถือหุ้นจ�ำนวนห้าสิบหน่วยของบริษัทไรเซน
ร่วมกับบริษัทน�้ำมันเชลล์
บราซิลอาจส่งเสริมผลผลิตน�้ำตาลในปี 25632564 เพิ่มเป็นสามถึงหกล้านตันจากปริมาณ 30.15
ล้านตันในฤดูกาลปัจจุบนั ระหว่างปีนแี้ ละปีหน้า คาดว่า
จะมีผลผลิตอ้อยในภาคกลางถึงภาคใต้ของบราซิลเป็น
จ�ำนวน 597.8 ล้านตันซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.4 เพิ่มขึ้น
จากฤดูกาลระหว่างปี 2562-2563 เนื่องจากสภาพ
อากาศดีและอัตราการฟืน้ ฟูการส่งเสริมผลผลิตทางการ
เกษตรที่สูงขึ้นกว่าเดิม
บริษทั ไรเซนคาดว่าจะมีการเก็บเกีย่ วอ้อยสูงกว่า
เดิมในปี 2563-2564 โดยมีปริมาณอยูท่ ี่ 61-64 ล้าน
ตันในช่วงนี้ ซึง่ สูงขึน้ ถึงร้อยละเจ็ดจากฤดูกาลในช่วงปี
2562-2563 ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม ที่ปรึกษา
และตัวแทนของ INTL FCStone แถลงเมื่อล่าสุดว่า
ผู้ผลิตน�้ำตาลและเอทานอลของบราซิลได้เริ่มน�ำอ้อย
เข้าหีบเพื่อเตรียมปลูกใหม่เร็วกว่าเดิมในฤดูกาลที่
แล้ว และคาดว่าจะผลิตน�้ำตาลให้มากขึ้นแต่จะผลิต
เอทานอลให้น้อยลง
จากข้อมูลของนายอาร์นัลดุ คอร์เรอา นักวิเคราะห์
ความเสีย่ งสินค้าโภคภัณฑ์ภายในประเทศของบริษทั ทีป่ รึกษา
อาร์เชอร์ โรงงานอ้อยของบราซิลได้วางแผนการเพิม่ การผลิต
น�ำ้ ตาลมาอย่างต่อเนือ่ งในฤดูกาลทีก่ ำ� ลังจะมาถึงซึง่ มีการเริม่
ตัดอ้อยอย่างเป็นทางเมือ่ เดือนเมษายนด้วยราคาทีก่ ำ� หนดไว้
เรียบร้อยแล้ว จากการคาดการณ์อตั ราแลกเปลีย่ นในอนาคต
ที่ร้อยละ 78 ของผลผลิตน�้ำตาลที่คาดกันไว้ในช่วงฤดูกาล
ระหว่างปี 2563-2564
จากข้อมูลของสมาคมน�้ำตาลระหว่างประเทศ มีการ
คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนน�้ำตาลสูงขึ้นถึง
เก้าล้านสี่แสนตันในฤดูกาลนี้เนื่องจากการผลิตที่ต�่ำลงจาก
ประเทศไทย อินเดีย และโดยเฉพาะบราซิล “เราไม่เคยมี
ช่วงเวลาที่โรงงานอ้อยต้องก�ำหนดราคาตายตัวส�ำหรับการ
ขายน�้ำตาล (ในอนาคต) เป็นจ�ำนวนมากก่อนการหีบอ้อย
จะเริ่มขึ้น” นายอาร์นัลดุชี้แจง
ประธานฝ่ายบริหารบริษัทโคซัน นายมาร์คุช ลุทซ์
กล่าวว่าราคาน�้ำมันตกต�่ำและค่าเงินบราซิลที่ลดลง ท�ำให้
อุตสาหกรรมอ้อยของกลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์จากน�้ำมัน
ดีเซลและค่าปุย๋ ทีถ่ กู ลงกว่าเดิม รวมทัง้ ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการส่งออกน�ำ้ ตาลและเอธานอล ค่าเงินเรียลของบราซิล
ได้อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐถึงร้อยละ 17
ตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 หรืออาจจะกล่าวได้วา่ การปิดค่าเงินดังกล่าว
เมือ่ วานนีถ้ งึ จุดต�ำ่ ทีส่ ดุ ในประวัตกิ ารณ์เป็นจ�ำนวน 4.72 เรียล
ต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ
www.sugar-asia.com

(Source by IndustriALL)

upcoming season as sharply lower oil
prices erode and needed to cut gasoline
prices at the country’s refineries. This
affected the competitiveness of the
biofuel against gasoline.
Brazil’s largest sugar and ethanol producer
Raizen said yesterday it would speed up plans to
produce more of the sweetener in the approaching
2020-21 cane crushing season after the global oil
price drop. “We had already planned to allocate
more cane to sugar, and the drop in oil prices
will only accelerate this,” Raizen’s vice president
Ricardo Mussa said at an investor event held by
Brazilian conglomerate Cosan, which holds 50pc
of Raizen with partner Shell.
Brazil will likely boost its sugar output in
the 2020-21 season by 3mn-6mn tons from
30.15mn t in the current season. In 2020-21
center-south cane crop was projected by the
broker at 597.8 million tonnes, 1.4% larger than
the 2019-20 season as favorable weather and
a higher-than-normal renovation rate are seen
boosting agricultural yields.

according to the International Sugar Association.
“We’ve never had a year in which mills had fixed
the price of such a large portion of their (future)
sugar sales before crushing started,” Correa
said in note.
Cosan chief executive Marcos Lutz said
that the oil price decline and the depreciation of
Brazil’s currency gives the group’s cane industry
important efficiency gains with less expensive
diesel and fertilizer costs and improved returns
from sugar and ethanol exports. The Brazilian real
has weakened against the dollar by 17pc since the
start of 2020. In nominal terms, the real closed
trading yesterday at its weakest ever at R4.72/$1.
The falling gasoline prices due to the
coronavirus pandemic is helping to increase cane
allocation for sugar production. Mills are expected
to cut ethanol production by 8% in the new season,
to 30.6 billion liters. With lower gasoline prices,
ethanol should lose competitiveness at pumps
to the oil-based fuel. It estimated reduced global
demand for sugar due to the pandemic, but
said it still expected the world’s 2019-20 supply
balance at a deficit of 8.6 million tonnes.
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ถาบันน�้ำตาลแห่งชาติอินเดียและสภา
พัฒนาน�้ำตาลแห่งชาติไนจีเรีย ได้ร่วมลง
นามบันทึกความเข้าใจในการตัง้ สถาบันน�ำ้ ตาล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
และศักยภาพแก่อตุ สาหกรรมน�ำ้ ตาลตามแผน
แม่บทน�้ำตาลแห่งไนจีเรีย

บันทึกความเข้าใจนี้ (MoU) ลงนามโดยเลขานุการ
บริหารของสถาบันน�้ำตาลแห่งชาติอินเดีย ดร. ลาทิฟ บูซารี
และเลขาธิการของสภาพัฒนาน�้ำตาลแห่งชาติไนจีเรีย นาย
นเรนดรา โมฮาน ณ คณะกรรมาธิการชั้นสูงของอินเดียใน
เมืองอบูจา โดยนายลาทิฟกล่าวว่าความร่วมมือครัง้ นีจ้ ะช่วย
ชีใ้ ห้เห็นถึงความท้าทายในการบังคับใช้แผนแม่บทน�ำ้ ตาลของ
ไนจีเรียซึ่งประกาศใช้แล้วเมื่อหกปีก่อน
นายลาทิฟกล่าวเพิ่มเติมว่าความท้าทายประการหนึ่ง
คือการขาดทรัพยากรมนุษย์ที่ส�ำคัญเพื่อบริหารโรงงานผลิต
น�้ำตาล เนื่องจากแผนแม่บทของไนจีเรียนั้นเริ่มมาประมาณ

น�้ำตาลน้อยและเกิดช่องว่างของอุปสงค์น�้ำตาล ดังนั้น การ
สร้างสมรรถภาพคืออีกสิ่งหนึ่งที่จ�ำเป็น เราจะให้ค�ำแนะน�ำ
เกีย่ วกับเรือ่ งนีแ้ ละชีใ้ ห้เห็นถึงความท้าทายในการด�ำเนินการ
ตั้งสถาบันนี้อย่างราบรื่น” นายลาทิฟอธิบาย
นายอับเฮย์ ฐากูร กรรมาธิการอาวุโสชาวอินเดียใน
ไนจีเรียกล่าวเสริมว่า อินเดียมีโปรแกรมการสร้างสมรรถภาพ
ในไนจีเรียมาเป็นเวลานาน หนึง่ ในโปรแกรมนัน้ มีการด�ำเนิน
งานเมื่อมีการตั้งสถาบันกลาโหมแห่งไนจีเรียในรัฐคาดูนา
เมื่อ 50 ปีก่อน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาคนแรกของสถาบันนี้
จึงเป็นทหารชาวอินเดียยศนายพลจัตวา (ยศทางทหาร) ที่
โด่งดังและมีบนั ทึกอยูใ่ นหน้าประวัตศิ าสตร์ของไนจีเรีย รวม
ทั้งวิทยาลัยกลางในเมืองพอร์ท ฮาร์คอร์ท ตั้งขึ้นโดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากทหารเรือชาวอินเดียและมี “โปรแกรม
การพัฒนาสมรรถภาพอย่างครอบคลุม” ที่อินเดียน�ำมาเผย
แพร่อย่างเชี่ยวชาญ
ภายใต้โปรแกรมสร้างสมรรถภาพทางเทคโนโนโลยีขนั้
สูงของอินเดียในช่วงสามปีทผี่ า่ นมา มีชาวไนจีเรียจ�ำนวน 529
คนได้เข้ารับการฝึกอบรมในสถาบันหลายแห่งของอินเดียใน

sugar master plan was lunch six to seven years
ago, and it became clear that we have a serious
challenge in terms of the technical manpower
needed. We saw that if we must succeed in
establishing the sugar factories, the factories will
be lacking in the areas of managing the factories
and the farms.
“Then we saw the need to set up an institution
that will rapidly develop the technical manpower
that is needed in the sugar industry in Nigeria.
So, when we decided on that we started looking
for where we could leverage on the experiences
that several nations have had already. We do not
have to reinvent the wheel and looking round we
came to two institutions, and one of them is the
National Sugar Institute Kanpur, India and what
you see today is the outcome of the interaction
we had in past few months,” he said.

ไนจีเรียลงนามข้อตกลงก่อตั้งสถาบันน�้ำตาล
ร่วมกับอินเดีย

Nigeria Signs Pact on Establishment Sugar Institute with India
หกหรือเจ็ดปีแล้ว แต่ยังคงเกิดการขาดแคลนแรงงานด้าน
เทคนิคอย่างรุนแรงอยู่ หากต้องการประสบความส�ำเร็จใน
การตัง้ โรงงานน�ำ้ ตาล โรงงานเหล่านัน้ จะพบว่ามีการขาดการ
บริหารจัดการทั้งภายในโรงงานและไร่อ้อย
“ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีความจ�ำเป็นต้องตัง้ สถาบันทีส่ ามารถ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ ก�ำลังเป็นทีต่ อ้ งการ
ในโรงงานน�้ำตาลในไนจีเรีย เมื่อเราตัดสินใจแล้ว เราจึงเริ่ม
ค้นหาขุมความสามารถด้านประสบการณ์ที่ประเทศอื่นๆมี
อยู่แล้ว เราไม่จ�ำเป็นต้องคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ แต่มอง
ไปรอบๆตัวและพบสถาบันอยูส่ องแห่ง หนึง่ ในนัน้ คือสถาบัน
น�ำ้ ตาลแห่งชาติในเมืองคานปูรข์ องอินเดีย และสิง่ ทีท่ า่ นเห็น
ในวันนีค้ อื ผลลัพธ์ของการพูดคุยหารือกันในช่วงสองสามเดือน
ที่ผ่านมา” นายลาทิฟแถลงต่อสื่อมวลชน
เมือ่ ก่อตัง้ เสร็จแล้ว อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลของไนจีเรียจะ
ได้รบั ประโยชน์จากตลาดทีก่ ว้างขวางขึน้ เนือ่ งจากแผนแม่บท
น�ำ้ ตาลของไนจีเรียจะก�ำหนดปัจจัยเกีย่ วกับอุตสาหกรรมและ
พลังงานทีต่ อ้ งใช้ภายในประเทศ โดยสามารถผลิตก�ำลังไฟฟ้า
ได้ถงึ กว่า 400 เมกาวัตต์และผลิตเอทานอลได้มากกว่า 160
ล้านลิตร ในการบังคับใช้แผนแม่บทนี้ จ�ำเป็นต้องใช้ตกลงเพือ่
ตั้งสถาบันในเมืองควารา

สาขาต่างๆ เช่น การจัดการทางการเงิน ระบบสารสนเทศ
เกษตรกรรม ความมั่นคงและพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้ง
การแพทย์ จึงถือเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างสอง
ประเทศในการผสานประโยชน์จากความร่วมมือนี้.

T

he National Sugar Institute (NSI)
of India and the National Sugar
Development Council (NSDC) of
Nigeria, have signed a Memorandum
of Understanding (MoU) for the
establishment of the Sugar Institute.
The purpose is to create more capability
and potentiality in Sugar industry follow
by Nigerian Sugar Master Plan.
The MoU was signed by the Executive
Secretary of NSDC, Dr Latif Busari, and the
Director-General NSI, Mr Narendra Mohan, at

ประเทศไนจีเรียและอินเดียร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อตั้งสถาบันน�้ำตาลร่วมกัน

“ดังนัน้ ในขัน้ แรก เราจะให้รายละเอียดเกีย่ วกับการสกัด
อ้อยเป็นน�้ำตาล เช่น ประเภทของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ
ต่างๆ เป็นต้น ในขัน้ ทีส่ อง จะเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการฝึกอบรม
เพราะยังไม่เคยมีสถานทีฝ่ กึ อบรมด้านนีอ้ ย่างเป็นทางการใน
ปัจจุบัน และเราจะเริ่มขั้นตอนการฝึกอบรมก่อนจะจ�ำแนก
แผนกฝึกอบรม โดยอนุญาตให้มีเพียงผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สิบคนต่อหนึ่งแผนกในสภาพัฒนาน�้ำตาลแห่งชาติไนจีเรีย
ขั้นตอนที่สามซึ่งมีความส�ำคัญ เนื่องจากไนจีเรียมีโรงงาน

16

the India High Commission in Abuja. Speaking
at the event, Busari said that the collaboration
with NSI would help address the challenges faced
in the implementation of Nigeria’s sugar master
plan which was launched six years ago.
He said that one of the challenges was the
lack of the needed manpower to run the sugar
be factories. As you all know that the Nigerian

When established, the Nigerian sugar industry
would benefit from the huge market available.
How it will factor into the Nigerian industries and
energy is if see the sugar master plan. It is will
be able to generate more than 400 mega-watts
of electricity, and produce more than 160 million
litres of ethanol. To completely implement the
plan, the agreement was basically for setting up
an institute in Ilorin in Kwara.
“So we are going to give the first detail of
the extraction such as what type of classrooms,
laboratories, equipments and all that. The second
part is about the training of the trainers because
ultimately you do not have the faculty of your
own at present. we are going to begin the training
sessions, and we have identified the faculty and
initially 10 people are to be trained at the faculty
in NSI. The third, which is important, Nigeria is
having few sugar factories and there is a huge
gap in meeting the demand for, sugar. But the
capacity building is one thing. We will give
advice on capacity building and also address
the challenge for the smooth running of the
institute,’’ he said.
Speaking also, the Indian High Commissioner
to Nigeria, Mr Abhay Thakur said that India had
been involved in the capacity building programmes
in Nigeria for a very long time. He said that one
of those was done when the Nigerian Defense
Academy (NDA) in Kaduna was set up in a similar
fashion 50 years ago. So, the first commandant of
the academy was a well-known Indian brigadier,
whose name had gone down in Nigerian history.
and the Navel College in Port Harcourt was also
built in a similar fashion with assistance from
the Indian Navy and there is “a whole range of
capacity development programmes “ in which
India has extended its expertly.
In the last three years under the India High
Tech Capacity programme, 529 Nigerians have
received training in various institutes in India
in fields such as Financial Management, ICT,
Agriculture, Security, and Solar Energy including
medication. So this is long-standing between the
countries India and Nigeria for creating the high
benefit by this cooperation.

www.sugar-asia.com
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ประเทศออสเตรเลียลงนามข้อตกลงการค้าเสรีอันเป็นประวัติการณ์ร่วมกับประเทศเปรู ที่มา ส�ำนักทนายความอัลตามิราโน การ์เซียจากประเทศเปรู

after five years that will double to 60,000. “It’s
the best access that Peru’s provided to anybody
in the last 20 years,” he said.
But this will only make up a very small
amount of Australia’s total exports according to
Rabobank Commodities Analyst Charlie Clack.
“Australian exports of sugar, on an annual basis
we’re looking generally from 3.5 million tonnes.
These volumes to Peru would be less than one
per cent of Australian sugar exports. Every tonne
helps, and for Australian growers having 30,000
tonnes of access without a tariff being applied is
better than not having 30,000 tonnes without
a tariff being applied,” he said.
Australia will struggle to offer competitive
prices even without tariffs in a market that has
major sugar producers like Brazil and Columbia as

ข้อตกลงการค้าเสรีใหม่ในตลาดเปรู เพิ่ มประโยชน์
มหาศาลแก่ผู้ส่งออกน�้ำตาลออสเตรเลีย
A New Free Trade Deal Provides Australian Exporters A
Peek At The Peruvian Market

ข

ณะนี้ ผู้ส่งออกจากออสเตรเลียสามารถ
เข้าถึงตลาดเปรูซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่
ก�ำลังเติบโตอย่างเร็วมากทีส่ ดุ ในลาตินอเมริกา
เนือ่ งจากข้อตกลงการค้าเสรีแบบใหม่ อย่างไร
ก็ตาม ผลิตผลที่ส่งออกบางชนิดอาจถูกจ�ำกัด
โควตาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ข้อตกลงการค้า
เสรีระหว่างสองประเทศ จะช่วยขจัดอัตราภาษี
ศุลกากรได้มากกว่าร้อยละ 99 ส�ำหรับสินค้า
ต่างๆ ภายในระยะเวลาห้าปี ในปีแรกของข้อ
ตกลง โดยเฉพาะน�้ำตาลจะได้รับการยกเว้น
ภาษีในปริมาณสามหมืน่ ตันต่อการบรรทุกหนึง่
ล�ำเรือและหลังจากห้าปีไปแล้ว จะได้รบั การเพิม่
จ�ำนวนเป็นทวีคูณถึงหกหมื่นตัน

