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ปจจุบันปญหาวิกฤตพลังงานจากน้ำมันและกาซธรรมชาติ
ที่เกิดทั่วโลก สงผลใหความตองการพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ
เพื่อทดแทนการใชพลังงานจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น สำหรับ
ประเทศไทยปญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำใหรัฐบาลมีนโยบาย
สงเสริมการเพิ่มแหลงพลังงานชีวภาพมากขึ้น ไดสงผลกระทบ
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
การทำเกษตรกรรมปลูกพืชแบบดั้งเดิมไปสูการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เพื่อผลิตพลังงานชีวภาพทำใหเกิดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพซึ่งมีผลกระทบตอการดำรงชีวิตของมนุษย การลดลง
ของความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดจากการเพิ่มผลผลิต
พลังงานชีวภาพเปนปญหาใหญของโลกและของประเทศไทย
ที่จำเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน เพื่อไมใหการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพสงผลกระทบตอระบบนิเวศธรรมชาติและความ
หลากหลายตามธรรมชาติ จึงจำเปนตองหาวิธีการที่เหมาะสม
สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอยางย่ังยืน

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงานประสานงานกลางอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงไดจัดใหมีการประชุมการศึกษา
วิเคราะหแนวโนมในการสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ
เพือ่การผลติเชือ้เพลงิชวีภาพในทองถ่ินอยางย่ังยนื ในวันพฤหสับดี
ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพฯ
เพื่อนำเสนอผลการรวบรวมและวิเคราะหการดำเนินงานดาน
การสงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในทองถิ่นอยางยั่งยืน

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตระหนักถึงความสำคัญที่จะตองเผยแพรความรู
ความเขาใจที่ถูกตองและทันตอเหตุการณในประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพกับพลังงานชีวภาพ ใหแกนักวิชาการ และ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดำเนินงานดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจ
จึงไดจัดทำรายงานการประชุมดังกลาว ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวา
เนื้อหาสาระของเอกสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการแสวงหา
ความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น และสรางความตระหนักใหทุกฝาย
ไดรวมกนัอนุรกัษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชวีภาพ
อยางยั่งยืน

สุดทายนี้ การดำเนินงานครั้งนี้มิอาจสัมฤทธิ์ผลได
หากมิไดรับความอนุเคราะหจากทานผูเชี่ยวชาญ ทานผูมีความรู
ที่ไดกรุณาใหความรวมมือในการจัดเตรียมขอมูลเปนอยางดีที่สุด
มาเสนอในการประชุม และเอื้อเฟอในการจัดทำเอกสารฉบับนี้
จึงขอขอบคุณวิทยากรทุกทานมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ
ผูเขารวมการประชุมทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลารับฟง พรอมทั้ง
ใหขอคิดเห็นตลอดการประชุม

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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กรอบการดำเนินงานทางนโยบายที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบ
ของการใชเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีตอความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมถึงกระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ เสริมสรางความแข็งแกรงและ
ใหความรวมมือเพื่อสงเสริมการผลิตและใชเชื้อเพลิงชีวภาพอยาง
ยัง่ยนื ผานการถายทอดเทคโนโลยแีละการแลกเปลีย่นขอมลูขาวสาร

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงานประสานงานกลางระดับชาติของ
อนสุญัญาฯ มหีนาทีใ่นการประสานและดาํเนนิการเพือ่ใหการอนวุตั
ตามอนุสัญญาดังกลาวเปนไปอยางบรรลุวัตถุประสงค สำหรับป
พ.ศ. 2552 สำนกังานฯ มภีารกจิทีจ่ะตองดาํเนนิการ ใหมกีารศกึษา
วิเคราะหแนวโนมในการสงเสริมการใชประโยชนจากความหลาก
หลายทางชีวภาพ เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในทองถิ่น
อยางยั่งยืน และแนวทางลดผลกระทบของการปลูกพืชเชื้อเพลิง
ที่มีตอความหลากหลายทางชีวภาพ จึงไดจัดการประชุมหารือเพื่อ
นำเสนอผลการรวบรวมและวิเคราะหดำเนินดานการสงเสริมการ
ใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการผลิตเชื้อ
เพลิงชีวภาพในทองถิ่นอยางยั่งยืน ตอสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ


เพื่อนำเสนอผลการศึกษารวบรวมขอมูลงานวิจัย

ที่เกี่ยวของกับการนำพืชและทรัพยากรในทองถิ่นมาใชในการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพ

หารือและระดมความคิดเห็น ตอการศึกษาวิเคราะห
แนวโนมในการสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพเพื่อ
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในทองถิ่นอยางยั่งยืน


การประชุมประกอบดวย การบรรยายทางวิชาการ จาก

ผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการที่เกี่ยวของกับงานดานการผลิต
ใชประโยชนจากเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยมีผูเขารวมประชุมซึ่งเปน
ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน เขารวมการประชุมหารือ
เพื่อรับฟงและใหขอคิดเห็น ประมาณ 80 คน


ปจจุบันปญหาวิกฤตพลังงานจากน้ำมันและกาซธรรมชาติ

ที่เกิดทั่วโลก สงผลใหความตองการพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อ
ทดแทนการใชพลังงานจากธรรมชาติ รัฐบาลไดผลักดันใหมีการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใชผลิตพลังงานชีวภาพมากขึ้น
สำหรับในประเทศไทยปญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำใหรัฐบาลมี
นโยบายสงเสริมการเพิ่มแหลงผลิตพลังงานชีวภาพมากขึ้น
ซึ่งมีผลกระทบทำใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของการทำเกษตรกรรมปลูกพืชแบบดั้งเดิมไปสู
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อเปนพลังงานชีวภาพทำใหเกิดการสญูเสยี
ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมีผลกระทบตอการดำรงชีวิตของ
มนุษย การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดจากการ
เพิ่มผลผลิตพลังงานชีวภาพ เปนปญหาใหญของโลกและของ
ประเทศไทยที่จำเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน  ดังนั้นเพื่อ
ไมใหการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพสงผลกระทบตอระบบนเิวศธรรมชาติ
และความหลากหลายตามธรรมชาต ิจำเปนตองหาวธิกีารทีเ่หมาะสม
สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอยางย่ังยืน

ประเทศไทยเขาเปนภาคอีนสุญัญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เปนลําดับที่ 188 อนุสัญญามีผลบังคับใชตอ
ประเทศไทยเมือ่วันที ่29 มกราคม พ.ศ. 2547 ดงันัน้ประเทศไทย
จึงมีหนาที่จะตองดําเนินการตามมติและพันธกรณีในมาตราตางๆ
ของอนุสัญญาฯ โปรแกรมงานของอนุสัญญาฯ และขอมติของ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยตางๆ  สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชวีภาพ ในการประชมุสมยัที ่9 ณ นครบอนน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดมีการหารือและพิจารณาในหลาย
ประเด็น ที่สำคัญคือ ความหลากหลายทางชีวภาพและเชื้อเพลิง
ชีวภาพ (biofuel) ที่เปนแหลงพลังงานทางเลือกเพื่อรับมือกับ
ปญหาวกิฤตการณพลงังานทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ
กระตุนใหภาคีอนุสัญญาฯ ใชเชื้อเพลิงชีวภาพอยางยั่งยืน โดย
มีมุมมองที่จะสงเสริมผลประโยชนและลดความเสี่ยงตอความ
หลากหลายทางชวีภาพใหเหลอืนอยทีส่ดุ และมมีติใหผสานประเดน็
การผลติและการใชเชือ้เพลงิชวีภาพเขาสโูปรแกรมงานความหลาก
หลายทางชีวภาพทางการเกษตร ทั้งนี้ ใหจัดทำและประยุกตใช
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บุคลากรในหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ และเอกชน

ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานดานการศึกษาวิเคราะห
แนวโนมในการสงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในทองถ่ินอยางย่ังยืน


เรื่อง การศึกษาวิ เคราะหแนวโนมในการสงเสริม

การใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ในทองถ่ินอยางย่ังยืน
08.30-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30-10.00 น. กลาวเปดการประชุมและบรรยายพิเศษ

เรื่อง การศึกษาวิเคราะหแนวโนมการ
สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ
เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในทองถิ่น
อยางยั่งยืน
โดย ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ

ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานทดแทน
10.30-12.00 น. การสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากร

ชีวภาพในเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพใน
ทองถิ่นอยางยั่งยืน

การผลิตเชื้อเพลิงเหลว
โดย ดร.สมศักดิ์ ทองศรี

ผูเชี่ยวชาญพืชทดแทน
พืชพลังงาน ระดับ 9
กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

การผลิตไบโอดีเซลชุมชนชีวภาพ
แบบบูรณาการ
โดย นาวาเอก ดร.สมัย ใจอินทร

กรมพัฒนาการชาง
กรมอูทหารเรือ

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00–14.00 น. การสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากร
ชีวภาพในเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ในทองถิ่นอยางยั่งยืน (ตอ)

การใชประโยชนพลังงานชีวมวล
และถาน
โดย นางสาววิชนี บุญญะปฏิภาค

สำนักวิจัยการจัดการปาไมและ
ผลิตผลปาไม กรมปาไม

การผลิตแกสชีวภาพ
โดย ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด

สำนักวิชาการเทคโนโลยีการ
เกษตร มหาวิทยาลัยสุรนารี

14.00–16.30 น. การอภิปราย การใช 2nd Generation
Biofuels จะเปนทางออกของการนำพืช
อาหารมาเปนพืชพลังงานสำหรับ
ประเทศไทย และสำหรับประชาคมโลก
ในอนาคตหรือไม
โดย นางสาวสุวพร ศิริคุณ

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
รศ.ดร.วินัย อาจคงหาญ
คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.นิคม แหลมศักดิ์
คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ
ผูดำเนินรายการ
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เชิญใหภาคีอนุสัญญาฯ และรัฐบาลอื่นๆ ใหขอมูล
ขาวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีตอ
ความหลากหลายทางชวีภาพในตลอดทกุขัน้ตอนของวงจรการผลติ
และการใชเชื้อเพลิง

ดำเนินงานรวมกับโครงการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
สหประชาชาติ (UNEP) กรอบอนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) พันธมิตร
การดำเนินงานรวมกันวาดวยปาไม (Collaborative Partnership
on Forests) องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD) หนวยงานพลังงานระหวางประเทศ
(International Energy Agency) พันธมิตรพลังงานชีวภาพ
ทั่วโลก (Global Bioenergy Partnership) พันธมิตรจากองคกร
เอกชน ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ในการรวบรวมขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนของเชื้อเพลิงชีวภาพ

หนึ่งปใหหลัง สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ กำหนดจัดการ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 9 ขึ้นในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2551 โดยไดมีขอมติที่สำคัญ ไดแก

สงเสริมการผลิตและการใชเชื้อเพลิงชีวภาพอยาง
ยัง่ยนื โดยมมีมุมองทีจ่ะสงเสรมิการใชประโยชน และลดความเสีย่ง
ตอความหลากหลายทางชีวภาพใหนอยที่สุด

สงเสรมิผลกระทบทางบวก และลดผลกระทบทางลบ
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะมีผลตอสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน

จัดทำและประยุกตใชกรอบการดำเนินงานทาง
นโยบายที่เหมาะสมตอสิ่งแวดลอม

ทัง้นี ้สำนกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ ไดสรปุและจดัทำเอกสาร
แนวทาง เรือ่ง ความหลากหลายทางชวีภาพและการผลติเชือ้เพลงิ
ชวีภาพ สำหรบัเปนขอมลูประกอบการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ
สมัยที่ 9 ซึ่งเห็นวานาสนใจ และจะนำมาเลาสูกันฟงในวันนี้
โดยจะขอกลาวเฉพาะในประเด็นของประโยชนของการผลิตและ
ใชเชื้อเพลิงชีวภาพ และผลกระทบของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ

เรียน ทานวิทยากร และผูมีเกียรติทุกทาน
ผมรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิงที่ไดมาเปนประธาน

และรวมบรรยายพิเศษในการประชุม เรื่อง การศึกษาวิเคราะห
แนวโนมในการสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพเพื่อการ
ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในทองถิ่นอยางยั่งยืน ในวันนี้

ปจจุบันปญหาวิกฤตพลังงานจากน้ำมันและกาซธรรมชาติ
ที่เกิดทั่วโลก ราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นเปนสามเทาในตลาดโลก
สงผลใหความตองการพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อทดแทน
การใชพลังงานจากธรรมชาติมากขึ้น ดวยเหตุนี้ การใชประโยชน
จากเชื้อเพลิงชีวภาพจึงไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในชวง 10 ป
ทีผ่านมา ซึง่ชวยลดความเสีย่งจากราคาน้ำมนัดบิทีเ่พิม่สงู ตลอดจน
ชวยประหยัดเงินตราตางประเทศและสามารถนำมาลงทุนผลิต
เชื้อเพลิงในประเทศไดเอง

ปจจุบัน รัฐบาลของประเทศตางๆ มีนโยบายสงเสริมการ
ใชเชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มกำลังการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพ ยอมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก
หลายทางชวีภาพอยางมาก ทัง้การใชทรพัยากรน้ำและแบงปนพืน้ที่
ทำการเกษตรและการใชที่ดินเพื่อประโยชนอื่นๆ นำไปสูการบุกรุก
พื้นที่ธรรมชาติที่ควรอนุรักษ และการตัดไมทำลายปาเพื่อใหมาซึ่ง
พื้นที่ปลูกพืชพลังงาน การเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรกรรมแบบ
ดั้งเดิมไปสูการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การใชสารเคมีในการเพาะปลูก
และการขาดแคลนพืชอาหาร ผลกระทบทั้งหลายเหลานี้ลวน
มีผลตอการดำรงชีวิตของมนุษย ดังนั้น อนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพจึงใหความสำคัญกับความสัมพันธระหวาง
เชื้อเพลิงชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีมุมมอง
ที่จะสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพอยางยั่งยืน

คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี
(SBSTTA) ในการประชุมสมัยที่ 12 มีวาระการประชุมในประเด็น
อุบัติใหม (new and emerging issues) ที่สำคัญ คือ เชื้อเพลิง
ชีวภาพ (biofuels) คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตรฯ ไดพิจารณา
เรื่องผลกระทบจากการผลิตและการใชเชื้อเพลิงชีวภาพตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยไดมีขอเสนอแนะที่สำคัญจากการ
ประชุม ดังน้ี


 ⌦
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ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ

ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
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ประโยชนของเชือ้เพลงิชวีภาพไดรบัความสนใจเพิม่มากขึน้

ในชวง 10 ปทีผ่านมา อนัเปนผลมาจากความไมมัน่คงทางพลงังาน
ในประเทศผูผลิตน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเปน 3 เทา
ในตลาดโลก และผลบังคับใชพิธีสารเกียวโต ซึ่งกำหนดใหประเทศ
ที่ใหสัตยาบันตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกลง ดวยเหตุนี้
ประเทศตางๆ จึงเริ่มเห็นวาการผลิตและใชเชื้อเพลิงชีวภาพ
จะกอใหเกิดความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้น ชวยลดความเสี่ยง
จากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนชวยประหยัดเงินตรา
ตางประเทศและสามารถนำมาลงทุนผลิตเชื้อเพลิงในประเทศ
ไดดวยตนเอง

ในทางทฤษฎี ปริมาณคารบอนที่ปลอยจากการเผาผลาญ
เชื้อเพลิงชีวภาพจะถูกดูดซับโดยพืชพรรณตางๆ นอกจากน้ียังมี
หลายรายงานที่ไดยืนยันวาการใชเชื้อเพลิงชีวภาพทำใหลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ไดมากกวาการใชเชื้อเพลิง
ทั่วไปไดถึง 100 เปอรเซ็นต แตทั้งนี้ยังมีการถกเถียงถึงผลกระทบ
ของการผลิตและใชเชื้อเพลิงชีวภาพตอการปลอยคารบอนสู
บรรยากาศที่แทจริง เนื่องจากยังไมไดมีการคำนวณ ปริมาณรวม
ของการปลอยคารบอนที่เกิดจากของเสียที่เหลือจากการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพ และการใชที่ดินเพื่อใชในการผลิตดังกลาว

สวนในเรือ่งราคานัน้ ราคาน้ำมนัดบิทีส่งูขึน้ ทำใหการผลติ
เชือ้เพลงิชวีภาพมคีวามเหมาะสมในเชงิธรุกจิมากขึน้ แตทัง้นี ้ราคา
ของเชื้อเพลิงชีวภาพนั้นขึ้นอยูกับประเทศผูผลิต ตัวอยางเชน
ไบโอเอธานอล ทีผ่ลติจากออยในประเทศบราซลินัน้ มรีาคาถกูกวา
น้ำมันดิบที่มีราคาเกิน 50 เหรียญสหรัฐตอบารเรล ในขณะที่
การผลิตไบโอเอธานอลในประเทศเยอรมันจะสามารถแขงขันกับ
น้ำมันทั่วไปไดเมื่อน้ำมันดิบมีราคาสูงกวา 40 เหรียญสหรัฐ
ตอบารเรลเทานั้น เนื่องจากตนทุนแพง

แตอยางไรก็ตามการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพสามารถ
ชวยเศรษฐกจิภายในประเทศ เชน การเพิม่การจางงาน เพิม่โอกาส
ในการทำธุรกิจ เพิ่มรายไดแกเกษตรกรและชวยเหลือในการแกไข
ปญหาความยากจนไดในระดับหนึ่ง

สวนความคมุคาทางเศรษฐกจิ และประสทิธผิลทางสิง่แวดลอม
ของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพนั้น แตกตางกันไปในแตละประเทศ
เชน ในประเทศเยอรมันนี ไบโอเอธานอลที่ผลิตจาก sugar beet
ชวยลดปริมาณคารบอนไดออกไซดได 7.2 ตันตอเฮกแตร ที่ราคา
24 ยูโรตอ GJ ในขณะที่ไบโอเอธานอลที่ผลิตจากออยในประเทศ
บราซิล สามารถลดปริมาณคารบอนไดออกไซตลงไดถึง 15.5 ตัน
ตอเฮกแตรที่ราคา 9.5 ยูโรตอ GJ เทานั้น


⌫
⌫
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

และจำนวนประเทศที่ดำเนินการผลิตมีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มขึ้นอยางนอย 3 เทา ในระยะป
ค.ศ. 2000 ถึง 2005 โดยสวนใหญเปนการผลิตไบโอเอธานอล
รอยละ 90 ซึ่งมีบราซิลเปนผูนำในการผลิตโดยใชออยเปนหลัก
โดยมีการใชไบโอเอธานอลเปนเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะถึง
รอยละ 40 ของยานพาหนะทั้งหมดในประเทศ สวนประเทศที่ผลิต
ไบโอเอธานอลเปนอันดับที่ 2 คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งผลิตจากเมล็ด
ขาวโพดเปนสวนใหญ และมีการใชกับยานพาหนะในประเทศเพียง
รอยละ 2 เทานั้น ปริมาณการผลิตไบโอเอธานอลของทั้งสอง
ประเทศนี้คิดเปนรอยละ 71 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดทั่วโลก
ในป ค.ศ. 2004

สวนไบโอดีเซลนั้น เยอรมันเปนประเทศที่มีการผลิตสูงสุด
คือ ประมาณรอยละ 55 ของปริมาณการผลิตทั่วโลก ตามดวย
ฝรั่งเศสซึ่งมีสัดสวนการผลิตรอยละ 15 โดยสองประเทศใช
rapeseed ในการผลิตเปนหลัก เนื่องจากเชื้อเพลิงชีวภาพไดถูก
พิจารณาวาเปนทางออกในการแกไขปญหาทั้งดานพลังงาน และ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศตางๆ จึงไดกำหนด
เปาหมายใหมีการใชเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มขึ้น อาทิ สหภาพยุโรป
(EU) กำหนดใหมีการใชเชื้อเพลิงชีวภาพรอยละ 10 ของการใช
เชื้อเพลิงทั้งหมดภายในป ค.ศ. 2020 และรัฐบาลกลางประเทศ
สหรัฐอเมริกาต้ังเปาหมายใหมีการใชเชื้อเพลิงชีวภาพรอยละ 30
ของการใชเชื้อเพลิงทั้งหมดภายในป ค.ศ. 2030

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย คาใชจายในการ
ดำเนินการที่ถูก และการมีพื้นที่ทางการเกษตรที่เพียงพอ คาดวา
จะมีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มมากขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา
อันเห็นไดจากการทำความตกลงระหวางบราซิลและสหรัฐอเมริกา
ในป ค.ศ. 2007 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
และขยายการผลิตไบโอเอธานอลในทวีปอเมริกาใตและเอเชีย
ตะวันออก ทั้งนี้ การขยายตัวของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพในหลายดานดังตอไปน้ี

⌫

⌫
การเพาะปลูกพืชเพื่อใชผลิตเปนเชื้อเพลิงชีวภาพจำเปน

ตองแบงปนพื้นที่การทำเกษตรกรรมและการใชที่ดินอื่นๆ ซึ่งอาจ
นำไปสูการใชประโยชนพื้นที่ธรรมชาติที่ควรอนุรักษไว จากการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยฟลอริดาไดชี้ใหเห็นวาหากตองการแทนที่
เชื้อเพลิงที่ใชในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมดดวยเชื้อเพลิงชีวภาพ
จะตองใชพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชพลังงานถึงรอยละ 60 ของพื้นที่
ทางการเกษตรทั้งหมด ในขณะที่ Biofuel Research Advisory
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Council ไดประมาณการวาตองมีการใชพื้นที่ทางการเกษตรถึง
รอยละ 13 ของทั้งหมดในสหภาพยุโรปเพื่อการผลิตเชื้อเพลิง
พลงังานใหเพยีงพอสำหรบัเปาหมายสดัสวนการใชเชือ้เพลงิชวีภาพ
ที่รอยละ 5.75 ภายในป ค.ศ. 2010 ของสหภาพยุโรป

เปนที่นาเปนหวงวาการเพิ่มการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
จะเปนการเรงการขยายตัวทางการเกษตรจนนำไปสูการบุกรุกและ
ทำลายถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ และกอใหเกิดการสูญเสียทาง
ชีวภาพในที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลายกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ชมุน้ำ และหากการปลกูพชืพลงังานมกีารใชสารเคมใีนปรมิาณมาก
ก็จะทำใหเกิดปญหามลพิษและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำ
และดนิตามมาจนทำใหเกดิการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ
เพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้รายงานโลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพ
(Global Biodiversity Outlook : GBO) ฉบับที่ 2 ไดประมาณ
การวา หากมีการใชเชื้อเพลิงชีวภาพรอยละ 23 ของการใช
เชื้อเพลิงทั้งหมดภายในป ค.ศ. 2050 จะทำใหมีการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1 ทั่วโลก
โดยการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเกิดจากการเพิ่ม
การเพาะปลูกพืชเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งแตกตางกันไป
ตามประเภทของพืชที่ปลูก ในกรณีที่มีการปลูก secondary
feedstocks อาทิ พืชจำพวกหญาแทนที่พืชไร จะชวยใหลด
การใชปุยและยาฆาแมลง ชวยใหเกิดการฟนฟูถิ่นที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติและบทบาททางนิเวศตามธรรมชาติของพื้นที่เพาะปลูก
จนทำใหความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวเพิ่มขึ้นได

⌫⌦⌦
⌫

การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใหพลังงานสูง เชน ออยและ
ปาลมน้ำมัน แทนที่การปลูกพืชหมุนเวียน อาจทำใหระบบนิเวศทาง
การเกษตรสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับไรและ
ชนิดพันธุ

การใชพืชตัดตอทางพันธุกรรมเพื่อเพิ่มปริมาณ
การผลิตและปริมาณพลังงานเพื่อนำไปผลิตเปนเชื้อเพลิง
อาจทำใหเกิดผสมขามพันธุกับพืชตามธรรมชาติ และสงผลกระทบ
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ

หากมีการปลูกพืชเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อ
ตอบสนองความตองการที่มากขึ้น พืชบางประเภทที่มีลักษณะเปน
วัชพืช เชน สบูดำ (Jatropha sp.) อาจกลายเปนชนิดพันธุตาง
ถิ่นที่รุกราน (invasive) ได


การปลอยกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศจากการทำการ

เกษตรคาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 30 กอนป ค.ศ. 2020 โดย
ยังไมนับรวมการปลอยกาซที่เกิดจากการปลูกพืชเพื่อใชผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งการปลอยกาซเรือนกระจกสวนใหญเปนการ
ปลอยกาซไนตรสัออกไซดจากการใชปยุ โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขตรอน
นอกจากนี ้การพรวนดนิรวมถงึการพรวนดนิทีย่งัไมเคยถกูใชในการ

ทำการเกษตรเพื่อใชปลูกพืชสำหรับผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ก็ยัง
ทำใหมกีารปลอยคารบอนจากในดนิสบูรรยากาศเพิม่มากขึน้อกีดวย

อกีประเดน็ทีส่ำคญั คอื การบกุรกุพืน้ทีพ่รเุพือ่ใชเพาะปลกู
พืชสำหรับผลิตเปนเชื้อเพลิงชีวภาพ พื้นที่พรุเปนพื้นที่ที่เก็บกัก
ปริมาณคารบอนไวในปริมาณที่สูง โดยถึงแมจะครอบคลุมพื้นที่
เพียงรอยละ 3 ทั่วโลกแตมีปริมาณคารบอนเทากับมวลชีวภาพ
บนบก และสองเทาของมวลชีวภาพในปาไม รายงานของ Hooijer
(ค.ศ. 2006) ไดชี้ใหเห็นวารอยละ 27 ของสัมปทานการทำสวน
ปาลมน้ำมันและการทำไมในประเทศอินโดนีเซียอยูในพื้นที่พรุ
ซึ่งหากยังมีการใชพื้นที่พรุในการเพาะปลูกตอไป ความพยายาม
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ
อาจไมมีผลใดๆ เลย


การถางปาเพื่อทำการเพาะปลูกพืชเพื่อใชผลิตเชื้อเพลิง

ชีวภาพ ไมเพียงจะทำใหเกิดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชวีภาพในปาไมเทานัน้ แตยงัเปนการขดัตอเปาหมายในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากการตัดไมทำลายปา เนื่องจากสวน
ปาลมน้ำมนันัน้สามารถเกบ็กกัคารบอนไดเพยีง 65 ตนัตอเฮกแตร
ในขณะที่พื้นที่ปาธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซียสามารถเก็บกัก
คารบอนโดยเฉลี่ยไดถึง 306 ตันเฮกแตร ทั้งนี้ การทำสวนปา
เปนปาลมน้ำมันจะมีประโยชนตอความหลากหลายทางชีวภาพ
กต็อเมือ่ไมมกีารแปรสภาพปาธรรมชาตไิปเปนสวนปา แตเปนการ
ปลูกปาในพื้นที่ทำการเกษตรที่เสื่อมโทรมเพื่อชวยฟนฟูสภาพทาง
นิเวศและถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปาตางๆ
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การขยายการเพาะปลูกพืชเพื่อใชผลิตเชื้อเพลิงอาจทำให

เกิดความตองการทรัพยากรน้ำเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สำหรับพืชบางประเภท ในขณะที่ปริมาณน้ำในหลายพื้นที่ประสบ
ความขาดแคลนและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพใน
แหลงน้ำในแผนดินมีอัตราสูงกวาระบบนิเวศหลักอ่ืนๆ นอกจากนี้
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพก็อาจทำใหเกิดมลพิษทางน้ำไมวาจะมา
จากน้ำเสียของโรงงานผลิตน้ำมันปาลมหรือจากกระบวนการบม
เพื่อผลิตไบโอเอธานอล ซึ่งหากไมมีบำบัดน้ำเสียที่ดีพอก็อาจสง
ผลกระทบใหเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพได


⌫⌫
⌫



⌫
หลายองคกรไดจัดทำเกณฑ แนวทางหรือมาตรฐาน

ในการลดผลกระทบในทางลบจากการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ อาทิ
Roundtable on Sustainable Palm Oil ซึ่งไดกำหนดหลักการ
และเกณฑในการผลิตน้ำมันปาลมอยางย่ังยืนและประมวลการ
ปฏิบัติ (Code of Conduct) อยางกวางๆ ดานการสงเสริม
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับสมาชิกของตน สถาบัน
Oeko ไดจัดทำเอกสารมาตรฐานสำหรับพลังงานชีวภาพ และ
Green Peace ไดจัดทำเกณฑในการประเมินเทคโนโลยีการผลิต
พลงังานชวีภาพและกรอบการทำการเกษตรอยางยัง่ยนื นอกจากน้ี
องคการกองทุนสัตวปาโลก (WWF) ไดนำเสนอใหมีการออก
ใบรับรองและติดฉลากเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อสงเสริมการผลิตและ
ใชเชื้อเพลิงชีวภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แนวทางสูระบบนิเวศ (ecosystem approach) และ
เครื่องมืออื่นๆ อาทิ การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
และการวิเคราะหกลยุทธสิ่งแวดลอม (SEA) ก็สามารถนำมา
ใชจายในการวางแผนและดำเนินโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพได

⌫⌫

การสงเสริมการวิจัย secondary feedstocks เปนสิ่งที่

มีความสำคัญอยางย่ิงเนื่องจากพืชประเภทดังกลาว สามารถชวย
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดมาก และยังชวยอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพได สามารถเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรที่
เสื่อมโทรม เนื่องจากพืชดังกลาวไมตองใชปุยและสารเคมี จึงสง
ผลกระทบตอคุณภาพน้ำนอย นอกจากนี้ยังใชน้ำในการเพาะปลูก
นอยและชวยฟนฟูสภาพธรรมชาติอีกดวย อีกเรื่องที่ควรมีการ
สงเสริมการวิจัย คือ การพัฒนาปริมาณพลังงานที่ไดจากพืช
โดยการขยายพันธุแบบธรรมดาและการตัดตอทางพันธุกรรม

⌫
กำหนดมาตรการสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อใหมีการ

เลือกใชทางเลือกในการผลิตที่ชวยในการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกและการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน

⌫
บางองคกร อาทิ Forest People Programme มีความ

กังวลวาการขยายการปลูกพืชเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิงชีวภาพ
เปนการบังคับชุมชนพื้นเมืองและชุมชนทองถิ่นในพื้นที่ ตลอดจน
เกษตรกรใหทำงานในพื้นที่เพาะปลูก โดยไมไดคำนึงถึงสิทธิความ
เปนอยู และสวัสดิภาพของประชาชนเหลานั้น นอกจากน้ีการขยาย
การเพาะปลูกพืชเพื่อใชดานพลังงาน อาจทำใหราคาอาหารเพิ่มขึ้น
และผลักดันใหชุมชนพื้นเมืองและชุมชนทองถิ่น บุกรุกพื้นที่
ธรรมชาติเพื่อเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตวเพื่อใหไดมาซึ่งอาหารในการ
ดำรงชีพ หรืออาจตองพึ่งพาแหลงอาหารในพื้นที่ธรรมชาติมากขึ้น
จนสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

ขึ้นอยูกับประเภทของพืชที่ใชปลูกเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ การ
จัดการกระบวนการผลิต การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่เกิดขึ้น
เพื่อใชในการผลิต และความคุมคาในดานพลังงาน ถึงแมวาการ
ใชเชื้อเพลิงชีวภาพ อาจสงผลใหเกิดการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกได แตผลที่ไดรับอาจไมคุมคา หากการผลิตเชื้อเพลิง
ดังกลาวทำใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเสียเอง ไมวา
จะมาจากการตัดไมทำลายปา หรือการทำลายแหลงเก็บกัก
คารบอนในธรรมชาติ เชน พื้นที่พรุ นอกจากน้ีการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพยังตองคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
อาจทำใหศักยภาพในการปลูกพืชเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพลดลง
ดังที่คาดการณวาจะเกิดอากาศที่แหงแลงในทวีปอเมริกาใต ทวีป
แอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งนี้การผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพสวนใหญยังเปนกิจกรรมที่ผลักดันโดยภาครัฐ ดังนั้นจึงควร
มีการกำหนดนโยบายที่ไมเพียงชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก
แตยังชวยรักษาไวซึ่งความหลากหลายชีวภาพ อาทิ การใช
แนวทางการปองกันลวงหนา และทำการศึกษาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจสังคม และระบบนิเวศของเชื้อเพลิงชีวภาพใหมากขึ้น

ทานผูมีเกียรติทุกทาน สาระที่กลาวถึง เปนเพียงขอมูล
ที่อยากมาเลาสูกันฟงในเบื้องตนเทานั้น เนื่องดวยการประชุม
ในครัง้นี ้ไดรบัเกยีรตจิากวิทยากรผทูรงคณุวฒุจิากหลายหนวยงาน
ทีท่ำการวจิยัและเกีย่วของกบังานดานเชือ้เพลงิชวีภาพในประเทศไทย
จึงนับเปนโอกาสอันดี ที่ผูที่ทำงานศึกษาวิจัยเรื่องพลังงานชีวภาพ
จะไดมาแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู และเปนเวทีที่จะรับฟงความคิด
เห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมการประชุมทุกทาน เพื่อเปน
แนวทางการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพเพื่อการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพในทองถิ่นอยางยั่งยืน

ทายน้ี ขอขอบคุณวิทยากรทุกทานที่กรุณาเสียสละเวลา
มาบรรยาย และขอขอบคุณทานผูมีเกียรติซึ่งเปนผูแทนจาก
หนวยงานทุกภาคสวนที่มารวมในการประชุมในครั้งนี้ หวังเปน
อยางยิ่งวา การประชุมในครั้งนี้จะบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค
ที่มุงหวังไวทุกประการ บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว จึงขอถือ
โอกาสนี้เปดการประชุมเรื่อง การศึกษาวิเคราะหแนวโนมในการ
สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพเพื่อการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพในทองถิ่นอยางยั่งยืน
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ดร.สมศักดิ์ ทองศรี

ผูเชี่ยวชาญพืชทดแทนพืชพลังงาน ระดับ 9
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ตาราง 2 ปริมาณการผลิตพลังงานของไทย
ป พ.ศ. 2546-2550 (เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน)

ชนิด ป ป ป ป ป
2546 2547 2548 2549 2550

น้ำมันดิบ 96 86 114 129 134
คอนเดนเสท 57 62 63 68 71
กาซธรรมชาติ 373 388 412 423 453
ลิกไนต 108 115 129 110 102
พลังน้ำ/ไฟฟานำเขา 32 26 25 35 34
รวม 666 676 743 765 794

ตาราง 3 มูลคาการนำเขาพลังงานของไทย
ป พ.ศ. 2546-2550 (ลานบาท)

ชนิด ป ป ป ป ป
2546 2547 2548 2549 2550

น้ำมันดิบ 346,057 486,627 644,933 753,783 702,637
น้ำมันสำเร็จรูป 30,735 41,533 55,680 60,253 50,146
กาซธรรมชาติ 42,635 46,053 62,827 77,843 79,761
ถานหิน 9,370 12,275 15,422 18,896 29,407
ไฟฟา 4,159 5,659 7,114 8,294 7,087
รวม 432,956 592,148 785,976 919,068 869,038
ที่มา: กระทรวงพลังงาน

