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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. 
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Greetings Readers!

Welcome to the third quarterly of Sugar Asia Magazine! Thailand is  

promoting utilization of bioethanol as alternative fuel to reducing imported  

energies, creating higher value for agricultural products, and increasing more 

income for Thai farmers. In this edition, we are honored as the exclusive  

article in this issue’s in Cover Story at with Seksan Phrommanich of the  

Business Development Manager SEAP, BL Biofuels, CLARIANT (THAILAND)  

COMPANY LIMITED. to tell us more about the Alternative Energy  

Development Plan 2018 – 2037 of Thailand, bioethanol would be promoted.

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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Regional News

3 สมาค้มโรงงานนำ�าตาลีทราย เผยว่าผลีผลี่ตอุ้อุยในฤดูหีบอุ้อุยปี 2563-2564 โรงงานนำ�าตาลีได้
ผลีผลี่ตอุ้อุยเข้าหีบอุยู่ที� 66.67 ลี้านตันอุ้อุย ซึ�งตอุบ
สนอุงต่อุผู้บร่โภค้แลีะรวมไปถึงการส่งอุอุกนำ�าตาลีไป
ยังต่างประเทศด้วย แต่ปัจัจุับันผลีผลี่ตอุ้อุยในฤดูหีบ
ปี 2564/2565 ได้ค้าดการณ์ว่าจัะเพื่่�มขึ�น หลีังจัากที�
ได้ประกาศว่าจัะปรบัขึ�นขอุงราค้ารบัซื�อุอุ้อุย เพื่ื�อุสร้าง
ค้วามมั�นใจัให้กับเกษตรกรแลีะได้มั�นใจัที�จัะขยายการ
ปลีูกอุ้อุย เนื�อุงด้วยสถานการณ์ปัจัจัุบันที�ส่งผลีให้การ
บรโ่ภค้นำ�าตาลีภายในประเทศได้หดตวัลีง ซึ�งทำาให้เก่ด
ผลีกระทบไปถึงโรงงานนำ�าตาลี

Thailand Sugar Mills Plan to Boost Sugar Quota 
for Global Export

โรงงานนำ�าตาลไทย ดัันแผนเพ่ิ่�มโควตาส่่งออก
นำ�าตาล ส่่่ตลาดัโลก

นายปราโมทย์ ว่ทยาสุข ประธาน 3 สมาค้มโรงงาน
นำ�าตาลีทราย ได้เปิดเผยว่าโรงานนำ�าตาลีทั�วประเทศใน
ประเทศไทย ที�มีโรงงานทั�วประเทศอุยู่ที� 57 โรงงาน ซึ�งได้
ทำาการสำารวจัปร่มาณผลีการผล่ีตนำ�าตาลีในช่วงขั�นต้นฤดูกาลี
เพื่าะปลูีกปี 2564-2565 ที�ค้าดว่าจัะมีปร่มาณผลีผล่ีตอุ้อุย
ที�เพ่ื่�มขึ�นจัากฤดูกาลีที�แล้ีวอุยู่ที� 66.67 ล้ีานตันอุ้อุย เป็น 
90 ล้ีานตันอุ้อุย ซึ�งปัจัจััยหลัีกๆ คื้อุสภาพื่อุากาศที�เอืุ�อุต่อุ
การเพื่าะปลูีกจัากปร่มาณนำ�าฝนที�เพ่ื่�มขึ�น  ซึ�งประกอุบกับ
การที�เกษตรกรชาวไร่อุ้อุยได้ส่งอุ้อุยในราค้า 1,000 บาท
ต่อุตัน ณ ค่้าค้วามหวานต้อุงอุยู่ที� 10 ซีซีเอุส ซึ�งนั�นเป็น
ราค้าที�ได้รับการประกันราค้าแล้ีว นอุกจัากนี�การส่งเสร่ม
ขอุงภาค้รัฐยังได้มีมาตรการที�ให้ค้วามสำาคั้ญในด้านการตัด
อุ้อุยสดเพื่ื�อุรักษาส่�งแวดล้ีอุม ทำาให้ชาวไร่อุ้อุยได้มีรายได้
จัากการเพื่าะปลูีกอุ้อุยส่งมอุบให้แก่โรงงาน ซึ�งทางสมาค้ม
ได้ให้การรับรอุงว่าการบร่โภค้นำ�าตาลีจัะมีแนวโน้มที�ดีขึ�น
หลัีงจัากสถาการณ์โค้ว่ด–19 ได้ค้ลีี�ค้ลีายลีงไป ซึ�งผลีกระทบ
จัากสถาการณ์โค้ว่ด-19 ส่งผลีให้โรงงานนำ�าตาลีได้มีการปรับ
แผนที�จัะส่งอุอุกนำ�าตาลีไปยังต่างประเทศเพ่ื่�มขึ�นจัากโค้วตา
ที�กำาหนด เพื่ราะเนื�อุงจัากสถานการณภ์ายในประเทศชะลีอุ
ตัวลีง ส่งผลีใหค้้วามต้อุงการซื�อุลีดลีงแต่กลัีบกันในด้านขอุง
ค้วามต้อุงการกลัีบเพ่ื่�มขึ�น

ในด้านขอุงแนวโน้มราค้านำ�าตาลีตลีาดโลีกยังค้งมีโอุกาส
ที�ปรับตัวที�ดีขึ�น ถึงแม้ว่าประเทศไทยจัะอุยู่ในฐานะผู้สง่อุอุก
นำ�าตาลีอัุนดับที� 2 ขอุงโลีก ซึ�งได้ค้าดการณ์ว่าสถาการณ์
ปร่มาณอุ้อุยจัะเพื่่�มขึ�น เพื่ราะเนื�อุงด้วยในประเทศบราซ่ลี ที�
เป็นผู้ส่งอุอุกนำ�าตาลีอัุนดับ 1 ขอุงโลีกกำาลัีงประสบปัญหาใน
เรื�อุงขอุงสภาพื่อุากาศที�ส่งผลีกระทบตอุ่ปร่มาณผลีผล่ีตอุ้อุย 
แลีะทั�งนี�บราซ่ลียังมีแผนที�จัะนำาผลีผล่ีตจัากอุ้อุยไปผล่ีตเป็น
เอุทานอุลีเพ่ื่�มขึ�น ซึ�งเหตุผลีนี�จัะส่งผลีสะท้อุนต่อุสภาวะขอุง
ราค้านำ�าตาลีโลีกในท่ศทางที�ดีขึ�น

3 Sugar Mill Association has recently  
informed that, during the cane  

extraction season between 2020 and 2021, 
sugar mills nationwide accepted a total of 
66.67 million tons of cane for extraction. 
The number served both local consumption  
and overseas export. However, the  
Association expected that the number 
of cane for extraction between 2021 
and 2022 would increase upon official  
announcement of higher prices to purchase 
harvested cane. This will make local cane 
growers more confident to increase cane 
growing as domestic sugar consumption 
has lately decreased, affecting many local 
sugar mills.

Mr. Pramote Witthayasuk, the chairman 
of 3 Sugar Mill Association, announced that a 
total of 57 sugar mills throughout Thailand, in 
accordance with a survey regarding the amount 
of sugar produced at the initial harvest period 

การชะลีอุตัวลีงขอุงการบร่โภค้นำ�าตาลีภายในประเทศ
ลีดลีงเหลืีอุ 2.2 ล้ีานตัน ในรอุบการผล่ีตปี 2563-2564 
(ช่วงเดือุนตุลีาค้ม 2563- เดือุนกันยายน 2564) จัาก
เด่มที�ค้าดว่าการบร่โภค้จัะอุยู่ที� 2.4 ล้ีานตัน หลัีงจัากสถา
การณ์โค้ว่ด-19 ในระลีอุกที� 2 แลีะ 3 โดยจัะพื่บว่าในช่วง
เดือุน 8 เดือุน (ตุลีาค้ม 2563 – พื่ฤษภาค้ม2546) ซึ�ง
ในค้วามเป็นจัร่งมีปร่มาณการขายนำ�าตาลีภายในประเทศได้
แค่้ 1.5 ล้ีานตันเท่านั�น นายปราโมทย์ ว่ทยาสุข ได้กล่ีาว
สรุปท่�งท้ายไว้ว่า “โรงงานนำ�าตาลีได้จััดสรรปร่มาณนำ�าตาลี
ไว้สูงเพืื่�อุให้เพีื่ยงพื่อุตอุ่ค้วามตอุ้งการขอุงผู้บร่โภค้ เพื่ื�อุที�จัะ
ไม่ใหเ้ก่ดสภาวะการขาดนำ�าตาลีภายในประเทศ แต่เนื�อุงจัาก
เหตุการณ์สถานการณ์โค้ว่ด-19 ได้ระบาด จึังส่งผลีให้การ
บร่โภค้ลีดลีงมากแลีะจัากปร่มาณการบร่โภค้นำ�าตาลีภายใน
ประเทศที�ตำ�ากว่าที�ค้าดไว้ ส่วนปร่มาณนำ�าตาลีที�เหลืีอุจัากการ
ขายภายในประเทศ จัะนำาไปส่งอุอุกในตลีาดตต่างประเทศ
แทน เพืื่�อุที�จัะเป็นประโยชน์ต่อุอุุตสาหกรรมอุ้อุยแลีะนำ�าตาลี
ทรายขอุงไทย”

of 2021/2022, would receive 90 million tons of 
harvested cane. In the previous period, 66.67 
million tons of cane were sent for extraction at 
sugar mills. The main factor for the increasing 
number of cane for extraction this year includes 
ideal climate for cane growing, particularly more 
rains. In addition, local cane growers who were 
paid 1,000 Baht per a ton of cane necessarily 
had harvested cane of which sweetness was at 
10 CCS as it is the guaranteed value. Also, public 
sectors encouraged harvesting cane by fresh 
cutting to save environment. Doing so will enable 
local cane growers to earn more. The 3 Sugar Mill 
Association even affirmed that the post-Covid 
19 consumption of sugar would be better since, 
at present, many sugar mills need to adjust their 
sugar export plans by sending more products 
overseas due to sluggish economic situation in 
Thailand which results in less purchasing power 
despite more product demands.

In terms of sugar prices in the world market,  
there is a chance of improvement even though 
Thailand was ranked the 2nd on sugar export. 
It is projected that amount of cane will increase 
since Brazil, which was ranked the 1st on the 
world sugar export, is currently facing weather 
problems causing less cane production than 
before. Moreover, cane harvested in Brazil is 
planned for more ethanol production. As a result, 
the situations reflect better conditions of sugar 
prices in the world market.

While it was calculated that sugar  
consumption would reach 2.4 million tons during 
the production period of 2021-2022 (October, 
2020 – September, 2021), the number might 
drop to 2.2 million tons. After the 2nd and 3rd 
waves of pandemic, it was found that, between 
October, 2020, and May, 2021, the amount of 
sugar sold domestically was only 1.5 million tons. 
Mr. Pramote therefore concluded that sugar mills 
had already provided high amount of sugar to 
serve consumers’ needs so that shortage of 
sugar would not take place. Nonetheless, owing 
to the spread of Covid-19, consumption power 
dropped and sugar consumption was lower than 
expected in Thailand. The amount of sugar left in 
the country will be exported to other countries 
to promote local cane and sugar industries.
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น   ายประพัื่นธ์ ศ่ร่ว่ร่ยะกุลี ประธานเจ้ัาหน้าที�บร่หาร 
กลุ่ีมบร่ษัท เกษตรไทย อุ่นเตอุร์เนชั�นแนลี ชูการ์ 

ค้อุร์ปอุเรชั�น จัำากัด (มหาชน) หรือุกลุ่ีม KTIS ผู้นำา
ในอุุตสาหกรรมนำ�าตาลีแลีะอุุตสาหกรรมต่อุเนื�อุงค้รบ
วงจัร ได้มีแผนขับเค้ลืี�อุน “โค้รงการนำาร่อุงพัื่ฒนา
เกษตรแม่นยำาสู่ธุรก่จัอุุตสาหกรรม 2 ล้ีานไร่”  ตาม
ที�กระทรวงเกษตรแลีะสหกรณ์ แลีะสภาอุุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยได้กล่ีาวไว้ โดยมีอุ้อุยโรงงานเป็นหนึ�ง
ในพืื่ชเกษตรเป็นเป้าหมาย ในฐานะที�กลุ่ีม KTIS เป็น
ผู้ประกอุบการรายใหญ่อัุนดับต้นๆ ขอุงอุุตสาหกรรม
อุ้อุยแลีะนำ�าตาลีทรายในไทย ซึ�งได้รับการคั้ดเลืีอุกให้
เข้าร่วมเป็นโค้รงการนำาร่อุงด้วย แลีะทั�งนี�ได้มีการใช้
เทค้โนโลียีใหม่ๆ เข้ามาเพืื่�อุช่วยเพ่ื่�มผลีผล่ีตต่อุไร่แลีะ
ได้อุ้อุยที�มีคุ้ณภาพื่ เช่น โดรน นำามาใช้ในการถ่าย
ภาพื่ ฉีีดพ่ื่น หว่าน

KTIS, MAC & FTI Develop Pilot Model to Boost 
Cane Products and Quality

KTIS ร่วมมือกับเกษตรฯ - ส่.อ.ท. เพืิ่�อพัิ่ฒนาโมเดัล
ต้นแบบ เพ่ิ่�มผลผล่ตและคุณภาพิ่อ้อย

กลุ่ีม KTIS ได้มีการจััดอุบรมแก่ชาวไร่อุ้อุยที�เข้าร่วม
โค้รงการ พื่ร้อุมทั�งสนับสนุนในด้านเค้รื�อุงจัักรกลีกรเกษตร 
แลีะปัจัจััยการผล่ีตที�สำาคั้ญโดยมีอุ้อุยโรงงานเป็นหนึ�งในพืื่ช
เกษตรเป้าหมายที�สำาคั้ญ ทั�งนี�พืื่�นที�ที�เป็นเป้าหมายการเกษตร
แปลีงใหญ่อุ้อุยที�เข้าร่วมโดยมีพืื่�นที�รวมทั�งหมด 46,868 ไร่ 
ซึ�งประกอุบไปด้วย 12 จัังหวัด ได้แก่ จัังหวัดกำาแพื่งเพื่ชร 
สุโขทัย พ่ื่ษณุโลีก อุุตรด่ตถ์ พ่ื่จ่ัตร เพื่ชรบูรณ์ นค้รสวรรค์้ 
อุุทัยธานี ชัยนาท ส่งห์บุรี สุพื่รรณบุรี แลีะลีพื่บุรี ในส่วน
จัำานวนขอุงเกษตรกรมีทั�งหมด 1,493 ราย โดยที�แยกเป็น
เกษตรแปลีงใหญ่อุ้อุยอุยู่แล้ีว 27 แปลีง มีพืื่�นที� 31,957 ไร่ 
โดยมจีัำานวนเกษตรกรสมาช่กแปลีงใหญ ่1,420 ราย แลีะเปน็

พืื่�นที�ขอุงเกษตรกรเค้รือุข่าย 14,911 ไร่ แลีะมีเกษตรแปลีง
ใหญ่ที�ยังไม่ได้ขึ�นทะเบียน อีุกจัำานวนเกษตรกร 73 ราย 

ประธานเจ้ัาหน้าที�บร่หาร กลุ่ีม KTIS ให้รายลีะเอีุยด
เพ่ื่�มเต่มเกี�ยวกับโค้รงการพัื่ฒนาเกษตรแม่นยำาฯ นี�ว่า 
“โค้รงการพัื่ฒนาเกษตรแม่นยำานี�จัะส่งเสร่มการรวมกลุ่ีม

เกษตรกรเพืื่�อุการถ่ายทอุดอุงค์้ค้วามรู้ เรื�อุงเทค้โนโลียี แลีะ
เรื�อุงนวตักรรมการผล่ีต โดยที�เร่�มจัากการให้การอุบรม แลีะ
ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ที�จัะช่วยให้ต้นทุนการผล่ีตลีด
ลีงแลีะผลีผล่ีตต่อุไร่เพ่ื่�มขึ�น รวมไปทั�งคุ้ณภาพื่อุ้อุยที�วัดจัาก
ค่้าค้วามหวานกจ็ัะเพ่ื่�มขึ�นไปด้วย โดยที�มีเป้าหมายที�จัะสรา้ง

กลุ่่�ม KTIS จััดอบรมแก�ชาวไร�อ้อยท่ี่�เข้้าร�วม ‘โครงการนำำาร�องพััฒนำาเกษตรแม�นำยำาสู่่�ธุ่รกิจัอ่ตสู่าหกรรม 2 ลุ้่านำไร� ’

การตรวจัสู่อบวิเคราะห์สู่ภาพัดินำเพ่ั�อท่ี่�จัะพััฒนำาปุ่๋�ยให้เหมาะสู่มกับสู่ภาพัข้องดินำ
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The company emphasizes mainly on cane 
for factories as the major agricultural crop. The 
total cane plantation area of 46,868 Rai land 
covers 12 provinces in Thailand: Kamphaeng  
Phet, Sukhothai, U-taradith, Phitsanulok,  
Phichit, Phetchabun, Nakhon Sawan, U-Thai Thani, 
Chainat, Singburi, Suphan Nuri and Lopburi. 
Out of the 1,493 cane growers, 1,420 of them 
are members who own a large cane farming of 
27 plots of a total of 31,957 Rai land. The other 
14,911 Rai land belongs to cane growers who 
are network members. There are also 73 cane 
growers owning a large cane farming who has 
not yet been officially registered. 

Mr. Parphan added that the above-men-
tioned project would promote cooperation 
of local cane growers in terms of knowledge 

sharing, technology and production innovations, 
starting from training and other support in 
several areas. Doing so will reduce production 
costs but increase products per a Rai land and 
boost quality of cane according to sweetness 
measurement. The aim of this project is to 
increase products per a Rai land to more than 
10 tons of which sweetness will reach up to 12 
CCS. Moreover, cane cutting necessarily yields 
crops without any contamination before sending 
them to a factory. KTIS supervised factories are 
planning to buy 730,000 tons, an equivalent to 
730 million kilograms, of cane harvested under 
this project. Since modern technologies, namely 
a drone, are used in this project to take photos, 
spray and sow, local cane growers will have to 
attend a course of drone flying in a demonstration  
farm, as well.

Finally, areas of cane farming will be  
improved by checking, analysing and developing 
soil condition as well as research on fertilizers 
appropriate to soil. Moreover, procrement and 
improvement of water resources both inside and 
outside irrigation areas will be carried out. 3,216 
reservoirs will be dug up. In areas where water 
passes, a pond, a dam or a brook will be made 
along with ditch stripping and use of solar cells 
to pump water for a farm under the project. As 
a result, a pilot model will exist as it includes soil 
improvement, pest prevention and crop harvest 
of which quality levels are necessarily typified 
and pre-harvest assessment conducted for the 
sake of increasing number of quality of cane 
per a Rai land.

Mr. Parphan Siriviriyakul, the Executive  
Board Director of Kaset Thai  

International Sugar Corp. (Public Company  
Limited) (KTIS), the leading sugar and 
comprehensive continuous industry of 
Thailand, announced that the Ministry of 
Agriculture and Cooperatives (MAC) and 
the Federation of Thai Industries (FTI) 

ผลีผล่ีตต่อุไร่เฉีลีี�ยมากกว่า 10 ตันต่อุไร่ ซึ�งจัะได้คุ้ณภาพื่
ค้วามหวาน 12 ซีซีเอุส ขึ�นไป แลีะการตัดอุ้อุยสดคุ้ณภาพื่
ที�ดี ไม่มีส่�งสกปรกปนเป้�อุนก่อุนส่งเข้าโรงงาน ซึ�งโรงงาน
นำ�าตาลีกลุ่ีม KTIS มีเป้าหมายจัะรับซื�อุอุ้อุยเพื่่�มขึ�นจัาก
โค้รงการนี�จัำานวน 730,000 ตัน หรือุ 730 ล้ีานก่โลีกรัม”  
แลีะเนื�อุงจัากจัะมีการนำาเทค้โนโลียีใหม่ๆ เช่น โดรน ที�มี
การนำาเข้ามาใช้ในการเกษตร ดังนั�นการจััดการทำาหลัีกสูตร
การบ่นโดรนเพืื่�อุอุบรมให้กับเกษตรกร โดยที�จัะมีแปลีงสาธ่ต
สำาหรับการฝึกอุบรมในค้รั�งนี�ด้วย 

นอุกจัากจัะมกีารพัื่ฒนศักยาภาพื่ขอุงพืื่�นที�ที�ปลูีกอุ้อุย
โดยว่ธีการตรวจัสอุบว่เค้ราะห์แลีะการปรับปรุงค้วามสมบูรณ์
ขอุงสภาพื่ด่น รวมไปถึงการว่จััยพัื่ฒนาหาปุ�ยที�เหมาะสม
กับสภาพื่ด่น แลีะการจััดหาแลีะพัื่ฒนาแหล่ีงนำ�าทั�งในเขต
ชลีประทานแลีะนอุกเขตชลีประทาน ที�ได้วางเป้าหมายใน
การขุดบ่อุจัำานวน 3,216 บ่อุ ถ้าหากมีนำ�าไหลีผ่านอุาจั
จัะสร้างฝาย ห้วย หรือุทำาสระนำ�า รวมไปถึงแม้กระทั�งการ
ลีอุกคู้ค้ลีอุง แลีะการใช้พื่ลัีงงานโซล่ีาห์เซลีในการสูบนำ�ามา
ใช้ในโค้รงการนำาร่อุงพัื่ฒนาเกษตรแม่นยำาฯ  ทำาให้ได้โดเมลี
ต้นแบบตั�งแต่การพัื่ฒนาด่น การป้อุงกันแลีะกำาจััดศัตรูพืื่ช
ไปจันกระทั�งการเก็บเกี�ยว ซึ�งต้อุงแบ่งชั�นคุ้ณภาพื่ปลีะการ
ประเม่นผลีผล่ีตก่อุนการเก็บเกี�ยว เพืื่�อุให้ได้ผลีผล่ีตอุ้อุย
ต่อุไร่เพ่ื่�มขึ�นแลีะคุ้ณภาพื่อุ้อุยที�สูงขึ�น

already mobilized a plan entitled, “the 
pilot project for development of precisive 
agriculture towards 2-million-Rai land 
industrial business”. Accordingly, cane 
from factories is one of agricultural crop 
targets. As KTIS is also a top manufacturer  
in the cane and sugar industry, it was  
invited to take part in this project and use 
modern technologies, namely a drone to 
take photos of cane farms, spray and sow, 
to increase the number of products and 
boost quality of cane. In this regard, KTIS 
offered cane growers a training as well as 
providing them with agricultural machines 
and other crucial production factors.

นำายปุ๋ระพัันำธ์ุ ศิิริวิริยะก่ลุ่ ปุ๋ระธุานำเจ้ัาหน้ำาท่ี่�บริหาร กลุ่่�มบริษัที่ เกษตรไที่ย อินำเตอร์เนำชั�นำแนำลุ่ ช่การ์ คอร์ปุ๋อเรชั�นำ จัำากัด (มหาชนำ)
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ฟิิล่ีปปินส์ ประเทศผู้จััดหานำ�าตาลีด่บให้กับสหรัฐอุเมร่กา
มาเป็นเวลีานาน แลีะกำาลัีงอุยู่ในสถานการณ์ที�

ตึงเค้รียดเนื�อุงจัากสถานการณ์การจััดหานำ�าตาลี ที�ไม่
เพีื่ยงแต่เก่ดขึ�นในประเทศเท่านั�น แต่ยังรวมถึงการที�จัะ
ต้อุงส่งอุอุกนำ�าตาลีไปยังประเทศอืุ�น ๆ ด้วย เนื�อุงจัาก
การระบาดค้รั�งใหญ่ขอุงเชื�อุไวรัสโค้ว่ด-19 แลีะการ
เปลีี�ยนแปลีงขอุงสภาพื่ภมู่อุากาศจึังทำาให้การผล่ีตนำ�าตาลี
ในฟิิล่ีปปินส์แลีะประเทศผู้ผล่ีตนำ�าตาลีรายใหญ่อืุ�นๆ แย่
ลีงตามๆ กัน ผู้ผล่ีตนำ�าตาลีในประเทศจึังเรียกร้อุงให้
รัฐบาลีระงับการขนส่งนำ�าตาลีอุอุกไปยังตลีาดสหรัฐฯ 
สำาหรับฤดูการเพื่าะปลูีกในปี พื่.ศ. 2564-2565 ทั�งนี�
ผู้ผล่ีตในประเทศยังกล่ีาวอีุกว่า ผลีผล่ีตในฤดูการเพื่าะ
ปลูีกที�จัะเก่ดขึ�นค้าดว่าจัะลีดลีง ซึ�งรับประกันได้ว่าจัะ
มีการระงับการขนส่งไปยังสหรัฐอุเมร่กาชั�วค้ราวโดย
ใช้ระบบโค้วตาอัุตราภาษี

Philippines sugar sector faces bitter realities
ฟิล่ิปปินส์่ เผช่ิญกับผลผล่ตนำ�าตาลท่�ยังคงซบเซา

เนื�อุงจัากสหรัฐฯ เป็นตลีาดสำาหรับการนำาเข้านำ�าตาลีจัาก
ฟิิล่ีปปินส์ตั�งแต่ช่วงปี พื่.ศ. 2339 ตามรายงานขอุงสำานักงาน
กำากับดูแลีก่จัการนำ�าตาลี (SRA) ตั�งแต่ปี พื่.ศ. 2423 ถึง 
พื่.ศ. 2432 การส่งอุอุกนำ�าตาลีขอุงประเทศฟิิล่ีปปินส์ไปยัง
สหรัฐอุเมร่กามีค่้าเฉีลีี�ยอุยู่ที� 200,000 เมตร่กตันต่อุปี การ
พัื่ฒนาอุุตสาหกรรมนำ�าตาลีขอุงฟิิล่ีปปินส์เป็นไปอุย่างรวดเร็ว 
ระหว่างการล่ีาอุาณาน่ค้มขอุงสหรัฐอุเมร่กา เมื�อุฟิิล่ีปปินส์
ได้รับอุนุญาตให้ส่งอุอุกนำ�าตาลีไปยังสหรัฐอุเมร่กา ที�อุยู่ตาม
ภายใต้เงื�อุนไขพ่ื่เศษ

The Philippines, a long-time supplier 
of raw sugar to the United States, is 

currently in a bind due to the sugar supply  
situation not only in the country but 
also in other parts of the world. As the  
pandemic and climate change have upended  
sugar production in the Philippines and 
other major sugar-producing countries,  
local producers this early are urging the  
government to suspend sugar shipments 
to the US market for crop year 2021-2022. 
According to local producers, output in 
the upcoming crop year is expected to 
decline, which warrants the temporary 
suspension of shipments to the US under 
the tariff rate quota system.

The US became a market for Philippine 
sugar as early as 1796, according to the Sugar 
Regulatory Administration (SRA). From 1880 
to 1889, the country’s sugar exports to the US 
averaged 200,000 metric tons annually. The 
development of the Philippine sugar industry was 
fast-tracked during the American occupation, 
when the country was allowed to export sugar 
to the US under preferential terms.

However, the decline in the sugar sector’s 
productivity in recent years is prompting the 
government, millers and producers to reassess 
the country’s capacity to fill up Washington’s 
sugar quota. The Philippines has always managed 

to supply Washington’s sugar requirement in 
previous years as the allocation of the country 
hinges on its historical shipments. However, 
sugar producers and millers warned that if 
the problems threatening the sector are not 
immediately addressed, the country would be 
hard pressed to fill up the quota in the next 
three to five years.

For one, output has remained stagnant in 
recent years, making it imperative to expand 
areas planted with sugarcane. The threat of La 
Niña has also made it more difficult for sugar 
producers to increase output as an increase in 
rainfall could reduce the sugar content of canes 
grown in affected areas. Unfortunately, La Niña 
is becoming more frequent, and there is a pos-
sibility that major sugar-producing provinces 
would again experience more rainfall this year, 
according to the state weather bureau.

