
Production and Productivity
Improvement in Sugar Mills
Discover more about High Speed Bagging Machine Solution

Published By

THB 150 : USD 5

www.sugar-asia.com

www.sugar-asia.com

Vol.8 No.29 April - June 2022  : TH/EN

5G in agriculture: How smart farming is transforming the oldest industry

Page  19

เกษตรยุค 5G: สมาร์ทฟาร์มมิ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมโลกเก่า



   0-630-455-429 in Thailand
natchanok@dnstechno.com, iteca.fr

Are you ready?

pan camera
colorimeter
black spots detector

RAW AND WHITE SUGARS

MILLS AND REFINERIES

Detect in Real time
and take immediate actions

from the Crystallization
to the bagging station or silo

ON-LINE ANALYZERS

Save time and money

เครืองมือวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

ColObserver

SpotObserver

CrystObserver





FBI Publications (Thailand)
Promphan 2 Office & Residence, 8th 

Floor (Office Zone, Room 807)
1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, 

Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Tel : (+66) 2513-1418 ext 108
Fax : (+66) 2513-1419

Email : thai@fireworksbi.com

Follow us on
Sugar Asia Magazine Sugar Asia MagazineSugarAsiaMag Sugar TV

Kenny Yong
Guest Editor

Managing Director
Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.

Greetings Readers!

It’s the second issue of 2022! For the past few months, we have seen a few events 
happening around the world, with the most significant one, the Russia’s war 
against Ukraine. The war has menacing global grain production and the supply of 
edible oils. This has caused basic commodities prices to skyrocket. 

From autonomous tractors to drones and robots, the digital revolution of one of 
the oldest jobs in the world is on track. And 5G has everything to do with it. and 
sustainability has never been more critical than now, and smart farming may play 
a key role in food crop production for now, read more in Cover Story.

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

As expos begin to open, we are glad to be announcing that our exhibitions  
division would be running the 3rd edition of Sugarex Thailand Expo 2022, Asia’s 
largest sugar & ethanol event is scheduled to be held in the sugar hub of Thailand. 
The physical event would be held on 8- 9 September 2022 at KICE, KhonKaen 
Thailand. 

Sugar Asia Magazine would be having a booth there and visitors would be able to 
get copies of the hard copy magazines at the event!

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

Cheerios!
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20 เม.ย. 2565 – นำยนรำธุิป อนันตสุข หัวีหน้ำ
สำนักงำนสหพันธ์ุชำวีไร�อ้อยแห�งประเทศไทย เปิดเผยวี�ำ 
ชำวีไร�อ้อยได้ติดตำมรำคำน้ำตำลทรำยดิบใกล้ชิดโดยพบ
วี�ำล�ำสุดรำคำส�งมอบเดือนต.ค. 2565 ขึ้นไปแตะระดับ 
20.31 เซ็็นต์ต�อปอนด์จำกช�วีงต้นปีรำคำเฉลี�ยอยู�ที�กวี�ำ 18 
เซ็นต์ต�อปอนด์เนื�องจำกโรงงำนน้ำตำลบรำซ็ิล ซ็ึ�งเป็นผู้ส�ง
ออกน้ำตำลใหญ�สุดของโลกหันนำน้ำตำลไปผลิตเอทำนอล
แทนเพรำะได้กำไรที�สูงกวี�ำเนื�องจำกระดับรำคำน้ำมันดิบที�
ปรับตัวีเพิ�มขึ้นจำกวีิกฤติกำรสู้รบรัสเซ็ีย-ยูเครน ทั้งนี้รำคำ
นำ้ตำลทรำยดิบตลำดโลกเฉลี�ยทรงตัวีระดับสงูต�อจะะส�งผล
ดีต�อระดับรำคำอ้อยขั้นต้นฤดูกำรผลิตปี 2565/66 อยู�ใน
เกณฑ์์สูงตำมไปด้วีย

“ปัจจัยหลักที�ทำให้รำคำน้ำตำลทรำยดิบตลำดโลก
สูงขึ้นมำจำกกำรผลิตน้ำตำลทรำยของบรำซ็ิลลดลงไปพอ
สมควีรเพรำะหนัไปผลติเอทำนอลแทนทำใหน้ำ้ตำลในตลำด
ลดลง แต�ในแง�ปริมำณผลผลิตน้ำตำลของบรำซิ็ลปีนีก็้ยงัคง
สูงกวี�ำปีที�ผ�ำนมำประมำณ 7% หรือมีกำรคำดกำรณ์อยู�
ที�34.5 ล้ำนตัน“ นำยนรำธุิป กล�ำวี

ทัง้นีจ้ำกระดบัรำคำนำ้ตำลทรำยดิบตลำดโลกที�ทรงตัวี
ระดบัสงูทำใหข้ณะนีบ้รษิทั ออ้ยและนำ้ตำลทรำยไทย จำกดั 
(อนท.) ที�บริหำรกำรส�งออกน้ำตำลทรำยดิบ 8 แสนตันได้
ส�งออกนำ้ตำลฤดกูำรผลติป ี2564/65 ที�กำลงัใกลป้ดิหบีได้
เกือบ 100% แล้วีโดยได้ระดับรำคำที�ดี ที�จะส�งผลให้รำคำ
อ้อยขั้นสุดท้ำยสูงกวี�ำขั้นต้นแน�นอน ขณะที�มีกำรส�งออก
น้ำตำลทรำยดิบล�วีงหน้ำฤดูกำรผลิตปี 2565/66 ไปแล้วี
ประมำณ 40% ในรำคำเฉลี�ยกวี�ำ 18 เซ็นตต์�อปอนดท์ำให้
ปริมำณน้ำตำลที�เหลือจะทำรำคำได้ในระดับสูงขึ้นอีกจึงนับ
เปน็กำรกำรันตรีำคำอ้อยขัน้ต้นฤดูหบีป ี2565/66 วี�ำจะอยู�
ในเกณฑ์์สูงระดับ 1,000 บำทต�อตันขึ้นไป

สำหรับกำรหีบอ้อยฤดูผลิตปี 2564/65 ที�เปิดหีบ
ตั้งแต�วีันที� 7 ธุ.ค. 2564 ที�ผ�ำนมำจนถึึงปัจจุบันมีโรงงำน
ปิดหีบไปแล้วี 53 แห�งเหลือโรงงำนที�ยังคงเปิดเพื�อรับอ้อย
ที�เหลืออีกรำวี 4 แห�งส�วีนใหญ�ในพื้นที�ภำคอีสำนเนื�องจำก
มีกำรหยุดกำรผลิตเพรำะมีฝนเข้ำมำคำดวี�ำจะปิดหีบได้
ทั้งหมดไม�เกินสิ้นเดือนเม.ย.นี้โดยขณะนี้ปริมำณอ้อย 
เข้ำหีบแล้วีกวี�ำ 91.7 ล้ำนตันโดยคำดกำรณ์วี�ำอ้อยอำจจะ
อยู�ในระดับ 91.9-92 ล้ำนตัน

“ปนีีแ้ม้ปรมิำณอ้อยจะเยอะยอมรับวี�ำ ผลผลิตต�อตัน
ออ้ยไม�ดนัีกหำกเทยีบกบัปกี�อนเนื�องจำกมฝีนตกช�วีงเกบ็เกี�ยวี
ทำให้ชำวีไร�ต้องเร�งรีบทำให้ไม�มีกำรสำงใบอ้อย สิ�งเจือปน
เลยเยอะตำมไปด้วีย อย�ำงไรก็ตำมในฤดูหีบปี 2565/66  
ฝนที�มำเร็วีกจ็ะส�งผลดีต�อตอออ้ยจงึมองวี�ำผลผลิตจะกลบัมำ
สู�ระดับ 100 ล้ำนตันได้อีกครั้ง” นำยนรำธุิปกล�ำวี

นำยนรำธิุป กล�ำวีวี�ำ สิ�งที�กังวีลในฤดูหีบป ี2565/66 
ที�กำลังเข้ำสู�ฤดูกำรเพำะปลูกใหม�คือภำวีะต้นทุนต�ำงๆ  
จะแพงขึ้นมำกโดยเฉพำะรำคำปุ�ย สำรเคมี ที�ปรับขึ้นสูง
กวี�ำเดมิเท�ำตัวี และหำกรำคำปุ�ยยงัไม�มแีนวีโนม้ลดต�ำลงแต�
อย�ำงใดตรำบใดที�สงครำมกำรสู้รบระหวี�ำงรสัเซ็ยี-ยเูครนยงั
ไม�จบ ขณะเดยีวีกนัยงัตอ้งตดิตำมภำวีะรำคำนำ้มนั ค�ำแรง
ต�ำงๆวี�ำช�วีงปลำยป ี2565 ที�จะเขำ้สู�ฤดเูปดิหบีจะสงูขึน้มำก
นอ้ยเพียงใดเหล�ำนีล้้วีนเป็นตน้ทนุกำรผลิตที�จะสูงขึน้ ดงันัน้
แม้แนวีโน้มรำคำน้ำตำลทรำยดิบตลำดโลกมีอัตรำที�สูงขึ้น
แต�หำกเทียบกับต้นทุนที�สูงจึงทำให้เกษตรกรไม�ได้รับรำย
ได้ที�เพิ�มขึ้นมำกแต�อย�ำงใด.

Sugar cane growers are speculating if 
the world market price of sugar will 

rise to over 20 cents per pound or not as 
they hope it to be higher at the beginning 
of 2022/2023. The Thai Cane & Sugar 
Corporation Co. Ltd. (TCS) has already 
sold 40% of sugar despite expensive costs 
and the harsh price of fertilizer, causing 
low profits.

จัับตา ‘ราคาน้ำำ�าตาล’ พุ่่�งหลังบราซิิลเอาอ้อยไปผลิต
เอทาน้ำอล
Sugar Price may Soar after Brazil Uses Cane for 
Ethanol Production

ำวีไร�ออ้ยจบัตำรำคำนำ้ตำลทรำยดบิตลำดโลก
ทะลุ 20 เซ็นต์ต�อปอนด์ หวีังดันรำคำอ้อยขั้น
ต้นปี 2565/66 ปรับสูงตำม ด้ำน อนท. เร�ง

ขำยน้ำตำลล�วีงหน้ำแล้วี 40% แต�ทำใจต้นทุนยังแพง 
รำคำปุ�ยขึ้นโหดฉุดกำไรต�ำ

On 20 April 2022, Mr. Narathip Anantasuk, 
the chairperson of the Office of the Sugar Cane 
Growers Federation of Thailand, reported that 
sugar cane growers had closely monitored raw 
sugar prices and found that the latest delivery 
prices for October 2022 had increased up to 
20.31 cents per pound from the beginning of 
the year when the average price was over 18 
cents per pound. This is because Brazilian sugar 
factories, the world’s largest sugar exporters, 
turned to ethanol for higher profits due to rising 
crude oil prices amid the Russia-Ukraine conflict. 
Nevertheless, the global average price of raw 
cane sugar remained at a high level, which would 
affect positively the initial sugar cane price level 
of the 2022/23 production season.

 “The main factor causing the world 
sugar price to rise is the decline in Brazilian 
sugar production due to the shift to ethanol 
production, resulting in lower sugar in the market, 
but, in terms of sugar output this year, Brazil’s 
sugar production still reaches approximately 7% 
higher than last year, or estimated 34.5 million 
tons,” addressed Mr. Narathip.

 The high level of raw sugar prices 
in the world market enables the TCS, which 
managed an export of 800,000 tons of raw 
sugar, to export almost 100% for the 2021/22 
sugar production season with good prices. This 
will definitely result in the final sugar cane price 
being higher than the initial one. At the same 

time, around 40% of raw sugar for the 2022/23 
season has been exported at an average price of 
over 18 cents per pound, allowing the remaining 
sugar to reach even higher prices. Therefore, it 
is a guarantee that the initial sugar cane price of 
the 2022/23 sugar cane crushing season will be 
as high as or more than 1,000 Baht per ton. 

In the sugar cane crushing season 2021/22, 
which began on December 7, 2021, 53 factories 
have completed the work, leaving about 4  
factories to accept the remaining sugar cane. Most 
of them are situated in northeastern Thailand. 
The 4 factories had to stop their production 
temporarily due to rains, but it is expected to 
complete crushing by April 2022. At present, 
over 91.7 million tons of sugar cane have been 
crushed while the amount of sugar cane might 
reach between 91.9 and 92 million tons.

“This year, although the amount of sugar 
cane is large, I have to admit that the yield per 
ton of sugarcane was not good if we compare 
it with the previous year due to rains during 
the harvest. Farmers had to hurry to work, so 
sugar cane leaves might not be combed out, 
resulting in some contaminants. However, in the 
2022/23 harvesting season, early rains will be 
beneficial for the growth of sugarcane stumps. 
It is expected that the yield will return to 100 
million tons again,” added Mr. Narathip.

The TCS chairperson is concerned with 
the expensive costs of fertilizer and chemical 
substances for the sugar cane crushing season 
2022/23. Fertilizer prices are unlikely to drop as 
long as the Russian-Ukrainian war is not over. 
At the same time, the oil price situation must 
be monitored together with various wages 
which may increase that the end of the year 
when the harvesting season begins. These are 
causes of higher production costs. Therefore, 
although the trend of raw sugar prices in the 
world market becomes higher, if compared to 
the high costs, cane growers may not receive 
much income at all.
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DuPont’s Multi-Tech offering in processing of sugars 
and sweetener 
DuPont
Founded in 1802, DuPont is a world top 500 enterprise based on scientific research, with its business distributed in more than 
90 countries and regions around the world. By providing technology-based materials, raw materials and solutions, DuPont is 
committed to becoming one of the global innovation promoters and bringing innovation to all walks of life and people's daily 
life. Using diversified science, technology and professional experience, DuPont helps customers realize necessary innovations 
in the key markets such as electronics, transportation, construction, water treatment, health care and work protection.

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

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

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

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

syrup and sugar alcohol

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

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

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

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

• FilmTec™ HTNF-8040/34

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

Copyright ©2022 DuPont. The DuPont Oval Logo, DuPont™, and all products denoted with ® or ™ are registered trademarks or trademarks of DuPont or its affiliates.
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“รีคัลท์” สตาร์ทอัพุ่ไทยบ่กเวีียดน้ำาม เซิ็น้ำสัญญา
โรงงาน้ำน้ำำ�าตาล-บริษััทป่�ยเบอร์ 1 
“Ricult”, Thai startup leader visits Vietnam to 
sign contract for No. 1 sugar-fertilizer company

รีคลัท ์สตำร์ทอพัผู้นำด้ำน Agritech ของไทยประสบ
ควีำมสำเร็จในกำรขยำยสู�ตลำดอำเซ็ียน โดยมีกำร

เซ็น็สัญญำกับทำงโรงงำนน้ำตำลและบริษทัปุ�ยอันดับ 1 
ของเวียีดนำมเป็นที�เรยีบร้อยแล้วี ดว้ียกำรนำร�องกำรนำ
ระบบ AI (ปัญญำประดิษฐ์) และ Digital Solution มำ
ช�วียในธุุรกิจเกษตรเพื�อปรับตัวีเข้ำสู�ยุค Industry 4.0 
ไม�วี�ำจะเป็นกำรนำ Big Data มำช�วียจัดหำผลผลิตเข้ำ
โรงงำน กำรช�วียเพิ�มผลผลิตของเครือข�ำยเกษตรกร 
กำรบรหิำรควีำมเสี�ยงจำกสภำพอำกำศ และยงัช�วียดแูล
เกษตรกรไดอ้ย�ำงยั�งยนืมำกข้ึนผ�ำนระบบดจิติอล

นำยอุกฤษ อุณหเลขกะ ซ็ีอีโอ บริษัท รีคัลท์ 
ประเทศไทย กล�ำวีวี�ำจำกควีำมส�ำเร็จในกำรนำ Digital 
Solution และ AI มำใช้ในอุตสำหกรรมเกษตรในประเทศไทย 
โดยปจัจุบันมีเกษตรกรใชง้ำนระบบกวี�ำ 600,000 รำย มีพื้นที�
เพำะปลูกผ�ำนกำรวีิเครำะห์ด้วีย AI มำกกวี�ำ 10,000,000 
ไร� โดยมีลูกค้ำเป็นกลุ�มอุตสำหกรรมกำรเกษตรและธุนำคำร
ขนำดใหญ�ในตลำดหลักทรัพย์มำกกวี�ำ 10 บริษัท มีมูลค�ำ
ผลผลิตกำรเกษตรอยู�ในระบบ “รีคัลท์” กวี�ำสองหมื�นล้ำน
บำท ทำให้เทคโนโลยีของรีคัลท์ได้รับควีำมสนใจจำกธุุรกิจ
กำรเกษตรในต�ำงประเทศเป็นอย�ำงมำก โดยเฉพำะในแถึบ
อำเซี็ยนที�มองวี�ำประเทศไทยเป็นผู้นำทำงด้ำนอุตสำหกรรม
กำรเกษตรและอำหำร

สำเหตุที�ทำงรีคลัทไ์ดเ้ลือกประเทศเวีียดนำมเปน็ประเทศ
แรกในอำเซี็ยนที�ขยำยไป เนื�องจำกประเทศเวีียดนำมเป็น
ประเทศที�มีอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอย�ำงรวีดเร็วี 
มีประชำกรกวี�ำ 96 ล้ำนคน โดยมีควีำมคล้ำยคลึงกับ
ประเทศไทยที�มีเกษตรกรเป็นประชำกรส�วีนใหญ�ของประเทศ 
และมีธุุรกิจในกลุ�มอุตสำหกรรมกำรเกษตรและอำหำรเป็น
ส�วีนส�ำคัญของเศรษฐกิจ มูลค�ำตลำดหลำยแสนล้ำนบำท

กำรไปเวีียดนำมในครั้งนี้รีคัลท์ได้เซ็็นสัญญำให้
บริกำรกับโรงงำนน้ำตำลและบริษัทปุ�ยเบอร์ 1 ของประเทศ
เวีียดนำมเป็นที�เรียบร้อยแล้วี คือ Quang Ngai Sugar 
(QNS)  และ Japan Vietnam Fertilizer Company 
(JVF) โดยระบบของรีคัลท์จะช�วียทั้งสองบริษัทในด้ำนกำร
บริหำรต้นทุน วีำงแผนกำรผลิต และสร้ำงควีำมยั�งยืนใน
กำรทำงำนกับเกษตรกร โดยระบบ AI ของรีคัลท์ จะมำ
ช�วียในกำรประเมินผลผลิต บริหำรควีำมเสี�ยงจำกสภำพ
อำกำศแปรปรวีน และเห็นภำพกำรเพำะปลูกและกำรเก็บ
เกี�ยวีของโรงงำนไปจนถึึงภำพรวีมทั้งประเทศ

ยกตัวีอย�ำงเช�นโรงงำนน้ำตำล QNS ที�ในแต�ละปีมี
กำรซ็ื้ออ้อยจำกเกษตรกรเป็นมูลค�ำกวี�ำ 3 พันล้ำนบำท  
ทำง QNS ตั้งเป้ำหมำยที�จะนำระบบ Digital และ AI 
มำช�วียเพิ�มประสิทธิุภำพในกำรวีำงแผนและจัดกำรรับซ็ื้อ
ผลผลิต โดยหวีังวี�ำระบบของรีคัลท์จะสำมำรถึช�วียประหยัด
ต้นทุนกวี�ำร้อยล้ำนบำทต�อปีและช�วียให้เกษตรกรในเครือ
หลำยหมื�นคนมีผลผลิตที�ดียิ�งขึ้นตำมหลัก Sustainable 
Supply Chain

นอกจำกนี้นำยอุกฤษ อุณหเลขกะ ยังกล�ำวีอีกวี�ำ 
เป้ำหมำยหลักของรีคัล์ทในปีน้ีคือกำรขยำยฐำนลูกค้ำใน
ประเทศไทยและขยำยไปสู�ประเทศอื�น ๆ ในแถึบอำเซี็ยน 
เพรำะภำคกำรเกษตรและธุุรกิจกำรเกษตรและอำหำร คือ
กระดูกสันหลังของภูมิภำคนี้ ประกอบกับควีำมต้องกำร
ในกำรใช้ Digital Solution มำช�วียในกำรทำงำนของผู้
ประกอบกำรที�มีกำรปรับตัวีเข้ำสู�ยุค Industry 4.0 ที�มำกขึ้น  
โดยมองวี�ำประเทศที�รีคัล์ทจะขยำยไปต�อหลังจำกนี้ก็คือ
ประเทศฟื้ิลิปปินส์ เนื�องจำกปัจจุบันมีลูกค้ำรำยใหญ�หลำย
เจ้ำได้ติดต�อเข้ำมำเป็นที�เรียบร้อยแล้วี อีกทั้งฟื้ิลิปปินส์
ยังมีประชำกรกวี�ำ 110 ล้ำนคนและส�วีนใหญ�ก็อยู�ในภำค
กำรเกษตร.