เรือ่ งการเข้าถึงตลาดและการสนับสนุนการผลิตจากทัว่ โลก จึง its nearest neighbours. “It’s not just competitive
จ�ำเป็นต้องมีการปฏิรปู การพาณิชย์ให้แก่นำ�้ ตาลเพือ่ ให้ผผู้ ลิต at face value — the price at which it’s exported,
ได้รับประโยชน์ในการผลิตสินค้านี้ โดยรัฐบาลออสเตรเลีย the freight is also going to need to be included,
จะยังคงช่วยสร้างความหลากหลายให้เศรษฐกิจของประเทศ despite this difficulty there are opportunities with
ซึ่งสิทธิพิเศษส�ำคัญที่รัฐบาลก�ำลังเสนอให้ในขณะนี้คือการ South American sugar producers operating in a
different season.” he said.
สร้างตัวเลือกเพิม่ ขึน้ ส�ำหรับชาวไร่ชาวนาและนักธุรกิจ
These types of trade deals are very
แม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อย
ออสเตรเลีย แต่ไม่มีการคุ้มครองการแทรกแซงราคาใน important because Australia is a very low cost
ตลาดโลก ดังนั้น การสร้างความหลากหลายที่กล่าวมาแล้ว producer of sugar but access to markets is a
ยังต้องคงอยู่และต้องมุ่งหน้าไปสู่ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น problem and subsidised production around the
world is a problem. There needs to be trade reform
เชื้อเพลิงชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย
เป็นความส�ำคัญอย่างยิง่ ทีอ่ อสเตรเลียสร้างความหลาก in sugar so that we can get a benefit from our
หลายให้แก่ตลาด “เกษตรกรชาวออสเตรเลียนส่งออกผลิตผล competitive advantage in producing sugar.
ถึงร้อยละ 75 ดังนั้นการสร้างโอกาสการส่งออกจึงมีความ the Federal Government will continue work to
จ�ำเป็นอย่างมากในอนาคต ออสเตรเลียมีตลาดร่วมค้าทีด่ ใี น diversify the Australian economy. A priority for the
ทวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีน เราก�ำลังผลักดันการเจรจา Government is to create as many choices, as many
ร่วมกับสหภาพยุโรปเรื่องข้อตกลงการค้าเสรี รวมทั้งเริ่มต้น opportunities for farmers and businesses as can do.
While these deals are beneficial to Australian
ประธานสมาพันธ์พาณิชย์ของออสเตรเลีย นายไซมอน ท�ำงานกับอังกฤษ” โฆษกสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศ
growers, it does not protect them from the
เบอร์มิงแฮม กล่าวว่าผลิตภัณฑ์บางประเภทจะได้รับโควตา ออสเตรเลีย ลอเรตตา วอลเลสกล่าวสรุป.
volatility of global prices. So that need to diversify
“ในบางกรณี ภาษีศุลกากรจะได้รับยกเว้นอย่างสิ้นเชิง เช่น
เนือ้ แกะ ข้าวสาลี เนือ้ วัวและอาหารทะเล ส่วนกรณีอนื่ ๆ จะ
ustralian exporters now have remains and to move into other avenues, biofuels
is the obvious one, but there are other ones that
มีโควตาปลอดภาษี เช่นน�ำ้ ตาล ในปีแรกของข้อตกลง น�ำ้ ตาล
access to Peruvian market, one of
exist as well.
จ�ำนวนสามหมื่นตันจะได้รับการยกเว้นภาษี หลังจากนั้นอีก
ห้าปีปริมาณที่ได้รับยกเว้นภาษีจะเพิ่มขึ้นถึงหกหมื่นตัน นี่ the fastest growing economies in Latin
คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ประเทศเปรูมอบให้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา” America thanks to a new free trade
นายไซมอนอธิบาย
deal, however some export products will
แต่ปริมาณดังกล่าวเป็นปริมาณทีท่ ดแทนจ�ำนวนรวมใน
การส่งออกเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ของประเทศออสเตรเลีย จาก have tight quotas. By The Peru-Australia
ข้อมูลของนักวิเคราะห์ดา้ นโภคภัณฑ์จากโรโบแบงค์ (Rabobank) Free Trade Agreement will eliminate
นายชาร์ลี คลาร์ก กล่าวว่า “โดยปกติ ออสเตรเลียหวังว่าจะ more than 99 per cent of tariffs on
ส่งออกน�้ำตาลในแต่ละปีเป็นจ�ำนวนสามล้านห้าแสนตัน ซึ่ง products within five years. For sugar,
จ�ำนวนทีน่ ำ� เข้าในประเทศเปรูนน้ั น้อยกว่าร้อยละหนึง่ ของการ
ส่งออกจากออสเตรเลีย ดังนั้น ปริมาณในแต่ละตันนั้นจึงมี in the first year of the deal, duty-free
ความหมาย และส�ำหรับชาวไร่ออสเตรเลีย การได้รบั ยกเว้น access will be given to only 30,000
ภาษีจ�ำนวนสามหมื่นตันนั้นยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย”
tonnes about one shipload, which will Sugar being sprayed into vessel. Sourced:ABC Rural
ออสเตรเลียจะพยายามอย่างยิง่ ในการเสนอราคาทีน่ า่
It is important Australia diversifies its trade
สนใจแม้วา่ จะได้รบั การยกเว้นภาษีแล้วก็ตามส�ำหรับตลาดทีม่ ผี ู้ double to 60,000 after five years.
markets. “Australian farmers export 75 per cent of
ผลิตน�ำ้ ตาลรายใหญ่เช่นบราซิลและโคลัมเบีย ซึง่ เป็นประเทศ
The Australian Federal Trade Minister Simon producing, so carving out new export opportunities
เพื่อนบ้านของเปรู “ราคานี้ไม่ใช่ราคาที่น่าสนใจและแข่งขัน Birmingham said some products will have quotas. and building on existing ones is absolutely crucial
กับผู้อื่นได้เท่านั้น เนื่องจากเป็นราคาค่าส่งออกและรวมค่า “In some cases tariffs are eliminated completely to the future. Australia has got lots of good
เรือขนส่งอีกด้วย แม้ว่าโอกาสนี้จะยากล�ำบากก็ตาม แต่ยัง such as for sheep meat, wheat and over time for trade markets in Asia, in particular with China,
เห็นโอกาสว่าประเทศในทวีปอเมริกาใต้นนั้ ผลิตน�ำ้ ตาลในฤดู beef and for seafood. In other areas it operates we’re working with the EU in negotiations for
ทีแ่ ตกต่างจากออสเตรเลีย” นายชาร์ลอี ธิบายเพิม่ เติม
as a tariff-free quota. Sugar is one such example, an FTA now and also starting up with the UK.”
ข้อตกลงทางการค้าประเภทนี้มีความส�ำคัญอย่างมาก in the first year under the deal, duty-free access said National Farmers Federation Spokeswoman,
เพราะออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตน�้ำตาลในราคาต�่ำ แต่มีปัญหา will only be given to 30,000 tonnes of sugar, Laureta Wallace.
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นย์สนิ ค้าโภคภัณฑ์แห่งประเทศดูไบ ซึง่ เป็น
พื้นที่ทางการค้าเสรีปลอดอากรชั้นน�ำของ
โลกร่วมกับองค์การการค้าและอุตสาหกิจสินค้า
โภคภัณฑ์แห่งรัฐบาลดูไบ ลงนามในข้อตกลง
ทางยุทธศาสตร์รว่ มกับบริษทั น�ำ้ ตาลอัล คาลีจ
และบริษัทยูนิเวอร์ซา บล็อกเชน เนื่องจาก
ทั้งสองบริษัทเห็นว่าการสนับสนุนทางการค้า
ของศูนย์ฯ ท�ำให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์ม
การค้าน�้ำตาลในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
นอกเหนือจากการดึงดูดผู้ลงทุนและนักธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
แพลตฟอร์มที่ก�ำลังปรับปรุงดังกล่าวจะช่วยผู้ค้าให้
ซื้อ เก็บและขายน�้ำตาลขอลบริษัทอัล คาลีจด้วยสัญญา
ที่เป็นธรรมโดยใช้เทคโนโลยีการซื้อขายด้วยเงินตราทาง
อินเทอร์เน็ต (blockchain) ซึ่งคิดค้นโดยบริษัทยูนิเวอร์ซา
เรียกว่า “DMCC Tradeflow” โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะ

น�ำ้ ตาลใหม่นเี้ ป็นตัวอย่างทีด่ เี ลิศทีช่ ใี้ ห้เห็นว่าการค้าขายด้วย reserves, and enable secure and transparent
เงินตราทางอินเทอร์เน็ต สามารถเพิม่ สมรรถภาพและความ international trade.
โปร่งใสให้แก่นโยบายทีต่ งั้ ขึน้ และมีความน่าสนใจทีจ่ ะได้เห็น
ผูเ้ ข้าร่วมการค้าระดับโลกมาใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคตชิน้ ใหม่
นี้ ผมหวังว่าจะได้มีโอกาสเห็นนโยบายดังกล่าวเติบโตขึ้น
พร้อมๆกับนโยบายการค้าขายด้วยเงินตราทางอินเทอร์เน็ต
อย่างเต็มรูปแบบ”
DMCC Tradeflow แพลตฟอร์มการค้าขายผ่าน
ออนไลน์ที่นายอเล็กซานเดิร์กล่าวนั้น ถูกพัฒนาขึ้นในปี
2547 เพื่อสร้างความปลอดภัยและโปร่งใสให้กับการลง
ทะเบียนเข้าเป็นเจ้าของสินค้าโภคภัณฑ์ในกรุงดูไบ กรรมสิทธิ์
ของสินค้าดังกล่าวสามารถถ่ายโอนหรือค�ำ้ ประกันผ่านกรอบ
นโยบายทางกฎหมายที่ยืดหยุ่นตามแผนการค้าด้วยเงินตรา
ทางอินเทอร์เน็ตได้ นับเป็นการลงทะเบียนเพื่อเป็นเจ้าของ
สินค้าแบบมีปฏิสมั พันธ์และมีความละเอียดซึง่ รวมตัวผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการค้าและการเงินของสินค้าโภคภัณฑ์
เข้าด้วยกัน ท�ำให้เกิดระบบการออกใบเสร็จโกดังเก็บสินค้า
และพัฒนาระเบียบและการออกเอกสารการปฏิบัติด้านการ
DMCC Tradeflow is an online platform which established in 2004
ค้าโภคภัณฑ์ในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง that
offers a secure and transparent central registry of ownership
ของรัฐบาลดูไบ.
for commodities stored in Dubai.

ดูไบส่งเสริมแพลตฟอร์มการค้าน�้ำตาลระดับโลก
แบบใหม่
Dubai to Boost New Global Sugar Trading Platform

ท�ำหน้าทีเ่ สมือนศูนย์กลางการลงทะเบียนผูเ้ ป็นเจ้าของน�ำ้ ตาล
ด้วยการออกใบรับรองเพือ่ พิสจู น์การส�ำรองน�ำ้ ตาลและท�ำให้
การค้าระหว่างประเทศมีความปลอดภัยและโปร่งใส
“ความร่วมมือนี้จะเป็นข่าวดีที่ช่วยดึงดูดผู้ลงทุน นัก
ธุรกิจและการค้าน�ำ้ ตาลระหว่างประเทศโดยรวม เรามีความ
มัน่ ใจว่าเมือ่ นโยบายนีพ้ ร้อม ก็จะช่วยผลักดันปริมาณการค้า
น�ำ้ ตาลระหว่างประเทศให้มคี วามโดดเด่นในดูไบ” นายเฟอร์ยลั
อาฮ์มาดี หัวหน้าเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารของศูนย์ฯ แถลง
พิธกี ารลงนามความร่วมมือจัดขึน้ ในงานประชุมน�ำ้ ตาล
แห่งกรุงดูไบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีนายเฟอร์
ยัล นายจามาล อัล กูราอีร์ ผู้อ�ำนวยการบริหารของบริษัท
น�้ำตาลอัล คาลีจ และนายอเล็กซานเดอร์ โบโรดิช ผู้ก่อตั้ง
และผู้จัดการใหญ่ของบริษัทยูนิเวอร์ซา บล็อกเชนเข้าร่วม
ด้วย นายจามาลกล่าวว่า “เนือ่ งจากบริษทั ของผมเป็นบริษทั
น�้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของโลกและมีก�ำลังจากผลิตน�้ำตาลถึง

D

ubai Multi Commodities Centre
(DMCC), the world’s flagship
free zone and Government of Dubai
Authority on commodities trade and
enterprise, has signed a strategic
membership agreement with Al Khaleej
Sugar and Universa Blockchain that
sees DMCC trade flow support the
development of a new sugar trading
platform in the emirate including to
attract the international investors,
businesses as well.

พิธีการลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างแพลตฟอร์มค้าขายน�้ำตาลออนไลน์ “DMCC Tradeflow”

หนึ่งล้านหกแสนตัน เราจึงมีความยินดีที่จะสามารถสร้าง
แพลตฟอร์ม DMCC Tradeflow ด้านน�้ำตาลที่มั่นคงและมี
ความยืดหยุ่นเช่นข้อตกลงนี้ และในฐานะศูนย์กลางการค้า
โภคภัณฑ์ชนั้ น�ำของโลก เราหวังเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะท�ำงานร่วม
กับศูนย์สินค้าโภคภัณฑ์แห่งประเทศดูไบเพื่อส่งเสริมการค้า
น�้ำตาลในเมืองนี้”
นายอเล็กซานเดอร์เสริมด้วยว่า “การสร้างแพลตฟอร์ม
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The platform under development will enable
traders to purchase, store, and trade the sugar
of Al Khaleej Sugar through smart contracts on
a blockchain technology provided by Universa.
The ‘DMCC Tradeflow’ platform will act as the
central registry of ownership of the sugar through
enforceable warrants to prove the existence of

“This partnership will come as welcome news
to investors, businesses and the international
sugar trade as a whole. We are confident that
when complete, this new platform will help drive
significant international sugar trade volumes
through the emirate of Dubai,” said Feryal Ahmadi,
Chief Operating Officer, DMCC.
The signing ceremony was held during the
Dubai Sugar Conference in Dubai on February,
2020, and attended by Ahmadi; Jamal Al
Ghurair, Managing Director, Al Khaleej Sugar; and
Alexander Borodich, Founder and CEO, Universa
Blockchain. “As the largest standalone sugar
refinery in the world, with a capacity to hold
more than 1.6 million tonnes of sugar, we are
delighted to be able to set up a sugar platform
on a robust and established platform such as
DMCC Tradeflow. And as the world’s leading
commodity trading hub, we look forward to
working with DMCC to further boost the sugar
trade in Dubai,” said Al Ghurair.
“Establishing a new sugar platform is a
perfect example of how blockchain can be used
to increase efficiency and transparency on an
already secure platform,” Borodich said adding,
“It is encouraging to see such a prominent player
in global trade implementing the next generation
of technology. I look forward to seeing the
platform grow with the aid of our fully scalable
blockchain platform.”
DMCC Tradeflow is an online platform
which established in 2004 that offers a secure
and transparent central registry of ownership for
commodities stored in Dubai. The title of stored
commodities can be transferred or pledged
through DMCC Tradeflow’s robust legal and
Sharia compliant framework. It is a specialised,
interactive ownership registry that brings together
all stakeholders related to the trade and financing
of physical commodities. This also provide as a
warehouse receipt system, and has evolved to
regulating and documenting commodity trading
operations in the UAE as part of the Dubai
Government.
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“เครื่องตัดอ้อยสดพ่ วงแทรคเตอร์” นวัตกรรมใหม่
ลดอ้อยไฟไหม้ เพื่ อเกษตรกรชาวไร่อ้อย
Sugar Cane Tractor-Towed Cutter: Innovation to Help
Thai Farmers Solve Burned Sugar Cane Problems

“

อ้อยไฟไหม้” ยังเป็นปัญหาหนึง่ ทีเ่ กษตรกรไทยยังเผชิญมาจนถึง
ปัจจุปนั ซึง่ ส่วนหนึง่ มาจากการเผาพืน้ ทีส่ เี ขียวทางการเกษตร
การขาดแรงงาน และด้วยช่วงเวลาทีโ่ รงงานเปิดหีบอ้อยมีชว่ งเวลา
ที่สนั้ เพียง 4 เดือน (ธันวาคมถึงช่วงมีนาคม) ท�ำให้ชาวไร่ออ้ ยใช้
วิธีที่สะดวกที่สุดคือเผาก่อนการเก็บเกี่ยว ท�ำให้กลายเป็นส่วน
หนึ่งของปัญหา PM 2.5 ในขณะนี้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อย
ไฟไหม้ ‘เครือ่ งตัดอ้อยสดพ่วงแทรคเตอร์’ นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์
ล่าสุดจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(สจล.) จึงได้สร้างขึน้ มาเพือ่ เป็นตัวช่วยเพือ่ ลดอ้อยไฟไหม้โดยตรง

ผศ.ณัฐวุฒิ เดไปวา ผู้ประดิษฐ์ ‘เครื่องตัดอ้อยสดพ่วงแทรคเตอร์’ หรือ “พาลี ซีโร่พีเอ็ม1”

ในงานวันนักประดิษฐ์ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค (BITEC) ทีผ่ า่ นมา มีการเปิดตัว ‘เครือ่ งตัดอ้อยสดพ่วงแทรคเตอร์’ หรือ “พาลี ซีโร่
พีเอ็ม1” เป็นครัง้ แรก ซึง่ ได้รบั การออกแบบโดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา อาจารย์ประจ�ำภาค
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเป็น
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หนึง่ ในกรรมการสมาคมวิศวกรเครือ่ งกลไทย (TSME) อีกด้วย ซึง่ ตัวนวัตกรรมใช้เวลาในการ
คิดค้นออกแบบร่วมหนึง่ ปี และได้มกี ารตอบรับทีด่ เี ป็นอย่างสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาค
เอกชนต่อนวัตกรรมชิน้ นี้ ซึง่ จะเป็นการขยายผลสูก่ ารผลิตจริงต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้
ผศ.ณัฐวุฒิ เดไปวา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. กล่าวว่า “การตัดอ้อยส่วน
ใหญ่มกั จะใช้แรงงานคนมากถึง 60% และปัญหาทีพ่ บคือ แรงงานจะใช้วธิ กี ารเผาอ้อยก่อน
ตัดเพือ่ ให้เก็บเกีย่ วได้งา่ ยซึง่ ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ท�ำให้นำ�้ ตาลในอ้อยลดลง
ซึง่ บางพืน้ ทีย่ งั ขาดแคลนแรงงานในการตัดอ้อยอีกด้วย อีกทัง้ ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการใน
การเข้มงวด กวดขัน ตรวจสอบและเฝ้าระวังการเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงานน�ำ้ ตาลมีผลบังคับ
ใช้มาอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยประสบปัญหาในกระบวนการจัดการผลผลิต”
‘เครือ่ งตัดอ้อยสดพ่วงแทรคเตอร์’ หรือ “พาลี ซีโร่พเี อ็ม1” เป็นนวัตกรรมเครือ่ งตัด
อ้อยทีส่ ามารถตอบโจทย์การตัดอ้อยได้ครบ 4 ขัน้ ตอน ตัง้ แต่ 1.การสางใบ 2.ตัดโคน 3.ตัดยอด
4.ล�ำเลียงวางกองด้วยเครือ่ งเดียว ซึง่ การท�ำงานตอบโจทย์ได้มากกว่าเครือ่ งฯทัว่ ไปทีม่ อี ยูใ่ น
ท้องตลาด จึงเป็นสิง่ ทีต่ อบโจทย์การตัดอ้อยได้อย่างแท้จริง สามารถตัดอ้อยได้ถงึ 10 ไร่หรือ
น�ำ้ หนัก 100 ตันต่อวัน การท�ำงานทีง่ า่ ยขึน้ เพราะใช้แหล่งพลังงานมาจากเพลา PTO ของรถ
แทรกเตอร์เพียงแหล่งเดียว การติดตัง้ ง่าย ใช้คนน้อยเพียงคนเดียวในการควบคุมการตัด
โดยสามารถปรับระดับการตัดโคนและการตัดยอดอ้อยตามสภาพพื้นที่ ใบอ้อยที่ถูก
สางโดยเครือ่ งนีย้ งั สามารถใช้ปกคลุมตอซังอ้อย รักษาความชุม่ ชืน้ หน้าดินเพือ่ ให้ตอซังอ้อย
งอกได้ใหม่ในฤดูการเก็บเกี่ยวถัดไป และอ้อยที่เก็บเกี่ยวโดยเครื่องนี้สามารถท�ำเป็นท่อน
พันธ์ได้เนื่องจากตาอ้อยไม่แตกเสียหายด้วย อีกทั้งราคาเครื่องไม่สูง ซึ่งราคาต�่ำกว่าเครื่อง
ในท้องตลาดพอสมควร (เทียบกับเครื่องน�ำเข้าหรือในประเทศเองก็ตาม) ท�ำให้การเข้า
ถึงเครื่องเป็นไปได้มากขึ้น
ด้วยต้นทุนทีต่ ำ�่ ลง ลดแรงงานคน ประหยัดเวลา เพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บเกีย่ ว และ
ที่ส�ำคัญที่สุดคือไม่เผาสร้างมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เครื่องนี้จึงตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการจัดหารถตัดอ้อยทัง้ เก่าและใหม่ จ�ำนวน 4,000
คัน จ�ำนวนเงิน 6,000 ล้านบาท โดยธนาคาร ธกส. ปล่อยสินเชื่อระยะเวลาคืนนานถึง 8
ปี ดอกเบี้ยต�่ำ เพียง 2% โดยตั้งเป้าหมายให้การเผาอ้อยหรืออ้อยไฟไหม้ต้องหมดไปจาก
ประเทศไทยภายใน 3 ปี หรือภายในปี 2565
หลังจากเปิดตัว ‘เครื่องตัดอ้อยสดพ่วงแทรคเตอร์’ หรือ “พาลี ซีโร่พีเอ็ม1” มีบริษัท
หลายบริษทั สนใจเข้ามาเป็นหุน้ ส่วนในการผลิตเครือ่ งนีเ้ ข้าสูภ่ าคอุตสาหกรรมการเก็บเกีย่ ว
อ้อย โดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างมิตรผล ที่ทดลองใช้เครื่องนี้ตัดในไร่อ้อยของเครือ
มิตรผลเองที่จังหวัดชัยภูมิ คาดว่าคงจะมีการเพิ่มจ�ำนวนเครื่องตัดอ้อยสดเครื่องนี้ในเครือ
มิตรผลเองในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งมีกลุ่มเกษตรกรรายย่อยให้ความสนใจหลายรายเพราะ
ราคาไม่แพง สามารถเข้าถึงได้ง่าย
www.sugar-asia.com

Planters Corner

The innovation was launched on the Thai National Innovator Day
between 2 and 6 February 2020 at BITEC Bang Na in Bangkok. Named, Palee
Zero PM1, the cutter was designed by Asst. Prof. Dr. Nattawoot Depaiwa,

assemble and requires only a person to control.
Using the Palee Zero PM1 enables farm owners to cut the base of
sugar cane and truncate it easily according to the area condition. Crushed
leaves of sugar cane can be used to cover stubbles, keeping the soil
sufficiently damp for the next harvest season. In addition, sugar cane
cultivated by the cutter can be used to grow the new one as the cane’s
node is not damaged. Since the price of the innovation is lower than
other sugar cane cutters (even those imported from other countries),
its access is highly possible.
The new sugar cane cutter can solve current problems that Thai farm
owners are facing, particularly in terms of low capital costs, time-saving,
less manpower, harvesting efficiency and air pollution reduction. At present,
the Thai government is supporting the procurement of 4,000 sugar cane
cutters, either old or new ones, with a budget of 6 billion Baht, and the
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) is offering
interest loan as low as 2% for 8 years to Thai farmers. Consequently,
burning sugar cane farm is expected to come to an end by 2022.
After the launch of the new sugar cane cutter, a lot of companies
would like to be partners to introduce it to Thai sugar industry, especially
the Mitr Phol Group which already used it in its own farm in Chaiyaphum.
As a result, the company will increase the number of the sugar cane cutters
soon apart from many local Thai farmers interested in using this one.
Asst. Prof. Dr. Nattawoot added that he would register his invention
for Thai innovation records with cooperation of a representative company
that will introduce it to industrial sectors of the country. Doing so will
encourage governmental procurement to become a tool for research and
development promotion of local innovations in the future.
It is expected that, very soon, Thailand will be able to deal with the
PM 2.5 smog. To succeed this, the country needs development of effective

a lecturer of the Department of Mechanical Engineering, KMITL, and a
committee member of Thai Society of Mechanical Engineers (TSME).
He took a year to complete the invention which subsequently received
high recognition from both public and private sectors. It will be soon
under production.
“Sugar cane harvesting usually requires as many people as 60% and
the usual problem includes burning a farm before harvest. Although this
method facilitates those working in the farm, it causes environmental
problems and lessen the amount of sugar in each cane. Moreover, in some
parts of Thailand, labor shortage is frequent. Currently, the Thai government
is announcing a measure to restrict, monitor and safeguard burning of
sugar cane farms before cutting. This measure also causes problems on
production management processes among local farm owners”, said Asst.
Prof. Dr. Nattawoot., Faculty of Engineering, Department of Mechanical
Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
The Palee Zero PM1 is a sugar cane cutter which manages to help
sugar cane cutting in the complete 4 processes, namely leaf crushing,
base cutting, truncating and transporting finished products. Its function
is better than any other sugar cane cutters on sales right now as it is
able to cut as many as 100 tons of sugar cane per day. Also, it is easy to
control thanks to the new energy resource from the PTO axle installed
in the towed tractor, so the newly invented sugar cane cutter is easy to

innovations and technology able to solve the
aforementioned problem as well as getting rid of
sugar cane leaves before transporting sugar cane
for extraction at a refinery apart from reducing labor
costs, saving time and reasonably-priced machines
accessible for farm owners. The Palee Zero PM1 is
therefore another invention highly useful for sugar
cane farming in Thailand.

