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สถานภาพและยทุธศาสตรการพัฒนาพลงังานฐานชีวภาพ 
สําหรับประเทศไทย 

 

1. บทนํา 

พลังงานฐานชวีภาพเปนพลังงานทางเลือกที่ไดรับการพฒันาอยางรวดเร็วในชวงเวลาปจจุบัน เพราะ
เปนพลังงานทีอ่ยูบนฐานของการใชทรัพยากรประเภทหมุนเวยีน ชวยทดแทนพลังงานจากซากดกึดําบรรพ
ในรูปแบบตางๆ ได (ดังตวัอยางในตารางที่ 1) ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งเปนตนเหตุของภาวะ
โลกรอน ยิ่งไปกวานัน้ พลังงานฐานชวีภาพมักตั้งอยูบนฐานของทรพัยากรทางการเกษตรที่กระจายอยูในแต
ละทองถ่ิน จึงเปนที่คาดหวังวา การพัฒนาพลังงานฐานชวีภาพจะทาํใหเกิดการจางงาน ชวยลดความยากจน 
และลดปญหาความเหลื่อมลํ้าทางรายไดระหวางประชากรในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 

แตการพัฒนาพลังงานฐานชวีภาพก็ประสบปญหาตางๆ ไมแตกตางไปจากการพฒันาเทคโนโลยี
ใหม หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมอ่ืนๆ การนําพลังงานฐานชวีภาพบางชนิดมาใชประโยชนยังมีตนทุนที่
สูงอยู พลังงานฐานชวีภาพบางชนิดยังตองการการวิจยัและพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงจะสามารถนํามาใช
ประโยชนไดสะดวกตามทีต่องการ แตขอหวงกังวลทีสํ่าคัญที่สุดก็คอื พลังงานฐานชีวภาพเปนพลังงานที่
ตองใชที่ดินในการเพาะปลูก จึงอาจนําไปสูการแยงชิงทรัพยากรที่ดนิเพื่อการผลิตอาหารและอื่นๆ ที่จําเปน
ตอการดํารงชีวิตเชนกัน นอกจากนั้น การขยายการปลูกพืชพลังงานกย็ังอาจจะสรางผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพไดอีกดวย 

บทความฉบับนี้จึงมุงที่จะนําเสนอขอมูลลาสุดที่ช้ีใหเห็นถึงสถานภาพการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ
ในประเทศไทย ทั้งในสวนของการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงและการผลิตไฟฟา กอนที่จะวิเคราะหสภาพแวดลอม
ทางนโยบาย (หรือ SWOT analysis) ทั้งโอกาส ภยันตราย จุดแข็ง และจุดออนของการพัฒนาพลังงานฐาน
ชีวภาพ เพื่อมานําเสนอเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพตอไป 
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ตารางที่ 1 ทรัพยากรและเทคโนโลยีพลังงานฐานชีวภาพในปจจุบัน 
แหลงทรัพยากร เทคโนโลยีท่ีใชในการแปลงสภาพ พลังงาน/เชื้อเพลิงที่ได 

ไมและเศษไม 
การเผาไหมโดยตรง 
และ Gasification 

ไฟฟาและความรอน 

น้ําตาลและแปง การหมักเอทานอล เอทานอลในการขนสง 

น้ํามันจากพืช Transesterification ไบโอดีเซลในการขนสง 

การหมักกาซชีวภาพ ไฟฟาและความรอน 
ของเสียจากการเกษตร
อุตสาหกรรรมเกษตรและชุมชน การเผาไหมโดยตรง 

และ Gasification 
ไฟฟาและความรอน 

2. สถานภาพการผลิตพลังงานฐานชีวภาพในประเทศไทย 

สถานภาพการผลิตพลงังานฐานชีวภาพในภาคน้าํมันเชื้อเพลิง 
การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันเชือ้เพลิงอยางรวดเร็วในชวงเวลา 4 ปที่ผานมา จนกระทั่งราคาน้ํามัน

เชื้อเพลิงไดพุงสูงกวา 40 บาท/ลิตรในกลางปพ.ศ. 2551 สงผลใหประเทศไทยเรงพฒันาเชื้อเพลิงชีวภาพทั้ง
เอทานอล และไบโอดีเซลเชนเดียวกับหลายประเทศ เพื่อเปนพลังงานทดแทนน้ํามันเบนซินและดเีซล
ตามลําดับ (ภาพที่ 1) 

ปจจุบัน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551) ปริมาณการบริโภคน้ํามันแกสโซฮอลในแตละวนัเพิ่มขึ้นถึง 10 
ลานลิตรตอวัน คิดเปนปริมาณเชื้อเพลิงเอทานอลประมาณ 1 ลานลิตรตอวัน หรือคดิเปนประมาณรอยละ 5 
ของปริมาณการใชน้ํามันเบนซินทั้งประเทศ (ประมาณ 20 ลานลิตรตอวัน) 

สวนน้ํามันไบโอดีเซล ภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศใหมีการใชน้ํามันไบโอดีเซลรอยละ 2 (หรือ 
ไบโอดีเซลบี 2) ในตนป พ.ศ. 2551 ที่ผานมา ทําใหปริมาณการใชน้ํามนัไบโอดีเซลพุงสูงขึ้นถึง 1.2 ลานลิตร
ตอวัน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 2.31 ของปริมาณการใชน้ํามันดเีซลทั่วประเทศ (ประมาณ 55 ลาน
ลิตร/วัน) อยางไรก็ดี ในชวงกลางปพ.ศ. 2551 ราคาน้ํามันดีเซลที่พุงสูงขึ้นเปนประวัตกิารณ ทําใหปริมาณ
การใชน้ํามันดเีซลลดลงเล็กนอย ซ่ึงสงผลใหปริมาณการใชน้ํามันไบโอดีเซลลดลงตามไปดวย (ภาพที่ 1)  
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ภาพที่ 1 ปริมาณความตองการน้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศไทย ในระหวางป 2548-2551 

ปริมาณความตองการนํ้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพ
ของประเทศไทย ในระหวางป 2548-2551
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เอทานอล

ไบโอดีเซล

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน, 2551(1)
 

การผลิตเอทานอล: ศักยภาพดี แตราคามปีญหา 
เนื่องจากสถานการณการผลิตและการตลาดเอทานอลและไบโอดีเซลมีความแตกตางกัน ดังนั้น จงึ

จําเปนจะตองแยกพิจารณาทลีะสวน โดยบทความนี้จะเริม่ตนจากเอทานอลเปนลําดบัแรก ทั้งนี้ วตัถุดิบที่ใช
ในการผลิตเอทานอลในประเทศไทยคือ ออย (กากน้ําตาลและน้ําออย) และมันสําปะหลัง โดยวตัถุดิบที่ใช
เปนหลักในปจจุบันคือ กากน้ําตาล 

ปจจุบัน ประเทศไทยมีการผลิตออยปละ 70 ลานตัน ซ่ึงจะผลิตน้ําตาลได 7 ลานตัน เพื่อสงออก
ตางประเทศจํานวน 5 ลานตนั และจําหนายในประเทศประมาณ 2 ลานตัน ขณะเดยีวกัน ก็จะไดกากน้ําตาล
เปนผลพลอยไดประมาณ 3.4 ลานตัน ซ่ึงกากน้ําตาลประมาณ 1.58 ลานตัน ไดถูกนํามาใชในการผลิต 
เอทานอล ทั้งนี้ ประเทศไทยยังมิไดนําเอาน้ําออยมาใชในการผลิตเอทานอลโดยตรง 

สวนในกรณีของมันสําปะหลังนั้น ประเทศไทยมีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 6 ลานตัน ซ่ึง
นํามาใชในการแปรรูปเพื่อการสงออก ทั้งในรูปของแปงมันสําปะหลังและอาหารสัตวจํานวน 16 ลานตัน 
และใชภายในประเทศประมาณ 8 ลานตัน สวนที่เหลือเกอืบ 2 ลานตันสามารถนํามาใชในการผลิตเอทานอล 

ดังนั้น จะเหน็ไดวา ปริมาณวัตถุดิบทีน่ํามาใชในการผลิตเอทานอลยังถือวาเปนเพยีงสวนนอยของ
ปริมาณวัตถุดบิทั้งหมดที่ทําการผลิตอยูในปจจุบัน และยังสามารถนาํมาใชในการผลิตเอทานอลไดเพิ่มขึ้น
ในอนาคต 

จากการศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลของประเทศไทย พบวา ดวยปริมาณการผลิตวัตถุดิบทั้ง
สองชนิดในปจจุบัน ประเทศไทยของเรามีศักยภาพดานวัตถุดิบทีเ่พียงพอในการรองรับปริมาณการผลิต 
เอทานอลไดเกือบ 10 ลานลิตรตอวัน หรือเกือบเทากับรอยละ 50 ของปริมาณการใชน้ํามนัเบนซินใน
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ปจจุบัน เพยีงแตเราจะตองมีการแบงน้ําออยจากการผลิตน้ําตาลบางสวน (โดยเฉพาะในสวนของน้าํออยที่ใช
ผลิตน้ําตาลเพื่อการสงออก) มาทําการผลิตเอทานอลแทน (ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3) ดังนั้น จึงสามารถ
กลาวอีกนยัหนึ่งวา เรามีปริมาณวัตถุดิบที่เพียงพอสําหรับการผลิตและการใชเอทานอล โดยไมจําเปนตอง
เพิ่มพื้นทีก่ารเพาะปลูกออยและมันสําปะหลังแตอยางใด 

