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คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิง ก 

คํานํา 

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และมีผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงผลผลิตเหลือใช้
ทางการเกษตรท่ีมีศักยภาพสามารถใช้เป็นพลังงานได้ เช่น อ้อย มันสําปะหลัง ปาล์มนํ้ามัน ข้าว ข้าวโพด 
เป็นต้น โดยการแปรรูป กากอ้อย ใยและกะลาปาล์ม แกลบ และซังข้าวโพด เป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อนสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม ส่วนกากนํ้าตาล นํ้าอ้อย และมันสําปะหลังใช้
ผลิตเอทานอล และนํ้ามันปาล์ม และสเตรีนใช้ผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น กระทรวงพลังงานจึงมียุทธศาสตร์การ
พัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชพลังงานเหล่าน้ี เพื่อจะได้เป็นตลาดทางเลือกสําหรับผลิตผลการเกษตรไทย 
ซึ่งจะสามารถช่วยดูดซับผลผลิตทางการเกษตรและช่วยทําให้ราคาผลผลิตการเกษตรมีเสถียรภาพ และ
ภาครัฐไม่ต้องจัดสรรงบประมาณมาประกันราคาพืชผลผลิตดังกล่าว ประกอบกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
จากพืชพลังงานเป็นเทคโนโลยีท่ีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและมีความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจหรือเกือบคุ้ม
ทุนหากได้รับการสนับสนุนเล็กน้อยจากภาครัฐบาลนอกจากน้ีประเทศไทยยังมีแหล่งพลังงานจากธรรมชาติท่ี
จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน เช่น ไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็ก พลังลม และพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีจะสามารถใช้ผลิต
พลังงานทดแทนได้  

กระทรวงพลังงาน (พน.) ได้กําหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี โดยมอบหมายให้กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับส่วนผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อให้สามารถดําเนินการพัฒนา
พลังงานทดแทนด้านต่างๆ ให้สามารถผลิตไฟฟ้ารวมสะสมถึงปี 2565 จํานวน 5,604 เมกะวัตต์ 
ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 500 เมกะวัตต์  พลังงานลม 800 เมกะวัตต์ พลังนํ้า 324 เมกะวัตต์ 
พลังงานชีวมวล 3,700 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ 120 เมกะวัตต์ ขยะ 160 เมกะวัตต์ นอกจากน้ันยังให้มีการ
พัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพ ได้แก่ เอทานอลและไบโอดีเซล รวมท้ังพลังงานความร้อนและก๊าซ NGV ซึ่ง
ก่อให้เกิดสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนได้ 20% ของปริมาณการใช้บริโภคของประเทศในปี 2565 การ
ต้ังเป้าหมายสู่ความสําเร็จของการผลิตพลังงานทดแทนให้ได้ปริมาณดังกล่าว จําเป็นต้องสร้างแนวทาง
แผนพัฒนาในแต่ละเทคโนโลยีโดยเฉพาะกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นแนวทางหลักท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนสู่
ความสําเร็จได้ ต้องมีความเด่นชัดในนโยบายเพื่อให้ปรากฏต่อการลงทุนจากภาคเอกชนและสร้าง
ผลประโยชน์ต่อการดําเนินการ  

สําหรับคู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทนท่ีได้จัดทําข้ึนน้ีจะเป็นคู่มือท่ีจะช่วยให้
ผู้สนใจทราบถึงเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน รวมท้ังมีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนา
พลังงานทดแทน มาใช้ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล อาทิ การพิจารณาถึงศักยภาพ โอกาสและความสามารถใน
การจัดหาแหล่งพลังงานหรือวัตถุดิบ ลักษณะการทํางานทางเทคนิค และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่
โดยท่ัวไป ข้อดีและข้อเสียเฉพาะของแต่ละเทคโนโลยีการจัดหาแหล่งเงินทุน กฎระเบียบและมาตรการ



 

คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิง ข 

ส่งเสริมสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐ ข้ันตอนปฏิบัติในการติดต่อหน่วยงานต่างๆซึ่งจะเป็นเอกสารท่ีจะช่วย
สร้างความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆ ท้ังการผลิตไฟฟ้า ความร้อน 
และเช้ือเพลิงชีวภาพ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของกระทรวง
พลังงานต่อไป 

คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทนท่ีจัดทําข้ึนน้ี จะแบ่งออกเป็น 8 ชุด ได้แก่ 
แสงอาทิตย์ ลม นํ้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ เอทานอล ไบโอดีเซลโดยฉบับน้ีจะเป็น ชุดที่ 7 เรื่องคู่มือการ
พัฒนาและการลงทุนผลิตเอทานอล เพื่อเป็นเช้ือเพลิง ซึ่ง พพ. หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะช่วยให้ผู้สนใจมีความ
เข้าใจในแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนมาใช้เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการนําเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศ สร้างความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศ รวมท้ังลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม อย่างย่ังยืนต่อไป 

 







เอทานอล

การศึกษาความเปนไปไดของการผลิตเอทานอลจากมันสาปะหลังประจำป 2552, สวนบริหารจัดการขอมูลและปรึกษาแนะนำสำนักบริหาร

ยุทธศาสตรกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

คูมือการพัฒนาและการลงทุนผลิตเอทานอลเพื่อเปนเชื้อเพลิง หนา 1

1

บทที่ 1

บทนํา

เอทานอลเปนแอลกอฮอลชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการ

หมักพืชเพื่อเปลี่ยนแปงจากพืชเปนน้ำตาลแลวเปลี่ยนจาก

น้ำตาลเปนแอลกอฮอลเมื่อทำใหเปนแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 

95% โดยการกลั่นจะเรียกวา เอทานอล (Ethanol) 

เอทานอลที่นำไปผสมในน้ำมันเพื่อใชเติมเครื่องยนตเปน

แอลกอฮอลที่มีความบริสุทธิ์ตั้งแต 99.5% โดยปริมาตร

ซึ่งสามารถใชเปนเชื้อเพลิงได

ความเปนมาของแกสโซฮอลในประเทศไทยเกิดขึ ้นจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ          

พระเจาอยูหัว เมื่อป 2528 ที่ทรงเล็งเห็นวาประเทศไทยอาจประสบกับปญหาการขาดแคลนน้ำมันและ

ปญหาพืชผลทางการเกษตร มีราคาตกต่ำ จึงทรงมีพระราชดำริใหโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา

ศึกษาการนำออยมาแปรรูปเปนเอทานอล โดยการนำเอทานอลที่ผลิตไดนี้มาผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อ

ผลิตเปนน้ำมันแกสโซฮอล และใชเปนพลังงานทดแทน ซึ่งในป 2529 ทางโครงการสวนพระองค

ไดเริ่มดำเนินการผลิตเอทานอลจากออย จากนั้นจึงไดมีหนวยงานรัฐและเอกชนใหความรวมมือในการ

พัฒนาเอทานอลที่ใชเติมรถยนตอยางตอเนื่อง โดยในป 2539 การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) 

รวมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย(วท.) และโครงการสวนพระองคได

รวมกันปรับปรุงคุณภาพ   เอทานอลที่ใชเติมรถยนต โดยการนำเอทานอลที่โครงการสวนพระองคผลิต

ไดที่มีความบริสุทธิ์ 95% ไปกลั่นซ้ำเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์เปนเอทาอลบริสุทธิ์ 99.5% แลวจึงนำมา

ผสมกับน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ในอัตราสวนของเอทานอลรอยละ 10 และน้ำมันเบนซินอีกรอยละ

90 เปนน้ำมัน “แกสโซฮอล” ทดลองเติมใหกับรถเครื่องยนตเบนซินของโครงการสวนพระองค

อุตสาหกรรมเอทานอลเปนอุตสาหกรรมที่สำคัญในการสรางแหลงพลังงานของประเทศเพื่อ

ทดแทนพลังงานสวนหนึ่งที่ตองนำเขาซึ่งจากขอมูลการใชพลังงานของประเทศจากกระทรวงพลังงาน

แสดงใหเห็นวา การใชพลังงานในภาคขนสงปจจุบันคิดเปนสัดสวนรอยละ 37 ของการใชพลังงาน

ทั้งหมดโดยมีมูลคารวมเทากับ 380,000 ลานบาทซึ่งสวนใหญเปนคาใชจายดานน้ำมันเชื้อเพลิงที่

ต องนำเข าจากตางประเทศนอกจากนั ้นการผลิตเอทานอลจากวัตถ ุด ิบทางการเกษตรของ

ประเทศไทยเชนออยและมันสำปะหลังยังนับวาเปนการสรางเสถียรภาพของราคาผลิตผลทาง
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คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิง หน้า 2 

 
� การนําเอทานอลมาใช้ผสมกับนํ้ามันเช้ือเพลิงเบนซินเพื่อทดแทนสาร MTBE ท่ีช่วยเพิ่มค่าออก

เทนให้กับนํ้ามันซึ่งจะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศในการนําเข้า MTBE และนํ้ามันได้ 
� ลดปัญหามลพิษทางอากาศและการปนเป้ือนในแหล่งนํ้าจากการทดแทนสาร MTBE ท่ีก่อให้เกิด

ปัญหามลภาวะเน่ืองจากมีการรายงานว่าการใช้สารเอทานอลผสมในนํ้ามันทดแทนสาร MTBE น้ีจะช่วยทํา
ให้นํ้ามันดังกล่าวมีปริมาณกา๊ซคาร์บอนมอนอกไซด์จากการเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์ลดลงร้อยละ 20 และ

ปริมาณไฮโดรคาร์บอนลดลงร้อยละ 10 เม่ือเทียบกับการใช้นํ้ามันเบนซินปกติ 
� แก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดอาทิอ้อยมันสําปะหลังโดยจําหน่ายได้ในราคาท่ีดีย่ิงข้ึน

ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมแม้ว่าอัตราสิ้นเปลืองของแก๊สโซฮอล์จะสูงกว่านํ้ามันเบนซินปกติเล็กน้อย
แต่เม่ือเทียบกับราคาท่ีถูกกว่า 4.0 บาทแล้วก็นับว่ายังคุ้มค่ากว่า 

� การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานจากการใช้วัตถุดิบท่ีผลิตได้ภายในประเทศ 

ดังน้ันเพื่อสร้างความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศและชุมชนอย่างย่ังยืน เพื่อสร้างศักยภาพของ
ชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตพลังงาน และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพในประเทศ 

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมแก๊สโซฮอล์ เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2546 โดยกําหนดให้
มีการใช้เอทานอลวันละ 1 ล้านลิตร ในปี 2549 ทดแทนสาร Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) ใน

นํ้ามันเบนซินออกเทน 95 และเพิ่มการใช้เอทานอลเป็น 2.96 ล้านลิตร ในปี 2554 เพื่อใช้แทนสาร MTBE

ในนํ้ามันเบนซินออกเทน 95 และทดแทนเน้ือนํ้ามันในนํ้ามันเบนซิน 91  

ต่อมา กระทรวงพลังงานได้ประเมินสถานการณ์การใช้
นํ้ามันเช้ือเพลิงและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงได้ปรับ
เป้าหมายการใช้เอทานอลเป็นวันละ 2.4 ล้านลิตร เพื่อทดแทน 
MTBE ในนํ้ามันเบนซิน 95 และทดแทนเน้ือนํ้ามันในนํ้ามัน
เบนซิน 91 ภายในปี 2554และจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ได้กําหนดเป้าหมายการส่งเสริมการ
ใช้เอทานอลปริมาณ 9 ล้านลิตรต่อวัน ภายในปี 2565 โดย
ภาครัฐได้มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนท่ีชัดเจนมีการกําหนดภารกิจท่ีสําคัญโดยการสร้างตลาด
เอทานอลอย่างย่ังยืน การรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความเช่ือม่ันให้ผู้บริโภคอย่างจริงจัง การส่งเสริม
อุตสาหกรรมเอทานอลแบบครบวงจรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อ
ลดต้นทุนการวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานใหม่ๆ เพื่อลดการพึ่งพานํ้ามันและสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน
อย่างย่ังยืนต่อไป 

การเกษตรของประเทศดวยซึ่งจะมีสวนชวยเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับเกษตรกรอีกดวย

โดยสรุปสำหรับการใชเอทานอลเปนพลังงานทดแทนนั้นจะไดรับประโยชนอาทิ
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1.1. ประเภทของเอทานอล 
เอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) เป็น

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจําพวกแอลกอฮอล์ชนิดหน่ึง เอทานอลเป็นสารประกอบ
อินทรีย์ท่ีประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน สามารถละลายท้ังในน้ํา
และสารละลายอินทรีย์อ่ืนๆ เป็น แอลกอฮอล์ท่ีสามารถนํามาบริโภค นอกจากน้ียัง
สามารถนํามาใช้เป็นเช้ือเพลิง ในรูป เอทานอลไร้น้ํา (Anhydrous 
ethanol) ท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง (เข้มข้นร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร) 
หรือ อาจใช้เป็นเอทานอลท่ีมีน้ํา (hydrous ethanol) การนําเอา
เอทานอลไปใช้น้ันสามารถนําไปใช้ได้หลายทางดังน้ี  

1. แอลกอฮอล์ ท่ีใช้รับประทานได้โดยตรง (Portable Alcohol)ส่วนใหญ่จะถูกนําไปใช้ใน
อุตสาหกรรมสุรา เคร่ืองสําอางค์ และยา 

2. แอลกอฮอล์ ท่ีไม่ใช้รับประทานโดยตรง (Industrial Alcohol)ตัวอย่างเช่น กรดอะซิตริก หรือ 
กรดน้ําส้ม กรดมะนาว ท่ีสามารถนําไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ และนอกจากน้ียังมีการนําไปใช้ ในอุตสาหกรรมเส้นใย และโลหะ 

3. แอลกอฮอล์ ท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงมีความบริสุทธ์ิ สูง 95% หรือ 99.5-99.6%แอลกอฮอล์ ท่ีมีความ
บริสุทธ์ิ แตกต่างกันน้ี สามารถนํามาใช้ทําเป็นเช้ือเพลิงได้ 3 แบบดังต่อไปน้ี 