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ยังกล่าวเสริมอีกว่า “จะน�ำเครื่องนี้ต่อยอดในการขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย โดยร่วมมือกับบริษัทที่จะเป็นตัวแทนผลิตเครื่องนี้เข้าสู่ภาคอุสหกรรม เพื่อ
ใช้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นเครื่องมือทางนโยบายในการส่งเสริมการวิจัย
พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศ เพื่อขยายผลในวงกว้างต่อไปในอนาคต”
คาดว่าในอนาคต ประเทศไทยจะสามารถลดการเกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5
เกินค่ามาตรฐานได้อย่างแน่นอน หากมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
สามารถตอบโจทย์การแก้ปญ
ั หาอ้อยไฟไหม้เพือ่ ท�ำลายใบก่อนเก็บอ้อยน�ำส่งโรงหีบ ลดต้นทุน
ด้านแรงงานและประหยัดเวลา ราคาเครื่องจักรที่ไม่สูงเกินไป เกษตรกรเข้าถึงง่าย ดังนั้น
‘เครื่องตัดอ้อยสดพ่วงแทรคเตอร์’ หรือ “พาลี ซีโร่พีเอ็ม1” ก็จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่
สามารถให้ประโยชน์ต่อชาวเกษตรกรไร่อ้อยในประเทศไทยได้มากมาย.

“

Burned sugar cane” is a problem that local farm
owners have been facing until recently. It is normally
caused by setting a fire in an agricultural area, apart
from labor shortage. Moreover, since sugar cane extraction
at a sugar refinery takes only 4 months (from December
to March), many farm owners opt to burning their farm
before harvest the crop, thus resulting in the current
problem of PM. 2.5 smog. To solve the problem, King
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
invented a new sugar cane tractor-towed cutter.
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ความท้าทายของอุตสาหกรรมอ้อย
และน�้ำตาลไทยปี 63

Challenges Time of Thailand’s Cane and Sugar
Industries in 2020

ตลาดล่วงหน้าที่นิวยอร์กช่วงต้นปี ได้พุ่งแตะระดับเฉลี่ยอยู่ที่
14 เซนต์ต่อปอนด์ จากนั้นเริ่มลดลงมาสู่ระดับ 11-12 เซ็นต์
ต่อปอนด์ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นประเด็นที่ท้าทายต่ออุตสาหกรรม
อ้อยและน�้ำตาลทรายไทยอย่างยิ่ง ที่ทางหน่วยงานภาครัฐ
โรงงานน�ำ้ ตาล และชาวไร่ออ้ ยต้องหาทางบริหารจัดการความ
เสี่ยงเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านต้นทุน หรือ
การบริหารจัดการน�้ำเพื่อรับมือภัยแล้ง เพื่อรับมือกับปัจจัย
ความเสี่ยงเหล่านี้

ท่

ามกลางสภาวะภัยแล้งปีนี้ ส่งผลให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ
รวมทัง้ สิน้ 74.89 ล้านตัน ลดลงจากฤดูการผลิตปีกอ่ นทีม่ ี
อ้อยเข้าหีบ 130.97 ล้านตันอ้อย คิดเป็น 43% สิง่ ทีเ่ กษตรกร
ต้องเผชิญคือต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยสูง และคุณภาพผลผลิต
อ้อยที่เสี่ยงจากปัญหาอ้อยไฟไหม้ รวมถึงปัจจัยการระบาด
ของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 เป็นผล
ให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอลง ซึ่งก่อนหน้านี้ราคาน�้ำตาลดิบ
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นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์
จ�ำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า “เพื่อรับมือ ต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกอ้อยในไร่ การจัดหาแหล่งน�้ำให้เพียงพอต่อ
การเพาะปลูก เพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่คุกคามอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ปริมาณผลผลิตต่อไร่และคุณภาพอ้อยเข้าหีบ ท�ำให้ผลผลิตน�ำ้ ตาลทรายต่อตันอ้อยไม่ดเี ท่า
ที่ควร และต้นทุนการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น”
ในส่วนของโรงงาน นายสิริวุทธิ์เผยว่า “ต้องจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหีบสกัด
น�้ำตาลให้สูงที่สุด เพื่อให้ชาวไร่รับผลประโยชน์สูงสุดจากการเพาะปลูก โดยปีการผลิต
2562/63 ชาวไร่และโรงงานต้องร่วมมือบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากคาดว่าจะมีอ้อยเข้าหีบไม่เกิน 100 ล้านตันเท่านั้น ต�่ำกว่าปีก่อนหน้าที่มีปริมาณ
อ้อยเข้าหีบถึง 130 ล้านตันอ้อย ขณะเดียวกัน คุณภาพผลผลิตอ้อยยังเสี่ยงสูงจากปัญหา
อ้อยไฟไหม้ เนือ่ งจากชาวไร่มตี น้ ทุนสูงในการจัดเก็บผลผลิตอ้อยสดส่งโรงงาน แม้ทผี่ า่ นมา
โรงงานน�ำ้ ตาลพยายามจัดส่งรถตัดอ้อยเข้าไปช่วยเหลือชาวไร่คสู่ ญ
ั ญาแล้ว แต่ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ดังนั้น ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือ เช่น การสนับสนุนรถตัดอ้อยดอกเบี้ย
ต�่ำให้แก่โรงงาน เพื่อน�ำไปสนับสนุนชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เป็นต้น”
ตามการวิเคราะห์ของหน่วยงานกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) กล่าวว่า การ
บรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในระยะสั้น ภาครัฐอาจส่งเสริมเกษตรกร เช่น การ
ถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการเพาะปลูกพืช การจัดหาปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีการเพาะ
ปลูกพืช เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปรับรูปแบบการท�ำการเกษตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์น�้ำในพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ นอกจากนี้ การส่งเสริมให้เกษตรกรน�ำผลผลิต
ทางการเกษตรมาเข้าสูร่ ะบบการประกันภัยพืชผลมากขึน้ ก็นา่ จะช่วยบรรเทาความเสียหาย
ต่อรายได้เกษตรกรได้ส่วนหนึ่ง
www.sugar-asia.com
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อย่างไรก็ดี ในส่วนของการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืนทั้งในสถานการณ์น�้ำแล้งและ
น�้ำท่วม ก็ยังเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องได้รับการแก้ไขควบคู่กันไป โดยนอกจากการ
พัฒนาแหล่งน�ำ้ การเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทาน รวมถึงการจัดสรรน�ำ้ แล้ว ยังต้องพิจารณาประเด็น
อืน่ ๆ ทีจ่ ะมาช่วยเสริมให้การใช้นำ�้ ในภาคการเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการ
วางแผนเพาะปลูกพืชต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการน�ำ Agritech มา
ใช้ เช่น ระบบการให้น�้ำแบบอัตโนมัติซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำ ระบบเตือนภัย
ด้านภูมอิ ากาศทีจ่ ะช่วยให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและเกษตรกรสามารถวางแผนบริหารจัดการ
น�้ำ และวางแผนเพาะปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ในส่วนของระบบโลจิสติกส์ล�ำเลียงอ้อยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไร่อ้อยเข้าโรงงาน
ก็เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญมากที่สุดต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพราะมีผลต่อค่าความหวานของ
ผลิตซึ่งต้องค�ำนึงถึงคุณภาพของอ้อยให้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น มิตรผล มองว่าระบบโล
จิสติกส์อ้อยรถตัด เป็นการบริหารจัดการการขนส่ง ตั้งแต่อ้อยอยู่ที่ไร่จนถึงโรงงานน�้ำตาล
โดยควบคุมระยะเวลาจากการตัดอ้อยถึงหีบอ้อย (Cut to Crush) ให้รวดเร็วที่สุด หรือไม่
เกิน 8 ชั่วโมง ซึ่งโดยปกติอยู่ที่ 4-6 ชั่วโมง หลังเก็บเกี่ยวเสร็จ เพื่อให้ได้วัตถุดิบในการ
ผลิตน�้ำตาลที่มีคุณภาพ ชาวไร่เองก็ได้ประโยชน์จากการขายอ้อยสด ค่าความหวานสูง ซึ่ง
เป็นมูลค่าเพิ่ม
รูปแบบระบบโลจิสติกส์ทมี่ ติ รผลแนะน�ำ คือระบบโลจิสติกส์ออ้ ยรถตัดโดยใช้รถล�ำเลียง
อ้อย (Haulout Bin) ท�ำงานในแปลงคู่กับรถตัดแล้วน�ำอ้อยมาเทใส่รถบรรทุกที่จอดรออยู่
นอกแปลง ท�ำงานสลับกันไปแบบนี้จนกว่าอ้อยจะเต็มคันรถ รถคันที่อ้อยเต็มก็จัดการคลุม
ผ้ากันอ้อยหกหล่นวิ่งเข้าโรงงาน ระบบใหม่นี้ได้รับความนิยมใช้งานตั้งแต่ช่วง 5 ปีที่แล้วถึง
ปัจจุบัน เพราะเป็นวิธีที่ท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องเสียเวลาจอดรอ ซึ่งในต่างประเทศ
เช่น บราซิลกับออสเตรเลีย ก็ใช้ระบบโลจิสติกส์นี้ในการเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าโรงงานทั้งหมด
เป็นระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีโ่ รงงานน�ำ้ ตาลทัว่ โลกให้การยอมรับ เพราะความส�ำคัญของการ
ขนส่งที่รวดเร็ว คือการรักษาค่าความหวานของอ้อยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก่อนถึงมือผู้
ประกอบการโรงงาน แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่า การขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน นอกจากอ้อยสดแล้ว ก็
ยังต้องเจอปัญหาอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานด้วย
ปัญหานี้ยังเป็นประเด็นส�ำคัญที่ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการโรงงาน และชาวไร่อ้อยต้อง
ร่วมกันแก้ไข เพราะนอกจากค่าความหวานทีเ่ ปลีย่ นไปแล้ว จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการสกัด
น�้ำตาลของโรงงานลดลงอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ตามมาตรการการลดอ้อยไฟไหม้ให้หมด
ไปภายใน 3 ปี ถึงแม้ว่าต้นทุนการตัดอ้อยในไร่อ้อยของเกษตรกรยังคงมีราคาสูง ปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน และการซื้อรถตัดอ้อยที่มีมูลค่าสูงยังไม่คุ้มค่า แต่ในฤดูหีบปี 62/63 ที่
เพิง่ ปิดหีบไปล่าสุด พบว่ามีปริมาณอ้อยสดเข้าหีบปีนเี้ พิม่ ขึน้ มาอยูท่ ี่ 37.70 ล้านตัน คิดเป็น
50.34% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด ขณะที่มีอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ 37.18 ล้านตัน หรือ
คิดเป็น 49.65% ถือเป็นปีแรกทีท่ งั้ ภาครัฐ โรงงานและชาวไร่ออ้ ยได้รว่ มกันลดปริมาณอ้อย
ไฟไหม้ ดังนั้นฤดูหีบปี 63/64 คงต้องติดตามใกล้ชิดว่าที่สุดแล้วประเด็นเหล่านี้ทุกฝ่ายจะ
เข้ามาร่วมกันแก้ไขให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างไร
สถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19 ที่เป็นปัจจัยลบใหม่ต่ออุตสาหกรรมอ้อย
และน�้ำตาลทรายไทยแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่บ้าง นั่นคือ ท�ำให้ไทยไม่อยู่ในสถานการณ์ปริมาณ
น�้ำตาลทรายเพื่อการบริโภคในประเทศตึงตัวจากที่บางฝ่ายมีการกังวลก่อนหน้านี้ เนื่องจาก
ผลผลิตน�ำ้ ตาลทรายลดต�ำ่ ลงกว่าทีค่ าดการณ์ไว้พอสมควรท�ำให้โรงงานซึง่ มีการซือ้ ขายราคา
น�้ำตาลไปล่วงหน้าแล้วบางส่วนอาจกระทบได้ แต่ทั้งนี้ นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย ยืนยันว่าไม่ตอ้ งกังวลเพราะรัฐได้มกี ารจัดสรรปริมาณ
น�้ำตาลทรายไว้บริโภคในประเทศปี 62/63 จ�ำนวน 2.5 ล้านตันหรือ 25 ล้านกระสอบ
และยังมีปริมาณส�ำรองกันไว้อีก 2 ล้านตันซึ่งมั่นใจจะเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของ
คนไทยโดยไม่ขาดแคลน
ในขณะที่สถานการณ์การการผลิตเอทานอลจากโรงงานน�้ำตาลก�ำลังเป็นเรือ่ งเร่งด่วน
มากขึ้น ส�ำหรับการผลิตเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ส�ำหรับฆ่าเชื้อ COVID-19 ซึ่งโรงงาน
น�้ำตาลเองก็ยอมรับว่าผลผลิตอ้อยที่ลดลงล่าสุดท�ำให้ปริมาณโมลาส (กากน�้ำตาล) ที่จะ
เป็นวัตถุดิบการผลิตเอทานอลลดตามไปด้วย ตรงกันข้ามกันกับระดับความต้องการแอลกอ
ฮอลล์ที่ต้องใช้ทางการแพทย์กลับเพิ่มสูงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิร
วงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า ขณะนี้ ประเทศมีความจ�ำเป็นต้องน�ำเอทา

ระบบโลจิสติกส์อ้อยรถตัดโดยใช้รถล�ำเลียงอ้อย คือระบบขนส่งที่มิตรผลเเนะน�ำ เเหล่งที่มา mitrpholmodernfarm.com

นอลไปใช้ในทางการแพทย์มากขึ้น เพื่อน�ำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ 70% ส�ำหรับใช้ฆ่าเชื้อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งผู้ผลิตเอทานอลสามารถดึงก�ำลังการผลิตเอทา
นอลส่วนเกินกว่า 1 ล้านลิตร ออกมาใช้ได้หมด เครื่องจักรที่เคยเดินเครื่องการผลิตอยู่ที่
60-70% ก็ผลิตได้ถึง 80-90% ดังนั้น ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและมันส�ำปะหลัง
ก็ได้ประโยชน์ เพราะความต้องการสินค้าเพิม่ มากขึน้ ราคาก็ดขี นึ้ แต่จะดีมากกว่านี้ หากน�ำ
มาผลิตแก๊สโซฮอล์ E20 เพราะจะท�ำให้ความต้องการใช้เพิม่ ขึน้ ถึงวันละ 2 ล้านลิตร ซึง่ ก็จะ
ท�ำให้มผี ปู้ ระกอบการสนใจขอเปิดโรงงานผลิตเอทานอลเพิม่ และเบือ้ งต้นก็ได้รบั รายงานว่า
มีโรงงานอยู่ระหว่างขอเพิ่มก�ำลังการผลิตเอทานอล อีกประมาณ 5 แสนลิตรต่อวัน
ดังนั้น จากปัจจัยความท้าทายต่างๆที่อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลไทยต้องเผชิญใน
ฤดูผลิตปี 2563/64 นี้ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรชาวไร่อ้อย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียในอุตสาหกรรมนีค้ งต้องจับตาดูสถานการณ์ตอ่ ไปทีอ่ าจจะเกิดผลกระทบ เพือ่ วิเคราะห์
หาทางออกทีเ่ หมาะสมในเรือ่ งเกษตรกรรมท่ามกลางภัยแล้ง ตลอดจนการบริหารจัดการน�ำ้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือแม้แต่การปรับปรุงระบบโลจิสติกต์ขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน
เพือ่ เป็นแนวทางทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ วงการเกษตรกรรมไร่ออ้ ย รวมถึงติดตามสถานการณ์ไวรัส
โคโรนาสายพันธุใ์ หม่ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกน�ำ้ ตาลไทย ซึง่ รวมถึงราคาน�ำ้ ตาล
ในตลาดโลกทีต่ อนนีไ้ ด้ตกลงจากเดิมทีเ่ คยพุง่ แตะสูงสุดในรอบสองปี และยังมีคา่ เงินบาทที่
เป็นปัจจัยชี้วัดอีกด้วย เพื่อรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจไทย เพื่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย

T

his year’s drought crisis results in a total of
74.89 million tons of cane for extraction, a
number less than the previous season when 43%
of cane or 130.97 million tons in total were sent
to refineries. What Thai farmers are now facing
is high capital costs of cane growing and cane
products’ quality which is risky of getting burnt,
besides the Covid-19 pandemic which is currently
slowing down global economy. Previously, prices
of raw sugar under speculation in New York at
the beginning of this year reached 14% per pound
before falling down to 11-12% per pound. Such
is a real challenge to Thailand’s cane and sugar
industries. Therefore, governmental agencies,
sugar factories and farmers themselves must find
a way for effective risk management in terms of
capital costs or water resources management to
cope with drought.
Mr. Siriwuth Siempakdee, deputy chair of TSMC’s executive board,
revealed that, to tackle the above-mentioned challenges, planning and
management on production costs should be done effectively, from
planting cane in a farm, providing sufficient water resources for cane
plantation to face with the present drought that is threatening Thai
industries. The situation is affecting the number and quality of products
for extraction at sugar mills, resulting in poor quality of sugar per cane
but high capital costs in total.
In terms of factories themselves, Mr. Siriwuth said that sugar
extraction needed to enhance its effectiveness as much as possible so
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The hand sanitizer is being high demand because of COVID-19 and need to use a large quantity
of molasses based sugarcane.
that farmers will gain high profits. For the production season of 2019/2020,
farmers and factories must work together to manage production costs
effectively as no more than 100 million tons of cane are expected for
extraction whereas there were 130 million tons of cane for extraction
last year. At the same time, quality of cane products is risky from cane
burning problems as many farmers suffered from high capital costs in
terms of harvesting fresh cane and sending it to factories. Although, in
the past, many sugar mills tried to send their tractors to help farmers to
harvest cane, the assistance was insufficient. Therefore, governmental
agencies should help them, namely providing low-interest rate cane cutting
tractors to sugar mills so that they send them to help farmers later.
According to analyses of Siam Commercial Bank’s EIC, to alleviate
impact of drought for the short term, governmental agencies have to
help farmers in terms of providing knowledge on plantation, production
factors and technology for plantation to enable farmers to modify their
agricultural approaches with different situations on water in their area.
Besides, encouraging farmers to get their products for insurance more
may probably reduce impact to their income though not entirely.
Nevertheless, sustainable management of water resources in the
periods of drought and flooding is still under high concerns. Apart from
water resources development, increasing irrigation areas and water
supply, other issues should be considered for effective use of water for
agriculture. They can be appropriate planning of plant growing as well as
promoting Agritech in which automatic use of water is introduced. Also,
a meteorological safety alarm system will help concerned organizations
and farmers regarding water management and proper plant growing.
The logistic system in terms of cane collecting to sugar mills is an
important process for farmer as sweetness of cane corresponds to cane
quality. For instance, Mitr Phol Group considers the system a management
of transport from the time when cane is in a farm to the time it arrives
to a factory. Such time, called cut to crush, should be controlled to no
more than 8 hours. Normally, the time lasts between 4 and 6 hours after
the harvest so that raw materials have high quality in sugar production
and farmers earn more from selling fresh cane which has high sweetness
as an added value.
The logistic system introduced by Mitr Phol Group is called Haulout
Bin in which a cane tractor is used to transport cane along with a cane

cutting tractor. Both will transport cut cane to another truck parked
outside the farm until the vehicle is fully loaded. The truck will then carry
the cane to a factory. The new approach was favored 5 years ago. Even
now, it is being used as it takes little time. In other countries like Brazil and
Australia, the approach is used as it is widely acceptable and effective
thanks to quick transport. Also, sweetness in cane is not lost before cane
arrives to the factory. However, it is undeniable that some factories had
to accept burnt cane for production from time to time.
The above-mentioned problem is an important issue governmental
agencies, factory owners and farmers should work together to solve
because it affects sweetness of cane and efficiency in sugar extraction
from cane itself. However, despite high capital costs in terms of cutting
cane in a farm, labor shortage and expensive cane cutting tractors, the
recent sugar extraction period of 2019/2020 has seen more fresh cane
for extraction of up to 37.70 million tons or 50.34% of all cane while burnt
cane for extraction is up to 37.18 million tons or 49.65%. This is the first
year that governmental agencies, sugar mills and farmers have worked
collaboratively to reduce the number of burnt cane. Therefore, in the
next season of 2020/2021, such issue should be closely monitored.
The Covid-19 pandemic is another negative factor affecting Thailand’s
cane and sugar industries. Fortunately, it enables the country to stay in a
situation when local sugar consumption is not as much tight as someone
was concerned with. Sugar products have lowered more than expected,
affecting some factories which already bought sugar in advance. However,
the director general of the Cane and Sugar Commission of Thailand
Mr. Ekapat Wangsuwan confirmed that nobody should worry as the
government already allocated sugar for consumption in 2019/2020.
There are 25 sacks of sugar or 2.5 million tons plus another 2 million
tons in storage which are sufficient for consumption in the country.
Production of ethanol at sugar mills is becoming urgent for alcohol
gel for handwash and Covid-19 disinfectant. Some factories accepted
that decreasing amount of cane products resulted in few molasses, an
ingredient for ethanol production. On the contrary, need for alcohol in
medical treatment is surprisingly high. The Minister of Energy Mr. Sontirat
Sontijirawong mentioned that Thailand was at present in need of more
alcohol for medical purposes as it could be used as 70% alcohol for
disinfectant and prevent the Covid-19. In this regard, ethanol manufacturers
can make use of additional 1 million liters of ethanol since the machine
used to produce it can reach 80-90% from the typical 60-70%. Therefore,
farmers of cane and cassava can gain benefits as demand is higher. If
cane and cassava were used to produced E20, it would be better because
demand is currently at 2 million liters per day. Now, some factories are
asking for more ethanol production of up to 500,000 liters per day.
In summary, given various challenges for Thailand’s cane and
sugar industries during the current production season of 2020/2021,
governmental agencies, private sectors and farmers as well as
stakeholders of the industry need to monitor the situation closely to
analyze a proper way regarding agriculture in drought crisis as well as
water resources management. Even logistic systems must be considered
for effective transport of cane to factories. Such are beneficial for cane
industries in the country. Besides, the situation about the viral pandemic
which is affecting Thailand’s sugar export needs close monitoring apart
from global sugar prices which are now extremely low. This involves the
Thai Baht value as a major indicator. All are for maintaining Thailand’s
economic values and all cane farmers.
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สามารถเกษตรยนต์
เปิดตัว “SM200 Superspeed”
ชูจุดแข็งความเร็วสูง ขนส่งเยี่ยม
ตอบโจทย์ชาวไร่อ้อย