ตารางที่ 2 แนวโนมการใชประโยชนจากออยของประเทศไทยในปพ.ศ. 2551-2554 
หนวย : ลานตัน/ป 

รายการ 2551 2552 2553 2554 
ฤดูหีบ 50/51 51/52 52/53 53/54 
เปาหมายออย* 73.20 80.00 87.00 95.00 
ผลผลิตตอไร (ตัน/ไร/ป)* 11.81 13.00 14.00 15.00 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ลานไร)* 6.20 6.20 6.20 6.20 
ออยเพื่อผลิตน้ําตาลบริโภคในประเทศ* 18 20 20 20 
ออยเพื่อผลิตน้ําตาลสงออก* 55 42 37 32 
ออยเพื่อผลิตเอทานอล* 0 18 30 43 
คิดเปนเอทานอลจากออย (ลานลิตร/วัน)2 0.00 3.45 5.75 8.24 
ผลผลิตกากน้ําตาล1 344 2.91 2.68 2.44 
โรงงานสุรา** 1.0 1.0 1.0 1.0 
อาหารสัตว ผงชูรส** 0.36 0.40 0.40 0.40 
สงออก*** 0.50 0.50 0.50 0.50 
เหลือสําหรับผลิตเอทานอล 1.58 1.01 0.78 0.54 
คิดเปนเอทานอลจากกากน้ําตาล (ลานลิตร/วัน) 2 1.13 0.72 0.56 0.38 
กําลังการผลิตโรงงานจากกากน้ําตาล (ลานลิตร/วัน) 1.60 1.60 1.60 1.60 

หมายเหตุ :    1 ผลผลิตกากน้ําตาล = 4.7% ของออยที่เขาหีบ 
 2 ออย 1 ตัน ผลิตเปนน้ําตาลได 70 ลิตร, กากน้ําตาล 1 ตันผลิตเอทานอลได 260 ลิตร 
  * ระเบียบวาระแหงชาติ สอน. 30 มิ.ย. 51, ** สอน. 50-52 ป 53-54 ตัวเลขเบื้องตน, 
  *** กรมศุลกากร 
ที่มา: สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, 2551 
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ตารางที่ 3 แนวโนมการใชประโยชนจากมนัสําปะหลังของประเทศไทยในปพ.ศ. 2551-2554 
หนวย : ลานตัน/ป 

รายการ 2551 2552 2553 2554 
ผลผลิตมันสําปะหลัง 25.56 29.60 31.45 33.30 
พ้ืนที่ปลูก (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/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 
หมายเหต:ุ  ขอมลูจาก สศก. (12 มิ.ย. 51) กําลังการผลิตเอทานอลไมรวม IEC, ฟาขวัญทิพย เนื่องจากไมชัดเจน 
ที่มา: สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, 2551 

ดังนั้น ความพยายามในการเพิ่มปริมาณการใชและการผลิตเอทานอลจึงไมสงผลกระทบโดยตรงให
เกิดการแยงชิงพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหาร แตอาจเกดิผลกระทบทางออมเนื่องจากราคามันสําปะหลงัที่เพิ่มขึ้น 
รวมถึงผลกระทบตอเนื่องถึงราคาอาหารสัตวและราคาอาหารที่อาจเพิม่สูงขึ้น 

แมวาการผลิตเอทานอลจะไมมีปญหาในแงปริมาณวัตถุดิบ แตกลับมีปญหาอยางมากในแง
โครงสรางราคาและระบบการแบงปนผลประโยชน เนือ่งจากโครงสรางราคาเอทานอลในปจจุบนัไปอิงอยู
กับราคาเอทานอลในตลาดโลกที่มีบราซิลเปนผูนํา ทําใหราคาเอทานอลในประเทศในชวงตนป พ.ศ. 2551 
นั้นต่ํามากเพียงประมาณ 16-19 บาท/ลิตร (หรือประมาณรอยละ 50-60 ของราคาน้ํามันแกสโซฮอล) ซ่ึงเปน
ราคาที่ไมดึงดดูใจและเปนความเสี่ยงอยางมากแกผูลงทนุ เพราะตองแบกรับความเสี่ยงจากราคาเอทานอลที่
อาจผันผวนขึน้ลงไดตลอดเวลา ทําใหผูไดรับใบอนญุาตประกอบการเอทานอลจํานวนมาก ไมสามารถ
ดําเนินการกอสรางโรงงานและผลิตเอทานอลไดจริง 

ในทางกลับกนั ในชวงปลายป พ.ศ. 2551 ซ่ึงราคาน้ํามันเบนซินมีแนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ง 
ขณะที่แนวโนมราคาเอทานอลในไตรมาสสุดทายของป พ.ศ. 2551 กลับมีราคาเพิ่มสูงขึ้นและสูงกวาราคา
น้ํามันแกสโซฮอลเสียอีก (ภาพที่ 2) ซ่ึงก็อาจจะทําใหผูบริโภคที่ออนไหวตอราคาเกิดขอสงสัยและอาจมี
เสียงเรียกรองใหทบทวนนโยบายการพัฒนาพลังงานชีวภาพในอนาคตได  
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ขณะเดียวกัน ผลประโยชนจากมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการนํากากน้ําตาลไปผลิตเอทานอล ก็ยังไมถูก
รวมเขามาในระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล (ที่เรียกกนัทั่วไปวาระบบ 
70:30) ทําใหชาวไรออยไมไดรับประโยชนโดยตรงจากการเพิ่มปริมาณการผลิตเอทานอลในปจจบุัน 

ภาพที่ 2 การเปล่ียนแปลงของราคาเอทานอลและราคาน้ํามันแกสโซฮอลในประเทศไทย 

การเปลี่ยนแปลงราคาเอทานอลและกาซโซฮอล

  
ที่มา: ประมวลจากขอมูลราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของปตท. 

ไบโอดีเซล: ราคาดี แตศักยภาพมีปญหา 
ในทางตรงกันขาม โครงสรางราคาไบโอดีเซลมิไดถูกกําหนดใหอิงอยูกับราคาไบโอดีเซลตลาดโลก 

แตอิงอยูกับราคาน้ํามันปาลม ซ่ึงเปนตนทุนวัตถุดิบหลักในการผลิต บวกกับสวนเหลื่อมราคาเพื่อเปน
ผลตอบแทนสําหรับผูผลิต ทําใหราคาไบโอดีเซลยังมีราคาสูงกวาน้ํามนัดีเซลในปจจบุัน ผูผลิตไบโอดีเซลจึง
ไมตองแบกรบัความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ํามันปาลมและราคาน้ํามันไบโอดีเซลในตลาดโลก  

แมวาในแงของราคาและธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลจะดูคอนขางราบรื่น แตส่ิงที่นาเปนหวงคอื 
ศักยภาพดานวตัถุดิบ เพราะวตัถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลคือ น้ํามันปาลม ซ่ึงปจจุบันมีปริมาณการผลิต
ประมาณ 1.4 ลานตัน ถูกใชเพื่อการบริโภคและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศประมาณ 0.9 ลานตัน 
สงออก 0.1 ลานตัน เหลือมาใชในการผลิตไบโอดีเซลประมาณ 0.45 ลานตัน ซ่ึงเพียงพอสําหรับการผลิต 
ไบโอดีเซลประมาณ 1.215 ลานลิตรตอวัน (ภาพที่ 3) 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

แตหากประเทศไทยจะเพิ่มปริมาณการผลิตไบโอดีเซลขึ้นเปน 2.75 ลานลิตรตอวัน (หรือเทียบเทา
การใชไบโอดีเซลรอยละ 5 ของปริมาณการใชน้ํามันดเีซลทั้งหมด) ภายในป พ.ศ. 2554 ตามแผน 
ยุทธศาสตรไบโอดีเซล ประเทศไทยก็คงจะตองใชน้ํามนัปาลมเปนวตัถุดิบไมต่ํากวา 1 ลานตนัตอป ซ่ึง
จะตองสงผลกระทบตอการบริโภคน้ํามันพืชในประเทศอยางแนนอน 

และหากประเทศไทยจะขยบัเปาใหมกีารใชน้ํามันไบโอดีเซลถึงรอยละ 10 ของปรมิาณการใชน้ํามัน
ดีเซลทั้งหมด (ซ่ึงตองการน้ํามันปาลม 2 ลานตันตอป) ปริมาณน้าํมันปาลมที่มีอยูทุกวนันีก้็จะไมเพยีงพอ 
แมวาจะไมมกีารแบงน้ํามันปาลมไปใชเพือ่การอื่นเลยกต็าม  

ภาพที่ 3 ปริมาณความตองการวัตถุดิบไบโอดีเซลในปจจุบัน และการคาดการณในอนาคต 

ดังนั้น เปนทีแ่นนอนวา หากเราตองการเพิ่มปริมาณการใชไบโอดีเซลเพื่อเปนพลังงานทดแทนก็
หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มมากขึน้ โดยรัฐบาลปจจุบันไดกําหนด
แนวทางวาจะมีการปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มขึน้ 2.5 ลานไร ขณะเดยีวกัน ก็ตั้งเปาจะเพิม่ผลผลิตเฉลี่ยตอไรจาก 
3.0 ตัน/ไรเปน 3.5 ตัน/ไร 

