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Greetings Readers!

Welcome to the April 2021 edition of Sugar Asia Magazine! By this time, for 
those of you in the ASEAN region, most of us would have returned to work 
and the pace of inoculations is gaining traction. The intermittent lockdowns 
have caused devastation to the tourism industry and hurt the manufacturing 
industry due to a lack of manpower citing distancing measures and companies  
having to adhere stringently to the regulations of the “new normal”.

In this edition, we are honored as the exclusive interview in this issue’s in In the 
Hot Seat with Mr. Prasit Vongsatieam, the director of OCSB’s Department of 
Cane, Sugar and Continuous Industries, and Mr. Thawat Hamarn, the Scientific  
Specialist Senior Professional Level and Chief Officer of the Department to 
discuss in the topic includes the origin of new 4 cane species development 
as well as future directions for OCSB’s cane research and development which 
will be able to enhance capacities of the world market competitiveness.

On behalf of the editorial team, I thank you for your continuous support in 
Sugar Asia Magazine. Stay in touch with us on www.sugar-asia.com and follow  
us on Facebook and LinkedIn for more updates. Let’s pray for a better future, 
stay at home, and together we can fight the COVID-19 virus.

For any interesting articles pertaining to the sugar or ethanol industry, please 
feel free to share it with us at editor.th@fireworksbi.com.

Cheerios!
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กลุ่ีมมิตรผลี คว้าอันุดัิบ 4 ด้ิานุความยั�งย้นุระดัิบ
โลีกในุกลุ่ีมอุตสาหกรรมอาหาร พื้ร้อมด้ิวยรางวลัี 

“Sustainability Awards Silver Class 2021” จาก
ผลีการปั้ระเมินุความยั�งย้นุขององค์กร หร้อ Corporate 
Sustainability Assessment (CSA) โดิย S&P Global 
ซึ์�งเป็ั้นุมาตรฐานุสากลีที�ทั�วโลีกให้การยอมรบั ตอกยำ�า
ความมุ่งมั�นุในุการยกระดัิบองค์กรส่่มาตรฐานุการพัื้ฒนุา
ที�ยั�งย้นุบนุเวทีโลีก พื้ร้อมตามปั้รัชญ่า “ร่่วมอยู่่่ ร่่วม
เจริ่ญ” ที�ให้ความสำาคัญ่กับการพัื้ฒนุาศัักยภาพื้ชาวไร่
อ้อย ชุมชนุ สังคม สิ�งแวดิล้ีอม แลีะการบรหิารจัดิการ
ทรัพื้ยากรนุำ�าอยา่งมีปั้ระสทิธิุ์ภาพื้ ตามแนุวทาง “มติร
ผลี โมเดิิร์นุฟิาร์ม”

Mitr Phol’s Modern Farm Ranked 4th on Leader 
of World Class Sustainable Food Industry

มิิตรผลแสดงศัักยภาพ ‘มิิตรผล โมิเดิร์นฟาร์มิ’
คว้้าอัันดับ 4 ผ้้นำาคว้ามิยั�งยืนอุัตฯ อัาหารระดับโลก

คุณบรรเทิง ว่องกุศัลีกิจ ปั้ระธุ์านุกรรมการบริษัท 
แลีะปั้ระธุ์านุกรรมการบริหาร กลุ่ีมมิตรผลี กล่ีาวถึ่งรางวัลี
ผลีการปั้ระเมินุความยั�งย้นุระดัิบสากลีที�ได้ิรับในุครั�งนีุ�ว่า 
“กระแสความท้าทายแลีะการเปั้ลีี�ยนุแปั้ลีงที�เกิดิขึ�นุในุโลีก 
ทั�งจากสภาวะสิ�งแวดิล้ีอม เศัรษฐกิจ บริบททางสังคม รวม
ทั�งบทบาทของเทคโนุโลียทีี�เข้ามาควบคมุการใช้ชีวิตมากขึ�นุ 
ส่งผลีให้ธุุ์รกิจทั�งรายใหญ่่ แลีะรายยอ่ย ต้องเร่งปั้รับตัวให้ทันุ 
เพ้ื้�อเพิื้�มขีดิความสามารถ่ในุการแข่งขันุให้ธุุ์รกิจเดิินุหนุ้าต่อ
ไปั้ได้ิอย่างมั�นุคง โดิยมเีร้�องของความยั�งย้นุเป็ั้นุหัวใจสำาคัญ่
ที�ทุกองค์กรต้องใส่ใจแลีะไม่ควรมองข้าม”

กลุ่ีมมิตรผลีก้าวกระโดิดิจากการเป็ั้นุอันุดัิบที� 17 ในุ
กลุ่ีมอุตสาหกรรมอาหาร ส่่อันุดัิบที� 4 ในุปีั้ 2563 เพื้ราะ
เราให้ความสำาคัญ่กับการสร้างความยั�งย้นุมาตลีอดิระยะเวลีา
กว่า 65 ปีั้ ด้ิวยการดิำาเนิุนุงานุตามหลัีกปั้รัชญ่า “ร่วมอย่่ 
ร่วมเจริญ่” ที�ให้ความสำาคัญ่กับการพื้ัฒนุาศัักยภาพื้ชาวไร่
อ้อย ชุมชนุ สังคม แลีะสิ�งแวดิล้ีอม เพื้ราะการที�องค์กร
หนึุ�งจะเติบโตได้ิอย่างยั�งย้นุนัุ�นุ เราจะต้องคิดิถึ่งคนุอ้�นุแลีะ
ไม่สร้างผลีกระทบให้กับสิ�งแวดิล้ีอมหร้อสังคม ดัิงนัุ�นุ เร้�อง
ของความยั�งย้นุจึงไม่ได้ิเป็ั้นุเพีื้ยงกลียุทธ์ุ์เพ้ื้�อเพิื้�มขีดิความ
สามารถ่ในุการแข่งขันุให้กับธุุ์รกิจเท่านัุ�นุ แต่ยังถ้่อเป็ั้นุการ
แสดิงความมุ่งมั�นุขององค์กรในุการช่วยด่ิแลีสังคมแลีะสิ�ง
แวดิล้ีอมในุฐานุะของพื้ลีเม้องปั้ระเทศัแลีะโลีก

ซึ์�งทำาให้ได้ิรับรางวัลีองค์กรโปั้ร่งใสในุปีั้ 2563 ด้ิานุ
สิ�งแวดิล้ีอม ได้ิมีการดิำาเนิุนุกิจกรรมเพ้ื้�อความยั�งย้นุหลีาก
หลีายโครงการ อาทิ การส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดิ
อ้อยสดิ งดิเผา โดิยรับซ้์�อใบอ้อยเพ้ื้�อนุำาไปั้ใช้เป็ั้นุเช้�อเพื้ลิีง
สำาหรับผลิีตไฟิฟ้ิาชีวมวลี ช่วยลีดิป้ั้ญ่หาดิ้านุสิ�งแวดิลี้อม 
พื้ร้อมให้ความร้่เกษตรกรตามแนุวทาง “มิตรผลี โมเดิิร์นุ
ฟิาร์ม” ซึ์�งเป็ั้นุการทำาไร่อ้อยสมัยใหม่ที�ลีดิการเผาอ้อย, 
ปั้ล่ีกพ้ื้ชตระก่ลีถั่�วเพ้ื้�อบำารุงดิินุแลีะลีดิการใช้สารเคมี, ใช้

Mitr Phol Group was awarded the 4th 
prize on the world class sustainable 

food industry, along with the Sustainable  
Awards Silver Class 2021, following 
the results of Corporate Sustainability  
Assessment (CSA) by the globally known S&P 
Global standard. The prize will emphasize  
the company’s determination to upgrade 
itself for sustainable development standards  
of the world, apart from observing the  
“joint-living, joint-growing” principle 
which concerns improving sugar cane farm 
owners’ potentiality, local communities, 
society, environment and effective water 
resource management according to ‘Mitr 
Phol Modern Farm’.

After receiving the award, Mr. Buntoeng 
Vongkuslkit, Chairman of the Board of Director  
of Mitr Phol Group, said that the world’s  
challenges and changes currently existing from 
environment, economy and social contexts as 
well as technology were playing a key role to 

นุำ�าอย่างมีปั้ระสิทธิุ์ภาพื้, ไม่ปั้ล่ีกอ้อยในุพ้ื้�นุที�ปั้�าสงวนุ แลีะ
ไม่จ้างแรงงานุเด็ิกที�อายุตำ�ากว่า 18 ปีั้

ซึ์�งสอดิคลี้องกับมาตรฐานุความยั�งย้นุระดิับโลีก 
BONSUCRO อีกทั�งด้ิานุการบริหารจัดิการทรัพื้ยากรนุำ�า 
ที�จัดิทำาได้ิอย่างมีปั้ระสิทธิุ์ภาพื้ ด้ิวยการนุำาเคร้�องม้อการ
ปั้ระเมินุความเสี�ยงด้ิานุนุำ�าในุพ้ื้�นุที�ที�โรงงานุตั�งอย่่ มาช่วยในุ
การวางแผนุแลีะพื้ฒันุาการบรหิารจัดิการนุำ�า การหมนุุเวยีนุ
นุำ�าในุกระบวนุการผลิีตเพ้ื้�อกลัีบมาใช้ซ์ำ�าให้เกิดิปั้ระโยชน์ุส่งสุดิ 
แลีะการบริหารจัดิการนุำ�าในุไร่อ้อยอย่างมีปั้ระสิทธิุ์ภาพื้

หลัีงจากปั้ระสบความสำาเร็จในุการเปั้็นุองค์กรไทยที�
ก้าวส่่ Top 4 ด้ิานุความยั�งย้นุในุกลุ่ีมอุตสาหกรรมอาหาร
ระดัิบโลีกในุปีั้นีุ�แล้ีว ในุอนุาคตกลุ่ีมมิตรผลียังมีความมุ่งมั�นุ
แลีะตั�งใจเพ้ื้�อที�จะยกระดัิบองค์กร แลีะดิำาเนิุนุการเพ้ื้�อให้เกิดิ
ความยั�งย้นุ ตามหลัีกปั้รัชญ่า “ร่วมอย่่ ร่วมเจริญ่” ที�กลุ่ีม
มิตรผลีถ้่อเป็ั้นุหัวใจหลัีกในุการวางแผนุพัื้ฒนุาการดิำาเนิุนุ
งานุให้เกิดิความยั�งย้นุอย่างต่อเนุ้�องต่อไปั้.

people’s life, resulting in business effects, whether 
big or small. Therefore, entrepreneurs had to 
adjust themselves to enhance their capacities 
for stable business competition with a major 
concern to sustainability.

Mitr Phol Group has leaped from the 17th 
to the 4th in food industry since 2020 because  
the company puts emphasis on building  
sustainability for over 65 years. The ‘joint-living 
joint-growing’ principle of the company helps 
develop capacities of sugar cane farm owners, 
local communities, society and environment 
since, in order that a company grows sustainably, 
it needs to be aware of others and not causing 
any negative effects to society and environment. 
Therefore, sustainability is not a strategy to  
upgrade business competition capacities, but  
also manifestation of organizational determination 
to care for society and environment on behalf 
of a national and global citizen.

Mitr Phol Group received the Transparent  
Organization Award of 2020 because it  
conducted a lot of sustainability promotion 
campaigns, such as encouraging local farmers 
to harvest sugar cane by cutting, not burning, 
it, buying fresh sugar cane leaves to generate 
biomass electricity, planting beans to promote 
soil quality while reducing chemical substances, 
effectively using water and neither farming sugar 
cane in any reserved forests nor hiring workers 
under 18 years old. 

The above practices correspond to the 
world sustainability standard BONSUCRO,  
besides effective water management, which was 
done by using equipment to assess water risks 
in the location of the company’s factory. Th e 
equipment enables Mitr Phol Group to plan and 
develop water management, wisely recycle water 
during the production process and effectively 
manage water used in sugar cane farms. 

Enjoying the success of being one of the top 
4 companies of Thailand in terms of sustainable 
food industry of the world this year, Mitr Phol is 
strongly determined to upgrade itself according 
to the ‘joint-living, joint-growing’ principle towards 
the future because it is a core to continually plan, 
develop and operate the company’s work in a 
long-standing way.
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. . ายภ่มิรัฐ หวังปั้รีดิาเลีิศักุลี ผ่้อำานุวยการฝุ่�ายไร่ กลีุม่บรษิทั เกษตรไทย อินุเตอร์เนุชั�นุแนุลี ชก่าร์  
คอร์ปั้อเรชั�นุ จำากัดิ (มหาชนุ) หร้อ KTIS เปิั้ดิเผยว่า 
กลุ่ีม KTIS ได้ิริเริ�มโครงการ “ป้ั้�นทายู่าทชาวไร่่อ้อยู่
สู่่่เถ้้าแก่่น้อยู่” ซึ์�งเป็ั้นุโครงการที�บริษัททำางานุร่วมกับ
เกษตรกรชาวไร ่เพ้ื้�อพัื้ฒนุาสง่เสรมิความร้่ความเขา้ใจ
ในุเร้�องของการทำาไร่อ้อยสมัยใหม่ให้กับบุตรหลีานุชาวไร่
อ้อย ผ่านุกระบวนุการอบรมแลีะเรยีนุร้่ร่วมกันุในุหลีาย
หัวข้อ เช่นุ การบริหารจัดิการเพ้ื้�อเพิื้�มผลีผลิีตต่อไร่ 
การนุำาเคร้�องม้อแลีะเทคโนุโลียีที�ทันุสมัยเข้ามาช่วย
ในุการทำาการเกษตร โดิยเนุ้นุองค์ความร้่ที�จะพัื้ฒนุา
ทั�งปั้ริมาณแลีะคุณภาพื้ของอ้อยได้ิอย่างยั�งย้นุ ซึ์�งจะ
ทำาให้คนุรุ่นุใหม่มีเป้ั้าหมายในุการเข้ามาสานุต่ออาชีพื้
ชาวไรอ้่อยจากรุ่นุพื้อ่รุ่นุแม่ ช่วยลีดิป้ั้ญ่หาทายาทชาวไร่
ที�เข้าไปั้หางานุทำาในุเม้อง เป็ั้นุพื้นัุกงานุบริษัท แต่เม้�อ
เกิดิป้ั้ญ่หา เช่นุ การแพื้ร่ระบาดิของโควิดิ-19 ที�ทำาให้
บริษัทต่างๆ ลีดิคนุงานุ เลิีกจ้าง หร้อปิั้ดิกิจการ แล้ีว
ไม่มีงานุรองรับ

KTIS Group Launches Program to Transform Local  
Sugarcane Growers to Young Entrepreneurs

กลุ�มิ KTIS เดินหน้าโครงการ “ป้ั้� นทายาทชาว้ไร�อ้ัอัย 
ส้�เถ้้าแก�น้อัย”

Mr. Phumrat Wangpridalertkul, the 
director of the Farming Department 

to Kaset Thai International Sugar Corp. 
(Public Company) or KTIS, has recently 
announced a program entitled, Creating 
Heirs of Local Sugarcane Growers to Be 
Young Entrepreneurs. A joint campaign 
with Thai local farmers, the program aims 
to improve and promote knowledge and 
understanding in terms of modern sugar-
cane farming among young generations of 
local sugarcane growers. Such knowledge 
will be passed on through training and 
joint learning on various topics, such as 
administration and management to increase 
products per a Rai land, as well as using 
modern technology and innovation to assist 
farming, with an emphasis on knowledge 
that can sustainably develop quantity and 
quality of sugarcane. In doing so, young 

“We believe that sugarcane farming will 
enable local people to sustain themselves thanks 
to consistent needs of sugarcane, particularly the 
sugar industry. Moreover, sugarcane is also an 
energy plant as ethanol factories and electricity 
generating plants are requiring it. Sugarcane can 
be used to produce paper tissues, environmentally 
friendly containers like a plate or a straw. It can 
serve as a precursor for biochemical industries. 
If one has right knowledge and understanding 
on modern technology, one will earn more, 
but work less. Apart from that, we teach local 
sugarcane growers to save money by making an 
expense account and tell them about financial 
management. The knowledge allows them to 
have more money, thus better quality of life,” 
explained Mr. Phumrat.

Mr. Phumrat also added that the above-men-
tioned program had been being carried out 
for up to 5 years by providing local sugarcane 
growers with theory and practice that covers all 
processes on sugarcane planting and harvesting, 
from selection of sugarcane species, sugarcane 
planting, how to water and feed the plant and 
how to harvest it. The emphasis focuses on 
modern technology to boost more products 
per a Rai land. Experienced sugarcane growers 
will share their knowledge with young ones and 
learn new technology at the same time.

“เราเช้�อว่าการทำาไร่อ้อยเป็ั้นุอาชีพื้ที�สามารถ่เลีี�ยงชีพื้
เกษตรกรชาวไร่ได้ิอย่างมั�นุคง เพื้ราะความต้องการอ้อยยัง
มีเพิื้�มขึ�นุอย่างต่อเนุ้�อง ไม่ใช่เฉพื้าะในุอุตสาหกรรมนุำ�าตาลี
ทราย แต่อ้อยซึ์�งเป็ั้นุพ้ื้ชพื้ลัีงงานุยังเป็ั้นุที�ต้องการของโรงงานุ
เอทานุอลีแลีะโรงไฟิฟ้ิาด้ิวย นุอกจากนีุ� อ้อยยังสามารถ่นุำา
ไปั้ทำาเย้�อกระดิาษ บรรจุภัณฑ์์เพ้ื้�อสิ�งแวดิล้ีอมจากเย้�อชานุ
อ้อย หลีอดิชานุอ้อย แลีะเป็ั้นุวัตถุ่ดิิบตั�งต้นุในุสายธุุ์รกิจ
อุตสาหกรรมชีวเคมีด้ิวย ซึ์�งหากทำาไร่อย่างถ่่กวิธีุ์ มีความ
ร้่ความเข้าใจในุการใช้เทคโนุโลียีสมัยใหม่ ก็จะสามารถ่
สร้างรายได้ิที�ส่งขึ�นุ แถ่มยังเหนุ้�อยนุ้อยลีง แลีะเม้�อมีราย
ได้ิที�ดีิขึ�นุแล้ีว เราก็ยังสอนุวิธีุ์การเก็บออมเงินุ โดิยการจัดิ
ทำาบัญ่ชีรายรับรายจ่ายแลีะให้ความร้่เร้�องการบริหารเงินุ 
ทำาให้เกษตรกรมีเงินุเหล้ีอเก็บมากขึ�นุ ทำาให้คุณภาพื้ชีวิตดีิ
ขึ�นุอย่างยั�งย้นุด้ิวย” นุายภ่มิรัฐกล่ีาว

ผ้่อำานุวยการฝุ่�ายไร่ กลุ่ีม KTIS กล่ีาวว่า โครงการนีุ�
ทำาต่อเนุ้�องมา 4-5 ปีั้แล้ีว โดิยการให้ความร้่กับเกษตรกร
ที�เข้าร่วมโครงการทั�งด้ิานุทฤษฎีีแลีะปั้ฏิิบัติ ครอบคลุีม
กระบวนุการสร้างอ้อยในุทุกขั�นุตอนุ ตั�งแต่การเล้ีอกพัื้นุธ์ุุ์
อ้อย การปั้ล่ีกอ้อยอย่างถ่่กวิธีุ์ การให้นุำ�าแลีะสารอาหารกับ

นุ อ้อย ไปั้จนุถึ่งการตัดิอ้อยสดิ โดิยจะเนุ้นุการนุำาเทคโนุโลียี
เข้ามาปั้รับใช้ในุการเกษตร ที�จะช่วยให้ได้ิผลีผลิีตต่อไร่ส่ง
ขึ�นุ โดิยจะมีชาวไร่อ้อยที�มีปั้ระสบการณ์หร้อที�เรียกว่ารุ่นุ
พ่ื้อรุ่นุแม่ มาช่วยถ่่ายทอดิปั้ระสบการณ์ให้กับล่ีกหลีานุ
ด้ิวย พื้ร้อมกับเรียนุร้่เทคโนุโลียีใหม่ๆ ไปั้พื้ร้อมกันุ

“ชาวไรรุ่่นุพ่ื้อแม่กับรุ่นุล่ีกหลีานุนีุ�เป็ั้นุคนุลีะเจเนุอเรชั�
นุกันุ ย่อมมีวิธีุ์คิดิวิธีุ์การทำางานุต่างกันุ โดิยรุ่นุล่ีกหลีานุจะ
สามารถ่เรียนุร้่เทคโนุโลียีใหม่ๆ ได้ิเร็ว แต่ในุช่วงต้นุอาจจะ
ต้องใช้เงินุลีงทุนุส่งกว่าที�รุ่นุพ่ื้อแม่เคยทำา ตรงนีุ�ต้องเรียนุร้่
ร่วมกันุ ว่าช่วงแรกลีงทุนุส่งขึ�นุหนุ่อย แต่ในุระยะถั่ดิไปั้จะ
ได้ิผลีตอบแทนุคุ้มค่ากว่า กำาไรมากกว่าเดิิมหลีายเท่า ซึ์�ง
หากทั�งสองรุ่นุเข้าใจกันุ การพื้ัฒนุาก็ทำาได้ิง่าย อีกทั�งยัง
เป็ั้นุการกระชับความสัมพัื้นุธ์ุ์ในุครอบครัวได้ิเป็ั้นุอย่างดีิอีก
ด้ิวย” นุายภ่มิรัฐกล่ีาว.

people will have a clear goal to continue 
working for their parents, thus solving 
problems on local farmers who leave 
home to work in a big city as a company 
staff. Due to the spread of Covid-19, many 
companies are downsizing or even laying 
off their employees. 

“The sugarcane growers and their children 
are of different generations. They have different 
ways of thinking and working. The young ones 
can learn new technology more quickly, but, 
initially, they may have to use more money to 
invest than their parents did, so both must learn 
together and understand that, even though a 
lot of money for investment is high, profits will 
become worthwhile later. Understanding it will 
enable both agricultural development and family 
relations,” concluded Mr. Phumrat.

นายภููมิิรััฐ หวัังปรีัดาเลิิศกุุลิ ผูู้�อำำานวัยกุารัฝ่่ายไร่ั กุลุ่ิมิบริัษััท เกุษัตรัไทย อิำนเตอำร์ัเนชัั่�นแนลิ ชูั่กุาร์ั คอำร์ัปอำเรัชัั่�น จำำากัุด (มิหาชั่น) หรืัอำ KTIS
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อุตสาหกรรมนุำ�าตาลีของเวียดินุามด่ิสดิใสขึ�นุในุปีั้ 
2564 หลัีงจากความพื้ยายามควบคุมการลัีกลีอบ

นุำาเขา้แลีะการเรยีกเก็บภาษีนุำาเขา้นุำ�าตาลีจากไทยเพ้ื้�อ
สนุองความต้องการในุปั้ระเทศัแลีะราคานุำ�าตาลีที�คาดิ
ว่าจะเพิื้�มขึ�นุ ดัิงนัุ�นุจึงเป็ั้นุเร้�องสำาคัญ่ในุการปั้รับปั้รุง
ความสามารถ่เพ้ื้�อแข่งขันุของอุตสาหกรรมนุำ�าตาลีในุ
ปั้ระเทศัเวียดินุามเพ้ื้�อให้แนุ่ใจว่าการผลิีตที�มั�นุคงก็เป็ั้นุ
สิ�งสำาคัญ่เช่นุกันุ

Vietnam Sugar industry Eyes Solid 2021 after 
Bitter Year

เวี้ยดนามิคาดอุัตสาหกรรมินำ�าตาลจะดีข้ึ้�นในปีั้ 64

อัลีเวียนุ บริษัทผ้่ค้านุำ�าตาลีรายใหญ่่ที�สุดิของโลีกซึ์�ง
เป็ั้นุผ้่ร่วมทุนุระหว่างบริษัทคาร์จิลี อิงค์แลีะคอเปั้อร์ ซ่์การ์ 
เอส เอ จากบราซ์ลิี เปิั้ดิเผยวา่ตลีาดินุำ�าตาลีทั�วโลีกจะเผชิญ่
กับภาวะขาดิแคลีนุไปั้อีก 2 ปีั้แลีะคาดิว่าการผลิีตนุำ�าตาลีจะ
ขาดิความต้องการปั้ระมาณ 5 ล้ีานุเมตริกตันุ ราคานุำ�าตาลี
ทั�วโลีกเพิื้�มขึ�นุ 11% ในุปีั้ 2563 แลีะ 56% จากระดิบัตำ�าสุดิ
ที�บันุทึกไว้ในุเด้ิอนุเมษายนุ 2563 นุอกจากนีุ� ศ่ันุย์วิจัยเอส 
เอส ไอ ซึ์�งเป็ั้นุ แผนุกวิจัยของบริษัทนุายหนุ้าหลัีกทรัพื้ย์ เอส 
เอส ไอ ซิ์เคียวริตี� กล่ีาวว่ายังมีช่องว่างสำาหรับราคานุำ�าตาลี
ที�จะเพิื้�มขึ�นุเพื้ราะอปุั้สงค์ของโลีกยังคงอย่่ในุระดัิบส่ง

ในุเวียดินุาม เกิดิป้ั้ญ่หาการขาดิแคลีนุนุำ�าตาลีเนุ้�องจาก
ผลีผลิีตพ้ื้ชในุปีั้ 2563-2564 อย่่ที�ปั้ระมาณ 600,000 ตันุ
หร้อลีดิลีง 34% เม้�อเทียบเป็ั้นุรายปีั้ ซึ์�งลีดิลีง 34% จาก
ข้อม่ลีของสมาคมอ้อยแลีะนุำ�าตาลีของเวียดินุาม อุปั้สงค์ในุ
ปั้ระเทศัคาดิว่าจะเพิื้�มขึ�นุปั้ระมาณร้อยลีะ 3-5 ต่อปีั้หร้อ 
2.2 ล้ีานุตันุในุปีั้ 2564 ซึ์�งหมายความวา่อุปั้ทานุในุปั้ระเทศั
สามารถ่ตอบสนุองความต้องการได้ิเพีื้ยงร้อยลีะ 30 แลีะ
ส่วนุที�เหล้ีอจะเป็ั้นุนุำ�าตาลีที�กลัี�นุจากนุำ�าตาลีทรายดิิบที�นุำา
เข้า นุำ�าตาลีนุำาเข้าแลีะนุำ�าตาลีเถ้่�อนุ

กระทรวงอุตสาหกรรมแลีะการพื้าณิชย์เวียดินุามตัดิสินุ
ใจกำาหนุดิภาษีตอบโต้การทุ่มตลีาดิชั�วคราวในุอัตราร้อยลีะ 
48.88 สำาหรับนุำ�าตาลีทรายขาวบริสุทธิุ์�แลีะร้อยลีะ 33.88 
สำาหรับนุำ�าตาลีทรายขาวที�นุำาเข้าจากปั้ระเทศัไทยมผีลีบังคับ
ใช้เป็ั้นุเวลีา 120 วันุนัุบจากเด้ิอนุกุมภาพัื้นุธ์ุ์โดิยอาจมีผลี
ย้อนุหลัีง 90 วันุหากมีการสอบสวนุพื้บความเสียหายหร้อ
หร้อภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรมนุำ�าตาลีในุปั้ระเทศั ศ่ันุย์วิจัย
เอสเอสไอ กล่ีาวว่า จากการปั้ฏิิบัติหนุ้าที�ชั�วคราว นุำ�าตาลีที�
นุำาเข้าจากไทยในุราคาตำ�าในุช่วงปั้ลีายปีั้ 2563 จะถ่่กเทออก
ส่่ตลีาดิในุช่วงไตรมาสแรกของปีั้นีุ�ซึ์�งจะแข่งขันุกับนุำ�าตาลีในุ
ปั้ระเทศัได้ิในุช่วงเวลีาสั�นุ ๆ

ราคานุำ�าตาลีมาตรฐานุจากการกลัี�นุเพิื้�มขึ�นุจาก 13,500 
ด็ิองต่อกิโลีจากปั้ลีายปีั้ 2563 เป็ั้นุ 15,000-16,000 ด็ิอง 
ณ สิ�นุเด้ิอนุกุมภาพัื้นุธ์ุ์ ในุขณะที�ราคานุำ�าตาลีสำาเร็จร่ปั้เพิื้�ม
ขึ�นุจาก 14,000 ด็ิองเป็ั้นุ 16,500 ด็ิอง โดิยคาดิว่าราคา
นุำ�าตาลีในุปั้ระเทศัจะยังคงเพิื้�มขึ�นุเนุ้�องจากราคาในุปั้ระเทศั
เวียดินุามในุป้ั้จจุบันุยังคงตำ�ากว่าปั้ระเทศัอ้�นุ ๆ ในุภ่มิภาค
ปั้ระมาณร้อยลีะ 30-40 ภาษีที�เรียกเก็บจากนุำ�าตาลีนุำาเข้า
จะผลัีกดัินุให้ราคานุำ�าตาลีส่งขึ�นุปั้ระมาณ 4,000-5,000 ด็ิ
องต่อกิโลีกรัม

ด้ิวยเหตุนีุ� คาดิว่าราคานุำ�าตาลีจะส่งถึ่ง 17,000 ด็ิอง
ต่อกิโลีกรัมในุตลีาดิในุปั้ระเทศัเวียดินุาม แลีะราคาอ้อยจะ

The Vietnam sugar industry looks brighter 
in 2021 on the effort to control smuggling  

and the imposition of duties on sugar 
imported from Thailand as the domestic 
demand and sugar price are expected to 
increase. So, it would be important to improve  
the competitiveness of the domestic sugar 
industry to ensure stable production would 
also be critical.

The world’s largest sugar trader Alvean, a 
joint venture between Cargill Inc and Brazilian 
producer Copersucar SA reveal that the global 
sugar market will face two years of shortages 
and sugar production is expected to fall short 
of demand by about 5 million metric tonnes. 
Global sugar prices went up 11 per cent from 
2020 and 56 per cent from the bottom level 
recorded in April 2020. In addition, SSI Research, 
the research division of brokerage firm SSI 
Securities said there was still significant room 
for sugar prices to increase as global demand 
remained high.

