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สถานการณ์เอทานอลซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลติก๊าซโซฮอลล์ของประเทศไทย  
 

 
 
 

1. สถานภาพปัจจุบัน/ ส่ิงทีก่ารด าเนินการแล้ว 

1.1  โรงงาน 
 ปัจจุบนัมี 20 แห่ง รวม 4.79 ลล./วนั ประกอบดว้ย 
 กากน ้าตาล 10 แห่ง   2.18  ลล./วนั  
 มนั+กากน ้าตาล 4 แห่ง   0.7  ลล./วนั  
 ออ้ย 1 แห่ง    0.23  ลล./วนั  
 มนั ส าปะหลงั 6 แห่ง   1.68  ลล./วนั  
 ก าลงัก่อสร้าง 3 แห่ง    1.37  ลล./วนั ใชม้นัส าปะหลงั เป็นวตัถุดิบ  

1.2 สถานะภาพเอทานอล    
 การใชเ้อทานอล 2.38 ลา้นลิตร/วนั (ณ ก.พ. 56) 
 สถานีบริการ 4,875 แห่ง เป็น  ป้ัม E20จ านวน 1,604 สถานี  (มีนาคม 56) 

              และ  E85 จ านวน  77 สถานี  (มีนาคม 56) 
 

เอทานอลส าหรับ 
2553 2554 2555 2556 

(ลล./วนั) (ลล./วนั) (ลล./วนั) (ลล./วนั) 

E10 1.162 1.091 1.107 1.690 
E20 0.075 0.121 0.200 0.402 
E85 0.005 0.021 0.083 0.172 
รวม 1.242 1.234 1.390 2.264 
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1.3 ราคาเอทานอลอา้งอิง  เม.ย 56   23.12 บาท/ลิตร 
1.4 ปริมาณการส่งออกเอทานอล 

  
 

2. ข้อมูล กฎเกณฑ์และนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสริมการใช้มันส าปะหลงัผลติเป็นเอทานอลและน า้มัน
เช้ือเพลงิ 
 2.1 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบใหด้ าเนินการโครงการแทรกแซงตลาดมนั
ส าปะหลงั ปี 2555/2556 โดยใชม้นัส าปะหลงัผลิตเอทานอลจ านวน 1.6 ลา้นตนั   
 2.2 ต่อมาคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน ในการประชุมคร้ังท่ี 35/2555(คร้ังท่ี 132) เม่ือวนัท่ี 28 
พฤศจิกายน 2555 ไดมี้มติเห็นชอบการปรับสูตรราคาเอทานอลตามสัดส่วนการใชเ้อทานอลมนัส าปะหลงัท่ี
เพิ่มข้ึน โดยก าหนดสูตรราคาเอทานอลตามสัดส่วนการใชเ้อทานอลจากกากน ้าตาล :  มนัส าปะหลงั เท่ากบั 62 : 
38 และมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมติ ครม. ต่อไป  โดยหลงัจากยกเลิกน ้ามนั
เบนซิน 91 หลงัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2556 แลว้ คาดวา่ปริมาณการใชเ้อทานอลจะเพิ่มข้ึนจากประมาณ 1.3 ลา้น
ลิตรต่อวนัในปี 2555 เป็น 2.0 ลา้นลิตรต่อวนั ซ่ึงจะท าใหมี้ปริมาณการใชเ้อทานอลท่ีผลิตจากมนัส าปะหลงัเป็น 
760,000 ลิตรต่อวนั เพิ่มข้ึนจากประมาณ 200,000 ต่อวนั ในปี 2555 ดงัน้ี 

 ปริมาณการใชเ้อทานอลเฉล่ียทั้งปี 2556  จ านวน 2 ลา้นลิตร/วนั  
 ปริมาณการใชเ้อทานอลทั้งปี 2556  จ านวน 720 ลา้นลิตร  

 ปริมาณเอทานอลจากมนัส าปะหลงัปี 2556(ค านวนท่ีสัดส่วน 38%) จ านวน 273.6 ลา้นลิตร  

 ปริมาณมนัสดท่ีใชใ้นการผลิตเอทานอลทั้งปี 2556  จ านวน 1.71 ลา้นตนั 
  

3. สถานภาพการส่งเสริมการผลติการใช้เอทานอล 
ในเดือนสิงหาคม 2554 ประเทศไทยมีการใชน้ ้ามนัเบนซินทั้งออกเทน 91 และ 95 วนัละ 8.39 ลา้นลิตร

และมีการใชน้ ้ามนัแก๊สโซฮอลป์ระมาณวนัละ 12.04 ลา้นลิตร หรือคิดเป็นยอดการใชเ้อทานอลไดว้นัละ 1.29 
ลา้นลิตร 

ปริมาณการส่งออก (ล้านลติร) 

ปี  2550  2551  2552  2553  2554 2555 
ม.ค-ก.พ
2556 

ปริมาณ 
เอทานอล  

14.9  65.8  15.6  48.2  139.28  303.90 50.11 
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ต่อมามีนโยบายยกเลิกการจ าหน่ายน ้ามนัเบนซิน ออกเทน 91 ในวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ท าใหย้อดการใช้
น ้ามนัแก๊สโซฮอลเ์พิ่มข้ึนเป็น 20.13 ลา้นลิตรต่อวนั หรือคิดเป็นยอดการใชเ้อทานอลเท่ากบั 2.38 ลา้นลิตร    ต่อ
วนั โดยมีการใชน้ ้ามนัเบนซิน (ออกเทน 91 และ 95) ประมาณ 2 ลา้นลิตรต่อวนั  (ขอ้มูล ณ กุมภาพนัธ์ 2556) 

ส าหรับการส่งเสริมการใชแ้ก๊สโซฮอลใ์นระยะต่อไปจะเนน้การส่งเสริมการใชแ้ก๊สโซฮอล ์ E20 และ 
E85 เป็นส าคญั โดยมีเป้าหมายการใชเ้อทานอลอยูท่ี่ 3.0 ลา้นลิตร/วนั ในปี 2558 และ 9.0 ลา้นลิตร/วนัในปี 2564 

 
 
4. ปัญหาอุปสรรค 

4.1 การใชเ้อทานอลในประเทศ  
1) สถานีบริการน ้ามนั E20 มีจ านวน 1,604 แห่ง ไม่เพียงพอท่ีจะรองรับกบัรถยนต ์ E20                  

ท่ีมีประมาณ 1 ลา้นคนั ในปัจจุบนั 
2) โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต ์ E85 ท่ีใหส่้วนลด 3 % จากรถยนตร์ถยนต ์ E20  จ  ากดั

เฉพาะรถยนตข์นาด 1,780 – 3,000 ซีซี ท าใหก้ารเพิ่มข้ึนของรถยนต ์E85 นอ้ย 
3) การจ าหน่ายเอทานอล  95 ดีกรีข้ึนไป เพื่อรองรับการใชเ้อทานอล 95 % เป็นเช้ือเพลิง เช่น        

ED 95 ในรถบสัเคร่ืองยนตดี์เซล ยงัไม่สามารถท าได ้
4) ไม่อนุญาตใหผู้ผ้ลิตเอทานอลจ าหน่ายเอทานอลใหภ้าคอุตสาหกรรม   
5) ไม่อนุญาตใหผู้ผ้ลิตสามารถซ้ือขายแลกเปล่ียนเอทานอล (Swap)  

 
 


