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เพือ่การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในทองถิ่นอยางยัง่ยนื

22 255222 ตุลาคม 2552
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ประเด็นท่ีนําเสนอประเด็นท่ีนําเสนอ

• ขอมลทั่วไปเชื้อเพลิงชีวภาพ

ประเดนทนาเสนอประเดนทนาเสนอ

• ขอมูลทวไปเชอเพลงชวภาพ

• นโยบายมาตรการสนับสนนุ และสถานการณปจจุบัน

• ผลกระทบของเชื้อเพลิงชีวภาพในดานตางๆ

• แนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการอยางเหมาะสม

• การพัฒนา 2nd Generation biofuelsการพฒนา Generation biofuels
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 ั่ ไป ื้ ิ ี ั่ ไป ื้ ิ ีขอมูลทัวไปเชือเพลิงชีวภาพขอมูลทัวไปเชือเพลิงชีวภาพ
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เหตผลในการสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพเหตผลในการสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ

• ความมัน่คงดานพลังงาน

เหตุผลในการสงเสรมการใชเชอเพลงชวภาพเหตุผลในการสงเสรมการใชเชอเพลงชวภาพ

• ความมนคงดานพลงงาน

(การกระจายแหลง/ประเภทเชือ้เพลิง)

• ลดการนาํเขาพลังงาน

ส ส ิ ิ  ใ ั  ิ่• การสงเสรมการผลตและการจางงานในระดบทองถน

• การชวยพยงุราคาพืชเกษตรุ

• การลดการปลอยกาซเรอืนกระจก
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เทียบรนเชื้อเพลิงชีวภาพเทียบรนเชื้อเพลิงชีวภาพเทยบรุนเชอเพลงชวภาพเทยบรุนเชอเพลงชวภาพ

• เชื้อเพลิงชีวภาพรุนท่ี 1 (1st Generation Biofuel)

– เชื้อเพลิงที่แพรหลาย เอทานอล และ ไบโอดเีซล

– มาจากน้ําตาล แปง น้ํามันพืช ไขมนัสัตว

– วัตถุดิบมาจากพืชเกษตรที่ผลิตอาหาร
(ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ปาลน้ํามัน ทานตะวัน)

• เชื้อเพลิงชีวภาพรนท่ี 2 (2nd Generation Biofuel)• เชอเพลงชวภาพรนุท 2 (2nd Generation Biofuel)

– เปนพัฒนาการของเชื้อเพลิงชีวภาพที่ไมไดจากน้ําตาลหรือแปง
ใชเซลลูโลสเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเชื้อเพลิงู ุ

– มาจากส่ิงที่มีเซลลูโลสเปนองคประกอบ เชน ของเสีย/ของเหลือใช
จากอุตสาหกรรมเกษตร และจากอุตสาหกรรมปา ชีวมวลประเภทวัชพืช

ป ไ  ี ื่ (  ั  โ ี้ ื่ )จากปาไม ชีวมวลอืนๆ (หญา ซังขาวโพด ขีเลือย) 

• เชื้อเพลิงชีวภาพรุนท่ี 3 (3rd Generation Biofuel)
– เช้ือเพลิงจากสาหราย (Oilgae)– เชอเพลงจากสาหราย (Oilgae)
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นโยบายมาตรการสนับสนุนและสถานการณปจจุบันนโยบายมาตรการสนับสนุนและสถานการณปจจุบัน
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มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
้้และการเพาะปลูกพืชเชื้อเพลิงของไทยและการเพาะปลูกพืชเชื้อเพลิงของไทย

มาตรการสงเสริมสนับสนนเอทานอล มาตรการสงเสริมสนับสนนไบโอดีเซลมาตรการสงเสรมสนบสนุนเอทานอล

Price Incentive 

มาตรการสงเสรมสนบสนุนไบโอดเซล

Price Incentive 

 R95 E10 / ULG 95    9.20   บาท/ลิตร

 R91 E10 / ULG 91    4.40   บาท/ลิตร 

R95 E20 / ULG 95 11 50 บาท/ลิตร

ใช Oil Fund & ECON Fund กําหนดสวนตาง

ราคาขายปลีก B5/B2   1.40 บาท/ลติร

R95 E20 / ULG 95   11.50  บาท/ลตร

 R95 E85 / ULG  95   20.42 บาท/ลิตร คุณภาพน้ํามัน B100

ออกประกาศกําหนดคุณภาพน้ํามัน B100

Tax Incentive สําหรับ E85-FFVs

ลดภาษนํีาเขา 80% เปน 60% ถึง ธค. 52

ที่กลุมยานยนตยอมรับ

ควบคุม & ตรวจสอบเขมงวด

ใช Oil Fund ชดเชย Excise Tax 3%
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แผนและเปาหมายในการพัฒนาพลังงานหมนเวียนในชวงแผนและเปาหมายในการพัฒนาพลังงานหมนเวียนในชวง 1515 ปขางหนาปขางหนาแผนและเปาหมายในการพฒนาพลงงานหมุนเวยนในชวง แผนและเปาหมายในการพฒนาพลงงานหมุนเวยนในชวง 15 15 ปขางหนาปขางหนา

