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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวตัถปุระสงคที่สําคัญคือ เพื่อวิเคราะหรปูแบบทางที่ตั้งและปจจัยที่มีอทิธิพล

ตอที่ตั้งอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทย ขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหเปนขอมูลทุตยิภูมขิอง
อุตสาหกรรมเอทานอล จํานวน 45 โรงงาน ในป พ.ศ.2550 เทคนิคและวิธีการ ที่นํามาใชในการ
วิเคราะห คือ Cartographic Method  วิธีการวิเคราะหสหสมัพันธ (Correlation Analysis)  และวิธีการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิเคราะหรูปแบบทางที่ตั้งพบวา ภาค
ทางภูมิศาสตรที่มอีุตสาหกรรมเอทานอลตั้งอยูมากที่สดุคือภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มีโรงงานเอทา
นอลตั้งอยู 17 โรง และมีความสามารถในการผลิต 5,180,000 ลิตรตอวัน รองลงมาคือภาคตะวันออก 
มีโรงงานเอทานอล ตั้งอยู 15 โรง มีความสามารถในการผลิต 3,540,000 ลิตรตอวนั  อันดับสามคือ
ภาคกลาง มีโรงงานเอทานอลตั้งอยู 10 โรง มีความสามารถในการผลิต 1,755,000 ลิตรตอวัน สวน
ภาคที่ไมมีอุตสาหกรรมเอทานอลตั้งอยูเลยคือภาคเหนอื และภาคใต เมื่อวิเคราะหรปูแบบทางที่ตั้งเปน
รายจังหวดัพบวา จังหวัดที่มอีุตสาหกรรมเอทานอลตั้งอยูมทีั้งสิ้น  24 จังหวดั โดยตั้งอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื 8 จังหวดั คือ จังหวัดขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา กาฬสินธุ หนองบัวลําภ ู

อุดรธานี บุรรีัมย และอุบลราชธาน ี ตั้งอยูในภาคตะวันออกมี 5 จังหวดัคือ จังหวดัระยอง ปราจีนบุร ี
ฉะเชิงเทรา สระแกว และชลบุรี ตั้งอยูในภาคกลาง 9 จังหวัด คือจังหวดัอยธุยา นครปฐม สุพรรณบรุ ี
นครสวรรค สระบุร ีเพชรบูรณ กําแพงเพชร ลพบุร ีและอุทยัธาน ีและตั้งอยูในภาคตะวันตก 2 จังหวัด
คือ จังหวัดกาญจนบุรี และ ราชบุร ี
 จังหวัดที่มีอตุสาหกรรมเอทานอลตั้งอยูมากที่สุดคอืจังหวัดนครราชสีมา มโีรงงานตั้งอยู 5 โรง 
และมีความสามารถในการผลิตเอทานอล 2,580,000 ลิตรตอวัน รองลงมาคือจังหวดัสระแกว มีโรงงาน
ตั้งอยู 5 โรง มีความสามารถในการผลิตเอทานอล 1,650,000 ลติรตอวัน อันดับสามคือ จังหวดั
อุบลราชธานี มีโรงงานตั้งอยู 2 โรง มีความสามารถในการผลิต 1,100,000 ลิตรตอวัน  

สวนผลของการวิเคราะหปจจัยที่มอีิทธิพลตอทีต่ั้งอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทยพบวา 
ที่ตั้งอุตสาหกรรมเอทานอลมีความสัมพันธทางบวก คอนขางสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ α = 
0.05  กับ ปจจัยวัตถุดิบจําพวกมันสาํปะหลัง  ( r = 0.821)  สวนผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณพบวา 

ปจจัยวัตถุดิบจําพวกมันสําปะหลัง เปนปจจัยสําคัญทีสุ่ดที่มอีิทธิพลตอที่ตั้งอุตสาหกรรมเอทานอล  ซึ่ง
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งอุตสาหกรรมเอทานอลไดถึง 67.30%  (R2 = 0.673) สมการ

ถดถอยที่ไดจากการวิเคราะหคือ ŷ  = 135243.2 + 0.350 Cassava 
 
คําสําคัญ  :  เอทานอล  อตุสาหกรรมเอทานอล  รูปแบบทางที่ตั้ง 
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Abstract 

 The purposes of the research are to analyze locational patterns of the ethanol 
industry in Thailand and to examine factors influencing its location. The data used in the 
analysis were the secondary data of 45 ethanol factories in 2007. The techniques and 
methods for the analysis were the cartographic method, the correlation analysis, and the 
multiple regression analysis. The findings are that: 
 With regard to the locational patterns of the ethanol industry, the geographical region 
which most contained the ethanol industry was the Northeast Region. Seventeen factories 

were located in the region. Their capacity of producing ethanol was 5,180,000 litters per day. 
The second region was the East Region. Fifteen factories were located in this region with the 
capacity of 3,540,000 litters per day. The third region was the Central Region with 10 
factories located in it. The capacity of these factories of producing ethanol was 1,755,000 
litters per day. Two regions which did not have the ethanol industries were the North Region 
and the South Region. In terms of analyzing the locational patterns of the ethanol industry by 
province, it is found that ethanol factories were located in 24 provinces. Eight provinces 
located in the Northeast Region were Kongan, Chaiyapoom, Nakornratchasima, Galasin, 
Nongbualumpoo, Udontani, Bureerum, and Ubonratchatani. Five Provinces located in the East 
Region were Rayong, Prajeenburi, Chacherngsao, Sa-gaew, and Chonburi. Nine Provinces 

located in the Central Region were Ayuttaya, Nakornpatom, Supanburi, Nakornsawon, 
Saraburi, Petchaboon, Gumpangpet, Lopburi, and Uthaitani. Two provinces located in the 
West Region were Garnjanaburi and Ratchaburi. 
 The province which most contained the ethanol industry was Nakornratchasima 
Province. Five factories with the capacity of  2,580,000  litters per day were located in it. The 
second province was Sa-gaew Province. It contained five factories with the capacity of 
1,650,000 litters per day. Ubonratchatani Province which ranked third had two ethanol 
factories with the capacity of 1,100,000 litters per day. 

With respect to analyzing the factors influencing the ethanol industry in Thailand, it is 
found that the location of the ethanol industry was significantly positively correlated with the 
raw material factor (cassava) at  α = 0.05 ( r = 0.821).  For the multiple regression analysis, 

it is found that the raw material factor (cassava) was the most important factor influencing the 
location of the ethanol industry in Thailand, It explained the variation of the location of the 
ethanol industry by 67.30%   (R2 = 0.673). The regression model was  

ŷ  = 135243.2 + 0.350 Cassava 
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