Ricult, a leading agritech startup company 
in Thailand, has already succeeded in 

its market expansion to ASEAN countries. 
A contract was signed with Vietnam’s No. 
1 sugar and fertilizer company. Artificial 
Intelligence (AI) and Digital Solution have 
been piloted to help agribusiness to adapt 
to the Industry 4.0 era, particularly the 
use of Big Data to help supply products 
to factories, increase the productivity of 
farmer networks, manage climate risks, 
and use digital systems to assist farmers 
sustainably.

Mr. Aukrit Unahalekhaka, the CEO of  
Ricult Thailand, addressed the successful use of 
Digital Solution and AI in agricultural industries 
in Thailand. He explained that, currently, over 
600,000 local farmers in the country were  
using those systems, and more than 10,000,000 
hectares of farmland were analyzed by AI itself. 
Present customers belong to over 10 companies 
from agro-industrial groups and large stock 
exchange-based banks. The value of agricultural 
products in the “Recult” system is worth over 
twenty billion baht. Therefore, Ricult’s innovative 
technology is now being paid a great deal of 
attention by overseas agricultural businesses, 
especially those from ASEAN member countries 
that consider Thailand a leader in food and 
agricultural industries. 

 Ricult chose Vietnam as the first  
country in ASEAN for business expansion  

because it is a country with a rapid economic 
growth rate. Now, Vietnam has a population 
of over 96 million people. Similar to Thailand,  
farmers are the majority of the country’s population 
in Vietnam, and businesses in the agricultural 
and food industries are an important part of the  
Vietnamese economy.  Moreover, the market value 
is worth several hundred million Thai Baht.

 In the latest visit to Vietnam, Ricult has 
already signed a service agreement with Vietnam’s 
No. 1 sugar and fertilizer companies, namely 
Quang Ngai Sugar (QNS) and Japan Vietnam 
Fertilizer Company (JVF). Ricult’s systems will 
help both companies with cost management, 
production planning, and sustainability creation 
while working with farmers. Those systems will 
facilitate product assessment, risk management 
due to inclement weather, and visualization of 
the crop planting and harvesting by factories 
throughout the country.

 For instance, the QNS sugar mill which 
annually buys sugarcane from farmers worth 
more than 3 billion Thai Baht has already planned 
to use the Digital Solution and AI to enhance 
its efficiency in product purchase planning and 
management. The company hopes that Ricult’s 
systems will help reduce costs of over a hundred 
million Thai Baht per year while enabling over 
10,000 of its farmers to have better products 
according to the Sustainable Supply Chain 
principle.

 Mr. Aukrit also added that his  
company’s major goal this year was to expand 
the customer base in Thailand and to other 
countries in ASEAN since the agriculture,  
agribusiness, and food sectors are the backbone 
of this region. Also, the need for using Digital 
Solution to help entrepreneurs is increasing as 
Thailand is entering into the Industry 4.0 era. He 
said that Ricult would later expand its business 
in the Philippines because, at present, many  
customers had already contacted the company 
from The Philippines. Like Thailand, The Philippines 
has a population of over 110 million and most of 
them are working in the agricultural sector.
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Al Khaleej Sugar Co. (AKS) (เป็นบริษัทของ
กลุ�มบริษัท Al Ghurair ในสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์) 

ซ็ึ�งตั้งอยู�ในดูไบวีำงแผนที�จะลงทุน 2 พันล้ำนดอลลำร์
สหรัฐเพื�อพัฒนำโรงงำนน�้ำตำลและสิ�งอ�ำนวียควีำม
สะดวีกต�ำงๆที�เกี�ยวีข้องในอินโดนีเซ็ีย ซ็ึ�งอำจช�วียเติม
เต็มช�องวี�ำงด้ำนอุปทำนกำรจัดหำของประเทศ

AKS ดูไบลงท่น้ำ 2 พัุ่น้ำล้าน้ำดอลลาร์สหรัฐ 
เพุ่่�อพัุ่ฒน้ำาโรงงาน้ำน้ำำ�าตาลใน้ำประเทศอิน้ำโดน้ำีเซิีย
Dubai’s AKS to invest 2 billion USD to develop 
sugar factory in Indonesia

Agus Gumiwang Kartasasmita รัฐมนตรีกระทรวีง
อุตสำหกรรมของอินโดนีเซ็ียกล�ำวีเมื�อวีันที� 7 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2564 วี�ำ Jamal Al-Ghurair กรรมกำรผู้จัดกำรของ 
AKS ได้ให้คำมั�นวี�ำจะลงทุนในวีันที� 2 พฤศจิกำยนระหวี�ำง
กำรประชุมที�ดูไบ

“AKS จะลงทุนในโรงงำนน้ำตำลแบบครบวีงจรใน
อินโดนีเซ็ีย นอกจำกกำรผลิตน้ำตำลแล้วี AKS ยังวีำงแผน
ที�จะผลิตไบโอเอธุำนอลและไฟื้ฟ้ื้ำจำกชวีีมวีลอกีด้วีย” Agus 
ถึูกอ้ำงโดย Antara

“AKS จะพัฒนำกำรผลติเอทำนอลจำกน้ำตำล เอทำนอล
ยงัถึกูคำดวี�ำจะเปน็แหล�งเชือ้เพลิงทำงเลอืกอกีด้วีย” เขำกล�ำวี

AKS มีโรงงำนน้ำตำลในดูไบ โดยมีกำลังกำรผลิต 
6,000 ตันต�อวีัน นอกจำกเป็นเจ้ำของโรงงำนน้ำตำลใน
ดูไบ ซ็ึ�ง AKS ยังลงทุนในประเทศอียิปต์และสเปนอีกด้วีย.

Dubai-based Al Khaleej Sugar Co. 
(AKS) plans to invest 2 billion USD to 

develop a sugar factory and supporting 
facilities in Indonesia, which could help fill 
the country’s supply gap.

Indonesian Industry Minister Agus  
Gumiwang Kartasasmita said on November 7 2021 
that AKS managing director Jamal Al-Ghurair 
had committed to the investment on November 
2 during their meeting in Dubai.

“AKS will invest in an integrated sugar 
factory in Indonesia. Apart from producing 
sugar, AKS also plans to produce bioethanol 
and electricity from biomass,” Agus was quoted 
by Antara as saying.

“AKS will develop ethanol fabrication from 
sugar. The ethanol is also expected to be an 
alternative fuel source,” he said.

AKS has a sugar factory in Dubai with a 
capacity of 6,000 tonnes of sugar per day. Apart 
from owning a sugar factory in Dubai, AKS also 
invests in Egypt and Spain.
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State-owned plantation company PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) III said 

it is aiming to ensure Indonesia achieves 
self-reliance in sugar production by 2025, in 
accordance with President Joko Widodo’s 
long-term program.

รัฐวีิสาหกิจัอิน้ำโดน้ำีเซิียด้าน้ำการเพุ่าะปลูก ม่�งผลิต
น้ำำ�าตาลเพุ่่�อพุ่่�งพุ่าตน้ำเอง
Indonesia’s state-owned plantation company 
aims for self-reliance in sugar production

บริษัท PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
III ซ็ึ�งเป็นบริษัทรัฐวิีสำหกิจด้ำนกำรเพำะปลูก

ของอินโดนีเซ็ีย  กล�ำวีวี�ำมีเป้ำหมำยเพื�อให้มั�นใจวี�ำ
อินโดนีเซี็ยสำมำรถึพึ�งพำตนเองในกำรผลิตน้ำตำลได้
ภำยในปี พ.ศ. 2568 สอดคล้องกบัโครงกำรระยะยำวี
ของประธุำนำธุิบดี Joko Widodo

เพื�อให้บรรลุกำรพึ�งพำตนเองในกำรผลิตน้ำตำลนั้น,  
PTPN III จะพยำยำมทุกวิีถึีทำงในกำรปรับปรุงโรงงำน
น้ำตำลระดับประเทศ,  ขยำยพื้นที�ปลูกอ้อย,  และร�วีมมือ
กับรัฐบำลระดับภูมิภำคและสำธุำรณะ   นำยอับดุล กำนี 
ประธุำนบริษัท PTPN III กล�ำวีในเมืองบำตัง จังหวีัด 
ชวีำกลำง เมื�อวีันที� 3 มีนำคม 

เขำชี้ให้เห็นวี�ำอินโดนีเซ็ียเคยส�งออกน้ำตำลปริมำณ  
2 ลำ้นตนัในปี พ.ศ. 2473 เมื�อกำลังกำรผลติอยู�ที� 3 ลำ้นตนั 

“อย�ำงไรก็ตำม แม้พื้นที�กำรเพำะปลูกที�เพิ�มเป็น  
2 เท�ำของเมื�อก�อน, แต�กำรผลิตน้ำตำลในปัจจุบันยังไม�
ถึึง 3 ล้ำนตัน อินโดนีเซ็ียซ็ึ�งเคยส�งออกน้ำตำลในปริมำณ  
2 ลำ้นตนั แต�ปัจจบุนักลบัตอ้งนำเขำ้ 2 ลำ้นตนั” เขำกล�ำวีย้ำ

เขำกล�ำวีวี�ำบริษัท PTPN III ได้จัดกำรเจรจำภำยใน
กับรัฐมนตรีรัฐวีิสำหกิจในกำรช�วียเหลือประเทศให้ประสบ
ควีำมสำเร็จในกำรพึ�งพำตนเองด้ำนกำรผลิตน้ำตำลภำยใน
ปี พ.ศ. 2568

“จำกคำสั�งของรัฐมนตรีรัฐวิีสำหกิจ, เรำจึงได้คิด
โครงกำรแปรรูปน้ำตำลขึ้น” เขำกล�ำวีเสริม

PG Sragi ผู้เคยอยู�อำศัยในเมืองเปอกำโลงัน 
(Pekalongan) ตั้งข้อสังเกตวี�ำ เดิมที�นี�เคยมีโรงงำนน้ำตำล 
19 แห�ง แต�ตอนนี้เหลือเพียงแห�งเดียวีเท�ำนั้น. 

“นั�นคือสิ�งที�เรำจะปรับปรุง แม้วี�ำเรำจะไม�น�ำจะสร้ำง
โรงงำนนำ้ตำลไดถ้ึงึ 19 แห�ง แต�โรงงำนนำ้ตำลเพยีง 2หรอื 
3 แห�งก็เพียงพอที�จะทำให้พื้นที�ชำยฝั�งทะเลตอนเหนือของ
จงัหวีดัชวีำกลำงซ็ึ�งเปน็ส�วีนหนึ�งของภมูภิำคนีเ้กดิกำรพึ�งพำ
ตนเองในกำรผลิตน้ำตำลได้” เขำกล�ำวี

To achieve self-reliance in sugar production, 
PTPN III will make every effort to improve national 
sugar mills, expand sugarcane plantations, and 
collaborate with regional governments and the 
public, PTPN III President Director Abdul Ghani 
said in Batang, Central Java, on 3 March.

Indonesia used to export 2 million tons of 
sugar in 1930 when its sugar production stood 
at 3 million tons, he pointed out.

“However, with the area under plantations 
reaching twice as much as before, the current 
sugar production has not reached 3 million tons. 
Indonesia, which used to export 2 million tons of 
sugar, currently imports 2 million tons of sugar,” 
he highlighted.

He said PTPN III held internal discussions 

with the state-owned enterprises minister on 
helping the nation achieve self-reliance in sugar 
production by 2025.

“Based on the state-owned enterprises 
minister’s directives, we then conceived a sugar 
transformation program,” he added.

Former Pekalongan residency, which initially 
had 19 sugar mills, now only has one left, PG 
Sragi, he noted.

“That is what we will improve. Although 
we will unlikely build 19 sugar mills, two or three 
sugar mills will be enough to make Central 
Java’s northern coastal area part of the region 
to achieve self-reliance in sugar production,” 
he informed.





12

International News

www.sugar-asia.com

ำรผลิตน้ำตำลได้ส�งผลดีต�อเศรษฐกิจควีีนสแ์ลนดด์้วียกำรใช้จ�ำยโดยตรง 2.3 
พันล้ำนดอลลำร์ในปี 2563/21

Sugar sweetens economic contribution to Queensland

น้ำำ�าตาลช่�วียส�งเสริมเศรษัฐกิจัให้ควีีน้ำส์แลน้ำด์

รำยงำนใหม�ที�จดัทำข้ึนสำหรับ Australian Sugar Milling Council แสดงให้เห็นวี�ำกำร
ผลิตน้ำตำลยังจ้ำงคนงำนในควีีนส์แลนด์มำกกวี�ำ 3,700 คนโดยตรง

มำร์ค เฟื้อร์เนอร์ รัฐมนตรีกระทรวีงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรเกษตรและกำร
ประมง และรัฐมนตรีวี�ำกำรกระทรวีงชุมชนชนบท กล�ำวีวี�ำ อุตสำหกรรมนี้เป็นส�วีนสำคัญ
ของภูมิทัศน์ทำงกำรเกษตรของรัฐ

“ควีีนส์แลนด์มีชื�อเสียงด้ำนกำรผลิตน้ำตำลอย�ำงมำกซ็ึ�งเป็นที�รู้จักไปทั�วีโลก และชื�อ
เสียงดังกล�ำวีก็ได้รับชัยชนะอย�ำงยำกลำบำกจำกบรรดำผู้ที�ขับเคลื�อนอุตสำหกรรมน้ีทุกปี” 
เฟื้อร์เนอร์กล�ำวี

“ด้วียงำนมำกกวี�ำ 1,300 ตำแหน�งในรัฐควีีนส์แลนด์เหนือ มำกกวี�ำ 1,000 ตำแหน�ง
ในภูมิภำคแมคเคย์ มำกกวี�ำ 760 ตำแหน�งในฟื้ำร์ นอร์ธุ ควีีนส์แลนด์ และ 590 ตำแหน�ง
ในภูมิภำคไวีด์ เบย์-เบอร์เนตต์ น้ำตำลยังคงมีบทบำทสำคัญในเศรษฐกิจในภูมิภำคของเรำ”

ผลกระทบทำงเศรษฐกิจโดยตรง ได้แก� :
• กำรซ็ื้ออ้อยมูลค�ำ 1.3 พันล้ำนดอลลำร์จำกองค์กรกวี�ำ 3150 แห�ง;
• 565.6 ล้ำนดอลลำร์ในกำรซ็ื้อสินค้ำและบริกำรจำกธุุรกิจในท้องถึิ�น และ
• 336.7 ล้ำนเหรียญสหรัฐในเงินเดือนและค�ำจ้ำง

รำยงำนพบวี�ำเมื�อพิจำรณำผลกระทบทำงเศรษฐกิจในวีงกว้ีำง อุตสำหกรรมมีส�วีน 
รับผิดชอบต�อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจอีก 1.5 พันล้ำนดอลลำร์

“ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจมูลค�ำ 3.8 พันล้ำนดอลลำร์นั้นไม�มีอะไรให้ต้องจำม และ 
ฉนัคำดวี�ำอตุสำหกรรมจะสนกุไปอกีปเีมื�อเรำเหน็ตวัีเลขที�อปัเดตสำหรบัป ี2564/22” Furner 
กล�ำวี “นั�นหมำยถึึงงำนนับพันและส�งออกดอลลำร์สำหรับรัฐของเรำ”

Rachele Sheard ประธุำนเจ้ำหน้ำที�บริหำรของ Australian Sugar Milling Council 
กล�ำวีวี�ำรำยงำนดังกล�ำวีแสดงให้เหน็ถึงึควีำมยดืหยุ�นของอตุสำหกรรมน�ำ้ตำลและกำรสนบัสนนุ
มหำศำลที�ได้ท�ำต�อเศรษฐกิจควีีนส์แลนด์และครอบครัวีควีีนส์แลนด์หลำยพันครอบครัวี

Sheard กล�ำวีวี�ำ “อุตสำหกรรมน�้ำตำลยังคงสร้ำงผลงำนทำงเศรษฐกิจเชิงบวีกและ
ควีำมเชื�อมั�นในหน้ำที�กำรงำนอย�ำงต�อเนื�อง ท�ำมกลำงกำรระบำดใหญ�ทั�วีโลก และควีำม
ท้ำทำยด้ำนกำรค้ำระหวี�ำงประเทศและกำรเติบโต”

“อุตสำหกรรมน้ำตำลมีส�วีนสนับสนุนเศรษฐกิจของรัฐควีีนส์แลนด์จำนวีน 3.8 พัน
ล้ำนดอลลำร์ เทียบเท�ำกับกำรฉีด 10 ล้ำนดอลลำร์ทุกวีัน รำยงำนดังกล�ำวีแสดงให้เห็น
ถึึงกำรมีส�วีนร�วีมทำงเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมน้ำตำลที�แผ�ขยำยไปทั�วีภูมิภำคและไปยัง
ควีีนส์แลนด์ทำงตะวีันออกเฉียงใต้ อุตสำหกรรมน้ีทำงำนและสนับสนุนธุุรกิจในท้องถิึ�น
มำกกวี�ำ 3,000 แห�งทั�วีรัฐ”.

