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Greetings Readers!

We are at our last issue of 2022! 

Indonesia is one of the world’s largest importers of raw sugar has announced 

that Indonesia will establish what will become the nation’s largest sugar  

company by 2028, aiming to seize control of the local sugar market in the same way it  

dominates the palm oil sector.

In this edition we would be covering Sumitomo Corp. daring investment in Asia’s 

first mass-produce biofuel plant will be built in Thailand and back the project 

along with a Thai local company.

On behalf of the editorial team, thank you for your continuous support of Sugar 

Asia Magazine. Stay in touch with us at www.sugar-asia.com and follow us on 

Facebook and LinkedIn for more updateds.

Cheerios!
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ลุ่ม KTIS จีบัม่อ 2 พัันธุ์มิตริจีากสิุงคโปีร์ิ เอเวัอร์ิ
คอมม ์และ บโ้ริ เวัอริทิาสุ นำขึ้�อม้ลด�านพัลงังาน

ทั้งที่ใช�ในกริะบวันการิผู้ลิต และที่ได�จีากการิผู้ลิตใน
ธุ์ุริกิจีชีวัภาพั ในโซีนนคริสุวัริริค์ ไบโอคอมเพัล็กซี์ 
มาคำนวัณคาร์ิบอน เคริดิต พัริ�อมวัางโริดแมปีที่จีะ
ก�าวัไปีสุ้่องค์กริที่ปีล่อยก๊าซีเร่ิอนกริะจีกสุุทธิุ์เป็ีนศ้นย์ 
(Net Zero) เผู้ยผู้ลิตภัณฑ์์ขึ้องกลุ่ม KTIS สุ่วันใหญี่่
เปี็นผู้ลิตภัณฑ์์ชีวัภาพัที่ทดแทนผู้ลิตภัณฑ์์ที่สุ่งผู้ลก
ริะทบต่อก๊าซีเริ่อนกริะจีก เช่น การิผู้ลิตไฟื้ฟื้้าจีากชีวั
มวัล เย่่อกริะดาษจีากชานอ�อยท่ีเปี็นผู้ลพัลอยได�จีาก
การิผู้ลิตน้ำตาล ทำให�บริิษัทในกลุ่ม KTIS ได�ริับการิ
ริับริอง ISO14001 มาตริฐาน Bonsucro และ VIVE 
Programme ยน่ยนัในเริ่อ่งการิทำไร่ิอ�อยอย่างยัง่ยน่

KTIS Group joins hands with 2 alliances 
from Singapore: Evercomm and Bureau 

Veritas, to bring energy information used 
in the production process and obtained 
from the bio production business in the 
area of Nakhon Sawan Bio Complex for 
carbon credits calculation. Their cooperation 
will lay a road map to an organization of 
zero greenhouse gas emission (Net Zero) 
as most of KTIS Group’s products are 
biodegradable, such as biomass power 
generation and pulp from bagasse which 
is a by-product of sugar production that 
can replace those causing the greenhouse 
gas. This results in ISO 14001, Bonsucro 
and VIVE Programme certification for 
sustainable cane plantation promoted by 
the KTIS Group.

KTIS Signed MOU with 2 Leading Companies from Singapore as 
A Roadmap to Net Zero for Carbon Credit Opportunities 

KTIS เซ็็น MOU กัับ 2 บริิษััทชั้ั�นนำ�จ�กัสิิงคโปริ์ 
ว�งโริดแมปสิ่� Net Zero สิริ้�งโอกั�สิจ�กัค�ริ์บอน
เคริดิต

นายปัีญี่ญ์ี่ ศริิวิิัริยิะกุล ผู้้�จัีดการิโคริงการิ บริษัิท เกษตริ
ไทย อนิเตอริเ์นช่ันแนล ช้การิ ์คอริป์ีอเริชัน่ จีำกดั (มหาชน) 
หริอ่กลุ่ม KTIS ผู้้�นำในอุตสุาหกริริมน้ำตาลและอุตสุาหกริริม
ตอ่เน่่องคริบวังจีริ เปิีดเผู้ยว่ัากลุม่ KTIS ได�ลงนามในบันทก้
ควัามเขึ้�าใจี (MOU) กับบริิษัทเอเวัอริ์คอมม์ (Evercomm) 
ซี้ง่เปีน็ผู้้�เชีย่วัชาญี่ด�านเทคโนโลยีเพั่อ่ควัามยัง่ยน่จีากปีริะเทศ
สุิงคโปีริ์ และบ้โริ เวัอริิทาสุ (Bureau Veritas) องค์กริด�าน
การิตริวัจีสุอบและออกใบริับริอง จีากปีริะเทศสุิงคโปีริ์ ใน
การิวัางแนวัทางสุ้่องค์กริท่ีปีล่อยก๊าซีเริ่อนกริะจีกสุุทธุ์ิเปี็น
ศ้นย์ (Net Zero) และสุริ�างโอกาสุด�านคาริ์บอนเคริดิต

ทั้งนี้ การิลงนามในบันท้กควัามเขึ้�าใจีดังกล่าวั มีริอง
นายกริฐัมนตริแีละริฐัมนตริวีัา่การิกริะทริวังพัาณชิย ์(นายจีุ
รินิทริ ์ลกัษณวัศิษิฏ์)์ และรัิฐมนตริวีัา่การิกริะทริวังแริงงาน
และริัฐมนตริีวั่าการิกริะทริวังการิค�าและอุตสุาหกริริมคนที่
สุองขึ้องสุิงคโปีริ์ ริ่วัมเปี็นสุักขึ้ีพัยานด�วัย

นายปีัญี่ญี่์ กล่าวัวั่า ทางเอเวัอริ์คอมม์เห็นศักยภาพัใน
ด�านควัามยั่งย่นขึ้องกลุ่ม KTIS ที่เปี็นอุตสุาหกริริมชีวัภาพั 
มีไบโอคอมเพัล็กซี์ด�านอ�อย และมีผู้ลิตภัณฑ์์ชีวัภาพัตลอด

KTIS Group joins hands with 2 alliances from 
Singapore: Evercomm and Bureau Veritas, to 
bring energy information used in the production 
process and obtained from the bio production 
business in the area of Nakhon Sawan Bio Complex 
for carbon credits calculation. Their cooperation 
will lay a road map to an organization of zero 
greenhouse gas emission (Net Zero) as most of 
KTIS Group’s products are biodegradable, such 

นายปััญญ์ ศิิริิวิิริิยะกุุล ผู้้�จััดกุาริโคริงกุาริ บริิษััท เกุษัตริไทย อิินเตอิริ์

เนชั่ั�นแนล ชั่้กุาริ์ คอิริ์ปัอิเริชั่ั�น จัำกุัด (มหาชั่น)

ทั้งห่วังโซี่การิผู้ลิต จี้งมีโอกาสุในด�านคาริ์บอนเคริดิต และ
สุามาริถวัางโริดแมปีสุ้่การิเปี็น Net Zero ขึ้องทั้งองค์กริได� 
โดยในเบ้่องต�น ทางเอเวัอร์ิคอมม์จีะนำขึ้�อม้ลทีเ่กีย่วัขึ้�องขึ้อง
กลุ่ม KTIS ในโซีนโคริงการินคริสุวัริริค์ไบโอคอมเพัล็กซ์ี 
(NBC) ไปีทำการิวัเิคริาะหค์ำนวัณคาริบ์อนเคริดติขึ้องแตล่ะ
กิจีกริริมในข้ัึ้นต�น ก่อนจีะมีการิตริวัจีสุอบและริับริองการิ
คำนวัณด�วัยมาตริฐานขึ้องทางบ้โริ เวัอริิทาสุ ซี้่งจีะมีการิ
คำนวัณทั้งในสุ่วันแยกการิผู้ลิตขึ้องแต่ละผู้ลิตภัณฑ์์และนำ
มาริวัมกันในผู้ลริวัมขึ้องทั้งกลุ่ม KTIS

“ในริะยะแริกจีะใช�เวัลา 3 เด่อนเพ่่ัอการินำขึ้�อม้ลมา
วัิเคริาะห์ คำนวัณ ตริวัจีสุอบและริับริองการิคำนวัณตาม
มาตริฐานเพ่่ัอริองรัิบการิออกคาร์ิบอนเคริดิต หริ่อการิ
วัิเคริาะห์ผู้ลิตภัณฑ์์ชีวัภาพัขึ้องกลุ่ม KTIS โดยจีะเริิ่มจีาก
การิวิัเคริาะห์ทางด�านพัลังงานเป็ีนหลัก ทัง้พัลังงานทีไ่ด�จีาก
การิผู้ลิตในธุุ์ริกิจีชีวัภาพั และพัลังงานที่ใช�ในกริะบวันการิ
ผู้ลิต” นายปีัญี่ญี่์ กล่าวั

ผู้้�จีัดการิโคริงการิ กลุ่ม KTIS กล่าวัด�วัยวั่า กลุม่ KTIS 
ให�ควัามสุำคัญี่เริ่่องสุิ่งแวัดล�อมมาโดยตลอด โดยได�ผู้ลัก
ดันเริ่่องการิพััฒนากริะบวันการิผู้ลิตและเพัิ่มปีริะสุิทธุ์ิภาพั 
เน่อ่งจีากผู้ลติภณัฑ์ข์ึ้องกลุม่ KTIS สุว่ันใหญี่เ่ปีน็ผู้ลิตภณัฑ์์
ชวีัภาพัทีท่ดแทนผู้ลติภณัฑ์ท์ีสุ่ง่ผู้ลกริะทบตอ่กา๊ซีเริอ่นกริะจีก
อย่้แล�วั เชน่ การิผู้ลติไฟื้ฟื้า้จีากเช่อ้เพัลงิชวีัมวัล เย่อ่กริะดาษ
จีากชานอ�อยทีเ่ปีน็ผู้ลพัลอยได�จีากการิผู้ลตินำ้ตาล เปีน็ต�น 
ทำให�บริษิทัในกลุม่ KTIS ได�ริบัการิริบัริองด�านการิจีดัการิท่ี
เกีย่วัขึ้�องกบัสุิง่แวัดล�อม เชน่ ISO 14001 และยงัริวัมไปีถง้
การิได�ริบัการิริบัริองท้ังกริะบวันการิในหว่ังโซีก่าริผู้ลติ ตัง้แต่
ในไริอ่�อย เชน่ มาตริฐาน Bonsucro และ VIVE Programme 
ซี้่งย่นยันในเริ่่องการิทำไริ่อ�อยอย่างยั่งย่น

as biomass power generation and pulp from  
bagasse which is a by-product of sugar production 
that can replace those causing the greenhouse 
gas. This results in ISO 14001, Bonsucro and 
VIVE Programme certification for sustainable 
cane plantation promoted by the KTIS Group.

Mr. Pan Siriviriyakul, the project manager 
of the Kaset Thai International Sugar  
Corporation Public Company Limited (KTIS), the  
multi-purposed leader of sugar and 
continuous industries, addressed that the  
company had signed a Memorandum of  
Understanding (MOU) with Evercomm, the 
leading expert of sustainable technology from 
Singapore, and the Bureau Veritas, a Singaporean 
organization on inspection and certification. The 
MOU will enable them to lay a guideline for an 
organization of Net Zero and an opportunity 
for carbon credits. 

The signing of this MOU was presided over 
by the Deputy Prime Minister and Minister of 
Commerce Mr. Jurin Laksanawisit from Thailand, 
the Minister of Labor and the second Minister 
of Trade and Industry of Singapore. 

Mr. Pan said that Evercomm saw the  
sustainable potential of the bio industry  
provided by KTIS Group since the company 
has a sugarcane bio-complex and bio-products 
throughout its production chain, all of which give 
opportunities in terms of carbon credits that 
possibly set a roadmap to the Net Zero policy 
of the whole organization. Initially, Evercomm 
will use relevant information of KTIS group 
in the Nakhon Sawan Biocomplex (NBC) to  
analyze and calculate the carbon credits before 
verification and certification standards made by 
Bureau Veritas. Such calculation is derived from 
both in separate production of each product and 
addition to the sum of the entire KTIS group.

 “It’ll take 3 months in the initial phase to 
analyze, calculate, validate and certify data  
according to standardized calculation for  
issuance of the carbon credits or the analysis of 
the KTIS Group’s bio products. An analysis on 
energy will be started in terms of bio-production 
and energy used in the production process,” 
explained Mr. Pan.

The project manager of the Ktis Group added 
that the company realized how important the 
environment was by mobilizing development 
of production processes and effectiveness  
enhancement because most of its products are 
biodegradable that were able to replace those 
causing the greenhouse gas emission. That is 
why the KTIS Group received environmental 
management certifications such as ISO 14001 
as well as certification of the whole process in 
the production chain from sugarcane fields like 
Bonsucro standards and VIVE Programmes, which 
promote sustainable cane farming.
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advise on chain selections.

Main Cane Carrier Loop Chain
JKBL10198

Boiler Moving Grate Chains
D472

Main Cane Carrier Chains
JKR9065

Cane Harvester Chains
HP27/0508/P

Intercarrier Chains
JKR9065

 Intercarrier Chains
JK901E42

Diffuser Chains
BL4600

Intercarrier Chains
JK305

Feed Table Combination Chains
C188/S1

Feed Table Welded Steel Chains
WH132R/S1

Drop Forged Rivetless Chains
X678

Cobra Style Chains
JKR1706/M14

Sprockets

John King Chains Limited
New Climax Works, Lancaster Business Park,
Sherburn-in-Elmet LS25 6NS UK
Phone: +44 1977 681 910
Email: sales@johnkingchains.co.uk
www.johnkingchains.com

CONTACT: Chris Sweeney: cs@johnkingchains.co.uk, +44 7841 215 340

FM 77342
ISO 9001

Conveyor Chains & Sprockets Worldwide
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และจีะสุามาริถผู้ลิตน้ำตาลด�วัยปีริิมาณที่เพีัยงพัอต่อการิ
ใช�งานเชิงอุตสุาหกริริมได�ภายในปีี 2030”

Thohir ขึ้ยายควัามเพัิม่เตมิวัา่ริฐับาลอาจีมมีาตริการิในการิ
สุกดักัน้เงินเฟื้อ้ริวัมถง้ต�นทุนขึ้องสิุนค�าและบริกิาริทีพ่ัุง่สุง้ด�วัย
การิสุง่เสุริมิการิผู้ลิตเช่อ้เพัลงิชวีัภาพัจีากอนุพันัธ์ุ์ขึ้องนำ้ตาล

ทั้งนี้ริัฐบาลอินโดนีเซีียปีริะกาศชัดว่ัาไม่ได�มีเป้ีาหมาย
ในการิสุ่งเสุริิมให�ปีริะชาชนหันมาบริิโภคน้ำตาลเพัิ่มมาก
ขึ้้้น ซ่้ีงสุะท�อนผู่้านการิกำหนดให�เรีิยกเก็บภาษีจีากเคร่่ิอง
ด่่มที่ใช�น้ำตาลเปี็นสุาริให�ควัามหวัานในแผู้นงบปีริะมาณ
ปีริะจีำปีี 2023

ด�านริัฐมนตริีว่ัาการิกริะทริวังการิคลังขึ้องอินโดนีเซีีย
อย่าง Sri Mulyani ได�กล่าวัไวั�ในการิแถลงขึ้่าวัหลังการิ
ปีริะกาศนโยบายนี้วั่า 

“เคริ่อ่งด่่มทีใ่ช�นำ้ตาลเป็ีนสุาริให�ควัามหวัานมอีนัตริายตอ่
สุุขึ้ภาพัขึ้องปีริะชาชน โดยทางกริะทริวังฯ กำลังอย้่ริะหวั่าง
การิศก้ษาผู้ลกริะทบจีากการิจัีดเก็บภาษีควัามหวัานทีจ่ีะมีตอ่
เศริษฐกิจีขึ้องปีริะเทศ

การิเริิ่มจีัดเก็บภาษีจีากเคริ่่องด่่มที่ใช�น้ำตาลจีะต�อง
พัิจีาริณาจีากริะดับการิฟื้้�นตัวัทางเศริษฐกิจีขึ้องอินโดนีเซีีย
ในปีีหน�า โดยทางกริะทริวังฯ จีะพัยายามจีัดทำนโยบายที่
เหมาะสุมกับทุกฝ่�าย”

ในขึ้ณะเดียวักัน Yustinus Prastowo เสุนาธุ์ิการิพัิเศษ
ฝ่�ายกลยุทธุ์์การิสุ่่อสุาริปีริะจีำกริะทริวังการิคลังเปีิดเผู้ย
วั่าทางกริะทริวังฯ ได�ดำเนินการิศ้กษาเกี่ยวักับการิจีัดเก็บ
ภาษีควัามหวัานแล�วัและได�ขึ้�อสุริุปีวั่าจีำเปี็นต�องปีริะกาศใช�
มาตริการินี้ในการิควับคุมการิบริิโภคน้ำตาลขึ้องปีริะชาชน
เพั่่อสุุขึ้ภาพัที่ดี โดย Yustinus ได�อธุ์ิบายไวั�ในพั่้นที่สุนทนา
บน Twitter Space วั่า

จีากสุถานการิณ์ริาคาขึ้องต�นทุนอย่างสิุนค�าโภคภัณฑ์ท์ี่
เริง่ตัวัสุง้ขึ้้น้ไม่หยุดปีริะกอบกับกริะบวันการิผู้ลิตทียั่งไม่ฟื้้�น
ตัวักลับมาเต็มที่ ซี้ำเติมด�วัยอัตริาเงินเฟื้้อขึ้องอินโดนีเซีียที่
พัุง่ข้ึ้น้ไปีแตะ 5.95% ในเดอ่นกนัยายน ปี ี2022 และริาคา
อาหาริโดยริวัมทีป่ีริบัตวััเพัิม่สุง้ถง้ 7.91% จีง้เปีน็ปัีจีจียัทีผู่้ลัก
ดนัให�รัิฐบาลขึ้องปีริะเทศต�องเริง่จีดัทำมาตริการิเพั่อ่ลดภาริะ
ต�นทุนและสุริ�างเสุถียริภาพัด�านอาหาริโดยด่วัน

เม่อ่ไม่นานมานีรั้ิฐบาลขึ้องอินโดนีเซียีได�จัีดตัง้รัิฐวิัสุาหกิจี
ช่อ่ PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) ผู้้�เป็ีนเจี�าขึ้องโริงงาน
นำ้ตาล 36 แหง่ในปีริะเทศ และวัางแผู้นทีจ่ีะขึ้ยายพั่น้ทีเ่พัาะ
ปีล้กอ�อยให�เปี็น 700,000 เฮกตาริ์ภายในริะยะเวัลา 6 ปีี
ขึ้�างหน�าซี้่งก็ค่อภายในปีี 2028 สุ่งผู้ลให� SGN กลายเปี็น
บริิษัทน้ำตาลขึ้นาดใหญี่่ที่สุุดขึ้องอินโดนีเซีีย 

ในปีริะเด็นนี้ Erick Thohir ริัฐมนตรีิว่ัาการิกริะทริวัง
ริัฐวิัสุาหกิจีขึ้องอินโดนีเซีียได�ริะบุไวั�ในแถลงการิณ์วั่า “PT 
SGN เปี็นหน้่งในโคริงการิเชิงยุทธุ์ศาสุตริ์แห่งชาติขึ้อง
อินโดนีเซีียที่จีะอย้่ภายใต�การิบริิหาริขึ้องริัฐบาลเคียงค้่ไปี
กับโคริงการิริัฐวัิสุาหกิจีด�านน้ำมันปีาล์มและการิบริิหาริ
สุินทริัพัย์ที่ดำเนินการิอย้่ในปีัจีจีุบัน

เริาปีริะเมนิว่ัา PT SGN จีะคริองสุว่ันแบง่ในตลาดนำ้ตาล
ขึ้องปีริะเทศเปี็นสุัดสุ่วัน 60% ถ้ง 70% ภายในปีี 2028 
โดยบริษิทัฯ มศีกัยภาพัในการิผู้ลตินำ้ตาลด�วัยปีริมิาณเพัยีง
พัอตอ่ควัามต�องการิบริโิภคในปีริะเทศ และจีะเขึ้�ามาช่วัยยก
ริะดบัคณุภาพัชวีัติให�กบัพัีน่�องชาวัเกษตริกริขึ้องอนิโดนเีซียี 
พั่้นที่เพัาะปีล้กอ�อย 700,000 เฮกตาริ์ที่ตั้งเปี้าไวั�จีะไม่ใช่
ที่ดินซี้่งผู้้กขึ้าดกริริมสิุทธุ์ิ�โดยริัฐบาล แต่จีะเป็ีนการิเปีิดให�
เกษตริกริเขึ้�ามามีสุ่วันริ่วัมในการิบริิหาริจีัดการิ

ด�วัยการิดำเนินโคริงการินี้ เริาปีริะเมินว่ัาจีะสุามาริถ
ผู้ลิตน้ำตาลด�วัยปีริิมาณที่เพัียงพัอต่อควัามต�องการิบริิโภค
ในปีริะเทศโดยไม่ต�องพั้่งพัาการินำเขึ้�าได�ภายในปีี 2028 

ริัฐบ�ลอินโดนีเซ็ียหวังขึ้้�นเป็นผู้่้นำ�อุตสิ�หกัริริม
นำ��ต�ลต�มริอยนำ��มันป�ล์ม
Indonesia Government Aims to Dominate Sugar Sector in  
The Same Way as Palm Oil

การิค�าขึ้ายน้ำตาลขึ้องอินโดนีเซีียอย้่ในสุภาวัะขึ้าดดุล
มาอย่างต่อเน่่องเปี็นเวัลาหลายปีี โดยขึ้�อม้ลจีากเวั็บไซีต์ 
Observatory of Economic Complexity (OEC) แสุดงให�
เห็นวั่า ณ ปีี 2020 อินโดนีเซีียสุ่งออกน้ำตาลดิบเปี็นม้ลค่า
เพัียง 25.1 ล�านดอลลาริ์ สุวันทางกับม้ลค่าการินำเขึ้�าที่สุ้ง
ถ้ง 1.46 พัันล�านดอลลาริ์

น้ำตาลดิบค่อสุินค�าที่อินโดนีเซีียนำเขึ้�าในปีริิมาณสุ้ง
ที่สุุดเปี็นอับดับที่ 14

ฐบาลขึ้องปีริะเทศอินโดนีเซียีปีริะกาศแผู้นเปิีด
ตัวับริิษัทน้ำตาลขึ้นาดใหญี่่ที่สุุดขึ้องปีริะเทศ

ในปีี 2028 หวัังคริองตลาดน้ำตาลตามริอยการิ
ผู้้กขึ้าดอุตสุาหกริริมน้ำมันปีาล์มในปีัจีจีุบัน

Erick Thohir, Minister of State-Owned Enterprises, Indonesia  

Source: FORBES ASIA 

จ่่อรีีดภาษีีความหวาน
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Indonesia’s sugar trade has been in deficit 
for many years, with data from the Observatory 
of Economic Complexity (OEC) showing that as 
of 2020 the country exported just US$25.1mn 
in raw sugar, but imported US$1.46bn of it.

It is the fourteenth most imported product 
by Indonesia.

Given rising commodity cost pressures 
and an as-yet-unrecovered supply chain, it is 
no surprise that Indonesia – which hit 5.95% 
inflation in September 2022, with food a  
major upward pressure at 7.91% - is seeking out 
strategies to reduce costs and stabilize its local 
food supply.

The Indonesian government rcently  
established state-owned company PT Sinergi 
Gula Nusantara (SGN) which controls 36 sugar 
mills in the country and will be implementing 
further land expansion for sugar cane to 700,000 
hectares over the next six years till 2028, making 
it the largest sugar company in the country.

“PT SGN is one of Indonesia’s National 
Strategic Projects that will be continually  
controlled by the government, and will run 
alongside other such existing projects for palm 
oil and asset management,” Indonesian Minister 
of State-Owned Enterprises Erick Thohir said 
via a formal statement.

“It is expected that PT SGN will control 
60% to 70% of the national sugar market by 
2028, and will be capable of supplying sugar 
for local demand as well as to improve local 
farmer welfare – the 700,000 hectares of land 
will not only be government land but managed 
in collaboration with them.

“[On the back of this project], national sugar 
demand for consumers is expected to reach 
self-sufficiency by 2028, and for industrial use 
by 2030.”

As an added measure against inflation 
and fuel cost hikes in particular, Thohir added 
that the government would also be looking at 
encouraging the production of bio-fuel from 
sugar derivatives.

That said, the government has made it 
clear that this does not mean it is encouraging 
increased sugar consumption by the Indonesian 
public in any way, by way of announcing including 
sugar-sweetened beverages (SSBs) as taxable 
items in the 2023 budget.

“Sugar-sweetened beverages [cause] a lot 
of negative impacts on public health, [but the 
ministry is still] calculating how much the taxation 
would affect the economy,” Indonesian Finance 
Minister Sri Mulyani said at a press conference 
after the announcement was made.

“[Implementation] of this tax will be  
dependent on how quickly [Indonesia’s] economy 
recovers next year, [but we] will try to find the 
right balance.

“According to Finance Ministry Strategic 
Communication Special Staff Yustinus Prastowo, 
the ministry has already conducted a study 
on this sugar tax and concluded that this is  

The Indonesian government is to  
establish what will become the  

nation’s largest sugar company by 2028, 
aiming to seize control of the local sugar 
market in the same way it dominates 
the palm oil sector.

POSSIBLE SUGAR TAX
necessary to control local sugar consumption 
for public health.

“The challenges [for implementation] lie in 
the economic recovery from the effects of the 
COVID-19 pandemic, as well as the large scale 
of this [as] sugar-sweetened beverages are  
produced not only by the large [organized]  
sector, but also small [non-organised] companies,” 
Yustinus said in a Twitter Space dialogue.

“The smaller companies are not under the 
control of the Food and Drug Supervisory 
Agency (BPOM), and there are also challenges 
on the exact process of implementation as well 
as evaluation.”

Indonesia is the world’s fourth-most populous 
country, with many people and small businesses 
running in rural areas and likely far from government 
supervision – as of 2021, around 43% of the country’s  
population is still rural, according to World 
Bank data.

