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Highly efficient sunliquid is an economic and sustainable process to 
generate biobased products from lignocellulosic biomass. It opens up 
new feedstocks not only for fuel, but also for sustainable chemistry 
from untapped resources – like cellulosic ethanol from straw.
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Greetings Readers!

A VERY HAPPY NEW YEAR TO ALL OUR READERS!

It seems brisk as we are now in 2022. Travelling had been restricted since 2020 
and we are glad to be seeing a glimmer of light at the end of the tunnel this year 
as we anticipate a better outlook for 2022!  

Our regional Sugar events in Thailand and Indonesia are all slated to run in 2022 
allowing us to finally meet up with the Sugar & Ethanol industry again and our 
Publications team are getting all excited! 

As expos begin to open, we are glad to be announcing that our exhibitions  
division would be running the 3rd edition of Sugarex Thailand Expo 2022, Asia’s 
largest sugar & ethanol event is scheduled to be held in the sugar hub of Thailand. 
The physical event would be held on 8- 9 September 2022 at KICE, KhonKaen 
Thailand. Sugar Asia Magazine would be having a booth there and visitors would 
be able to get copies of the hard copy magazines at the event!

Stay safe and make a date to see us at our Sugarex Thailand 
(www.thaisugarexpo.com) events in 2022!

Cheerios!
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Sugarcane mills
Operating processes and appropriate tools

There are multiple processes for manufacturing and maintenance 
of equipment and containers. PFERD offers a wide range of 
appropriate tools to service all quality requirements in surface 
restructuring and or restoration.

Cutting and grinding  discs, machinist and specialty files, TC Burrs, 
HSS rotary cutters, mounted points, along with tools for fine 
finishing of sundry sugarcane mill materials.  

For other abrasive tools, ask for our catalog by e-mail 
info@pferd.com or consult your nearest PFERD sales office.Visit our website www.pferd.com
Office Located in Samutprakan.
Tel. +66 85 316 3666, +66 2 136 2068
Email: thippawan.moolpong@pferd.com
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Mitr Phol invests in food tech startup Meat Avatar

มิิตรผล ผนึึกกำ�ลัง Meat Avatar ตอบรับเทรนึด์์
ตล�ด์ Plant-based Food สู่่�เวทีโลก

มิิตรผล จับม่ิอ Meat Avatar สู่ตารท์อัพัไทย ผ้่ผลิต 
plant-based food ตอก้ยำ�าจุดย่นด้านค้วามิยั�งย่น 

พัร้อมิตั�งเป้็าพัาธุรกิ้จ Food Tech Startup ไทยสู่่�เวที
ก้ารค้้าระดับโลก้

นายวรเดช ฉัันทศาสตร์โกศล ผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนา
ธุุรกิจั Energy & New Business กลุ�มมิตรผู้ล เปิ็ดเผย
ว�า ตลอดระยะเวลาที�ผ�านมิา ก้ลุ�มิมิิตรผลให้ค้วามิสู่ำาคั้ญ
กั้บก้ารสู่ร้างธุรกิ้จที�ยั�งย่น จะทำาให้องค์้ก้รสู่ามิารถเติบโต
อย�างยั�งย่นได้อย�างแท้จริง จึงดำาเนินงานโดยยึดหลัก้ ESG 
(environmental, social and governance) ภายใต้ป็รัชีญา 
“ร�วมิอย่� ร�วมิเจริญ” ในก้ารพััฒนาธรุกิ้จ ด้วยก้ารนำาก้ารวจัิย 
นวัตก้รรมิและเทค้โนโลยีเข้ามิาต�อยอดก้ารใช้ีทรัพัยาก้ร
ชีีวภาพัให้เกิ้ดป็ระโยชีน์สู่่งสุู่ด เพ่ั�อมุิ�งสู่่� New S-curve 
เชี�น Future food

ป็ระจวบเหมิาะกั้บเทรนด์ก้ารบริโภค้ Plant-based 
Food ที�ก้ำาลังมิาแรงในก้ลุ�มิผ้่บริโภค้ยุค้ใหมิ�ที�หันมิาใสู่�ใจ
สุู่ขภาพัและสิู่�งแวดล้อมิมิาก้ขึ�น รวมิถึงเทรนด์ก้ารทานอาหาร
มัิงสู่วิรัติแบบย่ดหยุ�น (Flexitarian) ที�ทำาให้ง�ายและสู่ะดวก้
ต�อก้ารใช้ีชีีวิตอย�างเร�งรีบในยุค้นี�

สู่ำาหรับในป็ระเทศูไทย ตลาด Plant-based Food 
ค้าดว�าจะมิมีิล่ค้�าสู่ง่ถงึ 4.5 หมิ่�นล้านบาท ในปี็ 2567 หรอ่
เติบโตเฉลี�ยป็ีละ 10% ยิ�งทำาให้ Plant-based Food ก้ลาย
เป็็นทางเล่อก้ใหมิ�ในใจของผ่้บริโภค้หลาย ๆ ค้น จึงมิองว�า
ตลาด Plant-based Food ยังมิีโอก้าสู่เติบโตอีก้มิาก้

ทั�งนี� ก้ารป็ระก้าศูจับม่ิอกั้บ Meat Avatar ค้รั�งนี�  

จึงเป็็นโอก้าสู่ที�ดีสู่ำาหรับก้ลุ�มิมิิตรผลที�จะได้สู่านต�อเจตนารมิณ์ิ
ในก้ารดำาเนินธุรกิ้จสู่่�ค้วามิยั�งย่น โดยเรามิีค้วามิตั�งใจที�จะ
สู่นับสู่นุน Startup ไทยโดยค้นรุ�นใหมิ�มิาก้ศัูก้ยภาพัอย�าง 
Meat Avatar ให้เติบโตอย�างแข็งแก้ร�ง พัร้อมิเป็็นสู่�วนหนึ�ง
ในก้ารขับเค้ล่�อนธุรกิ้จนวัตก้รรมิอาหารเพั่�ออนาค้ตของไทย
สู่่�ก้ารแข�งขันในเวทีก้ารค้้าโลก้

โดยก้ลุ�มิมิิตรผลเผยถึงทิศูทางก้ารสู่นับสู่นุนแบรนด์ 
Meat Avatar ในเชีงิธุรกิ้จ ด้วยก้ารมุิ�งเสู่ริมิทัพัค้วามิแขง็แก้ร�ง
ใน 3 ด้าน ได้แก้� 

1) การเสรมิทัพัด�านการวจัิัยและพััฒนา (Research 
and Development) เพ่ั�อสู่�งเสู่ริมิให้เกิ้ดนวัตก้รรมิอาหาร
ที�ใสู่�ใจสุู่ขภาพัและสิู่�งแวดล้อมิในอนาค้ต

2) การเสริมศักยภาพัด�านกระบวนการผู้ลิต เพ่ั�อ
เตรียมิรองรับก้ารขยายฐานก้ารเติบโตในอนาค้ต

3) การเช่�อมโยงเคร่อข่�ายธุุรกิจั เพ่ั�อขยายฐานล่ก้ค้้า 
ในฐานะที�ก้ลุ�มิมิิตรผลอย่�ในอุตสู่าหก้รรมิอาหารมิายาวนาน 
มีิฐานก้ารผลิตในหลายป็ระเทศู จึงสู่ามิารถชี�วยสู่ร้างโอก้าสู่
ก้ารขยายธุรกิ้จในต�างป็ระเทศูและเพิั�มิขีดค้วามิสู่ามิารถใน
ก้ารแข�งขันในระดับสู่าก้ล

นายวิภ้ เลิศสุรพิับ้ล ประธุานเจั�าหน�าท่�บริหาร 
บริษััท ม่ท อวตาร จัำากัด ก้ล�าวว�า Meat Avatar เราเป็็น
ธุรกิ้จ Food Tech Startup ที�มุิ�งมัิ�นพััฒนาและนำาเสู่นอ  
Plant-based Meat ที�มีิคุ้ณิภาพั โดยเรามีิค้วามิตั�งใจอยาก้
ให้ค้นไทยได้ทานอาหาร Plant-based ในราค้าไมิ�แพัง เพัราะ
ค้วามิได้เป็รียบของเม่ิองไทยทีเป็็นเม่ิองเก้ษตรก้รรมิ ค้วบค่้�
ไป็ก้บัก้ารไดสู้่นับสู่นุนเก้ษตรก้รไทย มิารวมิก้บัค้วามิโดดเด�น
ของก้ารนำาเสู่นอผลิตภัณิฑ์์ในร่ป็แบบหม่ิก้รอบ หม่ิสัู่บ ซึ�ง
เป็็นวัตถุดิบหลัก้ในสู่ไตล์เมิน่อาหารที�ค้นไทยและชีาวเอเชีีย
ช่ี�นชีอบ แตก้ต�างจาก้ Plant-based Meat ของต�างป็ระเทศู
ที�มัิก้มิาในร่ป็แบบเน่�อเบอร์เก้อร์

นอก้จาก้นี� ในอนาค้ตจะเพิั�มิค้วามิหลาก้หลายด้วย
ผลิตภัณิฑ์์ทดแทนเน่�อสัู่ตว์ป็ระเภทอ่�น ๆ เพ่ั�อตอบค้วามิ
ต้องก้ารของผ้่บริโภค้ให้ได้มิาก้ขึ�น เชี�น ป็ลา ป็ลาหมึิก้ 
เป็็นต้น รวมิถึงเตรียมิบุก้ตลาด Ready to eat โดยร�วมิม่ิอกั้บ
แบรนดร้์านอาหารต�าง ๆ  นำาค้วามิเชีี�ยวชีาญของแต�ละฝ่่ายมิา 
เสู่ริมิทัพักั้น เพ่ั�อสู่ร้างสู่รรค์้ไอเดียนวัตก้รรมิ Plant-based 
Food ที�ยิ�งใหญ�ออก้สู่่�ตลาดต�อไป็

ขณิะที�ก้ารร�วมิเป็็นพัันธมิิตรกั้บก้ลุ�มิมิิตรผลในค้รั�งนี� 
เป็็นก้ารป็ระก้าศูจุดย่นร�วมิกั้นในก้ารมุิ�งสู่่�ธุรกิ้จเพ่ั�อค้วามิ
ยั�งย่น พัร้อมิยก้ระดับขีดค้วามิสู่ามิารถของภาค้เก้ษตรและ
นวัตก้รรมิอาหารแห�งอนาค้ตของไทย โดยก้ารเสู่ริมิค้วามิ
แข็งแก้ร�งทางธุรกิ้จจาก้ก้ลุ�มิมิิตรผล จะชี�วยให้ Startup  
ได้มีิโอก้าสู่เติบโต และก้้าวสู่่�ก้ารแข�งขันในระดับป็ระเทศูและ
ระดับโลก้ได้ต�อไป็.

Mr Voradate, Mr Wiphu and Warut Janpoe, deputy managing director of Meat Avatar Co, at a press conference on a plant-based 

meat business. Mitr Phol Group

Both companies expect to see revenue 
reach 100 million baht by the end of this year, 
said Voradate Chantasatkoso, manager for 
energy and new business development of Mitr 
Phol Group.

He did not reveal the value of the  
investment.

Thailand is a high potential market for this 
type of food because of more public awareness 
of healthcare issues and the trend for vegetarian 
food in the country.

Mitr Phol expects the value of plant-based 
food products in the Thai market to reach 45 billion 
baht by 2024, with a growth of 10% a year.

“We focus on innovations and high  
technologies that can add value to agricultural 
products,” said Mr Voradate.

His company currently runs a research and     
development centre in the northeastern province 
of Chaiyaphum to develop new products.

The investment in Meat Avatar will lead 
to a new business opportunity to promote  
plant-based products through more R&D on new 
healthy food and better production process to 
serve increasing demand in the market.

Mitr Phol also aims to expand customer 
base by applying its expertise and decades of 
experience in the food industry.

The company owns production facilities in 
many countries.

These factors will pave the way for Mitr Phol 
and Meat Avatar to enhance competitiveness 
and expand the market overseas.

Wiphu Loetsuraphibun, chief executive 
of Meat Avatar, said his company has already  
developed two products -- crispy and minced pork 
-- derived from plants. Crispy and minced pork 
are key ingredients in a range of local dishes.

His company has 10 more products in 
the pipeline, scheduled to be launched later 
this year.

“We will first focus on the Thai market 
before expanding the business into the Asean 
market,” said Mr Wiphu.

Meat Avatar believes the investment will 
help it increase production capacity for the 
business expansion plan.

The company not only aims to be a leader 
in the plant-based food business but also wants 
its technology to support Thai farmers by adding 
value to farm produce.

“We want to offer non-meat food, which 
will not be limited to vegan-friendly burgers 
but also cover a wide array of other types of 
plant-based meat to satisfy diverse needs of 
consumers in the future,” said Mr Wiphu.

Mitr Phol Group, Asia’s largest sugar 
producer, has made a new investment in 

Meat Avatar Co, a food technology startup, 
as it diversifies into the plant-based meat 
business to catch the trend in future food 
in Thailand and overseas.
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ZZuuppeerr CCeerraa BBlloocckk  คือ หัวค้อนที่ใช้ส้ำหรับทุบให้แตกละเอียด 
ก่อนน้ำไปเข้ำกระบวนกำรผลิต เหมำะส้ำหรับกำรทุบอ้อยในโรงงำน
น้้ำตำล หรือกำรทุบถ่ำนหิน ทุบหินปูน เป็นต้น
Zuper Cera Block มีกำรผสม Ceramic ลงไปในเน้ือของ Chromium Carbide 
ท่ีมีควำมแข็ง 62-64 HRC ท้ำให้เกิดควำมแข็งและเหนียว ทนต่อกำรแตกหัก และมีอำยุ
กำรงำนมำกกว่ำค้อนท่ีเป็น Chromium Carbide อย่ำงเดียว ควำมพิเศษ Zuper Cera
Block มำพร้อม High tensile bolt ท่ีเป็น bolt อบพิเศษ เพ่ือป้องกันกำรหลุดของ 

หัว Tip ขณะใช้งำน Zuper Cera Block สำมำรถส่ังท้ำตำมขนำดท่ีต้องกำร หรือตำมขนำด Hammer Body เพ่ือลด
ผลกระทบใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และลดต้นทุนเพรำะมีอำยุกำรใช้งำนมำกขึ้นกว่ำเดิม

ZZuuppeerr KKnniiffee  TTiipp ใช้ส้ำหรับกำรสับ กำรตัด ท้ำจำก Chromium Carbide มี
ควำมแข็ง 60-62 HRC สำมำรถสั่งท้ำตำมขนำดที่ต้องกำร 4”, 6”, 8” และ 10”

ZZuuppeerr KKnniiffee  TTiipp  ขขอองง  IIMMCCOO  ออออกกแแบบบบใใหหมม่โ่โดดยยเเลลือือกกใใชช้ ้ CChhrroommiiuumm  CCaarrbbiiddee  เเปป็็นนสส่ว่วนนผผสสมม
จจึึงงทท้้ำำใใหห้ว้วัสัสดดุทุทีี่ผ่ผลลิิตตออออกกมมำำปปรระะสสิทิทธธิภิภำำพพดดีีขขึึ้น้น  เเพพิิ่่มมคคววำำมมแแขข็็งงแแลละะคคววำำมมเเหหนนียียวว

Zuper Knife Tip จะมีควำมทนทำน สำมำรถยืดอำยุกำรใช้งำนของตัวใบมีดได้นำนกว่ำ 
สินค้ำอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน และที่ส้ำคัญมีผลต่อกำรบดสับที่ท้ำให้อัตรำส่วน

กำรผลิตได้รับปริมำณเพิ่มมำกข้ึนกว่ำเดิม และลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย

Zuper Cera Block

Zuper Cera Block / Zuper Knife Tip 

Zuper Knife 

ช่วยลดต้นทุน ด้ำนเวลำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต (ชุดมีด)

ลดเวลำกำรซ่อมบ้ำรุง เพ่ิมผลผลิตอย่ำงต่อเน่ือง ค่ำ P.I. สูงขึ้น

เพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผล ชุด CUTTING BODY ใช้ได้มำกกว่ำ 1 คร้ัง

ตัวแทนจ้ำหน่ำยในประเทศไทย
อย่ำงเป็นทำงกำร

VIPTEL CO., LTD. Moo 8, 71/39 Highway 36, 
T.Tabma, Muang, Rayong 21000 

Hotline: (66) 063 271 1991 Tel: (66) 038-026-700, Fax: 038-026-710, 
www.viptel.asia, E-mail: sales@viptel.co.th
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โดยนำาผลพัลอยไดที้�เกิ้ดจาก้ก้ระบวนก้ารผลิตไป็สู่ร้างม่ิลค้�า
เพิั�มิให้เกิ้ดป็ระโยชีน์สู่่งสุู่ด บริษัทฯ จึงร�วมิม่ิอกั้บก้ลุ�มิบาง
จาก้ฯ เพ่ั�อดำาเนินธุรกิ้จผลิตภัณิฑ์์เช่ี�อเพัลิงชีีวภาพั ซึ�งจะ
ชี�วยสู่ร้างค้วามิมัิ�นค้งด้านพัลังงานและต�อยอดไป็สู่่�ผลิตภัณิฑ์์
ชีีวภาพัที�มีิม่ิลค้�าสู่่ง โดยนำาจุดแข็งของก้ลุ�มินำ�าตาลขอนแก้�น
ที�เป็็นผ้่ผลิตนำ�าตาลรายใหญ�เป็็นอันดับ 4 ของป็ระเทศูมิา
ชี�วยสู่ร้างค้วามิมัิ�นค้งทางวัตถุดิบให้แก้� BBGI จาก้ฐานก้าร
ผลิตของโรงงานนำ�าตาลรวมิ 5 แห�ง ซึ�งมีิอัตราก้ารหีบอ้อย
รวมิ 131,500 ตันอ้อยต�อวัน โดยมีิค้าดก้ารณ์ิป็ริมิาณิอ้อย
เข้าหีบปี็ 2565 อย่�ที� 6.14 ล้านตันอ้อย

บีบีจีไอฯ ดำาเนินธุรกิ้จในร่ป็แบบ Holding Company 
เพ่ั�อเข้าลงทุนในบริษัทต�างๆ ที�ป็ระก้อบธุรกิ้จผลิตและ
จำาหน�ายผลิตภัณิฑ์์เช่ี�อเพัลิงชีีวภาพั ได้แก้� เอทานอล ไบ
โอดีเซล ซึ�งสู่นับสู่นุนให้ BBGI เป็็นผ้่ผลิตและจำาหน�ายเช่ี�อ
เพัลิงชีีวภาพัรายใหญ�ของป็ระเทศูไทย และต�อยอดองค์้ค้วามิ
ร้่ไป็สู่่�ผ้่สู่ร้างสู่รรค์้ผลิตภัณิฑ์์ชีีวภาพัที�มีิม่ิลค้�าสู่่ง โดยนำาเอา
เทค้โนโลยีชีีววิทยาสัู่งเค้ราะห์ (Synthetic Biology: SynBio) 
มิาใช้ี เพ่ั�อผลัก้ดันให้ BBGI เป็็นผ้่นำาธุรกิ้จผลิตภัณิฑ์์ชีีวภาพั
ที�มีิม่ิลค้�าสู่่ง สู่อดรับกั้บโมิเดล Bio-Circular-Green Economy 
หร่อ BCG ของภาค้รัฐ และมีิสู่�วนผลัก้ดันให้ป็ระเทศูไทย
พััฒนาไป็สู่่�ก้ลุ�มิป็ระเทศูที�มีิรายได้สู่่ง

“บ�งจ�ก-นึำ��ต�ลขอนึแก�นึ” เล็งห�พัันึธมิิตร  
ร�วมิลงทุนึตั�งโรงง�นึผลิตสิู่นึค้้�ชีีวภ�พัม่ิลค้��สู่่ง

Bangchak and Khon Kaen Sugar  
Industry (KSL) Group are at present 

seeking partners from overseas for a 
joint-investment worth 1-2 million Baht 
to found a Contract Development and 
Manufacturing Organization (CDMO) in 
Thailand for production of high value bio-
based products, namely enzyme, collagen 
and alternative protein. The companies 
have shown SynBio as a green innovation, 
targeting to increase revenue proportion 
within 5 years and achieve 50% of High 
Value Bio Based Products.

Bangchak & KSL Seek Partner for High Value 
Bio Based Product Factory Investment

ก้ลุ�มิบางจาก้ฯ – ก้ลุ�มินำ�าตาลขอนแก้�น ดัน “บีบี
จีไอ” เลง็หานัก้ลงทนุต�างชีาติ ลงทุน 1-2 พัันลา้น 

ตั�งโรงงาน CDMO ในไทย ผลติผลิตภัณิฑ์์ชีีวภาพัม่ิลค้�า
สู่่ง เอนไซม์ิ ค้อลลาเจน โป็รตีนทางเล่อก้ ช่ี SynBio 
นวัตก้รรมิสีู่เขียวตั�งเป้็า 5 ปี็ เพิั�มิสัู่ดสู่�วนรายได้ ธุรกิ้จ 
High Value Bio-Based Products แตะ 50%

เม่ิ�อวันที� 8 กุ้มิภาพัันธ์ 2565 ที�ผ�านมิา นายกิ้ตติ
พังศ์ู ลิ�มิสุู่วรรณิโรจน์ ป็ระธานเจ้าหน้าที�บริหารและก้รรมิก้าร
ผ้่จัดก้ารใหญ� บริษัท บีบีจีไอ จำากั้ด (มิหาชีน) หร่อ BBGI 
ก้ล�าวว�า BBGI มีิเป้็าหมิายที�จะเริ�มิโค้รงก้ารโรงงานพััฒนา 
ผลิต และจดัจำาหน�ายผลติภัณิฑ์์ชีีวภาพัที�มีิม่ิลค้�าสู่่ง (Contract 
Development and Manufacturing Organization (CDMO))

ซึ�งสู่ามิารถผลิตผลิตภัณิฑ์์ชีีวภาพัม่ิลค้�าสู่่งต�างๆ เชี�น 
เอนไซม์ิ, ค้อลลาเจน, เวย์โป็รตีนจาก้นมิ, โป็รตีนจาก้ไข� ตลอด
จนผลิตภัณิฑ์์โป็รตีนทางเล่อก้ ซึ�งชี�วยเพิั�มิป็ระสิู่ทธิภาพั ลด
ก้ารเบียดเบียนทรัพัยาก้รธรรมิชีาติ และลดต้นทุนได้ดีก้ว�า
ก้ารผลิตแบบดั�งเดิมิ

ล�าสุู่ด บริษัทอย่�ระหว�างก้ารพิัจารณิาหาผ้่ร�วมิทุนกั้บ
พัันธมิิตร 2-3 ราย ที�มีิค้วามิชีำานาญในก้ารทำา CDMO อีก้ทั�ง
มีิฐานก้ารผลิตที�ยุโรป็ สู่หรัฐฯ ซึ�งสู่นใจลงทุนในป็ระเทศูไทย 
โดยโจทย์ของบริษัทต้องพิัจารณิาเล่อก้ผ้่ที�จะสู่ามิารถต�อยอด
โรงงานไป็สู่่�ก้ารพััฒนาผลิตภัณิฑ์์ชีีวภาพัที�มีิม่ิลค้�าสู่่งดังข้างต้น

โดยอย่�ระหว�างก้ารศึูก้ษา เบ่�องต้น ค้าดว�าโรงงานจะ
ใช้ีเงินลงทุน ป็ระมิาณิ 1,000-2,000 ล้านบาท สู่�วนที�ตั�ง
โรงงานอาจใช้ีฐานพ่ั�นที�เดิมิของบริษัทที�มีิอย่�หลายจังหวัด เชี�น 
ฉะเชีงิเทรา หร่อก้ำาลังพิัจารณิาพ่ั�นที�ใหมิ�ที�มีิศัูก้ยภาพัเหมิาะสู่มิ

นอก้จาก้นี�  BBGI ยังมิองหาพัันธมิิตรร�วมิลงทุนใน
ป็ระเทศูไทย ที�จะเป็็นก้ารทำาธุรกิ้จต้นนำ�า แม้ิว�าที�ผ�านมิาจะ
มีิค้วามิร�วมิม่ิอกั้บพัันธมิิตรระดับโลก้ ค่้อ “มินัสู่ไบโอ” ใน
ก้ารจัดทำาแพัลฟอร์มิ SynBio ไป็แล้ว และปั็จจุบัน BBGI 
ก็้มีิค้วามิร�วมิม่ิอกั้บจุฬาฯ ผลิตนำ�ายาล้างสู่ารเค้มีิในผัก้และ
ผลไม้ิ พััฒนาไป็สู่่�ก้ารเป็็นผ้่ร�วมิทุน โดยล�าสุู่ดอย่�ระหว�าง
ออก้แบบผลติภัณิฑ์์สู่ำาหรับวางจำาหน�ายผ�านซุป็เป็อรม์ิาร์เก็้ต 
และแบบ B2C ตรงถึงผ้่ซ่�อ

นายกิ้ตติพังศ์ู ก้ล�าว�า บริษัทตั�งเป้็าหมิายบริษัท ค้าด
ว�าภายใน 5 ปี็ จะมีิสัู่ดสู่�วนรายได้จาก้ธุรกิ้จ High Value 
Bio-Based Products ป็ระมิาณิ 50% โดยผลก้ารดำาเนิน
งานย้อนหลัง 3 ปี็ BBGI มีิรายได้เก่้อบ 10,000 ล้านบาท

แม้ิว�าต้องเผชิีญกั้บสู่ถานก้ารณ์ิก้ารระบาดของโค้วิด-19 
แต�ด้วยก้ารบรหิารจัดก้ารที�ดี สู่�งผลให้มีิก้ำาไรสุู่ทธิเติบโตอย�าง
ต�อเน่�อง โดยในปี็ 2561 – 2563 มีิก้ำาไรสุู่ทธิจำานวน 152 
ล้านบาท 387 ล้านบาท และ 845 ล้านบาท ตามิลำาดับ 
เติบโตอย�างแข็งแก้ร�งมิาก้ก้ว�า 100% ต�อปี็

นายชลัช ชินธุรรมมิตร์ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่� 
บมจั.นำ�าตาลข่อนแก�น จัำากัด (มหาชน) หร่อกลุ�มนำ�าตาล
ข่อนแก�น ก้ล�าวว�า บริษัทฯ มีินโยบายก้ารดำาเนินธุรกิ้จ
ที�มีิค้วามิรับผิดชีอบต�อสัู่งค้มิและสิู่�งแวดล้อมิ โดยพััฒนา
เทค้โนโลยีก้ารผลิตนำ�าตาลให้มีิป็ระสู่ิทธิภาพัสู่่งสุู่ด พัร้อมิ
สู่�งเสู่ริมินวัตก้รรมิผ�านก้ารวิจัยและพััฒนา เพั่�อรองรับก้าร
ขยายธุรกิ้จใหมิ�ๆ  ที�เกี้�ยวข้องกั้บธุรกิ้จนำ�าตาลอย�างค้รบวงจร 

On 8 February 2022, Chief Executive Officer 
and President, BBGI Public Company Limited, 
Mr. Kittiphong Limsuwannarot addressed that 
BBGI aimed to start a project for the CDMO to 
develop, produce and sell high value bio-based 
products. It can produce a range of high-value 
bio-based products such as enzymes, collagen, 
milk whey proteins, egg proteins, as well as 
alternative protein products. All of them help 
improve efficiency, reduce the encroachment of 
natural resources and cut costs more effectively 
than traditional production.

Recently, BBGI is seeking joint ventures 

with 2-3 partners who have expertise in CDMO 
as well as production base lines in Europe and 
the US. Those partners should be interested in 
investing in Thailand. The company’s present issue 
is to consider choosing someone able to extend 
the factory to the development of high-value 
bio-products as mentioned above.

Initial ly, it is expected that the  
company will invest approximately 1,000-2,000  
million Baht, while the factory location may 
belong to the company’s existing areas in many  
provinces, such as Chachoengsao, or new areas 
with suitable potential.

In addition, BBGI is also looking for  
partners to invest in Thailand to create an upstream  
business. However, in the past there was  
cooperation with a world-class partner, “Manas 
Bio”, in the preparation of the SynBio platform, 
and, at present, BBGI has cooperation with  
Chulalongkorn University to produce  
detergents to rid fruits and vegetables of chemical 
substances, enabling the university to become 
a joint venture. Lately, the process of designing 
products for sale has been launched through 
supermarkets and directly to buyers via B2C.

Mr. Kittiphong added that the company 
had set its target, with an expectation that, 
within 5 years, there would be a proportion of 
revenue from the High Value Bio-Based Products 
business of approximately 50%. In the past 3 
years, BBGI had revenues of almost 10 billion 
Baht already.

Mr, Chalat Chinthammit, Managing Director 
of Khon Kaen Sugar Industry Public Company 
Limited or Khon Kaen Sugar Group, explained 
that his company implemented a business policy 
that is socially and environmentally responsible 
by developing sugar production technology for 
maximum efficiency which is ready to promote 
innovation through research and development 
to support new business expansion related to 
the integrated sugar business. By using the 
by-products from the production process to create 
added value for maximum benefits, the company 
therefore cooperated with the Bangchak Group. 
to run biofuel products business. This will help 
ensure energy security and build on high-value 
bio-based products by taking the strengths of 
Khon Kaen Sugar Group, the 4th largest sugar 
manufacturer in the country, to enable stability 
of raw materials for BBGI. From the production 
bases of 5 sugar mills where a total sugar cane 
crushing rate is of 131,500 tons per day, it is 
estimated that the amount of sugar cane to be 
crushed in 2022 will be 6.14 million tons.

BBGI operates in the form of a holding 
company to invest in various others which run 
business of manufacturing and distributing 
biofuel products, such as ethanol and biodiesel, 
enabling BBGI to become a major producer 
and distributor of biofuels in Thailand while  
extending knowledge to other creators of 
high-value bio- based products. By applying 
Synthetic Biology (SynBio) technology, BBGI is 
a leader in high-value bio-based products in line 
with the model Bio-Circular-Green Economy or 
BCG pioneered by the government. The company 
has contributed to driving Thailand to become 
a country of high revenue.
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MSM มิ�เลเซีีย - โค้ค้�โค้ล�� ลงนึ�มิสัู่ญญ�นึำ��ต�ล
ม่ิลค้��กว�� 290 ล้�นึริงกิต

In a statement on January 7, the refined 
sugar producer said the contract solidified the 
company’s place as Malaysia’s leading and preferred 
refined sugar producer in the Asia Pacific.

Group chief executive officer Syed Feizal 
Syed Mohammad said the opportunity to be 
part of the Coca-Cola supply chain, the world’s 
most valuable soft drink brand, is part of MSM’s 
export blueprint as the top eight global integrated 
sugar refiner.

This was in addition to the company’s 
existing secured term sales supply contracts 
with various major local fast-moving consumer 
goods (FMCG) industry players locally and in 
the region.

“This accomplishment added a boost to 
MSM group having achieved a turnaround in 
2021 and accelerating MSM’s expansion to wider 
markets across the region,” he said.

Syed Feizal said MSM would provide  
sustainable raw sugar supply for Coca-Cola 
domestic market as part of the company’s 
commitment towards environmental, social and 
governance framework.