Sugar manufacturing has delivered a sweet contribution to 
the Queensland economy with a $2.3 billion direct spending 

injection in 2020/21. 

Australian Sugar Milling Council CEO Rachele Sheard

A new report prepared for the Australian Sugar Milling Council 
shows sugar manufacturing also directly employed more than 3,700 
Queenslanders. 

Minister for Agricultural Industry Development and Fisheries and 
minister for Rural Communities, Mark Furner, said the industry was an 
important part of the agricultural landscape of the state. 

“Queensland has a great sugar producing reputation that is known 
across the globe, and that reputation has been hard-won by those who 
drive the industry year in, year out,” Furner said. 

“With more than 1,300 jobs in North Queensland, more than 1,000 
in the Mackay region, more than 760 in Far North Queensland and 590 
in the Wide Bay-Burnett region, sugar continues to play a key role in our 
regional economies.” 

The direct economic impact included: 
•  $1.3 billion in cane purchases from more than 3150 enterprises; 
•  $565.6 million in purchases of goods and services from local 

businesses; and 
•  $336.7 million in salaries and wages. 

The report found that when the broader economic impact was 
considered, the industry was responsible for a further $1.5 billion in 
economic activity. 

“$3.8 billion in economic activity is nothing to sneeze at, and I  
expect the industry will enjoy another bumper year when we see  
updated figures for 2021/22,” Furner said. “That means thousands of jobs 
and export dollars for our state.” 

Australian Sugar Milling Council chief executive officer, Rachele 
Sheard, said the report demonstrated the resilience of the sugar industry 
and the enormous contribution it made to the Queensland economy and 
to thousands of Queensland families. 

“The sugar industry has continued to deliver a positive economic 
contribution and job certainty amid a global pandemic and challenging 
international trading and growing conditions,” Sheard said. 

“The sugar industry’s contribution of $3.8 billion to the Queensland 
economy is equivalent to a $10 million injection every day. The report shows 
the economic contribution of the sugar industry extends throughout the 
regions and into south-east Queensland. The industry works with and 
supports more than 3,000 local businesses across the state.”
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Guyana to work alongside Guatemala to revive 
sugar industry

กายอาน้ำาจัับม่อกัวีเตมาลาฟื้้� น้ำฟูื้อ่ตสาหกรรมน้ำำ�าตาล

ร ั       ฐบำลไม�ละทิ้งควีำมพยำยำมใดๆ ในควีำมพยำยำมฟื้้�นฟูื้อุตสำหกรรมน้ำตำล
ของประเทศ

ประธุำนำธุิบดี ดร. โมฮัำเหม็ด อิรฟื้ำน อำลี ชี้แจงเรื�องนี้อย�ำงชัดเจน ในขณะที�เขำ
เปิดเผยวี�ำกำยอำนำจะทำงำนร�วีมกับกัวีเตมำลำเพื�อทำให้สิ�งนี้เป็นจริง

ดร. อำลีกล�ำวีวี�ำกัวีเตมำลำเป็นผูส้�งออกน้ำตำลรำยใหญ�เป็นอนัดบัสี�ของโลกและใหญ�
เปน็อนัดบัสองในละตนิและอเมรกิำกลำง อตุสำหกรรมนำ้ตำลของประเทศน้ันสรำ้งงำนทำง
ตรง 80,000 ตำแหน�งและงำนทำงอ้อม 410,000 ตำแหน�ง ประธุำนำธุิบดีกล�ำวี

ในขณะนัน้เขำกำลงัปรบัปรงุประเทศชำตโิดยกำรแถึลงข�ำวีเกี�ยวีกบักำรมสี�วีนร�วีมล�ำสดุ
ของกำยอำนำในกำรประชุมหัวีหน้ำรัฐบำล CARICOM ครั้งที�สำมสิบสำมในเบลีซ็ระหวี�ำง
กำรแถึลงข�ำวีที�ทำเนียบรัฐบำล

ประธุำนำธุิบดีชี้วี�ำกัวีเตมำลำมีโรงงำนน้ำตำล 11 โรง โดยมีพื้นที�เพำะปลูก 251,000 
เฮักตำร์ ซ็ึ�งให้ผลผลิต 10.7 เมตริกตันต�อเฮักตำร์ โดยมีรำยได้จำกกำรส�งออกกวี�ำ 1 พัน
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เมื�อเปรียบเทียบกับพื้นที� 49,000 เฮักตำร์ของกำยอำนำสำหรับน้ำตำล
ที�ให้ผลผลิตประมำณ 5 ตันต�อเฮักตำร์

“เรำกำลังจะพิจำรณำแนวีทำงปฏิบัิตทิี�ดทีี�สดุในกัวีเตมำลำและกำยอำนำ และเพิ�มกำร
ดำเนนิงำนของเรำจำกฝำ่ยบรหิำร ฝำ่ยปฏิบิตักิำร ดำ้นกำรลงทนุ แต�ที�สำคญักวี�ำน้ัน ผลลพัธุ์
ที�ไดค้อืควีำมยั�งยนื กำรสรำ้งงำน กำรขยำยตวัีทำงเศรษฐกจิ และควีำมสำมำรถึในกำรดำรง
ชีวีิต ของอุตสำหกรรม” ประธุำนำธุิบดีอำลีกล�ำวี

รัฐบำลในควีำมมุ�งมั�นที�จะรักษำอุตสำหกรรมน้ำตำลให้คงอยู� โดยจัดสรรงบประมำณ 
6 พันล้ำนดอลลำร์ในปี 2022 ให้กับ Guyana Sugar Corporation (GuySuCo) เพื�อพลิก
พื้นที�ของอุตสำหกรรมและกำรดำเนินงำนในโรงงำน เงินที�จัดสรรจะถึูกนำไปใช้กับโรงงำน 
Albion, Blairmont และ Uitvlugt และจะช�วียให้มั�นใจวี�ำอุตสำหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์์ที�มี
มูลค�ำเพิ�มมำกขึ้นสำหรับตลำดในประเทศและต�ำงประเทศ

เมื�อเร็วี ๆ นี้กำยอำนำและกัวีเตมำลำจัดอภิปรำยนอกรอบกำรประชุมสุดยอด  
CARICOM-SICA ครัง้ที�สี�ในเบลซี็ ในแถึลงกำรณร์�วีมเมื�อสปัดำหท์ี�แลว้ี ประธุำนำธุบิดขีองทัง้
สองประเทศได้แบ�งปันควีำมปรำรถึนำที�จะพัฒนำควีำมร�วีมมือในวีงกว้ีำงและมีประสิทธิุภำพ
เพื�อผลประโยชน์ร�วีมกัน รวีมถึึงในด้ำนควีำมมั�นคง กำรเปลี�ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
กำรเกษตร และควีำมมั�นคงด้ำนอำหำร

ประธุำนำธิุบดีอำลี กล�ำวีวี�ำ ทั้งสองประเทศกำลังจัดทำบันทึกควีำมเข้ำใจ (MoU) 
ให้เสร็จสิ้น และในอีก 2 สัปดำห์ กำยอำนำจะเสร็จสิ้นกำรแลกเปลี�ยนเยือนและวีำระกำร
ดำเนินกำรกับกัวีเตมำลำ

ดร. อำลีกล�ำวีเพิ�มเติมวี�ำในระหวี�ำงกำรประชุมระหวี�ำงกำรประชุมของหัวีหน้ำหน�วีย
งำนรัฐบำลของ CARICOM ไดม้กีำรหำรอืเกี�ยวีกบัสนิคำ้มลูค�ำสงูที�มศีกัยภำพในกำรพฒันำ
ในภูมิภำคนี้ ได้แก� น้ำมันปำล์ม มะพร้ำวี เครื�องเทศ โกโก้ กำแฟื้ และกัญชง

เขำกล�ำวีวี�ำ CARICOM ใช้เงินประมำณ 142 ล้ำนดอลลำร์ในปี 2563 เพื�อนำเข้ำ
น้ำมันปำล์ม 48.5 ล้ำนดอลลำร์ในโกโก้และนำเข้ำกำแฟื้ 9.5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เขำ
กล�ำวีวี�ำตลำดเหล�ำนี้เป็นตลำดที�กำยอำนำสำมำรถึเข้ำถึึงได้โดยกำรพัฒนำกำลังกำรผลิต.

The Government is leaving no stone unturned in its efforts to 
revitalise the country’s sugar industry.

President, Dr. Mohamed Irfaan Ali, made this clear, as he disclosed 
that Guyana will be working along with Guatemala to make it a reality.

Dr. Ali said Guatemala is the world’s fourth largest exporter of  
sugar and the second largest in Latin and Central America. That country’s 

sugar industry creates 80,000 direct jobs and 410,000 indirect jobs, the 
President stated.

He was at the time updating the nation by way of a press  
conference on Guyana’s recent participation at the Thirty-Third  
Inter-Sessional Meeting of CARICOM Heads of Government in Belize 
during a press conference at State House.

The President pointed out that Guatemala has 11 sugar mills with a 
cultivation area of 251,000 hectares yielding 10.7 metric tonnes per hectare, 
with an export earning of over US$1 billion. This is compared to Guyana’s 
49,000 hectares available for sugar yielding about five tonnes per hectare.

“We are going to look at the best practices in Guatemala and  
Guyana and twin our operations from the management side, the  
operation side, the investment side, but more importantly, the end result 
of this is sustainability, job creation, economic expansion and viability of 
the industry,” President Ali stated.

Government in its commitment to keep the sugar industry alive, 
allotted $6 billion in budget 2022 to the Guyana Sugar Corporation 
(GuySuCo) to turn around the industry’s field and factory operations. 
The money allotted will be plugged into the Albion, Blairmont, and  
Uitvlugt factories, and will ensure the industry produces more value-added 
products for the domestic and international market.

Guyana and Guatemala recently held discussions on the sidelines 
of the Fourth CARICOM-SICA Summit in Belize. In a joint statement last 
week, the two countries’ Presidents shared their aspirations to develop 
broad and effective cooperation for mutual benefit, including in the areas 
of security, climate change, agriculture and food security.

President Ali said the two countries are finalising a Memorandum 
of Understanding (MoU) adding that in a matter of two weeks Guyana 
will be finalising an exchange visit and action agenda with Guatemala.

Dr. Ali further pointed out that during the Inter-Sessional Meeting 
of CARICOM Heads of Government discussions were held on high value 
commodities that have the potential to be developed in the region. These 
include palm oil, coconut, spices, cocoa, coffee and hemp.

He said CARICOM spent about US$142 million in 2020 importing 
palm oil, US$48.5 million in cocoa, and US$9.5 million importing coffee. 
He said these are markets Guyana could tap into by developing its  
productive capacity.

President Dr. Mohamed Irfaan Ali

President, Dr Irfaan Ali (left) and President of Guatemala, Alejandro Giammattei Falla met during 

the recent CARICOM meeting in Belize (Office of the President photo)
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มื�อวีันที� 14 มีนำคม พ.ศ. 2565 ผู้บริหำรระดับสูงของ Raízen ของบรำซ็ิล ซ็ึ�ง
เป็นผู้ผลิตน้ำตำลรำยใหญ�ที�สุดของโลก กล�ำวีวี�ำ บริษัทน้ำมันที�ดำเนินกำรโดย

รฐั Petrobras ขึน้รำคำนำ้มนัเปน็สิ�งจำเปน็เพื�อหลกีเลี�ยงปญัหำกำรขำดแคลน และ
กล�ำวีวี�ำรำคำน้ำมันเหล�ำนี้อำจสูงขึ้นอีก

The chief executive of Brazil’s Raízen, the world’s largest 
sugar maker, on March 14, 2022 said state-run oil company  

Petrobras’ increase in fuel prices was necessary to avoid  
shortages and said they could rise rise further.

Raízen is Brazil’s largest producer of ethanol from sugar cane, which 
competes with gasoline to fuel the country’s large fleet of flexible-fuel 
cars and motorcycles.

Petrobras raised gasoline prices by 18.8% last week and diesel prices 
by 24.9% despite political pressure to contain them. Brazilian president 
Jair Bolsonaro has criticised the increases but said he would not interfere 
with pricing policy.

Sugar-maker Raízen CEO says Petrobras fuel 
price hike needed

Raizen ผู้ผลิตน้ำำ�าตาลกล�าวีวี�าจัำาเป็น้ำต้องขึ้่�น้ำราคา
น้ำำ�ามัน้ำ Petrobras

Raizen เป็นผู้ผลิตเอทำนอลจำกอ้อยรำยใหญ�ที�สุดของบรำซ็ิล ซ็ึ�งแข�งขันกับน้ำมัน
เบนซ็นิเพื�อเปน็เชือ้เพลงิใหก้บัรถึยนตแ์ละรถึจกัรยำนยนตที์�ใชเ้ชือ้เพลงิแบบยดืหยุ�นจำนวีน
มำกของประเทศ

Petrobras ขึ้นรำคำน้ำมันเบนซิ็น 18.8% ในสัปดำห์ที�แล้วีและรำคำดีเซ็ลเพิ�มข้ึน 
24.9% แม้จะมีแรงกดดันทำงกำรเมืองที�จะควีบคุม ประธุำนำธุิบดี Jair Bolsonaro ของ
บรำซิ็ลไดว้ีพิำกษ์วีจิำรณก์ำรเพิ�มข้ึน แต�กล�ำวีวี�ำเขำจะไม�แทรกแซ็งนโยบำยกำรกำหนดรำคำ

“มนัเป็นกำรยำ้ยที�จำเป็นจำก Petrobras ไม�เช�นนัน้บรำซิ็ลจะมีสถึำนกำรณข์ำดแคลน
เชื้อเพลิง” Ricardo Mussa ซ็ีอีโอของ Raizen กล�ำวีข้ำงงำนอุตสำหกรรมน้ำตำลในสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์

เขำเสริมวี�ำรำคำน้ำมันในบรำซ็ิลอำจเพิ�มขึ้นได้อีกเมื�อพิจำรณำจำกตลำดต�ำงประเทศ
ที�ผันผวีน

กำรรุกรำนยูเครนของรัสเซ็ียเมื�อวีันที� 24 ก.พ. ส�งผลให้รำคำน้ำมันในตลำดโลกพุ�ง
สูงขึ้น พวีกเขำแตะระดับสูงสุดตั้งแต�เดือนกรกฎำคม 2551 เมื�อสัปดำห์ที�แล้วี แต�ได้ถึอย
กลับในช�วีงสองสำมวีันที�ผ�ำนมำ

มสุซ็ำกล�ำวีวี�ำ ตำมปกติแลว้ี บรำซิ็ลเคยจัดหำแหล�งรองรับตลำดน้ำตำลในยำมขำดแคลน 
แต�ควีำมตอ้งกำรเอทำนอลที�แขง็แกร�งซ็ึ�งเชื�อมโยงกบัโครงกำรพลงังำนหมนุเวียีนของประเทศ
จะจำกัดควีำมสำมำรถึในกำรทำเช�นนั้นในอนำคต

รำคำน้ำตำลโลกเพิ�มขึ้นมำกกวี�ำ 20% ในปี 2564 ซ็ึ�งเป็นกำรเพิ�มขึ้นติดต�อกันเป็น
ปีที�สี� และยังคงไต�ขึ้นอย�ำงต�อเนื�องจนถึึงปีนี้

“มีบริษัทไม�กี�แห�งที�เข้ำใจวี�ำน้ำตำลเปลี�ยนแปลงโครงสร้ำงรำคำอย�ำงไรเนื�องจำกสิ�งที�
เกิดขึ้นทั�วีโลก” มุสซ็ำกล�ำวี พร้อมเสริมวี�ำเขำไม�เคยเห็นกำลังกำรผลิตน้ำตำลเพิ�มเติมทำง
ออนไลน์ แต�ควีำมต้องกำรยังคงเติบโตอย�ำงต�อเนื�อง.

“It was a necessary move from Petrobras otherwise Brazil has some 
situation of shortage of fuels,” Raizen CEO Ricardo Mussa said on the 
sidelines of a sugar industry event in the United Arab Emirates.

He added there appeared room for a further increase in fuel prices 
in Brazil based on volatile international markets.

Russia’s invasion of Ukraine on Feb. 24 led to a surge in global 
oil prices. They hit their highest since July 2008 a week ago, but have  
retreated over the last few days.

Mussa said Brazil had traditionally provided a supply cushion for the 
sugar market in times of shortage but strong demand for ethanol linked 
to the country’s renewable energy programme would limit its ability to 
do so in the future.

Global sugar prices rose by more than 20% in 2021, recording a fourth 
consecutive annual increase, and have continued to climb so far this year.

“Not many companies understand yet how sugar is structurally 
changing its price because of what’s happening globally,” Mussa said, 
adding he hadn’t seen additional sugar capacity coming online but  
demand was continuing to grow.



