
คูมือความรูดานพลังงานไฮโดรเจนคูมือความรูดานพลังงานไฮโดรเจน

กลุมพลังงานสะอาดใหม 

สํานักวิจัยคนควาพลังงาน



1

พลังงานไฮโดรเจนพลังงานทางเลือก

ไฮโดรเจนเปนธาตุที่เบาที่สุดและเปนองคประกอบของน้ํา (H2O) ที่มีมากที่สุดบนโลก นอกจากนี้ยังเปนธาตุที่

รวมอยูในโมเลกุลของสารประกอบอื่นๆ เชน สารประกอบจําพวกไฮโดรคารบอน (HC) ซึ่งเปนผลิตภัณฑของ

ปโตรเลียมที่มีความสําคัญสําหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ คุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจน คือไมมี

สี ไมมีกลิ่น ติดไฟงาย มีความสะอาดสูง ไมเปนพิษและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประโยชนของการนํากาซ

ไฮโดรเจนมาใชงานคือใชเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหมและใหความรอนออกมา หรือใชในเซลลเชื้อเพลิงโดย

ปฏิกิริยาทางเคมีแลวเกิดกระแสไฟฟาซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งในการขับเคลื่อนรถ ผลิตกระแสไฟฟา อุปกรณ

อิเล็คทรอนิคสขนาดเล็กและอื่นๆ

พลังงานไฮโดรเจนไดมาจากอะไร?

ปจจุบันการผลิตไฮโดรเจนเมื่อพิจารณา จากวัตถุดิบเปนหลักแบงออกเปน 3 แหลงหลัก คือ จากเชื้อเพลิง

ฟอสซิล เชน แกสธรรมชาติ ถานหิน น้ํามันปโตรเลียม จากแหลงพลังงานหมุนเวียน เชน ชีวมวล และน้ํา เปน

ตน และจากพลังงานนิวเคลียร 

รูปที่ 1 แหลงพลังงานไฮโดรเจน

ที่มา:Hydrogen Production and Storage IEA,2006
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เทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน

เทคโนโลยีในการผลิตไฮโดรเจน สามารถแบงออกไดเปน 3 เทคโนโลยีหลัก  ไดแก Thermo Chemical 

Processes, Electro Chemical Processes และ Biochemical Processes

1.) Thermo Chemical Process (กระบวนการความรอนเคมี) ไฮโดรเจนสามารถผลิตไดโดยวิธีทางเคมีโดย

ใชความรอน มีวัตถุดิบหลักที่เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน เช น ก าซธรรมชาติ ถ านหิน ชีวมวล      เป นตน 

ผลลัพธที่ไดคือกาซสังเคราะหซึ่งประกอบดวย ไฮโดรเจน(H2), คารบอนมอนนอกไซด(CO) คารบอนมอนนอก

ไซด(CO2) น้ํา(H2O) และมีเทน(CH4) จากนั้นจะผานกระบวนการเพิ่มเติมเพื่อทําใหไดไฮโดรเจนที่บริสุทธิ์ขึ้น ซึ่ง

การผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการความรอนเคมี ไดแก กระบวนการรีฟอรมมิ่งดวยไอน้ํา (Steam Reforming) 

กระบวนการแกสซิฟเคชั่น (Gasification) 

ปจจุบันการผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการรีฟอรมมิ่งดวยไอน้ําจากกาซธรรมชาติ เปนกระบวนการที่ใชกัน

แพรหลายในเชิงพาณิชย ซึ่งในประเทศไทยใชกระบวนการนี้ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใชเปนสารตั้งตนใน

อุตสาหกรรมตางๆ

รูปที่ 1

(ก)                                     (ข)

(ก) กระบวนการรีฟอรมมิงกาซมีเทนดวยไอน้ํา (ข) กระบวนการกาซซิฟเคชัน
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2.) Electro Chemical Process (กระบวนการไฟฟาเคมี) เป นการใช ไฟฟ าเพื่อแยกน้ําเพื่อใหไดไฮโดรเจน

และออกซิเจน โดยไฟฟาที่มาจากแหลงกําเนิดไฟฟาทุกชนิดสามารถใชไดกับกระบวนการนี้ ไมวาจะเปนไฟฟา

จากแหลงพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งจากพลังงานนิวเคลียร   

3.) Biochemical Processes (กระบวนการชีวเคมี) กระบวนการนี้เปนการผลิตไฮโดรเจนโดยอาศัย

กระบวนการสังเคราะหแสงของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก หรือจุลินทรีย และสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ซึ่งสิ่งมีชีวิต

ขนาดเล็กเหลานี้จะเปลี่ยนสารตั้งตนใหเปนไฮโดรเจน อยางไรก็ตามวิธีการนี้ยังมีขอเสียคือ มีประสิทธิภาพต่ํา 

ความสามารถในการผลิตถูกจํากัดดวยความเขมแสงที่ไดรับ

พลังงานไฮโดรเจนสามารถนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง?

