การกําหนดนโยบาย
ในการสนั
ในการสนบสนุ
บสนนเชื
นเชอเพลงชวภาพอยางยงยน
้อเพลิงชีวภาพอยางยั่งยืน
นําเสนอโดย
นางสาวสุวพร ศิริคุณ
ผูอํานวยการบริหาร มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
ในการประชุม
การศึกษาวิเคราะหแนวโนมในการสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ
การศกษาวเคราะหแนวโนมในการสงเสรมการใชประโยชนทรพยากรชวภาพ
เพือ
่ การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในทองถิ่นอยางยัง
่ ยืน

22 ตุลาคม 2552
1

ประเด็
ประเดนทนาเสนอ
นที่นําเสนอ
• ขอมู
ขอมลทั
ลทวไปเชอเพลงชวภาพ
่วไปเชื้อเพลิงชีวภาพ
• นโยบายมาตรการสนับสนุน และสถานการณปจจุบัน
• ผลกระทบของเชื้อเพลิงชีวภาพในดานตางๆ
• แนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการอยางเหมาะสม
การพัฒนา
• การพฒนา

2nd

Generation biofuels

2

ขอ
 มูลทัว
่ั ไปเชื
ไป ้ือเพลิง
ิ ชีีวภาพ

3

เหตุ
เหตผลในการส
ผลในการสงเสรมการใชเชอเพลงชวภาพ
งเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ
• ความมนคงดานพลงงาน
ความมัน
่ คงดานพลังงาน
(การกระจายแหลง/ประเภทเชือ
้ เพลิง)
• ลดการนําเขาพลังงาน
• การสงเสรมการผลตและการจางงานในระดบทองถน
ส ส ิ
ิ

ใ
ั 
ิ่
• การชวยพยุงุ ราคาพืชเกษตร
• การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
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เที
เทยบรุ
ยบรนเชอเพลงชวภาพ
เชื้อเพลิงชีวภาพ
•

เชื้อเพลิงชีวภาพรุน
 ที่ 1 (1st Generation Biofuel)
– เชื้อเพลิงที่แพรหลาย เอทานอล และ ไบโอดีเซล
–

มาจากน้ําตาล แปง น้ํามันพืช ไขมันสัตว

– วัตถุดิบมาจากพืชเกษตรที่ผลิตอาหาร
(ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ปาลน้ํามัน ทานตะวัน)

•

เชื้อเพลิงชีวภาพรนท
เชอเพลงชวภาพรุ
ที่ 2 (2nd Generation Biofuel)
– เปนพัฒนาการของเชื้อเพลิงชีวภาพที่ไมไดจากน้ําตาลหรือแปง
ใชเซลลููโลสเปนวัตถุุดิบสําหรับผลิตเชื้อเพลิง
– มาจากสิ่งที่มีเซลลูโลสเปนองคประกอบ เชน ของเสีย/ของเหลือใช
จากอุตสาหกรรมเกษตร และจากอุตสาหกรรมปา ชีวมวลประเภทวัชพืช
จากป
ปาไม
ไ  ชีวี มวลอืน
่ื ๆ (หญ
(
า ซัังขา วโพด
โ
ขีเ้ี ลือ
ื่ ย))

•

เชื้อเพลิงชีวภาพรุน
 ที่ 3 (3rd Generation Biofuel)
– เชอเพลงจากสาหราย
เชื้อเพลิงจากสาหราย (Oilgae)
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นโยบายมาตรการสนับสนุนและสถานการณปจจุบัน

6

มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
และการเพาะปลูกพืชเชื้อเพลิงของไทย
มาตรการสงเสริมสนับสนนเอทานอล
มาตรการสงเสรมสนบสนุ
นเอทานอล

 Price Incentive

มาตรการสงเสริมสนับสนนไบโอดี
มาตรการสงเสรมสนบสนุ
นไบโอดเซล
เซล

 Price Incentive

Æ R95 E10 / ULG 95

9.20 บาท/ลิตร

ใช Oil Fund & ECON Fund กําหนดสวนตาง

Æ R91 E10 / ULG 91

4.40 บาท/ลิตร

ราคาขายปลีก B5/B2 1.40 บาท/ลิตร

Æ R95 E20 / ULG 95 11.50
11 50 บาท/ลตร
บาท/ลิตร
Æ R95 E85 / ULG 95 20.42 บาท/ลิตร

