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8. เอทานอล
8.1 ภารกิจ
สงเสริมใหเกิดการผลิตและการใชเอทานอลไมนอยกวา 9 ลานลิตร/วัน ภายในป 2565 เพื่อลดการพึ่งพาน้ํามัน
เพิ่มมูลคาและสรางเสถียรภาพใหกับผลผลิตทางการเกษตร โดยการสรางตลาดเอทานอลอยางยั่งยืน รณรงคให
ความรูและสรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภคอยางจริงจัง สงเสริมอุตสาหกรรมเอทานอลแบบครบวงจรและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อลดตนทุน การวิจยั และพัฒนาพืชพลังงานใหมๆ เพื่อ
ประเทศชาติและประชาชน

8.2 บทนํา
เอทานอลเปนแอลกอฮอลชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการหมักพืชเพื่อเปลี่ยนแปงจากพืชเปนน้ําตาลแลวเปลี่ยน
จากน้ําตาลเปนแอลกอฮอล เมื่อทําใหเปนแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 95% โดยการกลั่นจะเรียกวา เอทานอล (Ethanol)
เอทานอลที่นําไปผสมในน้ํามันเพื่อใชเติมเครื่องยนตเปนแอลกอฮอลที่มีความบริสุทธิ์ตั้งแต 99.5% โดยปริมาตร
ซึ่งสามารถใชเปนเชื้อเพลิงได โดยประเทศไทยมีการนําเอทานอลมาผสมกับน้ํามันเบนซินเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
หรือที่เรียกกันวา แกสโซฮอล
การผลิตแกสโซฮอลในประเทศไทยนั้นเกิดจากแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อป
2528 โดยโครงการสวนพระองคไดศึกษาการผลิตแกสโซฮอลเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอล
จากอ อ ย หลั ง จากนั้ น ก็ เ กิ ด ความตื่ น ตั ว ทั้ ง จากภาครั ฐ และเอกชนเข า มาร ว มพั ฒ นาและนํ า ไปทดสอบกั บ
เครื่องยนต แตยังไมเกิดการใชกันอยางแพรหลาย จนกระทั่งราคาน้ํามันโลกเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก เมื่อป 2546
รัฐบาลจึงไดหันมาผลักดันการผลิตและการใชแกสโซฮอลอยางจริงจัง โดยไดกําหนดเปาหมายสงเสริมเอทานอล
2.4 ลานลิตร/วัน เพื่อทดแทน MTBE ในน้ํามันเบนซิน 95 และทดแทนเนื้อน้ํามันในน้ํามันเบนซิน 91 ภายในป
2554
จากการลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใหราคาขายปลีกน้ํามันแกสโซฮอล 95 ต่ํากวาราคา
ขายปลีกน้ํามันเบนซิน 95 ในระดับ 1.50 บาท/ลิตร ประกอบกับมาตรการสงเสริมของรัฐบาลอีกหลายประการ
ทําใหประชาชนหันมาใชแกสโซฮอลเพิ่มสูงขึ้น โดยในเดือนธันวาคม 2548 มีสัดสวนสูงถึง 17.4% ของยอดขาย
น้ํามันเบนซิน รัฐบาลไดปรับปรุงมาตรการตางๆ เพื่อสงเสริมการผลิตและการใชแกสโซฮอลเรื่อยมา อาทิเชน
มาตรการกําหนดราคาเอทานอล มาตรการสรางความเชื่อมั่น รวมไปถึงมาตรการทางดานราคา จนถึงปจจุบัน
(พ.ย. 51) ประเทศไทยมีการใชเอทานอลในรูปของแกสโซฮอล 95 แกสโซฮอล 91 E20 และ E85 จํานวน 11.00
ลานลิตร/วัน หรือคิดเปนเอทานอล 1.11 ลานลิตร/วัน
บทที่ 8 เอทานอล
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เพื่อผลักดันแผนพัฒนาเอทานอล 15 ปใหบรรลุเปาหมาย มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาใหเกิด
ความรวมมือทามกลางผูมีสวนได – สวนเสีย ตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ตั้งแตแหลงวัตถุดิบสําหรับ
ผลิตเอทานอลไปจนถึงตลาดของเอทานอล ดังแสดงในรูปที่ 8-1

กากน้ําตาล

ขาวฟางหวาน

การผลิตเอทานอล

ภาคขนสง

การกระจายเชื้อเพลิงสูผูใช

มันสําปะหลัง

ตลาดในประเทศ
การรวบรวมและขนสงวัตถุดิบไปยังโรงงานผลิตเอทานอล

วัตถุดิบ

ภาคอุตสาหกรรม

ตลาดตางประเทศ

Ethanol Plant

รูปที่ 8-1 หวงโซอุปทานของเอทานอล
ดังนั้น ในบทนี้จะอธิบายถึงสถานภาพปจจุบันของเอทานอลตามหวงโซอุปทาน วิเคราะหถึงปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละหวงโซ รวมถึงแนวทางสําคัญในการพัฒนาเอทานอล ซึ่งจะนําไปสูการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาเอทานอล 15 ป และดัชนีชี้วัดและระดับความสําเร็จของแผนพรอมทั้งระดับความสําเร็จเพื่อใชในการ
ติดตามประเมินผลความสําเร็จของแผนในแตละชวง

