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เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง

และพลังงานไฮโดรเจน

กลุ่มพลังงานสะอาดใหม่
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เซลล์เชื้อเพลิงคือ?

เซลล์เชื้อเพลิง  เป็นอุปกรณ์ที่
เปลี่ยนพลังงานเคมี                  
พลังงานไฟฟ้า 

โดยกลไกทางเคมีไฟฟ้า

ผลที่ได้จากการแปรรูปพลังงาน
เคมีคือ ความร้อนและน ้าเท่านั้น 

แตกต่างจากกระบวนการแปรรูป
พลังงานปัจจุบัน?
พลังงานเคมี                 พลังงานความร้อน          

พลังงานไฟฟ้า พลังงานกล

   

โดยใช้ เครื่องยนต์มีเชื้อเพลิงปิโตรเลียม
เป็นหลัก 

ผลจากการแปรรูปพลังงานเคมีเหล่านี้คือ 
ความร้อน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น ้า

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า

กระบวนการผลิตพลังงาน

แบบเครื่องยนต์ความร้อน
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เซลล์เชื้อเพลิงมีกี่ประเภท?
ประเภท

เซลล์เชื้อเพลิง 

ไอออนท่ี

เคลื่อนที ่

อุณหภูมิ

ในการใช้งาน
(ºC)

ลักษณะการใช้งาน 

เซลล์เชื้อเพลิงแบบแอลคาไลน์ (AFC) OH- 50-200 ใช้ในยานอวกาศ เช่น ยานอวกาศ   
กระสวย อวกาศ

 เซลล์เชื้อเพลิงแบบกรดฟอสฟอริก (PAFC) H+ 150-220 ใช้ในระบบ CHP* ขนาด 200 กิโลวัตต์

เซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตรอน (PEMFC)

H+ 50-100 ใช้ในยานพาหนะ  อปุกรณ์ทีม่ีการ
เคลื่อนที่ และระบบ CHP* ขนาด เล็ก

เซลล์เชื้อเพลิงแบบคารบ์อเนตหลอมเหลว

(MCFC)

CO3
2- 600-700 เหมาะส าหรบัระบบ  CHP* ขนาด

กลางถึง ขนาดใหญ่

 เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง 

(SOFC)

O2- 800-1000 เหมาะส าหรบัระบบ  CHP* ทุกขนาด 
ต้ังแต่ 2กิโลวัตต์ จนถึงหลายกิโลวัตต์

*การท างานร่วมของความร้อนและก าลังไฟฟ้า
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เซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

Proton   Exchange   Membrane Fuel Cell, PEMFC 

เหมาะที่จะน ามาใช้เป็นแหล่งให้พลังงานกับอุปกรณ์ท่ีมีการเคลื่อนที่ 

เช่น รถยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก  

มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  

 สามารถท างานท่ีอุณหภูมิต่ า  

น้ าหนักเบาและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

เร่ิมท างานได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการควบคุมความปลอดภัยของ

กระบวนการ
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Single cell

องค์ประกอบหลักของเซลล์เชื้อเพลิง PEMFC 

ช่องทางไหลของก๊าซ

เมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตรอน

ช้ันการแพร่
ของก๊าซ
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หลักการท างานของเซลล์เชื้อเพลิงแบบPEMFC

  eHH 442 2
ขั้วแอโนด(Anode): 

OHOH 222 22 ปฏิกิริยารวม:                         

OHeHO 22 244  ขั้วแคโทด(Cathode): 

ช้ันการแพร่ของก๊าซ

เมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตรอน

ที่มา www.fta.dot.gov 



www.themegallery.com Company Logoท่ีมา: TOYOTA MOTOR Corporation
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http://www-tc.pbs.org/wgbh/nova/sciencenow/3210/images/01-fcc-car.jpg

http://www.pinktentacle.com/tag/hitachi/

การใช้ PEMFC เปน็แหล่งพลังงานในรถยนต์และในคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว
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พลังงานไฮโดรเจน...พลังงานทางเลือก

ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่เบาที่สุด และเปน็องค์ประกอบของน้ า
ที่มีมากที่สุดบนโลก และเป็นองค์ประกอบของสารประกอบ
อื่นๆ เช่น สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

คุณสมบัติทั่วไป: ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ติดไฟง่าย เป็นพลังงาน
สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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แหล่งพลังงานไฮโดรเจน

ที่มา:Hydrogen Production and Storage IEA,2006
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การประยุกต์ใช้ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง

ผลิตไฟฟ้าในอาคาร
ส านักงาน
• PAFC

ผลิตไฟฟ้าส าหรับ
อุตสาหกรรม

• MCFC
• SOFCรถยนต์

• H/CNG
รถเซลล์เชื้อเพลิง

• PEMFC
• Direct Methanol

ผลิตไฟฟ้า/พลังงาน
ใน

ที่พักอาศัย

ที่มา: http://www.gii.com.hk/images/hydrogen_infrastructure.jpg
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง 
ส าหรับภาคคมนาคมขนส่งในประเทศไทย

แบบจ าลองโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ไฮโดรเจนที่เหมาะสมใน
ประเทศไทย

ประโยชน์ของโปรแกรม

• ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความต้องการใช้ไฮโดรเจนเพื่อวางแผน
การตลาดและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน

• เลือกรูปแบบการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งการผลิตแบบรวม
ศูนย์และแบบกระจาย

• วิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบของไฮโดรเจนตั้งแต่การผลิต จัดเก็บ ขนส่ง 
และสถานีเติม

• วิเคราะห์เงินลงทุนและค่าด าเนินการ
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อัตราการเติบโตของปริมาณรถยนต์
ในแต่ละปี (%)

อัตราการเติบโตของปริมาณรถเซลล์
เชื้อเพลิงในแต่ละปี (%)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจน (กิโลเมตร/กิโลกรัม H2)

ระยะเดินทาง (กิโลเมตร)

ปีที่เริ่มมีรถเซลล์เชื้อเพลิง

ข้อมูลปอ้น (Input)
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ปริมาณการใช้
ก๊าซธรรมชาติ

ขนาดก าลังการผลิต

จ านวนเที่ยวของการบรรทุกก๊าซ
ไฮโดรเจนตามความต้องการ

ปรมิาณวัตถดุบิที่ใช้ในการผลิต, จ านวนสถานีเติม
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ค่าด าเนินการ 
(O&M)

เงินลงทุน

ราคาก๊าซไฮโดรเจน

ผลลัพท์จากการค านวณเงินลงทุน, ค่าด าเนินการ, ราคาไฮโดรเจน



www.themegallery.com Company Logo