MSM said the company had been  
serving              Coca-Cola domestically for more 
than ten years.

The two-year contract with Coca-Cola  
Bottlers (Malaysia) Sdn Bhd allows MSM to 
supply refined sugar between 2022 and 2023.

The contract also applied for the export that 
commenced in December 2021, where the refined 
sugar supply would be shipped to a different 
international destination where Coca-Cola has 
a strong presence.

MSM Prai operates the Prai sugar refinery 
in Penang.

Located on the northwest coast of Peninsular 
Malaysia, the facility is the country’s largest sugar 
refinery, with an annual production capacity of 
1.05 million tonnes of refined sugar.

Meanwhile, MSM Sugar Refinery (Johor) Sdn 
Bhd, is strategically located at Tanjung Langsat 
Port, Johor, with an annual production capacity 
of one million tonnes of refined sugar, is set to 
ramp up its production in 2022.

MSM group observes strict quality control 
and standard operating procedures, and its 
refineries are regularly audited to maintain the 
highest standard of food safety and quality.

MSM is capable of producing sugar according 
to Coca-Cola’s specification which also includes 
JAKIM Halal Certification Standards of Malaysia, 
MS1500:2009, Food Safety System Certification 
(FSSC 22000 – Manufacturing), Hazard Analysis 
and Critical Control Point (HACCP) Certifications 
and Good Manufacturing Practices, amongst 
others that are relevant to the industry.

MSM group offers a variety of high-quality 
sugar products marketed and sold in various 
packaging and grades to fulfil the domestic and 
export demand.

The capability of MSM to produce the                              
International Commission for Uniform Methods 
of Sugar Analysis (ICUMSA) 25 specification 
of refined sugar of global premium quality has 
established a strong preference for Gula Prai in 
the FMCG production industry.

นายซาอีีด ไฟซาล ซาอีีด โมฮััมหมัด ประธานเจ้้าหน้าทีี่�บริหารกล่�มบริษััที่

เอ็ีมเอีสเอ็ีมมาเลเซีย โฮัลดิ�งส์

MSM Malaysia Holdings Bhd’s subsidiary, 
MSM Prai Bhd (MSM Prai), has secured 

about RM290 million worth of refined 
sugar supply contract with The Coca-Cola 
Company (Coca-Cola) for both domestic 
and international production.

MSM Malaysia Bags RM290mil Sugar Supply 
Contract with Co ca-Cola

MSM Prai Bhd ซึ�งเป็็นบรษิทัย�อยของเอม็ิเอสู่เอม็ิ 
มิาเลเซยี โฮลดิ�งส์ู่ ได้ทำาสู่ญัญาจัดหานำ�าตาลทราย

ขาวบริสู่ทุธิ์มิ่ลค้�า 290 ล้านริงก้ติก้บับรษิทัโค้ค้าโค้ล�า
จำาก้ัด สู่ำาหรับก้ารผลิตทั�งในและต�างป็ระเทศู

งานแถลงข�าวเม่ิ�อวันที� 7 มิก้ราค้มิ ที�ผ�านมิา บริษัทผ้่
ผลิตนำ�าตาลทรายขาวบริสุู่ทธ์ิรายนี�ก้ล�าวว�าสัู่ญญาดังก้ล�าวจะ
เสู่ริมิค้วามิแข็งแก้ร�งของบริษัทในฐานะผ้่ก้ลั�นนำ�าตาลชัี�นนำาซึ�ง
เป็็นที�ต้องก้ารของมิาเลเซยีในภ่มิิภาค้เอเชีียและแป็ซฟิิก้

นายซาอีด ไฟซาล ซาอีด โมิฮัมิหมัิด ป็ระธานเจ้า
หน้าที�บริหารก้ลุ�มิบริษัทเอ็มิเอสู่เอ็มิ ก้ล�าวว�าก้ารเป็็นสู่�วน
หนึ�งของห�วงโซ�อุป็ทานของบรษัิทโค้ค้าโค้ล�าซึ�งเป็็นแบรนดน์ำ�า
อัดลมิที�มีิม่ิลค้�ามิาก้ที�สุู่ดในโลก้ เป็็นสู่�วนหนึ�งของแผนงานก้าร 
สู่�งออก้ของก้ลุ�มิบริษัทเอ็มิเอสู่เอ็มิในฐานะหนึ�งในบริษัท 
ผ้่ก้ลั�นนำ�าตาลแบบค้รบวงจรเป็็นอันดับที� 8 ต้นๆของโลก้  
ถ่อเป็็นสู่�วนเพิั�มิเติมิจาก้สัู่ญญาอุป็ทานก้ารขายแบบมิกี้ำาหนด
ระยะเวลาที�บริษัทมีิอย่�กั้บผ้่มีิสู่�วนได้สู่�วนเสีู่ยในอุตสู่าหก้รรมิ
สิู่นค้้าอุป็โภค้บริโภค้ที�มีิค้วามิเค้ล่�อนไห วอย�างรวดเร็วราย
ใหญ�ต�างๆ ในท้องถิ�นและในภ่มิิภาค้

นายซาอีด ไฟซาล ซาอีด โมิฮัมิหมัิด ก้ล�าวว�า ค้วามิ
สู่ำาเร็จนี�จะชี�วยเพิั�มิแรงผลัก้ดันให้ก้ลุ�มิบริษัทเอ็มิเอสู่เอ็มิซึ�ง
ป็ระสู่บค้วามิสู่ำาเร็จในปี็ 2564 และเร�งขยายก้ลุ�มิบริษัทนี�ไป็
สู่่�ตลาดที�ก้ว้างขวางขึ�นทั�วทั�งภ่มิิภาค้

บริษัทเอ็มิเอสู่เอ็มิยังจัดหานำ�าตาลดิบในร่ป็แบบที�ยั�งย่น 
ให้กั้บตลาดภายในป็ระเทศูของโค้ค้า-โค้ล�า ซึ�งเป็็นสู่�วนหนึ�ง
ของค้วามิมุิ�งมัิ�นของบริษัทที�มีิต�อก้รอบก้ารทำางานด้านสิู่�ง
แวดล้อมิ สัู่งค้มิ และธรรมิาภิบาล

จาก้ข้อม่ิลของบริษัทเอ็มิเอสู่เอ็มิ บริษัทนี�ได้ทำางาน
ร�วมิกั้นกั้บโค้ค้าโค้ล�ามิาก้ว�าสิู่บปี็แล้ว สัู่ญญาสู่องปี็กั้บบริษัท 
โค้ค้าโค้ล�าในมิาเลเซียนี�ทำาให้เอ็มิเอสู่เอ็มิสู่ามิารถจัดหา
นำ�าตาลทรายขาวบริสุู่ทธ์ิได้ระหว�างปี็ 2565 ถึง 2566

สัู่ญญาดังก้ล�าวยังมีิผลบังคั้บใช้ีสู่ำาหรับก้ารสู่�งออก้ที�
เริ�มิในเด่อนธันวาค้มิ 2564 โดยที�อุป็ทานนำ�าตาลทรายขาว
บริสุู่ทธ์ิจะถ่ก้สู่�งไป็ยังป็ลายทางระหว�างป็ระเทศูอ่�นที�ซึ�งบริษัท 
โค้ค้าโค้ล�ามีิสู่ถานะทางเศูรษฐกิ้จที�แข็งแก้ร�ง

บริษัท MSM Prai ดำาเนินอุตสู่าหก้รรมิก้ลั�นนำ�าตาลใน
ก้รุงปี็นัง มิาเลเซีย โรงงานของบริษัทแห�งนี�ตั�งอย่�บนชีายฝั่�ง
ตะวันตก้เฉียงเหน่อของค้าบสู่มุิทรมิาเลเซีย โรงงานแห�งนี�เป็็น
โรงก้ลั�นนำ�าตาลที�ใหญ�ที�สุู่ดของป็ระเทศู โดยมีิก้ำาลังก้ารผลิต
นำ�าตาลทรายขาวบริสุู่ทธ์ิ 1.05 ล้านตันต�อปี็

ในขณิะเดียวกั้น โรงก้ลั�นนำ�าตาลเอ็มิเอสู่เอ็มิ ที�ยะโฮร์ 
(MSM Sugar Refinery (Johor) Sdn Bhd) ซึ�งตั�งอย่�ที�ท�าเร่อ 
ทันจุง ลังสัู่ด รัฐยะโฮร์ มีิก้ำาลังก้ารผลิตนำ�าตาลทรายขาวบริสุู่ทธ์ิ 
1 ล้านตันต�อปี็ โดยค้าดว�าจะเพิั�มิก้ารผลิตในปี็ 2565

ก้ลุ�มิบริษัทเอ็มิเอสู่เอ็มิป็ฏิิบัติตามิก้ารค้วบคุ้มิคุ้ณิภาพั
อย�างเขม้ิงวดและขั�นตอนก้ารป็ฏิิบัติงานที�เป็็นมิาตรฐาน รวมิ
ทั�งมีิก้ารตรวจสู่อบโรงก้ลั�นอย�างสู่มิำ�าเสู่มิอเพั่�อรัก้ษามิาตรฐาน
ค้วามิป็ลอดภัยและคุ้ณิภาพัอาหารสู่่งสุู่ด

ก้ลุ�มิบริษัทดังก้ล�าวยังมีิค้วามิสู่ามิารถในก้ารผลิต
นำ�าตาลตามิข้อก้ำาหนดของโค้ค้าโค้ล�า ซึ�งรวมิถึงก้ารป็ฏิิบัติ
ตามิมิาตรฐานก้ารรบัรองของฮาลาลในมิาเลเซยี, ก้ารรบัรอง 
MS1500:2009, ก้ารรับรองด้านระบบค้วามิป็ลอดภัยทาง
อาหาร (FSSC 22000 – ด้านก้ารผลิต), ก้ารรับรอง
ก้ารค้วบคุ้มิและวิเค้ราะห์พิัษภัยที�มีิอันตรายสู่่ง (Hazard 
Analysis and Critical Control Point (HACCP)) และแนว
ป็ฏิิบัติที�ดีด้านก้ารผลิต รวมิทั�งก้ารรับรองอ่�นๆ ที�เกี้�ยวข้อง
กั้บอุตสู่าหก้รรมิ

ก้ลุ�มิบริษัทเอ็มิเอสู่เอ็มิมีิผลิตภัณิฑ์์นำ�าตาลคุ้ณิภาพัสู่่งที� 
หลาก้หลายวางตลาดและจำาหน�ายในบรรจุภัณิฑ์์ต�างๆ เพ่ั�อ
ตอบสู่นองค้วามิต้องก้ารในป็ระเทศูและก้ารสู่�งออก้ ค้วามิ
สู่ามิารถของบริษัทฯ ในก้ารผลิตตามิข้อก้ำาหนดระหว�าง
ป็ระเทศูดว้ยวิธีก้ารที�ค้งที�ในก้ารวิเค้ราะห์นำ�าตาล (ICUMSA) 
25 ของนำ�าตาลทรายขาวบริสุู่ทธ์ิที�มีิคุ้ณิภาพัระดับพัรีเมีิยมิ
ได้สู่ร้างค้วามิพึังพัอใจอย�างมิาก้สู่ำาหรับอุตสู่าหก้รรมิก้ารผลิต
สิู่นค้้าอุป็โภค้บริโภค้ในมิาเลเซีย
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อุตสู่�หกรรมินึำ��ต�ลเวียด์นึ�มิเร�งฝ่่�ฟันัึก�รแข�งขันึ
ในึประเทศ
Vietnamese sugar failing to compete on home ground 

   าก้ข้อม่ิลอ้างอิงของสู่มิาค้มินำ�าตาลและอ้อย
เวยีดนามิ (VASA) เวยีดนามิสู่ญ่เสู่ยีอ้อยไป็แล้ว

เทยีบเท�าเน่�อที�เพัาะป็ลก่้ก้ว�า 120,000 เฮก้ตาร์ในชี�วง
ปี็ 2559-2564 ซึ�งเป็็นป็รมิิาณิที�ลดลงอย�างมิาก้ถงึร้อย
ละ 45 โดยผลผลิตอ้อยลดลงจาก้ 64.8 เหล่อ 61.5 
ตันต�อเฮก้ตาร์ในชี�วงเวลาดังก้ล�าว 

จำานวนค้รัวเร่อนที�ป็ล่ก้อ้อยลดลงจาก้ 219,500 เป็็น 
126,000 ค้รัวเร่อน ยิ�งไป็ก้ว�านั�น โรงงานนำ�าตาล 11 แห�ง
ได้ปิ็ดตัวลง สู่�งผลให้ผลผลิตนำ�าตาลของป็ระเทศูลดลงจาก้ 
1.24 เป็็น 0.77 ล้านตัน หร่อลดลงร้อยละ 38

ในขณิะเดียวกั้น เวียดนามิได้นำาเข้านำ�าตาลมิาก้ขึ�นใน
ชี�วงสู่องถึงสู่ามิปี็ที�ผ�านมิา โดยเฉพัาะอย�างยิ�ง ก้ารนำาเข้า
นำ�าตาลในปี็ 2563 อย่�ที� 3.4 เท�าของป็ริมิาณิในปี็ 2562 
โดยนำ�าตาลสู่�วนใหญ�มิาจาก้ป็ระเทศูไทยที�นำาสู่�งออก้ผ�าน
กั้มิพ่ัชีาและลาว

ก้ารผลิตนำ�าตาลในป็ระเทศูเวียดนามิตอบสู่นองค้วามิ
ต้องก้ารของตลาดได้เพีัยง 40% ในขณิะที�เวียดนามินำา
เข้านำ�าตาลสู่ำาหรับทดแทนป็ริมิาณิสู่�วนที�เหล่อ จาก้ข้อม่ิล  
เก้า อัน ดอง ป็ระธานสู่มิาค้มินำ�าตาลและอ้อยเวียดนามิ ใน
ชี�วงปี็ 2560-2563 ป็ระเทศูเวียดนามินำาเข้านำ�าตาลจำานวน 
1.2-1.8 ล้านตัน

ผ้่ผลิตนำ�าตาลในป็ระเทศูไมิ�สู่ามิารถแข�งขันกั้บนำ�าตาลที�
นำาเข้าซึ�งสู่�วนใหญ�มิาจาก้ป็ระเทศูไทยได ้โดยเฉพัาะหลงัจาก้ที�
ได้ยก้เลิก้ภาษีศูลุก้าก้รบวก้กั้บอุป็สู่รรค้ทางเทค้นิค้ เน่�องจาก้
ป็ระเทศูเวียดนามิได้ทำาข้อตก้ลงก้ารค้้าเสู่รีเพิั�มิเติมิ โดยเฉพัาะ
อย�างยิ�ง ค้วามิตก้ลงก้ารค้้าสิู่นค้้าของอาเซียน (ATIGA)  
ลงนามิในเด่อนเมิษายน 2562 ซึ�งยก้เลิก้ภาษีนำาเข้านำ�าตาล
ของเวียดนามิอย�างเป็็นร่ป็ธรรมิตั�งแต�ต้นปี็ 2563

เก้า อัน ดอง แถลงว�า แม้ิว�าเวียดนามิสู่ามิารถพัจิารณิา
จัดเก็้บภาษีต�อต้านก้ารทุ�มิตลาดและต�อต้านก้ารอุดหนุนนำ�าตาล
จาก้ไทย แต�อาจมีิก้ารลัก้ลอบนำาเข้า ซึ�งถ่อเป็็นขวาก้หนามิ
ของอุตสู่าหก้รรมินำ�าตาลภายในป็ระเทศูมิานานหลายปี็แล้ว

อย�างไรก็้ตามิ ปั็ญหาหลัก้อย่�ที�ต้นทุนก้ารผลิต 
ก้ระบวนก้ารผลิต และก้ารจัดก้ารของเวียดนามิที�เพิั�มิสู่่งขึ�น เม่ิ�อ 
เป็รียบเทียบกั้บป็ระเทศูไทยที�ร้อยละ 30, 183 และ 53 
ตามิลำาดับ

อ้อยสู่่ญเสีู่ยค้วามินิยมิในหม่ิ�เก้ษตรก้รเวียดนามิ 
เน่�องจาก้พ่ัชีผลอ่�นๆ ให้ผลผลิตทางก้ารเงินที�สู่่งขึ�นต�อเฮก้ตาร์ 
ตัวอย�างเชี�น มัินสู่ำาป็ะหลงัและขา้วโพัดนำาเงนิมิาสู่่�เก้ษตรก้ร
มิาก้ขึ�นถึงร้อยละ 500-800 ในที�ราบสู่่งตอนก้ลาง และร้อย
ละ 1,000-3,000 ในพ่ั�นที�สู่ามิเหลี�ยมิป็าก้แมิ�นำ�าโขง

จาก้ข้อม่ิลของโต ชีวน พััค้ นัก้วิจัยอาวุโสู่จาก้องค์้
ก้รฟอร์เรสู่ต์ เทรนด์สู่ ซึ�งเป็็นองค้์ก้รไมิ�แสู่วงผลก้ำาไรที� 
สู่�งเสู่ริมิก้ารอนุรกั้ษ์ป็า่ไม้ิและก้ารเก้ษตรแบบยั�งย่นในเวียดนามิ 
อุตสู่าหก้รรมินำ�าตาลได้รับค้วามิเด่อดร้อนจาก้ก้ารป็ล่ก้และ
ด่แลรัก้ษาที�ไมิ�ถ่ก้ต้องของชีาวไร�อ้อยซึ�งเป็็นผ้่ผลิตหลัก้

โต ชีวน พััค้ยังเสู่ริมิว�า โดยทั�วไป็แล้ว เก้ษตรก้รจะ
ได้รับสู่�วนแบ�งน้อยที�สุู่ด เพีัยงร้อยละ 11 ของก้ำาไรทั�งหมิดที�
เกิ้ดจาก้ห�วงโซ�อุป็ทาน เทียบกั้บร้อยละ 44 ที�โรงงานนำ�าตาล 
ได้รับ และร้อยละ 45 ที�ผ้่จัดจำาหน�ายได้รับ

ที�เลวร้ายก้ว�านั�น มีิรายงานค้วามิผิดป็ก้ติในสัู่ญญา
ก้ารจัดหาวัตถุดิบระหว�างโรงงานนำ�าตาลกั้บเก้ษตรก้ร ซึ�ง 
สู่�งผลให้เกิ้ดก้ารสู่่ญเสีู่ยค้วามิไว้วางใจระหว�างทั�งสู่องฝ่่าย
และเกิ้ดอุป็ทานที�ผันผวน

โต ชีวน พััค้ก้ล�าวว�า หาก้อุตสู่าหก้รรมินำ�าตาลยังค้ง
ไมิ�สู่ามิารถแข�งขันกั้บนำ�าตาลที�นำาเขา้ได้ ก้ารดำารงอย่�ของนำ�า
ตาลเวียดยามิก็้จะตก้อย่�ในอันตราย

“เราสัู่งเก้ตเห็นพ่ั�นที�เพัาะป็ล่ก้ ค้วามิสู่ามิารถในก้าร
ผลิต และผลผลิตลดลงอย�างมิาก้ตั�งแต� ATIGA นี�เป็็นหลัก้
ฐานที�แสู่ดงว�าผ้่ผลิตนำ�าตาลในป็ระเทศูขาดก้ารเตรียมิก้าร
ก้�อนมีิข้อตก้ลงก้ารค้้าเสู่รีที�สู่ำาคั้ญ” นายโต ชีวน พััค้สู่รุป็

อุตสู่าหก้รรมินำ�าตาลเวียดนามิอย่�ในอันดับที�สีู่�ในเอเชีีย
ตะวันออก้เฉียงใต้ รองจาก้ป็ระเทศูไทย อินโดนีเซีย และ
ฟิลิป็ปิ็นส์ู่ และอันดับที� 15 ของโลก้ของพ่ั�นที�เพัาะป็ล่ก้ทั�งหมิด.

Vietnam has lost over 120,000                       
hectares of sugarcane in the 2016-21 

period, a staggering 45 percent decrease.                 
Productivity has also gone down from 64.8 
to 61.5 tons per hectare during the same 
period, according to the Vietnam Sugar 
and Sugarcane Association (VASA).

The number of households cultivating 
sugarcane has decreased from 219,500 to 

126,000. Eleven sugar factories have since closed, 
sending the country’s sugar production output 
plummeting from 1.24 to 0.77 million tons, a 38 
percent decrease.

Meanwhile, Vietnam has been importing 
more sugar in recent years. Notably, sugar  
imports in 2020 were recorded at 3.4 times the 
amount in 2019, with most of the sugar coming 
from Thailand via Cambodia and Laos.

Domestic sugar production only meets 
around 40 per cent of market demand while 
Vietnam has been importing sugar for the rest, 
according to President of VSSA Cao Anh Duong. 
During 2017-20, the country imported 1.2-1.8 
million tons of sugar.

Domestic sugar producers have been 
failing to compete with imported sugar, mostly 
from Thailand, on home turf, especially after a 
number of tariffs and technical barriers were 
removed as the country entered additional free 
trade agreements; notably, the ASEAN Trade in 
Goods Agreement (ATIGA) signed in April 2019, 
which effectively removed Vietnam import tariff 
for sugar since the beginning of 2020.

“While Vietnam can consider imposing                           
anti-dumping and anti-subsidy taxes on sugar 
from Thailand it may encourage smuggling, a 
thorn of the side of the country’s sugar industry 
for years now,” Duong said.

The core issue, however, lies with Vietnam’s 
higher production, process and management 
cost in comparison to Thailand at 30 percent, 
183 percent and 53 percent, respectively.

The sugarcane has been losing popularity 
among farmers as many other crops produce 
higher financial yield per hectare. For example, 
cassava and corn bring home 500-800 percent 
more money for farmers in the Central Highlands 
and 1,000-3,000 percent in the Mekong Delta.

The sugar industry suffered as a result of 
the mistreatment of sugarcane farmers, its main 
suppliers, according to To Xuan Phuc, a senior 
researcher from Forest Trends, a non-profit 
promoting the conservation of forests and    
sustainable agriculture.

Phuc said the farmers typically received 
the smallest share of the pie, just 11 percent of 
the total profit produced by the supply chain 
compared against 44 percent received by sugar 
factories and 45 percent by distributors.

To make matter worse, there have been 
reports of irregularities in supply contracts 
between sugar factories and farmers, which 
resulted in a loss of trust between the two sides 
and unstable supply.

“If the sugar industry continues to fail to 
compete with imported sugar, its very existence 
will be in jeopardy,” said Phuc.

“We observe a sharp decline in cultivation 
hectares, productivity and output since ATIGA. 
This is evidence for a lack of preparation by 
domestic sugar producers prior to a major free 
trade pact,” he said.

The V sugar industry ranks fourth in  
Southeast Asia, after Thailand, Indonesia and 
the Philippines, and 15th in the world in total 
cultivation hectares.
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DuPont’s Multi-Tech offering in processing of sugars 
and sweetener 
DuPont
Founded in 1802, DuPont is a world top 500 enterprise based on scientific research, with its business distributed in more than 
90 countries and regions around the world. By providing technology-based materials, raw materials and solutions, DuPont is 
committed to becoming one of the global innovation promoters and bringing innovation to all walks of life and people's daily 
life. Using diversified science, technology and professional experience, DuPont helps customers realize necessary innovations 
in the key markets such as electronics, transportation, construction, water treatment, health care and work protection.

Life sciences and specialty solutions of DuPont
DuPont's life science and specialty solutions are subordinate to DuPont Water Solutions (DWS). As a global leader in 
sustainable development technology in the field of separation and purification, DuPont Water Solutions is the unique product 
manufacturer and supplier worldwide capable of simultaneously integrating the special organic spiral membrane, ion 
exchange resins and adsorbents in food processing. The three series of products of DuPont have been successfully applied to 
the commercialization of a new generation of healthy functional sugars, facilitating the sugar and sweetener enterprises to 
develop the novel sweeteners. For example, the allulose with low calorie and moderate sweetness can effectively reduce the 
potential obesity of sugar-loving people, the sucrose with adding polyphenol lowering glycemic index can effectively avoid 
the blood sugar rising, and the sugar alcohol products that cannot be metabolized by bacteria can prevent from being dental 
caries.

In addition, DuPont has actively cooperated with local governments in terms of regulatory compliance on food safety for the 
three series of products, and always keeps at a leading position in the industry in meeting the food-level standards and the 
relevant international certification.

Applications
• Continuous Ion Exchange Deashing
• Chromatography Separation
• Enzyme immobilization
• Cane sugar decolorization

• Odor improvement
• Condensate Water Polishing
• Concentration of sweet water, liquid 

syrup and sugar alcohol

• Separation of Mono/Di Saccharides
• Liquid Sucrose Mix Bed Polishing

Innovative products
• AmberLite™ CR7300 
• AmberLite™ CR1360 
• AmberLite™ MAC-3 H
• AmberLite™ FPA900UPS CI

• AmberLite™ FPC23UPS H 
• AmberLite™ FPA77UPS
• FilmTec™ Hypershell™ HTRO-8038/48

• FilmTec™ Hypershell™ 
NF245N-8038/48-FF

• FilmTec™ HTNF-8040/34

DuPont’s Multi-Tech offering enable a successful novel sugar and sweetener 
development

Copyright ©2022 DuPont. The DuPont Oval Logo, DuPont™, and all products denoted with ® or ™ are registered trademarks or trademarks of DuPont or its affiliates.



12

International News

www.sugar-asia.com

Tanzania can become Africa’s hub for sugar

แทนึซี�เนีึยก้�วสู่่�ก�รเป็นึศ่นึย์กล�งนึำ��ต�ลแอฟัริก�

บทค้วามิเกี้�ยวกั้บค้วามิท้าทายของภาค้ก้ารเพัาะป็ล่ก้และเลี�ยงสัู่ตว์ที�เขียนโดย 
ธนาค้ารรีเซิร์ฟ แบงค์้ของป็ระเทศูอินเดียชีี�ให้เห็นว�า อินเดียจำาเป็็นต้องมีิก้าร

ป็ฏิิวัติทางก้ารเก้ษตรก้รรมิค้รั�งที�สู่องไป็พัร้อมิกั้บก้ารป็ฏิิร่ป็ทางก้ารเก้ษตรรุ�นต�อ
ไป็ เพ่ั�อให้ก้ารทำาก้ารเก้ษตรทนต�อสู่ภาพัอาก้าศูและสิู่�งแวดล้อมิในร่ป็แบบที�ยั�งย่น
มิาก้ขึ�น จาก้ก้ารสัู่งเก้ตว�าก้ารเก้ษตรของอินเดียสู่ามิารถฟ้�นตัวได้อย�างน�าทึ�งในชี�วง
ระยะเวลาของก้ารระบาดของเช่ี�อไวรัสู่โค้วิด-19 ซึ�งบทค้วามิดังก้ล�าวชีี�ใหเ้ห็นว�า “เป็็น
ที�แน�นอนยิ�งว�าจะเกิ้ดค้วามิท้าทายใหมิ�เกี้�ยวกั้บก้ารป็ฏิิวัติทางก้ารเก้ษตรก้รรมิค้รั�งที�
สู่องพัร้อมิๆ กั้บก้ารป็ฏิิร่ป็รุ�นต�อไป็”

พ่ั�นที�สู่�วนใหญ�ของป็ระเทศูแทนซาเนียสู่ามิารถใช้ีเพัาะป็ล่ก้ต้นอ้อยได้ ดังนั�นจึงเป็็นที�
ที�มีิศัูก้ยภาพัหลัก้ในก้ารผลิตนำ�าตาล นอก้เหน่อจาก้ก้ารวางก้ลยุทธ์และก้ารลงทุนรวมิทั�งก้าร
มีิสู่�วนร�วมิของผ้่มีิสู่�วนได้สู่�วนเสีู่ย ซึ�งรวมิถึงชีาวไร�อ้อยด้วย

ผ้่เชีี�ยวชีาญนี�ก้ล�าวกั้บนิตยสู่ารบิสู่เนสู่วีค้ว�า บริษัทนำ�าตาลภายในป็ระเทศูจะชี�วยทำาให้
ลดก้ารนำาเข้านำ�าตาลจำานวณิมิาก้สู่ำาหรับอุตสู่าหก้รรมิและแม้ิแต�ก้ารบริโภค้ในค้รัวเร่อน โดย
ทำาให้ชีาวไร�อ้อยมีิโอก้าสู่อย่�ในก้ระบวนก้ารผลิตนำ�าตาล

รัฐมินตรีก้ระทรวงเก้ษตรของแทนซาเนีย ศู. อดอล์ฟ เค้นดา ก้ล�าวว�าแทนซาเนีย 
มีิชีาวไร�อ้อยจำานวนมิาก้ แต�น�าเสู่ยีดายที�ผลผลิตทั�งหมิดที�ได้จาก้พัวก้เขาไมิ�ได้ถ่ก้นำาไป็ใช้ีใน
ก้ารผลิตนำ�าตาล เป็็นเหตุให้เกิ้ดก้ารขาดแค้ลน

ศู. อดอล์ฟรายงานว�า ชีาวแทนซาเนียนแป็ลก้ใจที�เก้ษตรก้รสู่ามิารถป็ล่ก้อ้อยได้เพีัยง
พัอ แต�ป็ระเทศูยังค้งต้องนำาเข้านำ�าตาลอย่�

ศู. อดอล์ฟซึ�งเพิั�งจะเข้าเยี�ยมิชีมิโรงงานนำ�าตาลคิ้ลอมิเบโรพัร้อมิทั�งพ่ัดคุ้ยกั้บเก้ษตรก้ร
ในโมิโรโก้โร ค้าดว�าปี็ 2564 อาจเป็็นป็ีสุู่ดท้ายสู่ำาหรับบริษัทในป็ระเทศูที�จะนำาเข้าสู่าร
ให้ค้วามิหวาน โดยก้ล�าวว�าก้ารนำาเข้านำ�าตาลนั�นมีิราค้าถ่ก้ก้ว�า แต�ธุรกิ้จนี�ก้ลับก้ลายเป็็น
เหม่ิอน “ก้ารค้้ายา” เพัราะก้ารนำาเข้านำ�าตาลเริ�มิด่เหม่ิอนยาเสู่พัติดหร่อแก๊้งค์้มิาเฟียที�ต้อง 
หลบๆ ซ�อนๆ ในก้ารนำาเขา้ แต�ป็นีี�จะเป็็นค้รั�งสุู่ดท้ายแลว้ที�มีิก้ารก้ระทำาอย�างนี� เพัราะแทนซาเนยี
ต้องก้ารให้บริษัทต�างๆ นำาเข้านำ�าตาล และฝ่่ายบริหารนำ�าตาลจะดำาเนินก้ารนำาเข้านำ�าตาล

อย�างไรก้ดี็ ศู. อดอล์ฟตั�งข้อสัู่งเก้ตว�าวิก้ฤตก้ารณิน์ำ�าตาลในป็ระเทศูไมิ�ได้เกิ้ดจาก้ก้าร
ขาดอ้อยแต�ขาดนัก้ลงทุนในก้ารผลิตอ้อย

