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สถานการณ์การผลิตและการใช้ประโยชน์เอทานอลเชิงอุตสาหกรรมในประเทศ
เปล่ียนแปลงไป ภาคเอกชนในประเทศมีความสามารถและศักยภาพในการ
ผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ นอกจากนี้ หลายอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้
เอทานอลบริสุทธิ์เพื่อเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตสินค้าที่ไม่ใช่สุรา 

ประเทศไทยมีศักยภาพและกำลังการผลิตผลผลิตทางการเกษตร อาทิ อ้อย 
กากน้ำตาล และมันสำปะหลัง จำนวนมาก ซึ่งสามารถนำผลิตเอทานอล 
ดังนั้น หากมีการส่งเสริมให้มีการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ 
หรือใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อขายในราชอาณาจักร จะทำให้เกิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่

กฎหมายที่เกี่ยวอุตสาหกรรมเอทนอลที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันกำหนดให้
องค์การสุราเป็นผู้ประกอบการที่สามารถผลิตเอทานอลบริสุทธิ์เพื่อขาย
ในราชอาณาจักรได้เพียงรายเดียว ซ่ึงองค์การสุรามีกำลังการผลิตจำกัดและ
ไม่สามารถผลิตตลอดจนจัดหาเพื่อจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อเนื ่องภายในประเทศได้ทั ้งหมด ดังนั ้น ผู ้ประกอบการต้องนำเข้า
เอทานอลบริสุทธ์ิจากต่างประเทศเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ประเทศ
เสียโอกาสในการได้รับรายได้อย่างมาก

การปรับปรุงกฎหมายข้างต้นสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์
เพื ่อใช้เป็นวัตถุดิบ หรือใช้ในกระบวนการผลิตได้กว่า 4 เท่าในปีแรก 
ราคาจำหน่ายเอทานอลในประเทศลดลงอย่างน้อย 12 – 15 บาทต่อลิตร 
มูลค่าการส่งออกสินค้าปลายทางเพิ ่มขึ ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 – 12 
ปริมาณการนำเข้าเอทานอลลดลงอย่างน้อยปีละ 10 – 845 ล้านลิตรต่อปี 
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
และการเพาะปลูกอ้อยและมันสำปะหลังเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด มูลค่าสินค้า
ของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว รายได้ภาษีของรัฐบาลเพ่ิมข้ึน 
และเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น

ดังน้ัน การปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอล
ของประเทศไทยควรดำเนินการ ดังนี้ ระยะสั้น ได้แก่ (1) จัดสรรโควตา
เอทานอลให้กับโรงงานเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง และโรงงานเอทานอล
เพ่ือการส่งออก (หรือโรงงานสุราสามทับเพ่ือการส่งออก) ให้สามารถจำหน่าย
เอทานอลบริสุทธ์ิเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบ หรือใช้ในกระบวนการผลิตภายในประเทศได้ 
และ (2) สนับสนุนและเร่งรัดให้องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ดำเนินการพัฒนา
และลงทุนในการผลิตแอลกอฮอล์ ความบริสุทธิ์สูงตามโครงการการผลิต
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.99% ขององค์การสุรา ระยะปานกลาง คือ แก้ไข
ประกาศ/ระเบียบกรมสรรพสามิต และกฎกระทรวงการคลัง และระยะยาว 
คือ แก้ไขคำจำกัดความของสุราและแอลกอฮอล์

รัฐบาลยังต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และการตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยอาจพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายอีก
เมื่อพบว่า กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เป็นข้อจำกัดของการพัฒนาประเทศ 
อีกทั้งอาจทบทวนรูปแบบและโครงสร้างขององค์การสุราโดยเพิ่มหน้าที่
และอำนาจในการกำกับดูแล (Regulate) และติดตามปริมาณเอทานอล
ในประเทศไม่ให้ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ตลอดจนการโอนโรงงานของ
องค์การสุราให้เป็นศูนย์กลางการวางแผนและปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาส
ในการศึกษา วิจัย วิเคราะห์และต่อยอดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อ
ยกระดับอุตสาหกรรมเอทานอลไทยให้สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาค
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* Policy Brief ฉบับนี้ สรุปและเรียบเรียงจากโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับเอทานอลเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอทานอล
ในประเทศไทย” รหัสโครงการ C10F640228 ของ รศ. จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ ์และคณะ (2564) ซ่ึงเป็นงานวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ดร.พนิดา ร้อยดวง: ผู้สรุปและเรียบเรียง)



