
พลังงาน ปัจจัยสำคัญของชีวิต
พลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เราต้องใช้พลังงาน 
ตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอน  

ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่สำคัญรูปแบบหนึ่ง หากไม่มีไฟฟ้าใช้ชีวิตเราจะวุ่นวายมาก
เพราะไม่มีแสงสว่าง ไม่มีลมเย็นๆจากแอร์ คอมพิวเตอรท์ำงานไม่ ได ้ หรือตอ้งเดิน
ขึ้นตึก เพราะลิฟต์ ไม่ทำงาน ส่วนน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้รถแล่นได ้ ทำให้เรา  
เดินทางสะดวก ทำใหเ้ครื่องจักรทำงานผลิตสิ่งของใหเ้ราใช้ ได้ 

ชีวิตคนเราจึงอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีพลังงาน 

โลกเรายังมีพลังงานอื่นๆ ที่สำคัญไม่แพ้่ ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติ 
น้ำมันแก๊สโซฮอล หรือไบโอดีเซล ที่เป็นพลังงานทางเลือกทันสมัยล่าสุด 

*หมายเหตุ ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท์คำ “Gasohol” เป็นภาษาไทยว่า “แกโซฮอล” 
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น้ำมันแก๊สโซฮอล คืออะไร 
น้ำมันเติมรถยนต์ชนิดที่บ้านเราเรียกว่าเบนซินนั้น ในอเมริกาและอีกหลายประเทศเขา
เรียกว่า แก๊สโซลีน (gasoline) ดังนั้นเมื่อเอาแก๊สโซลีน (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน) มา
ผสมกับแอลกอฮอล จึงกลายเป็นน้ำมันสูตรใหม่ที่เรียกว่า น้ำมันแก๊สโซฮอล (gasohol) 
แต่ถา้เอาน้ำมันดีเซลมาผสมกับแอลกอฮอล จะไดเ้ป็นน้ำมันดีโซฮอล (diesohol) 

แอลกอฮอลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

เอทิลแอลกอฮอล เรียกไดอ้ีกอย่างว่า เอทานอล (กินได ้แต่ก็เมาไดเ้พราะเอทานอลก็คือ
เหล้าดีๆ นี่เอง จึงไม่ควรกินแล้วขับรถหรือยานพาหนะอื่นใด โดยเฉพาะจักรยานยนต์) 
และเมทิลแอลกอฮอล เรียกอีกอย่างว่าเมทานอล (กินไม่ ได ้ กินแลว้ตาบอดหรือถึงตาย
ได ้เอาไวเ้ช็ดแผล หรือใช้ในงานอุตสาหกรรมบางอย่างได)้ 

แอลกอฮอลที่นำมาผสมน้ำมันเป็นชนิดเอทิลแอลกอฮอลที่บริสุทธิ์กว่า 99.5% 

99.5% 
แอลกอฮอล 
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ค่าออกเทนในน้ำมัน
เคยสงสัยไหมว่าตัวเลขเบนซิน 91 หรือเบนซิน 95 คืออะไร? ตัวเลขดังกล่าวก็คือ  
ค่าออกเทน (octane number) ซึ่งในเชิงวิทยาศาสตร์หมายถึงตัวเลขที่แสดงเปอรเ์ซนต์
มวลไอโซออกเทนผสมระหว่างไอโซออกเทนและเฮพเทน ตัวเลขนี้ ใช้บ่งบอกขีดความ
สามารถของน้ำมัน ในการต้านทานการน็อก (knocking) ของเครื่องยนต ์ ซึ่งหาก
เครือ่งยนต์เกดิการนอ็กขึน้กจ็ะเกดิความเสียหายได ้ตัวเลขค่าออกเทนในกรณีน้ียิง่สูงจงึยิง่ดี 

เดิมการเพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันใช้วิธีเติมสารตะกั่วลงในน้ำมัน แต่พบว่าตะกั่วเป็นพิษ
กับคนจงึไดเ้ปล่ียนมาเปน็การเตมิสารเอม็ทีบีอี (MTBE,methyl tertiary butyl ether) 
แทน แต่ต่อมาก็พบอีกว่าเอ็มทีบีอีนี้ก็ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได ้ แถมไทยยังผลิตเอง  
ไม่ ได ้ ต้องพึ่งพาและสั่งเข้าจากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 3 พันล้านบาท 
ไทยจึงตอ้งหาสารเพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันตัวใหม่มาแทนตัวเก่า 

แอลกอฮอลบริสุทธิ์มีค่าออกเทนสูงมาก (เลขออกเทนวิจัย RON = 107) จึงใช้เป็นตัว
เพิ่มออกเทนของน้ำมันเบนซินได้ เช่น เอามาผสมกับน้ำมันเบนซิน 91 ปรับให้เป็น 
95 ได้ ดังนี้เป็นต้น

MTBE

ตะกั่ว 
แอลกอฮอลบริสุทธิ์ 
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น้ำมันแก๊สโซฮอลกับความมั่นคงทางเกษตร
แอลกอฮอลผลิตได้เองภายในประเทศ โดยใช้ผลผลิต

การเกษตร เช่น อ้อย มันสำปะหลัง กากน้ำตาล
(ซึ่งเดิมเป็นของเสียที่ต้องทิ้งจากโรงงานน้ำตาล) 

ซึ่งไทยปลูกหรือผลิตได้เองมาเป็นวัตถุดิบ ธัญพืช
บางอย่าง เช่น ข้าว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ก็นำมา
ผลิตแอลกอฮอลได ้ แอลกอฮอลจึงเป็นสารเพิ่ม
ค่าออกเทนที่ดีที่สุดของไทยในเวลานี้ แต่ก่อนจะ
เอาไปใช้จะต้องทำให้แอลกอฮอลนี้บริสุทธิ ์  
อย่างนอ้ย 99.5% โดยปริมาตรเสียก่อน 

การที่เอาออ้ยไปทำน้ำตาลก็ได ้แอลกอฮอลก็ได ้
และการที ่เอามันสำปะหลังไปทำแป้งมันก็ได้

แอลกอฮอลก็ได ้การเอาขา้วไปขายเป็นอาหารก็ได ้ เอามาทำแอลกอฮอลก็ไดน้ี้ ลว้นทำให้
พืชผลทางเกษตรเหล่านี้มีราคาสูงขึ้นกว่าเดิม คือ มีช่องทางขายไดม้ากขึ้น ขายทางนี้ ไม่
ได้ราคาก็ไปขายอีกทางหนึ่งได ้ การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลจึงเป็นการช่วยชาวไร่ชาวนาของ
เราใหม้ีความมั่นคงในอาชีพได้โดยทางออ้มอีกทางหนึ่ง 

 

 

ผลผลิต 
ทางการเกษตร 
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วัตถุดิบผลิตเอทานอล 
วัตถุดิบผลิตเอทานอลแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 

วัตถุดิบประเภทแป้ง ได้แก่ ผลผลิตพวกธัญพืช เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโพด  
ขา้วบาร์เล่ย์ ขา้วฟ่าง และพวกพืชหัว เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง มันเทศ เป็นตน้ 

วัตถุดิบประเภทน้ำตาล ไดแ้ก่ ออ้ย กากน้ำตาล ขา้วฟ่างหวาน เป็นตน้ 

วัตถุดิบประเภทเส้นใย เป็นผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว  
ชานอ้อย ซังข้าวโพด รำข้าว เศษไม ้ ขี้เลื ่อย วัชพืช รวมทั้งของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น โรงงานกระดาษ เป็นตน้ 

เน่ืองจากอ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวฟ่าง และข้าวโพด ปลูกได้ไม่มีวันสิ้นสุด 
น้ำมันแก๊สโซฮอล จึงถือได้ว่าเป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนอย่างหนึ่ง 

1.

2.