8.3 สถานภาพเอทานอลในปจจุบัน
8.3.1 วัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอล
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม จึงมีพืชพลังงานหลายชนิดที่นํามาใชเปนวัตถุดิบ
สําหรับผลิตเอทานอลได เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาวฟางหวาน เปนตน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ถึงความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร วัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมเอทานอลในปจจุบัน ไดแก กากน้ําตาล และ
มันสําปะหลัง
(1) กากน้ําตาล เปนผลพลอยได (by product) จากกระบวนการผลิตน้ําตาล โดยในการหีบออย
1 ตันจะมีกากน้ําตาล 45 กิโลกรัม หรือคิดเปนรอยละ 4.5 ของปริมาณออยที่เขาหีบ
บทที่ 8 เอทานอล
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สอน. ไดคาดการณอุปสงค – อุปทานของออยและกากน้ําตาลดังตารางที่ 8-1 ซึ่งจะแสดง
ปริมาณผลผลิตออย และความตองการออยสําหรับผลิตน้ําตาลเพื่อบริโภคในประเทศและสงออก โดยตั้งแตป
2552 เปนตนไป จะมีปริมาณออยสวนเกินสามารถนํามาเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอล นอกจากนี้ยังแสดงผลผลิต
กากน้ําตาล และความตองการกากน้ําตาลในการผลิตสุรา อาหารสัตว ผงชูรสและสงออก สวนที่เหลือนํามาผลิต
เปนเอทานอล ในป 2552 มีกากน้ําตาลสวนเกินสําหรับผลิตเอทานอลได 1.27 ลานลิตร/วัน
ตารางที่ 8-1 อุปสงค – อุปทานกากน้ําตาลป 2551 - 2554

จากขอมูลของกรมศุลกากร พบวา ในเดือนตุลาคม 2551 มีการสงออกกากน้ําตาลทั้งสิ้น
51,745 ตัน คิดเปนราคาเฉลี่ยเทากับ 3,007 บาท/ตัน และมีการนําเขากากน้ําตาลทั้งสิ้น 2,233 ตัน คิดเปน
ราคาเฉลี่ย 17,166 บาท/ตัน การเปลี่ยนแปลงราคากากน้ําตาลรายเดือนระหวางป 2547-2551 ดังรูปที่ 8-2
4,000

ราคา (บาท/ตัน)

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
ม.ค. ก.พ. มี. ค. เม.ย. พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เดือน
2547
2548
2549
2550
2551

รูปที่ 8-2 ราคากากน้ําตาลรายเดือนระหวางป 2547-2551
บทที่ 8 เอทานอล
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(2) มันสําปะหลัง ปลูกมากในจังหวัดนครราชสีมา กําแพงเพชร สระแกว ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา โดย
สศก. ไดประมาณการผลผลิตมันสําปะหลังในป 2552 ไวจํานวน 29.60 ลานตัน ซึ่งจะนําไปแปรรูปเปนมันเสน
มันเม็ด และแปงมันเพื่อใชในประเทศและสงออก เหลือผลผลิตสวนเกินสําหรับนํามาผลิตเปนเอทานอลจํานวน
1.25 ลานตัน สามารถผลิตเอทานอลได 0.58 ลานลิตร/วัน สําหรับป 2553 – 2554 ดังแสดงในตารางที่ 8-2
ตารางที่ 8-2 อุปสงค – อุปทานมันสําปะหลังป 2551 - 2554

ราคามันสําปะหลังสดและมันเสนคละจะเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปดังแสดงในรูปที่ 8-3 โดยใน
เดือน พ.ย.51 เฉลี่ยเทากับ 1.28 และ 4.35 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ
ราคามั นสําปะหลังสดและมั นเสนคละเฉลี่ยรายเดือน
5.50

ราคา (บาท/กก.)

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

2547

2548

2549

2550

2551

2547

2548

2549

2550

2551

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
เดือน

รูปที่ 8-3 ราคามันสําปะหลังและมันเสนรายเดือนระหวางป 2547-2551
บทที่ 8 เอทานอล
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นอกจากพืชพลังงานเหลานี้แลว ในตางประเทศยังไดมีการวิจัยและพัฒนานําหญา เศษไม และเศษ
วัสดุทางการเกษตร สาหรายและคารโบไฮเดรตจากชีวมวลมาผลิตเปนเชื้อเพลิงชีวภาพในรูปแบบตางๆ ดัง
แสดงในรูปที่ 8-4 ในแผนพัฒนาฉบับนี้ จึงครอบคลุมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับวัตถุดิบใน
การผลิตเอทานอล โดยคํานึงถึงศักยภาพของวัตถุดิบนั้นๆ ในประเทศไทย
เชื้อเพลิง
เอทานอลจาก
ธัญพืช/
น้ําตาล

วัตถุดิบ
ขาวโพด / ขาว
ฟาง / ออย

ประโยชน
• ผลิตเชื้อเพลิงที่มีคาออกเท
นสูงสําหรับผสมน้ํามันเบนซิน
• ผลิตไดจากแหลงวัตถุดิบ
หมุนเวียนที่มีอยูอยาง
กวางขวาง
ไบโอดีเซล น้ํามันพืช ไขมัน • ลดมลภาวะ
พืช และไขมัน • ชวยเพิ่มความหลอลื่นใหกับ
สัตว
น้ํามันดีเซล
ดีเซลเขียวและ น้ํามันพืชและ • เปนวัตถุดิบที่ดีเลิศสําหรับโรง
เบนซินเขียว ไขมันพืชผสม
กลั่น
กับน้ํามันดิบ • เปนเชื้อเพลิงทีม่ ีสวนผสมของ
ซัลเฟอรต่ํา
เอทานอลจาก หญา เศษไม • ผลิตเชื้อเพลิงที่มีคาออกเท
เซลลูโลส
และวัสดุเหลือ
นสูงสําหรับผสมน้ํามันเบนซิน
ทิ้งทาง
การเกษตร
บิวทานอล
ขาวโพด / ขาว • เปนเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีคา
ฟาง / ขาวสาลี / ความรอนสูง ระเหยยาก และ
ออย
ไมดูดซึมน้ํา