ที ่มาและความสำคัญ
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      ปัจจุบันความต้องการใช้เอทานอลบริสุทธิ์เพื่อ
ใช้เป็นวัตถุดิบ หรือใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ืองท้ังการใช้งานทางตรง และการนำไปเป็น
สารตั้งต้นในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
อย่างไรก็ดี ปริมาณการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอ
กับความต้องการ และที่ผ่านมา (ปี 2560) มีการ
นำเข้าเอทานอลแปลงสภาพและบริสุทธิ์ประมาณ 

20 – 25 ล้านลิตรต่อปี ตลอดจนสารสกัดประมาณ 
1,000 ล้านบาท 
      ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิต
ทางการเกษตร และผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีมี

ศักยภาพท่ีสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
เอทานอลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถนำผลผลิต
เอทานอลไปเพ่ิมมูลค่าเพ่ือต่อยอดเป็นวัตถุดิบสำหรับ
หลายอุตสาหกรรมทั้งด้านการแพทย์ ยา เชื้อเพลิง 
อาหารและเคร่ืองปรุงรส น้ำมันเช้ือเพลิง และเคร่ืองสำอาง 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันพบว่า ปัญหาโครงสร้างอุตสาหกรรม 

ข้อจำกัดด้านกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ 
ของราชการท่ีใช้บังคับ ทำให้อุตสาหกรรมเอทานอลบริสุทธ์ิ

เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ หรือใช้ในกระบวนการผลิตใน
ประเทศไทยมีศักยภาพต่ำกว่าท่ีควร ไม่สามารถพัฒนา
ไปสู่การผลิตเอทานอลเพ่ือทดแทนการนำเข้าเอทานอล
จากต่างประเทศและรองรับความต้องการในประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งขาดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
จากเอทานอลบริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ หรือใช้ใน
กระบวนการผลิตในระดับสูง และไม่สามารถพัฒนา
ไปสู่การผลิตเอทานอลเพ่ือการส่งออก ดังน้ัน การเพ่ิม
ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเอทานอลเพ่ือเป็น
รากฐานทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างราบรื่นและ
ยั่งยืน เพิ่มการจ้างงาน สร้างรายได้ และเกิดการ
หมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริม
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้า
แห่งโลกอนาคตท่ีจะสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดล้อม และเกิดความม่ันคงทางพลังงาน จึงจำเป็น
ต้องพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเอทานอลทั้ง
ห่วงโซ่อุปทาน

      โครงการศึกษา “กฎระเบียบเกี่ยวกับเอทานอล
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอทานอล
ในประเทศไทย” เป็นการศึกษาถึงโครงสร้างข้อจำกัด
กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องของอุตสาหกรรมเอทานอล
ในประเทศไทยท่ีเป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม

เอทานอล หรือทำให้ศักยภาพอุตสาหกรรมเอทานอลไทย

ต่ำกว่าระดับศักยภาพที่ควรจะเป็นของประเทศไทย 
ซ่ึงในการศึกษาจะเป็นไปในแนวทางท่ีจะสร้างระบบนิเวศ

ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เอื้ออำนวยต่อการ
ส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอื่น
นอกเหนือจากด้านพลังงาน เช่น  ด้านการแพทย์ 
เคร่ืองสำอาง การบริโภค เป็นต้น

      ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น โครงการวิจัย
เรื่อง “การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับเอทานอลเพื่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้องกับเอทานอล
ในประเทศไทย” จึงได้ศึกษาโครงสร้างและข้อจำกัด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมเอทานอลใน
ประเทศไทย โดยการสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิและ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานเอทานอลไทย และ
สมาคม เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับเอทานอล 
ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจเมื่อมีการปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสรุป ดังน้ี

        ที่ปรึกษา
รศ. ดร.สิรี ชัยเสรี                          ผู้อำนวยการ บพข.
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อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอทานอลในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ    รศ. จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์  
สนับสนุนทุนวิจัย    แผนงานพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ หน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
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      ผลิตภัณฑ์เอทานอลบริสุทธิ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว คือ 
เป็นสินค้าข้ันกลาง (Intermediate Goods) ท่ีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือใช้ใน
กระบวนการผลิตสินค้าต่าง ๆ อุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทย ประกอบด้วย 
อุตสาหกรรมเอทานอลบริสุทธ์ิ และอุตสาหกรรมเอทานอลแปลงสภาพ การจำหน่าย