In Viet Nam, there would be a shortage of 
sugar as the 2020-21 crop output is estimated 
at just 600,000 tonnes, a year-on-year drop of 
34 per cent, according to the Viet Nam Sugar-
cane and Sugar Association. Domestic demand 
is expected to increase by about 3-5 per cent 
per year, or 2.2 million tonnes in 2021, meaning 
domestic supply could meet just 30 per cent of 
demand. The rest would be made up of sugar 
refined from imported raw sugar, smuggled 
sugar and imported sugar.

The Ministry of Industry and Trade decided  
to impose a temporary anti-dumping duty of 
48.88 per cent on refined sugar and 33.88 per 

เพิื้�มขึ�นุร้อยลีะ 15-20 เม้�อเทียบกับฤด่ิกาลีก่อนุหนุ้า อย่างไร
ก็ตามราคานุำ�าตาลีในุปั้ระเทศัจะได้ิรับผลีกระทบจากนุำ�าตาลี
ที�ลัีกลีอบนุำาเข้า โดิยเฉพื้าะอย่างยิ�งเนุ้�องจากภาษีตอบโต้การ
ทุ่มตลีาดิจะทำาให้ราคานุำ�าตาลีนุำาเข้าแลีะนุำ�าตาลีหนีุภาษีมี
ช่วงห่างอย่างมีนัุยสำาคัญ่ การลัีกลีอบนุำาเข้านุำ�าตาลีในุช่วง
เด้ิอนุแรกๆ ของปีั้ 2564 ลีดิลีงอย่างมากเนุ้�องจากมีการใช้
มาตรการที�รัดิกุมในุการควบคุมพ้ื้�นุที�ชายแดินุเพ้ื้�อป้ั้องกันุไม่
ให้เช้�อโควิดิ -19 แพื้ร่ระบาดิ

จากรายงานุของบรษัิทหลัีกทรัพื้ย์เวียดิคอมแบงก ์แนุว
โนุ้มของอุตสาหกรรมนุำ�าตาลีในุปั้ระเทศัเวียดินุามเป็ั้นุบวก
ในุระยะสั�นุเนุ้�องจากการลีดิลีงของผลีผลิีตในุปั้ระเทศัเพ้ื้�อนุ
บ้านุเป็ั้นุโอกาสสำาหรับอุตสาหกรรมนุำ�าตาลีของเวียดินุามในุ
ฤด่ิกาลีเพื้าะปั้ล่ีกนีุ� นุอกจากนีุ� ยังมีโอกาสในุการส่งออกไปั้
ยังสหภาพื้ยุโรปั้ด้ิวยข้อตกลีงการค้าเสรีระหว่างสหภาพื้ยุโรปั้
แลีะเวียดินุาม แลีะไทยกับจีนุสามารถ่ฟ้ิ�นุการผลิีตนุำ�าตาลี
จากฤด่ิการเพื้าะปั้ล่ีกปีั้ 2564-2565 ซึ์�งจะสร้างแรงกดิดัินุ
ต่อราคานุำ�าตาลีให้เกิดิขึ�นุ

อย่างไรก็ตาม บริษัทหลัีกทรัพื้ย์เวียดิคอมแบงก์ชี�
ว่า อุตสาหกรรมนุำ�าตาลีในุปั้ระเทศัเวียดินุามต้องเผชิญ่กับ
ความท้าทายหลีายปั้ระการในุระยะยาวรวมถึ่งผลีผลิีตอ้อยที�
แข่งขันุได้ินุ้อยกว่าปั้ระเทศัไทยซึ์�งส่งผลีให้ต้นุทุนุการผลิีตส่ง
ขึ�นุ แลีะบริษัทนีุ�ยังเสริมว่าการปั้รับปั้รุงความสามารถ่ในุการ
แข่งขันุของอุตสาหกรรมนุำ�าตาลีในุปั้ระเทศัเวียดินุามเป็ั้นุสิ�ง
สำาคัญ่ โดิยเฉพื้าะการยกระดัิบเทคโนุโลียีแลีะการเช้�อมโยง
ระหว่างเกษตรกรแลีะโรงงานุนุำ�าตาลีเพ้ื้�อให้แนุ่ใจว่าการผลิีต
มีเสถี่ยรภาพื้อีกด้ิวย.

cent on unrefined sugar imported from Thai-
land, applicable for 120 days from February 
with potential retroactivity of 90 days if the 
investigation funds significant injuries or threats 
to the domestic sugar industry. SSI Research 
said with the temporary duty, the inventories 
of sugar imported from Thailand at low prices 
at the end of 2020 would be dumped into the 
market in the first quarter of this year, which 
would compete with domestic sugar for a short 
period of time.

The refined standard (RS) sugar price 
increased from VND13,500 per kilo from the 
end of 2020 to VND15,000-16,000 at the end of 
February while refined extra (RE) increased from 
VND14,000 to VND16,500. The domestic sugar 
prices are expected to continue to increase as 
the current domestic price remains 30-40 per 
cent lower than other countries in the region. 
The duties imposed on imported sugar would 
also push up sugar price by about VND4,000-
5,000 per kilogramme.

Accordingly, sugar is anticipated to reach 
VND17,000 per kilo in the domestic market. 
The sugarcane prices also increased by 15-20 
per cent compared to the previous season. 
Still, domestic sugar prices would be affected 
by smuggled sugar, especially as anti-dumping 
duties would create a significant gap in prices 
between imported sugar and smuggled sugar. 
The smuggling of sugar in the early months of 
2021 reduced considerably as strong measures 
were taken to control border areas in the effort 
to prevent COVID-19 from spreading.

According to Vietcombank Securities’ report, 
the prospects for the domestic sugar industry are 
positive in the short term, as declines in output 
in neighbouring countries provide opportunities 
for Viet Nam’s sugar industry this crop season. 
There are also opportunities for exports to the 
European Union with the EU-Viet Nam Free 
Trade Agreement. In addition, Thailand and 
China could recover sugar production from 
the 2021-22 crop seasons, which would create 
pressure on sugar prices. 

Source: shutterstock.com

However, Vietcombank Securities pointed 
out that the domestic sugar industry faced a 
number of challenges in the long term, including 
less competitive sugarcane output than Thailand, 
which was pushing up production costs. It was 
important to improve the competitiveness of 
the domestic sugar industry through upgrading  
technologies, Vietcombank Securities said, 
adding that links between farmers and sugar 
plants to ensure stable production would also 
be critical.
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ผลีผลิีตนุำ�าตาลีดิิบของฟิิลิีปั้ปิั้นุส์สำาหรับปีั้การเพื้าะ
ปั้ล่ีก 2564-2565 ในุเด้ิอนุกันุยายนุนีุ�คาดิว่า

จะทรงตัวอย่่ที� 2.1 ล้ีานุเมตริกตันุ ตามรายงานุของ
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา

Philippine Raw Sugar Output Seen at 2.1 Million MT

ฟลิิปั้ปิั้นส์คาดนำ�าตาลดิบผลิตพุ�งถ้้งกว้�าสอังล้าน 
เมิตริกซ์์ตัน

ในุรายงานุของสำานัุกการเกษตรต่างปั้ระเทศัของกระทรวง 
เกษตรฯ ชี�ว่ามีการคาดิการณ์ผลีผลิีตในุอัตราคงที� เนุ้�องจาก
ผลีผลิีตในุฟิาร์มตำ�าแลีะสภาพื้อากาศัไม่เอ้�ออำานุวย

กระทรวงเกษตรฯ กล่ีาวว่า ป้ั้จจัยที�จำากัดิการเพิื้�มขึ�นุ
ของผลีผลิีต ได้ิแก่ พ้ื้�นุที�ปั้ล่ีกอ้อยที�ลีดิลีงอย่างช้าๆ แลีะ
ผลีผลิีตในุไร่ตำ�า โดิยเฉพื้าะอย่างยิ�งในุพ้ื้�นุที�นุอกเกาะเนุโก
รสที�ทำาให้ค่าเฉลีี�ยของจำานุวนุผลีผลีิตในุปั้ระเทศัลีดิลีง ในุ
ขณะที�อุตสาหกรรมมีเป้ั้าหมายเพ้ื้�อเพิื้�มผลีตอบแทนุ แต่
คาดิว่าจะไม่ได้ิผลีลัีพื้ธ์ุ์เป็ั้นุเวลีาสองถึ่งสามปีั้เม้�อกองทุนุแลีะ
กลียทุธ์ุ์การดิำาเนุนิุการตา่งๆ ด้ิานุการเกษตรยงัคงนิุ�งอย่่

กระทรวงเกษตรฯ ยังยำ�าเสริมว่าสภาพื้ภ่มิอากาศัจะ
ยังคงเป็ั้นุป้ั้จจัยหลัีก เนุ้�องจากความแห้งแล้ีงหร้อฝุ่นุตกมาก
เกินุไปั้จะส่งผลีเสียต่อการผลิีต ในุขณะที�การกระจายพัื้นุธ์ุุ์
พ้ื้ชก็มีความเป็ั้นุไปั้ไดิ้เช่นุกันุ เนุ้�องจากเกษตรกรบางราย
อาจตัดิสินุใจเปั้ลีี�ยนุไปั้ใช้ทางเล้ีอกที�ทำากำาไรได้ิมากขึ�นุ

กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาอธิุ์บายว่า การ
คาดิการณ์นีุ�อาจเปั้ลีี�ยนุแปั้ลีงได้ิถ้่ามีข้อเสนุอเพ้ื้�อเปิั้ดิเสรี
อุตสาหกรรมนุำ�าตาลี โดิยกระทรวงฯ ได้ิอ้างถึ่งการศึักษาที�
จัดิทำาโดิยหนุว่ยงานุพัื้ฒนุาเศัรษฐกจิแห่งชาติในุเด้ิอนุตุลีาคม
ซึ์�งให้คำาแนุะนุำาเชิงนุโยบายเพ้ื้�อเสริมสร้างผลีผลิีตลีดิต้นุทุนุ
แลีะปั้รับปั้รุงการริเริ�มสนัุบสนุุนุ

โดิยสรุปั้ ผ้่มีส่วนุได้ิส่วนุเสียเช้�อว่าการเปิั้ดิเสรีทางการ
ค้าที�เสนุอไปั้นัุ�นุจะสร้างความท้าทายอย่างมีนัุยยะสำาคัญ่
ให้กับอุตสาหกรรมนุำ�าตาลีซึ์�งยังไม่พื้ร้อมที�จะเผชิญ่กับการ
แข่งขันุที�เปิั้ดิกว้าง.

PHILIPPINE RAW SUGAR output for 
the crop year 2021-2022 starting in 

September is expected to be flat at 2.1 

In a report, USDA’s Foreign Agricultural Service 
said the flat projection for output is due to low 
farm productivity and unfavorable climate.

“Factors limiting growth include the 
slow decline in sugarcane area and low farm  
productivity, particularly in areas outside Negros 
Island that pull down the national average. While 
the industry aims to boost yields, results are not 
expected for two to three years when funds 
and implementation strategies are in place,” 
the USDA said.

“Climate will remain a major factor as 
drought or too much rain have an adverse effect 
on production, while crop diversification is also 
a possibility, as some farmers may decide to 
shift to more profitable options,” it added.

The USDA said its projection could be altered 
by proposals to liberalize the sugar industry. It 
cited a study conducted by the National Economic 
Development Authority in October which yielded 
policy recommendations to strengthen output, 
cut costs, and improve support initiatives.

“Stakeholders believe that the proposed trade 
liberalization would place significant challenges 
on the sugar industry, which is not yet equipped 
to face open competition,” the USDA said.

million metric tons (MT), according to the 
United States Department of Agriculture 
(USDA).
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A Farmer harvests sugar cane for gora production in Nang Province, 

Afghanistan, December 26. [Noorullah Shirzada-AFP]

อั.ฟิกานิุสถ่านุแลีะอินุโดินีุเซี์ยเป็ั้นุปั้ระเทศัที�รับ 
.นุำ�าตาลีที�ส่งออกจากอินุเดิียถึ่งร้อยลีะ 48 ตาม

รายงานุตัวเลีขของสมาพัื้นุธ์ุ์โรงงานุนุำ�าตาลีอินุเดีิยหร้อ
ไอ เอส เอ็ม เอ 

Afghanistan Becomes One of Major Importers of 
Indian Sugar

อััฟกานิสถ้านเป็ั้นผ้้นำาเข้ึ้านำ�าตาลรายใหญ่�จากอิันเดีย

อินุโดินุีเซี์ยซึ์�งเป็ั้นุผ้่นุำาเข้านุำ�าตาลีจากอินุเดิียรายใหญ่่
ที�สุดิ ได้ินุำาเข้าจำานุวนุปั้ระมาณ 11.5 แสนุตันุในุช่วงเด้ิอนุ
ตุลีาคมถึ่งมีนุาคม

ส่วนุอัฟิกานิุสถ่านุได้ินุำาเข้านุำ�าตาลีจำานุวนุ 4.7 แสนุ
ตันุจากอินุเดีิย

ปั้ร่ะเทศผ่้น�าเข้าน�้าตาลร่ายู่ใหญ่
นุายอภินุาช เวอร์มา อธุ์ิบดีิของสมาพื้ันุธุ์์ฯ แถ่ลีงว่า

ไทยเคยเปั้็นุผ่้ส่งออกนุำ�าตาลีรายใหญ่่ที�สุดิไปั้ยังอินุโดินีุเซ์ีย
ซ์ึ�งเปั้็นุผ่้นุำาเข้านุำ�าตาลีทรายดิิบรายใหญ่่เช่นุเดิียวกับจีนุ 
เนุ้�องจากการผลีตินุำ�าตาลีของไทยลีดิลีงครึ�งหนุึ�ง การส่งออก
นุำ�าตาลีไปั้อนิุโดินีุเซี์ยจึงลีดิลีง ดิงันุั�นุอนิุเดีิยจงึคว้าโอกาสเข้า
ส่่ตลีาดิอินุโดินุีเซ์ียไว้ 

ที�จริงแลี้ว อินุโดินุีเซ์ียไดิ้ขยายเวลีาการเรียกเก็บภาษี
นุำาเข้าให้แก่อินุเดิียไปั้อีก 1 ปั้ีครึ�ง ส่วนุไทยแลีะออสเตรเลีีย
เปั้็นุอีกสองปั้ระเทศัที�ไดิ้รับการขยายเวลีาเรียกเก็บภาษีนุำา
เข้าจากอินุโดินุีเซ์ีย

ก่าร่สู่่งออก่ของอินเดียู่
สมาพัื้นุธ์ุ์ฯ กล่ีาวว่ามกีารส่งออกปั้ระมาณ 29.72 แสนุ

ตนัุในุช่วงเดิอ้นุตลุีาคมถึ่งมนีุาคม 2564 เทยีบกบั 30.64 แสนุ
ตนัุในุช่วงเวลีาเดิยีวกนัุของปีั้ที�แล้ีว โรงงานุนุำ�าตาลีได้ิส่งออก
มากกว่า 25 แสนุตันุภายในุช่วงสามเดิ้อนุของนุโยบายการ
ส่งออกปั้ี 2563-2564 ตามที�ปั้ระกาศัในุวันุที� 31 ธุ์ันุวาคม 
2563 นุั�นุค้อเก้อบร้อยลีะ 42 ของโควต้าการส่งออก 60 
แสนุตันุในุปั้ีปั้้จจุบันุ

นุอกจากนีุ�ยงัมรีายงานุว่ามกีารส่งออกนุำ�าตาลีปั้ระมาณ
แปั้ดิแสนุตันุอย่่ในุช่วงเดิ้อนุเมษายนุอีกดิ้วย

Afghanistan and Indonesia account 
for 48% of sugar exports from India, 

according to figures from Indian Sugar 
Mills Association (ISMA).

Indonesia, being the largest importer of 
Indian sugar, has imported about 11.5 lakh tonnes 
during the period of October-March.

Afghanistan has imported 4.7 lakh tonnes 
from India.

Major sugar importers
Thailand used to be the largest exporter 

of sugar to Indonesia, a major importer of raw 
sugar along with China. With Thailand’s sugar 
production coming down by half, its exports to 
Indonesia have reduced. Therefore, India is getting 
a chance to enter the Indonesian market and 
we have grabbed the opportunity, said Abinash 
Verma, Director General of ISMA.

In fact, Indonesia has extended the  
concessional import duty to India t a year-and-half 
ago. Thailand and Australia are the only other 
countries that enjoy Indonesia’s concessional 
import duty.

การผลิีตนุำ�าตาลีจนุถึ่งวันุที� 15 เมษายนุที�ผ่านุมาอย่่ที� 
24.82 ล้ีานุตันุ ซึ์�งส่งกว่าช่วงเดีิยวกันุของปีั้ก่อนุปั้ระมาณ 
4.26 ล้ีานุตันุหร้อ 21% ในุขณะที�โรงงานุนุำ�าตาลีปั้ระมาณ 
170 แห่งยังคงทำาการหีบอ้อยในุวันุที� 15 เมษายนุ ซึ์�งในุปีั้ที�
แล้ีวมีโรงงานุนุำ�าตาลีเพีื้ยง 140 แห่งทำาการหีบอ้อย.

India Exports
ISMA said about 29.72 lakh tonnes have 

been shipped out during October-March 2021 
compared with 30.64 lakh tonnes in the same 
period a year ago. Mills have shipped out more than  
25 lakh tonnes within three months of the 2020-21 
export policy being announced on December 31, 
2020. This is almost 42 per cent of the 60 lakh 
tonnes of export quota for the current year.

It is also reported that about eight lakh 
tonnes of sugar is in pipeline for export in April, 
ISMA said.

Sugar production till April 15 stood at 24.82 
million tonnes, about 4.26 million tonnes or 21 
per cent higher than same period last year. 
About 170 sugar mills were still crushing cane 
as on April 15 compared with140 in the same 
period last year. 
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ๆกษตรกรผ้่ปั้ล่ีกอ้อยในุรัฐแมรี�บะระของออสเตรเลีีย
แลีะอุตสาหกรรมนุำ�าตาลีในุปั้ระเทศัยอมรับข้อผ่กพัื้นุ

ในุการระดิมทุนุ 1.9 เหรียญ่ออสเตรเลีียจากรัฐบาลี
สำาหรับสนัุบสนุุนุโครงสร้างพ้ื้�นุฐานุด้ิานุการขนุถ่่าย
อ้อย พัื้นุธุ์ะหนุ้าที�ดัิงกล่ีาวเกิดิขึ�นุปั้ระจวบเหมาะกับ
การสนัุบสนุุนุเงินุ 2.5 ล้ีานุดิอลีลีาร์จากรัฐบาลีกลีาง
สำาหรับแผนุการปั้ล่ีก เก็บเกี�ยวแลีะขนุถ่่ายอ้อยในุภ่มิ
ภาคแมรี�บะระมาแปั้รร่ปั้เปั้็นุนุำ�าตาลีทรายดิิบที�โรงงานุ
นุำ�าตาลีไอซิ์ส เซ็์นุทรัลี ในุรัฐชิลีเดิอร์ส 

Australia Commits $1.9 Million to Sugarcane 
Transloading Facility Infrastructure

อัอัสเตรเลียหนุน 1.9 ล้านสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
เพื�อัขึ้นถ้�ายอ้ัอัย

นุายเดิวิดิ พีื้ทส์ช ผ้่บริหารระดัิบส่งของสภาโรงงานุ
ผลิีตนุำ�าตาลีแหง่ออสเตรเลีีย กลีา่วว่า โครงสรา้งพ้ื้�นุฐานุของ
สิ�งอำานุวยความสะดิวกเพ้ื้�อการขนุถ่่ายอ้อยจะช่วยคุ้มครอง
แรงงานุหลีายร้อยตำาแหนุ่งในุภ่มิภาคไวลีดิ์ เบย์ เบอร์เน็ุต
แลีะเงินุทุนุดัิงกล่ีาวยังมีความสำาคัญ่มากในุการขนุส่งอ้อย
ไปั้ยังโรงงานุอ้อยที�ไอซิ์ส เซ็์นุทรัลี นุายเดิวิดิยังช้�นุชมรัฐบาลี
ออสเตรเลีียแลีะรัฐบาลีของรัฐควีนุส์แลีนุด์ิสำาหรับคำามั�นุสัญ่ญ่า
ในุการส่งเสริมทางด้ิานุการเงินุนีุ�

นุายเดิวิดิกลี่าวเสริมว่า “เราทำางานุอย่างเต็มที�เพ้ื้�อ
สนัุบสนุุนุโรงงานุอ้อยที�ไอซิ์ส เซ็์นุทรัลีซึ์�งเป็ั้นุสมาชิกของ
เราแลีะยินุดีิที�พื้วกเขาได้ิรับการสนัุบสนุุนุจากรัฐบาลีเกี�ยว
กับโครงสรา้งพ้ื้�นุฐานุดิา้นุการขนุสง่นีุ�เพ้ื้�อให้ผ้่ปั้ล่ีกอ้อยในุภ่มิ
ภาคแมรี�บะระ สามารถ่ส่งอ้อยปั้ระมาณ 380,000 ตันุไปั้ยัง
โรงงานุอ้อยที�ชิลีเดิอร์สได้ิตั�งแต่ฤด่ิกาลีนีุ�”

นุายเดิวิดิยังยำ�าอีกว่า “คำามั�นุสัญ่ญ่าด้ิานุเงินุทุนุที�
ปั้ระกาศัโดิยรองนุายกรฐัมนุตรไีมเคิลี แม็คคอร์แม็ค สมาชิก
สหพัื้นุธุ์รัฐของฮิินุคเลีอร์ คีธุ์ พิื้ทท์ รองนุายกรัฐมนุตรีของ
ควีนุส์แลีนุด์ิสตีเวนุ ไมลีส์ สมาชิกรัฐแมรี�บะระแลีะรัฐมนุตรี
ช่วยบร่ซ์ ซ์อนุเดิอร์ได้ิเนุ้นุยำ�าถึ่งความสำาคัญ่ที�รฐับาลีทั�งสองให้
ความสำาคัญ่กับอุตสาหกรรมนุำ�าตาลีในุการจ้างแรงงานุ”

นุายเดิวิดิแสดิงความร้่สึกของตนุเองว่า “ในุช่วงเวลีา
แห่งความผันุผวนุทางเศัรษฐกิจ หลีายอุตสาหกรรมแลีะ
ครัวเร้อนุในุรัฐควีนุส์แลีนุด์ิรวมทั�งอุตสาหกรรมนุำ�าตาลียัง
คงมีงานุแลีะกิจกรรมทางเศัรษฐกิจเพ้ื้�อส่งมอบให้แก่แรงงานุ
ในุภ่มิภาคนีุ�” 

นุายพีื้ทช์สยังยอมรับการมีส่วนุร่วมของกระทรวง
การพื้ัฒนุาแห่งรัฐซึ์�งมีความสำาคัญ่อย่างยิ�งต่อการได้ิรับการ
สนัุบสนุุนุจากรัฐบาลีควีนุส์แลีนุด์ิ เขากล่ีาวว่าเงินุทุนุดัิงกล่ีาว
จะช่วยให้มีงานุ 110 ตำาแหนุ่งในุการเก็บเกี�ยว รวมทั�งการเก็บ

Australia’s Maryborough sugarcane 
growers and the wider sugar industry  

have welcomed a $1.9 million funding 
commitment from the state government 
for transloading facility infrastructure. The 
commitment follows close on the heels 
of a $2.5 million pledge from the federal 
government to support the plan that 
will see sugarcane grown, harvested and 

Australian Sugar Milling Council chief  
executive David Pietsch said the transloading 
facility infrastructure will help safeguard hundreds 
of jobs in the Wide Bay-Burnett region. Mr. Pietsch 
said the funding was critical for enabling cane 
to be transported to Isis Central Sugar Mill, and 
he commended the Australian and Queensland 
governments for their funding commitments.

“We have worked to support our member 
Isis Central Sugar Mill and are pleased they have 
secured government support for this transport 
infrastructure to allow Maryborough region 
growers to deliver an estimated 380,000 tonnes 
of cane to the mill at Childers from this season,” 
Mr Pietsch said.

“The funding commitments announced 
by Deputy Prime Minister Michael McCormack 
and Federal Member for Hinkler Keith Pitt, and 
Queensland Deputy Premier Steven Miles and 
Member for Maryborough and Assistant Minister 
Bruce Saunders, highlight the importance both 
governments place on the sugar industry for 
jobs,’’ Mr Pietsch said.

“At a time of economic upheaval for many 
industries and Queensland households, the 
sugar industry has continued to deliver jobs and 
economic activity in our regions.”

Mr Pietsch also acknowledged the engagement  
of the Department of State Development 
which was critical to securing the Queensland  
Government’s support. He said the funding will 
help secure 110 jobs in harvesting and field haulage 
operations and cane transportation otherwise at 
risk if cane cannot be transported to Isis Mill.

It will also support 681 direct and indirect jobs 
at Isis Central Mill and $99.2 million in economic 
activity. Forty new ongoing seasonal jobs will be 
created in the operation of the Isis Central Mill 
and 44 jobs in the construction of the transloader 
facility. It will also mean 8027 megawatt hours of 
additional renewable electricity generated from 
the Isis Central Sugar Mill.

เกี�ยวในุไร่แลีะการขนุส่งอ้อย มิฉะนัุ�นุจะเกิดิความเสี�ยงหาก
ไม่สามารถ่ขนุส่งอ้อยไปั้ยังโรงงานุไอซิ์สได้ิ

นุอกจากนีุ� ยังเกิดิการสนัุบสนุุนุงานุทั�งทางตรงแลีะ
ทางอ้อมถึ่ง 681 ปั้ระเภทที�โรงงานุอ้อยไอซิ์สแลีะกิจกรรม
ทางเศัรษฐกิจถึ่ง 99.2 ล้ีานุดิอลีลีาร์ออสเตรเลีีย งานุในุ
ฤด่ิกาลีใหม่ 40 ตำาแหนุ่งจะถ่่กสร้างขึ�นุภายใต้การดิำาเนิุนุ
งานุของโรงงานุไอซิ์สแลีะงานุในุการก่อสร้างโรงงานุขนุส่ง
จำานุวนุ 44 ตำาแหนุ่ง รวมทั�งยังเพิื้�มชั�วโมงในุการผลิีตไฟิฟ้ิา
หมุนุเวียนุเพิื้�มเติมอีก 8027 เมกะวัตต์จากโรงงานุนุำ�าตาลี
กลีางดัิงกล่ีาวอีกด้ิวย

hauled in the Maryborough region milled 
into raw sugar at the Isis Central Sugar 
Mill at Childers.

The funding will help secure 110 jobs in harvesting and field haulage operations and cane transportation otherwise at risk if cane 

cannot be transported to Isis Mill.

