
 
 
 
 

   
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลงังาน 
 
    จจุบันความตองการใชพลังงานเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  การใชน้ํามันเชื้อเพลิงยังคงเปนปจจัยหลัก ไมวาจะเปน
การใชกับยานพาหนะสวนตัว  ขนสงมวลชน  หรือภาคอุตสาหกรรม  ประกอบกับสถานการณราคาน้ํามันดิบที่
สูงขึ้น  และปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดภาวะโลกรอน  ประเทศตางๆ จึงมีความตื่นตัวในเรื่องของการพัฒนา
พลังงานทางเลือกตางๆ ที่จะมาใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิงจากฟอสซิล 
 
เอทานอล คือ อะไร 

เอทานอลเปนแอลกอฮอลชนิดหนึ่งซึ่งเกิด
จากการหมักผลิตผลทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช 
เชน ออย กากน้ําตาล ขาวโพด มันสําปะหลัง เพื่อ
เปลี่ยนจากแปงเปนน้ําตาลแลวเปลี่ยนจากน้ําตาล
เปนแอลกอฮอล   
 
การใชเอทานอลในประเทศไทย 

 แอลกอฮอลที่มีความบริสุทธิ์ต้ังแต 99.5% 
โดยปริมาตร จะเรียกวาเอทานอลบริสุทธิ์ สามารถ
นําไปผสมในน้ํามันเบนซินเพื่อใชเติมเปนเชื้อเพลิง
ได หรือที่เรียกวา น้ํามันแกสโซฮอล    

สําหรับประเทศไทยการใชน้ํามันแกสโซฮอล
แบงเปน  2 กลุม คือ น้ํามันแกสโซฮอล E10 และ
น้ํามันแกสโซฮอล E20   

 น้ํามันแกสโซฮอล E10 มีสวนผสมของ
น้ํามันเบนซินกับเอทานอลในสัดสวน 90 ตอ 10 โดย
ปริมาตร แบงเปน 2 ประเภท คือ น้ํามันแกสโซฮอล 
E10 ออกเทน 91 ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนน้ํามันเบนซิน 
91 และ น้ํามันแกสโซฮอล E10 ออกเทน 95 มี
คุณสมบัติเหมือนน้ํามันเบนซิน 95 ดังนั้นจึงสามารถ  

 
ใชน้ํามันแกสโซฮอลสลับกับการใชน้ํามันเบนซิน  
ออกเทนเดียวกันไดโดยไมตองรอใหน้ํามันเบนซิน
หมดถัง  ซึ่งกระแสการตอบรับของการใชน้ํามัน    
แกสโซฮอล E10 เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในเดือน 
ธ.ค.50 ยอดจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล E10 ออกเทน 
91 เทากับ 1.37 ลานลิตร/วัน สวนน้ํามันแกสโซฮอล 
E10 ออกเทน 95 เทากับ 5.67 ลานลิตร/วัน รวม
ปริมาณแกสโซฮอล เทากับ 7.04 ลานลิตร/วัน       
คิดเปนความตองการเอทานอล 0.7 ลานลิตร/วัน 
เพิ่มข้ึนจากเดือน ม.ค.50 เทากับ 106% 

สวนน้ํามันแกสโซฮอล E20 คือ น้ํามันแกส
โซฮอลที่ไดจากการผสมน้ํามันเบนซินกับเอทานอลใน
สัดสวน 80 ตอ 20 โดยปริมาตร มี 1 ประเภท คือ 
น้ํามันแกสโซฮอล E20 ออกเทน 95 ซึ่งสามารถใชได
กับรถยนตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับน้ํามัน
แกสโซฮอล E20 โดยเฉพาะ รถที่ใชน้ํามันแกสโซฮอล 
E20 ไดยังสามารถใชน้ํามันแกสโซฮอลออกเทน 95 
หรือน้ํามันเบนซิน 95 ไดอีกดวย ซึ่งปจจุบันมีรถยนต 
E 20 จําหนาย 7 ยี่หอ (ขอมูล ณ 1 ก.พ. 51) ไดแก 

เอทานอล
Ethanol

ป 



1) Ford รุน Ford Focus ทุกรุน และ Ford 
Escape 3000 CC  (ต้ังแตป 2005) 

2) Honda Accord, CR-V, Civic, City ที่
จําหนายตั้งแตป 2008 ใช E20 ไดทุกรุน 

3) Mazda รุน Mazda 3 groove, Spirit, Spirit 
sport, Maxx, Maxx Spirit sunroof 

4) Mitsubishi รุน new space wagon (minor 
change) 

5) Nissan รุน Tiida1.6, 1.8 CC, Teana 2.0, 
2.2 CC  ป 2008 

6) Volvo รุน Flexible fuel S40 1.8, V70 2.0 
7) Toyota Corolla, Vios, Yaris, Camry ที่

จําหนายตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ป 2008  
สวนสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล E20 เร่ิม

บริการแลวเมื่อ 1 ม.ค.51 รวม 17 สถานี เปน ปตท. 
12 สถานี ขณะที่บางจากนํารองกอน 5 สถานี  
 
