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บทสรุปผูบริหาร 

คนเรามีการใชพลังงานอยูตลอดเวลาในการดำเนินชีวิต ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม พลังงานยัง

นับเปนอีกปจจัยที่ชวยใหสังคมมนุษยเติบโตเจริญรุงเรืองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แตทั้งนี้ ความศิวิไลซของสังคม

กลับมาพรอมกับความทาทายทางดานสิ่งแวดลอมและการเผชิญกับวิกฤตทางดานพลังงาน เมื่อโลกตองการใช

พลังงานเพิ่มขึ้นในทุกๆ วัน พลังงานชีวภาพจึงเริ่มเขามามีบทบาทอยางมากและกำลังเติบโตในระบบพลังงานโลก 

ซึ่งพลังงานชีวภาพไดถูกนำมาใชเปนพลังงานทางเลือกเพ่ือทดแทนเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ไมหมนุเวียนอยางเชื้อเพลิง

ฟอสซิลและกาซธรรมชาติที่นับวันจะหมดลงไป รวมทั้ง ยังเปนการใชประโยชนจากพืชผลทางการเกษตรและของ

เหลือทั้งจากการเกษตร ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และอีกประเด็นที่สำคัญคือ พลังงานชีวภาพชวยลดปริมาณการ

ปลอยคารบอนไดออกไซด ที่เปนสาเหตุหลักของของภาวะโลกรอน  

ในปจจุบันพลังงานชีวภาพที่ใชกันมากที่สุดมี 2 ประเภท คือ เอธานอลและไบโอดีเซล ที่ใชเปนเชื้อเพลิง

สำหรับยานพาหนะตางๆ ซึ่งสหรัฐอเมริกาไดใหความสำคัญ มีการผลักดันนโยบายและกฎหมายทางดานพลังงาน

ของประเทศใหมีการใชพลังงานชีวภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อโลกเริ่มเผชิญกับวิกฤตทางดานพลังงาน อีกทั้ง 

เพื่อใหมั่นใจวาประเทศจะจัดหาพลังงานที่ปลอดภัย ตนทุนต่ำพอที่จะตอบสนองความตองการของชาวอเมริกัน 

สงเสริมเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยในป 2564 สหรัฐฯ มีปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

ตอปสูงที ่สุดในโลก อยู ที ่ 399 TWh คิดเปนสัดสวน 36.81% ของปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของโลก 

(รองลงมาไดแก บราซิล มีปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอยูที่ 233 TWh คิดเปนสัดสวน 21.49% ของปริมาณ

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของโลก สำหรับประเทศไทย มีปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอยูที่ 25 TWh คิดเปน

สัดสวน 2.31% ของปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของโลก) แตท้ังนี้ ในชวง 2 ปท่ีผานมา การแพรระบาดของโค

วิด -19 ทำใหเกิดการจำกัดการเดินทาง ความตองการใชเชื้อเพลิงลดลง การขาดแคลนแรงงาน ผนวกกับความ

ขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนที่เกิดขึ้นในป 2565 ทำใหปริมาณการผลิตและปริมาณความตองการใชเชื้อเพลิง

ของมั่วโลกและในสหรัฐฯ เกิดความไมสมดุล 

นโยบายและกฎหมายทางดานพลังงานของสหรัฐฯ ที่มีอยูเดิม ไมวาจะเปนการอนุรักษและพัฒนาทาง

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน  (Conservation and energy efficiency) การกำหนดนโยบายการใชพลังงาน

หมุนเวียนภายใตมาตรฐาน Renewable Fuel Standard พระราชบัญญัติ Energy Policy Act เพ่ือวางมาตรฐาน

เชื้อเพลิง และเพิ่มแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมการพัฒนาและวิจัยพลังงานชีวภาพ พระราชบัญญัติ Energy 

Independence and Security Act และการกำหนดนโยบายการใช พล ังงานหมุนเว ียนภายใตมาตรฐาน 

Renewable Fuel Standard นั ้น ไมเพียงพอที่จะแกไขสถานการณฉุกเฉินของราคาน้ำมันที ่เพิ ่มสูงขึ ้นเปน
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ประวัติการณในป 2565 นี้ได ประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดสั่งใหนำน้ำมันสำรองออกมาใชและเพิ่มประมาณการผลิต

น้ำมันดิบภายในประเทศเพื ่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน รวมถึง ผลักดันนโยบาย เชน Emergency 

fuel waiver และผลักดันโครงการของหนวยงานตางๆ ของรัฐบาลกลาง เชน กระทรวงการเกษตร (USDA) 

กระทรวงพลังงาน (DOE) สำนักงานปกปองสิ ่งแวดลอม (EPA) โดยสนับสนุนเงินทุนใหแกภาคเอกชนและ

มหาวิทยาลัย ในการปรับโครงสรางพื้นฐานที่จำเปน พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวภาพ และ

โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อลดตนทุน ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงปโตรเลียม ลดปริมาณคารบอน ซึ่งการกระตุนการ

ใชเชื้อเพลิงชีวภาพเปนหนึ่งทางออกที่ชวยแกปญหาในระยะสั้นของประเทศ นอกจากนี้ วิกฤตทางดานพลังงานที่

เกิดขึ้น จะตัวเรงใหเกิดการพัฒนาและเปนโอกาสในการปูทางไปสูของการใชพลังงานสะอาดและความเปนอิสระ

ทางดานพลังงานอยางจริงของสหรัฐฯ ในระยะยาว 
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พลังงานชีวภาพ แนวทางแกไขปญหาวิกฤตดานพลังงานโลก 

คนเรามีการคดิคนและพัฒนาความกาวหนาทางดานตางๆ ทำใหสังคมเกิดการเติบโต เกิดความเจริญรุงเรือง 

และผูคนมีความอยูดีกินดี แตทั้งนี้ความเจริญที่เขาสูสังคมมนุษย ก็กอใหเกิดปญหาตางๆ ขึ้นเชนเดียวกัน ที่เห็นได

ชัดเจนในชวงหลายปที่ผานมา คงไมพนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เปนผลพวงจากกิจกรรมตางๆ ของ

คนเราที่มีการปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม อีกทั้ง วิกฤตทางดานพลังงานที่เกิดขึ้นในชวงปที่ผานมานี้ ที่แสดงใหเห็นถึง

ความสำคัญของพลังงานที่มีสวนสำคัญในชีวิตประจำวัน 

 วิกฤตทางดานพลังงานที่เปนปญหาที่ทั ่วโลกกำลังเผชิญรวมกัน ความตองการใชพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นอยาง

ตอเนื่องและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนสองเทาภายในป ค.ศ. 2050 ปจจุบันผูคนประสบปญหาราคาน้ำมันแพง แตใน

อนาคตคนเราจะประสบปญหาเชื้อเพลิงธรรมชาติหมดไป การรับมือกับความทาทายที่ยิ ่งใหญทั ้งปจจุบันและ 

การเตรียมพรอมสำหรับในอนาคตอันใกลนี้ จำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งการรณรงค การพัฒนา

เทคโนโลยี ซึ ่งอยางพลังงานชีวภาพก็เปนพลังงานที ่คนเราคิดคนและพัฒนาเพื ่อใชประโยชน ทดแทนการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. พลังงานชีวภาพ (Bioenergy) 

พลังงานชีวภาพหนึ่งในทางออกในการแกไขวิกฤตพลังงานสำหรับอนาคต และนับวาเปนทางออกที่ดีที่สุด ใน

การลดการพึ ่งพาทรัพยากรธรรมที่ไมสามารถหมุนเวียน เชน น้ำมันและกาซธรรมชาติ และยังเปนการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน โดยการใชชีวมวลซึ่งเปนวัสดุอินทรียหมุนเวียนที่มาจากพืชและสัตว เชื้อเพลิงชีวภาพรุนแรกๆ ทำ

จากพืชที่มีน้ำตาล (ออย น้ำตาลบีท) พืชแปง (ขาวโพด ขาวฟาง) พืชน้ำมัน (ถั่วเหลือง คาโนลา) และไขมันสัตว 

ปจจุบันชีวภาพเปนแหลงพลังงานที่สำคัญของการใชพลังงานหมุนเวียน ที่ใชวัสดุอินทรียจากพืชและสัตว โดย

สามารถเผาไหมไดโดยตรงเพื่อใหความรอน หรือแปลงเปนเชื้อเพลิงเหลวและกาซหมุนเวียนผานกระบวนการตางๆ 

แหลงพลังงานชีวภาพ1 ไดแก 

- ไม เศษไม ข้ีเลื่อย จากโรงเลื่อย การแปรรูป การผลิตเฟอรนิเจอร และโรงงานผลิตกระดาษ  

- พืชผลทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช เชน ขาวโพด ถั่วเหลือง ออย หญาสวิตชกราส (Switchgrass) ไม

ยืนตน สาหราย และเศษพืชผลจากการแปรรูปอาหาร 

 
1 https://www.eia.gov/energyexplained/biomass/   
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- วัสดุชีวภาพจากขยะมูลฝอยในชุมชน เชน กระดาษ ฝาย ผลิตภัณฑจากขนสัตว อาหาร และเศษไม 

- มูลสัตวและสิ่งปฏิกูลของมนุษย 

เชื้อเพลิงชีวภาพเปนแหลงพลังงานที่สำคัญที่หลายประเทศนำมาใชเปนเชื้อเพลิงใหความรอนและการปรุง

อาหาร รวมถึงการใชเชื้อเพลิงชีวภาพในการขนสงและเพ่ือการผลิตไฟฟาที่แพรหลายมากขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซลิ 

 

1.1 กระบวนการแปลงเชื้อเพลิงชีวภาพ 

เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพแปลงเชื้อเพลิงชีวมวลใหเปนความรอนและไฟฟาโดยใชกระบวนการที่คลายคลึง

กับเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมี 3 วิธีในการปลอยพลังงานที่เก็บไวในชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานชีวภาพ ไดแก การเผาไหม 

การยอยสลายขยะอินทรียของแบคทีเรีย และการแปลงเปนเชื้อเพลิงกาซหรือของเหลว2  

- การเผาไหม  

ไฟฟาที่เกิดจากการใชชีวมวลสวนใหญผลิตโดยการเผาไหมโดยตรง ชีวมวลถูกเผาในหมอไอน้ำเพื่อผลิตไอน้ำ

แรงดันสูง ไอน้ำนี้ทำใหใบพัดกังหันหมุนขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟา ทำใหเกิดการผลิตกระแสไฟฟา ชีวมวลยัง

สามารถใชทดแทนถานหินสวนหนึ่งในเตาเผาโรงไฟฟา ในกระบวนการที่เรียกวาการเผารวม (Co-Firing) ที่เปน 

การเผาไหมวัสดุสองประเภทที่แตกตางกันในเวลาเดียวกัน 

- การยอยสลายขยะอินทรียของแบคทีเรีย   

พืชที่มีน้ำตาลและแปงจะถูกแปลงผานกระบวนการหมักเพื่อสรางไบโอแอลกอฮอล เอทานอล บิวทานอล 

และโพรพานอล ซึ่งเอทานอลเปนเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใชกันอยางแพรหลายมากที่สุด นอกจากนี้ ขยะอินทรีย เชน  

มูลสัตวหรือสิ ่งปฏิกูลของมนุษย จะถูกรวบรวมในถังที ่ปราศจากออกซิเจน โดยแบคทีเรียที ่ไมใชออกซิเจน 

(Anaerobic bacteria) จะยอยสลายวัสดุเหลานี้ และผลิตกาซมีเทน และกาซอ่ืนๆ ที่สามารถนำไปทำใหบริสุทธิ์และ

นำไปใชเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาได 

 

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

ช ีวมวลสามารถเปลี ่ยนเปนเช ื ้อเพลิงท ี ่ เปนกาซหรือของเหลวไดโดยผานการแปรสภาพเปนก าซ 

(Gasification) และไพโรไลซิส (Pyrolysis) ซึ่งการทำใหเปนกาซ (Gasification) เปนกระบวนการที่ทำใหวัสดุชีวมวล

ที ่เปนของแข็ง ผ านอุณหภูมิส ูง เพื ่อผลิตกาซสังเคราะห (Synthesis gas หรือ Syngas) ซึ ่งเปนสวนผสมที่

ประกอบดวยคารบอนมอนอกไซดและไฮโดรเจนเปนสวนใหญ กาซสามารถเผาในหมอตมแบบธรรมดาเพื่อผลิต

กระแสไฟฟาได นอกจากนี้ยังสามารถใชแทนกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาดวยกังหันกาซแบบ Combined-cycle 

gas turbine  

ไพโรไลซิส (Pyrolysis) ใชกระบวนการที่คลายคลึงกันกับการแปรสภาพเปนกาซแตภายใตสภาวะการทำงาน

ที่ตางกัน โดยชีวมวลจะถูกใหความรอนที่อุณหภูมิต่ำกวา ในสภาวะที่ไมมีออกซิเจนโดยสมบูรณ เพื่อผลิตน้ำมัน

ชีวภาพดิบ ซึ่งน้ำมันชีวภาพนี้ สามารถใชทนแทนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือดีเซลในเตาเผา กังหัน และเครื่องยนตเพื่อ 

การผลิตไฟฟา 

 

1.2 ประเภทพลังงานชีวภาพ  

พลังงานชีวภาพ แตกตางจากแหลงพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ โดยชีวมวลสามารถเปลี่ยนเปนเชื้อเพลิงเหลวได

โดยตรง หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) ที่ใชกันมากที่สุดสองประเภทในปจจุบัน คือ เอธานอลและไบโอดีเซล ซึ่ง

ทั้งสองชนิดเปนของเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีการพัฒนาเปนรุนแรก เพื่อชวยตอบสนองความตองการเชื้อเพลิง

สำหรับการขนสง3 

- เอทานอล (CH3CH2OH) เปนเชื้อเพลิงหมุนเวียนที่สามารถผลิตไดจากวัสดุจากพืชหลายชนิด เอทานอล

เปนแอลกอฮอลที่ใชเปนสารผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อเพ่ิมคาออกเทนและลดคารบอนมอนอกไซดและการปลอยควัน

ไฟอื่นๆ4 

สวนผสมของเอทานอลที่พบบอยที่สุดคือ E10 (เอทานอล 10% น้ำมันเบนซิน 90%) และไดรับการอนุมัติให

ใชกับรถยนตที่ใชน้ำมันเบนซินทั่วไป ไปจนถึง E15 (เอทานอล 15% น้ำมันเบนซิน 85%) ซึ่งรถยนต/ยานพาหนะบาง

 
3 https://www.energy.gov/eere/bioenergy/biofuel-basics 
4 https://www.energy.gov/eere/bioenergy/biofuel-basics 
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ประเภทสามารถใชเชื้อเพลิงแบบยืดหยุน ที่ไดรับการออกแบบใหสามารถใชน้ำมันเบนซินที่มีเอทานอลผสม 51% –

83% ซึ่งเปนเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีปริมาณเอทานอลสูงกวาน้ำมันเบนซินทั่วไปมาก  

เอทานอลสวนใหญไดมาจากแปงและน้ำตาลจากพืช โดยเฉพาะแปงจากขาวโพด ซึ่งนักวิทยาศาสตรยังคง

พัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่องเพ่ือที่จะทำใหสามารถใชเซลลูโลส (Cellulose) และเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) 

ที่เปนเสนใยพืชที่กินไมไดที่มีจำนวนมาก ซึ่งวิธีการทั่วไปในการแปลงชีวมวลเปนเอทานอลใชกระบวนการหมัก โดย

จุลินทรีย เชน แบคทีเรียและยีสต จะยอยและเผาผลาญน้ำตาลในพืช และใหผลผลิตเปนเอทานอลออกมา 

- ไบโอดีเซล5 เปนเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากแหลงพลังงานหมุนเวียน เชน น้ำมันพืช และไขมันสัตว เปน

พลังงานทางเลือกที่สามารถใชทดแทนเชื้อเพลิงจากปโตรเลียม ที่มีการเผาไหมที่สะอาดกวา ไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิง

ปลอดสารพิษและยอยสลายไดทางชีวภาพ ที่ผลิตโดยการรวมแอลกอฮอลกับน้ำมันพืช ไขมันสัตว หรือน้ำมันที่เหลือ

จากการทำอาหาร 

ไบโอดีเซลถูกใชเปนเชื้อเพลิงใหกับเครื่องยนตระบบดีเซล และสวนผสมที่พบบอยที่สุดคือ B20 (สวนผสมที่

ประกอบดวยไบโอดีเซล 20% และน้ำมันดีเซลปโตรเลียม 80%) แตทั้งนี้ ไบโอดีเซลสามารถผสมกับน้ำมันปโตรเลียม

ไดทุกเปอรเซ็นต รวมถึง สามารถใช B100 หรือไบโอดีเซลบริสุทธิ์  

- เชื้อเพลิงไฮโดรคารบอน (Drop-In fuels) 6 เชื้อเพลิงหมุนเวียนที่สามารถผลิตไดจากแหลงชีวมวลตางๆ 

