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16. เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลด
ฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนมุัติ ดังนี้ 
                   1. รับทราบแผนการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี ้
                             1.1 ปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ 
                                      1.1.1 ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ไม่เกินร้อยละ 10 
                                      1.1.2 ฤดูการผลิตปี 2565/2566 ไม่เกินร้อยละ 5 
                                      1.1.3 ฤดูการผลิตปี 2566/2567 ร้อยละ 0 
                             1.2 หักเงินชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ต้นละ 30 บาท 
                             1.3 ก าหนดโทษปรับโรงงานที่รับอ้อยไฟไหม้เกินเกณฑ์ที่ก าหนด 
                             1.4 จัดหาเคร่ืองสางใบอ้อยมาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืมเพ่ือสางใบอ้อย
ให้สะดวกต่อการตัดอ้อยสด 
                             1.5 ส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้ และลดการเผาใบอ้อยหลัง
ตัด 
                             1.6 ขอความรว่มมือโรงงานช่วยประกันราคารับซื้ออ้อยสดในราคาที่
เหมาะสมกับต้นทุนการตดัอ้อยสดอย่างน้อย 2 ฤดกูารผลิต และให้จัดคิวรับอ้อยสดเข้าหีบเป็น
อันดับแรก 
                             1.7 ขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพ่ือลดต้นทุนการตัด
อ้อยสดให้กับชาวไร่อ้อยในอตัราที่เหมาะสมอย่างน้อย 2 ฤดูการผลิต 
                             1.8 สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้เพื่อซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตร รถตัดอ้อย และเครื่องจักรกลอื่น ๆ มาใช้ในไร่อ้อย 
                   2. อนุมัตใินหลักการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลด
ฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ตามที่ อก. เสนอ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่
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อ้อยที่ตัดอ้อยสดเป็นกรณเีฉพาะเป็นการชั่วคราว ภายในกรอบวงเงินโครงการ 6,065,550,000 
บาท ประกอบด้วย  
                             1) การช่วยเหลือเกษตกรชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่ง
โรงงานเท่านั้น ในอัตรา 120 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นอตัราที่กระทรวงการคลังได้เห็นชอบความ
เหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่ายแล้ว ในวงเงิน 5,934,000,000 บาท   
                             2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ ธ.ก.ส. ส าหรับชดเชยต้นทุนเงินใน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 และค่าบริหารจัดการรายละ 5 บาท 
วงเงิน 131,550,000 บาท 
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ให้ ธ.ก.ส. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามผลการด าเนินงานจริงต่อไป ตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ  
                   สาระส าคัญของเรื่อง 
                   อก. รายงานว่า 
                   1. ในสภาวะปัจจุบันได้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในหลายพื้นที่ของ
ประเทศ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ ไอเสียรถยนต์ในเมอืงใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่น การประกอบ
โรงงานอุตสาหกรรม และหมอกควันที่เกิดจากการเผาในพ้ืนที่โล่ง โดยในช่วงเดือนธันวาคม - 
เมษายนของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าโรงงานน้ าตาลทั่วประเทศ ซึ่งพบว่าในช่วง 2 - 
3 ปีที่ผ่านมา มีการเผาอ้อยเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกลา่ว อก. จึงน าเสนอ
แผนการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีรับทราบ และ
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 มา
เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 
                   2. ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 
                             2.1 โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดู
การผลิตปี 2562/2563 
                                      2.1.1 การช่วยเหลือชาวไร่อ้อยทุกราย วงเงนิ 6,500 ล้านบาท 
ในอัตราตันอ้อยละ 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตัน 
                                     จ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 190,104 ราย วงเงินที่จ่ายช่วยเหลือ 
6,321.99 ล้านบาท ปริมาณอ้อยที่ได้รับการช่วยเหลือ 74.38 ล้านตัน 
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                                      2.1.2 การช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด วงเงิน 3,500 
ล้านบาท ในอัตราตันอ้อยละ 92 บาท (ช่วยเหลือทกุตันอ้อยสดที่สง่เข้าโรงงาน) 
                                     จ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 133,519 ราย วงเงินที่จ่ายช่วยเหลือ 
3,457.49 ล้านบาท ปริมาณอ้อยสดที่ได้รับการช่วยเหลือ 37.58 ล้านตัน 
                                      2.1.3 ชาวไร่อ้อยได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 190,104 ราย 
วงเงินที่จ่ายช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น จ านวน 9,779.48 ล้านบาท (จากวงเงินโครงการฯ 10,000 ล้าน
บาท) 
                                      2.1.4 ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ลดพื้นที่การเผาอ้อยได้ถึง 1.2 
ล้านไร ่ปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงจากร้อยละ 61.11 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดในฤดูการผลิต
ปี 2561/2562 เป็นร้อยละ 49.65 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด 
                             2.2 ผลจากการด าเนินงานแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหมท้ี่ผ่านมา 
