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คํานิยม 

กระทรวงพลังงานอยูระหวางการกําหนดนโยบายแผน

พลังงานชาติ เพ่ือมุงสูพลังงานสะอาดลดการปลอยกาซคารบอนได    

ออกไซด  โดยการเพ่ิมสัดสวนการผลิตไฟฟาใหม ใหมีสัดสวนพลังงาน

หมุนเวียนไมนอยกวา ๕๐ % ปรับเปล่ียนการใชพลังงานภาคขนสงเปน

พลังงานไฟฟา สี เขียวผ าน EV ตามนโยบาย ๓๐@๓๐ ปรับเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพลังงานใหมากกวา ๓๐ % ปจจัยหนึ่งท่ีจะเขามามี

บทบาทสําคัญในการบรรลุเปาหมายคือ ระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งมี

หลากหลายรูปแบบ ซึ่งไฮโดรเจนเปนหนึ่งในนั้น  

เปนท่ีทราบกันดีวาประเทศท่ีเปนผูนําดานเทคโนโลยี

ไฮโดรเจนคือ ญี่ปุน เกาหลี และเยอรมนี โดยเฉพาะเกาหลีใตมีเปาใน

เร่ืองของไฮโดรเจนท่ีชัดเจน และมุงมั่นมาก และนาจะเปนส่ิงท่ีจะมา

เปล่ียนโลกไดของเกาหลีใต ในฉบับสงทายปเกานี้ จะกลาวถึง “เศรษฐกิจ

ไฮโดรเจนของประเทศเกาหลีใต” โดยหวังเปนอยางย่ิงวาวารสารฉบับนี้

จะจุดประกายไอเดียของพวกเราชาว พพ. เพ่ือทําโครงการท่ีเกิด

คุณูปการตอประเทศไทยของเราตอไปครับ 
 

กิตติพร โปซิ้ว 

    ผูแปล  
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เศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลใีต 

เกาหลีใต ไดเดิมพันกับไฮโดรเจนไวสูงมาก และเกาหลีใตเอง

ก็เปนตัวแปรสําคัญสําหรับการริเร่ิมเศรษฐกิจไฮโดรเจนของโลก โดย

กําลังผลิต “หนึ่งในสาม” ของโรงไฟฟาเซลเช้ือเพลิงท้ังหมดของโลกอยู

ในเกาหลีใต มีบริษัทรถยนตรายใหญอยาง บริษัท ฮุนได ไดผลิตรถยนต

เซลเช้ือเพลิงเพ่ือการพานิช คันแรกของโลกในป ๒๐๑๓ และรถบรรทุก

เซลเชื้อเพลิงคันแรกของโลกในป ๒๐๒๐ คาดวาอุตสาหกรรมไฮโดรเจน

ของเกาหลีจะโตขึ้นเปนสองเทาจาก ๐.๓๙ พันลานบาท ในป ๒๐๒๐ 

เปน ๐.๗๕ พันลานบาท ในป ๒๐๓๐ ซึ่งการเติบโตนี้ จะมาจากการ

ลงทุนของผูเลนรายใหญภายในประเทศอยาง ฮุนได และ โดซาน        ซึ่ง

บริษัทเหลานี้ไดมองเห็นความสําคัญของไฮโดรเจนมากขึ้น 

รัฐบาลเกาหลีใตเองไดใหความสําคัญกับไฮโดรเจนในแงของ

การลดปริมาณคารบอนของระบบเศรษฐกิจ  โดยในป  ๒๐๑๗ 

ประธานาธิบดี บัน คี มูน ไดประกาศนโยบายพลังงานหมุนเวียนและ

พลังงานใหม ๒๐๓๐ โดยมีเปาหมายเพ่ิมสัดสวนของพลังงานหมุนเวียน

และพลังงานใหม ซึ่งมีเปาหมายจะผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใหได 

๒๐% ภายในป ๒๐๓๐ ในขณะท่ีปจจุบันสามารถทําได ๘.๘% และ

เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย รัฐบาลเกาหลีใตไดประกาศ “แผนท่ีนําทาง” 
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เศรษฐกิจไฮโดรเจนในป ๒๐๑๙ เนื้อหามุงใชงาน  เซลเชื้อเพลิงผลิต