แผนพัฒนาแกสโซฮอล 2551-2565

สงเสริมใหเกิดการผลิตและการใชเอ
ทานอลไมนอยกวา 9 ลานลิตร/วัน

โดยในชวง 4 ปแรกเนนสงเสริมการ
ผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลและ
มันสําปะหลัง 

ขณะที่ต้ังแตป 2555 เปนตนไป เริ่ม
สงเสริมการผลิตเอทานอลจากออย 

ไดกําหนดเปาหมายการเพิ่มผลผลิต
มันสําปะหลังจาก 3.5 เปน 4.5 ตัน/
ไรในป 2555 และเพิ่มผลผลิตออย
จาก 11 3 ตัน/ไร เปน 15 ตัน/ไรในปจาก 11.3 ตน/ไร เปน 15 ตน/ไรในป 
2555
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(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพลังงาน)



การใชน้ํามันเบนซนิและแกสการใชน้ํามันเบนซนิและแกสโซฮอลโซฮอลการใชนามนเบนซนและแกสการใชนามนเบนซนและแกสโซฮอลโซฮอล

ใ  E10
Gasoline Consumption  

( illi lit d )

ปริมาณการใชนํ้ามันเบนซิน
(ลานลิตร/วัน) การใช E10

ลานลติร/วัน
ป 49 3.5

(million litres per day)

20.0

25.0

(ลานลตร/วน)

ธค. 50 7.0
มค.-กย. 52 12.1
E10R95 : E10R91 69% : 31%

15.0

E85 95

E20 95

E10 95

E10 91

การใช การใช EE20 20 
266266,,000 000 ลติรลติร//วันวัน ((กยกย..  5252))

การใช E85
5.0

10.0 ULG91

ULG95

การใช E85  
365 ลติร/วัน (กย. 52)

การใชเบนซินการใชเบนซิน ((95 95 และ และ 9191))

0.0

Jan-
05

Apr-
05

Jul-
05

Oct-
05

Jan-
06

Apr-
06

Jul-
06

Oct-
06

Jan-
07

Apr-
07

Jul-
07

Oct-
07

Jan-
08

Apr-
08

Jul-
08

Oct-
08

มค.48  เมย.  กค.  ตค.  มค.49  เมย.  กค.  ตค.  มค.50  เมย.  กค.  ตค.  มค.51  เมย.  กค.  ตค.

ลดจาก ลดจาก 18 18 ลานลติรป ลานลติรป 4848
เหลือ เหลือ 88..1 1 ลานลติรลานลติร กยกย.. 5252การเพิ่มการใชแกสการเพิ่มการใชแกสโซฮอลโซฮอลมีขอจํากัดเร่ืองรถยนตมีขอจํากัดเร่ืองรถยนต
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สถานการณการผลิตเอทาสถานการณการผลิตเอทานอลนอลของไทยของไทยสถานการณการผลตเอทาสถานการณการผลตเอทานอลนอลของไทยของไทย

• ณ มิย. 52 มีผูผลิต 15 ราย กาํลังผลิตรวม 2.275 ลานลติร/วัน 

– จากกากน้ําตาล 11 ราย กําลังผลิตรวม 1,595,000 ลิตร/วันน ล ร ลง ล รวม ,595,000 ล ร/วน

– จากน้ําออย 1 ราย กําลังผลิต 200,000 ลิตร/วัน

ั ํ ป ั 3 ํ ั ิ 480 000 ิ / ั– จากมันสําปะหลัง 3 ราย กําลังผลิตรวม 480,000 ลิตร/วัน

• ณ กย. 52 มีผูผลิต 17 ราย กาํลังผลิตรวม 2.58 ลานลติร/วัน

• ภายในป 53 กําลังผลิตรวมจะเพิ่มเปน3.97 ลานลติร/วัน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรักษพลังงาน
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ทมา : กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนุรกษพลงงาน



อปสงคอปสงค--อปทานกากน้าํตาลปอปทานกากน้าํตาลป 25512551--25542554อุปสงคอุปสงค อุปทานกากนาตาลป อุปทานกากนาตาลป 25512551 25542554