เ
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อุตสาหกรรมออ้ยของแอฟิรกิาใต้ปั้ระสบกบัรายไดิแ้ลีะ
การผลีิตที�ลีดิลีงอย่างรวดิเร็วในุช่วงไม่กี�ปีั้ที�ผ่านุมา 

โดิยสว่นุใหญ่่เปั้น็ุผลีมาจากการนุำาเข้านุำ�าตาลีราคาถ่่กที�
ท่วมตลีาดินุำ�าตาลีในุปั้ระเทศั รวมทั�งมีการจัดิเก็บภาษี
สุขภาพื้หร้อเรียกอีกช้�อว่าภาษีนุำ�าตาลีซึ์�งกำาลัีงคุกคาม
โอกาสในุอนุาคต

South Africa’ Sugar Masterplan Starting to Uplift 
Industry

แผนแมิ�บทนำ�าตาลขึ้อังแอัฟริกาใต้เริ�มิฟ้� นฟ้
ภาคอุัตสาหกรรมิ

คณะกรรมการพื้อร์ตข้อม่ลีการลีงทุนุด้ิานุการค้าแลีะ
อุตสาหกรรมของแอฟิริกาใต้ได้ิมีการปั้ระชุมแบบออนุไลีน์ุเม้�อวันุ
ที� 11 พื้ฤษภาคมกับผ้่มีส่วนุได้ิส่วนุเสียในุอุตสาหกรรมนุำ�าตาลี
ซึ์�งมีส่วนุร่วมในุปั้ระเด็ินุสำาคัญ่แลีะการพื้ฒันุาที�เกี�ยวข้องกับแผนุ
แม่บทนุำ�าตาลีซึ์�งได้ิรับการลีงนุามอย่างเป็ั้นุทางการจากผ้่มีส่วนุ
ได้ิส่วนุเสียทั�งหมดิเม้�อวันุที� 16 พื้ฤศัจิกายนุ 2563

การผลิีตนุำ�าตาลีรายปีั้ในุแอฟิรกิาใต้ลีดิลีงเก้อบ 25% จาก 
2.75 ล้ีานุตันุเป็ั้นุ 2.1 ล้ีานุตันุต่อปีั้ในุช่วง 20 ปีั้ที�ผ่านุมา

ในุช่วงเวลีาเดีิยวกันุ จำานุวนุชาวไร่อ้อยลีดิลีง 60% 
ในุขณะที�งานุที�เกี�ยวข้องกับอุตสาหกรรมนุำ�าตาลีคาดิว่าจะ
ลีดิลีง 45%

คณะกรรมการยังได้ิข่าวมาว่าโรงงานุนุำ�าตาลีสองแห่ง
ต้องเผชิญ่กับ “ความยากลีำาบากอย่างแสนุสาหัส”

นุายโนุมาลัีงเจโลี จีนุา รัฐมนุตรีช่วยว่าการกระทรวง
การค้า อุตสาหกรรมแลีะการแข่งขันุทางพื้าณิชย์ กล่ีาวกับ
คณะกรรมการว่าความหวังของกรมการค้าอุตสาหกรรมแลีะ
การแข่งขันุทางพื้าณิชย์ที�จะเปั้ลีี�ยนุแนุวโนุ้มที�ลีดิลีงดัิงกล่ีาว
ขึ�นุอย่่กับแผนุแม่บทนุำ�าตาลี

จนุถึ่งป้ั้จจุบันุ การลีงทุนุม่ลีค่าพัื้นุล้ีานุของแผนุแม่บท
ในุการปั้รับโครงสร้างอุตสาหกรรมได้ิแจกจ่ายเงินุจำานุวนุ 400 
ล้ีานุเหรียญ่แอฟิริกาใต้ให้กับผ้่มสีว่นุได้ิสว่นุเสียที�เกี�ยวข้อง

เงินุนีุ�ถ่่กนุำามาใช้เพ้ื้�อเปั้ลีี�ยนุแปั้ลีงอุตสาหกรรมมากขึ�นุ 
โดิยสร้างการแข่งขันุที�ยั�งย้นุแลีะอุตสาหกรรมที�หลีากหลีายซึ์�ง
จะช่วยเพิื้�มวัฏิจักรคุณค่าของตนุเอง

กรมการค้าฯ บอกกับคณะกรรมการว่าวัตถุ่ปั้ระสงค์หลัีก
ของแผนุแม่บท รวมถึ่งการรักษาความสามารถ่ในุการแข่งขันุ
ของสินุทรัพื้ย์ที�มีปั้ระสทิธิุ์ผลีของอุตสาหกรรมแลีะการกระจาย
ความเสี�ยงเป็ั้นุไปั้เพ้ื้�อต้านุทานุการแข่งขันุเชิงพื้าณิชย์

แผนุดิังกลี่าวมีจุดิมุ่งหมายเพื้้�อฟิ้�นุฟิ่ตลีาดิในุปั้ระเทศั 
ในุขณะเดีิยวกันุก็ทำาให้เกิดิความมั�นุใจว่าอุตสาหกรรมจะ

ปั้รบัโครงสร้างตวัเองให้มคีวามครอบคลีมุแลีะสะท้อนุให้เหน็ุ
ถ่ึงข้อม่ลีปั้ระชากรของแอฟิริกาใต้

กรมการค้าฯ ยังตั�งข้อสังเกตว่าการดิำาเนิุนุการตามแผนุ
แม่บทส่งผลีให้ยอดิขายในุปั้ระเทศัเพิื้�มขึ�นุ 15% โดิยเพิื้�มขึ�นุ 
188,233 ตันุ (เทียบกับเป้ั้าหมาย 150,000 ตันุ) การเจาะ
ตลีาดิโดิยตรงเพิื้�มขึ�นุ 22% แลีะการจดัิหานุำ�าตาลีในุท้องถิ่�นุ
ของผ้่ผลิีตนุำ�าอัดิลีมเพิื้�มขึ�นุ 7%

นุอกจากนีุ�ยังมีการจัดิตั�งทีมงานุ 10 ทีมแลีะผ้่เข้าร่วม
ปั้ระชุมสำาหรับแต่ลีะทีมงานุที�ได้ิรับเล้ีอก

เป้ั้าหมายของกรมการค้าฯ ในุอีกสามเด้ิอนุข้างหนุ้าค้อ
การสรุปั้เหตกุารณ์สำาคัญ่ให้เสร็จสิ�นุ รวมทั�งเร่งแลีะยกระดิบั
การปั้ระสานุงานุระหวา่งรัฐบาลีแลีะการมส่ีวนุร่วมของผ้่มส่ีวนุ
ได้ิส่วนุเสียต่างๆของรัฐบาลีเพ้ื้�อให้แผนุแม่บทเป็ั้นุจริง

ปั้ระธุ์านุคณะกรรมการกรมการค้าฯ นุายด่ิมา โคซี์ 
เนุ้นุยำ�าถึ่งความจำาเป็ั้นุที�ผ้่มีบทบาทในุอุตสาหกรรมนุำ�าตาลีจะ
ต้องกระจายผลิีตภัณฑ์์ของตนุหากต้องการมีวิถี่ทางเศัรษฐกิจ
ที�ยั�งย้นุในุอนุาคต

เขายังระบุด้ิวยว่าคณะกรรมการมีความสนุใจที�จะ
เห็นุความค้บหนุ้าของทีมงานุต่างๆ ในุการนุำาแผนุแม่บทไปั้
ส่่ผลีลัีพื้ธ์ุ์ แลีะกล่ีาวว่า “เราซ์าบซึ์�งกับงานุที�ทำาจนุถึ่งตอนุนีุ� 

The South African sugarcane industry 
has experienced a sharp decline in 

revenue and production in recent years, 
mainly as a result of cheap sugar imports 
that have flooded the local sugar market, 
as well as the Health Promotion Levy (HPL), 
or so-called sugar tax, that is threatening 
its future prospects.

The Portfolio Committee on Trade and 
Industry held a meeting on May 11, during which 
stakeholders within the sugar industry engaged 
on key matters and developments with regard to 
the Sugar Masterplan – which was formally signed 
off by all stakeholders in a virtual ceremony held 
on November 16, 2020.

เพื้ราะมีการวางรากฐานุไว้แล้ีวแลีะจำาเป็ั้นุต้องใช้ปั้ระโยชนุ์
จากสิ�งที�มีอย่่นัุ�นุ”
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in direct market penetration and a 7% increase 
in soft drink manufacturers’ procurement of 
local sugar.

In addition, ten task teams have been 
established and convenors for each task team 
elected.

The department’s target in the next three 
months is to finalise its milestones and accelerate 
and upscale the intergovernmental coordination 
and participation of the various government 
stakeholders towards the realisation of the 
Masterplan.

Committee chairperson Duma Nkosi  
emphasised the need for the sugar industry’s 
role-players to diversify their products if they 
want to have a sustainable economic trajectory 
in the future.

He also stated that the committee was 
interested to see the progress of various task 
teams in bringing the Masterplan into fruition. 
“We appreciate the work done thus far. A  
foundation has been set, and there is a need to 
take advantage of that.”

Yearly sugar production in South Africa 
has declined by nearly 25%, from 2.75-million 
tonnes to 2.1-million tonnes a year, over the 
past 20 years.

Over the same period, the number of  
sugarcane farmers have decreased by 60%, 
while sugar industry-related jobs are estimated 
to have reduced by 45%.

The committee also heard that two sugar 
mills have faced “extreme difficulty”.

Trade, Industry and Competition Deputy 
Minister Nomalungelo Gina told the committee 
that the hope of the Department of Trade, Industry 
and Competition (DTIC) to turn this downward 
trend around hinges on the Sugar Masterplan.

To date, of the Masterplan’s R1-billion  
investment in restructuring the industry, R400-million 
has been distributed to relevant stakeholders.

This money has been used to transform 
the industry to be more representative, to build 
a competitive and sustainable and a diversified 
industry that will enhance its value chain.

The department told the committee that 
the chief objectives of the Masterplan include 
the preservation of competitiveness of the  
industry’s productive assets and to diversify it 
to withstand competition.

The plan is also intended to restore the 
local market, while ensuring that the industry 
restructures itself to be inclusive and reflective 
of South Africa’s demographics.

The DTIC also noted that implementation 
of the Masterplan had, so far, resulted in a 15% 
increase in local sales, adding 188 233 t (com-
pared with a target of 150 000 t); a 22% increase 

A truck in Tongaat carrying sugar cane from farmers. South Africa



Three square balers - an impressive 
line-up.
All QUADRANT models offer many additional benefits:
- High throughput
- Automatic baling pressure control for very high bale density
- High rotor speed for outstanding crop flow
- Good tying reliability, thanks to six high-performance knotters
 with no twine waste
- Knife drawer available for all QUADRANT models – now also 

available for the QUADRANT 4200
- Crop feed systems to suit a variety of needs: ROTO FEED, 
 ROTO CUT, SPECIAL CUT
- Innovative bale weighing system for all QUADRANT models

NEW: Integrated bale weighing system.
The exact bale weight is displayed on the terminal of the QUADRANT 
models during working, and is saved to the customer order. Thanks 
to the new bale weighing system, the bale weights can be called up 
anywhere via TELEMATICS and undergo further processing.

ครบเคร�่องเร�่องการอัดก�อน
เคร�่องอัดแบบก�อนเหลี่ยมของ CLAAS (คลาส) มีให�เลือกสามรุ�น
ด�วยกัน เร��มต�นท่ีรุ�นเล็กสุด คือ รุ�น QUADRANT 4200 และ รุ�นท่ี
ใหญ�ข�้น ได�แก� 5200 และ 5300 โดยขนาดก�อนที่อัด คือ 1.20 x 
0.70 เมตร และ 1.20 x 0.90 เมตร ตามลําดับ เคร�่องอัดก�อน
เหลี่ยมรุ�น QUADRANT สามารถใช�อัดวัสดุพ�ชหลายชนิดไม�ว�า
จะเป�น ใบอ�อย ฟางข�าว หร�อต�นข�าวโพดที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว
เศษวัสดพุ�ชอดัก�อนเหล�านี ้สามารถนาํไปใช�สาํหรบัผลิตพลังงาน
ไฟฟ�าชีวมวลได�เป�นอย�างดี

Quick, clean and safe – quality speaks for itself.
The QUADRANT from CLAAS. 

CLAAS Regional Center South East Asia Ltd.
29 Bangkok Business Center Building 18th FL., 
Unit 1803, Sukhumvit 63 Road, Kwang Klongton - Nua, 
Khet Wattana Bangkok 10110, Thailand
Tel : +66 272 69 667 ext.115
Fax : +66 272 69 669

 CLAAS.SouthEastAsia

 @claas_sea

 CLAAS South East Asia

 @claas.sea

สอบถามข�อมูลเพ��มเติม / For more information: 
บร�ษัทคลาส ร�เจ�ยนัล เซ็นเตอร� เซาท� อีส เอเซีย จํากัด
โทร. 02 726 9667 ต�อ 115

 claas.com (English)
 claas.co.th (ภาษาไทย)

ONE-STOP COOLING SOLUTION PROVIDER

Field Erected

Packaged

Cooling Towers

Cooling Towers

20th Fl.,Thanapoom Tower, Ratthawi, Bangkok, Thailand (+66)2 037 7228 info@seagull-ct.com www.sap-ct.com

• Retro-fitting
• Reconstruction
• Refurbishment

After Market Services

Seagull Cooling Technologies 
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In the Hot Seat

OCSB Introduces 4 New
Alternative Canes 

เปิั้ดตัว้อ้ัอัยส�งเสริมิ 4 สายพันธ์ุุ์ใหมิ�
ทางเลือักใหมิ�เพื�อัทดแทนอ้ัอัยพันธ์ุุ์เดิมิ

อุตสู่าหก่ร่ร่มอ้อยู่และน�้าตาลทร่ายู่ของปั้ร่ะเทศ 
ไทยู่ มีก่าร่พััฒนามาหลายู่ปีั้ จนมีจุดแข็งที�สู่ามาร่ถ้ 

แข่งขันกั่บต่างปั้ร่ะเทศได้ ท�าให้ทุก่วันน้ีไทยู่เป็ั้นผ้่สู่่ง 
ออก่น�้าตาลอันดับ 2 ของโลก่

รองจากบราซิ์ลี โดิย ‘อ้อย’ เป็ั้นุหัวใจหลัีกของการพัื้ฒนุา มีการวิจัย
แลีะพื้ัฒนุาต่อเนุ้�อง เพ้ื้�อเพิื้�มผลีผลิีตแลีะปั้รับปั้รุงคุณภาพื้ ก่อนุส่งเสริมให้
เกษตรกรนุำาไปั้เพื้าะปั้ล่ีก ล่ีาสุดิ สำานัุกงานุคณะกรรมการอ้อยแลีะนุำ�าตาลี
ทราย ได้ิเปิั้ดิตัวการพัื้ฒนุา พัื้นุธ์ุุ์อ้อยส่งเสริม 4 สายพัื้นุธ์ุุ์ใหม่ ที�มีช้�อว่า 
ฝุ่อยทอง (AA142224-028) ทองเอก (CSB11-303) ทองหยอดิ (CSB11-
612) แลีะทองหยิบ (CSB11-615) เผยลัีกษณะพัื้นุธ์ุุ์อ้อยส่งเสริมใหม่มีจุดิ
เด่ินุ ให้ผลีผลิีตดีิ ค่าความหวานุส่ง 13-14 ซี์ซี์เอส เหมาะสำาหรับปั้ล่ีกภาค
อีสานุ ภาคเหนุ้อ ภาคกลีาง อย่่ระหว่างขยายพัื้นุธ์ุุ์เพิื้�มปั้ริมาณ คาดิ 1-2 ปีั้ 
เกษตรกรได้ิปั้ล่ีกครอบคลุีมทั�วปั้ระเทศัไทยแนุ่นุอนุ 

‘พัื้นุธ์ุุ์อ้อย’ ค้อ จุดิเริ�มต้นุความสำาเร็จของอุตสาหกรรมอ้อยแลีะนุำ�าตาลี
ทรายไทย เนุ้�องจากพื้นัุธ์ุุ์อ้อยเปั้น็ุเทคโนุโลียขัี�นุพ้ื้�นุฐานุ แลีะเกษตรกรชาวไร่
อ้อยสามารถ่เข้าถึ่งได้ิง่ายที�สุดิ หากพัื้นุธ์ุุ์อ้อยดีิ ก็สามารถ่ให้ผลีผลิีตแลีะ
คุณภาพื้ส่ง ความเหมาะสมกับสภาพื้พ้ื้�นุที�ปั้ล่ีกได้ิ โดิยภาครัฐมีบทบาทหนุ้าที�

สำาคัญ่ในุการวิจัยสายพัื้นุธ์ุุ์อ้อยใหม่ๆ เพ้ื้�อรองรับความต้องการมาทดิแทนุ
อ้อยสายพื้ันุธ์ุุ์เดิิมๆ ดัิงนัุ�นุ ทาง Sugar Asia จึงได้ิรับเกียรติจาก่ คุุณ
ปั้ร่ะสิู่ทธิิ์� วงษาเทียู่ม ผ้่อ�านวยู่ก่าร่ก่องอุตสู่าหก่ร่ร่มอ้อยู่ น�้าตาลทร่ายู่
และอุตสู่าหก่ร่ร่มต่อเน่�อง และคุุณธิ์วัช หะหมาน นัก่วิทยู่าศาสู่ตร์่ช�านาญ
ก่าร่พัเิศษ หัวหน้าก่ลุ่มพััฒนาด้านอ้อยู่ น�้าตาลทร่ายู่ และอตุสู่าหก่ร่ร่ม
ต่อเน่�อง สู่�านัก่งานคุณะก่ร่ร่มก่าร่ออ้ยู่และน�้าตาลทร่ายู่ ร่วมพ่ื้ดิคุยถึ่งที�
มาของการพัื้ฒนุาพัื้นุธ์ุุ์อ้อยส่งเสริม 4 สายพัื้นุธ์ุุ์ใหม่ พื้ร้อมทิศัทางในุ
อนุาคตสำาหรับการวิจัยแลีะพื้ัฒนุาพัื้นุธ์ุุ์อ้อยของ สอนุ. ที�จะช่วยเพิื้�มขีดิ
ความสามารถ่ในุการแข่งขันุได้ิในุระดัิบโลีก

คุวามเป็ั้นมาก่าร่วิจัยู่อ้อยู่พัันธ์ุิ์สู่่งเสู่ริ่ม 4 สู่ายู่พัันธ์ุิ์ใหม่

คุุณปั้ร่ะสิู่ทธิิ์� วงษาเทียู่ม
Mr. Prasit Wongsathiem
ผ้่อ�านวยู่ก่าร่ก่องอุตสู่าหก่ร่ร่มอ้อยู่
น�้าตาลทร่ายู่และอุตสู่าหก่ร่ร่มต่อเน่�อง
สู่�านัก่งานคุณะก่ร่ร่มก่าร่อ้อยู่และน�้าตาลทร่ายู่
The Director of OCSB’s Department of Cane,
Sugar and Continuous Industries

คุณธุ์วัช เปิั้ดิเผยว่า โดิยปั้กติแล้ีว การวิจยัแลีะพัื้ฒนุาพัื้นุธ์ุุ์ออ้ยแต่ลีะ
ครั�ง ใช้เวลีา 12-14 ปีั้ กว่าจะคัดิเล้ีอกได้ิอ้อยสายพัื้นุธ์ุุ์ที�เหมาะสมนุำามา
ส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยนุำาไปั้ปั้ล่ีกได้ิสักหนึุ�งสายพัื้นุธ์ุุ์ แต่ สอนุ. ได้ิร่วมม้อ
กับมหาวิทยาลัียเกษตรศัาสตร์ วิทยาเขตกำาแพื้งแสนุ พัื้ฒนุาองค์ปั้ระกอบ
ความร้่ต่างๆ เพิื้�มปั้ระสิทธิุ์ภาพื้การปั้รับปั้รุงพัื้นุธ์ุุ์อ้อย สามารถ่ลีดิระยะเวลีา
การปั้รับปั้รุงพัื้นุธ์ุุ์ลีงเหล้ีอ 8-10 ปีั้ จนุได้ิอ้อยสายพัื้นุธ์ุุ์ใหม่ มาทดิแทนุ
อ้อยสายพัื้นุธ์ุุ์เดิิมที�เริ�มมีป้ั้ญ่หาความอ่อนุแอต่อโรคแลีะศััตร่อ้อยต่างๆ 
แลีะสอดิคล้ีองกับความต้องการอ้อยสายพัื้นุธ์ุุ์ใหม่ของชาวไร่อ้อยด้ิวย
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พัื้นุธ์ุุ์แรกที�พัื้ฒนุาขึ�นุมาค้อ ‘ฝุ่อยทอง’ หร้อ AA142224-028  เปั้็นุ
ล่ีกผสมของ K84-200 x 85-2-352 ค่าความหวานุ 12.5-13.5 ซี์ซี์เอส 
ปั้ล่ีกได้ิในุสภาพื้ดิินุร่วนุปั้นุทราย ไม่เหมาะกับพ้ื้�นุที�ลุ่ีม พ้ื้�นุที�ระบายนุำ�าได้ิดีิ 
ไม่ออกดิอก ไม่หักล้ีม เก็บเกี�ยวได้ิง่าย เหมาะสมกับภาคอีสานุ ถ้่าปั้ล่ีกในุ
เขตนุำ�าฝุ่นุ จะได้ิผลีผลิีตปั้ระมานุ 20 ตันุต่อไร่ แลีะเขตชลีปั้ระมานุ จะได้ิ
ผลีผลิีต 25 ตันุต่อไร่ 

คุณปั้ระสิทธิุ์� กล่ีาวว่า “นุายเอกภทัร วังสุวรรณ เลีขาธุ์กิารคณะกรรมการ
อ้อยแลีะนุำ�าตาลีทราย  ได้ิมอบนุโยบายการวิจัยแลีะพัื้ฒนุาพัื้นุธ์ุุ์อ้อยพื้ร้อม
การส่งเสริมพัื้นุธ์ุุ์อ้อยของ สอนุ. เปั้็นุแนุวทางการปั้ฏิิบัติงานุ โดิยให้มุ่ง
เนุ้นุการใช้เทคโนุโลียีที�ทันุสมัยเพ้ื้�อการวิจัยแลีะพัื้ฒนุาพัื้นุธ์ุุ์อ้อย แลีะให้ใช้
นุวัตกรรมใหม่มาลีดิรอบเวลีาในุการปั้รับปั้รุงพัื้นุธ์ุุ์อ้อยจาก 12-14 ปีั้ให้เหล้ีอ 
8-10 ปีั้ พื้ร้อมคัดิเล้ีอกพัื้นุธ์ุุ์อ้อยที�มีลัีกษณะโดิดิเด่ินุในุด้ิานุการให้ผลีผลิีต
แลีะคุณภาพื้ที�ส่งขึ�นุกว่าอ้อยพัื้นุธ์ุุ์เดิิม ปั้ระกอบกับต้องเป็ั้นุพัื้นุธ์ุุ์อ้อยที�รองรับ
การใช้เคร้�องจักรกลีการเกษตรแลีะแนุวโนุ้มการลีดิลีงของแรงงานุในุภาคการ

คุวามโดดเด่นของอ้อยู่พัันธ์ุิ์สู่่งเสู่ริ่ม ตัวเล่อก่ใหม่ที�ดี
แก่่เก่ษตร่ก่ร่

สู่อน. หน่วยู่งานที�มบีทบาทสู่�าคัุญในขับเคุล่�อนก่าร่วิจยัู่
พัันธ์ุิ์อ้อยู่ในปั้ร่ะเทศไทยู่

ทิศทางในอนาคุตสู่�าหร่บัก่าร่วิจัยู่และพััฒนาพัันธ์ุิ์ออ้ยู่
ของ สู่อน.

“สอนุ. เป็ั้นุหนุ่วยงานุที�มีภารกิจเกี�ยวกับการปั้รับปั้รุงพัื้นุธ์ุุ์อ้อย พื้ร้อม
ส่งเสริมพัื้นุธ์ุุ์อ้อยให้แก่ชาวไร่ เพ้ื้�อปั้ระโยชน์ุของวงการอุตสาหกรรมอ้อย
ในุปั้ระเทศัไทย โดิยพัื้นุธ์ุุ์อ้อยที�ชาวไร่อ้อยใช้ผันุเปั้ลีี�ยนุไปั้ตามช่วงเวลีาแลีะ
ความนิุยม จากพัื้นุธ์ุุ์  K88-92 มาเป็ั้นุ LK92-11 แลีะป้ั้จจุบันุก็เป็ั้นุพัื้นุธ์ุุ์อ้อย
ขอนุแก่นุ 3 ของกรมวิชาการเกษตร ซึ์�งชาวไร่อ้อยใช้มากกว่าร้อยลีะ 90 ของ
พ้ื้�นุที�ปั้ล่ีกอ้อยทั�วปั้ระเทศัในุป้ั้จจุบันุ” คุณปั้ระสิทธิุ์� กล่ีาว

“ฝอยทอง” อ้อยสายพัันธ์ุ์� AA14224-028 “ทองหยิบ” พัันธ์ุ์�อ้อย ซีีเอสบี 11-615“ทองเอก” พัันธุ์์�อ้อย ซีีเอสบี 11-303 “ทองหยอด” พัันธุ์์�อ้อย ซีีเอสบี 11-612

ผลิีตอ้อย แลีะลีดิการเผาอ้อยก่อนุการเก็บเกี�ยวให้เหล้ีอศ่ันุย์ (zero burn) 
ร่วมกับการผลิีตอ้อยภายใต้เง้�อนุไขที�สภาพื้แวดิล้ีอมแปั้รปั้รวนุ ทั�งแล้ีงแลีะ
นุำ�าท่วม  นุอกจากนัุ�นุ ในุอนุาคตอาจมุ่งเนุ้นุไปั้ส่่อุตสาหกรรมทางเล้ีอกอ้�นุ 
เช่นุ อ้อยเพ้ื้�อการผลิีตเป็ั้นุเช้�อเพื้ลิีงชีวมวลี มุ่งเนุ้นุมวลีชีวภาพื้ (biomass) 
นุอกจากนัุ�นุ ยังให้ความสำาคัญ่กับเคร้อข่ายชาวไรอ้่อยที�ร่วมเรียนุร้่เร้�องพัื้นุธ์ุุ์
อ้อย แลีะเคร้อข่ายการกระจายพัื้นุธ์ุุ์อ้อยที�เป็ั้นุผ้่ปั้ระกอบการ แลีะร่วมม้อ
กับโรงงานุนุำ�าตาลี ในุการกระจายอ้อยพัื้นุธ์ุุ์ใหม่ ให้ชาวไร่อ้อยทั�วไปั้สามารถ่
ใช้เพ้ื้�อการปั้ล่ีกขยายทดิแทนุอ้อยพัื้นุธ์ุุ์เดิิมได้ิอย่างทั�วถึ่ง” 

กล่ีาวได้ิว่า อ้อยพัื้นุธ์ุุ์ส่งเสริม 4 สายพัื้นุธ์ุุ์ใหม่ เป็ั้นุส่วนุหนึุ�งของ
ความสำาเร็จในุการใช้เทคโนุโลียีแลีะนุวัตกรรมวิจัยแลีะพัื้ฒนุาพัื้นุธ์ุุ์อ้อยของ 
สอนุ. ภายใต้ความรว่มม้อกับหนุ่วยวิชาการ โรงงานุนุำ�าตาลี แลีะชาวไรอ้่อย 
ร่วมกันุขับเคล้ี�อนุเพ้ื้�อเป็ั้นุตัวเล้ีอกใหม่ให้แก่ชาวไร่อ้อยนุำาไปั้ปั้ล่ีก ก่อนุที�
อุตสาหกรรมอ้อยของไทยจะล่ีมสลีายไปั้เนุ้�องจากพัื้นุธ์ุุ์อ้อยที�ปั้ล่ีกในุปั้ระเทศั
ไม่มีความหลีากหลีาย 

ดัิงนัุ�นุ หากชาวไร่อ้อยท่านุใดิ หร้อโรงงานุนุำ�าตาลี สนุใจพัื้นุธ์ุุ์ส่งเสริมนีุ� 
ทาง สอนุ. มีแผนุที�จะขยายพัื้นุธ์ุุ์ให้ครอบคลุีมพ้ื้�นุที�ทั�วปั้ระเทศัไทยอย่่แล้ีว 
โดิยได้ิเพิื้�มปั้ริมาณร่วมกับชาวไร่อ้อยเคร้อข่าย แลีะโรงงานุนุำ�าตาลี เพ้ื้�อ
ทำาการขยายพัื้นุธ์ุุ์ให้ได้ิอย่างเพีื้ยงพื้อ คาดิว่าไม่เกินุ 2-3 ปีั้ ชาวไร่อ้อยทั�ว
ปั้ระเทศัจะสามารถ่เข้าถึ่งพัื้นุธ์ุุ์อ้อยส่งเสริมได้ิอย่างทั�วถึ่ง

อดีิตที�ผ่านุมา พัื้นุธ์ุุ์อ้อยที�ส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปั้ล่ีกมีไม่มากนัุก ชาวไร่
อ้อยไม่มีทางเล้ีอกมาก ปั้ล่ีกช่วงหนึุ�ง พื้บว่าพัื้นุธ์ุุ์อ้อยเหล่ีานีุ� ไม่สามารถ่ให้
ผลีผลิีตแลีะคุณภาพื้ได้ิตามเป้ั้าหมาย เนุ้�องจากอ้อยไม่สามารถ่ปั้รับตัวให้
เข้ากับทุกพ้ื้�นุที�ได้ิ ปั้ระกอบกับมีความเสี�ยงต่อโรคแลีะแมลีงศััตร่อ้อย ความ
ต้องการอ้อยพัื้นุธ์ุุ์ใหม่มาทดิแทนุอ้อยพัื้นุธ์ุุ์เดิิม จึงเพิื้�มขึ�นุอย่างมาก

ล่ีาสุดิ คณะกรรมการอ้อยแลีะนุำ�าตาลีทราย (กอนุ.) ในุการปั้ระชุมเม้�อ
วันุที� 13 มกราคม 2564 เห็นุชอบให้ปั้ระกาศัพัื้นุธ์ุุ์อ้อยส่งเสริมใหม่ 4 สาย
พัื้นุธ์ุุ์ โดิยมีการตั�งช้�ออ้อยเป็ั้นุหมวดิหม่่ขนุมหวานุไทย ให้จำาช้�อพัื้นุธ์ุุ์ได้ิง่าย 
แลีะสามารถ่ส้�อถึ่งความหวานุได้ิด้ิวย

พัื้นุธ์ุุ์ที�สองค้อ ‘ทองเอก’ หร้อ CSB11-303 เป็ั้นุล่ีกผสมเปิั้ดิของ H47-
4991 ค่าความหวานุ 13-14 ซี์ซี์เอส  ปั้ล่ีกได้ิในุสภาพื้ที�ดิินุร่วนุเหนีุยว กับ
ดิินุร่วนุทราย ไม่ออกดิอก ไม่หักล้ีม เหมาะสมกับพ้ื้�นุที�ภาคกลีาง ภาคอีสานุ 
ภาคเหนุ้อ ให้ผลีผลิีต 18-20 ตันุต่อไร่

พัื้นุธ์ุุ์ที�สามค้อ “ทองหยอดิ” หร้อ CSB11-612 เป็ั้นุล่ีกผสมเปิั้ดิของ  K99-
209  ค่าความหวานุ 12-13 ซี์ซี์เอส ปั้ล่ีกได้ิในุสภาพื้ดิินุร่วนุเหนีุยว ไม่หักล้ีม 
ไม่ออกดิอก อาจไม่เหมาะกับภาคอีสานุ ให้ผลีผลิีต 18-20 ตันุต่อไร่

พัื้นุธ์ุุ์ที�สี� ค้อ “ทองหยิบ” หร้อ CSB11 – 615 เปั้็นุล่ีกผสมเปั้ิดิของ  
K99-209  ค่าความหวานุ 12-13 ซี์ซี์เอส ไม่หักล้ีม ไม่ออกดิอก ปั้ล่ีกได้ิในุ
สภาพื้ดิินุร่วนุเหนีุยว อ่อนุแอปั้านุกลีางต่อเหี�ยวเนุ่าแดิง ต้องเป็ั้นุพ้ื้�นุที�ระบาย
นุำ�าได้ิดีิ ให้ผลีผลิีตจำานุวนุ 16-18 ตันุต่อไร่

อย่างไรก็ตาม หากมีการปั้ล่ีกอ้อยเพีื้ยงชนิุดิเดีิยวในุทุกพ้ื้�นุที� ก็จะเสี�ยง
ต่อป้ั้ญ่หาของโรคหร้อแมลีงศััตร่ออ้ย ซึ์�งจะส่งผลีกระทบจำานุวนุออ้ยเข้าหีบ 
แลีะมีผลีต่อการผลิีตนุำ�าตาลีในุระดัิบปั้ระเทศั ดัิงนัุ�นุ จึงจำาเป็ั้นุต้องหาพัื้นุธ์ุุ์
อ้อยใหม่เข้ามารองรับ เพ้ื้�อให้ชาวไร่อ้อยเล้ีอกใช้ปั้ล่ีกในุพ้ื้�นุที�ของตัวเอง เพ้ื้�อ
ทดิแทนุอ้อยสายพัื้นุธ์ุุ์เดิิม อันุจะเป็ั้นุช่องทางในุการสร้างความยั�งย้นุให้แก่
อุตสาหกรรมอ้อยแลีะนุำ�าตาลีทราย
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In the Hot Seat

According to Mr. Thawat, individual research and development  
of cane species normally takes 12-14 years until a single one 
come up for local farmers to plant. However, the OCSB, with 
cooperation of Kasetsart University’s Kampaeng Saen Campus, 
has developed various knowledge paradigms to improve cane 
species, thus reducing time for species improvement to 8-10 
years until new species were obtained to replace the existing 
ones which are weak and prone to diseases and pests. The new 
cane species also serve the needs of local farmers.

