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เทคโนโลยีกญุแจสําคัญสูสมดุลระหวางการใชพืชเปนอาหารและพลังงานไทย ? 
 

วัชริน มีรอด1  กุลวรางค สุวรรณศรี1  อุทัยวรรณ กรุดลอยมา1  และ มรกต  ตันติเจริญ2 
 

บทคัดยอ 
 ทุกวันนี้ มีการนําพืชไปใชประโยชนในหลายรูปแบบ ตั้งแตการใชเปนอาหารของมนุษย (Food) อาหารสัตว 
(Feed) เสนใย (Fiber) เฟอรนิเจอร (Furniture) และที่กําลังไดรับความสนใจมาก คือ การใชพืชเปนแหลงผลิต
พลังงาน (Fuel) อันเปนผลสืบเนื่องจากราคาน้ํามันทะยานเพิ่มขึ้นไปทําสถิติสูงสุดกวา 150 เหรียญสหรัฐ/บาเรล เมื่อ
กลางป พ.ศ. 2551 รวมทั้งมีงานวิจัยที่คาดการณวาพลังงานจากฟอฟซิลกําลังจะหายากมากขึ้น ทําใหทุกประเทศ
ตางพยายามพัฒนาแหลงพลังงานของตนเอง การนําพืชมาผลิตเปนพลังงานเปนแนวทางหนึ่งที่ทั่วโลกใหความสนใจ
ในขณะนี้   
 เมื่อความตองการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่พื้นที่การเกษตรของไทยมีปริมาณคงที่ จึงเกิดคําถามที่วา
สถานการณเชนนี้จะนําไปสูการแยงชิงระหวางการนําพืชไปผลิตเปนอาหารและการผลิตพลังงานหรือไม? ความ
สมดุลดังกลาวมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด? ประเทศไทยควรมีจุดยืนในเรื่องทั้งสองอยางไร? เกษตรกรไทยจะ
ไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจริงหรือ? เหลานี้เปนประเด็นเชิงนโยบายที่ตองมีการศึกษาวิจัยอยางถวนถี่และรอบดาน
เพื่อใหไดขอสรุปที่ชัดเจน เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศไทย  

บทความนี้มุงเนนไปที่การประเมินความพรอมและศักยภาพของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ
และเทคโนโลยีดานการจัดการตอการเพิ่มผลผลิตพืชสําคัญ ซึ่งไดแก ออย มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน โดยการ
ประมวลจากผลงานวิจัยที่ผานมารวมกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) และเครื่องมือดาน
เศรษฐศาสตร  

ผลการวิเคราะห แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่และมีปริมาณผลผลิต
เพียงพอทั้งตอความตองการใชเพื่อเปนอาหารและเขาสูอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี     
เอทานอลแตอาจมีปญหาความไมพอเพียงของวัตถุดิบสําหรับการผลิตไบโอดีเซล อยางไรก็ตาม ความสมดุลระหวาง
การจัดสรรพืชเพื่อนําไปผลิตเปนอาหารและพลังงานจะเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยดานนโยบายรัฐ
เปนสําคัญ    
   
คําสําคัญ  :  อาหาร พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
1 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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บทนํา  
แผนพลังงานทดแทนมีเปาหมายเพิ่มปริมาณการใชเอทานอลและไบโอดีเซลเปน 2.4 ลานลิตร/วัน และไบโอ

ดีเซลเปน 3.0 ลานลิตร ในป พ.ศ.2554 ตอมาวันที่ 28 มกราคม 2552 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอกรอบนโยบายแผน
พลังงานทดแทน 15 ป (ป พ.ศ.2551-2565) ใหขยายเปาหมายเพิ่มปริมาณการใชเอทานอลและไบโอดีเซลเปน 9 ลาน
ลิตร/วัน และ 4.5 ลานลิตร/วัน ภายในป พ.ศ. 2565 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2552) 

หากพิจารณาเปาหมายและปริมาณการผลิตในป 2551 พบวายังอยูหางจากเปาหมายที่กําหนดไว 
คอนขางมากโดยป พ.ศ.2551 การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลมีปริมาณเฉลี่ย 0.88 ลานลิตร/วัน และ 1.12 ลานลิตร/
วัน ตามลําดับ มีปจจัยหลายอยางที่มีผลทําใหการผลิตและการใชเอทานอลและไบโอดีเซลต่ํากวาเปาหมาย เปนตนวา 
การกําหนดราคารับซื้อเอทานอล/ไบโอดีเซลที่ไมจูงใจ (ใกลเคียงกับตนทุนการผลิต) การปรับลดราคาของน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกชวงครึ่งหลังของป พ.ศ.2551 การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในชวงปลายป พ.ศ. 2550 ถึง
กลางป พ.ศ.2551 วัตถุดิบสวนใหญถูกปอนเขาสูอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู เชน อุตสาหกรรมน้ําตาลและแปงมัน ตลอดจน
ประสิทธิภาพการผลิตของวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) ที่อยูในเกณฑต่ํา 
 เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตวัตถุดิบสําหรับผลิตพลังงานชีวภาพตอพื้นที่ของประเทศไทยยังต่ํากวาคาเฉลี่ยของ
โลกคอนขางมาก โดยคาเฉลี่ยทั่วโลกของผลผลิตเอทานอลจากออยตอพื้นที่อยูที่ 960 ลิตร/ไร เทียบกับคาเฉลี่ยของ
ประเทศไทยที่ 826 ลิตร/ไร คาเฉลี่ยไบโอดีเซลตอพื้นที่ของโลกเทากับ 720 ลิตร/ไร เทียบกับคาเฉลี่ยของประเทศไทยที่ 
478 ลิตร/ไร (Burrill and Company, 2007) ประสิทธิภาพการผลิตของวัตถุดิบมีผลอยางมีนัยสําคัญตอตนทุนการ
ผลิตและศักยภาพในการแขงขันของเชื้อเพลิงชีวภาพเนื่องจากเปนตนทุนหลักในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ประเทศ
บราซิลถือไดวามีตนทุนการผลิตเอทานอลจากผลิตผลทางการเกษตรถูกที่สุดในโลก (ภาพที่ 1) เนื่องจากผลผลิตออย
ตอพื้นที่สูงทําใหตนทุนการผลิตเอทานอลจากออยของประเทศบราซิลต่ํากวาประเทศไทย (James, 2007) ในขณะที่
ประเทศไทยใชราคาอางอิงการผลิตเอทานอลของประเทศบราซิล ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่จึงเปนแนวทางหนึ่ง
ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานจากพืชผลทางการเกษตร ทั้งในแงตนทุนการผลิตและปริมาณความตองการ
วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการใชเพื่อวตัถุประสงคเดิมที่มีอยู 

