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สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพ

	 ในช่วงหน้าร้อนนี้	คงไม่มีเรื่องใดร้อนแรงแซงหน้าราคานำา้มัน	ที่พุ่งขึ้นสูงอย่างเป็นประวัติการณ์	

และส่งผลให้ราคาอาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ	สูงขึ้น	ซึ่งทำาให้เห็นได้ชัดเจนว่า	พลังงานถึงแม้ไม่ใช่

หนึ่งในปัจจัยสี่	แต่ก็เป็นสิ่งที่คนเราขาดไม่ได้ในปัจจุบัน

	 พลังงานที่คนเราใช้ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ไม่ว่าจะเป็นนำา้มัน	 

ก๊าซธรรมชาติ	 หรือถ่านหิน	 ซึ่งในไม่ช้า	 พลังงานเหล่านี้ก็จะหมดไปจากโลกเรา	 หลายประเทศเริ่ม

ตระหนักถึงวิกฤตพลังงานที่จะเกิดขึ้นนี้	ทำาให้มีการใช้พลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ	อีกทั้งจากการแพร่

ระบาดของโควิด	-19	สถานการณ์ทางการเมือง	และการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน	ที่เป็นปัจจัยหลัก

ทำาให้ราคานำา้มันพุ่งขึ้นสูงลิบลิ่วในปัจจุบัน	 แต่ทั้งนี้	 หากมองในอีกแง่มุม	 สถานการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น

นี้	 ทำาให้คนเราตระหนักในพลังงานเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น	 ผลักดันให้มีการใช้และผลิตพลังงานชีวภาพเพื่อ

ทดแทนการใช้นำา้มัน	และเพื่อความยั่งยืนของประเทศและสิ่งแวดล้อม	วิทย์ปริทัศน์ฉบับเดือน	มิถุนายน	

2565	 นี้	 ก็จะขอตามกระแสความร้อนแรงของราคานำา้มัน	 มาพูดถึงพลังงานชีวภาพ	 พลังงานทดแทน

ที่จะใช้ในแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานแห่งอนาคต	 รวมถึง	 หน่วยงานและกลยุทธ์การแก้ปัญหาทางด้าน

พลังงานของสหรัฐฯ	

ทีมบรรณาธิการ

สำานักงานที่ปรึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประจำาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 



	 พลังงาน	 ปัจจัยพื้นฐานที่สำาคัญในชีวิตประจำาวันที่เกิดขึ้นหรือมีการใช้ตลอดเวลา	 พลังงานเป็น

รูปแบบของงานที่เกิดจากการกระทำาหรือปฏิกิริยาและส่งผลกระทบบางอย่างออกมาในช่วงเวลาหนึ่ง	 ที่

สามารถดำารงอยู่ในรูปแบบความร้อน		เชิงกล	เคมี	ไฟฟ้า	นิวเคลียร์	หรือรูปแบบอื่นๆ

	 พลังงานมีความจำาเป็นต่อทุกชีวิตและทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นทั่วทั้งจักรวาล ตัวอย่างที่ใกล้

ตัวและเห็นได้ชัดเจนที่สุด	 เช่น	 สำาหรับโลก	 ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานขั้นสุดที่มีอยู่และถูกใช้โดยคน	

สัตว์	พืช	และจุลินทรีย์	ที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนี้โดยตรง	 เช่น	 ในรูปของการสังเคราะห์ด้วยแสง	 ให้

ความอบอุ่น	นอกจากนี้	พลังงานยังมีความจำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตสำาหรับสิ่งอำานวยความสะดวกที่ทัน

สมัยทุกประเภท	ตั้งแต่หลอดไฟ	เครื่องใช้ภายในบ้านเรือน	ไปจนถึงยานพาหนะ	

	 พลังงานมากมายหลายประเภท	หากแบ่งตามแหล่งที่มาของพลังงาน	สามารถแบ่งออกได้เป็น	2	

ประเภทหลัก	ๆ	คือ

	 				 พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป	 เช่น	 นำา้มัน	 เชื้อเพลิงฟอสซิล	 ก๊าซธรรมชาติ	 ที่เป็นแหล่ง

พลังงานที่ไม่สามารถเติมเต็มใหม่	หรือใช้เวลานานในการผลิตขึ้นมาใหม่ตามธรรมชาติ

	 					 พลังงานหมุนเวียน	 เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ไม่หมด	 หรือสามารถนำามาใช้หมุนเวียน	 เช่น	

พลังงานจากแสงอาทิตย์	พลังงานจากนำา ้

	 ซึ่งพลังงานทั้ง	 2	 รูปแบบนี้	 สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตพลังงานที่มี

ประโยชน์	เช่น	ความร้อน	หรือสามารถใช้ในการผลิตแหล่งพลังงานทุติยภูมิ	(แหล่งพลังงานที่นำา

พลังงานต้นกำาเนิดไปแปรรูป)	เช่น	ไฟฟ้า	และไฮโดรเจน
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	 นอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่คนเราขาดไม่ได้แล้วน้ัน ปัจจุบันพลังงานเป็นอีกปัจจัยสำาคัญใน 

การดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 โดยทั่วโลกมีความต้องการใช้การพลังงานเพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากการเพิ่ม

สูงขึ้นของประชากรโลก	 และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม	 เริ่มตั้งแต่ในทศวรรษ	 1850	 ที่เริ่มม ี

การขุดเจาะนำา้มันเชิงพาณิชย์ขึ้น	 พลังงานมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สกัดจากส่วนลึก

ของเปลือกโลก	 ซึ่งคนเราได้ดูดนำา้มันดิบมาใช้มากกว่า	 135	 พันล้านตัน	 เพื่อขับเคลื่อนรถยนต์	 เติม

เชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า	 นอกจากนี้	 ยังรวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้า	 และความร้อน	 ในกิจกรรมหรือใน

กระบวนการอื่นๆ	ด้วย	

	 นับตั้งแต่ปี	2543	จนถึงปัจจุบัน	ในปี	2563	จากข้อมูลของ	Our	World	in	Data	ประเทศจีน

และสหรัฐฯ	 เป็นสองประเทศที่มีใช้การใช้พลังงานสูงที่สุดในโลก	 จีนมีปริมาณการใช้พลังงานต้นกำาเนิด	

40,404	 TWh	 รองลงมาด้วยประเทศกำาลังพัฒนาที่มีขนาดใหญ่	 อย่างเช่นรัสเซีย	 และอินเดียที่เป็นฐาน

อุตสาหกรรมการผลิตหลักของโลก	โดยพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล	(นำา้มัน	ถ่านหิน	และก๊าซ)	ยังเป็น

พลังงานที่มีการใช้สูงที่สุด	รองลงมาถ่านหิน	ก๊าซ	พลังงานนิวเคลียร์	พลังงานหมุนเวียน	ตามลำาดับ	

การใช้พลังงานของทั่วโลก

ที่มา:

-https://www.eia.gov/energyexplained/what-is-energy/

-https://www.bbc.com/future/article/20170313-the-biggest-energy-challenges-facing-humanity

-https://ourworldindata.org/energy-production-consumption#global-energy-consumption
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	 เชื้อเพลิงฟอสซิลก่อตัวขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อน	 จากความร้อน	 ความดัน	 และการเคลื่อนที่ของ

ชั้นโลกทำาให้พืชและสัตว์สลายตัว	 เปลี่ยนเป็นปิโตรเลียม	 นำา้มัน	 ถ่านหิน	 และก๊าซธรรมชาติ	 ยิ่งเราขุด

