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อุตสาหกรรมบีทและน  าตาลทราย

เกล็ดความรู้จากการดูงาน1

ของประเทศเยอรมนี

ศึกษาโดย ผศ.ดร.ธนาภรณ์  อธิปัญญากุล2

1 เป็นข้อมูลที่จากการไปร่วมศึกษาดูงานในช่วงวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 ณ สถาบัน Thünen Institute of Farm Economics ประเทศเยอรมนี  
2 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อุตสาหกรรมบีทและน  าตาลในสหภาพยุโรป
การผลิตน ้าตาลในยุโรปใช้หัวบีทเป็นวัตถุดิบหลักโดยมีประเทศผู้ผลิตน ้าตาลส้าคัญสามล้าดับแรกของสหภาพยุโรป ได้แก่

เยอรมนี ฝรั่งเศส และโปแลนด์ ตามล้าดับ บริษัทผู้ผลิตน ้าตาลรายใหญ่ในกลุ่มสหภาพยุโรป คือ Südzuker มาจากประเทศ
เยอรมนี สามารถผลิตน ้าตาลได้เกือบ 6 ล้านตันน ้าตาล โดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 30 รองลงมาคือ Nordzüker ซึ่ง
ตั งอยู่ในประเทศเยอรมนีเช่นกัน และ Cristal Union ตั งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส สามารถผลิตน ้าตาลได้ประมาณ 2.8 และ 2.5
ล้านต้น ตามล้าดับ ส่วนโรงงานน ้าตาลท่ีเหลือจะกระจายอยู่ตามพื นที่เพาะปลูกหัวบีท (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 การกระจายของจ้านวนโรงงานน้้าตาลและพื้นท่ีเพาะปลูกหัวบีท
ในสหภาพยุโรป และก้าลังหีบ

ที่มา: Witte (2018), Slide presentation at Thünen institute.

ในอดีตสหภาพยุโรปมีนโยบายก้าหนดโควตาการผลิต
น ้าตาลทรายขาวต้องไม่เกิน 13.3 ล้านตันต่อปี เพื่อควบคุม
ปริมาณอุปทานน ้าตาล และโควตาส้าหรับผลิต iso glucose
จาก High Fructose Corn Syrup ไม่เกิน 700,000 ตัน
ปริมาณการส่งออกไม่เกิน 1.37 ล้านตัน (ข้อตกลง WTO)
และก้าหนดราคาน ้าตาลทรายขาวขั นต่้าที่ 400 ยูโรต่อตัน
หรือเท่ากับ 15,200 บาทต่อตัน และราคาบีทไม่ต้่ากว่า 26.30
ยูโรต่อตัน หรือ 999.40 บาทต่อตัน (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 38
บาท ต่อ 1 ยูโร) อย่างไรก็ตาม ระบบโควตาดังกล่าวได้ถูก
ยกเลิกไปในช่วงปี 2017 แต่ยังคงเหลือข้อก้าหนดภาษีและ
โควตาส้าหรับการน้าเข้าในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา (Least
Development Countries: LDC) และประเทศในกลุ่ม
African, Caribbean and Pacific (APC) ที่ไม่ได้จัดอยู่ใน
กลุ่มประเทศด้อยพัฒนา โดยมีรายละเอียดโควตาดังนี 

1. ก้าหนดโควตาส้าหรับกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาสามารถส่ง
น ้าตาลมาท่ีสหภาพยุโรปได้จ้านวน 3.5 ล้านตัน โดยไม่เสีย
ภาษีน้าเข้า
2. กลุ่มประเทศ Non-LDC ACP จ้านวน 1.60 ล้านตัน โดย
ไม่มีภาษีน้าเข้า
3. กลุ่มประเทศ Balkan ซึ่งเป็นประเทศฝั่งตะวันออกเฉียงใต้
ของกลุ่มสหภาพยุโรปจ้านวน 0.38 ล้านตัน โดยไม่มีภาษี
น้าเข้า
4. ส้าหรับกลุ่ม CXL3 มีได้รับโควตาน ้าตาลทรายดิบจ้านวน
0.63 ล้านตัน โดยลดภาษีน้าเข้า

