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ดร.กนัยาลกัษณ์ แกว้ประสทิธิ ์ 

ก ากบัศลิป์ 

น.ส.วลัวภิา เล ีย้งศริ ิ

 

► จดหมายข่าว เดอืนกุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2564 นี้ เป็นฉบบัที่สามของ BCGeTEC  

ส าหรับคอลัมน์ ‘Move Forward’ ดฉัินได้มโีอกาสเขยีนบทความในหัวข้อ “การน า

คาร์บอนไดออกไซดไ์ปใช้ประโยชน์: สถานการณ ์ อปุสรรค และความท้าทาย” ซึ่งได้กล่าวถงึ

สถานการณก์ารปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซดแ์ละผลกระทบด้านต่าง ๆ และได้สรปุเกี่ยวกบั

ผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่มต่ีอ ‘mineral security’ ส าหรับอปุสรรค

และความท้าทายได้กล่าวถงึเร่ืองการแปลงคาร์บอนไดออกไซดไ์ปเป็นสารเคมทีี่มูลค่าสงูขึ้น 

(CO
2
 conversion to higher valued products) ทั้งนี้  BCGeTEC มงีานวิจัยและพัฒนาที่

เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีการดกัจบัและการใช้ประโยชนจ์ากคาร์บอนไดออกไซดอ์ย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง อกีทั้งยังมคีณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านในหัวข้อดงักล่าว  

ในโอกาสนี้  BEGeTEC ขอแสดงความยินดกีบั รศ.ดร.วรงค ์ ปวราจารย์ หัวหน้าภาควิชา

วิศวกรรมเคม ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และที่ปรึกษา BCGeTEC เนื่อง

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิศวกรรมเคมี 

ขอแสดงความยินดกีบั ศ.ดร.จูงใจ ป้ันประณต ในโอกาสได้รับทุน Newton Mobility 

Grant จาก the Royal Society, UK เพ่ือริเริ่มความร่วมมอืทางการวิจัยกบัคณาจารย์และ

นักวิจัยต่างชาต ิซึ่งจะน าไปสู่การแลกเปล่ียนความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

ขอแสดงความยินดกีบั อ.ดร.ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม ที่ได้ผ่านการคดัเลือกจาก

คณะกรรมการโครงการ Global Young Scientists Summit ให้เข้าร่วมกจิกรรมในส่วน Plenary 

Lectures และ Panel Discussion ในงานประชุม Global Young Scientists Summit ประจ าปี 

2564  

จดหมายข่าวฉบบันี้ ได้รายงานกจิกรรมของศูนย์ฯ ที่เกี่ยวกบัการจัดบรรยายถ่ายทอด

ความรู้  ได้แก่ การบรรยายเรื่อง "Digital Transformation in Chemicals Business, SCG" โดย

คุณ ศิริชาญ จิระพงษ์พันธ ์ Chief Process Technology, Chemical Business, SCG และ

ประชาสมัพันธก์จิกรรมการบรรยายออนไลน์ที่จัดร่วมกันระหว่าง BCGeTEC  UTC คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และส านักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง ในหัวข้อ “ความรู้

พ้ืนฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร” โดยวิทยากร รศ.

ดร . บุญรัตน์  โ ล่ วงศ์ วัฒน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

นอกจากนี้  ยังมกีจิกรรมด้านความร่วมมอืทางการวจิัย เช่น Symposium on Green 

Chemistry and Engineering ภายใต้ Sakura Science Exchange Program ทั้งนี้ มีการประชุม

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและหัวข้อน าเสนอที่หลากหลาย โดยมผู้ีเข้าร่วมจากประเทศต่าง ๆ 

ในภมูภิาคเอเชียและลาตนิอเมริกา และมกีจิกรรมการประชุมกลุ่มวิจัยภายใต้ทุน NSTDA 

Chair Professor ภายใต้ทมีวิจัยของ ศ.ดร.สทุธชิัย อสัสะบ ารงุรัตน์ ผู้อ  านวยการ BCGeTEC  

ในจดหมายข่าวฉบบันี้ยงัได้น าเสนอตารางรวบรวมการประชุมวิชาการในระหว่างเดอืน

มนีาคม-เมษายน 2564 นี้  โดยเป็นประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ  

โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ที่สนใจต่อไป 

พืน้ท่ีเพ่ือการโฆษณา 
สนใจตดิต่อโฆษณาไดท้ี ่bcgetec@chula.ac.th 
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News update  

การบรรยายเรื่อง "Digital Transformation in Chemicals 
Business, SCG" โดยคุณ ศิริชาญ จิระพงษ์พันธ์            
Chief Process Technology, Chemical Business, SCG     
ในวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 16.00-18.00 น. ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน  

ผอ.ศูนย์ BCGeTEC ได้เข้าร่วมงาน International Symposium 
on Green Chemistry and Engineering ภายใต้ Sakura  Sci-
ence Exchange Program และรับเชิญให้บรรยายในหัวขอ้ De-
velopment of Multifunctional Reactors for Biodiesel Pro-
duction เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 มีผู้เข้าร่วมจาก
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา ได้แก่ Indone-
sia, Malaysia, Philippines, South Korea, Vietnam, Argen-
tina, Brazil, Colombia, Mexico และประเทศไทย 
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โครงการวิจัยเรื่อง“การประยุกต์ใช้ฐานเทคโนโลยีส าหรับการ
เลือกและพัฒนากระบวนการและต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมส าหรับ
การผลิตอย่างยั่งยืนของเชื้อเพลิงทางเลือกบนฐานของ        
ไบโอรีไฟเนอรี” 
“Application of technology platform for selection and  
development of innovative processes and prototypes for 
sustainable production of biorefinery-based alternative 
fuels”. ซึ่งมี ศ.ดร.สุทธิชยั อัสสะบ ารุงรัตน์ เป็นหัวหน้า
โครงการ  

ทั้งนี้ NSTDA Chair Professor หรือ ศาสตรเมธาจารย์ คือ ทุน
วิจัยส าหรับศาสตราจารย์ที่เป็นผู้น ากลุ่ม ให้ท างานวิจัยให้เกิด
ประโยชน์ สร้างสรรค์งานอย่างมีอิสระทางวิชาการ สามารถ
ผสมผสานกระบวนการจัดการวิจัยเชงิวิชาการเข้ากับผู้ใช้
ประโยชน์ เพ่ือให้เกิดจุดสมดุลที่เหมาะสมในการพัฒนาการวิจัย
ในประเทศไทย และก่อให้เกิดผลงานที่ใหม่ รวมถึงยังเป็นนักวจิัย
ต้นแบบแก่นักวิจัยรุ่นหลงัในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักวิจยั
อาชีพที่สร้างผลงานคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล  