3.
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วัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับผลิตเอทานอล
แม้ว่าจะมีวัตถุดิบอยู ่หลายชนิดที ่สามารถนำมาผลิตเป็นเอทานอลได ้ แต่จะมีเพียง  
ไม่กี่ชนิดที่เหมาะสำหรับงานนี้ ซึ่งจะรู้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนั้นให้ดูจากหลักพิจารณา  
ดังนี้ คือ 

วัตถุดิบมีปริมาณเพียงพอสำหรับป้อนสู่โรงงานได้ตลอดป ีหาได้ง่าย ราคาถูก 

วัตถุดิบนั้นนำมาผลิตเอทานอลได้สัดส่วนสูง ทั้งต่อหน่วยของวัตถุดิบ และพื้นที่
ปลูกมีมาก 

วัตถุดิบที่ไม่เป็นพิษต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 

วัตถุดิบที่ใช้มีเพียงพอต่อการผลิตเอทานอล และไม่กระทบต่อการผลิตอาหาร 

ด้วยเหตุนี้แต่ละประเทศจึงใช้วัตถุดิบแตกต่างกันไป เช่น บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตเอทานอล
รายใหญ่ที่สุดของโลก ใชอ้อ้ยเป็นวัตถุดิบหลัก อเมริกาใชข้า้วโพด  

ส่วนประเทศไทยวัตถุดิบที่เหมาะในเวลานี้ คือ ออ้ย กากน้ำตาล และมันสำปะหลังสด 

 

1.

2.

3.

4.

ตลอดปี 
CO2

สังเคราะห์แสง 
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วัตถุดิบใดผลิตเอทานอลได้มากกว่ากัน 
วัตถุดิบหนัก 1 ตัน ต่อปริมาตรของเอทานอลที่ผลิตได ้(ลิตร) 

กากน้ำตาล 

375 

260 

180 

��

70 

70 

ธัญพืช (เช่น ข้าว, ข้าวโพด) 

หัวมันสำปะหลังสด 

น้ำมันมะพร้าว 

อ้อย 

ข้าวฟ่าง 

กากน้ำตาล 

น้ำมัน 
มะพร้าว 
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ลำดับความเป็นมาของ 
น้ำมันแก๊สโซฮอลในประเทศไทย

เมื่อพ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเล็งเห็น
ว่าประเทศไทยอาจประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันและ
ปัญหาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ จึงได้ทรงมี  
พระราชดำริให้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ศึกษา
การนำอ้อยมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล และนำแอลกอฮอลที่

ผลติไดน้ี้มาผสมกับนำ้มันเบนซนิเปน็ “นำ้มันแกส๊โซฮอล”

จนเมื่อพ.ศ. 2539 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) 
ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทยและโครงการส่วนพระองค์ฯ ได้นำแอลกอฮอลที ่
บริสุทธิ์เพียง 95% ไปกลั่นซ้ำเป็นแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 
99.5% แลว้นำมาผสมกับน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ในอัตรา

แอลกอฮอล 1 ส่วน กับเบนซิน 9 ส่วน เป็นน้ำมัน “แก๊สโซฮอล” แลว้นำมา  
ทดลองใชก้ับรถเครื่องยนตเ์บนซินของโครงการส่วนพระองคฯ์ 

ปัจจุบันบริษัทผู้ค้าน้ำมันทั้งหลายต่างจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอลกัน โดยทั่วไปแล้ว
ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา

 

เบนซิน 9 ส่วน

แอลกอฮอล 1 ส่วน
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น้ำมันแก๊สโซฮอล  95  แตกต่างจาก 
น้ำมันเบนซิน 95  อย่างไร