ระดับการพัฒนา
ใชอยางแพรหลาย
ในเชิงพาณิชย

ใชอยางแพรหลาย
ในเชิงพาณิชย

ทดลองใชเชิง
พาณิชย
ในยุโรปและ
บราซิล
สหรัฐอเมริกาตั้ง
เปาจะสาธิตการใช
ในเชิงพาณิชยใน
ป 2555
BP และ Dupont
วางแผนริเริ่มการ
ใช บิวทานอลในป
2550
น้ํามันจาก ชีวมวลประเภท • เปนวัตถุดิบในโรงกลั่น น้ํามัน
มีการใชในเชิง
กระบวนการ ที่มีเปลือกแข็ง
เตา และวัตถุดิบสําหรับผลิต
พาณิชยสําหรับ
ไพโรไลซิส
สารอโรเมติกและฟนอล
ผลิตพลังงานและ
สารเคมี
เชื้อเพลิงจาก ชีวมวลหลาย • สามารถผสมเชื้อเพลิงชีวมวล มีการสาธิตการ
กาซสังเคราะห
ชนิดและ
เขากับเชื้อเพลิงฟอสซิล
ผลิตเชื้อเพลิงจาก
เชื้อเพลิง
สําหรับเปนวัตถุดิบได
กาซสังเคราะห
ฟอสซิล
• สามารถผลิตเปนดีเซลและ
จากเชื้อเพลิงฟอส
เบนซินคุณภาพสูง
ซิลขนาดใหญ
บทที่ 8 เอทานอล
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เชื้อเพลิง
วัตถุดิบ
น้ํามันดีเซล / สาหรายขนาด
น้ํามัน
เล็กจากการ
เครื่องบินจาก
เพาะเลี้ยง
สาหราย
สารประกอบ คารโบไฮเดรต
ไฮโดรคารบอน จากชีวมวล
จากชีวมวล

ประโยชน
ระดับการพัฒนา
• ใหผลผลิตตอพื้นที่สูง
สาธิตตนแบบใน
• สามารถนําไปใชในการจับ
ทศวรรษที่ 1990
คารบอนไดออกไซดแลวนํา
กลับมาใชใหมได
• สามารถนําไปผลิตน้ํามัน
อยูในระดับ
เบนซินสังเคราะห น้ํามันดีเซล หองปฏิบัติการ
สังเคราะห และผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมอื่นๆ
รูปที่ 8-4 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากเทคโนโลยีและวัตถุดิบตางๆ
(ที่มา: www.nrel.gov)

8.3.2 การรวบรวมและขนสงวัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอล
รูปแบบการรวบรวมวัตถุดิบของโรงงานผลิตเอทานอลในปจจุบันสามารถแบงไดเปน 2 วิธีหลักๆ
ตามวัตถุดิบที่ใช ไดแก (1) กรณีใชกากน้ําตาล และ (2) กรณีใชมันสําปะหลัง
(1) กรณีใชกากน้ําตาล เนื่องจากกากน้ําตาลเปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมการแปรรูปออย
กากน้ําตาลจึงสามารถรวบรวมไดจากโรงงานน้ําตาลโดยตรง อยางไรก็ตาม โรงงานผลิตเอทานอลสวนใหญที่ใช
กากน้ําตาลเปนวัตถุดิบ จะเปนโรงงานที่ตอยอดมาจากโรงผลิตน้ําตาล ทําใหไมตองการโครงสรางพื้นฐาน
เพิ่มเติมเพื่อใชในการรวบรวมและขนสงกากน้ําตาลอีก แตสําหรับโรงงานที่ไมเปนเจาของกากน้ําตาลเปนของ
ตัวเองมีความจําเปนตองขนสงทางรถบรรทุกเปนหลัก
(2) กรณีใชมันสําปะหลัง โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังสวนใหญ จะมีลานรับซื้อหนา
โรงงานซึ่งนอกจากจะรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงแลว ก็ยังมีพอคาคนกลางซึ่งจัดตั้งลานรับซื้อมันสําปะหลัง
ใกลกบั แหลงเพาะปลูกนํามาขายใหกับโรงงานดวย
8.3.3 การผลิตเอทานอล
ในปจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล จํานวน 11 โรง กําลังการผลิตรวม 1.575 ลาน
ลิตร/วัน และมีโรงงานเอทานอลจากมันสําปะหลัง จํานวน 1 โรง กําลังการผลิต 0.13 ลานลิตร/วัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 8-3 จากขอมูลของผูประกอบการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง 9 ราย พบวาในเดือนพฤศจิกายน
2551 มีการผลิตเอทานอลรวม 24.07 ลานลิตร หรือเฉลี่ย 0.80 ลานลิตร/วัน และมีสตอคเอทานอลคงเหลือ 6.64
ลานลิตร การขยายตัวของปริมาณการผลิตเอทานอลดังแสดงในรูปที่ 8-5
บทที่ 8 เอทานอล
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ตารางที่ 8-3 รายชื่อผูประกอบการผลิตเอทานอลและการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2551
กําลังผลิต (ลิตร/วัน)
ขอมูลวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2551 (ลานลิตร)
ผูประกอบการ
ผลิตจริง
ขอมูลจริง
ปริมาณสตอค*
ติดตั้ง
เฉลี่ย
ปริมาณผลิต ปริมาณจําหนาย
1. พรวิไล อินเตอรฯ
25,000
2. ไทยอะโกรเอ็นเนอรยี่
150,000
140,617
4.22
4.16
3. ไทยแอลกอฮอล
200,000
200,583
6.02
7.26
1.79
4. ขอนแกนแอลกอฮอล
150,000
123,894
3.72
2.83
1.84
5. ไทยงวนเอทานอล
130,000
45,036
1.35
1.40
1.43
6. เพโทรกรีน (ชัยภูมิ)
200,000
13,333
0.40
0.00
0.54
7 . น้ําตาลไทยเอทานอล
100,000
83,874
2.52
3.65
0.60
8. เคไอเอทานอล
100,000
87,451
2.62
2.68
0.03
9. เพโทรกรีน (กาฬสินธุ)
200,000
83,000
2.49
2.08
0.23
10. เอกรัฐพัฒนา
200,000
11. ไทยรุงเรืองพลังงาน
120,000
24,684
0.74
1.84
0.18
รวมกําลังผลิตทั้งหมด
1,575,000
802,472
24.07
25.91
6.64
เฉลี่ยตอวัน (ลานลิตร/วัน)
0.80
0.86
หมายเหตุ *หัก Deadstock แลว;

