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คำนิยม 

  

 ภาคพลังงานเป็นกุญแจสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ซึ่งการปรับตัวของภาคพลังงาน อย่างน้อยจะต้องดำเนินการแปรรูปการผลิต การขนส่ง และการใช้

พลังงาน เส้นทางสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นั้น เพียงแค่ใช้เทคโนโลยีสะอาดและใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด ก็สามารถบรรลุได้ แต่จะต้องออกแบบให้มีความเหมาะสมทาง

เทคโนโลยี ให้มากที่สุด มีความคุ้มทุน เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

ความมั่นคงทางพลังงาน สำหรับเทคโนโลยีทั้งหมดที่จำเป็นในการลดการปลดปล่อยมลพิษในปี 2030 

นั้นมีอยู่พร้อมแล้ว แต่หลังจากนั้นจนถึงปี 2050 จำเป็นต้องมีการใช้ทั้งเทคโนโลยีที่มี และไม่มีในตลาด 

อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เช่น นวัตกรรมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ทันสมัย ไฮโดรเจนอิเล็คโตรไลเซอร์ 

และการดักจับและเก็บคาร์บอน (CCS) ซึ่ง พพ. เองควรมีการเตรียมการรองรับและส่งเสริมเทคโนโลยี

เหล่านั้นอย่างทันสมัยและทันเวลา  

 จุลสารพลังงานทดแทนในฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ จะกล่าวถึงในส่วนของ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจไฮโดรเจน เช่น แอมโมเนีย DACC รถยนต์ Fuel cell และการ

ผลิตไฮโดรเจนจากถ่านหิน ซึ่งอาจจุดประกายงานใหม่ๆ ของ พพ. ได้เป็นอย่างดี 

คณะทำงานฯ 
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เชื้อเพลิงไฮโดรเจน 

เรียบเรียงโดย สุกัญญา นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กยผ. 

   

ไฮโดรเจนจัดเป็นธาตุที่เบาที่สุด มีจุดเดือดในสภาวะปกติ -253 

องศาเซลเซียส มีค่าความร้อน 12 kJ/g สูงกว่าก๊าซโซลีน 3 เท่า มี

ค่าความร้อนแฝงในการระเหย 0.45 kJ/g ดังนั้นหากเกิดการรั่วไหล 

ไฮโดรเจนจะดึงความร้อนจากบริเวณรอบข้างให้มีความเย็นจัด มีจุด

วาบไฟต่ำมากที่ 0.02 mJ ดังนั้นกระแสไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากเส้นใย

สังเคราะห์ก็มีพลังงานมากพอที่จะทำให้ไฮโดรเจนติดไฟได้ 

กระบวนการผลิตไฮโดรเจนสามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทางใหญ่ๆ คือ  

1. กระบวนการทางความร้อน ประกอบด้วย การปฏิรูปด้วยไอน้ำโดยใช้วัตถุดิบเป็นกาซ
ธรรมชาติ การอ๊อกซิเดชั่นบางส่วน การก๊าซฺชิฟิเคชั่น การแตกตัวของน้ำด้วยวิธีทางความร้อนเคมี 
กระบวนการไอน้ำเหล็ก 

2. กระบวนการทางไฟฟ้าเคมี คือการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า โดยไฟฟ้าผลิตจากเซลแสง
อาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ 

3. กระบวนการทางแสง ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ กระบวนการไฟฟ้าเคมีทางแสง 
และกระบวนการชีวเคมีทางแสง  

 ดังนั้น ในยุกต์เพื่อตอบสนองนโยบายการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นั้น แนวทางที่ 2 

และแนวทางที่ 3 จึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
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 กระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการไฟฟ้าเคมี หรือที่เรียกว่ากระบวนการอิเล็ค

โตรไลซีส Electrolysis จะเป็นกระบวนการแยกน้ำโดยใช้กระแสไฟฟ้า ขั้วอาโนดหรือขั้วบวก (+) คือ 

Ni หรือ Cu ส่วนขั้วคาโทดหรืิอขั้วลบ (–) คือ Ni เคลือบด้วย Pt (แพลตทินัมหรือทองคำขาว) ก๊าซ

ออกซิเจนถูกผลิตขึ้นที่ขั้วบวก และเกิดไฮโดรเจนขึ้นที่ขั้วลบ สารละลายอิเล็คโตรไลท์เป็นสารละลายที่

มีด่าง KOH อยู่ และเนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องอิเล็คโตรไลเซอร์ยังมีค่าต่ำ จึงได้มีการพัฒนา

โดยการเพิ่มอุณหภูมิของระบบให้สูงขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง ในการเพิ่มอุณหภูมิจำเป็นต้อง

พัฒนาขั้วและสารอิเล็คโตรไลท์ใหม่  

1. โรงผลิตไฮโดรเจน Electrolysis Plant 

 ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่มีมากที่สุดในจักรวาล สำหรับบนโลกแฝงอยู่ในรูปของสสารอื่น ดังนั้น 

ไฮโดรเจนจึงอาจมาแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ เนื่องจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หาได้ง่าย น้ำหนักเบา 

สามารถขนส่งได้ทั้งทางท่อและถัง สามารถเก็บได้ในหลายรูปแบบทั้งของเหลว ก๊าซ และโลหะไฮไดร 

และสามารถเปลี่ยนสภาพได้เป็นความร้อน ไฟฟ้า พลังงานกล จากเหตุผลดังกล่าว ไฮโดรเจนจึงเป็น

พลังงานแห่งอนาคต ไฮโดรเจนเป็นตัวส่งผ่านพลังงานที่สำคัญอย่างหนึ่งและมีหลายบทบาท ทั้งในภาค

ขนส่ง การกักเก็บพลังงาน และกระบวนการทางเคมี ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการใช้ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 

2.5% ต่อปี จากกำลังผลิต 70 Mt ในปี 2019 และคาดว่าการประยุกต์ใช้ในการขนส่งขนาดเบาและ

ขนาดหนักจะเพิ่มความต้องการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ซึ่งเศรษฐกิจไฮโดรเจนจะสัมพันธ์กับศักยภาพใน

การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และการลดเชื้อเพลิงฟอสซิล อย่างไรก็ตามมากกว่า 95% ของ

ไฮโดรเจนยังคงถูกผลิตจากไฮโดรคาร์บอนราคาถูกและมีความเข้มของคาร์บอนสูง 

 ถึงแม้ว่าแหล่งไฮโดรเจนจากฟอสซิลจะโดดเด่นแต่ การผลิตไฮโดรเจนจากการอิเล็กโตรไลซิ

สน้ำ สามารถที่จะเป็นทางเลือกสำหรับการผลิตขนาดใหญ่และปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่ง

ปัจจุบันมีหลายโรง โรงละหลายเมกกะวัตต์ เช่น โรงผลิตขนาด 6  เมกกะวัตต์ ในเยอรมนี (2015) โรง

ผลิตขนาด 10 เมกกะวัตต์ ในฟูกูชิมะ ญี่ปุ่น (2020) โรงผลิตขนาด 20 เมกกะวัตต์ ใน แคนนาดา 

(2020) และโรงผลิตขนาด 100 เมกกะวัตต์ กำลังก่อสร้างในอังกฤษ ซึ่งคาดว่าจะใช้ได้ในปี 2025 และ

โรงผลิตไฮโดรเจนทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนต้นทุนจากรัฐบาล เพื่อลดต้นทุนในการแข่งขันกับ

ไฮโดรเจนจากฟอสซิล มีความท้าทายมากกับเป้าหมายปี 2025 สำหรับราคาไฮโดรเจนในบางสาขา

การใช้งาน (7$ ต่อกิโลกรัม สำหรับการใช้งาน และ 2$ ต่อกิโลกรัมสำหรับการผลิต)  

 การอิเล็กโตรไลซิสน้ำที่อุณหภูมิต่ำสามารถใช้สารอัลคาไลน์ อิเล็กโตรไลต์ (AEL) และโพลี

อิเล็คโตรไลต์เมมเบรน (PEM) ในการใช้งานเชิงพานิชย์ ซึ่งระบบ AEL นี้มีมานานกว่า 80 ปีแล้ว และ
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เป็นการใช้วัสดุที่ราคาไม่แพง และกระบวนการทางเคมีง่ายๆ อย่างไรก็ตามก็มีข้อด้อยคือประสิทธิภาพ

ต่ำ ความเข้มกระแสไฟฟ้าต่ำ และมีการกัดกร่อน สำหรับระบบ PEM มีการใช้งานเชิงพานิชเมื่อ

ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองเร็ว มีความเข้มของกระแสไฟฟ้าสูง และ

ขนาดเล็ก แต่ข้อด้อยคือราคาสูง อายุการใช้งานต่ำ 

 โซลิตอ๊อกไซด์อิเล็กโตรไลซิส (Solid Oxide Electrolysis Cell, SOEC) เป็นระบบที่สมบูรณ์ที่

คาดว่าจะเป็นตัวที่จะสามารถนำมาใช้ในเชิงพานิชในทศวรรษต่อไปจากนี้ ในกรณีของ SOEC ปฏิกิริยา

ไฟฟ้าเคมีเกิดขึ้นกับน้ำในสถานะแก๊ส มีความเข้มของกระแสไฟฟ้าสูงมาก และเป็นปฏิกิริยาที่ย้อน

กลับได้ แต่ก็ยังมีจุดด้อยคืออุณหภูมิสูงซึ่งจะส่งผลต่อวัสดุและอายุการใช้งาน 

 เมื่อเร็วๆนี้ PEM electrolysis ได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่โดดเด่นมาก แต่ก็อาจจะเปลี่ยนไปได้

ด้วยการพัฒนาเมมเบรนชนิดใหม่ของ ระบบAEL ที่มีระยะห่างของเมมเบรนเป็นศูนย์ (Zero Gap 

Membrane) หรือ Solid Electrolytes สำหรับ ระบบ SOEC นอกจากนี้ การออกแบบใหม่ๆเช่น 

การใช้เมมเบรนที่มี 2 ขั้ว สำหรับ Water Electrolysis  

ตัวอย่างระบบผลิต PEM Water Electrolyzers  

รูปแสดง 1.25 MW Silyzer 200PEM water electrolysis stack, Siemens 
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2. กระบวนการไฟฟ้าเคมีทางแสง  

 กระบวนการนี้เป็นกระบวนการแยกน้ำโดยใช้วัสดุอิเล็คโตรดที่เป็นวัสดุสารกึ่งตัวนำ โดยมีขั้ว

บวกเป็น สารกึ่งตัวนำชนิด N (TiO2, SiTiO3, GaAs) และขั้วลบเป็นสารกึ่งตัวนำชนิด P (Pt, CdTe, 

GaP) เมื่อขั้วบวกได้รับพลังงานจากแสงจะก่อให้เกิดช่องว่างอิเล็คตรอนคู่ ซึ่งช่องว่างอิเล็คตรอนเหล่า

นี้จะทำปฏิกิริยากับน้ำก่อให้เกิดก๊าซออกซิเจน และไฮโดรเจนอิออน ไฮโดรเจนอิออนจะเคลื่อนที่ไปยัง

ขั้วลบเกิดก๊าซไฮโดรเจน การผลิตไฮโดรเจนได้โดยใช้แสงอาทิตย์ในการแยกน้ำ เทคนิคนี้มี 2 ทางเลือก

ในการผลิตไฮโดรเจนคือ Photo-electrochemical (PEC) และ Photo-Chemical เทคนิคเหล่านี้      

จะใช้แสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าในตัวสารละลายเพื่อแยกน้ำ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำได้โดยไม่ใช้

กระแสไฟฟ้าโดยตรง ใช้ไทเทเนียมอ๊อกไซด์เป็นขั้วแสงด้านบวก เนื่องจากราคาถูก เมื่อแสงสัมผัสขั้ว

สารกึ่งตัวนำ ส่วนของแสงจะถูกซึมซับเพื่อปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกจากร่องอิเล็กตรอน  

กระบวนการนี้ดำเนินไปโดยการซึมซับช่วงคลื่นสั้น ปฏิกิริยาเริ่มต้นจากเมื่อน้ำเกิดการอ๊อกซิไดซ์        

ได้ประจุไฮโดรเจนอ๊อกไซด์และก๊าซออกซิเจน อิออนเหล่านี้จะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วลบเพื่อทำปฏิกิริยากับ

อิเล็กตรอนซึ่งผลิตจากอิเล็กโตรดสารกึ่งตัวนำเพื่อสร้างไฮโดรเจน ส่วนแสงช่วงคลื่นยาวจะให้ความ

ร้อนกับสารละลายและลดศักยภาพในการแยกน้ำ 

  

