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WELCOME TO THE START OF THE 3RD QUARTER OF THE YEAR READERS!

Thailand is among many countries facing issues with climate change. With 
many world leaders committing to reduce greenhouse gas emissions and global  
warming and the leading sugar mill in Thailand “Mitr Phol” is realizing the climate 
change crisis, focusing on the Co2 reduction business for agriculture in Thailand, 
flip on 6 pages to read more.

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 5th Edition of Sugarex Indonesia 2022,  
Indonesia’s largest specialized sugar and bioethanol technology event of  
Indonesia. The physical event would be held on 23 - 24 November 2022 at  
Dyandra Convention Center (DCC), Surabaya, Indonesia. 

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 Indonesia

(www.sugarindo.com) events in 2022!

Cheerios!
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Mitr Phol is focusing on the Co2 reduction business for  
agriculture in Thailand. The company stressed that, despite 

being ranked the world’s 3rd sugar manufacturer, its proportion 
of electrical business reached 26% while 7% involved business on 
wood alternatives and recycling. Preparing to introduce modern 
innovations, it is willing to work with other business partners. 

Mitr Phol to Target Co2 Reduction Business for 
Local Agriculture

“มิิตรผล” ต้�งเป้้าทำำาธุุรกิิจช่่วยลดกิ๊าซคาร์บอน
ในภาคเกิษตร

นาย่ประวิทย่์ ประกฤตศรี ประธุานเจ้าหนา้ที�ปฏิบต่ิการกล๊่มงานธุ๊รกิจใหม่ กล๊่มมิตร
ผล กล่าวในห่วข้อการเปลี�ย่นแปลงสภัาพื่อากาศ:วิกฤตหรือโอกาส ในการประช๊มภัาคีการ
ข่บเคลื�อนการปฏิบ่ติงานด้านการเปลี�ย่นแปลงสภัาพื่ภั่มิอากาศของไทย่ โดย่กล่าวว่า กรณี
ที�ระบ๊ว่า ภัาคเกษตรปล่อย่ก�าซคาร์บอน ถึง 20% น่้น เชื�อว่า เราจะสามารถเข้าไปช่วย่
ลดปัญหาด่งกล่าวได้

ท่้งนี้ เพื่ราะว่า ว่นนี้ พื่ื้นที�ที�เกษตร 137 ล้านไร่ กว่าครึ�งหนึ�งหรือกว่า 70 ล้านไร่ 
เราปล่กข้าว ซึ�งขณะนี้ก�าล่งใช้เทคโนโลย่ีใหม่เข้ามาใช้ 70 ล้านไร่ ส่วนอ้อย่มีประมาณ10 
ล้านไร่เท่าน่้น ฉะน่้น เราจะท�าอย่่างไรให้พื่ืชเหล่านี้เติบโตโดย่ใช้คาร์บอนในการส่งเคราะห์
แสงและด่ดคาร์บอนเข้าไป และเราก็ท�าผลิตภั่ณฑ์์เพื่ื�อทดแทน

เขากล่าวว่า นอกจากเราจะเป็นผ่้ผลิตน�้าตาลทราย่อ่นด่บ 3 ของโลกแล้ว แต่ในปี 
2019 ส่ดส่วนธุ๊รกิจของเราน่้น มีถึง 26% เป็นธุ๊รกิจพื่ล่งงานที�เกิดจากการท�านว่ตกรรม
จากการท�าไฟื้ฟื้้าไบโอแมส ซึ�งเชื�อว่า มีศ่กย่ภัาพื่มากมาย่ที�ร่ฐบาลต้องการความม่�นคง

“เราย่่งมีศ่กย่ภัาพื่ที�ลดคาร์บอน โดย่ว่นนี้ เรามีไฟื้ฟื้้าเกือบ 900 เมกกะว่ตต์ และ
เพื่ิ�มได้อีก ถ้าร่ฐบาลมีนโย่บาย่ เรามีธุ๊รกิจทดแทนไม้อย่่่ 7% เป็นธุ๊รกิจที�เศษว่สด๊จากการ
ท�าไม้ และน�าผลพื่ลอย่ได้จากการผลติกลบ่ไปรไีซเคลิ และย่ดือาย่ข๊องแต่ละผลติภัณ่ฑ์์มาก
ขึ้นโดย่ใช้เทคโนโลย่ี ฉะน่้น ก็กล่บมาด่พื่ืชพื่ล่งงาน โดย่เฉพื่าะอ้อย่น่าจะเป็นทางเลือกทาง
หนึ�งที�จะช่วย่ลดการปล่อย่ก�าซเรือนกระจกได้”

ท่้งนี้ ในระบบเรามีคาร์บอน 10 ล้านต่น แต่ซื้อขาย่ก่นอย่่่ประมาณ 1 ล้านต่นเท่าน่้น 
โดย่ 90% เป็นคาร์บอนเครดติที�มาจากมติรผล ด่งน่น้ เราเตรยี่มแผนขย่บ่ตลาดคาร์บอนที�
จะต้องท�าร่วมก่นก่บธุ๊รกิจอื�นๆ โดย่คนแรกที�ซื้อคาร์บอนเครดิตคือสย่ามภัิว่ฒน์ 3 พื่่นต่น 
แต่ว่นนี้ ล่กค้าราย่ใหญ่ คือ กสิกรไทย่ เป็นแสนต่น ด่งน่้น เป็นเรื�องจ�าเป็นของร่ฐและ
นโย่บาย่ในการส่งเสริมตลาดคาร์บอนเครดิตมากขึ้น

เขากล่าวด้วย่ว่า มิตรผลเองก็ประกาศที�จะลดคาร์บอนเป็นศ่นย่์ในปี 2050 โดย่จะ
พื่ย่าย่ามลดคาร์บอนอย่่างต่อเนื�อง เรามองเหน็ว่า ถ้ามโีอกาสสร้างพื่ล่งงานทดแทนมากขึน้ 
เราจะท�าคาร์บอนเครดิตได้มากขึ้น โดย่ดึงพื่าร์ทเนอร์เข้ามาร่วมด�าเนินการ

ท่้งนี้ ระด่บนโย่บาย่ควรต้องเข้ามาพื่่ฒนากระบวนการร่บรองให้การลงทะเบีย่นท�าได้
มากขึ้น เพื่ราะท๊กว่นนี้อย่่่ในมือต่างชาติ ซึ�งตนคิดว่า เป็นเรื�องใหญ่ที�เราต้องสร้างระบบขึ้น
มาเพื่ื�อให้การลดก�าซเรือนกระจกย่่�งย่ืน

ตรผล” ต่ง้เป้าหมาย่ธุร๊กจิช่วย่ลดก�าซคาร์บอนในภัาคเกษตร ชีแ้ม้บริษท่จะ
ผลติน�า้ตาลอ่นด่บ 3 ของโลก แต่ส่ดส่วนธุร๊กจิด้านพื่ล่งงานไฟื้ฟ้ื้ามส่ีดส่วน

ถึง 26% และ 7% เป็นธุ๊รกิจทดแทนไม้และรีไซเคิล ที�ได้น�านว่ตกรรมใหม่เข้ามา
ใช้ พื่ร้อมเปิดทางดึงพื่าร์ทเนอร์ร่วมธุ๊รกิจ

Mr. Pravit Prakitsri, Chief Operating Office 
of Mitr Phol Group, addressed in the session 
on climate change: crisis or opportunity at 
a conference of alliance on climate change  
movement in Thailand that, although local  
agricultural sectors had released 20% of Co2, 
this problem could be solved.

 According to Mr. Pravit, at present, of all 
the 137 million Rai land, more than half or more 
than 70 million Rai land is used to plant rice. 
This area is now enjoying modern technology. 
Nevertheless, 10 million Rai land is used for cane 
plantation, so an alternative product has to be 

employed to enable the plants to grow by using Co2 in photosynthesis 
and carbon absorption. 

 Mr. Pravit added that, besides being the world’s 3rd sugar 
manufacturer, Mitr Phol Group shared 26% of its total business in 2019 
with energy originating from innovations from biomass production which 
is believed to effectively serve the needs of a stable government. 

 “Our company is able to reduce more Co2. Now, we can  
produce almost 900 megawatts of electricity, and we can do more. If the 
Thai government has a policy in accordance with ours, we have 7% of 
wood-alternative businesses in which wood scraps and their by-products 
are recycled, and technology is introduced to extend individual products’ 
period of use. In this regard, sugar cane might be an option to help reduce 
the release of greenhouse gas,” explained Mr. Pravit. 

 There are currently 10 million tons of carbon, but only 1 million 
is traded. 90% of it comes from Mitr Phol’s carbon credit, so the company 
is planning to expand its joint carbon business with other businesses. 
The first buyer of carbon credit was Siam Phiwat that purchased 3,000 
million tons. Now, Kasikorn Bank becomes the major customer instead. As 
a result, the government of Thailand should have the policy to promote 
the carbon credit market more. 

 Mr. Pravit said that Mitr Phol Group itself was aiming to reduce 
Co2 to zero by 2050 as it considered that the more chances of alternative 
energies indicated the more carbon credits. Doing so requires various 
business partners, as well.

 Policymakers should improve certifying processes for  
registration because most of the work belongs to foreign business  
holders. Consequently, Mr. Pravit thinks that it is crucial to set up a system 
to sustainably reduce greenhouse gas.
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ล๊่มน้ำตาลเกษตรไทย่ หรือ KTIS ผ่้ผลิตน้ำตาลราย่ใหญ่ จ่งหว่ดนครสวรรค์
เร่งปร่บต่วเพืื่�อม๊่งส่่เศรษฐกิจชีวภัาพื่ เศรษฐกิจหม๊นเวีย่น และเศรษฐกิจสี

เขีย่ว (BCG) ที�เป็นกระแสการเปลี�ย่นแปลงของตลาดโลก “ท่นตแพื่ทย่์ส๊พื่จน์ หว่ง
ปรีดาเลิศก๊ล” ประธุานเจ้าหน้าที�ปฏิบ่ติการ บริษ่ท เกษตรไทย่อินเตอร์เนช่�นแนล 
ช่การ์ คอร์ปอเรช่�น จำก่ด (มหาชน) หรือ KTIS ให้ส่มภัาษณ์ “ประชาชาติธุ๊รกิจ” 
ถึงทิศทางธุ๊รกิจที�กำล่งก้าวไป

นำ�าตาล KTIS นครสวรรค์ มิุ่งส่่ธุุรกิิจ BCG อย่างเต็มิต้ว แตกิ
ไลน์บรรจุภ้ณฑ์์ “เย่�อช่านอ้อย
KTIS Nakornsawan Sugar is fully committed to the BCG business, 
breaking the packaging line. “Sugar bagasse pulp

แม้ปัจจ๊บ่นอ๊ตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลย่่งเป็นธุ๊รกิจหล่กของกล๊่ม KTIS แต่ขณะ
เดีย่วก่นได้ข่บเคลื�อนการทำอ๊ตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี่ โดย่นำผลพื่ลอย่ได้จากท๊กส่วน
ของน้ำตาล มาทำผลิตภั่ณฑ์์ควบค่่ก่นไปอย่่างต่อเนื�องมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ได้แก่ 
โรงงานเอทานอล โรงงานป๊�ย่อินทรีย่์ โรงไฟื้ฟื้้า โรงงานเย่ื�อกระดาษ โดย่ราย่ได้รวมต่อปี
ของกล๊่ม KTIS อย่่่ที�ประมาณ 10,400 ล้านบาท แบ่งเป็นส่ดส่วนราย่ได้จากอ๊ตสาหกรรม
น้ำตาล 60% และที�ไม่ใช่น้ำตาลหรือ by-product 40%

ล่าส๊ดเร่งต่อย่อดการผลิต by-product เพื่ิ�มขึ้นอีก ด้วย่การลงท๊นโรงงานผลิตบรรจ๊
ภั่ณฑ์์ และหลอดจากเย่ื�อชานอ้อย่ ที�ใช้งบฯลงท๊นกว่า 600 ล้านบาท

โรงงานผลิตบรรจ๊ภั่ณฑ์์และหลอดจากชานอ้อย่ของกล๊่ม KTIS เริ�มปักหม๊ดก่อสร้าง
ราวปี 2563-2564 ด้วย่งบฯลงท๊นกว่า 600 ล้านบาท เหต๊ผลสำค่ญที�แตกไลน์นี้ คือ มิติ
เรื�องสิ�งแวดล้อม ซึ�งเป็นเทรนด์ของโลกปัจจ๊บ่นและอนาคต สอดร่บก่บแนวทางการดำเนิน
งานของบริษ่ท ที�ม๊่งให้ความสำค่ญด้านค๊ณภัาพื่ชีวิต สิ�งแวดล้อม และส่งคม ประกอบก่บ
มีว่ตถ๊ดิบชานอ้อย่ที�มีค๊ณภัาพื่มากเพื่ีย่งพื่อ

ปจัจบ๊น่บรรจภ๊ัณ่ฑ์จ์ากชานอ้อย่ย่่งมไีม่มากนก่ในตลาดเมืองไทย่ KTIS จะเปน็อกีทาง
เลอืกของผ่เ้ลน่ในตลาดบรรจภ๊ัณ่ฑ์ท์ี�เปน็มติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม และเปน็ไลนธ์ุร๊กจิที�ตอบโจทย่์
นโย่บาย่ BCG ของร่ฐบาลที�กำล่งเป็นต่วข่บเคลื�อนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ

บรรจ๊ภั่ณฑ์์จากชานอ้อย่ ผลิตภัาย่ใต้บริษ่ท เอ็นไวรอนเม็นท์พื่่ลพื่์ แอนด์ แพื่็คเกจ
จิ้ง จำก่ด (EPAC) เป็นบรรจ๊ภั่ณฑ์์ที�มีค๊ณภัาพื่ส่ง เกรดพื่รีเมี�ย่ม ผลิตจากชานอ้อย่ 100% 
โดย่การสก่ดไฟื้เบอร์ของชานอ้อย่ ซึ�งมีความแข็งแรง ไม่มีส่วนผสมของว่ตถ๊ดิบอื�นเจือปน 

ผลิิต “จาน-หลิอดชานอ้อย”

ไม่เป้�อย่ย่๊่ย่ง่าย่ ไม่มีสารเคมีปนเป้�อน และย่่อย่สลาย่ได้ภัาย่ใน 90 ว่น หรือราว 3 เดือน 
ด้วย่วิธุีฝัังกลบตามธุรรมชาติ

ล่าส๊ด อย่่่ระหว่างการทดสอบอีกราว 2 เดือน (กรกฎาคม-สิงหาคม) หล่งจากน่้นจะ
เดินเครื�องการผลิตเต็มร่ปแบบว่นละ 3 ล้านชิ้น คาดทำราย่ได้ต่อปีกว่า 2,000 ล้านบาท 
เบื้องต้นมี 3 ไอเท็มหล่ก คือ จาน ชาม และกล่องใส่อาหาร ภัาย่ใต้แบรนด์ “Charm” 
เป้าหมาย่วางส่ดส่วนส่งออก 60% ไปจีนและย่๊โรป โดย่เฉพื่าะตลาดจีนเป็นฐานล่wกค้า
ด่้งเดิมที�ซื้อเย่ื�อกระดาษของกล๊่ม KTIS และมีความต้องการสินค้ากล๊่มบรรจ๊ภั่ณฑ์์จาก
ชานอ้อย่เพื่ิ�มมากขึ้นด้วย่

สว่นตลาดในประเทศ 40% ม๊ง่เจาะตลาดภัาคเหนือตอนล่างเปน็หลก่กอ่นในช่วงแรก 
เนื�องจากฐานการผลิตอย่่ใ่นจ่งหวด่นครสวรรค์ สามารถกระจาย่สินค้าเขา้ถึงและครอบคลม๊
พื่ื้นที�แถบนี้ เบื้องต้นเน้นเจาะร้านราย่ย่่อย่ที�ขาย่สินค้ากล๊่มบรรจ๊ภั่ณฑ์์หรือภัาชนะต่าง ๆ 
โดย่ใช้กลย่๊ทธุ์การทำตลาดแบบป่าล้อมเมือง

ขณะที�โรงงานผลิตหลอดจากชานอ้อย่ซึ�งผลิตภัาย่ใต้บริษท่ เอ็นไวรอนเม็นท์พื่ล่พ์ื่ แอนด์ 
สตรอว ์จำกด่ (EPAS) วางกำลง่การผลติไวว้น่ละ 1 แสนหลอด ภัาย่ใต้แบรนด ์“cherr” จะ
เริ�มเดนิเครื�องการผลติในชว่งครึ�งปหีลง่ 2565 พื่รอ้ม ๆ  กบ่บรรจภ๊ัณ่ฑ์จ์ากชานออ้ย่ โดย่เนน้
ตลาดในประเทศเปน็หลก่ วางกล๊ม่เปา้หมาย่ทางการตลาด คอื รา้นขาย่เครื�องดื�มที�ใชห้ลอด
โดย่ตรง ได้แก่ ร้านชานมไข่ม๊กและร้านกาแฟื้แบรนด์ด่งในกร๊งเทพื่ฯ ที�มีการดีลทางธุ๊รกิจ
และมีการเจรจาซื้อขาย่ก่นแล้ว รวมถึงการขาย่ทางออนไลน์ผ่าน Shopee ควบค่่ก่นไปด้วย่

ท่ง้นี ้คาดวา่ราย่ไดต้อ่ปขีองผลติภัณ่ฑ์ห์ลอดจากชานออ้ย่ จะอย่่ท่ี�ราว 40-50 ลา้นบาท

กล๊่ม KTIS มีจำนวนเกษตรกรผ่้ปล่กอ้อย่ที�อย่่่ในโครงการ Contract Farming ซึ�ง
เป็นค่่ส่ญญากว่า 2 หมื�นราย่ ในพื่ื้นที�แถบภัาคเหนือตอนล่างและจ่งหว่ดใกล้เคีย่ง อาทิ 
นครสวรรค์ อ๊ท่ย่ธุานี กำแพื่งเพื่ชร พื่ิจิตร เพื่ชรบ่รณ์ และส๊พื่รรณบ๊รี มีพื่ื้นที�ปล่กอ้อย่กว่า 
7 แสนไร่ ที�จะนำผลผลิตอ้อย่มาขาย่ให้ก่บกล๊่ม KTIS โดย่ปัจจ๊บ่น volume ของโรงงาน
น้ำตาลท่้ง 3 โรง ร่บอ้อย่เฉลี�ย่ต่อปีราว 8 ล้านต่นอ้อย่ ท่้งนี้ การผลิตเต็มก�าล่ง ของท่้ง 3 
โรงงาน สามารถร่บอ้อย่ได้ส่งส๊ดถึง 10 ล้านต่นอ้อย่ต่อปี

ท่้งหมดเป็น by-product ที�ได้ waste หล่งจากนำอ้อย่มาทำน้ำตาล เป็นก้าวร๊กที�มี
ทศิทางชด่เจนของกล๊ม่ KTIS ที�ม๊ง่ส่ธุ่ร๊กจิ “BCG economy model” อย่า่งเตม็ตว่ ที�จะผลก่
ด่นราย่ได้จาก 10,400 ล้านบาทในปัจจ๊บ่น ให้เติบโตเพื่ิ�มมากขึ้นอีกหลาย่เท่าต่วในอนาคต
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KTIS Group, a leading sugar manufacturer in Nakhon 
Sawan, Thailand, is currently preparing for the models of  

Bioeconomy, Circular Economy, and Green Economy, or BCG 
in short, as they are trendy for the global market right now. Mr. 
Suphot Wangpreedalertkul, the Chairman of Operational Officers 
to the Kaset Thai Sugar Industry Plc. Co., Ltd., gave an interview 
with Prachachart Business newspaper on the country’s business 
advancement directions.

Although sugar production is still the main business of KTIS 
Group, the company has simultaneously encouraged the biotechnology  
industry. The company uses by-products from every part of sugar to make 
a variety of products continuously for more than 20 years, in particular 
the ethanol, organic fertilizer, and power plants, as well as paper pulp 
mills. The total annual income of KTIS Group is approximately 10,400 
million baht, 60% of which is the revenue from the sugar industry and 
40% from non-sugar or by-products.

 Lately, the company is striving for more by-products by  
investing in a packaging factory and production of bagasse pulp-based 
straws, all of which are worth over 600 million Baht.

Production of bagasse pulp-based plates and straws 

 Established in 2020 under an investment cost worth over 600 
million Baht, the bagasse pulp-based packaging, and straws factory of 
KTIS Group is environmentally concerned as the trend is now being  
accepted by the present society. Such concern complies with the  
company’s operational policy which emphasizes quality of life,  
environment, and society. All of this comes with sufficient bagasse of 
high quality which is the major raw material the company has. 

 At present, there are not many packagings made from bagasse 
in the Thai market, so KTIS is providing an option for this business that is 
environmentally friendly. Moreover, it responds to the Thai government’s 
BCG policy which plays a major role in national economic mobilization.

 Bagasse packagings produced by the Environmental Pulp 
and Packaging Co., Ltd. (EPAC) are a high-quality and premium-grade 
product as they are made of 100% bagasse. The products were made by 
extracting the fibers of bagasse which is strong and without any mixture 

of other raw materials, so they are not easily spoiled due to no chemical 
additives but are biodegradable within 90 days or about 3 months by 
natural landfill methods.

 Lately, the products have been undergoing a test for 2 months 
(July-August). Afterward, the company will begin the complete production 
of 3 million pieces per day, the number of which may refer to over 2 billion 
Baht annually. At the initial stage, 3 items will be manufactured: plates, 
bowls, and food containers, under the ‘Charm’ brand name. 60% of the 
total products will be exported to China and Europe as China generally 
purchases paper pulp from the KTIS Group and tends to require more 
bagasse pulp-based packagings from the company. 

 In terms of local market in Thailand, the KTIS Group is focusing 
on the lower part of the north of Thailand for the initial stage because its 
factory is located in Nakhon Sawan, so products can be distributed to all 
parts of the area. The company is planning to sell its products mainly to 
local retailers under the business strategy of a forest surrounding a city. 

 The factory that produces straws from bagasse pulp, under 
the EPAS, has set a production capacity of 100,000 per day under the 
‘Cherr’ brand name. Production will start in the second half of 2022 along 
with other bagasse pulp-based packagings. The local market is the focal 
point of this business, especially cafes, tea houses, and popular coffee 
shops in Bangkok where business deals were already settled, apart from 
online sales via Shopee. 

