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บทคัดย่อ

	 บทความวิชาการนี้ต้องการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ	ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั่วโลก	เนื่องจากเป็น
พลังงานที่สะอาดที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอันสืบเนื่องมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ประเด็นที่ส�าคัญคือเชื้อเพลิงชีวภาพจะ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดการพึ่งพาการน�าเข้าน�้ามัน	อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มการจ้างงาน	และมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตรกรรม	อย่างไรก็
ดี	มีประเด็นส�าคัญบางประเด็นที่ควรจะค�านึงในการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ	เช่น	ราคาอาหาร	และราคาที่ดินที่อาจจะสูงขึ้น	ซึ่งอาจจะ
ท�าให้การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	ดังนั้น	 รัฐบาลควรวางนโยบายที่ครอบคลุมประเด็นดังกล่าวเพื่อให้การ
พัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นไปอย่างยั่งยืน

Abstract

 This article gives comprehensive insights about biofuels. The belief that biofuels can reduce dependency on fossil 
fuels and mitigate climate change has led many countries to promote their production and use as substitutes for gasoline 
and petroleum-based diesel. In addition, it is widely believed that biofuels also bring economic development through 
increasing value added on agriculture producst and increasing employment in the agricultural sector. However, the 
government should be concerned about the effects of biofuels production on food prices and change in land use, and 
launch appropriate biofuels policies in order to make a sustainable development of biofuels. 

ความส�าคัญของเชื้อเพลิงชีวภาพ

	 ปัญหาสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นประเด็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในสังคมปัจจุบัน	 โดยปัญหาที่น่ากังวลมากที่สุด
คอืความเข้มข้นขึน้ของก๊าซเรอืนกระจก	(Greenhouse	Gases:	GHG)	การพสิจูน์ทางวทิยาศาสตร์แสดงให้เหน็ว่าความเข้มข้นขึน้ของก๊าซ
เรือนกระจกจะส่งผลต่อสภาวะอากาศของโลกผ่านทางอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือที่เราเรียกว่า	“ภาวะโลกร้อน”		(IPCC,	2007)	ผลกระทบของ
ภาวะโลกร้อนนั้นมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไป	เช่น	สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม	อากาศที่ร้อนผิดปกติ	ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น	