เชน ไขมัน (น้ำมันพืช ไขมันสัตว จารบี และสาหราย) วัสดุเซลลูโลส (เชน เศษพืชผล ชีวมวลที่ไดจากเนื้อไม และพืช

พลังงาน)  

โดยปกติแลว เชื ้อเพลิงปโตรเล ียม เชน น้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเครื ่องบิน มีสวนผสมของ

ไฮโดรคารบอน มีการเกาะตัวระหวางโมเลกุลของไฮโดรเจนและคารบอนที่ซับซอน ทั้งนี้ ไฮโดรคารบอนสามารถผลิต

ไดจากแหลงชีวมวลที่ผานกระบวนการทางชีววิทยาและความรอนทางเคมี โดยเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอนที่หมุนเวียนได

นี้ คลายคลึงกับเชื้อเพลิงจากปโตรเลียม ดังนั้นจึงเขากันไดกับเครื่องยนต ปม และโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ในปจจุบัน  

 

 

 

 
5 https://www.energy.gov/eere/bioenergy/biofuel-basics 
6 https://afdc.energy.gov/fuels/emerging_hydrocarbon.html 
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1.3 การใชประโยชนจากพลังงานชีวภาพ 

พลังงานชีวภาพ เปนพลังงานหมุนเวียนที่ไดมาจากวัสดุอินทรียที่หลากหลาย  อาทิ วัสดุจากพืช สาหราย 

ของเสียจากพืชผล เศษอาหาร หรือเศษซากไม  ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ชวยใหสามารถนำคารบอนจากชีวมวลและของ

เสียกลับมาใชใหมเปนพลังงานเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ปจจุบันพลังงานชีวภาพไดถูกนำมาใชในประโยชนใน 2 ดาน

หลัก7 ไดแก 

- พลังงานเพื่อการขนสง: เปนการแปลงชีวมวลใหเปนเชื้อเพลิงเหลวหรือที่เรียกวา เชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึง 

เอธานอลจากเซลลูโลส ไบโอดีเซล และไฮโดรคารบอน โดยเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใชกันมากที่สุดในปจจุบัน คอื เอธานอล

และไบโอดีเซลที ่สามารถใชไดกับเครื ่องบินและยานพาหนะสวนใหญที ่อยู บนทองถนน เชื ้อเพลิงชีวภาพมี

ประสิทธิภาพเทยีบเทากับเชื้อเพลิงปโตรเลียม ที่ลดความเขมขนของคารบอนในยานพาหนะและเครื่องบิน  

- พลังงานความรอนและไฟฟา: เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพแปลงเชื้อเพลิงชีวมวลหมุนเวียนใหเปนความรอน

และไฟฟาโดยใชกระบวนการเชนเดียวกับที่ใชกับเชื้อเพลิงฟอสซิล มี 3 วิธีในการเก็บเก่ียวพลังงานจากชีวมวลเพ่ือใช

ผลิตพลังงานชีวภาพ ไดแก การเผาไหม การใชแบคทีเรียชวยในการยอยสลาย และการแปลงเปนกาซหรือเชื้อเพลิง

เหลว พลังงานชีวภาพสามารถชดเชยความตองการเชื้อเพลิงคารบอนที่เผาในโรงไฟฟา ซึ่งจะทำใหความเขมขนของ

คารบอนในการผลิตไฟฟาลดลง ซึ่งแตกตางจากพลังงานหมุนเวียนที่ไมตอเนื่องบางรูปแบบ พลังงานชีวภาพสามารถ

เพ่ิมความยืดหยุนในการผลิตไฟฟาและเพิ่มความเชื่อถือในการจายไฟฟาจากผูผลิต  

นอกจากนี้ ชีวมวลเปนแหลงพลังงานอเนกประสงค เชนเดียวกับปโตรเลียม นอกเหนือจากการแปลงชีวมวล

เปนเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใชในยานยนตแลว ยังสามารถใชทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตผลิตภัณฑชีวภาพ เชน 

พลาสติก น้ำมันหลอลื่น เคมีภัณฑทางอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑอื่นๆ อีกมากมายที่ไดจากปโตรเลียมหรือกาซ

ธรรมชาติในปจจุบัน และบูรณาการมากข้ึนในการใชทรัพยากรชีวมวล สรางรายได และลดตนทุนการผลิตผลิตภัณฑ

ตางๆ  

 

 

 

 

 
7 https://www.energy.gov/eere/bioenergy/bioenergy-basics  
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1.4 พลังงานชีวภาพและเศรษฐกจิชีวภาพ 

ศักยภาพในการพัฒนาพลังงานชีวภาพและเศรษฐกิจชีวภาพปจจัยตางๆ แตกตางกันออกไป เชน เศรษฐกิจ 

ภูมิประเทศ การประกอบอาชีพของประชากร และภาคอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน ซึ่งในภาพรวม เชื้อเพลิงชีวภาพมี

บทบาทที่เริ่มชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคการขนสงที่มีการใชเชื้อเพลิงชีวภาพแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เปน

ทรัพยากรที่สิ ้นเปลือง เชื้อเพลิงชีวภาพเกิดจากการใชประโยชนจากวัตถุดิบเหลือใช/ทิ้ง กอใหเกิดเปนพลังงาน

ทางเลือก ลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อีกทั้ง ทำใหเกิดการพัฒนา

อยางย่ังยืนและประโยชนดานสังคมอื่นๆ8 ไดแก 

- กระจายการผลิตพืชผลและเปดโอกาสใหเกษตรกรรายยอยสรางรายไดเพ่ิมเติม 

- โครงการพลังงานชีวภาพตางๆ ชวยใหชุมชนขนาดเล็กสามารถเขาถึงผลิตทางเกษตรและอาหารที่ดีข้ึน ซึ่ง

สงผลใหมีสุขภาพและมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น 

- การฝกอบรมวิชาชีพและการศึกษาดานพลังงานชีวภาพชวยเพ่ิมระดับความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี

เหลานี้ และปูทางไปสูงานใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพื้นที่ชนบทใหมีศักยภาพดานพลังงานชีวภาพเพิ่มขึ้น พัฒนา

และนำเทคโนโลยีใหมเขาสูชุมชน ซึ่งจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานครบวงจร 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและลดความไมเทาเทยีมกันในพ้ืนที่ดอยพัฒนา  

- เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพบางอยาง เชน การผลิตกาซชีวภาพ มีการระบุกฎระเบียบอยางชัดเจนที่จะตอง

มีการบำบัดน้ำเสีย ที่จะสามารถชวยลดมลพิษทางน้ำ 

- เทคโนโลยีชีวมวล กาซชีวภาพ และเอทานอลชวยใหเขาถึงพลังงานราคาไมแพง ยั่งยืน และทันสมัย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศดวยพัฒนา/พัฒนานอยที่สุด 

- ชวยลดปริมาณขยะ ดวยการจัดการขยะอินทรียใหเปนพลังงานชีวภาพ ซึ่งเปนกุญแจสำคัญที่ทำใหเมือง

และชุมชนมีความนาอยูและมีความยั่งยืนมากขึ้น 

- การผลิต การสงเสริม และการใชเชื้อเพลิงชีวภาพมีสวนชวยในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมโดยการลดการใช

เชื้อเพลิงฟอสซิลและการนำของเสียที่เกิดขึ้น กลับมาใชใหม 

- การพัฒนาพลังงานชีวภาพเปนหนึ่งในปจจัยสูงสุดในเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งบรรเทามลพิษในสิ่งแวดลอม ลด

การปลอยกาซเรือนกระจกและการกักเก็บคารบอน ลดของเสียที่จะถูกปลอยลงสูแหลงน้ำและมหาสมุทร และ

ปองกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

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

และการสรางพันธมิตรระดับโลกสามารถชวยใหพลังงานชีวภาพเติบโตอยางตอเนื่องทั่วโลก 

 

2. นโยบายดานพลังงาน และสัดสวนการใชพลังงานชีวภาพในสหรัฐอเมริกา 

นโยบายพลังงานในสหรัฐฯ เกี่ยวของกับการดำเนินการของรัฐบาลกลาง ระดับรัฐ และระดับทองถิ่นที่

เก่ียวกับการผลิต การจำหนาย และการบริโภคแหลงพลังงานตางๆ รวมถึงเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน ถานหิน น้ำมัน และ

กาซธรรมชาติ ตลอดจนแหลงพลังงานหมุนเวียน เชน เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม นิวเคลียร และไฟฟาพลังน้ำ โดย

นโยบายดานพลังงานมีการบังคับใชผานทางกฎหมายและระเบียบขอบังคับ แตเนื ่องจากมีหลายหนวยงานมี 