Samart Kaset Yon Releases The SM200 Superspeed
Cane Harvester in 2020

โ

ดยปรกติแล้ว รถตัดอ้อยจะมีราคาสูงและมีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
บางครั้งการย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ไประหว่างแปลงก็ท�ำให้เกิด
ค่าใช้จา่ ยตามมาและกลายเป็นเรือ่ งยากล�ำบากของชาวไร่ออ้ ย อย่างไร
ก็ตาม บริษัทสามารถเกษตรยนต์ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้
กับชาวไร่อ้อยได้
ในงานมหกรรมจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Sugarex 2019 ที่จัดขึ้นในจังหวัด
ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดสามารถเกษตรยนต์ ได้เปิดตัวรถตัดอ้อยรุ่นล่าสุด นั่นคือ
SM-200 Superspeed ซึง่ ได้รบั การพัฒนาให้ทนั สมัยโดยบริษทั คนไทย โดยชือ่ รุน่ Superspeed
บ่งบอกถึงสมรรถนะในการเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่ความเร็วในไร่ออ้ ยเท่านัน้ แต่รถ
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ตัดอ้อยรุ่นนี้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเมื่อไปถึงไร่อ้อยก็
สามารถท�ำงานได้ทันทีโดยไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนพาหนะในการขนส่งใดๆ
คุณสมบัตดิ งั กล่าวนี้ จะช่วยลดค่าขนส่งรถบรรทุกและการใช้แรงงานคนในการขนส่งรถ
ตัดอ้อย ตลอดจนระยะเวลาในการรอแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งลักษณะเด่นเฉพาะ
ของรถตัดรุ่น SM-200 ที่น�ำมาใช้กับรถตัดรุ่น SM-200 Superspeed นี้ คือ ส่วนตัวสกรู
เกลียวด้านหน้าสุด ซึง่ น�ำมาจากการดีไซน์รถตัดอ้อยรุน่ ปัจจุบนั แต่มกี ารพัฒนาประสิทธิภาพ
เพิ่มเติมในส่วนของการดึงอ้อยล้มเข้ามาในระบบตัดอ้อยได้ง่ายยิ่งขึ้น
ยังมีส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องยนต์ตัดอ้อยที่มีความคุ้นเคยกันดี เช่น ส่วนของ
ระบบการล�ำเลียงอ้อยด้วยตัวเองที่อยู่ด้านหลัง เป็นการน�ำลักษณะการออกแบบของรถตัด
รุ่น SM-200 Giant มาติดตั้ง แต่ในส่วนพื้นฐานนั้น เครื่องยนต์รถตัดอ้อยจะมีลักษณะที่
แตกต่างกัน เพราะการออกแบบของแทร็คสามเหลี่ยมในรถรุ่น SM-200 Giant เป็นการ
www.sugar-asia.com
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ออกแบบที่ช่วยให้เกิดคอนเซปต์การใช้ล้อหลังจ�ำนวนหลายล้อในการขับเคลื่อน พร้อม
ด้วยเพลาบังคับการเลี้ยวทิศทางด้านหน้าของรถตัดอ้อย
คุณสามารถ ลีธ้ รี ะนานนท์ กรรมการผูจ้ ดั การและหัวหน้าออกแบบของบริษทั กล่าว
ว่า “การใช้ล้อจ�ำนวนมาก ช่วยท�ำให้มีการกระจายน�้ำหนักและลดการอัดแน่นของดิน
สิ่งนี้จะท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่ารถที่เคลื่อนที่แบบแทร็คแน่นอน”
อย่างไรก็ตาม ขัน้ ตอนแบบใหม่นไี้ ม่ได้หยุดพัฒนาแค่นนั้ ยังมีการน�ำเพลาแบบเคลือ่ น
และนิ่งเข้ามาติดตั้งร่วมกัน รวมถึงติดตั้งโครงสร้างด้านหลังบนสปริงถาวรบนโครงรถตัด
อ้อย และนี่คือข้อเท็จจริงที่ท�ำให้รถตัดอ้อยรุ่นนี้มีลักษณะที่แตกต่าง
การมีระบบการสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิภาพ หมายความว่า รถตัดอ้อยรุ่นนี้มี
ศักยภาพในการเดินทางบนถนนไปสู่ไร่อ้อยได้โดยตรง การเดินทางที่รวดเร็วนี้จะช่วยให้
ชาวไร่อ้อยได้รับผลประโยชน์อย่างมาก รวมถึงผู้รับเหมาตัดอ้อยและชาวไร่ที่มีแปลงไร่
อ้อยในพื้นที่ต่างๆ จะได้รับความพึงพอใจในรถตัดอ้อยรุ่นนี้แน่นอน โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้อง
รอรถเคลื่อนย้ายจากแปลงหนึ่งสู่อีกแปลงหนึ่ง
รถตัดอ้อยรุน่ Superspeed รุน่ นี้ ได้มกี ารพัฒนาจุดเด่นในด้านลักษณะต่างๆ ทีม่ า
จากค�ำแนะน�ำของชาวไร่อ้อย จากการน�ำลูกค้ามาพบกันเมื่อปีที่แล้ว รูปแบบใหม่อีกหนึ่ง
อย่างคือ การเพิม่ สมรรถนะเครือ่ งยนต์ในการขับเคลือ่ นตัง้ แต่ 207 แรงม้า ไปจนถึง 285
แรงม้า จากอัตราการปล่อยพลังงานจากเครื่องยนต์
นอกจากนัน้ ยังมีการปรับปรุงในส่วนหัวพัดลมและระบบการเป่าใบอ้อยซึง่ สามารถ
หมุนไปกลับได้ รถตัดอ้อยรุ่น SM-200 Superspeed นี้ จะมีความคล้ายคลึงกับรุ่น
SM-200 Giant ในส่วนของการติดตั้งระบบ SIS yield ซึ่งเป็นระบบการบันทึกและ
ตรวจสอบผลผลิตไร่ต่อไร่ โดยระบบนี้จะได้รับการทดสอบและผลิตเต็มตัวในปี 2563 นี้
ผู้สนใจตัวผลิตภัณฑ์สามารถขอรายละเอียดและการทดสอบได้ที่ฝ่ายการตลาดของห้าง
หุ้นส่วนจ�ำกัดสามารถเกษตรยนต์ ดังนี้
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดสามารถเกษตรยนต์
เลขที่ 184 หมู่ 11 อ�ำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
โทร. (+66)81 972 0162
อีเมล์ srinauls@hotmail.com
เวบไซท์ www.samartkasetyon.com

times. To maintain the strong product features of its sister machines the
Superspeed borrows some features from the long established SM 200
product line, for example the harvesting head of the machine follows
the familiar Samart design but has a revised crop divider for improved
performance on lodges or “sleeping” cane.
In some ways even the rest of the machine is familiar inasmuch as
the self-unloading hopper at the rear of the machine is borrowed from
the established SM200 Giant harvester. But at ground level the machine
starts to look very different. The half-track design featured on the Giant
gives way to a multi wheel rear chassis concept with a drive steer axle at
the front of the machine to handle directionality.
Samart Leethirananon, the company’s owner and chief designer
comments “using multi-wheel designs gives optimum weight distribution
minimising soil compaction, in fact the overall effect is better that that
of tracked machines”.
However, the unconventional approach does not stop at that! The
twinned live/dead axle combination which forms the rear chassis of the
machine sits on a leaf spring set-up as opposed to being fixed to the
vehicle frame and it is this fact that makes the principle difference.
Having an effective suspension means that the machine can be
road going giving it “straight from the field” capability. Fast transport
must be an advantage for many plantation owners, but contractors or
those farmers having geographically disbursed field locations will really
appreciate the flexibility given by the fact that they no longer need to
provide road transport to move the harvesters between locations.
The Superspeed also incorporates features developed from the
customer clinics that Samart held last year. New is a wider range of
power options pushing power availability from 207hp to 285hp from an
emission rated engine.
Also the header, along with the chaff blower system has been revised.
Like the Giant, the SM 200 Superspeed will be available with the Samart
SIS yield mapping and output monitoring system. This model is now fully
released for production and is expected to hit the fields during the 2020
season. Details and demonstrations are available from the marketing
office at the address below:-

Samart Kaset-Yon Ltd. Part.
184 Moo 11, Hankha District, Hankha, Chainat
17130 Thailand
Fax : +6656452221 | Tel: +66819720162
Email: srinauls@hotmail.com

SS

ugar Cane Harvesters are expensive both to buy
and to operate. Sometimes, just moving these huge
machines between worksites becomes a costly logistical
nightmare. However, help is at hand from those nice
people at Samart Kaset Yon in Hankha Thailand.
Taking the opportunity provided by the Sugarex 2019 exhibition
which was held late 2019 in Khon Kean (Thailand). Samart Kaset Yon Ltd
gave visitors a preview of their latest sugar cane harvester machine. The
SM200 Superspeed. It is the latest development by this Thai company.
The Superspeed, is as its name implies a high speed machine. Not in the
field of course where cane conditions dictate the travel speed, but on
the highway where the machine is capable of safe operation up to 50
kph and yet arriving at the work site can drive straight onto the field to
start work without any modification or alteration to the machine.
This obviates the requirement for any road transport eliminating
trucking cost and loading labour along with the associated waiting

www.sugar-asia.com
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CNG วัสดุเหลือทิ้งใน
กระบวนการผลิตน
 �้ำตาล
CNG from Sugar Waste

*Schmack Biogas Srl ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโรงงานย่อยสลายชีวภาพในยุโรป

ค

วามน่าเชื่อถือของเศรษฐกิจเอเชียในเเง่ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นสิ่งที่
พิสูจน์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเหล่านี้อย่างครบ
ถ้วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย (End Product) แต่อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการอยูร่ อดทางการเงินได้เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆโดยการแสวงหา
โอกาสในการท�ำก�ำไรจากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง และหนึ่งในนั้นคือการใช้ประโยชน์
จากของเสียที่ได้จากกระบวนการที่เราใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ
การบริโภค เนื่องจากของเสียทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาตาม
มา การรีไซเคิลขยะให้เป็นวัสดุใช้สอยและผลิตภัณฑ์บ�ำรุงดินในปีที่ผ่านมา มีการ
ผลิตมีเทนจากของเสียที่เกิดจากการแปรรูปน�้ำตาล ปาล์มน�้ำมัน และมันส�ำปะหลัง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังได้รับความสนใจน้อยมาก
การพัฒนาแนวคิดการย่อยสลายของเสียจากเกษตรกรรมทางชีวภาพในยุโรป
มีมานานหลายทศวรรษแล้ว และในบางพืน้ ทีไ่ บโอมีเทนจากแหล่งเกษตรกรรมได้ถกู
ป้อนกลับเข้าไปในระบบการจ่ายก๊าซของเทศบาลเพื่อเพิ่มผลก�ำไรจากเกษตรกรรม
และหลีกเลีย่ งการก�ำจัดขยะด้วยวิธกี ารอืน่ ๆ ซึง่ ณ จุดนีผ้ อู้ า่ นอาจจะไม่สามารถมอง
เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการใช้ก๊าซมีเทนเข้ามาร่วมด้วย โดยมีเทนเป็นก๊าซที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ เป็นก๊าซที่ท�ำให้เกิดฟองอากาศในหนองน�้ำ ท�ำให้น�้ำทิ้งมีกลิ่นเหม็น
และเป็นองค์ประกอบหลักของก๊าซที่เรารู้จักกันในประเทศไทยในชื่อก๊าซอากาศอัด
(CNG) ในอนาคตก๊าซมีเทนอาจเป็นแหล่งพลังงาน “หมุนเวียน” หายากทีเ่ ราจ�ำเป็นจะ
ต้องใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะและอุปกรณ์บนท้องถนน
แล้วเราจะผลิตก๊าซมีเทนได้อย่างไร? ตามหลักการของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
มีเทนถูกผลิตขึน้ เมือ่ มีการใช้และย่อยสลายกรดบางชนิดโดยจุลนิ ทรียก์ ลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสร้างก๊าซมีเทน โดยกลุ่มหลักๆ ที่พบมากที่สุดคือ Methanogenic Archaea
(เมทาโนเจนิกอาร์เคีย: อาร์เคียทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างก๊าซมีเทน) ซึง่ เป็นสิง่ มีชวี ติ
เซลล์เดียวที่มีลักษณะคล้ายกุ้งขนาดเล็กและเจริญเติบโตในสภาวะไม่มีออกซิเจน
รองมาคือสิ่งมีชีวิตที่ใช้อากาศในการหายใจ (รวมถึงมนุษย์ด้วย) จุลินทรีย์เหล่านี้
อยูใ่ นระบบย่อยอาหารและหลัง่ ก๊าซมีเทนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จากการย่อยอาหาร
เป็นสาเหตุให้บางครั้งเราเผลอผายลมออกมาในระหว่างการประชุม และในส่วน
ทางด้านอุตสาหกรรมนั้น ระบบจ�ำเป็นที่จะใช้ในการผลิต จะต้องมีประสิทธิภาพ
มากพอ
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ด้านข้างของโรงงานย่อยสลายชีวภาพ

การใช้เครือ่ งย่อยสลายทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจนทีท่ นั สมัย จะมีหอ้ งขนาดใหญ่
ติดตั้งเครื่องท�ำความร้อน เครื่องปั่น และเครื่องกวน เพื่อเร่งกระบวนการ ซึ่งจะช่วยสร้าง
สภาวะที่อาร์เคียชอบและท�ำให้สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อการท�ำงาน เพื่อให้มั่น
ได้ใจว่าอาร์เคียจะสามารถท�ำได้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ข่าวดีกค็ อื ไม่มขี ยะอินทรีย์
จากการเกษตรกรรมใดๆ ทีส่ งิ่ มีชวี ติ เหล่านีจ้ ะย่อยสลายไม่ได้ ด้วยเครือ่ งย่อยสลายชีวภาพ
ทางการเกษตรที่เหมาะสม สามารถที่จะจัดการกับขยะได้เป็นจ�ำนวนหลายตัน (รวมถึง
ของเสียจากกากน�้ำตาล) ให้กลายเป็นก๊าซที่อุดมไปด้วยมีเทนบริสุทธิ์ซึ่งสามารถน�ำไป
ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้เป็นจ�ำนวนมาก ในการกลั่นและอัดเพื่อใช้กับยานพาหนะ โดย
หนึง่ ในโรงงานผูผ้ ลิตเครือ่ งย่อยสลายชีวภาพทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในยุโรปคือ Schmack Biogas Srl
(ชมาร์ค ไบโอก๊าซ เอสอาร์แอล) ในโบลซาโน่ ประเทศอิตาลี ที่ซึ่ง ดร.เมาโร นิโคเล็ตติ
ดูแลการออกแบบและการติดตั้งโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพทั่วยุโรป
ดร.นิโคเล็ตติอธิบายว่า “ก๊าซชีวภาพที่สร้างจากเครื่องย่อยสลายชีวภาพของเรานั้น
โดยทัว่ ไปจะมีกา๊ ซมีเทนอยูป่ ระมาณร้อยละ 60 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อยู่
ประมาณร้อยละ 40 ก๊าซชีวภาพสามารถน�ำไปท�ำการกลั่นต่อด้วยกระบวนการ “ยก
ระดับ” ซึง่ แยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออก ท�ำให้มกี า๊ ซมีเทนอยูป่ ระมาณร้อยละ 95-97
ซึง่ ถือว่ามีความบริสทุ ธิเ์ พียงพอทีจ่ ะสูบเข้าไปในท่อส่งก๊าซในประเทศส่วนใหญ่หรือน�ำไปใช้
โดยตรงกับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ”
โรงงานชีวภาพจะสร้างสภาพแวดล้อมแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่ถูกน�ำมาใช้กัtอินทรีย์
ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ได้กับขยะอินทรีย์ทุกประเภท ได้แก่ เศษผักและอาหาร
มูลสัตว์ กากธัญพืช และสิ่งขับถ่ายของมนุษย์ ภายในเครื่องย่อยสลายทางชีวภาพ
www.sugar-asia.com
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เหล่านี้ ขยะจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียเพื่อยับยั้งการกลายสภาพเป็นก๊าซไฮโดรเจน
คาร์บอนไดออกไซด์ และกรดอะซิตกิ จากนัน้ อาร์เคียจะใช้กรดในการเปลีย่ นของเสียทัง้ หมด
ให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน ก๊าซมีเทนชีวภาพนีส้ ามารถน�ำไปใช้บรรจุ หรือจัด
เก็บได้ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้ของกระบวนการคือปุ๋ยน�้ำอินทรีย์บริสุทธิ์และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จะถูกปล่อยทิ้งไปในกระบวนการกลั่นก๊าซ เพราะทั้งก๊าซมีเทนและปุ๋ย
อินทรีย์มีค่ามากในเชิงพาณิชย์และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และกระบวนการนี้เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าสภาวะที่เหมาะสม
เห็นได้ชัดว่ามีตัวแปรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟีดบาลานซ์ (ปริมาณโปรตีนที่สูง
มากเกินไปอาจท�ำให้เกิดกรดมากขึ้น) และเครื่องกวนเชิงกลและการควบคุมอุณหภูมิแบบ
มีขอบเขตจ�ำกัดช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการ สิ่งนี้ฟังดูเหมือนจะซับซ้อน
และเป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายส�ำหรับกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการป้อนขนาดเล็ก
ดร.นิโคเล็ตติอธิบายเพิ่มด้วยว่า “ตามปกติ หลังจากใช้งานไปได้ประมาณหนึ่งปี ลูกค้าของ
เราจะรูส้ กึ ว่ากระบวนการนีส้ ง่ ผลดีตอ่ ผูใ้ ช้และการด�ำเนินการของโรงงาน และการบ�ำรุงรักษา

Source: ualrpublicradio.or

จุลินทรีย์อาร์เคียเป็นตัวสร้างก๊าซมีเทน / Archdaea the organism responsible for methane production.
Source: wisegeek.com

ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแต่อย่างใด” อย่างไรก็ตาม ในระดับที่มีการผลิตอย่างจริงจัง โรงงาน
เหล่านี้สามารถท�ำงานด้วยระบบอัตโนมัติได้เกือบเต็มรูปแบบ และผู้เชี่ยวชาญยอมรับว่า
แม้ว่าการออกแบบโรงงานดังกล่าวจะได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีขอบเขตของ
กระบวนการที่ต้องได้รับการปรับปรุง และศักยภาพจากการประหยัดต่อขนาดที่มีการน�ำ
ก๊าซไปใช้เป็นเชื้อเพลิงกันในวงกว้างมากขึ้น
ก๊าซชีวภาพอาจกลายเป็นแหล่งพลังงานทดแทนอย่างแท้จริง และเป็นสิง่ หนึง่ ทีม่ คี วาม
เหมาะสมในระยะยาว การศึกษาโดยชมาร์ค เอสอาร์แอล มุง่ ให้ความสนใจไปทีต่ ลาดในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุวา่ ศักยภาพในการน�ำพลังงานจากตะกอนเหลือจากกระบวนการ
ผลิตน�้ำตาล เช่น กากตะกอนหม้อกรองและน�้ำเสีย คาดว่าจะผลิตก๊าซมีเทนประมาณ 700
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจากกากปาล์มน�ำ้ มัน 4 พันล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนีข้ อง
เสียจากพืชผลชนิดอื่นๆ เช่น มันส�ำปะหลัง ก็มีศักยภาพอย่างมากเช่นกัน การย่อยสลาย
ทางชีวภาพร่วมกับการกักเก็บก๊าซมีเทนโดยใช้กระบวนการเหล่านี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ
มีเทนซึง่ เป็นหนึง่ ในก๊าซเรือนกระจกทีส่ ร้างความเสียหายมากทีส่ ดุ โดยรวมลง และท�ำให้เกิด
การใช้ของเสียจากการเกษตรกรรมและของเสียจากการแปรรูปอาหารที่มีปริมาณมากใน
เชิงพาณิชย์ แทนการคิดหาวิธีการก�ำจัดซึ่งถือเป็นปัญหาที่ก�ำลังขยายวงกว้างมากขึ้น
แม้วา่ การติดตัง้ สมัยใหม่จะมีประสิทธิภาพทีไ่ ด้รบั การพิสจู น์แล้วว่าท�ำให้การเงินในยุโรป
www.sugar-asia.com