รวมไปถึงการเกิดโรคระบาดชนิดใหม่ๆ	หรือโรคระบาดที่เคยหายไปกลับมาใหม่	เช่น	กาฬโรค	ดังนั้น	เพื่อที่จะบรรเทาปัญหาภาวะโลก
ร้อนโดยการลดระดับก๊าซเรือนกระจกลง	 ประเทศต่างๆ	 จึงหันมาสนใจและให้ความส�าคัญกับการใช้เชื้อเพลิงทางชีวภาพทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้น	 เนื่องจากเชื้อเพลิงชีวภาพได้จากพืชและสัตว์โดยมีพื้นฐานจากการสังเคราะห์แสงและเก็บรวบรวมพลังงานจาก
ดวงอาทิตย์เอาไว้ในรูปของพลังงานเคมี	ทั้งนี้เชื้อเพลิงชีวภาพแตกต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิล	(ถ่านหินและปิโตรเลียม)	ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสิ้น
เปลืองตรงที่เชื้อเพลิงชีวภาพจัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถฟื้นฟูหรือสร้างขึ้นใหม่ได้	นอกจากนี้การเผาเชื้อเพลิงชีวภาพยังไม่ก่อให้
เกิดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดก๊าซพิษน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น	
	 ราคาน�้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ประกอบกับความต้องการพลังงานของเศรษฐกิจที่ก�าลังเติบโตยังส่งผลให้การลงทุน	 เพื่อ
การผลิตเชื้อเพลิงทางชีวภาพได้รับความสนใจมากขึ้น	 ทั้งนี้การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลตาม
มตคิณะรฐัมนตรตีัง้แต่วนัที	่17	พฤษภาคม	2548	ในเรือ่งให้มกีารใช้เชือ้เพลงิอืน่แทนน�า้มนัซึง่ประกอบด้วยทัง้การใช้ก๊าซธรรมชาต	ิ(NGV)	
การใช้ก๊าซโซฮอล์	(Gasohol)	 และไบโอดีเซล	(Bio-diesel)	 ถึงแม้ว่าก๊าซโซฮอล์จะเป็นทางเลือกใหม่และช่วยประหยัดการน�าเข้าน�้ามัน
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มลูค่าหลายพนัล้านบาทต่อปี	แต่การผลติก๊าซโซฮอล์ในปัจจบุนันัน้
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด	 และมีปัญหาด้านต้นทุน
วัตถุดิบเอทานอลที่สูงขึ้น	 ดังนั้น	 ไบโอดีเซลจึงเป็นทางเลือกใหม่
ของพลังงานที่ใช้ต ้นทุนต�่ากว่าเชื้อเพลิงชีวภาพประเภทอื่น	
เนื่องจากเป็นการน�าน�้ามันพืชและสัตว์มาผสมกับน�้ามันดีเซลใน
อัตราส่วนน�้ามันพืชและสัตว์	10%	 ต่อ	 น�้ามันดีเซล	90%	 โดย							
ไบโอดีเซลคือเชื้อเพลิงที่ได้จากน�้ามันพืชและสัตว์ที่ผ่านกระบวน	
การทางเคมีเกิดเป็นสารที่เรียกว่าเมทิลเอสเทอร์	 (Methyl	Ester)	
หรอืเอทลิเอสเทอร์	(Ethyl	Ester)	ซึง่มสีมบตัใิกล้เคยีงกบัน�า้มนัดเีซล
ที่กลั่นจากปิโตรเลียม	 โดยวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการผลิตไบโอ
ดีเซลในน�้ามันงา	น�้ามันเมล็ดทานตะวัน	น�้ามันสบู่ด�า	และน�้ามัน
พืชใช้แล้ว

ประวัติการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ 

	 โครงการเอทานอล	(Ethanol	Program)	ทัง้ในระดบัรฐับาล
กลางและระดบัรฐัในประเทศสหรฐัอเมรกิาได้เริม่ให้ความช่วยเหลอื
ด้านราคาผลผลิตจากภาคเกษตรกรรม	 การพัฒนาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมรวมไปถึงการสนับสนุนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก	
(Tyner,	Taheripour,	&	Baldos,	2009)		ซึง่เงนิช่วยเหลอืจากรฐับาล
กลาง	(Federal	Subsidies)	มมีลูค่าตัง้แต่	$0.40-$0.60	ต่อแกลลอน	
ในขณะที่เงินช่วยเหลือของแต่ละรัฐ	 (State	Subsidies)	 อยู่ที่
ประมาณ	$1.05-$1.38	ต่อแกลลอน	(Koplow,	2006)	ทั้งนี้รัฐบาล
กลางได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า	Energy	 Independence	and	
Security	Act	of	2007	 ซึ่งก�าหนดเป้าหมายของการใช้เชื้อเพลิง
ชีวภาพจากเดิม	9	พันล้านแกลลอนในปี	2008	 เป็น	36	พันล้าน
แกลลอนในปี	 2022	 ซึ่งประกอบด้วยเอทานอลจากเซลลูโลส	
(Cellulosic	Ethanol)	16	พันล้านแกลลอน		เอทานอลจากข้าวโพด	
(Corn	Ethanol)	15	พันล้านแกลลอน	และเอทานอลที่ไม่ได้จาก
เซลลูโลส	(Non-cellulosic)	 ซึ่งรวมถึงไบโอดีเซล	(Bio-diesel)				
ในขณะที่รัฐบาลของประเทศบราซิลเริ่มโครงการ	Pro-alcohol	ซึ่ง
เป็นโครงการผลิตเอทานอลจากอ้อยโดยใช้มาตรการควบคุม
ปริมาณสินค้า	 (Quota)	 การตรึงราคาและการให้เงินช่วยเหลือ	
(Martines-Filho,	Burnquist	&	Vian,	2006)	ทั้งนี้ปริมาณการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศบราซิลในปี	2008	อยู่ที่	6.5	พันล้าน
แกลลอน	
	 เชือ้เพลงิชวีภาพเริม่ต้นครัง้แรกในยโุรปในช่วงปี	1990	เมือ่
ประเทศต่างๆ	 เริ่มต้นที่จะผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อชดเชย
สถานการณ์พลังงานที่ขาดแคลน	 ทั้งนี้เป้าหมายของการใช้เชื้อ
เพลิงชีวภาพส�าหรับการขนส่งในสหภาพยุโรปอยู่ที่	2	%	ภายในปี	
2005		5.75%	ภายในปี	2010	และ	10%	ภายในปี	2020	พร้อมกัน