เอทานอลบริสุทธิ์ในประเทศไทยมีข้อจำกัดตามกฎหมาย คือ 
(1) องค์การสุรา เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลบริสุทธิ์ภายในประเทศได้
แต่เพียงผู้เดียว กำลังการผลิต 60,000 ลิตรต่อวัน (20 ล้านลิตรต่อปี และ
ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อประมาณ 10-20 ล้านต่อปี) (2) โรงงานสุราสามทับ
เพื่อส่งออก กำลังการผลิต 247,800 ลิตรต่อวัน สามารถจำหน่ายเอทานอล
แปลงสภาพภายในประเทศ และสามารถรับจ้างผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ให้กับ
องค์การสุรา แต่ไม่สามารถจำหน่ายเอทานอลบริสุทธิ์ภายในประเทศได้  และ 
3) โรงงานสุราสามทับ (หรือเอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงกำลังการผลิต 
6,275,000 ลิตรต่อวัน เป็นผู้จำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับ 

      เป็นตลาดผูกขาดการจำหน่าย (Monopoly Market) มีผู้จำหน่ายเพียง
รายเดียว คือ องค์การสุรา โดยผู้ซ้ือเอทานอลบริสุทธ์ิต้องซ้ือจากองค์การสุราเท่าน้ัน 

(ยกเว้นการซ้ือเอทานอลบริสุทธ์ิของ 3 กลุ่มผู้ใช้เอทานอล ได้แก่ เพ่ือการแพทย์ 
ทางการศึกษา และอุตสาหกรรมบางประเภท และผู้นำไปแปลงสภาพ ท่ีกรมสรรพสามิต

ให้สิทธิ์เสียภาษีในอัตราศูนย์) นอกจากนี้ ตลาดเอทานอลบริสุทธิ์มีลักษณะ
เป็นตลาดผูกขาดการซื้อ (Monopsony Market) คือ มีผู้ซื้อเพียงรายเดียว
คือ องค์การสุรา ซ่ึงองค์การสุราจะเป็นผู้ซ้ือเอทานอลบริสุทธ์ิจากผู้ผลิตเอทานอล
เพื่อการส่งออก (ผู้ผลิตสุราสามทับเพื่อส่งออก) เท่านั้น นอกจากนี้ กฎหมาย
ไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตสุราสามทับเพ่ือส่งออกจำหน่ายเอทานอลบริสุทธ์ิภายในประเทศ 

     เป็นตลาดผู้จำหน่ายน้อยราย (Oligopoly Market) คือ มีผู้ผลิตและ
จำหน่ายท้ังหมด 12 ราย ได้แก่ องค์การสุรา และผู้ผลิตเอทานอลเพ่ือการส่งออก 
11 ราย โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นผู้ซ้ือเอทานอลแปลงสภาพ 
เพ่ือนำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า อาทิ เพ่ือการผลิตเวชภัณฑ์ 

อาหารและเคร่ืองด่ืมเคร่ืองสำอาง และสารสกัดต่าง ๆ 

     เป็นตลาดผู้จำหน่ายก่ึงแข่งขันก่ึงผูกขาด (Monopolistic Competitive 
Market) คือ มีผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง จำนวน 27 ราย 
และมีผู้ซ้ือ คือ ผู้ค้าน้ำมันเช้ือเพลิงในประเทศ ท้ังน้ี กฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้ผลิต
เอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงจำหน่ายเอทานอลบริสุทธิ์ในประเทศ

     เมื ่อพิจารณาการผลิตและจำหน่ายเอทานอลในประเทศไทย พบว่า 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ต้องใช้เอทานอลบริสุทธิ์เพื่อเป็นวัตถุดิบหรือนำไปใช้
ในกระบวนการผลิต สามารถเลือกซื้อเอทานอลบริสุทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ได้จากองค์การสุรา หรือสามารถซ้ือหรือนำเข้าเอทานอลบริสุทธ์ิจากต่างประเทศ 
นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการผลิตและราคาจำหน่ายเอทานอลบริสุทธ์ิ
ขององค์การสุรา พบว่า กำลังการผลิตขององค์กรสุราค่อนข้างจำกัดไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการเอทานอลบริสุทธ์ิของอุตสาหกรรมในประเทศ รับซ้ือเอทานอลบริสุทธ์ิ

เพิ่มเติมจากโรงงานสุราสามทับเพื่อจำหน่าย และกำหนดราคาขายที่สูงได้
เน่ืองจากเป็นผู้ผูกขาด 
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อุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทย

ประเภทและหน่วยงาน

      องค์การสุราจำหน่ายประมาณ 40 บาทต่อลิตร (B2B)

      สุราสามทับเพื่อการส่งออก จำหน่ายให้องค์การสุราประมาณ 

      30 บาทต่อลิตร

      ผู้นำเข้าจำหน่ายประมาณ 30-40 บาทต่อลิตร 

      (แล้วแต่ข้อตกลง FTA กับประเทศไทย)