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม จาก
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการ Global Young Scientists 
Summit ให้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วน Plenary Lectures และ 
Panel Discussion ในงานประชุม Global Young Scientists 
Summit ประจ าปี 2564 (GYSS2021) ระหว่างวันที่ 12 – 15 
มกราคม 2564  

1. เป็นหลักสูตรที่มีพ้ืนฐานในการสร้างวิศวกรเคมีหรือวิศวกร
กระบวนการ ที่มีโครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับข้อก าหนดของ
สภาวศิวกรทกุประการ ท าใหบ้ณัฑติสามารถขอใบประกอบวชิาชพีฯ 
จากสภาวิศวกรได้ (อยู่ระหว่างด าเนินกระบวนการขอรับการ
รับรองจากสภาฯ) โดยหวังว่าหลักสูตรน้ีจะเป็นหลักสูต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรแรก
ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่บัณฑิตจะไดใ้บประกอบวชิาชพีฯ 

2. นอกจากพ้ืนฐานวิศวกรรมเคมีที่ครบถว้นแล้ว หลักสูตรยังแยก
ออกเป็น 2 แขนง ได้แก่ แขนงวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
(Bio-process engineering) และแขนงวิชาพลังงานยั่งยืน 
(Sustainable energy) โดยมีวิชาบังคับ/เลอืกในแต่ละแขนงถึง 8 
วิชา เพื่อสร้างอัตลักษณ์เฉพาะให้กับนิสิต ตัวอย่างของรายวชิาใน
แขนงวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ได้แก่ Biochemical 
engineering process, Recovery and purifications of    
bioproducts, Biomaterials, ฯลฯ ในขณะทีต่ัวอย่างของรายวิชา
ในแขนงวิชาพลงังานยั่งยืน ได้แก่ Alternative fuels and     
thermochemical energy conversion, Chemical           
engineering solution toward circular economy,        
Electrochemical    devices for energy application, ฯลฯ 
 

3. เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ
ประเทศที่ได้มีการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG (Bio, Circular, 
Green Economy) เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศโดยตรง 
ในขณะทีบ่ัณฑติที่ผลติยังคงสามารถปฏิบัติงานในอตุสาหกรรม
เคมีหรือปิโตรเคมีแบบดัง้เดิมได้ด้วยเช่นกัน 

4. แผนการศึกษาของหลักสูตรได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการ
เรียนแบบสหกิจศึกษาในการท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
หรือการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 1 เทอม โดยนิสิตไม่
จ าเป็นต้องปรบัเปลี่ยนแผนการศึกษาแต่อย่างใด  
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ศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green-
economy Technology & Engineering Center หรือ 
BCGeTEC) ร่วมกับ Chulalongkorn University Technology 
Center,UTC (สนับสนุนโดย C2F และ PMU-C) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  และส า นักบริหารวิจั ย  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักวิจัย และอาจารย์ที่สนใจเข้ า
ร่วมรับฟัง การบรรยายออนไลน์เรื่อง “ความรู้พ้ืนฐานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร” โดย 
รศ.ดร.บุญรัต น์  โล่ วง ศ์วัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-15.00 น. 

ในหัวข้อ "ความรู้พ้ืนฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
(INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY)" 

|วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-15.00 น.| 

ในหัวข้อ "การวิเคราะห์ขอ้มูลสิทธิบัตร                   
(PATENT LANDSCAPE)" 

 

ศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขยีว (BCGeTEC) ขอแสดงความยนิดี
กับ รศ.ดร.วรงค์ ปวราจารย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษา 
BCGeTEC  

เน่ืองในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิศวกรรมเคมี 

ขอแสดงความยินดีกบั ศ.ดร.จงูใจ ปั้นประณต ในโอกาสได้รับ
ทุน Newton Mobility Grant จาก the Royal Society, 
UK เพ่ือเริ่มความร่วมมือทางการวิจัยกับ Professor Mag-
dalena Titirici (Department of Chemical Engineer-
ing, Imperial College London) และ Dr.Petra Agota 
Szilagyi (School of Engineering and Materials Sci-
ence, Queen Mary University of London)  
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► กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO
2
) เป็นหนึ่งในกา๊ซเรือนกระจกที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ  

สภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง และความหลากหลายทางชีวภาพ(1) ปริมาณ CO
2
 ถูกปลดปล่อยทั่วโลกประมาณกว่า 36 พันล้านตันต่อปี(2) 

มาจากภาคอตุสาหกรรม ก่อสร้าง ขนส่ง และครัวเรือน และปริมาณการปลดปล่อย CO
2
 มแีนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ถ้าหากไม่นับช่วงวิกฤตการณ์

ระบาดใหญ่ของโควิด ซึ่งมรีายงานว่า ปริมาณการปลดปล่อย CO
2
 ในปี 2020 ลดลง 7% เป็นตวัเลขโดยประมาณที่สงูมากถงึ 2.4 พันล้านตนั 

ทั้งนี้ เนื่องมาจากวิกฤตการณโ์ควิดท าให้คนใช้การคมนาคมลดลง ทราบกนัดว่ีาการคมนาคมเป็นแหล่งปลดปล่อย CO
2
 ล าดบัต้น เช่นเดียวกบั

โรงงานอตุสาหกรรมที่กจิกรรมกล็ดลงด้วย การปลดปล่อย CO
2
 ในภาคการบนิลดลงถงึ 40% ส่วนภาคยานยนต์ลดลงประมาณ 10% ขณะที่

ในบางประเทศกจิกรรมของภาคอตุสาหกรรมกล็ดลงด้วย ท าให้การปลดปล่อย CO
2
 จากอุตสาหกรรมลดลงถึง 30% ในขณะที่บางประเทศก็

ไม่มผีลกระทบในส่วนนี้มากนัก(3)  

สหประชาชาติ (United Nations, UN) ได้ประมาณการไว้ว่าทั่วโลกจะต้องลดการปลดปล่อย CO
2
 ลง 7.6% ทุกปี จนถึงปี 2030 

(พ.ศ. 2573)(4) เพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จากการประชุม COP21 ในวันที่ 12 ธนัวาคม 2015 คือการคงระดับอุณหภมูิเฉลี่ยของโลก

ไม่ให้สงูขึ้นเกนิ 2oC เทยีบกบัอณุหภมูโิลกในยุคก่อนปฏวิัตอิตุสาหกรรม หรือหากเป็นไปได้พยายามไม่ให้เกนิ 1.5 oC ทั้งนี้ประเทศไทยเป็น

หนึ่งในชาตทิี่เข้าร่วมการประชุมดงักล่าว ส าหรับประเทศไทยมเีป้าหมายลดการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกให้ได้ 20-25% จากระดบัที่คาดว่า

