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 นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่

อ้อยแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ปลายเดือนมีนาคมนี้ 4 

องค์กรชาวไร่อ้อยประกอบด้วยสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่ง

ประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคม

ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่ง

ประเทศไทยจะขอเข้าพบนายสุริยะจึงรุ ่งเรืองกิจ รมว.

อุตสาหกรรม เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อนำ

เงินมาเสริมสภาพคล่องในการบำรุงและพัฒนาอ้อยในฤดูต่อไป (ปี 2565/66 ) 

 “ขณะนี้การเปิดหีบอ้อยตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2564 ล่าสุดปริมาณอ้อยฤดูหีบปี 2564/65 อยู่

ที่ระดับกว่า 62 ล้านตัน และเร็วๆ นี้จะสูงกว่าฤดูหีบปี 2563/64 ท่ี66.67 ล้านตัน โดยคาดว่า

ในช่วงต้นมีนาคมนี้โรงงานจะเริ่มทยอยปิดหีบและจะไปปิดหีบเกือบทั้งหมดในสิ้นมีนาคมนี้ซึ่ง

ภาพรวมขณะนี้ปริมาณอ้อยเข้าหีบจะได้ตามเป้าหมายที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

(กอน.) กำหนดไว้ที่ 85 ล้านตัน แต่ 90ล้านตัน ตามที่โรงงานน้ำตาลคาดการณ์ไว้นั้นก็มีโอกาส

เป็นไปได้หากฝนไม่มาเร็วเกินไป”นายนราธิปกล่าว 

 ขณะนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนหลายพื้นที่ฝนตกค่อนข้างมากทำให้โรงงานและ

ชาวไร่อ้อยต้องเร่งตัดอ้อยป้อนโรงงานซึ่งก็ยังกังวลว่าจะทำให้มีการตัดอ้อยไฟไหม้เพิ่มขึ้นแต่

ชาวไร่อ้อยภาพรวมจะพยายามตัดอ้อยสดให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม จากการท่ี

โรงงานได้เสนอระบบประกันการรับซื ้ออ้อยสดมีคุณภาพในรอบการเพาะปลูกปี 2565/66-

2567/68 ในราคา 1,200 บาทต่อตันอ้อย ณ ค่าความหวาน 12.63 ซี.ซี.เอส.ถือเป็นเรื่องที่ดีหาก

สภาพฝนเอื้อก็มีโอกาสเห็นปริมาณอ้อยฤดูหีบปี 2565/66 แตะระดับ 100 ล้านตันอีกครั้งก็

เป็นไปได้ 

 “อ้อยจะกลับไปสู่ 100 ล้านตันอีกครั้งนั้นขึ้นอยู่กับราคาอ้อยซึ่งระดับขณะนี้ก็จูงใจระดับ

หนึ่งแต่สภาพฝนก็สำคัญเพราะถ้าหลังปิดหีบฝนตกต่อเนื่องก็จะทำให้อ้อยตอและอ้อยปลูกใหม่โต

เร็ว แต่ยอมรับว่าต้นทุนปุ ๋ย สารเคมี น้ำมัน หากยังสูงเช่นขณะนี้ก็จะกระทบต่อต้นทุนปี 

2565/66 ค่อนข้างมาก” นายนราธิปกล่าว 

 ปัจจุบันชาวไร่อ้อยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาไม่ได้เพราะผลกระทบ

การแพร่ระบาดโควิด-19 การตัดจึงมุ่งเน้นใช้รถตัดอ้อย โดยภาพรวมแรงงานจากอดีตที่ต้อง

พึ่งพิงต่างด้าว 1 ล้านคนขณะนี้เหลือไม่ถึง 3 แสนคน โดยต้นทุนฤดูหีบปี 2564/65 ที่กำลังหีบ

เรื่องของราคาปุ๋ยยังกระทบไม่มากนักเพราะราคาเพิ่งขยับในช่วงส้ินปีแต่ที่กระทบหนักคือแรงงาน

ชาวไร่อ้อยโอดต้นทุนพุ่ง บี้อุตฯเคาะโครงการช่วยเหลือด่วน! 