 

 
ภาพที่ 1.    ตนทุนการผลิตเอทานอล (เหรียญสหรัฐ/ลิตร) 
ที่มา : James (2007) 
 ผลผลิตตอพื้นที่ของออย และปาลมน้ํามันของไทยที่ยังต่ํากวาของโลกและอีกหลายประเทศ จึงเปนความทา
ทายของประเทศไทยในการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ของพืชเหลานี้ โดยการใชเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ เชน 
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เทคโนโลยีชีวภาพรวมทั้งการจัดการ ซึ่งจะมีประโยชนตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบเพื่อการผลิตพลังงานและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีขอจํากัดของพื้นที่ในการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อพลังงาน  
 
วิธีการศึกษา/วิเคราะห 

1.  ประมวล/วิเคราะหเพื่อประเมินศักยภาพของเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีชีวภาพ และการจัดการตอ
การเพิ่มผลผลิตออย มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามันสําหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 

2.   ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร หรือ GIS ในการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสม/มีศักยภาพในการปลูก
ออย มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามันเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ  

3.     ใชเครื่องมือวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร โดยเฉพาะการวิเคราะหผลตอบแทนระหวางปาลม
น้ํามันและพืชที่มีการปลูกอยูเดิม เพื่อประเมินความเปนไปไดของการเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันใน
พื้นที่ที่มีการปลูกพืชอื่นอยู  

4.     สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/มาตรการสงเสริมและบริหาร
จัดการที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตพืชดังกลาว  

 
ผลการศึกษา 
ก. กรณีของเอทานอล 
 การวิเคราะหปริมาณความตองการพืชพลังงานเพื่อการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล แบงการวิเคราะห
ออกเปน 2 กรณี ประกอบดวย 1) การวิเคราะหความตองการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกระทรวงพลังงานที่กําหนด
ไว และ 2) กําลังการผลิตของโรงงานที่ไดรับอนุมัติทั้งส้ิน 47 โรงงาน  

ปจจุบัน (กุมภาพันธ 2552) มีโรงงานที่ดําเนินการผลิต 12 โรงงาน มีกําลังการผลิตรวม 1.72 ลานลิตร/วัน 
และอีก 10 โรงงานที่อยูระหวางการกอสรางและมีแผนดําเนินการผลิตที่ชัดเจน มีกําลังการผลิตรวม 2.49 ลานลิตร/วัน 
เมื่อรวมโรงงานที่ดําเนินการผลิตและกําลังกอสรางจํานวน 22 โรงงาน จะมีกําลังผลิต 4.21 ลานลิตร/วัน และหาก
โรงงานที่ไดรับอนุญาตทั้งหมด จะมีกําลังการผลิต 12.3 ลานลิตร/วัน (ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1  กําลังการผลิตของโรงงานปจจุบัน อยูระหวางการสราง และไดรับอนุมัติทั้งส้ิน จําแนกตาม 
       ประเภทวัตถุดิบ 

 
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2552) 
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1. ความตองการวัตถุดิบเพ่ือการผลิตเอทานอล  
การประเมินปริมาณวัตถุดิบหลักเพื่อการผลิตเอทานอล ประกอบดวย ออย กากน้ําตาล และมันสําปะหลัง 

จากวัตถุดิบ 1 ตัน ใชเกณฑอางอิง ดังนี้ 
ออย 1 ตัน   ผลิตเอทานอลได    70 ลิตร 

  กากน้ําตาล 1 ตัน     ผลิตเอทานอลได  260 ลิตร 
มันสําปะหลัง 1 ตัน  ผลิตเอทานอลได  150 ลิตร 