3.1 แอลกอฮอล์ บริสุทธ์ิ 95% ใช้เป็นเช้ือเพลิงโดยตรงทดแทนน้ํามัน เบนซิน หรือ ดีเซล ใช้กับ
เคร่ืองยนต์ ท่ีมีอัตราส่วนการอัดสูง

3.2   แอลกอฮอล 99.5% - 99.6% เมื่อผสมกับนํ้ามันเบนซิน จะเรียกกันวา แกซโซฮอลโดยที่ 

แกซโซฮอล 95 หมายถึงการผสมนํ้ามันเบนซิน 95 กับเอทานอล ในสัดสวน 9:1 โดยที่ยังรักษาคา

ออกเทนไวไดในระดับเดิม สัดสวนการผสมเอทานอล กับนํ้ามันนั้น มีใชกันอยู หลายประเภท ในหลาก

หลายประเทศ E85 เปนชื่อที่เรียก เชื้อเพลิงที่ไดจากการผสม นํ้ามันกับเอทานอล โดยมีสัดสวนของ

เอทานอล สูงถึง 85% และมีคาออกเทนสูง มีใชกันในประเทศในแถบ บราซิล อเมริกา และยุโรป

อยางไรก็ดี นํ้ามันชนิดนี้ไมสามารถใชไดกับรถยนต รุนสวนใหญที่ใชอยูในประเทศไทย เนื่องจากตอง

เปนรถยนตที่มีเครื่องยนต ที่ทนตอการกัดกรอนสูงกวาปกติ ดังนั้นในการใชนํ้ามันชนิดนี้ จึงจำเปน

ตองใชเวลาในการเตรียมความพรอมทั้งในดานของผูใชรถยนต และรวมถึงผูจำหนายนํ้ามันที่ตองคำนึง

ถึงกระบวนการผลิตและขั้นตอนการจัดจำหนาย (Electricity and Industry Magazine)

3.3 เป็นสารเคมีท่ีช่วยเพิ่มค่าออกเทน ในน้ํามันโดยการเปลี่ยนรูป เอทานอล เป็น ETBE (Ethyl 
Tertiary Butyl Ether) สามารถใช้ทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซึ่ง MTBE 
เป็นสารเติมแต่งในน้ํามันเบนซินท่ีหลายประเทศประกาศห้ามใช้เน่ืองจากก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศ
ท่ีสูงกว่าสารเติมแต่งอ่ืนๆ 
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1.2. เทคโนโลยแีละกระบวนการผลติเอทานอลเพือ่ใช้เปน็เช้ือเพลิง 

เช้ือเพลิงเอทานอล หรือ Ethyl Alcohol คือแอลกอฮอล์ท่ีแปร
รูปมาจากพืชจําพวกแป้งและนํ้าตาล รวมท้ังเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส 
โดยผ่านกระบวนหมัก (Fermentation) วัตถุดิบท่ีสามารถนํามาใช้ผลิต
เอทานอลมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด อาทิ อ้อย ข้าว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด มัน
สําปะหลัง เป็นต้น นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) เป็นพลังงานทดแทน
นํ้ามันเบนซิน เกิดจากการผสมของนํ้ามันเบนซินกับเอทานอลท่ีมีความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.5 หรือ
เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ การผสมแอลกอฮอล์ลงในนํ้ามันเบนซินในข้างต้น เป็นใน
ลักษณะของสารเติมแต่ง ปรับปรุงค่า Oxygenates และออกเทน (Octane) ของนํ้ามันเบนซิน ซึ่งสามารถ
ใช้ทดแทนสารเติมแต่ง คือ Methyl-Tertiary- Butyl-Ether (MTBE) 

กระบวนการผลิตเอทานอล ประกอบด้วย กระบวนการเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอล 
กระบวนการหมัก และการแยกผลิตภัณฑ์เอทานอลและการทําให้บริสุทธ์ิ ซึ่งในข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบ
น้ัน ถ้าเป็นประเภทแป้งหรือเซลลูโลส  เช่นมันสําปะหลังและธัญพืช จะต้องนําไปผ่านกระบวนการย่อยแป้ง
หรือเซลลูโลสให้เป็นนํ้าตาลก่อน ด้วยการใช้กรดหรือเอนไซม์ ส่วนวัตถุดิบประเภทนํ้าตาล เช่นกากนํ้าตาล
หรือนํ้าอ้อย เม่ือปรับความเข้มข้นให้เหมาะสมแล้วสามารถนําไปหมักได้  

ในกระบวนการหมักจะเปลี่ยนนํ้าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์โดยใช้เช้ือจุลินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ยีสต์ 
การเลือกใช้ชนิดของเช้ือจุลินทรีย์ท่ีเหมาะสมกับวัตถุดิบท่ีนํามาหมัก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหมัก 
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการหมักคือ เอธิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลท่ีมีความเข้มข้นประมาณร้อยละ 8-12 โดย
ปริมาตร  

นํ้าหมักท่ีได้จากกระบวนการหมัก จะนํามาแยกเอทานอลออกโดยใช้กระบวนการกลั่นลําดับส่วน ซึ่ง
สามารถแยกเอทานอลให้ได้ความบริสุทธ์ิประมาณร้อยละ 95 โดยปริมาตร จากน้ันจึงเข้าสู่กรรมวิธีในการ
แยกนํ้าโดยการใช้โมเลคูลาซีพ (molecular sieve separation) เอทานอลท่ีความบริสุทธ์ิร้อยละ 95 จะ

ผ่านเข้าไปในหอดูดซับท่ีบรรจุตัวดูดซับประเภทซีโอไลต์ โมเลกุลของเอทานอลจะไหลผ่านช่องว่างของซี
โอไลต์ออกไปได้ แต่โมเลกุลของนํ้าจะถูกดูดซับไว้ ทําให้เอทานอลท่ีไหลออกไปมีความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.5 
ส่วนซีโอไลต์ท่ีดูดซับนํ้าไว้จะถูกรีเจนเนอเรตโดยการไล่นํ้าออก เอทานอลความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.5 สามารถ
นํามาใช้เป็นนํ้ามันเช้ือเพลิงได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) ใช้เป็นนํ้ามันเช้ือเพลิงโดยตรงเพื่อทดแทนนํ้ามันเบนซิน
และนํ้ามันดีเซล (2) ใช้ผสมกับนํ้ามันเบนซิน เรียกว่า แก๊สโซฮอล์ (Gasohol) หรือผสมกับนํ้ามันดีเซล 
เรียกว่า ดีโซฮอล์ (Diesohol)  (3) ใช้เป็นสารเพิ่มค่าออกเทน ของนํ้ามันให้กับเคร่ืองยนต์ โดยการเปลี่ยนรูป
เอทานอลมาเป็นสาร ETBE (Ethyl Tertiary Butyl Ether) สามารถทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary 
Butyl Ether) 



�
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ปัจจุบันการผลิตเอทานอลในประเทศไทย จะใช้วัตถุดิบท้ังประเภทแป้ง เช่น มันสําปะหลังและ
ประเภทนํ้าตาล เช่น กากนํ้าตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากโรงงานผลิตนํ้าตาลจากอ้อย เป็นวัตถุดิบหลัก
ท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ข้ันตอนการผลิตหลักๆ แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน ได้แก่ 

o ข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบ 
o ข้ันตอนการเตรียมหัวเช้ือและการหมัก 
o ข้ันตอนการแยกผลิตภัณฑ์เอทานอลและทําให้บริสุทธ์ิ  
o ข้ันตอนการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์รองหรือผลพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล 
ดังท่ีแสดงในรูปแผนผังแสดงข้ันการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังและอ้อยในโรงงานต้นแบบของ 

วว.ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1.2.1 การเตรียมวัตถุดิบก่อนการหมัก 
การเตรียมวัตถุดิบก่อนการหมักจะข้ึนกับชนิดของวัตถุดิบท่ีใช้ ถ้าเป็นวัตถุดิบท่ีเช้ือจุลินทรีย์สามารถ

ใช้/ย่อยได้ง่าย การจัดเตรียมก็ทําได้ง่าย เช่น กากนํ้าตาล เพียงเจือจางวัตถุดิบด้วยนํ้าเพื่อปรับความเข้มข้น
ให้เหมาะสมต่อการทํางานของยีสต์ (กรณีการหมักแบบคร้ังคราว จะอยู่ระหว่าง 18-25 องศาบริกซ์) แล้วก็
สามารถนําไปหมักได้ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นวัตถุดิบท่ีใช้/ย่อยได้
ยาก เช่น หัวมันสําปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทแป้ง หรือชานอ้อยซึ่ง
เ ป็นวัตถุดิบประเภทเส้นใย เซลลู โลส จะต้องนํา วัตถุ ดิบไปผ่าน
กระบวนการลดขนาดเชิงกลด้วยการห่ัน ตัด หรือบด ด้วยเคร่ืองจักร 
และอาจมีการใช้ความร้อนร่วมด้วย เพื่อเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้เหมาะ
ต่อการนําไปย่อยให้เป็นนํ้าตาลด้วยการใช้กรดหรือเอนไซม์ (นํ้าย่อย) 
แล้วเข้าสู่กระบวนการการหมักต่อไป 

กระบวนการทางเคมีและชีวเคมี เพื่อเปลี่ยนแป้งให้อยู่ในรูปนํ้าตาลโมเลกุลเด่ียว หรือกลูโคสท่ีนิยมใช้
ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 2 วิธีการ คือ 

o วิธีการ 1: Acid hydrolysis ซึ่งเป็นวิธีการใช้กรดย่อยแป้ง 
o วิธีการ 2: Enzymatic hydrolysis เป็นวิธีการใช้เอนไซม์ในการย่อยแป้ง 
วิธีการใช้เอนไซม์ในการย่อยแป้งจะเป็นท่ีนิยมมากกว่า เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีสะดวกและประหยัดใน

เร่ืองของต้นทุน รวมท้ังไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้หัวมันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบ จะใช้เอ็นไซม์ 2 ชนิด
ได้แก่ 

α
β

อ้อย 
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รูปแผนผังแสดงข้ันตอนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังและอ้อยในโรงงานต้นแบบของ วว. 

ที่มา:  การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของสหรัฐอเมริกาและไทย, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงพลังงานกุมภาพันธ์ 
2551 

1.2.2 การเตรียมหัวเช้ือ (Inoculum) และการหมัก (Fermentation) 
1.2.2.1 การเตรียมหัวเช้ือ (Inoculum) 
ข้ันตอนการเตรียมหัวเช้ือ เพื่อให้ได้เช้ือจุลินทรีย์ท่ีแข็งแรงและมีปริมาณมากเพียงพอสําหรับใน

การหมัก รวมท้ังต้องปราศจากการปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรีย์อ่ืนท่ีไม่ต้องการ เม่ือเตรียมหัวเช้ือ
เรียบร้อยแล้วจึงถ่ายลงในถังหมักผสมกับวัตถุดิบ จากน้ันทําการปรับและควบคุมสภาวะของการหมัก 
เช่น อัตราการให้อากาศ (aeration rate) อัตราการกวน (agitation rate) ค่าความเป็นกรด/เบส (pH) 
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และอุณหภูมิในระหว่างการหมัก ท้ังน้ีข้ึนกับชนิดของการหมัก ชนิดของผลิตภัณฑ์ และชนิดของ
จุ ลิ นท รี ย์ ท่ี ใ ช้ เ ช้ื อ ยี ส ต์ ท่ี นํ ามา ใ ช้ จ ะ เ ป็ น ยี ส ต์ ส ายพั น ธ์ุ ท่ี ผ่ า นการ คั ด เลื อกแ ล้ ว  เ ช่ น 
Saccharomy cescerevisiae ซึ่งใช้ในการหมักหัวมันสําปะหลัง เป็นต้น เม่ือใช้วัตถุดิบต่างประเภทกัน 

ปกติจะใช้เช้ือจุลินทรีย์ท่ีแตกต่างกันด้วย อย่างไรก็ตามข้ันตอนการเตรียมหัวเช้ือไม่จําเป็นต้องมีหากมี
การนําเอาเช้ือยีสต์แห้ง (dried yeast หรือ powder yeast) มาใช้แทน โดยการนําเช้ือยีสต์แห้งใน
ปริมาณท่ีต้องการผสมกับวัตถุดิบ (นํ้าตาล) ในถังหมักได้เลยเม่ือเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้ว นํามาถ่ายลง
ในถังหมัก (fermentor) วัตถุดิบจําเป็นต้องผ่านหรือไม่ผ่านข้ันตอนการฆ่าเช้ือหรือไม่ ข้ึนอยู่กับชนิด
ของการหมักและวัตถุดิบท่ีใช้ เช่น กากนํ้าตาลสามารถนําไปหมักเป็นแอลกอฮอล์ได้โดยไม่ต้องทําการ
ฆ่าเช้ือก่อน เป็นต้น 

1.2.2.2 การหมัก (Fermentation) 
ข้ันตอนการหมักเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีท่ีเกิด

จากการทํางานของเช้ือยีสต์ในการเปลี่ยนนํ้าตาลกลูโคส ภายใต้สภาพท่ี
ปราศจากออกซิเจนหรือมีออกซิเจนเพียงเล็กน้อยให้เป็นแอลกอฮอล์ โดย
ท่ัวๆ ไป การหมักแบบคร้ังคราว (batch fermentation) จะใช้เวลา
ประมาณ 2-3 วันเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ท่ีมีความเข้มข้นประมาณร้อยละ 
8-12 โดยปริมาตร ซึ่งตามทฤษฎียีสต์จะเปลี่ยนนํ้าตาลกลูโคสเป็น
แอลกอฮอล์ได้ร้อยละ 51.1 และก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ ร้อยละ 48.9 โดยนํ้าหนัก และมีความร้อน

เกิดข้ึนด้วย ดังสมการเคมีในรูปแสดงข้ันตอนการเปลี่ยนแป้งเป็นเอทานอลข้างล่างน้ี 

 
รูปแสดงการเปลี่ยนแป้งเป็นเอทานอล

 