ไฮโดรเจนนอกจากนํามาใชเปนสารตั้งตนในอุตสาหรรมตางๆ ใชเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม หรือใชในเซลล

เชื้อเพลิงโดยปฏิกิริยาทางเคมีแลวเกิดกระแสไฟฟา ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งการขับเคลื่อนรถยนต และผลิต

กระแสไฟฟา

การนําไฮโดรเจนไปใชในภาคคมนาคมขนสง

การนําไฮโดรเจนไปใชในภาคคมนาคมขนสงสามารถใชไดหลายรูปแบบ เชน ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเผาไหม

ภายในโดยใชผสมกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นในเครื่องยนตสันดาปภายใน เชน นําไฮโดรเจนผสมกับกาซธรรมชาติ 

หรือใชเปนเชื้อเพลิงในเซลลเชื้อเพลิงโดยไมมีการสันดาปภายในแตเปนกระบวนการไฟฟาเคมีเพื่อขับเคลื่อน

มอเตอรไฟฟาสําหรับรถยนตเซลลเชื้อเพลิง
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เซลลเชื้อเพลิงคืออะไร?

รูปที่ 2 ขั้นตอนการแปลงพลังงานวัฏจักรทั่วไป และโดยกระบวนการเชลลเชื้อเพลิง

    เซลลเชื้อเพลิงที่มีใชงานในปจจุบันนั้น แตละชนิดจะมีโครงสรางและปฏิกิริยาทางไฟฟาเคมีที่แตกตางกัน ทํา

ใหการนํามาประยุกตใชงานแตกตางกันดวย สามารถแบงออกเปน 5 ชนิดใหญๆ ดังแสดงในตาราง

1
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เซลลเชื้อเพลิงแบบแอลคาไลน (Alkaline Fuel Cell, AFC) เปน

เซลลเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด   (50–70%) แตเนื่องจากระบบ

ไวตอการปนเปอนมาก จึงจําเปนตองใชไฮโดรเจนและออกซิเจน ที่

บริสุทธิ์เทานั้น ทําใหระบบโดยรวมมีราคาสูงมาก ดังนั้นเซลลเชื้อเพลิง

ชนิดนี้ จะถูกใช ในงานดานอวกาศ เปนสวนใหญ  เนื่องจากมี

ประสิทธิภาพ สูงสุด อุณหภูมิขณะที่ทํางานอยูต่ํากวา 80 องศา

เซลเซียส นอกจากนี้ของเสียที่ไดจากเซลลเชื้อเพลิงคือ น้ําบริสุทธ ซึ่ง

นักบินอวกาศสามารถใชบริโภคได

เซลลเชื้อเพลิงแบบกรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)
เปนเซลลเชื้อเพลิงชนิดแรกที่สามารถสรางขึ้นในเชิงพาณิชย มีระดับอุณหภูมิ

ในการทํางานประมาณ 210 องศาเซลเซียส สามารถสรางพลังงานไฟฟาไดถึง 

200 กิโลวัตต มีประสิทธิภาพประมาณ 35–50% มักนําไปใชเปนแหลงพลังงาน

ไฟฟา ในสถานที่ขนาดเล็กตางๆ เชน โรงแรมและสํานักงานตางๆ เปนตน
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เซลลเชื้อเพลิงแบบเกลือคารบอเนตหลอม (Molten Carbonate Fuel 
Cell, MCFC) เซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้เหมาะสม สําหรับโรงไฟฟาขนาดใหญ

สําหรับจําหนายไฟฟา มีอุณหภูมิการทํางานที่สูงมากประมาณ 650 องศา

เซลเซียส สามารถสรางพลังงานไฟฟาไดสูงถึง 2 เมกะวัตต และยังใหไอน้ํา

ความดันสูงออกมา ซึ่งสามารถนํามาชวยผลิตกระแสไฟฟาในลักษณะ

ความรอนรวมได เปนผลทําใหประสิทธิภาพของระบบโดยรวมสูงขึ้นถึง 80-

85 เปอรเซ็นต และเนื่องจากทํางานที่อุณหภูมิที่ต่ํากวาเซลลเชื้อเพลิงแบบ

ออกไซดของแข็ง ทําใหไมตองใชวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ จึงทําใหระบบโดยรวมมีราคาที่ต่ํากวา

เซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) 
เซลลเชื้อเพลิงชนิดมีอุณหภูมิในการทํางานที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเซลล

เชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ คือ ประมาณ 800–1000 องศาเซลเซียส เหมาะสําหรับ

โรงงานไฟฟาขนาดใหญ มีไอน้ําอุณหภูมิสูง เปนผลผลิตจากกระบวนการทาง

เคมี ซึ่งสามารถนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟา ในลักษณะความรอนรวมได