การผลิตเอทานอลใหบรรลุเปาหมาย 9 ลานลิตร ตองใชออย 47 ลานตัน หรือกากน้ําตาล 26 ลานตัน หรือ
มันสําปะหลัง 22 ลานตัน และหากตองการใหโรงงานเอทานอลทั้งหมดที่ไดรับอนุญาตเปดดําเนินการเต็มกําลังการ
ผลิตตองการออย กากน้ําตาล และมันสําปะหลังจํานวน 14.0, 3.7 และ 20.4 ลานตัน ตามลําดับ  
 ป พ.ศ. 2551 มีโรงงานน้ําตาล 46 โรง ตองการออยไมนอยกวา 75 ลานตัน  แตในปเดียวกันนี้มีผลผลิต
ออยเพียง 73 ลานตัน ดังนั้น ในกรณีที่ผลผลิตออยต่ํากวาความตองการของโรงงานน้ําตาล วัตถุดิบหลักเพื่อใชผลิต
เอทานอลที่เปนไปได คือ กากน้ําตาล ดวยเหตุนี้ในป 2550/51 การผลิตเอทานอลเกือบทั้งหมดจึงมาจากการใช
กากน้ําตาลประมาณ 1.4 ลานตัน ถาดูจากผลผลิตออยและปริมาณการใช (ผลผลิตออยไมไดเพิ่มขึ้น) ในระยะสั้น 
วัตถุดิบที่ใชผลิตเอทานอลมาจากกากน้ําตาลเปนหลัก และถาลดการสงออกกากน้ําตาล 0.5 ลานตัน จะมี
กากน้ําตาลเขาสูโรงงานผลิตเอทานอลเพิ่มเปน 1.9 ลานตันโดยไมกระทบการใชกากน้ําตาลในอุตสาหกรรมเดิมที่มี
อยู 

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (สอน.)ไดจัดทําวาระออยแหงชาติ 3 ป (ป 2551/52 - 2553/54) 
ในวาระดังกลาว มีแผนเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่จากปจจุบัน 11.8 ตัน/ไร เปน 15 ตัน/ไร ในป 2553/54 รวมทั้งมีแผนลด
การสงออกน้ําตาลจาก 55 ลานตัน เหลือ 32 ลานตัน ในปเพาะปลูกออย 2553/54 ในกรณีดังกลาวจะมีออยที่เหลือ
จากการลดการผลิตน้ําตาลสงออกนํามาผลิตเอทานอลโดยตรง คิดเปนปริมาณเอทานอลที่ผลิตได 9.4 ลานลิตร/วัน 
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกําลังการผลิตของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล/ออยที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการ 15 
โรงงาน (ถามีการกอสรางทั้งหมด) มีกําลังการผลิตทั้งหมด 2.68 ลานลิตร/วัน และหากใหโรงงานที่ระบุชนิดของวัตถุดิบ
ที่ใชในการผลิตเอทานอลมากกวา 1 ชนิด จํานวน 8 โรง เลือกใชกากน้ําตาล/ออยทั้งหมด จะมีกําลังการผลิตเพิ่มเปน 
3.90 ลานลิตร/วัน ดังนั้น จึงมีวัตถุดิบมากกวากําลังการผลิตของโรงงาน แตทั้งนี้โรงงานเอทานอลจากมันสําปะหลังอาจ
ปรับมาใชออยและกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบ หรืออาจมีความเปนไดที่จะมีการขยายจํานวนโรงงานผลิตเอทานอลจาก
กากน้ําตาล/ออย หากมีความชัดเจนในดานนโยบายและความตองการของตลาด 
 วัตถุดิบหลักอีกชนิดหนึ่งในการผลิตเอทานอล คือ มันสําปะหลัง ปจจุบันนิยมใชมันเสนเพราะเก็บไดตลอด
ป ในป พ.ศ.2550 มีปริมาณมันสําปะหลังเหลือเพื่อการผลิตเอทานอลเพียง 0.3 ลานตัน มันสําปะหลังเกือบทั้งหมด
ถูกใชในการผลิตแปง มันเสน และมันอัดเม็ด ทั้งนี้ ในระยะสั้นและกลางถาจะใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตเอทานอล อาจนําเอาสวนที่นําไปใชผลิตมันเสนเพื่อการสงออกไปใช ซึ่งจะทําใหมีมันสําปะหลังปอนโรงงานผลิต
เอทานอลทั้งหมด 9.5 ลานตัน ผลิตเอทานอลได 4 ลานลิตร/วัน 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไดจัดทําแผนการผลิตมันสําปะหลังสําหรับอุตสาหกรรมมันเสน มัน
อัดเม็ด แปงมัน และเอทานอล ในระหวางป พ.ศ. 2551-2554 โดยคงที่พื้นที่เพาะปลูก 7.4 ลานไร เพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลังตอพื้นที่จาก 3.45 ในป พ.ศ. 2551 เปน 4.5 ตัน/ไร ในป  2554 ทําใหผลผลิตมันโดยรวมในป 2554 เพิ่มเปน 
33.3 ลานตัน อยางไรก็ดี แมจะมีผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น แต สศก. ตั้งเปาการใชมันสําปะหลังเพื่อการผลิตมันเสนเพื่อ
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การสงออกมากขึ้น ทําใหมีมันสําปะหลังเพื่อการผลิตเอทานอลเพียง 1.19 ลานลิตร/วัน ในป 2554 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
กับกําลังการผลิตของโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการถึง 24 โรง (ถามีการ
กอสรางทั้งหมด) มีกําลังการผลิตทั้งหมด 8.39 ลานลติร/วัน ซึ่งตองการมันสําปะหลัง 20.4 ลานตัน 

โดยสรุป ปริมาณวัตถุดิบที่มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอตอความตองการของโรงงานและเปาหมายของรัฐบาล 
แตหากผลผลิตเพิ่มขึ้นตามแผนของสอน. และสศก. ในกรณีนี้จะมีวัตถุดิบเพื่อการผลิตเพียงพอตอการบรรลุเปาหมาย
ของรัฐบาล แตอาจไมสอดคลองกับกําลังการผลิตของโรงงาน เนื่องจากมีออย/กากน้ําตาลมากกวาความตองการใชแต
ปริมาณมันสําปะหลังนอยกวาความตองการของโรงงานเอทานอล  
 
