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บรรณาธกิาร 

ผศ.ดร.ภทัรพร คมิ 

 

 

รองบรรณาธกิาร 

ดร.กนัยาลกัษณ์ แกว้ประสทิธิ ์ 

ก ากบัศลิป์ 

น.ส.วลัวภิา เล ีย้งศริ ิ

► จดหมายข่าว เดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 นี้ เป็นฉบบัที่สองของ BCGeTEC ใน

คอลัมน์ ‘Move Forward’ ได้รับเกยีรตจิาก ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณว์ิชานพ หัวหน้าศูนย์

เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบกระบวนการและพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย มาเล่าถงึเซลลเ์ชื้อเพลิงกบัการผลิตพลังงานไฟฟ้า: 

สถานการณใ์นประเทศไทย    

โดยทั่วไปเซลล์เชื้อเพลิงมคีวามเกี่ยวข้องกบัไฮโดรเจนอยู่มาก green hydrogen สามารถ

ผลิตได้จากเซลล์อเิลก็โตรไลซิสซึ่งเป็นอปุกรณเ์ดยีวกนักบัเซลล์เชื้อเพลิงที่ถูกควบคุมให้ท างาน

ในทศิทางผนักลับ ทั้งนี้  green hydrogen อาจจะเข้ามบีทบาทมากขึ้นในการแทนที่ไฮโดรเจนที่

ผลิตจากฟอสซิล ทั้งนี้ตลาดอาจจะยังไม่กว้างมากนักในขณะนี้  แต่กจ็ะมโีอกาสเตบิโตมากขึ้น

ในอนาคต บนพ้ืนฐานของความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและการลดการปลดปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจก ยกตวัอย่างภาคอตุสาหกรรม เช่น ในอตุสาหกรรม Alloy-metals การผลิต flat 

glass อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ อตุสาหกรรม Low-carbon steel และกระบวนการใหม่ๆ 

ในโอกาสนี้  BEGeTEC ขอแสดงความยินดกีบั รศ.ดร.อนงคน์าฏ ์สมหวังธนโรจน ์ในการ

รับโล่ประกาศเกยีรตคิุณรางวัลต าราดเีด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 เรื่อง “เรซินอพิอ็กซีส าหรับ

ชุดประกอบไมโครอเิลก็ทรอนิกสบ์นแผงวงจรยืดหยุ่น” และขอแสดงความยินดกีบั ศ.ดร.จูงใจ 

ป้ันประณต ในการได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships จาก the 

Royal Academy of Engineering, UK 

นอกจากนี้  จดหมายข่าวฉบบันี้ยงัได้รายงานกจิกรรมของศนูย์ฯ ความร่วมมอืทางการวิจัย 

เช่น International Workshop on Technologies for a Sustainable Society ที่จัดขึ้นร่วมกนั

ระหว่าง Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร และ BCGeTECH 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และหัวข้อน าเสนอที่

หลากหลาย ทาง Yamaguchi University น าเสนองานวิจัยในส่วน separation membrane ซึ่งจะ

เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการแยกสารส าคัญต่างๆ โดยมุ่งหวังพัฒนาประสิทธิภาพในการแยก

และลดการใช้พลังงานในกระบวนการท าบริสทุธิ์สารผลิตภัณฑ ์ ทั้งนี้การแลกเปล่ียนความรู้จาก

งานวิจัยด้งกล่าวจะน าไปสู่การร่วมโครงการวิจัยต่อไป 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็น
ผู้แทนพระองค์ ออกรับนายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการอ านวยการ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพ่ือการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลต าราดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. 
2563 เรื่องเรซินอิพ็อกซีส าหรับชุดประกอบไมโครอิเล็กทรอนิกส์
บนแผงวงจรยืดหยุ่น แก่ รศ.ดร.อนงค์นาฏ์ สมหวังธนโรจน์ รอง
คณบดี (วิจัย) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ  
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCGeTEC) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย   
มอบประกาศนียบัตรและรางวัลชนะเลิศการประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณ์ประจ าศูนย์ฯแก่ 
นางสาวธิติมา ทองศรี  ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563  

