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การด าเนินธุรกิจขององคก์ารสุราในปัจจุบนั 

การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มที่สง่ผลตอ่ธุรกิจแอลกอฮอล ์

 

โอกาสและความทา้ทายของนโยบายภาครฐั (EEC) ที่กระทบตอ่ธุรกิจ 
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สถานะปัจจุบนัขององคก์ารสุรา 

 ส่ วนใหญ่ เ ป็นผลิตภัณฑ์แปร รูปขั้ นต ้น 

(แอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ/แปลงสภาพ) ที่มีมูลค่า

ไม่สูงมาก และเป็นวัตถุดิบขั้นตน้ใหก้ับธุรกิจ

อื่นๆ ที่เป็นลกูคา้เป้าหมาย 

 ก าลงัการผลิตไม่เพียงพอตอ่การจ  าหน่าย 

 ยังไม่สามารถผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูง

ได/้การเผชิญกับสินคา้น าเข้าที่มี Certificate 

ในระดบัสากล/ สินคา้ทดแทนที่มีราคาถูกกว่า 

ตน้น ้า 
กลางน ้า 

 ผลิตภัณฑท์ี่ต่อยอดจากแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ/แปลงสภาพ

อยูใ่นระยะเริ่มตน้ และยงัมีไม่หลากหลาย 

 การท าตลาดในประเทศยงัจ  ากดัอยูท่ี่กลุ่มลกูคา้เดิม 

 การท าตลาดเชิงพาณิชยย์งัตดิขอ้จ  ากดับางประการ 

ปลายน ้า 

          ราคาแอลกอฮอลโ์ลกมีแนวโนม้ลดลง  

          การแยง่ชิงวตัถุดิบระหว่างพืชพลงังานและไม่ใช่พลงังานในอุตสาหกรรมตา่งๆ 
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การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มที่สง่ผลตอ่ธุรกิจแอลกอฮอล ์
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ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล ์

ตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า 

กากน ้าตาล 

มนัส าปะหลงั 
แอลกอฮอล ์

พลงังาน 

(33,900 ลา้นบาท) 

อุตสาหกรรมอ่ืน 

(>1.14 ลา้นลา้นบาท) 

 

-เป็นวตัถุดิบ  

 (อาหาร เครือ่งดื่ม ยาเครือ่งส  าอาง) 

-ประกอบในกระบวนการผลิต     

 (เครือ่งจกัร/อิเล็กทรอนิกส)์ 

เอทานอล 

เอทิลแอลกอฮอล ์

(บริสุทธ์ิ/แปลงสภาพ/ 

Electronic Grade) 
 

รวมเบ้ืองตน้ 1.17 ลา้นลา้นบาท 

สรา้งมูลค่าเพิ่มราว 18 เท่า 

ของวตัถดุิบตน้น ้า (กากน ้าตาล/มนัส าปะหลงั) 

ปริมาณจ าหน่าย 

(ลา้นลิตร) 

มูลค่า  

(ลา้นบาท) 

องคก์ารสุรา 25.8 1,612 

ตลาดรวมแอลกอฮอล ์ 1,410 63,450 

ส่วนแบ่งตลาดขององคก์ารสุรา 1.8% 2.5% 

Compiled from various sources by KResearch 
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กากน ้าตาล 

ออ้ยโรงงาน 

105 ลา้นตนั 

น ้าตาลทราย 

ปี 2561 

กากน ้าตาล 

4.9 ลา้นตนั 

ใชใ้นประเทศ 

4.6 ลา้นตนั 

ส่งออก 

0.3 ลา้นตนั 

เพ่ือผลิตเอทานอล 

3.5 ลา้นตนั 

เพ่ือผลิตอุตสาหกรรมอื่น  

(สุรา ผงชูรส) 

1.1 ลา้นตนั 

เอทานอล 

875 ลา้นลิตร  

2.4 ลา้นลิตร/วนั 

หวัมนัส าปะหลงัสด 

28.6 ลา้นตนั 

(ผลิตในประเทศ) 

น าเขา้ 

12.0 ลา้นตนั 

มนัส าปะหลงั 
ใชใ้นประเทศ 

8.1 ลา้นตนั 

มนัส าปะหลงัสดรวม 

40.6 ลา้นตนั 
ส่งออก 

32.5 ลา้นตนั 

เพ่ือผลิตเอทานอล 

2.0 ลา้นตนั 

เพ่ือผลิตอุตสาหกรรมอื่น 

(การบริโภคและแปรรูป) 

6.1 ลา้นตนั 

เอทานอล 

320 ลา้นลิตร 

0.9 ลา้นลิตร/วนั 

พ้ืนท่ีปลกู 10.5 ลา้นไร ่

ผลผลิต 10 ตนั/ไร ่

พ้ืนท่ีปลกู 9.0 ลา้นไร ่

ผลผลิต 3.17 ตนั/ไร ่

เอทานอลรวมจากกากน ้าตาลและมนัส าปะหลงั  

3.3 ลา้นลิตร/วนั 

ท่ีมา: ผลผลิตปี 2561 คาดการณโ์ดยส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  

       กระทาวงพาณิชย ์กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน  

       คาดการณโ์ดยศูนยวิ์จยักสกิรไทย 

Supply Chain ออ้ย & มนัส าปะหลงัปี 2561 
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กากน ้าตาล 

ออ้ยโรงงาน 

182 ลา้นตนั 

น ้าตาลทราย 

ปี 2579 

กากน ้าตาล 

8.6 ลา้นตนั 

ใชใ้นประเทศ 

8.1 ลา้นตนั 

ส่งออก 

0.5 ลา้นตนั 

เพ่ือผลิตเอทานอล 

6.1 ลา้นตนั 

เพ่ือผลิตอุตสาหกรรมอื่น  

(สุรา ผงชูรส) 

2.0 ลา้นตนั 

เอทานอล 

1,525 ลา้นลิตร  

4.2 ลา้นลิตร/วนั 

หวัมนัส าปะหลงัสด 

59.5 ลา้นตนั 

(ผลิตในประเทศ) 

น าเขา้ 

12.0 ลา้นตนั 

มนัส าปะหลงั 
ใชใ้นประเทศ 

14.3 ลา้นตนั 

มนัส าปะหลงัสดรวม 

71.5 ลา้นตนั 
ส่งออก 

57.2 ลา้นตนั 

เพ่ือผลิตเอทานอล 

3.6 ลา้นตนั 

เพ่ือผลิตอุตสาหกรรมอื่น 

(การบริโภคและแปรรูป) 

10.7 ลา้นตนั 

เอทานอล 

576 ลา้นลิตร 

1.6 ลา้นลิตร/วนั 

พ้ืนท่ีปลกู 16.0 ลา้นไร ่

ผลผลิต 11.4 ตนั/ไร ่

พ้ืนท่ีปลกู 8.5 ลา้นไร ่

ผลผลิต 7.0 ตนั/ไร ่

เอทานอลรวมจากกากน ้าตาลและมนัส าปะหลงั  

5.8 ลา้นลิตร/วนั 

ที่มา: พ้ืนท่ีปลูกออ้ยปี 2569 เป็นไปตามยุทธศาสตรอ์อ้ยโรงงาน ปี 2558-2569 

        พ้ืนท่ีปลูกมนัส าปะหลงัปี 2569 เป็นไปตามยุทธศาสตรม์นัส าปะหลงัและผลิตภณัฑ ์ 

        ปี 2558-2569  

             และตั้งแตปี่ 2569 เป็นตวัเลขคาดการณโ์ดยศูนยวิ์จยักสิกรไทย 

Supply Chain ออ้ย & มนัส าปะหลงัตามแผนปี 2579 

ทั้งน้ี หากเกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตตอ่ไรไ่ดม้ากกว่าแผนท่ีวางไว ้หรือสดัส่วนการ

ใชใ้นประเทศเพ่ิมข้ึน หรือผูผ้ลิตเอทานอลใชว้ตัถุดิบไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ก็อาจ

ท าใหป้ริมาณการผลิตเอทานอลมีมากกว่า 5.8 ลา้นลิตร/วนั 
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เอทานอลรวมจากกากน ้าตาลและมนัส าปะหลงั  

3.3 ลา้นลิตร/วนั ปี 2561 

ใกลเ้คียงมากข้ึนกบัเป้าหมายเอทานอล 11.3 ลา้นตนัในปี 2579 

ปี 2579 

เอทานอลรวมจากกากน ้าตาลและมนัส าปะหลงั  

5.8 ลา้นลิตร/วนั 

เป้าหมาย 11.3 ลา้นลิตร/วนั 

(ตามแผน AEDP) 

หากใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการใชเ้อทานอลที่ 11.3 ลา้นลิตร/วนั ตามแผน  AEDP 2015  