Formerly, there were not many cane species favored by 
local farmers, so they had no choice. After planting them for a 
period of time, the cane was found unable to yield crops with 
expected products and quality as the plant could not adjust itself 
to every area of plantation. Moreover, it was prone to diseases 
and pests. As a result, needs occurred for new species of cane 
to replace the old ones.

Lately, the OCSB, at the meeting on 13 January 2021, resolved  
to declare officially 4 cane species with titles similar to Thai 
sweets so that people can recognize them easily as the titles 
symbolize sweetness.

Research Background of 4 New
Alternative Canes

Foi Thong (AA142224-028), a hybrid of K84-200 x 85-2-352  
with sweetness of 12.5-13.5 CCS, can grow well in sandy soil. 
However, it is not suitable for lowland and well drained areas. 
It does not give any flowers although it is not easily broken. 

Alternative Cane as Alternative Choice
for Local Farmers

Thailand’s cane and sugar industries 
have for several years developed so 

much that they are sufficiently competitive  
in the world market.

Since it is easily harvested, Foi Thong can grow well in the  
northeast. If it is planted in a rainy zone, it yields around 20 tons 
per Rai while it yields around 25 tons per Rai if it is planted in an  
irrigated zone.

Presently, Thailand is ranked the 2nd sugar exporter of the 
world, following Brazil, and ‘cane’ is central for constant research 
and development to increase products and improve their quality 
before providing it to local farmers. Recently, the Office of Cane 
and Sugar Board (OCSB) has introduced 4 newly developed 
cane species: Foi Thong (AA142224-028), Thong Ek (CSB11-
303), Thong Yod (CSB11-612) and Thong Yib (CSB11-615). All of 
them feature good products with sweetness of as high as 13-14 
CCS, thus ideal for planting in the northeast, the north and the 
central parts of the country. The species are being propagated 
and it is expected that within a couple of years Thai farmers can 
plant them throughout Thailand. 

 ‘Cane species’ are the beginning of successful cane 
and sugar industries in Thailand because they are fundamental 
technologies and accessible easily among local farmers. Good 
cane species mean good products with high values. In terms of 
appropriate plantation location, governmental sectors play a 
major role in researching for new cane species to accommodate 
needs to replace the existing ones. Therefore, Sugar Asia was 
honored to discuss about the issue with Mr. Prasit Vongsatieam,  
the director of OCSB’s Department of Cane, Sugar and Continuous  
Industries, and Mr. Thawat Hamarn, the Scientific Specialist 
Senior Professional Level and Chief Officer of the Department. 
The main topic discussion includes the origin of the 4 cane 
species development as well as future directions for OCSB’s 
cane research and development which will be able to enhance 
capacities of the world market competitiveness.
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“The OCSB major mission concerns improvement and 
promotion of cane species for local farmers for the benefits 
of the country’s cane industry. The cane species used by local 
farmers changed in terms of time and popularity, such as from 
K88-92 to LK92-11. Nowadays, the Khon Kaen 3 one introduced 
by the Department of Agriculture is favored by over 90% of 
local farmers throughout the country,” explained Mr. Prasit. 

Nonetheless, if only individual cane species are planted in 
all areas, risks to diseases and pests will become high, affecting  
the number of canes for extraction and national amount of 
granulated sugar produced in Thailand. New cane species have 
to be found so that farmers have a choice for their own area 
to replace the existing ones, resulting in sustainability for local 
cane and sugar industries.

OCSB: Crucial Mechanism to Mobilize 
Thailand’s Cane Species Research

Future Directions for OCSB’s Cane 
Research and Development

Mr. Prasit said that the OCSB’s Director General Mr. Ekapat 
Wangsuwan had already given policy on cane species research 
and development along with cane species promotion as a working  
guideline with an emphasis on using modern technology for 
cane species research and development. Also, Mr. Ekapat  
encouraged using new innovations to reduce time for cane 
species improvement from 12-14 years to 8-10 years together 
with selection of cane species with distinctive features regarding 
higher products and quality than the existing ones. The new 
species should accommodate using of agricultural machines and 
decreasing number of labors while promoting zero burn during 
the harvest together with cane production under conditions  
of unpredictable environment, namely drought and floods. 
Besides, in the future, the OCSB will focus on other alternative 
industries, such as cane for biomass energy. Also, it emphasizes 
the importance of a network of local cane farmers who would 
like to learn about cane species and a network for cane species 
distribution launched by entrepreneurs and sugar mills so that 
alternative cane species are widely and thoroughly given to local 
farmers in replacement of old ones.

In other words, the 4 new alternative canes are a part of 
success in using technology and innovations to research and 
develop cane species by the OCSB with cooperation of academic 
sectors, sugar mills and local farmers who jointly mobilized a 
new option for Thai farmers. More importantly, it helps sustain 
Thailand’s cane industry from collapsing due to mundane cane 
species in the country.

Anyone interested in the 4 new cane 
species can contact the OCSB because the 
organization has a plan to distribute them in 
Thailand via local farmers, networks and sugar 
mills. It is expected that, in the next 2-3 years, 
all Thai farmers will have access to alternative 
cane species without any problems.

คุุณธิ์วัช หะหมาน
Mr. Prasit Wongsathiem
นัุกวิทยาศัาสตร์ชำานุาญ่การพิื้เศัษ หัวหนุ้ากลุ่ีมพัื้ฒนุาด้ิานุอ้อย นุำ�าตาลีทราย
แลีะอุตสาหกรรมต่อเนุ้�อง สำานัุกงานุคณะกรรมการอ้อยแลีะนุำ�าตาลีทราย
The Scientific Specialist and Chief Officer of The Department

Thong Ek (CSB11-303), an open hybrid of H47-4991 with 
sweetness of 13-14 CCS, can be planted in sticky loam or sandy 
soils. Like Foi Thong, it does not give any flowers and is not easily 
broken. An ideal for the central part of Thailand as well as the 
northeast and the north. It yields 18-20 tons of crop per Rai.

Thong Yod (CSB11-612), an open hybrid of K99-209 with 
sweetness of 12-13 CCS, can be grown in sticky loam soil. Since 
it is not easily broken and does not yield any flowers, it may 
not be suitable to plant in the northeast. It yields 18-20 tons of 
crop per Rai in general.

Thong Yib (CSB11-615), an open hybrid of K99-209 with 
sweetness of 12-13 CCS, can be planted in sticky loam soil.  
Although it is not easily broken and does not yield any flowers,  
it is somewhat prone to diseases and must be planted in a 
well-irrigated zone. It yields 16-18 tons of crop per Rai.
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Planters Corner

Baling Sugarcane Leaves: Fuelling Power 
Plants and Reducing Air Pollution

อััดใบอั้อัยด้ว้ยเครื�อังอััดก้อันเหลี�ยมิขึ้อัง 
CLAAS (คลาส) แทนการเผา ช�ว้ยเพิ�มิเงินใน
กระเป๋ั้า แถ้มิลดป้ั้ญ่หาเรื�อังฝุ่นละอัอัง

เครัื�อำงอำัดกุ�อำนเหลิี�ยมิรัุ่น QUADRANT 4200 กุำาลิังอำัดใบอำ�อำยในแปลิงที�จำังหวััดลิพบุรัี ปรัะเทศไทย

CLAAS QUADRANT 4200 and CLAAS Tractor baling sugarcane leaves at Lopburi, Thailand
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ปั้้
จจุบันุที�ปั้้ญ่หาเร้�องมลีพิื้ษทางอากาศักำาลีังเปั้็นุที�วิตกกังวลีกันุ
อย่างหนัุก โดิยเฉพื้าะเร้�องฝุุ่�นุลีะอองขนุาดิเลี็ก PM2.5 ที�
ปั้กคลุีมในุเก้อบทั�วทุกพื้้�นุที�ของปั้ระเทศัไทย เราต่างก็ปั้ฏิิเสธุ์

ไม่ไดิ้ว่าหนึุ�งในุปั้้จจัยที�ก่อให้เกิดิฝุุ่�นุนีุ�เกิดิจากการเผาวัสดุิทางการ
เกษตรโดิยเฉพื้าะในุไร่อ้อยที�ก่อนุหนุ้านุี�เกิดิการขาดิแคลีนุรถ่ตัดิอ้อย
จึงมักจะเผาเพื้้�อให้สามารถ่เก็บเกี�ยวไดิ้ง่ายขึ�นุ ทางภาครัฐแลีะหนุ่วย
งานุเอกชนุโดิยเฉพื้าะโรงงานุนุำ�าตาลีจึงมีนุโยบายร่วมกันุเพื้้�อส่งเสริม
ให้ตัดิอ้อยสดิ ลีดิการเผา แต่ดิ้วยสภาวะของการขาดิแคลีนุแรงงานุ
แลีะรถ่ตัดิอ้อยจึงยังคงมีการเผาหลีงเหลี้ออย่่บ้าง เนุ้�องจากอ้อยสดิ
ใช้เวลีาในุการตัดิมากกว่าอ้อยเผา ซ์ึ�งถ่้าใช้เฉพื้าะแรงงานุคนุก็จะ
เกิดิปั้้ญ่หาเก็บเกี�ยวไม่ทันุฤดิ่กาลีแลีะส่งผลีให้เกิดิความลี่าช้าในุการ 
เตรยีมฤดิเ่พื้าะปั้ลีก่ครั�งต่อไปั้ จงึมีนุโยบายส่งเสริมการนุำาเคร้�องจกัรฯ
เข้ามาใช้ทั�งในุการตดัิอ้อยแลีะการอดัิใบอ้อยที�หลีงเหลีอ้อย่ใ่นุแปั้ลีงเพื้้�อ
นุำาไปั้จำาหนุ่ายเปั้็นุเช้�อเพื้ลีิงเข้าโรงไฟิฟิ้าชีวมวลีแทนุการเผาทิ�ง 

สอบถ่ามข้อม่ลีเพื้ิ�มเติม
www.claas.co.th (ภาษาไทย)
Facebook@CLAAS.SouthEastAsia
Instagram@claas_sea
Line@claas.sea

คุุณยู่าน เคุลาสู่ โทบีอาสู่
กรรมการผ่้จัดิการ

บริษัทคลีาส รีเจียนุัลี เซ์็นุเตอร์ เซ์าท์ อีส เอเซ์ีย จำากัดิ

Mr. Jan-Klaus Tobias,
Managing Director, 

CLAAS Regional Center South East Asia Ltd.

บริษัทคลีาส เปั้็นุธุุ์รกิจครอบครัวสัญ่ชาติเยอรมันุ ก่อตั�งมากว่าร้อยปั้ี ตั�งแต่
ปั้ี 2456 เปั้็นุผ้่นุำาระดัิบโลีกในุอุตสาหกรรมการผลิีตเคร้�องจักรกลีเกษตรทั�งรถ่เก็บ
เกี�ยว รถ่เกี�ยวนุวดิ รถ่แทรกเตอร์ เคร้�องอดัิฟิาง เคร้�องอดัิใบอ้อย แลีะรถ่บม่แขนุยาว 
สำานุักงานุใหญ่่ตั�งอย่่ที� เม้อง Harsewinkel รัฐ North Rhine-Westphalia ปั้ระเทศั
เยอรมนุ ีในุภม่ภิาคเอเชยีตะวนัุออกเฉยีงใต้ สำานุกังานุปั้ระจำาภม่ภิาคได้ิก่อตั�งขึ�นุในุปีั้ 
2555 ภายใต้ช้�อบริษัท คลีาส รีเจียนุัลี เซ์็นุเตอร์ เซ์าอีสท์ เอเชีย จำากัดิ โดิยตั�งอย่่
ที�ถ่นุนุสุขุมวิท 63 กรุงเทพื้มหานุคร ปั้ระเทศัไทย

คลีาสผลีิตแทรกเตอร์หลีากหลีายรุ่นุให้เลี้อกตั�งแต่ 47 แรงม้าไปั้จนุถ่ึง 524 
แรงม้า มีรถ่เกี�ยวนุวดิที�ใช้งานุไดิ้กับพื้้ชหลีายชนุิดิในุหลีายพ้ื้�นุที� พื้ร้อมรถ่เก็บเกี�ยว
หญ่้าที�สามารถ่ตัดิข้าวโพื้ดิแลีะหญ่้าเนุเปั้ียร์ เพื้้�อใช้ผลิีตอาหารสัตว์หร้อวัสดุิชีวมวลี
แลีะเคร้�องอัดิฟิางที�มีให้เลี้อกทั�งแบบก้อนุกลีม ก้อนุเหลีี�ยมที�สามารถ่นุำามาอัดิใบอ้อย
เพื้้�อลีดิการเผาไดิ้อีกดิ้วย

ถ่ึงเวลีาแลี้วที�เกษตรกรชาวไทยจะไดิ้เลี้อกใช้เคร้�องจักรกลีการเกษตรอันุทรง
พื้ลีังจากเยอรมนุี ท่านุสามารถ่ติดิตามข่าวกิจกรรมความเคลี้�อนุไหวจากคลีาสไดิ้ทาง
เวบไซ์ต์แลีะโซ์เชียลีมีเดิียของ คลีาส รเีจียนุัลี เซ์็นุเตอร์ เซ์าท์ อีส เอเซ์ีย จำากัดิ หร้อ
ผ่านุตัวแทนุจำาหนุ่ายใกลี้บ้านุท่านุ

CLAAS QUADRANT 1200 - the first QUADRANT model 

ก่าร่อัดใบอ้อยู่ท�าอยู่่างไร่ 

เคุร่่�องอัดรุ่่น QUADRANT (คุวอดแร่นท์) 
จาก่ CLAAS (คุลาสู่) 

เคร้�องอัดิก้อนุเหลีี�ยมของ CLAAS (คลีาส) รุ่นุ QUADRANT (ควอดิแรนุท์) นุำา
เสนุอฟิ้งก์ชันุการใช้งานุที�ทำาให้การอัดิใบอ้อยทำาไดิ้อย่างง่ายดิายแลีะเร็วขึ�นุ ซ์ึ�งคุณสมบัติ
นุี�ของ QUADRANT (ควอดิแรนุท์) ช่วยขจัดิปั้้ญ่หาเร้�องการขาดิแคลีนุวัสดิุในุการผลีิตเช้�อ
เพื้ลีิงชีวมวลีของโรงไฟิฟิ้าให้หมดิไปั้แลีะในุขณะเดีิยวกันุเกษตรกรก็สามารถ่เตรียมแปั้ลีง
เพื้าะปั้ลี่กสำาหรับฤดิ่กาลีถ่ัดิไปั้ไดิ้ง่ายแลีะเร็วขึ�นุ 

“การอดัิใบอ้อยด้ิวยเคร้�องอดัิก้อนุเหลีี�ยมรุนุ่ QUADRANT (ควอดิแรนุท์) ของ CLAAS 
(คลีาส) นุอกจากจะทำาให้โรงไฟิฟ้ิาชวีมวลีมวีสัดิใุช้ได้ิตลีอดิทั�งปีั้ (เพื้ราะนุอกจากใบอ้อยแล้ีว 
วสัดิจุากพื้ช้อ้�นุๆ เช่นุ ฟิางข้าวแลีะต้นุข้าวโพื้ดิที�หลีงเหลีอ้จากการเกบ็เกี�ยวกส็ามารถ่อดัิก้อนุ
เพ้ื้�อทำาเช้�อเพื้ลิีงชวีมวลีได้ิเช่นุกนัุ) เกษตรกรเองกม็รีายได้ิเพิื้�มจากการจำาหนุ่ายวสัดุิที�อดัิก้อนุดัิง
กล่ีาว อกีทั�งยงัสามารถ่ช่วยลีดิฝุุ่�นุลีะอองจากการเผาได้ิอกีด้ิวย นุบัว่าเป็ั้นุปั้ระโยชน์ุกบัทกุคนุ”  
คุณยานุ เคลีาส โทบีอาส กรรมการผ่้จัดิการบริษัทคลีาส รีเจียนุัลี เซ์็นุเตอร์ เซ์าท์ อีส 
เอเซ์ีย จำากัดิ กลี่าว

ในุปั้ี 1988 หร้อเม้�อ 33 ปั้ีที�ผ่านุมาเคร้�องอัดิก้อนุเหลีี�ยมรุ่นุ QUADRANT (ควอดิ
แรนุท์) ของ CLAAS (คลีาส) รุ่นุแรกไดิ้ถ่้อกำาเนุิดิขึ�นุ นุั�นุค้อรุ่นุ QUADRANT 1200 ซ์ึ�ง
เป็ั้นุการพื้ฒันุาต่อจากเคร้�องอดัิก้อนุกลีมแลีะเคร้�องอดัิก้อนุเหลีี�ยมขนุาดิเลีก็แลีะมกีารพื้ฒันุา
มาอย่างต่อเนุ้�อง อาท ิรุนุ่ QUADRANT 2200 ในุปีั้ 1996 QUADRANT 3400 ในุปีั้ 2006 
จนุกระทั�งในุปั้้จจุบันุที� CLAAS (คลีาส) นุำาเสนุอเคร้�องอัดิก้อนุเหลีี�ยมรุ่นุลี่าสุดิ 3 รุ่นุดิ้วย
กนัุ เริ�มต้นุที�รุนุ่เลีก็สดุิ ค้อ QUADRANT 4200 แลีะรุ่นุที�ใหญ่่ขึ�นุ ได้ิแก่ 5200 แลีะ 5300 
โดิยขนุาดิก้อนุ ที�อัดิค้อ 1.20 x 0.70 เมตรแลีะ 1.20 x 0.90 เมตร ตามลีำาดิับ 

ในุเยอรมนีุแลีะปั้ระเทศัต่างๆทางตะวันุตกจะใช้เคร้�องอัดิเหลี่านีุ�ในุการอัดิฟิาง หญ่้า
อาหารสตัว์ แลีะพื้ช้พื้ลีงังานุชวีมวลีอ้�นุๆ เรยีกได้ิว่า QUADRANT (ควอดิแรนุท์)  ผ่านุการ
ใช้งานุมาแล้ีวทั�วโลีก ต้องพื้บกบัสภาพื้การทำางานุที�ต่างกันุไปั้ อาทิ ความแข็งของใบ ตอพื้้ช
ปั้ล่ีกในุแปั้ลีง พื้้�นุดิินุที�ไม่เรยีบ ก้อนุหนิุต่างๆ รวมถ่งึฝุุ่�นุในุแปั้ลีงที�ปั้นุไปั้ระหว่างการเกบ็แลีะ
การอัดิ  ซ์ึ�งสภาพื้เหลี่านุี�นุับว่าเปั้็นุความท้าทายของเคร้�องจักรฯที�ลีงไปั้ทำางานุเปั้็นุอย่างยิ�ง 
แต่ QUADRANT (ควอดิแรนุท์)ของ CLAAS (คลีาส) กไ็ด้ิพิื้สจ่น์ุให้เหน็ุแล้ีวว่าปั้ระสทิธิุ์ภาพื้
แลีะความทนุทานุของสนิุค้าสญั่ชาตเิยอรมนัุนุั�นุไม่ใช่เพื้ยีงตำานุานุเล่ีาขานุ แต่มันุคอ้ตำานุานุ
ที�ยังมีชีวิต แลีะกำาลีังสร้างตำานุานุบทใหม่บนุผ้นุไร่ของแผ่นุดิินุไทย

ปั้้จจุบันุเคร้�องอัดิก้อนุแบบก้อนุสี�เหลีี�ยมของ CLAAS (คลีาส) รุ่นุ QUADRANT  
(ควอดิแรนุท์) แบรนุดิ์ชั�นุนุำาระดัิบโลีกจากปั้ระเทศัเยอรมนีุไดิ้ถ่่กนุำาเข้ามาใช้อัดิใบอ้อยในุ
บ้านุเราค่อนุข้างเยอะ  มีทั�งม้อหนุึ�งแลีะม้อสอง โดิยม้อหนุึ�งรุ่นุ QUADRANT 4200 ไดิ้ถ่่ก
นุำาเข้ามาใช้ครั�งแรก เม้�อเกอ้บสี�ปีั้ที�ผ่านุมาโดิยบรษิทัผลีตินุำ�าตาลียกัษ์ใหญ่่ของปั้ระเทศัไทย
รวมทั�งหมดิจำานุวนุหกเคร้�องด้ิวยกนัุ หลีงัจากนุั�นุเพื้ยีงไม่กี�ปีั้ผ่ร้บัเหมาที�ทำาหนุ้าที�อดัิใบอ้อย
เพื้้�อป้ั้อนุเข้าโรงไฟิฟ้ิาชวีมวลีกไ็ด้ิเริ�มหนัุมาใช้เคร้�องอดัิรุ่นุ QUADRANT (ควอดิแรนุท์) ของ 
CLAAS (คลีาส) เพื้ิ�มมากขึ�นุ  การอัดิใบอ้อยดิ้วยเคร้�องอัดิก้อนุเหลีี�ยมนุั�นุเกิดิจากกลีไก
การทำางานุของเคร้�องอัดิที�ปั้ระกอบดิ้วยชุดิเก็บที�ทำาหนุ้าที�กวาดิวัสดิุส่งเข้าไปั้ที�ห้องอัดิ แลีะ
ในุห้องอดัินัุ�นุจะเกดิิกลีไกการอดัิก้อนุที�ใช้แรงดัินุส่งเพื้้�อให้ได้ิก้อนุที�มคีวามหนุาแนุ่นุส่ง โดิย
มีนุำ�าหนุักเฉลีี�ยต่อก้อนุอย่่ที�ปั้ระมาณ 350 กิโลีกรัม ที�ขนุาดิก้อนุ 1.2 x 0.70 เมตร (นุำ�า
หนุกัก้อนุสามารถ่เปั้ลีี�ยนุแปั้ลีงได้ิตามการปั้รบัขนุาดิก้อนุ) ความยาวของก้อนุสามารถ่ปั้รบั
ให้ยาวไดิ้มากถ่ึง 3 เมตร ขึ�นุอย่่กับความเหมาะสมกับขนุาดิของรถ่บรรทุกในุแต่ลีะท้องที�
เพื้้�อให้สามารถ่ขนุย้ายก้อนุไดิ้ง่ายแลีะรวดิเร็ว รวมถ่ึงเสถ่ียรภาพื้เม้�อขับขี�บนุท้องถ่นุนุแลีะ
ในุแปั้ลีง (ดิ่ส่วนุปั้ระกอบที�สำาคัญ่ของเคร้�องอัดิฯ จากภาพื้ Key Features of the CLAAS 
QUADRANT 4200)
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The CLAAS QUADRANT 4200 is the most recent model for sugarcane 
leaves baling. Compared to small square balers, the QUADRANT’s main 
benefit is its higher throughput, wherefore the field can be cleaned faster 
allowing the sugarcane plants to start growing for the next harvest season 
earlier. Moreover, the high-density baling of sugarcane leaves provides 
significant savings on transport costs by utilizing the full weight capacity 
during truck transport. The bale size of 1.2 m width, 0.7 m height and 
an adjustable bale length of up to 3 m ensures that local trucks can be 
loaded and unloaded quickly while constantly maintaining high stability 
during transport on the field and the road. All these benefits make the 
CLAAS QUADRANT 4200 the ideal choice for baling sugarcane leaves 
and other crop residue.

One distinctive feature of the CLAAS QUADRANT is that the baling 
pressure is controlled not just by the load on the main frame, but also the 
twine tension. As the driver, you have a clear view of the load limits at all 
times, with no need to intervene directly. The automatic baling pressure 
system detects and adjusts the baling chamber accordingly to keep a 
consistent baling quality in all conditions.

Collect sugarcane leaves with CLAAS 
QUADRANT 4200

It has been common practice to burn sugarcane fields before  
the harvest to allow faster cutting by hand, once the sharp leaves 
had been burned off. The process of manual harvesting can take up a  
long time and burning can make it faster. But the degree Brix and 
weight can decrease drastically within 48 hrs. Rising mechanization with  
sugarcane harvesters already requires less pre-harvest burning; however, 
the leaves are still left on the field after the harvest as waste material. 
The fields need to be cleared quickly to start the next cropping cycle 
and thus burning was often the first choice, which brings along also 
heavy air pollution. Even though often referred to as sugarcane trash, the 
agricultural residue is valuable fuel for power plants to generate green 
energy. Here, CLAAS offers with its QUADRANT square baler a practical 
solution to allow easier and faster collection of sugarcane leaves.  This 
serves two key purposes:  fulfilling the material demand of the power 
plants while clearing the fields for the next crop. “Power plants can source 
sustainably material locally, farmers earn additional income from selling 
the sugarcane straw and above all, heavy air pollution caused by field 
burning can be avoided – it is a win-win situation for everyone”, explains 
Mr. Jan-Klaus Tobias, Managing Director of the CLAAS Regional Center 
South East Asia.

KEY FEATURES OF THE CLAAS QUADRANT 4200

1.  2.35 m pick-up with PFS

2.  Infinitely variable, hydraulically driven reversible intake optional

3.  Chopping system ROTO FEED or  ROTO CUT

4.  Knife drawer with knife group selection

5.  Fixed-cycle pre-chamber

6.  51 piston strokes per minute

It is undeniable, that agricultural burning is a 

major contributor to the air pollution problem in  

Thailand. Still, farmer’s options to collect crop 

residue were limited. The CLAAS QUADRANT offers  

farmers the opportunity to bale the sugarcane  

leaves and other agricultural waste instead of 

burning them.

7.  40 cm longer and reinforced bale chamber

8.  Automatic pressure control (APC)

9.  Six high-power knotters

10. Knotter monitoring (KM) optional

11.  Weighing system

12. ISOBUS operation with COMMUNICATOR II or EASY on board 

A while ago, Asia’s biggest sugar and bio-energy producer bought 
six CLAAS QUADRANT 4200 as an attempt to realize the goals set by 
the “Stop Burning” national program in Thailand. The CLAAS QUADRANT 
has proven to be particularly efficient and reliable, which is why word 
of the CLAAS QUADRANT had spread fast throughout the agricultural 
industry. Farmers and contractors saw the benefits and have made use 
of the QUADRANT since then. This made the CLAAS QUADRANT square 
baler the most popular choice for baling biomass in tough conditions 
all over Thailand.
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CLAAS QUADRANT 4200 the entry model with bale size of 1.2 x 0.7 meters

CLAAS QUADRANT 2200 (since 1996)

In 1988, CLAAS introduced its first large square baler, the  
QUADRANT 1200, designed specifically for larger farms and contractors. 
It had a capacity of 30 tonnes of straw per hour, and produced straw 
bales of up to 360 kg in weight. With bale dimensions of 0.70 m high, 
1.20 m wide and 1.00 to 2.50 m long, it corresponded exactly to the usual 
transport measurements in the European market, and was therefore ideal 
for loading bales onto trucks.

Eight years later, in 1996 CLAAS launched the QUADRANT 2200 in the 
market. With a completely new powertrain, new baler frame construction  
and the ultra-convenient CLAAS Control Terminal, that promoted even 
higher worker/hour profitability ratios for contracting operations. The 
updated version the QUADRANT 3400, introduced in 2006. 

Currently CLAAS provides three models of the QUADRANT. The 
QUADRANT 4200 can be viewed as the entry model with bale size of 
1.2 x 0.7 meters, while the QUADRANT 5200 and 5300 come with a bale 
size of 1.20 x 0.90 meters. The special feature of the QUADRANT 4200 
and 5200 is the all-new CLAAS high-power knotter. The new automatic  

Evolution of the CLAAS QUADRANT 
square baler

About CLAAS: 
CLAAS (www.claas-group.com) is a family business founded in 1913 and is one 

of the world’s leading manufacturers of agricultural engineering equipment. The 
company, with corporate headquarters in Harsewinkel, Germany, is the European 
market leader in combine harvesters. CLAAS is the world leader in another large 
product group, self-propelled forage harvesters. CLAAS is also a top performer 
in world-wide agricultural engineering with tractors, agricultural balers and green 
harvesting machinery. The CLAAS product portfolio also includes state-of-the-art 
farming information technology. CLAAS employs around 11,395 workers worldwide 
and reported a turnover of 4.04 billion euros in the financial year of 2020.

For more information:
www.claas.com (English)
Facebook@CLAAS.SouthEastAsia
Instagram@claas_sea
Line@claas.sea

pressure control system (APC) makes it even 
easier to operate these new balers at maximum 
power. The new QUADRANT also has a hydraulic 
feeder system and higher ram frequency. In 2017 
CLAAS launched the QUADRANT 5300, with bale  
dimensions of 1.20 x 0.90 m.



Nagasaki Kiki (Thailand) Co., Ltd. 
Automatic Weighing & Bagging Machine

             Nowadays, automatic bagging machines are taking part 
in many factories around the world in the packaging process. 
They are considered a crucial final process in the manufacturing 
chain of production. Without the high-speed and efficiency of an 
automatic bagging system, many factories would not be able to 
remain profitable in the face of increased competition. So, we 
proudly present the automatic bagging machine "BM-Series". 
This series represents our ongoing efforts to improve the 
operational efficiency of every manufacturer of bagged products 
in Thailand.

The BM-series are suitable for a PE bag, PP Woven Bag, and a 
Kraft paper bag and are tailor-made for various bag sizes used 
by our clients. Its capacity is varied from 200 to 1200 bags per 
hour. We also have the weighing machine (WM-Series) that 
includes single net weighing and double net weighing machines 
to meet our customer needs. This WM-series will work 
synchronized to the BM-series and reach the target capacity. 