 คุณภาพน้ํามัน B100
Æ ออกประกาศกําหนดคุณภาพน้ํามัน B100

 Tax Incentive สําหรับ E85-FFVs
Æ ลดภาษีนําเขา 80% เปน 60% ถึง ธค. 52

ที่กลุมยานยนตยอมรับ
Æ ควบคุม & ตรวจสอบเขมงวด

Æ ใช Oil Fund ชดเชย Excise Tax 3%
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แผนและเป
แผนและเปาหมายในการพฒนาพลงงานหมุ
าหมายในการพัฒนาพลังงานหมนเวี
นเวยนในชวง
ยนในชวง 15 ปขางหนา
ปขางหนา
แผนพัฒนาแกสโซฮอล 2551-2565
สงเสริมใหเกิดการผลิตและการใชเอ
ทานอลไมนอยกวา 9 ลานลิตร/วัน
โดยในชวง 4 ปแรกเนนสงเสริมการ
ผลิ ต เอทานอลจากกากน้ํ า ตาลและ
มันสําปะหลัง
ขณะที่ตั้งแตป 2555 เปนตนไป เริ่ม
สงเสริมการผลิตเอทานอลจากออย
ไดกําหนดเปาหมายการเพิ่มผลผลิต
มันสําปะหลังจาก 3.5 เปน 4.5 ตัน/
ไรในป 2555 และเพิ่มผลผลิตออย
จาก 11.3
11 3 ตน/ไร
ตัน/ไร เปน
เปน 15 ตน/ไรในป
ตัน/ไรในป
2555

(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรก
ั ษพลังงาน)
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การใชน้ํามันเบนซินและแกสโซฮอล
การใชนามนเบนซนและแกสโซฮอล
การใชนามนเบนซนและแกส
โซฮอล
ปริมาณการใช
นา
้ํ มันเบนซิน
Gasoline Consumption
(ล
(ลานลตร/วน)
( า
(million
illiนลิlitres
litตร/วั
per น
day)
d ))

 การใช
ใ  E10

25.0

20.0
E85 95
E20 95
E10 95
E10 91
ULG91
ULG95

15.0

10.0

5.0

0.0
Jan- AprOct- มค.49
Jan- AprJul- ตค.
Oct-มค.50
Jan- เมย.
Apr- กค.
Jul- ตค.
Oct-มค.51
Jan- เมย.
Apr- กค.
Jul- ตค.
Octมค.48
เมย. Julกค. ตค.
เมย. กค.
05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08

การเพิ่มการใชแกสโซฮอลมีมขี อจํากัดเรื่องรถยนต

ป 49
ธค. 50
มค.-กย. 52

ลานลิตร/วัน
3.5
7.0
12.1

E10R95 : E10R91Æ 69% : 31%

 การใช E20
266,,000 ลิตร
266
ร/
/วัน (กย
กย.. 52
52))
 การใช
การใช E85
365 ลิตร/วัน (กย. 52)
 การใชเบนซิน (95 และ 91
91))
ลดจาก 18 ลานลิตรป 48
เหลือ 8.1 ลานลิตร กย
กย.. 52

9

สถานการณการผลิตเอทานอล
สถานการณการผลตเอทานอล
สถานการณการผลตเอทา
เอทานอลของไทย
ของไทย
• ณ มิย. 52 มีผผ
ู ลิต 15 ราย กําลังผลิตรวม 2.275 ลานลิตร/วัน
– จากกากน้
นําตาล
ล 11 รราย กําลั
ลงงผลิ
ลตรวม 1,595,000
,595,000 ล
ลิตร/วน
ร/วัน
– จากน้ําออย 1 ราย กําลังผลิต 200,000 ลิตร/วัน
– จากมัน
ั สํําปะหลั
ป
ัง 3 ราย กํําลัังผลิิตรวม 480,000
480 000 ลิต
ิ ร/วั
/ ัน

• ณ กย. 52 มีผผ
ู ลิต 17 ราย กําลังผลิตรวม 2.58 ลานลิตร/วัน
• ภายในป 53 กําลังผลิตรวมจะเพิ่มเปน3.97 ลานลิตร/วัน

