
ความพร้อมของอ้อย-โรงงานน ้าตาล ฤดูการผลิตปี 2561/62

จดหมายข่าว1 ปีที ่2 ฉบับที ่8 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561)

ฤดูการผลิตปี 2561/62 โรงงานน ้าตาลในประเทศไทย จะมีจ้านวนรวม 
57 แห่ง ที่ได้รับจัดสรรปริมาณอ้อยขั นสุดท้าย ปริมาณรวมทั งหมด 126,360,000 
เมื่อเทียบปริมาณอ้อยรวมจะมีจ้านวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 8 ล้านตัน

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงงานน ้าตาล 22 แห่ง-อ้อยรวม 56,250,000 ตัน 

 ภาคเหนือมีโรงงานน ้าตาล 10 แห่ง-อ้อยรวม 31,970,000 ตัน 

 ภาคกลางมีโรงงานน ้าตาล 20 แห่ง-อ้อยรวม 31,630,000 ตัน 

 ภาคตะวันออกมีโรงงานน ้าตาล 5 แห่ง-อ้อยรวม 6,510,000 ตัน

จากรายชื่อโรงงานที่ได้รับจัดสรรอ้อย มีการสร้างโรงงานแห่งใหม่และคาดว่าจะ
เริ่มหีบได้ในปี 2561/62 เพิ่มขึ นมาอีก 3 แห่ง คือ 1)น ้าตาลและอ้อยตะวันออก(วัง
สมบูรณ์)**สระแก้ว 2)น ้าตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม**สกลนคร 3)น ้าตาลมิตร
กาฬสินธุ์**อ้านาจเจริญ

วันเปิดหีบอ้อยปีนี้ : 20 พฤศจิกายน 2561

20 พฤศจิกายน 2561 เปิดหีบอ้อยวันแรกของฤดูการผลิตปี 2561/62
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าหีบเป็น*จุดสูญเสียอย่างมีนัยส าคัญ*ที่ท าให้รายได้ของระบบอ้อยและ

น า้ตาลลดลง อย่างน่าเสียดายเม่ือตดัอ้อยไม่ชิดดนิ เป็นการท้าทายความสามารถของทั้งชาวไร่อ้อยและโรงงาน
น า้ตาลที่ต้องช่วยกนัพฒันาเพ่ือเพิม่ผลผลติ
1) ค่าความหวานสูงสุดของต้นอ้อยทั้งล า จะอยู่บริเวณส่วนโคนอ้อย การตดัอ้อยไม่ชิดดนิ ส่งผลโดยตรงที่ท า
ให้ความหวานของอ้อยลดลง รายได้ของชาวไร่จากค่าความหวาน (ซีซีเอส) จะลดลง ทุกๆ 1 ซีซีเอส มผีลต่อ
รายได้ 6% ของราคาอ้อย และยงัส่งผลให้น า้ตาลที่โรงงานท าได้จะลดลงด้วย
2) น า้หนักอ้อยต่อไร่จะลดลง เพราะอ้อยที่ตดัไม่ชิดดนิจะถูกทิง้ไว้ในไร่ เสียน า้หนักอ้อยโดยเปล่าประโยชน์
รายได้ของชาวไร่จากน า้หนักอ้อยกล็ดลงด้วย เงนิที่หายไปเป็นค่ารวมของรายได้จาก ค่าอ้อยขั้นต้น ค่าอ้อยขั้น
สุดท้าย ค่าเงนิช่วยปัจจยัการผลติ 50 บาทต่อตนั เงนิช่วยจากกองทุนอ้อยและน า้ตาล 70 บาทต่อตนั
3) การค านวนผลผลติน า้ตาลต่อค่าซีซีเอสในเบ้ืองต้น ความหวาน 1 ซีซีเอส จะแปลงเป็นน า้ตาลได้ 10
กโิลกรัมต่อ 1 ตนั ความหวานที่ลดลง จะท าให้โรงงานน า้ตาลท าผลผลติได้ลดลง ท าให้การแบ่งปันตามระบบ
70:30 โดยรายได้ทั้งของชาวไร่อ้อยส่วน 70 และโรงงานน า้ตาลส่วน 30 จะลดลงด้วย
4) เม่ือเกบ็เกีย่วอ้อยเสร็จแล้ว ยงัมผีลกระทบต่อเน่ือง จากการที่จะบ ารุงรักษาแปลงอ้อยหลงัตดั หากชาวไร่
ไม่ได้มเีจยีนแต่งตออ้อยทิง้ ยังจะท าให้อ้อยที่งอกขึน้มาใหม่ มยีอดแทงออกมาจากตาที่ลอยอยู่เหนือดนิ ท าให้
เกดิการโค่นล้มได้ง่าย ผลผลติตนัต่อไร่และค่าความหวานของอ้อยในปีถัดๆไปกถ็ดถอยลดลง