ส่ิงที่เปนหวงกนัมากก็คือ พืน้ที่ 2.5 ลานไรจะมาจากไหน หลายฝายเปนหวงวาจะเปนการเปลี่ยน
พื้นที่นาขาวมาปลูกปาลมน้ํามัน และบางฝายก็เปนหวงวาจะมีการนําพื้นที่ปาหรือแนวเขตกันชนมาปลูก
ปาลมน้ํามันแทน 

สวนความพยายามในการจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ ในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เชน การนําน้ํามันพืชใช
แลวมาผลิตไบโอดีเซล แมจะมีความคุมคาในการลงทุนและมีประโยชนในการลดการนําน้ํามันพืชใชแลวมา
ทอดซ้ํา แตปริมาณวัตถุดิบก็ยังมีจํากัด สวนการปลูกพชืพลังงานอื่นๆ เชน สบูดํา หรือทานตะวนั ก็ยังไมมี
ความคุมคาในการลงทุนเชิงพาณิชย นอกจากการดําเนินการในระดับธุรกิจชุมชน 

 
น้ํามันปาลม 
1.4 ลานตัน 

ภายในประเทศ
0.9 ลานตัน 

สงออก 
0.1 ลานตัน 

ไบโอดีเซล
0.45

 ลานตัน

น้ํามันพืช
0.5 ลานตัน

อุตสาหกรรม
0.4 ลานตัน

ไบโอดีเซล
1.215

( ลานลิตร /วัน)

เปาหมายในป
พ .ศ. 2558

เปาหมายของ
รัฐ ในปพ.ศ.

2554

2551
(กุมภาพันธ)

ป/กรณี

2,008,000 5.500
(10% ของป ริมาณ

การใชดีเซล )

1,004,000 2.750
(5% ของปริมาณ
การใชดีเซล )

445,000 
(35% ของปริมาณ

น้ํ ามันปาลม) 

1.215
(2.3% ของปริมาณ

การใชดีเซล )

ปริม าณความ
ตองการวัตถุดิบ 

(ตัน /ป)

ป ริมาณการ
ผลิตไบโอดีเซล  
(ลาน ลิตร/วัน)
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สถานภาพการผลิตพลงังานฐานชีวภาพในระบบไฟฟาของไทย 
การผลิตพลังงานหมุนเวยีน รวมถึงพลังงานฐานชวีภาพเริ่มมีบทบาทสําคัญในระบบไฟฟาไทย เมื่อ

รัฐบาลไดมีการเปดใหมกีารรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (หรือที่เรียกกนัวา SPPs) ตั้งแตป พ.ศ. 2537 
ถึงแมวาในระยะแรก การผลิตสวนใหญมาจากการผลิตแบบระบบไฟฟารวมกับความรอน (co-generation 
หรือ combined heat and power) ซ่ึงแมจะยังเปนการใชเชื้อเพลิงซากดกึดําบรรพเปนหลัก แตตอมาก็เร่ิมมี
ผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมนุเวยีน โดยเฉพาะโรงไฟฟาจากชานออยและแกลบ เสนอขายไฟฟาเขาสูงระบบ
มากขึ้นตามลําดับ  

การผลิตพลังงานหมุนเวยีนเริ่มขยายตัวอยางชาๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยรัฐบาลมีการใหเงนิ
สนับสนุนเพิ่มเติมเปนบางชวงเวลา  ตอมาในป พ.ศ. 2545 รัฐบาลก็เปดใหมกีารรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตราย
เล็กมาก (หรือที่เรียกวา VSPPs) ซ่ึงในตอนแรกกําหนดใหมีกําลังการผลิตที่เสนอขายนอยกวาหนึ่งเมกะวัตต 
และในป พ.ศ. 2550 จึงมีการแกไขระเบียบใหครอบคลุมขึ้นจนถึงสิบเมกะวตัต พรอมทั้งมีเงินสวนเพิ่ม 
(หรือ adder) ใหอีกดวย 

การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีนในประเทศไทยจึงขยายตวัอยางรวดเร็วข้ึนเรื่อยๆ จนกระทั่ง
ปจจุบัน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551) ประเทศไทยเรามีผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่ขายเขาระบบแลว
จํานวน 131 ราย คิดเปนกําลังการผลิตติดตั้งรวมกันถึง 1,705 เมกะวัตต 

นอกจากนี้ ยงัมีผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนอีกประมาณ 200 ราย ที่ไดรับการตอบรับซื้อ
ไฟฟาจากการไฟฟาฯ แลว และอยูในระหวางการดําเนินการและเชือ่มตอไฟฟาเขาสูระบบ โดยหากรวม
ผูผลิตไฟฟากลุมนี้กับผูผลิตไฟฟาที่ขายเขาระบบแลว จะพบวา ประเทศไทยจะมกีําลังการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนมากถึง 2,900 เมกะวัตตจากผูผลิตกวา 330 ราย (ตารางที่ 4) 

ที่มา: ประมวลจากสถานภาพการรับซื้อไฟฟาของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

ทั้งนี้ ผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีนสวนใหญเปนการผลิตไฟฟาจากพลังงานชวีมวล(ประมาณ 
150 ราย) และพลังงานแสงอาทิตย (ประมาณ 100 ราย) รองลงมาคือ พลังงานจากกาซชีวภาพ (44 ราย) แต
เมื่อพิจารณาในแงกําลังการผลิตพบวา รอยละ 80 ของการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีน ก็ยังมา
จากเชื้อเพลิงชวีมวล โดยมีชานออยและแกลบเปนตัวนํา (ดูตารางที่ 5 และตารางที่ 6) 

ตารางที่ 4 สรุปจํานวนและกําลังการผลติของผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (ณ เดือนมิถุนายน 2551) 
ท่ีขายเขาระบบแลว ท่ีไดรับการตอบรับซื้อไฟฟาแลว 

จํานวน กําลังการผลิต เสนอขาย จํานวน กําลังการผลิต เสนอขาย ประเภทของผูผลิตไฟฟา 
(ราย) (เมกะวัตต) (เมกะวัตต) (ราย) (เมกะวัตต) (เมกะวัตต) 

ผูผลิตรายเล็ก 34 1,175.2 611.3 44 1,427.7 776.8 
ผูผลิตรายเล็กมาก 97 529.7 213.6 289 1,471.9 1,020.9 
รวม 131 1,704.9 824.9 333 2,899.6 1,797.7 
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ตารางที่ 5 สรุปจํานวนผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กท่ีใชเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน 
 SPP ที่ไดรับการตอบรับซ้ือไฟฟา  SPP ที่ขายไฟฟาเขาระบบแลว 

 จํานวน กําลังการ
ผลิต 

ปริมาณพลัง
ไฟฟา  จํานวน กําลังการ

ผลิต 
ปริมาณพลัง

ไฟฟา 

 (ราย) (MW) เสนอขาย 
(MW)  (ราย) (MW) เสนอขาย (MW) 

1. ใชพลังงานนอกรูปแบบเปนเชื้อเพลิง     
    กากออย 12 284.40 101.50  10 261.60 81.50 
    แกลบ 9 87.50 72.30  5 47.40 42.80 
    แกลบและเศษไม 2 57.80 49.00  2 57.80 49.00 
    น้ํามันยางดํา 1 32.90 25.00  1 32.90 25.00 
    ขยะ 1 2.50 1.00  1 2.50 1.00 
    Waste Gas 1 19.00 12.00  1 19.00 6.00 
    ชานออย, เปลือกไม, แกลบ 3 115.40 64.00  3 115.40 64.00 
    กากปาลม ทลายปาลมหรือ
เหงามันสําปะหลัง 1 9.90 8.80  1 9.90 8.80 
    แกลบ, กากออย และไมยูคา
ลิปตัส 4 187.80 107.80  1 3.00 1.80 
    เปลือกไม, เศษไม, 
น้ํามันยางดํา 1 87.20 50.00  1 87.20 50.00 
    เศษไมยางพารา 2 27.80 24.20  1 23.00 20.20 
    กากออย, แกลบ,ฟางขาว 
และชีวมวลอื่น 2 37.50 26.50  2 37.50 26.50 
    กาซธรรมชาติที่เปนผล
พลอยไดจากการผลิตน้ํามันดิบ 1 1.95 1.72  1 1.95 1.72 
รวม 40 951.65 543.82  30 699.15 378.32 
2. ใชพลังงานผสม        
    กาซที่เหลือจากกระบวนการ
ผลิต/น้ํามันเตา/ถานหิน 1 108.00 45.00  1 108.00 45.00 
    (บ.ไออารพีซี จก. (มหาชน))        
    น้ํามันยางดํา/ถานหิน 1 40.00 8.00  1 40.00 8.00 
    (บ.ปญจพล พัลพ อินดัสตรี้ 
จก. (มหาชน))        
    ถานหิน/เปลือกยูคาลิปตัส 2 328.00 180.00  2 328.00 180.00 
    (บ.เนชั่นแนลเพาเวอรซัพ
พลาย จก. โครงการ 1 และ 2)        
รวม 4 476.00 233.00  4 476.00 233.00 
ที่มา: ประมวลจากสถานภาพการรับซื้อไฟฟาของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2551 
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ตารางที่ 6 สรุปจํานวนและกําลังการผลติไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเลก็มาก 

qty installed sale qty installed sale qty installed sale

(MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW)