From 421,358 hectares of farms planted with 
sugarcane in CY 2016-2017, when the country’s 
output breached 2.5 million metric tons, the size 
of sugar plantations shrank to 409,714 hectares 
in CY 2018-2019, according to SRA data. This 
prompted sugar millers and producers to ask the 
national government to put in place a national 
program that will allow them to improve output 
despite the rapid decline in combined land area 
planted with sugarcane.

Land consolidation, which has been done 
via the block-farming program, should be an 
integral part of this national scheme, given 
the importance of economies of scale in sugar 
cultivation. Government must also work with 
sugar millers and producers to develop other 
areas where sugarcane may be cultivated.

Sugar is one of the country’s major export 
commodities and is an essential raw material for 
the manufacture of certain food items, some of 
which are also exported. Improving the sector’s 
productivity requires bold and decisive steps, 
which must be taken soon, given the threat of 
climate change to local food production.

ต้อุงการนำ�าตาลีขอุงวอุช่งตันได้เสมอุ ในปีที�ผ่านมา เนื�อุงจัาก
การจััดสรรนำ�าตาลีขอุงประเทศขึ�นอุยู่กับการขนส่งในอุดีต แต่
ผู้ผล่ีตนำ�าตาลีแลีะโรงงานนำ�าตาลีเตือุนว่า หากปัญหาที�คุ้กค้าม
ภาค้อุุตสาหกรรมยังไม่ได้รับการแก้ไขในทันที ฟิิล่ีปปินส์จัะถูก
กดดันอุย่างหนักให้เพ่ื่�มโค้วตาในอีุก 3 - 5 ปีข้างหน้า

อุกีประการหนึ�ง ในช่วงไม่กี�ปีที�ผ่านมาผลีผลีต่นำ�าตาลี
ที�ได้ยังก็ค้งซบเซา ทำาให้จัำาเป็นต้อุงขยายพื่ื�นที�ปลีูกอุ้อุย 
ทั�งนี�การคุ้กค้ามขอุงพื่ายุลีานีญายังทำาให้ผู้ผล่ีตนำ�าตาลีเพ่ื่�ม
ผลีผลี่ตได้ยากขึ�น

อุย่างไรก็ตาม ผลีผล่ีตนำ�าตาลีที�ลีดลีงในช่วงไม่กี�ปีที�
ผ่านมา ทำาให้ทั�งรัฐบาลี โรงงาน แลีะผู้ผล่ีต ต้อุงประเม่น
ศักยภาพื่ขอุงประเทศฟิิล่ีปปินส์ในการเพ่ื่�มเต่มโค้วตานำ�าตาลี
ขอุงกรุงวอุช่งตันอีุกค้รั�ง ทั�งนี�ฟิิล่ีปปินส์สามารถสนอุงค้วาม
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กลุ่ีมอุุตสาหกรรมนำ�าตาลีขอุงไทยหรือุ ส.อุ.ท. ร่วม
จัับมือุกับ อุงค์้การบร่หารจััดการก๊าซเรือุนกระจัก 

(อุบก.) อีุก 53 อุงค์้กร เพืื่�อุเปิดตัว Thailand Carbon 
Credit Exchange Platforn ซึ�งเป็นแพื่ลีทฟิอุร์มหลัีก 
เพืื่�อุขับเค้ลืี�อุนอุุตสาหกรรมขอุงไทย สู่การใช้พื่ลัีงงาน
ทดแทนพื่ลีังงานเด่มที�เป็นมลีภาวะต่อุโลีก โดยจััด
ตั�งโค้รงการที�มีชื�อุว่า  RE100 Thailand Club.

Mitr Phol to Develop ‘Carbon Credit’, Introducing 
New Environmentally-Friendly Thailand Carbon 
Credit Exchange Platform

ม่ตรผล ร่วมพัิ่ฒนา ‘คาร์บอนเครด่ัต’ เปิดัตัวแพิ่ลท
ฟิอร์มการซื�อ-ขาย เพืิ่�อส่่�งแวดัล้อม

การพื่ัฒนาค้าร์บอุนเค้รด่ตมีจัุดเร่�มต้นจัากการตื�น
ตัวในการสร้างสมดุลีให้ชั�นบรรยากาศขอุงโลีกขอุงนานา
ประเทศผ่านพื่่ธีสารโตเกียว (Kyoto Protocol) ในปี 1997 
ให้ประเทศพัื่ฒนาแล้ีว 37 ประเทศจัะต้อุงลีดการปล่ีอุยก๊าช
เรือุนกระจักลีงโดยจัะมกีารอุอุกกฎหมาย กำาหนดระดบัการ
ลีดการปล่ีอุยก๊าซเรอืุนกระจักในแต่ลีะปี แลีะเร่�มใช้มาตรการ
ทางภาษีกับผู้ที�ปลี่อุยก๊าชเรือุนกระจักเก่นระดับที�กำาหนด 
ส่วนประเทศอุื�นๆ ที�ร่วมลีงนามรวมถึงประเทศไทยจัะต้อุง
ใช้ค้วามพื่ยายามในการลีดก๊าชเรือุนกระจัก

ซึ�งต่อุมาในปี 2015 ได้มีการประชุม ณ กรุงปารีส 
(Paris Agreement) นานาชาต่ได้ร่วมกันกำาหนดเป้าหมาย 
ในการรักษาอุุณหภูม่เฉีลีี�ยขอุงโลีกไม่ให้เพ่ื่�มก่อุนยุค้ก่อุน
อุุตสาหกรรมอุย่างน้อุย 1.5 อุงศาเซลีเซียลี แลีะยังกำาหนดหลัีก
การซื�อุขาย ก๊าชเรือุนกระจัก (Emission Trading System: 
ETS) ซึ�งสามารถขายส่ทธ่�การปล่ีอุยก๊าชเรือุนกระจักที�เหลืีอุ
ให้แก่ผู้อืุ�นได้ หรือุ “ค้าร์บอุนเค้รด่ต” ซึ�งหลัีกการนี� เป็นจุัด
กำาเน่ดขอุงการประเม่นมูลีค่้าขอุงค้าร์บอุนเค้รด่ตที�มีหน่วย
เทียบเท่ากับการปล่ีอุย ก๊าซค้าร์บอุนไดอุอุกไซด์ (Carbon 
Dioxide) จัำานวน 1 ตัน เป็นตัวเง่นเพืื่�อุซื�อุขายระหว่าง
บร่ษัท จันเก่ดเป็นการซื�อุขายค้าร์บอุนเค้รด่ตทั�วโลีก

เมื�อุกรกฎาค้ม 2564 ที�ผ่านมา อุงค์้กรบร่หารก๊าซ
เรือุนกระจัก (อุงค้์การมหาชน) หรือุ อุบก. พื่ร้อุมด้วย
ค้ณะผู้บร่หารจัากอุงค์้กรต่างๆ อีุก 53 อุงค์้กร อุาท่ เช่น 
สำานักงานค้ณะกรรมการกำากับหลัีกทรัพื่ย์แลีะตลีาดหลัีกทรัพื่ย์ 
(ก.ลี.ต)  การไฟิฟ้ิาฝ่ายผล่ีตแห่งประเทศไทย (กฟิผ) บร่ษัท 
นำ�าตาลีม่ตรผลี จัำากัด บร่ษัท บางจัาก ค้อุร์ปอุเรชั�น จัำากัด 
(มหาชน) เปน็ต้น ทั�งนี�ยังมีพ่ื่ธีลีงนามขอุ้ตกลีงรว่มมือุ การ
ส่งเสร่มสนับสนุน การดำาเน่นงานพื่ัฒนาตลีาดค้าร์บอุน
ภายในประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการลีดก๊าซเรือุนกระจัก
ขอุงภาค้เอุชน ซึ�งได้เปิดตัวแพื่ลีทฟิอุร์ม Thailand Carbon 
Cradit Exchange ที�จัะเป็นตัวกลีางตลีาดซื�อุขายแลีกเปลีี�ยน
ค้าร์บอุนอุอุนไลีน์ค้รั�งแรกขอุงประเทศไทย ในปัจัจุับันทั�งภาค้
รัฐ ภาค้เอุกชนทั�วโลีก แลีะรวมทั�งอุุตสาหกรรมนำ�าตาลีแลีะ
อุ้อุยขอุงประเทศไทย ไดต้ระหนักแลีะให้ค้วามสำาคั้ญกับการ
ดำาเน่นธุรก่จัอุย่างยั�งยืน ตามหลัีก Enviromental, Social, 
and Govenance หรือุ ESG เป็นอุย่างมากหลีายประเทศ
ได้พื่ลัีกดันนโยบายหรอืุอุอุกกฎหมายที�จัะลีด การปลีอุ่ยกา๊ซ
เรือุนกระจักลีง เพืื่�อุสนับสนุนการใช้พื่ลัีงงานทดแทน

ด้านนายวราวุธ  ศ่ลีปอุาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพื่ยากรธรรมชาต่แลีะส่�งแวดลี้อุม กล่ีาวว่า เค้รือุข่าย 

Thailand Carbon Neutral Network มีบทบาทสำาคั้ญในการ
ขับเค้ลืี�อุนประเทศไทยสู่เป้าหมายการลีดก๊าซเรือุนกระจัก 
เพืื่�อุสอุดค้ลีอุ้งกบัเป้าหมาย การรกัษาอุุณหภมู่เฉีลีี�ยขอุงโลีก
ที�เพ่ื่�มขึ�นไม่เก่น 1.5 - 2 อุงศาเซลีเซียส โดยมีสมาช่กขอุง
เค้รือุข่ายนี� เป็นส่วนสำาคั้ญในการสรา้งระบบน่เวศน ์สำาหรับ
การใช้กำาหนดราค้าค้าร์บอุน เพืื่�อุสร้างค้วามโปร่งใสแลีะ
ยุต่ธรรมในตลีาดค้าร์บอุน รวมทั�งร่วมสนับสนุนโค้รงการ
ภาค้ป่าไม้ประเภท ต่าง ๆ ตามนโยบายขอุงประเทศไทย 
โดยผ่านแพื่ลีตฟิอุร์มการซื�อุขายหรือุแลีกเปลีี�ยนค้าร์บอุน
เค้รด่ต (Thailand Carbon Credit Exchange Platform) 
ที�อุบก. แลีะส.อุ.ท.ร่วมกันพัื่ฒนา เพืื่�อุส่งเสร่มแหล่ีงดูดซับ
ก๊าซเรือุนกระจัก สรา้งผลีประโยชนใ์ห้แก่ทั�งเศรษฐก่จั สังค้ม 
แลีะส่�งแวดล้ีอุม แลีะนำาไปสู่การลีดต้นทุนการลีดก๊าซเรือุน
กระจักขอุงประเทศโดยรวมให้ตำ�าที�สุด

ผู้อุำานวยการ อุบก. นายเกียรต่ชาย ไมตรีวงษ์ กล่ีาว
เสร่มว่า การจััดตั�งเค้รือุข่ายค้าร์บอุนน่วทรัลีประเทศไทย 
หรือุ TCNN นั�นเป็นการส่งเสร่มค้วามร่วมมือุขอุงทุกภาค้
ส่วนทั�งภาค้รัฐ เอุกชน แลีะท้อุงถ่�นในการร่วมรับผ่ดชอุบการ
ปล่ีอุยก๊าซค้าร์บอุนไดอุอุกไซด์ สุทธ่เป็นศูนย์ Net zero ให้
เก่ดขึ�นในประเทศไทยภายในปี 2573 แลีะยังสอุดค้ล้ีอุงกับ
การขับเค้ลืี�อุนขอุงกลุ่ีมอุงค์้กรระดับโลีกตามข้อุ ตกลีงปารีส
อุย่าง Race To Zero อีุกด้วย เค้รือุข่าย TCNN 53 อุงค์้กร  
แลีะ อุบก.ได้ร่วมมือุกับส.อุ.ท.พัื่ฒนาแพื่ลีตฟิอุร์ม Thailand 
Carbon Credit Exchange Platform สามารถรายงานระดับ
ราค้าที�ยุต่ธรรม นำาไปสู่การลีดต้นทุนการลีดก๊าซเรือุนกระจัก
ขอุงประเทศโดยรวมให้ตำ�า ที�สุด แลีะในอุนาค้ตจัะพื่ฒันาไป
สู่การซื�อุขายในระดับสากลี

ทั�งนี� อุุตสาหกรรมนำ�าตาลีแลีะอุ้อุยขอุงไทย อุย่าง 
บร่ษทั นำ�าตาลีม่ตรผลี จัำากัด ได้รว่มเป็นหนึ�งในอุงค์้กรธุรก่จั
ขอุงไทย ที�จัะขับเค้ลืี�อุนไปกับภาค้รัฐในการช่วยลีดก๊าซเรือุน
กระจักขอุงประเทศไทย ซึ�งเป็นอุงค์้กรพัื่นธม่ตรเค้รือุข่ายที�
มีกว่า 53 อุงค์้กร เป็นอุงค์้กรมีศักยภาพื่แลีะมีค้วามรับผ่ด
ชอุบต่อุส่�งแวดล้ีอุมจัะเป็นแนวร่วมสำาคั้ญในการช่วยการลีด
ก๊าซเรือุนกระจักในประเทศไทย 

ขณะเดียวกันการผนึกกำาลัีงสร้างเค้รือุข่ายนี�ยังนำาไป
สู่การผลัีกดันให้ตลีาดค้าร์บอุนเค้รด่ตในประเทศไทยเต่บโต 
ซึ�งจัะช่วยสร้างแรงจูังใจัให้กลุ่ีมธุรก่จั อุงค์้กร แลีะหน่วย
งานต่างๆทุกภาค้ส่วนหันมาใช้เรื�อุงตลีาดค้าร์บอุนเค้รด่ต
ลีดการปลี่อุย ก๊าซเรือุนกระจักสุทธ่เป็นศูนย์ สร้างสังค้ม 
Net Zero ให้เก่ดขึ�นในประเทศไทยต่อุไป ทั�งนี�การซื�อุขาย

นำายสู่่พัันำธ์ุ่ มงคลุ่สู่่ธุ่ ปุ๋ระธุานำสู่ภาอ่ตสู่าหกรรมแห�งปุ๋ระเที่ศิไที่ย หร่อ 

สู่.อ.ที่.

RE100 - Carbon meeting
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Thailand’s Sugar Industrial Group, with 
cooperation of 53 organizations under 

Thailand Greenhouse Gas Management  
Organization (Public Organization)  
(TGGMO), has recently presented Thailand 
Carbon Credit Exchange Platform which 
aims to mobilize Thai industries towards 
alternative energy use in replacement 
with present pollution-causing energy. In 
this regard, the RE100 Thailand Club was 
launched, as well.

The development of carbon credits began  
with the rise of international awareness of  
balancing the Earth’s atmosphere according to 
the Tokyo Protocol in 1997, which encourages 
37 developed nations to reduce greenhouse gas 
emission by law enforcement to reduce the gas 
emission every year and apply tax measures to 
those who greenhouse gas emission exceeds 
specified levels. Other countries that already 
signed up the protocol, including Thailand, will 
have to make efforts to reduce greenhouse gas 
emissions.

rights to others, also known as “carbon credits”. 
This principle is the origin of the valuation of 
carbon credits equivalent to emissions. 1 ton of 
Carbon dioxide (Carbon Dioxide) can be traded 
in cash between companies until it turned to a 
global carbon credit trading.

In July, 2021, TGGMO, along with executives 
from other 53 organizations, namely Securities 
and Exchange Commission, Electricity Generating  
Authority of Thailand, Mitrphol Group, and  
Bangchak Corp., organized a signing ceremony of 
a cooperation agreement to develop the domestic  
carbon market which hopefully results in the 
reduction of greenhouse gas emissions of the 
region for the first time. Currently, public and 
private sectors worldwide as well as Thailand’s 
cane and sugar industries are concerned with 
sustainable business according to the ESG  
principle which refers to Environment, Society and  
Governance. Many countries have mobilized  
policies or legislation to reduce greenhouse 
gas emissions to support the use of renewable 
energy.

Mr. Warawut Silpa-archa, Minister of Natural 
Resources and Environment, said that the Thailand 
Carbon Neutral Network played an important role 
in driving Thailand towards the goal of reducing 
greenhouse gas emissions in accordance with the 
goal to maintain the world’s average temperature 
of between 1.5 and 2 degrees Celsius. Members 
of this network are important in building an  
ecosystem as they promote using carbon pricing 
to create transparency and fairness in the carbon 
market as well as supporting various types of 
forestry projects in accordance with Thailand’s 
policy. Through the Thailand Carbon Credit  

added that founding Thailand Carbon Neutral 
Network or TCNN is to promote cooperation 
of all sectors, including the public, private and 
local sectors in jointly responsible for carbon 
dioxide emissions to net zero expected to occur 
in Thailand by 2030, and also in line with the 
global organization’s drive according to the Paris 
Agreement like Race to Zero, too. 

The 53 network members and TGGMO, with 
cooperation of the Federation of Thai Industries 
(FTI), have developed the Thailand Carbon Credit 
Exchange Platform which is able to report fair 
price levels, resulting in reduction in the cost of 
the overall country’s greenhouse gas emissions 
to a minimum degree and international trading 
of the gas in the future.

In this regard, Thailand’s cane and sugar 
industry like Mitrphol Group already became 
one of Thai businesses to mobilize along with 
public sectors a program to reduce greenhouse 
gas emission in the country. It will work actively 
with over 53 networks that are effective and 
environmentally responsible for playing a key 
role to reduce the gas emission. 

At the same time, the synergy in building that 
network also leads to the growth of the carbon 
credit market in Thailand, helping to incentivize 
businesses, organizations and agencies from 
all sectors to turn to the carbon credit market 
to encourage zero greenhouse gas emissions, 
creating a Net Zero society in Thailand. Car-
bon credit trading is in trend as it will become 
important in the future after the United States 
announced its environmental stance to enter 
a pollution-free era by 2050, with $2 trillion in 
funding for clean energy projects. This change 

In 2015, upon the Paris Agreement, many 
countries have set a goal to keep the global 
average temperature from rising to at least 1.5 
degrees Celsius before the pre-industrial era, and 
also formulated trading principles: Greenhouse 
Gas (Emission Trading System (ETS), which allows 
selling of the remaining greenhouse gas emission 

Exchange Platform jointly developed by TGO and 
FTI, promotion of greenhouse gas absorption 
sources creates benefits for the economy, society 
and the environment, thus leading to reduction 
of the country’s overall greenhouse gas emission 
costs as low as possible.

The TGGMO’s Director Mr. Kiatchai Maitreewong 

should play a great part since it promotes global 
carbon credit trading transactions. Nonetheless, 
the development of the carbon credit market in 
Thailand still needs policy support to encourage 
those involved as it will lead to the development 
of a central market for trading carbon credits 
in the future.

ค้าร์บอุนเค้รด่ตมีแนวโน้ม ที�จัะได้รับค้วามสำาคั้ญมากขึ�นใน
อุนาค้ต หลีังจัากที�ทางสหรัฐอุเมร่กาได้ประกาศจัุดยืนทาง
ส่�งแวดลี้อุมว่าสหรัฐอุเมร่กาจัะเข้าสู่ยุค้ไร้มลีพ่ื่ษ ภายในปี 
2050 รวมถึงมีการสนับสนุนเง่นทุน 2 ล้ีานล้ีานดอุลีลีาร์ 
ในโค้รงการพื่ลัีงงานสะอุาด ซึ�งการเปลีี�ยนแปลีงค้รั�งนี�น่าจัะ
มีส่วนสำาคั้ญ ในการส่งเสร่มธุรกรรมการซื�อุขายค้าร์บอุน
เค้รด่ตทั�วโลีก การพื่ัฒนาตลีาดค้าร์บอุนเค้รด่ตในประเทศ
ไทยังต้อุงการการสนับสนุนด้านนโยบาย เพื่ื�อุส่งเสร่มให้ผู้
เกี�ยวข้อุง อัุนจัะนำาไปสู่การพัื่ฒนาตลีาดกลีางเพืื่�อุซื�อุขาย
ค้าร์บอุนเค้รด่ตได้ในอุนาค้ต
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เ มื�อุไม่นานมานี� อุ่นเดก็ซ์บ็อุกซเ์ผยแพื่รร่ายงานใหม ่ที�
มีชื�อุว่าชื�อุว่า ‘โลีก นำ�าตาลี การว่เค้ราะห์ตลีาด, การ

พื่ยากรณ์, ขนาด, แนวโน้มแลีะข้อุมูลีเช่งลึีก’ ซึ�งนำาเสนอุ
บทสรุปขอุงการค้้นพื่บที�สำาคั้ญในหัวข้อุที�เกี�ยวข้อุง

Global Sugar Production to Grow Tangibly This 
Year, Keeping Prices Stable

ผล่ตผลนำ�าตาลโลกเพ่ิ่�มเป็นร่ปธรรมและราคา
ยังคงท่�ในปีน่�

ซึ�งในปีนี� ค้าดว่าการผล่ีตนำ�าตาลีทั�วโลีกจัะเพ่ื่�มขึ�น 
3% เป็น ซึ�งจัะอุยู่ที� 193 ล้ีานตัน การเต่บโตขอุงการผล่ีต
ดังกล่ีาว ส่วนใหญ่สืบเนื�อุงมาจัากสภาพื่อุากาศที�เอืุ�อุอุำานวย
ที�อุยู่ในประเทศผู้ผล่ีตรายใหญ่ที�สุด รวมถึงการกลัีบมาใช้
สารนีอุอุนน่โค้ต่นอุยด์สำาหรับรักษาโรค้พืื่ชแลีะโรค้ใบไหม้ใน
ฝรั�งเศส เยอุรมนี แลีะสหราชอุาณาจัักร การผล่ีตแลีะการ
ขนส่งนำ�าตาลีที�ลีดลีงจัากบราซ่ลี จัะได้รับการชดเชยจัากนำ�าตาลี
ขอุงประเทศไทย ซึ�งจัะช่วยเพ่ื่�มการส่งอุอุกทั�วโลีกได้ +2.6% 
เมื�อุเทยีบกับช่วงเดยีวกันขอุงปทีี�แล้ีว อุุปทานที�เพ่ื่�มขึ�นในตลีาด
โลีกทำาให้ราค้านำ�าตาลีในอุกี 2 ปีข้างหน้า ค่้อุนขา้งค้งที�

แนวโน้มและข้้อมูลเชิิงลึกท่ี่�สำำ�คััญ
การประมาณการณ์ขอุงอุ่นเด็กซ์บ็อุกซ์ตามข้อุมูลีขอุง 

USDA ชี�ให้เห็นว่าการผล่ีตนำ�าตาลีทั�วโลีกจัะเพ่ื่�มขึ�น +3% 
เมื�อุเทียบปีต่อุปีเป็น 193 ล้ีานตันในปี 2564 โดยได้แรงหนุน
จัากอุุปสงค์้ที�สูงจัากจีันแลีะอุ่นเดีย การฟ้ิ�นตัวขอุงเศรษฐก่จั
อุย่างค่้อุยเป็นค่้อุยไป หลัีงการระบาดใหญ่ขอุงเชื�อุโค้ว่ดแลีะ
การฟ้ิ�นฟูิภาค้ส่วนการจััดเลีี�ยงแลีะการบร่การด้านอุาหารมีส่วน
ทำาให้ค้วามต้อุงการนำ�าตาลีทั�วโลีกเพ่ื่�มขึ�น 

การผล่ีตนำ�าตาลีในสหรัฐฯ จัะยังค้งอุยู่ที�อัุตรา 2,020 
จันถึงส่�นปีนี� แลีะจัะมีจัำานวน 8.7 ล้ีานตัน การเต่บโตอุย่าง
เข้มข้นในพืื่ชหัวบีทขอุงอุเมร่กาจัะช่วยชดเชยการลีดลีงขอุงการ
ผล่ีตอุ้อุยในรัฐหลุียเซียนาตามที�มีค้าดการณ์ไว้ เนื�อุงจัากค้วาม
แห้งแล้ีงที�ยืดเยื�อุยาวนาน พืื่ชอุ้อุยในเม็กซ่โกอุาจัได้ปร่มาณ
ลีดลีงเล็ีกน้อุยเป็น 7.5 ล้ีานตัน ในขณะที�สภาพื่อุากาศที�เอืุ�อุ
อุำานวยในอุอุสเตรเลีียจัะช่วยเพ่ื่�มการผล่ีตได้ +1.5% กลีาย
เป็น 4.6 ล้ีานตัน การผล่ีตนำ�าตาลีในบราซ่ลีจัะลีดลีง -5% 
เมื�อุเทียบปีต่อุปีเป็น 26 ล้ีานตัน เนื�อุงจัากสภาพื่อุากาศแลีง้
แลีะไฟิป่า ตลีอุดจันการลีดลีงขอุงอุ้อุยเนื�อุงจัากมีการหันไป
ปลูีกถั�วเหลืีอุงแลีะข้าวโพื่ดแทนมากขึ�น

มีการค้าดกันว่าการเก็บเกี�ยวจัะเพ่ื่�มขึ�นเมื�อุเทียบกับปี

ที�แล้ีวในกัวเตมาลีา (+3% ถึง 3.1 ล้ีานตัน), อุ่นเดีย (+3% 
ถึง 36 ก่โลีตัน), อุ่นโดนีเซีย (+3% ถึง 2.3 ก่โลีตัน), 
ปากีสถาน (โดย +14% เป็น 6.6 ก่โลีตัน), ไทย (เพ่ื่�ม
ขึ�น 39% เป็น 25 ก่โลีตัน) แลีะรัสเซีย (เพ่ื่�มขึ�น +6% 
เป็น 7.5 ก่โลีตัน)

ในสหภาพื่ยโุรป ค้าดวา่การผล่ีตนำ�าตาลีจัะเพื่่�มขึ�น +7% 
เป็น 19 ล้ีานตันในปีนี� เหตุการณ์ดังกล่ีาวน่าจัะเก่ดมาจัาก
การยกเล่ีกการห้ามใช้สารนีอุอุนน่โค้ต่นอุยด์ในฝรั�งเศสแลีะ
เยอุรมนี เมล็ีดบีทนำ�าตาลีจัะได้รับอุนุญาตให้เค้ลืีอุบสารเพืื่�อุ
ป้อุงกันไวรัสบีทรูทสีเหลืีอุงซึ�งจัะให้ผลีผล่ีตสูง ในสหราช
อุาณาจัักร การอุนมัุต่ให้ใช้นีโอุน่โค้ต่นอุยดน่์าจัะเพ่ื่�มผลีผล่ีต 
+11% เป็น 1.2 ล้ีานตัน

การส่งอุอุกนำ�าตาลีทั�วโลีกจัะเพ่ื่�มขึ�น +2.6% เป็น 39 
ล้ีานตัน ส่วนการส่งอุอุกจัากบราซ่ลีที�ลีดลีงจัะถูกชดเชยด้วย
การเต่บโตขอุงอุุปทานจัากประเทศไทย การส่งอุอุกนำ�าตาลี
ขอุงรัสเซียค้าดว่าจัะลีดลีงประมาณ 390 ล้ีานตัน เนื�อุงจัาก
การขนส่งไปยังค้าซัค้สถานแลีะอุุซเบก่สถานมีจัำานวนลีดลีง
ตามไปด้วย 

ก�รสำง่ออกนำ��ต�ลข้องแตล่ะประเที่ศไปยัังตล�ดโลก
ในปี 2563 การส่งอุอุกนำ�าตาลีทั�วโลีกพุ่ื่งสูงขึ�นเป็น 35 