ที่มา : กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนุ
ทมา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรัรก
กษพลงงาน
ษพลังงาน
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อปสงค
อุ
ปสงค-อุ
อปทานกากน้
ปทานกากนาตาลป
า
ํ ตาลป 2551
2551--2554

ในป 2552 มีกากน้ําตาลสวนเกินสําหรับผลิตเอทานอลได 1.27 ลานลิตร/วัน
11

อปสงค
อุ
ปสงค – อุ
อปทานมั
ปทานมนสาปะหลงป
นสําปะหลังป 2551 - 2554

ในป 2552 มีมันสําปะหลังสวนเกินสําหรับผลิตเปนเอทานอลได 0.58 ลานลิตร/วัน
12

สถานการณ
สถานการณพชเชอเพลงและการใชประโยชนของพชเชอเพลงแตละชนด
พืชเชื้อเพลิงและการใชประโยชนของพืชเชื้อเพลิงแตละชนิด
ออยโรงงาน
ผลผลิตออยโรงงาน เนื้อที่เพาะปลูก และอัตรา
ผลผลิตตอไร ป 2541-2551

ในป 2541 ปริมาณการผลิตออย 42.2 ลาน
ตัน บนเนื้อที่เพาะปลูก 5.75 ลานไร อัตรา
ผลผลิตตอไรอยูที่ 7.34 ตัน และในป 2551
มีเนื้อที่เพาะปลก
มเนอทเพาะปลู
ก 6.43 ลานไร
ลานไร ปรมาณการ
ปริมาณการ
ผลิตออย 69.85 ลานตัน อัตราผลผลิตตอไร
อยูที่ 10.86 ตัน
สาหรบป
สํ
า หรั บ ป 2552
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ
สานกงานเศรษฐกจ
การเกษตร ประมาณการวามีเนื้อที่เพาะปลูก
5.97 ลานไร ปริมาณการผลิตออย 66.03
ลานตัน และมีอัตราผลผลิตตอไรอยูที่ 11.06
ตัน
ตน
เมื่อเทียบกับป 2551 พบวาเนื้อที่เก็บเกี่ยว
ลดลงรอยละ 7.2 ผลผลิตออยลดลงร อ ยละ
5.5
ผลผลิ ต ต อ ไร เ พิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 1.9
เนื่องจากพันธุที่ดีทําใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น

(ที่มา/ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย)
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สถานการณ
สถานการณพชเชอเพลงและการใชประโยชนของพชเชอเพลงแตละชนด
พืชเชื้อเพลิงและการใชประโยชนของพืชเชื้อเพลิงแตละชนิด
มันสําปะหลัง
เนื้อที่เพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกีย
่ ว
ผลผลิตมันสําปะหลัง ป2541-2551

ป 2551 มีเนื้อที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง 7.8
ลานไร เนื่อที่เก็บเกี่ยว 7.4 ลานไร ผลผลิตมัน
สําปะหลังสด 27.4 ลานตัน
สําหรับป 2552 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ว า จ ะ มี พื้ น ที่ เ ก็ บ เ กี่ ย ว มั น
สําปะหลังประมาณ 7.6 ลานไร และมีผลผลิต
28 7 ลานตน
28.7
ลานตัน
เมื่อเทียบกับป 2551
พบวาเนื้อที่เก็บเกี่ยว
เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 2.7 ผลผลิ ต มั น สํ า ปะหลั ง สด
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.7

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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แผนและเป
แผนและเปาหมายในการพฒนาพลงงานหมุ
าหมายในการพัฒนาพลังงานหมนเวี
นเวยนในชวง
ยนในชวง 15 ปขางหนา
ปขางหนา
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (ไบโอดีเซล)

ส ง เสริ ม การผลิ ต /ใช
ไ บ โ อ ดี เ ซ ล ไ ม น อ ย
กวา 4.5 ลานลิตร/วัน
ภายในป
ใ ป 2565
กําหนดเปาหมายการ
เพ
พิ่ ม ผ ล ผ ล
ลิ ต ป า ล
ล ม
น้ํามันจาก 2.8 เปน
3.2 ตัน/ไรในป 2555
ู
และขยายพื้ น ที่ ป ลก
ปาล ม น้ํ า มั น เพิ่ ม อี ก
2.5 ลานไรในป 2555

