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สารบัญ 
  หนา 
   

1 ความเปนมาโครงการ 1 

2 วัตถุประสงค 1 

3 ขอบเขตการดําเนินงาน 1 

4 ผลการดําเนินงาน 3 

4.1 สํารวจ รวบรวม แยกประเภท ขนาดเทคโนโลยีระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 
และสรุปขอมูลจํานวนผูผลิตและผูจําหนายชุดอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา
สําหรับติดตั้งในรถยนต ทั้งในและตางประเทศ 

3 

4.1.1 อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตั้งในรถยนต (Water Electrolyzers) 4 
4.1.2 ปฏิกิริยาการแยกน้ําดวยไฟฟาและประสิทธิภาพพลังงาน 4 
4.1.3 ชนิดของการแยกน้ําดวยไฟฟา 5 
4.1.4 การสํารวจจํานวนผูผลิตและจําหนายระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนต

ทั้งในและตางประเทศ 
7 

4.2 ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลเทคโนโลยี และขอมูลทางเศรษฐศาสตร การผลิต 
การจัดเก็บ การขนสง การเติม และการใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคม
ขนสงทั้งในและตางประเทศ เชน การใชไฮโดรเจนในรถยนตสวนบุคคล รถยนต
โดยสาร เรือประมง เปนตน 

9 

 

4.2.1 การผลิตไฮโดรเจน 9 
4.2.2 การจัดเก็บไฮโดรเจน 10 
4.2.3 การขนสงไฮโดรเจน 13 
4.2.4 การจัดจําหนายไฮโดรเจน (สถานีจําหนาย (เติม) ไฮโดรเจน) 16 
4.2.5 โครงสรางพ้ืนฐานของระบบการจัดเก็บ การจัดสง สถานีการเติมไฮโดรเจน 16 
4.2.6 การผลิต การขนสง ไฮโดรเจนในประเทศไทย 18 
4.2.7 การใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงในตางประเทศ 18 
4.2.8 การใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงในประเทศไทย 21 

4.3 การศึกษา รวบรวม วิเคราะห ขอมูลนโยบาย แนวทาง และวิธีการสงเสริมสนับสนุน
จากภาครัฐ โดยศึกษาจากตางประเทศ เชน จีน มาเลเซีย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา เพ่ือนํามาประยุกตกับประเทศไทย 

22 

4.3.1 แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของตางประเทศเพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน 
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4.3.2 แนวทางและวิธีการสนับสนุนพลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงสําหรับ
ประเทศไทย 
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4.4 ศึกษา วิจัย และทดสอบประสิทธิภาพของชุดอุปกรณไฮโดรเจนจากน้ํา โดย

คัดเลือกชุดอุปกรณจํานวน 3 ตัวอยาง สําหรับชุดอุปกรณที่มีจําหนายใน
ประเทศและอุปกรณจํานวน 2 ตัวอยาง สําหรับชุดอุปกรณที่มีจําหนายใน
ตางประเทศ 

33 

4.4.1 รายละเอียดและขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา
ในหองทดลอง จํานวน 5 ตัวอยาง 

33 
 

4.4.2 ผลการทดสอบและผลวิเคราะหการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณผลิต
ไฮโดรเจนจากน้ํา ทั้ง 5 ตัวอยาง 

36 

4.5 ออกแบบระบบจายเชื้อเพลิงใหสามารถใชไฮโดรเจนที่ผลิตไดจากชุดอุปกรณ
ดังกลาวเผาไหมรวมกับน้ํามันเชื้อเพลิงในรถยนตได โดยนําชุดอุปกรณที่จัดหา
ไดภายในประเทศและจากตางประเทศไปติดตั้งในรถยนตเพ่ือทดสอบและ
วิเคราะหผลดานตางๆ เชน ทดสอบดานสมรรถนะเครื่องยนตไมตํ่ากวา 50 
ชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การปลอยมลพิษ 

41 

4.5.1 รายละเอียดและขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา
ในหองปฏิบัติการและภาคสนาม จํานวน 5 ตัวอยาง 