ขณะที่ในปี 2579 สามารถผลิตเอทานอลจากกากน ้าตาลและมนัส าปะหลงัได ้5.8 ลา้นลิตร/วนั  

ดงันั้น อาจตอ้งหาวตัถุดิบอ่ืนเพ่ิมเตมิในการผลิตเอทานอลอีกราว 5.5 ลา้นตนั เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผน   
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แนวโนม้ราคาวตัถุดิบในระยะขา้งหนา้ ... ออ้ย & มนัส าปะหลงั 

ออ้ย มนัส าปะหลงั 

ปัจจยัหนุน 

• ความตอ้งการจากจนีที่มีรองรบัในเอทานอลและแอลกอฮอล ์

• สตอ๊กขา้วโพดจนีที่ปรบัตวัลดลง 

• ปริมาณผลผลิตไทยลดลง 

ปัจจยัหนุน 

• ผลผลิตน ้าตาลโลกอยูใ่นระดบัสูง 

• การแข่งขนัในตลาดโลกที่รุนแรงข้ึน 

ระยะ 3 ปีขา้งหนา้ ราคาน่าจะทรงตวัไดใ้นระดบั สูง 

จับตา ปริมาณสต๊อกข้าวโพดของจีน หากใหภ้าพที่ทยอย

ปรับตัวลดลงตามล าดับ ก็อาจมีโอกาสหนุนราคามันส าปะหลัง

ไทยใหอ้ยูใ่นเกณฑด์ีตอ่เน่ืองได ้

ระยะ 3 ปีขา้งหนา้ ราคาน่าจะยงัอยูใ่นระดบั ต า่ 

จบัตา ปริมาณผลผลิตของคู่แข่งหลักอย่างบราซิล ซ่ึงหากสภาพ

อากาศเอ้ืออ านวย ก็จะยงักดดนัราคาออ้ยไทย ตลอดจนพรบ.ออ้ยและ

น ้าตาลของไทย อาจกระทบตอ่ราคาออ้ยไทยได ้

ปี 2561 คาดว่าราคาอยูท่ี่ 880 บาทตอ่ตนั  

หรอืลดลงรอ้ยละ 16.2 (YoY) 

ปี 2561 คาดว่าราคาอยูท่ี่ 1.7 บาทตอ่กก. 

หรอืเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 21.4 (YoY) 
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การปรบัตวัดา้นวตัถุดิบในระยะขา้งหนา้ 

ผูผ้ลิตเอทานอล  

อาจไดร้ับอานิสงส์จากการที่อ ้อยมีแนวโน้มราคาถูกลง ขณะที่วัตถุดิบอย่างมัน

ส าปะหลงัมีแนวโนม้ราคาสูงข้ึน  

 ผูป้ระกอบการอาจตอ้งปรบัตวัดว้ยการเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีราคาถูกกว่าในช่วงนั้น 

 ผูป้ระกอบการควรตอ้งเร่งเพ่ิมศักยภาพในการลดตน้ทุนอย่างต่อเน่ือง ทั้งการ

พฒันาประสิทธิภาพการผลิต หรือพฒันาร่วมกบัเกษตรกรในการลดตน้ทุนวตัถุดิบ 

เกษตรกร 

ควรเร่งเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอย่างผลผลิตต่อไร่ใหเ้พ่ิมข้ึน จะส่งผลต่อปริมาณ

วตัถุดิบใหเ้พียงพอต่อการผลิตเอทานอลในระยะขา้งหนา้ เพ่ือไม่ใหเ้กิดการแย่งชิงกนั

ระหว่างพืชอาหารและพืชพลงังาน 

ศูนยวิ์จยักสิกรไทย มองว่า ตลอดสายการผลิตอุตสาหกรรมเอทานอล ควรเรง่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
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ประเด็นท่ีตอ้งตดิตามเก่ียวกบัการผลิตเอทานอลในระยะขา้งหนา้ 

 

 

 

 กากน ้าตาล: ปริมาณผลผลิตทั้งใน

และต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ท าใหร้าคา

ปรบัตวัลดลง  

 

 มนัส าปะหลงั: ผลผลิตที่ลดลง ช่วย

หนุนราคาใหป้รบัตวัดีข้ึน 

 

การเลือกใชส้ดัส่วนวตัถุดิบในการผลิต

เอทานอลในระยะขา้งหนา้ อาจจะข้ึนอยู่

กับปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ด้วย อาทิ 

ปริมาณวัตถุดิบแต่ละประเภท พ้ืนท่ี

เพาะปลกู ราคาวตัถดุิบ เป็นตน้ 

ความผนัผวนของปริมาณ 

และราคาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 

จ านวนโรงงานเอทานอลและก าลงัการผลิตของไทย 

2.05

1.38

2.38

0.6

0.9

0

0.5

1

1.5

2

2.5

ด าเนินการแลว้

ก  าลังก่อสรา้ง

ลา้นลิตรต่อวัน

กากน ้าตาล+ออ้ย ออ้ย มนัส าปะหลงั 

7 

แห่ง 

7 

แห่ง 

10 

แห่ง 

1 

แห่ง 1 

แห่ง 

โรงงานผลิตเอทานอลทั้งสิ้ น 27 แห่ง  

ก าลงัการผลิตรวม 6.41 ลา้นลิตร/วนั 

ก าลงัก่อสรา้ง 2 แหง่  

ก าลงัการผลิต 1.5 ลา้นลิตร/วนั  

หวัมนั 

ส าปะหลงัสด 

20.4  

บาทตอ่ลิตร 

กากน ้าตาล 

34.4  

บาทตอ่ลิตร 

ตน้ทุนการผลิตเอทานอล 

ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน และธนาคารแห่งประเทศไทย 

       รวบรวมโดยศนูยวิ์จยักสิกรไทย (ณ ไตรมาสท่ี 4 ปี 2560) 

มีศกัยภาพใน

การแข่งขนั 

เผชิญ

ความ 

ทา้ทาย 

เพ่ิมบทบาท

มากข้ึน 
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ปริมาณการผลิตเอทานอลในไทยข้ึนอยูก่บั 

ความตอ้งการใชพ้ลงังานทดแทนและความเพียงพอของวตัถุดิบ 

 ก าลงัการผลิตเอทานอลเพ่ิมข้ึน 

ตามจ านวนโรงงานผลิตเอทานอลท่ีเพ่ิมข้ึน 

 แตป่ริมาณการผลิตเอทานอลจริงยงัไม่สม า่เสมอ 

เน่ืองจากปัจจยัที่หลากหลาย เช่น 

2559 2560 

จ  านวนโรงงานผลิตเอทานอล 21 26 

- กากน ้าตาล 9 12 

- น ้าออ้ยและกากน ้าตาล 1 - 

- กากน ้าตาลและมนัส าปะหลงั 4 5 

- มนัส าปะหลงั 7 9 

อยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง 2 2 

ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

หน่วย: ลา้นลิตร/วนั 

ท าใหค้วามตอ้งการใชเ้อทานอลเพื่อน าไปผลิต 

พลงังานทดแทน จ  าพวกน ้ามนัแกส๊โซฮอลล์ดลงตาม 

วตัถดุิบส าคญัอยา่งกากน ้าตาล ถกูน าไปผลิต 

สินคา้ที่ใหม้ลูค่าเพิ่มสูงกว่า เช่น สุรา 

ท าใหป้ริมาณเอทานอลอาจไมเ่พียงพอตอ่ 

การใชง้านในช่วงดงักล่าว 
การปิดซ่อมบ ารุงพรอ้มกนั 

ราคาน ้ามนัดิบโลกลดลง 
ดังนั้น การส่งเสริมการใชน้ ้ ามันแก๊สโซฮอล์ และการบริหารวัตถุดิบ

ตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ จึงเป็นประเด็นท่ี

ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามส าคญั เพื่อเป็นการสรา้งความยัง่ยนืทางพลงังาน

และช่วยบรรเทาราคาสินคา้เกษตรทางหน่ึง การขาดแคลนวตัถดุิบ 
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ความตอ้งการใชง้านเอทานอลในไทย 

เป็นไปตามความตอ้งการใชง้านน ้ามนัแกส๊โซฮอลท่ี์เพิ่มข้ึน 

ดงันัน้ จากปัจจยัขา้งตน้จึงหนุนใหค้วามตอ้งการใชง้านเอทานอลขยายตวัต่อเน่ือง 

(ปรมิาณการใชง้านเอทานอล ปี 2560 เพ่ิมขึ้น 11.5% YOY) 

หน่วย: ลา้นลิตร/วนั 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมธุรกิจพลงังาน 

ราคาขายปลีกน ้ามนัที่อยูใ่นระดบัไม่สูงหนุนความ

ตอ้งการใชน้ ้ามนัแกส๊โซฮอลเ์พ่ิมสูงข้ึน 

นโยบายภาครฐัที่ผลกัดนัการใชเ้อทานอลเพ่ิมสูงข้ึน

ทุกปี (นโยบายยกเลิกการใชแ้กส๊โซฮอล ์91) 

การลอยตวั LPG ในวนัที่ 1 สิงหาคม 60 ส่งผลให้

ผูใ้ชร้ถ LPG บางส่วนกลบัมาใชน้ ้ามนัมากข้ึน  

จ านวนการใชง้านรถยนตท์ี่เพ่ิมมากข้ึน ประกอบกบัการ

พฒันารถยนตใ์หญ่สามารถรองรบัการใชน้ ้ามนัแกส๊โซฮอลไ์ด ้
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ราคาขายปลีกน ้ามนัในประเทศที่อยูใ่นระดบัไม่สูง  

ซ่ึงเป็นไปตามราคาน ้ามนัดิบดูไบที่มีแนวโนม้เพ่ิมในกรอบจ ากดั 

หนุนความตอ้งการใชน้ ้ามนัแกส๊โซฮอลเ์พ่ิมสูงข้ึน 

 
ความตอ้งการใชง้านเอทานอล 

ซ่ึงเป็นส่วนประกอบในน ้ามนัแกส๊โซฮอลจ์งึ เพ่ิมข้ึน ตาม 

ที่มา: Bloomberg 

บาท/ลิตร ดอลลารฯ์/บารเ์รล 

ศูนยวิ์จยักสิกรไทย มองว่า แมท้ิศทางราคาน ้ามนัดิบมีแนวโนม้ปรบัตวัเพ่ิมข้ึน แตเ่ป็นลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปและ

ปรบัไปอยูใ่นระดบัที่ไม่สูงเม่ือเทียบกบัช่วงที่ผ่านมา จงึน่าจะท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามนัส าเร็จรูปยงัคงเตบิโตต่อไปได ้และ

หนุนใหค้วามตอ้งการใชง้านเอทานอลเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึนตาม 

ปัจจยัสนับสนุนความตอ้งการใชเ้อทานอล 
ราคาน ้ามนัท่ีมีแนวโนม้อยูใ่นระดบัไม่สูงเม่ือเทียบกบัช่วงท่ีผ่านมา  

หนุนความตอ้งการใชง้านเอทานอลใหเ้พิ่มข้ึน 
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แผนบริหารจดัการน ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2559-2579 

(แผนฯ) มีเป้าหมายในการสนับสนุนการใช ้

เอทานอลในภาคขนส่ง เป็นผลใหต้อ้งยกเลิกการใช้

แกส๊โซฮอล ์91 ซ่ึงจะมีการประกาศในปี 2560 และมี

ผลบงัคบัใชม้กราคม 2561 

กลางปี 

60 

เล่ือนการยกเลิกการใชง้าน 

แกส๊โซฮอล ์91 ออกไปก่อน 

ปลายปี 

60 

เบ้ืองตน้: ด  าเนินการโดยการใชก้ลไกราคาท าให้

ราคาแกส๊โซฮอล ์91 กับแกส๊โซฮอล ์95 ไม่แตกต่าง

กนัมาก 

เพื่อจงูใจใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชแ้กส๊โซฮอล ์95 อี 20 

และอี 85 มากข้ึนแทนการประกาศยกเลิกการ

จ  าหน่ายแกส๊โซออล ์91 

มกราคม 

ปี 61 

ปริมาณการใชง้านแกส๊โซฮอล ์91 ลดลงครั้งแรกใน

รอบ 13 ปี ตั้งแต่ประกาศเลิกใชน้ ้ามนัเบนซิน 91 ในปี 

2547 และเป็นปีแรกที่ยอดการใชต้  า่กว่าแกส๊โซฮอล ์95  

ปริมาณการผลิตเอทานอลยังไม่

ชัดเจนว่าจะไม่เกิดภาวะตึงตัวและ

เพียงพอตอ่การใชง้านในอนาคต 

ชนิดน ้ามนัท่ีจะจ  าหน่ายตามแผนฯ 

2561 แกส๊โซฮอลอ์ี 10 (แกส๊โซฮอล ์95)  

อี 20 อี 85 และเบนซิน 95 

2570 แกส๊โซฮอลอ์ี 10 อ ี20 อี 85  

2579 แกส๊โซฮอลอ์ี 20 อ ี85  

2559 2560 %YOY 

แกส๊โซฮอล ์91 4,073 3,885 -4.6 

แกส๊โซฮอล ์95 3,968 4,350 9.6 

อี 20* 1,303.0 1,409 8.1 

อี 85* 237 283 19.4 

สถานะปัจจบุนั  

หารือกบัผูป้ระกอบการเพ่ือยืนยนัปริมาณการผลิต 

 รอผลการศึกษาทบทวนแผนการยกเลิกท่ีชดัเจน 

หมายเหต:ุ * ขอ้มูล ม.ค.-ก.ย. 

หน่วย: ลา้นลิตร 

ที่มา: กรมธุรกิจพลงังาน 

ศูนยวิ์จยักสิกรไทยมองว่า ความตอ้งการใชง้านน า้มันแก๊สโซฮอล ์91 น่าจะลดลงอย่างตอ่เน่ือง อนัเป็นผลจากการท่ีผูบ้รโิภคหันไปใชน้ า้มนั

แก๊สโซฮอล ์95 ท่ีมีราคาไม่แตกตา่งและคุณภาพดีกว่า ประกอบกบัความตอ้งการใชน้ า้มนัอี 20 และอี 85 ของรถยนตร์ุน่ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน  

ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชง้านเอทานอลเพ่ิมตามดว้ย 

ทบทวนแผนการยกเลิกใช ้

แกส๊โซฮอล ์91 อีกครั้ง 

ปัจจยัสนับสนุน 

ความตอ้งการใชเ้อทานอล 

ราคาน ้ามนัแกส๊โซฮอลท่ี์ไม่แตกตา่งกนั ส่งผลใหย้อดการใชง้านน ้ามนัแกส๊โซฮอล ์

91 ลดลงและส่งผลตอ่เน่ืองใหค้วามตอ้งการใชง้านเอทานอลเพิม่ข้ึนตาม 
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 มีแนวคิดทบทวนแผน AEDP 2558-2579  

โดย ปรบัลดเป้าหมายการใชเ้อทานอล 

ลงจาก 11.3 ลา้นลิตร/วนั เป็น 7 ลา้นลิตร/วนั 

กลางปี 

60 
 

 ราคาน ้ามนัดิบโลกเคล่ือนไหวในกรอบที่จ  ากดั 

 ความไม่ชดัเจนของปริมาณการผลิตเอทานอล 

 

แผน AEDP 2558-2579 ยงัก าหนดเป้าหมายการใชง้านเอทานอลไวท้ี่ 11.30 ลา้นลิตร/วนั เม่ือสิ้ นแผนในปี 2579 

ปริมาณเอทานอลคาดว่าจะมีเพียงพอตอ่การใชง้านในอนาคต 

- ปัจจุบนัโรงงานผลิตเอทานอลส่วนใหญ่เดินเครื่องเพียงรอ้ยละ 60 ของก าลงัการผลิตเท่านั้น หากผลิตเต็มก าลงัการ

ผลิต ในปี 2560 จะมีปรมิาณเอทานอลประมาณ 6 ลา้นลิตรตอ่วนั 

- ปี 61 มีอยา่งนอ้ย 2 โรงงานจะเปิดด าเนินการผลิตเอทานอล โดยจะมีก าลงัการผลิตรวมประมาณ 7 แสนลิตรตอ่วนั 

ราคาน ้ามนัดิบมีการเคล่ือนไหวในกรอบที่ไม่สูงเท่าในช่วงที่ผ่านมา น่าจะหนุนใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามนัส าเร็จรูปเตบิโตตอ่ไป 

 

ปัจจุบนั 

ดงันั้น การคงเป้าหมายการใชง้านเอทานอล ณ ระดบั 11.3 ลา้นลิตรตอ่วนั ประกอบกบัการส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคหนัมาใช้

น ้ามนัอี 20 และอี 85 มากข้ึน น่าจะเป็นแรงหนุนส าคญัใหก้ารใชง้านเอทานอลเพ่ิมข้ึนในระยะขา้งหนา้ 

ปัจจยัสนับสนุนความตอ้งการใชเ้อทานอล 
การคงเป้าหมายการใชง้านเอทานอลในแผน AEDP  

เป็นปัจจยัหนุนส าคญัของความตอ้งการใชง้านเอทานอลในอนาคต 
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เปิดเสรธุีรกิจกา๊ซแอลพีจ ี( LPG)  