(ที่มา/ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน)
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การใชน้
การใชนามนไบ
การใช
นํา
นามนไบโอดเซล
้ มันไบโอดี
ไบโอดี
โอดเซล
เซล B100

• บังั คับั ใใช B2 1 กพ. 51
B5 เปนทางเลือก
• การใช B5 เพิม่ จาก
0.12 ลานลิตร/วัน ป 49
เปน 22.5 ลานลิตร/วัน
ชวง 9 เดือนแรกป 52
• การใช B100 เฉลี่ย
1.67 ลานลิตร/วัน
ชวง 9 เดือนแรกป 52

Demand for Biodiesel (B100) in Thailand
(million litres/day)
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1 00
1.00
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0.80
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0.40
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0.20
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0.00

B100 from B5

B100 from B2

B2 became mandatory from
February 2008 and sale of B5
has risen significantly due to
i i
i

Jan- Apr06
06

Jul06

Oct- Jan- Apr06
07
07

Jul07

Oct- Jan- Apr07
08
08

Jul08

Oct- Jan- Apr08
09
09

Jul09

การใช
การ
ใชไบบโอดี
โอดีเซลมีขอจํากัดที่วัตถุดิบ
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สถานการณ
สถานการณการผลตไบ
สถานการณการ
การผลิ
ารผลิ
ผลตไบโอดเซล
ตไบโอดี
ไบโอดี
โอดเซล
เซล B100 ของประเทศไทย ณ กรกฎาคม 2552
ปจจุบัน (ณ เดือนกรกฎาคม 2552) มีผูผลิตไบโอดีเซล B100 จํานวน 14 ราย กําลังการผลิต
4,455,800 ลิตร/วัน วัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตไดแก น้้ํามันพืชใชแลว ปาลมสเตียริน และน้้ํามัน
ปาลมดิบ
ทีี่

โ
โรงงาน

จังหวัด
ที่ตั้งโรงงาน

กําลังการผลิต
(ลิตรตอวัน)

วัตถุดิบการผลิต

1

บมจ. บางจากปโตรเลียม

กรุงเทพฯ

50,000

น้ํามันพืชใชแลว/CPO

2

บจ. ไบโอเอ็นเนอรยี่พลัส

อยุธยา

100,000

Palm Stearine

ปราจีนบุรี

200,000

Palm Stearine

ปทุมธานี

800,000

RBD PO

3

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

4

บจ. น้ํามันพืชปทุม

5

บจ. กรุงเทพพลังงานทดแทน

ฉะเชิงเทรา

200,000

Palm Stearine/RBD PO

6

บจ. กรีน เพาเวอร คอรปอเรชั่น

ชุมพร

200,000

Palm Stearine

7

บจ. เอไอ เอนเนอรจี

สมุทรสาคร

250,000

Palm Stearine/RBD PO/CPO
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สถานการณ
สถานการณการผลตไบ
สถานการณการ
การผลิ
ารผลิ
ผลตไบโอดเซล
ตไบโอดี
ไบโอดี
โอดเซล
เซล B100
100ของประเทศไทย
ของประเทศไทย ณ กรกฎาคม 2552
ที่

โรงงาน

จังหวัด
ที่ตั้งโรงงาน

กําลังการผลิต

วัตถุดิบการผลิต

(ลิตรตอวัน)

8

บจ. วีระสุวรรณ

สมุทรสาคร

200,000

Palm Stearine/RBD PO

9

บจ. ไทยโอลีโอเคมี

ระยอง

685,800

CPO

10 บจ. นิว ไบโอดีเซล

ฎ ธานี
สุุราษฎร

220,000

RBD PO

11 บจ. เพียวไบโอดีเซล

ระยอง

300,000

Palm Stearine/CPO

12 บจ. สยามกัลฟปโตรเคมีคัล*

เพชรบุรี

1,200,000

Palm Stearine

13 บจ. เทคนิคพลัสเอ็นจิเนียริ่ง

เพชรบุุรี

1,200,000

Palm Stearine

14 บจ. อี-เอสเทอร

เชียงราย

50,000

Palm Stearine/น้ํามันพืชใชแลว

รวมกําํ ลังั การผลิต
ิ ใในป
ปจจุบัน

4 455 800
4,455,800
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อปสงค
อุ
ปสงค – อุ
อปทานน้
ปทานนามนปาลมดบป
ํามันปาลมดิบป 2551 - 2555
รายการ