ความสูญเสียน า้ตาลต่อตนัอ้อย ความสูญเสียน า้หนักอ้อยต่อไร่ ความสูญเสียน า้ตาลต่อพื้นที่ปลูกอ้อย
เม่ือรวมๆทุกความสูญเสียที่เกดิขึน้ เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกจิของประเทศไทย ช่วยกนัพฒันาการเกบ็
เกีย่วให้มคุีณภาพ เพ่ือความยัง่ยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล เป็นรายได้ของทุกคนที่ไม่ควรจะเสียไป

วันเปิดหีบอ้อยของโรงงานน ้าตาลปีนี้จะ
ทยอยเปิดโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงใหญ่ๆ 

กลุ่มหีบเร็ว มีอ้อยเยอะ วนัที่ 20/11/61

ต่อด้วยกลุ่มทีส่อง วนัที 1/12/61

และกลุ่มดินช้ืนลงตัดยากและรออ้อยหวาน
วนัที่ 10(15)/12/61

https://www.facebook.com/Biorefinery4.0E/photos/pcb.2390901497593041/2390901367593054/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAHAiv3IGDeESmQu1zffObq-Wsg1whDK3fWTxGsJcTkyhiWjsETVi6v0eyjVOlKUsZM8dPsn1X0cLGS&__xts__[0]=68.ARBd6GREOLYKdR0nluULAEu2s_MopFse14cf7sxPLmHLiHcEErywKL3_AwtyTYgHvIo7PN1V1oUio3rjLEjv-PpDMl_p41DP00AY9wKmgSP1fe9_Qz-0RLrYpUN7bvlQ2o09pRdyD8WcHHLxyhaZUaqfpd91mF-Bvt2KxqeEEr0KhTM6P3pmRXVwtuw51cspcMYknT0zz4DKlHiwyEYFYJX9e7TfwrIswsZew1DJW5DDHEHW9qRAQLYUshtC2B5lo4aRQonkfT2EiCz_ikapEHVY_yvdozCcYMFXWnZhLJSVF-7PdlZWM_Y2Q1IUb3yHJhvMGs4si8nmv7yL-go-Q_UOMknU
https://www.facebook.com/Biorefinery4.0E/photos/pcb.2390901497593041/2390901440926380/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC9Io97uoSe3UTm8BBoyOo-XlAO0F1pEXOTIcbJWY9KBxkrgxyaI-0t4SkkzfvbgN5Qj7R-39rosHwv&__xts__[0]=68.ARBd6GREOLYKdR0nluULAEu2s_MopFse14cf7sxPLmHLiHcEErywKL3_AwtyTYgHvIo7PN1V1oUio3rjLEjv-PpDMl_p41DP00AY9wKmgSP1fe9_Qz-0RLrYpUN7bvlQ2o09pRdyD8WcHHLxyhaZUaqfpd91mF-Bvt2KxqeEEr0KhTM6P3pmRXVwtuw51cspcMYknT0zz4DKlHiwyEYFYJX9e7TfwrIswsZew1DJW5DDHEHW9qRAQLYUshtC2B5lo4aRQonkfT2EiCz_ikapEHVY_yvdozCcYMFXWnZhLJSVF-7PdlZWM_Y2Q1IUb3yHJhvMGs4si8nmv7yL-go-Q_UOMknU
https://www.facebook.com/Biorefinery4.0E/photos/pcb.2390901497593041/2390901477593043/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAPMnXAtEh1HAZIVNcNbBVePqw_j7RiwSwY_xRPhLxxGI4zh7vP4O6E8Rn3-edNuRhdn_bxs6lceYpy&__xts__[0]=68.ARBd6GREOLYKdR0nluULAEu2s_MopFse14cf7sxPLmHLiHcEErywKL3_AwtyTYgHvIo7PN1V1oUio3rjLEjv-PpDMl_p41DP00AY9wKmgSP1fe9_Qz-0RLrYpUN7bvlQ2o09pRdyD8WcHHLxyhaZUaqfpd91mF-Bvt2KxqeEEr0KhTM6P3pmRXVwtuw51cspcMYknT0zz4DKlHiwyEYFYJX9e7TfwrIswsZew1DJW5DDHEHW9qRAQLYUshtC2B5lo4aRQonkfT2EiCz_ikapEHVY_yvdozCcYMFXWnZhLJSVF-7PdlZWM_Y2Q1IUb3yHJhvMGs4si8nmv7yL-go-Q_UOMknU