2. ความตองการวัตถุดิบเพ่ือการผลิตไบโอดีเซล 

กระทรวงพลังงานมีเปาหมายเพิ่มการใชไบโอดีเซลจาก 0.9 ลานลิตร/วัน (329 ลานลิตร/ป) ในป พ.ศ. 2550 เปน 
3.0 ลานลิตร/วัน (1,056 ลานลิตร/ป) ในป พ.ศ.2554 เปน 4.5 ลานลิตร/วัน ในป พ.ศ.2565 การผลิตไบโอดีเซลจํานวน
ดังกลาวตองใชน้ํามันปาลมดิบประมาณ 1.5 ลานตัน/ป หรือผลปาลมสดประมาณ 9 ลานตัน/ป 

ในป พ.ศ.2550 ประเทศไทยผลิตผลปาลมสดได 7.3 ลานตัน ในขณะที่มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมกําลัง
ผลิตรวมทั้งหมด 13 ลานตัน/ป การผลิตเต็มกําลังการตองการผลปาลมสดเปน 2 เทาของผลผลิตที่ไดในปจจุบัน ผล
ปาลมสดจํานวน 7.3 ลานตัน เมื่อแปรรูปไดน้ํามันปาลมดิบ 1.4 ลานตัน รอยละ 64 เขาสูอุตสาหกรรมน้ํามันเพื่อการ
บริโภค รอยละ 14 ผลิตเพื่อการสงออก และรอยละ 22 เปนวัตถุดิบเพื่อปอนสูอุตสาหกรรมไบโอดีเซล (0.3 ลานตัน) คิด
เปนปริมาณไบโอดีเซล 0.8 ลานลิตร/วัน อยางไรก็ตาม ในการผลิตไบโอดีเซลจริงในป พ.ศ.2550 มีการผลิตจริงเพียง 
0.2 ลานลิตร/วัน เนื่องจากตนทุนการผลิตไบโอดีเซลสูงกวาราคาน้ํามันดีเซลในขณะนั้น แตเมื่อราคาน้ํามันดีเซล
เพิ่มขึ้นเปน 45 บาท/ลิตร ในป 2551 ทําใหความตองการใชน้ํามันปาลมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จนเกิดปญหา
ผลผลิตปาลมน้ํามันไมเพียงพอกับความตองการ ราคาผลปาลมสดพุงสูงขึ้นจาก 3.86 บาท/กิโลกรัม เปนกิโลกรัมละ 
6 บาทในเดือนมกราคม 2551 สงผลใหตนทุนการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 28.22 บาท/ลิตร เปน 39.33 บาท/ลิตร  

จากขอมูลกรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน (พฤษภาคม 2552) มีผูผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย (B100) ที่ไดรับ
อนุญาตใหจําหนายจํานวนทั้งส้ิน 12 ราย มีกําลังการผลิตรวมกัน 4.4 ลานลิตร/วัน การผลิตเต็มกําลังการผลิตตองการ 
ผลปาลมสดประมาณ 8.92 ลานตัน 

ปริมาณปาลมน้ํามันที่มีต่ํากวาความตองการใชในอุตสาหกรรมพลังงาน นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม ป พ.ศ.2551-2555 มีเปาหมายเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่เปน 3.2 ตัน/ไร และขยาย
พื้นที่เพาะปลูกอีกเปน 5.42 ลานไร คาดวาจะมีปริมาณผลผลิตปาลมสําหรับผลิตไบโอดีเซล 3.5 ลานลิตร/วัน ซึ่งยังคง
ต่ํากวาความตองการใชของโรงงานและเปาหมายของกระทรวงพลังงาน  

 
3. ความเปนไปไดในการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่โดยการใชเทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการ 
 ที่ผานมาการปรับปรุงพันธุพืชไดเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ใหกับพืชอาหารหลักของโลกมาอยางตอเนื่อง โดย
ระหวางป พ.ศ.2493-2543 เพิ่มผลผลิตไดกวา 3 เทาตัว ซึ่งสอดคลองกับอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น
จาก 2,500 ลานคนเปน 6,000 ลานคน และมีการคาดหมายวา หากตองการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารใหเพียงพอกับ
ประชากรโลก จํานวน 9,000 ลานคน ในป พ.ศ. 2593 ตองอาศัยการปรับปรุงพันธุเพื่อเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ตอไปให
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ไดอีกอยางนอยปละ 1.5 เทาตัว เมื่อรวมความตองการพืชไปผลิตพลังงาน อัตราเรงของการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ควร
มีคามากกวา 1.5 เทา เพื่อปองกันปญหาการแยงชิงวัตถุดิบระหวางการผลิตพลังงานกับการผลิตอาหาร 

เทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทสําคัญตอการเพิ่มศักยภาพของพืชพลังงาน ทั้งนี้เนื่องจากความกาวหนาของ
เทคโนโลยีชีวภาพชวยยนระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุแบบดั้งเดิม เนื่องจากสามารถตรวจวามียีนที่ควบคุม
ลักษณะที่ตองการตั้งแตในตนออน ถาไมทราบตําแหนงของยีนที่ตองการอาจใชตําแหนงยีนเครื่องหมายที่อยูใกลกับ
ยีนที่ตองการมากที่สุด ซึ่งเรียกวิธีนี้วา “Marker Assisted Selection” หรือ MAS สําหรับในกรณีพืชที่เปนกลุม
ประชากรเดียวกันหรือในกลุมสปชีสใกลเคียงกันที่มีความหลากหลายต่ํา ไมสามารถหาพันธุกรรมที่ตองการในกลุม
เดียวกันหรือใกลเคียงกันได สามารถใช “เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม” ซึ่งมีขอไดเปรียบ คือ นําเฉพาะยีนที่ตองการใสเขาไป 
ทําใหการปรับปรุงพันธุคอนขางงาย เร็ว และจําเพาะ แตขอจํากัด คือ ตองทําการคนหายีน ทราบโครงสรางและหนาที่
ของยีน ปจจุบันทิศทางการวิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรมมุงเนนพัฒนาพืชใหเปนแหลงพลังงานชีวภาพแทนพลังงานฟอส
ซิล เชน การเปลี่ยนโครงสรางแปงเพื่อใหหมักงาย (High Extractable Starch Hybrids -HES) หรือการเปลี่ยนแปลงเมตา
บอลิซึมของไขมัน จากไขมันชนิดที่ไมตองการ ใหกลายเปนชนิดที่ตองการ เปนตน  