พืชที่นำมาผลิตเอทานอล ไดแก ออย มันสำปะหลัง
ขาวโพด และขาวสาร เปนตน ซึ่งกระบวนการผลิตเอทานอลจาก
ออยน้ัน มีขั้นตอนที่งายที่สุดเมื่อเทียบกับวัตถุดิบอื่นๆ โดยใชเวลา
ไมเกิน 72 ชั่วโมง และจากการวิจัยของศูนยวิจัยการเกษตร
ไดทดลองนำพืชชนิดอื่นมาผลิตเปนเอทานอล และไดขอสรุปวา
ในประเทศไทยมีความเปนไปไดสูง ที่จะนำมันสำปะหลังมาผลิตเปน
เอทานอลโดยดูจากปจจัยอื่นๆ เชน ผลิตผลที่ตองการของตลาด

การใชพลังงานและการผลิตไฟฟาของประเทศไทย
แบงออกเปน 5 ประเภทหลัก ไดแก น้ำมัน กาซธรรมชาติ
ถานหิน ลิกไนต และพลังน้ำ/ไฟฟานำเขา จากการสำรวจขอมูล
ตัง้แตป พ.ศ. 2546-2550 (เทยีบเทาพนับารเรลน้ำมนัดบิ/วนั)
จะเห็นไดวาการใชพลังงานจากน้ำมัน มีปริมาณการใชมากที่สุด
รองลงมาเปนกาซธรรมชาต ิลกิไนต ถานหนิทีม่แีนวโนมสงูขึน้ และ
พลังน้ำ/ไฟฟานำเขาเปนพลังงานที่ใชกันนอย แตก็มีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน สวนการผลิตพลังงานในประเทศ น้ำมันดิบและ
กาซธรรมชาติ มีการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กาซธรรมชาต ิเนือ่งจากปจจบุนัน้ำมนัดบิมรีาคาสงูขึน้อยางรวดเรว็
จึงหันมาใชกาซธรรมชาติกันมากขึ้น

จากการสำรวจขอมูลตั้งแตป พ.ศ. 2546-2550 การใช
พลังงานและการผลิตพลังงานในภาพรวมของประเทศไทยมี
แนวโนมสูงขึ้นทุกป แตการนำเขาพลังงานของประเทศไทย ไดแก
น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป กาซธรรมชาติ ถานหิน และไฟฟา
ยังคงมีเพียงพอกับความตองการของประชาชนในประเทศไทย
แสดงไวในตาราง 1-3

ตาราง 1 ปริมาณการใชพลังงานของไทย ป พ.ศ. 2546-2550
(เทียบเทาพันบารเรลน้ำมันดิบ/วัน)

ชนิด ป ป ป ป ป
2546 2547 2548 2549 2550

น้ำมัน 624 705 689 673 662
กาซธรรมชาติ 496 518 566 579 617
ถานหิน 89 94 107 143 184
ลิกไนต 101 119 125 108 101
พลังน้ำ/ไฟฟานำเขา 36 32 33 44 41
รวม 1,346 1,469 1,520 1,547 1,605
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ราคา และผลผลิตที่ไดรับ โดยประเทศไทยอาจเปนประเทศแรก
ของโลก ที่มีการวิจัยและนำมันสำปะหลังมาผลิตเปนเอทานอล ดัง
แสดงไวในรูป 1

รูป 2 กระบวนการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล

รูป 1 กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

ตาราง 4 ตนทุนการผลิตเอทานอลของวัตถุดิบชนิดตางๆ

วัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบ ผลผลิต ตนทุน
(บาท/กก.) เอทานอล เฉพาะวัตถุดิบ

(ลิตร/ตัน) (บาท/ลิตร)
กากน้ำตาล 2.8 260 10.77
ออย 0.8 70 11.43
มันสำปะหลัง 1.8 180 10
ขาวโพด 8.5 400 21.25
ขาวสาร 12 400 30
หมายเหตุ ราคาวัตถุดิบเปนราคาโดยประมาณในเดือน

พฤศจิกายน 2551

ประเทศไทยสงน้ำตาลออกเปนอันดับ 3 ของโลก จากการ
สำรวจขอมูลแสดงพื้นที่ปลูก ผลิต ผลผลิตตอไร และผลผลิต
น้ำตาลจากออย ป พ.ศ. 2545/46-2550/51 มีขอเสนอแนะ
วาตองมีมาตรการควบคุมดูแลพื้นที่เพาะปลูกไมใหเกินไปจากที่
กำหนดไว เนื่องจากการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกโดยไมมีการวางแผน
และการจัดการที่ดี อาจสงผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพอื่นๆ ทั้งนี้ การเพิ่มผลผลิตไมใชเรื่องงาย จะตองคำนึงถึง
ผลกระทบและปจจัยตางๆ เชน การเพิ่มผลผลิตออยซึ่งมีตนทุน
ที่สูง กำไรนอย และเก็บไวไดไมนาน จึงไมเหมาะสมที่จะมีการเพิ่ม
ผลผลติหากไมมกีารวางแผนและการจดัการทีด่ ี(แสดงไวในตาราง 5)

ทั้งนี้ จากการสำรวจความตองการออยและกากน้ำตาล
ในการผลิตเอทานอล ในป พ.ศ. 2551-2555 พบวา การผลิต
เอทานอลในประเทศไทยสวนใหญไดมาจากกากน้ำตาลถึง 2.5
ลานตัน สวนอีก 6-7 ลานตัน นำไปผลิตเปนซีอิ้ว เตาเจี้ยว และ
ปุยชีวภาพ (แสดงไวในตาราง 6) และจากการสำรวจขอมูลแสดง
พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิต และผลผลิตตอไร ของมันสำปะหลัง ป พ.ศ.
2546-2551 พบวา แผนยุทธศาสตรไดกำหนดพื้นที่เก็บเกี่ยวไว
7.42 ลานไร เพื่อไมใหสงผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งเปนปริมาณที่เพียงพอแลว (แสดงไวในตาราง 7)

ตาราง 5 แสดงพื้นที่ปลูก ผลผลิต ผลผลิตตอไร และผลผลิตน้ำตาลจากออย ป พ.ศ. 2545/46-2550/51

 รายการ 2545/46 2546/47 2547/48 2548/49 2549/50 2550/51
พื้นที่เพาะปลูก (ลานไร) 7.1 7 6.7 6 6.3 6.4
ผลผลิต (ลานตัน) 74.3 65 49.6 47.7 64.4 73.2
ผลผลิตตอไร (ตัน/ไร) 10.4 9.3 7.4 7.9 10.2 10.9
ผลผลิตน้ำตาล (ลานตัน) 7.3 7 5.2 4.8 6.7 7.2
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ตาราง 6 ประมาณการความตองการออยและกากน้ำตาลในการผลิตน้ำตาลและเอทานอล ป พ.ศ. 2551-2555

ป พ.ศ. ออย (ลานตัน) ใชผลิตน้ำตาล(ลานตัน) ใชผลิตเอทานอล (ลานตัน)
ใชในประเทศ สงออก ออย กากน้ำตาล

2551 73.2 18.1 51 0 3.1
2552 67.9 20.8 47.2 0 3.1
2553 69.1 21.4 47.2 0.6 3.1
2554 70 22 47.2 0.8 3.1
2555 71.6 22.7 47.2 1.8 3.2

หมายเหตุ การผลิตเอทานอลในประเทศไทยสวนใหญไดมาจากกากน้ำตาล

ตาราง 7 แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของมันสำปะหลัง ป พ.ศ. 2546-2551

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 2551
พื้นที่เก็บเกี่ยว (ลานไร) 6.39 6.61 6.16 6.69 7.34 7.42
ผลผลิต (ลานตัน) 19.72 21.44 16.94 22.58 26.92 27.4
ผลผลิตตอไร (ตัน) 3.08 3.24 2.75 3.38 3.67 3.7

หมายเหตุ แผนยุทธศาสตรไดกำหนดพื้นที่เก็บเกี่ยวไว 7.42 ลานไร เพื่อไมใหสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพอื่นๆ

การประมาณการความตองการใชและการผลิตเอทานอล
ในป พ.ศ. 2551-2555 มีปริมาณเพียงพอตอความตองการของ
ผูใช โดยไมสงผลกระทบตอการบริโภคของประชาชน เนื่องจาก
ผลผลิตที่ไดนั้นอันดับแรกจะตองนำมาใชบริโภคเปนอาหารกอน

และสวนที่เหลือจึงนำมาผลิตเปนเอทานอล จากน้ันจึงคอยสงออก
ดังแสดงไวในตาราง 8 และคาประมาณการความตองการ
วัตถดุบิสำหรบัผลติเอทานอล ป พ.ศ. 2552-2561 โดยกระทรวง
พลังงาน แสดงไวในตาราง 9

ตาราง 8 ประมาณการความตองการใชและการผลิตในชวงป พ.ศ. 2551-2555 (ลานตัน)

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555
ดานความตองการ 8.55 9.04 10.07 11.24 11.94

การใชภายใน
- มันเสน แปงมัน 7.77 8.19 8.42 8.69 9.01
- เอทานอล 0.78 0.85 1.65 2.55 2.93
การสงออก
- มันเสน มันอัดเม็ด แปงมัน 19.11 20.16 21.42 22.05 22.79

รวมความตองการ 27.66 29.2 31.49 33.29 34.73
ดานการผลิต
- พื้นที่ (ลานไร) 7.42 7.4 7.4 7.4 7.4
- ผลผลิตตอไร (ตัน) 3.7 4 4.25 4.5 4.7
- ผลผลิต (ลานตัน) 27.4 29.6 31.45 33.3 34.78

ที่มา: แผนยุทธศาสตรการประมาณการความตองการใชและการผลิตเอทานอล
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ตาราง 9 ประมาณการความตองการวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล ป พ.ศ. 2552-2561 โดยกระทรวงพลังงาน

รายการ 2552 2553 2554 2555* 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ความตองการเอทานอล
(ลานลิตร/วัน) 1.58 2.19 2.97 3.41 3.82 4.21 4.68 5.16 6.01 6.42
กากน้ำตาล (ลานตัน/ป) 1.73 1.92 2.39 2.24 2.23 2.15 2.39 2.26 2.63 2.34
มันสำปะหลัง (ลานตัน/ป) 0.85 1.65 2.55 2.93 3.69 4.52 4.02 4.98 5.81 6.2
ออย (ลานตัน/ป) - 0.57 0.77 1.78 1.99 2.2 3.66 4.03 4.7 5.02

ที่มา: กระทรวงพลังงาน

ตาราง 10 โรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลของประเทศไทย

ผูประกอบการ จังหวัด วัตถุดิบ กำลังผลิตติดตั้ง ผลิตจริงเฉลี่ย
(ลิตร/วัน) (ลิตร/วัน)

บริษัท พรวิไล อินเตอรเนชั่นแนลฯ อยุธยา กากน้ำตาล 25,000 -
บมจ. ไทยแอลกอฮอล นครปฐม กากน้ำตาล 200,000 92,721
บมจ. ไทยอะโกรเอนเนอรยี่ สุพรรณบุรี กากน้ำตาล 150,000 133,720
บริษัท ขอนแกน แอลกอฮอล จำกัด ขอนแกน กากน้ำตาล 150,000 107,114
บริษัท เพโทกรีน จำกัด ชัยภูมิ กากน้ำตาล 200,000 158,839
บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด กาญจนบุรี กากน้ำตาล 100,000 104,873
บริษัท เคไอเอทานอล จำกัด นครราชสีมา กากน้ำตาล 100,000 92,490
บริษัท เพโทกรีน จำกัด กาฬสินธุ กากน้ำตาล 200,000 198,697
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด นครสวรรค กากน้ำตาล 200,000 331,834
บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จำกัด สระบุรี กากน้ำตาล/ชานออย 120,000 90,226

รวมทั้งหมด 1,445,000 1,310,514

โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง จำนวน 6 แหง
โดยมีกำลังการผลิตมากที่สุดอยูที่บริษัท อี เอส เพาเวอร จำกัด
จังหวัดสระแกว ใชวัตถุดิบจากมันพื้นบาน 1,482,746 ตัน/ป
รองลงมาบริษัท พี เอส ซี สตารช โปรดักชั่น จังหวัดชลบุรี

1,119,762 ตัน/ป และบริษัท ไทยงวนเอทานอล จำกัด
จังหวัดขอนแกน 790,113 ตัน/ป และจังหวัดอื่นๆ แสดงไวใน
ตาราง 11

ตาราง 11 โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง-ความตองการวัตถุดิบและผลผลิตของจังหวัด

ผูประกอบการ จังหวัด กำลังผลิต ใชหัวมันสด ผลผลิตของ
(ลิตร/วัน) (ตัน/ป)* จังหวัด (ตัน/ป)**

บริษัท ไทยงวนเอทานอล จำกัด ขอนแกน 130,000 257,400 790,113
บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด
วัตถุดิบ: ออยและมัน ราชบุรี 150,000 297,000 341,234
บริษัท ทรัพยทิพย จำกัด
วัตถุดิบ: มันพื้นบาน ลพบุรี 200,000 396,000 760,576
บริษัท อี เอส เพาเวอร จำกัด
วัตถุดิบ: มันพื้นบาน สระแกว 150,000 297,000 1,482,746
บริษัท ไทผิงเอทานอล สระแกว 150,000 297,000
บริษัท พี เอส ซี สตารช โปรดักชั่น ชลบุรี 150,000 297,000 1,119,762
                    รวมทั้งหมด 930,000 1,841,400 4,494,431

หมายเหตุ * ผลิตปละ 330 วัน อัตราแปรสภาพ 6 กก./เอทานอล 1 ลิตร (วัตถุดิบมีเพียงพอ)
** ขอมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรป พ.ศ. 2552
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จากการสำรวจขอมูลการผลิตเอทานอลรายเดือนใน
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2549-2552 และเอทานอลที่สงออก ป
พ.ศ. 2550-2552 แสดงไวในตาราง 12-14 มีแนวโนมสูงขึ้น

อยางตอเน่ือง เนือ่งจากพลงังานชวีภาพเปนพลงังานทดแทนทีท่ัว่โลก
กำลังใหความสนใจ และเอทานอลก็เปนพลังงานที่สามารถทดแทน
และนำกลับมาใชได หากมีการจัดการและระบบการผลิตที่ดี

ตาราง 12 เอทานอลที่ผลิตไดรายเดือน ป พ.ศ. 2549-2552

ปริมาณ เฉลี่ย ปริมาณ เฉลี่ย ปริมาณ เฉลี่ย ปริมาณ เฉลี่ย
(ลานลิตร) (ลล./วัน) (ลานลิตร) (ลล./วัน) (ลานลิตร) (ลล./วัน) (ลานลิตร) (ลล./วัน)

เดือน/ป 2549 2549 2550 2550 2551 2551 2552 2552
ม.ค. 11.51 0.37 14.87 0.48 30.34 0.98 41.3 1.33
ก.พ. 7.86 0.28 11.33 0.4 27.79 0.96 33.68 1.2
มี.ค. 7.65 0.25 16.53 0.53 27.54 0.89 39.34 1.27
เม.ย. 5.95 0.2 15.17 0.51 26.61 0.89 31.46 1.05
พ.ค. 6.59 0.21 12.41 0.4 26.21 0.85 31 1
มิ.ย. 12.71 0.42 8.26 0.28 28.66 0.96 35.46 1.18
ก.ค. 14.23 0.46 14.83 0.48 28.93 0.93 26.58 0.86
ส.ค. 15.72 0.51 15.56 0.5 31.61 1.02 29.18 0.94
ก.ย. 14.11 0.47 20.76 0.69 25.45 0.85
ต.ค. 7.24 0.23 20.66 0.67 28.62 0.92
พ.ย. 13.09 0.44 18.33 0.61 24.07 0.8
ธ.ค. 18.67 0.6 23.04 0.74 16.33 0.53

135.35 0.37 191.75 0.53 322.19 0.88 268 1.1

ตาราง 13 เอทานอลที่สงออก ป พ.ศ. 2550-2552 (ลานลิตร)

เดือน/ป 2550 2551 2552 รวม
ม.ค. - 5.58 5.24 10.82
ก.พ. - 18.18 1.83 20
มี.ค. - 0.84 - 0.84
เม.ย. 0.35 8.22 - 8.57
พ.ค. - 5.21 0.31 5.52
มิ.ย. - 8.15 0.09 8.24
ก.ค. 0.36 2.45 0.19 3
ส.ค. 2.5 3.3 5.8
ก.ย. - 5.87 5.87
ต.ค. 3.16 3 6.61
พ.ย. 3.79 5 8.79
ธ.ค. 4.74 - 4.74
รวม 14.89 65.8 7.64 88.34

หมายเหตุ การสงออกเอทานอล ตั้งแตป พ.ศ. 2550-2552
มีแนวโนมสูงข้ึน

สัดสวนการสงออกไปประเทศตางๆ

การวิเคราะหการผลิตเอทานอลจากออย มันสำปะหลัง
และขาวสาร 1 ตัน ไดเอทานอล 70 ลิตร 180 และ 400 ลิตร
ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบผลผลิต มูลคาสงออก การผลิตเปน
เอทานอลและประมาณการมลูคาของเอทานอลทีผ่ลติไดจากวัตถดุบิ
แตละชนิดที่ประเทศไทยสงออกไปขายตางประเทศ จะเห็นไดวา
มันสำปะหลังเม่ือนำมาทำเปนเอทานอลมีความคุมคามากที่สุด
รองลงมา คือ ออย แตการนำขาวสารมาทำเปนเอทานอลนั้น
ไมมีความคุมคาอยางเห็นไดชัด ควรนำมาใชในดานอาหารและ
สงออกดีกวา ดังแสดงในตาราง 14
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ตาราง 14 เปรียบเทียบผลผลิต มูลคาสงออก การผลิตเปนเอทานอลและประมาณการมูลคาของเอทานอลที่ผลิตไดจากวัตถุดิบ
แตละชนิดที่ประเทศไทยสงออกไปขายตางประเทศในป พ.ศ. 2550

ชนิดพืช
มูลคาสงออก
(ลานบาท)

การผลิตเปน
เอทานอล
(ลานลิตร)

ประมาณการ
มูลคาเอทานอล

(ลานบาท)

ความแตกตางของมูลคา

ลานบาท %

ผลผลิต (ลานตัน)

ใชในประเทศ สงออก


   
  

พัฒนาแหลงน้ำ
ปรับปรุงพันธุ
ปรับปรุงดินและปุย
การจัดการเทคโนโลยีการผลิต
การบริหารจัดการศัตรูพืช
การถายทอดเทคโนโลยี


การปลูกออยแบบน้ำไหลตามรอง
การปลูกออยระบบน้ำหยด

* ถาพัฒนาระบบน้ำได จะสามารถเพิ่มผลิตไดเพิ่มขึ้นถึง
2 เทา

การปลูกออยแบบน้ำไหลตามรอง การปลูกออยระบบน้ำหยด


 ⌫ 

พันธุดีและแปลงพันธุที่เหมาะสม ประเทศไทยมีความ
หลากหลายของพันธุพืชมากมายประมาณ 400-600 พันธุ
รวมทั้งมีการศึกษาและวิจัยสายพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก
ในแตละพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลผลิตสูงในภาคกลาง ภาคเหนือ (ป พ.ศ. 2551
มีพื้นที่ปลูก 410,000 ไร)

  

ผลผลิตสูงในภาคอีสาน (ป พ.ศ. 2551 มีพื้นที่ปลูก
20,000 ไร)

ออย 22 50 45,000 3,500 63,000 18,000 40
มันสำปะหลัง 3.75 21.25 32,000 3,825 68,850 36,850 115
ขาวสาร 8.9 8 100,000 3,000 57,600 -42,400 -42.4

หมายเหตุ *  มูลคาการสงออกเปนคาประมาณการของป พ.ศ. 2550
** ราคาเอทานอลในไตรมาสที่ 4 ของป พ.ศ. 2551 ลิตรละ 18.01 บาท
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ผลผลิตสูงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (ป พ.ศ.
2551 มีพื้นที่ปลูก 150,000 ไร)



ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
ปรับปรุงบำรุงดินดวยอินทรียวัตถุ (ปุยพืชสด กาก

ชานออย ปุยคอก)
ระเบิดดินดาน

⌫

ใชเครื่องจักรกล (เครื่องปลูก เครื่องชุบทอนพันธุ
ไถกลบเศษซากออย และเครื่องเก็บเกี่ยวออย)

ไมเผาออย
ปลกูออยขามแลง ภาคอสีาน ต.ค.-ธ.ค. /ภาคกลาง

ธ.ค.-ม.ค. (เพิ่มอายุเก็บเก่ียว 1 ป ขึ้นไป)
เพิ่มประชากรออยตอพื้นที่ (ไมนอยกวา 13,000

ลำ/ไร)

กำจัดเชื้อโรคใบขาวโดยวิธีชุบทอนพันธุออย
ดวยน้ำรอน


   
  

กำหนดพื้นที่เรงรัดพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ใชพันธุ/ทอนพันธุ ดี (ใชพันธุ ให เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ และทอนพันธุมีคุณภาพ)
ปรับปรุงดิน

ปุยอินทรีย
ปยุเคมี ตามคาวเิคราะหดนิ และความตองการ

ของพืช
การระเบิดดินดาน

ปองกันกำจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง
อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม (1 ป)
การใหน้ำ
การถายทอดเทคโนโลยี

เครื่องชุบน้ำรอน

การไถกลบเศษซากออย

เครื่องปลูกออย

ใชพันธุ/ทอนพันธุดี (ใชพันธุใหเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ และทอนพันธุมีคุณภาพ)

พันธุระยอง 9
(เหมาะสำหรับ

การผลิตเอทานอล)
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การเกษตรที่เหมาะสม
การศึกษาดานจุลินทรียที่ใชผลิตเอทานอล โดย

การศึกษาและวิจัยคนหาจุลินทรียที่ทนตอเอทานอล เนื่องจาก
การผลิตจะตองใชจุลินทรียในการยอยเอนไซมของน้ำตาลใหเปน
เอทานอล จุลินทรียดังกลาวก็จะตายลงเพราะทนตอเอทานอล
ไมได จึงตองมีการศึกษาและวิจัยเพื่อใหไดจุลินทรียที่เหมาะสม
ถาใชกรดในการยอยเอนไซมก็จะไดผลดีและรวดเร็วกวา แตสง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งในเรื่องน้ีประเทศไทยยังอยูในระหวาง
การศกึษาซึง่เรามเีทคโนโลยใีนการยอยสลายเซลลโูลส โดย บรษิทั
ไทยรุงเรืองพลังงาน จำกัด รวมกับประเทศญี่ปุน ศึกษาและวิจัย
จุลินทรียในการยอยเอนไซม รวมทั้งสหรัฐอเมริกาก็ไดมีการศึกษา
และวิจัยการใชเทคโนโลยีใหม เพื่อลดตนทุน

การศึกษาวิธีการผลิตเอทานอลที่ใชน้ำนอย โดย
กรรมวิธีการตม หมัก กลั่น และอื่นๆ เพื่อใหมีการใชทรัพยากร
น้ำนอยที่สุด

การวิจัยพันธุและเกษตรกรรมขาวฟางหวาน ซึ่งมี
อายุสั้นและเก็บเกี่ยวไดงาย (อยูระหวางการวิจัย)

การศกึษาพชือืน่ๆ ทีใ่หแปงและน้ำตาล (มหาวทิยาลยั
ขอนแกน กำลังดำเนินการศึกษาอยู)


มันสำปะหลังเปนพืชทนแลงแตใชสารอาหารในดินมาก

จึงตองมีการบำรุงรักษาโดยการใสปุยอินทรียและปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดิน ความตองการของพืช และการระเบิดดินดาน

การปรับปรุงดิน

การไถระเบิดดินดาน ระบบน้ำหยดเหมาะสำหรับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ




ราคาผลผลิตการเกษตรตองสูงเพียงพอที่เกษตรกร
จะสามารถใชเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และมีชีวิตอยูไดโดย
ไมตองเขามาหางานในเมืองใหญ

อุตสาหกรรมเอทานอลตองไดรับการสนับสนุนอยาง
จริงจัง และงายตอการดำเนินการ ทั้งการผลิตและการจำหนาย
เนื่องจากแตกอนวิธีการขออนุญาตมีความยุงยากมาก ผูจำหนาย
ตองจำหนายใหโรงงานสุราเทานั้นและถาจำหนายใหกับบุคคลอื่น
จะถือวาผิดกฎหมาย ดังนั้นควรมีการปรับปรุงและแกไขกฎหมาย
ที่ เกี่ยวกับสุราและน้ำมันเชื้อเพลิงใหมีความสอดคลองและ
เหมาะสมกัน เพื่อใหอุตสาหกรรมเอทานอลมีการพัฒนาอยาง
ถูกตองและเปนไปอยางยั่งยืน

ผูใชแกสโซฮอลตองมีแนวคิดที่จะรักษาเงินตราของ
ประเทศ และเปนผูที่ชวยลดมลภาวะ

ในอนาคตอาจจะตองมีการบริหารจัดการการผลิต
เอทานอลใหเหมาะสมกับสภาพสังคม วัตถุดิบและการปรับแก
กฎหมายใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยใหองคการบริหารสวนตำบล
เปนผูผลิตเอง ซึ่งเปนการกระจายการผลิตเอทานอลใหทั่วถึง
ลดคาใชจายในการขนสง รวมทัง้ชวยเหลอืและสงเสรมิใหเกษตรกร
มีรายไดในทองถ่ิน และปญหาที่พบอยูในปจจุบันอีกเรื่องหนึ่ง คือ
ในการผลิตเอทานอลรอยละ 85 จะตองนำเอทานอลไปผสมกับ
เบนซินรอยละ 15 ที่โรงกลั่น หากนำเบนซินรอยละ 15 มาผสม
เอทานอลรอยละ 85 จะชวยประหยัดคาขนสงไดมาก


กระทรวงเกษตรและสหกรณมียุทธศาสตรที่จะตอง

ใชผลผลิตจากพืชอาหารเปนอาหารกอนเสมอ สวนที่เหลือหรือ
ผลผลิตสวนเกินจึงนำมาผลิตเปนพลังงาน

ประเทศไทยมีวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมมากมาย
แตมักจะสงออกในรูปของสินคา เชน มันเสนกิโลกรัมซึ่งรายได
กิโลกรัมละไมกี่บาท แตถานำมาผลิตเปนเอทานอล จะสามารถเพิ่ม
มูลคาไดมากย่ิงขึ้น

การผลิตเอทานอลใชอยางเพียงพอภายในประเทศ
จะชวยลดการสูญเสียเงินตราอยางมาก และเงินสวนน้ีจะกระจาย
สูประชาชนในทุกกลุม

ถึงแมจะมีพลังงานทดแทนอยางเพียงพอ แตยังไม
สามารถใชไดเต็ม 100 เปอรเซ็นต ยังคงตองใชพลังงานจาก
ปโตรเลียมอยู ดังนั้นวิธีการที่จะรักษาความยั่งยืนของการผลิตและ
การใชพลังงานที่ดีที่สุดคือการประหยัดพลังงาน
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เรื่องการคาขายเราเกงอยูแลว สวนการเกษตรเปนอาชีพที่เราทำ
แตไมใชเพื่อการสงออก ปจจุบันทำการสงออกมาแลว 40-50 ป
แตไมประสบความสำเร็จอยางมาก สวนเรื่องการทองเที่ยวใน
ปจจุบันก็มีปญหา เรื่องม็อบ เสื้อเหลือง เสื้อแดง เสื้อหลากสี
และอื่นๆ สงผลกระทบตอการทองเที่ยว บางทานมีขอเสนอใหมี
การพัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกิจสรางสรรค แตคนสวนใหญ
ทำงานอยใูนกรงุเทพฯ เปนมอเตอรไซดรบัจาง 200,000 กวาคนั
ขายสลากกินแบง 4 แสนกวาคน เปนตน คนเหลานี้ลวนเปน
วยัฉกรรจทัง้นัน้ และอาชพีเหลานีไ้มสามารถพฒันาและสรางสรรค
ตอประเทศและเศรษฐกิจไดเลย มีงานที่ดีกวานี้ใหเขาหรือไม
หรือตองไปเปนคนงานในโรงงานทั้งหมด เพราะวาสังคมเปลี่ยนไป
เกดิการขยบัจากภาคเกษตรกรรมเขามาสใูนเมือง บางสวนไปทำงาน
โรงงานอตุสาหกรรมและอาชพีบรกิารเปนสญัลกัษณของความเจรญิ
ของสังคมในปจจุบัน ประเทศไทยจะใชโมเดลนี้กับการทำเกษตร
เอาหลังสูฟาหนาสูดินไปอยางน้ีหรือ



เปาหมายประเทศไทยวางไวชัดเจนวาจะเปนอิสระจากการ

นำเขาน้ำมัน เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย
สามารถนำมาใชประโยชนได แทนที่จะปลอยใหตางประเทศฉกฉวย
ความหลากหลายทางชีวภาพของเราไป เชน ที่ประเทศซิมบับเว
เมื่อป ค.ศ. 1960 หรือ 40 ปที่แลว มีการซื้อเชื้อมาพัฒนาตอ
กลายเปนซโูดเซคคาไรด ใหคนเบาหวานกนิทัว่โลก คนทีเ่ปนเบาหวาน
มากที่สุด คือ คนเอเชีย เพราะวาเรากินขาว กินแปง และน้ำตาล
เขาขายไดปละ 2,000 ลานยูโร คำถามคือ ประเทศซิมบับเว
ไดอะไร นั่นก็คือ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศกำลัง
พฒันาตองตกเปนเบ้ียลาง แตถาประเทศกำลงัพฒันาจะสรางเสรมิ
ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงมนุษยของประเทศ จะโดนโจมตี
เสมอเหมือนกับเรื่องการทำเอทานอลในเมืองไทย บรรดาประเทศ
กำลงัพฒันาทัง้หลายใหการสนบัสนนุเปนอยางด ีโดยใหลองทำเปน
ตัวอยาง เสร็จแลวจะนำไปพัฒนาตอยอด อยางไรก็ตามโครงการ
เอทานอลนีเ้ปนโครงการพระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
พระองคทรงงานเรื่องนี้มานาน เปนประเทศเดียวในเอเชียที่มี

ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ทุกประเทศตองพึ่งพา
พลังงานทั้งสิ้น โดยเฉพาะประเทศไทยพึ่งพาพลังงานน้ำมันแบบ
ไมลืมหูลืมตา ปจจุบันนี้ก็หันไปใชพลังงานจากกาซธรรมชาติ
อยางรนุแรง โดยนำเขาจากพมารอยละ 30 และรอยละ 70 มาจาก
อาวไทย ประเทศไทยเปนอันดับสองในการนำเขาน้ำมันดิบ 8 ถึง
9 แสน บารเรนตอวัน การพัฒนาของประเทศไทยคอนขางถดถอย
แทนทีจ่ะกาวหนา ตางจากมาเลเซยีทีม่กีารพฒันามนษุยอยางเต็มที่
จนปจจุบนัเปนประเทศทีพ่ฒันาแลว จากผลการสำรวจของ UNDP
โดยใชเกณฑการประเมินรอยละ 80 ขึ้นไป ถือวาพัฒนาแลว
ประเทศมาเลเซียรอยละ 83 สวนประเทศไทยอยูที่รอยละ 70
ทุกประเทศไดเล็งเห็นถึงพลังงานทดแทนที่ไดจากพืช โดยประเทศ
ไทยเปนประเทศผูนำในการคนควาหาพลังงานทดแทนจากพืช
ไดดำเนินการมาแลว 20-30 ป และดำเนินการอยางจริงจังในป
พ.ศ. 2543 ประเทศอาเซียนมองประเทศไทยเปนตัวอยาง
บางประเทศมีความล้ำหนาประเทศไทยไปมากแลวในเชิงการบังคับ
ใชกฎหมาย เชน ประเทศฟลิปปนสกับประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมี
กฎหมายออกมาชัดเจน สวนประเทศไทยยังคงใชมติคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจำกระทรวง และมีการเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรี
อยูหลายครั้ง

⌫

ประเทศอาเซียนที่กำลังพัฒนานำเขาน้ำมันทั้งหมด ยกเวน

ประเทศที่มีการสงออก ไดแก ประเทศมาเลเซียและบรูไน สวน
ประเทศไทยมีความเดือดรอนที่ตองพึ่งการสงออกของสินคาที่มี
ราคาถูกมาก เชน การเย็บรองเทาขายตลาดโลก โดยมียี่หอและ
ผลกำไรเปนของตางประเทศ ประเทศไทยได 5 บาท/ค ูตางประเทศ
ขายได 4,000 บาท/ค ูทัง้นีแ้นวทางการพฒันาของเราเนนไปทาง
อุตสาหกรรมมากกวาเกษตรกรรม (ลดคนในภาคเกษตรกรรม
มาทำงานอุตสาหกรรม) จะเห็นไดวาเกษตรกรรมเปนจุดออน
ที่สำคัญของประเทศที่ควรพัฒนาอยางจริงจัง โดยพัฒนาควบคู
ไปกับทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อใดที่พูดถึงการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจะเนนไปทางดานสิ่งแวดลอมจนลืมทรัพยากรมนุษย
ไปในที่สุด ประเทศไทยเปนประเทศคาขายมาตั้งแตสมัยสุโขทัย

⌫⌫
ดร. สมัย ใจอินทร

ผูอำนวยการกองควบคุมคุณภาพ กรมอูทหารเรือ
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พลังงานทดแทนใชในทุกรูปแบบ แมกระทั่งเรื่องไฟฟา สวนหนึ่ง
มาจากพลังงานทดแทนประมาณรอยละ 0.3 แตในอนาคตจะเพิ่ม
ขึ้นถึงรอยละ 3-4

จากการสำรวจขอมูลรายไดจากการทำเกษตรกรรมในป
พ.ศ. 2551 พบวาการปลกูขาวได 0.66 บาทตอตารางเมตรตอป
ปลูกออยปกอนขาดทุน ปลูกลิ้นจี่ขาดทุน ปลูกมังคุดขาดทุน 2.43
บาทตอตารางเมตร ลำไยไมไดเงินมา 7 ปติดตอกันแลว พืชที่
ใหผลผลิตสูงที่สุด คือ ยางพาราไดถึง 6.32 บาทตอตารางเมตร
ตอป ปาลมน้ำมันได 4.04 บาทตอตารางเมตรตอป ขอมูลจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

2,000 บาท แตถากรีดยางทั้ง 20 วัน จะมีรายไดมากทีเดียว)
พื้นที่นี้ปลูกยางหลาย 100,000 ไร และเริ่มใหผลผลิตแลว
ซึ่งมีโมเดลใหมเปดตลาดพลังงานไวแลว เปนทิศทางของ
ประเทศไทยใน 14-15 ปขางหนา