ตั้งแต ่1 ส.ค. 60 เป็นตน้ไป 

ส่งเสริมใหต้ลาด LPG มีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ ์ 

และรองรบัอนาคตที่ไทยจะตอ้งน าเขา้กา๊ซมากข้ึน 

จากขอ้จ  ากดัแหล่งการผลิตในประเทศที่แนวโนม้จะลดลง  

 

 

 ยกเลิกการก าหนดราคาหน้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่น ้ามนัและ

โรงอะโรเมติก  

 ยกเลิกการก าหนดราคา ณ โรงกลัน่ท่ีอา้งอิงราคาน าเขา้ (Import Parity) 

ซ่ึงเป็นราคาซ้ือตั้งตน้กา๊ซ LPG 

 ยกเลิกการก าหนดอตัราเงินส่งเขา้หรือชดเชยจากกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง

จากทุกส่วนของการผลิต 

 ยกเลิกการประกาศราคาขายส่ง ณ คลงักา๊ซ เพ่ือใหต้ลาดกา๊ซ LPG มีการ

แขง่ขนัอยา่งสมบรูณ ์

ราคากา๊ซ LPG เป็นไปตามราคาของตลาดโลก 

ผูใ้ชร้ถ LPG บางส่วนกลบัมาใชน้ ้ามันมากข้ึน โดยเฉพาะ

น ้ามนัเบนซินและแกส๊โซฮอล ์ 

2558 2559 (ม.ค.-พ.ย.) 2560 (ม.ค.-พ.ย.) 

LPG 2,020 1,575 1,412 

เบนซิน 7,177 7,198 7,454 

ดีเซล 10,389 12,598 10,834 

NGV 2,725 2,285 1,999 

หน่วย: พนัตนัเทียบเท่าน ้ามนัดิบ (ktoe) 

ท่ีมา: ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

ปี 61 คาดว่า การใชเ้บนซินและแกส๊โซฮอลจ์ะ

เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 3.6  

หรือคิดเป็นการใช ้31.2 ลา้นลิตร/วนั เม่ือเทียบปี 2560 

ที่มีการใชเ้ฉล่ีย 30.2 ลา้นลิตร/วนั 

การใชน้ ้ามนัในภาคขนสง่ทางบก 

 

 

ปัจจยัสนับสนุนความตอ้งการใชเ้อทานอล 
การลอยตวัราคา LPG ท าใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชน้ ้ามนัเพิ่มข้ึน 

ซ่ึงมีผลตอ่เน่ืองใหก้ารใชง้านเอทานอลเพิม่ตาม 
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ในจ านวนน้ีเป็นรถจดทะเบียนใหม่ 

ที่ใชน้ ้ามนัเบนซินประมาณ 1.4 ลา้นคนั 

ประกอบกบัการพฒันารถยนตใ์หส้ามารถรองรบัการใชน้ ้ามนัแกส๊โซฮอลไ์ด ้ 

 

หมายเหต:ุ ประกอบดว้ยรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล รถบรรทุกสว่นบุคคล 

และรถจกัรยานยนต ์

หน่วย: คนั 

ท่ีมา: กรมการขนส่งทางบก 

สถานีบริการน ้ามนัที่จ  าหน่ายแกส๊โซฮอลอี์ 20 และอี 85 เพ่ิมข้ึนตาม 

2559 2560 %YOY 

แกส๊โซฮอลอ์ี 20  3,303   3,707  12.2 

แกส๊โซฮอลอ์ี 85     973   1,167  19.9 

หน่วย: ราย 

ท่ีมา: กรมธุรกิจพลงังาน 

จ านวนรถจดทะเบียนที่ใชน้ ้ามนัเบนซินเพ่ิมข้ึน 

รถยนตรุ์น่แรกท่ีสามารถใชน้ ้ามนัแกส๊โซฮอลอี์ 20 ไดผ้ลิตตัง้แตปี่ 2548*  

ปัจจบุนัรถยนตส์ว่นใหญใ่ชน้ ้ามนัแกส๊โซฮอลอี์ 20ได ้

รถยนตรุ์น่แรกท่ีสามารถใชน้ ้ามนัแกส๊โซฮอลอี์ 85 ไดผ้ลิตตัง้แตปี่ 2552**  

 

 

ปัจจยัสนับสนุน 

ความตอ้งการใชเ้อทานอล 

จ  านวนรถจดทะเบียนสะสมท่ีเพิ่มข้ึนในแตล่ะปี  

หนุนความตอ้งการใชน้ ้ามนัส าเร็จรูปและเอทานอลเพือ่เป็นเช้ือเพลิงใหเ้พิ่มข้ึนตาม 
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  ความทา้ทาย แนวโนม้เทคโนโลยีรถยนตข์องโลก 

กระแสรกัษาสภาพแวดลอ้ม 

และประหยดัพลงังาน  

ความยัง่ยืน 

ทางพลงังาน 

อุตสาหกรรมรถยนตพ์ฒันา

เทคโนโลยียานยนตส์ะอาด ประหยดั

พลงังาน เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม  

รถยนตข์บัเคล่ือนดว้ยพลงังาน

ทดแทน เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล 

ไฮโดรเจน 

รถยนตข์บัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้า 

 
 

ผูผ้ลิตรถยนตพ์ฒันา 

ท่ีมา: International Energy Agency (IEA) รวบรวมโดยศูนยวิ์จยักสิกรไทย  

คาดการณก์ารจ าหน่ายรถยนตข์นาดเล็ก (Light Duty Vehicles) แยกตามประเภทเช้ือเพลิงที่ใช ้

ตั้งแต่ปี 2563 คาดว่า ยอดจ าหน่ายรถยนต์

ไฟ ฟ้ าจะเ พ่ิมมาก ข้ึน  ขณะที่ ร ถยนต์ที่ ใ ช้

เช้ือเพลิงฟอสซิลจะมีสดัส่วนท่ีปรบัลดลงเร่ือยๆ 
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  ความทา้ทาย การแข่งขนัการพฒันาเทคโนโลยใีนตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า 

Electric 
Vehicles (EV) 

แนวโนม้ในปี 2561 

รถยนต ์EV รุกตลาดมากข้ึน 

แบตเตอรี่ไฟฟ้าจะถูกลงอย่างต่อเน่ืองเฉล่ียกว่ารอ้ยละ 77 ตั้งแต่ปี 2559-

2573 และตั้งแต่ปี 2569 ราคารถยนต ์EV จะถูกกว่ารถยนตแ์บบเดิม จาก

แนวโนม้การใชง้านรถยนต ์EV ท่ีสูงข้ึน เพราะมีตน้ทุนทางเทคโนโลยีท่ีต  า่ลง 

และมีนวตักรรมใหม่ๆ 

 

ราคารถยนตไ์ฟฟ้าเฉลี่ยในสหรฐัฯ และยุโรป 

รถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ – ไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั ท าให้

ไดร้บัสิทธิประโยชนค์่อนขา้งมาก เช่น ไม่ตอ้งเสียภาษีน าเขา้รถยนตส์  าหรับ

ทดลองตลาดในช่วง 1-2 ปีแรก รวมถึงภาษีสรรพสามิตลดลงเหลือรอ้ยละ 2 

ผนวกกบัหากมีสถานีชารจ์ไฟฟ้าที่กระจายตวัอยูอ่ยา่งเพียงพอ และแบตเตอรี่

ถกูลง ก็ยิง่หนุนรถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ใหเ้ติบโตข้ึนไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีต า่ลง 

       ค่ายรถสามารถตั้งราคาเพ่ือดึงดูดตลาดได ้ซ่ึงอาจมีราคาจบัตอ้งไดม้าก

ข้ึน ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคท่ีทนัตอ่เทคโนโลยไีฟฟ้าในรถยนต ์

รถยนตป์ลัค๊อินไฮบริด – มีแนวนโยบายผลกัดนัใหมี้ระบบไฟฟ้าใน

การขับเคล่ือนเป็นมาตรฐานใหม่ของค่ายรถมากข้ึน ตั้งแต่ปี  2560 แต่

ยงัคงเนน้กลุ่มรถยนตห์รู 

-

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

80,000 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

ปลัค๊อินไฮบริด แบตเตอรี่

คัน

10,500 

500 

ยอดขายรถยนตไ์ฟฟ้าของไทย 

68,600 

29,800 สดัส่วนตอ่ยอดขาย

รวม 1.24 % 

สดัส่วนตอ่ยอดขาย

รวม 8.9 %  

ยอดรถยนตไ์ฟฟ้าสะสม ณ 

ปี 2579 = 1.03 ลา้นคนั 

หมายเหตุ: เป็นการรวมรถยนตแ์บตเตอร่ีและปลัค๊อินไฮบริดเทา่นั้น ซ่ึงเป็นการสะทอ้นถึงตวัเลขรถยนตไ์ฟฟ้า (EV) 