มีศกั ยภาพ แต่ตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบนั ก็ยงั ไม่ได้นำ� เทคโนโลยีนมี้ าใช้และ
อาจจะไม่มกี ารน�ำมาใช้ในเร็ววันนี้ ข้อกังวลของชาวเอเชียจ�ำนวนมากท�ำให้ไม่อาจตระหนักได้
ว่าการลงทุนดังกล่าวส่งผลดีตอ่ ธุรกิจและแนวคิดแบบองค์รวมทีม่ ตี อ่ กระบวนการต่างๆสามารถ
ให้ผลก�ำไรที่เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้โรงงานชีวภาพที่ทันสมัยยังต้องอาศัยการลงทุนที่ค่อนข้าง
สูงและแม้วา่ จะเป็นโรงงานขนาดเล็กแต่กส็ ามารถทีจ่ ะเป็นโรงงานทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการ
จัดการกับขยะจ�ำนวนมากที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ โดยจะต้องผนวก
รวมเข้าไปในขั้นตอนของการออกแบบและการก่อสร้างโรงงานน�้ำตาลและโรงหีบอ้อย
แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่จะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการของ
ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์และยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ เพราะก๊าซมีเทนชีวภาพ
สามารถทดแทนการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) และท�ำให้แหล่งทรัพยากรที่ยังไม่ได้
น�ำมาใช้ประโยชน์กลายเป็นผลก�ำไรแก่ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม
เพื่อประสิทธิภาพที่แท้จริง สิ่งนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากรัฐบาลและต้อง
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในรูปแบบธุรกิจที่ด�ำเนินการโดยผู้ประกอบการหลายราย
เกรงว่าแม้ว่าก๊าซมีเทนจะให้ผลก�ำไรและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่อาจจ�ำเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนในการน�ำมาใช้

T

he reliance of Asian economies on agricultural
production is well documented, and it’s perfectly
justified for those involved in these industries to focus
on optimising their end product. However it is becoming
increasingly important for financial survival to look at
related profit opportunities, and one of these may be
a possible better use of the waste from processes we
use to refine the agricultural product for consumption.
Agricultural waste in any form is a problem, and whilst
in recent year’s great strides have been made to recycle
waste into usable materials and soil enriching products,
in the SE Asian region scant attention has been given
to the potential for methane production from the waste
generated from sugar, oil palm & tapioca processing.
The concept of bio-digestion of agricultural waste
in Europe has been developing for decades and in
some areas bio-methane from agricultural sites is being
fed back into the municipal gas distribution system
augmenting profit from agriculture and obviating the
need for disposal of waste by other methods. It may not
be clear to the reader at this point as to the uses the
gas may be put, but methane is a naturally occurring
gas. It’s the gas that bubbles from swamp, the gas
that provides the stench of effluent and is the principle
component of the gas we know in Thailand as CNG. In
future it may well be the gas that provides us with that
elusive “renewable” energy source that we will need to
power our vehicles and off highway equipment.
So how do we go about producing methane? The
basic science is that the methane is produced when certain
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acids are consumed and digested by any methanogenic
organism, the most common culprit being methanogenic
Archaea, a single cell organism that looks like a microscopic
shrimp and flourishes in anaerobic environments. All
air breathing organisms (yes humans too) have these
organisms in their digestive systems and secrete methane
as a product of digestion. This accounts for our need
to occasionally pass wind and for those embarrassing
moments in meetings when we do. For industrial purposes
though, systems need to be fairly efficient.

of such plants are well developed there is still much scope for process
improvement and the potential from economy of scale which would
be bought by more widespread adoption of the gas as a fuel.
Biogas could become a truly renewable source and one that makes
increasing long term sense. A study by Schmack srl. which looked at
the SE Asian markets identified that the potential to recover energy
from sugar waste (filter cake and waste water) would generate around
700 million cubic meters of methane annually, and that from palm
oil waste (POME & EFB) 4 billion cubic meters could be expected.
There would also be tremendous potential for other crop wastes such

Source: energy.ca.gov
The modern anaerobic bio digesters involve large chambers into
which are installed heaters agitators and stirrers to accelerate the
process. This synthesises conditions that the Archaea love and gives them
the optimum environment in which to work ensuring optimum efficiency.
The good news is that as far as organic agricultural waste is concerned
there is virtually nothing that these animals will not digest. With correct
husbandry bio digesters can handle literally tonnes of waste (even sugar
waste effluent) into a pure methane rich gas which can be used for a
number of industrial applications or refined and compressed for vehicle
applications. One of the biggest manufacturers of bio-digester plant in
Europe is Schmack Biogas Srl. in Bolzano Italy where Dr Mauro Nicoletti
oversees the design production and installation of biogas production
plants throughout Europe.
Dr Nicoletti explains “The biogas generated from our bio-digester
units is usually around 60% methane with around 40% CO2. Bio-gas
can be refined further with an “upgrading” process which separates the
CO2 and by this time the gas is around 95-97% methane and therefore
sufficiently pure to be pumped into the gas grid in most countries or used
directly in a natural gas engine”.
The digester plants create an anaerobic environment in which is
introduced organic waste. This means virtually any type of organic waste,
including vegetable and food waste, animal dung, grain based waste
and human excrement. Within these digesters the waste is encouraged
by bacterial degradation to break down into hydrogen, carbon dioxide
and acetic acid. The Achaea then consume the acids converting all of
the waste to carbon dioxide and methane. The bio-methane gas can be
used, bottled, or stored, and the bi products of the process are a pure
organic liquid fertilizer and of course the CO2 liberated by refining the
gas. Both have a commercial as well as environmental value. This process
happens naturally requiring nothing more than the right conditions”.
Obviously there are variables, in particular feed balance (excessive
high protein can cause over acidification) and both mechanical agitation
and finite temperature control help promote the effectiveness of the
process. This sounds complicated and on a small scale the monitoring and
feeding process can be quite challenging. Dr Nicolletti explains further
“Usually after a year in operation our customers feel that the process
is user friendly and operation of the plant and maintenance is not a
complication”. However on a serious production scale these plants can
be almost fully automated and experts agree that although the design
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as tapioca. Bio-digestion coupled with methane capture using these
processes would minimise overall emissions of methane which is one of
the most damaging “greenhouse” gasses, and provide a commercial use
for much of our agricultural and food processing wastes rather than having
constantly to find disposal for this growing problem.
Although modern installations are demonstrably effective and prove
financially viable in Europe the markets in SE Asia have not embraced
this technology so far, and it may be that they never will. Many Asian
concerns have been too parochial to recognise that such an investment is
good for business and that a more holistic approach to processes can pay
dividends. Also modern bio-digestion plants are not cheap and although
small installations can be successful the plants that could handle the serious
amounts of waste produced in SE Asia would have to be integrated at
the design and construction stages of mills and crushing plants.
This will not happen overnight but driven mostly by the demand
for natural gas for the automotive and commercial vehicle sector
bio-methane could replace CNG imports and provide a so far untapped
profit source for agricultural product processers.
However, to become really effective this will need
widespread government support and a paradigm
shift in the business model operated by many of the
players. I fear that despite the potential profit and
environmental advantages of bio-methane the
necessary support may be a while coming.
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Ethanol News
สามารถปรับได้ เช่น ชานอ้อยปรับค่าใช้
จ่าย เทคโนโลยี ลงทุนสูง ได้หมด มองว่า
นโยบายเอทานอลของไทยดี มาถูก
ทาง แต่ปญ
ั หาคือ เมือ่ ก�ำหนดเป็นแผน
ต้องท�ำให้ได้ด้วย เชื่อว่าจะเดินไปได้ดี
เพราะอย่าลืมว่าเอทานอลเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม”
ทัง้ นี้ ประเทศบราซิลใช้เอทานอล
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน�้ำมันในรถยนต์
มากว่า 40 ปี โดยปัจจุบันใช้อ้อยกว่า
60% หรือจ�ำนวน 300 กว่าล้านตัน
เป็นวัตถุดิบในการผลิต และบังคับใช้
สัดส่วนผสมเอทานอลกับน�้ำมันแก๊ส
โซลีน หรือเบนซิน ไม่ต�่ำกว่า 25%
ท�ำให้บราซิลมีความยืดหยุ่นในการ
ผลิตน�้ำตาล โดยเมื่อใดราคาน�้ำตาล
ตกต�่ำ แต่เอทานอลให้ผลตอบแทนที่
สูงกว่าก็จะน�ำอ้อยไปผลิตเอทานอลมาก

งานสัมมนา “Sustainable Mobility: Ethanol Talk”

sugar industries in Thailand, as a sugar exporter
ranked the second in the world, had worked
jointly with public and private agencies in Brazil,
namely União da Indústria de Cana-de-Açúcar
(ÚNICA), Arranjo Produtivo Local do Álcool
(APLA) and Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (APEX-Brazil) to
organize this seminar at Novotel Hotel, Bangkok.
The aim of the event is to promote ethanol use
as a biofuel, solve environmental problems and
reduce emission of greenhouse gas which is a
major cause of present global warming.
“This seminar is expected to raise awareness
on use of biofuel in Thailand, in particular ethanol
which we can produce from cane or other
agricultural products as an ingredient mixed
with various types of petroleum oil. Doing so
will reduce air pollution and import of overseas

ไทย-บราซิล เล็งผลักดันเอทานอล
สู่ความยั่งยืนระดับโลก

Thailand Driven Ethanol with Brazil for Global Sustainability

ไ

ทย-บราซิล” สองประเทศยักษ์ใหญ่ซึ่งมี
บทบาทส�ำคัญต่อวงการอุตสาหกรรมอ้อย
น�ำ้ ตาล และผลิตเอทานอลอันดับต้นๆของโลก
ร่วมจับมือจัดสัมมนา “Sustainable Mobility:
Ethanol Talk” ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
พร้อมดึงตัวผูเ้ ชีย่ วชาญในอุตสาหกรรมพลังงาน
บราซิลเพือ่ วิเคราะห์ถงึ ประสบการณ์ความเป็น
มา การบริโภค และการสนับสนุนของรัฐทีม่ ตี อ่
เชือ้ เพลิงชีวภาพ ทีท่ ำ� ให้บราซิลกลายประเทศทีม่ ี
อิทธิพลเป็นอันดับต้นๆของวงการเอทานอล
ระดับโลก หวังผลักดันไทยประยุกต์ใช้เอทานอล
เป็นพลังงานทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อม และ
ความยั่งยืนในประเทศไทยมากขึ้น

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะท�ำงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน�ำ้ ตาลทราย เปิดเผย
ว่า “อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายไทย ในฐานะผู้
ส่งออกน�ำ้ ตาลอันดับ 2 ของโลก ได้จบั มือหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนของประเทศบราซิล ได้แก่ กระทรวงการต่าง
ประเทศ สมาคมอุตสาหกรรมอ้อยของบราซิล (UNICA)
กลุ่มผู้ประกอบการเอทานอล (APLA) ส�ำนักงานส่งเสริม
การส่งออกและการลงทุนของบราซิล (Apex-Brazil) จัด
งานสัมมนา Sustainable Mobility : Ethanol Talks ใน
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพื่อ
ส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ ลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มี
ผลต่อภาวะโลกร้อน”
“งานสัมมนาครั้งนี้เพื่อปลุกกระแสการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทย โดยน�ำเอทานอลที่เรา
สามารถผลิตได้จากอ้อย หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ
มาเป็นส่วนผสมในน�ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ สามารถ
ลดมลพิษในอากาศ ลดการน�ำเข้าเชือ้ เพลิงจากต่างประเทศ
และช่วยให้อุตสาหกรรมเอทานอลมีความเข้มแข็ง สร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงานเชื้อเพลิงภายในประเทศอีกด้วย”
นายสิริวุทธิ์กล่าว
“การบริหารภายใต้นโยบายรัฐ บราซิลมีการบูรณาการ
ระหว่างกระทรวงเกษตรฯและพลังงานทีไ่ ปในทิศทางเดียวกัน
สิง่ ทีไ่ ทยต้องค�ำนึงคือนโยบายโดยเฉพาะไทยมีวตั ถุดบิ อยูแ่ ล้ว
ต้องเพิม่ ประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่และกระตุน้ การใช้ให้มาก
ขึ้น บราซิลกับไทยต่างกันในแง่นโยบาย เรามี พ.ร.บ.อ้อย
และน�้ำตาลทราย ทุกอย่างมีโควตา ไม่สามารถยืดหยุ่นได้
แต่บราซิลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด ถึงเวลาเกิดปัญหา
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ขึ้น ในทางกลับกัน หากเมื่อใดการผลิตน�้ำตาลให้ผลตอบ
แทนมากกว่าเอทานอลก็จะน�ำอ้อยไปผลิตน�้ำตาลเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ การใช้เอทานอลในบราซิลในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ.
2003 เป็นต้นมา ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ถึง 600 ล้านตัน เทียบเท่ากับการใช้ต้นไม้จ�ำนวนกว่า
4,000 ล้านต้น เพื่อดูดซับก๊าซดังกล่าว
มีข้อมูลว่า ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพอย่าง
เอทานอลในประเทศไทยปัจจุบัน มีสูงกว่าความต้องการใช้
เพราะก�ำลังการผลิตเอทานอลมีอยู่ประมาณ 5.8-6 ล้าน
ลิตรต่อวัน ขณะที่การใช้อยู่ประมาณ 4-5 ล้านลิตรต่อวัน
สิ่งส�ำคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เป็นรูปธรรม
นั่นคือ นโยบายพลังงานทดแทนที่ชัดเจน มากไปกว่านั้น
คือการตระหนักว่าเอทานอลมีข้อดีอีกมาก ทั้งเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน หรือกองทุนรัฐให้ชัดเจน
รวมถึงดึง E20 ควบคู่ไปกับต้นทุนที่เกษตรควรได้รับการ
อุดหนุน เพราะ 70% มาจากสินค้าเกษตร พืชเกษตร.

T

hailand and Brazil, the two leading
countries of the world with a major
role for cane and sugar industries as
well as ethanol, have recently organized
a seminar entitled, “Sustainable
Mobility: Ethanol Talk”, in March. The
event featured specialists on energy
industries who presented analyses and
past experiences about backgrounds,
consumption and support of government
in terms of biofuel which transformed
Brazil to become one of the most
influential nations of the world,
particularly in terms of ethanol.
Also, Thailand is expected to apply
ethanol as an alternative energy for
cleaner environment and more local
sustainability.
Mr. Siriwut Siemphadi, the chair of public
relations task force from 3 associations of sugar
refineries in Thailand, revealed that cane and

fuel apart from strengthening ethanol industries
and stabilizing national fuel energy,” explained
Mr. Siriwut.
“What Thailand needs to take into account
is policy itself because the country has existing
raw materials, but needs to enhance efficiency
on products per a plot of Rai land as well as
promoting more use. Brazil is different from
Thailand in terms of policy. In Thailand, we have
the cane and sugar act. Everything has quota
and is not flexible. On the contrary, Brazil is
adjustable to any problems. For instance, bagasse
can be used to adjust costs, technology and
high investment. The ethanol policy of Thailand
is good, but the problem is that the plan should
become practical. We believe it works well
because ethanol is good for environment,”
explained Dr. Pereira.
Brazil has been using ethanol to replace
petroleum oil for cars for over 40 years. At present,
over 60% of cane or 300 million tons are used
to produce ethanol. No less than 25% of ethanol
must be mixed with gasoline or benzine, making
Brazil flexible for sugar production. When sugar
prices drop, ethanol, which yields more profits,
will be made from cane. On the contrary, when
sugar is more profitable than ethanol, cane will
be used to make it. Furthermore, use of ethanol
in Brazil since 2003 has reduced emission of
as much carbon dioxide as 600 million tons,
equivalent to use of over 4,000 million tress to
absorb the toxic gas.
There is information that the current
amount of biofuel like ethanol in Thailand is
higher than the needs to use it as production
capacity for ethanol is around 5.80-6 million
liters per day whereas only 4-5 million liters
of ethanol are used. An important thing for
concrete industrial mobilization is therefore a
clear alternative energy policy. Moreover, ethanol
should be considered in terms of its benefits for
environment and sustainability. Also, E20 should
be taken into consideration along with capital
costs that farmers should receive since 70% of
any products come from plants.
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ริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ�ำกัด (UBE)
น�ำเทคโนโลยียีสต์เอทานอล ซึ่งวิจัย
และพัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. มา
ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
เอทานอลเชิงพาณิชย์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
น�ำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลังงานและ
อุตสาหกรรมอืน่ ๆในประเทศไทย เป็นการตอบ
สนองนโยบายรัฐบาลในการน�ำเอทานอลไปผสม
ในน�้ำมัน E20 พร้อมเล็งขยายก�ำลังการผลิต
เอทานอลในอนาคต ตอกย�ำ้ ผูน้ ำ� อุตสาหกรรม
พลังงานครบวงจร เพื่อตอบสนองความหลาก
หลายของกลุ่มผู้บริโภค

สารให้ความหวานแทนน�้ำตาล ฯลฯ อีกมากมาย รวมทั้ง
การสร้างธุรกิจใหม่ๆโดยมุ่งเน้น การท�ำ Organic product
ที่หลากหลายพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รัก
สุขภาพในตลาดโลก.

U

bon Bio Ethanol Public Company
Limited (UBE) is introducing some
ethanol yeast researched and developed
by the PTT’s Innovation Institute to
enhance utmost effectiveness of

Normally, under ethanol fermentation, yeast,
especially Saccharomyces cerevisiae, is favored for
the process. The ideal temperature for its growth
is between 25 and 35 degree Celsius. In case
of production of a large amount of ethanol, the
temperature for fermentation process should be
at around 30 degree Celsius. Besides, industrial
ethanol production usually release heat which
will be ventilated through cooling processes so
that some micro organisms are not destroyed
and keep growing. Such is energy-wasting and
results in high production costs.
Finding heat resistant yeast that grows in
high temperature fermentation is an option to
reduce fermentation period and avoid cooling

“อุบลไบโอเอทานอล” เดินหน้าใช้เทคโนโลยียีสต์
ผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์
UBE to Push Forward Yeast Technology to Produce
Commercially-Based Ethanol

นายวิทวัส สวัสดิ-์ ชูโต ประธานเจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยีและ
วิศวกรรม บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานใน
พิธลี งนามสัญญาการใช้เทคโนโลยียสี ต์ ส�ำหรับกระบวนการ
ผลิตเอทานอลเพือ่ การพาณิชย์ ระหว่าง บริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ�ำกัด โดยมี
นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สถาบันนวัตกรรม ปตท. นางสาววิวรรณ ธรรมมงคล
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุ บริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และนายชุณห์ โภไคศวรรย์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท อุบล ไบโอ
เอทานอล จ�ำกัด ร่วมลงนาม
โดยปกติแล้วการท�ำงานของยีสต์ในการหมักเอทานอล
โดยเฉพาะยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ซึง่ มีการใช้มาก
ทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล จะมีอณ
ุ หภูมทิ เี่ หมาะ
สมต่อการเจริญของเชื้ออยู่ในช่วงอุณหภูมิ 25-35 องศา
เซลเซียส หากต้องการให้ยสี ต์ผลิตเอทานอลในปริมาณมาก
จ�ำเป็นต้องควบคุมระดับอุณหภูมใิ นกระบวนการหมักให้อยู่
ประมาณ 30 องศาเซลเซียส นอกจากนี้การผลิตเอทานอล
ในระดับอุตสาหกรรมมักจะเกิดปฏิกริ ยิ าความร้อนร่วมด้วย
และความร้อนทีเ่ กิดขึน้ จะถูกระบายออกผ่านระบบการหล่อ
เย็น (Cooling) เพื่อให้จุลินทรีย์ไม่ถูกความร้อนท�ำลายและ
ยังสามารถเจริญเติบโตได้ ซึง่ เป็นการสิน้ เปลืองพลังงานและ
ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น
ดังนัน้ การค้นหายีสต์สายพันธุท์ นร้อนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และหมักเอทานอลที่
อุณหภูมสิ งู ได้ นับเป็นทางเลือกทีช่ ว่ ยลดระยะเวลาการหมัก
ให้สนั้ ลงและไม่ตอ้ งใช้ระบบหล่อเย็นในการระบายความร้อน
ซึง่ จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ถงึ 30-35 เปอร์เซ็นต์
และยังช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์อื่นๆ ได้
อีกด้วย นอกจากนี้ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน
โดยเฉลี่ยแล้วมักมีอุณหภูมิช่วงกลางวันสูงกว่า 35 องศา
เซลเซียส ดังนั้น งานวิจัยที่ศึกษาและพัฒนาการคัดเลือก
ยีสต์สายพันธุ์ทนร้อนเพื่อน�ำไปพัฒนากระบวนการผลิต
เอทานอลที่อุณหภูมิสูงจึงเป็นประโยชน์และมีความจ�ำเป็น
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลในประเทศไทย
อย่างยิง่ เพือ่ เป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมในประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ทัง้ นี้ ภาพรวมกลุม่ บริษทั อุบลไบโอเอทานอลในอีก 5
ปีข้างหน้า ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างเอทานอลให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลในการก�ำหนดให้น�้ำมัน E20 เป็นน�้ำมันขั้นพื้นฐาน
จะท�ำให้ปริมาณการใช้เอทานอลภายในประเทศสูงขึ้น หรือ
การจ�ำหน่ายเอทานอล ในเกรดอุตสาหกรรมในธุรกิจด้านเวช
ส�ำอางค์ เป็นต้น จะท�ำให้ทางบริษัทฯ สามารถขยายก�ำลัง
การผลิตเอทานอลได้ในอนาคต การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
แป้งมันส�ำปะหลังที่มีมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็น สาคูออร์แกนิค
www.sugar-asia.com

Ceremony of signing an agreement on using yeast technology for commercially-based ethanol production between PTT Plc. Co. Ltd. and UBE.

commercially-based ethanol production.
Doing so will be beneficial to energy
and other kinds of industries in Thailand,
corresponding to the government’s
policy on mixing ethanol with E20
oil. The company is also planning to
expand more ethanol production in
the future, emphasizing its complete
leading energy industry to serve the
needs of different consumers.
Mr. Wittawat Svasti-xuto, Chief Technology
and Engineering Officer of PTT Plc. Co. Ltd.,
presided over the ceremony of signing an
agreementon using yeast for commercially-based
ethanol production between the PTT and the UBE.
This event was also taken part in by the assistant
to the managing director of PTT Innovation
Institute Ms. Arunrat Wutthimongkholchai, the
manager of PTT Department of Biotechnology and
Materials Mr. Detphon Lertsuwanroj as well as
the assistant to the managing director of UBE
Strategic Plan Department Mr. Chun Phokhaisawan.