2551

2552

2553

2554

2555

พื้นที่ปลูกเดิม (ลานไร)

3.45

3.75

4.05

4.35

4.65

พื้นที่ปลูกปาลมใหมจากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ (ลานไร)

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

ผลผลิตปาลมทั้งหมดรวมขยายพื้นที่ปลููกปาลมตามแผนฯ (ลานตัน)

8.44

9.18

10.17

12.06

13.56

ผลผลิตน้ํามันปาลมทั้งหมดรวมขยายพื้นที่ปลูกปาลมตามแผนฯ (ลานตัน)

1.48

1.65

1.83

2.23

2.51

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

0.16

0.16

0.16

0.16

บริโภคในประเทศ (ลานตัน)

0.92

0.98

1.05

1.13

1.21

ปริมาณน้ํามันปาลมสวนเกิน (ลานตน)
ปรมาณนามนปาลมสวนเกน
(ลานตัน)

0 48
0.48

0 69
0.69

0 97
0.97

1 56
1.56

1 94
1.94

คิดเปนน้ํามันปาลมดิบเพื่อ ผลิตไบโอดีเซล (ลานตัน)

0.30

0.34

0.35

0.76

0.80

เหลือน้ํามันปาลมดิบ (ลานตัน)

0.18

0.35

0.62

0.80

1.14

หมายเหตุ/ - ขอ มูลพืน้ื ทีปี่ ลูก ผลผลิตปาลม นํ้ามันั ปาลมดิบ และการใช
ใ ในประเทศ ป 2551 – 2555 เปน ขอ มูลจากแผนพัฒ
ั นาอุตสาหกรรมปาลม นํา้ มันั
และน้ํามันปาลม ป 2551 – 2555 (ก.ย. 50)
* ประมาณการสงออกเปนคาเฉลี่ยของป 2549
23
** สตอคตนป 2551 อางอิงขอมูลรายงานน้ํามันปาลมกรมการคาภายใน ณ เดือน ม.ค.51

กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเปาหมายสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นอีก 2.5 ลานไร ระหวางป 2551 – 2555
เพื่อชวยเพิ่มอุปทานของน้ํามันปาลมดิบสําหรับผลิตไบโอดีเซล
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สถานการณ
สถานการณพชเชอเพลงและการใชประโยชนของพชเชอเพลงแตละชนด
พืชเชื้อเพลิงและการใชประโยชนของพืชเชื้อเพลิงแตละชนิด
ปาลมน้ํามัน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตปาลมน้ํามัน และอัตราผลผลิต
ตอไรป 2540-2551

ในป 2551
มีปริมาณผลผลิตปาลม
น้ํามัน 7.87 ลานตัน บนเนื้อที่เก็บเกี่ยว
2.90
ลานไร เมื่อเทียบกับป 2550
พ บ วว า ป ริร ม า ณ ผ ล ผ ล
ลิ ต ป า ล
ล ม น
น้ํ า ม
มั น
เพิ่มขึ้นรอยละ 19
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
เพิ่มขึ้นรอยละ 9

(ที่มา/ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
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สถานการณ
สถานการณพชเชอเพลงและการใชประโยชนของพชเชอเพลงแตละชนด
พืชเชื้อเพลิงและการใชประโยชนของพืชเชื้อเพลิงแตละชนิด

สบ
สบูดา
ํ
เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตสบูดํา และอัตราผลผลิตตอไร
ป 2540-2551
ป
2540 2551

เขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต
ภาคใต
รวมทั้งประเทศ

ปลููกแบบหัวไรปลายนา
(ตน)
300,035
96,262
9,237
10,845
7,697
na
424,076

ปลููกเปนแปลง
จํานวนแปลง
ไร
39
285
284
1451
50
354
62
875
32
154
na
na
467
3,119

(ที่มา/ กรมสงเสริมการเกษตร, 2549)