สถานการณ์อ้อย-น ้าตาลส าหรับฤดูการผลิตปี 2561/622

’
การจะท าให้ พ.ร.บ.อ้อยและน า้ตาล(ฉบบัใหม่) ทีค่ณะรัฐมนตรีมมีตเิห็นชอบ เม่ือ

วนัที่ 2/10/61 เกดิผลสู่การปฏบิัตกิลายเป็นกลไกขบัเคล่ือน ผลติภัณฑ์ชีวภาพ พฒันา
ประเทศไทยสู่ เศรษฐกจิชีวภาพ แทนการท าน า้ตาลทีม่คีวามดั้งเดมิ ต้องมแีผนงานหลกั
รองรับการเปลีย่นแปลง งานต้องสัมพนัธ์กนัและต้องให้ทุกภาคส่วนทราบถงึตารางเวลาเพ่ือ
เตรียมตวั ให้รู้ว่ามอีะไรต้องเร่งท า เร่ิมน ามาใช้ ต้องเลกิท าในบางงานทีล้่าหลงั

1) การบูรณาการเพ่ือสนบัสนุนอตุสาหกรรมชีวภาพ โดยทุกกระทรวง ต้องทบทวนและเร่ง
ร้ือกฏหมายและระเบยีบทีล้่าหลงั ออกกฏระเบยีบมาสนับสนุน เช่น การลดภาษีผลติภณัฑ์
ชีวภาพ ลดการน าเข้าเคมภีัณฑ์ทีม่ผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือให้มคีวาม
สอดคล้องกบัทีค่ณะรัฐมนตรี **เคยมมีตสินับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพเม่ือวนัที่ 17/7/61**

2) ให้สิทธิพเิศษด้านการลงทุนของ BOI ในการน าเทคโนโลยใีหม่ หรือการต้องปรับปรุง
เทคโนโลยเีดมิ ทีอุ่ตสาหกรรมเคยเน้นการผลติน า้ตาลในยุค 2.0 และ 3.0 ให้สอดคล้องกบัการ
ผลติของอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ชีวภาพ ยุค 4.0 เพ่ือสร้างก าลงัการผลติทีม่ขีนาดใหญ่พอ
และมโีครงข่าย Cluster ให้เกดิความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

3) การตคีวามผลติภัณฑ์ชีวภาพ ทีม่มูีลค่าเพิม่สูงขึน้ จากการใช้อ้อยเป็นวตัถุดบิ เม่ือชาวไร่
อ้อยบางกลุ่มต้องการให้มกีารแบ่งผลประโยชน์นอกเหนือจาก น า้ตาลและกากน า้ตาล การ
แปลงมูลค่าอ้อยอย่างยุตธิรรม หากกฏหมายและกฏระเบียบยงัไม่ชัดเจน การลงทุนขนาด
ใหญ่กท็ าได้ยาก เน่ืองจากภาคเอกชนจะไม่เส่ียงจะลงทุน แนวคดิดีๆ ทีก่ าหนดไว้ ไม่สามารถ
เกดิได้จริง ต้องวนกลบัเข้าสู่แนวปฏบิตัเิดมิ