ไฟฟาขนาดใหญใหได ๑๕ GW และ เซลเชื้อเพลิงสําหรับท่ีอยูอาศัย     

๒.๑ GW ภายในป ๒๐๔๐ สวนในแงของการขนสงนั้นประเทศเกาหลีใต

มีเปาหมายจะใชรถยนตเซลเชื้อเพลิงใหได ๕.๙ ลานคัน รถบัส ๖๐,๐๐๐ 

คัน ภายในป ๒๐๔๐ โดยใชงานผานสถานีบริการไฮโดรเจน ๑,๒๐๐ แหง  

“เศรษฐกิจไฮโดรเจน”เปนยุทธศาสตรหลักท่ีสําคัญของ

ประเทศเกาหลีใต เนื่องจากเกาหลีใตไมมีแหลงพลังงานหมุนเวียน         

ท่ีสามารถขยายตัวได และอุตสาหกรรมกาซเพ่ือการอุตสาหกรรม          

ก็ดําเนินการโดยใชเทคโนโลยีและมาตรฐาน ญีปุ่น เยอรมนี และอเมริกา 

แตไฮโดรเจนเร่ิมเขามามีบทบาทสําคัญตอท้ังระบบเศรษฐกิจ เกาหลีใต

เองจึงมุงมั่นท่ีจะควบคุมเทคโนโลยีและมาตรฐานดวยตนเองใหได ท้ังนี้

ไดรับเทคโนโลยีดานระบบเศรษฐกิจไฮโดรเจนจากบริษัทอังกฤษท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนี้ 

 

ประเทศเกาหลใีต 

ในชวงเวลา ๖๐ ปท่ีผานมา เกาหลีใตไดเปล่ียนจากเศรษฐกิจ

แบบเกษตรกรรมมาเปนประเทศท่ีขับเคล่ือนดวยอุตสาหกรรมมูลคาสูง 

เชน ยานยนต การตอเรือ และการผลิตท่ีทันสมัย ท้ังนี้  เกาหลีใต           
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มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีขอมูลและการส่ือสาร ทําใหเกาหลีใต

กลายเปนประเทศท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานดาน สารกึ่งตัวนํา อิเล็คทรอนิคส 

และการส่ือสาร ท้ังนี้การลงทุนระหวางเกาหลีใตและสหภาพยุโรปเติบโต

อยางตอเนื่องจากการมี FTA ระหวางกัน ตั้งแตป ๒๐๑๑ โดยเฉพาะกับ

อังกฤษท่ีไดมีการตอสัญญา FTA อีกคร้ังในป ๒๐๑๙  
 

อุตสาหกรรมไฮโดรเจน 

เกาหลีใตไดมีความพยายามสรางสังคมท่ีจะใชประโยชนจาก

ไฮโดรเจนเพื่อเปนพลังงาน สําหรับภาคขนสง และการผลิตพลังงาน ท้ังนี้

เกาหลีใตมีโรงงานปโตรเคมีขนาดใหญ ๓ แหง แตละแหงหอมลอมดวย

โรงกล่ันขนาดใหญ ประกอบดวย ๑. อัลซาน (SK Energy and S Oil)  

๒. ยิวซาน (GS Caltex) และ ๓. โซวซาน/แดซาน (Hyundai Oilbank) 

ท้ังนี้ ๙๐% ของไฮโดรเจนท่ีผลิตภายในประเทศมาจากการแปรรูป 

แนปทา (Naphtha) ซึ่ งสะอาด ๙% ไดมาจากการ SMR (Steam 

Methane Reformer) ซึ่งสรางตามท่ีลูกคาส่ัง  

Deokyang เปนผูผลิตไฮโดรเจนรายใหญท่ีสุดในเกาหลี     

โดยใชกระบวนการ Swing Asorption (PSA) สงใหลูกคาทางทอและ

การขนสงดวยรถบรรทุก บริษัท Linde and Air Liquid เปนบริษัท
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ตางชาติท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมแกส ๓ แหง ในยิวซาน ปจจุบันเร่ิมสราง

โรงงานแหงท่ี ๔ ซึ่งเนนการผลิตไฮโดรเจนจากโพลียูรีเทน  
 

  
รูปท่ี ๑ ผูผลิตไฮโดรเจนหลักในเกาหลี 

 