ความเกี่ยวของกับการกำหนดนโยบายในรัฐบาลทุกระดับ ทำใหนโยบายดานพลังงานจึงมีความซับซอน แตยังคงมี

ความเชื่อมโยงถึงกัน ดวยเหตุนี้ นโยบายพลังงานจึงมีผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝาย ที่รวมถึงพลเมือง เจาหนาท่ีของรัฐ

และรัฐบาลกลางที่ไดรับการเลือกตั้ง หนวยงานของรัฐ กลุมผลประโยชนระดับชาติ ระดับรัฐ และบริษัท นอกจากนี้ 

ยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่น เชน ความพรอมของแหลงพลังงาน ภูมิศาสตร คาใชจายและเงินสนับสนุนการพัฒนาพลังงาน 

ความตองการของผูบริโภค ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งในชวง 50 ปที่ผานมา รัฐบาลสหรัฐฯ 

ไดพัฒนานโยบายสนับสนุนพลังงานชีวภาพ และมีการสนับสนุนทางการเงินอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนความชวยเหลือ

ดานเทคนิคและเงินทุนจากองคกรระหวางประเทศ โดยยังคงมุงตามเปาหมายหลักของนโยบายพลังงานในสหรัฐฯ 

ตั ้งแตป ค.ศ.1970  คือ เพื ่อรับประกันการจัดหาพลังงานที่ปลอดภัย รักษาตนทุนดานพลังงานใหต่ำพอที่จะ

ตอบสนองความตองการของเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต และเพื่อปกปองสิ่งแวดลอมในขณะที่มีการผลิตและใชพลังงาน 

ตัวอยางนโยบายและการพลังงานชีวภาพจากอดีต9 เชน 

- การอนุรักษและพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Conservation and energy efficiency): ตาม

รายงานของ Congressional Research Service การอนุรักษพลังงานและประสิทธิภาพเปนเปาหมายเชิงนโยบายที่

มีมาตั้งแตป ค.ศ. 1970 เมื่อกลุมสมาชิกประเทศในอาหรับขององคกรประเทศผูสงออกน้ำมัน หรือ OPEC ไดสั่งหาม

การสงออกปโตรเลียมไปยังสหรัฐฯ และลดการผลิตน้ำมัน สงผลใหราคาน้ำมันเบนซินของสหรัฐฯ พุงสูงขึ้น เพ่ือ

ตอบสนองตอการคว่ำบาตรและราคากาซในประเทศที่สูงขึ้น สภาคองเกรสไดผานพระราชบัญญัติ Energy Policy 

and Conservation Act ในป ค.ศ. 1975 ซึ่งสั่งหามการสงออกน้ำมันดิบ ยกเวนน้ำมันบางประเภท และกำหนด

มาตรฐานประสิทธิภาพเชื้อเพลิงเฉลี่ยสำหรับรถยนตโดยสารตั้งแตรุนป ค.ศ. 1978 นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 

 
9 https://ballotpedia.org/Energy_policy_in_the_United_States  
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ค.ศ. 2017 มีการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในระดับรัฐบาลกลาง รวมถึงมาตรฐานสำหรับ

เครื่องใชภายในบาน เชน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา และหลอดไฟ  

- การควบคุมราคาน้ำมันและการสงเสริมการใชเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น: ราคาน้ำมันเบนซินไดรับผลกระทบ

จากราคาน้ำมันดิบ ซึ่งไดรับผลกระทบจากปจจัยหลายประการ รวมถึง อุปสงคและอุปทาน ตลาดการเงิน การเมือง

ระหวางประเทศ กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม ภาษี สภาพอากาศ และปจจัยอื่นๆ การผลิตน้ำมันอาจเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงข้ึนอยูกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

อำนาจทางการเมือง และอื่นๆ โดยผูกำหนดนโยบายจะตองพิจารณาถึงราคาน้ำมันและการกำหนดราคาน้ำมันให

เหมาะสมสำหรับผูบริโภค โดยคำนึงถึง เปาหมายของนโยบายอื่นๆ เชน การอนุรักษ การปกปองสิ่งแวดลอม และ

การสงเสริมรถยนตท่ีใชเชื้อเพลิงอ่ืนๆ เชน เอทานอล  

- การใชทรัพยากรในประเทศเพ่ือการผลิตไฟฟา: พลังงานรูปแบบตางๆ ทั้งถานหิน น้ำมัน กาซธรรมชาติ ลม 

พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานนิวเคลียรไดถูกนำมาใชในการผลิตไฟฟา สหรัฐฯ ซึ่งมีถานหินจำนวนมาก และ

มากกวากาซธรรมชาติหรือน้ำมัน  ทำใหผูกำหนดนโยบายบางสวนเห็นวาควรนำถานหินนำมาผลิตไฟฟาและสามารถ

ที่จำหนายไดในราคาในราคาไมแพง แตทั้งนี้ ผูกำหนดนโยบายอีกสวนเห็นวา การแทนที่ถานหินดวยพลังงานสะอาด 

หรือพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟากอใหเกิดประโยชน ลดมลพิษทางอากาศ ลดพื้นที่ที่ตองใชสำหรับการขุดถาน

หิน และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เชื ่อมโยงกับสาเหตุที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอมนุษยและสภาพ

อากาศที่เปลี่ยนแปลง  

- การกำหนดนโยบายการใชพลังงานหมุนเวียน: ภายใตมาตรฐาน Renewable Fuel Standard ที่รัฐสภา

ไดอนุมัติในป ค.ศ. 2005 เชื้อเพลิงสำหรับการขนสงตองมีปริมาณเชื้อเพลิงชีวภาพ เชน เอทานอล ขั้นต่ำตามที่

กำหนดนอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2017 จำนวน 29 รัฐไดมี Renewable Portfolio Standard ที่บังคับใชใน

ระดับรัฐ ที่สาธารณูปโภคที่ใชไฟฟา จะตองผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานหมุนเวียนตามมาตรฐานขั้นต่ำที ่ไดมี 

การกำหนดไว อีทั้งในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 รัฐบาลกลางมีนโยบายสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน โดยให

เงินชวยเหลือสำหรับแหลงผลิตพลังงานหมุนเวียน การปลอยเงินกู การลดภาษี เปนตน 
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2.1 หนวยงานท่ีดูแลดานพลังงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ 

- Environmental Protection Agency (EPA) หล ักท ี ่ด ูแลกฎหมายส ิ ่ งแวดล อม กำหนดมาตรฐาน

ระดับชาติที่บังคับใชและครอบคลุมในระดับรัฐ ทองถิ่น และบริษัทตางๆ โดยเปาหมายหลักของ EPA คือ เพื่อให

แนใจวาชาวอเมริกันมีอากาศ ผืนดิน และน้ำที่บริสุทธิ์ นอกเหนือจากการออกกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ แลวนั้น 

งบประมาณเกือบครึ ่งหนึ่งของ EPA ไดถูกนำไปใชในโครงการดานสิ่งแวดลอมของรัฐ องคกรไมแสวงหากำไร 

สถาบันการศึกษา และอื่นๆ รวมถึง การสนับสนุนการศึกษาวิจัยในหองปฏิบัติการ การเผยแพรความรูผานสื่อตางๆ 

รวมถึงการสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทุกระดับเพ่ือปกปองสิ่งแวดลอม10   

- U.S. Department of Energy (DOE) มีหนาที ่ในการประกันความมั ่นคงและความเจริญรุ งเรืองของ

อเมริกาโดยจัดการกับความทาทายดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และนิวเคลียรผานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

DOE มีสำนักงาน 27 แหง หองปฏิบัติการระดับชาติ 21 แหง ฝายบริหารการตลาดดานพลังงาน 4 แหง และพื้นที่

ภาคสนาม 10 แหง กรมควบคุมดูแลโครงการอาวุธนิวเคลียรของสหรัฐฯ โครงการพลังงานนิวเคลียรของกองทัพเรือ

สหรัฐฯ และการวิจัยพลังงานของรัฐบาลกลาง11 

-U.S. Department of the Interior (DOI) ประกอบดวยหนวยงานตางๆ เชน สำนักงานจัดการที่ดินแหง

สหรัฐฯ กรมประมงและสัตวปาแหงสหรัฐฯ และกรมอุทยานแหงชาติของสหรัฐฯ ซึ่งดูแลที่ดินของรัฐบาลกลาง โดย 

U.S. Bureau of Land Management หนวยงานภายใต DOI มีหนาที่รับผิดชอบหลักในการอนุญาตและควบคุม