นีส้หภาพยโุรปได้เพิม่ยทุธวธิใีนการส่งเสรมิการผลติและการใช้เชือ้
เพลิงชีวภาพทั้งการสนับสนุนการวิจัยใน	Cellulosic	Ethanol	และ
สร้างโอกาสการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพจากผลผลติทางการเกษตรใน
ประเทศก�าลังพัฒนา	(Thuijil	&	Deurwaarder,	2006)	

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

	 ในระยะเริ่มแรกอาจเป็นไปได้ว่า	 เชื้อเพลิงชีวภาพจะเป็น
ทางออกที่ดีในการผลิตพลังงานชดเชยและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม		
เนื่องจากเชื้อเพลิงชีวภาพผลิตจากผลผลิตทางการเกษตร	 อีกทั้ง
การเผาผลาญของเชื้อเพลิงชีวภาพจะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ชนดิทีต้่นไม้สามารถดดูซบัได้ตามธรรมชาต	ิซึง่ท�าให้การผลติและ
การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพอยู่ในรูปแบบ	win-win	กล่าวคือพลังงานที่
สะอาดช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	พร้อมทั้งก่อให้เกิดการจ้างงาน	และ
ประโยชน์จากการลดมูลค่าการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ	
	 อย่างไรกด็	ีเมือ่ปรมิาณความต้องการของเชือ้เพลงิชวีภาพ
มมีากขึน้ส่งผลให้ความต้องการของผลผลติทางการเกษตรเพิม่สงู
ขึ้น	อันจะก่อให้เกิดประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ	ตามมา
	 ประเด็นดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น	4	 หัวข้อหลัก	 คือ	
(ก)	 การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของพลังงานชีวภาพ	(Life-cycle	
Analysis)	(ข)	ผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคา	(Pecuniary	Externalities)	 เช่น	 ราคาอาหาร	 ราคาที่ดิน			
(ค)	ผลกระทบทีไ่ม่ได้คาดคดิ	(Unintended	Consequences)	เช่น	
ประเดน็เกีย่วกบัการใช้ทีด่นิ	การผลติก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทาง
อ้อม	และ	(ง)	การจ้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ	ซึ่งประเด็นดัง
กล่าวควรจะได้รับการพิจารณาอย่างใกล้ชิด	 เพื่อน�าไปสู่การผลิต
และการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืน
	 (ก)	การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต	(Life-cycle	Analysis:	LCA)
	 ความคิดที่ว่าการใช้ก๊าซเอทานอล	1	 แกลลอนจะช่วยลด
ปรมิาณการใช้น�้ามนั	1	แกลลอนนัน้เป็นเรือ่งทีผ่ดิ	เนือ่งจากว่าก๊าซ
เอทานอลนัน้มปีรมิาณเชือ้เพลงิบรรจนุ้อยกว่าน�้ามนั	และเชือ้เพลงิ
น�้ามันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเช่นเดียวกัน		
การศึกษาวัฏจักรชีวิตของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจะรวมถึง
กระบวนการผลิต	 วัตถุดิบที่ใช้	 ซึ่งจะสามารถวัดออกมาในรูป
ปริมาณพลังงานที่ใช้		ปริมาณคาร์บอนที่ใช้		ส�าหรับการผลิตเชื้อ
เพลิงชีวภาพนั้น	 พลังงานแสงอาทิตย์จัดได้ว่าเป็นวัตถุดิบหลัก
ประเภทกลุ่มปิโตรเคมี	(Feedstock)	และเป็นพลังงานที่ฟรี	ดังนั้น
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจึงจัดว่าเป็นการสร้างส่วนเพิ่มของ
พลังงาน	
	 ถ้าพิจารณาถึงเป้าหมายการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	
และการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกแล้ว	ขั้นตอน	LCA	ได้เสนอวิธี
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การวดัประโยชน์สทุธิ	โดยวดัจากสดัส่วนเชือ้เพลงิฟอสซลิทีใ่ช้เป็น
วตัถดุบิในการท�าเชือ้เพลงิชวีภาพ		จากการศกึษาพบว่า		เชือ้เพลงิ
ชีวภาพใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป	
เช่น	เอทานอลจากข้าวโพด	(Corn	Ethanol)	มีสัดส่วนอยู่ที่	0.66		
ไบโอดีเซลจากถั่วเหลือง	(Soy	Biodiesel)	 มีสัดส่วนอยู่ที่	0.38						
เอทานอลจากเซลลูโลท	(Cellulosic	Ethanol)	มีสัดส่วนอยู่ที่	0.08	
ในขณะทีน่�า้มนัเบนซนิมสีดัส่วนอยูท่ี่	1.23	และน�า้มนัดเีซลมสีดัส่วน
อยู่ที่	1.15		สาเหตุที่เชื้อเพลิงดังกล่าวมีสัดส่วนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่
มีค่ามากกว่า	1	เนื่องจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจะต้องผ่านขั้นตอนการ	
กลั่นและการขนส่ง
	 นอกจากการวัดสัดส่วนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตแล้ว		ขั้นตอน	LCA	ได้เสนอวิธีการวัดปริมาณคาร์บอน
จากเชือ้เพลงิชวีภาพ	ซึง่ปรมิาณคาร์บอนทีว่ดัโดยขัน้ตอน	LCA	นัน้	
ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี	และชนิดของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้		เช่น	การ
ใช้เอทานอลจากข้าวโพดแทนน�้ามันจะสามารถลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	(CO

2
)	 ได้ประมาณ	20%	 การใช้ไบโอดีเซล

แทนน�า้มนัในสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยโุรปจะสามารถลดปรมิาณ
ก๊าซ	CO