ในปจจบั
ในปจจุ
บนมการศกษาและวจยเพอพฒนาสบู
นมีการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาสบดําาใหเปนวตถุ
ใหเปนวัตถดิ
ดบ
บสาหรบผลตไบโอดเซลเพอลดการนาเขานามนดเซล
สําหรับผลิตไบโอดีเซลเพื่อลดการนําเขาน้ํามันดีเซล
สบู ดํ า เป น พื ช ที่ใ ห ผลผลิ ต เมล็ ด ค อ นข า งต่ํ า เป น พั น ธุ พื้ น บา น เรีย กตามแหล ง ที่ ป ลู ก แต ใ หผ ลผลิ ต ซึ่ง ให ผลผลิ ต
ประมาณ 100 กิโลกรัมตอไร เนื่องจากขาดการศึกษา วิจัย พัฒนาและปรับปรุงพันธุ เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ
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ผลกระทบของเชื้อเพลิงชีวภาพในดานตางๆ

22

ผลกระทบจากการผลิตวัตถุดิบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
• การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชรุกพื้นที่ปา คุกคามที่อยูอาศัยของสัตว/พืช
ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
•
•
•

•
•

ประเทศที่พัฒนาแลว ขยายการปลููกพืชน้ํามันสููพื้นที่ปาอนุุรักษ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การขยายพื้นที่ปลูกปาลมเปนสาเหตุการทําลายปา
ในประเทศเขตรอนซึ่งพืชเชื้อเพลิงเติบโตดี มีแนวโนมการปลูกพืชเชื้อเพลิง
ในพื้นที่ระบบนิเวศนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชที่ดิน ซึ่งมีผลตอ GHG Emission
ผลกระทบแตกตางกันตามประเภทของพืช ลักษณะพื้นที่ และวิธีเพาะปลูก
การเพาะปลู
ป กใในพืน
้ื ทีี่ทิ้งราง/เสื
/ อ
ื่ มโทรมจะเป
โ
ปนบวกตอ Biodiversity
Bi di
it

ผลกระทบจากการผลิตวัตถุดิบตอสิ่งแวดลอม
• การใช
ใ น
 ํ้า
การใช
ใ ปุยและยาฆาแมลง
• การกัดเซาะของดิน
การปนเปอนของแหลงน้ําและดิน
• การปลอยกาซ
การปลอยกาซ GHG
23

ผลกระทบจากการผลิ
ผลกระทบจากการผลตวตถุ
ตวัตถดิ
ดบตอเศรษฐกจและสงคม
บตอเศรษฐกิจและสังคม
•

ในเชิงบวก
- สรางงานและรายได ทําใหคณ
ุ ภาพชีวิตในชนบทดีขึ้น
- เกดการลงทุ
เกิดการลงทนเพื
นเพอพฒนาประสทธภาพการเพาะปลู
่อพัฒนาประสิทธิภาพการเพาะปลก
ก
แต การศึกษาหลายชิ้นพบวา ประโยชนจะเกิดเฉพาะกับชุมชนขนาดเล็กใน
ชนบทที่มีโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพใกลกับแหลงเพาะปลกพื
ชนบททมโรงงานผลตเชอเพลงชวภาพใกลกบแหลงเพาะปลู
กพช
ช

•

ในเชิงลบ
- อาจเกิด
ิ ปญหาขาดแคลนพืืชอาหาร/อาหารสั
/
ั วราคาสูงขึึน
ต
้
- กระทบการเขาถึงที่ดินทํากินและพื้นที่ปาของชาวพื้นเมือง
- กระทบความเปนอยูวัฒนธรรมและนําไปสูความขัดแยงในพื้นที่
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ผลกระทบจากกระบวนการแปรรู
ผลกระทบจากกระบวนการแปรรปวั
ปวตถุ
ตถดิ
ดบและผลตเชอเพลงชวภาพ
บและผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
•

การขนสงวัตถุุดิบไปโรงงาน บางกรณีใชพลังงานสููงและสรางของเสีย
การพัฒนา Infrastructure ระบบขนสง สงผลกระทบ สวล.