การผลิตพลังงานบนที่ดินของรัฐบาลกลาง เชน ถานหิน น้ำมัน กาซธรรมชาติ การผลิตพลังงานแสงอาทิตยและ

พลังงานลม12 

-U.S. Energy Information Administration (EIA) มีหนาที ่ร ับผิดชอบในการรวบรวม วิเคราะห และ

เผยแพรขอมูลดานพลังงานที่เปนกลางเพื่อสงเสริมการกำหนดนโยบาย ตลาดที่มีประสิทธิภาพ และความเขาใจของ

ประชาชนเก่ียวกับพลังงานและการมีปฏิสัมพันธกับเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม13 

 
10 https://www.epa.gov/aboutepa/our-mission-and-what-we-do 
11 https://ballotpedia.org/Energy_policy_in_the_United_States  
12 https://ballotpedia.org/Energy_policy_in_the_United_States  
13 https://ballotpedia.org/Energy_policy_in_the_United_States  
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-Federal Energy Regulatory Commission (FERC) มีหนาที่ควบคุมการสงและการขายสงไฟฟาระหวาง

รัฐ และการกำกับดูแลเขื่อนไฟฟาพลังน้ำและการควบรวมกิจการสาธารณูปโภค นอกจากนี้ หนวยงานกำกับดูแล 

การจัดวาง การอนุญาต และการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติระหวางรัฐ14 

 

2.2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับพลังงานชีวภาพของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ 

- พระราชบัญญัต ิ Energy Policy Act of 1992 เป นพระราชบัญญัต ิท ี ่กำหนดให Federal Energy 

Regulatory Commission อนุญาตใหผู จำหนายไฟฟาสามารถเขาถึงระบบสงไฟฟาแหงชาติไดเปนรายกรณี 

พระราชบัญญัติยังกำหนดใหยานพาหนะของรัฐบาลกลางและระดับรัฐ จะตองสามารถใชเชื้อเพลิงทางเลือกได เชน 

เอทานอล กาซธรรมชาติ ไฮโดรเจน ไฟฟา ไบโอดีเซล และอื่นๆ15  

พระราชบัญญัติ Energy Policy Act of 2005 ไดมีการปรับเพิ่มเติม โดยเพิ ่มแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่

หลากหลาย ซึ่งรวมถึง เงินชวยเหลือ การลดหยอนภาษีเงินได และเงินกู เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิง

ชีวภาพ นอกจากนี ้ ตั ้งแตป ค.ศ. 2012 ภายใตพระราชบัญญัติ Energy Policy Act มีการกำหนด Renewable 

Fuel Standard ที่ในทุกๆ ปจะตองมีการผสมเชื้อเพลิงหมุนเวียน 7.5 พันลานแกลลอนในน้ำมันเบนซิน16 

- พระราชบัญญัติ Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA) ไดรวมเอาสิ ่งจูงใจทาง

เศรษฐกิจที่คลายคลึงกัน  โดยพระราชบัญญัติ EISA ขยายมาตรฐานเชื้อเพลิงทดแทนเพื่อเพิ่มการผลิตเชื้อเพลิง

ชีวภาพเปน 36 พันลานแกลลอนภายในป ค.ศ. 2017 โดย 21 พันลานแกลลอนตองมาจากเชื้อเพลิงชีวภาพเซลลูโลส

หรือเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูงที ่ไดจากวัตถุดิบอื่นที่ไมใชแปงขาวโพด เพื ่อจำกัดการปลอยกาซเรือนกระจก โดย

พระราชบัญญัติระบุวา เชื้อเพลิงหมุนเวียนแบบเดิม (เอทานอล แปง ขาวโพด) จำเปนตองลดการปลอยกาซเรือน

กระจกตลอดวงจรอยางนอย 20% เมื ่อเทียบกับการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดวงจรของเชื ้อเพลิงฟอสซิล  

ไบโอดีเซลและเชื้อเพลิงชีวภาพข้ันสูงตองลดการปลอยกาซเรือนกระจก 50% และเชื้อเพลิงชีวภาพจากเซลลูโลสตอง

ลดการปลอยมลพิษลง 60% นอกจากนี้ EISA ยังมอบเงินรางวัลและเงินชวยเหลือเพื่อการวิจัยและพัฒนา โรงกลั่น

ชีวภาพที่แทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิล17  

 
14 https://ballotpedia.org/Energy_policy_in_the_United_States  
15 https://ballotpedia.org/Energy_policy_in_the_United_States 
16 https://www.epa.gov/environmental-economics/economics-biofuels 
17 https://www.epa.gov/environmental-economics/economics-biofuels  
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2.3 ปริมาณการผลิตและการใชพลังงานชีวภาพในสหรัฐฯ  

-ปริมาณการผลิตพลังงานชีวภาพในสหรัฐฯ 

เชื ้อเพลิงชีวภาพไดเปนสวนสำคัญของตลาดพลังงาน เปนเวลาหลายทศวรรษที่ประเทศตางๆ ทั่วโลกไดพัฒนา

เทคโนโลยีตางๆ เพื่อใหพลังงานชีวภาพมีประสิทธิภาพและสามารถใชเปนแหลงพลังงานเสริม ผนวกกับการแกปญหา

โลกรอน และเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ลดปริมาณลงอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดการแขงขันการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพใน

ตลาดพลังงานมากยิ่งข้ึน  

แผนภาพที่ 1 แสดงปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งหมดตอป (Terawatt-hours (TWh)) ในป ค.ศ. 2021 ซึ่ง

รวมเอธานอลและไบโอดีเซล    

 
      

 จากแผนภาพ ขอมูลใน Our World in Data เริ่มตนในป ค.ศ. 1990 ทั่วโลกมีปริมาณการผลิตเชื้อเพลิง

ชีวภาพอยูที ่ 83 TWh โดยเริ่มมีปริมาณการผลิตเพิ่มสูงอยางรวดเร็วในชวงป ค.ศ. 2001 สำหรับป ค.ศ. 2021  

ทั่วโลกมีปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอยูที่ 1,084 TWh 
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ในชวงเริ่มตน สหรัฐฯ มีปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ อยูที่ 17 TWh เปนรองจากบราซิลที่สามารถผลิต

เชื้อเพลิงชีวภาพได 65 TWh ทั้งนี้ สหรัฐฯ มีแนวโนมปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็วในชวง

ป ค.ศ. 2006 – 2011 จากปริมาณการผลิต 118 TWh ไปสูที่ 345 TWh หลังจากนั้น ปริมาณการผลิตลงต่ำลง

เล็กนอยอยูที่ 330 TWh โดยกลับมามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในชวงป ค.ศ. 2012 - 2018 จากปริมาณการผลิต 

330 TWh ไปสูที่ 424 TWh มีปริมาณการผลิตลงต่ำลงอีกครั้งในชวงป ค.ศ. 2018 – 2021 จากระดับการผลิต 424 

TWh ลงไปที่ 374 TWh และกลับมามีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนในป ค.ศ. 2021 อยูที่ระดับการผลิต 399 TWh 

สหรัฐฯ เปนประเทศท่ีมีปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพตอปสูงที่สุดในโลก โดยในป ค.ศ. 2021 สหรัฐฯ มี

ปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอยูที ่  399 TWh คิดเปนสัดสวน 36.81% ของปริมาณเชื้อเพลิงชีวภาพของโลก 

รองลงมาไดแก บราซิล ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไดจำนวน 233 TWh คิดเปนสัดสวน 21.49% ของปริมาณเชื้อเพลิง

ชีวภาพของโลก สำหรับไทยผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไดจำนวน 25 TWh คิดเปนสัดสวน 2.31% ของปริมาณเชื้อเพลิง

ชีวภาพของโลก 

นอกจากนี้ จากแผนภาพในป ค.ศ. 2021 ปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของโลกและสหรัฐฯ ลดต่ำลงจาก

ป ค.ศ. 2019 ซึ่งจากรายงานของ International Energy Agency พบวาการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับการขนสง

ลดลง 8% ทั่วโลก เนื่องจากการระบาดใหญของ Covid-19 ที่มีมาตรการจำกัดการเดินทาง รวมถึงการขาดแคลน

แรงงาน ทั้งนี้ ถึงแมวาสถานการณการแพรระบาดใหญของ Covid-19 จะดีขึ้น ก็ยังคงสงผลกระทบตอความตองการ 

ตลอดจนการแขงขันดานราคาออยจากผู ผลิตน้ำตาล ซึ่งคาดวาในป ค.ศ. 2022 การผลิตจะฟนตัวและขยายขีด

ความสามารถในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากของเสียและวัตถุดิบที่เหลืออยางมีนัยสำคัญ   

-ปริมาณการใชพลังงานชีวภาพในสหรัฐฯ 

สหรัฐฯ มีการใชพลังงานหลากหลายประเภท ทั้งพลังงานตนกำเนิด (Primary Energy) ที่เปนพลังงานท่ีมีอยู

ในธรรรมชาติ (เชน ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ และถานหิน) พลังงานแปรรูป พลังงานหมุนเวียนและที่ไมหมุนเวียน 

พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เปนตน โดยที่พลังงานชีวภาพก็เปนอีกหนึ่งพลังงานที่มีความสำคัญ โดยในป ค.ศ. 