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

www.clariant.com
www.sunliquid.com

Cellulosic ethanol from  
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เกษตรกรในอำเภอจอยปุรัตกำลังละทิ้งกำรปลูกอ้อย เนื�องจำกใช้ระยะเวีลำ
นำนกวี�ำจะเพำะปลกูจนเกบ็เกี�ยวีได ้แต�ดว้ียภมูปิญัญำในกำรปลกูออ้ยร�วีมกบัหอม
ใหญ�ในพื้นที�เดียวีกันก็ทำให้เกษตรกรหันกลับมำให้ควีำมสนใจอีกครั้ง

ตน้หอมใหญ�เริ�มผดุข้ึนมำใหเ้หน็เหนอืดนิใตใ้บออ้ยสเีขยีวีที�มลีกัษณะบำงและ
แหลมคม นี�ถึือเป็นครั้งแรกที�เกษตรกรทำกำรเพำะปลูกหอมใหญ�สำยพันธุุ์ Bari-4 
ร�วีมกับอ้อยในแปลงเดียวีกัน

กำรปลูกหอมใหญ�ในลักษณะนีใ้ห้ผลผลิตค�อนข้ำงดี เท�ำกับวี�ำเกษตรกรสำมำรถึ
ปลูกหอมใหญ�และอ้อยไปพร้อม ๆ กันโดยไม�ต้องเสียต้นทุนหรือลงแรงเพิ�ม ทำให้
เริ�มเห็นรอยยิ้มจำกบรรดำชำวีไร�ชำวีนำอีกครั้ง

สถึำบันวีิจัยเครื�องเทศเพียงแห�งเดียวีของประเทศที�ตั้งอยู�ในเมืองโบกูรำคำด
วี�ำผลผลิตของหอมใหญ�ในฤดูกำลน้ีจะมีปริมำณ 50,000 ตัน โดยเป็นหอมใหญ�
ที�เพำะปลูกแซ็มอยู�ในพื้นที�ไร�อ้อยขนำด 25,000 เฮักตำร์ของโรงงำนน้ำตำลหลำย
แห�งทั�วีประเทศ ทำงสถึำบนัวีจิยัเครื�องเทศแห�งบงักลำเทศระบวุี�ำรำคำขัน้ต�ำในทอ้ง
ตลำดของหอมใหญ�อยู�ที�ตันละ 680 ล้ำนตำกำ

ทำงศูนย์วีิจัยกำลังดำเนินโครงกำรเพำะปลูกหอมใหญ�ร�วีมกับอ้อยในพื้นที�ทั�วี
ประเทศ โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื�อพัฒนำงำนวีิจัยเกี�ยวีกับพืชสมุนไพร

ได้เริ�มมีกำรเก็บเกี�ยวีหอมใหญ�สำยพันธุุ์ Bari-4, 5 และ 6 ซ็ึ�งเป็นสำยพันธุุ์ที�
ศนูยว์ีจิยัคดิคน้ขึน้ในพืน้ที�สำมตำบลของอำเภอจอยปรุตั โดยตัง้เปำ้ผลผลติของหอม
ใหญ�ไวีท้ี� 16,000 ตนัจำกพืน้ที�เพำะปลกูขนำด 809.37 เฮักตำรข์องทัง้สำมตำบลน้ี

Intercropping boosting both sugarcane, 
onion production

ปลูกอ้อยแซิมหอมใหญ�ช่�วียเร�งผลผลิตได้จัริง

สถึำบันวีิจัยเกษตรกรรมแห�งบังกลำเทศในเมืองโบกูรำคำดวี�ำ
ผลผลิตของหอมใหญ�ในฤดูกำลนี้จะมีปริมำณ 50,000 ตัน 

โดยเป็นหอมใหญ�ที�เพำะปลูกแซ็มอยู�ในพืน้ที�ไร�ออ้ยขนำด 25,000 
เฮักตำร์ของโรงงำนน้ำตำลหลำยแห�งทั�วีประเทศ

เจำ้หนำ้ที�ประจำศูนยว์ีจิยัใหส้มัภำษณ์วี�ำ ถึำ้เกษตรกรหันมำให้ควีำมสนใจกับ
กำรปลูกอ้อยแซ็มหอมใหญ�กันมำก ก็อำจมีผลผลิตหอมใหญ�ในปริมำณที�มำกพอ
สำหรับกำรบริโภคในประเทศ จนกระทั�งถึึงขั้นที�สำมำรถึส�งออกได้

ในบังกลำเทศมีพื้นที�กำรเพำะปลูกอ้อยรวีม 100,000 เฮักตำร์

ขอ้มลูจำกสถึำบนัวีจิยัเกษตรกรรมแห�งบงักลำเทศระบวุี�ำ ปรมิำณควีำมตอ้งกำร
บริโภคหอมใหญ�ในประเทศอยู�ที� 3.5 ล้ำนตันต�อปี

ซ็ึ�งผลผลิตหอมใหญ�ในประเทศอยู�ที� 3 ล้ำนตันต�อปี ส�วีนที�เหลืออีก 5 ล้ำน
ตันเป็นกำรนำเข้ำจำกต�ำงประเทศ ทำงสถึำบันวีิจัยได้ส�งเสริมกำรเพำะปลูกหอม
ใหญ�เป็นพืชรองในแปลงเกษตรเพื�อลดปริมำณกำรนำเข้ำ

เกษตรกรที�ชื�อ Shyamal Chandra Sarkar จำกหมู�บ้ำนบัสดำในอำเภอจอย
ปุรัตได้ทำกำรเพำะปลูกหอมใหญ�ร�วีมกับอ้อยบนพื้นที� 0.06 เฮักตำร์ในฤดูกำลนี ้
โดยเกษตรกรรำยนีเ้ล�ำให้ฟื้งัวี�ำ กำรปลูกออ้ยต้องใช้ระยะเวีลำ 16 เดือนกวี�ำจะเก็บ
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The Bangladesh Agriculture Research  
Institute in Bogura is expecting about 

50,000 tonnes of onions from 25,000 hectares 
of sugarcane field under different sugar mills 
across the country this season.

Farmers in Joypurhat were losing interest in sugarcane cultivation as it 
takes a long time from planting to harvesting the crop, but the technology 
of intercropping of sugarcane with onion made them change their minds.

Large onions are now peeping through the soil under the leaves 
of thin, sharp and green sugarcane plants. This is the first time that the 
farmers have cultivated the Bari-4 variety of onion with sugarcan on 
the same field.

The yield of onions is also quite good, farmers getting onions with 
sugarcane with no extra costs and efforts have brought smiles to their faces.

The country’s lone spices research centre in Bogura is expecting 
about 50,000 tonnes of onions from 25,000 hectares of sugarcane field 
under different sugar mills across the country this season. The market 
price of the onions is at least Tk68 crore, according to The Spices  
Research Centre in Bangladesh.

The research centre is implementing the project of intercropping of 
onion with sugarcane across the country with the funding of the project 
of strengthening the research of spice crops.

The harvesting of Bari-4, 5 and 6 varieties of onion invented by the 
research centre has started in three upazilas of Joypurhat. The production 
target of onion from 809.37 hectares of land in these three upazilas has 
been set at 16,000 tonnes.

If farmers are motivated to do this intercropping, it is possible 
to export onions after meeting the local demand, said officials at the 
research centre.

Sugarcane is cultivated in one lakh hectares of land in the country.

According to the Bangladesh Agricultural Research Institute, the 
annual demand for onions in the country is 35 lakh tonnes. Of the amount, 
30 lakh tonnes are produced in Bangladesh. The remaining five lakh 
tonnes of onion are now imported.

To reduce the import, the research institute is promoting onion as 
a companion crop in agricultural lands.

Shyamal Chandra Sarkar of Bhasda village in Joypurhat has  
cultivated onions along with sugarcane on his 16 decimals of land this 
season. According to this farmer, sugarcane requires 16 months from 
planting to harvesting. Earlier, no other crop was planted during this time 
in the sugarcane field, he said.

But now times have changed. After receiving the training from the 
research centre, he has cultivated the Bari-4 variety of onion, potato 
and kalai (pulses) on the sugarcane field. From the 16 decimals of land, 
he has got 20 maunds of onion as an additional crop worth Tk10,000.

In the case of intercropping of other crops, a small amount of fertiliser 
and additional labour was required, said Shyamal. But in intercropping 
with sugarcane nothing extra was needed, and this was good news for 
farmers, he added.

Delwar Hossain from the same village said he had been cultivating 26 
varieties of spices and vegetables with sugarcane on the same fields for 
the last three years. This time he has also got success in onion cultivation.

He said cultivating only sugarcane was not profitable. For this reason, 
he had left sugarcane cultivation. But after receiving technical training 
from the research centre, he had now cultivated onions on sugarcane 
fields. He is expecting at least 40 maunds of onion per bigha of land.

Nur Alam Chowdhury, senior scientific officer of The Spices Research 
Centre, said, “We have done research on different varieties of onion and 
applied it at field level.

“Now we are cultivating Bari-4, 5 and 6 varieties of onion as  
companion crops. Among them, the Bari-5 variety of onion is cultivated 
during summer. Basically, we are working for improved varieties to meet 
the shortage of onions in the country. The yield of these varieties is about 
one and a half times more than the yield of native varieties.”

Shailendra Nath Majumder, director of the project of strengthening 
the research of spice crops, said The Spices Research Centre was working 
to reduce the shortage of onions in the country.

In the last two years, the shortage of 10,000 tonnes of onions had 
been fulfilled, he said.

However, the market stability of onion was also very important, he 
continued. Otherwise, farmers would lose interest in onion cultivation 
again, he warned.

Dr Debashish Sarkar, director general of Bangladesh Agricultural 
Research Institute, said, “It is not possible to increase land in Bangladesh. 
But onion production needs to be increased. At the same time, we need 
sugar. Keeping this fact in mind, scientists conducted research and  
introduced cultivating companion crops.”

เกี�ยวีได้ และก�อนหน้ำนี้ก็ไม�ได้มีกำรเพำะปลูกพืชชนิดอื�น ๆ เลยบนพื้นที�เดียวีกัน

แต�หลังจำกได้รับกำรฝึกอบรมจำกทำงศูนย์วีิจัยแล้วี Shyamal ก็ได้เริ�มปลูก
หอมใหญ�สำยพันธุุ์ Bari-4 รวีมถึึงมันฝรั�งและถัึ�วีพัลส์บนพื้นที�ของไร�อ้อย พ้ืนที�
แปลงเกษตรขนำด 0.06 เฮักตำร์นี้ให้ผลผลิตหอมใหญ�ในปริมำณ 746 กิโลกรัม 
ซ็ึ�งมีมูลค�ำ 10,000 ตำกำ 

Shyamal กล�ำวีวี�ำกำรปลูกพืชชนิดอื�น ๆ ร�วีมกันต้องใช้ปุ�ยและลงแรงเพิ�ม
ขึ้นเล็กน้อย แต�กำรปลูกพืชร�วีมกับอ้อยน้ันไม�ต้องใช้อะไร เพิ�มเลย ถึือเป็นข�ำวีดี
ส�ำหรับชำวีเกษตรกรอย�ำงยิ�ง

Delwar Hossain ที�เป็นเกษตรกรจำกหมู�บ้ำนเดียวีกันบอกวี�ำตนเคยปลูก
สมุนไพรและพืชผัก 26 สำยพันธุุ์ร�วีมกับอ้อมในพื้นที�เดียวีกันมำเป็นเวีลำสำมปี
แล้วี และในครั้งนี้กำรปลูกหอมใหญ�ก็เป็นไปได้ด้วียดี

Delwar ระบุวี�ำกำรปลูกอ้อยอย�ำงเดียวีไม�ได้กำไร จึงถึึงกับเลิกปลูกไปเลย 
อยู�ช�วีงหนึ�ง แต�หลังจำกได้รับกำรฝึกอบรมจำกทำงศูนย์

วีิจัยแล้วี Delwar ก็หันมำปลูกหอมใหญ�บนไร�อ้อย และคำดวี�ำจะได้ผลผลิต
หอมใหญ�ในปริมำณรำวี 1.5 ตันต�อพื้นที� 0.25 เฮักตำร์

Nur Alam Chowdhury เจ้ำหน้ำที�วีิทยำศำสตร์อำวีุโสประจำศูนย์วีิจัยเครื�อง
เทศระบุวี�ำ “เรำได้ทำกำรวีิจัยเรื�องหอมใหญ�หลำยสำยพันธุุ์และทดลองนำไปเพำะ
ปลูกจริง ตอนนี้เรำปลูกหอมใหญ�สำยพันธุุ์ Bari-4, 5 และ 6 เป็นพืชรองในแปลง
เกษตร เรำกำลังพยำยำมพัฒนำสำยพันธ์ุุเพื�อแก้ปัญหำควีำมขำดแคลนหอมใหญ�
ในประเทศ ผลผลิตของสำยพันธุุ์เหล�ำนี้มีปริมำณสูงกวี�ำหอมใหญ�สำยพันธุุ์พื้น
เมืองประมำณ 1.5 เท�ำ”

Shailendra Nath Majumder ผู้อำนวียกำรโครงกำรส�งเสริมงำนวิีจัยพืช
สมนุไพรกล�ำวีวี�ำทำงศูนย์วีจิยักำลังเร�งแก้ปญัหำควีำมขำดแคลนหอมใหญ�ในประเทศ 
พรอ้มระบวุี�ำในรอบสองปทีี�ผ�ำนมำสำมำรถึชดเชยผลผลติหอมใหญ�ที�ขำดแคลนเปน็
ปริมำณ 10,000 ตันได้แล้วี

แต� Shailendra ก็ให้ควีำมเห็นวี�ำกำรรักษำเสถึียรภำพของตลำดค้ำขำยหอม
ใหญ�กม็คีวีำมส�ำคญัเช�นกนั เพรำะถ้ึำหอมใหญ�มปีรมิำณล้นตลำดกจ็ะท�ำให้เกษตรกร
เลิกปลูกไปในที�สุด

ดร. Debashish Sarkar ผูอ้ำนวียกำรใหญ�ประจำสถึำบันวีจิยัเกษตรกรรมแห�ง
บังกลำเทศระบุวี�ำ “แม้เรำจะเพิ�มที�ดินในบังกลำเทศไม�ได้ แต�เรำต้องเพิ�มผลผลิต
ของหอมใหญ�ให้ได้ และเรำก็ยังคงต้องกำรบริโภคน้ำตำลด้วีย นี�เป็นโจทย์ปัญหำ
ที�นักวีิทยำศำสตร์ของเรำทำกำรวีิจัยและเสนอแนะกำรปลูกพืชร�วีมหลำยชนิดใน
พื้นที�เดียวีกัน”.
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ถึแทรกเตอร์อตัโนมติั โดรน และหุ�นยนต์ คือนวัีตกรรม
ยุคดิจิทัลที�ก�ำลังเข้ำมำปฏิิวีัติหนึ�งในอุตสำหกรรม

ที�เก�ำแก�ที�สุดของมนุษยชำติ โดยมีเทคโนโลยี 5G เป็น
ปัจจัยขับเคลื�อนหลักที�อยู�เบื้องหลังทุกสิ�ง

กำรเกษตรถึอืเปน็กจิกรรมสำคญัต�อกำรดำรงอยู�ของมนษุย์ 
แต�ก็น�ำประหลำดใจวี�ำแม้กำลเวีลำผ�ำนล�วีงเลยมำจนถึึง
ยุคศตวีรรษที� 21 กำรทำเกษตรกรรมส�วีนใหญ�ยังอำศัย
แรงงำนของมนุษย์อยู�เช�นเดิม กำรนำเทคโนโลยี 5G มำ
ใช้กับภำคกำรเกษตรจะเปลี�ยนแปลงหลำยสิ�ง ด้วียกำร
เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนที�ส�งเสริมกำรใช้ระบบอัตโนมัติใน
กำรทำงำนที�มีรูปแบบซ็้ำ ๆ หรือต้องใช้แรงงำนหนัก ถึือ
เป็นกำรเริ�มศักรำชของเกษตรกรรมยุคใหม� 

ประเด็นในเรื�องควีำมยั�งยืนมีควีำมสำคัญอย�ำงยิ�งในยุค
ปัจจุบัน และระบบกำรเกษตรอัจฉริยะอำจจะมีบทบำท
ใหญ�ในกำรผลติพชืผลที�เปน็อำหำร เมื�อประยกุตใ์ชร้�วีมกบั
เทคโนโลยี 5G, กำรประมวีลผลใกล้แหล�งข้อมูล (Edge 
computing) และระบบปัญญำประดิษฐ์ (AI) จะทำให้
กำรสื�อสำรมีควีำมรวีดเร็วีมำกขึ้น และลดควีำมล�ำช้ำใน
กำรรบัส�งขอ้มูล ส�งผลใหร้ะบบกำรเกษตรอจัฉรยิะเปน็สิ�ง
ที�จะพลิกชะตำกรรมของมนุษยชำติท�ำมกลำงวีิกฤติด้ำน
ทรัพยำกรและกำลังกำรผลิตที�ก�อตัวีขึ้น

5G in agriculture: How smart farming is 
transforming the oldest industry

เกษัตรย่ค 5G: สมาร์ทฟื้าร์มมิ�งพุ่ลิกโฉม
อ่ตสาหกรรมโลกเก�า

สภำวีะปัญหำที�เกี�ยวีข้องกับกำรผลิตอำหำรในศตวีรรษที� 21 เกิดจำกปัจจัย
สำคัญหลำยประกำร ตน้ทนุของกำรทำเกษตรกรรมเมื�อป ี2019 ในสหรัฐอเมริกำมี
มูลค�ำประมำณ 350,000 ล้ำนดอลลำร์ เป็นจำนวีนที�เพิ�มขึ้น 1.1% เมื�อเทียบกับปี 
2018 และคำดวี�ำมีแนวีโน้มจะเพิ�มสูงขึ้นเรื�อย ๆ เกิดควีำมต้องกำรบริโภคมำกขึ้น
ในขณะที�ทรัพยำกรธุรรมชำติร�อยหรอลง นับวีันปัญหำควีำมมั�นคงทำงด้ำนอำหำร
ยิ�งทวีีควีำมรุนแรงมำกขึ้นเมื�อภูมิอำกำศของโลกเปลี�ยนแปลงไป พืชผลทำงกำร
เกษตรไม�มีภูมิคุ้มกันต�อก๊ำซ็เรือนกระจกที�มนุษย์ปล�อยออกมำ ซ็ึ�งเป็นสำเหตุที�
ทำให้อุณหภูมิทั�วีโลกเพิ�มสูงขึ้น ผลที�ตำมมำคือศัตรูพืชเจริญเติบโตมำกขึ้นรวีมถึึง
วีชัพชืแพร�พันธุุอ์ย�ำงรวีดเรว็ี และยงันำไปสู�ปรำกฏิกำรณฝ์นตกผดิปกต ิปญัหำเหล�ำ
นี้ล้วีนส�งผลให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรลดน้อยลง

แนวทางใหม่่ของการยกระดัับเกษตรกรรม่
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เทคโนโลย ี5G กำลงัจะเขำ้มำปฏิิวีตัวิีงกำรเกษตรกรรมของโลก บรษิทัหลำย
แห�งได้พัฒนำระบบกำรเกษตรอัจฉริยะที�จะใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี 5G, ระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ (AI) และกำรประมวีลผลใกล้แหล�งข้อมูล (Edge computing) 
รวีมถึึงรถึแทรกเตอร์ขับเคลื�อนอัตโนมัติของแบรนด์ John Deere ที�สร้ำงกระแส
ฮัือฮัำในงำน CES (มหกรรมสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์เพื�อผู้บริโภค) ปีนี้ กำรนำ 5G 
มำประยุกต์ใช้ร�วีมกับเทคโนโลยีอื�น ๆ จะช�วียให้กำรเกษตรมีผลลัพธุ์แม�นยำมำก
ขึ้นด้วียกำรนำระบบข้อมูลที�ปรับแต�งให้เหมำะสมกับแต�ละพื้นที�มำใช้บริหำรกำร
ทำเกษตรทดแทนแนวีทำงเกษตรกรรมแบบเดิม ๆ ที�ล้ำสมัยและไม�ยืดหยุ�นในกำร
เพิ�มผลผลิต กำรให้น้ำ กำรใช้สำรกำจัดศัตรูพืช และกำรจัดกำรขยะมูลฝอย