ล้ีานตัน เพ่ื่�มขึ�น +23% เมื�อุเทียบกับตัวเลีขในปี 2564 ใน
แง่ขอุงมูลีค่้า การส่งอุอุกนำ�าตาลีเพื่่�มขึ�นอุย่างน่าทึ�งเป็น 10.4 
พัื่นล้ีานดอุลีลีาร์ในปี 2563

ซึ�งประเทศบราซ่ลีประสบค้วามสำาเร็จัในโค้รงสร้างการส่ง
อุอุกนำ�าตาลีจัำานวน 27 ล้ีานตัน ค่้ดเป็นประมาณ 75% ขอุง
การส่งอุอุกทั�งหมดในปี 2563 ส่วนประเทศไทย (3 ล้ีานตัน) 
ค้รอุงตำาแหน่งที�สอุงในการจััดอัุนดับ รอุงลีงมาคื้อุอุ่นเดีย (1.7 
ล้ีานตัน) ประเทศเหล่ีานี�ทั�งหมดรวมกันมีส่วนแบ่งเกือุบ13% 
ขอุงการสง่อุอุกทั�งหมด ในขณะที�กัวเตมาลีา (824 ก่โลีตนั), 
แอุฟิร่กาใต้ (671ก่โลีตัน) แลีะเอุลีซัลีวาดอุร์ (532 ก่โลี
ตัน) มีส่วนแบ่ง 5.7% ขอุงการสง่อุอุกนำ�าตาลีทั�งหมด

นอุกจัากนั�น บราซ่ลียังเป็นประเทศที�เต่บโตเร็วที�สุดใน
แง่ขอุงการส่งอุอุกนำ�าตาลี (+66.9% ต่อุปี) ในปี 2563 ใน
ขณะเดียวกันอุ่นเดีย (+21.3%) แลีะเอุลีซัลีวาดอุร์ (+3.5%) 
ก็มีการเต่บโตในเช่งบวกเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม กัวเตมาลีา 

(-19.6%) ไทย (-20.9%) แลีะแอุฟิร่กาใต้ (-31.0%) มีแนว
โน้มลีดลีงในช่วงเวลีาเดียวกัน

ในแง่มูลีค่้า บราซ่ลี (7.4 พัื่นล้ีานดอุลีลีาร์) ยังค้งเป็น
ผู้จััดหานำ�าตาลีรายใหญ่ที�สุดทั�วโลีก ค่้ดเป็น 71% ขอุงการ
ส่งอุอุกทั�วโลีก อัุนดับที�สอุงในการจััดอัุนดับคื้อุประเทศไทย 
(885 ล้ีานเหรียญสหรัฐ) ซึ�งมีส่วนแบ่งการส่งอุอุกทั�วโลีก 
8.5% รอุงลีงมาคื้อุอุ่นเดีย มีส่วนแบ่ง 5.4%

ประเที่ศผู้นำ�เข้้�นำ��ต�ลร�ยัใหญ่ที่่�สำุดที่ั�วโลก
อุน่โดนเีซยี (5.3 ล้ีานตนั) แลีะจันี (4.7 ล้ีานตัน) ค้ด่

เป็นสดัส่วนประมาณ 42% ขอุงการนำาเข้านำ�าตาลีทั�งหมดในปี 
2563 สหรฐัฯ (2.3 ล้ีานตนั) มส่ีวนแบ่ง 9.9% (ตามปร่มาณ
เป็นตัน) ขอุงการนำาเข้าทั�งหมดเป็นอุันดับที� 2 ตามมาด้วย
มาเลีเซีย (8.8%) อุ่นเดีย (8.5%) แลีะเกาหลีีใต้ (7.8%) 
ส่วนญี�ปุ่น สหราชอุาณาจัักร แอุฟิร่กาใต้ แลีะไต้หวันมีส่วน
แบ่งการนำาเข้าทั�งหมดเพื่ียงเลี็กน้อุย

ในแง่ขอุงมูลีค่้า ตลีาดนำาเข้านำ�าตาลีที�ใหญ่ที�สุดในโลีก 
ได้แก่ อุ่นโดนีเซีย (1.8 พัื่นล้ีานดอุลีลีาร์) จีัน (1.5 พัื่นล้ีาน
ดอุลีลีาร์) แลีะสหรัฐฯ (1.3 พัื่นล้ีานดอุลีลีาร์) โดยมีส่วนแบ่ง
การนำาเขา้ทั�วโลีกรวมกนั 49% รอุงลีงมาค้อืุมาเลีเซยี อุ่นเดีย 
เกาหลีีใต้ ญี�ปุ่น แอุฟิร่กาใต้ สหราชอุาณาจัักร แลีะไต้หวัน 
(จีัน) ซึ�งรวมกันแล้ีวค่้ดเป็น 31%
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IndexBox has just published a new re-
port: ‘World – Sugar – Market Analysis, 

Forecast, Size, Trends and Insights’. Here 
is a summary of the report’s key findings.

This year, world sugar production is expected 
to rise by 3% to 193M tonnes. The growth will be 
encouraged by favorable weather conditions in 
most of the largest producing countries, as well 
as the providing exemptions on the neonicoti-
noid usage against plant diseases and blights in 
France, Germany and the UK. The drop in sugar 
production and shipments from Brazil will be 
offset by large volumes coming from Thailand, 
which will boost global exports by +2.6% y-o-y. 
The increased supply in the world market is to 
keep sugar prices relatively stable over the next 
two years.

Key Trends and Insights
According to IndexBox estimates based on 

USDA data, global sugar production will increase 
by +3% y-o-y to 193M tonnes in 2021, driven by 
high demand from China and India. The economy’s 
gradual recovery after the pandemic and the 
relative normalization of the catering and food 
service sector are contributing to the growth of 
worldwide demand.

year is expected in Guatemala (by +3% to 3.1M 
tonnes), India (by +3% to 36M tonnes), Indonesia 
(by +3% to 2.3M tonnes), Pakistan (by +14%to 
6.6M tonnes), Thailand (by +39% to 25M tonnes), 
and Russia (by +6% to 7.5M tonnes).

In the EU, sugar production is forecasted 
to increase by +7% to 19M tonnes this year. This 
will most likely be facilitated by the removal of 
bans on the use of neonicotinoids in France and 
Germany. Sugar beet seeds will be allowed to be 
coated with the substance to protect against the 
yellow beet virus, which would ensure high yields. 
In the UK, the approval to use neonicotinoids 
should increase yields by +11% to 1.2M tonnes.

Global sugar exports will increase by +2.6% 
to 39M tonnes. A decrease in exports from Brazil 
will be offset by growth in supplies from Thailand. 
Russian sugar exports are expected to decline 
by approx. 390K tonnes due to decreases in 
shipments to Kazakhstan and Uzbekistan amid 
falling demand for imported sugar in these 
countries.

According to USDA forecasts, global sugar 
prices in the current year and the first half of 
2022 will remain stable at $0.44 per kg. This will 
be due to an increase in the sugar supply on the 
world market, despite the decline in production 
in some above-mentioned countries.

Brazil was also the fastest-growing country 
in terms of sugar exports (+66.9% y-o-y) in 2020. 
At the same time, India (+21.3%) and El Salvador 
(+3.5%) also displayed positive paces of growth. 
By contrast, Guatemala (-19.6%), Thailand (-20.9%) 
and South Africa (-31.0%) illustrated a downward 
trend over the same period.

Sugar production in the U.S. will remain at its 
2020 rate to the end of this year and will amount 
to 8.7M tonnes. Strong growth in America’s sugar 
beet crop should offset the expected decline in 
sugar cane production in Louisiana.

Due to a prolonged drought, the sugarcane 
crop in Mexico may decline slightly to 7.5M 
tonnes, while in Australia favorable weather 
conditions will boost production by +1.5% y-o-y 
to 4.6M tonnes.

Production in Brazil will fall by -5% y-o-y 
to 26M tonnes due to dry weather and wildfires, 
as well as the decrease in sugar cane planted in 
favor of soybeans and corn.

An increase in harvest compared to last 

Global Sugar Exports by Country
In 2020, global exports of sugar skyrocketed 

to 35M tonnes, increasing by +23% compared 
with 2019 figures. In value terms, sugar exports 
rose remarkably to $10.4B in 2020.

Brazil prevails in sugar export structure, 
amounting to 27M tonnes, which was approx. 
75% of total exports in 2020. Thailand (3M 
tonnes) held the second position in the rank-
ing, followed by India (1.7M tonnes). All these 
countries together took near 13% share of total 
exports. The following exporters – Guatemala 
(824K tonnes), South Africa (671K tonnes) and 
El Salvador (532K tonnes) – each finished at a 
5.7% share of total exports.

tonnes) represented roughly 42% of total imports 
of sugar in 2020. The U.S. (2.3M tonnes) took a 
9.9% share (based on tonnes) of total imports, 
which put it in second place, followed by Malaysia 
(8.8%), India (8.5%) and South Korea (7.8%). Japan 
(1,049K tonnes), the UK (528K tonnes), South 
Africa (385K tonnes) and Taiwan (Chinese) (384K 
tonnes) held a little share of total imports.

In value terms, the largest sugar importing 
markets worldwide were Indonesia ($1.8B), China 
($1.5B) and the U.S. ($1.3B), with a combined 
49% share of global imports. These countries 
were followed by Malaysia, India, South Korea, 
Japan, South Africa, the UK and Taiwan (Chinese), 
which together accounted for a further 31%.

In value terms, Brazil ($7.4B) remains the 
largest sugar supplier worldwide, comprising 
71% of global exports. The second position in the 
ranking was occupied by Thailand ($885M), with 
an 8.5% share of global exports. It was followed 
by India, with a 5.4% share.

Largest Sugar Importers Worldwide
Indonesia (5.3M tonnes) and China (4.7M 
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ข้อุตกลีงการค้้าเสรีระหว่างสหราชอุาณาจัักรแลีะ
อุอุสเตรเลีียที�เสนอุทำาให้สามารถนำาเข้านำ�าตาลี

จัากอุอุสเตรเลีียเป็นปร่มาณ 80,000 ตัน โดยไม่
ต้อุงเสียภาษี

Agriculture Industry Hails Australia-UK Free 
Trade Agreement

อุตฯ การเกษตรของออส่เตรเล่ย ยอมรับข้อตกลง
การค้าเส่ร่กับส่หาราชิอาณาจัักร

อุุตสาหกรรมการเกษตรขอุงอุอุสเตรเลีียย่นดีต่อุข้อุตกลีง
การค้้าเสรีกับสหราชอุาณาจัักร โดยค้าดว่าการส่งอุอุกจัะเพ่ื่�ม
ขึ�นอุย่างมากในปีต่อุๆ ไป โดยเฉีพื่าะข้าว, เนื�อุวัว, แลีะนำ�าตาลี 
ข้อุตกลีงการค้้าเสรีระหว่างสหราชอุาณาจัักร-อุอุสเตรเลีียที�
เสนอุจัะทำาให้สามารถนำาเข้านำ�าตาลีจัากอุอุสเตรเลีียเป็นปร่มาณ 
80,000 ตัน โดยไม่ต้อุงเสียภาษี ขณะที�เพ่ื่�มโค้วตาการนำา
เข้านำ�าตาลีจัากปร่มาณ 9,925 ตันก่อุนหน้าที�ประชาชนชาวสห
ราชอุาณาจัักรจัะลีงค้ะแนนเสียงอุอุกจัากสหภาพื่ยุโรป

นอุกจัากนี�ยังจัะอุนุญาตให้นำาเข้าเนื�อุวัวอุอุสเตรเลีียเข้า
สู่ตลีาดขอุงสหราชอุาณาจัักร, โดยค้าดว่าการส่งอุอุกจัะเพ่ื่�ม
ขึ�นเป็นสอุงเท่าหรือุสามเท่าเมื�อุข้อุตกลีงดังกล่ีาวได้รับการ
รับรอุงข้อุตกลีง นอุกจัาก 99% ขอุงส่นค้้าจัากอุอุสเตรเลีีย 
ซึ�งรวมถึงไวน์แลีะข้าวขัดสีขนาดเมล็ีดสั�นแลีะเมล็ีดกลีาง จัะ
สามารถนำาเข้าสู่สหราชอุาณาจัักรแบบปลีอุดภาษีเมื�อุข้อุตกลีง
มีผลีใช้บังคั้บ โดยค้าดว่าข้อุตกลีงมีผลีบังคั้บใช้ภายในเดือุน
กรกฎาค้มปีหน้า

พื่อุลี สเค้มบรี (Paul Schembri) ประธานกลุ่ีมผู้ปลูีก
อุ้อุย (Canegrowers chairman) กล่ีาวว่าข้อุตกลีงดังกล่ีาวจัะ
ช่วยให้การค้้านำ�าตาลีเต่บโตขึ�นกว่า 20,000 ตันต่อุปี ในช่วง
อีุกแปดปีข้างหน้า พื่อุลี สเค้มบรี (Paul Schembri) กล่ีาวใน
แถลีงการณ์ว่า “นำ�าตาลีจัากอุอุสเตรเลีียไม่สามารถส่งเข้าไป
ในตลีาดขอุงสหราชอุาณาจัักรได้เช่นนี�มาก่อุน นับตั�งแต่ปี 
1973 เมื�อุสหราชอุาณาจัักรเข้าร่วมตลีาดขอุงสหภาพื่ยุโรปในปี 
1973” “นำ�าตาลีขอุงอุอุสเตรเลีียมีคุ้ณภาพื่สูง, ผล่ีตอุย่างยั�งยืน
แลีะมีจัร่ยธรรม แลีะสามารถใช้นำ�าตาลีขอุงอุอุสเตรเลีียเต่ม
ในอุุตสาหกรรมนำ�าตาลีที�ผล่ีตจัากหวับีทในสหราชอุาณาจัักร 
เพืื่�อุให้โรงกลัี�นในสหราชอุาณาจัักรสามารถตอุบสนอุงค้วาม
ต้อุงการบร่โภค้นำ�าตาลีภายในประเทศได้

นำ�าตาลีเป็นส่นค้้าส่งอุอุกที�ใหญ่เป็นอัุนดับสอุงขอุง
อุอุสเตรเลีียรอุงจัากข้าวสาลีี, โดยมีรายได้รวมต่อุปีเกือุบ 2 
พัื่นล้ีานดอุลีลีาร์อุอุสเตรเลีีย (1.5 พัื่นล้ีานดอุลีลีาร์) นำ�าตาลี
ประมาณ 95 เปอุร์เซ็นต์ ที�ผล่ีตในอุอุสเตรเลีียปลูีกในรัฐ
ค้วีนส์แลีนด์ นำ�าตาลีส่วนที�เหลืีอุประมาณ 5 เปอุร์เซ็น ได้มี
การผล่ีตมาจัากในทางตอุนเหนือุขอุงรัฐน่วเซาท์เวลีส์

นอุกจัากนี� มาร์คุ้ส รัธส์มันน์ (Markus Rathsmann) 
ประธานสภาเนื�อุโค้ขุนแห่งอุอุสเตรเลีีย (Cattle Council 
of Australia) เปิดเผยว่า เมื�อุข้อุตกลีงดังกล่ีาวมีผลีบังคั้บ
ใช้, ค้วามต้อุงการส่งอุอุกเนื�อุโค้ขุนไปยังสหราชอุาณาจัักร
จัะเพ่ื่�มขึ�นอุย่างรวดเร็ว ทั�งนี� มาร์คุ้ส รัธส์มันน์ (Markus 

The proposed UK-Australia free trade 
agreement will provide tariff-free access 

for 80,000 tonnes of Australian sugar.

Australia’s agricultural industry has welcomed 
a free trade deal with the United Kingdom that’s 
expected to grow exports substantially in years 
to come, particularly rice, beef, and sugar.

The proposed UK-Australia free trade  

agreement will provide tariff-free access for 
80,000 tonnes of Australian sugar while boosting 
the previous 9,925-tons quota to the European 
Union prior to Brexit.

It will also allow Australian beef into the UK 
market, with exports projected to double or even 
triple once the deal is ratified.

Moreover, 99 percent of Australian goods, 
including wine and short and medium grain 
milled rice, will enter the UK duty-free when 
the agreement comes into effect – expected by 
July next year.

Canegrowers chairman Paul Schembri says 
the agreement will allow for sugar trade to grow 
by over 20,000 tonnes annually for the next eight 
years, “Australian sugar had not had this kind of 
access since 1973 when the UK joined the then 
European Common Market,” he said in a statement. 
“Australian sugar is of high quality, sustainably 
and ethically produced and well-placed to top up 
local beet sugar production so that UK refiners 
can meet domestic consumption demands.

Sugar is Australia’s second-largest export 
crop after wheat, with total annual revenue of 
almost AU$2 billion ($1.5 billion). Around 95 
percent of sugar produced in Australia is grown 
in Queensland, with the remainder in northern 
New South Wales.

Beef tariffs will also be eliminated after ten 
years, and Cattle Council of Australia President 
Markus Rathsmann says once the deal is set in 
stone, demand for exports to the UK will jump.

He also says the deal expands Australia’s free 
trade agreements to 27 countries, representing 
nearly a third of the world’s population.

Meanwhile, the president of the Ricegrower’s 
Association of Australia, Rob Massina, noted 
the deal was one of the most significant market 
access outcomes for rice exports that Australia 
has seen.

“We typically, as a commodity, get left off 
any foreign trade agreements,” he said. “To have 
access into a higher value market such as the 
UK for Australian rice producers is absolutely 
critical. This will make us far more effective 
going into a market that’s free of quotas and 
tariffs, hopefully.”

The Australian Sugar Milling Council believes 
with 85 percent of raw sugar buyers overseas, 
the industry will be buoyed by the prospect of 
an immediate access gain of 80,000 tonnes.

“Annual improvements leading to full access  
after eight years is a positive outcome for  
Australia’s sugar industry,” said David Pietsch, CEO 
of, Australian Sugar Milling Council. “Australia’s 
access to the UK sugar markets has been historically  
poor, with just 9,925 tonnes allowed under the 
old EU Tariff Rate Quota pre-Brexit.”

He added Australia’s position and focus on 
supplying the Asian region would not change as 
a result of the deal.

However, it was vital to continue to grow 
market options for the industry.

Rathsmann) ยังกล่ีาวอีุกว่า ข้อุตกลีงการค้้าเสรีดังกล่ีาวจัะ
ขยายเขตการค้้าเสรีขอุงอุอุสเตรเลีียไปยัง 27 ประเทศ ซึ�ง
ค่้ดเป็นเกือุบหนึ�งในสามขอุงประชากรโลีก

ในขณะเดียวกัน ร็อุบ แมสซีนา (Rob Massina) 
ประธานสมาค้มผู้ปลูีกข้าวแห่งอุอุสเตรเลีียกล่ีาวว่าข้อุตกลีง
การค้้าเสรีนี�เป็นหนึ�งในผลีสำาเร็จัที�สำาคั้ญที�สุดสำาหรับการ
ส่งอุอุกข้าวขอุงอุอุสเตรเลีีย แลีะเขาได้กล่ีาวเสร่มว่า “โดย
ทั�วไปแล้ีว, พื่วกเราในฐานะผู้ผล่ีตส่นค้้าโภค้ภัณฑ์์ไม่ได้เข้า
ร่วมข้อุตกลีงการค้้าเสรีกับต่างประเทศทั�งหลีาย การเข้าถึง
ตลีาดที�มีมูลีค่้าสูงขึ�น เช่น สหราชอุาณาจัักร เป็นส่�งที�ค้วาม
สำาคั้ญอุย่างย่�ง สำาหรับผู้ผล่ีตข้าวขอุงอุอุสเตรเลีีย หวังเป็น
อุย่างย่�ง ข้อุตกลีงการค้้าเสรีนี�จัะทำาให้อุอุสเตรเลีียสามารถ
นำาเข้าข้าวเข้าสู่ตลีาดที�ปราศจัากโค้วต้าแลีะภาษีได้อุย่างมี
ประส่ทธ่ภาพื่มากขึ�น”

สภาโรงสนีำ�าตาลีทรายแห่งอุอุสเตรเลีียเชื�อุว่าผู้ซื�อุนำ�าตาลี
ด่บในต่างประเทศร้อุยลีะ 85 เปอุร์เซ็นต์ จัะได้รับแรงหนุน
จัากข้อุตกลีงการค้้าเสรี มีโอุกาสที�จัะนำาเข้านำ�าตาลีจัะเพื่่�มขึ�น
ทันทีถึง 80,000 ตัน

เดว่ส พีื่ทส์ (David Pietsch) ผู้บร่หารสูงสุดขอุงสภา
โรงสีนำ�าตาลีแห่งอุอุสเตรเลีีย (Australian Sugar Milling 
Council) กล่ีาวว่า “การปรับปรุงข้อุตกลีงการค้้าเสรีทุกปีทำาให้
สามารถนำาเขา้นำ�าตาลีด่บเข้าถึงได้อุย่างสมบรูณ์หลัีงจัากผา่น
ไป 8 ปีเป็นผลีดีต่อุอุุตสาหกรรมนำ�าตาลีขอุงอุอุสเตรเลีีย การ
เข้าถึงตลีาดนำ�าตาลีขอุงอุอุสเตรเลีียไปยังในสหราชอุาณาจัักร
นั�นไม่ดีเท่าที�ค้วร โดยมีเพีื่ยง 9,925 ตัน ที�ได้รับการอุนุญาต
ภายใต้โค้วตาอัุตราภาษีขอุงสหภาพื่ยุโรปแบบเก่าก่อุนหน้าที�
ประชาชนชาวสหราชอุาณาจัักรจัะลีงค้ะแนนเสียงอุอุกจัาก
สหภาพื่ยุโรป” เดว่ส พีื่ทส์ ยังเสร่มจุัดยืนขอุงอุอุสเตรเลีียแลีะ
การมุ่งเน้นในการจััดหาส่นค้้าโภค้ภัณฑ์์ให้ภูม่ภาค้เอุเชียจัะไม่
เปลีี�ยนแปลีงถงึแม้จัะมข้ีอุตกลีงการค้้าเสรรีะหว่างอุอุสเตรเลีีย
แลีะสหราชอุาณาจัักร อุย่างไรก็ตาม ข้อุตกลีงการค้้าเสรี
ระหว่างอุอุสเตรเลีียแลีะสหราชอุาณาจัักรเป็นส่�งสำาคั้ญสำาหรับ
การขยายตวัทางการตลีาดสำาหรบัอุุตสาหกรรมเหลีา่นี�
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บร่ษัท Al Khaleej Sugar ขอุงดูไบ เจ้ัาขอุงโรงผล่ีต
นำ�าตาลีแลีะสง่อุอุกที�ใหญ่ที�สุดในโลีก ได้ไฟิเขียวให้

สร้างโรงงานผล่ีตนำ�าตาลีบีทรูทในประเทศสเปน

Dubai Sugar Giant Gets Go Ahead to Build Beet Factory

บร่ษัทนำ�าตาลยักษ์ใหญ่ด่ัไบ เด่ันหน้าส่ร้างโรงงาน 
ม่ลค่ากว่า 590 ล้านส่หรัฐ

โดยนาย Jamal Al Ghurair กรรมการผู้จััดการขอุง
บร่ษัท Al Khaleej Sugar เผยว่า บร่ษัท วางแผนที�จัะเร่�ม
ก่อุสร้างโรงงานในเมือุงเมร่ดาในปีหน้า แลีะเป็นข้อุตกลีง
ระหว่างบร่ษัทย่อุย Iberica Sugar Co. กับทางการสเปน 
ซึ�งได้ลีงนามเมื�อุวันที� 16 กรกฎาค้ม 64 ที�ผ่านมา

ในการสร้างโรงงานแห่งใหม่นี�จัะต้อุงใช้เง่นลีงทุน
ประมาณ 500 ล้ีานยูโร (590 ล้ีานดอุลีลีาร์) แลีะจัะผล่ีต

Dubai’s Al Khaleej Sugar Company, owner 
of the world’s largest port-based sugar 

refinery, received the green light to build 
a factory in Spain.

The company plans to start construction 
of the plant in Merida next year, said Managing  
Director Jamal Al Ghurair. The agreement  
between its subsidiary Iberica Sugar Co. and 
Spanish authorities was signed on July 16, 2021, 
he said.

The new factory will require an investment 
of about 500 million euros ($590 million) and 
will produce as much as 900,000 metric tons of 
sugar a year, he said. That’s about the size of the 
factory in Egypt that the Jamal Al Ghurair group 
invested in. Operations in Spain are expected to 
begin in 2024.

The move comes as Al Khaleej seeks to 
expand to sugar-beet processing, with a factory 
in Egypt and now one in Spain. The company’s 
business in Dubai, which processes raw cane 
sugar, has seen thinner margins in recent years 
due to bigger supplies from the European Union 
and India, while some of its biggest markets 
opened factories of their own.

