
เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
น้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 ขอบเขตและคําอธิบาย 

 ขอบเขต 
  น้ํามันเชื้อเพลิงในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชกับรถยนตทั้งประเภทเครื่องยนตแบบจุดระเบิด
ดวยประกายไฟ (Spark Ignition Engine: SI) หรือ เครื่องยนตเบนซิน ไดแก น้ํามันเบนซิน และน้ํามันแกสโซฮอล  
 
  คําอธิบาย 
  น้ํามันเชื้อเพลิง หมายความวา กาซปโตรเลี่ยมเหลว น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน 
น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันหลอลื่น และผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นที่ใชหรืออาจใชเปนเชื้อเพลิงหรือ
เปนสิ่งหลอลื่น กาซธรรมชาติ น้ํามันดิบ หรือสิ่งอื่นที่ใชหรืออาจใชเปนวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อใหไดมา
ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวขางตน และใหหมายความรวมถึงสิ่งอื่นที่ใชหรืออาจใชเปนเชื้อเพลิงหรือสิ่งหลอลื่นตามที่
รัฐมนตรีกําหนดใหเปนน้ํามันเชื้อเพลิง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 น้ํามันแกสโซฮอล หมายความวา น้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดจากการผสมน้ํามันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอล
แปลงสภาพ สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพ
ของน้ํามันแกสโซฮอล ดังนี้  

(1)  น้ํามันแกสโซฮอลอี 10 คือ น้ํามันแกสโซฮอลที่ไดจากการผสมน้ํามันเบนซินพื้นฐานกับเอ
ทานอลแปลงสภาพ ในสัดสวน 90 ตอ 10 โดยปริมาตร แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
(1.1) น้ํามันแกสโซฮอลอ ี10 ออกเทน 91 
(1.2) น้ํามันแกสโซฮอลอ ี10 ออกเทน 95  

(2)  น้ํามันแกสโซฮอลอี 20 คือ น้ํามันแกสโซฮอลที่ไดจากการผสมน้ํามันเบนซินพื้นฐานกับเอ
ทานอลแปลงสภาพในสัดสวน 80 ตอ 20 โดยปริมาตร 

(3)  น้ํามันแกสโซฮอลอี 85 คือ น้ํามันแกสโซฮอลที่ไดจากการผสมน้ํามันเบนซินพื้นฐานกับเอ
ทานอลแปลงสภาพในสัดสวน 15 ตอ 85 โดยปริมาตร 

 เอทานอล  หมายความวา แอลกอฮอล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา เอทิลแอลกอฮอล มีสูตรทางเคม ี
CH3CH2OH ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต โดยจะใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรง หรือใชผสมกับน้ํามันเบนซินก็ได  
              
 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง  

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนหลักๆ ไดแก การ
ขุดเจาะน้ํามันดิบ การขนสงน้ํามันดิบ การผลิต และการขนสงเอ็มทีบีอี กระบวนการกลั่นน้ํามัน กระบวนการผสม
เปนผลิตภัณฑน้ํามันเบนซิน การขนสงเบนซิน 95 ถึงคลัง และการขนสงจากคลัง – สถานีบริการ โดยจาก
กรณีศึกษาของน้ํามันเบนซิน พบวา ในชวงการกลั่นและผสมน้ํามันเพื่อผลิตเปนน้ํามันเบนซิน 95 มีการปลอยกาซ
เรือนกระจกสูงสุด การผสมเพื่อผลิตเปนเบนซิน 95 ในปริมาณ 1,000 ลิตร ซึ่งตองอาศัยสวนผสมระหวางกาซโซลีน
เบส (Gasoline Based) รอยละ 90 และ เอ็มทีบีอี รอยละ 10 โดยปริมาตร โดยการขุดเจาะน้ํามันดิบและ เอ็มทีบีอี 
มีการใชพลังงานจากน้ํามันดีเซลในกระบวนการผลิตไฟฟา กาซธรรมชาติในชวงการเผาเพื่อระบายกาซ 
(production flare) และน้ํามันเตาที่เปนเชื้อเพลิงในเตาเผา เทากับ 0.98 เมกะจูลตอลิตรน้ํามันดิบและ 42.28    
เมกะจูลตอกิโลกรัม ในขณะที่ระดับการใชพลังงานตลอดสายของการผลิตเบนซิน 95 ปริมาณ 1,000 ลิตร มีคา
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เทากับ 5,982 เมกะจูล กอใหเกิดกาซเรือนกระจกตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต เทากับ 233 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด 
(เทียบเทา) 