จะปลดปล่อยในปี 2030  หรือจะต้องพยายามลดการปลดปล่อยให้ได้ 111-139 ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า  

 แน่นอนว่าการหยุดกจิกรรมไม่ใช่ทางออกในการลดการปลดปล่อย CO
2
 แต่จะต้องผลักดันให้เกดิการเปล่ียนผ่านสู่การใช้พลังงาน

แบบคาร์บอนต ่า (low-carbon energy) รวมถงึผลักดนัเรื่อง การดกัจับ การใช้ประโยชน์ และการกกัเกบ็คาร์บอน (carbon capture, utiliza-

tion and storage, CCUS) ทั้งนี้มีรายงานว่าแนวทางหนึ่งในการมุ่งสู่ low-carbon energy คือการ ‘decarbonize grid’ หรือกล่าวคือการผลิต

กระแสไฟฟ้าโดยปราศจากการปลดปล่อยคาร์บอนนั่นเอง ทั้งนี้ ในโอกาสที่ต้นทุนกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทติย์ก าลังค่อย ๆ ถูก

ลง การ decarbonize grid อาจมคีวามเป็นไปได้สงูมากขึ้น ท าให้สามารถด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าที่ผ่านการ decarbon-

ize ดงันั้นส าหรับแนวทางนี้ สิ่งที่ส  าคัญคือการกกัเกบ็พลังงาน เทคโนโลยีแบตเตอร่ีต้องก้าวข้ามอุปสรรคในด้านความหนาแน่นของพลังงาน 

(power density) การผลิตไฮโดรเจนโดยปราศจากการปลดปล่อย CO
2
 (green hydrogen) ด้วยอิเล็คโทรไลเซอร์ (electrolyzer) กอ็าจ

น่าสนใจมากขึ้นไปด้วย และราคาของเทคโนโลยีจะต้องค่อย ๆ ถูกลง(5)  

เมื่อเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมีความจ าเป็นมากขึ้นต่อ low-carbon energy ข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านแร่ธาตุ หรือ 

‘mineral security’ จะเป็นอกีปัจจัยที่ส  าคญั การเตบิโตของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดจะท าให้ความต้องการแร่ธาตตุ่าง ๆ สงูขึ้น(6)  

ยกตวัอย่างเช่น 

 รถไฟฟ้าใช้แร่ธาตตุ่าง ๆ มากกว่ารถธรรมดา 5 เท่า(6) 

 โรงไฟฟ้าพลังงานลมต้องการใช้แร่ธาตตุ่าง ๆ มากกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้กา๊ซธรรมชาตเิป็นเชื้อเพลิง 8 เท่า(6) 

ผศ.ดร.ภทัรพร คมิ 
ศูนยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางดา้นคาตาไลซสิและวศิวกรรมปฏิกิรยิาทีใ่ชต้วัเรง่ปฏิกิรยิา  

(CENTER OF EXCELLENCE ON CATALYSIS AND CATALYTIC REACTION ENGINEERING, CECC) 

 

ศูนยเ์ทคโนโลยีและวศิวกรรมเพ่ือเศรษฐกิจชวีภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจสีเขียว  

(BIO-CIRCULAR-GREEN-ECONOMY TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER หรอื BCGETEC) 

ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

การน าคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์ :  
สถานการณ์ อุปสรรค และความท้าทาย 
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ความต้องการเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่สงูขึ้ นจะส่งผลให้ราคาแร่ธาตุจ าเป็นต่าง ๆ สงูขึ้นด้วย ดังจะเหน็ได้จากราคาโคบอลต ์

(cobalt) ที่เพ่ิมขึ้นถึง 5 เท่าระหว่างปี 2016 ถึง 2018 ทั้งนี้มีไม่กี่ประเทศในโลกที่ครองสดัส่วนเป็นผู้ผลิตแร่ธาตุส าคัญ โดยเฉพาะ rare 

earths ซ่ึงแหล่งแร่ธาตตุ่าง ๆ นี้มคีวามเกี่ยวข้องกบัภมูศิาสตร์เป็นอย่างมาก(6)  โดยแร่ธาตุจ าเป็นในเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น Cop-

per, Lithium, Nickel, Manganese, Cobalt, Chromium, Molybdenum, Zinc, Silicon และ Rare earths อื่น ๆ ที่ใช้ในเทคโนโลยีพลังงาน

ลม พลังงานแสงอาทติย์ แบตเตอร่ี เซลล์เชื้ อเพลิง และอิเลค็โทรไลเซอร์ ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงกับ mineral security อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

นอกจากนี้ ยังอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนที่อาจต้องขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ ข้อจ ากัดทางการค้า หรือความผันผวนของ

ประเทศผู้ผลิตแร่ธาต ุดงันั้นภมูริัฐศาสตร์ (geopolitics) จึงจะเข้ามามบีทบาทมากขึ้น(6)  ส่งผลต่อความตื่นตัวของทั้งภาครัฐและเอกชนใน

หลายประเทศ ในแง่มุมของแหล่งแร่ธาตทุี่เชื่อถอืได้และมคีวามย่ังยืนเพ่ือการเปล่ียนผ่านสู่เทคโนโลยีพลังงานสะอาดต่อไป 

 

► เป้าหมายของภาคอุตสาหกรรมในการลดการปลดปล่อย CO
2
 

 

อุตสาหกรรมชั้นน าหลายแห่งได้ตั้งเป้าที่จะลดการปลดปล่อย CO
2
 ให้ได้ 30% ภายในปี 2030  และมุ่งสู่คาร์บอนสทุธเิป็นศูนย์ 

(net-zero carbon) ภายในปี 2050 โดยมีแนวทางที่แตกต่างกนัเพ่ือไปถึงเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมซีเมนต์ซึ่งเป็นหนึ่งใน

อุตสาหกรรมที่ปลดปล่อย CO
2
 อนัดับต้น โดย Cement Sustainability Initiative (CSI) ร่วมกบั International Energy Agency (IEA) ได้

เสนอแนวทางในการลดการปลดปล่อย CO
2
 ในรายงาย Cement technology road map(7) นอกจากนี้ ยังมีรายงานอื่น ๆ ซึ่งได้กล่าวถึง

แนวทางในการลดการปลดปล่อย CO
2
 เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (energy efficiency, 4-8% CO

2
 reduction) คาดว่า

สามารถลดการปลดปล่อย CO
2
 ได้ 4-8% การใช้เชื้ อเพลิงทางเลือก (alternative fuels, 40% CO

2
 reduction)  การทดแทนปูนเม็ด 

(clinker substitution, 70-90% CO
2
 reduction) การผลิตวัสดุซีเมนตช์นิดใหม่ (novel cements, 90-100% CO

