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การเสวนาวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตรออยและเอทานอล 
วันจนัทรท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2551 

ณ หองประชุม ช้ัน 3 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ประธานการเสวนา 

 คุณธีรพงษ   ต้ังสุระนันท ผูอํานวยการ ธ.ก.ส. 

ผูดําเนนิรายการ 

 ผศ. ดร. ธนวรรธน   พลวิชัย คณบดี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
  กรรมการสถาบันยุทธศาสตรการคา 

รายชื่อเสวนา 

1. รศ.ดร. นิพนธ   พัวพงศกร กรรมการสถาบันยุทธศาสตรการคา 
2. คุณสุนทร   เกงวิบูล กรรมการสถาบันยุทธศาสตรการคา 
3. คุณลักษณ   วจนานวัช รองผูอํานวยการ ธ.ก.ส. 
4. คุณอํานวย  ปะติเส กรรมการ ธ.ก.ส.  และ 
  ผูอํานวยการ บริษัท ไทยชูการมิลเลอร จํากัด 
5. คุณอิสระ   วองกุศลกิจ นายกสมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย 
  ประธานกลุมน้ําตาลมิตรผล 
6. คุณนิยม  จุฬาเสรีกุล นายกสมาคมโรงงานผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย 
7. คุณธํารงเดช   อินทนิเวศ ท่ีปรึกษามูลนธิิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย 
8. คุณสิริวุทธ์ิ   เสียมภักด ี นายกสมาคมการคาผูผลิตเอทานอลไทย 
9. คุณเจษฎา  วองวัฒนะสิน อุปนายกคนที่ 2 สมาคมการคาผูผลิตเอทานอลไทย 
10. พ.ต.น.พ.ดร. วีระวุฒิ  วจันะพุกกะ กรรมการกลางสมาคมการคาผูผลิตเอทานอลไทย 
11. คุณชมพล  คันธวิวรณ ประชาสัมพันธสมาคมการคาผูผลิตเอทานอลไทย 
12. คุณชาญวิทย  ชนะจรัญวิทย นายทะเบียนสมาคมการคาผูผลิตเอทานอลไทย 
13. คุณธนิกา  จิตะนะพันธ เหรัญญิกสมาคมการคาผูผลิตเอทานอลไทย 
14. คุณคมกริช  นาคะลักษณ ผูจัดการอาวุโส สํานักงานกรรมการผูจัดการใหญ  
  บริษัท น้ําตาลมิตรผล 
15. คุณวิทิต   รัชชตาตะนันท ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ บริษัท น้าํตาลมิตรผล จํากัด 
16. คุณทีฆ    คุณวฒัน ผูอํานวยการ บริษัท ไทยชูการมิลเลอร จํากัด 
17. คุณประวิทย  ประกฤตศรี ผูอํานวยการ บริษัท เพโทรกรีน จํากดั 
18. คุณณัฐปญญ   ศิริวิริยะกุล กรรมการบริหาร บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด 
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รายชื่อผูเขารวมเสวนา 

สถาบันยุทธศาสตรการคา 

1. คุณชนิตร   ชาญชัยณรงค กรรมการสถาบันยุทธศาสตรการคา 
 คุณรัสสิยา  ศตวุฒิ   (แทน) รองผูจัดการตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 
2. คุณจเร  จุฑารัตนกุล กรรมการสถาบันยุทธศาสตรการคา 
 มอบหมาย  -    คุณวรรณวรวฒัน   ใจสมุทร   
   -     คุณวารินทร  วิเชียรด ี  
3. คุณดาลัด  แกวไพฑูรย ผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตรการคา 
4. คุณมนสิชา  แดงรัศมีโสภณ เจาหนาท่ีสถาบันยุทธศาสตรการคา 
5. คุณวิไล  สุขสมยุติ เจาหนาท่ีสถาบันยุทธศาสตรการคา 
6. คุณปทิต  ลีเซลเลอร เจาหนาท่ีสถาบันยุทธศาสตรการคา 