ลึกเท่าไหร่	 ก็ยิ่งมีโอกาสค้นพบก๊าซธรรมชาติและแหล่งนำา้มันมากขึ้นเท่านั้น	ปัจจุบันวิกฤตด้านพลังงาน

เป็นความกังวลของทั่วโลก	 เนื่องจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้	 และเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำากัด	 แม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ	 แต่ต้อง

ใช้เวลาหลายแสนปีในการเติมเต็มทรัพยากรเหล่านี้ให้กลับคืนมา	 ผนวกกับความต้องการใช้พลังงานที่

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตด้านพลังงานที่ยิ่งใหญ่และส่งผลกระทบหลายด้าน	เช่น

	 	 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก: ปิโตรเลียมเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้กันทั่วไปในการผลิต

ความร้อน	 กระบวนการผลิตต่างๆ	 การพาณิชย์	 การขนส่ง	 และที่อยู่อาศัย	 เมื่อความต้องการใช้มาก

ขึ้น	 ส่งผลให้ราคานำา้มันเริ่มเพิ่มสูง	 ที่เป็นไปตามทฤษฎีอุปสงค์อุปทาน	 แต่ทั้งนี้	 ราคานำา้มันยังขึ้นกับ

สถานการณ์หรือความขัดแย้งทางการเมือง	ในช่วงต้นทศวรรษ	70	หรือราวปี	2516	เนื่องจากข้อพิพาท

ระหว่างอิสราเอล	และกลุ่มประเทศอาหรับ	ทำาให้	OPEC	ควำา่บาตรหลายประเทศที่สนับสนุนอิสราเอล	

ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ	ทำาให้	เกิดวิกฤตราคานำา้มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	ทำาให้เห็นได้ชัดเจน

ว่า ผู้ผลิตปิโตรเลียมรายใหญ่มีอำานาจในการควบคุม และมีความเป็นอิสระด้านพลังงานและราคา	 

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน	 เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน	 ที่ส่งผลต่อราคานำา้

มันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลก

ปัญหาวิกฤตด้านพลังงานโลก

	 	 เชื้อเพลิงใช้แล้วหมด:	 เชื้อเพลิงธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำากัดของโลก	 ลดจำานวนลงไป

อย่างรวดเร็วในทุกๆ	 ปี	 คนเราใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจำานวนมากในช่วงเวลาเพียง	 200	 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น	

โดยที่ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ	1	 ในแต่ละปี	 	และยังไม่ถึงจุดสูงสุด	จากการวิเคราะห์

ในปี	2558	คาดว่าจำานวนถ่านหิน	นำา้มัน	และก๊าซธรรมชาติสำารองทั่วโลก	จะหมดลงในอีก	114	ปี		52.8	

ปี	 และ	50.7	ปี	 ตามลำาดับ	 โดยคำานวณจากอัตราส่วนเชื้อเพลิงฟอสซิลสำารองต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิต	ทั้งนี้	

ค่าเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลสำารองและระดับการผลิต	
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	 -	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม:	 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ	 ภาวะโลก

ร้อน	 การละลายของนำา้แข็ง	 ระดับนำา้ทะเลที่สูงขึ้น	 และฤดูที่ผันผวน	 ที่เป็นผลก

ระทบที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้น	 การเผาไหม้ถ่านหิน	 นำา้มัน	 และก๊าซมีความเชื่อมโยง

อย่างแยกไม่ออกกับระดับก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลก	 ซึ่ง

นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าเราอยู่บนเส้นทางสู่หายนะ	 เนื่องจากก๊าซเรือน

กระจกที่เกิดขึ้นทั่วโลกราวร้อยละ	87	เกิดจากการผลิตและการใช้พลังงาน	ปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสูงถึง	36.6	พันล้านตันใน

ปี	 2561	 	 ซึ่งตราบใดที่ทั่วโลกยังคงปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 หรือยังคงใช้เชื้อเพลิง

ฟอสซิล	 ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศจะเพิ่มขึ้น	 ซึ่ง 

การยุติการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ี ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้น

บรรยากาศจำาเป็นต้องคงที่	 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกจะต้องลด

ลงจนเหลือศูนย์	(net-zero)	ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า	

ที่มา:

-https://ourworldindata.org/worlds-energy-problem

-http://web.mit.edu/fnl/volume/196/schreiber.html

-https://group.met.com/en/mind-the-fyouture/mindthefyouture/when-will-fossil-fuels-run-out#:~:tex-

t=Conclusion%3A%20how%20long%20will%20fossil,coal%20up%20to%20114%20years.	

	 หลายประเทศพยายามหาทางออกวิกฤตด้านพลังงานโดยการใช้พลังงานทดแทน	แต่ทั้งนี้	ปัจจัย

เสริมที่ทำาให้ยังไม่สามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลงได้	 เช่น	 โครงสร้างพื้นฐานของโรงงาน

หรือบริษัทต่างๆ		ส่วนใหญ่ยังคงใช้อุปกรณ์ที่ล้าสมัย	และการใช้พลังงานหมุนเวียนยังไม่แพร่หลาย	ทำาให้

ประเทศส่วนใหญ่ยังคงใช้พลังงานจากแหล่งที่ไม่หมุนเวียน



	 พลังงานชีวภาพหนึ่งในทางออกในการแก้ไขวิกฤตพลังงาน และนับว่าเป็น

ทางออกที่ดีที่สุด ในการลดการพึ่งพาทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนและยังเป็น 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใช้ชีวมวลซึ่งเป็นวัสดุอินทรีย์หมุนเวียนที่มาจากพืช

และสัตว์	 เชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นแรกๆ	 ทำาจากพืชที่มีนำา้ตาล	 (อ้อย	 น้ำาตาลบีท)	 พืชแป้ง	 (ข้าวโพด	 ข้าว

ฟ่าง)	 พืชนำา้มัน	 (ถั่วเหลือง	 คาโนลา)	 และไขมันสัตว์	 ปัจจุบันชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของ 

การใช้พลังงานหมุนเวียน	 ที่เป็นวัสดุอินทรีย์หมุนเวียนที่มาจากพืชและสัตว์	 โดยชีวมวลสามารถเผาไหม้

ได้โดยตรงเพื่อให้ความร้อน หรือแปลงเป็นเช้ือเพลิงเหลวและก๊าซหมุนเวียนผ่านกระบวนการต่างๆ	

แหล่งพลังงานชีวภาพ	ได้แก่่

	 -ไม้	เศษไม้	ขี้เลื่อย	จากโรงเลื่อย	การแปรรูป	การผลิตเฟอร์นิเจอร์	และโรงงานผลิตกระดาษ	

	 -พืชผลทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้	เช่น	ข้าวโพด	ถั่วเหลือง	อ้อย	หญ้าสวิตช์กราส	(Switch-

grass)	ไม้ยืนต้น	สาหร่าย	และเศษพืชผลจากการแปรรูปอาหาร

	 -วัสดุชีวภาพจากขยะมูลฝอยในชุมชน	 เช่น	 กระดาษ	 ฝ้าย	 ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์	 อาหาร	 และ

เศษไม้

	 -มูลสัตว์และสิ่งปฏิกูลของมนุษย์

พลังงานชีวภาพ (Bioenergy)

	 ชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานที่สำาคัญในหลายประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับการปรุงอาหาร

และการทำาความร้อนในประเทศกำาลังพัฒนา รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการขนส่งและเพื่อ 