น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 คือ น้ำมันเบนซินพื้นฐาน (หรือแก๊สโซลีน) ที ่ผสมกับ  
เอทานอลที่ปกติมีค่าออกเทนสูงมาก (สูงได้ถึงมากกว่า 100) ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
ทำให้ ได้น้ำมันแก๊สโซฮอล ที่มีค่าออกเทนเท่ากับน้ำมันเบนซิน 95 น้ำมันทั้งสองชนิด  
จึงไม่มีอะไรแตกต่างกันในแง่นี้ แต่น้ำมันเบนซิน 95 ปกติจะใช้สารเอ็มทีบีอี (MTBE) 
เป็นตัวเพิ่มค่าออกเทน ซึ่งสารนี้มีขอ้เสียคือ ทำใหเ้กิดการปนเปื้อนกับน้ำใตด้ินและน้ำดื่ม 
หลายๆ ประเทศจึงจะมีนโยบายเลิกใชส้าร MTBE แล้ว  
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ผลดีต่อเครื่องยนต์
ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะเครื่องยนต ์ และอัตราการเร่งไม่แตกต่างจาก
น้ำมันเบนซิน 95 ปกติ 
สามารถเติมผสมกับน้ำมันที่เหลืออยู่ ในถังได้เลย โดยไม่  
ตอ้งรอใหน้้ำมันที่มีอยู่ในถังหมด 
ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการปรับแต่งเครื่องยนตเ์พิ่มเติม 
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้น้ำมันที ่ถ ูกกว่าในช่วง  
วิกฤตน้ำมันแพง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะ
รัฐบาลสนับสนุนให้น้ำมันแก๊สโซฮอลมีราคาถูกกว่า  
น้ำมันเบนซิน 
ทำให้เครื่องยนต์เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจาก  
น้ำมันแก๊สโซฮอลมีส่วนผสมของเอทานอล ซึ่งมีโมเลกุลของ   
ออกซิเจนเป็นองคป์ระกอบหลักชนิดหนึ่ง 

ผลดีต่อคุณเอง 
ได้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล ในราคาที่ประหยัดลงประมาณลิตรละกว่า 3.50 บาท  
ช่วยใหเ้ครื่องยนตเ์ผาไหมส้ะอาด สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยืดอายุรถคุณ 
ไดม้ีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อนร่วมชาติ ใหข้ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น  
ไดช้่วยลดมลพิษอากาศ ซึ่งส่งผลถึงชีวิตตนเอง ลูกหลาน และเพื่อนร่วมชาติ  

•

•

•
•

•

•
•
•
•

ประหยัดกว่า
3.50 บาท 

* ราคา ณ ก.ย. 2550 
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ผลดีต่อประเทศ 
ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ทำใหล้ดการขาดดุลทางการคา้  

ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าสาร MTBE ได้ถึงปีละ 3,000 ล้าน
บาท  

ใชป้ระโยชน์จากพืชผลทางการเกษตรสูงสุด และยกระดับราคาพชืผลทางการเกษตร 
สรา้งรายได้ใหเ้กษตรกร เกิดความมั่นคงภายในประเทศ 

เคร่ืองยนต์มีการเผาไหมท่ี้ดีขึน้ ทำใหช่้วยลดมลพษิอากาศ และแก้ ไขปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
โดยสามารถลดปริมาณไฮโดรคารบ์อนและคาร์บอนมอนอกไซดล์ง 20 - 25% ทำให้
ลดค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชน 

ทำให้เกิดการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งดา้นเกษตรและอุตสาหกรรม 

เป็นพลังงานหมุนเวียน จึงถือเป็นการอนุรักษท์รัพยากรของโลก และเป็นแนวทางการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  

 

•

•

•

•

•

•
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ไขข้อข้องใจใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล

เตมิน้ำมันแก๊สโซฮอลแล้วกลัวเครื่องพัง เพราะกลัวว่าเอทานอล 

ที่ผสมอยู่ในน้ำมันจะไปกัดท่อทางเดินน้ำมัน ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำจากยาง  