“อปุีสุริริคในการิจัีดเกบ็ภาษีจีากเคร่่ิองด่่มทีใ่ช�นำ้ตาลเป็ีน
สุาริให�ควัามหวัานคอ่การิฟื้้�นตวััทางเศริษฐกจิีขึ้องอนิโดนเีซียี
หลงัเผู้ชญิี่การิริะบาดขึ้องโควิัด-19 ริวัมไปีถง้จีะมผีู้้�ได�ริบัผู้ลก
ริะทบเปี็นวังกวั�างเน่่องจีากผู้้�ผู้ลิตเคริ่่องด่่มที่ใช�น้ำตาลเปี็น
สุาริให�ควัามหวัานมีทั้งบริิษัทริายใหญ่ี่ในอุตสุาหกริริมริวัม
ถ้งบริิษัทริายย่อยอีกเปี็นจีำนวันมาก

บริษิทัขึ้นาดเลก็ไม่ได�อย่้ภายใต�การิควับคมุขึ้องสํุานกังาน
คณะที่ปีริ้กษาด�านอาหาริและยา (BPOM) และยังมีควัาม
ละเอียดอ่อนในการิกำหนดกริะบวันการิจัีดเก็บภาษีริวัมไปี
ถ้งการิปีริะเมินผู้ลกริะทบอีกด�วัย”

อินโดนีเซีียค่อปีริะเทศที่มีจีำนวันปีริะชากริมากที่สุุด
เปี็นอันดับสุี่ขึ้องโลก จี้งมีผู้้�ปีริะกอบการิและธุ์ุริกิจีขึ้นาด
เลก็จีำนวันมากในพั่น้ทีห่่างไกลซ่้ีงไม่ได�อย้ภ่ายใต�การิกำกับ
ดแ้ลขึ้องริฐับาล ขึ้�อมล้จีากธุ์นาคาริโลกริะบวุัา่ ณ  ปี ี2021 
ปีริะชากริอินโดนีเซียีริาวั 43% ยงัคงอาศัยอย้ใ่นพั่น้ทีช่นบท
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อุตสิ�หกัริริมนำ��ต�ลขึ้องเวียดน�มตั�งเป้�ฟื้้� น
ผู้ลผู้ลิตอ้อย
Vietnam Sugar Industry Targets to Restore Cane Output

สุมาคมน้ำตาลแห่งเวัียดนามปีริะเมินวั่าพั่้นที่เพัาะปีล้ก
อ�อยในเชิงพัาณชิย์จีะขึ้ยายตวััเพัิม่ข้้ึ้นเปีน็ 151,305 เฮกตาร์ิ
ในปีกีาริผู้ลิต 2022 – 2023 ผู้ลผู้ลิตจีากอ�อยเพ่่ัอการิแปีริริป้ี
มีปีริิมาณอย้่ที่ริาวั ๆ 8.76 ล�านตัน คิดเปี็นผู้ลผู้ลิตโดย
เฉลี่ย 66.2 ตันต่อพั่้นที่ 1 เฮกตาริ์ น้ำตาลที่ผู้ลิตจีากอ�อย
มปีีริมิาณอย้ท่ี่ 870,930 ตนั เปีน็ตวััเลขึ้ผู้ลผู้ลติทีเ่พัิม่สุง้ขึ้้น้
กวัา่ 124,000 ตนัจีากปีีการิผู้ลติ 2021 - 2022 นอกจีากนี้
ยงัมีการิคาดการิณ์วัา่ผู้ลผู้ลิตอ�อยจีะเพ่ิัมสุง้ขึ้้น้จีากมาตริการิ
เยยีวัยาทางการิค�าสุำหรัิบน้ำตาลทีผู่้ลิตจีากอ�อยซ่้ีงนำเขึ้�ามา
จีากปีริะเทศกัมพั้ชา อินโดนีเซีีย ลาวั มาเลเซีีย และเมีย
นมาริ์ภายในกริอบริะยะเวัลา 5 ปีี

สุำหริับในปีีการิผู้ลิต 2022 – 2023 นั้น คาดวั่าจีะ
มีโริงงานแปีริริ้ปีน้ำตาลเพัียง 24 แห่งที่สุามาริถเดินสุาย
การิผู้ลิตได� ซี้่งเป็ีนจีำนวันที่เท่ากับในปีีการิผู้ลิต 2021 – 
2022 โดยมขีึ้ดีควัามสุามาริถในการิแปีริริป้ีอ�อยริวัมกนัเปีน็
ปีริิมาณ 122,200 ตันต่อวััน ผู้้�ปีริะกอบการิโริงงานแปีริริ้ปี
น้ำตาลริะบุวั่าในริอบปีีการิผู้ลิตนี้ อุตสุาหกริริมน้ำตาลขึ้อง
เวัยีดนามจีำเปีน็จีะต�องสุง่เสุริมิและยกริะดบัควัามเขึ้�มแขึ้ง็ใน
กริะบวันการิผู้ลิตและแปีริริป้ีอ�อยเพ่่ัอการิเติบโตอย่างยัง่ยน่

โดย Nguyen Van Loc ผู้้�ดำริงตำแหนง่ปีริะธุ์านสุมาคม
น้ำตาลแห่งเวัียดนามได�แสุดงมุมมองไวั�วั่า “ผู้้�ปีริะกอบการิ
ต�องหันมาร่ิวัมม่อกันเพ่่ัอสุริ�างตลาดน้ำตาลที่มีควัามเขึ้�ม
แขึ้ง็ มาตริการิเยยีวัยาทางการิค�าสุำหริบัผู้ลติภณัฑ์น์ำ้ตาลมี
วััตถปุีริะสุงค์เพั่อ่ป้ีองกันการิทุม่ตลาดริวัมไปีถง้การิสุ่งเสุริมิ
และสุริ�างเสุถียริภาพัด�านริาคา”

นอกจีากน้ีก็ยังจีำเปี็นจีะต�องสุริ�างควัามโปีริ่งใสุใน
กริะบวันการิวัิเคริาะห์ค่าควัามหวัานขึ้องอ�อย (CCS) และ
การิปีริะเมินผู้ลจีากการิลดริะดับสุาริปีนเปี้�อนขึ้องน้ำตาล
ในโริงงานผู้ลิต ซี้่งจีะเปี็นปีริะโยชน์ต่อทั้งเกษตริกริและผู้้�
ปีริะกอบการิในอดีตเวัียดนามเคยมีพั่้นที่สุำหรัิบการิเพัาะ
ปีล้กอ�อยอย้่ 300,000 เฮกตาร์ิ แต่ในช่วังเวัลาหลายปีีที่
ผู้่านมา เกษตริกริได�แปีริสุภาพัพั่้นที่การิเพัาะปีล้กอ�อยกวั่า
คริ้่งไปีเปี็นการิปีล้กพั่ชชนิดอ่่นแทน

ดงันัน้อุตสุาหกริริมอ�อยและน้ำตาลขึ้องเวีัยดนามจีำเป็ีน
จีะต�องทวังค่นพั่้นที่ในการิเพัาะปีล้กอ�อยให�ได�เป็ีนจีำนวัน 
250,000 เฮกตาริ์ภายในปีี 2025 และ 300,000 เฮกตาริ์
ภายในปีี 2028 เพ่่ัอให�บริริลุผู้ลตามเปี้าหมายดังกล่าวั 
สุมาคมน้ำตาลแห่งเวีัยดนามจี้งให�ขึ้�อเสุนอแนะกับทาง
กริะทริวังการิเกษตริและการิพััฒนาชนบทในการิมุ่งเน�น
ควัามสุำคัญี่ขึ้องการิมอบเงินทุนสุนับสุนุนงานวัิจีัยด�านสุาย
พัันธุ์ุ์อ�อยและจีัดทำโคริงการิสุ่งเสุริิมพัันธุ์ุ์อ�อยในพั่้นที่เพัาะ
ปีล้กหลักขึ้องปีริะเทศ

สุมาคมฯ ยงัเสุนอให�เพ่ิัมอ�อยลงไปีในริายช่่อพัช่ผู้ลทีผู่้้�ปีลก้
จีะได�ริบัการิปีริะกนัคุ�มคริองเน่อ่งจีากภยัพิับตัทิางธุ์ริริมชาติ
ได�สุริ�างควัามเดอ่ดริ�อนให�กับเกษตริกริผู้้�ปีล้กอ�อยเปีน็อยา่ง
มากและสุมาคมน้ำตาลแห่งเวีัยดนามได�เรีิยกริ�องไปียังรัิฐบาล
และกริะทริวังการิเกษตริฯ ให�ช่วัยสุนบัสุนุนสุมาคมฯ ในการิ
พัฒันาริะบบบริหิาริและตริวัจีสุอบย�อนกลับสุำหรัิบผู้ลิตภณัฑ์์
นำ้ตาลในริะดบัปีริะเทศอกีด�วัย โดยริะบบนีม้คีวัามสุามาริถ
ในการิกำกับควับคุมและตริวัจีจีับการิลักลอบน้ำตาลริวัมถ้ง
การิค�าขึ้ายน้ำตาลปีลอมในตลาดเวัียดนาม

สุมาคมฯ มองวัา่การิปีอ้งกนัการิลกัลอบนำ้ตาลและการิ
ค�าขึ้ายน้ำตาลปีลอมอย่างมีปีริะสุิทธุ์ิภาพันั้นจีำเปี็นจีะต�อง
อาศัยควัามริ่วัมม่อและการิปีริะสุานงานริะหวั่างสุมาชิกทุก
ฝ่�ายขึ้องสุมาคมฯ 

อุตสุาหกริริมอ�อยและน้ำตาลในปีริะเทศเวีัยดนาม
คาดว่ัาผู้ลผู้ลิตจีากการิเพัาะปีล้กอ�อยจีะขึ้ยายตัวั

เพัิ่มขึ้้้นอย่างต่อเน่่องในปีีการิผู้ลิต 2022 – 2023 
โดยได�อานิสุงสุ์จีากผู้ลิตภาพัที่สุ้งขึ้้้นปีริะกอบกับ
นโยบายการิจีัดเก็บภาษีศุลกากริจีากน้ำตาลที่นำเขึ้�า
อย่างมีปีริะสุิทธุ์ิภาพั

The domestic sugarcane and sugar 
industry expects to continue output 

growth with the 2022-23 crop thanks to 
the positive production performance and 
the tariff policy’s efficiency for importing 
sugar.

According to the Vietnam Sugar Association, 
the total area supplying sugarcane is expected 
to reach 151,305 hectares in the 2022-23 crop. 
The crop’s output of sugarcane for processing is 
about 8.76 million tonnes, with the average yield 
at 66.2 tonnes per hectare. Sugar production 
from sugarcane was 870,930 tonnes, an increase 
of more than 124,000 tonnes compared to the 
2021-22 crop. Besides that, this positive forecast 
is supported by applying measures of trade  
remedies for several cane sugar products  
imported from Cambodia, Indonesia, Laos,  
Malaysia and Myanmar within five years.

In the 2022-23 crop, only 24 sugar processing  
factories are expected to operate, equal to 
the number of factories operating in the  
2021-22 season, with a total design capacity 
of 122,200 tonnes of sugarcane per day. In 
this crop, according to sugar processing  
enterprises, to ensure sustainable development, 
Vietnam’s sugar industry needs to strengthen  
and develop the linkage in the sugarcane 
production chain. “The enterprises also need 
to join hands to build a healthy sugar market. 
The trade remedies for the sugar products are 
not only against dumping and subsidy but also 

ขึ้�อมล้จีากทางสุมาคมริะบวุ่ัาในปีกีาริผู้ลติ 2021 – 2022 
นั้น ปีริิมาณขึ้องอ�อยท่ีนำมาใช�เปี็นวััตถุดิบในการิแปีริริ้ปี
มีจีำนวันอย้่ที่ 7.5 ล�านตัน เปี็นตัวัเลขึ้ที่ปีริับตัวัเพิั่มขึ้้้น 
11.6% เม่่อเทียบกับปีีการิผู้ลิต 2020 – 2021 มีโริงงาน
นำ้ตาลในเวีัยดนาม 24 แห่งทีแ่ปีริริป้ีน้ำตาลในปีริมิาณริวัม
กัน 949,219 ตัน โดยน้ำตาล 746,899 ตันจีากจีำนวันนี้
ได�มาจีากการิแปีริริ้ปีอ�อยในปีริะเทศ สุ่วันที่เหล่อได�มาจีาก
การินำเขึ้�าน้ำตาลดิบ ในปีีการิผู้ลิต 2021 – 2022

to stabilise the market,” said Nguyen Van Loc, 
chairman of the Vietnam Sugar Association.

In addition, it is necessary to make  
transparency in the analysis of the commercial 
cane sugar (CCS) index and evaluation of removing 
the impurity rate of sugar in mills. That will bring 
benefits to farmers and enterprises. Previously, 
Vietnam had more than 300,000 hectares for 
planting sugarcanes. However, in recent years, 
more than half of the total sugarcane area has 
been converted to other crops by farmers.

Therefore, the sugarcane and sugar industry 
needs to restore the sugarcane material area with 
250,000 hectares in 2025 and 300,000 hectares 
in 2028. To achieve those development goals, the 
Vietnam Sugar Association recommends that the 
Ministry of Agriculture and Rural Development 
prioritise funding for researching sugarcane  
varieties and implementing sugarcane variety 
projects in key sugarcane production areas. 
It proposes to add sugarcane to the list of  
eligible crops receiving insurance because natural 
disasters affect sugarcane farmers.

The association also requests the  
Government and the ministry to support it in 
building a national traceability management system 
for sugar products. This system could manage 
and identify smuggled and fraudulent sugar  
products consumed on the market. It believes that 
preventing smuggled and fraudulent products 
needs the participation and cooperation of all 
association members to enhance effectiveness 
in this activity.

According to the association, in the 2021-22 
crop, the total of raw materials for processing 
reached about 7.5 million tonnes of sugarcane, 
an increase of 11.6% compared to the 2020-21 
crop. About 24 factories processed 949,219 
tonnes of sugar, including 746,899 tonnes from  
domestic sugarcane and the rest from imported 
raw sugar. In the 2021-22 crop.
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ฟื้ลิิปปินสิ์เตริียมแจกัเคริ่�องจักัริกั�ริเกัษัตริฟื้ริี
ให้แกั�ชั้�วไริ�อ้อย
Philippines to Distribute Farm Machinery to Canegrowers - Gratis

SRA ปีริะกาศนโยบายนำเคริ่อ่งจีกัริมาใช�ในการิเพัาะปีลก้
อ�อยอย่างเต็มริ้ปีแบบ และเริิ่มเดินหน�าแจีกจี่ายเคริ่่องจีักริ
ทางการิเกษตริให�กับเกษตริกริผู้้�ปีลก้พัช่น้ำตาลซี้ง่มีคณุสุมบัติ
ตามเกณฑ์์ที่กำหนดไวั�

นอกจีากนี้ก็จีะมีการิมอบเงินอุดหนุนจีากบริิษัทเอกชน
และงบปีริะมาณที่จีัดหาได�ตามริัฐบัญี่ญี่ัติวั่าด�วัยการิพััฒนา
อุตสุาหกริริมน้ำตาล ค.ศ. 2015 ท่ีอนุมัติให�มีการิอัดฉีด
เงินอุดหนุนปีีละ 2 พัันล�านเปีโซีฟื้ิลิปีปีินส์ุเพ่่ัอสุ่งเสุริิม
อุตสุาหกริริมน้ำตาลขึ้องปีริะเทศ

ริฐับัญี่ญัี่ตทิี ่10659 ริะบุให�มีการิสุนับสุนุนและฝึ่กอบริม
แกเ่กษตริกริผู้้�ปีล้กอ�อยในการิใช�งานเคริ่อ่งจีกัริทางการิเกษตริ
สุมัยใหม่เพั่่อเพัิ่มปีริะสุิทธุ์ิภาพัในการิเพัาะปีล้ก การิเลี้ยงด้ 
การิเก็บเกี่ยวั และการิด้แลริักษาอ�อย 

ในปีริะเด็นนี้ David John Thaddeus Alba ผู้้�ดำริง
ตำแหน่งรัิกษาการิผู้้�อำนวัยการิขึ้อง SRA ริะบุวั่า “เพั่่อ
แก�ไขึ้ปัีญี่หาการิขึ้าดแคลนแริงงานและยกริะดับขึ้ีดควัาม
สุามาริถในการิผู้ลิต ตลอดจีนเพัิ่มริายได�ให�กับพัี่น�องชาวั
เกษตริกริ ทางริัฐบาลจี้งได�ปีริะกาศนโยบายพััฒนาการิทำ
เกษตริกริริมให�มีควัามทันสุมัยและการินำเคริ่่องจีักริเขึ้�ามา
ใช�งานตามริฐับญัี่ญี่ตัว่ิัาด�วัยการิพัฒันาอุตสุาหกริริมน้ำตาล 
(R.A. 10659)”

องค์การิกำกับด้แลน้ำตาล (SRA) ขึ้องฟื้ิลิปีปีินสุ์
เตรีิยมแจีกจี่ายเคริ่่องจีักริทางการิเกษตริให�กับ

เกษตริกริผู้้�ปีลก้อ�อยเพ่่ัอยกริะดับขึ้ดีควัามสุามาริถและ
ปีริมิาณผู้ลผู้ลติขึ้องอตุสุาหกริริมนำ้ตาลในปีริะเทศ

Taking steps to boost productivity and 
production in the local sugar industry, 

 the Sugar Regulatory Administration 
(SRA) will distribute farm equipment to 
cane farmers.

The SRA has initiated the mechanization of 
cane farming and started the distribution of farm 
machinery to eligible sugar farmers.

The financial support will be provided by both 
the corporate source and the Sugar Industry 
Development Act of 2015 which allows P2 billion 
yearly to assist the sugar industry.

The Republic Act No. 10659 states that 
cane farmers shall be encouraged and trained 

to use modern machinery for the efficient  
planting, cultivation, harvesting and maintenance 
of sugarcane.

David John Thaddeus Alba, acting SRA 
Administrator said, “To address the shortage of 
labour and increase the productivity and income of  
farmers, the provision of funds for farm  
modernization and mechanization has been 
made under the Sugar Industry Development 
Act (R.A. 10659).”
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นเป็ีนผู้้�บริิโภคน้ำตาลริายใหญี่่ริองจีากอินเดีย  
และจีะลดการิบริิโภคลงในปีี 2022 ต่ำสุุดใน

ริอบ 9 ปีีอันเปี็นผู้ลมาจีากมาตริการิริับม่อกับโควัิด-
19 และเศริษฐกิจีชะลอตัวั  นักวิัเคริาะห์จีากซีีซีาร์ินิ
โควั - ริายงานเม่่อวัันที่ 2 พั.ย.

Sugar consumption in China, the world’s 
second largest user after India, is 

 heading to the smallest volume in nine 
years in 2022 as a result of measures to 
combat COVID-19 and lower economic 
growth, analyst Czarnikow said in a report 
on Nov 2.

China’s 2022 Sugar Consumption Heading to Lowest in 9 Years
จีนบริิโภคนำ��ต�ลปี 2022 ตำ��สิุดในริอบ 9 ปี

ซีีซีาร์ินิโควั เป็ีนบริิษัทหน้่งที่ให�บริิการิด�าน Supply 
Chain ด�วัย ได�กล่าวัวั่า ปีีนี้ จีีนมีแนวัโน�มจีะลดการิบริิโภค
น้ำตาลลดลงต่ำกวั่า 15 ล�านตัน หลังจีากการิริะบาดขึ้องโค
วัิค ทำให�ยอดขึ้ายขึ้นม เค�ก และเคร่่ิองด่่มริสุหวัานลดลง 
และเน่่องจีากมีการิเขึ้�มงวัดในการิควับคุมควัามเคล่่อนไหวั
ขึ้องคนหม้่มากในเม่องใหญี่่

White sugar products are placed for sale at a supermarket in 

Beijing, China September 4, 2017. Source REUTERS

Czarnikow, a company that also provides supply 
chain services, said that China will likely consume 
less than 15 million tonnes of sugar this year as 
severe restrictions to people’s movements in large 
cities after outbreaks of the coronavirus reduce 
sales of candy, cakes and sweetened beverages.

The last time China used less than 15 million 
tonnes of sugar in a year was 2013, the report 
said, adding that sugar production and imports 
combined are expected to fall 2.1 million tonnes 
in 2022 versus 2021.

Stocks at local sugar producers are also high 
as sales of the sweetener fell.

As a result of the weak demand, imports of 
raw sugar by Chinese refiners fell to the lowest 
level since 2019, projected at 4.47 million tonnes 
in 2022. Czarnikow sees even lower imports in 
2023 at 4 million tonnes as stocks will remain high.

ริายงานกล่าวัว่ัา ล่าสุดุ ในปีี 2013 จีนีใช�นํา้ตาลน�อยกว่ัา 
15 ล�านตัน และริายงานเพัิ่มเติมวั่า การิผู้ลิตและการินําเขึ้�า
นํ้าตาลริวัมกันคาดวั่าจีะลดลง 2.1 ล�านตัน ในปีี 2022 เม่่อ
เทียบกับปีี 2021

สุต็อกขึ้องผู้้�ผู้ลิตน้ำตาลในท�องถิ่นสุ้งขึ้้้น ในขึ้ณะที่ยอด
ขึ้ายสุาริให�ควัามหวัานลดลง

ผู้ลพัวังจีากควัามต�องการิที่ลดลง โริงฟื้อกน้ำตาล 
ชาวัจีีนก็นำเขึ้�าน้ำตาลดิบลดลงถง้จุีดต่ำสุดุนับแต่ปี ี2019 ซี้ง่
ตัง้เป้ีาไวั� 4.47 ล�านตันในปี ี2022  ซีซีีาร์ินโิควัเห็นว่ัาการินำ
เขึ้�าลดลง 4 ล�านตันในปีี 2023 ในขึ้ณะที่สุต็อกยังคงสุ้งอย้่
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และอีก 3 ล�านตันสุำหริับ
การิสุ่งออกงวัดทีสุ่อง โดยอิง
จีากควัามริวัดเริว็ัในการิผู้ลติ
น้ำตาลขึ้องปีริะเทศ

ในอดีตท่ีผู้่านมาอินเดีย
ไม่มีการิจีำกัดปีริิมาณขึ้อง
นำ้ตาลทีสุ่ง่ออก แตเ่พัิง่จีะเริิม่
กำหนดเพัดานขึ้้น้มาในปีีทีแ่ล�วั
เพั่อ่ดำริงปีริมิาณขึ้องน้ำตาล
ให�เพัยีงพัอกบัควัามต�องการิ
บริโิภคภายในปีริะเทศเน่่องจีาก

มคีวัามกังวัลว่ัาผู้ลผู้ลิตน้ำตาลกำลังตกต่ำ ริฐับาลขึ้องอินเดีย
ได�ขึ้ยายริะยะเวัลาในการิจีำกดัปีริมิาณขึ้องนำ้ตาลทีสุ่ง่ออกไปี
จีนถ้งเด่อนตุลาคมปีีหน�า แต่มีขึ้�อยกเวั�นสุำหริับน้ำตาลที่สุ่ง
ออกไปีขึ้ายยังสุหภาพัยุโริปีและสุหรัิฐอเมริกิาเป็ีนบางริายการิ

มีการิคาดการิณ์จีากสุมาคมโริงงานน้ำตาลแห่งอินเดีย
วั่าผู้ลผู้ลิตน้ำตาลขึ้องอินเดียปีริะจีำปีีนี้จีะอย้่ที่ 35.5 ล�าน
ตัน โดยล้กค�าริายใหญ่ี่ที่เปี็นผู้้�ริับซี่้อน้ำตาลจีากอินเดีย
ได�แก่อินโดนีเซีีย บังคลาเทศ มาเลเซีีย และสุหริัฐอาหริับ    
เอมิเริตส์ุ ทัง้นีอิ้นเดียกยั็งคริองตำแหน่งเป็ีนปีริะเทศผู้้�บริโิภค
น้ำตาลริายใหญี่่ที่สุุดขึ้องโลกอีกด�วัย

ด�าน Rahil Shaikh กริริมการิผู้้�จีัดการิขึ้องบริิษัท Meir 
Commodities India Pvt. เปีิดเผู้ยวั่าบริริดาโริงงานน้ำตาล
ในอินเดียได�ทำสัุญี่ญี่าสุ่งออกน้ำตาลริวัมกันไปีแล�วัในปีริมิาณ
ริาวั 2.2 ล�านตัน โดยในริอบปี ี2021 ถง้ 2022 น้ัน บริิษทัฯ 
ได�จีดัจีำหนา่ยนำ้ตาลให�กบัตลาดท้ังในและนอกปีริะเทศเปีน็
ปีริิมาณ 500,000 ตันโดยปีริะมาณ

India Slashes Sugar Export Quota, Tightening World Supply

อินเดียหั�นโควต�สิ�งออกันำ��ต�ล ทำ�กั�ริผู้ลิต
ทั�วโลกัต้งตัว

แถลงการิณจ์ีากกริะทริวังอาหาริขึ้องอนิเดยีริะบุวัา่ทางริฐับาล
มีคำสุั่งให�ผู้้�ผู้ลิตน้ำตาลในปีริะเทศดำเนินการิสุ่งออกน้ำตาล
ในปีริมิาณ 6 ล�านตนัไปีขึ้ายยงัตลาดตา่งปีริะเทศภายในวัันที่ 
31 พัฤษภาคม เปีน็การิสุง่สุญัี่ญี่าณวัา่ริฐับาลอาจีอนญุี่าตให�
มกีาริสุ่งออกน้ำตาลในปีริิมาณทีเ่พัิม่ขึ้้น้ไปีจีนถง้เดอ่นตุลาคม 
ปีี 2023 โดยปีริิมาณน้ำตาลริวัมที่ริัฐบาลอินเดียกำหนดไวั�
สุำหริับการิสุ่งออกในปีี 2021 ถ้ง 2022 อย้่ที่ 11.2 ล�านตัน

มกีาริปีริะกาศมาตริการินีอ้อกมาทา่มกลางสุภาวัะขึ้าดแคลน
นำ้ตาลในตลาดโลก เน่่องจีากผู้้�สุ่งออกริายใหญี่อ่ยา่งบริาซีลิ
เผู้ชญิี่กบัฝ่นทีต่กหนักมากกว่ัาปีกติและเกิดควัามล่าช�าในการิ
หบีอ�อย ริาคาขึ้องนำ้ตาลดบิ ณ ตลาดนวิัยอริก์ดดีตวััข้ึ้น้ทะลุ 
6% ตั้งแต่ช่วังปีลายเด่อนตุลาคม และมีแนวัโน�มจีะปีริับตัวั
เพัิ่มขึ้้้นอย่างต่อเน่่องหลังจีากที่ริัฐบาลขึ้องอินเดียซ่้ีงเปี็นผู้้�
ผู้ลิตน้ำตาลริายใหญี่่ขึ้องโลกริองจีากบริาซีิลได�ออกคำส่ัุงให�
จีำกัดปีริิมาณการิสุ่งออกน้ำตาล 

เม่่อวััน 1 พัฤศจีิกายน ที่ผู้่านมา สุำนักขึ้่าวั Bloomberg 
News ริายงานวั่าริัฐบาลอินเดียกำลังพัิจีาริณาให�อนุญี่าต
การิสุ่งออกน้ำตาลได�ในปีริิมาณ 6 ล�านตันสุำหริับงวัดแริก 

นเดียปีริับลดปีริิมาณการิสุ่งออกน้ำตาลปีริะจีำ
ปีี 2022 ถ้ง 2023 ลงอย่างมีนัยสุำคัญี่ ซี้ำเติม

สุถานการิณ์ในตลาดโลกทีเ่ผู้ชิญี่สุภาวัะขึ้าดแคลนน้ำตาล
เน่อ่งจีากผู้้�สุ่งออกน้ำตาลอันดับหน้ง่อย่างบริาซิีลปีริะสุบ
ปีัญี่หาในการิสุ่งมอบน้ำตาล

India sharply reduced its sugar export 
quota for 2022-23,  potentially worsening 

the global market outlook already strained 
by supply hiccups in top shipper Brazil.

The South Asian nation asked the millers 
to sell 6 million tons in the overseas market by 
May 31, according to a food ministry notification, 
indicating it may still permit more shipments 
through October 2023. The quota for 2021-22 
totaled 11.2 million tons.

The move comes at a time when the world is 
already thirsty for supplies, with Brazil witnessing 
excessive rains and delays in sugar cane crushing. 
Raw sugar in New York have jumped more than 6% 
since late October, and could strengthen further 
following the announcement by India that vies 
with Brazil as the top producer. 

Bloomberg News reported on Monday that 
India was considering to allow exports of 6 million 
tons in a first tranche, and another about 3 million 
in a second, based on the pace of production.

Shipments from the South Asian nation used 
to be unregulated, but the country imposed limits 
last year to ensure sufficient local supply after 
output concerns. The government has extended 
the curbs until October next year. However, the 
restrictions don’t apply to sales to the EU and 
the US under some quotas. 

Production in India is forecast at 35.5 million 
tons this year, according to the Indian Sugar 
Mills Association. The country counts Indonesia,  
Bangladesh, Malaysia and the United Arab 
Emirates among its customers. India is also the 
world’s biggest consumer of sugar.

Indian sugar mills have already contracted 
to export as much as 2.2 million tons, said Rahil 
Shaikh, managing director of Meir Commodities 
India Pvt., which traded about 500,000 tons of 
sugar in the domestic and overseas markets in 
the 2021-22 season.