 The annual income of bagasse pulp-based straws is expected 
to reach between 40 and 50 million Baht.

 The KTIS Group has over 20,000 cane growers under its 
contract farming. Most of them live in the lower north of Thailand and 
neighboring areas like Nakhon Sawan, U-thai Thani, Kangphaeng Phet, 
Phetchabun and Suphan Buri. Thanks to over 700,000 Rai land for sugar 
cane growing, the KTIS will accept all the local cane growers’ products. 
Its 3 sugar mills buy an average of 8 tons of sugar per year. As a matter 
of fact, all of them capacitate a maximum of 10 million tons annually. 

 All are by-products from sugar cane waste after sugar is  
produced. This is a clearly active step of the KTIS Group toward the BCG 
model business as it can increase the existing amount of income from 
10,400 million Baht at present to more in the future.
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เรซเอนและเอเอสอาร์ กิรุ๊ป้ ร่วมิสร้างมิาตรฐาน
นำ�าตาลอย่างย้�งย่น 
Raízen and ASR Group team up on sustainable 
sugar standard

เรซเอน บริษ่ทส่งออกน้ำตาลราย่ใหญ่ที�ส๊ดของโลกและเอเอสอาร์ กร๊�ป ผ่้ผลิต
และจ่ดจำหน่าย่น้ำตาลอ้อย่ขนาดใหญ่ส๊ดของโลก ประกาศร่วมมือก่นสร้าง

มาตรฐานใหม่เพื่ื�อให้ซ่พื่พื่ลาย่เชนน้ำตาลอ้อย่ดิบท่�วโลกมีความย่่�งยื่น ข้อตกลงที�
ไม่เคย่ปรากฏมาก่อนนี้กินระย่ะเวลามาหลาย่ปี เราจะได้เห็นซ่พื่พื่ลาย่เชนแรกของ
โลกที�มีการตรวจสอบย้่อนกล่บได้อย่่างสมบ่รณ์และผ่านการร่บรองว่าไม่มีการต่ด
แต่งพื่่นธุ๊กรรมแม้แต่น้อย่ ความร่วมมือด่งกล่าวครอบคล๊มต่้งแต่ธุ๊รกิจที�ผ่านการ
ร่บรองด้านความย่่�งย่ืนของเรซเอน อย่่างไร่อ้อย่และพื่ื้นที�ผลิตพื่ล่งงานชีวภัาพื่แถบ
บราซิลตอนกลางถึงใต้ไปจนถึงผลิตภั่ณฑ์์จากน้ำตาลอ้อย่ของเอเอสอาร์ กร๊�ป ที�ได้
ร่บความนิย่มอย่่างล้นหลามในอเมริกาเหนือและย่๊โรป

เงนิลงทน๊และสญ่ญาซ้ือขาย่เปน็เวลา 10 ปจีากเอเอสอาร ์กร๊�ป ทำใหเ้รซเอนสามารถ
พื่่ฒนากระบวนการ โครงสร้างพื่ื้นฐาน และเทคโนโลยี่ที�ไม่เหมือนใคร ซึ�งช่วย่ให้สามารถ
ตามรอย่น้ำตาลดิบได้ต่้งแต่ข่้นตอนการผลิตน้ำตาลดิบและเชื้อเพื่ลิงชีวภัาพื่ในไร่และพื่ื้นที�
ผลิตพื่ล่งงานชีวภัาพื่ ก่อนที�ผลผลิตเหล่าน่้นจะถ่กกระจาย่ไปตามจ๊ดต่าง ๆ เพื่ื�อเตรีย่มส่ง
ออก น้ำตาลอ้อย่ดิบของเรซเอนไม่เพีื่ย่งปลอดการต่ดแต่งพื่่นธุ๊กรรม แต่ย่่งได้มาตรฐาน
ระด่บโลกด้านสิ�งแวดล้อมและจริย่ธุรรมอีกด้วย่

นำ้ตาลออ้ย่ดบิลอ็ตแรกหลง่การตกลงรว่มมอืกน่ของท่ง้สองบรษิท่จะถก่สง่จาก ทา่ปา
รานากวาในรฐ่ปารานาของบราซลิ ซึ�งเรซเอนไดท้ำสญ่ญาไว ้ในปแีรกโรงงานผลตินำ้ตาลออ้ย่
ของเอเอสอาร์ กร๊�ป ในแคนาดา สหราชอาณาจ่กร โปรต๊เกส และอิตาลีจะร่บผลผลิตเหล่า
น่้นมาเป็นส่วนหนึ�งของซ่พื่พื่ลาย่เชนของแบรนด์ท้องถิ�นภัาย่ใต้เอเอสอาร์ กร๊�ป Redpath®  
Tate & Lyle®  Lyle’s® และ  Sidul® โดย่ในอนาคตอาจมีการส่งไปย่่งโรงงานที�สหร่ฐ
เพื่ื�อผลิตภั่ณฑ์์ของแบรนด์ Domino® และ C&H® เช่นก่น

“ความร่วมมือนี้เป็นการเปิดประต่ไปส่่การตรวจสอบย่้อนกล่บน้ำตาลในระด่บโลก” 
เปาโล เนวิส รองประธุานฝั่าย่การค้าของเรซเอนกล่าว “การกระจาย่กระบวนการต่าง ๆ 
ช่วย่ให้เราสามารถประเมินผลกระทบและการลดคาร์บอนฟื้๊ตปรินท์ในซ่พื่พื่ลาย่เชนของเรา
ได้อย่่างเต็มที�และแม่นย่ำมากขึ้น เราจึงกล้าให้ตรวจสอบว่าอ้อย่ของเราปราศจากการต่ด
แต่งพื่่นธุ๊กรรมตลอดท่้งกระบวนการ เมื�อเป็นเช่นนี้ผลผลิตของเราย่่อมมีค๊ณค่ามากข้ึนใน
สาย่ตาของผ่บ้ริโภัคที�มองหาน้ำตาลประเภัทนี ้เราอย่ากเป็นอีกหนึ�งทางเลือกให้กบ่พื่วกเขา”

เรซเอนจะนำราย่รบ่ที�ได้จากเอเอสอาร์กลบ่ไปลงทน๊ในทางที�จะช่วย่ให้ท่ง้สองบริษท่บรรล๊
เป้าหมาย่ด้านสิ�งแวดล้อม ส่งคม และธุรรมาภัิบาล (ESG) เช่น ลงท๊นก่บโครงการปร่บปร๊ง

ที�ดนิใหไ้ดผ้ลผลิตมากขึน้ โครงการลดการปลอ่ย่ก�าซเรอืนกระจกผา่นนวต่กรรมและแนวทาง
ปฏบิต่งิานที�มปีระสทิธิุภัาพื่ โครงการเพื่ิ�มการหม๊นเวยี่นน้ำ และโครงการเพื่ื�อความย่่�งยื่นอื�น ๆ

อล่น ว่ด รองประธุานอาว๊โสฝั่าย่น้ำตาลโลกของเอเอสอาร์ กร๊�ป กล่าวว่า “ความร่วม
มือระหว่างเอเอสอาร์ กร๊�ป และเรซเอนแสดงให้เห็นว่าเราพื่ร้อมจะลงท๊นคร่้งใหญ่เพื่ื�อกลาย่
เป็นบริษ่ทน้ำตาลที�ย่่�งยื่นที�ส๊ดในโลก เรายิ่นดีอย่่างย่ิ�งที�เรซเอนนำเม็ดเงินจากเรากล่บไป
ลงท๊นในโครงการเพื่ื�อความย่่�งย่ืนอื�น ๆ ต่อไป เราม่�นใจว่าเราจะสามารถทำให้ผ่้บริโภัคและ
คนงานน่บพื่่นภัาคภั่มิใจที�พื่วกเขาได้เป็นส่วนหนึ�งของซ่พื่พื่ลาย่เชนที�ม๊่งม่�นสรรหาวิธุีใหม่ ๆ  
เพื่ื�อลดผลกระทบที�มีต่อผ่้คนและโลกต่อไปเรื�อย่ ๆ”

การตามรอย่ต่้งแต่จ๊ดเริ�มต้นจนจ๊ดสิ้นส๊ดของซ่พื่พื่ลาย่เชนได้ร่บการร่บรองโดย่ฟื้่ด
เชน ไอด ีผ้่นำระดบ่นานาชาตทีิ�มชืี�อเสยี่งดา้นการกำหนดมาตรฐานและรบ่รองชพ่ื่พื่ลาย่เชน
อาหาร บรษิท่แหง่น้ีมปีระสบการณใ์นการสรา้งซพ่ื่พื่ลาย่เชนที�ปลอดภัย่่และผา่นการรบ่รองให้
ก่บอ๊ตสาหกรรมมากว่า 20 ปี ท่้งย่่งเคย่ทำงานก่บภัาคการเกษตร แบรนด์อาหาร และผ่้ค้า
ปลีกอาหารและเครื�องดื�มราย่อื�น ๆ  อกีมากมาย่ เรซเอนเปน็บรษ่ิทแรกในภัาคอ๊ตสาหกรรม
พื่ล่งงานและน้ำตาลที�ได้ร่บการร่บรองว่าผลิตน้ำตาลที�ปราศจากการต่ดแต่งพื่่นธุ๊กรรม ฟื้่ด
เชน ไอด ีชว่ย่เอเอสอาร ์กร๊�ป ตรวจสอบและรบ่รองคณ๊ภัาพื่ในโครงการระดบ่โลกเพื่ื�อความ
ย่่�งย่ืนของน้ำตาลดิบมามากกว่า 10 ปี

พื่ื้นที�ผลติพื่ล่งงานชวีภัาพื่สำหร่บความรว่มมอืนีต้่้งอย่่ท่ี�ศ่นย่์ในเมอืงปริาซกิาบา อารา
ซาต่บา แอนดราจีนา โบรต่ส อาราราควารา และอาซิส ซึ�งผ่านการร่บรองและครอบคล๊ม
พื่ื้นที�ผลิตพื่ล่งงานชีวภัาพื่ 15 แห่งของเรซเอน



11

International News

www.sugar-asia.com

Raízen, the world’s largest sugar exporting company, and ASR 
Group, the world’s largest refiner and marketer of cane sugar, 

announce a partnership that sets the standard for sustainable raw 
cane sugar supply chains globally. The unprecedented multi-year 
agreement between the partners creates the world’s first fully 
physically traceable and 100 percent non-genetically modified 
(non-GM) certified supply chain. The partnership stretches from 
Raízen’s sustainably certified sugarcane farms and bioenergy 
parks in Center-South Brazil, all the way to supporting the  
well-loved brands that make up ASR Group’s cane sugar  
consumer products in North America and Europe.

Supported by an investment and a 10-year purchasing commitment 
from ASR Group, Raízen has developed unique processes, infrastructure, 
and technological solutions to track raw cane sugar from their farms and 
bioenergy parks – where the sugarcane is milled to produce raw sugar 
and biofuels – and segregate the final raw sugar through to a dedicated 
port terminal facility for export. In addition to carrying non-GM status, 
Raízen also ensures that the raw cane sugar meets the highest global 
ethical and environmental standards.

The first shipments of raw cane sugar under the new partnership 
are running through a dedicated export facility contracted by Raízen at 
the Port of Paranaguá in Paraná State, Brazil. During the first year of the 
partnership, ASR Group’s cane sugar refineries in Canada, the United 
Kingdom, Portugal, and Italy will receive deliveries as part of the supply 
chains of ASR Group’s local brands, including Redpath®, Tate & Lyle®, 
Lyle’s®, and Sidul®. Future shipments to ASR Group’s refineries in the United 
States and its Domino® and C&H® brands are also being considered.

“This partnership marks a new chapter in global sugar  
traceability,” said Paulo Neves, Vice President of Trading at Raízen. “By  
segregating our operation, this initiative enables us to measure the full 
impact and footprint reduction in our supply chain more accurately. This  
certification enables us to confirm, through a third-party audit,  

the absence of GM sugarcane in our entire process, increasing the value of the  
product to customers who seek this type of sugar. We want to offer another  
alternative to this market.”

The premium that ASR Group will pay for the raw cane sugar will be 
re-invested by Raízen to continue to further both companies’ ESG targets. 
This will include projects looking at improving land productivity, reducing 
greenhouse gas (GHG) emissions through operational efficiency and  
innovation, increasing water circularity, and other sustainability initiatives.

Alan Wood, ASR Group’s Senior Vice President of Global Sugars, 
said, “This partnership between ASR Group and Raízen represents a 
big and important investment by both of us in our commitments to be 
the most sustainable sugar companies in the world. We are paying a  
premium for this sugar and are excited that this will be re-invested back 
into even more sustainability projects by Raízen. We’re confident this will 
give our customers, as well as the thousands of people working in our own  
businesses, great pride that the supply chains they are a part of will 
continue at the cutting edge of reducing their impact on people and 
the planet.”

The traceability of the whole chain is independently certified by 
FoodChain ID, an international leader in standard-setting and certification 
of food supply chains. The company has more than 20 years experience 
in creating secure and certified supply chains across the industry, working 
with agriculture, food brands, and food and drink retailers. Raízen is the 
first company in the sugar and energy sector to earn the certification for 
non-GM sugar. FoodChain ID has supported ASR Group for more than 10 
years with verification and certification work in its global raw cane sugar 
sustainability program.

The bioparks involved in the process are located in the hubs of 
Piracicaba, Araçatuba, Andradina, Brotas, Araraquara, and Assis, and are 
part of the certified structure that covers Raízen’s 15 bioenergy parks.
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ทคโนโลยี่ TYMIRIUM® ของ Syngenta ผ่านการอน๊ม่ติตามกฎหมาย่ของ
ประเทศอารเ์จนตนิาแลว้ สง่ผลใหเ้กษตรกรสามารถเขา้ถงึนวต่กรรมกำจด่พื่ย่าธุิ

ต่วกลมและเชื้อราในเมล็ดพื่่นธุ๊์พื่ืช และดินเพื่าะปล่ก โดย่ TYMIRIUM® ถือเป็น
สารกำจ่ดศ่ตร่พื่ืชที�มีประสิทธุิภัาพื่ส่งแม้ใช้ในปริมาณเพื่ีย่งเล็กน้อย่

เทคโนโลย่ี TYMIRIUM® ออกฤทธิุ�ย่าวนานในการปกป้องศ่ตร่พื่ืชต่วร้าย่ที�มองไม่
เห็นด้วย่ตาเปล่าอย่่าง พื่ย่าธุิต่วกลมและเชื้อโรคที�กำเนิดจากดินโดย่เฉพื่าะเชื้อราในตระก่ล 
Fusarium จ๊ดเด่นหล่กของเทคโนโลยี่นีคื้อคณ๊สมบติ่ในการปกป้องรากพื่ชืจากการโดนทำร้าย่ 
และย่่งออกฤทธุิ�ครอบคล๊มถึงส่วนอื�นของพื่ืชที�อย่่่เหนือพื่ื้นดิน รวมไปถึงสร้างภั่มิค๊้มก่นต่อ
โรคพื่ืชต้นฤด่ด้วย่เช่นก่น

TYMIRIUM® เปน็ผลติภัณ่ฑ์ท์ี�ใชง้านงา่ย่ สามารถใชร้ว่มก่บสารเสรมิธุาตอ๊าหารพื่ชื
ได้หลากหลาย่ชนิด ในประเด็นนี้ Jeff Rowe ผ่้เป็นประธุานแผนกงานปกป้องพื่ืชผลสากล
ของ Syngenta ให้ส่มภัาษณ์ไว้ว่า

“พื่ย่าธุิปรสิตต่วกลมและเชื้อโรคที�กำเนิดจากดินเป็นศ่ตร่ต่วร้าย่ที�มองไม่เห็นด้วย่ตา
เปล่าแต่ สามารถทำลาย่พืื่ชผลให้เสีย่หาย่และส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรท่�วโลกลดลงได้
มากส๊ด ถึง 12% ต่อปี คิดเป็นม่ลค่าความเสีย่หาย่ต่อบรรดาเกษตรกรถึงราว ๆ 1.5 แสน
ล้านดอลลาร์ต่อปี การพื่่ฒนาเทคโนโลย่ี TYMIRIUM® ใช้ระย่ะเวลาการลงท๊นกว่า 10 ปี
ก่อนที�นว่ตกรรมน้ีจะได้ออกส่่ตลาด เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความม๊่งม่�นในระย่ะย่าวของ
ทาง Syngenta ที�จะเข้ามาช่วย่แก้ไขปัญหาของเกษตรกร” พื่ย่าธิุตว่กลมเป็นศต่รพื่ื่ชที�พื่บได้
ในดนิเพื่าะปลก่แทบทก๊ชนดิ มพีื่ฤตกิรรมสรา้งความเสยี่หาย่ใหก้บ่พื่ชืผลจนออ่นแอและเปน็
โรคที�เกิดจากเชือ้ราตามมา นำไปส่่การลดลงของปริมาณและคณ๊ภัาพื่ผลผลิตทางการเกษตร

เกษตรกรที�ใช้เทคโนโลย่ ีTYMIRIUM® ย่ง่จะไดร่้บประโย่ชนเ์พิื่�มเตมิจากคณ๊สมบต่ใิน
การบำรง๊รก่ษาความหลากหลาย่ทางชวีภัาพื่ และส๊ขภัาพื่ที�ดขีองดนิ รากพื่ชืที�มภีัม่คิ๊ม้ก่นและ
แขง็แรงจะชว่ย่เสรมิโครงสรา้งดนิและสรา้งสภัาพื่แวดลอ้มที�เอือ้ตอ่ อนิทรยี่วต่ถใ๊นดนิ สง่ผล
ใหธุ้าตอ๊าหารมคีวามอ๊ดมสมบร่ณ ์นำไปส่พื่ื่ชผลที�มคีวามแขง็แรงจนสามารถตา้นทานอน่ตราย่
จากปัจจ่ย่ทางกาย่ภัาพื่และ ชีวภัาพื่ได้ เทคโนโลย่ี TYMIRIUM® ได้ร่บการสร้างสรรค์ด้วย่
ความละเอยี่ดออ่นเพืื่�อลดการสรา้งผลกระทบตอ่แมลงที�เป็น ประโย่ชนก์บ่พื่ชืผล แมลงผสม
เกสร และบำร๊งร่กษาความหลากหลาย่ทางชีวภัาพื่ในดิน

Camilla Corsi ห่วหน้าแผนกงานวิจ่ย่ด้านการปกป้องพื่ืชผลสากลของ Syngenta 
ระบ๊ไว้ว่า “ประโย่ชน์ของเทคโนโลย่ี TYMIRIUM® ที�มีต่อส๊ขภัาพื่ของดินเป็นการชี้ให้เห็น
ว่าเรามีความเข้าใจอย่่างลึกซึ้งเกี�ย่วก่บผลกระทบจากการใช้ผลิตภ่ัณฑ์์ของเรา ซึ�งเกิดจาก
การขย่าย่การลงท๊นเพืื่�อการวิจ่ย่และพื่่ฒนาในการย่กระด่บความสามารถของเราผ่านศ่นย์่
ส๊ขภัาพื่ดินของบริษ่ทฯ ที�ต่้งอย่่่ในเมืองสไตน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอีกหลาย่แห่งท่�ว
โลก ตลอดจนการเข้าไปสร้างพื่น่ธุมิตรกบ่ผ่เ้ลน่ตา่ง ๆ  ที�อย่่ใ่นอต๊สาหกรรมอน่น่าตื�นเต้นนี”้

ในระย่ะเวลาหลาย่ปีต่อจากนี้ ผลิตภั่ณฑ์์ที�ใช้เทคโนโลย่ี TYMIRIUM® จะถ่กทย่อย่
นำไปใช้ก่บพื่ืชผลการเกษตรกว่า 100 ชนิดในกว่า 60 ประเทศท่�วโลกภัาย่ใต้เครื�องหมาย่
ทางการค้าที�แตกต่างก่นไป ย่กตว่อย่า่งเช่น VANIVA® – หรือ EVIDIS® ซึ�งเป็นชื�อทางการ
ตลาดที�จะใช้ในบางประเทศของกล๊่มผลิตภั่ณฑ์์เสริมภั่มิค๊้มก่นในดิน สำหร่บพืื่ชผลหลาก
หลาย่ชนิดเช่นม่นฝัร่�ง มะเขือเทศ กล้วย่ และอ้อย่ โดย่สามารถประย่๊กต์ใช้งานได้หลาก
หลาย่ร่ปแบบท่้งการหย่ด การแช่ และการเติมลงในร่องดิน ในขณะที�ผลิตภั่ณฑ์์กล๊่มบำร๊ง
ร่กษาเมล็ดพื่่นธ์ุ๊พื่ืชจะใช้ชื�อทางการตลาดว่า VICTRATO® สำหร่บพื่ืชผลอย่่างถ่�วเหลือง 
ข้าวโพื่ด ธุ่ญพื่ืช ฝั้าย่ และข้าว 

Syngenta’s TYMIRIUM® technology has received regulatory 
approval in Argentina, bringing farmers closer to accessing 

the novel nematicide and fungicide for both seed and soil uses, 
that is highly effective even at low use rates.

TYMIRIUM® technology provides long-lasting protection against invisible 
yet highly destructive nematodes and soil-borne diseases – particularly 
the Fusarium species. Key benefits include its ability to safeguard plant 
roots from attack, translocate to above-ground parts of the plant and 
protect against early-season diseases. Simple to apply, it is also highly 
compatible with a wide range of other crop inputs.

“Plant-parasitic nematodes and soil-borne diseases are invisible threats 
that can devastate crops and lead to yield losses of up to 12% globally per 
year - equating to an estimated loss of $150 billion a year for farmers,” 
said Jeff Rowe, President Global Crop Protection. “The development of 
TYMIRIUM® technology required an investment of over 10 years to bring it 
from discovery to market – a clear example of Syngenta’s commitment to 
address farming needs.” Nematodes are present in almost all agricultural 
soils, attacking crops and opening a path to further fungal infection, and 
reducing farmers’ yield and produce quality.

Farmers using TYMIRIUM® technology further benefit from its ability 
to preserve soil biodiversity and soil health. A protected, stronger root 
system supports soil structure and soil organic matter, enhances nutrient 
use efficiency, and improves crop resilience to both biotic and abiotic 
stress. Highly selective, TYMIRIUM® technology has minimal impact on 
beneficial insects, pollinators and soil biodiversity.

Camilla Corsi, Global Head of Syngenta Crop Protection Research, 
said: “The positive impact of TYMIRIUM® technology on soil health reflects 
our growing understanding of this vital interaction, our increased R&D 
investment into building our capabilities at our Soil Health Center in Stein, 
Switzerland and globally, as well as our collaborations in this exciting field.”