ปจจุบันรอยละ 20  ของพลังงานที่ใชเปนพลังงานทดแทน
คือรอยละ 6.4 และอีก 14 ปขางหนา จะขึ้นเปนรอยละ 20
เปาหมายการลดการใชพลังงานในภาคเชื้อเพลิงขนสงที่ใหญที่สุด
คือ น้ำมันดีเซลและเบนซินที่ใชประมาณ 50 และ 20 ลานลิตร
ตอวัน ปจจุบันรอยละ 66 ของน้ำมันที่ใชในภาคขนสงเปนน้ำมัน
ดีเซล จะลดใหเหลือรอยละ 45 และน้ำมันเบนซิน จะลดใหเหลือ


ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรรอยละ 43 ลานไร แบงเปน

รอยละ 48 คือ การปลูกขาว ดูจากภาพดานซายคือพื้นที่
ปลูกขาวในหนาฝน สวนดานขวาคือพื้นที่ปลูกขาวนาปรัง นาปรัง
คงสงวนไวเพราะใหผลผลิตสูง จะเห็นไดวาพื้นที่ในภาคอีสาน
สวนใหญเปนพื้นที่เพาะปลูกขาวของประเทศไทย สวนในภาคอื่นๆ
ลักษณะพื้นที่เปนดอนและแลง การเพาะปลูกขาวจึงไดผลไมดีนัก
ปจจุบันเปลี่ยนเปนสวนยางพาราซึ่งไดผลดีมาก เชน จังหวัดพะเยา
รายไดเฉลี่ยของจังหวัดอยูที่ 2,000 บาท (กรีดยาง 5 วันได

รอยละ 16 โดยเพิ่มการใชกาซและเชื้อเพลิงจากพืชมากขึ้นจาก
รอยละ 3 ใหเปนรอยละ 14 ดวยกรรมวิธีนี้ สามารถลดการนำเขา
ของเชื้อเพลิงจากฟอสซิลไดปละประมาณ 4 แสนกวาลานบาท

ภายในป พ.ศ. 2565 เชื้อเพลิงพืชเหลานี้จะมาจากการ
เพาะปลูกประมาณ 6-7 ลานไร คือ ออยกับมันที่มีการปลูกเกือบ
4 ลานไร สวนปาลมน้ำมันในระยะ 10 ปที่ผานมา สรางรายได
ใหกับเกษตรกรมากกวา 4 หมื่นลาน เปนทิศทางที่ดีแลว อนาคต
ประเทศไทยสามารถเปนผูสงออกรายใหญไดโดยไมยาก ประเทศ
ไนจีเรียปลูกมันสำปะหลังไดผลผลิตต่ำกวาประเทศไทยครึ่งหนึ่ง
จากการศึกษาพบวาประเทศไนจีเรียใชการปลูกแบบหักตนมาแลว
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แนวโนมการผลิตปาลมน้ำมันของไทย (ขอมูล สศก.)
ที่มา: ขอมูลจากสำนักเศรษฐกิจการเกษตรวาดวยปาลมน้ำมัน

ปลูกวางในแนวราบ ใหผลผลิตออกมา 1.7-1.8 ตันตอไรตอป
สวนประเทศไทยปลูกมันแบบคอนโด ปลูกปกลงไปใหตั้งฉากกับ
พื้นไดมันขึ้นมาหลายชั้นและมีการพัฒนาสายพันธุมาตลอดอยาง
ตอเนื่อง มีกรรมวิธีการดูแลที่ดี เปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจ

ปจจุบันน้ำมันเชื้อเพลิงสวนใหญทุกหยดของประเทศไทย
มีไบโอดีเซลผสมอยูเฉลี่ยประมาณรอยละ 3.4 ครึ่งหนึ่งเปน B2
อีกครึ่งเปน B5 ผสมรอยละ 5 เปนประเทศแรกในเอเชียที่ทำได
ในระดบันี ้อยางไรกต็าม มปีระเทศทีพ่ฒันาไปมากกวา คอื ประเทศ
เยอรมัน ออสเตรีย สเปน และอิตาลี แตประเทศไทยเปนตัวอยาง
ของเอเชียในการผลักดันเรื่องน้ี แมกระทั่งนครหลวงของการปลกู
ปาลมน้ำมนัอยางมาเลเซยีกบัอนิโดนเีซยีกไ็มเทาประเทศไทย เนื่อง
จากราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทยลิตรละ 27 บาท แตมาเลเซีย
น้ำมันดีเซลราคาลิตรละ 14.50 บาท และอินโดนีเซียก็เหมือนกัน
มีราคาถูก

⌫
ประเทศไทยสามารถปลูกปาลมไดทุกที่ ยกตัวอยาง

ประเทศคอสตาริกา ผูสงออกเมล็ดพันธุปาลมที่ดีที่สุดในโลก
เปนประเทศที่ตั้งอยูในแนวเสนศูนยสูตรระดับเดียวกับประเทศไทย
เพราะฉะนั้นประเทศไทยสามารถปลูกปาลมได จังหวัดเชียงราย
ปลูกไดผลผลิต 4 ตันตอไร ประเทศไทยมีความเหมาะสมของดิน
และสภาพภูมิอากาศ สามารถปลูกพืชพลังงานไดทุกตัว รวมทั้ง
ปาลมน้ำมันดวย

แผนภายใน 4-5 ป ขางหนา ครึ่งหนึ่งของปาลมน้ำมัน
ที่ผลิตไดจะนำมาทำพลังงานทั้งหมด ประมาณ 4 แสนตัน นำมา
ผลิตเปนไบโอดีเซลที่เหลือบางสวนบริโภคและสงออก

น้ำมันปาลม พ.ศ. 2552 (ขอมูลจาก คุณสุดารัตน สศก.)

จำนวนผูปลูก 111,170 ราย
บริษัท 150 ราย
สวนตัว 111,015 ราย
ตนทุนการผลิต 6,468.56 บาท/ไร
ผันแปร 5,527.85 บาท/ไร
คงที่ 940.71 บาท/ไร
ตนทุนรวมตอกิโลกรัม 2.40 บาท
จังหวัดปทุมธานี ตนทุน 1.25 บาท/กก.

ที่มา: ขอมูลผูนำเกษตรกร ตำบลบึงชำออ

ตั้งแตป พ.ศ. 2542-2543 ปลูกปาลมน้ำมันไดปละ
ประมาณ 5 พันลาน ปจจุบันผานมา 10 ป ปาลมน้ำมันใหผลผลิต
สูงขึ้นถึง 5 หมื่นลาน เปนพืชชนิดเดียวที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว เฉลี่ยทั้งประเทศมีผูปลูกประมาณ 100,000 กวาราย
สำนกังานสถติิมกีารคำนวณตนทนุรวมตอกโิลกรมัอยทูี ่2.40 บาท
สวนที่ปทุมธานีตนทุนตกอยูประมาณ 1.25 บาท ในระยะแรก
ไมตองใสปุย เนื่องจากไดปุยจากสวนสมที่ลมตายอยูแลว สวนน้ำ
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กไ็มตองสบูเขาในแปลง แตสบูออกเวลาน้ำทวม ซึง่จงัหวดัปทมุธานี
มีแหลงน้ำสมบูรณ จึงทำใหตนทุนต่ำและไดผลผลิตที่สูง

เปรียบเทียบรายไดปาลมน้ำมัน (บาท/ไร)

รุน 1 รุน 2 รวมรุน
ปาลมน้ำมัน 3,121.00
ถั่วเหลือง 856.85 557.83 660.34
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 391.00 1,274.47 414.34
ออยโรงงาน 414.00
ขาว 1,165.00 2,192.00

ที่มา: คณุสดุารตัน สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร มถินุายน พ.ศ. 2552

เปรยีบเทยีบขอมลูการคำนวณกำไรจากการปลกูปาลมน้ำมนั
ที่ไดประมาณ 3,000 บาทตอไร จากการปลูกถ่ัวเหลืองอยูที่
660.34 บาท ออยโรงงานอยูที่ 414 บาท และปลูกขาวได 2,192
บาท จะเห็นวาการปลูกปาลมน้ำมันอยางไรก็มีราคาดีกวา

⌫

บริเวณทุงรังสิตหรือทุงหลวงรังสิต เปนระบบคูคลอง

ที่รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาใหอดีตผูบัญชาการทหารเรือขุดเมื่อ 119
ปทีแ่ลว เปนการปฏริปูการเกษตรของไทย คลองรงัสติประยรูศกัดิ์
เปนคลองแรกทีพ่ระองคสายสนทิวงศเปดพืน้ทีก่ารเกษตรใหม เพือ่
ใหรัชกาลที่ 5 เลิกทาสไดอยางสมบูรณ ไมอยางนั้นเลิกทาสแลว
ทาสไมยอมไปไหนเนื่องจากไมมีที่ไป แตนาเสียใจที่ในปจจุบัน
กลายเปนสนามกอลฟ เปนโรงงานอตุสาหกรรม และเปนบานจัดสรร
สวน นาที่เคยเกิดปญหาดินเปรี้ยว เพราะวาหันไปปลูกสมกันมาก
ทำใหพื้นที่ที่เคยเปนสวนสมกลายเปนสวนสมราง

ตั้งแตป พ.ศ. 2547-2548 คณะทำงาน ไดแก เจาหนาที่
กระทรวงเกษตร กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเขาไปพัฒนาพื้นที่ ไปทำแปลงตัวอยางใหกับพี่นอง
ชาวสวนสมราง โดยการหันมาปลูกปาลมน้ำมัน วันนี้ผลผลิตของ
แปลงทดสอบของกรมสงเสริมการเกษตรอยูที่ 5 แสนตันตอไร
ถือวาเปนพืชที่นาจะเปนทางออกของเมืองไทยอีกอยางหนึ่ง
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พื้นที่ในอำเภอหนองเสือ มี 70,000 กวาไร ถารวม
ทุงรังสิตทั้งหมดมีประมาณเกือบ 700,000 ไร ครอบคลุมพืน้ที่
หกจังหวัด ตั้งแตจังหวัดอยุธยา สระบุรี นครนายก ปทุมธานี
กรุงเทพตอนเหนือ และฉะเชิงเทรา ในตอนแรกทุงรังสิตมีคนปลูก
ปาลม 2,947 ไร ปจจุบันชาวบานปลูกกัน 20,000 กวาไร พื้นที่
ทีเ่ปนสวนสมรางไมสามารถกลบัมาปลกูขาวได จงึหนัมาปลกูปาลมกนั
เพราะไดผลผลิตสูงมากกวา โดยมีชาวบานเปนผูดำเนินการ
สวนราชการและนักวิจัยเปนผูหาคำตอบและใหคำตอบกับชาวบาน


กระทรวงพลังงานไดคำนวณถึงการปลูกสรางโรงงาน

ซึ่งตองใชพื้นที่ 60,000 ไร ลงทุน 1,200 ลานบาท ซึ่งชาวบาน
ไมมเีงนิลงทนุแนนอน จงึยอขนาดใหเลก็ลง ดวยความเชือ่วา small
is beautiful เปนการปลูกปาลมที่เรียกวา “รังสิตโมเดล” เปน
โรงงานสกัดน้ำมันปาลมขนาดเล็กจาก 30-60 ตันตอชั่วโมง
ลดเหลือ 1-2 ตันตอชั่วโมง โดยมีตนทุนที่ถูกกวามาก ทั้งนี้ไดมี
การรวมมือกับบริษัทซีพีออกแบบระบบผลิตปาลมขนาดเล็กขึ้น
ใสไวในตูคอนเทนเนอรวางไวในบาน ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ไมได
ยุงยาก ปจจุบันเริ่มเกิดวิสาหกิจชุมชนรูปแบบนี้ จำนวน 10 แหง
ทั่วประเทศ ปหนาคงขยายชุมชนไปไดมากกวานี้ ในป พ.ศ. 2551
เฉลีย่ทัง้ปราคาปาลมอยทูี ่ 5 บาท นำมาผานกระบวนการจะอยทูี่
10 บาทตอกิโลกรัม

โรงงานไทยรุงเรือง จังหวัดสระบุรี ใชกากน้ำตาลสวนหนึ่ง
และชานออย ถือวาเปนโรงงานแหงแรกของโลกที่ทำจากชานออย
โดยใชเงนิสรางโรงงานจากญีป่นุเปนโรงงานทดลอง แตกย็งัไมชดัเจน
วาจะแขงขันกับวัสดุอื่นๆ ได ซึ่งยังคงตองพัฒนาตอไป

ทุงรังสิตที่เคยรางมาในวันนี้ กลับมาเขียวขจีได ปจจุบันทุก 2
สัปดาหจะมีการรวมกลุมกันที่คลอง 8 เอาปาลมไปสงใหบริษัท
หีบน้ำมันปาลม จังหวัดชลบุรีและบริษัทสุขสมบูรณ เขามารับซื้อ
ในราคาที่สูงกวาปกษใต

⌫


ตำบล พื้นที่ยืนตน(ไร) พื้นที่ใหผล (ไร)
บึงช้ำออ 773 41
บึงบา 175 10
บึงบอน 465 10
บึงกาสาม 220 10
นพรัตน 236 45
ศาลาครุ 882 130
โพธิ์แทน 35 0
หนองสามวัง 75 30
วิหารแดง 5 0
หนองหมู 81 81
รวม 2,947 357
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สวนประกอบของโครงการ

การสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจปาลมน้ำมัน

รายละเอียดนวัตกรรมระบบสกัดน้ำมันปาลม MTEC-CP

การเก็บเกี่ยวและแยกผลปาลมโดยเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ำมัน

ผลปาลม

ผลและกิ่งปาลมที่แยกได ทะลายเปลาหลังแยกผลปาลม
ออกไป

เกษตรกรเก็บเกี่ยวทะลายปาลม ทำการแยกลูกจากทะลายในสวน

รายละเอียดนวัตกรรมระบบสกัดน้ำมันปาลม MTEC-CP

ประกอบเครื่องจักรระบบสกัดน้ำมันปาลม
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โรงงานสกัดน้ำมันปาลมขนาดเล็ก


สกดัไดน้ำมนัปาลมเกรดเอ กรดไขมนัไมเกนิรอยละ 5

ตามมาตรฐาน

กากเนื้อปาลมอยูในเกณฑมาตรฐานของอาหารสัตว
จดสิทธิบัตรรวมสัดสวน MTEC:CP/20:80 และ

อยูระหวางการดำเนินการจดสิทธิบัตรในประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย
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บริษัทผูกอมลพิษมารวมหุนกันสรางโรงงานชวยชาวบาน ปจจุบัน
เริม่เหน็ผลผลติออยแลว สวนโรงงานไบโอดเีซลทีเ่กดิขึน้ในรปูแบบ
ของชุมชน ปจจุบันมีทั่วประเทศไดกำจัดมลพิษจากการใชน้ำมัน
ที่ทอดแลวสำหรับการบริโภค ไบโอดีเซลชุมชนสามารถชวยกัน
ทำไดซึ่งไดกำไรสองตอ แตถาอยากขายก็ขายได เพราะวันนี้
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญมีไบโอดีเซล เชน บางจาก และ
บริษัทเรียวพีไพเออร รวมทั้งผูผลิตอิสระอีก 10 กวาแหง กำลัง
การผลติโรงงานไบโอดเีซลของประเทศไทยเปนอนัดบั 14 ของโลก
ผลิตจริงเปนอันดับ 7 ของโลก แตถากลาวถึงเอทานอลในรูปแบบ
ของแกสโซฮอลเปนอันดับ 4 ของโลก โมเดลแบบนี้เปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยจะยั่งยืนจะมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพอุดมสมบูรณไมได ถาคนสวนใหญยังอยูแบบยากจน
แนวทางการพัฒนาในวันนี้ เปนโมเดลที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ
โดยเนนเทคโนโลยีขนาดเล็ก small and smart ตองเล็กและตอง
ฉลาด ประเทศไทยมีบุคลากรและหนวยงานทีม่คีณุภาพหลากหลาย
ไดแก มหาวทิยาลยั การเมอืง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการ
เชื่อมโยงการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรรมเปนรากฐานเดิมของ
เรา มาเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศเขาสูยุคใหม ที่ใชความรู
เปนฐาน ที่เปนจุดแข็งของประเทศมาพัฒนาจุดออนใหกลายเปน
จุดแข็งใหได

ผลการวิเคราะหตัวอยางกากเนื้อปาลม

ผลวิเคราะหตัวอยาง คาวิเคราะห
เปอรเซ็นตความชื้น 5.5
เปอรเซ็นตโปรตีน 8.78
เปอรเซ็นตไขมัน 9.37
เปอรเซ็นตเสนใย 28.8
เปอรเซ็นตขี้เถา 7.08
พลังงาน (แคลอรี่/กรัม) 4,419

หมายเหตุ: สงวัดที่สำนักวิชาการอาหารสัตวกลุมเกษตรสัตวบก

ตัวอยางที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม ลุมน้ำแมตาวที่เคย
ปลกูขาวแลวพบสารแคดเมยีมปนเปอน ทำใหผคูนรบัประทานเขาไป
เกิดไตวายเสียชีวิตนั้น สืบคนและหาสาเหตุมาจากบริษัท
เอ็กดาสติคอินดัสตรี ซึ่งอยูตนน้ำปลอยแคดเมียมลงมาในน้ำ
วิธีแกไขปญหา คือ เปลี่ยนอาชีพชาวบาน และหันมาปลูกออย
เนื่องจากแคดเมียมจะถูกสะสมที่เหงา รากของออย สามารถ
เผาได เปนตัวอยางที่ดีอันหนึ่งที่นำปญหาสิ่งแวดลอมและวิกฤต
พลังงานไปผูกกัน จากนั้นนำบริษัทน้ำมันและบริษัทออย ซึ่งเปน
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงแนะนำการปลูกปา
ในเชิงผสมผสานทั้งดานเกษตรวนศาสตรและเศรษฐกิจสังคมไว
เปนมรรควิธี ปลูกปาแบบเบ็ดเสร็จนั้นไวดวยลักษณะทั่วไปของปา
สามอยาง ซึ่งเปนตนกำเนิดของพลังงาน พระราชดำริปลูกปา
สามอยางนั้น มีพระราชดำรัส ความวา “ปาไมที่จะปลูกนั้น สมควร
ที่จะปลูกแบบ ปาใชไมหนึ่ง ปาสำหรับใชผลหนึ่ง ปาสำหรับใชเปน
ฟนอยางหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเปนกวางๆ ใหญๆ การที่จะปลูก
ตนไมสำหรับไดประโยชนดังนี้ ในคำวิเคราะหของกรมปาไมรูสึก
จะไมใชปาไม เปนสวนหรือจะเปนสวนมากกวาปาไม แตใน
ความหมายของการชวยเหลือเพื่อตนน้ำลำธารนั้น ปาไม เชนนี้
จะเปนสวนผลไมก็ตาม หรือเปนสวนไมฟนก็ตาม นั่นแหละ
เปนปาไมที่ถูกตองเพราะทำหนาที่เปนปาคือเปนตนไมและทำหนาที่
เปนทรัพยากรในดานสำหรับใหผลที่มาเปนประโยชนแกประชาชน
ได...”

และมพีระราชดำรสัเพิม่เติมวา “การปลกูปาถาจะใหราษฎร
มีประโยชนใหเขาอยูไดใหใชวิธีปลูกไดสามอยาง แตมีประโยชน
สี่อยาง คือ ใหใชสอย ไมกินได ไมเศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับ
การชลประทานปลูกรับซับน้ำ และปลูกอุดชวงไหล ตามรองหวย
โดยรับน้ำฝนอยางเดียว ประโยชนที่สี่ คือ ไดระบบอนุรักษดินและ
น้ำ....”

⌫






พึ่งพาตนเองดานพลังงานใหมากที่สุด
ใชพลังงานภายในประเทศใหมากที่สุด
พัฒนาแหลงพลังงานที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร

สูงสุด

⌫
นางสาววิชนี บุญญะปฏิภาค

นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม
สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม

เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใหมากที่สุดเพื่อใช
พลังงานนอยที่สุด


ควบคุมระดับการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อลด

สภาวะโลกรอนตามขอตกลงระดับโลก
ควบคุมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในสินคา

และบริการ โดยประเทศที่นำเขาสินคาจากประเทศไทย
ทีม่า: (ศาสตราจารย นกัสทิธ ควูฒันาชยั สภาวะโลกรอน

และการวิจัยดานพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
26 สิงหาคม พ.ศ. 2552)

ตาราง 1 ผลิตภัณฑไมนำเขา (เฉพาะไมฟน และถาน)
พ.ศ. 2545–2549

พ.ศ.             ฟน             ถาน
ปริมาณ/ มูลคา ป ปริมาณ/
กก. (1,000 บาท) กก.

2545 82,651 562 2545 82,651
2546 336,775 1,679 2546 336,775
2547 581,221 3,481 2547 581,221
2548 62,875 372 2548 62,875
2549 942,022 12,061 2549 942,022

จากตารางแสดงผลิตภัณฑไมนำเขา ซึ่งในปจจุบันการ
นำเขาและการใชไมมีแนวโนมลดลง เนื่องจากมีการใชแกสและ
น้ำมันทดแทนไมฟน

ที่มา: กรมศุลกากร
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สารอินทรียที่เปนแหลงกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและ

สามารถนำมาใชผลติพลงังานได สิง่ทีไ่ดมาจากสิง่มชีวีติ เชน ตนไม
ออย มันสำปะหลัง ถาน ฟน แกลบ วัชพืชตางๆ หรือแมกระทั่ง
ขยะ และมูลสัตว การผลิตเชื้อเพลิงทุกอยางจะได energy +
xCO2+H2O ซึ่งมีในพืชทั้งหมด

ภาพ 1

ตาราง 2 คาความรอนของการสันดาปของสารอินทรียที่เปน
องคประกอบในผนังเซลลของไม red wood

ชนิดขององคประกอบ คาความรอนของการสันดาป
ทางเคมีของผนังเซลล ที่น้ำหนักอบแหง (แคลอรี่/กรัม)

เซลลูโลส 4,066 (มีผลตอคาความรอน)
เฮมิเซลลูโลส 3,980 (มีผลตอคาความรอน)

ลิกนิน 5,060 (มีผลตอคาความรอน)

ความแตกตางของคาความรอนของการสันดาปของไมปาพรุบางชนิด
กอนและหลังสกัดสารแทรกดวยแอลกอฮอล-เบนซีน

⌫
การจะทำใหชีวมวลปลดปลอยพลังงานออกมา ทำไดโดย

การเผาไหมโดยตรง (direct combustion)

⌫
⌫
สามารถแปรรูปได 3 ลักษณะ คือ ของแข็ง ของเหลว

และแกส
ของแข็ง เชน ฟน ถาน เชื้อเพลิงอัดแทง และเศษ

วัสดุทั่วๆ ไป
ของเหลว เชน น้ำมันจากพืช แอลกอฮอล
แกส เชน มีเทน คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจน

 
เชื้อเพลิงอัดแทง (briquette) ไมทำใหคาความรอนของ

เชื้อเพลิงที่ไดตอหนวยน้ำหนักเปลี่ยนไปเปนการใชพลังงานเขาไป
เพื่อชวยเพิ่มความหนาแนนของเชื้อเพลิงโดยวิธีกล หรือ
วิธีกลผสมความรอน วัตถุดิบ จะถูกนำมาทำใหมีขนาดเล็กใกล
เคยีงกนัแลวนำมาอดัใหมขีนาดใหญขึน้ โดยใชหรอืไมใชตวัประสาน
จากนั้นก็จะนำมาอบหรือตากไวจนแหง (ถาไมแหงจะระเบิดได)
เชื้อเพลิงอัดแนนนี้ จะอยูไดนานขึ้นประมาณ 4 ชั่วโมง

ภาพ 3 เชื้อเพลิงอัดแทง (briquette)
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ภาพ 4 วิธีกลหรือวิธีกลผสมความรอน
(mechanical or thermo mechanical process)

⌫

ถาน (charcoal) ถานที่ดีจะตองมีสีดำ

ทำใหคาความรอนสูงขึ้นและมวลของเชื้อเพลิง
ลดนอยลง เชน จากไม 1 กิโลกรัม ผลิตเปนถานที่มีน้ำหนัก
ลดลงเหลือ 250 กรัม จะไดของแข็ง ของเหลว และแกส ทำให
น้ำหนักตอหนวยเปลี่ยนแปลงไป

ลักษณะโครงสรางไมเปลี่ยนแปลง แตมีขนาดเล็กลง
คุณสมบัติทางฟสิกส เปลี่ยนแปลง ความหนาแนน

ลดลง ความพรุนเพิ่มขึ้น นำไฟฟา
ใชวิธีเคมีผสมความรอน เกิดปฏิกิริยา ไพโรไลซิส

(pyrolysis)
ใหผลิตภัณฑที่เปนเชื้อเพลิงทั้ง 3 สถานะ คือ ของแข็ง

ของเหลว และแกส

ตาราง 3 คาความรอนของเชื้อเพลิงที่ไดตอหนวย
น้ำหนักเปลี่ยนไป

ชนิด คาความรอนที่สภาวะอบแหง
(แคลอรี่ / กรัม)

ไม ถาน
โกงกางใบเล็ก 4,712.57 6,684.47
กิ่งโกงกางใบเล็ก 4,594.18 6,599.46
รากโกงกางใบเล็ก 4,598.91 6,686.57


จากภาพแสดงหนาตัดของไมที่ถูกเผาไหม โดยเปนการ

เผาไหมโครงสราง เนื้อไมจะไมมีการเปลี่ยนแปลง แตจะมี
ขนาดเล็กลงมีการเรียงโมเลกุลตอเหมือนเดิม ทำใหเราสามารถ
ตรวจสอบไดวาเปนเน้ือไมชนิดใดได

ไมกระถินยักษ

ไมตะบูนขาว
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มกีารเปลีย่นแปลงคารบอนเสถยีรเพิม่ขึน้ สารระเหยนอยลง

สมบัติทางเคมี หลังเผาที่อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
กอนเผา 200 300 400 500

รอยละของสารระเหย 87.2 82 42.5 30 19.0
รอยละของคารบอน
เสถียร 12.73 17.72 56.66 68.6 79.72
ความรอนของการ
สนัดาป (แคลอรี/่กรมั) 4,183 4,350 6,250 6,600 7,200
รอยละของปริมาณ
ผลผลิต 100 91 49 34.5 27

การใชวิ ธี เคมีผสมความรอน ( thermochemical
processes) เกิดปฏิกิริยา ไพโรไลซิส (pyrolysis) ใหผลิตภัณฑ
ที่เปนเชื้อเพลิงทั้ง 3 สถานะ คือ

การลงทุนในกิจการไฟฟา ทั้งในสวนของการผลิตไฟฟา การสราง
สายสง สายจำหนายไฟฟา การจัดหากำลังการผลิตไฟฟาให
เพียงพอ รวมถึงพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟาได
น้ำ ลม แสงอาทิตย ชีวมวล และปรมาณู

⌫⌫
นอกเหนือจากแกสชีวภาพ หรือไบโอแกส ซึ่งเปนแกส

ที่เกิดจากกระบวนการยอยสลายสารอินทรียวัตถุ ในกระบวนการ
ยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน จนไดแกส ซึ่งประกอบดวย กาซ
มเีทน (CH4) คารบอนไดออกไซด (CO2) ไฮโดรเจนซลัไฟด (H2S)
และกาซไนโตรเจน (N2) มีคุณสมบัติติดไฟได “แกสชีวภาพ”
ที่ได มีเทนอยูเปนจำนวนมากจึงสามารถใชเปนพลังงานทดแทนได
ยังมีกระบวนการที่เปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวล เชน ฟางขาว แกลบ
ซังขาวโพด เชื้อเพลิงเขียว ซึ่งเปนของแข็งใหเปลี่ยนรูปเปนแกส
เรียกวา Producer gas โดยการใชออกซิเจนในอากาศเขาไป
เผาไหมเชื้อเพลิงในที่จำกัดอากาศ ก็จะไดแกส ซึ่งจะประกอบดวย
คารบอนมอนนอกไซด (CO) ไฮโดรเจน (H2) เปนหลัก และแกส

ทบวงพลังงานโลก หรือ IEA (International Energy
Agency) ประมาณการไววา ในชวงป ค.ศ. 2001-2030
โลกตองลงทนุในกิจการพลงังานถึง 16 ลานลานเหรยีญสหรฐั โดย
รอยละ 60 (640 ลานลานบาท) ของการลงทุนดังกลาวจะเปน

มีเทน (CH4) เล็กนอย ประสิทธิภาพของระบบขึ้นอยูกับปริมาณ
แกสที่ติดไฟนี้ กระบวนการเกิดแกสเหลานี้ เรียกวา gasification
ซึ่งเปนกระบวนการที่ใชในโรงไฟฟาชีวมวลทั่วไป



31   ⌦
⌫

⌫

การยอยสลายในสภาพที่มีอากาศจะเกิดไดเร็วกวา
แตไดปุยอินทรียเพียงอยางเดียว และอาจมีการสูญเสียธาตุ
ไนโตรเจนในระหวางการหมัก กลายเปนกาซแอมโมเนีย

การยอยสลายในสภาวะที่ไมมีอากาศจะไดทั้งปุยและ
แกสมีเทนเพื่อใชเปนพลังงาน

การยอยสลายในสภาพไรอากาศสามารถเกิดไดเร็ว
ถาหากวัสดุที่ใชผานการยอยสลายมาแลว

ชวง 7 วันแรกของการหมัก แกสที่เกิดขึ้นสวนใหญ
คือ คารบอนไดออกไซด เนื่องจากยังมีอากาศมากและไดมีเทน
เพียงเล็กนอย ซึ่งไมพอที่จะนำมาใชในการหุงตมได (สัดสวน
คารบอนไดออกไซดตอมีเทนประมาณ 90:10)

หลังจากหมักได 7 วันแลวปริมาณมีเทนจะเพิ่มขึ้น
ถึงรอยละ 20 ซึ่งสามารถหุงตมไดบางและอาจมากถึงรอยละ 50
ในเวลา 10 วันของการหมัก หลังจากนั้นความเขมขนจะสูงขึ้น
เรื่อยๆ

การยอยสลายในสภาวะไรอากาศ อาจไดมีเทนสูงถึง
รอยละ 75-80 ถามีการจัดการถังหมักและวัสดุหมักใหเหมาะสม

ปจจุบันถังหมักมีการออกแบบที่แตกตางกันมากมาย
ทั้งในระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญและเพื่อใชในครัวเรือน

ถังหมักที่ใชในครัวเรือนสวนใหญมักไมมิดชิด ทำให
เกดิปญหาของเหลวในถงัหมกัรัว่ไหลออกมาได จงึทำใหมกีลิน่เหมน็

ดังนั้น โครงการเกษตรอินทรียของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จึงมีการปรับปรุงและออกแบบคุณภาพของ
ถังใหมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงความสะอาดและ
การรั่วไหลของกลิ่น


มีดังตอไปนี้

โครงสรางของถังหมัก (โครงการเกษตรอินทรียใน
ชุมชน)

โครงการผลิตแกสชีวภาพ (biogas production) นี้
ดำเนนิการโดยชมุชนในทองถิน่ ซึง่ตรงกบัหวัขอ “การผลติเชือ้เพลงิ
ชีวมวลในชุมชน” ในวันน้ี และเปาหมายหลักของเรา คือ การผลิต
ปุยเกษตรอินทรีย สวนที่เปนแกสเปนผลพลอยไดที่มีประโยชนและ
มคีวามสำคญัยิง่ จากขอมลูทีไ่ดศกึษาจากประเทศจนีซึง่เปนประเทศ
ที่มีการใชแกสชีวภาพมากที่สุด ทุกบานทุกครัวเรือนจะมีการเลี้ยง
หมู ไก และสัตวการเกษตรตางๆ ซึ่งจะมีบอแกสอยูใตถุนคอก
หรือบาน โดยรอบๆ รั้วบานจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวมากมาย
สิง่เหลานีส้ามารถผลติพลงังานไดอยางเพยีงพอสำหรบัทกุครวัเรอืน
ในประเทศจีน สวนประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยกันมานานแลว
แตมีปญหาในเรื่องของการมุงเนนที่จะผลิตแตแกสชีวภาพเพียง
อยางเดียว ซึ่งไมคุมคาตอการลงทุนและการใชประโยชนที่ไดรับ
จะตองมีการผสมผสานระหวางการเกษตร คือ การเลี้ยงสัตว การ
ผลิตปุย และการผลิตเปนพลังงาน จึงจะไดประโยชนสูงสุดและ
มีความยั่งยืน


ปุยอินทรียเกิดจากการยอยสลายของวัสดุอินทรียโดย

จุลินทรีย ซึ่งกระบวนการยอยสลายมี 2 กระบวนการ คือ
ยอยสลายในสภาวะที่มีอากาศ (aerobic decom-

position)
ยอยสลายในสภาวะที่ไมมีอากาศ (anaerobic

decomposition)
สวนประกอบหลักในวัสดุอินทรีย คือ คารโบไฮเดรต

ซึ่งมี คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เปนสวนประกอบหลัก
และมีการสูญเสียระหวางมีการยอยสลาย ดังนี้

⌫
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด

สำนักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุรนารี
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ขั้นตอนในการดำเนินงาน

การตกแตงบอ
ทำไหลบอลึก 1 เมตร กวาง 15 ซม. และกนบอลึก 1 เมตร

ขุดทางเขาวางทอใสวัสดุ (กวาง 50 ซม. ยาว 1 เมตร)
ขุดทางออก (กวาง 95 ซม. ลึก 2.4 เมตร)

ทำจุดกึ่งกลางบอเพื่อใหรัสมีของบอมีขนาดเทากัน
(รัศมี 1.2 เมตร)

ทำแบบเพื่อเทปูนสวนของไหลบอ

การขุดบอ
เสนผาศูนยกลางปากบอ 2.8 เมตร ลึก 2 เมตรโดยใชแรงงาน

จำนวน 2 คน ระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วัน
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เทปูนสวนของไหลบอ ฉาบเพื่อตกแตงไหลของบอ ถอดแบบสวนของไหลบอ

ใสทอทางเขาวัสดุ

กออิฐเพื่อทำชองทางอกของปุยน้ำ
สามารถลงไปตักของเหลวได

ฉาบปูนสวนที่เปนชองทางออกของปุยน้ำกออิฐเพื่อทำชองสวนของฝาปด ในการเดิน
ระบบครั้งแรก จะตองมีการเติมมูลสัตวเพ่ือ
เปนหัวเชื้อในการยอยสลายภายในระบบ

จดที่นำแกสไปใช

ทางน้ำออกและน้ำลน

ทำโครงหลังคา
เปนการดำเนินงานที่ใชระยะเวลานานมาก

เทปูนและทำหองเก็บปุยน้ำ 2 หอง เพื่อปองกัน
แรงดันของแกสในบอและลดปญหากลิ่นเหม็น

เทปูนและทำฝาผิดบอแกส -หองที่ 1 และหองที่ 2 (30x40 ซม.) เปนบอน้ำลน
- ฝาปดบอแกส (75 ซม.) เปนบอที่ตอแกสไปใชในครัวเรือน