สมาคมการคาผูผลิตเอทานอลไทย 

1. คุณภัทรพงศ  พงศสวัสดิ ์ ผูจัดการสมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย 
2. คุณนิสิต  ปาลิโพธิ ผูจัดการสมาคมการคาผูผลิตเอทานอลไทย 
3. คุณโกศล   โพธ์ิสุวรรณ เลขาธิการสมาคมการคาผูผลิตเอทานอลไทย 
4. คุณศุภลักษณ  สุวรรณนันท บริษัทไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด 
5. คุณกุลพงศ  ต้ังติพงศกูล บริษัท ที.พี.เค. เอทานอล จํากัด 
6. คุณชัยสิทธ์ิ  จติรวิริยะ บริษัทอุตสาหกรรมอางเวียน จํากัด 
7. คุณสุรพล  หิรัญมุทรา บริษัทสีมาอินเตอรโปรดักส จํากัด 
8. คุณนวพันธุ  พัฒนะพันธุ บริษัท ไอ อี ซี บิซิเนส พารทเนอรัส จํากัด 
9. คุณสมศักดิ์  อุดมสุขประเสริฐ บริษัทดั๊บเบ้ิล เอ เอทานอล จาํกัด 
10. คุณกวีพร  แสงสูตร บริษัทดั๊บเบ้ิล เอ เอทานอล จาํกัด 
11. คุณณิธิศ  วฒันะไพบูลย บริษัท อาร เอ ซี โกลบอล อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
12. คุณกมรวรรณ  ชินธรมมมิตร บริษัทน้ําตาลขอนแกนจํากดั (มหาชน) 
13. คุณวชิรวิทย  เจริญชัยสุขสม บริษัทไทยชูการมิลเลอร จํากัด 
14. คุณวารุณี  คําไชย บริษัทไทยชูการมิลเลอร จํากัด 

กระทรวงพลังงาน 

1. คุณณัฐกิร   ประกอบบุญ วิศวกร 4  สํานักพัฒนาเช้ือเพลิง กรมพลังงาน 
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ผูบริหาร ธ.ก.ส. 

1. นายเอ็นน ู ซ่ือสุวรรณ รองผูจัดการ    
2. นายโสมนัสส  สุวรรณเมนะ ผูชวยผูจัดการ   
3. นายบุญชวย  เจียดํารงคชัย ผูชวย ผจก.   
4. นายอรุณ  เลิศวิไลย ผูอํานวยการฝายสินเช่ือบุคคล   
5. นายพรชัย  ลิมปภาส ผูอํานวยการฝายสินเช่ือสถาบัน   
6. นายประยงค  ตันบ้ี ผูอํานวยการฝายนโยบายและกลยุทธ   
7. นายเล็ก  อุตรพงศ ผูอํานวยการฝายกิจการสาขา 2   
8. นายนิคม  ปรีจํารัส ผูอํานวยการฝายกิจการสาขา 3 
9. นายสงบ  จํานงจีนารักษ ผูอํานวยการฝายกิจการสาขา 4   
10. นายณรงค  อรชร ผูอํานวยการฝายกิจการสาขา 7   
11. นายอรรถสิทธ์ิ  สุรกุล รองผูอํานวยการฝายพัฒนาลูกคาและชนบท   
12. นางอภิรด ี ยิ้มละมัย ผูอํานวยการสวนงานวิจยัแลพัฒนา   
13. นายบรรจง  เฉลียวเกรียงไกร ผูชวยผูอํานวยการสวนงานวจิัยและพัฒนา  
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สรุปผลการเสวนาวิชาการ เร่ือง ยุทธศาสตรออยและเอทานอล 
 

 

