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คํานิยม 

จุลสารพลังงานทดแทนฉบับท่ี ๗ นี้ เปนฉบับท่ีตีพิมพในชวงเวลาท่ี 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) อายุครบ ๖๙ ป  

ดวยผลงานท่ีผานมา หลายโครงการประสบความสําเร็จ และบางโครงการ

ไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร แตในความไมสมบูรณแบบนั้น กลายมา

เปนบทเรียนใหภาคเอกชนไทยไดเรียนรูและเติบโตอยางแข็งแกรง ดังนั้น 

งานวิจัยและสรางโครงการตนแบบ จึงมีความสําคัญในการพัฒนาและริเร่ิม

ส่ิงใหมๆ สําหรับภาครัฐอยาง พพ. ของเรา  หลังจากปท่ี ๖๙ นี้ หวังเปน

อยางย่ิงวา พพ. จะสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนไดทันกับโลกท่ี

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ดวยพลังของนองๆ คนรุนใหมอยาง นอง     

ดร.ชเนตตี ศรีคํา นักวิทยาศาสตรท่ีจบการศึกษาจากประเทศฝร่ังเศส ท่ีจะ

เปนผูเรียบเรียงเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนของประเทศเยอรมนี 

ในฉบับนี้ และในฉบับตอๆ ไปโดยนอง ๆ ทีมงานท่ีมากความสามารถ เรียบ

เรียงเกี่ยวกับเศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศ ญี่ปุน ออสเตรีย เนเธอแลนด 

อาเจนตินา และสหรัฐอเมริกา ท่ีเร่ิมตนสรางเศรษฐกิจไฮโดรเจนเปนของ

ตนเองอยางจริงจัง และมีเปาการใชงานอยางเต็มท่ีในชวงหลังป ๒๐๓๐  

๑ 
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เบ้ืองตนสหภาพยุโรปประเมินวาภายใน ๓๐ ปขางหนา จะมีการ

เปล่ียนมาใชพลังงานไฮโดรเจนท่ีผลิตจากพลังงานหมุนเวียนอยางสมบูรณ

แบบ โดยมีการตั้งเปาการผลิตไฮโดรเจนทดแทนใหไดถึง ๑ ลานตันภายใน

ป ๒๐๒๔ และเพิ่มเปน ๑๐ ลานตันในป ๒๐๓๐ สําหรับประเทศไทย

จะตองมีการวางแผนและกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน วาจะผลิตไฮโดรเจน

ปริมาณเทาไรและใชกระบวนการผลิตแบบใด มุงเนนอุตสาหกรรมใดเปน

หลัก ซึ่งจะเปนตัวกําหนดทิศทางในแตละภาคสวนใหดําเนินการเพ่ือบรรลุ

เปาหมายรวมกันนอกจากนี้ การสรางระบบท่ีเอื้อตอการลงทุน การ 

ประสานงานเพ่ือสรางความรวมมือในการถายทอดเทคโนโลยี และการวิจัย

และนวัตกรรม ก็เปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนอยางย่ิง    

       

 นายกิตติพร โปซิ้ว 

            บรรณาธิการ 
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เยอรมนี...กับความมุงมั่นท่ีจะเปนผูนํา 

ดานไฮโดรเจนของโลก 

“เศรษฐกิจไฮโดรเจนของเยอรมนี” 

เพื่อตอบสนองตอความทาทายคร้ังย่ิงใหญของโลก นั้นคือการคง

อุณหภูมิโลกไมใหเพิ่มขึ้นเกิน ๒ องศาเซลเซียส การลดสัดสวนการใช

เชื้อเพลิงฟอสซิลลงใหไดมากท่ีสุด และทดแทนดวยการใชพลังงาน

ทางเลือกภายใตหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) 

จึงเปนท่ียอมรับอยางแพรหลาย ซึ่งความสนใจหลักจะเอียงไปท่ีเชื้อเพลิง

ไฮโดรเจนอยางเล่ียงไมได แมวาในอุตสาหกรรมบางประเภทยังคงมีความ

ตองการใชไฮโดรคารบอนอยางหลีกเล่ียงไมไดก็ตาม แตความพยายามท่ี

จะปรับปรุงกระบวนผลิตท่ีใชพลังงานสะอาดแทนท่ีการใชเชื้อเพลิง

ฟอสซิลก็มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง จริงอยูวาเราอาจยังไมสามารถ

ทําใหการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเปนศูนยไดในระบบการผลิต

พลังงาน แตอยางนอยวิธีการนี้ก็เปนการลดปริมาณการปลดปลอยกาซ

เรือนกระจกลงอยางมีนัยสําคัญ และเพ่ือมุงสูความเปนการทางคารบอน

ใหไดภายในป ๒๐๕๐ เยอรมนีไดเร่ิมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว

๓ 
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ตั้งแตป ๒๐๐๐ ดวยการออกกฎหมาย Renewable Energy Sources 

Act ตามมาดวยการออกนโยบายเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเม่ือ

ป ๒๐๑๐ โดยในป ๒๐๑๘ เยอรมนีมีสัดสวนการใชพลังงานทดแทนรอย

ละ ๓๘ ของการใชพลังงานขึ้นสุดทาย และจากนโยบายท่ีรัฐบาลเยอรมัน

ไดประกาศออกมา คอนขางชัดเจนแลววาไฮโดรเจนและผลิตภัณฑท่ีมี

ไฮโดรเจนเปนสารตั้งตนจะมีบทบาทสําคัญในการบรรลุเปาหมายการเปน

กลางทางคารบอนในทุกกิจกรรมท่ีการใชพลังงาน เชน ภาคขนสง 

ภาคอุตสาหกรรม และการกอสราง เปนตน นอกจากนี้ไฮโดรเจนยัง

สามารถใชประโยชนไดหลากหลาย ทําใหเกิดการบูรณาการในระบบ

พลังงานทดแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องดวยความสะดวกในการ

เก็บรักษาและการขนสง 

  

๔ 
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เยอรมนีถือเปนประเทศท่ีมีความกาวหนาดานเทคโนโลยีการผลิต

ไฮโดรเจน ดานตลาดไฮโดรเจน ดานการประยุกตใชไฮโดรเจนใน

ภาคอุตสาหกรรม และดานนโยบายการผลักดันไฮโดรเจนท่ีสุด ใน

สหภาพยุโรป เยอรมนีไดประกาศ “National Hydrogen Strategy”  

โ ดยมี  National Hydrogen Council เป นหน วยงาน ท่ีขั บ เค ล่ื อน

มาตรการท่ีเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไฮโดรเจน และผลักดันการ

ใชไฮโดรเจนในอุตสาหกรรมตางๆ เพื่อขับเคล่ือน “เศรษฐกิจไฮโดรเจน” 

ของประเทศอยางเปนรูปธรรม โดยเยอรมนีมีความมุงมั่นท่ีจะเปนผูผลิต 

ผูบริโภค และผูนําดานการจําหนายเทคโนโลยีไฮโดรเจนของโลกใหได

ภายในป ๒๐๓๐ เยอรมนีมี เปาหมายท่ีจะติดตั้งอิเล็กโทรไลเซอร 

(Electrolyzer) กําลังการผลิต ๕ GW เพ่ือผลิตไฮโดรเจนสีเขียว ใหได 

๑๔ TWh ซึ่งคิดเปนรอยละ ๑๕ ของปริมาณความตองการไฮโดรเจนของ

ประเทศ อยางไรก็ตามไฮโดรเจนสีฟาจะถูกใชในภาคอุตสาหกรรมและ

ขนสง โดยรัฐบาลตั้งงบประมาณไวกวา ๑๐ ลานลานยูโร เพ่ือผลักดัน

เศรษฐกิจไฮโดรเจนอยางย่ังยืน อีกท้ังมีการวางมาตรการยกเวนการ

จัดเก็บภาษีคาไฟฟาท่ีใชในการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวอีกดวย 

 

๕ 
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๑. ความสําคัญของไฮโดรเจนที่เพ่ิมมากข้ึนในปจจุบัน 

คณะผูเชี่ยวชาญของ National Hydrogen Strategy และผูเกี่ยว 

ของ มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันวา ไฮโดรเจนเปนอีกหนึ่งเทคโนโลยี

ท่ีจะชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาพรวมได จริงอยูวา

ไฮโดรเจนไมใชความหวังหนึ่งเดียวของอนาคต แตแนนอนกวาไฮโดรเจน

จะมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่ง

ตองมีการดําเนินการและพัฒนาควบคูกับระบบกักเก็บพลังงานและ

เทคโนโลยีสะอาดอ่ืนๆ เยอรมนีมีเปาหมายการปลดปลอยกาซเรือน

กระจกเปนกลางภายในป ๒๐๕๐ และพิจารณาแลววาไฮโดรเจนคือ

เคร่ืองมือสําคัญท่ีจะชวยใหประเทศบรรลุเปาหมายได ไฮโดรเจนจะ

สามารถลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมอยางมี

ประสิทธิภาพ และยังถูกยกใหเปนเทคโนโลยีท่ีจะมาพลิกสถานการณของ

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคขนสงอีกดวย รัฐบาลเยอรมนีให

ความสําคัญกับการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเปนอันดับแรก เนื่องจาก

สามารถผลิตจากแหลงพลังงานธรรมชาติท่ีมีความย่ังยืน จึงทําให 

National Hydrogen Strategy มุงเนนไปท่ีการผลิตไฮโดรเจนสีเขียว

เปนหลัก อยางไรก็ตามก็ไฮโดรเจนสีฟาจะยังคงมีสวนแบงในตลาด

๖ 
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ไฮโดรเจนของสหภาพยุโรปอยู เนื่องจากถือวาเปนไฮโดรเจนท่ีมีการปลด 

ปลอยคารบอนเปนกลาง ซึ่งจําเปนตองมีการผลิตและใชอยูในชวงของการ

เปล่ียนผานไปเปนตลาดไฮโดรเจนสีเขียว 

ไฮโดรเจนสามารถนําไปใชงานไดหลากหลายวัตถุประสงค อาทิ 

ไฮโดรเจนใชในกระบวนการผลิตเคมีภัณฑในเชิงพาณิชย เชน แอมโมเนีย 

เมทานอล หรือ พลาสติก นอกจากนี้ไฮโดรเจนยังถือเปนท้ัง Energy 

carrier และรูปแบบหนึ่งของการกักเก็บพลังงานในรูปสารเคมี อีกท้ัง

ไฮโดรเจนยังมีสวนสําคัญในกระบวนการผลิตท่ีทําใหมีปลดปลอย

คารบอนต่ําในอุตสาหกรรมเหล็กกลาอีกดวย ภาพท่ี 1 แสดงแนวทางการ

ผลิตและการใชไฮโดรเจนสีเขียวในภาคอุตสาหกรรมและการลดการ

ปลดปลอยคารบอน 

  

๗ 
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ภาพที่ ๑ แนวทางการผลิตและการใชไฮโดรเจนสีเขียวใน

ภาคอุตสาหกรรมและการลดการปลดปลอยคารบอน 

๒. The National Hydrogen Strategy -  

นโยบายหลักเพ่ือผลักดันไฮโดรเจนของเยอรมนี 

เยอรมนีถือเปนประเทศท่ีมีการดําเนินการเชิงรุกในการเพ่ิมการ

ผลิตและการใชประโยชนจากไฮโดรเจนอยางเปนรูปธรรม และเพื่อลด

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคขนสง เยอรมนีมีนโยบายสงเสริม

๘ 
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ไฮโดรเจนและเทคโนโลยีเซลล เชื้อเพลิง (The National Innovation 

Programme Hydrogen and Fuel Cell Technology: NIP) นับตั้ งแตป  

๒๐๐๖ แตเนื่องจากนโยบายดังกลาวไมไดทําใหการปลดปลอยกาซเรือน

กระจกในภาคขนสงลดลงแตอยางใดนับจากป ๒๐๐๕-๒๐๑๙ ดังจะเห็น

ไดจากขอมูลในภาพท่ี ๒ รัฐบาลเยอรมนีจึงไดประกาศนโยบายสงเสริม

เต็ ม รูปแบบ ท่ีมีชื่ อ ว า  “The National Hydrogen Strategy” ในป  

๒๐๒๐ โดยนโยบายดังกลาวจะเนนไปท่ีการสงเสริมการผลิตไฮโดรเจนสี

เขียวโดยใชพลังงานทดแทนเปนหลัก อีกท้ังมุงเนนไปท่ีการกักเก็บ

พลังงานทดแทนในรูปไฮโดรเจน การใชไฮโดรเจนในอุตสาหกรรมท่ีใช

พลังงานสูง และสงเสริมใหมีการใชไฮโดรเจนเปนวัตถุดิบในกระบวนการ

อุตสาหกรรมท่ีหลากหลายขึ้น เปาหมายการสงเสริมไฮโดรเจนเยอรมนี

จะกวางและครอบคลุมกวาแผนการสงเสริมของประเทศญี่ปุน ซึ่งจะ

มุงเนนไปท่ีการใชไฮโดรเจนเพื่อเปนแหลงพลังงาน 

  

๙ 
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ภาพที่ ๒ ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศเยอรมนี 

เหตุการณภัยพิบัติ โรงไฟฟานิวเคลียร ท่ีฟูกุชิมะ ท่ีเกิดจาก

แผนดินไหวเมื่อป ๒๐๑๑ ทําใหรัฐบาลเยอรมนีเห็นความสําคัญของการ

เปล่ียนผานดานพลังงาน (Energy transition) ซึ่งรวมถึงเปาหมายการ

ยกเลิกโรงไฟฟานิวเคลียรภายในป ๒๐๒๒ และการลดสัดสวนการ

เชื้อ เพลิงฟอสซิลเพื่อ เปล่ียนเปนเชื้อ เพลิงจากพลังงานทดแทน 

นอกจากนี้ เยอรมนี ยังประกาศ Climate Action Plan ๒๐๕๐  ซึ่ ง

ตั้งเปาหมายการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใหไดรอยละ ๘๐-๙๐ 

ภายในป ๒๐๕๐ เปรียบเทียบกับปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก

๑๐ 
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ในป ๑๙๙๐ และเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนในการบริโภคพลังงาน

ขั้นสุดทายใหไดรอยละ ๖๐ 

นั่นคือเหตุผลสําคัญท่ีทําใหรัฐบาลเยอรมนีตองมีการดําเนินการ

เรงดวนในสวนของการเพ่ิมขีดความสามารถในการกักเก็บพลังงานท่ีผลิต

จากพลังงานทดแทน ซึ่งก็เปนแหลงพลังงานท่ีมีความไมแนนอน และ

เปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็วตามสภาพภูมิอากาศ และปรากฎการณทาง

ธรรมชาติอ่ืนๆ โดยรัฐบาลเยอรมันมีแนวความคิดในการผลักนโยบาย

ดังกลาว ดังนี้ 

๒.๑ การผลักดันนโยบายไฮโดรเจนดวยงบประมาณกวา ๒๑.๓ ลาน

ลานยูโร 

รัฐบาลเยอรมันจัดใหไฮโดรเจนเปนเคร่ืองมือหลักในการลดการ

ปลดปลอยคารบอน ยืนยันดวยการประกาศ The National Hydrogen 

Strategy ในป ๒๐๒๐ โดยกลยุทธดังกลาวครอบคลุมการบริหารจัดการ 

Value chain ท้ังระบบ รวมท้ังเทคโนโลยีการผลิต การเก็บรักษา 

โครงสรางพ้ืนฐาน และการใชประโยชน ซึ่งรวมถึงโลจิสติกส การควบคุม

คุณภาพ และความปลอดภัยของผูบริโภค วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหมี

๑๑ 
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การเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญในดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ดังนั้นภายใตนโยบายการเปล่ียนผานดานพลังงาน เปาหมายหลักของ  

The National Hydrogen Strategy คือการใชไฮโดรเจนเปนระบบกัก

เก็บพลังงานทดแทน และเปนเชื้อเพลิงในภาคขนสง อีกท้ังทําใหเปน

วัตถุดิบสําคัญในหลากหลายกระบวนการอุตสาหกรรม ยกตัวอยางเชน 

การใชไฮโดรเจนในกระบวนการสังเคราะหแอมโมเนีย ปุยเคมี และ

พลาสติก อีกท้ังยังใชในกระบวนการทําบริสุทธ์ิน้ํามันพืชและไขมัน และ

ไดรับความสนใจอยางมากเมื่อใชเปนตัวรีดิวซ (Reducing agent) ใน

อุตสาหกรรมเหล็กกลา 

รัฐบาลเยอรมนีไดจัดสรรงบประมาณกวา ๑๒.๓๖ ลานลานยูโร 

เพ่ือใชในการสงเสริมไฮโดรเจนตามนโยบายดังกลาวภายในป ๒๐๒๖ 

และยังมีงบประมาณอีก ๙ ลานลานยูโร ภายใตนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ

ท่ีได รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -๑๙  เ พ่ือใช ในการ

ประชาสัมพันธสงเสริมการใชไฮโดรเจน (ภาพท่ี ๓) 

  

๑๒ 
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ภาพที่ ๓ ภาครวมของการดําเนินการตาม  

The National Hydrogen Strategy ของเยอรมนี 

  

๑๓ 
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๒.๒ การเปลี่ยนผานจากไฮโดรเจนสีเทาสูไฮโดรเจนสีเขียว 

ภาคอุตสาหกรรมในเยอรมนีความตองการใชไฮโดรเจนใน

ปริมาณ ๑.๗ ลานตัน/ป (๕๕ TWh) และรัฐบาลมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิม

ปริมาณเปนสองเท าภายในป  ๒๐๓๐  เ น่ืองจาก The National 

Hydrogen Strategy มุ งมั่น ให เกิดการสร าง  Demand ใหมขึ้ นมา 

อยางไรก็ตามรอยละ ๙๕ ของไฮโดรเจนท่ีใชอยูในปจจุบันเปนไฮโดรเจน

สีเทา (gray hydrogen) ซึ่งใชเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิต (โดยมีกาซ

ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก) และมีการปลดปลอย CO2 สูชั้นบรรยากาศ

ระหวางกระบวนการผลิต ดังนั้นเพื่อลดปริมาณการปลดปลอยจาก

กระบวนการผลิตลง รัฐบาลมีแผนท่ีจะเ พ่ิมกํา ลังการผลิตดวย

กระบวนการ Water Electrolysis เพ่ือผลิตไฮโดรเจนสีเขียว (green 

hydrogen) ท่ีใชไฟฟาท่ีผลิตจากพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต 

โดยเร่ิมแรกมีเปาหมายท่ีจะเพิ่มกําลังการผลิตจากปจจุบัน ๗๕๐ MW ให

เปน ๕ GW ภายในป ๒๐๓๐ กําลังการผลิตน้ีเทียบเทากับพลังงานท่ีได

จากโรงไฟฟานิวเคลียรถึง ๕ แหง และสามารถผลิตไฮโดรเจนสีเขียวไดถึง 

๑๔ TWh ความทาทายย่ิงไปกวานั้นคือการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวใหได

มากกวา ๑๐ GW ภายในป ๒๐๔๐ แตเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ 

๑๔ 
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ท่ีผานมา รัฐบาลเยอรมันเพิ่งประกาศเปาหมายท่ีทายทายย่ิงกวาเดิมโดย

การเปล่ียนเปาหมายการผลิตไฮโดรเจนจาก ๕ GW เปน ๑๐ GW ภายใน

ป ๒๐๓๐ ซึ่งเปนการเรงการดําเนินการใหเร็วขึ้นเปน ๒ เทา 

รัฐบาลเยอรมนีคาดหวังวาจะสามารถจัดสงไฮโดรเจนสูตลาดโลก

ไดภายในป ๒๐๓๐ โดยจะมีการคาขาย “blue hydrogen” และ 

“turquoise hydrogen” ท่ีเปนกลางทางคารบอนท้ังสองชนิดในชวง

เปล่ียนผาน ซึ่ง “blue hydrogen” ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และ 

“turquoise hydrogen” ผลิตจากกระบวนการไพโรไลซิสของมีเทน 

โดยสารประกอบคารบอนท่ีไดจากกระบวนการผลิตของท้ังสองชนิดจะ

ถูกดักจับและเก็บกักไว จึงเปนกลางทางคารบอน การซื้อขายไฮโดรเจน

ท้ังสองชนิดนี้ถือเปนการชั่วคราว อยางไรก็ตามรัฐบาลเยอรมนียังคงมี

๑๕ 
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ความมุงมั่นท่ีจะนําประเทศไปสูการเปนผูนําและผูเชี่ยวชาญดานการผลิต

และการคาไฮโดรเจนสีเขียวท่ีปลอดคารบอนในระยะกลางและระยะยาว  

๒.๓ ความคิดริเร่ิมสูการประยุกตใชเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนสี

เขียวอยางยั่งยืน 

เพ่ือสงเสริมและผลักดันการใชเทคโนโลยีไฮโดรเจนสีเขียวอยาง

จ ริ ง จั งและ ย่ั ง ยืน  The German Federal Ministry for Economic 

Affairs and Energy ไดจัดใหมีโปรแกรมเพื่อการสงเสริมเบ้ืองตน ๓ 

โปรแกรม ไดแก (๑) The HyExperts program เปาหมายเพ่ือจัดทํา

แนวคิดการประยุกตใชไฮโดรเจนสีเขียวท่ีมีศักยภาพสูงสําหรับการใชงาน

อยางเปนรูปธรรม (๒) The HyPerformer program เปาหมายเพ่ือ

สนับสนุนการนําไฮโดรเจนสีเขียวท่ีผลิตไดจากโครงการตาง ๆ ไปสูการใช

งานจริงใหเกิดประโยชน ท้ังสองโปรแกรมเปนการสงเสริมใหมีการใช

เทคโนโลยีไฮโดรเจนสีเขียวและเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงโดยการ

ดําเนินการขององคการปกครองทองถิ่น นอกจากนี้ (๓) The Reallabor 

(Real-World Laboratories) program เปนโปรแกรมท่ีกาวไปอีกขั้น

ดวยการมุงเนนไปท่ีการใชไฮโดรเจนสีเขียวในอุตสาหกรรมขนาดใหญ ผาน

ความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล และภาคการศึกษา โดยมุง

๑๖ 
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เปาการดําเนินโครงการไปท่ีการติดตั้งและใชงานอิเล็กโทรไลเซอรขนาด

ใหญ, Heat pump, Smart grid, เคร่ืองทําความรอนในเขตการปกครอง 

โดยไดทุมงบประมาณกวา ๖๐๐ ลานยูโร เพ่ือดําเนินการในป ๒๐๒๐-

๒๐๒๓ 

 ในอนาคตรัฐบาลเยอรมนีวางแผนท่ีจะขยายโรงงานท่ีอยูภายใต

โปรแกรมท่ีกลาวมาขางตนใหมีการกระจายตัว ท่ัวประเทศ ใน

ขณะเดียวกันก็มีเร่ิมการรวมตัวของสถานประกอบการดังกลาวแลวใน ๔ 

ภูมิภาคหลัก ไดแก ๑) ทางตอนเหนือของเยอรมัน มีลักษณะภูมิประเทศ

เปนพ้ืนท่ีลุม ถูกจัดใหเปนพื้นท่ีตั้งหลักของโรงงานผลิตไฮโดรเจน 

เน่ืองจากมีศักยภาพดานพลังงานลมสูง ๒) บริเวณท่ีเรียกวา “German-

Dutch economic zone” ท่ีมี เขตรูห  (Ruhr area) ซึ่ งเปนคลัสเตอรเขต

อุตสาหกรรมท่ีใหญท่ีสุดรวมอยูดวย ๓) บริเวณตะวันตกเฉียงใตของ

เยอรมนีท่ีมีชายแดนติดกับฝร่ังเศส และ ๔) บริเวณทางตอนใตท่ีตั้งของ

แควนบาวาเรีย ซึ่งก็เปนท่ีตั้งของโรงงานท่ีมีการใชงานเทคโนโลยีการผลิต

ไฮโดรเจนอยูหลายแหง และดูเหมือนวาจะกลายเปนสถานท่ีตั้งสําคัญ

ของอุตสาหกรรมไฮโดรเจนนับแตนี้เปนตนไป (ภาพท่ี ๔) 

  

๑๗ 

 



จุลสารพลังงานทดแทน           ฉบับท่ี ๗                  ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 

 

ภาพที่ ๔ ท่ีตั้งสถานประกอบการภายใตโปรแกรมของ  

The German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 

(อัพเดทขอมูลเมื่อ December ๒๐๑๙) 
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๓. การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมใหเขากับเทคโนโลยีไฮโดรเจน 

๓.๑ การลงทุนเปลี่ยนเคร่ืองจักรในกระบวนการอุตสาหกรรม 

สืบเนื่องจากความมุงมั่นของรัฐบาลเยอรมนีท่ีมีเปาหมายจะ

สงเสริมไฮโดรเจนสีเขียวเปนแหลงพลังงานท่ีย่ังยืนเพียงหนึ่งเดียวในแผน

ระยะกลางและระยะยาวนั้น ก็ไดมีระบุใน The National Hydrogen 

Strategy เกี่ยวกับเปาหมายการสรางตลาดเพ่ือรองรับไฮโดรเจนสีเขียว  

และการจัดทําหวงโซคุณคา (Value chain) ในระหวางป ๒๐๒๐-๒๐๒๓ 

ซึ่งรัฐบาลจะผลักดันใหมีการสรางตลาดภายในประเทศ และสงเสริมใหมี

การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศควบคูไปดวย และในป ๒๐๒๔-

๒๐๓๐ เยอรมนีวางแผนรองรับการเติบโตท่ีตอเนื่ องของตลาด

ภายในประเทศ และสรางเครือขายการคาระหวางประเทศ 

ในชวงระหวางป ๒๐๒๔-๒๐๓๐ อุตสาหกรรมหนักของเยอรมนี

จะเขาสูชวงการลงทุนใหมเพื่อเปล่ียนเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต โดย

คาดการณวาอุตสาหกรรมหลัก ๓ อันดับแรกของประเทศท่ีมีการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุด ซึ่งไดแก อุตสาหกรรมเคมภัณฑ 

(รอยละ ๔๐.๑ ของปริมาณการปลดปลอยในป ๒๐๑๙) อุตสาหกรรม

๑๙ 
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เหล็กกลา (รอยละ ๓๕.๖) และอุตสาหกรรมซีเมนต (รอยละ๑๖.๙) จะถูก

กดดันในมีการลงทุนในเคร่ืองจักรท่ีสําคัญ (ภาพท่ี ๕)  

ภาพที่ ๕ อุตสาหกรรมหลักท่ีใชพลังงานสูงในเยอรมนี และมีความ

จําเปนตองเปล่ียนเคร่ืองจักร เนื่องจากส้ินอายุการใชงาน 

  

๒๐ 
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๓.๒ เทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนแบบ PtG และ PtL มีแนวโนม

เติบโต  

นโยบายดานการเปล่ียนผานดานพลังงาน (Energy transition) 

ของเยอรมนี สงผลใหพลังงานทดแทนกลายเปนแหลงพลังงานหลักใน

การผลิตไฟฟาในเยอรมนี (รอยละ ๔๒.๑ ของปริมาณการผลิตไฟฟารวม 

ในป ๒๐๑๙) ถึงอยางนั้นก็มีบางชวงเวลาท่ีสภาพภูมิอากาศมีความ

เหมาะสมตอการผลิตไฟฟาสูง แตเปนชวงเวลาท่ีมีความตองการไฟฟาต่ํา 

จึงทําใหปริมาณไฟฟาท่ีผลิตไดมีมากเกินความจําเปน ดังเชนในป ๒๐๑๙ 

ปริมาณไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานงานลมมีมากเกินไป จึงทําใหถูกระงับ

การจายไฟฟาเขาระบบปริมาณกวา ๖.๓ TWh จึงมีความจําเปนตองหา

แนวทางการแกปญหาดังกลาว โดยผูรับผิดชอบดาน R&D ไดมีความ

มุงมั่นท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสามารถเปล่ียนและกักเก็บไฟฟาสวนเกินใน

รูปแบบไฮโดรเจน , มี เทน (PtG technology) และเมทานอล (PtL 

technology) ผานกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส โดยทิศทางการพัฒนา

เทคโนโลยีดังกลาวไดรับความสนในอยางย่ิงดวยเหตุผลวาความตองการ

ไฮโดรเจนในโลกมีแนวโนมท่ีจะเติบโตอยางมีนัยสําคัญในอนาคต 

ยกตัวอยางเชน หนวยงานท่ีมีชื่อวา “Hydrogen Europe” ซึ่งเปนการ

๒๑ 
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รวมตัวของผูประกอบการนานาชาติดานพลังงาน การขนสง และ

อุตสาหกรรมการผลิต กวา ๑๓ แหง ไดคาดการณวา ภายในป ๒๐๕๐ 

ความตองการไฮโดรเจนในโลกจะมีประมาณ ๒๒ ,๒๔๐ TWh ซึ่ ง

เทียบเทารอยละ ๑๘ ของปริมาณความตองการพลังงานท้ังหมดในโลก 

ซึ่งรัฐบาลเยอรมนีก็มีการคาดการณท่ีมีความสอดคลอง ทําใหแนวคิดการ

ขยายตลาดการคาไฮโดรเจนและเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงเคร่ืองจักร

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของมีความชัดเจนย่ิงขึ้น เชนเดียวกับการเพ่ิมความตองใช

ไฮโดรเจนดวย อีกท้ังจากขอมูลการสํารวจโดย “German Economic 

Institute (IW)” ผูประกอบการสัญชาติเยอรมัน เชน ThyssenKrupp, 

Siemens และ Linde มีสวนแบงตลาดโลกกวารอยละ ๒๐  ในการผลิต

และสงออกเคร่ืองแยกสลายน้ําดวยไฟฟา (Water electrolyzer) ซึ่งถือ

วาเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการ PtG และ PtL ทําใหคอนขางม่ันใจ

วาตลาดการสงออก Water electrolyzer นั่นมีทิศทางเพิ่มสูงขึ้นใน

อนาคตอยางแนนอน 

  

๒๒ 
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๓.๓ การพัฒนาระบบทอสงไฮโดรเจนภายในเยอรมน ี

กาซไฮโดรเจนสามารถถูกขนสงและจัดเก็บไดโดยใชระบบทอเดียวกับ

ก าซธรรมชาติ  ในเดือนมกราคม ๒๐๒๐  FNB Gas (หน วยงาน

ผูรับผิดชอบดานการบริหารจัดการสายสงของเยอรมนี) ไดประกาศแผน

ท่ีจะใชทอสงกาซธรรมชาติกวารอยละ ๙๐ ของทอสงกาซท่ีมีอยู เพ่ือใช

เปนระบบขนสงและกักเก็บไฮโดรเจน (ระยะทางรวมกวา ๕,๙๐๐ กม.) 

(ภาพท่ี ๖)  

 

ภาพที่ ๖ เครือขายการขนสงไฮโดรเจนในเยอรมนี 

  

๒๓ 
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ภายใตการมุงเนนเสถียรภาพดานการใชไฮโดรเจนสําหรับทุกคน 

FNB มีเปาหมายท่ีจะดําเนินการตามแผนใหแลวเสร็จภายในป ๒๐๓๐  

โดยการดําเนินการตามนโยบายนี้จะไมมีการแบงแยกท่ีตั้งของผูผลิต

ไฮโดรเจน และไมขนสงแตเพียงไฮโดรเจนสีเขียวท่ีผลิตจากทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนีเทานั้น แตยังตองสามารถขนสง

ไฮโดรเจนจากการนํา เข าในรูปแบบไฮโดรเจนเหลว (Liquified 

hydrogen) จากทางเรือและทางระบบทอไดดวย ในชวงแรกของการ

ดํา เนินการตามแผน  ผูประกอบการ ไดแก  ผูผ ลิตไฟฟา “RWE 

Generation” , บริษัทดําเนินการเกี่ยวกับสายสง “Nowega” และ ยักษ

ใหญผูผลิตพลังงานและเคมีภัณฑ ไดแก “OGR, Evonik และ BP” ได

เ ร่ิมพัฒนาระบบทอภายใตโครงการ “GET H2 Nukleus) ในเดือน

มีนาคม ๒๐๒๐ โดยระบบทอดังกลาวจะใชในการขนสงไฮโดรเจน 

สีเขียวท่ีผลิตโดยบริษัท RWE ดวย Water electrolyzer ท่ีมีกําลังการ

ผลิต ๑๐๐ MW ท่ีตั้งอยูในเมืองทางตอนเหนือท่ีมีช่ือวา Lingen ไปยัง

โรงงานผลิตเคมีภัณฑของ BP ในเขตอุตสาหกรรม Ruhr ซึ่งอยูใกลกับ

โรงงานผลิตเคมีภัณฑ Essen และ Evonik ท่ีตั้งอยูในเมือง Marl โดย

๒๔ 
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ระบบทอไฮโดรเจนน้ีมีความยาวประมาณ ๑๓๐ กม. และคาดวาจะ

สามารถขนสงไฮโดรเจนไดภายในป ๒๐๒๒  

๔. ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือความมั่นคงดานพลังงาน

ไฮโดรเจน 

เนื่องดวยกําลังการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวภายในประเทศยังคงมี

ปริมาณจํากัด รัฐบาลเยอรมนีท่ีจะตอบสนองความตองการไฮโดรเจนท่ี

จะเพ่ิมขึ้นในอนาคตดวยการนําเขา การขยายความรวมมือระหวาง

ประเทศจึงเปนแนวทางสําคัญในเร่ืองของความม่ันคง  และดวยเยอรมนี

มีชายแดนติดกับเนเธอแลนดและฝร่ังเศส ซึ่งถือวาเปนประเทศผูผลิต

สําคัญในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังวาจะมีกําลังซื้อจาก

ประเทศคูคานอกสหภาพยุโรป เชน โมรอคโค ยูเครน และรัสเซียอีกดวย 

๔.๑ ความรวมมือกับเนเธอแลนดคือกุญแจสําคัญของ National 

Hydrogen Strategy 

เนเธอแลนดเปนประเทศผูผลิตกาซธรรมชาติอันดับท่ีสองใน

สหภาพยุโรปรองจากนอรเวย และมีระบบทอสงกาซธรรมชาติท่ีเชื่อมตอ

กับประเทศเพื่อนบานซึ่งระบบเครือขาทอสงกาซนี้ไดชื่อวาเปน “กระดูก

๒๕ 
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สันหลังของโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ (The 

backbone of the Northwest Europe energy infrastructure” รัฐบาลเน

เธอแลนดมี แผนจะปด ทําการโรงแยกก าช ท่ี ใหญ ท่ี สุด ใน ยุ โรป 

(Groningen gas field) ท่ีอยูทางตอนเหนือของประเทศภายในป ๒๐๒๒ 

เน่ืองจากโรงงานดังกลาวเหนี่ยวนําใหเกิดแผนดินไหวในบริเวณนั้น

บอยคร้ัง รัฐบาลเนเธอแลนดไดประกาศนโยบายไฮโดรเจนในเดือน

มีนาคม ๒๐๒๐ โดยไดตั้งเปาท่ีจะเปน “Hydrogen hub in Europe” 

โดยจะใชระบบทอสงกาซเดิมท่ีมีอยูในการขนสงไฮโดรเจน กอนหนานี้ไม

นานในเดือนมกราคม ๒๐๒๐ ไดมีการประกาศความรวมมืออยางเปน

ทางการระหวาง 3 พันธมิตร ไดแก The German Federal Ministry 

for Economic Affairs and Energy, the Dutch Ministry of 

Economic Affairs and Climate Policy และ the German state of 

North Rhine-Westphalia ซึ่ ง ร ว ม เ ข ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม รู ห  (Ruhr 

industrial zone) ท่ีอยูติดกับเนเธอแลนดอยูดวย ภายใตโครงการท่ีมีชื่อ

วา HY3 project โดยท้ัง ๓ ฝาย จะมีความรวมมือแบบทวิภาคีเพ่ือสราง 

Value chain ในสวนของกระบวนการผลิต การขนสง และการใช

ประโยชนของไฮโดรเจนสีเขียว และไมนานมานี้มีสมาคมซึ่งเปนการ

๒๖ 
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รวมตัวของ UK-Dutch Shell และ ผูเคากาซธรรมชาติสัญชาติเนเธอ

แลนดชื่อ Gasunie ไดทําการโปรโมตโครงการภายใตชื่อ NortH2 ซึ่งเปน

แหลงผลิตไฮโดรเจนสีเขียวขนาดใหญซึ่งมีเปาหมายท่ีจะผลิตไฮโดรเจนสี

เขียวออกสูตลาดใหไดภายในป ๒๐๔๐ ดวยกําลังการผลิต ๘๐๐,๐๐๐ 

ตัน/ป อีกหนึ่งโครงการท่ีนาสนใจคือโครงการกังหันลมนอกชายฝง 

(Offshore wind farm) กําลังการผลิต ๑๐ GW จะถูกสรางขึ้นเพ่ือใช

ผลิตไฮโดรเจนสีเขียว โดยมีกระบวนการกล่ันนํ้าทะเลเพ่ือใหไดน้ําจืด ณ 

บริเวณนอกชายฝงทะเลเนเธอแลนดโดยตรงเลย เพ่ือหลีกเล่ียงการ

สูญเสียพลังงานในสายสงไฟฟา 

ความรวมมือระหวางเยอรมนีและฝร่ังเศสก็อยูการพิจารณา

เชนเดียวกัน ในเดือนกันยายน ๒๐๒๐ รัฐบาลฝร่ังเศสไดประกาศ

รายละเอียดและแผนยุทธศาสตรสําหรับไฮโดรเจน โดยไดจัดสรร

งบประมาณเพ่ือลงทุนในแผนดังกลาวกวา ๗.๒ พันลานยูโร มีเปาหมาย

แทนท่ีการใชไฮโดรเจนสีเทาดวยไฮโดรเจนสีเขียวในหลากหลาย

อุตสาหกรรม อีกท้ังภายใตความรวมมือเยอรมนี-ฝร่ังเศส ฝร่ังเศสมีแผนท่ี

จะติดตั้ง water electrolyzer กําลังการผลิต ๖.๕ GW และฝร่ังเศสมี

ความตั้งใจท่ีจะสงออกไฮโดรเจนสีเขียวไปยังเยอรมนีอีกดวย แต
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เน่ืองจากพลังงานไฟฟาท่ีใชในกระบวนการผลิตนั้นมาจากพลังงาน

นิวเคลียรควบคูพลังงานทดแทน จึงเปนการตัดสินใจท่ียากลําบากของ

เยอรมนีท่ีจะนําเขาไฮโดรเจนปริมาณมากๆ จากฝร่ังเศส เนื่องจาก

เยอรมนีไดประกาศตนท่ีจะเปนประเทศปลอดนิวเคลียรไปกอนหนานี้

แลว 

๔.๒ แผนการนําเขาไฮโดรเจนจากนอก EU เช่ือมตอกับนโยบาย

สงเสริมไฮโดรเจนของ EU 

จุดโฟกัสยังคงอยู ท่ีไฮโดรเจนสีเขียวเพ่ือปองกันการนําเขา

ไฮโดรเจนจากนอก EU ในเดือนกรกฎาคม ๒๐๒๐ คณะกรรมาธิการ

ยุโรปไดประกาศ “The EU’s hydrogen strategy” โดยในยุทธศาสตร

ดังกลาว ไดประกาศความรวมมือท่ีมีชื่อวา “The European Clean 

Hydrogen Alliance” ซึ่งเปนการรวมตัวระหวางหนวยงาน Hydrogen 

Europe และ  the European Investment bank ซึ่ ง ก า ร ร วมมื อนี้

มุงเนนไปท่ีการสงเสริมการใช “Clean hydrogen” ซึ่งก็คืออีกชื่อหนึ่ง

ของไฮโดรเจนสีเขียวนั่นเอง เปาหมายคือการติดตั้ง electrolyzer ใหได

กําลังการผลิตรวม ๔๐ GW ในสหภาพยุโรป และติดตั้งอีก ๔๐ GW ใน

ประเทศเพ่ือนบาน ภายในป ๒๐๓๐ (มีอีกชื่อวา “๒x๔๐ GW Green 
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Hydrogen Initiative) ซึ่ งความรวมมือนี้มีความสําคัญมากสําหรับ

เยอรมนี  

นโยบายสงเสริมไฮโดรเจนของเยอรมนีไมไดระบุวาการนําเขา

ไฮโดรเจนมายังเยอรมนีจะมาจากประเทศเพ่ือนบานของประเทศสมาชิก

ใดใน EU แตดวยสโลแกน “Shipping the sunshine” เยอรมนี ทําให

เขาใจไดวาประเทศในแถวแอฟริกาเหนือนาจะเปนประเทศเปาหมาย 

เน่ืองจากมีศักยภาพดานพลังงานแสงอาทิตยสูง นโยบายไฮโดรเจนของ

สหภาพยุโรปยังมุงหวังใหมีการจัดหาไฮโดรเจนสีเขียวราคาถูกในแถบ

ประเทศเพ่ือนบานเชนเดียวกัน โดยวางแผนวาจะมีการพัฒนาดานการ

ผลิตไฮโดรเจนสีเขียวในยูเครนเปนอันดับแรก เมื่อกลาวถึงเบ้ืองหลังท่ี

แทจริงแลว ก็มีการคาดการณไวแลวในแนวคิดของ “๒x๔๐ GW Green 

Hydrogen Initiative” วาควรจะใชพลังงานแสงอาทิตยในแถบแอฟริกา

เหนือและพลังงานลมในยูเครนในการผลิตไฮโดรเจนสีเขียว 
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โดยเปาหมายหลักของแผนดังกลาวคือการเปล่ียนรอยละ ๒๐ 

ของไฮโดรเจนสีเขียวท่ีผลิตไดในพ้ืนท่ีเปนแอมโมเนียเพ่ือใชผลิตปุย และ

สงออกปริมาณท่ีเหลืออีกรอยละ ๘๐ (ผลิตจากแอฟริกาเหนือประมาณ 

๒.๒๕ ลานตัน/ป และอีกประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ ตัน/ป จากยูเครน) มายัง

สหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังมีการวางแผนวางระบบทอขึ้นมาใหมเพื่อ

ขนสงไฮโดรเจนระหวางกรีซไปยังอิตาลี และระหวางประเทศแถบทะเล

ดําไปถีงกรีซ ซึ่งจะแลวเสร็จภายในป ๒๐๔๐ โดยระบบทอท่ีจะสรางขึ้น

นี้จะถูกเชื่อมตอกับระบบทอกาซธรรมชาติเดิมของสหภาพยุโรป (ภาพท่ี 

๗) เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายดังกลาวนี้ และนโยบายของเยอรมนีเอง 

รัฐบาลเยอรมันไดเซ็นตสัญญาเงินกูกวา ๓๐๐ ลานยูโร เพ่ือสรางโรงงาน 

PtG กําลังการผลิต ๑๐๐ MW ในประเทศโมรอคโค อีกท้ังไดมีเยอรมนีได

แถลงการณรวมกับยูเครนเร่ืองความรวมมือดานไฮโดรเจนอีกดวย 

อีกท้ังรัฐบาลเยอรมนียังมีความคาดหวังอยางสูงในดานการจัดหา

ไฮโดรเจนสีเขียวจากรัสเซีย ในเดือนกรกฎาคม 2020 กระทรวงพลังงาน

ของรัสเซียไดจัดทํา “Roadmap for hydrogen development until 

๒๐๒๔” จะรัฐบาลเยอรมันคาดหวังท่ีสามารถผสานความรวมมือในเร่ือง

ไฮโดรเจนกับรัสเซียใหไดเชนเดียวกัน 

๓๐ 
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ภาพที่ ๗ แผนท่ีระบบทอสงกาซหลักท่ีจะใชขนสงไฮโดรเจนใน 

EU โดยมีกําหนดสรางแลวเสร็จภายในป ๒๐๔๐ (hydrogen 

backbone) 
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๕. ความทาทายและโอกาสของ National Hydrogen Strategy 

รัฐบาลเยอรมันไดพยายามท่ีจะผลักดันท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

ให เกิดสังคมไฮโดรเจนสีเขียวขึ้นมาโดยใช  “National Hydrogen 

Strategy” เปาหมายหลักคือการแกปญหาการเปล่ียนแปลงทาง

ภูมิอากาศ และเปนประเทศผูนําในการผลักดันใหมีการใชไฮโดรเจนอยาง

แพรหลาย ซึ่งในบริบทดังกลาวก็ยังมีสวนท่ีตองใหความสําคัญอยู 4 

ประเด็น ดังนี้  

๑) The National Hydrogen Strategy เป น โปร เ จค ท่ี ใหญ ม ากซึ่ ง

จัดสรรงบประมาณไวประมาณ ๑๒ ลานลานยูโร อยางไรก็ตามก็ยังไม

สามารถการันตีไดวาจะเพียงพอท่ีจะสรางสังคมไฮโดรเจนไดอยาง

แทจริงหรือไม ถึงแมวาจะมีการประกาศเงินสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ

สงเสริมตลาดไฮโดรเจนสีเขียว เปนเงิน ๗ ลานลานยูโรเพ่ือกระตุน

เศรษฐกิจหลังการระบาดโควิด-๑๙ แตก็ยังไมมีการเปดเผยเปาหมาย

ท่ีชัดเจน อีกท้ังยังมีโครงการ Real-World Laboratories ท่ีโฟกัสท่ี

การพัฒนาการใชไฮโดรเจนเชิงพาณิชยและในอุตสาหกรรม แตการ

ขยายผลของโครงการดังกลาวก็ยังไมถูกบรรจุไวใน The National 

Hydrogen Strategy จากความเห็นของผูเชี่ยวชาญและนักวิเคราะห

๓๒ 
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คาดวาเยอรมนีนาจะตองใชเวลาอีกสักระยะในการพัฒนาดานการ

ผลิตไฮโดรเจนปริมาณมาก และการใชงานไฮโดรเจนปริมาณดังกลาว

นี้ และนโยบายตางๆ ท่ีเกิดขึ้นภายใต The National Hydrogen 

Strategy ก็มีผลจนถึงป ๒๐๒๖ เทานั้น ซึ่งมองวาเปนเพียงกาวแรกสู

ความสําเร็จเทานั้น 

๒) ความสามารถในการแขงขันดานราคาของไฮโดรเจนสีเขียวคือหนึ่งใน

ประเด็นสําคัญ ราคาของไฮโดรเจนสีเขียวคอนขางสูงเนื่องจากใช

ไฟฟา ท่ีผลิตจากพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต ซึ่ ง เมื่อ

เปรียบเทียบกับราคาของไฮโดรเจนสีเทา จะมีราคาสูงกวาถึงสามเทา 

ซึ่งจะสงผลการผลักดันใหมีการใชไฮโดรเจนสีเขียวอยางแพรหลายคง

จะทําไดยาก นอกเสียจากวาจะมีการสงเสริมใหมีการใชไฮโดรเจนสี

ฟา (ซึ่งมีราคาถูกกวาไฮโดรเจนสีเขียวคร่ึงหนึ่ง) และไฮโดรเจนสีเทอร

ควอยซ (turquoise hydrogen) อยางจริงจังเปนอันดับแรก ซึ่งนักวิจัย

จากมหาวิทยาลัยโคโลญจนในเยอรมนีก็มีความเห็นไปในทางเดียวกัน 

ถึงแมวารัฐบาลเยอรมันจะมีบอกวาไมไดกีดกันไฮโดรเจนท้ังสอง

ประเภทน้ีก็ ตาม แต รายละเ อียด ท่ีปรากฏใน The National 

Hydrogen Strategy ก็ยังคงกลาวถึงแคการสงเสริมไฮโดรเจนสีเขียว

๓๓ 
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เพียงอยางเดียว ดังนั้นจึงเห็นวาควรอยางย่ิงวานโยบายการสงเสริมท่ี

ยืดหยุนกวานี้ 

๓) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือขนสงไฮโดรเจน โดยเฉพาะอยางย่ิง

จากแอฟริกาเหนือและยูเครนไมใชเร่ืองงาย เยอรมนีตองทํางานอยาง

หนักรวมกับสหภาพยุโรปในเร่ืองนี้ อีกท้ังผูเชี่ยวชาญจํานวนมากยังคง

ตั้งคําถามเกี่ยวความเปนไปไดท่ีจะขนสงไฮโดรเจนสีเขียวปริมาณมาก

ท่ีผลิตไดในแอฟริกาเหนือ ซึ่งสวนใหญประเทศในแถบนั้นยังมีอัตรา

การเพิ่มขึ้นของประชากรสูง สงผลใหอัตราความตองการไฟฟาเพิ่มขึ้น

ตามไปดวย และหลายประเทศยังมีปญหาเ ร่ืองภูมิ รัฐศาสตร  

(geopolitics) อีกดวย ตั้งแตป ๒๐๐๙ บริษัทสัญญาติเยอรมันภาย

โครงการ Desertec ไดทําการศึกษาและพยายามท่ีจะสงพลังงาน

ไฟฟาท่ีผลิตจากพลังงานทดแทนในแอฟริกาเหนือมายังยุโรป แต

เนื่องจากความตองการไฟฟาในประเทศแถบนั้นเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ จึงทํา

ใหเกิดความกังวลเร่ืองความแนนอนของปริมาณไฟฟาท่ีจะสามารถ

สงออกได นอกจากนี้เหตุการณอาหรับสปริง (The Arab Spring) ท่ี

เกิดขึ้นระหวาง ๒๐๑๐ ถึง ๒๐๑๒ ก็ทําใหเห็นวาปญหาเร่ืองภูมิ

๓๔ 
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รัฐศาสตรนั้นมีความสําคัญมาก ซึ่งทําให Desertec นั้นลมเลิกไปในป 

๒๐๑๔ 

๔) ยูเครนยังคงมีปญหาทางการเมือง และมีความสัมพันธท่ีตึงเครียดกับ

รัสเซีย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของปริมาณไฮโดรเจนท่ีจะ

สงออกมายังเยอรมนี ในขณะเดียวกันเยอรมนีและรัสเซียก็มีความ

รวมมือภายใตชื่อ Nord Stream ๒ ซึ่งกําลังมีการกอสรางระบบทอ

สงไฮโดรเจนสีเขียวจากรัสเซียมายังเยอรมนี สหรัฐอเมริกาไดมี

บทลงโทษรัสเซียเนื่องจากมีความกังวลวาระบบทอดังกลาวจะทําให

รัสเซียมีอํานาจในการตอรองในเร่ืองพลังงานในสหภาพยุโรปมากขึ้น 

อยางไรก็ตามโครงการดังกลาวมีกําหนดแลวเสร็จตั้งแตป ๒๐๒๐ ใน

อนาคตหากรัฐบาลรัสเซียมรการสงเสริมการพัฒนาไฮโดรเจน 

เยอรมนีจึงถูกมองวาเปนจุดหมายในการสงออกไฮโดรเจนท่ีสําคัญของ

รัสเซีย ซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวท่ีผลิตไดในรัสเซียมากจากไฟฟาพลังงาน

น้ําเปนสวนใหญ 

แมวาจะมีความทาทายและความกังวล แตรัฐบาลเยอรมันก็ยังมุง

หนาท่ีจะสรางสังคมไฮโดรเจนขึ้นใหได ซึ่งรัฐบาลยังคงเปาหมายท่ีจะ

สรางตลาดซื้อขายไฮโดรเจนในโลกใหไดภายในป 2030 โดยมีแผนพัฒนา
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ไฮโดรเจนของเยอรมนี (Hydrogen roadmap for Germany) (ภาพท่ี 

๘) ซึ่งก็ตองรอดูวาจะมีมาตรการใดท่ีสงผลกระทบตอโลกใบนี้ และ

ประเทศไทยตอไป  

 

 

 

ภาพที่ ๘ แผนพัฒนาไฮโดรเจนของเยอรมนี  

(Hydrogen roadmap for Germany) 
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