- ฝาปดทางเขา (40x40 ซม.) สำหรับใสมูลสัตว

การเติมวัสดุ (มูลวัว 3 ตัน)
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เติมน้ำลงในบอแกส ติดตั้งทอแกสและปดฝาบอแกส
โดยการซินดวยดินเหนียว

ถาเกิดฟองอากาศแสดงวามีรอยรั่ว

ทอแกสตอจากบอแกสชีวภาพสูหองครัว ติดตั้งมิเตอร ติดตั้งหลอดไฟ

คอกหมูและรางนำมูลหมูลงสูทางเขาบอแกส มีการลางคอกทุกวันทำใหไมมีกลิ่นเหม็น เตาแกสที่พรอมสำหรับทำอาหาร

ของเหลวที่ออกมาสามารถนำไปใชเปนปุยใหกับพืชผักไดทันที สวนเศษผักที่เหลือจากการใช
ประโยชนก็จะนำมาทำเปนอาหารเลี้ยงหมูตอไป

เปนการปลูกพืชผักหมุนเวียนโดยใชหลักการระบบเกษตรอินทรีย

ทางออกและปม
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ชนิดมูลสัตว ปริมาณ ระยะเวลาใหแกส
(ลูกบาศกเมตร/3ตัน) (วัน)

มูลไก 190 75-90
มูลสุกร 120 75-90
มูลโค 80 75-90

วัสดุที่ใชในการทำบอแกส
ปูน 35 ถุง
หิน 3 คิว
ทราย 6 คิว
อิฐบล็อก 170 กอน
อิฐมอญ 200 กอน
ทอปูน 40 เซนติเมตร 1 ทอ
เหล็กเสนกลม 6 มิลลิเมตร 15 เสน
ไมอัดยาง 4 มิลลิเมตร 5 แผน
ไมยูคาลิปตัส 20 ทอน
แผนพบั 0.035 x 3 เมตร ลวด 4 เสน  6 อัน
สายแกสหุงตมหนา 16.7 เมตร
อื่นๆ

คาแรง 6 คน รวม 42 วัน วันละ 200 บาท รวม 8,400
บาท

สรุปคาใชจายในการทำบอแกส
คาวัสดุ 11,872 บาท
คาแรง 8,400 บาท
รวม 20,272 บาท

⌫
สิ่งที่เกษตรกรไดรับ คือ บอแกสชีวมวลที่มีอายุการใชงาน

มากกวา 10-20 ป อีกทั้งยังลดตนทุนคาใชจายในเรื่องของอาหาร
สัตว ปุยในการเกษตร และพลังงานชีวมวลที่ใชในการหุงตมใน
ครัวเรือน รวมทั้งลดปญหากลิ่นเหม็นในคอกสัตว ผลผลิตพืช
การเกษตรที่เปนธรรมชาติ ไมสงผลกระทบตอสิงแวดลอมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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เชื้อเพลิงชีวภาพรุนที่ 1 (1st generation biofuel)

ผลิตจากวัตถุดิบที่เหลือใชหรือไมใชแลว
เชือ้เพลงิทีแ่พรหลาย ไดแก เอทานอล และไบโอดเีซล
มาจากน้ำตาล แปง น้ำมันพืช ไขมันสัตว
วัตถุดิบมาจากพืชเกษตรที่เปนพืชอาหาร (ขาวโพด

ออย มันสำปะหลัง ปาลมน้ำมัน ทานตะวัน)
เชื้อเพลิงชีวภาพรุนที่ 2 (2nd generation biofuel)

เปนพัฒนาการของเชื้อเพลิงชีวภาพที่ไมไดจาก
น้ำตาลหรือแปง ใชเซลลูโลสเปนวัตถุดิบสำหรับผลิตเชื้อเพลิง

มาจากสิ่งที่มี เซลลูโลสเปนองคประกอบ เชน
ของเสีย/ของเหลือใชจากอุตสาหกรรมเกษตร และจาก
อุตสาหกรรมปา อาทิ ชีวมวลประเภทวัชพืชจากปาไม ชีวมวลอื่นๆ
(หญา ซังขาวโพด เศษไมจากขี้เลื่อย)

เชื้อเพลิงชีวภาพรุนที่ 3 (3rd generation biofuel)
เชื้อเพลิงจากสาหราย (oilgae)




มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเชื้อเพลิง
ชีวภาพและการเพาะปลูกพืชเชื้อเพลิงของประเทศไทย

สงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพใหประเทศมากขึ้น โดย
รถยนตป พ.ศ. 2551 ใช E20 ได สวนรถยนตทีใ่ช E85 จะเขามา
ในประเทศในป พ.ศ. 2553 และในป พ.ศ. 2554 น้ำมันทั้งหมด
จะเปนแกสโซฮอล


Price Incentive
คา octane search, octane number

R95 E10/ULG 95 9.20 บาท/ลิตร
R91 E10/ULG 91 4.40 บาท/ลิตร
R95 E20/ULG 95 11.50 บาท/ลิตร

นโยบายในการสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพอยางยั่งยืน
ที่กำหนดไวในขณะนี้ มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางไร โดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศตางๆ รวมทั้งมีหนวยงานใดบางที่เกี่ยวของ จะตอง
มีการวางแผนและกำหนดนโยบายควบคุมและปองกันอยางไร

⌫


⌫⌫
เมือ่ประมาณ 4-5 ปทีผ่านมา มกีารขยายตวัของเศรษฐกจิ

มากมายสงผลใหน้ำมันมีราคาแพงขึ้น จากเดิมเมื่อ 1-3 ปที่แลว
น้ำมันมีราคาอยูที่ 30 USD และเพิ่มขึ้นถึง 100 USD ทั่วโลก
จึงมีการศึกษาและวิจัยถึงพลังงานทดแทนขึ้น โดยคำนึงถึง
สิ่งแวดลอมควบคูไปดวย ทำใหพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพเขามา
มบีทบาทมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ถาน้ำมนัมรีาคามากกวา 60
USD ประเทศไทยควรมีการสงเสริมการใชพลังงานเชื้อเพลิง
ชีวภาพใหมีความมั่นคงมากขึ้น

ความมั่นคงดานพลังงาน (การกระจายแหลง/
ประเภทเชื้อเพลิง)

ลดการนำเขาพลงังานและสงเสรมิพลงังานหมนุเวยีน
ในทองถิ่นใหมากขึ้น

การสงเสรมิการผลติและการจางงานในระดบัทองถิน่
เพิ่มโรงงานเอทานอลในทองถ่ิน

การชวยพยุงราคาพืชเกษตร (ปาลม ขาวโพด ออย
มันสำปะหลัง) ราคาดีขึ้น เกษตรกรรายไดดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น

การลดการปลอยกาซเรือนกระจก


⌫

นางสาวสุวพร ศิริคุณ
ผูอำนวยการบริหาร มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
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R95 E85/ULG 95 20.42 บาท/ลติร (จงูใจมาก)

⌧   
ลดภาษีนำเขารอยละ 80 เปนรอยละ 60 ถึงเดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2552 และยงัไมมกีารผลติรถทีใ่ช E85 เนือ่งจาก
มีการลดภาษีนำเขาถึงธันวาคม รัฐบาลจะใหผูผลิตในประเทศไทย
ดำเนินการผลิตเอง

ใช Oil Fund ชดเชย Excise Tax รอยละ 3 เปน
ภาษีสรรพสามิต

⌫
Price Incentive
ใช Oil Fund & ECON Fund กำหนดสวนตางราคา

ขายปลีก B5/B2 1.40 บาท/ลิตร
คุณภาพน้ำมัน B100

ออกประกาศกำหนดคุณภาพน้ำมัน B100 เปนที่
ยอมรับในกลุมผูใชยานยนต

ควบคุม & ตรวจสอบเขมงวด


⌫  

สงเสริมใหเกิดการผลิตและการใชเอทานอลไมนอยกวา 9
ลานลติร/วนั โดยในชวง 4 ปแรกเนนสงเสรมิการผลติเอทานอล
จากกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง ขณะที่ตั้งแตป พ.ศ. 2555
เปนตนไป เริ่มสงเสริมการผลิตเอทานอลจากออย โดยการ
ทำน้ำตาลและเอทานอลดวย และไดกำหนดเปาหมายการเพิ่ม
ผลผลิตมันสำปะหลังจาก 3.5 เปน 4.5 ตัน/ไร ในป พศ. 2555
และเพิ่มผลผลิตออยจาก 11.3 ตัน/ไร เปน 15 ตัน/ไร ในป
พ.ศ. 2555

⌫
การใช E10

ลานลิตร/วัน
ป พ.ศ. 2549 3.5
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 7.0
เดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ. 2552 12.1
E10R95 : E10R91  69% : 31%
จากสวนตางของแกสโซฮอลมากกวา 4 บาท ทำให

ปริมาณการใชมากขึ้นเทาตัว เปน 7 ลานลิตร/วัน
การใช E20 (รถใหม) 266,000 ลิตร/วัน (เดือน

กันยายน พ.ศ. 2552)
การใช E85 (ไมเกิน 10 คัน) 365 ลิตร/วนั (เดือน

กันยายน พ.ศ. 2552)

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

แผนพัฒนาแกสโซฮอล พ.ศ. 2551-2565
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การใชเบนซนิ (95 และ 91) ลดจาก 18 ลานลติร
จากป พ.ศ. 2548 เหลอื 8.1 ลานลติร เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2552

รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานไดกำหนดมาตรการสงเสริม
สนับสนุนการใชแกสโซฮอลโดยกำหนดราคาขายปลีกของ
ผลิตภัณฑแกสโซฮอลต่ำกวาราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน โดย ณ
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ราคาขายปลีกแกสโซฮอล 95
ถูกกวาเบนซิน 95 9.20 บาท/ลิตร และแกสโซฮอล 91 ถูกกวา
เบนซิน 91 4.40 บาท/ลิตร แกสโซฮอล E20 ถูกกวาเบนซิน
95 11.50 บาท/ลิตร และแกสโซฮอล E85 ถูกกวาเบนซิน 95
20.42 บาท/ลิตร

ซึ่งถึงแมวาน้ำมัน E85 จะมีจำหนายต้ังแตเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2551 แลว แตปริมาณการใชอยูในระดับต่ำ เนื่องจากมี
รถยนตที่สามารถใชน้ำมัน E85 ไดมีจำนวนนอยมากในปจจุบัน
จนกระทั่งป พ.ศ. 2554 การสงเสริมการใชน้ำมัน E85 จึงจะเริ่ม
แสดงผลสมัฤทธิอ์ยางชดัเจน เนือ่งจากเมือ่ถงึเวลานัน้อตุสาหกรรม
รถยนตภายในประเทศจะสามารถผลิตรถยนต E85 ไดแลว



 
ผลผลิตออยโรงงาน เนื้อที่เพาะปลูก และอัตราผลผลิต

ตอไร ป 2541-2551
ในป พ.ศ. 2541 ปริมาณการผลิตออย 42.2 ลานตัน

บนเนือ้ทีเ่พาะปลกู 5.75 ลานไร อตัราผลผลติตอไรอยทูี ่7.34 ตนั
และในป พ.ศ. 2551 มีเนื้อที่เพาะปลูก 6.43 ลานไร ปริมาณ
การผลติออย 69.85 ลานตนั อตัราผลผลติตอไรอยทูี ่10.86 ตนั

สำหรับป พ.ศ. 2552 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประมาณการวามีเนื้อที่เพาะปลูก 5.97 ลานไร ปริมาณการผลิต
ออย 66.03 ลานตัน และมีอัตราผลผลิตตอไรอยูที่ 11.06 ตัน

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย

เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2551 พบวาเน้ือที่เก็บเกี่ยวลดลง
รอยละ 7.2 ผลผลิตออยลดลงรอยละ 5.5 ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.9 เนื่องจากพันธุที่ดีทำใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น

   


รายการ 2551 2552 2553 2554
ฤดูหีบ 50/51 51/52 52/53 53/54

เปาหมายออย 1 73.30 80.00 87.00 95.00
ผลผลิตตอไร (ตัน/ไร/ป) 1 11.81 13.00 14.00 15.00
พื้นที่เพาะปลูก (ลานไร) 1 6.20 6.20 6.20 6.20
ออยเพื่อผลิตน้ำตาลบริโภค
ในประเทศ 1 18.00 20.00 20.00 20.00
ออยเพื่อผลิตน้ำตาลสงออก 1 55.20 42.00 37.00 32.00
ออยเพื่อผลิตเอทานอล 1 0.00 18.00 30.00 43.00
ผลผลิตกากน้ำตาล 3.30 3.76 4.09 4.47
โรงงานสุรา * 1.00 1.00 1.00 1.00
อาหารสัตว ผงชูรส * 0.36 0.40 0.40 0.40
สงออก ** 0.50 0.50 0.50 0.50
เหลือสำหรับผลิตเอทานอล 1.44 1.86 2.19 1.76
คิดเปนเอทานอลจาก
กากน้ำตาล (ลานลิตตอวัน) 0.99 1.27 1.50 1.76
กำลังผลิตโรงงานจาก
กากน้ำตาล (ลานลิตรตอวัน) 1.060 1.60 1.60 1.60
ที่มา: 1 ระเบยีบวาระแหงชาต ิสอน. 30 มถินุายน พ.ศ. 2551

* สนอ. ป พ.ศ. 2550-2552 สำหรบัป พ.ศ. 2553-2554
ตัวเลขเบื้องตน

** ตัวเลขสงออกกากน้ำตาลจากกรมศุลกากรป พ.ศ.
2549-2550
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ในป พ.ศ. 2551 ผลผลิตกากน้ำตาล 3.3 ลานตัน/ป
แบงออกเปน 1) เหลา 2) อาหารสัตว 3) สงออกประมาณ
รอยละ 40 และ 4) นำมาผลิตเปนเอทานอล 1.4 ลานตัน/ป
และในป พ.ศ. 2552 มกีากน้ำตาลสวนเกนิสำหรบัผลติเอทานอล
ได 1.27 ลานลิตร/วัน


  
ในป พ.ศ. 2552 มีมันสำปะหลังสวนเกินสำหรับผลิตเปน

เอทานอลได 0.58 ลานลิตร/วัน

หนวย: ลานตัน/ป
รายการ 2551 2552 2553 2554

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เนื้อที่เพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต

มันสำปะหลัง ป 2541-2551

หนวย: ลานตัน/ป
รายการ 2551 2552 2553 2554

ผลผลิตมันสำปะหลัง 25.56 29.60 31.45 33.30
พื้นที่ปลูก (ลานไร) 7.397 7.400 7.400 7.400
ผลผลิตตอไร (ตัน/ไร/ป) 3.456 4.00 4.250 4.500
- ความตองการในประเทศ 7.77 8.19 8.42 8.69
มันเสน/มันเม็ด 2.31 2.52 2.63 2.73
แปงมัน 5.46 5.67 5.80 5.96

- ความตองการสงออก 15.96 20.16 21.42 22.05
มันอัดเม็ด 4.20 3.36 3.36 3.15
มันเสน 2.10 6.72 7.35 7.77
แปงมัน 9.66 10.08 10.71 11.13

เหลือมันสำปะหลังสำหรับ
เอทานอล 1.83 1.25 1.61 2.56
คิดเปนเอทานอลจาก
มันสำปะหลัง (ลานลิตรตอวัน) 0.85 0.68 0.75 1.19
กำลังผลิตโรงงานจาก
มันสำปะหลัง (ลานลิตรตอวัน) 0.62 1.97 2.17 2.17
รวมเอทานอลจากกากน้ำตาล
+ มันสำปะหลัง
(ลานลิตรตอวัน) 1.84 1.86 2.25 2.95
หมายเหตุ : ขอมูลจาก สศก. Updated เมื่อ 12 มิ.ย. 51

กำลังผลิตโรงงานมันยังไมรวม IEC, ฟาขวัญทิพย
เนื่องไมชัดเจน
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ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ป 2551 มีเนื้อที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง 7.8 ลานไร เนื้อ
ที่เก็บเกี่ยว 7.4 ลานไร ผลผลิตมันสำปะหลังสด 27.4 ลานตัน

สำหรับป 2552 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมาณ
การวาจะมีพื้นที่เก็บเก่ียวมันสำปะหลังประมาณ 7.6 ลานไร และ
มีผลผลิต 28.7 ลานตัน

เมื่อเทียบกับป 2551 พบวาเน้ือที่ เก็บเก่ียวเพิ่มขึ้น
รอยละ 2.7 ผลผลิตมันสำปะหลังสดเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7


⌫  

สงเสรมิการผลติ/ใช ไบโอดเีซลไมนอยกวา 4.5 ลานลติร/วนั
ภายในป พ.ศ. 2565 และกำหนดเปาหมายการเพิ่มผลผลิตปาลม
น้ำมันจาก 2.8 เปน 3.2 ตัน/ไร ในป พ.ศ. 2555 และขยาย
พื้นที่ปลูกปาลมน้ำมันเพิ่มอีก 2.5 ลานไร ในป พ.ศ. 2555 จะได
ผลิตพอเพียงกับ B5 ที่จะผลิตในอนาคต ซึ่งจะตองมีการศึกษา
และวิจัยตอไป

ในการผลิตเอทานอลนั้น ไมมีปญหาเรื่องวัตถุดิบ แตมี
ปญหาเรื่องเครื่องยนตรุนเกาที่ใชไดแค E10 สวนรถรุนใหม
ยงัไมนำเขามา ไบโอดเีซลคณุภาพบงัคบัได แตวตัถดุบิไมเพยีงพอ
และรัฐบาลไดนำไบโอดีเซลรอยละ 2 มาผสมตั้งแตป พ.ศ. 2551
โดยมีมาตรการใหใช B2 จนถึง พ.ศ. 2554

⌫ 

บังคับใช B2  1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 โดย  B5
เปนทางเลือก

การใช B5 เพิ่มจาก 0.12 ลานลิตร/วัน ป พ.ศ.
2549 เปน 22.5 ลานลิตร/วัน ชวง 9 เดือนแรกของป พ.ศ.
2552

การใช B100 เฉลี่ย 1.67 ลานลิตร/วัน ชวง
9 เดือนแรกของป พ.ศ. 2552

บังคับใช B2 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 และใหใช
B5 เปนทางเลือก

การใช B5 เพิ่มจาก 0.12 ลานลิตร/วัน ป พ.ศ.
2549 เปน 22.5 ลานลิตร/วัน ชวง 9 เดือนแรกของป พ.ศ.
2552
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การใช  B100 เฉลี่ย 1.67 ลานลิตร/วัน ชวง 9
เดือนแรกของป พ.ศ. 2552

การใชไบโอดีเซลมีขอจำกัดที่วัตถุดิบ และตองพัฒนาการ
เพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เอทานอลในรุนที่ 2 (2nd generation) มาใช สำหรับเปาหมาย
การบังคับใชน้ำมันไบโอดีเซล B5 ทั่วประเทศในป พ.ศ. 2554
จะสามารถเปนจริงได ในขณะที่การบังคับใชน้ำมันไบโอดีเซล B10
ยังตองการขยายพื้นที่และผลผลิตปาลมน้ำมันอีกจำนวนมาก
ซึ่งตองไมเปนการบุกรุกพื้นที่ปา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนา
พืชน้ำมันอ่ืนๆ ใหมีศักยภาพแขงขันกับปาลมน้ำมันได

โรงงาน จังหวัด กำลัง วัตถุดิบ
ที่ตั้ง การผลิต การผลิต

โรงงาน (ลติรตอวนั)
บมจ. บางจาก กรุงเทพฯ 50,000 น้ำมันพืช
ปโตรเลียม ใชแลว/CPO
บจ. ไบโอ อยุธยา 100,000 Palm Stearine
เอ็นเนอรยี่พลัส
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ ปราจีนบุรี 200,000 Palm Stearine
บจ. น้ำมันพืชปทุม ปทุมธานี 800,000 RBD PO
บจ. กรุงเทพพลังงาน ฉะเชิงเทรา 200,000 Palm Stearine
ทดแทน /RBD PO
บจ. กรีน เพาเวอร ชุมพร 200,000 Palm Stearine
คอรปอเรชั่น

บจ. เอไอ เอนเนอรจี สมุทรสาคร 250,000 Palm Stearine
/RBD PO/CPO

บจ. วีระสุวรรณ สมุทรสาคร 200,000 Palm Stearine
/RBD PO

บจ. ไทยโอลีโอเคมี ระยอง 685,800 CPO
บจ. นิว ไบโอดีเซล สุราษฎรธานี 220,000 RBD PO
บจ. เพียวไบโอดีเซล ระยอง 300,000 Palm Stearine

/CPO
บจ. สยามกัลฟ เพชรบุรี 1,200,000 Palm Stearine
ปโตรเคมีคัล*
บจ. เทคนิคพลัส เพชรบุรี 1,200,000 Palm Stearine
เอ็นจิเนียริ่ง
บจ. อี-เอสเทอร เชียงราย 50,000 Palm Stearine

/น้ำมันพืช
ใชแลว

รวมกำลังการผลิตในปจจุบัน         4,455,800


เนื้อที่เก็บเก่ียว
อปุสงค-อปุทานน้ำมนัปาลมดบิป พ.ศ. 2551-2555

โรงงาน จังหวัด กำลัง วัตถุดิบ
ที่ตั้ง การผลิต การผลิต

โรงงาน (ลติรตอวนั)

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555
พื้นที่ปลูกเดิม (ลานไร) 3.45 3.75 4.05 4.35 4.64
พื้นที่ปลูกปาลมใหมจากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ (ลานไร) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ผลผลิตปาลมทั้งหมดรวมขยายพื้นที่ปลูกปาลมตามแผนฯ 8.44 9.18 10.17 12.06 13.56
(ลานตน)
ผลผลิตน้ำมันปาลมทั้งหมดรวมขยายพื้นที่ปลูกปาลม 1.48 1.65 1.83 2.23 2.51
ตามแผนฯ (ลานตัน)
สตอคตนป (ลานตัน) 0.08 0.18 0.35 0.62 0.80
ผลผลิตรวม (ลานตัน) 1.56 1.83 2.18 2.85 3.31
ประมาณการสงออก* (ลานตัน) 0.16 01.6 0.16 0.16 0.16
บริโภคในประเทศ (ลานตัน) 0.92 0.98 1.05 1.13 1.21
ปริมาณน้ำมันปาลมสวนเกิน (ลานตน) 0.48 0.69 0.97 1.56 1.94
คิดเปนน้ำมันปาลมดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล (ลานตัน) 0.30 0.34 0.35 0.76 0.80
เหลือน้ำมันปาลมดิบ (ลานตัน) 0.18 0.35 0.62 0.80 1.14
หมายเหตุ - ขอมลูพืน้ทีป่ลกู ผลผลติปาลม น้ำมนัปาลมดบิ และการใชในประเทศ ป พ.ศ. 2551-2555 เปนขอมลูจากแผนพฒันา

อตุสาหกรรมปาลมน้ำและน้ำมันปาลม ป พ.ศ. 2551-2555 (กันยายน 2550)
* ประมาณการสงออกเปนคาเฉลี่ยของป พ.ศ. 2549
** สตอคตนป พ.ศ. 2551 อางอิงขอมูลรายงานน้ำมันปาลมกรมการคาภายใน ณ เดือนมกราคม 2551
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดตั้งเปาหมายสงเสริมการ
ปลกูปาลมน้ำมนัเพิม่ขึน้อีก 2.5 ลานไร ระหวางป พ.ศ. 2551-2555
เพื่อชวยเพิ่มอุปทานของน้ำมันปาลมดิบสำหรับผลิตไบโอดีเซล

⌫⌫  
   

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ในป พ.ศ. 2551 มีปริมาณผลผลิตปาลมน้ำมัน 7.87
ลานตัน บนเน้ือที่ เก็บเก่ียว 2.90 ลานไร เมื่อเทียบกับป
พ.ศ. 2550 พบวาปริมาณผลผลิตปาลมน้ำมันเพิ่มขึ้นรอยละ 19
เนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 9


สบูดำสามารถนำมาผลิตเปนเชื้อเพลิงไบโอดีเซลได แต

มีผลผลิตต่ำและตนทุนสูงเมื่อเทียบกับปาลม ปจจุบันอยูในขั้นตอน
การศึกษาและวิจัยปรับปรุงพันธุใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

⌫⌫  
   

เขตพื้นที่ ปลูกแบบ      ปลูกเปนแปลง
หัวไรปลายนา (ตน) จำนวน ไร

แปลง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 300,035 39 285
ภาคเหนือ 96,262 284 1451
ภาคกลาง 9,237 50 354
ภาคตะวันออก 10,845 62 875
ภาคตะวันตก 7,697 32 154
ภาคใต na na na
รวมทั้งประเทศ 424,076 467 3,119
ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2549

ในปจจุบันมีการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาสบูดำใหเปน
วัตถุดิบสำหรับผลิตไบโอดีเซลเพื่อลดการนำเขาน้ำมันดีเซล
สบูดำเปนพืชที่ใหผลผลิตเมล็ดคอนขางต่ำเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น
โดยใหผลผลิตประมาณ 100 กิโลกรัมตอไร เปนพันธุพื้นบาน
เรียกชื่อตามแหลงที่ปลูก ปจจุบันยังขาดการศึกษา วิจัย พัฒนา
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และปรับปรุงพันธุ และการศึกษาผลกระทบของเชื้อเพลิงชีวภาพ
ในดานตางๆ

⌫
ในปจจุบันมีการใชเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกถึง

3-4 เทา สงผลใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การใช
ยาฆาแมลงเพิม่มากขึน้ ปญหาการรกุรานพืน้ทีป่า มตีนไมและหญา
ปกคลุม แตพวกนี้ก็จะชวยดูดซับกาซเรือนกระจก อยางไรก็ตาม
เมื่อเทียบกับประโยชนแลวอาจไดไมคุมกับเสีย แตก็ไมไดหมาย
ความวาจะเกิดผลเสยีทกุกรณ ี เชน ปาเสือ่มโทรม ถาปลกูเพิม่กด็ี
การใชสารเคมีจะชวยเพิ่มผลผลิตได ตองมีการวางมาตรการและ
ควบคมุการใชประโยชนของพืน้ที ่โดยคำนงึถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้


⌫

การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชโดยรุกพื้นที่ปา คุกคาม
ที่อยูอาศัยของสัตว/พืช ทำใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง

ประเทศที่พัฒนาแลว ขยายการปลูกพืชน้ำมัน
สูพื้นที่ปาอนุรักษ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การขยายพื้นที่
ปลูกปาลมเปนสาเหตุการทำลายปา

ในประเทศเขตรอนซึ่งพืชเชื้อเพลิงเติบโตดี
มแีนวโนมการปลกูพชืเชือ้เพลงิในพืน้ทีร่ะบบนเิวศมคีวามหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชที่ดิน ซึ่งมีผลตอการ
ปลอยกาซเรือนกระจก (GHG Emission) มีผลกระทบแตกตาง
กันตามประเภทของพืช ลักษณะพื้นที่ และวิธีเพาะปลูก

การเพาะปลูกในพื้นที่ทิ้งราง/เสื่อมโทรมจะเปนบวก
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ


การใชน้ำ มีการแยงน้ำ
การใชปยุและยาฆาแมลง เกดิน้ำเสยีและไนตสัออกไซด

มากขึ้น
การกัดเซาะของดิน
การปนเปอนของแหลงน้ำและดิน
การปลอยกาซเรือนกระจก



ในเชิงบวก

สรางงานและรายได ทำใหคณุภาพชวีติในชนบทดขีึน้
โดยเฉพาะดานการเกษตรและราคา

เกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเพาะปลูก

แต การศึกษาหลายชิ้นพบวา ประโยชนจะเกิดเฉพาะกับ
ชุมชนขนาดเล็กในชนบทที่มีโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพใกลกับ
แหลงเพาะปลูกพืช

ในเชิงลบ
อาจเกิดปญหาขาดแคลนพืชอาหาร/อาหารสัตว

ราคาสูงขึ้น
กระทบการเขาถึงที่ดินทำกินและพื้นที่ป าของ

ชาวพื้นเมือง
กระทบความเปนอย ูวฒันธรรมและนำไปสคูวามขดัแยง

ในพื้นที่


⌫

การขนสงวตัถดุบิไปโรงงาน บางกรณใีชพลงังานสงู
และสรางของเสยี การพฒันาระบบสาธารณปูโภค (Infrastructure)
ระบบขนสง สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

การกำจดัของเสยีจากกระบวนการผลติ สงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ

กระบวนการทางชีววิทยา ของเสียประเภท
จุลินทรีย/กาซ/น้ำเสียจากการหมัก

กระบวนการทางเคม ีสรางกรดและของเสยีอืน่
กระบวนการทางความรอน เกดิมลภาวะทางเสยีง

กลิ่น น้ำเสีย ขี้เถาและกาซ
การใชน้ำจำนวนมาก การผลิตเอทานอล 1 ลิตร

ใชน้ำ 3-6 ลิตร
การพัฒนาทองถิ่น การสรางงานและลดการขนสง

ในทองถิ่น
สวนผลกระทบเชิงบวก คือ เปนเชื้อเพลิงสำหรับทองถ่ิน

สนับสนุนการใชในทองถิ่น ชวยการพัฒนา และลดการนำเขา
เชื้อเพลิง รวมถึงการสรางงานในชุมชน

⌫
สงผลกระทบตอคุณภาพอากาศแตกตางกันตาม

ประเภทวัตถุดิบ
ในภาคขนสงจะชวยลดการปริมาณกาซซัลเฟอร

ไดออกไซด ฝนุละออง กาซคารบอนมอนนอกไซด และสารประกอบ
อินทรียไอระเหย ซึ่งเปนสารกอมะเร็งแตผลศึกษายังไมชัดเจน

เพิ่มปริมาณการปลอยกาซไนโตรเจนออกไซด
เอทานอล และอะซีทัลดีไฮด (Acetaldehyde)  ซึ่งขึ้นกับประเภท
ของเชื้อเพลิงชีวภาพ
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การกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนควร
บูรณาการระหวางกระทรวง
ใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
นำปจจัยผลกระทบทุกดานมาพิจารณา
กำหนดกรอบสนับสนุนที่ไมสรางผลกระทบ

ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของ OECD ไดใหนิยาม
ของการประเมนิสิง่แวดลอมเชงิกลยทุธ (Strategic Environmental
Assessment; SEA) วา “เปนแนวทางในการกำหนดนโยบาย แผน
และการดำเนินการ (PLAN, POLICY AND PROGRAM)
ที่ยึดหลักการมีสวนรวมและการวิเคราะหที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอม
เชื่อมโยงกับผลที่จะเกิดกับเศรษฐกิจและสังคม”

  
⌫

เชื้อเพลิงชีวภาพรุนที่ 2 (2nd generation  biofuel)
คือ ทางออกของการแกปญหาโดยนำพืชอาหารมาเปนเชื้อเพลิง


⌫⌫

⌫⌫


การปลอยกาซเรือนกระจก GHG EMISSION
สมดุลของกาซเรือนกระจกพิจารณาตลอดวงจรชีวิตสุทธิเปนบวก

การแขงขัน ตองไมสงผลกระทบหรือทำใหเกิดการ
แขงขันกับอุตสาหกรรมอาหาร

ความหลากหลายทางชีวภาพ การผลิต/เพาะปลูก
ชีวมวลตองไมทำลายพื้นที่ที่รักษาไว ไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศ
และตองมีระบบการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งแวดลอม คุณภาพดิน น้ำ และอากาศจะตอง
ถูกรักษาไว หรือปรับปรุงใหดีขึ้น

การสรางรายได ตองสรางประโยชนหรือกอใหเกิด
รายไดตอชุมชนและประเทศ

การพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชน ตองชวยพฒันา
คุณภาพชีวิตของคนงานและชาวบานในชุมชนใหดีขึ้น

Methodology Framework for Analysis of GHG
emission for bioenergy by GHEP*

การปลอยกาซเรือนกระจก GHG Emission
ดูตลอดวงจรชีวิต

แหลงที่มาของชีวมวล
การใชที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป
การผลิต/เพาะปลูกชีวมวล
การขนสงชีวมวล
ขั้นตอนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ผลพลอยไดและผลิตภัณฑอื่น
การขนสงเชื้อเพลิงชีวภาพ
การใชเชื้อเพลิงชีวภาพ
การเปรยีบเทยีบ ขอดี/ขอเสยีกบัเชือ้เพลงิทีท่ดแทน

ที่มา: GBEP: Global Bioenergy Partnership, Food
and Agricultural Organization of the UN

⌫⌫ 
  

⌫
⌫⌫    

ทำใหราคาอาหารสงูขึน้จากการแยงวตัถดุบิ (พชือาหาร)
ตนทุนการผลิตที่สูงกวาเชื้อเพลิงฟอสซิล
ลดการปลอย GHG ที่จำกัด (ยกเวนเอทานอล

จากออย)
บางกรณี/บางพื้นที่อาจไมชวยใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น
กระตุนใหเกิดการตัดไมทำลายปา
โอกาสของการเกิดผลกระทบในเชิงลบตอความ

หลากหลายทางชีวภาพ
การแยงแหลงน้ำในบางพื้นที่


⌫⌫    

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุนที่ 2 ยังคงอยูในขั้นตอน
ของการศึกษาวิจัย

อปุสรรคทางดานเทคโนโลยยีงัเปนปญหาทีต่องปรบัปรงุ
ตนทุนการผลิตเชื้อเพลิงยังอยูในระดับสูง (ประมาณ

0.8-1 $/ลิตร หรือ 26.4-33 บาท/ลิตร หรือ 120-150
$/bbl) คุมทุนเมื่อน้ำมันมีราคาสูง 100 $/bbl

ยังไมชัดเจนถึงวิธีการผลิตที่ เหมาะสมระหวาง
Thermo-chemical technology และ Biochemical Technology
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ในชวงน้ีควรที่จะตองลงทุนในการศึกษาวิจัย พัฒนา
สาธิต เพื่อใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ลดตนทุนการผลิตและทำให
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไมสงผลกระทบเชิงลบอื่นๆ

คาดการณวา การผลิตเชิงพาณิชยของเชื้อเพลิง
ชีวภาพรุนที่ 2 โครงการแรกอาจเห็นไดเร็วสุดในป พ.ศ. 2555
แตในความเปนจริงคาดวาจะไมเกิดขึ้นกอนป พ.ศ. 2558-2560

ที่มา: จากผลการศึกษาของ IEA; From 1st to 2nd

generation biofuel technologies: An overview of current
industry and RD&D activities; November 2008


⌫⌫
มีการดำเนินงานดังนี้

บูรณาการระหวางกระทรวง
ใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
นำปจจัยผลกระทบทุกดานมาพิจารณา
กำหนดกรอบสนับสนุนที่ไมสรางผลกระทบ