1) พรวิไลฯ ผลิตกรดอะซิติกแทน
2) น้ําตาลไทยเอทานอล หยุดผลิตตั้งแตวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2551
3) เพโทรกรีน (กาฬสินธุ) หยุดผลิตตั้งแตวันที่ 1-17 พ.ย.51
4) บ.เพโทรกรีน (ภูเขียว) หยุดผลิตตั้งแตวันที่ 1-26 พฤศจิกายน 2551

ลานลิตร

40
30

2549

20

2550

10

2551
ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

เดือน-ป
ม.ค.

0

รูปที่ 8-5 ปริมาณการผลิตเอทานอลป 2549 - 2551

บทที่ 8 เอทานอล
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กระบวนการผลิตเอทานอลโดยทั่วไปจะเปนกระบวนการหมักโดยใชจุลินทรีย เทคโนโลยีการผลิต
เอทานอลที่นิยมใชในประเทศไทย ไดแก Alfa Laval, Katzen, Maguin, Praj และ Shandong
ตารางที่ 8-4 เทคโนโลยีผลิตเอทานอลในประเทศไทย
ลักษณะเดน
เทคโนโลยี
การใชงาน
กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง
AlFA LAVAL • หมักแบบตอเนื่องแบบถังเดียว • หมักแบบ Batch แบบ SSF • บมจ.ไทยแอลกอฮอล
(Single Fermentor
• กลั่นแบบหลายคอลัมนแบบ
Continuous)
Multi pressure
• กลั่นแบบ 2 คอลัมนแบบ Multi
pressure
KATZEN
• หมักแบบ Fed-Batch แบบ
• หมักแบบ SSF
• บจ. ราชบุรีเอทานอล
SSF
• กลั่นแบบ 2 คอลัมนแบบ Multi
• กลั่นแบบหลายคอลัมนแบบ
pressure
Multi pressure
MAGUIN
• หมักแบบหลายถังตอเนื่อง
• หมักแบบหลายถังตอเนื่อง
• บจ. ไทยอะโกรเอนเนอรยี่
(Cascade Continuous)
(Cascade Continuous)
• บจ. เพโทรกรีน
• กลั่นแบบ 2 คอลัมน
• กลั่นแบบ 2 คอลัมน
PRAJ
• หมักแบบตอเนื่อง
• หมักแบบ Continuous แบบ
• บจ.ขอนแกนแอลกอฮอล
(Continuous)
SSF
• บจ.น้ําตาลไทยเอทานอล
• กลั่นแบบ 2 คอลัมนแบบ Multi • กลั่นแบบ 2 คอลัมนแบบ Multi • บจ.เคไอเอทานอล
pressure
pressure
SHANDONG • หมักแบบหลายถังตอเนื่อง
• หมักแบบตอเนื่อง
• บจ. ไทยงวนเอทานอล
(Cascade Continuous)
(Continuous)
• กลั่นแบบ 2 คอลัมนแบบ Multi • กลั่นแบบ 2 คอลัมนแบบ Multi
pressure
pressure
8.3.4 ตลาดและการกระจายพลังงานไปสูผูใช
เนื่องจากอุปทานของเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในประเทศไทยในบางชวงสูงกวาปริมาณความ
ตองการ ดังนั้น ตลาดของเอทานอลในปจจุบันจึงมีทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ
(1) ตลาดเอทานอลในประเทศ สําหรับตลาดในประเทศ เอทานอลจะถูกกระจายไปสูผูบริโภค
ผานทางบริษัทน้ํามัน โดยเอทานอลจะถูกขนสงทางรถบรรทุกจากหนาโรงงานเอทานอล ไปยังคลังน้ํามันที่ใกล
ที่สุดเพื่อผสมกับน้ํามันเบนซินพื้นฐานในสัดสวนตางๆ จนถึงปจจุบันมีทั้งสิ้น 4 ผลิตภัณฑ ไดแก แกสโซฮอล 95
บทที่ 8 เอทานอล
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แกสโซฮอล 91 E20 และ E85 ซึ่งจะจําหนายใหประชาชนทั่วไปผานทางสถานีบริการน้ํามัน ซึ่ง ณ เดือน
พฤศจิกายน 2551 มีสถานีบริการน้ํามันที่จําหนายผลิตภัณฑจากเอทานอลทั้งสิ้น 4,178 สถานีของบริษัทน้ํามัน
12 บริษัท ดังแสดงในตารางที่ 8-5 ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑจากเอทานอลผานทางสถานีบริการน้ํามัน ดัง
แสดงในรูปที่ 8-6
ตารางที่ 8-5 สถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอล ณ เดือน พฤศจิกายน 2551
แกส
แกส
แกส
แกส
แกส
แกส
โซฮอล
โซฮอล รวมแตละ
โซฮอล 91 โซฮอล 95
ลําดับ
บริษัท
โซฮอล 91 โซฮอล 95
บริษัท
91, 95
91, 95,
และ 95 และ E20
และ E20 E20, E85
1 ปตท.
375
669
2
95
2
1,143
2 บางจาก
126
84
544
88
1
843
3 เชลล
2
295
306
603
4 ปตท. บริหาร
48
98
146
5 เอสโซ
223
327
550
6 เชพรอน
5
183
235
423
7 ไทยออยล
2
2
8 สยามสหบริการ
141
141
9 ภาคใต
142
142
10 ไออารพีซี
1
1
11 ปโตรนาส
43
74
117
ระยองเพียวริฟาย
67
12 เออร
67
รวม (สถานี)
133
1,604
2,253
2
183
3
4,178
ที่มา/ กรมธุรกิจพลังงาน, พ.ย. 51