4) การสร้างผู้มคุีณสมบัติ มคีวามรู้และความสามารถในหลกัสูตรการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษา การสร้างคลงัความรู้เกีย่วข้องกบัเศรษฐกจิชีวภาพเพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหาข้อมูล ให้เป็นก าลงัในการขบัเคล่ือนการผลติ สร้างความตระหนักเพ่ือกระตุ้นความ
ต้องการของผู้บริโภคในประเทศ เพ่ือให้เกดิการใช้ผลติภัณฑ์ชีวภาพ ซ่ึงจะดต่ีอสุขภาพของ
ผู้ใช้และมส่ีวนร่วมในการดูแลส่ิงแวดล้อม

5) การแก้ไขกฏหมายผงัเมืองและกฏระเบียบต่างๆ รวมทั้งการท า EIA (ทีย่งัใช้เวลานานมาก)
ต้องสนบัสนุนงานเกษตรอุตสาหกรรมชีวภาพ ให้ตั้งอยู่ใกล้หรืออยู่เป็นศูนย์กลางแหล่ง
วตัถุดบิการเกษตร เพ่ือลดต้นทุนค่าขนส่งของชาวไร่อ้อย และสามารถน าผลพลอยได้ทีเ่กดิ
จากโรงงานงานชีวภาพ เช่น น า้ส่วนเหลือ วสัดุปรับปรุงดนิ เป็นต้น สามารถส่งกลบัเข้ายงั
แปลงอ้อยเพ่ือเพิม่ผลผลติ

6) การลงโทษอย่างจริงจงัต่อผู้แสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเองจากช่องว่างของกฏหมาย
การถ่วงเวลาหรือดงึเร่ืองให้ช้าโดยอ้างถึงกฏหมายและขั้นตอนทั้งจากส่วนกลางและระดบั
ท้องถิ่น

ปัญหาเหล่านี้ หากสามารถตั้งหน่วยงานทีม่อี านาจในการบูรณาการได้แบบ single
window หรือ one stop service เป็นระบบราชการทีโ่ปร่งใสและมคีวามทนัสมยั กจ็ะเกดิ
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

กบ.สรุปราคาอ้อยขั้นต้นปี 61/62
ตนัละ 700 บาท ที่ 10 ซีซีเอส .
ขึน้ /ลง  ซีซีเอส.ละ 42 บาท

สรุปราคาอ้อยข้ันต้นที่ 700 บาทต่อตัน ทีค่่า
ความหวาน 10 ccs อตัราเพิม่ขึน้หรือลดลง
42 บาทต่อ 1 ccs (ค านวนที่ 6%ของราคา
อ้อยขั้นต้น) รายได้ประกอบด้วย เงินค่าอ้อย
ขั้นต้น+เงินค่าความหวานอ้อย+เงินช่วย
ปัจจัยการผลติ 50 บาทต่อตัน(ไม่เกนิ 5,000
ตันต่อราย)+เงินกองทุนอ้อย 70 บาทต่อตัน
อ้อย+เงินค่าอ้อยสด(หรือต้องถูกหักค่าอ้อย
ไฟไหม้)
10 ccs รายได้ 700 บาทต่อตันอ้อย
11 ccs รายได้ 742 บาทต่อตันอ้อย
12 ccs รายได้ 784 บาทต่อตันอ้อย
13 ccs รายได้ 826 บาทต่อตันอ้อย
14 ccs รายได้ 868 บาทต่อตันอ้อย
กรณตีัดอ้อยสดเข้าหีบ ได้รับเงินส่วนที่หัก
จากอ้อยไฟไหม้มารวมกัน 21 บาทต่อตัน
(70%จาก 30 บาท) โรงงานทีม่ีอ้อยไฟไหม้
มาก เงินหักค่าอ้อยไฟไหม้จะมาก ชาวไร่จะ
ได้เงินค่าอ้อยสดมาก
อ้อยไฟไหม้ถูกหักเงิน 30 บาทต่อตัน หลงัปิด
หีบรับเงินคืน 9 บาทต่อตัน(30%จาก 30
บาท)) เงินทีถู่กหักจากอ้อยไฟไหม้ 21 บาท
ต่อตัน ใช้เฉพาะฤดูหีบ 61/62 เท่าน้ัน