ในป 2552 มีกากน้ําตาลสวนเกินสําหรับผลิตเอทานอลได 1.27 ลานลิตร/วัน
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อปสงคอปสงค –– อปทานมันสําปะหลังปอปทานมันสําปะหลังป 25512551 -- 25542554อุปสงค อุปสงค   อุปทานมนสาปะหลงป อุปทานมนสาปะหลงป 2551 2551 25542554

ในป 2552 มีมันสําปะหลังสวนเกินสําหรับผลิตเปนเอทานอลได 0.58 ลานลิตร/วัน
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สถานการณพืชเชื้อเพลิงและการใชประโยชนของพืชเชื้อเพลิงแตละชนิดสถานการณพืชเชื้อเพลิงและการใชประโยชนของพืชเชื้อเพลิงแตละชนิดสถานการณพชเชอเพลงและการใชประโยชนของพชเชอเพลงแตละชนดสถานการณพชเชอเพลงและการใชประโยชนของพชเชอเพลงแตละชนด

ออยโรงงานออยโรงงาน

ผลผลิตออยโรงงาน เน้ือที่เพาะปลูก และอัตรา
ผลผลิตตอไร ป 2541-2551

ในป 2541 ปริมาณการผลิตออย 42.2 ลาน
ตัน บนเนื้อที่เพาะปลูก 5.75 ลานไร อัตรา
ผลผลิตตอไรอยูที่ 7.34 ตัน และในป 2551 
มีเนื้อที่เพาะปลก 6.43 ลานไร ปริมาณการมเนอทเพาะปลูก 6.43 ลานไร ปรมาณการ
ผลิตออย 69.85 ลานตัน อัตราผลผลิตตอไร
อยูที่ 10.86 ตัน

สําหรับป 2552 สํานักงานเศรษฐกิจสาหรบป 2552 สานกงานเศรษฐกจ
การเกษตร ประมาณการวามีเนื้อที่เพาะปลูก
5.97 ลานไร ปริมาณการผลิตออย 66.03 
ลานตัน และมีอัตราผลผลิตตอไรอยูที่ 11.06 
ตันตน 

เมื่อเทียบกับป 2551 พบวาเนื้อที่เก็บเกี่ยว
ลดลงรอยละ 7.2 ผลผลิตออยลดลงรอยละ 

่ ้5.5 ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 
เนื่องจากพันธุที่ดีทําใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น

(ที่มา/ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย)
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สถานการณพืชเชื้อเพลิงและการใชประโยชนของพืชเชื้อเพลิงแตละชนิดสถานการณพืชเชื้อเพลิงและการใชประโยชนของพืชเชื้อเพลิงแตละชนิดสถานการณพชเชอเพลงและการใชประโยชนของพชเชอเพลงแตละชนดสถานการณพชเชอเพลงและการใชประโยชนของพชเชอเพลงแตละชนด

มันสําปะหลังมันสําปะหลัง

เน้ือที่เพาะปลูก พื้นที่เพาะปลกู เน้ือที่เก็บเก่ียว 
ผลผลิตมันสําปะหลัง ป2541-2551

ป 2551 มีเนื้อที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง 7.8 
ลานไร เนื่อที่เก็บเกี่ยว 7.4 ลานไร ผลผลิตมัน
สําปะหลังสด 27.4 ลานตัน

สําหรับป 2552 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ปร ะม าณกา ร ว า จ ะมี พื้ นที่ เ ก็ บ เ กี่ ย ว มั น
สําปะหลังประมาณ 7.6 ลานไร และมีผลผลิต 
28 7 ลานตัน28.7 ลานตน 

เมื่อเทียบกับป 2551 พบวาเนื้อที่เก็บเกี่ยว
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 ผลผลิตมันสําปะหลังสด
่ ้เพิ่มขึ้นรอยละ 4.7

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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แผนและเปาหมายในการพัฒนาพลังงานหมนเวียนในชวงแผนและเปาหมายในการพัฒนาพลังงานหมนเวียนในชวง 1515 ปขางหนาปขางหนาแผนและเปาหมายในการพฒนาพลงงานหมุนเวยนในชวง แผนและเปาหมายในการพฒนาพลงงานหมุนเวยนในชวง 15 15 ปขางหนาปขางหนา

แผนพัฒนาพลงังานทดแทน 15 ป (ไบโอดีเซล)