Our machines are easy to use and can be quickly adjusted to 
match the changing product flow rates and material types for any 
production and packaging operation. 

We also offer customizations and maintenance services on every 
product we sell.

Automate your plant with our machines

Please visit our website to see our solutions in other 
products

such as powder and granular grains at
 www.psscombine.com 

Tel: +66 2 540 4166
Email: info-nagasaki@psscombine.com

About Nagasaki Kiki (Thailand)

          Nagasaki Kiki (Thailand) Co., Ltd. has established on 6th 
March in 1998. In the first place, we sold the weighing machine 
and bagging machine for many industries. Then, we turned to 
develop them with more efficiency. We do the fabrication work 
at our factory in Minburi, Bangkok. It means the customers 
could visit our shop and watch the test running by themselves.

Moreover, to let our customers get the product with satisfying 
quality in packing, we focus on the bag closing equipment such 
as heat sealing, bag folding, crepe tape, and sewing machine. 

For less production capacity, we also provide semi-automatic 
packing machines. So please feel free to contact us once. We 
will help and advise the solution which is suitable for your 
plant’s scale.

Ready to support

            Although you have a high-performance machine, a key to 
ensure that it will always work in good condition and let your 
production plan being on schedule is maintenance. Since we 
concern about its importance, we have a maintenance service 
center at 3-provinces near most of our customers' plant.  The 
maintenance service centers are at Bangkok, Rayong, and 
Nakhon Ratchasima (Korat).

With experienced supervisors and technicians, we guarantee that 
you will receive the most appreciated service from us.

Come to see us at Come to see us at

Meet us atBooth No. AS41 Hall100 Booth No. 52
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WE PROVIDE THE TOTAL SOLUTION 
FOR BAGGING SYSTEM

As we have experienced in this field for more than 15 years, we could give you the 
appropriate solution which meets your demand with the satisfied capacity and accuracy.

Automatic Bagging Machine Jumbo Bag Filling Machine Conveyor Line System Robotic Palletizer
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“Low Impact is The Future” says Samart 

ผ่้บร่โิภคุหลายู่คุนเช่�อว่าน�า้ตาลเป็ั้นสู่าเหตุของโร่คุ
อ้วน และก่าร่บริ่โภคุน�า้ตาลก่่อให้เกิ่ดอาก่าร่เจบ็

ปั้่วยู่ ร่ัฐบาลหลายู่ ปั้ร่ะเทศในโลก่จึงเข้ามาจัดก่าร่
เร่่�องผลปั้ร่ะโยู่ชน์ในก่าร่ก่�าหนดภาษีน�้าตาล และ
ทบทวนในก่าร่ใช้น�้าตาลในอาหาร่ อยู่่างไร่ก็่ตาม 
น�า้ตาลถ้อ่ได้ว่าเป็ั้นวัตถุ้ดิบหลกั่ที�สู่�าคุญัของเศร่ษฐกิ่จ
ก่าร่เก่ษตร่ในปั้ร่ะเทศไทยู่มาอยู่่างยู่าวนาน ซึ�งร่วม
ไปั้ถ้งึปั้ร่ะโยู่ชน์ในด้านพัลังงานหมนุเวยีู่นที�สู่ามาร่ถ้
ต่อยู่อดได้ในอนาคุต

รัถตัดอำ�อำยคันแรักุขอำงบรัิษััทสามิารัถเกุษัตรัยนต์

The first full process cane harvester from Samart.

สามิารถ้เกษตรยนต์มิุ�ง
“ลดผลกระทบเพื�อัอันาคตที�ยั�งยืน”

สู่ามาร่ถ้เก่ษตร่ยู่นต์ ค้อ หนุึ�งในุบริษัทดิ้านุวิศัวกรที�เชี�ยวชาญ่ในุดิ้านุเคร้�องจักรเก็บ
เกี�ยวอ้อยของปั้ระเทศัไทย ตั�งอย่่ที�อำาเภอหันุคา จังหวัดิชัยนุาท ผ่้ก่อตั�งบริษัทฯ มีความ
ชำานุาญ่ในุอุตสาหกรรมนุำ�าตาลีมายาวนุานุ แลีะมุ่งมั�นุพื้ัฒนุาเคร้�องจักรอ้อยมาตลีอดิชีวิต 
เม้�อไดิ้พื้่ดิคุยกับ คุณสามารถ่ ว่าทำาไมถ่ึงปั้ระสบความสำาเร็จเปั้็นุอย่างดิี ท่านุยิ�มแลีะพื้่ดิว่า 
“ง่ายู่มาก่ แคุ่เร่าเอาใจใสู่่ล่ก่คุ้า” โดิยบริษัทฯ ไดิ้เริ�มทำาการผลีิตรถ่ตัดิอ้อยมายาวนุานุก
ว่า 20 ปั้ี จนุปั้ระสบความความสำาเร็จ แม้การใช้รถ่ตัดิอ้อยยังไม่เปั้็นุที�แพื้ร่หลีายมากนัุก
ในุขณะนุั�นุ แต่การนุำาเข้ารถ่ตัดิอ้อยจากปั้ระเทศัฝุ่้่งตะวันุตกเพื้้�อเข้ามาจัดิจำาหนุ่ายในุตลีาดิ
นุั�นุ ยังมีขั�นุตอนุดิำาเนุินุการที�ยุ่งยาก แลีะรถ่ตัดิอ้อยยังจำาเปั้็นุต้องมีรถ่บรรทุกคอยวิ�งตาม
อย่่ดิ้านุข้างเพื้้�อเก็บอ้อยที�ถ่่กตัดิ 

ปั้้จจุบันุนีุ� รถ่ตัดิอ้อยเหลี่านัุ�นุ มีราคาส่งมากสำาหรับเกษตรกรส่วนุใหญ่่ แลีะยัง
ทำางานุไม่ไดิ้ตรงตามที�เจ้าของหลีายๆคนุต้องการ คุณสามารถ่จึงเริ�มต้นุออกแบบจากแผ่นุ
กระดิาษเปั้ลี่า จนุมีการพัื้ฒนุารถ่ตัดิอ้อยอย่างเหมาะสมในุการใช้งานุบนุพื้้�นุที�ดิินุร่วนุปั้นุ
ทรายในุปั้ระเทศัไทย ที�ตรงกับความต้องการของเกษตรกรชาวเอเชีย โดิยมีผลีกระทบต่อ
การปั้ลี่กอ้อยนุ้อยที�สุดิ 

ขณะนีุ� ทางรัฐบาลีในุหลีายๆ ปั้ระเทศั ต้องการผลัีกดัินุแนุวความคิดิทำาการเกษตร
แบบมีผลีกระทบตำ�าให้ก้าวไปั้ข้างหนุ้า รัฐบาลีไทยจึงเปั้็นุรัฐบาลีเดิียวที�มีมาตรการหยุดิอ้อย
ไฟิไหม้ภายในุปั้ี 2565 รวมไปั้ถ่ึงปั้ระเทศัผ่้ผลีิตนุำ�าตาลีรายอ้�นุๆ ที�ไดิ้ตระหนุักถ่ึงความเสีย
หายต่อสิ�งแวดิลี้อมจากการเผา การอัดิแนุ่นุของหนุ้าดิินุ แลีะการใช้สารควบคุมวัชพื้้ชบาง
ชนุิดิ ซ์ึ�งทั�งหมดินุี�ค้อสิ�งที�บริษัทฯ ไดิ้ตระหนุักมาตลีอดิในุช่วงสองทศัวรรษที�ผ่านุมา 

แนุวคดิิ “การลีดิหนุ้าดิินุที�อัดิตวัแนุ่นุ” เพื้้�อลีดิแรงการอัดิตวัเป็ั้นุชั�นุแข็งแลีะรักษาความ
ร่วนุซ์ุยของดิินุ ค้อคุณลีักษณะเดิ่นุในุการออกแบบเคร้�องจักรของบริษัทฯ เสมอมา รถ่ตัดิ
อ้อยทั�ง 4 รุ่นุในุปั้้จจุบันุ ใช้ลี้อตีนุตะขาบ (Rubber Track) หร้อ ลี้อยาง (Wheel Chassis) 
หลีายล้ีอ เพื้้�อกระจายภาระการทำางานุของเคร้�อง ลีดิการอดัิตวัแนุ่นุของหนุ้าดินิุที�เป็ั้นุสาเหตุ
การทำาลีายต้นุอ้อยที�ปั้ลี่ก แนุวคิดิการเกิดิผลีกระทบตำ�านุี� ไดิ้ให้ผลีปั้ระโยชนุ์ต่อชาวไร่ในุแง่
ของการลีดิความเสียหายต่อรากต้นุอ้อยให้นุ้อยที�สุดิ ดิังนุั�นุจึงมั�นุใจไดิ้ว่า ต้นุอ้อยจะมีการ
งอกใหม่อีกครั�ง (เกิดิหนุ่อ) อย่างเต็มที� แลีะผ่้ใช้รถ่ตัดิอ้อยของบริษัทฯ บางรายระบุว่า มี
การเกิดิตออ้อยที�สามหร้อจากการปั้ลี่กเพื้ียงครั�งเดิียวอีกดิ้วย 
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ในุภายหลีังในุปั้ี 2564 ซ์ึ�งเปั้็นุการแนุะนุำาผ่้ใช้ให้ร่้จักกับอีกขั�นุของการออกแบบที�เปั้็นุ
มิตรกับสิ�งแวดิลี้อม ที�ตอบสนุองความต้องการในุปั้้จจุบันุทั�งหมดิ

การตดัิอ้อยด้ิวยเคร้�องจักรนัุ�นุ ดิกีว่าการเผาใบแลีะลีำาอ้อยที�ตายแล้ีว ซ์ึ�งยงัสามารถ่
เป็ั้นุรายได้ิให้กบัให้กบัชาวไร่อ้อย แลีะสามารถ่กำาจดัิศัตัรพ่ื้ช้ แลีะโรคพื้ช้ได้ิในุระดิบัหนุึ�ง 
เนุ้�องจากตอนุนุี� การเผาไร่อ้อยนุั�นุไม่นุยิมทำากนัุแล้ีว อกีทั�งการใช้รถ่ตัดิอ้อยยงัมหีลีายข้อดิี 
ยกตวัอย่างปั้ระการแรก ด้ิวยความสามารถ่ของรถ่ตัดิอ้อยของบรษิทั สามารถ่เกษตรยนุต์  
เศัษอ้อยที�ถ่่กสับแลี้วถ่่กเคร้�องดิึงออกจากต้นุอ้อยในุระหว่างการเก็บเกี�ยว จะถ่่กเคร้�อง
เปั้�าออกไปั้ที�บริเวณในุไร่ที�ตัดิอ้อยโดิยตัวเคร้�องยนุต์ (เคร้�องปั้อกแลีะเคร้�องเปั้�าลีม ที�ไดิ้
ปั้รับปั้รุงใหม่ในุปั้ี 2561 ที�ให้การสับที�ลีะเอียดิกว่าเดิิม) “เศัษอ้อย” เหลี่านุี�จะช่วยยับยั�ง
วัชพื้้ช แลีะกลีายเปั้็นุซ์ากใบไว้คลีุมตออ้อย 

ปั้ระการที�สอง บรษิทัฯ ยงัมชีดุิฐานุใบมีดิ (ชดุิฐานุใบมดีิตวัใหม่ได้ิถ่ก่พื้ฒันุาระหว่าง
สถ่านุการณ์ไวรสั COVID-19 ระบาดิ โดิยช่วยตดัิก้านุอ้อยที�ยาวแลีะมกีารปั้รบัปั้รงุความ
ทนุทานุของใบมีดิ) สามารถ่ตัดิต้นุอ้อยที�โคนุอย่่ใกลี้บริเวณพื้้�นุดิินุ ลีดิโอกาสในุการเกิดิ
ศััตร่พื้้ชแลีะโรคพื้้ชที�เปั้็นุภัยต่ออ้อยตอที�กำาลีังงอกใหม่ แลีะปั้ระการสุดิท้าย การหยุดิ
การเผาไร่อ้อย อาจเปั้็นุเหตุผลีที�ชัดิเจนุที�สุดิ ในุการขจัดิความเสี�ยงที�มีต่อสิ�งแวดิลี้อม 
บุคคลี แลีะสัตว์ปั้�า 

แนุ่นุอนุว่า การลีดิการใช้เช้�อเพื้ลีงิแลีะลีดิเสียงรบกวนุระหว่างการทำางานุนุั�นุเป็ั้นุเร้�อง
ที�ดิี แสดิงให้เห็นุถ่ึงความมุ่งมั�นุของบริษัทฯ ที�จะทำาให้การใช้เคร้�องจักรกลีเกษตร เปั้็นุ 
กระบวนุการที�จำาเปั้็นุต่อสิ�งแวดิลี้อม บริษัท สามารถ่เกษตรยนุต์ ในุฐานุะผ่้ครองแชมปั้์
ดิ้านุการเก็บเกี�ยวอ้อยแบบแนุวคิดิผลีกระทบตำ�ามานุานุกว่าสองทศัวรรษ ก็ไดิ้สอดิคลี้อง
กับแนุวคิดิที�มาจากการสนุับสนุุนุจากรัฐบาลีอย่่แลี้ว โดิยในุช่วงสถ่านุการณ์ระบาดิของ
ไวรสั Covid-19 วิศัวกรของบรษิทัฯ ได้ิทำางานุอย่างหนัุก เพื้้�อให้ได้ิกระบวนุการที�สมบ่รณ์
แบบ มอบแก่เกษตรกรในุเอเชีย ให้สามารถ่เข้าถ่ึงเคร้�องตัดิอ้อย เพื้้�อเพื้ิ�มปั้ระสิทธุ์ิภาพื้
การผลีิตไดิ้มากขึ�นุ แต่ในุขณะเดิียวกันุก็ยังคง “รักษาสิ�งแวดิลี้อม” ดิ้วย บริษัทฯ มีการ
ออกแบบรถ่ตัดิอ้อยโดิยคำานุึงถ่ึงสภาพื้ภ่มิปั้ระเทศัของเอเชียที�บางพื้้�นุที�ไม่ไดิ้เหมาะสม
เสมอไปั้ อีกทั�งเคร้�องจักรไม่จำาเปั้็นุต้องมีความซ์ับซ์้อนุ หร้อความหร่หรา แต่เหนุ้อสิ�ง
อ้�นุใดิต้องมีความนุ่าเช้�อถ่้อ แลีะดิ่แลีรักษาไดิ้ง่าย 

หากเคร้�องจักรเสีย ถ่้อความเสี�ยงที�หลีีกเลีี�ยงไม่ไดิ้หากต้องมีการใช้เคร้�องจักรในุ
ทันุที แต่จะเปั้็นุเร้�องที�ดิีกว่า หากชิ�นุส่วนุอะไหลี่สำาคัญ่ๆ สามารถ่หาซ์้�อไดิ้โดิยไม่ต้องรอ
การผลีติ หรอ้รอจดัิส่งจากต่างปั้ระเทศั แต่สามารถ่หาซ์้�อได้ิง่าย มคีวามนุ่าเช้�อถ่อ้ พื้ร้อม
ใช้งานุไดิ้ตลีอดิ อีกทั�งยังมีบริการข้อม่ลีจากวิศัวกรผ่้เชี�ยวชาญ่เกี�ยวกับรายลีะเอียดิชิ�นุ
ส่วนุอะไหลี่ เพื้ียงแค่ลี่กค้าลีองโทรเข้ามาสอบถ่ามข้อม่ลีบริษัท สามารถ่เกษตรยนุต์ ก็
พื้ร้อมยินุดิีให้บริการทุกคำาตอบ 

แนุวความคิดิของบรษิทั สามารถ่เกษตรยนุต์ ในุอนุาคตกจ็ะกลีายเป็ั้นุมาตรฐานุต่อ
ไปั้ แต่ค่านุยิมของแนุวคดิิ “ผลีกระทบตำ�า” จะกลีายเป็ั้นุที�ร่จั้กมากขึ�นุ ในุความคดิิเห็นุของ
ลีก่ค้าบรษิทัฯ คำาว่า แนุวคดิิผลีกระทบตำ�า ในุขณะนุี� อาจหมายถ่งึความเงยีบในุการทำางานุ 
แลีะเปั้็นุมิตรต่อสิ�งแวดิลี้อม แต่ในุอนุาคต การเพื้าะปั้ลี่กที�มีการพื้ัฒนุาขึ�นุ สามารถ่การ
ปั้ระหยัดิเช้�อเพื้ลีิงมากขึ�นุ ลีดิการสึกหรอของชิ�นุส่วนุเคร้�องจักร ซ์ึ�งก็ไดิ้รับแรงสนุับสนุุนุ
มาจากผ้่ใช้สนิุค้าจรงิ ในุเร้�องของ “ม่ลีค่าทางเศัรษฐกิจ” (Full Life Value) แลีะเม้�อการมี
ความเข้าใจมากขึ�นุสิ�งต่างๆ มากขึ�นุ กจ็ะสามารถ่ก้าวต่อไปั้ข้างหนุ้าได้ิอย่าง “มีกำาไร” แต่ 
คุณ สามารถ่ ลีี�ธุ์ีระนุานุนุท์ นุั�นุทราบอย่่แลี้วว่า ทำาไมเคร้�องจักรถ่ึงปั้ระสบความสำาเร็จ 
เพื้ราะท่านุมีหลีักเกณฑ์์แนุวคิดิที�ว่า ออกแบบเพื้้�อคนุเอเชีย จากคนุเอเชีย ใช้ในุเอเชีย.

นุอกจากนุี� คนุในุภ่มิภาคเอเชียมีความต้องการใช้งานุเคร้�องจักรขนุาดิเลี็กที�เคลี้�อนุที�
ไดิ้ เพื้้�อเข้าถ่ึงพื้้�นุที�แปั้ลีงขนุาดิเลี็ก แลีะพื้้�นุที�มีสภาพื้ภ่มิปั้ระเทศัที�เปั้็นุเนุินุ ดิ้วยแนุวคิดิของ 
บริษัทฯ เคร้�องจักรขนุาดิเล็ีกไม่ไดิ้หมายความว่าสมรรถ่นุะที�นุ้อยตามลีงไปั้ดิ้วย เนุ้�องจาก
ภ่มิภาคเอเชียตะวันุออกเฉียงใต้ ต้องการเคร้�องจักรที�มีกำาลีังสมรรถ่นุะส่ง มีความเสถี่ยร
บวกความคล่ีองแคล่ีว สามารถ่ทำางานุในุสภาพื้ภมิ่ปั้ระเทศัที�ท้าทาย ด้ิวยความต้องการเหล่ีา
นุี� จงึทำาให้รถ่ตัดิอ้อยรุนุ่ SM200 ปั้ระสบความสำาเรจ็เป็ั้นุอย่างมาก จากปั้ระสิทธุ์ภิาพื้รถ่ตดัิ
อ้อยชนุิดิลี้อตีนุตะขาบที�มีจุดิศั่นุย์ถ่่วงตำ�า กำาลีังเคร้�องยนุต์มากกว่า 200 แรงม้า ที�มีกำาลีัง
การตัดิส่ง ซ์ึ�งรถ่ตัดิอ้อยรุ่นุ SM200 Compact ที�มีจุดิศั่นุย์ถ่่วงตำ�า ทำาให้เกิดิข้อไดิ้เปั้รียบในุ
การใช้งานุในุภ่มิปั้ระเทศัแบบเนุินุเขา ดิ้วยการปั้ระหยัดิเช้�อเพื้ลีิงที�ยอดิเยี�ยม ทำาให้รถ่รุ่นุนุี�
เปั้็นุที�นุิยมของเกษตรกรชาวเอเชียในุเวลีาไม่ช้า 

รถ่รุ่นุ SM200 Compact เปั้็นุรุ่นุที�เก็บเกี�ยวแบบ “self-unloading” มาพื้ร้อมกับ
ระบบการจัดิการช่องตะกร้าจัดิเก็บอ้อยที�ดิ้านุท้ายเคร้�องในุขณะตัดิ จากนุั�นุวางตะกร้าที�ใส่
อ้อยเต็มแลี้วที�หัวแปั้ลีงหร้อท้ายแปั้ลีง (Head land) ขณะเลีี�ยวกลีับ ดิ้วยลีักษณะพื้ิเศัษของ
รถ่ตัดิอ้อยรุ่นุนุี� ที�สามารถ่ทำางานุไดิ้โดิยที�ไม่ต้องมีพื้าหนุะอ้�นุร่วมนุั�นุ ทำาให้รถ่ตัดิอ้อยของ 
บริษัทฯ สามารถ่ทำางานุไดิ้อย่างอิสระ ดิังนุั�นุ จึงสามารถ่เข้าถ่ึงพื้้�นุที�ที�เข้าถ่ึงไดิ้ยากแลีะใช้
แรงงานุคนุตัดิ ที�สำาคัญ่ไม่ต้องมีรถ่บรรทุกคอยตามในุขณะตัดิ จึงทำาให้ตออ้อยที�ถ่่กตัดิแลี้ว
ไม่เกิดิความเสียหายจากการกดิทับของรถ่บรรทุกอีกดิ้วย 

Samart Kaset Yon is one of the specialist Thai engineering  
companies which manufacture sugar cane harvesters. Located in  
Thailand at Hankha, the owners of Samart Kaset Yon Ltd have been 
involved with sugar since childhood, developing machinery for the  
processing of cane has been a lifelong obsession. Ask Mr Samart 
why he has been so successful he will just smile and say “It’s simple, 
we listen to our customers”. The company started to produce cane  
harvesters more than 20 years ago when it became clear to Mr Samart 
that although the use of sugar cane harvesters was not widespread at 
the time, the western based products on the market were cumbersome 
in operation and needed “follow on” trucks to run beside the harvesters 
to collect the cane billets. 

C      onvincing consumers that sugar fuels  

obesity and citing the consumption of sugar 

as a causal issue in relation to other illnesses 

has brought dividends to many of the world’s 

governments and led to sugar taxes and a 

general review of the application of sugar as a 

foodstuff. However, it has provided a mainstay  

to Thailand’s agricultural economy for a very 

long time and with the current interest in  

renewables it certainly has a future. 
บรษิทั สามารถ่เกษตรยนุต์ ยงัได้ิมกีารลีงทนุุอพัื้เกรดิเคร้�องยนุต์หลีากหลีายปั้ระเภท 

แลีะติดิตั�งระบบระบายความร้อนุ เพื้้�อปั้ระเมินุอัตราส่วนุการใช้พื้ลีังงานุหร้อเช้�อเพื้ลีิง เพื้้�อ
ให้เหมาะสมที�สุดิกับการใช้งานุรถ่ตัดิอ้อย บริษัทฯ มีความมุ่งมั�นุพื้ัฒนุาทรัพื้ยากรดิ้านุ
วิศัวกรรมเหนุ้อสิ�งอ้�นุใดิ ดิังนุั�นุ จึงสามารถ่ติดิตั�งเคร้�องยนุต์ไดิ้แทบทุกร่ปั้แบบของรถ่ตัดิ
อ้อยรุ่นุ SM200 

บริษัทฯ มีจุดิมุ่งหมายเพื้้�อเพื้ิ�มปั้ระสิทธุ์ิภาพื้การใช้เช้�อเพื้ลีิงในุเคร้�องยนุต์ที�ไดิ้พื้ัฒนุา
ให้มีแรงบิดิ (Torque) ส่งสุดิที�ความเร็วตำ�า ซ์ึ�งหากเคร้�องยนุต์เกิดิแรงบิดิส่ง รถ่ตัดิอ้อยก็
สามารถ่ทำางานุไดิ้อย่างมีปั้ระสิทธุ์ิภาพื้ดิ้วยเคร้�องยนุต์ที�ทำางานุดิ้วยความเร็วรอบ (rpm) ที�
ตำ�ากว่า เกิดิเสียงรบกวนุนุ้อยลีงในุระหว่างการเก็บเกี�ยว ช่วยลีดิการสึกหรอของเคร้�องยนุต์ 
ลีดิการใช้เช้�อเพื้ลีิง แลีะช่วยควบคุมการปั้ลี่อยมลีพื้ิษ นุั�นุหมายถ่ึงคุณสมบัติเหลี่านุี� มีส่วนุ
ช่วยอย่างมากต่อมาตรการด้ิานุสิ�งแวดิล้ีอมที�รัฐบาลีกำาหนุดิแนุวทางการลีดิมลีพื้ษิฝุุ่�นุ PM2.5 
โดิยผลีจากการทดิสอบที�ไดิ้ในุระหว่างปั้ี 2563 แลีะระหว่างการปั้ระเมินุขั�นุสุดิท้ายอีกบาง
ส่วนุ คาดิการณ์แนุวโนุ้มว่า จะมีการเปั้ิดิตัวเคร้�องยนุต์ที�มีความเร็วตำ�า แลีะเสียงรบกวนุตำ�า

รัถคีบอำ�อำยคันแรักุขอำงบรัิษััทสามิารัถเกุษัตรัยนต์แลิะคุณสามิารัถ ลิี้ธีรัะนานนท์

The owner (Mr.Samart) overseeing cane loading machine tests.

SM 200 Midi with extended capacity cane hopper/loader.
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Also, as today, these machines were prohibitively expensive for 
most farmers and did not do the job that many owners needed. Samart 
started from a clean sheet of paper and developed a design more fitting 
to the friable, sandy soils of Thailand and the needs of the Asian farmer 
and low impact farming.

Now, with many of the world’s government demanding low impact 
agriculture this concept has come to the fore. The Thai government alone 
is to discontinue the burning of cane from 2022 and other sugar producing  
countries are recognising the cost to the environment of burning, soil 
compaction and the use of some weed control agents. These elements 
are those that Samart machines have been seeking to address over the 
last two decades. 

The concept of “low ground pressure” to minimise soil compaction 
and maintain friability was always a feature of Samart designs. The current 
range of 4 model lines rubber tracks or multi wheel chassis to spread the 
operating load of the harvester. Soil compaction kills cane plants. This low 
impact concept pays dividend to the farmer in terms of minimising root 
damage and therefore ensuring maximum regrowth (Ratoon) and some 
Samart users boast 3 or 4 ratoons from a single sowing. 

Mechanical harvesting is better than burning which is used to eliminate  
the dead stalk and leaf that is of little commercial value to the farmer 
and also, to some extent kills off pests and disease. And, as burning is 
now less of an option, the harvester route has considerable advantages. 
Firstly, with the Samart harvester the chopped chaff that the machine 
strips from the stalk during the processing is blown by the machine  
(revised stripper/blower 2018 produces a finer chopped product) onto 
the cut field. This “blanket” supresses weeds as it breaks down and 
provides a mulch for the ratoon cane. 

Secondly, the Samart base cutter assembly (new base cutter  
assembly developed during the Covid period optimises cut stalk length 
and improves cutter durability) cuts the stalk very close to the field 
surface, thus minimising the opportunity for pests and disease to attack 
the ratoon stalk during the dormant period prior to regrowth. And 
lastly, and perhaps the most obvious reason, simply discontinuing cane 
burning obviates the risks to the environment, personnel and wildlife 
associate with this common, but dangerous practice. 

Of course, lower fuel demand and reduced noise during operation  
is always welcome and underlines Samart’s commitment to make  
mechanical harvesting an environmentally desirable process. Although 
Samart as a company have been a champion of low impact harvesting for  
more than two decades it is encouraging to know that this concept is being 
supported by governments. During the Covid period Samart engineers  
have been working tirelessly to perfect processes which will give Asian 
farmers more access to the harvesting tools that they really need to enhance  
their production whilst staying “Green”. Samart designs recognise 
that Asian conditions are not always perfect, that machines do not 
need complexity or luxury, and that above all they must be reliable 
and easy to maintain. 

Whilst breakdown is an inevitable risk of using any machine, the 
availability of critical parts without having to wait whilst they are produced  
and shipped from a factory on the other side of the world is crucial. 
Put simply, reliability, availability, economy and the knowledge that the  
engineers are only a phone call away is how Samart likes to operate. 

In the future, the Samart values will become normal and the 
value of “Low Impact” will be recognised. At the moment for Samart 
customers, low impact means quiet, and environmentally sound, but 
in the future the improved field husbandry, enhanced fuel savings and 
reduced wear on the machine and its components will be appreciated as 
a strong contributor in the “Full Life Value” calculations. Understanding  
this now, is becoming crucial in order to move “profitably” forward. But, 
Samart Leethirananon already knows why the machines are successful, 
he has a formula: Design for Asia, by Asia, in Asia. 

Also, many Asian applications require small manoeuvrable machines 
to access awkward field sizes and hilly terrain. With Samart though, small 
does not mean low capacity. SE Asians need high power, high capacity 
and stability plus manoeuvrability and the ability to operate in challenging  
terrain. This theme led to the highly successful SM200 model, a skid steered 
tracked harvester with a low centre of gravity and powerful (over 200 
horsepower) engine that was capable of high cutting output. The low centre 
of gravity gave SM200 Compact the edge in hilly terrain and excellent  
fuel economy soon made the machine a favourite with Asian farmers. 

The SM 200 Compact also introduced the concept of a “self- 
unloading” harvester. The handling system of the SM200 Compact, simply 
channels the billets into a cane basket at the rear of the machine as it is 
cut, depositing the full basket at the headland whilst turning. The ability 
to operate without the presence of support vehicles is unique and means 
that Samart harvesters can work independently and therefore access those 
difficult areas where previously only manual cutting was practical. Crucially, 
though as “follow on” trucks are not used during harvesting the cut cane 
stalks are not damaged by the high ground load of support vehicles. 

Samart has also invested in improvement programmes involving  
several engine types and many cooling configurations to evaluate  
optimum power / fuel usage ratios and best suitability to the harvester 
application. Because Samart has dedicated engineering resources and 
no corporate allegiances, virtually any configuration of engine can be 
installed within the SM200 frame. 