41 

4.5.2 ผลการทดสอบและวิเคราะหการทดสอบรถยนตที่ติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจน
จากน้ํา 

43 

4.6 รวบรวมขอมูลและนําเสนอแนวทางดานความปลอดภัยในการติดตั้งและการใช
ระบบผลิตไฮโดรเจน จากน้ําเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงรวมกับน้ํามันในรถยนต 

51 

4.6.1 คุณสมบัติและอันตรายของไฮโดรเจน 51 
4.6.2 ไฮโดรเจนเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น 53 
4.6.3 แนวทางดานความปลอดภัยในการติดตั้งและการใชระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา

เพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงรวมกับน้ํามันในรถยนต 
54 

4.7 วิเคราะหและประเมินศักยภาพเทคโนโลยีนี้เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอ่ืนที่ใช
ไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงที่ ไดมีการศึกษาแลวในประเทศ เชน 
เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง และจัดลําดับความเปนไปไดในการสงเสริมและ
สนับสนุนการผลิตและการใช โดยคํานึงถึงศักยภาพของประเทศไทย 
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4.7.1 การศึกษา รวบรวมขอมูลการผลิต การจัดเก็บ การขนสง การเติมและการใช
พลังงานไฮโดรเจนในรถเซลลเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสงที่ไดดําเนินการไป
แลวภายในประเทศ 

60 

4.7.2 การประเมินและวิเคราะห ขอดี-ขอเสีย ของการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง
ในภาคคมนาคมขนสงตลอดหวงโซอุปทานไดแกการผลิต การจัดเก็บ การขนสง 
และการใชงาน ทั้งเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร 

64 

4.7.3 การเปรียบเทียบศักยภาพของการใชไฮโดรเจนในรถเซลลเชื้อเพลิงกับการใช
ไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงเผาไหมรวมกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น 

65 

4.7.4 ลําดับความสําคัญเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในบทบาท
พลังงานทดแทน 

66 
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  หนา 
4.8 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาแนวทางสงเสริม

และสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานไฮโดรเจน เชน โครงสรางพ้ืนฐานดาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ มาตรการสงเสริมดานการเงิน 

67 

4.8.1 การศึกษา รวบรวม ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 67 
4.8.2 รวบรวมขอมูลดานการลงทุน และการพิจารณาตนทุนตอหนวยของเชื้อเพลิง

ไฮโดรเจนทั้งการผลิต การจัดเก็บ การขนสง และการใชงาน 
74 

4.8.3 แผนการวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวของใน
ตางประเทศ 

76 

4.8.4 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาแนวทางสงเสริมและสนับสนุน
การผลิตและการใชพลังงานไฮโดรเจน 

77 

4.9 นําเสนอนโยบาย มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและใชพลังงานไฮโดรเจน
ในภาคคมนาคมขนสงแบบครบวงจรในแตละรูปแบบตามแผนปฏิบัติการใชพลังงาน
ไฮโดรเจน พรอมทั้งจัดทําแผนการวิจัยพัฒนา/ตอยอดเทคโนโลยีนั้นๆ และประเมิน
ผลลัพธของการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นตอภาคสวนตางๆ ในประเทศ 

80 

4.9.1 แนวทางการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงสําหรับประเทศไทย 80 
4.9.2 นโยบาย มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและใชพลังงานไฮโดรเจนใน

ภาคคมนาคมขนสงของประเทศแบบครบวงจร 
82 

4.10 จัดตั้งเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน รวมท้ัง Website และรวบรวมขอมูล
รายชื่อ สมาชิกในภาคสวนที่เกี่ยวของพรอมจัดทําฐานขอมูลทําเนียบ พรอมทั้ง
จัดทําจดหมายขาว /วารสาร เครือขายพลังงานไฮโดรเจน เพ่ือเผยแพร 
ประกอบดวยการดําเนินงานของ พน. หนวยงานในสังกัด และกลุมเครือขายที่
ผานมา เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน บทสัมภาษณผูผลิตเทคโนโลยี/ผูใช
เทคโนโลยี และจัดสัมมนา เชิงวิชาการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ 

