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11. เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี
1. รับทราบมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ประกอบด้วย
1.1 มาตรการทางกฎหมาย โดยจะมีการออกระเบียบให้ทันในฤดูการผลิตปี 2562/2563
ก้าหนดให้โรงงานน้าตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 30 ต่อวัน ส้าหรับในฤดูการผลิต ปี 2563 /2564
โรงงานน้าตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 20 ต่อวัน และในฤดูการผลิตปี 2564/2565 จะลดปริมาณ
อ้อยไฟไหม้เข้าหีบเพียงร้อยละ 0-5 ต่อวัน ซึ่งจะท้าให้อ้อยไฟไหม้หมดไปภายในภายใน 3 ปี
1.2 มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ซึง่ จะขยาย
โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564 รวมทังจะน้าเสนอ
มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตรถตัดอ้อยไทยด้วยการเพิ่มศักยภาพการผลิตและจ้าหน่ายให้เพียงพอกับความ
ต้องการและส่งเสริมการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โดยการใช้รถตัดอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ น้าไปจด
ทะเบียนเครื่องจักรตามกฎหมายกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อน้าไปเป็นสินทรัพย์ค้าประกันกับแหล่งเงินกู้ได้อีก
ด้วย
1.3 มาตรการขอความร่วมมือด้านการบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบการเก็บเกี่ยวและการ
ขนส่งอ้อยให้โรงงาน โดยความร่วมมือจากโรงงานน้าตาลและชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี 2562/2563 เพื่อก้าหนด
พืนที่ปลอดการเผาอ้อย เป็นจังหวัดต้นแบบปลอดการเผาอ้อย ตัดอ้อยสด ร้อยละ 100 ในแต่ละภาค รวม 5
จังหวัดได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดการพืนที่
ลดการเผาอ้อยรอบชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร และรอบโรงงานน้าตาลในรัศมี 10 กิโลเมตร และการบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก้าหนดคิวรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้
2. เห็นชอบขยายโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 2564
ส้าหรับรายละเอียดของโครงการส่งเสริมสินเชื่อฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงบประมาณที่
สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคลและวิสาหกิจ
ชุมชน วงเงินกู้ปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงินทังสิน 6,000 ล้านบาท (งบประมาณปี พ.ศ. 25622564) จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยใช้จากวงเงิน 10,000 ล้านบาท ของเงินกู้ยืม
สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อย (เงินเกี๊ยว) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 และเห็นควรให้ ธ.
ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ตามผลการด้าเนินการจริงตามขันตอนต่อไป ภายในกรอบ
วงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบียประมาณ 599.43 ล้านบาท
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โดยให้โรงงานน้าตาลเป็นผู้ค้าประกันและให้รัฐบาลช่วยรับภาระชดเชยดอกเบียส่วนเกิน ดังนี
1) ก้าหนดระยะเวลาการช้าระคืนเงินกู้เสร็จสินตามโครงการเช่นเดียวกับโครงการเดิมโดยแยกตาม
วัตถุประสงค์การกู้เงิน หากเป็นเงินกู้เพื่อพัฒนาแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าในไร่อ้อยและปรับพืนที่ปลูกอ้อย
ก้าหนดช้าระคืนเงินกู้เสร็จสินไม่เกิน 4 ปี และหากเป็นเงินกู้เพื่อซือเครื่องจักรกลการเกษตรก้าหนดช้าระคืนเงินกู้
เสร็จสินไม่เกิน 6 ปี
2) ส้าหรับอัตราดอกเบีย เห็นควรยึดตามหลักการของโครงการเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
ไว้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เนื่องจากการด้าเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ผ่านมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้ชดเชยดอกเบียในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ประกอบกับเป็นอัตราดอกเบียที่
ผ่านการพิจารณาของ ธ.ก.ส. แล้ว ประกอบด้วย
2.1) ส้าหรับเกษตรกรรายบุคคล คิดดอกเบียในอัตรา MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ
7 ต่อปี) โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตรา MRR - 5 (หรือปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี) รัฐบาลชดเชยดอกเบียให้ ธ.
ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี
2.2) ส้าหรับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคลและวิสาหกิจ
ชุมชน คิดดอกเบียในอัตรา MLR (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี) โดยเรียกเก็บจากผู้กู้ในอัตรา MLR - 3 (หรือ
ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี) รัฐบาลชดเชยดอกเบียให้ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระ
ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี
2.3) กรณีการกู้เงินเพื่อจัดซือเครื่องจักรกลการเกษตร ประเภทรถแทรกเตอร์หรือรถบรรทุก
คิดดอกเบียในอัตรา MLR - 1 (หรือปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 4 ต่อปี) จากประเภทผู้กู้ (เกษตรกรรายบุคคล กลุ่ม
เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคล และวิสาหกิจชุมชน) รัฐบาลไม่ต้องชดเชยดอกเบียใน
ส่วนนี และ ธ.ก.ส. รับภาระในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี
โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการให้ถูกต้องตามขันตอนของ
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทังให้รับความเห็นของกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส้านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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สาระส้าคัญของเรื่อง
โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 – 2564 สรุป
สาระส้าคัญ ดังนี
ประเด็น
รายละเอียด
สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบัน
ชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคล และวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตรา
ดอกเบียต่้า ลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตอ้อย การจัดหาแหล่งน้าส้ารองในการบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อ
เกิดภัยแล้ง การน้าเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการผลิตอ้อยเพื่อ
1. วัตถุประสงค์
ลดการสูญเสีย ลดต้นทุนในระยะยาว ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึน ลดปัญหา
อ้อยไฟไหม้ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในไร่อ้อย และสอดคล้องกับเป้าหมายในการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทังระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตอ้อยอย่างครบวงจร
ปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมทังสิน 6,000 ล้านบาท โดยใช้
2. วงเงินสินเชื่อ
เงินทุนของ ธ.ก.ส. ทังนี วงเงินกู้แต่ละรายเมื่อรวมทุกวัตถุประสงค์แล้ว
ต้องไม่เกิน 29 ล้านบาท
3.1 เพื่อพัฒนาแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าในไร่อ้อย ผู้ขอกู้แต่ละ
รายสามารถกู้เงินรวมทุกวัตถุประสงค์แล้ว วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
กรณีกู้เงินเกินวงเงินที่ก้าหนดจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะท้างานส่งเสริม
สินเชื่อเพื่อการปลูกอ้อยโดยมีรูปแบบการด้าเนินงาน ดังนี
3.1.1 การขุดบ่อสระกักเก็บน้า
3. วัตถุประสงค์การกู้
3.1.2 การเจาะบ่อบาดาล
เงินและวงเงินกู้
3.1.3 การจัดท้าระบบน้าหยด
3.1.4 การจัดซือเครื่องสูบน้าหรืออุปกรณ์ให้น้าในไร่อ้อย
3.1.5 รวมกลุ่มสร้างระบบส่งน้า โดยการรวมกลุ่มชาวไร่อ้อยและ
โรงงานน้าตาลเป็นผู้เสนอในรูปแบบของโครงการ
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3.2 เพื่อปรับพืนที่ปลูกอ้อย ผู้ขอกู้แต่ละรายสามารถกู้เงินเพื่อปรับพืนที่
ปลูกอ้อยเป็นแปลงใหญ่ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรกลการเกษตร วงเงินกู้
ไม่เกิน 500,000 บาท
3.3 เพื่อจัดซือเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ขอกู้แต่ละรายสามารถจัดซือ
เครื่องจักรกลการเกษตรได้ ดังนี
3.3.1 รถตัดอ้อยหรืออุปกรณ์ส่วนควบ รวมวงเงินกู้แต่ละรายไม่เกิน
15 ล้านบาท และต้องซือรถตัดอ้อยตามที่ก้าหนด ดังนี
ประเภทรถตัดอ้อย
วงเงินสินเชื่อ
รถตัดอ้อยใหม่ ขนาดใหญ่
วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท
รถตัดอ้อยเก่า ขนาดใหญ่
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
รถตัดอ้อยใหม่ ขนาดกลาง
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
รถตัดอ้อยเก่า ขนาดกลาง
วงเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท
ส้าหรับการจัดซือรถตัดอ้อยเก่าต้องเป็นรถที่น้าเข้าจากต่างประเทศ
เท่านันและต้องน้าเข้ามาภายในประเทศไม่เกิน 2 ปี
3.3.2 รถคีบอ้อย1 หรืออุปกรณ์ส่วนควบ กู้ได้รายละไม่เกิน 2 ล้าน
บาท
3.3.3 เครื่องตัดอ้อยแร๊พเตอร์2 กู้ได้รายละไม่เกิน 5 แสนบาท
3.3.4 เครื่องสางใบอ้อย3 กู้ได้รายละไม่เกิน 5 แสนบาท
3.3.5 เครื่องอัดใบอ้อย4 กู้ได้รายละไม่เกิน 5 แสนบาท
3.3.6 รถแทรกเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนควบ กู้ได้รายละไม่เกิน 4.5 ล้าน
บาท
3.3.7 รถบรรทุกหรือพ่วงบรรทุก กู้ได้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท
ทังนี การจัดซือเครื่องจักรกลการเกษตรทุกวัตถุประสงค์ กรณีมีความ
จ้าเป็นต้องใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินอยู่ก่อนแล้ว ให้สามารถกู้เงินตาม
โครงการน้าไปช้าระหนีสินเดิมได้ (Refinance) แต่ตอ้ งไม่เคยเป็นหนีค้าง
ช้าระและผ่อนช้าระมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
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หมายเหตุ :
1. รถคีบ การตัดอ้อยโดยแรงงานคนหรือใช้แร๊พเตอร์ในการตัดอ้อยมีความจ้าเป็นต้องใช้รถคีบอ้อย
ใส่รถบรรทุกเพื่อส่งต่อเข้าโรงงานน้าตาล
2. เครื่องตัดอ้อยแร๊พเตอร์ รถตัดอ้อยส่วนใหญ่จะเป็นการน้าเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงชาวไร่
อ้อยขนาดเล็กไม่สามารถจัดซือและตัดอ้อยให้คุ้มทุนได้ ปัจจุบันการคิดค้นแร๊พเตอร์เพื่อใช้ตัดอ้อยจึงมีความ จ้าเป็น
และเหมาะสมกับชาวไร่อ้อยรายเล็กที่พอจะหาซือได้
3. เครื่องสางใบอ้อย เป็นภูมิปัญญาไทยในการคิดค้นเพื่อใช้ในการสางใบอ้อยก่อนการตัดลดสิ่งสกปรก
ท้าให้ได้อ้อยสดที่สะอาดก่อนการใช้รถตัดอ้อยแร๊พเตอร์หรือแรงงานคนตัด โดยไม่ต้องจุดไฟเผา
4. เครื่องอัดใบอ้อย เพื่อใช้ในการเก็บกวาดใบอ้อยจากไร่อ้อยหลังการตัดอ้อยเพื่อให้สะดวกต่อการ
บ้ารุงรักษาอ้อยในฤดูการต่อไป และง่ายต่อการขนส่งออกจากไร่อ้อย
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