มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 เมษายน 2563
เรื่อง โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต
ฤดูการผลิตปี 2562/2563
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตั ิโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยเพือ่ ซือ้ ปัจจัยการ
ผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 10,236.50 ล้านบาท ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
1. ค่าใช้จ่ายโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยเพือ่ ซือ้ ปัจจัยการผลิต ฤดูการ
ผลิตปี 2562/2563 จากแหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จานวน 10,000 ล้านบาท โดยแยกหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเป็น 2 กรณี ดังนี้
1.1 การช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกรายที่ได้จดทะเบียนถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527 และได้ท้าสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้้าตาล
ก่อนเปิดหีบอ้อย วงเงิน 6,500 ล้านบาท โดยกาหนดการช่วยเหลือในอัตราตันอ้อยละไม่เกิน 85
บาท รายละเอียดไม่เกิน 5,000 ตันอ้อย
1.2 การช่วยเหลือตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้เพื่อลดปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วงเงิน 3,500 ล้านบาท โดยช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่ออ้ ยที่ตดั อ้อยสดเข้า
โรงงานทุกตันอ้อย และกาหนดเงินช่วยเหลือในอัตราตันอ้อยละไม่เกิน 93 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของ ธ.ก.ส. จานวน 236.50 ล้านบาท ได้แก่ (1) การ
ชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเงินฝากประจา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.35 ต่อปี
เป็นเงิน 235 ล้านบาท และ (2) ค่าบริหารจัดการรายละ 5 บาท จานวน 300,000 ราย เป็นเงิน 1.50
ล้านบาท
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สาระส้าคัญของเรื่อง
อก. รายงานว่า
1. อก. ได้ดาเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยตามโครงการเงินช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยเพือ่ ซือ้ ปัจจัยการผลิต (ฤดูการผลิตปี 2561/2562) (ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10
ตุลาคม 2561) เป็นเงิน 6,497.09 ล้านบาท ปริมาณอ้อยที่ขอรับการช่วยเหลือ จานวน 129.94 ล้าน
ตัน ชาวไร่ออ้ ยคูส่ ัญญาทีไ่ ด้รับการช่วยเหลือ จานวน 195,567 ราย
2. ความคืบหน้าโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบ
วงจร ปี 2562 – 2564 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ให้สินเชือ่ กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย จานวน 581
ราย เป็นเงิน 2,289.46 ล้านบาท คงเหลือวงเงินให้กู้ประมาณ 3,710.54 ล้านบาท จากกรอบวงเงิน
6,000 ล้านบาท
3. เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับผลกระทบจากทั้งด้านราคาที่ตกต่าและไม่คุ้มกับต้นทุน
การผลิต โดยจะเห็นได้จากการกาหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ในอัตรา 750 บาท
ต่อตันอ้อย ซึ่งต่ากว่าปีที่ผา่ น ๆ มา เป็นอย่างมาก และต่ากว่าทุนการผลิตที่ประเมินโดย
คณะกรรมการอ้อยที่ 1,100 บาทต่อตันอ้อย ประกอบกับสภาวะความแห้งแล้งในปัจจุบันซึ่งส่งผล
กระทบอย่างรุนแรง ทาให้ผลผลิตอ้อยต่อไร่ลดลง จากที่คณะกรรมการอ้อยประเมินไว้ 9.61 ตันต่อไร่
คาดว่าจะลดลงเหลือ 6 – 8 ตันต่อไร่ ส่งผลให้ต้นทุนการเพาะปลูกสูงขึ้นจึงจาเป็นต้องกาหนด
มาตรการช่วยเหลือเพือ่ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย
ปีการผลิต
ราคาอ้อย (บาทต่อตัน)
2557/2558
900
2558/2559
808
2559/2560
1,050
2560/2561
880
820
2561/2562
(ราคาอ้อยขั้นต้น 700 บาท + เงินช่วยเหลือ
เพื่อซือ้ ปัจจัยการผลิต 50 บาท + เงินช่วยเหลือของระบบ 70 บาท)
2562/2563
750
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4. คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้มีการหารือมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ซึ่งเป็น
การดาเนินการต่อเนือ่ งจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ได้รับทราบมาตรการทาง
กฎหมายที่กาหนดให้ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 โรงงานน้าตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกิน
ร้อยละ 30 ต่อวัน และเห็นชอบการขยายโครงการส่งเสริมสินเชือ่ เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
อย่างครบวงจร ปี 2562 – 2564 อย่างไรก็ตาม ผู้แทนโรงงานและผูแ้ ทนชาวไร่ออ้ ยมีความเห็นร่วมกัน
ว่ามาตรการของรัฐบาลในการสนับสนุนสินเชือ่ เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรเป็น