มรกต และคณะ (2551) ชี้ใหเห็นวามีความเปนไปไดในการเพิ่มผลิตของพืชพลังงาน โดยอาศัยศักยภาพและ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงพันธุที่มีอยูใหมีผลผลิตสูงขึ้นใหเขาใกลศักยภาพสูงสุด ประมาณ
การวาศักยภาพสูงสุดของออย มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามันในการใหผลผลิตตอพื้นที่จะเปน 45, 13 และ 15 ตัน
ตอไรตามลําดับ 
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ออย มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน
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ศักยภาพสูงสุดทางพันธุกรรม

ศักยภาพพันธุกรรม (พันธุแนะนํา) ของไทย

ผลผลิตตอพ้ืนท่ีปจจุบัน

ศักยภาพทางพันธุกรรมของพืชพลังงาน

การปรับปรุงพันธุ

การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี

 
ภาพที่ 2 แสดงศักยภาพความเปนไปไดในการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่โดยเทคโนโลยีและการจัดการ 

 
ประเทศไทยมีการนําความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ เชน เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุล และเทคโนโลยี

พันธุวิศวกรรมเปนเครื่องมือในการปรับปรุงสายพันธุเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของพืชพลังงานที่สําคัญ 
รวมทั้งการพัฒนาชุดตรวจวินิจัยโรคเพื่อลดอุบัติการณของโรค ตัวอยางงานวิจัยที่สําคัญ เชน 

     - เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุล  มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อชวยคัดเลือกลักษณะ
ความหวาน ความตานทานโรค และการไวตอของออย เปาหมายเพื่อใหไดดีเอ็นเอเครื่องหมายสําหรับคัดเลือกพันธุ
ออยที่มีความหวานสูง และไดพันธุออยที่มีความหวานประมาณ 13 -14 ซีซีเอส ขณะนี้ไดสรางลูกผสมระหวาง Phil6607 
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(S. officinarum; มารกอส) x S6 (S. spontaneum) เพื่อสรางประชากรสําหรับสรางแผนที่ปริมาณ (QTL map) และระบุ
ตําแหนงควบคุมความหวาน โดยวิเคราะหหาเครื่องหมายโมเลกุล AFLP และ SSR ที่จําแนกความแตกตางไดจํานวน 
141 เครื่องหมาย รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะหเครื่องหมายโมเลกุลชนิด EST-SSR จากฐานขอมูลสาธารณะ 
SUCEST จากคลัง cDNA ทั้งหมด 37 คลังที่ประกอบดวยลําดับเบส EST จํานวน 42,198 กลุม รวมทั้งสราง
ประชากร 3 คูผสม เพื่อปรับปรุงพันธุใหเพิ่มความหวาน  

ในกรณีของมันสําปะหลังมีการใชเทคโนโลยีเดียวกันนี้ปรับปรุงพันธุมันสําปะหลังใหมีปริมาณแปงและ
หัวมันเพิ่มขึ้น การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลใชคูผสมของมันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 (แปงสูง ไซยาไนดสูง) และพันธุ
หานาที (แปงต่ํา ไซยาไนดต่ํา) ปจจุบันไดลูกผสมที่มีลักษณะดี กําลังปลูกทดสอบ และมีแผนขยายการทดสอบรวมกับ
เกษตรกรและภาคเอกชนในพื้นที่ตางๆ ตอไป นอกจากนั้น มีการวางแผนที่ยีนที่เกี่ยวของกับปริมาณแปง น้ําหนกัหวั และ
ปริมาณไซยาไนด คาดวา จะไดเครื่องหมายโมโลกุลที่ใชคัดเลือกลักษณะดังกลาวที่สัมพันธกันระหวางพันธุกรรมกับ
ลักษณะที่แสดงออก 
           งานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพปาลมน้ํามันเพิ่งเริ่มดําเนินงานตนป พ.ศ.2551 ซึ่งจากการศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของปาลมน้ํามันในประเทศโดยใชโมเลกุลเครื่องหมาย ชี้ใหเห็นวามีความหลากหลายของ
สายพันธุปาลมน้ํามัน (ที่นําเขามาโดยรัฐและเอกชน) เพียงพอในการเปนสายพันธุพอ-แม เพื่อใชปรับปรุงพันธุปาลม
น้ํามัน โดยไมจําเปนตองนําเขาตนพันธุปาลมน้ํามันจากตางประเทศ แหลงของพันธุปาลมน้ํามันเหลานี้อยูที่ศูนยวิจัย
ปาลมน้ํามันสุราษฏรธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บริษัท ยูนิวานิช น้ํามันปาลม จํากัดมหาชน และหางหุนสวน
จํากัด โกลดเดน เทเนอรา อยางไรก็ดี ในบางลักษณะ เชน คุณภาพของน้ํามันไมมีแหลงพันธุกรรมใหเลือกใช อาจ
จําเปนตองใชวิธีทางพันธุวิศวกรรมในการสรางพันธุที่มีลักษณะคุณภาพของน้ํามันตามที่ตองการ เชน สัดสวนกรด
ไขมันอิ่มตัว ไมอิ่มตัว  

 การพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม/จีโนม  แมวาพันธุพืชที่มีอยูมีศักยภาพทางพันธุกรรมที่ใหผลผลิต
ตอพื้นที่สูง แตยังประสบกับปญหาไมทนตอศัตรูพืช  เชน กรณีออยที่มีปญหาโรคใบขาว แสดํา หนอนกอ ดังนั้น เพื่อ
เปนการลดความเสี่ยง จึงตองนําพันธุที่ใหผลผลิตสูงมาปรับปรุงเพิ่มคุณสมบัติความตานทานตอโรค รวมทั้งปรับปรุง
พันธุพืชใหมีประสิทธิภาพในการใชปุย และน้ํา และทนตอสภาวะที่ไมเหมาะสม ตัวอยางของงานวิจัยเหลานี้ ไดแก
 -การพัฒนาระบบการถายยีนในออยสายพันธุไทย และเริ่มพัฒนาพันธุออยดัดแปลงพันธุกรรมที่ตานทาน
โรคใบขาว  และพันธุออยดัดแปลงพันธุกรรมตานทานตอเชื้อราและแมลงศัตรู  

-การศึกษาการแสดงออกของยีนและโปรตีน (Transcriptome and proteome) ของมันสําปะหลัง มุงเนนการ
คนหายีนใหมๆ ที่มีสวนในการควบคุมวิถีการสรางและเก็บสะสมแปง รวมทั้งกลไกการสรางหัวของมันสําปะหลัง 
ศึกษาการแสดงออกของยีนและสรางฐานขอมูล Expressed Sequence Tag (EST) ขนาดใหญของมันสําปะหลัง และ
ศึกษาโปรตีโอมิกสของมันสําปะหลังที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางและสะสมแปง (ศึกษาการแสดงออกของโปรตีน
จํานวนมากในเชิงเปรียบเทียบ) โดยศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวของในการสรางและสะสมแปงในมันสําปะหลัง 2 สายพันธุ คือ 
เกษตรศาสตร 50 (สะสมแปงสูง) กับพันธุระยอง 1 (สะสมแปงต่ํา) ขณะนี้ไดหาลําดับเบส EST จํานวน 100,000  EST 
เสร็จส้ินแลว และกําลังศึกษากระบวนการสังเคราะหแปงในหัวมันสําปะหลังในระดับจีโนม นอกจากนี้ มีการพัฒนาพันธุ
มันสําปะหลังที่มีสัดสวนอะมิโลส อะมิโลแพคตินตางกัน โดยขณะนี้ไดระบบฝากถายยีนในพันธุมันสําปะหลังที่ให
ผลผลิตสูง และกําลังทดสอบหนาที่ของยีนที่เกี่ยวกับการผลิตอะมิโลส อะมิโลแพคติน   



14 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 5: พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ

 