โครงสร้างตลาดเอทานอล

ผู้ค้าน้ำมันเชื ้อเพลิงในประเทศ แต่ไม่สามารถจำหน่ายเอทานอลบริสุทธิ ์
ภายในประเทศได้ ทั้งนี้ ในตลาดการค้าผลิตภัณฑ์เอทานอลในประเทศ พบว่า 
มีผู้นำเข้าและส่งออกเอทานอลบริสุทธิ์และแปลงสภาพไปต่างประเทศได้

หมายเหตุ : 
1. องค์การสุราเป็นผู้ผลิตท้ังเอทานอลบริสุทธ์ิและเเปลงสภาพ
2. องค์การสุราเป็นผู้จำหน่ายเอทานอลบริสุทธ์ิในประเทศได้เเต่เพียงผู้เดียว (สามารถมีผู้ค้าเอทานอลได้) และสามารถนำเข้าเอทานอลบริสุทธ์ิจากต่างประเทศได้
3. ผู้ผลิตสุราสามทับเพ่ือส่งออก สามารถรับจ้างผลิตเอทานอลให้กับองค์การสุราได้ แต่ไม่สามารถจำหน่ายเอทานอลบริสุทธ์ิภายในประเทศไทย
   (จำหน่ายได้เฉพาะเอทานอลแปลงสภาพเท่าน้ัน)
4. ตัวแทนจำหน่าย หมายถึง ผู้รับเอทานอลบริสุทธ์ิและแปลงสภาพจากผู้ผลิต/ผู้นำเข้า เพ่ือจำหน่ายต่อให้กับผู้ใช้เอทานอลในประเทศ

ผู้ใช้เอทานอลในประเทศ ผู้ใช้เอทานอลในประเทศ

ผู้ค้าน้ำมัน
เชื้อเพลิง

เอทานอลบริสุทธิ ์ เอทานอลแปลงสภาพ

องค์การสุรา
(รัฐวิสาหกิจ)

ผู้ผลิตสุราสามทับ
เพ่ือส่งออก

ผู้นำเข้า
จากต่างประเทศ

ตัวแทนจำหน่าย

องค์การสุรา
(รัฐวิสาหกิจ)

ผู้ผลิตสุราสามทับ
เพ่ือส่งออก

ผู้นำเข้า
จากต่างประเทศ

ตัวแทนจำหน่าย

ผู้ผลิตเอทานอล
เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง

อุตสาหกรรมเอทานอล

1. เอทานอลไม่ได้แปลงสภาพหรือเอทานอลบริสุทธิ์

2. เอทานอลแปลงสภาพ (ตาม 4 สูตรที่กรมสรรพสามิตกำหนด)

3. เอทานอลเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง

ราคาจำหน่ายเอทานอลบริสุทธิ์

หมายเหตุ * ไม่รวมเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง

ผู้ผลิต

การจำหน่าย เอทานอล
บริสุทธิ ์

เอทานอล
แปลงสภาพ

เอทานอล
แปลงสภาพ

เอทานอล
แปลงสภาพ

เอทานอล
บริสุทธิ ์

** -

เอทานอล
บริสุทธิ์

การจำหน่าย
ภายในประเทศ

การส่งออกไป
ต่างประเทศ

การนำเข้าจาก
ต่างประเทศ

องค์การสุรา โรงงานสุราสามทับ โรงงานเอทานอล
เพื ่อใช้เป็นเชื ้อเพลิง

** โรงงานสุราสามทับ สามารถรับจ้างผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิให้กับองค์การสุราได้ 
แต่ไม่สามารถจำหน่ายเอทานอลบริสุทธิ์ภายในประเทศได้
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การแก้ไขกฎหมายและมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทย

การผูกขาดกิจการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
เพ่ือขายในราชอาณาจักรโดยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต1.

1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : 
1)  กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 
2) ประกาศกรมสรรพสามิตเร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
    ผลิตสุราและการนำสุราออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือตรวจวิเคราะห์
    ในขั้นตอนการผลิต และ 
3) ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
    ในการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับ ท่ีนำไปใช้ใน
     การอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ 2561และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

1.2 ข้อจำกัดของกฎหมายปัจจุบัน : 

    กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 อนุญาตให้ผู้ผลิต
สุรากลั ่นทั ้งชนิดเอทานอล และสุราสามทับเพื ่อส่องออกไปนอก
ราชอาณาจักรต้องเป็นบริษัทซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย และการผูกขาด