เมื�อเดือนมกรำคม ปี 2022 ที�ผ�ำนมำ John Deere ได้เปิดตัวีรถึแทรกเตอร์
ขับเคลื�อนอัตโนมัติ 100% ที�มีกำรติดตั้งกล้องแบบสเตอริโอจำนวีน 6 คู�ที�ทำงำน
ด้วียระบบปัญญำประดิษฐ์ สำมำรถึตรวีจสอบวีัตถึุกีดขวีำงได้รอบทิศ 360 องศำ 
พร้อมระบบตรวีจสอบพิกัดและระบบคำนวีณระยะทำง เกษตรกรสำมำรถึใช้

นอกจำกนีก้ำรเปลี�ยนแปลงทำงภูมอิำกำศยังกระทบต�อผนืดนิและสภำพอำกำศ 
คำดกันวี�ำประชำกรโลกจะมีจำนวีนมำกกวี�ำ 9 พันล้ำนคนในช�วีงกลำงศตวีรรษนี ้
แม้จะมีควีำมจำเป็นในกำรผลิตอำหำรให้เพียงพอต�อกำรบริโภคของมนุษย์ทุกคน 
แต�เศษอำหำรเหลือทิ้งยังคงเป็นปัญหำใหญ� มีข้อมูลวี�ำปริมำณอำหำรที�ส�งถึึงมือผู้
บรโิภคจริง ๆ  มเีพยีง 14% เท�ำนัน้ เรำยังไม�มขีอ้สรุปเรื�องวิีธุกีำรลดปริมำณอำหำร
เหลือทิ้งอย�ำงมีประสิทธุิภำพ และพบวี�ำมีอุปสรรคอยู�ตลอดทำงในห�วีงโซ็�คุณค�ำไล�
ตั้งแต�เกษตรกรไปจนถึึงผู้บริโภค  บ้ำงก็มีกำรเสนอแนะให้ใช้วีิธุีถึนอมอำหำรและ
กำรใช้บรรจุภัณฑ์์ที�เหมำะสม รวีมไปจนถึึงกำรพัฒนำระบบขนส�ง กำรยืดอำยุใน
กำรเก็บรักษำ หรือกระทั�งจัดตำรำงมื้ออำหำรให้แก�ผู้บริโภค

กวี�ำสองปทีี�เรำอยู�กบัโรคระบำดโควีดิ-19 สงัเกตไดว้ี�ำรำคำขำ้วีของในรำ้นคำ้พำ
กนัปรบัตวัีสงูขึน้เนื�องจำกภำวีะเงินเฟื้อ้ ควีำมต้องกำรบรโิภคที�เร�งตัวี และกระบวีนกำร
ผลติกับกำรคมนำคมที�หยุดชะงัก กระทรวีงกำรเกษตรแห�งสหรัฐอเมริกำคำดกำรณ์
วี�ำในปี 2022 นัน้ รำคำสินคำ้ที�วีำงขำยในซู็เปอรม์ำรเ์กต็จะปรบัตวัีเพิ�มข้ึนประมำณ 
1.5% ถึึง  2.5% ส�วีนรำคำของผลไม้แปรรูปและผักมีแนวีโน้มจะแพงขึ้นอีก 2% 
ถึึง 3% ในปีนี้ กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนก็ต้องควีักเงินจ�ำยมำกขึ้น เพรำะ
บรรดำร้ำนอำหำรและโรงแรงแรมพร้อมใจกันขึ้นรำคำเนื�องจำกโควิีด-19 ทำให้รูป
แบบกำรบริกำรมีต้นทุนสูงขึ้นตำมมำตรกำรด้ำนสำธุำรณสุข

เมื�อจำนวีนประชำกรเพิ�มข้ึนในขณะที�ทรัพยำกรธุรรมชำติกำลังลดลง  
จึงเป็นกำรกระตุ้นให้แรงงำนภำคกำรเกษตรต้องคิดใหม�ทำใหม� และเป็นกำรเปิด
ทำงเพื�อนำเทคโนโลยี 5G มำใช้กับเกษตรกรรม

จุุดัเร่�ม่ต้นของ “เทคโนโลยีการเกษตร” และระบบ
การเกษตรอัจุฉร่ยะ

“ระบบการเกษตรอัจุฉร่ยะเป็็นสิ่่�งที�จุะ
พล่กชะตากรรม่ของม่นุษยชาต่ท่าม่กลางว่กฤต่
ดั้านทรัพยากรและกำลังการผล่ตที�ก่อตัวข้�น”

Photo credit: John Deere

งำนแทรกเตอร์อัตโนมัติรุ�นนี้ได้ง�ำย ๆ ด้วียกำรนำแทรกเตอร์ไปจอดไว้ีในพื้นที�
กำรเกษตร และควีบคุมกำรทำงำนผ�ำนแอปพลิเคชั�นบนอุปกรณ์เคลื�อนที� โดย
สำมำรถึปล�อยใหแ้ทรกเตอรท์ำหนำ้ที�ไปอตัโนมติัเพื�อที�เกษตรกรจะไดไ้ปทำงำนอื�น ๆ   
ต�อ แอปพลิเคชั�นของแทรกเตอร์อจัฉริยะรุ�นนีส้ำมำรถึใช้เข้ำดูวีดิโีอ ภำพถึ�ำย ขอ้มูล 
และค�ำตวัีเลขต�ำง ๆ  ที�ส�งมำจำกตวัีรถึไดแ้บบเรยีลไทม ์และเกษตรกรสำมำรถึปรับ
ควีำมเร็วีและควีำมลึกได้ตำมต้องกำร ในกรณีที�พบสิ�งผิดปกติจะมีกำรแจ้งเตือนผูใ้ช้
งำนให้ทำกำรแก้ไขเพื�อรักษประสิทธุิภำพกำรทำงำนของแทรกเตอร์

แทรกเตอร์ขับเคลื�อนอัตโนมัติจะวีำงจำหน�ำยแก�เกษตรกรทั�วีไปภำยในปีนี้  
ซ็ึ�งกำรจะนำมำใช้งำนอย�ำงแพร�หลำยนั้นต้องอำศัยเรื�องประสิทธุิภำพในกำรเชื�อม
ต�อ และเทคโนโลย ี5G จงึเขำ้มำมบีทบำทสำคญัในกำรตอบโจทยน์ี ้Deanna Kovar 
รองประธุำนฝำ่ยกำรผลติและระบบกำรเกษตรแม�นยำสงูของ John Deere ได้กล�ำวี
ถึึงควีำมสำคัญของกำรนำ 5G มำใช้กับระบบอัตโนมัติไวี้ในงำน CES 2022 

กำรทำเกษตรกรรมจะมีควีำมแม�นยำมำกขึ้นและใช้แรงงำนมนุษย์น้อยลง
ด้วียควีำมสำเร็จของแทรกเตอร์ขับเคลื�อนอัตโนมัติที�ใช้เทคโนโลยี 5G ในปัจจุบันนี้
แทรกเตอร์อตัโนมตัสิำมำรถึทำงำนไดท้ัง้ในที�โล�งและที�แคบ สำมำรถึพ�นละอองฝอย 
ตัดหญ้ำ และพรวีนดินได้ กำรเปลี�ยนจำกแทรกเตอร์แบบดั้งเดิมมำใช้แทรกเตอร์
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rom autonomous tractors to drones and robots, 

the digital revolution of one of the oldest jobs 

in the world is on track. And 5G has everything to 

do with it.

Farming is at the heart of human survival, yet it’s 

astounding that two decades into the 21st century 

agriculture remains hugely dependent on manual 

labor. 5G in agriculture is changing that by supporting 

the automation of repetitive and labor-intensive 

tasks, potentially beginning a new era in the history 

of modern farming.

Sustainability has never been more critical than 

now, and smart farming may play a key role in 

food crop production. Leveraging a combination 

of 5G, edge computing and artificial intelligence 

(AI) that allows for connectivity at a higher speed 

with lower latency, smart farming could become a 

game changer as we face a crossroads in resources 

and production.

กำรเปรียบเทียบควีำมแตกต�ำงระหวี�ำงพืชผลทำงกำรเกษตรที�เพำะปลูกด้วีย
ระบบกำรเกษตรอัจฉริยะกับผ�ำนเทคโนโลยี 5G กับกำรเกษตรแบบดั้งเดิมอำจจะ
ยังไม�ได้ผลชี้ชัดอีกเป็นเวีลำหลำยปี เพรำะต้องรอกำรทดลองน�ำนวีัตกรรมใหม� ๆ 
มำใช้ในขณะที�กำรท�ำเกษตรกรรมก�ำลังเปลี�ยนผ�ำนจำกยุคแรงงำนมนุษย์ไปสู�ยุค
ดิจิทัล แต�ทั้งน้ีศักยภำพในกำรพัฒนำกระบวีนกำรท�ำงำนและประสิทธิุภำพก็น�ำ

ศัักยภาพที�ไร้ขีดัจุำกัดั

อตัโนมติัที�เชื�อมโยงกบัฐำนขอ้มลูสำมำรถึเพิ�มประสิทธุภิำพกำรผลติไดอ้ย�ำงมหำศำล 
อกีทัง้ยังลดกำรพึ�งพำแรงงำนมนุษย ์ลดควีำมผิดพลำดของมนุษย ์และลดต้นทนุของ
อุปกรณ์กับกระบวีนกำรผลิตอีกด้วีย แทรกเตอร์อัตโนมัติยังช�วียปกป้องเกษตรกร
จำกสำรเคมีอันตรำย อุบัติเหตุ และควีำมเสี�ยงต�ำง ๆ จำกกำรทำกำรเกษตร

นอกจำกนีก็้ยงัมตีวัีอย�ำงของกำรนำเทคโนโลยอีจัฉรยิะมำใชเ้พื�อพลกิโฉมกำร
ทำเกษตรกรรมโดยอำศัยประโยชน์จำก 5G      เช�น โดรนที�สำมำรถึเชื�อมต�อกับ
เครือข�ำยโทรศัพท์มือถึือ และหุ�นยนต์ติดกล้องที�สำมำรถึใช้ในกำรสำรวีจพื้นที�เป็น
บรเิวีณกวีำ้งในเวีลำอนัรวีดเรว็ีเพื�อตรวีจดแูปลงเพำะปลกูและปศสุตัวีไ์ดอ้ย�ำงใกลช้ดิ 
กำรเกบ็ขอ้มลูรำยละเอยีดในปรมิำณมหำศำลแบบอตัโนมตัแิทนที�กำรจดขอ้มลูดว้ีย
มือของเกษตรกรในอดีตจะช�วียประหยัดเวีลำและแรงงำนลงได้หลำยเท�ำตัวี อีกทั้ง
เปน็กำรเปดิโอกำสใหส้ำมำรถึพฒันำพืชผลที�มีควีำมแขง็แรงมำกขึน้ไดใ้นอนำคต

Taranis ธุุรกิจสตำร์ทอัพในอิสรำเอลอวีดโฉมนวีัตกรรมกำรถึ�ำยภำพแปลง
เกษตรทัง้ผนืที�สำมำรถึเกบ็รำยละเอยีดไดถ้ึงึระดบัเหน็ผวิีใบไมด้ว้ียเครื�องบินเลก็นำ้
หนกัเบำและโดรน สำมำรถึบนัทกึภำพดว้ียระดบัควีำมคมชดัสงูมำกแมจ้ะบนิที�ย�ำน
ควีำมเร็วี 160 กิโลเมตรต�อชั�วีโมง ซ็ึ�งสำมำรถึใช้สำรวีจบริเวีณที�ต้องกำรได้อย�ำง
รวีดเร็วี มำพร้อมระบบวิีเครำะห์ผลพยำกรณ์อำกำศที�มคีวีำมละเอียดสูงที�ทำให้สำมำรถึ
แนะนำช�วีงเวีลำเหมำะสมที�สุดในกำรให้สำรบำรุงพืชหรือกำรเริ�มเพำะปลูก

EarthSense เปิดตัวีหุ�นยนต์ภำคสนำมที�มีชื�อวี�ำ TerraSentia ซ็ึ�งใช้ระบบ
เซ็น็เซ็อรห์ลำกหลำยประเภทในกำรประมวีลผล ทัง้กลอ้งถึ�ำยภำพ ระบบแสงตรวีจ
จบัและคำดคะเนระยะทำงวีตัถึ ุ(LIDAR) รวีมถึงึอปุกรณร์ะบพิุกดั (GPS) ที�จะเกบ็
รวีบรวีมขอ้มลูเกี�ยวีกบัสขุภำพ สรรีวีทิยำ และกำรตอบสนองต�อสภำวีะคกุคำมของ
พืช TerraSentia ใช้กำรเก็บข้อมูลและรำยละเอียดบนระดับพ้ืนดิน และสำมำรถึ
ทำกำรสแกนพืชได้ในจำนวีน 10 ต้นต�อวีินำที มำพร้อมระบบกำรทำงำนผ�ำนคลำ
วีด์ที�ช�วียให้นักวีิทยำศำสตร์กำรเกษตรสำมำรถึสอนหุ�นยนต์รุ�นน้ีในกำรตรวีจวัีด
ลักษณะสำคัญของพืชได้แบบอัตโนมัติเช�นควีำมสูง สุขภำพ และอัตรำส�วีนของ
พื้นที�ใบต�อพื้นที�ปลูก

ด้วียเทคโนโลยี 5G ที�มีควีำมเร็วีสูงและควีำมหน�วีงต�ำ ทำให้กำรรับส�งข้อมูล
เกิดขึ้นได้แทบจะในทันที ซ็ึ�งจะช�วียให้สำมำรถึใช้งำนหุ�นยนต์ได้อย�ำงปลอดภัยเพื�อ
พัฒนำประสิทธิุภำพในกำรบริหำรกำรเพำะปลูก กำรนำ 5G มำประยุกต์ใช้กับ
เครือข�ำยสัญญำณโทรคมนำคมที�มีควีำมเสถึียรและเทคโนโลยี IoT จะส�งเสริมให้ 
“เทคโนโลยกีำรเกษตร” สำมำรถึบรรลเุปำ้หมำยในกำรช�วียทนุแรงและเกบ็รวีบรวีม
ข้อมูลที�เป็นประโยชน์แก�บรรดำเกษตรกร

จับตำมองอย�ำงยิ�ง ไม�วี�ำจะเป็นกำรน�ำข้อมูลมำใช้วีิเครำะห์และบ�ำรุงพืชผล กำร
ใช้เครื�องจักรอัตโนมัติเพื�อท�ำงำนที�มีลักษณะวีนซ็�้ำและเสี�ยงอันตรำยแทนมนุษย์ 
รวีมไปถึึงกำรคำดกำรณ์ปัญหำที�อำจเกดิขึน้และด�ำเนินกำรป้องกนัพชืผลจำกสภำพ
อำกำศและศัตรูพืช 

เรำจำเปน็ตอ้งปรบัตวัีใหเ้ขำ้กบัยคุสมยัที�เปลี�ยนไปอย�ำงไม�อำจหลกีเลี�ยง กำร
ทำเกษตรกรรมกำลังเกิดวีิวีัฒนำกำรสู�ยุคใหม�โดยที�ไม�มีใครขัดขวีำงได้ แต�ทั้งหมด
นี้ก็เพื�อให้สำมำรถึรับมือกับควีำมต้องกำรของมนุษยชำติในอนำคต เทคโนโลยี
นวีัตกรรมและข้อมูลสำมำรถึนำไปใช้พัฒนำพืชผลที�มีควีำมแข็งแรงและยั�งยืน เพื�อ
กำจัดวีิกฤติควีำมมั�นคงด้ำนอำหำรให้สูญสิ้นไป.
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A whole new approach to leveraging the field

The dawn of “agritech” and smart farming

There are several key factors driving the problems in 21st-century 

food production. Farming in 2019 cost an estimated $350 billion in the 

United States, up 1.1% from 2018, and is expected to climb. Demand is rising 

while natural resources diminish. Food security is a growing challenge in 

the face of climate change. Crops are extremely vulnerable to greenhouse 

gas emissions, which raise global temperature, increase pest and weed 

infestation, and alter precipitation patterns. All of these challenges can 

lead to reduced crop yields.

Moreover, as climate change affects the land and weather, the 

global population is expected to increase to over 9 billion people by 

mid-century. Despite this growing need to adequately feed people, food 

waste is a significant problem, with only 14% of food produced reaching 

consumers. How best to implement practices to reduce food waste is 

up in the air, and there are obstacles at every level of the supply chain 

from the farmer to the consumer. Considerations include preserving and 

packaging food, transportation, grocery store shelf life, consumer demand 

and even consumer meal planning.

More than two years into the pandemic, we are seeing rising prices at 

the grocery store due to inflation, high consumer demand and disruptions 

in supply chains. The U.S. Department of Agriculture forecasts that in 

2022, supermarket items will increase between 1.5–2.5%; processed fruits 

and vegetable prices alone are expected to jump between 2–3% this 

year. Dining out will cost more, too, as restaurants and hotels recalibrate 

demand as COVID-19 continues to interrupt services. 

More people to feed with fewer natural resources and manual 

labor requires thinking outside the box, which is paving the way for 5G 

in agriculture.

5G is poised to transform agriculture as we know it.  

Companies are developing smart farming systems that can benefit 

from 5G, AI and edge computing, including John Deere’s self-propelled  

tractor that made big waves at CES this year. 5G combined with other 

technologies will also make farming more precise, using customized, 

data-driven approaches to farm management instead of outdated,  

one-size-fits-all thinking for crop yield, water and pesticide use, and waste  

management.Unveiled in January of 2022, John Deere’s fully autonomous 

tractor is equipped with six pairs of stereo cameras using AI, enabling  

360-degree obstacle detection, geo-awareness and the calculation of  

distance. The farmer simply has to set up the tractor in a field for autonomous  

operations and then can operate it via a mobile app while focusing on 

other tasks. The app provides access to live video, images, data and  

metrics while allowing the farmer to adjust speed and depth. In case of 

any anomalies, the farmer will be notified to make adjustments to optimize 

the performance of the machine.