 

ในทางปฏิบัติ น้ำตาลเพียงรอยละ 95 เทานั้น ที่จะเปลี่ยนไปเปนแอลกอฮอลไดนอกจากนั้น

ยีสตจะใชน้ำตาลสำหรับการเจริญเติบโตของตัวมันเองและเปลี่ยนเปนผลพลอยไดอื่นๆ ไดแก อะซีตัล

ดีไฮดรอยละ 0-0.03 กรดน้ำสมรอยละ 0.05-0.25 กลีเซอรีนรอยละ 2.5-3.6 กรดแลคติกรอยละ 0-0.2 

กรดซัตซินิครอยละ 0.5-0.77 น้ำมันฟวเซลหรือฟวเซลออยลรอยละ 0.25-0.5 และฟวเฟอรัล

จำนวนเล็กนอย โดยการหมักแอลกอฮอลนั้น สามารถแบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก
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1. การหมักแบบคร้ังคราว (batch fermentation) เป็นกระบวนการหมักผลิตภัณฑ์โดย
อาศัยการเติมวัตถุดิบ สารอาหาร และหัวเช้ือ ลงไปในถังหมักเพียงคร้ังเดียวตลอดการหมัก 

2. การหมักแบบเฟสแบท (fed batch fermentation) เป็นกระบวนการหมักท่ีมีการเติม
วัตถุดิบและสารอาหารลงไปในถังหมักมากกว่า 1 คร้ัง ข้ึนไปเพื่อให้เช้ือจุลินทรีย์สามารถใช้วัตถุดิบ
และสารอาหารได้ในปริมาณสูงข้ึน 

3. การหมักแบบต่อเน่ือง (continuous fermentation) เป็นกระบวนการหมักท่ีมีการเติม
วัตถุดิบและสารอาหารเข้าไปในถังหมักตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็มีการแยกเอาผลิตภัณฑ์ออกมา
ตลอดเวลาเช่นกัน ทําให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้สูงสุดในระยะเวลาเท่ากันเม่ือเทียบกับการหมักท้ัง
สองชนิดท่ีกล่าวมา
 

 
รูปแสดงถังหมักแบบ (Batch) 





(MW 342) (MW 18) (MW 360) 
100 Ibs Sucrose + 5.26 Ibs Water                105.26 Ibs Glucose and Fructose 

สมการการย่อยสลายนํ้าตาลซูโครสเป็นนํ้าตาลกลูโคสและฟรุกโตส 
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รูปแสดงข้ันตอนการผลติเอทานอลโดยกระบวนการหมักจากวัตถุดิบทางการเกษตร 

 

Pretreatment 

วตัถดุิบประเภทนํ5าตาล 
ไดแ้ก ่ออ้ย,ขา้วฟ่างหวาน ฯลฯ 

วตัถดุิบประเภทแป้ง ไดแ้ก ่มนั
สาํปะหลงั, มนัเทศ, ขา้วโพด ฯลฯ 

วตัถดุิบประเภทเซลลูโลส ไดแ้ก ่ฟาง
ขา้ว, กากออ้ย, ซงัขา้วโพด ฯลฯ 

ยอ่ยแป้งครั5งแรก 
(Liquefaction) 

ยอ่ยแป้งครั5งสุดทา้ย 
(Saccharification) 

การยอ่ยดว้ยเอนไซม ์
(Enzyme hydrolysis) 

กากนํ5าตาล
เจอืจาง 

นํ5 าตาล 

การสกดัและ 
ทํานํ5 าหวานใหใ้ส 

ยสีต ์
CO2 

เอทานอล 99.5% 

กระบวนการหมกั 

กระบวนการกลั Zน 
(Distillation) 

กระบวนการแยกนํ5า 

ฟลูเซลออยล ์
(Fusel Oil) 

นํ5 ากากสา่ (Slop) 
- ยสีต ์
- กากมนัสาํปะหลงั 
- นํ5 าเสยี 



 

คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิง หน้า 12 

1.3.2 การผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทแป้ง(Starch) ได้แก่
มันสําปะหลัง(รวมท้ังมันเส้น) ธัญพืช และมันฝร่ัง เป็นต้น โดยแป้งจะเป็นพอลิเมอร์

ของนํ้าตาลกลูโคส เม่ือนํามาผ่านกระบวนการย่อยจะได้นํ้าตาลกลูโคสท่ีสามารถ
เข้าสู่การหมัก 

ในกระบวนการผลิตเอทานอลน้ัน แป้งในวัตถุดิบจะต้องถูกย่อยให้ได้
นํ้าตาลกลูโคสซึ่งเป็นนํ้าตาลโมเลกุลเด่ียวก่อน ยีสต์จึงจะสามารถเปลี่ยนนํ้าตาล
เป็นเอทานอลได้ ซึ่งการย่อยแป้งประกอบด้วย 2 ข้ันตอนคือ 

1) การย่อยคร้ังแรกหรือการทําให้เหลว (Liquefaction) ข้ันตอนน้ีจะใช้กรดหรือเอนไซม์กลุ่ม

แอลฟาอะมิเลส(alpha-amylase) ย่อยแป้งท่ีอุณภูมิประมาณ 100-105°C ให้ได้โมเลกุลขนาดเล็กลง
และมีความหนืดลดลง ของเหลวท่ีได้จะมีค่าสมมูลเด็กโทรส (Dextrose equivalent ; DE) อยู่ในช่วง 
10-15% เรียกว่า มอลโตเด็กซ์ทริน (Maltodextrin) 

2) การย่อยคร้ังสุดท้ายหรือการทําให้หวาน (Saccharification) สารละลายนํ้าตาลท่ีได้จาก
การย่อยแป้งควรมีสมมูลเด็กซ์โทรส (Dextrose equivalent ; DE) สูง ยีสต์จึงจะทํางานได้ดี ข้ันตอน
น้ีจะใช้เอนไซม์กลูโคอะมิเลส (glucoamylase) เข้าไปย่อยให้ได้นํ้าตาลโมเลกุลเด่ียว โดยจะใช้เวลาใน

การย่อยระหว่าง 60-72 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ 60°C เม่ือสิ้นสุดการย่อยจะให้ความร้อนเพื่อหยุดกิจกรรม
เอนไซม์และฆ่าเช่ือท่ีอาจปนเป้ือนก่อนท่ีจะเข้ากระบวนการหมักยีสต์จะเปลี่ยนนํ้าตาลเป็นเอทานอล
เม่ืออยู่ในสภาพปราศจากอากาศ (หรือมีอากาศจํากัด) 

1.3.3 การผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose) ส่วนมากวัตถุดิบ
กลุ่มน้ีจะเป็นผลิตผลพลอยได้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว กากอ้อย ซังข้าวโพด 
และของเสียจากอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลสประกอบด้วย
ส่วนประกอบสําคัญ 3 ชนิดคือ เซลลูโลส (cellulose), เฮมิเซลลูโลส(hemicellulose), ลิกนิน (lignin) และ
สารประกอบอ่ืนๆ เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ของนํ้าตาลกลูโคส
ต่อกันเป็นสายยาวและอยู่ในรูปผลึก มีลักษณะเป็น เส้นใย
เหนียวและไม่ละลายนํ้า เฮมิเซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ของ
นํ้าตาลเพนโตส (pentose) หลายชนิด เช่น ไซโลส (xylose), 
แมนโนส (mannose)  และอะราบิโนส (arabinose) เป็นต้น 
ไม่ละลายนํ้าและเสถียรน้อยกว่าเซลลูโลสมาก ลิกนินเป็นพอ
ลิเมอร์ของ Phenylpropane  ทนต่อการย่อยสลายอย่าง
มาก ดังน้ันในการผลิตเอทานอลจากลิกโนเซลลูโลสจึง
ประกอบด้วยข้ันตอนหลักๆ 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

ที่มา : http://www.ethanolproducer.com 
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1) ข้ันตอนการทํา Pretreatment  เป็นการแตกพันธะท่ีเซลลูโลสจับกับสารประกอบอ่ืนๆ 
ออกเพื่อให้เอนไซม์เซลลูเลส (cellulose) สามารถเข้าถึงและย่อยเซลลูโลสได้ง่ายข้ึน วิธีการทํา 
Pretreatment มีหลายวิธี ท้ังวิธีทางเคมีได้แก่ การย่อยด้วยกรดเจือจาง , ย่อยด้วยกรดเข้มข้น และ
ย่อยด้วยด่าง เป็นต้น  วิธีทางกายภาพ ได้แก่ การระเบิดด้วยไอนํ้า (steam explosion) เป็นต้น หรือ
อาจใช้ท้ัง 2 วิธีร่วมกันได้ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับชนิดของวัตถุดิบเป็นสําคัญ 

2) ข้ันตอนการย่อย (Hydrolysis) มี 2 วิธี คือ การย่อยด้วยกรดและการย่อยด้วยเอนไซม์ การ
ย่อยด้วยกรดจะมี 2 ข้ันตอน ข้ันตอนแรกจะเป็นการย่อยเฮมิเซลลูโลสให้ได้นํ้าตาลเพนโตส จากน้ัน
ข้ันตอนท่ีสองจะเป็นการย่อยเซลลูโลสให้ได้นํ้าตาลกลูโคส ส่วนการย่อยด้วยเอนไซม์เทคโนโลยีท่ีใช้
ปัจจุบันคือ Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) เป็นการรวมการย่อยและ
การหมักในถังหมักเดียวกัน 

3) ข้ันตอนการหมักนํ้าตาลท่ีได้ให้เป็นเอทานอล โดยเช้ือจุลินทรีย์ท่ีสามารถใช้นํ้าตาลชนิด
น้ันๆ ได้ กระบวนการการผลิตเอทานอลโดยกระบวนการหมักจากวัตถุดิบทางการเกษตรท้ัง 3 ชนิด
ได้แก่ วัตถุดิบประเภทนํ้าตาล วัตถุดิบประเภทแป้ง และวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส  
ปัจจุบันการผลิตเอทานอลในประเทศ จะใช้วัตถุดิบท้ังประเภทแป้ง เช่น มันสําปะหลังและประเภท

นํ้าตาล เช่น กากนํ้าตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากโรงงานผลิตนํ้าตาลจากอ้อย เป็นวัตถุดิบหลักท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิต ซึ่งสามารถเปรียบเทียบข้อมูลการผลิตเอทานอล 1 ลิตร ของวัตถุดิบแต่ละประเภทได้ดัง
แสดงดังตารางท่ี 1-2 
ตารางที่ 1-2 เปรียบเทียบชนิดและปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติเอทานอล 1 ลิตร 

ชนิดของวัตถดุิบ ปริมาณวตัถุดบิ (ก.ก./เอทานอล 1 ลิตร)* 
อ้อย (sugar cane) 12.7 - 14.3 
กากน้ําตาล (molasses) 4 - 6   
ข้าวฟ่างหวาน (sweet sorghum) 14 
หัวบีท (sugar beet) 10.3 
มันสําปะหลัง (cassava) 5.45 - 6.50  
มันฝรั่ง (potatoes) 8.50 
ข้าวโพดโดยกระบวนการโม่เปียก (wet milling) 3.68 
ข้าวโพดโดยกระบวนการโม่แห้ง (dry milling) 2.58 
ข้าวสาลี (wheat) 2.60 
ข้าวฟ่าง (millet) 2.30 
ข้าวเปลือก (paddy rice) 2.25 
ไม้ (wood) 3.85 

* ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับปริมาณของแป้งหรอืนํ้าตาลทีม่ีในวัตถุดิบ 
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1.4. เทคโนโลยกีารผลติในปัจจุบัน 
สําหรับเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบจําพวกแป้งและนํ้าตาลได้รับการวิจัยและพัฒนา

จนกระท่ังจําหน่ายเป็น Know-how มากมายท่ัวโลก ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) “BIOSTIL” เป็นเทคโนโลยีการผลิตท่ีพัฒนาโดย 
Alfa-Laval AB. ประเทศสวีเดน จุดเด่นของเทคโนโลยีน้ีคือ
ใช้ยีสต์สายพันธ์ุพิเศษ Schizosaccharomyces pombe 
ซึ่งสามารถใช้กากนํ้าตาลท่ีความเข้มข้นสูง 40-45OBrix ได้ 
ซึ่งความเข้มข้นนํ้าตาลสูงจะทําให้เกิดการปนเป้ือนของเช้ือ
อ่ืนได้น้อย ซึ่งภายหลังการหมักสิ้นสุด สารละลายท่ีได้จะ
ผ่านเข้าเคร่ืองเหว่ียงความเร็วสูง แยกครีมยีสต์ออกมา
หมุนเวียนกลับเข้าถังหมักใหม่ ซึ่งยีสต์มีการเจริญเติบโต
เต็มท่ีแล้วจึงไม่ต้องเติมสารอาหารเข้าในระบบและยังได้ผลผลิต (yield) สูง ประสิทธิภาพในการเปลี่ยน
นํ้าตาลเป็นเอทานอลและการกลั่นมีค่าร้อยละ 92 และร้อยละ 99 ตามลําดับ นอกจากน้ีระบบใช้ถังหมัก
เพียงพังเดียว ทําให้ใช้พื้นท่ีน้อย ระบบควบคุมอัตโนมัติ ทําให้ง่ายต่อการควบคุม ใช้เคร่ืองมือน้อยทําให้
ต้นทุนคงท่ีตํ่า แต่ความเข้มข้นของเอทานอลเพียง 5 - 7% โดยปริมาตร เท่าน้ัน ทําให้ต้องใช้พลังงานมากใน
การกลั่น 

(2) “HIFERM-GR” หรือ “CASCADE” เป็นระบบท่ีพัฒนาโดยบริษัท Vogelbusch Ges.m.b.H. 
ประเทศออสเตรีย โรงงานท่ีใช้เทคโนโลยีกระจายอยู่ในทวีปยุโรป อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
เป็นต้น จุดเด่นของเทคโนโลยีน้ีคือ ประสิทธิภาพในการหมักสูงร้อยละ 90 ได้เอทานอลท่ีมีความเข้มข้นสูง
ร้อยละ 8.5-9.5 โดยนํ้าหนัก  ทําให้ใช้พลังงานในการกลั่นตํ่า ต้นทุนการผลิตตํ่า ทนต่อเกลือแคลเซียมท่ี
ความเข้มข้นสูง และเวลาท่ีใช้ในการหมักตํ่า 