เป้าหมาย ไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าในอนาคต 

นโยบายสง่เสริมการลงทุนผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าในไทย 
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การวิเคราะหผ์ลกระทบของการเพ่ิมข้ึนของรถยนตไ์ฟฟ้า 

หากเป็นไปตามเป้าหมาย 1.2 ลา้นคนั ณ ปี 2579 

ศูนยวิ์จยักสิกรไทย คาดว่า จะไม่กระทบต่อเป้าหมาย 

การใชเ้อทานอล 11.3 ลา้นลิตร/วนั ในปี 2579 

(ในวงเล็บใชห้น่วย : ลา้นลิตร/วนั) 

 ปรบัโครงสรา้งภาษีรถยนต ์(13.6)  

 รถไฟรางคู่ (4.9) 

 ปรบัระบบขนส่งมวลชน (4.9) 

 บริหารจดัการโลจิสติกสแ์ละขนส่ง 

(1.5) 

 Eco Driving (1.5) 

 ยานยนตไ์ฟฟ้า (1.2) 

 มาตรการทางการเงิน (1.2) 

 ปรบัโครงสรา้งราคาน ้ามนั (0.6) 

 ติดฉลากยางรถยนต ์(0.6) 

 Revolving Fund (0.6) 

 

มาตรการอนุรกัษ ์

พลงังานภาคขนสง่ 

 

ความตอ้งการใช้

น ้ามนัเบนซิน 

(ลา้นลิตร/วนั) 

ความตอ้งการใช ้

เอทานอล 

 (ลา้นลิตร/วนั) 

ปี 2560 (ขอ้มูลจริง) 26.8 3.84 

ปี 2579 : กรณีมีรถยนต์

ไฟฟ้า 1.03 ลา้นคนั* 
44.3 9.7 

ปี 2579 : กรณีมีรถยนต์

ไฟฟ้า 1.2 ลา้นคนั** 
51.6 11.3 

ปี 2579 : กรณีมีรถยนต์

ไฟฟ้า 1.2 ลา้นคัน และการ

พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน*** 

20.7 < 11.3 

ที่มา: * ตวัเลขคาดการณข์องศูนยวิ์จย้กสิกรไทย ซ่ึงเป็นการรวมรถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอรี่และปลัค๊อินไฮบริดเท่าน้ัน 

        ** ตวัเลขเป้าหมายของกระทรวงพลงังาน ตามแผนขบัเคลือ่นส่งเสริมการใชง้านยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) 

        *** ตวัเลขเป้าหมายของแผนอนุรกัษพ์ลงังาน พ.ศ.2558-2579 (Energy Efficiency Plan: EEP 2015) เกิดประสิทธิภาพ 100% 

             และเป็นการประมาณการบนเงื่อนไขมาตรการที่เขม้ขน้ในการผลกัดนัการใชเ้อทานอล 

     วิเคราะหแ์ละประเมินผลโดยศูนยวิ์จยักสิกรไทย อา้งอิงจากสนพ. ธพ. และพพ. 

ภาพรวมการใชเ้อทานอลในน ้ามนัเบนซินในระยะขา้งหนา้ 

กร ณี น้ี อ า จยั ง มี ค ว าม

เป็นไปไดน้อ้ยที่จะใหผ้ล

ตามเป้าหมายที่  11.3 

ลา้นลิตร/วัน แมว่้าจะมี

การสนับส นุนรถยนต์

เบนซินใหม่ที่ จะ เข้า สู่

ตลาดใหมี้สดัส่วนรถยนต์

ที่เติม E20 และ E85 ได ้

มากข้ึนก็ตาม 

การลดลงขอ ง

ก า ร ใ ช้ น ้ า มั น

เบนซิน อันเป็น

ผลมาจากการมี

โ ค ร ง ส ร้ า ง

พ้ืนฐาน 



22 

11.3 ล้านลิตร 

4 ล้านลิตร 

วตัถุดิบ:  

ไดร้บัอานิสงสจ์ากการที่ออ้ยมีแนวโนม้ราคาถูกลง อนัเป็นผลจากการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยา่งผลผลิตต่อไร่ใหเ้พิ่มข้ึน 

2579 2560 

ปริมาณการใชง้านเอทานอลในไทย 

ห
น่
ว
ย
: 
ล
า้น

ลิ
ต
ร
/
ว
นั

 

ก าลงัการผลิต:  

โรงงานผลิตเอทานอลเดินเครื่องเต็มอตัราก าลงัและการทยอยเปิด

โรงงานใหม่ที่จะมาหนุนใหป้ริมาณการผลิตเอทานอลในระบบใหเ้พิ่มข้ึน 

ความตอ้งการใชง้าน:  

นโยบายส่งเสริมการใชแ้กส๊โซฮอล ์95 อี 20 และอี 85 

นโยบายการลอยตวั กา๊ซแอลพีจ ี( LPG) 

รถยนตรุ์่นใหม่ที่สามารถใชพ้ลงังานทางเลือกมีเพิ่มมากข้ึน 

ดังนั้น องค์การสุราซ่ึงมีความตอ้งการใช้งานแอลกอฮอล์เพ่ือ

อุตสาหกรรมอื่น อาจตอ้งเผชิญความทา้ทายจากความไม่เพียงพอ

ของวตัถุดิบในการผลิต  

 

ศูนยวิ์จยักสิกรไทย มองว่า การพฒันาและสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับ

ผลิตภณัฑแ์อลกอฮอลแ์ละมุ่งขยายฐานลูกคา้ใหห้ลากหลายกลุ่มมาก

ข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ภาครัฐใหก้ารส่งเสริม หรือธุรกิจที่เป็น    

เทรนดข์องโลก เป็นประเด็นทางธุรกิจที่ควรใหค้วามส าคญัมากข้ึนใน

ระยะตอ่ไป 

ศูนยวิ์จยักสกิรไทย มองว่า จากปัจจยัหนุนดงักล่าวน่าจะท าให้

ความตอ้งการใชแ้อลกอฮอลเ์พ่ือพลงังานยงัเตบิโตตอ่ไป  

 

อย่างไรก็ตาม ผู ้ประกอบการอาจต้องเผชิญความท้าทายจากราคา

น ้ามันดิบโลกที่ผันผวน จากการปรับปริมาณการผลิตของกลุ่มประเทศ

ผูผ้ลิตหลัก การปรบัตวัเพ่ิมข้ึนของราคาสินคา้ท่ีใหมู้ลค่าเพ่ิมสูงกว่า 

เช่น น ้ าตาล ซ่ึงอาจเกิดการแย่งชิงกันระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน 

ตลอดจน การพฒันาเทคโนโลยีในตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า ที่อาจกระทบต่อ

ความตอ้งการใชง้านน ้ามนัส าเร็จรูป 

ธุรกิจแอลกอฮอลเ์พ่ือพลงังงาน ... ยงัเตบิโตตอ่ไป 
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ปัจจยัหนุนในอุตสาหกรรมตา่งๆ ที่มีตอ่ธุรกิจแอลกอฮอล ์ การเปล่ียนแปลงของโลกที่เปล่ียนไปตอ่อตุสาหกรรม 

• เป้าหมายครวัไทยสู่ครวัโลก 

• ธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง รา้นอาหาร ขยายตัวตามแนวโน้มท่ีดีของธุรกิจโมเดิรน์ 

เทรด และการขยายตวัของความเป็นเมือง 

• การเขา้มาของ EEC จะช่วยหนุนอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพอย่าง

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมใหต่้อยอดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

อาหารและเครื่องด่ืม 

• เป้าหมายศนูยก์ารทางการแพทย ์

• ขยายตวัตามการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลท่ีดี เพ่ือรองรบัทั้งผูป่้วยทั้งใน

และต่างประเทศ 

• ไทยเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ ท่ีอาจมีการใชย้าเพ่ิมข้ึน 

• การวจิยัยาและผลิตยาท่ีทนัสมยัของไทย ผนวกกบัการเขา้มาของ EEC จะท า

ใหย้าไทยเป็นท่ีตอ้งการของตลาดโดยเฉพาะในเอเชีย สอดรบักบัเป้าหมาย

การเป็นศนูยก์ารแพทยค์รบวงจรของไทย 

ยาและเวชภณัฑ ์

• ไทยเป็นฐานการผลิตเคร่ืองส าอางท่ีส าคญัของอาเซียน 

• ไทยกา้วสู่การเป็น Bioeconomy จะช่วยหนุนธุรกิจเคร่ืองส าอาง 

• กระแสการดูแลตัวเองมากขึ้ นทั้งจากภายในและภายนอก ส่งผลต่อผูบ้ริโภค

ทั้งเพศหญิงและชาย ท่ีหนัมาใชเ้คร่ืองส าอางเพ่ิมข้ึน 

เครื่องส าอาง 

 