นำ�าตาลีได้มากถึง 900,000 เมตร่กตันต่อุปี เขากล่ีาว นั�น
คื้อุขนาดประมาณขอุงโรงงานในอีุย่ปต์ที�ทางกลุ่ีม Jamal Al 
Ghurair ลีงทุนก่อุนมาหน้า ซึ�งค้าดว่าจัะเร่�มดำาเน่นการสร้าง
โรงงานในสเปนในปี 2567

จัากค้วามเค้ลืี�อุนไหวดงักล่ีาวเก่ดขึ�น Al Khaleej Sugar 
พื่ยายามที�จัะขยายไปสู่การแปรรูปหัวบีทนำ�าตาลี โดยมีโรงงาน
ในอีุย่ปต์แลีะปัจัจุับันมีโรงงานในสเปน ธุรก่จัขอุงบร่ษัทใน
ดูไบ ซึ�งแปรรูปนำ�าตาลีทรายด่บ มีอัุตรากำาไรที�ลีดลีงในช่วง
ไม่กี�ปีที�ผ่านมา อัุนเนื�อุงมาจัากอุุปทานที�มากขึ�นจัากสหภาพื่
ยุโรปแลีะอุ่นเดีย ในขณะที�ตลีาดที�ใหญ่ที�สุดบางแห่งได้เปิด
โรงงานขอุงตนเอุง
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โ ค้รงการพื่ัฒนาชาวไร่อุ้อุยขนาดเลี็กในแอุฟิร่กาใต้
ได้สร้างงานใหม่ถึง 860 ตำาแหน่ง ในค้วาซูลูี- 

นาตาลีแลีะเพ่ื่�มจัำานวนอุ้อุยนำ�าตาลีในโรงงานซีเซลีา
มากว่า 3 ปีแล้ีว

New Sugar Farming Project Creates 860 Jobs in 
South Africa

แอฟิร่กาใต้ม่โครงการพัิ่ฒนาไร่อ้อยส่ร้างงานใหม่กว่า 
860 ตำาแหน่ง

ผู้ผล่ีตนำ�าตาลีไดชั้กชวนเกษตรกรกวา่ 1,704 ค้น มาผล่ีต
อุ้อุยบนพืื่�นที�ชุมชน 3,000 เฮกตาร์ โค้รงการพัื่ฒนาได้รับเง่น
ทุนสนับสนุน 63 ล้ีานเหรียญแอุฟิร่กาใต้ บร่ษัทอุ่ลีโญโวซึ�งเข้า
คู่้กับเง่นช่วยเหลืีอุอีุก 63 ล้ีานเหรียญแอุฟิร่กาใต้จัากกอุงทุน
การจ้ัางงานขอุงกระทรวงการค้ลัีงแห่งชาต่แอุฟิร่กาใต้

โทโก ด่ด่ซา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร การปฏ่ิรูปที�ด่น 
แลีะการพัื่ฒนาชนบทขอุงแอุฟิร่กาใต้ กล่ีาวยกย่อุงโค้รงการ
นี� หลัีงจัากการเยี�ยมชมพืื่�นที�แลีะพื่บปะพูื่ดคุ้ยกับเกษตรกร
อุย่างไรก็ตาม โทโกกล่ีาวว่า การมีส่วนร่วมขอุงเกษตรกร
ผ่วสีในเช่งพื่าณ่ชย์ที�มีต่อุเศรษฐก่จัการเกษตรขอุงประเทศ
แอุฟิร่กาใต้ยังค้งอุยู่ในระดับตำ�าแลีะยังจัำาเป็นต้อุงได้รับการ
สนับสนุนเพ่ื่�มเต่มจัากรัฐบาลีแลีะภาค้อุุตสาหกรรม

ผู้อุำานวยการบร่หารขอุงอุ่ลีโญโว มามอุงแก มาฮ์แลีร์ 
กล่ีาวว่า ค้วามเชื�อุมั�นขอุงกอุงทุนเพืื่�อุสร้างงานได้มีการพูื่ดคุ้ย
กับทางบร่ษัทฯ มาค้รึ�งทาง ด้วยการสนับสนุนเง่นทุนเพืื่�อุให้
สัมปทานแลีะการสนบัสนุนจัากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอืุ�นๆ รวมถึง
สมาค้มชาวไรอุ้่อุยแอุฟิร่กาใต้แลีะสมาค้มพื่ฒันาเกษตรกรแหง่
แอุฟิร่กาใต้เป็นส่วนสำาคั้ญขอุงการปฏ่ิรูปค้รั�งนี�อีุกด้วย

 ทั�งนี�ทางด้านหัวหน้าขอุงกอุงทุนเพืื่�อุสร้างงาน 
นัจัวา แอุลีลีี-เอุดรีส์ ได้กล่ีาวเสร่มด้วยว่าจัำาเป็นจัะต้อุงมี
หนทางเพื่ื�อุแก้ไขปัญหาอุย่างสร้างสรรค้์เพืื่�อุทำาให้เกษตรกร
สามารถมีที�ด่นเพื่าะปลูีกเป็นขอุงตนเอุงได้ในระยะยาว

ทั�งนี�บทสัมภาษณ์ด้านล่ีางเป็นอีุกหนึ�งเรื�อุงราวที�สร้างแรง
บันดาลีใจัให้กับเกษตรกรที�เป็นสตรีชาวไร่อุ้อุยในแอุฟิร่กาใต้ 
ที�ได้แบ่งปันเกี�ยวกับว่ธีที�โค้รงการดังกล่ีาว ที�จัะช่วยสร้างเสร่ม
อุำานาจั เต่มเต็ม แลีะเปลีี�ยนแปลีงชีว่ตขอุงพื่วกเธอุ

โนมาเนส่ง โค้โบ ไดใ้ห้สัมภาษณว่์า “ด่ฉีนัรับช่วงธุรก่จั
ปลูีกอุ้อุยต่อุจัากสามีผู้ล่ีวงลัีบไปแล้ีว เมื�อุบร่ษัทอุ่ลีโญโวยื�นมือุ
ช่วยเหลืีอุชุมชนขอุงเราด้วยโค้รงการนี� อุ้อุยขอุงสามีด่ฉัีนที�
ปลูีกเมื�อุหลีายปก่ีอุนไมเ่ต่บโตเทา่ที�ค้วร  เพื่ราะเนื�อุงจัากพืื่�นที�
อีุมาลีานเจันีขาดอุ้อุยแลีะเกษตรกรจัำานวนมากกำาลัีงประสบ
ปัญหา เมื�อุโค้รงการนี�เก่ดขึ�นในช่วงเวลีาที�เป็นว่กฤตสำาหรับ
เรา การทำาไร่อุ้อุยคื้อุอุาชีพื่ที�ช่วยเลีี�ยงปากท้อุงขอุงเราเพื่ราะ

South Africa, Illovo’s small Small-Scale 
Grower Cane Development Project has 

created more than 860 jobs in KwaZulu- 
Natal and doubled the sugar producer’s 
Sezela factory supply of sugarcane over 
a three-year period.

The sugar producer roped in 1 704 growers 
to produce sugar cane on 3 000 hectares of 
communal land. The development was funded  
by Illovo’s R63-million grant that matched  

another R63-million grant provided by National 
Treasury’s Job Fund.

Agriculture, Land Reform and Rural  
Development minister Thoko Didiza lauded the 
project following a site visit on Tuesday, where 
she met the growers. However, she said, the 
contribution of black commercial farmers to 
South Africa’s country’s agricultural economy is 
still low and requires further intervention from 
the government and the industry.

Illovo Sugar’s managing director Mamongae 
Mahlare said: “The confidence of the Jobs Funds 
which met us halfway with concessional funding, 
and the support of other stakeholders including 
the SA Canegrowers Association and the South 
African Farmers Development Association, have 
been integral to this revolutionary project.”

The head of the Jobs Fund, Najwa Allie-Edries, 
who was also at the event, said creative solutions 
are needed to enable farmers to have long-term 
access to land.

Below are some of the inspiring thriving 
community stories shared by women cane 
growers on how this project has empowered, 
enriched and changed their lives.
Nomanesi Ngcobo

“I took over the sugarcane-growing  
business from my late husband. When Illovo 
Sugar reached out to our community with this 
project, my husband’s sugarcane that had been 
planted years before, was no longer growing. The 
project came at a crucial time for us because 
the eMalangeni area had run out of sugarcane 
and many growers were struggling. Sugarcane 
farming is our bread and butter – it allows us 
to pay for our children’s education. This has 
been a life-changing experience and we are so 
grateful to Illovo South Africa for empowering 
us and enriching our lives. “To be part of the 
cane grower’s community as a black woman 
makes me happy, especially having come from 
an impoverished background.’’
Nomvula Shozi

“Farming and agriculture have always  
interested me. I remember asking my father how 
sugarcane is grown and it remained a passion of 
mine. After finishing school and university studies, 
I moved to Durban to work. In early 2018, I learnt 
about the Illovo Small Scale Grower Development 
Project and decided to return and try my hand 
at being a contractor and grower. The training 
provided changed all of our perspectives about 
growing sugarcane as a viable business. Illovo 
Sugar helped us put protocols in place to ensure 
the sustainability of our businesses.

This initiative also helped me to start and 
grow my own contracting business, which supports  
other growers by planting and ratooning their 
lands. With this project, everything has been 
kept local and the money we make goes back 
into our community. I love what I do, and I am 
so grateful for the opportunity Illovo has given 
me to pursue my dreams,”

ช่วยให้ค้รอุบค้รัวด่ฉัีนสามารถจ่ัายค่้าเล่ีาเรียนให้กับลูีกๆ ได้ 
นี�เป็นประสบการณ์ที�เปลีี�ยนแปลีงชีว่ตขอุงพื่วกเราแลีะด่ฉัีน
รู้สึกซาบซึ�งใจัต่อุบร่ษัทฯ ที�ช่วยส่งเสร่มเราแลีะทำาให้ชีว่ตขอุง
เราสมบูรณ์ย่�งขึ�น การได้เป็นส่วนหนึ�งขอุงชุมชนชาวไร่อุ้อุย
ในฐานะผู้หญ่งผ่วสีทำาให้ฉัีนมีค้วามสุข โดยเฉีพื่าะอุย่างย่�ง
สำาหรับผู้ที�เค้ยมีภูม่หลัีงยากจันมาก่อุน’’

ด้าน โนมวูลีา โชส่ ได้ให้สัมภาษณ์เสร่มว่า “ฉัีนสนใจั
เกษตรกรรมแลีะการเกษตรอุยู่เสมอุ ฉัีนจัำาไดว่้า ฉัีนเค้ยถาม
พ่ื่อุว่า เราจัะปลูีกอุ้อุยได้อุย่างไร แลีะนั�นยังค้งเป็นส่�งที�ฉัีน
หลีงใหลีมาจันบัดนี� หลัีงจัากเรียนจับมหาว่ทยาลัีย ฉัีนย้าย
ไปทำางานที�เดอุร์บัน ในช่วงต้นปี 2561 ฉัีนได้เรียนรู้เกี�ยว
กับโค้รงการพัื่ฒนาผู้ปลูีกพืื่ชขนาดเล็ีกขอุงบร่ษัทอุ่ลีโญโว
แลีะตัดส่นใจักลัีบมาลีอุงเป็นผู้รับเหมาแลีะเป็นชาวไร่ การ
อุบรมจัากบร่ษัทได้เปลีี�ยนมุมมอุงขอุงเราอุย่างส่�นเช่งเกี�ยว
กับการปลูีกอุ้อุยให้เป็นธุรก่จัที�มีศักยภาพื่แลีะทางบร่ษัทฯ 
ยังช่วยเราวางระเบียบขั�นตอุนการทำางานเพื่ื�อุให้ค้วามยั�งยืน
ขอุงธุรก่จั ค้วามค่้ดร่เร่�มนี�ยังช่วยให้ฉัีนเร่�มต้นแลีะขยาย
ธุรก่จัขอุงตัวเอุงได้อีุกด้วย ซึ�งการสนับสนุนชาวไร่รายอืุ�น
ด้วยการปลูีกแลีะจััดสรรที�ด่นขอุงพื่วกเขาด้วยโค้รงการนี� ทุก
อุย่างจัะสงวนไว้เฉีพื่าะในท้อุงถ่�นแลีะเม็ดเง่นที�เราหามาได้จัะ
กลัีบคื้นสู่ชุมชนขอุงเรา ฉัีนรักในส่�งที�ทำา แลีะฉัีนขอุบคุ้ณ
มากสำาหรับโอุกาสที�บร่ษัทอุ่ลีโญโวมอุบให้เพืื่�อุให้ฉัีนว่�งตาม
ค้วามฝันขอุงตนเอุง”

Illovo’s small Small-Scale Grower Cane Development Project
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กรรมาธ่การการเกษตรขอุงสถานเอุกอุคั้รราชทตูจีัน
ประจัำาประเทศปากีสถาน กล่ีาวว่า จีันแลีะปากีสถาน

ค้วรที�จัะร่วมมือุกันส่งเสร่มการผล่ีตแลีะการแปรรูปอุ้อุย
เพืื่�อุผล่ีตนำ�าตาลีที�มีคุ้ณภาพื่สูง เมื�อุเก่ดค้วามร่วมมือุ
ระหว่างประเทศ ส่งผลีให้ผลีผล่ีตนำ�าตาลีจัะได้รับการ
ส่งอุอุกไปทั�วโลีก นอุกจัากนั�น สถานเอุกอัุค้รราชทูตจีัน
ประจัำาประเทศปากีสถานจัะยังค้งเสร่มสร้างสัมพัื่นธ์อัุน
ดีระหว่างประชาชนขอุงทั�งสอุงประเทศ 

Pakistan-China Sugar Industry Cooperation 
Reform Sweetness

จ่ัน-ปาก่ส่ถาน ร่วมมือ ‘พัิ่ฒนาความหวาน’ หวังผล่ต
นำ�าตาลคุณภาพิ่ส่่ง

ด้านดร. กู่ เหว็นเหลีียง กรรมาธ่การการเกษตรขอุง
สถานเอุกอัุค้รราชทูตจีันประจัำาประเทศปากีสถาน ได้กล่ีาว
ว่า ปากีสถานแลีะจีันจัะสามารถผล่ีตนำ�าตาลีที�มีคุ้ณภาพื่สูง
ได้มากแลีะสามารถส่งอุอุกไปทั�วโลีกได้ ซึ�งค้วามร่วมมือุด้าน
อุ้อุยระหว่างจีันแลีะปากีสถานจัะสง่ผลีให้เก่ดการปฏ่ิรูปค้วาม
หวาน แลีะเปลีี�ยนม่ตรภาพื่ระหว่างสอุงประเทศให้ “หวานย่�ง
กว่านำ�าผึ�ง” อุย่างแท้จัร่ง

ดร. กู่ ได้แถลีงเรื�อุงดังกล่ีาวที� ‘การประชมุหารือุเกี�ยว
กับค้วามร่วมมือุแลีะแลีกเปลีี�ยนอุุตสาหกรรมอุ้อุยระหว่างจีัน
แลีะปากีสถาน’ ซึ�งมีผู้เชี�ยวชาญจัากทั�งจีันแลีะปากีสถานเข้า
ร่วมแลีะแลีกเปลีี�ยนค้วามค่้ดเห็น

หล่ีว กุ่ย ผู้อุำานวยการฝา่ยค้วามร่วมมือุระหว่างประเทศ
จัากสถาบนัว่ทยาศาสตรเ์กษตรเขตรอุ้นขอุงจีันหรือุ CATAS 
ได้ร่วมงานในค้รั�งนี�แลีะแนะนำาการดำาเน่นงานขอุงอุงค้์กรใน
หลีายๆ ม่ต่ รวมทั�งนำาเสนอุการประยุกต์ใช้ ‘การเพื่าะเลีี�ยง
เนื�อุเยื�อุ’ เพืื่�อุการประกอุบอุุตสาหกรรมที�น่าประทับใจั ซึ�ง
สามารถนำามาปฏ่ิรูปการผล่ีตอุ้อุยได้ เขากล่ีาวเสร่มว่า CATAS 
ได้จััดการฝึกอุบรมให้นักว่ทยาศาสตรทั์�วโลีก พื่ร้อุมทั�งแนะนำา
หลัีกสูตรฝึกอุบรม 100 หลัีกสูตรให้ผู้เข้าร่วม 4,000 ค้น
จัากกว่า 90 ประเทศ แลีะรวมไปถึงนักว่ทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
กว่า 40 ค้น จัากเอุเชีย แอุฟิร่กา แลีะลีะต่นอุเมร่กา เพืื่�อุ
เยี�ยมชมแลีะแลีกเปลีี�ยนค้วามรู้ทั�งในระยะกลีางแลีะระยะยาว 
นอุกจัากนี� สถาบันยังส่งผู้เชี�ยวชาญไปประเทศอืุ�นๆ อีุกกว่า 
20 ประเทศ เพื่ื�อุให้ค้ำาแนะนำาเกี�ยวกับเทค้โนโลียกีารเกษตร
แลีะการสาธ่ตเพืื่�อุขยายขอุบเขตค้วามรู้

ทางด้านดร. จัาง ชูเจีั�ยน นักว่จััยจัากศูนย์ชีวว่ทยา
ศาสตร์แลีะชีวเทค้โนโลียีเขตร้อุนขอุงสถาบัน CATAS ได้
ปฏ่ิเสธการใช้เมล็ีดพัื่นธ์ุพืื่ชแบบดั�งเด่มเพื่ราะไม่เหมาะที�จัะ
ใช้เพื่าะปลูีกได้อีุกต่อุไป เนื�อุงจัากการเพื่าะพัื่นธ์ุแลีะการปลูีก
กล้ีาไม้ปลีอุดโรค้เหมาะสำาหรับการผล่ีตอุ้อุยมากกว่า

รวมทั�งสามารถแก้ไขปัญหาเกี�ยวกับการย่อุยสลีายแลีะ
การทำาให้บร่สุทธ่�ได้อีุกด้วย

ในส่วนขอุงผู้จััดการบร่ษัทว่ศวกรรมเค้รื�อุงจัักรแห่ง
ประเทศจีันแลีะหัวหน้าศูนย์แลีกเปลีี�ยนแลีะค้วามร่วมมือุด้าน
เกษตรกรรมระหวา่งจีันแลีะปากสีถาน นายไต ้เปา ไดก้ล่ีาว
ในระหว่างการนำาเสนอุงานในการประชุมนี�ว่า เมื�อุค้วามร่วม
มือุทางเศรษฐก่จัระหว่างจีันกับปากีสถานคื้บหน้ามากขึ�น จัะ
มีการนำาเสนอุเทค้โนโลียกีารเกษตรลีา่สุดมาใช้ในปากสีถาน 
เนื�อุงจัากจีันจัะช่วยเหลืีอุปากีสถานในการสร้างค้วามทันสมัย
ให้การเกษตร นายไตยั้งเสร่มต่อุว่ากรอุบระเบยีงเศรษฐก่จัจันี
แลีะพื่ม่ามีค้วามเข้าใจัอุย่างลึีกซึ�งเกี�ยวกับตลีาดในปากีสถาน

China and Pakistan should join hands 
to promote sugarcane production 

and processing to produce high-grade 
sugar. Believe me, two iron friends can 
export sugar to the world if they enhance 
cooperation in this field,” he said, adding 
that the Chinese Embassy in Pakistan will 
continue connecting people from both sides.

Pakistan and China can produce high-grade 
sugar in abundance and export it across the world, 
said Dr Gu Wenliang, Agricultural Commissioner 
of the Chinese Embassy in Pakistan, according 
to China Economic Net (CEN). “Sugarcane 
cooperation between China and Pakistan will 
bring sweet revolution, and will literally turn the 
friendship between the two nations ‘sweeter than 
honey’,” he remarked.

Dr. Gu Wenliang was speaking at “China- 
Pakistan Sugarcane Industry Cooperation and 
Exchange Forum” where experts from both China 
and Pakistan participated and exchanged views. 
“It is a great forum. 

Liu Kui, Director of International Cooperation  
Department, Chinese Academy of Tropical  
Agricultural Sciences (CATAS), introduced different  

aspects of CATAS, and gave an impressive 
industrialization application of ‘Tissue Culture’ 
which, according to him, can bring revolution in 
the production of sugarcane. “Chinese Academy 
of Tropical Agriculture Science has been giving 
training to the scientists across the globe. It has 
introduced 100 training courses for 4,000 participants  
from more than 90 countries. More than 40 young 
scientists from Asia, Africa, and Latin America 
came to CATAS for medium and long term visits 
and exchanges,” he said, adding that CATAS has 
sent its experts to more than twenty countries 
to conduct agriculture technology guidance and 
demonstration of extension.

Breeding and planting disease free seedlings 
are perfect for sugarcane production,” she told 
participants of meeting. While giving impressive 
presentation, Dr. Zhang Shuzhen made it loud 
and clear that by applying integrated disease-free 
techniques, the pathogens of viruses and RSD 
can be removed, and problem of degradation 
and purification can be solved simultaneously,” 
she said.

“As CPEC inches near to completion in 
Pakistan, we are offering our latest agricultural 
technology to Pakistan. We are here to modernize 
Pakistan’s agriculture sector,” Dai Bao, Manager 
of China Machinery Engineering Corporation, 
Head of China-Pakistan Agricultural Cooperation 
and Exchange Center said, while presenting well- 
prepared presentation in the forum. He said CMEC 
has a deep understanding of the Pakistani market 
and its development in the past four decades, 
a long time span CMEC has endured since it 
entered the country in the 1980s. “Pakistan is a 
traditional agricultural country, but there is still a 
lot more to do to modernize its agriculture sector 
to enable it to meet international. We are here 
to help Pakistan achieve goals. We established 
the Pakistan-China Agricultural Cooperation 
and Exchange Center in the first place in 2019 
and now the Information Platform, in a wish to 
vitalize cooperation between the enterprises 
and research institutions of the two sides and 
promote Pakistan’s development in agriculture,” 
Dai Bao said.

Speaking on the occasion, Dr Shahid Afghan, 
acting CEO SRDB, said Pakistan’s sugarcane  
industry couldn’t prosper until growers get leading  
sugarcane variety. “Pakistan is still far from 
getting access to leading sugarcane varieties 
which offer great resistance against diseases. 
We must start sugarcane breeding program in 
Pakistan with the help of China. It is the need 
of hour,” he said.

Manzoor Soomro of ECOSF stressed on 
the need of collaboration between Pakistan 
and Chinese governments in agriculture sector 
and said ‘it is the need of hour’. Taking part 
in discussion, Fateh Mari, Vice Chancellor of  
Tandojam University, said there lies great scope 
of cooperation between China and Pakistan in 
agriculture sector including ‘sugar industry’. 

แลีะมีการพื่ฒันาการในชว่งสี�ทศวรรษที�ผ่านมา ซึ�งเป็นระยะ
เวลีาที�ยาวนานตั�งแต่จีันมาเยือุนปากีสถานในทศวรรษที� 80 
นายไต้ยังยำ�าอีุกว่า ปากีสถานเป็นประเทศเกษตรกรรมแบบ
ดั�งเด่ม แต่ยังมีอุะไรอีุกมากที�ต้อุงปรับปรุงภาค้เกษตรกรรมให้
ทันสมัยเพืื่�อุให้สอุดค้ล้ีอุงกับระดับนานาชาต่ โดยจีันจัะช่วยให้
ปากีสถานบรรลุีถึงเป้าหมาย ซึ�งปัจัจุับันเป็นแหล่ีงข้อุมูลีที�มุ่ง
หวังจัะสร้างค้วามรว่มมือุระหว่างอุงค์้กรแลีะสถาบนัการว่จััย
ขอุงทั�งสอุงประเทศแลีะส่งเสร่มการพื่ัฒนาด้านการเกษตร
ขอุงปากีสถานอีุกด้วย

ด้านดร. ชาฮ่ด อุาฟิกัน รักษาการประธานผู้บร่หารขอุง
ธนาค้าร SRDB กล่ีาวในการประชุมว่าปากีสถานยังห่างไกลี
จัากการเขา้ถึงพัื่นธ์ุอุ้อุยชั�นนำาที�มีค้วามต้านทานโรค้สูง ดังนั�น 
ต้อุงมีการร่เร่�มโค้รงการปรับปรุงพัื่นธ์ุอุ้อุยในประเทศด้วยค้วาม
ช่วยเหลีอืุจัากจันี เพื่ราะนั�นคื้อุค้วามตอุ้งการแบบเรง่ด่วน

นายมานซูร์ ซุมโร จัากมูลีน่ธ่ว่ทยาศาสตร์เพืื่�อุค้วาม
ร่วมมือุทางเศรษฐก่จัแหง่อุงค์้การสหประชาชาต่ในปากีสถาน
เน้นยำ�าถึงค้วามจัำาเปน็ที�รัฐบาลีจันีกับปากสีถานจัะตอุ้งรว่มมือุ
กันในภาค้เกษตรกรรมเพื่ราะเป็นเรื�อุงสำาคั้ญย่�ง นายฟิาเตห์ 
มารี รอุงอุธ่การบดีมหาว่ทยาลัียทานโดจัาม ได้กล่ีาวเสร่ม
ว่า ค้วามร่วมมือุภาค้เกษตรกรรมระหว่างจีันแลีะปากีสถาน
จัะขยายวงกว้างขึ�นเป็นอุย่างมาก รวมไปถึงค้วามร่วมมือุใน
อุุตสาหกรรมนำ�าตาลีขอุงสอุงประเทศ
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Cellulosic (2G) ethanol and the renewable and  
alternative energy development plan 2018–2037

ไทย กับการผล่ตเอทานอลจัากเซลล่โลส่ 
ภายในปี ‘80

Cellulosic Ethanol (2G : 2nd Generation)  
หรือ เอที่�นอลท่ี่�ผลติจ�กเซลลโูลสำ เปน็เอ

ที่�นอลท่ี่�ผลติจ�กวัตถุุดิบหลักประเภที่ไฟเบอร์
และวัสำดุเหลือใช้ิที่�งก�รเกษตร เช่ิน ฟ�งข้้�ว 
ก�กอ้อยั ซังข้้�วโพด และเปลือกไม้ เป็นต้น 
ซึ�งเที่คัโนโลย่ัท่ี่�ใช้ิในก�รผลิตม่ก�รพัฒน�กัน
ม�น�นแล้ว แต่ปัจจัยัท่ี่�ยัังที่ำ�ให้ Cellulosic  
ethanol ยัังไม่ได้ถูุกใช้ิเชิิงพ�ณิิชิย์ัเป็นท่ี่�
แพร่หล�ยัทัี่�วโลกก็คืัอต้นทุี่นก�รแปรสำภ�พ  
(Conversion cost) และก�รลงทุี่น (Capital 
cost : CAPEX) ท่ี่�สูำงม�ก
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แต่อุย่างไรก็ตามหลีายๆประเทศทั�งในยุโรปแลีะอุเมร่กาก็ได้มีค้วามมุ่ง
มั�นที�จัะส่งเสร่มการผล่ีตแลีะการใช้ Cellulosic ethanol ด้วยการสนับสนุน
ในหลีายๆ ด้านทั�งให้เง่นทุนสนับสนุนโค้รงการ ส่ทธ่ประโยชนท์างภาษต่ีางๆ 
รวมทั�งการสร้างแรงจูังใจัให้กับผู้ใช้รถยนต์ เพื่ราะเลีง็เห็นถึงประโยชนทั์�งทาง
ด้านการนำาขอุงเสียที�ไม่เก่ดประโยชน์กลัีบมาใช้ใหม่ การช่วยลีดมลีภาวะที�
เป็นพ่ื่ษ ตลีอุดจันถึงการลีดปร่มาณก๊าซค้าร์บอุนไดอุอุกไซด์จัากการผล่ีต
แลีะการใช้ Cellulosic ethanol

ประเทศไทยได้มีการส่งเสร่มการผล่ีตแลีะการใช้เชื�อุเพื่ล่ีงเอุทานอุลี เพืื่�อุ
ลีดการนำาเข้าพื่ลัีงงานจัากต่างประเทศ รวมถึงส่งเสร่มการใช้วัตถุด่บทางการ
เกษตรเพืื่�อุเพ่ื่�มมูลีค่้าส่นค้้าการเกษตรแลีะสร้างรายได้เพ่ื่�มใหก้บัเกษตรกรไทย 
โดยที�มีเป้าหมายคื้อุส่งเสร่มการผล่ีตแลีะการใช้เชื�อุเพื่ล่ีงเอุทานอุลีให้ถึง 7.5 
ล้ีานล่ีตรต่อุวัน ภายในปี พื่.ศ 2580 ตามแผนพัื่ฒนาพื่ลัีงงานทดแทนแลีะ
พื่ลัีงงานทางเลืีอุก พื่.ศ. 2561 – 2580 (Alternative Energy Development 
Plan 2018 - 2037) โดยการใช้กากนำ�าตาลีแลีะมันสำาปะหลัีงเป็นวัตถุด่บหลัีก 
แลีะมีนำ�าอุ้อุยเป็นวัตถุด่บทางเลืีอุกอีุกส่วนหนึ�ง ซึ�งจัะต้อุงมีการสนับสนุนด้าน
วัตถุด่บตามเป้าหมายยุทธศาสตร์อุ้อุยแลีะนำ�าตาลีทราย พื่.ศ. 2558 – 2569 
รวมไปถึงเป้าหมายยุทธศาสตร์มันสำาปะหลัีง พื่.ศ. 2558 – 2569 ที�จัะต้อุง
ส่งเสร่มการเพ่ื่�มปร่มาณการผล่ีตอุ้อุยแลีะมันสำาปะหลัีงให้ได้ 180 แลีะ 59.5 
ล้ีานตัน ภายในปี พื่.ศ. 2569 ทั�งนี�หากสามารถเพ่ื่�มการผล่ีตอุ้อุยแลีะมัน
สำาปะหลัีงได้ตามเป้าหมายก็จัะมีวัตถุด่บเพีื่ยงพื่อุที�จัะสามารถผล่ีตเชื�อุเพื่ล่ีง
เอุทานอุลีได้ถึงวันลีะ 7.2 ล้ีานล่ีตร ในปี พื่.ศ. 2569