83 

4.10.1 วัตถุประสงคและกลุมเปาหมายของการประชุมจัดตั้งเครือขาย 84 
4.10.2 การประชุมจัดตั้งเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 85 
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4.11 ปรับปรุงฐานขอมูลองคความรูของ พพ. โดยนําขอมูลเฉพาะในสวนที่ไดจาก
โครงการเขาฐานขอมูลของ พพ. โดยใชโครงสรางฐานขอมูลที่ พพ. กําหนด 
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4.12 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณเพ่ือเผยแพรผล
การศึกษาใหกับผูเกี่ยวของ และผูสนใจจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน จํานวนอยางนอย 100 คน 
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1.   ความเปนมาโครงการ 
 

กระทรวงพลังงานไดกําหนดนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนของประเทศใหไดรอยละ 20.3 ของการใช
พลังงานขั้นสุดทายในป พ.ศ. 2565 โดยไดกําหนดเปาหมายการใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงในปริมาณ
100,000 กิโลกรัม ในป พ.ศ. 2560 เปนตนไป เพ่ือทดแทนการนําเขาน้ํามันและลดปญหาสภาวะโลกรอนและมลพิษ
เนื่องจากพลังงานไฮโดรเจนสามารถผลิตไดจากวัสดุต้ังตนหลายประเภท ใหพลังงานตอหนวยไดสูงสุดในบรรดา
เชื้อเพลิงชนิดตางๆ และสามารถเผาไหมไดอยางสมบูรณโดยไมกอใหเกิดมลพิษตอสภาวะแวดลอม ปจจุบันประเทศ
ไทยมีการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสง โดยผลิตและจําหนายระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําในรถยนตแลว ระบบ
ดังกลาวผลิตไฮโดรเจนจากการใชไฟจากแบตเตอรี่รถยนตมาผลิตไฮโดรเจนจากน้ําแลวสงเขาสูระบบการเผาไหม 
ดังนั้น พพ. ในบทบาทของภาครัฐจึงตองศึกษา ทดสอบ วิเคราะหขอมูลเทคโนโลยีที่มีในประเทศและเปรียบเทียบกับ
อุปกรณในตางประเทศ ตลอดจนศึกษาความปลอดภัยและกําหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน
รองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพดานแหลงเชื้อเพลิง ดานเทคโนโลยีใหไดมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางดังกลาว
จะตองกําหนดการมีสวนรวมของภาคสวนอยางชัดเจนทั้งหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและภาคเอกชน 
 

2.   วัตถุประสงค 
 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัยจัดใหมีการศึกษา สํารวจ รวบรวม ขอมูลเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 
โดยมีการทําวิจัย ทดสอบประสิทธิภาพของชุดอุปกรณเพ่ือการผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ทั้งอุปกรณที่ผลิตภายในประเทศ
และผลิตจากตางประเทศ นอกจากนี้ยังตองทําการศึกษา วิเคราะหขอมูล และออกแบบ ระบบการจายเชื้อเพลิงใหใชกับ
ไฮโดรเจนในรถยนตได แลวนํามาทดสอบกับเครื่องยนตเพ่ือใหทราบผลของสมรรถนะของเครื่องยนต เชน อัตราการ
ส้ินเปลืองเชื้อเพลิง มลพิษ เปนตน โดยจะนําผลการศึกษามาขยายผลโดยการนําเสนอนโยบาย มาตรการสงเสริมและ
สนับสนุนการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงทั้งหวงโซการผลิต การจัดเก็บและการนําไปใช เพ่ือใหมีการนําไปใช
อยางเปนรูปธรรม พรอมทั้งมีการจัดตั้งเครือขายการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน และมีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เผยแพรผลการศึกษาใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของเพ่ือรับฟงขอคิดเห็น ปญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น  
 

3.   ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

ในการดําเนินงานโครงการ วิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป ในครั้งนี้ไดคลอบคลุมรายละเอียดการศึกษา
ตอไปนี้ 

3.1 สํารวจ รวบรวม แยกประเภท ขนาดเทคโนโลยีระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา และสรุปขอมูลจํานวนผูผลิต
และผูจําหนายชุดอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับตดิตั้งในรถยนต ทั้งในและตางประเทศ 