ที่ขาดแคลนกับค่าขนส่งอ้อยที่ปรับขึ้นจากเดิมเฉลี่ยตันละ 130-150 บาท เป็น 180-220 บาทต่อ

ตัน(คิดตามระยะทาง) 

 ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมกำลัง

พิจารณาข้อมูลการรายงานผลผลิตอ้อยปี 2564/65 ที่ 57 โรงงานอยู่ระหว่างการเปิดหีบเพื่อ

สรุปปริมาณอ้อยสดทั้งหมดในการนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่ออนุมัติโครงการช่วยเหลือ

เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)เช่นเดียวกับ

ฤดูหีบปี 2563/64 ท่ีผ่านมา 

 “กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันท่ีจะสนับสนุนนโยบายรัฐลด PM2.5 ท่ีส่งเสริมการตัดอ้อย

สด ลดอ้อยไฟไหม้โดยการช่วยเหลือเงินส่งเสริมการตัดอ้อยสดให้กับชาวไร่เช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา 

ซึ่งครม.อนุมัติโครงการดังกล่าวโดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) อัตรา 120 บาทต่อตัน การช่วยเหลืออาจต้องรอการปิดหีบเพื่อสรุปปริมาณ

อ้อยสดก่อน” นายสุริยะกล่าว 

 นายสุริยะกล่าวว่า ครม.เมื ่อวันที ่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้ให้หลักการไว้แล้วในการ

สนับสนุนการตัดอ้อยสดพร้อมกับกำหนดเป้าหมายการตัดอ้อยสดไว้ได้แก่ กำหนดปริมาณอ้อย

ไฟไหม้เข้าหีบ แบ่งเป็น 1.ฤดูกาลผลิตปี 2564/65 อ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 10% (อ้อยสด 90%)2.ฤดูกาล

ผลิตปี 2565/66 อ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 5%(อ้อยสด 95%) และฤดูกาลผลิตปี 2566/67อ้อยไฟไหม้เป็น

ศูนย์ 
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 ด้วยช่วงนี้ใกล้ฤดูปลูกมันสำปะหลังต้นฝน แต่

การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ยังพบการ

ระบาดใน 3 จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น และ

ลพบุรี จำนวน 1,067 ไร่ เพื่อควบคุมการระบาดของ

โรค ไม่ให้สร้างความเสียหายแก่เกษตรกร และส่งผล

กระทบถึงอ ุตสาหกรรมต่อเนื ่อง กรมส่งเสริม

การเกษตร เร่งเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สนับสนุนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด 

ทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 25.5 ล้านลำให้กับเกษตรกรภายในเดือนมีนาคมนี้ 

 สำหรับการดำเนินงานโครงการในกิจกรรมชดเชยค่าทำลาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินค่าชดเชยตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบ

ด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นท่ีให้แก่เกษตรกร 5,249 ราย พื้นท่ี 65,441 ไร่ ใน 28 จังหวัด 

เร่งแจกท่อนพันธ์ุมันสำปะหลังสู้ใบด่าง 



ได้แก ่ กาญจนบุรี , กาฬสินธุ์ , ขอนแก่น , จันทบุรี , ฉะเช ิงเทรา , ชลบุรี , ช ัยนาท , ช ัยภ ูมิ, 

นครราชสีมา , นครสวรรค์ , น่าน , บุร ีร ัมย์ , ปราจ ีนบุรี , พิจ ิตร , พิษณุโลก , เพชรบูรณ์ , 

มหาสารคาม, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, ลพบุรี, ศรีสะเกษ, สระแก้ว, สระบุรี, สุพรรณบุรี, สุรินทร์, 

อุดรธานี, อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี ไปแล้วเป็นเงิน 141.3 ล้านบาท 

 ส่วนการสนับสนุนท่อนพันธุ ์มันสำปะหลังสะอาดให้แก่ 21 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ , 

ขอนแก่น, ลพบุรี, ปราจีนบุรี, พิษณุโลก, มุกดาหาร, อุตรดิตถ์, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์, ชัยภูมิ, 

อุทัยธานี, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, นครราชสีมา, ชัยนาท, น่าน, พิจิตร, เพชรบูรณ์, ศรีสะเกษ, 

สระแก้ว และสระบุรี มีการส่งมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดให้กับเกษตรกรแล้ว 14 จังหวัด 

ส่วนจังหวัดท่ีเหลือจะได้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วนต่อไป 

 ทั้งนี ้ เกษตรกรผู ้ปลูกมันสำปะหลัง สามารถขอคำแนะนำเรื ่องการใช้ท่อนพันธุ ์มัน

สำปะหลังสะอาดและทนต่อโรคใบด่าง เช่น ระยอง 72 ระยอง 90 KU50 และห้วยบง 60 

สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตร

จังหวัดใกล้บ้าน 