Products containing TYMIRIUM® technology will be launched in over 
100 crops and in more than 60 countries around the world, under various 
trademarks in the coming years. VANIVA® – or EVIDIS® in selected markets 
– will denote soil-applied solutions that will provide early protection in a 
wide range of crops such as potatoes, tomatoes, banana, and sugarcane, 
and is compatible with multiple application methods including drip, 
drench and in-furrow. Seed treatment solutions will be marketed under 
the VICTRATO® brand, and will be available for crops including soybeans, 
corn, cereals, cotton, and rice.

Syngenta เปิ้ดต้วเทำคโนโลยี TYMIRIUM® 
พร้อมิใช่้งานทำ้�วโลกิ
Syngenta’s TYMIRIUM® Technology Globally Launched
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WE LOVE RELIABLE VALUES. 
JUST LIKE OUR RADAR LEVEL SENSOR.

THE 6X®. OUT NOW!

For over 60 years we have only had one thing in mind: making measured values 
ever more precise. But we also never lost sight of the need for human values, too. 

By combining these it makes a remarkable radar level sensor possible. 
The best value there is: VEGAPULS 6X.

VEGA. HOME OF VALUES.
www.vega.com/radar
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Many global food crops, such as rice, wheat, 
corn and sorghum, are planted from seeds. 

However, half of the most important global 
food crops, do not produce suitable seeds and 
must rely on vegetative propagation. CEEDSTM  

technology is a very advanced form of vegetative 
propagation that is suitable for many crops.

Sugarcane is one such example, grown on 25 million hectares and 
traditionally planted using stem cuttings. CEEDSTM technology can 
dramatically change the planting logistics. Instead of planting from 12t 
to almost 20 tons of stem material a hectare to produce new crops, 
CEEDSTM technology can plant around 250kg/ha of plant propagules.

New Energy Farms (NEF) has developed and patented CEEDSTM 
technology, an ‘artificial seed’ system for crops that do not produce 
conventional seeds. CEEDSTM simplifies the complex supply chains that 
are often required for vegetatively produced crops.

According to a Philippine Competition Commission (PCC) paper 
published in 2020, there are only 27 sugar mills throughout the country 
as of March 2020. In most regions, only one or two mills are in operation 
to serve all of their planters. 

The PCC said that the reason for the low number of mills is the large 
fixed investment outlay – at least P2 billion for a new factory – which 
requires a large production scale to remain economical. 

According to the Sugar Regulatory Administration (SRA), local sugar 
production will hit just 1.8 million metric tons in 2022, short of the annual 
demand of 2.03 million metric tons observed in the past three years.

CEEDSTM technology a New sugarcane planting

CEEDSTM เป็้นเทำคโนโลยีเพ่�อกิารเพาะป้ล่กิอ้อยร่ป้
แบบใหมิ่

พื่ืชอาหารซึ�งเป็นที�นยิ่มบริโภัคกน่ท่�วโลกอย่า่งเช่นขา้ว ขา้วสาลี ข้าวโพื่ดและข้าวฟ่ื้างเป็นผลผลิตมาจากการเพื่าะปล่กด้วย่
เมลด็พื่น่ธ์ุ๊ แตว่า่สาย่พื่น่ธุ๊ข์องพื่ชือาหารที�มคีวามสำคญ่มากที�สด๊
สำหรบ่มนษ๊ย่ชาตกิว่าครึ�งหนึ�งกลบ่ไม ่ให้เมลด็พื่น่ธุ๊ท์ี�เหมาะสมแก่
การเพื่าะปล่ก ส่งผลให้ต้องอาศ่ย่วิธุีการขย่าย่พื่่นธุ๊์โดย่ไม่อาศ่ย่
เพื่ศ เทคโนโลย่ี CEEDSTM คือนว่ตกรรมของการขย่าย่พื่่นธุ๊์พื่ืช
โดย่ไมอ่าศ่ย่เพื่ศที�มีความเหมาะสมกบ่พื่ชืผลหลากหลาย่ชนดิ

ย่กต่วอย่่างเช่นอ้อย่ซึ�งมีการเพื่าะปล่กบนพื่ื้นที�ท่�วโลกรวม 25 ล้านเฮกตาร์ 
และสว่นใหญ่จะขย่าย่พื่น่ธุ๊ด้์วย่วธิุกีารการตด่ชำเป็นหลก่ ซึ�งเทคโนโลยี่ CEEDSTM 
จะเขา้มาพื่ลิกโฉมรป่แบบการเพื่าะปล่กออ้ย่ จากเดมิที�ตอ้งใช้ว่สดต๊่ดชำในปรมิาณ 
12 ถึงเกือบ 20 ต่นต่อพื่ื้นที� 1 เฮกตาร์เพื่ื�อเพื่าะปล่กต้นอ้อย่ใหม่ เทคโนโลย่ี 
CEEDSTM สามารถใชห้นอ่พื่น่ธุ๊ใ์นปรมิาณเพื่ยี่ง 250 กโิลกรม่ตอ่พื่ืน้ที� 1 เฮกตาร์ 
เท่าน่้นในการเพื่าะปล่กต้นอ้อย่ใหม่

บรษิท่เทคโนโลยี่การเกษตร New Energy Farms (NEF) ได้พื่ฒ่นาเทคโนโลยี่ 
CEEDSTM ซึ�งได้ร่บการจดสิทธุิบ่ตรแล้ว โดย่เป็นนว่ตกรรม “เมล็ดพื่่นธุ๊์เทีย่ม” 
สำหร่บพื่ืชผลที�ไม่สามารถให้เมล็ดพื่่นธุ๊์ได้ตามปกติ CEEDSTM จะเข้ามาลดความ
ย่๊่งย่ากของกระบวนการเพื่าะปล่กพื่ืชที�ต้องใช้วิธุีขย่าย่พื่่นธุ๊์โดย่ไม่อาศ่ย่ เพื่ศ

เอกสารของคณะกรรมการการแข่งข่นทางการค้าแห่งฟิื้ลิปปินส์ (PCC)  
ที�เผย่แพื่ร่ออกมาในปี 2020 ระบ๊ว่าในประเทศฟื้ิลิปปินส์มีจำนวนโรงงานน้ำตาล
อย่่่ 27 โรง ณ เดือนมีนาคม ปี 2020 ซึ�งในพื่ื้นที�เกือบท๊กภัาคของประเทศจะมี
โรงงานน้ำตาลเพีื่ย่ง 1 หรือ 2 โรงเท่าน้่นที�รบ่ซ้ืออ้อย่จากชาวไร่ท้่งหมดในภัาคน้่น ๆ  

ทาง PCC ชี้แจงถึงสาเหต๊ที�ในประเทศมีโรงงานน้ำตาลอย่่่เป็นจำนวนน้อย่ว่า
เป็นเพื่ราะต้องใช้เงินลงท๊นมหาศาล ต้นท๊นข่้นต�ำในการเปิดโรงงานน้ำตาลใหม่อย่่่
ที�ระด่บ 2 พื่่นล้านเปโซ ซึ�งเมื�อเปิดดำเนินการแล้วก็ต้องร่กษากำล่งการผลิตให้อย่่่
ในระด่บส่งเพื่ื�อให้ค๊้มค่าก่บเม็ดเงินที�จ่าย่ไป

ข้อม่ลจากองค์การก�ากบ่ดแ่ลอต๊สาหกรรมน�า้ตาล (SRA) ชีใ้ห้เหน็ว่าก�าลง่การ
ผลิตน�้าตาลในประเทศฟื้ิลิปปินส์จะอย่่่ที� 1.8 ล้านเมตริกต่นในปี 2022 ซึ�งไม่เพื่ีย่ง
พื่อก่บความต้องการบริโภัคน�้าตาลเฉลี�ย่ในประเทศซึ�งอย่่่ที� 2.03 ล้านเมตริกต่น
ต่อปี โดย่ต่วเลขนี้ได้มาจากการเก็บข้อม่ลย่้อนหล่งในช่วงระย่ะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา
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ประเทศไทย่ได้เริ�มมีการพื่่ฒนาและส่งเสริมการใช้เชื้อเพื่ลิงชีวภัาพื่มาต่้งแต่ปี พื่.ศ. 2528 โดย่โครงการส่วนพื่ระองค์ สวนจิตรลดา ศึกษาการผลิตแอลกอฮอล์จาก
อ้อย่เพื่ื�อใช้เป็นพื่ล่งงานทดแทน ซึ�งได้มีแนวทางการนำเอาแอลกอฮอล์มาผสมก่บน้ำม่นเบนซินและพื่่ฒนาส่ตรเพืื่�อให้ใช้ทดแทนน้ำม่นเบนซินได้ จนเป็นที�มาของน้ำม่น
แก�สโซฮอล์ในปัจจ๊บ่น โดย่น้ำม่นแก�สโซฮอล์ 95 ได้เริ�มมีจำหน่าย่ต่้งแต่ปี พื่.ศ. 2546 และต่อมาเกิดความผ่นผวนของราคาน้ำม่นและพื่ล่งงานในตลาดโลกและมีราคา
แพื่งขึ้นมาก ประเทศไทย่จึงมีนโย่บาย่ในการเพื่ิ�มส่ดส่วนการผสมแอลกอฮอล์ในน้ำม่นแก�สโซฮอล์ เพื่ื�อลดการน้ำเข้าและเพื่ิ�มความม่�นคงทางพื่ล่งงาน น้ำม่นแก�สโซฮอล์ 
E20 และ E85 ได้เริ�มมีจำหน่าย่ในปี พื่.ศ. 2551 จะเห็นได้ว่าการพื่่ฒนาการผลิตและการใช้เชื้อเพื่ลิงชีวภัาพื่ต่้งแต่เริ�มต้นน่้นเกิดจากการดำเนินการโดย่ความสม่ครใจ 
เพื่ื�อสร้างความม่�นคงทางพื่ล่งงาน สร้างเสถีย่รภัาพื่ด้านราคาของผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงการลดการปลดปล่อย่มลพื่ิษจากการลดการใช้น้ำม่นจากฟื้อสซิล

อย่า่งไรกต็าม สถานการณไ์ดม้กีารพื่ฒ่นาและเปลี�ย่นแปลงไปอน่เนื�องมาจากจากการเปลี�ย่นแปลงสภัาพื่ภัม่อิากาศ (Climate Change) ของโลก โดย่ที�อณ๊ภัม่เิฉลี�ย่
ของโลกส่งขึ้นเร็วผิดปกติ เป็นผลจากปริมาณก�าซเรือนกระจก (Greenhouse gasses) ที�ส่งขึ้นอย่่างรวดเร็วและสะสมมาจากการพื่่ฒนาภัาคอ๊ตสาหกรรมและกิจกรรม
ภัาคขนส่งต่้งแต่อดีตจนถึงปัจจ๊บ่น จะเห็นได้ว่าผลกระทบจากการเปลี�ย่นแปลงสภัาพื่ภั่มิอากาศ (Climate Change) ของโลกน่้นเป็นปัญหาของท๊กประเทศท่�วโลก ไม่ได้
จำก่ดอย่่่ก่บกล๊่มคนใดหรือประเทศใดประเทศหนึ�ง ซึ�งจะต้องร่วมมือก่นในการลดการปลดปล่อย่ก�าซเรือนกระจก (Greenhouse gasses) ให้ได้ตามเป้าหมาย่ที�กำหนด
ไว้ จึงจะสามารถป้องก่นผลกระทบและภั่ย่พื่ิบ่ติต่างๆที�จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ จาก
ความต้องการร่กษาสิ�งแวดล้อม การสร้างความม่�นคงทางด้านพื่ล่งงานและราคา
ผลผลิตทางการเกษตร ซึ�งดำเนินการด้วย่ความสม่ครใจ กล่บกลาย่มาเป็นพื่่นธุะ
ส่ญญาที�ให้ต้องปฎิบ่ติตาม โดย่เฉพื่าะหล่งจากการย่กร่างพื่ิธุีสารเกีย่วโต (Kyoto 
Protocol) ตลอดจนถึงความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพืื่�อจด่การกบ่ปัญหา
การเปลี�ย่นแปลงสภัาพื่ภ่ัมิอากาศอย่่างเป็นร่ปธุรรม  ซึ�งแต่ละกล๊่มประเทศจะมี
พื่่นธุะส่ญญาที�ให้ต้องปฎิบ่ติตามแตกต่างก่นไป โดย่ประเทศในกล๊่มภัาคผนวกที� 
1 (Annex 1: A1) ประกอบด้วย่ประเทศพื่่ฒนาแล้วและประเทศที�อย่่่ในระหว่าง
การเปลี�ย่นแปลงสภัาพื่เศรษฐกิจ อาทิ สหภัาพื่ย่๊โรป แคนาดา ร่สเซีย่ ญี�ป๊่น ซึ�ง
นอกจากจะมีพ่ื่นธุกรณีร่วมก่นตามอน๊ส่ญญาฯ แล้วย่่งมีพื่่นธุกรณีในการให้ความ
ช่วย่เหลือทางการเงินแก่ประเทศนอกภัาคผนวกที� 1 ในด้านต่าง ๆ

จากราย่งานความก้าวหน้าราย่สองปี ฉบ่บที� 3 (Second Biennial Update 
Report of Thailand; BUR3) ส�าน่กงานนโย่บาย่และแผนทร่พื่ย่ากรธุรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม กระทรวงทร่พื่ย่ากรธุรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ระบ๊ว่าในปี พื่. ศ. 
2559 ประเทศไทย่ปลดปล่อย่ก�าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท๊กภัาคและสาขารวมท่้ง

เป้้าหมายตามพัันธะสััญญาของป้ระเทศไทย

จากความสัมัครใจสั่�พัันธะสััญญาท่�ต้องป้ฏิิบััติ

รููปที่่� 1 ปรูิมาณการูปล่่อยก๊าซ CO2 ในแต่่ล่ะภาคแล่ะสาขา ปี พ.ศ. 2556

Figure 1: The CO2 emission level in each sector in 2013

รููปที่่� 2 การูคาดการูณ์ปรูิมาณการูปล่่อยก๊าซเรูือนกรูะจกของปรูะเที่ศไที่ย ในทีุ่กสาขาเศรูษฐกิจ

Figure 2: The forecast on Thailand’s Greenhouse Gas (GHG) emission from all business sectors 

รููปที่่� 3 แผนปฏิิบััต่ิการูล่ดก๊าซเรูือนกรูะจกของปรูะเที่ศปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาพล่ังงาน

Figure 3: Action Plan for the Greenhouse Gas (GHG) Mitigation 2021-2030: Energy Sector 

สิ้น 354.36 ล้านต่นคาร์บอนไดออกไซด์เทีย่บเท่า โดย่ภัาคพื่ล่งงานมีอ่ตราส่วน
การปลดปล่อย่มากที�ส๊ด 253.89 ล้านต่นคาร์บอนไดออกไซด์เทีย่บเท่า มากถึง
ร้อย่ 71.65 ของท๊กภัาคส่วน ด่งร่ปที� 1

ในขณะที�แผนปฏิบติ่การลดก�าซเรือนกระจกของประเทศ ป ีพื่.ศ. 2564 – 2573 
สาขาคมนาคมขนส่ง ได้มปีระมาณการในกรณีฐานจากการด�าเนินกิจกรรมตามปกติ 
(Business as usual: BAU) พื่บว่าจะมีการปลดปล่อย่ก�าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่ิ�ม
มากขึ้นเป็น 555 ล้านต่นคาร์บอนไดออกไซด์เทีย่บเท่า ณ ปี พื่.ศ. 2573 ซึ�งเป้า
หมาย่ในการลดการปลดปลอย่ก�าซคารบ์อนไดออกไซดต์ามพื่น่ธุะสญ่ญา 20% จาก 
COP21 และลา่สด๊ 40% จาก COP26 จะต้องลดการปลดปล่อย่คาร์บอนไดออกไซด์
ลง 111 และ 170 ล้านต่นคาร์บอนไดออกไซด์เทีย่บเท่า ตามลำด่บ ด่งร่ปที� 2

ปรมิาณการปลดปล่อย่ก�าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามพื่น่ธุะสญ่ญาน่น้เป็นเรื�อง
ที�ท้าทาย่และต้องมีการดำเนินการอย่่างเป็นร่ปธุรรมโดย่เฉพื่าะการจ่ดทำแผนที�ถ่ก
ตอ้ง สะทอ้นความเปน็จรงิของประเทศ ตลอดจนถงึการปฏบิต่ใิหเ้ปน็ไปตามแผนที�
กำหนด โดย่ถ้าพื่ิจารณาแผนปฏิบ่ติการลดก�าซเรือนกระจกของประเทศปี พื่.ศ. 
2564 – 2573 สาขาพื่ลง่งาน ซึ�งเป็นภัาคที�มกีารปลดปล่อย่ก�าซคาร์บอนไดออกไซด์
มากที�ส๊ด และมีศ่กย่ภัาพื่ในการปลดการปลดปล่อย่คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 
117.66 ล้านต่น คิดเป็นประมาณ 75% ของศ่กย่ภัาพื่การลดการปลดปล่อย่ก�าซ
คารบ์อนไดออกไซดร์วมท่ง้ประเทศ (รป่ที� 3) โดย่การพื่ฒ่นาการใชพ้ื่ลง่งานทดแทน
รวมท่้งหมดจะต้องมีการเพื่ิ�มปริมาณการผลิตและการใช้พื่ล่งงานทดแทนรวม เพื่ื�อ
ลดการปลดปล่อย่ก�าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปี พื่.ศ. 2564 ที� 67.71 ล้านต่น
คาร์บอนไดออกไซด์เทีย่บเท่า เป็น 117.66 ล้านต่นคาร์บอนไดออกไซด์เทีย่บเท่า 
ในปี พื่.ศ. 2573 คิดเป็นร้อย่ละ 73.77 ของสาขาพื่ล่งงาน
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กล่บมาที�แนวโน้มความสำเร็จและประสิทธุผลของแผนที�วางเอาไว้ พื่ล่งงานทดแทนกล๊่มที�มีศ่กย่ภัาพื่มากที�ส๊ด เช่น พื่ล่งงานชีวมวล พื่ล่งงานแสงอาทิตย่์ ไบโอดี
เซลล์ ก�าซชีวภัาพื่ และเชื้อเพื่ลิงเอทานอล ต้องเพื่ิ�มขึ้นประมาณ 65.32% 129.30% 46.93% 45.77% และ 73.95% ตามลำด่บ ณ ปี พื่.ศ. 2573 (ร่ปที� 4) ซึ�ง
สถานการณ์ ณ ปัจจ๊บ่น เราก็จะพื่บว่าการดำเนินนโย่บาย่ในหลาย่ๆมาตการไม่ประสบผลสำเร็จตามที�ได้วางแผนไว้ โดย่เฉพื่าะแผนการเพื่ิ�มการผลิตและการใช้ไฟื้ฟ้ื้า
ชีวมวลและพื่ล่งงานแสงอาทิตย่์ ซึ�งมีศ่กย่ภัาพื่มากที�ส๊ดตามแผนปฏิบ่ตการฯ รวมถึงเชื้อเพื่ลิงเอทานอลและไบโอดีเซลล์  (ร่ปที� 5 : ม่ลนิธุิเพื่ื�อสถาบ่นปิโตรเลีย่มแห่ง
ประเทศไทย่) ซึ�งแน่นอนว่าส่งผลให้แผนปฏิบ่ติการลดก�าซเรือนกระจกของประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย่ด้วย่เช่นก่น 

สัถานะแลิะแนวโน้มความสัำเร็จในการลิดการป้ลิดป้ลิ�อยคาร์บัอนไดออกไซด์ตามแผนป้ฏิบิัตัการ

ในช่วงเวลาหลาย่ปีที�ผ่านมา ประเทศในกล๊่มสหภัาพื่ย่๊โรปได้มีการพ่ื่ฒนา
และดำเนินการลดการปลดปล่อย่ก�าซคาร์บอนดออกไซด์ตามพื่่นธุะส่ญญาก่น
อย่า่งจรงิจง่ โดย่ใชม้าตรการที�ชด่เจนจบ่ตอ้งได ้เพื่ื�อให้เกดิการพื่ฒ่นาโครงการตา่ง 
ๆ ที�จะนำพื่าประเทศเข้าส่่ Net Zero ได้ตามเป้าหมาย่ European Green Deal 
เช่น การต่้งเป้าหมาย่ในการปลดโรงไฟื้ฟื้้าถ่านหิน เพื่ิ�มส่ดส่วนโรงไฟื้ฟื้้าพื่ล่งงาน
หม๊นเวีย่น การสน่บสน๊นเงินท๊นในการพื่่ฒนาเทคโนโลย่ีและการลงท๊นโครงการ
ต่างๆเพื่ื�อลดคาร์บอน กองท๊นบรรเทาผลกระทบกล๊่มคนหรือบริษ่ทที�ได้ร่บผลกระ
ทบจากมาตรการ แน่นอนว่าต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลในการดำเนินการ ซึ�งส่วนหนึ�งได้
มาจากการบง่คบ่ใชก้ฏหมาย่เกี�ย่วก่บ Carbon Pricing เช่น การปรบ่โครงสรา้งภัาษี
เพื่ิ�มขึ้นสำหร่บสินค้าและพื่ล่งงานที�ปล่อย่มลพื่ิษมาก การปร่บอ่ตราการปล่อย่ก�าซ
คาร์บอนภัาย่ใต้ระบบ EU ETS (European Union Emission Trading System) 
และการจ่ดทำมาตรการปร่บคาร์บอนก่อนข้ามพื่รมแดนของอีย่่อี (Carbon border 
Adjustment Mechanism: CBAM) ซึ�งในท้าย่ที�ส๊ดก็เป็นประเทศค่่ค้าหรือประเทศ
ที�ต้องส่งออกสินค้าไปย่่งกล๊่มสหภัาพื่ย่๊โรป และแน่นอนว่ารวมไปถึงผ่้ประกอบการ
ผลิตและส่งออกของไทย่ที�ต้องเป็นผ่้ร่บภัาระด่งกล่าว