ประเด็นท่ี 1 นโยบายภาครัฐ 

• นโยบายดานพลังงานทดแทน หรือนโยบายเอทานอลไมชัดเจนและไมเอาจริงเอาจัง 

 ท่ีผานมามีการประกาศนโยบาย E10 เพื่อผลักดันการใชน้ํามันแกสโซฮอล แทนน้ํามันเบนซิน ทํา
ใหมีการขอจดัต้ังโรงงานผลิตเอทานอลเปนจํานวนมาก (49 ราย) แตปจจุบัน ยังไมมีการบังคับใชนโยบาย 
ขณะเดียวกนั ก็สนับสนุนใหคนใช NGV ท้ัง ๆ ท่ีปริมาณ Supply ในประเทศมีนอย สามารถรองรับการ
ใชไดอีกประมาณไมเกนิ 30 ปเทานั้น แสดงถึงการไมไดวางแผนนโยบายดานพลังงานทดแทนในระยะ
ยาว สงผลตอความไมม่ันใจในการลงทุนของผูผลิตเอทานอล โรงงานผลิตเอทานอลหลายรายจําเปนตอง
หยุดการผลิต เพราะความตองการเอทานอลในปจจุบันไมไดเพิ่มข้ึน แมผูบริโภคจะใชน้ํามันเบนซิน 91 
และ 95 นอยลงก็ตาม ท้ังนี้เนือ่งมาจากนโยบายสงเสริม NGV 
  ความไมชัดเจนของนโยบายรัฐบาล เปนผลมาจากมุมมองของรัฐท่ีมองวา พลังงานทดแทนจะ
ชวยใหผูบริโภคซ้ือน้ํามันไดในราคาถูกลงเทานั้น ทําใหการผลักดันดานอุตสาหกรรมเอทานอลเปนเพียง
นโยบายช่ัวคราว แตในความเปนจริง การใชพลังงานทดแทนมีผลกระทบในดานอ่ืนดวย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การกอใหเกิด Wealth ภายในประเทศ 
 นอกจากนี้ รัฐยังไมเคยวางมาตรฐานเอทานอลท่ีแทจริง ท้ังท่ีมีหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน
ท่ีมีบทบาทในเร่ืองเอทานอล เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวง
เกษตรฯ เปนตน แตไมมีเจาภาพหรือหนวยงานหลักท่ีชัดเจน ท่ีจะวางนโยบายและแผนงาน 

• กฎหมายไมเอ้ือตออุตสาหกรรมเอทานอล 

 แมวารัฐจะสนับสนุนในดานการใชพลังงานทดแทน แตอุตสาหกรรมยังคงดําเนินการภายใต
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทรายฉบับเดิม (ป 2527) โดยรัฐเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกํากับและ
ควบคุมอุตสาหกรรมน้ําตาล และมีการกําหนดใหออยตองนํามาใชสําหรับอุตสาหกรรมน้ําตาลเทานั้น ทํา
ใหโรงงานน้ําตาลท่ีจะใชน้ําออยเปนวัตถุดิบในการผลิต จะตองขออนุญาตคณะกรรมการออยและนํ้าตาล
ทราย ซ่ึงทําใหใชเวลานาน บางกรณีอาจนานถึง 3 เดือนซ่ึงไมไดเอ้ือใหเกิดการผลิตเอทานอลอยางเสรี 
และเปนอุปสรรคในการพัฒนาและการขายน้ําตาลและเอทานอลของไทย  
 ขอจํากัดอีกประการ คือ ตลาดเอทานอลในประเทศไทยเปนตลาดผูซ้ือนอยราย เนือ่งจากมีการ
กําหนดใหซ้ือเอทานอลเพ่ือแปรรูปเปนพลังงานเทานั้น 
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ขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

-  รัฐควรมีนโยบายดานพลังงานทดแทนท่ีชัดเจน ควรมีแผนระยะยาว Roadmap และ Timeline ท่ี
ชัดเจน เชน E20 E85 จะประกาศใชเม่ือใด บังคับใชเม่ือไร เปนตน จะสงผลใหภาคเอกชนม่ันใจ  
สามารถเตรียมตัวและรับมือได ซ่ึงจากการพูดคุยกับสมาคมยานยนต พบวา บริษัทรถยนต มี
เทคโนโลยีท่ีสามารถปรับเปล่ียนสภาพรถใหเหมาะสมได ดังนั้นหากรัฐมีนโยบายท่ีชัดเจน ก็
สามารถขอความรวมมือจากทางสมาคมยานยนตได 

- รัฐควรปรับปรุงกฎระเบียบหรือขอจํากัดตาง ๆ เพื่อใหเอ้ือตอการใชเอทานอลที่นอกเหนือไปจาก
การใชเอทานอลไปทําเปนพลังงานเทานั้น ซ่ึงจะชวยใหกลไกตลาดสามารถดําเนินไปไดอยาง
สะดวก 

- รัฐจะตองเปล่ียนแปลงบทบาทจากผูบังคับและควบคุม เปนผูสงเสริม และสนับสนุนใหเกิดการใช 
และการพัฒนาเอทานอล 

- ภาควิชาการตองเขามามีบทบาท ในเร่ืองการศึกษาผลดีผลเสีย และผลกระทบตอประเทศ เพื่อให
เกิดการผลักดันในระยะยาว 