2
ได้ประมาณ	40%	การใช้เอทานอลจากอ้อยแทนน�้ามันใน

ประเทศบราซิลจะสามารถลดปริมาณก๊าซ	CO
2
		ได้ประมาณ	78%	

(EPA,	2006)
 (ข)	 ผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคา	(Pecuniary	Externalities)
	 การผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพส่งผลต่อการเพิ่มขึ้น
ของอุปสงค์และอุปทานของทั้งตลาดวัตถุดิบและผลผลิต	โดยการ
ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจะส่งผลทางตรงต่อการลดลงของอุปสงค์ของ
น�้ามันซึ่งส่งผลให้ราคาตลาดของน�้ามันลดลง	 (Hochman,	
Rajagopal,	&	Zilberman,	2010)	 ในขณะเดียวกันราคาน�้ามันที่
ลดจะส่งผลต่อการเพิม่ขึน้ของอปุสงค์ของน�้ามนั		ดงันัน้การลดลง
สุทธิของการใช้น�้ามันจึงมีปริมาณน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพ	 นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ข้างเคียงจากการผลิตเชื้อ
เพลิงชีวภาพประกอบด้วย	Distiller	Dry	Grains	(ข้าวสาลี	ธัญพืช	
และอาหารสตัว์	และถัว่เหลอืง)	ซึง่ส่วนมากจะใช้เป็นส่วนผสมของ
อาหารสตัว์		ดงันัน้การผลติอาหารสตัว์จงึมรีปูแบบทีเ่ปลีย่นไปโดย
หันมาใช้วัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์ข้างเคียงมากขึ้น
	 ทั้งนี้การผลิตวัตถุดิบของเชื้อเพลิงชีวภาพยังต้องอาศัย
พื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่		ซึ่งจะต้องแบ่งสรรผลผลิตระหว่างน�า
มาใช ้ เป ็นอาหารและวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ	
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาที่ดินสูงขึ้น	 และอุปทานของ
อาหารลดลง	 ทั้งนี้การลดลงของอุปทานของอาหารส่งผลให้ราคา
อาหารสงูขึน้รวมไปถงึก่อให้เกดิการขยายตวัของการผลติทางภาค

เกษตร	 ซึ่งจะเห็นได้จากสถานการณ์ราคาอาหารโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างเด่นชัดในปี	2006	โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาข้าวโพด	ข้าวเจ้า	
ข้าวสาลี	 และถั่วเหลืองได้สูงขึ้นเป็นสองเท่า	 Sexton,	 Bax,		
Siqueira,	Swenson	และ	Hensley	(2009)	อภิปรายผลว่าเชื้อเพลิง
ชีวภาพเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ราคาอาหารโลกสูงขึ้น	โดยส่งผล
ให้ราคาข้าวโพดสูงขึ้นประมาณ	25-60%	ในปี	2007-2008		ดังนั้น	
ประเด็นจากผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาจงึเป็นประเดน็หลกัทีก่ล่าวถงึกนัอย่างกว้างขวางเมือ่พจิารณา
ถึงผลกระทบจากการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ	
 (ค)	ผลกระทบทีไ่ม่ได้คาดคดิ	(Unintended	Consequences)	
	 อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากผลกระทบด้าน
ราคาอาหารที่สูงขึ้น	คือการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางอ้อม	โดย	
Searchinger,	et	al.	(2008)	ประเมินการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วง	30	ปีทีผ่่านมา	การศกึษาพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงโดยการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนน�า้มันจะสามารถลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง	20%	 อย่างไรก็ดีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางอ้อมส่งผลส่งต่อการเพิ่มขึ้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง	93%	ยกตัวอย่าง	การใช้เอทานอลจาก
อ้อยแทนน�้ามันในประเทศบราซิลส่งผลให้เกิดการลดลงของก๊าซ
เรือนกระจกถึง	75%		แต่เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของการใช้
ที่ดินพบว่าก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซคาร์บอน-									
ไดออกไซด์	125%		ซึง่เป็นผลจากการเปลีย่นพืน้ทีป่่าไม้ให้เป็นพืน้ที่
เกษตรกรรม	(Lapola,	et	al.,	2010)
	 (ง)	การจ้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
	 การเพิ่มการจ้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทเป็น
ประเด็นที่รัฐบาลส่วนมากหยิบยกมาใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเชื้อ
เพลงิชวีภาพ	ด้วยแนวคดิทีว่่าเชือ้เพลงิชวีภาพจะช่วยลดการพึง่พา
น�้ามัน	ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่สะอาด	และก่อให้เกิดการจ้างงานใน
ชุมชน	 อย่างไรก็ดี	 ไม่มีหลักฐานชี้ชัดที่แน่นอนว่าการพัฒนาเชื้อ
เพลิงชีวภาพจะส่งเสริมการจ้างงานระยะยาวในชุมชน	Dicks,	
Campiche,	De	La	Torre	Ugarte	และ	Helliwinckel	(2009)	กล่าว
ว่าการขยายตัวของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากเซลลูโลสใน
สหรัฐอเมริกาไม่ได้ส่งผลต่อการจ้างงาน	เนื่องจากเป็นการผันจาก
การผลิตในภาคเกษตรกรรมไปสู่การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ	