1. Fossil

coal 0 -          -       4 124.00         21.00            4 124.00         21.00            

natural gas 1 9.60        6.40     2 17.09            6.00              3 26.69            12.40            

fossil total 1 9.60 6.40 6 141.09        27.00          7 150.69 33.40

2. Renewable

solar 49 0.665 0.663 56 238.511 237.327 105 239.175       237.989       

biogas 1 1.200 0.950 43 53.440 43.593 44 54.640         44.543         

rice husk - -          -       37 314.225 263.550 37 314.225       263.550       

bagasse - -          -       27 475.300 154.300 27 475.300       154.300       

other biomass (saw dust, palm) - -          -       53 286.426 230.285 53 286.426       230.285       

biodiesel - -          -       1 0.025 0.025 1 0.025            0.025            

municipal waste - -          -       16 96.660 84.760 16 96.660         84.760         

hydro - -          -       4 5.160 5.130 4 5.160            5.130            

wind - -          -       2 0.330 0.330 2 0.330            0.330            

renewable total 50  1.865      1.613   239 1,470.077    1,019.300    289 1,471.941    1,020.912    

total 51  11.465   8.013  245  1,611.167   1,046.300   296  1,622.631   1,054.312   

MEA PEA TOTAL

 
ที่มา: ประมวลจากสถานภาพการรับซื้อไฟฟาของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2551 

 

เมื่อพิจารณาเปนภาพรวมแลวจะเห็นวา ผูผลิตไฟฟาจากพลังงานฐานชีวภาพมกีารเสนอขายไฟฟา
เขาสูระบบรวมกันแลว 91 ราย คิดเปนกําลังการผลิตติดตั้ง 1,574 เมกะวัตต และเมือ่รวมกับผูผลิตพลังงาน
ไฟฟาที่ไดรับการตอบรับใหขายระบบแลวพบวาจะมีจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 223 ราย คิดเปนกําลังการผลิต
ติดตั้ง 2,531 เมกะวัตต จะเห็นไดวา การขยายตวัของพลังงานฐานชีวภาพในการผลิตไฟฟานัน้เปนไปอยาง
รวดเร็วมาก (ตารางที่ 7) 

ตารางที่ 7 จํานวนรวมของผูผลิตไฟฟาจากพลังงานฐานชีวภาพ 
ผูผลิตที่เสนอขายเขาระบบแลว รวมผูผลิตที่ไดการตอบรับซื้อไฟฟาแลว ผูผลิต 

ราย MW ราย MW 

SPP 31 1,046.2 41 1,298.7 

VSPP 60 528.2 182 1,232.0 

รวม 91 1,574.4 223 2,530.7 
ที่มา: ประมวลจากสถานภาพการรับซื้อไฟฟาของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2551 
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บัณฑิตวิทยาลยัรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอมไดเคยมกีารประเมินศกัยภาพของพลังงานฐาน
ชีวภาพในการผลิตไฟฟาไวจากแหลงทรัพยากร 4 ประเภทคือ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ไมโตเร็ว กาซ
ชีวภาพ และขยะชุมชน พบวา ศักยภาพเชงิกําลังการผลิตติดตั้งของพลังงานฐานชีวภาพนัน้มีประมาณ 7,020 
เมกะวัตต ในป พ.ศ. 2559 หรือสามารถขยายไดอีกประมาณ 5,500 เมกะวัตต จากกําลังการผลิตติดตั้ง
ปจจุบัน ภายในชวงเวลาประมาณ 10 ป 

แมวาการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีนจะเติบโตอยางรวดเร็ว แตในการวางแผนพัฒนากําลัง
การผลิตไฟฟา กระทรวงพลังงานก็ยังมองขามศักยภาพเหลานี้ โดยกําหนดใหมกีาํลังการผลิตไฟฟาใหมที่
เพิ่มขึ้นจากพลังงานหมุนเวยีนและระบบการผลิตพลังงานไฟฟารวมกบัความรอนเพยีง 1,700 เมกะวัตต 
ในชวงเวลา 15 ป (ปพ.ศ. 2550-2564) และตัดสินใจไปลงทุนในโรงไฟฟานิวเคลียรกวา 4,000 เมกะวัตตแทน 

3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงนโยบาย  

การทบทวนและวิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงนโยบาย เปนแนวทางสําคัญในการศึกษากระบวนการ
นโยบาย เพราะเปนการพิจารณาภาพมุมกวางของโอกาสและภยัคกุคามที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาในแตละ
ดาน รวมถึงจดุออนและจุดแข็งของการพฒันาดังกลาว ผลลัพธของการทบทวนสภาพแวดลอมเชิงนโยบาย
จะชวยทําใหเห็นแนวทางหรือยุทธศาสตรสําหรับการพัฒนาในอนาคต โดยการพจิารณาสภาพแวดลอมเชิง
นโยบายของการพัฒนาพลังงานฐานชวีภาพของประเทศไทย ประกอบดวย 

โอกาส (opportunity) หรือสภาพแวดลอมทางบวก 
ปจจุบัน สภาพแวดลอมทางบวกที่สําคัญ ซ่ึงจะเกื้อหนนุการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพในประเทศ

ไทย มีอยูดวยกันหลายประการ ไดแก 
1. การรณรงคและแกไขปญหาโลกรอน เนื่องจากปจจุบันเปนที่ประจักษแนชัดวา ทุกประเทศ

จะตองมีความรับผิดชอบรวมกันในการแกไขปญหาโลกรอนโดยการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
ขณะเดียวกัน ก็เปนที่ยอมรับกันวา การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงรวมถึงพลังงานฐานชีวภาพ 
เปนทางออกที่สําคัญในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  ดังนั้น การพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ
จึงยอมไดรับสนับสนุนในทางนโยบาย และในมาตรการทางเศรษฐกิจ เพื่อลดปญหาโลกรอน
ดังกลาว  ทั้งนี้ โอกาสทางนโยบายและทางเศรษฐกิจในประเด็นนี้จะยิ่งมีความชัดเจนขึ้นในการ
ประชุมสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมารก เดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2552 เพราะจะมีการตกลงกรอบการความรวมมือ รวมถึง
กติกาและกลไกการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ภายหลังจากที่พิธีสารเกียวโต หมดอายุลงในป
พ.ศ. 2555 ซ่ึงผลลัพธจากการประชุมดังกลาวจะเปนตัวกําหนดวา กลไกการสนับสนุนการพัฒนา
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พลังงานฐานชีวภาพจะมีความเขมขนและความครอบคลุมมากขึ้นกวากลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(Clean Development Mechanism) หรือไม  

2. การพัฒนาตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เปน
การพัฒนาที่มุงเนนดานการพึ่งพาตนเอง การใชและการเพิ่มมูลคาของทรัพยากรภายในทองถ่ิน 
การเกื้อกูลกนัระหวางคนกับคน และคนกบัธรรมชาติ และการสรางภูมิคุมกันทีด่ีในตัว ความ
พยายามในการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงที่ผานมาในประเทศไทยจึงสนับสนุน
การพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ ดังจะเห็นไดจากโครงการสวนพระองคและโครงการพระราชดําริ
ซ่ึงเกีย่วของกบัการพัฒนาพลังงานฐานชวีภาพในหลายดาน ขณะเดยีวกนั ชุมชนและผูประกอบการ
ตางๆ ก็ไดนอมนําปรัชญาดังกลาวมาใช โดยการพัฒนาพลังงานฐานชวีภาพในหลายรูปแบบมาก
ขึ้น และไดรับการสนับสนนุทางนโยบายมากขึน้ดวยเชนกนั ทั้งในสวนของนโยบายดานพลังงาน 
นโยบายการพฒันาชุมชนตางๆ (เชน โครงการชุมชนเปนสุข และโครงการ SML รวมถึง
โครงการตางๆ ขององคกรปกครองทองถ่ินและหนวยราชการ)  ดังนั้น การพัฒนาพลังงานฐาน
ชีวภาพจึงนาจะไดรับการสนบัสนุนตอไปในอนาคต เนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ 10 ก็ยังยดึแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนแนวทางหลกัในการพัฒนา 

3. การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานจากซากดึกดําบรรพ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันดิบและราคา
เชื้อเพลิงซากดกึดําบรรพอ่ืนๆ เชน กาซธรรมชาติ และถานหิน ตลอดชวงเวลา 5 ปที่ผานมา  
ทําใหการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพมีความเปนไปไดและมีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น 
อันเปนผลใหมีการลงทุนเพือ่การพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพมากขึน้ตามลําดับ  ดังนั้น หากราคา
น้ํามันดิบและราคาเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพอ่ืนๆ ยังคงมีแนวโนมตามความหายากของทรัพยากร 
(resource scarcity) ก็จะสงผลใหการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพยังคงเปนที่นาดึงดูดใจตอไป 
อยางไรก็ด ี ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกอาจมีความผันผวนและมีทิศทางลดลงในระยะสั้นและ
ระยะกลาง หากเศรษฐกจิโลกเกิดภาวะถดถอย (recession) หรือตกต่าํ (depression) ซ่ึงก็อาจจะ
ทําใหลดแรงจงูใจทางเศรษฐกิจสําหรับการลงทุนเพื่อการพฒันาพลังงานฐานชวีภาพ 