•

การกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต สงผลกระทบ
การกาจดของเสยจากกระบวนการผลต
สงผลกระทบ สวล.
สวล และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
– กระบวนการทางชววทยา
ชี ิ
ของเสยประเภทจุ
สี ป
ลนทรย/กาซ/นาเสยจากการหมก
ิ
ี /  ซ/ ้ํ สี
ั
– กระบวนการทางเคมี สรางกรดและของเสียอื่น
– กระบวนการทางความรอน
กระบวนการทางความรอน เกิ
เกดมลภาวะทางเสยง
ดมลภาวะทางเสียง กลิ
กลน
น
่ น้
นาเสย
ําเสีย ขเถาและกาซ
ขีเ้ ถาและกาซ

•

การใชน้ําจํานวนมาก การผลิตเอทานอล 1 ลิตร ใชน้ํา 3 – 6 ลิตร

กรณผลกระทบเชงบวก
กรณี
ผลกระทบเชิงบวก ตองเปนเชอเพลงสาหรบทองถน
ตองเปนเชื้อเพลิงสําหรับทองถิ่น สนั
สนบสนุ
บสนนการใช
นการใชในทองถน
ในทองถิ่น
ชวยการพัฒนา และลดการนําเขาเชือ
้ เพลิง รวมถึงการสรางงานในชุมชน
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ผลกระทบจากการใชงานเชื้อเพลิงชีวภาพ
ผลกระทบจากการใชงานเชอเพลงชวภาพ
•

สงผลกระทบตอคุณ
ุ ภาพอากาศแตกตางกันตามประเภทวัตถุุดิบ

•

ในภาคขนสงจะชวยลดการปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด ฝุนละออง
กาซคารบอนมอนนอกไซด และสารประกอบอนทรยไอระเหย
กาซคารบอนมอนนอกไซด
และสารประกอบอินทรียไอระเหย

•

แตจะเพิ่มปริมาณการปลอยกาซไนโตรเจนออกไซด เอทานอล
และอะซีีทัลดีีไฮด (Acetaldehyde) ขึน
ึ้ กัับป
ประเภทของเชืือ
้ เพลิงชีีวภาพ

26

แนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการอยางเหมาะสม
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ผลกระทบเชิงลบของเชื้อเพลิงชีวภาพรนท
ผลกระทบเชงลบของเชอเพลงชวภาพรุ
ที่ 1 แก
แกอยางไร?
แกอยางไร
อยางไร?
งไร?
• การกําหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนควร
–
–
–
–

บูรณาการระหวางกระทรวง
ใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
นําปจจัยผลกระทบทกด
นาปจจยผลกระทบทุ
กดานมาพจารณา
านมาพิจารณา
กําหนดกรอบสนับสนุนที่ไมสรางผลกระทบ

• ตามแนวทางการปฏิบัติทด
ี่ ีของ OECD ไดใหนิยามของการประเมิน
สิงิ่ แวดลอ
 มเชิิงกลยุทธ (STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT; SEA)
“ เปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย แผน และการดําเนินการ
(PLAN, POLICY AND PROGRAM) ทยดหลกการมสวนรวมและ
ที่ยึดหลักการมีสวนรวมและ
การวิเคราะหที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงกับผลที่จะเกิดผ
กับเศรษฐกิจและสังคม”
แนวคิด SEA ถูกใชในการกําหนดนโยบาย/มาตรการดาน BIOFUEL ของยุโรป

• เชื้อเพลิงชีวภาพรุนที่ 2 (2ND GENERATION BIOFUEL)
คือ ทางออกของการแก
คอ
ทางออกของการแกปญหาเอาพชอาหารมาเปนเชอเพลง
ปญหาเอาพืชอาหารมาเปนเชื้อเพลิง
28

ตัวอยางกรอบการพิจารณากําหนดการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพที่ยั่งยืน
ตวอยางกรอบการพจารณากาหนดการพฒนาเชอเพลงชวภาพทยงยน
กรอบการพัฒนาชีวมวลที่ยั่งยืนของเดนมารก
กรอบการพฒนาชวมวลทยงยนของเดนมารก

1. GHG EMISSION สมดุลของ GHG พิจารณา
ตลอด LIFE CYCLE สุุทธิเปนบวก
2. การแขงขัน ตองไมสงผลกระทบหรือทําให
เกิดการแขงขันกับอุตสาหกรรมอาหาร
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ การผลิต/
เพาะปลูกชีวมวลตองไมทําลายพื้นที่รักษา
ไว ไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศน และตอง
มีระบบการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
4 สิงิ่ แวดลอ
4.
 ม คุณภาพดิน
ิ นํา้ํ และอากาศ
จะตองถูกรักษาไว หรือปรับปรุงใหดีขน
ึ้
5. การสรางรายได ตองสรางประโยชนหรือ
กอใหเกิดรายไดตอชมชนและประเทศ
กอใหเกดรายไดตอชุ
มชนและประเทศ
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ตองชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนงานและชาวบาน
ในชุุมชนใหดีขึ้น

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

1.