2
 reduction) และการใช้

เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเกบ็คาร์บอน (carbon capture, utilization and storage, CCUS, 95-100% CO
2
 re-

duction)(8) เป็นต้น ทั้งนี้ส  าหรับอตุสาหกรรมซีเมนตถ์งึแม้ว่าจะมหีลายแนวทางที่ช่วยลดการปลดปล่อย CO
2
 แต่คาดการณ์ว่ามีเพียงการมุ่ง

สู่วัสดุซีเมนตใ์หม่ ๆ หรือเทคโนโลยี CCUS เท่านั้นที่จะสามารถผลักดันให้ไปถึงคาร์บอนสทุธเิป็นศูนย์ได้ ส าหรับภาคอุตสาหกรรมชั้นน า

อื่น ๆ  เช่น Chemicals,  Steel,  Power และ Oil & Gas ที่เป็นแหล่งของการปลดปล่อย CO
2
 กม็ีสดัส่วนการตั้งเป้าเพ่ือไปสู่คาร์บอนสทุธิ

เป็นศูนย์เช่นกนั (รปูที่ 1) และมสีดัส่วนการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี CCUS เพ่ือไปให้ถงึเป้าที่แตกต่างกนัอกีด้วย(9)   

ในปัจจุบันมีรายงานจาก IEA ถึง 21 หน่วยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วโลกที่ด าเนินการด้าน CCUS อยู่ (world large-scale 

CCUS facilities) และยังมีหน่วยอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการพัฒนาอกีจ านวนหนึ่ง(10) (รูปที่ 2) ยกตัวอย่างเช่น หน่วย 

CCUS ในอุตสาหกรรมเหลก็ที่แรกของโลกที่ตั้งขึ้นในปี 2016 ที่เขตอุตสาหกรรม Mussafah ในเมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส ์  สามารถดักจับ CO
2
 ได้ถึง 0.8 ล้านตันต่อปี และใช้ฉีดกลับลงในหลุมขุดเจาะน า้มันเพ่ือเพ่ิมผลผลิต นอกจากนี้ ยังมีโรงงานการ

ผลิตสารส าคญัหรือผลิตภัณฑจ์าก CO
2
 ยกตวัอย่างเช่น โรงงานของบริษัท Covestro(11) ในการแปลง CO

2
 ไปเป็นโฟมของ polyurethane ที่

เมอืงดอร์มาเกน ประเทศเยอรมนี และโรงงานของ Carbon Recycling International (CRI)(12) ในการผลิตเมทานอลที่ประเทศไอซ์แลนด ์

เป็นต้น ส าหรับโปรเจคใหญ่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เช่น โปรเจค Net Zero Teesside(13) ประกอบด้วยกลุ่มสมาชิก Oil & Gas Climate 

Initiative (OGCI) 5 บริษัท ได้แก่ BP, Eni, Equinor, Shell และ Total โดยด าเนินโครงการผ่านการสนับสนุนของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

ในกรอบนโยบายที่มุ่งสู่การเป็นผู้น าและส่งออกเทคโนโลยี CCUS ไปทั่วโลก  

รูปท่ี 1 สดัส่วนในภาคอตุสาหกรรมหลกัที่ต ั้งเป้าไปสู่คารบ์อนสุทธิเป็นศูนย ์(9)  
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► การใชป้ระโยชนค์ารบ์อนไดออกไซด ์อุปสรรค และความทา้ทาย 

 

การดกัจับ การใช้ประโยชน์ และการกกัเกบ็คาร์บอน (carbon capture, utilization and storage, CCUS) ไม่ใช่แนวคิดใหม่ แนวคิดนี้

มขีึ้นมาตั้งแต่ปี 1970s แต่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังจากปี 2015 (รปูที่ 2) จะเหน็ได้ว่า

การเติบโตของหน่วย CCUS ที่ลดลงตั้งแต่ปี 2010 กลับเพ่ิมสงูขึ้นอกีคร้ังหลังจากปี 2015 ที่ได้มีการประชุม COP21 จากการผลักดันของ

นานาประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน เทคโนโลยี CCUS จึงเติบโตและขยายวงกว้างมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากเป้าหมายด้านสภาพ

ภมูอิากาศและแรงจูงใจด้านนโยบายใหม่ ๆ เมื่อต้นทุน CCUS ลดลง จะท าให้อุตสาหกรรมใหม่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์ 

CO
2
 หรือการก าจัดคาร์บอน มคีวามเป็นไปได้และมคีวามคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์มากขึ้น ดงันั้นความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนา และผู้

ก  าหนดนโยบาย จึงมคีวามส าคญัอย่างมากต่อการมุ่งไปสู่เป้าที่ตั้งไว้ 

 

เทคโนโลยี CCUS แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือการดักจับ CO
2
 และกกัเกบ็ (carbon capture and storage, CCS) ส่วนที่

สองคอืการใช้ประโยชน์จาก CO
2
 ที่ดกัจับได้ (carbon capture and utilization, CCU) ในบทความนี้จะกล่าวถงึเฉพาะการใช้ประโยชน์จาก CO

2
  

ซึ่งมไีด้ทั้งการน า CO
2
 ไปใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น ใช้เพ่ิมปริมาณการผลิตน า้มนั (enhanced oil recovery, EOR) ใช้ในอตุสาหกรรมเครื่องดื่ม 

น า้อดัลม โซดา (carbonated beverage) ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นตัวท าละลาย (solvent) ในสภาพของไหลภายใต้สภาวะวิกฤตยิ่งยวด 

(super critical CO
2
) เป็นต้น 

 

นอกจากนี้ยังมกีารน า CO
2 
ไปใช้ประโยชน์ด้วยการแปลงเป็นเชื้อเพลิง เช่น มีเทน หรือไดเมทลิอเีทอร์ (DME) และยังมีการน า CO

2 

ไปใช้ประโยชน์ด้วยการแปลงเป็นสารเคมีหรือผลิตภัณฑอ์ื่นที่มีมูลค่าสงูขึ้น (CO
2
 conversion to higher-valued products) เช่นการแปลงไป

เป็นเมทานอล ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีการน าเข้าอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และมีอัตราน าเข้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันเมทานอล

สงัเคราะห์จากกา๊ซธรรมชาติซึ่งเป็นกระบวนการที่ปลดปล่อย CO
2
 ประมาณ 0.5-1.5 ตันต่อการสงัเคราะห์เมทานอล 1 ตัน ทั้งนี้  เมทานอล

เป็นสารเคมทีี่ม ีvalue chain ที่กว้างและส่งผลกระทบต่อหลายอตุสาหกรรม เนื่องจากเป็นสารจ าเป็นที่ใช้ในการผลิตสารเคมีส าคัญอกีหลายตัว 