4. การลงทุนเพื่อพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในตางประเทศกําลังขยายตัวขึ้น จากความพยายามใน
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก และการทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงและพลังงานที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้น 
ทําใหในตางประเทศมีการลงทุนเพื่อการพฒันาพลังงานหมุนเวียน รวมถึงพลังงานฐานชวีภาพ
มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในรูปแบบของการลงทุนโดยรัฐ การลงทุนเพื่อการวิจัยและพฒันา การจัดตั้ง
กองทนุเพื่อรวมลงทุน (Joint-venture capital) การใชกลไกการพฒันาที่สะอาด (Clean Development 
Mechanism) และการลงทุนผานการซื้อขายคารบอนเครดิตหรือคารบอนออฟเซต เปนตน การ
เพิ่มการลงทุนอยางตอเนื่องทําใหตนทนุการผลิตของเชื้อเพลิงชีวภาพลดลงอยางรวดเร็ว (หรือ
เรียกวามีอัตราการเรียนรูหรือ learning rate ในระดับสูง ดังแสดงในตารางที่ 8) เมื่อเปรียบเทียบ
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เทียบกับพลังงานจากซากดกึดําบรรพที่มีราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ การขยายลงทุนดานพลังงานหมุนเวยีน
จะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ ทั้งโดยทางตรงผานการลงทุนในประเทศ
ไทย และโดยทางออม ผานการเรียนรูและประยุกตใชนวตักรรมใหมๆ ที่เกิดขึ้นในตางประเทศ 

ตารางที่ 8 อัตราเรียนรูท่ีของเทคโนโลยีพลังงานแตละประเภท 
เทคโนโลยี กลุมประเทศ ชวงเวลา อัตราการเรียนรู (%) 

นิวเคลียร OECD 1975-1993 5.8 

ลม EU 1980-1995 18.0 

แสงอาทิตย EU 1976-1996 21.0 

ชีวมวล EU 1980-1995 15.0 

CHP สวีเดน 1990-2002 9.0 

 

5. การกระจายอํานาจและการกระจายการมีสวนรวมรับผิดชอบในสงัคม เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจบุัน และกระแสของการพัฒนาการเมอืงทั้งในและนอกประเทศ 
เปนไปในทิศทางที่มุงสงเสริมการกระจายอํานาจ การเพิ่มบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และการกระจายการมีสวนรวมรับผิดชอบในสังคม และเนื่องจากการผลิตพลังงานฐานชีวภาพ
มักเปนการผลติขนาดเล็กที่ตองสอดคลองกับทรัพยากรในแตละทองถ่ิน ขณะเดียวกนั ก็สามารถ
เอื้ออํานวยประโยชนใหกับทองถ่ินทั้งในรูปการผลิตพลังงาน การสรางรายได และการลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม  ดังนั้น การพฒันาพลังงานชีวภาพจึงมีความสอดคลองและสามารถ
สนับสนนุการพัฒนาระบบการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบรวมกันในสงัคมไดเปนอยางด ี

ภัยคุกคาม (Threats) หรือสภาพแวดลอมทางลบ 
แมวาการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพจะมีปจจัยหนุนเสริมหลายประการตามที่ไดนําเสนอขางตน แต

การพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพในประเทศไทยก็ยังมีอุปสรรคและภัยคุกคามหลายประการ ซ่ึงจะตอง
เตรียมพรอมรับมอืและแกไขปญหาไวลวงหนาเชนกัน โดยภัยคุกคามสําหรับการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ
ในประเทศไทยประกอบดวย 

1. การผูกขาดและรวมศูนยในโครงสรางตลาดพลังงาน เนือ่งจากตลาดพลังงานในประเทศไทย ทั้ง
ตลาดน้ํามนัเชือ้เพลิงและตลาดไฟฟา เปนตลาดที่มีลักษณะผูกขาดและรวมศนูยอยูที่ผูประกอบการ
รายใหญนอยราย ซ่ึงมีฐานทางธุรกิจหลักอยูที่พลังงานจากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ ระบบ
พลังงานจึงถูกออกแบบมาสําหรับการผลิตขนาดใหญ และการใชเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ ทําให
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เกิดเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับการพัฒนาพลังงานฐานชวีภาพ ซ่ึงมกัจะเปนการผลิตขนาดเล็ก 
ซ่ึงเปนระบบกระจายศนูย แมวา ในปจจุบนั ผูประกอบการรายใหญเชน บมจ. ปตท. หรือ กฟผ. 
จะเปดรับซื้อหรือเปดตลาดใหพลังงานฐานชีวภาพบาง แตก็ยังเปนเพยีงสวนนอยเทานัน้ เนื่องจาก
ยังมีมาตรการหลายดาน (เชน การวางแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา โครงสรางราคาเอทานอลที่
ไมเอื้ออํานวย หรือการไมไดนําเอาผลกระทบภายนอกหรือ Externality มาคิดคํานวณตนทุนและ
ราคารับซื้อพลังงาน เปนตน) ที่ยังเปนอุปสรรคสําหรับการพัฒนาพลังงานฐานชวีภาพ  

2. ปญหาการแยกสวนและความไมแนนอนทางนโยบาย เนื่องจากการพัฒนาพลังงานฐานชวีภาพ
ตองมีความเกีย่วของกับนโยบายหลายดานทีน่อกเหนอืจากนโยบายพลังงาน ไมวาจะเปนนโยบาย
การเกษตร นโยบายดานสิ่งแวดลอม นโยบายอุตสาหกรรม นโยบายการสงเสริมการลงทุน หรือ
นโยบายการวจิัยก็ตาม ดังนัน้ ความสอดคลองหรือบูรณาการทางนโยบาย จึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก 
นอกจากนี้ การพัฒนาพลังงานฐานชวีภาพยังตองการความแนนอนทางนโยบาย เพื่อใหสามารถ
คืนทุนไดในระยะเวลาทีก่ําหนด แตปญหาที่ผูผลิตพลังงานหมุนเวยีนในประเทศไทยกําลังเผชิญ
อยูคือ ความไมแนนอนในทางนโยบาย และการไมประสานกันของนโยบายระหวางกระทรวง
หรือหนวยงานที่ตางกัน ทําใหการพัฒนาพลังงานฐานชวีภาพเปนไปอยางไมราบรื่นเทาที่ควร ดัง
จะเห็นไดจากกรณีการพัฒนาเอทานอล ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สําคัญหลายครั้ง จน
ผูผลิตเกิดความไมแนใจในการลงทุนและการพัฒนาการผลิต 

3. ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจโลกในชวงเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผานมาจนกระทั่งถึง
ปจจุบัน สอใหเห็นถึงความผนัผวนทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทั้งในระดบัโลกและในระดับประเทศ 
ความผันผวนทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบโดยตรงตออุปสงคของพลังงาน ซ่ึงรวมถึงอุปสงคของ
พลังงานฐานชวีภาพ และยงัมีผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการลงทุนในพลังงานฐาน
ชีวภาพอกีดวย  ดังนั้น ภาวะความผันผวนทางเศรษฐกจิในอนาคต จงึอาจกระทบตอการพัฒนา
พลังงานฐานชวีภาพในประเทศไทยได  อยางไรก็ด ี หากพิจารณาในมุมกลับกนั การพัฒนา
พลังงานฐานชวีภาพ ซ่ึงเปนการใชทรัพยากรภายในประเทศ กจ็ะมสีวนสําคัญในการรับมือกับ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ นอกจากนัน้ยังสามารถกระตุนใหเกดิการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกจิ
ภายในประเทศไดอีกดวย 

4. ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและการยอมรับของชุมชน แมวาเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลว 
พลังงานฐานชีวภาพจะมีผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพนอยกวาพลังงานจากซาก
ดึกดําบรรพ แตการผลิตและการใชพลังงานฐานชีวภาพบางกรณีก็อาจกอใหเกิดผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพในระดับทองถ่ินไดเชนกัน (เชน การเกิดฝุนของโรงไฟฟาชีวมวลบาง
แหง หรือการใชน้ําปริมาณมากและปลอยน้ําเสียของโรงงานผลิตเอทานอลบางแหง) ซ่ึงหาก 
ไมมีการควบคุมและจัดการกับผลกระทบดังกลาวอยางจริงจัง ก็อาจจะเกิดเปนประเด็นใหชุมชน
บางพื้นที่ ไมยอมรับหรือตอตานการผลิตและการลงทุนพลังงานฐานชีวภาพไดในอนาคต 
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5. วิกฤติการณความขาดแคลนอาหารของโลก ที่เกิดขึ้นในชวงตนป พ.ศ. 2551 ทําใหหลายฝายเกิด
ความกังวลวา การนําเอาพืชอาหารมาใชเปนพลังงาน หรือการแยงชิงที่ดินที่ใชในการปลูกพืช
อาหารใหเปลี่ยนมาปลูกพืชพลังงาน จะทําใหเกิดภาวะความขาดแคลนอาหารมากขึ้น และหาก
ภาวะความขาดแคลนอาหารมีความรุนแรงมากขึ้นจริง ตามที่หลายฝายเปนหวง ก็อาจจะสง 
ผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพในประเทศไทย เพราะนอกจากภาครัฐอาจ
ลดมาตรการหรือความพยายามในการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพลง  การผลิต
พลังงานฐานชีวภาพในประเทศไทยก็อาจจะไดรับผลกระทบจากกฎกติกาหรือนโยบายที่องคกร
ระหวางประเทศอาจกําหนดขึ้นเพื่อแกไขปญหาความขาดแคลนอาหารดังกลาว 