GHG Emission ดูตลอด Life Cycle

2
2.

แหลงที่มาของชีวมวล
แหลงทมาของชวมวล

3.

การใชที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป

4.

การผลิต/เพาะปลูกชีวมวล

5.

การขนสงชีวมวล

6.

ขัน
้ ตอนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

7.

ผลิตภัณฑผลพลอยไดและผลิตภัณฑอื่น
ผลตภณฑผลพลอยไดและผลตภณฑอน

8.

การขนสงเชื้อเพลิงชีวภาพ

9.

การใชเชื้อเพลิงชีวภาพ

10 การเปรี
10.
ป ียบเทีียบ ขอดีี/ขอ
 เสีีย
กับเชื้อเพลิงที่ทดแทน

GBEP : Global Bioenergy Partnership, Food and Agricultural
Organization of the UN
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การพัฒนา 2nd Generation biofuels
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สรปประเด็
สรุ
ปประเดนทวตกสาหรบ
นที่วิตกสําหรับ 1st Generation Biofuel

•

การทําให
ใ ราคาอาหารสูงขึน
้ึ จากการแยงวััตถุดิบ (พื
( ช
ื อาหาร))

•

ตนทุนการผลิตที่สูงกวาเชื้อเพลิงฟอสซิล

•

การลดการปลอย GHG ที่จํากัด (ยกเวนเอทานอลจากออย)

•

บางกรณี/บางพื้นที่อาจไมชวยใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น

•

การกระตุนใหเกิดการตัดไมทําลายปา

•

โอกาสของการเกิดผลกระทบในเชิงลบ
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ

•

การแยงแหลงน้ําในบางพื้นที่

31

ความคื
ความคบหนาของการพฒนา
บหนาของการพัฒนา 2nd Generation Biofuel
•

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรนท
การผลตเชอเพลงชวภาพรุ
ที่ 2 ยงคงอยู
ยังคงอยในขนตอนของการศกษาวจย
นขั้นตอนของการศึกษาวิจัย

•

อุปสรรคทางดานเทคโนโลยียังเปนปญหาที่ตองปรับปรุง

•

ตนทุนการผลิตเชื้อเพลิงยังอยูในระดับสูง
(ประมาณ 0.8-1 $/ลิตร หรือ 26.4 – 33 บาท/ลิตร หรือ 120-150 $/bbl)

•

ยังไมชัดเจนถึงวิธีการผลิตที่เหมาะสมระหวาง
Thermo chemical technology และ Biochemical Technology
Thermo-chemical

•

ในชวงนี้ควรที่จะตองลงทุนในการศึกษาวิจัย พัฒนา สาธิต
เพื่อใหไดเทคโนโลยีที่ เหมาะสม ลดตนทุุนการผลิต
และทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไมสงผลกระทบเชิงลบอื่นๆ

•

คาดการณวา การผลิตเชิงพาณิชยของ 2nd Generation Biofuel
โ
โครงการแรกอาจเห็
น
็ ได
ไ เ ร็็วสุดในป
ใ ป 2555
2
แตใ นความเป
ปนจริิงคาดวา
จะไมเกิดขึ้นกอนป 2558-2560

จากผลการศึกษาของ IEA ; From 1st to 2nd generation biofuel technologies:
An overview of current industry and RD&D activities; November 2008
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สรุป
การกาหนดนโยบายและมาตรการสนบสนุ
การกําหนดนโยบายและมาตรการสนับสนนเชื
นเชอเพลงชวภาพทเหมาะสม
้อเพลิงชีวภาพที่เหมาะสม

การกําหนดนโยบายและมาตรการสนั
โ
บสนุนควร
–
–
–
–

บูรณาการระหวางกระทรวง
ใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
นําปจจัยผลกระทบทุกดานมาพิจารณา
กําหนดกรอบสนับสนุนทีไ
่ มสรางผลกระทบ
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