 
อิเล็กทรอนิกส ์ 

และหอ้งปฏิบตัิการ 

• หากไทยสามารถยกระดับ และกา้วสู่การเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์/ช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกสท่ี์อิงกบัเทรนดใ์นอนาคตอย่างหุ่นยนต ์หรือการผลิตอุปกรณ์

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือรถยนตไ์ฟฟ้า ตลอดจนเทรนดอุ์ปกรณ์ Internet 

of Things (IoT) ท่ีเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ตได ้จะเปล่ียนการใชชี้วิตใหง้่ายขึ้ น   

ก็น่าจะท าใหไ้ทยมีศกัยภาพในการผลิตอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ิมข้ึนไดใ้นระยะยาว 
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เครื่องส าอาง 

ธุรกิจแอลกอฮอลเ์พ่ืออุตสาหกรรม...ยงัเตบิโตพรอ้มกบัความทา้ทาย 

อาหารและ

เครื่องด่ืม 
ยาและเวชภณัฑ ์

อิเล็กทรอนิกสแ์ละ

หอ้งปฏิบติัการ 

 

เตบิโต 

 

ปัจจยัหนุน 

ปัจจยัทา้ทาย 

เทรนด์การใช้เครื่องส าอางที่

เป็น Alcohol Free มีมากข้ึน 

เทรนด์การบริ โภคอาหาร เพื่ อ

สุขภาพมากข้ึน ประกอบกับการเขา้

สู่สงัคมผูสู้งอายุของไทย จะกระทบ

ต่อความตอ้งการใชแ้อลกอฮอลใ์น

อาหารและเครื่องดื่ม 

การลดสัดส่ วนการผสม

แอลกอฮอล์ในยาให้อยู่ใน

ระดบัท่ีเหมาะสม 

การน าเขา้แอลกอฮอลท์ี่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล ตลอดจนสินคา้ทดแทน

อ่ืนท่ีมีราคาถกูกว่า 

ศูนยวิ์จยักสิกรไทย มองว่า ธุรกิจแอลกอฮอลเ์พื่ออุตสาหกรรมจะยงัเติบโตต่อไปไดจ้ากปัจจยัความตอ้งการบริโภคในประเทศที่มี

แนวโนม้มากข้ึน และแนวโนม้ที่เปล่ียนแปลงไปของอุตสาหกรรมโลก อย่างไรก็ตาม อาจตอ้งเผชิญความทา้ทายควบคู่ไปดว้ย จากปัจจยักดดนั

ในตวัธุรกิจเองที่เปล่ียนไปตามเทรนดโ์ลกยุคใหม่ ดงันั้น การสรา้งมูลค่าเพ่ิมเพ่ือต่อยอดใหก้บัธุรกิจหลกัเดิมที่มีอยู่ นับเป็นปัจจยัส าคญัที่จะช่วย

ใหธุ้รกิจสามารถด าเนินตอ่ไปไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
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โอกาสและความทา้ทายของนโยบายภาครฐั (EEC) ที่กระทบตอ่ธุรกิจ 
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โครงการพฒันาระเบียง 

เศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

หรือ  

Eastern Economics Corridor 

Development (EEC)  
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เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

 ทางการไทยไดร้ิเริ่มโครงการย่อยภายใต ้EEC อีก 2 โครงการในปี 

2560 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยยกระดับและเพิ่มศักยภาพของดา้นการ 

R&D ในอุตสาหกรรมขั้นสูง คือ  

 -เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor of innovation: EECi) ในจงัหวดัระยองท่ี

เนน้นวตักรรม Automotive Robotic (ARIpolis) นวตักรรม Biopolis และ 

Space Krenovapolis  

 -เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

(Eastern Economic Corridor of digital: EECd) ในเขตจงัหวดัชลบุรี ซ่ึง

เนน้เร่ืองการวิจยัอวกาศและดิจิทลั  

Update สถานการณล์่าสุดของเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

 สภานิติบญัญตัิแห่งชาติไดใ้หค้วามเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แลว้อย่าง

เป็นทางการ เม่ือวันที่ 8 ก.พ. 2561 ซ่ึงจะเป็นส่วนเติมเต็มท่ีสาคัญในการสรา้งความเช่ือมัน่ใหก้ับนักลงทุน

ภาคเอกชนในการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะยาว จากการใหส้ิทธิประโยชนท์ี่ไม่ใช่ภาษีแก่นักลงทุนเพ่ิมเติม อาทิ 

การต่ออายุการเช่าท่ีดินเพ่ิมไดสู้งสุด 99 ปี การปรบัปรุงเง่ือนไขการจดัตั้งศูนยบ์ริหารเงิน หรือการออกใบอนุญาต

ต่างๆท่ีรวดเร็วมากขึ้ น นอกเหนือจากความพยายามของภาครฐัในการส่งเสริมการลงทุนใน EEC ผ่านโครงสรา้ง

พ้ืนฐานและสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 

 การลงทุนภาคเอกชนในแถบพ้ืนที่ EEC นักลงทุนส าคญัไดแ้ก่ ญี่ปุ่นและจีน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาน

ยนต ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

จ  านวนนกัลงทุนในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั ตั้งแตต่น้ปี 2560 

ที่มา: BOI, EECO.com, KResearch (2018) 
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10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC  

ตอ่ยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม ... เพิ่มเติม 5 อุตสาหกรรมใหม่ 

ศูนยวิ์จยักสิกรไทย มองว่า ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC บางอุตสาหกรรมมีความเช่ือมโยงและสามารถต่อยอดพฒันาไปสู่

อุตสาหกรรมใหม่ๆ ท่ีสรา้งมูลค่าเพ่ิมในอนาคต ดงันั้น ในระยะขา้งหนา้ ขนาดตลาดของผลิตภณัฑแ์อลกอฮอลน่์าจะมีโอกาสเติบโตมากข้ึน 

ตามปริมาณความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
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อุตสาหกรรมใหม่ๆ ในอนาคตที่คาดว่าจะสง่ผลกระทบตอ่ 

อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  

ที่มา: BOI, KResearch (2018)    

หมายเหต:ุ           คือ อตุสาหกรรมท่ีมีการใชแ้อลกอฮอลใ์นกระบวนการผลิตและคาดว่าจะไดร้บัผลกระทบโดยตรง 
= ผลกระทบเชิงบวก 

= ผลกระทบเชิงลบ 
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อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร  (Medical Hub in Thailand) 

โอกาสส าหรบัแอลกอฮอลเ์พื่อการผลิตเวชภณัฑ/์ อุปกรณก์ารแพทย ์ 

 ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ การใหบ้ริการสมัยใหม่ การวิจยัและ

ผลิตอุปกรณท์างการแพทย ์และการวิจยัยา-ผลิตเวชภณัฑ*์ 

 

 ส่งเสริมการวิจยัและผลิตยาประเภทชีววัตถุตน้แบบ (Biologic) 

และชีววตัถุคลา้ยคลึง (Biosimilar) ซ่ึงเป็นแนวโนม้ในอุตสาหกรรม

ที่มีการเตบิโตอยา่งรวดเร็วจนมีขนาดใหญก่ว่ายาสามญัทัว่ไป 

 แผนแม่บทแห่งชาติว่าดว้ยการพฒันาสมุนไพรไทย ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2560-2564 โดยเน้นยุทธศาสตร ์4 ดา้น คือ การส่งเสริมการปลูกและแปรรูป

สมุนไพร การพฒันาตลาดสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ, การส่งเสริมการใชส้มุนไพรเพ่ือรกัษาโรค และการบริหารนโยบายเพื่อขบัเคล่ือนสมุนไพร 

นอกจากน้ี นโยบายของภาครฐัอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการใชแ้อลกอฮอลใ์นอุตสาหกรรมเวชภณัฑ ์ยงัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผลกัดนั

ใหเ้กิดความตอ้งการแอลกอฮอลท์างการแพทยแ์ละเภสชักรรมมีโอกาสเตบิโตเพิ่มมากข้ึน 

ยาแผนโบราณ: ใชเ้อทิลแอลกอฮอลใ์นระดบัที่สูง (Alcohol 95% ข้ึนไป) เพื่อเป็นตวัท าละลาย หรือใชเ้พื่อสกดัสมุนไพร 

ยาแผนปัจจุบนั: ใชเ้อทิลแอลกอฮอลใ์นขั้นตอนของขบวนการสกดัยา 

ศูนยวิ์จยักสกิรไทย มองว่า คลสัเตอรใ์นอุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจรท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นโอกาสส าหรบัตลาดแอลกอฮอล ์คือ  