กระแสของการบริโภคน ้าตาลมีแนวโน้มลดลง เป็นอุปสรรค
ส าคัญท าให้ราคาอ้อยลดลง ทิศทางเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ยุค
ผลติภัณฑ์ชีวภาพ เป็นโอกาสของอุตสาหกรรมการเกษตรที่เปิดกว้าง มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่การผลิตของโรงงานน ้าตาลในประเทศไทย ต้อง
ปรับยุทธศาสตร์และปรับเปลี่ยนจากฐานการผลิตน ้าตาลที่เป็นเพียง
วัตถุดิบขั้นปฐมภูมิ (Primary Product) ให้เป็นฐานการผลิตที่มีความ
ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ

จุดแข็งด้านภูมปิระเทศและภูมอิากาศทีส่ามารถปลูกอ้อยซ่ึง
เป็นวตัถุดบิหลกัของผลติภัณฑ์ชีวภาพได้ แต่จุดอ่อนส าคญัทีไ่ม่มี
ความสามารถทีจ่ะแปรรูปเพิม่มูลค่าสินค้าได้ อุปสรรคส าคญัในเร่ือง
ความล่าช้าของการออกกฏหมายมารองรับ ท าไม่ได้ในเวลาทีต้่องการ
ส่งผลท าให้สูญเสียโอกาสทีม่อียู่ ความแข็งแกร่งทีเ่คยมมีายาวนานใน
อดตีกว่า 50 ปีและความสามารถในการส่งออกน า้ตาลเป็นอนัดบั 2 ของ
โลก กจ็ะเปลีย่นเป็นความอ่อนแอทีไ่ม่สามารถแข่งขันต่อไปได้อกี
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ดูงานการผลติและการค้าน า้ตาลของสหภาพยุโรปทีป่ระเทศเยอรมนั

เตรียมการเพ่ืออนาคต อกีไม่นานพวกเราจะได้ยนิค าว่า
"Bio Economy" "Bio Hub" "Bio Refinery" "Bio Product"
"Bio Chemical" และ "Bio Complex" พฒันาการของธุรกจิ
อ้อยและน า้ตาลได้เร่ิมเปลีย่นแปลงไป เม่ือมีโครงการขนาดใหญ่
ระดับ Mega Project ของกลุ่มโรงงานน า้ตาลและกลุ่มบริษัท
ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ก าลงัปรับเปลีย่นรูปแบบธุรกิจ จาก
Business Model เดิมทีจ่ะเป็นฐานการผลิตน า้ตาล เย่ือกระดาษ
เอทานอลและไฟฟ้า เป็นฐานการเพิม่มูลค่าต่อยอดจากส่ิงทีม่ีอยู่
เดิมและส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่ด้วยเทคโนโลยีข้ันสูงและผลติภัณฑ์
ชีวภาพ

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต น าไปใช้เป็นยุทธศาสตร์ และ
จุดเร่ิมต้นของการผลกัดนัประเทศไทย 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมเคมชีีวภาพ
อาหาร ชีวเภสัชภัณฑ์ ตั้งเป้าหมายผลติน า้ตาลทรายเกรดบริสุทธ์ิสูงเพ่ือ
น ามาผลติยารักษา เพ่ือสร้างมูลค่าเพิม่ในอุตสาหกรรมชีวภาพ (อ้อยและ
มนัส าปะหลงั) ระยะเวลา 3 ปี 2565-2569 มเีมด็เงนิลงทุนประมาณ
132,000 ล้านบาท เพ่ือยกระดบัสู่ Regional Hub.



สรุปการศึกษาดูงานการผลติและการค้าน า้ตาลของสหภาพยุโรปทีป่ระเทศเยอรมัน
โดย..ผศ.ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล
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บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์สมบัติ ขอทววีฒันา ทีป่รึกษา : นายกติติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคม

สมาคมนักวชิาการอ้อยและน า้ตาลแห่งประเทศไทย : www.tssct.org e-mail address : tssctinfo@gmail.com