อ๊ปสรรคหล่กที�จะถ่กกล่าวถึงอย่่่เสมอสำหร่บประเทศไทย่ก็คือพื่ล่งงาน
หม๊นเวยี่นและเชือ้เพื่ลงิชวีภัาพื่มรีาคาแพื่ง ตอ้งเสยี่งบประมาณในการสง่เสรมิหรอื
สน่บสน๊นเป็นจำนวนมาก แต่กล่บไม่เคย่มีการพื่ิจารณาอย่่างเป็นร่ปธุรรมว่าเชื้อ
เพื่ลิงจากฟื้อสซิลสร้างปัญหามลพื่ิษ ปลดปล่อย่ก�าซเรือนกระจก และสร้างความ
เสีย่หาย่ให้ก่บส๊ขภัาพื่ของประชาชน คิดเป็นต้นท๊นกี�บาทต่อหน่วย่ การย่กระด่บ
ราคาพื่ล่งงานหรือเชื้อเพื่ลิงจากฟื้อสซิล หรือแม้แต่สินค้าที�มีกระบวนการผลิตที�
ปลดปล่อย่คาร์บอนไดออกไซด์ส่ง ด้วย่การเพื่ิ�มโครงสร้างภัาษีคาร์บอนก็จะช่วย่
ให้เกิดการส่งเสริมพื่ล่งงานหม๊นเวีย่นและเชื้อเพื่ลิงชีวภัาพื่ได้ง่าย่และรวดเร็วขึ้น  

ภาษี่คาร์บัอน : มาตรการสัำหรับัเร�งการลิดการป้ลิดป้ลิ�อยคาร์บัอนตามพัันธะสััญญา

ถงึแมจ้ะมคีวามพื่ย่าย่ามในการเรง่สง่เสรมิการผลติรถย่นตไ์ฟื้ฟ้ื้าใหไ้ดต้ามเปา้
หมาย่ 30@30 หรือ 30% “ของย่อดผลิตต่อปี” ภัาย่ในปี พื่.ศ. 2573 แต่ก็ไม่ได้
ระบไ๊วช้ด่เจนวา่ถา้ผลติไดต้ามเปา้หมาย่ จะสามารถจะบง่คบ่ให ้“จำหนา่ย่หรอืมกีาร
ใชง้านในประเทศท่ง้หมด” เนื�องจากย่ง่มีปจัจ่ย่อีกหลาย่ประการในการตด่สนิใจของ
ผ่บ้รโิภัค ท่ง้ราคาที�แพื่งกว่ารถย่นต์ปกติ ความสะดวกสบาย่ที�หาย่ไป และการขย่าย่
สถานีชาร์ตที�ต้องล๊้นว่าจะเป็นไปตามแผนหรือไม่ ที�สำค่ญย่่งไม่มีการปร่บปร๊งและ
นำเอามาตรการการลดก�าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถย่นต์ไฟื้ฟ้ื้าเข้ามาไว้ในแผน
ปฏบิต่กิารลดก�าซเรอืนกระจกของประเทศ ป ีพื่.ศ. 2564 – 2573 สาขาคมนาคม
ขนส่ง หรือสาขาพื่ล่งงาน ให้เห็นต่วเลขอย่่างเป็นร่ปปธุรรมที�ช่ดเจน และถึงแม้จะ
เป็นรถย่นต์ไฟื้ฟื้้าแต่พื่ล่งงานที�ใช้ก็ย่่งเป็นพื่ล่งงานไฟื้ฟื้้าที�มาจากฟื้อสซิลเป็นส่วน
มาก ในขณะที�หลาย่ประเทศที�เจริญแล้ว ท่้งในอเมริกาและย่๊โรป ถึงแม้จะมีการส่ง
เสรมิการใชร้ถย่นตไ์ฟื้ฟื้า้ดว้ย่มาตรการที�อาจจะดกีวา่ประเทศไทย่ แตก่ม็ขีอ้สร๊ปไว้
คอ่นขา้งช่ดเจนวา่ ภัาย่ในป ี2050 ตอ่ให้ย่อดจำหนา่ย่รถย่นตไ์ฟื้ฟื้้าเปน็ไปตามเปา้

รููปที่่� 4 แผนปฏิิบััต่ิการูล่ดก๊าซเรูือนกรูะจกของปรูะเที่ศปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาพล่ังงาน

Figure 4: Action Plan for the Greenhouse Gas (GHG) Mitigation 2021-2030: Energy Sector

รููปที่่� 5 : มูล่นิธิิเพื�อสถาบัันปิโต่รูเล่่ยมแห่่งปรูะเที่ศไที่ย

Figure 5: Petroleum Institute of Thailand Foundation

หมาย่ ก็ไม่สามารถลดการปลดปล่อย่ก�าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามพื่่นธุะส่ญญาได้ 
และย่ง่ตอ้งเรง่สง่เสรมิพื่ลง่งานทดแทนท่ง้การผลติไฟื้ฟ้ื้าจากพื่ลง่งานหมน๊เวยี่นและ
การใช้เชื้อเพื่ลิงเอทาอล อาทิเช่น cellulosic ethanol ที�เป็น advanced biofuel ใน
รถย่นต์ประเภัทต่างๆ ซึ�งช่วย่ลดก�าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 95% (Clariant 
sunliquid® technology) ตลอดจนถึงน้ำม่นอากาศย่านแบบย่่�งย่ืน (sustainable 
aviation fuels) เช้ือเพื่ลิงสำหร่บการเดินเรือ (Maritime)  กล่าวโดย่สร๊ปแล้ว
หากแผนปฏิบ่ติการลดก�าซเรือนกระจกของประเทศ ย่่งคงต้องพื่ึ�งพื่าศ่กย่ภัาพื่ของ
พื่ล่งงานทดแทนเป็นหล่ก ก็มีความเสี�ย่งส่งมากที�จะไม่ประสบผลสำเร็จโดย่ด่ได้
จากผลการส่งเสริมการพื่่ฒนาและการใช้พื่ล่งงานทดแทนท่้ง 3 ฉบ่บ ที�ผ่านมาซึ�ง
ไม่เคย่ทำได้ตามเป้าหมาย่ที�วางไว้ ในขณะที�การส่งเสริมรถย่นต์ไฟื้ฟื้้าของประเทศ
ก็ย่่งมีความไม่ช่ดเจนในหลาย่ๆ ด้าน และแม้จะเป็นไปตามเป้าหมาย่ ก็ไม่สามารถ
นำพื่าประเทศเข้าส่่ Net Zero ได้หากปราศจากการส่งเสริมพื่ล่งงานทดแทนควบค่่
ก่นไป

ในขณะที�ราย่ได้จากภัาษีคาร์บอนด่งกล่าวก็นำกล่บมาใช้ในการส่งเสริม สน่บสน๊น 
และลดผลกระทบผ่้ประกอบการที�มีความต่้งใจที�จะดำเนินการลดการปลดปล่อย่
คาร์บอนเพืื่�อช่วย่ก่นสน่บสน๊นแผนปฏิบ่ติการลดก�าซเรือนกระจกของประเทศต่อ
ไป มาตรการเกี�ย่วก่บภัาษีคาร์บอนไม่ใช่เรื�องใหม่ และมีปร่บใช้ในประเทศที�เจริญ
แลว้หลากหลาย่ประเทศท่�วโลก หรอืแมแ้ต ่International Energy Agency (IEA) 
ก็ได้มีการศึกษาและเสนอแนะเรื�องของ Carbon Pricing สำหร่บการพื่่ฒนาการลด
คารบ์อนไดอ้อกไซดใ์นภัาคพื่ลง่งานสำหรบ่ประเทศไทย่ แตใ่นทางตรงก่นขา้ม เมื�อ
เกิดวิกฤติพื่ล่งงานจากฟื้อสซิลโดย่เฉพื่าะถ่านหินและก�าซธุรรมชาติที�มีราคาแพื่ง
และไม่เพื่ีย่งพื่อ ซึ�งต้องพื่ึ�งพื่าพื่ล่งงานหม๊นเวีย่นอย่่างเร่งด่วน กล่บมีการต้่งราคา
ร่บซื้อไฟื้ฟื้้าจากพื่ล่งงานหม๊นเวีย่นในราคาที�ต�ำจนย่ากที�จะพื่่ฒนาต่อไปได้

ท่้งหมดนี้ย่่งไม่รวมประโย่ชน์ของพื่ล่งงานหม๊นเวีย่นและเชื้อเพื่ลิงชีวภัาพื่ ที�
ช่วย่ร้างความม่�นคงทางด้านพื่ล่งงาน ลดการนำเข้าพื่ล่งงานจากต่างประเทศ สร้าง
งานสร้างราย่ได้ให้ก่บเกษตรกรที�เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ตลอดจนถึง
การสร้างรากฐานทางพื่ล่งงานหม๊นเวีย่นที�จะช่วย่ส่งเสริมภัาคอ๊ตสาหกรรมในการ
แข่งข่นและอย่่่รอดท่ามกลางกระแสอ๊ปสรรคทางการค้าที�ไม่ใช่มาตรการทางภัาษี 
(Non-Tariff Barriers: NTB) ที�เกดิจากการเปลี�ย่นแปลงสภัาพื่ภัมิ่อากาศ (Climate 
Change) และส๊ดท้าย่เราต้องไม่ลืมว่าเป้าหมาย่การลดก�าซคาร์บอนไดออกไซด์
นี้เป็นพื่่นธุะส่ญญาที�ต้องปฏิบ่ติตามและจะมีผลกระทบตามมาอย่่างหลีกเลี�ย่งไม่
ได้ ไม่เหมือนก่บการพื่่ฒนาพื่ล่งงานทดแทนท่้ง 3 ฉบ่บที�ผ่านมา ซึ�งเป็นแผนงาน
ที�เกิดโดย่ความสม่ครใจ ต่้งแต่ Alternative Energy Development Plan: AEDP 
2012-2021 / AEDP2015 /AEDP2018 ที�ม่กจะมีการแก้ไขและลดเป้าหมาย่ลงมา
ท๊กคร่้งที�การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
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According to the Second Biennial Update Report of Thailand; 
BUR 3 by the Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning, the Ministry of Natural Resources and  
Environment (MNRE), in 2016, Thailand generated a total carbon 
dioxide (CO2) emission from all business and industrial sectors 
of 354.36 million tons of CO2 equivalent. The energy sector  
accounted for the highest level of CO2 emissions at 253.89  
million tons of CO2 equivalent, or around 71.65% of all the  
sectors, as shown in Figure 1.

Looking at the success potential and the effectiveness 
of the action plan, the alternative energies with the highest  
potential, including solar energy, biodiesel, biogas, and  
ethanol fuel, need to be increased in utilization to 65.32% 129.30% 
46.93% 45.77%, and 73.95% respectively in 2030 (Figure 4). 
However, the implementation of the GHG reduction policies 
does not meet the target goals in many aspects, particularly the 
increase in the capacity and uses of renewable energies such as 
biomass and solar cell - the highest potential alternative energy  
sources, as well as the ethanol and biodiesel (Figure 5: Petroleum  
Institute of Thailand Foundation), which will certainly affect the  
achievement goal for GHG reduction.

Even though there is an attempt to promote the  
production of electric vehicles at the target of 30@30, or around 
30% of ‘total production volume’ within the year 2030, there is no  
further indication that there will be any enforcement on ‘the 
sale and usage’ of EV for the whole country when target  
production volume is reached. There are many factors that affect 
the buying decision of consumers e.g., the higher price, the loss 

Thailand’s Climate Goals

Status and the success potential of CO2 
reduction based on the action plan

The 2021-2030 Action Plan on NDC (Nationally Determined 
Contribution) for the transport sector indicated that from the 
business-as-usual (BAU) scenario, the CO2 emission from the 
key sectors is expected to be around 55 million tons of carbon 
dioxide equivalent in 2030. The goal for Thailand from COP21 
was to reduce 20% of the emission and to reduce 40% of the 
emission from COP26, or around 111 and 170 million tons of 
carbon dioxide equivalent respectively. As shown in Figure 2.

The amount of CO2 emission reduction based on the  
Agreement is a challenging quest, and a concrete roadmap 
is needed. More importantly, it needs to be laid out rightly 
based on the reality of the nation, and the specific timeframe.  
Considering to the NDC Action Plan for 2021-2030 in the energy 
sector, which is the industry accounted for the highest level of CO2 
emission reduction and has the potential to reduce up to 117.66 
million tons of carbon dioxide equivalent, or around 75% of the 
nation’s CO2 emissions reduction (Figure 3). The development of 
 alternative energy production and uses need to be accelerated 
to be able to reduce the CO2 emission, in 2021, from 67.71 million 
tons of carbon dioxide equivalent to 117.66 million tons of carbon  
dioxide equivalent in 2030, or around 73.77% of the energy sectors.

From voluntary act to mandatory
commitment

Thailand has initiated and promoted the use of  
biofuel since 1985. The Royal Chitralada Project has studied  
ethanol production from sugarcane to be used as alternative 
energy by blending ethanol with gasoline and developing a  
formula fuel as an alternative to gasoline. It was the beginning of  
gasohol that we use today. Gasohol 95 was initially sold in 
2003, and after encountering a fluctuation of oil and energy in 
the world market resulting in an increase in fuel price, Thailand  
implemented a policy to increase the alcohol blending ratio in gasohol to 
decrease the fuel import volume and increase energy  
security. E20 and E85 gasohol were then sold in 2008. The  
development and production of biofuel in Thailand has started off as a  
voluntary act in order to increase the national energy security 
and price stability for agricultural products, as well as reduce 
the pollution from the use of fossil fuel.

However, the circumstances have developed and changed 
as the world is facing the severity of climate change, as a  
result of the drastic rise of greenhouse gases, accumulating in 
Earth’s atmosphere during the industrialization and continuous  
transportation activities. The impact of climate change is a global 
agenda, not specific to just a particular nation. It is a mandatory 
commitment that all must take part in reducing greenhouse 
gas emissions to the defined target in order to prevent the 
impact and any disaster in the foreseeable future. From the  
voluntary initiatives to protect the environment, increase national  
energy security, and the price of agricultural products, it now has  
become a mandatory commitment, particularly after the Kyoto 
Protocol Ceremony and the Paris Agreement, where a concrete 
global framework was set out to avoid dangerous climate change 
by limiting global warming. Each country has been bound to  
reduce emissions and follow different climate goals. The Annex 
1 (A1) parties include developed countries, plus countries with 
economies in transition e.g., the European Union countries, 
Canada, Russia, and Japan. Apart from the continuation of the 
existing obligations under the Convention. Annex I countries 
are committed to providing financing to developing countries 
to mitigate climate change.

Figure 1: The CO2 emission level in each sector in 2013
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Carbon tax: The CO2 emission  reduction 
measures from the Agreement

of convenience consumers are accustomed to, or the ability to 
expand charging stations. More importantly, the implementation 
of EV policy as a measure to reduce CO2 emissions has not yet 
been included in the NDC Action Plan 2021-2030 for transport, 
or energy sectors. Also, the EV still needs electric power, which 
is mostly made from fossil fuels. In developed countries such as 
USA and EU, the promotion of EVs probably comes with more 
incentive packages. Yet, it was clearly shown that even with 
the sale of EVs reaching the target by 2050, it is impossible to 
reduce the CO2 emissions as planned. Moreover, there is the 
need to push forward the production and uses of renewable 
energy, for both electricity generation from renewable energy, 
or the ethanol fuel e.g. cellulosic ethanol, which is the advanced 
biofuel for different types of vehicles, that can help to reduce 
CO2 emissions up to 95%  (Clariant sunliquid® technology), as 
well as sustainable aviation fuels, and maritime fuels. 

If the country’s NDC Action Plan relies mainly on the potential 
of renewable energy, there is a high chance that the plan will not 
succeed, considering the failing results of the three Alternative 
Energy Development Plans. While the EV promotion scheme is 
not yet crystalized in many aspects. It would be difficult to lead 
the country to the path of Net Zero without strong support for 
renewable energy in parallel. 

During the past years, the EU countries have implemented 
stringent and tangible measures, following the NDCs, to reduce 
CO2 emissions. Many projects and schemes are being rolled 
out to bring the country closer to Net Zero according to the 
European Green Deal e.g., coal divestment, more investment 
support for technology development, and other investment to 
reduce carbon, or a relief fund for the people, and companies 
affected by the measures, etc. The path, of course, needs a 
tremendous amount of funding, some of which comes from the 
implementation of carbon pricing, for example, the tax structure 
adjustment for products and energy that produce high levels of 
pollution, the adjustment of European Union Emission Trading 
System (EU ETS), and Carbon Border Adjustment Mechanism 
(CBAM). Countries exporting products to EU including Thai 
exporters will, therefore, have to bear the costs.

The key challenges for Thailand that have been widely 
discussed are the high price of renewable energy and fuels.  

A big amount of supporting funds is needed but such a topic 
has never been under concrete discussion. For example, how 
much pollutions and greenhouse gasses generated from fossil 
fuels, which harm the health of the people, cost. Increasing the 
price of fossil fuel usage, or the price for products that release 
a high level of CO2 through taxation would help to support  
renewable energy and biofuel easier and faster. At the same time, 
revenue from carbon tax can be utilized to promote, support, 
and reduce the impact for companies who are committed to 
reducing CO2 emissions and supporting the NDC Action Plan. 
Even though the carbon tax is not a new subject. The measure 
has already been implemented in many developed countries 
around the world. The International Energy Agency (IEA) has 
also been studying the carbon pricing for the development 
of CO2 reduction for the energy sector in Thailand. Instead of 
supporting renewable energy when fossil fuel and natural gas 
became shortage and expensive, the buying price for renewable 
energy has been so low.

Moreover, renewable energy and biofuels can help strengthen 
national energy security, reduce the number of energy imports, 
and generate income opportunities for farmers who are the 
majority of the population in the country, as well as building 
the foundation for renewable energy in order to support the  
industrial sector trying to be competitive and surviving the 
non-tariff barriers (NTB) resulting from climate change. At 
the end of the day, what we need to remember is that the 
goals for CO2 reduction is according to the NDC, and we must  
inevitably bear the consequences if we are unable to follow through. 
Unlike the three Alternative Energy Development Plans: AEDP 
2012-2021 / AEDP2015 /AEDP2018, which are voluntary efforts 
and have been adjusting and reducing the target constantly.
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STATEC BINDER – ผ่้เช่ี�ยวช่าญด้านโซล่ช่้�นเคร่�องบรรจุ 
และระบบจ้ดเรียงถุุงวางบนพาเลทำแบบอ้ตโนมิ้ติ

STATEC BINDER – the specialist for bagging
and palletizing solutions

เคร่�องบัรรจุ แลิะระบับัจัดเรย่งถุงวางบันพัาเลิทของ STATEC 
BINDER เป้็นความลิับัสั่�ความสัำเร็จสัำหรับับัรรดาผ่้ผลิิตน้ำตาลิ

เป้้าหมายของ STATEC BINDER ค่อ การทำให้ล่ิกค้า 
พัึงพัอใจสั่งสัุด

STATEC BINDER เป็นผ่้เชี�ย่วชาญด้านเครื�องบรรจ๊ และระบบจ่ดเรีย่งถ๊ง
วางบนพื่าเลท สำหร่บหลาย่อ๊ตสาหกรรม โดย่เฉพื่าะอ๊ตสาหกรรมอาหาร ที�มีข้อ
กำหนดพิื่เศษสำหร่บสาย่การบรรจ๊ของแต่ละผลิตภ่ัณฑ์์ ซึ�งเป็นสิ�งที�ระบบของทาง 
STATEC BINDER มีความเชี�ย่วชาญในส่วนนี้เป็นอย่่างดี

โดย่ตลอดหลาย่ปีที�ผ่านมา STATEC BINDER ได้จำหน่าย่เครื�องบรรจ๊ และ
ระบบจ่ดเรีย่งถ๊งวางบนพื่าเลทจำนวนมาก ให้ก่บหลาย่บริษ่ทในทวีปเอเชีย่ ท่้งใน
ประเทศไทย่ อินโดนีเซีย่ มาเลเซีย่ จีน และฟื้ิลิปปินส์ ได้กลาย่เป็นตลาดที�สำค่ญ
สำหร่บบริษ่ทฯ ที�ออสเตรีย่ในช่วงหลาย่ปีที�ผ่านมา ความสำเร็จของ STATEC 
BINDER ที�ไดร้บ่ความไวว้างใจจากลก่คา้ เป็นผลมาจากการนำเสนอระบบที�เหมาะ
สมกบ่ความต้องการเฉพื่าะของลก่ค้าแต่ละราย่ และบริการที�นา่เชื�อถือไว้ใจได้ ขอ้ดี
อีกประการหนึ�ง คือ ความพื่ร้อมของฝั่าย่ขาย่ และผ่้เชี�ย่วชาญบริการล่กค้าด้าน
เทคนิคในแต่ละประเทศ ซึ�งปัจจ๊บ่นทางบริษ่ทฯ มีทีมงานในประเทศไทย่ มาเลเซีย่ 
เวีย่ดนาม อินโดนีเซีย่ ฟื้ิลิปปินส์ จีน และสิงคโปร์ 

ล่กค้าท่�วโลกให้ความไว้วางใจ STATEC BINDER ท๊กว่น  ผ่้เชี�ย่วชาญให้คำ
ปรกึษาดา้นเทคนคิ มคีวามสามารถในการใหบ้รกิารระดบ่สง่ และใหค้วามชว่ย่เหลอื
สำหร่บข้อก่งวลที�เกิดขึ้น การบริการล่กค้าจึงเป็นส่วนสำค่ญมากของทางบริษ่ทฯ 
และทีมบริการล่กค้าที�โดดเด่นด้วย่การให้บริการจากพื่น่กงานที�ผ่านการฝัึกอบรม
มาอย่่างดี และการช่วย่เหลือแบบ remote service ที�ท่นท่วงที

เป้าหมาย่หล่กของบริษ่ทฯ คือ สร้างความพื่ึงพื่อใจส่งส๊ดของล่กค้า  

โดย่เฉพื่าะอย่่างย่ิ�ง เมื�อการบรรจ๊น้ำตาลมีหลาย่ปัจจ่ย่พื่ิเศษที�ต้องพื่ิจารณา 
ตว่อย่่างเช่น นำ้ตาลมีสารกด่กร่อน และฝั๊น่ที�ฟื้๊ง้กระจาย่ระหว่างการบรรจ ๊นอกจาก
นี ้อาจมคีวามทา้ทาย่เนื�องจากสภัาพื่แวดลอ้มที�มคีวามชืน้ ผลติภัณ่ฑ์ท์ี�มคีวามพื่เิศษ
เหล่านีจึ้งต้องการระบบเครื�องจก่รที�มคีวามพิื่เศษเพืื่�อใช้ในการบรรจ ๊และการจด่เรีย่ง