การสัมมนาระดับนานาชาติ (Online) ด้านวัสดุชีวภาพของเครือข่าย
วิจัยทุน EU-H2020 ในเดือนมกราคมนี้ เน้นเรื่องชีววัสดุของภูมิภาค
เอเชีย ร่วมบรรยายโดย ศ.ดร.ศิริพร ด ารงค์ศักดิ์กุล และ ผศ.ดร.โศรดา 
กนกพานนท์ จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ผู้อ านวยการ
หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช  

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต ในการได้รับ
ทุนเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation           
Fellowships จาก the Royal Academy of Engineering 
ภายใต้ the UK Government’s Department of Busi-
ness, Energy and Industrial Strategy Newton Fund          
programme  

News update  
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ผศ.ดร.ภัทรพร คิม เป็น Invited speaker ในงาน   
SmartMat@2020 น าเสนอในหัวข้อ "Low temperature 
methanol synthesis from carbon dioxide and   
hydrogen" โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 
2563 ณ สวนนงนุช พัทยา และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 570 
คน 

International Workshop on Technologies for a Sus-
tainable Society  - Biorefinery and Water Treatment –  
จัดขึ้นร่วมกันระหว่าง Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น  
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ BCGeTECH จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563  
ร่วมด้วย  Prof. Izumi Kumakir i  น าเสนอในหัวข้อ 
“Membranes and Membrane Reactor; a Sustainable 
Option for Bio-refinery Downstream Processes” และ 
Porf.Haruyuki Ishii น าเสนอในหัวข้อ “Designs of Func-
tional Nanoparticles” 

โดย ศ.ดร. จักพันธ์ สุทธริัตน์ รองอธิการบดีด้านวิจัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 
2563 เวลา 9:30-10:30 น. 

CREA Seminar Series 2/2020 ในหัวข้อหัวข้อ ทุนสนับสนุน
งานวิจัยพื้นฐานจากรัฐบาล (Fundamental Fund: FF) จัดขึ้น
โดย สมาคมตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยา (CREA) ใน
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563  เวลา : 14:00–15:00 ณ 
ห้องเรียนใหญ่ ชั้น 10 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ หารหนองบัว เป็นวิทยากรรับ
เชิญ และศ.ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม Seminar Chairman 
and the President of the Catalysis and Reaction     
Engineering Association (CREA) 

ปาฐกถาพิเศษ ในหวัขอ้ "โจทยวิ์จยัในยุคปกติ

ใหม่ (Research Problems in New Normal Era)"  
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ติดตามอ่านงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 'เทคโนโลยีการ
ผลิตไฮโดรเจน' ได้ท่ี Special Issue: Hydrogen 
Production Technologies วารสาร Processes, 
MDPI 
https://www.mdpi.com/journal/processes/
special_issues/hydrogen_production 
โดยมี ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบ ารุงรัตน์ 
ผู้อ านวยการ  BCGeTEC รศ.ดร.สุวิมล วงศ์สกุล
เภสัช จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ผศ.
ดร.ภัทรพร คิม จาก BCGeTEC และ  Prof. Dr. 
Alírio E. Rodrigues จาก Department of 
Chemical Engineering, University of Porto 
ร่วมเป็นบรรณาธิการ 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วม  
Online International Thai Society for Biotechnology 
Conference, Online TSB 2021 

"Green Energy & Zero Waste Society" 