ยกตัวอย่างเช่น formaldehyde และ formic acid ซึ่งใช้ในการผลิตต่อเป็นสารจ าพวก hydrocarbons polymers และ oxygenates ซึ่งสามารถ

น าไปผลิตต่อเป็น vinyl acetate monomer, methyl methacrylate,  olefins และ higher alpha olefins ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลาสติก

วิศวกรรทั่วไปและการบรรจุ หรือ terepthalic acid ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมเส้นใยส าหรับการบรรจุ  acetic acid และ anhydride ที่ใช้ใน

อตุสาหกรรมเคมแีละการสงัเคราะห์ รวมถงึอตุสาหกรรมยา methylene diphenyl diisocyanate,  ethers บางชนิด (MTBE, DME) และ dime-

thyl carbonate (DMC) ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวท าละลายในหลายอุตสาหกรรม  UF/PF resins และ polyacetals ที่ใช้ในโครงสร้างพ้ืนฐาน

พลาสติกวิศวกรรม อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และสารเคลือบ ดังนั้นการผลิตเมทานอลจาก CO
2
 จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ประโยชน์ 

CO
2
 ที่น่าสนใจ  

 

 

รูปท่ี 2 หน่วย CCUS ขนาดใหญ่ (world large-scale CCUS facilities)(10)  
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การแปลง CO
2
 (CO

2
 conversion) ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้ นสามารถท าได้หลายวิธี เช่น วิธีทางเทอร์โมเคมิคอล 

(thermochemical conversion) ซึ่งเป็นวิธีทางเคมีและความร้อน วิธีทางอิเล็คโตรเคมิคอล (electrochemical conversion) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

กระแสไฟฟ้ามกีารจ่ายและรับอเิลค็ตรอน และวิธทีางโฟโต้คาตาไลตคิ (photocatalytic conversion) ซึ่งเป็นการเร่งปฏกิริิยาด้วยแสง ทั้งนี้แต่ละ

กระบวนการมีข้อดีข้อเสยีหรือความท้าทายที่แตกต่างกนั แสดงดังตารางที่ 1 นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการอื่น ๆ เช่น กระบวนการทางชีวภาพ 

อกีด้วย 

 ตารางท่ี 1 วิธีการการแปลง CO
2
 ไปผลิตภัณฑท์ี่มมูีลค่าสงู 

เพ่ือผลักดันให้กระบวนการมีความเป็นไปได้และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ จ าเป็นต้องก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคในแปลง 

CO
2
 ไปเป็นสารเคมีส าคัญ ยกตัวอย่างเช่น ในวิธทีางเทอร์โมเคมิคอล (thermochemical conversion) สามารถจ าแนกปัญหาและอุปสรรคได้

เป็น 4 หัวข้อหลักดงันี้   

 ค่าใช้จ่ายในการดกัจับ CO
2
  

 พลังงานที่ใช้ในกระบวนการ CO
2
 conversion 

 แหล่งที่มาและต้นทุนการผลิตไฮโดรเจน 

 ข้อจ ากดัด้านขนาดของตลาดและการขาดแรงจูงใจในการลงทุน 

 

พลงังานทีใ่ชใ้นกระบวนการมีความเกี่ยวข้องกบัหลายส่วน ยกตัวอย่างเช่น ปฏกิริิยาการเติมไฮโดรเจนแก่ CO
2
 (CO

2
 hy-

drogenation) เพ่ือแปลงไปเป็นเมทานอล เป็นปฏิกิริยาที่คายความร้อน ดังนั้นค่าสัดส่วนในการแปลง CO
2
 สูงสุดที่จะเกิดได้ (equilibrium 

conversion) จะสงูขึ้นเมื่อณุหภมูติ ่าลง ในขณะที่ตวัเร่งปฏกิริิยาในระบบต้องการสภาวะที่อณุหภมูิสงูในระดับที่เหมาะสมปฏกิริิยาจึงจะสามารถ

ด าเนินไปได้ สภาวะเช่นนี้ท าให้อตัราผลได้ (yield) ของสารผลิตภัณฑม์ีค่าต ่า และจ าเป็นต้องใช้ความดันสงูเพ่ือเพ่ิม equilibrium conversion 

จึงส่งผลต่อการใช้พลังงานและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ มหีลายงานวิจัยที่พยามพัฒนาตวัเร่งปฏกิริิยาให้มคีวามสามารถสงูขึ้น หรือพัฒนา

วิธกีารสงัเคราะห์ใหม่ ๆ ที่จะสามารถลดอณุหภมูแิละความดันในการสงัเคราะห์ลงได้ กล่าวคือความพยามในการเพ่ิม yield ของผลิตภัณฑใ์น

ขณะที่ลดการใช้พลังงานในกระบวนการลง การได้ yield ที่ต ่าและมีสารผลิตภัณฑข้์างเคียงที่หลากหลายจะส่งผลต่อการขยายขนาดและการใช้

พลังงานในกระบวนการทั้งในส่วนการแยกต่าง ๆ และการรีไซเคลิ 

การดกัจบั CO
2
 เองกย็ังมีปัญหาในเรื่องการใช้พลังงานสงูอยู่ ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการดูดซับด้วยสารละลายเอมีน (amine 

absorption process) ซึ่งมปีระสทิธภิาพค่อนข้างสงูในการดูดซับ CO
2
 (อตัราการดูดซับและปริมาณการดูดซับ) โดยขึ้นกบัชนิดของสารละลายเอ

มีนที่เลือกใช้ แต่ยังติดปัญหาในเร่ืองพลังงานที่ใช้ในการน าสารละลายเอมีนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งคาดว่าสงูถึง 70% ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ใน

กระบวนการดกัจับ CO
2 
ดงันั้น

 
จึงมคีวามพยายามที่จะลดการใช้พลังงานดงักล่าว ด้วยการเลือกชนิดเอมนีที่เหมาะสม หรือการใช้เทคโนโลยีต่าง 

ๆ ช่วยในการน าสารละลายเอมนีกลับมาใช้ใหม่ หรือการน า CO
2
 ที่ถูกจับอยู่ในสารละลายเอมีนไปแปลงเป็นสารผลิตภัณฑโ์ดยตรงโดยไม่ผ่าน

การแยกเอมีนออกก่อน ซึ่งอย่างหลังนี้ กยั็งมีข้อจ ากัดในเร่ืองของตัวเร่งปฏิกริิยาที่เป็นของเหลว (homogeneous catalyst) และแยกออกจาก   

เอมนีและสารผลิตภัณฑไ์ด้ยาก  

 

การแปลง CO
2
 ไปผลิตภณัฑ ์ ขอ้ดี ความทา้ทาย 

วิธทีางเทอร์โมเคมคิอล 

(thermochemical conversion) 