ระบบนิเวศนของไฮโดรเจนประกอบไปดวย ผูผลิตไฮโดรเจน ผูใช บริษัท

แกสและผลิตไฟฟา โรงงานผลิตอุปกรณแกสและเซลเชื้อเพลิง บริษัท 

EPC (Engineering Procurement and construction) ส ถ า บั น วิ จั ย

และผูควบคุม โดยคาดวาจะมีบริษัทในอุตสาหกรรมไฮโดรเจนประมาณ 

๔๐๐ แหง ในเกาหลีใต ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทเซลเชื้อเพลิงคิดเปน 

ประมาณ ๓๐% ของท้ังหมด  
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รูปท่ี ๒ ระบบนิเวศนไฮโดรเจนในเกาหลี 

 

เมื่อไฮโดรเจนซึ่งเปนกาซในอุตสาหกรรมกลายเปนเชื้อเพลิงสําหรับผลิต

ไฟฟา จะเกิดคําถามขึ้นทันทีกับการสรางโครงสรางพ้ืนฐานในปจจุบัน 

การขนสงไฮโดรเจนทําโดยการบรรทุกดวยรถเทรลเลอรไปยังเครือขาย

สถานีบริการกาซ แตจะไม ย่ังยืน จะพบวาในป ๒๐๑๙ ในจํานวน

ไฮโดรเจนท่ีผลิตได ๑๓๐,๐๐๐ ตัน สามารถขนสงไปยังสถานีบริการกาซ

หรือโรงไฟฟาเซลเชื้อเพลิงไดเพียง ๕๐,๐๐๐ ตันเทานั้น นอกจากนี้ เมื่อ

โรงไฟฟาเซลเช้ือเพลิงท่ีใหญท่ีสุดในโลก (๕๐ เมกกะวัตต) ไดกอสราง

แลวเสร็จในป ๒๐๒๐ ท่ี Hanhwa Energy’s site ในแดซาน โดยใชเซล

เชื้อเพลิงแบบ phosphoric acid (FAFC) ของโดซาน ทําใหทราบวา    

จะมีขอจํากัดในการเปล่ียนผานโดยใชเพียงแคไฮโดรเจนท่ีเปนผลพลอย

ไดจากปโตรเคมี  
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ในระยะกลางและระยะยาว หนึ่งในยุทธศาสตรไฮโดรเจน

ของเกาหลีคือการมุงไปสู “ไฮโดรเจนสีเขียว” ซึ่งผลิตจากการใชพลังงาน

หมุนเวียนในกระบวนการอิเล็คโตรไลซิส แตปจจุบันมียุทธศาสตรคือการ

ตอขยายทอกาซธรรมชาติ เพ่ือนํากาซธรรมชาติมาผลิตไฮโดรเจนท้ังเพ่ือ

ผลิตไฟฟา และเพ่ือการใชงานในภาคขนสง    นั่นหมายถึงวา จะตองมี

การใชเซลเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา และใช SMR (Steam methane 

reformer) ในการเปล่ียนกาซธรรมชาติมาเปนไฮโดรเจนสําหรับใชใน

ยานยนตเซลเชื้อเพลิง ในมุมมองนี้ ยุทธศาสตรของเกาหลีก็คือ การสราง

โครงสรางพ้ืนฐานของไฮโดรเจนท่ีคุมคาการลงทุนท่ีสุดในระยะส้ัน แลว

คอยทําใหการผลิตไฮโดรเจนเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มากกวาพยายามท่ี

จะเร่ิมตนจากการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากพลังงานหมุนเวียนตั้งแตตน 

ดังนั้นอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติจึงมีบทบาทอยางมากในชวงเร่ิมตนของ

เศรษฐกิจไฮโดรเจน KOGAS เปนรายใหญท่ีผูกขาดการนําเขากาซ

ธรรมชาติ (ยกเวนกาซเพื่อการผลิตไฟฟา) KOGAS สงกาซไปยังเครือขาย

ผูคาปลีกกาซ 34 ราย ราคากาซธรรมชาติถูกควบคุมและแตกตางกัน    

ในแตละพื้นท่ีและการใชงาน 
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นโยบายไฮโดรเจน 

วิสัยทัศนการพัฒนาเศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลี

ใต ยอนไปเมื่อป ๒๐๐๕ เมื่อ MOTIE ไดประกาศแผนแมบทเศรษฐกิจ

ไฮโดรเจนและพลังงานหมุนเวียนใหม ซึ่งเปนเปาหมายท่ีทาทายมาก คือ

ตองการผลิตยานยนตเซลเชื้อเพลิง FCEVs ใหได ๒ ลานคัน ภายในป 

๒๐๒๐ อยางไรก็ตาม เมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๐๒๐ จํานวนการขาย

รถยนตเซลเชื้อเพลิง FCEVs รวมการสงออกแลวมีเพียง ๑๐,๑๔๔ คัน 

และเปาหมายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลเชื้อเพลิงใหได 

๓,๑๐๐ MW นั้น ทําไดเพียง ๓๗๕ MW ในป ๒๐๑๙ อยางไรก็ตามดวย

แผนนี้ จึงทําใหเกาหลีมีกําลังผลิตเซลเชื้อเพลิงคิดเปน ๓๕% ของท้ังโลก 
 

แผนที่นําทางเศรษฐกิจไฮโดรเจน 

เมื่อไมกี่ปท่ีผานมานี้ เศรษฐกิจไฮโดรเจนเร่ิมไดรับความ

สนใจ และเกาหลีไดพบวาตนเหมาะสมในการขับเคล่ือนการเปล่ียนผานนี้ 

ในเดือนมกราคม ๒๐๑๙ รัฐบาลไดประกาศแผนท่ีนําทางเศรษฐกิจ

ไฮโดรเจนโดยวางเปาหมายไปท่ีป ๒๐๔๐ โดยมุงท่ีจะเพ่ิมจํานวนยาน

ยนตเซลเชื้อเพลิงใหได ๗๙,๐๐ คันภายในป ๒๐๒๒ และ ๕.๙ ลานคัน

ภายในป ๒๐๔๐ และสนับสนุนสถานีบริการกาซไฮโดรเจนใหได ๓๑๐ 

สถานี ภายในป ๒๐๒๒ และ ๑,๒๐๐ สถานีภายในป ๒๐๔๐ นอกจากนี้

เศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลใีต ้ 9 
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ยังมุงติดตั้งระบบผลิตไฟฟาเซลเชื้อเพลิงในระดับสาธารณูปโภคและ

ระดับครัวเรือน ใหได ๑๕ GW และ๒.๑ GW ตามลําดับ 
 

 
รูปท่ี ๓ แผนท่ีนําทางเศรษฐกิจไฮโดรเจนของเกาหลี 

 

ในแผนท่ีนําทางไดระบุถึงเทคโนโลยีในการพัฒนาการผลิตไฮโดรเจน      

ท่ีสําคัญ ท้ังท่ีผลิตเองและซื้อมาจากตางประเทศ และกุญแจสําคัญหนึ่ง

ของเปาหมายทางเทคโนโลยีคือ การมีความสามารถแขงขันในเทคโนโลยี 

เศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลใีต ้ 1
0 
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SMR (Steam methane reformer) ขนาดเล็กและอิเล็คโตรไลซิสท้ัง

แบบ PEM และ alkaline 
 

 
รูปท่ี ๔ แผนเทคโนโลยีหลักระบบผลิตไฮโดรเจน 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจน 

ไดมีการผานกฎหมายไฮโดรเจนในป ๒๐๒๐ ในมุมมองของการกําหนด

ขอบเขตในการกําหนดแผนท่ีนําทางเศรษฐกิจไฮโดรเจน แตจะมีผลในป 

๒๐๒๑ โดยกลาวถึงความปลอดภัยของอุปกรณ ใบรับรองการผลิต และ

บทบาทของหนวยงานรัฐบาลตางๆ 

 

 

เศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลใีต ้ 1
1 
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ภาคสวนตางๆของระบบเศรษฐกิจไฮโดรเจน 

ระบบผลิตไฟฟา 

ประเทศเกาหลีใช เทอม “พลังงานใหมและพลังงาน

หมุนเวียน ซึ่งก็คลายคลึงกับการใชชื่อ “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน” ของประเทศไทย เพราะยังมีเวทีท่ีเปน กาซธรรมชาติ 