                                      2.2.1 ฤดูการผลิตปี 2561/2562 ปริมาณอ้อยไฟไหม้ร้อยละ 
61.11 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด 
                                      2.2.2 ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ปริมาณอ้อยไฟไหม้ร้อยละ 
49.65 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด 
                                      2.2.3 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 เร่ิมเปิดหบีอ้อยเข้าโรงงาน
ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 63.34 ล้านตัน 
เป็นอ้อยสด 46.87 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 74 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด อ้อยไฟไหม้ 16.47 
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 26 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด       
                   3. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพ่ือลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิต
ปี 2563/2564 มีรายละเอียด ดังนี ้
                             3.1 วัตถุประสงค ์
                                      3.1.1 เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย เพ่ือ
ส่งเสริมการตัดอ้อยสด ลดปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งเป็นไป
ตามพันธกรณีองค์การการค้าโลก (WTO) ในข้อก าหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Green 
box) ด้านการเกษตร 
                                      3.1.2 เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เป็นปัจจุบัน ซึ่ง
สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดนโยบายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายใน
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อนาคตได้ 
                             3.2 แนวทางการด าเนินงาน 
                                      3.2.1 ช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดี
ส่งโรงงานเท่านั้น โดยใหม้ีอัตราเงินช่วยเหลือเท่ากับเงินส่วนต่างรายได้ค่าแรงต่อวันที่ชาวไร่อ้อยที่
ตัดอ้อยสดได้น้อยกว่าชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหมท้ี่อัตรา 120 บาทต่อตัน 
                                      3.2.2 ธ.ก.ส. จะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารของชาวไร่
อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดสง่โรงงานโดยตรง โดยที่โรงงานจะต้องจัดส่งข้อมูลคู่สัญญาชาวไร่อ้อย 
พร้อมจ านวนตันอ้อยสดที่ส่งโรงงาน ส าหรับหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยซึ่งได้ด าเนินการรวบรวมอ้อย
จากชาวไร่อ้อยรายย่อยส่งให้กับโรงงานต่าง ๆ นั้น จะต้องแสดงบัญชีรายช่ือชาวไร่อ้อยรายย่อยที่
อยู่ในสังกัดพร้อมจ านวนตันอ้อยสด เพ่ือที่ ธ.ก.ส. จะได้โอนเงินช่วยเหลือไปยังบัญชีธนาคารของ
ชาวไร่อ้อยรายย่อยโดยตรง 
                                      3.2.3 ก าหนดจ่ายเงินช่วยเหลือ หลังปดิหีบของฤดูการผลิตปี 
2563/2564 เพียงครั้งเดียว (คาดว่าจะจ่ายเงินในระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564) 
                             3.3 หลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ 
                                      ชาวไร่อ้อยในภาคอุตสาหกรรมที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงาน
ทุกราย ดังนี ้
                                      3.3.1 กรณีชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานน้ าตาล 
จะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 
2527 และได้จัดท าคู่สัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ าตาลก่อนเปิดหีบอ้อย 
                                      3.3.2 กรณีชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานผลิตเอ
ทานอล จะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ได้ท าสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานผลิตเอทานอลหรือข้ึนทะเบียน
เกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
                                      3.3.3 กรณีชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานผลิต
น้ าตาลทรายแดง จะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ได้ท าสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานผลิตน้ าตาลทรายแดง 
หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรของ กษ. 
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                        3.3.4 การจ่ายเงินช่วยเหลือตามข้อ 3.3.1 - 3.3.3 จะจ่ายให้กับ
ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านั้น โดย “อ้อยสดคุณภาพดี” หมายความว่า อ้อย
สดที่ไมถู่กไฟไหม้ ยอดไมย่าว ไม่มีสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อ้อยตามธรรมชาติปนเปื้อน เช่น ดิน ทราย กาบ 
ใบ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ าตาลทราย ซึ่งจะท าให้รายได้ของ
ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายลดลง 
                   4. มาตรการขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ในคราวประชุมคร้ังที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 
แล้ว 
                   5. อก. ได้รับแจ้งจาก ธ.ก.ส. ว่า ธ.ก.ส. มีสภาพคล่องเพียงพอส าหรับการส ารอง
จ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ ไปพลางก่อน และได้รับแจ้งจาก กค. ว่าอัตราการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตามโครงการฯ ในอัตรา 120 บาทต่อตัน ตามที่ อก. เสนอ มีความ
เหมาะสมแล้ว 
                   6. อก. แจ้งว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตามโครงการฯ ในอัตรา 
120 บาทต่อตัน มีความเหมาะสม โดยมีเหตุผลประกอบ ดังนี้ 
                             6.1 อัตราค่าแรงงานตัดอ้อยสด 
                                      6.1.1 ตารางเปรียบเทียบค่าแรงการตัดอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ 
(ข้อมูลเฉลี่ยทั่วประเทศ) 