ผลีสำาเร็จัขอุงนโยบายการส่งเสร่มการผล่ีตแลีะการใช้เชื�อุเพื่ล่ีงเอุทา
นอุลีดังกล่ีาวจัะสามารถทำาให้สำาเร็จัได้จัะต้อุงอุาศัยอุงค์้ประกอุบหลีายๆ 
อุย่าง โดยเฉีพื่าะ 1. ปร่มาณวัตถุด่บต้อุงมีเพีื่ยงพื่อุ 2. โค้รงสร้างพืื่�นฐาน
ต่างๆ 3. แรงจูังใจัขอุงผู้ใช้รถยนต์ รวมไปถึง 4. การกำาหนดแลีะค้วบคุ้ม
การดำาเน่นนโยบาย ซึ�งต้อุงสอุดค้ล้ีอุงซึ�งกันแลีะกัน โดยจัะเห็นได้ว่าในช่วง
เวลีาที�ผ่านมา การดำาเน่นนโยบายให้เก่ดประส่ทธ่ผลียังค้งไม่สามารถเก่ด
ขึ�นได้ตามแผน ซึ�งการเลืี�อุนยกเล่ีกการใช้นำ�ามันแก๊สโซฮอุล์ีอีุ 10 อุอุกเทน 
91 ในหลีายๆ ค้รั�ง เก่ดจัากวัตถุด่บที�ไม่เพีื่ยงพื่อุแลีะราค้าเอุทานอุลีที�สูงขึ�น 
จัากราค้าวัตถุด่บ ในขณะที�ปร่มาณการใช้กลัีบลีดลีง จัากสถานการณ์การ
ระบาดขอุงโรค้ไวรัสโค้โรนาสายพัื่นธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) แลีะกลีไก
การเพ่ื่�มปร่มาณการใช้เชื�อุเพื่ล่ีงเอุทานอุลีจัากการเล่ีกใช้นำ�ามันแก๊สโซฮอุลีล์ี
อีุ 10 อุอุกเทน 91 ก็ยังไม่เก่ดขึ�นตามแผนที�วางไว้

ซึ�งจัะเห็นได้ว่าปัจัจััยที�ส่งผลีกระทบมากที�สุดก็ค้งหนีไม่พ้ื่นในเรื�อุง
ขอุงปร่มาณแลีะราค้าขอุงวัตถุด่บ ไม่ว่าจัะเป็นมันสำาปะหลัีงแลีะรวมไป

ถึงอุ้อุย ซึ�งนอุกจัากจัะต้อุงเร่งขยายพืื่�นที�การเพื่าะปลูีกให้ได้ตามแผน ซึ�งยัง
ค้งเป็นเรื�อุงที�ยากแล้ีว ค้วามแปรปรวนแลีะผันผวนขอุงสภาพื่ด่นฟ้ิาอุากาศ
กลัีบเป็นเรื�อุงที�ยากย่�งกว่า ดังนั�นจัะเหน็ได้ชัดเจันที�สุดจัากผลีกระทบขอุงการ
ผล่ีตอุ้อุยที�ลีดลีงในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา ในขณะที�มันสำาปะหลัีงเอุงก็มีปร่มาณ
ค้วามต้อุงการสำาหรับอุุตสาหกรรมในประเทศแลีะการส่งอุอุกที�ดูเหมือุนว่า
จัะมีศักยภาพื่ในการแข่งขันมากกว่าการนำามาผล่ีตเป็นเชื�อุเพื่ล่ีงเอุทานอุลี 
หากเราไม่สามารถเพ่ื่�มพืื่�นที�การเพื่าะปลูีกแลีะเพ่ื่�มผลีผล่ีตทั�งอุ้อุยแลีะมัน
สำาปะหลัีงตามแผนยุทธศาสตร์ฯได้ ก็จัะมีวัตถุด่บเพีื่ยงพื่อุต่อุการผล่ีตแลีะ
การใช้เชื�อุเพื่ล่ีงเอุานอุลีในประเทศเพีื่ยงวันลีะประมาณ 4.5 ล้ีานล่ีตรเท่านั�น 
แลีะในช่วง 2 ปีที�ผ่านมาเราจัะเห็นว่าต้นทุนวัตถุด่บ (feedstock cost) ใน
การผล่ีตเอุทานอุลีจัากทั�งกากนำ�าตาลีแลีะมนัสำาปะหลีงัสูงถึง 18-22 บาทตอุ่
ล่ีตร ซึ�งเป็นข้อุจัำากัดที�สำาคั้ญในการส่งเสร่มแลีะเพ่ื่�มปร่มาณการใช้เชื�อุเพื่ล่ีง
เอุทานอุลีในประเทศต่อุไป

อุย่างไรก็ตามการดำาเน่นการส่งเสร่มการผล่ีตแลีะการใช้เชื�อุเพื่ล่ีงเอุ
ทานอุลีตามแผนพัื่ฒนาพื่ลัีงงานทดแทนแลีะพื่ลัีงงานทางเลืีอุกฯ ได้ประสบ
กับปัญหาการขาดแค้ลีนวัตถุด่บอุย่างหนัก ซึ�งในปี พื่.ศ. 2563 แลีะ 2564 
ผลีผล่ีตอุ้อุยลีดลีงมาเหลืีอุแค่้ 74.89 แลีะ 66.65 ล้ีานตัน ตามลีำาดับ ใน
ขณะที�การผล่ีตมันสำาปะหลัีงก็ไม่ได้เพ่ื่�มขึ�นตามเป้าหมายด้วยเช่นกัน จึังส่ง
ผลีให้ราค้าวัตถุด่บทั�งกากนำ�าตาลีแลีะมันสำาปะหลัีงมีราค้าสูงขึ�น ตลีอุดจันถึง
ราค้าเอุทานอุลีที�เพ่ื่�มสูงขึ�นถึง 25 - 26 บาทต่อุล่ีตร แลีะมีการเลืี�อุนการ
ยกเล่ีกการใช้นำ�ามันแก๊สโซฮอุลีล์ีอีุ 10 อุอุกเทน 91 หลีายค้รั�ง ซึ�งเป็นกลีไก
ที�สำาคั้ญในการเพื่่�มปร่มาณการใช้เชื�อุเพื่ล่ีงเอุทานอุลีในประเทศ โดยค้รั�งล่ีาสุด
มีการเลืี�อุนอุอุกไปจันถึงส่�นปี พื่.ศ. 2565 เลียทีเดียว



www.sugar-asia.com20

Cover Story

Cellulosic Ethanol (2G : 2nd Generation) or 
ethanol produced from cellulose. It is ethanol 

produced from the main raw material of fiber and 
agricultural waste such as rice straw, sugarcane 
bagasse, corncob and bark, etc. The technology 
used in production has been developed for a long 
time. But the factor that has prevented cellulosic 
ethanol from being commercialized worldwide is 
the high conversion cost and capital cost (CAPEX).

ฟิางข้าวที�ยังเหลืีอุในพืื่�นที�แลีะไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ เป็นวัตถุด่บที�มี
ศักยภาพื่สูง จัากการประเม่นตามแผนพัื่ฒนาพื่ลัีงงานทดแทนแลีะพื่ลัีงงาน
ทางเลืีอุก พื่.ศ. 2561 – 2580 (Alternative Energy Development Plan 
2018 - 2037) มีมากถึง 27 ล้ีานตัน หากผล่ีต Cellulosic ethanol จัาก
ฟิางข้าวที�ราค้า1,200 บาทต่อุตัน ค้วามชื�น 12% ก็จัะมีต้นทุนวัตถุด่บ 
(feedstock cost) เพีื่ยงแค่้ 6 – 7 บาทต่อุล่ีตร เท่านั�น ในขณะเดียวกัน
ปร่มาณฟิางข้าวที�มีเหลืีอุอุยู่เทียบเท่าปร่มาณเอุทานอุลีมากถึง 14 ล้ีานล่ีตร
ต่อุวัน ฟิางข้าวสามารถสร้างมูลีค่้าสูงถึง 4,630 บาทต่อุตัน ซึ�งสามารถลีด
การนำาเข้าพื่ลัีงงานจัากตา่งประเทศไดม้ากถึง 125,000 บาทตอุ่ปี นอุกจัากนี�
วัสดุเหลืีอุใช้ทางการเกษตรอืุ�นๆ ก็ยังสามารถนำามาผล่ีต Cellulosic ethanol 
ได้อีุก เช่น กากมันสำาปะหลัีง เหง้ามันสำาปะหลัีง ใบแลีะยอุดอุ้อุย ทะลีาย
ปาล์ีมเปล่ีา ซึ�งถ้าหากสามารถพัื่ฒนากระบวนการเก็บเกี�ยวแลีะรวบรวมวัสดุ
ทางการเกษตรเหลีา่นี�มาเป็นวัตถุด่บในการพัื่ฒนาโค้รงการได ้ก็จัะเป็นอีุกทาง
เลืีอุกหนึ�งที�จัะช่วยทั�งการสร้างมูลีค่้าเพ่ื่�มให้กับวัสดุเหลืีอุใช้ทางการเกษตร 
สร้างรายได้เพ่ื่�มให้แก่เกษตรกร แลีะส่งเสร่มการผล่ีตการใช้เชื�อุเพื่ล่ีงเอุทา
นอุลีภายในประเทศได้ตามเป้าหมายต่อุไป

However, many countries in Europe and America are 
committed to promoting the production and use of Cellulosic  
ethanol with support in many places. Both sides provide 
funding to support the project. Various tax benefits including  
creating incentives for car users because he saw the  
benefits in both the reuse of unused waste Helping to reduce 
toxic pollution as well as reducing the amount of carbon 
dioxide from the production and use of Cellulosic ethanol. 
Thailand has promoted the production and use of ethanol fuel. 
to reduce energy imports from abroad Including promoting the 
use of agricultural raw materials to add value to agricultural 
products and generate additional income for Thai farmers. 
The goal is to promote the production and use of ethanol 
fuel to reach 7.5 million liters per day by 2037 according  
to the Alternative Energy Development Plan 2018 – 2037  
(AEDP2018). by using molasses and cassava as main 
raw materials. and has sugarcane juice as another  
alternative raw material This requires support for raw 
materials according to the Cane and Sugar Strategic  

1. เพ่ื่�มประส่ทธ่ภาพื่การหมัก ลีดการใช้วัตถุด่บต่อุล่ีตรเอุทานอุลีที�
เป็นหัวใจัหลัีกขอุงการผล่ีตเอุทานอุลี ซึ�งมีการพัื่ฒนาการย่อุยแลีะปลีด
ปล่ีอุยนำ�าตาลีจัากไฟิเบอุร์ได้มากขึ�น รวมทั�งการพัื่ฒนาสายพัื่นธ์ุยีสต์ที�
สามารถใช้ทั�งนำ�าตาลี C6 แลีะ C5 ก็จัะได้ผลีผล่ีตเอุทานอุลีที�มากขึ�น 
เช่น จัากเด่มที�เค้ยผล่ีตจัากชานอุ้อุยแห้ง (100% DM) ได้เอุทานอุลีร้อุย
กว่าล่ีตร ก็มีการพัื่ฒนาขึ�นมาจันได้มากกว่า 260 ล่ีตรต่อุตัน หรือุถ้าใช้
ฟิางข้าวก็จัะได้เอุทานอุลีมากกว่า 210 ล่ีตรต่อุตัน

2. ลีดต้นทุนการแปรสภาพื่ มีการพัื่ฒนาลีดการใช้สารเค้มีต่างๆ 
โดยเฉีพื่าะที�สำาคั้ญเทค้โนโลียมีีการผล่ีตเอุนไซมใ์ช้เอุง สามารถลีดตน้ทุน
ที�ต้อุงซื�อุเอุนไซม์จัากภายนอุกที�มีราค้าแพื่งได้

3. ลีดการลีงทุนโค้รงการ ซึ�งมีการพัื่ฒนาเทค้โนโลียีบางส่วนที�ใช้
อุุปกรณ์แลีะเค้รื�อุงจัักรต่างๆ ในอุุตสาหกรรมอืุ�นที�มีอุยู่แล้ีว ซึ�งสามารถ
ใช้ได้แลีะมีราค้าไม่แพื่ง รวมไปถึงการลีงทุนเฉีพื่าะส่วนเตรียมวัตถุด่บ
จัากไฟิเบอุร์ไปเป็นนำ�าตาลีเพืื่�อุใช้ในโรงงานเอุทานอุลีเด่มที�มีอุยู่แล้ีว

ในปจัจุบันบริษัที่ผู้พัฒน�เที่คัโนโลย่ัก�รผลติ Cellulosic ethanol  
ได้ม่ก�รพัฒน�ทัี่�งเพิ�มประสิำที่ธิิภ�พและลดต้นทุี่นสำ�รเคัม่ต่�งๆ 
เพื�อให้ต้นทุี่นก�รผลิต (production cost) ลดลง โดยัม่แนว
ที่�งหลักๆ ดังน่�
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At present, cellulosic ethanol production technology  
development companies have developed both  
increasing efficiency and reducing the cost of various 
chemicals. In order to reduce production costs, the 
main guidelines are as follows:

Goals 2015 - 2026, as well as the Cassava Strategic Goals 
2015 - 2026 to promote the increase in sugarcane and 
cassava production. to 180 and 59.5 million tons by 2026. 
If sugarcane and cassava production can be increased 
as targets are met, there will be enough raw materials to  
produce 7.2 million liters of ethanol fuel per day in 2018. 
However, the promotion of the production and use of ethanol  
fuel according to the renewable energy and alternative energy 
development plan In 2020 and 2021, sugarcane production 
dropped to 74.89 and 66.65 million tonnes, respectively, 
while cassava production did not increase as targeted. 
As a result, the price of raw materials for both molasses 
and cassava is higher. as well as the ethanol price rising to 
25 - 26 baht per liter and the cancellation of gasohol E10 
octane 91 phasing out several times, which is an important 
mechanism to increase the volume domestic use of ethanol 
fuel The latest has been postponed until the end of 2022. 
The success of the policy to promote the production and 
use of fuel ethanol can be achieved through a number 
of factors, in particular: 1) The quantity of raw materials 
must be sufficient; 2) supporting infrastructures 3) car 
user motivation and 4) Determination and control of the  
implementation of policies which must be consistent with 
each other It can be seen that in the past effective policy  
implementation still cannot occur as planned. Many of the 
postponements of gasohol E10 octane 91 phasing out were 
due to insufficient raw materials and higher ethanol prices. 
from raw material prices while the consumption declined 
from the epidemic situation of the novel coronavirus disease  
2019 (COVID-19) and the mechanism to increase the 
amount of ethanol fuel by phasing out of gasohol E 10  
octane 91 has not yet occurred. up according to the plan 
It can be seen that the factors that affect the most are inevitable  
in terms of quantity and price of raw materials. including 
cassava and sugarcane In addition to having to accelerate the 
expansion of cultivation areas according to the plan which is 
still difficult The volatility and volatility of weather conditions 
is even more difficult. Thus, it is most evident from the impact 
of the decline in sugarcane production over the past two years, 
while cassava itself has a demand for the domestic industry 
and exports that appear to have the potential to competing 
over the production of ethanol fuel If we cannot increase the 
cultivation area and increase the yield of both sugarcane and 
cassava according to the Strategic Plan There will be enough 
raw materials to produce and use only about 4.5 million liters  
of ethanol per day in the country. from both molasses and 
cassava up to 18-22 baht per liter, which is an important  
limitation to promote and increase the consumption of ethanol 
fuel in the country further.

1. Increase the efficiency of fermentation. Reduce raw material  
consumption per liter of ethanol, which is the heart of ethanol 
production. which has improved the digestion and release of more 
sugar from fiber Including the development of yeast strains that can 

use both C6 and C5 sugars will result in higher ethanol yields, 
for example, from the original dried bagasse (100% DM) yielding 
more than a hundred liters of ethanol. It has been developed to 
be more than 260 liters per ton, or if using rice straw, it will be 
more than 210 liters per ton of ethanol.

2. Reduce processing costs Has been developed to minimize 
the use of various chemicals. Especially important technology  
is the production of enzymes used by ourselves. It can reduce the cost of  
purchasing expensive external enzymes.

3. Reduce project investment which has developed some 
technologies that use various equipment and machines in other 
existing industries which is available and inexpensive as well as 
investment only in the preparation of raw materials from fiber 
to sugar for use in the existing ethanol plant.

The remaining rice straw in the area and not being used It is 
a raw material with high potential. According to the assessment  
of the Alternative Energy Development Plan 2018 - 2037 
(AEDP2018), there are up to 27 million tons if Cellulosic ethanol  
is produced from rice straw at the price of 1,200 baht per 
ton, humidity 12%. The feedstock cost is only 6-7 baht per 
liter, while the remaining amount of rice straw is equivalent 
to the amount of ethanol up to 14 million liters per day. Rice 
straw can be valued up to 4,630 baht per tonne, which can 
reduce energy imports from abroad by as much as 125,000 
baht per year. It others  can also be used to produce Cellulosic 
ethanol, such as cassava residue, Cassava rhizomes, leaves 
and shoots of sugar cane, empty fruit bunch (EFB) If we can 
develop the harvesting process and collect these agricultural  
materials as raw materials for project development. It will be 
another option that will help both adding value to agricultural 
waste, generate additional income for farmers, and promote the 
production of ethanol fuel in the country as the next target

ข้้อมูลผู้เข่้ยัน ดร. เสำกสำรรค์ั พรหมนิชิ
(Seksan Phrommanich)

Business Development Manager SEAP, 
BL Biofuels,  CLARIANT (THAILAND) 

COMPANY LIMITED.
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REDUCE MACHINE DOWNTIME
Revolutionary New Split Roller Bearings for High-Load
Sugar Production Equipment

ทางเลือกใหม่เพืิ่�อลดัการหยดุัทำางานของเครื�องจัักร
ปฏิิวััติิวังการติลัับลูักปืนแบบลูักกลิั�งแยกส่่วันของเคร่�องจัักรขนาดใหญ่่

(SPLIT ROLLER BEARINGS) ส่ำาหรับอุปกรณ์์การผลิัตินำ�าติาลัแบบแรงสู่ง

บริษัที่ Bowman International ซึ�งเป็นผู้บุกเบิกระดับ
โลกข้องตลับลูกปืนแบบแยักส่ำวนสำำ�หรับเคัรื�องจักร

ข้น�ดใหญ่ได้ที่ำ�ก�รเปิดตัวตลับลูกปืนแบบลูกกลิ�งแยัก
ส่ำวน (Split roller bearings) ชัิ�นสูำงท่ี่�รับนำ��หนักต�มแนว
แกนและรัศม่ท่ี่�สูำงขึ้�นกว่�เดิมได้เป็นอย่ั�งด่ เพื�อปรับปรุง
ประสำทิี่ธิิภ�พข้องเคัรื�องจักรสำำ�คััญในภ�คัอตุสำ�หกรรมเฉพ�ะ 
เช่ิน อุตสำ�หกรรมก�รผลิตนำ��ต�ล เป็นต้น

บรรลุคัว�มต้องก�รตลับลูกปืนสำำ�หรับเคัรื�องจักรข้องอุตสำ�หกรรม
รุ่นใหม่

ตลัีบลูีกป้นแบบลีกูกล่ี�งแยกส่วนชั�นสูงรุ่นล่ีาสุดขอุงบร่ษทันี�สามารถใช้ได้
ดีกับหัวสกรูลีำาเลีียงแลีะเค้รื�อุงจัักรรับนำ�าหนักสูงอืุ�นๆ เพื่ราะสามารถรับนำ�า
หนักได้สอุงท่ศทาง คื้อุ ตามแนวรัศมีที�สูงขึ�น 75% แลีะตามแนวแกนเพ่ื่�ม
ขึ�นสูงสุดถึง 1,000% 

คุ้ณเอีุยน บรีซ ผู้อุำานวยการด้านเทค้น่ค้ขอุง Bowman ยังพูื่ดถึง
ประส่ทธ่ภาพื่อัุนทรงพื่ลัีงขอุงนวัตกรรมดังกล่ีาวว่า แรงกดดันด้านเวลีาแลีะต้นทุนส่งผลีกระทบต่อุทุกภาค้ส่วน สำาหรับการ

“นี�เป็นค้รั�งแรกที�ผู้ผล่ีตเค้รื�อุงจัักรกลีแลีะว่ศวกรด้านการซ่อุมบำารุง
ด้านกระบวนการผล่ีตนำ�าตาลีสามารถกำาหนดลัีกษณะขอุงตลัีบลูีกป้นแบบ
ลูีกกล่ี�งแยกส่วนที�ไม่ต้อุงอุาศัยลูีกกล่ี�งแบบผสาน (race lips) แต่เพีื่ยง
อุย่างเดียว เพืื่�อุรอุงรับแรงกดตามแนวแกนในการใช้งานเค้รื�อุงจัักรที�ต้อุง
รับโหลีดงานสูง โดยตลัีบลูีกป้นแบบลูีกกล่ี�งแยกส่วนนี�ประกอุบด้วยตลัีบ
ตลัีบลูีกป้นอุ่สระตามแนวแกนที�พ่ื่มพ์ื่แบบ 3 ม่ต่สอุงตัว (3D-printed axial 
bearings) ซึ�งอุอุกแบบมาเพืื่�อุรอุงรับนำ�าหนักที�มากขึ�น แลีะยังช่วยปรับปรุง
ประส่ทธ่ภาพื่ขอุงระบบเค้รื�อุงจัักรโดยใช้การบำารุงรักษาที�น้อุยลีง แลีะลีด
ค้วามล้ีมเหลีวกะทันหันขอุงเค้รื�อุงจัักร”

“ที�จัร่งแล้ีว หากเราเปรียบเทียบลูีกกล่ี�งแยกส่วนชั�นนำาอืุ�นในตลีาด 
ตลัีบลูีกป้นแบบลูีกกล่ี�งแยกส่วนชั�นสูงขอุงบร่ษัท Bowman มีอุายุการใช้
งานเพ่ื่�มขึ�นถึง 500%”
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ก�รเปล่�ยันตลับลูกปืนท่ี่�เร็วขึ้�นถึุงสิำบเท่ี่� ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ�งแยักส่ำวนอันที่รงคุัณิประโยัชิน์ใน
ก�รใช้ิง�น

ก�รเชืิ�อมต่อและก�รวิเคัร�ะห์ประสิำที่ธิิภ�พท่ี่�ขั้บเคัลื�อน
ด้วยัข้้อมูล

ตลัีบลูีกป้นแบบลูีกกล่ี�งแยกส่วนชั�นสูงขอุง Bowman เอืุ�อุให้การเปลีี�ยน
ตลัีบเก่าเป็นตลัีบใหม่เร็วกว่าเด่มถึงส่บเท่า เพื่ราะได้รับการอุอุกแบบโดยค้ำานึง
ถึงค้วามรวดเร็วในการบำารุงรักษา

คุ้ณเอีุยนอุธ่บายเพ่ื่�มเต่มว่า “เมื�อุพืื่�นที�มีจัำากัด ว่ศวกรมักจัะต้อุงถอุด
ประกับเพื่ลีาแลีะย้ายอุุปกรณ์อืุ�นๆ เช่น มอุเตอุร์ กระปุกเกียร์ หรือุปั�มให้พ้ื่น
ทางก่อุนเลืี�อุนตลัีบลูีกป้นแบบแข็งอุอุกจัากเพื่ลีาเพืื่�อุเปลีี�ยนหรือุบำารุงรักษา”

“ตลัีบลูีกป้นแบบลีูกกล่ี�งแยกส่วนสามารถประกอุบเป็นแนวรัศมีรอุบ
เพื่ลีา แกปั้ญหาดา้นลีอุจ่ัสต่กส์ต่างๆ แลีะทำาให้การบำารุงรักษาแลีะการเปลีี�ยน
ทดแทนอุะไหล่ีทำาได้เร็วแลีะคุ้้มค่้ามากขึ�น เพืื่�อุเพ่ื่�มเวลีาแลีะประหยัดค่้าใช้จ่ัาย 
ตลัีบลูีกป้นแบบลูีกกล่ี�งแยกส่วนชั�นสูงขอุง Bowman ใช้ลูีกกล่ี�งเพืื่�อุล็ีอุค้กรง
ล้ีอุสอุงส่วนให้เข้าด้วยกัน ทำาให้ไม่ต้อุงใช้ค้ล่ีปขนาดเล็ีกแลีะส่วนประกอุบ
สำาหรับการล็ีอุค้อืุ�นๆ เพ่ื่�มเต่ม”

การเพ่ื่�มประส่ทธ่ภาพื่การทำางานขอุงตลัีบลูีกป้นแบบลูีกกล่ี�งแยกส่วน
รุ่นใหม่นี�ใช้ตราประทับแบบวงกตสามชั�นที�ได้รับการจัดส่ทธ่บัตร ซึ�งไม่เพีื่ยง
แต่ให้การห่อุหุ้มที�แน่นหนากว่าตลัีบลูีกป้นแบบแยกส่วนยี�ห้อุอืุ�นๆ เท่านั�น 
แต่ยังช่วยลีดค้วามจัำาเป็นในการกำาจััด การตดัเฉืีอุน หรือุการเปลีี�ยนเพื่ลีา
ที�สึกหรอุซึ�งมีค่้าใช้จ่ัายสูง

เมื�อุเพื่ลีาสึก ว่ศวกรก็สามารถทำาการห่อุหุ้มแบบขยายได้ใหม่ที�ค้ลุีม
เฉีพื่าะส่วนที�ไม่เสียหายขอุงเพื่ลีาได้ โดยไม่ลีดทอุนประส่ทธ่ภาพื่แลีะไม่
ต้อุงเสียเวลีาหยุดเค้รื�อุงจัักรนานขึ�น

นอุกเหนือุจัากค้วามสามารถในการรับนำ�าหนักในแนวรัศมีแลีะแนวแกน
ที�เพ่ื่�มขึ�นอุย่างเห็นได้ชัด การอุอุกแบบตลัีบลูีกป้นใหม่นี�ยังมีประโยชน์ในการ
ต่ดตั�งแลีะเพ่ื่�มประส่ทธ่ภาพื่ขึ�น เช่น ขนาดสกรูที�มีเส้นผ่านศูนย์กลีางใหญ่ขึ�น
เพืื่�อุรอุงรับค้วามสามารถเพ่ื่�มเต่มสำาหรับแหวนแค้ลีมป์ (clamp rings) ตลัีบ
แลีะแท่น รวมทั�งเบ้าลูีกกล่ี�งที�มีช่อุงสำาหรับให้จัาระบียึดกับลูีกกล่ี�งได้

เพืื่�อุสนับสนุนพัื่ฒนาการขอุงโรงงานอุุตสาหกรรมแบบอุัจัฉีร่ยะแลีะ
การบูรณาการกับสภาพื่แวดล้ีอุมทางอุุตสาหกรรม บร่ษัท Bowman จึัง
นำาเสนอุเซ็นเซอุร์ตรวจัจัับอุุณหภูม่แลีะการสั�นสะเทือุนเพ่ื่�มเต่มที�สามารถ
รวบรวมข้อุมูลีในแบบเรียลีไทม์แลีะแจ้ังเตือุนว่ศวกรซ่อุมบำารุงเกี�ยวกับค้วาม
ล้ีมเหลีวขอุงเค้รื�อุงจัักรที�รอุดำาเน่นการ

การตรวจัสอุบสภาพื่ตลัีบลูีกป้นแบบเรียลีไทม์สามารถช่วยในการ
บำารุงรักษาแบบค้าดเดาเหตุการณ์แลีะลีดการหยุดทำางานขอุงเค้รื�อุงจัักร 
โดยว่ศวกรจัะได้รับการแจ้ังเตือุนผ่านโทรศัพื่ท์มือุถือุแบบสมาร์ทโฟินหรือุ
ระบบการจััดการอุาค้ารขอุงไซต์งาน

เข้้�กันได้กับตัวเรือนข้องเคัรื�องจักรย่ั�ห้ออื�นท่ี่�ใช้ิอยู่ั

ในฐานะที�เป็นส่วนหนึ�งขอุงกลุ่ีมผล่ีตภัณฑ์์ตลัีบลูีกป้นแบบลูีกกล่ี�งแยก
ส่วนชั�นสูง Bowman ไดส้ร้างผล่ีตภัณฑ์์ชุดต่ดตั�งแบบถอุดเปลีี�ยนได้เพ่ื่�มเต่ม 
ผู้ใช้สามารถต่ดตั�งโดยตรงเข้ากับตัวเรือุนตลีับลูีกป้นขอุงเค้รื�อุงจัักรยี�ห้อุอืุ�น
ที�ใช้กันอุยู่ เพืื่�อุปรับปรุงค้วามสามารถในการรับนำ�าหนักในแนวรัศมีแลีะแนว
แกนอุย่างรวดเร็วแลีะคุ้้มค่้า

ตลัีบลูีกป้นแบบลีูกกล่ี�งแยกส่วนชั�นสูงที�เปลีี�ยนได้เหล่ีานี�ได้รับการ
อุอุกแบบให้มีขนาดการต่ดตั�งเทียบเท่ากับยี�ห้อุชั�นนำาอืุ�นๆ ทั�งหมด โดย
สามารถเสียบเข้ากับตลัีบลูีกป้นขอุงผู้ผล่ีตรายอืุ�นได้โดยตรงเพืื่�อุการปรับปรุง
ประส่ทธ่ภาพื่ในทันที

อัุนที�จัร่งแล้ีว การต่ดตั�งตลัีบลูีกป้นที�มีอุยู่เด่มใหม่ โดยที�การรักษา 
ตัวเรือุนไว้ในแหล่ีงกำาเน่ดสามารถทำาให้เก่ดขีดค้วามสามารถที�ผู้นำาตลีาด
ปัจัจุับันเสนอุไว้ได้ถึงมากกว่า 26% ส่งผลีให้อุายุการใช้งานตลัีบลูีกป้นรุ่น L10 
เพ่ื่�มขึ�นเป็นสอุงเท่า ลีดเวลีาหยุดทำางานขอุงเค้รื�อุงจัักร แลีะเพ่ื่�มผลีผล่ีต

ตลัีบลูีกป้นแบบลูีกกล่ี�งแยกสว่นแบบถอุดเปลีี�ยนได้นั�นมีรุ่น 01/01E/Light 
ขนาดตั�งแต่ 30 มม. ถึง 300 มม. แลีะรุ่น 02/02E/ขนาดกลีาง สำาหรับ
ขนาดเพื่ลีา 190 มม. ถึง 300 มม.