ประเด็นท่ี 2 การเผยแพร และประชาสัมพันธ ขอมูลดานเอทานอลและแกสโซฮอล เพ่ือเพ่ิม
ความตองการใชภายในประเทศ 

 แมวารัฐบาลมีนโยบายและการรณรงคเร่ืองการใชเอทานอล แตการเผยแพรและประชาสัมพันธ
ยังไมสมบูรณ ประชาชนยังขาดขอมูล ความรูและความเขาใจในเรื่องกาซโซฮอลและเอทานอลอยาง
แทจริง ขอมูลท่ีรัฐเผยแพรหรือประชาสัมพันธสูประชาชนน้ันไมถูกจุดและไมเขาถึงประชาชน รวมท้ัง
ไมไดครอบคลุมผลกระทบในทุกดาน แตหยิบเฉพาะผลบางสวนมาประชาสัมพันธ ไมไดเปรียบเทียบ
ผลดีผลเสีย  และไมไดคํานึงถึงดานอ่ืนๆ  เชน 
- ขอจํากัดดานเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลท่ียังไมสมบูรณพอท่ีจะทําใหราคาเอทานอลถูกลง 
- ขอโตแยงในเร่ืองการนําผลผลิตการเกษตรไปผลิตพลังงาน เปนการแยงอาหารมนษุยนัน้ ไมนา

เปนปญหาสําหรับของประเทศไทย เนือ่งจากมีปริมาณผลผลิตออยมากเกินความตองการบริโภค 
ในขณะท่ีราคาผลผลิตตํ่า แตสําหรับประเทศท่ีมีดานปริมาณผลผลิตขาวโพดไมเพยีงพอ เชน 
สหรัฐอเมริกา อาจกอใหเกิดปญหาในเร่ืองการแยงผลผลิตขาวโพดท่ีใชสําหรับบริโภคหรือเปน
อาหารสัตว ไปใชเปนวัตถุดบิในการผลิตเอทานอลได 

- ความเขาใจในเร่ืองการใช E5 E10 หรือ E85 และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เชน การระเหยของน้ํามัน    
เอทานอลเม่ือเทียบกับน้ํามันเบนซิน 91 และ 95 ผลกระทบของเคร่ืองยนตท่ีใชน้ํามันท่ีมีเอทานอล
ผสม เปนตน 
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- ประโยชนอ่ืนๆ ของเอทานอล เชน น้ําท่ีเหลือจากโรงงานเอทานอลสามารถนํามาทําเปนน้ําปุย
อินทรียอยางดสํีาหรับพืชไรได ชวยเพิ่มผลผลิตใหกับเกษตรกร  

 
 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลผลกระทบเกี่ยวกับภาคเกษตรวา การบริโภคกาซโซฮอลจะชวย
ประหยดัเงินตราตางประเทศได เนื่องจากใชวัตถุดิบภายในประเทศ ทําใหลดการนาํเขาพลังงานจาก
ตางประเทศ  สามารถชวยเพิ่มรายไดใหกับชาวไร แทนท่ีจะตองนาํเงินไปซ้ือน้ํามันเขามา โดยจาก
การศึกษาขอมูล พบวา ถาใชออยและมันสําปะหลังท่ีเหลือสําหรับสงออกมาผลิตเปนเอทานอล
ท้ังหมด จะไดเอทานอลปละ 7,500 ลานลิตร ซ่ึงจะชวยลดการนําเขาน้ํามันไดถึงปละ 125,000 ลาน
บาท (ดูเอกสารแนบ) 

 จากขอมูลท่ีไดรับในปจจุบัน สงผลใหผูบริโภคยังไมมีทัศนคติและความเช่ือม่ันในการบริโภค
กาซโซฮอล ทําใหความตองการ หรือ Demand ของกาซโซฮอลภายในประเทศมีไมมากนัก เกดิภาวะ     
เอทานอลลนตลาด  

ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

- ยุทธศาสตรเอทานอล ควรสราง Demand ใหเกิดข้ึน ไปพรอม ๆ กับการสราง Supply โดยสงเสริม
ใหใชพลังงานทดแทน แกสโซฮอล ทุกภาคสวน ท้ังนี้จะตองทําใหประชาชน และสังคมเห็น
ความสําคัญของการใชเอทานอล แทนท่ีจะมองถึงเร่ืองราคาเพียงอยางเดยีว ซ่ึงควรจะให
ความสําคัญกับนโยบายเอทานอลในฐานะท่ีเปนนโยบายท่ีชวยภาคเกษตรกรของไทยดวย 