Samart aims to optimised fuel consumption by utilising engines which 
develop maximum torque at low speed. Because these engines generate 
high torque, the harvester can operate efficiently with the engine running 
at lower speed (rpm), producing substantially less noise during harvesting. 
This lowers engine wear, reduces fuel consumption and together with 
the introduction of emission control means that this program offers a  
substantial contribution towards the environmental considerations set  
out by the government in the PM2.5 anti-pollution guidelines. Results from 
tests during 2020 are promising and subject to some final evaluation a 
new optional low speed, low noise engine line is expected to be introduced  
later in 2021. This introduces users to a new level of environmentally 
friendly design which fulfils all current demands.

ห้างหุ้นสู่่วนจ�าก่ัดสู่ามาร่ถ้เก่ษตร่ยู่นต์
Samart Kaset-Yon Ltd. Part.

184 หม่่ 11 อำาเภอหันุคา จังหวัดิชัยนุาท 17130
184 Moo 11, Hankha District, Hankha, Chainat
17130 Thailand 

Fax : +6656452221  |  Tel: +66819720162
Email: srinauls@hotmail.com

Testing “Low Impact” engines as Khao Yai

Harvesters ready for delivery at Hankha.
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MIGI RAPPER CONTROLLER UPGRADE AT  
SUGAR PLANT IN THAILAND

การอััพเกรดคอันโทรลเลอัร์ค้อันเคาะมิิกิ
ในโรงงานนำ�าตาล ปั้ระเทศัไทย

ESP จะมีการออกแบบค้อนุเคาะฝุุ่�นุอย่่ 2 ปั้ระเภท ตามวิธีุ์การที�จะขจัดิฝุุ่�นุออกจาก
แผ่นุรับฝุุ่�นุ (Collecting Electrodes) แลีะ ลีวดิปั้ล่ีอยปั้ระจุ (Discharge Electrodes) ซึ์�ง
ก็ค้อระบบค้อนุเคาะแบบหมุนุ (Tumbling Hammer) แลีะ ระบบค้อนุเคาะมิกิ (Magnetic 
Impulse Gravity Impact – MIGI)

ค้อนุเคาะแบบหมุนุ จะติดิตั�งภายในุ ESP แลีะเป็ั้นุการทำางานุด้ิวยการหมุนุเหวี�ยง
ค้อนุเชิงกลี ในุขณะที�ค้อนุเคาะดีิไซ์ด์ิมิกิ จะติดิตั�งภายนุอก แลีะทำางานุโดิยการยกล่ีกส่บ
แลีะปั้ล่ีอยให้ตกลีงเพ้ื้�อเกิดิแรงกระแทกในุการเคาะฝุุ่�นุ

ไม่ใช่แค่เพีื้ยงจุดิติดิตั�งที�ทำาให้ค้อนุเคาะแบบหมนุุแลีะคอ้นุเคาะมกิิแตกต่างกันุ แต่ยังมี
การควบคมุแลีะการบำารุงรักษาที�แตกตา่งกันุ ค้อนุเคาะแบบหมนุุจะใช้แรงหมนุุเหวี�ยงเคล้ี�อนุที�
โดิยมอเตอร์เกียร์ ในุขณะที�ค้อนุเคาะมิกิจะใช้แรงเคล้ี�อนุแนุวตั�งที�กำาเนิุดิจากการเหนีุ�ยวนุำา 
แม่เหล็ีกไฟิฟ้ิาในุการยกล่ีกส่บ ค้อนุเคาะแบบหมุนุจะซ่์อมบำารุงได้ิเม้�อ ESP ปิั้ดิการทำางานุ ในุ
ขณะที�ค้อนุเคาะมิกิสามารถ่ซ่์อมบำารุงหร้อเปั้ลีี�ยนุใหม่ได้ิ แม้ในุขณะที� ESP ทำางานุอย่่

ระบบค้อนุเคาะมิกิของแผ่นุรับฝุุ่�นุแลีะลีวดิปั้ล่ีอยปั้ระจุจำาเป็ั้นุต้องมีคอนุโทรลีเลีอร์
แยกออกจากคอนุโทรลีเลีอร์ปั้รับแรงดัินุไฟิฟ้ิาอัตโนุมัติที�ควบคุมหม้อแปั้ลีง คอนุโทรลีเลีอร์
มิกิแบบใหม่จะสามารถ่ควบคุมความแรงของการเคาะผ่านุการปั้รับความส่งในุการยกล่ีกส่บ 
สามารถ่ควบคุมความถี่�แลีะรอบการเคาะได้ิอีกด้ิวย

เพ้ื้�อแก้ป้ั้ญ่หาค้อนุเคาะมิกิ ทางไทแอนุด์ิชยุนุจึงแนุะนุำาให้ทำาการอัพื้เกรดิคอนุโทรลีเลีอร์
ค้อนุเคาะมิกิ คอนุโทรลีเลีอร์ ERC1001 รุ่นุใหม่ที�ติดิตั�งไปั้ ไม่เพีื้ยงแค่ช่วยขจัดิป้ั้ญ่หาการ
ควบคุมค้อนุเคาะ แต่ยังมีฟ้ิงก์ชั�นุการทำางานุหลีากหลีายที�เป็ั้นุปั้ระโยชนุ์ต่อการควบคุมให้
กับผ้่ใช้งานุ

ERC1001 สามารถ่ตั�งค่าการควบคุมเป็ั้นุแบบกลุ่ีมซึ์�งแยกเป็ั้นุห้องที� 1, 2, 3 แลีะห้อง 
อ้�นุๆ ได้ิ ฟ้ิงก์ชั�นุนีุ�ป้ั้องกันุไม่ให้เกิดิการเคาะพื้ร้อมกันุ ช่วยป้ั้องกันุไม่ให้จ่ายพื้ลัีงงานุเข้า
ชุดิค้อนุเคาะในุห้องหนึุ�งพื้ร้อมกับค้อนุเคาะชุดิอ้�นุๆ การป้ั้องกันุการเคาะพื้ร้อมกันุจะช่วย
ป้ั้องกันุการฟุ้ิงกระจายของฝุุ่�นุได้ิ

ฝุ่่นจัำบตัวักัุนบนลิวัดปล่ิอำยปรัะจุำ ฝุ่่นจัำบตัวักัุนบนแผู่้นรัับฝุ่่น

ESP ที�มีระบบค้อนุเคาะมิกิในุโรงงานุนุำ�าตาลีแห่งหนึุ�งที�จังหวัดิกาฬสินุธ์ุุ์ ปั้ระเทศัไทย 
สร้างมาตั�งแต่ปีั้ 2555 แลีะในุปีั้ 2561 โรงงานุเริ�มมีป้ั้ญ่หากับระบบค้อนุเคาะ ซึ์�งเป็ั้นุผลีทำาให้

ก่ร่ณีศึก่ษาของก่าร่อัพัเก่ร่ดคุอนโทร่ลเลอร์่คุ้อนเคุาะมิกิ่

มีฝุุ่�นุจับตัวกันุหนุาแนุ่นุบนุแผนุ่รับฝุุ่�นุแลีะลีวดิปั้ลีอ่ยปั้ระจุ เป็ั้นุสาเหตขุองการเกิดิสปั้ารค์
ค้อนุเคาะมิกิบางตัวไม่ทำางานุ แลีะบางตัวไม่สามารถ่ปั้รับความส่งได้ิ รวมไปั้ถ่ึงค้อนุ

เคาะบางตัวมีการเคาะพื้ร้อมกันุทำาให้เกิดิควันุดิำาออกทางปั้ล่ีอง

ะบบดัก่ฝุุ่่นไฟฟ้าสู่ถิ้ต (ESP) ถ่่กใช้ในุโรงงานุนุำ�าตาลีอยา่ง
แพื้ร่หลีายซึ์�งจะติดิตั�งหลัีงหม้อไอนุำ�าที�เผาไหม้เช้�อเพื้ลิีงทางการ

เกษตรแลีะชีวมวลี เพ้ื้�อดัิกจับอนุุภาคฝุุ่�นุก่อนุออกจากปั้ล่ีอง

ร
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คอนุโทรลีเลีอร์ ERC1001 รุ่นุใหม่ ผ้่ควบคุมสามารถ่มอนิุเตอร์ค้อนุเคาะมิกิ ปั้รับ
เปั้ลีี�ยนุพื้ารามเิตอร์ แลีะปั้รับความแรงในุการเคาะหร้อจัดิเรียงการเคาะไดิอ้ย่างง่ายดิาย เพ้ื้�อ
ควบคุมให้เข้ากับการทำางานุผ่านุโปั้รแกรม HMI

เม้�อ ESP อย่่ระหว่างการทำางานุ จะสามารถ่ปั้รับค่าทางไฟิฟ้ิาได้ิเท่านัุ�นุ การมี
คอนุโทรลีเลีอร์ปั้รับแรงดิันุไฟิฟิ้าอัตโนุมัติแลีะคอนุโทรลีเลีอร์ค้อนุเคาะที�ง่ายต่อการใช้งานุ 
จะทำาให้เกิดิผลีลัีพื้ธ์ุ์ที�แตกต่างไม่เพีื้ยงแต่ในุด้ิานุการควบคุมการทำางานุ แต่ยังมีผลีต่อค่าฝุุ่�นุ
ที�ปั้ล่ีอยออกมาอีกด้ิวย

สู่รุ่ปั้

ติดิต่อสอบถ่ามข้อม่ลีเพิื้�มเติมได้ิที� www.taichyun.com

Electrostatic Precipitators (ESPs) are widely 

used in sugar plants after biomass/agricultural 

waste-fueled boiler process to capture fly ash 

before escaping through the stack.

Introduction

Conclusion

MIGI RAPPING CONTROL UPGRADE - Case Study

There are two rapping system designs of ESPs based on how the 
dust is cleaned from collecting electrodes (CE) and discharge electrodes 
(DE)—tumbling hammers and MIGI (Magnetic Impulse Gravity Impact) 
rapping system. 

A sugar plant in Kalasin, Thailand has an ESP with MIGI rapping 
system that had been operating since 2012. In 2018, the plant started 
experiencing problems on their MIGI rapping system, which resulted in 
dust build up on CE and DE causing high rate of sparking.

Some MIGI rappers were found to be disabled and some whose height 
could not be adjusted. Some others even rapped at the same time causing 
higher emission or puffing at the chimney. To remedy these problems on 
the MIGI rappers, upgrading MIGI rapper controller was recommended. 
The new MIGI rapper controller ERC1001 has been installed, and not only 
addressed the problems on rapper control but also provided the users 
with more features beneficial to operations. 

The ERC1001 provides group parameters setting which separates the 
setting of field 1, field 2 and so on. This feature enables the anti-coincident 
rapping group (ACG) which prevents the MIGI rapping system in one field 
to be energized at the same time with the other MIGI rapper group.  This 
anti-coincident rapping prevents puffing incidences.

ERC1001 can also adjust the lifting height of each MIGI plunger by 
changing the current input to the MIGI rapper based on the rapping force 
needed to dislodge dust on both CE and DE systems. Each MIGI rapper 
can be turned on manually for checking and maintenance purposes while 
ESP is still in operation.

With the new ERC1001 controller, operators can easily monitor the 
MIGI rappers, change parameters and adjust rapper intensity and sequence 
according to operation conditions through HMI.

When ESP is in operations, it is only on the 
electrical aspect that one can do any adjustments. 
Having a user-friendly automatic voltage controller 
and rapper controllers can make a big difference not 
only for maintaining stable operations but also impact 
on emission levels.

Please visit us at www.taichyun.com
for more information.

Tumbling hammers are rotating mechanical rappers and located 
inside the ESP casing, while the MIGI design is located outside and uses 
rod plungers that are lifted and dropped to create the rapping impact.

It is not only the location related to the ESP that tumbling hammers 
and MIGI rappers differ, but also how they are operated and maintained.  
Tumbling hammers rotate in motion driven by gear motors while MIGI 
rappers move vertically in motion energized by electrically induced magnets 

66.6kV / 600mA 38kV / 139mA 47kV / 149mA

77.5kV / 700mA 34kV / 159mA 40kV / 219mA

88.5kV / 800mA 29kV / 170mA 38kV / 380mA

Field

No.

T/R Set Rating Before** 1 Month After

Installation**

Field 1

** The operating ratings shown in the above table were limited by the plant in order

to save energy and cost. At this rating, ESP is able to operate with low emission.

66.6kV / 600mA 38kV / 139mA 47kV / 149mA

Field 2

Field 3

77.5kV / 700mA 34kV / 159mA 40kV / 219mA

88.5kV / 800mA 29kV / 170mA 38kV / 380mA

แผู้งควับคุมิค�อำนเคาะมิิกิุแบบเดิมิ

MIGI Rapping System

แผู้งควับคุมิค�อำนเคาะมิิกิุแบบใหม่ิ

Tumbling Hammer

that lift the plungers.  Tumbling hammers can only be maintained when 
ESP is in a shutdown condition while MIGI rappers can be maintained or 
replaced even when ESP is in operations.

MIGI rapping systems for collecting electrodes and discharge  
electrodes both require another separate controller apart from the  
automatic voltage controller of the transformer/rectifier (T/R) sets.  
New MIGI rapper controllers are also able to control the intensity of the 
rapping force through the lifting height of the plunger, frequency as well 
as cycle of rapping.

ERC1001 ยังสามารถ่ปั้รับความส่งในุการยกล่ีกส่บแต่ลีะตัวได้ิโดิยการปั้รับกระแสไฟิขาเขา้
ค้อนุเคาะมิกิ ตามแรงการเคาะที�ต้องการสลีายฝุุ่�นุที�อย่่บนุแผ่นุรับฝุุ่�นุแลีะลีวดิปั้ล่ีอยปั้ระจุ

ด้ิวยคอนุโทรลีเลีอร์รุ่นุใหม่นีุ� ค้อนุมิกิแต่ลีะตัวสามารถ่ควบคุมแบบแมนุนุวลีเพ้ื้�อตรวจ
สอบการทำางานุแลีะง่ายต่อการซ่์อมบำารุงในุขณะที� ESP ทำางานุได้ิอีกด้ิวย
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Special Insight

The best quality of coupling
is Optibelt

เลืือกใช้้คััปปลิืงท่ี่�ด่ี
ต้้องเลืือกคุัณภาพสููงจาก OPTIBELT

Coupling คุปัั้ปั้ลงิ หร่อ่ที�เร่ยีู่ก่ก่นัทั�วไปั้ว่า ปั้ร่ะก่บัเพัลาหร่อ่
ยู่อยู่ (Drive Coupling) เปั้็นุตัวเช้�อมหร้อข้อต่อระหว่าง

เคร้�องยนุต์ส่งกำาลัีง (Drive engine) หร้อเพื้ลีาขับเคลี้�อนุของ
เคร้�องจักร มีผลีต่อการทำางานุของระบบส่งกำาลีัง มีความราบร้�นุ
ไม่มีสะดิดุิของเคร้�องจกัรทำางานุ ซ์ึ�งจะเกดิิขึ�นุได้ิ กด้็ิวยคปัั้ปั้ลีงิที�มี
คณุภาพื้ ที�ได้ิรับการออกแบบมาให้เหมาะกบัการใช้ทำางานุโดิยคำา
หนุงึถ่งึโครงสร้างของเคร้�องจกัรที�หลีากหลีาย คปัั้ปั้ลีงิจงึเป็ั้นุส่วนุ
ปั้ระกอบที�มคีวามสำาคญั่ต่อระบบส่งกำาลีงันุอกเหนุอ้จากสายพื้านุ
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Coupling อาจแบ่งออกเป็ั้นุ 2 ปั้ระเภทหลัีกๆ ก็ค้อ แบบมียู่อยู่ ยางหร้อพีื้ย่เป็ั้นุส่วนุ
ปั้ระกอบ (Flexible) แลีะแบบไม่มียู่อยู่ ยางหร้อพีื้ย่ (Rigid) คับปั้ลิีงชนิุดินีุ�จะมีการชดิเชย
ระยะของเพื้ลีาค่อนุข้างนุ้อยเม้�อเทียบกับแบบมียอยยาง

ดัิงนัุ�นุ การใช้คับปั้ลิีงแบบนีุ�นัุ�นุแกนุเพื้ลีา 2 ข้าง จะต้องถ่่กวางตำาแหนุ่งให้ได้ิแนุวแลีะ
ตรงกันุพื้อดีิ จึงจะสามารถ่ใช้คับปั้ลิีงแบบนีุ�ได้ิเต็มปั้ระสิทธิุ์ภาพื้ ส่วนุคับปั้ลิีงแบบมียอยยาง 
นัุ�นุจะชว่ยการชดิเชยระยะของเพื้ลีากรณทีี�เพื้ลีาไมต่รงกันุได้ิแล้ีวแต่ชนิุดิของคปัั้ปั้ลีงิ โดิยจะ
ยอมให้มีระยะที�ผิดิเพีื้�ยนุได้ิบ้าง จึงช่วยเพิื้�มความย้ดิหยุ่นุในุการใช้งานุได้ิเป็ั้นุอย่างดีิ นุอกจาก
นัุ�นุยังช่วยลีดิแรงสั�นุสะเท้อนุทางกลีที�ส่งหากันุระหวา่งชิ�นุส่วนุทางกลีของทั�ง 2 ฝุ่้่งด้ิวย

คัปั้ปั้ลีงิ นัุ�นุมีอย่่มากมายในุตลีาดิ แตเ่ราอยากนุำามาแนุะนุำาในุวันุนีุ�ค้อ คัปั้ปั้ลีงิคุณภาพื้
ส่งจากเยอรมนุ ีแบรนุดิ ์Optibelt ซึ์�งมีคัปั้ปั้ลีงิคุณภาพื้ทั�งแบบมยีางแลีะแบบไมมี่ยาง การเชค็
ว่าระบบส่งกำาลัีงของเคร้�องจักรในุโรงงานุคณุเหมาะกับการใช้งานุคัปั้ปั้ลิีงปั้ระเภทไหนุ มีความ
จำาเป็ั้นุต้องปั้รึกษาผ้่เชี�ยวชาญ่ที�มีความร้่ในุเร้�องระบบส่งกำาลัีง ซึ์�งจะส่งผลีถึ่งกำาลัีงการผลิีตในุ
โรงงานุร่วมไปั้ถึ่งการใช้พื้ลัีงงานุได้ิอย่างคุ้มค่า ส่งผลีไปั้ถึ่งต้นุทุนุแลีะผลีกำาไรในุที�สุดิ

FLEXIBLE COUPLINGSRIGID COUPLINGS

Coupling is a link or joint between the Drive engine or drive shaft 
of the machine. It help the operation of transmission system running 
smooth without interruption. 

Optibelt Coupling is a high quality grade that has been designed to 
suit for variety machines. There are two main types of couplings: rigid 
couplings, which connect two shafts with a solid and high-precision hold, 
and flexible couplings, which can be used to connect slightly misaligned 
shafts but which can’t provide the same level of torque transfer. 

While both coupling types have their advantages and disadvantages, 
it’s important to know which coupling to choose in a particular application.

TYPE
     Standard coupling for finish bore

     Taper bush type

     Combined type standard/taper

     Components can be combined as 
     needed

TYPE
     High quality heavy duty coupling

     Special types are possible in 
     short delivery  times

EXTREME POWER CO.,LTD.
53 Soi Ngamwongwan 8, Bangkhen, Muang Nonthaburi,
Nonthaburi 11000

      086-351-3495 , 090-984-1197          info@extremepower.co.th           

      @extremepower

OPTIBELT สู่ายู่พัานคุุณภาพัที�โร่งงานน�้าตาลเล่อก่ใช้
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บริษัทบราสเคม ซึ์�งเป็ั้นุผ้่ผลิีตปิั้โตรเคมีที�ใหญ่่ที�สุดิ
ในุอเมริกาแลีะเป็ั้นุผ้่นุำาระดัิบโลีกในุการผลิีตไบโอ

โพื้ลีีเมอร์แลีะบริษัทฮิาลีดิอร์ ทอปั้โซ์จากเดินุมาร์กซึ์�ง
เป็ั้นุผ้่นุำาระดิบัโลีกในุการจดัิหาตวัเร่งปั้ฏิิกิริยา รวมทั�ง
เทคโนุโลียีแลีะบริการสำาหรับอุตสาหกรรมเคมีแลีะการก
ลัี�นุ ได้ิปั้ระกาศัความสำาเร็จในุการผลิีตโมโนุเอทิลีีนุไกลี
คอลีเชงิทดิลีองเป็ั้นุครั�งแรก อันุเป็ั้นุผลีมาจากความรว่ม
ม้อระหว่างทั�งสองบริษัทด้ิานุการพัื้ฒนุาเทคโนุโลียีโม
เซ์อิกซึ์�งมีความก้าวหนุ้าภายใต้กำาหนุดิเวลีาของศ่ันุย์
ทดิลีองในุเม้องลิีงก์บี ปั้ระเทศัเดินุมาร์ก

United States Unveiled First Production of
Bio-Based MEG from Sugar

อัเมิริกาเผยการผลิตโมิโนเอัทิลีนไกลคอัล
จากนำ�าตาลเป็ั้นครั�งแรก

ศ่ันุย์ทดิลีองนีุ�เริ�มตั�งในุปีั้ 2562 โดิยมีเป้ั้าหมาย
หลัีกเพ้ื้�อแสดิงคุณสมบัติการออกแบบที�สำาคัญ่ทั�งหมดิของ
เทคโนุโลียีบุกเบิกในุการเปั้ลีี�ยนุนุำ�าตาลีให้เป็ั้นุโมโนุเอทิลีีนุ
ไกลีคอลีแบบหมุนุเวียนุ นัุบจากนัุ�นุเป็ั้นุต้นุมา มีการตั�งหนุ่วย
กระบวนุการจัดิการของเหล้ีอของโรงงานุเพ้ื้�อปั้ฏิิบตังิานุแลีะ
เพิื้�มปั้ระสิทธิุ์ภาพื้ในุการผลิีตให้ส่งขึ�นุ

โมโนุเอทิลีีนุไกลีคอลีเป็ั้นุวัตถุ่ดิิบสำาหรับสารโพื้ลิีเอทิลีี
นุ เทเรฟิทาเลีทหร้อ PET ซึ์�งมีการใช้งานุมากมายแลีะเป็ั้นุ
วัตถุ่ดิิบจำาเป็ั้นุในุภาคส่วนุต่างๆ เช่นุ สิ�งทอแลีะบรรจุภัณฑ์์ 
โดิยเฉพื้าะขวดิเคร้�องด้ิ�ม ป้ั้จจุบันุโมโนุเอทิลีีนุไกลีคอลีส่วนุ
ใหญ่่ผลีิตจากวัตถุ่ดิิบจากฟิอสซ์ิลี เช่นุ แนุฟิทาก๊าซ์หร้อ
ถ่่านุหินุแลีะมีม่ลีค่าปั้ระมาณสองหม้�นุห้าพัื้นุล้ีานุดิอลีลีาร์
ในุตลีาดิโลีก

เทคโนุโลียนีีุ�จะสามารถ่ผลิีตโมโนุโพื้รพิื้ลีีนุไกลีคอลีหร้อ 
MPG ร่วมด้ิวยได้ิในุปั้ริมาณที�ตำ�ากว่า ซึ์�ง MPG มีการใช้งานุ
ที�หลีากหลีายตั�งแต่เรซิ์นุโพื้ลีีเอสเตอรไ์ม่อิ�มตัวหร้อ UPR ที�
นิุยมใชใ้นุวัสดุิก่อสร้างไปั้จนุถึ่งผลิีตภัณฑ์์เคร้�องสำาอาง

กระบวนุการขั�นุต่อไปั้จะเกี�ยวข้องกับการจัดิหาตวัอย่าง
ให้พัื้นุธุ์มิตรเชิงกลียุทธ์ุ์เพ้ื้�อตรวจสอบความถ่่กต้อง ผลีลัีพื้ธ์ุ์
ของการดิำาเนิุนุงานุของศ่ันุย์ทดิลีองแลีะการตรวจสอบความ
ถ่่กต้องของผลิีตภัณฑ์์จะเป็ั้นุสิ�งสำาคัญ่ในุการตัดิสินุใจปั้รับใช้
เทคโนุโลียีเชิงพื้าณิชย์

การพัื้ฒนุาโมโนุเอทิลีีนุไกลีคอลีชีวภาพื้เป็ั้นุกลียุทธ์ุ์หนึุ�ง
ของบรษัิทบราสเคม โดิยนุายกสุตาโว เซ์อรจิ์ เจ้าหนุ้าที�บริหาร
ของฝุ่�ายสารเคมีแลีะสารพิื้เศัษแบบใช้ซ์ำ�าของบริษัทฯ กล่ีาว
ว่า “การผลีติโมโนุเอทลีิีนุไกลีคอลีชวีภาพื้ดิว้ยเทคโนุโลียโีม
เซ์อกิเป็ั้นุครั�งแรกนีุ�ถ้่อเปั้น็ุก้าวสำาคัญ่ในุโครงการของเราแลีะ

Braskem, the largest petrochemical 
company in the Americas and a world 

leader in the production of biopolymers,  
and Denmark-based Haldor Topsoe, 
a global leader in supply of catalysts,  
technology, and services for the chemical 
and refining industries, have announced that 
they achieved their first-ever demo-scale 
production of bio-based monoethylene 
glycol (MEG). As a result of the collaboration  
between the two companies, the MOSAIK™  
technology development has been  
progressing according to schedule at the 
demonstration unit located in Lyngby, 
Denmark.

ตอกยำ�าความมุ่งมั�นุของฐริษัทฯ ด้ิานุเศัรษฐกิจหมุนุเวียนุด้ิวย
การใช้สารเคมีแบบใช้ซ์ำ�า เทคโนุโลียนีีุ�มีศัักยภาพื้ในุการปั้ฏิิวัติ
ตลีาดิสารโพื้ลิีเอทิลีีนุ เทเรฟิทาเลีท นัุ�นุเป็ั้นุเหตุผลีที�เราเริ�ม
มีความค้บหนุ้ามากขึ�นุเร้�อย ๆ  ในุการสร้างสัมพัื้นุธุ์ภาพื้ของ
คุณค่าใหม่นีุ�เพ้ื้�อสามารถ่เสนุอแลีะมอบทางแก้ป้ั้ญ่หาแบบ
ยั�งย้นุที�สังคมกำาลัีงมองหา” 

นุายคิม นัุดิเซ็์นุ ปั้ระธุ์านุเจ้าหนุ้าที�ฝุ่�ายกลียุทธ์ุ์แลีะ
นุวัตกรรมของบริษัทฮิาลีดิอร์ ทอปั้โซ์กล่ีาวยำ�าว่า “เราร้่สึก
ยินุดีิเป็ั้นุอย่างยิ�งที�ปั้ระสบความสำาเร็จในุการผลิีตโมโนุเอทิลีี
นุไกลีคอลีชีวภาพื้ร่วมกับบริษัทบราสเคม โดิยบริษัทของเรา
มีวสัิยทัศัน์ุเชิงกลียุทธ์ุ์ค้อการนุำาเสนุอเทคโนุโลียีเพ้ื้�อลีดิหร้อ
แม้แต่กำาจัดิการปั้ล่ีอยก๊าซ์คาร์บอนุจากการผลีติเช้�อเพื้ลิีงแลีะ
สารเคมี ด้ิวยความก้าวหนุ้าของเทคโนุโลียีในุการผลิีตสารเคมี
ชีวภาพื้ แลีะการมีตัวเล้ีอกที�นุ่าสนุใจในุเชิงพื้าณิชย์นัุ�นุถ้่อเป็ั้นุ
ขั�นุตอนุสำาคัญ่ในุการก้าวไปั้ส่่อนุาคตที�ยั�งย้นุยิ�งขึ�นุ” 

“We are extremely pleased to have achieved 
the first production of bio-based MEG together  
with Braskem. Topsoe’s strategic vision is to 
deliver technologies to reduce or even eliminate  
carbon emissions from the production of fuels and 
chemicals. Advancing technologies to produce  
bio-based chemicals and making them a  
commercially attractive option is an essential 
step on the way to a more sustainable future,” 
says Kim Knudsen, Chief Strategy & Innovation 
Officer at Haldor Topsoe.

The demonstration unit was started up in 
2019 with the primary goal to demonstrate all 
key design features of the pioneering technology 

Demonstration unit for the production of bio-based monoethylene 

glycol (MEG).

that transforms sugar into renewable MEG. Since 
then, the remaining process units of the plant 
have been built and put into operation, and the 
production process has been optimized.

MEG is a raw material for PET (polyethylene 
terephthalate), which has numerous applications 
and is an essential feedstock in sectors such 
as textiles and packaging, especially beverage 
bottles. Currently, MEG is predominantly made 
from fossil-based feedstocks, such as naphtha, 
gas, or coal. The global MEG market represents 
a value of approximately US$ 25 billion.  

The technology will also co-produce, in a 
lower quantity, monopropylene glycol (MPG), 
which has a wide variety of applications ranging  
from unsaturated polyester resins (UPR),  
commonly used in construction materials, to 
cosmetic products.

The next phase will involve providing samples 
to strategic partners for testing and validation. 
The results of the demonstration plant operations 
and the validation of products will be essential 
for the decision to deploy the technology on a 
commercial scale.