ประเภท 
ปริมาณอ้อนที่ตัดได ้
(ตันต่อวัน) 

ค่าแรง 
(บาทต่อตัน) 

ค่าแรงที่ได้รับ ณ ปัจจุบัน 
(บาทต่อวัน) 

ตัดอ้อยสด 2.125 200.00 425.00 
ตัดอ้อยไฟไหม ้ 6.000 112.50 675.00 
                                      6.1.2 อัตราค่าแรงงานที่ผู้รับจ้างตัดอ้อยสดได้รับอยู่ที่ 425 บาท

ต่อวัน ซึ่งต่ ากว่าอัตราค่าแรงงานที่ผู้รับจ้างตัดอ้อยไฟไหม้ได้รับที ่675 บาทต่อวัน ส่งผลให้ผู้

รับจ้างตัดอ้อยสดจะได้รับค่าแรงต่อวันต่ ากว่าการรับจ้างตัดอ้อยไฟไหม้อยู่วนัละ 250 บาท 

                                      6.1.3 ผู้รับจ้างตัดอ้อยสดจะต้องได้รับการช่วยเหลือด้านต้นทุน

เพ่ิมขึ้นประมาณ 250 บาทต่อวัน เพื่อให้ผู้รับจ้างตัดอ้อยสดได้รับค่าแรงเทียบเท่ากับผู้รับจ้างตัด
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อ้อยไฟไหม้ และเนื่องจากผู้รับจ้างตัดอ้อยสดสามารถตัดอ้อยได้วันละ 2.125 ตัน การช่วยเหลือ

ด้านต้นทุนเพ่ือเป็นค่าจ้างตัดอ้อยสดจึงต้องอยูท่ี่ตนัละ 120 บาท (เทียบเทา่ค่าแรงต่อวันเพิ่มขึ้น 

255 บาท) ซึ่งจะส่งผลใหผู้้รับจ้างตัดอ้อยสดได้รับค่าแรงเทียบเท่ากับผู้รับจ้างตัดอ้อยไฟไหม้ 

                             6.2 ต้นทุนการผลิตอ้อย 

                                      ราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ที่เกษตรกรชาวไร่

อ้อยได้รับที่อัตรา 920 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. (คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบ 23 กุมภาพันธ์ 2564) อยู่ในระดับต่ ากว่ากับต้นทุนการผลิตอ้อย ฤดูการผลิตปี 

2563/2564 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ้อยในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 

15 ตุลาคม 2563 เฉลี่ยทัง้ประเทศที่ 1,133.91 บาทต่อตัน อยู่ที่ 213.91 บาทต่อตัน ท าให้การ

ผลิตอ้อยไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต ดังนั้น การช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานในคร้ังนี้ 

ในอัตรา 120 บาทต่อตัน จะท าให้ชาวไร่อ้อยได้รับราคาอ้อยที่ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิต และมี

ผลตอบแทนเพียงพอส าหรับน าไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ รวมถึงการด ารงชีพ

ของตนเองและครอบครัว 

                   7. อก. แจ้งว่าการขอรับเงินอุดหนุนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัด

อ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 จากงบประมาณแผ่นดิน จะไม่ขัดต่อ

พันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามพันธกรณีใน

ข้อก าหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Green box) ด้านการเกษตร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ผลิตและราคาสินค้า 

                   8. ในส่วนของแผนการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ที่ อก. 

เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบนั้น คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2564 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มมีติเห็นชอบ ดงันี้ 

                             8.1 ปรับแผนการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม ้

                                      8.1.1 ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ ไม่

เกินร้อยละ 10 คาดการณ์ปริมาณอ้อย 80 ล้านตัน 

                                      8.1.2 ฤดูการผลิตปี 2565/2566 ปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ ไม่

เกินร้อยละ 5 คาดการณ์ปริมาณอ้อย 100 ล้านตัน 
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                             8.2 เห็นควรขอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลภายใต้โครงการช่วยเหลือ

ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ในอัตราทีเ่หมาะสมกบัต้นทุนการตัดอ้อยสดในฤดูการผลิต

นั้น ๆ ต่อเนื่องไปอกีอย่างน้อย 2 ฤดูการผลิต 

 

************************************** 
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