(3) “HOECHST-UHDE” จุดเด่นของเทคโนโลยีน้ีคือ ยีสต์ท่ีใช้เป็นชนิดลอยตัวข้ึน (flocculating 
yeast) และถังหมักเป็นชนิด loop reactor ซึ่งทําให้การหมักสิ้นสุดรวมเร็วและรักษาความเข้มข้นของยีสต์
ให้สูงสุดตลอดการหมักจะได้ความเข้มข้นของเอทานอลร้อยละ 7.5-80 โดยปริมาตร โรงงานท่ีใช้เทคโนโลยี
น้ีคือ โรงกลั่น Diana ซึ่งเป็นโรงกลั่นขนาดใหญ่ท่ีประเทศบลาซิลผลิตได้ 75,000 ลิตรต่อวัน ข้อดีและข้อเสีย
ของระบบน้ีเหมือนระบบ BIOSTIL 

(4) “LURGI” พัฒนาโดย Messrs. LURGI เป็นระบบต่อเน่ืองท่ีใช้ถังหมัก 6 ถังเรียงกัน ซึ่งภายในมี
ยีสต์ท่ีตรึงไว้บน sodium- หรือ calcium-alginate (immobilized yeast) วัตถุดิบจะไหลเข้าถังหมักท่ี 1 
ความเข้มข้นของเอทานอลจะสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและนํ้าหมักท่ีออกจากถังหมักท่ี 6 จะเข้ากระบวนการกลั่น
ต่อไป ยีสต์ในแต่ละถังจะมีการปรับตัวให้เข้ากับความเข้มข้นของเอทานอล อย่างไรก็ตามข้อจํากัดของ
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เทคโนโลยีน้ีคือ จะต้องมีการเติมสารอาหารให้ยีสต์ในแต่ละถังเจริญเติบโต เน่ืองจากสารอาหารบางส่วนจะ
ออกมาพร้อมกับนํ้าหมักและต้องไม่ให้มีซูโครสหรือนํ้าตาลอินเวิร์ทออกมาด้วย เน่ืองจากจะทําให้ผลผลิต 
(yield) ท่ีได้ลดลง 

(5) “STARCOSA” เป็นระบบการหมักต่อเน่ือง 2 ข้ันตอนท่ีพัฒนาโดย STARCOSA ประเทศ
เยอรมัน มีการนํา micro-filtration membrane มาใช้แทนการฆ่าเช้ือวัตถุดิบก่อนเข้าถังหมักและป้องกัน
ไม่ให้ยีสต์ออกจากถังหมัก ข้ันตอนแรกจะเป็นถังหมักท่ีใช้เพื่อเพิ่มปริมาณเซลล์ยีสต์ จะมีความเข้มข้นของ
ยีสต์สูง ข้ันตอนท่ี 2 จะเป็นการหมักให้ได้เอทานอล ยีสต์จะมีการหมุนเวียนระหว่างถังหมักท้ัง 2 ถัง ความ
เข้มข้นของเอทานอลท่ีได้ประมาณร้อยละ 6.5-80 โดยปริมาตร ส่วนข้อจํากัดของเทคโนโลยีน้ีคือต้นทุนสูง 

ปัจจุบันโรงงานท่ีสร้างใหม่เกือบทุกโรงงานจะใช้ Molecular Sieve Technology ทดแทนการกลั่น
ซึ่งมีข้อดีคือ ลดการใช้พลังงานและนํ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติและเป็นหน่วยอิสระท่ีสามารถแยกส่วนออก
จากระบบเพื่อนําไปใช้ในงานอ่ืนได้ หรือใช้เทคโนโลยี Memdrane Pervaporator ซึ่งจะใช้หลักการทํางาน
ของเมมเบรน (permeate membrane) ร่วมกับการระเหย(Evaporation) ทําให้ต้นทุนและความยุ่งยากใน
การทําเอทานอลบริสุทธิลดลง 

สําหรับโรงงานผลิตเอทานอลของไทยน้ัน ส่วนใหญ่ใ ช้
เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศอินเดีย ฝร่ังเศล และจีน เน่ืองจาก
บริษัทเหล่าน้ีมีประสบการณ์ในการสร้างโรงงานและสร้างระบบผลิตเอ
ทานอล อีกท้ังใช้ต้นทุนในการสร้างท่ีถูกกว่า ซึ่งบริษัทจากประเทศ
อินเดีย ได้แก่ บริษัท Praj และบริษัท Alfa Laval, บริษัทจากประเทศ
ฝร่ังเศล ได้แก่ บริษัท Maguin Interis ส่วนบริษัทจาก ประเทศจีน 
ได้แก่ Shandong Machinery & Equipment Import & Export 
Group Corporation (SDMECO) และบริษัท China Light 
Industrial Corporation for Foreign Economic and Technical 
Co-Operation เป็นต้น 

ตารางท่ี 1-3 เป็นการเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบแป้งและนํ้าตาลแสดงใน
และ ตารางท่ี 1-4 เป็นกระบวนการผลิตเอทานอลโดยท่ัวไปจะเป็นกระบวนการหมักโดยใช้จุลินทรีย์ 
เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลท่ีนิยมใช้ในประเทศไทย มีลักษณะเด่นท่ีคล้ายคลึงกัน 
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ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (http://www.dede.go.th) 

รูปแสดงวิธกีารผลิตเอทานอลโดยกระบวนการหมักจากวัตถุดิบทางการเกษตร 
 
ตารางที่ 1-3 เปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบแป้งและน้ําตาล 

ปัจจัย Batch Cascade BIOSTIL UHDE LURGI STARCOSA 
ความเข้มข้นยีสต ์
(กรัม/ลิตร) 

3 - 8 6 - 10 40 - 55 50 35 - 45 120 - 150 

ผลผลิตที่ได ้
(% yield) 

88 - 92 90 - 92 90 - 92 90 - 95 85 - 95 94 

ความเข้มข้นเอทานอล
(% โดยปริมาตร) 

7 - 9 8 - 10 5 - 7 6.5 - 7.5 8 - 9 7 - 8 

Productivity  
(1 Eth./m3-hr) 

1.5 - 7 3 - 30 7 15 - 17 12 - 15 21 
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ตารางที่ 1-4 ลักษณะเด่นของเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลในประเทศไทยที่นิยมใช้ 

ผู้ผลิตเทคโนโลยี ประเทศ 
ลักษณะเด่น 

กากน้ําตาล มันสําปะหลัง 
1. AIFA LAVAL อินเดีย o หมักแบบต่อเนื่องแบบถังเดียว 

(Single Fermentor 
Continuous) 

o กล่ันแบบ 2 คอลัมน์แบบ Multi 
pressure 

o หมักแบบ Batch  แบบ SSF 
o กล่ันแบบหลายคอลัมน์แบบ Multi 

pressure 

2. KATZEN สหรัฐ 
อเมริกา 

o หมักแบบ Fed-Batch แบบ SSF 
o กล่ันแบบหลายคอลัมน์แบบ 

Multi pressure 

o หมักแบบ SSF 
o กล่ันแบบ 2 คอลัมน์แบบ Multi 

pressure 
3. MAGUIN ฝรั่งเศส o หมักแบบหลายถังต่อเนื่อง 

(Cascade Continuous) 
o กล่ันแบบ 2 คอลัมน์ 

o หมักแบบหลายถังต่อเนื่อง 
(Cascade Continuous) 

o กล่ันแบบ 2 คอลัมน์ 
4. PRAJ อินเดีย o หมักแบบต่อเนื่อง (Continuous) 

o กล่ันแบบ 2 คอลัมน์แบบ Multi 
pressure 

o หมักแบบ Continuous แบบ SSF 
o กล่ันแบบ 2 คอลัมน์แบบ Multi 

pressure 
5. SHANDONG จีน o หมักแบบหลายถังต่อเนื่อง 

(Cascade Continuous) 
o กล่ันแบบ 2 คอลัมน์แบบ Multi 

pressure 

o หมักแบบต่อเนื่อง (Continuous) 
o กล่ันแบบ 2 คอลัมน์แบบ Multi 

pressure 

หมายเหตุ SSF : Simultaneous Saccharification and Fermentation  เป็นการรวมข้ันตอนการย่อยครั้งสุดท้าย 
(Saccharification) เข้าไว้ในข้ันตอนเดียวกับการหมัก (Fermentation) 

1.5. ผลพลอยได้จากการผลติเอทานอล 

ในกระบวนการผลิตเอทานอล นอกจากได้เอทานอลเป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้ว ยังเกิดผลิตภัณฑ์รองหรือ
ผลพลอยได้อีกหลายๆ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฟิวเซลออยล์ และอ่ืนๆ นอกจากน้ียังมีของ
เสียท่ีออกมาจากกระบวนการผลิตด้วย เช่น 
นํ้าเสียจากกระบวนการกลั่น กากท่ีออก
จากข้ันตอนการหมักและข้ันตอนการเตรียม
วัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งส่วนต่างๆ เหล่าน้ี หาก
ปล่อยไปสู่สิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดมลภาวะ 
เพื่อเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลด
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ต้นทุนการผลิตลดลง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์รองและของเสียข้ึน 
อาทิ 

• กระบวนการกําจัดนํ้ากากส่า โดยการแปรรูปไปเป็นปุ๋ยชีวภาพ อาหารสัตว์ หรือก๊าซชีวภาพ 

• กระบวนการกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการทําให้บริสุทธ์ิและแปรรูปไปใช้ในอุตสาหกรรม
เคร่ืองทําความเย็น นํ้าอัดลม นํ้าโซดา  นํ้าแข็งแห้ง เคร่ืองมือดับเพลิง เป็นต้น 

• กระบวนการกําจัดฟิวเซลออยล์ โดยการแปรรูปไปใช้ในอุตสากรรมผลิตแล็กเกอร์ผสมทํากาว 
นํ้าหอมบางชนิด ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช และอ่ืนๆ 

ตารางที่ 1-5 แสดงการประเมินผลได้จากการจัดการผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตเอทานอลจาก
มันสําปะหลังในรูปมันเส้นและกากน้ําตาลที่อัตราการผลิตเอทานอล 150,000 ลิตร/วัน 
ปัจจัย มันเส้น(Canvas Chips) กากน้ําตาล (Molasses) 

ปริมาณ คณุภาพ ปริมาณ คณุภาพ 
1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(CO2) (ตันต่อวัน) 
100-200 99.5% 100-200 99.5% 

2. ฟิวเซลออยล ์(Fuel Oil) 
(ลิตรต่อวัน) 

300-600 - 300-600 - 

3. DDGS (ตัน) 30-40 โปรตีน 10% - - 
  เย่ือใย 10%   
4. ยีสต์     

4.1 เซลล์ยีสต์ (ตันต่อวัน) 7.0 โปรตีน 30-45%* 5.0 โปรตีน 30-40%* 
4.2 Yeast extract 
 (ตันต่อวัน) 

2.0 โปรตีน 45-55%* 1.0 โปรตีน 25-35%* 

4.3 Yeast cell wall  
 (ตันต่อวัน) 

4.0  3.0  

5. ปุ๋ยนํ้า 
 (ลบ.ม.ต่อวัน) 

  600 ของแข็งท่ีละลาย
ได้ 30 บริกซ์ 

6. ก๊าซชีวภาพ  
 (ลบ.ม.ต่อวัน) 

7,000-
17,000 

CH4 65% 20,000-
30,000 

CH4 65% 

หมายเหตุ : *ปริมาณกรดอะมิโนทําการวิเคราะห์ด้วยเครื่องโครมาโตกราฟีสําหรับปริมาณโปรตีนทั้งหมดคํานวณจากการ
หาปริมาณไนโตรเจนด้วยวิธี Kjedhal  

ท่ีมา: กล้าณรงค์ ศรีรอด , การนําของเสียจากการผลิตเอทานอลมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า 2550 
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รูปแสดงประโยชน์ของมันสําปะหลัง 

 

รูปแสดงประโยชน์ของออ้ย
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2.1.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลติเอทานอล 

ท่ัวทุกภาคโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ดังน้ันปัจจัยท่ีใช้ในการผลิตเอทานอลไม่ว่าจะเป็นมันสําปะหลังหรืออ้อย มีปริมาณมากพอ
สําหรับใช้ในการผลิต จากข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ีแสดงในตารางท่ี 2-1 – 2-2 จะเห็นได้
ว่าเน้ือท่ีเพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่ของมันสําปะหลังและอ้อยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มข้ึนและจากข้อมูลการ
ประมาณการอุปสงค์และอุปทานมันสําปะหลังและอ้อยเพื่อการผลิตเอทานอลของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรดังตารางท่ี 2-3 แสดงให้เห็นปริมาณมันสําปะหลังและอ้อยคาดว่ามีเกินความต้องการ 

 

รูปแสดงแผนทีเ่พาะปลูกมันสําปะหลังของประเทศไทย 
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รูปแสดงแผนทีเ่พาะปลูกอ้อยของประเทศไทย 

ตารางที่ 2-1  เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมันสําปะหลังในประเทศไทย ปี 2546-
2551 

ป ี
เนื้อที่เพาะปลกู 

(ล้านไร่) 
ผลผลติ 

(ล้านตัน) 
ผลผลติตอ่ไร ่

(ตัน) 
2546 6.4 19.7 3.1 
2547 6.7 21.4 3.2 
2548 6.5 16.9 2.7 
2549 6.9 22.5 3.4 
2550 7.6 26.9 3.7 
2551 7.8 25.6 3.5 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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2.2  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน 
ความสําเร็จของการพัฒนาโครงการพลังงานในเชิงพาณิชย์จะเกิดข้ึนได้เม่ือการลงทุนพัฒนาโครงการ

