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เน่ืองจากคุณสมบตัิของเอทานอลท่ีมีค่าความร้อนต ่ากว่าน า้มนัเบนซิน จึงมีผลให้น า้มัน
แก๊สโซฮอล์อี 85 มีความสิน้เปลืองน า้มันเชือ้เพลิงมากกว่าน า้มันเบนซินทั่วไป ประมาณ 
30 %  แต่เน่ืองจากเอทานอลมีค่าออกเทนสูงมากกว่า 100 ซึ่งนับว่าสูงกว่าน า้มันเบนซินท่ีมี
ออกเทนอยู่ท่ีประมาณ 91 และ 95 ดงันัน้การผสมเอทานอล ลงในน า้มันเบนซิน ออกมาเป็น
น า้มนัแก๊สโซฮอล์อี 85 จะช่วยเพิ่มค่าออกเทนให้กบัน า้มนัมากยิ่งขึน้กว่าน า้มนัเบนซินธรรมดา
ซึง่มีผลท าให้การเผาไหม้มีความสมบรูณ์ มีประสิทธิภาพท่ีดีเพิ่มแรงบดิและก าลงัมากขึน้

น า้มันแก๊สโซฮอล์อี 85 เป็นเชือ้เพลิงท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษไอเสีย ได้แก่ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารไฮโดรเจน

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การใช้เอทานอลซึ่งผลิตมาจากพืชผลทาง
การเกษตร ได้แก่ อ้อย และ มันส าปะหลัง มาใช้เป็นเชือ้เพลิงซึง่มีปริมาณความต้องการท่ีสูง
และแน่นอน ก็จะช่วยส่งเสริมและประกนัรายได้ให้กบัเกษตรกร ในการลงทุนปลูกพืชพลังงาน 
เพ่ือใช้ทดแทนการน าเข้าน า้มนัดบิจากตา่งประเทศ  

การสนับสนุนการใช้เอทานอลให้มากขึน้ในประเทศ นอกจากจะเป็นการ พัฒนาความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรท่ีเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขัน้แล้ว และยงั
เป็น การพฒันาการใช้พลงังานอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน

ข้อดีของน้้ามันแก๊สโซฮอลอี์ 85

“ พลังงานมั่นคง ด้ารงคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ฉับไวบริการ ” 

………………………………………….. 

ส้ำนักคุณภำพน้้ำมันเช้ือเพลิง 
มกรำคม 2556

หากสงสัยว่าปั๊มน้้ามันจ้าหน่ายน้้ามันแก๊สโซฮอล์อี 85 
    คุณภาพไม่ได้มาตรฐานจะต้องท้าอย่างไร

สามารถ ร้ อ ง เ รี ยนมายั ง ส านักคุณภาพน า้ มัน เ ชื อ้ เ พลิ ง   ก รมธุ ร กิ จพลั ง ง าน 
โทร. 0 2547 4322 -25  และ  0 2794 4221  มือถือ 089 205 2333 ส าหรับต่างจังหวัด
สามารถร้องเรียนได้ท่ีส านักงานพลังงานภูมภาค  หรือ พลังงานจังหวัดได้  และหลังจาก
ได้ รับเ ร่ืองร้องเ รียนแล้ว กรมธุรกิจพลังงานจะจัดส่งเ จ้าหน้าท่ีไปจัดเก็บตัวอย่างน า้มัน
มาตรวจสอบคณุภาพตอ่ไป 

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


น้้ามนัแก๊สโซฮอลอ์ี 85

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

น้้าแก๊สโซฮอล์ อี85 คืออะไร

คือ น า้มนัแก๊สโซฮอล์ท่ีได้จากการผสมน า้มนัเบนซินพืน้ฐานกบัเอทานอล 
ในอตัราส่วน  15 : 85  เรียกทัว่ไปวา่ “อี 85”

รถยนต์ท่ีจะใช้กบัน า้มนัเชือ้เพลิงที่มีเอทานอลเป็นส่วนผสมหลกั ต้องออกแบบพิเศษ ได้แก่ 
1.  วสัด ุชิน้ส่วนตา่งๆ ในระบบเชือ้เพลิงทัง้ที่เป็น โลหะ ยาง พลาสติก ต้องทนต่อการใช้งาน

กบัเอทานอลได้ดี เช่น ถงัน า้มนั ป๊ัม & ทอ่จ่ายน า้มนั หวัฉีดน า้มนัเชือ้เพลิง ฯลฯ 
2.  มีการปรับปรุงระบบต่างๆ ของเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ควบคุมการฉีดเชือ้เพลิง ตาม