บนพื่าเลทอย่า่งตอ่เนื�อง และมปีระสทิธุภิัาพื่ น่�นคอื เหตผ๊ลที�คณ๊อย่่ใ่นการดแ่ลของ
ผ่้เชี�ย่วชาญด้านระบบบรรจ๊ของ STATEC BINDER

เครื�องบรรจ๊อ่ตโนม่ติ ร๊่น PRINCIPAC และ ร๊่น CERTOPAC เป็นเครื�อง
บรรจ๊ที�มีประสิทธุิภัาพื่ส่งส๊ด และเหมาะสมสำหร่บกล๊่มผลิตภั่ณฑ์์น้ำตาล ระบบ
บรรจ๊ท่้งหมดสำหร่บอ๊ตสาหกรรมน้ำตาลจึงได้มีการออกแบบพื่ิเศษตามมาตรฐาน
ของ ATEX เพื่ื�อป้องก่นความเสี�ย่งของฝั๊่นที�ฟื้๊้งกระจาย่ระหว่างการบรรจ๊น้ำตาล

PRINCIPAC เป็นหนึ�งในเครื�องบรรจ๊อ่ตโนม่ติที�เร็วที�ส๊ดในโลกด้วย่ความเร็ว
ถึง 2,000 ถ๊งต่อช่�วโมง เครื�องบรรจ๊ที�มีประสิทธุิภัาพื่ส่งนี้สามารถบรรจ๊ผลิตภั่ณฑ์์
ไดต้่ง้แต ่ขนาดบรรจ ๊10 กก. ถงึขนาดบรรจ ๊50 กก. และเหมาะสำหรบ่ถง๊กระสอบ 
PP, ถง๊กระดาษ หรือถง๊ PE เครื�องร๊น่ PRINCIPAC มคีวามยื่ดหย่๊น่ และกำลง่การ
ผลิตส่ง สามารถออกแบบเพื่ื�อปร่บให้เข้าก่บผลิตภั่ณฑ์์ และความต้องการเฉพื่าะ
ของล่กค้า ด้วย่ต่วเลือกและเวอร์ช่�นที�หลากหลาย่

เครื�องบรรจ๊อ่ตโนม่ติ CERTOPAC สามารถบรรจ๊ผลิตภั่ณฑ์์ได้ถึง 1,500 ถ๊ง
ต่อช่�วโมง CERTOPAC ได้ร่บการออกแบบและผลิตสำหร่บผลิตภั่ณฑ์์ที�มีขนาด
บรรจต๊่ง้แต ่5 กก. ถงึขนาดบรรจ ๊80 กก. และเหมาะสมอย่า่งย่ิ�งสำหรบ่การบรรจ๊
แบบ free-flowing materials 

ระบบจด่เรยี่งถง๊วางบนพื่าเลทแบบแขนกล (Robot) ร๊น่ PRINCIPAL-R เหมาะ
สมอย่า่งย่ิ�งสำหรบ่การจด่เรยี่งถง๊วางบนพื่าเลทในอต๊สาหกรรมนำ้ตาล โดย่การรว่ม
มอืกบ่พื่น่ธุมิตรที�มชีื�อเสีย่งในอต๊สาหกรรมการผลิตแขนกล (Robot)  จงึช่วย่ให้นำ
เสนอโซลช่่�นเฉพื่าะเพื่ื�อปรบ่ให้เขา้กบ่ผลิตภ่ัณฑ์ไ์ด้เปน็อย่า่งดี นอกจากเครื�องบรรจ ๊
และระบบจด่เรยี่งถง๊วางบนพื่าเลทที�มีการใชง้านอย่า่งแพื่รห่ลาย่ในอ๊ตสาหกรรมนำ้ตาล
ท่�วโลกแลว้ ระบบจด่เรยี่งถง๊วางบนพื่าเลทแบบแขนกล (Robot) ร๊น่ PRINCIPAL-R 
ย่่งได้ติดต่้ง และใช้งานโดย่ผ่้ผลิตน้ำตาลที�มีชื�อเสีย่งหลาย่เจ้าอีกด้วย่

ากทวปีเอเชยี่ผา่นทางอนิเดยี่เขา้ส่ท่วปีย่โ๊รป และทวปี
อเมริกา: STATEC BINDER พื่ร้อมให้บริการล่กค้า

กว่า 80 ประเทศท่�วโลก และมีเครื�องจ่กรที�ติดต่้งใช้งานแล้ว
มากกว่า 1,700 เครื�อง ท่�วโลก ด้วย่ประสบการณ์กว่า 40 ปี 
ในดา้นเทคโนโลยี่เครื�องบรรจ ๊และระบบจด่เรีย่งถ๊งวางบนพื่า
เลท บริษ่ทฯ ที�ออสเตรีย่ จึงย่ืนหย่่ดเพื่ื�อค๊ณภัาพื่ข่้นส่ง และ
ความนา่เชื�อถอืสง่สด๊ การสรา้งความสม่พื่น่ธุอ์น่ดกีบ่ลก่คา้ใน
ระย่ะย่าว และสร้างความพื่ึงพื่อใจของล่กค้าอย่่างเต็มที� ล้วน
เป็นสิ�งสำค่ญส่งส๊ดของ STATEC BINDER
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เพื่ื�อใหล้ก่คา้ไดร้บ่บรกิารที�มปีระสทิธุภิัาพื่ และกระบวนการผลติที�มี
คณ๊ภัาพื่สง่สำหร่บผลิตภัณ่ฑ์ข์องทางลก่ค้าน่น้ การคิดคน้ดา้นนวต่กรรม 
และการพื่่ฒนาจึงเป็นสิ�งจำเป็นที�ทาง STATEC BINDER ให้
เป็นหว่ขอ้สำคญ่ในการพิื่จารณา และดำเนินการอย่า่งจริงจง่ 
บรษิท่ฯ ม๊ง่ม่�นในการพ่ื่ฒนา และปรบ่ปรง๊ประสทิธุภิัาพื่

การพััฒนาผลิิตภัณฑ์์ท่�สัร้างความป้ระทับัใจ

พื่รอ้มกบ่อำนวย่ความสะดวกใหล้ก่คา้แตล่ะราย่สามารถใชง้านเครื�องบรรจแ๊ละระบบ
จ่ดเรีย่งถ๊งวางบนพื่าเลทโดย่ปราศจากปัญหา และสามารถทำกำไรจากธุ๊รกิจควบค่่
ไปก่บแนวคิดการให้บริการล่กค้าที�ผสมผสานร่วมก่บความภั่กดีของล่กค้า เพื่ื�อให้
เกิดประสิทธุิภัาพื่ส่งส๊ด และการดำเนินงานที�เหมาะสมของโรงงานล่กค้า การเป็น
พื่่นธุมิตรที�แข็งแกร่งก่บล่กค้า คือ ความปรารถนาของ STATEC BINDER ที�มีส่วน
ร่วมในการก้าวไปส่่ความสำเร็จร่วมก่น

ด้วย่เหต๊นี้ แผนการบริการ “ 1-6-11 ” จึงได้ร่บการพื่่ฒนาขึ้น โดย่ในปีแรก
หล่งจากการซื้อระบบเครื�องบรรจ๊ หรือระบบจ่ดเรีย่งถ๊งวางบนพื่าเลท  ทางบริษ่ทฯ 
จะม๊ง่เน้นการใหก้ารบริการลก่คา้อย่า่งเขม้ขน้ สิ�งสำคญ่สง่สด๊ คอื การจ่ดการระบบ
อย่่างปลอดภั่ย่และมีประสิทธุิภัาพื่

From Asia via India to Europe, to America 
- STATEC BINDER GmbH is there for its 

customers in over 80 countries worldwide and 
can already report more than 1,700 installed 
machines all over the world. With more than 40 
years of experience in packaging and palletizing 
technology, the Austrian company stands for 
the highest quality and reliability. Long-term 
customer relationships and complete customer 
satisfaction are the top priorities at STATEC 
BINDER.

STATEC BINDER is the specialist when it comes to  
packaging and palletizing products from a wide range of industries. 
In the food industry in particular, there are special requirements 
for packaging lines due to the product, which is something that 
STATEC BINDER systems are specialized in.

Over recent years STATEC BINDER has sold a large  
number of its machines to companies in Asia. Thailand,  
Indonesia, Malaysia, China and the Philippines have become 
important markets for the Austrian company in the last years. 
STATEC BINDER’s success with customers is a result of its 
 customized solutions and reliable service. Another advantage is 
the availability of local sales and customer service technicians. The  
company currently has teams in Thailand, Malaysia, Vietnam,  
Indonesia, the Philippines, China and Singapore.

เครื�องบรรจ๊ และระบบจ่ดเรีย่งถ๊งวางบนพื่าเลทสำหร่บล่กค้าต่อไป

ที� STATEC BINDER เราใหค้วามสำค่ญอย่า่งย่ิ�งก่บการม๊่งเนน้โซลช่่�นสำหร่บ
ลก่คา้เปน็หลก่ การใหค้ำแนะนำที�ย่อดเย่ี�ย่ม มคีวามย่ดืหย่๊น่ และทมีงานที�มีความร้่
ความชำนาญ โดย่การทำงานร่วมกบ่ล่กค้าของเรา เราจึงมองหาโซลช่่�นที�เหมาะสมก่บ
สภัาพื่แวดลอ้ม และผลติภัณ่ฑ์์ของล่กคา้ ในฐานะผ่้เชี�ย่วชาญดา้นเครื�องบรรจ ๊และ
ระบบจ่ดเรีย่งถ๊งวางบนพื่าเลท ในระด่บสากลที�มีฐานการผลิตในประเทศออสเตรีย่ 
เราอย่่่ที�นี�เพื่ื�อล่กค้าของเราท่�วโลก

คณ๊สนใจไหม? คณ๊สามารถค้นหาข้อมล่เพื่ิ�มเติมเกี�ย่วก่บกล๊ม่ผลิตภ่ัณฑ์ ์หรือ
บริษ่ทของเราได้ที�: www.statec-binder.com
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Customers all over the world put their trust in STATEC 
BINDER every day. Expert consulting services, a high level 
of service competence and support for any concern provide  
reasons for this. Customer service is a very important topic 
for the company. The Customer Service team is on-side with a 
special customer training, spare part deliveries or remote service 
with realtime support.

The company’s primary goal is the complete satisfaction of 
its customers and to provide each customer with trouble-free 
operation and a profitable business that goes hand in hand with 
it. The Customer Service concept combines customer loyalty with 
maximum performance and optimal operation of the plant. Strong 
partnerships with customers are STATEC BINDER’s ambition as 
well as to contribute to the overall success.

For this reason, the 1-6-11 service program was  
developed. In the first year after the purchase of your packaging or  
palletizing system, the focus is on intensive customer service 
support. The top priority is the safe and efficient handling of 
the system.

Especially when packaging sugar, there are special factors 
that need to be considered. For example, sugar is an abrasive 
product and dust explosive. In addition, there can be challenges 
due to a moisture environment. Special products also require 
special machines in order to implement a continuous and  
efficient packaging and palletizing process, which is why you 
are in good hands with STATEC BINDER.

The PRINCIPAC and CERTOPAC fully automatic packaging 
lines are particularly suitable for the efficient packaging of sugar. 
These are specially designed for packing sugar in accordance 
with the ATEX directive to prevent dust explosions.

The PRINCIPAC is one of the fastest fully automatic bagging 
machines in the world with up to 2,000 bags per hour. This 
high-performance machine can bag products from 10 kg to 50 
kg and is suitable for woven PP bags, paper bags or PE bags. 
The PRINCIPAC has a high flexibility and high capacity and can 
be customized according to the product and the customer’s 
needs, thanks to many possible options and versions.

CERTOPAC can pack up to 1,500 bags per hour and is also 
a fully automatic packaging machine. CERTOPAC is designed for 
products with filling weight from 5 kg to 80 kg and is especially 
suitable for packing free-flowing materials.

The robot palletizer PRINCIPAL-R is particularly suitable for 
palletizing the bags of sugar. Together with well-known industrial 
robot manufacturers, the machine is always offered as a custom-
ized solution. In addition to countless packaging machines and 
palletizing systems already in use in the sugar industry worldwide, 
the PRINCIPAL-R is also used by well-known sugar producers.

In order to provide customers with an efficient and  
high-quality process in the packaging of their products,  
innovation and further development are required. A topic that is 
taken up and taken seriously at STATEC BINDER. The company 
is committed to further developing and improving the machines 
for customers.

At STATEC BINDER, we place great emphasis on  
customer-oriented solutions, excellent advice, flexibility and 
know-how. Together with our customers, we look for custom-fit 
solutions for their circumstances and their product. As an  
international packaging and palletizing specialist based in Austria, 
we are here for our customers around the globe.

Are you interested? You can find more information about 
our product portfolio or our company at: www.statec-binder.com

STATEC BINDER machines as the secret of success 
for sugar producers

Product development that impresses

STATEC BINDER’s goal is to have fully satisfied 
customers



Thailand branch office SB (Thailand) Co., Ltd.
101 Rama-9 Road Soi 60, Suanluang, Bangkok 10250

Tel.: +66 81 822 9569

attawit.ar@statec-binder.in.th

STATEC BINDER GmbH
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria

Tel.: +43 3112 38580-0 

 E-Mail: office@statec-binder.com
www.statec-binder.com

Different bagging & palletizing systems for high and low capacity requirements.

YOUR PARTNER AND SPECIALIST  FOR 
HIGH-PERFORMANCE BAGGING & PALLETIZING 

 
ROBOT, 
PORTAL & 
HIGH-LEVEL 
palletizing 
systems

OPEN-
MOUTH & 
FFS bagging 
machines

40  
years
of experience

more than

1700
more than

successfully
installed 
machines

SUGAREX  
THAILAND 
BOOTH
# 93

VICTAM  
ASIA 
BOOTH
# 1671
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CrystObserver® main screen (หน้าจอหล่ก) Strikes comparison from one or several pans for optimizing the boiling recipes

เปรีย่บเทีย่บหนึ�งหรือหลาย่หม้อเพื่ื�อปร่บส่ตรการเคี�ย่วให้เหมาะสม

ดว้ย่คณ๊ภัาพื่วิดโีอความละเอีย่ดสง่และการวิเคราะห์ภัาพื่ CrystObserver® 
ติดตามการเติบโตของผลึกในหม้อเคี�ย่วและหม้อ seed cooling crystallizer ใน
แบบเรีย่ลไทม์

ทคนิคการประมวลผลภัาพื่ถ่กนำมาใช้ก่นอย่่างแพื่ร่หลาย่ในโรงงาน
น้ำตาลหลาย่แห่งที�ต้องการที�จะเพื่ิ�มประสิทธุิภัาพื่การผลิตน้ำตาลของ

พื่วกเขา ล่กค้าของเราใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่ื�อย่กระด่บค๊ณภัาพื่และปร่บปร๊ง
ประสิทธุิภัาพื่ได้อย่่างไร?

ความทา้ทาย่ของงานนีค้อืการแสดงใหเ้ห็นถงึการพื่ฒ่นากระบวนการผลติ 
ที�เครื�องมือการตรวจสอบการเติบโตของผลึกและการว่ดค่าสนีำมาส่่โรงงาน
น้ำตาลในท๊กว่น

Process Improvements and Energy Savings
brought by Online Measurement
Raw and white sugars, mills and refineries

พ้ฒนากิระบวนกิารผลิตและป้ระหย้ดพล้งงาน
ด้วยเทำคนิคกิารว้ดและวิเคราะห์ผลแบบเรียลไทำมิ์ 
นำ�าตาลทำรายดิบและนำ�าตาลทำรายขาว – โรงงานนำ�าตาลและรีไฟน์

 ตรวจจ่บอน๊ภัาคต่้งแต่ 4 µm และตรวจสอบว่าเมล็ดเข้าส่่หม้อในเวลาที�
เหมาะสมหรือไม่เพื่ื�อหลีกเลี�ย่งการเกิดนิวเคลีย่สที�ไม่สามารถควบค๊มได้ ย่ืนย่่นได้
กอ่นวา่มเีมลด็ในหมอ้เพื่ยี่งพื่อที�จะพื่ฒ่นาเพื่ื�อไมต่อ้งเสยี่เวลาและพื่ลง่งานไปเปล่าๆ 
ตรวจจ่บ false grain ที�เกิดขึ้นภัาย่หล่งในกระบวนการ และลดปริมาณการใช้น้ำ
จากการควบค๊มการละลาย่

ผ่ป้ฏบ่ิตงิานจะเห็นผลกระทบโดย่ตรงของการปรบ่เปลี�ย่นพื่ารามิเตอร์ตอ่ขนาด
คริสต่ล และสามารถปร่บส่ตรการเคี�ย่วคร่้งต่อไปตามน้่น เพืื่�อให้มีจำนวนเม็ดฝั้า
ที�ลดลง มีความสามารถในการทำซ้ำที�ดีขึ้น และผลผลิตที�มีประสิทธุิภัาพื่ส่งขึ้น
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เครื�องวเิคราะหเ์หนอืสาย่การผลติ (on-line analyzer) ที�ชว่ย่เพื่ิ�มประสทิธุภิัาพื่
ของกระบวนการให้เหมาะสมที�สด๊ (optimization) ตอ้งได้รบ่การสอบเทีย่บอย่า่ง
สมบ่รณ์แบบก่บห้องปฏิบ่ติการของโรงงานเพื่ื�อร่บประก่นการตรวจว่ดที�เชื�อถือได้ 
ความแม่นย่ำ และความสามารถทำซ้ำได้

ColObserver® main screen (หน้าจอหล่ก)

Example of process stability in Japan. Historical shows repeatable trends

ต่วอย่่างความเสถีย่รของกระบวนการในญี�ป๊่น ข้อม่ลที�เก็บไว้แสดงให้เห็นแนวโน้มที�ทำซ้ำได้

เป็นที�ทราบก่นว่าการฉีดน้ำ 1 ลิตรสามารถละลาย่น้ำตาลที�ดีไปมากถึง 3 
กิโลกร่ม เป็นที�แน่ช่ดว่าปริมาณฉีดน้ำที�ลดลงจะช่วย่หลีกเลี�ย่งการละลาย่น้ำตาลดี
ปรมิาณมหาศาลและช่วย่เพื่ิ�มประสิทธิุภัาพื่การผลิตได้ในทน่ที นอกจากการปรบ่น้ำ
ให้เหมาะสมแล้ว เครื�องว่ดค่าสีนี้ย่่งช่วย่ลดการใช้พื่ล่งงานโดย่รวมอีกด้วย่

และย่่งช่วย่ให้ม่�นใจค๊ณภัาพื่ของน้ำตาลในข่้นส๊ดท้าย่ได้ด้วย่การตรวจจ่บสิ�ง
ปลอมปนหรือความไม่สอดคล้องใดๆของการผลิตที�มองเห็นได้แต่เนิ�นๆ เพื่ื�อหลีก
เลี�ย่งการปนเป้�อน น้ำตาลเปีย่กหรือน้ำตาลแห้ง เหนือสาย่พื่านลำเลีย่งท๊กชนิด

สำหร่บสีน้ำตาล วิธุีที�ดีที�ส๊ดในการได้ร่บผลตอบแทนจากการลงท๊นที�รวดเร็ว
และสำค่ญคอืการใช ้ColObserver® เครื�องวด่คา่สเีหนอืสาย่การผลติของ ITECA 
เพื่ื�อปร่บเวลาการฉีดล้างของหม้อปั�นแต่ละเครื�องให้เหมาะสมที�ส๊ด

Case study: Sugar plant in Europe, 100 days of production. 
กรณ่ศึกษีา : การผลิิตของโรงงานน้ำตาลิในยุโรป้ในช�วงเวลิา 100 วัน

เราเริ�มต้นด้วย่สมมติฐานที�ว่าน้ำล้าง 1 ลิตรละลาย่น้ำตาลดีได้ 3 กิโลกร่ม 
และเวลาในการฉดีลา้ง 1 วนิาทสีอดคลอ้งกบ่นำ้ลา้ง 2.5 ลติร จากน่น้เราคำนวณ
น้ำตาลที�จะได้ร่บมากขึ้นใน 1 แคมเปญด้วย่การลดเวลาซ่กข่้นต�ำ 1 วินาทีในหม้อ
ปั�น 3 เครื�อง ผลตอบแทนของการลงท๊น ROI จะถ่กประเมินโดย่พื่ิจารณาจาก
ต้นท๊นการแปรร่ปที�สอดคล้องก่บ 15% ของราคาขาย่น้ำตาล

หน้าจอหล่ก SpotObserver® ที�
แสดงการตรวจจ่บคร่้งล่าส๊ด
SpotObserver® Main screen where 
the last detection is displayed

ท๊กๆอน๊ภัาคที�ส่งกว่า 250µm ถ่ก
ตรวจจ่บได้

Every particle above 250µm is 
detected

ความสามารถในการส่งเกตติดตามค๊ณภัาพื่ของน้ำตาลในแบบเรีย่ลไทม์
ถือเป็นปัจจ่ย่สำค่ญที�ทำให้ม่�นใจในค๊ณภัาพื่ที�ควบค๊มได้ ความสามารถในการ
หลีกเลี�ย่งมลภัาวะจากน้ำตาล (pollution) ก่อนการเก็บร่กษาถือเป็นเรื�องสำค่ญ  
SpotObserver® เป็นเครื�องมือที�จำเป็นในการร่บประก่นน้ำตาลบริส๊ทธุิ� โดย่
เครื�องมือว่ดนี้จะสแกนการผลิตที�กำล่งดำเนินการอย่่่ 100% และช่วย่ให้เปลี�ย่น
เส้นทางน้ำตาลที�ไม่ได้ข้อกำหนดออกจากสาย่การผลิตหล่กได้

ด้วย่การใช้เซ็นเซอร์ที�มีความละเอีย่ดส่งมากและระบบไฟื้ส่องสว่าง LED 
(ปอ้งกน่การระเบิด) SpotObserver® ดำเนินการไดอ้ย่า่งแม่นย่ำและปรบ่แตง่ภัาพื่
ที�มีความซ่บซ้อนส่งในแบบเรีย่ลไทม์ (image treatment)

SpotObserver® จะจ่ดประเภัทและน่บ black spots ต่้งแต่ 250 x 250 
µm ตามระด่บการกระจาย่ (ที�กำหนดค่าได้) หน่วย่ภัาพื่ท่้งหมดจะถ่กเก็บไว้ในอี
เว้นตลอดท่้งแคมเปญเพืื่�อให้สามารถตรวจสอบย้่อนกล่บได้อย่่างสมบ่รณ์ และส่ง
ส่ญญาณการแจ้งเตือนเกี�ย่วก่บจำนวนการตรวจจ่บและ/หรือขนาด black spots 
พื่รอ้มการคำนวณทางสถติใินช่วงเวลาที�ปร่บแตง่ได้ และย่ง่สามารถใชส้ญ่ญาณเตือน
เพื่ื�อเปลี�ย่นเสน้ทางนำ้ตาลที�นอกขอ้กำหนด (off-spec) เพื่ื�อหลกีเลี�ย่งการปนเป้�อน
หรือข้อเรีย่กร้อง (claim) จากล่กค้าในที�ส๊ด

พื่ื้นที�การว่ดต่้งอย่่่หล่งหม้ออบ พื่ื้นที�ด่งกล่าวม่กจะผ่านการร่บรอง ATEX 

22 น่�นคือสาเหต๊ที� SpotObserver® เป็นอ๊ปกรณ์ที�ผ่านการร่บรอง ATEX 22
The measurement area is located after the dryer, the area is very often qualified 
ATEX 22, that’s why the SpotObserver® is an ATEX 22 certified device.