 ได้มีความพยายามเพื่อเพิ่มศักยภาพของ PEC และเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซไฮโดรเจน โดยการ

พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง วัสดุสารกึ่งตัวนำ และสารละลายเพื่อลดการสูญเสียของระบบ PEC 

เนื่องจากช่องว่างและการเคลื่อนที่ของประจุ ได้มีการศึกษาขั้วบวกจากเฮอมาไทท์ (Fe2O3)  

 การพัฒนาเตาปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีทางแสงนั้น วิธีธรรมดาที่สุดในการผลิตไฮโดรเจนโดยใช้แสง

อาทิตย์คือ การใช้ Photo-electrolysis, Solar electricity, solar Thermal Technique และ 

Photo-biological ซึ่งแต่ละเทคนิคเหล่านี้มีข้อได้เปรียบและข้อด้อยอยู่ในตัว มีหลายๆข้อจำกัดที่จะ
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ต้องพิจารณาในการเลือกใช้กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหล่านี้ เช่น ราคา การใช้งาน ความสมบูรณ์

ของเทคโนโลยี  

3. กระบวนการชีววิทยาโดยใช้แสง  

 กระบวนการนี้เพื่อผลิตไฮโดรเจนนี้เกิดขึ้นจากการที่สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีเม็ดสีโปรตีนที่เหมาะ

สมอยู่ภายในเซลที่สามารถดูดแสงได้ แล้วเกิดการถ่านเทพลังงานเข้าไปกระตุ้นโมเลกุลที่ศูนย์กลางการ

เกิดปฏิกิริยาของเซลสิ่งมีชีวิต แล้วได้สารรีดิวซิ่งที่แรง ทำให้มีการปลดปล่อยอิเล็คตรอนและไฮโดรเจน

ออกมาจากตัวกลาง จากนั้นเอ็นไซม์ โดยเฉพาะไนโตรจิเนส ซึ่งพบในสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ทำให้เกิดการรี

ดักชั่นไนโตรเจนตามกระบวนการ nitrogen fixation แล้วได้เป็นไฮโดรเจนและแอมโมเนียออกมา สิ่ง

มีชีวิตนี้เป็นพวกสาหร่ายสีเขียวมีตัวกลางเป็นน้ำและอินทรีสารพวกของเสีย แบคทีเรียที่สังเคราะห์แสง

ได้โดยใช้กากของเสียเป็นตัวกลาง Photo-electrolysis 

 การใช้ประโยชน์จากไฮโดรเจน ได้รับความสนใจเนื่องจากการที่เชื้อเพลิงไฮโดรเจนไม่ก่อให้

เกิดปัญหามลภาวะแก่อากาศ และจัดเป็นแหล่งสำรองพลังงานขนาดใหญ่ในอนาคต เนื่องจากธาตุ

ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่มีอยู่มากที่สุดในจักรวาลนั่นเอง การใช้ประโยชน์ไฮโดรเจนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

ใหญ่ คือ ใช้ในด้านอุตสาหกรรม บ้านเรือน ยานพาหนะ และผลิตไฟฟ้า โดยการใช้งานในอุตสาหกรรม

จะมีสัดส่วนที่มากที่สุด โดยใช้ไฮโดรเจนในการผลิตความร้อน การใช้ไฮโดรเจนกับยานพาหนะได้มีการ

ประยุกต์ใช้กับเครื่องบินโดยสาร รถยนต์ เพราะการใช้กับเครื่องบินจะช่วยลดน้ำหนักทั้งหมดได้ถึง 

25% ในบ้านเรือนใช้ไฮโดรเจนให้ความร้อนแก่อาคารและการต้มน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมีการดัดแปลง

หัวเผาให้เล็กลง เพื่อป้องกันการไหลกลับของเปลวไฟ การใช้ไฮโดรเจนเป็นสารป้อนเข้าเซลล์เชื้อเพลิง 

โดยทั่วไปเซลล์เชื้อเพลิงแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ เซลเชื้อเพลิงอัลคาไลน์ เซลเชื้อเพลิงคาร์บอเนต

หลอม เซลเชื้อเพลิงกรดฟอสฟอริก เซลลเชื้อเพลิงโพลิเมอร์แข็ง หรือเซลเชื้อเมมเบรนแลกเปลี่ยนโฟ

ตอน และเซลล์เชื้อเพลิงแบบอ๊อกไซด์ของแข็ง ซึ่งมีสภาวะการทำงานสูงสุดและมีความหนาแน่นของ

กำลังไฟฟ้าสูงมีความทนต่อก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้ดี 

 เซลล์เชื้อเพลิงที่คาดว่าจะมีการพัฒนาจนถึงระดับอุตสาหกรรมได้คือชนิดคาร์บอเนตหลอม

และแบบ อ๊อกไซด์แข็ง โดยใช้เป็นสถานีผลิตไฟฟ้าขนาดย่อย ส่วนเซลเชื้อเพลิงเมมเบรนจะถูกนำมาใช้

ในรถยนต์  

 ในการวางแผนกลยุทธทางการค้าพบว่า ตลาดของไฮโดรเจนน่าจะเน้นที่การใช้รถยนต์เป็นหลัก 

และเทคโนโลยีเซลเชื้อเพลิงจะมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนถูกนำไปใช้ประโยชน์เร็ว
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ขึ้น สิ่งที่ยืนยันว่าเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตอันใกล้คือการที่ประเทศมหาอำนาจ 

ได้ทุ่มเงินวิจัยเทคโนโลยีไฮโดรเจนเป็นจำนวนมาก 

 ในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานมาจากเกษตรกรรม โครงสร้างหลักของประเทศคือพืช

ผลทางการเกษตร ดังนั้นถ้าพิจารณาในแง่วัตถุดิบ ที่นำมาใช้ผลิตไฮโดรเจน วัสดุชีวะมวลน่าจะเหมาะ

สมที่สุด และประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน พลังงานแสงอาทิตย์น่าจะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่ควร

นำมาผลิตไฮโดรเจน  

เอกสารอ้างอิง 

1.   T.Holm, et al, Hydrogen costs from Water electrolysis at high temperature and 

pressure, Energy Conversion and Management (2021) 

2.   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, การศึกษาเบื้องต้นความเป็นไปได้ และ

ศักยภาพในการพัฒนาก๊าซไฮโดรเจนเพื่อเป็นพลังงานทดแทน 
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อนาคตของยานพาหนะกับเซลล์เชื้อเพลิง 

เรียบเรียงโดย นางสาวมินตรา ผู้วัฒนาวงศ์ วิศวกรชำนาญการ กสอ. 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีในการพัฒนา

ยานพาหนะในรูปแบบต่าง ๆ ทั่วโลก มีการเปลี่ยนแปลงที่

ก้าวกระโดด ทั้งในส่วนของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เรือ

ขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco – friendly) ขนาด 

23,000 TEU ไปจนถึงอากาศยานไร้คนขับ แน่นอนว่าเป้า

หมายหลักในการพัฒนาคือการผลักดันให้ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในภาคคมนาคม โดยเทคโนโลยีการขับเคลื่อน

ยานพาหนะด้วยพลังงานสะอาดเป็นประเด็นหลักที่รัฐบาล

และภาคเอกชนของหลายประเทศให้ความสำคัญ โดยการลด

การใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลจะเป็นเป้าหมายที่ท้าทายที่สุดในการ

พัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายที่

ท้าทายนี้คือการพัฒนาเครื่องยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดในราคาที่เข้าถึงได้ มี

ความปลอดภัย และผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวก 

1. บทนำ 

 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง หรือ Fuel Cell อาจจะไม่คุ้นหูเท่าเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า  

แต่รู้หรือไม่ว่าเซลล์เชื้อเพลิงได้ถูกคิดค้นเมื่อ พ.ศ. 2381 โดยนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ Sir William 

Robert Grove และได้พัฒนาต่อมาจนสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ในปี พ.ศ. 2475 โดยเซลล์เชื้อ

เพลิงอัลคาไลน์ (Alkaline Fuel Cell) ที่พัฒนาโดยวิศวกรชาวอังกฤษ Francis Thomas Bacon 

เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงที่ได้รับการพัฒนามากที่สุด ในส่วนของหลักการทำงานนั้น 

เซลล์เชื้อเพลิงอัลคาไลน์ใช้ไฮโดรเจนและออกซิเจนบริสุทธิ์เพื่อผลิตน้ำ ความร้อน และกระแส

ไฟฟ้า เซลล์เชื้อเพลิงอัลคาไลน์มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งต่อมาได้นำไปขยายผลในโครงการอวกาศของ 

NASA ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2508 เพื่อสร้างพลังงานในการทำงานของดาวเทียมและแคปซูลอวกาศ 
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หลังจากประสบผลสำเร็จในภารกิจของ NASA เซลล์เชื้อเพลิงถูกนำมาใช้ในงานอื่น ๆ อีกมากมาย 

เช่นถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในอาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังมี

การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะด้วย  

 ผู้ผลิตยานยนต์หลายบริษัทได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) มาใช้แทนการ

เผาไหม้ของเครื่องยนต์สันดาป (ICE) ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ทั้ง 2 

ประเภทมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน แต่การที่จะพัฒนาระบบเซลล์เชื้อเพลิงในยานพาหนะต่อไป

นั้น ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าทางสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพื้นฐานของการเติม

เชื้อเพลิง แนวโน้มของตลาด และการเปรียบเทียบกับเทคโนโลยียานพาหนะแบบอื่น  

2. รูปแบบเทคโนโลยี 

 การกำเนิดพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงมาจากวิธีการสร้างพลังงานโดยใช้หลักการทางเคมี ที่

เปลี่ยนปฏิกิริยาทางเคมีมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง สาร

เคมีที่ใช้ในการผลิตพลังงานประกอบด้วย ไฮโดรเจน (H2) และออกซิเจน (O2) โดยผลลัพธ์ที่เกิด

จากปฏิกิริยาทางเคมีจะผลิตพลังงานไฟฟ้าและจะปล่อยน้ำบริสุทธิ์ (H2O) ออกมา ทำให้การผลิต

พลังงานไม่ปล่อยของเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 เซลล์เชื้อเพลิงมีอยู่หลายชนิด และแต่ละชนิดมีการทำงานที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปจะมี

การออกแบบให้อะตอมของไฮโดรเจนจะเข้าสู่เซลล์เชื้อเพลิงที่ขั้วแอโนด ซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีจะดึง

อิเล็กตรอนออก ทำให้อะตอมของไฮโดรเจนแตกตัวเป็นไอออนและมีประจุไฟฟ้าบวก อิเล็กตรอนที่

มีประจุลบจะผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านสายไฟ หากจะสลับกระแสจาก AC เป็น DC ก็ต้องใช้อินเวอร์

เตอร์มาช่วยในการแปลงกระแส ในส่วนของเซลล์เชื้อเพลิงฝั่งแคโทดออกซิเจนจะรวมกับ

อิเล็กตรอนที่กลับมาจากวงจรไฟฟ้าพร้อมกับไฮโดรเจนไอออนที่ผ่านอิเล็กโทรไลต์จากขั้วบวก

ออกซิเจนจะจับอิเล็กตรอนแล้วผ่านอิเล็กโทรไลต์ไปยังแอโนดซึ่งจะรวมตัวกับไฮโดรเจนไอออน

ก่อนปล่อยออกมาเป็นน้ำ 
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รูปที่ 1 การผลิตพลังงานของเซลล์เชื้อเพลิง  

แหล่งที่มา: https://www.engineeringnews.co.za/ 

 

         

ปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนและออกซิเจนที่เกิดขึ้นในเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับยานหาหนะ  

เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงได้นำมาพัฒนาต่อในอุตสาหกรรมยานพาหนะ โดยใช้

เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง Proton Exchange Membrane (PEM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยมลพิษออกมา มี 3 อย่างที่ถูกปล่อยออกมา คือ พลังงานไฟฟ้าที่นำมา

ขับเคลื่อนตัวยานพาหนะ ความร้อน และน้ำบริสุทธิ์ ส่งผลให้ยานพาหนะเป็น Zero Emission 

Vehicle  

คุณสมบัติสำคัญของเซลล์เชื้อเพลิง PEM คือเป็นเซลล์ที่มีอุณหภูมิต่ำเมื่อผลิตกระแส

ไฟฟ้า ทำให้เหมาะที่จะนำมาใช้ต่อยอดในเทคโนโลยียานพาหนะ โดยได้นำมาใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า

เซลล์เชื้อเพลิง หรือ Fuel Cell EV:FCEV ที่มีหลักการพัฒนามาจากการผสมผสานเทคโนโลยีเซลล์