กิจการผลิตสุรากลั่นชนิดสามทับเพื่อขายในราชอาณาจักรต้องเป็น
รัฐวิสาหกิจไทย ซ่ึงปัจจุบันมีเพียงรายเดียว คือ องค์การสุรา
1.3 สถานการณ์ปัจจุบัน : 

    การผลิตและการใช้ประโยชน์เอทานอลเชิงอุตสาหกรรมในประเทศ
เปล่ียนแปลงไป อุตสาหกรรมในประเทศภาคเอกชนมีศักยภาพในการผลิต
เอทานอลบริสุทธ์ิ และอุตสาหกรรมอ่ืนยังมีความต้องการใช้เอทานอลบริสุทธ์ิ

เพื่อเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่หลากหลาย
ที่ไม่ใช่สุรา
    องค์การสุราเป็นผู้ประกอบการที่สามารถผลิตเอทานอลบริสุทธิ์
เพื่อขายในราชอาณาจักรได้เพียงรายเดียว ซึ่งพบว่า ปริมาณกำลัง
การผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิตลอดจนจำหน่ายภายในประเทศไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีต้องใช้เอทานอลเป็นสารต้ังต้น
ในการผลิต อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสามารถนำผลผลิตทางการเกษตร อาทิ 
อ้อย กากน้ำตาล และมันสำปะหลัง มาใช้ผลิตเอทานอลได้อย่างหลากหลาย 
ดังน้ัน หากมีการส่งเสริมให้มีการผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบ 

หรือใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อขายในราชอาณาจักร จะทำให้เกิด
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในสายการผลิตได้อย่างครบถ้วน

ทั้งระบบ เกิดการแข่งขันด้านราคา ทำให้ราคาเอทานอลบริสุทธิ์
ที่เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลดลง และจะทำให้ราคา
ผลิตภัณฑ์สินค้าของไทยลดลงจนสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
1.4 แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : 

    กระทรวงการคลังควรปรับประกาศกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเอทานอลบริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ 
หรือใช้ในกระบวนการผลิตโดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องซื้อผ่านองค์การสุรา 
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเอทานอลภายในประเทศ โดยการ
แก้ไขกฎหมายลักษณะดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมาก
ต่อผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องได้
ตลอดทั ้งห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ดี เนื ่องจากเอทานอลบริสุทธิ์
เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งอาจกระทบ
ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศ ภาครัฐควรควบคุมและป้องกันมิให้มีการผลิตและ
นำเอทานอลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : 
1) กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) 
    พ.ศ. 2560                      
2) ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
    ในการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับท่ีนำไปใช้
    ในการอุตสาหกรรม ลงวันท่ี26 กรกฎาคม พ.ศ 2561 และท่ีแก้ไข
    เพิ่มเติม 
3) ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
    ในการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับท่ีนำไปใช้
    ในการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ลงวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

    และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4) ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
    ในการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไป
    ทำการแปลงสภาพ ลงวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
2.2 ข้อจำกัดของกฎหมายปัจจุบัน : 
    กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
กำหนดอัตราสิทธิภาษีศูนย์บาทต่อปริมาณหน่ึงลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ
ต้องนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื ่อนไขที ่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด หากไม่เข้า
ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสียภาษีในอัตรา 6 บาทต่อปริมาณหนึ่งลิตร
แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
2.3 สถานการณ์ปัจจุบัน : 
    เอทานอลบริสุทธ์ิท่ีนำไปใช้ในการอุตสาหกรรม การแพทย์ เภสัชกรรม 
วิทยาศาสตร์ หรือท่ีนำไปทำการแปลงสภาพ หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกำหนดแล้วสามารถใช้สิทธิอัตราภาษี 
0 บาทต่อปริมาณหน่ึงลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ได้
2.4 แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย : 
      ไม่จำเป็นต้องปรับอัตราภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายข้างต้น 
เน่ืองจากกฎกระทรวงได้กำหนดอัตราภาษีศูนย์สำหรับเอทานอลบริสุทธ์ิ
ที ่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรมหรือการแพทย์หรือเภสัชกรรมหรือ
วิทยาศาสตร์ หรือท่ีนำไปทำการแปลงสภาพอยู่แล้ว แต่ควรมีการทบทวน
หลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิเสียภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์ที่กำหนดไว้

การขอใช้สิทธิ ์เสียภาษีสรรพสามิตในอัตราศูนย์
สำหรับเอทานอลบริสุทธิ ์2.
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การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