กุริะสอิบน้ำตาลทริายขาวิบริิสุทธิ์ิ�ในริ�านค�าแห่งหน่�งท่�กุริุงนิวิเดล่ ปัริะเทศิอิินเด่ย แหล่งท่�มา: Bloomberg
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ผู้้�ปีริะกอบการิในอตุสุาหกริริมกลัน่นำ้ตาลขึ้องญี่ีป่ีุ�นมกีาริก
ริะจีายตวััอย่้ตามโริงกล่ันนำ้ตาล 11 แหง่ ซี้ง่มกีำลงัการิผู้ลติ
ริวัมกัน 2.0 ล�านตัน ลกัษณะการิถ่อคริองกริริมสิุทธุ์ิ�ขึ้องโริง
กลัน่น้ำตาลเหลา่นีค้อ่นขึ้�างมคีวัามซีบัซี�อน โดยโริงกลัน่นำ้ตาล
หลายแหง่มีผู้้�ถอ่หุ�นอย้ห่ลายฝ่�าย ซ่้ีงสุ่วันมากจีะเป็ีนบริิษัทท่ี
ปีริะกอบธุ์ุริกิจีซี่้อมาขึ้ายไปีขึ้องญี่ี่ปีุ�น และมีโริงงานบางแห่ง
ทีอ่ย้ภ่ายใต�การิบริหิาริร่ิวัมกันขึ้องบริษิทันำ้ตาลมากกว่ัาหน้ง่
ริาย (ผู้้�เปี็นเจี�าขึ้องตริาสุินค�า) เพั่่อปีริะหยัดต�นทุนด�วัยการิ
ผู้ลิตน้ำตาลเปี็นจีำนวันมากจีนถ้งจีุดคุ�มทุน

อตุสุาหกริริมกล่ันน้ำตาลขึ้องญ่ีี่ปีุ�นสุามาริถสุริ�างผู้ลกำไริ
ได�ค่อนขึ้�างสุ้ง และบริิษัทจีดทะเบียนที่ปีริะกอบธุ์ุริกิจีนี้ก็ให�
ผู้ลตอบแทนในตลาดหุ�นอย่างงดงามตลอดริะยะเวัลา 10 ปีี 
ที่ผู้่านมา  ริัฐบาลขึ้องญี่ี่ปีุ�นได�เดินหน�าสุ่งเสุริิมริายได�ให�กับ

ปุี�นเปีน็ผู้้�นำเขึ้�านำ้ตาลดบิริายใหญี่ข่ึ้องโลก ปีจัีจีบุนั
มปีีริิมาณนำเขึ้�านำ้ตาลดบิอย้ท่ีป่ีริะมาณ 1.0 ล�าน

ตันต่อปีี ซี้่งคิดเปี็น 55% ขึ้องควัามต�องการิบริิโภคใน
ปีริะเทศ เสุริมิด�วัยผู้ลผู้ลตินำ้ตาลดบิจีากเกษตริกริญี่ีป่ีุ�น
ซี้่งมีปีริิมาณอย้่ที่ 800,000 ตันต่อปีี โดย 80% ขึ้อง
ผู้ลผู้ลิตน้ำตาลดิบในปีริะเทศได�มาจีากอุตสุาหกริริม
หัวัผู้ักกาดขึ้องจีังหวััด ฮอกไกโดทางตอนเหน่อขึ้อง
ญี่ี่ปีุ�น และอีก 20% มาจีากอ�อยท่ีเพัาะปีล้กในพั่้นท่ี
เขึ้ตริ�อนขึ้องจีังหวััดโอกินาวั่าและคาโกชิม่า ญี่ี่ปีุ�นมี
ปีริมิาณการิบริิโภคน้ำตาลในปีริะเทศโดยริวัมอย้ท่ีร่ิาวัๆ 
1.8 ล�านตัน

Japan’s Sugar Refiners Consolidation & Future Growth

กั�ริควบริวมกัิจกั�ริขึ้องโริงกัลั�นนำ��ต�ลในญี่ี�ปุ�น
และทิศท�งกั�ริเติบโตในอน�คต

ปีริะชาชนที่อาศัยอย้่ในพั่้นที่ชนบทและลดควัามผู้ันผู้วันขึ้อง
ริาคาน้ำตาลในตลาดโลกด�วัยการิรัิบซี่อ้น้ำตาลดิบนำเขึ้�าจีาก
โริงกลั่นน้ำตาลตามริาคาซี่้อขึ้ายในตลาดโลกก่อนจีะขึ้าย
น้ำตาลดิบค่นให�กับโริงกลั่นน้ำตาลเหล่านั้นในริาคาที่สุ้งกวั่า
แต่มีควัามนิ่งกวั่าเม่่อเทียบกับริาคาที่เคล่่อนไหวัขึ้้้นลงค่อน
ขึ้�างแปีริปีริวันในตลาดโลก สุ่งผู้ลให�โริงกลั่นน้ำตาลสุามาริถ
ปีริะเมนิต�นทนุวัตัถดุบิในการิผู้ลติและริาคาขึ้ายในตลาดญี่ีป่ีุ�น
ได�อยา่งแมน่ยำมากขึ้้น้ ซี้ง่มรีิาคาอย้ท่ีป่ีริะมาณเกอ่บ 2,000 
ดอลลาริ์สุหริัฐอเมริิกาต่อตัน เพัิ่มโอกาสุในการิทำกำไริจีาก
สุ่วันต่างขึ้องการิกลั่นน้ำตาล สุำหริับปีริิมาณน้ำตาลดิบสุ่วัน
เกนิอันเกิดจีากการินำเขึ้าขึ้องรัิฐบาลก็จีะถก้นำไปีจัีดจีำหน่าย
ต่อเพั่่อช่วัยสุ่งเสุริิมอุตสุาหกริริมน้ำตาลในปีริะเทศ

ทั้งนี้แนวัโน�มการิบริโิภคนำ้ตาลในริะยะยาวัขึ้องญี่ี่ปีุ�นได�
ปีริบัตวััลดลงอยา่งตอ่เน่อ่งจีากจีำนวันปีริะชากริทีห่ดตวััและ
การิเขึ้�าสุ้่สัุงคมผู้้�สุ้งอายุ ริวัมไปีถ้งการิมีผู้ลิตภัณฑ์์ทดแทน
น้ำตาลที่เป็ีนทางเล่อกเพัิ่มมากขึ้้้น จีากปัีจีจัียขึ้องแนวัโน�ม
การิบริิโภคน้ำตาลที่อ่อนตัวัลง ปีริะกอบกับกำลังการิผู้ลิต
ในปีริะเทศที่ทริงตัวัในริะดับเดิมจี้งสุ่งผู้ลให�ปีริิมาณการิ 
นำเขึ้�าน้ำตาลดิบขึ้องญี่ี่ปีุ�นค่อย ๆ ลดน�อยถอยลง  

ด�วัยสุถานการิณ์ขึ้องผู้้�บริโิภคน้ำตาลในปีริะเทศและริาคา
วััตถุดิบที่พัุ่งสุ้งข้้ึ้นก็เป็ีนการิผู้ลักดันให�อุตสุาหกริริมน้ำตาล
ต�องหันมาควับริวัมกิจีการิกันเพั่่อให�สุามาริถดำเนินงานและ
บริิหาริธุ์ุริกิจีได�อย่างคุ�มค่ากับต�นทุนที่จี่ายไปี

ในเด่อนเมษายน ปีี 2021 บริิษัท Mitsui และ  
Mitsubishi ได�ควับริวัมกิจีการิกลัน่นำ้ตาลขึ้องบริษิทัในเคริอ่

ทั้งสุองแห่งค่อ Mitsui Sugar กับ Dai Nippon Meiji ซี้่งต่าง
กเ็ปีน็ผู้้�ปีริะกอบการิโริงกล่ันนำ้ตาลขึ้นาดใหญี่ท่ีสุ่ดุขึ้องญี่ีปุ่ี�น 
โดยหลงัจีากควับริวัมกจิีการิกันแล�วักไ็ด�ก่อต้ังเปีน็บริษิทัใหม่
ช่่อ Mitsui DM Sugar ที่คริองสุ่วันแบ่งการิตลาดโริงกลั่น
น้ำตาลในญี่ี่ปีุ�นถ้ง 40% และในบริิษัทแห่งใหม่ที่เพัิ่งก่อตั้ง
ขึ้้้นนี้ ทาง Mitsui เปี็นผู้้�ถ่อหุ�นในสุัดสุ่วัน 26.5% ในขึ้ณะที่ 
Mitsubishi ถ่อหุ�นในสุัดสุ่วัน 20.0%

และในขึ้ณะนี้ก็กำลังมีการิควับริวัมกิจีการิริะหวั่างกลุ่ม
บริิษัทโริงกลั่นน้ำตาลริายใหญ่ี่อีกสุองกลุ่มค่อ ITOCHU 
Sugar กับ Nissin Sugar โดยบริิษัทใหม่ที่มีกำหนดการิจีัด
ตั้งขึ้้้นในวัันที่ 1 มกริาคม ปีี 2023 จีะถ่อเปี็นบริิษัทน้ำตาล
ขึ้นาดใหญี่่ที่สุุดเปี็นอันดับสุองขึ้องญี่ี่ปีุ�นจีากการิคริองสุ่วัน
แบ่งการิตลาดที่ริะดับ 30% โดยในบริิษัทแห่งใหม่ที่กำลัง
จีะก่อตั้งนี้ ทาง ITOCHU Corporation จีะเปี็นผู้้�ถ่อหุ�นใน
สุัดสุ่วัน 35.9% ในขึ้ณะที่ Sumitomo Corporation จีะถ่อ
หุ�นในสุัดสุ่วัน 24.1%

ทั้งบริิษัท DM Sugar และบริิษัทริ่วัมแห่งใหม่ขึ้อง  
ITOCHU-Nissin จีะเขึ้�าไปีจีดทะเบียนบนตลาดหลักทริัพัย์
โตเกียวัในหมวัดหม้่อุตสุาหกริริม “ดาวัเด่น” ซี้่งเป็ีนการิ
จีัดปีริะเภทหุ�นแบบใหม่ที่ปีริะกอบไปีด�วัยบริริดาบริิษัทชั้น
นำขึ้องญี่ี่ปีุ�น

ทาง Czarnikow มีโอกาสุได�พั้ดคุยกับคุณ Koji  
Yamamoto ผู้้�ดำริงตำแหนง่ปีริะธุ์านใหญี่ข่ึ้องบริิษทั ITOCHU 
Sugar จีำกัดขึ้ณะท่ีได�มาเยี่ยมเย่อนกริุงลอนดอนในเด่อน
ตุลาคม ซี้่งคุณ Yamamoto ได�เล่าให�ฟื้ังวั่า “เริาริ้�สุ้กต่่นเต�น

Source : Czarnikow
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Japan is a major raw sugar importer and 
currently imports around 1.0 million 

tonnes of raw sugar per year. This accounts 
for about 55% of requirements, with the 
balance supplied by Japanese farmers 
who consistently produce 800,000 tonnes 
of sugar per year – about 80% from the 
sugar beet industry in Hokkaido in the 
north and about 20% from sugarcane in 
the southern tropical regions of Okinawa 
and Kagoshima. Total sugar consumption 
in Japan is about 1.8 million tonnes.

The sugar refining industry is relatively 
fragmented with 11 sugar refining factories and 
total capacity of 2.0 million tonnes. Ownership 
is complex with many refineries having multiple 
shareholders – often the large Japanese Trading 
Houses. To enhance industry economies of scale 
some factories are jointly-operated by multiple 
sugar companies (brand owners).

The industry has been relatively profitable 
and its listed companies have performed solidly 
on the stock exchange over the last 10 years. 
The Japanese government works to support 
rural incomes and smooth out the volatility of 
global sugar prices by buying the imported 
raw sugar from the refiners at the world market 
price, and simultaneously selling it back to them 
at a higher but stable price. The refiners have 
increased predictability over input costs and the 

Japanese domestic market price, close to USD 
2,000/tonne, allows a positive refining margin. 
The surplus raised by the government at the time 
of import is re-distributed to assist the domestic 
sugar growing industry.

The long-term trend of sugar consumption 
however has been one of gradual decline due a 
decreasing and aging population as well as an 
increase in the availability of sugar substitutes. It 
is this gradual decline in consumption, combined 
with steady domestic production, which has led 
to a slow decline in raw sugar imports.

This domestic environment, combined with 
the recent sharp rise in raw material prices, has 
driven the need for the industry to consolidate to 
extract operational and management efficiencies.

In April 2021 Mitsui and Mitsubishi, merged 
their respective sugar businesses: Mitsui Sugar 
and Dai Nippon Meiji which are two of the largest 
Japanese refiners. The newly formed entity Mitsui 
DM Sugar has about 40% of the Japanese sugar 
refining market. Mitsui controls 26.5% of the new 
company and Mitsubishi controls 20.0%.

Now a further merger is proceeding  
between two more large refining groups: ITOCHU 
Sugar and Nissin Sugar. The new entity, due 
to commence on 1st January 2023, will be the 
second largest sugar company in Japan with 
about 30% market share. ITOCHU Corporation 
will own 35.9% of the new entity and Sumitomo 

กบัการิควับริวัมกจิีการิในคร้ัิงนีค้ริบั บริษิทัใหมท่ีจ่ีะกอ่ตัง้ขึ้้น้
จีากการิควับริวัมกจิีการิริะหวัา่ง ITOCHU Sugar กบั Nissin 
Sugar มวีัตัถปุีริะสุงคใ์นการิยกริะดบัมล้คา่ทางธุ์รุิกจิีเพั่อ่ผู้ล
ปีริะโยชน์ขึ้องผู้้�ถ่อหุ�นทุกฝ่�ายด�วัยการิเพัิ่มปีริะสุิทธุ์ิภาพัใน
การิผู้ลิต ขึ้ยายเคริ่อขึ้่ายผู้้�จีัดจีำหน่ายสุินค�าให�คริอบคลุม
ทั่วัปีริะเทศ ตลอดจีนสุริ�างสุริริค์ผู้ลิตภัณฑ์์ให�ควัามหวัาน
แทนน้ำตาลออกมาเพั่่อริองริับควัามต�องการิที่หลากหลาย
ขึ้องผู้้�บริิโภคคริับ”

การิควับริวัมกิจีการิในลักษณะนี้จีะสุ่งผู้ลดีต่อ 
อุตสุาหกริริมน้ำตาลขึ้องญ่ีี่ปีุ�นเน่่องจีากจีะเกิดพัลังผู้น้ก 
ริะหว่ัางบริิษัทสุองแห่งที่จีะเขึ้�ามาเสุริิมควัามได�เปีรีิยบให�
กันและกันทั้งในมิติขึ้องพั่้นที่การิจัีดสุ่งสุินค�า กริะบวันการิ
ผู้ลิต การิบริิหาริจัีดการิ ริวัมไปีถ้งการิวิัจีัยและพััฒนาอีก
ด�วัย สุ่งผู้ลให�กริะบวันการินำเขึ้�าน้ำตาลดิบขึ้องปีริะเทญี่ี่ปีุ�น
มีควัามคุ�มค่ามากขึ้้้น ด�วัยนโยบายด�านกฎหมายขึ้องริัฐบาล
ญี่ีป่ีุ�นในปัีจีจุีบนั ผู้้�ปีริะกอบการิโริงกลัน่น้ำตาลริายใหม่จีะทำ
หน�าทีป้่ีอนผู้ลิตภณัฑ์น้์ำตาลคุณภาพัสุ้งเขึ้�าสุ้ต่ลาดขึ้องญ่ีี่ปีุ�น
ด�วัยปีริิมาณที่พัอดีกับควัามต�องการิบริิโภคในปีริะเทศ การิ
ควับริวัมกิจีการิในอุตสุาหกริริมน้ำตาลจีะเป็ีนการิเสุริมิควัาม
แขึ้็งแกริ่งให�กับธุ์ุริกิจีน้ำตาลขึ้องญี่ี่ปุี�นและเปี็นการิพััฒนา
ศักยภาพัเพั่่อริองริับการิขึ้ยายตัวัในอนาคต

Corporation will have 24.1%.

Both Mitsui DM Sugar and the recent  
ITOCHU-Nissin New Co will be listed on the 
Tokyo Stock Exchange in what is known as the 
“Prime” section, a new categorisation for the 
leading Japanese companies.

From Czarnikow had the opportunity to 
speak with the President of ITOCHU Sugar Co 
Ltd, Mr. Koji Yamamoto when he was in London in  
October and heard that “We are very excited about 
the merger. Through the consolidation between 
ITOCHU Sugar and Nissin Sugar, New Co aims 
to enhance corporate value for all stakeholders 
by not only improving production efficiency 
and the nationwide sales network, but also by  
providing functional sweeteners in order to meet 
market needs.”

It is thought this consolidation will be 
beneficial for the Japanese sugar industry  
because it will create synergies between the two 
companies in the areas of logistics, production, 
management and research & development. Raw 
sugar imports in to Japan will be more efficiently 
handled. The new refiners will continue to provide 
a stable supply of quality sugar to the Japanese 
market under the current regulatory framework. 
Through this industry consolidation, the sugar 
business in Japan will be more robust and better 
placed to take advantage of future strong growth 
opportunities.
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กริมวิัชาการิเกษตริ เปิีดตัวัอ�อยโริงงานน�องใหม่ “ กวัก. 
นคริสุวัริริค์ 1 ” ให�ควัามหวัาน ผู้ลผู้ลิตน้ำตาลสุ้ง ค่า

ควัามหวัานสุ้งสุริ�างริายได�เพัิ่ม แถมทริงกอตั้งตริงเก็บเกี่ยวัได�
ง่ายท้ังแริงงานคนและเคริ่่องจีักริกล ช้เปี็นพัันธุ์ุ์ทางเล่อกใหม่ 
สุริ�างควัามยั่งย่นอุตสุาหกริริมอ�อยและน้ำตาล

อ�อย เปี็นพั่ชอุตสุาหกริริมที่มีควัามสุำคัญี่ต่อเศริษฐกิจีขึ้องปีริะเทศ ปีัจีจุีบัน 
อุตสุาหกริริมอ�อยและน้ำตาลทริายนับเปี็นสุินค�าภาคเกษตริ ที่มีม้ลค่าโดยริวัม
กวั่า 2 แสุนล�านบาท และผู้ลผู้ลิตน้ำตาลมากกวั่า 2 ใน 3 สุ่งออกทำริายได�ให�กับ
ปีริะเทศปีีละหลายล�านบาท ที่สุำคัญี่อ�อยเปี็นพั่ชที่สุามาริถนำไปีใช�ปีริะโยชน์ได�ทุก
สุว่ัน นอกจีากการิแปีริร้ิปีเป็ีนนำ้ตาลทริายแล�วัยังสุามาริถใช�ในอุตสุาหกริริมต่อเน่่อง
หลายชนิด ริวัมทั้งนำไปีต่อยอดสุริ�างเปี็นผู้ลิตภัณฑ์์ที่มีม้ลค่าสุ้ง ซี้่งการิยกริะดับ
ผู้ลผู้ลิตและปีริมิาณอ�อยเพ่่ัอให�เพีัยงพัอต่อควัามต�องการิขึ้องอุตสุาหกริริมอ�อยและ
น้ำตาลทริายปีัจีจีัยที่มีควัามสุำคัญี่ที่สุุดค่อ “พัันธุ์ุ์อ�อย”

การิปีริับปีริุงพัันธุ์ุ์อ�อย ถ่อได�วั่าเปี็นกริะบวันการิต�นน้ำในอุตสุาหกริริมอ�อย
และน้ำตาลทริาย ที่ใช�ริะยะเวัลานาน 10-12 ปีี ถ้งจีะได�อ�อยพัันธุ์ุ์ดี ซี้่งพัันธุ์ุ์อ�อยที่
เกษตริกริปีล้กในปีัจีจีุบัน ได�แก่ พัันธุ์ุ์ขึ้อนแก่น 3 และ LK92-110 เปี็นพัันธุ์ุ์ที่ใช�
มาอย่างต่อเน่่องและยาวันาน ทำให�พับการิริะบาดขึ้องโริคมากขึ้้้น โดยการิใช�พัันธุ์ุ์
อ�อยพัันธุ์ุ์ใดพัันธุ์ุ์หน้่งในสุัดสุ่วันที่มากเกินไปี หริ่อเริียกวั่าใช�พัันธุ์ุ์เชิงเดี่ยวั จีะก่อให�
เกดิควัามเสุีย่ง เน่่องจีากศัตร้ิพัช่มีการิปีรัิบตวััจีนสุามาริถเขึ้�าทำลายอ�อยพันัธ์ุุ์นัน้ได�

นอกจีากนี้ การิเปีลี่ยนแปีลงขึ้องสุภาพัแวัดล�อม ยังมีสุ่วันสุำคัญี่ที่ทำให�พัันธ์ุุ์
อ�อยที่เคยให�ผู้ลผู้ลิตสุ้งมีผู้ลผู้ลิตลดลง ศ้นย์วัิจีัยพั่ชไริ่นคริสุวัริริค์ สุถาบันวัิจีัยพั่ช
ไริ่และพั่ชทดแทนพัลังงาน เปี็นหน่วัยงานขึ้องกริมวัิชาการิเกษตริที่ดำเนินงานวัิจีัย 
และพััฒนาทั้งด�านพัันธุ์ุ์และเทคโนโลยีการิผู้ลิตท่ีเหมาะสุมขึ้องพั่ชไริ่ได�ดำเนินการิ
ปีริับปีริุงพัันธุ์ุ์อ�อย เพั่่อให�ได�พัันธุ์ุ์ที่ให�ผู้ลผู้ลิต และควัามหวัานสุ้ง เหมาะสุมกับ
พั่้นที่ปีล้กในดินริ่วัน ริ่วันเหนียวั และดินเหนียวัเขึ้ตน้ำฝ่น เพั่่อเปี็นทางเล่อกด�าน

พัันธุ์ุ์ให�เกษตริกริชาวัไริ่อ�อยในพั่้นที่ดังกล่าวั

โดยอ�อยพัันธ์ุุ์ใหม่ล่าสุุด ดำเนินการิปีรัิบปีริุงพัันธ์ุุ์ตั้งแต่ปีี 2553-2565 ริวัม
ริะยะเวัลา 12 ปีี จีนได�อ�อยพัันธุ์ุ์ “กวก. นครีสวรีรีค์ 1” ซี้่งเปี็นอ�อยโริงงานที่มี
ควัามหวัานและผู้ลผู้ลตินำ้ตาลสุง้ ได�จีากการิผู้สุมพันัธุ์ุร์ิะหวัา่ง พันัธุ์ุแ์ม ่Q76 และ
พัันธุ์ุ์พั่อ CP63-588

ลกัษณะเดน่ขึ้องอ�อยพัันธุ์ุ ์“กวก. นครีสวรีรีค ์1” ค่อมคีวัามหวัานสุ้งถง้ 15.77 
ซีีซีีเอสุ สุ้งกวั่าพัันธุ์ุ์ LK92-11 และพัันธุ์ุ์ขึ้อนแก่น 3 ให�ผู้ลผู้ลิตน้ำตาลเฉลี่ย 2.82 
ตันซีีซีีเอสุ/ไริ่ สุ้งกวั่าพัันธุ์ุ์ LK92-11 และให�ผู้ลผู้ลิตอ�อย 18.02 ตัน/ไริ่ มีทริงกอ
ที่ตั้งตริงทำให�สุะดวักต่อการิเก็บเกี่ยวัด�วัยแริงงานคนหริ่อใช�เคริ่่องจีักริ ดังนั้นอ�อย
พันัธุ์ุน์ีจ้ีง้เปีน็ทางเล่อกด�านพันัธุ์ุใ์ห�กบัชาวัไริอ่�อยอกีพันัธุ์ุห์น้ง่ โดยเฉพัาะในพ้่ันทีป่ีล้ก
อ�อยที่เปี็นดินริ่วัน ริ่วันเหนียวั และดินเหนียวั เขึ้ตน้ำฝ่น ได�แก่ จีังหวััดนคริสุวัริริค์ 
ชัยนาท สุุพัริริณบุริี และนคริริาชสุีมา ซี้่งการิเล่อกใช�พัันธุ์ุ์อ�อยได�อย่างเหมาะสุม
กบัพั่น้ทีน่อกจีากจีะยกริะดบัผู้ลผู้ลิตและเพัิม่ริายได�ให�กบัเกษตริกริแล�วัยงัสุามาริถ
พััฒนาและสุริ�างควัามยั่งย่นให�กับอุตสุาหกริริมอ�อยและน้ำตาลทั้งริะบบต่อไปีได�

กริมวัชิาการิเกษตริ เปีน็หนว่ัยงานหลกัทีม่บีทบาทหน�าทีใ่นการิวัจิียัและพัฒันา
ด�านพ่ัช ซี้ง่งานปีริบัปีริงุพันัธ์ุุ์อ�อยเปีน็หน้ง่ในภาริกจิีหลักนบัต้ังแตอ่ดตีจีนถง้ปีจัีจีบุนั
และยังคงมุง่มัน่พัฒันางานวิัจียัปีรัิบปีรุิงพันัธ์ุุ์อ�อยอย่างต่อเน่่อง โดยใช�เทคนิคและวิัธุ์ี
การิปีริับปีริุงพัันธุ์ุ์ต่าง ๆ มาต่อยอดพัันธุ์ุ์เดิม เพั่่อให�ได�พัันธุ์ุ์ริองริับผู้ลกริะทบการิ
เปีลีย่นแปีลงสุภาพัภม้อิากาศและสุภาพัแวัดล�อม ริองริบัตลาดแนวัใหม ่และพัฒันา
อ�อยพันัธุ์ุใ์หมใ่ห�เหมาะสุมกบัสุภาพัพั่น้ที ่ริวัมทัง้เพัิม่ควัามหลากหลายในการิใช�พันัธุ์ุ์ 
เพั่่อลดควัามเสุี่ยงต่ออุตสุาหกริริมอ�อยและน้ำตาลทริายและผู้ลิตภัณฑ์์ต่อเน่่อง

ซี้่งอ�อยพัันธุ์ุ์ “ กวก. นครีสวรีรีค์ 1 ” เปี็นผู้ลงานวัิจีัยปีริับปีริุงพัันธุ์ุ์ล่าสุุดขึ้อง
กริมวัิชาการิเกษตริที่นักวัิจีัยใช�ริะยะเวัลาในการิปีริับปีริุงพัันธุ์ุ์ถ้ง 12 ปีี จีากจีุดเด่น
ขึ้องอ�อยพัันธุ์ุ์นี้ที่มีควัามหวัานสุ้งถ้ง 15.77 ซีีซีีเอสุจีะทำให�เกษตริกริชาวัไริ่อ�อยได�
ริบัผู้ลตอบแทนจีากค่าควัามหวัานทีเ่พัิม่ขึ้้น้ โดยค่าควัามหวัานมาตริฐาน 10 ซีซีีเีอสุ 
และ 1 ซีีซีีเอสุที่เพัิ่มขึ้้้นจีะทำให�ได�ริาคาเพัิ่มอีก 6%ขึ้องริาคาต่อตันอ�อย เกษตริกริ
ที่สุนใจีอ�อยพัันธุ์ุ์ กวัก.นคริสุวัริริค์ 1 

“DOA. Nakhon Sawan 1”, New Generation of Thai 
Sugarcane with High Sugar Sweetness

อ้อยโริงง�นพัันธุ์ุ์ใหม� “กัวกั. นคริสิวริริค์ 1” 
ให้คว�มหว�นนำ��ต�ลสิ่ง
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The recent sugarcane cultivars, “DOA. Nakhon Sawan 1”, has  
undergone continuous research from 2010 to 2022. Thanks to breeding of 
Q76 and CP63-588 sugarcane cultivars, this new generation of sugarcane 
are high in sweetness and sugar production.

The distinctive feature of “DOA. Nakhon Sawan 1” is its sweetness of 
15.77 ccs, higher than LK92-11 and Khon Kaen 3. The average sugar yield 
is 2.82 tons ccs/rai, higher than LK92-11 and yielding sugarcane of 18.02 
tons/rai. The upright clump makes it easy to harvest by manual labor or 
machinery. Therefore, this sugarcane cultivar is another choice for cane 
growers, especially in the areas of Nakhon Sawan, Chainat, Suphan Buri 
and Nakhon Ratchasima. Choosing the right sugarcane cultivar for the 
area not only improves productivity and increases income for local cane 
growers but can also develop and create sustainability for the sugarcane 
and sugar industry.