เซลเช้ือเพลิง ท่ีไมจัดวาเปนพลังงานหมุนเวียน นโยบายท่ีนาสนใจคือ

ผูผลิตไฟฟาท่ีมีกําลังผลิตมากกวา ๕๐๐ MW จะตองเพ่ิมกําลังผลิต

พลังงานใหมและพลังงานหมุนเวียนทุกๆป โดย IPP จะตองมีสัดสวน

พลังงานหมุนเวียนอยางนอย ๗% ในป ๒๐๒๐ และตองเพ่ิมปละ ๑%  

จนถึง ๑๐% ในป ๒๐๒๓ นอกจากนี้ ในแตละ MWh ของพลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานใหมจะได ๑ REC  

ในการได RECs มานั้น สามารถสรางโครงการเองหรือซื้อ 

RECs มาก็ได และเพ่ือควบคุมทิศทางของตลาดและแรงจูงใจ ในแตละ

เทคโนโลยีจะใชตัวคูณท่ีตางกัน เชน โครงการโซลารฟารมขนาดนอยกวา 

๑๐๐ kW ได ๑.๒ RECs/Mwh แตโซลารฟารมขนาดมากกวา ๓ MW   

ได ๐.๗ RECs/MWh เซลเชื้อเพลิงได ๒ RECs/MWh ท้ังนี้ไดกําหนด

ราคารับซื้อไฟฟาจากเซลเชื้อเพลิงมากกวา ๕.๖ บาทตอหนวย           

เศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลใีต ้ 1
2 

 



 

จลุสารพลงังานทดแทน ฉบบัท่ี๖ 

จากนโยบายนี้จึงทําใหมีระบบผลิตไฟฟาในระดับสาธารณูปโภคจากเซล

เชื้อเพลิง ๓๗๐ MW ท่ัวประเทศ 
 

 
รูปท่ี ๕ การใชเซลเชื้อเพลิงในแตละประเภทการใชงาน 

 

ตลาดเซลเชื้อ เพลิงในขนาดครัวเ รือนและการพานิช           

ไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ในขณะท่ีในภาคสวนนี้ ญี่ปุนประสบ

ความสําเร็จ MOTIE ใหการสนับสนุนการติตตั้ง โซลารเซลล โซลาฮีท

เตอร เซลลเช้ือเพลิง ความรอนใตพิภพ และลม สําหรับเซลเชื้อเพลิง

สนับสนุน ๘๐% ของราคาติดตั้ง โดยสนับสนุนสูงสุด ๔๓๕,๐๐๐ บาทตอ

กิโลวัตต โดยจะเปนเซลเชื้อเพลิงชนิด PEM สาเหตุท่ีประชาชนไมคอยใช

เซลลเชื้อเพลิงเนื่องจากราคากาซท่ีแพง รัฐบาลจึงกําหนดราคากาซใน

ครัวเรือนใหถูกกวามาตรฐาน ๖.๕ %  

ระบบกักเก็บพลังงานสําหรับอาคารและเชิงพานิชในเกาหลี

เปนแบตเตอร ร่ี เปนสวนใหญ  จึงไมนาสงสัย ท่ีประเทศเกาหลีมี

เศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลใีต ้ 1
3 
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โรงงานผลิตแบตเตอรร่ีลิเธียมไอออนท่ีใหญท่ีสุดในโลกถึง ๓ แหง 

นอกจากนี้กําลังพัฒนา SOFC (Solid Oxide fuel cell) ท่ีมีประ สิทธิ

ภาพมากขึ้นโดยใชเทคโนโลยีจากตางประเทศอยางอังกฤษและอเมริกา 

เชน บริษัทโดซาน ไดรวมมือกับผูเชี่ยวชาญดาน SOFC ของอังกฤษ นั่น

หมายถึง โดซานจะมีเซลเชื้อเพลิงท้ังหมด ๓ ประเภท  PEMFC, PAFC, 

และ SOFC 
 

 
รูปท่ี ๖ ผูเลนหลักของวงการเซลเชื้อเพลิงในเกาหลี 

 