บทที่ 8 เอทานอล
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8
7
6

ลานลิตร/วัน

5
4
3
2
1
ม.ค-49
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค-50
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค-51
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

0
เดือน

อี10 ออกเทน 91

อี10 ออกเทน 95

อี20

อี85 ออกเทน 95

รูปที่ 8-6 ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑแกสโซฮอล
ทั้งนี้ ราคาเอทานอลที่กําหนดในประเทศจะอางอิงกับราคานําเขา ซึ่งก็คือ ราคา CIF ของเอทา
นอลในตลาด Brazilian Commodity Exchange Sao Paulo ประเทศบราซิล โดยการเปลี่ยนแปลงราคาเอทา
นอลของประเทศไทยเทียบกับตลาดบราซิลและตลาดชิคาโก ดังแสดงในรูปที่ 8-7 ราคาเอทานอลที่กําหนดขึ้นนี้
จะถูกนําไปใชในการคํานวณอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใหราคาขายปลีกของผลิตภัณฑแกส
โซฮอลต่ํากวาราคาขายปลีกน้ํามันเบนซิน เพื่อจูงใจใหประชาชนหันมาใชแกสโซฮอลเพิ่มขึ้น
ราคาเอทานอล
40
ตลาดชิคาโก (CBOT)

ตลาดบราซิล (BMF)

ไทย

35

บาท/ลิตร

30
25
20
15
10
5

.-49 .-49 .-49 .-49 .-49 .-49 .-50 .-50 .-50 .-50 .-50 .-50 .-51 .-51 .-51 .-51 .-51 .-51
ม. ค มี. ค พ. ค ก. ค ก. ย พ. ย ม. ค มี. ค พ. ค ก. ค ก. ย พ. ย ม. ค มี. ค พ. ค ก. ค ก. ย พ. ย

รูปที่ 8-7 ราคาเอทานอลของไทยเทียบกับตลาดบราซิลและตลาดชิคาโก

บทที่ 8 เอทานอล
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รัฐบาลไทยไดสงเสริมการใชเอทานอลเพื่อทดแทนน้ํามันเบนซิน โดยนําไปแทนที่เนื้อ
น้ํามันเบนซินในสัดสวนตางๆ ตั้งแต 10% ไปจนถึง 85% ดังนั้น ปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดขนาดของตลาดเอ
ทานอลในประเทศ ไดแก (1) ปริมาณความตองการน้ํามันเบนซิน และ (2) เทคโนโลยียานยนต
(ก) ปริมาณความตองการน้ํามันเบนซิน เมื่อสิงหาคม 2550 สนพ. ไดประมาณการ
ความตองการน้ํามันเบนซินในป 2564 เทากับ 32.18 ลานลิตร/วัน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 3.2 จากป
2550 ดังแสดงในรูปที่ 8-8
35
30
ลานลิตร/วัน

25
20
15
10
5
ป

0
2543

2549

2550

2554

2559

รูปที่ 8-8 ปริมาณความตองการน้ํามันเบนซินถึงป 2564

2564

(ข) เทคโนโลยียานยนต ในสวนนี้จะอธิบายถึงเทคโนโลยียานยนตในปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตที่จะรองรับน้ํามันเบนซินที่มีสวนผสมของเอทานอลในสัดสวนตางๆ ดังนี้
ประเภทของ
น้ํามัน
E10
E20

บทที่ 8 เอทานอล

เทคโนโลยียานยนต
รถยนตสวนใหญที่เปนระบบหัวฉีด ที่ผลิตตั้งแตป 2538 สามารถใชน้ํามันแกสโซฮอล E10
ได
การพัฒนารถยนตใหสามารถใชน้ํามัน E20 จําเปนตองมีการปรับปรุงระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ
ซึ่งระบบที่ สําคั ญ ไดแก ระบบการจ ายน้ํ ามัน เชื้อเพลิง การจายน้ํามัน เชื้อเพลิง และการ
ปรับปรุงวัสดุในระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนตใหสามารถใชกับเอทานอลในอัตราสวนที่สูงขึ้น
ได จากที่ภาครัฐไดมีมาตรการสงเสริม โดยใหสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับรถยนต E20
ตั้งแตมกราคม 2551 (โดยมีการประกาศลวงหนา) ผูผลิตรถยนตจึงไดพัฒนารถยนตรุนตางๆ
ใหสามารถใชน้ํามัน E20 ได โดยในปจจุบัน กวา 80% ของจํานวนรถยนตรุนใหมที่จําหนาย
สามารถใชน้ํามัน E20 ได
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ประเภทของ
น้ํามัน
E85 FFV