 การพัฒนาวิธีตรวจโรคที่รวดเร็วแมนยํา เชน  ชุดตรวจโรคใบขาว โรคใบขาวเปนปญหาที่พบมากใน
ออย  วิธีการควบคุมการแพรระบาดของโรคใบขาวที่ดีที่สุด คือการปลูกออยโดยใชทอนพันธุปราศจากโรค ควบคูไป
กับการจัดการในแปลงผลิตเพื่อเฝาระวังแมลงพาหะ   ปจจุบัน สวทช. รวมกับบริษัทมิตรผลวิจัย พัฒนาออยและ
น้ําตาล จํากัด พัฒนาชุดตรวจโรคใบขาวในออย ที่ตรวจสอบไดโดยตรงจากน้ําออยที่ใชเปนทอนพันธุ  รูผลภายใน 10 
นาที  
            การพัฒนาระบบการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ เพื่อผลิตออยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ และ
ตรวจสอบการปนเปอนของโรคในตนพันธุจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดวยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล ไดแก Dot blot 
hybridization และเทคนิคพีซีอาร พบวาตนกลาออยปลอดโรคที่ได มีการรอดชีวิตสูงถึงรอยละ 90-100 เมื่อยายไป
ปลูกในโรงเรือน และในระยะเวลาเพียง 8 เดือน ผลิตออยได 15 เทาจากตาออย 1 ตา ในขณะที่การสับขยายทอน
พันธุแบบเดิมใชเวลาประมาณ 6-10 เดือน ขยายได 10 เทา  นอกจากนี้ ไดมีการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
มันสําปะหลังพันธุไทย 3 สายพันธุ ไดแก เกษตรศาสตร 50 ระยอง 9 และ ระยอง 7 ที่เปนพันธุที่เกษตรกรนิยม เพื่อ
ใชประโยชนในการศึกษาหนาที่ของยีนตางๆ ในกลไกการสรางแปง 
             นอกเหนือจากพันธุที่เปนปจจัยกํากับการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของพืชแลว ปจจัยดานสภาพแวดลอม
และปฏิสัมพันธของพันธุกรรมกับส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอการเพิ่มผลผลิตพืช จากการมีโปรแกรมปรับปรุงพันธุออย
อยางตอเนื่องทั้งในมหาวิทยาลัย (เกษตรศาสตร และขอนแกน) หนวยงานรัฐ (สอน.และกรมวิชาการเกษตร) และ
ภาคเอกชน (บริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาออยและน้ําตาล จํากัด) ตั้งแตป พ.ศ.2548 จนถึงปจจุบัน 
             การสงเสริมการใชพันธุที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยการทดสอบเปรียบเทียบพันธุในพื้นที่ตางๆ (Multi-
location test) รวมกับการใชฐานขอมูลระบบ GIS โดยมีความรวมมือระหวางนักปรับปรุงพันธุออยรวมทดสอบสาย
พันธุที่พัฒนาขึ้นในพื้นที่ดินเหนียว ดินทราย ดินรวนปนทราย ในภาคตางๆ ที่เปนแหลงปลูกออยที่สําคัญของประเทศ 
พบพันธุออยที่มีศักยภาพในแตละพื้นที่ ทั้งในดานการใหผลผลิตสูง ความหวานสูง หรือมีลักษณะเดนดานการ
ตานทานโรค ตัวอยางเชน การปลูกทดสอบที่ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ผลการ
ทดสอบออยตอ 1 พบวาพันธุที่ใหผลผลิตสูงสุดคือ พันธุ MPT 96-273 ของบริษัทมิตรผลฯ 21.28 ตันตอไร ความ
หวาน 16.53 ซีซีเอส พันธุ K 88-92 ของสอน. ใหผลผลิต 21.62 ตันตอไร ความหวาน 13.34 ซีซีเอส พันธุที่ใหผล
ผลิตต่ําสุดใหผลผลิตเพียง 12.96 ตันตอไร ความหวาน 16.62 ซีซีเอส 
              จากผลการทดสอบพันธุดังกลาวไดถูกนํามาพัฒนาเปนฐานขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) เพื่อใชประโยชนในการจัดทํา Zoning พันธุออยตอไป  
              การจัดการที่เหมาะสม โดยใชองคความรูเรื่องความตองการน้ํา สภาพดินและธาตุอาหารที่พืชตองการใน
แตละชวงเวลา เปนปจจัยสนับสนุนใหผลผลิตตอพื้นที่ใกลเคียงศักยภาพทางพันธุกรรมที่ใช  เชน  
 -การลดการเผาใบออยกอนตัด เพราะการเผาทําใหสูญเสียอินทรียวัตถุบํารุงดินทําใหความสมบูรณของดิน
ลดลงรอยละ 5-10 ตอป โครงสรางดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของออย ไดแก ดินแนนทึบ และหนาดินแหง 
สูญเสียคากําจัดวัชพืชมากขึ้นเนื่องจากไมมีเศษซากออยคลุมดิน ในสวนของออยตอการเผาออยจะทําใหออยงอกชา
ถึงไมงอก เจริญเติบโตชา ไมทนแลง และไมสามารถไวตอตอไปได ทําใหแมลงที่มีประโยชนถูกทําลายมีผลกอใหเกิด
การระบาดของแมลงศัตรูออย เชน หนอนกอ เปนตน 

 -การใหน้ําในชวงเวลาที่เหมาะสม จากผลการทดสอบพบวาการปลูกออยในเขตชลประทานใหผลผลิตสูง
กวาเขตอาศัยน้ําฝนอยางนอย 1 เทา หรือการใหน้ําเสริมในการปลูกออยชวยเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่สูงถึง 25 ตัน
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ตอไร  ในขณะที่แปลงปลูกทั่วไปในพื้นที่ใกลเคียงกันซึ่งไมไดใหน้ําใหผลผลิตเพียง 8–10 ตันตอไร กรณีมัน
สําปะหลัง  ผลการทดสอบเปรียบเทียบการปลูกมันสําปะหลังที่ใหน้ําและไมใหน้ํา พบวา การปลูกโดยการใหน้ํา
ใหผลผลิต 10–12 ตันตอไร และไมใหน้ํา (อาศัยน้ําฝน) ไดผลผลิตเพียง 6 ตันตอไร การนําเศษใบกลับลงไปใน
ดินทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น และการดูแลใหปุยและน้ําทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 8–10 ตัน/ไร 

 
4 ความเปนไปไดในการเพิ่มพื้นที่ปลูกโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และเศรษฐศาสตร 
   นอกเหนือจากพันธุที่เปนปจจัยกํากับการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของพืชแลว ปจจัยดานสภาพแวดลอม
และปฏิสัมพันธของพันธุกรรมกับส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอการเพิ่มผลผลิตพืชเชนกัน ดังนั้น เกษตรกรจึงควรเลือกใช
พันธุใหเหมาะสมกับแตละสภาพพื้นที่ปลูก และการจัดการสภาพแวดลอม ไดแก การใหน้ําและปุยในชวงเวลาที่พืช
ตองการ 

ผลการประเมินความเหมาะสมโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System; 
GIS) ของพื้นที่ปลูกปจจุบันของออย มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน ดวยการเปรียบเทียบสภาพภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศ และคุณสมบัติของดินในแตละพื้นที่ กับความตองการพื้นฐานหรือขอจํากัดของพืชแตชนิด ผลการวิเคราะห
แสดงใหเห็นวาออยและมันสําปะหลังสวนใหญปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม (มากกวารอยละ 85 ของพื้นที่) ตรงขามกับ
กรณีของปาลมน้ํามันที่มีการปลูกในพื้นที่เหมาะสมเพียงรอยละ 65 ของพื้นที่ปลูกปาลมเทานั้น 