เชื้อเพลิงและแบตเตอร์รี่ การทำงานจะคล้ายยานยนต์สันดาปทั่วไป แต่จากเดิมที่ต้องเติมน้ำมันจะ

เปลี่ยนมาเป็นการเติมไฮโดรเจนแทน การเติมไฮโดรเจน 1 ถัง ใช้เวลาประมาณ 3 นาที วิ่งได้
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ประมาณ 500 – 700 กิโลเมตร ส่วนออกซิเจนสามารถเอามาจากอากาศบริเวณรอบตัวยานยนต์ 

ทั้งนี้ สัดส่วนออกซิเจนที่นำมาใช้มีสัดส่วนที่น้อยกว่าไฮโดรเจนอยู่พอสมควร ทำให้การใช้ยานยนต์

ในสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันมากนัก 

รูปที่ 2 การผลิตพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงในยานยนต์  

แหล่งที่มา: https:// www.fuelcell.co.th 

3. การนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมยานพาหนะ 

 ถึงแม้ว่าแนวคิดเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงได้นำมาพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์ใน

ทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่ยังมองว่ายานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง 

(FCEV) เป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองหากทว่ายังเป็นเทคโนโลยีที่ต้องทำการศึกษาและพัฒนาอีก

สักระยะหนึ่ง เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของสถานีเติมก๊าซไฮโดรเจนที่ลงทุนสูงกว่า

สถานีอัดประจุไฟฟ้าถึงเกือบ 2 เท่า ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงที่เหนือกว่ายานยนต์

ไฟฟ้าคือมีศักยภาพสูงกว่าในการต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องบิน และรถไฟ ซึ่งถ้าการขยายผล

ไปสู่ยานพาหนะอื่นเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยผลักดันให้เกิดการลดต้นทุนในการจัดตั้ง

สถานีเติมก๊าซไฮโดรเจนและค่าขนส่งไฮโดรเจนลง ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ใน

สหภาพยุโรปยังมุ่งเน้นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ เนื่องจากทางภาครัฐได้ออกมาตราการและกลไก
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ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลบังคับใช้ในด้านกฎหมายที่จริงจังขึ้นการรอการพัฒนา

ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) ให้มีเสถียรภาพจะไม่สามารถตอบสนองต่อข้อบังคับของภาค

รัฐได้ Dr. Philipp M. Haaf   ผู้เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้าให้ความเห็น อุตสาหกรรมยานยต์ในฝั่ง

ยุโรปยังมีแนวโน้มที่จะทำการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ไปอีกประมาณ 10 ปีเป็น

อย่างต่ำ และในขณะเดียวกันก็ยังไม่ละเลยที่จะพัฒนารถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) ไปอย่างต่อ

เนื่อง ในปัจจุบันอุปสรรคสำคัญของการพัฒนารถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) คือจำนวนสถานีเติม

ก๊าซไฮโดรเจนที่มีน้อยมากและลงทุนสูง แม้แต่ในเยอรมนีซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไฮโดรเจนใน

ยุโรปก็มีสถานีเติมก๊าซไฮโดรเจนเพียง 82 แห่ง ในขณะที่มีสถานีอัดประจุไฟฟ้ากว่า 24,000 จุด ใน

ภาพรวมนั้นยุโรปโดยมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าประมาณ 144,000 จุดและมีสถานีเติมก๊าซไฮโดรเจน

เพียง 125 แห่ง ซึ่งหากต้นทุนของการจัดตั้งสถานีเติมก๊าซไฮโดรเจนถูกลงในอนาคต รถยนต์เซลล์

เชื้อเพลิง (FCEV) จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ดีกว่ารถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ด้วยเหตุผลที่ใช้

ระยะเวลาในการเติมเชื้อเพลิงที่สั้นกว่าระยะเวลาอัดจุไฟฟ้าถึง 10 เท่า 

รูปที่ 3 การชาร์จไฮโดรเจนในยานยนต์  

แหล่งที่มา: https://www.slashgear.com/ 
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4. บทสรุป 

 แนวคิดการสร้างพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงโดยการนำไฮโดรเจนและออกซิเจนมาทำ

ปฏิกิริยากัน และได้ผลผลิตเป็นไฟฟ้าและน้ำบริสุทธิ์นั้น เป็นเทคโนโยลีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในยานพาหนะจะช่วยลดการปล่อยมลภาวะสู่ชั้นบรรยากาศ ในปัจจุบัน

เทคโนโลยียานพาหนะเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภค แต่

ในอนาคตหากเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาต่อยอดไปสู่ยานพาหนะอื่นเช่น รถไฟ เครื่องบิน จะส่งผล

ให้ต้นทุนการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน (สถานีเติมก๊าซไฮโดรเจน) ลดลง ซึ่งจะนำไปสู่การ

เพิ่มจำนวนสถานีฯที่มีมาตรฐานความปลอดภัยมากขึ้น ความสะดวกสบายกับผู้บริโภค เพิ่มขึ้น ซึ่ง

เมื่อถึงจุดนั้นแน่นอนว่ายานพาหนะเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) จะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยียานยนต์ที่น่า

จับตามองและเป็นตัวแปรสำคัญในอนาคตที่ช่วยต่อยอดให้เกิดการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม 
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 อาคารที่ปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นลบด้วย DAC  
(Negative Carbon Buildings with DAC) 

เรียบเรียงโดย นายมโน จันทร์กระจ่าง นักวิชาการพลังงานชำนาญการ กพบ. 
 

  สำหรับบทความฉบับนี้มาจากบทความที่ตีพิมพ์ใน

วารสาร Energy Conversion And Management กล่าว

ถึงเทคโนโลยีการดูดซับ CO2 โดยตรงจากอากาศ (Direct 

air capture of carbon dioxide, DAC) [1] และนำมา

ประยุกต์ใช้ดูดซับ CO2 กับระบบระบายอากาศของอาคาร 

(Ventilation system) โดยใช้สารดูดซับ (Adsorbent 

material) ประเภท Amine functionalized cellulose 

โดยทำงานผ่านกระบวนการดูดซับแบบสลับอุณหภูมิร่วมกับ

ความดันสุญญากาศ (Temperature vacuum swing adsorption :TVSA) ซึ่งมีกระบวนการ

ทำงานเป็นวัฏจักร พร้อมทั้งวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบด้วยหลักของเทอร์โมไดนา

มิกส์ สามารถสรุปได้ว่าอากาศที่ความเข้มข้นก๊าซ CO2 ที่ 1,000 ppm ซึ่งเป็นค่าความเข้มข้น

ทั่วไปของอากาศที่ระบายทิ้งออกจากอาคาร (Exhaust air) จะมีประสิทธิภาพตามกฎข้อที่ 2 ของ

เทอร์โมไดนามิกส์ประมาณ 31.60% ดังนั้น หากนำศักยภาพในการพัฒนาและนำระบบ DAC มา

ใช้ร่วมกับพลังงานทดแทนใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม (Solar and wind energy) เพื่อ

เป็นแหล่งพลังงานให้กับระบบ TVSA จะทำให้ได้อาคารที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นลบ 

(Negative carbon building) ได้ในอนาคต  

1. บทนำ 

เทคโนโลยีการปล่อยคาร์บอนที่เป็นลบ (Negative emissions technologies, NETs) 

กำลังถูกมองว่าเป็นแนวทางที่จะมีส่วนสำคัญในการช่วยแก้ปัญหานี้ ความหมายของ NETs ต่าง

จากการลดก๊าซเรือนกระจกทั่ว ๆ ไป คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วไป เป็นการลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่บรรยากาศ แต่เป็นการสกัดหรือดึงเอาก๊าซเรือนกระจก

ออกจากบรรยากาศ แล้วเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย คือไม่ให้ถูกปล่อยออกไปได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
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ในระดับโลกการที่จะรักษาอุณหภูมิให้อยู่ภายใต้ 2°C นั้น นอกจากจะลดการปล่อย หยุดการปล่อย

ให้เหลือศูนย์แล้ว ยังต้องทำให้ปริมาณการปล่อยทั้งโลกรวมสุทธิเป็นลบ (คือการปล่อยเข้าสู่

บรรยากาศต้องน้อยกว่าปริมาณที่ถูกดึงออกจากบรรยากาศ) และถ้าจะให้ทันการณ์ (2 °C ภายใน

ศตวรรษที่ 21) NETs ควรเกิดขึ้นประมาณปี ค.ศ. 2070 เป็นอย่างช้า [2]  

หนึ่งในแนวคิดของเทคโนโลยี NETs คือระบบ DAC ที่ดูดซับและกักเก็บคาร์บอนด้วยสารดูด

ซับชนิดต่างๆ โดยการดูดอากาศ หรือก๊าซไอเสียที่มีส่วนประกอบของ CO2 มาผ่านการดูดซับและ

ปล่อยออกมาเป็นอากาศที่ปราศจาก CO2 หรือมี CO2 ลดลงซึ่งขึ้นกับสมรรถนะของระบบ DAC 

เมื่อสารดูดซับอิ่มตัวสามารถคาย CO2 ออกและนำมาใช้ซ้ำ (Regeneration) ได้ดังรูปที่ 3 และนำ 

CO2 นำไปกักเก็บไว้มาใช้งานต่อไปได้ 
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อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี DAC ในปัจจุบันมุ่งเน้นในการดักจับและดูดซับ CO2 ที่เกิดจาก

สันดาปของเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง (Exhaust gas) ที่ปล่อยมาจากโรงไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการ

จะลดความเข้มข้นของ CO2 ให้กลับไปในระบบก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม (Pre-industrial levels) 

นอกจากการดูดซับ CO2 จากโรงไฟฟ้าแล้วนั้น จำเป็นจะต้องดูดซับ CO2 ที่ปลดปล่อยมาจากพื้นที่

อยู่อาศัย (Living spaces) ด้วย [5] แต่ข้อจำกัดที่ต้องคำนึงคือ ประสิทธิภาพในการทำงานของ

ระบบ DAC ในการดูดซับ CO2 จากแหล่งที่มีความเข้มข้นต่ำ (Dilute ambient air) พบว่ามีการ

ใช้พลังงานมากกว่า 3-4 เท่า เมื่อเทียบกับไอเสียเครื่องยนต์ ดังนั้นประสิทธิภาพด้านพลังงาน 

(Energy efficient) ของระบบ DAC จึงมีความสำคัญถ้าจะนำมาใช้ในพื้นที่อยู่อาศัยในอนาคต [6] 

2. รูปแบบการวิเคราะห์ 

2.1 ห้องที่ใช้ในการทำสอบ (Building) 

 ในการวิเคราะห์ระบบ DAC ใช้ห้องขนาด 10 x 10 x 3 เมตร ซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 3 

สามารถจุคนได้ 15 คน โดยค่าความเข้มข้นของ CO2 เพิ่มขึ้นตลอดช่วงเวลาทำงาน (Office 

hours) ตั้งแต่ 9.00 – 17.00 น. จากการหายใจของคนที่อยู่ภายในห้อง โดยสมมุติให้ความเข้มข้น

ของ CO2 เท่ากันทุกจุดภายในห้อง ห้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่ 25°C โดยความเข้มข้นของ CO2 

ภายนอกห้องกำหนดไว้ที่ 400 ppm ในการทดสอบนี้จะมีการกำหนดความเข้มข้นของ CO2       

ไว้หลายระดับได้แก่ 400, 700, 1000, 2000 และ 3000 ppm เพื่อใช้ในการหาประสิทธิภาพตาม

กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ที่ระดับความเข้มข้น CO2 แตกต่างกัน 
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2.2 สารดูดซับ (Adsorbent material) 

 เป็นสารดูดซับชนิด Amine-functionalized cellulose ซึ่งความสามารถในการดูด

ซับ (Adsorption capacity) อธิบายในรูปของความเข้มข้น (mol/kg) โดยขึ้นอยู่กับ 2 ตัวแปรคือ 

อุณหภูมิของสารดูดซับและความดันส่วนย่อของ CO2 (Partial pressure) กล่าวคือ ความสามารถ

ในการดูดซับจะสูงขึ้นเมื่อความดันส่วนย่อของ CO2 สูงขึ้น แต่จะลดลงเมื่ออุณหภูมิของสารดูดซับ

สูงขึ้น โดยเส้นชั้นความสูง (Contour line) บ่งบอกถึงความสามารถในการดูดซับที่สภาวะอุณหภูมิ

และความดันส่วนย่อของ CO2 ที่เปลี่ยนไป ซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 4 