อุตสาหกรรมผลิตยาและสมุนไพร (ผลิตภณัฑเ์ป้าหมาย: สารออกฤทธ์ิส าคญัในยา ยาแผนปัจจุปัน ยาชีววตัถุ) 

     ยงัครอบคลมุไปถึงกลุ่มยาสมุนไพร ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เครื่องส าอางและสปา  

ผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพ               ผูผ้ลิตเวชภณัฑสุ์ขภาพ                  ผูใ้ชบ้ริการ 

Medical Hub Stakeholder 
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 อาทิ เอทิลแอลกอฮอล ์99.9 ดีกร ีElectronic Grade / AR Grade  

 

 การลงทุนส่วนใหญ่เน้นการผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้ในยานยนต์ อุปกรณ์

โทรคมนาคม ออกแบบที่อยูอ่าศยัอจัฉรยิะ ซ่ึงเช่ือมตอ่กบัเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต 

 

 ศูนยวิ์จัยกสิกรไทย คาดว่า ความตอ้งการแอลกอฮอลใ์นกระบวนการผลิต ในส่วนที่

ตอ้งการความสะอาดเป็นพิเศษ อาทิ กลุ่มเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์

ตา่งๆ น่าจะมีโอกาสเพ่ิมมากข้ึน แต่ก็อาจจะตอ้งเผชิญการแข่งขนัดา้นราคา สินคา้น าเขา้ และ

สินคา้ทดแทนในอุตสาหกรรม  

 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ (Smart Electronics) 

โอกาสของผลิตภณัฑก์ลุม่แอลกอฮอลพ์รีเมียมเกรดเพื่อใชใ้นการผลิตจากการลงทุน EEC 

 บริษัท ซูมิโตโม่ อิเล็กทรอนิกส ์วินเทค (ไทยแลนด)์ จ  ากัด มีแผนการลงทุนเพ่ิมในไทย เตรียมจดัตั้ง

สาขาและศูนยฝึ์กอบรมบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นอิเล็กทรอนิกส ์ในพ้ืนท่ี EEC ดว้ยงบลงทุน 150-200 ลา้น

บาท คาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2018 

ความเคล่ือนไหวของผูป้ระกอบการ/นกัลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
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เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)  

โครงการที่ภาครฐัก าลงัผลกัดนัที่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่อุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮฮล ์

ยา 

อาหารคน/ 

อาหารสตัว ์

ชีวเคมี 

พลงังาน 

 เพ่ิมสดัส่วนพลงังานชีวภาพที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม  

   (ภาครฐัตั้งเป้าลด CO2 ในอีก 20 ปีขา้งหนา้) 

 ผลิตภณัฑท์ี่มีมูลค่าสูง สามารถดึงกลุ่มนกัลงทุนตา่งประเทศไดม้าก 

 เป็นการตอ่ยอดวตัถุดิบที่มีอยูแ่ลว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมน ้าตาล 

 การใชไ้บโอพลาสตกิเป็นเทรนดข์องโลก แตก่ารบริโภคใน  

   ไทยยงัไม่สูงนกัเม่ือเทียบกบัต่างประเทศ  

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า อุตสาหกรรมที่

เก่ียวขอ้งกับเศรษฐกิจชีวภาพ คาดว่าจะมีความ

เคลื่อนไหวดา้นการลงทุนในล าดับตน้ๆ เน่ืองจาก

ไทยมีความพรอ้มในการปลูกพืชเชิงพาณิชย ์อาทิ 

ขา้ว ออ้ย ยางพารา มันส าปะหลัง และยงัเป็นฐาน

อุตสาหกรรมพลังงานที่ส  าคัญและมีโครงสรา้ง

พ้ืนฐานท่ีสามารถตอ่ยอดการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 ดังนั้น โอกาสในการลงทุนธุรกิจเกษตรและ

เทคโนโลยชีีวภาพ เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

จะ เ พ่ิม สู ง ข้ึนและยัง สอดรับกับแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยที่ตอ้งปรบัตัวตาม

กระแส “Bio Economy อาทิ ไบโอพลาสติก การผลิต

กรดแลคติกและกรดซกัซินิกจากเอทานอล กลุ่มยา

และเวชภัณฑ์ กลุ่มอาหารทางการแพทย ์อาหาร

เสริม เครื่องส  าอาง และพลังงานทดแทนในกลุ่ม

เช้ือเพลิงชีวภาพ 

 

 

 

 

Value added 

การพฒันา Bioeconomy  

ในแตล่ะ Stage 
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เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ-เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ   

2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC กบัความทา้ทายท่ีจะเกิดข้ึนกบัอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล ์ 

 พืชเกษตรหลกัที่จะถูกน ามาพฒันาในอุตสาหกรรม Bioeconomy คือ 

ออ้ย กับมันส าปะหลัง ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแอลกอฮฮล์

เช่นกนั ดงันั้น อาจเกิดการแยง่ชิงวตัถุดิบระหว่างอุตสาหกรรม เช่น ใน

อุตสาหกรรมการผลิตไบโอพลาสตกิ อุตสาหกรรมพลงังานชีวภาพ 

 

 ในทางกลบักนั ในกระบวนการพฒันาและวิจยั ตลอดจนการผลิตใน

บางธุรกิจ อาจจะก่อใหเ้กิดความตอ้งการแอลกอฮอลท์ี่เพ่ิมข้ึน เช่น 

แอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิในหอ้งทดลองหรือหอ้งแล็ป แอลกอฮอล ์Food 

Grade เป็นตน้ 

Bio-energy 

-เช้ือเพลิงดีโซฮอล ์

-โรงไฟฟ้าโคเจเนอเรชัน่ 

-เอทานอล 

-ชีวมวล/ชีวภาพ 

Bio-Chemical 

-กรดแลคติด 

-โพลิแอคติด 

-กรดไบโอแอคติด 

-ซูการแ์คนแว็ก 

Bio-Pharmaceutical 

-น ้ายาลา้งไต 

-อาหารทางการแพทย ์

-Beta-glucan  

-Policosanol 

Feed Ingredients 

-สารทดแทนโปรตีน 

-Yeast Probiotics 

-Yeast Extract 

-ผลิตเอนไซมน์ ้า 

Food Ingredients 

-กรดแลคติค 

- Sugar Alcohol 

-Funtional Sugar 

-Yeast Extract 
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การพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC สอดรบักบัเป้าหมายขององคก์ารสุรา 

ในการพฒันาการผลิตภณัฑเ์พื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน ้าท่ีสรา้งมูลค่าเพิ่มสูง 

องคก์ารสุรา 

แผนวิสาหกิจองคก์รขององคก์ารสุรา ลกูคา้เป้าหมาย/ ธุรกิจตอ่เน่ือง 

 กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 

 กลุ่มเครื่องส าอาง 

 กลุ่มยาและเวชภณัฑ*์ 

 กลุ่มอิเล็กทรอนิกส/์ หอ้งปฏิบตัิการ* 

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC) 

10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
- อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ 

- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ 

- อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุม่รายไดด้ี 

และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

-อุตสาหกรรมการเกษตรและ 

  เทคโนโลยีชีวภาพ 

- อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

- อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์

- อตุสาหกรรมการบินและโลจติสติกส ์

- อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและ 

  เคมีชีวภาพ 

- อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 

- อตุสาหกรรมดิจทิลั 

 เปล่ียนจากการผลิต/จ  าหน่ายแอลกอฮอลเ์พื่ออุตสาหกรรม

พ้ืนฐาน ไปสู่การพัฒนาผลิตแอลกอฮอล์ เพ่ือการใช้งานท่ี

หลากหลายมากข้ึน  โดยเฉพาะแอลกอฮอลท่ี์มีมูลค่าเพ่ิมสูง เพ่ือ

ขยายตลาด 

 เน้นการวิจัยและพัฒนาแอลกอฮอล์ เพื่อการใช้งานใน

อุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น ไบโอเทคโนโลยี ทางการแพทยแ์ละ

เภสชักรรม เพื่อสอดรบัเทรนดก์ารบริโภคของโลก 
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+ ความตอ้งการแอลกอฮอลเ์พื่องานดา้นอุตสาหกรรมมีแนวโนม้เพิ่มมาก

ข้ึน โดยเฉพาะแอลกอฮอลท่ี์มีมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ แอลกอฮอลท่ี์มีความ

บริสุทธ์ิ (ดีกรี) สูง อาทิ แอลกอฮอล ์99.5 ดีกรีข้ึนไป 

+ การส่งเสริมการลงทุนของภาครฐั ถือเป็นหน่ึงปัจจยัท่ีผลกัดนัใหค้วาม

ตอ้งการใชแ้อลกอฮอลใ์นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงมีมากข้ึน  

 

 

 