ปั็จจุบัน แทนซาเนียมีิโรงงานซึ�งผลิตนำ�าตาลได้ 128,000 ตันต�อปี็ในช่ี�อบริษัท 
คิ้ลอมิเบโรซึ�งเป็็นของนัก้ลงทุนเอก้ชีนอิลโลโวซึ�งถ่อหุ้น 75% และหุ้นสู่�วนที�เหล่อรัฐบาล
แทนซาเนียเป็็นเจ้าของ

รายงานล�าสุู่ดระบุว�าในปี็ 2562 ค้วามิต้องก้ารนำ�าตาลในป็ระเทศูของแทนซาเนียอย่�
ที� 470,000 เมิตริก้ตันต�อปี็ ในขณิะที�โรงงานแป็รร่ป็นำ�าตาลทั�ง 5 แห�งของป็ระเทศูมีิก้ำาลัง
ก้ารผลิต 378,000 ตัน

จาก้รายงานดังก้ล�าว ก้ารเพิั�มิขึ�นของจำานวนอุตสู่าหก้รรมิใหมิ�ที�ใช้ีสู่ารให้ค้วามิหวาน
เป็็นวัตถุดิบทำาให้ค้วามิต้องก้ารนำ�าตาลทั�งแบบบริโภค้ในค้รัวเร่อนและแบบอุตสู่าหก้รรมิใน
ป็ระเทศูเพิั�มิขึ�นก้ว�าร้อยละ 16 จาก้ 610,000 ตันในปี็ 2561 เป็็น 710,000 ตันในปี็ 2562

ปั็จจุบัน ค้วามิต้องก้ารนำ�าตาลในระดับอุตสู่าหก้รรมิอย่�ที� 165,000 ตัน ในขณิะที�
ค้วามิต้องก้ารนำ�าตาลสู่ำาหรับอาหารอย่�ที� 545,000 ตัน โดยบริษัทนำ�าตาลคิ้ลอมิโบโรผลิต
ได้ 134,000 ตัน

เริ�มต�นการพััฒนาในปัจัจุับัน
เป้็าหมิายของแทนซาเนยีในเร็วๆ นี� ค่้อก้ารทำาให้นำ�าตาลมิปี็ริมิาณิที�พัอเพีัยงได้ภายใน

ปี็ 2568 ซึ�งเป็็นค้วามิเค้ล่�อนไหวที�เกิ้ดจาก้ก้ารขาดแค้ลนนำ�าตาลอย�างต�อเน่�องในตลาด 
ก้ารเค้ล่�อนไหวดังก้ล�าวได้รับก้ารสู่นับสู่นุนอย�างมิาก้จาก้บางอุตสู่าหก้รรมิที�คิ้ดค้้นก้ลยุทธ์ 
ที�จะชี�วยบรรลุเป้็าหมิายในปี็ 2568 ในที�สุู่ด

บริษัทนำ�าตาลคิ้ลอมิเบโรก้ล�าวว�ามีิแผนจะเพิั�มิก้ารผลิตถึง 144,000 ตันจาก้ระดับ
นำ�าตาลปั็จจุบันที� 127,000 ตันต�อปี็เป็็น 271,000 ตัน

แรงผลัก้ดันเบ่�องหลังก้ารขยายก้ารผลิตดังก้ล�าวค่้ออุป็ทานอ้อยที�เพิั�มิขึ�นเก่้อบ 
สู่ามิเท�าจาก้เก้ษตรก้รรายย�อยของบริษัท จาก้ 600,000 ตันในปั็จจุบันเป็็น 1,700,000 ตัน

นายโจเซฟ ร่ไก้ม่ิค้าม่ิ ผ้่อำานวยก้ารฝ่่ายสู่่�อสู่ารองค์้ก้รของบริษัทฯ ก้ล�าวว�า ที�สู่ำาคั้ญ 
โรงงานนำ�าตาลแห�งใหมิ�นี�ได้มีิก้ารป็รับขนาดเพั่�อรับอ้อยทั�งหมิดมิาเขา้รับก้ารบดภายในสิู่�นเด่อน
ธันวาค้มิของทุก้ปี็ เพ่ั�อลดก้ารหยุดชีะงัก้และค้วามิสู่่ญเสีู่ยที�มัิก้เกิ้ดจาก้ก้ารเริ�มิต้นของฤด่ฝ่น

ปั็จจุบันป็ระเทศูแทนซาเนียผลิตนำ�าตาลได้น้อยก้ว�า 470,000 ตันต�อปี็ แต�รัฐบาล
ค้าดว�าก้ารผลิตนำ�าตาลในค้รัวเร่อนจะเพิั�มิขึ�นเป็็น 700,000 ตันภายในฤด่ก้ารเพัาะป็ล่ก้
ปี็ 2067/2568

รัฐบาลแทนซาเนียยังค้าดก้ารณ์ิด้วยว�าก้ารผลิตอ้อยที�เพิั�มิขึ�นอย�างรวดเร็วจะค้วบค่้� 
ไป็กั้บก้ารลงทุนในก้ำาลังก้ารผลิตที�เพิั�มิขึ�น

ก้ารอนุมัิติอ้อยพัันธ์ุใหมิ� (ที�เหมิาะสู่ำาหรับดินในท้องถิ�น) ได้ดำาเนินก้ารแล้วในเด่อน
มิก้ราค้มิปี็นี� ในชี�วงเวลาที�ก้ำาลังอย่�ระหว�างก้ารขยายโรงงานนำ�าตาลที�ค้าเก้ร�า บาก้าโมิโย 
คิ้ลอมิเบโร และม่ิคุ้ลาซีแห�งที�หนึ�งและสู่อง

นายโจเซฟก้ล�าวว�า จะมีิก้ารผลิตเอทานอลเพิั�มิขึ�น 4,000 กิ้โลลิตรที�โรงก้ลั�น 
เอทานอลที�อย่�ใก้ล้กั้นกั้บบริษัทนำ�าตาลคิ้ลอมิเบโร ซึ�งจะทำาให้ก้ารผลิตรวมิต�อปี็สู่่งถึง 
16,000 กิ้โลลิตร เพ่ั�อตอบสู่นองค้วามิต้องก้ารสู่�งออก้ที�เพิั�มิขึ�นของแอลก้อฮอล์ที�ใช้ีบริโภค้ได้ 
ในป็ระเทศูและแอฟริก้าตะวันออก้

นายเอมิี พัังเว ป็ระธานบริษัทนำ�าตาลค้ิลอมิเบโรก้ล�าวว�าค้วามิมุิ�งมัิ�นอย�างลึก้ซึ�งของ
ป็ระธานาธบิดีซามีิอา ซ่ล่ฮ่ ฮัสู่ซันในก้ารสู่รา้งสู่ภาพัแวดลอ้มิที�เอ่�ออำานวยสู่ำาหรับก้ารเตบิโต
ของภาค้เอก้ชีนนั�นได้รับก้ารสู่นับสู่นุนจาก้มิาตรก้ารคุ้้มิค้รองอันมัิ�นค้งสู่ำาหรับอุตสู่าหก้รรมิ
นำ�าตาลระดับท้องถิ�น ซึ�งถ่อเป็็นก้ารตัดสิู่นใจที�แน�วแน�ในก้ารขออนุมัิติจาก้ผ้่ถ่อหุ้นสู่ำาหรับ
โค้รงก้ารดังก้ล�าวในแทนซาเนีย

นายเอมีิตั�งข้อสัู่งเก้ตว�าจำานวนเก้ษตรก้รรายย�อยทั�งหมิดที�สู่�งอ้อยให้กั้บโรงงานนำ�าตาล
ของบริษัทฯ จะเพิั�มิขึ�นจาก้ 7,500 เป็็น 14,000 ถึง 16,000 ราย ซึ�งสู่�งผลก้ระทบโดยตรง
ต�อชีาวบ้านอีก้ 50,000 ค้นในหุบเขาคิ้ลอมิเบโร

นายเก้วนิ ดาลเก้ลอชิี ผ้่ถ่อหุ้นของบรษัิทนำ�าตาลแอฟรกิ้าอลิโลโว อธบิายว�าก้ารลงทนุ
ในโค้รงก้ารนี�มีิขนาดใหญ�ที�สุู่ดทั�วทั�งทวีป็แอฟริก้า ซึ�งเป็็นค้วามิภาค้ภ่มิิใจในก้ารร�วมิม่ิอกั้บ
ชีาวแทนซาเนียเพ่ั�อลดป็ริมิาณิก้ารนำาเข้านำ�าตาลทุก้ปี็และตอบสู่นองค้วามิต้องก้ารบริโภค้

นายเก้วินเสู่ริมิว�าด้วยก้ารลดก้ารนำาเข้านำ�าตาลอย�างมีิป็ระสู่ิทธิภาพั 144,000 ตัน 
อาจป็ระเมิินได้ว�าแทนซาเนียจะป็ระหยัดเงินได้ 71 ล้านดอลลาร์จาก้ก้ารแลก้เป็ลี�ยนเงิน
ตราต�างป็ระเทศูต�อปี็

มุ�งเน�นท่�นำ�าตาลในระดับอุตสาหกรรม
ดร. ย่ซุฟ บาชีา หุ้นสู่�วนก้ารพััฒนาและอดีตเจ้าหน้าที�โรงงานนำ�าตาลแห�งหนึ�งของ

ป็ระเทศูแทนซาเนยี ก้ล�าวว�า นำ�าตาลระดบัอุตสู่าหก้รรมิยังค้งเป็็นผลิตภัณิฑ์์จาก้อ้อยที�นำาเข้า
มิาก้ที�สุู่ด ดังนั�นจึงไมิ�ค้วรล่มิแนวคิ้ดในก้ารผลิตนำ�าตาลในระดับนี�เพัราะป็ระเทศูแทนซาเนีย
มีิศัูก้ยภาพัมิาก้พัอที�จะทำาเชี�นนั�นได้

ดร. ย่ซุฟก้ล�าวว�า หาก้แผนขยายงานในป็ัจจุบันเป็็นไป็ด้วยดี จะเกิ้ดค้วามิมัิ�นใจว�า
ปั็ญหาก้ารขาดแค้ลนนำ�าตาลบริโภค้ในค้รัวเร่อนในป็ระเทศูจะค้ลี�ค้ลาย แม้ิว�าจะต้องเผชิีญ
กั้บก้ารเม่ิองมิาก้มิายในอดตี โดยค้วามิค้ดิริเริ�มิเหล�านี�ต้องเนน้ที�นำ�าตาลในระดบัอุตสู่าหก้รรมิ
และอาจเป็็นโอก้าสู่สู่ำาหรับป็ระเทศูแทนซาเนีย สิู่�งที�ต้องก้ารในขณิะนี�ค่้อก้ารลงทุนมิหาศูาล
จาก้ผ้่มีิสู่�วนได้สู่�วนเสีู่ยของภาค้เอก้ชีนเพ่ั�อให้สู่ามิารถดำาเนินชีีวิตตามิค้รรลองของเศูรษฐกิ้จ
อุตสู่าหก้รรมิได้อย�างเต็มิที�

อย�างไรก็้ตามิ ดร. ย่ซุฟก้ล�าวว�า จะต้องเริ�มิต้นตรวจสู่อบให้แน�ใจว�านำ�าตาลใน 
ค้รัวเร่อนซึ�งชีาวแทนซาเนียนกั้งวลใจตลอดเวลานั�นมีิอย่�ในตลาดก้�อนที�จะเริ�มิผลิตนำ�าตาล
เชิีงอุตสู่าหก้รรมิ เน่�องจาก้เราไมิ�สู่ามิารถเริ�มิก้ารผลิตนำ�าตาลระดับอุตสู่าหก้รรมิได้หาก้ยัง
มีิค้วามิต้องก้ารนำ�าตาลในค้รัวเร่อนไมิ�พัอเพีัยง ในก้ารขยายก้ารผลิตนี�นี� ต้องตั�งเป้็าที�จะ
เริ�มิต้นด้วยนำ�าตาลที�ใช้ีในค้รัวเร่อนก้�อน จาก้นั�นจึงจะเริ�มิผลิตนำ�าตาลเพ่ั�ออุตสู่าหก้รรมิต�อไป็

ในสู่�วนของนายโมิเสู่สู่ บวานา ผ้่ป็ล่ก้อ้อยในเขตอำาเภอบาก้าโมิโย ก้ล�าวว�าหาก้ได้รับ
ค้วามิชี�วยเหล่อและมีิแรงจ่งใจในก้ารเพิั�มิก้ารผลิต ก็้จะสู่ามิารถชี�วยป็ระเทศูชีาติให้บรรลุ
เป้็าหมิายในก้ารผลิตนำ�าตาลให้เพีัยงพัอสู่ำาหรับใช้ีในบ้านและในระดับอุตสู่าหก้รรมิ โดย 
พ่ั�นฐานแลว้ นี�ค่้อก้ลยทุธ์ในก้ารยก้ระดบัและจ่งใจเก้ษตรก้รให้เห็นว�าก้ารป็ล่ก้ออ้ยเป็็นโอก้าสู่ 
เพัราะผ้่ป็ล่ก้อ้อยต้องก้ารให้อ้อยของตนแป็รร่ป็ ในขณิะที�สู่ามิารถผลิตอ้อยได้มิาก้ขึ�นและ
ทำาให้แทนซาเนียเป็็นศู่นย์ก้ลางของนำ�าตาลทั�วโลก้

ในขณิะนี� ได้มีิก้ารพัยายามิทำาให้เกิ้ดค้วามิแน�ใจว�านำ�าตาลที�นำาเข้ามีิป็ริมิาณิลดลงและ
ก้ารผลิตในท้องถิ�นเพิั�มิขึ�นแล้วในป็ระเทศูแทนซาเนีย
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Tanzania has the potential to become a hub for domestic 
and industrial sugar if it takes advantage of the existing 

opportunities, including huge arable land, according to trade 
and agricultural experts.

They argue that sugarcane can grow in most parts of the country, 
hence providing the key potential for sugar production, all is needed 
is strategising and putting in the requisite investment and engaging  
stakeholders, including sugarcane growers.

The experts told BusinessWeek separately also that sugar  
companies have the opportunity to help the nation reduce the import 
of large quantities of sugar for industry and even table consumption by 
utilising the many sugarcane farmers in sugar processing.

In February, Agriculture Minister Adolf Mkenda said there were many 
sugarcane growers but it was unfortunate that not all their produce was 
used for sugar production, creating the shortage.

“Tanzanians are surprised that we have farmers producing enough 
sugarcane but we are still importing sugar,” Prof Mkenda was quoted 
as saying.

Prof Mkenda, who visited Kilombero Sugar and talked to farmers in 
Morogoro, hinted that 2021 could be the last year for companies to import 
the sweetener, saying that as it is sugar imports were cheaper but the 
business had become like “drug dealing.”

“Sugar is starting to look like drug dealing or mafia. We want it to 
be imported by these companies but for the last time this year. The sugar 
board will start importing sugar,” he said.

Prof Mkenda, however, noted that the crisis of sugar in the country 
was not due to lack of sugarcane but the lack of investors to process 
sugarcane.

Currently, the factory - which produces 128,000 tonnes of sugar per 
year as Kilombero Sugar Company - is owned by private investor Illovo, 
holding 75 percent of the shares, with the remaining shares owned by 
the government of Tanzania.

For instance, recent reports indicate that Tanzania’s demand for 
domestic sugar was 470,000 metric tons (tonnes) per year, while the 
country’s five sugar processing factories had the capacity of producing 
378,000 tonnes in 2019.

The increase in the number of new industries that use the sweetener 
as raw material has raised demand for both table and industrial sugar in 
the country by over 16 percent, from 610,000 tonnes in 2018 to 710,000 
tonnes in 2019, according to reports.

Currently, data shows that demand for industrial sugar stands at 
165,000 tonnes while that for table sugar is 545,000 tonnes with Kilombero 
Sugar Company Limited producing 134,000 tonnes.

Begin with recent development
Tanzania’s goal has so far been to become sugar self-sufficient 

by 2025, a move that is precipitated by constant sugar shortages in 
the market. The move received a huge boost following some industries 
coming up with strategies that would eventually help in the realisation 
of the country’s 2025 goal.

For instance, Kilombero Sugar says it plans to increase production 
by 144,000 tonnes from current levels of around 127,000 tonnes of sugar 
per annum, to 271,000 tonnes.

A driving force behind manufacturing expansion, they say in an 
interview with BusinessWeek, would be the almost three-fold increase 
in cane supply from the company’s small-scale growers, from 600,000 
tonnes currently to 1,700,000 tonnes.

“Importantly, the proposed new sugar factory has been sized so that 
all of the available cane will be crushed by the end of December each year, 
in order to minimize disruptions and losses often caused by the onset 
of the rainy season,” says communications director of Kilombero Sugar 

Company, Mr Joseph Rugaimukamu.
The country currently produces less than 470,000 tonnes of sugar 

annually, but the government expects production will jump to 700,000 
tonnes of table sugar by the 2024/25 farming season.

The government also expects that the sharp rise in sugarcane  
production will go hand in hand with increased investment in processing 
capacity.

The approval of the new varieties (suitable for local soil) was made 
in January this year. It came at a time when sugar factories at Kagera, 
Bagamoyo, Kilombero, Mukulazi-I and II were undergoing expansion.

Mr Rugaimukamu also says the company would have a 4,000 kilolitre 
increase in the production of ethanol at the adjacent ethanol distillery, 
bringing total annual production up to 16,000 kilolitres in order to meet 
growing local and East African export demand for potable alcohol.

“President Samia Suluhu Hassan’s profound commitment to  
creating a conducive environment for accelerated private sector growth,  
underpinned by firm protective measures for the local sugar industry, 
have been decisive in securing approval of shareholders for this transfor-
mational project in the country,” says the chairman of Kilombero Sugar 
Company, Mr Amy Mpungwe.

He notes that the total number of small-scale farmers supplying 
cane to the expanded company sugar factories will increase from 7,500 
to between 14,000 and 16, 000 growers, thus positively impacting directly 
an additional 50,000 people in the Kilombero Valley.

According to a shareholder of Illovo Sugar Africa, Mr Gavin Dalgleish, 
the investment in the expansion project is their biggest to-date across 
the continent.

“We are proud to be partnering with the Tanzanian people in a  
landmark investment aimed at reducing the amount of sugar imports 
into the country every year, to meet consumption demand,” he notes.

Mr Dalgleish adds that, by effectively reducing sugar imports by 
144,000 tonnes, their estimates are that Tanzania would be saving $71 
million in foreign exchange a year.

Focus on industrial sugar
Bearing in mind that industrial sugar is still the most imported cane 

product, Dr Yusuph Mbasha, a development partner and former staff at 
one of the country’s sugar factories, says the idea of producing industrial 
sugar should not be forgotten as the country has a huge potential to do so.

“If the current expansion plan goes well, I am sure that the problem 
of table sugar shortage in the country will be curbed even though this 
product has been faced with lots of politics in the past,” says Dr Mbasha.

“These initiatives must highlight industrial sugar as well as it could 
be an opportunity for our nation. What we need is a huge investment 
from other private sector stakeholders so that we can live the industrial 
economy dream fully,” he adds.

However, Mr Rugaimukamu says that, to begin with, they must ensure 
that table sugar which has been a constant concern for Tanzanians, is 
available in the market before starting to produce industrial sugar.

“We cannot start production of industrial sugar at a time when 
there is still demand for table sugar which we have not satisfied. In this 
expansion, we aim to start with table sugar and then later we will start 
producing for industries,” he says.

For his part, Mr Moses Mbwana - a sugarcane grower in Bagamoyo 
District - says if they are helped and motivated to increase production, 
they will be able to help the nation achieve its goal of producing enough 
sugar for domestic and industrial use.

“Basically, it is a strategy to uplift and give the farmer reason to see 
that sugarcane cultivation is an opportunity. We need our sugarcane to 
be processed as we can produce even more and make Tanzania a hub 
for sugar globally,” believes Mr Mbwana.

Already, efforts have been made to make sure that imported sugar 
is reduced, and that local production is increased.
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India needs Green Revolution 2.0 to make Agri 
more climate-resistant, sustainable

อินึเดี์ยมุิ�งปฏิิวัติท�งก�รเกษตรกรรมิ 2.0 เพ่ั�อให้ก�ร
เกษตรทนึต�อสู่ภ�พัอ�ก�ศและยั�งย่นึมิ�กขึ�นึ

บทค้วามิเกี้�ยวกั้บค้วามิท้าทายของภาค้ก้ารเพัาะป็ล่ก้และเลี�ยงสัู่ตว์ที�เขียนโดย 
ธนาค้ารรีเซิร์ฟ แบงค์้ของป็ระเทศูอินเดียชีี�ให้เห็นว�า อินเดียจำาเป็็นต้องมีิก้าร

ป็ฏิิวัติทางก้ารเก้ษตรก้รรมิค้รั�งที�สู่องไป็พัร้อมิกั้บก้ารป็ฏิิร่ป็ทางก้ารเก้ษตรรุ�นต�อ
ไป็ เพ่ั�อให้ก้ารทำาก้ารเก้ษตรทนต�อสู่ภาพัอาก้าศูและสิู่�งแวดล้อมิในร่ป็แบบที�ยั�งย่น
มิาก้ขึ�น จาก้ก้ารสัู่งเก้ตว�าก้ารเก้ษตรของอินเดียสู่ามิารถฟ้�นตัวได้อย�างน�าทึ�งในชี�วง
ระยะเวลาของก้ารระบาดของเช่ี�อไวรัสู่โค้วิด-19 ซึ�งบทค้วามิดังก้ล�าวชีี�ใหเ้ห็นว�า “เป็็น
ที�แน�นอนยิ�งว�าจะเกิ้ดค้วามิท้าทายใหมิ�เกี้�ยวกั้บก้ารป็ฏิิวัติทางก้ารเก้ษตรก้รรมิค้รั�งที�
สู่องพัร้อมิๆ กั้บก้ารป็ฏิิร่ป็รุ�นต�อไป็”

จาก้บทค้วามิเร่�อง “ก้ารเก้ษตรแบบอนิเดีย: ค้วามิสู่ำาเร็จและค้วามิท้าทาย” ยังอธิบาย
ว�า แม้ิจะป็ระสู่บค้วามิสู่ำาเร็จในด้านก้ารผลิตที�มีิค้วามิมัิ�นค้งด้านอาหารในป็ระเทศูอินเดีย แต�
อัตราเงินเฟ้อและค้วามิผันผวนของอาหารยังค้งเป็็นค้วามิท้าทาย ซึ�งอาจต้องมีิก้ารแทรก้แซง
จาก้ฝั่�งอุป็ทาน เชี�น ก้ารลงทุนภาค้รัฐที�สู่่งขึ�น โค้รงสู่ร้างพ่ั�นฐานในก้ารจัดเก็้บอาหาร และ
ก้ารสู่�งเสู่ริมิก้ารแป็รร่ป็อาหาร เป็็นต้น

บทค้วามิดังก้ล�าวยังระบุว�า ก้ารทำาก้ารเก้ษตรของอินเดียเพิั�มิสู่่งเป็็นป็ระวัติก้ารณิ์ใน
ก้ารผลิตธัญพ่ัชีอาหาร พ่ัชีผลทางก้ารค้้าและพ่ัชีสู่วนต�างๆ ซึ�งแสู่ดงถึงค้วามิย่ดหยุ�นและรับ
ป็ระกั้นค้วามิมัิ�นค้งด้านอาหารในชี�วงระยะเวลาของก้ารระบาดโค้วิด-19

และบทค้วามินี�ยังระบุว�า “อย�างไรก็้ตามิ ทุก้ภาค้สู่�วนต้องเผชิีญกั้บค้วามิท้าทายต�างๆ 
ซึ�งในก้ารบรรเทาผลก้ระทบต้องใช้ีแนวทางนโยบายแบบองค์้รวมิ” 

ตัวอย�างเชี�น ผลผลิตพ่ัชีผลในอินเดียตำ�าก้ว�าป็ระเทศูเศูรษฐกิ้จก้้าวหน้าและตลาดใหมิ�
อ่�นๆ อย�างมิาก้ เน่�องจาก้ป็จัจัยหลายป็ระก้าร เชี�น ก้ารจัดสู่รรแบ�งสู่�วนที�ดิน ก้ารใช้ีเค้ร่�องจัก้ร
ในฟาร์มิน้อย และก้ารลงทุนภาค้รัฐและเอก้ชีนในด้านก้ารเก้ษตรที�ลดลง

อีก้ป็ระก้ารหนึ�ง บทค้วามินี�ยังก้ล�าวว�าก้ารผลิตพ่ัชีผลมิาก้เกิ้นไป็ในปั็จจุบัน เชี�น ข้าว 
ข้าวสู่าลี และอ้อย ได้ทำาให้นำ�าใต้ดินหมิดลงอย�างรวดเร็ว ค้วามิเสู่่�อมิโทรมิของดิน และ
มิลพัิษทางอาก้าศูจำานวนมิาก้ จนทำาให้เกิ้ดค้ำาถามิเกี้�ยวก้ับค้วามิยั�งย่นด้านสิู่�งแวดล้อมิของ
ก้ารทำาก้ารเก้ษตรในปั็จจุบันของอินเดีย

นอก้จาก้นั�น แม้ิว�าจะมีิก้ารผลิตสิู่นค้้าโภค้ภัณิฑ์์เกิ้นเป็็นจำานวนมิาก้ แต�อัตราเงินเฟ้อ
ของอาหารและค้วามิผันผวนของราค้ายังค้งสู่่ง ทำาให้เกิ้ดค้วามิไมิ�สู่ะดวก้แก้�ผ้่บริโภค้และราย
ได้สู่ำาหรับเก้ษตรก้รยังค้งตำ�าและผันผวน 

ซึ�งก้ารจัดก้ารกั้บค้วามิท้าทายเหล�านี�จำาเป็็นต้องมีิก้ารป็ฏิิวัติธรรมิชีาติค้รั�งที�สู่อง โดย
มุิ�งเน้นที�ก้ารเช่ี�อมิโยงพัลังงานนำ�าเพ่ั�อก้ารเก้ษตร (water-energy nexus) ทำาให้ก้ารเก้ษตร
ทนต�อสู่ภาพัอาก้าศูและสิู่�งแวดล้อมิอย�างยั�งย่นมิาก้ขึ�น ก้ารใช้ีเทค้โนโลยีชีีวภาพัและก้าร
ป็รับป็รุงพัันธ์ุจะมีิค้วามิสู่ำาคั้ญในก้ารพััฒนาพัันธ์ุพ่ัชีที�เป็็นมิิตรต�อสิู่�งแวดล้อมิ ต้านทานโรค้ 
ทนต�อสู่ภาพัอาก้าศู มีิคุ้ณิค้�าทางโภชีนาก้ารมิาก้ขึ�น และมีิค้วามิหลาก้หลาย

ก้ารใช้ีเทค้โนโลยีดิจิทัลและบริก้ารเพิั�มิเติมิอ่�นๆ ในวงก้ว้างจะเป็็นป็ระโยชีนใ์นก้ารแบ�ง
ปั็นข้อม่ิลและสู่ร้างค้วามิตระหนัก้ในหม่ิ�เก้ษตรก้ร

นอก้จาก้นี� บทค้วามิดังก้ล�าวยังเน้นว�า ก้ารจัดก้ารค้วามิเสีู่ยหายหลังก้ารเก็้บเกี้�ยวที�
ได้มีิก้ารป็รับป็รุงให้ดีขึ�นและป็รับก้ระบวนก้ารสู่หก้รณิ์ด้วยก้ารจัดตั�งองค์้ก้รเก้ษตรก้รและ
ผ้่ผลิต (FPO) ที�สู่ามิารถตรวจสู่อบค้วามิผันผวนของราค้าอาหารและรายได้ของเก้ษตรก้ร 
และชี�วยค้วบคุ้มิศัูก้ยภาพัที�แท้จริงของก้ารเก้ษตรในอินเดียได้ในที�สุู่ด

India needs a second green revolution along with the next 
generation of reforms with a view to make agriculture more 

climate-resistant and environmentally sustainable, said the 
Reserve Bank of India (RBI) article on farm sector challenges. 
Observing that Indian agriculture has exhibited remarkable 
resilience during the COVID-19 period, the article said “new 
emerging challenges warrant a second green revolution along 
with next-generation reforms”.

Despite the success in terms of production that has ensured food 
security in the country, food inflation and its volatility remain a challenge, 
which requires supply-side interventions such as higher public investment, 
storage infrastructure and promotion of food processing, said the article 
titled ‘Indian Agriculture: Achievements and Challenges’.

The article said Indian agriculture scaled new heights with record  
production of various foodgrains, commercial and horticultural crops,  
exhibiting resilience and ensuring food security during the COVID-19 period.

“The sector, however, confronted various challenges, mitigation of 
which requires a holistic policy approach,” it said.

For instance, crop productivity in India is much lower than other 
advanced and emerging market economies due to various factors, like 
fragmented landholdings, lower farm mechanisation and lower public 
and private investment in agriculture.

Second, the article said the current overproduction of crops like rice, 
wheat and sugarcane, has led to rapid depletion of the ground-water 
table, soil degradation and massive air pollution raising questions about 
the environmental sustainability of current agricultural practices in India.

Also, despite surplus production in many of the commodities, 
food inflation and volatility in prices continue to remain high causing  
inconvenience to consumers and low and fluctuating income for farmers.

“Addressing these challenges would require a second green  
revolution focussed on the agriculture water-energy nexus, making  
agriculture more climate resistant and environmentally sustainable. 
The use of biotechnology and breeding will be important in developing 
eco-friendly, disease-resistant, climate-resilient, more nutritious and 
diversified crop varieties,” it said.

Wider use of digital technology and extension services will be helpful 
in information sharing and generating awareness among the farmers.