Set to reach farmers later this year, the tractor’s widespread use 

will be dependent on connectivity, which is where 5G technology comes 

in. Deanna Kovar, the Vice President of Production and Precision Ag  

Production Systems at John Deere, spoke at CES 2022 about the  

importance of 5G in its autonomous efforts.

Farming stands to become more precise and less labor intensive 

with the success of 5G-fueled autonomous tractors. Currently, the  

autonomous tractors can operate within a range of wide or narrow spaces, 

spraying, mowing and disking. Converting farms’ existing tractor fleets 

into robotic, data-driven tractors could vastly improve productivity, while 

reducing the dependency on manual labor, human error, and equipment 

and production costs. Autonomous tractors also protect farmers from 

harmful chemicals, possible accidents and other occupational hazards. 

Other examples of smart technology transforming farming that could 

benefit from 5G include cellular-connected drones and robots equipped 

with cameras, which can be used to quickly inspect large expanses of 

land to closely monitor crop fields and cattle. Automating the large-scale 

collection of detailed information, which farmers in the past would have 

collected by hand, saves time for less laborious tasks, while also opening 

up new opportunities for more resilient crops in the future.

Israel-startup Taranis images whole fields down to leaf level with 

light sport aircraft and drones. It maintains its ultra-high resolution 

at speeds of 100 mph, rapidly identifying zones in need of attention.  

By running granular field-level weather forecasts, it also recommends 

the most effective time to apply treatments or the best planting window.
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Infinite potential

Preliminary metrics comparing crops that used 5G-powered smart 

farming against those using conventional methods won’t be available for 

a few more years, as more farms test what’s possible in what is a seismic 

shift from manual to digital. However, the possibilities for improving  

operations and efficiencies are very promising: using data for diagnostics 

and treatment of fields, automating repetitive and unsafe tasks, even 

calculating potential problems and implementing prevention techniques 

to keep crops safe from weather and pests.

Not keeping pace with changing times isn’t an option. Farms are 

evolving, whether we like it or not, to meet our needs of the future.  

Innovative technology and data can create more resilient and sustainable 

crops and help ensure that food insecurity becomes a thing of the past.

EarthSense has produced a ground robot, called the TerraSentia, 

which uses a mix of sensors—including visual cameras, light detecting 

and ranging (LIDAR) tools and GPS devices—to collect data on plant 

health, physiology and stress responses. Collecting under-canopy data 

and insights, it can scan 10 plants a second. Its cloud-based platform also 

enables crop scientists to teach the robot to automatically measure a 

range of key traits like height, condition and leaf-area index.

The higher speed and lower latency of 5G can enable near  

real-time data transfer, which helps to ensure the safe use of robotics to 

improve the efficiency of crop management. Paired with reliable cellular 

 connectivity and IoT technology, 5G can help “agritech” achieve its ultimate  

goal—to make farmers’ work easier and more informed.

“Smart farming could become a game

changer as we face a crossroads in 

resources and production.”
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โรงงำนแปรรูปที�สร้ำงข้ึนใหม�ในประเทศไทยแห�งนี้จะเป็นโรงหมักและกลั�น
นำ้ตำลจำกพชื ซ็ึ�งเปน็กระบวีนกำรที�คลำ้ยกบักำรผลติเบยีรห์รอืไวีน ์ดว้ียกำรแปรรูป
น้ำตำลให้เป็นกรดแลคติก ผ�ำนกระบวีนกำรไปเป็นแลคไทด์ และหลังจำกนั้นก็นำ
ไปผ�ำนปฏิิกิริยำพอลิเมอไรเซ็ซ็ันเพื�อผลิตเป็น Ingeo โดยในโรงงำนใหม�แห�งนี้จะมี
กำรนำกระบวีนกำรผลิตทัง้สำมขัน้ตอนขำ้งตน้มำบรูณำกำรร�วีมกนัซ็ึ�งจะส�งผลให้กำร
ใชพ้ลงัำนและกำลงักำรผลติมปีระสทิธุภิำพเพิ�มขึน้อย�ำงมหำศำล กำรหมกันำ้ตำลใน
โรงงำนเดียวีกันยังทำให้บริษัทฯมีปริมำณกรดแลคติกเพียงพอต�อกำรผลิต โรงงำน
ในประเทศไทยแห�งนี้จะใช้อ้อยเป็นวัีตถึุดิบหลัก และตั้งเป้ำผลิตพลำสติกรักษ์โลก
ในปริมำณ 75,000 ตันต�อปีเมื�อสำมำรถึเดินสำยเต็มกำลังกำรผลิต คำดวี�ำโรงงำน
แห�งใหม�นี้จะเริ�มดำเนินกำรผลิตได้ในช�วีงครึ�งปีหลังของปี 2024

ABB จะรับผิดชอบงำนในสองระยะ โดยระยะแรกคือกำรศึกษำเพื�อออกแบบ
ทำงวิีศวีกรรมเบือ้งต้น ตำมมำด้วียงำนในระยะที�สองคือกระบวีนกำรติดตัง้เครื�องจักร
อตัโนมตั ิซ็ึ�ง ABB จะรบัหนำ้ที�เปน็ผูใ้หบ้รกิำรหลกัดำ้นเครื�องจกัรอตัโนมตั ิABB จะ
ดำเนินกำรจัดหำฮัำร์ดแวีร์ ซ็อฟื้ต์แวีร์ ระบบกำรออกแบบห้องควีบคุม กระบวีนกำร

ABB เตรียมติดตั�งเคร่�องจัักรอัตโน้ำมัติใน้ำโรงงาน้ำ 
ไบโอพุ่ลาสติก ขึ้าน้ำรับควีามต้องการวีัสด่ยั�งย่น้ำทั�วีโลก

atureWorks บริษัทผู้ผลิตพลำสติกชีวีภำพ (Polylactic acid-PLA) 
ซ็ึ�งเป็นผลิตภัณฑ์์พลำสติกที�มีสำรคำร์บอนต�ำด้วียส�วีนผสมของ

วีัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเตรียมนำระบบเครื�องจักรอัตโนมัติมำติดตั้ง
ในโรงงำนที�สร้ำงขึ้นใหม�ที�ประเทศไทย โดยจะเป็นโรงงำนแปรรูปอ้อย
เพื�อผลิตสำรพอลิเมอร์ชีวีภำพสำหรับพลำสติก PLA ภำยใต้ตรำสินค้ำ 
Ingeo และได้บริษัทผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกอย�ำง ABB มำเป็นผู้วีำง
ระบบเครื�องจักรอัตโนมัติ

ABB to automate 
bioplastics plant 
to help meet 
the growing 
global demand 
for sustainable 
materials
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atureWorks, a manufacturer of polylactic acid (PLA), a low-car-
bon bioplastic made from renewable agricultural resources, will 

automate their new, greenfield plant in Thailand, converting sugar 
cane to the polylactic acid (PLA) biopolymer, called Ingeo. ABB, a 
global technology company, will manage the automation.

“ABB’s global presence, especially 
in the US and Thailand, combined 
with their deep expertise in the 
chemical industry, leading 
automation solutions, and 
design optimization approach, 
makes them the obvious choice for 
a partner to help achieve
meaningful progress in our new 
plant,” said Steven Bray, 
Vice President of Operations and 
Project Program Manager at 
NatureWorks. “We also share a 
joint vision when it comes to
resource efficiency, circular 
economy and sustainability.”

“We are proud to support 
NatureWorks in addressing the 
increasing demand for sustainable 
high-performance materials and 
helping maximize both energy and 
production efficiency in the new 
facility,” said Brandon Spencer, 
President, ABB Energy Industries. 
“Our project with NatureWorks is 
perfectly aligned with our 2030 
Sustainability Strategy and driving 
more sustainable use of our 
planet’s resources through 
innovative solutions that help 
reshape industries and enable a 
low-carbon society.”

ทำงวิีศวีกรรม และช�วียปฏิิบัติงำนในพื้นที�เพื�อพัฒนำระบบในโรงงำนแห�งใหม�ของ 
NatureWorks ให้สมบูรณ์ กำรนำระบบควีบคุมแบบกระจำยศูนย์ของ ABB ที�เรียก
วี�ำ Ability System 800xA มำใช้จะเป็นกำรเพิ�มประสิทธุิภำพและเสถึียรภำพใน
ระดับสูงสุดให้กับโรงงำนด้วียกำรใช้เครื�องจักรอัตโนมัติ ด้วียเทคโนโลยีนี้จะทำให้ 
ABB สำมำรถึดึงขอ้มลูทัง้หมดจำกระบบสำคัญในโรงงำนเข้ำมำไวีใ้นโปรแกรมเดยีวี
ที�ใช้งำนง�ำยและสะดวีก ผู้ปฏิิบัติงำนจะสำมำรถึติดตำมข้อมูลเชิงลึกจำกทุกระบบ
ของโรงงำนได้ในทันทีเพื�อเพิ�มประสิทธุิภำพในกำรผลิต อีกทั้งยังช�วียลดควีำมเสี�ยง
และบริหำรกระบวีนกำรผลิตให้อยู�ในระดับที�มีควีำมเหมำะสมมำกที�สุด ระบบของ
โรงงำนแห�งนี้จะเป็นกระบวีนกำรควีบคุมแบบอิงสภำวีะ ซ็ึ�งจะทำให้ผู้ปฏิิบัติงำน
สำมำรถึเดินเครื�องจักรกำรผลิตได้สะดวีกและง�ำยดำยมำกขึน้ อกีทัง้ยังช�วียลดควีำม
เสี�ยงดว้ียกำรเขำ้ถึงึขอ้มลูจำกระบบต�ำง ๆ  ในโรงงำนซ็ึ�งสำมำรถึตรวีจสอบไดต้ลอด
เวีลำ และโรงงำนไบโอพลำสตกิแห�งนีก้จ็ะนำชดุซ็อฟื้ตแ์วีรป์ระยกุตร์ะบบวีศิวีกรรม
อัตโนมัติของ ABB มำใช้งำนด้วีย

กำรตั้งโรงงำนใหม�แห�งนี้ถึือเป็นส�วีนหนึ�งในกำรขยำยฐำนกำรผลิตของ  
NatureWorks ไปทั�วีโลกเพื�อรองรับกระแสควีำมต้องกำรใช้วีัสดุยั�งยืนของนำนำ
ประเทศ แมว้ี�ำในปัจจุบนัปรมิำณกำรผลิตพลำสติกชีวีภำพจะคิดเป็นสัดส�วีนต�ำกวี�ำ 
1% เมื�อเทียบกับปริมำณกำรผลิตพลำสติกทัง้หมดในโลก แต�คำดวี�ำตัวีเลขนีจ้ะเพิ�ม
ขึ้นถึึง 260% ในระหวี�ำงปี 2020 ถึึง 2026 

Ingeo เป็นวัีสดุที�มคีณุสมบัตพิเิศษซ็ึ�งพัฒนำขึน้เพื�อลดปริมำณก๊ำซ็เรือนกระจก
ดว้ียลกัษณะที�เปน็มติรกบัสิ�งแวีดลอ้มและผลติจำกวีสัดธุุรรมชำต ิที�ผ�ำนมำมกีำรนำ 
Ingeo มำใช้กับผลิตภัณฑ์์พลำสติกและไฟื้เบอร์หลำกหลำยชนิด เช�นบรรจุภัณฑ์์
อำหำรที�สำมำรถึย�อยสลำยได้ แคปซ็ูลบรรจุกำแฟื้ ถึุงบรรจุใบชำ ภำชนะอำหำร 
รวีมถึึงเส้นใยที�ใช้ในเครื�องพิมพ์ 3 มิติ  ผ้ำอ้อมสำเร็จรูป และผ้ำใบปูรองในตู้เย็น 
ข้อมูลจำก ABB ระบุวี�ำกระบวีนกำรผลิต Ingeo จะปลดปล�อยก๊ำซ็เรือนกระจกใน
ปรมิำณที�ลดลงรำวี 80% เมื�อเทยีบกบักำรผลติพอลเิมอรจ์ำกเชือ้เพลงิฟื้อสซ็ลิแบบ
ดั้งเดิม รวีมถึึงยังลดกำรใช้พลังงำนที�หมุนเวีียนไม�ได้ลงถึึง 52%.

The new plant in Thailand will ferment and distill plant-based  

sugars – in a process similar to making beer or wine – converting the 

sugars first to lactic acid, then lactide, and then polymerize them into 

Ingeo. In the new site, these three separate production processes will 

be fully integrated, resulting in significant improvements in energy and 

production efficiency. In addition, the integration of the fermentation 

phase will secure the supply of lactic acid. The Thailand facility will use 

sugarcane as feedstock and is set to produce 75,000 tons of sustainable 

plastic per year when fully operational. The anticipated projected startup 

for this greenfield facility is in the second half of 2024.

ABB’s scope of work is a two-part order including a FEED (front 

end engineering design) study followed by detailed automation project 

execution, with ABB acting as the Main Automation Contractor. ABB will 

deliver the hardware, software, control room design solutions, engineering, 

and site support to fully develop NatureWorks’ greenfield system. ABB’s 

distributed control system Ability System 800xA will maximize plant 

efficiency and reliability through automation. Leveraging this technology, 

ABB will integrate inputs from all key systems into one single user-friendly 

overview. As a result, operators will be able to utilize data insights from 

all areas of the plant, delivered in real time, to drive efficiency, reduce risk 

and ensure production optimization, the company says.

The project will apply State Based Controls (SBCs), enabling  

operators to take fewer interactions to start up a unit and reduce risk 

by having access to the right information at the right time. In addition, 

ABB’s automated engineering batch application tool will be implemented 

for this project.

Part of NatureWorks’ global expansion plan, the plant will help meet 

the growing global demand for sustainable materials. Bioplastics today 

represent less than 1% of all plastic produced globally but production is 

expected to grow over 260% between 2020 and 2026.

Ingeo, an material with unique properties that all begin with  

greenhouse gases, is an eco-friendly, biobased material used in a wide-range 

of plastic and fiber products from compostable food packaging – coffee 

capsules, tea bags, food containers – to 3D printing filament, diapers, and 

even refrigerator liners. Compared to traditional fossil-based polymers, 

manufacturing Ingeo produces approximately 80% less greenhouse gases 

and uses 52% less non-renewable energy, according to ABB.
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KTB Supports Ubon Bio for Sustainable Business 
and Environment in Thailand

กร่งไทยสน้ำับสน้ำ่น้ำ อ่บล ไบโอ เคียงขึ้้างธุ่รกิจัและสิ�ง
แวีดล้อม เพุ่่�อไทยยั�งย่น้ำ

ธุนำคำรกรุงไทยเคียงข้ำง บมจ. อุบล ไบโอ  
เอทำนอล ด้วียโซ็ลูชั�นทำงกำรเงินเพื�อต�อยอด 

และดำเนินธุุรกิจที�สร้ำงควีำมยั�งยืนด้วียกำรนำขยะที�
เหลือทิ้งจำกธุุรกิจหลัก  มำเปลี�ยนเป็นพลังงำนไฟื้ฟื้้ำ
แบบ Zero Waste และพลังงำนควีำมร้อนหมุนเวีียน
ในโรงงำน เกิดเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวีียน และ
เศรษฐกิจสีเขียวี BCG Model (Bio-Circular-Green) 
ใช้นวีัตกรรม ไม�ส�งผล กระทบต�อสิ�งแวีดล้อม สร้ำง
รำยได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน

ธุนำคำรกรุงไทย ร�วีมปล�อยสินเชื�อเพื�อสิ�งแวีดล้อม 
สำหรับภำคเอกชน ให้ บมจ. อบุล ไบโอ เอทำนอล สนับสนนุ
เปลี�ยนเปน็พลงังำนไฟื้ฟื้ำ้และพลงังำนควีำมร้อนใชห้มนุเวียีน
ในโรงงำนเพื�อลดต้นทุนกำรผลิต และจำหน�ำยให้กับกำร
ไฟื้ฟ้ื้ำส�วีนภูมภิำค ช�วียเพิ�มรำยได้ให้กบับริษทัฯ อกีทำงหนึ�ง

บริษัท อุบล ไบโอ เอทำนอล จำกัด (มหำชน) เป็น
ผู้ผลิตและจำหน�ำยผลิตภัณฑ์์แปรรูปจำกมันสำปะหลังรำย
ใหญ�ของประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์์หลัก ได้แก� เอทำนอล 
และแปง้มนัสำปะหลงั ซ็ึ�งบรษิทัจำหน�ำยทัง้แปง้มนัสำปะหลงั 
(Cassava Starch) และแป้งฟื้ลำวีมันสำปะหลัง (Cassava 
Flour) แบบทั�วีไปและแบบออร์แกนิค บริษัทถึือเป็นผู้ผลิต
และแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวีงจร (Well-integrated 
Tapioca Player) รำยใหญ�ที�สุดในภำคตะวีันออกเฉียง
เหนือตอนล�ำง จำกกำรใช้มันสำปะหลังเป็นวีัตถึุดิบในกำร
ผลิตทั้งเอทำนอล แป้งมันสำปะหลังและแป้งฟื้ลำวี ซ็ึ�งมี
กำรนำวีัตถึุดิบมันสำปะหลังเข้ำสู�กระบวีนกำรผลิตมำกถึึง 
1,200,000 ตันต�อปี

บรษิทัมกีำรนำผลพลอยไดจ้ำกกระบวีนกำรผลิต เช�น 
นำ้ใชจ้ำกกระบวีนกำรผลติและกำกมนัสำปะหลงั มำใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ โดยนำมำเป็นวีตัถึดุบิต้ังต้นในกำรผลิตกำ๊ซ็
ชีวีภำพเพื�อใช้เป็นพลังงำนทดแทนในโรงงำนผลิตเอทำนอล
และแปง้มนัสำปะหลงั  นอกจำกนี ้กำ๊ซ็ชวีีภำพที�ผลติไดส้�วีน
หนึ�งจะนำไปผลิตกระแสไฟื้ฟื้้ำ เพื�อใช้หมุนเวีียนในโรงงำน

เพื�อลดต้นทุนกำรผลิต และจำหน�ำยให้กับกำรไฟื้ฟื้้ำส�วีน
ภูมิภำค ซ็ึ�งสำมำรถึช�วียเพิ�มรำยได้ให้กับบริษัทอีกทำงหนึ�ง

นอกจำกกำรผลิตและจำหน�ำยเอทำนอล แป้งมัน
สำปะหลัง และกำรจำหน�ำยกระแสไฟื้ฟื้้ำซ็ึ�งเป็นธุุรกิจเกี�ยวี
เนื�อง  บรษิทัไดข้ยำยสู�กำรพัฒนำสนิคำ้ทำงกำรเกษตรชนดิ
อื�นที�มีมูลค�ำสูง (High Value Product หรือ HVP)  หรือมี
ศกัยภำพในกำรจำหน�ำยทัง้ในประเทศและต�ำงประเทศ ในปี 
2563 บรษิทัไดร้เิริ�มธุรุกจิเกษตรอนิทรยี ์ โดยมแีผนที�จะปลกู
กำแฟื้อนิทรยี ์(Organic Coffee) และขำ้วีอินทรยี ์(Organic 
Rice) เพื�อจำหน�ำย   อกีทัง้ยงัอยู�ระหวี�ำงกำรวีจัิยและพฒันำ
ผลิตภัณฑ์์ทำงกำรเกษตร ประเภทอื�นๆ เช�น อำหำรผสม

เสรจ็ที�ผลติจำกหญำ้เนเปยีร ์สำหรับกำรเลีย้งโคเนือ้ เป็นตน้

โครงกำรเงินกู้เพื�อสิ�งแวีดล้อม (KTB Environment 
Loans for Private Sector) เป็นกำรนำเงินกู้ไปพัฒนำ
บริษัทให้เกิดควีำมยั�งยืน ส�งเสริมภำพลักษณ์ที�ดี  ตำมที� 
บรษิทั อบุล ไบโอ เอทำนอล จำกดั (มหำชน)  ไดย้ื�นคำขอ
สินเชื�อ และคำขอรับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนกองทุน
สิ�งแวีดล้อมผ�ำนทำงธุนำคำรกรุงไทยเพื�อเสนอโครงกำรต�อ
สำนกังำนกองทนุสิ�งแวีดลอ้ม  เมื�อผ�ำนกำรพจิำรณำสนิเชื�อ
จำกทำงธุนำคำรและ  ผ�ำนกำรรบัรองจำกสำนกังำนกองทนุ
สิ�งแวีดล้อมแล้วีจึงสำมำรถึเบิกจ�ำยเงินกู้ได้.
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Krung Thai  Bank (KTB) has  
collaborated with Ubon Bio Ethanol  

Plc. Co. Ltd., introducing financial  
solutions to extend and conduct sustainable 
business, especially generating zero-waste 
type electricity from major business’ waste. 
Moreover, it also encouraged renewable 
thermal energy in the factory to promote 
circular and green economies according 
to the BCG Model (Bio-Circular-Green), 
which employs innovations that do not 
harm any environment but boost income 
to local farmers.