processes for heat ventilation. It can reduce
production costs of 30-35% apart from avoiding
contamination of other micro organisms. As
Thailand is located in a tropical zone where
the temperature during the day can be over 35
degree Celsius, a research about development
of heat resistant yeast for ethanol production
at high temperature is beneficial and necessary
for sustainable national economic, social and
environmental development.
In terms of the overall picture of UBE for
the next five years, the company is strongly
determined to improve and add more values
to ethanol products in conformity with the
governmental policy which requires E20 oil to
be fundamental. Doing so will increase more
use of ethanol and promote its selling among
pharmaceutical cosmetic business. In addition,
the company is developing products made of
cassava powder, namely organic tapioca and
sugar substitute products among others while
its new businesses focuses on various organic
products to serve the needs of health concerned
people in the world.
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ริษัท Novozymes ผู้น�ำด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพในประเทศเดนมาร์ค ได้เปิดตัว
เทคโนโลยียสี ต์ใหม่ลา่ สุดทีช่ อื่ ว่า Innova Fit
ซึ่งเป็นยีสต์ที่ไม่ได้มีการดัดแปลงพันธุกรรม
(Non-GM yeast) ตัวแรกที่จะช่วยลดปัญหา
ติดขัดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพจากการใช้ยีสต์แบบดั้งเดิมได้ อีกทั้ง
ยังสามารถเพิ่มผลิตผลของเอทานอลได้ถึง
2% โดยเฉลี่ย ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการหมักที่ไม่เคยมีมาก่อนและยัง
เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ส�ำหรับผลิต
เอทานอลให้ได้ตามความต้องการของตลาด

ท�ำงานร่วมกับทาง Novozymes อย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยียสี ต์รนุ่ ใหม่สำ� หรับตลาดพลังงานชีวภาพ โดยพวก
เขาจะมุง่ พัฒนายีสต์สมัยใหม่ให้มคี วามทนทานต่อสภาวะที่
ยุง่ ยากต่อการผลิตและมีความเข้มข้นของเอทานอลได้มากขึน้
ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ทาง Novozymes ได้ออก
ผลิตภัณฑ์ยสี ต์ออกมา 4 ตัว เป็นส่วนหนึง่ ของแพลตฟอร์ม
Innova และภายในเวลาแค่ 2 ปี ยีสต์ของ Innova นั้นได้
รับการตอบรับอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม จุดทีม่ ุ่ง
เน้นคือการใช้เทคโนโลยี Innova ในการปรับปรุงความน่าเชือ่
ถือในการก�ำจัดกระบวนการที่เป็นข้อจ�ำกัดในโรงงาน ท�ำให้
มีเวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานให้ดีขึ้นและ
ใช้ต้นทุนได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยบริษัทจะยังคงช่วยลูกค้า
ให้บรรลุเป้าหมายด้วยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น แป้ง ไฟเบอร์
น�้ำมันข้าวโพด โปรตีน และผลิตภัณฑ์เฉพาะทางอื่นๆ รวม
ถึงโอกาสส�ำหรับโรงกลั่นชีวภาพต่อไปในอนาคต

to enjoy production technology advancements
for fermentation never available before – meeting
their market and production demands.”
To address these potential production
bottlenecks, Novozymes, in partnership with
industrial yeast specialist Microbiogen, launched
the Innova platform in 2018. This technology
uses novel non-GM Saccharomyces cerevisiae
yeast to produce bioethanol from starch released from corn and other grains. The starch
is released from the grains using Novozymes’
tailored companion enzyme products. The fact
that the yeast strain is non-GM means that it
will also be marketable in the EU, which has
comparably stringent regulations limiting the

ผู้น�ำเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก เปิดตัวเทคโนโลยี
ยีสต์ใหม่ส�ำหรับผู้ผลิตเอทานอล
World’s Biotechnology Leader Launches New Yeast
technology for Ethanol Producers

ข้อมูลจากทาง Novozuymes ได้ระบุว่า Innova Fit
สามารถช่วยเพิม่ ผลผลิตเอทานอลได้มากถึง 2% ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
การหมักสูงถึง 36 องศาเซลเซียส (96 องศาฟาเรนไฮต์)
เป็นการลดตัวแปรที่จะส่งผลเสียต่อกระบวนการผลิตลงได้
ทางบริษทั ยังได้กล่าวไว้อกี ว่ายีสต์แบบใหม่นมี้ คี วามทนทาน
ต่อสภาวะการท�ำงานทีร่ นุ แรงภายในโรงงานได้ดี โดย Innova
Fit สามารถด�ำเนินการหมักได้มากถึงร้อยละ 36 ของปริมาณ
แห้ง (dry solids) อีกทั้งยังทนต่อการหมักที่มีความเข้มข้น
เอทานอลสูง (high ethanol titers) ได้อีกด้วย อีกทั้งยังมี
ข้อมูลจากทางบริษทั ระบุไว้อกี ว่า Innova Fit ใช้ชว่ งเวลาการ
หมักได้หลากหลาย ซึง่ จะดีทสี่ ดุ อยูท่ ี่ 55-65 ชัว่ โมง โดยจะ
เพิม่ ผลิตผลเอทานอลได้ถงึ 2% นอกจากนี้ Innova Fit ยัง
สามารถลดการใช้อาหารเสริมของยีสต์ลงได้อกี ด้วย เป็นการ
ลดต้นทุนลงได้อกี ต่อหนึง่ และในกระบวนการหมักนัน้ Innova
Fit สามารถทีจ่ ะแปรสภาพน�ำ้ ตาลได้มากและสะอาดกว่าเดิม
จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานและผลก�ำไร
ไบรอัน บราโซ รองประธานของ Novozymes ฝ่าย
พลังงานชีวภาพเชิงพาณิชย์ ประจ�ำภูมิภาคอเมริกาเหนือ
กล่าวว่า “การเปิดตัว Innova จะช่วยในการผลิตเอทานอล
ได้อย่างครบวงจรอย่างยั่งยืน มีความทันสมัย ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทุกแบบ และพวกเรามีความ
ตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดี
ขึ้น การเปิดตัว Innova Fit ในวันนี้จะเป็นการสร้างมิติใหม่
อุตสาหกรรมการผลิตด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ
หมักทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
และความต้องการก�ำลังการผลิต”
ทาง Novozymes ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญยีสต์ทาง
อุตสาหกรรมที่มีชื่อว่า Microbiogen ในการแก้ปัญหาใน
กระบวนการผลิตและได้ทำ� การเปิดตัวแพลตฟอร์ม Innova
ในปี 2561 ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้ใช้นวัตกรรมของยีสต์
Saccharomyces cerevisiae แบบไม่ดัดแปลงพันธุกรรมใน
การผลิตไบโอเอทานอลจากแป้งทีไ่ ด้จากข้าวโพดหรือธัญพืช
อืน่ ๆ ซึง่ แป้งนีไ้ ด้มาจากการใช้ผลิตภัณฑ์เอนไซม์สตู รเฉพาะ
ของทาง Novozymes และที่ส�ำคัญคือยีสต์ที่ไม่ได้ท�ำการ
ดัดแปลงพันธุกรรมนี้ จะสามารถไปท�ำตลาดในสหภาพ
ยุโรปได้ เนือ่ งจากกลุม่ ประเทศในสหภาพยุโรปมีกฎระเบียบ
ทีค่ อ่ นข้างเข้มงวดส�ำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์อนิ ทรียท์ ดี่ ดั แปลง
พันธุกรรมในเชิงพาณิชย์
นายเจฟ เบลล์ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
Microbiogen ได้เน้นย�ำ้ อีกว่า “ในช่วงเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมานี้
ไม่คอ่ ยมีนวัตกรรมของยีสต์แบบไม่ดดั แปลงพันธุกรรมส�ำหรับ
ผูผ้ ลิตเอทานอลออกมาเท่าไรนัก ดังนัน้ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
Innova แบบใหม่นี้จะท�ำให้ผู้ผลิตที่ต้องการใช้เทคโนโลยี
ยีสต์แบบไม่ดดั แปลงพันธุกรรมได้มเี ครือ่ งมือใหม่ๆ ทีม่ คี วาม
สามารถในการข้ามข้อจ�ำกัดในการผลิตและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการหมักให้สงู สุด” ต่อไปทาง Microbiogen จะ
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ovozymes, The world leader in
biological solutions based in
Denmark, announced the launch of its
next yeast technology, Innova Fit, the
first advanced non-GM yeast, which
it says reduces biofuel production
bottlenecks caused by conventional
and basic yeast while increasing
ethanol yield up to 2% on average.
This is technology advancements for
fermentation never available before
and provide high benefit for ethanol
producer meeting their market and
production demands.

Brad Dubbles and Elizabeth DaFreese in Novozymes Microbial
Development evaluating real-time yeast response to propagation
proce

According to Novozuymes, Innova Fit enables
on average up to 2% more ethanol yield during
fermentation temperature excursions, up to 36
degrees Celsius (96 degrees Fahrenheit), reducing
variability and process upsets. The company
also said the yeast product was developed to
withstand the rigors of hard running plants, noting
that Innova Fit can ferment up to 36 percent
dry solids while tolerating high ethanol titers in
fermentation. Information released by Novozymes
indicates Innova Fit can operate in a wide range
of fermentation times, excels in fermentations
between 55 and 65 hours, and can increase
ethanol yield by up to 2 percent. The company
also noted the use of Innnova Fit can reduce a
plant’s need for yeast nutritional supplements,
reducing costs. The Innova Fit converts more
sugar for cleaner fermentations, growing your
plant’s efficiency and bottom line.
“The Innova launches together deliver the
most holistic, sustainable, and advanced approach
to ethanol production, all based on customer
needs and our commitment to a better tomorrow
using the power of biology,” concluded Brian
Brazeau, Novozymes’ vice president, bioenergy
commercial, and president, North America. “With
the launch today, delivering Innova Fit to the
industry enables another segment of producers

commercial use of gene-edited or genetically
modified organisms.
Geoff Bell, CEO of Microbiogen, also
highlighted the fact that there “has been little
innovation of non-GM yeast for ethanol producers
in over 10 years. “The announcement of the
new Innova product means that producers
wanting to use non-GM technology now have a
new tool that provides the ability to overcome
production constraints and maximize fermentation
performance.” Microbiogen will continue to
work closely with Novozymes to develop new
yeast technology for the global biofuels market.
They will focus on next-generation yeast with
even greater resistance to tough conditions and
higher ethanol concentrations.
Since 2018, Novozymes has introduced four
yeast solutions as part of its Innova platform.
In less than two years, Innova yeasts have been
widely adopted by the industry. The focus remains
on bringing Innova technology for improved
reliability and trust, to debottleneck plants –
freeing them up to improve plant performance
and maximise input investment. Novozymes
will continue to deliver solutions to customers
to help them reach their targets, such as starch,
fibre, corn oil, protein, unique end markets and
future biorefinery opportunities.

www.sugar-asia.com

Ethanol News
Its process converts lignocellulosic agricultural
residues, such as cereal straw, into cellulosic
ethanol or other biobased chemicals in a way that
is highly efficient, extremely economic, energyneutral and sustainable. Its key technology is
based on feedstockspecific biocatalysts, which
efficiently provide access to the sugars contented
in the straw, an integrated enzyme production,
simultaneous C5 and C6 fermentation and an
energy-saving ethanol separation method. This
gives rise to an efficient, extremely economic and
therefore competitive process for the production
of cellulosic ethanol.
The project development and plant
operation will be executed by the jointventure
at a greenfield site in Fuyang city in the Anhui
province, in the Yangtze-Huai River region in

เมื่อเดือนมกราคม ทางบริษัท Clariant, Anhui Guozhen Group และ Chemtex Chemical Engineering ได้เซ็นข้อตกลงอนุญาตในการใช้เทคโนโลยี
Sunliquid ส�ำหรับการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส

จีนประสบความส�ำเร็จสร้างโรงงานเอทานอล
เซลลูโลสเชิงพาณิชย์ ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

China Achieves Commercial Cellulosic Ethanol Plants with
Global Technology

C

lariant บริษทั ชัน้ น�ำทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้าน
เคมีระดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับบริษทั พลังงานทดแทน
ของจีนที่ชื่อ Anhui Guozhen Group และ
บริษทั วิศวกรรมข้ามชาติ Chemtex Chemical
Engineering ในการใช้ใบอนุญาตเทคโนโลยี
Sunliquid ส�ำหรับการผลิตเอทานอลด้วย
เซลลูโลส (cellulosic ethanol) โดยจะร่วมกัน
ก่อตัง้ บริษทั ร่วมทุนเพือ่ สร้างโรงงานเชิงพาณิชย์
ส�ำหรับผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสด้วยซากเศษ
เหลือทีไ่ ด้จากพืชในการเกษตรกรรมอย่างเต็ม
รูปแบบ ซึ่งทาง Clariant ได้อนุญาตให้บริษัท
ร่วมทุนเหล่านีส้ ามารถใช้เทคโนโลยีตวั นีใ้ นการ
ผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสได้

โดยการพัฒนาเทคโนโลยีนขี้ อง Clariant จะเป็นหนทาง
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพจากเซลลูโลส โดยการแปลง
สภาพกากทางการเกษตรแบบลิกโนเซลลูโลส (lignocellulosic
agricultural residues) เช่น ฟางข้าว ไปเป็นเอทานอลจาก
เซลลูโลสหรือสารเคมีเชิงชีวภาพ (biobased chemicals)
อื่นๆที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานและสร้างความ
ยั่งยืนต่อไปได้ โดยเทคโนโลยีที่ส�ำคัญคือการใช้ feedstock
specific biocatalysts ซึง่ เป็นวิธกี ารทีมปี ระสิทธิภาพในการ
ใช้น�้ำตาลที่อยู่ในฟางด้วยเอนไซม์และใช้การหมักแบบ C5
และ C6 พร้อมกันซึ่งเป็นวิธีการแยกเอทานอลที่ประหยัด
พลังงาน มีประสิทธิภาพที่ดี อีกทั้งยังมีความประหยัดใน
กระบวนการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส
การพัฒนาและด�ำเนินโครงการร่วมกันนีจ้ ะตัง้ อยูท่ เี่ มือง
ฟูหยาง จังหวัดอานฮุย ของพืน้ ทีแ่ ม่นำ้� เเม่นำ�้ เเยงซีทางภาค
ตะวันออกของจีน ซึง่ เป็นพืน้ ทีข่ องกลุม่ Anhui Guozhen จัด
เตรียมโครงสร้างเครือข่ายรองรับไว้อยู่แล้ว คาดก�ำลังการ
ผลิตเอทานอลเซลลูโลสของโรงงานคือ 50,000 ตันต่อปี
และสามารถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าได้ในเฟสสอง (ผลิตได้เฟส
ละ 50,000 ตัน) ท�ำให้เป็นหนึง่ ในโรงงานทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของจีน
ตอนนี้ ระหว่างนีก้ ำ� ลังอยูใ่ นขัน้ ตอนการประเมินรายละเอียด
โครงการ การเตรียมการด้านวิศวกรรม และรอข้อตกลงบาง
ประการกับทางรัฐบาลเท่านั้นเพื่อที่จะเริ่มด�ำเนินโครงการ
โดยเอทานอลที่ผลิตจากเซลลูโลสนี้จะถูกน�ำไปใช้ในตลาด
พลังงานของจีนโดยการผสมเข้ากับน�้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ
บังคับของประเทศ และช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลงได้มาก
ถึง 95% เมื่อเทียบกับน�้ำมันเบนซินทั่วไป
www.sugar-asia.com

นายฮานส์ โบเนน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ของ Clariant ได้กล่าวว่า “ส�ำหรับ Clariant แล้วประเทศจีน
เป็นตลาดหลักทีม่ กี ารเติบโตสูงซึง่ เราต้องการทีจ่ ะใช้จดุ แข็งนี้
และอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้าเรามีเป้าหมายทีจ่ ะผลิตไบโอเอทานอล
ให้ได้ 10% ส�ำหรับการคมนาคมของทั้งประเทศ ซึ่งจะช่วย
ให้เทคโนโลยี Sunliquid ของเราเติบโตขึ้นไปโดยกระตุ้น
ความต้องการเชือ้ เพลิงชีวภาพให้ทนั สมัยมากขึน้ ดังนัน้ การ
ลงนามร่วมกันในการอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี Sunliquid กับ
บริษทั ชัน้ น�ำจากจีน นับเป็นกลยุทธ์ทมี่ คี วามส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับ
โอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตสูง”
กระบวนการของเทคโนโลยี Sunliquid ของ Clariant
นัน้ ได้รบั การพัฒนาขึน้ มาส�ำหรับโรงงานอุตสากรรมทีม่ ขี ดี
ความสามารถในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสได้สูงถึง
50,000 – 150,000 ตันต่อปี โดยทางบริษทั จะท�ำการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสำ� หรับการด�ำเนินงานพร้อมกับผูเ้ ชีย่ วชาญทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับการพัฒนา จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กบั ตลาดเชือ้ เพลิง
ชีวภาพรุน่ ทีส่ องทีก่ ำ� ลังเจริญเติบโตและมีศกั ยภาพสูง จากงาน
วิจัยหลายชิ้นระบุว่า ในตลาดสหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียว
25% ของความต้องการน�ำ้ มัน จะสามารถใช้เอทานอลทีผ่ ลิต
จากเซลลูโลสได้อย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นปี 2563 นี้เป็นต้นไป.

C

lariant, the world’s leading specialty
chemical companies based in
Switzerland and Anhui Guozhen Group,
a Chinese green energy company,
and Chemtex Chemical Engineering,
a multinational engineering company,
have signed a license agreement on
sunliquid cellulosic ethanol technology.
And, they agreed to form a joint venture
with the aim of realizing a full scale
commercial plant for the production
of cellulosic ethanol from agricultural
residues. In this framework, Clariant
has granted a license for its sunliquid
cellulosic ethanol technology to the
joint venture.
By developing sunliquid® technology,
Clariant has cleared the way for cellulosic biofuels.

East China, utilizing available land, owned by the
Anhui Guozhen Group, and existing infrastructure
network in the surrounding. The annual plant
production capacity is planned to be 50.000 tons
of cellulosic ethanol, with an option to double
the capacity in a second phase (50.000 tons
in each phase), making it one of the largest in
China so far. Detailed project evaluations and
preparations for the engineering phase are well
underway. The project execution is pending a
final agreement of certain government contracts
for the project. The produced cellulosic ethanol
will be utilized in the Chinese regional fuels
market as blend into gasoline to fulfill the national
blending mandate. Cellulosic ethanol produced
with sunliquid saves around 95 percent of
greenhouse gases compared to gasoline.
“For Clariant, China represents a core growth
market where we want to further strengthen our
position. The country is aiming to achieve a 10
percent bioethanol content in transportation
fuels nationwide in the next few years. These
regulatory commitments offer substantial
growth potential for our sunliquid technology
by spurring demand for advanced biofuels,” said
Hans Bohnen, Clariant’s chief operating officer.
“Hence, the signing of a sunliquid technology
license with two renowned Chinese players is
an important strategic milestone to seize those
promising business opportunities.”
The Clariant’s Sunliquid® process is now
fully developed, being designed for industrial
plants with a production capacity of 50,000
to 150,000 tons of cellulosic ethanol per year.
Clariant provides the know-how and technology
for all unit operations on a turnkey basis, coupled
with the expertise required for successful
implementation, and opens up new opportunities
on the booming global market for secondgeneration biofuels. The potential is enormous
– in the EU alone, around 25% of the demand
for petrol could, according to various studies, be
met by sustainably produced cellulosic ethanol
as early as 2020.
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ริษทั น�ำ้ ตาลมิตรผล จ�ำกัด ร่วมมือป้อน
วัตถุดิบกากน�้ำตาล (โมลาส) แก่บริษัท
สไปเบอร์ (ประเทศไทย) เพื่อผลิตโปรตีน
ชีวภาพสูอ่ ตุ สาหกรรมเครือ่ งนุง่ หุม่ -การแพทย์ยานยนต์ พร้อมดันเป็นโรงงานผลิตผงโปรตีนที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก เผยมัน่ ใจตลาดรองรับในไทย
ซึง่ เป็นประเทศผลิตน�ำ้ ตาลอันดับต้นๆของโลก
เทงบการลงทุนกว่า 1,900 ล้านบาท คาดการณ์
ก่อสร้างแล้วเสร็จปีนี้ ณ นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
นายยาซูฮิโกะ ยูคิโยชิ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สไปเบอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัทสตาร์ตอัพจากประเทศญี่ปุ่น
เปิดเผยแหล่งข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังจากที่ได้พบ

มูลค่าเพิม่ ได้จำ� นวนมาก เพราะราคาผงโปรตีนปัจจุบนั ราคา
อยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทต่อตัน อีกทั้งจะช่วยให้มีการจ้าง
งานคนไทยในประเทศ เพราะตอนนีก้ ำ� ลังรับสมัครพนักงานใน
ต�ำแหน่งต่างๆ เช่น วิศวกรโรงงาน ทรัพยากรบุคคล ธุรการ
บัญชีและการเงิน เป็นต้น
การมาสร้างโรงงานทีป่ ระเทศไทยนับเป็นการลงทุนครัง้
ใหญ่และครัง้ แรกนอกประเทศญีป่ นุ่ โดยมีปจั จัยหลักในการ
พิจารณาคือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรชีวมวล
ด้านเกษตรกรรม ทีน่ ำ� มาใช้ในการผลิตเป็นจ�ำนวนมาก เช่น
กากน�ำ้ ตาล (Molasses) โดยสไปเบอร์ ก�ำลังมองหาพันธมิตร
ธุรกิจทางด้านนีด้ ว้ ย ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังเป็นฐาน
การผลิตทีส่ ำ� คัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิง่
ทอ และอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ซึง่ เป็นกลุม่ อุตสาหกรรม
เป้าหมายของสไปเบอร์
ดังนั้น โปรตีนชีวภาพซึ่งผลิตโดยบริษัทสไปเบอร์
สามารถน�ำไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ชิน้ ส่วน