      การปรับปรุงข้อจำกัดทางกฎหมายโดยอนุญาตให้เพิ่มจำนวนผู้ผลิตและ
จำหน่ายจะทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตและจำหน่าย โดยให้ความสำคัญ
กับกำลังการผลิตส่วนเกินปัจจุบันเป็นลำดับแรก ได้แก่ โรงงานเอทานอล
เพื่อส่งออกที่ผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ และโรงงานเอทานอลเพื่อเชื้อเพลิงที่มี
ความพร้อมท่ีจะลงทุนเพ่ิมหอกล่ันเพ่ือผลิตเอทานอลบริสุทธ์ิ และปรับลดอัตราภาษี
สรรพสามิตเอทานอลจากลิตรละ 6 บาทต่อลิตร เป็น 0 บาทต่อลิตร สามารถ
สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ ดังน้ี

เศรษฐกิจไทย (GDP) เติบโตเพิ่มขึ้น โดยผ่านตัวทวี 2.8 เท่า

ราคาและปริมาณเอทานอล ราคาลดลงอย่างน้อย 12 – 16 บาท 
ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 25 ล้านลิตรต่อปีเป็น 100 ล้านลิตรทันที 
และ 400 ล้านลิตรต่อปีเม่ือเร่ิมพลาสติกชีวภาพ นอกจากน้ี เม่ือดำเนินการ
ตามกฎหมายท่ีปรับปรุงแล้วในช่วงระยะเวลา 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี คาดว่า 
จะทำให้ปริมาณการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ หรือใช้ใน
กระบวนการผลิตเพ่ิมข้ึนเป็น 448 607 และ 895 ล้านลิตร ตามลำดับ

มูลค่าเพ่ิมสินค้าปลายทางของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง จะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจาก 419,800 ล้านบาทต่อปีในปีแรก เป็น 444,728 
523,953 และ 648,405 ล้านบาทต่อปี ในระยะเวลา 3 ปี ตามลำดับ

การส่งออกและนำเข้า สามารถลดปริมาณการนำเข้าเอทานอล
อย่างน้อย 50 - 845 ล้านลิตรต่อปี และเพิ่มมูลค่าการส่งออก
สินค้าปลายทางอย่างน้อยร้อยละ 10 - 12

รายได้ภาษีสรรพสามิต แม้รายได้ภาษีสรรพสามิตเอทานอลคาดว่า
จะลดลงปีละ 100 - 150 ล้านบาทต่อปี แต่รายได้ภาษีสรรพสามิตเคร่ืองหอม
จะเพ่ิมข้ึนสะสมกว่า 326 ล้านบาทใน 3 ปี และรายได้ภาษีจะเพ่ิมข้ึนกว่า 
57,000 ล้านบาทใน 3 ปี

การจ้างงานในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล 
และการเพาะปลูกอ้อยและมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

อุปสงค์เอทานอลเพ่ืออุตสาหกรรม (ล้านลิตรต่อปี) 400 448 607 895

419,800 444,728 523,953 648,405

-
-
-
-

4,886
4,435
2,148

11,468

15,528
14,095
6,825

36,448

24,392
22,141
10,722
57,255

11.9
23.8
47.5

            348,464
10,905,415
           3.3
           0.8

3.0
5.9

11.9

8.9
17.8
35.6

221,830
10,556,951

2.2
0.5

     69,799
10,335,121
           0.7
           0.2

0
0
0

-
10,265,322

-
-

รายได้ภาษี (ล้านบาท)

รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมข้ึน
รายได้ภาษีนิติบุคคล เพ่ิมข้ึน 
รายได้ภาษีบุคคลธรรมดา เพ่ิมข้ึน 
รวมรายได้ภาษี เพ่ิมข้ึน
การจ้างงาน (%)

การจ้างงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองรายเดิมเพ่ิมข้ึน 

การจ้างงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเพ่ิมข้ึน 
การจ้างงานเพาะปลูกอ้อย และมันสำปะหลังเพ่ิมข้ึน 
เศรษฐกิจมหภาค (ล้านบาท)

GDP เพ่ิมข้ึนสุทธิ โดยผ่านตัวทวี (2.8 เท่า)
GDP (ปีท่ี 0 = ปี 2563) 

GDP เติบโต %YOY
การจ้างงานประชาชาติเปล่ียนแปลง (ร้อยละ)

มูลค่าเพ่ิมสินค้าปลายทางของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
(ล้านบาทต่อปี)

รายการ ปีที่ 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3
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      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดทิศทางการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน โดยให้ความสำคัญกับ
การพัฒนากลไกขับเคลื ่อนเศรษฐกิจเพื ่ออนาคต
เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ได้แก่ 
(1) พัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
(2) เพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมบนพื้นฐานชีวภาพที่มี
มูลค่าสูง 