การผลิตไฟฟ้ากำ าลั ง เพิ่ มขึ้นในหลายประเทศที่ พัฒนาแล้ว เพื่ อหลีก เลี่ ยงการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	

ที่มา:	https://www.eia.gov/energyexplained/biomass/		
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	 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพแปลงเชื้อเพลิงชีวมวลให้เป็นความร้อนและไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการ

ที่คล้ายคลึงกับเชื้อเพลิงฟอสซิล	มี	3	วิธีในการปล่อยพลังงานที่เก็บไว้ในชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานชีวภาพ	

ได้แก่	การเผาไหม้	จากการย่อยสลายของแบคทีเรีย	และการแปลงเป็นเชื้อเพลิงก๊าซหรือของเหลว	

	 ไฟฟ้าที่เกิดจากการใช้ชีวมวลส่วนใหญ่ผลิตโดยการเผาไหม้โดยตรง	 ชีวมวลถูกเผาในหม้อไอนำา้

เพื่อผลิตไอนำา้แรงดันสูง	 ไอนำา้นี้ทำาให้ใบพัดกังหันหมุนขับเคลื่อนเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	 ทำาให้เกิดการผลิต

กระแสไฟฟ้า	 ชีวมวลยังสามารถใช้ทดแทนถ่านหินส่วนหนึ่งในเตาเผาโรงไฟฟ้า	 ในกระบวนการที่เรียก

ว่าการเผาร่วม	(Co-Firing)	ที่เป็นการเผาไหม้วัสดุสองประเภทที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน

กระบวนการแปลงเชื้อเพลิงชีวภาพ

	 ชีวมวลสามารถเปล่ียนเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซหรือของเหลวได้โดยผ่านการแปรสภาพเป็นก๊าซ	

(Gasification)	 และไพโรไลซิส	 (Pyrolysis)	 ซึ่งการทำาให้เป็นก๊าซ	 (Gasification)	 เป็นกระบวนการที่

ทำาให้วัสดุชีวมวลที่เป็นของแข็ง	ผ่านอุณหภูมิสูง	เพื่อผลิตก๊าซสังเคราะห์	(Synthesis	gas	หรือ	Syngas)	

ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ประกอบด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจนเป็นส่วนใหญ่	ก๊าซสามารถเผาในหม้อ

ต้มแบบธรรมดาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้	 นอกจากนี้ยังสามารถใช้แทนก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า

ด้วยกังหันก๊าซแบบ	Combined-cycle	gas	turbine		

ที่มา:	https://www.energy.gov/eere/bioenergy/biopower-basics

	 พืชที่มีนำา้ตาลและแป้งจะถูกแปลงผ่านกระบวนการหมักเพื่อสร้างไบโอแอลกอฮอล์	 เอทานอล	

บิวทานอล	และโพรพานอล	ซึ่งเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด	นอกจาก

นี้	 ขยะอินทรีย์	 เช่น	 มูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลของมนุษย์	 จะถูกรวบรวมในถังที่ปราศจากออกซิเจน	 โดย

แบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน	 (Anaerobic	 bacteria)	 จะย่อยสลายวัสดุเหล่านี้	 และผลิตก๊าซมีเทน	 และ

ก๊าซอื่นๆ	ที่สามารถนำาไปทำาให้บริสุทธิ์และนำาไปใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้

	 ไพโรไลซิส	 (Pyrolysis)	 ใช้กระบวนการที่คล้ายคลึงกันกับการแปรสภาพเป็นก๊าซแต่ภายใต้

สภาวะการทำางานที่ต่างกัน	 โดยชีวมวลจะถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิตำา่กว่า	 ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน

โดยสมบูรณ์	 เพื่อผลิตนำา้มันชีวภาพดิบ	 ซึ่งน้ำามันชีวภาพนี้	 สามารถใช้ทนแทนนำา้มันเชื้อเพลิงหรือดีเซล

ในเตาเผา	กังหัน	และเครื่องยนต์เพื่อการผลิตไฟฟ้า

      การเผาไหม้  

	 					การแปลงเป็นก๊าซหรือเชื้อเพลิงเหลว 

      การย่อยสลายขยะอินทรีย์ของแบคทีเรีย  



	 พลังงานชีวภาพ	 แตกต่างจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ	 โดยชีวมวลสามารถเปลี่ยนเป็น

เชื้อเพลิงเหลวได้โดยตรง	หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ	 (Biofuels)	ที่ใช้กันมากที่สุดสองประเภทในปัจจุบัน	คือ	 

เอธานอลและไบโอดีเซล	 ซึ่งทั้งสองชนิดเป็นของเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีการพัฒนาเป็นรุ่นแรก	

เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการเชื้อเพลิงสำาหรับการขนส่ง

	 ส่วนผสมของเอทานอลที่พบบ่อยที่สุดคือ	E10	(เอทานอล	10%	นำา้มันเบนซิน	90%)	และได้รับ

การอนุมัติให้ใช้กับรถยนต์ที่ใช้นำา้มันเบนซินทั่วไป	ไปจนถึง	E15	 (เอทานอล	15%	นำา้มันเบนซิน	85%)	

ซึ่งรถยนต์/ยานพาหนะบางประเภทสามารถใช้เชื้อเพลิงแบบยืดหยุ่น	 ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้

นำา้มันเบนซินที่มีเอทานอลผสม	51%–83%	ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีปริมาณเอทานอลสูงกว่านำา้มัน

เบนซินทั่วไปมาก	

	 เอทานอลส่วนใหญ่ได้มาจากแป้งและนำา้ตาลจากพืช โดยเฉพาะแป้งจากข้าวโพด ซึ่ง 

นักวิทยาศาสตร์ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทำาให้สามารถใช้เซลลูโลส (Cellulose)	

และเฮมิเซลลูโลส	 (Hemicellulose)	 ที่เป็นเส้นใยพืชที่กินไม่ได้ที่มีจำานวนมาก	 ซึ่งวิธีการทั่วไปใน 

การแปลงชีวมวลเป็นเอทานอลใช้กระบวนการหมัก	 โดยจุลินทรีย์	 เช่น	 แบคทีเรียและยีสต์	 จะย่อยและ

เผาผลาญนำา้ตาลในพืช	และให้ผลผลิตเป็นเอทานอลออกมา

ประเภทพลังงานชีวภาพ 

           เอทานอล (CH
3
CH

2
OH)	 เป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนที่สามารถผลิตได้จากวัสดุจากพืช

หลายชนิด เอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสารผสมกับนำา้มันเบนซินเพื่อเพิ่มค่าออกเทนและลด

คาร์บอนมอนอกไซด์และการปล่อยควันไฟอื่นๆ
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     ไบโอดีเซล	เป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน	เช่น	นำา้มันพืช	และ

ไขมันสัตว์	 เป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม	 ที่มีการเผาไหม้ที่สะอาด

กว่า	 ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงปลอดสารพิษและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ	 ที่ผลิตโดยการรวมแอลกอฮอล์

กับนำา้มันพืช	ไขมันสัตว์	หรือนำา้มันที่เหลือจากการทำาอาหาร

	 ไบโอดีเซลถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ระบบดีเซล	 และส่วนผสมที่พบบ่อยที่สุดคือ	 B20	

(ส่วนผสมที่ประกอบด้วยไบโอดีเซล	20%	และนำา้มันดีเซลปิโตรเลียม	80%)	แต่ทั้งนี้	ไบโอดีเซลสามารถ

ผสมกับนำา้มันปิโตรเลียมได้ทุกเปอร์เซ็นต์	รวมถึง	สามารถใช้	B100	หรือไบโอดีเซลบริสุทธิ์	