หรือพลาสติกให้เสียหาย 

ผู้ผลิตรถยนต์เกือบทุกยี่ห้อออกมายืนยันแล้วว่า น้ำมันแก๊สโซฮอลไม่ทำความ  
เสียหายแก่ท่อทางเดนินำ้มันหรอืเครือ่งยนต์ โดยท่ีรถส่วนใหญ่สามารถใชน้ำ้มันแก๊สโซฮอล  
ไดท้ันที โดยไม่ตอ้งดัดแปลงเครื่องยนต ์และสามารถใชก้ับรถยนต์เบนซินที่เป็นระบบหัว
ฉีดที่ผลิตตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 หรือ ค.ศ. 1995 เป็นตน้มา อุปกรณ์และท่อทางเดินน้ำมัน 
เป็นยางสังเคราะห์ บางรุ่นอาจเติมได้ ในปีก่อนหน้านั้น ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติมไดจ้ากค่ายรถยนต์ต่างๆ  

มั่นใจได้อย่างไรว่าใช้แล้วจะไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ 

ในต่างประเทศหลายประเทศมีการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลกันอย่างแพร่หลาย เช่น 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวีเดน บราซิล ฯลฯ โดยเฉพาะบราซิลใชม้านานกว่า 25 ปีแลว้ 
แต่ละประเทศมีสัดส่วนต่างกันตั้งแต่ผสมเอทานอล 10% - 85% (E10 - 85) จึงเป็น
หลักประกันว่าน้ำมันแก๊สโซฮอลไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ และในอนาคตคาดว่าจะมี
การใชเ้พิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงที่นับวันจะหมดไป และลดมลพิษทางอากาศ 

ถ้าใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลแล้วสามารถสลับมาใช้น้ำมันเบนซินได้ 

หรือไม่ 

สามารถใช้สลับกันได้ โดยไม่ต้องรอน้ำมันที่ ใช้อยู่  
หมดถัง หากขับรถไปต่างจังหวัดแล้วน้ำมันแก๊สโซฮอล
หมด ก็เขา้ปั๊มเติมน้ำมันเบนซินต่อไดเ้ลย จึงสะดวกและ
คุม้มาก 
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ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลสิ้นเปลืองกว่าใช้น้ำมันเบนซินทั่วไปหรือไม่ 

ก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนว่าการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงกว่าการใช้
น้ำมันเบนซิน 95 ประมาณ 1 – 3 % แต่ก็ยังคุม้ค่าเมื่อเทียบกับราคาที่ถูกกว่า 3 บาท 
และยังได้ช่วยเกษตรกรของไทยและสิ่งแวดลอ้มของชาติอีกดว้ย 

ถ้าน้ำม ันแก๊สโซฮอลดีจริงแล้วทำไมประเทศไทยไม่ใช้มา 

ต้ังนานแลว้

เนื่องจากเมื่อก่อนน้ำมันราคาลิตรละ 8 - 10 บาท ส่วนแอลกอฮอลบริสุทธิ์   
ลิตรละ 9 บาทกว่า จึงไม่คุม้ที่จะนำแอลกอฮอลมาเติมในน้ำมันเบนซิน แต่ปัจจุบันราคา
น้ำมันเบนซิน ลิตรละ 28 - 30 บาท แลว้ และมีแต่จะขึ้นสูงขึ้นไปอีกทุกวัน จึงคุม้ทุนขึ้น
แมร้าคาของแอลกอฮอลจะสูงขึ้นไปดว้ยก็ตาม 

ที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องดีๆ ของน้ำมันแก๊สโซฮอล เรื่องไม่ดีไม่มี 

เลยหรือ  

มี ต้องยอมรับว่ามี เช่น เมื่อนำอ้อยกับมันสำปะหลัง 
หรือข้าวกับข้าวโพดมาทำแอลกอฮอลมากขึ้น ราคา
น้ำตาลกับแป้งมัน หรือราคาข้าวกับแป้งข้าวโพดก็อาจ
จะแพงขึ้น ชาวบ้านก็เดือดร้อนขึ้นบ้าง และไอเสียก็
จะมีแก๊สพิษอีกตัวคือ ไนโตรเจนออกไซด์เพิ่มขึ้น
บ้าง แต่ปัญหานี้เมื่อตรวจสอบกับผลวัดคุณภาพ
อากาศในเมืองต่างๆ เช ่น กทม. เช ียงใหม่  
สระบุรี พบว่าไม่รุนแรง 
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