สงเสริมการผลิต/ใช 
ไบโอดีเซลไมนอย
กวา 4.5 ลานลิตร/วัน 

ใ ป 2565ภายในป 2565

กําหนดเปาหมายการ
เพิ่ มผลผลิ ตปาล มเพมผลผลตปาลม
น้ํามันจาก 2.8 เปน 
3.2 ตัน/ไรในป 2555 
และขยายพื้นที่ปลกู
ปาลมน้ํ ามันเพิ่มอีก 
2.5 ลานไรในป 2555

15
(ที่มา/ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน)

การใชการใชน้ํามันไบน้ํามันไบโอดีเซลโอดีเซล BB100100การใชการใชนามนไบนามนไบโอดเซลโอดเซล BB100100

ั ั ใ • บังคบัใช B2   1 กพ. 51
B5 เปนทางเลือก

่

Demand for Biodiesel (B100) in Thailand 
(million litres/day)

1.70
1.80
1.90
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สถานการณการสถานการณการผลิตไบผลิตไบโอดีเซลโอดีเซล BB100100 ของประเทศไทย ณ กรกฎาคมของประเทศไทย ณ กรกฎาคม 25522552สถานการณการสถานการณการผลตไบผลตไบโอดเซล โอดเซล BB100100 ของประเทศไทย ณ กรกฎาคม ของประเทศไทย ณ กรกฎาคม 2552 2552 

ปจจุบัน (ณ เดือนกรกฎาคม 2552) มีผูผลิตไบโอดีเซล B100 จํานวน 14 ราย กําลังการผลิต 
่ ้ ้

ี่ โ

4,455,800 ลิตร/วัน วัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตไดแก นํ้ามันพืชใชแลว ปาลมสเตียริน และน้ํามัน
ปาลมดิบ

ที โรงงาน
จังหวัด กําลังการผลิต วัตถุดิบการผลิต 

ที่ตั้งโรงงาน (ลิตรตอวัน)  
1 บมจ. บางจากปโตรเลียม  กรุงเทพฯ 50,000 น้ํามันพืชใชแลว/CPO 

2 บจ. ไบโอเอ็นเนอรยี่พลัส อยุธยา 100,000 Palm Stearine

3  บมจ. พลงังานบริสุทธิ์ ปราจีนบุรี 200,000 Palm Stearine

4 บจ. น้ํามันพืชปทุม ปทุมธานี 800,000 RBD PO

5 บจ. กรุงเทพพลังงานทดแทน ฉะเชิงเทรา 200,000 Palm Stearine/RBD PO

6 บจ. กรีน เพาเวอร คอรปอเรชั่น ชุมพร 200,000 Palm Stearine
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7 บจ. เอไอ เอนเนอรจี สมุทรสาคร 250,000 Palm Stearine/RBD PO/CPO

สถานการณการสถานการณการผลิตไบผลิตไบโอดีเซลโอดีเซล BB100100ของประเทศไทย ณ กรกฎาคมของประเทศไทย ณ กรกฎาคม 25522552สถานการณการสถานการณการผลตไบผลตไบโอดเซล โอดเซล BB100100ของประเทศไทย ณ กรกฎาคม ของประเทศไทย ณ กรกฎาคม 2552 2552 

ที่ โรงงาน จังหวัด กําลังการผลิต วัตถุดิบการผลิต 

ที่ตั้งโรงงาน (ลิตรตอวัน)  
8 บจ. วีระสุวรรณ สมุทรสาคร 200,000 Palm Stearine/RBD PO

9 บจ. ไทยโอลีโอเคมี ระยอง 685,800 CPO

10 บจ. นิว ไบโอดีเซล สุราษฎรธานี 220,000 RBD POุ ฎ

11 บจ. เพียวไบโอดีเซล ระยอง 300,000 Palm Stearine/CPO 

12 บจ. สยามกัลฟปโตรเคมีคัล* เพชรบุรี 1,200,000 Palm Stearine

13 บจ. เทคนิคพลัสเอ็นจิเนียริ่ง เพชรบุรี 1,200,000 Palm Stearineุ

14 บจ. อี-เอสเทอร เชียงราย 50,000 Palm Stearine/น้ํามันพืชใชแลว 

ํ ั ิ ใ ป ั 4 455 800
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รวมกําลังการผลิตในปจจุบัน 4,455,800
 



อปสงคอปสงค –– อปทานนํ้ามันปาลมดิบปอปทานนํ้ามันปาลมดิบป 25512551 -- 25552555อุปสงค อุปสงค ––  อปุทานนามนปาลมดบป อปุทานนามนปาลมดบป 2551 2551 -- 25552555