The development of bio-MEG is strategic  
to Braskem. “This first-ever production of 
MOSAIK™-MEG is a major step forward in our 
project and underlines Braskem’s commitment 
to the Circular Economy through renewable 
chemicals. This technology has the potential 
to revolutionize the PET market. That’s why we 
are increasingly closer to start building this new 
value chain, so we can deliver the sustainable 
solution that society is looking for”, says Gustavo 
Sergi, executive officer of Renewable Chemicals 
and Specialties at Braskem.               
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อินุเดิียต้องพิื้จารณาการเพิื้�มการผลีิตของวัตถุ่ดิิบที�
ให้ผลีตอบแทนุส่ง เช่นุ “อ้อยพื้ลัีงงานุ” เพ้ื้�อสร้าง

เศัรษฐกิจชีวภาพื้แนุวใหม่

Biofuel: What India can learn from Brazil
เชื�อัเพลิงชีว้ภาพ สิ�งที�อิันเดียเรียนร้้ได้จากบราซิ์ล

รัฐบาลีอินุเดีิยเพิื้�งปั้ระกาศัแผนุงานุอันุมุ่งมั�นุที�จะเปิั้ดิ
ตัวรถ่ยนุต์ที�ใช้นุำ�ามันุเบนุซิ์นุผสมเอทานุอลี 20 เปั้อร์เซ็์นุต์
ภายในุปีั้ 2568 ซึ์�งสวนุทางกับระดัิบของการผสมผสานุในุขณะ
นีุ�ถึ่ง 5-6 เปั้อร์เซ็์นุต์ การบรรลุีเป้ั้าหมายนีุ�จำาเป็ั้นุต้องปั้รับ
เปั้ลีี�ยนุกระบวนุทศััน์ุในุการผลีติแลีะจำาหนุา่ยเอทานุอลี

บราซิ์ลีค้อปั้ระเทศัที�ปั้ระสบความสำาเร็จในุการรวมเช้�อ
เพื้ลิีงชีวภาพื้เข้ากับการปั้ระหยัดิเช้�อเพื้ลิีง โดิยใช้ปั้ระโยชน์ุ
จากธุ์รรมเนีุยมแลีะความโดิดิเด่ินุในุการผลิีตอ้อยอย่างมี
ปั้ระสิทธิุ์ภาพื้ในุระบบเศัรษฐกิจเช้�อเพื้ลิีงชีวภาพื้ซึ์�งไม่กระทบ
ต่อความมั�นุคงทางอาหาร เช้�อเพื้ลิีงชีวภาพื้ยังเป็ั้นุศ่ันุย์กลีาง
ของกลียุทธุ์การปั้ล่ีอยคาร์บอนุปั้ริมาณนุ้อยของบราซิ์ลี แล้ีว
บราซิ์ลีบรรลุีเป้ั้าหมายนีุ�ได้ิอย่างไร?

อ้อยู่ “พัลังงาน”
เพ้ื้�อลีดิการพึื้�งพื้าการนุำาเข้านุำ�ามันุในุระดัิบส่ง บราซิ์ลี

จึงหันุมาใช้อ้อยแบบดัิ�งเดิิมเพ้ื้�อปั้ฏิิวัติการปั้ระหยัดิเช้�อเพื้ลิีง 
การแสวงหาผลีผลิีตที�ส่งขึ�นุแลีะความสมดุิลีของนุำ�าตาลี เอ
ทานุอลีทำาให้บราซิ์ลีปั้ฏิิร่ปั้การผลิีตชีวมวลีสำาหรับเอทานุอลี
แลีะพัื้ฒนุาอ้อยพัื้นุธ์ุุ์ใหม่ที�ร้่จักกันุในุช้�อ “อ้อยพื้ลัีงงานุ” ซึ์�ง
มีนุำ�าตาลีซ่์โครสตำ�า แต่มีมวลีชีวภาพื้ส่ง

ด้ิวยผลีผลิีตชีวมวลีส่งถึ่ง 350 ตันุต่อเฮิกเตอร์เทียบ
กับอ้อยแบบดัิ�งเดิิม 80 ตันุต่อเฮิกเตอร์จึงให้ความสมดุิลีที�
สมบ่รณ์แบบสำาหรับการผลิีตเอทานุอลีโดิยไม่ทำาให้นุำ�าตาลี
ลีดิลีง ทำาให้บราซิ์ลีค่อยๆ เพิื้�มการผลิีตแลีะผสมผสานุ
อย่างต่อเนุ้�อง

ด้ิวยการผสมเอทานุอลี 27 เปั้อร์เซ็์นุต์กับนุำ�ามันุเบนุซิ์นุ
ในุปีั้ 2562 เพีื้ยงอย่างเดีิยวทำาให้บราซิ์ลีสามารถ่ปั้ระหยัดิ
นุำ�ามันุได้ิปั้ระมาณ 0.5 ล้ีานุบาร์เรลีต่อวันุโดิยปั้ระหยัดิ
การนุำาเข้าได้ิ 13 พัื้นุล้ีานุดิอลีลีาร์ รถ่ยนุต์ร้อยลีะเจ็ดิสิบ
แปั้ดิในุบราซิ์ลีในุป้ั้จจุบันุมีการใช้เอทานุอลีแบบผสมผสานุ
ถึ่ง 27 เปั้อร์เซ็์นุต์

ผลีผลิีตชีวมวลีที�ส่งของอ้อยพื้ลัีงงานุเป็ั้นุป้ั้จจัยทาง
ชีวภาพื้ที�ก่อให้เกิดิความสมดุิลีของพื้ลัีงงานุในุวงจรชีวิต
ของเอทานุอลีที�เป็ั้นุบวกในุระดิับส่งที�เกิดิจากสมดิุลีของ
การปั้ล่ีอยก๊าซ์เร้อนุกระจกในุเชิงบวก ด้ิวยกากอ้อยที�เหล้ีอ 
(ชานุอ้อย) ยังกลีายเป็ั้นุสิ�งที�มีคุณค่าในุเชิงพื้าณิชย์สำาหรับ
การผลีติไฟิฟ้ิาแลีะการใช้งานุเชิงพื้าณิชย์อ้�นุๆ ทำาให้สามารถ่
เปั้ลีี�ยนุการผลิีตอ้อยพื้ลัีงงานุให้กลีายเป็ั้นุวิสาหกิจหลีาย
ผลิีตภัณฑ์์ในุบราซิ์ลี

ที�กล่ีาวมาข้างต้นุนีุ�ได้ิเปิั้ดิความหวังใหม่ให้กับปั้ระเทศั
อ้�นุ ๆ เช่นุกันุ ส่วนุใหญ่่เป็ั้นุเพื้ราะอ้อยพื้ลัีงงานุมีแนุวโนุ้ม
เติบโตได้ิในุดิินุที�แห้งแล้ีงกว่าแลีะมีความอุดิมสมบ่รณ์ตำ�า
กว่าซึ์�งเป็ั้นุลัีกษณะดิินุที�ไม่เหมาะสำาหรับการเพื้าะปั้ล่ีก
อ้อยแบบเดิิมๆ

ในุช่วงแรกเริ�ม เหตุผลีด้ิานุความมั�นุคงทางเศัรษฐกิจ
แลีะยุทธุ์ศัาสตร์ผลัีกดัินุการผลิีตเอทานุอลีจากอ้อยของบราซิ์ลี 
แต่ต่อมาเม้�อมีการโต้แย้งกันุเร้�องความยั�งย้นุด้ิานุสิ�งแวดิล้ีอม
ของโลีก ก็พื้บว่าบราซิ์ลีมีโครงการพื้ลีงังานุหมุนุเวียนุจากชีว
มวลีที�ปั้ระสบความสำาเร็จมากที�สุดิ

เอทานุอลีจากออ้ยของบราซ์ลิีถ่่กกำาหนุดิให้เป็ั้นุ “เช้�อ
เพื้ลิีงชีวภาพื้ขั�นุส่ง” เนุ้�องจากลีดิการปั้ล่ีอยก๊าซ์เร้อนุกระจก
ในุวงจรชีวิตทั�งหมดิลีง 61%

การใช้เช้�อเพื้ลิีงฟิอสซ์ิลีเปั้็นุหนึุ�งในุสาเหตุสำาคัญ่ของ
การเกิดิก๊าซ์คาร์บอนุไดิออกไซ์ด์ิแลีะการปั้ล่ีอยก๊าซ์เร้อนุ
กระจกอ้�นุๆ ทั�วโลีก เช้�อเพื้ลิีงฟิอสซิ์ลีที�บริโภคทั�วโลีกผลิีต
ก๊าซ์ดัิงกล่ีาวปั้ระมาณ 4.5 พัื้นุล้ีานุตันุต่อปีั้ แต่มีเพีื้ยงเศัษ
เสี�ยวของมันุเท่านัุ�นุที�เติมเต็มโลีกในุวัฏิจักรฟิอสซิ์ลีแลีะ
คาร์บอนุ อย่างไรก็ตามก๊าซ์คาร์บอนุไดิ้ออกไซ์ดิ์สามารถ่
เป็ั้นุปุ๋ั้ยปั้ลีอดิสารพิื้ษได้ิ

หากการผลิีตแลีะการบริโภคก๊าซ์ดัิงกล่ีาวสามารถ่ปั้รับ
สมดุิลีได้ิก็สามารถ่นุำาไปั้ใช้ปั้ระโยชนุใ์นุวัฏิจักรคาร์บอนุเพ้ื้�อ
ผลิีตเช้�อเพื้ลิีงชีวภาพื้ที�ปั้ลีอดิสารพิื้ษได้ิอีกทางหนึุ�ง

เช้�อเพื้ลิีงชีวภาพื้จากพ้ื้ชด่ิเหม้อนุจะมีความได้ิเปั้รียบ
เหนุ้อแหล่ีงเช้�อเพื้ลิีงชีวภาพื้อ้�นุ ๆ  เนุ้�องจากพ้ื้ชใช้ก๊าซ์คาร์บอนุ
ได้ิออกไซ์ด์ิจากชั�นุบรรยากาศัแลีะให้ออกซิ์เจนุกลัีบค้นุส่่ชั�นุ
บรรยากาศัซึ์�งจะทำางานุเสม้อนุป้ั้�มก๊าซ์คาร์บอนุไดิออกไซ์ด์ิแลีะ

อ๊อกซิ์เจนุหมุนุเวียนุหร้อเป็ั้นุแบตเตอรี�คาร์บอนุไดิออกไซ์ด์ิ
ในุร่ปั้ของเหลีวผ่านุการตรึงคาร์บอนุ

พ้ื้ชบางปั้ระเภทที�ปั้ล่ีกในุพ้ื้�นุที�ขนุาดิใหญ่่ใช้ก๊าซ์คาร์บอนุ
ได้ิออกไซ์ด์ิจากชั�นุบรรยากาศัแลีะพ้ื้ชสามารถ่ใช้ในุการผลิีต
เช้�อเพื้ลิีงชีวภาพื้ที�ปั้ล่ีอยก๊าซ์ดัิงกล่ีาวในุปั้ริมาณตำ�า ซึ์�งดีิกว่า
รถ่ยนุต์ไฟิฟ้ิาที�ไม่ได้ิลีดิก๊าซ์เร้อนุกระจก แต่จะแทนุที�การ
ปั้ล่ีอยก๊าซ์ในุพ้ื้�นุที�เท่านัุ�นุ ยกเวนุ้แตจ่ะใช้พื้ลัีงงานุหมนุุเวียนุ 
ปั้ระสบการณ์จากบราซิ์ลีนีุ�แสดิงให้เห็นุว่าเอทานุอลีไฮิบริดิมี
การปั้ล่ีอยก๊าซ์เร้อนุกระจกตำ�าที�สุดิ

จากเร้�องราวความสำาเร็จนีุ� บราซิ์ลีได้ิพื้ิส่จนุ์ให้เห็นุ
ว่าการอย่ร่่วมกันุอย่างกลีมกล้ีนุระหวา่งเช้�อเพื้ลิีงชีวภาพื้แลีะ
เช้�อเพื้ลิีงแบบดัิ�งเดิิมสามารถ่บรรเทาป้ั้จจัยที�เป็ั้นุอันุตราย
ต่อสิ�งแวดิล้ีอมได้ิ

เม้�อย้อนุกลัีบมามองที�ปั้ระเทศัอินุเดีิย จาก 50 เม้อง
ที�มีมลีพิื้ษมากที�สุดิในุโลีกในุแง่ของดัิชนีุคุณภาพื้อากาศั 25 
แห่งอย่่ในุอินุเดีิย 22 แห่งอย่่ในุจีนุสองแห่งอย่่ในุปั้ากีสถ่านุ
แลีะอีกหนึุ�งแห่งในุบังกลีาเทศั ก่ร่กรัม กาเซี์ยบาดิ แลีะฟิา
ริดิาบาดินุำาอย่่ในุตำาแหนุ่งที�หนึุ�ง สองแลีะสี� จาก 10 อันุดัิบ
แรกของโลีก อินุเดีิยอย่่ในุอันุดัิบที�สามในุแง่ของการปั้ล่ีอยก๊าซ์
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India must look at mass production of high 
yielding feedstock such as ‘energy cane’ 

to create a new bio-economy
The government recently announced an 

ambitious plan to roll out vehicles running on 20 
per cent ethanol blended petrol by 2025. This is 
against the current level of blending of 5-6 per 
cent. Achieving this target needs a paradigm shift 
in production and distribution of ethanol.

One country, which has successfully inte-
grated biofuels into its fuel economy, is Brazil. 
It has efficiently leveraged its traditions and 
dominance in sugarcane production into a 
biofuel economy without compromising food 
security. Biofuels are also central to Brazil´s 
low carbon emission strategy. How did Brazil 
achieve this?

‘Energy’ cane
To mitigate high dependence on oil imports, 

Brazil turned to its traditional sugarcane to 
revolutionise its fuel economy. The quest for a 
higher productivity and sugar-ethanol balance led 
Brazil to revolutionise its biomass production for 
ethanol and develop a new variety of sugarcane, 
popularly known as ‘energy cane’, which is low 
on sucrose but high on biomass.

With productivity up to 350 tonnes of 
biomass per ha, against 80 tonnes per ha of 
traditional sugarcane, it offered a perfect balance 
for ethanol production without compromising 
sugar production. It enabled Brazil to gradually 
augment its production and blend.

คาร์บอนุไดิออกไซ์ด์ิทั�งหมดิโดิยมีการปั้ล่ีอยปั้ระมาณ 2.45 
พัื้นุล้ีานุตันุในุปีั้ 2560 (6.62 เปั้อร์เซ็์นุต์ของการปั้ล่ีอยทั�ว
โลีก) ส่วนุจีนุติดิอันุดัิบ 10.87 พัื้นุล้ีานุตันุ (29.34%) ตาม
ด้ิวยสหรัฐฯ 5.11 พัื้นุล้ีานุตันุ (13.77%)

ก่าร่น�าเข้าน�้ามันคุร้ั่งมโหฬาร่
นุอกเหนุ้อจากป้ั้ญ่หาสิ�งแวดิลีอ้มแลีว้ การพึื้�งพื้าการนุำา

เข้าเพ้ื้�อการปั้ระหยัดินุำ�ามันุเช้�อเพื้ลิีงยังเป็ั้นุสิ�งที�นุ่าตระหนุก
ยิ�งเพื้ราะความต้องการนุำ�ามันุดิิบเพ้ื้�อนุำาเข้าส่งถึ่ง 85% เพ้ื้�อ
แก้ไขป้ั้ญ่หานีุ� จึงมีความพื้ยายามอย่างจริงจังในุช่วงไม่กี�ปีั้ที�
ผ่านุมาเพ้ื้�อขยายการผลิีตแลีะการผสมเช้�อเพื้ลิีงชีวภาพื้

นุโยบายเช้�อเพื้ลิีงชีวภาพื้แห่งชาติ ปีั้ 2561 ได้ินุำามา
ซึ์�งการเปั้ลีี�ยนุแปั้ลีงแบบหนุ้าม้อเป็ั้นุหลัีงม้อบางปั้ระการในุ
หลัีกการผลิีตเช้�อเพื้ลิีงชีวภาพื้ของปั้ระเทศั

ในุขณะที�การเพิื้�มการผลิีตเอทานุอลีผ่านุเส้นุทางอ้อย
แบบดัิ�งเดิิมเป็ั้นุร่ปั้เป็ั้นุร่างมากขึ�นุ แต่ก็ยังมีการอนุุญ่าต
การผลิีตแอลีกอฮิอล์ีจากวัตถุ่ดิิบที�มีนุำ�าตาลีอ้�นุ ๆ เช่นุ หัว
บีท นุำ�าตาลี ข้าวฟิ�างหวานุ แลีะวัตถุ่ดิิบจำาพื้วกแปั้้ง เช่นุ 
ข้าวโพื้ดิ มันุสำาปั้ะหลัีง ธัุ์ญ่พ้ื้ชอาหารที�เสียหาย แลีะมันุ
ฝุ่รั�งเนุ่า เป็ั้นุต้นุ

แม้ว่าสิ�งเหล่ีานีุ�จะเป็ั้นุขั�นุตอนุที�นุ่ายินุดีิ แต่ก็อาจไม่
เพีื้ยงพื้อที�จะบรรลุีวัตถุ่ปั้ระสงค์แบบค่่ขนุานุ จึงต้องมีการ
ปั้รับเปั้ลีี�ยนุกระบวนุทัศัน์ุแลีะการกำาหนุดินุโยบาย รวมทั�ง
การนุำาเช้�อเพื้ลิีงชีวภาพื้ไปั้ใช้เป็ั้นุหลัีก

ถึ่งเวลีาแล้ีวที�จะใช้ปั้ระสบการณ์จากบราซิ์ลีในุการ
พิื้จารณาอย่างจริงจังเกี�ยวกับการผลีิตวัตถุ่ดิิบปั้ริมาณมาก
ที�ให้ผลีตอบแทนุส่ง เช่นุ อ้อยพื้ลัีงงานุโดิยใช้เทคโนุโลียี
การเกษตรที�ทันุสมัยแลีะสร้างเศัรษฐกิจชีวภาพื้ใหม่ให้
กับปั้ระเทศั ในุขณะที�การจัดิการกับป้ั้ญ่หาสิ�งแวดิล้ีอมมี
ศัักยภาพื้ที�จะเปั้ลีี�ยนุมุมมองโดิยรวมด้ิานุการผลิีตนุำ�าตาลี
แลีะเอทานุอลีในุอินุเดีิย

นุอกจากนีุ� กากชีวภาพื้ในุปั้ริมาณมาก เชนุ่ ชานุอ้อย 
กากอ้อยที�เหล้ีอจากการทำานุำ�าตาลี แลีะวัตถุ่ดิิบทางการเกษตร
ที�ผลิีตในุกระบวนุการนีุ�สามารถ่สรา้งเสริมกระบวนุการเอทา
นุอลีแบบ 2จี แลีะไบโอแก๊สแบบอัดิได้ิ ตามการปั้ระมาณ
การ อ้อยพื้ลัีงงานุที�ผลิีตในุหนึุ�งเฮิกตาร์มีศัักยภาพื้ในุการ
ผลิีตเอทานุอลีปั้ระมาณ 18,000 ลิีตรภายใต้กระบวนุการ 
1จี แลีะ 2จีที�เหมาะสม

โปั้รแกรมที�คิดิค้นุขึ�นุแลีะดิำาเนิุนุการจากความคิดิ
แลีะจินุตนุาการด้ิวยส่วนุผสมที�พื้อเหมาะของเอทานุอลี 1จี 
จากพ้ื้ชแลีะโครงการเอทานุอลี 2จี ที�ใช้สารตกค้างจากพ้ื้ชมี
ศัักยภาพื้ที�จะช่วยให้ปั้ระเทศับรรลุีเป้ั้าหมายการผสมผสานุ
เอทานุอลีร้อยลีะ 20 ในุนุำ�ามันุได้ิเร็วกว่าที�ตั�งเป้ั้าไว้

With a mandatory blending of 27 per cent 
ethanol with gasoline, in 2019 alone Brazil saved 
about 0.5 million barrels per day of gasoline with 
a savings of $13 billion in imports. Seventy-eight 
per cent of Brazilian automobiles today run on 
27 per cent of ethanol blend.

High biomass productivity of energy-cane 
is the biological factor that contributes to the 
high positive lifecycle energy balance of etha-
nol produced from it, with a resultant positive 
balance of greenhouse gases emission. With 
residual cane-waste (Bagasse) also becoming 
commercially valuable for power generation and 
other commercial uses, it has been possible to 
transform energy-cane production into a mul-
tiproduct enterprise in Brazil.

This has opened new hope for other countries 
too, mainly because energy cane is promising 
on drier and lower fertility soils, not suitable for 
conventional cultivation.

Initially, economic, and strategic security 
reasons drove Brazil’s ethanol production 
from sugarcane. But later, when the debate on 
the planet’s environmental sustainability was 
opened, it was realised that Brazil’s was the 
most successful renewable energy programme 
from biomass.

Brazilian sugarcane ethanol is designated 
as an ‘advanced biofuel’ due to its 61 per cent 
reduction of total life cycle GHG emissions.

Use of fossil fuels is one of the major 
sources of Co2 and other GHG emission globally. 
Fossil fuels consumed world-over produce an 
estimated 4.5 billion tonnes of Co2 every year. 
But only a fraction of it is replenished to the 
earth in fossil-carbon cycle. However, Co2 is a 
non-toxic gaseous fertiliser.

If its production and consumption can be 
rebalanced, it can be beneficially used in the 
carbon cycle to produce non-toxic biofuel.

Plant based biofuel seems to have an edge 
over all other sources of biofuels as plants con-
sume Co2 from the atmosphere and give back 
oxygen to the atmosphere. It works as a Co2-O2 
pump or a Co2 battery in liquid form through 
carbon fixation.

Specific crops grown in large areas consume 
Co2 from the atmosphere and the crop can be 
used to produce low Co2 emitting biofuels. This 
is even better than the electric vehicles which 
do not reduce GHG but only geographically 
displaces the emission, unless using renewable 
energy. Experience from Brazil shows that GHG 
emission is the lowest from hybrid ethanol.

With this success story, Brazil has proved 
that harmonious coexistence between biofuels 
and traditional fuels is possible to mitigate the 
factors that harm the environment.

Turning to India, of the 50 most polluted 
cities in the world, in terms of air quality index, 

อย่างไรก็ตามการะบวนุการดัิงกล่ีาวจะต้องเป็ั้นุอิสระ
จากการเปั้รียบเทียบราคานุำ�ามันุแบบดัิ�งเดิิมแลีะจะต้องมีระบบ
การผสมที�เคร่งครัดิเพ้ื้�อให้สำาเรจ็ก่อนุที�จะผสมผสานุเขา้กับ
การปั้ระหยัดิเช้�อเพื้ลิีงของปั้ระเทศัอย่างสมบ่รณ์แลีะกลีายมา
เป็ั้นุธุ์รรมเนุยีมปั้ฏิิบัติเช่นุเดิยีวกับในุกรณขีองบราซ์ลิี.

Processing Plant in Zaheerabad, India, showing the amount of sugarcane bagasse waste in the bottom left. (Picture credit-Natems 

Sugars Pvt Ltd.)
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25 are in India, 22 in China, two in Pakistan and 
one in Bangladesh. Gurugram, Ghaziabad and 
Faridabad lead the list at first, second and fourth 
position. Of the top 10 economies in the world, 
India stands at the third position in terms of total 
Co2 emission with an estimated 2.45 billion mt 
of Co2 emission in 2017 (6.62 per cent of global 
emission). China tops the list with 10.87 billion 
mt (29.34 per cent) followed by the US with 5.11 
billion mt (13.77 per cent).

Alarming oil imports
Apart from the environmental issues, our 

import dependence for fuel economy is alarm-
ing — 85 per cent of our crude oil requirement 
is imported. To address these twin problems, 
some serious attempts have been made in the 
last few years to scale up biofuel production 
and blending.

The National Biofuel Policy, 2018 has brought 
in certain revolutionary changes in the biofuel 
production philosophy of the country.

While envisaging augmentation of ethanol 
production through the traditional sugarcane 
route, it has allowed production of alcohol 
from certain other sugary feedstock like sugar 
beet, sweet sorghum, and starchy feedstock 
like corn, cassava, damaged food grains, rotten 
potatoes, etc.

It has also opened the production of 
second-generation ethanol from cellulosic 
agri-residues such as rice and wheat straw, 
corncobs, cotton stalk, bagasse and municipal 
solid waste, etc.

While these are welcome steps, it may 

not be enough to achieve the twin objectives. 
It requires a paradigm shift and mainstreaming 
biofuel policy and implementation.

It is also time to utilise the experiences from 
Brazil to seriously consider the mass production 
of high yielding feedstock such as energy cane 
using modern agri-technologies and create a new 
bioeconomy for the country, while addressing 
the environmental concerns. It has the potential 
to change the overall outlook of sugar-ethanol 
production in India.

Moreover, high volume of bio-residue, i.e., 
bagasse, press mud, agri-feedstock produced 
in this process can supplement the 2G ethanol 
and Compressed Biogas programmes. As per 
certain estimates energy cane produced in one 
hectare has a potential to yield about 18,000 
litres of ethanol with right mix of 1G and 2G 
programmes.

An imaginatively formulated and imple-
mented programme with right mix of plant 
based 1G ethanol and agri-residue based 2G 
ethanol programme has the potential to enable 
the country to achieve the target of 20 per cent 
ethanol blend in petrol earlier than targeted.

However, any such programme must be 
independent of traditional fuel price benchmark-
ing and will need a mandatory blending regime 
to be successful, before it fully integrates with 
the fuel economy of the country and becomes 
a tradition as is the case with Brazil.

The writer is a former Indian Trade 
Service officer and currently engaged 
in biofuel sector development. Views 
expressed are personal.
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ไฟิเบอร์อ้อยกำาลัีงเป็ั้นุที�ต้องการของ “โรงงานุสิ�ง
ทอ กระดิาษ พื้ลัีงงานุทดิแทนุ” แห่ซ้์�อทั�งชานุ

อ้อย แกลีบ กาบใบ ดัินุราคาแตะตันุลีะ 1,000 บาท 
หวังวิจัยต่อยอดิเป็ั้นุเส้นุใยผลิีตเส้�อผ้า กระดิาษ แลีะ
เช้�อเพื้ลิีง พื้ร้อมผลัีกดัินุขายเชิงพื้าณิชย์ ด้ิานุสำานัุกงา
นุอ้อยฯ ชี�ไฟิเบอร์ยังไม่ใช่ผลีพื้ลีอยได้ิอ้อยตามกฎีหมาย 
ลุ้ีนุกรรมาธุ์กิารแก ้พื้.ร.บ.ออ้ยฯ จะตคีวามให้ได้ิหร้อไม่ 
แต่พื้ร้อมหนุุนุในุแผนุ BCG ขณะที�บีโอไอเพิื้�มปั้ระเภท
กิจการแลีะยกเว้นุภาษีให้ 5 ปีั้

Rising Demand for “Sugarcane Fiber” for High 
Value Innovations

“ไฟเบอัร์อ้ัอัย” คว้ามิต้อังการพุ�ง ต�อัยอัด
นวั้ตกรรมิม้ิลค�าส้ง

นุายนุราธิุ์ปั้ อนัุนุตสุข หัวหนุ้าสำานัุกงานุสหพัื้นุธ์ุ์
ชาวไร่อ้อยแห่งปั้ระเทศัไทย แลีะหัวหนุ้าสำานัุกงานุสมาคม
ชาวไร่อ้อย เขต 7 เปิั้ดิเผย ว่า ขณะนีุ�พื้บมีหลีายโรงงานุ
แลีะในุหลีายกลุ่ีมอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมสิ�งทอ 
อุตสาหกรรมกระดิาษ แลีะอุตสาหกรรมพื้ลัีงงานุทดิแทนุ มี
การไล่ีซ้์�อชานุอ้อย แกลีบ ใบแห้ง เพ้ื้�อเป็ั้นุวัตถุ่ดิิบในุการทำา
ผลิีตภัณฑ์์ต่าง ๆ  เช่นุ เส้นุใยอ้อยไปั้ทำาเส้�อผ้า เย้�อกระดิาษ 
แลีะใช้เป็ั้นุวัสดุิทดิแทนุพื้ลีาสตกิ รวมถ่งึพื้ลัีงงานุเช้�อเพื้ลิีงเพิื้�ม
มากขึ�นุ ซึ์�งอาจเป็ั้นุผลีมาจากความต้องการที�จะสร้างม่ลีค่า
ให้กับผลิีตภัณฑ์์ แลีะต้องการนุำาวัสดุิเหล้ีอใช้จากธุ์รรมชาติ
กลัีบมาสร้างผลิีตภัณฑ์์ใหม่ ๆ  ในุตลีาดิเพ้ื้�อการแขง่ขันุ แลีะ
เพิื้�มทางเล้ีอกให้กับผ้่บริโภค

สอดิคล้ีองกับในุช่วง 3-4 ปีั้ที�ผ่านุมาจากสถ่านุการณ์
ของปั้รมิาณอ้อยที�ลีดิลีงต่อเนุ้�อง ขณะที�โรงงานุนุำ�าตาลีทราย
ยังคงมีกำาลัีงการผลิีตเท่าเดิิม โดิยเฉพื้าะฤด่ิกาลีผลิีตปีั้ 
2563/2564 ที�คาดิว่าจะมีอ้อยเข้าหีบไม่เกินุ 70 ล้ีานุตันุ
เท่านัุ�นุ หลีายโรงงานุไม่เพีื้ยงจะนุำาชานุอ้อย หร้อไฟิเบอร์
เหล่ีานีุ�ให้เป็ั้นุพื้ลัีงงานุ แต่ยังมีการขายไฟิเบอร์เหล่ีานีุ�ให้กับ
อุตสาหกรรมอ้�นุ ๆ  ด้ิวยเช่นุกันุเพ้ื้�อเพิื้�มรายได้ิ “โดิยหลัีกแล้ีว
อ้อยจะมีสว่นุที�เป็ั้นุไฟิเบอร์เหล้ีอจากโรงงานุนุำ�าตาลี ตอนุนีุ�ก็
จะมีโรงงานุอุตสาหกรรมอ้�นุเข้ามาไล่ีซ้์�อเพื้ราะเขาจะเอาไปั้ใช้
ในุอุตสาหกรรมต่อเนุ้�อง อย่างเย้�อกระดิาษมีการศึักษาวิจัย
มานุานุ เดิิมก็ใช้ต้นุย่คาลิีปั้ตัส ตอนุนีุ�ไฟิเบอร์จากอ้อยต่าง 
ๆ ก็มาเป็ั้นุทางเล้ีอกพื้วกกลุ่ีมอุตสาหกรรมซ้์�อจากโรงงานุ
นุำ�าตาลีก็ได้ิ ซ้์�อจากชาวไร่อ้อยก็ได้ิ”