      จัดสรรโควตาเอทานอลให้กับโรงงานเอทานอล
เพื ่อใช้เป็นเชื ้อเพลิง และโรงงานเอทานอลเพื ่อ
การส่งออก (หรือโรงงานสุราสามทับเพ่ือการส่งออก) 
ให้สามารถจำหน่ายเอทานอลบริสุทธ์ิภายในประเทศได้ 
ดังน้ี
      โรงงานเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง ให้ใช้กลไก
การบริหารจัดการ ผ่าน“คณะทำงานเพื่อพิจารณา
การส่งออกเอทานอลและการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน” 

ซึ่งมีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน เป็นประธานคณะทำงาน โดยมีตัวแทน
กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กรมสรรพสามิต สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย 
สมาคมเอทานอลกากมันสำปะหลังและผู้ค้าน้ำมัน
เช้ือเพลิง เป็นกรรมการ
      โรงงานเอทานอลเพื่อการส่งออก (หรือโรงงาน
สุราสามทับเพื่อการส่งออก) ให้ใช้กลไกการบริหาร
จัดการภายในกรมสรรพสามิตหรือกระทรวงการคลัง 
เกี่ยวกับการผ่อนปรนเงื่อนไขให้โรงงานเอทานอล
เพ่ือการส่งออก (หรือโรงงานสุราสามทับเพ่ือการส่งออก) 

สามารถขายสุราสามทับภายในประเทศได้ ซ่ึงในอดีต
เคยมีการผ่อนปรนเงื ่อนไขให้โรงงานสุราสามทับ
เพ่ือส่งออก สามารถจำหน่ายสุราสามทับแปลงสภาพ
ในประเทศได้
      สนับสนุนและเร่งรัดให้องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

ดำเนินการพัฒนาและลงทุนในการผลิตแอลกอฮอล์ 
ความบริสุทธ์ิสูงตามโครงการการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ 

99.99% ขององค์การสุรา

      แก้ไขประกาศ/ระเบียบกรมสรรพสามิต ได้แก่
      ประกาศกรมสรรพสามิตเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์

สำหรับสุราสามทับ โดยแก้ไขให้มีความเหมาะสม
และหลากหลายย่ิงข้ึน ผ่อนปรนเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรค
ในการเข้าถึงกฎระเบียบของผู้ใช้เอทานอล
      ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุม
โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นระเบียบ
การควบคุมสุรากล่ันชนิดเอทานอลท่ีให้ต้องแปลงสภาพ

ก่อนจำหน่ายให้กับผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยแก้ไข
ระเบียบใหม่ให้เปิดกว้างมากกว่าการนำไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงเท่านั้น โดยอาจระบุว่า การนำไปใช้เป็น
วัตถุดิบหรือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าไม่ต้อง
แปลงสภาพ
      แก้ไขกฎกระทรวงการคลัง
      กฎกระทรวงการคลัง เร่ือง การอนุญาตผลิตสุรา 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยแก้ไข
กฎกระทรวงข้อ 2 (2) ข้อ ค. ที่ระบุว่า สุราสามทับ
เพื่อขายในราชอาณาจักรต้องเป็นรัฐวิสาหกิจไทย
      กฎกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต ฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2560 ลงวันที ่ 
15 กันยายน 2560 ที่กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิต
สุราสามทับลิตรละ 6 บาทต่อปริมาณ 1 ลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ โดยปรับให้เป็นอัตราท่ีเหมาะสม

      แก้ไขคำจำกัดความของคำว่า “สุรา” และ 
“แอลกอฮอล์” ให้ชัดเจน โดยแยกความหมายของคำว่า 
“สุรา” ออกจากความหมายของคำว่า “แอลกอฮอล์” 
โดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากลที่ใช้ปัจจุบัน
      โรงงานเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง และโรงงาน
เอทานอลเพื่อการส่งออก (หรือโรงงานสุราสามทับ
เพื่อการส่งออก) สามารถทำการผลิตแอลกอฮอล์
ได้ทุกประเภท โดยห้ามมิให้นำแอลกอฮอล์ที่ผลิตได้
ไปผลิตเป็นสุรา ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุม
การผลิตและการใช้แอลกอฮอล์ของกรมสรรพสามิต
อย่างเหมาะสม และให้นำระบบงานคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้ในการกำกับดูแลและควบคุม