ยานยนตเซลเชื้อเพลิง FCEV (Fuel Cell Electric Vehecle) จาก เดือน

มกราคมถึงตุลาคม ๒๐๑๙ มากกวาคร่ึงหนึ่งของยานยนตเซลเชื้อเพลิงท่ี

ขายท้ังโลก ผลิตจากเกาหลี โดย Hyundai Motors ขายไดมากกวา 

Toyota และ Honda สวนในตลาดภายในประเทศยานยนตเซลเชื้อเพลิง 

(FCEC) ขายดีกวายานยนตไฟฟา (BEV)  

เศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลใีต ้ 1
4 
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รูปท่ี ๗ เปรียบเทียบการบริโภคยานยนต FCEV และ BEV 

 

รถยนตเซลเช้ือเพลิงท้ังหมดในเกาหลีเปนย่ีหอ Hyundai ยกตัวอยาง

โมเดล Nexo ราคา ๒,๐๖๘,๐๐๐ บาท รัฐบาลกลางสนับสนุน 

๖๑๖,๐๐๐ บาท รัฐบาลทองถิ่นสนับสนุน ๔๔๐,๐๐๐ บาท นอกจากน้ี

ยังมีการยกเวนภาษี ไดลดหยอนคาจอดรถ ๕๐% ลดคาทางดวน ๕๐% 

เปนตน 
 

รถบัสเซลเช้ือเพลิง FCEB 

รถแบรนดฮุนได เปนรถบัสและรถบรรทุกแบรนดเดียวท่ีมีในตลาด ราคา

ประมาณ ๑๗,๘๖๔,๐๐๐ ลานบาท ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

๘,๕๓๖,๐๐๐ บาท ทําใหราคาลดลงมาอยูท่ี ๙,๓๒๘,๐๐๐ บาท และใน

เวลานี้ มีรถบัสเซลเชื้อเพลิงบนถนนเกาหลีเพียง ๑๑ คัน แตตัวรถพรอม

ใชงานและคาดวาจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว และตอนนี้รัฐบาลไดสํารองเงิน

ไวสําหรับการสนับสนุนแลวจํานวน ๘๕๐ คัน สําหรับสงมอบในป ๒๐๒๑ 

โดยรัฐบาลตั้งเปาใหมีรถบัสเซลเชื้อเพลิง ๒,๐๐๐ คันในป ๒๐๒๒ และ 

๖๐,๐๐๐ คันในป ๒๐๔๐ ท้ังนี้ในเกาหลีมีผูผลิตรถบัสและรถบรรทุก ๔ 

เศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลใีต ้ 1
5 
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แบรนด คือ ฮุนได เอดิสัน วูจิน และ แดวู โดยในจํานวนนี้ ฮุนไดและ 

เอดิสัน มีไลนผลิตรถบัส BEV แลว แตอีก ๒ แบรนดยังคงผลิตรถใชกาซ 

CNG อยู 
 

โดรนเซลเช้ือเพลิง 

เกาหลีใตมีเกาะ ๓,๐๐๐ เกาะ การสงสินคาไปยังเกาะเหลานี้

มีความทาทายมาก โดรนเปนหนึ่งในทางออก ในเดือนเมษายน ๒๐๒๐ 

บริษัท Doosan Mobility Innovation สงหนากากอนามัยไปยังเกาะ

โดยใชโดรนเซลเชื้อเพลิง  นอกจากนี้โดรนเซลเชื้อเพลิงยังถูกใชในการ

ตรวจสอบโรงไฟฟา โซลารฟารม ใชในการทหาร และเกษตรกรรม 
 

เรือบรรทุกสินคาเซลเช้ือเพลิง 

ปจจุบันเกาหลีเปนผูตอเรือรายใหญเปนอันดับ ๒ ของโลก 

รองจากจีน ซึ่งเกาหลีตองการแคมาตรฐาน Tier II ซึ่งไมเขมงวดกับการ

ควบคุมคารบอนไดออกไซด และไนโตรเจนออกไซด ดังนั้นเรือบรรทุก

สินคาจึงไมจําเปนตองใชไฟฟา อยางไรก็ตามผูประกอบการตอเรือก็ได

รวมมือกับผูจัดหาเซลเชื้อเพลิงแลวเพ่ือท่ีจะเปล่ียนเคร่ืองยนตของเรือ

บรรทุก LNG  

 

เศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลใีต ้ 1
6 
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สถานีเติมไฮโดรเจน 