การสงเสริมและสนับสนุนการผลิต การใช       
เอทานอล 

กระทรวงพลังงาน  เปนหนวยงานหลักใน
การพัฒนาและสงเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ ไดสนับสนุน
การใชน้ํามันแกสโซฮอล โดยมีเปาหมายใหมีการใช  
เอทานอลเพื่อทดแทน MTBE ในน้ํามันเบนซิน 95 
และทดแทนเนื้อน้ํามันในน้ํามันเบนซิน 91 วันละ 2.4 
ลานลิตร ในป 2554 รวมทั้งออกมาตรการตางๆ เพื่อ
สนับสนุนการผลิตและการใชน้ํามันแกสโซฮอล เชน 
สงเสริมการตลาดโดยใหราคาขายปลีกน้ํามันแกส
โซฮอลถูกกวาน้ํามันเบนซิน โดยแกสโซฮอล E20 
ออกเทน 95 ถูกวาเบนซิน 95 เทากับ 6 บาท/ลิตร 
สวนน้ํามันแกสโซฮอล E10 ออกเทน 95 และ 91 ถูก
กวาเบนซิน 95 และ 91 เทากับ 4 และ 3.70        
บาท/ลิตร ตามลําดับ (ณ 4 ก.พ.51)  นอกจากนี้ยัง
สงเสริมการใชเอทานอลในสัดสวนที่สูงขึ้น ซึ่งกรม
สรรพสามิตลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนตที่ 

 

 
 
สามารถใชน้ํามันแกสโซฮอล E20 จากอัตราเดิมลง 
อีก 5% ทําใหน้ํามันแกสโซฮอลเปนพลังงานทางเลือก
ที่กําลังไดรับความนิยมอยางมากอยูในขณะนี้ 
 

 
 

สถานภาพปจจุบันของการผลิตเอทานอล 
ณ เดือนมกราคม 2551 มีโรงงานผลิต       

เอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงแลวจํานวน 9 โรง รวม
กําลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 1,255,000 ลิตร/วัน แต
ทําการผลิตจริงเพียง 8 ราย โดยใชกากน้ําตาลเปน
วัตถุดิบ 7 ราย และอีก 1 รายใชมันสําปะหลังเปน
วัตถุดิบ โดยในเดือนธันวาคม 2550 โรงงานผลิต     
เอทานอล 7 ราย มีกําลังผลิตจริงเฉลี่ย 743,100 
ลิตร/วัน  และจะมีโรงงานเกิดขึ้นใหมในป 2551 อีก 
10 ราย กําลังการผลิตติดตั้งรวม 1,670,000 ลิตร/วัน 
ซึ่งจะใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบ 6 ราย และใช
กากน้ําตาลเปนวัตถุดิบอีก 4 ราย รวมเปนกําลังผลิต
ติดตั้งทั้งสิ้น 2.93 ลานลิตร/วัน ในป 2551 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ท่ีมา  :  รายงานประจําป 2550  สมาคมโรงงานผูผลิต    
             มันสําปะหลัง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

  โรงงานผลิตเอทานอลเพือ่ใชเปนเชื้อเพลิงในปจจุบนั 
ผูประกอบการ จังหวัด วัตถุดิบ กําลังการ เริ่มผลิต 

   ผลิตติดตั้ง  
1. บริษัท พรวิไล อินเตอรเนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง จํากัด อยุธยา กากน้ําตาล 25,000 ต.ค. 46 
2. บริษัท ไทยแอลกอฮอล จาํกัด (มหาชน) นครปฐม กากน้ําตาล 200,000 ส.ค. 47 
3. บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอรจี จํากัด (มหาชน)  สุพรรณบุรี กากน้ําตาล 150,000 ม.ค. 48 
4. บริษัท ไทยงวน เอทานอล จํากัด (มหาชน)  ขอนแกน มันสําปะหลัง 130,000 ส.ค. 48 
5. บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด ขอนแกน ออย/กากน้ําตาล 150,000 ม.ค. 49 
6. บริษัท เพโทรกรีน จํากัด  ชัยภูมิ ออย/กากน้ําตาล 200,000 ธ.ค. 49 
7. บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัด กาญจนบุรี ออย/กากน้ําตาล 100,000 เม.ย. 50 
8. บริษัท เคไอเอทานอล จํากัด นครราชสีมา ออย/กากน้ําตาล 100,000 มิ.ย. 50 
9. บริษัท เพโทรกรีน จํากัด  กาฬสินธุ ออย/กากน้ําตาล 200,000 ม.ค.-51 

รวม  (ลิตรตอวัน)   1,255,000  

แนวโนมการใชเอทานอล 
จากการประเมินความตองการน้ํามันแกสโซฮอล ป 2551-2554 ตามนโยบายสงเสริมการใชแกสโซฮอลนั้น 

จะมีความตองการน้ํามันแกสโซฮอลในป 2551 ประมาณ 12.41 ลานลิตร/วัน ซึ่งคิดเปนความตองการเอทานอล
เทากับ 1.27 ลานลิตร/วัน และความตองการน้ํามันแกสโซฮอลจะเพิ่มข้ึนเปน 22.75 ลานลิตร/วัน ในป 2554 คิดเปน
ความตองการเอทานอลเทากับ 2.40 ลานลิตร/วัน  

ในสถานการณน้ํามันเชื้อเพลิงราคาสูง การใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิงจะชวยลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง
จากตางประเทศ ลดการขาดดุลทางการคา ชวยสรางรายไดที่มั่นคงใหแกเกษตรกร และสรางรายไดในอุตสาหกรรม
ผลิตเอทานอล อีกทั้งยังไดรับผลดีทางดานสิ่งแวดลอม จากการศึกษาในโครงการการศึกษาการประเมินวงจรชีวิต
การผลิตและการใชเอทานอลจากมันสําปะหลังและออย พบวา เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตการใชน้ํามันเบนซิน 
การผลิตและการใชเอทานอลผสมในน้ํามันเบนซินชวยลดความเปนพิษตอมนุษยและระบบนิเวศ ลดการทําลาย
ทรัพยากร  และลดปญหาสภาวะฝนกรดไดดวย  