25552554255325522551รายการ

13.5612.0610.179.188.44ผลผลิตปาลมท้ังหมดรวมขยายพื้นท่ีปลูกปาลมตามแผนฯ  (ลานตัน)
0.50.50.50.50.5พื้นท่ีปลูกปาลมใหมจากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมฯ (ลานไร)

4.654.354.053.753.45พื้นท่ีปลูกเดิม (ลานไร)

3.312.852.181.831.56ผลผลิตรวม (ลานตัน)
0.800.620.350.180.08สตอคตนป (ลานตัน)
2.512.231.831.651.48ผลผลิตน้ํามันปาลมทั้งหมดรวมขยายพื้นที่ปลูกปาลมตามแผนฯ (ลานตัน)

ู

1 941 560 970 690 48ปริมาณนํ้ามันปาลมสวนเกิน (ลานตัน)
1.211.131.050.980.92บริโภคในประเทศ (ลานตัน)
0.160.160.160.160.16ประมาณการสงออก* (ลานตัน)

( )

 ื้ ี่  ้ ั  ใ ใ    ั  ้ ั

1.140.800.620.350.18เหลือนํ้ามันปาลมดิบ (ลานตัน)
0.800.760.350.340.30คิดเปนนํ้ามันปาลมดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล (ลานตัน)
1.941.560.970.690.48ปรมาณนามนปาลมสวนเกน (ลานตน)
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หมายเหตุ/ - ขอมูลพืนทีปลูก ผลผลิตปาลม นํามันปาลมดิบ และการใชในประเทศ ป 2551 – 2555 เปนขอมูลจากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมนํามัน
และน้ํามันปาลม ป 2551 – 2555 (ก.ย. 50)

*  ประมาณการสงออกเปนคาเฉลี่ยของป 2549
**  สตอคตนป 2551 อางอิงขอมูลรายงานน้ํามันปาลมกรมการคาภายใน ณ เดือน ม.ค.51
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กระทรวงเกษตรฯ ต้ังเปาหมายสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นอีก 2.5 ลานไร ระหวางป 2551 – 2555 
เพื่อชวยเพิ่มอุปทานของน้ํามันปาลมดิบสําหรับผลิตไบโอดีเซล

สถานการณพืชเชื้อเพลิงและการใชประโยชนของพืชเชื้อเพลิงแตละชนิดสถานการณพืชเชื้อเพลิงและการใชประโยชนของพืชเชื้อเพลิงแตละชนิดสถานการณพชเชอเพลงและการใชประโยชนของพชเชอเพลงแตละชนดสถานการณพชเชอเพลงและการใชประโยชนของพชเชอเพลงแตละชนด

ปาลมน้ํามันปาลมน้ํามัน

เน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิตปาลมน้ํามัน และอัตราผลผลิต
ตอไรป 2540-2551

ในป 2551 มีปริมาณผลผลิตปาลม
น้ํามัน 7.87 ลานตัน บนเนื้อที่เก็บเกี่ยว 
2.90 ลานไร เมื่อเทียบกับป 2550 
พบวาปริมาณผลผลิตปาลมน้ํ ามันพบวาปรมาณผลผลตปาลมนามน
เพิ่มขึ้นรอยละ 19 เนื้อที่เก็บเกี่ยว
เพิ่มขึ้นรอยละ 9

(ที่มา/ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
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สถานการณพืชเชื้อเพลิงและการใชประโยชนของพืชเชื้อเพลิงแตละชนิดสถานการณพืชเชื้อเพลิงและการใชประโยชนของพืชเชื้อเพลิงแตละชนิดสถานการณพชเชอเพลงและการใชประโยชนของพชเชอเพลงแตละชนดสถานการณพชเชอเพลงและการใชประโยชนของพชเชอเพลงแตละชนด

สบดําสบดํา

เน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิตสบูดํา และอัตราผลผลิตตอไร
ป 2540 2551

สบูดาสบูดา

ป 2540-2551

เขตพื้นที่ ปลูกแบบหัวไรปลายนา ปลูกเปนแปลงู ู
(ตน) จํานวนแปลง ไร

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 300,035 39 285
ภาคเหนอื 96,262 284 1451
ภาคกลาง 9,237 50 354
ภาคตะวันออก 10,845 62 875
ภาคตะวันตก 7,697 32 154
ภาคใต na na na

ในปจจบันมีการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาสบดําใหเปนวัตถดิบสําหรับผลิตไบโอดีเซลเพื่อลดการนําเขาน้ํามันดีเซล

ภาคใต na na na
รวมทั้งประเทศ 424,076 467 3,119

(ที่มา/ กรมสงเสริมการเกษตร, 2549)