จากศักยภาพของพันธุออยและมันสําปะหลังที่มีการพัฒนาแลว ตลอดจนนโยบายของรัฐที่ตองการคงพื้นที่
เพาะปลูก ในกรณีการวิเคราะหความเปนไปไดของการขยายพื้นที่จึงวิเคราะหเฉพาะกรณีของปาลมน้ํามันเทานั้น 
โดยผลการประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกปาลมน้ํามันดวยการเปรียบเทียบกับปจจัยความตองการพื้นฐานหรือ
ขอจํากัดของปาลมน้ํามันทั้ง 7 ปจจัยหลัก ไดแก 1) ปริมาณน้ําฝน 2) ดิน 3) ความลาดชัน 4) อุณหภูมิ 5) ความชื้น
สัมพัทธ 6) ความเสี่ยงตอการเกิดภัยแลง และ 7) จํานวนเดือนที่มีอุณหภูมิเฉล่ียต่ําสุดนอยกวา 15 องศาเซลเซียส 
สรุปไดวา  

ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพปลูกปาลมน้ํามัน 19.8 ลานไร แตเกือบทั้งหมดเปนพื้นที่จัดอยูในระดับ
ความเหมาะสมปานกลางเทานั้น และหากคํานึงถึงความคุมคาของการลงทุนโดยพิจารณาถึงปจจัยเพิ่มเติมที่มีผล
ตอปริมาณ/คุณภาพผลผลิตปาลมน้ํามัน เปนตนวา ตองการน้ํามากกวา 20 ลิตร/ตน/วัน และการขาดน้ํานานเกิน 3 
เดือน ทําใหผลผลิตตอไรลดลง เชนเดียวกับ การปลูกในระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเลมากกวา 200 เมตรขึ้นไป 
ปาลมมีโอกาสใหผลผลิตลดลง และผลปาลมสดตองเขาสูกระบวนการสกัดภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อใหน้ํามันที่ผลิตไดมี
คุณภาพที่ดี จึงตองมีโครงขายถนนเพื่อรองรับการขนสงผลผลิตเขาสูโรงงานสกัด พบวามีพื้นที่ศักยภาพเหลือเพียง 0.3 
ลานไร เทานั้น และเปนพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินเต็มพื้นที่แลว   
 การวิเคราะหความเปนไปไดของการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชอื่น เปนการ
วิเคราะหอัตราผลตอบแทนที่เกษตรกรจะไดรับ โดยการเปรียบเทียบระหวางตนทุนการผลิต และรายไดที่เกษตรกร
คาดวาจะไดรับ เกษตรกรจะปรับเปล่ียนไปสูการปลูกปาลมในกรณีที่มีผลตอบแทนที่สูงขึ้นและมีปจจัยอื่นๆ ดังกลาว
ขางตนสนับสนุน เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของพืชที่มีการปลูกอยูเดิม พบวามีความเปนไปไดที่จะปลูกปาลม
น้ํามันทดแทนในพื้นที่ที่เปนสวนไมผล โดยเฉพาะทุเรียนและเงาะเนื่องจากพืชทั้งสองชนิดมีผลตอบแทนต่ํากวาการ
ปลูกปาลมน้ํามัน และปจจุบันผลไมทั้งสองประเภทประสบปญหาลนตลาด รวมทั้งในพื้นที่ปลูกยางพาราบางสวน 
โดยคาดวาจะมีพื้นที่ขยายเพิ่มเติมไดประมาณ 0.20 ลานไร อยางไรก็ตาม หากรัฐตองการใหมีปริมาณผลปาลมสด
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เพิ่มขึ้น/เพียงพอตอการบรรลุเปาหมายดานพลังงานของประเทศ  พบวามีพื้นที่สามารถปลูกปาลมน้ํามันไดอีก 
14.80 ลานไร ภายใตเงื่อนไขของการสรางระบบน้ําเพิ่มเติม เชน ระบบน้ําตามทอ พัฒนาแหลงน้ํา และระบบ
ชลประทาน รวมทั้งการปรับปรุงบํารุงดิน เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่จัดอยูในระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 
สรุป 

ดวยศักยภาพดานพันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ และภายใตสภาวะของการจัดการที่เหมาะสม มีความ
เปนไปไดที่จะเพิ่มผลผลิตออยและมันสําปะหลังเพียงพอตอการผลิตเอทานอลโดยไมกระทบตออุตสาหกรรมอาหาร 
แตทั้งนี้รัฐจําเปนตองมีนโยบายเสริมเพิ่มเติมทั้งในดานของการกระจายพันธุดีไปสูเกษตรกร การรับซื้อผลผลิตพืช
พลังงานในราคาที่เหมาะสม การกําหนดราคารับซื้อเอทานอลโดยอิงอยูบนพื้นฐานของตนทุนการผลิต รวมทั้งยังมี
ความจําเปนที่จะตองสงเสริมการวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานทั้งในดานการพัฒนาสายพันธุใหมีผลผลิตสูง มีความ
ทนทานตอศัตรูพืชมากขึ้น รวมทั้งการใชปจจัยการผลิตในอัตราที่ลดลงเพื่อลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร สําหรับ
ในดานของไบโอดีเซล การบรรลุเปาหมายดานพลังงาน ตองการการสนับสนุนเชิงนโยบายในการสงเสริมการปลูก
ปาลมน้ํามันใหเหมาะสมกับพื้นที่ การสงเสริมใหเกษตรกรใชพันธุดีในการปลูกใหมหรือการปลูกทดแทนพื้นที่เดิม 
การลงทุนโครงสรางของระบบน้ํา และการกําหนดราคารับซื้อไบโอดีเซลโดยอางอิงจากตนทุนการผลิต ดังนั้น ความ
สมดุลระหวางการจัดสรรพืชเพื่อนําไปผลิตเปนอาหารและพลังงานจะเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยดาน
นโยบายรัฐดังที่กลาวมาขางตนเปนสําคัญ 
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