+ ราคาวัตถุดิบอย่างออ้ยท่ีมีแนวโนม้ราคาลดลง ส่งผลต่อตน้ทุนราคา

กากน ้าตาลท่ีถูกลง จะเป็นอานิสงสต์อ่ผูผ้ลิตเอทานอล  

- ราคามนัส าปะหลงัมีแนวโนม้ปรบัตวัสูงข้ีน  

- ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีมีความผนัผวน กระทบราคาพืชเกษตร 

  ดงันั้น ผูผ้ลิตเอทานอลอาจตอ้งปรบัใชว้ตัถุดิบท่ีมีราคาถูกกว่าในช่วงนั้น

ตามความเหมาะสม และเรง่เพิ่มศกัยภาพในการลดตน้ทุนอยา่งตอ่เน่ือง 

+ การคงเป้าหมายการใชง้านเอทานอลในแผน AEDP ท่ี 11.30 ลา้นลิตร/

วนั เม่ือส้ินแผนในปี 2579 ประกอบกบัการส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคหนัมาใช้

น ้ามนัอี 20 และอี 85 มากข้ึน น่าจะเป็นแรงหนุนส าคญัใหก้ารใชง้าน

แอลลกอฮอลเ์พ่ือพลงังานเพ่ิมข้ึน 

+ การพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อทิศ

ทางการด าเนินธุรกิจแอลกอฮอลข์ององค์การสุรา โดยเฉพาะการผลิต

แอลกอฮอลท่ี์มีมูลค่าเพ่ิมสูงเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน ้าท่ีสรา้ง

มูลค่าเพิ่มสูง อาทิ ไบโอเทคโนโลยี การแพทยแ์ละเภสัชกรรม และ

อิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ  

- แต่อาจจะเผชิญความทา้ทายในอุตสาหกรรมบางกลุ่มท่ีอาจจะเกิดการ

แยง่วตัถุดิบ เช่น ไบโอพลาสติก และพลงังานชีวภาพ เป็นตน้ 

ธุรกิจแอลกอฮอล ์
นโยบายสง่เสริม 

การลงทุน 

นโยบาย 

เอทานอล 

Demand Supply 
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ขอ้เสนอแนะเชิงธุรกิจ (Recommendation) 

 

ตน้น ้า ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑท์ี่จ  าหน่ายอยูใ่นปัจจุบนั 
ซ่ึงไดแ้ก่ แอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ/แอลกอฮอลแ์ปลงสภาพ 

กลางน ้า 

ปลายน ้า 

 

 ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศใหม้ากข้ึน 

โดยเฉพาะกบัผลิตภณัฑท์ี่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 

 วิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากการใชป้ระโยชน์

จากแอลกอฮอลเ์ชิงพาณิชยร์่วมกับหน่วยงาน

ของรฐั เอกชนและสถาบนัตา่งๆ ใหม้ากข้ึน อาทิ 

องคก์ารเภสชักรรม สวทช ส านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (NIA) ฯลฯ โดยอาจจะต่อยอดเป็น 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาจ าหน่ายเพื่อสรา้งรายได้

ใหก้บัองคก์ารสุรา 

 หากลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ๆ ที่มีแนวโนม้จะใช้

แอลกอฮอลใ์นกระบวนการผลิตใหห้ลากหลาย

กลุ่มมากข้ึน  

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหเ้พียงพอต่อความ

ตอ้งการ (พยายามลดการจา้งผลิตใหน้อ้ยที่สุด 

เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตและควบคุมคุณภาพ) 

 

ปัจจุบนั 

ระยะต่อไป 

ไดแ้ก่  

1) ผลิตภณัฑเ์ดิมที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล 

2)  ผ ลิตภัณฑ์ให ม่ๆ  ในอนาคตที่ ต่ อยอดมาจาก

แอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ/แอลกอฮอลแ์ปลงสภาพ และองคก์าร

สุราสามารถจ าหน่ายไดโ้ดยตรง 
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สถานการณต์ลาดแอลกอฮอลโ์ลก 

มูลค่าการน าเขา้แอลกอฮอลข์องโลก ปี 2555-2559 

ห
น่
ว
ย
: 
พ
นั
ล
า้น

ด
อ
ล
ล
าร
ฯ์
 

มูลค่าการส่งออกแอลกอฮอลข์องโลก ปี 2555-2559 

ห
น่
ว
ย
: 
พ
นั
ล
า้น

ด
อ
ล
ล
าร
ฯ์
 

7,226,888 7,070,727 
7,604,211 

8,637,530 
9,157,629 

7,210,696 7,123,234 
7,263,039 

9,008,399 
9,829,087 

ผูส้่งออกหลกั: สหรฐัฯ บราซิล ฝรัง่เศส ผูน้  าเขา้หลกั: เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมนี แคนาดา 

 

แนวโนม้มูลค่าตลาด 

แอลกอฮอลเ์พ่ืองาน 

ดา้นอุตสาหกรรมโลก

แยกตามประเภท 

ปี 2016-2023  

(2559-2566) 

หน่วย: ลา้นดอลลารฯ์ 

ที่มา: ITC, หมายเหต:ุ HS2207 (เอทิลแอลกอฮฮล)์ 
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สถานการณต์ลาดแอลกอฮอลเ์พ่ืองานดา้นอุตสาหกรรมในไทย 

 

แอลกอฮอลบ์ริสุทธิ์: ใชใ้นการผลิตยาและเวชภณัฑ ์(ตวัท าละลาย) ส่วนผสมในเครื่องส าอาง อุตสาหกรรมอาหาร และใชล้า้งเครื่องมือเครื่องจกัรและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

แอลกอฮอลแ์ปลงสภาพ: แอลกอฮอลล์า้งแผล ลา้งเครื่องมือแพทย ์ใชใ้น อุตสาหกรรมสี (ทินเนอร ์ชแล็ก แล็คเกอร)์ เป็นตน้ 

ตวัอยา่งการใชง้านดา้นอตุสาหกรรม 

มูลค่าการน าเขา้แอลกอฮอลข์องไทย ปี 2555-2560 

ห
น่
ว
ย
: 
ล
า้น

ด
อ
ล
ล
าร
ฯ์
 

แอลกอฮอล ์

ท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 

น าเขา้จากเวียดนาม 

แอฟริกาใต ้ปากีสถาน 

แอลกอฮอล ์

ที่ใชง้านดา้นอตุสาหกรรม 

น าเขา้จากแอฟริกาใต ้

ออสเตรเลีย เวียดนาม 

ปี 2560 มูลค่าน าเขา้ ลดลงเล็กนอ้ย ปริมาณน าเขา้ก็ปรบั ลดลง เช่นกนั   

(ปริมาณน าเขา้แอลกอฮอล ์2560 = 24,296,016 ลบ.ม. ลดลง 2.5%YoY) 

ไทยพึ่งพาแอลกอฮอลท่ี์ตอ้งอาศยัเทคโนโลยีระดบัสงูในการผลิตจากตา่งประเทศ 
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ธุรกิจแอลกอฮอลภ์ายในประเทศ ... ยงัมีแนวโนม้ ขยายตวั 

 

คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ที่

ตอบสนองต่อการใช้

งานในอุตสาหกรรม

ที่สรา้งมูลค่าเพิ่มได้

ม า ก ข้ึ น  อ า ทิ 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์

ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส ์

 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร

ลงทุนของภาครัฐใน

พ้ื น ที่ ร ะ เ บี ย ง

เศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) ซ่ึง

มีหลายอุตสาหกรรม

ที่เป็นอุตสาหกรรม

ต่อเ น่ืองของธุรกิจ     

แอลกอฮอล ์

ศูนยวิ์จยักสิกรไทย มองว่า  ความ

ตอ้งการใชภ้ายในประเทศจะเพ่ิมสูงข้ึน 

โดยเฉพาะแอลกอฮอลท์ี่มีความบริสุทธ์ิสูง 

เพื่ อ ก าร ใช้ง านในอุ ตสาหกรรมที่ มี

มูลค่าเพิ่มสูง และผลักดันใหป้ริมาณการ

จ าหน่ายแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิขององคก์าร

สุรา น่าจะอยู่ที่ โอกาสขยับไปสู่ระดับ 

30-35 ลา้นลิตร* ภายในปี 2564 

หรือในอีก 3 ปีขา้งหนา้ (จากปัจจุบันที่มี

อยูร่าว 25.8 ลา้นลิตร) 

 

* คือ ตวัเลขคาดการณเ์ฉพาะแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ (ซ่ึงเป็น

สมมติฐานภายใตข้อ้มูลปริมาณการจ  าหน่ายขององคก์าร

สุรา (2559) ซ่ึงใชเ้พ่ืองานดา้นอุตสาหกรรมเท่านั้น ไม่

ครอบคลมุการใชใ้นอตุสาหกรรมพลงังาน 