“The present industry under investment
concerns protein production from sugar digesting
microbes. As Thailand is a country producing
a lot of sugar in the world, we are confident
that raw materials for the production will be
sufficient. At the same time, many supply chains
in Thailand are available in terms of textiles,
clothes and automobile, so, when products are
ready, there will be markets for them. Besides,
we strongly believe in investment promotion
of Thailand upon the meeting with the Deputy
Prime Minister of Thailand last year,” explained
Mr. Yukiyoshi.
Mr. Yukiyoshi added that the said at present,
Spiber (Thailand) Ltd. is beginning the factory’s
construction of which the progress is around

“มิตรผล” จับมือสตาร์ตอัพญี่ปุ่น ดัน รง. โปรตีน
ชีวภาพใหญ่ที่สุดในโลก
Mitr Phol & Japanese Company to Launch the World’s
Biggest Bioprotein Factory
ยานยนต์ ยางรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์
การแพทย์ ไม่เป็นอันตรายเมื่อเข้าไป
อยู่ในร่างกายของคน และยังน�ำไปใช้
เป็นส่วนหนึ่งของการท�ำเส้นใยส�ำหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยสไปเบอร์ได้
ร่วมกับ Northface ในการพัฒนาเครื่อง
นุ่งห่มที่มีความนุ่ม เบา และอุ่น ล่าสุด
ได้ร่วมกับ Yuima Nakazato ดีไซน์
เนอร์ซื่อดังของญี่ปุ่น ในการน�ำโปรตีน
ชีวภาพของสไปเบอร์ไปใช้ในคอลเลคชัน่
ล่าสุดที่งานปารีส แฟชั่นวีค เมื่อปลายปี
2019 ที่ผ่านมา.
ฐานจ�ำลองโรงงานผลิตโปรตีนชีวภาพทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด จังหวัดระยอง

กับรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ได้เดินทาง
เยือนญี่ปุ่นเมื่อปีที่ผ่านมา ท�ำให้บริษัทตัดสินใจลงทุนตั้ง
โรงงานไบโอเทค เพือ่ ผลิตโปรตีนชีวภาพ หรือผงโปรตีนจาก
การหมักโดยใช้กากน�ำ้ ตาล (โมลาส) ขึน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด จ.ระยอง ด้วยงบประมาณการลงทุนเบือ้ งต้น
ประมาณ 1,900 ล้านบาท ซึง่ จะถือเป็นโรงงานผลิตผงโปรตีน
ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก จากในปัจจุบนั ทัว่ โลกมีผผู้ ลิตอยูเ่ พียง
3 ประเทศเท่านัน้ คือ บริษทั แม่ทญ
ี่ ปี่ นุ่ สหรัฐ และเยอรมนี
“เหตุผลที่ตัดสินใจมาลงทุนเพราะอุตสาหกรรมนี้
จะเป็นการผลิตโปรตีนด้วยจุลินทรีย์ที่มาย่อยน�้ำตาล ซึ่ง
ไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตน�้ำตาลเป็นอันดับต้นของโลก
ท�ำให้บริษัทมั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิต ขณะ
เดียวกัน ไทยมีความพร้อมซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องไม่ว่า
จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ ง
นุ่งห่ม ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อผลิตมาแล้วจะมีตลาดรองรับ และ
มัน่ ใจในมาตรการส่งเสริมการลงทุนของไทยตามทีไ่ ด้พบกับ
รองนายกรัฐมนตรีของเมืองไทยเมื่อปีก่อน”
นายยูคิโยชิ กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทได้เริ่มด�ำเนินการ
ก่อสร้างไปแล้วมีความคืบหน้าประมาณ 20-30% คาดว่าจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและทดลองเดินเครือ่ งได้ในช่วงกลางปี 2563
และเริม่ ปฏิบตั กิ ารเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564 ซึง่ เฟสแรกคาด
ว่าจะสามารถผลิตได้ผงโปรตีนประมาณหลายร้อยตัน จาก
นัน้ จะส่งให้กบั บริษทั แม่ในญีป่ นุ่ เพือ่ น�ำไปท�ำการตลาด
ส่วนการจัดหาวัตถุดิบโมลาสในการผลิตนั้น คาดว่า
จะใช้ปริมาณไม่ต�่ำกว่า 5,000 ตัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
การเจรจากับกลุม่ ผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาลมิตรผล ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ ตาล
รายใหญ่ของไทย “ผงโปรตีนนีจ้ ะสามารถน�ำไปใช้เป็นวัตถุดบิ
ในการผลิตเส้นใยแทนกลุม่ โพลิเอสเตอร์ ซึง่ ท�ำจากปิโตรเคมี
เส้นใยนี้สามารถน�ำไปใช้ผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆ เช่น
เสื้อผ้าส�ำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของนักบินอวกาศ
นายยูคิโยชิกล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมของเราจะ
ช่วยต่อยอดให้วตั ถุดบิ ทางการเกษตรของไทยสามารถสร้าง
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itr Phol Sugar Corp. is going to
provide Spiber (Thailand) Ltd. with
molasses for bioprotein production
at clothes, medical and automobile
industries. The raw materials will
be produced by one of the biggest
factories of the world. Expected for
completion this year with investment
budget of over 1.9 million Thai Baht at
Eastern Seaboard Industrial Estate in
Rayong, the new factory can capacitate
local sugar market in Thailand where
sugar is ranked one of the number
one products of the world.

A co-founder of Spiber (Thailand) Ltd. Mr.
Yasuhiko Yukiyoshi, which is a Japanese startup
company, informed to a source of Prachachat
Business newspaper that, upon a meeting
with the Deputy Prime Minister of Thailand
Mr. Somkid Jatusripitak who visited Japan
last year, the company decided to establish
a biotech company to produce bioprotein or
protein powder made of fermented molasses.
Located in Eastern Seaboard Industrial Estate
in Rayong, this factory is considered the biggest
protein powder manufacturing one in the world
as, currently, Japan, the US and Germany are
making the product.

20-30%. It is expected that the construction will
be finished and all the machines will undergo
a trial run in the middle of 2020. Operation for
commercial purposes will start in 2021. For the
first phase, over a hundred tons of protein powder
are expected to be manufactured before being
sent to the headquarters in Japan for marketing
campaigns.
Regarding molasses as a raw material for
production, no more than 5,000 tons will be
used. Now, a discussion with Mitr Phol Corp. is
taking place as it is a major sugar manufacturer
in Thailand. “The protein powder can serve as
a raw material for fiber production to replace
petrochemically-based polyester. The said fiber can
be used for production of various clothes, namely
a suit for astronauts.” addressed Mr. Yukiyoshi.
The industry of Spiber (Thailand) Ltd. can
add more values of agricultural raw materials of
Thailand because the present price of protein
powder is around 3,000 Thai Baht per ton. Also,
its production encourages local employer in
Thailand because the company is recruiting staff
of different positions, such as factory engineers,
human resources staff, administrators and
accountants, added Mr. Yukiyoshi.
Launching a factory in Thailand is regarded
as the big and the first investment of Spiber
(Thailand) Ltd. The major factor under consideration
is that Thailand has a lot of biomass resources in
terms of agriculture like molasses. At the same
time, the country is an important production
base of automobile, textile and health industries,
all of which are also Spiber’s focus.
As a result, bioprotein produced by Spiber
(Thailand) Ltd. can serve different kinds of
industries, particularly automobile parts, car
tyres and medical equipment, as it is safe even in
humans’ body and can be used as an ingredient
for fiber production in textile industries. Currently,
the company is collaborating with Northface to
improve warm, light and soft apparels. It also
worked with Yuima Nakazato, a famous Japanese
designer, on using its bioprotein for the latest
collection presented at the Paris Fashion Week
at the end of 2019.

www.sugar-asia.com
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ริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล ชูการ์
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด(มหาชน) หรือ KTIS
เผยธุรกิจขายไฟฟ้าและเอทานอลไปได้สวย
โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีว
มวลโต 77% รายได้ขายเอทานอลโต 3.9%
แย้มรายได้พุ่งทะยานรวม 2,388.2 ล้านบาท
ในไตรมาสแรกปีนี้ พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์การ
บริหารจัดการต้นทุนการผลิตและวัตถุดิบ
ในแต่ละสายธุรกิจอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้ำตาลไทยได้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง ท�ำให้ผลผลิตอ้อยลดลง

Bioenergy News
ethanol as the business on electricity
from biomass fuel and profits from
ethanol sale reached up to 77%
and 3.9% respectively, equivalent
to the soaring total income of
2,388.2 million Thai Baht in the first
trimester of this year. For the sake of
utmost effectiveness, the company
is also planning to intensively adjust
management strategies on production
capital costs and raw materials in each
of business lines as cane and sugar

is another bio business which seems to grow
constantly. The first trimester of this year saw
an income as high as 375.7 million Baht, an
increase of 3.9% if compared to the number of
the previous year according to more sale despite
the drop of average selling prices. Because the
cane and sugar industries this year are being
affected by decreasing number of harvested
cane due to severe drought, KTIS then focuses
mainly on management of production costs and
raw materials in each of its business lines.
“In this year, management on capital costs
and selling prices needs to be in active. KTIS’
sugar business lines will be compensated in
terms of cane costs and sugar production and

KTIS มั่นใจธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลแกร่ง หนุนก�ำไร
เติบโตต่อเนื่อง
KTIS Confident for Strong Biomass Fuel Biz while Boosting
Profits

นายณัฎฐปัญญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุม่ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผูน้ ำ� ในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลและ
อุตสาหกรรมต่อเนือ่ งครบวงจรเปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกของ
ปี 2563 ตามงบการเงินของบริษัท (ต.ค.-ธ.ค.62) บริษัท
และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,388.2 ล้านบาท โดยรายได้
จากการผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
เติบโตโดดเด่นที่สุด ซึ่งมีรายได้ 143.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ถึง 77.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
ปริมาณการขายไฟฟ้าและราคาขายไฟเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอลเป็น
อีกธุรกิจหนึ่งในสายธุรกิจชีวภาพที่มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยไตรมาสแรกปีนี้มีรายได้ 375.7 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก
ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น แม้ราคาขายเฉลี่ยจะลดลง ทั้งนี้
เนื่องจากในปีนี้อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลโดยรวมได้รับ
ผลกระทบจากปริมาณผลผลิตอ้อยที่ลดน้อยลงทั้งระบบ
จากปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง ดังนั้นกลุ่ม KTIS จึงเน้นการ
บริหารจัดการต้นทุนการผลิตและวัตถุดิบในแต่ละสาย
ธุรกิจอย่างเข้มข้น
“ปีนี้จึงเป็นปีที่ต้องบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนและ
การก�ำหนดราคาขายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งสาย
ธุรกิจน�้ำตาลของกลุ่ม KTIS จะได้รับเงินชดเชยส่วนของ
ค่าอ้อยและเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำตาลทรายจากกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย รวมถึงเงิน
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย
และโรงงานน�้ำตาลอีกจ�ำนวนหนึ่งด้วย”
ส�ำหรับความคืบหน้าของโครงการนครสวรรค์ไบโอ
คอมเพล็กซ์ (NBC Project) ซึ่งด�ำเนินการโดยบริษัท จีจีซี
เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จ�ำกัด (GKBI) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ทุนของกลุ่ม KTIS กับกลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล
จ�ำกัด(มหาชน)ในอัตราส่วน 50 ต่อ 50 นั้น ขณะนี้อยู่
ระหว่างเร่งก่อสร้างโรงงานหีบอ้อยก�ำลังการผลิต 24,000
ตันต่อวัน โรงงานผลิตเอทานอลก�ำลังการผลิต 600,000
ลิตรต่อวัน และโรงงานผลิตไฟฟ้าและไอน�้ำก�ำลังการผลิต
ติดตั้งไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ และไอน�้ำ 475 ตันต่อชั่วโมง
คาดว่าจะสามารถด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้ปลายปีนี้.

K

aset Thai International Sugar
Corporation Public Company
Limited (KTIS) has lately announced
its successful sale of electricity and
www.sugar-asia.com

industries are facing severe drought,
resulting in decreasing number of
cane products.

sale from the cane and sugar funds apart from
financial assistance to alleviate problems faced
by cane farmers and some sugar refineries in
the country,” added Mr. Nathapun.

เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ (KTBP) sourced by forbethailand
The Deputy Chief Executive Officer of
KTIS Mr. Nathapun Siriviriyakul said that, in
the first trimester of 2020 according to the
company’s financial statement during October
until December, 2019, KTIS and its subsidiaries
had seen a total of over two billion Thai Baht.
The major income came from biomass-fuel
based electricity generation and sale, yielding
143.6 million Thai Baht, an increase of 77% if
compared to the number of the previous year,
thanks to an increasing number of average sale
of electricity.
Besides, production and sale of ethanol

Regarding the progress of the NBC project
in Nakhon Sawan done by GGC KTIS Bioindustrial
Co. Ltd. (GKBI), a subsidiary under KTIS and Global
Green Chemical Public Co. Ltd., construction of
a new cane extraction factory with production
capacity of 24,000 tons daily is continuing along
with a new ethanol factory with production
capacity of 600,000 liters per day and an
electricity and steam power generating plant
with production capacities of 85 megawatts
and 475 tons per hour respectively. All of them
will be operated in accordance with the plan at
the end of this year.
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หภาพยุโรป (EU) ได้ก�ำหนดเส้นตาย
ของเป้าหมายการลดการใช้งานก๊าซเรือน
กระจก (greenhouse gas) ลงในปี 2563
นี้ ซึ่งมีหลายประเทศที่จะต้องเผชิญหน้ากับ
เป้าหมายนี้ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
บราซิลและสหรัฐอเมริกาซึง่ เป็นผูผ้ ลิตเอทานอล
รายใหญ่ของโลก และเป็นปีทสี่ มาชิกของสหภาพ
ยุโรป จะต้องบรรลุเป้าหมายในการใช้พลังงาน
ทดแทนให้ได้ 10% อย่างไรก็ดีอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพทั่วโลกก็ยังเดินหน้าต่อไปได้
เรื่อยๆ ด้วยการใช้นโยบาย นวัตกรรม และ
กฎระเบียบส�ำหรับสร้างความแข็งแกร่งเพื่อ
การเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต

หน้า ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีเพียงแค่สองประเทศเท่านั้นที่บรรลุ
เป้าหมายคือ ฟินแลนด์และสวีเดน ในขณะที่ออสเตรียและ
ฝรั่งเศสใกล้จะบรรลุเป้าหมายแล้ว.

T

he European Union (EU), has
imposed the deadline for certain
greenhouse gas reduction goals in this
2020, which many nations will struggle
to meet, especially, Brazil and United
States, the vital roles of the world’s
largest producer of ethanol amid the
challenging environment. This is the

to February, the Renewable Fuels Association
(RFA) said.
In Brazil, the world’s second largest biofuels
producer, sugarcane has been the main staple
of ethanol production. But in the last five years,
corn-based ethanol production has surged and
it is not slowing down. Unem, the Brazilian corn
ethanol producers’ association, estimates that
will jump 86% in the 2020-21 season to 2.6 billion
liters as new capacity comes online. Three new
plants are expected to start operations this year.
Another seven corn-based ethanol plants are
under construction, according to Unem, and two
of the largest sugarcane mills are considering
adding corn ethanol production capacity.
Although the EU is the world’s largest
biodiesel producer, the region has seen its
production numbers fluctuate over the last

ความท้าทายของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
ในปี 2020
Biofuels Industry Challenges in 2020

ข้อมูลจาก Renewable Fuels Association (RFA)
ได้กล่าวไว้วา่ สหรัฐฯ นัน้ ยังคงเป็นผูน้ ำ� ในการผลิตเอทานอล
ของโลกด้วยก�ำลังการผลิตถึง 16,000 ล้านแกลลอนซึ่งนับ
เป็น 54% ของโลก แต่ในปี 2562 ก�ำลังการส่งออกลดลง
เล็กน้อยลงไปอยู่ที่ 1,500 ล้านแกลลอนซึ่งนับเป็นสถิติต�่ำ
สุดอันดับสองรองจาก 1,700 ล้านแกลลอนในปี 2561 โดย
เกือบครึ่งหนึ่งของการส่งออกจากสหรัฐนั้นจะถูกส่งไปยัง
ประเทศบราซิลและแคนาดาซึง่ นับเป็นผูน้ ำ� เข้าสูงสุดสองราย
แรก ขณะที่การส่งออกไปยังแคนาดานั้นยังคงที่ แต่ส�ำหรับ
บราซิลนั้นกลับลดลงในปี 2562 เนื่องจากก�ำลังการผลิต
เอทานอลทีส่ งู ขึน้ รวมถึงการก�ำหนดอัตราภาษีและการจ�ำกัด
ปริมาณในเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์
ประเทศบราซิลผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอันดับสอง
ของโลกได้ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล
แต่ใน 5 ปีหลัง การผลิตเอทานอลด้วยข้าวโพดได้เพิ่มสูง
ขึ้นมากและไม่ได้มีทีท่าจะลดลงแต่อย่างใด โดยทาง Unem
ซึ่งเป็นสมาคมผู้ผลิตเอทานอลจากข้าวโพดของบราซิลได้
ประมาณการว่าจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 86% ในฤดูกาล 25632564 ถึง 2,600 ล้านลิตร ถ้าก�ำลังการผลิตใหม่เริ่มเปิด
ใช้งานได้ โดยโรงงานใหม่ 3 โรงคาดการณ์ว่าจะเริ่มปฏิบัติ
การได้ในปีนี้ ข้อมูลจาก Unem ยังได้ระบุไว้อีกว่าโรงงาน
เอทานอลจากข้าวโพดอีก 7 โรงก�ำลังอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง นอกจากนีโ้ รงงานเอทานอลจากอ้อยทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ 2
โรงก�ำลังจะเพิ่มศักยภาพในการผลิตเอทานอลด้วยข้าวโพด
เสริมเข้าไปอีกด้วย
ทางกรมวิชาการเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA)
ได้กล่าวไว้ว่าถึงแม้ว่า กลุ่มสหภาพยุโรปจะเป็นผู้ผลิต
ไบโอดีเซลรายใหญ่ของโลก แต่ในห้วง 8 ปีที่ผ่านมาก�ำลัง
การผลิตนัน้ กลับค่อนข้างผันผวนโดยตลาดไบโอดีเซลนับเป็น
75% ของตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพด้านคมนาคมส�ำหรับกลุ่ม
ประเทศเหล่านี้ ซึง่ การบริโภคส่วนใหญ่นนั้ ถูกขับเคลือ่ นโดย
เอกสาร (mandates) และสิทธิทางภาษี (tax incentives)
จากข้อมูลจะพบว่าสหภาพยุโรปมีโรงงานไบโอดีเซลทัง้ หมด
188 โรงทีก่ ำ� ลังการผลิตทัง้ หมด 21,230 ล้านลิตรแต่กลับถูก
ใช้งานเพียงแค่ 53% เท่านั้นในปี 2562 และในพื้นที่ก็ยงั มี
โรงกลัน่ น�ำ้ มันดีเซลทดแทนอีก 14 โรงทีก่ ำ� ลังการผลิต 5,000
ล้านลิตรต่อปีแต่ก็ถูกใช้งานเพียงแค่ 60% เท่านั้น
ทาง ePURE ซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานทดแทนเอทานอล
ของยุโรป (European Renewable Ethanol Group) ได้
แถลงว่าปี 2563 นี้ เป็นปีที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป จะ
ครบก�ำหนดเส้นตายในหลายๆเป้าหมายซึ่งประเทศสมาชิก
จะต้องบรรลุเป้าหมาย 10% ของการใช้พลังงานทดแทน
ในด้านคมนาคมตามข้อก�ำหนดของ Renewable Energy
Directive ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าแต่ละประเทศจะมีการใช้งาน
เชื้อเพลิงชีวภาพจากข้าวโพดปริมาณเท่าใดใน 10 ปีข้าง

40

year EU members will need to reach
the target of 10% renewable energy
However, the global biofuels industry is
still holding steady and driving ahead
with new policies, innovations and
legislation to promote more robust
growth in the future.
The United States is still the world leader
in ethanol production with its nearly 16 billion
gallons representing 54% of global output.
Exports declined slightly in 2019 to 1.5 billion
gallons, which was second only to the record 1.7
billion gallons shipped in 2018. Brazil and Canada

eight years. Biodiesel represents about 75% of
the total transport biofuels market in the EU,
the USDA said. Consumption is driven almost
exclusively by mandates and tax incentives.
There is information that the EU has 188 biodiesel
plants with a total production capacity of 21.23
billion liters, of which only 53% was utilized in
2019. The region also has 14 renewable diesel
refineries with a total capacity of 5 billion liters,
which is 60% utilized.
In the EU, 2020 is a landmark year with
several goals reaching their “due-by” dates,
ePURE, the European renewable ethanol group,
noted. This is the year EU members will need
to reach the target of 10% renewable energy in

The EU, the world’s largest biodiesel producer is utilizing 53% of its production capacity. Photo courtesy of US Soybean Board.
were the top two destinations, taking nearly
half of the U.S. exports. Canadian shipments
have been stable but those to Brazil did fall
in 2019 because of higher ethanol production,
continued implementation of a tariff rate quota
and restriction of quota volumes from September

transport under the Renewable Energy Directive.
They will have to determine each country’s cap
on the use of crop-based biofuel for the next
10 years. So far, only two countries, Finland and
Sweden, have reached the target and two others,
Austria and France, are close to reaching it.