ปจจุบันมีสถานีบริการกาซไฮโดรเจนในเกาหลีใต ๓๘ แหง 

สถานีเหลานี้รับไฮโดรเจนจากการขนสงโดยรถเทรลเลอร จากผูผลิต

อยาง Deoyang หรือ SPG นอกจากนี้มีเพียง ๑ แหง ท่ีมีระบบ SMR อยู

ท่ีสถานีเติมกาซไฮโดรเจนเลย ในแงของปริมาณ สามารถแบงสถานีเติม

กาซไฮโดรเจนออกเปน ๒ ประเภทคือ ประเภทท่ัวไป ๖๕๐ กิโลกรัมตอ

วัน และประเภทสําหรับรถบัส ๑,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน และเนื่องจาก

ธุรกิจสถานีกาซไฮโดรเจนมีกําไรนอย การดําเนินการจึงเปนหนาท่ีของ

เทศบาลทองถิ่น สถานีเติมกาซไฮโดรเจนจะสรางอยูใกลๆกับสถานีเติม 

CNG (รถบัสในเกาหลีท้ังหมดใช CNG) หรือ LPG (รถแท็กซี่ท้ังหมดใน

เกาหลีใช LPG) เนื่องจากสามารถแชรมาตรการความปลอดภัย ท้ังนี้

ราคาไฮโดรเจนท่ีหนาปมรวมภาษีอยูในชวง ๒๐๒ ถึง ๒๒๐ บาทตอ

กิโลกรัม ซึ่งถูกกวาเบนซิบ ดีเซล หรือ LPG ถาเทียบเปนราคาตอ

กิโลเมตร  
 

การกระจายไฮโดรเจน 

Steam Methane Reforming (SMR)  

ประเทศเกาหลีมุงมั่นท่ีจะใชไฮโดรเจนจากการใชพลังงานหมุนเวียนมาใช

ในกระบวนการอิเล็คโตรไลซิส หรือนําเขาไฮโดรเจนจากออสเตรเลีย 

เศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลใีต ้ 1
7 
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อยางไรก็ตามรัฐบาลก็ยังระบุวาการแปรรูปกาซธรรมชาติผาน SMR เปน

เทคโนโลยีท่ีดีในทศวรรษหนา  
 

 
รูปท่ี ๘ ผูผลิต SMR ภายในประเทศ 

 

อิเล็คโตรไลซิส 

เกาหลียังคงเปนรองในการแขงขันระดับนานาชาติในกรณีของ PEM และ

อิเล็คโตรไลซิส โดยมีไฮโดรเจนนอยกวา ๑% ท่ีผลิตจากอิเล็คโตรไลซิส 

และยังคงเปนแผนในระยะยาว เพราะราคาท่ีแพงและไมสามารถแขงขัน

ได 

เศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลใีต ้ 1
8 
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รูปท่ี ๙ สถานีอิเล็คโตรไลซิส 

 

การเก็บรักษาและการขนสงไฮโดรเจน 

อุปกรณสําหรับเก็บรักษาไฮโดรเจนสําหรับภาคขนสง เชน 

คอมเพรสเซอร ถังเก็บ หัวจาย สวนใหญนําเขาจากตางประเทศ  และ

เนื่องจากเศรษฐกิจไฮโดรเจนยังคงเพิ่งเร่ิมตน บริษัทภายในประเทศยังคง

ตองใชเทคโนโลยีคอมเพรสเซอรจากตางประเทศ โดยคอมเพรสเซอรท่ีใช

ในสถานีไฮโดรเจนเปนชนิดลูกสูบ และ Ionic Liquid แตคอมเพรสเซอร

แบบไดอะเฟรมก็ไดรับความนิยมมากขึ้น  

จากหลากหลายแงมุมของการพัฒนาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของ

เกาหลี อาจเปนบทเรียนท่ีดีใหกับระบบพลังงานไทย โดยจะตองเร่ิมทํา

การสาธิตใหการสนับสนุน และสรางตลาดโดยตองมีความรวมมือระหวาง

รัฐและเอกชนรายใหญในการขับเคล่ือนตอไป 

เอกสารอางอิง 

The Hydrogen Economy South Korea, January ๒๐๒๑ 
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จุลสารพลังงานทดแทน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ฉบับที่ ๖ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
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