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ข้อดีของการใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล์

1.  ด้านความมัน่คง สามารถผลิตพลงังานขึน้ใช้ภายในประเทศ
จงึลดการน าเข้าน า้มนัเชือ้เพลิงจากตา่งประเทศ

2.  ด้านเศรษฐกิจ  ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร อย่างอ้อย และมันส าปะหลงั ซึ่ง
เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลท่ีจะน ามาผสมกับน า้มัน เบนซิน เพ่ือใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน ทัง้ยงัช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้

3.  ด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลพิษจากการเผาไหม้สมบูรณ์ โดยลด
คาร์บอนมอนอกไซด์ และสารไฮโดรคาร์บอน

ผู้บริโภคจะได้รับอะไรจากน้้ามันแก๊สโซฮอลอี์ 20

ผู้บริโภคจะได้รับความประหยดั แม้วา่น า้มนัแก๊สโซฮอล์อี 20 จะสิน้เปลือง
กว่าน า้มนัเบนซินประมาณ 7 % แต่เม่ือเทียบราคาแล้วถูกเกินกว่า 7 % ก็ถือว่า
คุ้มคา่

ค้าถามที่เกี่ยวกับน้้ามันแก๊สโซฮอลอ์ี 20 ท่ีพบบ่อยๆ

ถาม :   สมรรถนะของเคร่ืองยนต์แตกตา่งกบัท่ีใช้น า้มนัเบนซนิหรือไม่ 
ตอบ :    ด้วยสัดส่วนของเอทานอลท่ีผสมในปริมาณ 20% ช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ ท าให้

เคร่ืองยนต์สะอาดขึน้ ก าลงัของเคร่ืองยนต์และแรงบดิจงึมีประสิทธิภาพดีขึน้ อตัราเร็ว
สงูสดุใกล้เคียงกบัการใช้น า้มนัเบนซนิ

“ พลังงานมั่นคง ด้ารงคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ฉับไวบริการ ” 

………………………………………….. 

ถาม :    หากสงสัยว่าป๊ัมน า้มันจ าหน่ายน า้มันแก๊สโซฮอล์อี 20 คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
จะต้องท าอย่างไร

ตอบ :    ผู้ใช้รถยนต์สามารถร้องเรียนมายงัส านกัคณุภาพน า้มนัเชือ้เพลิง  กรมธุรกิจพลงังาน
โทร. 0 2547 4322 -25  และ  0 2794 4221  มือถือ 089 205 2333 ส าหรับ
ตา่งจงัหวดัสามารถร้องเรียนได้ท่ีส านกังานพลงังานภูมภาค  หรือ พลงังานจงัหวดัได้  
และหลงัจากได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว กรมธุรกิจพลังงานจะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปจัดเก็บ
ตวัอย่างน า้มนัมาตรวจสอบคณุภาพตอ่ไป

ส้ำนักคุณภำพน้้ำมันเช้ือเพลิง 
มกรำคม 2556

http://www.123rf.com/photo_6370088_cartoon-gas-station--vector-illustration.html


รถยนต์ที่สามารถใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล์อี 20

รถยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์เบนซนิ ท่ีสามารถใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์อี 20 ได้แก่ 
• ฮอนด้า ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2551 ทกุรุ่น
• ฟอร์ด รุ่น Focus  รุ่น Escape ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2548 และ รุ่น FIESTA
• นิสสัน ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2551 ได้แก่ รุ่น Tida  รุ่น Teana รุ่น March รุ่น X-Trail
• โตโยต้า ท่ีผลิตตัง้แต ่ก.พ. ปี 2551 ได้แก่ รุ่น Colola  รุ่น Vios  รุ่น Yaris  รุ่น Camry รุ่น New  Altis
และรุ่น AVANZA ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2554 

• มาสด้า ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2551 ได้แก่ รุ่น Mazda 3  รุ่น Mazda 2 และทกุรุ่นท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2552
• มิตซูบิชิ ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2551 ได้แก่ รุ่น Space Wacon รุ่น Lancer รุ่น Lancer EX รุ่น MIRAGE  
   รุ่น PAJERO SPORT รุ่น TRITON
• เชฟโรเลต ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2551 ได้แก่ รุ่น Aveo  รุ่น Cruze รุ่น CAPTIVA  รุ่น SONIC
• เมอร์เซเดส-เบนซ์ ผลิตตัง้แต่ปี 2550 ได้แก่ รุ่น C200 รุ่น E200  รุ่น S300 ท่ีผลิตตัง้แต่
    ปี 2553 ได้แก่ รุ่น C250 รุ่น E200 รุ่น E300 และรุ่นท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2554
• แลนด์โรเวอร์ ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2552 ได้แก่ รุ่น Discovery  รุ่น Rang Rover  รุ่น Rang Rover Sport
• ฮุนได ผลิตตัง้แตปี่ 2553 ได้แก่ รุ่น TUCSON
• MINI Cooper ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2554
• BMW ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2553
• PROTON ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2550 ได้แก่ รุ่น GEN2 รุ่น NEO รุ่น PERSONA และรุ่น EXORA
• TATA ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2554 ได้แก่ รุ่น NANO

ดรูายละเอียดเก่ียวกบัรุ่นรถยนต์ท่ีสามารถใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ได้ท่ี http:// www.doeb.go.th

สถานีบริการน้้ามันแก๊สโซฮอล์อี 20

 ปัจจุบนัมีสถานีบริการจ าหน่ายน า้มยัแก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ทัง้สิน้ 1,512 แห่ง 
ดังนี ้บมจ.ปตท. จ านวน  816  แห่ง   บมจ.บางจาก จ านวน  614 แห่ง และ 
บจ.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก 82 แหง่

การใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล์อี 20 ในต่างประเทศ

 การใช้เอทานอลเป็นเชือ้เพลิงในต่างประเทศ  พบว่ากว่าร้อยละ 68 ของ
เอทานอลท่ีผลิตได้ทั่วโลก ถูกน าไปใช้เป็นเชือ้เพลิงในรถยนต์และ หลาย
ประเทศใช้เอทานอลผสมในสัดส่วน 15% - 100% (E15-E100) เช่น บราซิล 
อาร์เจนตนิา อเมริกา สวีเดน เป็นต้น

น้้ามนัแก๊สโซฮอล์อี 20

น้้ามันแก๊สโซฮอล์อี 20 คืออะไร

คือ น า้มนัแก๊สโซฮอล์ท่ีได้จากการผสมน า้มนัเบนซินพืน้ฐาน  80% 
และเอทานอล ความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.5 ท่ี 20% เรียกทัว่ไปว่า “อี 20"
โดยประ เทศ ไทย เ ร่ิ ม มีการจ าห น่ายน า้มันแ ก๊ส โซฮอ ล์ อี  20 
ณ สถานีบริการน า้มนัตัง้แตปี่ 2551

น้้ามันแก๊สโซฮอล์ คืออะไร

แก๊สโซฮอล์  คือ  น า้มนัเชือ้เพลิงท่ีเป็นส่วนผสมระหว่างน า้มนัเบนซินพืน้ฐานกบัแอลกอฮอล์  
โดยเรียกช่ือจากค าผสมระหว่าง “แก๊สโซลีน” (Gasoline : ช่ือเรียกน า้มนัเบนซินในภาษาองักฤษ)  
กบั “แอลกอฮอล์”  (Alcohol)  โดยแอลกอฮอล์ท่ีใช้ก็คือ เอทานอล ท่ีมีความบริสุทธ์ิ 99.5 % ซึง่
ผลิตมาจากพืชผลทางการเกษตร เช่น  อ้อย  มนัส าปะหลงั เป็นต้น 

น า้มนัแก๊สโซฮอล์ แบง่เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ น า้มนัแก๊สโซฮอล์อี 10 น า้มนัแก๊สโซฮอล์อี 20  และ
น า้มนัแก๊สโซฮอล์อี 85

น้้ามันแก๊สโซฮอล์อี 20 
สามารถใช้กับรถยนต์ได้

ทุกประเภทหรือไม่

รถยนต์ท่ีจะใช้น า้มนัอี 20 ได้จะต้องเป็น
รถยนต์ ท่ีออกแบบมาเฉพาะ  โดยวัสด ุ
ชิน้ส่วนต่างๆ ทัง้ท่ีเป็น โลหะ ยาง พลาสติก 
ต้องทนต่อการใช้งานกับเอทานอลได้ดี
 และต้องมีการปรับปรุงระบบต่างๆ ของ
เคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ควบคุมการฉีด
เชือ้เพลิง ตามคณุ สมบตัิของเชือ้เพลิงเม่ือมี
เอทานอลเป็นส่ วนผสมในอัตราส่ วน ท่ี
แตกต่างกัน ตัง้แต่เชือ้เพลิงท่ีไม่มีเอทานอล
เป็นส่ วนผสม จนถึง มี เอทานอลสูงสุด
ถงึ 20 % ทัง้นีเ้พ่ือให้เคร่ืองยนต์ท างานอย่าง
สมบรูณ์เตม็ประสิทธิภาพ

• ฮอนด้า 4 จังหวะ ระบบหวัฉีด ท่ีผลิตตัง้แต ่
กรกฎาคม 2551  ได้แก่รุ่น AIR BLADE i  รุ่น
CBR รุ่น Click i  รุ่น CRF250 รุ่น CZ  I  รุ่น
Dream i รุ่น PCX รุ่น SCOOPY i รุ่น SPACY i รุ่น 
WAVE110 i AT รุ่น ZOOMER x

รถจักรยานยนต์ที่สามารถ
ใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล์อี20

รถจกัรยานยนต์ท่ีรองรับการใช้
น า้มนัแก๊สโซฮอล์อี 20 ได้แก่ 

•ซูซูกิ ได้แก ่รุ่น HAYATE รุ่น JELATO 
รุ่น NEX รุ่น SHOGUN รุ่น SKYDRIVE

• ยามาฮ่า ได้แก่  รุ่น FILANO รุ่น FIORE 
รุ่น MIO115i รุ่น MIO 125i  รุ่น NOUVO SX 
รุ่น SPARK RX 135i  รุ่น TTX 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B4&source=images&cd=&cad=rja&docid=zNa7id_m3xZ2rM&tbnid=zsqrNYToZG-EeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.immobilizerservice.com%2Fmotorcycle_suzuki.htm&ei=ea0-UbqIIMPZigfJpoDQAw&bvm=bv.43287494,d.bmk&psig=AFQjCNFA2ZrwlKS3_Y3N9-Sv4akbK208Bg&ust=1363148524547521
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%B2+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=8_tTyv-SZF86_M&tbnid=y88q7aApGg1aBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ste.co.th%2Fref_detial.php%3Fnid%3D8&ei=W64-UcCvG8SQiAf-mYG4Ag&bvm=bv.43287494,d.bmk&psig=AFQjCNEwyH3wL_vTjMKoNODRE4siadRXrQ&ust=1363148727938719
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%B2+%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%88&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z7OTI7nRCdNFkM&tbnid=MRift9xzQH4zoM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.motorcyc.in.th%2Fmotorcycle-4546&ei=Ga8-UcK5CIzLrQfZ8IH4Bg&bvm=bv.43287494,d.bmk&psig=AFQjCNGbC-JJCGsmoJFnc_lp3YHd5HqMZg&ust=1363148953412995