It also stressed that better post-harvest loss-management and a  
revamp of co-operative movement through the formation of  
farmer-producer organisations (FPOs) can arrest the volatility in food 
prices and farmers’ income and help harness the true potential of Indian 
agriculture.
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อ่โก้ยังยำ�าว�าในปี็ 2563/2564 ก้ารผลิตนำ�าตาลทั�งหมิดในโลก้อย่�ที�ป็ระมิาณิ 188 
ล้านตัน และบราซิลผลิตได้ 39 ล้านตัน คิ้ดเป็็น 21% ของก้ารผลิตทั�วโลก้

อีก้ป็ระเด็นหนึ�งที�นัก้วิจัยนี�เน้นยำ�าค่้อ ก้ารสู่นับสู่นุนอ้อยในก้ารเพิั�มิศัูก้ยภาพั
พัลังงานสู่ะอาด เพัราะทุก้วันนี�มิาก้ก้ว�า 45% ของสู่�วนผสู่มิพัลังงานที�ใช้ีในบราซิล
สู่ามิารถหมิุนเวียนได้ และอ้อยนั�นมีิสู่�วนชี�วยมิาก้ก้ว�า 30% ของแหล�งพัลังงาน
หมุินเวียนดังก้ล�าว

World’s first CRISPR-edited sugarcane 
developed in Brazil

บร�ซิีลพััฒนึ�อ้อยพัันึธ์ุ CRISPR ได้์สู่ำ�เร็จ
เป็นึค้รั�งแรกของโลก

าก้ข้อม่ิลของ Normative Resolution 16 (RN 16) โดยค้ณิะก้รรมิก้ารแห�ง
ชีาติบราซิลว�าด้วยเทค้นิค้ค้วามิป็ลอดภัยทางชีีวภาพั (CTNBio) ที�เผยแพัร�เม่ิ�อ

วันที� 9 ธันวาค้มิ 2564 นัก้วิทยาศูาสู่ตร์จาก้ Embrapa Agroenergy ได้พััฒนา
อ้อยดัดแป็ลงยีนตัวแรก้ของโลก้ที�จัดว�าป็ราศูจาก้ก้ารดดัแป็ลงพัันธกุ้รรมิ (โดยผ�าน
ก้ารแก้้ไขจีโนมิที�ป็ราศูจาก้ดีเอ็นเอ) ต้นอ้อยที�ว�านี�ค่้อพัันธ์ุ Flex I และ Flex II ซึ�ง
มีิค้วามิสู่ามิารถในก้ารย�อยได้ตามิผนังเซลล์ที�สู่่งขึ�นตามิลำาดับและมีิซ่โค้รสู่เข้มิข้น
ในเน่�อเย่�อมิาก้ขึ�น โดยอ้อยพัันธ์ุนี�ตอบสู่นองอย�างน�าสู่นใจที�สุู่ดป็ระก้ารหนึ�ง นั�น
ค่้อ มีิก้ารเพิั�มิก้ารเข้าถึงของเอ็นไซม์ิไป็ยังนำ�าตาลที�ถ่ก้ขังในเซลล์ ซึ�งชี�วยอำานวย
ค้วามิสู่ะดวก้ในก้ารผลิตเอทานอล (รุ�นที�หนึ�งและสู่อง) และก้ารสู่ก้ัดผลิตภัณิฑ์์
ชีีวภาพัอ่�นๆ เป็็นต้น

อ้อยพัันธ์ุ Flex I เป็็นผลมิาจาก้ก้ารป็ิดยีนที�ทำาหน้าที�สู่ร้างค้วามิแข็งแก้ร�ง
ของผนังเซลล์ โค้รงสู่ร้างนี�ได้รับก้ารแก้้ไขและแสู่ดง “ค้วามิสู่ามิารถในก้ารย�อย”  
ที�สู่่งขึ�น ก้ล�าวค่้อ มีิก้ารป็ล�อยให้เข้าถึงก้ารโจมิตีของเอนไซม์ิได้มิาก้ขึ�นในระหว�างขั�น
ตอนก้าร hydrolysis ด้วยเอนไซม์ิ ซึ�งเป็็นก้ระบวนก้ารทางเค้มีิที�สู่กั้ดสู่ารป็ระก้อบ
จาก้ชีีวมิวลของพ่ัชี

อ�อยพัันธ์ุุ Flex II ม่นำ�าตาลซู้โครสมากกว�า

ในขณิะเดียวกั้น อ้อยพัันธ์ุที�สู่องถ่ก้สู่ร้างขึ�นโดยก้ารปิ็ดยีนในเน่�อเย่�อ ซึ�งทำาให้เกิ้ด
ก้ารผลติซ่โค้รสู่เพิั�มิขึ�นอย�างมิาก้ในลำาต้นของตวัต้นแบบ นั�นค่้อ Setaria viridis 

อ่โก้ โมิลินารี นัก้วิทยาศูาสู่ตร์จาก้ Embrapa Agroenergy อธิบายว�า เม่ิ�อ
ลัก้ษณิะของก้ารสู่ะสู่มินำ�าตาลในลำาอ้อยนี�ได้รับก้ารระบแุล้ว จะมีิก้ารถ�ายทอดขอ้ม่ิล
นี�ไป็ยังต้นอ้อย ซึ�งเป็็นเป้็าหมิายของก้ารวิจัย เพัราะนำ�าตาลซ่โค้รสู่ในลำาอ้อยจะเพิั�มิ
ขึ�นอีก้ป็ระมิาณิ 15% ค้วบค่้�ไป็กั้บก้ารเพิั�มิขึ�นของนำ�าตาลอ่�นๆ ที�มีิอย่� เชี�น ก้ล่โค้สู่
และฟรุก้โตสู่ ทั�งในตัวอ้อยและในเน่�อเย่�ออ้อย

ทีมินัก้วิจัยยังได้สัู่งเก้ตก้ารเพิั�มิขึ�นของนำ�าตาลในใบอ้อยป็ระมิาณิ 200% และ
ทำาก้ารทดสู่อบเพ่ั�อด่ว�ายีนมีิป็ฏิิกิ้ริยาต�อก้ารป็รับ ก้ระบวนก้าร saccharification 
หร่อไมิ� ซึ�งเป็็นก้ารเป็ลี�ยนเซลล่โลสู่ให้เป็็นนำ�าตาลที�ผลิตในอุตสู่าหก้รรมิ และมีิก้าร
เพิั�มิขึ�นป็ระมิาณิ 12%

อ่โก้ยังระบุข้อดีบางป็ระก้ารของออ้ยพัันธ์ุ Flex II นั�นค่้อ ป็ระสู่ทิธิภาพัที�เพิั�มิ
ขึ�นในก้ารผลิตไบโอเอทานอล รวมิทั�งก้ารค้้นพับพัันธ์ุอ้อยที�หลาก้หลายที�เหมิาะสู่มิ
กั้บก้ารแป็รร่ป็ทางอตุสู่าหก้รรมิ ก้ารรับชีานอ้อยที�ย�อยได้สู่่งขึ�นเพ่ั�อใช้ีในอาหารสู่ตัว์ 
และม่ิลค้�ารวมิของอ้อยในห�วงโซ�ก้ารผลิตโดยรวมิ

The Flex sugarcanes respond to challenges of the sector and facilitate the production of (first and second generation) ethanol and the extration of other bioproducts. In the photo, Flex II

Hugo Bruno Correa Molinari, Researcher of Embrapa Agroenergy

การวิจััยท่�ใช�เทคนิคลำ�าสมัยในการตัดต�อจ่ัโนม
อ่โก้อธิบายว�า Embrapa Agroenergy ได้ศึูก้ษายีนที�เกี้�ยวข้องกั้บ  

Acyltransferases ซึ�งเป็็นเอนไซม์ิที�มีิหน้าที�ในก้ารสู่ร้างและดัดแป็ลงโค้รงสู่ร้างของผนัง
เซลล์และเปิ็ดให้เข้าถึงนำ�าตาลได้ โดยเฉพัาะอย�างยิ�งในก้รณีิของอ้อยพัันธ์ุ Flex II 
ก้ลุ�มินัก้วิจัยดังก้ล�าวได้ก้ล�าวถึงยีนที�เป็็นตัวเล่อก้ซึ�งมิาจาก้ตระก่้ล acyltransferases 
ซึ�งพิัสู่่จน์แล้วว�าเป็็นสิู่นทรัพัย์ชีีวภาพัที�มีิศัูก้ยภาพัสู่่งและมีิค้วามิเป็็นไป็ได้ในก้ารเพิั�มิ
ก้ารผลิตนำ�าตาลในต้นหญ้า

ก้ารศึูก้ษาวิจัยทั�งสู่องที�ก้ล�าวมิาข้างต้นใช้ีก้ระบวนก้าร CRISPR (Clustered 
Regularly Interspaced Shorts Palindromic Repeats) ซึ�งเป็็นเทค้นิค้ลำ�าสู่มัิย
เพ่ั�อจัดก้ารกั้บยีนที�ค้้นพับในปี็ 2555 โดยเทค้โนโลยีนี�ใช้ีเอนไซม์ิ Cas9 เพ่ั�อตัด
ดีเอ็นเอในจุดที�ก้ำาหนด โดยป็รับเป็ลี�ยนเน่�อที�เฉพัาะ ก้ารค้้นพับนี�ทำาให้เอ็มิมิาน่แอล  
ชีาร์เพ็ันเทียร์และเจนนิเฟอร์ เอ โดดน์าได้รับรางวัลโนเบลสู่าขาเค้มิปี็ระจำาปี็ 2020  

จ
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Flex II: more sucrose

อ�อย Flex II ให�ผู้ลตอบแทนการลงทุนขั่�นตำ�า 
10% ต�อปี

โรซานา  กี้ดุชีชีี นัก้วิจัยด้านเศูรษฐศูาสู่ตร์ของ Embrapa Agroenergy ก้ล�าว
ว�า อ้อยพัันธ์ุ Flex II ได้รับก้ารวิเค้ราะห์ในสู่ถานก้ารณ์ิก้ารนำาไป็ใช้ีหลาก้หลาย 
และมีิก้ารป็ระเมิินผลก้ระทบทางเศูรษฐกิ้จในภาค้นำ�าตาลและพัลังงาน ก้ารวิเค้ราะห์
นี�อย่�ในวิทยานิพันธ์ป็ริญญาโทสู่าขาก้ารบริหารธุรกิ้จซึ�งเขียนโดยอ่โก้และมีิโรซานา
เป็็นที�ป็รึก้ษาร�วมิในงานนี�

งานวิทยานิพันธ์ดังก้ล�าวมีิจุดมุิ�งหมิายเพ่ั�อป็ระเมิินค้วามิอย่�รอดทางเศูรษฐก้จิ
ของอ้อยพัันธ์ุใหมิ�นี�เกี้�ยวกั้บก้ารเพิั�มิขึ�นของป็ริมิาณินำ�าตาลและก้ารใช้ีป็ระโยชีน์จาก้
ชีานอ้อยและซางอ้อยที�ดีขึ�นในก้ารผลิตเอทานอลรุ�นที�สู่อง

เพ่ั�อป็ระเมิินผลก้ำาไรด้วยก้ารนำาเทค้โนโลยีมิาใช้ี ก้ารศึูก้ษาดังก้ล�าวได้ป็ระเมิิน
สู่ถานก้ารณิที์�เป็็นไป็ไดสู้่องสู่ถานก้ารณิ ์นั�นค่้อ สู่ถานก้ารณิใ์นแง�ดีและสู่ถานก้ารณิ์

ซึ�งทั�งสู่องได้ตีพิัมิพ์ังานวิจัยในเร่�องดังก้ล�าวนี�เป็็นค้รั�งแรก้ 
ก้ารพััฒนาอ้อยพัันธ์ุ Flex I และ II จึงไมิ�ทำาให้เกิ้ดก้ารเป็ลี�ยนแป็ลงดีเอ็นเอ 

แต�เกี้�ยวข้องกั้บก้ารปิ็ดของยีนเท�านั�น นั�นค่้อเหตุผลที�ค้ณิะก้รรมิก้ารเทค้นิค้แห�งชีาติ
ว�าด้วยค้วามิป็ลอดภยัทางชีีวภาพั (CTNBio) ไดจั้ดป็ระเภทพัันธ์ุออ้ยใหมิ�นี�ว�าไมิ�ผ�าน
ก้ารดัดแป็ลงพัันธุก้รรมิหร่อไมิ�มีิก้ารดัดแป็ลงพัันธุก้รรมิใดๆ เลย

อ่โก้ยังรายงานเพิั�มิเติมิว�าข้อโต้แย้งเกี้�ยวกั้บก้ารใช้ีพ่ัชีดัดแป็ลงพัันธุก้รรมิใน
ก้ารเก้ษตรทำาให้แต�ละป็ระเทศูในโลก้สู่ร้างเก้ณิฑ์์เฉพัาะในเร่�องดังก้ล�าว ซึ�งทำาให้
ต้นทุนในก้ารดัดแป็ลงพัันธุก้รรมิ (GM) ในตลาดเพิั�มิสู่่งขึ�น ทุก้วันนี� มีิก้ารเพิั�มิ
ขึ�นของเทค้โนโลยีใหมิ�ๆ มิาก้มิาย ก้ารแก้้ไขจีโนมิโดยก้ารใช้ีก้ารลำาดับจีโนมิจาก้ 
สู่ปี็ชีีส์ู่อ่�น ๆ  ภายนอก้เข้าสู่่�จีโนมิของสู่ปี็ชีีส์ู่เป้็าหมิายนั�นไมิ�มีิค้วามิจำาเป็็นอีก้ต�อไป็

มีินัก้วิทยาศูาสู่ตร์ก้ล�าวว�า แม้ิว�ายีนแป็ลงพัันธ์ุยังค้งเป็็นก้ลยุทธ์สู่ำาคั้ญในก้าร
แก้้ปั็ญหามิาก้มิายในก้ารเก้ษตรและเพิั�มิม่ิลค้�าให้กั้บสู่ายพัันธ์ุพ่ัชี แต�ก้ารแก้้ไข 
จีโนมิด้วยเทค้นิค้เชี�น CRISPR จะชี�วยให้จัดก้ารดีเอ็นเอได้อย�างแมิ�นยำา รวดเร็ว 
และป็ระหยัดมิาก้ขึ�นเม่ิ�อเป็รียบเทียบกั้บก้ารดัดแป็ลงพัันธุก้รรมิอ่�น 

อ่โก้ก้ล�าวเพิั�มิเติมิว�า เทค้โนโลยี CRISPR ทำาให้เกิ้ดก้ารยอมิรับในก้าร 
นำามิาใช้ีเทค้โนโลยีชีีวภาพัในก้ารเก้ษตร ไมิ�เพีัยงแต�จาก้มิุมิมิองของบริษัทและ
สู่ถาบันต�างๆ ที�เข้าร�วมิในก้ารพััฒนาผลิตภัณิฑ์์ที�เข้าถึงตลาดมิาก้ขึ�นเท�านั�น แต�
ยังชี�วยให้สู่ายพัันธ์ุอ่�นๆ ที�น�าสู่นใจได้รับป็ระโยชีน์มิาก้ยิ�งขึ�น โดยค้�าใช้ีจ�ายโดย
ป็ระมิาณิสู่ำาหรับก้ารพััฒนาโรงงานดัดแป็ลงพัันธุก้รรมินี�อย่�ที�ป็ระมิาณิ 136 ล้าน
ดอลลาร์สู่หรัฐฯ และระหว�าง 30% ถึง 60% ของค้�าใช้ีจ�ายนี�มุิ�งเป้็าไป็ที�ขั�นตอน
ก้ารยก้เลิก้ก้ฎระเบียบเก้�าๆ

ก้ารพััฒนาเทค้โนโลยีก้ารป็ล่ก้อ้อยอย�างสู่มิำ�าเสู่มิอเป็็นปั็จจัยหลัก้ที�ทำาให้เกิ้ดก้าร
ขยายของภาค้สู่�วนต�างๆ เป็็นเวลาหลายทศูวรรษแล้วที�ก้ลุ�มินัก้วิจัยต�างๆ ทั�วโลก้ได้
ทุ�มิเทค้วามิพัยายามิในก้ารวิจัยขั�นพ่ั�นฐานเพ่ั�อค้วามิเข้าใจก้ารเผาผลาญนำ�าตาลในพ่ัชี
และก้ารค้วบคุ้มิที�ดีขึ�นในระหว�างก้ารพััฒนาพ่ัชีในสู่ายพัันธ์ุต้นแบบ ก้ารเผาผลาญ
นำ�าตาลเป็็นที�ร้่จัก้กั้นดีในขณิะนี� เน่�องจาก้พับก้ารรวมิตัวของเอ็นไซม์ิหลายชีนิดรวมิ
ทั�งก้ระบวนก้ารเผาผลาญของก้ารสู่�งและก้ารสู่ะสู่มิเอ็นไซม์ิ

บร่น่ ลาวิโอลา รองหัวหน้าฝ่่ายวิจัยและพััฒนาจาก้ Embrapa Agroenergy 
ก้ล�าวว�า ก้ารพััฒนาพัันธ์ุอ้อยใหมิ�ๆ  ด้วยเทค้นิค้ CRISPR ถ่อเป็็นก้ารค้วามิร้่ใหมิ�
ขั�นแนวหน้า เพัราะพัันธ์ุอ้อยดังก้ล�าวเป็็นเพีัยงจุดเริ�มิต้นเท�านั�น และเป็็นก้าร 
ป่็ทางสู่ำาหรับก้ารพััฒนาและสู่�งมิอบพัันธ์ุอ้อยอ่�นๆ ให้กั้บภาค้ก้ารผลิต โดยมีิลัก้ษณิะ
เฉพัาะที�จะสู่�งผลโดยตรงต�อผลผลิตอ้อยและก้ารลดต้นทุนก้ารผลิตอีก้ด้วย

Flex I

Scientists from Embrapa Agroenergy developed the first 
gene-edited sugarcanes that are considered non-transgenic 

in the world (through DNA-free genome editing), according to 
the Normative Resolution 16 (RN 16) by the Brazilian National 
Technical Commission on Biosafety (CTNBio) published on 
Dec 9, 2021. They are the Flex Iand Flex II sugarcane varieties, 
which respectively offer higher cell wall digestibility and higher 
concentration of sucrose in plant tissues. They respond to one 
of the biggest challenges of the sector: increasing the access of 
enzymes to the sugars imprisoned in the cells, which facilitates 
the production of ethanol (first and second generation) and the 
extraction of other bioproducts.

The Flex I sugarcane is the result of silencing the gene responsible 
for the rigidity of the plant’s cell walls. This structure was modified and 
showed higher “digestibility”, that is, allowed more access to enzyme 
attacks during the stage of enzymatic hydrolysis, a chemical process 
that extracts compounds from plant biomass.

Meanwhile the second variety was generated by silencing a gene in 
the plant tissue, which caused a considerable increment in the production 
of sucrose in the culms of the model plant, Setaria viridis.

“Once this trait of sugar accumulation was identified in the model 
plant, we transferred this knowledge to sugarcane, the target of our 
research. Again an increment in sucrose of around 15% in the sugarcane 
culms was observed, alongside an increase in other sugars that are 
present in the plant like glucose and fructose, both in the plant and in 
the fresh plant tissue”, explains the Embrapa researcher Hugo Molinari.

The team also observed increments of around 200% in sugar in                    
sugarcane leaves. “We also performed tests to see if the gene had action 
towards improving saccharification, which is the conversion of cellulose 
into industrial sugar, and we observed an increment of around 12%”, the 
researcher adds.

Molinari lists some of the advantages of the Flex II sugarcane:  
increased efficiency in bioethanol production, the discovery of a variety 
that is more suited to industrial processing, the obtainment of bagasse 
with higher digestibility for use in animal feed, and aggregating value to 
the sugarcane production chain as a whole.

“In 2020/2021, the estimated total sugar production in the world 
was 188 million tons, and Brazil was responsible for 39 million tons, the 
equivalent to 21% of the world production”, Molinari asserts.

ที�เป็็นไป็ตามิก้ฎเก้ณิฑ์์เดิมิๆ โดยสู่ถานก้ารณิ์แรก้จะเป็็นก้ารขยายก้ารใช้ีอ้อย  
Flex II ทีละน้อยในป็ริมิาณิ 1% ต�อปี็ จนถึง 10% ของก้ารผลิตที�สัู่งเก้ตได้ในก้าร
เก็้บเกี้�ยวอ้อยในปี็ 2563/2564 ในบราซิลภายในสิู่บปี็นี�

ในสู่ถานก้ารณ์ิแบบที�สู่อง โรซานาอธิบายว�า อัตราก้ารขยายตัวจะอย่�ที� 0.5% 
ต�อปี็ ซึ�งสู่่งถึง 5% ของผลผลิตอ้อยที�สัู่งเก้ตได้ในก้ารเก็้บเกี้�ยวปี็ 2563/2564 ใน
ทั�งสู่องสู่ถานก้ารณ์ินี� โรงงานแบบมิาตรฐานจะแป็รร่ป็ก้ารผลิตดังก้ล�าว โดยอ้อยร้อย
ละ 50 จะใช้ีเพ่ั�อผลิตนำ�าตาลและอกี้ร้อยละ 50 จะใช้ีสู่ำาหรับเอทานอลรุ�นแรก้ และ
ซางและชีานออ้ยอีก้ 60% จะใช้ีเพ่ั�อผลิตเอทานอลรุ�นที�สู่องในโรงงานนำ�าตาล

ก้ารวิเค้ราะห์ค้วามิเป็็นไป็ได้ทางเศูรษฐกิ้จของก้ระแสู่รายได้จะพิัจารณิาถึงข้อดี
ที�พัยาก้รณ์ิได้จาก้อ้อยพัันธ์ุ Flex II ที�ได้จาก้ก้ารผลิตนำ�าตาล และเอทานอลรุ�น 1 
และ 2 เม่ิ�อเป็รียบเทียบกั้บอ้อยทั�วไป็

ในก้ารขยายโค้รงสู่ร้างพ่ั�นฐานและค้วามิสู่ามิารถในก้ารป็ระมิวลผลของโรงงาน
นำ�าตาลนั�น มีิก้ารพัจิารณิาก้ารลงทนุป็ระมิาณิ 2 พัันลา้นเรียลบราซิล (ในสู่ถานก้าร์
ที�เป็็นไป็ในทางบวก้) และก้ารเบิก้จ�าย 2 ค้รั�งม่ิลค้�า 1 พัันล้านเรียลบราซิล (ใน
สู่ถานก้ารณ์ิที�เป็็นไป็ตามิเก้ณิฑ์์เดิมิ) โดยทั�งสู่องสู่ถานก้ารณ์ิมีิค้�าใช้ีจ�ายบำารุงรัก้ษา
ป็ระจำาปี็ป็ระมิาณิ 100 ล้านเรียลบราซิล

ก้ารวิเค้ราะหขั์�นสุู่ดท้ายระบวุ�าก้ารลงทนุจะเป็็นไป็ได ้เม่ิ�อก้ำาไรเพิั�มิเตมิิที�ค้าด
หวังจาก้อ้อย Flex II มีิอัตราผลตอบแทนภายในที� 27% และ 16% และม่ิลค้�าสุู่ทธิ
ปั็จจุบันอย่�ที� 4.19 ล้านดอลลาร์สิู่งค้โป็ร์และ 982,700 เรียลบราซิล ในสู่ถานก้ารณ์ิ
ที�เป็็นไป็ในทางบวก้และสู่ถานก้ารณ์ิที�เป็็นไป็ตามิเก้ณิฑ์์เดิมิ ตามิลำาดับ.

โปรดอ�านข่�อม้ลท่�เก่�ยวข่�องเพิั�มเติมได�ท่�
Citizen Attention Service (SAC)
www.embrapa.br/contact-us/sac/
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Research used revolutionary genome 
editing technique

Flex II: minimal return on investment of 
10% a year

Embrapa Agroenergy had already been studying genes  
related to acyltransferases, enzymes responsible for the formation and                                         
modification in the structure of plant cell walls and that allow access 
to sugar. “Specifically in the case of the Flex II sugarcane, our group 
identified a candidate gene belonging to the family of acyltransferases 
that proved to be a very promising and viable biotechnological asset to 
increase the production of sugars in grasses”, the researcher explains.

Both studies used CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Shorts 
Palindromic Repeats), a revolutionary technique to manipulate genes 
discovered in 2012. The technology uses the Cas9 enzyme to cut DNA 
in given points, modifying specific regions. The discovery yielded the 
2020 Nobel Prize in Chemistry to the researchers who published the first 
paper on the subject: Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna.

Developing the Flex I and II sugarcanes thus did not entail changing 
the DNA of the plant, it only involved the silencing of the genes. That is 
why, the National Technical Commission on Biosafety (CTNBio) classified 
the new varieties as non-transgenic or not genetically modified. 

“The controversy around the use of transgenic plants in  
agriculture has made each country in the world create specific regulation 
on the subject, which escalated the cost of inserting genetically modified 
(GM) varieties in the market. Nowadays we have seen the rise of a new 
technology, genome editing, with which the introduction of exogenous 
sequences from other species into the genome of the target species is 
no longer necessary”, Molinari reports.

According to the scientist, although transgenics remains an  
important strategy to solve countless problems in agriculture and to 
add value to species, genome editing with techniques like CRISPR allow 
for more precise, expeditious and economical manipulation of DNA in 
comparison with transgenics.

“The CRISPR technology has allowed a democratization of the use 
of biotechnology in agriculture, not only from the point of view of more 

companies and institutions participating in the development of products 
that reach the market, but also by allowing more species of interest 
to benefit from it”, Molinari explains. According to him, the estimated 
cost for the development of a GM plant is of about US$ 136 million and            
between 30% and 60% of this amount is aimed at the deregulation stages. 

Molinari recalls that the technological development of sugarcane 
crops throughout time was the main factor responsible for the expansion 
of the sector. For decades, different research groups in the world have 
dedicated basic research efforts towards a better understanding of plant 
sugar  metabolism and control during plant development in model species. 
“Sugar metabolism is well-known today, as the integration of several   
enzymes and the metabolic processes of transportation and accumulation 
have been unveiled”, the researcher observes. 

According to the deputy head of Research and Development at                  
Embrapa Agroenergy, Bruno Laviola, othe development of new sugarcane 
cultivars throught the CRISPR technique is at the frontier of knowledge. 
“These cultivars are only the beginning and they pave the way for the 
development and delivery of other cultivars for the production sector with 
characteristics that will directly impact on the productivity of sugarcane 
and reduce production costs,” he announces.

With the aid of the economist Rosana Guiducci, researcher of                                   
Embrapa Agroenergy, the Flex II sugarcane variety was analysed in 
different  adoption scenarios and there was an assessment of economic 
impacts in the sugar and energy sector. The analysis was the subject of 
Molinari’s MBA thesis, and the economist was his co-advisor. 

The work conducted in his MBA aimed at assessing the economic           
viability of this new variety regarding the increase in sugar content and 
better exploitation of bagasse and straw for the production of second 
generation ethanol (2GE).

To estimate economic gains with the adoption of the technology, the 
study assessed two possible scenarios, an optimist one and a conservative 
one. The first one would be the gradual expansion of the adoption of the 
Flex II sugarcane in 1% a year, reaching 10% of the production observed 
in the 2020/2021 sugarcane harvest in Brazil within ten years.

In the second, more conservative scenario, the expansion rate would 
be of 0.5% a year, reaching 5% of the sugarcane yield observed in the 
2020/2021 harvest within ten years. “In both scenarios, we considered 
that a standard mill would process such production, separating 50% of the 
sugarcane to produce sugar and 50% for first generation ethanol, and 60% 
of the straw and bagasse to produce 2GE in the mill”, Guiducci explains. 

The economic viability analysis of the revenue stream considered the  
advantages expected from Flex II sugarcane, obtained in the production of 
sugar, and 1G and 2G ethanol, in comparison with conventional sugarcane.

To expand the mill’s infrastructure and processing capacity, it                                   
considered an investment of around R$ 2 billion (optimistic scene) and 
two disbursements of R$ 1 billion (conservative scenario), both with 
annual maintenance expenses at around R$100 million. 

The final analysis indicated that the investment is viable, once the               
additional gains expected from Flex II recorded an internal rate of return 
(IRR) of 27% and 16% and a net present value (NPV) of R$ 4.19 million 
and R$ 982,700 in the optimistic and conservative scenarios, respectively.

Further information Contact Citizen Attention Service (SAC)
www.embrapa.br

Another point underscored by the researcher is sugarcane’s  
contribution to a cleaner energy mix. “Today we know that more than 45% 
of the Brazilian energy mix is renewable and that sugarcane contributes 
with a share of over 30% of such renewable sources,” he informs.