น้ันๆ มีผลตอบแทนต่อการลงทุนในอัตราท่ีสูงเพียงพอท่ีจะสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุน ตลอดจนสร้างความ
เช่ือม่ันแก่สถาบันการเงินในการให้การสนับสนุนด้านสินเช่ือ ดังน้ันในบทน้ีจึงจะเป็นการนําประเด็นสําคัญ
ต่างๆ ในด้านการเงินและการลงทุนมาสรุปเบ้ืองต้นอย่างง่ายๆ ไว้เพื่อให้นักลงทุนท่ีไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญด้าน
การเงินได้ทราบและนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน ดังน้ี 

โดยท่ัวไปผลตอบแทนการลงทุน มี 2 รูปแบบ 
คือ ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ และผลตอบแทน
ทางการเงิน ซึ่งโดยท่ัวไปภาคเอกชนจะใช้เกณฑ์ผลการ
ตอบแทนด้านการเงินเป็นหลักในการตัดสินใจลงทุน 
เน่ืองจากเป็นการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ ส่วน
ภาครัฐจะใช้ท้ังผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และ
การเงินประกอบกัน เน่ืองจากบางโครงการท่ีรัฐลงทุน
ผลตอบแทนทางการเงินอาจไม่สูงในระดับจูงใจ แต่
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการท่ีนําเอาผลประโยชน์ทางอ้อมท่ีมิใช่เป็นเม็ดเงินโดยตรงมาประเมิน
ร่วมด้วย จะทําให้โครงการน้ันมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนตามพันธะกิจของภาครัฐท่ีมิใช่เชิงพาณิชย์ โดยท่ี
ผู้ลงทุนพัฒนาอาจเป็นไปได้ท้ังภาคเอกชนท่ีมุ่งหวังผลประโยชน์เชิงพาณิชย์และภาครัฐหรือหน่วยงาน
ท่ีไม่แสวงหาผลกําไร ดังน้ันจึงจะนําเสนอท้ัง 2 รูปแบบเพื่อให้เห็นภาพท้ังหมด 

2.2.1  การวิเคราะหผ์ลการตอบแทนการลงทนุ 
การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน ท้ังน้ีเพื่อศึกษาคัดเลือกแนวทางการพัฒนาโครงการท่ีมีความ

เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ โดยประเมินหาตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present 
Value, NPV) อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return, EIRR) อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio, B/C) เพื่อนําผลการศึกษาเหล่าน้ีพิจารณาร่วมกับผลการศึกษา
ด้านวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อจัดทําแบบพัฒนาโครงการต่อไป ในการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจของ
โครงการเพื่อประเมินผลตอบแทนต่อการลงทุน จะดูค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ ดูค่าอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุน อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ต้นทุนพลังงานไฟฟา้ จากน้ันจะมาวิเคราะห์ต้นทุนโครงการ (Project 
Costs) และวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการ (Project Benefits) กล่าวคือ 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างรายได้และรายจ่ายว่า รายได้สูงกว่า
รายจ่ายหรือไม่ หากรายได้สูงกว่ารายจ่าย แสดงว่าการลงทุนน้ันคุ้มค่า และหากมีอัตราตอบแทนในระดับสูง
กว่าอัตราดอกเบ้ียของการนําเงินลงทุนน้ันไปลงทุนอย่างอ่ืน หรือสูงกว่าดอกเบ้ียเงินกู้ก็จะหมายความว่า  การ
ลงทุนน้ันให้ผลตอบแทนในอัตราท่ีจูงใจตัวช้ีวัดในประเด็นท่ีกล่าวข้างต้นท่ีใช้กันท่ัวไปมีดังน้ี 



 

2.2.1.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV)  
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการคือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของโครงการ ซึ่งสามารถ

คํานวณได้จากการทําส่วนลดกระแสผลตอบแทนสุทธิตลอดอายุโครงการให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งการ
วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิคือหากค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ  ≥0 แสดงว่าเป็นโครงการท่ีสมควรจะ
ดําเนินการเน่ืองจากมีผลตอบแทนเม่ือเปรียบเทียบ ณ ปัจจุบันมากกว่าค่าใช้จ่ายแต่ในทางตรงกันข้าม
หากมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าเป็นโครงการท่ีไม่น่าจะลงทุนเน่ืองจากมีผลตอบแทน
เม่ือเปรียบเทียบ ณ ปัจจุบันน้อยกว่าค่าใช้จ่าย 

2.2.1.2 อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return, IRR)  
อัตราผลตอบแทนของโครงการคืออัตราดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีทําให้ค่า NPV มีค่าเท่ากับศูนย์ดังน้ัน

อัตราผลตอบแทนของโครงการจึงได้แก่อัตราดอกเบ้ียหรือ i ท่ีทําให้ NPV=0 ซึ่งหากว่าอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู้ ณ สถานการณ์ปัจจุบันสูงกว่าค่าอัตราผลตอบแทนของโครงการท่ีคํานวณได้ก็ไม่สมควรท่ีจะ
ลงทุนโครงการดังกล่าวในทางตรงกันข้ามหากอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ณ สถานการณ์ปัจจุบันย่ิงตํ่ากว่า
ค่าอัตราผลตอบแทนของโครงการท่ีคํานวณได้มากเท่าไรแสดงเป็นโครงการท่ีให้ผลตอบแทนมากข้ึน
ตามลําดับ 

2.2.1.3 ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (Benefit-Cost Ratio, B/C)  
ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนคืออัตราสว่นระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสผลตอบแทนหรือมูลค่า

ผลตอบแทนของโครงการเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสต้นทุนหรือต้นทุนรวมของโครงการซึ่ง
รวมท้ัง ค่าโรงงานผลิตเอทานอล ค่าท่ีดิน ค่าติดต้ัง ค่าดําเนินการ ค่าซ่อมบํารุงรักษา ถ้าอัตราส่วนท่ีได้
มากกว่า 1 แสดงว่าควรตัดสินใจเลอืกโครงการน้ัน แต่ถ้าอัตราส่วนท่ีได้น้อยกว่า 1 แสดงว่าโครงการน้ัน
ไม่น่าสนใจลงทุน แต่ถ้าเท่ากับ 1 แสดงว่าโครงการคุ้มทุน 

2.2.1.4 ระยะเวลาการลงทุน (Pay Back Period) 
คือระยะเวลาท่ีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสามารถนําไปชําระเงินท่ีใช้ลงทุน

พัฒนาโครงการได้ครบถ้วน โดยส่วนใหญ่ใช้นับเป็นจํานวนปี โครงการท่ีมีระยะเวลาคืนทุนสั้นจะเป็น
โครงการท่ีดีกว่าโครงการท่ีมีระยะคืนทุนยาว โดยทฤษฎีระยะเวลาคืนทุนจะต้องไม่นานกว่าอายุการใช้
งานของโครงการ แต่ในภาคปฏิบัติระยะเวลาคืนทุนของโครงการขนาดใหญ่จะยอมรับกันท่ี 7-10 ปี 

2.2.1.5 งบกระแสเงินสด (Cash Flow) 
เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและรายได้ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปีในช่วงอายุท่ีโครงการ

ยังก่อให้เกิดรายได้ว่า รายได้ท่ีได้รับจะเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในปีน้ันๆ หรือไม่ ท้ังน้ี เพื่อให้
นักลงทุนจะได้ตระหนักและหาทางแก้ไขล่วงหน้าเพื่อมิให้เกิดสถานการณ์เงินขาดมือในช่วงใดช่วงหน่ึง 
ซึ่งจะส่งผลให้โครงการสะดุด  ซึ่งในกรณีการกู้เงิน  สถาบันการเงินจะให้ความสําคัญกับงบกระแสเงินสด
มาก 
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2.2.2  ปัจจัยสําคัญที่มีผลตอ่การวิเคราะหค์วามเหมาะสมการลงทนุที่ถูกต้อง มีดังน้ี 
2.2.2.1 รายจ่าย(Cost) ประกอบด้วย ต้นทุน การลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ   
o ต้นทุน  ได้แก่ เงินท่ีใช้ลงทุนในการพัฒนาโครงการ เช่น การซื้อท่ีดิน  เคร่ืองจักรอุปกรณ์

ต่างๆ ค่าจัดต้ังโรงงาน ฯลฯ ตลอดจนค่าติดต้ังดําเนินการทดสอบ 
o ค่าใช้จ่าย ได้แก่  ค่าดําเนินการในการเดินเคร่ืองหลังจากการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ 

เช่น  ค่าจ้างพนักงาน ค่าซ่อมแซม ดอกเบ้ียเงินกู้ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ภาษี ฯลฯ แต่ละเทคโนโลยีจะมี
ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีอาจไม่เหมือนกันข้ึนอยู่กับเทคโนโลยีและขนาด และมาตรการสง่เสริมการลงทุนของรัฐ 

2.2.2.2 ประโยชน์หรือรายรับ(Benefit) รายรับท่ีได้รับจาก
โครงการ แยกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ประโยชน์โดยตรงทางการเงิน 
อันได้แก่ รายได้จากการขายพลังงานในกรณีท่ีขายให้แก่ภายนอก หรือการ
ลดค่าใช้จ่ายพลังงานท่ีใช้อยู่เดิม การขายวัสดุท่ีเหลือจากการผลิต
พลังงาน  รายได้จาก CDM กับประโยชน์ทางอ้อมที่มิใช่เป็นเม็ดเงิน
โดยตรงแต่สามารถประเมินเป็นรูปเงินได้ เช่น การลดการกําจ ัด
ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ ่งในการประเมินผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ จะใช้ประโยชน์ท่ีเกิดจากท้ังทางตรงและทางอ้อม ผู้ประกอบการจะต้องหาข้อมูลให้
ถูกต้องและถ่ีถ้วนถึงราคาพลังงานท่ีจะขายได้หรือสามารถทดแทนได้ตลอดจนมาตรการสนับสนุน
ของรัฐท่ีมีผลต่อรายรับในด้านราคาของพลังงานท่ีขาย  

2.3  ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินของโรงงานผลิตเอทานอล 
ตัวอย่างการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินของ

โรงงานผลิตเอทานอล โดยกําหนดสมมติฐานเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโรงงานผลิตเอทานอล 
ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่าง ดังน้ี 

1) ข้อมูลทั่วไป เช่น 
• อายุโครงการ 15 ปี 

• วันทํางานโดยเฉลี่ย 300 วัน/ปี 
• กําลังผลิตขนาดติดต้ัง 150,000 ลิตร/วัน 

ปีท่ี 1 ผลิตจริง 120,000 ลิตร/วัน (80% ของกําลังการผลิตติดต้ัง) 
ปีท่ี 2 - ปีท่ี 15 ผลิตจริง 150,000 ลิตร/วัน 

2) ข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน เช่น 
• หน้ีสิน/ส่วนของเจ้าของ (Debt/Equity) = 2 เท่า 

• อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับ 10.50%ต่อปี โดยอัตราผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนใน 
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อุตสาหกรรมผลิตเอทานอลคาดว่าจะได้รับ เท่ากับ 15% ต่อปี, อัตราผลตอบแทนของ
ธนาคารในลูกค้าช้ันดี เท่ากับ 8.25% ต่อปี , ดังน้ัน ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย (WACC) เท่ากับ
ร้อยละ 10.50 (แสดงการคํานวณดังภาคผนวก) 

• การคิดค่าเสื่อมราคาใช้วิธีการแบบเส้นตรง (Straight line) มีค่าเท่ากับ 48,333,333 บาท
ต่อปี (แสดงการคํานวณดังภาคผนวก) 

• มูลค่าท่ีดิน ณ วันเร่ิมต้นโครงการ เท่ากับ มูลค่าท่ีดิน ณ วันหมดอายุโครงการ 
• มูลค่าตลาดของซากสินทรัพย์อื่นๆ เม่ือหมดอายุการใช้งานมีค่าเท่ากับศูนย์ 

3) ข้อมูลเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายดําเนินการ 
สมมุติให้ข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายดําเนินการต่างๆ ของโรงงานผลติเอทานอล ขนาด 150,000 

ลิตรต่อวัน โดยใช้กากนํ้าตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล รายละเอียดของค่าใช้จ่าย ได้แก่ เงิน
ลงทุนของโรงงานผลิตเอทานอล ค่าใช้จ่ายดําเนินการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาโครงการ 

ตารางที่ 2-11  เงินลงทุนของโรงงานผลิตเอทานอล 
รายการ ค่าใช้จ่าย )บาท(  

ที่ดิน 11,000,000 
ออกแบบและก่อสร้างโรงงาน 45,000,000 
เครื่องจักร 680,000,000 

รวม 736,000,000 

ตารางที่ 2-12  ค่าใช้จ่ายดําเนินการของโรงงานผลิตเอทานอล 
รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี) 

ค่าใช้จ่ายคงที่ 

- ค่าจ้างแรงงาน 45,000,000 

- ค่าสาธารณูปโภค 60,750,000 

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 22,500,000 

- ค่างานดําเนินการและบํารุงรักษา 11 ,250,000  

- ค่าประกันภัย 6,750,000 

ค่าใช้จ่ายผันแปร 

- ค่าวัตถุดิบ (กากน้ําตาล) 376,016,300 

- ค่าสารเคมี 9,000,000 

- ค่าน้ําดิบ 1 ,800,000  

- ค่าบําบัดน้ําเสีย 23,400,000 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดําเนินการเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ 1 ที่เริ่มดําเนินการผลิตเอทานอล ณ กําลังผลิต 80% 
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4) รายรับ ประกอบด้วย รายรับจากการขายเอทานอลเท่ากับ 605,520,000 บาทต่อปี (เป็นรายรับ
ในปีท่ี 1 ท่ีเร่ิมดําเนินการผลิตเอทานอล ณ กําลังผลิต 80%) 

ผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโรงงานผลิตเอทานอล 
จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นของการผลิตเอทานอล จะ

เห็นได้ว่าราคาเอทานอล ราคาวัตถุดิบ และมูลค่าเงินลงทุนสร้างโรงงาน เป็นสามปัจจัยหลักท่ีมีผลกระทบต่อ
อัตราผลตอบแทนการลงทุนมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาท่ีเง่ือนไขทางด้านการเงิน จะสามารถหาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยท้ังสามน้ีท่ีทําให้ได้อัตราผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสม  