สถานการณ์การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทย

	 ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนที่มีนโยบาย
การสนบัสนนุการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ	เพือ่ลดการพึง่พาน�า้มนัจาก
ต่างประเทศ	และสร้างมลูค่าเพิม่แก่วตัถดุบิทางการเกษตร	อย่างไร
ก็ดี	 โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นรูปธรรมมากขึ้นในช่วงที่
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น�า้มนัมรีาคาสงูในปี	2004	โดยทางภาครฐัได้ออกแผนการพฒันาพลงังานทางเลอืกครัง้แรกครอบคลมุในระหว่างปี	2004-2011	และแผนการ
พัฒนาพลังงานทางเลือกครั้งที่สองครอบคลุมระหว่าง	2008-2022	 ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมถึงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง					
ไบโอดีเซล	สิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	การให้การสนับสนุนทางด้านการวิจัยและพัฒนา	รวมไปถึงการให้
ความรู้ทางด้านเชื้อเพลิงชีวภาพแก่ประชาชน	

 (ก)	เอทานอล
	 ประเทศไทยได้ก�าหนดแผนการเอทานอล	15	ปี	(2008-2011)		โดยได้ก�าหนดเป้าหมายในการผลิตและการใช้เอทานอลอยู่ที่	3.0	
ล้านลิตร/วัน	ภายในปี	2011	6.2	ล้านลิตร/วัน	ระหว่างปี	2012-2016		และ	9.0	ล้านลิตร/วัน	ระหว่างปี	2017-2022	(ดูตารางที่	1)	ซึ่ง
รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนทางภาษีแก่ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ	 โรงกลั่น	 และผู้ผลิตรถยนต์เพื่อรองรับเชื้อเพลิงเอทานอล	 เช่น	 ผู้ผลิต										
เอทานอลส�าหรับการขายในประเทศจะได้รับการยกเว้นภาษี	7	บาทต่อลิตร	หรือเทียบเท่า	$0.80	ต่อแกลลอน				

ตารางที่	1	แผนการผลิตเอทานอล	15	ปี

	 ระยะสั้น	 ระยะกลาง	 ระยะยาว

	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012-2016	 2017-2022
	 เป้าหมาย	 3.0	 3.0	 3.0	 3.0	 6.2	 9.0
	 ความสามารถในการผลิต	 1.6	 1.7	 2.9	 N/A	 N/A	 N/A
	 การผลิตจริง	 0.9	 1.1	 2.5	 N/A	 N/A	 N/A

หมายเหตุ:	ล้านลิตร/วัน
ที่มา:	กระทรวงพลังงาน

	 รัฐบาลก�าหนดโครงการระยะกลางและระยะยาวเพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ			
โดยการผลิตเอทานอลในประเทศไทยส่วนมากขึ้นกับแป้งมัน	และกากน�้าตาล	(Molasses)	ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการผลิตน�้าตาลอ้อย	ทั้งนี้
รัฐบาลไทยได้ตั้งเป้าหมายในการขยายการผลิตอ้อยอยู่ที่	95	ล้านตันภายในปี	2011	โดยพยายามขยายประสิทธิภาพการผลิตให้ได้	15	ตัน
ต่อไร่	หรือเทียบเท่ากับ	94	ตันต่อเฮกตาร์	จากเดิมที่	10.5	ตันต่อไร่	หรือเทียบเท่า	65.7	ตันต่อเฮกตาร์	ในขณะที่การผลิตมันส�าปะหลัง
มเีป้าหมายอยูท่ี	่30	ล้านตนัภายในปี	2011	โดยพยายามขยายประสทิธภิาพการผลติให้ได้	5.0	ตนัต่อไร่	หรอืเทยีบเท่ากบั	31	ตนัต่อเฮกตาร์