26

Special Insight

www.sugar-asia.com

    โทรหาวิศวกรของเรา

เพื�อพูดคุยเกี�ยวกับโครงการของคุณ 

0-630-455-429 หรือ

เราช่วยประหยัดเวลาและเงิน!
Saving time and money?

British Sugar UK, Refinery
     1.4 ลบ. ต่อป�/ทุกป� ที�ลดลงจาก

ความสามารถในในการลดการฉีดนํ�า

ส่วนเกิน และการผลิตที� Out of Spec

Kranti sugar India, Sugar Mill
     30 นาที ที�ลดลงใน

แต่ละรอบของการเคี�ยว Batch 

In Thailand 2021, Successful Commissionning 

7 pan cameras CrystObserver

2 colorimeters ColObserver

เพิ�มประสิทธิภาพการผลิต
OPTIMIZE YOUR PRODUCTION PROCESS

ITECA เครื�องมือวัดออนไลน์ เพื�อคุณและลูกค้าของคุณ

  CrystObserverCrystObserver

  ColObserverColObserver

ประสบการณ์หลายป�

ในการสร้าง teamwork ที�แข็งแกร่ง 

ระหว่าง ITECA ฝรั�งเศส

และทีมงานท้องถิ�นของเรา 

เตรียมพร้อมรับผลประโยชน์จาก

การฟ�� นตัวของตลาดในประเทศไทย!

natchanok@dnstechno.com

ความสําเร็จในการ Commissionning
2564 ในประเทศไทย

• บรรล๊ค๊ณภัาพื่ที�สม�ำเสมอพื่ร้อมก่บผลผลิตที�ส่งขึ้น

• เพื่ิ�มประสิทธุภิัาพื่การควบคม๊กระบวนการของคณ๊ต่ง้แต่การเคี�ย่วตกผลึกไป
จนถึงสถานีบรรจ๊ถ๊งหรือไซโล

mage processing techniques are now widely applied in many 
sugar factories willing to optimize their sugar production. How 

do our customers use them to raise quality and improve efficiency?  
Challenge of this work is to demonstrate the process improvements 
that the crystal growth monitoring and on-line color measurement 
bring every day to sugar factories.

With its exceptional video quality and image analysis, the pan camera 

CrystObserver® follows the crystal growth of batch pan and seed cooling 

crystallizer in Real-Time.

It detects particles from 4 μm and checks if the seeds enter the pan at 

the right time to avoid uncontrolled nucleation. There is no waste of time 

and energy before confirming the presence of adequate grain and their 

development. Any false grain occurring later in the process is detected 

and water usage is reduced by controlling the remelt. 

Operators see the impact of a parameter modification directly on the 

crystal size and adjust the next boiling recipes accordingly for a reduced 

number of fines, better repeatability and higher effective yield.

With regard to sugar colour, the best way to get a quick and important 

Return On Investment is to use ITECA on-line colorimeter ColObserver® 

to individually optimize the washing time of each centrifugal.

Knowing that 1l of wash water remelts up to 3Kg of good sugar, it is clear 

that a reduction of wash water volume avoids remelting huge quantity 

of sugar and immediately improves production efficiency. In addition to 

water optimization, the colorimeter also helps reducing overall energy 

consumption. 

Final sugar quality is also ensured by early detections of any visual non 

conformity that can be deviated to avoid contaminations. Wet or dry 

sugar, above any type of conveyor.

Having the possibility to observe in real time the quality of your sugar 

is decisive to ensure a controlled quality. Being able to avoid sugar 

pollution before storage is decisive. The SpotObserver® is an essential 

tool to guarantee a pure sugar, it scans 100% of the running production 

to the bagging station or silo and allows to divert out of spec sugar.

Using a very high resolution sensor and a reliable bright LED  

lighting system (explosion proof) the SpotObserver® performs an accurate 

acquisition and a highly sophisticated image treatment in real time.

The SpotObserver® sorts and counts the black spots from 250 x 250 

μm according to configurable distribution classes. Images are stored on 

events over the whole campaign for full traceability.

 It triggers alarms on the number of detections and /or on the black 

spots size, with statistical calculations over customizable periods. 

Alarms can be used to divert the off-spec sugar avoiding any  

contamination or customer claims.

Conclusion:

Real-time control of crystallization, centrifugation and sugar  

quality are key points that allow process improvement while reducing  

production costs. The tools presented here have demonstrated worldwide 

their ability to provide this control.

As crystallization becomes more and more automated, the  

sensors presented above have been defined to fit perfectly into this 

new context thanks to their communication capabilities with the plant 

PLCs, DCS & cloud.

ITECA Color & Vision department is specialized in
On-line image analysis dedicated to sugar industry

DNS and ITECA booth #12 at 

SUGAREX Khon Kaen on September 8-9, 2022

• Achieve consistent quality with higher productivity

• Optimize your process control from the crystallization to the bagging 
station or silo

ITECA SOCADEI
445 rue Denis Papin, 13592 Aix en Provence - France
www.iteca.fr, info@iteca.fr

สร๊ปว่าการควบค๊มแบบเรีย่ลไทม์ของการเคี�ย่วตกผลึก การปั�น และค๊ณภัาพื่
น้ำตาลเป็นประเด็นสำค่ญที�ช่วย่ให้สามารถปร่บปร๊งกระบวนการได้ในขณะที�ลด
ต้นท๊นการผลิตลงด้วย่ เครื�องมือที�นำเสนอในที�นี้น่้นได้แสดงให้เห็นท่�วโลกแล้วถึง
ความสามารถในการให้การควบค๊มนี้

การปร่บปร๊งท่้งหมดเหล่านี้อย่่่ในการพื่่ฒนาอ๊ตสาหกรรม 4.0

เนื�องจากการเคี�ย่วตกผลึในปัจจ๊บ่นกกลาย่เป็นแบบอ่ตโนม่ติมากขึ้นเรื�อย่ๆ 
เซ็นเซอร์ที�นำเสนอข้างต้นจึงได้ร่บการกำหนดให้เข้าก่บบริบทใหม่นี้อย่่างสมบ่รณ์
แบบด้วย่ความสามารถในการสื�อสารก่บ PLC ของโรงงาน, DCS และคลาวด์

แผนก Color & Vision ของ ITECA มีความเชี�ย่วชาญในการวิเคราะห์ภัาพื่
เหนือสาย่การผลิตสำหร่บอ๊ตสาหกรรมน้ำตาลโดย่เฉพื่าะ

DNS และ ITECA บธุ่ #12 ที� SUGAREX ขอนแก่น วน่ที� 8-9 กน่ย่าย่น 2565

Case study: Sugar plant in Europe, 100 days of production. 

We start with the postulate that 1l of wash water remelts 3Kg of sugar 

and that a 1 s washing time corresponds to 2,5 l of wash water. We then 

calculate the annual extra sugar produced with a minimum washing 

time reduction of 1s on 3 centrifuges. ROI is evaluated considering the 

re-processing costs correspond to 15% of the sugar sale price.

An on-line analyzer that allows process optimization must be perfectly 

calibrated at start-up with the plant laboratory to guarantee a reliable, 

accurate and reproducible measurement.
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“นำ�าเช่่�อมิบริสุทำธุิ� 
นว้ตกิรรมิทำี�เป้ลี�ยนโลกิ
อุตสาหกิรรมิอาหารและเคร่�องด่�มิ“

ในป ี2563 บรษิท่โคคา-โคลา่ อนิโดนเีซยี่ ไดร้ว่ม
ทน๊กบ่โรงงานผลิตนำ้ตาล และสร้างโรงงานผลิตนำ้เชื�อม
บริส๊ทธุิ�ขึ้น เพื่ื�อผลิตว่ตถ๊ดิบป้อนให้ก่บโรงงานในเครือ
จำนวน 5 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย่ โครงการนี้ถือ
เปน็ตน้แบบใหก้บ่โรงงานโคคา-โคลา่ท่�วโลกที�จะเปลี�ย่น
มาใช้น้ำเชื�อมบริส๊ทธุิ�เป็นสารให้ความหวาน และความ
ตอ้งการใชน้ำ้เชื�อมบรส๊ิทธุิ�ในทอ้งตลาดที�เพื่ิ�มมากขึน้ได้
ผล่กด่นให้มีการสร้างโรงงานผลิตน้ำเชื�อมบริส๊ทธุิ�ใน
ประเทศไทย่มากถึง 7 แห่ง โดย่แต่ละแห่งมีกำล่งการ
ผลิตรวมกว่า 60,000 ต่นต่อปี

โดย่ปัจจ่ย่สำค่ญที�ทำให้อ๊ตสาหกรรมอาหารและ
เครื�องดื�มเลือกที�จะเปลี�ย่นมาใช้น้ำเชื�อมบริส๊ทธุิ�คือ 
การลดต้นท๊นการผลิต และความสะดวกในการใช้งาน 
โดย่เฉพื่าะอย่่างย่ิ�งในผลิตภั่ณฑ์์เครื�องดื�มที�มีส่วนผสม
ของน้ำตาลในปริมาณส่งและต้องการใช้ว่ตถ๊ดิบในร่ป
ของเหลว ไมว่า่จะเปน็เครื�องดื�มประเภัทนำ้อด่ลม เครื�อง
ดื�มช่กำล่ง เครื�องดื�มเกลือแร่ กาแฟื้และชาพื่ร้อมดื�ม 
ฯลฯ หากใช้น้ำตาลทราย่ขาวจะต้องผ่านข่้นตอนการ 
เตรยี่ม กอ่นนำไปใช ้ซึ�งรวมถงึการละลาย่นำ้ตาลใหไ้ด้
ความเข้มข้นที�เหมาะสม การกรองด้วย่ถ่านคาร์บอน 
และการกรองด้วย่กระดาษกรองที�มีความละเอีย่ดส่ง 
ซึ�งกระบวนการเหล่านี้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย่และย่่งเสีย่
เวลาในการดำเนนิงาน ด่งน่น้ การเปลี�ย่นมาใชน้ำ้เชื�อม
บริส๊ทธุิ�จึงสามารถช่วย่ลดทอนข่้นตอนเหล่านี้ออกไป 
ช่วย่ลดต้นท๊นในการผลิต และช่วย่เพื่ิ�มประสิทธุิภัาพื่
ในการผลิตของโรงงานได้อีกด้วย่

นอกจากน้ำเชื�อมบริส๊ทธุิ�จะช่วย่เพื่ิ�มศ่กย่ภัาพื่ใน
การผลิตให้ก่บอ๊ตสาหกรรมอาหารและเครื�องดื�มแล้ว 
โรงงานน้ำตาลเองก็ได้ประโย่ชน์จากกระบวนการผลิต
น้ำเชื�อมบริส๊ทธุิ� ซึ�งมีกรรมวิธุีแตกต่างไปจากน้ำตาล
ทราย่ด้วย่เช่นก่น โดย่ท่�วไปแล้ว กระบวนการผลิต
น้ำตาลทราย่จะเริ�มต้นจากการนำน้ำตาลทราย่ดิบมา
ละลาย่ใหเ้ปน็น้ำเชื�อม แลว้นำไปผา่นกระบวนการทำให้
บรสิท๊ธุิ�ท่ง้การกรอง และการลดค่าสีจนได้นำ้เชื�อมรีไฟื้น์ 
(Refined liquor syrup) จากน่น้นำไปเคี�ย่วใหเ้ปน็ผลกึ
น้ำตาล และแย่กสิ�งเจือปนที�เรีย่กว่า กากน้ำตาล หรือ

ในอกีดา้นหนึ�ง กระบวนการผลิตนำ้เชื�อมบริสท๊ธุิ� 
คือการนำน้ำเชื�อมรีไฟื้น์ที�ย่่งคงมีท่้งสีและสารละลาย่
ที�ไม่ใช่น้ำตาลปนอย่่่ไปผ่านกระบวนการทำให้บริส๊ทธุิ�
ข่้นส่ง ซึ�งรวมถึงการด่ดซ่บสี การขจ่ดแร่ธุาต๊ด้วย่เรซิน
แลกเปลี�ย่นไอออน กระบวนการกำจด่กลิ�นและรส  การ
ทำให้ปราศจากเชื้อ และการระเหย่เพื่ิ�มความเข้มข้น 
เพื่ื�อให้ได้น้ำเชื�อมบริส๊ทธุิ�ค๊ณภัาพื่ส่ง จากข่้นตอนการ
ผลิตน้ำเชื�อมบริส๊ทธุิ�นี้ จะเห็นว่าน้ำเชื�อมรีไฟื้น์ท่้งหมด
สามารถแปรสภัาพื่ใหก้ลาย่เปน็นำ้เชื�อมบรสิท๊ธุิ�ได ้โดย่
ไม่ต้องส่ญเสีย่น้ำตาลไปก่บโมลาส ส่งผลให้โรงงานได้
ผลผลิตเพิื่�มมากข้ึน และการผลิตน้ำเชื�อมบริส๊ทธุิ�ที�
กำล่งการผลิต 60,000 ต่นต่อปี สามารถสร้างกำไร
จากผลิตผลเพื่ิ�มได้ถึง 13.5-18 ล้านบาทต่อปี โดย่ย่่ง
ไม่น่บรวมผลประโย่ชน์ที�ได้จากการลดต้นท๊นการผลิต
ในส่วนอื�นๆ และโอกาสทางธุ๊รกิจที�เพื่ิ�มขึ้น

ปัจจ๊บ่นน้ำตาลย่่งคงเป็นสารให้ความหวานที�ได้
ร่บความนิย่มมากที�ส๊ดในการปร๊งแต่งรสชาติอาหาร
และเครื�องดื�ม และนำ้เชื�อมบรสิท๊ธุิ�ไดก้ลาย่เปน็วต่ถด๊บิ
หลก่ที�ถก่นำมาใช้ทดแทนน้ำตาลทราย่ขาวเนื�องจากทาง
ฝัั�งผ่ผ้ลติอาหารและเครื�องดื�มสามารถลดข้่นตอนในการ 
เตรีย่มน้ำตาล ทำให้กระบวนการผลิตมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น ส่วนทางฝัั�งโรงงานน้ำตาลก็สามารถลด

โมลาส (Molasses) ออกมา ซึ�งในกากนำ้ตาลที�ขจ่ดทิง้
นี้ ย่่งคงมีส่วนประกอบของน้ำตาลปนส่งถึงร้อย่ละ 50 
ดง่น่น้ โรงงานนำ้ตาลจงึสญ่เสยี่ผลผลติระหวา่งกระบวนการ
ผลิตราวร้อย่ละ 1.5 ถึงร้อย่ละ 2 อย่่างหลีกเลี�ย่งไม่ได้
เมื�อต้องทิ้งน้ำตาลที�ผสมอย่่่ในโมลาส

การส่ญเสีย่น้ำตาล และเพื่ิ�มผลผลิตของโรงงานได้ จึง
ไดป้ระโย่ชน์ดว้ย่กน่ท่ง้สองฝ่ัาย่ ในฐานะที�ประเทศไทย่
เปน็แหล่งเพื่าะปลก่ออ้ย่ และส่งออกน้ำตาลเปน็อน่ดบ่
ต้นๆ ของโลก เราจึงมีความได้เปรีย่บอย่่างมากในเชิง
วต่ถด๊บิ ดง่น่น้การพื่ฒ่นาตอ่ย่อดธุร๊กิจของโรงงานนำ้ตาล 
และพื่ฒ่นาผลติภัณ่ฑ์ท์ี�ตรงกบ่ความตอ้งการของตลาด
อย่่างน้ำเชื�อมบริส๊ทธุิ� จะช่วย่เพื่ิ�มศ่กย่ภัาพื่ให้ก่บธุ๊รกิจ
โรงงานน้ำตาล และขย่าย่โอกาสในการเพื่ิ�มม่ลค่าของ
สินค้า อีกท้่งย่่งเป็นการช่วย่พ่ื่ฒนาภัาคเกษตรกรรม
ของประเทศไปพื่ร้อมก่นด้วย่

อตุสัาหกรรมอาหารแลิะเคร่�องด่�มจำเป้็นต้องม่การพััฒนาผลิิตภัณฑ์์แลิะกระบัวนการผลิิต

อย่�เสัมอ การหันมาใช้น้ำเช่�อมบัริสัุทธิ�เริ�มม่ให้เห็นมากข้ึน หลิังจากท่�บัริษีัทยักษี์ใหญ�อย�าง 

โคคา-โคลิ�า แลิะเป้๊ป้ซ่�-โคลิ�า ได้ริเริ�มนโยบัายเป้ลิ่�ยนสัารให้ความหวาน จากน้ำตาลิทรายเกรด

ขาวบัริสัุทธิ� (Refined sugar) มาเป้็นน้ำเช่�อมบัริสัุทธิ� (Liquid sugar) ซึ�งม่คุณภาพัไม�ต�างกัน  

แต�อย่�ในร่ป้ของเหลิวท่�พัร้อมใช้งานได้ทันท่โดยไม�จำเป็้นต้องนำมาลิะลิายก�อน จึงอาจกลิ�าวได้ว�า 

นวัตกรรมการผลิิตน้ำเช่�อมบัริสัุทธิ�ทำให้เกิดการเป้ล่ิ�ยนแป้ลิงครั้งสัำคัญในวงการอาหารแลิะ 

เคร่�องด่�ม รวมทั้งกลิุ�มอุตสัาหกรรมผ่้ผลิิตน้ำตาลิด้วย

Mr. Siwatch Chomchai

คุณ ศิวัช ชมชัย

Commercial Developer

ICHITA THAILAND

วิศวกรฝั่าย่พื่่ฒนาธุ๊รกิจ
บัริษีัท อิชิตะ จำกัด
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“How Innovative liquid sugar 
Impact the value chain process of food and beverage industries.” 

In the food and beverage industry, it’s essential to keep developing products and production  
processes. After giant companies like Coca-cola and Pepsi-cola initiated the policy to replace  
sweetener ingredients from refined sugar with liquid sugar, which has quality comparable to refined 
sugar. Unlike sugar that needs to be remelted, liquid sugar is already in liquid form and ready to be 
used. The innovation of liquid sugar production created a significant change in the food and beverage 
industry, including the sugar industry.

In 2020, the Coca-cola company in Indonesia had a joint 
venture with a sugar refinery plant to construct a liquid sugar 
production plant to serve liquid sugar as a sweetener ingredient 
for their own five factories in Indonesia. Moreover, this project 
shall become a business model for their factories worldwide to 
utilize liquid sugar as a sweetener raw material. In addition, the 
uprising demand for liquid sugar in the market has driven Thailand 
to construct seven liquid sugar plants with a total production 
capacity for each plant of over 60,000 tons per year.

An essential factor that the food and beverage industry 
has chosen to use liquid sugar is production cost reduction and 
ease of use, especially in beverage products that contain high 
sugar content and require raw materials in liquid form. Whether 
soft drinks, energy drinks, sports drinks, ready-to-drink coffee 
and tea, etc., refined sugar must be prepared through various 
processes before application, including dissolved sugar to 
an appropriate concentration, filtered with activated carbon, 
and filtered with a super fine paper sheet. The preparation  
processes are not only costly but also waste production time. 
Thus, replacing refined sugar with liquid sugar would shortcut 
these processes, reduce operation costs, and increase the  
factory’s production efficiency.

Besides liquid sugar could increase the food and beverage 
industry’s production potential, sugar factories that produce 
liquid sugar also benefits from the different manufacturing 
processes. In general, a sugar refinery begins with melting raw 
sugar into syrup, then purifying the syrup through filtration and 
color removal process to produce refined liquor syrup, which is 
ready to crystallize into sugar and separate impurities named 
molasses. However, the rejected molasses still contain sugar 
components as much as 50%, which means it is unavoidable 
for sugar factory to lose their refinery yield up to 1.5-2% from 
molasses rejection.

On the other hand, the production of liquid sugar takes 
refined liquor syrup that still contains certain colorants 
and non-sucrose solvents to pass through an advanced  
purification process: decolorization by adsorbent technology,  
demineralization by ion exchange resin, taste and odor polishing, 
sterilization and evaporation to produce high-quality liquid sugar. 
According to the difference in the production process, all the syrup 
could be refined into liquid sugar without sugar loss in molasses.  
Consequently, refinery yield is increased. The production of 
liquid sugar at a capacity of 60,000 tons per year could profit 
13.5-18 million baht per year from the yield, not including the 
benefits from operation costs in other parts and increased 
business potential.

And while sugar remains the most popular sweetener in 
food and beverage flavoring, liquid sugar has become a staple in 
white sugar substitutes. This is because the food and beverage 
manufacturers can reduce the sugar preparation and production 
processes to be more convenient and faster. And on the sugar 
factory side, it can reduce sugar loss and increase the factory’s 
productivity. As a result, it has mutual benefits for both sides. 
As a country that is one of the world’s top sugarcane cultivation 
and sugar exporters, Thailand has significant advantages in 
terms of raw materials. Therefore, the further development of 
the sugar factory business and the development of products that 
meet the market demand, such as liquid sugar production, will 
increase the potential of the sugar factory’s business. Expand 
the opportunity to increase the value of the product. It will also 
help develop its agricultural sector to make further progress.
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What are the sugar industry experts talking about India’s 
ethanol energy push?