	 โดยปกติแล้ว	เชื้อเพลิงปิโตรเลียม	เช่น	นำา้มันเบนซิน	ดีเซล	และนำา้มันเครื่องบิน	มีส่วนผสมของ

ไฮโดรคาร์บอน	มีการเกาะตัวระหว่างโมเลกุลของไฮโดรเจนและคาร์บอนที่ซับซ้อน	ทั้งนี้	ไฮโดรคาร์บอน

สามารถผลิตได้จากแหล่งชีวมวลที่ผ่านกระบวนการทางชีววิทยาและความร้อนทางเคมี	 โดยเชื้อเพลิง

ไฮโดรคาร์บอนที่หมุนเวียนได้นี้	 คล้ายคลึงกับเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม	 ดังนั้นจึงเข้ากันได้กับเครื่องยนต์	

ปั๊ม	และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	ในปัจจุบัน		

ที่มา:	

https://www.energy.gov/eere/bioenergy/biofuel-basics

https://afdc.energy.gov/fuels/emerging_hydrocarbon.html

               เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน (Drop-In fuels)	เชื้อเพลิงหมุนเวียนที่สามารถผลิตได้จาก

แหล่งชีวมวลต่างๆ	เช่น	ไขมัน	(นำา้มันพืช	ไขมันสัตว์	จารบี	และสาหร่าย)	วัสดุเซลลูโลส	(เช่น	เศษพืชผล	

ชีวมวลที่ได้จากเนื้อไม้	และพืชพลังงาน)	



	 พลังงานชีวภาพ	 เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ได้มาจากวัสดุอินทรีย์	 หรือชีวมวล	 (Biomass)	 ที่ 

หลากหลาย	 	 อาทิ	 วัสดุจากพืช	 สาหร่าย	 ของเสียจากพืชผล	 เศษอาหาร	 หรือเศษซากไม้	 	 เทคโนโลยี

พลังงานชีวภาพช่วยให้สามารถนำาคาร์บอนจากชีวมวลและของเสียกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม	ได้ถูกนำามาใช้ในประโยชน์ในหลายด้าน	ได้แก่	

	 -พลังงานเพื่อการขนส่ง:	 แปลงชีวมวลให้เป็นเชื้อเพลิงเหลวหรือที่เรียกว่า	 เชื้อเพลิงชีวภาพ	

รวมถึง	 เอธานอลจากเซลลูโลส	 ไบโอดีเซล	 และไฮโดรคาร์บอน	 โดยเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใช้กันมากที่สุดใน

ปัจจุบัน	 คือ	 เอธานอลและไบโอดีเซลที่สามารถใช้ได้กับเครื่องบินและยานพาหนะส่วนใหญ่ที่อยู่บนท้อง

ถนน	เชื้อเพลิงชีวภาพมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเชื้อเพลิงปิโตรเลียม	ที่ลดความเข้มข้นของคาร์บอนใน

ยานพาหนะและเครื่องบิน	

การใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวภาพ

	 นอกจากนี้	 ชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานอเนกประสงค์	 เช่นเดียวกับปิโตรเลียม	 นอกเหนือจาก 

การแปลงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใช้ในยานยนต์แล้ว	 ยังสามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลใน

การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	เช่น	พลาสติก	นำา้มันหล่อลื่น	เคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม	และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	

อีกมากมายที่ได้จากปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน	 และบูรณาการมากขึ้นในการใช้ทรัพยากร

ชีวมวล	สร้างรายได้	และลดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ			

ที่มา:	https://www.energy.gov/eere/bioenergy/bioenergy-basics	

	 -พลังงานความร้อนและไฟฟ้า:	 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพแปลงเชื้อเพลิงชีวมวลหมุนเวียนให้

เป็นความร้อนและไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการเช่นเดียวกับที่ใช้กับเชื้อเพลิงฟอสซิล	 มี	 3	 วิธีในการเก็บ

เกี่ยวพลังงานจากชีวมวลเพื่อใช้ผลิตพลังงานชีวภาพ	ได้แก่	การเผาไหม้	การใช้แบคทีเรียช่วยในการย่อย

สลาย	 และการแปลงเป็นก๊าซหรือเชื้อเพลิงเหลว	 พลังงานชีวภาพสามารถชดเชยความต้องการเชื้อเพลิง

คาร์บอนที่เผาในโรงไฟฟ้า	 ซึ่งจะทำาให้ความเข้มข้นของคาร์บอนในการผลิตไฟฟ้าลดลง	 ซึ่งแตกต่างจาก

พลังงานหมุนเวียนที่ไม่ต่อเนื่องบางรูปแบบ	 พลังงานชีวภาพสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิตไฟฟ้า

และเพิ่มความเชื่อถือในการจ่ายไฟฟ้าจากผู้ผลิต	
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	 ศักยภาพในการพัฒนาพลังงานชีวภาพและเศรษฐกิจชีวภาพของแต่ละประเทศแตกต่างกันออก

ไป	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ	 อาทิ	 เศรษฐกิจ	 ภูมิประเทศ	 การประกอบอาชีพของประชากร	 และภาค

อุตสาหกรรมต่างๆ	เป็นต้น	ทั้งนี้ในภาพรวม	เชื้อเพลิงชีวภาพมีบทบาทที่เริ่มชัดเจนมากขึ้น	โดยเฉพาะใน

ภาคการขนส่งที่มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นทรัพยากรที่สิ้นเปลือง	 ซึ่งการใช้เชื้อ

เพลิงชีวภาพก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ	 เนื่องจากผลิตจากวัตถุดิบที่นำากลับมาใช้ใหม่ได้	 ดังนั้น	

ในเชิงทฤษฎี	การผลิตและการใช้งานสามารถคงอยู่ต่อไปได้ไม่มีกำาหนด	ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และประโยชน์ในอีกหลายด้าน	ได้แก่

	 กระจายการผลิตพืชผลและเปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยสร้างรายได้เพิ่มเติม

	 โครงการพลังงานชีวภาพต่างๆ	ช่วยให้ชุมชนขนาดเล็กสามารถเข้าถึงผลิตทางเกษตรและอาหาร

ที่ดีขึ้น	ซึ่งส่งผลให้มีสุขภาพและมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น

	 การฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษาด้านพลังงานชีวภาพช่วยเพิ่มระดับความรู้และความเข้าใจใน

เทคโนโลยีเหล่านี้	 และปูทางไปสู่งานใหม่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในพื้นที่ชนบทให้มีศักยภาพด้านพลังงาน

ชีวภาพเพิ่มขึ้น	 พัฒนาและนำาเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ชุมชน	 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้น

ฐานครบวงจร

	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและลดความไม่เท่าเทียมกันในพื้นที่ด้อยพัฒนา	

	 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพบางอย่าง	 เช่น	 การผลิตก๊าซชีวภาพ	 มีการระบุกฎระเบียบอย่าง

ชัดเจนที่จะต้องมีการบำาบัดนำา้เสีย	ที่จะสามารถช่วยลดมลพิษทางนำา้

	 เทคโนโลยีชีวมวล	ก๊าซชีวภาพ	และเอทานอลช่วยให้เข้าถึงพลังงานราคาไม่แพง	ยั่งยืน	และทัน

สมัย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศด้วยพัฒนา/พัฒนาน้อยที่สุด

	 ช่วยลดปริมาณขยะ	 ด้วยการจัดการขยะอินทรีย์ให้เป็นพลังงานชีวภาพ	 ซึ่งเป็นกุญแจสำาคัญที่