จุดแข็ง (Strengths)  ของพลงังานฐานชีวภาพ 
เนื่องจากพลังงานฐานชีวภาพเปนการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบจากผลผลิตและของเหลือใชทาง

การเกษตร โดยกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ พลังงานฐานชีวภาพจึงมีจุดแข็งหลาย
ประการ ทั้งนี้ กลาวโดยสรุปได ดังตอไปนี้ 

1. การมีฐานทรพัยากรภายในประเทศจํานวนมาก เนื่องจากประเทศไทยมีฐานการผลิตการเกษตร
ขนาดใหญ จึงมีฐานทรัพยากรพลังงานชีวภาพจํานวนมาก และกระจายอยูในแทบทุกพืน้ที่ ทั้งใน
รูปผลผลิตเชน ออย มันสําปะหลัง และน้ํามันปาลม ในรูปผลพลอยได เชน แกลบ ชานออย 
ทะลายปาลม ไขมันสัตว หรือเศษขี้เล่ือย และในรูปของเสีย เชน น้ํามันพืชใชแลว น้ําเสียจาก
โรงงานแปงมันสําปะหลัง น้ําเสียจากฟารมปศุสัตว ทําใหศักยภาพในการพัฒนาพลังงานฐาน
ชีวภาพของประเทศไทยมีสูงมาก 

2. การลดการปลอยกาซเรือนกระจก เนื่องจากพลังงานฐานชีวภาพเปนการใชคารบอนจากวัฏจักร
คารบอนหมุนเวียนปกติ มิใชว ัฏจักรคารบอนจากใตดิน  (ซึ ่งจะเปนเพิ ่มปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซด)  ดังนั้น การใชพลังงานฐานชีวภาพจึงมีสวนชวยลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกลงไดอยางมีนัยสําคัญ แมวาศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของ
พลังงานฐานชีวภาพแตละชนิดจะแตกตางกัน ตามลักษณะของวัตถุดิบและเทคโนโลยี (ดังแสดง
ใหเห็นในตารางที่ 9) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชพลังงานฐานชีวภาพในการผลิตไฟฟาจะสามารถ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงไดประมาณรอยละ 80-90 

3. การสนับสนุนภาคการเกษตรและเศรษฐกิจภายในประเทศ เนื่องจากพลังงานฐานชีวภาพใชฐาน
ทรัพยากรภายในประเทศ การใชพลังงานฐานชีวภาพจึงมีองคประกอบภายในทองถ่ิน (หรือ 
local content) มากกวาการใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพ ดังนั้น การใชพลังงานฐานชีวภาพจึง
มีผลใหเกิดการกระตุนและการหมุนเวียนภายในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมากกวาพลังงาน
จากซากดึกดําบรรพ 



16 สถานภาพและยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพสําหรับประเทศไทย 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

4. การสรางผลประโยชนรวมกัน (Co-benefits) เนื่องจากการพัฒนาพลงังานฐานชวีภาพ มักจะ
สรางผลประโยชนอ่ืนๆ (นอกจากผลประโยชนโดยตรงในรูปพลังงาน) สําหรับสังคมรวมดวย
เสมอ เชน การใชกาซชีวภาพก็ถือเปนการลดน้ําเสีย ลดปริมาณขยะอินทรีย และยังถือเปนการ
ประหยดัน้ําไปดวยในตวั หรือการใชเชื้อเพลิงชีวมวลในแบบกาซชวีมวลหรือการอบถานก็จะได
น้ําสมควันไม มาใชเปนสมุนไพรสําหรับการเกษตรอินทรยีหรือเกษตรชวีภาพ เปนตน 

5. การลงทุนในหนวยการผลิตขนาดเล็ก เนื่องจากหนวยการผลิตพลังงานฐานชีวภาพมักเปนหนวย
การผลิตและหนวยการลงทุนขนาดเล็ก (เชน ในกรณีการผลิตไฟฟาจะมีกําลังการผลิตตั้งแต 25 
กิโลวัตตไปจนถึง 50 เมกะวัตต) ที่กระจายกันอยูในแตละทองถ่ิน พรอมทั้งระยะเวลาในการ
วางแผนและกอสราง (หรือ lead time) ที่ส้ัน ดังนั้น ในชวงเวลาที่เศรษฐกิจมีความผันผวนสูง 
ระบบพลังงานฐานชีวภาพจึงถือเปนระบบที่มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ํากวาระบบการผลิตแบบ
รวมศูนยขนาดใหญ นอกจากนั้น การมีหนวยการผลิตกระจายอยูทั่วไป ยังสามารถชวยเสริม
ความมั่นคงในระบบไฟฟาไดอีกดวย 

ตารางที่ 9 สมดุลพลังงานและการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของน้ํามันเชื้อเพลิงชวีภาพ 

เชื้อเพลิงชีวภาพ วัตถุดิบ สมดุลพลังงานเทียบกับ 
พลังงานนําเขา (เทา) 

ลดกาซเรือนกระจก  
(รอยละ) 

เอทานอล ขาวโพด 1.5 21-25 
เอทานอล น้ําออย 8.0 <56 
เอทานอล กากน้ําตาล - 24-51 
ไบโอดีเซล เรปซีด 2.5 21-50 
ไบโอดีเซล ปาลมน้ํามัน 9.0 - 
ไบโอดีเซล น้ํามันพืชใชแลว 5-6 92 
เอทานอล เซลลูโลส 2-36 51-82 
ไบโอดีเซล ยูคาลิปตัส - 60-80 

ที่มา : สรุปจาก Worldwatch Institute, 2007 Biofuels for Transportation 

จุดออน (weaknesses) ของการพัฒนาพลงังานฐานชีวภาพ 
อยางไรก็ด ี เนื่องจากพลังงานฐานชวีภาพยังถือเปนเทคโนโลยีรุนใหมและการจดัการการผลิตแบบ

ใหมที่เพิ่งมกีารพัฒนาอยางตอเนื่องในระยะเวลาไมนานนัก  ดังนัน้ การผลิตพลังงานฐานชวีภาพจึงยังมี
จุดออนในบางประการไดแก 

1. ความไมเขมแข็งของภาคการเกษตร เนื่องจากวัตถุดิบหลักของพลังงานฐานชวีภาพคือ ผลผลิต 
ผลพลอยได และของเหลือใชจากภาคการเกษตร  ขณะเดียวกนั ตนทุนหลักของพลงังานฐาน
ชีวภาพก็เปนตนทุนคาวัตถุดบิดวย  ดังนัน้ ความเขมแข็งหรือความออนแอของภาคการเกษตรจึง
เปนโอกาสและอุปสรรคที่สําคัญสําหรับการพัฒนาพลังงานฐานชวีภาพ แตเนื่องจากปจจุบนั 
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ภาคการเกษตรของไทยยังขาดความเขมแข็งและมีปญหาอุปสรรคหลายประการ ซ่ึงอาจจะกระทบ
ตอการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ ไดแก ปญหาผลิตภาพการผลิต (productivity) ของพืชพลังงาน
บางชนิดเชน ออย และปาลมน้ํามัน ยังอยูในระดับต่ํา การขยายตัวของการผลิตพืชพลังงานที่ 
ผานมามักเปนผลมาจากการขยายพืน้ที่เพาะปลูกมากกวาการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอไร ยกเวนใน
กรณีของมันสาํปะหลัง (ตารางที่ 10) โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตเฉลี่ยตอไรระหวาง
ประเทศไทยกบัประเทศบราซิล (ภาพที่ 4) จะเห็นไดชัดเจนวา ผลผลิตเฉลี่ยตอไรในการผลิต
ออยของไทยยงัต่ํากวาบราซลิมาก ซ่ึงจะกระทบตอศกัยภาพและตนทุนการผลิตของเอทานอล 
นอกจากนี้ ยังมีปญหาโครงสรางราคาเอทานอลและการกระจายผลประโยชนจากการผลิตเอทานอล
สําหรับเกษตรกรชาวไรออย ปญหาในดานการใชที่ดนิและทรัพยากรน้ําอยางไมเหมาะสมและ
ไมประสิทธิภาพ และปญหาการใชสารเคมีการเกษตร ซ่ึงจะสงผลกระทบทางสิ่งแวดลอม สังคม 
และสุขภาพ หากมกีารขยายการผลิตพืชพลังงานมากขึ้น และยงัไมมีมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดผลกระทบที่เหมาะสม 

ตารางที่ 10 อัตราการขยายตัวของผลผลิตพืชพลงังานระหวางป พ.ศ. 2546-2550 (รอยละตอป) 

พืชพลังงาน เนื้อท่ีเพาะปลูก/ 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตตอไร ผลผลิตรวม 

ออยโรงงาน - 3.83 - 2.03 - 5.79 
มันสําปะหลัง 2.95 3.92 6.98 
ปาลมน้ํามัน 10.41 -1.32 8.96 