Flex II

The technological development of sugarcane crops throughout time was the main factor responsible 

for the expansion of the sector. - Photo: Hugo Molinari
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ในก้ารป็ระชุีมิค้รั�งนี�มีิหัวข้อเสู่วนาที�น�าใจสู่นใจในชี�วง Panel Discussion ใน
หัวข้อ “พัลิกฟ้ื้�นภาคอุตสาหกรรมนำ�าตาลพัร�อมเผู้ชิญ่หน�ากับความท�าทายใหม�
ในฤด้กาลหน�า” ซึ�งได้รับค้วามิสู่นใจจาก้ผ้่เข้าร�วมิป็ระชุีมิเป็็นอย�างมิาก้ เน่�องจาก้
เป็็นก้ารเสู่วนาของผ้่เชีี�ยวชีาญในสู่าขาที�เกี้�ยวข้องทั�ง 3 ท�าน ได้แก้� คุณศิวะ โพัธิุ
ตาปนะ ผู้้�เช่�ยวชาญ่ด�านนโยบายและพััฒนาอุตสาหกรรมอ�อยและนำ�าตาล จัาก
สำานักงานคณะกรรมการอ�อยและนำ�าตาลทราย (สอน.), คุณรังสิต เฮ่ียงราช  
ผู้้�อำานวยการ บริษััท ไทยช้การ์มิลเลอร์  จัำากัด (TSMC) และคุณพิัพััฒน์  
สุทธิุวิเศษัศักดิ� กรรมการผู้้�จััดการ บริษััท เคทิส ไบโอเอทานอล จัำากัด และได้
รับเกี้ยรติจาก้ ดร. พิัพััฒน์ ว่ระถาวร จัากกรรมการสมาคมนักวิชาการอ�อยและ
นำ�าตาลแห�งประเทศไทย เป็็นผ้่ดำาเนินรายก้ารในค้รั�งนี�

ม่ิ�อพัฤศูจิก้ายน 2564 ที�ผ�านมิา บริษัท ไฟร์เวิร์ค้ส์ู่ 
มีิเดีย (ป็ระเทศูไทย) จำากั้ด ได้จัดงานป็ระชีุมิแบบ

ออนไลน์  Thailand Sugar Online Conference 2021 
ซึ�งงานนี�เป็็นเวทีหลัก้ให้ผ้่มีิสู่�วนได้สู่�วนเสีู่ยในอุตสู่าหก้รรมิ
นำ�าตาลในป็ระเทศูไทยและป็ระเทศูในเอเชีียตะวนัออก้เฉียง
ใต้ได้พับป็ะกั้นเป็็นป็ระจำาทุก้ปี็ เพ่ั�อเปิ็ดโอก้าสู่ให้ค้้นพับ
โอก้าสู่ใหมิ� ๆ ในก้ารสู่ร้างเค้ร่อข�ายทางธุรกิ้จและได้รับ
ค้วามิร้่ที�ทันสู่มัิยเกี้�ยวกั้บก้ารป็ล่ก้อ้อยและก้ารผลิตนำ�าตาล 
งานนี�จึงมีิผ้่เข้าร�วมิก้ว�า 100 รายจาก้อุตสู่าหก้รรมินำ�าตาล
และไบโอเอทานอล

Sugar Sector Recovery to Face New 
Challenges for Next Season

พัลิกฟั้� นึภ�ค้อุตสู่�หกรรมินึำ��ต�ลพัร้อมิเผชิีญหน้ึ�
กับค้ว�มิท้�ท�ยใหมิ�ในึฤด่์ก�ลหน้ึ�

คุ้ณิศิูวะก้ล�าวว�าขณิะนี� สู่อน. มีิก้ารรณิรงค์้เพ่ั�อสู่�งเสู่ริมิอุตสู่าหก้รรมิชีีวภาพั 
โดยเฉพัาะอย�างยิ�งก้ารผลิตก้รดแลค้ติก้เอทานอลและผลิตภัณิฑ์์ที�เป็็นมิิตรต�อสิู่�ง
แวดล้อมิอ่�นๆ ซึ�งนำ�าตาลถ่ก้ใช้ีเป็็นวัตถุดิบ โดยสู่ามิารถติดต�อโดยตรงก้ับผ้่ผลิต
นำ�าตาล คุ้ณิศิูวะ ก้ล�าวเสู่ริมิว�า ในปี็นี�นำ�าตาลดิบ 300,000 ตันได้ใช้ีในก้ารผลิต
ผลิตภัณิฑ์์ชีีวภาพัในปั็จจุบันแล้ว โดยเฉพัาะก้ารผลิตเอทานอลจาก้ก้าก้นำ�าตาล 
และคุ้ณิศิูวะก้ล�าวเสู่ริมิอีก้ว�า ราค้านำ�าตาลทรายดิบสู่ำาหรับอุตสู่าหก้รรมิชีีวภาพัของ
ป็ระเทศูไทยนั�นถ่ก้ก้ว�านำ�าตาลทรายดิบที�นำาเข้าจาก้ต�างป็ระเทศู ซึ�งเป็็นป็ระโยชีน์
ต�อก้ารผลิตในป็ระเทศูเอง

นโยบายหร่อมาตรการข่องรัฐบาลในการนำาเศรษัฐกิจั
ช่วภาพัมาใช�ในประเทศไทย 

สู่ำานัก้งานค้ณิะก้รรมิก้ารอ้อยและนำ�าตาลทราย (สู่อน.) ไมิ�ได้มีิแค้�โค้รงก้ารใน
ป็ระเด็นนี�เท�านั�น แต�ยังมีิกิ้จก้รรมิก้ารวิจัยและพััฒนาเพ่ั�อป็รับป็รุงพัันธ์ุอ้อยให้แข็ง
แรงและโตเร็วขึ�น นอก้จาก้นี� สู่อน. ได้ก้ำาหนดเป้็าหมิายของ CCS ไว้ที�ระดับ 13 
เป็็นอย�างน้อย เพ่ั�อให้ผ้่ป็ล่ก้อ้อยมีิอ้อยทางเล่อก้ที�เหมิาะสู่มิกั้บพ่ั�นที�ป็ล่ก้มิาก้ขึ�น ซึ�ง
ปั็จจุบัน สู่อน. ก้ำาลังสู่นับสู่นุนเก้ษตรก้รผ้่ป็ล่ก้อ้อยในแง�ของเค้ร่�องจัก้รก้ารเก้ษตร
สู่ำาหรับก้ารเก็้บเกี้�ยวอ้อย เพ่ั�อชี�วยเหล่อผ้่ป็ล่ก้ออ้ยในป็ระเทศู อัตราดอก้เบี�ยจึงตำ�าเพีัยง 
2% ซึ�งก้ระตุ้นให้มีิก้ารซ่�อหร่อเชี�าเค้ร่�องเก็้บเกี้�ยวอ้อยในฟาร์มิของตน ก้ล�าวอีก้ 
นัยหนึ�ง ก้ารสู่นับสู่นุนนี�จะชี�วยแก้้ปั็ญหาก้ารขาดแค้ลนแรงงานและปั็ญหาทางก้ารเงิน 
ตลอดจนสู่�งเสู่ริมิก้ารใช้ีเค้ร่�องจัก้รในก้ารป็ล่ก้และเก็้บเกี้�ยวอ้อยในป็ระเทศูไทย

โครงการข่อง สอน. เพ่ั�อพััฒนาผู้ลผู้ลิตอ�อยและนำ�าตาล
ในประเทศ 
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คุ้ณิรังสิู่ตก้ล�าวเพิั�มิเติมิเกี้�ยวกั้บก้ารพััฒนาโรงงานนำ�าตาลในท้องถิ�นทั�งในด้าน
อุป็ก้รณ์ิใหมิ�และเค้ร่�องคั้ดแยก้อ้อยที�ดียิ�งขึ�น โดยเฉพัาะเร่�องของโค้รงก้ารต�างๆ ใน
โรงงานนำ�าตาลขนาดเลก็้ๆ ในทอ้งถิ�น คุ้ณิรังสิู่ตตอบว�าก้ารเพิั�มิป็ระสิู่ทธิภาพัตนเอง
ของโรงงานนำ�าตาลในท้องถิ�นไมิ�ใชี�วิธีก้ารแก้้ปั็ญหาวิธีเดียว แต�ยังต้องเพิั�มิคุ้ณิภาพั
อ้อยที�มีิ CCS สู่่งด้วย

เน่�องจาก้ สู่อน. ทำางานอย�างใก้ล้ชิีดแบบเชิีงรุก้ร�วมิกั้บโรงงานนำ�าตาลใน 
ท้องถิ�น คุ้ณิศิูวะก้ล�าวเสู่ริมิว�า มีินโยบายที�สู่ำาคั้ญเกี้�ยวกั้บอ้อยสู่ดและอ้อยเผา  
ในเร่�องที�เกี้�ยวกั้บอ้อยเผา รัฐบาลไทยก้ำาลังวางแผนที�จะลดป็ริมิาณิอ้อยป็ระเภทนี� 
ลงในอีก้สู่องป็ข้ีางหน้า ขณิะนี�เก้ษตรก้รผ้่ป็ล่ก้ออ้ยในท้องถิ�นได้รับก้ารสู่นับสู่นุนให้ตัด

คุ้ณิรังสิู่ตก้ล�าวว�า เน่�องจาก้รฐับาลไทยก้ำาลังสู่�งเสู่ริมิเศูรษฐก้จิชีีวภาพั โดยเฉพัาะ
อย�างยิ�งอุตสู่าหก้รรมิชีีวภาพั อ้อยอาจเป็็นวัตถุดิบที�มีิป็ระสิู่ทธิภาพัและมีิศัูก้ยภาพั
สู่ำาหรับก้ารพััฒนาดังก้ล�าว อย�างไรก็้ตามิ สู่ำาหรับโรงงานนำ�าตาลในป็ระเทศูไทย 
ยังค้งมีิปั็จจัยที�น�าเป็็นห�วงอย่� 3 ป็ระก้าร ป็ระก้ารแรก้ค่้อก้ารได้อ้อยในป็ริมิาณิที�
เพีัยงพัอ ป็ระก้ารที�สู่องค่้อก้ารเพิั�มิม่ิลค้�าให้กั้บผลิตภัณิฑ์์นำ�าตาล ป็ระก้ารสุู่ดท้าย
ค่้อวิธีก้ารเพิั�มิระบบก้ารแบ�งปั็นผลป็ระโยชีน์

เน่�องจาก้ปั็จจุบันโรงงานนำ�าตาลของไทยสู่ามิารถแบ�งออก้ได้ค้ร�าวๆ เป็็นโรงงาน
ดั�งเดิมิและโรงงานเอทานอลชีีวภาพั คุ้ณิรังสิู่ตจึงเสู่นอว�าเราค้วรแสู่วงหาเทค้โนโลยี
ชีีวภาพัที�มีิป็ระสิู่ทธิภาพัทัดเทียมิกั้บป็ระเทศูตะวันตก้สู่ำาหรับโรงงานนำ�าตาลไทย อีก้
ทั�งหาก้ไมิ�มีิก้ารลงทุน เทค้โนโลยีดังก้ล�าวก็้อาจไมิ�ก้้าวหน้า นอก้จาก้นี� บุค้ค้ลที�จะมีิ
สู่�วนร�วมิด้วยก็้มีิค้วามิสู่ำาคั้ญเชี�นกั้น ก้ลุ�มิมิิตรผลและ KTIS เป็็นตัวอย�างที�มีิค้วามิ
ห�วงใยในป็ระเด็นดังก้ล�าว เน่�องจาก้ทั�งสู่องบริษัทมีิเทค้โนโลยีที�ทันสู่มัิยสู่ำาหรับ
ก้ารผลิตนำ�าตาลและค้วามิร�วมิม่ิอระหว�างป็ระเทศู อย�างไรก็้ตามิ ค้วามิร�วมิม่ิอจาก้ 
ภาค้รัฐเป็็นสิู่�งที�ขาดไมิ�ได้ สู่�งผลให้โรงงานนำ�าตาลในท้องถิ�นมีิก้ารพััฒนาในระยะยาว
และยั�งย่น เน่�องจาก้บางแห�งได้รับก้ารป็รับป็รุงให้ทันสู่มัิยแล้ว ในขณิะที�บางแห�ง 
ยังต้องก้ารก้ารสู่นับสู่นุนและป็รับป็รุง

 ทั�งนี�คุ้ณิรังสิู่ตยังได้ก้ล�าวทิ�งท้ายถึงก้ารหาตลาดผลิตภัณิฑ์์ชีีวภาพั 
อีก้ด้วย โดยได้ยก้ตัวอย�างวิธีก้ารเพิั�มิค้วามิต้องก้ารพัลาสู่ติก้ชีีวภาพัซึ�งอาศัูยนโยบาย
และก้ารสู่นับสู่นุนจาก้รัฐบาล

การอัพัเกรดโรงงานนำ�าตาลในท�องถิ�น และการสนับสนุน
จัากภาครัฐส้�เกษัตรกร

การม่ส�วนร�วมข่องโรงงานนำ�าตาลไทยในด�านเศรษัฐศาสตร์
ช่วภาพั

ดร. พิัพััฒน์ ถามิเสู่รมิิเกี้�ยวกั้บก้ารอบรมิของ สู่อน. ที�ศูรีราชีา ชีลบุรี คุ้ณิศิูวะ 
ได้ชีี�แจงว�าสู่ถานที�ฝึ่ก้อบรมิซึ�งทำาหน้าที�เป็็นศู่นย์สู่�งเสู่ริมิศัูก้ยภาพัด้านก้ารสู่�งเสู่ริมิ
ชีีวภาพั มุิ�งเป้็าไป็ที�ผ้่ป็ระก้อบก้ารผ้่ที�ทำางานด้านผลิตภัณิฑ์์ชีีวภาพั โดยจะชี�วย 
สู่�งเสู่ริมิก้ารเป็ลี�ยนผลิตภัณิฑ์์พัลาสู่ติก้ธรรมิดาเป็็นผลิตภัณิฑ์์พัลาสู่ติก้ชีีวภาพัที�
เป็็นมิิตรต�อสิู่�งแวดล้อมิโดยเฉพัาะ

อ้อยสู่ดแล้วทิ�งยอดและใบไว้เพ่ั�อขายให้กั้บโรงไฟฟ้าในท้องถิ�นในภายหลัง จนถึงขณิะ
นี� โรงงาน 19 แห�งได้ร�วมิม่ิอกั้บ สู่อน. และบริษัทในเค้ร่อเอสู่ซีจี เก็้บยอดอ้อยแล้ว
ผลิตไฟฟ้าได้สู่่งถึง 82 เมิก้ะวัตต์ นอก้จาก้นี� มีิก้ารขอให้เก้ษตรก้รไทยตัดอ้อยสู่ด 
โดยใช้ีเค้ร่�องจัก้รที�ทันสู่มัิยแต�ราค้าสู่มิเหตุสู่มิผล นั�นค่้อเหตุผลที�ป็ริมิาณิอ้อยที�ถ่ก้
เผาลดลงเหล่อเพีัยง 26% เม่ิ�อเทียบกั้บ 50% ของปี็ที�แล้ว

ดร.พัพัิัฒน์ ยังเน้นยำ�าว�า เน่�องจาก้โรงงานนำ�าตาลของไทยก้ำาลังพัยายามิป็รบัป็รุง
ตนเองอย�างมิาก้ อ้อยที�เผาแล้วจึงลดลงจาก้ก้ว�า 80% เป็็น 30% ในปั็จจุบัน 
และป็ริมิาณิอ้อยสู่ดอย่�ที� 70% นอก้จาก้นั�น ป็ริมิาณิผลผลิตนำ�าตาลขยับขึ�นเป็็น  
110-113 กิ้โลก้รัมิเชี�นกั้น ซึ�งหมิายค้วามิว�าก้ารใช้ีอ้อยสู่ดในก้ารผลิตนำ�าตาลจะ
ชี�วยเพิั�มิป็ระสู่ิทธิภาพัให้กั้บอุตสู่าหก้รรมิโดยรวมิ อย�างไรก้็ตามิ ยังค้งต้องก้าร 
ก้ารสู่นับสู่นุนทางก้ารเงินจาก้ภาค้สู่�วนต�างๆ

คุ้ณิรังสิู่ตยังก้ล�าวเสู่รมิิอีก้ว�า เน่�องจาก้ป็นีี�มีิอ้อยที�เก็้บเกี้�ยวไดใ้นป็ระเทศูไทยมิาก้ขึ�น 

คุ้ณรังสิู่ต เฮีียงร�ชี

คุ้ณศิวะ โพัธิต�ปนึะ

บริิษััทไทยชููการ์ิ มิิลเลอร์ิ จำำากัด (TSMC)

ผูู้�เชู่�ยวชูาญด�านนโยบายและพััฒนาอุตสาหกริริมิอ�อยและนำ�าตาลทริาย
สำานักงานคณะกริริมิการิอ�อยและนำ�าตาลทริาย กริะทริวงอุตสาหกริริมิ (OCSB)
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n 2 November 2021, Thailand Sugar  
Online Conference 2021 was organized 

by Fireworks Media (Thailand) Co. Ltd. This 
event principally serves as a platform, though  
virtually, for sugar industry stakeholders in  
Thailand and south-east Asian countries to meet 
one another annually so that they discover new  
opportunities for business networking and 
obtaining state-of-the-art knowledge on sugar 
growing and production. The event consequently 
saw over a hundred participants and attendants 
from sugar and bioethanol industries. 

The panel discussion entitled, “Sugar Sector Recovery to Face 
New Challenges for Next Season”, took place as a final activity of the 
conference. Even so, it received much attention from the attendants, 
thanks mainly to interesting discussion of the three panelists, namely 
Mr. Siwa Pothitapana, an expert in cane and sugar industry policy and 
development from Office of the Cane and Sugar Board (OCSB), Thailand, 
Mr. Rangsit Hiangrat, Director General of Thai Sugar Millers Corporation 
Limited (TSMC) and Mr. Pipat Suttiwisedsak, Chief Operatiing Officer/
Managing Director of KTIS BioEthanal Co. Ltd. สุู่ดท้าย ดร. พิัพััฒน์ ขอให้ผ้่ร�วมิเสู่วนาแต�ละค้นพ่ัดสู่รุป็สู่�งท้าย โดยคุ้ณิศิูวะ 

ก้ล�าวถึงผลผลิตนำ�าตาลในป็ระเทศูไทยและโรงก้ลั�นชีีวภาพัในป็ระเทศูว�าสู่ถานก้ารณ์ิ
ทางก้ารเงินของก้ารผลิตนำ�าตาลในป็ระเทศูไทยค้วรจะมีิเสู่ถียรภาพัเพ่ั�อให้มีิก้ารลงทุน
ใหมิ�และเพ่ั�อสู่ร้างงานใหมิ�ให้กั้บค้นในท้องถิ�น รวมิทั�งค้วามิเป็็นอย่�ที�ดีของป็ระชีาชีน

ธุรกิ้จเอทานอลเป็็นผลิตภัณิฑ์์ร�วมิของโรงงานนำ�าตาล จึงเป็็นป็ระเด็นถามิ 
คุ้ณิพิัพััฒน์ สุู่ทธิวิเศูษศัูก้ด์ิ ว�าธุรกิ้จเอทานอลโดยเฉพัาะธุรกิ้จ EV จะมีิผลใช้ีบังคั้บ
ภายในกี้�ปี็ คุ้ณิพิัพััฒน์ ตอบว�า ป็ระเทศูไทยมีิโรงงานนำ�าตาลทั�งหมิด 57 แห�ง และ
ก้ารสู่ก้ัดอ้อยรายวันเพ่ั�อผลิตต�อไป็ได้ระหว�าง 1 ถึง 1.2 ล้านตัน ดังนั�น ก้ารใช้ี
เค้ร่�องจัก้รในก้ารสู่ก้ดัอ้อยจึงต้องใช้ีเวลาไมิ�นอ้ยก้ว�าร้อยวัน ซึ�งหมิายถึงอ้อยจำานวน
ร้อยล้านตันต�อปี็ ป็ริมิาณิดังก้ล�าวจึงเป็็นผลดีต�อชีาวไร�อ้อยไทย

คุ้ณิพิัพััฒน์ ก้ล�าวเพิั�มิเติมิว�า หาก้ป็ระเทศูไทยมีิอ้อยร้อยล้านตันต�อปี็ จะผลิต
นำ�าตาลได้ 11 หร่อ 12 ล้านตัน ซึ�งจะใช้ีในป็ระเทศู 2 หร่อ 2.2 ล้านตัน สู่�งผลให้
ราค้านำ�าตาลลดลง ตามิค้วามิคิ้ดของคุ้ณิพิัพััฒน์ แนวทางแก้้ไขปั็ญหาค่้อ ป็ระเทศู
จำาเป็็นต้องผลิตนำ�าตาลให้น้อยลงโดยใช้ีอ้อยในป็ริมิาณิที�เท�ากั้น นอก้จาก้นี� ด้วย
ป็ริมิาณิอ้อยที�เท�ากั้นทุก้ปี็ ป็ระเทศูไทยจึงต้องให้ค้วามิสู่ำาคั้ญกั้บพัลาสู่ติก้ชีีวภาพั 
เชี�น PLA หร่อ PBS หร่อพัลาสู่ติก้ชีีวภาพัมิาก้ขึ�น ทั�งหมิดนี�เป็็นนวัตก้รรมิใหมิ� 
นอก้จาก้นี� ก้ารผลิตทางชีีวเค้มิีก็้น�าสู่นใจเชี�นกั้น แต�น�าเสู่ียดายที�ค้นไทยใช้ีหร่อ
บริโภค้ผลิตภัณิฑ์์ดังก้ล�าวเพัยีงเล็ก้น้อย ทางแก้้ปั็ญหาค่้อเอทานอลสู่ำาหรบัก้ารขนสู่�ง 
คุ้ณิพิัพััฒน์จึงแนะนำาว�า ปั็จจุบัน ป็ระเทศูตะวันตก้หลายป็ระเทศู เชี�น แค้นาดา 
สู่หรัฐอเมิริก้า และบราซิล เป็็นต้น ก้ำาลังรณิรงค์้ใช้ีพัลังงานที�สู่ะอาดขึ�น ดังนั�น 
เช่ี�อเพัลิงชีีวภาพัจึงเป็็นทางเล่อก้ที�ดี

ดร.พิัพััฒน์สู่รุป็ว�า ปั็จจุบันป็ระเทศูไทยก้ำาลังสู่นับสู่นุนให้เป็ลี�ยนนำ�าตาลเป็็น
ผลิตภัณิฑ์์ป็ระเภทอ่�นนอก้เหน่อจาก้อาหาร อย�างไรก็้ตามิ ตามิที�คุ้ณิพิัพััฒน์ อธิบาย
เพิั�มิเติมิว�า รถยนตไ์ฟฟ้าไมิ�ได้สู่�งผลก้ระทบมิาก้นกั้ต�อก้ารใช้ีพัลังงานในป็ระเทศูไทย 
เน่�องจาก้ไมิ�ใชี�ตัวเล่อก้หลัก้สู่ำาหรับค้รอบค้รัวชีาวไทยในขณิะนี� และรถยนต์ไฟฟ้า
เดินทางได้ในระยะใก้ล้ๆ แต�ราค้ายังแพัง ระยะเวลาก้ารชีาร์จก็้ไมิ�เร็วนัก้ นั�นค่้อ
เหตุผลที�ดร. พิัพััฒน์เน้นว�า อาจจะใช้ีเวลาป็ระมิาณิ 5 ปี็สู่ำาหรับก้ารใช้ีเอทานอล
หร่อเช่ี�อเพัลิงชีีวภาพัอ่�นๆ

การเผู้ชิญ่หน�ากับความท�าทายใหม�

ธุุรกิจัเอทานอลกับกระแสโลกเปล่�ยนไปส้� EV

The governmental policy or measures to  
introduce the bio-economy in Thailand

Beginning the discussion on biotechnology and sugar production in 
Thailand, Mr. Siwa Pothitapana from OCSB talked about the governmental 
policy or measures to introduce the so-called bio-economy in Thailand. 
He explained that the OCSB currently had a campaign to promote  
bioindustries, especially ones producing ethanol lactic acid and other 
eco-friendly products from which sugar was used as a raw material. 
Manufacturers of the industries can contact directly the sugar producers. 
According to Mr. Siwa, this year, 300,000 tons of raw sugar has been used 
currently in bio-product manufacturing, especially molasses-based ethanol.

ก้ารสู่นับสู่นุนอย�างแข็งขันจาก้เก้ษตรก้รผ้่ป็ล่ก้อ้อยและหน�วยงานของรัฐ โดยเฉพัาะ 
สู่อน. จึงมีิค้วามิจำาเป็็นอย�างมิาก้ในก้ารบริหารจัดก้ารก้ารสู่�งมิอบอ้อยจาก้ฟาร์มิไป็
ยังโรงงาน มิิฉะนั�น ก้ระบวนก้ารนี�อาจไมิ�สู่ามิารถเกิ้ดขึ�นได้

และค้วามิยั�งย่นของสิู่�งแวดล้อมิ สู่�วนคุ้ณิรังสิู่ต ก้ล�าวว�าต้องมีิก้ารใช้ีนำ�าตาลในป็ริมิาณิ
ที�เหมิาะสู่มิ แต�ไมิ�สู่ามิารถทำาได้ในเวลาอันสัู่�น และคุ้ณิพิัพััฒน์ ก้ล�าวว�า ป็ระเทศูไทย
ค้วรพัจิารณิาผสู่มิผสู่านก้ารผลตินำ�าตาล เอทานอล และสู่รุา อย�างเหมิาะสู่มิ โดยใช้ี
ทุก้สู่�วนของอ้อยอย�างชีาญฉลาด เน่�องจาก้จะชี�วยลดก้ารนำาเข้านำ�ามัินดิบของป็ระเทศู 
เพ่ั�อรัก้ษาเสู่ถียรภาพัค้�าเงินบาท อย�างไรก็้ตามิ EV ยังไมิ�ใชี�ทางเล่อก้ที�สู่ำาคั้ญสู่ำาหรับ
ค้นไทยในชี�วงนี� เน่�องจาก้ไมิ�ได้ให้ป็ระโยชีน์อะไรกั้บป็ระเทศูมิาก้นัก้

Not only does the OCSB have a program but it also provides research 
and development activities to improve cane varieties so that they were 
physically strong and grew faster. Moreover, the OCSB set target of the 
CCS to the level of 13 at the minimum, allowing cane growers to have 
alternative cane that suits better with the area of plantation. Mr. Siwa 
also said that the OCSB was currently supporting cane growers in terms 
of agricultural machines for harvesting cane. To help local cane growers, 
the interest rate is as low as 2%, encouraging them to buy or rent cane 
harvesters in their farm. In other words, according to Dr. Pipat, this support 
will help solve problems on labor shortage and financial issues as well as 
promoting mechanization in cane growing and harvesting in Thailand. 

 Dr. Pipat would like to know about the training of the OCSB in 
Sri Racha, Cholburi. Mr. Siwa then clarified that the training venue, serving 
as a capacity-building center on biopromotion, aimed for entrepreneurs 
and staff of bioproducts. It will help promote changing of conventional 
plastic products to environmentally-friendly bioplastic products in  
particular. 

The OCSB’s program to improve productivity 
of cane and sugar in the countryด์ร. พิัพััฒน์ึ วีระถ�วร 

กริริมิการิสมิาคมินักวิชูาการิอ�อยและนำ�าตาลแห่งปริะเทศไทย (TSSCT)

คุ้ณพิัพััฒน์ึ สุู่ทธิวิเศษศักดิ์�
กริริมิการิผูู้�จัำดการิ บริิษััท เคทิส ไบโอเอทานอล จำำากัด (KTBE)
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Dr. Pipat then discussed with Mr. Rangsit from the TSMC about 
general engagement of Thai sugar mills in bioeconomy. According to  
Mr. Rangsit, since the Thai government is promoting bioeconomy, especially 
the bioindustries, sugarcane may be an effective and potential material 
for such development. In terms of sugar mills in Thailand, there are three 
major factors of concern. The first is how to obtain sufficient amount of 
sugarcane. The second is how to add value for sugar products. The final 
factor is how to boost the benefit sharing system. 

At present, Thai sugar mills can be roughly categorized into traditional 
and bioethanol ones. Mr. Rangsit hence proposed that we should seek 
for biotechnology as effective as the western countries for Thai sugar 
mills. Moreover, without investment, such technology might not progress. 
Also, specific people to engage with are crucial. Mitr Phol and KTIS are 
examples that have acknowledged such concerns as both companies 
have modern technology for sugar production as well as international 
cooperation. Nevertheless, governmental cooperation is indispensable as 
it results in long-term and sustainable development among local sugar 
mills because some are already modernized whereas others are still 
needing support and improvement. 

Mr. Rangsit also talked about how to find market for bioproducts. 
He gave an example of how to increase demands for bioplastics which 
relies on policy and support from the government.

Since the ethanol is regarded as a co-product of sugar mills, Mr. 
Pipat Suttiwisedsak discussed about how many years ethanol business, 
especially the one on EV, would be in effect. He answered the moderator 
that the country had a total of 57 sugar mills and the daily crushing of 
sugarcane for further production was between 1 and 1.2 million tons. As 
a result, utilization of machines to crush sugarcane should take no less 
than a hundred days, meaning a hundred million tons of sugarcane per 
year. Such amount is good and beneficial to Thai cane growers. 

Mr. Pipat Suttiwisedsak added that, in case Thailand had a hundred 
million tons of cane annually, 11 or 12 million tons of sugar might be  
produced, 2 or 2.2 million tons of which would be consumed locally.  
Consequently, the sugar price will drop. Solution to the problem, according 
to Mr. Pipat Suttiwisedsak, is that the country needs to produce less sugar 
with the same amount of sugar cane. Moreover, with the same amount of  
sugarcane every year, Thailand has to focus more on bioplastics, like 
PLA or PBS, or bio-based plastics. All of these are innovative. Also,  
biochemical production is interesting. Unfortunately, Thai people use or 
consume little amount of such products. The solution to the problem 
is ethanol for transportation, suggested Mr. Pipat Suttiwisedsak. At 
present, many western countries, such as Canada, the US and Brazil, are  
campaigning for the use of cleaner energy, so biofuel is a good alternative. 

 The moderator of the panel Dr. Pipat then concluded that 
Thailand was currently supporting the change of sugar to other kinds 
of product besides food. However, as Mr. Pipat Suttiwisedsak explained 
further, the EV has not affected much on energy consumption in Thailand 
recently as it is not the prime choice of Thai families now. This is because 
the EV takes short distances to travel; its price is not cheap; the charging 
period is not that quick. That is why, as the moderator emphasized, it will 
take around five years for the use of ethanol or other biofuels. 

Engagement of Thai sugar mills in bioeconomy

Ethanol business, especially the EV one

Dr. Pipat asked Mr. Rangsit further about self-improvement of local 
sugar mills in terms of new equipment and better extraction machines. He 
would like to know if there is any program among small local sugar mills. 
Mr. Rangsit replied to him that increasing self-efficiency of local sugar 
mills was not the only way, but increasing good quality of sugarcane with 
high CCS was also a must. 

Since the OCSB is working closely and actively with local sugar mills, 
Mr. Siwa stated that there was an important policy on fresh and burnt 
sugarcane. Regarding the burnt cane, the Thai government is planning to 
reduce the amount of it for the next two years. Local cane growers are now 
being encouraged to cut fresh cane and leave the top and leaves of it so 
that they can sell them to local power plants later. So far, 19 factories have 
work cooperatively with the OCSB, and one company of SCG collected 
cane’s top and leaves for as high as 82-megawatt electricity generation. 
Furthermore, Thai farmers are asked to cut fresh cane by using modern 
but reasonably-priced mechanization. That is why the amount of burnt 
cane decreased to as low as 26% in comparison to 50% of last year. 

In response to the aforementioned report of the OCSB, Dr. Pipat 
reiterated that, as Thai sugar mills were trying hard for self-improvement, 
burnt cane had been reduced from over 80% to currently 30%, and 
fresh cane amount was at 70%. Sugar yield amount moved up to 110-113 
kilograms, as well. This means that using fresh cane for sugar production 
increases efficiency to the industry as a whole. However, financial support 
from various sectors is still required.

Upgrading local sugar mills and support to 
farmers from the government

Mr. Rangsit also stressed that, due to higher amount of harvested 
sugarcane in Thailand this year, strong and active support from cane 
growers and governmental agencies, especially the OCSB. was much 
required to manage delivery of sugarcane from a farm to a mill. Otherwise, 
the process may not be possible. 

Finally, the moderator asked individual panelists to say something 
to the audience. Mr. Siwa remarked about sugar productivity in Thailand 
as well as biorefinery in the country. He said that the financial situation 
of sugar production in Thailand should be stable so that new investment 
existed to create new jobs for local people, hence people’s well-being and 
environmental sustainability. Mr. Rangsit said that appropriate amount of 
sugar was required, but this can not be successfully done in a short time. 
Mr. Pipat Suttiwisedsak addressed that Thailand should consider proper 
blending of production of sugar, ethanol and liquor by using all parts of 
sugarcane wisely as it can help reduce the country from importing crude 
oil, thus maintaining stability of Thai Baht. Nevertheless, the EV for now 
is not a prime choice for Thais as it does not contribute much benefits 
to the country, in the viewpoint of Mr. Pipat Suttiwisedsak.