⌫⌦
⌫
⌫

⌫⌦ ⌫⌫
⌫
ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่กวารอยละ 48 ของ

ประเทศอินโดนีเซีย เปนปาเขตรอน ซึ่งจัดวามีความหลากหลาย
ทางชวีภาพมากทีส่ดุในโลก มสีายพนัธพุชืรอยละ 10 ของสายพนัธุ
ที่มีทั้งหมดในโลก สัตวเลือดเย็นและสัตวเลื้อยคลานรอยละ 16
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมรอยละ 12 และนกรอยละ 17 ของสายพันธุ
ที่มีทั้งหมดในโลก ประเทศมาเลเซียก็เต็มไปดวยปาเขตรอนและ
ความหลากหลายทางชีวภาพเชนเดียวกัน

ทิศทางของเชื้อเพลิงชีวภาพ ปจจุบันประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซียเปนแหลงที่ปลูกปาลมน้ำมันมากที่สุดในโลก
แตแหลงกำเนิดของปาลมน้ำมันมาจากแอฟริกากลางและเริ่มปลูก
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตศตวรรษที่ 19 ในป ค.ศ. 2003
พื้นที่ปลูกปาลมในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 30 เทาจากชวงทศวรรษ
1960 หรอืประมาณ 12,000 ตารางไมล  ในขณะทีพ่ืน้ทีป่ลกูปาลม
ในมาเลเซียครอบคลุมรอยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
หรือประมาณรอยละ 62 ของพื้นที่การเกษตร  ทั้งนี้ อินโดนีเซีย
สงออกน้ำมนัปาลมเพิม่ขึน้จาก 4.1 ลานตนั ในป ค.ศ. 2000 เปน
10.4 ลานตันในป ค.ศ. 2005 และมาเลเซียสงออกน้ำมันปาลม
เพิ่มขึ้นจาก 8.1 ลานตัน ในป ค.ศ. 2000 เปน 13.2 ลานตัน
ในป 2005

ผลกระทบตอความหลากหลายทางชวีภาพ การขยายตวั
ของพืน้ทีป่ลกูปาลมน้ำมนักอใหเกดิการบกุรกุปา โดยพืน้ทีป่ลกูปาลม
ประมาณรอยละ 48 ในป ค.ศ. 2002 ของประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซียเกิดจากการทำลายพื้นที่ปา ปาดิบชื้นในประเทศ
อินโดนีเซียลดลงประมาณรอยละ 1.6 ตอปในระหวางป ค.ศ.
1990 ถึงป ค.ศ. 2000 และรอยละ 2.0 ระหวางป ค.ศ. 2001-
2005 ซึ่งหากปายังคงถูกทำลายตอไป จะไมเหลือพื้นที่ปาใน
จังหวัดกาลิมันตันของอินโดนีเซียอีกเลยในป ค.ศ. 2010 สำหรับ
ประเทศมาเลเซีย อัตราการทำลายพื้นที่ปาเทากับรอยละ 0.35
ตอป ระหวางป ค.ศ. 1990-2000 และรอยละ 0.65 ระหวางป
ค.ศ. 2001-2005 ภายใน 15 ป ประเทศมาเลเซียจะสูญเสีย
พื้นที่ปารอยละ 6.6 ของพื้นที่ทั้งหมด

ปจจุบัน เกาะบอรเนียวและเกาะสุมาตราสูญเสียพื้นที่ปา
ไปรอยละ 50 และรอยละ 70 ของพื้นที่ปาทั้งหมด เนื่องจากการ
ทำไมและการปลูกปาลมน้ำมัน พื้นที่ปากวารอยละ 50 ในประเทศ
อินโดนีเซียถูกแบงแยก การแบงแยกถิ่นที่อยูอาศัยนี้นอกจาก
จะทำลายแนวเชื่อมตอผืนปาแลว ยังเปดโอกาสใหเกิดการลาสัตว
อยางผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่สัตวปาจะออกมาหากิน
ในที่ทำกินของประชาชนที่อยูตามขอบปา ซึ่งบางพื้นที่อนุญาตให
ยงิสตัวปาเหลานัน้ไดอยางถูกกฎหมายเพือ่ปกปองสวนปาลมน้ำมนั

การศึกษาจำนวนมากแสดงใหเห็นวาการปลูกปาลมชวย
ฟนฟูปาดิบชื้นไดไมเกินรอยละ 20 ของในอดีต ทั้งนี้ การปลูก
ปาลมน้ำมันเพียงชนิดเดียวเปนการทำลายความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางมาก ไดแก

ปญหาการเผาปา ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหประเทศ
อินโดนีเซียกลายเปนประเทศที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูง
เปนอันดับสามของโลก

ผลกระทบจากการรั่วซึมของสารเคมี ซึ่งกอใหเกิด
มลภาวะทางน้ำอยางรุนแรงทำลายปลาและปะการังจำนวนมาก

พาราควอต ไดคลอไรด (paraquat dichloride)
ซึ่งไมไดรับอนุญาตใหใชในหลายประเทศ ก็เปนสวนผสมของยาฆา
วัชพืชสำหรับการปลูกปาลมน้ำมัน

วัฏจักรน้ำในประเทศมาเลเซียและอินโดนี เซีย
ถูกรบกวน เนื่องจากการปลูกปาลมน้ำมันตองใชน้ำมาก ขณะที่
การทำลายปาลดความสามารถในการเก็บกักน้ำหนาดิน

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขยายตัวของพืช
เชื้อเพลิง ผลกระทบในเชิงลบจากการปลูกปาลมน้ำมันในประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย ไดเริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้นในหลายเวที
ดังนั้น เพื่อจัดการกับวิธีการปลูกปาลมน้ำมันที่ไมยั่งยืน จึงได
มีการจัดตั้ง Roundtable on Sustainable Palm Oil หรอื RSPO
ขึ้น บริษัทหรือองคกรทางดานสิ่งแวดลอมตางๆ เชน กองทุนสัตว
ปาโลก รวมกันกำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดการปลูก
ปาลม มาตรฐาน RSPO ไดรับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดวาในป ค.ศ. 2008 มาตรฐาน RSPO
จะสามารถใหการรับรองการปลูกปาลมในประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซียไดอยางอิสระ อยางไรก็ตาม มาตรฐาน RSPO ก็ยังถูก
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วิพากษวิจารณจากองคกรพัฒนาเอกชน บางรายวา ตัวแทน
สวนใหญมาจากภาคอตุสาหกรรม และไมมตีวัแทนจากหลายๆ ฝาย

นอกจากน้ี สหภาพยุโรปไมสนับสนุนใหนำเขาน้ำมันปาลม
จนกวาวิธีการเพาะปลูกจะไมทำลายระบบนิเวศหรือยั่งยืนขึ้น
อยางไรกต็าม การหามดงักลาวจะสามารถแกไขปญหาการปลกูปาลม
ซึง่ทำลายระบบนเิวศไดหรอืไม เนือ่งจากยงัมตีลาดน้ำมนัปาลมอืน่ๆ
นอกเหนือจากตลาดในสหภาพยุโรป เชน จีนและอินเดีย เปนตน

⌫⌦ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศบราซิลเปน

ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก โดยมี
เขตนิเวศที่ตางกัน 6 เขต ไดแก (1) Mata Atlantica (2)
Cerrado (3) Amazonia (4) Pantanal (5) Caatinga และ
(6) Pampa โดยในแตละเขตมคีวามหลากหลายทางชวีภาพ ดงันี้

เขตปาดิบชื้นทางแอตแลนติก (Mata Atlantic)
รวมเขต Pampa เปนจุดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพติดหนึ่ง
ในหาอนัดบัแรกของโลก มสีตัวเลีย้งลกูดวยนมกวา 260 สายพนัธุ
สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 450 สายพันธุ นก 930 สายพันธุ และ
พืช 20,000 สายพันธุ และยังเปนถ่ินที่อยูอาศัยของสัตวปาสงวน
รวมถึงลิงขนาดเล็กทั้ง Marmoset และ golden lion tamarin
เขตนีย้งัเปนทีอ่ยขูองสตัวเฉพาะถิน่ ทัง้นก 55 พนัธ ุสตัวเลีย้งลกู
ดวยนม 21 พนัธ ุและสะเทนิน้ำสะเทนิบกอีก 14 พนัธ ุนอกจากน้ี
พันธุของดอกไมยังมากกวาเขตอเมซอน

เขตชีวนิเวศ Cerrado เปนทุงหญาสวันนาซึ่งเปน
เขตชีวนิเวศที่ใหญเปนอันดับสองรองจากเขตอเมซอน มีพืช
เชื้อรา และสัตว 160,000 สายพันธุ ตนไมใหญ 800 สายพันธุ
เปนที่อยูของกวาง

เขตปาอเมซอน Amazonia เปนเขตชีวนิเวศที่มี
ชื่อเสียงในแอฟริกาใต ครอบคลุมพื้นที่ปาฝนกวาครึ่งของโลกและ
เปนเขตปาที่มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุที่สุดในโลก

เขต Pantanal เปนแหลงน้ำจืดขนาดใหญของโลก
มพีชืและสตัวทีแ่ปลกจำนวนมากซึง่ปรบัตวัใหเขากบัพืน้ทีน่้ำทวมขงั

เขต Caatinga เปนเขตปาแลงที่อุดมสมบูรณ
มีพืชอยางนอย 1,200 สายพันธุ สัตวบนตนไมและพืชคลุมดิน
กวา 600 ชนิดรวมถึงนกที่กำลังจะสูญพันธุ

ทิศทางของเชื้อเพลิงชีวภาพ ปจจุบันมีโรงงานน้ำตาล
กวา 300 โรงในบราซิล และอีกเกือบ 90 โรงที่มีแผนเริ่มดำเนิน
การในป ค.ศ. 2014 โดยในป ค.ศ. 2006 ประเทศบราซิลผลิต
เอทานอลกวา 4.5 พนัลานแกลลอน ซึง่โรงงานเอทานอลสวนใหญ
อยูในรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) ที่อยูในเขตปาดิบชื้นทาง
แอตแลนติก (Mata Atlantic) พื้นที่ปลูกออยครอบคลุมประมาณ
14 ลานเอเคอร หรือ 35 ลานไร โดยครึ่งหนึ่งสำหรับการผลิต
น้ำตาล และอีกครึ่งสำหรับการผลิตเอทานอล

ชวงสิงหาคมป ค.ศ. 2006 มีโรงงานผลิตไบโอดีเซล
5 โรง ดำเนินการในประเทศบราซิล ดวยกำลังผลิตเกือบ 13 ลาน
แกลลอนตอป (MMgy) และอีก 5 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิต 16

ลานแกลลอนตอป (MMgy) อยูระหวางการกอสราง และ
ในอนาคตยังมีแผนกอสรางอีก 24 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิต 264
ลานแกลลอนตอป (MMgy) วัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล
ไดแก ถั่วเหลือง และมีบางสวนใชน้ำมันปาลม และน้ำมันละหุง
ทั้งนี้ มีโรงงานหนึ่งในเขต Mata Grosso ใจกลางเขตผลิต
ถั่วเหลืองของประเทศบราซิลผลิตทั้งไบโอดีเซลและเอทานอล ซึ่ง
พบวาประหยัดพลังงานและคาใชจายไดมาก

ผลกระทบตอความหลากหลายทางชวีภาพ เชนเดยีวกบั
ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เมื่อความตองการพืชเชื้อเพลิง
เพิ่มมากขึ้น การทำลายปาก็เพิ่มมากขึ้น โดยปจจุบันปาในเขต
ปาดิบชื้นทางแอตแลนติก (Mata Atlantic) เหลือเพียงรอยละ
7 และสวนใหญถูกแบงแยกอยางรุนแรง เนื่องจากเขตปาดิบชื้น
ทางแอตแลนติก (Mata Atlantic) เปนเขตที่มีการเพาะปลูกพืช
มากที่สุดในบราซิล

เขต Cerrado ไดถูกพัฒนาใหเปนแหลงเพาะปลูก
ถั่วเหลือง ขาวโพด ขาว ฝาย กาแฟ และพื้นที่เลี้ยงสัตว
สงผลใหพชืกวารอยละ 60 ทีป่ลกูไวเดมิในเขต Cerrado ถกูทำลาย
โดยมีการประมาณวาเขตชีวนิเวศ Cerrado อาจจะหายไปในป
ค.ศ. 2030 ความตองการโปรตีนจากถั่วเหลืองและเนื้อสัตวเปน
สาเหตุของการทำลายระบบนิเวศนในเขต Cerrado ในอดีต
ในขณะทีอ่อยและถัว่เหลอืงจะเปนสาเหตขุองการทำลายระบบนเิวศ
ในเขต Cerrado ในอนาคต

ในเขตอเมซอน พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองขยายตัวปละ
รอยละ 14 ตั้งแตป ค.ศ. 1990 ความตองการถั่วเหลืองซึ่งแต
เดิมใชสำหรับเลี้ยงสัตว เพิ่มขึ้นมากสำหรับใชผลิตไบโอดีเซล
ในปจจุบัน กลายเปนปจจัยสำคัญที่ผลักดันใหเกิดการทำลายปา
พื้นที่ปาอเมซอนประมาณรอยละ 20 ถูกทำลายในชวง 40 ป
ที่ผานมา

ความตองการออยที่เพิ่มขึ้นสงผลใหเกิดการขยาย
พื้นที่ปลูกออยเขาไปแทนที่พืชชนิดอื่นๆ รวมทั้งถั่วเหลือง และการ
ขยายพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองไปทางเหนือเขาไปสูเขต Cerrado และ
เขตอเมซอน และมโีอกาสเปนไปไดวาอาจเกดิการขยายตวัของการ
ปลูกออยเขาไปสูเขตอเมซอน

มลภาวะทางน้ำจากการปลกูและหบีออยสงผลกระทบ
ตอแมน้ำในบราซิล โดยเฉพาะอยางยิ่งเขต Pantanal ขณะที่
การปลูกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นในเขต Cerrado ที่อยูติดกัน น้ำจาก
ทุงเหลานั้นไหลลงไปผสมกับน้ำในแมน้ำสงผลใหคุณภาพของน้ำ
แยลง

หากราคาน้ำมันยังคงเพิ่มสูงขึ้นและประเทศสหรัฐ
อเมริกาประกาศยกเวนภาษีสำหรับเอทานอล จะสงผลใหเกิด
การขยายตัวของการผลิตเอทานอลเพื่อสงออกในบราซิล ซึ่งจะนำ
ไปสูการขยายพื้นที่ปลูกไปในเขตอเมซอน

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขยายตัวของพืช
เชื้อเพลิง การที่สหภาพยุโรปตั้งเปาหมายเพื่อบังคับใชเชื้อเพลิง
ชวีภาพรอยละ 10 ในป ค.ศ. 2020 ผลกัดนัใหมกีารผลติเชือ้เพลงิ
ชีวภาพเพิ่มมากขึ้นในประเทศบราซิล อยางไรก็ตาม สหภาพยุโรป
ไดมีความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายตอความหลากหลายทาง
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ชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมไปถึงการใช
แรงงานทาสและการทำลายปา โดยเฉพาะอยางยิ่งปาเขตรอน
ทำใหมีขอเสนอในการจำกัดการนำเขาเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งทำลาย
สิ่งแวดลอม ซึ่งประเทศบราซิลไดกำหนดมาตรฐานใหมทั้งทางดาน
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม เพื่อใชรับรองเอทานอลสำหรับ
สงออกในป ค.ศ. 2008

⌫⌦ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ พืน้ทีท่ีป่ลกูขาวโพดจำนวน

มากในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกวา Corn Belt ปจจุบัน
เปนแหลงผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เปนพื้นที่ที่ครอบคลุมเขตชีวนิเวศ
ที่แตกตางกันมาก เขตรอยตอระหวางปาตะวันออกตอนบนและ
ทุงสวันนา (Upper Midwest Forest - Savanna Transition)
อุดมสมบูรณไปดวยผืนปา ทุงสวันนา ปากอ ปาเมเปล และปา
Basswood ซึ่งปากอ-ทุงหญา (Oak Savannah) เปนระบบนิเวศ
หนึ่งที่ใกลจะสูญหายไป ขณะที่เขตชายฝงแมน้ำซึ่งเปนสิ่งจำเปน
ตอการอพยพยายถิ่นของนก ถูกทำลายไปมากกวารอยละ 95 และ
ถิ่นที่อยูอาศัยที่เหลืออยูก็ถูกแบงแยกอยางมาก

สวนทุงหญาทางตอนเหนือเปนทุงหญาที่อยูเหนือสุดซึ่ง
ทอดยาวมาจากทะเลสาบ Manitoba ไหลลงทางทิศใตตามหุบเขา
แมน้ำแดงสูตอนกลางของรัฐ Minesota หญาสวนใหญเปนหญา
Big Bluestem, Switchgrass, Indian grass ขึ้นสลับกับตน
Aspen และตนกอ (Oak)

เขตทุงหญาทางตอนกลาง ซึ่งครอบคลุมทางใตของ
รัฐ Minesota รัฐ Iowa เกือบทั้งหมด และพื้นที่บางสวนทาง
ตะวันออกเฉียงใตของรัฐ Dakota Nebraska และ Kensas
จัดเปนเขตนิเวศหนึ่งที่อุดมสมบูรณมากสามารถผลิตผลผลิตทาง
การเกษตรไดจำนวนมาก เนื่องจากมีฤดูเพาะปลูกที่ยาวนานและ
ปริมาณน้ำฝนมาก พื้นที่เหลานี้กอนที่จะถูกพัฒนาเปนพื้นที่ทางการ
เกษตรเปนที่อยูของวัวกระทิงและกวางใหญจำนวนมาก รวมถึง
หมาปาที่มีความสำคัญตอระบบนิเวศ อยางไรก็ตามปจจุบันเขต
นิเวศนี้ถูกแบงแยกเปนอยางมากและถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวถูก
ทำลายเกือบทั้งหมด

เขตรอยตอระหวางทงุหญาและปาตอนกลาง จรดตอนเหนอื
ของรัฐ Illinois, Missouri, Kansas ฝงตะวันออก Oklahoma
และ Texas ประกอบดวยทุงหญาสวันนา ทุงหญาแบบ Prairie
และเขตปา จัดเปนเขตนิเวศที่อุดมสมบูรณที่สุดเขตหนึ่งในอเมริกา
เหนือ เปนที่อยูของสัตวเลื้อยคลาน นก ผีเสื้อและตนไม
หลากหลายสายพันธุ โดยเฉพาะอยางย่ิงตนโอกและตน Hickory
ปจจุบันพื้นที่สวนใหญใชปลูกขาวโพดและถั่วเหลือง ถิ่นที่อยูอาศัย
กวารอยละ 99 ถูกทำลาย และระดับการแบงแยกสูงมาก

สวนเขตผลิตธัญพืชทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาซึ่ง
ครอบคลุมเหนือจรดใตจากตอนกลางของรัฐ Kansas ไปถึงทาง
ตะวันตกของ Oklahoma และตอนเหนือถึงตอนกลางของรัฐ
Texas มีทุงหญาและพืชจำนวนมาก ถิ่นที่อยูอาศัยเกือบรอยละ
95 ถูกทำลายและรอยละ 90 ถูกเปลี่ยนไปเปนพื้นที่เพาะปลูกและ

ทงุหญาเลีย้งสตัว ในชวงทศวรรษ 1990 ราคาทีส่งูขึน้ของขาวสาลี
พรอมทั้งระบบชลประทาน สงผลใหพื้นที่จำนวนมากถูกเปลี่ยนเปน
พื้นที่เพาะปลูก

ทิศทางของเชื้อเพลิงชีวภาพ  อุตสาหกรรมการผลิต
เอทานอลจากขาวโพดขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยในป ค.ศ. 2005
ปริมาณการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของที่ผลิตในป ค.ศ.
2001 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นอีก 2 เทาในอีกไมกี่ปขางหนา จาก
ขอมูลของ Renewable Fuel Association ณ วันที่ 18 ธันวาคม
ค.ศ. 2007 มีโรงงานผลิตเอทานอลทั้งสิ้น 135 โรง กำลังการ
ผลิตมากกวา 7 พันลานแกลลอนตอป อีก 65 โรงอยูระหวาง
การกอสราง และ 9 โรง อยูระหวางการขยายคิดเปนกำลังการ
ผลิตอีกมากกวา 6 พันลานแกลลอนตอป การกอสรางโรงผลิต
เอทานอลจะยังขยายตอไปตามที่กำหนดไวใน Renewable Fuel
Standard ซึ่งกำหนดใหมีการผลิตเอทานอล 36,000 ลาน
แกลลอนในป ค.ศ. 2022

ผลผลิตขาวโพดถูกนำไปผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นจำนวนมาก
จากรอยละ 5 ของผลผลิตทั้งหมดในป ค.ศ. 1990 เปนรอยละ
20 ในป ค.ศ. 2006 พื้นที่ปลูกขาวโพดขยายจากประมาณ 79
ลานเอเคอร ในป ค.ศ. 2006 เปนกวา 90 ลานเอเคอร ในป
ค.ศ. 2007 ขณะทีก่ารผลติไบโอดเีซลจากถัว่เหลอืงกม็มีากเชนกนั
โดยในป ค.ศ. 2007 มีการผลิตไบโอดีเซลจากถั่วเหลือง 250
ลานแกลลอน คิดเปนรอยละ 5.6 ของผลผลิตถั่วเหลืองทั้งหมด
ในสหรัฐอเมริกา ถาโรงงานทั้งหมดเปดดำเนินการ จะมีการผลิต
ไบโอดีเซลทั้งสิ้น 1,700 ลานแกลลอน หรือคิดเปนรอยละ 42
ของผลผลิตถั่วเหลืองทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพสวนใหญจะอยูทางตะวันตก
ตอนกลางของ Corn Belt แตพื้นที่เพาะปลูกขยายตัวเพิ่มขึ้นตาม
ความตองการขาวโพดที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงพันธุขาวโพดก็ไดรับการ
ปรับปรุงใหมีความทนทานตอสภาพอากาศและลักษณะดินที่ไมดีได
มากขึ้น พื้นที่ปลูกขาวโพดขยายตัวเขาไปแทนที่ขาวสาลีและตนบีท
ในดาโกตา และฝายทางตอนใตของสหรัฐอเมริกา ขณะที่การปลูก
ขาวโพดทางตะวันตกตอนกลางเองก็เพิ่มมากขึ้น โดยไปแทนที่
การปลูกถั่วเหลือง ซึ่งแตเดิมเคยปลูกสลับกับขาวโพด รวมถึง
มโีรงงานผลติเอทานอลตัง้กระจายอยทูัว่ประเทศ ทัง้ในพืน้ทีท่ีม่กีาร
ผลิตขาวโพดนอยมากหรือไมมีการผลิตขาวโพดเลยก็ตาม

ในชวง 2-3 ปที่ผานมา ผูผลิตเอทานอลจะไดกำไรมาก
แตตลาดกอ็าจจะชะลอตวัลง เนือ่งจากความไมแนนอนหลายประการ
เชน ความผันผวนของราคาน้ำมัน ราคาขาวโพดที่เพิ่มสูงขึ้น
ปญหาแมลงซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชชนิดเดียว เปนตน

ผลกระทบตอความหลากหลายทางชวีภาพ โดยรวมแลว
ระบบนิเวศเดิมของสหรัฐอเมริกาถูกเปลี่ยนแปลงไปมากจนกระทั่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพเดิมแทบจะไมหลงเหลืออยู ยกเวน
ในบางพืน้ทีท่ีถ่กูแบงแยกและพืน้ทีอ่นรุกัษ ถงึแมวาการเปลีย่นแปลง
ของพื้นที่เหลานี้จะเกิดขึ้นกอนที่การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจะเริ่มขึ้น
แตการเปลี่ยนแปลงบางสวนก็มาจากการปลูกพืชชนิดเดียว

ประเทศสหรัฐอเมริกาใชพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศเพื่อ
ผลิตอาหารคน อาหารสัตวและเสนใย โดยรอยละ 17 ของพื้นที่
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ที่เปนทุงหญาและปาถูกใชในการผลิตธัญพืช ไดแก ขาวโพด
ถั่วเหลืองและขาวสาลี ซึ่งพืชเหลานี้สงผลกระทบในระดับหนึ่ง
เนื่องจากระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเครื่องจักร เมล็ดพันธุ
ปุย ยาฆาแมลง และระบบชลประทาน

เมื่อระบบนิเวศถูกจัดการเพื่อผลิตอาหาร เสนใย และ
เชื้อเพลิง ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่นั้นๆ ก็จะถูกจำกัด
ซึ่งระดับของผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพขึ้นกับชนิด
ของพืชที่ปลูก เชน พื้นที่ 32 ตารางไมลของรัฐไอโอวา หรือ
คิดเปนรอยละ 92 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดในรัฐนี้ปลูกขาวโพด
และถัว่เหลอืง ในขณะทีบ่านในเมก็ซโิกซึง่ปลกูพชืสวนครวัมสีิง่มชีวีติ
มากกวา 50 สายพันธุ

ความตองการธัญพืชและพืชน้ำมันทั้งสำหรับเชื้อเพลิงและ
การใชในอตุสาหกรรมอืน่ๆ กอใหเกดิการขยายตวัของพืน้ทีเ่พาะปลกู
สงผลใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ขณะที่ความพยายาม
เบ้ืองตนในการฟนฟูการแบงแยกของถิ่นที่อยูอาศัยก็ถูกจำกัด
จะเห็นไดจากการที่พื้นที่ปาสงวนยังคงถูกทำลาย โดยระหวางเดือน
กันยายนถึงพฤศจิกายน ค.ศ. 2007 พื้นที่ปาสงวนในเนบราสกา
ลดลงถึงรอยละ 6.5

แหลงน้ำจัดเปนระบบนิเวศที่สำคัญมากระบบหนึ่งของ
สหรฐัอเมรกิา ซึง่ถกูทำลายไปมากในชวงทศวรรษทีผ่านมา เนือ่งจาก
ถูกสูบไปใชเพื่อการเกษตรและการพัฒนาดานอื่นๆ รวมถึงสูญเสีย
ความสามารถทางดานนิเวศบริการและความหลากหลายทาง
ชีวภาพดวย แหลงน้ำในเขต Prairie pothole ซึ่งครอบคลุมทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของไอโอวา ไปถึงทางตะวันตกของมินเนโซตา
ดาโกตา มอนทานา ถงึทางตะวนัตกของประเทศแคนาดา ถกูทำลาย
ไปเปนจำนวนมาก แหลงน้ำเหลานี้เปนแหลงนำ้ตื้นๆ ที่เกิดขึ้นจาก
พายุในชวงเกิดธารน้ำแข็งครั้งสุดทาย และเปนแหลงที่สำคัญตอ
การอพยพยายถ่ินของนกปาหลายชนิด แหลงน้ำเหลานี้สวนใหญ
อยูภายใตขอตกลงในการอนุรักษที่ดินของรัฐ และ U.S. Fish and
Wildlife Service (FWS) ไดเรงซือ้ทีด่นิเหลานีเ้พือ่จะสงวนรกัษาไว
ตามที่เงินทุนจะอำนวย อยางไรก็ตาม ราคาที่ดินก็เพิ่มสูงขึ้น ทำให
เงินทุนที่มีของ FWS ซื้อที่ไดนอยลง ขณะที่เกษตรกรก็ปฏิเสธ
ที่จะตอสัญญาในการอนุรักษที่ดินกับรัฐ เนื่องจากราคาขาวโพด
และถั่วเหลืองเพิ่มสูงขึ้น แรงกดดันทางเศรษฐศาสตรประกอบกับ
การสูญเสียความสามารถในการปกปองตนเองเนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ อาจทำใหระบบนเิวศทางน้ำถกูทำลาย
อยางรุนแรงหรืออาจจะสูญหายไปทั้งหมด

ปุยและยาฆาแมลงรวมไปถึงการกัดเซาะของหนาดิน
สงผลกระทบตอแหลงน้ำและทำใหคุณภาพของดินต่ำลง ซึ่งพื้นที่
ที่ขาดออกซิเจน หรือ Dead zone ในอาวเม็กซิโกครอบคลุมพื้นที่
กวา 7,900 ตารางไมลในป ค.ศ. 2007 ซึ่งกวางที่สุดในโลก
นอกจากนี้ การปลูกขาวโพดอยางตอเนื่องจะตองการปุยไนโตรเจน
มากกวาทีป่ลกูขาวโพดสลบักบัถัว่เหลอืง ดงันัน้ถาการปลกูขาวโพด
ในสหรัฐอเมริกายังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจะสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอยางมากเชนกัน

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขยายตัวของ
พืชเชื้อเพลิง มีกฎหมายของรัฐบาลกลาง 2 ฉบับหลักๆ ที่ริเริ่ม

สงเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากวัตถุดิบอื่นที่ไมใชขาวโพด
ฉบับแรก ไดแก The Energy Independence and Security
Act of 2007 ผานสภานิติบัญญัติเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2007
ตั้งเปาการใชเชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียน 36 ลานแกลลอน
ในป ค.ศ. 2022 โดย 15 ลานแกลลอนเปนเอทานอลที่ผลิตจาก
ขาวโพด สวนที่เหลือเปนเชื้อเพลิงชีวภาพประเภทใหม ไดแก
เอทานอลจากเซลลูโลส และไบโอดีเซลจากชีวมวล ฉบับที่สอง
ไดแก Farm Bill ฉบับใหม ซึ่งจะผานสภาตนป ค.ศ. 2008
มีโครงการ Bioenergy Crop Transition Assistance Program
ซึ่งสรางมาตรการจูงใจทางการเงินใหกับเกษตรกรที่หันมาปลูกพืช
ที่มีองคประกอบของเซลลูโลสสูงสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ใหเงินกูและทุนสนับสนุนสำหรับการลงทุนตั้งโรงงานเอทานอลจาก
เซลลูโลส และสงเสริมการผลิตพลังงานรวมถึงไบโอดีเซลในพื้นที่
เพาะปลูก

รัฐบางรัฐเปนผูนำในการสงเสริมการใชวัตถุดิบที่สง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เชน รัฐ
Minnesota ซึ่งสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกพืชหมุนเวียนโดยใหมี
ตลาดระยะยาวสำหรับพืชเชื้อเพลิง
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ในชวง 2-3 ปที่ผานมา (ป ค.ศ. 2007-2009) ไดมี

ผูทำการศึกษาถึงผลกระทบของการขยายตัวของเชื้อเพลิงชีวภาพ
ที่มีผลตอราคาพืชและผลผลิตทางการเกษตรที่ใชเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงผลกระทบตอราคาอาหาร
เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรหลายประเภทไดเปนวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมอาหารเชนกัน ผลการศึกษาไดกลาวถึงผลกระทบ
ในระดับที่ต่ำจนถึงระดับสูง โดยขึ้นอยูกับปจจัยที่ใชในการพิจารณา
และวิธีการศึกษา ซึ่งจะมีสมมุติฐานที่แตกตางกันไปตามแตละ
การศึกษา แตอยางไรตาม ผลการศึกษาเกือบทั้งหมดลวนชี้วา
การขยายตัวของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไมใชปจจัยหรือประเด็น
หลักที่มีผลใหราคาสินคาเกษตรมีราคาสูงขึ้น โดยมีปจจัยสนับสนุน
อื่นในตลาดสินคาเกษตรดวย นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาผลผลิตทางการเกษตร ก็ไมไดสงผลตอราคาอาหารหรือ
ราคาสนิคาสำหรบัการบรโิภคในระดบัเดยีวกนั โดยการเปลีย่นแปลง
ของราคาอาหารมรีะดบัทีต่่ำกวาการเปลีย่นแปลงของราคาผลผลติ
ทางการเกษตรมาก

ทั้งนี้ สำหรับการศึกษาความสัมพันธระยะยาวระหวาง
เชื้อเพลิงชีวภาพและราคาพืชผลทางการเกษตรและราคาอาหาร
ในอดีต (ชวงป ค.ศ. 2000-2008) ไดอางอิงผลการศึกษาเรื่อง
Impact of Biofuel on Commodity Prices ของกระทรวง
สิ่งแวดลอม อาหาร และกิจการในชนบท (Department for
Environment Food and Rural Affairs) ของสหราชอาณาจักร
และสำหรับการศึกษาความสัมพันธระหวางเชื้อเพลิงชีวภาพและ
ราคาผลผลิตทางการเกษตรและอาหารในระยะ 2-3 ปที่ผานมา
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(ชวงป ค.ศ. 2007-2008) ไดอางอิงผลการศึกษา Biofuel
Impact on Crop and Food Prices ซึ่งเสนอตอคณะกรรมการ
กำกับระบบเงินทุนสำรองของสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.
2009

⌦
⌫
⌫⌫
ความสมัพนัธระหวางเชือ้เพลงิชวีภาพและการเปลีย่นแปลง

ของราคาสินคาเกษตรในชวง 20 ปที่ผานมาพบวา ผลผลิตของ
เชื้อเพลิงชีวภาพไดเพิ่มขึ้นกวา 3 เทา ซึ่งเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดเปน
ลำดับ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล
และไบโอดีเซลตั้งแตป ค.ศ. 1975-2005 แสดงในรูป

ตั้งแตป ค.ศ. 2003 เปนตนมา โดยราคาไดขึ้นมาอยูในระดับ
สูงสุดชวงปลายป ค.ศ. 2005 ถึงตนป ค.ศ. 2006 หลังจากนั้น
ราคาน้ำตาลไดปรับลดลงเปนลำดับ โดยราคาน้ำตาลไดลงมาอยู
ในระดับต่ำสุดในป ค.ศ. 2007 ซึ่งเนื่องมาจากการผลิตน้ำตาล
ที่มากกวาความตองการในตลาด ถึงแมวาจะมีความตองการจาก
ภาคอาหารและการผลิตเอทานอลแลวก็ตาม

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของโลก
(ที่มา: F.O. Licht’s World Ethanol and Biofuels Report)

จากการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา
เกษตรในชวง 10 ปที่ผานมาพบวา ราคาสินคาเกษตรไมไดเปลี่ยน
แปลงสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตของเชื้อเพลิงชีวภาพ
โดยทัว่ไปแลวสนิคาเกษตรจะมกีารบดิเบอืนของราคา เนือ่งมาจาก
การที่ภาครัฐในประเทศตางๆ ใหการชดเชยราคาแกเกษตรกร
รวมถงึการตัง้กำแพงภาษเีพือ่คมุครองดานการคา และโดยปกตแิลว
ราคาสินคาเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นเปนชวงๆ นั้น เปนปรากฏการณ
ปกติของตลาดสินคาเกษตร ซึ่งเปนผลมาจากสภาพความตองการ
และสภาพการจัดหาสินคาเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการ
เปลีย่นแปลงของราคาจะเปนเครือ่งมอืสำหรบัปรบัความสมดลุของ
ตลาดสินคาเกษตรในระยะสั้น ในระยะปานกลางสภาพการจัดหา
ที่ตอบสนองตอความตองการในตลาดหรือการขาดแคลนสินคา
ในตลาด จะเปนสิ่งที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะยาว
ตอไป อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสภาพความตองการ
และการจัดหาของตลาดสินคาเกษตรนั้น ยังสงผลนอยกวาสภาพ
การเก็บเกี่ยวที่เลวราย ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่ม
ขึ้นในป ค.ศ. 2007/2008 เปนผลมาจากผลผลิตที่ไมพอเพียง
กับความตองการในปกอนหนาน้ี

ออยและขาวโพดเปนวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิต
เอทานอล ซึ่งจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำตาลซึ่ง
เปนผลผลิตมาจากออยนั้น พบวาราคาน้ำตาลไดปรับตัวขึ้นสูง

การผลิตเอทานอลของโลก
(ที่มา: F.O. Licht’s World Ethanol and Biofuels Report)

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลโลก
(ที่มา: International Sugar Organization)

ในขณะที่ตรงกันขามกับราคาน้ำตาล ราคาของพืชประเภท
ธัญพืชไดปรับตัวสูงขึ้นมากในป ค.ศ. 2006 โดยราคาขาวสาลี
และราคาขาวโพดไดปรับตัวสูงขึ้นถึงรอยละ 136 และรอยละ 31
ตามลำดับ

การเคลื่อนไหวของราคาขาวสาลีและขาวโพดโลก
(ที่มา: Agriculture and Horticulture Development Board)
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จากขอมูลในอดีตพบวาในป ค.ศ. 2007 ราคาของ
ขาวสาลีที่แทจริง (real term) ไดเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 15
เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1995-1996 ในขณะที่ราคาน้ำตาลนั้น
ไดสูงขึ้นในป ค.ศ. 2003 และหลังจากนั้นไดลดลง โดยในชวง
ตนป ค.ศ. 2008 ราคาน้ำตาลไดลงไปต่ำกวาตนทุนที่ใชในการ
ผลิตน้ำตาล ดังนั้น จากการศึกษาจึงสรุปวา การผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพที่ เพิ่มขึ้นไมมีอิทธิพลตอราคาของพืชประเภทธัญพืช
พชืน้ำมนั และน้ำตาลอยางแนชดั โดยอทิธพิลทีม่ผีลตอราคาสนิคา
พืชเกษตรจะมาจากปจจัยทางวัฏจักร (cyclical factors) ซึ่งทำให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น และจากปจจัยทางโครงสราง
ซึ่งทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาเกษตร
ในระยะสั้น ไดแก

สภาพภูมิอากาศที่สงผลตอสภาพการเพาะปลูกและ
ผลผลิตทางการเกษตร

การลดลง/เพิ่มขึ้นของคงคลังสินคาเกษตร (stock)
ซึ่งหากมีสำรองต่ำจะกระทบตอราคาสินคาเกษตร

การจำกัดของตลาดสินคาระหวางประเทศโดยการ
กำหนดหรอืเพิม่กฎระเบยีบทีเ่กีย่วของกบัการสงออกของสนิคาเกษตร
เพื่อจำกัดการสงออก (ประเทศอารเจนตินา ยูเครน รัสเซีย คาซัส
สถาน และอินโดนีเซีย)

การลงทุนในตลาดลวงหนา ซึ่งเปนการลงทุนใน
ลักษณะการเก็งกำไร และสงผลตอราคาสินคาเกษตรในอนาคต
แตอยางไรก็ตาม ยังไมมีผลการศึกษาที่ชี้ชัดถึงปจจัยในขอนี้
วามีผลตอราคาสินคาเกษตร

ปจจยัทางโครงสรางซึง่มผีลตอการเปลีย่นแปลงของสนิคา
เกษตรในระยะยาว ไดแก

การขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งทำใหความตองการ
สินคาเกษตรเพิ่มขึ้น

การเพิ่มการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ มีสวนทำใหราคา
สินคาเกษตรบางประเภทเพิ่มขึ้น ซึ่งผลกระทบนี้เห็นไดชัดเจน
ในตลาดขาวโพดของสหรัฐอเมริกา แตอยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้น
ของราคาขาวโพดในสหรฐัอเมรกิา กม็ผีลจากปจจยัอืน่ประกอบกนัดวย
กลาวคือ ในชวงป ค.ศ. 2005 ราคาของถั่วเหลืองไดปรับตัวสูง
ขึ้น ซึ่งมีผลใหในปตอมาเกษตรกรของสหรัฐไดลดการเพาะปลูก
ขาวโพดไปเพาะปลกูถัว่เหลอืงแทน ซึง่ทำใหปรมิาณขาวโพดทีอ่อกสู
ตลาดลดลง จึงสงผลใหราคาขาวโพดไดสูงขึ้น ซึ่งจะเห็นไดวา
การสูงขึ้นของราคาขาวโพดไมไดเกิดจากความตองการของ
เชื้อเพลิงชีวภาพโดยตรง

นอกจากนั้น ในชวงป ค.ศ. 2006-2007 ที่ราคาขาวสาลี
ไดเพิ่มสูงขึ้นมากนั้น การใชขาวสาลีเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
กลับไมสูงมากนัก แตอยางไรก็ตาม ในยุโรปพบวาการเพิ่มขึ้นของ
ความตองการเชื้อเพลิงชีวภาพมีผลตอการสูงขึ้นของราคาธัญพืช

ราคาน้ำมันที่เพิ่มจาก 50 เหรียญสหรัฐตอบารเรล
เปน 100 เหรียญสหรัฐตอบารเรล จากผลการศึกษาขององคกร
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Commission)

พบวา ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นดังกลาว ทำใหตนทุนการผลิตสินคา
เกษตรเพิม่ขึน้ โดยสงผลใหราคาสนิคาเกษตรเพิม่ขึน้ถงึรอยละ 13
และทำใหผลผลิตดานปศุสัตวมีราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 3-5

จากการทีใ่นอดตีการลงทนุในดานการศกึษาวจิยัทาง
เกษตรกรรมอยูในระดับต่ำ ซึ่งมีผลใหการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาให
ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นนั้นมีนอย และทำใหเกิดผลลบตอความ
สามารถหรือศักยภาพในการจัดหาสินคาและพืชเกษตร

นอกจากนี้ จากการศึกษาของสมาพันธยุโรป (European
Commission) ยังพบวา ราคาสินคาเกษตรมีความผันผวนหรือ
เคลื่อนไหวมากกวาราคาสินคาแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
สำหรับการบริโภค การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาเกษตร
ไมสงผลตอราคาสินคาอาหารหรือสินคาสำหรับการบริโภค
ในระดับเดียวกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

ในการผลิตที่เปลี่ยนสินคาการเกษตรตนทางเปน
สินคาที่จำหนายใหแกผูบริโภคนั้น ตนทุนการผลิตในสวนของ
วัตถุดิบที่ไดจากผลิตภัณฑทางการเกษตรมีแนวโนมลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับตนทุนที่มาจากแรงงาน ทุน และราคาพลังงาน
ซึ่งเพิ่มขึ้น

หวงโซของการจดัหาอาหารมแีนวโนมของโครงสราง
ที่มีการแขงขันมากขึ้น

รายไดของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นทำใหพฤติกรรมของ
ผูบริโภคเปลี่ยนไป ซึ่งมีผลใหสัดสวนของตนทุนหรือคาใชจายดาน
อาหารตอรายไดเปลี่ยนไปต้ังแตสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา
และ

ในประเทศที่พัฒนาแลว การเปลี่ยนแปลงของราคา
อาหารมีผลตอผูบริโภคนอยกวาประเทศที่กำลังพัฒนา เพราะ
สัดสวนของรายไดที่ไปยังอาหารนอยกวาสัดสวนของรายไดที่ไปยัง
รายจายอ่ืน

ไดมีการศึกษาหลายเรื่องที่พยายามจะประเมินผลกระทบ
ของการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพในอนาคต ทีอ่าจสงผลตอราคาสนิคา
เกษตรในระยะยาว แตผลการศึกษาก็ยังไมสามารถชี้ชัดไดอยาง
แทจริง เพราะตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพในปจจุบันยังเปนระยะเริ่มตน
ตามทฤษฎีแลวในระยะยาวความตองการเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้น
มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรอยางมี
นัยสำคัญ ซึ่งควรมีผลใหราคาสินคาเกษตรมีราคาสูงขึ้น ผลการ
ศึกษาของ OECD หลายเรื่องคาดวา ในสามพื้นที่ ไดแก สหรัฐ
อเมริกา แคนาดา กลุมประเทศยุโรป 15 ประเทศ จะตองการ
พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 30-70 ในการผลิตวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับทดแทนการใช
น้ำมนัในภาคขนสงรอยละ 10 (โดยมสีมมตุฐิานทีเ่ทคโนโลยกีารผลติ
คงเดิม) สำหรับประเทศบราซิลจะตองการพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น
รอยละ 3 สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพทดแทนเชื้อเพลิงภาค
ขนสงรอยละ 10 ซึ่งองคการอาหารโลก (FAO) ไดมองวาความ
ตองการวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้น
จะทำใหราคาสนิคาเกษตรเพิม่ขึน้จากระดบัสมดลุในอดตีในชวง 10
ปขางหนานี้ แตอยางไรก็ตาม ในรายงานฉบับดังกลาวไดกลาวไว
ถงึความไมแนนอนสำหรบัความสมัพนัธของตลาดเชือ้เพลงิชวีภาพ
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กับตลาด/ราคาสินคาเกษตรไวดวย ซึ่งการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
รุนที่ 2 เปนความหวังที่จะชวยลดการใชพื้นที่เพาะปลูกและการ
เพิ่มผลผลิตตอหนวย

⌦
⌫
  ⌫
เนือ่งจากการผลติและการใชเชือ้เพลงิชวีภาพทีเ่พิม่มากขึน้

ไดเกิดขึ้นในชวง 4-5 ปที่ผานมา ดังนั้น การศึกษาความสัมพันธ
ระหวางเชือ้เพลงิชวีภาพและราคาสนิคาเกษตรรวมถงึราคาอาหาร
ยอนหลังในชวงที่ยาวมาก อาจไมสะทอนความสัมพันธไดอยาง
ชัดเจน ซึ่งจากการศึกษาเรื่อง Biofuel Impact on Crop and
Food Prices โดย Baier S. และคณะ ซึ่งเสนอตอคณะกรรมการ
กำกับระบบเงินทุนสำรองของสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.
2009 ไดทำการศึกษาในชวงเวลาระหวางป ค.ศ. 2005-2008
ซึ่งไดขอสรุปดังนี้

นับตั้งแตป ค.ศ. 2005 การผลิตเอทานอลของโลก
ไดเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทา ในขณะที่การผลิตไบโอดีเซลไดเพิ่มขึ้น
เกือบ 3 เทา โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาไดสงเสริมการปลูก
ขาวโพดและถั่วเหลืองสำหรับใชในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
เอทานอลและไบโอดเีซลตามลำดบั ในยโุรปการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ
จะมาจากขาวสาลี ขาวบารเลย และถั่วเหลือง ในขณะที่ประเทศ
บราซิลจะผลิตเอทานอลจากน้ำตาลและออย

สหรัฐอเมริกาและบราซิลมีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรวม
กันจำนวนสามในสี่สวนของทั้งโลก โดยในป ค.ศ. 2007 สหรัฐ
อเมริกามีผลผลิตเอทานอลที่มาจากขาวโพดเปนรอยละ 42 ของ
ปริมาณการผลิตของโลก ในขณะที่บราซิลมีผลผลิตเปนเอทานอล
จากน้ำตาลเปนรอยละ 32 ของปริมาณการผลิตของโลก และ
อีกรอยละ 18 เปนผลผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากยุโรป ซึ่งเปนการ
ผลิตไบโอดีเซลจาก rape seed และถั่วเหลืองเปนหลัก และ
ที่เหลือเปนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศอื่นๆ อาทิ
ประเทศจนี แคนาดา อารเจนตนิา อนิโดนเีซยี และอนิเดยี เปนตน

การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลของโลกป ค.ศ. 2007
(ที่มา: Food and Agricultural Policy Research Institute,

World Agriculture Outlook)

ในสหรัฐอเมริกาการเพิ่มขึ้นของราคาขาวโพดในชวงเวลา
ป ค.ศ. 2005-2008 ไดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ผลิตเอทานอลที่มาจากขาวโพด และสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคา
ถั่วเหลืองก็เชนเดียวกันที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นสอดคลองกับ
การผลิตของไบโอดีเซล จากความสัมพันธในลักษณะดังกลาวจึง
ทำใหมีผูสรุปวา ภาคการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเปนสาเหตุที่ทำให
ราคาอาหารและสินคาเกษตรมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมากในชวงไมกี่ปที่
ผานมา แตอยางไรก็ตาม จากการศึกษานี้ไดขอสรุปวา การผลิต
เชือ้เพลงิชวีภาพทีเ่พิม่สงูขึน้มผีลตอการสงูขึน้ของราคาอาหารและ
สินคาเกษตรอยางที่สามารถสังเกตไดจริง แตการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพที่เพิ่มสูงขึ้นเปนเพียงปจจัยสวนนอยที่มีผลทำใหราคา
อาหารสูงขึ้น โดยพบวาในชวงป ค.ศ. 2007-2008 การผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้นมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาขาวโพด
รอยละ 22 ซึ่งคิดเปนรอยละ 14 ของราคาขาวโพดที่เพิ่มขึ้น และ
การผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ราคาถัว่เหลอืงรอยละ 15 ซึง่คดิเปนรอยละ 10 ของราคาถัว่เหลอืง
ที่เพิ่มขึ้น

ราคาขาวโพดและการผลิตเอทานอลของสหรัฐอเมริกา
ชวงมกราคม ค.ศ. 2005 - มีนาคม ค.ศ. 2008

(ที่มา: United States Department of Agriculture,
Energy Information Association)

ราคาถั่วเหลืองและการผลิตไบโอดีเซลของสหรัฐอเมริกา
ชวงมกราคม ค.ศ. 2005 - มีนาคม ค.ศ. 2008

(ที่มา: United States Department of Agriculture,
Energy Information Association)
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สำหรับในยุโรป การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้น
มผีลทำใหราคาขาวโพดและถัว่เหลอืงรอยละ 3 โดยเปนรอยละ 2
ของราคาที่เพิ่มขึ้น และมีผลตอการเพิ่มขึ้นของราคาขาวบาเลย
รอยละ 4 คิดเปนรอยละ 3 ของราคาที่เพิ่มขึ้น ในประเทศบราซิล
การเพิ่มขึ้นของราคาเอทานอลไดสงผลกระทบตอราคาน้ำตาล
ประมาณรอยละ 12 และหากพจิารณาการเปลีย่นแปลงของทัง้โลก
ในการศึกษานี้ไดสรุปวาการเพิ่มขึ้นของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา ไดมีผลตอราคาขาวโพดและถั่วเหลือง
ประมาณรอยละ 27 และรอยละ 21 ตามลำดับ ซึ่งหมายถึงการ
ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของทั้งโลกทำใหราคาขาวโพดและถั่วเหลือง
สูงขึ้นรอยละ 17 และรอยละ 14 ตามลำดับ

ถึงแมวาการผลิตที่เพิ่มขึ้นของเชื้อเพลิงชีวภาพจะมีผลตอ
ราคาพืชเกษตรอยางเห็นไดชัด แตผลกระทบตอราคาอาหารโลก
กลับอยูในระดับที่ต่ำกวา โดยจากการศึกษาพบวา การสูงขึ้นของ
ราคาดัชนีอาหารโลกของ กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)
ในชวง 2 ปที่ผานมา มาจากการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 12 (โดยมาจากการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพของสหรฐัอเมรกิา
รอยละ 60 บราซิลรอยละ 14 และยุโรปรอยละ 15) ในขณะที่
การสูงขึ้นของราคาอาหารโลกประมาณรอยละ 90 มาจากปจจัย
อื่นที่ไมใชเชื้อเพลิงชีวภาพ

ในการศกึษาดงักลาวไดเปรยีบเทยีบผลกบัการศกึษา
อื่นๆ พบวา ผลการศึกษาจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสมมุติฐาน
ในการวิเคราะห ไดแก ความยืดหยุนของความตองการและการ
จัดหา ขนาดของผลกระทบทางออม และระยะเวลาที่ใชในการ
ศึกษา ซึ่งการศึกษาอื่นที่มีผลการวิเคราะหใกลเคียงกับการศึกษา
นี้จะเปนการศึกษาของหนวยงานทางภาครัฐ และมีการศึกษาที่เปน
สวนนอยจำนวนหนึ่งซึ่งผลการศึกษาพบวาผลกระทบจากการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพตอราคาพืชเกษตรและราคาอาหารสูงกวาในการ
ศึกษานี้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระดับสูงนั้นจะมาจาก
สมมุติฐานที่ความตองการพืชเกษตร/และอาหารไมมีความไวตอ
การตอบสนองตอราคา (inelastic curve) และผลกระทบทางออม
(indirect effects) อยูในระดับสูง (ผลกระทบทางออม หมายถึง
การที่เชื้อเพลิงชีวภาพใชพืชเกษตรชนิดหนึ่ง (เชน ขาวโพด)
เปนวตัถดุบิในการผลติจะสงผลใหพชืเกษตรทีใ่ชทดแทนกนัได (เชน
ถั่วเหลือง) ไดรับผลกระทบในเรื่องราคาดวย)

การศึกษาที่เสนอผลกระทบของเชื้อเพลิงชีวภาพตอราคา
อาหารโลกในระดับสูง ไดแก การศึกษาของธนาคารโลก โดยเปน
การศึกษาในชวงป ค.ศ. 2002-2008 ซึ่งสรุปวา การเพิ่มขึ้นของ
ดัชนีราคาอาหารรอยละ 75 มาจากการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
ที่มีสาเหตุใหปริมาณสำรองของผลิตภัณฑเกษตรในตลาดอยูใน
ระดับต่ำ การเปลี่ยนการใชพื้นที่ในการปลูกพืชเกษตรตางๆ ไปสู
พืชพลังงาน การคาดการณราคาซื้อขายในตลาดเกษตรลวงหนา
และการหามสงออกสนิคาเกษตรในหลายประเทศ แตอยางไรกต็าม
วธิกีารศกึษาของธนาคารโลกนัน้ ไมไดใชแบบจำลองทางเศรษฐกจิ
ที่เปนมาตรฐานทั่วไป แตใชวิธี ad-hoc ซึ่งเปนการศึกษาเชิง
ปริมาณโดยสนใจปจจัยที่มีผลตอราคาอาหาร เพียง 3 ประการ
ไดแก ราคาพลังงาน คาเงิน และเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยศึกษาจาก

ความเคลือ่นไหวของคาเงนิและราคาพลงังานในชวงหลายปทีผ่านมา
ซึ่งปจจัยเหลานี้มีผลตอดัชนีราคาอาหาร ในขณะที่ปจจัยจาก
เชื้อเพลิงชีวภาพที่ถือเปนปจจัยที่เหลือทั้งหมด (residual) ที่มี
ผลตอราคาอาหารซึ่งในความเปนจริงแลวอาจจะมีปจจัยอ่ืนๆ
ที่นอกเหนือจากเชื้อเพลิงชีวภาพแฝงอยูในนั้นดวย


⌫

จากการสงเสริมการผลิตและการใชเชื้อเพลิงชีวภาพไดกอ

ใหเกิดผลกระทบที่ตอเนื่องในดานอื่น ไดแก การขาดแคลนอาหาร
การที่อาหารมีราคาสูงขึ้น ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (การใชที่ดิน
น้ำ และคุณภาพอากาศ) ผลกระทบในเชิงลบตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และผลกระทบตอการรักษาปาไมใหคงอยู ดังนั้น
หลายหนวยงานในหลายประเทศเริ่มใหความสำคัญตอการกำหนด
เงื่อนไขและเกณฑมาตรฐานสำหรับการสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพ
ในลักษณะที่ใหเกิดความยั่งยืน เชน ประเทศเดนมารกไดทดลอง
กำหนดกรอบในการพัฒนาชีวมวลที่ยั่งยืน ซึ่งสมาพันธยุโรปก็ได
ใหความสำคัญกับเรื่องน้ีเชนเดียวกัน

⌫⌫

กำหนดการสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพแตละประเภท คือ

การปลอยกาซเรือนกระจก สมดุลของการปลอย
กาซเรือนกระจกจากการผลิตและการใชเชื้อเพลิงชีวภาพที่
พิจารณาตลอดชวงอายุตองเปนบวก คือ จะตองลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกโดยสุทธิ

การแขงขัน ตองไมสงผลกระทบหรือทำใหเกิดการ
แขงขันกับอุตสาหกรรมอาหาร

ความหลากหลายทางชีวภาพ การผลิตหรือเพาะ
ปลูกชีวมวลจะตองไมทำลายพื้นที่ที่รักษาไว ไมสงผลกระทบตอ
ระบบนเิวศทีม่คีา และตองมรีะบบการปองกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้

สิ่งแวดลอม คุณภาพดิน น้ำ และอากาศจะตอง
ถูกรักษาไว หรือปรับปรุงใหดีขึ้น สำหรับขบวนการเพาะปลูกและ
ผลิตชีวมวล

การสรางรายได การผลติชวีมวลตองสรางประโยชน
หรือกอใหเกิดรายไดตอชุมชนและประเทศชาติ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน การผลิต
ชีวมวลจะตองชวยคนงานและชาวบานในชุมชนมีคุณภาพชีวิตหรือ
มีความเปนอยูที่ดีขึ้น
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ไดใหนิยามของการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ

(Strategic Environmental Assessment; SEA) ไว ว า
“เปนแนวทางในการกำหนดนโยบาย แผน และการดำเนินการ
ที่ยึดหลักการมีสวนรวมและการวิเคราะหที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอม
เชื่อมโยงกับผลที่จะเกิดกับเศรษฐกิจและสังคม” ไดมีการนำ
แนวคิดเรื่อง SEA มาใชกับกำหนดนโยบายและมาตรการดานเชื้อ
เพลิงชีวภาพของยุโรป


⌫⌫
การกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนเชื้อเพลิง

ชีวภาพที่เหมาะสมควรบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ ไดแก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะตองดูแลในเรื่อง
การจัดการ การใชประโยชน และความตองการพืชเกษตรสำหรับ
ทำอาหารและใชเปนเชื้อเพลิงใหสมดุลและไมเกิดผลกระทบที่ทำให
เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบอันเปนตนเหตุใหราคาพืชเกษตรสูงขึ้น
และกระทบราคาอาหารได

กระทรวงอุตสาหกรรม มีความเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ซึ่งตองการความชัดเจนในเรื่อง
นโยบายการสงเสริมเรื่องเชื้อเพลิงในภาคขนสง ในขณะเดียวกัน
ขอจำกัดของโรงงานผลิตรถยนตที่อาจมีขีดความสามารถที่จำกัด
ในการผลติรถยนตเพือ่รองรบัน้ำมนัทีม่เีชือ้เพลงิชวีภาพในระดบัสงู
เชน น้ำมัน E-85 ประเด็นเหลาน้ีผูกำหนดนโยบายในการสงเสริม
การใชเอทานอล อาทิ กระทรวงพลังงานจะตองนำมาพิจารณาดวย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
ความเกี่ยวของกับพื้นที่ เพาะปลูกพืชพลังงาน ดังนั้นควรจะ
พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ดูแลระบบนิเวศ ความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกและการพัฒนา
พื้นที่แหลงเสื่อมโทรม

กระทรวงพลังงานซึ่งเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
ในการสงเสริมสนับสนุนการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ ควรจะเปน
หนวยงานหลกัในการกำหนดนโยบาย มาตรการสนบัสนนุเชือ้เพลงิ
ชีวภาพ โดยจะตองประสานกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อนำขอจำกัดและ
ประเด็นผลกระทบตางๆ ในทุกเรื่อง ไดแก เรื่องสิ่งแวดลอม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่เพาะปลูก ความสามารถในการ
จดัหาวตัถดุบิทางการเกษตร อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของ เพือ่กำหนด
นโยบายและมาตรการสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพและไมสราง
ผลกระทบ เชน การกำหนดคุณภาพน้ำมันใหเหมาะสมและไมให
เกิดปญหากับเครื่องยนต รวมถึงจะตองดูแลในภาพรวมทั้งหมด
เกี่ยวกับการกำหนดเปาหมายและนโยบายตางๆ ใหสอดคลองกัน
เชน ภาครัฐไดสงเสริมและสนับสนุนการผลิตไบโอดีเซล โดย
มีมาตรการบังคับใช B2 ตั้งแตป พ.ศ. 2551 และตั้งเปาหมาย
ใหใช B5 ภายในป พ.ศ. 2554 ซึ่งในความเปนจริงเรื่องของ
คุณภาพสามารถบังคับได แตมีปญหาเรื่องวัตถุดิบมีไมเพียงพอ
ซึ่งจะตองไปสงเสริมการปลูกปาลมน้ำมันเพิ่มขึ้นและพัฒนา
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งดานอาหารและ
การผลิตเชื้อเพลิง แตทั้งนี้ควรมีการวางมาตรการและควบคุม
การใชประโยชนของพืน้ทีโ่ดยคำนงึถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุมติิ

องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ภาคเกษตรกร
ผูประกอบการ ประชาชนผูบริโภคทั่วไป ควรมีสวนรวมในการ
กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อใหเกิดการยอมรับและรับทราบ
วัตถุประสงค ขอจำกัด และการดำเนินการของภาครัฐ

ทั้งนี้การกำหนดนโยบาย มาตรการตางๆ รวมถึงการ
ตั้งเปาหมายในแผนการดำเนินการของภาครัฐเพื่อสนับสนุน
เชื้อเพลิงชีวภาพอยางเหมาะสมและยั่งยืนนั้น ควรเนนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน รวมคิดรวมทำรวมพัฒนา นำปจจัย
ผลกระทบทกุดานมาพจิารณา และกำหนดกรอบสนบัสนนุทีไ่มสราง
ผลกระทบ
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การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความเสี่ยง
(SWOT analysis) ของเทคโนโลยีที่ศึกษา เพื่อพิจารณาโอกาส
และชองทางในการปรับใชไดอยางเหมาะสม หรือการมองภาพ
อนาคต (foresight)

วิเคราะหแนวโนมการกำหนดแผนนโยบาย (policy
trend) ดานพลงังาน โดยพจิารณาองคประกอบทีส่ำคญัทีเ่ก่ียวของ
ไดแก

เปาหมายของนโยบาย (policy target) และ
การเปลี่ยนผานในอดีต ตลอดจนแนวโนมและบทเรียนในการ
กำหนดนโยบายในอนาคต

กลไกการจดัการนโยบาย (policy mechanism)
ที่ใชดำเนินการในประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ

กำหนดประเด็นการวิจัยที่จะนำไปสูการปรับเปลี่ยน
นโยบายของประเทศไทย ประกอบประเด็นการวิจัยที่สำคัญ
(research topic)

กระบวนทัศน กรอบทฤษฎี และวิธีการจัดการ
งานวิจัยที่จะตอบสนองตอประเด็นการวิจัยที่พลิกนโยบายการ
พัฒนาหลักของประเทศ

กลไกการขบัเคลือ่นนโยบายการวจิยั (research
policy mechanism) ที่สำคัญที่กอใหเกิดการใชกระบวนวิจัยสูการ
กำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ

ขอเสนอการจัดการเชิงยุทธศาสตร
แผนที่นำทางการวิจัย (research roadmap)

สำหรบัการวางแผนจดัการงานวจิยัทีส่งผลตอการยกระดบันโยบาย
การพัฒนาของประเทศ

ปจจัยนำเขาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แนวทางการจัดการเชิงเศรษฐกิจ และสังคม


เพื่อศึกษาชนิด และประเภทของเทคโนโลยีที่ใช

ในการผลิตพลังงานทดแทนที่ไดจากชีวมวลหรือวัตถุดิบทางการ
เกษตร และศึกษาถึงชนิด ศักยภาพ และสถานภาพของชีวมวล
หรือพืชที่สามารถนำมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน
เพื่อใชกำหนดประเด็นการศึกษาวิจัยระยะยาว และยกระดับการ
พัฒนาของประเทศ

เพื่อทบทวนองคความรูและผลงานวิจัยทั้งในและ
ตางประเทศเกี่ยวกับพลังงานชีวภาพหรือพลังงานจากชีวมวล เพื่อ
ใชในการวางแผนการวิจัยระยะยาว และกำหนดแนวทางนโยบาย
ของชาติ

เพือ่ศกึษาทบทวนนโยบาย ยทุธศาสตร ภาวะการเมอืง
ภาวะคุกคาม เงื่อนไข ปจจัยโอกาส ความเสี่ยง ขอจำกัดตางๆ
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่ศึกษา

เสนอแนวทางการพัฒนาแผนงานวิจัยและแผน
นโยบายของชาติดานพลังงาน

⌦
ศึกษาทบทวนสถานภาพของพืชที่สำคัญ รวมทั้งวัสดุ

ชีวภาพเหลือใช ในดานการผลิตเพื่อใชเปนอาหารและพลังงาน
รวมถึงทบทวนสถานการณและแนวโนมของเทคโนโลยีการผลิต
พลังงานชีวภาพในระดับชุมชน ระดับประเทศ และตางประเทศ
ประกอบดวย

แนวโนมของเทคโนโลยี (technology trend)
ฐานขอมูล (data base) ของผูผลิตความรู

ที่เกี่ยวของ
ศักยภาพของเทคโนโลยีแตละชนิดที่เกี่ยวของ
ผลกระทบทางกลยุทธ เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมจากเทคโนโลยีแตละชนิด

⌫



รศ. ดร. วินัย อาจคงหาญ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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หนวย: ลานตัน/ป
รายการ 2551 2552 2553 2554

ฤดูหีบ 50/51 51/52 52/53 53/54
เปาหมายออย* 73.2 80 87 95
ผลผลิตตอไร (ตัน/ไร/ป)* 11.81 13 14 15
พื้นที่เพาะปลูก (ลานไร)* 6.2 6.2 6.2 6.2
ออยเพื่อผลิตน้ำตาลบริโภคในประเทศ* 18 20 20 20
ออยเพื่อผลิตน้ำตาลสงออก* 55 42 37 32
ออยเพื่อผลิตเอทานอล* 0 18 30 43
คิดเปนเอทานอลจากออย (ลานลิตร/วัน) 2 0 3.45 5.75 8.24
ผลผลิตกากน้ำตาล 1 3.44 2.91 2.68 2.44
โรงงานสุรา** 1 1 1 1
อาหารสัตว ผงชูรส** 0.36 0.4 0.4 0.4
สงออก*** 0.5 0.5 0.5 0.5
เหลือสำหรับผลิตเอทานอล 1.58 1.01 0.78 0.54
คิดเปนเอทานอลจากกากน้ำตาล (ลานลิตร/วัน) 2 1.13 0.72 0.56 0.38
กำลังการผลิตโรงงานจากกากน้ำตาล (ลานลิตร/วัน) 1.6 1.6 1.6 1.6
หมายเหตุ: ผลผลิตกากน้ำตาล = 4.7% ของออยที่เขาหีบ

ออย 1 ตัน ผลิตเปนน้ำตาลได 70 ลิตร, กากน้ำตาล 1 ตันผลิตเอทานอลได 260 ลิตร
ที่มา: * ระเบียบวาระแหงชาติ สอน. 30 มิ.ย.51, ** สอน. 50-52 ป 53-54 ตัวเลขเบื้องตน, *** กรมศุลกากร

การใชสอยเพื่อผลิตเอทานอลไดจากการเพ่ิมผลผลิตจะทำใหมีเอทานอลไดถึง 8.24 ลานลิตรตอวัน
และกากน้ำตาล 0.85 ลานลิตตอวัน

 
หนวย: ลานตัน/ป

รายการ 2551 2552 2553 2554
ผลผลิตมันสำปะหลัง 25.56 29.6 31.45 33.3
พื้นที่ปลูก (ลานไร) 7.397 7.4 7.4 7.4
ผลผลิตตอไร (ตัน/ไร/ป) 3.456 4 4.25 4.5

- ความตองการในประเทศ 7.77 8.19 8.42 8.69
มันเสน/มันอัดเม็ด 2.31 2.52 2.63 2.73
แปงมัน 5.46 5.67 5.80 5.96

- ความตองการสงออก 15.96 20.16 21.42 22.05
มันอัดเม็ด 4.20 3.36 3.36 3.15
มันเสน 2.10 6.72 7.35 7.77
แปงมัน 9.66 10.08 10.71 11.13
เหลือมันสำปะหลังสำหรับผลิตเอทานอล 1.83 1.25 1.61 2.56
คิดเปนเอทานอลจากมันสำปะหลัง (ลานลิตร/วัน) 0.85 0.58 0.75 1.19
กำลังการผลิตโรงงานจากมันสำปะหลัง (ลานลิตร/วัน) 0.62 1.97 2.17 2.17
หมายเหตุ: กลไกทางการเกษตร มีขอกำหนดดังเดิมอยู 2 ขอ คือ เร่ืองอาหารคนและอาหารสัตว ดังนั้น ควรมีการเพิ่มขอกำหนดดาน

พลังงานไวดวย เนื่องจากขอกำหนดนี้ไมมีผลกระทบตอภายในประเทศ รัฐบาลไมตองรับภาระ อีกทั้งยังเกิดความเสถียรภาพ
ที่มา: ขอมูลจาก สศก. (12 มิถุนายน พ.ศ. 2551)

ในกรณีที่มีการใชในประเทศและสงออก แตหากมีการเพ่ิมผลผลิตมันและการสงออกมีการเติบโตตามแนวโนมจะสามารถผลิต
เอทานอลจากมันสำปะหลังได 1.19 ลานลิตรตอวัน ในป พ.ศ. 2554
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ชนิดของพืช ปริมาณน้ำฝน ระยะเวลา ผลผลิตตอไร ปริมาณวัตถุดิบตอ ปริมาณไบโอดีเซล
ที่ตองการ (มม./ป) การใหผลผลิต (ป) (ตัน/ไร) การผลิตไบโอดีเซล ที่คาดวาผลิตได

 1 ลิตร (กก.) (ลิตร/ไร/ป)
ปาลมน้ำมัน 1,800-2,000 18-25 2.4* 5 480
สบูดำ 300-1,000 30 0.1-0.8 4 25-200
หมายเหตุ: *องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2551)

เปนตารางเปรียบเทียบปริมาณไบโอดีเซลที่ผลิตไดตอไร ซึ่งปาลมน้ำมันยงคงมีศักยภาพมากกวา

⌫⌫
⌫

⌫

วัตถุดิบ 3 ประเภท มีขั้นตอนการผลิตคลายกัน ตางกัน
ที่การเตรียมวัตถุดิบ




วัตถุดิบ ตนทุน ผลผลิต ตนทุนการผลิต
วัตถุดิบ เอทานอล เอทานอล (บาท/ลิตร)

(บาท/กก.) (ลิตร/ตัน) ตนทุน รวมคา
วัตถุดิบ แปรรูป

กากน้ำตาล 2.5 250 10 15.2
ออย 0.7 70 10 15.2
ขาวฟางหวาน 0.65 65 10 15.2
มันสำปะหลัง 1.8 180 10 16.2
ขาวโพด 7.8 375 20.8 27
ขาวสาร 9.1 375 24.27 30.47
ที่มา: ศูนยวิจัยปรับปรุงพันธุพืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน (2550)