ผลจากการวิเคราะห์การลงทุนของโรงงานผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบต่างๆ โดยสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงในตารางท่ี 2-
13 โดยเปรียบเทียบระหว่างการผลิตเอทานอลโดยใช้มันสําปะหลังและอ้อย (หรือกากนํ้าตาล) เป็นวัตถุดิบ  

พบว่าจะมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนในอัตราท่ีแตกต่างกัน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากปัจจัยด้านราคาวัตถุดิบ
เป็นสําคัญ อย่างไรก็ตามหากโรงงานมีการพิจารณาด้านการจัดการผลพลอยได้ควบคู่ไปกับการผลิตเอทา
นอลด้วย จะช่วยลดภาระด้านการลงทุนของโรงงานได้บางส่วน ข้ึนอยู่กับผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตด้วย 

ตารางที่ 2-13  การวิเคราะหก์ารลงทนุ ของโรงงานผลติเอทานอลจากวัตถุดบิต่างๆ 
สมมติฐาน/ค่าท่ีประเมิน ชนิดของวัตถดุิบ 

กากน้ําตาล มันสําปะหลัง 
กําลังการผลิตเอทานอล )ลิตรต่อวัน(  150,000 150,000 
อายุโครงการ )ปี(  15 15 
ดอกเบ้ียของเงินลงทุน (%) 8 8 
มูลค่าการลงทุนรวม (บาท) 1,146,700,000 1,217,400,000 
ราคาวัตถุดิบ (บาท/ตัน) 4,000 3,800 
ราคาขายเอทานอล (บาท/ลิตร) 25 25 
มูลค่าโครงการปัจจุบัน (Net Present Value ; บาท) 822,318,136 1,842,077,989 
อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return, IRR; %) 16.6 21.9 
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period; ปี) 5 4 

ที่มา : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลข้างต้นเป็นการให้ความรู้พื้นฐานเบ้ืองต้นแก่ผู้ประกอบการ เพื่อความเข้าใจและนําไปใช้

ประกอบการพิจารณาประเมินผลเบ้ืองต้น แต่แนะนําว่าหากจะได้ผลอย่างสมบูรณ์ท่ีให้ความเช่ือม่ันอย่าง
แท้จริงแก่ผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน ควรให้ผู้เช่ียวชาญด้านการเงินเป็นผู้ดําเนินการวิเคราะห์ 
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บทท่ี 3 
การสนับสนุนจากภาครัฐ 

 
ปัจจุบันแม้ว่าสภาวการณ์บริหารจัดการอุตสาหกรรมการเอทานอลยังมีความผันผวนอยู่ก็ตาม 

เน่ืองจากอุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ และราคานํ้ามันสําเร็จรูปท่ีลดลงอย่างมาก แต่คาดการว่าในอนาคต
อันใกล้น้ี ราคานํ้ามันจะมีการปรับตัวสูงข้ึนมากตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก และความต้องการใช้นํ้ามันจะ
เพิ่มสูงข้ึน รวมท้ังปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีจะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอยู่รอดในระยะยาว อาทิ การส่งเสริมให้
รถยนต์ใช้แก๊สโซฮอล์ หรือการยกเลิกการจําหน่ายนํ้ามันเบนซิน91 และ 95 รวมท้ังส่งเสริมให้มีเทคโนโลยี
ใหม่ท่ีจะช่วยเพิ่มผลผลิตและมูลค่า รวมท้ังลดต้นทุนในการผลิตให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลท้ัง
ระบบตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 

3.1 นโยบายและการส่งเสริมเอทานอล 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ในแผนพลังงานทดแทน 15 ปี เพื่อลดการพึ่งพานํ้ามัน ได้กําหนดภารกิจท่ีสําคัญไว้ โดยการสร้าง

ตลาดเอทานอลอย่างย่ังยืน รณรงค์ให้ความรู้และสร้างความเช่ือม่ันให้ผู้บริโภคอย่างจริงจัง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมเอทานอลแบบครบวงจรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อ
ลดต้นทุน การวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานใหม่ๆ เพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยได้กําหนดเป้าหมายการ
ส่งเสริมการใช้เอทานอลปริมาณ 9 ล้านลิตรต่อวัน ภายในปี 2565 โดยมีเป้าหมายระยะสั้นภายในปี 2554 
ปริมาณ 3.0 ล้านลิตรต่อวัน ปริมาณการใช้ปัจจุบัน ณ ปี 2554 ปริมาณการใช้อยู่ท่ี 1.32 ล้านลิตรต่อวัน 

 
ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล ์
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แผนปฏิบตักิารการพฒันาและสง่เสริมการใช้เอทานอล (2551-2565) 

3.2  มาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐได้นํามาใช้เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้เอทานอล ได้จําแนกเป็นด้าน
ต่างๆ 3 ด้าน คือ 

3.2.1 มาตรการการส่งเสริมการผลิตเอทานอล ได้แก ่
- ผู้ผลิตเอทานอลสามารถย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร

และภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี จาก BOI 
- ยกเว้นภาษีสรรพสามิต และภาษีเทศบาลสําหรับเอทานอลท่ีผสมในนํ้ามันแก๊สโซฮอล์

อีกท้ังมีการจัดเก็บภาษีกองทุนนํ้ามันในอัตราท่ีตํ่ากว่าเพื่อเป็นกลไกในการกําหนดราคา

ขายปลีกนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ให้ตํ่ากว่านํ้ามันเบนซิน 

- เปิดเสรีการผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงและสามารถส่งออกเอทานอลได้ ซึ่งจากเดิม
ท่ีกําหนดให้องค์การสุราหรือบริษัทได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ หรือ
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเช้ือเพลิงชีวภาพเท่าน้ันท่ีสามารถต้ังโรงงานเอทานอลเพื่อ
ใช้เป็นเช้ือเพลิง 
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3.2.2 มาตรการการส่งเสริมการใช้เอทานอล ได้แก่ 
- นโยบายส่งเสริมการตลาดโดยให้ราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์ถูกกว่านํ้ามันเบนซินไม่น้อยกว่า 

1.50 บาท/ลิตร ซึ่งเป็นมติการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเม่ือวันท่ี 5 
กุมภาพันธ์ 2550 

- การท่ีกระทรวงพลังงานได้มีหนังสือถึงทุกกระทรวงให้การสนับสนุนการใช้แก๊สโซฮอล์ใน
รถยนต์ของราชการและรัฐวิสาหกิจและให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการใช้แก๊สโซฮอล์เป็น
ประจํารายเดือนให้ทราบ 

- การท่ีกระทรวงพลังงานได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการพัสดุแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
และสํานักงบประมาณ ให้กําหนดคุณสมบัติของรถยนต์ท่ีจะจัดซื้อในปีงบประมาณ 2548 
ให้ต้องสามารถใช้แก๊สโซฮอล์เป็นเช้ือเพลิงได้ 

- การประชาสัมพันธ์โดยสร้างความเช่ือมันแก่ประชาชนในการใช้แก๊สโซฮอล์ 
- การท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการศึกษาและทดสอบการใช้

นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 กับรถยนต์คาร์บิวเรเตอร์และจักรยานยนต์ 
- การท่ีกรมธุรกิจพลังงานสนับสนุนงบประมาณล้างถังนํ้ามันป๊ัมอิสระ เพื่อจําหน่ายแก๊ส

โซฮอล์ 
- การท่ีกรมธุรกิจพลังงาน จัดการทดสอบสมรรถนะรถยนต์ (Blind test) เพื่อสร้างความ

เช่ือม่ันการใช้นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 
- การส่งเสริมการใช้เอทานอลในสัดสว่นท่ีสูงข้ึน เช่น กําหนดราคา E20 ให้ตํ่ากว่าเบนซิน 95 

อีกท้ังมาตรการ การลดภาษีรถยนต์ท่ีสามารถใช้ E20 ได้อีก 5% ทําให้ราคารถยนต์ท่ีใช้ 
E20 ได้มีราคาถูกลง 

- ส่งเสริมการใช้นํ้ามัน E85 ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ โดยให้กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรการจูงใจด้านภาษีแก่รถยนต์ E85 ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
� ภาษีสรรพสามิต เก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ E85 ลดลงในอัตราร้อยละ 3 จาก

โครงสร้างภาษีปัจจุบัน ดังน้ี 
� รถยนต์ท่ีมีความจุกระบอกสูบต้ังแต่ 1,780 ซี.ซี. แต่ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เดิมเก็บ

ภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ 25 เป็น เก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ 22  
� รถยนต์ท่ีมีความจุกระบอกสบูเกิน 2,000 ซี.ซี. เดิมเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตรา

ร้อยละ 30 เป็น เก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ 27 
� รถยนต์ท่ีมีความจุกระบอกสูบเกิน 2,500 ซี.ซี. แต่ไม่เกิน 3,000 ซี.ซี. เดิมเก็บ

ภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ 35 เป็นเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ 32 
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� สูตรราคาเอทานอล 
สําหรับหลักเกณฑ์การกําหนดราคาเอทานอลท่ีผลิตและจําหน่ายในประเทศ ซึ่งสะท้อนราคา
ตลาดโลก เป็นดังน้ี 
 

 
ราคาเอทานอลตลาดบราซิล => อ้างอิงราคาเอทานอล FOB ตลาด Brazilian Commodity 

Exchange SaoPaulo ประเทศบราซิล จาก Reuters, 
Alcohol Fuel-Front Month Continuation ท่ีมีการซื้อ
ขายในช่วงวันท่ี 1-80 ในไตรมาสก่อน นํามาเฉลี่ยสําหรับ
กําหนดราคาในไตรมาสถัดไป 

Freight => 1) ค่าขนส่งเอทานอลภายในประเทศบราซิลจาก Sao 
Paulo ไป Santosคิดราคาตามท่ีเกิดข้ึนจริง (ราคา 
FOB Santos จาก JJ&A–FOB SaoPaulo) โดยใช้
ข้อมูลในช่วงวันท่ี 1-80 ในไตรมาสก่อน นํามาเฉลี่ย
สําหรับกําหนดราคาในไตรมาสถัดไป 

2) ค่าขนส่งเอทานอลทางเรือจากประเทศบราซิลมา
ไทยคิดท่ีขนาดบรรทุก 30,000 ตัน ใช้ข้อมูลจาก 
Ship brokers จํานวน 3 รายโดยใช้ข้อมูลของไตร
มาสก่อน นํามาเฉลี่ยสําหรับกําหนดราคาในไตรมาส
ถัดไป 

Insurance => ค่าประกันภัย 0.0134% ของมูลค่า CFR 
Loss  => ค่า loss 0.20% ของมูลค่า CIF 
Survey/Shipping/Testing => 0.008 บาท/ลิตร (คงท่ี) 
อัตราแลกเปลี่ยน => อัตราแลกเปลี่ยน Selling rate จาก 

1) dollar real => US dollar เป็นรายวัน ในช่วงวันท่ี 
1-80 ในไตรมาสก่อน 

2) US dollar => Baht เป็นรายวัน ในช่วงวันท่ี 1-80 
ในไตรมาสก่อน อ้างอิงธนาคารแห่งประเทศไทย
นํามาเฉลี่ยสําหรับกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนไตรมาส
ถัดไป 

ราคาเอทานอล  = ราคาเอทานอลตลาดบราซิล + Freight + Insurance + Loss + Survey 



 

- เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2552 คณะอนุกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์การกําหนดโครงสร้าง
ราคานํ้ามันเช้ือเพลิงได้มีมติเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดราคาเอทานอล เพื่อ
ใช้อ้างอิงในการซื้อ-ขายในประเทศจากระบบการใช้ราคาอ้างอิง (Import Parity) มาเป็น
ระบบการคํานวณต้นทุนการผลิต (Cost Plus) เน่ืองจากการใช้ราคาอ้างอิงจากบราซิลไม่
สะท้อนต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริง โดยราคาต้นทุนการผลิตของบราซิลตํ่ากว่าต้นทุนการ
ผลิตของไทย ท้ังจากปัจจัยทางด้านขนาดการผลิตของบราซิลใหญ่กว่าของไทย และ
รัฐบาลบราซิลอุดหนุนราคานํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับเกษตรกร รวมท้ังการกําหนดคุณภาพ
เอทานอลของบราซิล (95%) อยู่ในระดับตํ่ากว่าคุณภาพเอทานอลของไทย (99.5%) 
ต่อมาเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2552 คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบต้นทุนการผลิตเอ
ทานอลจากกากนํ้าตาล และมันสําปะหลัง โดยมีหลักเกณฑ์การกําหนดราคาเอทานอล 
ดังน้ี  

� หลักเกณฑ์เพือ่คํานวณต้นทนุราคาเอทานอล  
 

PEth =
(PMol×	QMol)�(PCas	× QCas	)

QTotal	
 (1) 

 

โดย PEth คือ ราคาเอทานอลอ้างอิง (บาท/ลิตร) ประกาศราคาเป็นรายเดือนทุก
เดือน 

 PMol   คือ ราคาเอทานอลท่ีผลิตจากกากนํ้าตาล (บาท/ลิตร)    
 PCas   คือ ราคาเอทานอลท่ีผลิตจากมันสําปะหลัง (บาท/ลิตร) 
 QMol  คือ ปริมาณการผลิตจากกากนํ้าตาล (ล้านลิตร/วัน) ใช้ปริมาณการ

ผลิตย้อนหลัง 1 เดือน เช่น ใช้ปริมาณการผลิตเดือนท่ี 3 นําไป
คํานวณราคาในเดือนท่ี 5 

 QCas  คือ ปริมาณการผลิตจากมันสําปะหลัง (ล้านลิตร/วัน) ใช้ปริมาณการ
ผลิตย้อนหลัง 1 เดือน  เช่น ใช้ปริมาณการผลิตเดือนท่ี 3 นําไป
คํานวณราคาในเดือนท่ี 5 