ทำาให้เมืองและชุมชนมีความน่าอยู่และมีความยั่งยืนมากขึ้น

	 การผลิต การส่งเสริม และการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพมีส่วนช่วยในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดย 

การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการนำาของเสียที่เกิดขึ้น	กลับมาใช้ใหม่

	 การพัฒนาพลังงานชีวภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยสูงสุดในเศรษฐกิจชีวภาพ	 ซึ่งบรรเทามลพิษในสิ่ง

แวดล้อม	 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน	 ลดของเสียที่จะถูกปล่อยลงสู่แหล่งนำา้

และมหาสมุทร	และป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน

	 หลายประเทศยังคงเผชิญกับความท้าทายในการนำาพลังงานชีวภาพไปใช้ การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และการสร้างพันธมิตรระดับโลกสามารถช่วยให้พลังงานชีวภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ทั่วโลก

พลังงานชีวภาพและเศรษฐกิจชีวภาพ

ที่มา:	https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-07/New-Publication-Bioenergy.pdf



	 นโยบายพลังงานในสหรัฐฯ	 เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการของรัฐบาลกลาง	 ระดับรัฐ	 และระดับ

ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการผลิต	 การจำาหน่าย	 และการบริโภคแหล่งพลังงานต่างๆ	 รวมถึงเชื้อเพลิงฟอสซิล	

เช่น	ถ่านหิน	นำา้มัน	และก๊าซธรรมชาติ	ตลอดจนแหล่งพลังงานหมุนเวียน	เช่น	เช่น	พลังงานแสงอาทิตย์	

ลม	 นิวเคลียร์	 และไฟฟ้าพลังนำา้	 โดยนโยบายด้านพลังงานมีการบังคับใช้ผ่านทางกฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับ แต่เนื่องจากมีหลายหน่วยงานมีความเก่ียวข้องกับการกำาหนดนโยบายในรัฐบาลทุกระดับ	

ทำาให้นโยบายด้านพลังงานจึงมีความซับซ้อน	แต่ยังคงมีความเชื่อมโยงถึงกัน	ด้วยเหตุนี้	นโยบายพลังงาน

จึงมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย	ที่รวมถึงพลเมือง	เจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐบาลกลางที่ได้รับการเลือกตั้ง	

หน่วยงานของรัฐ	กลุ่มผลประโยชน์ระดับชาติ	ระดับรัฐ	และบริษัท	นอกจากนี้	ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น	เช่น	

ความพร้อมของแหล่งพลังงาน	ภูมิศาสตร์	ค่าใช้จ่ายและเงินสนับสนุนการพัฒนาพลังงาน	ความต้องการ

ของผู้บริโภค	 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 ซึ่งในช่วง	 50	 ปีที่ผ่านมา	 รัฐบาลสหรัฐฯ	

ได้พัฒนานโยบายสนับสนุนพลังงานชีวภาพ	 และมีการสนับสนุนทางการเงินอย่างสมำา่เสมอ	 ตลอดจน

ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและเงินทุนจากองค์กรระหว่างประเทศ โดยยังคงมุ่งตามเป้าหมายหลัก

ของนโยบายพลังงานในสหรัฐฯ	 ตั้งแต่ปี	 2513	 คือ	 เพื่อรับประกันการจัดหาพลังงานที่ปลอดภัย	 รักษา

ต้นทุนด้านพลังงานให้ตำา่พอที่จะตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจที่กำาลังเติบโต	 และเพื่อปกป้อง

สิ่งแวดล้อมในขณะที่มีการผลิตและใช้พลังงาน	ตัวอย่างนโยบายและการพลังงานชีวภาพจากอดีต	เช่น

	 การอนุรักษ์และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Conservation and energy	 

efficiency):	 ตามรายงานของ	 Congressional	 Research	 Service	 การอนุรักษ์พลังงานและ

ประสิทธิภาพเป็นเป้าหมายเชิงนโยบายที่มีมาตั้งแต่ปี	 2513	 เมื่อกลุ่มสมาชิกประเทศในอาหรับ

ขององค์กรประเทศผู้ส่งออกนำา้มัน	หรือ	OPEC	ได้สั่งห้ามการส่งออกปิโตรเลียมไปยังสหรัฐฯ	

และลดการผลิตนำา้มัน	ส่งผลให้ราคานำา้มันเบนซินของสหรัฐฯ	พุ่งสูงขึ้น	เพื่อตอบสนองต่อ 

การควำา่บาตรและราคาก๊าซในประเทศที่สูงขึ้น	 สภาคองเกรสได้ผ่านพระราชบัญญัติ	

Energy	Policy	and	Conservation	Act	ในปี	2518	ซึ่งสั่งห้ามการส่งออกนำา้มัน

ดิบ	 ยกเว้นนำา้มันบางประเภท	 และกำาหนดมาตรฐานประสิทธิภาพเชื้อเพลิงเฉลี่ย

สำาหรับรถยนต์โดยสารตั้งแต่รุ่นปี	2521	นอกจากนี้	ในเดือนพฤษภาคม	2560	มี

การกำาหนดมาตรการประหยัดพลังงานอื่นๆ	ที่ดำาเนินการในระดับรัฐบาลกลาง	

รวมถึงมาตรฐานสำาหรับเครื่องใช้ภายในบ้าน	 เช่น	 ตู้เย็น	 เครื่องปรับอากาศ	

เครื่องซักผ้า	และหลอดไฟ	

นโยบายพลังงานในสหรัฐอเมริกา
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	 การกำาหนดนโยบายการใช้พลังงานหมุนเวียน: ภายใต้มาตรฐาน Renewable Fuel	 

Standard	 ที่รัฐสภาได้อนุมัติในปี	 2548	 เชื้อเพลิงสำาหรับการขนส่งต้องมีปริมาณเชื้อเพลิงชีวภาพ	 เช่น	 

เอทานอล	ขั้นตำา่ตามที่กำาหนดนอกจากนี้	ในเดือนมีนาคม	2560	จำานวน	29	รัฐได้มี	Renewable	Portfolio	 

Standard ที่บังคับใช้ในระดับรัฐ ท่ีสาธารณูปโภคที่ใช้ไฟฟ้า จะต้องผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุ

นเวียนตามมาตรฐานขั้นตำา่ที่ได้มีการกำาหนดไว้	อีทั้งในเดือนพฤษภาคม	2560	รัฐบาลกลางมีนโยบายส่ง

เสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน	โดยให้เงินช่วยเหลือสำาหรับแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียน	การปล่อยเงินกู้	

การลดภาษี	เป็นต้น

	 การควบคุมราคานำา้มันและการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอื่น:	 ราคานำา้มันเบนซินได้รับ

ผลกระทบจากราคานำา้มันดิบ	 ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ	 รวมถึง	 อุปสงค์และอุปทาน	

ตลาดการเงิน	การเมืองระหว่างประเทศ	กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม	ภาษี	สภาพอากาศ	และปัจจัยอื่นๆ	

การผลิตนำา้มันอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

ของอุตสาหกรรม	การเปลี่ยนแปลงนโยบาย	อำานาจทางการเมือง	และอื่นๆ	โดยผู้กำาหนดนโยบายจะต้อง

พิจารณาถึงราคานำา้มันและการกำาหนดราคานำา้มันให้เหมาะสมสำาหรับผู้บริโภค	 โดยคำานึงถึง	 เป้าหมาย

ของนโยบายอื่นๆ	 เช่น	 การอนุรักษ์	 การปกป้องสิ่งแวดล้อม	 และการส่งเสริมรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ	