เปิ้ดมิุมิมิองผ่้เช่ี�ยวช่าญด้านอุตสาหกิรรมินำ�าตาลทำี�มิีต่อ
มิาตรกิารผล้กิด้นเช่่�อเพลิงเอทำานอลของอินเดีย

อินเดีย่ต่้งเป้าส่ดส่วนการกล่�นเอทานอลให้ถึงระด่บ 20% ของ
ปริมาณเชื้อเพื่ลิงในประเทศภัาย่ในปี 2025 หรือคิดเป็นปริมาณ 

1.02 หมื�นล้านลิตร

บรรดาผ่้เชี�ย่วชาญของอ๊ตสาหกรรมน้ำตาลมีม๊มมองเป็นบวกต่อผลผลิตเอทา
นอลของอนิเดยี่ ขอ้มล่ที�เพื่ิ�งไดร้บ่การเปดิเผย่จากกระทรวงอาหารและการแจกจา่ย่
โภัชนาการของอนิเดยี่ระบว๊า่กำลง่การ ผลติเอทานอลรวมของประเทศไดแ้ตะระด่บ
ส่งกว่า 9.1 พื่่นล้านลิตรแล้ว ผลผลิตในรอบ 8 เดือนครึ�งประจำฤด่กาลนี้มีปริมาณ
สง่กวา่ผลผลติเอทานอลรวมของท่ง้ฤดก่าลที�แลว้ซึ�งอย่่ท่ี� 3.02 พื่น่ลา้นลติร อนิเดยี่
ได้ต่้งเป้าส่ดส่วนการกล่�นเอทานอลให้ถึงระด่บ 20% ของปริมาณเชื้อเพื่ลิงท่้งหมด
ในประเทศภัาย่ในปี 2025 หรือคิดเป็นปริมาณ ราว 1.02 หมื�นล้านลิตร ข้อม่ล 
ณ วน่ที� 14 สงิหาคมระบว๊า่ปรมิาณเอทานอลที�จ่ดสง่ให้แก่บรษิท่ผ่จ่้ดจำหนา่ย่นำ้มน่
เชื้อเพื่ลิงในประเทศแตะระด่บ 3.13 พื่่นล้านลิตรแล้ว

Atul Chaturvedi ผ่เ้ปน็ประธุานฝ่ัาย่บรหิารของบรษิท่ Shree Renuka Sugars 
กล่าวว่าอ๊ตสาหกรรมน้ำตาลของอินเดีย่จะเดินตามรอย่ประเทศบราซิล ส่ดส่วน
ราย่ได้จากเอทานอลของบริษ่ทฯ เพิื่�มขึ้นจาก 10% มาอย่่่ที� 40% โดย่บริษ่ทฯ 
สามารถจ่ดการปัญหาเรื�องสินค้าคงคล่งที�ล้นเกินและภัาระดอกเบี้ย่ให้ลดน้อย่ลง
ไดแ้ลว้ กระแสเงินสดของบรษิท่ผ่ผ้ลิตน้ำตาลราย่นีเ้ติบโตขึน้มหาศาลดว้ย่อานสิงส์
จากการผลิตเอทานอล Chaturvedi ขย่าย่ความอีกว่าในร่ฐต่าง ๆ ที�เป็นฐานของ
การผลิตน้ำตาลน่้น ส่ดส่วนการกล่�นเอทานอลได้ทะล๊ระด่บ 10% เป็นที�เรีย่บร้อย่
แล้ว จากผลผลตินำ้ตาลทราย่รวม 47.5 ลา้นตน่ของฤดก่าลนี ้จะมกีารแบง่นำ้ตาล
ทราย่ในปริมาณ 5 ล้านต่นไปใช้ผลิตเป็นเอทานอล

ด้าน PS Ravi ผ่้อำนวย่การฝั่าย่บริหาร (แผนกค้าปลีก) ของบริษ่ทน้ำม่น 
BPCL ให้ข้อม่ลว่าผ่้จ่ดจำหน่าย่น้ำม่นเชื้อเพื่ลิงในอินเดีย่สามารถบริหารเรื�อง
ปริมาณเชื้อเพื่ลิงได้อย่่างมี ประสิทธุิภัาพื่ อีกท่้งย่่งมีการจ่ดต่้งศ่นย่์ผลิตเอทานอล
สำรองส่วนเกินในร่ฐอ๊ตตรประเทศ มหาราษฏระ และกรณาฏกะ บรรดาผ่้ผลิตใน
อ๊ตสาหกรรมสามารถกล่�นเอทานอลในปรมิาณที�คิดเปน็สด่ส่วน 10% ของปริมาณ

Atul Chaturvedi, Executive Chairman Aditya Jhunjhunwala, President- of ISMA 
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PS Ravi, ED (Retail) BPCL

India has an ethanol blending target of 20% by 2025, roughly 
translating to Rs 1020 crore litres.

The sugar industry experts were bullish on India’s ethanol 
prospects. The recent disclosure by the Department of Food 
& Public Distribution stated that the total capacity of ethanol 
production in the country has crossed over 910 crore litres. The 
production in the first 8.5 months of this season has surpassed 
the total ethanol production of last season’s complete 302 crore 
litres. India has an ethanol blending target of 20% by 2025, roughly 
translating to Rs 1020 crore litres. Ethanol supplies to OMCs in 
the country have reached 313 crore litres up to August 14.

Atul Chaturvedi, Executive Chairman, Shree Renuka Sugars 
stated that the Indian sugar industry will move towards the  
Brazilian model. The company’s revenue from ethanol has  
increased from 10% to 40%. Heavy inventory and interest burdens 
have been reduced, and the cash flows of sugar companies have 
improved big time due to ethanol production. He also said that 
in the sugar-producing states, the blending ratio has crossed the 
10% barrier. The overall sucrose production to be 47.5mn tons this 
season out of which 5mn tons will be diverted for ethanol.

PS Ravi, ED (Retail) BPCL said that OMCs have done 
well working on the supply side and have surplus ethanol  
production centres in UP, Maharashtra, and Karnataka. The  
industry has achieved 10% blending 5 months ahead of target 
and is expecting Rs 1200 crore litres of production over the next 
two years. BPCL has already built up storage capacities across 
the country. The focus will be on building logistics to transfer 
from ethanol-rich states to deficit states. The supply side has 
been fixed; work needs to be done on the demand side.

Aditya Jhunjhunwala, President- of ISMA told that the industry 
is confident to achieve 20% ethanol blending ahead of time. The 
association has requested the Govt. to focus on flexi-fuel vehicle 
launches. Target 100lk ton of surplus sugar needs to be diverted 
for ethanol. The demand made for the government includes 
the need to have a better price differential for sugar and more 
pricing incentives need to be made for sugarcane diversion.

Analysts expect that the sugar sector is expected for a 
re-rating with the help of the government’s thrust for biofuels, 
especially for ethanol. Sugar companies are shedding the burden 
of the legacy of high working capital. Higher diversion of cane 
towards ethanol will solve the problem of surplus sugar inventor 
and improve cash flows from OMCs. Realigning their business 
models to new high-growth trends that are profitable and  
scalable. Ethanol demand should grow at a 15% CAGR over 
FY22.

เชื้อเพื่ลิงท่้งหมดในประเทศได้สำเร็จล่วงหน้าก่อนระย่ะเวลาเป้าหมาย่ที�กำหนดไว้
ถึง 5 เดือน และคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตเอทานอลได้เป็นปริมาณ 1.2 หมื�น
ล้านลิตรภัาย่ในระย่ะเวลา 2 ปีข้างหน้า ปัจจ๊บ่น BPCL ได้สร้างคล่งเก็บน้ำม่นเชื้อ
เพื่ลิงตามพื่ื้นที�ต่าง ๆ ท่�วประเทศไว้รองร่บผลผลิตที�จะเพื่ิ�มส่งขึ้นแล้ว ประเด็นที�
ต้องให้ความสำค่ญคือการจ่ดทำระบบขนส่งเอทานอลจากร่ฐที�มีผลผลิตในปริมาณ
ส่งไปส่่ร่ฐที�ขาดแคลน ขณะนี้เรื�องปริมาณของเอทานอลไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป แต่
โจทย่์ใหญ่คือการกระต๊้นความต้องการบริโภัคเอทานอล

Aditya Jhunjhunwala ประธุานของสมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งอินเดีย่ให้
ส่มภัาษณ์ว่าผ่้เล่นในอ๊ตสาหกรรมน้ำตาลมีความเชื�อม่�นว่า จะสามารถกล่�นเอทา
นอลในปริมาณที�คิดเป็นส่ดส่วน 20% ของปริมาณเชื้อเพื่ลิงท่้งหมดในประเทศได้
ก่อนเวลาที�กำหนด ทางสมาคมฯ ได้เรีย่กร้องให้ร่ฐบาลให้ความสำค่ญก่บการส่ง
เสรมิย่านย่นตท์ี�รองร่บเชือ้เพื่ลงิหลาย่ประเภัท พื่รอ้มใหค้วามเหน็วา่ผลผลตินำ้ตาล
ส่วนเกินในปริมาณ 10 ล้านต่นควรจะต้องนำไปผลิตเป็นเอทานอล นอกจากนี้ทาง
สมาคมฯ ย่่งเรีย่กร้องให้ร่ฐบาลแก้ไขส่วนต่างราคาน้ำตาลให้เหมาะสมกว่านี้ รวม
ถึงจะต้องกำหนดราคาการแปรร่ปอ้อย่ให้มีความน่าจ่งใจมากขึ้น

ฟื้ากน่กวิเคราะห์ประเมินว่าจะต้องมีการปร่บประมาณการของอ๊ตสาหกรรม
นำ้ตาลอนิเดยี่กน่ใหมเ่มื�อรฐ่บาล ออกมาตรการกระต๊น้การใชง้านเชือ้เพื่ลงิชวีภัาพื่
โดย่เฉพื่าะเอทานอล บริษ่ทน้ำตาลในประเทศกำล่งเร่งลดเงินท๊นหม๊นเวีย่นที�เป็น
ภัาระในการประกอบธุ๊รกิจ การเพื่ิ�มปริมาณแปรร่ปอ้อย่ให้เป็นเอทานอลจะช่วย่แก้
ปญัหาของการมผี่ผ้ลิตน้ำตาลในจำนวนที�ส่งเกนิกว่า ความตอ้งการบรโิภัคในประเทศ 
อกีท่้งย่ง่เปน็การเพื่ิ�มกระแสเงนิสดดว้ย่การขาย่เอทานอลใหก้่บผ่จ้ด่จำหนา่ย่นำ้ม่น
เชื้อเพื่ลิง ด่งน่้นการปร่บเปลี�ย่นร่ปแบบธุ๊รกิจให้ขานร่บกระแสเชื้อเพื่ลิงชีวภัาพื่ที�
เติบโตขึ้นอย่่างก้าวกระโดดนี้จะ ช่วย่เพื่ิ�มผลกำไรและความสามารถในการขย่าย่
ต่วของกิจการได้ มีต่วเลขคาดการณ์ว่าความต้องการเอทานอลจะปร่บต่วเพิื่�มขึ้น
ในอ่ตราเติบโตเฉลี�ย่สะสมต่อปีที� 15% น่บต่้งแต่ปีงบประมาณ 2022 เป็นต้นไป
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USGC signs ethanol MOU in Philippines during ATM

สภาธุ้ญพ่ช่สหร้ฐฯ ลงนามิ MOU ส่งเสริมิกิารใช่้เอทำานอลของ
ฟลิิป้ปิ้นส์ระหว่างภารกิิจกิารค้า

จ้าหน้าที�สภัาธุ่ญพืื่ชแห่งสหร่ฐอเมริกาและต่วแทนอ๊ตสาหกรรมเอทานอ
ลมารวมต่วก่นในเดือนกรกฎาคมเพื่ื�อส�ารวจตลาดที�เฟื้้�องฟ่ื้ในฟื้ิลิปปินส์

ระหว่างภัารกิจการค้าทางการเกษตรของ USDA (ATM)

ต่วแทนจากสภัาธุ่ญพืื่ชแห่งสหร่ฐอเมริกาและอ๊ตสาหกรรมเอทานอลจ่บมือ
เป็นพื่่นธุมิตรร่วมก่นในเดือนกรกฎาคมที�ผ่านมาขณะดำเนินภัารกิจทางการค้าเชิง
เกษตรกรรมของกระทรวงเกษตรแห่งสหร่ฐอเมริกาเพื่ื�อสำรวจตลาดเอทานอลของ
ประเทศฟื้ิลิปปินส์ที�ประสบความสำเร็จอย่่างล้นหลาม

เจา้หน้าที�จากกรมบริการเกษตรกรรมต่างประเทศแห่งกระทรวงเกษตรสหรฐ่ฯ 
รวมถงึผ่เ้ชี�ย่วชาญจากอต๊สาหกรรม ตลอดจนตว่แทนจากสภัาธุญ่พื่ชืแหง่สหรฐ่อเมรกิา
และอ๊ตสาหกรรมเอทานอลไดเ้ขา้รว่มการประชม๊ในกรง๊มะนลิาเพื่ื�อพื่บปะกบ่ลก่คา้
และว่าที�ผ่้ส่งออก อีกท่้งย่่งได้ร่วมพ่ื่ดค๊ย่ก่บผ่้มีส่วนได้เสีย่สำค่ญจากร่ฐบาล และ
ลงพื่ื้นที�เพื่ื�อเย่ี�ย่มชมโรงงานผลิตอาหารส่ตว์และสถานีค้าปลีกน้ำม่นเชื้อเพื่ลิง

Stella Qian ผ่้บริหารฝั่าย่พื่่ฒนาตลาดเอทานอลสากลประจำสภัาธุ่ญพื่ืชแห่ง
สหร่ฐฯ ซึ�งได้ร่วมเดินทางในภัารกิจทางการค้าเชิงเกษตรกรรมให้ส่มภัาษณ์ไว้ว่า 
“ภัารกิจนี้ถือเป็นโอกาสอ่นดีสำหร่บคณะผ่้แทนในการพื่บปะก่บผ่้ผลิตเอทานอล
และโรงกล่�นเชื้อเพื่ลิงเพื่ื�อพ่ื่ดค๊ย่แลกเปลี�ย่นข้อม่ลเกี�ย่วก่บระบบจ่ดจำหน่าย่เชื้อ
เพื่ลิงของฟื้ลิิปปนิสร์วมไปถึงการรบ่ฟื้งัมม๊มองในการเพื่ิ�มผลผลติเอทานอลเพืื่�อสร้าง
ประโย่ชน์ต่ออ๊ตสาหกรรมและผ่้บริโภัค คณะผ่้แทนย่่งได้แลกเปลี�ย่นความคิดเพื่ื�อ
มองหาโอกาสในการสรา้งความรว่มมอืระหวา่งสภัาฯ และอต๊สาหกรรมเพื่ื�อแกป้ญัหา
ที�เกิดจากการขาดแคลนว่ตถ๊ดิบต่้งต้นและกระบวนการด้าน    โลจิสติกส์ที�ติดข่ด”

จากการประเมนิวา่ความตอ้งการเชือ้เพื่ลงิเบนซนิในประเทศจะพื่๊ง่สง่ขึน้หลง่ฟื้้�น
ต่วจากการระบาดของโควิด-19 กรมบริการเกษตรกรรมต่างประเทศแห่งกระทรวง
เกษตรสหร่ฐฯ คาดการณ์ว่าฟิื้ลิปปินส์จะเพื่ิ�มปริมาณการนำเข้าเชื้อเพื่ลิงเอทานอ
ลอีก 33% หรือคิดเป็นปริมาณ 300 ล้านลิตร (79.3 ล้านแกลลอน) เพื่ื�อนำมา
เสริมก่บผลผลิตเอทานอลในประเทศ (ซึ�งมีปริมาณอย่่่ที� 360 ล้านลิตรหรือ 95.1 
ล้านแกลลอน)

โครงการของสภัาฯ ในการสง่เสรมิการใชเ้อทานอลของฟื้ลิปิปนิสซ์ึ�งปจัจบ๊น่มนี
โย่บาย่บ่งค่บใช้เชื้อเพื่ลิงประเภัท E10 ท่�วประเทศได้ม๊่งเน้นการร่วมมือก่บผ่้มีส่วน
ไดเ้สีย่สำคญ่จากอต๊สาหกรรมเอทานอลและรฐ่บาลเพื่ื�อสานตอ่แผนย๊่ทธุศาสตรด์า้น

การผล่กด่นเชือ้เพื่ลงิชวีภัาพื่และการย่กระด่บมาตรฐานเชื้อเพื่ลงิไปส่่ประเภัท E15 
หรือ E20 ซึ�งจะช่วย่ให้ฟื้ิลิปปินส์ได้ร่บประโย่ชน์เพื่ิ�มเติมท่้งในแง่ของสิ�งแวดล้อม
และทางเศรษฐกิจ

ในระหว่างภัารกิจทางการค้าน้ี สภัาฯ และมหาวิทย่าล่ย่ Mariano Marcos 
State ซึ�งเป็นสถาบ่นวิจ่ย่ด้านเกษตรกรรมระด่บแนวหน้าของฟื้ิลิปปินส์ได้ลงนาม
ในหน่งสือบ่นทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่ื�อส่งเสริมการแลกเปลี�ย่นความร่้ระหว่างผ่้
เชี�ย่วชาญ รวมถงึขอ้มล่เชงิวชิาการ และแนวปฏบิต่ทิี�เกี�ย่วขอ้งกบ่อต๊สาหกรรมเชือ้
เพื่ลงิชีวภัาพื่และการพ่ื่ฒนานโย่บาย่ โดย่มสีมาคมเช้ือเพื่ลงิหมน๊เวยี่นและสมาคมผ่้
ผลติเอทานอลแหง่ฟื้ลิปิปนิสร์ว่มเปน็สก่ขพีื่ย่านในพื่ธิุลีงนามบน่ทกึความเขา้ใจฉบ่บ
นี้ และผ่้ที�มาเข้าร่วมในพื่ิธุีลงนามคร่้งนี้ย่่งได้แก่ Daniel Whitley ผ่้บริหารของกรม
บรกิารเกษตรกรรมตา่งประเทศแหง่กระทรวงเกษตรสหรฐ่ฯ กบ่ Roberto Uy ปลด่
กระทรวงพื่ล่งงานของฟื้ิลิปปินส์

ด้าน Chris Markey รองผ่้อำนวย่การประจำภั่มิภัาคเอเชีย่ตะว่นออกเฉีย่ง
ใต้และโอเชีย่เนีย่ของสภัาธุ่ญพื่ืชแห่งสหร่ฐฯ เปิดเผย่ว่า “ทางสภัาฯ ร้่สึกตื�นเต้น
ที�ได้ร่วมมือก่บมหาวิทย่าล่ย่ Mariano Marcos State ของฟิื้ลิปปินส์ซึ�งเป็นผ่้นำ
ด้านเชื้อเพื่ลิงชีวภัาพื่ในภั่มิภัาคนี้มาอย่่างต่อเนื�อง เราเชื�อม่�นว่าการเป็นพื่่นธุมิตร
ก่บมหาวิทย่าล่ย่ Mariano Marcos State ซึ�งเป็นที�ต่้งของศ่นย่์วิจ่ย่และนว่ตกรรม
ดา้นพื่ล่งงานชีวภัาพื่แห่งชาติจะช่วย่กระต๊น้การเติบโตของอต๊สาหกรรมเอทานอลใน
ฟื้ิลิปปินส์และท่�วท่้งภั่มิภัาค ผ่้นำของมหาวิทย่าล่ย่ Mariano Marcos State และ
ศ่นย่์วิจ่ย่และนว่ตกรรมด้านพื่ล่งงานชีวภัาพื่แห่งชาติอย่่างดร. Agrupis และ ดร. 
Ulep ได้จ่ดต่้งทีมผ่้เชี�ย่วชาญที�ดำเนินการวิจ่ย่และโครงการนว่ตกรรมด้านพื่ล่งงาน
ชีวภัาพื่ต่าง ๆ ในฟื้ิลิปปินส์”

ฟื้ลิปิปนิสเ์ปน็ตลาดสง่ออกผลติผลทางการเกษตรและอาหารของสหรฐ่อเมรกิา
ที�มีขนาดใหญ่ที�ส๊ดเป็นอ่นด่บ 8 ด้วย่ม่ลค่าการส่งออกเฉลี�ย่ 3.1 พื่่นล้านดอลลาร์
ต่อปีจากข้อม่ลในรอบระย่ะเวลา 5 ปีที�ผ่านมา ฟื้ิลิปปินส์ได้เข้ามาเสริมศ่กย่ภัาพื่
ในการส่งออกผลผลิตของผ่ป้ระกอบการเกษตรกรรมในสหรฐ่ฯ เนื�องจากประชากร
ส่วนใหญ่ของฟื้ิลิปปินส์ย่่งอย่่่ในว่ย่หน๊่มสาวและมีจำนวนที�ขย่าย่ต่วขึ้นอย่่างรวดเร็ว 
อีกท่้งผ่้บริโภัคย่่งนิย่มชมชอบอาหารและเครื�องดื�มอเมริก่นรวมไปถึงการมีระบบ
เศรษฐกิจที�แข็งแกร่งจากภัาคบริการเป็นหล่ก

Pictured, USGC Southeast Asia and Oceania Regional Director Caleb Wurth and Southeast Asia and Oceania Assistant Regional Director Chris Markey take part in the signing (fourth and fifth from 

left). SOURCE: U.S. Grains Council
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U.S. Grains Council staff and ethanol industry representatives 
came together in July to explore the thriving market that is the 

Philippines during a USDA agricultural trade mission (ATM).

Alongside USDA’s Foreign Agricultural Service and  
industry experts, the group spent time in Manila meeting with  
customers and potential importers, engaging with key  
government stakeholders and conducting site visits to feed mill 
and retail fuel facilities.

U.S. Grains Council (USGC) staff and ethanol industry  
representatives came together in July to explore the thriving 
market that is the Philippines during a U.S. Department of  
Agriculture (USDA) agricultural trade mission (ATM).

Alongside USDA’s Foreign Agricultural Service (FAS) 
and industry experts, the group spent time in Manila meeting 
with customers and potential importers, engaging with key  
government stakeholders and conducting site visits to feed mill 
and retail fuel facilities.

“This mission was a great opportunity for the group to meet 
with ethanol producers and fuel blenders to further discuss 
the Philippines’ fuel distribution system and their perspectives 
on how higher ethanol blends can benefit the industry and 
consumers,” said Stella Qian, USGC manager of global ethanol 
market development, who traveled with the ATM. “The group also 
exchanged ideas on areas in which the Council and industries 
can work together to mitigate challenges created by feedstock 
and logistics constraints.”