2.3 วัฏจักรการทำงานของระบบ DAC 

 กระบวนการคาย CO2 (Desorption process, A  B  C) ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum 

pump) ทำงานลดความดันในระบบควบคู่กับการให้ความร้อนเพื่อให้สารดูดซับคาย CO2 มากัก

เก็บในถังแก๊ส (Gas cylinder) โดยในช่วงแรกของกระบวนการให้ความร้อน (A  B) อุณหภูมิของ

สารดูดซับสูงขึ้นจนถึง 73 °C (346 K) จากนั้นจะเข้าสู่ช่วงที่สองของกระบวนการให้ความร้อน (B  

C) ปั๊มสุญญากาศจะทำการปั๊มเพื่อดึง CO2 ออกจากสารดูดซับและยังคงให้ความร้อนอย่างต่อ

เนื่องจากกระทั้งสารดูดซับมีอุณหภูมิ 90°C (363 K) จนกระทั่งความเข้มข้นของ CO2 ลดลงจาก 

1.0 mol/kg เหลือ 0.8 mol/kg  

 กระบวนการดูดซับ CO2 (Absorption process, C  D  A) พัดลมระบายอากาศจะ

ดูดอากาศภายในห้องให้ไหลผ่านสารดูดซับที่คาย CO2 ออกแล้ว โดยในกระบวนการนี้ CO2 จะถูก

ดูดซับอยู่ภายในและเป็นการลดอุณหภูมิของสารดูดซับจากจุด C  A จนกระทั้งความเข้มข้นของ 

CO2 มีค่า 1.0 mol/kg ก็จะเริ่มกระบวนการคาย CO2 อีกครั้งเป็นวัฏจักรต่อเนื่อง ซึ่งอธิบายไว้ใน

รูปที่ 4 
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3. ผลการศึกษาที่สำคัญ 

3.1  กำลังงานที่ใช้ในการแยก CO2 (Separation work) 

 การใช้กำลังงานในระบบ DAC ในการดูดซับ CO2 นั้น ประกอบจากตัวแปรที่ขึ้นอยู่

ความเข้มข้นของ CO2 (CO2 concentration), ความบริสุทธิ์ของ CO2 ที่ต้องการ (Product 

purity) และอุณหภูมิดูดซับ (Absorption Temperature) ไหลผ่านที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แสดงผล

การทดลองในรูปที่ 5 โดยแกนตั้งบ่งบอกถึง กำลังงานที่ใช้ในการแยก CO2 ส่วนแกนนอนหมายถึง

อัตราการดูดซับ (Capture rate) จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ในกรณีที่พิจารณาอากาศที่มีความเข้ม

ข้นของ CO2 ต่ำที่ 400 ppm ซึ่งมีความเข้มข้นเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร (Ambient 

air)  พบว่า ระดับกำลังงานที่ต้องใช้อยู่ประมาณ 20 kJ/mol ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของ CO2 

ที่ต้องการ [7] สำหรับความเข้มข้น CO2 ที่ระดับ 700 ppm ใช้กำลังงาน 17.91 kJ/mol ถึง 

19.33 kJ/mol ที่เมื่ออัตราการดูดซับสูงขึ้น ตั้งแต่ 30% ถึง 90% สำหรับความเข้มข้น CO2 1000 

ppm จะใช้พลังงานที่ลดลงอยู่ระหว่าง 17.10 kJ/mol ถึง 18.43 kJ/mol ซึ่งทั้งระดับความเข้ม

ข้นของ CO2 ที่ 700 และ 1,000 ppm นั้น เป็นค่าความเข้มข้นทั่วไปของอากาศที่ระบายทิ้งออก

จากอาคาร (Exhaust air) ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการระบายอากาศของ ASHREA 62.1 ว่าด้วย

เรื่องคุณภาพอากาศภายในอากาศ (Indoor air quality)  
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 จากผลการทดลองสรุปได้ว่า กำลังงานที่ใช้ในการแยก CO2 ออกจากอากาศในสิ่ง

แวดล้อม (Ambient air) มีค่าประมาณ 20 kJ/mol ส่วนระดับความเข้มข้นภายในอาคารอยู่

ระหว่าง 17 ถึง 19 kJ/mol ทั้งนี้ขึ้นอยู่ความเข้มข้นของ CO2 ที่อยู่ภายในอากาศที่ไหลผ่านระบบ 

DAC ซึ่งกำลังงานที่นำมาใช้ในการแยก CO2 และการทำงานของวัฏจักร TVSA ของระบบ DAC ถ้า

สามารถใช้แหล่งพลังงานทดแทน (Renewable energy, RE) ก็จะทำให้ได้อาคารที่ปลดปล่อย

คาร์บอนสุทธิเป็นลบ (Negative Carbon Buildings) ด้วยระบบ DAC ในอนาคต 

3.2 ประสิทธิภาพตามกฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ (Second-law efficiency) 

 การพิจารณาตามกฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพของวัฏจักร TVSA ของระบบ DAC โดยกำหนดสมมติฐานตั้งต้นให้ ระดับการดูดซับ

อยู่ที่ 90% และความบริสุทธิ์ของ CO2 ที่ 95% ช่วงอุณหภูมิในการแยก CO2 ที่ 60 – 130°C 

(333 – 403 K) และอุณหภูมิดูดซับที่ 25°C (298 K) ซึ่งผลการทดลองได้แสดงในรูปที่ 6 จาก

กราฟพบว่า วัฏจักร TVSA จะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อความเข้มข้นของ CO2 สูง โดยที่ความเข้มข้น

ของ CO2 ที่ 3,000 ppm, 2,000 ppm และ 1,000 ppm นั้น มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 44.57% , 

37.55% และ 31.60% ตามลำดับ อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการแยก 

CO2 จะลดลงเมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้นในช่วง 3,000 ppm ถึง 1,000 ppm ซึ่งหมายความว่าที่
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ความเข้มข้นของ CO2 มีค่าต่ำ จำเป็นที่จะต้องใส่พลังงานเพิ่มเข้าไปในวัฏจักร TVSA เพื่อให้

ประสิทธิภาพดีขึ้น และในกรณีที่อุณหภูมิต่ำเกินไป ประสิทธิภาพตามกฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนา

มิกส์มีค่าเป็นศูนย์ (หมายถึงไม่สามารถแยก CO2 ออกจากสารดูดซับได้) ตัวอย่างเช่นที่ความเข้ม

ข้นที่ 2,000 ppm, 1,000 ppm, 700 ppm และ 400 ppm อุณหภูมิที่ทำให้ประสิทธิภาพตาม

กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์เป็นศูนย์ คือ 62°C ,75°C, 83°C และ 95°C ตามลำดับ โดย

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพตามกฎข้อที่ 2 ข้อเทอร์โมไดนามิกส์คือ พลังงานความร้อนที่ใส่

เข้าไปที่แปรผันกับอุณหภูมิในการแยก CO2 นั่นเอง 

4. บทสรุป 

ระบบ DAC ที่ทำงานด้วยวัฏจักร TVSA ที่ติดตั้งในระบบระบายอากาศของอาคาร มี

ศักยภาพที่จะทำให้เกิดอาคารที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ได้ (Zero carbon 

building) และจะมุ่งไปสู่การพัฒนากลายเป็นอาคารที่ปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นลบ (Negative 

carbon building) การนำระบบ DAC มาใช้ในอาคารทำให้เกิดข้อดีคือ ช่วยลดปริมาณ CO2 

ภายในอาคารและระบายออกนอกอาคาร (Exhaust air) ส่งผลต่อคุณภาพอากาศที่ดีและเป็นมิตร

กับผู้ใช้อาคารและภายนอกอาคาร อีกประการหนึ่งคือ การขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้ระบบ 

DAC เช่น อาคารสำนักงาน ระบบขนส่งสาธารณะ สถานที่ชุมนุมคน ทำให้กิจกรรมการลดการ

ปลดปล่อยคาร์บอนเข้าถึงทุกคนมากขึ้น ข้อด้อยที่สำคัญคือเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน

ภายในอาคารที่ต้องใช้ความร้อนในการแยก CO2 ออกจากสารดูดซับที่มีอุณหภูมิประมาณ 100°C 

และพลังงานที่ใช้เพิ่มเติมในวัฏจักร TVSA โดยสามารถใช้ได้จากการใช้พลังงานทดแทนอย่าง 

Solar PV มาให้พลังงานในส่วนนี้ 
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ไฮโดรเจนจากถ่านหิน 

เรียบเรียงโดย นายณฐิกร ประกอบบุญ วิศวกรชำนาญการ กพช.  

  เมื่อเอ่ยถึงพลังงานทางเลือกสำหรับอนาคต   ย่อม

มี  “พลังงานไฮโดรเจน”    (Hydrogen, H2) รวมอยู่ด้วย

อย่างแน่นอน   ทั้งนี้เพราะ ไฮโดรเจนสามารถสังเคราะห์ได้

จากวัตถุดิบตามธรรมชาติหลากหลายประเภท และเมื่อเกิด

การเผาไหม้ ก็จะมีเพียงน้ำและออกซิเจนเท่านั้นที่เป็น

ผลพลอยได้ ซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่ให้ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำให้

โลกร้อนขึ้น (Global warming) นอกจากนี้   ไฮโดรเจนยัง

ให้ค่าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงกว่าค่าพลังงานชนิดอื่น ไม่ก่อให้

เกิดกลุ่มควันฝุ่นละออง  และสามารถประยุกต์ใช้กับงานที่ใช้พลังงานดั้งเดิมได้  รวมทั้งยังสามารถ

นำไปผลิตกระแสไฟฟ้าโดยป้อนเข้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) ได้ด้วย 

 ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่เบาที่สุดและเป็นองค์ประกอบของน้ำ (H2O) ที่มีมากที่สุดบนโลก 

นอกจากนี้ยังเป็นธาตุที่ รวมอยู่ในโมเลกุลของสารประกอบอื่นๆ เช่น สารประกอบจําพวก

ไฮโดรคาร์บอน (HC) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของปิโตรเลียมที่มีความสําคัญสําหรับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจของประเทศ คุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจน คือไม่มี สี ไม่มีกลิ่น ติดไฟง่าย มีความ

สะอาดสูง ไม่เป็นพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไฮโดรเจนจึงถูกคาดหมายและได้รับยอมรับว่าจะ

เป็นแหล่งของพลังงานเชื้อเพลิงที่สำคัญอย่างมากในอนาคต โดยประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก เช่น 

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ และ ญี่ปุ่น ได้มีการวิจัยและพัฒนาในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง

ปัจจุบันไฮโดรเจนได้เป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย 

 อารยธรรมของมนุษย์ทั้งปัจจุบันและอนาคตต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าอย่างขาดไม่ได้ ที่ผ่าน

มาเราผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (แก๊สธรรมชาติ, ถ่านหิน และน้ำมัน) เป็นหลัก เช่น

ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติ 61.31%, จากถ่านหิน 22.84% และจากน้ำมัน 0.58% 

(ข้อมูลปี 2562)  แต่เชื้อเพลิงเหล่านี้มีวันหมดลงไปในอนาคตเมื่อหายากขึ้น ราคาย่อมแพงกว่าใน
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ปัจจุบัน และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คือเชื้อเพลิงเหล่านี้เป็นต้นเหตุของแก๊สเรือนกระจกโดย

เฉพาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ตอนนี้มีในบรรยากาศมากเกินไป  ในขณะที่ต้องเสาะหา

แหล่งพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไว้ให้รุ่นหลัง การได้มาซึ่งพลังงาน

ไฟฟ้าในอนาคตจึงต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขสำคัญ 2 ประการต่อไปนี้ 

        ก) พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลน้อยที่สุดและไม่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

       ข) อุปกรณ์เปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นพลังงานไฟฟ้าต้องมีประสิทธิภาพสูง, ราคาต่ำ และไม่ส่งผล

ทำลายสิ่งแวดล้อม 

 พลังงานอีกชนิดที่กำลังได้รับความสนใจมากก็คือพลังงานจากแก๊สไฮโดรเจน (H2) ซึ่ง

สามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยเมื่อนำไปใช้คู่กับเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell หรือ FC) (วิรังรอง แสงอรุณ

เลิศ, 2562) ปัจจุบันมีงานวิจัยในประเทศศึกษาด้านนี้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเซลล์เชื้อ

เพลิง (Fuel cell system) ซึ่งจัดเป็นระบบเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานสูง ระบบดังกล่าวจะอาศัย

ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงการที่ไฮโดรเจนเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่ได้รับความสนใจกับการเป็น

พลังงานในอนาคต เนื่องจากสามารถผลิตจากแหล่งพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และไม่หมดไป 