เทคโนโลยียานยนต
การพัฒนารถยนตใหสามารถใชเอทานอลไดตั้งแต 0 – 85% จําเปนตองมีการปรับปรุงและ
เครื่องยนต และระบบที่เกี่ยวของทุกระบบ รวมทั้งตองมีการทดสอบการทํางานตางๆ ใหม
ทั้งหมด ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาเทคโนโลยีของรถยนตขึ้นอีกระดับหนึ่ง และจําเปนตองใช
ระยะเวลาเตรียมการในการพัฒนารถยนตแตละรุนพอสมควร ในปจจุบัน มีการผลิตและ
จําหนายรถยนตในประเทศไทยใหสามารถใชน้ํามัน E85 ได เชน VOLVO C30 และ VOLVO
S80

(2) ตลาดเอทานอลตางประเทศ
ในเดือนเมษายน 2550 ไดมีการสงออกเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเปนครั้งแรก โดยบริษัท
ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด ไดสงออกเอทานอลจํานวน 0.35 ลานลิตรไปยังประเทศฟลิปปนส จนถึงปจจุบัน มี
การสงออกเอทานอลทั้งสิ้น 45.07 ลานลิตร ไปยังประเทศตางๆ ไดแก ฟลิปปนส สิงคโปร ออสเตรเลีย ไตหวัน
และประเทศในยุโรป โดยปริมาณการสงออกเอทานอลรายเดือนและสัดสวนของการสงออกเอทานอลไปยัง
ประเทศตางๆ ดังรูปที่ 8-9 และ 8-10 ตามลําดับ
ลานลิตร
10
8
6
4
2
ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

0

เดือน-ป

รูปที่ 8-9 ปริมาณการสงออกเอทานอล

บทที่ 8 เอทานอล
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หนวย: ลานลิตร

สิงคโปร, 21.72, 48%

ออสเตรเลีย,
3.61, 8%
ไตหวัน, 0.24, 1%
ฟลิปปนส,
4.495, 10%

ยุโรป, 15, 33%

รูปที่ 8-10 ปริมาณสัดสวนการสงออกเอทานอลไปยังประเทศตางๆ
8.3.5 ผูมีสวนได – สวนเสีย ตลอดหวงโซอุปทาน
ผูมีสวนได – สวนเสีย ตลอดหวงโซอุปทานของเอทานอล ไดอธิบายดังแสดงในตารางที่ 8-6
ตารางที่ 8-6 ผูมีสวนได – สวนเสีย ตลอดหวงโซอุปทาน
หวงโซอุปทาน
ผูมีสวนได - สวนเสีย
แหลงวัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอล
• เกษตรกรผูปลูกพืชพลังงาน
• พอคาคนกลาง
• โรงงานแปรรูปพืชพลังงานขัน
้ ตน
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ
• กระทรวงพาณิชย
การผลิตเอทานอล
• อุตสาหกรรมเอทานอล
• ผูผลิต / จําหนายเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• กระทรวงพลังงาน
ตลาดและการกระจายพลังงานไปสู
• บริษัทน้ํามัน
ผูใช
• โรงกลั่นน้ํามัน
• สถานีบริการน้าํ มัน
• อุตสาหกรรมยานยนต
• กระทรวงพลังงาน
• กรมสรรพสามิต
• กรมศุลกากร
• โรงงานอุตสาหกรรม
• ประชาชน
บทที่ 8 เอทานอล
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8.3.6 มาตรการสงเสริมในปจจุบัน
นอกเหนือจากสิทธิประโยชนทางดานการลงทุน BOI โครงการเงินทุนหมุนเวียน โครงการ CDM
สําหรับพลังงานทดแทนทั่วไปแลว มาตรการสงเสริมเอทานอลที่สําคัญๆ ไดแก
• การกําหนดมาตรฐานเอทานอล
• การเป ด เสรี ก ารผลิ ต เอทานอล โดยกระทรวงการคลั ง ได อ อกประกาศ เรื่ อ ง วิ ธี ก าร
บริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550
• การกําหนดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันแกสโซฮอล 95 น้ํามัน
แกสโซฮอล 91 น้ํามัน E20 และน้ํามัน E85 เพื่อใหราคาขายปลีกต่ํากวาราคาขายปลีก
ของน้ํามันเบนซิน 95 และเบนซิน 91
• กําหนดราคาเอทานอลโดยอางอิงราคาตลาดบราซิล

8.4 ปญหา – อุปสรรคในการพัฒนาเอทานอล
ในสวนนี้ จะวิเคราะหถึงปญหา – อุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละหวงโซอุปทาน โดยจะแบงเปน 3 ประเด็น
ใหญๆ ไดแก (1) ปญหาเชิงเทคนิค (2) ปญหาเชิงเศรษฐศาสตร และ (3) ปญหาเชิงนโยบายและกฎระเบียบ ดัง
สรุปไดในตารางที่ 8-7
ตารางที่ 8-7 ปญหา – อุปสรรคในการพัฒนาเอทานอล
ประเภท
ปญหา – อุปสรรค
• วัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอลไมเพียงพอ หากจะสงเสริม 9 ลานลิตร/วัน
เชิงเทคนิค
ในป 2565
• พื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงานมีจาํ กัด
• ขาดแคลนบุคลากรผูเชี่ยวชาญ
• ความผันผวนของราคาน้ํามัน
เชิงเศรษฐศาสตร
• ความไมสม่ําเสมอของวัตถุดิบซึ่งมีทั้งภาวะขาดแคลน และภาวะลน
ตลาด
• บางครั้งตนทุนการผลิตเอทานอลสูงกวาเชื้อเพลิงฟอสซิล
เชิงนโยบายและกฎระเบียบ • เกษตรกร / ผูป ระกอบการ / นักลงทุน ขาดความเชื่อมั่นในดานนโยบาย