ตอนที ่1 สถานการณ์การแข่งขนัด้านต้นทุนการผลติของผู้ส่งออกน้าตาลในตลาดโลก 
จากฐานขอ้มูลของ Agribenchmark ท่ีจดัทาโดยสถาบนั โดยไดรั้บความร่วมมือจาก
เครือข่ายประเทศต่าง ๆ ระหวา่งปี 2014-2017 พบวา่ บราซิลเป็นประเทศท่ีมีความสามารถ
ในการแขง่ขนัสูงกวา่ประเทศอ่ืน ๆ เน่ืองจากปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอ่ไร่ (11.68-12.96 ตนัต่อ
ไร่) และค่าของ sugar recovery (12.5-13%) ไม่เปล่ียนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ ในขณะท่ี
อินเดียมีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูง (95 ตนัต่อเฮกแตร์หรือ 15.20 ตนัต่อไร่) แต่ค่าของ sugar
recovery ต่าเพียงร้อยละ 11 ประเทศไทยมีผลิตภาพการผลิตค่อนขา้งอ่อนไหวตามสภาพ
ความแปรปรวนของภูมิอากาศ กล่าวคือ หากปีใดแลง้ผลผลิตเฉล่ียต่อไรจะลดต่าลง (2016)
และปีใดท่ีฝนมากปริมาณผลผลิตเฉล่ียต่อไร่จะสูงข้ึน (2017) แต่ค่า sugar recovery ค่อนขา้ง
สูงประมาณ 11-13%

เม่ือพิจารณาภาพรวมดา้นมูลค่าของความหวานต่อ yield นา้ตาล พบวา่ ประเทศ
บราซิลและอินเดียมี recoverable sugar yield ประมาณ 10 ตนัตอ่เฮกแตร์ ขณะท่ีประเทศ
ไทยและ Mozambique ค่อนขา้งอ่อนไหวต่อความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ เม่ือ
เปรียบเทียบ recoverable sugar yield และค่า recovery sugar ของออ้ยกบัเปรียบเทียบกบัหวั
บีทพบวา่ หวับีทมีค่า recoverable sugar yield สูงกวา่ออ้ยมาก โดยหวับีทมีค่า recoverable
sugar yield ระหวา่ง 11.2-13.9 ตนัต่อเฮกแตร์ และค่า recovery sugar เท่ากบัร้อยละ 16.2

ในภาพรวมประเทศท่ีมีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นตน้ทุนสูงสุดไดแ้ก่
ประเทศบราซิล ในขณะทีป่ระเทศไทยมข้ีอเสียเปรียบคือ ไว้ตอได้น้อย ใช้เคร่ืองจกัรขาด
ประสิทธิภาพ และอ่อนไหวต่อความแปรปรวนสภาพภูมอิากาศ
ตอนที ่2 สถานการณ์ทัว่ไปของอุตสาหกรรมน้าตาลในกลุ่มสหภาพยุโรป 
การผลิตนา้ตาลในยโุรปใชห้วับีทเป็นวตัถุดิบ โดยประเทศท่ีผลิตนา้ตาลหลกัเป็นอนัดบัแรก
ไดแ้ก่ เยอรมนีและฝร่ังเศษ โดยมีจานวนโรงงานนา้ตาลขนาดใหญ่ท่ีมีกาลงัการผลิต (ก าลงั
หีบ) ประมาณ 23,000 ตนัต่อวนั ในขณะท่ีโรงงานขนาดเลก็จะกระจายอยูใ่นประเทศยเูครน
โปแลนด์ และประเทศอ่ืน ๆ โดยมีก าลงัหีบระหวา่ง 9,000-14,000 ตนัต่อวนั บริษทัผูผ้ลิตนา้
ตาลรายใหญ่ในกลุ่มสหภาพยโุรป คือ Südzuker

ยุโรปมีเคร่ืองมือกดีกนัทางการค้าอย่างไรบ้าง 

เดิมสหภาพยโุรปมีการกาหนดโควตาการผลิตนา้ตาล
เพื่อควบคุมปริมาณอุปทานนา้ตาล โดย กาหนดให้ การ
ผลิตนา้ตาลทรายขาวไม่เกิน 13.3 ลา้นตนั และน ้ าตาล 
isoglucose ไม่เกิน 700,000 ลา้นตนั 

ปริมาณการส่งออกไม่เกิน 1.37 ลา้นตนั (ขอ้ตกลง
WTO) 

ก าหนดราค ้าาตาลขั้นต ่าาของน ้ าตาลทรายขาวเท่ากบั 
400 ยโูรต่อตนัหรือเท่ากบั 15,200 บาทต่อตนั และราคา
บีทไม่ต่ากวา่ 26.30 ยโูรต่อตนั หรือ 999.40 บาทต่อ ตนั 