เช่น น้ำ ชีวมวล และแสงอาทิตย์ เป็นต้น จึงก่อให้เกิดการพัฒนาด้านพลังงานไฮโดรเจ อย่างยั่งยืน 

ไฮโดรเจนถูกนำไปใช้ในระบบผลิตกระไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งประยุกต์ใช้

กับทั้งยานพาหนะและโรงไฟฟ้า โดยเซลล์เชื้อเพลิงเปลี่ยนพลังงานเคมีของเชื้อเพลิงไฮโดรเจน และ

ออกซิเจน เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง โดยที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเพราะผลิตภัณฑ์

ที่ได้คือ ไฟฟ้าและน้ำ ซึ่งต่างจากเชื้อเพลิงอื่นที่มีการปล่อยก๊าซ 

1. ผลิตไฮโดรเจนจากถ่านหินได้อย่างไร  

 พลังงานไฮโดรเจน เกิดจากการแยกโมเลกุลของน้ำออกเป็น ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน 

โดยเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานไฮโดรเจนในปัจจุบันมาจาก 3 แหล่งหลัก 

คือ  1.จากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และ น้ำมันปิโตรเลียม 2. จากแหล่ง

พลังงานหมุนเวียน เช่น ชีวมวล พลังงานน้ำ และพลังงานลม และ 3. จากพลังงานนิวเคลียร์ 
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2. ถ่านหินถูกสร้างมาจากอะไร 

 ถ่านหินประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ 1) สสารที่เป็นคาร์บอน และ 2) สสารที่เป็นส่วน

ของแร่ธาตุ โดยในสสารที่เป็นคาร์บอนนั้นจะมีส่วนประกอบมาจากคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน 

ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ เราสามารถจินตนาการถึงขั้นตอนการเกิดของถ่านหินได้จากการแปลง

สภาพของชีวมวลไปสู่ถ่าน เมื่อเวลาผ่านไปออกซิเจนและไฮโดรเจนในชีวมวลจะค่อยๆ ถูกดึงออก

จากจนเหลือแต่ซากที่เป็นโครงสร้างเรียกว่าคาร์บอน โดยลิกไนท์หรือถ่านหินสีน้ำตาลจะมีปริมาณ

ของไฮโดรเจนมากกว่าบิทูมินัสหรือถ่านหินสีดำ ซึ่งถ่านหินทั้ง 2 นั้นมีค่าคาร์บอนและออกซิเจนที่

แตกต่างกันมาก โดยลิกไนท์จะมีปริมาณออกซิเจนมากกว่าและง่ายต่อการเกิดปฏิกิริยาใน

กระบวนการที่ทำให้เกิดก๊าซ ด้วยเหตุผลดังกล่าวโดยปกติลิกไนต์จะถูกนำมาใช้ในการผลิต

ไฮโดรเจนมากกว่าบิทูมินัส 

3. เราผลิตไฮโดรเจนจากถ่านหินได้อย่างไร 

 เราสามารถผลิตไฮโดรเจนจากถ่านหินด้วยกระบวนการที่ทำให้ก๊าซที่เรียกว่ากระบวนการ

แก๊สฟิเคชั่น การทำปฏิกิริยาของสารที่มีคาร์บอนเป็นส่วน ประกอบกับอากาศ น้ำหรือออกซิเจน

และเกิดแก๊สออกมา โดยผ่านจากการเผาไหม้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกนำมาใช้กับถ่านหินในความร้อนที่เหมาะ

สมเกิดก๊าซคาร์บอนโมโนออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนโมโนออกไซด์จะทำปฏิกิริยากับน้ำและออกซิเจน

เกิดเป็นก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 การผลิตไฮโดรเจนจากถ่านหิน. (J. Allen,2018) 

 อย่างไรก็ตามผลผลิตไฮโดรเจนที่ได้จากถ่านหินนี้ไม่ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดเพราะ

ว่าการที่ผลิตไฮโดรเจนออกมาได้มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดทั้งกระบวนการ

และรวมไปถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาร่วมกับก๊าซไฮโดรเจนเช่นกัน แต่ถึงแม้กระนั้นการ

ผลิตไฮโดรเจนจากถ่านหินในระดับอุตสาหกรรมนั้นสามารถจำกัดและควบคุมได้ ทังนี้ในอีกมุมมอง

หนึ่งไฮโดรเจนที่ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงนั้นสามารถเรียกได้ว่าเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดเนื่องจาก

เมื่อไฮโดรเจนที่ถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเมื่อได้ทำปฏิกิริยาจะมีการปลดปล่อยเพียงน้ำที่เป็น

ผลพลอยได้ 

 ปัจจุบัน กระบวนการผลิตพลังงานไฮโดรเจนที่ใหญ่ที่สุด ก็คือ การเปลี่ยนรูปสาร

ไฮโดรคาร์บอนด้วยไอน้ำ (Steam reforming of hydrocarbons)   แต่กระบวนการผลิตในรูป

แบบนี้ก็ยังส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก ดังนั้น การผลิตพลังงาน

ไฮโดรเจนที่เป็นพลังงานสะอาดอย่างแท้จริง (Green Hydrogen) จึงต้องใช้เชื้อเพลิงใน

กระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น อาทิ การผลิตไฮโดรเจนที่ได้จาก

พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
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จากการศึกษาพบว่าเทคโนโลยีการจำกัดและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต

ไฮโดรเจนจากถ่านหินนั้นคิดเป็นครึ่งถึงหนึ่งส่วนสามของต้นทุนในการผลิตไฮโดรเจนจากพลังงาน

สะอาด (Jeremy Stone, 2019) 

 ในประเทศญี่ปุ่นไฮโรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง (Hydrogen & Fuel Cell) นั้นเป็นพลังงาน

สะอาดที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้มีการลด  CO2  ได้เป็นอย่างดี  สามารถตอบโจทย์เป้า

หมายตามแผนพัฒนาพลังงาน (Basic Energy Plan) ฉบับใหม่เพื่อหวังลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกลงให้ได้ร้อยละ 80 ในปี 2593 เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยในปี 2556 

 โดย  Fuel Cell  เป็นการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน และระบบที่ทำปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจน

กับออกซิเจนในอากาศ เพื่อผลิตไฟฟ้าและความร้อน ปฏิกิริยาเคมีไฮโดรเจนกับออกซิเจน ทำให้

เกิดน้ำร้อนมีประสิทธิภาพเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์ และยังทำให้เกิด

ประสิทธิภาพในการใช้ความร้อนในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งยังทำให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการ

ผลิตอีกด้วย 

 อุตสาหกรรมการผลิตไฮโดรเจนใหญ่และกำลังเจริญเติบโต ในปี 2004 มีการผลิตไฮโดรเจน

ถึง 57 ล้านตัน เทียบเท่ากับน้ำมันดิบ 170 ล้านตัน หรือพลังงาน 248.7 GW อัตราเพิ่ม 10% ต่อ

ปี มูลค่าการผลิตไฮโดรเจน ในสหรัฐปี 2005 เท่ากับ 135 พันล้านเหรียญ 

ที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นในการร่วมการลงทุนกับบริษัทของออสเตรเลียโครงการนำร่อง

โรงงานผลิตไฮโดรเจนจากลิกไนท์ มูลค่าการลงทุน 390 ล้านล้านเหรียญ โดยวัตถุประสงค์เพื่อช่วย

กระตุ้นให้ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้และผลิตไฮโดรเจนเพิ่มสูงขึ้น  เพื่อช่วยในการลดการปล่อย

คาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการใช้ไฮโดรเจนเพิ่มสูงขึ้น10เท่า

ต่อปีถึง 20ล้านตันภายในปี 2050 หรือคิดเป็นเท่ากับร้อยละ40ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศใน

ปัจจุบัน. 

 อย่างไรก็ดี   การพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนที่ผ่านมายังคงมีข้อจำกัดหลัก ๆ อยู่ 3 ประการ 

  นั่นคือ  1. ไฮโดรเจนเป็นสิ่งที่จัดเก็บและขนส่งยาก 2. การผลิตไฮโดรเจนด้วยเชื้อเพลิงสะอาด 

(Green Hydrogen) ใช้ต้นทุนสูง 3. ไฮโดรเจนมีคุณสมบัติที่ต่างจากก๊าซธรรมชาติจึงต้องใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงในการนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ใช้พลังงานดั้งเดิม 
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4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 สิ่งที่มักเข้าใจผิดกันอยู่เสมอคือการใช้ธาตุไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง ความจริงแล้วไฮโดรเจน

ไม่ใช่แหล่งพลังงานหลัก มันเป็นเพียงตัวเก็บพลังงานและต้องผลิตขึ้นมาจากแหล่งพลังงานอื่น 

 จากหลักการอนุรักษ์พลังงานทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงอาจถูกจำกัดโดยการ

ผลิตพลังงานในขั้นแรก ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมอาจต่ำกว่าเครื่องยนต์เบนซินที่มีประสิทธิภาพ 

ซึ่งพบได้เมื่อก๊าซไฮโดรเจนต้องถูกอัดภายใต้ความดันสูงหรือทำให้เป็นของเหลวสำหรับยานยนต์ 

(การสลายน้ำด้วยไฟฟ้ามีประสิทธิภาพเพียง 50%) 

 อีกทางเลือกหนึ่งของการผลิตไฮโดรเจนคือการใช้มีเทนซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงถึงราว 80% 

หรือใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามการใช้

ไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ อย่างไรก็ตามหากได้มีการจัดการให้ดีภายใน

โรงงานเราก็สามารถกำจัด CO2  ได้ง่ายกว่าและดีกว่าปล่อยให้รถยนต์ทุกคันปล่อยก๊าซเสียออกมา 

โครงการกำจัด CO2 ปริมาณมากในขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการโดยบริษัทจากนอร์เวย์ Statoil 

 เซลล์เชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ไม่พบปัญหาเช่นเดียวกันนี้ เช่น เซลล์เชื้อเพลิงทางชีวภาพ 

(biological fuel cells) ใช้กลูโคสและเมทานอลจากเศษอาหารที่หมักด้วยจุลินทรีย์ 

 อย่างไรก็ตามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งที่กลุ่มของนักวิทยาศาสตร์จาก Caltech 

ได้ตั้งข้อสังเกตขึ้นคือ หากเราเปลี่ยนจากระบบเก่ามาเป็นเซลล์เชื้อเพลิงทั้งหมด ปริมาณไฮโดรเจน

เพียงเล็กน้อยที่รั่วไหลจาการเก็บและขนส่งอาจเป็นอันตรายต่อชั้นโอโซนได้ แต่อย่างไรก็ตาม

ปริมาณไฮโดรเจนที่ทางกลุ่มตั้งข้อสังเกตได้ถูกปฏิเสธโดยกลุ่มอุตสาหกรรม ปัจจุบันนี้ 50% ของ

พลังงานในสหรัฐอเมริกาผลิตมาจากถ่านหิน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่สะอาด ถ้าไฮโดรเจนสำหรับเซลล์

เชื้อเพลิงมาจากการสลายน้ำด้วยไฟฟ้า ซึ่งยังใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าเหลานี้ เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้

เลยว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็ยังจะเกิดขึ้นที่โรงงานไฟฟ้านั่นเอง 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 30



จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

4. การประยุกต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิง 

 เซลล์เชื้อเพลิงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้งานในที่ห่างไกล เช่น ในยานอวกาศ สถานี

ตรวจอากาศที่ห่างไกล สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ชนบท และการประยุกต์ใช้ทางการทหาร เซลล์

เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสามารถมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาและไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว 

 การประยุกต์ใช้ในอนาคตอันใกล้นี้คงเป็นระบบไฟฟ้าและพลังงานความร้อน Combined 

Heat and Power (CHP) สำหรับอาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งระบบนี้จะผลิต

ไฟฟ้าในอัตราที่คงที่ สามารถขายไฟฟ้าคืนสู่ระบบส่งได้เมื่อไม่ใช้งาน นอกจากนี้ยังผลิตอากาศอุ่น

ได้เป็นผลพวงมาจากความร้อนที่สูญเสียออกมาระหว่างการทำงาน Phosphoric-acid fuel cells 

(PAFC) เป็นระบบที่ใช้กันมากสำหรับการผลิตไฟฟ้าและให้ความร้อนร่วมกัน ซึ่งประสิทธิภาพรวม

สูงถึง 80% (45-50% เป็นพลังงานไฟฟ้า ส่วนที่เหลือเป็นพลังงานความร้อน) ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด

ได้แก่ UTC Power บริษัทลูกของ United Technologies Corporation นอกจากนี้ยังมีการใช้