คัว�มสำ�ม�รถุในก�รดัดแปลงต�มต้องก�รได้อย่ั�งรวดเร็ว

สำาหรับโรงงานผล่ีตนำ�าตาลีที�ต้อุงการดัดแปลีงตลัีบลูีกป้นแบบพ่ื่เศษ
เพืื่�อุเพ่ื่�มประส่ทธ่ภาพื่การทำางานขอุงระบบ บร่ษัท Bowman มีบร่การ
ดัดแปลีงตามสั�งซึ�งสามารถทำาได้ทั�วโลีก

ด้วยศักยภาพื่ในการพ่ื่มพ์ื่แบบสามม่ต่ที�ทำาได้ภายในโรงงานแลีะทีม
นักประด่ษฐ์ที�ทุ่มเท บร่ษัท Bowman สามารถให้ค้ำาปรึกษาแลีะอุอุกแบบ
อุย่างเต็มรูปแบบ เพืื่�อุทำาการดัดแปลีงตามค้วามต้อุงการขอุงลูีกค้้าภายใน
ระยะเวลีาอัุนรวดเร็ว

คุ้ณเอีุยนยังได้กล่ีาวเสร่มในเรื�อุงนี�ว่า “บร่ษัทขอุงเรามีส่�งอุำานวยค้วาม
สะดวกแลีะทักษะทางเทค้น่ค้ด้านการอุอุกแบบเพืื่�อุสร้างค้วามเข้าใจัเกี�ยว
กับการใช้งานขอุงตลีบัลูีกป้นที�ไม่ได้มาตรฐานดว้ยค้วามรวดเรว็แลีะมกีาร
ตอุบสนอุงค้วามต้อุงการขอุงลูีกค้้าโดยใช้ว่ธีการแก้ปัญหาเช่งนวัตกรรมที�
ทนทานแลีะคุ้้มค่้า สำาหรับอุุตสาหกรรมหนัก ตลัีบลูีกป้นไม่ใช่ส่นค้้าที�ซื�อุ
ได้โดยตรงจัากชั�นวางส่นค้้าเสมอุไป บร่ษัท Bowman ภูม่ใจัที�ได้รับเลืีอุกให้
เป็นผู้ผล่ีตเพืื่�อุการต่ดตั�งโดยตรงในปร่มาณมากแลีะเพืื่�อุสนอุงค้วามต้อุงการ
ผล่ีตภัณฑ์์ที�ซับซ้อุนแลีะเฉีพื่าะเจัาะจังมากขึ�นอีุกด้วย”

ผล่ีตนำ�าตาลี ค้วามตอุ้งการในการผล่ีตให้มากขึ�นแลีะเรว็ขึ�น ส่งผลีกระทบตอุ่
เค้รื�อุงจัักร นั�นหมายค้วามว่าส่วนประกอุบขอุงเค้รื�อุงจัักรในการผล่ีตจัะต้อุง
สามารถทนต่อุโหลีดงานเพ่ื่�มเต่มได้ทุกเมื�อุ

เป็นเวลีาหลีายทศวรรษที�ตลีาดตลัีบลูีกป้นแบบลูีกกล่ี�งแยกส่วนสำาหรับ
เค้รื�อุงจัักรได้หยุดน่�ง เพื่ราะไม่สามารถรอุงรับค้วามต้อุงการที�เปลีี�ยนแปลีง
ไปขอุงการใช้งานที�รับภาระสูงอุย่างมากได้ ส่งผลีให้ต้อุงมีการบำารุงรักษา
มากขึ�น รวมทั�งต้อุงใช้เวลีาหยุดเด่นเค้รื�อุงที�ก่นค่้าใช้จ่ัายสูง แลีะสูญเสีย
กำาลัีงการผล่ีตไป

นั�นคื้อุค้วามท้าทายที�บร่ษัท Bowman เผช่ญมาโดยตลีอุด ด้วยโอุกาส
ขอุงเทค้โนโลียีขอุงการพ่ื่มพ์ื่แบบสามม่ต่ จึังมีการผล่ีตตลัีบลูีกป้นแบบลูีกกล่ี�ง
แยกส่วนที�มีแรงผลัีกดันเพีื่ยงพื่อุแลีะมีค้วามสามารถเพ่ื่�มขึ�นในการรับนำ�าหนัก
ในแนวรัศมีเพืื่�อุทดแทนตลัีบลูีกป้นแบบลูีกกล่ี�งทรงกลีมแบบแข็งในเค้รื�อุงจัักร
แบบหวัหมุน ส่งผลีให้เวลีาหยดุทำางานขอุงเค้รื�อุงจัักรลีดลีง กระบวนการบำารุง
รักษาทำาได้รวดเร็วขึ�น แลีะเค้รื�อุงจัักรที�ได้รับการปรับปรุงเก่ดประส่ทธ่ภาพื่
มากขึ�น ทำาให้ทั�งต้นทุนแลีะเวลีาที�ใช้ไปมีประส่ทธ่ผลีมากขึ�น

เพิ�มประสิำที่ธิิภ�พด้วยัร�คั�ตล�ดชัิ�นนำ�

ในการอุอุกแบบตลีบัลูีกป้นแบบลูีกกล่ี�งแยกส่วนชั�นสูง บร่ษทั Bowman 
มุ่งมั�นที�จัะสร้างผล่ีตภัณฑ์์ที�เหนือุขอุบเขตประส่ทธ่ภาพื่ที�มีอุยู่แล้ีวใน
ตลีาดตลัีบลูีกป้นแยกส่วนแลีะตลัีบลูีกป้นทรงกลีมแบบแยกส่วนในราค้า
ที�สามารถแข่งขันกับทั�งผู้ใช้ปลีายทางแลีะโรงงานที�มีเค้รื�อุงจัักรที�ใช้ในการ
ผล่ีตอุยู่แล้ีว

คุ้ณเอีุยนสรุปว่า “บร่ษัท Bowman คื้อุผู้สร้างนวัตกรรมอัุนน่าภาค้
ภูม่ใจัขอุงตลัีบลูีกป้นที�แก้ปัญหาอุุตสาหกรรมได้จัร่ง เราเป็นผู้ผล่ีตรายแรก
ที�สร้างตลัีบลูีกป้นแบบลูีกกล่ี�งแยกส่วนที�สามารถยืดอุายุการใช้งานแลีะเพ่ื่�ม
ประส่ทธ่ภาพื่ขอุงระบบภาระงานในแนวแกนสงู แลีะดว้ยประโยชนจ์ัากการ
ผล่ีตส่นค้้าโดยการพ่ื่มพ์ื่แบบสามม่ต่ เราจึังสามารถส่งมอุบผล่ีตภัณฑ์์นี�อุอุก
สู่ตลีาดได้ในราค้าตำ�ากว่าตลัีบลูีกป้นแยกชั�นนำายี�ห้อุอืุ�นๆ ถึง 20% การ
ประหยัดต้นทุนเหล่ีานี�เป็นส่�งที�เราต้อุงการมอุบให้กับลูีกค้้า”
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Ideal for applications such as screw conveyors and other 
high-load machinery, the new Bowman Advanced Split Roller 
Bearing offers up to 75% higher radial load capacity and up to 
a 1000% increase in axial load capacity in both directions.  

Ian Breeze, Technical Director for Bowman, comments on 
the significance of this innovation:

“For the first time, machine manufacturers and maintenance 
engineers in the sugar processing sector can specify a split roller 
bearing that does not rely on race lips alone to accommodate 
axial force in high-load applications. The new Bowman Advanced 
Split Roller Bearing comprises two independent 3D-printed axial 
bearings designed to accommodate greater loads, improving  
system performance with less maintenance and reduced  
unplanned machine failure.

“In fact, compared to other market-leading split bearings, 
the Bowman Advanced Split Roller Bearing increases bearing 
L10 life by up to 500 per cent.”

Time and cost pressures affect all sectors and for sugar 
production applications, the need to produce more, faster, takes 
its toll on machinery, meaning components must be able to 
withstand the additional load. 

For decades, the split roller bearing market has stood 
still, unable to accommodate the evolving needs of these vital  
high-load applications, resulting in more maintenance, expensive 
downtime and lost production capacity. 

This is a challenge Bowman tackled head on and now, 
thanks to the technological possibilities of 3D printing, there is 
a split roller bearing with enough thrust capacity and increased 
radial load capacity to replace solid spherical roller bearings in 

Delivering up to ten times faster bearing change times  
compared to solid bearings, Bowman Advanced Split Roller Bearings  
have been designed with speed of maintenance in mind. 

“When space is limited, engineers often need to disconnect the 
coupling and move other equipment, such as motors, gearboxes 
or pumps out of the way before they can slide solid bearings 
off the shaft for replacement or maintenance,” explains Ian. 

“Split roller bearings can be assembled radially around 
the shaft, eliminating these additional logistical challenges and 
making maintenance and replacement a lot faster and more 
cost-effective. To further enhance time and cost savings, the 
Bowman Advanced Split Roller Bearing uses the rollers to lock 

Global bearings innovator, Bowman International, 
has launched to market a split roller bearing 

with substantially higher radial and axial load  
capacities, specifically to improve the performance 
parameters of critical machinery in industrial sectors 
like the sugar production industry. 

Meeting the bearing demands of modern 
industry Up to ten times faster bearing changes

ข้้อมูลเพิ�มเติมเก่�ยัวกับผลิตภัณิฑ์์ดังกล่�ว
กรุณิ�เย่ั�ยัมชิมท่ี่�เวบไซท์ี่ www.bowmansplitbearings.com

Split roller bearings

Ian Breeze, Technical Director for Bowman

rotating machinery. The resulting reduction in downtime, quicker 
maintenance processes and improved machine performance all 
translate to cost and time efficiencies. 
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As part of the Advanced Split Roller Bearing portfolio, 
Bowman has created a range of dimensionally interchangeable 
retrofit products that can be fitted directly into the existing 
competitors bearing housings to quickly and cost-effectively 
improve radial and axial load capacities. 

These Interchangeable Split Roller Bearings have been 
designed with equivalent critical mounting dimensions to all 
other leading bearing brands, so that they can slot directly 
into other manufacturer’s cartridges for instant performance 
improvements. 

In fact, retrofitting existing bearings, but keeping the housing 
in-situ can exceed the capacities offered by the current market 
leader by up to 26 percent, resulting in up to double the bearing 
L10 life, reduced downtime and increased productivity. 

The Interchangeable Split Roller Bearings are available in 
01/01E/Light series from 30mm to 300mm and 02/02E/Medium 
series from 190mm to 300mm shaft sizes

To support the smart factory evolution and the integration 
of connectivity into industrial environments, Bowman offer the 
addition of temperature and vibration monitoring sensors that 
can gather data in real-time and alert maintenance engineers 
of pending machine failure. 

Real-time monitoring of bearing conditions can assist with 
predictive maintenance and reducing downtime, alerting the 
engineer via smartphone or the site’s building management 
system.  

For sugar production plants that require special bearing 
adaptations in order to optimize the performance of their 
system, Bowman offers a bespoke adaptation service which 
is available globally. 

When designing the Advanced Split Roller Bearings, Bowman  
strived to create a product that surpassed all performance  
boundaries in the split bearing and spherical split bearing market 
at a price point that was competitive for OEMs and end users. 

Ian concludes: “Bowman is a proud innovator of bearing  
solutions that solve real industry issues. We are the first  
manufacturer to create a split roller bearing capable of increasing 
the lifespan and performance of high-axial load 
systems and thanks to the production benefits 
of 3D printing, we have been able to deliver this 
product to market at a price point up to 20 per 
cent lower than other leading split bearings. 
These cost savings were something we were 
keen to pass on to customers.”

Further enhancing the performance of this revolutionary 
split roller bearing is a patented triple labyrinth seal which not 
only offers a tighter seal than other split bearings, but also 
reduces the need for costly removal, machining or replacement 
of worn shafts. 

When a shaft becomes worn, engineers can simply fit a 
new extended seal covering the undamaged part of the shaft, 
without compromising performance and without the need for 
extended downtime.

Alongside the significant increase in radial and axial load 
capacity, this new bearing design offers a range of additional 
installation and performance benefits, such as larger diameter 
screw sizes to accommodate increased capabilities for the 
clamp rings, cartridges and pedestals and roller pockets with 
cavities to hold the grease against the rollers.

Compatible with existing competitor housings

Connectivity and data-driven performance 
analysis 

Bespoke adaptations within short lead times

Optimised performance at a market-leading 
price point

A benefit-rich split roller bearing designed 
to perform

For more information on the new Bowman Advanced Split Roller Bearing,
visit www.bowmansplitbearings.com.

Radinally split assembly

With inhouse 3D printing capabilities and a team of  
dedicated innovators, Bowman can offer a full consultation and 
design service to create bespoke adaptations deliverable within 
short lead times.

Ian adds: “We have the facilities and the technical design 
skill to understand any non-standard bearing application quickly 
and respond to customer needs with innovative, durable and 
cost-effective solutions. For the heavy-side industries, bearings 
are not always an off-the-shelf purchase and Bowman prides 
itself on being the manufacturer of choice, not just for straight- 
forward, high-volume installations, but for more complex and 
niche product requirements too.”

the two cage halves together, eradicating the use of small and 
easy to lose clips and other locking components.”
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Brix ความแม่นยำาของระบบวัดัค่าใน 
เครื�องตกผลึกนำ�าตาล

Brix measurement in the crystallizer

นำ�าอุ้อุยเข้มข้นจัะถูกทำาให้ร้อุนในกระบวนการเคี้�ยวภายในหม้อุเคี้�ยว
ระบบสุญญากาศ เมื�อุถึงระดับค้วามเข้มข้นที�กำาหนดแลี้ว นำ�าอุ้อุยจัะจัับตัว
เป็นผลึีกนำ�าตาลี แลีะเพื่ื�อุทำาให้เก่ดสีขอุงเม็ดนำ�าตาลีที�สมำ�าเสมอุ ด้วยระบบ
การวัดค่้าไมโค้รเวฟิที�สร้างโดย Berthold ค้วามเข้มข้นขอุงนำ�าอุ้อุย (°Brix) 
จัะได้รับการตรวจัวัดตลีอุดกระบวนการเคี้�ยว แลีะสามารถกำาหนดจัุดเพื่าะ
ได้อุย่างแม่นยำา การค้วบคุ้มกระบวนการเดือุดในหม้อุเคี้�ยวระบบสุญญากาศ

คัวามสามารถในการตรวจัสอุบแลีะค้วบคุ้มกระบวนการ
ต่างๆ ขอุงการผล่ีตนำ�าตาลีคื้อุหัวใจัสำาคั้ญสำาหรับผล่ีตภัณฑ์์

คุ้ณภาพื่สูง ซึ�งในขั�นตอุนดังกล่ีาวนี� จัะมีกระบวนการที�สำาคั้ญ
หลีายจัุดที�จัำาเป็นจัะต้อุงมีการวัดที�แม่นยำาแลีะตรวจัวัดซำ�า
ได้ ตัวอุย่างขอุงกระบวนการจัำาพื่วกนี� จัะได้แก่ การเคี้�ยว 
(Crystallization) ด้วยหม้อุเคี้�ยวระบบสุญญากาศ (Vacuum 
Pan), หมอุ้ต้มระเหย (evaporation pans) แลีะกระบวนการ 
Milk of lime เป็นต้น ระบบการวัด MicroPolar Brix ขอุง 
Berthold สามารถทำางานได้ทั�งแบบอุอุนไลีน์แลีะแบบเรียลีไทม์
ที�มาพื่ร้อุมกับเทค้โนโลียีการวัดค่้าด้วยสัญญาณไมโค้รเวฟิลีำ�า
สมัย (fourth generation state-of-the-art microwave) ที�จัะ
ทำาให้ผู้ใช้สามารถรับรู้แนวโนม้แลีะดำาเน่นงานตามกระบวนการ
เพืื่�อุรับประกันคุ้ณภาพื่แลีะการผล่ีตที�คุ้้มค่้าได้

Installation on a vacuum pan

using container probe with

integrated flushing devise

ได้ เป็นอีุกกระบวนการหนึ�งที�สำาคั้ญแลีะถือุได้ว่าสำาคั้ญที�สุดในกระบวนการ
ผล่ีตนำ�าตาลี เนื�อุงจัากต้อุงใช้ค้วามแม่นยำาสูงในการกำาหนดจุัดเพื่าะเพืื่�อุให้
เก่ดโค้รงสร้างแลีะขนาดขอุงค่้าสีนำ�าตาลีที�เหมาะสม

Berthold LB 565 MicroPolar Brix เป็นโซลูีชั�นที�จัะมอุบการวัดที�
แม่นยำาแลีะค้วามสามารถการวัดซำ�าได้สูง ระบบการวัดค่้าขอุงระบบนี�จัะนำา
ไปใช้ในขั�นตอุนการเคี้�ยวนำ�าตาลีทั�งหมด เนื�อุงจัากมีค้วามทนทานแลีะหัว
เซนเซอุร์ที�ลีำ�าสมัย อีุกทั�งในระบบนี� มีการวัดพ่ื่สูจัน์ค้วามสามารถการวัดซำ�า

ระบบก�รตรวจวัดท่ี่�ม่คัว�มเข้้มข้้น และแม่นยัำ�สูำง ข้อง Brix
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มาแล้ีวหลีายค้รั�ง ทำาให้เก่ดทำางานได้อุย่างน่าเชื�อุถือุแลีะปราศจัากปัญหาแม้
ในการทำางานที�ต่อุเนื�อุง แม้หลัีงจัากขั�นตอุนการเคี้�ยวขั�นสุดท้าย จัากที�ตัวผลึีก
นำ�าตาลีผ่านปั�มมาแล้ีวนั�น ค้วามเข้มข้นขอุง °Brix ที�วัดได้จัากบร่เวณปลีาย
ท่อุก็ยังค้งมีค้วามแม่นยำา

ไมโค้รเวฟิจัะทะลีผุ่านวัสดุที�จัะวัด จัะทำาให้เก่ดค่้าค้งที�ไดอุ่เล็ีกทร่ก (Di-
electric Constant) ขอุงวัสดุซึ�งบ่งบอุกถึงพื่ลัีงงานที�มีต่อุสัญญาณไมโค้รเวฟิ 
ค่้าค้งที�ไดอุ่เล็ีกตร่กขอุงนำ�าจัะมีปร่มาณมากกว่าวัสดุอืุ�นๆ ถึง 20 เท่า ซึ�งจัะ
ส่งผลีให้เก่ดปฏ่ิสัมพัื่นธ์ที�รุนแรงขอุงสัญญาณไมโค้รเวฟิกับนำ�า จัากนั�นเราจัะ
ทำาการวัดแบบลีดทอุนแลีะเลืี�อุนเฟิส

ด้วยเหตุนี� เราจึังสามารถกำาหนดปร่มาณนำ�าได้อุย่างแม่นยำา เทค้โนโลียี
หลีายค้วามถี�ที� Berthold ใช้นั�น จัะรับประกันการวัดที�เสถียรแลีะเชื�อุถือุได้
มาก แม้แต่การสะท้อุนหรือุการสั�นสะเทือุนจัากเค้รื�อุงจัักรในระดับสูงก็จัะ
ไม่มีผลีกระทบใดๆ นอุกจัากนั�น แบบขอุง Integrated reference line ยัง
ช่วยให้มั�นใจัได้ว่ามีการชดเชยพื่ลัีงงานโดยรอุบที�น่าเชื�อุถือุได้ อีุกทั�งระบบ 
MicroPolar ซึ�งทำางานโดยใช้พื่ลัีงงานค้ลืี�นไมโค้รเวฟิตำ�ามาก (ประมาณ 
0.1 ม่ลีล่ีวัตต์) นั�นหมายค้วามว่าวัสดุที�ทำาการวัดจัะไม่ได้รับค้วามร้อุนหรือุ
เปลีี�ยนแปลีงแต่อุย่างใด

ข้อุมูลีเพ่ื่�มเต่มเกี�ยวกับผล่ีตภัณฑ์์ www.berthold.com

MicroPolar Brix Automatic on site calibration

หลักก�รวัดและฟังก์ชัินก�รที่ำ�ง�น

ข้้อด่ข้องก�รวัดค่ั�และคัว�มเข้้มข้้น °Brix ข้อง Berthold 

• กำาหนดจุัดเพื่าะที�แม่นยำามาก
• ได้ค้วามสมำ�าเสมอุขอุงสีนำ�าตาลีแลีะคุ้ณภาพื่ที�เพ่ื่�มขึ�น
• ได้การค้วบคุ้มที�น่าเชื�อุถือุระหว่างกระบวนการตกผลึีกทั�งหมด
• มีการผล่ีตอุย่างต่อุเนื�อุงโดยไม่มีการหยุดกระบวนการทำางาน
• ได้ระดับ Pt100 สำาหรับการชดเชยอุุณหภูม่เพืื่�อุการวัดที�แม่นยำา
• มี Integrated reference line สำาหรับการวัดค่้าระดับโดยปราศจัาก
ส่�งรบกวน
• มีการระบายจัากหัวจ่ัายที�ใช้ปร่มาณนำ�าน้อุยลีง

The thick juice is heated in the crystallization process under 
vacuum conditions. When a certain concentration is reached, the 
juice is seeded with tiny sugar crystals to promote the growth of 
uniform crystals. With the microwave measuring systems from 
Berthold, the juice concentration (°Brix) is monitored throughout 
the crystallization process, and a precise determination of the 
seeding point can be determined. Controlling the boiling process 

• Very precise determination of the seeding point
• Uniform sugar crystals and improved quality
• Reliable control during entire crystallization process
• Continuous production, without process downtime
• Pt100 for temperature compensation to achieve accurate  
   measurements
• Integrated reference line for disturbance-free 
measurement
• Optional flushing of probe with low water 
consumption

For further information please visit this link:
www.berthold.com/crystallizer

Microwaves penetrate the material to be measured. The 
dielectric constant value of the material indicates the influence 
on  the microwaves. The dielectric constant value of water is 20 
times larger compared to that of other materials. This results in a 
strong interaction of the microwaves with water, which we then 
measure as attenuation and phase shift. 

Consequently, the water content can be determined very 
accurately. The multi-frequency technology used by Berthold 
guarantees very stable and reliable measurements, which remain 
unaffected by interfering reflections or resonances. The inte-
grated reference line ensures reliable compensation of ambient 
influences. The MicroPolar works with very low microwave power 
(approx. 0.1 mW) which means that the material being measured 
is not heated or altered in any way.

The ability to monitor and control various parts 
of the sugar production process is key to 

producing high quality products. In this process, 
there are several critical process points where 
reproducible and accurate measurements are  
required. Among them are continuous vacuum pans 
(crystallization), evaporator pans and milk of lime. 
Using fourth generation state-of-the-art microwave 
measurement technology, Berthold‘s MicroPolar Brix 
measurement systems can do the job online and in 
real time. Trends can be recognized and process 
actions can be taken insuring high quality and cost 
efficient production.

Highly accurate and reproducible Brix and 
concentration measurements

These are the advantages of Berthold’s °Brix 
and concentration measurements:

Measuring principle and function 

in vacuum pans is one of the most important and critical activities 
in the sugar production process. High accuracy is required to 
determine the seeding point to insure proper crystal structure 
and size of the product.

The Berthold LB 565 MicroPolar Brix is the ideal solution for 
providing a highly accurate and reproducible measurement. The 
brix measuring systems are applied in all crystallization stages. 
Due to its robustness and superior sensor flushing, the measuring 
systems have proven time and time again that they work reliably 
and trouble-free even in continuous operating conditions. Even 
after the final crystallization stage, the °Brix concentration of 
the massecuite can still be reliably measured at the outlet pipe, 
after the product has passed through the pump.



www.sugar-asia.com28

Ethanol News

อุุตสาหกรรมนำ�าตาลีขอุงประเทศบราซ่ลียังค้งได้รับ
ผลีดีจัากการตัดส่นใจัขอุงอุ่นเดียที�มีแผนการขยาย

ตลีาดเอุทานอุลี โดยที�อุ่นเดียนำานำ�าตาลีมาผล่ีตเชื�อุเพื่ล่ีง
ชีวภาพื่แทนการสง่อุอุก แลีะสง่ผลีให้ผู้บร่โภค้นำ�าตาลีทั�ว
โลีกต้อุงการนำาเข้านำ�าตาลีจัากประเทศบราซ่ลี

India Ethanol Push Cheers Brazilian Sugar
Producers

อ่นเด่ัย เร่งผล่ตเอทานอล พิ่ร้อมเปิดัรับนำ�าตาลจัาก
บราซ่ล

นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี (Narendra Modi) ขอุง
ประเทศอุ่นเดียได้ประกาศเมื�อุช่วงเดือุนม่ถุนายนที�ผ่านมาว่า 
เอุทานอุลีจัะเปน็ศูนย์กลีางขอุงแผนพื่ลีงังาน ด้านส่�งแวดล้ีอุม
ขอุงประเทศอุ่นเดีย ซึ�งจัะช่วยลีดเง่นทุนอุุดหนุนการส่งอุอุก
นำ�าตาลีจัากรัฐบาลีอุ่นเดีย

ทั�งนี�แผนงานเกี�ยวกับเอุทานอุลีขอุงประเทศอุ่นเดยีใน
ระหว่างปี พื่.ศ. 2563 – 2568 มีเป้าหมายการประสาน
แผนงานอุย่างเป็นทางการที�จัะไปสู่การผล่ีต E20 ภายในปี 
พื่.ศ. 2568 โดยที�จัะค่้อุย ๆ ทยอุยเปิดตัวภายในปี พื่.ศ. 
2566 ในชว่งเดือุนมนีาค้ม ด้านรัฐบาลีอุ่นเดียยังอุนุญาตให้มี
การขายเอุทานอุลีบร่สุทธ่�ที�สถานีเต่มนำ�ามันด้วยเช่นกัน

อุานันโด ค้อุเรีย (Arnaldo Correa) ผู้อุำานวยการ
ที�ปรึกษา Archer ได้กล่ีาวว่า “อุ่นเดียต้อุงการเอุทานอุลี
เพ่ื่�มมากขึ�นถึง 10.16 พัื่นล้ีานล่ีตร (175,080 บาร์เรลีต่อุ
วัน) ต่อุปี เพืื่�อุตอุบสนอุงค้วามต้อุงการ อุ่นเดียจัะต้อุงมีเอุ
ทานอุลีโดยอุย่างน้อุย 7 พัื่นล้ีานล่ีตร แลีะค้าดว่าจัะมาจัาก
อุ้อุยส่วนที�เหลืีอุจัากธัญพืื่ช แลีะการดำาเน่นการนี�จัะช่วย
ลีดการผล่ีตรวมถึง การส่งอุอุกนำ�าตาลีขอุงประเทศอุ่นเดีย
ได้ ซึ�งนั�นเป็นผลีดีต่อุประเทศบราซ่ลีในระยะกลีาง ซึ�งการ
ประกาศขอุงรัฐบาลีอุ่นเดียเป็นสัญญาณเช่งบวกอุย่างชัดเจัน
สำาหรับประเทศบราซ่ลี เกี�ยวกับตลีาดนำ�าตาลีทั�วโลีก” เฟิล่ีเป้ 
ว่ชค่้อุาโต (Felipe Vicchiato) ประธานเจ้ัาหน้าที�ฝ่ายการ
เง่น ผู้อุำานวยการฝ่ายนักลีงทุนสัมพัื่นธ์ขอุงบร่ษัทเซา มาร์
ต่นโญ (Sao Martinho) ได้กล่ีาว กับนักลีงทุนว่า “ผลีกระ
ทบขอุงการตัดส่นใจัในค้รั�งนี�จัะไม่ปรากฏิให้เห็นในปีหน้า 
แต่จัะปรากฏิให้เห็นภายในอีุก 24 เดือุนข้างหน้า”

อุานันโด ค้อุเรีย (Arnaldo Correa) ผู้อุำานวยการที�
ปรึกษา Archer กล่ีาวว่า “ค้วามต้อุงการนำ�าตาลีทั�วโลีกมี

Brazil’s sugar industry stands to benefit  
from India’s decision to expand its 

ethanol market, converting more of the 
subcontinent’s otherwise exportable sugar 
into biofuel and shifting more global demand 
for the sweetener onto Brazil’s shoulders.