- ผลักดันใหเกิดสัญญาประชาคมในเร่ืองการใชเอทานอล สรางความเช่ือม่ันใหผูบริโภค ซ่ึงตอมา
ประชาชนจะกลายเปนผูผลักดันใหเกดิการใชเอง 

- ภาควิชาการควรเขามามีสวนในการศึกษาวิจัย ถึงผลกระทบท่ีเกดิข้ึนจากการใชพลังงานทดแทนเอ
ทานอลในทุกดาน และควรประชาสัมพันธเชิงขอมูลความรูและผลกระทบดังกลาวใหประชาชน
ทราบ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในทุกฝาย  

ประเด็นท่ี 3 ดานการผลิตพืชพลังงานทดแทน 

แมวารัฐบาลจะเนนนโยบายดานพลังงานทดแทน แตกลับไมไดวางแผนและสงเสริมการปลูกพืช
พลังงานควบคูกันไป โดยเฉพาะนโยบายดาน Land Use Planning หรือการ Zoning พื้นท่ีการผลิต 
เนื่องจากพืชไรมี 2 ประเภท คือ 

1. พืชไรเพื่อการบริโภค เชน ขาว  
2. พืชไรเพื่อการบริโภคและสามารถเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน เชน ออย มัน

สําปะหลัง  
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 เม่ือไมมีการวางแผนท่ีดีกอใหเกิดการแยงพื้นท่ีการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งพืชท่ีสามารถผลิต
ทดแทนกันได ทําใหตนทุนผลิตสูงข้ึน ในขณะท่ีปริมาณและคุณภาพลดลง  
 

ขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 ประเทศไทยควรจัดทํา Zoning เนื่องจากถาปรับเปล่ียนการผลิตในบางพ้ืนท่ีมาผลิตพืชพลังงาน
จะใหรายไดแกชาวไรไดดีกวา เชน พื้นท่ีการผลิตขาวนาดอน ถาเปล่ียนเปนการปลูกออยหรือมัน
สําปะหลังจะใหผลตอบแทนสูงกวา เปนตน อยางไรก็ตาม การดําเนนิการดังกลาวไมจําเปนตองรอภาครัฐ 
โดย ธ.ก.ส. สามารถใชเคร่ืองมือดานเงินทุนและอัตราดอกเบ้ียเปนเคร่ืองมือในการจดัทํา Zoning ได โดย
การปลอยสินเช่ือหรือใหอัตราดอกเบ้ียเงินกูตํ่าแกเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับพืช
นั้น ๆ  
 

ประเด็นท่ี 4  ราคาเอทานอล 

 สูตรการคํานวณราคาเอทานอลของไทยเปนดังนี ้
Ethanol Price = ราคาเอทานอลตลาดบราซิล+  Freight + Insurance + Loss + Survey 

โดยท่ี  
Freight      = คาขนสงภายในประเทศบราซิล + คาขนสงเอทานอลทางเรือจากประเทศบราซิลมาไทย 
Insurance  =  คาประกันภัย 0.0134% ของมูลคา CFR 
Loss    = คา Loss 0.20% ของมูลคา CIF 
Survey     = 0.008 บาทตอลิตร (คงท่ี) 
  