2021 สหรัฐฯ มีปริมาณใชพลังงานชีวภาพ (สวนใหญเปนเอทานอล) 19% ของการใชพลังงานในสหรัฐฯทั้งหมด  โดย

พลังงานชีวภาพเหลานี้ มีส ัดสวนการใชในภาคสวนตางๆ ไดแก อุตสาหกรรม มีการใชพลังงานชีวภาพ 48%  

การขนสง 31% ที่อยูอาศัย10% พลังงานไฟฟา 9% และเชิงพาณิชย 3% ของการใชพลังงานชีวภาพทั้งหมดของ

สหรัฐฯ 
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โดยภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใชพลังงานชีวภาพมากที่สุดในเชิงของปริมาณและสัดสวนการใชพลังงาน

ในสหรัฐฯ ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตไมและกระดาษใชชีวมวลในโรงไฟฟาประเภท Combined Heat and Power (CHP) 

ซึ่งเปนโรงไฟฟาที่ออกแบบใหผลิตทั้งความรอนและไฟฟาจากแหลงความรอนแหลงเดียว สามารถผลิตไฟฟาสำหรับ

ใชเอง รองลงมาอันดับที่สอง เปนการใชเพ่ือการขนสง โดยสวนใหญใชเชื้อเพลิงชีวภาพเหลว เชน เอธานอลและไอโบ

ดีเซล 

ในสวนของที่อยูอาศัยและในเชิงพาณิชยมีการใชเชื้อเพลิงชีวภาพที่ทำจากไมและชีวมวลอัดเม็ดเพื ่อให 

ความรอน อีกทั้งในเชิงพาณิชยมีการใชและขายกาซธรรมชาติหมุนเวียนที่ผลิตในโรงบำบัดน้ำเสียและที่ฝงกลบขยะ 

และในภาคการผลิตไฟฟาใชเศษไมและของเสียที่ไดจากชีวมวลมาผลิตไฟฟาและขายใหกับภาคอ่ืนๆ   

 

2.4 กลยุทธการแกไขปญหาดานเชื้อเพลิงของสหรัฐฯ ในปจจุบัน 

ทั่วโลกราว 100 ประเทศมีศักยภาพในการผลิตน้ำมันดิบ ในป ค.ศ. 2021 ประเทศหลัก 5 ประเทศมสีัดสวน

การผลิตน้ำมันดิบประมาณ 51% ของการผลิตน้ำมันดิบทั้งหมดของโลก โดย 5 ประเทศนี้ ไดแก สหรัฐฯ รัสเซีย ซา

อุดิอาราเบีย แคนาดา และอิรัก 

แผนภาพที่ 2 แสดงเปรียบเทียบปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ รัสเซีย ซาอุดิอาราเบีย แคนาดา และอิรักในป 

ค.ศ. 1980 - 202118  

 

 

 

 

 

 
18 https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/where-our-oil-comes-from.php  
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จากขอมูล EIA.gov สหรัฐฯ เปนผูผลิตน้ำมันดิบรายใหญที่สุดของโลกมาตั้งแตป ค.ศ. 2018 และยังคงรักษา

ตำแหนงจนถึงปจจุบัน โดยในป ค.ศ. 2021 สหรัฐฯ รัสเซีย ซาอุดิอาราเบีย แคนาดา และอิรักมีสัดสวนการผลิต

น้ำมันดิบสูงท่ีสุดในโลก 

- อันดับที่ 1 สหรัฐฯ มีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบอยูที่ 11.19 ลานบารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวน 14.5% ของ

การผลิตทั่วโลก 

- อันดับที่ 2 รัสเซีย มีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบอยูที่ 10.11 ลานบารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวน 13.1% ของ

การผลิตทั่วโลก 

- อันดับที่ 3 ซาอุดิอาราเบีย มีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบอยูที ่ 9.31 ลานบารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวน 

12.1% ของการผลิตทั่วโลก 

- อันดับที่ 4 แคนาดา มีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบอยูที่ 4.44 ลานบารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวน 5.8% ของ

การผลิตทั่วโลก 

- อันดับที่ 5 อิรัก มีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบอยูที ่ 4.08 ลานบารเรลตอวัน คิดเปนสัดสวน 5.3% ของ 

การผลิตทั่วโลก 

สหรัฐฯ ผลิตน้ำมันดิบไดประมาณ 11.19 ลานบารเรลตอวัน ราว 71%19 ของน้ำมันที่ผลิตไดในประเทศน้ัน 

มาจาก 5 รัฐหลัก ไดแก เท็กซัส (42%) นิวเม็กซิโก (11.3%) นอรทดาโคตา (9.6%)  อลาสกา (3.9%) และโคโลราโด 

(3.5%) แมวาสหรัฐฯ เปนผูผลิตน้ำมันรายใหญที่สุด แตก็เปนผูบริโภคน้ำมันรายใหญที่สุดเชนกัน สหรัฐฯ ใชน้ำมันดิบ

ประมาณ 19.69 ลานบารเรลตอวัน20 ซึ่งความตองการใชน้ำมันมีปริมาณมากกวาที่สหรัฐฯ สามารถผลิตไดในแตละ

วัน จึงตองนำเขาน้ำมันจากประเทศอ่ืน โดยในป ค.ศ. 2021 สหรัฐฯ นำเขาปโตรเลียมจาก 5 ประเทศ ไดแก แคนาดา 

(51%) เม็กซิโก (8%) รัสเซยี (8%) ซาอุดีอาระเบีย (5%) และโคลอมเบีย (2%)21 

 
19 https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/where-our-oil-comes-from.php  
20 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/us-oil-imports-by-country  
21 https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=727&t=6  
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เมื่อมองยอนกลับไปในป ค.ศ. 2020 การแพรระบาดของโควิด – 19 ทำใหแตละประเทศประกาศล็อคดาวน 

ปริมาณความตองการในการใชน้ำมันลดลง สงผลใหราคาน้ำมันดิบลดต่ำลงเพราะขาดแคลนผูซื้อ รวมถึงขาดแคลน

แรงงาน ทำใหประเทศผูผลิตน้ำมันดิบลดปริมาณการผลิตลง  

         

ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ (ลานบารเรลตอวัน) จาก 5 ประเทศหลักที่ผลิตน้ำมันดิบสูง

ที่สุดในโลก ในป ค.ศ. 2019 – 2021 (พ.ศ. 2562 – 2564)22 
 

ประเทศ 

ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ (ลานบารเรลตอวัน) 

ป ค.ศ. 2019 

(2562) 

ป ค.ศ. 2020 

(2563) 

ป ค.ศ. 2021  

( 2564) 

สหรัฐอเมริกา 12.25 11.31 11.19 

รัสเซีย 10.85 9.87 10.11 

ซาอุดิอาราเบีย 9.98 9.41 9.31 

แคนาดา 4.41 4.18 4.44 

อิรัก 4.72 4.09 4.08 
 

ในป ค.ศ. 2020 และ ค.ศ. 2021 สหรัฐฯ ลดปริมาณการผลิตลงเหลือ 11.31 ลานบารเรลตอวัน และ 11.19 

ลานบารเรลตอวัน ตามลำดับ จากที่เคยผลิตน้ำมนัดิบ 12.25 ลานบารเรลตอวันในป ค.ศ. 2019 กลุมประเทศโอเปก

ก็เชนเดียวกันลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบลง 5 ลานบารเรลตอวัน จากที่เคยผลิตวันละ 35 ลานบารเรล ลดลงเหลือ 

30.8 ลานบารเรล23 เมื่อทั่วโลกเริ่มประกาศเปดประเทศ และธุรกิจตางๆ เริ่มดำเนินการปกติในชวงกลางป ค.ศ. 