เช่น	เอทานอล	

	 การใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อการผลิตไฟฟ้า:	 พลังงานรูปแบบต่างๆ	 ทั้งถ่านหิน	 นำา้มัน	 ก๊าซ

ธรรมชาติ	 ลม	 พลังงานแสงอาทิตย์	 และพลังงานนิวเคลียร์ได้ถูกนำามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า	 สหรัฐฯ	 ซึ่ง

มีถ่านหินจำานวนมาก และมากกว่าก๊าซธรรมชาติหรือนำา้มัน ทำาให้ผู้กำาหนดนโยบายบางส่วนเห็น

ว่าควรนำาถ่านหินนำามาผลิตไฟฟ้าและสามารถที่จำาหน่ายได้ในราคาในราคาไม่แพง	 แต่ทั้งนี้	 ผู้กำาหนด

นโยบายอีกส่วนเห็นว่า	 การแทนที่ถ่านหินด้วยพลังงานสะอาด	 หรือพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า

ก่อให้เกิดประโยชน์	 ลดมลพิษทางอากาศ	 ลดพื้นที่ที่ต้องใช้สำาหรับการขุดถ่านหิน	 และลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เชื่อมโยงกับสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสภาพอากาศที่

เปลี่ยนแปลง	

ที่มา:	https://ballotpedia.org/Energy_policy_in_the_United_States	



 

	 U.S.	 Department	 of	 Energy	 (DOE)	 มีหน้าที่ในการประกันความมั่นคงและความเจริญ

รุ่งเรืองของอเมริกาโดยจัดการกับความท้าทายด้านพลังงาน	 สิ่งแวดล้อม	 และนิวเคลียร์ผ่านทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	DOE	มีสำานักงาน	27	แห่ง	ห้องปฏิบัติการระดับชาติ	21	แห่ง	ฝ่ายบริหาร

การตลาดด้านพลังงาน	 4	 แห่ง	 และพื้นที่ภาคสนาม	 10	 แห่ง	 กรมควบคุมดูแลโครงการอาวุธนิวเคลียร์

ของสหรัฐฯ	โครงการพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐฯ	และการวิจัยพลังงานของรัฐบาลกลาง

	 U.S.	Department	of	the	Interior	(DOI)	ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ	เช่น	สำานักงานจัดการ

ที่ดินแห่งสหรัฐฯ	 กรมประมงและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐฯ	 และกรมอุทยานแห่งชาติของสหรัฐฯ	 ซึ่งดูแลที่ดิน

ของรัฐบาลกลาง	 โดย	 U.S.	 Bureau	 of	 Land	Management	 หน่วยงานภายใต้	 DOI	 มีหน้าที่รับผิด

ชอบหลักในการอนุญาตและควบคุมการผลิตพลังงานบนที่ดินของรัฐบาลกลาง	เช่น	ถ่านหิน	นำา้มัน	ก๊าซ

ธรรมชาติ	การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

	 U.S.	Energy	Information	Administration	(EIA)	มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม	วิเคราะห์	

และเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานที่เป็นกลางเพื่อส่งเสริมการกำาหนดนโยบาย	ตลาดที่มีประสิทธิภาพ	และ

ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับพลังงานและการมีปฏิสัมพันธ์กับเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

	 Federal	 Energy	 Regulatory	 Commission	 (FERC)	 มีหน้าที่

ควบคุมการส่งและการขายส่งไฟฟ้าระหว่างรัฐ และการกำากับดูแล

เขื่อนไฟฟ้าพลังนำา้และการควบรวมกิจการสาธารณูปโภค	 นอกจาก

นี้	 หน่วยงานกำากับดูแลการจัดวาง	 การอนุญาต	 และการก่อสร้าง

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างรัฐ

หน่วยงานที่ดูแลด้านพลังงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ

	 Environmental	 Protection	 Agency	 (EPA)	 หน่วยงานหลักที่ดูแลกฎหมายสิ่งแวดล้อม	

กำาหนดมาตรฐานระดับชาติที่บังคับใช้และครอบคลุมในระดับรัฐ	ท้องถิ่น	และบริษัทต่างๆ	โดยเป้าหมาย

หลักของ	EPA	คือ	เพื่อให้แน่ใจว่าชาวอเมริกันมีอากาศ	ผืนดิน	และนำา้ที่บริสุทธิ์	นอกเหนือจากการออก

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	 แล้วนั้น	 งบประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของ	 EPA	 ได้ถูกนำาไปใช้ในโครงการ

ด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐ	 องค์กรไม่แสวงหากำาไร	 สถาบันการศึกษา	 และอื่นๆ	 รวมถึง	 การสนับสนุน 

การศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ	การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ	รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วย

งานต่างๆ	ทุกระดับเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม	

ที่มา:	

-https://www.epa.gov/aboutepa/our-mission-and-what-we-do

-https://ballotpedia.org/Energy_policy_in_the_United_States

วิทย์ปริทัศน์ |  OHESI Science Review  ฉบับที่ 6/2565

18



วิทย์ปริทัศน์	|		OHESI	Science	Review		ฉบับที่	6/2565

19

	 พระราชบัญญัติ	 Energy	 Policy	 Act	 of	 1992	 เป็นพระราชบัญญัติที่กำาหนดให้	 Federal	 

Energy	Regulatory	Commission	อนุญาตให้ผู้จำาหน่ายไฟฟ้าสามารถเข้าถึงระบบส่งไฟฟ้าแห่งชาติได้

เป็นรายกรณี	 พระราชบัญญัติยังกำาหนดให้ยานพาหนะของรัฐบาลกลางและระดับรัฐ	 จะต้องสามารถใช้

เชื้อเพลิงทางเลือกได้	เช่น	เอทานอล	ก๊าซธรรมชาติ	ไฮโดรเจน	ไฟฟ้า	ไบโอดีเซล	และอื่นๆ	

	 พระราชบัญญัติ	 Energy	 Policy	 Act	 of	 2005	 ได้มีการปรับเพิ่มเติม	 โดยเพิ่มแรงจูงใจทาง

เศรษฐกิจที่หลากหลาย	ซึ่งรวมถึง	เงินช่วยเหลือ	การลดหย่อนภาษีเงินได้	และเงินกู้	เพื่อส่งเสริมการวิจัย

และพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ	นอกจากนี้	 ตั้งแต่ปี	 2555	ภายใต้พระราชบัญญัติ	 Energy	Policy	Act	มี

การกำาหนด	Renewable	Fuel	Standard	ที่ในทุกๆ	ปีจะต้องมีการผสมเชื้อเพลิงหมุนเวียน	7.5	พันล้าน

แกลลอนในนำา้มันเบนซิน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานชีวภาพของสหรัฐฯ

ที่มา:	

-https://ballotpedia.org/Energy_policy_in_the_United_States

-https://www.epa.gov/environmental-economics/economics-biofuels	

	 พระราชบัญญัติ	 Energy	 Independence	 and	 Security	 Act	 of	 2007	 (EISA)	 ได้รวมเอา 

สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน	 	 โดยพระราชบัญญัติ	 EISA	 ขยายมาตรฐานเชื้อเพลิงทดแทนเพื่อ

เพิ่มการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเป็น	 36	 พันล้านแกลลอนภายในปี	 2565	 โดย	 21	 พันล้านแกลลอนต้อง

มาจากเชื้อเพลิงชีวภาพเซลลูโลสหรือเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูงที่ได้จากวัตถุดิบอื่นที่ไม่ใช่แป้งข้าวโพด	 เพื่อ

จำากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 โดยพระราชบัญญัติระบุว่า	 เชื้อเพลิงหมุนเวียนแบบเดิม	 (เอทานอล	

แป้ง	 ข้าวโพด)	 จำาเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรอย่างน้อย	 20%	 เมื่อเทียบกับการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรของเชื้อเพลิงฟอสซิล	 ไบโอดีเซลและเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูงต้องลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 50%	 และเชื้อเพลิงชีวภาพจากเซลลูโลสต้องลดการปล่อยมลพิษลง	 60%	

นอกจากนี้	EISA	ยังมอบเงินรางวัลและเงินช่วยเหลือเพื่อการวิจัยและพัฒนา	โรงกลั่นชีวภาพที่แทนที่เชื้อ

เพลิงฟอสซิล



กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา
ด้านเชื้อเพลิงของสหรัฐฯ  
ในปัจจุบัน

	 สหรัฐฯ	 เป็นผู้ผลิตน้ำามันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกมาตั้งแต่ปี	 2561	 และยังคงรักษาตำาแหน่ง

จนถึงปัจจุบัน	 โดยในปี	 2564	 ผลิตนำา้มันดิบได้ประมาณ	 11.19	 ล้านบาร์เรลต่อวัน	 แม้ว่าสหรัฐฯ	 เป็น

ผู้ผลิตนำา้มันรายใหญ่ที่สุด	 แต่ก็เป็นผู้บริโภคนำา้มันรายใหญ่ที่สุดเช่นกัน	 สหรัฐฯ	 ใช้นำา้มันดิบประมาณ	

19.69	ล้านบาร์เรลต่อวัน	ซึ่งความต้องการใช้นำา้มันมีปริมาณมากกว่าที่สหรัฐฯ	สามารถผลิตได้ในแต่ละ

วัน	จึงต้องนำาเข้านำา้มันจากประเทศอื่น	ได้แก่	แคนาดา	เม็กซิโก	รัสเซีย	ซาอุดีอาระเบีย	และโคลอมเบีย	

	 เมื่อมองย้อนกลับไปในปี	 2563	 การแพร่ระบาดของโควิด	 –	 19	 ทำาให้แต่ละประเทศประกาศ

ล็อคดาวน์	ปริมาณความต้องการในการใช้นำา้มันลดลง	ส่งผลให้ราคานำา้มันดิบลดตำา่ลงเพราะขาดแคลน

ผู้ซื้อ	 รวมถึงขาดแคลนแรงงาน	 ทำาให้ประเทศผู้ผลิตนำา้มันดิบลดปริมาณการผลิตลง	 ในปี	 2563	 และ	

2564	สหรัฐฯ	ลดปริมาณการผลิตลงเหลือ	11.31	ล้านบาร์เรลต่อวัน	และ	11.19	ล้านบาร์เรลต่อวัน	ตาม

ลำาดับ	จากที่เคยผลิตนำา้มันดิบ	12.25	ล้านบาร์เรลต่อวันในปี	2562	กลุ่มประเทศโอเปกก็เช่นเดียวกันลด

ปริมาณการผลิตนำา้มันดิบลงราว	5	ล้านบาร์เรลต่อวัน	จากที่เคยผลิตวันละ	35	ล้านบาร์เรล	ลดลงเหลือ	

30.8	ล้านบาร์เรล	 เมื่อทั่วโลกเริ่มประกาศเปิดประเทศ	และธุรกิจต่างๆ	 เริ่มดำาเนินการปกติในช่วงกลาง

ปี	2564	ส่งผลให้มีการเดินทางและการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น	แต่ทั้งนี้	ปริมาณการผลิตยังอยู่ในระดับตำา่ที่กว่า

ก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด	 –	19	ผนวกกับเมื่อรัสเซียรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์	 2565	ที่

ทำาให้หลายประเทศควำา่บาตรทางเศรษฐกิจ	 ระงับการซื้อเชื้อเพลิงจากรัสเซีย	 ด้วยสถานการณ์ทาง 

การเมือง	ทั้งความร่วมมือระหว่างรัสเซีย-โอเปก	การคว่ำาบาตรรัสเซีย	หรือการชี้นำาของชาติตะวันตกต่อ

กลุ่มประเทศโอเปก	ทำาให้ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากราคานำา้มันที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

	 สหรัฐฯ	 หนึ่งในแกนนำาต่อต้านสงครามในครั้งนี้	 ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน	 ถึงแม้ว่า	 สหรัฐฯ	

พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียเล็กน้อยก็ตาม	 ประธานาธิบดีโจ	 ไบเดนมุ่งมั่นที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของ

ชาวอเมริกันจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น	 นำานำา้มันสำารองออกมาใช้และเพิ่มปริมาณการผลิตนำา้มันภายใน

ประเทศ	 รวมถึง	 กระตุ้นการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพภายในประเทศ	 เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ

แก้ไขปัญหาในระยะสั้นสำาหรับเชื้อเพลิงที่ราคาไม่แพง	 อีกทั้งการห้ามการนำาเข้านำา้มัน	 ก๊าซธรรมชาติ	

และถ่านหินจากรัสเซียนั้น	 จะช่วยให้สามารถดำาเนินการได้ตามเป้าหมายของฝ่ายบริหาร	 ในการบรรลุ
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	 ประธานาธิบดีได้เสนอขั้นตอนท่ี

เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ

อย่างแท้จริงจากเช้ือเพลิงฟอสซิล โดย

เร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด	

ที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างแรงจูงใจเกี่ยว

กับรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงหน่วยงานที่มีอำานาจ

ตามพระราชบัญญัติ	 Defense	 Production	 Act	 เพื่อลด 

การพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากทางฝั่งยุโรป

	 ประธานาธิบดีไบเดนทำางานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรผ่าน	 International	 Energy	 Agency	

เพื่ออนุญาตให้มีการปล่อยนำา้มันสำารองจากทั่วโลก นับว่าเป็นอีก

หนึ่งหน้าในประวัติศาสตร์ที่สหรัฐฯ ปล่อยนำา้มันสำารองมากกว่า

หนึ่งล้านบาร์เรลต่อวัน	และคาดว่านำา้มันราว	240	ล้านบาร์เรลจะ

ออกสู่ตลาดในอีก	6	เดือนข้างหน้า	

	 อนุญาตให้จำาหน่ายนำา้มันเบนซิน	 E15	 ในช่วงฤดูร้อนปี	 2565	 นี้	 ซึ่งโดยปกติแล้ว	 ภายใต ้

พระราชบัญญัติ	Clean	Air	Act	ห้ามจำาหน่ายนำา้มันเบนซิน	E15	หรือนำา้มันเบนซินที่ใช้เอทานอลผสม	

15%	ในช่วงเดือนมิถุนายน	–	กันยายน	ถึงแม้ว่า	นำา้มัน	E15	ถือเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีเอทานอลเข้มข้น	

มีความยั่งยืน	และทำาความสะอาดหัวเตาได้ดีกว่า	E10	แต่ทั้งนี้	นำา้มัน	E15	กลับสร้างมลพิษมากกว่าใน

อุณหภูมิสูง	ซึ่งเป็นสาเหตุที่ห้ามจำาหน่ายน้ำามัน	E15	ในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปี	2554	เป็นต้นมา	แต่ทั้งนี้จาก