 เข้าใกล้เชิงพาณชิย ์

 การขยายขนาด 

 การใช้พลังงาน 

 ต้องใช้ไฮโดรเจนในปฏกิริิยา โดยควร

เป็นไฮโดรเจนที่ผลิตจากกระบวนการที่

ไม่ปลดปล่อย CO
2
 

วิธทีางอเิลค็โตรเคมคิอล 

(electrohchemical conversion) 

 โอกาสในการใช้แหล่งพลงังานหมุนเวียน 

 มช่ีวงของสภาวะปฏบิตักิารที่กว้าง 

 การใช้พลังงาน 

 การขยายขนาด 

วิธทีางโฟโต้คาตาไลตคิ 

(photocatalytic conversion) 

 โอกาสในการใช้แหล่งพลงังานหมุนเวียน 

 สามารถเร่งปฏกิริิยาด้วยแสงที่มคีวามยาว

คล่ืนที่เหมาะสม 

 การขยายขนาด 

 มอีตัราผลได้ของผลิตภัณฑต์ ่า และมสีาร

ผลิตภัณฑข้์างเคยีงอื่นที่หลากหลาย ท า

ให้ส่งผลต่อกระบวนการแยก 
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ทั้งนี้ การดักจับ CO
2
 จะมีบทบาทส าคัญในการมุ่งสู่ 

low-carbon energy เนื่องจากบางภาคอุตสาหกรรมมีความ

เป็นไปได้ต ่าในการ decarbonize เช่น อุตสาหกรรมการบิน 

ทั้งนี้ อาจพิจารณาเชื้ อเพลิง synthetic gas หรือเชื้ อเพลิงที่

ผลิตได้จาก CO
2
 แต่กม็ีความยากที่จะใช้เชื้ อเพลิงดังกล่าว

ต่อระบบเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร และยังต้องค านึงถึงการ

ปลดปล่อย CO
2
 ในภาพรวมอีกด้วย แม้ว่าจะมีการวิจัย

พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อย CO
2
 ใน

ภาคการบินออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่กย็ังมีความท้าทายอยู่

มาก ยกตัวอย่างเช่น ต้นแบบเครื่องบิน Airbus ขนาด 200 

ที่นั่ง โดยใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง ในเคร่ืองชนิด modified 

gas-turbine ซึ่งตั้งเป้าจะทดลองใช้ในปี 2035 แต่กย็ังมีข้อ

ถกเถยีงในเรื่องประสทิธภิาพของเครื่องยนต์อยู่มาก  รวมทั้ง

ปัญหาเร่ืองต าแหน่งเกบ็เชื้ อเพลิงที่มีผลต่อขนาดเคร่ืองบิน

ต่อจ านวนผู้โดยสาร หรือเคร่ืองบินขนาดเล็กที่ ใช้เซลล์

เชื้ อเพลิงหรือแบตเตอร่ีซึ่งกยั็งไม่สามารถใช้กบัเคร่ืองขนาด

ใหญ่หลายที่นั่งได้ เป็นต้น  

ดังนั้นเทคโนโลยี Direct air capture (DAC)  จึง

จะเข้ามาบทบาทมากขึ้น DAC เป็นเทคโนโลยีในการดักจับ 

CO
2
 ในอากาศ เช่น ระบบของเหลวโดยส่งอากาศผ่าน

สารละลายเคม ี หรือระบบดูดซับที่เป็นของแขง็ที่จับกบั CO
2
 

ด้วยพันธะทางเคมี แต่กยั็งมีต้นทุนที่สูงมากเนื่องจาก CO
2
 

ในอากาศเจือจางกว่าใน flue gas จากอุตสาหกรรมมาก ท า

ให้ต้องใช้พลังงานสงูกว่าเทคโนโลยี CO
2
 capture อื่น ๆ(13) 

 

แหล่งทีม่าและตน้ทุนการผลิตไฮโดรเจน มสี่วนส าคญัในการก าหนดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการแปลง CO
2
 

ไปเป็นผลิตภัณฑ ์ ทั้งนี้การใช้ไฮโดรเจนควรต้องค านงึถงึปริมาณการปลดปล่อย CO
2
 ทั้งหมดของระบบด้วย ดงันั้นไฮโดรเจนควรมาจาก

กระบวนการผลิตที่ปราศจาก CO
2  
เช่น green hydrogen ที่ผลิตจากเทคโนโลยีอเิลค็โทรไลซิส (electrolysis) ของน า้หรือไอน า้ บนพ้ืนฐานที่

กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการมาจากแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวยีน (renewable sources) หรือกระบวนการผลิตไฮโดรเจนที่ปลดปล่อย CO
2
 

ต ่า ซึ่งมกีารพิจารณาสารตั้งต้นอื่น ๆ นอกเหนือไปจากกา๊ซธรรมชาตแิละปิโตรเลียม หรือกระบวนการผลิตไฮโดรเจนที่มกีารดกัจบั CO
2 
 (blue 

hydrogen) แต่ทั้งนี้ ราคาของไฮโดรเจนที่มาจากกระบวนการเหล่านี้ ยังมค่ีาสงู ราคาไฮโดรเจนที่ผลิตจากกระบวนการ steam reforming ของกา๊ซ

ธรรมชาตอิยู่ที่ประมาณ 1.26 USD/kg(14) ในขณะที่ราคาไฮโดรเจนที่มาจากกระบวนการ electrolysis ของน า้อยู่ที่ 5.24 USD/kg และ 8.87 

USD/kg เมื่อกระแสไฟฟ้าที่ใช้มาจากแหล่งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทติย์ ตามล าดบั(15)  อย่างไรกต็าม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้  เซลล์

อเิลค็โทรไลซิสที่ใช้ในการผลิตไฮโดรเจนมต้ีนทุนถูกลงเร่ือย ๆ ล้วนเกดิจากการวิจัยและพัฒนาเป็นหลัก รวมทั้งราคา 'green hydrogen' ที่ผลิต

ด้วยเซลล์อเิลค็โทรไลซิสดงักล่าวกถู็กลงด้วย ความท้าทายของเทคโนโลยีนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องพ้ืนฐานอกีต่อไป พร้อมมผีู้พัฒนาวัสดใุหม่ ๆ ที่เพ่ิม

ความสามารถและเพ่ิมความเสถยีรอยู่ตลอด แต่ความท้าทายอาจจะอยู่ที่การขยายขนาด การออกแบบเชิงวิศวกรรม และการผลิตที่มี

กระบวนการที่ราคาถูกลง เพ่ือให้ capital cost ของเทคโนโลยีถูกลง การน าความร้อนเหลือทิ้งจากอตุสาหกรรมมาใช้ประโยชน์เพ่ือลด operating 

cost ด้านพลงังาน  ถ้านโยบายจะเข้ามามบีทบาทท าให้ราคา green hydrogen ถูกลง อาจต้องผลักดนัค่ากระแสไฟฟ้าจาก renewable sources ที่