The DOA plays a role in plant research and development and  
sugarcane breeding work has been one of its main tasks from the past 
to the present. It principally uses different breeding techniques and 
methods to improve sugarcane in order to get the new ones to undergo 
the impacts of climate change and the environment while promoting 
new markets and developing new sugarcane cultivars to suit well with 
the local conditions.

The “DOA. Nakhon Sawan 1”, thanks to its high sweetness and sugar 
production, will enable local cane growers to earn 6% more income from 
a price per a ton of sugarcane.

Department of Agriculture (DOA) launched 
a new sugarcane, “DOA. Nakhon Sawan 

1”, which provides sweetness and high  
sugar production. With its high sweetness, 
an additional income for cane growers, the 
sugarcane is also easy to harvest by both 
human and mechanical labor. The DOA 
therefore considered it a good alternative 
for sustainable sugarcane and sugar factory 
of the country.

Because sugarcane is a crop crucial for Thailand’s economy as the 
sugar and sugarcane industry here is regarded as agricultural products 
worth a total of 200,000 million Baht, more than two-thirds of the sugar 
production is exported, making millions of Baht a year for the country. 
More importantly, sugarcane is a crop of which all parts are useful for 
not only sugar production but also several ongoing industries and other 
high-value products. Upgrading the yield and quantity of sugarcane to 
meet the needs of sugarcane and sugar industries relies mainly on the 
most important factor: “sugarcane cultivars.”

Sugarcane breeding is regarded as an upstream process in the  
sugarcane and sugar industry that takes a long period of 10 to 12 years 
to get a good breed. Sugarcane cultivars currently grown by local people 
here are Khon Kaen 3 and LK92-110. They have been grown for quite 
some time, so some infectious diseases were found. Moreover, excessive 
use of a particular breed of sugarcane, known as a monoculture, will 
pose a risk because the pests have adapted and are able to destroy the 
sugarcane cultivars.

Change of environment also plays an important role in reducing the 
yield of existing high yielding sugarcane cultivars. The Nakhon Sawan 
Field Crop Research Center, under the Agronomy and Renewable Energy 
Crops Research Institute, an agency of the DOA conducting research 
and develop both crops and production technology for suitable field 
crops has actively modified sugarcane cultivars for high production and 
sweetness. The new sugarcane should be suitable for growing areas in 
loam, clay loam and clay soils in rainy areas, acting as a choice for local 
cane growers.

For more information on this new sugarcane 
cultivar can contact: 

Nakhon Sawan Field Crop Research Center in 
Nakhon Sawan district, Nakhon Sawan province, 
tel. 056 241 019 or e-mail: nsfcrc@doa.in.th. 

สุอบถามริายละเอียดเพัิ่มเติมได�ที่ 
ศ้นย์วัิจีัยพั่ชไริ่นคริสุวัริริค์ อำเภอตากฟื้้า 
จีังหวััดนคริสุวัริริค์ 60190 
โทริศัพัท์ 0 5624 1019 Email: nsfcrc@doa.in.th
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Why Queensland sugar cane can be the ‘Exxon of biofuels’

การีใช้้เช้้�อเพลิิงชี้วภาพ เป็็นเส้นทางม่่งส่่ Net 
Zero ได้อย่่างรีวดเรี็ว

โดยบริิษัทขึ้อง Seck ที่มีช่่อวั่า Mercurius Biorefining มีสุำนักงานใหญี่่ตั้งอย้่ 
ณ กริุงวัอชิงตันขึ้องสุหริัฐอเมริิกา ซี้่งก่อนหน�านี้ทางบริิษัทฯ ได�พัยายามผู้ลักดัน
โคริงการิแปีริริ้ปีอินทรีิยวััตถุจีากพั่ชให�กลายเป็ีน “เช่้อเพัลิงอากาศยานเพ่่ัอควัาม
ยั่งย่น” ให�เกิดขึ้้้นในภ้มิภาคอเมริิกาเหน่อ

แต่เม่่อตัดภาพักลับมาที่ปีัจีจีุบันจีะพับวั่า Seck กำลังอุทิศเวัลาสุ่วันใหญี่่ไปีกับ
การิเก็บตัวัอย่างกากอ�อยในเมอ่งแมคเคย์ทีถ่ก้ทิง้กริะจัีดกริะจีายอย้เ่ต็มบริเิวัณพั่น้ที่
ด�านหลังขึ้องโริงงานผู้ลิตน้ำตาลทริายขึ้าวัในละแวักนัน้ซี้ง่สุ่วันใหญ่ี่แล�วัเป็ีนขึ้องบริษัิท 
Nordzucker ผู้้�ผู้ลิตน้ำตาลริายใหญี่่จีากเยอริมนี

เม่อ่เช่อ้เพัลงิชีวัภาพัเขึ้�าสุ้ก่ริะบวันการิเผู้าไหม�กจ็ีะปีลดปีลอ่ยกา๊ซีคาร์ิบอนไดออกไซีด์
เขึ้�าสุ่้ชัน้บริริยากาศ แตว่ัา่กา๊ซีคาร์ิบอนนีม้ปีีริมิาณเท่ากบัทีพ่ัช่ซี้ง่ใช�เป็ีนวัตัถดุบิในการิ
ผู้ลติเช่อ้เพัลงิชีวัภาพัได�ดด้ซีบักลบัคน่มา จีง้เท่ากับว่ัาเช่อ้เพัลงิชีวัภาพัน้ันมคีณุสุมบตัิ
ขึ้องควัามเปี็นกลางทางคาริ์บอนที่จีะไม่เพัิ่มการิปีล่อยคาริ์บอนเขึ้�าสุ้่ชั้นบริริยากาศ

ซี้ง่จีะตริงกนัขึ้�ามกบัเช่อ้เพัลงิฟื้อสุซีลิทีม่กีาริเพิัม่คาร์ิบอนเขึ้�าสุ้ช่ัน้บริริยากาศตัง้แต่
กริะบวันการิขึ้ดุเจีาะขึ้้น้จีากใต�ดนิไปีจีนกริะทัง่เม่อ่เช่อ้เพัลงิเขึ้�าสุ่้กริะบวันการิเผู้าไหม�

เช่้อเพัลิงชีวัภาพัอาจีเปี็นทางออกที่ริวัดเริ็วัและง่ายดายที่สุุดในการิลดปีริิมาณ
คาริบ์อนจีากภาคคมนาคมเชิงพัาณชิยอ์ยา่งเช่นเริอ่ขึ้นสุง่หริอ่อากาศยาน เน่อ่งจีาก
การิใช�เช้่อเพัลิงชีวัภาพัไม่จีำเปี็นต�องดัดแปีลงแก�ไขึ้อุปีกริณ์ขึ้องยานพัาหนะหริ่อ
เปีลี่ยนแปีลงโคริงสุริ�างพั่้นฐานด�านการิสุ่งจ่ีายเช่้อเพัลิง กล่าวัค่อยานพัาหนะ
สุามาริถเตมิเช่อ้เพัลงิชวีัภาพัได�เลยโดยไมต่�องเปีลีย่นแปีลงถงัเกบ็เช่อ้เพัลงิ ดดัแปีลง
เคริ่่องยนต์ หริ่อหัวัจี่ายเช่้อเพัลิงแต่อย่างใด 

ไร่่อ้้อ้ยในควีีนส์์แลนด์์กัับกัลยุทธ์์ในกัาร่
ขึ้้�นเป็็นยักัษ์์ใหญ่่แห่งอุ้ตฯ เชื้้�อ้เพลิงชื้ีวีภาพ

แม�วัา่พัลังงานไฟื้ฟ้ื้าจีะพัฒันามาถง้ยุคทีสุ่ามาริถเป็ีนขึ้มุพัลังขึ้บัเคล่่อนอากาศยาน
ขึ้นาดเล็กได�แล�วั แต่หลายฝ่�ายมองว่ัาต�องใช�เวัลาอีกยาวันานกว่ัาทีม่อเตอร์ิไฟื้ฟ้ื้าจีะ
มีสุมริริถนะเพัียงพัอสุำหริับการินำมาใช�ในเคริ่่องบินโดยสุาริเชิงพัาณิชย์

มีขึ้�อม้ลวั่าเม่่อปีีที่แล�วั อุตสุาหกริริมการิบินทั่วัโลกมีการิใช�เช่้อเพัลิงที่ “มีควัาม
ยัง่ยน่” ไมถ่ง้ 0.1% แตท่ัง้นีอ้งคก์าริพัลงังานริะหวัา่งปีริะเทศหริอ่ IEA ริะบวุัา่ต�อง
เพัิ่มสุัดสุ่วันการิใช�เช่้อเพัลิงแบบยั่งย่นในอุตสุาหกริริมการิบินทั่วัโลกให�ได� 10% 
ภายในปี ี2030 เพั่อ่ให�โลกสุามาริถบริริลเุปีา้หมายการิปีลอ่ยกา๊ซีเริอ่นกริะจีกสุทุธุ์ิ
เปี็นศ้นย์ภายในปีี 2050

โดยเน่อ้หาสุ่วันหน้ง่ในริายงานเกีย่วักับอตุสุาหกริริมการิบินทีจ่ีดัทำโดย IEA เม่่อ
เด่อนกันยายนที่ผู้่านมามีใจีควัามวั่า “การิจีะเพัิ่มสุัดสุ่วันขึ้องเช่้อเพัลิงอากาศยาน
แบบยั่งย่น หริ่อ SAF จีากที่มีอย้่ไม่ถ้ง 0.1% ขึ้องการิใช�เช่้อเพัลิงอากาศยาน
ทั้งหมดในปีี 2021 ให�ขึ้้้นมาอย้่ที่ 10% ภายในปีี 2030 เพั่่อให�สุอดคล�องกับเปี้า
หมายการิปีล่อยก๊าซีเร่ิอนกริะจีกสุทุธิุ์เป็ีนศน้ย์นัน้ต�องอาศัยการิลงทุนด�านกำลังการิ
ผู้ลิตตลอดจีนการิจัีดทำนโยบายริป้ีแบบใหมอ่ยา่งเชน่การิจัีดเกบ็ภาษเีช้่อเพัลิง การิ
กำหนดมาตริฐานเช้่อเพัลิงคาร์ิบอนต่ำ และการิบังคบัให�เติมสุว่ันผู้สุมซี้ง่มีคณุสุมบติั
ในการิช่วัยลดมลพัิษลงไปีในน้ำมันเช่้อเพัลิง”

บริิษัทยักษ์ใหญี่่แห่งวังการิน้ำมันเช่้อเพัลิงอย่าง Shell ก็กำลังอย่้ริะหวั่างการิ
พััฒนาเช่้อเพัลิงที่มีควัามยั่งย่นภายใต�แนวัควัามคิดที่วั่าเคริ่่องยนต์แบบสุันดาปี
ภายในน่าจีะยังคงเปี็นตัวัเล่อกหลักสุำหริับการินำมาใช�เปี็นขึุ้มพัลังขึ้องริถยนต์
โดยสุาริทั่วัโลกไปีอีกหลายสุิบปีีแม�ว่ัายานยนต์พัลังงานไฟื้ฟื้้าจีะได�รัิบควัามนิยม
เพัิ่มขึ้้้นอย่างริวัดเริ็วัก็ตาม

ด�านผู้้�จีดัการิแขึ้ง่ขึ้นัริถยนตอ์นัดบัต�น ๆ  ขึ้องโลกอย่างริายการิ Formula 1 กใ็ห�
คำมั่นวั่าจีะเริิ่มใช�เช่้อเพัลิงที่มีควัามยั่งย่นภายในปีี 2026 โดยมีสุาเหตุสุ่วันหน้่งที่
เปีน็ปีจัีจียัผู้ลักดนันโยบายนีก้ค็อ่การิทีร่ิายการิแขึ้ง่ขัึ้นริถยนตค์้แ่ขึ้ง่อยา่ง Formula E  
ได�ริับสุิทธุ์ิ�พัิเศษแต่เพัียงผู้้�เดียวัในการิจีัดริายการิแขึ้่งขึ้ันริถยนต์พัลังงานไฟื้ฟื้้า

ามกลางการิชิงชัยเพ่่ัอก�าวัขึ้้้นมาเป็ีนผู้้�นำตลาดเช่้อเพัลิงอากาศยานที่มีควัามเป็ีนกลางทางคาร์ิบอนในอนาคต  
Karl Seck ผู้้�ปีริะกอบการิชาวัอเมริิกันมองวั่าอุตสุาหกริริมอ�อยขึ้องรัิฐควัีนสุ์แลนด์มีขึ้�อได�เปีรีิยบใหญี่่ที่เหน่อกว่ัา

บริริดาไริ่ขึ้�าวัโพัดจีำนวันมากซี้่งกริะจีายตัวัอย้่ทั่วัพั่้นที่ขึ้องภ้มิภาคอเมริิกาเหน่อ
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EXXON แห่งวงการีเช้้�อเพลิิงช้ีวภาพ

จ่ำเป็็นต้้องมีเงินท่นอ่ดหน่น

Mercurius มุ่งที่จีะเปี็นผู้้�ผู้ลิตริายใหญี่่ปีริะจีำอุตสุาหกริริมนี้ โดย Seck เปีริียบ
เปีริยเล่น ๆ  กบัทาง Tech Zero วัา่สัุกวันัหน้ง่บริษัิทขึ้องเขึ้าอาจีเติบโตจีนกลายเป็ีน 
“Exxon แห่งวังการิเช่้อเพัลิงชีวัภาพั” ดังที่ได�กล่าวัไวั�วั่า

“เริาจีะยังไม่ได�เห็นเคร่่ิองบินพัลังงานไฟื้ฟ้ื้าเร็ิวั ๆ  นีค้รัิบ โดยเฉพัาะเคร่่ิองบินขึ้นาด
ใหญี่ท่ีเ่ดนิทางริะยะไกลซ่้ีงเป็ีนตัวัเลอ่กยอดนิยมขึ้องนกัทอ่งเท่ียวัหริอ่ผู้้�ปีริะกอบธุ์รุิกจิี

พัลงังานทางเลอ่กทีสุ่ามาริถลดการิปีลอ่ยกา๊ซีคาริบ์อนขึ้องอากาศยานซี้ง่สุามาริถ
นำมาใช�ได�จีริิงในริะยะสุั้นหริ่อริะยะกลางมีเพัียงแค่เช่้อเพัลิงชีวัภาพักับเช่้อเพัลิง
สุังเคริาะห์เท่านั้นคริับ”

ทั้งนี้แม�ว่ัากากไขึ้มันและน้ำมันเหล่อทิ้งจีากการินำไปีใช�ปีริะกอบอาหาริในเชิง
พัาณิชย์ด้จีะเปี็นแหล่งวััตถุดิบอันอุดมสุมบ้ริณ์สุำหริับนำไปีผู้ลิตเช่้อเพัลิงที่มีควัาม
ยั่งย่น แต่ Seck กลับมองวั่าในอนาคต ปีริิมาณขึ้องวััตถุดิบเหล่านี้จีะไม่เพัียงพัอ
กับควัามต�องการิใช�งานเช่้อเพัลิงคาริ์บอนต่ำ

Mercurius ได�ตัง้โริงงานต�นแบบติดกบัโริงงานผู้ลิตนำ้ตาลทริายขึ้าวัในเมอ่งแมค
เคยเ์พั่อ่ทดสุอบกริะบวันการิ “เริง่ปีฏิ์กริิยิาสุถานะขึ้องเหลวั” ซี้ง่เปีน็กริริมวัธิุ์ใีนการิ
แปีริริ้ปีกากอ�อยให�เปี็นเช่้อเพัลิง

ปีัจีจีุบันมีวัิธุ์ีการิผู้ลิตเช่้อเพัลิงจีากสุสุาริเซีลล้โลสุอย่างเช่นกากอ�อยอย้่สุองริ้ปี
แบบ ได�แก่กริะบวันการิทาง “ชีวัเคมี” ที่ใช�การิหมักน้ำตาลให�กลายเปี็นเอทานอล 
กบักริะบวันการิทาง “อณุหเคม”ี ทีน่ำวััตถดุบิเช้่อเพัลงิมาผู้า่นควัามริ�อนและเปีลีย่น
สุถานะให�เปี็นก๊าซีเพั่่อให�เกิดการิเริียงตัวัใหม่ในริะดับโมเลกุล

Seck อธิุ์บายวั่าผู้ลิตภัณฑ์์ใหม่ขึ้องเขึ้าไม่สุามาริถนําไปีใช�เติมอากาศยานแบบ
เพัียวั ๆ ได� แต่สุามาริถผู้สุมลงไปีในเช่้อเพัลิงแบบปีกติ

นอกเหน่อไปีจีากการินําพั่ชผู้ลและอินทรีิยวััตถุมาใช�ผู้ลิตเปี็นเช้่อเพัลิงดีเซีล
และเช้่อเพัลิงอากาศยานที่มีควัามเปี็นกลางทางคาริ์บอนแล�วั ก็ยังมีบริิษัทอย่าง 
Southern Green Gas ที่เล็งวั่าจีะใช�เทคโนโลยีดักจีับอากาศทางตริงเพั่่อสุกัดสุาริ
คาริ์บอนออกมาจีากอากาศธุ์าตุและแปีริสุภาพัให�กลายเปี็นเช้่อเพัลิงดีเซีลกับก๊าซี
มีเทนที่มีควัามยั่งย่น

Seck เปีิดเผู้ยวั่าริัฐบาลขึ้องควัีนสุ์แลนด์ได�ให�การิสุนับสุนุน Mercurius อย่าง
แขึ้็งขึ้ันในการิจีัดตั้งโริงงานต�นแบบที่เม่องแมคเคย์

แต่การิจีะโน�มน�าวัให� Mercurius หันมาจีําหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์เช่้อเพัลิงชีวัภาพักับ
คนในพั่้นท่ีได�นั้นอาจีจีําเปี็นต�องอาศัยการิผู้ลักดันเพ่ิัมเติมจีากภาคริัฐโดย Seck 
เล่าให�ฟื้ังวั่า

“ถ�าผู้มผู้ลิตเช่้อเพัลิงอากาศยานได�ที่ควัีนสุ์แลนด์ ผู้มจีะสุ่งออกไปีขึ้ายที่ริัฐ
แคลิฟื้อริ์เนียขึ้องสุหริัฐอเมริิกาให�หมดคริับ เพัริาะที่นั่นมีนโยบายจี่ายเงินอุดหนุน
สุ้งมาก นี่เปี็นกลยุทธุ์์ที่บริิษัทเช่้อเพัลิงจีากสุิงคโปีริ์และอีกหลายแห่งเล่อกใช� ค่อ
การิสุ่งออกเช่้อเพัลิงไปีขึ้ายที่แคลิฟื้อริ์เนียเพั่่อกอบโกยเงินอุดหนุน”

ริัฐแคลิฟื้อริ์เนียมีนโยบายจี่ายเงินอุดหนุนให�กับผู้้�ที่ผู้ลิตเช่้อเพัลิงสุำหริับภาค
ขึ้นสุง่ทีม่ปีีริมิาณคาริบ์อนตำ่นบัตัง้แตท่ีม่กีาริปีริะกาศใช�มาตริฐานเช้่อเพัลงิคาริบ์อน
ต่ำเม่่อเด่อนมกริาคม ปีี 2011 

ผู้้�ผู้ลิตเช่้อเพัลิงคาริ์บอนตํ่าสุามาริถขึ้อเบิกเงินอุดหนุนดังกล่าวัได�ริวัมไปีถ้ง
เงินสุนับสุนุนตามที่กําหนดไวั�ในรัิฐบัญี่ญี่ัติวั่าด�วัยการิบริริเทาอัตริาเงินเฟื้้อขึ้อง
ปีริะธุ์านาธิุ์บดโีจี ไบเดนแห่งสุหรัิฐฯ ท่ีจีะจ่ีายเงนิสุนบัสุนนุการิผู้ลิตเช้่อเพัลงิชวีัภาพั
เปี็นจีํานวัน 1.01 ดอลลาริ์ต่อแกลลอน และจี่ายเงินสุนับสุนุนการิผู้ลิตเช้่อเพัลิง
อากาศยานแบบยั่งย่นเปี็นจีํานวัน 1.25 ดอลลาริ์ต่อแกลลอน

Mercurius Biorefining chief Karl Seck has come from the US to Queensland 

in the belief sugar cane is best placed to be the jet fuel of the future. 

Daryl Wright

แตว่ัธิุ์กีาริผู้ลติเช้่อเพัลงิทัง้สุองริป้ีแบบขึ้�างต�นกม็กีาริปีลอ่ยขึ้องเสุยีออกมาในริป้ี
ขึ้องก๊าซีคาริ์บอนไดออกไซีด์จีากกริะบวันการิผู้ลิต

ในขึ้ณะที่กริริมวัิธุ์ีการิผู้ลิตเช่้อเพัลิงชีวัภาพัขึ้อง Seck จีะนํากริดไฮโดริคลอริิก
เหลวัมาใช�เป็ีนตวััเร่ิงปีฏิ์กริิยิา ริวัมไปีถง้การิใช�ควัามริ�อนในริะดบัทีต่ํา่กว่ัาเม่อ่เทยีบ
กับกริะบวันการิทางอุณหเคมี

Seck กล่าวัว่ัากริริมวัธิุ์ขีึ้องเขึ้ามกีาริปีลดปีล่อยก๊าซีคาร์ิบอนไดออกไซีด์ในปีริมิาณ
ที่ตํ่ากวั่าวัิธุ์ีการิผู้ลิตเช่้อเพัลิงชีวัภาพัที่นิยมใช�กันทั้งสุองริ้ปีแบบ ซี้่งจีะสุามาริถแปีริ
สุภาพัคาริ์บอนให�เปี็นเช่้อเพัลิงได�เพัิ่มมากขึ้้้นและลดการิสุ้ญี่เสุียให�น�อยลง

หวััเริอ่ใหญ่ี่ขึ้อง Mercurius เช่อ่มัน่ว่ัากริริมวัธิุ์นีีจ้ีะลดต�นทนุอปุีกริณ์ท่ีใช�ในการิ
ผู้ลิตริวัมไปีถ้งลดริะยะเวัลาให�สุั้นลงได�

แม�วั่ากริะบวันการินี้จีะยังอย้่ในริะยะขึ้องการิทดลอง แต่ก็จีะสุามาริถผู้ลิตเปี็น
เช่้อเพัลิงต�นแบบสุําหริับใช�เติมในริถกริะบะเคริ่่องยนต์ดีเซีลได�

ในขึ้ณะที่สุายการิบินยักษ์ใหญ่ี่ก็เริิ่มนำเช่้อเพัลิงชีวัภาพัมาเติมผู้สุมลงในเช่้อ
เพัลิงอากาศยานทีท่่าอากาศยานบางแห่งแล�วัเพั่อ่ลดปีริมิาณการิปีล่อยกา๊ซีคาริบ์อน

ตัวัอย่างเช่นสุายการิบิน Qantas และ British Airways ที่นำน้ำมันพั่ชเหล่อทิ้ง
มาเตมิผู้สุมลงในเช่อ้เพัลิงอากาศยานทีท่่าอากาศยาน Heathrow ขึ้องกริงุลอนดอน

หริอ่ในทา่อากาศยาน Changi ขึ้องสุงิคโปีริท์ีม่กีาริจีา่ยเช้่อเพัลงิซ่้ีงเปีน็สุว่ันผู้สุม
ริะหวัา่งเช่อ้เพัลงิอากาศยานแบบด้ังเดมิทีผู่้ลติโดยบริิษทั ExxonMobil กบัเช่อ้เพัลงิ
แบบยั่งย่นซี้่งเปี็นผู้ลิตภัณฑ์์ขึ้อง Neste

สุ่วันบริิษัทสุายการิบินสุัญี่ชาติอเมริิกันอย่าง American Airlines กับ Delta 
Airlines ก็ได�ทำการิว่ัาจี�าง Gevo ท่ีเป็ีนบริิษัทจีดทะเบียนในตลาดหลักทรัิพัย์ 
NASDAQ ให�จีัดหาเช่้อเพัลิงอากาศยานแบบยั่งย่นเปี็นปีริิมาณมหาศาลในอนาคต 
ทั้งนี้ Gevo ได�เพัาะปีล้กพั่ชที่จีะนำมาใช�เปี็นวััตถุดิบผู้ลิตเช่้อเพัลิงจีำนวันมากใน
พั่้นที่ขึ้องริัฐเซีาท์ดาโคตาเพั่่อให�เพัียงพัอกับควัามต�องการิขึ้องล้กค�า

Qantas เปี็นหน้่งในกลุ่มสุายการิบินที่ตั้งเป้ีาหมายเพ่ิัมสุัดสุ่วันขึ้องเช่้อเพัลิงที่
ผู้ลิตจีากวััตถุดิบแบบยั่งย่นให�ถ้ง 10% ภายในปีี 2030 และปีริะกาศวั่าจีะทุ่มเม็ด
เงินลงทุนเปี็นม้ลค่า 200 ล�านดอลลาริ์สุหริัฐฯ (หริ่อปีริะมาณ 7,100 ล�านบาท) 
เพั่่อสุ่งเสุริิมอุตสุาหกริริมเช่้อเพัลิงอากาศยานแบบยั่งย่นในปีริะเทศ

Seck’s company, Mercurius Biorefining, is based in the US 
state of Washington and has previously tried to establish  
projects in North America that turn plant matter into  
“sustainable aviation fuels”.

But Seck now spends most of his time in Mackay, sampling 
the waste sugar cane spat out the back of the local refinery that 
is mostly owned by German sugar giant Nordzucker.

Carbon dioxide is released to the atmosphere when  
biofuels are burned, but that carbon was initially extracted from 
the atmosphere by a plant, meaning biofuels are considered  
carbon-neutral fuels that do not release additional carbon dioxide 
into the atmosphere.

On the contrary, new carbon dioxide is added to the atmosphere 
when fossil fuels are extracted from underground and burnt.

In the battle to supply the carbon-neutral aviation fuel of the future, American entrepreneur 
Karl Seck reckons Queensland’s sugar cane industry has one big advantage over the vast 

cornfields of North America.
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Biofuels loom as the fastest and easiest path to  
decarbonisation for heavy transport sectors such as shipping 
or aviation, given that the adoption of biofuels will not require 
significant changes to existing equipment and infrastructure, 
such as fuel tanks, engines and hydrants.

While electric engines are starting to power small aircraft, 
few believe they will be capable of powering big commercial 
passenger planes any time soon.

Less than 0.1 per cent of the fuel burnt by the global aviation 
sector last year was “sustainable”, but the International Energy 
Agency believes that will need to rise to 10 per cent by 2030 
for the world to achieve net zero carbon emissions by 2050.

The IEA said in a report on the sector in September: “Increasing 
SAF [sustainable aviation fuel] use from less than 0.1 per cent 
of all aviation fuels in 2021 to around 10 per cent by 2030 in line 
with the net zero scenario will require investment in production 
capacity and new policies such as fuel taxes, low-carbon fuel 
standards and mandatory blending.”

Oil giant Shell is investing in development of sustainable 
fuels in the belief that internal combustion engines are likely to 
dominate passenger cars globally for decades, even if electric 
vehicles are adopted quickly.

The world’s top motorsport competition, Formula 1, has also 
vowed to adopt sustainable fuels by 2026 – partly because rival 
motorsport competition Formula E has the exclusive right to 
race electric vehicles.

Big airlines are already blending biofuels into their jet fuel at 
certain airports as part of efforts to lower their carbon footprints.

Qantas and British Airways have started blending waste 
cooking oil into their aviation fuel at London’s Heathrow Airport.

Hydrants at Singapore’s Changi Airport now supply fuel 
that is a mix of conventional jet fuel made by ExxonMobil and 
sustainable fuels made by Neste.

US carriers such as American Airlines and Delta Airlines 
have commissioned NASDAQ-listed company Gevo to supply 
vast quantities of sustainable aviation fuel in future, and Gevo is  
planting huge crops in South Dakota to ensure it can meet demand.