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์แบบมือ
อาชีพ ในวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ลงทะเบียนเข้า
ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 722 อาคาร 100 ปี การ
สาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
ติดตาม facebook live ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
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► เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) จัดเป็น
เทคโนโลยีทางเลือกท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สามารถใช้ เป็นแหล่ งผลิตไฟฟ้ า ให้กั บ
อุตสาหกรรม ระบบการคมนาคมขนส่ง และ
ครัวเรือน ส าหรับประเทศไทย มีการศึกษา
เทคโนโลยี เซลล์ เชื้ อ เพลิ งจากพลังงาน
ไฮโดรเจนอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุน
เงินทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่ งชาติ  
(สวทช.) เพื่อด าเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงและการผลิตไฮโดรเจนในด้านต่าง ๆ เช่น 
การพัฒนาระบบผลิต การจัดเก็บ และการขนส่งไฮโดรเจน การพัฒนาวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ภายในเซลล์เชื้อเพลิง(1) 
การปรับปรุงสมรรถนะของระบบเซลล์เชื้อเพลิง(2) รวมท้ังการศึกษาการใช้เซลล์เชื้อเพลิงร่วมกับเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าทางเลือกประเภทอื่น ๆ(3) นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงเพ่ือทดสอบใช้ในรถยนต ์
รวมท้ังบ้านเรือนและชุมชน เช่น โครงการพัฒนาสาธิตการใช้งานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนเยื่อแลกเปล่ียน
โปรตอน (PEMFC) ในรถยนต์สามล้อในปี 2549 ซึ่งเป็นรถยนต์ต้นแบบพลังงานไฮโดรเจนคันแรกของประเทศไทย
(4) โครงการพัฒนาต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนขนาดใหญ่ 8–10 kW ส าหรับใช้
ขับเคล่ือนรถยนต์ไฟฟ้า(3) โครงการพัฒนาต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็ง (SOFC) ขนาด 1–3 kW 
เพ่ือใช้ในบ้านเรือนและชุมชน(5)  

ผศ.ดร.อมรชยั อาภรณ์วชิานพ 
หวัหนา้ศูนย์เช ีย่วชาญเฉพาะทาง 

ด้านวศิวกรรมระบบกระบวนการและพลงังาน 

CENTER OF EXCELLENCE 
 IN PROCESS AND ENERGY SYSTEMS ENGINEERING 

รูปที่ 1 ระบบ Wind Hydrogen Hybrid System(6) 

เซลลเ์ช ือ้เพลงิกบัการผลติพลงังานไฟฟ้า:  

สถานการณ์ในประเทศไทย 
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       นอกจากโครงการวิจัยที่ด าเนินการภายใต้
สถาบันวิจัยชั้นน าของประเทศไทยแล้ว ยังมี
ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงเกิดขึ้นในประเทศไทยท่ี
ด าเนินการโดยภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ 
ต้นแบบระบบกักเก็บพลังงานด้วยเซลล์เชื้อเพลิง
ร่วมกับพลังงานลม (Wind Hydrogen Hybrid 
System) ซึ่งด าเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยใช้ไฮโดรเจนเปน็
เสมือนแหล่งกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
พลังงานลมเพื่อรอการน าไปใช้ ไฮโดรเจนสามารถ
เปลี่ยนกลับเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านเซลล์เชื้อเพลิง
ชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน ซึ่งจะถูกใช้เป็น
แหล่งพลังงานให้กับศูนย์การเรียนรู้  กฟผ.       
ล าตะคอง โดยไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกส่งเข้าระบบ
ต่อไปดงัแสดงในรูปที ่ 1(6) และอกีหนึ่งโครงการที่