ปัญหาราคาเชื้อเพลิงที่ขึ้นสูง	 EPA	 จึงร่วมกับรัฐต่างๆ	 ทั่วประเทศเพื่อศึกษาให้แน่ใจว่า	 การอนุญาตให ้

จำาหน่ายนำา้มันเบนซิน	 E15	 จะไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศ	 และได้ประกาศ	 Emergency	 fuel	 

waiver	เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงทางเลือกในราคาที่ตำา่ลง

ความเป็นอิสระด้านพลังงานท่ีแท้จริงและความมุ่งมั่นในกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อกระตุ้นการพัฒนาที่ 

ชาญฉลาดและการนำาเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้ภายในประเทศมาใช้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่ในช่วงเดือน

เมษายน	 2565	 ประธานาธิบดีไบเดนได้ประกาศนโนบายเพื่อให้ชาวอเมริกันสามารถเข้าถึงแหล่งเชื้อ

เพลิงที่มีราคาไม่แพงและบรรเทาทุกข์จากการขึ้นราคาของเชื้อเพลิง	 รัฐบาลยังมีกลยุทธ์การส่งเสริมการ

ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศ	เพื่อการก้าวเข้าสู่ความเป็นอิสระด้านพลังงานดังต่อไปนี้:	

	 ประธานาธิบดีเรียกร้องให้มีนโยบาย	“use	it	or	lose	it”	

เพื่อให้บริษัทนำา้มันจ่ายค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบ่อนำา้จากสัญญาเช่า

ที่ไม่ได้ใช้มาหลายปีบนพื้นที่สาธารณะ ที่บริษัทเหล่า

นี้ถือครองโดยไม่ได้มีการผลิต



	 	 การกระตุ้นการผลิตเช้ือเพลิงเพื่อใช้ในการบินที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 พันล้าน

แกลลอนต่อปีภายในปี	2573

	 	 สร้างโอกาสในการระดมทุน	 ทั้งการระดมทุนใหม่และแบบต่อเนื่อง	 เพื่อสนับสนุน

โครงการเชื้อเพลิงทางการบินที่ยั่งยืนและผู้ผลิตเชื้อเพลิงรวมเป็นเงินทุนจำานวน	 4.3	 พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯ	

	 	 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	 (R&D)	 เทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาประสิทธิภาพการใช้เชื้อ

เพลิงของเครื่องบินอย่างน้อย	30%

	 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ	(USDA)	สนับสนุนเงินทุนจำานวน	100	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	สำาหรับ

โครงสร้างพื้นฐานเชื้อเพลิงชีวภาพ	 เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการตลาดสำาหรับแหล่งเชื้อเพลิงที่

ยั่งยืน	 และเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนเหล่านี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภค	 โดย	USDA	มอบเงินทุนให้แก่แหล่งจำาหน่าย

เชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อติดตั้งหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็น	เพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อเพลิงที่มีเอทานอล

ผสม	E15	ขึ้นไป	หรือเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล	B-20	ขึ้นไป	มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม	

นอกจากนี้	USDA	จะจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพสำาหรับระบบทางรถไฟ	เพื่อช่วย

เหลือด้านซัพพลายเชนและช่วยลดต้นทุนสำาหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและการขนส่ง

	 เงินทุนสนับสนุนจำานวน 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำาหรับโครงการ Higher Blends	 

Infrastructure	Incentive	Program	(HBIIP)	เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดขาย	และการใช้เอทานอล

และไบโอดีเซลผสมที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ	 โดยการขยายโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับเชื้อเพลิงหมุนเวียน

ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสหรัฐฯ	 ที่ครอบคลุมมากขึ้น	 ในสหรัฐฯ	 มีรถยนต์ที่จดทะเบียน

จำานวน	263	ล้านคัน	 โดยมีประมาณ	93%	ที่สามารถใช้	E15	ได้	นอกจากนี้	ยังมีรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง

แบบยืดหยุ่น	(flex-fuel	vehicles:	FFV)	ได้มากกว่า	22	ล้านคัน	ซึ่งสามารถใช้เอทานอลผสมได้ถึง	E85	

ซึ่งโครงการ	HBIIP	จะช่วยให้ชุมชนในชนบทสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนได้

	 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ	(United	States	Department	of	Agriculture:	USDA)	จัดหาเงิน

ทุนสูงถึง	700	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เพื่อสนับสนุนโครงการ	Biofuel	Producer	Program	ซึ่งเป็นโครงการ

ใหม่ที่ให้การสนับสนุนผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อให้เกิดการใช้สินค้าทางการเกษตรมากขึ้น	โดยเชื่อว่าจะ

ช่วยรักษาตลาดที่มีศักยภาพและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ยังคงความสำาคัญ
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	 EPA	 ส่งเสริมทางเลือกสำาหรับเชื้อเพลิงรูปแบบอื่นๆ	 โดยเสนอการอนุมัตินำานำา้มันคาโนลาเข้า

ร่วมในโครงการ	Renewable	Fuel	Standard	Program	เพื่อจัดหาดีเซลหมุนเวียน	เชื้อเพลิงเครื่องบิน	

และเชื้อเพลิงอื่นๆ	เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงปิโตรเลียม

	 เมื่อเดือนมิถุนายน	 2565	 กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ	 (DOE)	 ประกาศโครงการ	 Scale-Up	 of	 

Integrated	 Biorefineries	 ซึ่งเป็นโครงการ	 Scale-Up	 ชุดที่สอง	 (โดยปี	 2564	 มีโครงการชื่อว่า	 

Bioenergy	Technologies	Office	Scale-Up	and	Conversion	ได้มอบเงินทุนวิจัย	64	ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ	 สนับสนุน	 22	 โครงการที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการที่ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

ที่มีต้นทุนตำา่และมีคาร์บอนตำา่)	 สำาหรับโครงการใช้ปี	 2565	 กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ	 ได้จัดสรรงบ

ประมาณ	 59	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาในการเร่งการผลิตเชื้อเพลิง

ชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในภาคส่วนที่ยากต่อการดำาเนินการ เช่น	 

การเดินเรือ	การบิน	การขนส่งและการเดินทางระหว่างประเทศ	เป็นต้น	ซึ่งคาดว่าจะสามารถสนับสนุน

ได้	4	-	20	โครงการที่มุ่งเน้นไปที่การวิจัยประยุกต์	การพัฒนา	และการใช้งาน	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

และลดต้นทุนของเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและระบบการผลิตที่ขยายขนาดโดยร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม	 ด้วยการลดต้นทุนและความเสี่ยงทางเทคนิค	 เพื่อช่วยให้เกิดการบูรณาการในเชิง

พาณิชย์	 การระดมทุนในครั้งนี้	 ยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมาย	 Sustainable	 Aviation	 Fuel	 Grand	

Challenge	 ของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ	 เอง	 ที่ต้องการให้มีการผลิตเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนสำาหรับใช้ใน

การบิน	 3	พันล้านแกลลอนต่อปีภายในปี	 2573	 และ	 35	พันล้านแกลลอนต่อปีภายในปี	 2593	ซึ่งจะ

เพียงพอต่อความต้องการเชื้อเพลิงการบินของสหรัฐฯ	

ที่มา:	

-https://www.statista.com/statistics/265205/oil-production-in-opec-countries-in-barrels-per-day/

-https://www.rd.usda.gov/hbiip

-https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/12/fact-sheet-using-home-

grown-biofuels-to-address-putins-price-hike-at-the-pump-and-lower-costs-for-american-families/

-https://www.energy.gov/articles/doe-announces-59-million-expand-biofuels-production-and-decarbon-

ize-transportation-sector