KTB has lately granted environmental  

credits for the private sector by allowing Ubon  

Bio Ethanol to support the conversion of  

electricity and heat to renewable energy in  

factories to reduce production costs. The energy 

obtained from the process will be sold to the  

Provincial Electricity Authority. Doing so will 

later help increase revenue for the company 

in return.

 Ubon Bio Ethanol Plc. Co. Ltd. is the 

country’s largest manufacturer and distributor 

of processed cassava products. The company’s 

main products are ethanol and cassava starch, 

and it sells organic and typical cassava starch 

and flour. The company is regarded as a major 

well-integrated tapioca business player, especially 

in the lower northeastern part of Thailand. As 

cassava is used as a main raw material for ethanol 

and cassava starch and flour, the company uses 

1,200,000 tons of it for annual production.

 Furthermore, the company uses 

by-products from the production process, such 

as water from the production process and cassava 

residue, for the maximum benefit. They are used 

as feedstock for biogas production which will 

later become renewable energy in ethanol and 

cassava starch production factories. Also, some 

biogas produced here will be used to generate 

electricity in the factory to reduce production 

costs and will be sold to the Provincial Electricity 

Authority. Doing so can help the company earn 

more income.

 In addition to the production and  

distribution of ethanol, tapioca starch, and  

distribution of electricity, all of which are a related 

business, the company has planned to develop 

other agricultural products with high value  

(High-Value Product or HVP) or ones with potential 

for both domestic and international distribution. 

In 2020, the company initiated an organic farming 

business, with plans to grow organic coffee and 

rice for sale. It is also promoting research and 

development of other agricultural products, such 

as ready-mixed feed made from Napier grass for 

raising beef cattle, etc.

 KTB Environment Loans for Private 

Sector allows the use of loans to sustainably 

develop a company. In terms of Ubon Bio  

Ethanol, the financial support promotes its 

good image since the submission of the loan  

application. The company requested support from  

the Environment Fund Office (EFO) through 

KTB when it proposed the project to the EFO, 

as well.
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Thailand promotes agricultural products, aiming at biorefinery 
industry hub for market of US$1.7 trillion market

ไทยส�งเสริมสิน้ำค้าเกษัตร ม่�งฮัับอ่ตฯไบโอรีไฟื้เน้ำอรี� 
เจัาะตลาด 1.7 ล้าน้ำล้าน้ำเหรียญฯ

นำยทองชยั ชวีลิตพเิชฐ ผูอ้ำนวียกำรสำนกังำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เปิดเผยวี�ำ 

สศอ. ได้ดำเนินโครงกำรศึกษำแนวีทำงกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมไบโอรีไฟื้เนอรี� (Biorefinery) เพื�อยก
ระดับอตุสำหกรรมกำรเกษตรของไทย ซ็ึ�งสอดคล้องกบั
แนวีคดิกำรพฒันำเศรษฐกจิแบบองคร์วีมทัง้ 3 มติ ิคอื 
เศรษฐกิจชวีีภำพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวีียน 
(Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียวี (Green 
Economy) หรอื BCG Model ที�ภำครฐัใหก้ำรส�งเสรมิ
สนบัสนุนและมุ�งหน้ำขับเคลื�อนเพื�อนำประเทศไทยไปสู�
ควีำมมั�นคง มั�งคั�ง อย�ำงยั�งยืน

โดย อุตสำหกรรมไบโอรีไฟื้เนอรี� จะมุ�งเน้นกำรปรับ
โครงสร้ำงและรูปแบบกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมที�ใช้
ผลผลิตจำกภำคกำรเกษตรเป็นวัีตถุึดบิตัง้ต้นในกำรผลิต โดย
เฉพำะพืชที�มคีวีำมสำคัญต�อภำคกำรเกษตรและควีำมเป็นอยู�
ของเกษตรกรไทย เช�น ออ้ย มนัสำปะหลัง และปำล์มน้ำมัน 
ซึ็�งจะต้องสร้ำงให้เกดิควีำมเชื�อมโยงของกระบวีนกำรผลิตที�
จำเปน็ต�อกำรเพิ�มผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตรใ์นระยะยำวี
เขำ้ดว้ียกนัทัง้หมด ต้ังแต�อุตสำหกรรมต้นนำ้ กลำงน้ำ และ
ปลำยน้ำ ภำยใต้แนวีคิดของระบบไบโอรีไฟื้เนอรี� ร�วีมกับ
กำรหมุนเวีียนกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนอย�ำงคุ้มค�ำ ซ็ึ�ง
เป็นพื้นฐำนที�จะก�อให้เกิดระบบเศรษฐกิจฐำนชีวีภำพ และ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวีียน

ทั้งนี้แนวีทำงกำรพัฒนำดังกล�ำวีจะสำมำรถึช�วียยก
ระดบัอตุสำหกรรมกำรเกษตรของประเทศจำกอตุสำหกรรม
แปรรปูผลผลติทำงเกษตรแบบดัง้เดมิไปสู�อตุสำหกรรมแปรรปู
และผลิตผลิตภัณฑ์ฐ์ำนชีวีภำพที�มีมูลค�ำสูง อนัจะช�วียรักษำ
เสถึียรภำพด้ำนรำคำของสินค้ำเกษตรภำยในประเทศ เพิ�ม
รำยได้และยกระดับคุณภำพชีวีิตให้กับเกษตรกร ลดควีำม
เหลื�อมลำ้ทำงเศรษฐกิจของสงัคมไทย ลดปัญหำมลพษิและสิ�ง
แวีดลอ้ม รวีมถึงึสรำ้งมลูค�ำเพิ�มและขดีควีำมสำมำรถึในกำร
แข�งขันให้กับภำคอุตสำหกรรมของประเทศ

ผลกำรศกึษำโครงกำรพบวี�ำผลติภณัฑ์ช์วีีภำพเปำ้หมำย
ที�ประเทศไทยมศีกัยภำพสงูที�สดุและควีรที�จะพฒันำเพื�อเขำ้

สู�อุตสำหกรรมไบโอรีไฟื้เนอรี� ได้แก�
1) กรดอะมิโน ที�ใชเ้ปน็อำหำรเสริมประเภทต�ำง ๆ  เช�น 

ทรโิอนนี ทรพิโทฟื้ำน และไลซ็นี จำกพชืที�ใหแ้ปง้และนำ้ตำล
อย�ำงอ้อยและมันสำปะหลัง

2) นำ้มันหล�อลื�นชีวีภำพ (Biolubricant) จำกพืชที�ให้
นำ้มันอย�ำงปำล์มนำ้มัน นอกจำกนียั้งมีผลติภณัฑ์ท์ี�มศีกัยภำพ
ในระดับรองลงมำ ได้แก� น้ำมันหม้อแปลงไฟื้ฟื้้ำชีวีภำพ 
(BioTransformer oil) เมทิลเอสเทอร์ซ็ัลโฟื้เนต (MES) 
และผลิตภัณฑ์์เชื้อเพลิงชีวีภำพอย�ำง Bio Hydrogenated 
Diesel หรือ Green Diesel ซ็ึ�งผลิตภัณฑ์์ดังกล�ำวีมีควีำม
เป็นมิตรต�อสิ�งแวีดล้อมสูง มีแนวีโน้มควีำมต้องกำรและ
กำรเติบโตในตลำดโลกสูง รวีมถึึงมีรำคำต�อหน�วียสูง ซ็ึ�ง

ถึือได้วี�ำเป็นโอกำสของภำครัฐและผู้ประกอบกำรไทยที�จะ
ส�งเสรมิสนบัสนนุกำรลงทนุหรอืเอือ้ใหเ้กดิกำรร�วีมทนุ เพื�อ
ผลิตผลิตภัณฑ์์ดังกล�ำวีและขยำยผลในเชิงพำณิชย์

สำหรับมูลค�ำผลิตภัณฑ์ไ์บโอรีไฟื้เนอรี�ในตลำดโลก คำด
กำรณว์ี�ำจะมแีนวีโนม้ขยำยตวัีอย�ำงต�อเนื�อง โดยมอีตัรำกำร
เตบิโตเฉลี�ยร้อยละ 9.41 ต�อปี ในช�วีงปี 2561 – 2573 โดย
ในปี 2564 นัน้ ผลิตภัณฑ์ไ์บโอรีไฟื้เนอรี�มมีลูค�ำ 670,840 
ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ และในปี 2573 คำดวี�ำผลิตภณัฑ์ไ์บโอรี
ไฟื้เนอรี�จะมีมูลค�ำสูงถึึง 1,734,510 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ซ็ึ�ง
สอดคล้องกบักำรเติบโตของมูลค�ำตลำดเทคโนโลยีกำรผลิต
สำหรับอตุสำหกรรมไบโอรีไฟื้เนอรี� ที�คำดวี�ำจะมีอตัรำเติบโต
เฉลี�ยร้อยละ 10.43 ต�อปี ในช�วีงดังกล�ำวี.

นายทองชััย ชัวลิิตพิิเชัฐ ผู้้�อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
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Mr. Thongchai Chawalitpichaet, Director 
General of The Office of Industrial 

Economics (OIE), has lately announced 
that the OIE has carried out a project to 
explore guidelines for the development 
of biorefinery industries (Biorefinery) to 
upgrade the Thai agricultural industry. 
This is in line with the 3 dimensions of the 
concept of holistic economic development, 
namely Bioeconomy, Circular Economy, and 
Green Economy or BCG Model in short, 
supported by the Thai government with 
a major aim to drive Thailand towards 
stability, prosperity and sustainability.

In terms of the biorefinery industries, the 
main focus concentrates on restructuring and 
production models of the industrial sector that 
uses agricultural products as raw materials for 
production, especially plants important to the 
agricultural sector and the livelihood of Thai 
farmers, such as sugarcane, cassava and oil palm. 
In doing so, all connections of the manufacturing 
processes necessary to maximize long-term  
economic outputs need to be created, from initial, 
intermediate and final industrial processes under 
the concept of biorefinery system together with 
the efficient use of resources and energy. All of 
these are the basis for creating the bio-based 
and circular economies.

 Such development guidelines will help 
upgrade the country’s agricultural industry from 
the traditional agricultural products processing 
industry to the high-value bio-based processing 
and production one. This will maintain price stability 

of agricultural products in the country, increase 
income and improve the quality of farmers’ life, 
reduce economic inequality of Thai society, solve 
pollution and environmental problems as well 
as creating added value and competitiveness 
for the country’s industrial sector.

 The results of the project study 
revealed that the targeted biological products 
which are the most highly potential and should 
be developed for the biorefinery industry in 
Thailand are:

1) Amino acids which is used as dietary 
supplements, such as trionine, tryptophan and 
lysine from plants that provide starch and sugars, 
particularly sugar cane and cassava; and

2) Bio-lubricant (Biolubricant) from oil 
plants like palm oil. There are also products 
that have potential in the minor level, namely 
bio-transformer oil (BioTransformer oil), Methyl 
Ester Sulfonate (MES), and biofuel products like 

Bio Hydrogenated Diesel or Green Diesel. Such 
products are highly environmentally friendly, 
have a high demand and growth trend in the 
global market, including high unit prices. This 
can be considered as an opportunity for the 
government and Thai entrepreneurs to promote 
investment or facilitate joint ventures for those 
products and expand outputs commercially.

 Regarding the value of biorefinery 
products in the world market, it is expected that 
there tend to be a continuous expansion with 
an average growth rate of 9.41% per year from 
2018 to 2030. In 2021, biorefinery products were 
worth US$670,840 million. By 2030, they will 
have reached US$1,734.51 billion. This is in line 
with the growth of the production technology 
market value for biorefinery industries, which 
is expected to rise at an average rate of 10.43% 
per year during the said period.
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Innovative solar dryer for sugarcane processing

น้ำวีัตกรรมเคร่�องอบแห้งพุ่ลังงาน้ำแสงอาทิตย์
สำาหรับแปรรูปอ้อย

คณะนักวิีจยัจำกสถึำบันเทคโนโลยีแห�งอินเดียมำดรำส (IIT-Madras) 
ทดลองนำแบคทีเรียที�สกัดมำจำกกำกอ้อยเพื�อพัฒนำไปใช้ใน

กระบวีนกำรทำงอตุสำหกรรมที�มรีำคำถูึกและเปน็มติรกบัสิ�งแวีดลอ้ม

อธิิการบดีีของมหาวิทยาลิัย Juan Guerrero Ávila

ผู้ที�เป็นกำลังสำคัญในกำรสร้ำงสรรค์นวีัตกรรมนี้คือ อธิุกำรบดีของมหำวิีทยำลัย 
Juan Guerrero Ávila พร้อมกล�ำวีวี�ำโครงกำรน้ีจะช�วียต�อยอดงำนวิีจยัของทำงมหำวิีทยำลัย 

หัวีหน้ำโครงกำรอย�ำง Julio Alejandro Abril ระบุวี�ำนวีัตกรรมนี้เป็นส�วีนหนึ�งของ
โครงกำรวีิจัยที�ได้รับทุนสนับสนุนจำกกองทุนเพื�อกำรพัฒนำนวีัตกรรม วีิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยีแห�งชำติ (FONDOCYT) กองทุนนี้ช�วียยกระดับกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม
นักศึกษำในหลำกหลำยสำขำวีิชำ รวีมถึึงช�วียสนับสนุนกำรฝึกอบรมด้ำนวีิทยำศำสตร์แก�ผู้
เชี�ยวีชำญและบณัฑ์ติจำกมหำวีทิยำลยัผ�ำนกำรจดัทำวีทิยำนพินธุข์องผู้เขำ้ร�วีมโครงกำรโดย
กำรบูรณำกำรทฤษฎีและกำรปฏิิบัติและจัดกำรเรียนกำรสอนผ�ำนกำรวีิจัย

The National Evangelical University (UNEV), through the 
Center for Scientific Research and Technology Development 

(TECUNEV), an operational research unit, has inaugurated a 
solar dryer that will dry sugar cane without spoiling the product 
and dehydrate it by eliminating all the water without affecting 
its nutrients.

The inauguration was led by academy Rector Juan Guerrero Ávila 
who said that this would enhance the university’s research work.

Project leader Julio Alejandro Abril said that the initiative is part 
of a research project funded by the National Fund for Innovation and 
Scientific and Technological Development (FONDOCYT), which will also 
improve education and training for students in various fields of study, as 
well as training for specialists and university graduates in this branch of 
science, by allowing participants to write theses combining theory with 
practice and teaching with research.

UNEV Research Director Diógenes Aybar said that this device was 
fundamental for the university’s research work.

This solar dryer, which is now operational, prevents ultraviolet rays 
from affecting the products, drying time, and final product quality.

“This machine is part of a large project for dealing with a potential 
famine, a food crisis that will begin in 2023, due to supply chain problems, 
Covid-19 problems, in addition to the increase in the cost of inputs and 
raw materials for food, which are on the rise, so we need food security,” 
added Aybar.

The ceremony was also attended by Academic Vice-Rector  
Cándida Jáquez, Vice-Rector for International Affairs Wilfredo Mañón 
Rossi, Vice-Rector for Research, Innovation and Graduate Studies César 
López, Research Director Diógenes Aybar, Dean of the Faculty of Rural 
Development Víctor Espaillat, Dean of the Faculty of Theology Alfredo 
Ossers Veras, Director of the School of Theology Susana Sánchez, and 
Associate Research Director Jehová Peña.