ด าเนินการภายใต้ บริษัท Enapter ผู้ผลติเทคโนโลยอีิเล็กโทรไลเซอร์ ภายใต้ชือ่โครงการบ้านผีเสื้อ ซึ่งเปน็การจ าลอง
ชุมชนที่พ่ึงพาการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าก๊าซไฮโดรเจนแล ะ
แบตเตอร์รี่เพ่ือกักเก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินในเวลากลางวัน และผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับอาคารในเวลากลางคืนผ่าน
เทคโนโลยีอิเลก็โทรไลเซอรแ์ละเซลล์เชื้อเพลิงดงัรูปที่ 2(7) นอกจากนี้ บ้านผเีสื้อยงัได้ลงนามข้อตกลงรว่มกบั กฟผ. ในป ี
2562 ที่จะร่วมกนัพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและไมโครกรดิ (Smart Grid and Microgrid) เพื่อศึกษาเทคโนโลยี
ระบบกักเก็บพลังงานกา๊ซไฮโดรเจนจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในพ้ืนทีศู่นย์การเรียนรู้ของ กฟผ.(8) ปัจจุบนั มี
การจดัตั้งกลุ่ม Hydrogen Thailand ซึ่งเปน็ความรว่มมือของหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน น าโดย บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ที่จัดตั้งขึน้เพ่ือสร้างความรว่มมือ แลกเปลี่ยนความรู้ และการสนับสนนุจากภาครฐัในการใช้เทคโนโลยี
ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง เพื่อรองรบัการขยายตวัการใช้งานเทคโนโลยีดงักล่าว ซึ่งเชือ่ว่าจะเปน็พลังงานทางเลือกใน
อนาคตที่มกีารใช้งานเพิ่มขึน้ทดแทนพลังงานจากเชือ้เพลิงฟอสซิล(9) 

รูปที่ 3 ปริมาณการขนส่งสินค้าและก าลังการผลิตไฟฟ้าแบ่งตามประเภทของเซลล์เชื้อเพลิง ปี 2557-2562(11) 

รูปที่ 2 ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน
ไฟฟ้าก๊าซไฮโดรเจน (ดัดแปลงจาก(7)) 
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       ถึงแม้ประเทศไทยจะยังไม่มีการใช้งานเซลล์เชื้อเพลิงในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องต้นทุนของ
เทคโนโลยีท่ียังมีราคาสูง แต่แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงท่ัวโลกได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง
ใน 4-5 ปีที่ผ่านมา รูปที่ 3 แสดงปริมาณสินค้าและปริมาณก าลังการผลิตไฟฟ้าแบ่งตามประเภทของเซลล์เชื้อเพลิง 
ปี 2557-2562 พบว่า PEMFC มีปริมาณสินค้ามากท่ีสุดกว่า 44,000 หน่วยต่อปี และมีก าลังผลิตไฟฟ้ารวมมากกว่า 
900 เมกะวัตต์ ในปี 2562 โดยมีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากการผลิตเพ่ือใช้งานในภาคการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการ
ขยายตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลท่ีผลิตโดย Hundai (รูปท่ี 4) และ Toyota ขณะที่ชนิดของเซลล์เชื้อเพลิงท่ีมี
ปริมาณมากเป็นอันดับสองและอันดับสาม คือ เซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็งและเซลล์เชื้อเพลิงชนิดกรด
ฟอสฟอริก (PAFC) ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบปริมาณก าลังการผลิตไฟฟ้า พบว่า PAFC มีก าลังการ
ผลิตไฟฟ้ามากกว่า SOFC โดยมีก าลังการผลิตไฟฟ้า 100 MW ในปี 2562 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ในสัดส่วน 25% 
จากแนวโน้มดังกล่าว คาดว่าอุตสาหกรรมเซลล์เชื้อเพลิงจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเริ่ม
ได้รับความสนใจจากภาครัฐท่ีต้องการความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจและการจ้างงานส าหรับการเปลี่ยนผ่า น
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ซึ่ง PEMFC เป็นเทคโนโลยีผลิต
ไฟฟ้าส าหรับรถยนต์ที่เป็นไปได้ที่จะมีการใช้งานเพ่ิมขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน โดยต้นทุนของเซลล์เชื้อเพลิงอาจ
ลดลงมากขึ้นหากมีการผลักดันเทคโนโลยีให้ด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง(10)  

รูปที่ 4 รถยนต์ไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC) (ดัดแปลงจาก(12)) 
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