With the projected swell in demand for gasoline as 
the country recovers from the pandemic, FAS expects the  
Philippines to increase fuel ethanol imports by 33 percent to 300 
million liters (79.3 million gallons) to supplement supply from 
local production (360 million liters or 95.1 million gallons).

The Council’s ethanol programming in the Philippines, 
which already has a nationwide E10 policy, focuses on working 
with key industry and government stakeholders to continue its 
biofuels roadmap and move toward an E15 or E20 discretionary 
ceiling that would position the country to capture additional 
environmental and economic benefits.

During the mission, the Council and Mariano Marcos State 
University (MMSU), a leading agricultural research university in the 
Philippines, signed a memorandum of understanding (MOU) to 
facilitate the exchange of expert knowledge, technical information 
and best practices related to the biofuels industry and policy 
development. The Renewable Fuel Association (RFA) and the 
Ethanol Producers Association of the Philippines (EPAP) both 
served as witnesses for the MOU, with FAS Administrator Daniel 
Whitley and Philippines Undersecretary of Energy Roberto Uy 
in attendance for the signing ceremony.

“The Council is excited to closely collaborate with MMSU 
in the Philippines, which continues to be a regional leader in 
biofuels,” said Chris Markey, USGC assistant regional director 
for Southeast Asia and Oceania.

“We are confident this partnership with MMSU, which 
houses the National Bioenergy Research and Innovation Center  
(NBERIC), will help underpin further growth of the ethanol  
industry in the Philippines and across the region. The leadership at 
MMSU and NBERIC – Dr. Agrupis and Dr. Ulep, respectively – have 
put together fantastic teams of experts carrying out innovative 
bioenergy research and programming in the Philippines.”

The Philippines is the eighth-largest export market for U.S. 
agricultural and food exports, averaging $3.1 billion annually 
during the last five years. It offers U.S. agribusinesses tremendous 
export potential thanks to its young and fast-growing population, 
strong consumer preference for U.S. foods and beverages and 
robust service-based economy.
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Thailand to promote BCG with 21 APEC economic zones for 
better post-Covid situation

ไทำยเตรียมิช่่ “BCG” จ้บมิ่อ 21 เขตเศรษฐกิิจเอเป้ค 
พลิกิฟ้� นสถุานกิารณ์หล้งโควิด

ร่ฐมนตรีว่าการกระทรวงอ๊ตสาหกรรม หรือนาย่ส๊ริย่ะ จึงร๊่งเรืองกิจ เปดิเผย่วา่ เมื�อวน่ที� 18-20 สงิหาคมที�ผา่นมา สำนก่งานมาตรฐาน
ผลิตภ่ัณฑ์์อ๊ตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะผ่้แทนประเทศไทย่ในคณะ
อน๊กรรมการด้านมาตรฐานและการร่บรองของเอเปค ( SCSC) ได้
เป็นเจ้าภัาพื่จ่ดการประช๊ม SCSC คร่้งที� 2/2565 และการประช๊มที�
เกี�ย่วข้องผ่านระบบออนไลน์

โดย่เปน็การผลก่ด่นภัารกิจสำคญ่ที�สอดรบ่กบ่นโย่บาย่รฐ่บาล 4 ดา้น มผี่แ้ทน
จาก 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค เช่น ออสเตรเลีย่ แคนาดา ญี�ป๊่น เข้าร่วม
ประช๊มกว่า 80 คน ภัาย่ใต้ห่วข้อ “Open. Connect. Balance.” หรือ “เปิดกว้าง 
สรา้งสม่พื่น่ธุ ์เชื�อมโย่งกน่ส่ส่มดล๊” ผา่นแนวคดิ โมเดลเศรษฐกจิชีวภัาพื่-เศรษฐกจิ
หม๊นเวีย่น-เศรษฐกิจสีเขีย่ว (BCG Model)

สำหร่บ โมเดลเศรษฐกิจ BCG คอนเซปต์ใหญ่ คือ B เศรษฐกิจชีวภัาพื่ 
(Bio-economy) สร้างมล่คา่เพื่ิ�มจากความไดเ้ปรยี่บทางความหลากหลาย่ทางชวีภัาพื่ 
, C เศรษฐกิจหม๊นเวีย่น (Circular Economy) ย่ืดการใช้ทร่พื่ย่ากร ใช้หลาย่คร่้ง
และประหย่่ด และ G คือ เศรษฐกิจสีเขีย่ว (Green Economy) ทำให้ย่่�งย่ืน

ในสั�วนของนโยบัายทั้ง 4 ด้าน ม่ดังน่้ 

1.การพื่ฒ่นาและผลก่ดน่กจิกรรมดา้นมาตรฐานและการรบ่รองเกี�ย่วกบ่โมเดล
เศรษฐกิจชีวภัาพื่-เศรษฐกิจหม๊นเวีย่น-เศรษฐกิจสีเขีย่ว (BCG Model)

2.สน่บสน๊นและส่งเสริมแนวทางใหม่ เพืื่�อให้ฟื้้�นต่วจากโควิด-19 และฟื้้�นฟื้่
การค้าและการลงท๊น 

3.สง่เสรมิดา้นนวต่กรรมและดิจทิล่ เพืื่�อขบ่เคลื�อนตลาดและเชื�อมโย่งส่่สากล

4.สน่บสน๊นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าให้ผ่้ประกอบการราย่
ย่่อย่ (MSMEs) 

ซึ�งไทย่จะเป็นเจ้าภัาพื่จ่ดการประช๊มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย่
แปซิฟื้ิก หรือ เอเปค 2022 ระหว่างว่นที� 14-19 พื่ฤศจิกาย่น 2565 พื่ร้อมแสดง
จ๊ดย่ืนและบทบาทของไทย่ในเวทีการค้าโลก เพืื่�อส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้า
การลงท๊น รวมถึงความร่วมมือด้านต่างๆ ที�จะนำไปส่่การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในภั่มิภัาค ตามแนวคิด “เปิดกว้าง สร้างส่มพื่่นธุ์ เชื�อมโย่งก่น ส่่สม
ด๊ล” หรือ “Open. Connect. Balance.

ดา้นนาย่บรรจง สก๊รีฑ์า เลขาธิุการสำนก่งานมาตรฐานผลิตภ่ัณฑ์อ์ต๊สาหกรรม 
(สมอ.) ระบ๊ว่า การประช๊มในคร่้งนี้ม๊่งผลล่พื่ธุ์ที�สำค่ญ ได้แก่ การปร่บมาตรฐาน
ใหส้อดคล้องกน่กบ่มาตรฐานระหว่างประเทศ โดย่เน้นมาตรฐานเกี�ย่วก่บเศรษฐกิจ
หม๊นเวีย่น การจ่ดกิจกรรม/การประช๊มเชิงปฏิบ่ติการ/การส่มมนาเกี�ย่วก่บการฟื้้�น
ต่วของเศรษฐกิจภัาย่หล่งโควิด-19 และ บีซีจี โมเดล

Thailand prepares to hold “BCG” join hands with 21 APEC 
economic zones Reviving the situation after covid

Minister of Industry Mr. Suriya Juangroongruangkit revealed 
that, on August 18-20, the Thai Industrial Standards Institute 
(TISI), as the representative of Thailand in the APEC Standards 
and Certification Subcommittee (SCSC), had hosted the SCSC 
Meeting 2/2565 and joint meetings online.

 The event, attended by more than 80 representatives 
from 21 APEC members, namely Australia, Canada, and Japan, 
aims to advance missions in line with the four government  
policies under the theme “Open. Connect. Balance.” through the 
concept of Bio-Economy, Circular Economy and Green Economy 
(BCG) models.

The BCG economy models conceptualize the B for bio-econ-
omy to create added value from the advantage of biodiversity, 
C for the circular economy to prolong the use of resources by 
reusing them many times and saving them, and G as the green 
economy to create sustainability.

The followings are 4 aspects of the policy:

1. Developing and driving activities on standards and certi-
fications related to the BCG models;

2. Supporting and promoting new approaches to improve 
the Covid-19 situation and restore trade and investment;

3. Promoting innovations and digital technology to mobilize 
market and international connection;  and

4. Supporting and strengthening MSMEs’ trades.

Thailand wil l  host the Asia-Pacific Economic  
Cooperation Conference (APEC 2022) from 14 to 19 November 2022.  
According to the Open, Connect, Balance concept, the country 
is now ready to show its standpoints and roles for global trade 
to liberalize trade and investment as well as other cooperations 
that lead to regional growth. 

Mr. Banchong Sukreetha, Secretary-General of the Thai 
Industrial Standards Institute (TISI), added that this meeting 
focused on important outcomes, including standardization 
in line with international standards. It emphasizes circular  
economy standards, organizing activities/workshops/seminars on  
economic improvement after COVID-19 and the BCG models.
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Project aims to reduce water, energy in ethanol production

โครงกิารวิจ้ยใหมิ่มิุ่งลดกิารใช่้นำ�าและพล้งงานในกิาร
ผลิตเอทำานอล

คณะน่กวิจ่ย่ในร่ฐเนแบรสกากำล่งศึกษาวิธุีการผลิตเอทานอลที�มี
ความเป็นมิตรก่บสิ�งแวดล้อมมากขึ้นด้วย่การลดปริมาณน้ำและ

พื่ล่งงานที�ใช้ในการผลิตลงซึ�งจะนำไปส่่การปลดปล่อย่สารมลพื่ิษออก
ส่่อากาศในระด่บที�ต�ำลง

กองทน๊เพืื่�อสิ�งแวดล้อมแหง่เนแบรสกาได้สนบ่สนน๊เงนิทน๊ในการวจิย่่ดง่กล่าว
ของมหาวิทย่าล่ย่ Nebraska–Lincoln เป็นจำนวน 155,663 ดอลลาร์ในปีนี้  และ
อีก 44,232 ดอลลาร์ในปีถ่ดไป.

กระบวนการหม่กเอทานอลได้ก่อให้เกิดก�าซหลาย่ชนิดที�ระเหย่ขึ้นส่่อากาศ 
รวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์ และสารก่อมลพื่ิษที�เป็นอ่นตราย่อย่่างอะเซตาลดีไฮด์ 
ฟื้อร์มาลดไีฮด ์แอโครลนี ฯลฯ โรงงานผลติเอทานอลทก๊แหง่จะตอ้งควบคม๊ปรมิาณ
การปล่อย่ก�าซมลพื่ิษทางอากาศที�เป็นสารอ่นตราย่ในแต่ละปีให้อย่่่ภัาย่ในระด่บที�
กฎหมาย่กำหนด

การลดก�าซมลพื่ิษทางอากาศที�เป็นสารอ่นตราย่ในโรงงานผลิตเอทานอลจะ
ต้องใช้ระบบบำบ่ดอากาศแบบเปีย่กซึ�งจะลดปริมาณเอทานอลและก�าซมลพื่ิษทาง
อากาศที�เป็นสารอ่นตราย่ส่วนเกินของก�าซที�ปล่อย่ออกมาจากถ่งหม่ก รวมไปถึง
การติดต้่งอ๊ปกรณ์ออกซิเดช่�นด้วย่ความร้อนซึ�งจะเผากำจ่ดก�าซที�เกิดจากการอบ
แห้ง กากข้าวโพื่ดส่วนที�เหลือจากกระบวนการผลิตเอทานอล

ระบบบำบ่ดอากาศแบบเปีย่กจำเป็นต้องใช้น้ำและพื่ล่งงานไฟื้ฟื้้ามหาศาลใน
การเดนิเครื�อง ซึ�งปกตแิลว้นำ้ที�นำมาใชใ้นระบบน้ีจะถก่หมน๊เวยี่นผา่นกระบวนการ
ทำให้เปน็ของเหลวเพืื่�อนำกลบ่มาใช้ซำ้ จะมีนำ้บางส่วนที�ระเหย่ไปในระหว่างการอบ
แห้งกากข้าวโพื่ด และน้ำส่วนที�เหลือก็จะค้างอย่่่ในกากข้าวโพื่ดแบบเปีย่กซึ�งจะถ่ก
นำออกจากโรงงานเพื่ื�อไปจำหน่าย่

Bruce Dvorak ศาสตราจารย่ด์า้นวศิวกรรมโย่ธุาและวศิวกรรมสิ�งแวดลอ้มและ
ห่วหน้าน่กวิจ่ย่ของโครงการนี้ระบ๊ไว้ว่า “เราเริ�มเข้าใจถึงล่กษณะการใช้งานน้ำและ
พื่ลง่งานไฟื้ฟ้ื้าในโรงงานผลติเอทานอลแล้ว เราได้คำตอบวา่ก�าซเรอืนกระจกและสาร
คาร์บอนความเข้มข้นส่งมีที�มาจากข่้นตอนไหนในกระบวนการผลิตเอทานอล และ
เรามีวิธุีพื่่ฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรก่บสิ�งแวดล้อมมากขึ้น”

เงินท๊นสน่บสน๊นการวิจ่ย่จะถ่กนำไปใช้ในการซื้อเครื�องมือเก็บต่วอย่่างเพื่ื�อ
ตรวจว่ดก�าซในอากาศที�ปล่อย่ออกมาจากโรงงานผลิตเอทานอลในเนแบรสกา 
โดย่จะนำต่วอย่่างก�าซที�เก็บมาได้ไปทดสอบที�ห้องปฏิบ่ติการ ของมหาวิทย่าล่ย่ 
Nebraska–Lincoln 

Dvorak เปิดเผย่ว่าคณะผ่วิ้จ่ย่จะทำการตรวจสอบเอทานอลที�อย่่่ในกระบวนการ
ผลติเพื่ื�อตรวจหาว่าในข่น้ตอนใดที�มกีารปลอ่ย่มลพิื่ษออกมามากที�สด๊ ดง่ที�ไดก้ลา่ว
ไว้ว่า “เมื�อได้คำตอบแล้วเราก็จะสามารถช่วย่ออกแบบระบบบำบ่ดอากาศใหม่ที�ใช้
ไฟื้ฟื้้าและน้ำในปริมาณน้อย่ลงแต่ย่่งคงบำบ่ดสารมลพื่ิษได้เหมือนเดิม”

ปัจจบ๊่นมีโรงงานผลิตเอทานอลในเนแบรสกาจำนวน 2 แห่งที�ตอบร่บเขา้ร่วม
งานวิจย่่นี ้Dvorak ชีแ้จงว่าทางมหาวิทย่าลย่่กำลง่ชก่ชวนโรงงานผลิตเอทานอลราย่
อื�น ๆ ให้มาเข้าร่วมงานวิจ่ย่ด้วย่ โดย่จะเริ�มการเก็บรวบรวมข้อม่ลในช่วงปลาย่ปี 
2022 ก่อนจะล๊ย่งานหน่กในช่วงฤด่ร้อนของปีถ่ดไป

เป้าหมาย่ส๊งส๊ดของคณะผ่้วิจ่ย่คือการนำข้อม่ลมาใช้เพื่ื�อออกแบบระบบกรอง
อากาศโดย่กระบวนการทางชีวภัาพื่ ซึ�งเป็นเทคโนโลย่ีบำบ่ดอากาศที�ใช้แบคทีเรีย่
ในการกำจ่ดสารมลพื่ิษทางอากาศที�ปล่อย่ออกมาจากถ่งหม่กและเตาอบแห้ง โดย่ 
Dvorak อธุบิาย่ว่านว่ตกรรมน้ีสามารถนำมาใชท้ดแทนระบบบำบด่อากาศแบบเปยี่ก
ได้ และจะเป็นการลดปริมาณน้ำเหลือทิ้งรวมถึงกำล่งไฟื้ฟื้้าที�ใช้ในการเดินเครื�อง

คณะผ่้วิจ่ย่ย่่งม๊่งหว่งที�จะพื่่ฒนากระบวนการบีบอ่ดสารคาร์บอนไดออกไซด์
จากถ่งหม่กให้ลงไปอย่่่ในบ่อก่กเก็บที�ฝัังลึกอย่่่ใต้พื่ื้นดิน

Dvorak เชื�อว่าพื่่ฒนาการเหล่านี้จะช่วย่ลดปริมาณการปล่อย่คาร์บอนลงได้ 
2% ถึง 4% ซึ�งจะสามารถนำไปต่อย่อดเป็นเชื้อเพื่ลิงเอทานอลส่ตรค๊ณภัาพื่ส่งที�
มีราคาแพื่งกว่าส่ตรปกติเพื่ราะเป็นผลผลิตมาจากข้าวโพื่ดที�มีปริมาณคาร์บอนต�ำ 

Courtesy photo  Nebraska Ethanol Board
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Bruce Dvorak, professor of civil and environmental engineering and principal investigator for the 

grant.

โดย่ Dvorak ฉาย่ภัาพื่ให้เห็นว่า

“เอทานอลส่ตรใหม่นี้จะเป็นการสร้างเม็ดเงินเพื่ิ�มให้ก่บอ๊ตสาหกรรมข้าวโพื่ด
ของเนแบรสกาได้จริง อาจคิดเป็นม่ลค่าถึง 50 ล้านดอลลาร์ต่อปี และ 400 ล้าน
ดอลลาร์เมื�อนำเชื้อเพื่ลิงส่ตรนี้ไปจำหน่าย่ได้ท่�วประเทศ”

โครงการวิจ่ย่นี้เป็นหนึ�งในบรรดา 8 โครงการวิจ่ย่ของเนแบรสกาที�ได้ร่บท๊น
สน่บสน๊นกว่า 500,000 ดอลลาร์จากกองท๊นเพื่ื�อสิ�งแวดล้อมแห่งเนแบรสกาในปี
นี้ และถือเป็นโครงการน้องใหม่เพื่ีย่งหนึ�งเดีย่วเนื�องจากว่าอีก 7 โครงการที�เหลือ
ได้ดำเนินการวิจ่ย่มาจนถึงปีที� 2 และปีที� 3 ก่นแล้ว

สภัานติบิญ่ญต่แิหง่รฐ่เนแบรสกาไดจ้ด่ต่ง้กองทน๊เพื่ื�อสิ�งแวดลอ้มแหง่เนแบรสกา
ขึ้นในปี 1992 โดย่นำราย่ได้จากสำน่กงานสลากกินแบ่งของเนแบรสกามาใช้เพื่ื�อ
แจกจ่าย่เป็นท๊นสน่บสน๊นม่ลค่ากว่า 350 ล้านดอลลาร์ให้แก่โครงการกว่า 2,400 
โครงการท่�วรฐ่เนแบรสกา บรรดาพื่ลเมอืง องคก์ร ชม๊ชน เกษตรกร รวมถงึธุ๊รกจิตา่ง 
ๆ สามารถสมค่รเพื่ื�อขอทน๊ที�เกี�ย่วขอ้งกบ่การพื่ทิก่ษส์ิ�งแวดลอ้ม การพื่ฒ่นาคณ๊ภัาพื่
น้ำ และการจ่ดต่้งโครงการ  รีไซเคิลว่สด๊ในร่ฐเนแบรสกา กองท๊นเพื่ื�อสิ�งแวดล้อม
แหง่เนแบรสกามพีื่น่ธุกจิในการอนร๊ก่ษ ์ค๊ม้ครอง และฟื้้�นฟื้ท่รพ่ื่ย่ากรธุรรมชาตขิอง
ร่ฐฯ เพื่ื�อมอบแด่ชนร๊่นหล่งสืบไป

Nebraska researchers are studying how to make ethanol 
production more environmentally sensitive by reducing the 

amount of water and energy required to produce it and cutting 
the air emissions that result.

The Nebraska Environmental Trust is helping fund this  
University of Nebraska–Lincoln research — $155,663 this year 
and $44,232 in a second year.

Ethanol fermentation generates gaseous emissions  
including carbon dioxide and hazardous air pollutants such as  
acetaldehyde, formaldehyde and acrolein,among other  
compounds. Each ethanol plant has a federally enforceable limit 
of HAPs to be emitted annually.

Decreasing HAPs in ethanol plants requires web scrubbers, 
which remove excess ethanol and HAPs from the fermenter 
off-gasses, and thermal oxidizers, which combust off-gasses 
generated from drying wet distillers grain.

Excess water and energy are needed to operate the scrubbers, 
with the water typically recycled into the liquefaction process. Part 
of the excess water evaporates during wet distillers grain drying, 
and the rest ultimately leaves the plant in distillers grains.

“We’ve come to a sense of how water and energy are used 
in ethanol facilities,” said Bruce Dvorak, professor of civil and 
environmental engineering and principal investigator for the 
grant. “We’ve learned about where greenhouse gases and carbon 
intensity are being produced in the ethanol cycle.” “There are 
ways we can optimize the system.”

Grant funds will be used to buy sampling equipment to 
monitor these air emissions at Nebraska ethanol plants. Gas 
samples will be tested at a UNL lab.

Dvorak said researchers will track ethanol batches as they’re 
produced to determine what parts of the process are most  
problematic, “so we can help redesign air emission systems to use 
less energy, require less water and still treat the emissions.”

So far, two Nebraska plants have agreed to participate in 
the research. Dvorak said the university is working to line up 
others. Data collection will begin in late 2022, with the bulk of 
the work to be done next summer.

Ultimately, researchers hope to use the data to design  
biotrickling filters, an air treatment technology that uses bacteria 
to destroy air pollutants in the fermenter and dryer emissions. 
Dvorak said these could replace the current wet scrubbers, using 
substantially less water and producing less wastewater.

Researchers also hope to develop processing steps to  
compress the carbon dioxide from the fermenters to be  
sequestered in deep wells.

Dvorak believes these improvements could decrease  
carbon emissions by 2% to 4%, potentially increasing the price of 
ethanol in markets that pay a premium for low-carbon-intensity 
corn ethanol.

“That’s going to be real dollars back to the Nebraska corn 
industry,” perhaps as much as $50 million a year and $400 
million nationally, Dvorak said.

The project is one of eight Husker projects receiving a 
total of more than $500,000 from NET this year, and the only 
new one. The other seven projects are in year two or three of 
development.

The Nebraska Legislature created the NET in 1992. Using 
revenue from the Nebraska Lottery, the trust has provided more 
than $350 million in grants to more than 2,400 projects across the 
state. Anyone — citizens, organizations, communities, farmers and 
businesses — can apply for funding to protect habitat, improve 
water quality and establish recycling programs in Nebraska. The 
NET works to preserve, protect and restore the state’s natural 
resources for future generations.
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