บทที่ 8 เอทานอล
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8.5 แนวทางสําคัญในการพัฒนาเอทานอล
แนวทางสําคัญในการพัฒนาเอทานอลเพื่อเอาชนะปญหา – อุปสรรคตางๆ ที่ระบุไวในหัวขอ 8.4 แสดง
ดังตารางที่ 8-8
ตารางที่ 8-8 แนวทางสําคัญในการพัฒนาเอทานอล
ปญหา - อุปสรรค
แนวทางสําคัญในการพัฒนาเอทานอล
เชิงเทคนิค
• วัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอลไม
• วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตของมันสําปะหลังและออย
เพียงพอ หากจะสงเสริม 9 ลานลิตร/ • วิจัย พัฒนาและสนับสนุนการผลิตเอทานอลจากพืชทางเลือกอื่น
วัน ในป 2565
• พื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงานมีจาํ กัด
• ขาดความเชื่อมั่นในการใชผลิตภัณฑ
• ประชาสัมพันธใหความรูและสรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภค
แกสโซฮอลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง • กําหนดมาตรฐานน้ํามันและสถานีบริการน้ํามัน E85
E85
• ทดสอบการใช E85
• ขาดแคลนบุคลากรผูเชี่ยวชาญ
• สงเสริมการถายทอด/แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน
• พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เชิงเศรษฐศาสตร
• ความผันผวนของราคาน้ํามัน
• สงเสริมการผลิตเอทานอล
• สงเสริมการใชแกสโซฮอลทุกผลิตภัณฑโดยใชมาตรการทางดาน
ภาษีและดานราคา
• ความไมสม่ําเสมอของวัตถุดิบซึ่งมีทั้ง
• บริหารจัดการเพื่อสรางเสถียรภาพของอุตสาหกรรมเอทานอลตั้งแต
ภาวะขาดแคลน และภาวะลนตลาด
ตนน้ํา ถึงปลายน้ํา
• สงเสริมการใชรถยนต FFV
• เพิ่มขนาดของตลาดเอทานอล โดยสนับสนุนการสงออกเอทานอล
และสงเสริมการใชเอทานอลเปนวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม
• บางครั้งตนทุนการผลิตเอทานอลสูง
• สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องจากเอทานอล
กวาเชื้อเพลิงฟอสซิล
• พัฒนาระบบขนสงเอทานอลใหมีประสิทธิภาพ
• วิจัยและพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มใหกับของเสียจากกระบวนการ
ผลิตเอทานอล เชน น้ํากากสา เปนตน
เชิงนโยบาย / กฎระเบียบ
• เกษตรกร / ผูป
 ระกอบการ / นักลงทุน • กําหนดอุปสงค – อุปทานเอทานอลในประเทศที่ชัดเจน
ขาดความเชื่อมั่นในดานนโยบาย
• เผยแพรขอ
 มูลที่ถูกตอง ชัดเจนและทันสมัย
บทที่ 8 เอทานอล
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8.6 แผนพัฒนาเอทานอล 15 ป
จากแนวทางสําคัญในการพัฒนาเอทานอลในหัวขอ 8.5 นํามาสูแผนพัฒนาเอทานอล 15 ป ดังนี้

แผนพัฒนา
1. ดานวัตถุดิบ

2. ดานอุตสาหกรรมเอทา
นอล

3. ดานการสงเสริมการใช /
ตลาด

บทที่ 8 เอทานอล

ตารางที่ 8-9 แผนพัฒนาเอทานอล 15 ป (พ.ศ. 2551 – 2565)
ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
(2551 – 2554)
(2555 – 2559)
(2560 – 2565)
• วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตของมัน
สําปะหลังและออย
• วิจัยและพัฒนาการผลิตเอทานอลจาก
พืชทางเลือกอืน่ ๆ
• สงเสริมการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลและมันสําปะหลัง
• สงเสริมการผลิตเอทานอลจากออย / พืชทางเลือกอื่นๆ ทีค
่ ุมคาทางเศรษฐศาสตร
• สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องจากเอทานอล เชน กรดอะซิติก เอทิลอะซิเตท เปนตน
• วิจัยและพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ของเสียจากการผลิตเอทานอล
• พัฒนาระบบขนสงเอทานอลใหมี
ประสิทธิภาพ
• สงเสริมการใชแกสโซฮอลทุกชนิดโดยใชมาตรการจูงใจทางดานราคา / มาตรการทางดานภาษี
• สงเสริมการใชรถยนต FFV
• ประชาสัมพันธใหความรูเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค
•

กําหนดมาตรฐานน้ํามันและสถานีบริการ
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แผนพัฒนา

4. ดานการบริหารจัดการเอ
ทานอลแบบครบวงจร
5. ดานการพัฒนาบุคลากร

ระยะสั้น
ระยะกลาง
(2551 – 2554)
(2555 – 2559)
น้ํามัน E85 / ทดสอบการใช E85
• สนับสนุนการสงออกเอทานอลและสงเสริมการใชเอทานอลเปนวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม
• บริหารจัดการเพื่อสรางเสถียรภาพของอุตสาหกรรมเอทานอลตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
• รวบรวมขอมูลและเผยแพรขอ
 มูลที่ถูกตอง ชัดเจนและทันสมัย
• พัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะ
• สงเสริมการถายทอด / แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางภาครัฐและภาคเอกชน

ระยะยาว
(2560 – 2565)

8.7 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของแผน และระดับความสําเร็จ
เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาของแผน ในหัวขอนี้จงึ ไดกําหนดระดับความสําเร็จของแผนในแตละชวงดังแสดงในตารางที่ 8-10 ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดและระดับ
ความสําเร็จจําเปนตองมีการทบทวนและสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณขณะนั้นๆ