Indian prime minister Narendra Modi  
announced on 5 June that ethanol would be 
the center of his energy and environmental 
plan, which will help reduce India’s sugar export 
subsidy costs.

According to India’s new 2020-25 Ethanol 
Blending Roadmap, the official blend target 
will reach E20 by 2025 with phased roll-out 
from 2023.

In March, the Indian government also 

แนวโน้มที�จัะเพ่ื่�มขึ�นในช่วง 5 ปีข้างหน้า” เนื�อุงจัาก การส่ง
อุอุกนำ�าตาลีที�ลีดลีงขอุงประเทศอุ่นเดียรวมทั�งค้วามต้อุงการ
เชื�อุเพื่ล่ีงชีวภาพื่ทั�วโลีกที�เพ่ื่�มขึ�น บราซ่ลีจึังต้อุงเพ่ื่�มผลีผล่ีต
อุ้อุยที�อุยู่ช่วง 780 ล้ีาน - 850 ล้ีานเมตร่กตัน จัาก 605 
ล้ีานตัน ในฤดูกาลีเก็บเกี�ยว พื่.ศ. 2563 – 2564 รวมทั�ง
มีการสร้างหรือุเปิดโรงงานนำ�าตาลีแลีะเอุทานอุลีแห่งใหม่ ที�
มีขนาดใหญอีุ่ก 15-20 โรง เพื่ยีงเพื่ื�อุต้อุงการรกัษาสว่นแบง่
ขอุงตลีาดส่งอุอุกนำ�าตาลีทั�วโลีกในปัจัจุับัน

แต่ทว่าราค้านำ�าตาลีทั�วโลีกอุาจัจัะต้อุงสูงขึ�นก่อุนที�
โรงงานอุ้อุยขอุงประเทศบราซล่ีจัะเร่�มลีงทุนในการขยายอุกี
ค้รั�ง จัากตามรายงานขอุงหน่วยงานพืื่ชไร่ขอุงรฐับาลีบราซ่ลี
ได้ให้ข้อุมูลีาว่า ในส่วนขอุงพื่ื�นที�ปลีูกอุ้อุยขอุงบราซ่ลีมีการ
หดตัวลีง จัากที�มีพื่ื�นที�ปลีูกถึง 9 ลี้านเฮกตาร์ ระหว่างปี 
พื่.ศ. 2557-2560 แต่ปัจัจัุบันลีดลีงเหลีือุเพื่ียง 8.4 ลี้าน
เฮค้เตอุร์ เท่านั�น

authorized the sale of pure ethanol at filling 
stations.

India will require as much as 10.16bn liters 
(175,080 b/d) of additional ethanol a year to 
meet that demand, with at least 7bn l of that 
expected to come from cane and the rest from 
grains. This will curtail India’s sugar production 
and exports, a net positive for Brazil in the 
medium term, said Arnaldo Correa, director of 
consultancy Archer.

“India’s announcement is clearly a positive 
signal for Brazil with respect to the global sugar 
market,” Sao Martinho’s chief financial officer 
Felipe Vicchiato said on an earnings call with 
investors this week. “The effects of this decision 
will not be seen next year but in 24 months.”

Global demand for sugar is expected to grow 
by 1pc a year over the next five years, Correa 
said. And with India’s reduced sugar exports and 
increased global demand for biofuels, Brazil will 
have to increase its center-south sugar cane output 
to 780mn-850mn metric tons from the 605mn 
t harvested in the 2020-21 season and build or 
reopen 15-20 additional large-scale sugar and 
ethanol mills just to maintain its current share of 
the global sugar export market, he added.

Yet global sugar prices may have to rise 
before Brazilian cane mills begin to invest in 
expansion again.

Brazil’s cane crop has been shrinking: 
planted area reached 9mn hectares between 
2014 and 2017, but declined to 8.4mn ha in 
2020-21, according to the government crop 
agency Conab.



www.sugar-asia.com 29

Ethanol News

บร่ษัทราอุ่เซน เอุส เอุ ซึ�งเป็นผู้ผล่ีตชีวพื่ลัีงงาน 
นำ�าตาลีแลีะเอุธานอุลีจัากอุอุ้ยรายใหญ่ขอุงประเทศ

บราซ่ลีได้เปิดเผยเมื�อุเร็วๆ นี�ว่า บร่ษัทจัะลีงทุนในการ
ก่อุสร้างโรงงานเอุธานอุลีจัากเซลีลูีโลีสแห่งที�สอุงด้วย
กำาลัีงการผล่ีตต่ดตั�ง 82 ล้ีานล่ีตรต่อุปี ซึ�งเพ่ื่�มขึ�นสอุง
เท่าขอุงกำาลัีงการผล่ีตขอุงโรงงานเอุธานอุลีที�ใช้เซลีลูีโลีส
แห่งแรกจัากโรงงานค้อุชตา ปินตุ ในเขตปิราซ่ค้าบา
กรุงเซาเปาโลี โดยโรงงานแห่งใหม่นี�จัะสร้างขึ�นที�บง
ฟิิงในเขตการ่บา กรุงเซาเปาโลี เช่นกัน

Raízen Reveals Plans for Second Cellulosic  
Ethanol Plant in Brazil

บราซ่ลเตร่ยมลงทุนเปิดัโรงงานผล่ตเอทานอลจัาก
เซลล่โลส่แห่งใหม่

จัากแถลีงการณ์เมื�อุเดือุนม่ถุนายน 2564 ที�ผ่านมา 
โรงงานผล่ีตเอุธานอุลีแห่งใหม่นี�จัะถูกผนวกเข้ากับสวนพื่ลัีงงาน
ชีวภาพื่บงฟิิง ซึ�งตั�งอุยู่ในเมือุงการ่บา ในเซาเปาโลี นอุก

Brazilian sugarcane ethanol, sugar, 
and bioenergy major Raízen SA has 

recently disclosed that it will invest in the 
construction of a second cellulosic ethanol 
plant (E2G) with an installed production 
capacity of 82 million litres per annum, 
double the capacity of its first cellulosic 
ethanol plant at its Costa Pinto facility in 
Piracicaba, São Paulo (SP). The new E2G 
plant will be built at its Bonfim facility in 
Guariba, SP.

According to a statement on June 25, 2021, 
the new E2G plant will be integrated into the 
Bonfim Bioenergy park located in Guariba, São 
Paulo (SP), which in addition to the production 
of sugar, first-generation ethanol, and electricity  
from sugarcane biomass, also houses the  
company’s first biogas plant that was inaugurated 
in October 2020.

The announcement of the new plant meets 
the growing demand for the product in the  
international market, with 91 percent of its volume 
already sold under a long-term contract with a 
global energy player.

The E2G plant is expected to start  
operating in 2023. With the start-up of this second 
plant, Raízen’s total annual production capacity 
of cellulosic ethanol will be approximately 120 
million litres making Raízen the only producer 
in the world to operate two industrial-scale 
cellulosic ethanol plants.

เหนือุจัากการผล่ีตนำ�าตาลี เอุธานอุลีรุ่นแรก แลีะไฟิฟ้ิาชีวมวลี
จัากอุอุ้ย ซึ�งพืื่�นที�แห่งนี�ยังเป็นที�ตั�งขอุงโรงงานกา๊ซชีวภาพื่แหง่
แรกขอุงบร่ษทัที�เปิดตัวในเดอืุนตลุีาค้ม 2563 ที�ผ่านมา

การประกาศสร้างโรงงานแห่งใหม่นี�ตอุบสนอุงค้วาม
ต้อุงการที�เพ่ื่�มขึ�นในตลีาดต่างประเทศ โดย 91% ขอุง
ปร่มาณการขายได้ขายไปแล้ีวภายใต้สัญญาระยะยาวกับ
บร่ษัทพื่ลัีงงานระดับโลีก

โรงงานผล่ีตเอุธานอุลีจัากเซลีลูีโลีสแห่งใหม่นี�ค้าดว่า
จัะเร่�มดำาเน่นการในปี 2566 หลัีงจัากนั�น กำาลัีงการผล่ีต
เอุธานอุลีจัากเซลีลูีโลีสรวมประจัำาปีขอุงบร่ษัทราอุ่เซนจัะอุยู่
ที�ประมาณ 120 ล้ีานล่ีตร ทำาให้บร่ษัทนี�จัะเป็นผู้ผล่ีตเพีื่ยง
รายเดยีวในโลีกที�ดำาเน่นการผล่ีตเอุธานอุลีจัากเซลีลีโูลีสแบบ
โรงงานอุุตสาหกรรมถึงสอุงแห่ง 
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รัฐบาลีอุ่นเดียมีแผนที�จัะเพ่ื่�มการผสมเอุทานอุลีใน
นำ�ามันเบนซ่น เพืื่�อุลีดมลีพ่ื่ษแลีะลีดค่้าใช้จ่ัายการนำา

เข้านำ�ามัน ซึ�งอุาจัจัะเป็นการเปลีี�ยนแปลีงที�ใหญ่ที�สุด
ในตลีาดนำ�าตาลีทั�วโลีก นับตั�งแต่การปฏ่ิรูปนำ�าตาลี
ขอุงยุโรป แลีะอุาจัผลีักดันถึงค้วามต้อุงการในตลีาด
นำ�าตาลีให้สูงขึ�น

India’s ethanol plan could drive a sugar bull 
market

แผนส่่งเส่ร่มเอทานอลอ่นเด่ัย ส่ามารถช่ิวยขับเคลื�อน
ท่ศทางของตลาดันำ�าตาลโลก

จัากรายงานที�เผยแพื่ร่ขอุงผู้ค้้าอุาหารแลีะผู้ให้บร่การ
ห่วงโซ่อุุปทานหรือุกลุ่ีมซาร์น่โค้ว์ ได้ชี�ว่า โค้รงการเอุทานอุลี
ขอุงอุ่นเดียจัะส่งเสร่มรัฐบาลีให้ยุต่การส่งอุอุกนำ�าตาลีแลีะ
ยังลีดปร่มาณนำ�าตาลีที�ส่งอุอุกไปนอุกประเทศ ซึ�งปัจัจุับัน
อุ่นเดียยังเป็นผู้ผล่ีตรายใหญ่อัุนดับสอุงรอุงจัากบราซ่ลี

ด้านหัวหน้านักว่จััยขอุงกลุ่ีมซาร์น่โค้ว์ นายสตีเฟิน เก
ลีดาร์ท ได้กล่ีาวไว้ในรายงานข้างต้นว่า แผนการขอุงอุ่นเดีย
ที�จัะผลัีกดันให้มีการผสมเอุธานอุลี 20% กับนำ�ามันเบนซ่น 
ซึ�งจัะดำาเน่นการโดยเร็วที�สุดภายในปี 2566 เมื�อุเทียบกับ
ปัจัจุับัน ปร่มาณเอุทานอุลีที�ใช้กับนำ�ามันเบนซ่ลีเพื่ียง 5% 
ที�จัะนำาไปสู่การผล่ีตเอุทานอุลีจัากนำ�าอุ้อุยแลีะกากนำ�าตาลี 
6 พัื่นล้ีานล่ีตร ซึ�งจัะสามารถ “ลีดการผล่ีตนำ�าตาลีในท้อุง
ถ่�นได้มากขึ�นกว่า 6 ล้ีานตัน”

ทั�งนี�นายสตเีฟิน ยังกล่ีาวเสร่มอีุกว่า ภายในป ี2568 
อุ่นเดียจัะเปลีี�ยนจัากการผล่ีตนำ�าตาลี 33 ล้ีานตันต่อุปีเป็น 
27 ล้ีานตันต่อุปี เนื�อุงจัากการบร่โภค้ในปัจัจุับันอุยู่ที�ประมาณ 
25 ล้ีานตัน แลีะมีแนวโน้มว่าจัะเต่บโตในอุนาค้ต ดังนั�น 
อุ่นเดียจัะไม่เป็นผู้ผล่ีตแลีะส่งอุอุกนำ�าตาลีส่วนเก่นรายใหญ่
อีุกต่อุไป โดยที�นายสตีเฟินเปรียบเทียบกับกรณีขอุงอุ่นเดีย
กับการปฏ่ิรูปนโยบายนำ�าตาลีขอุงยุโรประหว่างปี 2545 ถึง 
2551 เมื�อุมีการลีดเง่นอุุดหนุนเพืื่�อุการส่งอุอุกแลีะการผล่ีต

The Indian government’s plan to gradually 
increase ethanol blending in gasoline, 

as a way to cut pollution and reduce its oil 
import bill, could be the largest change in 
the global sugar market since Europe’s sugar 
reform, and possibly drive a bull market.

จัะนำาไปสู่การรวมตัวขอุงตลีาดนำ�าตาลีที�แข็งแกร่ง
รายงานข้างต้นยังแถลีงว่า เนื�อุงจัากอุ่นเดียแนวโน้ม

ที�จัะเก่ดจัากค้วามต้อุงการใช้นำ�ามันเบนซ่นเพื่่�มขึ�นภายในปี 
2573 จึังต้อุงเร่งผล่ีตเอุธานอุลีถึง 13 พัื่นล้ีานล่ีตร เพืื่�อุให้
สอุดค้ล้ีอุงกับการผสม E20 ทั�งนี�มีการเปลีี�ยนเส้นทางการ
ผล่ีตนำ�าตาลีมากถึง10 ล้ีานตัน นายสตีเฟินได้สรุปท่�งท้าย
ว่า ตามที�ได้เห็นในปี 2551 ตลีาดนำ�าตาลีโลีกจัะมีอุุปทาน
น้อุยลีงแลีะตอุบสนอุงต่อุราค้ามากขึ�น ทำาให้ตลีาดอุ่นเดีย
แห่งนี�จัะเป็นอีุกหนึ�งในตลีาดผู้ผล่ีตรายใหญ่ที�สุดขอุงโลีกที�
จัะมีการปรับตัวได้ดีต่อุการผล่ีตที�ลีดลีง

According to a report released on Monday  
by food trader and supply chain services  
provider Czarnikow Group, India’s ethanol program 
will lead the government to end sugar export 
subsidies and erase exportable sugar volumes 
from the country, currently the second-largest 
producer after Brazil.

Czarnikow’s chief analyst Stephen Geldart 
said in the report that India’s plan to push for 

a 20% ethanol blend to gasoline as soon as 
2023, compared to only around 5% currently, 
will lead to the production of 6 billion liters of 
ethanol from sugar cane juice and molasses, 
“reducing local sugar production by more than 
6 million tonnes”.

“By 2025, India will swing from making at 
most 33 million tonnes of sugar a year to 27 million 
tonnes. With consumption today at around 25 
million tonnes and likely to grow in the future, 
India will no longer be a major surplus sugar 
producer and exporter,” the analyst said.

Geldart compares the Indian case with 
the European sugar policy reform between 
2002 and 2008, when cuts to export subsidies 
and production in the continent led to a strong 
sugar market rally.

The report says that as gasoline demand 
increases in India, by 2030, the country will need 
to produce 13 billion liters of ethanol to meet 
the E20 blending, diverting more than 10 million 
tonnes of sugar production.

“As we saw in 2008, the world sugar  
market will therefore become less well-supplied 
and more responsive to price,” Geldart said, 
adding that the market will become vulnerable 
to any production shock in one of the largest 
producers.
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บมจั. ปตท. แลีะบมจั. บางจัาก ค้อุร์ปอุเรชั�น ให้
ค้ำามั�นจัะช่วยให้ประเทศไทยเป็นฐานการผล่ีต

ผล่ีตภัณฑ์์ชีวเค้มีมูลีค่้าสูงระดับภูม่ภาค้ในช่วงหลัีงโรค้
ระบาด ประเทศไทยต้อุงการเพ่ื่�มมูลีค่้าเชื�อุเพื่ล่ีงชีวภาพื่
โดยใช้เชื�อุเพื่ล่ีงชีวภาพื่เปน็วัตถุด่บสำาหรบัอุุตสาหกรรม
ชีวเค้มี ซึ�งต้อุงการให้ผล่ีตผล่ีตภัณฑ์์หลีายประเภท
ตั�งแต่อุาหารแลีะยา ไปจันถึงผล่ีตภัณฑ์์ดูแลีส่วนบุค้ค้ลี 
เช่น เค้รื�อุงสำาอุาง แม้ว่าประเทศจัะเป็นผู้ผล่ีตเชื�อุเพื่ล่ีง
ชีวภาพื่รายใหญ่ในภูม่ภาค้เมื�อุราค้านำ�ามันโลีกพุ่ื่งขึ�น
เหนือุ 90 เหรียญสหรัฐต่อุบาร์เรลี ในช่วงสอุงทศวรรษ
ที�ผ่านมา ราค้าเชื�อุเพื่ล่ีงชีวภาพื่ก็มีการแข่งขันน้อุยกว่า
นำ�ามันกลัี�นตั�งแต่ปี 2557 เชื�อุเพื่ล่ีงชีวภาพื่หลัีกที�ผล่ีต
ในประเทศไทยคื้อุเอุทานอุลีซึ�ง ทำาจัากมันสำาปะหลัีงแลีะ
นำ�าตาลี แลีะเมท่ลีเอุสเทอุรซึ์�งทำาจัากนำ�ามันปาล์ีม 

PTT & Bangchak to Boost Regional Biochemical 
Hub in Thailand

ปตท. จัับมือกับบางจัาก หวังส่ร้างประเทศไทยเป็น
ฐานผล่ตช่ิวเคม่ ในระดัับภ่ม่ภาค

 “กลุ่ีม ปตท. เลีง็เห็นโอุกาสในการเพื่่�มมูลีค่้าเชื�อุเพื่ล่ีง
ชีวภาพื่มาอุย่างยาวนาน เนื�อุงจัากสามารถอัุพื่เกรดเป็นวัสดุ
ที�สามารถดึงราค้าได้สูงถึง 40 เท่า (เท่าวัตถุด่บ)” คุ้ณอุรวดี 
โพื่ธ่สาโร รอุงประธานบร่หารอุาวุโส ปตท. กล่ีาว สำาหรับ
กลียุทธ์อุงค์้กร หมายถึง การใช้วัตถุด่บในอุุตสาหกรรมยา 
กำาลัีงแบ่งปันมุมมอุงขอุงเธอุระหว่างการสัมมนาทางเว็บที�
ขึ�น โดยสำานักงานส่งเสร่มการจััดประชุมแลีะน่ทรรศการ 
หอุการค้้าไทย บางกอุกโพื่สต์ แลีะโพื่สต์ทูเดย์ 

กลุ่ีม ปตท. ได้ร่วมทุนกับม่ตซูบ่ช่ เค้ม่ค้อุลี ค้อุร์ปอุเรชั�น 
ในปี 2554 เพืื่�อุจััดตั�งโรงงานผล่ีตโพื่ล่ีบ่วท่ลีีน ซัค้ซ่เนต 
(PBS) ในจัังหวัดระยอุง โดยมีกำาลัีงการผล่ีต 20,000 ตัน
ต่อุปี PBS เป็นพื่ลีาสต่กที�ย่อุยสลีายได้ทางชีวภาพื่ซึ�งส่วน
ใหญ่ใช้ในอุุตสาหกรรมบรรจุัภัณฑ์์สำาหรับอุาหารแลีะเค้รื�อุง
สำาอุาง BBGI Co ซึ�งเป็นกลุ่ีมธุรก่จัเทค้โนโลียีชีวภาพื่ขอุง
บร่ษัทบางจัาก ค้อุร์ป ได้เข้าสู่กลุ่ีมผล่ีตภัณฑ์์ชีวภาพื่ที�มี
มูลีค่้าสูงผ่านการเข้าซื�อุหุ้นมูลีค่้า 800 ล้ีานบาทใน Manus 
Bio ซึ�งตั�งอุยู่ในสหรัฐฯ ซึ�งเป็นผู้ผล่ีตเทค้โนโลียีชีวภาพื่
ชั�นนำาระดับโลีก ค้วามเค้ลืี�อุนไหวดังกล่ีาวเก่ดขึ�นหลัีงจัาก
บางจัากไดป้ระกาศเกี�ยวกับการลีงทนุในชีวว่ทยาสงัเค้ราะห์
หรือุ synbio ซึ�งเป็นสาขาว่ทยาศาสตร์ที�เกี�ยวข้อุงกับการ
อุอุกแบบส่�งมีชีว่ตใหม่เพืื่�อุวัตถุประสงค์้เฉีพื่าะโดยว่ศวกรรม
ให้มีค้วามสามารถใหม ่ก่ตต่พื่งษ์ ล่ี�มสุวรรณโรจัน์ ประธาน

PTT and Bangchak Corp. have lately 
declared their strong determination 

to promote Thailand as a regional hub 
for biochemical production after the 
Covid-19 pandemic. Thailand needs to 
add more values to biofuel by using it as 
a raw material for biochemical industries, 
so various kinds of products, namely food 
and medicine as well as personal care 
products like cosmetics, are necessarily 
manufactured. Although the country is a 
major producer of biofuel in the region, 
when global oil prices rose above $90 per 
barrel over the past two decades, biofuel 
prices have become less competitive than 
refined oil since 2014. The main biofuel 
produced in Thailand is ethanol, which is 
made from cassava and sugar, and methyl 
esters, which are made from palm oil.

Mrs. Arawadee Photisaro, PTT’s Senior 
Executive Vice President, said that the PTT 
Plc. Had for a long time saw an opportunity to 
add more values to biofuel because it could be 
upgraded to materials that could fetch up to 40 
times the price (equivalent to raw materials). In 
terms of corporate strategies, it means using 
raw materials in the pharmaceutical industry, 
added Mrs. Arawadee during a webinar organ-
ized by the Convention and Exhibition Bureau, 

the Thai Chamber of Commerce, Bangkok Post 
and Post Today.

PTT Plc., with cooperation of Mitsubishi 
Chemical Corp., has since 2011 established  
Polybutylene Succinate (PBS) Plant in Rayong with 
production capacities of 20,000 tons annually. 
The PBS is a biodegradable plastic that is mainly 
used in the packaging industry for food and 
cosmetics. BBGI Co, the biotechnology affiliate 
of Bangchak Corp., has entered the high-value 
bio-based segment through the acquisition of 
an 800-million-baht stake in Manus Bio, based 
in the United States, which is the world leading 
biotechnology manufacturer. The progress 
arose after Bangchak Corp. had announced an  
investment in synthetic biology, or synbio, a branch 
of sciences that deals with the design of new 
organisms for specific purposes by engineering 
new capabilities. Mr. Kittiphong Limsuwanroj, the 
BBGI Executive Chair, explained in details that 
the company was developing a synbio factory 
worth 1.2 billion baht. 