Facing new challenges
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ในสู่�วนของป็ระเทศูไทย พัลเอก้ ป็ระยุทธ์ จันทร์โอชีา นายก้รัฐมินตรี 
ได้เข้าร�วมิในก้ารป็ระชุีมิสู่มัิชีชีาป็ระเทศูภาคี้อนุสัู่ญญาสู่หป็ระชีาชีาติ ว�าด้วยก้าร
เป็ลี�ยนแป็ลงสู่ภาพัภ่มิิอาก้าศู ค้รั�งที� 26 (COP 26) ณิ เม่ิองก้ลาสู่โก้ว์ สู่หราชี
อาณิาจัก้ร และป็ระก้าศูจุดย่นของไทยในก้ารต�อสู่่�กั้บภาวะโลก้ร้อนในเวทีโลก้ ทำาให้
ทั�วโลก้ได้ทราบถึงเป้็าหมิายของไทยที�จะเป็็นก้ลางทางค้าร์บอนภายในปี็ พั.ศู. 2593 
และลดก้ารป็ล�อยก๊้าซเร่อนก้ระจก้สุู่ทธิให้เป็็นศู่นย์ภายในปี็ พั.ศู. 2608

นอก้จาก้นี� ป็ระเทศูไทยยังสู่�งเสู่ริมิก้ารผลิตและก้ารใช้ีเช่ี�อเพัลิงเอทานอล 
เพ่ั�อลดก้ารนำาเข้าพัลังงาน สู่�งเสู่ริมิก้ารใช้ีและเพิั�มิม่ิลค้�าให้กั้บวัตถุดิบทางก้ารเก้ษตร 
และลดก้ารป็ล�อยก้๊าซค้าร์บอนเมิ่�อเทียบกั้บก้ารใช้ีเช่ี�อเพัลิงฟอสู่ซิล ซึ�งตามิแผน
พััฒนาพัลังงานทดแทนและพัลังงานทางเล่อก้ พั.ศู. 2561-2580 (AEDP 2018) 
ไทยมีิ เป้็าหมิายที�จะสู่�งเสู่ริมิก้ารผลิตและก้ารใช้ีเช่ี�อเพัลิงเอทานอลให้ได้ 7.5 ล้าน

The sunliquid® process: นึำ�เสู่นึอนึวัตกรรมิ
ก�รผลิตเช่ี�อเพัลิงเอท�นึอลจ�กเซีลล่โลสู่
แบบเชิีงพั�ณิชีย์สู่่�ประเทศไทย
The sunliquid® process: Bringing new proven 
solutions for commercial cellulosic ethanol 
production to Thailand

การดำาเนินงานข่องประเทศไทย

ารพััฒนาสู่่�ค้วามิยั�งย่นไมิ�ใชี�แค้�โฆษณิาเกิ้นจริง แต�เป็็นจุดเป็ลี�ยนของ
เศูรษฐก้จิโลก้ นับตั�งแต�มีิข้อตก้ลงป็ารสีู่ (Paris Agreement) เมิ่�อปี็ 
พั.ศู. 2558 ซึ�งเป็็นอนุสัู่ญญาสู่หป็ระชีาชีาติว�าด้วยก้ารเป็ลี�ยนแป็ลง

สู่ภาพัภ่มิิอาก้าศู ที�มีิสู่มิาชิีก้ก้ว�า 195 ป็ระเทศู ได้ตก้ลงที�จะร�วมิม่ิอกั้น       
ตรึงระดับก้ารเพิั�มิขึ�นของอุณิหภ่มิิโลก้ไมิ�ให้สู่่งขึ�นเกิ้น 2 องศูาเซลเซยีสู่ ภายใน
ปี็ พั.ศู. 2593 เม่ิ�อเทียบกั้บระดับก้�อนยุค้อุตสู่าหก้รรมิ หลังจาก้ที�ยุโรป็ได้
ป็ระก้าศูเป้็าหมิายดังก้ล�าว เม่ิ�อเร็ว ๆ นี� สู่หรัฐอเมิริก้าก็้ได้ตั�งเป้็าที�จะสู่ร้าง
ค้วามิเป็ลี�ยนแป็ลงเพ่ั�อลดก้ารป็ล�อยก๊้าซเร่อนก้ระจก้สุู่ทธิให้เป็็นศู่นย์ หร่อ
เป็็น Net Zero ภายในปี็ พั.ศู. 25931  ในขณิะที�ป็ระเทศูจีนได้วางแนวทาง
ป็ฏิิบัติเพ่ั�อลดก้ารป็ล�อยก๊้าซค้าร์บอนไดออก้ไซด์หร่อก๊้าซเร่อนก้ระจก้สุู่ทธิ
ให้เป็็นศู่นย์ หร่อเป็็นก้ลางทางค้าร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี็ พั.ศู. 
2603 ทั�งนี� ป็ระเทศูอ่�น ๆ  ทั�วโลก้ก็้ก้ำาลังก้้าวตามิเป้็าหมิายเหล�านี�เชี�นกั้น
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นอก้จาก้ก้าก้นำ�าตาลและมัินสู่ำาป็ะหลัง ซึ�งมีิป็ริมิาณิจำากั้ด ยังมีิวัตถุดิบอ่�นที�
สู่ามิารถนำามิาผลติเอทานอลจาก้เซลล่โลสู่ได ้อาทิ ก้าก้และเหงา้มัินสู่ำาป็ะหลงั ยอด
และใบอ้อย ฟางข้าว และทะลายป็าล์มิเป็ล�า หาก้ก้ระบวนก้ารเก็้บเกี้�ยวและรวบรวมิ
วัตถุดิบเหล�านี�ถ่ก้พััฒนาให้มีิต้นทุนที�เป็็นไป็ได้ในเชิีงพัาณิิชีย์ จะเป็็นก้ารเพิั�มิตัวเล่อก้
ในก้ารบรรลุเป้็าหมิายของไทยในก้ารสู่�งเสู่ริมิก้ารใช้ีเช่ี�อเพัลิงเอทานอล ยก้ตัวอย�าง
เชี�น ฟางข้าวที�ยังเหล่อในพ่ั�นที�และมีิก้ารนำามิาใช้ีไมิ�มิาก้ในปั็จจุบัน ยังมีิศัูก้ยภาพัสู่่ง
ที�สู่ามิารถนำามิาใช้ีเป็็นวัตถุดิบได้ จาก้ก้ารป็ระเมิินของแผน AEDP2018 มีิฟางข้าว
มิาก้ถึง 27 ล้านตันยังอย่�ในนาข้าว เทียบเท�ากั้บเอทานอลมิาก้ถึง 14 ล้านลิตรต�อ
วัน ในราค้าตันละ 1,200 บาท ที�ค้วามิช่ี�น 12 เป็อร์เซ็นต์ ต้นทุนวัตถุดิบของเอ
ทานอลจะมีิราค้าเพีัยง 6-7 บาทต�อลิตร โดยฟางข้าว 1 ตัน เม่ิ�อผลิตเป็็นเซลล่โลสิู่
ก้เอทานอลแล้วอาจมีิม่ิลค้�าสู่่งถึง 4,600 บาท ซึ�งสู่ามิารถชี�วยลดก้ารนำาเข้าพัลังงาน
จาก้ต�างป็ระเทศูได้มิาก้ถึง 125,000 ล้านบาทต�อปี็

วัตถุดิบเหล�านี�สู่ามิารถใช้ีได้กั้บก้ระบวนก้าร sunliquid® ของค้ลาเรียนท์                    
ซึ�งจะเป็ลี�ยนวัสู่ดุเหล่อทิ�งทางก้ารเก้ษตรที�ได้จาก้ก้ระบวนก้ารผลิตในอุตสู่าหก้รรมิ
ก้ารเก้ษตรในพ่ั�นที�ให้เป็็นไบโอเอทานอลที�มีิคุ้ณิภาพัสู่่ง โดยป็รก้ติทุ�งข้าวสู่าลีหนึ�ง
เฮก้ตาร์สู่ามิารถผลิตฟางข้าวได้ราว ๆ  2-3 ตัน ที�ค้วามิช่ี�นเฉลี�ย 13 เป็อร์เซ็นต์ ซึ�ง
หาก้ใช้ีก้ระบวนก้าร sunliquid® จะสู่ามิารถเป็ลี�ยนฟางข้าวให้ก้ลายเป็็นเอทานอล
ได้ป็ระมิาณิ 550 ลิตร หมิายค้วามิว�าฟื้างข่�าว 5 ตัน จัะสามารถผู้ลิตเอทานอล                                           
จัากเซูลล้โลสได�เก่อบ 1 ตัน หร่อราวๆ 1,267 ลิตร ซึ�งเทียบเท�ากั้บผลผลิตเอทา
นอลป็ระมิาณิ 20 เป็อร์เซ็นต์ และนอก้จาก้เอทานอลแล้ว ยังมีิผลิตภัณิฑ์์พัลอย
ได้จาก้ก้ระบวนก้ารนี� ค่้อ ลิก้นิน และนำ�าก้าก้สู่�า  ซึ�งสู่ามิารถใช้ีเป็็นปุ็�ยอินทรีย์ที�มีิ
ป็ระสิู่ทธิภาพัทางก้ารเก้ษตร

ก้ระบวนก้าร sunliquid® สู่ามิารถใช้ีได้กั้บวัตถุดิบที�หลาก้หลาย สู่ภาวะของ
ก้ระบวนก้ารและตวัเร�งป็ฏิิกิ้ริยาทางชีีวภาพัไดรั้บก้ารพััฒนาและทดสู่อบป็ระสู่ทิธิภาพั
ในโรงงานตน้แบบก้�อนนำาออก้มิาใช้ีเชิีงพัาณิิชีย์ (pre-commercial plant ) เพั่�อผลิต
เอทานอลจาก้ชีีวมิวลลกิ้โนเซลล่โลสู่ (Lignocellulosic biomass) ที�หลาก้หลาย

ลิตรต�อวันภายในปี็ พั.ศู. 2580 อย�างไรก็้ตามิ ผลผลิตอ้อยในปี็ พั.ศู. 2563 และ 
2564 มีิป็ริมิาณิลดลงอย่�ที� 74.89 ล้านตัน และ 66.65 ล้านตัน ตามิลำาดับ อีก้
ทั�งผลผลิตมัินสู่ำาป็ะหลงัมีิป็ริมิาณิเพิั�มิขึ�นไมิ�เพีัยงพัอต�อค้วามิตอ้งก้ารของตลาด ทำาให้
ราค้าของก้าก้นำ�าตาลและมัินสู่ำาป็ะหลังเพิั�มิสู่่งขึ�น ซึ�งสู่�งผลให้ราค้าของเอทานอลเพิั�มิ
ขึ�นเป็็น 25-26 บาทต�อลิตร ทำาให้มีิก้ารเล่�อนก้ารยก้เลิก้ใช้ีนำ�ามัินแก๊้สู่โซฮอล์ E10 
ออก้เทน 91 หลายต�อหลายค้รั�ง ซึ�งถ่อเป็็นก้ลไก้สู่ำาคั้ญในก้ารเพิั�มิป็ริมิาณิก้ารใชี้
เช่ี�อเพัลิง   เอทานอลในป็ระเทศู ล�าสุู่ด ก้ารยก้เลิก้ใช้ีนำ�ามัินแก๊้สู่โซฮอล์ E10 ออก้เทน 
91 ถ่ก้เล่�อนออก้ไป็จนถึงสิู่�นปี็ พั.ศู. 2565

กระบวนการ sunliquid® สามารถใช้้ได้กับวัตถ่ดิบทีี่�หลากหลาย

ขั่�นแรก ฟางข้าวจะถ่ก้หั�นเป็็นชิี�นเล็ก้ๆ ก้�อนแล้วจึงให้ค้วามิร้อนเพ่ั�อเปิ็ด
โค้รงสู่ร้างลิก้โนเซลล่โลสู่ที�เก้าะกั้นแน�น ทำาให้เอนไซม์ิที�จะใช้ีในขั�นตอนที�สู่องสู่ามิารถ
เข้าถึงโมิเลกุ้ลนำ�าตาลได้ง�ายขึ�น ก้ระบวนก้ารป็รับสู่ภาพัเบ่�องต้นของเราถ่ก้ป็รับให้มีิ

ป็ระสิู่ทธิภาพั ทำาให้ไมิ�มีิค้วามิจำาเป็็นในก้ารใช้ีสู่ารเค้มีิ

ขั่�นตอนท่�สอง เอนไซม์ิจะถ่ก้เติมิลงในฟางข้าวที�ผ�านค้วามิร้อนแล้วเพ่ั�อแป็ร
สู่ภาพัฟางข้าวให้เป็็นของเหลว และแยก้สู่�วนป็ระก้อบของเซลล่โลสู่และเฮมิิเซลล่โลสู่
ออก้เป็็นนำ�าตาลป็ระเภทต�าง ๆ  ในสู่�วนหนึ�งของก้ารผลิตเอนไซม์ิแบบบ่รณิาก้ารนั�น มีิ
ก้ารใช้ีนำ�าตาลเล็ก้น้อยในก้ารเลี�ยงเช่ี�อจุลินทรีย์เพ่ั�อผลิตวัตถุดิบและเอนไซม์ิที�มีิค้วามิ
จำาเพัาะ ซึ�งเอนไซม์ิเหล�านี�มีิหน้าที�สู่ลายสู่ายโซ�เซลล่โลสู่ที�ยาวให้ก้ลายเป็็นนำ�าตาลที�
หมัิก้ได้ เชี�น ก้ล่โค้สู่ ไซโลสู่ และอะราบิโนสู่ ในขณิะที�ลิก้นิน ซึ�งเป็็นสู่�วนป็ระก้อบ
ที�ไมิ�ละลายนำ�าของฟางข้าว จะถ่ก้แยก้ออก้มิาเพ่ั�อนำามิาสู่ร้างพัลังงานให้กั้บโรงงาน
ผลิตเอทานอลจาก้เซลล่โลสู่ได้

ขั่�นตอนท่�สาม นำ�าตาลที�มีิจำานวนค้าร์บอน 5 และ 6 อะตอมิ จะผ�าน
ป็ฏิิกิ้ริยาเค้มีิต�อเน่�องในถังหมัิก้เดียวกั้น ซึ�งนำ�าตาลทั�งสู่องป็ระเภทจะถ่ก้หมัิก้พัร้อมิ
กั้นจนก้ลายเป็็นเอทานอลโดยยีสู่ต์สู่ายพัันธ์ุที�เป็็นก้รรมิสู่ิทธ์ิเฉพัาะของเราที�ได้รับ
ก้ารดัดแป็ลงและป็รับให้เข้ากั้บสู่ภาวะเหล�านี�โดยเฉพัาะ ทำาให้ได้ผลผลิตเอทานอล
สู่่งขึ�น 50 เป็อร์เซ็นต์ เม่ิ�อเทียบกั้บยีสู่ต์สู่ายพัันธ์ุมิาตรฐาน

ขั่�นตอนสุดท�าย เอทานอลจะถ่ก้เพิั�มิค้วามิบริสุู่ทธ์โดยก้ระบวนก้ารก้ลั�นที�
ได้รับก้ารพััฒนาและมีิป็ระสิู่ทธิภาพัสู่่ง

เช่ี�อเพัลิงชีีวภาพัรุ�นที�สู่อง ซึ�งผลิตจาก้วัตถุดิบที�ไมิ�ใชี�อาหาร ชี�วยลดก้าร
ป็ล�อยก๊้าซค้าร์บอนไดออก้ไซด์ได้มิาก้ก้ว�าเช่ี�อเพัลิงชีีวภาพัรุ�นแรก้

ไบโอเอทานอลที�ผลิตขึ�นจาก้ก้ระบวนก้าร sunliquid® ชี�วยลดค้าร์บอนของ
ภาค้ก้ารขนสู่�งโดยลดก้ารป็ล�อยก๊้าซค้าร์บอนไดออก้ไซด์ได้มิาก้ถึง 95 เป็อร์เซ็นต์ 
เม่ิ�อเทียบกั้บเช่ี�อเพัลิงฟอสู่ซิล และมิาก้ถึง 120 เป็อร์เซ็นต์ หาก้ค้ำานึงถึงก้ารกั้ก้เก็้บ
ค้าร์บอนในก้ระบวนก้ารผลิตด้วย ก้ล�าวอีก้นัยหนึ�ง โรงงาน sunliquid® ซึ�งมีิก้ำาลัง
ก้ารผลิต 50,000 ตันต�อปี็ สู่ามิารถชี�วยลดก้ารป็ล�อยก๊้าซค้าร์บอนไดออก้ไซด์ได้ราว 
ๆ 120,000 ตันต�อปี็ หร่อเท�ากั้บก้ารป็ล�อยก๊้าซค้าร์บอนไดออก้ไซด์จาก้รถยนต์ที�ใช้ี
เช่ี�อเพัลิงจาก้ฟอสู่ซิลป็ระมิาณิ 35,000 คั้นต�อปี็

ก้ารผลิตเซลล่โลสิู่ก้เอทานอลจาก้วัสู่ดุชีีวภาพัทางก้ารเก้ษตรไมิ�เพีัยงชี�วย
ลดค้าร์บอนฟุตพัริ�นท์ แต�ยังป้็องกั้นก้ารเผาทิ�งของวัสู่ดุชีีวภาพัทางก้ารเก้ษตรโดย
เฉพัาะอย�างยิ�งฟางข้าวและใบอ้อย ปั็จจุบันเก้ษตรก้รยังค้งเผาฟางข้าวและใบอ้อย
เพัราะใช้ีแรงงานน้อยและลดต้นทุนก้ารเก็้บเกี้�ยวอ้อย รวมิถึงก้ารเตรียมิพ่ั�นที�นา
ข้าวสู่ำาหรบัก้ารเพัาะป็ล่ก้รอบต�อไป็ไดเ้ร็วขึ�น ซึ�งก้ารเผาไหมิเ้หล�านี�ทำาให้หมิอก้ค้วนั
และมิลพิัษ PM2.5 เพิั�มิขึ�นอย�างมีินัยสู่ำาคั้ญในระดับวิก้ฤตทุก้ปี็ โดยเฉพัาะในชี�วง
เด่อนพัฤศูจิก้ายนถึงมีินาค้มิในจังหวัดหลัก้ๆที�ทำาก้ารเก้ษตร ก้รุงเทพัมิหานค้ร และ
จังหวัดใก้ล้เคี้ยง ซึ�งมีิก้ารป็ระมิาณิก้ารด้วยข้อม่ิลทางวิทยาศูาสู่ตร์ไว้ว�าก้ารเผาไหม้ิ
มิวลชีีวภาพัสู่�งผลต�อระดบั PM2.5 ในก้รงุเทพัฯ ตั�งแต�ร้อยละ 24 จนถงึร้อยละ 38 
โดยที�สู่�วนใหญ�มิาจาก้ก้ารเผาใบอ้อยและฟางข้าว2 

ความเป็นไปได�ในการนำาเทคโนโลย่ sunliquid® มาส้�ประเทศไทย

ในป็ี พั.ศู. 2555 เทค้โนโลยีนี�ได้ป็ระสู่บค้วามิสู่ำาเร็จในก้ารผลิตในระดับโรงงาน
ต้นแบบก้�อนนำาออก้มิาใชี้เชีิงพัาณิิชีย์ (pre-commercial plant ) โดยที�สู่ิทธิในก้าร
ใชี้เทค้โนโลยี sunliquid® ได้ถ่ก้จำาหน�ายทั�งในยุโรป็และจีนตั�งแต�นั�นมิา เป็้าหมิาย
สู่ำาค้ัญของก้ารก้�อสู่ร้างโรงงาน sunliquid® เชีิงพัาณิิชีย์แห�งแรก้ของเราในป็ระเทศู
โรมิาเนียค้่อ ก้ารตอก้ยำ�าค้วามิมิุ�งมิั�นของเราในก้ารสู่ร้างอนาค้ตที�ยั�งย่นมิาก้ขึ�น” 
ค้ริสู่เตียน ลิเบรร�า หวัหน้าก้ลุ�มิธรุกิ้จเชี่�อเพัลงิชีีวภาพัและอนพัุันธ์   ค้ลาเรยีนท์ ก้ล�าว

กระบวนการ sunliquid® ทำางานอย�างไร
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ustainability is not a hype. It marks a turning point for the global 

economy. With the Paris Agreement from 2015, a legally binding 

international treaty on climate change, 195 countries gave their 

commitment to limit global warming to 2 degrees by 2050 compared 

to preindustrial levels. Following Europe, the US has recently committed 

to enable the transformations required to reach net-zero by 20501 while 

China has outlined a roadmap to become carbon neutral by 2060. Other 

countries are globally following these examples.

Looking at Thailand, the prime minister Gen. Prayut Chan-o-cha’s 
participation at the 26th United Nations Climate Change Conference 
(COP26) in Glasgow, United Kingdom has enabled Thailand to solidify its 
role in fighting climate change on the global stage and created awareness 
within the global community to achieve carbon neutrality within 2050 
and net zero emissions by 2065.

In addition, Thailand has promoted the production and use of 
ethanol fuel in order to reduce energy imports, to promote the use and 
value of agricultural raw materials, and consequently to reduce carbon 
emissions compared to fossil fuels. According to the Alternative Energy 
Development Plan 2018 – 2037 (AEDP2018), the goal is to promote the 
production and use of ethanol fuel to reach 7.5 million liters per day by 
2037. However, in 2020 and 2021, sugarcane production dropped to 74.89 
and 66.65 million tons, respectively. In addition, cassava production did 
not increase enough to serve the demand. As a result, the prices of the 
molasses and cassava raw materials were higher, and the ethanol price 
rose to 25 - 26 baht per liter. This has caused the repeated cancellation of 
the phase-out of gasohol E10 octane 91, which is an important mechanism 
to increase the volume of domestic ethanol fuel use. Most recently, this 
phase-out has been postponed until the end of 2022.  

The sunliquid® process is divided into four technological sections. 
In the first step, the straw is shredded and thermally pre-treated 

to open the stable lignocellulosic structure. This makes it easier for the     
enzymes, added in the second production step, to access the sugar 
chains. Our pre-treatment process has been optimized so that the need 
for any chemicals could be eliminated. 

In the second step, enzymes are added to the pre-treated straw 
to liquefy and split its cellulosic and hemi-cellulosic components into 
different sugar types. As part of the integrated enzyme production, a 
small fraction of the sugars is used to feed microorganisms to produce 

Apart from sugarcane molasse and cassava, which are limited, other 
materials can also be used to produce cellulosic ethanol, such as cassava 
pulps and rhizomes, sugar cane tops and leaves, rice straw, and empty 
fruit bunches (EFB). If the harvesting process and collection of these 
raw materials can be developed to be economically feasible for cellulosic 
ethanol, it will bring additional options to support Thailand’s targets. For 
example, there is a high potential in the use of regional rice straw as a raw 
material, which is currently underutilized. According to the assessment 
of the AEDP2018, up to 27 million tons of rice straw remain in the field, 
equivalent to up to 14 million liters of ethanol per day. At rice straw price 
of 1,200 baht per ton, moisture 12 percent, the feedstock cost is only 6-7 
baht per liter of ethanol. Rice straw is valued at up to around 189 liters 
ethanol or 4,600 baht per ton, which could reduce energy imports from 
abroad by as much as 125,000 million baht per year.  

This feedstock could be utilized with Clariant’s sunliquid® process 
that converts regionally sourced agricultural residues into high quality 
bioethanol.  A one-hectare wheat field will produce about 2-3 tons of 
straw on average. At an average humidity of 13 percent, this straw can 
be converted to about 550 liters of ethanol using the sunliquid® process. 
Translating to a yield of just over 20 percent, this means five tons of 
straw will give nearly one ton of cellulosic ethanol (1 t = 1267 l). The 
two by-products of this process are lignin and vinasse, the latter can be 
used as an efficient organic fertilizer in agriculture. 

The sunliquid® process shows a flexibility on a broad range 
of feedstock. Process conditions & biocatalysts were developed &                                     
performance runs executed in our pre-commercial plant for a wide range 
of lignocellulosic biomass.

The technology was successfully implemented in pre-commercial 
plant in 2012 and five sunliquid® technology licenses have been sold in 
both Europe and China since then. The milestone of the construction 
completion of our first commercial sunliquid® plant in Romania underlines 
our commitment to building a more sustainable future”, says Christian 
Librera, Clariant’s Head of Business Line Biofuels and Derivatives.

เม่ิ�อวันที� 15 ตุลาค้มิ 2564 ค้ลาเรียนท์ได้ป็ระก้าศูค้วามิสู่ำาเร็จอย�างเป็็นทางก้าร 
ในก้ารก้�อสู่ร้างโรงงาน sunliquid® สู่ำาหรับก้ระบวนก้ารผลิตเซลล่โลสิู่ก้เอทานอลใน
เม่ิองโพัดาริ ป็ระเทศูโรมิาเนีย ซึ�งสู่ามิารถผลิตเอทานอลได้ 50,000 ตันต�อปี็ จาก้
ฟางข้าวป็ระมิาณิ 250,000 ตัน ค้วามิสู่ำาเร็จในก้ารก้�อสู่ร้างโรงงานนับเป็็นขั�นตอน
สู่ำาคั้ญในก้ารนำาเทค้โนโลยี sunliquid® มิาป็รับใช้ีในเชิีงพัาณิิชีย์ ซึ�งจะมีิก้ำาลังผลิต
เอทานอลตั�งแต� 12,000 ถึง 50,000 ตันต�อปี็ และเป็็นก้ารสู่นับสู่นุนก้ลยุทธ์ทาง
ธุรกิ้จสิู่ทธิในก้ารใช้ีเทค้โนโลยี sunliquid®  ของค้ลาเรียนท์ ทั�งนี� โรงงานในเม่ิอง
โพัดาริ เขตโดลจ์ ถ่ก้สู่ร้างบนพ่ั�นที� 10 เฮก้ตาร์ ซึ�งเริ�มิก้�อสู่ร้างในปี็ 2019 โดยมีิ
พันัก้งานป็ระจำามิาก้ถึง 800 ค้น และมีิก้ารทำาสัู่ญญากั้บเก้ษตรก้รในพ่ั�นที�มิาก้ก้ว�า 
300 ราย เพ่ั�อให้แน�ใจว�าวัตถุดิบจะมีิเพีัยงพัอต�อค้วามิต้องก้าร ก้ารลงทุนค้รั�งนี�ยัง
ก้�อให้เกิ้ดป็ระโยชีน์ทางเศูรษฐกิ้จอย�างมิาก้ให้กั้บพ่ั�นที�อีก้ด้วย เน่�องจาก้ก้ารจัดหา
วัตถุดิบจาก้พ่ั�นที�ท้องถิ�นสู่ามิารถลดก้ารป็ล�อยก๊้าซเร่อนก้ระจก้ได้อย�างมิาก้ ทั�งยัง
เพิั�มิโอก้าสู่ทางธุรกิ้จตามิห�วงโซ�อุป็ทานในระดับภ่มิิภาค้ นอก้จาก้นี� ผลิตภัณิฑ์์พัลอยได้
จาก้ก้ระบวนก้ารนี�จะถ่ก้นำามิาใช้ีผลิตพัลังงานหมุินเวียน ทำาให้โรงงานไมิ�จำาเป็็น
ต้องพึั�งพัลังงานฟอสู่ซิล ดังนั�น เอทานอลจาก้เซลล่โลสู่จึงเป็็นเช่ี�อเพัลิงชีีวภาพั             
รุ�นที�สู่องที�ก้ารป็ล�อยก๊้าซค้าร์บอนไดออก้ไซด์แทบจะเป็็นเป็็นศู่นย์ ซึ�งนอก้จาก้จะเป็็น
นวัตก้รรมิและผลติภัณิฑ์์สู่ำาหรับก้ารผสู่มิเช่ี�อเพัลิงแล้ว ยังสู่ามิารถนำาไป็ป็ระยุก้ต์ใช้ี
เพิั�มิเติมิสู่ำาหรับอุตสู่าหก้รรมิเค้มีิชีีวภาพั และก้ารผลิตผลิตเช่ี�อเพัลิงที�ยั�งย่นสู่ำาหรับ
อุตสู่าหก้รรมิก้ารบินได้อีก้ด้วย

เทค้โนโลยี sunliquid® ของค้ลาเรียนท์เป็็นเทค้โนโลยีที�พัร้อมิใช้ีงาน สู่ามิารถผลิต
เอทานอลจาก้เซลล่โลสู่ได้อย�างยั�งย่น ซึ�งพิัสู่่จน์แล้วถึงค้วามิคุ้้มิค้�าในเชิีงพัาณิิชีย์ 
รวมิถงึมีิค้วามิย่ดหยุ�นทั�งด้านวัตถุดิบ ก้ารเล่อก้ขนาดโค้รงก้าร และก้ารผลตินำ�าตาล
สู่ำาหรับก้ารผลิตสู่ารเค้มีิชีีวภาพัที�หลาก้หลาย นับเป็็นตัวอย�างสู่ำาคั้ญสู่ำาหรับเศูรษฐกิ้จ
หมุินเวียนที�ไมิ�เพีัยงชี�วยเพิั�มิรายได้ของเก้ษตรก้รเท�านั�น แต�ยังเป็็นนวัตก้รรมิที�มีิ
ศัูก้ยภาพัในก้ารลดก้ารป็ลดป็ล�อยค้าร์บอน และสู่�งเสู่ริมิก้ารใช้ีเช่ี�อเพัลิง เอทา
นอลภายใต้แผน AEDP2018 ของป็ระเทศูไทย

การดำาเนินงานข่อง sunliquid® 

บทสรุป

Spotlight on Thailand

Possibilities to bring sunliquid® to Thailand

How does sunliquid® work?
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Dr. Seksan Phrommanich 
Business Development Manager SEAP, Business Line Biofuels & Derivatives
Tel : +66 (0) 80 065 480 / +66 (0) 62 303 6633 
Email: seksan.phrommanich@clariant.com  

CLARIANT (THAILAND) LTD.
3195/11, 6th FL., Vibulthani Tower 1, Rama 4 Road, Klongtan, Klongtoey, 
Bangkok, 10110, Thailand.

Sunliquid® in action

On October 15 2021, Clariant announced the official completion of 
its sunliquid® cellulosic ethanol plant in Podari, Romania, 50,000 TPA 
of ethanol, consuming around 250,000 tons of straw. The completed 
construction is an important next step for the commercial deployment of 
sunliquid® technology, with a range of 12kta to 50kta, and thus supports 
Clariant’s sunliquid® licensing business strategy. The plant in Podari, Dolj 
county, is built on a 10-hectare area on which construction was initiated in 

feedstock and process-specific enzymes. These enzymes act to break up 
the long cellulose chains into fermentable sugars, such as glucose, xylose 
and arabinose. The insoluble woody component of the straw, lignin, is 
separated to generate energy which can be used to operate the cellulosic 
ethanol production plant.                 

In the third step, the C5 and C6 sugars are simultaneously fermented 
into ethanol in a one-pot reaction. Our proprietary yeast strain is specifically 
modified and adapted to these conditions, leading to a 50% higher ethanol 
yield, compared to standard yeasts.  

In the final step, a highly optimized purification process removes 
the water to yield pure ethanol.

Second generation biofuels produced from non-edible feedstocks 
offer additional CO2 savings compared to first generation biofuels. 

The bioethanol produced using the sunliquid® process helps           
decarbonize the transport sector by providing up to 95 percent CO2 
savings compared to fossil fuel, and by as much as 120 percent if carbon 
sequestration is considered and used as part of the production process. 
In other words, a sunliquid® plant with an output of 50,000 tons per year 
can help avoid ~120,000 tons of CO2 emissions per year, equivalent to 
the annual CO2 emissions of ~35,000 cars.

Producing cellulosic ethanol from agricultural biomass could not only 
help to reduce carbon footprints but also prevent burning of biomasses, 
particularly, rice straw and sugarcane leaves. Farmers currently still burn 
them because of less labor & cheaper harvesting costs for sugarcane, 
and a faster preparation of the rice fields for next round of crop. These 
activities contribute to significantly increasing smog and PM2.5 pollution 
at crisis levels every year, especially in the period of November to March 
in the main agricultural provinces, Bangkok and its surrounding provinces. 
In Bangkok, scientific estimates for biomass burnings’ contribution to the 
PM2.5 levels vary from 24percent to 38percent, with the majority of it 
coming from sugarcane and rice burning2.

2019 with up to 800 workers onsite. Contracts with more than 300 local 
farmers have been signed to ensure the supply of the necessary feedstock.

This investment also brings substantial economic benefits to 
the region. By locally sourcing feedstock, greenhouse gas emission                           
reduction can be maximized. Also, additional business opportunities will 
arise along the regional value chain. Co-products produced by the process 
will be used for the generation of renewable energy, making the plant 
independent of fossil energy sources. Therefore, the resulting cellulosic 
ethanol is an almost carbon neutral second-generation biofuel. Besides 
application as a drop-in solution for fuel blending, this offers further 
downstream application opportunities into bio-based chemicals and for 
sustainable aviation fuel.