Qantas is among several airlines that have committed to 
getting 10 per cent of their fuel from sustainable sources by 
2030 and the Sydney-based airline has pledged to invest up to 
$US200 million ($312.3 million) to foster a domestic sustainable 
aviation fuel industry.

BIOFUELS A FAST PATH TO NET ZERO

‘THE EXXON OF BIOFUELS’

FINANCIAL INCENTIVES NEEDED
Seck says the product would not be suitable to power a jet 

aircraft on its own but would be if blended with aviation fuel.

Crops and organic matter are not the only way of making 
carbon-neutral versions of diesel and aviation fuel; companies 
such as Southern Green Gas hope to use direct air capture 
technology to suck carbon out of thin air and convert it into 
sustainable diesel and methane.

Seck says the Queensland government had provided a lot of 
support to help Mercurius set up its Mackay trial.

But further government action might be required to convince 
the likes of Mercurius to sell their product here.

“If I was making jet fuel in Queensland, I’d send every drop 
of it to California ... because of their very generous credits,” 
says Seck. “That’s what companies do now from Singapore and 
other places; send everything to California and take advantage 
of the credits.”

California has offered financial incentives toward those  
reducing the carbon intensity of transport fuels since it introduced 
the Low Carbon Fuel Standard in January 2011.

Those credits can now be claimed in addition to incentives 
included in US president Joe Biden’s Inflation Reduction Act, 
which will offer $US1.01 for each gallon of biofuel produced and 
$US1.25 for sustainable aviation fuels.

Mercurius wants to become a supplier to the industry, and 
Seck jokes to Tech Zero that his company might become “the 
Exxon of biofuels”.

“There’s not going to be electric airplanes any time soon, 
especially not the big, long-haul airliners that people love to go 
on vacation and conduct business using,” he said.

“There’s really only one alternative in the near or even medium 
future to decarbonise airplanes, and that’s biofuels and E-fuels.”

While the waste fat, oil and grease produced by commercial 
kitchens are the low-hanging fruit for sustainable fuels, Seck 
says there will not be enough of such materials to fully supply 
the world’s future demand for low-carbon fuel.

Mercurius has established a pilot plant next to the Mackay 
refinery where it is trialling a new “liquid phase catalytic” method 
of turning the waste sugar cane into fuel.

There are currently two methods for making biofuels from 
cellulosic material such as sugar cane waste: a “biochemical” 
path that involves the fermentation of sugar into ethanol, and 
“thermochemical”, where the feedstock is heated and gasified 
and then reassembled at molecular level.

However, both methods emit carbon dioxide as a waste 
product during the manufacturing process.

Seck’s process relies on liquid hydrochloric acid to work as a 
catalyst. Heat is applied in the process, but at lower levels than 
is typically applied in thermochemical production of biofuels.

He says his process has lower carbon dioxide emissions than 
the two traditional methods and therefore will convert more of 
the available carbon into fuel and waste less of it.

He is also confident it will require less capital spending on 
equipment and be faster.

The research is only in its infancy but will produce an  
intermediate crude product suitable to power a diesel truck.

Mercurius Australia Biorefining Pilot Plant Source : QLD.GOV
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 ผู้มต�องปีลกุใจีตวััเองให�ลองดสุ้กัตัง้ และผู้มกต็ดัสิุนใจีแนว่ัแนว่่ัาเริาจีะต�องบริหิาริ
จีัดการิพั่ชพัันธ์ุุ์ในไริ่ให�เหมาะสุม แม�ว่ัาริาคาขึ้องน้ำตาลจีะค่อนขึ้�างตกต่ำตลอด
ริะยะเวัลาสุบิปีทีีผู่้า่นมา แตเ่ม่อ่ลองคำนวัณดแ้ล�วัผู้มคดิวัา่นำ้ตาลยงัเปีน็ตวััเลอ่กที่
นา่ลงทนุเพัริาะริาคาจีะองิอย้กั่บตลาดโลกคริบั และกำลังมกีาริพััฒนาตอ่ยอดเพั่อ่
นำน้ำตาลไปีใช�ปีริะโยชน์ในด�านอ่่น ๆ เพัิ่มมากขึ้้้นด�วัย”

นบัตัง้แตท่ีม่กีาริริะบาดขึ้องโควิัด-19 ภาคเกษตริกริริมขึ้องปีริะเทศไทยก็เกดิการิเปีลีย่นแปีลงในหลายมิต ิลก้หลานขึ้องชาวัเกษตริกริ
ท่ีวัาดฝ่นัไวั�ว่ัาจีะกอ่ริา่งสุริ�างตวััด�วัยการิเปีดิธุ์รุิกิจีในเมอ่งใหญ่ี่จีำต�องหวันกลบัคน่สุ้อ่�อมกอดขึ้องบ�านเกดิในชนบททีต่นเตบิโตมา ขึ้ณะ
ที่เฝ่้าริอให�โริคริะบาดคลี่คลายควัามริุนแริงลงน้ัน คนวััยหนุ่มสุาวัหล่านี้ได�เร่ิิมหันมาให�ควัามสุนใจีกับธุ์ุริกิจีเกษตริกริริมที่คริอบคริัวั
ขึ้องตัวัเองได�สุ่บทอดกิจีการิกันมาจีากริุ่นสุ้่ริุ่น

เกัษัตริกัริริุ�นใหม�เล่อกัสิ�ม�ริถ

ม่อ่นกัธุ์รุิกจิีริุน่ใหมไ่ฟื้แริงเหล่านีไ้ด�ลองศก้ษากริะบวันการิทำมาหากนิขึ้องพัอ่แม่
พัริ�อมกับตกผู้ล้กทางควัามคิดวั่าชีวัิตในเม่องใหญี่่อาจีไม่ใช่เสุ�นทางที่ตอบโจีทย์

อีกต่อไปี จ้ีงได�ตัดสุินใจีว่ัาจีะสุริ�างอนาคตใหม่บนไริ่นาที่พ่ัอแม่ได�ลงหลักปีักฐาน
ไวั�ให� หากแต่จีะเปีลี่ยนมาใช�วัิธุ์ีการิทำเกษตริกริริมยุคใหม่แทน 

ตัวัอย่างขึ้องเกษตริกริปี้ายแดงกลุ่มนี้ค่อคุณคเณศ ผู้้�ตัดสุินใจีเดินทางกลับมาสุ้่ผู้่น
ไริ่ขึ้องคุณพั่อในจีังหวััดนคริริาชสุีมา (หริ่อท่ีร้ิ�จีักในช่่อ โคริาช) หลังจีากที่ธุุ์ริกิจี
หลายแห่งในกรุิงเทพัมหานคริได�ริับผู้ลกริะทบจีากมาตริการิสุั่งปีิดกั้นพั่้นที่ ก่อน
หน�านีใ้นปีทีีผู่่้านมาเริาได�พัด้คุยกบัคณุคเณศในปีริะเด็นขึ้องการิตัดสุนิใจีเขึ้�ามาช่วัย
พัลกิโฉมกิจีการิคริอบครัิวัและปัีจีจียัท่ีดง้ดด้ให�เขึ้าหันกลบัมาสุ้วิ่ัถชีาวัเกษตริกริ โดย
คุณคเณศได�เล่าให�ฟื้ังวั่า

New Generation Farmers Are Choosing Samart

คุณคเณศิ เกุษัตริกุริ ริุ่นใหม่ จัากุจั.นคริริาชั่ส่มา ถ่่ายกุับท่มงานเคริ่�อิงยนต์

ขอิงสามาริถ่เกุษัตริยนต์
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ด�วัยสุายเล่อดขึ้องเกษตริกริที่มีอย้่เต็มตัวั คุณคเณศจี้งได�ทุ่มเวัลาในการิศ้กษา
เริ่อ่งกริะบวันการิเก็บเก่ียวัอ�อยทีมี่การิผู้สุมผู้สุานริะหว่ัางการิใช�แริงงานคนและการิ
เช่าเคริ่่องจีักริทางการิเกษตริ โดยได�กล่าวัไวั�วั่า

ด�วัยพั่้นเพัขึ้องคริอบคริัวัที่คลุกคลีอย้่กับวัิถีเกษตริกริมาหลายชั่วัอายุคน จี้งไม่น่า
แปีลกใจีทีค่ณุคเณศจีะริ้�จีกักบัพัีน่�องชาวัไริช่าวัสุวันอย้เ่ปีน็จีำนวันมาก และริะหวัา่ง
ทีก่ำลงัเลอ่กหาเคริ่อ่งจีกัริทีเ่หมาะสุมในการิเขึ้�ามาชว่ัยทุน่แริง คณุคเณศกไ็ด�หนัไปี
ขึ้อคำปีริ้กษาจีากเพั่่อนที่ใกล�ชิดกับคริอบคริัวัอย่างคุณเกริียงศักดิ� โดยคุณคเณศ

ริถตัดอ�อยที่คุณเกริียงศักดิ�เล่อกใช�เปี็นขึ้องหจีก.สุามาริถเกษตริยนต์ ซี้่งมีอายุการิ
ใช�งานเกิน 20 ปีีแล�วั และได�มีการิดัดแปีลงเพัิ่มเติมจีนต่างไปีจีากสุภาพัเดิมมาก 
ริถตัดอ�อยคันนี้เปี็นริุ่น SM-200 TT ที่วัางเคริ่่องยนต์เพัิ่มเปี็น 3 เคริ่่อง พัริ�อมติด
ตั้งพััดลมท่ีผู้่านการิปีริับแต่งให�มีปีริะสุิทธุ์ิภาพัสุ้งกวั่าเดิม เสุริิมด�วัยเคริ่่องตัดโคน
สุมริริถนะสุง้และเคริ่อ่งสุบัทอ่นรุ่ินใหมล่่าสุดุ นอกจีากนีย้งัมกีาริปีริบัเปีลีย่นห�องคน
ขึ้ับเล็ก ๆ  น�อย ๆ  ด�วัย การิปีริับเปีลี่ยนชิ้นสุ่วันให�กับริถตัดอ�อยขึ้องคุณเกริียงศักดิ�
คันนี้เปี็นไปีเพั่่อการิทดแทนชิ้นสุ่วันที่เสุ่่อมสุภาพัตามอายุการิใช�งาน แต่ก็มีบางจีุด
ที่เปี็นการิปีริับเปีลี่ยนเพั่่อเสุริิมสุมริริถนะให�สุ้งขึ้้้น

 ลุงเกริียงศักดิ�เปี็นเหม่อนกับอาจีาริย์คนหน้่งขึ้องผู้มคริับ ผู้มริ้�จีักลุงเขึ้าตั้งแต่
ตอนทีผู่้มยงัเดก็ ลงุเกริยีงศกัดิ�แนะนำให�ผู้มลองใช�ริถตดัอ�อยริุน่ SM200 C ขึ้อง
สุามาริถเกษตริยนตด์ก้อ่น ตอนนัน้ผู้มริ้�แคว่ัา่ลงุเกริยีงศกัดิ�มรีิถตดัอ�อยอย้ค่นัหน้ง่
ที่เปี็นริุ่นเก่ามาก ๆ แต่ผู้มไม่ริ้�วั่าเปี็นริุ่นอะไริคริับ”

ince the Covid pandemic Thai  

agriculture has undergone some changes 

in approach as younger family members who 

saw their future in the business sectors of the 

cities were forced back to the rural family homes 

where many were raised. The need to fill their 

time whilst the pandemic subsided drove many to 

look again at the agricultural business that their 

families had been involved in for generations. 

However, some of these young business 
minds have taken a fresh look at the pro-
cesses their parents employed and decided 
that maybe the city life was no longer for 
them, and have instead embarked on a new 
future working the farms that their parents 
have built up, but just in a different way.

 

 ทำไมต�องเปีลี่ยนด�วัยล่ะคริับ?”

ด�านคณุคเณศกอ็ธุ์บิายเพัิม่เตมิวัา่ “พัอได�เหน็ลงุเกริยีศกัดิ�ใช�ริถตดัอ�อยขึ้องสุา
มาริถฯ มานานขึ้นาดนี้ ทำให�ผู้มสุนใจีริถตัดอ�อยริุ่น SM200 C ขึ้้้นมาทันที
คริบั ริถริุน่น้ีมขีึ้�อดีหลายอย่าง แต่การิซ้่ีอขึ้องทีมี่ริาคาสุ้งย่อมตามมาด�วัยภาริะ
ขึ้องการิหาแหลง่เงนิก้� ซี้ง่ทางสุามาริถเกษตริยนตเ์ปีน็ผู้้�ปีริะกอบการิทีม่ชี่อ่เสุยีง
จีง้สุามาริถจีดัหาเงนิก้�มาได�ไมย่ากคริบั ช่อ่เสุยีงขึ้องสุามาริถเกษตริยนตม์ทีีม่า
จีากควัามเชีย่วัชาญี่ด�านวิัศวักริริมและการิเลอ่กใช�ชิน้สุว่ันคณุภาพัสุง้ นอกจีาก
นี้ยังมีการิกำหนดริาคาสิุนค�าให�อย้่ในริะดับที่จีับต�องได� การิเล่อกใช�ชิ้นสุ่วัน
ก็มาจีากผู้้�ผู้ลิตที่มีควัามน่าเช่่อถ่อ และยังปีริะกอบด�วัยฝี่ม่อคนไทย สุามาริถ
เกษตริยนต์เปี็นทั้งผู้้�ผู้ลิตและจีัดจีำหน่ายเอง จี้งมั่นใจีได�ในเริ่่องคุณภาพัคริับ”

อยากจีะแนะนำสุำหรัิบเกษตริกริ “หน�าใหม่” วั่าทางสุามาริถฯ มีควัามเป็ีน 
มอ่อาชีพัทัง้การิผู้ลิตสิุนค�าและการิให�บริิการิ ซี้ง่จีะช่วัยให�งานขึ้องเกษตริกริกลาย
เปีน็เร่่ิองง่าย ผู้มขึ้อเชียร์ิสุุดใจีครัิบ ตัง้แต่ได�ริถตัดอ�อยขึ้องสุามาริถฯ มาใช�งาน 
ผู้มกับพัี่น�องเกษตริกริก็ม่ันใจีเต็มริ�อยในเร่่ิองปีริะสิุทธุ์ิภาพัคริับ หลังจีากที่ได�
ลองเอามาใช�จีริงิกท็ำให�ผู้ลผู้ลติขึ้องเริาเพัิม่สุง้ขึ้้น้อยา่งเห็นได�ชดัคริบั แม�วัา่ตอน
แริกผู้มจีะไม่ค่อยมั่นใจี แต่ตอนนี้ผู้มเห็นแล�วัวั่าน้ำตาลค่อเสุ�นทางไปีสุ้่อนาคต
ขึ้องเริา และเพั่่อนแท�ที่จีะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ไปีกับเริาก็ค่อสุามาริถฯ คริับ

เม่อ่เริาลองถามคณุเกริยีงศกัดิ�วัา่เคยคดิเปีลีย่นริถตดัอ�อยเปีน็คนัใหมบ่�าง
หริ่อเปีล่า เขึ้าก็ถามกลับมาวั่า

   ริถตัดอ�อยสุามาริถฯ ขึ้องผู้มเปี็นเคริ่่องจีักริ
ทำเงนิขึ้องจีริงิคริบั เพัริาะริถคนันีม้ปีีริะสุทิธุ์ภิาพั
สุง้กว่ัาริุน่อ่น่ ๆ  ท่ีผู้มเคยเห็นมา ผู้มขึ้บัเอง ซีอ่ม
เอง แต่งเพัิ่มเองได� แล�วัก็อุ่นใจีเริ่่องอะไหล่กับ
ชิ้นสุ่วันที่หาง่าย เริียกได�วัาเปี็นเคริ่่องม่อทำมา
หากินคุณภาพัสุ้ง ถ�าด้แลริักษาให�ดีก็ใช�งานได�
ไปียาวั ๆ หลายสุิบปีีเลยคริับ

คุณเกริียงศักดิ�กล่าวั

 ผู้มมองออกตั้งแต่แริกเลยวั่าเริาต�องเอาเคริ่่องจีักริเขึ้�ามาใช�งานในทุกขึ้ั้นตอนให�
เริ็วัที่สุุดเท่าที่จีะทำได�คริับ

มีปีัจีจีัยอย้่หลายปีริะการิที่ผู้ลักดันให�ผู้มต�องหันมาใช�ริถตัดอ�อย แต่สุาเหตุหลัก 
ๆ ก็ค่อเพั่่อปีริะหยัดค่าใช�จี่ายและลดการิพั้่งพัาแริงงานคนคริับ แม�วั่าเริาจีะยัง
เห็นภาพัที่พัี่น�องเกษตริกริลงเก็บเกี่ยวัพั่ชผู้ลด�วัยม่อ แต่การิใช�ริถตัดอ�อยจีะ
ทำให�งานเสุร็ิจีได�ริวัดเร็ิวัขึ้้้นหลายเท่า ผู้มจ้ีงได�ขึ้�อสุรุิปีว่ัาการิฝึ่กฝ่นแริงงานคน
ให�สุามาริถใช�งานริถตัดอ�อยเป็ีนน้ันมีควัามเหมาะสุมกว่ัาการิไปีเร่ิงให�เกษตริกริ
ริีบลงม่อเก็บเกี่ยวัไวั ๆ คริับ

ริฐับาลได�ออกคำสุัง่ห�ามเผู้าอ�อยก่อนการิเก็บเกีย่วั แม�จีะฟัื้งดสุ้มเหตุสุมผู้ล แต่พัี่
น�องเกตริกริจีำนวันมากกลบัไมเ่หน็ด�วัยกบัมาตริการินีค้ริบั สุว่ันตวััผู้มกเ็ห็นด�วัย
กบัริฐับาลและไมอ่ยากสุริ�างภาริะตกทอดไปีถง้ลก้หลาน อ�อยกำลงักลายเปีน็สุนิค�า
โภคภัณฑ์ส์ุำคัญี่ ถ�าผู้มสุามาริถทำไร่ิอ�อยด�วัยควัามเป็ีนมิตริกับสุิง่แวัดล�อมและไม่
กริะทบกบัริายได�ทีเ่ขึ้�ามา ผู้มกจ็ีะเดนิหน�าตอ่ในเสุ�นทางนีค้ริบั การิตัดอ�อยตอนที่
ต�นยังอ่อนอย้่ทำให�ได�อ�อยในสุภาพัดีที่สุุดเขึ้�ามาสุ้่โริงหีบ ซี้่งจีริิงๆ แล�วัมาตริการิ
นี้ก็เปี็นปีริะโยชน์กับทุกฝ่�าย แต่วั่าบางคนยังไม่เขึ้�าใจีคริับ”

ริถ่ตัดอิ�อิยริุ่น SM-200TT ท่�คุณเกุริ่ยงศิักุดิ�เล่อิกุใชั่�มานานมากุกุวิ่า 20 ปัี
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    Firstly I had to convince myself of the challenge,” he said” Then, I had to confirm in my own 
mind that we had the right mix of crops in the land. Sugar has come under a lot of pressure 
over the last decade, but on balance, I feel it is still a good investment because the price is 
global, and many alternative uses for this crop are being developed.

As his family have been in farming for generations it is un-
derstandable that Kanet will have had contact with many 
like-minded entrepreneurs, so it is no surprise that for help 
in selecting suitable machines he turned to a family friend, 
Mr Kriengsak, for advice. 

The machine Kriengsak operates is a Samart, actually, he 
has operated this machine for over 20 years. But it is hard 
to put a model name to it, because although it went into 
service originally as a Samart SM-200 TT, it has had 3 engine 
upgrades, been fitted with a revised blower system, heavy 
duty base cutter and latest level chopper box, oh, and the 
cab has been changed slightly too. Some work was simply 
wear and tear, other revisions were performance related.

As a farmer’s son he also took a long look at the harvesting 
operation which had been a mix of manual cutting and some 
contract mechanical harvesting. 

   My Samart has been a serious contribution to profitability simply because it 
reliably outperforms anything else I have seen. I can repair it, I can upgrade it 
and can always rely on parts or complete assemblies being available. It’s like 
any good quality work tool, taken care of, it will last for life.
Kriengsak commented,

 It was pretty clear to me from the outset that we needed to move to 

total mechanical, and quickly.

This for many reasons, but mainly in terms of cost and availability 

of labour. We can still find cutters but compared to a harvester they 

are slow. Better to build a team that supports a harvester than to be  

constantly begging cutters to work faster. 

Then of course there is the government requirement to stop burning 

the cane prior to harvest. It makes sense when you think about it, 

although many see this as a negative. But it isn’t. I want to be seen as 

somebody who takes responsibility for their future, and as cane rest 

is becoming a commodity, if I can be green, and still make money then 

I will. Cutting green cane also means the cane arriving at the mill in 

the best condition. Actually, it is a win, win situation. Some just don’t 

see that though”.

When we asked Kriengsak whether he ever considered  
replacing the unit

     he simply said “Why”?

“Honestly” Kanet explained, Kriengsak’s experience with Samart was 

what convinced me to go with the Samart SM200C, there were so many 

plus factors. Of course, as with any major purchase, there is always the 

question of funding, but Samart machines have such a good reputation 

it was relatively easy to find the money. 

Their reliability comes from sound engineering and the use of high 

quality components. Their pricing is affordable and stems from keen 

sourcing and using our own Thai labour force, plus the fact that you are 

dealing direct with the manufacturers. For a “First Timer” in this field, the  

operating and service training given by Samart was a life saver, I really 

valued the support. 

As a result our team now feel 100 percent behind our machines. We’ve 

been operating our new units for some time now and our operation is 

proving to be really productive. Initially, I was not sure, but now know 

that we have a future in sugar, and our partners will be Samart”. 

    Kriengsak is one of the people I look upon as a kind of mentor” 

explained Kanet, “I have known him since I was young. He suggested 

I took a look at the Samart SM200 C as a start point. I knew that he 

had very old harvester, but had no idea what it was”. 

ริถ่ตดัอิ�อิยริุน่ SM200 C
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sunliquid® Technology 
Bringing Commercial 

Advanced Biofuels for 
Thailand Decarbonization

ม่่งส่่ Net Zero
โลกต�องการิการิลดการิปีลดปีล่อยคาริ์บอนในปีริิมาณมหาศาลเพั่่อจีํากัดการิ

เพัิ่มขึ้้้นขึ้องอุณหภ้มิโลกไม่ให�เกิน 2 องศาเซีลเซีียสุ (ควัามต�องการิจีริิงค่อไม่เกิน 
1.5 องศาเซีลเซีียสุ) เม่่อเทียบกับก่อนยุคอุตสุาหกริริม เพั่่อปี้องกันอันตริายจีาก
การิเปีลี่ยนแปีลงสุภาพัภ้มิอากาศ ซี้่งเปี็นเปี้าหมายริ่วัมกันจีาก Paris Climate 
Agreement ในปีี ค. 2015

จีากการิเผู้ชิญี่กบัวักิฤตดิ�านพัลังงาน ริะดบัขึ้องควัามเขึ้�มขึ้�นขึ้องก๊าซีเริอ่นกริะจีกที่
สุง้เป็ีนปีริะวััตกิาริณ์ และการิเพ่ิัมขึ้้น้ขึ้องปีริากฏ์การิณ์สุภาพัอากาศสุุดโต่ง (Extreme 
weather) ทําให�การิปีริะชุม the 27th Conference of the Parties to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change หริ่อ COP27 ที่ปีริะเทศ
อียิปีต์ สุ่บเน่่องจีาก Paris Climate Agreement ต�องมีการิลดการิปีลดปีล่อยก๊าซี
เริ่่อนกริะจีกอย่างเริ่งด่วัน สุริ�างควัามย่ดหยุ่นและการิปีริับตัวัให�เขึ้�ากับผู้ลกริะทบที่
จีะเกิดจีากการิเปีลี่ยนแปีลงสุภาพัภ้มิอากาศที่ไม่สุามาริถหลีกเลี่ยงได�

ปีริะเทศไทยยงัคงมกีาริใช�เช่อ้เพัลิงจีากฟื้อสุซีลิในสุดัสุ่วันทีสุ้่งมากจีากควัามต�องการิ
พัลังงานขึ้องปีริะเทศ ซ้ีง่เหม่อนกนักบัปีริะเทศอ่น่ๆท่ัวัโลก และจีากแผู้นปีฏิ์บตักิาริลด
ก๊าซีเริอ่นกริะจีกขึ้องปีริะเทศไทย ปีี พั.ศ. 2564 – 2573 ปีริะเทศไทยจีะมีการิปีลด
ปีล่อยคาริ์บอนไดออกไซีด์เพัิ่มมากขึ้้้นเปี็น 555 Mt CO2 eq ณ ปีี พั.ศ. 2573      

นายกุลิศ สุมบัติศิริิ ปีลัดกริะทริวังพัลังงาน ให�ขึ้�อม้ลวั่า สุถานการิณ์การิปีล่อย
คาริ์บอน 6 เด่อนแริกขึ้องปีี พั.ศ. 2565 เพัิ่มขึ้้้นเม่่อเทียบกับช่วังเดียวักันขึ้องปีี
ก่อน 6.7% เน่่องจีากการิใช�พัลังงานและเศริษฐกจิีขึ้องปีริะเทศเร่ิิมปีรัิบตวััดขีึ้้น้หลงั
สุถานการิณ์การิริะบาดขึ้องโควัิด-19 โดยภาคขึ้นสุ่งมีการิปีลดปีล่อย 39.2 ล�านตัน 
ซี้่งเปี็นควัามท�าทายภายใต�สุถานการิณ์ที่สุัดสุ่วันขึ้องริถยนต์สุันดาบภายในยังคงสุ้ง
กวั่าริถยนต์ไฟื้ฟื้้าอย้่มาก 

ถ้งแม�ปีริะเทศไทยจีะยังคงแสุดงควัามมุ่งมั่นที่จีะลดการิใช�พัลังงานและลดการิ
ปีลดปีล่อยคาริ์บอน แต่ก็ด้เหม่อนวั่ายังห่างไกลจีากเปี้าหมายท่ีให�พัันธุ์ะสัุญี่ญี่าไวั�
เม่่อปีีที่แล�วั

ในขึ้ณะทีค่วัามพัยายามขึ้องหน่วัยงานทีรั่ิบผู้ดิชอบทัง้ภาครัิฐและหน่วัยงานอ่่นๆ 
ที่เกี่ยวัขึ้�องก็ได�พัยายามสุนับสุนุนแนวัทางและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพั่่อให�สุามาริถลด
การิปีลดปีลอ่ยการิลดกา๊ซีเริอ่นกริะจีกขึ้องปีริะเทศไทยได�เพ่ิัมขึ้้น้ เพั่อ่ท่ีจีะสุามาริถ
บริริลตุามเปีา้หมายทีใ่ห�ไวั� โดยเฉพัาะ “ริถยนตไ์ฟื้ฟื้า้” หริอ่ Electric Vehicle (EV) 
ภายใต�นโยบาย 30@30 ซี้่งจีะมีการิผู้ลิตริถยนต์ไฟื้ฟื้้าในปีริะเทศในสุัดสุ่วัน 30% 
ขึ้องยอดผู้ลติทัง้หมดขึ้องปีริะเทศ ในปี ีพั.ศ. 2573 โดยทีม่เีปีา้หมายในการิสุง่เสุริมิ
การิจีำหน่ายและใช�ริถยนต์ไฟื้ฟ้ื้าปีริะเภทริถยนต์นั่งและริถกริะบะ 440,000 คัน 
ริถจีักริยานยนต์ 650,000 คัน และริถบัสุและริถบริริทุก 33,000 คัน ตามลำดับ 