หากเปรียบเทียบตนทุนการผลิต ขาวโพด และขาวสาร
จะไมเหมาะสม เนื่องจากตนทุนสูงแตปจจัยที่เหลือ
จะใกลเคียงกัน


⌫


พืช พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตตอไร
(ลานไร) (ลานตัน) (ตัน/ไร)
โลก ไทย โลก ไทย โลก ไทย

ปาลมน้ำมัน 86.46 2.66 190.57 6.39 2.2 2.4
สบูดำ NA NA NA NA NA 0.1-0.8

หมายเหตุ: ขอมูลป 2550, NA = ไมมีขอมูล
ที่มา: องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2551)

ในสวนของพชืน้ำมนั สบดูำ ยงัมกีารเพาะปลกูนอยมาก
และใหผลผลิตต่ำ
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ประเทศ วัตถุดิบ สัดสวนเอทานอลใน หมายเหตุ

น้ำมันเบนซิน
(รอยละโดยปริมาตร)

บราซิล ออย 24 จัดตั้งโครงการแอลกอฮอลแหงชาติ (ProAlcool) ที่กำหนด
ใหมีการใช hydrous ethanol (เอทิลแอลกอฮอลรอยละ 95)
ทดแทนน้ำมันเบนซิน

สหรัฐอเมริกา ขาวโพด 10 บังคับใหมีการใชสารในกลุม oxygenate เชน เอทานอล
ทดแทนสาร MTBE ในน้ำมันเบนซินสำหรับเมืองที่มีปญหา
มลพิษทางอากาศ, บางมลรัฐหามไมใหมีการใชสาร MTBE
ในน้ำมันเบนซิน, บางมลรัฐจัดใหมีการผสมเอทานอลในน้ำมัน
เบนซินในสัดสวนรอยละ 85, ใหสิ่งจูงใจทางภาษี

แคนาดา ขาวโพด, ขาวสาล,ี 7.5-10 ใชสิ่งจูงใจทางภาษี, จัดทำโครงการเชื้อเพลิงของประเทศ
ขาวบารเลย ใหสอดคลองกับขอกำหนดในพิธีสารเกียวโต

โคลอมเบีย ออย 10 เร่ิมโครงการเอทานอลเชื้อเพลิงในเดือนพฤศจิกายน
ป พ.ศ. 2548 และยกเวนการจัดเก็บภาษีทั้งหมด

สเปน ขาวสาลี, - ใชเอทานอลในการผลิตสาร ETBE, ใชเอทานอลเชื้อเพลิงโดย
ขาวบารเลย ผสมเอทานอลกับน้ำมันเบนซินในสัดสวนที่เปนไปได

ฝรั่งเศส หัวรูทบีท, - ใชเอทานอลในการผลิตสาร ETBE, ใชเอทานอลเชื้อเพลิง
ขาวสาลี, ขาวโพด โดยผสมเอทานอลกับน้ำมันเบนซินในสัดสวนที่เปนไปได

สวีเดน ขาวสาลี 5 จัดใหมีการผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินในสัดสวนรอยละ 85,
ไมมีการผลิตสาร ETBE

จีน ขาวโพด, ขาวสาลี - ทดลองใหมีการใชเอทานอลเชื้อเพลิงในแถบตอนกลางและ
แถบตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

อินเดีย ออย 5 บงัคบัใหมกีารใชเอทานอลเปนสวนผสมในน้ำมนัเบนซนิใน 9 รฐั
ไทย มันสำปะหลัง, 10 สถานีบริการน้ำมันทั้งหมดในกรุงเทพฯ ตองมีการจำหนาย

ออย, ขาว น้ำมนัเบนซนิทีม่สีวนผสมของเอทานอล โดยเริม่ในป พ.ศ. 2550

ในตางประเทศมีการใชวัตถุดิบตางกันไป ตามแตที่
สามารถเพาะปลูกไดดี และดำเนินนโยบายตามศักยภาพของ
ประเทศ

⌫⌫
⌫⌫
ในปจจุบันมีการผลิตอยู 3 ประเภท ไดแก

แบบไมตอเนื่อง
แบบตอเนื่องดวยปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชั่น
แบบตอเนื่องชนิด 2 ขั้นตอนที่ ใชทั้งปฏิกิริยา

เอสเทอริฟเคชั่น และทรานเอสเทอริฟเคชั่นควบคูกัน

⌫
หลายบริษัทใหบริการเทคโนโลยีระบบการผลิตไบโอดีเซล

(service provider) โดยระดบัของเทคโนโลย ี ขึน้อยกูบัเงินลงทนุ
ซึง่นอกเหนอืจากเทคโนโลยทีีใ่หบรกิารอยแูลวนัน้ ทกุประเทศกำลงั
พัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อลดตนทุนการผลิต

⌫
เริ่มทำการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล ตั้งแตป

พ.ศ. 2545  หนวยงานของรัฐหลายหนวยงานไดพัฒนาระบบ
การผลิตไบโอดีเซลทั้งแบบไมตอเนื่อง และแบบตอเนื่อง โดยใช
วัตถุดิบหลายชนิด เชน น้ำมันพืชใชแลว น้ำมันปาลมดิบ น้ำมัน
สบูดำ เปนตน

เทคโนโลยกีารผลติไบโอดเีซลในตางประเทศมมีากมาย ซึง่
แตละประเทศตางตองการการพัฒนาเทคโนโลยีเปนของตนเอง
เชนเดียวกันกับประเทศไทย
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กาซไฮโดรเจน

⌫

⌫

กาซธรรมชาติ

กาซธรรมชาติ

เชื้อเพลิงชีวภาพ

หมายเหตุ: renewable energy และพลังงานอื่น มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
แหลงพลังงานในอนาคต renewable energy จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
และมีพลังงานทดแทนอื่นๆ เกิดขึ้นมาดวยเชนกัน

⌫
รถยนตไฮบริด (hydrid cars)
ใชเครื่องยนตและมอเตอรไฟฟา พลังงานที่สูญเสียของ

เครื่องยนตนำมาผลิตพลังงานไฟฟาไวในแบตเตอรี่เพื่อนำมาชวย
ขับเคลื่อน

รถยนตปลั๊กอินไฮบริด (plug-in hybrid cars)
หมายถงึรถยนตไฮบรดิทีเ่กบ็พลงังานไฟฟาในแบตเตอรีไ่ด

มากขึ้น (ชารจไฟบานได)
รถยนตไฟฟา (electric cars)
ใชเซลลแบตเตอรี่ ชารจไฟฟา

 

ตารางแสดง บริษัทผูผลิตเทคโนโลยีระบบการผลิตไบโอดีเซล

บริษัท ประเทศ รายละเอียดเทคโนโลยี Cap. (MG/Y) วัตถุดิบ
Ballestra อิตาลี - กระบวนการทรานเอสเทอริฟเคชันแบบตอเนื่อง 2-60 - น้ำมันพืช

- ความบริสุทธิ์กลีเซอรีน รอยละ 88-90 - น้ำมนัใชแลว
BDT Biodiesel ออสเตรีย - ชุดการผลิตแบบเคลื่อนที่ ขนาดความยาว 20 ฟุต 0.5, 1.0, 2.5 - น้ำมันพืช
Technology GmbH - กระบวนการตอเนื่อง 2 ชั้นตอน - ไขสัตว

- ใชเบสเปนสารเรงปฏิกิริยา
- ความบริสุทธิ์กลีเซอรีน รอยละ 65

Biodiesel Industries สหรัฐอเมริกา - ชุดผลิตแบบเคลื่อนที่ ขนาด 40 ฟุต 0.15, 3, 10 - น้ำมันพืช
Biodiesel International ออสเตรีย - ระบบผลิตพรอมระบบควบคุมอัตโนมัติดวย PLS 1.5-15 - น้ำมันพืช

- ความบริสุทธิ์กลีเซอรีน รอยละ 80 - น้ำมันพืช
  ใชแลว

Biosource Fuels, LLC สหรัฐอเมริกา - ระบบผลิตแบบตอเนื่อง มีกระบวนการกลั่นไบโอดีเซล 10 - น้ำมันพืช
และกระบวนการนำผลพลอยไดกลับคืน  พรอมระบบ - น้ำมันพืช
ควบคุมอัตโนมัติดวย PLC, DCS   ใชแลว

- ไขสัตว
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ประเทศ สถานะ วัตถุดิบ นโยบายของรัฐบาล
ญี่ปุน ผูนำเขา ซูการบีท/ ออย/ ขาวสาลี วางแผนที่จะใชเอทานอลผลิตเปน ETBE 840 KKL/year ในป

ค.ศ. 2010 (ใชเอทานอล 360 KKL/year)
เกาหลี ผูนำเขา - รัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมรวมมือกันทำการศึกษาตั้งแตป

ค.ศ. 2006
ไตหวัน ผูนำเขา - รถของหนวยงานราชการใชน้ำมันแกสโซฮอล E3 เปนการ

ทดสอบ
จีน ผูนำเขา/ ขาวโพด/ มันสำปะหลัง กำลังการผลิตเอทานอลปจจุบัน 1,300 KMT/year รัฐบาล

พึ่งพาตนเอง ประกาศแผนการใชเอทานอล 2,000 KMT/year ในป ค.ศ. 2010
ฟลิปปนส พึ่งพาตนเอง ออย มันสำปะหลัง กำหนดวาระแหงชาติ (No.9367) บังคับใหมีการผสมเอทานอล

ลงในแกสโซลีน, โรงงานเอทานอลขนาดเล็กหลายโรงงานกำลัง
อยูในขั้นตอนการศึกษา

ไทย พึ่งพาตนเอง มันสำปะหลัง/ ออย เลือ่นการบงัคบัใชเอทานอล E10, รณรงคสงเสรมิการใชเอทานอล
อินโดนีเซีย พึ่งพาตนเอง มันสำปะหลัง/ ออย รัฐบาลวางแผนการใชเอทานอล
ออสเตรเลีย พึ่งพาตนเอง ขาวสาลี/ ขาวโพด รัฐบาลตัง้เปาในการใชเอทานอล 350 KKL/year ในป ค.ศ. 2010,

มีรัฐ 2 รัฐที่บังคับใชแกสโซฮอล E10 ในป ค.ศ. 2010
อินเดีย พึ่งพาตนเอง ออย รัฐบาลกำหนด 8 รัฐที่จะทดลองใชแกสโซฮอล E5, เอทานอล

ที่ใชเปนเชื้อเพลิงมีราคาต่ำกวาเอทานอลที่ใชในอุตสาหกรรมมาก

⌫
ปรับปรุงเชื้อเพลิงใหไดคุณสมบัติตามตองการ
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
การสรางเสถียรภาพดานปริมาณการผลิต

หลายประเทศตองนำเขา หลายประเทศพึ่งพาตนเองได
โดยแตละประเทศจะมีการกำหนดนโยบายตามศักยภาพของ
ประเทศนั้นๆ



ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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คาประมาณการใชวตัถดุบิชนดิตางๆ มาผลติเปนเอทานอล

จะตองมีนโยบายและแผนการจัดการที่แนนอนและชัดเจน ซึ่ง
จะตองเปนนโยบายและแผนระยะยาว เนื่องจากตนทุนการผลิต
เอทานอลมรีาคาสงู และมขีัน้ตอนการดำเนนิงานทีย่งุยาก สงผลให
ผูประกอบการและนักลงทุนมีความเสี่ยงคอนขางสูง ในกรณีที่
คานำ้มันมีราคาลดต่ำ เอทานอลจะไดรับผลกระทบทันที ถาไมมี
การศกึษา วจิยั และวเิคราะห พรอมทัง้วางแผนและนโยบายทีช่ดัเจน

วัตถุดิบ ปริมาณเอทานอลที่ผลิตได (ลานลิตร/วัน)
2551 2552 2553 2554

ออย 0.00 3.45 5.75 8.24
กากน้ำตาล 1.13 0.72 0.56 0.38
มันสำปะหลัง 0.85 0.58 0.75 1.19
รวม 1.98 4.75 7.06 9.81
หมายเหตุ: ออย 1 ตัน ไดเอทานอล 70 ลิตร

กากน้ำตาล 1 ตัน ไดเอทานอล 260 ลิตร
มันสำปะหลัง 1 ตัน ไดเอทานอล 165 ลิตร

  
เปาหมายความตองการไบโอดีเซล 5 ลานลิตร/วัน

1,825 ลานลิตร/ป
ตองการปาลมน้ำมัน 9.125 ลานตัน/ป (ปริมาณน้ำมัน

รอยละ 20)
ผลผลิตปจจุบัน 6.0 ลานตัน/ป

บริโภครอยละ 70 4.2 ลานตัน/ป
สงออก ไบโอดีเซล สตอก 1.8 ลานตัน/ป

หนวย: ลานลิตร/วัน
ป/เชื้อเพลิง 2552 2554 2556 2558 2560 2562 2564

เบนซิน 20 22.22 24.68 27.42 30.46 33.84 37.59
ดีเซล 50 55.55 61.71 68.55 76.15 84.6 93.98

หมายเหตุ: คำนวณเฉพาะภาคการขนสงคดิทีอ่ตัราเพิม่เฉลีย่รอยละ 5.4
ประมาณการการใชน้ำมันเบนซินในป 2564 เกือบ 40
ลานลิตรตอวัน น้ำมันดีเซลเกือบ 100 ลานลิตรตอวัน

⌫⌦
สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
นโยบายการสงเสริมกาซ NGV
การชะลอการปรับราคา LPG

ปจจัยเหลานี้มีผลทำใหปริมาณการใชน้ำมันเบนซินไมเปน
ไปตามที่คาดไว

สถิติการใชน้ำมันในปที่ผานมา
หนวย: ลานลิตร/วัน

ป/เชื้อเพลิง 2546 2547 2548 2549 2550
เบนซิน 20.99 20.99 19.87 19.71 20.03
ดีเซล 48.01 56.6 53.74 50.4 51.19

สถิติการใชกาซธรรมชาติในภาคยานยนต

ป/เชื้อเพลิง 2546 2547 2548 2549 2550
NGV
(ลบ.ฟุต/วัน) 0.3 3 6 11 24
LPG
(พันบารเรล/วัน) 69 69 75 86 98
ที่มา: กระทรวงพลังงาน


⌫
ภายใน 15 ปขางหนา ดำเนนิการวจิยัและพฒันาเครือ่งยนต

ใหมๆ โดยมีเปาหมายการใชเอทานอลและไบโอดีเซล 10 และ
5 ลานลิตรตอวัน ตามลำดับ

เอทานอล ทดแทนน้ำมันเบนซินไดรอยละ 50
ปริมาณการใชน้ำมันเบนซิน 20 ลานลิตร/วัน
ปรมิาณน้ำมนัเบนซนิทีต่องใช 10 ลานลติร/วนั
ปริมาณเอทานอลที่ตองใช 10 ลานลิตร/วัน

ไบโอดเีซล ทดแทนน้ำมันดีเซลไดรอยละ 10
ปริมาณการใชน้ำมันดีเซล 50 ลานลิตร/วัน
ปรมิาณน้ำมนัดเีซลทีต่องใช 45 ลานลติร/วนั
ปริมาณไบโอดีเซลที่ตองใช 5 ลานลิตร/วัน

ปจจุบันการผลิต B5 มีวัตถุดิบไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน จะตองมีการเพิ่มวัตถุดิบในการผลิต
เอทานอลใหมากขึ้น สงผลใหเกิดปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา อุทยาน
แหงชาติ เขตอนุรักษ และพื้นที่สงวนตางๆ รัฐบาลจะตองจัดสรร
พื้นที่และแบงขอบเขตพื้นที่ใหมีความแนนอน รวมทั้งควบคุมและ
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วางมาตรการรองรับการการขยายตัวของการปลูกวัตถุดิบที่จะใช
ในการผลิตเอทานอลนี้ พรอมทั้งใหความรูและความเขาใจกับ
ประชาชนในการปลูกพืชแตละชนิด เชน ออย มันสำปะหลัง และ
ขาวโพด เปนตน ทั้งนี้ยังมีพืชอีกหลายชนิดที่สามารถนำมาผลิต
เปนเอทานอลได โดยเฉพาะพืชที่ไมจำเปนและเหลือกินเหลือ

นอกจากนี้ จะตองมีการศึกษา คิดคน และวิจัย เพื่อ
ประดษิฐเทคโนโลยใีหมๆ  ขึน้มาใหเหมาะสมกบัวตัถดุบิของเรา และ
ตองมีการวางแผน จัดทำมาตรการ และนโยบาย ที่ดีและชัดเจน

แผนที่นำทางการวิจัยดานไบโอดีเซล

แผนที่นำทางการวิจัยดานเอทานอล

⌫
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ระยะสัน้ ... กำหนดใหใชเอทานอล E10 เปนน้ำมันพืน้ฐาน
ศกึษาผลกระทบการใชเอทานอลทีม่ากกวา E10 ที่มีตอเครื่องยนต
และสิง่แวดลอม เปรยีบเทยีบความเหมาะสมในการกำหนดเปาหมาย
วาประเทศไทยควรจะใช E85 หรือ flex fuel เพิ่มผลผลิตออย
และมันสำปะหลังใหเปนไปตามเปาหมาย สงเสริมอุตสาหกรรม
ตอเนือ่งและการใชประโยชนจากผลพลอยได รวมทัง้ศกึษาศกัยภาพ
ของพืชหรือวัตถุดิบใหมๆ

ศึกษาผลกระทบด านเครื่ องยนตและสิ่ งแวดลอม
จากการใชไบโอดีเซลมากกวา B5 เพิ่มผลผลิตปาลมน้ำมัน ศึกษา
เทคโนโลยกีารใชไบโอดเีซลมากกวา B5 สงเสรมิการผลติไบโอดเีซล
ชุมชน พยายามหาวิในการนำน้ำมันพืชใชแลวมาใชมากย่ิงขึ้น
สงเสริมการใชประโยชนจากผลพลอยไดและสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
อุตสาหกรรม ทำวิจัยการผลิตไบโอดีเซลจากสบูดำและสาหราย

 
 ⌫

พืชพลังงาน (เอทานอลและไบโอดีเซล)
กรณีที่ 1 การผลิตยังคงอยูในสภาพปจจุบัน
กรณีที่ 2 ราคาน้ำมันเบนซินและราคาไบโอดีเซล

ในตลาดโลกลดลงต่ำกวาทุนการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล
กรณีที่ 3 การใชน้ำมันเบนซินและดีเซล ในระบบการ

ขนสงลดลงรอยละ 25 จากการทดแทนของรถยนตทีใ่ชระบบไฟฟา





63   ⌦
⌫

⌫

ภาพอนาคต (Scenario) เปาหมาย ป 2565 สถานการณ แผนที่นำทางการวิจัย
ภาพที่ 1 พื้นที่เพาะปลูกและ รอยละ 50 ของน้ำมันเบนซิน รอยละ 50 ของน้ำมันเบนซินที่ถูก - การปรับปรุงพันธุ-
ผลการผลิตออยมันสำปะหลัง ทดแทน โดยเอทานอล ทดแทนโดยเอทานอล ยงัคงมคีวาม - การปรบัปรงุระบบการจดัการ
คงเดิมเชนปจจุบัน เปนไปไดโดยลดการสงออกน้ำตาล ที่เนนผลผลิตและลดตนทุน

และมนัสำปะหลงั เนือ่งจากโรงงาน - การจัดระบบการขนสง
ที่ขออนุญาตในขณะนี้มีกำลังการ
ผลิตประมาณ 10 ลานลิตรตอวัน
ซึง่ขณะนีใ้ชเพยีง 2 ลานลติรตอวนั

ภาพที่ 2 พื้นที่เพาะปลูกและ รอยละ 10 ของน้ำมันดีเซล รอยละ 10 ของน้ำมนัดเีซล ทดแทน - การกำหนดพื้นที่เหมาะสม
ผลผลิตของปาลมน้ำมันยังคงเดิม ทดแทนโดยไบโอดีเซล โดยไบโอดีเซล ในขณะนี้ใชเพียง ในการเพาะปลกูปาลมน้ำมนั
เชนปจจุบัน รอยละ 2 การเพิม่ขึน้อกีรอยละ 8 เพิ่มขึ้น

มีขอจำกัดเพราะขณะนี้วัตถุดิบที่ใช - แสวงหาพืชวัตถุดิบที่ใช
ในการผลิตไมเพียงพอตอเปาหมาย ในการผลิตเพ่ิมขึ้น

ภาพที่ 3 ไมมีการใชพลังงาน รอยละ 50 ของน้ำมันเบนซิน ราคาสนิคาเกษตรจะขาดเสถยีรภาพ - นโยบายราคารับซื้อผลผลิต
ทดแทนในระบบขนสง ทดแทน โดยเอทานอล ในการผลิตพลังงานทดแทน

รอยละ 10 ของน้ำมันดีเซล - ระบบภาษ ี  นโยบายกำหนด
ทดแทนโดยไบโอดีเซล ปริมาณในการรับซื้อ

- ลดขั้นตอนการผลิต
- ลดตนทุนตอหนวยการผลิต
- ปรับเปลี่ยน เทคโนโลยีใหม
- รูปแบบขององคกร
ประสานงาน

แผนที่นำทางการวิจัยพืชพลังงาน
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ภาพอนาคต (Scenario) เปาหมาย ป 2565 สถานการณ แผนที่นำทางการวิจัย
ภาพที่ 4 การใชน้ำมันเชื้อเพลิง 50 % ของน้ำมันเบนซิน - ปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิง - งานวิจัยยังคงขับเคลื่อนไป
ในการขนสงลดลง 25 % ทดแทน โดยเอทานอล เพื่อการขนสงในระยะยาวลดลง ในลักษณะเดิม ดังเชน

10 % ของน้ำมันดีเซล - มีผลกระทบตอการผลิต กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2
ทดแทนโดยไบโอดีเซล กระแสไฟฟา-

- ระดับการพึ่งพาตนเองในดาน
พลังงานเชื้อเพลิงเพื่อการขนสง
เพิ่มขึ้น

⌫
ยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพของประเทศไทย
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การผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ

ผูผลิต เสนอขายเขาระบบแลว รวมผูผลิตที่ไดการ
ตอบรับซื้อไฟฟาแลว

ราย MW ราย MW
SPP 31 1,046.20 41 1,298.70
VSPP 60 528.2 182 1,232.00
รวม 91 1,574.40 223 2,530.70

ระบบการเผาไหมชีวมวลโดยตรง

เชื้อเพลิง จำนวน กำลังการผลิต ขายให กฟผ.
โรงไฟฟา รวม (MW) (MW)

แกลบ 21 188.4 137.2
เศษไม 3 30.8 27.2
ชานออย 32 641.2 196.8
กากปาลม 4 43.4 31.8
เหงามัน
สำปะหลัง 2 9 8.3
ชีวมวลหลาย
ชนิดรวมกัน 21 470.4 157.9
ขยะ 1 2.5 1
รวมทั้งสิ้น 84 1,385.70 560.2

การขยายตัวของพลังงานหมุนเวียนในอนาคต

ศักยภาพในการผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ

แหลงพลังงาน ศักยภาพเชิงกำลัง
การผลิตติดตั้ง (MW)

2548 2554 2559
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 2,191 3,229 4,938
ไมโตเร็ว 0 519 1,298
กาซชีวภาพ 45 372 400
ขยะมูลฝอย 2.5 323 384
รวมพลังงานฐานชีวภาพ 2,238.50 4,443 7,020
หมายเหตุ โรงงานสวนใหญจะนำสินคาวัตถุดิบที่เหลือใช นำกลับมา

ใชใหม ซึ่งเปนพลังงานทางเลือกหนึ่ง
ที่มา: สรุปจากอาเซียนของเศรษฐศาสตร




 
การรณรงคและแกไขปญหาโลกรอน
การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานจากซากดึกดำบรรพ
การลงทนุเพือ่พฒันาพลงังานหมนุเวียนในตางประเทศ

กำลังขยายตัวขึ้น
การกระจายอำนาจและการกระจายการมีสวนรวม

รับผิดชอบในสังคม

 
การผูกขาดและรวมศูนยในโครงสรางตลาดพลังงาน
ปญหาการแยกสวนและความไมแนนอนทางนโยบาย
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและการยอมรับของชุมชน
วิกฤติการณความขาดแคลนอาหารของโลก

 
การมีฐานทรัพยากรภายในประเทศจำนวนมาก
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
การสนับสนุนภาคการเกษตรและเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ
การสรางผลประโยชนรวมกัน
การลงทุนในหนวยการผลิตขนาดเล็ก
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การวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของพลังงานฐานชีวภาพ

 
การใชพลังงานฐานชีวภาพเปนแนวทางหลักในการ

รับมือกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก
การกำหนดมาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

และการจัดการความขัดแยง โดยการมีสวนรวมของชุมชน
การสื่อสารสาธารณะเพื่อกระตุนใหทุกภาคสวนใน

สังคมไดมีสวนรวม ผานกระบวนการเรียนรู/การจัดการความรู
รวมกันในการวางแผน/จัดการพลังงานฐานชีวภาพทั้งในระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติ

การใชพลงังานฐานชวีภาพในยทุธศาสตรการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก และการลดภาระการนำเขาเชื้อเพลิง

การรวบรวมและพัฒนาองคความรูวาดวยชีวมวล
และการแปรรปูพลงังานฐานชวีภาพแตละชนดิ แตละประเภทอยาง
เปนระบบ

การเสริมความเขมแข็งของภาคการเกษตร โดย
การพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ และโครงสรางราคาที่เปนธรรม

การพัฒนาองคความรูดานผลประโยชนรวมจากการ
พัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ และระบบการกำหนดราคาที่เหมาะสม

การพัฒนาองคความรู รูปแบบการลงทุน สำหรับ
การพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพเพื่อการสรางระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง


การใชพลังงานฐานชีวภาพเปนแนวทางหลัก
ใชยุทธศาสตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
การลดภาระการนำเขาพลังงานจากตางประเทศ
เตรียมการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก


การจัดตั้งองคกรประสานงานกลางประสานนโยบาย
การสื่อสารสาธารณะเพื่อกระตุนใหทุกภาคสวน

ในสังคม ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ
การกำหนดเปาหมายและกลไกทางนโยบาย โดย

ผานกระบวนการเรียนรูรวมกันในสังคม
การลดการผูกขาดในโครงสรางตลาดพลังงาน
การเสริมความเขมแข็งของภาคการเกษตร จากการ

พัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ
การกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

การจัดการความขัดแยง โดยการมีสวนรวมของชุมชนอยางจริงจัง

 
ความไมเขมแข็งของภาคการเกษตร
ระบบการจัดการดานลอจิสติกสยังไมพัฒนา
คาใชจายในการลงทุนในบางเทคโนโลยียังสูงอยู
ระบบการวิจัยและพัฒนายังมีจุดออนหลายประการ
การขาดองคกรประสานงานกลางเพื่อการพัฒนา

พลังงานฐานชีวภาพ


⌫

   
การจัดตั้งองคกรประสานงานกลางเพื่อประสาน

นโยบาย
การกำหนดเปาหมายและกลไกทางนโยบายที่ชัดเจน

โดยผานกระบวนการเรียนรูรวมกันในสังคม
การลดการผูกขาดในโครงสรางตลาดพลังงาน โดย

การสรางตลาดที่เปนธรรมสำหรับพลังงานฐานชีวภาพ
การพัฒนาเทคนิคและระบบเกษตรชีวภาพสำหรับ

การปลูกพืชพลังงาน




การประสานของนโยบายหลายมิติ

⌫⌫
การจัดระบบการวิจัยและพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ

เพื่อรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น และการลดตนทุนการผลิตอยาง
เปนระบบ

การกำหนดเปาหมายการลดตนทุนของพลังงานฐาน
ชีวภาพจากการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง
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ศักยภาพการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพในป พ.ศ.
2564 (หรือป ค.ศ. 2021) คาดวาจะอยูในระดับรอยละ 10 ของ
กำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด (ประมาณ 5,500 เมกะวัตต)

หากคดิเฉพาะกำลงัการผลติตดิตัง้ใหม เปาหมายของ
การพฒันาพลงังานฐานชวีภาพทีเ่ปนกำลงัการผลติตดิตัง้ใหมจะอยู
ทีร่อยละ 20 หรอืประมาณ 1 ใน 5 ของกำลงัการผลติตดิตัง้ใหม


    

กระทรวงพลังงานไดวางเปาหมายเบื้องตน เพิ่ม
การใชพลังงานทดแทนจากปจจุบันที่มีสัดสวนที่รอยละ 5.1 ใหได
เปนรอยละ 20.4 ของการใชพลังงานขั้นสุดทายของประเทศในป
พ.ศ. 2565

เพิ่มเปาหมายการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ทุกประเภท ทั้งพลังงานแสงอาทิตย ลม พลังน้ำขนาดเล็ก กาซ

⌫


การจัดระบบการวิจัยและพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ
การรวบรวมและพัฒนาองคความรูวาดวยชีวมวล

และการแปรรูปพลังงานฐานชีวภาพแตละชนิดหรือแตละประเภท
อยางเปนระบบ

การกำหนดเปาหมายการลดตนทุนของพลังงาน
ฐานชีวภาพจากการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง

การวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อรองรับ
การขยายตัวของพลังงานฐานชีวภาพ

การพัฒนาองคความรูดานผลประโยชนรวมจาก
การพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ และระบบราคาที่เหมาะสม

การพัฒนาองคความรู รูปแบบการลงทุน และ
แรงสนับสนุนทางนโยบายสำหรับการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ
เพื่อการสรางระบบเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาเทคนิคและระบบเกษตรชีวภาพสำหรับ
การปลูกพืชพลังงาน
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ชีวภาพและชีวมวล จากกำลังการผลิตติดตั้งในปจจุบันที่ 1,714
เมกะวัตต ใหมีกำลังการผลิตทั้งหมด 5,500 เมกะวัตต

เปาหมายของการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ที่นำเสนอในรายงานนี้ กำหนดไวที่ 6,400 เมกะวัตต ซึ่งสูงกวา
เปาหมายของกระทรวงพลังงานในรางแผนฯ ประมาณ 910
เมกะวัตต

⌫
 ⌫⌫
กรณีที่ 1 พลังงานรวมศูนย การเกษตรแบบปจจุบัน
กรณีที่ 2 พลังงานรวมศูนย เกษตรอุตสาหกรรมรวมศูนย
กรณีที่ 3 พลังงานกระจายศูนย เกษตรกระจายศูนยระดับ

ชุมชน

⌫   
 

⌫⌦

การวางแผนและการขับเคลื่อนแผนไมเปนเอกภาพ
การขาดแคลนวัตถุดิบ/วัตถุดิบลนเกินในแตละพื้นที่

/ฤดูกาล
การลงทุนในพลังงานชีวภาพบางสวนหยุดชะงัก
ถูกคัดคานจากประชาชนในหลายพื้นที่
การพฒันาศกัยภาพการเกษตรจะอยใูนระดบัต่ำตอไป

⌫   


⌫

ความพรอมของธุรกิจการเกษตรอยูในระดับสูง
การจัดการวัตถุดิบชีวภาพเปนระบบมากขึ้น
ศกัยภาพของภาคการเกษตรไดรบัการพฒันามากขึน้
อำนาจตอรองของภาคเกษตรมากขึ้น

⌫   


⌫

การจัดการวัตถุดิบชีวภาพในระดับชุมชนเปนระบบ
มากขึ้น

ศักยภาพของภาคการเกษตรและชุมชนไดรับการ
พัฒนาขึ้น

อำนาจตอรองของเกษตรกรกับธุรกิจการเกษตรมี
มากขึ้น

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาชุมชน/ทองถิ่นในมิติอื่นๆ
ไดดีขึ้น

ลดทอนความขัดแยงในสังคม

⌫⌦
ความพรอมของเกษตรกรและชุมชนยังมีจำกัด
การยอมรับของหนวยงานที่เกี่ยวของยังมีจำกัด
การประสานงานเชื่อมโยงนโยบายภาพรวมอาจไม

ราบรื่น หรือกระจัดกระจายเหมือนเดิม




กลไกกำกับดูแลทางนโยบาย (ระดับกระทรวง)
กลไกในการดำเนินการและการมีสวนรวม
ความสมดุลระหวางอำนาจหนาที่ตามกฎหมายกับ

การใชความสามารถในการจัดการ
การผลักดันเชิงนโยบาย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

เคยดำเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องเชื้อเพลิงชีวภาพ

⌫

หนวยงานรับผิดชอบ

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
JGSEE และสถาบันการศึกษา
ฐานขอมูลชีวภาพ ครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้

การผลิต (เชน สรีรวิทยา ความหลากหลาย
การตัดสินใจของเกษตรกร ฯลฯ)

กลไกการตลาด และการใชประโยชน
ขอมูลดานการแปรรูปพลังงานตามเทคโนโลยี

ตางๆ

⌫



การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และสำนักงาน
นโยบายและแผนพัฒนาพลังงาน ดำเนินการวิจัยเรื่องกำลังการ
ผลิตพึ่งไดของพลังงานหมุนเวียนในการวางแผนการผลิตไฟฟา

การใชกลไกราคาชวยเสริมสรางความมั่นคงในระบบ
ไฟฟา
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แบบจำลองการจัดการความมั่นคงของระบบไฟฟา
ตามรายภาคและตามฤดูกาล เชน energy-plan




หนวยงานหลักในการดำเนินการ
สถาบันพัฒนาพลังงานระดับทองถิ่น ใน

กระทรวงพลังงาน
มอบภารกิจ/งบประมาณไวกับสถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน (พอช.)
ฐานความรูเดิม – กระทรวงพลังงาน และอาศรม

พลังงาน
เชื่อมตอกับบทบาทของ อปท. และชุมชน และ

เชื่อมกับแนวทางการลงทุนของ อปท. ตามมาตรา 283
ระบบการคลังทองถิ่น และองคกรเพื่อจัดทำ

บริการสาธารณะ




มาตรา 57 – การวางแผน
มาตรา 67 – โครงการที่มีผลกระทบรุนแรง

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และผูมีสวนไดเสีย

องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
มาตรา 287 – ประชามติของ อปท.
กฎหมายอื่นๆ – เชน พรบ. ประกอบกิจการพลังงาน
หนวยงานหลัก – คณะกรรมการกำกับกิจการ

พลังงาน (regulator) สถาบันพระปกเกลา


⌫

การขนสงวตัถุดบิ การเกบ็รกัษาวตัถุดบิ การกำหนด
ตารางการผลิต และการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟา

ปรับปรุงทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย
ปฏิบัติการ – การลงทุนและการลดตนทุนใน

การดำเนินการ
นโยบาย – ระบบการรับซื้อไฟฟา กลไกราคา

เพิ่มบทบาทของภาคเกษตรและชุมชนในพลังงาน
ชีวภาพ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการรวมกับผูประกอบการ
บทบาทหลัก JGSEE รวมกับ สมาคม SPPs

⌫


การศึกษากลไกราคาที่เปนจริง
รูปแบบของกลไกราคาที่เปนไปไดในตางประเทศ

การแบงปนผลประโยชน
การรองรับความเสี่ยงทั้งในตลาดพลังงานและ

ตลาดวัตถุดิบ
บทบาทหลัก JGSEE รวมกับ สมาคม SPPs
รูปแบบการแบงปนผลประโยชนแบบอื่นๆ

สหกรณการผลิตไฟฟา สหกรณผูขายวัตถุดิบ
กองทุนสนับสนุนผูผลิตไฟฟา


จากการทบทวน การกำหนดนโยบาย มาตรการและ

กลไกทางนโยบายของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ที่ประสบ
ความสำเร็จ กระบวนการกำหนดนโยบายตองใหทุกภาคสวน
ทีเ่กีย่วของเขามามีสวนรวมต้ังแตเริม่ตน เพือ่ทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของ
จะไดเขาใจตรงกันในการปฏิบัติ

กลไกการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ กำหนด
นโยบายตองอาศยักลไกทางรฐัสภา เพือ่ใหหนวยงานของรฐัปฏบิตัิ
ไมวาภาวะทางการเมืองจะแปรเปลี่ยนไปอยางไร

ในระยะสั้น การนำเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
อาจมีความจำเปน แตในระยะยาว การพัฒนาเทคโนโลยีใหเหมาะ
สมกับประเทศ และสามารถนำไปใชไดในระดับชุมชนเปนสิ่งจำเปน
อยางย่ิง เพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอก

การมีองคกรประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งรัฐ
และเอกชน ซึ่งเปนองคกรถาวรที่เก็บรวบรวมระบบขอมูลและ
ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชีวภาพ เปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง


หัวหนาโครงการ: รศ.วินัย อาจคงหาญ
ผูรวมงานวิจัย: รศ.ดร.เอ็จ สโรบล

ดร.เดชรัตน สุขกำเนิด
ที่ปรึกษา: ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ

รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต
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ขอตัดออยไปทำพันธุ ที่จริงออยที่ปลูกนั้นก็ไมไดเปนออยพันธุ
ดีอะไร เปนออยธรรมดา เราเลยไมรูวาระหวางออยกับยูคาลิปตัส
นั้น อันไหนใหพลังงานมากกวากัน อันไหนจะไดผลตอบแทน
มากกวา เพราะฉะนั้นที่ทดลองไปเลยไมเปนผล....”

พระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ ในเรื่องยูคาลิปตัส วา

“ไมยคูาลปิตสั เปนไมทีป่ระโยชนตอราษฎรจะทำใหราษฎร
มีไมไวใชสอยทันเวลา เนื่องจากเปนไมโตเร็วและปลูกงาย หาก
สงเสริมใหราษฎรปลูกไวเพื่อใชสอยก็จะเปนประโยชน ฉันเอง
ยังนำไมยูคาลิปตัสมาสรางตำหนักที่ภูพิงค แขกตางประเทศ
มาเยี่ยม ชมวาสวยมาก”


พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มีพระราชดำรัสในเรื่อง

พลังงานทดแทนวา
“ออยที่ปลูกก็ขึ้นงามดี สวนยูคาลิปตัสขึ้นไมคอยดี

เพราะวาทีส่วนจติรลดา ดนิเหนยีวซึง่ไมเหมาะ แตถงึอยางไรกต็าม
ดินเหนียวนั้นเหมาะสำหรับออย การทดลองนั้นเปนประโยชน หรือ
ตั้งใจจะเอาออยที่ขึ้นมาในที่นั้นเปรียบเทียบกับจำนวนพลังงานที่ได
จากตนไม คือเขาใชตนไมนั้นเผา มีฝายตางประเทศฟนแลนดเขา
มาบอกวาปลูกยูคาลิปตัสเพื่อเอาไปทำไฟฟาได แตเราไมตองการ
ทำไฟฟา ตองการดูวาจะไดพลังงานเทาไร แอลกอฮอล จะได
พลังงานเทาไร แตไมสำเร็จ เพราะทางราชการเขามาเห็น ก็มา


ผศ.ดร.นิคม  แหลมสัก

รองคณบดีฝายวิจัย และผูอำนวยการศูนยวิจัยปาไม
ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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พลังงานสิ้นเปลืองคือ พลังงานที่ใชแลวหมดไป  เชน

น้ำมนัดบิ กาซธรรมชาต ิถานหนิ หนิน้ำมนั น้ำมนัดนิ และนวิเคลยีร
พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานที่สามารถสราง

ทดแทนในชวงเวลาสั้นๆ โดยธรรมชาติหลังจากมีการใชไป เชน
ชีวมวล ฟน ถาน แกลบ ชานออย BioOil BTL กาซชีวภาพ
พลังน้ำ แสงอาทิตย และลม

ประเทศไทยมพีืน้ทีป่ระมาณ 320 ลานไร เปนอทุยานแหงชาติ
และเขตอนุรักษประมาณ 104 ลานไร ปจจุบันประเทศไทยใชโลหะ
และพลาสติกมากกวาไม ซึ่งไมเปนทรัพยากรที่สามารถปลูก
ทดแทนได ใชแลวไมหมดไป


ราคาน้ำมันดิบระหวาง ค.ศ. 1995-2007

แผนแมบทพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551-2565)
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ภาพรวมแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป
จะแบงเปน 3 ระยะ ไดแก

ระยะสั้น (2551-2554) มุงเนนสงเสริม
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ไดรับการยอมรับแลว (proven
technologies) และมีศักยภาพแหลงพลังงานทดแทนสูง ไดแก
เชื้อเพลิงชีวภาพ การผลิตไฟฟา และความรอนจากชีวมวล กาซ
ชีวภาพ และ NGV โดยใชมาตรการสนับสนุนทางดานการเงิน
เต็มรูปแบบ

ระยะกลาง (2555-2559) สงเสริมอุตสาห
กรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และสนับสนุนพัฒนาตนแบบ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหมๆ เชน การผลิตเอทานอลและ

ไบโอดีเซลจากสาหราย การผลิตน้ำมันจากชีวมวล และเชื้อเพลิง
ไฮโดเจน ใหมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรเพิ่มสูงขึ้น รวมถึง
สงเสริมการใชเทคโนโลยีใหมในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ
และพัฒนาตนแบบ Green City และนำไปสูการสรางความเขม
แข็งใหกับการผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชน

ระยะยาว (2560-2565) สงเสริมเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนใหมๆ ที่มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร รวมถึง
การขยายผล Green City และพลังงานชุมชน และสนับสนุนให
ประเทศไทยเปนศูนยสงออกเชื้อเพลิงชีวภาพ และการสงออก
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน

ปรมิาณสำรองเชือ้เพลงิฟอสซลิ (อตัราการบรโิภค
ปจจุบัน)

ประเภทเชื้อเพลิง ทั่วโลก (ป) ประเทศไทย (ป)
ปโตรเลียม 40 NA
กาซธรรมชาติ 64 25-30
ถานหิน (รวมลิกไนต) 251 60-100
ยูเรเนียม 82 NA
ที่มา: UNDP World Energy Assessment, Overview, 2005
Update

สัดสวนการใชพลังงานขั้นตน (primary energy)
ในป พ.ศ. 2549
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แผนปฏิบัติการการพัฒนาและสงเสริมการใชไบโอดีเซล

แผนพัฒนาชีวมวล พ.ศ. 2551-2565
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สัดสวนการใชพลังงานชีวมวลของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2549




ประชากรเพิ่ม
ความตองการทรพัยากรเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะทรพัยากร

ใตพื้นโลก
มีความพยายามแกปญหาสิ่งแวดลอม ตั้งแต

การประชุม Earth Summit เมื่อ พ.ศ. 2535 จนถึง Kyoto
protocol พ.ศ. 2540

พิธีสารเกียวโต (Kyoto protocol)
มีผลบังคับใชอยางเปนทางการแลว หลังจาก 16

กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
ปจจุบันประเทศตางๆ รวมลงนามในพิธีสารเกียวโต

183 ประเทศ
ผูปลอย CO2 ตองรับผิดชอบ ลดปริมาณ CO2

ซึ่งทำที่ใดก็ได

ประเทศในกลุม annex I ที่ปลอย CO2 สูง อาจ
ดำเนินการปลอยกาซเรือนกระจก (carbon credit) จากประเทศ
ในกลุมนอกกลุม annex I

แนวทางการลดกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนปญหา
สิ่งแวดลอมระดับโลก

ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
เพิ่มประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิง fossil

ปรับปรุงเครื่องยนต
ลดการใชเชื้อเพลิง fossil
เปลี่ยนมาใชพลังงานหมุนเวียน (renewable

energy)
เรงการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด

เพิ่มการปลูกตนไม
เพิ่มการเก็บกักกาซคารบอนไดออกไซด

ใชวัสดุที่เปนไม

⌫


carbonization คือ การเผาถาน
combustion คือ กระบวนการเผาไหม
gasification คือ กระบวนการที่ใชในการเปลี่ยน

เชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง เชน ไมเปนแกส
pyrolysis คือ กระบวนการเปลี่ยนองคประกอบ

ทางเคมีโดยใชคารบอน

การใชไมของโลก
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แบงตามอุตสาหกรรมไมไดเปน 4 กลุม คือ

อตุสาหกรรมเครือ่งเรอืนไม ชิน้สวน และผลติภณัฑไม
มู ลค าส งออกของอุ ตสาหกรรม ไม แล ะ

เครื่องเรือนประมาณ 68,626 ลานบาท (2547) จัดอยูในกลุม
เปาหมายสินคาสงออก (ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2548)

สวนใหญไดจากไมยางพารา ที่ตัดโคนปละ
2-3 แสนไร คิดเปน 5-7.5 ลานตัน

มีการจางงานกวา 3 แสนคน และ 8,242
โรงงาน (2544)

อุตสาหกรรมเยื่อ กระดาษ และชิ้นไมสับ
มูลคาสงออก 36,455 ลานบาท (2548)

เฉพาะกระดาษและผลิตภัณฑ (ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 2548)

สวนใหญไดจากไมยูคาลิปตัส คิดเปนไม 7
ลานตัน

มีการจางงานกวา 3 แสนคนทั้งระบบ
ตองนำเขาเยื่อใยยาว กระดาษหนังสือพิมพ

และกระดาษพิเศษตางๆ จำนวนมาก

อุตสาหกรรมกอสราง (ไมกอสราง เสาเข็ม ค้ำยัน
เปนตน)

ไมกอสรางมีการนำเขา 24,412 ลานบาท
(2548)

ควรพัฒนาไมเศรษฐกิจมาทดแทนการนำเขา
พลังงาน

ใชไมฟน เทยีบเทาน้ำมนัดบิ 3.93 ลานตัน และ
ใชถานไมเทยีบเทาน้ำมนัดบิ 4.54 ลานตนั (2540) คดิเปนปรมิาณ
ไมประมาณ 20 ลานตัน

ใชในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ
ยังมีศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงเหลว และ

ไฟฟา หากพัฒนาอยางจริงจัง

รวมการใชไมของไทยทั้ง 4 กลุม
อตุสาหกรรมทัง้ 4 กลมุกอใหเกดิอตุสาหกรรม

ที่เกี่ยวของมากมาย เชน กาว สี สารเคลือบ ฟตติ้ง บรรจุภัณฑ
ขนสง เปนตน

รวมปริมาณการใชไมในประเทศไทยทั้งสิ้น
ประมาณ 40 ลานตัน หรือ 66 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งเทากับ
รอยละ 2 ของการใชไมทั้งโลก

ทั้งโลกใชไม 3,400 ลานลูกบาศกเมตร

⌫⌫ 


ยูคาลิปตัส (Eucalyptus sp.)
กระถินเทพา (Acacia mangium Willd.)
กระถินยักษ (Leucaena leucocephala (Lamk.)

de Wit)
กระถินณรงค (Acacia auriculiformis)
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รายการ ไมทอน-ไมแปรรูป
หนวย:ลานบาท

ผลติภณัฑไม-เฟอรนเิจอรไม
หนวย:ลานบาท

เยื่อกระดาษ
หนวย:ลานบาท

ผลิตภัณฑกระดาษ
หนวย:ลานบาท

ป
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
รวม

รวมเฉลี่ย

นำเขา
23,519
18,634
8,920

11,283
14,516
15,267
16,408
17,693
21,866
24,412

171,518
17,252

สงออก
1,946
2,230
2,577
4,108
5,233
5,517
7,131
9,191

11,945
11,374
61,252
6,125

ผลตาง
-21,573
-16,404
-6,343
-7,175
-9,283
-9,750
-9,277
-8,502
-9,921

-13,038
-111,266
-11,127

นำเขา
2,242
2,091
1,404
1,299
1,938
2,337
2,700
3,199
5,150
5,526

27,886
2,789

สงออก
15,176
18,511
25,540
29,383
34,938
37,991
41,197
20,641
46,779
46,718

316,874
31,687

ผลตาง
12,934
16,420
24,136
28,084
33,000
35,654
38,497
17,442
41,629
41,192

288,988
28,899

นำเขา
6,836
6,595
7,031
7,987

10,912
8,845
9,220

15,731
9,856

15,167
98,180
9,818

สงออก
1,332
1,375
3,060
4,143
6,843
5,691
3,106
4,512
2,973
3,672

36,707
3,671

ผลตาง
-5,504
-5,220
-3,971
-3,844
-4,069
-3,154
-6,114

-11,219
-6,883

-11,495
-61,473
-6,147

นำเขา
17,348
17,521
15,376
16,327
22,386
23,950
25,379
26,845
31,539
37,453

234,124
23,412

สงออก
4,750

11,396
20,256
21,016
23,844
26,799
26,789
29,563
31,063
36,455

231,931
23,193

ผลตาง
-12,598
-6,125
4,880
4,689
1,458
2,849
1,410
2,718
-476
-998

-2,193
-219

การคาดการณความตองการไมทอนเพื่อเปนวัตถุดิบ

ความตองการ
ผลิตภัณฑไม
- ไมแปรรูปเนื้อแข็ง
- ไมยางพาราแปรรูป
- ไมอัดไมบาง
- แผนใยไมอัด
- แผนชิ้นไมอัด
- ไมเสาเข็ม
- กระดาษแข็ง
รวม
การบริโภคพลังงานจากไม
- ถานสำหรับครัวเรือน
- ไมฟนสำหรับอุตสาหกรรม
- ไมฟนสำหรับครัวเรือน
รวม
รวมทั้งหมด

2535

9.52
2.01
1.10
0.16
0.35
1.90
7.21
22.25

23.28
10.80
9.57
43.75

2540

11.64
2.24
1.44
0.29
0.56
1.90
11.42
29.49

21.65
10.26
9.09
41.00

2545

13.97
2.49
1.82
0.43
0.83
1.90
16.86
38.30

20.00
9.74
8.63
38.37

2550

16.32
2.77
2.18
0.57
1.13
1.90
22.75
47.61

18.36
9.23
8.18
35.77

2555

18.37
3.09
2.56
0.72
1.49
1.90
29.63
57.78

16.72
8.71
7.72
33.15

2560

20.63
3.42
3.04
0.88
1.93
1.90
37.93
69.73

15.08
8.19
7.26
30.53
100.26

การใชไมของประเทศไทยในรูปแบบตางๆ

หนวย ลาน ลูกบาศกเมตร
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ระบบนิเวศขาดสมดุล สงผลใหทำการเกษตรได

ผลไมเต็มที่ ใชปุย สารเคมีมาก เปนตน
รอยละ 60 ของประชากรไทยอยูในภาคเกษตร ที่มี

ปญหาขาดทุนซ้ำซาก ควรปรับสัดสวนการผลิตใหม
ภาคเกษตรและภาคปาไมมีขอไดเปรียบเชิงเปรียบ

เทียบอยางยั่งยืน (sustainable comparative advantage)
การเพิ่มผลผลิตที่ผานมา เกิดจากการเพิ่มพื้นที่ดวย

การบกุรกุพืน้ทีป่า แนวโนมหนัมาเพิม่ผลผลติตอไร และลดพืน้ทีล่ง
พืชเกษตรหลายชนิด มีความเสี่ยงสูงดานการผลิต

และการตลาด
ขณะนี้ประเทศไทยยังไมมีแนวทางดานปาเศรษฐกิจ

ที่ชัดเจน


คนไทยมีทักษะและเรียนรูไดเร็ว โดยเฉพาะดานการ

ปลูกตนไม
นโยบายปาไมแหงชาติ กำหนดชัดเจนใหมีพื้นที่

ปาเศรษฐกิจ รอยละ 15 เทากับ 48 ลานไร
เกษตรจะยั่งยืนได ตองทำใหปาไมหรือระบบนิเวศ

ยั่งยืนพรอมกันไป
การปลูกไมเศรษฐกิจ ชวยลดความเสี่ยงเพราะ

ลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบไม
จุดที่ตั้งภูมิศาสตรของไทย ทำใหตนไมโตเร็วกวา

เขตอบอุนหรือเขตหนาว
สถานการณการใชไมของไทยและของโลก

มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางมากในอีก 25 ปขางหนา
ประ เทศไทยเปนผู ส งออกแผนชิ้ น ไมอัด

(particleboard) และแผนใยไมอัด (fiberboard) อันเปน
วัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ในลำดับตนของโลก

ประเทศไทยมีศักยภาพเปนผูสงออกกระดาษ
พิมพเขียน ในลำดับตนของโลก

โลกกำลังหันมาใชพลังงานหมุนเวียน ดังนั้น
จึงตองมีการเตรียมวัตถุดิบไมเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตลาดโลก
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อุตสาหกรรมที่ใชไมเปนวัตถุดิบ (wood-
based industries) ในทุกผลิตภัณฑ ตองกำหนดยุทธศาสตรที่
ชัดเจน เพื่อตอบสนองความตองการภายในประเทศ สามารถ
สงออกนำเงินตราเขาประเทศ และแขงขันกับนานาประเทศได

ไทยตองปรับทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อรับ
กระแสโลก

การปลูกไมเศรษฐกิจชวยใหระบบนิเวศมีเสถียรภาพ
มากขึ้น

การปลูกไมเศรษฐกิจเปนโครงการ CDM (Clean
Developmant Mechanism : กลไกการพัฒนาที่สะอาด) ได

การปลูกไมเศรษฐกิจเปนการพัฒนาประเทศบนขอ
ไดเปรียบอยางยั่งยืนของประเทศ ที่สอดรับกระแสสิ่งแวดลอมและ
ทิศทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานทรัพยากรไม


สถานการณพลงังานและสิง่แวดลอมของโลก ผลกัดนั

ใหมนุษยชาติหันมาใชพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น สำหรับประเทศ
ไทยตองปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อพลังงาน หรือใชไมทอนปลาย

นโยบายของรัฐบาล ที่สงเสริมการผลิตและใช
พลังงานหมุนเวียน ตองมีมาตรการจูงใจและสนับสนุนเพียงพอ

ควรเรงพฒันาเทคโนโลยขีองไทยดานเชือ้เพลงิเหลว
จากไม โดยอาจจำเปนตองนำเขาเทคโนโลยี และทำ reverse
engineering โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปลายน้ำ (downstream
industries) ที่จะมีมูลคาเพิ่มอีกมาก

ควรเรงผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยแหงความ
เปนเลศิ (COE) ดาน bio-refineries เพือ่พฒันางานวจิยัครบวงจร

ควรจัดทำนโยบาย แผน และการดำเนินการเชิงรุก
ในการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจโตเร็ว โดยกำหนดเปนวาระ
แหงชาต ิ(national agenda) และผลกัดนัใหเปนรปูธรรมโดยเรว็

สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานประสานงาน
ไมเศรษฐกิจแบงได (องคการมหาชน) ใหดำเนินการเชิงรุกในการ
ประสานงานกับหนวยงานที่มีอยูแลว รวมทั้งการวิจัยพัฒนา และ
สงเสริมการเรียนรูใหกับประชาคม เชน สำนักงานไมเศรษฐกิจ
แหงชาติ (องคการมหาชน)

สนับสนุนและผลักดันภาคธุรกิจใหดำเนินโครงการ
ผลิตเชื้อเพลิงจากไม บริษัทรัฐบาลไทย ที่อยูแนวหนาทั้งหลาย
รวมเปนแกนนำผลักดันโครงการพลังงานเชื้อเพลิงเหลวจากไม
นอกจากจะเปนการรวมเฉลิมพระเกียรติแลว ยังมีโอกาสสนอง
CSR (Corperate Social Responsibility) อีกดวย

ผลักดันใหไมเศรษฐกิจเปนสินคายุทธศาสตรในการ
พัฒนาประเทศ

กำหนดใหไมเปนพืชทดแทนพลังงาน แทนถานหิน
และน้ำมันเตา

พัฒนาอุตสาหกรรมไมขนาดเล็กและตอเน่ือง เพื่อ
ทดแทนการนำเขาผลิตภัณฑไมและสงออก

พัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนไมเศรษฐกิจ
จดัตัง้องคกรหรอืสถาบนัทีด่ำเนนิการวจิยั ประสานงาน

บริการขอมูล รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ เกี่ยวกับงานวิจัยไม
เศรษฐกิจครบวงจร

พัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบเกิด industry value
chain
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กรมปาไม

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
นางสิริลักษณ ตาตะยานนท

นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ
นางสาวฐิติภรณ บุญแยม

ผูชวยนักวิจัย
นายชนะภัย โอสถ

เจาพนักงานการเกษตร
นายธานี พันแสง

เจาพนักงานปาไมชำนาญงาน
นายนพพร ตั้งจิตตงาม

เจาหนาที่ปาไมชำนาญการ
นางสาววิชนี บุญญะปฏิภาค (วิทยากร)

สำนักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
นางสาวจินตนา บุพบรรพต

นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ
นายโกวิท ฉายสุรียศรี

สำนักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช
นายสวัสดิ์ วงศถิรวัฒน

นักวิทยาศาสตรชำนาญการพิเศษ
นายชุมพล ลักษณสุข


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2223 0021, 0 2222 4102

ดร. บุญรอด สัจจกุลนุกิจ (วิทยากร)
ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานทดแทน

นายมงคล โปรงจันทึก
วิศวกรปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ

นายประเสริฐ วีระพงศ

นางสาวสายพิณ เพ็ชรแกว
เจาพนักงานสถิติชำนาญงาน

นางพัชรี ยังเจริญ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
ศูนยสารสนเทศ พลังงานทดแทน


กรมวิชาการเกษตร

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
นายสมศักดิ์ ทองศรี (วิทยากร)

ผูเชี่ยวชาญพืชทดแทนพลังงาน
นางสาวสุปรียา สุขเกษม

หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
รักษาการผูอำนายการสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

นายวราวุธ ชูธรรมธัช
ผูอำนวยการศูนยวิจัยปาลมน้ำมันสุราษฎรธานี

นายไชยยศ เพชรบูรณิน
ผูอำนวยการศูนยวิจัยพืชไรระยอง

นางสาววรรณรัตน ชุติบุตร
นักวิทยาศาสตรชำนาญการพิเศษ

นายพิเชษฐ กรุดลอยมา
ผูอำนวยการศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค

นางสาวจรีรัตน กุศลวิระยะวงศ
นักวิทยาศาสตรชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท 0 2940 5550-1
นางสุวณี วัชราเกียรติ

ผูอำนวยการสวนนโยบายและแผนการเกษตร
นางศิริ เพิ่งพินิจ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

นางชุรีย กลั่นน้ำเค็ม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


 ⌦⌫
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วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552
โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพฯ
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วาที่รอยโท นันทพร บัวเอี่ยม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวจิตติมา กิจจารึก
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวยุพดี เมธามนตรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

⌫
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
35 หมู 3 เทคโนธานี ตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120
นางสาววัชรี กัลยาลัง

นักวิชาการ 6
นายเดชา บุญมะลิซอน
นายประเสริฐ อัมฤทธิ์
นายบุญบันดารศักดิ์ อำไพพนาสัณฑ
นายณัฐวี ตีรณานนท

นักวิชาการ
นายชาญ โตจินดา
นายสุรชิต แวงโสธรณ
นางสาวนงลักษณ โรจนแสง
นายบุญชู ลีลาเจริญ

นักวิชาการ 8

⌫  
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2537 2000 โทรสาร  0 2537 3498-9

นายพิชิต ไพรพนาพงศ
ผูชำนาญการ

สำนักงานสิ่งแวดลอมภาค
นางสาวนฤมล นาคมี

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 (จังหวัดพิษณุโลก)
โทรศัพท/โทรสาร 0 5531 1256, 0 5531 1172

นางเยาวลักษณ วงศบุตรดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4 (จังหวัดนครสวรรค)
โทรศัพท/โทรสาร 0 5629 9373-5

นางธีรรัตน วิไลรัตน
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4 (จังหวัดนครสวรรค)
โทรศัพท/โทรสาร 0 5629 9373-5

นายรักษิต เวชวิฐาน
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 (จังหวัดนครปฐม)
โทรศัพท/โทรสาร 0 3427 5339-40

นางสาวตุลาพร อนันตนาวีนุสรณ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 (จังหวัดนครปฐม)
โทรศัพท/โทรสาร 0 3427 5339-40

นางประนอม ปยะสาธุกิจ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6
โทรศัพท 0 2968 8539

นายปยะ พรหมสถิต
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 8
โทรศัพท 0 3232 7602-3 โทรสาร 0 3231 5044

นางสาววิลาสินี ภาระวงศ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12
โทรศัพท 0 4528 5071-2 โทรสาร 0 4528 5073

นายสุรชัย แสงทักษิณ
ผูอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (จังหวัดชลบุรี)
โทรศัพท 0 3828 2381-3, 0 3827 6909
โทรสาร 0 3827 5420

นายจุมพล ศิริสวัสดิ์
ผูอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14
โทรศัพท 0 7727 2789 โทรสาร 0 7727 2584

นายธงชัย ภูวชิรนนท
ผูอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 (จังหวัดภูเก็ต)
โทรศัพท 0 7621 9329, 0 7621 9415
โทรสาร 0 7621 9603

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
นายมานิต ธนะวงศ

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
โทรศัพท 0 5471 0136

นายธงชัย ศิริพัฒนากุลชัย
ผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย
โทรศัพท 0 5371 1401 โทรสาร 0 5371 6955

นายภูริภัณฑ ทองวิจิตร
ผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร
โทรศัพท 0 7751 2166 โทรสาร 0 7751 2168

นางสาวมาริษา ไชยโอสถ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย
โทรศัพท 0 4424 6672

นายวิทยา วานิช
เจาพนักงานปาไมอาวุโส
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจังหวดัอบุลราชธานี
โทรศัพท 0 4528 5071 โทรสาร 0 4531 4705
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นายรังสรรค ออนใจเอื้อ
เจาพนักงานปาไมอาวุโส
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครปฐม
โทรศัพท/โทรสาร 0 3434 0025, 0 3434 0026

นายเชิดชัย จริยะปญญา
ผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท 0 3232 3704 โทรสาร 0 3232 2330

นายเอนก ปติทรัพย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท 0 3232 3704 โทรสาร 0 3232 2330

นายเอกวิทย สิทธิโชติวงศ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม ระดับชำนาญการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุรินทร
โทรศัพท 0 4451 4054

นายอาทิตย ละเอียดดี
ผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน
โทรศัพท 0 4333 1369 โทรสาร 0 4333 1536

นายสุธี ศรีสุวรรณ
นักวิชาการปาไมชำนาญการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง
โทรศัพท 0 3564 0021

นายสนั่น อุบลสุข
เจาพนักงานปาไมอาวุโส
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอยุธยา
โทรศัพท 0 3534 6217, 0 3534 6218
โทรสาร 0 3534 5063

นายชลอศักดิ์ มากชู
ผูอำนวยการ
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัสพุรรณบรุี
โทรศัพท 0 3553 6054 โทรสาร 0 3553 6055

นางสาวประไพพรรณ นำพันธุวิวัฒน
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัสมทุรสงคราม
โทรศัพท 0 3471 1467

นายองอาจ ชนะชาญมงคล
ผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท 0 7627 3017 โทรสาร 0 7627 3018

นายปรมินทร วงศสุวัฒน
ผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท 0 7537 8791 โทรสาร 0 7537 8790

นายขจรศักดิ์ ละอองเทพ
ผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยะลา
โทรศัพท 0 7321 2787

นางสาวสุภาภรณ สุขโต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท 0 3931 1016

นางสาวสฤษดิ์พรรณ จันทรละออ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท/โทรสาร 0 2330 1027, 0 2230 1028

นายฐากร ลอมศตพร
ผูอำนวยการ
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจังหวดัปราจนีบรุี
โทรศัพท 0 3721 1340

นายสมาน สะแต
ผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา
โทรศัพท 0 7641 1523, 0 7644 0445
โทรสาร 0 7641 1523

นายไพรัช เทนวิเศษ
ผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร
โทรศัพท 0 4571 2710 โทรสาร 0 4571 2451

นายชูเกียรติ พงศศิริวรรณ
ผูอำนวยการ
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัฉะเชงิเทรา
โทรศัพท 0 3858 1280

นายไพโรจน บุญลาภ
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัฉะเชงิเทรา

นายชูศักดิ์ บุญบางเก็ง
ผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสิงหบุรี

นายสายันต สิงหพันธุ
รักษาการแทนผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตราด
โทรศัพท 0 3951 1157, 0 3952 0057
โทรสาร  0 3952 0057

นายเฉลิมชัย ปาปะทา
ผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชัยนาท
โทรศัพท 0 5641 1013 โทรสาร 0 5641 3033

นายธีระศักดิ์ บุญชูดวง
ผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี
โทรศัพท 0 3641 3949 ตอ 208, 209, 211
โทรสาร 0 3642 1683

นายอนันต โตวิริยะเวช
ผูอำนวยการ
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจังหวดันครสวรรค
โทรศัพท 0 5622 8058
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นายพีระพล เจตะภัย
เจาพนักงานปาไมอาวุโส
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ
โทรศัพท 0 5541 1984

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ
ผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกระบี่
โทรศัพท 0 7561 2882

นางสาวเตือนใจ ประทุมมา
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดักาญจนบรุี
โทรศัพท 0 3451 1566 โทรสาร 0 3451 4415

นายพงศบุณย จอมทอง
ผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก
โทรศัพท 0 5551 1763

นายผดุง ทองชำนาญ
หน.คง.ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท 0 2580 0727, 0 2580 0728
โทรสาร 0 2580 0727

นางสาวเรวดี ใจซื่อ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท 0 5327 9976

นายสายยนต สีหาบัว
ผูอำนวยการ
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจังหวดัมหาสารคาม
โทรศัพท 0 4377 7899-900 โทรสาร 0 4377 7395

นายสมพงธ จีราระรื่อนศัพท
ผูอำนวยการ
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจังหวดัมกุดาหาร
โทรศัพท  0 4261 4231

นายวิชัย อุดมศรีวัฒนา
ผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง
โทรศัพท 0 3861 7352 ตอ 220-222

นายจรงค รัตนพันธ
รักษาการแทนผูอำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท 0 5651 4373-4 โทรสาร 0 5651 4373

นายเจริญ ปานันท
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี
โทรศัพท 0 3839 8268


ตู ปณ. 7 อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180
โทรศัพท 0 5384 1000 โทรสาร 0 5329 9754

นายประมุข เพ็ญสุต

⌦
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท 0 2288 5511-6

นางสาวพริ้มเพรา คงธนะ
นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์


เลขที่ 2 ถนนอรุณอมรินทร แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย

กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 0 2475 4110-1, 0 2412 8500

นาวาเอก ดร. สมัย ใจอินทร (วิทยากร)
กรมพัฒนาการชาง

⌫⌫
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวนเทคนิค

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
แขวงดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10400

นายปราโมทย ฐิติวงศฤทธิ์
โทรสาร 0 2561 4771, 0 2579 8533


254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อาจารยเตือนใจ โสสกุล
ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตร


272 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ดร. ประพิน สารภูผาสยาม

คณะเวชศาสตรเขตรอน
โทรศัพท 0 2849 6000


50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
นายโรจนรวี ภิรมย

ผูแทนผูอำนวยการสถาบันและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รองศาสตราจารยเกียรติไกร อานุวัฒน

รองศาสตราจารย
นายบรรจง ประเสริฐเจริญสุข
ดร. อุดมลักษณ เลิศสุชาติวนิช

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
รองศาสตราจารยวินัย อาจคงหาญ (วิทยากร)

ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร
รองศาสตราจารย ดร. นิคม แหลมสัก (วิทยากร)

ผูอำนวยการศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร
นางสาวสุพิศสา ทองเขียว
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ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

นางสาวนิตยา คอนสาร
รองคณบดี
โทรศัพท 0 4375 4333

⌫⌫
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 30000
ศาสตราจารย ดร. นันทกร บุญเกิด (วิทยากร)

ผูแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท 0 4422 3000 โทรสาร 0 4422 4070


126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

นายธงชัย บุญยโชติมา
โทรศัพท 0 2697 6000 โทรสาร 0 2276 2126


ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวพัชรีวรรณ แกวมูลมุข
โทรศัพท 0 4481 5111 โทรสาร 0 4481 5116


487/1 อาคารศรีอยุธยา ชั้น 14 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400
นางสาวสุวพร สิริคุณ (วิทยากร)

 ⌫  
555/1 ศูนยเอ็นเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร A ชั้น 10

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
นางจงโปรด ควรภูมิ

ผูจัดการสวนสิ่งแวดลอม
โทรศัพท 0 2140 8999  โทรสาร 0 2140 8900


60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ดร. สิริกุล บรรพพงศ

ผูอำนวยการสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
นางปทมา ดำรงผล

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ
นางสาวเบญจมาภรณ วัฒนธงชัย

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ
นางสาวกฤษณา สุขนิวัฒนชัย

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ
นางสาวนารีรัตน พันธุมณี

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ
นางสาวรักชนก ทาคีรี

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
นางสาวไพราณี สุขสุเมฆ

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
นางสาวชุตินธร วิริยะปานนท

เจาหนาที่วิเคราะหโครงการ
นางสาวภัทรีนา คมขำ

เจาหนาที่วิเคราะหโครงการ
นางประภัสสร ผองสมบูรณ

เจาหนาที่วิเคราะหโครงการ



84   ⌦
⌫

⌫

รายงานการประชมุ เรือ่ง
⌦⌫

⌫

จัดพิมพเผยแพรโดย สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2265 6639 โทรสาร 0 2265 6638
http://chm-thai.onep.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

การอางอิง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2553.
รายงานการประชมุ เรือ่ง การศึกษาวิเคราะหแนวโนมในการสงเสริมการใชประโยชน
ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในทองถิ่นอยางยั่งยืน.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ. 84 หนา

ISBN 978-974-286-786-7

พิมพครั้งแรก พฤษภาคม 2553

บรรณาธิการ สิริกุล  บรรพพงศ ปทมา  ดำรงผล
กฤษณา  สุขนิวัฒนชัย เบญจมาภรณ วัฒนธงชัย

ประสานงาน กฤษณา  สุขนิวัฒนชัย

ออกแบบและจัดพิมพ บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท 0 2158 1312-6