จากการศึกษาดูงานได้พบว่า เมื่อมีการยกเลิกระบบโควตาราคาน ้าตาลมีแนวโน้มลดต่้าลง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีทางสหภาพยุโรปได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อ้นเป็นผลจากการศึกษาของ OECD (2015) ด้วยแบบจ้าลอง Aglink-Cosimo model เพื่อใช้ในการ
ท้านายผลกระทบที่เกิดจากการยกเลิกระบบโควตาน ้าตาลของสหภาพยุโรป ทั งนี ผลการศึกษาได้ประมาณการว่าราคาน ้าตาล
ทรายขาวหลังจากยกเลิกระบบโควตาจะติดลบร้อยละ 20 ในปี 2017 และจะติดลบไปจนประทั่งปี 2020 อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ด้านพื นที่เพาะปลูกหัวบีทกลับมีทิศทางตรงกันข้าม จากการน้าเสนอของ Witte (2018) พบว่า ประเทศเยอรมนี
และฝรั่งเศสมีการขยายตัวของพื นที่เพาะปลูกหัวบีทเพิ่มขึ น โดยในปี 2016 เพิ่มขึ นประมาณร้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
การผลิต 2015 และเพิ่มขึ นร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการผลิต 2016 ตามล้าดับ ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ นเช่นกันใน
ประเทศอังกฤษโดยมีอัตราการขยายตัวของพื นที่เพาะปลูกหัวบีทเพิ่มขึ นมากกว่าร้อยละ 29 หลังจากท่ีมีการยกเลิกระบบ
โควตา การเพิ่มขึ นของพื นที่เพาะปลูกเนื่องจากโรงงานน ้าตาลมีการขยายปริมาณการผลิตน ้าตาลเพื่อการส่งออกเพิ่มมากขึ น
ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มราคาน ้าตาลรายเดือนในสหภาพยุโรปซึ่งลดต้่าลงมากหลังจากมีการยกเลิกระบบโควตาตั งแต่เดือน
กันยายน 2017 และต่้าสุดในเดือนกรกฎาคมปี 2018

3 เป็นกลุ่มประเทศที่เคยส่งน ้าตาลทรายดิบมายังสหภาพยุโรปและต่อมาเข้าร่วมในกลุ่มสหภาพยุโรป.



โรงงานน  าตาล Nördzuker ระบบพันธะสัญญา และการขนส่ง

โรงงานน ้าตาล Nördzuker เป็นโรงงานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศเยอรมนี การก่อตั งโรงงานน ้าตาลเกิดโดย
กลุ่มเกษตรกรในปี 1838 และปัจจุบันมีทั งหมด 5 โรงงาน ซึ่งลดลงจากเดิมเมื่อเริ่มก่อตั ง เนื่องจากเกิดการประหยัดต่อขนาด
โรงงานมีการลงทุนและร่วมทุนกับประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรปได้แก่ประเทศ โปแลนด์ สโลวาเกีย เดนมาร์ค ฟินแลนด์ และ
Lithuania ปัจจุบัน บริษัทมีการผลิตทั งน ้าตาล และผลิต co-products มากกว่า 250 ชนิด นอกจากนี โรงงานยังได้รับ
มาตรฐานต่างๆ เช่น BONSUCRO STANDARD, CDP, EU BEET SUGAR SUSTAINABILITY

ในการระดมทุนผู้ถือหุ้นของบริษัทมีทั งจากส่วนของผู้ร่วมทุนและเกษตรกร โดยเป็นผู้ถือหุ้นจากเกษตรกรประมาณร้อยละ
10 ส่วนท่ีเหลือเป็นผู้ร่วมทุนกับทาง Nördzuker การท่ีเกษตรกรจะถือหุ้นได้นั นจะต้องส่งหัวบีทให้กับทางโรงงานน ้าตาลซึ่งจะ
พิจารณาจากระยะทางในการขนส่งเป็นหลัก เนื่องจากเป็นต้นทุนท่ีทางโรงงานน ้าตาลต้องรับผิดชอบ ส้าหรับในส่วนของการ
ท้าเกษตรพันธะสัญญาในการส่งหัวบีทให้กับทางโรงงานในเบื องต้นสมาคมผู้ปลูกหัวบีท (Grower association) ซึ่งมีสมาชิกท่ี
นับเป็นลูกค้ากับโรงงาน Nördzuker ประมาณ 6,500 คน จะด้าเนินการเจรจาต่อรองด้านราคาหัวบีทกับทางโรงงานน ้าตาล
โดยมีคณะกรรมการเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรอง (ภาพที่ 2)