บทที่ 8 เอทานอล
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ตารางที่ 8-10 ดัชนีชี้วัดและระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาเอทานอล 15 ป
แผนพัฒนา

ดัชนีชี้วัด

เปาหมายการสงเสริมการผลิตเอทานอล (ลานลิตรตอวัน)
1. ดานวัตถุดิบ
• วิจัย พัฒนาและสงเสริมการปลูกมัน • ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร
สําปะหลังและออยที่ใหผลผลิตสูง
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา (ตัน/ป)
• ผลผลิตออยตอไรเพิ่มขึ้นไม
นอยกวา (ตัน/ป)
• วิจัยและพัฒนาการผลิตเอทานอล
• จํานวนผลการศึกษาวิจัย
จากพืชทางเลือกอืน่
(โครงการ)
ดานอุตสาหกรรมเอทานอล
• สงเสริมการผลิตเอทานอลจากออย / • ระดับความกาวหนาในการ
พืชทางเลือกอื่นๆ
สงเสริมการผลิตเอทานอลจาก
พืชทางเลือกอื่นๆ
• สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องจากเอ • ระดับความกาวหนาในการ
ทานอล
สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่อง
จากเอทานอล
• วิจัยและพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่ม
• จํานวนโครงการสาธิตการสราง
ใหกับของเสียจากการผลิตเอทา
มูลคาเพิ่มใหกับของเสียจาก
นอล
การผลิตเอทานอล

51
1.24

ระยะสั้น
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ระดับความสําเร็จ
ระยะกลาง
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ผลผลิตเฉลี่ยตอไรของมันสําปะหลัง
ไมนอยกวา 4.5 ตัน/ป
ผลผลิตเฉลี่ยตอไรของออย
ไมนอยกวา 15 ตัน/ป
ผลการศึกษาวิจัย สาธิตการผลิต
เอทานอลจากพืชทางเลือก อยาง
นอย 1 แหง

2.

• พัฒนาระบบขนสงเอทานอลใหมี

ประสิทธิภาพ
บทที่ 8 เอทานอล

• พัฒนาระบบขนสงเอทานอลให

มีประสิทธิภาพ

มีการผลิตเอทานอลจากพืชทางเลือกอื่นเชิงพาณิชย อยางนอย 1 โครงการ

มีโรงงานเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 โรง
ประกอบอุตสาหกรรมตอเนื่อง
จากเอทานอล
มีโครงการสาธิตการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับของเสียจากการ
ผลิตเอทานอลอยางนอย
1 โครงการ

มีโรงงานเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 โรง ประกอบ
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากเอทานอล

มีโรงงานเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 โรง
ประกอบอุตสาหกรรมตอเนื่องจากเอทานอล

มีรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบ
ขนสงเอทานอลใหมีประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551-2565)
แผนพัฒนา

ดัชนีชี้วัด
51

ดานการใชเอทานอล
• สงเสริมการใชแกสโซฮอลทุกชนิด
โดยใชมาตรการจูงใจทางดานราคา
/ มาตรการทางดานภาษี

ระยะสั้น
52
53

54

55

ระดับความสําเร็จ
ระยะกลาง
56
57
58
59

60

61

ระยะยาว
62
63

64

65

3.

• สงเสริมการใชรถยนต FFV

• กําหนดมาตรการจูงใจ

• กําหนดมาตรการจูงใจ
• จํานวนรถยนต FFV (คัน)

• ประชาสัมพันธใหความรูเพื่อสราง

ราคาน้ํามันแกสโซฮอลทุกชนิด ราคา E85 ต่ํากวาแกสโซฮอล 95 ไมนอย
ราคาน้ํามันแกสโซฮอลทุกชนิด
ต่ํากวาราคาน้ํามันเบนซินและ
กวา 30%
ต่ํากวาราคาน้ํามันเบนซินและ
ราคา E85 ต่ํากวาแกสโซฮอล 95
ราคา E85 ต่ํากวาแกสโซฮอล 95 ไมนอยกวา 30%
ไมนอยกวา 30%
ลดภาษีรถยนต FFV
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
2,000 คัน
390,000 คัน
1,07000 คัน

• จํานวนสื่อประชาสัมพันธ ทั้งทีวี

ความเชื่อมั่นใหกับบริโภค
วิทยุและโทรทัศน(ครั้ง / ป)
4. ดานการบริหารจัดการเอทานอลแบบครบวงจร
• บริหารจัดการเพื่อสรางเสถียรภาพ
• กาวหนาในการดําเนินการ
ของอุตสาหกรรมเอทานอลตั้งแตตน
น้ําถึงปลายน้ํา

อยางนอย 100 ครั้ง/ป
มีกรอบแนวทางในการ
ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมเอทานอล

ปริมาณเอทานอลที่ผลิตไดเพียงพอตอความตองการใชในประเทศ
ราคาเอทานอลและราคาวัตถุดิบอยูในระดับที่เหมาะสม

•
• รวบรวมขอมูลและเผยแพรขอมูลที่

ถูกตอง ชัดเจนและทันสมัย
5. ดานการพัฒนาบุคลากร
• สงเสริมการถายทอด /
แลกเปลีย่ นองคความรูระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชน
• พัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเกิด
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
บทที่ 8 เอทานอล

• จํานวนรายงานที่เผยแพร

มีรายงานประจําป อยางนอย 1 ครั้ง / ป

• จํานวนครั้งในการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลีย่ น
องคความรู
• จํานวนบุคลากร (คน)

อยางนอย 1 ครั้ง/ป
อยางนอย 40 คน

• พัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเกิดความ

• จํานวนบุคลากร (คน)

เชี่ยวชาญเฉพาะ
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