www.sugar-asia.com

Research News

ผลการรักษาด้วยยาฆ่าไวรัส ก่อนและหลัง ภาพจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์

promise for the treatment of herpes simplex (cold
sore virus), respiratory syncytial virus, hepatitis
C, HIV, and Zika virus to name a few. The team
have demonstrated success treating a range of
viruses in the lab—including respiratory infections
to genital herpes. Although at a very early stage
of development, the broad spectrum activity
of this new approach could also be effective
against newly prevalent viral diseases such as
the recent coronavirus outbreak.
So called ‘virucidal’ substances, such as
bleach, are typically capable of destroying
viruses on contact but are extremely toxic to
humans and so cannot be taken or applied to
the human body without causing severe harm.
Developing virucides from sugar has allowed
for the advent of a new type of antiviral drug,
which destroys viruses yet is non-toxic to humans. Current antiviral drugs work by inhibiting
virus growth, but they are not always reliable

ค้นพบยาต้านไวรัสตัวใหม่ของโลกท�ำมาจากน�ำ้ ตาล
First Unique New Antiviral Treatment Made from Sugar

นั

กวิจยั ระหว่างประเทศได้พฒ
ั นาและปรับปรุง
สารต่างๆ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์จากน�ำ้ ตาลซึง่ ชี้
ว่ามีสว่ นส�ำคัญในการต่อสูก้ บั ไวรัสทีก่ ำ� ลังระบาด
อยูใ่ นขณะนี้ โดยสามารถปรับใช้ได้กบั ร่างกาย
ของมนุษย์อย่างปลอดภัยและมีศกั ยภาพเพียง
พอทีจ่ ะมีบทบาทส�ำคัญในการรักษาอาการติด
เชื้อไวรัส เนื่องจากมีรายงานว่าเกิดการกลาย
พันธุ์และทนทานต่อการรักษาแล้ว
การพัฒนาครัง้ ใหม่นเี้ ป็นความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์
ในหลายๆประเทศ น�ำโดยมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์
มหาวิทยาลัยเจนีวา และสถาบัน EPFL ในกรุงโลซานน์ ประ
เทศสวิตเซอร์แลนด์ แสดงให้เห็นความก้าวหน้าของการรักษา
อาทิเช่น ไวรัสทีเ่ ป็นสาเหตุโรคเริม รวมถึงไวรัสโรคเริมชนิด
ทีก่ อ่ ให้เกิดแผลพุพอง (cold sore virus) ไวรัสของเซลล์ใน
ทางเดินหายใจ โรคตับอักเสบชนิดซี เชื้อเอชไอวีและไวรัส
ซิกา้ เป็นต้น ทีมนักวิทยาศาสตร์กลุม่ นีแ้ สดงความส�ำเร็จใน
การรักษาไวรัสชนิดต่างๆในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการติด
เชื้อในทางเดินหายใจและเชื้อโรคในอวัยวะสืบพันธุ์ แม้ว่า
จะเป็นการพัฒนาในช่วงเริม่ แรก การค้นพบครัง้ ใหม่นอี้ าจมี
ประสิทธิภาพในการต่อสูก้ บั เชือ้ ไวรัสต่างๆ เช่น เชือ้ โคโรนา
ไวรัสที่ก�ำลังแพร่ระบาดในขณะนี้
สาร “ก�ำจัดเชื้อไวรัส” ต่างๆ เช่น สารฟอกขาว โดย
ปกติมักจะมีความสามารถในการท�ำลายไวรัสต่างๆ แต่เป็น
พิษอย่างรุนแรงต่อมนุษย์และไม่สามารถบริโภคเข้าสูร่ า่ งกาย
ได้เพราะเป็นอันตราย แต่การพัฒนาสารก�ำจัดเชือ้ ไวรัสจาก
น�้ำตาลจะท�ำให้เกิดการประดิษฐ์ยาต้านไวรัสชนิดใหม่ๆขึ้น
ซึ่งสามารถท�ำลายเชื้อโรคนี้และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
เพราะยาต้านไวรัสในปัจจุบัน ท�ำงานด้วยการขัดขวางการ
เติบโตของไวรัสแต่ไม่สามารถเชือ่ ถือได้เสมอไปเพราะไวรัส
สามารถกลายพันธุ์และทนทานต่อการรักษาได้
การใช้โมเลกุลทีป่ รับปรุงขึน้ ใหม่จากน�ำ้ ตาลชีใ้ ห้เห็นว่า
เปลือกนอกของเชื้อไวรัสสามารถท�ำให้แตกออกได้ จึงเกิด
การท�ำลายอนุภาคที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อจากการสัมผัสได้
ตรงข้ามกับการหยุดยั้งการเจริญเติบโตแต่เพียงอย่างเดียว
กระบวนการดังกล่าวยังเน้นย�ำ้ ว่าจะไม่เกิดการดือ้ ยาอีกด้วย
หลังจากตีพิมพ์บทความดังกล่าวในวารสาร Science
Advances กลุ่มนักวิทยาศาสตร์นี้แสดงให้เห็นถึงความ
ส�ำเร็จในการปรับโมเลกุลใหม่ โดยใช้อนุพันธ์กลูโคสจาก
ธรรมชาติทรี่ จู้ กั กันในชือ่ ของ “ไซโคลเด็กซ์ทริน” ซึง่ โมเลกุล
นีจ้ ะดึงดูดไวรัสก่อนท�ำให้แตกตัวเพือ่ ท�ำลายเชือ้ โรคดังกล่าว
และต่อสู้กับการติดเชื้อ
www.sugar-asia.com

ดร. ซามูแอล โจนส์ จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์
และสมาชิกของสถาบันเฮนรี รอยส์เพือ่ นวัตกรรมแห่งความ
ก้าวหน้า ได้รว่ มเป็นผูน้ ำ� ในการวิจยั นีก้ บั ดร. วาเลเรีย คาโญ
จากมหาวิทยาลัยเจนีวา “เราประสบความส�ำเร็จในการสร้าง
โมเลกุลตัวใหม่ซึ่งดัดแปลงจากน�้ำตาลและแสดงให้เห็นถึง
องค์ประกอบในการต้านเชื้อไวรัสอย่างกว้างขวาง กลไก
ลการต้านไวรัสนี้ท�ำให้ไวรัสไม่สามารถพัฒนาตนเองได้
เนือ่ งจากยังเป็นยาต้านไวรัสประเภทใหม่และเป็นยาตัวแรก
ที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถภาพในวงกว้าง จึงน่าจะมีศักยภาพ
ในการเปลีย่ นบทบาททางการรักษาการติดเชือ้ ไวรัสขณะนี”้
ดร. ซามูแอลอธิบาย
นอกจากนัน้ ศ. คาโรไลน์ แทพพาเรลจากมหาวิทยาลัย
เจนีวา และศ. ฟรานเซสโก สเตลลัคซีจากสถาบัน EPFL ยังรับ
หน้าทีเ่ ป็นผูเ้ ขียนบทความอาวุโสของการศึกษาครัง้ นีด้ ว้ ย โดย
ศ. คาโรไลน์ประกาศว่า “เราได้พฒ
ั นาโมเลกุลทีท่ รงพลังเพือ่
ให้สามารถสู้กับไวรัสหลายประเภท ดังนั้น เราคิดว่านี่จะ
เป็นการเปลีย่ นแปลงการรักษาการติดเชือ้ โรคทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนี”้
โมเลกุลดังกล่าว ยังได้รบั การจดสิทธิบตั รและมีโรงงาน
แห่งหนึ่งที่สนใจตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินการส่งเสริมยาต้านไวรัส
ตัวใหม่ออกใช้ทั่วโลก จากการทดสอบเพิ่มเติม การรักษา
สามารถใช้ในรูปของครีม ขีผ้ งึ้ และยาพ่นจมูกหรือการรักษา
ในแบบเดียวกันส�ำหรับการติดเชื้อไวรัส นวัตกรรมใหม่นี้
สามารถท�ำลายไวรัสได้หลายชนิดเพื่อท�ำให้เกิดการรักษา
รูปแบบใหม่ส�ำหรับไวรัสที่ดื้อยา.

I

nternational researchers has developed
unique materials from sugar that show
significant promise in the fight against
viral outbreaks. It could be applied to
the human body without causing severe
harm, and has potential to be a game
changer in treating viral infections
since viruses can mutate and become
resistant to these treatments.

This new development from a collaborative
team of international scientists, The University of
Manchester, the University of Geneva (UNIGE)
and the EPFL in Lausanne, Switzerland, shows

as viruses can mutate and become resistant to
these treatments.
Using modified sugar molecules the team
showed that the outer shell of a virus can be
disrupted, thereby destroying the infectious
particles on contact, as oppose to simply
restricting its growth. This new approach has also
been shown to defend against drug resistance.
Publishing their work in the journal Science
Advances the team showed that they successfully
engineered new modified molecules using natural
glucose derivatives, known as cyclodextrins.
The molecules attract viruses before breaking
them down on contact, destroying the virus and
fighting the infection.
Dr. Samuel Jones, from The University of
Manchester and a member of the Henry Royce
Institute for Advanced Materials, jointly led the
pioneering research with Dr. Valeria Cagno from
the University of Geneva. “We have successfully
engineered a new molecule, which is a modified
sugar that shows broad-spectrum antiviral
properties. The antiviral mechanism is virucidal
meaning that viruses struggle to develop
resistance. As this is a new type of antiviral and
one of the first to ever show broad-spectrum
efficacy, it has potential to be a game changer
in treating viral infections.” said Sam.
Professor Caroline Tapparel from the
University of Geneva and Prof Francesco Stellacci
from EPFL were both also senior authors of the
study. Prof Tapparel declared: “We developed
a powerful molecule able to work against very
different viruses, therefore, we think this could be
game changing also for emerging infections.”
The molecule is patented and a spin-out
company is being set up to continue pushing
this new antiviral towards real-world use. With
further testing the treatment could find a use
in creams, ointments and nasal sprays or other
similar treatments for viral infections. This exciting
new material can work to break down multiple
viruses making for cost-effective new treatments
even for resistant viruses.
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นื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรนา นักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ ได้คน้ พบ
วิธีที่เหมาะสมในการผลิตวัสดุนาโนเซลลูโลส
เมมเบรนที่ท�ำจากขยะจากการเกษตรกรรม
เช่น ใบอ้อย ส�ำหรับผลิตหน้ากากอนามัยทีใ่ ช้
ในทางการแพทย์ วัสดุชนิดใหม่นมี้ ปี ระสิทธิภาพ
มากในการก�ำจัดอนุภาคทีม่ ขี นาดเล็กกว่า 100
นาโนเมตร ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยในการกรองเชือ้
โรคและระบายอากาศได้ดกี ว่าหน้ากากคุณภาพ
สูง ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้ที่มี
ปัญหาระบบทางเดินหายใจ รวมถึงสามารถ
ผลิตได้ในปริมาณมากโดยใช้อุปกรณ์อย่าง
ง่ายและสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

นักวิจยั ระบุวา่ ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมามีการทดสอบความ
หนาและโครงสร้างของวัสดุชนิดนี้ โดยปัจจุบนั สามารถท�ำการ
ผลิตได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้วัสดุนี้ยังสามารถ “ระบาย
อากาศ” ได้ดีกว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้ในทางการแพทย์ใน
ปัจจุบนั ด้วย ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าสามารถหายใจผ่านชัน้ ป้องกันได้
ง่ายเพียงใด เนือ่ งจากมันท�ำจากวัสดุจากพืชจึงสามารถย่อย
สลายได้ทางชีวภาพ แม้วา่ กระบวนการทีใ่ ช้ในการผลิตวัสดุชนิด
นีจ้ ะไม่สามารถเปลีย่ นกลับมาเป็นหน้ากากใหม่ได้อกี
ข้อเท็จจริงทีว่ า่ อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลส่วนใหญ่ผลิต
ในต่างประเทศ ท�ำให้ปัจจุบันรัฐและรัฐบาลกลางพยายาม
จัดหาห่วงโซ่อุปทานในประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้รัฐบาลควีนส์
แลนด์ได้ให้เงินทุนสนับสนุนแก่ Evolve (อีโวลฟ์) ผู้ผลิต
ในรัฐควีนส์แลนด์ตะวันออกเฉียงใต้จำ� นวน 1.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพื่อเริ่มผลิตหน้ากากอนามัย N95 ที่ใช้ในทางการ
แพทย์ พร้อมทั้งยืนยันว่าจะสามารถผลิตหน้ากากได้วัน
ละหลายพันชิ้นภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ นอกจากนี้ เมื่อ
เดือนที่แล้วองค์การอนามัยโลก ได้เรียกร้องให้ทุกประเทศ

“We have tested this material thoroughly
and found it to be more efficient in its ability
to remove virus-size nanoparticles than the
high-quality commercially available masks we
tested and compared it with, This material would
be relatively inexpensive to produce and would
therefore be suitable for single-use” he said.
Dr. Rainey also said the major benefit of
the nanocellulose material was that while it had
taken a long time to perfect, it is easily able to
be manufactured at large quantities. They are
now working to secure a manufacturer to turn
the material into masks and a supplier to provide
the raw agricultural waste to be converted.
The research team started their development
of the material in 2014 when they were trying
to develop disposable filters for diesel engine

การพั ฒนาวัสดุนาโนเซลลูโลสส�ำหรับผลิต
หน้ากากอนามัยเพื่ อต่อสู้กับ COVID-19

Developing of Mask Material Using Nanocellulose to Fight
against COVID-19
เพิ่มการผลิตอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 40 เพื่อตอบสนองความต้องการในช่วงที่มีการระบาด
ของโรคติดต่อร้ายแรงนี้.

D
Dr. Thomas Rainey (ซ้าย) และ Dr. Thuy Chu Van (ขวา) ได้พฒ
ั นาวัสดุ
แบบใหม่สำ� หรับหน้ากากเกรดการแพทย์โดยใช้ขยะเกษตรกรรมอย่างอ้อย

นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก�ำลังพยายามท�ำการศึกษา
วิจยั เพือ่ หาวิธกี ารแก้ไขปัญหามากมายทีเ่ กิดจากการระบาด
ของโควิด-19 ทีก่ ำ� ลังแพร่ระบาดอยูท่ วั่ โลกซึง่ ไม่ใช่แค่ปญ
ั หา
ในเรื่องของการขาดแคลนหน้ากากอนามัยเท่านั้น ด้วยเหตุ
นี้ ดร.โธมัส เรนนีย์ วิศวกรกระบวนการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีควีนส์แลนด์ และทีมวิจยั ของเขาจึงเร่งท�ำการศึกษา
วิจยั วัสดุใหม่ๆ ทีส่ มารถก�ำจัดอนุภาคนาโนได้เพือ่ พัฒนาเป็น
หน้ากากป้องกันมลพิษทีส่ ามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ วัสดุ
ชนิดนีส้ ามารถกรองอนุภาคขนาด 100 นาโนเมตร ซึง่ มีขนาด
เท่ากับไวรัสชนิดต่างๆ เช่น โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้
เขากล่าวว่า “เราได้ทำ� การทดสอบวัสดุนอี้ ย่างละเอียด
และพบว่ามันมีประสิทธิภาพในการก�ำจัดอนุภาคนาโนที่
มีขนาดเท่ากับไวรัสได้ดีกว่าหน้ากากที่มีคุณภาพสูงที่มี
จ�ำหน่ายทั่วไปที่เราท�ำการทดสอบและเปรียบเทียบ วัสดุ
ชนิดนี้มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต�่ำจึงเหมาะส�ำหรับการ
ใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง”
นอกจากนี้ ดร. เรนนีย์ ยังกล่าวอีกว่าประโยชน์ที่
ส�ำคัญของวัสดุนาโนเซลลูโลสคือแม้วา่ มันจะใช้เวลานานกว่า
จะปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม แต่สามารถท�ำการผลิต
ได้ในปริมาณมาก ขณะนีพ้ วกเขาก�ำลังพยามท�ำให้ผผู้ ลิตเชือ่
มั่นในการใช้วัสดุชนิดนี้ในการผลิตหน้ากากและสนับสนุน
ซัพพลายเออร์ในการจัดหาขยะจากการเกษตรกรรมที่จะใช้
ทีมนักวิจัยเริ่มพัฒนาวัสดุชนิดนี้ในปี 2557 โดยแรก
เริ่มพวกเขาพยายามพัฒนาไส้กรองแบบใช้แล้วทิ้งส�ำหรับ
ท่อไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล ประมาณปี 2560 เป็นที่
ชัดเจนว่าวัสดุนั้นมีความเหมาะสมมากกว่าในแง่ของการมี
ชัน้ ทีบ่ างเบาเหมาะส�ำหรับการน�ำมาใช้สำ� หรับผลิตหน้ากาก
อนามัยและอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (PPE) อืน่ ๆ จากนัน้
พวกเขาพยายามพัฒนาหน้ากากกันฝุ่นส�ำหรับนักดับเพลิง
ก่อนที่จะค้นพบว่าวัสดุดังกล่าวมีระดับการกรองที่ละเอียด
มากซึ่งเหมาะส�ำหรับใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยที่ใช้ใน
ทางการแพทย์ได้

42

ue to the anxiety about supplies
of protective equipment to guard
against coronavirus, with The Reseracher
from Queensland University of Technology
(QUT), have found a perfect method to
produce medical-grade mask materials
which is a nanocellulose membrane
made out of agricultural waste such as
sugar cane mulch. This new material is
very effective at removing particles
smaller than 100 nanometres, which is
in the range of a virus, easier to breathe
through than high-quality face masks
which is important for people with
existing respiratory issues including
quickly made in large quantities
using simple equipment and, it is
biodegradable.

exhausts. By around 2017 it became clear that
the material we had was more suitable in a thin
layer, which was more compatible with face
masks and other PPE. They then tried to develop
anti-dust masks for use by firefighters, before
realising the very fine level of filtration the material
allows made it perfect for medical masks.
The past few years have been spent testing
various thicknesses and configurations of the
material, until they now have something that
can be manufactured at scale. The material is
also more “breathable” than current medical
face masks, the researchers claim, which is the
measure of how easy it is to breathe through
the protective layer. Because it is made out of
plant material, it is also biodegradable, although
because of the process used to make it is is not
able to be refashioned into new masks.
Compounding the issue is the fact that the
majority of PPE is manufactured overseas, with
state and federal governments now moving to
secure domestic supply chains. The Queensland
government recently gave south-east
Queensland manufacturer Evolve a $1.2 million
grant to begin production on N95 medical
masks, with the promise of thousands a day by

Scientists around
the world are scrambling
to adapt their research
to find solutions to the
many problems raised by
the Covid-19 pandemic
sweeping the world,
not the least being a
face mask shortage. So,
QUT process engineer,
Dr. Thomas Rainey and
his research team are
Because the material is made from plant waste it is biodegradable as well as cheap to make
stepping up work on a
nanoparticle-removing new material they were
the end of April. It comes as the World Health
developing for biodegradable anti-pollution masks.
Organisation last month called on all countries
This material is able to filter out particles at the
to lift their PPE production by at least 40 per
cent to meet the demand over the course of
scale of 100 nanometres, which is in the range
the pandemic.
of viruses such as SARS-CoV-2.
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Conference

Asia’s largest Exhibition of Sugar Companies,
Sugar Technology & Its supporting Industries

10-112020

SEPTEMBER

KICE, KHONKAEN, THAILAND
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(+66) 2 513 1418
thai@asiafireworks.com

Sugar Expo & Conference

www.thaisugarexpo.com
Silver Sponsor :

Endorsed By :

MUI Rubber Belt Co., Ltd.

Ministry of Agriculture
and Cooperatives

Office of the Cane and
Sugar Board

Department of Agriculture Department of Agricultural
Extension

Digital Economy
Promotion Agency

The Federation Of
Thai Industries, Khonkaen

Supported By :

Thai Sugar Millers
Corporation Limited

Thailand Society of
Sugar Cane Technologist

Thai Sugar and Bio-Energy
Producers Association

KTIS
Bioethanol Co.,Ltd.

Bank for agriculture
and agricultural
cooperatives Khon Kaen

Bio-Sensing and
Field Robotic Laboratory

Conference By :

Official Media :

JuzTalk (Thailand)

Sugar Asia Magazine

Organized By :

Fireworks Media (Thailand) Co.,Ltd.
Part of The Fireworks Trade Media Group

BIG PRODUCTIVITY FROM A TRUSTED NAME.
The Case IH Austoft® 4000 Series sugarcane harvester is a productive machine in a compact and
affordable package. It’s suitable for row spacings as narrow as 1 metre, yet can handle up to 40 tonnes*
of cane per hour. Plus it’s got a new engine delivering maximum performance at minimum cost. With a
durable chassis and high-quality components, it makes good business sense to invest in an Austoft 4000.
For more information visit www.caseih.com or talk to your authorised Case IH dealer.

ผลิตผลเยีย� มจากแบรนด์ ทไี� ด้ รับการไว้ วางใจ

รถตัดอ้อย Case IH Austoft 4000 เป็ นเครื� องจักรขนาดกระทัดรัดในราคาย่อมเยาที�ช่วยเพิ�มผลผลิต รุ่ นนี�เหมาะสําหรับ
ไร่ ออ้ ยที�มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และสามารถรองรับผลผลิตอ้อยได้ถึง 40 ตันต่อชัว� โมง นอกจากนี� รถตัดอ้อยรุ่ น
นี�มาพร้อมกับเครื� องยนต์รุ่นใหม่ที�ให้สมรรถนะสู งสุ ดในต้นทุนที�ต�าํ ที�สุด ด้วยแชสซี ส์แบบคู่และชิ�นส่ วนคุณภาพสู ง
รถตัดอ้อย Case IH Austoft 4000 จึงคุม้ ค่าสําหรับการลงทุนในธุรกิจของคุณ ค้าหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที� www.caseih.com
หรื อสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมจากผูแ้ ทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการใกล้บา้ นท่าน
* 2019 Field Testing Results. * ผลการทดสอบจากพื�นที�ใช้งานจริ งในปี 2019.
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