ในปจจุบนมการศกษาและวจยเพอพฒนาสบูดาใหเปนวตถุดบสาหรบผลตไบโอดเซลเพอลดการนาเขานามนดเซล 
สบูดําเปนพืชที่ใหผลผลิตเมล็ดคอนขางตํ่า เปนพันธุพื้นบาน เรียกตามแหลงที่ปลูก แตใหผลผลิต ซ่ึงใหผลผลิต
ประมาณ 100 กิโลกรัมตอไร เนื่องจากขาดการศึกษา วิจัย พัฒนาและปรับปรุงพันธุ เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ
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้้ผลกระทบของเชื้อเพลิงชีวภาพในดานตางๆผลกระทบของเชื้อเพลิงชีวภาพในดานตางๆ
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ผลกระทบจากการผลิตวัตถุดิบตอความหลากหลายทางชีวภาพผลกระทบจากการผลิตวัตถุดิบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
้ ่ ้ ่ ่• การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชรุกพื้นที่ปา คุกคามที่อยูอาศัยของสัตว/พืช

ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
• ประเทศที่พัฒนาแลว ขยายการปลูกพืชน้ํามันสูพ้ืนที่ปาอนุรักษู ู ุ
• ในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต การขยายพ้ืนที่ปลูกปาลมเปนสาเหตุการทําลายปา
• ในประเทศเขตรอนซึ่งพืชเชื้อเพลิงเติบโตดี มีแนวโนมการปลูกพืชเชื้อเพลิง

ในพื้นที่ระบบนิเวศนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

• การเปล่ียนแปลงลักษณะการใชท่ีดิน ซึ่งมีผลตอ GHG Emission
ผลกระทบแตกตางกันตามประเภทของพืช ลักษณะพื้นที่ และวิธีเพาะปลูก

ป ใ ื้ ี่ ิ้  / ื่ โ ป  Bi di it• การเพาะปลูกในพืนทีทิงราง/เสือมโทรมจะเปนบวกตอ Biodiversity

ผลกระทบจากการผลิตวัตถุดิบตอสิ่งแวดลอมผลกระทบจากการผลิตวัตถุดิบตอสิ่งแวดลอม
ใ  ้ํ ใ ป • การใชนํา การใชปุยและยาฆาแมลง

• การกัดเซาะของดิน  การปนเปอนของแหลงน้ําและดิน
• การปลอยกาซ GHGการปลอยกาซ GHG
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ผลกระทบจากการผลิตวัตถดิบตอเศรษฐกิจและสังคมผลกระทบจากการผลิตวัตถดิบตอเศรษฐกิจและสังคมผลกระทบจากการผลตวตถุดบตอเศรษฐกจและสงคมผลกระทบจากการผลตวตถุดบตอเศรษฐกจและสงคม

• ในเชิงบวก

-  สรางงานและรายได ทําใหคณุภาพชีวิตในชนบทดีขึ้น

- เกิดการลงทนเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการเพาะปลก เกดการลงทุนเพอพฒนาประสทธภาพการเพาะปลูก

แต การศึกษาหลายชิ้นพบวา ประโยชนจะเกิดเฉพาะกับชุมชนขนาดเล็กใน

ชนบทที่มีโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพใกลกับแหลงเพาะปลกพืชชนบททมโรงงานผลตเชอเพลงชวภาพใกลกบแหลงเพาะปลูกพช

• ในเชิงลบ

ิ ป ื / ั  ึ ้- อาจเกิดปญหาขาดแคลนพืชอาหาร/อาหารสัตวราคาสูงขึน

- กระทบการเขาถึงท่ีดินทํากินและพื้นที่ปาของชาวพื้นเมือง

้ ่- กระทบความเปนอยูวัฒนธรรมและนําไปสูความขัดแยงในพื้นที่
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ผลกระทบจากกระบวนการแปรรปวัตถดิบและผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพผลกระทบจากกระบวนการแปรรปวัตถดิบและผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพผลกระทบจากกระบวนการแปรรูปวตถุดบและผลตเชอเพลงชวภาพผลกระทบจากกระบวนการแปรรูปวตถุดบและผลตเชอเพลงชวภาพ

• การขนสงวัตถุดิบไปโรงงาน บางกรณีใชพลังงานสูงและสรางของเสีย ุ ู

การพัฒนา Infrastructure ระบบขนสง สงผลกระทบ สวล.

• การกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต สงผลกระทบ สวล และ• การกาจดของเสยจากกระบวนการผลต สงผลกระทบ สวล. และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ชี ิ สี ป ิ ี /  ซ/ ้ํ สี ั– กระบวนการทางชววทยา ของเสยประเภทจุลนทรย/กาซ/นาเสยจากการหมก

– กระบวนการทางเคมี สรางกรดและของเสียอื่น

กระบวนการทางความรอน เกิดมลภาวะทางเสียง กลิน่ นํ้าเสีย ขีเ้ถาและกาซ– กระบวนการทางความรอน เกดมลภาวะทางเสยง กลน นาเสย ขเถาและกาซ

• การใชนํ้าจํานวนมาก การผลิตเอทานอล 1 ลิตร ใชน้ํา 3 – 6 ลิตร

กรณีผลกระทบเชิงบวก ตองเปนเชื้อเพลิงสําหรับทองถิ่น สนับสนนการใชในทองถิ่น
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กรณผลกระทบเชงบวก ตองเปนเชอเพลงสาหรบทองถน สนบสนุนการใชในทองถน
 ชวยการพัฒนา และลดการนําเขาเชือ้เพลิง รวมถึงการสรางงานในชุมชน

ผลกระทบจากการใชงานเชื้อเพลิงชีวภาพผลกระทบจากการใชงานเชื้อเพลิงชีวภาพผลกระทบจากการใชงานเชอเพลงชวภาพผลกระทบจากการใชงานเชอเพลงชวภาพ

• สงผลกระทบตอคณุภาพอากาศแตกตางกันตามประเภทวัตถุดิบุ ุ

• ในภาคขนสงจะชวยลดการปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด ฝุนละออง

กาซคารบอนมอนนอกไซด และสารประกอบอินทรียไอระเหยกาซคารบอนมอนนอกไซด  และสารประกอบอนทรยไอระเหย

• แตจะเพิ่มปริมาณการปลอยกาซไนโตรเจนออกไซด เอทานอล

ี ั ีไ  ึ้ ั ป ื้ ีและอะซีทัลดีไฮด (Acetaldehyde)  ขึนกับประเภทของเชือเพลิงชีวภาพ
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แนวทางการกาํหนดนโยบายและมาตรการอยางเหมาะสมแนวทางการกาํหนดนโยบายและมาตรการอยางเหมาะสม
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ผลกระทบเชิงลบของเชื้อเพลิงชวีภาพรนท่ีผลกระทบเชิงลบของเชื้อเพลิงชวีภาพรนท่ี 11 แกอยางไรแกอยางไร??ผลกระทบเชงลบของเชอเพลงชวภาพรนุท ผลกระทบเชงลบของเชอเพลงชวภาพรนุท 1 1 แกอยางไรแกอยางไร??

• การกาํหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนควร
– บูรณาการระหวางกระทรวง
– ใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
– นําปจจัยผลกระทบทกดานมาพิจารณานาปจจยผลกระทบทุกดานมาพจารณา
– กําหนดกรอบสนับสนุนที่ไมสรางผลกระทบ

• ตามแนวทางการปฏิบัติทีดี่ของ OECD ไดใหนิยามของการประเมิน
ิ่  ิ  (S E A SEA)สิงแวดลอมเชิงกลยุทธ (STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT; SEA) 

“ เปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย แผน และการดําเนินการ 
(PLAN POLICY AND PROGRAM) ที่ยึดหลกัการมีสวนรวมและ   (PLAN, POLICY AND PROGRAM) ทยดหลกการมสวนรวมและ
การวิเคราะหที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม เชื่อมโยงกับผลที่จะเกิดผ

         กบัเศรษฐกิจและสังคม”

    แนวคิด SEA ถูกใชในการกําหนดนโยบาย/มาตรการดาน BIOFUEL ของยุโรป

•• เช้ือเพลิงชีวภาพรุนที ่เช้ือเพลิงชีวภาพรุนที ่2 2 ((22NDND GGENERATIONENERATION BBIOFUELIOFUEL))
คือ ทางออกของการแกปญหาเอาพืชอาหารมาเปนเช้ือเพลิงคือ ทางออกของการแกปญหาเอาพืชอาหารมาเปนเช้ือเพลิงคอ ทางออกของการแกปญหาเอาพชอาหารมาเปนเชอเพลง คอ ทางออกของการแกปญหาเอาพชอาหารมาเปนเชอเพลง 
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ตัวอยางกรอบการพิจารณากําหนดการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพที่ย่ังยืนตัวอยางกรอบการพิจารณากําหนดการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพที่ย่ังยืนตวอยางกรอบการพจารณากาหนดการพฒนาเชอเพลงชวภาพทยงยนตวอยางกรอบการพจารณากาหนดการพฒนาเชอเพลงชวภาพทยงยน