ผู้ที�เป็นกำลังสำคัญในกำรสร้ำงสรรค์นวัีตกรรมนี้คือ อธิุกำรบดีของมหำวิีทยำลัย 
Juan Guerrero Ávila พร้อมกล�ำวีวี�ำโครงกำรนีจ้ะช�วียต�อยอดงำนวิีจยัของทำงมหำวิีทยำลัย 

หัวีหน้ำโครงกำรอย�ำง Julio Alejandro Abril ระบุวี�ำนวีัตกรรมนี้เป็นส�วีนหนึ�งของ
โครงกำรวีิจัยที�ได้รับทุนสนับสนุนจำกกองทุนเพื�อกำรพัฒนำนวีัตกรรม วีิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยีแห�งชำติ (FONDOCYT) กองทุนนี้ช�วียยกระดับกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม
นักศึกษำในหลำกหลำยสำขำวีิชำ รวีมถึึงช�วียสนับสนุนกำรฝึกอบรมด้ำนวีิทยำศำสตร์แก�ผู้
เชี�ยวีชำญและบัณฑิ์ตจำกมหำวิีทยำลัยผ�ำนกำรจัดทำวิีทยำนิพนธ์ุของผูเ้ข้ำร�วีมโครงกำรโดย
กำรบูรณำกำรทฤษฎีและกำรปฏิิบัติและจัดกำรเรียนกำรสอนผ�ำนกำรวีิจัย 

ผูอ้ำนวียกำรฝ่ำยงำนวิีจยัของมหำวิีทยำลัย UNEV อย�ำง Diógenes Aybar กล�ำวีวี�ำน
วีัตกรรมชิ้นนี้เป็นสิ�งที�มีควีำมสำคัญอย�ำงยิ�งต�องำนวีิจัยของทำงมหำวีิทยำลัย

เครื�องอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ที�ได้นำมำใช้งำนจริงสำมำรถึป้องกันไม�ให้รังสี
อลัตรำไวีโอเลตก�อปฏิกิริยิำต�อชิน้งำน ระยะเวีลำในกำรอบ และไม�ส�งผลต�อคณุภำพของชิน้งำน

ผู้อำนวียกำร Aybar กล�ำวีวี�ำ “เครื�องอบแห้งนี้เป็นส�วีนหนึ�งของโครงกำรใหญ�ที�
ต้องกำรแก้ปัญหำควีำมอดอยำกจำกวิีกฤติกำรณ์ด้ำนอำหำรซ็ึ�งกำลังจะเริ�มขึ้นในปี 2023 
โดยมีสำเหตุมำจำกระบบกำรคมนำคมที�หยุดชะงัก รวีมถึึงผลกระทบจำกโควีิด-19 และ
รำคำของปัจจัยกับวีัตถึุดิบในกำรผลิตอำหำรที�กำลังเพิ�มสูงขึ้นอย�ำงต�อเนื�อง เรำจำเป็นต้อง
สร้ำงควีำมมั�นคงทำงอำหำรให้เกิดขึ้น” 

บรรดำผู้ที�เข้ำร�วีมในพิธีุเปิดตัวีเครื�องอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ครั้งนี้ได้แก�  
รองอธุกิำรบดมีหำวีทิยำลยั Cándida Jáquez, รองอธุกิำรบดสีำขำกจิกำรกำรระหวี�ำงประเทศ 
Wilfredo Mañón Rossi, รองอธุิกำรบดีฝ่ำยงำนวีิจัย นวีัตกรรม และบัณฑ์ิตศึกษำ César 
López, ผูอ้ำนวียกำรฝำ่ยงำนวีจิยั Diógenes Aybar, คณบดปีระจำคณะพฒันำชนบท Víctor 
Espaillat, คณบดีประจำคณะศำสนศำสตร์ Ossers Veras, ผูอ้ำนวียกำรสถึำบันศำสนศำสตร์ 
Susana Sánchez และรองผู้อำนวียกำรฝ่ำยงำนวีิจัย Jehová Peña

เคร่�องอบแห้งพลังงานแสิ่งอาท่ตย์

นวีัตกรรมนี้ถืึอเป็นเทคโนโลยีล�ำสุดในระดับสำกล เพรำะเป็นเครื�องอบแห้งพลังงำน
แสงอำทิตย์ที�ไม�พึ�งพำกำรต�อกระแสไฟื้ฟื้้ำในกำรทำงำน ในเครื�องประกอบไปด้วียตัวีดูด
อำกำศจำนวีนมำกเพื�อใช้ควีบคุมระดับควีำมชื้นและอุณหภูมิของชิ้นงำน โดยอำศัยพลังงำน
จำกแผงโซ็ล�ำร์เซ็ลล์ 

เครื�องอบแหง้พลงังำนแสงอำทิตยน์ีเ้ปน็ส�วีนหนึ�งในโครงกำรวีจิยัของทำงมหำวิีทยำลัย 
ถึือเป็นผลงำนนวีัตกรรมที�สำมำรถึ  บูรณำกำรกิจกรรมด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวีิจัย

เข้ำไว้ีด้วียกัน โดยมีวีัตถุึประสงค์ในกำรให้ควีำมรู้แก�ผู้เชี�ยวีชำญจำกหลำกหลำยสำขำวิีชำ 
รวีมถึึงบรรดำนักศึกษำที�จะนำเอำองค์ควีำมรู้จำกกิจกรรมต�ำง ๆ ในสำขำวิีชำที�เกี�ยวีข้อง
มำประยุกต์ใช้ และเป็นกำรฝึกอบรมผู้เรียนในแนวีทำงที�สอดคล้องกับพันธุกิจ วีิสัยทัศน์ 
และค�ำนิยมของมหำวีิทยำลัย UNEV.

Solar Dryer

One of the latest technologies at an international level, the solar 
dryer does not use electrical energy. It has several extractors for humidity 
and temperature control, powered by a solar panel.

As part of the academy’s research program, this innovative device will 
enable the university to combine teaching and research activities, linking 
both, with the objective of graduating well-rounded specialists, university 
students who can combine their knowledge in activities in this area, and 
train them in the objectives of UNEV’s mission, vision, and values.
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Magic bacteria that turns low-cost Agri waste 
into industrial enzymes

พุ่บแบคทีเรียมหัศจัรรย์ ช่�วียย�อยขึ้ยะจัากการเกษัตร
ให้เป็น้ำเอน้ำไซิม์อ่ตสาหกรรม

เอนไซ็มที์�ใช้ในภำคอตุสำหกรรมเช�น alpha-amylase และ cellulase ต�ำงเปน็ที�ตอ้งกำร
อย�ำงสูงในกระบวีนกำรผลิตสิ�งทอ กระดำษ ผงซ็ักฟื้อก และยำรักษำโรค คำดกันวี�ำมูลค�ำ
กำรตลำดของเอนไซ็ม์อุตสำหกรรมเหล�ำนี้แตะระดับ 1,270 ล้ำนดอลลำร์สรัฐฯในปี 2021

ในแต�ละปีจะมีปริมำณกำรผลิตชีวีมวีลอยู�ในระดับ 100-150 ล้ำนตัน ปัจจุบันนำนำ
ประเทศต�ำงก็มุ�งเน้นกำรนำสำรชีวีมวีลประเภทลิกโนเซ็ลลูโลสที�ไม�ใช�อำหำรมำใช้ในกำร
ผลิตเอนไซ็ม์สำคัญสำหรับภำคอุตสำหกรรม รวีมถึึงใช้ในกำรผลิตเอทำนอลจำกเซ็ลลูโลส
รุ�นที�สองเพื�อเป็นเชื้อเพลิงทำงเลือก

ขยะมูลฝอยจำกภำคเกษตรกรรมทั้งสำมประเภทหลัก ๆ ของประเทศอินเดียได้แก� 
รำข้ำวีสำลี ซ็ำกต้นสำคู และ รำข้ำวี 

เศษขยะเหลือทิ้งเหล�ำนี้มีรำคำถูึกและอุดมไปด้วียสำรคำร์บอนและไนโตรเจนใน
ปริมำณมำก แต�กำรสกัดเอนไซ็ม์เพื�อใช้ในภำคอุตสำหกรรมจำกขยะทำงกำรเกษตรเหล�ำ
นี้เป็นเรื�องที�ยุ�งยำกอย�ำงยิ�ง

ด้วียโครงสร้ำงที�ซ็ับซ็้อนของขยะมูลฝอยดังกล�ำวีทำให้กระบวีนกำร hydrolysis เกิด
ขึ้นได้ยำก กระบวีนกำร hydrolysis คือกำรย�อยสลำยสำรประกอบให้แตกตัวีด้วียกำรใช้
เอนไซ็ม์เพื�อก�อปฏิิกริิยำระหวี�ำงเอนไซ็ม์กับนำ้ กระบวีนกำรนีน้ยิมใช้กนัอย�ำงแพร�หลำยใน
อุตสำหกรรมเคมี ซ็ึ�งจำเป็นจะต้องใช้เอนไซ็ม์ในปริมำณมหำศำลเพื�อย�อยสลำยโครงสร้ำง
ของขยะจำกกำรเกษตรกรรมที�มลีกัษณะแขง็กระดำ้ง กระบวีนกำรนีใ้ชต้น้ทนุสูงเพรำะตอ้ง
ทำกำรปรบัสภำพเอนไซ็มห์ลำกหลำยชนดิก�อนจงึจะนำไปใชใ้นกระบวีนกำร hydrolysis ได้ 

คณะนักวิีจยัจำกสถึำบันเทคโนโลยีแห�งอินเดียมำดรำส (IIT-Madras) 
ทดลองนำแบคทีเรียที�สกัดมำจำกกำกอ้อยเพื�อพัฒนำไปใช้ใน

กระบวีนกำรทำงอตุสำหกรรมที�มรีำคำถูึกและเปน็มติรกบัสิ�งแวีดลอ้ม

Ms. Rekha Rajesh Prof. Sathyanarayana N. Gummadi
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ปัญหำนี้จึงเป็นที�มำของกำรพยำยำมค้นควี้ำหำจุลินทรีย์สำยพันธุุ์เดียวีที�สำมำรถึให้
กำเนิดเอนไซ็มห์ลำยชนดิไดเ้พื�อแก้ปญัหำเหล�ำนี ้แบคทเีรียบำงประเภทมีคณุสมบัตทิี�เหมำะ
สมเพรำะมีอตัรำกำรเจริญเติบโตอย�ำงรวีดเร็วี ใช้ระยะเวีลำกำรหมักที�สัน้ และสำมำรถึหลั�ง
เอนไซ็ม์ภำยนอกเซ็ลล์ออกมำได้ในปริมำณสูง

งำนวีิจัยของ Rekha Rajesh และศำสตรำจำรย์ Sathyanarayana N Gummadi จำก
ภำควีิชำเทคโนโลยีชีวีภำพ สถึำบันเทคโนโลยีแห�งอินเดียมำดรำส ได้ทดลองประเมินผล
ควีำมสำมำรถึในกำรย�อยสำรเป็นน้ำตำลและกำรใช้หมักของจุลินทรีย์ที�สกัดออกมำเพื�อใช้
ในกระบวีนกำร hydrolysis ให้ย�อยสลำยขยะมูลฝอยประเภท lignocellulosic รำคำถึูกเช�น 
รำข้ำวีสำลี ซ็ำกต้นสำคู และรำข้ำวีโดยไม�ต้องทำกำรปรับสภำพเอนไซ็ม์

แบคทีเรียที�นำมำใช้คือ สำยพันธุุ์ Bacillus sp PM06 ซ็ึ�งผู้วีิจัยสกัดออกมำจำกกำก
อ้อย เมื�อปล�อยแบคทีเรียชนิดนี้ให้เติบโตในสำรชีวีมวีลประเภท lignocellulosic พบวี�ำแป้ง
และเซ็ลลูโลสจะถึูกย�อยสลำยให้แตกตัวีกลำยเป็นเอนไซ็ม์ alpha-amylase และ cellulase 
นอกจำกนี้ก็ยังได้เอทำนอลและกรดน้ำส้มเป็นผลผลิตพลอยได้อีกด้วีย ซ็ึ�งสำมำรถึนำไปใช้
ประโยชน์ได้ในอุตสำหกรรมหลำกหลำยประเภท

เนื�องจำกกระบวีนกำรหมักอย�ำงรวีดเร็วีจึงทำให้ผลผลิตของกระบวีนกำร hydrolysis 
ช�วียเอื้อต�อกำรเกิดปฏิิกิริยำเอนไซ็ม์ จึงส�งผลให้กระบวีนกำรนี้มีควีำมคุ้มค�ำและยั�งยืน  
อีกทั้งยังไม�จำเป็นต้องมีกระบวีนกำรใด ๆ เพิ�มเติมอีก เช�นกำรปรับสภำพเอนไซ็ม์ ผลกำร
วีจิยัพบวี�ำรำข้ำวีสำลีเป็นสำรตัง้ต้นที�มคีณุสมบัตเิหมำะสมที�สดุ ตำมมำด้วียซ็ำกต้นสำคู และ 
รำขำ้วี กำรวิีจัยแสดงให้เหน็ถึงึควีำมสำมำรถึในกำรย�อยสำรเป็นน้ำตำลและกำรใช้หมกัขยะ
เกษตรกรรมหลำยประเภทด้วียแบคทีเรีย Bacillus sp PM06 เพียงชนิดเดียวี งำนวีิจัยนี้
มีควีำมพิเศษเพรำะยึดแนวีทำงด้ำนควีำมยั�งยืนและเป็นมิตรต�อสิ�งแวีดล้อมในกำรผลิตเชื้อ
เพลงิหมนุเวีียน งำนวิีจัยในภำยภำคหน้ำสำมำรถึต�อยอกำรนำแบคทีเรยี Bacillus sp PM06  
มำใช้เพื�อผลิตเอทำนอลในระดับอุตสำหกรรม 

ศำสตรำจำรย์ Ashok Pandey จำกศูนยน์วีตักรรมและกำรวิีจยัประยุกตป์ระจำสถึำบัน
สภำกำรวีิจัยวีิทยำศำสตร์และอุตสำหกรรมพิษวีิทยำแห�งอินเดียในเมืองลัคเนำ ได้ให้ควีำม
เห็นวี�ำงำนวีิจัยนี้แสดงถึึงศักยภำพของกำรนำขยะมูลฝอยจำกภำคเกษตรกรรมมำใช้เป็น
วีัตถึุดิบเพื�อผลิตเป็นเอนไซ็ม์อุตสำหกรรม เชื้อเพลิงไบโอเอทำนอล และ acetic acid 
ด้วียกระบวีนกำรที�เป็นมิตรกับสิ�งแวีดล้อม โดยศำสตรำจำรย์ Pandey ให้สัมภำษณ์ไวี้วี�ำ 
“อินเดียเป็นประเทศที�มีขยะมูลฝอยเหลือทิ้งจำกภำคเกษตรกรรมในปริมำณมหำศำล และ
ต้องได้รับกำรจัดกำรด้วียกระบวีนกำรที�เป็นมิตรกับสิ�งแวีดล้อม งำนวีิจัยนี้จึงมีควีำมสำคัญ
อย�ำงยิ�งเพรำะเป็นกำรศกึษำแนวีทำงในกำรแปรรปูชวีีมวีลดว้ียวีสัดเุหลือท้ิงจำกกำรเกษตร”

วีธิุกีำรนีจ้ะเปน็ประโยชนม์หำศำลในกำรสรำ้งควีำมยั�งยนืดำ้นพลงังำนและสิ�งแวีดลอ้ม
ของประเทศ ควีำมสำมำรถึในกำรใช้แบคทีเรียเพื�อย�อยสลำยวัีสดุเหลือทิ้งจำกกำรเกษตร
รำคำถึกูเพื�อผลติเปน็เอนไซ็มอ์ตุสำหกรรมที�มคีวีำมสำคญั รวีมถึงึผลผลติพลอยไดอ้ย�ำงเชือ้
เพลิงชีวีภำพ (bioethanol) และกรดอินทรีย์ (acetic acid) จะมีคุณค�ำมหำศำลต�อกำรนำ
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสำหกรรม.

IIT-Madras team deploys bacteria isolated from sugar cane 
waste to design a cost-effective and sustainable process.

Industrial enzymes such as alpha-amylase and cellulase are in 

high demand in the manufacture of textiles, paper, detergents, and  

pharmaceuticals. The market for such enzymes is expected to reach 

$1.27 billion by 2021.

Each year, nearly 100–150 million tonnes of biomass is produced. 

The international focus recently has been on the use of non-food  

lignocellulosic biomass to produce industrially important enzymes and 

second-generation cellulosic ethanol as an alternative fuel.

The three main residues from agricultural industries are wheat bran, 

sago waste, and rice bran.

These residues are inexpensive and contain abundant amounts of 

carbon and nitrogen sources. However, there are many problems involved 

in obtaining industrial enzymes from these residues.

The complex structure of these residues limits enzyme hydrolysis 

— namely, the breakdown of a compound in the presence of enzymes 

following the enzymes’ reaction with water — a process used extensively 

in the chemical industry. A large amount of enzymes is required to  

hydrolyse these rigid structures. The process is costly because pretreatment 

is required followed by hydrolysis with various enzymes.

Thus, the focus is on identifying a single microorganism that can 

produce multiple enzymes to solve these issues. Some bacteria are 

good candidates for this because they have rapid growth rates, shorter 

fermentation cycle, and the ability to secrete a significant amount of 

extracellular enzymes.

A study by Rekha Rajesh and Prof Sathyanarayana N Gummadi of 

the Department of Biotechnology, IIT-Madras, attempted to evaluate 

the saccharification and fermentation capacity of a previously isolated 

organism to hydrolyse low-cost lignocellulosic wastes such as wheat 

bran, sago waste, and rice bran without pretreatment.

The bacteria used was Bacillus sp PM06, which they had isolated 

from sugar cane waste. When this isolate was grown in the presence of 

lignocellulosic biomass, starch and cellulose were broken down to yield 

alpha-amylase and cellulase enzymes. Ethanol and acetic acid were also 

produced, which are useful in various industries.

Because of the rapid fermentation, the hydrolysed products did 

not inhibit enzyme activity, thus making the process cost-effective 

and sustainable. There was also no need for additional processes such 

as pretreatment. Wheat bran was found to be the most promising  

substrate, followed by sago waste and rice bran. The study demonstrated  

simultaneous saccharification and fermentation of different agro-residues 

by a single novel Bacillus sp PM06. This research is unique because it 

takes a sustainable and environmentally friendly approach, producing 

renewable biofuels. Possible future research could be the use of Bacillus 

sp PM06 to produce ethanol on an industrial scale.

Prof Ashok Pandey from the Centre for Innovation and  

Translational Research, CSIR-Indian Institute of Toxicology Research,  

Lucknow, India, commented that the research showcases the feasibility of using  

agro-industrial residues as feedstock for bioprocess production of  

industrial enzymes, bioethanol and acetic acid. “Considering that India 

has a huge surplus of agro-industrial residues, which need a sustainable 

avenue for their utilisation, this study is of great relevance as it works on 

the principles of biomass-based biorefineries,” Pandey says.

The method offers potential benefits for energy and environmental 

sustainability. The ability of the culture to utilise low-cost agricultural 

byproducts to produce industrial important enzymes along with biofuel 

(bioethanol) and organic acid (acetic acid) could be of great relevance 

for industrial exploitation.

Article by Akshay Anantharaman
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