รีถย่นต้์ไฟฟ้า หรี้อ Electric Vehicle (EVs) 
หน่�งในเครี้�องมอ้ที�จ่ะช้ว่ย่เพิ�มโอกาสในการีลิด
ก๊าซเรี้อนกรีะจ่ก
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แต่ถ้งแม�จีะเป็ีนควัามพัยายามและควัามตั้งใจีที่ต�องการิให�เกิดผู้ลดีต่อปีริะเทศ 
แตค่วัามท�าทายในเริ่อ่งดงักลา่วักลบัเปีน็พัลงังานไฟื้ฟื้า้ทีใ่ช�ในการิขึ้บัเคล่อ่นริถยนต์
ไฟื้ฟื้า้เหลา่นี ้ทีย่งัคงต�องใช�จีากริะบบสุายสุง่และจีากผู้้�ผู้ลติไฟื้ฟื้า้ในกลุม่เดมิ เช้่อเพัลงิ
ทีใ่ช�ในการิผู้ลติไฟื้ฟ้ื้าทัง้หมดขึ้องปีริะเทศกยั็งมาจีากเช้่อเพัลิงปีริะเภทฟื้อสุซีลิเกอ่บ
ริ�อยละ 90 ขึ้องปีริิมาณการิผู้ลิตทั้งหมด และแน่นอนวั่าริถยนต์ไฟื้ฟื้้าที่ยังคงต�อง
พั้่งพัาพัลงังานไฟื้ฟื้า้จีากสุายสุง่ ก็จีะสุามาริถลดการิปีลดปีลอยคาริบ์อนไดออกไซีด์
ได�แค่ปีริะมาณริ�อยละ 10 เท่านั้น ณ ปีัจีจีุบัน 

 ถ�าปีริะเมินด�วัยตัวัเลขึ้คริ่าวัๆ ในปีี พั.ศ. 2573 จีะมีสุัดสุ่วันริถยนต์
ไฟื้ฟื้้าริวัมทั้งหมด ไม่เกินริ�อยละ 3 จีากริถยนต์ ริถกริะบะ ริถจีักริยานยนต์ ริถ
บัสุ และริถบริริทุก ทั่วัปีริะเทศ จีากขึ้�อม้ลขึ้องกริมการิขึ้นสุ่งทางบก ปีี พั.ศ. 2564 
ปีริะกอบกับสุัดสุ่วันขึ้องไฟื้ฟื้้าพัลังงานหมุนเวัียนที่มีอย้่ในริะบบ ณ ปีัจีจีุบัน ก็มี
สุัดสุ่วันปีริะมาณริ�อยละ 10 ปีริิมาณริถยนต์ไฟื้ฟื้้าท้ังหมดท่ีจีะเกิดขึ้้้นตามแผู้น 
30@30 จีะช่วัยลดการิปีลดปีลอยคาริ์บอนไดออกไซีด์ในภาคขึ้นสุ่งได�เพัียงแค่ริ�อย
ละ 0.3 เท่านั้น หริ่อถ�าปีริะเมินวั่าสุัดสุ่วันขึ้องพัลังงานไฟื้ฟื้้าพัลังงานหมุนเวัียนจีะ
เพัิ่มขึ้้้นเปี็นริ�อยละ 20 ในปีี พั.ศ. 2573 (ซี้่งเปี็นไปีได�ยากมาก) ก็ยังสุามาริถลด
การิปีลดปีล่อยคาริ์บอนไดออกไซีด์ในภาคขึ้นสุ่งได�ไม่เกินริ�อยละ 0.6 เท่านั้น

เช้้�อเพลิงิเอทานอลิ : ทางเล้ิอกที�จั่บต้้องได้แลิะ
ช้่วย่ลิดการีป็ลิดป็ลิ่อย่คารี์บอนได้ทันที

sunliquid® Technology กบัความสามารีถใน
การีแข่่งข่ันเช้ิงพาณิิช้ย่์

ในขึ้ณะทีร่ิถยนตไ์ฟื้ฟ้ื้าเปีน็สุว่ันสุำคญัี่ท่ีจีะชว่ัยลดการิปีลดปีล่อยคาริบ์อนในริะยะ
ยาวั แต่ในปีจัีจีบุนักย็งัมทีางเลอ่กอ่่นทีสุ่ามาริถชว่ัยลดการิปีลดปีลอ่ยคาริบ์อนได�ทนัที 
และสุามาริถสุ่งเสุริมิและสุนับสุนุนควับค้กั่นไปีได� โดยเฉพัาะในช่วังเปีลีย่นผู่้านไปีสุ้่
ยุคสุังคมคาริ์บอนต่ำ โดยแผู้นพััฒนาพัลังงานทดแทนและพัลังงานทางเล่อก  พั.ศ. 
2561 – 2580 (AEDP 2018) ที่มีเปี้าหมายการิสุ่งเสุริิมการิผู้ลิตและการิใช�เช่้อ
เพัลิงเอทานอลที่ 7.5 ล�านลิตริต่อวััน ในปีี พั.ศ. 2580 ซี้่งปีริะเมินคริ่าวัๆ ก็จีะ
สุามาริถลดการิปีลดปีล่อยคาริ์บอนไดออกไซีด์ได�ถ้งริ�อยละ 14

โดยในปีัจีจีุบันปีริิมาณการิใช�เช่้อเพัลิงเอทานอลมีสุัดสุ่วันอย้่ปีริะมาณริ�อยละ 
13 ขึ้องปีริิมาณการิใช�น้ำมันกลุ่มเบนซีินทั้งหมด ซี้่งก็ยังสุามาริถช่วัยลดการิปีลด
ปีล่อยคาริ์บอนไดออกไซีด์ได�มากถ้งริ�อยละ 10 หริ่อปีริะมาณริ�อยละ 5 ขึ้องภาค
ขึ้นสุ่งทั้งหมด ณ ปีัจีจีุบัน ในขึ้ณะที่ทิศทางและควัามชัดเจีนขึ้องกริะทริวังพัลังงาน
และริฐับาลในชว่ัง 2 ปีทีีผู่้า่นมา คอ่นขึ้�างทีจ่ีะเพักิเฉยตอ่การิสุนบัสุนนุและสุง่เสุริมิ
การิใช�เช่้อเพัลิงเอทานอลที่กำลังอย้่ในภาวัะอุปีทานสุ่วันเกิน (Over Supply) และ
ให�ควัามสุำคัญี่กับการิสุ่งสุริิมริถยนต์ไฟื้ฟื้้ามากกวั่า

กริะบวันการิ sunliquid® ขึ้องคลาเริยีนท ์เปีน็เทคโนโลยท่ีีเปีน็นวัตักริริมและมี
ควัามยัง่ยน่ สุามาริถเปีลีย่นวัสัุดุเหลอ่ทิง้ทางการิเกษตริทีไ่ด�จีากกริะบวันการิผู้ลิตใน
อุตสุาหกริริมการิเกษตริในพั่้นที่ ให�เปี็นเช่้อเพัลิงเอทานอลหริ่อน้ำตาลที่มีคุณภาพั
สุ้ง ซ่้ีงโดยปีกติฟื้างขึ้�าวั 1 ตัน ที่ควัามช้่นเฉลี่ยริ�อยละ 13 หากใช�กริะบวันการิ 
sunliquid® จีะสุามาริถเปีลีย่นฟื้างขึ้�าวัให�กลายเปีน็เอทานอลได�ปีริะมาณ 253 ลติริ 
และนอกจีากเอทานอลแล�วัยงัมผีู้ลิตภณัฑ์พ์ัลอยได�จีากกริะบวันการินี ้คอ่ ลกินนิและ
น้ำวัีนาสุ (Vinasses)  ซี้่งมีม้ลค่าสุามาริถใช�เปี็นแหล่งพัลังงานและปีุ�ยอินทริีย์ที่มี
ปีริะสุิทธุ์ิภาพัทางการิเกษตริ ตามลำดับ กริะบวันการิ sunliquid® สุามาริถใช�ได�
กับวััตถุดิบที่หลากหลาย สุภาวัะขึ้องกริะบวันการิและเอนไซีม์ได�ริับการิพััฒนาและ
ทดสุอบปีริะสิุทธิุ์ภาพัในโริงงานต�นแบบก่อนนำออกมาใช�เชิงพัาณิชย์ (pre-com-
mercial plant ) เพั่่อผู้ลิตเอทานอลจีากชีวัมวัลลิกโนเซีลล้โลสุ (Lignocellulosic 
biomass) ที่หลากหลาย

เม่่อเทียบกับต�นทุนการิผู้ลิตเช่้อเพัลิงเอทานอลจีากโมลาสุและมันสุำปีะหลัง ณ 
ปีจัีจีบุนั ต�นทนุการิผู้ลติเซีลลโ้ลสุกิเอทานอลจีากกริะบวันการิ sunliquid® ซี้ง่ใช�ชวีั
มวัลเปี็นวััตถุดิบ เช่น ใบอ�อยและยอดอ�อย ก็ยังมีต�นทุนที่ถ้กกวั่าอย่างมีนัยสุำคัญี่ 
สุามาริถแขึ้่งขึ้ันได�ในเชิงพัาณิชย์ นอกจีากนี้ยังสุามาริถสุ่งออกไปียังตลาดยุโริปีที่มี
ควัามต�องการิสุ้งมากจีากการิบังคบัใช�เช้่อเพัลิงแบบก�าวัหน�า (Advanced biofuels) 
ขึ้อง Renewable Energy Directive II (REDII) และที่สุำคัญี่เซีลล้โลสุิกเอทา
นอลจีากกริะบวันการิ sunliquid® ยังช่วัยลดการิปีลดปีล่อยคาริ์บอนไดออกไซีด์ได�
มากกวั่า 95% เม่่อเทียบกับน้ำมันเบนซีิน ซี้่งสุามาริถช่วัยลดคาริ์บอนไดออกไซีด์
ได�มากกวั่าเช่้อเพัลิงเอทานอลจีากโมลาสุและมันสุำปีะหลังในปีัจีจีุบัน
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TOWARDS NET CARBON ZERO

sunliquid® Technology กับโอกาสในการีมี
สว่นร่ีวมลิดการีป็ลิดป็ล่ิอย่คาร์ีบอนไดออกไซด์

รีถย่นต์้ไฟฟ้าแลิะเช้้�อเพลิิงเอทานอลิต่้างก็มี
ส่วนสำคัญในช้่วงการีเป็ลิี�ย่นผ่่านเทคโนโลิย่ี
แลิะพลิังงาน

จีากขึ้�อม้ลชีวัมวัลคงเหล่อตามแผู้นพััฒนาพัลังงานทดแทนและพัลังงานทาง
เล่อก  พั.ศ. 2561 – 2580 (AEDP 2018) พับวั่ายังมีชีวัมวัลอีกมากที่ไม่ได�ถ้กใช�
ปีริะโยชน์ โดยเฉพัาะฟื้างขึ้�าวั ยอดและใบอ�อย เหง�ามันสุำปีะหัง และลำต�นปีาล์ม 
มีปีริิมาณริวัมกันถ้ง 109 ล�านตันต่อปีี ซี้่งกริะบวันการิ sunliquid® สุามาริถนำ
ไปีผู้ลิตเซีลล้โลสิุกเอทานอลได�มากถ้งปีีละ 13.3 ล�านตัน (46 ล�านลิตริต่อวััน) 
คิดเปี็นม้ลค่ามากถ้งปีีละกวั่า 4 แสุนล�านบาท ในขึ้ณะที่ม้ลค่าขึ้องวััตถุดิบชีวัมวัล
ท้ังหมดสุามาริถกริะจีายริายสุ้่ชุมชนที่เป็ีนเจี�าขึ้องวััตถุดิบถ้งปีีละกว่ัา 1 แสุนล�าน
บาท นอกจีากนี้ยังริวัมไปีถ้งโอกาสุในการิลดการิปีลดปีล่อยคาริ์บอนได�ออกไซีด์ได�
มากสุดุถ้งปีลีะกวัา่ 32 ล�านตนั ถง้แม�วัา่ในควัามเปีน็จีริงิเริาคงไมสุ่ามาริถนำชวีัมวัล
เหล่านี้มาใช�ได�ทั้งหมด แต่ถ�ามีการิบริิหาริจีัดการิที่ดี เพัียงแค่ 10 – 20% ขึ้องชีวั
มวัลทั้งหมด ก็ยังสุามาริถสุริ�างริายได�ให�กับเกษตริกริในชุมชน สุริ�างม้ลค่าเพัิ่มทาง
เศริษฐกิจีให�กับปีริะเทศ และช่วัยเสุริิมสุริ�างคุณภาพัสุิ่งแวัดล�อมและลดการิปีลด
ปีล่อยคาริ์บอนไดออกไซีด์ได�อย่างมีนัยสุำคัญี่

 เซีลล้โลสุิกเอทานอลสุามาริถที่จีะตอบโจีทย์ควัามท�าทายในช่วังเวัลา
ปีจัีจีบุนั เชน่ เปีน็เช่อ้เพัลงิทีป่ีลดปีลอ่ยคาริบ์อนเกอ่บจีะเปีน็ศน้ย ์ริวัมถง้สุามาริถที่
จีะนำไปีพัฒันาผู้ลิตภัณฑ์ต่์างๆ ทีม่กีาริใช�วัตัถุดบิในการิผู้ลิตจีากธุ์ริริมาติทีสุ่ามาริถ
ปีล้กใหม่ได�ตลอด  ซี้่งเช่้อเพัลิงเอทานอลได�มีการิพััฒนาเพั่่อใช�ทดแทนน้ำมันจีาก
ฟื้อสุซีลิ ลดการิปีลดปีลอ่ยคาริบ์อน ในภาคขึ้นสุง่มาเปีน็เวัลามากกวัา่สุบิปี ีในขึ้ณะ
ที่คลาเริียนท์ได�เพัิ่มทางเล่อกใหม่ไปีสุ้่การิผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์เคมีชีวัภาพัและเช้่อเพัลิง
อากาศยานยั่งย่น เซีลล้โลสุิกเอทานอลและน้ำตาลจีากเซีลล้โลสุขึ้องคลาเริียนท์ยัง
มีศักยภาพัที่จีะเปี็นสุาริตั้งต�นในการิผู้ลิตไบโอโพัลิเมอริ์ เช่น ไบโอเอทิลลีนและโพั
ลีเอทิลลีน

“ริถยนต์ไฟื้ฟื้้าเปี็นทางเล่อกที่ชัดเจีนสุำหรัิบอนาคตที่จีะเปีลี่ยนผู่้านไปีสุ้่สัุงคม
คาริบ์อนตำ่ แตใ่นช่วังเริิม่ต�นการิเปีลีย่นผู้า่นพัลงังานและการิเปีลีย่นผู้า่นเทคโนโลยี 
การิสุ่งเสุริิมทั้งริถยต์ไฟื้ฟ้ื้าควับค่้ไปีกับริถยนต์ท่ีใช�เช่้อเพัลิงเอทานอล การิเร่ิง
พัฒันาการิผู้ลติและการิใช�เช่อ้เพัลงิอากาศยานยัง่ยน่ ไปีพัริ�อมๆกนั จีง้ยงันา่จีะเปีน็
ทางเล่อกที่ดีที่สุุดสุำหริับปีริะเทศไทย เพั่่อไปีให�ถ้งเปี้าหมายการิลดการิปีลดปีล่อย
คาริ์บอน 40% ตาม COP26 ในปีี พั.ศ. 2573” 

 ในขึ้ณะที่ยังมีควัามไม่แน่นอนและขึ้าดควัามชัดเจีนเกี่ยวักับการิเพัิ่ม
สุัดสุ่วันขึ้องไฟื้ฟื้้าพัลังงานหมุนเวัียนขึ้องปีริะเทศ จีำนวันริถยนต์ไฟื้ฟื้้าที่จีะมีอย้่บน
ท�องถนนในปีี พั.ศ. 2573 ตลอดจีนถ้งควัามเสุี่ยงที่วััตถุดิบผู้ลิตแบตเตอริี่ที่สุำคัญี่ 
ค่อ ลเิธีุ์ยม โคบอลต์ และนิกเกิล ทีม่จีีำกัดและอาจีจีะหมดลงในอนาคตอันใกล� เช่อ้
เพัลิงเอทานอลก็จีะยังคงเปี็นทางเล่อกที่จีับต�องได�สุำหริับปีริะเทศไทย

ดงันัน้การิวัางแผู้นและการิพัฒันาในภาพัริวัม คงไมใ่ชเ่ฉพัาะเพัยีงเพั่อ่การิลดการิ
ปีลดปีล่อยคาริ์บอนไดออกไซีด์เพัียงอย่างเดียวั แต่ยังต�องคำน้งถ้งการิใช�ปีริะโยชน์
จีากวััถุดิบที่ที่มีอย้่ในแต่ละชุมชน ลดการิสุริ�างมลภาวัะจีากการิเผู้า การิสุริ�างงาน
สุริ�างริายได� และสุริ�างควัามอย้่ดีมีสุุขึ้ขึ้องเกษตริกริซ่้ีงเปี็นเจี�าขึ้องวััตถุดิบและเปี็น
ปีริะชากริสุ่วันใหญี่่ขึ้องปีริะเทศ และแน่นอนวั่า sunliquid® Technology สุามาริถ
เปี็นสุ่วันหน้่งท่ีจีะช่วัยให�การิผู้ลิตเช่้อเพัลิงเอทานอลสุามาริถใช�ชีวัมวัลต่างๆ เป็ีน
วััตถุดิบได� มีริาคาต�นทุนที่แขึ้่งขึ้ันได�ในเชิงพัาณิชย์ มีริาคาที่เหมาะสุมที่จีะสุ่งเสุริิม
การิผู้ลติและการิใช�ตามแผู้น AEDP 2018 ตลอดจีนถง้การิเพัิม่โอกาสุในการิพัฒันา
ไปีสุ้่การิผู้ลิตและการิใช�เช่้อเพัลิงอากาศยานยั่งย่น และผู้ลิตภัณฑ์์ชีวัภาพัที่ช่วัยลด
การิปีลดปีล่อยคาริ์บอนไดออกไซีด์ต่อไปีในอนาคต

The world needs to dramatically reduce carbon emissions 
to limit global warming to below 2 degrees Celsius (preferably  
1.5 degrees) compared to pre-industrial levels to avoid  
dangerous climate change, a goal agreed under the Paris Climate  
Agreement in 2015. 

Faced with a growing energy crisis, record greenhouse gas 
concentrations and increasing extreme weather events, the recent 
27th Conference of the Parties to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change in the Egyptian town of Sharm el 
Sheik, is building on the Paris Agreement, from urgently reducing 
greenhouse gas emissions, building resilience, and adapting to 
the inevitable impacts of climate change. 

Like the rest of the globe, Thailand relies heavily on fossil 
fuels for its energy needs, and according to the country’s  
2021-2030 Action Plan on Nationally Determined Contributions, 
its greenhouse gas emissions are projected to increase to 555 
Mt CO2 eq by 2030. 

Indeed, last month the Energy Ministry Permanent Secretary, 
Kulit Sombatsiri, said that Thailand’s emissions from January 
to June 2022 were up 6.7% compared to the previous year 
due to an increase in energy consumption as the economy  
recovers from the COVID-19 pandemic. 39.2 million tonnes came 
from transportation and other sectors such as household and  
agriculture with the specific challenge that the proportion of 
internal combustion engine vehicles in the country is still much 
higher than electric vehicles.

Despite the challenges, Thailand is showing promising signs of 
decreasing energy and CO2 emission intensity however it is far 
from on track to reach its increased greenhouse gas emissions 
reduction goal of 40% agreed last year. 

ELECTRIC VEHICLES (EVS): ONE TOOL IN 
THE BOX TO HELP REDUCE EMISSIONS 

There have been efforts from government agencies and related 
parties to provide support on guidelines and new technologies 
that can further reduce greenhouse gas emissions in Thailand. 
One example is the Electric Vehicle Policy, with an aim to ensure 
that 30% of all vehicles produced by 2030 are electric. Under 
this 30@30 scheme, the goal is for Thailand to produce and 
sell 440,000 electric cars and pick-up trucks, 650,000 electric 
motorcycles, and 330,000 electric buses/trucks respectively. 

Whilst this is a positive ambition, there is a key challenge - the  
energy source that drives these EVs still needs transmission 
systems from existing power producers and in Thailand almost 
90% of the fuel used to produce electric power comes from fossil 
fuels . This means that currently, an EV that is being powered by 
the national transmission system can only reduce around 10% 
of CO2 emissions. 
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 At a rough estimate, by 2030, EVs will account for  
approximately 3% of all vehicles . With less than 10% renewable 
energy in the national transmission system the reduction of CO2 
from the transport sector through EVs based on the 30@30 
scheme will only be around 0.3%. If the proportion of renewable 
energy in the system rises to 20% by 2030 (which is nearly  
impossible), the reduction of CO2 from EVs in the transport 
sector would still be at 0.6%. 

BIOETHANOL: AN AVAILABLE AND  
TANGIBLE IMMEDIATE SOLUTION BEING 
NEGLECTED

SUNLIQUID® TECHNOLOGY AND THE  
COMMERCIAL COMPETITIVE ADVANTAGES

While EVs are an important long-term solution to reducing 
emissions, there is an immediately available solution that can, 
in parallel, support the transition to a low carbon economy. 
Thailand’s Alternative Energy Development Plan 2018-2037 , for 
example, promotes the production and use of ethanol up to 7.5 
million liters per day by 2037. It’s estimated that this will help to 
reduce CO2 emissions by up to 14%. 

Today, ethanol makes up around 13% of total gasoline usage, 
already helping to reduce CO2 emissions by 10% which is about 
5% of the entire transport sector. Despite this, the alternative 
fuel seems to generate a lukewarm response from the Ministry 
of Energy, with the agency more focused on EV promotion.

Clariant’s sunliquid® is a highly innovative and sustainable  
technology, utilizing various raw materials, that produces  
high-quality cellulosic sugars and ethanol from agricultural 
residues. With the sunliquid® process, a ton of rice straw with 
an average moisture of 13%, can be turned into as much as 253 
liters of ethanol. There are also by-products from the process, 
e.g., vinasse, which can be used as a valuable energy source and 
organic fertilizer for agriculture. The optimized process conditions  
and tailor-made enzymes have been developed and tested in 
a pre-commercial plant in Germany for their performance in 
order to produce ethanol from several lignocellulosic biomasses.

The production cost of molasses ethanol and tapioca ethanol 
today is currently higher due to the high price of molasses and 
tapioca. The production cost of cellulosic ethanol from sunliquid®  
technology using biomass feedstocks like sugarcane tops 
and leaves, is significantly lower offering better competitive  
advantages. Moreover, the product can be exported to the  
European market where it is in high demand due to the advanced 
biofuels mandate from the European Union’s Renewable Energy 
Directive II (REDII).

Most importantly, cellulosic ethanol from the sunliquid®  
process helps reduce CO2 emissions by more than 95%,  
compared to gasoline. 

According to the Alternative Energy Development Plan  
2018-2037 (AEDP 2018), there is an enormous amount of  
underutilized biomass of up to 109 million tons annually,  
particularly from rice straw, sugarcane tops and leaves, tapioca 
roots and palm oil trunk. 

The sunliquid® process can use this to produce up to 13.3  
million tons of cellulosic ethanol (around 46 million liters per day), 
worth THB400 billion. The price paid for these raw materials of 
more than THB100 annually can also be distributed among the 
communities. This is in addition to the opportunity to reduce CO2 

emissions by up to 32 million tons annually. Although it may only 
be possible to utilize only 10% - 20% of this biomass, if managed 
well, it can still generate income for farmers in local communities, 
adding value to the national economy, as well as enhancing the 
environment, and significantly lowering CO2 emissions.

Second generation bio-ethanol is addressing the key 
challenges of our time, such as emissions-free mobility and 
 enabling downstream products made from renewable feedstock.  
Bioethanol has been well-established as a carbon-reducing blend  
component in the road transportation sector for decades, but 
Clariant is increasingly excited about the rapidly expanding uses for  
ethanol in making bio-based chemicals and especially sustainable 
aviation fuels (SAF). Cellulosic ethanol and sugars also have the 
potential to serve as a building block for the future production 
of bio-based chemicals. Examples are renewable ethylene and 
polyethylene.

SUNLIQUID® TECHNOLOGY AND CO2 
REDUCTION  

ELECTRIC VEHICLES AND ETHANOL 
BOTH HAVE A ROLE IN THE ENERGY AND  
TECHNOLOGY TRANSFORMATION
Electric vehicles are a clear choice for the future as we  

transition to a low carbon economy, yet at this point in time, at 
the beginning of our energy and technology transformations, 
EV promotion, ethanol use, and the acceleration of SAF should 
go hand in hand to ensure that Thailand can achieve its COP26 
40% emission reduction goal by 2030. 

Whilst there is still uncertainty and a lack of clarity on how 
fast the percentage of renewable energy in power generation can 
grow; how many EVs will be on the road by 2030; and, whether 
there will be sufficient raw materials such as lithium, cobalt, and 
nickel, for EV batteries in the near future, bioethanol will be an 
important and tangible solution for Thailand.

Overall planning and development should not only focus 
on the reduction of CO2 emissions but consider the utilization 
of raw materials within communities. Reducing pollution due 
to burning also lowers emissions and the use of this material 
elsewhere enhances earnings providing better livelihoods 
for farmers who make up the majority of the country. Last 
but not least, sunliquid® Technology can play a commercially  
competitive role in producing ethanol from different biomass 
as well as increasing the opportunity to develop sustainable 
aviation fuels and biological products in the future.

FOR MORE INFORMATION CONTACT 

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

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



32

Ethanol News

www.sugar-asia.com

Shell Buys 3.25B Liters of Sugar-Cane Ethanol Under Raizen Deal

เชั้ลล์ตกัลงซ็่�อเอท�นอล-อ้อย 3.25 พัันล้�นลิตริจ�กัไริเซ็็น

ไริเซีน็ผู้ลติเอทานอลจีากเซีลลโ้ลสุชานอ�อย จีากการิ
ผู้ลิตน้ำตาล และเอทานอลจีากอ�อยขึ้องเขึ้า

เชลล์สุนับสุนุนเทคโนโลยีเอทานอลเซีลล้โลสุให�ไริ
เซี็นในช่วังก่อตั้งไริเซี็น โดยริ่วัมทุนกับบริิษัทโคซีาน(-
Cosan SA) ในปีี 2011 ตั้งแต่นั้นมา ไริเซี็นได�พััฒนา
และขึ้ยายกริะบวันการิผู้ลิตเอทานอลจีากซีานอ�อยที่
มีคาริ์บอนควัามเขึ้�มขึ้�นต่ำ  โริงงานใหม่นี้จีะช่วัยให�
บริษิทัไริเซ็ีนดำเนินการิเป็ีนแหล่งพัลงังานชีวัภาพัแบบ
บ้ริณาการิ ในขึ้ณะที่สุัญี่ญี่าซี่้อขึ้ายจีะเปี็ฟื้กลยุทธุ์ช่วัย
ให�เชลลเ์ปีน็ธุ์รุิกจิีพัลงังานทีป่ีลอ่ยกา๊ซีเริอ่นกริะจีกสุทุธุ์ิ
เปี็นศ้นย์ภายในปีี 2050

การิใช�ชานอ�อยในการิผู้ลิต  เทคโนโลยีเอทานอ
ลรุ่ินที่สุอง(E2G)ขึ้องบริิษัทไริซีานสุามาริถผู้ลิตเอทา
นอลได�มากข้ึ้้นถ้ง 50% ในพั่้นที่เดียวักัน  คาดว่ัา 
โริงงานใหม่แห่งนี้ จีะเริิ่มการิผู้ลิตได�ในปีี 2025  จีะ
ชว่ัยให�บริษัิทไริซีานสุามาริถกริะจีายเช่อ้เพัลิงคาริบ์อน
ตำ่ได�มากข้้ึ้นอยา่งมนียัสุำคญัี่ โดยไมต่�องเพัิม่พั่น้ทีเ่ม่อ่
เปีริียบเทียบกับการิเพัาะปีล้ก

ไริเซ็ีนคาดว่ัาจีะลงทุนปีริะมาณ 1.5 พันัล�านดอลลาร์ิ
กบัโริงงาน และคาดวัา่โริงงานแหง่ใหมน่ีจ้ีะสุามาริถเปีดิ
ดำเนินการิได�ภายในสุิ้นปีี 2027 เปี็นอย่างช�า

Shell has agreed to buy a total of 3.25 
billion liters (860k gallons US) of 

sugar-cane cellulosic ethanol under a  
long-term agreement with Brazil’s Raízen. 
The low-carbon fuel is expected to be 
produced by five plants that Raízen plans 
to build in Brazil, bringing its total portfolio 
of cellulosic ethanol facilities to nine.