ในตอนต่อไปจะน้าเสนออุตสาหกรรมบีทและน ้าตาลทรายของประเทศเยอรมัน ในประเด็นว่าด้วยการจัดการของโรงงาน
น ้าตาลและระบบเกษตรพันธะสัญญากับเกษตรกรในการซื อขายหัวบีทเพื่อผลิตน ้าตาลทราย

ภาพที่ 2 : การเจรจาต่อรองและการท้าเกษตรพันธะสัญญาของผู้ปลูกหัวบีทและโรงงานน้้าตาลในประเทศเยอรมนี
ที่มา: ดัดแปลงจาก Witte (2018), Slide presentation at Thünen institute

เดิมระบบพันธะสัญญาที่โรงงานใช้มีทั งหมด 4 ระบบ คือ ก้าหนดราคาคงท่ี 1 ปี ราคาคงท่ี 3 ปี ราคาแปรเปลี่ยนตาม
ราคาตลาด 1 ปี หรือ 3 ปี แต่จากสถานการณ์การยกเลิกระบบโควตาทางโรงงานไม่มีการก้าหนดราคาขั นต่้า (หรือไม่มีการ
ก้าหนดให้ราคาคงท่ี) การเจรจาต่อรองขึ นอยู่กับราคาของพืชแข่งขัน ในระบบพันธะสัญญาดังกล่าวเกษตรกรสามารถเลือกได้
หากเกษตรกรไม่ชอบความเสี่ยงอาจเลือกแบบราคาคงท่ีในระยะสั นและระยะยาว หรือหากชอบความเสี่ยงอาจเลือกราคาที่
ผันแปรขึ นลงตามราคาตลาดได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาน ้าตาลในช่วงปี 2559-2560 นั นมีแนวโน้มลดลงมาก



ส่งผลท้าให้โรงงานปรับระบบพันธะสัญญาเป็นแบบผันแปรตามราคาตลาด และใช้หลักการเจรจาต่อรองระหว่างโรงงานและ
คณะกรรมการสมาคมผู้ปลูกหัวบีทเป็นเกณฑ์ในการก้าหนดราคาบีทในพันธะสัญญา ) และในปี 2562 ทางโรงงานได้ยกเลิก
พันธะสัญญาแบบ 3 ปี เพื่อลดความเสี่ยงของโรงงานเอง

ส้าหรับรายละเอียดในพันธะสัญญาระหว่างโรงงานและเกษตรกมีการระบุอย่างชัดเจนแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ ที่
ส้าคัญ ได้แก่ (1) เกษตรกรต้องซื อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทผู้ผลิตน ้าตาล โดยโรงงานน ้าตาลให้เหตุผลด้านการควบคุมคุณภาพ
ของผลผลิต (2) ในการเก็บรักษาหัวบีทเกษตรกรต้องคลุมบีทเพื่อคุณภาพอันเนื่องจากเป็นฤดูหนาวมีหิมะตก โดยเริ่มตั งแต่ต้น
เดือนธันวาคม ไม่เช่นนั นราคาจะถูกปรับลดลงตันละ 3 ยูโร (3) เกษตรกรต้องล้างหัวบีทก่อนส่งหากไม่ล้างราคาก็จะถูกปรับ
ลดลงเช่นกัน (4) โรงงานน ้าตาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการบรรทุกและขนส่งหัวบีทจากฟาร์มของเกษตรกรถึงโรงงาน 4