 QTotal  คือ ปริมาณการผลิตท้ังหมด (ล้านลิตร/วัน) ใช้ปริมาณการผลิต
ย้อนหลัง 1 เดือน เช่น ใช้ปริมาณการผลิตเดือนท่ี 3 นําไปคํานวณ
ราคาในเดือนท่ี 5 
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PMol =	 RMol + CMol	 (2) 

โดย RMol คือ ต้นทุนกากนํ้าตาลท่ีใช้ในการผลิตเอทานอล (บาท/ลิตร)  
 CMol  คือ ต้นทุนการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาล (บาท/ลิตร) เท่ากับ 

6.125 บาท/ลิตร 
หมายเหตุ  : 1) ราคากากนํ้าตาล เป็นราคาส่งออกตามประกาศเผยแพร่โดยกรมศุลกากร

โดยใช้ราคาเฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง (บาท/กิโลกรัม) เช่น ราคาเฉลี่ยเดือนที่ 
1, 2 และ 3 นําไปคํานวณราคาในเดือนที่ 5 

2) ราคากากนํ้าตาล 4.17 กก. ที่ค่าความหวาน 50% เท่ากับเอทานอล 1 
ลิตร อ้างอิงรายงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) 

PCas = 	 RCas + CCas	 (3) 

โดย RCas คือ ต้นทุนมันสําปะหลังท่ีใช้ในการผลิตเอทานอล (บาท/ลิตร)  
 CCas  คือ ต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง (บาท/ลิตร) เท่ากับ 

7.107 บาท/ลิตร 

หมายเหตุ  : 1)  ราคามันสด เช้ือแป้ง 25% ตามประกาศเผยแพร่โดยกรมการค้าภายใน 
เฉลี่ย 1 เดือนย้อนหลัง (บาท/กิโลกรัม) เช่น ราคามันสดเฉลี่ยวันที่ 16 
เดือน 3 ถึง วันที่ 15 เดือน 4 นําไปคํานวณราคาในเดือนที่ 5 

2) มันสด 2.63 กิโลกรัม เปอร์เซ็นต์แป้งไม่น้อยกว่า 65 เท่ากับเอทานอล 1 
ลิตร อ้างอิงรายงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) 

3) หัวมันสด 2.38 กิโลกรัม ที่ เ ช้ือแป้ง 25% แปรสภาพเป็นมันเส้น 1 
กิโลกรัม ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

4) ค่าใช้จ่ายในการแปลงสภาพจากหัวมันสดเปน็มันเส้น 300 บาท/ตันมันเส้น 
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

5) ต้นทุนการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาล และมันสําปะหลังเป็น ดังน้ี 

ต้นทุน (หน่วย : บาท/ลิตร) 
กากนํ้าตาล 

(CMol) 
มันสําปะหลัง 

(CCas) 
Total Initial Investment Cost (ค่าลงทุนเบื้องต้น : ค่า
เครื่องจักร ค่าที่ดิน ค่าระบบบําบัด ค่าใช้จ่ายและเงินทนุ
แรกเริ่ม และค่าอาคาร)1) 

2.029 1.975 

Chemicals and process Water (ค่าสารเคมีและนํ้าดิบ)1) 0.219 1.041 
Utilities (ค่าพลังงาน / สาธารณูปโภค)2) 1.546 1.779 
Maintenances (ค่าซ่อมบํารุง)1) 0.381 0.380 
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รูปแสดงข้ันตอนการยืน่ขอรบัการส่งเสริมจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) 

 
 



 

3.4 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
สํา นักนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ . )  ไ ด้ ดํ า เ นิน โครงการส่ ง เ ส ริ ม
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2551 โดยเชิญชวน
ให้ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพและพร้อมท่ี
จะลงทุนจัดสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ย่ืน
ข้ อ เ ส น อ ข อ รั บ เ งิ น ส นั บ ส นุ น  ซึ่ ง
ประกอบด้วยเงินสนับสนุนค่าท่ีปรึกษา
ออกแบบระบบ และเงินสนับสนุนการลงทุนระบบ โดยกําหนดให้อัตราสนับสนุนเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 
20 ของค่าใช้จ่ายรวมระหว่างเงินลงทุนระบบผลิตก๊าซชีวภาพและค่าท่ีปรึกษาออกแบบระบบ และไม่เกิน
วงเงินสนับสนุนสูงสุดท่ีกําหนดไว้สําหรับผู้ประกอบการแต่ละประเภท 

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือ บริษัท จัดการพลังงาน 
(Energy Service Company: ESCO) ท่ีเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และระบบการนําก๊าซ
ชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทนให้แก่โรงงาน โดยโรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง มีสิทธิย่ืน
ข้อเสนอได้จํานวน 1 ข้อเสนอโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแบ่งเป็น 6 กลุ่มหลัก ดังน้ี  

1)  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ง เช่น แป้งมันสําปะหลัง แป้งข้าวเจ้า ผลิตภัณฑ์เส้นหม่ี หรือแป้ง
ชนิดอ่ืนๆ  

2)  โรงงานสกัดนํ้ามันพืชหรือผลิตนํ้ามันพืชบริสุทธ์ิ เช่น นํ้ามันปาล์ม เป็นต้น  
3)  โรงงานเอทานอล  
4)  โรงงานนํ้ายางข้น  
5)  โรงงานแปรรูปอาหาร 
6)  โรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถจัดกลุ่มได้ตาม 1) - 5) 
ประเภทข้อเสนอที่สามารถขอรับการสนับสนุน ข้อเสนอท่ีสามารถย่ืนขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 

จะต้องเข้าข่ายดําเนินการตามลักษณะหน่ึงลักษณะใด ดังต่อไปน้ี  
ลักษณะที่1 โรงงานหรือ ESCO ท่ีต้องการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพใหม่และหรือปรับปรุง ระบบ

ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนํานํ้าเสียหรือของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตมาจัดการด้วยเทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพและใช้เป็นพลังงานทดแทน 

ลักษณะที่ 2 โรงงานหรือ ESCO ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ แต่ยังไม่ได้เร่ิมต้นเดิน
ระบบก๊าซชีวภาพ (Start up) เพื่อนํานํ้าเสียหรือของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตมาจัดการด้วย
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพและใช้เป็นพลังงานทดแทน 

คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิง หน้า 45 



 

ท้ังน้ีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ียังไม่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพและต้องการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพใหม่ จะต้อง
ยังไม่ได้เร่ิมต้นงานฐานรากของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ณ วันท่ีย่ืนข้อเสนอ หรือผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีต้องการ
ปรับปรุงระบบก๊าซชีวภาพท่ีไม่สามารถใช้งานได้และหยุดการใช้งานระบบดังกล่าวไม่ตํ่ากว่า 12 เดือน  

ข้อเสนอท่ีสามารถย่ืนขอรับการสนับสนุนต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติข้ันตํ่า ดังน้ี 
1. เป็นระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากนํ้าเสียหรือของเสียท่ีมีความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ต้ังแต่ 

400 ลบ.ม.มาตรฐาน (Nm3)/วัน ข้ึนไป ยกเว้นอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ง อุตสาหกรรมสกัดนํ้ามัน
พืชหรือผลิตนํ้ามันพืชบริสุทธ์ิ และอุตสาหกรรมเอทานอล ต้องมีความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพต้ังแต่ 
1,000 ลบ.ม.มาตรฐาน (Nm3)/วัน ข้ึนไป โดยอ้างอิงปริมาณพลังงานตามสัดส่วน %CH4 ในก๊าซชีวภาพท่ี 
60% (โดยปริมาตร) 

2. มีระบบการนําก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทน ต้ังแต่ 80% โดยปริมาตรข้ึน
ไป โดยอาจผลิตเป็นพลังงานความร้อนทดแทนการใช้เช้ือเพลิงอ่ืน การผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้เอง
ภายในโรงงานหรือจําหน่ายเข้าระบบของการไฟฟ้า การใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนเพื่อผลิตนํ้าเย็นด้วย 
Absorption Chiller หรือการผลิตพลังงานความร้อนร่วมในรูปแบบ Cogeneration เป็นต้น  

3. มีการออกแบบและติดต้ังระบบบําบัดนํ้าท้ิงข้ันหลัง เพื่อบําบัดนํ้าท้ิงท่ีออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะนํ้าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ
เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ในกรณีต้องการนํานํ้าท้ิงท่ีผ่านการบําบัดจากระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น ใช้เป็นสารปรับปรุงดิน ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องนําเสนอแนวทางและ
วิธีการท่ีชัดเจน ในการนํานํ้าท้ิงดังกล่าวไปใช้ประโยชน์  

หมายเหตุ : ลบ.ม.มาตรฐาน (Nm3) หมายถึงปริมาตรของก๊าซ ณ สภาวะมาตรฐานความดัน 1 
บรรยากาศ (1.01 bara, 14.72 psia) อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส 

อัตราการสนับสนุน  
การสนับสนุนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสนับสนุนในส่วนค่าท่ีปรึกษาออกแบบระบบและการ

สนับสนุนเงินลงทุนระบบ โดยกําหนดสัดส่วนเงินสนับสนุนรวม (%) และวงเงินสนับสนุนสูงสุดแยกตามกลุ่ม
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ดังแสดงในตารางท่ี 1 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องระบุสัดส่วนเงินสนับสนุนค่าท่ีปรึกษา
ออกแบบระบบและสัดส่วนเงินสนับสนุนค่าลงทุนระบบ ตามการตกลงระหว่างกันของผู้ย่ืนข้อเสนอและท่ี
ปรึกษาออกแบบระบบแต่ละราย  

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารเชิญชวนด้วยวิธีการดังต่อไปน้ี 
1) สามารถ Download ได้ท่ี Web Site ของ สนพ. (www.eppo.go.th) และ Web Site ของโครงการ 

(www.thaibiogas.com/promotion) 
2) ขอรับเอกสารเชิญชวน ได้ท่ีส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียนช้ัน 3 สํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน เลขท่ี 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400 
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ตารางที่ 3-2 ตารางแสดงอัตราเงินสนับสนุนสูงสุดสําหรับผู้ประกอบการแต่ละประเภท 
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เป้าหมาย 

(แห่ง) 
สัดส่วนการ
สนับสนุน2 

(%) 

วงเงนิสนับสนนุ
สูงสุดต่อแห่ง 

)ล้านบาท(  
1. โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ง  13   

1.1. น้ําเสีย  20% 10.0 
1.2. เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน เช่น กากมัน เป็นต้น  50% 10.0 

2. โรงสกัดน้ํามันพืชหรือผลิตน้ํามันพืชบริสุทธิ์  11   
2.1. น้ําเสีย  20% 10.0 
2.2. เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน เช่น กากตะกอน เป็นต้น  50% 10.0 

3. โรงงานเอทานอล )น้ําเสีย(  4 20% 20.0 
4. โรงงานน้ํายางข้น )น้ําเสีย(  4 50% 6.0 
5. โรงงานแปรรูปอาหาร (น้ําเสีย / กากของเสีย) 37   

5.1. อาหารทะเล 4 50% 6.0 
5.2. เซลลูโลส 4 50% 6.0 
5.3. อ่ืนๆ 29  6.0 

6. โรงงานอ่ืนๆ -   
6.1. เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน/วัสดุทางการเกษตร ฯลฯ  50% 10.0 
6.2. อ่ืนๆ  50% 6.0 

รวม 69  566 ล้านบาท2 

หมายเหตุ  1. สัดส่วน % เงินสนับสนุน คํานวณจากค่าใช้จ่ายรวมระหว่างเงินลงทุนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพและค่าที่ 
ปรึกษาออกแบบระบบ 

 2. สงวนสิทธ์ิที่จะไม่สนับสนุนในส่วนของ "ค่าที่ปรึกษาออกแบบ "สําหรับผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุน
ค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหน่วยงานรัฐบาล 

8



 

บทท่ี 4  
การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตเอทานอล 

เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง 

 
ผู้ประกอบการท่ีสนใจจะขอต้ังโรงงานผลิตและจําหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง จะต้อง

ดําเนินการย่ืนเร่ือง ส่งเอกสาร ต่อหน่วยราชการต่างๆ ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้
หารือ ร่วมกับหน่วยงานน้ันๆ และสรุปข้ันตอนตามข้อมูลต่อไปน้ี ท้ังน้ี ผู้ประกอบการท่ีสนใจโปรดตรวจสอบ
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงด้วย 

1. กรมสรรพสามิต : ผู้ประกอบการย่ืนหนังสือขอจัดต้ังโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงต่อ
กรมสรรพสามิตหรือ สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดในพื้นท่ีท่ีโรงงานต้ังอยู่ โดยข้อเสนอโครงการขอจัดต้ัง
โรงงานผลิตและจําหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงตามรายละเอียดของประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง
วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550  

สํานักงานสรรพสามิตพืน้ท่ีจะส่งเอกสารหลักฐานข้างต้น พร้อมกับบันทึกผลการตรวจสถานท่ีต้ังโรงงาน
สุราและความเห็นให้กรมสรรพสามิตภายใน 10 วัน นับแต่วันท่ีได้รับเร่ือง เม่ือกรมสรรพสามิตพิจารณา
อนุญาตแล้วจะออกหนังสือการอนุญาตให้ต้ังโรงงานผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง ให้แก่ 
ผู้ประกอบการเพื่อย่ืนต่อกรมโรงงานต่อไป 