เจ้ัาหน้าที�บร่หาร BBGI กลีา่วว่า บร่ษทักำาลัีงพัื่ฒนาโรงงาน
ผล่ีต Synbio มูลีค่้า 1.2 พัื่นล้ีานบาท “การก่อุสร้างโรงงาน 
synbio ขอุง BBGI เร่�มขึ�นเมื�อุปีที�แล้ีวแลีะมีกำาหนดจัะเร่�ม
ดำาเน่นการในปี 2566”

“Construction of the synbio factory began 
last year and was expected to complete and 
operate in 2023,” concluded Mr. Kittiphong.
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บร่ษัทแห่งหนึ�งในรัฐลุียเซียนาที�มีค้วามสามารถเปลีี�ยน
ขอุงเสียจัากอุ้อุยให้เป็นเชื�อุเพื่ล่ีงชีวภาพื่ แลีะกำาลัีง

พ่ื่จัารณาที�จัะสร้างโรงงานพื่ลัีงงานหมุนเวียนมูลีค่้ากว่า 
70 ล้ีานดอุลีลีาร์ที�เมือุงไอุบีเรีย (Iberia Parish), แลีะ
ทางรัฐลุียเซียนา มีข้อุเสนอุให้ลีดหย่อุนภาษีแลีะส่ทธ่
ประโยชน์อืุ�นๆ เพืื่�อุจัะได้ยอุมรับในข้อุตกลีงนี�

Louisiana courts energy startup that converts 
sugar cane waste to biofuel

ลุยเซ่ยนาเอื�อส่ตาร์ทอัพิ่ด้ัานพิ่ลังงาน เปล่�ยนของ
เส่่ยจัากอุตส่าหกรรมเป็นพิ่ลังงานช่ิวภาพิ่

จัอุห์น เบลี เอ็ุดเว่ร์ดส์ (John Bel Edwards) ผู้วา่การ
รัฐลุียเซียนา ที�ประกาศว่าฝ่ายบร่หารขอุงเขาได้ยอุมรับในข้อุ
ตกลีงเบื�อุงต้นกับบร่ษัท Delta Biofuels แลี้ว โดยเสนอุ
แพ็ื่ค้เกจัที�จูังใจัให้กับบร่ษัท Delta Biofuels ซึ�งรวมถึงเง่นช่วย
เหลีอืุตามประส่ทธ่ภาพื่จัำานวน 1 ล้ีานเหรยีญสหรฐัอุเมร่กา 
การลีดหย่อุนภาษีทางอุุตสาหกรรม แลีะบร่การพัื่ฒนาจัำานวน
แรงงานผ่านโค้รงการการพัื่ฒนาเศรษฐก่จัขอุงรัฐหลุียเซียน่
า (Louisiana Economic Development) เพืื่�อุเป็นการแลีก
เปลีี�ยน บร่ษัท Delta Biofuels จัะสร้างโรงงานขนาด 16 
เอุเค้อุร์ ที�เมือุงจีันเนอุเรตต์ (Jeanerette) แลีะ ตามข่าว
ประชาสัมพัื่นธ์ขอุงผู้ว่าการรัฐลุียเซียนา โค้รงการนี�จัะทำาให้
เก่ดการสร้างงานใหม่โดยตรง 126 ตำาแหน่ง โดยมีเง่น
เดือุนเฉีลีี�ยกว่า 62,500 เหรียญสหรัฐอุเมร่กา นอุกจัากนี� 
โค้รงการนี�จัะทำาให้เก่ดการสร้างตำาแหน่งงานใหม่ทางอุ้อุม
ประมาณ 149 งาน

ซึ�งโรงงานแห่งนี�จัะเปลีี�ยนชานอุ้อุย  ที�เป็นวัสดุเส้นใย
ที�เป็นนุ่ม ลีะเอุยีด แลีะเปยีก ซึ�งชานอุ้อุยนั�นเป็นวัสดุที�เหลืีอุ
จัากการบดต้นอุ้อุยหรือุต้นข้าวฟ่ิางให้เป็นเม็ดเชื�อุเพื่ล่ีงที�ใช้
สำาหรับการผล่ีตไฟิฟ้ิา ชานอุ้อุยแบบแห้งสามารถเผาในโรง
ไฟิฟ้ิาเพืื่�อุเป็นพื่ลัีงงานทางเลืีอุกที�สะอุาดกว่าโดยแปลีงเป็น
นำ�ามันดีเซลี ถ่านห่น แลีะเชื�อุเพื่ล่ีงในรูปแบบเม็ดไม้ โดยที�
มีการใช้ชีวมวลีในรูปแบบเม็ดไม้มากกว่า 25 ล้ีานเมตร่กตัน
ต่อุปี โดยเฉีพื่าะในยุโรปแลีะเอุเชีย โดยชีวมวลีในรูปแบบเม็ด

ไม้จัะถูกใช้เป็นวัตถุด่บแทนที�ถ่านห่น ในข่าวประชาสัมพัื่นธ์
ได้ระบุไว้ว่า “เมื�อุเทียบกับเชื�อุเพื่ล่ีงฟิอุสซ่ลี การใช้เชื�อุเพื่ล่ีง
ชานอุ้อุยในรูปแบบเม็ดส่งผลีให้การปล่ีอุยก๊าซเรือุนกระจัก
ลีดลีงมากกว่า 100 เปอุร์เซ็นต์”

ตามแผนขอุงบร่ษัท Delta Biofuels  โรงงานที�ตั�งใน
เมือุงจีันเนอุเรตต์ (Jeanerette) จัะผล่ีตเชื�อุเพื่ล่ีงชานอุ้อุยใน
รูปแบบเม็ดได้มากถึง 300,000 เมตร่กตันต่อุปี โดยการใช้
ชานอุ้อุยส่วนเก่นทั�งหมดจัากโรงนำ�าตาลีทั�ง 4 แห่งที�อุยู่ใกล้ี
เคี้ยงในเมือุงไอุบีเรีย (Iberia) เซนต์แมรี (St. Mary) แลีะ
เซนต์มาร์ต่น (St. Martin) เพื่ื�อุให้ทางเลืีอุกในการใช้ขอุง
เสียที�ไม่จัำาเป็นขอุงโรงงานผล่ีตนำ�าตาลี

ผลีพื่ลีอุยได้จัากชานอุ้อุยส่วนใหญ่ถูกใช้โดยโรงงาน
อุ้อุยโดยตรง ที�ใช้เป็นเชื�อุเพื่ล่ีงชีวภาพื่เพืื่�อุเผาในหม้อุไอุนำ�า 
แต่ส่วนที�เหลืีอุมักจัะถูกรวบรวมเป็นกอุงขนาดใหญ่ที�สลีาย
ตัวแลีะปล่ีอุยก๊าซมีเทนอุอุกสู่บรรยากาศ

ฟิิลีล่ีป คี้ทต่�ง (Philip Keating) ผู้บร่หารสูงสุดขอุง
บร่ษัท Delta Biofuels ให้สัมภาษณ์กับข่าวประชาสัมพัื่นธ์
ว่า “โรงงานผล่ีตชานอุ้อุยในรูปแบบเม็ดขอุงเราจัะช่วยแก้
ปัญหาระยะยาวให้กับโรงงานนำ�าตาลีโดยใช้ชานอุ้อุยส่วนเก่น
ที�ผล่ีตได้ในแต่ลีะฤดูกาลีผล่ีต ส่�งนี�จัะไม่เพีื่ยงแต่ลีดต้นทุน
แลีะปัญหาที�เก่ดจัากโรงสีเท่านั�น แต่จัะกำาจััดการปล่ีอุยก๊าซ
มีเทนจัากชานอุ้อุยที�ถูกท่�งซึ�งประชาชนทั�วไปสามารถมอุงเห็น
ได้ในกอุงขนาดใหญ่ทั�วรัฐลุียเซียนา”  

ทั�งนี� ฟิิลีล่ีป คี้ทต่�ง ยังเป็นค้นช่วยก่อุตั�งบร่ษัท Delta 
Biofuels ในปี 2019 ในฐานะบร่ษัทสตาร์ทอัุพื่ บร่ษัท Tasso 
Renewable Energy ก่อุนหน้านี� แลีะเขายังได้ทำางานให้กับ
บร่ษัท American BioCarbon ซึ�งเป็นโรงงานเชื�อุเพื่ล่ีงชีวภาพื่
ชานอุ้อุยในเมือุงไวท์ค้าสเซ่ลี (White Castle) แลีะเมื�อุปีที�
แล้ีวเขาได้ลีาอุอุกแลีะในเวลีาต่อุมาได้ก่อุตั�งบร่ษัท Delta 
Biofuels ทำาให้อุดีตนายจ้ัางขอุงฟิิลีล่ีป คี้ทต่�ง ยื�นฟ้ิอุงค้ดี

แนวปฏ่ิบัต่ทางการค้้ากับฟิิลีล่ีป คี้ทต่�ง ในศาลีแขวงกลีาง
ขอุงรัฐลุียเซียนา แต่ค้ดีนี�ถูกยกฟ้ิอุง

การเร่�มก่อุสรา้งสำาหรับโรงงานแหง่ใหม่จัะเร่�มในเดือุน
กันยายน ปี พื่.ศ. 2564 โดยค้าดว่าจัะแล้ีวเสร็จัใน 1 ปี 
การจ้ัางงานจัะเร่�มในฤดูใบไม้ผล่ีปี พื่.ศ. 2565 บร่ษัทได้
มีข้อุตกลีงกับโรงงานผล่ีตพื่ลีังงานในยุโรปแลีะเอุเชียเป็น
เวลีาหลีายปีสำาหรับการซื�อุเชื�อุเพื่ล่ีงในรูปแบบเม็ดจัากบร่ษัท 
Delta Biofuels

ด้านผู้ว่าการรัฐลุียเซียนา จัอุห์น เบลี เอ็ุดเว่ร์ด
ส์ ได้กล่ีาวว่า “พื่ลัีงงานหมุนเวียนที�นำากลัีบมาใช้ใหม่เป็น
อุงค์้ประกอุบสำาคั้ญในการบรรลุีเป้าหมายในการปกป้อุงส่�ง
แวดล้ีอุม, แลีะรัฐลุียเซียนาตั�งใจัรอุที�จัะต้อุนรับการลีงทุน
ด้านเชื�อุเพื่ล่ีงหมุนเวียนล่ีาสุดจัากบร่ษทั Delta Biofuel การ
ทำางานค้วบคู่้กับโรงงานผล่ีตนำ�าตาลี บร่ษัท Delta Biofuels 
วางแผนที�จัะเปลีี�ยนชานอุ้อุยที�ท่�งไปก่อุนหน้านี�ให้เป็นแหล่ีง
พื่ลัีงงาน การเต่บโตอุย่างต่อุเนื�อุงในส่วนอุุตสาหกรรมเชื�อุ
เพื่ล่ีงหมุนเวียนแลีะพื่ลัีงงานหมุนเวียนคื้อุการพัื่ฒนาเศรษฐก่จั
ที�สำาคั้ญ เนื�อุงจัากโค้รงการขอุงบร่ษัท Delta Biofuels จัะ
ส่งผลีให้เก่ดการสร้างงานใหม่จัำานวน 275 ตำาแหน่งใน
แถบอุะค้าเดียร์นา (Acadiana) ขอุงรัฐลุียเซียนา ในนาม
ขอุงประชาชนรัฐลุียเซียนา พื่วกเราชาวรัฐลุียเซียนาตั�งตา
รอุโค้รงการใหม่อัุนน่าอัุศจัรรย์นี�ที�กำาลัีงจัะเก่ดขึ�นในรัฐขอุง
เรา” ทั�งนี� เขาได้กล่ีาวเสร่มว่า “บร่ษัทพื่ลัีงงานสะอุาดจัะมี
อุนาค้ตที�สดใสในรัฐลุียเซียนาแลีะเหมาะสมกับเป้าหมายที�
กำาหนดโดยค้ณะทำางานเฉีพื่าะก่จัด้านสภาพื่ภูม่อุากาศขอุง
รัฐลุียเซียนา” แต่ในขณะเดียวกัน, จัอุห์น เบลี เอ็ุดเว่ร์ดส์ 
ไม่ได้แสดงสัญญาณใดๆ ว่าต้อุงการเปลีี�ยนแปลีงบร่ษัทเชื�อุ
เพื่ล่ีงฟิอุสซ่ลี แลีะยงัย่นดีกับอุุตสาหกรรมตา่งๆ เชน่ บร่ษัท 
Formosa Plastics ซึ�งก่อุให้เก่ดมลีพ่ื่ษทางอุากาศเพื่่�มขึ�น 
800 ตันไปยังบร่เวณ Cancer Alley ขอุงรฐัลุียเซียนา
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A company that turns sugar cane waste 
into a green biofuel is considering 

building a $70 million renewable energy 
facility in Iberia Parish, and the state is 
offering tax breaks and other perks to 
seal the deal.

Gov. John Bel Edwards on Monday announced 
that his administration has reached a preliminary 
agreement with Delta Biofuels, offering the  
company a generous incentive package that 
includes a $1 million performance-based grant, 
industrial tax breaks and workforce development 
services through Louisiana Economic Development.  
In exchange Delta Biofuels would build a 16-acre  
facility in Jeanerette and according to the  
governor’s news release, create 126 new direct 
jobs with an average salary of $62,500. An  
estimated 149 indirect jobs are also projected.

The facility would convert bagasse — a 
pulpy fibrous material leftover from crushing 
sugar cane or sorghum stalks — into fuel pellets  
used for electricity production. In its dried form 
bagasse can be burned in power plants as a 
cleaner alternative to diesel, coal and wood 
fuel pellets.

More than 25 million metric tons of wood 
pellet biomass are used per year, largely in Europe 
and Asia, primarily displacing thermal coal as a 
feedstock. Compared with fossil fuels, the use 
of bagasse fuel pellets results in a reduction of 
greenhouse gas emissions by more than 100 
percent, the news release said.

According to Delta’s plan, the facility in 
Jeanerette would produce up to 300,000 metric 
tons of bagasse fuel pellets annually by putting 
to use all excess bagasse from four nearby sugar 
mills in Iberia, St. Mary and St. Martin parishes 
— thereby providing an alternative use of the 
mills’ unneeded waste. 

Most bagasse byproduct is used by the sugar 
cane mills directly as a green biofuel to burn in 
their boilers, but the rest is often collected into 
large piles where it decays and releases methane 
into the atmosphere.

“Our bagasse pellet manufacturing plant 
will provide a sustainable, long-term solution for 

the sugar mills by utilizing all excess bagasse 
produced each harvest,” Delta Biofuels CEO 
Philip Keating said in the press release. “This will 
not only reduce cost and liability for the mills, 
but will eliminate methane emissions from the 
discarded bagasse that you can see in huge 
piles around the state.”

Keating helped start Delta Biofuels in 2019 
as a startup within Tasso Renewable Energy. He 
previously worked for American BioCarbon, 
which opened a bagasse biofuel facility in White 
Castle last year. His departure and subsequent 
creation of Delta Biofuels prompted his former 
employer to file a trade practices lawsuit against 
him in Louisiana’s Middle District Court, but the 
case was dismissed. 

Groundwork for the new facility would begin 
September 2021 with completion expected in 
about a year. Hiring would begin Spring 2022. 
The company has engaged European and 
Asian energy production facilities for multi-year 
commitments to purchase the fuel pellets.

“Renewable energy is a key component in 
reaching environmental protection targets, and 
Louisiana looks forward to welcoming the latest 
renewable fuel investment, Delta Biofuel,” the 
governor said. “Working in tandem with our sugar 
mills, Delta plans to turn previously discarded 
waste into a source of energy. Continued growth 
in the renewable fuels and renewable energy 
sectors is prime economic development, as Delta 
Biofuel’s project would result in 275 new jobs in 
Acadiana. On behalf of the people of Louisiana, 
we look forward to this fantastic new project 
coming to our state.”

Edwards has said green energy companies 
could be have a promising future in Louisiana and 
fit with goals set by his Climate Initiatives Task 
Force. But at the same time, the governor has 
shown no signs of wanting to replace fossil fuel 
companies and has even welcomed industries 
such as Formosa Plastics, which is proposing to 
bring 800 tons more air pollution to Louisiana’s 
Cancer Alley region.
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เช่�อราควบค่มแมลุ่งเพ่ั�อเจัาะพ่ัชแลุ่ะจััดการควบค่มพ่ัชเพ่ั�อดึงด่ดแมลุ่ง

พัาหะให้เพิั�มมากขึ้�นำ

เจ้ัาข้องภาพั: เอราลุ่ด่ เนำกร่ ดึ โอลิุ่เวย์รา

เ ชื�อุรา Fusarium verticillioides ที�ถูกค้้นพื่บโดย นัก
ว่จััยจัากมหาว่ทยาลัียเซา เปาโลี ระบุว่าเชื�อุราดังกล่ีาว

สามารถระเหยต่ดไปพื่ร้อุมกับแมลีงแลีะพืื่ชชน่ดอืุ�น 
ทำาให้เชื�อุรานี�แพื่ร่กระจัายไปได้อุย่างกว้างขวาง

Brazil Researchers discover Major Discovery in 
Sugarcane Red Rot Disease

นักว่จััยบราซ่ลพิ่บส่าเหตุหลักของโรคเห่�ยวเน่าแดัง 
ในต้นอ้อย

ซึ�งเชื�อุราชน่ดดังกล่ีาวเป็นสาเหตุหลัีกขอุงโรค้เหี�ยวเน่า
แดง ที�เป็นปัญหาสำาคั้ญอัุนดับหนึ�งขอุงต้นอุ้อุยในประเทศ
บราซ่ลี โดยโรค้นี�ทำาให้พืื่ชผลีเสียหายที�มีมูลีค่้าถึงประมาณ
หนึ�งพัื่นล้ีานดอุลีลีาร์

สาเหตุหลัีกๆ ที�เชื�อุกันมาแต่ดั�งเด่มขอุงโรค้นี�คื้อุ เชื�อุ
ราดังกล่ีาวจัะถูกกระตุ้นโดยผีเสื�อุกลีางคื้นที�มักรู้จัักกันในชื�อุ
ขอุงหนอุนเจัาะอุ้อุย ในช่วงที�ผีเสื�อุนี�เป็นดักแด้นั�น มันจัะ
เจัาะเข้าไปในลีำาต้นขอุงพื่ืช แลีะต่อุมาจัะทำาให้พืื่ชมีโอุกาส
ต่ดเชื�อุราได้ง่ายขึ�น

อุย่างไรก็ดี ได้มีการศึกษาจัากค้ณะเกษตรขอุงมหาว่ทยาลัีย
เซา เปาโลี โดยลูีอุ่ช ดึ เกย์รอุช ซึ�งพื่บว่าการเก่ดโรค้นี�เป็น
ไปในทางกลัีบกันเพื่ราะสาเหตุมาจัากเชื�อุรา ไม่ใช่ผีเสื�อุ 
นายจูัเซ มาวร่ซ่อุุ ซ่มอุยช์ เบนตุ อุาจัารย์จัากค้ณะเกษตร 
มหาว่ทยาลัียเซา เปาโลีแลีะหนึ�งในนักว่จััยหลัีกได้เสร่มว่า นี�
เป็นกรณีแรกที�แสดงให้เห็นทางว่ทยาศาสตรว่์าเชื�อุราที�ทำาให้
เก่ดโรค้นั�นค้วบคุ้มทั�งพื่าหะ [แมลีง] แลีะที�อุาศัย [พืื่ช] เพืื่�อุ
ประโยชน์ขอุงตัวเอุง

ซึ�งเชื�อุราที�ฉีวยโอุกาสแพื่ร่พัื่นธ์ุตัวเอุงไม่ได้พึื่�งพ่ื่งพื่าหะ 
แต่แพื่ร่เชื�อุไปยังที�อุาศัยโดยการแทรกตัวเข้าไปในรอุยขอุงโรค้
ในโค้รงสร้างขอุงที�อุาศัย กรณีนี�มีค้วามแตกต่างเพื่ราะเชื�อุรา
นี�จัะเปลีี�ยนลัีกษณะขอุงเส้นสมมุต่แลีะที�อุาศัยเพืื่�อุทำาให้เก่ด
การแพื่ร่กระจัายตัวเอุง นายเบนตุอุธ่บายว่านักว่จััยดังกล่ีาว
ได้สร้างกระบวนทัศน์ใหม่เกี�ยวกับค้วามสัมพัื่นธ์ระหว่างพืื่ช 

แมลีงแลีะเชื�อุราในไร่อุ้อุย
งายว่จััยข้างต้นได้รับการสนับสนุนจัากมูลีน่ธ่งานว่จััย

ขอุงเซา เปาโลี โดยมเีง่นทุนสำาหรบัโค้รงการหลีกัสอุงโค้รงการ 
รวมทั�งทุนการศึกษาระดับปร่ญญาเอุกแลีะปร่ญญาโทสำาหรับ
สมาช่กขอุงกลุ่ีมนักว่จััยชุดนี�อีุกด้วย

งานว่จััยมีการตีพ่ื่มพ์ื่ในวันที� 14 ม่ถุนายนนี�ในวารสาร 
ISME อัุนทรงเกียรต่ เป็นผลีการว่จััยขอุงกลุ่ีมนักว่จััยนี�
มีรายงานอุยู่ในบทค้วามเรื�อุง “เชื�อุราไฟิโตพื่าโทเจันแพื่ร่
กระจัายด้วยการปรับการตอุบสนอุงขอุงพืื่ชแลีะแมลีง” ซึ�ง
เป็นวารสารว่ชาการขอุงสมาค้มเพืื่�อุน่เวศว่ทยาทางจุัลีชีวว่ทยา
ระหว่างประเทศ แลีะม ีSpringer Nature เปน็เจ้ัาขอุง

ด้านอุาจัารยจ์ัากค้ณะเกษตร มหาว่ทยาลียัเซา เปาโลี
นายมาร์ซ่อุุ ดึ ค้าชตรุ ดา ซ่ลีวา ฟิิลีญุุ แลีะผู้ร่วมว่จััยใน
งานนี�กล่ีาวด้วยว่าก่อุนหน้านี� เชื�อุกันว่าผีเสื�อุกลีางค้ืนถือุ
เป็นเป้าหมาย แลีะแนวค่้ดดั�งเด่มก็คื้อุเชื�อุราใช้ประโยชน์
จัากรูที�เก่ดขึ�นในก้านขอุงตัวหนอุน ซึ�งกลุ่ีมนักว่จััยพื่บว่า
ไม่ใช่ค้วามจัร่งเพื่ราะเชื�อุราต่างหากที�จัะเข้าค้วบคุ้มแมลีง
เพืื่�อุแทรกเข้าไปในพืื่ชแลีะจััดการกับต้นพืื่ชเพืื่�อุทำาให้เก่ด
แมลีงมากขึ�นเรื�อุยๆ 

จัากการทดลีอุงหลีายตอุ่หลีายค้รั�งขอุงนักว่จััยค้้นพื่บว่า
ต้นอุ้อุยที�ต่ดเชื�อุราดังกล่ีาวจัะผล่ีตสารระเหยที�ทำาให้ผีเสื�อุกลีาง
คื้นตัวเมียตั�งท้อุงอุย่างหลีีกเลีี�ยงไม่ได้ หลัีงจัากนั�น เมื�อุเชื�อุ
รานี�ต่ดกับผีเสื�อุแลีว้ จัะทำาให้ผีเสื�อุไปวางไขใ่นต้นพืื่ช เมื�อุตัว
หนอุนฟัิกอุอุกจัากไข ่พื่วกมันจัะเจัาะทะลีลุีำาต้นแลีะก่นสาร
ระเหยจัากเชื�อุราเข้าไป จันกระทั�งเมื�อุเข้าสู่ระยะดักแด้แลีะ
โตเต็มวัย ก็จัะเป็นกลีายพื่าหะขอุงเชื�อุราไปโดยปร่ยาย

นายมาร์ซ่อุุ ดึ ค้าชตรุ ดา ซ่ลีวา ฟิิลีญุุ ยังเผยว่า 
ผีเสื�อุที�ต่ดเชื�อุรานี�จัะเป็นพื่าหะในการแพื่ร่โรค้ต่อุไปสู่ผีเสื�อุ
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Research News

Researchers at the University of São Paulo discover that the fungus Fusarium verticillioides uses volatile compounds to manipulate 

insects and plants, promoting its own dissemination (sugarcane stricken by red rot/photo: Heraldo Negri de Oliveira)

Researchers at the University of São 
Paulo discover that the fungus Fusarium 

verticillioides uses volatile compounds to 
manipulate insects and plants, promoting 
its own dissemination.

The fungus Fusarium verticillioides is 
one of the causes of red rot, the most serious  
sugarcane disease. Losses average around USD 
1 billion per harvest in Brazil alone.

The traditional approach to the etiology 
of this disease is that it is triggered by Diatraea 
saccharalis, a moth usually referred to as the  
sugarcane borer. In the caterpillar stage, this insect 
bores into the stem of the plant, which is later 
infected opportunistically by the fungus.

However, a study conducted in Brazil by 
the University of São Paulo’s Luiz de Queiroz 
College of Agriculture (ESALQ-USP) has turned 
this model upside down, showing that the 
trigger is not the insect but the fungus. “It’s 
the first scientifically demonstrated case of a  
pathogenic fungus manipulating both its  
vector [the insect] and host [the plant] for its 
own benefit,” José Maurício Simões Bento, a  
professor at ESALQ-USP and one of the principal 
investigators for the study, told.

An opportunistic fungus does not depend  
on vectors but infects the host by entering it 
through a lesion in its structure. This case is different.  
F. verticillioides changes the characteristics  
of the vector and host to promote its dissemination.  
“We establish a new paradigm for the association 
plant-insect-fungus in sugarcane plantations,” 
Bento said.

The research was supported by São Paulo 
Research Foundation – FAPESP via grants for 
two Thematic Projects (Grants 14/50275-9 and 
14/50871-0), as well as a PhD scholarship and 
a master’s scholarship awarded to members of 
the research group.

The group’s findings are reported in an  
article entitled “Fungal phytopathogen  
modulates plant and insect responses to promote 
its dissemination”, set to published on June 14 in 
the prestigious ISME Journal, the official Journal 
of the International Society for Microbial Ecology, 
owned by Springer Nature.

Márcio de Castro Silva Filho, also a professor  
at ESALQ-USP and co-principal investigator  

รุ่นลูีกหลีานด้วยการวางไข่ ที�ต่างจัากผีเสื�อุกลีางค้ืนที�แข็ง
แรง ซึ�งผีเสื�อุที�ต่ดเชื�อุเหล่ีานี�จัะถูกดึงดูดโดยสารระเหยใน
พืื่ชที�ยังไม่ต่ดเชื�อุให้วางไข่ในที�สุด ทั�งแมลีงแลีะพืื่ชจัะกลีาย
เป็นแหล่ีงแพื่ร่เชื�อุราชน่ดนี� เมื�อุสารระเหยจัากเชื�อุราถูกใช้
เป็นเค้รื�อุงมือุ แมลีงตัวเมียที�ไม่ต่ดเชื�อุรามักจัะวางไข่ในพืื่ช
ที�ต่ดเชื�อุ ในขณะเดียวกันแมลีงตัวเมียที�ต่ดเชื�อุมักจัะวางไข่
ในพืื่ชที�แข็งแรง ซึ�งวงจัรเช่นนี�ทำาให้โรค้เหี�ยวเน่าแดงระบาด
ไปในวงกว้างได้มากย่�งขึ�น

นายมาร์ซ่อุุ ดึ ค้าชตรุ ดา ซ่ลีวา ฟิิลีญุุ ได้สรุปงาน
ว่จััยนี�ว่าโรค้เหี�ยวเน่าแดงสามารถสร้างค้วามเสียหายต่อุระดับ
ซูโค้รสในต้นอุ้อุยที�ต่ดเชื�อุได้ถึงร้อุยลีะ 50-70 เปอุร์เซ็นต์ 
โดยผลีงานว่จััยนี�ช่วยเปิดโลีกทัศน์ทางว่ทยาศาสตร์เกี�ยวกับ
เชื�อุโรค้ต่ดต่อุซึ�งถือุเป็นภัยคุ้กค้ามต้นอุ้อุยแลีะเป็นสาเหตุขอุง
ค้วามสูญเสียอุย่างใหญ่หลีวงต่อุผู้ผล่ีตเอุทานอุลีแลีะนำ�าตาลี 
นักว่จััยกลุ่ีมนี�แสดงให้เห็นว่าหนอุนดักแด้เป็นเพีื่ยงพื่าหะ 
ซึ�งตรงข้ามกับค้วามค่้ดที�ว่าเชื�อุราเข้าสู่พืื่ชได้โดยผ่านทางรู
ที�หนอุนดักแด้เจัาะไช

for the study said “Previously 
the moth was the target and the 
idea was that the fungus merely 
took advantage of holes made in 
the stem by its caterpillars. We  
discovered this is not the case. 
The fungus manipulates the insect  
in order to penetrate the plant 
and manipulates the plant to  
attract more insects,”Through  
several experiments, the researchers  
discovered that sugarcane  
plants infected by F. verticillioides  
produce volatile compounds that are  
irresistible to pregnant females of the 
moth Diatraea saccharalis. Attracted 
by these compounds, the moths lay 
their eggs in the plants. When the 
caterpillars hatch, they penetrate the 
stems and are themselves attracted 
by the volatile compounds, which 
they ingest. When they enter the 
pupal stage and develop into adult 
moths, they are already carriers of 
the fungus.

“These infected young moths 

of the sucrose content of infected sugarcane 
stems. “Our study revolutionizes the science of 
this disease, considered the most serious threat 
to sugarcane and responsible for huge losses to 
ethanol and sugar producers,” Silva Filho said. 
“We show that the caterpillar is the vector, in 
contrast with the view that the fungus enters the 
plant via the holes made by the caterpillar.”

transmit the fungus to the next generation via 
their eggs,” Silva Filho said. “Unlike healthy moths, 
they’re attracted by the volatile compounds in 
healthy uninfected plants, which they infect 
by laying eggs in them. The fungus thereby 
manipulates both the plant and the insect to 
promote its dissemination.”

Instrumentalized by the volatile compounds, 
females that do not carry the fungus prefer to 
lay their eggs in infected plants, while infected 
females prefer healthy plants. Red rot spreads 
to more and more cane plantations via this 
insidious mechanism.

Red rot destroys between 50% and 70% 
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                 Postalloy® hardfacing  
               wires and electrodes 
               are engineered to   
               produce a deposit that     
               aids in pulling, tearing 
               and crushing the sugar 
               cane as it feeds through                 cane as it feeds through  
               the rolls during  
               processing.  
                  Find out more from 
      Mike Korba at 216-265-9000, 
      or mkorba@postle.com.

Postalloy 
hardfacing 

can be applied 
while mill rolls 
are operating.

Cleveland, Ohio USA
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Shredding 
or crushing, 

Postle Hardfacing 
keeps your mill 

rolling.
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