คณุ สมบตัขิองเชือ้เพลิงเม่ือมีเอทานอลเป็นส่วนผสมในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั ตัง้แต่เชือ้เพลิง
ท่ีไม่มีเอทานอลเป็นส่วนผสม จนถึงมีเอทานอลสูงสุดถึง 85% ทัง้นีเ้พ่ือให้เคร่ืองยนต์ท างาน
อย่างสมบรูณ์เตม็ประสิทธิภาพใกล้เคียงกบัการใช้น า้มนัเบนซนิทัว่ไป 

ประเภทของรถยนต์ที่สามารถใช้น้้ามันแก๊สโซฮอลอี์85 ได้

คือ รถยนต์ท่ีผลิตขึน้มาให้สามารถใช้ได้กบัน า้มนัเบนซินและ
น า้มนัแก๊สโซฮอล์ทกุสดัส่วน กล่าวคือ นอกจากจะเติมน า้มนัแก๊สโซฮอล์อี 85 เป็นเชือ้เพลิงแล้ว 
ยงัสามารถเติมน า้มนัเบนซินทัว่ไป น า้มนัแก๊สโซฮอล์อี 10, น า้มนัแก๊สโซฮอล์อี 20 หรือจะผสม
กันเองเป็นสัดส่วนใดๆ ก็ได้อีกด้วย โดยมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจสอบปริมาณ
ออกซเิจนและระบบการท างานของเคร่ืองยนต์เพ่ือน ามาประมวลและ
ใช้ควบคมุการสัง่จ่ายน า้มนัเชือ้เพลิงตลอดจนการจดุระเบดิ
ของเคร่ืองยนต์ เพ่ือให้เกิดการเผาไหม้ท่ีสมบรูณ์ 

Flex Fuel Vehicle (FFV) 

สถานีบริการน้้ามันแก๊สโซฮอล์อี 85

ปัจจุบนัมีสถานีบริการจ าหน่ายน า้มยัแก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ทัง้สิน้  68 แห่ง 
โดยเป็นของ  บมจ.ปตท. จ านวน  16  แห่ง   บมจ.บางจากปิโตรเลียม 
จ านวน 51 แห่ง บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร์ จ านวน 1 แห่ง (ดูข้อมูล
เพิ่มเตมิได้ท่ี http:// www.doeb.go.th)

รถยนต์ที่สามารถใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล์อี 85 ได้

 ในประเทศไทย ปัจจบุนัมีรถยนต์ 5 ย่ีห้อท่ีสามารถใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์อี 85 ได้ คือ
• มิตซูบิชิ รุ่น Lancer EX ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2552
• วอลโว่  รุ่น S80 และรุ่น C30  ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2552 รุ่น V60 และS60
• เชฟโรเลต รุ่น Captiva  2.4 ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2554
• ฮอนด้า รุ่น CIVIC และ CR-V ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2555
• โตโยต้า รุ่น COROLLA ท่ีผลิตตัง้แตปี่ 2555

 ในปัจจุบันน า้มันแก๊สโซฮอล์อี 85 มีใช้ในเชิงพาณิชย์อย่าง
แพร่หลายในหลายภูมิภาคของโลก ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา  
และบางประเทศในแถบยโุรป เช่น สวีเดน และ ฟินแลนด์

การใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล์อี 85 ในต่างประเทศ

กระทรวงพลงังานได้มีการส่งเสริมการใช้น า้มันแก๊สโซฮอล์อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2547 โดย
ได้มีการเพิ่มปริมาณเอทานอลในน า้มนัแก๊สโซฮอล์จากอี 10 เป็นอี 20 และปัจจุบนัเป็นอี85 ซึง่
เป็นการส่งเสริมแบบครบวงจรและได้ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีมาตรการส่งเสริมให้
รถยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์อี 85 (FFV) สามารถแข่งขนัได้ดงันี ้

1. ลดภาษีศลุกากรอตัราอากรขาเข้าเหลือร้อยละหกสิบ ส าหรับรถยนต์อี 85 (FFV) ท่ีน าเข้า
มาจากตา่งประเทศ จ านวน 2,000 คนั เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554

การส่งเสริมการใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล์อี 85 ในประเทศไทย

2. ลดภาษีศลุกากรอตัราอากรชิน้ส่วนท่ีน าเข้ามาเพ่ือประกอบหรือ
ผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์  เ ป็นระยะเวลา 3 ปี  ตัง้แต่วันท่ี
1 มกราคม 2554

3. ลดอตัราภาษีสรรพสามิตต ่ากวา่รถยนต์ทัว่ไป
ร้อยละ 3 ส าหรับรถยนต์อี 85 (FFV)
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