ท้ังน้ีผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองวิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา
สําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ท่ีนําไปใช้ผสมกับนํ้ามันเช้ือเพลิงเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง ลงวันท่ี 
25 กุมภาพันธ์2548 ซึ่งจะต้องติดต้ังอุปกรณ์มาตรวัดจัดทําระบบฐานข้อมูลและการทําบัญชีประจําวันและ
บัญชีงบเดือนตามท่ีกําหนด และให้รายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างโรงงานสุราให้กรมสรรพสามิตทราบ
ทุก 3 เดือน และเม่ือทําการก่อสร้างโรงงานสรุาเสร็จแลว้ก่อนทําสุราผูรั้บอนุญาตต้องย่ืนเร่ืองขอใบอนุญาตทํา
สุรา ใบอนุญาตให้ทําเช้ือสุราสําหรับใช้ในโรงงานสุรา ใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 2 (ขายสุราคร้ังหน่ึงต้ังแต่
สิบลิตรข้ึนไป) ต่อกรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตจังหวัดในพื้นท่ีท่ีโรงงานต้ังอยู่ ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 15 วันทําการ เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตไปตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมในการผลิต
เอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง ตลอดจนสถานท่ีต้ังท่ีทําการของเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงาน เม่ือ
กรมสรรพสามิตเห็นว่าถูกต้องแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องทําสญัญาการทําและขายส่งเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง
กับกรมสรรพสามิตก่อน รวมท้ังได้ปฏิบัติตามการติดต้ังมาตรวัดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว กรมสรรพสามิตจึงจะ
ออกใบอนุญาตให้ 

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม : ผู้ประกอบการย่ืนขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน ซึ่งสามารถซื้อแบบคําขออนุญาต (รง.3) จํานวน 3 ฉบับได้ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือท่ี
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สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และย่ืนคําขอฯ ท่ีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องท่ีท่ีเป็นท่ีต้ังของโรงงาน 
ตามข้ันตอนการขออนุญาตของโรงงานท่ีจะต้ังข้ึนใหม่ พร้อมท้ังจัดทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการย่ืนคําขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็น
เช้ือเพลิง ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2547 โดยมีเอกสารประกอบการย่ืนคําขออนุญาต (รง.3) ดังน้ี 

� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีระบุช่ือผู้มีอํานาจลงนามผกูพันนิติบุคคล 
ท่ีต้ังสํานักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล 

� แผนผงัแสดงสิ่งปลุกสร้างภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน 

� แผนผงัแสดงการติดต้ังเคร่ืองจักรขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตรส่วนพร้อมด้วย
รายละเอียด 

� แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน 

� แบบแปลน แผนผังและคําอธิบายโดยละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสียพร้อมรายการคํานวณ 

� แผนการจัดการด้านสิง่แวดล้อม 

� แผนการจัดการด้านความปลอดภัย 
โดยแสดงรายละเอียดข้างต้นภายใต้แบบและเทคโนโลยีการผลิตท่ีคัดเลือก พร้อมท้ังมีคํารับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอ่ืนท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 
ท้ังน้ีให้ผู้ประกอบการส่งสําเนาคําขออนุญาต (รง.3) ให้แก่กรมสรรพสามิต 1 ชุด ในกรณีท่ีมีความ

จําเป็นต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานจะต้อง
ส่งสําเนาเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมน้ัน ให้แก่กรมสรรพสามิต 1 ชุดด้วย 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้ระยะเวลาพิจารณาการขออนุญาต 30 วัน เม่ือได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง. 4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ให้ดําเนินการก่อสร้างและปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท้าย
ใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด และเม่ือประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานส่วนใดส่วนหน่ึง ให้แจ้งตามแบบแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 3 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเร่ิมประกอบกิจการ 

ผู้ประกอบการต้องทําการบําบัดนํ้าเสียท่ีออกจากโรงงานผลิตเอทานอลให้อยู่ในค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้า
ท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เร่ืองกําหนดคุณลักษณะของนํ้าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงานและประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกําหนดคุณลักษณะของนํ้าท้ิงท่ีระบายออกนอกโรงงานให้มีค่าแตกต่างจากท่ี
กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2539) เร่ืองกําหนดคุณลักษณะของนํ้าท้ิงท่ีระบาย
ออกจากโรงงาน  

3. อบต : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะตรวจสอบสถานท่ีต้ังโรงงานตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
โรงงานแล้วจะส่งเร่ืองขอต้ังโรงงานผลิตและจาํหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงให้แก่ อบต. ท่ีโรงงานเอทา
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นอลต้ังอยู่ ผู้ประกอบการดําเนินการจัดทําเอกสารแนะนําโครงการ แผ่นพับโฆษณา โปสเตอร์ และนําเสนอ
รายละเอียดโครงการ รวมท้ังช้ีแจงแผนการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลประโยชน์และการพัฒนาชุมชนต่อ 
อบต. และชุมชนในพื้นท่ีท่ีโรงงานต้ังอยู่เพื่อให้ อบต. ให้ความเห็นชอบต่อโครงการดังกล่าว 

เม่ือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับเอกสาร มติของ อบต. เห็นชอบการก่อสร้างโรงงานในพื้นท่ี
แล้ว จะส่งเร่ืองให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 

4. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) : ผู้ประกอบการย่ืนคําขอรับการส่งเสริมต่อ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ได้รับการส่งเสริมจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่กําหนดดวงเงิน) 
และสิทธิประโยชน์อ่ืนตามเกณฑ์ โดยกรอบแบบฟอร์มคําขอรับการส่งเสริม (กกท. 01) เม่ือกรอกคําขอใน
แบบฟอร์มแล้วให้ย่ืนคําขอจํานวน 2 ชุด ท่ีสํานักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือศูนย์เศรษฐกิจการ
ลงทุนภูมิภาค ตามวิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมและการใช้สิทธิและประโยชน์ และทําสําเนาคําขออีก 1 
ชุดเพื่อผู้ย่ืนคําขอเก็บไว้เป็นสําเนา โดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องเข้าช้ีแจงโครงการต่อเจ้าหน้าท่ีภายใน 15 วันนับแต่
ได้รับแจ้งจากสํานักงาน 

กรณีท่ีคําขอรับการสง่เสริมมีขนาดการลงทุนมากกว่า 500 ล้านบาท จะต้องย่ืนรายงานการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) สําหรับคําขอรับการส่งเสริมมีขนาดการลงทุนต้ังแต่ 750 ล้าน
บาทข้ึนไปท่ีผลิตเพื่อการจําหน่ายภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการพิจารณาคําขอ 90 วันทําการ 

5. สถานบันการเงิน : ผู้ประกอบการย่ืนขอสินเช่ือจากสถาบันการเงินโดยย่ืนเอกสารการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการผลิตเอทานอลเพือ่ใช้เป็นเช้ือเพลิง พร้อมท้ังย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลงบการเงินย้อนหลัง (ถ้าที) ประวัติผู้ถือหุ้น และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

6. กรมชลประทาน : หากผู้ประกอบการมีความประสงค์ท่ีจะใช้นํ้าจากระบบชลประทานจะต้องย่ืน
คําร้องตามแบบ ผย. 33 ต่อกรมชลประทานหรือสํานักชลประทานพื้นท่ี ตามกระบวนการพิจารณาขอ
อนุญาตใช้นํ้าจากทางนํ้าชลประทาน 

7. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล : หากผู้ประกอบการมีความประสงค์ท่ีจะใช้นํ้าบาดาลเพื่อการผลิตเอทา
นอลในโรงงานจะต้องปฏิบัติตามคู่มือการขออนุญาตเจาะใช้นํ้าบาดาล กรมทรัพยาการนํ้าบาดาล โดยย่ืนคํา
ขอรับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล พร้อมเอกสารประกอบคําขอ และค่าธรรมเนียมคําขอย่ืนต่อพนักงานนํ้า
บาดาลประจําท้องท่ีในเขตนํ้าบาดาล ได้แก่ สํานักควบคุมกิจการนํ้าบาดาล กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ในเขต
นํ้าบาดาลกรุงเทพมหานคร หรือ ฝ่ายทรัพยากรนํ้าบาดาล สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดทุกจังหวัด ก่อนท่ีจะนํานํ้าบาดาลข้ึนมาใช้ผู้ประกอบกิจการต้องขออนุญาตใช้นํ้าบาดาลก่อน โดยย่ืน
คําขอรับใบ อนุญาตใช้นํ้าบาดาล ต่อพนักงานนํ้าบาดาลประจําท้องท่ีพร้อมตัวอย่างนํ้าบาดาลจากบ่อท่ีขอ
อนุญาต จํานวนไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมี พร้อมชําระค่าธรรมเนียม 
และค่าวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าบาดาล 
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8. กรมทรัพยากรน้ํา : หากผู้ประกอบการมีความประสงค์ใช้นํ้าผิวดินให้ผู้ประกอบการเสนอ
แผนการใช้นํ้าของกิจการต่อคณะอนุกรรมการลุ่มนํ้า ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดําเนินการ 

9. กรมธุรกิจพลังงาน : ผู้ประกอบการผลิตเอทานอลท่ีมีปริมาณค้าเกิน 30,000 เมตริกตันต่อปี 
(ประมาณ 36 ล้านลิตร) แต่ไม่เกิน 100,000 เมตริกตันต่อปี (ประมาณ 120 ล้านลิตร) หรือเป็น
ผู้ประกอบการท่ีมีขนาดของถังท่ีสามารถเก็บเอทานอลหรือนํ้ามันเช้ือเพลิงรวมกันได้เกิน 200,000 ลิตร ต้อง
ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ค้านํ้ามัน ตามมาตรา 10 กับกรมธุรกิจพลังงาน โดยย่ืนคําขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้านํ้ามัน
ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 (แบบ นพ.102)  

ในกรณีท่ีผู้ประกอบการผลิตเอทานอลท่ีมีปริมาณค้าเกิน 100,000 เมตริกตันต่อปี (ประมาณ 120 
ล้านลิตร) ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยย่ืนคํา
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 กับกรม
ธุรกิจพลังงาน ท้ังน้ีคุณภาพของเอทานอลท่ีผู้ผลิตจะจําหน่ายต้องเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ืองกําหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. 2548 
 นักลงทุนผู้ท่ีสนใจสามารถติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวได้ตามหมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์
ดังแสดงในตารางและสรุปข้ันตอนตามข้อมูลแสดงในแผนผังการขอจัดต้ังโรงงานผลิตและจําหน่าย เอ
ทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลําดับ หน่วยงาน โทรศัพท์ เว็บไซด ์
1 กรมสรรพสามิตสํานักมาตรฐานภาษี 0-2241 5600  www.excise.go.th 
2 กรมโรงงานอุตสาหกรรมสํานัก

โรงงานอุตสาหกรรมรายสาขาที่ 1 
0-2202 3992  
0-2202 3995 

www2.diw.go.th/cluster/cluster1.asp 

3 สํานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) 

0-2537 8111 www.boi.go.th 

4 กรมชลประทาน 0-2241 0020 www.rid.go.th 
5 กรมทรัพยากรน้ํา 0-2241 0020 202.129.59.150/prapathai/spt/index.html 
6 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 0-2299 3924-6 www.dgr.go.th/  
7 กรมธุรกิจพลังงาน สํานักการค้าและ

การสํารองน้ํามันเช้ือเพลิง 
0-2511 5961-5 
ต่อ 1802, 1808 

www.doed.go.th/law/law_main_%20me
rchant.html 
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ภาคผนวก 
ตัวอย่าง  วิธีการคํานวณต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย (Weight Average Cost of Capital : WACC) ของ

โรงงานผลิตเอทานอล 
1) อัตราผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนคาดว่าจะได้รับ  = 15% ต่อปี 
2) อัตราผลตอบแทนของธนาคารในลูกค้าช้ันดี (MLR+1) = 8.25% 
3) เงินลงทุน  = 736,000,000 บาท 
4) หน้ีสิน / ส่วนของเจ้าของ = 2 

 
WACC  =  10.50% 
 

ตัวอย่าง วิธีคํานวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (Straight line) ของโรงงานผลิตเอทานอล 
1) ค่าออกแบบและก่อสร้างโรงงาน = 45,000,0000 บาท 
2) ค่าเคร่ืองจักร  = 680,000,000 บาท 
3) อายุโครงการ  = 15 ปี 
4) ค่าเสื่อมราคา   

       
 = 48,333,333  บาทต่อปี 

 

 

× × × ×((15 %  736,000,000) (1/(1+2)) + (8.25%  736,000,000 (2 /(1+2))
WACC=

736,000,000

680, 000, 000 + 45, 000, 000
 =

15
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1. การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเอานอล ประจําปี 2552, ส่วนบริหารจัดการข้อมูลและปรึกษา
แนะนํา, สํานักบริหารยุทธศษสตร์, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552 

2. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเอทานอล การผสม และการขนส่ง
แก๊สโซฮอล์, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, มูลนิธิเพื่อสถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, เมษายน 2552 

3. การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของสหรัฐอเมริกาและไทย, สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.), ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.), 
กระทรวงวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงพลังงาน, กุมภาพันธ์ 2551  

4. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการด้านเช้ือเพลิงชีวภาพ, กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, มูลนิธิสถาบันประสิทธิภาพพลังงาน (ประเทศ
ไทย), เมษายน 2551 

5. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินศักยภาพของชีวมวลเพื่อผลิตเอทานอล, บัณฑิตวิทยาลัยร่วม
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์, 
พฤศจิกายน2549 

6. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินเทคโนโลยี การผลิตเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตร, 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบัน
พัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พฤศจิกายน 2549 

7. รายงานฉบับสมบูรณ์ การผลิตและการใช้เช้ือเพลิงเอทานอล, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กันยายน 2548 

8. รายงานบทสรุปผู้บริหาร การนําของเสียจากการผลิตเอทานอลมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า, กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ตุลาคม 2549 

9. เอกสารนําเสนอ มาตรการส่งเสริมการใช้นํ้ามัน E85, กระทรวงพลังงาน, วันท่ี 19 เมษายน 2553 
10. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน, http://www.dede.go.th 
11. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน,http://www.eppo.go.th 
12. ระบบฐานข้อมูลพลังงานด้านเช้ือเพลิงชีวภาพ, http://www.biofueldede.com 
13. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, http://www.doeb.go.th 
14. กรมโรงงานอุตสาหกรรม,http://www.diw.go.th 
15. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, http://www.oae.go.th 
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16. กรมสรรพสามิต, http://www.excise.go.th 
17. กระทรวงพลังงาน ,http://www.energy.go.th  
18. http://www.sugarzone.in.th 
19. http://www.thaisugarmillers.com
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