ใช้ในกระบวนการอเิลค็โทรไลซิสนี้  ตวัอย่างโปรเจคขนาดใหญ่ได้แก่ NEOM ซึ่งมมูีลค่าถงึ 7 พันล้าน USD ณ ประเทศซาอดุอีาระเบยี 

ด าเนนิการโดย Air Products เป็นโครงการผลิต green hydrogen ด้วยวิธอีเิลค็โทรไลซิสโดยใช้พลังงานลมและแสงอาทติย์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก 

(650 ตนัต่อวัน) ส าหรับใช้ในภาคขนส่งทัว่โลกและคาดว่าจะช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซดไ์ด้สามล้านตนัต่อปี (เทยีบเท่ารถยนต ์

700,000 คนัต่อปี) 
 

ทั้งนี้ เกณฑใ์นการประเมนิเทคโนโลยีส าหรับ CO
2
 conversion เป็นสิ่งที่จ าเป็น ยกตวัอย่างเช่น ที่ผ่านมา NASA ได้จัดประกวด CO

2
 

conversion challenge(16) โดยเกณฑก์ารตดัสนิประกอบด้วย 1) ประสทิธภิาพของระบบ ได้แก่ พลังงานที่ใช้  วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ และระดบัการ

ผลิตของเสยี 2) ความสามารถในการขยายขนาดของระบบในแง่ต่าง ๆ  3) ความสเถยีรและความน่าเชื่อถอืของระบบ เป็นต้น 

รูปท่ี 4 ปฏิกรณส์ าหรบัการแปลง CO
2
 ด้วยวิธเีทอร์โมเคมคิลั  

(thermochemical CO
2
 conversion) 
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 ► งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั CCUS  

BCGeTEC มีการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการดักจับและการใช้ประโยชน์ 

(CCU) จากคาร์บอนไดออกไซดอ์ย่างจริงจังและต่อเนื่อง เหน็ได้จากสดัส่วนผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

คิดเป็นกว่าร้อยละ 10-20 จากผลงานงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย กว่า 100 ผลงานต่อปี 

เมื่อวันที่ 11 ธนัวาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกบั Malaysia-Thai Joint Au-

thority (MTJA) ได้เปิดตัวทมีวิจัยเพ่ือมอบทุนวิจัย “Research Cess Fund” (RCF) ให้แก่ทีมวิจัยผู้

ไ ด้ รั บ ทุ น ใ น หั ว ข้ อ  “Carbon dioxide (CO
2
) conversion to higher-valued products” ด้ ว ย

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4.13 ล้าน USD (รูปท่ี 5-7) โครงการวิจัยนี้ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่

ครอบคลุมโปรแกรมการวิจัยย่อยเพ่ือท างานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและมีการท างานข้าม

ศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ  เน้นการวิจัยเทคโนโลยีที่น าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) กลับมาใช้ประโยชน์ 

โดยแบ่งงานวิจัยเป็นสองฐานได้แก่ 1) การน าเสนอแนวทางในการก้าวข้ามอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีการแปลง CO
2
 ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าสูงขึ้ น (Technological breakthrough in CO

2
 

conversion to higher-valued products) และ 2) การคาดการณแ์ละเสนอแนะเทคโนโลยีในการแปลง 

CO
2
 ไปเป็นผลิตภัณฑท์ี่มูลค่าสูง โดยใช้เกณฑก์ารประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Technological foresight in CO

2
 conversion to higher-

valued products) โครงการนี้ เป็นการสนับสนุนเศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular Economy) ในมติต่ิาง ๆ  โดยมเีป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals, SDGs) ซึ่งมทีมีนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ได้แก่ 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 สถาบนัวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั 

ตดิตามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ที่ https://www.research.chula.ac.th/mtja-rcf-fund/ 

              

  ► บทส่งทา้ย 

การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก และเทคโนโลยีสะอาด ถ้า

หากไม่ถูกผลักดนักไ็ม่อาจเกดิขึ้นได้ แม้ว่าความมั่นคงและความหลากหลายด้านพลังงาน

จะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่กอ็ยู่บนพ้ืนฐานของการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม หวังเป็น

อย่างยิ่งว่าความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยนวัตกรรม และ

ภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนให้ลดการปลดปล่อย CO
2
 จะน าไปสู่มาตรฐานและ

นโยบายที่สนับสนุนเทคโนโลยีนี้ ในประเทศไทย เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย ของ COP21 ร่วมกนั

ต่อไป 

 

รูปที ่5 ร่วมลงนามสญัญาทุนวิจัยจัดขึ้น 

 ณ Malaysia-Thai Joint Authority 

(MTJA) ประเทศมาเลเซีย    

รูปท่ี 7 การลงนามสญัญาทุนวิจยั 

จัดขึ้น ณ Malaysia-Thai Joint Authority  

(MTJA) ประเทศมาเลเซีย    

รูปท่ี 6 การมอบทนุวิจยั Research Cess Fund (RCF)     

จดัขึ้น ณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ประเทศไทย 

เอกสารอา้งอิง 

(1) http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/ 

(2) https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions 

(3) https://amp.dw.com/global-carbon-emissions/a-55900887 

(4) https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/cut-global-emissions-76-percent-every-year-next-decade-meet-15degc 

(5) https://www.ted.com/talks/ john_doerr_and_hal_harvey_how_to_decarbonize_the_grid_and_electrify_everything?

utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare&fbclid=IwAR0K2QzWJYzO0xiStEKRwbCIyvinzis5t5o68Jr7ULmngtuzKUAyIwuijHs  

(6) https://www.iea.org/authors/tae-yoon-kim?fbclid=IwAR3krrqZQxVjLifirR2iSuOnMc1z951miOjiG6-_-4rKonxffU-j4WVt1Nc 

(7) https://www.iea.org/reports/technology-roadmap-low-carbon-transition-in-the-cement-industry 

(8) https://www.bbc.com/news/science-environment-46455844 

(9) https://www.iea.org/reports/ccus-in-clean-energy-transitions/a-new-era-for-ccus#growing-ccus-momentum 

(10) https://www.iea.org/fuels-and-technologies/carbon-capture-utilisation-and-storage 

(11)  https://www.covestro.com/en/sustainability/lighthouse-projects/co2-dreams  

(12)   https://www.carbonrecycling.is/services-co2-to-methanol-plants 

(13)  https://www.netzeroteesside.co.uk/project/ 

(14)   https://www.iea.org/reports/direct-air-capture?fbclid=IwAR0xJMR76jo-wkird6X0LuGfNeSI_dm0yvywSUgHTAO-nz0ai0m8oZtC5oY  

(15)   Parkinson B, Balcombe P, Speirs JF, Hawkes AD, Hellgardt K, Levelized cost of CO
2
 mitigation from hydrogen production routes, Energy & environmental science. 2019; 12: 19-40. 