Raizen produces its cellulosic ethanol 
from bagasse from the production of sugar 
and regular sugarcane ethanol.

Shell contributed the cellulosic  
ethanol technology during the formation 
of Raízen, a joint venture with Cosan 
SA, in 2011. (Earlier post.) Since then, 
Raízen has developed and scaled-up the 
process for making low-carbon intensity 
ethanol from sugar-cane waste. The new 
plants will enable Raízen to operate highly  
integrated bio-energy parks, while the 
supply deal will help Shell with its strategy 

of becoming a net-zero emissions energy 
business by 2050.

By making use of sugarcane waste, 
Raízen’s second-generation ethanol (E2G) 
technology can produce about 50% more 
ethanol from the same amount of land. The 
new plants, the first of which is expected 
to begin production in 2025, will enable 
Raízen to provide significantly more 
low-carbon fuel without creating land-use 
competition with food crops.

Raízen expects to invest around $1.5 
billion in the plants, the last of which is 
expected to be operational by the end of 
2027, at the latest.

Under the agreement, Shell Trading 
Rotterdam will buy the cellulosic ethanol 
produced during the first 10 years of each 
new facility’s operational life. Raízen will 
supply cellulosic ethanol with a carbon 
intensity that is approximately 75% lower 
than gasoline.

The last of the plants is expected to 
begin production by the end of 2027, 
meaning Shell would continue to receive 
sugar cane cellulosic ethanol from that 
plant until 2037.

Raízen is the world’s bigest producer 
and supplier of second-generation ethanol 
(E2G) made from sugar-cane waste, with 
80% of its contracts agreed on long-term 
deals.

Shell and Cosan each hold 44%  
controlling stakes in Raízen, while other 
shareholders hold 12%.

ภายใต�ขึ้�อตกลงดังกล่าวั บริิษัท เชลล์ เทริดด้ิง 
ริ็อตเทอริ์ดัม(Shell Trading Rotterdam)จีะริับซี่้อเอ
ทานอล-เซีลล้โลสุที่ผู้ลิตขึ้้้นในช่วัง 10 ปีีแริกขึ้องอายุ
การิดำเนินงานขึ้องโริงงานแห่งใหม่แต่ละแห่ง  บริิษัท
ไริเซ็ีนจีะขึ้ายเอทานอล-เซีลล้โลสุท่ีมีควัามเขึ้�มขึ้�นขึ้อง
คาริ์บอนต่ำกวั่าน้ำมันเบนซีินปีริะมาณ 75%

คาดวั่าโริงงานแห่งใหม่ล่าสุุดจีะเริิ่มผู้ลิตได�ภายใน
สุิ้นปีี 2027 นั่นค่อ  เชลล์จีะยังคงได�ริับเอทานอลจีาก
เซีลล้โลสุกากอ�อยอยา่งตอ่เน่อ่งจีนถง้ปี ี2037 ถง้ 80% 
ตามสุัญี่ญี่าริะยะยาวัที่ตกลงกัน 

เชลลแ์ละโคซีานร่ิวัมควับคมุเงนิทนุขึ้องไริเซ็ีนฝ่�าย
ละ 44% ในไริเซีน็ในขึ้ณะทีอ่กีด�านหน้ง่เปีน็ผู้้�ถอ่หุ�น 12

ชลล์ตกลงซี่้อ เอทานอล-เซีลล้โลสุอ�อยจีำนวัน 
3.25 พัันล�านลิตริ (860 กิโลแกลลอนสุหรัิฐ) 

จีากบริิษัทไริเซี็น(Raízen) ขึ้องบริาซีิล ภายใต�สุัญี่ญี่า
ริะยะยาวั คาดวั่าเช่้อเพัลิงคาริ์บอนต่ำเหล่านี้จีะผู้ลิต
จีากโริงงาน 5 แห่งที่ไริเซ็ีนมีแผู้นจีะสุริ�างในบริาซิีล 
ทำให�มีโริงงานเอทานอลที่ผู้ลิตจีากเซีลล้โลสุทั้งหมด
เพัิ่มขึ้้้นเปี็น 9 แห่ง
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Indonesia Eyes Sugarcane-Mixed Biofuel to Cut Emission

อินโดนีเซ็ียเปิดแผู้นผู้สิมอ้อยในเชั้่�อเพัลิงชั้ีวภ�พัเพ่ั�อลดมลพิัษั

อินโดนีเซียีปีริะกาศแผู้นในการิจีำหน่ายเช่อ้เพัลิงชีวัภาพัทีมี่สุว่ันผู้สุมขึ้องสุาริสุกัดจีาก
อ�อยและน้ำมันตั้งแต่ปีีหน�าเป็ีนต�นไปีเพ่่ัอลด
มลพัิษและลดปีริิมาณการินำเขึ้�าเช้่อเพัลิง 
ท้ังนี้อินโดนีเซีียเปี็นผู้้�สุ่งออกถ่านหินริายใหญี่่
ทีสุ่ดุขึ้องโลก หลายฝ่�ายมองวัา่ถา่นหนิเปีน็เช่อ้
เพัลิงที่ก่อมลพัิษต่อสุิ่งแวัดล�อม

Nicke Widyawati ปีริะธุ์านเจี�าหน�าที่บริิหาริขึ้อง 
PT Pertamina Persero บริษัิทรัิฐวิัสุาหกิจีผู้้�จัีดจีำหน่าย
นำ้มันเช้่อเพัลงิและก๊าซีขึ้องอนิโดนเีซียีให�สุมัภาษณ์วัา่
ทางบริษัิทฯ จีะเริิม่จัีดจีำหน่ายเช่อ้เพัลิง A20 ทีม่สีุว่ัน
ผู้สุมขึ้องนำ้มนัเบนซีนิในสัุดสุว่ัน 80% เมทานอลทีไ่ด�
มาจีากกา๊ซีธุ์ริริมชาต ิ15% และเอทานอลทีไ่ด�มาจีาก
อ�อยอีก 5% โดยบริษัิทฯ วัางแผู้นทีจ่ีะจัีดหาเอทานอล
ชีวัภาพัจีาก PT Perkebunan Nusantara III ซี้่งเปี็น
ริฐัวัสิุาหกจิีทีถ่่อหุ�นในธุ์รุิกิจีเพัาะปีลก้พัช่ผู้ลการิเกษตริ

แม�วั่านโยบายขึ้อง Pertamina ในการินำเช่้อเพัลิง
ที่มีสุ่วันผู้สุมขึ้องน้ำตาลมาจีำหน่ายจีะได�รัิบกริะแสุ
วัพิัากษ์วัจิีาริณ์อยา่งตอ่เน่อ่ง แต่ด�วัยสุถานการิณ์ริาคา
นำ้มันดิบทีพ่ัุง่สุง้ขึ้้น้ปีริะกอบกับยุทธุ์ศาสุตร์ิริะดับชาติ
ขึ้องอนิโดนเีซียีในการิปีลอ่ยกา๊ซีเริอ่นกริะจีกสุทุธุ์เิปีน็
ศน้ย์ภายในปี ี2060 กเ็ปีน็ปีจัีจัียทีผู่้ลักดันให�นโยบายนี้
กลบัมาเดินหน�าได�อย่างริวัดเร็ิวั นอกจีากนีก้าริเปีลีย่น
ผู้า่นไปีใช�เช่อ้เพัลิงชวีัภาพัอยา่งเตม็ริป้ีแบบก็จีะชว่ัยให�

Indonesia plans to sell biofuels made from 
a blend of sugarcane extract and oil from 

next year as the world’s largest exporter 
of dirty coal seeks to reduce emission and 
curb fuel imports.

Nicke Widyawati ภาพถ่่ายโดย: แหล่งท่�มา Bloomberg

State-owned oil and gas firm PT  
Pertamina Persero will begin selling A20 
fuel, which is a mix of 80% gasoline, 15% 
methanol derived from natural gas and 
5% ethanol derived from sugarcanes, 
Chief Executive Officer Nicke Widyawati 
said in an interview. It plans to source the 
bioethanol from state plantation holding 
firm PT Perkebunan Nusantara III.

While Pertamina’s sugar-based fuel 
plan has been mooted for sometime, 
the recent surge in crude prices and  
Indonesia’s renewed ambition for a net-zero 
emission by 2060 have hastened the move. 
In addition, the shift to biofuel will help 
Southeast Asia’s biggest economy curb 
fuel imports that account for about half 
the national demand.

Widyawati said Pertamina plans to 
lower emissions to at least 31.89% by 
2030 from 29% currently under the  
business-as-usual scenario.

“We are actually more aggressive 
and ambitious than the government” 
in reducing emissions, she said in the  
interview in Bali.

To support the move, the government 
is expected to issue a new regulation 
mandating the use of the fuel mix in 2023, 
similar to the palm-based biofuel policy, 
said Widyawati.

Pertamina will be able to produce 36 
million kiloliters of A20 using existing 
gasoline refining capacities, she said. 
The company plans to build a methanol 
facility in gas-rich Bojonegoro in East Java 
province to boost production.  

It is also looking into making ethanol 
from corn, cassava and palm oil husks to 
reduce competition with sugar producers, 
she said.

อนิโดนเีซียีซี้ง่มขีึ้นาดเศริษฐกจิีใหญี่ท่ี่สุดุในกลุม่ปีริะเทศ
เอเชียตะวันัออกเฉียงใต�สุามาริถลดปีริมิาณการินำเขึ้�า
เช่อ้เพัลิงท่ีในปัีจีจีบุนัคดิเป็ีนสุดัสุว่ันคริ้ง่หน้ง่ขึ้องควัาม
ต�องการิบริิโภคภายในปีริะเทศ

Widyawati ริะบุวั่าทาง Pertamina ตั้งเปี้าหมาย
ทีจ่ีะลดการิปีลอ่ยกา๊ซีเริอ่นกริะจีกลงไปีให�ได�อยา่งน�อย 
31.89% ภายในปี ี2030 จีากเดิมในปัีจีจุีบันทีสุ่ามาริถ
ลดการิปีล่อยก๊าซีเริ่อนกริะจีกในสัุดสุ่วัน 29% ด�วัย
นโยบายขึ้องบริิษัทฯ ดังที่ Widyawati ให�สุัมภาษณ์ 
ณ จีังหวััดบาหลีไวั�วั่า

“มาตริการิลดการิปีล่อยก๊าซีเริ่อนกริะจีกขึ้องเริา
ในปีัจีจีุบันมีควัามเขึ้�มงวัดและตั้งเปี้าหมายไวั�สุ้งกวั่า
ยุทธุ์ศาสุตริ์ขึ้องริัฐบาลเสุียอีก”

เพั่่อสุนับสุนุนการิเคล่่อนไหวั ริัฐบาลคาดวั่าจีะ
ออกกฎริะเบียบใหม่เพั่่อบังคับใช�เช่้อเพัลิงผู้สุมในปีี 
2566 ซี้ง่คล�ายกบันโยบายเช่อ้เพัลงิชวีัภาพัจีากปีาลม์ 
Widyawati กล่าวั

Pertamina จีะสุามาริถผู้ลิต A20 ได� 36 ล�าน
กโิลลติริโดยใช�กำลงัการิกลัน่นำ้มนัเบนซีนิทีม่อีย้ ่บริษิทั
วัางแผู้นท่ีจีะสุริ�างโริงงานเมทานอลใน Bojonegoro ทีอุ่ดม
ด�วัยกา๊ซี ในจัีงหวััดชวัาตะวัันออกเพั่อ่กริะตุ�นการิผู้ลิต

นอกจีากนีย้งัมองหาการิผู้ลิตเอทานอลจีากเปีลอ่ก
ขึ้�าวัโพัด มันสุำปีะหลัง และน้ำมันปีาล์ม เพั่่อลดการิ
แขึ้่งขึ้ันกับผู้้�ผู้ลิตน้ำตาล เธุ์อกล่าวั
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เทคโนโลย่กุาริผู้ลิตเอิทานอิลริุ่นท่� 2 (2G) สามาริถ่แปัริริ้ปัขอิงเส่ยทางกุาริเกุษัตริ เชั่่น ฟางข�าวิและฟางข�าวิสาล่ ท่�มา: Wikimedia

India’s Green Push for Second-Generation Bioethanol

อินเดียไฟื้เขึ้ียวผู้ลักัดันไบโอเอท�นอลริุ�นที� 2

เม่อ่วันัท่ี 23 กนัยายน 2565 ทีผู่้า่นมา นายจีเิทน
ดริา ซีิงห์ ริัฐมนตริีวั่าการิกริะทริวังการิต่างปีริะเทศ 
(กริะทริวังวิัทยาศาสุตร์ิและเทคโนโลยีและธุ์ริณีศาสุตร์ิ) 
ปีริะกาศเปีดิตวััแผู้นงานนวััตกริริมขึ้องพันัธุ์กิจีเชงิบร้ิณ
าการิขึ้องการิกลั่นชีวัภาพั

การิเปีิดตัวันี้ถ้กเผู้ยแพัริ่สุภาพัลังงานสุะอาดโลก 
2022 ในเมอ่งพิัตตส์ุเบิริก์ ริฐัเพันซิีลเวัเนีย สุหริฐัอเมริกิา

“พัันธุ์กิจีนี้มุ่งหวัังที่จีะได�รัิบควัามร่ิวัมม่อริะดับ
นานาชาติและการิสุนับสุนุนทางการิเงินเพั่่อใช�ในการิ
วัิจีัย การิพััฒนา และการิสุาธุ์ิต ที่มากขึ้้้นในริะหวั่าง 
5 ปีีขึ้�างหน�าผู้่านทางการิลงทุนทั้งภาคริัฐและเอกชน” 
ริัฐมนตริีกล่าวัในการิเปีิดตัวั

การิกลัน่ชีวัภาพัมจีีดุปีริะสุงค์เพั่อ่ผู้ลติเอทานอล นำ้มนั
เช่อ้เพัลงิผู้สุมเอทานอล 20% หริอ่ริ้�จีกักนัในช่อ่ E20 

อินเดียต�องการิที่จีะขึ้ายเช่้อเพัลิงผู้สุม E20 เพัียง
อยา่งเดยีวัตัง้แตป่ี ี2568 เปีน็ต�นไปี ในปี ี2564 นาย
นเรินทริะ โมท ีนายกริฐัมนตริเีปิีดตวััริายงานและแผู้น
งานสุำหริบัการิผู้สุมเอทานอลในอนิเดยีภายใน 2568 
เพั่อ่กำหนดแผู้นสุำหรัิบการิริะยะเปิีดตัวั E20 ในปีริะเทศ

เอทานอลปีริะมาณ 1,016 สุบิล�านลติริจีะถก้นำมา
ใช�เพั่อ่ผู้สุมให�ได� 20% ภายในปีี 2568-2569 ตามการิ
คาดการิณข์ึ้องกริะทริวังปีโิตริเลยีมและกา๊ซีธุ์ริริมชาติ 
โดยกากนำ้ตาลทีไ่ด�จีากอ�อยและเศษเมลด็ธุ์ญัี่พัช่หร่ิอ
สุ่วันที่เหล่อ เช่น ขึ้�าวัและขึ้�าวัโพัดเล้ียงสุัตวั์ จีะเปี็น
วััตถุดิบหลักที่ใช�ในการิผู้ลิตเอทานอล

ปีัจีจีุบัน วััตถุดิบทั้งสุองนี้สุามาริถผู้ลิตเอทานอล
ริวัมได�ปีริะมาณ 684 สุิบล�านลิตริ/ปีี ซี้่งตั้งเปี้าขึ้ยาย
จีำนวันเปี็น 1,500 สุิบล�านลิตริภายในปีี 2568

ทั้งนี้จีำเป็ีนต�องมีการิผู้ลิตธุ์ัญี่พั่ชปีริะมาณ 165 
แสุนเมตริิกตันและน้ำตาล 60 แสุนเมตริิกตันในปีี 
2568 สุำหริับการิใช�เอทานอล ดังนั้นการิเคล่่อนไหวั
นีน้อกจีากนำมาสุ้ก่าริถกเถียงเริ่อ่งอาหาริกับเช่อ้เพัลิง

แล�วัเริามทีางเลอ่กทีย่ัง่ยน่อ่น่ๆ สุำหริบัการิผู้ลติเอ
ทานอลอีกไหม คำตอบ ค่อ แน่นอน ขึ้องเสุียทางการิ
เกษตริหริ่อลิกโนเซีลล้โลสุ

อินเดียค่อแหล่งผู้ลิตขึ้องเสีุยทางการิเกษตริลำดับ
สุอง ริองจีากจีีน และสุริ�างขึ้องเสีุยเหล่านี้ปีริะมาณ 
500 ล�านตันต่อปีี มากกวั่าคริ้่งน้งที่ถ้กทิ้งหริ่อเผู้า

การิจัีดการิท่ีไมเ่หมาะสุมต่อขึ้องเสีุยทางการิเกษตริเหล่า
นีสุ้ริ�างกา๊ซีเริอ่นกริะจีก เชน่ มเีทน คาริบ์อนไดออกไซีด์ 
และไนตรัิสุออกไซีด์ ซ่้ีงอันตริายต่อทัง้คนและส่ิุงแวัดล�อม

เทคโนโลยีการิผู้ลิตไบโอเอทานอลริุ่นที่ 2 (2G) 
มีศักยภาพัที่จีะลดขึ้ยะทางการิเกษตริและเปีล่ียนไปี
เปี็นเอทานอล

โริงงานเชงิพัานชิย ์12 แหง่และโริงงานสุาธุ์ติ 10 แหง่ 
สุำหรัิบการิกลัน่ชีวัภาพั 2G (ใช�ขึ้ยะทางการิเกษตริเป็ีน
สุาริตัง้ต�น) ได�ถก้เสุนอให�ก่อสุริ�างภายใต�การิควับคมุขึ้อง 
Pradhan Mantri JI-VAN (Jaiv Indhan-Vatavaran 
Anukool Fasal Awashesh Nivaran) ในพั่้นที่ต่างๆ 
ที่มีชีวัมวัลเพัียงพัอ

โคริงการินี้ได�ริับการิอนุมัติเงินสุนับสุนุนจีำนวัน 
1,969.50 สุิบล�านริ้ปีี เพั่่อนำเทคโนโลยีไบโอเอทา
นอล 2G ไปีใช�ในเชิงพัาณิชย์

ในวัันเช่้อเพัลิงชีวัภาพัโลก 10 สุิงหาคม โริงกลั่น
เอทานอลชีวัภาพั 2G แห่งแริกขึ้องเอเชีย สุริ�างขึ้้้น
โดยภาคริัฐและดำเนินงานโดยบริิษัทอินเดียน ออยล์ 
คอร์ิปีปีอเริชั่น ถ้กเปีิดเผู้ยโดย Modi ในเม่องปีานิ
ปีัต ริัฐหริยาณา

ทางเลิ้อกที�ย่ั�งย่้น

โริงกลั่นชีวัภาพัเอทานอล 2G คริอบคลุมพั่้นที่
ปีริะมาณ 35 เอเคอร์ิและสุามาริถแปีริริป้ีขึ้ยะทางการิ
เกษตริได� 2 แสุนตันตอ่ปีีสุำหรัิบผู้ลติเอทานอลปีริะมาณ 
3 สุิบล�านลิตริ

นอกจีากนี ้ยงัช่วัยลดมลพัษิทีเ่กดิจีากการิเผู้าไหม�
ตอซีังและกำจีัด CO2 ปีริะมาณ 320,000 ตันต่อปีี 
เทยีบเท่ากับการินำริถยนต์เกอ่บ 63,000 คนัออกจีาก
ถนน และ ณ โริงกลั่นชีวัภาพัเอง เทคโนโลยี 2G นี้
ยงัปีอ้งกนัคา่ใช�จ่ีายจีากการินำเขึ้�าน้ำมนัได�ถง้ปีลีะ 55 
ถ้ง 60 ล�านริ้ปีี

“เทคโนโลย ี2G สุามาริถแปีริริป้ีขึ้ยะทางการิเกษตริ
ได�หลากหลาย ไมว่ัา่จีะเป็ีน ฟื้างขึ้�าวั ฟื้างขึ้�าวัสุาล ีก�าน
ฝ่้าย ซีังขึ้�าวัโพัด และเตาขึ้�าวัโพัด โริงงานที่ได�ริับมอบ
หมายสุามาริถผู้ลิตเอทานอลได�ตลอดทั้งปีี” Shishir 
Joshipura ปีริะธุ์านเจี�าหน�าที่บริิหาริและกริริมการิผู้้�
จีดัการิบริษัิทปีริาจี อนิดัสุตริี ้กล่าวักับ Down To Earth

“ปีริาจี อินดัสุตริี้” เปี็นผู้้�ถ่อใบอนุญี่าตเทคโนโลยี
และพันัธุ์มติริ EPCM สุำหรัิบโคริงการิ “Panipat” กำลัง
เริิม่โคริงการิตา่งๆ คล�ายกนัสุำหริบัภาคริฐัสุว่ันกลางที่
ดำเนินการิ Bharat Petroleum Corporation ที ่บาร์ิกา 
ริฐัโอริิสุสุา และบริษิทักลั่นนำ้มนัและกา๊ซี Hindustan 
Petroleum Corporation ที่ ปีทินดา ริัฐปีัญี่จีาบ

ทัง้สุองโคริงการิมกีำลงัการิผู้ลติไบโอเอทานอล 100 
กิโลลิตริต่อวััน Joshipura กล่าวั

โริงงานกลั่นทางชีวัภาพั ในรัิฐอัสุสัุมตั้งเปี้าที่จีะ
ผู้ลิตไบโอเอทานอลจีากไม�ไผู้่ ซี้่งมีม้ลค่า 1,750 สุิบ
ล�านริ้ปีี ได�ริับการิจีัดตั้งขึ้้้นโดยบริิษัทน้ำมันสุาธุ์าริณะ 
“Numaligarh Refinery” เพ่่ัอดำเนินงานและกำหนด
แนวัทางให�ได�ตามเป้ีาหมายในการิผู้สุมเอทานอลใน
ภาคตะวัันออกเฉียงเหน่อขึ้องอินเดีย

แล�วั ยังมีเริ่่องการิใช�น้ำที่เพัิ่มขึ้้้นอย่างมากอีกด�วัย

น้ำมนัเช่อ้เพัลงิผู้สุมเอทานอลเปีน็หน้ง่ใน
เช่อ้เพัลงิทางเลอ่กสุำหริบัการิขึ้นสุง่ที่

ได�ริับการิยอมริับมากที่สุุด อย่างไริก็ตาม 
การิใช�กากน้ำตาลและเศษธุ์ัญี่พั่ชในการิ
ผู้ลิตนำไปีสุ้่คำถามที่วั่า “อาหาริ หริ่อ เช่้อ
เพัลิง” ไบโอดีเซีลริุ่นที่ 2 (2G) ดังนั้นจีะ
เป็ีนทางเล่อกที่สุริ�างควัามมั่นใจีในควัาม
ยัง่ยน่ริะยะยาวัสุำหริบัตลาดเช่อ้เพัลงิชวีัภาพั
ในอินเดียได�
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Union Minister Jitendra Singh will lead the Joint Indian Ministerial official delegation of the Ministry of Science and Technology to 

USA for Global Clean Energy Action Forum.

Ethanol-blended petrol is regarded  
as one of the most acceptable  

alternative fuel blends for transportation;  
however, the use of molasses and broken 
grains for its production raises the question 
of food vs fuel. Second-generation (2G) 
bioethanol could help to secure long-term 
sustainability with improved economics 
for the Indian biofuel market.  

Union Minister of State (Ministry of 
Science and Technology & Earth Sciences)  
Jitendra Singh September 23, 2022,  
announced the launch of the “Innovation  
Roadmap of the Mission Integrated  
Biorefineries” September 23, 2022.

The launch was announced at Global Clean 
Energy Action Forum 2022 in Pittsburgh, 
Pennsylvania, in the United States.

“The mission aims at greater  
international collaboration and the need 
for increased financing for energy research,  
development, and demonstration during 
the next five years through public-private 
investment,” the minister said at the 
launch. 

The biorefineries aim to produce ethanol. 
Blended petrol with 20 per cent ethanol 
is also known as E20. 

India aims to sell only E20 blended 
petrol from 2025. In 2021, Prime Minister 
Narendra Modi launched a report, Roadmap  
for Ethanol Blending in India by 2025, to 
set a plan for the phase-wise rollout of 
E20 in the country. 

About 1,016 crore litres of ethanol 
will be required to achieve 20 per cent  
blending by 2025-26, as per the Ministry of  
Petroleum and Natural Gas estimation. 
Sugarcane-derived molasses and broken 
or surplus grains like rice and maise are 
primarily used to generate ethanol.  

Presently, these two feedstocks can 
generate about 684 crore litres/year of 
ethanol collectively, which is proposed to be 
expanded to 1,500 crore litres by 2025.

This, in turn, will necessitate the  
production of about 165 lakh metric tonnes 
of grains and 60 lakh metric tonnes of sugar 
in the year 2025 for ethanol utilisation. 
Besides the food versus fuel debate, the 
move will also significantly increase the 
water footprint.

Do we have any other sustainable options 
for producing ethanol? Yes, agricultural or 
lignocellulosic waste. 

India is the second-largest producer of 
agricultural waste in the world after China 
and generates about 500 million tonnes of 
agricultural waste per year, of which more 
than half is either discarded or burned. 

Inappropriate management of this 
agricultural waste generates greenhouse 
gases such as methane, carbon dioxide and 
nitrous oxide, endangering both people 
and the environment.

Second-generation (2G) bioethanol 
production technology has the potential 
to tap this agricultural waste and convert 
it into ethanol. 

Twelve commercial plants and ten 
demonstration plants of 2G biorefineries 
(using agricultural waste as substrate) 
have already been proposed to be built 
under the Pradhan Mantri JI-VAN (Jaiv 
Indhan-Vatavaran Anukool Fasal Awashesh 
Nivaran) Yojana in regions with adequate 
biomass supply. 

The scheme has sanctioned financial  
support of Rs 1,969.50 crores to  
commercialise this 2G bioethanol  
technology. 

On World Biofuel Day August 10, Asia’s 
first 2G ethanol biorefinery, built by a  
central public sector undertaking Indian 
Oil Corporation Ltd, was unveiled by Modi 
in Panipat, Haryana. 

This 2G ethanol biorefinery is spread 
around 35 acres and can process two lakh 
tonnes of agricultural waste each year to 
produce approximately three crore litres 
of ethanol.

SUSTAINABLE OPTIONS

ไม�ไผู้ม่ากกวัา่ริ�อยละ 65 ขึ้องปีริะเทศปีลก้ใน 8 ริฐั
ทางตะวัันออกเฉียงเหน่อ ภายใต�โคริงการินี้ NRL จีะ
ดำเนนิการิและใช�ไม�ไผู่้ปีริะมาณ 5 แสุนเมตริกิตันตอ่ปีี

Assam Biorefinery ซี้ง่เปีน็บริษิทัริว่ัมทนุ ได�ริบัการิ
จีดัตัง้ขึ้้น้เพั่อ่ดำเนนิโคริงการินีใ้ห�สุำเร็ิจี ริว่ัมกบับริษิทั
ผู้้�ให�บริิการิด�านไฟื้ฟื้้า “Fortum” และบริิษัทการิกลั่น
ทางชีวัภาพั “Chempolis” จีากฟื้ินแลนด์

Furthermore, it will reduce the pollution 
caused by stubble burning and remove 
around 320,000 MT of CO2 yearly, a figure 
comparable to removing nearly 63,000 cars 
from the road. By itself, this 2G biorefinery 
will prevent a yearly expenditure of Rs 55 
to Rs 60 crore on imported oil.

“2G technology can process a variety 
of agricultural waste — rice straw, wheat 
straw, cotton stalk, corn cobs and corn 
stover. The commissioned plants can run 
throughout the year,” Shishir Joshipura, 
chief executive and managing director, 
Praj Industries, told Down To Earth.