Summary

Clariant’s sunliquid® is ready to use technology that can provide 
sustainable cellulosic ethanol with commercial proven technology,              
flexibilities in both feedstocks, project scalability, and sugar platform for 
other biobased chemicals. It is a prime example for circular economy 
which is not only help to increase farmers income but also it is a potential 
solution for decarbonization and fuel ethanol promotion under Thailand 
AEDP2018.

References

1 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/23/fact-sheet-president-  

  bidens-leaders-summit-on-climate/

2 https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2051899/why-farmers-continue-to-burn-despite-city-smog

Clariant’s sunliquid® process
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ABB Ability™ เปิด์ตัวระบบ Sugar Library 800xA 
เน้ึนึชี�วยผ้่ผลิตเพิั�มิค้ว�มิย่ด์หยุ�นึและค้วบคุ้มิ
ก�รตรวจสู่อบ
New release of ABB Ability™ System 800xA Sugar Library boosts 
manufacturers’ monitoring and control flexibility

ริษัท ABB เปิ็ดตัว ABB Ability™ Sugar Library รุ�นใหมิ�ล�าสุู่ด
ที�มิาพัร้อมิกั้บฟังก์้ชัีนใหมิ�เพ่ั�อทำาหน้าที�ในก้ารค้วบคุ้มิสิู่นค้้าค้งค้ลัง
ทางวิศูวก้รรมิสู่ำาหรับผ้่ผลิตนำ�าตาล ซึ�งจะชี�วยลดต้นทุนเชิีงวิศูวก้รรมิ

และระยะเวลาในก้ารพััฒนาก้ารผลติ ลดค้วามิซบัซ้อนและขจดัข้อผิดพัลาดดา้น
วิศูวก้รรมิ รวมิทั�งป็รับป็รุงคุ้ณิภาพัและค้วามิน�าเช่ี�อถ่อในก้ารป็ฏิิบัติงาน

ผลิตภัณิฑ์์รุ�นใหมิ�นี�มีิเทมิเพัลตทำาขึ�นโดยเฉพัาะสู่ำาหรบัใช้ีในก้ระบวนก้ารผลติ
นำ�าตาลในอุตสู่าหก้รรมินำ�าตาลจาก้หัวบีทและอ้อย และเป็็นไป็ตามิข้อก้ำาหนดทั�วไป็
ของก้ระบวนก้ารดังก้ล�าว รวมิทั�งก้ารจัดก้ารวัตถุดิบ ก้ารทำาให้นำ�าตาลบริสุู่ทธ์ิ ก้าร
ตก้ผลึก้และก้ารจัดก้ารนำ�าตาล รวมิถึงก้ารระเหยและก้ารก้รองที�ทันสู่มัิย เทมิเพัลต
นี�จะสู่�งผลให้เกิ้ดป็ระสิู่ทธิภาพัทางวิศูวก้รรมิ สู่ำาหรับผ้่ป็ฏิิบัติงาน ก้ารตรวจสู่อบ
ก้ระบวนก้ารอย�างมีิป็ระสิู่ทธิภาพัดังก้ล�าวจะชี�วยเพิั�มิศัูก้ยภาพัทั�งทางทรัพัยาก้รและ
ก้ารใช้ีพัลังงานอีก้ด้วย

ก้ารสู่รา้งเทค้โนโลยีชี�วยให้มินุษย์สู่่�อสู่ารและมีิสู่�วนร�วมิกั้บเค้ร่�องจัก้ร(HMI) ที�
มีิป็ระสิู่ทธิภาพัสู่่งได้ก้ารออก้แบบมิาเพ่ั�อก้ารตรวจจับที�รวดเร็วและก้ารแก้้ไขปั็ญหา
ก้ารรบก้วนในระหว�างก้ระบวนก้ารด้วยข้อค้วามิแจ้งเต่อน ในก้ารบำารุงรัก้ษา ทีมิผ้่
ผลิตจะได้รับแจ้งข้อม่ิลที�ถ่ก้ต้องตามิเวลา เพ่ั�อก้ารติดตามิและพิัจารณิาค้วามิเป็็น
ไป็ได้ที�มิองเห็น ก้ารแสู่ดงภาพั HMI ที�มีิป็ระสิู่ทธิภาพัสู่่งแบบไดนามิิก้ที�ก้ำาหนดค้�า
ใหมิ�ได้อัตโนมัิติที�มีิให้ในไลบรารีนี�สู่ำาหรับก้ารดำาเนินก้ารที�ตั�งค้�าไว้ ซึ�งจะชี�วยลดเวลา
ก้ารทำางานไดอ้ย�างมิาก้ และยงัชี�วยให้วิศูวก้รโรงงานและผ้่ป็ฏิิบัติงานให้ตระหนกั้ถึง
ค้วามิสู่ำาคั้ญกั้บก้ารพััฒนาอย�างต�อเน่�อง

ในสู่�วนของข้อได้เป็รียบด้านค้วามิยั�งย่นของ ABB Ability™ Sugar Library จะ
มีิโหมิดป็ระหยัดไอนำ�าที�ชี�วยให้มัิ�นใจว�าจะไมิ�มีิก้ารสู่ร้างไอนำ�ามิาก้เกิ้นค้วามิจำาเป็็นใน
ระหว�างขั�นตอนก้ารระเหย นอก้จาก้นี�ยังรวบรวมิไอนำ�าและนำาก้ลับมิาใช้ีใหมิ�ในชี�วง
ก้ารตก้ผลึก้ ซึ�งชี�วยป็ระหยัดเช่ี�อเพัลิงที�ใช้ีในก้ารผลิตไอนำ�าและลดต้นทุนก้ารผลิต
อีก้ด้วย โซล่ชัีนนี�สู่ร้างขึ�นจาก้ค้วามิร้่ที�ได้รับจาก้ค้วามิร�วมิม่ิอกั้บซัพัพัลายเออร์ราย
ใหญ�และผ้่ผลิตนำ�าตาล จึงทำาให้มัิ�นใจได้ว�าก้ารค้วบคุ้มิก้ระบวนก้ารค้รั�งล�าสุู่ดนี�จะ
รวมิอย่�ในไลบรารี ป็ระก้อบด้วยสู่�วนป็ระก้อบสู่ำาหรับก้ารค้วบคุ้มิโดยแต�ละสู่�วนก้าร
ทำางานนั�นมีิค้วามิสู่มิบ่รณ์ิพัร้อมิสู่ำาหรับก้ารใช้ีงานและสู่ามิารถป็รับให้เข้ากั้บค้วามิ
ต้องก้ารของผ้่ใช้ีโดยเฉพัาะได้

ABB Ability™ Sugar Library จะเป็็นป็ระโยชีน์ต�อล่ก้ค้้าของ ABB รวมิทั�ง
พัันธมิิตรค่้�ค้้า และผ้่รวบรวมิระบบเทค้โนโลยีต�างๆเพ่ั�อเพิั�มิป็ระสิู่ทธิภาพัโรงงานและ
ก้ารขยายก้จิก้าร ตลอดจนก้ารตดิตั�งพ่ั�นที�เพ่ั�อสิู่�งแวดล้อมิใหมิ� ซึ�งจะทำาให้ต้นทุนรวมิใน
ก้ารเป็็นเจ้าของกิ้จก้ารลดลง ซึ�งก้ารทำางานร�วมิกั้บระบบค้วบคุ้มิแบบก้ระจาย (DCS) 
เวอร์ชัีนล�าสุู่ดของ ABB Ability™ System 800xA  สู่ามิารถรองรับระบบสู่ำาหรับ
ก้ารจัดก้ารก้ระบวนก้ารผลิต Manufacturing Operations Management (MOM) 
แบบ end-to-end เพั่�อเพิั�มิป็ระสู่ทิธิภาพั รวมิทั�งมีิค้วามิยั�งย่นในก้ารป็รบัป็รุงคุ้ณิภาพั 
และก้ารคิ้ดริเริ�มิในก้ารลดของเสีู่ยได้อีก้ด้วย

นายมิารเ์ซลโล กุ้ลีเนลลี หัวหน้างานด้านอุตสู่าหก้รรมิก้ระบวนก้ารผลติอาหาร
และเค้ร่�องด่�มิโลก้ของ ABB Ability™ ก้ล�าวว�า “Sugar Library ของ ABB นั�นชี�วย
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สู่ร้างค้วามิน�าเช่ี�อถ่อ คุ้ณิภาพั วิศูวก้รรมิ และผลป็ระโยชีน์ในก้ารดำาเนินงานของ
ล่ก้ค้้า ค่้�ค้้า และผ้่รวบรวมิระบบเทค้โนโลยีต�างๆ และจะสู่อดค้ล้องกั้บก้ลยุทธดิจิทัล
ไลเซชัี�นโดยรวมิในอุตสู่าหก้รรมิอาหารและเค้ร่�องด่�มิ”  

“ทางบรษัิทสู่นับสู่นุนให้มีิก้ารตรวจสู่อบก้ระบวนก้ารผลติอย�างมีิป็ระสู่ทิธิภาพัเพ่ั�อ
ชี�วยเพิั�มิศัูก้ยภาพัในก้ารใช้ีทรัพัยาก้รและพัลังงาน ข้อม่ิลนี�จะชี�วยให้ผ้่ป็ฏิิบัติงานได้รับ
ข้อม่ิลที�จำาเป็็นตามิเวลา และชี�วยให้เกิ้ดค้วามิย่ดหยุ�น ซึ�งทางบริษัทมุิ�งที�จะนำาไป็ใช้ีใน
วงก้ว้างมิาก้ขึ�นในทั�วทั�งฐานก้ารติดตั�งและอาจรวมิถึงล่ก้ค้้าใหมิ�ทั�วโลก้อีก้ด้วย”

ผ้่ผลิตนำ�าตาลสู่ามิารถใช้ีป็ระโยชีน์จาก้เทมิเพัลตพัร้อมิใช้ีงานและร่ป็แบบก้าร
ค้วบคุ้มิหม้ิอเคี้�ยวระบบสุู่ญญาก้าศูและก้ารค้วบคุ้มิ Brix control รวมิถึงก้ระบวนก้าร
ที�สู่ำาคั้ญอ่�นๆ ทั�งหมิด และก้ระบวนก้ารทำาให้นำ�าตาลเกิ้ดค้วามิใสู่ ก้ารระเหย และ
ก้ารจัดก้ารวัตถุดิบพัร้อมิกั้บอุป็ก้รณ์ิที�เกี้�ยวข้อง ข้อก้ำาหนดของไลบรารียังรวมิถึงก้าร
แสู่ดงแนวเสู้่นโค้้งจุดเด่อดที�ทรงป็ระสิู่ทธิภาพัด้วยก้ารใช้ีอัลก้อริธึมิที�ป็รับแต�งได้ ผ้่
ป็ฏิิบัติงานจะสู่ามิารถมีิก้ารค้วบคุ้มิที�ดีขึ�นในก้ารป็ระหยัดไอนำ�า และค้วามิเป็็นเน่�อ
เดียวกั้นของผลึก้นำ�าตาล พัร้อมิก้ารแจ้งเต่อนและมีิก้ารบันทึก้ข้อม่ิลตลอดเวลา

บริษัท ABB พัร้อมิให้ค้วามิสู่นับสู่นุนทั�วโลก้โดยมีิผ้่เชีี�ยวชีาญป็ระจำาป็ระเทศู
ต�างๆ ค้อยชี�วยเหล่อสู่ำาหรับฐานติดตั�งขนาดใหญ� ระบบค้วบคุ้มิ และแอป็พัลิเค้ชัีน
ที�เกี้�ยวข้อง พัร้อมิแผนงานก้ารพััฒนาผลิตภัณิฑ์์ที�ชัีดเจน

BB has launched its latest release of ABB Ability™ Sugar 
Library enhanced with new functionalities to serve as a 
control engineering inventory for sugar manufacturers. It will 

help to reduce engineering costs and development timelines, simplify 
expansions and eliminate errors in engineering and improve quality 
and reliability in operational use.

Clariant’s sunliquid® is ready to use technology that can  
providesustainable cellulosic ethanol with commercial proven technology, 
flexibilities in both feedstocks, project scalability, and sugar platform for 
other biobased chemicals. It is a prime example for circular economy 
which is not only help to increase farmers income but also it is a potential 
solution for decarbonization and fuel ethanol promotion under Thailand 
AEDP2018.

The release features a range of specifically designed templates for 
sugar process applications in beet and cane sugar industries. It fulfils all 
process area requirements including raw material handling, purification, 
crystallization and sugar handling, and now evaporation and filtration. 
Customizable templates will result in engineering efficiencies. For  
operators, efficient monitoring of process helps to optimize resources 
and energy usage.

A high-performance human-machine interface (HMI) has been 
designed for fast detection and resolution of process disturbances, with 

alarm     messages. In maintenance, teams will gain the right information 
at the right time, with tracking and trends visually available. The auto- 
reconfigurable dynamic, high-performance HMI visualizations  
provided in the library for selected operations will greatly reduce the  
commissioning time and will also help plant engineers and operators to focus on  
continuous improvement.

Among sustainability advantages, ABB Ability™ Sugar Library  
features a steam economy mode that ensures no more steam than required 
is generated during the evaporation phase. It is also collected and reused 
for the crystallization phase, saving any fuel used to make the steam and 
therefore reducing production costs. The solution is built from knowledge 
attained through collaboration with major process and equipment suppliers 
and sugar manufacturers. This ensures that the latest process control 
philosophies are incorporated within the library. It comprises components 
for control and supervision, with each a complete functional unit ready 
for use and able to be adapted to specific user needs.

ABB Ability™ Sugar Library will benefit ABB’s installed base  
customers, channel partners and system integrators for plant optimization and       
expansion requirements as well as new greenfield installations, ensuring 
a reduced total cost of oawnership. It integrates with the latest versions 
of ABB’s distributed control system (DCS) ABB Ability™ System 800xA 
and provisions support for ABB Ability™ Manufacturing Operations                           

Management (MOM). It can support end-customers’ digitalization       
strategies, sustainability, quality improvement and waste reduction initiatives.

“ABB Ability™ Sugar Library enables reliability, quality, engineering 
and operational benefits for our customers, channel partners and system 
integrators and aligns with our overall digitalization strategy in the food 
and beverage industry,” said Marcello Gulinelli, Global Head of Food & 
Beverage, Process Industries, ABB. “We are encouraging efficient  
monitoring of the production process to help optimize resource and energy 

usage. This gives operators the information they need at the right time 
and allows flexible controls. We look forward to wider adoption across 
our installed base and potentially with new customers globally.”

Sugar manufacturers can take advantage of ready-to-use templates 
with control schemes for not only vacuum pans and associated Brix 
control, but also for all other critical process areas including purification,  
evaporation and raw material handling along with associated process 
equipment. Library provisions include efficient boil up curves with 
customizable 

algorithms. Operators will experience improved control for steam 
economy, better shape and homogeneity for crystals, with alerts and data 
logging capabilities throughout.

ABB offers worldwide support, with local experts on hand, for the 
large installed base, its control systems and associated applications, with 
clear product development roadmaps in place.

ABB Ability™ System 800xA Sugar Library Control Templates
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Bangchak Kicks off Ethanol Project for 
Low Carbon Jet Fuel

‘บ�งจ�ก’ ผุด์โปรเจ็ค้ต�อยอด์เอท�นึอล ผลิตนึำ��มัินึ
เค้ร่�องบินึค้�ร์บอนึตำ��

ก้ลุ�มิบางจาก้ฯ ผนึก้ วชี.ทดลองก้ารผลิต SAF เช่ี�อ
เพัลิงอาก้าศูยานชีีวภาพัแบบยั�งย่น ชี�วยลดก้าร

ป็ล�อยก๊้าซค้าร์บอนไดออก้ไซด์ได้สู่่งสุู่ดถึง 80% เพ่ั�อ
ต�อยอดองค้์ค้วามิร้่จาก้ฐานงานวิจัยในป็ระเทศู เดิน
หน้าสู่่� เป้็าหมิาย Net Zero

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช  ประธุานเจั�าหน�าท่�บริหาร
และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่�  บริษััทบางจัาก คอร์ปอเรชั�น 
จัำากัด (มหาชน) เปิดเผู้ยว�า บริษััท บางจัาก คอร์ปอเรชั�น 
จัำากัด (มหาชน) บริษััท บ่บ่จ่ัไอ จัำากัด (มหาชน) สู่ำานัก้งาน
ก้ารวิจัยแห�งชีาติ (วชี.) และมิหาวิทยาลัยเทค้โนโลยีราชี
มิงค้ลอีสู่าน (มิทร.อีสู่าน) ได้ร�วมิลงนามิในบันทึก้ข้อ
ตก้ลงค้วามิร�วมิม่ิอโค้รงก้ารนวัตก้รรมิสู่ีเขียวเพ่ั�อทดลอง
ผลิต Sustainable Aviation Fuel (SAF) หร่อเช่ี�อเพัลิง
อาก้าศูยานชีีวภาพัแบบยั�งย่นจาก้เอทานอล สู่่�ก้ารพััฒนานำ�ามัิน 
เค้ร่�องบินค้าร์บอนตำ�า

ทั�งนี�นำามิาจาก้ฐานงานวิจัย เพ่ั�อนำาองค์้ค้วามิร้่ที�ได้จาก้
โค้รงก้ารวจัิย “ก้ารผลติเช่ี�อเพัลิงชีีวภาพัจาก้ฟ่เซลแอลก้อฮอล์
ที�ได้จาก้โรงงานเอทานอล” เม่ิ�อปี็ พั.ศู. 2563 ดำาเนินก้าร
โดย มิทร. อีสู่าน ภายใต้ก้ารสู่นับสู่นุนก้ารวิจัยโดย วชี. ซึ�ง
จะชี�วยเพิั�มิม่ิลค้�าของเอทานอลจาก้ก้ารเป็ลี�ยนเป็็นแก๊้สู่โซฮอล์ 
ต�อยอดเป็็นผลิตภัณิฑ์์ม่ิลค้�าสู่่งในก้ารผลิต SAF และชี�วย
สู่�งเสู่ริมิก้ารพััฒนาเค้ร่อข�าย Supply Chain ของเช่ี�อเพัลิง
ชีีวภาพั ตอบรับค้วามิต้องก้ารใช้ีงาน SAF ที�ก้ำาลังขยายตัว
สู่่งขึ�นเพ่ั�อสู่�งเสู่ริมิค้วามิยั�งย่นให้กั้บอุตสู่าหก้รรมิก้ารบิน 
ทั�วโลก้ พัร้อมิรองรบัก้ารก้้าวเขา้สู่่�ก้ารเป็ลี�ยนผ�านดา้นพัลังงาน
สู่่�ก้ารใช้ีพัลังงานสู่ะอาด

อย�างไรก็้ตามิในฐานะผ้่นำาก้ารเป็ลี�ยนผ�านด้านพัลังงาน
ที�ตั�งเป้็าหมิายก้ารป็ล�อยก๊้าซเร่อนก้ระจก้เป็็นศู่นย์ (Net 
Zero) ภายในปี็พั.ศู. 2593 โดยมีิเป้็าหมิายสู่ำาคั้ญเป้็าหมิาย
แรก้ค่้อค้วามิเป็็นก้ลางทางค้ารบ์อน (Carbon Neutral) ในปี็ 
พั.ศู. 2573 บางจาก้ฯ มุิ�งมัิ�นที�จะเพิั�มิสัู่ดสู่�วนก้ารใช้ีเช่ี�อเพัลิง
ชีีวภาพัแทนก้ารใช้ีฟอสู่ซิล เพ่ั�อลดป็ริมิาณิก้า๊ซเร่อนก้ระจก้

ที�ถ่ก้ป็ล�อยออก้สู่่�ชัี�นบรรยาก้าศู โดยเฉพัาะอย�างยิ�งในภาค้
ขนสู่�ง ซึ�งบางจาก้ฯ ได้พััฒนาเช่ี�อเพัลิงชีีวภาพัสู่ำาหรับใช้ีใน
ก้ารขนสู่�งทางบก้มิาอย�างต�อเน่�อง

“วันนี�มีิโอก้าสู่นำาองค์้ค้วามิร้่จาก้ฐานงานวิจัยในป็ระเทศู
มิาทดลองผลติเพ่ั�อพััฒนา SAF ซึ�งไมิ�เพีัยงชี�วยลดก้ารป็ล�อย
ก๊้าซค้าร์บอนไดออก้ไซด์ได้สู่่งสุู่ดถึง 80% ตลอดทั�งวงจร
ชีีวิตผลิตภัณิฑ์์เม่ิ�อเทียบกั้บนำ�ามัินอาก้าศูยานทั�วไป็แต�ยัง
ขึ�นช่ี�อว�าเป็็นนำ�ามัินอาก้าศูยานคุ้ณิภาพัสู่่งเหมิาะสู่ำาหรับเป็็น 
เช่ี�อเพัลิงเค้ร่�องบินไอพั�นขับไล�ของก้องทัพัอาก้าศูอีก้ด้วย”

นายกิตติพังศ์ ลิ�มสุวรรณโรจัน์ ประธุานเจั�าหน�าท่�
บริหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่� บริษััท บ่บ่จ่ัไอ จัำากัด 
(มหาชน) ก้ล�าวว�า ก้ารศูึก้ษาต�อยอดจาก้ฐานงานวิจัยใน

ค้รั�งนี�เป็็นอีก้หนึ�งโอก้าสู่สู่ำาคั้ญในก้ารสู่�งเสู่ริมิและผลัก้ดัน
ผลิตภัณิฑ์์ชีีวภาพัในป็ระเทศูให้มีิม่ิลค้�าสู่่งขึ�น จาก้วตัถุดิบภาค้
ก้ารเก้ษตรที�มีิอย่�มิาก้มิาย พััฒนาเป็็นเช่ี�อเพัลิงค้าร์บอนตำ�า 
ที�มีิป็ระโยชีน์มิหาศูาลต�ออุตสู่าหก้รรมิก้ารบิน โดยองค์้ค้วามิ
ร้่ในก้ารผลิต SAF นี� มีิฟ่เซลแอลก้อฮอล์ ผลิตภัณิฑ์์พัลอยได้ 
จาก้ก้ระบวนก้ารก้ลั�นเอทานอลเป็็นวัตถุดิบ ซึ�งบีบีจีไอฯ 
มีิโรงงานผลิตและจัดจำาหน�ายไบโอดีเซลและเอทานอล  
ด้วยโรงงานผลิตไบโอดีเซลก้ำาลังก้ารผลิตรวมิ 1 ล้านลิตรต�อ
วัน และโรงงานผลิตเอทานอลที�มีิก้ำาลังก้ารผลิตรวมิสู่ำาหรับ
เอทานอลทั�งหมิด 6 แสู่นลิตรต�อวัน ทำาให้มีิค้วามิเชีี�ยวชีาญ
เต็มิศัูก้ยภาพัและพัร้อมิสู่นับสู่นุนก้ารศึูก้ษาค้รั�งนี� เพ่ั�อเพิั�มิ
ม่ิลค้�าจาก้ก้ระบวนก้ารผลิตเอทานอลและสู่นับสู่นุนนวัตก้รรมิ
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Bangchak Corporation Public Company 
Limited (BCP) joins hands with National 

Research Council of Thailand (NRCT) 
to pioneer production of sustainable            
bio-based aviation fuel, aka SAF, which 
helps reduce carbon emissions by up to 
80%. The project also aims to build on 
knowledge from national research bases 
towards the goal of Net Zero.

พัลังงานสีู่เขียว ร�วมิเป็็นสู่�วนหนึ�งในก้ารมุิ�งสู่่�เป้็าหมิาย Net 
Zero ในนามิก้ลุ�มิบางจาก้ฯ

ด้าน ดร.วิภารัตน์ ด่อ�อง ผู้้�อำานวยการสำานักงานการ
วิจััยแห�งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษัา วิทยาศาสตร์ วิจััย
และนวัตกรรม ก้ล�าวว�า โค้รงก้ารวิจัย “ก้ารผลิตเช่ี�อเพัลิง
ชีีวภาพัจาก้ฟ่เซลแอลก้อฮอล์ที�ได้จาก้โรงงานเอทานอล” นี�
ป็ระสู่บผลสู่ำาเรจ็ในระดบัห้องป็ฏิิบัติก้ารหร่อ Lab Scale ใน
ก้ารผลิตนำ�ามัินชีีวภาพั สู่ำาหรับใช้ีในเค้ร่�องบินซึ�งเป็็นนำ�ามัินที�มีิ
คุ้ณิภาพัสู่่งจาก้วัตถุดิบที�เรียก้ว�า “ฟ่เซล (Fusel)” ของโรงงาน
ผลิตเอทานอลที�มีิวัตถุดิบจาก้ออ้ย มัินสู่ำาป็ะหลงั และก้าก้สู่�า 
ถ่อเป็็นพ่ัชีเศูรษฐกิ้จตามิก้ารสู่�งเสู่ริมิของนโยบายภาค้รัฐ

นอก้จาก้นี�งานวิจัยยังสู่อดค้ล้องกั้บยุทธศูาสู่ตร์
ก้ารขับเค้ล่�อนป็ระเทศูไทยด้วยโมิเดลเศูรษฐก้ิจ BCG  
(Bio-Circular-Green Economy) ที�ป็ระเทศูก้ำาลังมุิ�งเน้นและ
ให้ค้วามิสู่ำาคั้ญในก้ารพััฒนาเศูรษฐกิ้จของป็ระเทศู

รองศาสตราจัารย์ ดร.โฆษิัต ศร่ภ้ธุร อธิุการบด่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย่ราชมงคลอ่สาน ก้ล�าวว�า โค้รงก้าร 
ดังก้ล�าว เป็็นหนึ�งในโค้รงก้ารพััฒนาเทค้โนโลยีและนวัตก้รรมิ
ของมิหาวิทยาลัยเทค้โนโลยีราชีมิงค้ลอีสู่าน ที�ได้รับ 
งบป็ระมิาณิสู่นับสู่นุนจาก้สู่ำานัก้งานก้ารวิจัยแห�งชีาติ มุิ�งเน้น
ก้ารใช้ีผลิตภัณิฑ์์ที�เกิ้ดจาก้ก้ระบวนก้ารหมัิก้วัสู่ดุทางก้าร
เก้ษตรเพั่�อเป็ลี�ยนเป็็นนำ�ามัิน SAF ที�มีิม่ิลค้�าสู่่งขึ�น เพิั�มิ
ก้ารใช้ีพัลังงานหมุินเวียนเพ่ั�อลดก้ารป็ล�อยก๊้าซเร่อนก้ระจก้ 
ซึ�งทั�วโลก้ต�างให้ค้วามิสู่ำาคั้ญกั้บปั็ญหาก้ารเป็ลี�ยนแป็ลงสู่ภาพั
ภ่มิิอาก้าศู อีก้ทั�งจะชี�วยก้ระตุ้นให้เกิ้ดก้ารยก้ระดบัเทค้โนโลยี 
และก้ารสู่รา้งนวัตก้รรมิสีู่เขียวให้กั้บภาค้อุตสู่าหก้รรมิ และ
เป็็นแพัลตฟอร์มิที�ดีที�หน�วยงานของภาค้รัฐทำาหน้าที�ชี�วย 
ผลัก้ดันให้เกิ้ดก้ารวิจัยและพััฒนานวัตก้รรมิขึ�นในภาค้ธุรกิ้จ. 

Mr. Chaiwat Kovavisarach, President and 
Group Chief Executive Officer of Bangchak  
Corporation Public Company Limited., announced 
that the company, the BBGI Public Company 
Limited, the NRCT and Rajamangala University of 
Technology Isan had already signed a cooperation 
agreement on the green innovation project to 
produce sustainable aviation fuel (SAF) from 
ethanol, which would later enable development 
of a new type of low carbon fuel.

This project, based on knowledge from the 
research, “Biofuel production from fusel alcohol 
obtained from ethanol plants”, done in 2020 by 
the Rajamangala University of Technology Isan 
under the NRCT’s support, aims to add more values 
to ethanol from changes to gasohol. It can be 

further developed into high-value products in SAF 
production and helps to promote biofuel supply 
chain networks. Also, it will meet the growing 
demand for SAF to support the sustainability 
of the global aviation industry, hence available 
for the transition to green energy.

Nevertheless, as an energy transition leader 
that set a Net Zero emissions target by 2050, 
with the first major goal being Carbon Neutral 
by 2030, Bangchak is committed to increasing 
the share of biofuels instead of fossil fuels to 
reduce the amount of greenhouse gases emitted 
into the atmosphere caused especially by the 
transport sector. Bangchak has continuously 
developed biofuels for use in land transportation.

“Today is a good occasion to bring knowledge 
from research in the country for production to 
develop SAF. It not only reduces CO emissions 
by up to 80% over the entire product lifecycle 
compared to conventional jet fuel, but it is also 
known for its high quality suitable for the Royal 
Air Force’s fighter jet,” said Mr. Chaiwat.

Chief Executive Officer and President, 
BBGI Public Company Limited, Mr. Kittiphong 
Limsuwanrot explained that further study 
from this research was another important                                 
opportunity to promote and drive bio-products in 
the country for higher values. From raw materials 
in the agricultural sector that are abundant, the 
products can be developed into a low-carbon 
fuel that has immense benefits for the aviation 
industry. This SAF production know-how contains 
fusel alcohol, a by-product from the ethanol 
refining process as a raw material. The BBGI has 
a production and distribution plant for biodiesel 
and ethanol. With a biodiesel plant with a total 
production capacity of 1 million liters per day 
and an ethanol plant with a total production 
capacity of 600,000 liters of ethanol per day, 

the plant is equipped with full expertise and 
potential and is ready to support this research to 
add value from the ethanol production process 
and support green energy innovation, thus being 
a part to achieve Net Zero goals on behalf of 
Bangchak Corp.

The Director of NRCT Dr. Wipharat                    
Dee-ong added that the research, “Biofuel 
production from fusel alcohol obtained from 
ethanol plants”, was successful in terms of 
lab scale on biofuel production to be used in 
aviation. It is a high-quality fuel from the raw 
material called “Fusel” of the ethanol factory 
with raw materials from sugar cane, cassava 
and slag. All of them are considered a cash 
crop under the promotion of government  
policies. In addition, the research is in line with 
the strategy of mobilizing Thailand with the BCG  
(Bio-Circular-Green Economy) economic model 
on which the country is focusing and giving  
importance to the development of its economy.

Assoc. Prof. Dr. Khosit Sriphuthon, 
the Rector of Rajamangala University of  
Technology Isan, concluded that the project 
was one of the technology and innovation  
development projects of Rajamangala University  
of  Technology Isan that had received a budget  
from the NRCT. It focuses on using products  
made by fermentation of agricultural raw  
materials to convert to higher value SAF 
oil, besides increasing the use of renewable  
energy to reduce greenhouse gas emissions, on 
which all over the world are focusing due to the 
problem of climate change. It will also promote  
technology upgrading, create green innovations 
for the industrial sector, and serve as a good 
platform for government agencies to help drive 
research and innovation in the business sector.