(5)  มีการจ่ายชดเชยส้าหรับเกษตรกรที่ต้องเก็บเกี่ยวก่อนหรือเก็บเกี่ยวตอนต้นฤดูเนื่องจากค่าความหวานของบีทน้อยกว่าคน
ที่เก็บเกี่ยวช่วงกลางฤดูกาลผลิตน ้าตาล มีการทดสอบค่าความหวานของน ้าตาลโดยการใช้ระบบ polarimetric method 
(6) ก้าหนดราคาส้าหรับ beet pulp อย่างน้อยที่สุดไม่ต่้ากว่าร้อยละ 2 ของรายได้ที่ได้จาก dried beet pulp ทั งนี ขึ นกับ
ข้อตกลง นอกจากนี ยังมีข้อตกลงอื่นๆ ที่ระบุในสัญญาที่แสดงถึงการควบคุมคุณภาพของหัวบีทอย่างชัดเจน5

การตัดสินใจของเกษตรกรในการท าพันธะสัญญา

เนื่องจากในการท้าพันธะสัญญาทั งโรงงานและเกษตรกรต้องแบกรับความเสี่ยง (ในประเทศเยอรมนีราคาหัวบีทจะขึ นกับ
ราคาน ้าตาลและไม่มีการก้าหนดราคาหัวบีทขั นต่้า) ดังนั น ในการตัดสินใจเกษตรกรจะต้องพิจารณาจากบันทึกฟาร์มและระบบ
บัญชีฟาร์มประกอบกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจของพืชแข่งขันอื่นๆ ส้าหรับระบบการท้าฟาร์มของเกษตรกรในประเทศเยอรมนีจะ
ขอกล่าวในหัวข้อถัดไป

ในการตัดสินใจท้าพันธะสัญญาส้าหรับการส่งหัวบีทโรงงานน ้าตาลจะเริ่มท้าข้อตกลงพันธะสัญญากับเกษตรกรล่วงหน้า
เป็นเวลา 2 ปี ก่อนเริ่มกระบวนการผลิตน ้าตาลเพื่อส่งให้แก่คู่สัญญา โรงงานน ้าตาลจะเริ่มเจรจาต่อรองกับสมาคมผู้
เพาะปลูกหัวบีทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม (มีการเจรจาต่อรองหลายครั งซึ่งจากข้อมูล
ท่ีได้รับประมาณ 10 ครั ง) จากนั นเมื่อตกลงกันได้ก็จะเริ่มเซ็นสัญญาและเข้าสู่กระบวนการเพาะปลกูบีทในปีถัดไป โดยเริ่ม
จากการเพาะเมล็ดพันธุ์ประมาณกลางเดือนมีนาคมและเริ่มเก็บเกี่ยวประมาณช่วงเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม หรืออาจช้าไป
ถึง พฤศจิกายน และในปีที่สามหลังจากนั นโรงงานน ้าตาลก็จะท้าการซื อขายน ้าตาลในตลาดทั งในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
และส่งออกน ้าตาลไปยังตลาดโลกคือเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม

ระบบการท าฟาร์มของเกษตรกรผู้ปลูกหัวบีท 

เกษตรกรในประเทศเยอรมนีมักจัดสรรทรัพยากรที่ดินปลูกพืชมากกว่า 1 ชนิด และมีการปลูกพืชหมุนเวียนร่วม6

โดยเฉพาะการเพาะปลูกหัวบีท ข้าวสาลี และ rapeseed ร่วมกันในฟาร์ม ซึ่งจากการน้าเสนอเป็นกรณีศึกษาผู้บรรยายได้ให้
รายละเอียดว่าในปีที่ 1 เริ่มปลูกบีท กลางเดือนมีนาคม แล้วไปเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายนถึงตุลาคม

4 ในการขนส่งในประเทศเยอรมนีจะหยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดสาธารณะ ดังนั น โรงงานจะต้องวางแผนเพื่อส้ารองหัวบีท และเกษตรกร
ต้องวางแผนด้านการขนส่ง ส้าหรับน ้าหนักบรรทุกในส่วนของรถเทรลเลอร์จะไม่เกิน 40 ตันต่อคัน ตามกฎหมาย 
5 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้จากผู้เขียนโดยตรง
6 โดยกฎของสหภาพยุโรปเพื่อนของผู้เขียนชาวเยอรมนีที่ท้างานด้านเศรษฐศาสตร์ส้าหรับการผลิตผักและผลไม้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเพื่อลด