 จากสูตรการคํานวณ แสดงใหเห็นวา ราคาเอทานอลของไทยขึ้นอยูกับราคาเอทานอลของ
ประเทศบราซิลเปนหลัก แทนท่ีจะอิงกับราคาพืชพลังงาน ซ่ึงเปนวัตถุดิบการผลิตเอทานอล ในขณะท่ีคา 
Insurance ท่ีคํานวณ (0.0134%) ก็ตํ่ากวาความเปนจริง (0.08%) สวนคา Loss ท่ีกําหนด 0.2% ก็ตํ่ากวา
อัตรา loss ของน้ํามัน (0.5%) แสดงวารัฐไมไดใหการสนับสนุนการผลิตเอทานอลอยางจริงจัง  
 นอกจากนี้ ในภาวะท่ีสถานการณเอทานอลในประเทศไทยอยูในระดบั Oversupply ทําใหเกิด
ราคา Discount (ราคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน) แตรัฐกย็ังใชราคาอางอิงหรืออีกนัยหนึ่งคือ Maximum Price 
จากบราซิล ซ่ึงถือเปนตลาดเอทานอลท่ีเขมแข็งท่ีสุด (Strongest of the world) ทําใหราคาเอทานอลยังคง
อยูในระดับตํ่าท้ัง ๆ ท่ีราคาน้ํามันสูงข้ึนมาก โดยราคาน้ํามันสูงข้ึนจาก 28 บาทตอลิตรเปน 34 บาทตอ
ลิตร แตราคาเอทานอลที่ขายใหโรงกล่ัน กลับลดลงจาก 21-22 บาทตอลิตร เปน 14 บาทตอลิตรเทานั้น  
ดังนั้น โรงงานผลิตเอทานอลจึงไดรับผลกระทบคอนขางมาก ซ่ึงสงผลโดยตรงตอรายไดท่ีชาวไรไดรับ  
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 ขอสังเกตอีกประการคือ ราคาขายปลีกแกสโซฮอลยังคงอยูในระดับสูง (30 บาทตอลิตร) แมวา
ราคาเอทานอลจะตํ่าลง เหตุใดถึงเปนเชนนั้น และเหตุใดถึงยังมีการนําเขาสาร MTBE (Methyl Tertiary 
Butyl Ether) อยูท้ัง ๆ ท่ีสามารถผลิตเอทานอลในประเทศไดแลว 
 

ขอเสนอแนะท่ีประชุม 
- ราคาเอทานอลควรอิงกับราคาพืชพลังงาน ซ่ึงเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอลในประเทศ 

อยางไรก็ตาม ราคาเอทานอลดังกลาวควรจะมีราคาเดียว (Single Price) แมวาจะผลิตจากวัตถุดิบท่ี
แตกตางกัน  

- ราคาพืชพลังงานท่ีเกษตรกรไดรับควรจะอยูในระดับท่ีทําใหเกษตรกรอยูไดโดยไมเดือดรอน  

มติท่ีประชุม 
 จัดทํา Position Paper ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลอยางยั่งยนื โดยมี Outline ดังนี ้

1. แนวคิดหลัก – ตองใชกลไกตลาดเปนตัวนาํ 
2. กลไกราคา -  ควรแสดงใหเห็นวาสงผลตอเกษตรกรอยางไร 
3. การกําหนดเปาหมาย ตองชัดเจนและสอดคลองกับความเปนจริง 
4. วัดผลกระทบทุกฝาย ลด Policy Bias และตองเผยแพรใหประชาชนรับทราบ ตองมีขอมูลรองรับ 

เพื่อใหศึกษาและทําความเขาใจได 
5. สรางระบบเกษตรเช่ือมโยง เม่ือมีปญหาเกษตรกรสามารถเขาไปปรึกษากับภาครัฐได 
 
 ในข้ันแรกจะทําการรวบรวมขอมูล และประเด็นท่ีเกี่ยวของจากหลาย ๆ ฝายท่ีเกี่ยวของ โดยให

สงขอมูลมาท่ีสถาบันยุทธศาสตรการคาภายใน 2 อาทิตย นับจากวนัประชุม หลังจากรวบรวมประเด็นตาง 
ๆ แลว ก็มาประชุมรวมกนั และกําหนดกระบวนการทํางานรวมกนั เพื่อใหทางสํานักวจิัยของ ธ.ก.ส. 
จัดทําเปน Position Paper  
 หลังจากได Position Paper แลว จะตองทําการประชาสัมพันธในส่ือตาง ๆ เพื่อใหเขาถึง
ประชาชน ท้ังนี้จะตองทําใหประชาชนเขาใจงาย และเห็นความสําคัญของพลังงานทดแทน โดยจะตอง
เนนถึง “พลังงานทดแทนเพือ่เกษตรกร” ซ่ึงการกระตุนใหเกิด Demand จากภาคประชาชน จะทําให
รัฐบาลตองหันมาดําเนนินโยบายตาม  
 ธ.ก.ส. ควรเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนี้ เนือ่งจากมีสาขาท่ัวประเทศ สามารถเขาถึง
ประชาชนได แตจะตองไดรับความรวมมือจากหลาย ๆ กระทรวงและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
 
 
 