อย่างไรก็ตาม ในุเม้�อไฟิเบอร์ค้อสิ�งที�มีม่ลีค่าต่อไปั้ยัง
อุตสาหกรรมตอ่เนุ้�องได้ิอีกมาก รัฐควรที�จะเข้ามาสนัุบสนุุนุ
ให้มีการซ้์�อขายไฟิเบอร์จริงจัง เพ้ื้�อที�ผ้่ปั้ล่ีกอ้อยจะได้ิมีราย
ได้ิไม่เพีื้ยงจากการส่งอ้อยเข้าหีบ แต่จะยังมีรายได้ิจากการ
ขายใบอ้อย ส่วนุที�เหล้ีออ้�นุ ๆ ให้กับอุตสาหกรรมอ้�นุได้ิใช้
ปั้ระโยชน์ุ พัื้ฒนุาไปั้ส่่ผลิีตภัณฑ์์อ้�นุเพิื้�มได้ิอีก

นุายวิฤทธิุ์� วิเศัษสินุธ์ุุ์ รองเลีขาธิุ์การสำานัุกงานุคณะ
กรรมการอ้อยแลีะนุำ�าตาลีทราย (สอนุ.) กล่ีาวว่า ไฟิเบอร์

Currently, cane fiber is being needed by 
“textile, paper and alternative energy 

industries” because many factories are 
buying bagasse, husk and leaf cladding 
until the price reached 1,000 Thai Baht 
per ton. Such industries are hoping to 
produce, out of the fiber, clothes, paper 
and energy, apart from selling it commer-
cially. Office of the Cane and Sugar Board 
(OCSB) explained that the fiber was not a 
legal by-product as it was expecting the 
commission to amend the national act on 
sugarcane and supporting the BCG plan 

จากอ้อยก็ค้อ ยอดิ กาบ ใบ แลีะชานุอ้อย ป้ั้จจุบันุมีการ
รับซ้์�อหนุ้าโรงงานุ 800-1,000 บาท/ตันุ ซึ์�งในุบางครั�งก็จะมี
โรงงานุหร้อคนุไปั้รบัซ้์�อที�ไร่ ราคาปั้ระมาณ 300-500 บาท/
ตันุ แลีะขณะนีุ�มีหลีายหนุ่วยงานุได้ิเริ�มทำาการวิจัยใยจากชานุ
อ้อยเอาไปั้ทำาเส้นุใยเพ้ื้�อไปั้ทอผ้า ซึ์�งเบ้�องต้นุนัุ�นุ ลัีกษณะ
เส้นุใยของชานุอ้อยจะมีลัีกษณะที�สั�นุเกินุไปั้ ป้ั้จจุบันุจึงยัง
ไม่เห็นุการผลีติผลิีตภัณฑ์์ออกมาในุเชงิอุตสาหกรรม

สำาหรับมาตรการสนัุบสนุุนุจากทางภาครัฐนัุ�นุ อุตสาหกรรม
นุำ�าตาลีทรายจะเข้ากับนุโยบายเศัรษฐกิจ BCG อย่างมาก 
ที�ปั้ระกอบด้ิวย เศัรษฐกิจชีวภาพื้ (bio economy) การนุำา
ผลีผลิีตทางการเกษตรมาเพิื้�มม่ลีค่าให้กับสินุค้า เศัรษฐกิจ
หมุนุเวียนุ (circular economy) การเปั้ลีี�ยนุของเสียจาก
การผลิีตกลัีบมาใช้ให้เกิดิปั้ระโยชน์ุส่งสุดิ เศัรษฐกิจสีเขียว 
(green economy)

ซึ์�งปั้กติ ชานุอ้อยจะนุำาไปั้ใช้เป็ั้นุเช้�อเพื้ลิีงทำาไอนุำ�าเพ้ื้�อ
ใช้ในุกระบวนุการผลีิต แลีะที�เหล้ีอก็จะไปั้ทำาไฟิฟ้ิาชีวมวลี 
ในุระบบจะไม่มีเหล้ีอทิ�ง จึงเป็ั้นุที�มาว่าชาวไร่อยากจะเอา
กากอ้อยนีุ�คิดิเป็ั้นุผลีพื้ลีอยได้ิของระบบ จะได้ิเงินุค่าอ้อย
เพิื้�ม ปั้ระเด็ินุนีุ�ก็กำาลัีงอย่่ในุการหาร้อกันุในุกรรมาธิุ์การ
วิสามัญ่ร่าง พื้.ร.บ.อ้อยแลีะนุำ�าตาลีทรายในุสภาขณะนีุ� ดัิง
นัุ�นุแล้ีว ไม่ว่าจะเป็ั้นุไฟิเบอร์ ชานุอ้อย กากอ้อย ยังไม่นัุบ
เป็ั้นุผลีพื้ลีอยได้ิในุระบบอ้อยนุำ�าตาลี จนุกว่า พื้.ร.บ.อ้อยฯ 
จะแล้ีวเสร็จ แลีะออกมาเป็ั้นุอย่างไร ตอนุนีุ�ผลีพื้ลีอยได้ิในุ
ระบบจะมีตัวเดีิยวค้อ กากนุำ�าตาลีเท่านัุ�นุ.

Mr. Narathip Anantasuk, the chief of the 
Cane Grower Association of Thailand and the 
Office of Cane Grower Association Area 7, said 
that various industries, namely textile, paper 
and alternative energy, were currently buying 
bagasse, husk and dry cane leaf cladding 
as raw materials for many products, such as 
clothes, paper tissue and plastic substitutes. This  
resulted from needs to add more values to those 
products and re-use of some new materials in 
the present market for business competition 
and more options for consumers.

In response to the recent decrease of cane 
while production power of granulated sugar 
remains the same, especially between 2020 
and 2021, no more than 70 tons of cane are to 
be extracted, so many sugar mills transformed 
bagasse and cane fiber as a new source of energy. 
At the same time, they sell some cane fiber to 
other types of industries. For example, paper, 
which was previously made of eucalyptus, is 
now being made of sugarcane fiber and factory 
owners can buy the raw material directly from 
sugar mills.

Nevertheless, since sugarcane fiber will be 
valuable for many industries in the future, the 
government should encourage purchasing and 
selling it seriously so that cane growers earn 
more besides sending cane for extraction at 
sugar mills alone.

The Deputy Secretary General of the OCSB 
Mr. Wirit Wisetsin explained that the sugarcane 
fiber normally came from the top of the plant, 
leaf cladding, leaf itself and bagasse. Now, the 
price of selling them at the factory is between 
800 and 1,000 Thai Baht. Sometimes, sugar 
mills send their staff to buy the fiber at the 
farm itself. In this case, the price will be from 
300 to 500 Thai Baht. A lot of organizations are 
researching on sugarcane fiber which may be 
able to produce textile. Basically, the sugarcane 
fiber looks too short, so it can not be used in 
the industry right now.

In terms of governmental support, the sugar 
industry will be included in the BCG economic 
plan which comprises bio economy, circular 
economy and green economy. All of them stand 
for using agricultural business to add more 
values to other products and transform waste 
into more useful materials.

Normally, bagasse will be used for steam 
energy and biomass electricity generation, so 
nothing is left. That is why sugarcane growers 
would like to add more value to the bagasse so 
that they earn more. This issue is being discussed 
for the draft of the national act of cane and sugar 
right now. As a result, cane fiber and bagasse 
are not regarded as the official by-product of 
cane and sugar in Thailand until the national act 
is implemented. Only molasses are the official 
by-product of cane at present.

while the BIO included more business 
types and 5-year tax exemption.
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ผศั.ดิร.พีื้ระศัักดิิ� ฉายปั้ระสาท คณบดีิคณะเกษตรศัาสตร์ 
ทรัพื้ยากรธุ์รรมชาติ แลีะสิ�งแวดิล้ีอม มหาวิทยาลัีย

นุเรศัวร เปิั้ดิเผยงานุวิจัยที�ทำาร่วมกับสำานัุกงานุคณะ
กรรมการอ้อยแลีะนุำ�าตาลีทราย เร้�อง การพัื้ฒนุาวิธีุ์
การเร่งการสุก-แก่ของอ้อยเพ้ื้�อเพิื้�มผลีผลิีตนุำ�าตาลี
ต่อไร่ให้ส่งขึ�นุ ภายใต้ทุนุจากสำานัุกงานุการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.)

Thai Researchers to Boost Sugarcane
Ripening Accelerated  and Sweetness

นักวิ้จัยไทย พัฒนาวิ้ธีุ์การเร�งการสุก-แก�
เพิ�มิคว้ามิหว้านอ้ัอัย

จากสถ่านุการณอ้์อยเม้�อปีั้ 62/63 ปั้ระเทศัไทยมพ้ีื้�นุที�
ปั้ล่ีกอ้อยรวม 11,959,140 ไร่ ลีดิลีงจากปีั้ 61/62 จำานุวนุ 
276,934 ไร่ แลีะในุฤด่ิการผลิีต 63/64 คาดิผลีผลิีตจะตำ�า
กว่าปีั้ 62/63 เป็ั้นุผลีส้บเนุ้�องมาจากปั้ระสบป้ั้ญ่หาภัยแล้ีง
ที�รุนุแรงแลีะภาวะฝุ่นุทิ�งช่วง ในุช่วงเวลีาเพื้าะปั้ล่ีกส่งผลีให้
อ้อยมีคุณภาพื้ตำ�า ผลีผลิีตต่อตันุอ้อยลีดิลีง แลีะในุฤด่ิการ
ผลิีตปีั้ 63/64 กำาหนุดิราคาอ้อยขั�นุต้นุฤด่ิการผลิีตในุอัตรา 
ตันุลีะ 920 บาท ณ ระดัิบความหวานุที� 10 ซี์.ซี์.เอส. แลีะ
กำาหนุดิอัตราขึ�นุ/ลีง ของราคาอ้อยเท่ากับ 55.20 บาทต่อ
ตันุ (คำานุวณจาก 6% ของราคาอ้อยขั�นุต้นุ) ต่อ 1 หนุ่วย 
ซี์.ซี์.เอส. อ้อยที�ตัดิได้ิในุช่วงฤด่ิต้นุหีบมีคุณภาพื้ความหวานุ
ที�ตำ�ากว่า 10 C.C.S. ส่งผลีทำาให้โรงงานุนุำ�าตาลีสามารถ่หีบ
สกัดินุำ�าตาลีตอ่ตันุอ้อยได้ินุ้อย บวกกบัค่าเงินุบาทที�แข็ง แลีะ
ราคานุำ�าตาลีทรายในุตลีาดิโลีกตกตำ�า ส่งผลีกระทบต่อราคา
อ้อยในุฤด่ิการผลีติที�จะถึ่งทำาให้เกษตรกรชาวไรอ้่อยมีรายไดิที้�
ลีดิลีง ดัิงนัุ�นุ หากมวิีธีุ์การเพิื้�มผลีผลีติแลีะคณุภาพื้ของออ้ย
ให้แก่เกษตร โดิยการทำาให้คุณภาพื้ความหวานุมีค่าส่งกว่า 
10 C.C.S. เกษตรกรจะมีรายได้ิ เพิื้�มขึ�นุ

ในุป้ั้จจุบันุมีสารเคมีที�ช่วยให้ต้นุอ้อยสุกพื้ร้อมกันุ
อย่างสมำ�าเสมอ แลีะยังสามารถ่เพิื้�มคุณภาพื้ความหวานุหร้อ
ปั้ริมาณนุำ�าตาลีในุอ้อยได้ิ รวมถึ่งการใช้เทคโนุโลียีสมัยใหม่
มาช่วยฉีดิพ่ื้นุสาร โดิยคณะวิจัยได้ินุำาวิธีุ์การฉีดิพ่ื้นุสารเคมี
ด้ิวยโดิรนุ มาช่วยฉีดิพ่ื้นุสารเคมีชนิุดิต่าง ๆ  ได้ิแก่ สารไตร
เนุกซ์าแพื้ก-เอทิลี โพื้รพื้าควิซ์าฟิอบ อิมาซ์าพิื้ค+อิมาซ์าเพื้
อร์ แลีะ ปุ๋ั้ยส่ตร 0-0-60 เพ้ื้�อเพิื้�มความหวานุให้แก่อ้อย 3 
สายพัื้นุธ์ุุ์ ได้ิแก่ ขอนุแก่นุ 3 LK-92-11 แลีะอ่่ทอง 12 ในุ
ช่วงที�อ้อยอายุ 8 เด้ิอนุ

จากงานุวิจัยพื้บอ้อย 3 สายพัื้นุธ์ุุ์ทั�งอ้อยปั้ล่ีกแลีะอ้อย
ตอตอบสนุองตอ่สารเร่งการสุกแก่เป็ั้นุอย่างมาก โดิยการฉดีิ
พ่ื้นุปุ๋ั้ย 0-0-60 อัตรา 150 แลีะ 300 กรัมต่อไร่ เหมาะสม

Asst. Prof. Dr. Pheerasak Chaiprasart, the 
dean of Faculty of Agriculture, Natural 

Resources and Environment, Naresuan 
University, has recently talked about his 
research work being done in conjunction 
with Office of the Cane and Sugar Board 
(OCSB). The research, carried out under 
a grant of the National Research Agency 
(NRA), concerns how to promote maturation  
of sugarcane to increase more amount of 
sugar per a Rai land.

ต่อการเพิื้�มคุณภาพื้ความหวานุของออ้ยทำาให้เกษตรกรมรีาย
ได้ิเพิื้�มส่งขึ�นุ นุอกจากนีุ�ต้นุทุนุการใช้ปุ๋ั้ย 0-0-60 ถ่่กกว่า
การฉีดิพ่ื้นุสารชนิุดิอ้�นุ ๆ มีค่าสารเคมีอย่่ที� 17.50-33.30 
บาทต่อไร่ จากผลีงานุวิจัยดัิงกล่ีาวทำาให้มีการนุำาปุ๋ั้ยส่ตร 
0-0-60 ไปั้ใช้เพ้ื้�อเพิื้�มคุณภาพื้ความหวานุในุแปั้ลีงปั้ล่ีกอ้อย
ของเกษตรกรในุเขตภาคเหนุ้อตอนุล่ีางแลีะภาคตะวันุออก
เฉียงเหนุ้อเป็ั้นุจำานุวนุมาก เนุ้�องจากอ้อยพัื้นุธ์ุุ์ขอนุแก่นุ 3 
เป็ั้นุพัื้นุธ์ุุ์ที�เกษตรกรนิุยมปั้ล่ีกแลีะมีการตอบสนุองต่อการ
ฉีดิพ่ื้นุปุ๋ั้ยส่ตร 0-0-60 เป็ั้นุอย่างดีิ

การวิจัยดัิงกล่ีาวนุอกจากจะเข้ามาช่วยแก้ป้ั้ญ่หาให้
แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย นุำาไปั้ส่่การเพิื้�มพ้ื้�นุที�ในุการเพื้าะ
ปั้ล่ีก สร้างรายได้ิให้แก่เกษตรกร แลีะนุำาพื้าภาคการเกษตร
ไปั้ส่่ความเป็ั้นุ Smart Farming จากเกษตรแบบดัิ�งเดิิมไปั้
ส่่การเกษตรสมัยใหม่ ที�ใช้นุวัตกรรมแลีะเทคโนุโลียีที�ดีิในุ
การจัดิการการผลิีต.

In 2019 and 2020, Thailand saw a total of 
11,959,140 Rai lands where cane was planted, 
the number of which decreased to 276,934 Rai 
lands in comparison to 2018/2019. It is expected  
that, in the present period of 2020/2021, the 
number of products will be lower than the 
last period due to severe drought and prolong 

shortage of rains. The initial price of cane in the 
present period is 920 Thai Baht per ton at the 
sweetness level of 10 C.C.S. and the up/down 
rates of cane prices are equal to 55.20 Thai 
Baht per ton (Calculated from 6% of the cane 
initial price) per a unit of C.C.S. Cane harvested 
during the start of extraction had sweetness 
as low as 10 C.C.S., resulting in less extraction 
per a ton of cane at a sugar mill. Besides, the 
strong Thai Baht and the low price of sugar 
in the world market affected prices of cane in 
the upcoming production period, thus making 
cane growers earn less at the same time. As a 
result, increasing the number of products and 
boosting cane quality by making sweetness of 
cane to more than 10 C.C.S. will enable cane 
growers to earn more.

At present, a lot of chemical substances 
can promote Ripening Accelerated of all cane 
and increase sweetness or sugar amount in 
cane. This includes using modern technology to 
spray the chemical substances as the researcher  
introduced spraying them with a drone.  
The chemical substances presently used are  
Trinexapac-Ethyl, Propakwisafob, Imazapik + 
Imazapur and 0-0-60 formula fertilizer as they 
can boost sweetness among 3 species of cane, 
namely Khon Kaen 3, Lk-92-11 and U-thong, 
particularly when they are 8 months old.

According to the research, the 3 species of 
cane responded well with the substances. 150 
and 300 grams of 0-0-60 formula fertilizer was 
sprayed throughout a Rai land. The fertilizer is 
ideal for increasing sweetness of cane and is 
cheaper than other chemical substances. The 
chemical value is between 17.50 and 33.30 Thai 
Baht per Rai land. As a result, following the  
research, the fertilizer is widely used in the lower 
part of the north and the northeast of Thailand 
because the Khon Kaen 3 is favored by local 
cane growers and responds effectively with the 
0-0-60 formula fertilizer.

The above-mentioned research will solve 
problems among local cane growers besides 
increasing more plantation areas of cane, boosting  
income among cane growers and eventually 
transforming Thai agricultural sector to smart 
farming. In other words, it will change traditional 
agriculture to a modernized one which makes 
use of effective innovation and technology for 
production management.



www.sugar-asia.com40

Research News

T   H   A   I   L   A   N   D

2021

11th Edition of

2021

Incorporating :

www.thaipalmoil.com

CALL FOR MORE INFORMATION
Tel : (+66) 2 513 1418

Email : thai@asiafireworks.com

1-2 DECEMBER 2021

CO-OP Exhibition Centre,
Suratthani, Thailand

PALM OIL TECHNOLOGY EVENT!
THAILAND’S LARGEST

Thai Oil Palm &
Palm Oil Association

HOSTED BY : ENDORSED & SUPPORTED BY :

Thai Palm Oil Refinery 
Association

Thai Palm Oil Crushing 
Mill Association

Asia Palm Oil
Technology Association

Thai Biodiesel Producer
Association Asia Palm Oil Magazine

Niverplast B.V.

JuzTalk Thailand

OFFICIAL MEDIA :

SILVER SPONSOR BY :

CONFERENCE BY :

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

ORGANIZED BY :

Ministry of Agriculture
and Cooperatives

O�ce of Agricultural
Economics

Department
of Agriculture

Department of
Agricultural Extension



UGARSConference2021

Thailand

THAILAND 2021

3rd Edition

In Conjunction With :

JuzTalk (Thailand) Sugar Asia Magazine

Conference By :Supported By : O�cial Media : Organized By :

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

Thai Sugar Millers
Corporation Limited

O�ce of the Cane and
Sugar Board www.sugar-conference.com

KHONKAEN INTERNATIONAL CONVENTION & 
EXHIBITION CENTER (KICE), KHONKAEN, THAILAND

9-10 SEPTEMBER 2021

2
DAYS

100+

“WHY YOU SHOULD ATTEND”
Annual Meeting Point For Sugar Industry 
Players In Thailand And South-East Asia

Discover New Opportunities For  Business 
Networking, Participants  May Come From A 
Range of Industries And Functions, The Program  
Will Benefit Senior Professionals.

Conference Sessions And Keynote Speaking 
Presentations From A Leading Expert.

2 Days For A Mixture Of Industry Strategic 
And Refinerty Visit.

100+ Attendees From Sugar And Bioethanol 
Industry Players.

Expert in Cane and Sugar Industry Policy and 
Development of Office of the Cane and Sugar 
Board (OCSB),Thailand

Director General of Thai Sugar Millers 
Corporation Limited (TSMC)

Topic: An Overview of the Thailand Sugar and 
Downstream Industry

Topic: Challenges Time of Thailand’s Cane and 
Sugar Industries : Crisis and Opportunities

MEET OUR KEYNOTE SPEAKERS

Mr.Siwa Pothitapana Mr.Rangsit Hiangrat

The registrations for Thailand Sugar Conference 2021
are now open! Register now and benefit from Early Bird Rates 
until 1 April 2021. Group discounts 35% Off are available to groups 
of 3 or More delegates.

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



www.sugar-asia.com42

Regional News

การกลัับมาของงานแสดงสินค้้าอุตสาหกรรมการผลิัตแลัะ
บรรจุุภััณฑ์์ค้รั�งสำาคั้ญของเอเชีีย

15 – 18 กัันยายน 2564
ณ ศููนย์นิทรรศูกัารและกัารประชุุมไบเทค บางนา
15 – 18 September 2021; BITEC Bangkok

9 – 23 มิถุุนายน 2564 บนเว็็บไซต์์
9 – 23 June 2021; Online platform

Physical
Exhibition

Virtual
Exhibition

ProPak Asia 2021 – ร้ปั้แบบไฮบริด
ตอับครบทุกป้ั้ญ่หาขึ้อังอุัตสาหกรรมิการผลิตและบรรจุภัณฑ์์

 านุแสดิงสินุค้าอุตสาหกรรมแลีะเทคโนุโลียีดิ้านุ
กระบวนุการผลีติ การแปั้รรป่ั้ แลีะบรรจภัุณฑ์์ แห่ง

ภ่มิภาคเอเชีย หร้อ ProPak Asia เปั้็นุงานุจัดิแสดิง
สนิุค้าชั�นุนุำาด้ิานุการผลีติ แปั้รร่ปั้ แลีะบรรจภุณัฑ์์จาก
หลีายกลีุม่อุตสาหกรรม เช่นุอตุสาหกรรมอาหาร เคร้�อง
ดิ้�ม เภสชักรรม เคร้�องสำาอาง แลีะสนิุค้าอปุั้โภคบรโิภค 
โดิยเปิั้ดิพื้้�นุที�ให้บรษิทัแลีะผ่ซ้์้�อจากทั�วโลีกได้ิมาเจอกนัุ
ทั�งในุโลีกออฟิไลีนุ์แลีะออนุไลีนุ์

ProPak Asia ครั�งที� 29 นีุ�กลัีบมาในุฐานุะงานุจัดิแสดิง
สินุค้าด้ิานุอุตสาหกรรมการผลิีต แปั้รร่ปั้ แลีะบรรจุภัณฑ์์
ครั�งสำาคัญ่ของภ่มิภาคเอเชีย โดิยยังคงมุ่งมั�นุที�จะสรรหา
เคร้�องจักรแลีะเทคโนุโลียีที�ลีำ�าสมัย พื้ร้อมทั�งการแก้ป้ั้ญ่หา
ในุเชิงนุวัตกรรมมานุำาเสนุอ แลีะในุปีั้นีุ� งานุ ProPak Asia 
ได้ิจัดิขึ�นุในุร่ปั้แบบไฮิบริดิ เพ้ื้�อนุำาเสนุอการจัดินิุทรรศัการ
ในุร่ปั้แบบปั้กติแลีะออนุไลีน์ุไปั้พื้ร้อมๆ กันุ ซึ์�งมาภายใต้ธีุ์ม 
“เช้�อมโยงทุกความสำาเร็จ”

ผ้่ที�สนุใจสามารถ่เข้าชมงานุในุร่ปั้แบบปั้กติได้ิตั�งแต่
วันุที� 15 – 18 กั่นยู่ายู่น 2564 ณ ศ่นย์ู่นิทร่ร่ศก่าร่และ
ก่าร่ปั้ร่ะชุมไบเทคุ ภายในุงานุผ้่เข้าชมสามารถ่มาพื้บปั้ะ 
สร้างความสัมพัื้นุธ์ุ์กับค่่ค้า ทั�งยังได้ิเห็นุผลิีตภัณฑ์์ในุแบบ
ของจริง ขณะเดีิยวกันุ ยังสามารถ่เจอกับผ้่จัดิแสดิงงานุจาก
ต่างชาติได้ิอกีด้ิวยในุบริเวณ Hybrid Pavilion ซึ์�งเป็ั้นุพ้ื้�นุที�ที�
จัดิไว้สำาหรับการติดิต่อพ่ื้ดิคุยออนุไลีน์ุ เพ้ื้�อเป็ั้นุการต่อยอดิ
โอกาสทางธุุ์รกิจในุอีกแบบหนึุ�ง

นุอกจากนีุ� ยังสามารถ่เข้าร่วมงานุแบบดิิจิทัลีไดิ้ในุ
นิุทรรศัการจัดิแสดิงงานุออนุไลีน์ุ ซึ์�งจะจัดิขึ�นุตั�งแต่วันุที� 
9 – 23 มิถุ้นายู่น 2564 ที�จะมอบปั้ระสบการณ์การเข้า
ชมงานุแบบออนุไลีน์ุได้ิตรงกับความต้องการ ไม่ว่าจะเข้ามา
ค้นุหา หร้อเช้�อมโยงหาผ้่ปั้ระกอบการรายอ้�นุก็สามารถ่ทำาได้ิ
บนุโลีกออนุไลีน์ุ ผ้่เข้าชมนิุทรรศัการจะได้ิพื้บกับโลีกดิิจิทัลี
ของอุตสาหกรรมการผลิีตแลีะบรรจุภัณฑ์์ได้ิในุที�นีุ�

ProPak Asia มุ่งมั�นุที�จะก้าวข้ามความท้าทายที�โลีก
กำาลัีงเผชิญ่ แลีะผลัีกดัินุให้อุตสาหกรรมการผลิีตแลีะบรรจุ
ภัณฑ์์ก้าวไปั้ในุอนุาคตได้ิ โดิยมีป้ั้จจัยที�สำาคัญ่ค้อ สินุค้าที�มี
คุณภาพื้แลีะการแก้ป้ั้ญ่หาที�มีปั้ระสิทธิุ์ภาพื้ เพ้ื้�อตอบรับกับ
ปั้ระชากรที�เติบโตเพิื้�มขึ�นุ รวมถ่งึการเปั้น็ุมิตรกับสิ�งแวดิลีอ้ม
ด้ิวยวิถี่แบบดิิจิตอลี แลีะด้ิวยความสัมพัื้นุธ์ุ์อันุแข็งแกร่งแลีะ
การสนัุบสนุุนุที�ดีิจากผ้่มีส่วนุเกี�ยวข้อง ทั�งสมาคม สถ่าบันุ 
แลีะผ้่เชี�ยวชาญ่เฉพื้าะทางในุอุตสาหกรรม ภายในุงานุยังมี
การปั้ระชุมแลีะสัมมนุาที�จะให้ไอเดีิยใหม่ๆ ไปั้จนุถึ่งเทรนุด์ิ

ProPak Asia 2021, the leading Processing  
& Packaging trade exhibition for Food,  

Drink, Pharmaceutical, Cosmetics, and 
Consumer Products brings together 
exhibiting companies and buyers from 
around the world both onsite and online.

ProPak Asia is returning in its 29th installment  
as the Premier Processing & Packaging event of 
its kind in Asia and continuing in its commitment  
to provide the industries with the latest  
advancements in machineries, technologies, 
and innovative solutions. This year, ProPak Asia 
offers its Hybrid exhibition presents both physical  
and virtual exhibitions together; in theme of 
CONNECT: Bridging the Gap. 

Visitors can visit physical booths during  
15– 18 September 2021 at BITEC to finalize  
partnerships, strengthen relationships, see 
productsand demos in real life. Also, in physical 
exhibition, visitors can interact with international 
exhibitors via online platform in a designated area  
- Hybrid Pavilion to continue business opportunity. 

In addition, visitors can participate digitally 
on ProPak Asia virtual platform during 9 – 23 
June 2021 that tailor experience and specialist 
needs, allowing to search, discover and connect 
in the digital world of packaging and processing 
industries. 

ของอุตสาหกรรม รวมถึ่งกิจกรรมการปั้ระชุมเชิงปั้ฏิิบัติการ 
อ้�นุๆ อีกมากมาย

การเสริมสร้างกลุ่ีมธุุ์รกิจสตาร์ทอัพื้ให้แข็งแกร่งขึ�นุ ติดิ
อาวุธุ์ให้กับกลุ่ีมธุุ์รกิจ SMEs แลีะสนัุบสนุุนุส่งเสริมบริษัท
นุานุาชาติ ทั�งหมดินีุ�ค้อปั้ระวัติศัาสตร์ที�ได้ิรับการพิื้ส่จน์ุแล้ีว
ของ ProPak Asia 

ProPak Asia 2021 จะจดัิขึ�นุในุวันุที� 15 – 18 กันุยายนุ 
2564 ณ ศ่ันุย์นิุทรรศัการแลีะการปั้ระชมุไบเทค กรุงเทพื้ฯ 
ตั�งแต่เวลีา 10.00 – 18.00 นุ. แลีะงานุแสดิงสนิุค้าออนุไลีน์ุ
ตั�งแต่วันุที� 9 – 23 มิถุ่นุายนุ 2564

PROPAK ASIA 2021 – HYBRID EDITION TOTAL SOLUTIONS
FOR PROCESSING AND PACKAGING INDUSTRIES

The Premier Processing & Packaging Event for Asia Returns

ProPak Asia aim to overcome global challenges  
and driving industry into the future that will require 
quality products and efficient solutions to feed a 
growing population and protect the environment 
digitally. With its strong relationship and support 
from stakeholders, associations, institutes, and 
industry leading experts amass industry specific 
thought-leading conferences, industry trend 
seminars and technical workshops. 

Empowering start-ups, arming small-medium 
enterprises, and boosting multinational corporations  
is the proven history of ProPak Asia.

ProPak Asia 2021 will be held its physical  
exhibition and hybrid pavilion on 15 - 18 September  
2021 at BITEC, Bangkok, from 10am to 6pm; 
and virtual exhibition on 9 – 23 June 2021.  

For more information, please visit www.
propakasia.com

Please also like our Facebook Page: www.
facebook.com/BESProPakAsia/ 
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