ปริมาณการตกค้างของไนเตรทในดิน ผู้ปลูกหัวบีทจะต้องมีการปลูกพืชหมุนเวียนอ่ืนหลังจากการเก็บเกี่ยวหัวบีทเพื่อดูดซับสารไนเตรท และจาก
การสะสมข้อมูลของผู้เขียน นอกจากนี โดยการสัมภาษณ์เพื่อนชาวสเปนที่ท้างานอยู่ใน EU ด้านการเกษตร พบว่า หากเกษตรกรในสหกรภาพ
ยุโรปปลูกบีทและพืชบางชนิดก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป 



โดยมีพื นที่เพาะปลูกสูงสุดประมาณร้อยละ 30 ของพื นที่ทั งหมด และปีที่ 2 เกษตรกรจะปลูกข้าวสาลีโดยการเพาะเมล็ดช่วง
เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน และเก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม ต่อมาในปีที่ 3 จะหมุนเวียนมาปลูก rapeseed โดยจะเพาะ
เมล็ดเดือนสิงหาคมและเก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม และในปีท่ี 4 จะเวียนกลับมาปลูกข้าวสาลี ดังนั น หากจะปลูกหัวบีทในปี
ถัดไปจะต้องตกลงท้าสัญญาในปีที่ 4 ก่อนการเริ่มปลูกอีกรอบ (ภาพที่ 3)

ปีที่ 1 ปีที่ 2

ปีที่ 4 ปีที่ 3

ภาพที่ 3 ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหัวบีทในประเทศเยอรมนี
ที่มา: ดัดแปลงจาก Witte (2018), Slide presentation at Thünen institute.

บทสรุป
สหภาพยุโรปได้ยกเลิกระบบโควตาการน้าเข้าน ้าตาลไปในปี 20177 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม

น ้าตาลในตลาดโลก และเมื่อยกเลิกระบบโควตาแล้วพบว่าราคาน ้าตาลจะปรับตัวลดลงตั งแต่ปี 2016 และเริ่มลดลงเรื่อยมา
โดยเฉพาะหลังจากประกาศยกเลิกระบบโควตา ในช่วงท่ีผู้เขียนได้ไปศึกษาดูงานพบว่า ราคาน ้าตาลทรายขาวได้ลดลงเหลือ
เพียง 90 ดอลล่าร์สหรัฐ และเมื่อเปรียบเทียบศักยภาพด้านการผลิตน ้าตาลจากหัวบีทคาดว่ากลุ่มสหภาพยุโรปจะออกจากการ
แข่งขันในตลาดโลกหากราคาน ้าตาลต้่ากว่า 280 เหรียญสหรัฐหรือเท่ากับ 9,520 บาทต่อตันน ้าตาล ในขณะท่ีประเทศบราซิล
ยังคงมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงถึงแม้ราคาน ้าตาลเพียง 200 เหรียญสหรัฐหรือเท่ากับ 6,800 บาทต่อตันน ้าตาล ก็
ยังคงแข่งขันได้ ในขณะที่สหภาพยุโรปจะยังคงแข่งขันในตลาดโลกได้หรือไม่นั นขึ นกับการขึ นลงของราคาน ้ามันในตลาดโลกซึ่ง
มีผลต่อราคาน ้าตาล และเมื่อพิจารณาระบบพันธะสัญญาการผลิตหัวบีทส่งโรงงานจะเห็นว่ามีข้อสัญญาทีชัดเจนแยกเป็น
ประเด็นเกิดความเป็นธรรมกับทั งผู้ผลิตและโรงงานน ้าตาล
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7 แต่ยังคงมีข้อก้าหนดให้สิทธิด้านภาษีและโควตาส้าหรับการน้าเข้าในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา และประเทศในกลุ่ม African, Caribbean and 
Pacific (APC) ที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา


