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1. บทน า 

ในปัจจุบัน จากสถานการณ์โลกที่มีการตระหนักถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการผลิต
และบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในความท้าทายที่ส าคัญคือ “ก๊าซคาร์บอน” ซึ่งเป็นก๊าซ
เรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน อันน ามาซึ่งภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ าท่วมขนาดใหญ่ ไฟป่ า 
ฤดูกาลที่ผันผวน เป็นต้น ท าให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการด าเนินการต่างๆ ในระดับสากลเพ่ือให้ทุกประเทศ
ได้ร่วมกันเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และหนึ่งในข้อตกลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ส าคัญ คือ ข้อตกลง
ปารีส (COP21) ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2015 ที่เป็นข้อตกลงสากลและมีผลผูกพันทางกฎหมายเป็นครั้งแรก 
ประเทศสมาชิกต่างตกลงเป้าหมายระยะยาวในการรักษาอุณหภูมิโลกให้ เพ่ิมขึ้นต่ ากว่า 2 องศาเซลเซียส เมื่อ
เทียบกับระดับก่อนอุตสาหกรรมและตั้งเป้าที่จะจ ากัดการเพ่ิมขึ้นเพียง 1.5 องศาเซลเซียส 

สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของโลกที่ตระหนักถึงความท้าทายนี้และเข้าใจดีว่าหากต้องการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนนั้น ไม่สามารถที่จะด าเนินตามยุทธศาสตร์เดิมได้ จึงได้ประกาศนโยบาย European Green Deal           
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องเสียโอกาส         
การสร้างความมั่งคั่ง โดยเป้าหมายของสหภาพยุโรปในปี ค.ศ. 2050 คือ การเป็นระบบเศรษฐกิจที่ทันสมัย           
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน โดยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  

จากเป้าหมายที่ต้องการให้สหภาพยุโรปมุ่งสู่ climate neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 ผ่านการลดการปล่อย        
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการหันมาใช้พลังงานสะอาด คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจึงได้รับรอง 2 ยุทธศาสตร์
ด้านพลังงานที่ส าคัญ คือ “European Strategy for Energy System Integration” และ “Hydrogen Strategy 
for Neutral Europe” ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2020 โดยทั้งสองยุทธศาสตร์เป็นส่วนเติมเต็มกันให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะการยกให้ไฮโดรเจนเป็นเสมือน
ตัวเชื่อมที่จะสามารถตอบโจทย์ทั้งการแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนและเป็นแนวทางในอนาคตด้านความ 
มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนของพลังงาน  

ยุทธศาสตร์ไฮโดรเจนของสหภาพยุโรป (EU Hydrogen Strategy) จะระบุถึงวิธีการสร้างศักยภาพดังกล่าวให้
เกิดขึ้นจริงผ่านการลงทุน การก ากับดูแล การสร้างตลาด และการวิจัยและนวัตกรรม ร วมทั้งเปิดตัว 
“European Clean Hydrogen Alliance” ให้เป็นแพลตฟอร์มในการรวมผู้น าอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม 
รัฐมนตรีในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และธนาคารเพ่ือการลงทุนยุโรป ในการร่วมสร้างแผนการลงทุน
เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตและเพ่ือรองรับความต้องการไฮโดรเจนสีเขียวในสหภาพยุโรปอีกด้วย รวมถึงใน
สถานการณ์โควิด-19 การลงทุนในไฮโดรเจนจะกลายมาเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ส าคัญเพ่ือกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสร้างความยืดหยุ่น สร้างงานในท้องถิ่น และการท าให้สหภาพยุโรปยังคงเป็นผู้ น าในระดับโลก 
ผ่านแผนฟื้นฟู Next Generation EU 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/clean-energy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/clean-energy_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en
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ในรายงานพิเศษนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หัวข้อ ประกอบด้วย หัวข้อที่ 1 บทน า เล่าถึงความเป็นมา            
และความส าคัญของ “ยุทธศาสตร์ไฮโดรเจน” ในหัวข้อที่ 2 จะชี้แจงถึงประโยชน์และข้อจ ากัดในการใช้ไฮโดรเจน
ในฐานะแหล่งพลังงานหมุนเวียนใหม่ในอนาคต และในหัวข้อที่ 3 จะน าเสนอว่ายุทธศาสตร์ไฮโดรเจนของสหภาพ
ยุโรปมีการตั้งเป้าหมายในระยะต่างๆ อย่างไรบ้าง และหัวข้อที่ 4 จะให้รายละเอียดถึงวิธีการที่สหภาพยุโรปได้
ด าเนินการเพ่ือจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หัวข้อที่ 5 จะแสดงถึงตัวอย่างโครงการ ที่น่าสนใจในการลดการ
ปล่อยคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ไฮโดรเจนมาเป็นตัวช่วย โดยจะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเหล็ก และ
หัวข้อสุดท้าย หัวข้อที่ 6 จะเป็นการเสนอข้อเสนอแนะต่อภาครัฐของไทยในเรื่องดังกล่าว 

2. ท าไมต้องเป็นไฮไดรเจน ใช้ในภาคส่วนใดและความท้าทายของ
ไฮโดรเจนในเชิงการน าไปใช้ 
ปัจจุบันโลกก าลังประสบความท้าทายด้านแหล่งพลังงานอยู่ 2 ความท้าทายหลัก คือ 1) แหล่งพลังงานต้องมี
ปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและจ านวนประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น 2) แหล่ง
พลังงานต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อพิจารณาแล้วแหล่งพลังงานที่พวกเราพ่ึงพาอยู่ในปัจจุบันอย่าง
เชื้อเพลิงฟอสซิลนั้น ไม่ตอบโจทย์ในแง่ทั้งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (คาดการณ์ถึงปริมาณของเชื้อเพลิง
ฟอสซิล ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปนั้น ตัวอย่างเช่น น้ ามันดิบเหลือได้อีก 40-60 ปี ก๊าซธรรมชาติ
ใช้ได้อีก 100 ปี และถ่านหินใช้งานได้อีก 300 ปี) รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงท าให้เกิด
ความตระหนักในการหาแหล่งพลังงานใหม่ทดแทน โดยในปัจจุบันหนึ่งในแหล่งพลังงานใหม่ที่หลายประเทศ
ก าลังให้ความสนใจ คือ “ไฮโดรเจน” ซึ่งต่อไปจะมาพิจารณากันว่าเพราะเหตุใดท าไมไฮโดรเจนถึงน่าสนใจกว่า
พลังงานทดแทนอ่ืนๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้  

     1. ความไม่มีเสถียรภาพของแหล่งพลังงานทดแทนรูปแบบอ่ืนๆ 

หากในอนาคต มีความต้องการเปลี่ยนให้ระบบพลังงานมาใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) 
จะพบว่ามีข้อจ ากัดด้านความไม่ต่อเนื่อง เช่น แสงอาทิตย์และลมที่มีความไม่แน่นอน ต้องขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้า (Power System) ที่บางช่วงเวลาอาจจะต้อง
รองรับพลังงานเป็นจ านวนมาก และบางช่วงก็มีพลังงานน้อยมาก 

 การหันมาใช้ไฮโดรเจน จะช่วยเพ่ิมเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้า เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตเกินมา
จากพลังงานทดแทน สามารถน าไปผลิตเป็นไฮโดรเจนเพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานได้ โดยการเก็บใน
รูปไฮโดรเจนเกิดสูญเสียพลังงานน้อยกว่าการเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอรี่จะมีการ
ปลดปล่อยพลังงาน (Self Discharging)  
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2. การเป็นพลังงานส ารองให้แก่ระบบไฟฟ้า (Buffer of Growing Electrification)  

เนื่องจากในปัจจุบันมีความไม่แน่นอนของความต้องการใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่การผลิตไฟฟ้าที่อาจผันผวน
อย่างกระทันหัน ท าให้ต้องมีแหล่งพลังงานหนึ่งที่ใช้เป็นตัวส ารอง (buffer) โดยในปัจจุบันส่วนมากมา
จากแหล่งพลังงานถ่านหิน (Fossil Fuels) ซึ่งในอนาคตความต้องการใช้ไฟฟ้าก็จะเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 
จากทั้งอุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่ภาคส่วนต่างๆ ก็ถูกท าให้มาเป็นระบบไฟฟ้า ดังนั้นเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการและการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงควรมีการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาด 

 ไฮโดรเจนเป็นพลังงานสะอาด สามารถกักเก็บไดใ้นระยะยาว และมีความยืดหยุ่นในการขนส่งมากกว่า
พลังงานไฟฟ้า ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการเป็นพลังงานส ารองให้แก่ระบบไฟฟ้า 
(Buffer of Growing Electrification)  

3. อุตสาหกรรมหรือภาคส่วนที่ยากต่อการเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้า (Hard-to-Electrified Applications) 

ในปัจจุบันหลายอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนมาสู่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาดหนึ่ง แต่ก็มีอีก
หลายอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถท าได้ (Hard-to-Electrified Applications) เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
วงจรไฟฟ้าหรือด้านต้นทุน เช่น การขนส่งขนาดใหญ่ (รถบรรทุก เรือ เครื่องบิน รถไฟ) ที่ต้องการ
พลังงานมากในการขนส่งในระยะทางไกล หรืออุตสาหกรรมหนักที่ต้องการพลังงานเป็นจ านวนมาก 

 การหันมาใช้ไฮโดรเจน ที่มีคุณสมบัติน้ าหนักเบา จัดเก็บได้ มีความหนาแน่นของพลังงานสูงและไม่
ก่อให้เกิดมลพิษหรือก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ท าให้สามารถเป็นเชื้อเพลิงสะอาดในการท าความร้อน
หรือเป็นเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งได้ ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทีส่ามารถตอบโจทย์ 

4. อุตสาหกรรมเคม ี(Chemical Industry) 

ในบางอุตสาหกรรม แม้ว่าใช้พลังงานที่มาจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) แต่เมื่อ
หมดอายุการใช้งาน เมื่อผ่านการเผาท าลายก็จะปล่อยก๊าซ CO2 ออกสู่บรรยากาศ  

 หากเราใช้เทคโนโลยี Carbon Capture and Utilization (CCU) ในการกักเก็บคาร์บอนที่ผลิต
ออกมาจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ จะได้ไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น แล้วใช้คาร์บอนที่กักเก็บมา
แทนน้ ามันดิบในการสร้างเชื้อเพลิงต่างๆ เช่น Methanol, Methane, Formic Acid, หรือ Urea 
จากนั้นน าเชื้อเพลิงเหล่านี้มาสร้างผลิตภัณฑ์ทางเคมีต่างๆ เช่น พลาสติก อุปกรณ์ทางการแพทย์และยา 
ซึ่งในผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอน 
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เนื่องจากการผลิตไฮโดรเจนสามารถท าได้หลายรูปแบบ โดยแต่ละไฮโดรเจนก็มีระดับความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงหรือตัวตั้งต้นในการน ามาผลิต โดยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในภาพรวมไฮโดรเจนให้ชัดเจนมากข้ึน จะแบ่งสีไฮโดรเจนตามความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกเป็น 3 สี ดังนี้   

1. ไฮโดรเจนสีน้ าตาล (Brown Hydrogen) 

เชื้อเพลิงตั้งต้น (ถ่านหิน เชื้อเพลิงฟอสซิล ก๊าซธรรมชาติ) ที่ใส่เข้าไปให้กับสารตั้งต้น (คาร์บอน 
ก๊าซออกซิเจน และน้ า) ผ่านกระบวนการ Gasification หรือ Steam Methane Reforming (SMR) 
โดยจะได้สารผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซ H2 และ CO2 ซึ่งการที่สารผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจนมี CO2 ผสมอยู่นั้น 
เรียกว่า “ไฮโดรเจนสีน้ าตาล” ในการผลิตไฮโดรเจนวิธีนี้จะปล่อยก๊าซ CO2 ออกมาเป็นจ านวนเท่ากับ
ก๊าซ H2 ที่ผลิตออกมา ดังนั้น วิธีการนี้จึงไม่ได้ช่วยลด Carbon Footprint ถึงแม้จะใช้ H2 ที่เป็น
พลังงานสะอาดก็ตาม 

2. ไฮโดรเจนสีฟ้า (Blue Hydrogen) 

การผลิตไฮโดรเจนสีฟ้านั้นมีกรรมวิธีเหมือนกับไฮโดรเจนสีน้ าตาล แต่เนื่องจากต้องการให้
ไฮโดรเจนมีความสะอาดมากขึ้น (Low-Carbon Hydrogen) จึงน าไปผ่านกระบวนการเคมีความร้อน 
(Thermochemical Process) โดยสารที่จะไปดึง CO2 ออกมาจากไฮโดรเจนสีน้ าตาล คือ Amine 
(RNH2) และผลลัพธ์ก็คือ ไฮโดรเจนที่บริสุทธิ์มากขึ้นและสามารถกักเก็บก๊าซ CO2 เพ่ือไปใช้ประโยชน์
ต่อไป ซึ่งเทคโนโลยีในการผลิตไฮโดรเจนสีฟ้า เรียกว่า “Carbon Capture and Storage (CCS)”  
กระบวนการนี้ไม่ได้ท าให้ Carbon Footprint ลดลง เพียงแต่ไม่ได้ปล่อยก๊าซ CO2 ออกสู่บรรยากาศ 
แต่ก็เรียกได้ว่าไฮโดรเจนสีฟ้าเป็นพลังงานที่สะอาดมากกว่าไฮโดรเจนสีน้ าตาล 

3. ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) 

หากใช้เชื้อเพลิงตั้งต้นเป็นชีวมวล (Biomass) ก๊าซชีวภาพ (Biogas) หรือของเสียอินทรีย์ (Organic 
Waste) และผ่านกระบวนการเช่นเดิมเหมือนการผลิตไฮโดรเจนสีน้ าตาล แต่กระบวนการนี้จะท าให้ 
Carbon Footprint เป็นศูนย์เนื่องจาก CO2 ที่ต้นไม้ดูดไปในช่วงชีวิตจะมีค่าเท่ากับ CO2 ที่ปล่อย
ออกมาจากการเผาเพ่ือผลิตไฮโดรเจน  

และหากมีการใช้เทคโนโลยี CCS ในการกักเก็บก๊าซ CO2 และผลิตก๊าซไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์
มากขึ้น จะท าให้ Carbon Footprint ติดลบ นั่นหมายความว่า ได้ดึงก๊าซ CO2 ออกจากการปล่อยสู่
ชั้นบรรยากาศ โดยไฮโดรเจนในวิธีนี้เรียกว่า “ไฮโดรเจนสีเขียว”                    

นอกจากไฮโดรเจนที่ผลิตจากวิธี Gasification หรือ Steam Methane Reforming (SMR) แล้ว 
ไฮโดรเจนยังสามารถถูกผลิตมาจากไฟฟ้าได้อีกโดยผ่านกระบวนการ Electrolysis ซึ่งมี 2 ประเภทที่นิยมกัน
คือ Proton-Exchange Membrane (PEM) และ Alkaline Water โดยการแบ่งสีของไฮโดรเจนก็ขึ้นอยู่กับ
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แหล่งที่มาของเชื้อเพลิงตั้งต้นเหมือนเดิม หากไฟฟ้าที่น ามาใช้มาจาก Renewable Energy ไฮโดรเจนที่ได้จะ
ถูกเรียกว่า “ไฮโดรเจนสีเขียว” แต่ถ้าหากไฟฟ้ามาจากถ่านหิน ไฮโดรเจนนั้นก็จะเป็น “ไฮโดรเจนน้ าตาล” 

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าเพ่ือตอบโจทย์เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก (ในรูปของ carbon footprint) 
ต้องมีการค านึงถึงแหล่งที่มาของเชื้อเพลิงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริง คือ  
“ไฮโดรเจนสีเขียว” ซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาถึงการได้มาซึ่งเชื้อเพลิงตั้งต้นที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ชีวมวล 
ก๊าซชีวภาพ พลังงานหมุนเวียน) และความคุ้มค่าในการน ามาผลิตไฮโดรเจนสีเขียวในบริบทของแต่ละประเทศ 

แผนภาพสรุปไฮโดรเจนสีต่างๆ    

1) วิธีการได้มาซึ่งไฮโดรเจน ผ่านกระบวนการ Gasification หรือ Steam Methane Reforming (SMR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) วิธีการได้มาซึ่งไฮโดรเจน ผ่านกระบวนการ Electrolysis 

 

เชื้อเพลิงฟอสซิล + (Carbon + O2 + H2O)  => Brown Hydrogen (H2 + CO2) 

Carbon footprint เกิดขึ้น ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน 

 
เชื้อเพลิงฟอสซิล + (Carbon + O2 + H2O)  ผ่าน CCS => Blue Hydrogen  

Carbon footprint เกิดขึ้น แต่ไม่ปล่อยออกมา ช่วยลดโลกร้อนได้บางส่วน 

 
เชื้อเพลิงหมุนเวียน + (Carbon + O2 + H2O) ผ่าน CCS => Green Hydrogen   

Carbon footprint = 0 (ก่อนผ่าน CCS)  

Carbon footprint = ติดลบ (หลังผ่าน CCS) ช่วยลดโลกร้อนได้มากที่สุด 

 

ไฟฟ้า (ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน) + H2O ผ่าน Electrolysis => ไฮโดรเจนสีเขียว + O 

Carbon footprint คิดจากแหล่งที่มาของไฟฟ้า  

ไฟฟ้า (ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล) + H2O ผ่าน Electrolysis => ไฮโดรเจนน้ าตาล + O 

Carbon footprint คิดจากแหล่งที่มาของไฟฟ้า  



ส ำนักงำนท่ีปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 

9 

ศักยภาพของไฮโดรเจนในการน าไปใช้ในแต่ละภาคส่วนที่น่าสนใจ 

 ภาคการขนส่ง 

 ไฮโดรเจนสามารถน ามาเป็นเชื้อเพลิงที่จะมาเพ่ิมประสิทธิภาพในภาคการขนส่งขนาดใหญ่ 
(Heavy transport) หรือภาคการขนส่งระยะทางไกล (Long distance transport) เช่น  
รถบรรทุก เรือ เครื่องบิน รถไฟ เนื่องจากมีน้ าหนักที่เบา และมีความจุพลังงานมหาศาล   
โดยจะท าให้บรรทุกสิ่งของหรือคนได้มากขึ้น รวมถึงการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนใช้เวลาไม่
นาน (เทียบเท่ากับการเติมน้ ามัน)  

 ภาคพลังงาน 

 ไฮโดรเจนสามารถสร้างเสถียรภาพให้กับระบบเศรษฐกิจที่ต้องการใช้พลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy Integration) เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถเป็นตัวกักเก็บ
พลังงานที่เกินและน ากลับไปใช้ (Valorization of Excess Energy) และเป็นระบบกักเก็บ
พลังงานสะอาดในระยะยาว (Long-Term Clean Energy Storage) จากคุณสมบัติกักเก็บ
พลังงานได้สามารถเป็นแหล่งพลังงานส ารอง (Energy buffer) ได้อีกด้วย  

 ภาคอุตสาหกรรม 

 ไฮโดรเจนสีเขียวสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ในอุตสาหกรรมที่ใช้
พลังงานสูงความร้อนสูงหรือมีการปล่อยคาร์บอนจ านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก รวมถึง
เป็นวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ไฮโดรเจนเป็นวัตถุดิบ 
อย่างเช่น การผลิตแอมโมเนีย การกลั่นน้ ามันมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

ความท้าทายของไฮโดรเจนในเชิงการน าไปใช้ 

ไฮโดรเจนมีศักยภาพในการจะเป็นแหล่งพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต แต่ในปัจจุบันที่ยังไม่ถูกใช้งานอย่าง
แพร่หลายมาจากสาเหตุความท้าทายหลายประการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ความท้าทายหลัก ดังนี้  

1) เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมยังไม่เกิดหรือยังไม่สมบูรณ์ ต้องมีการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้
เกิดความก้าวหน้าในระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels, TRL) 

2) หากเทคโนโลยีมีความพร้อมในการใช้งาน แต่ก็ยังคงมีความท้าทายย่อยอีก เช่น เทคโนโลยีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนยังคงมีราคาสูง ต้องมีการปรับให้เข้าสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมและระดับความพร้อมใน
การผลิต (Manufacturing Readiness Levels, MRL) เครื่องจักรหรือยานยนต์ไฮโดรเจนมักจะเกี่ยวข้องกับ
ระบบที่มีการเชื่อมโยงขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงต้องการการพัฒนาและความร่วมมืออย่างครอบคลุม ต้องการ
นโยบายในการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดตลาดและปริมาณที่เพียงพอต่อความสามารถในการลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็น
การผลิตหรือการขนส่ง  
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3) การเกิดปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทานของไฮโดรเจนสีเขียว เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ท่อในการ
ขนส่ง สถานีในการเติมเชื้อเพลิง) ที่ต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการใช้ 

จากความท้าทายที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ล้วนต้องการการสนับสนุนของภาครัฐทั้งสิ้น 
โดยเฉพาะความชัดเจนของทิศทางและเป้าหมาย ซึ่งจะท าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเห็นแนวโน้มได้
และมีความมั่นใจในการลงทุนในอนาคต 

3. ยุทธศาสตร์ไฮโดรเจนของสหภาพยุโรป  

ยุทธศาสตร์ไฮโดรเจนได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 เพ่ือเป็นแผนยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะน า
สหภาพยุโรปมุ่งสู่ climate neutral โดยต้องการให้ภาคส่วนต่างๆ ลดการปล่อยคาร์บอนผ่านการใช้ไฮโดรเจน
สีเขียว และตั้งเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 13 ของความต้องการพลังงานที่ใช้ทั้งหมดของสหภาพยุโรป ภายใน
ปี ค.ศ. 2050 โดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะขับเคลื่อนผ่านการก าหนดกรอบข้อบังคับ การสนับสนุน
ตลาดผู้น า การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การเชื่อมเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและการสร้างความ
ร่วมมือทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งจุดมุ่งหมายของสหภาพยุโรปต่อไฮโดรเจนที่แท้จริง คือ การพัฒนา
และผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยในปัจจุบัน
อาจจะไม่สามารถมุ่งสู่เป้าหมายได้โดยตรงแต่ต้องมีการปรับใช้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือท าให้เทคโนโลยีมีความพร้อมและต้นทุนการผลิตลดลง แต่ส าหรับในระยะสั้นและระยะกลางจะมีการปรับ
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ไปใช้ไฮโดรเจนคาร์บอนต่ าในรูปแบบต่างๆ ไปก่อน เช่น fossil-based hydrogen with carbon capture 
เพ่ือลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้อย่างรวดเร็วจากการผลิตไฮโดรเจนที่มีอยู่ในปัจจุบันและกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการในตลาดให้มีปริมาณที่มากพอในการต่อยอดต่อไป  

เส้นทางของสหภาพยุโรปสู่ eco system แบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้  

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 ถึง ค.ศ. 2024 จะสนับสนุนการติดตั้งอิเล็กโทรไลเซอร์ไฮโดรเจนทดแทน 
(renewable hydrogen electrolysers) อย่างน้อย 6 กิกะวัตต์ในยุโรปและต้องการผลิต
ไฮโดรเจนทดแทนให้ได้ถึง 1 ล้านตัน  

 เป้าหมาย คือ การวางกรอบการก ากับดูแลตลาดไฮโดรเจนให้มีสภาพคล่องและมีความจูงใจ
ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาดผู้ริเริ่ม รวมถึงการเชื่อมช่องว่างด้านต้นทุนระหว่างวิธีการ
แบบเดิม แบบคาร์บอนต่ า และแบบหมุนเวียน พร้อมทั้งผลักดันการพัฒนาแหล่งพลังงานลม
และพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับกิกะวัตต์ และสนับสนุนให้ใช้ในภาคเคมี ในกระบวนการ
อุตสาหกรรมและภาคการขนส่งหนัก    

 ปี ค.ศ. 2025 ถึง ค.ศ. 2030 ไฮโดรเจนจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบพลังงานแบบรวมด้วย
สัดส่วนอย่างน้อย 40 กิกะวัตต์จากอิเล็กโทรไลต์ไฮโดรเจนทดแทนในยุโรปและต้องการผลิต
ไฮโดรเจนทดแทนให้ได้ถึง 10 ล้านตัน (และรวมถึง 40 GW ในประเทศเพ่ือนบ้านของยุโรปที่
พร้อมส่งออกไปยังสหภาพยุโรป) 

 เป้าหมาย คือ การขยายขนาดตลาดและการผลิต ผ่านการกระตุ้นการลงทุนเพ่ือสร้างระบบ
เครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานไฮโดรเจน และตั้งเป้าเปิดกว้างการแข่งขัน โดยการเปิดตลาดข้าม
พรมแดน รวมถึงการจัดสรรปริมาณไฮโดรเจนอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาคส่วนต่างๆ  

 ปี ค.ศ. 2030 ถึง ค.ศ. 2050 เทคโนโลยีไฮโดรเจนสีเขียวควรจะถึงระยะเติบโตเต็มที่และถูกไปใช้
งานในวงกว้างในทุกภาคส่วนที่ยากต่อการลดการใช้คาร์บอน 

 ในระยะที่สามนี้คาดการณ์ไว้ว่าหนึ่งในสี่ของไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะมาจากไฮโดรเจน
สะอาดภายในปี ค.ศ. 2050 รวมทั้งเชื้อเพลิงไฮโดรเจนหรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์ไฮโดรเจนต้อง
สามารถเข้าสู่ภาคส่วนต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น ตั้งแต่ภาคการบิน ภาคการ
เดินเรือ ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมที่ยากต่อการลดการปล่อยคาร์บอน และก๊าซชีวภาพที่
ยั่งยืนอาจจะแทนที่ก๊าซธรรมชาติในโรงงานผลิตไฮโดรเจนแบบการดักจับและกักเก็บ
คาร์บอน (hydrogen production facilities with carbon capture and storage) เพ่ือ
สร้างการปล่อยก๊าซคาร์บอนในเชิงลบ 
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4. วิธีการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนจากยุทธศาสตร์ไฮโดรเจนของสหภาพยุโรป  
เนื่องจากสหภาพยุโรปเป็นการรวมตัวของหลายประเทศที่มีบริบทความพร้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพ่ือให้
ประเทศสมาชิกสามารถบรรลุเป้าหมาย climate neutral ที่ตั้งไว้ คณะกรรมาธิการจึงก าหนดวิธีการในการ
ส่งเสริมการน าไปใช้ของไฮโดรเจนออกเป็น 5 ขอบเขตหลักเพ่ือท าให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเห็นภาพได้
ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างไรและแผนการสนับสนุนใดบ้างที่สามารถเข้าร่วมและน ามาเป็นกรอบ
แนวทางในการก าหนดแนวทางในระดับประเทศของแต่ละประเทศต่อไป  

1) ขอบเขตการลงทุน ส่งเสริมประเด็นการลงทุนให้ชัดเจนเพ่ือสร้างผลประโยชน์ทวีคูณและความสอดคล้อง
ของการสนับสนุนจากส่วนกลางเพ่ือไม่ให้เกิดการทับซ้อนหรือประสิทธิภาพของเงินลงทุนไม่เท่าที่ควรจะเป็น 
โดยคณะกรรมาธิการได้จัดตั้ง European Clean Hydrogen Alliance เพ่ือท าหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางใน
การรวมตัวของภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น รวมถึงภาค
ประชาสังคม ท าหน้าที่เอ้ืออ านวยและด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ไฮโดรเจน  สร้างความร่วมมือด้าน
การลงทุนและนโยบายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า มุ่งเน้นไปตั้งแต่การผลิต การจัดส่ง 
ไปจนถึงผู้ใช้ขั้นสุดท้ายในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคพลังงานและภาคการให้ความร้อน นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการสนับสนุนการปรับทักษะของตลาดแรงงานอีกด้วย  

ตัวอย่างแผนการลงทุน  

 พัฒนาแผนการลงทุนเพ่ือกระตุ้นการผลิตและการใช้ไฮโดรเจน รวมถึงโครงการสร้างท่อส่งอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่าน European Clean Hydrogen Alliance (ภายในสิ้นปี ค.ศ. 2020)  

 ปัจจุบันมีแผนการลงทุนเพ่ือพัฒนาไฮโดรเจนสีเขียวกว่า 470 พันล้านยูโรและส าหรับไฮโดรเจนสีฟ้า 
กว่า 18 พันล้านยูโรผ่าน  European Regional Development Fund & the Cohesion Fund         
ซ่ึงถือเป็นจุดหลักของยุทธศาสตร์การลงทุน   

 สนับสนุนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในไฮโดรเจนที่สะอาดในบริบทของแผนการฟ้ืนฟู โดยเฉพาะผ่าน 
Strategic European Investment Window of InvestEU แ ล ะ  Next Generation EU แ ล ะ ETS 
Innovation Fund เพ่ือช่วยลดช่องว่างการลงทุนที่เกิดจากโควิด-19 โดยการให้ผลประโยชน์ที่น่า
ดึงดูดแก่การลงทุนภาคเอกชน  

2) ขอบเขตกระตุ้นให้เกิดความต้องการและเพิ่มก าลังการผลิตไฮโดรเจนสีเขียว  

 การเสนอมาตรการเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการใช้ไฮโดรเจนของผู้ใช้ขั้นสุดท้าย โดยมุ่งเน้น 
2 ภาคส่วน ดังนี้ ภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม 

o ภาคขนส่ง – ระยะแรกเข้าไปในส่วนที่ไฟฟ้าท าได้ยาก เช่น รถโดยสาร ยานพาหนะเชิง
พาณิชย์ (เช่น รถแท็กซี่ ) หรือบางส่วนของเครือข่ายรถไฟ รวมถึงการขนส่งทางน้ า
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ภายในประเทศและการขนส่งทางทะเลระยะสั้น และส าหรับระยะยาวคือภาคการขนส่งทาง
น้ าและทางเครื่องบิน โดยจะระบุใน Sustainable and Smart Mobility Strategy ซึ่งจะ
ประกาศในสิ้นปี ค.ศ. 2020 

o ภาคอุตสาหกรรม – ระยะเริ่มต้นเป็นการทดแทนการใช้คาร์บอนด้วยไฮโดรเจนในโรงกลั่น 
การผลิตแอมโมเนีย การผลิตเมทานอลรูปแบบใหม่ รวมถึงการทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลบาง
ส่วนในภาคการผลิตเหล็ก และในระยะที่สองไฮโดรเจนสามารถเป็นพ้ืนฐานส าหรับการสร้าง
กระบวนการผลิตเหล็กท่ีไม่มีคาร์บอน  

 ก าหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานคาร์บอนต่ า (low-carbon threshold/standard) เพ่ือส่งเสริมการติดตั้ง
การผลิตไฮโดรเจน โดยค านึงถึงวัฏจักรชีวิตในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ภายในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 
2021) ผ่านการแก้ไข Emission Trading System (ETS) เช่น การก าหนดราคาคาร์บอนที่ปล่อยออก
สู่สิ่งแวดล้อม (carbon pricing) และสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานคาร์บอนต่ า  

 การก าหนดค านิยามและเกณฑ์ที่ครอบคลุมเพ่ือก าหนดว่าไฮโดรเจนแบบใดเป็นไฮโดรเจนหมุนเวียน
และไฮโดรเจนคาร์บอนต่ า (certification of renewable and low-carbon hydrogen) (ภายใน
เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2021) เพ่ือให้ง่ายต่อระบบการติดตาม รายงานและตรวจสอบของ Emission 
Trading System (ETS) และในข้อก าหนดต่างๆ ด้านพลังงานหมุนเวียน  

 การสร้างผลประโยชน์ให้กับไฮโดรเจนด้วยการพัฒนาโครงการน าร่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
carbon contracts for difference (‘CCfD’) เพ่ือสนับสนุนการผลิตเหล็กที่มีคาร์บอนต่ าและ
หมุนเวียน (low carbon and circular steel) รวมถึงสารเคมีพ้ืนฐาน  

o เพ่ือเร่งการแทนที่ไฮโดรเจนที่มีอยู่ คือ การผลิตในโรงกลั่น การผลิตปุ๋ย การผลิตเหล็ก
คาร์บอนต่ าและหมุนเวียนและสารเคมีขั้นพ้ืนฐาน  

o เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน คือ ภาคการเดินเรือ (hydrogen and derived fuels such as 
ammonia) ภาคการบิน (การใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ าสังเคราะห์) 

3) ขอบเขตการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการก าหนดกรอบในการส่งเสริม การก ากับดูแลตลาด การสร้าง
ระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งาน เครือข่ายระบบขนส่ง โดย
คณะกรรมาธิการจะด าเนินการด้านค านิยามและการรับรองอย่างครอบคลุมเพ่ือระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
ไฮโดรเจนสีเขียวและไฮโดรเจนรูปแบบอ่ืนๆ โดยสอดคล้องกับ EU Taxonomy ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ใช้ส าหรับ
พิจารณาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ์ทีม่ีคุณสมบัติเป็น "สิ่งแวดล้อมยั่งยืน" เช่น  

 การวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไฮโดรเจน รวมถึงเครือข่ายของสถานีการเติมเชื้อเพลิง Trans-
European Networks for Energy and Transport and the Ten-Year Network Development 
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Plans (TYNDPs) และเร่งปรับใช้โครงสร้างพ้ืนฐานการเติมเชื้อเพลิง (revision of the Alternative 
Fuels Infrastructure Directive and the revision of the Regulation on the TransEuropean 
Transport Network) (ภายในปี ค.ศ. 2021) 

 การออกแบบและก าหนดกฎของตลาดในการใช้ไฮโดรเจน รวมถึงการขจัดอุปสรรคในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของไฮโดรเจน (เช่น การปรับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้วไปสู่การใช้กับไฮโดรเจน) 
และการเปิดให้มีการเข้าถึงตลาดไฮโดรเจนเหลวส าหรับผู้ผลิตและผู้ใช้ไฮโดรเจนอย่างเท่าเทียม รวมถึง
การท าให้เกิดความสมบูรณ์ของตลาดก๊าซภายในผ่านการทบทวนกฎหมาย ( เช่น การทบทวน
กฎหมายส าหรับตลาดก๊าซปราศจากคาร์บอนให้สามารถแข่งขันได้ (ค.ศ. 2021) 

 การทบทวนแผน Trans-European Network for Energy (TEN-E) และ Internal gas market 
legislation เพ่ือให้ตลาดคาร์บอนเป็นศูนย์มีความสามารถในการแข่งขัน  

 การทบทวนแผน Alternative Fuels Infrastructure Directive และ Trans-European Transport 
Network (TEN-T) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการด้านการขนส่ง ผ่านเครือข่ายสถานีเชื้อเพลิง  

4) ขอบเขตการส่งเสริมทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยในปัจจุบันให้ความส าคัญกับ 1. การผลิต
ไฮโดรเจนในปริมาณมาก 2. ต้นทุนในการจัดเก็บและกระจายที่เหมาะสม 3. การน าไปใช้ในด้านต่างๆ คือ 
อุตสาหกรรม การขนส่งส าหรับงานหนัก (ขนส่งทางเรือและทางเครื่องบิน) พลังงานและความร้อน เพ่ือตอบ
โจทย์วัตถุประสงค์ 7 ประการ ดังนี้ 1. ต้นทุนในการผลิตต่ า 2. ท าให้ไฮโดรเจนเป็นส่วนหนึ่งในระบบพลังงาน
รวมให้ได้มากที่สุด 3. ขนส่งในราคาต่ าที่สุด 4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจน           
สีเขียว 5. ความสามารถในการแข่งขันของไฮโดรเจนส าหรับ mobility application 6. การตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านพลังงานและความร้อน 7. ลดการปล่อยคาร์บอนของอุตสาหกรรมผ่านไฮโดรเจนสีเขียว  

 การเปิดตัวอิเล็กโทรไลเซอร์ 100 เมกะวัตต์ และสนามบินและท่าเรือสีเขียวเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ 
European Green Deal ภายใต้ Horizon 2020 (ไตรมาสที่ 3 ปี ค.ศ. 2020) 

 การจัดตั้ ง Clean Hydrogen Partnership มุ่งเน้นไปที่การผลิตไฮโดรเจนสีเขียว  การจัดเก็บ                 
การขนส่ง การกระจาย และองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการใช้ไฮโดรเจนสีเขียวในผู้ใช้ขั้นสุดท้ายใน
ราคาที่แข่งขันได้ (ค.ศ. 2021) 

 การขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาโครงการน าร่องที่สนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าของไฮโดรเจน โดยให้
สอดคล้องกับแผน Strategic Energy Technologies (SET) (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป) 

 การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือเอ้ือให้เกิดการสาธิตเทคโนโลยีที่ใช้ไฮโดรเจนที่เป็นนวัตกรรมครั้งแรกภายใต้
กองทุนนวัตกรรม ETS ซึ่งรวบรวมเงินกว่า 10,000 ล้านยูโรเพ่ือสนับสนุนรับเทคโนโลยีคาร์บอนต่ า
ในช่วงปี ค.ศ. 2020-2030 (เริ่มในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2020) 
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5) ขอบเขตความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคยุโรป กระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจน          
สีเขียวให้ถึงจุดที่ตลาดและกลไกทางนโยบายสามารถสนับสนุนเป้าหมายทั้งสิ่งแวดล้อมและการเติบโต รวมทั้ง
การสนับสนุนด้านเทคนิคและด้านการเงิน รวมทั้งการจัดตั้งตลาดไฮโดรเจนระดับโลกด้วย 

 เสริมสร้างความเป็นผู้น าในระดับนานาชาติเกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคกฎระเบียบและค าจ ากัด
ความเกี่ยวกับไฮโดรเจน 

 พัฒนาพันธกิจที่เก่ียวกับไฮโดรเจนภายใต้ Mission Innovation (MI2)  

 ส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรทางใต้และตะวันออกและประเทศเพ่ือนบ้านและกลุ่มประเทศด้าน
พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยูเครนว่าด้วยเรื่องพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนและไฮโดรเจนหมุนเวียน 

 ก าหนดล าดับขั้นตอนความร่วมมือด้านไฮโดรเจนหมุนเวียนกับสหภาพแอฟริกาใน  Africa-Europe 
Green Energy Initiative 

 ออกแบบความร่วมมือด้านพลังงานของยุโรปใหม่กับทั้งประเทศและภูมิภาคเพ่ือนบ้าน และพันธมิตร
ระดับภูมิภาคหรือระดับทวิภาคีในการกระจายความเสี่ยงและออกแบบห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและ
ปลอดภัย 

 พัฒนาการท าธุรกรรมด้านพลังงานยั่งยืนในสกุลเงินยูโรภายในปี ค.ศ. 2021 เพ่ือลดความผันผวนใน
เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน 

5. ตัวอย่างโครงการในสหภาพยุโรปที่น่าสนใจ - การลดการปล่อยคาร์บอน
ในภาคอุตสาหกรรม (Decarbonise Industry) มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเหล็ก 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานเข้มข้นในการผลิต (energy intensive industries) ของสหภาพ
ยุโรปก าลังอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากในการปรับให้กระบวนการผลิตปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด โดยหนึ่งใน
อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนเป็นจ านวนมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมเหล็ก ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการวิจัยและ
แสวงหาแนวทางต่างๆ ผ่านโครงการน าร่องเพ่ือต้องการเปลี่ยนจากก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินไปสู่ไฮโดรเจน    
สีเขียว ตัวอย่างดังนี้  

1) โครงการ SALCOS การผลิตเหล็กท่ีปล่อยคาร์บอนต่ า  

 เป็นโครงการผลิตเหล็กพรุน (Sponge Iron) ผ่านเครื่องปฏิกรณ์แบบรีดักชัน (direct reduction 
reactor) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คาร์บอนสามารถถูกแทนที่ได้อย่างมากด้วยไฮโดรเจน ท าให้สามารถ 
เกิดปฏิกิริยารีดักชันของแร่เหล็กได้ถึงร้อยละ 85 และสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์
ในขั้นต้นได้ถึงร้อยละ 50 และหากในอนาคตสามารถเปลี่ยนกระบวนการผลิตได้ทั้งหมดจะ
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สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ได้เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 85 โดยความท้าทายอยู่ที่การ
ประสานกันระหว่างกระบวนการผลิตใหม่ให้เข้ากับโรงงานเหล็กท่ีมีอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ : https://salcos.salzgitter-ag.com/en/index.html?no_cache=1  

2) โครงการ H2FUTURE โรงงานน าร่องผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวที่ใหญ่ที่สุด 

 เป็นโครงการเพ่ือวิจัยเกี่ยวกับการผลิตไฮโดรเจนสีเขียว โดยใช้อิเล็กโทรไลเซอร์แบบแลกเปลี่ยน
โปรตอนเมมเบรน (PEM) ขนาด 6 เมกะวัตต์ไฮโดรเจน มีเป้าหมายเพ่ือใช้ในเชิงอุตสาหกรรม 
และมุ่งเน้นไปที่การแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตเหล็กในระยะยาว โรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ใน
บริษัท voestalpine ในเมือง Linz ประเทศออสเตรีย โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
H2FUTURE ที่ได้รับการสนับสนุนพันธมิตรจากสหภาพยุโรป voestalpine VERBUND Siemens 
Austrian Power Grid K1-MET และ TNO  

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ : https://www.h2future-project.eu/ 

 

https://salcos.salzgitter-ag.com/en/index.html?no_cache=1
https://www.h2future-project.eu/
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3) โครงการ HYBRIT การผลิตเหล็กโดยปราศจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 

 เป็นโครงการในการทดลองใช้เทคโนโลยีการผลิตเหล็กแบบใหม่ ที่โรงงานในเมือง Luleå ประเทศ
สวีเดน ซึ่งจะผลิตไฮโดรเจนโดยการอิเล็กโทรไลต์ จากนั้นใช้ไฮโดรเจนในปฏิกิริยารีดักชันของ          
แร่เหล็ก เพ่ือท าเป็น direct reduced iron (DRI) หรือเหล็กพรุน จากนั้นจึงใช้ DRI เป็นวัตถุดิบ
ร่วมกับเศษรีไซเคิลส าหรับการผลิตเหล็ก โดยโรงงานน าร่องจะพร้อมใช้งานในปี ค.ศ.2020 
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง SSAB และ LKAB (ผู้ผลิตแร่เหล็กรายใหญ่ที่สุดของ
ยุโรป) และ Vattenfall (หนึ่งในบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป) ทั้งนี้มีเป้าหมายว่าต้องการจะ
สร้างห่วงโซ่คุณค่าของเหล็กที่ปราศจากฟอสซิลตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดย
คาดการณ์ว่าเหล็กดังกล่าวจะสามารถสู่ตลาดได้ในปี ค.ศ. 2026 

[*กระบวนการผลิตเหล็กขั้นต้นหรือกระบวนการถลุงแร่เหล็กเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนรูปแร่เหล็ก ซึ่งอยู่ในรูป
ของเหล็กออกไซด์ให้กลายเป็นโลหะเหล็ก รวมทั้งสารปลอมปนอ่ืน ๆ โดยใช้สารลดออกซิเจน (reducing agent) 
เช่น คาร์บอน ไฮโดรเจน ในการก าจัดออกซิเจนและสารปลอมปนออกจากเหล็ก (อ้างอิง www.dpim.go.th)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.ssab.com/company/sustainability/sustainable-operations/hybrit  
 

 

 

https://www.ssab.com/company/sustainability/sustainable-operations/hybrit
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4) โครงการ Steelanol การรีไซเคิลคาร์บอนเป็นเอทานอลชีวภาพขั้นสูงที่ยั่งยืน 

 เป็นโครงการน าคาร์บอนที่ได้จากเตาหลอมเหล็ก กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับตลาดอ่ืน ๆ โดย
การใช้เทคโนโลยีในการแปลงก๊าซในการเข้าช่วยเพ่ิมความสามารถในการดักจับและกักเก็บ
คาร์บอนของ Carbon Capture and Storage (CCS) และการดักจับและใช้ประโยชน์คาร์บอน 
(Carbon Capture and Utilization, CCU) และน าคาร์บอนที่ได้ไปผลิตเอทานอลชีวภาพขั้นสูง
เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขนส่ง หรือในการผลิตวัสดุสังเคราะห์ โรงงานน าร่องตั้งอยู่ที่เมืองเกนต ์
ประเทศเบลเยี่ยมคาดว่าจะเริ่มผลิตภายในสิ้นปี ค.ศ. 2020 โดยจะสามารถผลิตเอทานอลได้ 80 
ล้านลิตรต่อปี   

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.steelanol.eu/en   

6. ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ  
เนื่องจากประเทศไทยได้แสดงเจตจ านงการร่วมลดก๊าซเรือนกระจกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย                
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC) ซึ่งก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด 
(National Determined Contribution: NDC) ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ไดร้้อยละ 20 - 25 จาก
กรณีปกติ (business-as-usual, BAU จากปีฐาน พ.ศ. 2548) ภายในปี พ.ศ.2573 รวมทั้งในปัจจุบันก าลังอยู่
ระหว่างด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า (Long-term Low 
Greenhouse Gas Emissions and Development Strategy, LT-LEDS) ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการยกระดับ
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของ NDC ฉบับต่อไป (ปี พ.ศ.2568) เป็นต้น โดยเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย
การลดก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในวิธีการที่ส าคัญ คือ การเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยปัจจุบัน
ตั้งเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 15.6) ซ่ึงหากพิจารณาถึง
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังในปัจจุบันหรือในอนาคตที่จะมีความท้าทายที่มากขึ้นตามบริบท

http://www.steelanol.eu/en
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ของสังคมโลก เช่น สหภาพยุโรปที่ต้องการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ซ่ึง
ได้ออกกฎหมาย EU Climate Law เพ่ือก าหนดทิศทางให้แก่ทั้งประเทศสมาชิกและประเทศคู่ค้าเพ่ือให้
ตระหนักถึงความส าคัญด้านสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการปรับค่าคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน 
(carbon boarder adjustment mechanism) ที่จะส่งผลกระทบต่อไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าและเป็นฐาน
การผลิตในด้านต้นทุนของสินค้า  

ดังนั้น ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมจึงมีความจ าเป็นต้องหาแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแหล่ง
พลังงานดังกล่าวต้องมีเสถียรภาพในการจ่ายพลังงานสู่ระบบอุตสาหกรรม และในภาคการขนส่งหนัก (Heavy 
transport) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้า จะพบว่า พลังงานทดแทนในรูปแบบปัจจุบันที่ประเทศไทย
ใช้ยังอาจไม่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายได้ เช่น พลังงานหมุนเวียน อย่างพลังงานลมหรือพลังงาน
แสงอาทิตย์ยังไม่สามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าได้เพียงพอความต้องการ ในขณะที่พลังงานอย่างก๊าซธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอก็ไม่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน  

ในปัจจุบันหลายประเทศได้เริ่มมาให้ความสนใจกับแหล่งพลังงานที่ชื่อว่า “ไฮโดรเจนสะอาด” อย่างเช่น              
ในสหภาพยุโรปที่ยกให้ “ไฮโดรเจนสะอาด” เป็น “ตัวต่อส าคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจไปสู่
เศรษฐกิจคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” ดังนั้น “ไฮโดรเจนสะอาด” เป็นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานทดแทนที่น่าสนใจที่
ประเทศไทยควรจะน ากลับมาศึกษาอีกครั้ง จากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านเทคโนโลยีและต้นทุนทั้ง            
การผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง และการน าไปใช้ 

ดังนั้น ในเบื้องต้นของการด าเนินนโยบายด้านนี้ เห็นควรมีการจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้
ของ “ไฮโดรเจนสะอาด” บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐานล่าสุดทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งข้อมูลเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน ประกอบกับปัจจัยความคุ้มค่า เช่น ต้นทุนเทคโนโลยีในการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง การน าไปใช้
และระบบเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ในบริบทของไทยที่มีทั้งภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งรับฟังถึงข้อจ ากัดหรืออุปสรรคที่แต่ละภาคส่วนอาจจะ
เห็นว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการน า “ไฮโดรเจนสะอาด” มาปรับใช้ เนื่องจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งท าแล้วจะสามารถบรรลุได้  จึงต้องหาความเห็นพ้องของทุกฝ่าย 
โดยหน่วยงานของภาครัฐที่จะเป็นตัวกลางประสานงาน คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน และกระทรวงที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม (ฐานะผู้ก ากับดูแลและ
ประสานงานกับผู้ใช้) กระทรวงคมนาคม (ฐานะผู้ก ากับดูแลและประสานงานกับผู้ใช้) กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
(ฐานะผู้ให้ข้อมูล วิจัยและวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงวิทยาศาสตร์)  

ทั้งนี้ หากเห็นถึงศักยภาพของ “ไฮโดรเจนสะอาด” ว่าสามารถเป็นหนึ่งในสัดส่วนของระบบพลังงานในอนาคต
ของประเทศไทยได้แล้วนั้น ล าดับถัดไปต้องมีการวางยุทธศาสตร์ โดยอาจน าแนวทางยุทธศาสตร์ไฮโดรเจนของ
สหภาพยุโรปมาปรับใช้ ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก ดังนี้ เริ่มด้วย 1) การก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานให้มี
ความชัดเจนในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าให้ง่ายต่อการวางแผนการด าเนินการและก าหนดกรอบในการ
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ก ากับดูแลตลาดไฮโดรเจน 2) ในช่วงแรกส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือให้เงินทุนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) และไฮโดรเจนสะอาด (ในส่วนนี้ประเทศไทยอาจ
พิจารณาการด าเนินความร่วมมือกับสหภาพยุโรป เนื่องจากสหภาพยุโรปต้องการให้ทั้งประเทศสมาชิกและ
ประเทศคู่ค้าต่างร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่แล้ว ) 3) ต้องหามาตรการในการ
สร้างแรงจูงใจทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาดผู้ริเริ่มเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตไฮโดรเจนและเกิดตลาดที่มี
ความน่าสนใจในการลงทุน โดยควบคู่กันนั้นก็น าเสนอผลประโยชน์จูงใจเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาการผลิต
ไฮโดรเจนสีเขียวจากอิเล็กโทรไลเซอร์ไปด้วย 4) การพัฒนาต้องค านึงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าของทั้งห่วงโซ่ โดย
ภาครัฐต้องก าหนดภาพกว้างในหน้าที่ต่างๆ กันไปเพื่อเอ้ือให้เกิดการหันไปใช้ไฮโดรเจนให้มากข้ึน เช่น ในฐานะ
ผู้วางนโยบาย คือ ก าหนดแผนยุทธศาสตร์พลังงานหมุนเวียนทั้งการลงทุน แผนสนับสนุนเพื่อเพ่ิมความต้องการ
ใช้ในตลาด ในฐานะผู้ประสานงาน คือ เป็นตัวกลางในการประสานกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือท าความเข้าใจถึง
ความเป็นไปได้หรือความต้องการจากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้สอดคล้อง ในฐานะผู้ใช้ คือ สามารถส่งเสริมให้การจัดซื้อของภาครัฐส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจน โดย
ในช่วงแรกที่ตลาดความต้องการของไฮโดรเจนยังมีไม่มากนัก อาจน าภาคส่วนที่เป็นของภาครัฐ อย่าง รถ
ประจ าทางสาธารณะ รถไฟให้ปรับมาใช้ก่อน หรือสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่มีความเชี่ยวชาญในรูปแบบ 
(Public Private Partnership, PPP) ในการเข้าไปลงทนุในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว 
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เฉพาะประเทศ 

https://www.hylaw.eu/info-centre 

 Hydrogen from wind energy and solar power, the future 

https://www.evwind.es/2020/01/21/hydrogen-from-wind-energy-and-solar-power-the-future/73170 

 A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf  

 Developing a European Hydrogen Economy – a Roadmap 

https://www.cms-lawnow.com/ealerts/2020/07/developing-a-european-hydrogen-economy-a-roadmap  

 Salzgitter low carbon steel making 

https://salcos.salzgitter-ag.com/en/index.html?no_cache=1 

 Steelanol recycles carbon into sustainable, advanced bio-ethanol 

http://www.steelanol.eu/en  

 H2FUTURE 

https://www.h2future-project.eu/technology  

 European Hydrogen Clean Alliance  

https://www.ech2a.eu/missionandvision 

 EU Hydrogen Strategy A case for urgent action towards implementation 

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2020/07/EU-Hydrogen-Strategy.pdf  

 HYDROGEN ROADMAP EUROPE A sustainable pathway for the European energy transition 

https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/20190206_Hydrogen%20Roadmap%20Europe_Keynote_Final.pdf 

 A SUSTAINABLE PATHWAY FOR THE EUROPEAN ENERGY TRANSITION 

https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Roadmap%20Europe_Report.pdf  

 Clean Energy Challenges & Hydrogen — ความท้าทายพลังงานสะอาด และไฮโดรเจน 

https://medium.com/@krityodpradit/clean-energy-challenges-hydrogen-  

https://medium.com/@krityodpradit/clean-energy-challenges-hydrogen-continued-  
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