	 (ข)	ไบโอดีเซล
	 ประเทศไทยเริ่มโครงการสนับสนุนการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลตั้งแต่ปี	2005	 เพื่อชดเชยการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	 อย่างไรก็ดี		
การผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยเริ่มเห็นเด่นชัดในปี	2008	หลังจากที่รัฐบาลบังคับให้ผลิตไบโอดีเซลประเภท	B2	ซึ่งประกอบด้วยไบโอ
ดีเซล	2%	และดีเซล	98%	ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้บังคับให้มีการผลิตไบโอดีเซลประเภท	B3	ซึ่งประกอบด้วยไบโอดีเซล	3%	และดีเซล	98%	เมื่อ
วันที่	1	มิถุนายน	2553	และต่อการได้บังคับให้มีการผลิตไบโอดีเซลประเภท	B5	ซึ่งประกอบด้วยไบโอดีเซล	5%	และดีเซล	95%		และได้
สนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลประเภท	B5	ผ่านทางนโยบายภาษีเพื่อให้ราคาไบโอดีเซลประเภท	B5	มีราคาถูกกว่า	B2	และ	B3		(ตารางที่	2)
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ตารางที่	2	การจัดเก็บภาษีจากภาครัฐบาล

	 ไบโอดเีซล	B2	 ไบโอดเีซล	B5	
	 (บาท/ลติร)	 (บาท/ลติร)

	 ราคา	ณ	โรงกลัน่	 19.77	 20.08
	 ภาษสีรรพสามติ	 5.31	 5.04
	 ภาษบี�ารงุท้องที	่ 0.53	 0.50
	 กองทนุน�า้มนั	 0.85	 -0.80
	 กองทนุอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	 0.05	 0.25
	 ราคาค้าส่ง	 26.51	 25.07
	 ภาษมีลูค่าเพิม่	 1.86	 1.76
	 ราคาค้าส่ง	+	VAT	 28.37	 26.83
	 ก�าไรการตลาด	 1.42	 1.74
	 ภาษมีลูค่าเพิม่	 0.10	 0.12
	 ราคาค้าปลกี	 29.89	 28.69

ที่มา:	กระทรวงพลังงาน

บทสรุป

	 ในอนาคตการใช้เชือ้เพลงิชวีภาพจะได้รบัความนยิมทัว่โลก
มากขึ้นตามล�าดับ	ด้วยเหตุผลหลายด้าน	 เช่น	การลดการพึ่งพา
การน�าเข้าน�้ามันจากต่างประเทศ	 การส่งเสริมพลังงานที่สะอาด	
และทีส่�าคญัทีส่ดุคอืเป็นการพฒันาเพือ่การพึง่พาตนเองตามทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงอันจะน�าไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน	 ซึ่งส�าหรับ
ประเทศไทยแล้ว	 เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่เหมาะ
กับประเทศไทย	 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่
มศีกัยภาพทางการผลติวตัถดุบิส�าหรบัเชือ้เพลงิชวีภาพสงูมาก	การ
ศึกษาวิจัยในอนาคตจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แข่งขันกับเชื้อ
เพลิงจากปิโตรเลียมได้	 นอกจากนี้การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพใน
ประเทศไทยยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ	การจ้างงานในภาคเกษตรกร	
การสร้างมูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตรของไทย	 รวมไปถึง
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการลดก๊าซคาร์บอน-					
ไดออกไซด์	อย่างไรกด็กีารผลติและการใช้เชือ้เพลงิชวีภาพควรจะ
ต้องมกีารดแูลอย่างใกล้ชดิ	โดยเฉพาะในประเดน็ส�าคญัทีก่ล่าวมา
ข้างต้น	เพื่อมั่นใจว่าประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการผลิต
และการใช้เชือ้เพลงิชวีภาพอนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิแบบ
ยั่งยืน
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