2021 สงผลใหมีการเดินทางและการขนสงเพิ่มสูงขึ้น กลุมประเทศโอเปกเริ่มเพิ่มการผลิตน้ำมันมากขึ้นเปน 31.7 

ลานบารเรลตอวัน24 แตทั้งนี้ ปริมาณการผลิตยังอยูในระดับต่ำที่กวากอนเกิดการระบาดใหญของโควิด – 19 ผนวก

กับเมื่อรัสเซียรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2022 รัสเซียซึ่งเปนประเทศท่ีอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ใน

ป ค.ศ. 2021 รัสเซียมีสัดสวนการผลิตน้ำมันดิบอยูที ่ 13.1% สูงเปนอันดับที่ 2 ของโลก สงครามที่เกิดขึ้น ทำให

 
22 https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/where-our-oil-comes-from.php  
23 https://www.statista.com/statistics/265205/oil-production-in-opec-countries-in-barrels-per-day/  
24 https://www.statista.com/statistics/265205/oil-production-in-opec-countries-in-barrels-per-day/  
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หลายประเทศคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ระงับการซื ้อเชื ้อเพลิงจากรัสเซีย ดวยสถานการณทางการเมือง ทั้ง 

ความรวมมือระหวางรัสเซีย-โอเปก การคว่ำบาตรรัสเซีย หรือการชี้นำของชาติตะวันตกตอกลุมประเทศโอเปก ทำให

ทั่วโลกไดรับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุงสูงข้ึนเปนประวัติการณ 

สหรัฐฯ หนึ่งในแกนนำตอตานสงครามในครั้งนี้ ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน ถึงแมวา สหรัฐฯ พ่ึงพาพลังงาน

จากรัสเซียเพียง 8% ซึ่งเปนสัดสวนที่เล็กนอยก็ตาม ประธานาธิบดีโจ ไบเดนมุงมั่นที่จะบรรเทาความเดือดรอนของ

ชาวอเมริกันจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น นำน้ำมันสำรองออกมาใชและเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันภายในประเทศ 

รวมถึง กระตุนการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพภายในประเทศ เพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการแกไขปญหาในระยะสั้น

สำหรับเชื้อเพลิงที่ราคาไมแพง อีกทั้งการหามการนำเขาน้ำมัน กาซธรรมชาติ และถานหินจากรัสเซียนั้น จะชวยให

สามารถดำเนินการไดตามเปาหมายของฝายบริหาร ในการบรรลุความเปนอิสระดานพลังงานที ่แทจริงและ 

ความมุ งมั ่นในกลยุทธระยะยาว เพื ่อกระตุ นการพัฒนาที ่ชาญฉลาดและการนำเชื ้อเพลิงชีวภาพที ่ผล ิตได

ภายในประเทศมาใชอยางยั่งยืน ตั้งแตในชวงเดือนเมษายน ค.ศ. 2022 ประธานาธิบดีไบเดนไดประกาศนโนบาย

เพื่อใหชาวอเมริกันสามารถเขาถึงแหลงเชื้อเพลิงที่มีราคาไมแพงและบรรเทาทุกขจากการขึ้นราคาของเชื้อเพลิง 

รัฐบาลยังมีกลยุทธการสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศ เพื่อการกาวเขาสูความเปนอิสระดานพลังงาน

ดังตอไปนี้: 

- อนุญาตใหจำหนายน้ำม ันเบนซิน E15 ในชวงฤดูร อนป ค.ศ. 2022 นี ้  ซึ ่งโดยปกติแลว ภายใต

พระราชบัญญัติ Clean Air Act หามจำหนายน้ำมันเบนซิน E15 หรือน้ำมันเบนซินที่ใชเอทานอลผสม 15% ในชวง

เดือนมิถุนายน – กันยายน ถึงแมวา น้ำมัน E15 ถือเปนเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีเอทานอลเขมขน มีความยั่งยืน และทำ

ความสะอาดหัวเตาไดดีกวา E10 แตทั้งนี้ น้ำมัน E15 กลับสรางมลพิษมากกวาในอุณหภูมิสูง ซึ่งเปนสาเหตุที่หาม

จำหนายน้ำมัน E15 ในชวงฤดูรอนตั้งแตป ค.ศ. 2011 เปนตนมา แตทั้งนี้จากปญหาราคาเชื้อเพลิงที่ขึ้นสูง EPA จึง

รวมกับรัฐตางๆ ทั่วประเทศเพื่อศึกษาใหแนใจวา การอนุญาตใหจำหนายน้ำมันเบนซิน E15 จะไมมีผลกระทบตอ

สภาพอากาศ และไดประกาศ Emergency fuel waiver เพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณเชื้อเพลิงทางเลือกในราคาที่ต่ำลง 

- ประธานาธิบดีไบเดนทำงานรวมกับหนวยงานพันธมิตรผาน International Energy Agency เพื่ออนุญาต

ใหมีการปลอยน้ำมันสำรองจากทั่วโลก นับวาเปนอีกหนึ่งหนาในประวัติศาสตรที่สหรัฐฯ ปลอยน้ำมันสำรองมากกวา

หนึ่งลานบารเรลตอวัน รวมกวาราว 240 ลานบารเรล25  

 
25 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/07/22/remarks-by-president-biden-during-economic-briefing-

on-lowering-gas-prices/  
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- ประธานาธิบดีเรียกรองใหมีนโยบาย "use it or lose it" เพ่ือใหบริษัทน้ำมันจายคาธรรมเนียมเก่ียวกับบอ

น้ำจากสัญญาเชาที่ไมไดใชมาหลายปบนพ้ืนที่สาธารณะที่บริษัทเหลานี้ถือครองโดยไมไดมีการผลิต 

- ประธานาธิบดีไดเสนอขั้นตอนท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือสงเสริมความเปนอิสระอยางแทจริงจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 

โดยเรงการเปลี่ยนผานไปสูพลังงานสะอาด ที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางแรงจูงใจเกี่ยวกับรถยนตไฟฟาไปจนถึง

หนวยงานที่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติ Defense Production Act เพื่อลดการพึ่งพากาซธรรมชาติจากทางฝง

ยุโรป 

-กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) จัดหาเงินทุนสูงถึง 700 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ 

Biofuel Producer Program ซึ่งเปนโครงการใหมที่ใหการสนับสนุนผูผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใหเกิดการใชสินคา

ทางการเกษตรมากขึ้น โดยเชื่อวาจะชวยรักษาตลาดที่มีศักยภาพและผลิตภัณฑทางการเกษตรใหยังคงความสำคัญ 

-เงินทุนสนับสนุนจำนวน 5.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับโครงการ Higher Blends Infrastructure 

Incentive Program (HBIIP) เพื่อวัตถุประสงคในการเพิ่มยอดขาย และการใชเอทานอลและไบโอดีเซลผสมที่สูงขึ้น

อยางมีนัยสำคัญ โดยการขยายโครงสรางพื้นฐานสำหรับเชื้อเพลิงหมุนเวียนที่ไดจากผลิตภัณฑทางการเกษตรของ

สหรัฐฯ ที่ครอบคลุมมากขึ้น ในสหรัฐฯ มีรถยนตที่จดทะเบียนจำนวน 263 ลานคัน โดยมีประมาณ 93% ที่สามารถ

ใช E15 ได นอกจากนี้ ยังมีรถยนตที่ใชเชื้อเพลิงแบบยืดหยุน (flex-fuel vehicles: FFV) ไดมากกวา 22 ลานคัน ซึ่ง

สามารถใชเอทานอลผสมไดถึง E85 ซึ่งโครงการ HBIIP จะชวยใหชุมชนในชนบทสรางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงและยั่งยืน

ได26  

-กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) สนับสนุนเงินทุนจำนวน 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับโครงสราง

พื้นฐานเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสทางการตลาดสำหรับแหลงเชื้อเพลิงที่ยั ่งยืน และเชื้อเพลิงที่

ยั ่งยืนเหลานี้สามารถเขาถึงผูบริโภค โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ มอบเงินทุนใหแกแหลงจำหนายเชื้อเพลิง

ชีวภาพเพ่ือติดตั้งหรือปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่จำเปน เพ่ือใหมั่นใจวาเชื้อเพลิงที่มเีอทานอลผสม E15 ขึ้นไป หรือ

เชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของไบโอดีเซล B-20 ขึ้นไป มีความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรของ

สหรัฐฯ จะจัดหาเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการใชเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับระบบทางรถไฟ เพื่อชวยเหลือดานซัพพลายเชน

และชวยลดตนทุนสำหรับสินคาอุปโภคบริโภคและการขนสง 

 

 
26 https://www.rd.usda.gov/hbiip 
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-การกระตุนตลาดเชื้อเพลิงใหมทางการบินที่ย่ังยืน โดยรัฐบาลมุงเนนที่เชื้อเพลิงคารบอนต่ำซึ่งจะสรางโอกาสทาง

เศรษฐกิจใหกับชุมชนเกษตรกรรม ซึ่งรวมถึง: 