ที่มา: คํานวณจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551 

ภาพท่ี 4 การเปรียบเทียบผลิตภาพการผลิต
ในการเพาะปลูกออยของประเทศไทยและประเทศบราซิล

ผลผลิตเฉล่ียตอไรในการเพาะปลูกออย
เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับบราซิล
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ที่มา: เดชรัต สุขกําเนิด, 2551. 
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2. ระบบการจัดการดานลอจิสตกิสยังไมไดรับการพัฒนาดีนกั เนื่องจากแหลงเชื้อเพลิงของ
พลังงานฐานชวีภาพมกัมีขนาดเล็กกระจายตัวอยูทัว่ไป ตนทุนการจัดการดานโลจิสติกส 
ตั้งแตการรวบรวมเชื้อเพลิงวตัถุดิบ การขนสงเชื้อเพลิงวัตถุดิบ การรวมกลุมผูผลิตวัตถุดิบ 
การแปรรูปเบือ้งตน การเกบ็รักษาเชื้อเพลิงวัตถุดิบ การกําหนดตารางการแปรรูปพลังงาน 
และการผสมและการกระจายเชื้อเพลิงผลิตภัณฑขั้นสดุทาย จึงเปนตนทุนที่สําคัญสําหรับ
การพัฒนาพลงังานชีวภาพ โดยในปจจบุันในประเทศไทยยังมไิดมีการวางแผนจดัการเพื่อ
ลดตนทุนดานโลจิสติกสกันอยางจริงจัง นอกจากนัน้ ในบางกรณี (เชน การผลิตไบโอดีเซล
จากน้ํามันพืชใชแลว) ก็ยังมปีญหาในการรวบรวมใหมปีริมาณพอเพยีงอีกดวย 

3. คาใชจายในการลงทุนในบางเทคโนโลยียังสูงอยู แมวา ตนทุนของพลงังานฐานชวีภาพจะมี
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากเทคโนโลยีพลังงานฐานชวีภาพยังถือเปนเทคโนโลยี
รุนใหม ตนทุนในการลงทุนและตนทนุการผลิตโดยรวมในบางเทคโนโลยีเชน การผลิต
กาซชีวมวล การผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส หรือการผลิตไบโอดีเซล จึงยังคงสูงอยู และ
กลายเปนอุปสรรคสําคัญในการนําพลังงานฐานชีวภาพไปใชอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เมื่อผลประโยชนรวม (หรือ co-benefits) ที่เกิดขึ้นจากการผลิตพลังงานฐานชีวภาพสวนใหญ 
(รวมถึงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก) ยังมิไดถูกนํามารวมในการกําหนดราคารับซื้อ
พลังงาน ทําใหเกิดความไมคุมคาในการลงทุน 

4. ระบบการวิจัยและพัฒนาพลงังานฐานชีวภาพยังมีจุดออนหลายประการ ทั้งในแงงบลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนาดานพลังงานที่ยังมีจํากัด (ไมวาจะเปนพลังงานฐานชีวภาพหรือ
พลังงานรูปแบบอื่นๆ) ทั้งงบลงทุนของภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกจิ และภาคเอกชน จํานวน
นักวจิัยดานพลังงานฐานชีวภาพที่ยังมนีอย แมวาจะเริ่มมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  
และที่สําคัญคือ การประสานงานในระดับนโยบายการวิจัยและระบบสนับสนุนการวิจัย
ระหวางหนวยงานใหทนุตางๆ ยังไมชัดเจนและเขมแข็งเพียงพอ จึงเกดิความซ้ําซอนและ
การตกหลนในประเดน็ที่สําคัญ รวมถึงการไมมีการกาํหนดเปาหมายและแนวทางรวมกัน
ในการพัฒนาการวิจยัพลังงานฐานชวีภาพในระยะยาว 

5. การขาดองคกรประสานงานกลางเพื่อการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ บทเรียนจากการ
พัฒนาพลงังานฐานชวีภาพในประเทศอื่นๆ พบวา การจัดตั้งองคกรประสานงานกลางเพื่อ
การพัฒนาพลงังานฐานชวีภาพเปนสิ่งที่มคีวามสําคัญมาก ในการประสานนโยบายตั้งแต
การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป และการตลาดใหเปนไปในทิศทางเดยีวกัน ดังเชนกรณีของ 
Proalcool ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลประเทศบราซิล แตประเทศไทยของเรายัง
ไมมีองคกรประสานงานกลาง ทั้งยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนในทางการเมืองหรือในทางนโยบาย
ในการจดัตั้งองคกรประสานงานกลาง แมวาจะมีขอเสนอและมีการศึกษาในประเด็นนี้โดย
หลายๆ ฝายกต็าม 
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จากการนําเสนอโอกาส ภัยคุกคาม จุดแขง็ และจุดออนทั้งหมด สามารถสรุปเปนตารางเมตริกซได
ดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11  SWOT Matrix ของการพฒันาพลังงานชีวภาพภายในประเทศไทย 
Strengths (จุดแข็ง) 

• การมีฐานทรัพยากรภายในประเทศจํานวนมาก 
• การลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
• การสนับสนุนภาคการเกษตรและเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 
• การสรางผลประโยชนรวมกัน 
• การลงทุนในหนวยการผลิตขนาดเล็ก 

Weakness (จุดออน) 
• ความไมเขมแข็งของภาคการเกษตร 
• ระบบการจัดการดานลอจิสติกสยังไมไดรับการ

พัฒนาดีนัก 
• คาใชจายในการลงทุนในบางเทคโนโลยียังสูงอยู 
• ระบบการวิจัยและพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพยังมี

จุดออนหลายประการ 
• การขาดองคกรประสานงานกลางเพื่อการพัฒนา

พลังงานฐานชีวภาพ 
Opportunity (โอกาส) 

• การรณรงคและแกไขปญหาโลกรอน 
• การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
• การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานจากซากดึกดําบรรพ 
• การลงทุนเพื่อพัฒนาพลังงานหมุนเวียนใน

ตางประเทศกําลังขยายตัวขึ้น 
• การกระจายอํานาจและการกระจายการมีสวนรวม

รับผิดชอบในสังคม 

Threats (ภัยคุกคาม) 
• การผูกขาดและรวมศูนยในโครงสรางตลาดพลังงาน 
• ปญหาการแยกสวนและความไมแนนอนทาง

นโยบาย 
• ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
• ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและการยอมรับของ

ชุมชน 
• วิกฤติการณความขาดแคลนอาหารของโลก 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงนโยบาย (Environmental Scan) หรือการวเิคราะห SWOT 
ขางตน ทําใหสามารถนํามากําหนดเปนยทุธศาสตรการพัฒนาผานตาราง TOWS Matrix (ตารางที่ 12) 

ทั้งนี้ จากยุทธศาสตรทั้งหมดที่กําหนดขึ้นตามตาราง TOWS Matrix ไดมีการนํามาจัดใหมระดับใหม
ตามระดับยุทธศาสตรและนโยบาย พรอมทั้งระบุแนวทางการดําเนินการเบื้องตนในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
โดยแบงออกเปน 3 ระดับคอื ระดับยุทธศาสตรการพัฒนา ระดับนโยบายพลังงาน และระดับนโยบายบวจิัย 
ตามตารางที่ 13 
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ตารางที่ 12  TOWS Matrix ในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาพลงังานฐานชีวภาพ 
 Threats Opportunities 

Weaknesses การปองกันจุดออนและภัยคุกคาม 
 การจัดตั้งองคกรประสานงานกลางเพื่อ 
ประสานนโยบาย 
 การกําหนดเปาหมายและกลไกทางนโยบาย 
ที่ชัดเจน โดยผานกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
ในสังคม 
 การลดการผูกขาดในโครงสรางตลาดพลังงาน 
โดยการสรางตลาดที่เปนธรรมสําหรับพลังงาน
ฐานชีวภาพ 
 การพัฒนาเทคนิคและระบบเกษตรชีวภาพ
สําหรับการปลูกพืชพลังงาน 

การแกไขจุดออนโดยใชโอกาสที่มี 
 การจัดระบบการวิจัยและพัฒนาพลังงานฐาน
ชีวภาพ เพื่อรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น และ
การลดตนทุนการผลิตอยางเปนระบบ 
 การกําหนดเปาหมายการลดตนทุนของ
พลังงานฐานชีวภาพจากการวิจัยและพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
 การวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อ
รองรับการขยายตัวของพลังงานฐานชีวภาพ 

Strengths การใชจุดแข็ง ปองกันภัยคุกคาม 
 การใชพลังงานฐานชีวภาพเปนแนวทางหลัก 
ในการรับมือกับความผันผวนของภาวะ 
เศรษฐกิจโลก 
 การกําหนดมาตรการลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม และการจัดการความขัดแยง โดยการ
มีสวนรวมของชุมชนอยางจริงจัง เพื่อช้ีใหเห็น
ขอไดเปรียบจากการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ 
 การสื่อสารสาธารณะเพื่อกระตุนใหทุกภาคสวน
ในสังคมไดมามีสวนรวมในการพัฒนาพลังงาน
ฐานชีวภาพ ผานกระบวนการเรียนรู/การจัดการ
ความรูรวมกันในการวางแผน/จัดการพลังงาน
ฐานชีวภาพทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ 