(16)   https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/centennial_challenges/co2challenge/index.html 

https://www.research.chula.ac.th/mtja-rcf-fund/
https://www.ted.com/talks/
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Conference Location Date 

Abstract 

subimission 

deadline 

Full paper 

submission 

deadline 

Website 

Thai Society for Biotechnology International Conference Online 

2021(TSB 2021, TSB 2021 Online): "Green Energy & Zero 

Waste Society" 

ONLINE CONFERENCE 2-Apr-21 26-Feb-21 26-Feb-21 https://onlinetsb.com/ 

3rd International Conference on Research in Engineering and 

Technology, Czech Republic 
ONLINE CONFERENCE 23-25 Apr 21 - 29-Mar-21 https://www.researchconf.org/ 

11th RSU National Conference and the 6th RSU International 

Conference on Science and Technology (RSUSCI 2021) 

1) อาคารพระพิฆเนศ ช้ัน 2 

(อาคาร Student Center) 

มหาวิทยาลัยรังสติ, จังหวัด

ปทุมธานี 

30-Apr-21 - 28-Feb-21 https://rsucon.rsu.ac.th/sciences 

2) ONLINE CONFERENCE 

30th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry 

Conference (TIChE 2021) 

โบทานิก้า เขาใหญ่ รีสอร์ท, 

จังหวัดนครราชสมีา 
6-7 May 21 26-Feb-21 30-Jun-21 http://tiche2021.tiche.org/ 

4th International Conference on Innovative Research in Science 

Engineering and Technology, Italy 
ONLINE CONFERENCE 7-9 May 21 - 16-Apr-21 https://www.irsetconf.org/ 

16th Siam Physics Congress (16th SPC 2021) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 

จังหวัดสงขลา 

24-25 May 21 15-Apr-21 15-May-21 https://spc2021.sci.psu.ac.th/ 

52nd National Graduate Research Conference 
โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ, 

จังหวัดชลบุรี 
27-28 May 21 - 15 Arp 21 http://52ngrc.buu.ac.th/ 

6th National Conference and The 2nd International Conference on 

Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, 

Engineering, Sciences and Technology (IAMBEST 2021) 

ONLINE CONFERENCE 27-28 May 21 21-Feb-21 31-Mar-21 http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest/ 

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 ประจ าปี 2564 หัวข้อ 

"การจัดการในยุคเทคโนโลยีน าการเปล่ียนแปลง" (Management in 

Disruptive Technologies Era) 

1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สวุรรณภมิู ศูนย์สุพรรณบุรี, 

จังหวัดสพุรรณบุรี 28-May-21 - 15-Apr-21 https://rcimcon.rmutr.ac.th/ 

2) ONLINE CONFERENCE 

12th National Conference of Industrial Operations Development 

2021 (12th CIOD 2021) 
ONLINE CONFERENCE 28-May-21 - 28-Feb-21 https://ciod2021.kmutt.ac.th/home 

10th International Conference on Advanced Materials and Engi-

neering Materials (ICAMEM2021) 

MANDARIN HOTEL, BANG-

KOK (Considering the impact 

of COVID-19, if the confer-

ence still can't hold the onsite 2 

months before the conference 

date, the online conference will 

be as a replacement.) 

29-30 May 21 - 18-Feb-21 http://www.icamem.org 

3rd International Conference on Innovative Research in Science and 

Engineering , Spain 
ONLINE CONFERENCE 4-6 Jun 21 - 14-May-21 https://www.rseconf.org 

26th International Conference on “Science, Engineering and Tech-

nology Trends” (ICSETT-21), Turkey 
ONLINE CONFERENCE 7-9 Jun 21 1-May-21 20-May-21 

http://iaetr.org/conference.php?

slug=ICSETT-21&sid=1&catDid=264 

7th International Conference on Modern Approaches in Science 

Technology & Engineering, Belgium 
ONLINE CONFERENCE 18-20 Jun 21 - 27-May-21 https://www.steconf.org/ 

4th International Symposium on Development of new Technologies 

in Engineering & Applied Science Research, Japan 
ONLINE CONFERENCE 19-20 Jun 21 25-Feb-21 9-Jun-21 

https://consortium-et.com/upcoming-

events/dtas-annual-conference-2021/ 

โครงการประชุมวิชาการบัณฑติศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 11 เร่ือง "วิจัย

และนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลง" 
ONLINE CONFERENCE 24-25 Jun 21 - 23-Apr-21 http://conference.su.ac.th/register/ 

World conference on Innovation in Technology and Engineering 

Sciences, Austria 
ONLINE CONFERENCE 25-27 Jun 21 - 4-Jun-21 https://irnest.org/iceina-june-2021/ 

 
Conference schedule 

https://onlinetsb.com/?fbclid=IwAR0atJoEmY49QkrkPvIyAysTaWFLGC6oL2QYzlfPmxmfTfPorP6l0PFXwXo
https://rsucon.rsu.ac.th/sciences
http://tiche2021.tiche.org/
https://spc2021.sci.psu.ac.th/?fbclid=IwAR0RwZM_GFXmbmX9OI8g59nTQn7fmSIUlRRNUBBCdArx-XCUFejT8pkY2gc
http://52ngrc.buu.ac.th/?fbclid=IwAR3tXWqg0Rp6AQzPp0C1TZkoAAJW7xTDhL26sXzuqGT7SZ_ijbOxashSXcg
http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest/?fbclid=IwAR1KqKirxUJBYkwHoNc9d4tLSmEYrdVGsENqXjBPt8Ng8wB7YBuabK9WKJ4
https://rcimcon.rmutr.ac.th/?fbclid=IwAR3GpXQNnI9383_YN40eDKOb_HIkbiSwOZWqk2TIkobl0tleEfWxwIH1STE
https://ciod2021.kmutt.ac.th/home?fbclid=IwAR3eOf6w8Uvsms0VkTaZGfcPIsQWANi9aVsza0OcWu-EgGKTPJJ3HsZNios
http://www.icamem.org/
https://www.rseconf.org/
http://iaetr.org/conference.php?slug=ICSETT-21&sid=1&catDid=264
http://iaetr.org/conference.php?slug=ICSETT-21&sid=1&catDid=264
https://consortium-et.com/upcoming-events/dtas-annual-conference-2021/
https://consortium-et.com/upcoming-events/dtas-annual-conference-2021/
http://conference.su.ac.th/register/?fbclid=IwAR2OcKqQUyQsYQOsNTrN3rTq_t9jRkwTPz0_kPTpneJ-J1IS5NjN4UULnPw
https://irnest.org/iceina-june-2021/