 การกระตุนการผลิตเชื้อเพลิงเพ่ือใชในการบินที่ยั่งยืนเพิ่มข้ึนอยางนอย 3 พันลานแกลลอนตอปภายในป 

ค.ศ. 2030 

 สรางโอกาสในการระดมทุน ทั้งการระดมทุนใหมและแบบตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนโครงการเชื้อเพลิง

ทางการบินที่ย่ังยืนและผูผลิตเชื้อเพลิงรวมเปนเงนิทนุจำนวน 4.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  

 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีใหมที่พัฒนาประสิทธิภาพการใชเชื ้อเพลิงของ

เครื่องบินอยางนอย 30% 

-หนวยงาน EPA สงเสริมทางเลือกสำหรับเชื้อเพลิงรูปแบบอื่นๆ โดยเสนอการอนุมัตินำน้ำมันคาโนลาเขา

รวมในโครงการ Renewable Fuel Standard Program เพื ่อจัดหาดีเซลหมุนเวียน เชื ้อเพลิงเคร ื ่องบิน และ

เชื้อเพลิงอ่ืนๆ เพ่ือลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงปโตรเลียม27 

-เม ื ่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2022 กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) ประกาศโครงการ Scale-Up of 

Integrated Biorefineries ซึ่งเปนโครงการ Scale-Up ชุดที่สอง (โดยป ค.ศ. 2021 มีโครงการชื่อวา Bioenergy 

Technologies Office Scale-Up and Conversion ไดมอบเงินทุนวิจัย 64 ลานเหรียญสหรัฐฯ สนับสนุน 22 

โครงการที่เนนการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการที่ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีตนทุนต่ำและมีคารบอนต่ำ) สำหรับ

โครงการใชป ค.ศ. 2022 กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ไดจัดสรรงบประมาณ 59 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุน

โครงการวิจัยและพัฒนาในการเรงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑชีวภาพเพื่อลดการปลอยคารบอนในภาค

สวนที่ยากตอการดำเนินการ เชน การเดินเรือ การบิน การขนสงและการเดินทางระหวางประเทศ เปนตน ซึ่งคาดวา

จะสามารถสนับสนุนได 4 -20 โครงการที่มุงเนนไปที่การวิจัยประยุกต การพัฒนา และการใชงาน เพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและลดตนทุนของเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและระบบการผลิตที่ขยายขนาดโดยรวมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ดวยการลดตนทุนและความเสี ่ยงทางเทคนิค เพื ่อชวยใหเกิดการบูรณาการในเชิงพาณิชย  

การระดมทุนในครั ้งนี ้ ย ังเปนการสนับสนุนเป าหมาย Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge ของ

กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ เอง ที่ตองการใหมีการผลิตเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนสำหรับใชในการบิน 3 พันลานแกลลอนตอป

 
27 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/12/fact-sheet-using-homegrown-biofuels-to-address-  

putins-price-hike-at-the-pump-and-lower-costs-for-american-families/ 
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ภายในป ค.ศ. 2030 และ 35 พันลานแกลลอนตอปภายในป ค.ศ. 2050 ซึ่งจะเพียงพอตอความตองการเชื้อเพลิง 

การบินของสหรัฐฯ28  

 

3. ขอมูลเพิ่มเติม 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนมีนโยบายตั้งแตการเขาดำรงตำแหนงประธานาธิบดีท่ีจะนำพาสหรัฐฯ ไปสูเศรษฐกิจ

พลังงานสะอาด ที่เชื ่อวาหากสหรัฐฯ สามารถปรับรูปแบบและใชประโยชนจากพลังงานสะอาดทั้งหมด ผนวกกับ

ความสามารถของบุคลากร และนวัตกรรมของอเมริกาที่ไมมีใครเทียบไดนั้น จะสามารถเปลี่ยนวิกฤตพลังงานนี้ให

เปนโอกาสในการฟนฟูดานพลังงานของสหรัฐฯ สรางอุตสาหกรรมใหมที่สงเสริมการผลิต สรางงานทั่วประเทศ และ

กระตุนการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งจะนำพาสหรัฐฯ ใหกลายเปนมหาอำนาจดานพลังงานสะอาดของโลก และ

ยังสามารถสงออกเทคโนโลยีพลังงานสะอาดไปทั่วโลก ซึ่งจากสถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุงขึ้นสูงขึ้นเปน

ประวัติการณในป ค.ศ. 2022 นี้ ทำใหผูคนตระหนักถึงวิกฤตพลังงานมากยิ่งขึ้น สหรัฐฯ ไดใชเชื้อเพลิงชีวภาพเปน

ทางเลือกแทนน้ำมันเบนซินและดีเซลเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในระยะสั้น นอกเหนือจากการเพิ่ม

ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ อีกทั้ง การใชเชื้อเพลิงชีวภาพยังเปนการสนับสนุนแผนยุทธศาสตรระยะยาวของประเทศ

ในการพัฒนาพลังงานชีวภาพใหเปนพลังงานทางเลือก เพื่อลดประมาณขยะ ชวยเหลือเกษตรกร ลดมลพิษ และลด

การใชทรัพยากรธรรมชาติในเวลาเดียวกัน โดยการดำเนินการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เชน 

กรมปาไม (U.S. Forest Service) กระทรวงการเกษตร (USDA) สำนักงานคุ มครองสิ ่งแวดลอม (EPA) กระทรวง

คมนาคม (Department of Transportation) หนวยบริหารการบินแหงชาติ (Federal Aviation Administration) 

ห องปฏ ิบ ัต ิการระด ับชาติ  ( Idaho National Laboratory, National Renewable Energy Laboratory และ 

Pacific Northwest National Laboratory) ภาคการศึกษา เช น University of Tennessee, North Carolina 

State University, South Dakota State University และ Oregon State University และภาค เอกชน เช น 

Energetics, Inc. และ Allegheny Science and Technology เปนตน เพื ่อใหมั่นใจวา สหรัฐฯ จะสามารถผลิต

พลังงานไดมากพอที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรชีวมวลทางน้ำและบนบกที่นำกลับมาใชใหมได 

ซึ่งสามารถนำไปใชเปนพลังงานและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ สิ ่งแวดลอม สังคม และ 

ความมั่นคงของชาติ 

 

 
28 https://www.energy.gov/articles/doe-announces-59-million-expand-biofuels-production-and-decarbonize-transportation-sector  
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สหรัฐฯ เดินหนาพัฒนาทางดานพลังงานชีวภาพเพื่อเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางดานพลังงานใน

ตลาดโลกที่เชื่อวาจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล ถึงแมวา ปจจุบันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจะเริ่มปรับตัวลดลง สหรัฐฯ และ

ประเทศผู ผลิตน้ำมันตางๆ เพิ่มการผลิตหลังจากที่สถานการณโควิดเริ่มคลี่คลายและภาคธุรกิจเปดดำเนินการ

ตามปกติ ซึ่งคาดวาสถานการณดานพลังงานในสหรัฐฯ จะมีแนวโนมที่ดีขึ้น แตทั้งนี้ จากสถานการณวิกฤตพลังงานที่

เกิดข้ึน ไดสงเสริมบทบาทพลังงานชีวภาพมากยิ่งข้ึน หากมองตางมุมออกไป วิกฤตพลังงานนี้ถือวาเปนตัวเรงและเปน

โอกาสสำคัญที่รัฐบาลสหรัฐฯ ที่จะสามารถดำเนินการตามนโยบายของประธานาธิบดีไบเดนที่มุงเปาไว ที่จะนำพา

สหรัฐฯ ไปสู เศรษฐกิจพลังงานสะอาดไดรวดเร็วขึ้น สำหรับสหรัฐฯ การเมืองและนโยบายของผูนำประเทศมี

ความสำคัญที่จะระงับหรือผลักดันการพัฒนาตอยอด ท่ีเห็นไดอยางชัดเจนในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป 

ที่มีแนวคิดทางดานนโยบายและการปรับกฎหมายทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอมที่แตกตางออกไป ซึ่งในอีก 3 ป

ขางหนาเชื่อวา จะมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดและจะยังคงเปนยุคที่เฟองฟูของพลังงานชีวภาพ แตทั้งนี้ พลังงาน

ชีวภาพจะยังคงไดรับความสำคัญและใชเปนกลยุทธในการแกไขวิกฤตพลังงานของสหรัฐฯ และโลกในระยะยาว

หรือไม ยังคงเปนเรื่องที่ยากที่จะคาดเดาซึ่งข้ึนอยูนโยบายการพัฒนาพลังงานชีวภาพของผูนำสหรัฐฯ คนตอไป 

 

--------------------------------- 
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