งาน Molten-carbonate fuel cells ในรูปแบบนี้อยู่บ้าง รวมไปถึงการใช้งาน Solid-oxide fuel 

cell ในขั้นทดลอง 

 เนื่องจากเซลล์เชื้อเพลิงมีต้นทุนที่สูงต่อกิโลวัตต์ และเพราะว่าประสิทธิภาพจะลดลงตาม

ความหนาแน่นของพลังงาน ดังนั้นมันจึงไม่เหมาะกับการใช้กระแสไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก 

โดยเฉพาะไม่เหมาะกับระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าในระดับเล็กและกลาง อิเล็กโทรไลต์เซอร์

และเซลล์เชื้อเพลิงรวมกันสามารถคืนพลังงานไฟฟ้าได้น้อยกว่า 50% ของพลังงานที่ป้อนเข้าไป 

(เรียกว่า Round-trip Efficiency ) ในขณะที่แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ราคาถูกกว่าสามารถคืน

พลังงานได้ราว 90% 

 อย่างไรก็ตามระบบอิเล็กโทรไลต์เซอร์ไม่ได้เก็บเชื้อเพลิงไว้โดยตรง แต่พึ่งพาหน่วยเก็บสาร

เคมีภายนอก ดังนั้นในระบบเก็บพลังงานขนาดใหญ่ เช่นในชนบท แบตเตอรี่ต้องมีขนาดใหญ่มาก

เกินกว่าที่จะทำงานได้จริง ในขณะที่เซลล์เชื้อเพลิงต้องการพื้นที่เพิ่มสำหรับหน่วยเก็บสารเท่านั้น 

(โดยทั่วไปมีราคาถูกกว่าอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเคมี) 

 การใช้เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าร่วมและให้น้ำร้อนในบ้านเป็นอีกหนึ่งในแนวทางการ

ประยุกต์ใช้ระยะยาวซึ่งจะมีโครงการทดลองเริ่มต้นในปี 2005 
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Ammonia for Power  

แอมโมเนีย พลังงานสะอาดที่อาจช่วยลดโลกร้อน 

เรียบเรียงโดย นางสาวชเนตตี ศรีคำ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กวค. 

1. บทนำ 

 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในช่วงที่

ผ่านมานั้น ทำให้ได้รู้ว่า หนึ่งในข้อจำกัดในการพัฒนาคือการ

ขนส่งพลังงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการเก็บกักพลังงานด้วย

แบตเตอรี่สามารถแก้ปัญหาในบางจุดได้ แต่ยังคงไม่เหมาะสม

สำหรับการขนถ่ายพลังงานในปริมาณมาก อาทิเช่น จากพื้นที่ที่มี

การผลิตพลังงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 

ปัจจุบันวิธีการที่ได้รับความนิยมในการเคลื่อนย้ายพลังงาน

ปริมาณมาก ยังคงเป็นการขนส่งทางทะเลหรือทางท่อในรูปแบบของเหลว ทำให้มีการมุ่งความ

สนใจไปที่เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเหลวที่ให้พลังงานสูงที่สามารถแข่งขันด้านราคาได้อย่าง

ยั่งยืน 

 แนวคิดการพัฒนา “สื่อพลังงาน” หรือ “Energy Carrier” ในรูปของเหลวได้รับความ

สนใจเป็นอย่างมาก เช่นในรูปของ ไฮโดรเจนเหลว (Liquid H2) ไฮโดรคาร์บอนเหลว (Liquid 

hydrocarbon) และแอมโมเนีย (Ammonia) ซึ่งรูปแบบที่กล่าวมานั้นมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่าง

กัน แต่หากเปรียบเทียบในเรื่องความปลอดภัยและความหลากหลายด้านการใช้ประโยชน์ 

แอมโมเนียถือเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับความสนใจมากที่สุด สำหรับการเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก

สำหรับอนาคต  

 แอมโมเนียจะอยู่ในสถานะของเหลวในอุณหภูมิห้อง ภายใต้ความดัน 10 bar หรือเมื่อถูก

ลดอุณหภูมิให้เหลือ -33 องศาเซลเซียส ที่ความดันบรรยากาศ ระบบการขนส่งแอมโมเนียทางเรือ

และทางท่อมีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ปัจจุบันมีการผลิตแอมโมเนียประมาณ 

175 ล้านตัน/ปี โดยใช้เพื่อผลิตปุ๋ยเพื่อการเกษตรเป็นหลัก โดย 97% ของปุ๋ยไนโตรเจนใช้ในโลก

ใบนี้ใช้แอมโมเนียเป็นสารตั้งต้น อีกทั้งแอมโมเนียยังใช้ในการผลิตเคมีภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ด้วย 
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2. ทำไม่ต้องเป็นแอมโมเนีย? 

 กว่าทศวรรษที่ผ่านมา การค้นพบกระบวนการฮาเบอร์ (Haber-Bosch Process) ถือว่า

เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของวงการอุตสาหกรรม โดย Fritz Haber and Carl Bosch ได้ค้นพบวิธี

การนำไนโตรเจนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศมาผลิตแอมโมเนียที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยที่ประกอบด้วย

ไนโตรเจน ซึ่งทำให้ Fritz Haber ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ในปี 1918 นับเป็นการปฏิวัติ

เกษตรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องจากส่งผลให้ปุ๋ยมีราคาถูกลง และสามารถหาซื้อได้ทั่วไปบนโลกใบนี้ 

อีกทั้งยังแอมโมเนียยังเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย  

 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 เยอรมนีใช้ประโยชน์จากกระบวนการนี้ ซึ่งใช้

แอมโมเนียเป็นสารตั้งต้น เพื่อผลิตแอมโมเนียมไนเตรต (Ammonium nitrate) เพื่อใช้เป็นเชื้อ

เพลิงในรถยนต์เนื่องจากมีภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซลและเบนซินในระหว่างสงคราม ในเบลเยี่ยม

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่นเดียวกัน ได้มีการปรับแต่งเครื่องยนต์รถโดยสารกว่า 100 คัน 

เพื่อให้สามารถใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงแทน ถึงแม้ว่าการเหตุการณ์ไม่ได้กินระยะเวลายาวนาน

เนื่องจากสามารถจัดหาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ในระยะเวลาต่อมา แต่ก็ทำให้เห็นว่าแอมโมเนียสามารถ

ใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ และสามารถใช้ร่วมกับถ่านหินในการการผลิตไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน 

3. Ammonia economy 

 ที่ผ่านมามีงานวิจัยพัฒนาแอมโมเนียเพื่อเป็นสารสื่อพลังงาน (Energy carrier) อย่างต่อ

เนื่อง นอกจากนี้ยังมีการขยายศักยภาพโดยการประยุกต์ใช้แอมโมเนียในหลายๆ ด้านอีกด้วย  

ด้านหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจคือแอมโมเนียได้ขึ้นชื่อว่าเป็น supplier และ carrier of Hydrogen 

วิธีการได้มาซึ่ง H2 คือการสลายพันธะเคมีระหว่าง N-H เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นี่ต้องการนั่นก็คือ H2 

นั่นเอง ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการประยุกต์ใช้แอมโมเนียเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมี

การใช้เป็นเชื้อเพลิง เช่นในเรือขนส่งสินค้า รถบรรทุกและรถโดยสาร ในโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก กลาง 

และขนาดใหญ่ ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิง ในกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้า และในเครื่องบิน ในส่วนของการเผา

ไหม้แอมโมเนียนั้น มีเพียง N2 และน้ำเท่านั้นที่ถูกปล่อยออกมาซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง ทำให้เห็นว่าแอมโมเนียมีศักยภาพในการใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

ที่สามารถทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลได้ ห่วงโซ่คุณค่าของแอมโมเนียปรากฏในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แนวทางการใช้ประโยชน์จากแอมโมเนียในอุตสาหกรรมต่างๆ 

4. กระบวนการผลิตแอมโมเนีย 

 แรกเริ่มแอมโมเนียถูกผลิตเพื่อให้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเป็นหลักด้วยกระบวนการฮาร์

เบอร์ (Haber-Bosch Process) ซึ่งกว่า 97% ของปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้ในโลกผลิตจากแอมโมเนียทั้ง

สิ้น ในกระบวนการนี้ไฮโดรเจนและไนโตรเจนทำปฏิกิริยากันในอุณหภูมิระหว่าง 300-500 องศา

เซลเซียส ภายใต้ความดัน 10-25 MPa พร้อมตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) โดยแหล่งไฮโดรเจนหลัก

ที่ใช้มาจากไฮโดรคาร์บอนที่ผลิตได้กระบวนการรีฟอร์มมิ่งด้วยไอน้ำของมีเทน (Steam reforming 

of methane) และปฏิกิริยาออกซิเดชั่นบางส่วนของถ่านหิน (Partial oxidation of coal) ซึ่ง

เป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานสูงมาก โดยแอมโมเนียที่ผลิตจากกระบวนการนี้ถูกเรียกว่า 

“แอมโมเนียสีน้ำตาล” หรือ “brown ammonia” กระบวนการผลิตแอมโมเนียด้วยวิธีนี้ใช้

พลังงานประมาณ 1.8-3.0% ของปริมาณการใช้พลังงานในโลก อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ปลด

ปล่อย CO2 มากที่สุด และปลดปล่อย NOx ในปริมาณสูงอีกด้วย (รูปที่ 2) 
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รูปที่ 2 แผนภาพกระบวนการฮาร์เบอร์ หรือ  Haber-Bosch Process ที่ใช้ในการผลิตแอมโมเนีย 

 หากจะมีการนำแอมโมเนียมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตใน

อนาคตจำเป็นต้องการมีการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปด้วย เนื่องจากกระบวนการผลิตในปัจจุบัน

ยังมีข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ และหากจะมีใช้งานอย่างยั่งยืนควรต้องมีการเตรียมการในขั้นตอน

การเปลี่ยนผ่านอย่างมีระบบ ดังนั้นในบทความนี้จะแบ่งแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิต

แอมโมเนีย โดยคำนึงความพร้อมของเทคโนโลยี ออกเป็น 3 Generation ดังต่อไปนี้ 

Generation 1 (Gen 1) ยังคงให้กระบวนดั้งเดิมคือกระบวนการฮาร์เบอร์ แต่เพิ่มขั้นตอนการ

ดักจับและกักเก็บ CO2 เข้าไปเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรียกแอมโมเนียทีผลิตจาก Gen 1 

นี้ถูกเรียกว่า “แอมโมเนียสีฟ้า” หรือ “blue ammonia” โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการเพิ่ม

กระบวนการดักจับ CO2 เข้าไปในกระบวนการผลิตเดิมซึ่งก็เป็นการเพิ่มการลงทุน Gen 1 นี้ถือ

เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนถ่าย (transition stage) จากเดิมที่ใช้แอมโมเนียเพื่อผลิตปุ๋ยเป็นการใช้เพื่อ

ผลิตเคมีภัณฑ์ด้วย    

Generation 2 (Gen 2) กระบวนการผลิตยังคงเป็นกระบวนการฮาร์เบอร์ แต่แตกต่างที่แหล่ง

พลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะเป็นพลังงานทดแทนทั้งหมดแทนที่พลังงานจากฟอสซิล รวมถึง

แหล่งไฮโดรเจนที่ใช้ด้วย โดยใช้กระบวนการ Electrolysis ของน้ำเพื่อผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ใน

กระบวนการผลิต และพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการควรผลิตมาจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ 

แต่เนื่องจากกระบวนการผลิตต้องมีความต่อเนื่องจึงจำเป็นใช้เทคโนโลยีการเก็บกับพลังงานควบคู่

ไปด้วย 
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Generation 3 (Gen 3) ไม่มีการใช้กระบวนการฮาร์เบอร์ใน Gen 3 แล้ว โดยแอมโมเนียที่ได้ถูก

เรียกว่า “แอมโมเนียสีเขียว” หรือ “green ammonia” ซึ่งได้จากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 

(Electrochemical reaction)  โดยแหล่งไฮโดรเจนมาจากน้ำเท่านั้น พลังงานทั้งหมดที่ใช้ใน

กระบวนการมาจากพลังงานทดแทนทั้งหมด ดังนั้นการปลดปล่อย CO2 จึงเป็นศูนย์ ซึ่งขนาดของ

โรงงานจะมีขนาดเล็กลงมากเมื่อเทียบกับขนาดของโรงงานดั้งเดิม ตัวอย่างแนวทางการผลิต

แอมโมเนียสีเขียนปรากฎในรูปที่ 3 

รูปที่ 3 รูปแบบการผลิตแอมโมเนียสีเขียว หรือ “Green ammonia”  