The ceremony of signing a cooperation agreement on the green innovation project to produce sustainable aviation fuel from            

ethanol for development of low carbon fuel on 24 July 2022.
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India to surpass China as 3rd largest user of Ethanol

อินึเดี์ยนึำ�จีนึใช้ีเอท�นึอลเป็นึอันึดั์บ 3 ของโลก

จาก้รายงานของ IEA ในเด่อนมิก้ราค้มิ 2564 อินเดียได้เพิั�มิเป้็าหมิายของก้ารผสู่มิ
เอทานอลร้อยละ 20 ในนำ�ามัินเบนซินตั�งแต�ปี็ 2568 ถึง 2573 และตั�งเป้็าที�จะเริ�มิขาย 
สู่�วนผสู่มิร้อยละ 20 ในปี็ 2566

รายงานนี�ยังเพิั�มิเติมิด้วยว�า ป็ระเทศูอินเดียก้ำาลังสู่นับสู่นุนเอทานอลเน่�องจาก้ชี�วย
ลดก้ารนำาเข้านำ�ามัิน ลดมิลพิัษทางอาก้าศู และให้โอก้าสู่ทางเศูรษฐก้ิจและก้ารจ้างงานแก้�
เก้ษตรก้ร ค้วามิต้องก้ารเอทานอลที�เพิั�มิขึ�นนั�นสู่อดค้ล้องกั้บวิถีก้ารป็ล�อยก๊้าซเร่อนก้ระจก้
สุู่ทธิเป็็นศู่นย์(Net Zero)เชี�นกั้น ซึ�งอินเดียเป็็นผ้่นำาเข้าและผ้่บริโภค้นำ�ามัินรายใหญ�อันดับ
สู่ามิของโลก้ นำาเข้าผลิตภัณิฑ์์ปิ็โตรเลียมิม่ิลค้�าก้ว�า 1.09 แสู่นล้านร่ปี็ในปี็งบป็ระมิาณิ 2564

‘ม่ความรุดหน�าท่�น�าจัับตามอง’
สู่ำานัก้งาน IEA ตั�งข้อสัู่งเก้ตว�า อินเดียมีิ “มีิค้วามิรุดหน้าที�น�าจับตามิอง” ในก้ารเพิั�มิ

ก้ารผสู่มิเอทานอล ในปี็ 2560 อย่�ที�ร้อยละ 2 แต�เม่ิ�อถึงฤด่ร้อนปี็ 2564 ก็้แตะที�ร้อยละ 
8 ซึ�งทำาให้ป็ระเทศูอย่�ในเสู้่นทางที�จะบรรลุถึงร้อยละ 10 เป็อร์เซ็นต์ที�ในปี็นี�

นอก้จาก้นั�น อินเดียได้เพิั�มิค้วามิมุิ�งมัิ�นด้านนโยบาย เพ่ั�อบรรลุเป้็าหมิายร้อยละ 20 
จึงได้ก้ำาหนดราค้ารับป็ระกั้นเอทานอลต�อลิตรตามิวัตถุดิบ จัดตั�งก้ารสู่นับสู่นุนทางก้ารเงิน
สู่ำาหรับก้ำาลังก้ารผลิตเอทานอลใหมิ� เผยแพัร�แผนงานเอทานอล และวางแผนที�จะมิอบอำานาจ
ให้กั้บยานยนต์เช่ี�อเพัลิงแบบย่ดหยุ�นที�สู่ามิารถใช้ีสู่�วนผสู่มิเอทานอลที�สู่่งขึ�นได้

อย�างไรก้ดี็ เป้็าหมิายในก้ารบรรลผุลสู่ำาเร็จในก้ารผสู่มิเอทานอลรอ้ยละ 20 มีิ “ค้วามิ
ท้าทายที�สู่ำาคั้ญ” ทางสู่ถาบนั IEA ระบุว�า ค้วามิเขา้กั้นได้ของรถยนต์ ก๊้าซเร่อนก้ระจก้ และ
เก้ณิฑ์์ค้วามิยั�งย่น ค้วามิพัร้อมิของวัตถุดิบ และก้ารรัก้ษาสิู่�งจ่งใจให้อย่�ในระดับที�เหมิาะสู่มิ 
ล้วนต้องได้รับก้ารเอาใจใสู่�เป็็นพิัเศูษ ในก้รณีิที�เร�งด�วนของอินเดีย ถ่อว�าป็ระเทศูก้ำาลังเผชิีญ
กั้บค้วามิท้าทายเหล�านี�และบรรลุเป้็าหมิายก้ารผสู่มิเอทานอลในนำ�ามัินเช่ี�อเพัลิงร้อยละ 
20 ในปี็ 2568

ความสามารถในการทำางานร�วมกันท่�น�ากังวล
สู่ถาบัน IEA อธิบายว�าก้ลุ�มิยานพัาหนะสู่�วนใหญ�ของอินเดียที�มีิอย่�อาจมีิปั็ญหาเร่�อง

ค้วามิสู่ามิารถในก้ารทำางานร�วมิกั้นกั้บเช่ี�อเพัลิงผสู่มิที�สู่่งก้ว�า E10 ดังนั�น ก้ารป็รับป็รุง
แก้้ไขเป็็นทางเล่อก้หนึ�ง แต�ขนาดของก้ารดำาเนินก้ารอาจทำาให้ไมิ�สู่ามิารถป็ฏิิบัติได้จริง  
ยานพัาหนะที�ใช้ีเช่ี�อเพัลงิแบบย่ดหยุ�นหร่อยานพัาหนะอ่�นๆ ที�เข้ากั้นได้กั้บสู่�วนผสู่มิรอ้ยละ 20  
จะต้องมีิพัร้อมิและผ้่บริโภค้จะต้องได้รับก้ารจ่งใจที�จะซ่�อมิาใช้ี

ข้อก้ำาหนดด้านก๊้าซเร่อนก้ระจก้และเก้ณิฑ์์ค้วามิยั�งย่นที�ชัีดเจนจะชี�วยให้มัิ�นใจได้ว�า 
ก้ารผลิตเอทานอลจะลดก้ารป็ล�อยก๊้าซเร่อนก้ระจก้และหลีก้เลี�ยงผลก้ระทบอ่�นๆ อินเดีย
ป็ระมิาณิก้ารว�าก้ารผสู่มิเอทานอลได้ลดก้ารป็ล�อยก้๊าซเร่อนก้ระจก้ลงได้ 19 ล้านตัน 
เทียบเท�าก๊้าซค้าร์บอนไดออก้ไซด์ตั�งแต�ปี็ 2557 และแผนงานเอทานอลยังระบุถึงค้วามิ
จำาเป็็นในก้ารนำาอ้อยมิาเสู่ริมิ ซึ�งเป็็นพ่ัชีผลที�ต้องใช้ีนำ�ามิาก้ ร�วมิกั้บวัตถุดิบที�ใช้ีนำ�าน้อย

การตรึงราคา
ปั็จจุบันอินเดียรับป็ระกั้นอัตราค้งที�สู่ำาหรับเอทานอลตามิวัตถุดิบที�ผลิตในเด่อน

พัฤศูจิก้ายน และเพิั�มิอัตราจ่งใจขึ�นร้อยละ 1-2 เพ่ั�อก้ระตุ้นก้ารผลิต
สู่ถาบนั IEA แนะว�า โค้รงสู่รา้งแรงจ่งใจและระบบเงนิทุนจะตอ้งมีิโค้รงสู่รา้งที�ระมัิดระวงั 

อินเดียสู่ามิารถเรียนร้่จาก้ตัวอย�างอ่�นๆ ของป็ระเทศูทั�วโลก้ ตัวอย�างเชี�น อินโดนีเซียได้ป็รับ
ลดจำานวนในก้ารผสู่มิไบโอดีเซลเน่�องจาก้ต้นทุนที�สู่่ง ซึ�งเป็็นสู่ถานก้ารณิ์ที�อินเดียต้องก้าร
หลีก้เลี�ยง อินเดียอาจมิองไป็ยังร่ป็แบบอ่�นๆ ด้วย เชี�น เป้็าหมิายที�มีิก้ารซ่�อขายสิู่นเช่ี�อ 
ตามิที�บังคั้บใช้ีภายใต้โป็รแก้รมิมิาตรฐานพัลังงานทดแทน (Renewable Fuel. Standard 
Program: RFS) ของสู่หรัฐฯ

ปั็จจุบันบริษัทก้ารตลาดนำ�ามัินของภาค้รัฐในอินเดียจำาหน�ายนำ�ามัินเบนซินผสู่มิเอทานอล
ร้อยละ 10 ในทำานองเดียวกั้น ไบโอดีเซลร้อยละ 5 จะได้รับก้ารผสู่มิเม่ิ�อเกิ้ดค้วามิพัร้อมิ.

อินเดียก้ำาลังจะแซงหน้าจีนในฐานะผ้่ใช้ีเอทานอลรายใหญ�อันดับสู่ามิของโลก้
ภายในปี็ 2569 พัร้อมิเร�งก้ารเป็ลี�ยนแป็ลงไป็สู่่�ระบบนิเวศูพัลังงานสู่ะอาด โดย

สู่ำานัก้งานพัลังงานระหว�างป็ระเทศูของอินเดีย (IEA) เปิ็ดเผยว�า ค้วามิต้องก้ารเอ
ทานอลในอินเดียเพิั�มิขึ�นสู่ามิเท�าระหว�างปี็ 2560-2564 โดยค้าดว�าก้ารบริโภค้จะ
อย่�ที� 3 สิู่บล้านลิตรในปี็ที�แล้ว

“In January 2021, India brought forward its target of 20 per cent 
ethanol blending of gasoline to 2025 from 2030, and is aiming to start 
selling 20 per cent blends in 2023,” the agency said in a report.

IEA added that the country is supporting ethanol as it helps reduce 
oil imports, cut down air pollution and offers economic and employment 
opportunities for farmers. Lifting ethanol demand is also aligned with its 
net zero pathway. India, the world’s third largest oil importer and consumer, 
imported petroleum products worth more than 1.09-lakh crore in FY21.

‘Impressive progress’
The agency noted that India made “impressive progress” in  

increasing ethanol blending. In 2017, blending stood at 2 per cent, but by 
the summer of 2021 it touched 8 per cent, putting the country on track 
to achieve 10 per cent blending this calendar year.

“India has also increased its policy commitment. In pursuit of its 20 
per cent target, the country has set guaranteed prices per litre of ethanol 
according to feedstock; established financial support for new ethanol 
capacity; released an ethanol roadmap; and is planning to mandate 
flex-fuel vehicles that can operate on higher ethanol blends, it pointed out.

However, the target of achieving 20 per cent blending of ethanol 
has “significant challenges”, IEA said adding that “Vehicle compatibility, 
greenhouse gas (GHG) and sustainability criteria, feedstock availability, 
and maintaining incentives at the right level will all require dedicated  
attention”. “In our accelerated case, we assume India meets these  
challenges and achieves its 20 per cent blending target in 2025,” IEA 
projected.

Compatibility concerns
A large segment of India’s existing vehicle fleet may have  

compatibility issues with fuel blends above E10. Retrofits are an option, 
but the scale of the undertaking may make that impractical. Flex-fuel 
vehicles or vehicles otherwise compatible with 20 per cent blends will 
need to be made available and consumers will need to be convinced to 
purchase them, IEA explained.

Clear GHG performance requirements and sustainability criteria 
will also help ensure ethanol production reduces emissions and avoids 
other impact. India estimates that ethanol blending has reduced its GHG 
emissions by 19 million tonnes of carbon dioxide equivalent since 2014 
and its ethanol roadmap notes the need to supplement sugarcane, a 
water-intensive crop, with less water-intensive feedstock, IEA said.

Fixed rates
India is currently guaranteeing fixed rates for ethanol according to 

the feedstock it is produced from. In November, it increased the incentive 
rates by 1-2 per cent to encourage production, it added.

“The incentive structure and funding system will need to be carefully 
structured. Here, too, India can learn from other examples. Indonesia for 
instance has scaled back its biodiesel blending ambitions because of 
high costs, a situation India would like to avoid. India may also look to 
other models, such as targets with credit trading, as applied under the 
US RFS, the agency suggested.

At present, public sector oil marketing companies are selling 10 per 
cent ethanol blended petrol. Similarly, 5 per cent biodiesel is blended as 
per availability.

India is on course to race past China as the world’s third largest 
ethanol consumer by 2026 as it accelerates the transformation 

towards a clean energy ecosystem. Ethanol demand in India 
tripled between 2017 and 2021 with consumption expected at 
3 crore litres in the last calendar year, the International Energy 
Agency (IEA) said.
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Sugar Institute achieves success in producing 
‘activated bio-char’

สู่ถ�บันึนึำ��ต�ลค้�นึป่ร์ประสู่บค้ว�มิสู่ำ�เร็จ
ผลิต ‘ไบโอชี�ร์’

Prof. Narendra Mohan Director, National Sugar Institute, and Shalini Kumari, Project Scientist.

ศู. นเรนดรา โมิฮาน ผ้่อำานวยก้ารจาก้สู่ถาบนัแห�งนี�อธิบายว�า ปั็จจุบันโรงก้ลั�นนำ�าตาล
ใช้ี ‘เรซินแลก้เป็ลี�ยนไอออน’  (Ion Exchange Resin) เพั่�อขจัดสีู่ของนำ�าตาลที�หลอมิละลาย
ให้ก้ลายเป็็นนำ�าตาลค้�าสีู่ตำ�าที�มีิคุ้ณิภาพัสู่่งก้ว�าเดิมิ อย�างไรก็้ตามิ ก้ารใช้ีเรซินดังก้ล�าวทำาให้
ต้นทุนก้ารผลิตสู่่งขึ�น นอก้เหน่อจาก้ก้ารสู่รา้งของเสีู่ยในป็ริมิาณิมิาก้ ก้ารพััฒนาผลิตภัณิฑ์์
และก้ารทดลองในห้องป็ฏิิบัติก้ารจึงมีิจุดมุิ�งหมิายเพ่ั�อป็ระเมิินค้วามิเป็็นไป็ได้ในก้ารแทนที� 
เรซินแลก้เป็ลี�ยนไอออน ด้วย ‘ไบโอชีาร์’ ที�ผลิตจาก้ชีานอ้อยแทน

ก้ารทดลองในระดับห้องป็ฏิิบัติก้ารสู่ำาหรับก้ารลดสู่ีของนำ�าตาลละลายนั�นได้ให้ผลที�
น�าพึังพัอใจเพัราะมีิก้ารลดสีู่ได้ถึง 30% ถ�านชีีวภาพัดังก้ล�าวที�ผลิตจาก้ชีานอ้อยได้รับก้าร
จัดเตรียมิโดยก้ารทำาให้ชีานอ้อยแห้ง ก้�อนนำาไป็บดและก้รองให้ได้ขนาดอนุภาค้ที�ต้องก้าร 
แล้วเข้าสู่่�ก้ระบวนก้ารไพัโรไลซิสู่(Pyrolysis) ภายใต้สู่ภาวะไร้อาก้าศู หร่อก้ารก้ระตุ้น 
ก้ารสู่ลายตัวด้วยอุณิหภ่มิิสู่่งในที�ไมิ�มีิอาก้าศู หลังจาก้นั�น จึงมีิก้ารก้ระตุ้นพ่ั�นผิวผ�านก้าร

สู่ถาบันนำ�าตาลค้านป่็ร์ ป็ระเทศูอินเดีย ป็ระสู่บค้วามิสู่ำาเร็จในก้ารผลิต ‘ไบโอชีาร์’ 
จาก้ชีานอ้อยที�เหล่อใช้ีในผลิตจาก้โรงงานนำ�าตาล ซึ�งปั็จจุบันชีานอ้อยเป็็นวัสู่ดุ

เสู้่นใยที�เกิ้ดขึ�นหลังจาก้ก้ารบดอ้อย และโดยสู่�วนใหญ�จะใช้ีผลิตต�อเป็็นเช่ี�อเพัลิง 

บำาบัดด้วยก้รดภายใต้สู่ภาวะค้วบคุ้มิ
ชีาลินี กุ้มิารี นัก้วิทยาศูาสู่ตร์ป็ระจำาโค้รงก้ารนี� ก้ล�าวทิ�งท้ายว�า ‘ไบโอชีาร์’ นี� จะมีิ

ป็ระมิาณิ 10% จะผลิตได้มิาจาก้ชีานอ้อย ดังนั�น หาก้พิัจารณิาจาก้ราค้าชีานอ้อยที� 2,000 
ร่ปี็ต�อล้านตัน ต้นทุนก้ารผลิตนั�นค้าดว�าน�าจะลดลงได้อีก้.

National Sugar Institute is working on developing various value 
added products to enhance revenues of sugar factories and ‘Activated 
Bio-char’ is another such product in the series.

At present, sugar refineries use ‘Ion Exchange Resins’ to  
de-colorize their sugar melt to produce superior quality sugar of low colour 
value. However, use of such resins escalates cost of production, besides  
generation of substantial quantity of effluents. The product development 
and laboratory scale trials were aimed to assess possibilities of replacing 
‘Ion Exchange Resins’ with the ‘Activated Bio-char’ produced from bagasse, 
informed Director, National Sugar Institute, Professor Narendra Mohan. 

The laboratory scale trial for decolorizing the sugar melt are  
encouraging with a colour reduction to the extent of 30%.The ‘Activated 
Bio-char’ from bagasse has been prepared by carrying out drying the 
bagasse, grinding and screening it to desired particle size, conducting 
pyrolysis under anaerobic conditions, that is in the absence of air and then 
activating the surface through acid treatment under controlled conditions.

About 10% recovery of ‘Activated Bio-char’ has been obtained from 
the bagasse. Thus, looking to the price of bagasse as Rs. 2000/- per 
MT, the cost of production is expected to be lower, said Shalini Kumari, 
Project Scientist.

National Sugar Institute, Kanpur has achieved success in 
producing ‘Activated Bio-char’ from sugarcane bagasse 

rendered surplus by the sugar factories. At present, bagasse, 
the fibrous material received after crushing the sugarcane is 
utilized mostly as a fuel.
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Scientists Develop Mechanically Recyclable 
Sugar-based Polymers

นัึกวิทย�ศ�สู่ตร์พััฒนึ�พัอลิเมิอร์จ�กนึำ��ต�ล
ที�นึำ�มิ�รีไซีเคิ้ลได้์  

นัก้วิจัยข้างต้นได้ใช้ีวัสู่ดุตั�งต้นที�มีินำ�าตาลเป็็นพ่ั�นฐานแทนอนุพัันธ์ของป็ิโตรเค้มิีเพ่ั�อ
สู่ร้างพัอลิเมิอร์ใหมิ� 2 ชีนิด โดยแบบหนึ�งย่ดหยุ�นได้เหม่ิอนยาง และอีก้แบบที�เหนียวแต�
ย่ดหยุ�นได้ เชี�นเดียวกั้บพัลาสู่ติก้เชิีงพัาณิิชีย์สู่�วนใหญ�

นัก้วิจัยดังก้ล�าวได้สู่ร้างพัอลิเมิอร์ชีนิดใหมิ�โดยใช้ีไอโซไดด์ (Isoidide) และไอโซ
แมินไนด์ (Isomannide) เป็็นสู่�วนป็ระก้อบ และสู่ารป็ระก้อบทั�งสู่องนี� ทำามิาจาก้นำ�าตาล
แอลก้อฮอล์และมีิอะตอมิแบบวงแหวนที�แข็งแรง พัวก้เขาพับว�าพัอลิเมิอร์ที�ใช้ีไอโซไดด์ มีิ
ค้วามิแข็งและย่ดหยุ�นได้ค้ล้ายกั้บพัลาสู่ติก้ทั�วไป็ และมีิค้วามิทนทานใก้ล้เคี้ยงกั้บพัลาสู่ติก้
วิศูวก้รรมิเก้รดสู่่ง เชี�น ไนลอน-6  ถึงแม้ิว�าไอโซอิไดด์และไอโซแมินไนด์จะต�างกั้นเพีัยงแค้�
ก้ารวางแนวเชิีงพ่ั�นที� 3 มิิติของพัันธะสู่องพัันธะที�เรียก้ว�า Stereochemistry อย�างไรก็้ตามิ 
วัสู่ดุที�มีิไอโซมินัไนด์นั�นมีิค้วามิแขง็แรงและค้วามิเหนยีวเหม่ิอนก้นั แต�ยังมีิค้วามิย่ดหยุ�นสู่่ง 
โดยจะค่้นร่ป็แบบเดิมิหลังจาก้ก้ารเสีู่ยร่ป็ นั�นเป็็นที�น�าสัู่งเก้ตได้ว�าวัสู่ดุเหล�านี�ยังค้งคุ้ณิสู่มิบัติ
เชิีงก้ลไก้ที�ยอดเยี�ยมิหลังจาก้มีิก้ารบดเป็็นผงและถ่ก้แป็รร่ป็ด้วยค้วามิร้อน ซึ�งเป็็นวิธีก้าร
ป็ก้ติสู่ำาหรับก้ารรีไซเคิ้ลพัลาสู่ติก้ด้วยเค้ร่�องจัก้ร

วัสดุตั�งต�นท่�มาจัากนำ�าตาล

แบบจัำาลองทางคอมพิัวเตอร์

ด้วยเทค้โนโลยีค้อมิพิัวเตอร์ที�ลำ�าสู่มัิยได้จำาลองวิธีที�สู่ายโซ�พัอลิเมิอร์บรรจุและโต้ตอบ
เพ่ั�อผลิตพัอลิเมิอร์ที�มีิคุ้ณิสู่มิบัติแตก้ต�างกั้น ร่ป็ร�างแบบ 3 มิิติที�เป็็นเอก้ลัก้ษณ์ิของอนุพัันธ์
นำ�าตาลชี�วยให้เกิ้ดก้ารเค้ล่�อนไหวและป็ฏิิสัู่มิพัันธ์ที�แตก้ต�างกั้นของสู่ายโซ�ยาวของพัอลเิมิอร์นี� 
ทำาให้เกิ้ดค้วามิแตก้ต�างที�สัู่งเก้ตได้เกี้�ยวกั้บคุ้ณิสู่มิบัติทางก้ายภาพัเป็็นอย�างมิาก้

จาก้ก้ารสู่ร้างพัอลิเมิอร์แบบร�วมิที�มีิทั�งหน�วยไอโซไดด์และไอโซแมินไนด์ นัก้วิจัย
จาก้สู่องสู่ถาบันข้างต้นพับว�าสู่ามิารถค้วบคุ้มิคุ้ณิสู่มิบัติเชิีงก้ลไก้และอัตราก้ารย�อยสู่ลาย
ได้โดยอิสู่ระจาก้ก้ัน ดังนั�น ระบบนี�จึงเปิ็ดป็ระต่สู่่�ก้ารใช้ีนำ�าตาลร่ป็ทรงพัิเศูษเพ่ั�อป็รับแต�ง
ค้วามิสู่ามิารถในก้ารย�อยสู่ลายสู่ำาหรับก้ารใช้ีงานเฉพัาะโดยไมิ�เป็ลี�ยนแป็ลงคุ้ณิสู่มิบัติของ
วัสู่ดุอย�างมีินัยสู่ำาคั้ญ

ค้วามิค้ล้ายค้ลึงกั้นทางเค้มีิของพัอลิเมิอร์มีิค้วามิหมิายว�า พัลาสู่ติก้เหล�านี�สู่ามิารถ
ผสู่มิกั้นได้เพ่ั�อสู่ร้างวัสู่ดุที�มีิคุ้ณิสู่มิบัติเทียบเท�าหร่อวัสู่ดุที�ได้รับก้ารป็รับป็รุงให้ดียิ�งขึ�น ซึ�ง
แตก้ต�างจาก้พัลาสู่ติก้สู่ำาหรับสิู่นค้้าโภค้ภัณิฑ์์ทั�วไป็ในปั็จจุบัน

นั   ก้วิจัยจาก้มิหาวิทยาลัยเบอร์มิิงแฮมิ สู่หราชีอาณิาจัก้ร และมิหาวิทยาลัยดุ๊ก้ 
ป็ระเทศูสู่หรัฐอเมิริก้า (University of Birmingham, U.K., and Duke  

University, U.S) ได้สู่ร้างก้ลุ�มิพัอลิเมิอร์ใหมิ�จาก้แหล�งทรัพัยาก้รที�ยั�งย่นซึ�งมีิคุ้ณิภาพั
แบบเดียวกั้บพัลาสู่ติก้ทั�วไป็ แต�ยังสู่ามิารถย�อยสู่ลายได้และมีิก้ลไก้ที�รีไซเคิ้ลได้ด้วย

พอีลิเมอีร์ยังคงค่ณสมบัติแบบเดิมภายหลังกลไกการรีไซเคิล
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Researchers from the University of Birmingham, U.K., and 
Duke University, U.S., have created a new family of polymers 

from sustainable sources that retain all of the same qualities as 
common plastics, but are also degradable and mechanically 
recyclable.

The scientists used sugar-based starting materials rather than 
petrochemical derivatives to make two new polymers, one which is 
stretchable like rubber and another which is tough but ductile, like most 
commercial plastics.

The researchers made the new polymers using isoidide and  
isomannide as building blocks. Both these compounds are made from sugar  
alcohols and feature a rigid ring of atoms. The researchers found that 
the isoidide-based polymer, showed a stiffness and malleability similar to 
common plastics, and a strength that is similar to high grade engineering 
plastics such as Nylon-6. Despite isoidide and isomannide only differing 
by the 3D spatial orientation of two bonds, known as stereochemistry, the 
isomannide-based material had similar strength and toughness but also 
showed high elasticity, recovering its shape after deformation. Notably, 
the materials retained their excellent mechanical properties following 
pulverization and thermal processing, which is the usual method for 
mechanically recycling plastics.

Cutting edge computational modelling simulated how the  
polymer chains pack and interact to produce such different polymer  
properties. The unique 3D shapes of the sugar derivatives facilitate different  
movements and interaction of the long chains causing the huge difference 
in physical properties that was observed.

By creating copolymers that contain both isoidide and isomannide 
units, the researchers found that they could control the mechanical 
properties and degradation rates independently of one another. Hence, 
this system opens the door to using the unique shapes of sugars to  
independently tune the degradability for a specific use without  
significantly altering the properties of the material.

The chemical similarity of the polymers means that, unlike a lot of  
current commodity plastics, they can be blended to yield materials with  
comparable or improved properties.

ดร. จอชี วอรช์ี จาก้ค้ณิะเค้มิแีห�งมิหาวทิยาลัยเบอร์มิิงแฮมิและผ้่เขียนร�วมิงานวิจัยนี�
ก้ล�าวว�า ค้วามิสู่ามิารถในก้ารผสู่มิผสู่านพัอลเิมิอร์เหล�านี�เข้าด้วยกั้นเพ่ั�อสู่ร้างวัสู่ดุที�มีิป็ระโยชีน์
และมีิข้อได้เป็รียบในก้ารรีไซเคิ้ล มัิก้จะต้องดำาเนินก้ารกั้บก้ารผสู่านสู่�วนผสู่มิให้เข้ากั้น

ดร.ค้อนเนอร์ สู่ตับส์ู่ จาก้ค้ณิะเค้มีิแห�งมิหาวิทยาลัยเบอร์มิิงแฮมิ ก้ล�าวเสู่ริมิว�า 
พัลาสู่ติก้จาก้นำ�ามัินมีิก้ารวิจัยมิาหลายทศูวรรษแล้ว ดังนั�นก้ารไล�ตามิงานวิจัยให้ทันจึงเป็็น
ค้วามิท้าทายค้รั�งใหญ� เราสู่ามิารถมิองไป็ที�โค้รงสู่ร้างและร่ป็ทรงที�เป็็นเอก้ลัก้ษณ์ิที�ต้องนำา
เสู่นอเชีงิชีีววิทยาเพั่�อสู่ร้างพัลาสู่ตกิ้ที�ดีขึ�นด้วยคุ้ณิสู่มิบติัที�ก้ว้างขวางเชี�นเดยีวกั้บที�พัลาสู่ตกิ้
เชิีงพัาณิิชีย์ในปั็จจุบันสู่ามิารถทำาได้

ดร.แมิทธิว เบก้เก้อร์ ศูาสู่ตราจารย์แห�งมิหาวิทยาลัยดุ๊ก้ ก้ล�าวว�า ผลก้ารวิจัยแสู่ดง
ให้เห็นจริงๆ ว�า Stereochemistry สู่ามิารถใช้ีเป็็นหลัก้ในก้ารออก้แบบวัสู่ดุที�ยั�งย่นด้วย
คุ้ณิสู่มิบัติเชิีงก้ลไก้ที�ไมิ�เค้ยมีิมิาก้�อนโดยแท้

ศูาสู่ตราจารย์แอนดร่ว์ โดฟ หัวหน้าทีมิวิจัยจาก้มิหาวิทยาลัยเบอร์มิิงแฮมิ ก้ล�าวว�า 
ก้ารศึูก้ษานี�แสู่ดงให้เห็นชัีดเจนว�าพัลาสู่ติก้ที�ยั�งย่นสู่ามิารถทำาอะไรได้บ้าง ในขณิะที�นัก้วิจัย
ก้ลุ�มินี�จำาเป็็นต้องทำางานมิาก้ขึ�นเพ่ั�อลดต้นทุนและศึูก้ษาผลก้ระทบต�อสิู่�งแวดล้อมิที�อาจเกิ้ด
ขึ�นของวัสู่ดุเหล�านี�ในระยะยาว แต�ก้เ็ป็็นไป็ได้ที�วัสู่ดุดังก้ล�าวจะสู่ามิารถแทนที�พัลาสู่ตกิ้ที�ผลิต
จาก้ปิ็โตรเค้มีิซึ�งย�อยสู่ลายได้ไมิ�ง�ายนัก้

อย�างไรก็้ตามิ มีิก้ารย่�นค้ำาขอรับสิู่ทธิบัตรร�วมิกั้นโดยทั�งสู่องมิหาวิทยาลัยข้างต้น และ
ขณิะนี�นัก้วิจัยก้ำาลังมิองหาพัันธมิิตรทางอุตสู่าหก้รรมิที�มีิค้วามิสู่นใจในก้ารออก้ใบอนุญาต
ทางเทค้โนโลยี.

จุัดเด�น: ร่ไซูเคิลได�

Sugar-based Starting Materials

Computational Modelling Simulation

Added Advantage: Recyclability

Dr. Josh Worch, from Birmingham’s School of Chemistry, and a 
co-author in the research said: “The ability to blend these polymers  
together to create useful materials, offers a distinct advantage in recycling, 
which often has to deal with mixed feeds”.

Dr. Connor Stubbs, also from Birmingham’s School of Chemistry, 
added: “Petrol based plastics have had decades of research, so catching 
up with them is a huge challenge. We can look to the unique structures 
and shapes that biology have to offer to create far better plastics with the 
same expanse of properties that current commercial plastics can offer”

Duke University professor Dr. Matthew Becker said: “Our findings 
really demonstrate how stereochemistry can used as a central theme 
to design sustainable materials with what truly are unprecedented  
mechanical properties.”

Professor Andrew Dove, who led the research team from Birmingham, 
noted: “This study really shows what is possible with sustainable plastics. 
While we need to do more work to reduce costs and study the potential 
environmental impact of these materials, in the long term it is possible 
that these sorts of materials could replace petrochemically-sourced 
plastics that don’t readily degrade in the environment.”

A joint patent application has been filed by University of  
Birmingham Enterprise and Duke University. The researchers are now  
looking for industrial partners who are interested in licensing the technology.Preparation of Isohexide-Containing Polyurethanes from Step-Growth Polymerizationa
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