การใชจุดแข็งและโอกาสที่มีอยู 
 การใชพลังงานฐานชีวภาพเปนแนวทางหลัก
ในยุทธศาสตรการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก และในการลดภาระการนําเขาเชื้อเพลิง
พลังงานจากตางประเทศ 
 การรวบรวมและพัฒนาองคความรูวาดวย 
ชีวมวลและการแปรรูปพลังงานฐานชีวภาพ
แตละชนิดแตละประเภทอยางเปนระบบ  
เพื่อการตอยอดอยางจริงจัง 
 การเสริมความเขมแข็งของภาคการเกษตร 
จากการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ และ
โครงสรางราคาที่เปนธรรม 
 การพัฒนาองคความรูดานผลประโยชนรวม
จากการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ และนํามา
สูระบบการกําหนดราคาที่เหมาะสมสําหรับ
พลังงานฐานชีวภาพ 
 การพัฒนาองคความรู รูปแบบการลงทุน และ
แรงสนับสนุนทางนโยบายสําหรับการพัฒนา
พลังงานฐานชีวภาพเพื่อการสรางระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทองถิ่น 
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ตารางที่ 13  สรุปประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินการเบื้องตน 
ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการดําเนินการเบื้องตน 

ระดับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
การใชพลังงานฐานชีวภาพเปนแนวทางหลัก 
- ในยุทธศาสตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
- ในการลดภาระการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ 
- ในการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

การนําเสนอภาพวิสัยทัศน “ยุทธศาสตรพลังงานฐานชีวภาพ
ไทย” เพื่อนําเสนอใหเห็นถึงผลกระทบเชิงยุทธศาสตร 
(strategic impacts)จากการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพที่มีตอ
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก การลดภาระการนําเขา
พลังงานจากตางประเทศ และการรับมือกับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก 

ระดับนโยบายและกลไกนโยบายพลังงาน  
- การจัดตั้งองคกรประสานงานกลางประสานนโยบาย การทบทวนผลการศึกษารูปแบบการจัดตั้งองคกรประสานงาน

กลางประสานนโยบายที่มีอยู เพื่อนําเสนอและรับฟงความเห็น 
กอนการผลักดันเชิงนโยบาย 

- การสื่อสารสาธารณะเพื่อกระตุนใหทุกภาคสวน 
ในสังคม ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
พลังงานฐานชีวภาพ  

การสื่อสารสาธารณะเพื่อกระตุนใหทุกภาคสวนในสังคมไดมา
มีสวนรวมโดยผานกระบวนการเรียนรู/การจัดการความรู
รวมกันในการวางแผน/จัดการพลังงานฐานชีวภาพทั้งในระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติ 

- การกําหนดเปาหมายและกลไกทางนโยบาย 
โดยผานกระบวนการเรียนรูรวมกันในสังคม 

การพัฒนากระบวนการนโยบายใหเกิดการผลักดันราง
พระราชบัญญัติพลังงานหมุนเวียน เพื่อแกปญหาความไม
ชัดเจนในเปาหมาย / กระบวนการนโยบายพลังงานของรัฐบาล 
โดยตั้งอยูบนฐานองคความรูและการวิจัยและพัฒนาหรือ 
research–based policy 

- การลดการผูกขาดในโครงสรางตลาดพลังงาน 
โดยการสรางตลาดที่เปนธรรมสําหรับ 
พลังงานฐานชีวภาพ 

การศึกษาแนวทางความเปนไปไดในการลดการผูกขาดใน
โครงสรางตลาดพลังงาน ทั้งตลาดไฟฟาและตลาดน้ํามัน
เช้ือเพลิง รวมถึงการสรางระบบตลาดที่เปนธรรมสําหรับ
พลังงานชีวภาพ 

- การเสริมความเขมแข็งของภาคการเกษตร จาก 
พลังงานฐานชีวภาพและโครงสรางราคาที่เปน 
ธรรมสําหรับเกษตรกร 

การกําหนดโครงสรางราคาพลังงานชีวภาพและราคาวัตถุดิบ
การเกษตรที่เปนธรรม การพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพื่อมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบาย และการถายทอดเทคโนโลยี
สําหรับการประยุกตใชในภาคเกษตร 

- การกําหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และการจัดการความขัดแยง โดยการมีสวนรวม 
ของชุมชนอยางจริงจัง 

การศึกษาและกําหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สําหรับการผลิตพลังงานชีวภาพ และการพัฒนากลไกจัดการ
ความขัดแยง โดยการมีสวนรวมของชุมชนอยางจริงจัง 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 
ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการดําเนินการเบื้องตน 

ระดับนโยบายวิจัย  
- การจัดระบบการวิจัยและพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ การกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยพลังงานทดแทนโดยมีการ

กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและสอดคลองกับเปาหมายของชาติ 
และการพัฒนาโครงสราง/กลไก นโยบายวิจัยพลังงานของชาติ
ที่มีการประสานงานทั้งในระดับนโยบาย และการสนับสนุน
ทุนวิจัย เพื่อลดความซ้ําซอนและการตกหลนในประเด็นวิจัย
ตางๆ 

- การรวบรวมและพัฒนาองคความรูวาดวยชีวมวล 
และการแปรรูปพลังงานฐานชีวภาพแตละชนิด 
หรือแตละประเภทอยางเปนระบบ  

การรวบรวมและทบทวนองคความรูและประสบการณวาดวย
ชีวมวลและเทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานฐานชีวภาพแตละ
ชนิดหรือแตละประเภท โดยจัดทําเปนฐานขอมูลอยางเปน
ระบบ เพื่อสนับสนุนการวิจัยตอยอดอยางจริงจัง 

- การกําหนดเปาหมายการลดตนทุนของพลังงาน 
ฐานชีวภาพจากการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

การกําหนดเปาหมายระยะยาวในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานฐานชีวภาพแตละประเภท เพื่อการเพิ่มผลิตภาพและ
การลดตนทุนของพลังงานฐานชีวภาพแตละประเภทอยาง
ตอเนื่อง 

- การวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อรองรับ 
การขยายตัวของพลังงานฐานชีวภาพ 

สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยระบบโลจิสติกส เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของพลังงานฐานชีวภาพแตละประเภท โดยเนนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (operational research)เพื่อนําไปสูการใช
ประโยชนจริง 

- การพัฒนาองคความรูดานผลประโยชนรวมจาก 
การพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ และนํามาสูระบบ 
ราคาที่เหมาะสมสําหรับพลังงานฐานชีวภาพ 

การรวบรวมและทบทวนองคความรูและประสบการณวาดวย
ผลประโยชนรวมจากการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ การ
คํานวณมูลคาของผลประโยชนรวม การหารูปแบบการลงทุน
และโครงสรางราคาที่เหมาะสมสําหรับพลังงานฐานชีวภาพ 

- การพัฒนาองคความรู รูปแบบการลงทุน และแรง 
สนับสนุนทางนโยบายสําหรับการพัฒนาพลังงาน 
ฐานชีวภาพเพื่อการสรางระบบเศรษฐกิจพอเพียง  
และการพัฒนาทองถิ่น 

การรวบรวมและทบทวนองคความรูและประสบการณวาดวย
การพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพในระดับทองถิ่น และการพัฒนา
รูปแบบการลงทุน และการสนับสนุนทางนโยบาย เพื่อการ
สรางระบบเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทองถิ่น 

- การพัฒนาเทคนิคและระบบเกษตรชีวภาพสําหรับ
การปลูกพืชพลังงาน 

การรวบรวมและทบทวนองคความรูและประสบการณวาดวย
การพัฒนาเทคนิคและระบบเกษตรชีวภาพสําหรับการปลูกพืช
พลังงานเชน ออย มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน เพื่อลดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
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5. สรุป 

การพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพในประเทศไทยยังคงมีโอกาสและมีความเปนไปไดสูงมาก แตการ
พัฒนาพลังงานฐานชีวภาพนั้นเกี่ยวพันกับมิตินโยบายหลากหลายดาน ไมเฉพาะนโยบายพลังงานเพียงอยาง
เดียว แตยังเกี่ยวพันกับนโยบายดานการเกษตร นโยบายดานการพัฒนาชนบท และนโยบายดานสิ่งแวดลอม 
ดังนั้น การเชื่อมประสานการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม ถูกตอง และ 
เอื้อประโยชนตอทุกภาคสวนในสังคมไทยจึงเปนความทาทายที่สําคัญมาก โดยจะตองเริ่มจากการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพในยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ และการจัดตั้ง
องคกรประสานงานกลางทางนโยบาย เพื่อใหเปนเข็มทิศ เปนแผนที่นําทาง และเปนกลไกในการขับเคลื่อน
เชิงนโยบาย กอนที่จะกาวเขาสูการแกปญหาเชิงโครงสรางตางๆ ไมวาจะเปนโครงสรางการผูกขาดในระบบ
พลังงาน และโครงสรางราคาและการแบงปนผลประโยชนจากการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพ รวมถึงการ
พัฒนาเทคนิควิธีการตางๆ อีกมากไมวาจะเปนการจัดการดานโลจิสติกส การพัฒนาระบบการเกษตรชีวภาพ
สําหรับการปลูกพืชพลังงาน เปนตน 
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