5. การประยุกต์ใช้แอมโมเนียในอุตสาหกรรมพลังงาน 

 แม้ว่าการใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ เช่น รถโดยสารและรถส่วนบุคคล จะ

มีการทดลองแล้วอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหลายปีมานี้ แต่ความสนใจที่จะพัฒนาแอมโมเนีย

ให้เป็น Hydrogen carrier ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในช่วงปี 2015-2018 เพื่อ

พัฒนา Hydrogen supply chain หนึ่งในตัวอย่างรูปแบบการพัฒนา คือการขนส่งแอมโมเนีย 

Gen 1 และ Gen 2 ทางเรือ จากนั้นเมื่อถึงท่าเรือปลายทางก็ทำการผลิตก๊าซ H2 ด้วย Ammonia 
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cracking technology ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส จากนั้น H2 ก็ถูกลำเลียงตาม

ระบบท่อปกติที่มีอยู่แล้ว เพื่อนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ 

 การปลดปล่อย  CO2 ของกระบวนการผลิตแอมโมเนียในปัจจุบันประมาณ 2.9 ตัน CO2/

ตัน NH3 ราคาซื้อขายคาร์บอนในยุโรป 25 EUR/ตัน CO2 หรือประมาณ 27.5 USD/ตัน CO2    

ดังนั้น หากมีการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวทั่วโลกต้นทุนของแอมโมเนียจะเพิ่มขึ้นประมาณ      

80 USD/ตัน ซึ่งการเปลี่ยนกระบวนการผลิตแอมโมเนียจาก Gen 1 ไปเป็น Gen 2 และ Gen 3 

ก็เป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากอย่าไรก็ตามโลกของเราต้องเดินหน้านโยบายลดการปลด

ปล่อยก๊าซเลือนกระจก 

 5.1 เครื่องยนต์ยานพาหนะ 

 เป็นที่ทราบกันมาแล้วว่าเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion engine: 

ICE) สามารถปรับปรุงให้สามารถใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงได้ นักวิจัยในเกาหลีใต้ได้ทำการ

ทดสอบการใช้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เบนซินที่มีสัดส่วนผสมแอมโมเนีย 70% และน้ำมันเบนซิน 

30% ในรถยนต์ส่วนบุคคล โตโยต้ากำลังพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อให้สามารถใช้กับ

แอมโมเนียได้เช่นกัน อีกทั้งยังมีการศึกษาอีกหลายโครงการที่ทดการทดลองปรับปรุงเครื่องยนต์

ดีเซลในรถบรรทุกให้สามารถใช้กับ แอมโมเนียได้ การศึกษายังรวมไปถึงการออกแบบเครื่องยนต์

ให้สามารถใช้งานได้กับเชื้อเพลิงผสม (Dual fuel) และระบบไฮบริด (hybrid) โดยมุ่งเน้นไปที่การ

ใช้แอมโมเนียอีกด้วย อย่างไรก็ตามการปลดปล่อย NOx ยังคงเป็นปัญหาหากมีการใช้แอมโมเนีย

เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ มีการศึกษาพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วย ซึ่งจำเป็นต้องมี

การติดตั้งเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา (Catalytic converter) เพิ่มเติม 

 5.2 เครื่องยนต์เรือเดินทะเล 

 การใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเลดึงดูดความสนใจธุรกิจเดินเรือเป็น

อย่างมากเนื่องจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) 

กำหนดให้มีมาตรการลดปริมาณซัลเฟอร์ในน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปลดปล่อยคาร์บอนในภาค

ขนส่งทางเรือภายในปี 2050 โดยมีการศึกษายืนยันว่าการใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงมีความเหมาะ

สมกับเรือเดินสมุทร ผลการศึกษาชี้กว่าการใช้แอมโมเนียในเครื่องยนต์เบนซินให้ประสิทธิภาพ

เทียบเท่ากับการใช้น้ำมันดีเซลทั้งในด้านกำลังขับเคลื่อนและการปลดปล่อย NOx การศึกษายังชี้ให้

เห็นอีกว่าการใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมได้อย่างเห็นได้

ชัด 
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 5.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

 ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่

ดีที่สุด ถึงแม้จะมีการใช้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่ไปด้วยในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

แต่ค่าขนส่งเชื้อเพลิงไปในพื้นที่ดังกล่าวยังคงทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามีราคาสูงอยู่ ดังนั้นแนวคิด

การผลิตและการใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวจึงได้รับความ

สนใจเป็นอย่างมาก มีการศึกษาและทดลองแอมโมเนียผสมในเชื้อเพลิง 80% กับเครื่องกำเนิด

ไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 3.5 kW อย่างไรก็ตามการปลดปล่อย NOx ยังเป็นประเด็นที่ต้องศึกษา

เช่นเดียวกับในเครื่องยนต์ยานพาหนะ 

 ในประเทศญี่ปุ่นมีการดำเนินโครงการนำร่องทดสอบการใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงเสริม

ในโครงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติอย่างจริงจัง ซึ่งญี่ปุ่นมีความมั่นใจว่าการเปลี่ยนถ่ายเชื้อ

เพลิงในโรงไฟฟ้าจะมาสนับสนุนมาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้ และ

โครงการนี้ถือเป็นการเตรียมพร้อมรอให้ราคาแอมโมเนียสามารถแข่งขันได้กับเชื้อเพลิงที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน ซึ่งญี่ปุ่นมีแผนงานระยะยาวในการพัฒนาไปสู่การใช้แอมโมเนียในรูปแบบการเก็บกับ

พลังงานขนาดใหญ่และเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านสายส่งของประเทศ 

 5.4 เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas turbines) 

 เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนำแอมโมเนียไปใช้เป็นเชื้อ

เพลิงได้ นักวิจัยวิจัยญี่ปุ่นใน Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ได้

ทดลองให้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซขนาดกำลังการผลิต 41.8 kW 

เป้าหมายเพื่อเตรียมการใช้งานในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยนักวิจัยญี่ปุ่นมีความ

เชื่อมั่นว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้แอมโมเนียอย่างการปลดปล่อย NOx นั้นจะสามารถ

แก้ไขได้ด้วยความรู้ความเข้าใจด้านสมดุลทางความร้อน (Dynamics) และการเปลี่ยนแปลงทาง

เคมีของการเผาไหม้ (Chemistry of combustion) 

 ด้วยการพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเผาไหม้ จะทำให้สามารถต่อยอด

ความรู้ที่ได้เพื่อให้เข้าใจการเผาไหม้แอมโมเนียในเครื่องยนต์อากาศยาน (Jet engine) ได้ดียิ่งขึ้น

เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งแอมโมเนียได้ถูกประเมินว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มี

ศักยภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงอย่าง Jet A-1 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบการ

ปลดปล่อย NOx กับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ นักวิจัยให้ความเห็นว่าแอมโมเนียอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

น้ำมัน Jet A-1 ด้วยซ้ำไป 
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 5.5 เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cells) 

 ความพยายามในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจนที่ทำงานง่ายและราคาถูก 

ทำให้การใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก นักวิจัยในประเทศออสเตรเลียที่ 

Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) 

ได้จดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากการแตกตัวของแอมโมเนียโดยใช้แมมเบรนที่

ประกอบด้วยพื้นผิวเป็นโลหะชนิดพิเศษ ซึ่งจะได้ H2 ซึ่งมีความบริสุทธิ์ โดยสามารถผลิต H2 ได้

ปริมาณ 5 kg/วัน ซึ่งนำไปใช้ในรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 อีกโครงการที่น่าสนใจในประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นโครงการผลิต green hydrogen 

เพื่อใช้ทำปฏิกิริยากับ N2 เพื่อผลิตแอมโมเนีย จากนั้นวางแผนขนส่งแอมโมเนียทางเรือไปสถานที่

ต่างๆ เพื่อผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ (รูปที่ 4) เทคโนโลยีที่ใช้คือ 

Electrolysis ของน้ำ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฮโดเจน 650 ล้านตัน/วัน โดยมีแผนสร้างโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิต 4 GW เพื่อใช้ในโครงการ ถือเป็น

โครงการ Electrolyzer ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยโครงการผลิตไฮโดรเจนนี้มีกำหนดเริ่มดำเนินการใน

ปี 2025 โดยโครงการผลิตไฮโดรเจนมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน 5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในส่วนของ

การวางโครงสร้างระบบของการใช้เซลล์เชื้อเพลิงในรถโดยสารและรถบรรทุก มีค่าใช้จ่าย 2 พัน

ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยมีการคาดการณ์ว่าโครงการนี้จะสามารถลดการปลดปล่อย CO2 ได้ 3 ล้าน

ตัน/ปี หรือเทียบเท่าการปลดปล่อยจากรถยนต์ 700,000 คัน 

รูปที่ 4 รูปแบบการพัฒนาโครงการผลิตไฮโดรเจนและแอมโมเนียด้วยเทคโนโลยี Electrolysis ใน

ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
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6. Roadmapping ammonia technology 

 ทางผู้เรียบเรียงขอนำเสนอ Roadmap ของประเทศออสเตรเลียเพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาเทคโนโลยีแอมโมเนียตามรูปที่ 2 จากสมมติฐานที่ว่าอัตราการเติบโตของประชากรโลกจะ

ลดลงในช่วงกลางของทศวรรษ แต่ความต้องการพลังงานมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น จึงมี

การคาดการณ์ว่าปริมาณความต้องการของแอมโมเนียเพื่อให้ผลิตปุ๋ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกัน 

ในส่วนของความต้องการน้ำมันเรือเดินทะเลที่มีความต้องการในปัจจุบันประมาณ 3.5 PWh นั้น มี

แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกสามเท่าภายในปี 2050 ซึ่งทำให้การผลิตแอมโมเนียในช่วงนี้จะยังคงเป็น 

Gen 1 อยู่หรือกระบวนการฮาร์เบอร์แบบดั้งเดิมที่มีการดักจับ CO2 เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต

นั่นเอง หลังจากนั้นประมาณปี 2030 ด้วยแรงกฎดันจากราคาคาร์บอนและนโยบายลดการปลด

ปล่อย CO2 จะทำให้การผลิตแอมโมเนียด้วย Gen 2 ได้รับความนิยม ซึ่งกระบวนการฮาร์เบอร์ยัง

คงอยู่แต่พลังงานที่ใช้ในกระบวนการมาจากพลังงานทดแทนทั้งหมด และใช้เทคโนโลยี 

electrolysis มาผลิต H2 แทนที่การแหล่งกำเนิดจากฟอสซิล ซึ่งคาดการณ์ว่ากำลังการผลิตด้วย

เทคโนโลยี  Gen 2 จะสามารถแทนที่เทคโนโลยี Gen 1 ได้อย่างรวดเร็ว และด้วยเสถียรภาพของ

กระบวนการฮาร์เบอร์น่าจะทำให้เทคโนโลยี Gen 2 เติบโตได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถสนองต่อ

ความต้องการแอมโนเนียของโลกได้ ในส่วนของเทคโนโลยี Gen 3 คาดการณ์ว่าได้เข้าสู่ช่วงการ

เปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีในช่วงปลายทศวรรษ และคาดว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมใน

อุตสาหกรรมในช่วงนั้นเช่นเดียวกัน เป็นไปได้ว่าตลาดสำคัญน่าจะเป็นการขนส่งทางทะเล และใน

ส่วนของการประยุกต์ใช้ในรถยนต์เพื่อแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลน่าจะเป็นในช่วงปี 2040 เป็นต้นไป 

(รูปที่ 5)  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 41



จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 

รูปที่ 5 Ammonia roadmap 

7. บทสรุป 

 แนวคิดการพัฒนาแอมโมเนียเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานเป็นแนวทางที่ได้รับความ

สนใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการผลิตแอมโมเนียเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ใช้พลังงานมากที่สุด และปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด แต่ด้วยโลกเราไม่สามารถอยู่โดย

ปราศจากแอมโมเนียได้ เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีความจำเป็นในอุตสาหกรรมหลากหลาย รวมทั้ง

อุตสาหกรรมพลังงานด้วย ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยดีการผลิตแอมโมเนียที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากลดการปลดปล่อย CO2 ได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้ง

แอมโมเนียยังมีศักยภาพด้านพลังงานที่น่าสนใจอย่างยิ่ง  
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การการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2050  

แผนที่นำทางสำหรับภาคพลังงาน 

เรียบเรียงโดย นายกิตติพร โป้ซิ้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน 

 ภาคพลังงานเป็นผู้ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 ใน 4 ของ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยทั้งหมด และเป็นกุญแจสำคัญ

เพื่อหลีกเลี่ยงผลร้ายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอย่าง

น้อยจะต้องดำเนินการแปรรูปการผลิต การขนส่ง และการใช้พลังงาน 

อย่างไรก็ตามยังมีมีความไม่เข้าใจในการจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การ

ปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 มีงานที่เยอะมากในการ

จะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริง ซึ่งแต่ละประเทศมีสถานการณ์ และความสามารถที่แตกต่าง

กันในการสร้างความเปลี่ยนแปลง รายงานพิเศษนี้จะกล่าวถึงทางเดินที่จะก้าวให้ถึงเป้าหมาย โดยจะ

ต้องออกแบบให้มีความเหมาะสมทางเทคโนโลยีให้มากที่สุด มีความคุ้มทุน เป็นที่ยอมรับของสังคม 

รวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางพลังงาน  

 เส้นทางสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นั้นเป็นเส้นทางที่มีอยู่แล้ว เพียงแค่ใช้เทคโนโลยี

สะอาดและมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด ในอนาคต เศรษฐกิจโลกจะเติบโตขึ้นจากปัจจุบัน 40% ในปี 

2030 แต่จะใช้พลังงานน้อยกว่าปัจจุบัน 7% การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจากทั่วโลกจึงมีความ

สำคัญ โดยจะส่งผลให้ความเข้มของการใช้พลังงานดีขึ้น 4% ในปี 2030 การลดมลพิษในภาคพลังงาน

นั้น ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ การลดมีเทนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลก็จะลดลงด้วย  

 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมีราคาที่ถูกลง การเพิ่มสัดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน

ลม ควรจะเพิ่มให้มากในทศวรรษนี้ เพื่อให้ได้ไฟฟ้าจากพลังงานลม 390 GW พลังงานแสงอาทิตย์ 

630 GW ในปี 2030 ซึ่งคิดเป็น 4 เท่าของปี 2020 ไฟฟ้าพลังน้ำและนิวเคลียร์ เป็นแหล่งพลังงาน

หลักที่คาร์บอนต่ำในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่พลังงานไฟฟ้าสะอาด

ขึ้น    การเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตจาก 5% ไปเป็น 60 % ในปี 2030 แต่สำหรับ

ประเทศไทย ซึ่งนิวเคลียร์ไม่ได้อยู่ในทางเลือก อาจจะต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติ

อยู่ ซึ่งได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไปมากแล้ว  
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ทำให้ทศวรรษ 2020s เป็นช่วงเวลาที่มีการขยายตัวของพลังงานสะอาดอย่างก้าวกระโดด 

 เทคโนโลยีทั้งหมดที่จำเป็นในการลดการปลดปล่อยมลพิษในปี 2030 นั้นมีอยู่พร้อมแล้ว และ

นโยบายที่จะขับเคลื่อนการปรับใช้ก็ได้รับการพิสูจน์แล้ว ปัจจุบันโลดกำลังต่อสู้กับผลกระทบของโค

วิด19 ซึ่งจะต้องมีการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ นโยบายควรที่จะสร้างความแข็งแกร่งและเร่งการใช้

เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพ ข้อบังคับและมาตรฐานมีความสำคัญในการขับเคลื่อน

การใช้จ่ายของผู้บริโภค การลงทุนของอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เป้าหมายและการ

แข่งขันในการประมูล สามารถช่วยเพิ่มปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และพลังงานลม การ

กำหนดราคาคาร์บอนและการแปรรูปตลาดอื่นๆ จะช่วยให้ได้ราคาที่เหมาะสม นโยบายจะต้องจำกัด

และไม่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีบางชนิด เช่นโรงไฟฟ้าถ่านหิน หม้อต้มไอน้ำที่ใช้แก๊ส และรถยนต์

สันดาปภายใน รัฐบาลควรมีแผนในการดึงดูดใจในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงสมาร์ทกริด 

การบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ต้องมีนวัตกรรมพลังงานสะอาดใน

ปริมาณมาก 

 การบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2050 ต้องมีการใช้ทั้งเทคโนโลยีที่มีและไม่มีใน

ตลาดอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ความพยายามในการใช้นวัตกรรมจะต้องมีเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ

เหล่านี้ออกมาสู่ตลาดทันเวลา การลดปริมาณคาร์บอนของโลกถึงปี 2030 มาจากการใช้เทคโนโลยีที่มี

ในปัจจุบัน แต่ในปี 2050 ครึ่งหนึ่งของการลดปริมาณคาร์บอนจะมาจากเทคโนโลยีที่กำลังอยู่ในช่วง

ทดลอง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหนักและการเดินทางระยะไกล 

 นวรรตกรรมที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ทันสมัย ไฮโดรเจนอิเล็คโตรไลเซอร์ และการดักจับ

และเก็บคาร์บอน (CCS) จะมีส่วนในการลดคาร์บอนในระหว่างปี 2030-2050 และควรมีการลงทุน

ขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี รวมไปถึงท่อส่งคาร์บอนและระบบที่จะเคลื่อนย้าย

ไฮโดรเจนระหว่างท่าเรือและโซนอุตสาหกรรม 

เตรียมการเปลี่ยนผ่านในระยะต่อไปโดยการเร่งการใช้นวัตกรรม 

 นวัตกรรมพลังงานสะอาดจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร็ว ซึ่งส่วนราชการต้องทำงานวิจัยและ

พัฒนา ส่งสาธิตและใช้งานนโยบายเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม การใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของ

ส่วนราชการจะต้องเน้นในเรื่องการทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบไฟฟ้าได้ พลังงานไฮโดรเจน พลังงาน

ชีวภาพ การดักจับคาร์บอน การใช้และการกักเก็บ ให้มากขึ้น  
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 การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์เป็นเรื่องของทุกคน 

 การเปลี่ยนผ่านจะส่งผลกระทบต่อ ตั้งแต่ระบบขนส่ง ความร้อน และการปรุงอาหาร ไปจนถึง

การวางแผนพัฒนาเมือง และงาน ได้มีการประมาณการว่าประมาณ 55% ของการลดการปล่อย

มลพิษสะสม เกี่ยวพันถึงการเลือกของผู้บริโภค เช่นการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยี

อนุรักษ์พลังงานภายในบ้าน หรือการติดตั้งฮีตปั๊ม พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่ทันสมัย เช่นการ

ใช้การเดินแทนการใช้รถ การใช้จักรยาน และขนส่งสาธารณะ จะมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยมลพิษ

ประมาณ 4%  

งานด้านพลังงานสะอาดจะโตอย่างแข็งแกร่งแต่จะต้องขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานจะต้องคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่มีต่อแต่ละชุมชน 

และควรคิดว่าแต่ละคนเป็นผู้มีส่วได้ส่วนเสียที่สำคัญ การเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์นั้น 

จะทำให้เกิดโอกาสในการจ้างงาน ในกิจกรรมและการลงทุนใหม่ๆเกี่ยวกับพลังงานสะอาด การใช้จ่าย

ในการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ การใช้รถยนต์ไฟฟ้า และเซลล์เชื้อเพลิง การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม 

และการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพจะสร้างงานเพิ่มขึ้นได้ แต่ก็จะมีบางส่วนที่จะว่างงานจากการลด

พลังงานฟอสซิลลง  

 การใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลัก 

 ขั้นตอนที่จะบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ความต้องการใช้พลังงานในปี 2050 จะ

น้อยกว่าในปัจจุบันประมาณ 8% แต่จะเลี้ยงเศรษฐกิจที่โตกว่าเดิมได้มากกว่า 2 เท่า และประชากร 

2000 ล้านคน การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะช่วยกันชดเชยความต้องการใช้พลังงาน  

 ในปี 2050 นั้น 2 ใน 3 ของความต้องการใช้พลังงานจะมาจาก พลังงานลม พลังงานแสง

อาทิตย์ พลังงานชีวภาพ ความร้อนใต้พิภพ และพลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นแหล่งพลังงาน

ที่ใหญ่ที่สุด ประมาณ 1 ใน 5 ของพลังงานทั้งหมด การใช้แผงโซล่าร์เซลล์จะเพิ่มขึ้น 20 เท่าจาก

ปัจจุบันถึงปี 2050 และพลังงานลมเพิ่มขึ้น 11 เท่า   

 การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ หมายถึงการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลงอย่างมาก ซึ่งจะลด

ลงจาก 4 ใน 5 มาเป็น 1 ใน 5 ในปี 2050 พลังงานฟอสซิลที่ใช้ในปี 2050 จะใช้เพื่อการผลิตสินค้า 

ซึ่งคาร์บอนแฝงอยู่ในผลิตภัณฑ์ เช่น พลาสติก ในสิ่งอำนวยความสะดวกในการดักจับคาร์บอน และใน

ภาคส่วนที่เทคโนโลยีที่มลพิษต่ำเข้าไม่ถึง  
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พลังงานไฟฟ้าจะเป็น 50% ของการบริโภคพลังงานในปี 2050 ซึ่งมันจะมีบทบาทหลักในทุกภาคส่วน 

จากภาคขนส่ง สู่ภาคอุตสาหกรรม และอาคาร และมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตพลังงานมลพิษต่ำเช่น

ไฮโดรเจน ในขณะเดียวกันจะต้องไม่มีไม่มีการใช้โรงไฟฟ้าฟอสซิลเพิ่มเติม โรงไฟฟ้าถ่านหิน

ประสิทธิภาพต่ำจะต้องหยุดผลิตภายในปี 2030 และที่เหลือจะต้องภายในปี 2040 และภายในปี 

2090 90% ของการผลิตไฟฟ้าจะต้องมาจากพลังงานหมุนเวียน โดยเป็นโซล่าและลม 70% ที่เหลือ

เป็นนิวเคลียร์  

 อุตสาหกรรมหนัก ควรติดตั้ง CCUS การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นหลัก 

และติดตั้งอิเล็คโตรไลเซอร์ในพื้นที่อุตสาหกรรม นโยบายการหยุดขายรถยนต์สันดาปภายในภายในปี 

2035 จะช่วยลดมลพิษในภาคขนส่ง ในปี 2050 รถยนต์บนถนนทั่วโลกจะเป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าและ

เซลล์เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงมลพิษต่ำมีความจำเป็นในการลดมลพิษ แต่อาจไม่คุ้มค่าทางธุรกิจหากใช้ไฟฟ้า 

เช่น การบินพึ่งพาเชื้อเพลิงชีวภาพ และเชื้อเพลิงสังเคราะห์ และแอมโมเนียมีความสำคัญในภาคขนส่ง 

ในอาคารจะต้องห้ามใช้หม้อต้มไอน้ำที่ใช้ฟอสซิลภายในปี 2025 อาคารสร้างใหม่ทั้งหมดต้องเข้าเกณฑ์ 

BEC 

ตั้งเป้าระยะใกล้เพื่อให้เป็นแนวทางในการบรรลุเป้าระยะยาว  

รัฐบาลควรจะต้องจัดทำแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและน่าเชื่อถือ เพื่อที่จะบรรลุเป้าคาร์บอนสุทธิเป็น

ศูนย์ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุน ประชาชนและประเทศอื่นๆ โดยจะต้องจัดทำกรอบนโยบายใน

ระยะยาว ในทุกหน่วยงานของรัฐบาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ไม่จำเป็นต้องลงทุนในการจัดหาเชื้อเพลิงฟอสซิลในขั้นตอนการลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ 

 ใน 2050 ต้องลดถ่านหินลง 90% แก๊สลดลง 55% น้ำมันลดลง 75% การผลิตพลังงานสะอาด

นั้น โครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน และผู้ใช้ เป็นส่วนหลักในการเพิ่มการลงทุน  โครงสร้างพื้นฐานและ

เทคโนโลยีมีความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงาน การลงทุนสายส่งที่เพิ่มขึ้น  การเพิ่มจำนวน

จุดชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้า การลงทุนผลิตแบตเตอร์รี่ และหลังปี 2030 จะมีการใช้งานไฮโดรเจนและ 

CCUS การลงทุนท่อส่งคาร์บอน และไฮโดรเจน 

 นโยบายจะต้องออกแบบให้ส่งสัญญาณให้ตลาดเพื่อปลดล๊อคโมเดลธุรกิจใหม่ๆ และขับเคลื่อน

การใช้จ่ายของภาคเอกชน  
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“Japan would aim for a 
46% cut of CO2 
emission by 2030 and 
look for ways to go 
even further to reach 
carbon neutrality by 
2050” 

 - YOSHIHIDE SUGA,  
    PRIME MINISTER OF JAPAN
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