โดยระบบโควตาขา้งตน้ยกเลิกแลว้ในช่วงปี 2017
ยงัคงเหลือแต่ขอ้ก าหนดภาษีและ โควตา้สาหรับการ
น าเขา้ในกลุ่มประเทศต่าง ๆ  ดงัน้ี 

ก าหนดกาแพงภาษีนาเขา้สาหรับน ้ าตาลทรายขาว
เท่ากบัราคาขั้นต่าของนา้ตาล ทรายขาวท่ีกาหนด และ
ยงัมีโควตา้สาหรับประเทศดอ้ยพฒันาดงัน้ี 

ก าหนดโควตา้สาหรับกลุ่มประเทศดอ้ยพฒันาสามารถ
ส่งน ้ าตาลมาท่ีสหภาพยโุรปไดจ้านวน 3.5 ลา้นตนั 
และกลุ่มประเทศอ่ืน Non-LCS ACP เท่ากบั 1.60 ลา้น
ตนั โดยไม่มีภาษีน าเขา้ 

โควตา้สาหรับ Balkan 0.38 ลา้นตนั โดยไม่มีภาษี
น าเขา้ 

โควตา 0.63 ลา้นตนัสาหรับ CXL โดยลดภาษีน าเขา้ 

ตอนที ่3 ระบบการท าฟาร์มในเยอรมนี กรณีระบบการ
ปลูกหัวบีท มกีารปลูกพืชหมุนเวยีน 4-5 ชนิด
ระบบการตดัสินใจและการท าพนัธะสัญญา 
ปีที ่1 เร่ิมปลูกบีท กลางเดือนมนีาคม เกบ็เกีย่ว
กนัยายนถึงตุลาคม สัดส่วนร้อยละ 30
ปีที ่2 ปลูกข้าวสาลเีดือน ตุลาคมถึงพฤศจกิายน เกบ็
เกีย่วกรกฎาคม 
ปีที ่3 ปลูก rapeseed เดือนสิงหาคม เกบ็เกีย่ว
กรกฎาคม สัดส่วนร้อยละ 30
ปีที ่4 ปลูกข้าวสาล ีเดือนตุลาคม เกบ็เกีย่วกรกฎาคม 

Workshop on European Sugar Production from Beet : Challenges and
Trends ระหว่างวนัที่ 7 - 12 ตุลาคม 2561 จบการศึกษาดูงานทีเ่ยอรมนั ครบทุกด้าน
ทั้งสถาบันวจิยั Thünen Institute พบคุยกบัเกษตรกรตวัจริงในฟาร์มบีทและเยีย่มชม
โรงงานน า้ตาล Nordzucker ได้ความรู้ด้านการบริหารต้นทุนการผลติน า้ตาลจากหัวบีท
ระบบการจดัการฟาร์มบีท น่าสนใจคือการวางแผนปลูกพืชหมุนเวยีน4-5ชนิดโดยเฉพาะ
ระบบการเกบ็เกีย่วทีก่ารการใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรอย่างมปีระสิทธิภาพทีช่าวไร่อ้อย
น่าน ามาพฒันา การวางแผนการปลูกโดยค านึงถงึการมสัีญญา-คุณภาพ-ราคาและสัญญา
ซ้ือขาย โดยการยอมรับความเส่ียงทีข่ึน้อยู่การตดัสินใจของเกษตรกรเอง ระบบการสุ่ม
ตวัอย่างหัวบีทเพ่ือวดัเปอร์เซนต์น า้ตาลทีเ่ป็นระบบอตัโนมตัิ มหีลายส่ิงทีช่าวไร่อ้อยและ
โรงงานน า้ตาลบ้านเราไทยได้เรียนรู้เพ่ือน าข้อดนี ามาปรับใช้และโดยภาพรวมทีส่ามารถ
น ามาปรับตวัเพ่ือเพิม่ความสามารถของวงการอ้อยและน า้ตาลของไทยในการแข่งขันใน
ตลาดน า้ตาลของโลก ขึน้กบัชาวไร่และโรงงานจะยอมรับมากน้อยแค่ไหนกบัส่ิงทีไ่ด้ยนิ
และได้เห็นมาจากการดูงานคร้ังนี้