ในขณะที่ผลกระทบดานความเสียหายตอระบบนิเวศจากน้ํามันเชื้อเพลิง พบวาวัฏจักรชีวิตของน้ํามัน
เบนซินตั้งแตการขุดเจาะน้ํามันดิบ การกลั่นน้ํามันและการผลิตเอ็มทีบีอี เมื่อรวมกันแลวมีปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก คิดเปนสัดสวนสัดสวนเพียงรอยละ 10 ของผลกระทบทั้งหมดในขณะที่ในชวงการใชงานโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใชงานในยานยนต มีปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกถึงกวารอยละ 90 กระบวนการที่สงผล
กระทบดานการกอใหเกิดสภาวะโลกรอนสูง  ประกอบดวย 3 ชวงดวยกัน ไดแก การขุดเจาะน้ํามันดิบ การผลิต 
เอ็มทีบีอี และการกลั่นน้ํามันและการผสมเปนเบนซิน โดยที่ปญหาผลกระทบที่เกิดจากการขุดเจาะน้ํามันดิบ 
สวนใหญเกิดที่ตางประเทศ แตสําหรับการผลิต เอ็มทีบีอี ซึ่งบางสวนมีการผลิตในประเทศ และผลกระทบที่เกิด
จากการกลั่นน้ํามัน เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ขณะที่ชวงการขนสงน้ํามันดิบเปนชวงที่กอใหเกิด
ผลกระทบดานภาวะโลกรอนมากที่สุดในระบบการขนสง จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบการใชน้ํามันแกส
โซฮอล 95 และน้ํามันเบนซิน 95 ที่ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร2 เรื่องประสิทธิภาพการใชพลังงาน ปริมาณไอเสีย
ที่ปลอย อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ผลตอสมรรถนะของเครื่องยนตและอัตราเรงเครื่องยนต พบวา การ
ใชแกสโซฮอล 95 กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการใชทรัพยากรและกอใหเกิดผลเสียตอระบบนิเวศต่ํา
กวาน้ํามันเบนซิน ในขณะท่ีคาการปลอย กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) และออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ชวง
การใชงานแกสโซฮอลมีคาต่ํากวาเบนซิน แตมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของแกสโซฮอลสูงกวารอยละ 1.11 

นอกจากนี้ยังพบวา น้ํามันเชื้อเพลิง มีการปลดปลอยสารมลพิษสําคัญ ไดแก กาซคารบอนมอนอกไซด 
(CO) และ ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเปนมลพิษอากาศในขณะที่เครื่องยนตเผาไหมของน้ํามันเบนซิน 
ตลอดจน การระเหยของสารไฮโดรคารบอนที่มีมวลโมเลกุลต่ําในระหวางการเติม และการหก ปนเปอน ซึ่งเมื่อ
เกิดปฏิกิริยาระหวางกาซไนโตรเจนออกไซดและสารประกอบไฮโดรคารบอนในบรรยากาศ จะกอใหเกิดกาซ
โอโซนในบรรยากาศชั้นลาง โดยมีแสงอาทิตยเปนตัวเรงปฏิกิริยา กาซโอโซนนี้จะกอใหเกิดความระคายเคืองตอ
ระบบทางเดินหายใจและนัยนตา รวมถึงเปนสาเหตุของการเกิดอาการไอ โรคหอบหืด และโรคปอดบวมดวย 
กาซโอโซนที่เกิดข้ึนสามารถทําปฏิกิริยากับสารมลพิษอ่ืนๆ ในอากาศรวมทั้งสารประกอบไฮโดรคารบอน เกิดเปน
สารมลพิษทุติยภูมิ (secondary5air pollutants) ไดมากกวาหนึ่งรอยชนิด เชน เปอรออกซิอะซิลไนเตรท 
(Peroxyacyl Nitrates: PANs) 

 

เกณฑขอกําหนดน้ํามันเชื้อเพลิงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ใหใชน้ํามันแกสโซฮอล อ1ี0 อ2ี0 หรือ อ8ี5 สําหรับเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ หรือเครื่องยนต

เบนซิน โดยพิจารณาตามความสามารถในการใชงานน้ํามันแกสโซฮอลของรถยนต ตามที่ระบุในคูมือประจํารถ หรือ
ตามที่เผยแพรในเว็บไซตของกรมธุรกิจพลังงาน http://www.doeb.go.th และความสามารถในการจัดหาน้ํามันใน
พื้นที่นั้นๆ 

 

 เกณฑในการตรวจรับน้ํามันเชื้อเพลิงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ผูตรวจรับสามารถพิจารณาจัดหาน้ํามันแกสโซฮอลที่มีคุณสมบัติเปนไปตามแนบทายประกาศกรมธุรกิจ

พลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํ ามันแกสโซฮอล  ไดจากสถานีบริการน้ํ ามัน โดย 
สามารถดูขอมูลสถิติรายชื่อและที่ตั้งสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลไดจากเว็บไซตของกรมธุรกิจพลังงาน 
http://www.doeb.go.th (สําหรับน้ํามันแกสโซฮอล อี20 และ อี85) โดยตรวจรับจากหลักฐานการจายเงิน เชน 
ใบเสร็จรับเงินในการจัดซื้อน้ํามันแกสโซฮอล จากสถานีบริการน้ํามันที่ใชบริการ 