เชนเดียวกับเซลลเชื้อเพลิงแบบเกลือคารบอเนตหลอม ทําใหประสิทธิภาพ

ของระบบเพิ่มขึ้นสูงถึงประมาณ 80-85 เปอรเซ็นต สําหรับในระบบที่ตองการ

กําลังไฟฟาสูงมากๆ นั้นเซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง จะมีราคาถูกกวา

ระบบที่ใชเซลลเชื้อเพลิงแบบเกลือคารบอเนตหลอม

เซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton 
Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC) เซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้ไดรับ
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ความนิยมมาก ในการนํามาประยุกตใชงาน เนื่องจากมีอุณหภูมิในการทํางานที่ไมสูงมากนัก และราคาที่ไม

แพงเมื่อเทียบกับเซลลเชื้อเพลิง ชนิดอื่น รวมถึงมีประสิทธิภาพที่สูง (35–60%) เชื้อเพลิงที่ใชคือ ไฮโดรเจน 

(บริสุทธที่ 99.99%) และอากาศ ปจจุบันนํามาประยุกตใชงานดานตางๆ กันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะการ

นํามาเปนแหลงพลังงานขับเคลื่อน สําหรับรถยนตหรือรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงเปนแหลงกําเนิดระแสไฟฟา

ขนาดเล็กเพื่อใชภายในที่อยูอาศัย เปนตน

รูปที่ 3 องคประกอบหลักของเซลลืเชื้อเพลิง PEMFC

จากลักษณะเฉพาะดังกลาวขางตน ทําใหเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรมแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC) 

เปนที่นิยมสูงสุดในการนํามาใชเปนตนกําลังในภาคคมนาคมขนสง เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด และใหพลังงาน

สูงเมื่อเทียบกับน้ําหนัก เริ่มทํางานไดรวดเร็ว สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิต่ํา และอายุการทํางานยาวกวาเซลล

เชื้อเพลิงประเภทอื่น หากแตมีขอเสียคือ ตนทุนการผลิตสูงและตองการเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง 

สําหรับอุปกรณตอเนื่องที่ใชกับเซลลเชื้อเพลิงแตละชนิดจะมีลักษณะที่เหมือนกัน หากจะแตกตางกันตรงขนาด

กําลังไฟฟาที่ทํางานไดเทานั้น
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ประเทศไทยมีนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนอยางไร?

จากนโยบายและแผนพลังงานภายใต กรอบการจัดทําแผนพลังงานทดแทน 15 ป  ที่กระทรวงพลังงานได  

เตรียมจัดทําไว สําหรับป  2551-2565  ซึ่งในป 2560 ไดเริ่มกําหนดเปาหมายใหมีการใชพลังงานไฮโดรเจน 

100,000 กิโลกรัม

ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายการใชพลังงานไฮโดรเจนในอนาคตตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

จึงไดจัดทํารางแผนปฏิบัติการพลังงานไฮโดรเจนเปนที่เรียบรอยแลว โดยมี 7 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ต องเข าไป

ดําเนินการ เพื่อผลักดันใหโครงสรางพื้นฐานรองรับการใช ไฮโดรเจน มีความพร อมในทุกดานตั้งแต ก อนที่จะเริ่ม

มีการใช ไฮโดรเจนจนกระทั่ง เติบโตแพร หลายเข าสู ยุคของการใช ไฮโดรเจนอย างเต็มรูปแบบ เพื่อลดการพึ่งพา

พลังงานนําเขาและเทคโนโลยีนําเขาใหมากที่สุด ไดแก 

1. กําหนดนโยบายและแผน และการปรับปรุงมาตรฐาน กฎระเบียบ ข อบังคับ การใชพลังงานไฮโดรเจน

อยางปลอดภัย

2. การวิจัยและพัฒนาด านการผลิต จัดเก็บ ขนส ง ไฮโดรเจน และเทคโนโลยี ด านการเพิ่มประสิทธิภาพ

และใช วัสดุที่จัดหาไดในประเทศ

3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Development)

4. การพัฒนาเครือขายในและตางประเทศ (Network)

5. การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฮโดรเจนและและเทคโนโลยี

6. การพัฒนาดานบุคลากร

7. การสื่อสารและประชาสัมพันธ 

ผลการดําเนินงานดานพลังงานไฮโดรเจนที่ผานมาของ พพ.
พพ.ไดดําเนินงานวิจัยพื้นฐานดานพลังงานไฮโดรเจนอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการใช

พลังงานไฮโดรเจนของประเทศในอนาคต ซึ่งโครงการที่ไดดําเนินการไปแลว ไดแก

1) โครงการพัฒนาสาธิตเซลลเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา ไดศึกษารวบรวมเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงผลิต

ไฟฟาแบบตางๆ ทดสอบสาธิตการใชงานของเซลลเชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอน (Proton 

Exchange Membrane Fuel) ขนาด 1 กิโลวัตต ตลอดจนประสานงานสรางเครือขายกับภาคอุตสาหกรรม 
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หนวยงานของรัฐและเอกชนในภาคคมนาคมขนสง เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาและใชประโยชนเซลล

เชื้อเพลิงในประเทศ และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม  

2) โครงการพัฒนาสาธิตการผลิตและจัดเก็บไฮโดรเจน ไดศึกษาวิจัยและพัฒนาสาธิตระบบการ

ผลิตไฮโดรเจนจากกาซธรรมชาติ และการจัดเก็บในรูปของแข็งและกาซความดันสูง ซึ่ง พพ.ไดตนแบบระบบ

ผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการ steam reformation จากกาซธรรมชาติกําลังการผลิต 90 ลิครตอวัน และ

ตนแบบอุปกรณการจัดเก็บไฮโดรเจนในรูปแบบเมทัลไฮไดรขนาด 300 ลิตร และระบบการจัดเก็บไฮโดรเจน

รูปที่ 4 ตนแบบระบบผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการ Steam reformation จากกาซ
ธรรมชาติ
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รูปที่ 5 ตนแบบระบบจัดเก็บไฮโดรเจน

3) โครงการผลิตไฮโดรเจนจากระบวนการความรอนเคมี พพ. ไดพัฒนาสาธิตระบบการผลิต

ไฮโดรเจนจากกระบวนการความรอนเคมีโดยระบบนี้ไดพัฒนาขึ้นใหม อาศัยหลักการของกระบวนการไพโรไล

ซิส-แกสซิฟเคชั่น และนําความรอนที่ไดจากการเผาไหมมาใช ทําใหไดผลิตภัณฑแกสสูง และปริมาณทารต่ํา 

เปนผลใหระบบมีประสิทธิภาพมากกวาระบบแกสซิฟเคชั่นทั่วไป ซึ่งระบบดังกลาวมีศักยภาพในการผลิตแกส

เชื้อเพลิงที่มีสัดสวนไฮโดรเจนสูงถึงรอยละ 40   อีกทั้งไดองคความรูและเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนจาก

กระบวนการความรอนเคมี  ตลอดจนผลศึกษาแนวทางและขอกําหนดดานความปลอดภัยของระบบผลิตและ

จัดเก็บที่ใชกับระบบผลิตขางตน
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รูปที่ 6 ตนแบบเครื่องปฏิกรณของระบบผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการความรอนเคมี

4) โครงการพัฒนาสาธิตการใช PEMFC ในรถยนตสามลอ
5) โครงการตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงใช PEMFC ในรถยนตเพื่อพัฒนาตนแบบ

ทั้งสองโครงการเปนโครงการที่ดําเนินการตอเนื่องกัน ทั้งนี้โครงการพัฒนาสาธิตการใช PEMFC ใน

รถยนตสามลอ ไดดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาตนแบบรถยนตสามลอเซลลเชื้อเพลิงคันแรกในประเทศไทย 

และโครงการตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงใช PEMFC ในรถยนตเพื่อพัฒนาตนแบบ ไดดําเนินการปรับปรุง

ยานยนตตนแบบสามลอเซลลเชื้อเพลิง ใหระบบขับเคลื่อนรถยนตมีประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงดีขึ้น โดยใหมี

อัตราการใชเชื้อเพลิง(โดยเฉลี่ยในวัฏจักรขับขี่ที่กําหนด) ที่ 0.255 kWh/kmซึ่งดีกวา 25% จากโครงการแรก 
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รูปที่ 7 ตนแบบรถยนตสามลอเซลลเชื้อเพลิงตนแบบ

6) โครงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเซลลเชื้อเพลิง และอุปกรณตอเนื่อง (Fuel  
Cell  Economy) ไดพัฒนาเครือขายการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงและไฮโดรเจน เพื่อสนับสนุน  

สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเซลลเชื้อเพลิง และอุปกรณตอเนื่องใหสามารถพัฒนาสัดสวน

การลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศไดตอไปในอนาคต

7) โครงการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานรองรับการใชไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสง มีการศึกษาและ วิเคราะห เพื่อกําหนดทิศทาง แผนที่นําทาง

และจัดทํายุทธศาสตรตลอดจนรางแผนปฏิบัติการ เพื่อเป นการเตรียมความ พร อมด านโครงสร าง

พื้นฐานรองรับการใชไฮโดรเจนและเซลล เชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังไดโปรแกรมที่สามรถชวยประเมิน

ความตองการไฮโดรเจนและวิเคราะหตนทุนที่เหมาะสมอีกดวย
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