กรอบการพัฒนาชีวมวลที่ย่ังยืนของเดนมารก
Methodology  Framework for  Analysis

of GHG emission for bioenergy by GHEP*กรอบการพฒนาชวมวลทยงยนของเดนมารก 

1. GHG EMISSION สมดุลของ GHG พิจารณา
ตลอด LIFE CYCLE สุทธิเปนบวก

of GHG emission for bioenergy by GHEP*

1. GHG Emission ดูตลอด Life Cycle

2 แหลงที่มาของชีวมวลุ
2. การแขงขนั ตองไมสงผลกระทบหรือทําให

เกิดการแขงขนักับอุตสาหกรรมอาหาร
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ การผลิต/

2. แหลงทมาของชวมวล

3. การใชที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป

4. การผลิต/เพาะปลูกชีวมวล

เพาะปลูกชีวมวลตองไมทําลายพื้นที่รักษา
ไว ไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศน และตอง
มีระบบการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

4 ิ่  ิ ้ํ

5. การขนสงชีวมวล

6. ขัน้ตอนการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ

7. ผลิตภัณฑผลพลอยไดและผลิตภัณฑอื่น4. สิงแวดลอม คุณภาพดิน นํา และอากาศ
จะตองถกูรกัษาไว หรือปรับปรุงใหดีขึน้

5. การสรางรายได ตองสรางประโยชนหรือ
กอใหเกิดรายไดตอชมชนและประเทศ

7. ผลตภณฑผลพลอยไดและผลตภณฑอน

8. การขนสงเช้ือเพลิงชีวภาพ

9. การใชเช้ือเพลิงชีวภาพ

10 ป ี ี  ี/  ีกอใหเกดรายไดตอชุมชนและประเทศ
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ตองชวย

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนงานและชาวบาน
ในชุมชนใหดีขึ้น

10. การเปรียบเทียบ ขอดี/ขอเสีย
กับเชื้อเพลิงที่ทดแทน

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

การพัฒนา การพัฒนา 22ndnd Generation Generation biofuelsbiofuels
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สรปประเด็นท่ีวิตกสําหรับสรปประเด็นท่ีวิตกสําหรับ 11stst GenerationGeneration BiofuelBiofuelสรุปประเดนทวตกสาหรบ สรุปประเดนทวตกสาหรบ 11stst Generation Generation BiofuelBiofuel

ใ  ึ้  ั ิ ( ื )• การทําใหราคาอาหารสูงขึนจากการแยงวัตถุดิบ (พืชอาหาร)

• ตนทุนการผลิตท่ีสูงกวาเชื้อเพลิงฟอสซิล

่• การลดการปลอย GHG ท่ีจํากัด (ยกเวนเอทานอลจากออย)

• บางกรณี/บางพื้นที่อาจไมชวยใหส่ิงแวดลอมดีขึ้น

• การกระตุนใหเกิดการตดัไมทําลายปา

• โอกาสของการเกิดผลกระทบในเชงิลบ
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ

• การแยงแหลงน้ําในบางพื้นที่

31

ความคืบหนาของการพัฒนาความคืบหนาของการพัฒนา 22ndnd GenerationGeneration BiofuelBiofuelความคบหนาของการพฒนา ความคบหนาของการพฒนา 22ndnd Generation Generation BiofuelBiofuel

• การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรนที่ 2 ยังคงอยในขั้นตอนของการศึกษาวิจัยการผลตเชอเพลงชวภาพรุนท 2 ยงคงอยูในขนตอนของการศกษาวจย

• อุปสรรคทางดานเทคโนโลยียังเปนปญหาที่ตองปรับปรุง

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

• ยังไมชัดเจนถึงวิธีการผลิตท่ีเหมาะสมระหวาง
Thermo chemical technology และ Biochemical TechnologyThermo-chemical technology และ Biochemical Technology

• ในชวงนี้ควรท่ีจะตองลงทุนในการศึกษาวิจัย พัฒนา สาธิต
เพื่อใหไดเทคโนโลยีท่ี เหมาะสม ลดตนทุนการผลิตุ
และทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไมสงผลกระทบเชิงลบอ่ืนๆ

• คาดการณวา การผลิตเชิงพาณิชยของ 2nd Generation Biofuel 
โ ็ ไ  ็ ใ ป 2 ใ ป ิ โครงการแรกอาจเห็นไดเร็วสุดในป 2555 แตในความเปนจริงคาดวา
จะไมเกิดขึ้นกอนป 2558-2560
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จากผลการศึกษาของ IEA ; From 1st to 2nd generation biofuel technologies:
An overview of current industry and RD&D activities; November 2008
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