มาตรการที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้โดยสมบูรณ์ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติในส่วนของการชดเชย
อัตราดอกเบี้ยต่ากว่าที่ อก. เสนอมา รวมทั้งการพิจารณาปล่อยสินเชือ่ มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และสถานการณ์ราคาอ้อยตกต่าจะเป็นภาระในการจัดหาแรงงานตัดอ้อยเพิ่มขึ้น จึงเห็นควร
ให้ปรับเป้าหมายของฤดูการผลิตปี 2562/2563 จากอัตราการรับอ้อยไฟไหม้ได้ไม่เกินร้อยละ 30
ต่อวัน เป็นรับ อ้อยไฟไหม้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ต่อวัน และให้มกี ารทบทวนมาตรการและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้เมือ่ สิ้นสุดฤดูการผลิตแล้วทุกปี ซึ่งคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล
ทรายมีมติเห็นชอบตามความเห็นของผู้แทนโรงงานและผู้แทนชาวไร่อ้อยดังกล่าว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
เห็นได้ว่ามีการเผาอ้อยเป็นจานวนมาก โดยข้อมูลปริมาณอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ที่เข้าหีบ มีดังนี้
4.1 ฤดูการผลิตปี 2561/2562 (ฤดูการผลิตที่ผ่านมา) มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ
130.97 ล้านตัน เป็นอ้อยสด 50.94 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 38.89) อ้อยไฟไหม้ 80.03 ล้านตัน (คิด
เป็นร้อยละ 61.11)
4.2 ฤดูการผลิตปี 2562/2563 (ฤดูการผลิตปัจจุบัน) ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563
ปริมาณอ้อยเข้าหีบ 74.55 ล้านตัน เป็นอ้อยสด 37.43 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 50.21) อ้อยไฟไหม้
37.12 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 49.79)
5. อก. โดยสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ได้ประเมินปริมาณอ้อย ฤดู
การผลิต ปี 2562/2563 คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบจานวน 75 ล้านตัน พืน้ ที่ปลูก 11.50 ล้านไร่
และผลผลิตเฉลีย่ 6 – 8 ตันต่อไร่ จานวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสานักงาน
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คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย และเป็นคูส่ ัญญาส่งอ้อยเข้าหีบกับโรงงานจานวน 305,640 ราย
6. เนือ่ งจากปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ออ้ ยอันเนือ่ งมาจากผลกระทบราคาที่
ตกต่าและ ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต และปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองจากสถานการณ์ปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อก. จึงได้เสนอโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยเพือ่ ซือ้ ปัจจัยการ
ผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพือ่ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรชาวไร่
อ้อย โดยช่วยเหลือเป็นการชั่วคราว รวมทั้งสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยตัดอ้อยสดก่อน
ส่งโรงงาน
7. โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี
2562/2563 มีรายละเอียด ดังนี้
7.1 วัตถุประสงค์
7.1.1 เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวไร่
อ้อยในแนวทางทีเ่ หมาะสมและเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade
Organization - WTO)
7.1.2 เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลของเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยทีเ่ ป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถ
นามาใช้ในการวิเคราะห์และกาหนดนโยบายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายในอนาคตได้
7.2 แนวทางการด้าเนินงาน
7.2.1 จ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยเพือ่ นาไปจัดหาปัจจัยการผลิต
ที่จาเป็น โดยช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยกับสานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทรายและเป็นคูส่ ัญญากับโรงงานหรือมีการส่งอ้อยผ่านหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ออ้ ย ทีไ่ ด้จดทะเบียน
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติออ้ ยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 และได้ทาสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงาน
น้าตาลก่อนเปิดหีบอ้อย
7.2.2 แบ่งหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเป็น 2 กรณี ดังนี้
(1) ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกราย วงเงิน 6,500
ล้านบาท โดยกาหนดการช่วยเหลือในอัตราตันอ้อยละไม่เกิน 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตัน
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อ้อย เพือ่ นาไปใช้จัดหาปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นทีแ่ ละปัญหาของตนเองได้
(2) ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพื่อ
ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วงเงิน 3,500 ล้านบาท โดยช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่
ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย ซึ่งหากคิดจากปริมาณอ้อยสดทีค่ าดว่าเข้าหีบร้อยละ 50 ของ
ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราตันอ้อยละ ไม่เกิน 93 บาท ทั้งนี้ เพือ่
สนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้น และยังเป็นการตอบสนอง
นโยบายมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
7.2.3 การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ธ.ก.ส. จะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชี
ธนาคารของชาวไร่อ้อยคูส่ ญ
ั ญาของแต่ละโรงงานโดยตรง โดยที่โรงงานจะต้องจัดส่งข้อมูลคูส่ ัญญาทั้ง
คู่สัญญาทีเ่ ป็นชาวไร่ออ้ ยทัว่ ไป และคู่สัญญาที่เป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ออ้ ยพร้อมจานวนตันอ้อยทีส่ ่ง
สาหรับหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ออ้ ยซึ่งได้ดาเนินการรวบรวมอ้อยจากชาวไร่ออ้ ยรายย่อยส่งให้กับโรงงาน
ต่าง ๆ นั้น จะต้องแสดงบัญชีรายชื่อชาวไร่อ้อยรายย่อยทีอ่ ยู่ในสังกัดพร้อมจานวนตันอ้อย เพือ่ ที่ ธ.
ก.ส. จะได้โอนเงินช่วยเหลือไปยังบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อย รายย่อยดังกล่าวโดยตรง
7.2.4 ก้าหนดจ่ายเงินช่วยเหลือ หลังปิดหีบฤดูการผลิตปี 2562/2563
เพียงครั้งเดียว (คาดว่าจะจ่ายเงินในระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563)
7.3 ค่าใช้จ่าย รวม 10,236.50 ล้านบาท ดังนี้
7.3.1 ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตาม
โครงการฯ จ้านวน 10,000 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ แยกหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือเป็น 2 กรณี คือ (1) การช่วยเหลือชาวไร่ออ้ ยทีส่ ่งอ้อยเข้าโรงงานทุกราย วงเงิน 6,500
ล้านบาท และ (2) การช่วยเหลือตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้เพือ่ ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM2.5) โดยช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด วงเงิน 3,500 ล้านบาท
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7.3.2 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการของ ธ.ก.ส. จ้านวน 236.50 ล้าน
บาท ประกอบด้วย
(1) ค่าชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเงินฝากประจา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.35 ต่อปี เป็นเงิน 235 ล้านบาท
(2) ค่าบริหารจัดการรายละ 5 บาท จานวนประมาณ 300,000 ราย เป็นเงิน
1.50 ล้านบาท
7.4 แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย
แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. โดยให้สานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณ
ชดเชยภาระทางการเงินให้แก่ ธ.ก.ส. ตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามมาตรา 20 (5) แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อมิให้ ธ.
ก.ส. เกิดปัญหาด้านสภาพคล่อง โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่อชาระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหารจัดการตามที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินโครงการจนกว่า
จะได้รับการชาระเสร็จสิ้น
8. อก. แจ้งว่าการขอรับเงินอุดหนุนโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ออ้ ย
เพื่อซือ้ ปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 จากงบประมาณแผ่นดิน จะไม่ขัดต่อพันธกรณี
ภายใต้ WTO เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการอุดหนุนการลงทุน และการอุดหนุนปัจจัยการผลิต
ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศกาลังพัฒนาที่ให้เป็น การทั่วไปแก่ผผู้ ลิตที่มีรายได้ตา่ หรือผู้ผลิตที่มี
ทรัพยากรไม่สมบูรณ์ โดยการอุดหนุนปัจจัยการผลิตที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่ถูกนับ
รวมเป็นการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้าที่ไทยได้ผูกพันไว้ (Aggregated Measurement of
Support - AMS) รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้าขั้นต่าที่ไทยใน
ฐานะสมาชิก WTO ยังคงสามารถให้ได้ (De Minimis)
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