      ร่างแผนฯ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้กำหนด

แนวทางการพัฒนาประเทศเพ่ือความย่ังยืน โดยปรับปรุง

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภค
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
คุณภาพสูง มีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งการสกัดสารสำคัญทางการแพทย์โดยใช้
แอลกอฮอล์ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

      แผนการขับเคลื่อน BCG สาขาพลังงาน วัสดุ 
และเคมีชีวภาพ ในระยะ 5 ปีข้างหน้า มุ่งเน้นการผลิต
พลังงานทดแทน เชื้อเพลิงชีวภาพ เอทานอลเพื่อ
อุตสาหกรรมและเวชภัณฑ์ พลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์
โอลิโอเคมิคอล เคมีชีวภาพเพื ่อเกษตรปลอดภัย 
สารประกอบสำหรับการผลิตเครื ่องสำอาง และ
สารประกอบที่มีคุณสมบัติพิเศษ รวมถึงจุลินทรีย์
ท่ีให้คุณสมบัติพิเศษ โดยต้องสร้างตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์

ฐานชีวภาพภายในประเทศ เช่น การพัฒนากลไกตลาด
ที่คำนึงถึงต้นทุนของสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิต 
การปรับปรุงกฎหมายเพื ่อเพิ ่มการแข่งข้น  อาทิ 
การปรับปรุงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ประกาศ
ลดประเภทน้ำมัน และเพ่ิมสัดส่วนการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพ

และการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว

แนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบเพื ่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาประเทศในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 และ BCG Model

1.
1.

1.

2.

2.

2.

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ที่มีประสิทธิภาพ

 (3) เพิ่มการผลิตและส่งเสริมการแปลงของเหลือทิ้ง
จากเกษตรให้เป็นชีวภาพที่มีมูลค่าสูง 
(4) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการ
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าและเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมและ
บริการอ่ืนที่เก่ียวเน่ือง และ 
(5) เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 

  ระยะส้ัน : 
ภายในเวลา 1 ปี ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมาย

ระยะยาว : มากกว่า 3 ปี
แก้ไขคำจำกัดความของสุราและแอลกอฮอล์

ระยะปานกลาง : ภายใน 3 ปี 
แก้ไขประกาศ/ระเบียบกรมสรรพสามิต

และกฎกระทรวงการคลัง
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

      การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเอทานอลเพื่อเป็นรากฐาน
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างราบร่ืนและย่ังยืน จำเป็นต้องมีทิศทางการพัฒนา
ท่ีถูกต้อง สอดคล้องต้องกันท้ังทางด้านอุปสงค์ (ด้านตลาด) และอุปทาน (การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมภายในโซ่อุปทานอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับด้านตลาด) 
ซึ่งจะก่อให้เกิดพลวัตการพัฒนาที่ต่อเนื่องได้ ทุกฝ่ายต้องได้รับประโยชน์
ท่ีสมเหตุสมผล คือ ผู้ซ้ือได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีดี มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ 

สามารถนำไปใช้ในกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองในราคาท่ีเหมาะสม 
ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ซ้ือ 
และสามารถจำหน่ายได้ท้ังในและต่างประเทศในราคาท่ีเหมาะสมตามกลไกตลาด 
ซึ่งการส่งเสริมการแข่งข้นการผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์จำเป็นต้องคำนึง
ถึงความต่อเน่ืองและประโยชน์ของทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

      อย่างไรก็ดี แม้รัฐบาลจะดำเนินการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มจำนวน
ผู้ผลิตและจำหน่ายจะทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตและจำหน่ายแล้ว 
รัฐบาลยังต้องติดตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการตลาดอย่างต่อเน่ือง 
และอาจพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายอีกเมื่อพบว่า กฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่เป็นข้อจำกัดของการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ อาจทบทวนรูปแบบและ
โครงสร้างขององค์การสุราโดยเพ่ิมหน้าท่ีและอำนาจในการกำกับดูแล (Regulate) 
และติดตามปริมาณเอทานอลในประเทศไม่ให้ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนการโอนโรงงานขององค์การสุราให้เป็นศูนย์กลางการวางแผนและ
ปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสในการศึกษา วิจัย วิเคราะห์และต่อยอดการลงทุน
อุตสาหกรรมใหม่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเอทานอลไทยให้สามารถแข่งขัน
ในระดับภูมิภาค 

จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ และคณะ. 2564. โครงการวิจัย เร่ือง การศึกษากฎระเบียบเก่ียวกับเอทานอลเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
      ที่เกี่ยวข้องกับเอทานอลในประเทศไทย. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ. 
      สัญญาเลขที่ C10F640228.
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2564. ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม 
      พ.ศ. 2566 - 2570.

เอกสารอ้างอิง
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