Praj Industries is a technology licensor 
and EPCM partner for the Panipat project. 
The company is installing similar projects 
for central public sector undertaking Bharat 
Petroleum Corporation Ltd at Bargarh, 
Orissa and oil and gas refining company 
Hindustan Petroleum Corporation Ltd at 
Bhatinda, Punjab.

Both projects have a capacity of 100 
kilolitres per day of bioethanol production, 
Joshipura claimed. 

A biorefinery plant in Assam aims to 
produce bioethanol from bamboo. It is 
worth Rs 1,750 crore has been set up by 
public-sector oil company Numaligarh  
Refinery Ltd to meet and channelise ethanol 
blending targets in the north-eastern  
part of India. 

More than 65 per cent of the nation’s 
bamboo is cultivated in eight northeastern 
states. Under this project, NRL will process 
and consume about 5-lakh metric tonnes 
of bamboo annually.

Assam Biorefinery Pvt Ltd, a joint venture 
firm, has been established to accomplish 
this project, along with electric services 
company Fortum and biorefining company 
Chempolis from Finland.
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Japan Looks to Thailand for Bioethanol Doesn’t Fuel Food 
Insecurity

ญี่ี�ปุ�นเล็งใชั้้ไทยเป็นฐ�นกั�ริผู้ลิตเอท�นอลชั้ีวภ�พัที�
ไม�กัริะทบต�อคว�มมั�นคงด้�นอ�ห�ริ

Sumitomo Corp. บริิษัทเทริดดิ้งขึ้องญี่ี่ปีุ�น
ปีริะกาศแผู้นสุริ�างโริงงานผู้ลิตเช้่อเพัลิง

ชวีัภาพัขึ้นาดใหญ่ี่ทีไ่ม่สุ่งผู้ลกริะทบต่อปีริมิาณ
อาหาริแห่งแริกขึ้องเอเชยีในปีริะเทศไทย โดย 
Sumitomo จีะเป็ีนผู้้�ให�เงนิทนุสุนบัสุนนุโคริงการิ
นี้ริ่วัมกับบริิษัทในไทย

Sumitomo ได�ลงนามในบันท้กควัามเขึ้�าใจีขึ้อง
โคริงการิริ่วัมกับบริิษัท โกลบอลกรีินเคมิคอล จีํากัด 
(มหาชน) ซี้่งเปี็นเปี็นบริิษัทในกลุ่ม บริิษัท พัีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จีํากัด (มหาชน)

โดยบริษิทัทัง้สุองแห่งกาํลงัอย้ใ่นกริะบวันการิแลก
เปีลี่ยนควัามคิดเห็นวั่าด�วัยการิผู้ลิตเอทานอลชีวัภาพั
เพั่่อจีัดจํีาหน่ายในเชิงพัาณิชย์ซี้่งผู้ลิตมาจีากชานอ�อย
ที่เปี็นวััสุดุเหล่อทิ้งจีากการิหีบอ�อย

นอกเหน่อไปีจีากการิลงทนุในด�านเช้่อเพัลงิชวีัภาพั
ขึ้องปีริะเทศไทยจีากบริิษทัทัง้สุองแห่งนีแ้ล�วั ยกัษ์ใหญ่ี่
ผู้้�ผู้ลิตสิุนค�าในครัิวัเริ่อนจีากแดนอาทิตย์อุทัยอย่าง 
Kao ก็เล็งที่จีะทดสุอบการิผู้ลิตเช่้อเพัลิงชีวัภาพั ณ 
ปีริะเทศไทยภายในทศวัริริษนี้

เอทานอลชีวัภาพัเปี็นสุิ่งท่ีคนริักษ์โลกมองวั่ามี
ศักยภาพัในการิลดการิปีล่อยก๊าซีเริ่อนกริะจีก โดย

ในปีัจีจีุบันได�รัิบควัามนิยมสุ้งขึ้้้นในการินํามาใช�เปี็น
เช่้อเพัลิงสุําหรัิบยานยนต์และอากาศยานเน่่องจีากมี
ควัามเป็ีนมิตริกบัสุิง่แวัดล�อม นอกจีากน้ีผู้้�ผู้ลติพัลาสุตกิ
ก็ได�นําเอทานอลชีวัภาพัมาใช�เปี็นวััตถุดิบทดแทนสุาริ
ปิีโตริเคมกีลุม่แนฟื้ทาทีไ่ด�จีากกริะบวันการิกลัน่นํา้มนั
ปีิโตริเลียมอีกด�วัย

แตก่ม็ผีู้้�ทีอ่อกมาคดัค�านวัา่การิแปีริสุภาพัทีด่นิเพัาะ
ปีล้กให�ริองริับการิปีล้กพั่ชเพั่่อนำไปีผู้ลิตเปี็นเช่้อเพัลิง
ชวีัภาพันัน้มีควัามเสุีย่งทีจ่ีะไปีซ้ีำเติมปัีญี่หาการิขึ้าดแคลน
อาหาริในปีริะเทศ อย่างไริกต็ามเช่อ้เพัลงิชวีัภาพัในยุค
ที่สุองซี้่งผู้ลิตมาจีากวััสุดุเหล่อท้ิงทางการิเกษตริเช่น
ชานอ�อยด้จีะมีศักยภาพัในการิเขึ้�ามาแก�ไขึ้ปีัญี่หานี้ได�

คาดวัา่โริงงานผู้ลติเช่อ้เพัลงิชวีัภาพัในปีริะเทศไทย
ขึ้อง Sumitomo จีะเร่ิิมก่อสุริ�างได�อย่างเริ็วัท่ีสุุดในปีี 
2025 และยังไม่ได�มีการิตั้งเปี้าปีริิมาณผู้ลผู้ลิตเอาไวั� 

ทางบริิษัทฯ ริะบุวั่าแผู้นการิตั้งโริงงานผู้ลิตเช่้อเพัลิง
ชีวัภาพัในลักษณะนี้ถ่อเปี็นคริั้งแริกขึ้องทวัีปีเอเชีย

มีการิปีริะเมินวั่าผู้ลผู้ลิตเอทานอลชีวัภาพัทั่วัโลก
อย่้ท่ี 100 ล�านตันต่อปีี โดยผู้้�ผู้ลิตริายใหญ่ี่ที่สุุดค่อ
สุหริัฐอเมริิกาและบริาซีิล

กริริมวัิธุ์ีในการิผู้ลิตเอทานอลชีวัภาพัที่นิยมใช�กัน
โดยทั่วัไปีจีะนำพั่ชที่เป็ีนแหล่งอาหาริอย่างอ�อยและ
ขึ้�าวัโพัดมาเปี็นวััตถุดิบ แม�วั่าริาคาจีำหน่ายขึ้องเอทา
นอลชีวัภาพัจีะต่ำกว่ัาเช่อ้เพัลงิชนิดอ่น่อย่้เลก็น�อย แตก่็
ไปีสุง่ผู้ลกริะทบให�ริาคาขึ้องอาหาริปีริบัตวััสุง้ขึ้้น้ ริาคา
ขึ้�าวัโพัดในตลาดซี่อ้ขึ้ายสัุญี่ญี่าล่วังหน�าพัุง่ทะยานขึ้้น้จีาก
การิที่ริัสุเซีียบุกโจีมตยี้เครินจีนการิสุ่งออกธุ์ัญี่พั่ชต�อง
หยุดชะงัก ปีริะกอบกับริาคาเช่้อเพัลิงที่ดีดตัวัสุ้งขึ้้้น

ในปีริะเด็นนี้ นักลงทุนในสุินค�าธุ์ัญี่พั่ชขึ้องบริิษัท
ซี่้อขึ้ายสุินทริัพัย์จีากญี่ี่ปีุ�นอธุ์ิบายให�ฟื้ังวั่า “เกษตริกริ

The Nakhon Sawan Biocomplex Soucre : Sumitomo
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Sumitomo has signed a memorandum 
of understanding for the project with 
Global Green Chemicals, a subsidiary of 
Thai petrochemical group PTT Global 
Chemical.

The partners are discussing  
commercial production of bioethanol 
made from bagasse, which is left over 
after sugarcane is crushed for its juice.

They are not the only investors looking 
at Thailand’s biofuel potential. Japanese 
household goods maker Kao aims to test 
production in the Southeast Asian nation 
later this decade.

Bioethanol, which proponents see 
as a path toward cutting greenhouse 
gas emissions, is increasingly used in  
automobile fuel and sustainable aviation 
fuels. Plastic makers are increasingly 
adopting bioethanol as a raw material 
instead of the petrochemical naphtha.

But critics warn that shifting farmland 
to production of crops for biofuel risks 
exacerbating food shortages. So-called 
second-generation biofuels, made from 
feedstocks like bagasse, represent a  
potential solution to this problem.

Sumitomo’s Thai plant is expected 
to be built as early as 2025. Production 
volumes have yet to be determined. The 
company says the plans are the first of 
their kind to be announced in Asia.

Asia’s first plant to mass-produce 
biofuel that does not reduce food 

stocks will be built in Thailand, according 
to Japanese trading house Sumitomo 
Corp., which will back the project along 
with a local company.

ต�องขึ้ายพัช่ผู้ลทีป่ีล้กได�เพ่่ัอไปีผู้ลิตเป็ีนเช่อ้เพัลิง ซ่้ีงสุ่ง
ผู้ลให�พัช่ผู้ลมรีิาคาแพังกวัา่การินำไปีผู้ลติเปีน็อาหาริ”

ทั้งนี้กลุ่มผู้้�สุนับสุนุนเอทานอลชีวัภาพัได�ออกมา
ชีแ้จีงว่ัาวัสัุดุเหลอ่ทิง้ทางการิเกษตริทีบ่ริโิภคไม่ได�อย่าง
เช่นชานอ�อย ใบอ�อย และลำต�นอ�อยสุามาริถนำมาใช�
เป็ีนวััตถุดิบในการิผู้ลิตเช่้อเพัลิงโดยจีะสุ่งผู้ลกริะทบ
ต่อปีริิมาณอาหาริน�อยกวั่า

Kao ผู้้�ผู้ลิตสุินค�าหลากหลายปีริะเภทต้ังแต่ผู้ง
ซีักฟื้อกยันสุบ้่ก็กำลังอย้่ริะหว่ัางการิคิดค�นกริริมวิัธุ์ี
ผู้ลติเอทานอลชีวัภาพัจีากเศษวัสัุดุเหลอ่ทิง้หลังการิสุกัด
แปี้งมันสุำปีะหลัง ตัวัอย่างขึ้องผู้ลิตภัณฑ์์จีากแปี้งมัน
สุำปีะหลงัคอ่เมด็ไขึ้มุ่กท่ีนยิมนำมาใสุใ่นเคริ่อ่งด่ม่ชานม

บริษิทั Kao วัางแผู้นทีจ่ีะทดสุอบเดนิสุายการิผู้ลติ
เอทานอลชวีัภาพัจีากเศษมนัสุำปีะหลงัในปีริะเทศไทย
ปีริะมาณปีี 2027 

เช้่อเพัลิงชีวัภาพัในยุคที่สุองมีกริะบวันการิผู้ลิตที่
คอ่นขึ้�างซัีบซี�อนและต�องใช�วัสัุดุเหลอ่ทิง้ทางการิเกษตริ
ในปีริมิาณมหาศาล จีง้มีควัามเสุีย่งทีต่�นทุนจีะบานปีลาย 

ปีริะเทศไทยซี้่งเปี็นตัวัเล่อกขึ้อง Sumitomo และ 
Kao ในการิเขึ้�ามาตัง้โริงงานผู้ลติเอทานอลชวีัภาพัยคุที่
สุองคอ่หน้ง่ในผู้้�ผู้ลิตน้ำตาลและมันสุำปีะหลังริายใหญ่ี่
ทีสุ่ดุขึ้องโลก จีง้เรีิยกได�ว่ัาไทยคอ่แหล่งวัตัถุดบิอันอุดม
สุมบ้ริณ์ในการิผู้ลิตเช่้อเพัลิงชีวัภาพั

Global bioethanol output is estimated 
at 100 million tonnes a year. The U.S. and 
Brazil are leading producers.

The mainstream method of producing 
bioethanol uses food sources including 
sugarcane and corn. Bioethanol prices 
track prices of other fuels, but there is also 
an impact on food prices. Corn futures 
have risen not only on Russia’s invasion 
of Ukraine, which has disrupted exports 
of grain, but also higher fuel prices.

“Farmers have started to sell [their 
products] for fuel purposes, which fetch 
higher prices compared to feed purposes,” 
said a grain trader at a Japanese trading 
house.

Inedible plant waste, such as bagasse, 
leaves and stems, poses less of a risk to the 
food supply, proponents say.

Kao, whose products include laundry 
detergent and soap, is developing a method 
to make bioethanol from the material left 
over after tapioca starch is extracted from 
cassava. Tapioca pearls found in bubble 
tea are made from cassava starch.

The company aims to have a  
demonstration plant running in Thailand 
around 2027.

Second-generation biofuels involve 
complicated production processes and 
large amounts of feedstocks, posing a 
higher potential cost hurdle.

Thailand, where Sumitomo and Kao 
plan to locate second-generation bioethanol 
production, is one of the world’s leading 
producers of sugar and cassava. This will 
mean ready supplies of feedstocks.
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Artificial Intelligence for Genomic Selection of Sugarcane in 
Fields Developed in Brazil

นักัวิจัยบริ�ซ็ิลคิดค้นริะบบกั�ริคัดเล่อกัจีโนมขึ้องอ้อย
ที�เพั�ะปล่กัในไริ�ด้วยเทคโนโลยีปัญี่ญี่�ปริะดิษัฐ์

เทคโนโลิย่ีป็ัญญาป็รีะดิษีฐ์์ เพิ�มความแม่นย่ำในการีคาดการีณิ์

กุลวิิธิ์่ท่�คิดค�นโดยคณะนักุวิิจััยชั่าวิบริาซิิลได�ชั่่วิยยกุริะดับปัริะสิทธิ์ิภาพขอิงกุาริปัริับปัริุงพันธิ์ุ์พ่ชั่ ลดะยะเวิลาในกุาริคัดเล่อิกุพันธิ์ุ์พ่ชั่ริวิมไปัถ่่งลดต�นทุน

ในกุาริตริวิจัหาจั่โนมและกุาริคัดสริริพันธิ์ุ์พ่ชั่ แหล่งท่�มา: ศิ้นย์วิิจััยและพัฒนาอิ�อิยแห่งสถ่าบัน IAC ในเขต Ribeirão Preto

Alexandre Hild Aono ผู้้�วัิจีัยหลักซี้่งเปี็นนัก
วัิทยาศาสุตริ์คอมพิัวัเตอริ์ได�อธิุ์บายวั่าวิัธีุ์การิปีรัิบปีรุิง

คณะนกัวัทิยาศาสุตริแ์นะนำให�ใช�เทคโนโลยี
ปีัญี่ญี่าปีริะดิษฐ์การิคัดเล่อกจีีโนมเพ่่ัอ

เพัิ่มควัามแม่นยำในการิคาดการิณ์ผู้ลผู้ลิต
ขึ้องอ�อยที่เพัาะปีล้กในไริ่ 

ปีริะเทศบริาซีลิเปีน็หน้ง่ในผู้้�ผู้ลติอ�อยริายใหญี่ท่ีสุ่ดุ
ขึ้องโลก อตุสุาหกริริมอ�อยขึ้องปีริะเทศถ่อเป็ีนชอ่งทาง
ทำมาหากินหลักขึ้องเกษตริกริจีำนวันมาก

เวั็บไซีต์ Britannica ริะบุขึ้�อม้ลไวั�วั่าอ�อย หริ่อช่่อ
ทางวิัทยาศาสุตร์ิคอ่ Saccharum officinarum เป็ีนพัช่ที่
เพัาะปีลก้ในบริเิวัณพั่น้ทีก่้ง่เขึ้ตริ�อนและพั่น้ทีเ่ขึ้ตริ�อนทัว่ั
โลก ผู้ลผู้ลติจีากอ�อยสุามาริถนำไปีใช�ปีริะโยชนไ์ด�หลาก
หลายริป้ีแบบ อย่างเช่นการิผู้ลิตเป็ีนเอทิลแอลกอฮอล์
หริ่อเอทานอล เสุ�นใยชานอ�อย หลอดชานอ�อย เหล�า
กลั่นจีากน้ำอ�อย ริวัมถ้งเช่้อเพัลิงชีวัภาพั

นอกจีากนี ้เว็ับไซีต ์Britannica ยงัอธุ์บิายเพัิม่เติม
อกีวัา่ดนิทีจ่ีะนำมาใช�ในการิเพัาะปีลก้อ�อยนัน้ต�องผู้า่น
การิปีรัิบสุภาพัให�เหมาะสุมเพ่่ัอให�เอ่อ้ต่อการิขึ้ยายพันัธ์ุุ์
และเจีริญิี่งอกงาม หากด้จีากสุถติทิีม่กีาริบนัทก้ไวั� ดนิ
ที่เหมาะสุมแก่การิเพัาะปีล้กอ�อยจีะต�องมีลักษณะที่
ริะบายน้ำได�ดี มีสุ่วันผู้สุมริะหวั่างทริายกับดินเหนียวั 
หริ่อเปี็นดินตะกอนน้ำพัาบนพั่้นที่ใกล�กับแม่น้ำ ริวัม
ถ้งดินภ้เขึ้าไฟื้ อีกหน้่งปัีจีจัียสุำคัญี่ที่จีะสุ่งผู้ลให�อ�อย
มีผู้ลผู้ลิตดีค่อการิให�น้ำในปีริิมาณ 80 ถ้ง 90 นิ้วั

งานวัิจีัยฉบับน้ีได�ริับการิตีพัิมพ์ัลงใน Scientific 
Reports และเผู้ยแพัริ่ไวั�บนเวั็บไซีต์ www.Phy.org

ได�มกีาริจีดัทาํงานวัจิียัฉบบัใหม่ล่าสุดุเพั่อ่ช่วัยเหลอ่พัี่
น�องเกษตริกริณ์ในการิคาดการิณ์ผู้ลผู้ลติขึ้องอ�อยท่ีเพัาะ

ปีลก้ในไร่ิ โดยคณะนกัวิัทยาศาสุตร์ิในบริาซิีลได�พััฒนา
เทคโนโลยีปีัญี่ญี่าปีริะดิษฐ์เพั่่อยกริะดับปีริะสุิทธุ์ิภาพั
ในการิคัดเล่อกจีีโนมขึ้องอ�อยซี้่งจีะนําไปีสุ้่การิปีริะกัน
ปีริิมาณผู้ลผู้ลิตขึ้องอ�อยให�มีควัามแม่นยํา

นอกจีากน้ีเทคโนโลยีปีญัี่ญี่าปีริะดิษฐ์ (AI) ยงัเป็ีน
ที่นิยมอย่างแพัริ่หลายในอุตสุาหกริริมต่าง ๆ AI เปี็น
สุาขึ้าหน้ง่ขึ้องการิเรีิยนร้ิ�ด�วัยตนเองขึ้องริะบบคอมพิัวัเตอร์ิ
และวัิทยาศาสุตริ์คอมพัิวัเตอริ์ซี้่งจีะนำขึ้�อม้ลเชิงสุถิติ
มาใช�ปีริะโยชน์ในการิปีริับปีริุงปีริะสุิทธุ์ิภาพั การิเพัิ่ม
ผู้ลผู้ลิต และช่วัยแก�ไขึ้ปีัญี่หา โดย AI สุามาริถแสุดง
ให�เห็นขึ้�อมล้เชิงลก้เกีย่วักับผู้ลกริะทบอันเกิดจีากศัตร้ิ
พั่ช แมลง แบคทีเริีย เช่้อริา สุาริอาหาริในดิน ภัย
แล�ง และการิเปีล่ียนแปีลงทางสุภาพัภ้มิอากาศซ่้ีงมี
ต่อผู้ลผู้ลิตขึ้องอ�อย

ริายงานฉบับนี้เผู้ยวั่าการินำ AI มาปีริะยุกต์ใช�จีะ
สุามาริถช่วัยคาดการิณ์ผู้ลผู้ลิตขึ้องอ�อยโดยวัิเคริาะห์
จีากดีเอ็นเอ ผู้ลลัพัธ์ุ์การิวิัจีัยได�แสุดงให�เห็นว่ัา AI 
สุามาริถเพ่ิัมควัามแม่นยำในการิคาดการิณ์ผู้ลผู้ลิตขึ้อง
อ�อยได�มากถ้ง 50% และยังให�ขึ้�อม้ลอีกวั่าวัิธุ์ีการิคัด
เลอ่กจีโีนมทีม่ปีีริะสุทิธุ์ภิาพัสุ้งในลกัษณะนีถ่้อเปีน็การิ
ทดลองคริัง้แริกในพ่ัชท่ีมีจีำนวันชุดจีีโนมมากกว่ัา 2 ชดุ

พันัธุ์ุพ์ัช่ทีน่ยิมใช�กนัมาแต่เดมิคอ่การิผู้สุมขึ้�ามสุายพันัธุ์ุ์ 
ซี้ง่สุาํหริบัอ�อยนัน้จีะเป็ีนการิผู้สุมขึ้�ามสุายพันัธ์ุุ์ริะหว่ัาง
อ�อยนํา้ตาลกบัอ�อยทีม่คีวัามทนทานต่อสุภาพัแวัดล�อม 
นอกจีากนี ้Aono ยังเป็ีนนกัวัจิียัปีริะจีาํสุถาบนัชวีัวิัทยา
และวัิศวักริริมพัันธุุ์ศาสุตริ์แห่งมหาวัิทยาลัย State 
University of Campinas (หริ่อ UNICAMP) อีกด�วัย

คณะผู้้�วัิจีัยอธุ์ิบายวั่าวัิธุ์ีการิที่ได�นํามาเผู้ยแพัริ่น้ี
สุามาริถคาดการิณ์ผู้ลผู้ลิตขึ้องอ�อยได�ตั้งแต่ในริะยะ
ที่ยังไม่เติบโต เน่่องจีากเปี็นการิปีริะเมินผู้ลด�วัยการิ
วัิเคริาะห์ขึ้�อม้ลในริะดับพัันธุ์ุกริริม วัิธุ์ีการิน้ีสุามาริถ
ช่วัยริ่นเวัลาในการิปีริะเมินผู้ลได�หลายปีี

แต่ทั้งนี้ Aono ได�ขึ้ยายควัามเพัิ่มเติมวั่าการิคาด
การิณ์ผู้ลผู้ลิตด�วัยวัิธุ์ีนี้ค่อนขึ้�างกินเวัลาและมีค่าใช�
จี่ายสุ้ง ซ้ี่งจีะเปี็นภาริะให�กับเจี�าขึ้องไริ่และเกษตริกริ 
พัริ�อมกบัให�ขึ้�อมล้ว่ัาการิทีจ่ีโีนมขึ้องอ�อยและพัช่อาหาริ
สุตัว์ัมลีกัษณะซัีบซี�อนนัน้ถ่อเป็ีนอปุีสุริริคอย่างหน่้งใน
การิปีริบัปีริงุพันัธุ์ุพ์ัช่ทีม่จีีาํนวันชุดจีีโนมมากกว่ัา 2 ชดุ

นอกจีากนี ้Anete Pereira de Souza ยังกล่าวัด�วัย
ว่ัาแม�ผู้้�เพัาะพันัธุ์ุจ์ีะค�นพับพันัธุ์ุพ์ัช่ทีม่คีวัามน่าสุนใจีและ
สุามาริถขึ้ยายพัันธุ์ุ์เพัิ่มได� แต่ก็เปี็นกริะบวันการิที่กิน
เวัลาและมีค่าใช�จี่ายสุ้ง อย่างไริก็ตาม Souza อธุ์ิบาย
วั่าการิใช�ขึ้�อม้ลที่มีควัามคริบถ�วันสุมบ้ริณ์ปีริะกอบกับ
เคริ่่องม่อทางสุถิติที่มีควัามแม่นยําสุ้ง (การิปีริับปีริุง
พันัธ์ุุ์พัช่ด�วัยเทคโนโลยยีคุดจิิีทลั) จีะเป็ีนปัีจีจัียทีช่่วัยให�
สุามาริถเอาชนะอุปีสุริริคได� Souza เป็ีนศาสุตริาจีาริย์
สุาขึ้าพัันธุุ์กริริมพ่ัชปีริะจีาํสุถาบนัชีวัวิัทยาขึ้อง UNICAMP
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Brazil is one of the main producers 
 of  sugarcane worldwide. The  
sugarcane industry has been a source  
of livelihood for many farmers.

According to the Britannica website, 
sugarcane, also known as Saccharum  
officinarum, grows in subtropical and  
tropical areas worldwide. Sugarcane  
products have many uses, including to 
produce of ethyl alcohol or ethanol, cane 
fibers, straw, rum, and others used for 
biofuel.

Furthermore, the Brittanica website 
explained that  sugarcane requires a 
condition soil to propagate or prosper. 
Based on records, sugarcane crop requires 
well-drained soil, a mixture of sand and 
clay particles, which could also grow in 
alluvial soils nearby rivers and volcanic 
soils. It is also important that sugarcane 
has 80 to 90 inches of water to attain a 
good harvest.

The research was published in  
Scientific Reports and is available on the 
Phy.org website.

Scientists suggested using Artificial 
Intelligence for genomic selection to 

better predict the efficient performance 
of sugarcane in fields. ARTIFICIAL INTELLIGENCE

As a result, new research emerged to 
help farmers predict the performance of 
sugarcane in agricultural fields. For this 
time, scientists in Brazil developed the 
application of artificial intelligence to 
create efficient models for the sugarcane’s 
genomic selection, noting to protect the 
sugarcane’s performance output.

Furthermore, the use of Artificial  
Intelligence (AI) has been well-known in 
many fields. AI is a branch of machine 
learning and computer science providing 
useful statistics for optimization, production, 
and intervention. AI could provide insights 
into the effect of pests, insects, bacteria, 
fungi, soil nutrients, droughts, and climate 
change on the sugarcane harvest.

According to the report, the  
application of AI would help predict  
sugarcane performance based on their 
DNA. Amazingly, the results showed that 
the methodology using IA showed a 50% 
improvement in the predictive results for  
sugarcane. The report also noted that the  
efficient genomic selection method was 
the first time in terms of polyploid plants.

EFFICIENT TO PREDICT

The study’s first author and computer  
scientist, Alexandre Hild Aono, explained 
that crossing had been used for  
traditional breeding. He explained that the 
process included crossing sugar-producing  
sugarcane to resistant sugarcane. Aono is 
also a researcher from the State University 
of Campinas’s Center - Molecular Biology 
and Genetic Engineering.

The researchers noted that the 
shared method could predict the plants’  
performance even before they started 
to grow, noting that the assessment was 
based on genetic material. Interestingly, 
the technique can save years of evaluation.

However, he added that the  
assessment would take time and be  
expensive, incurring a high cost for field 
owners and farmers. Meanwhile, Aono 
noted that the genome complexities of 
the sugarcane and forage grass are one 
hurdle to breeding polyploid plants.

Moreover, Anete Pereira de Souza 
said that breeders identify interesting 
plants and clones, but it requires more 
time and cost. However, Souza noted 
that intensive use of data and efficient 
statistical tools (Plant breeding 4.0) 

would help overcome the hurdles. Souza 
is also a professor of plant genetics from  
UNICAMP’s Institute of Biology.
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Call for Papers
THAILAND SUGAR
CONFERENCE 2023

“SWEET PROSPECTS FOR ASIA'S SUGAR & ETHANOL 
INDUSTRY AS A NEW CHAPTER BEGINS” 

WHICH INCLUDES THE FOLLOWING
TOPICS OR AREAS OF INTEREST:

Sugarcane Agriculture 
Technology Focus and 
Development

Sugar Production and
Technology Development

Ethanol Production and
Technology Development

Sugarcane related 
renewable energy such 
as biogas and biomass

Abstract Submission Deadlines : 31 July 2023.

14 - 15 SEPTEMBER 2023
KICE, KHONKAEN, THAILAND
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