3.2 ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลเทคโนโลยี และขอมูลทางเศรษฐศาสตร การผลิต การจัดเก็บ การขนสง 
การเติม และการใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงทั้งในและตางประเทศ เชน การใช
ไฮโดรเจนในรถยนตสวนบุคคล รถยนตโดยสาร เรือประมง เปนตน 

3.3 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห ขอมูลนโยบาย แนวทาง และวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ โดยศึกษา
จากตางประเทศ เชน จีน มาเลเซีย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา แคนาดา เพ่ือนํามาประยุกตกับประเทศไทย 
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3.4 ศึกษา วิจัย และทดสอบประสิทธิภาพของชุดอุปกรณไฮโดรเจนจากน้ํา โดยคัดเลือกชุดอุปกรณดังกลาว
จากขอมูลใน ขอ 3.1 จํานวนไมนอยกวา 3 ตัวอยาง สําหรับชุดอุปกรณที่มีจําหนายในประเทศ 

3.5 ออกแบบระบบจายเชื้อเพลิงใหสามารถใชไฮโดรเจนที่ผลิตไดจากชุดอุปกรณดังกลาวเผาไหมรวมกับ
น้ํามันเชื้อเพลิงในรถยนตได โดยนําชุดอุปกรณใน ขอ 3.5 ที่จัดหาไดภายในประเทศไปติดตั้งในรถยนต
เพ่ือทดสอบและวิเคราะหผลดานตางๆ เชน ทดสอบดานสมรรถนะเครื่องยนตไมตํ่ากวา 50 ชั่วโมง 
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การปลอยมลพิษ 

3.6 ศึกษา วิจัย และทดสอบประสิทธิภาพของชุดอุปกรณไฮโดรเจนจากน้ําโดยคัดเลือกชุดอุปกรณดังกลาว
จากขอมูลใน ขอ 3.1 จํานวนไมนอยกวา 2 ตัวอยาง สําหรับชุดอุปกรณที่มีจําหนายในตางประเทศ 

3.7 ออกแบบระบบจายเชื้อเพลิงใหสามารถใชไฮโดรเจนที่ผลิตไดจากชุดอุปกรณดังกลาวเผาไหมรวมกับ
น้ํามันเชื้อเพลิงในรถยนตได โดยนําชุดอุปกรณใน ขอ 3.6 ที่จัดหาไดภายในตางประเทศไปติดตั้งใน
รถยนตเพ่ือทดสอบและวิเคราะหผลดานตางๆ เชน ทดสอบดานสมรรถนะเครื่องยนตไมตํ่ากวา 50 
ชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การปลอยมลพิษ และเปรียบเทียบผลทดสอบของรถยนตกอนและ
หลังการติดตั้งชุดอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําที่ไดทดสอบใน ขอ 3.5 และ 3.7 และเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบของแตละชุดอุปกรณ 

3.8 รวบรวมขอมูลและนําเสนอแนวทางดานความปลอดภัยในการติดตั้งและการใชระบบผลิตไฮโดรเจนจาก
น้ําเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงรวมกับน้ํามันในรถยนต 

3.9 วิเคราะหและประเมินศักยภาพเทคโนโลยีนี้เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอ่ืนที่ใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคม
ขนสงที่ไดมีการศึกษาแลวในประเทศ เชน เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง และจัดลําดับความเปนไปไดในการ
สงเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช โดยคํานึงถึงศักยภาพของประเทศไทย 

3.10 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาแนวทางสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและ
การใชพลังงานไฮโดรเจน เชน โครงสรางพ้ืนฐานดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ มาตรการสงเสริมดาน
การเงิน 

3.11 นําเสนอนโยบาย มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคม
ขนสงแบบครบวงจรในแตละรูปแบบตามแผนปฏิบัติการใชพลังงานไฮโดรเจน พรอมทั้งจัดทําแผนการ
วิจัยพัฒนา/ตอยอดเทคโนโลยีนั้นๆ และประเมินผลลัพธของการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นตอภาคสวนตางๆ 
ในประเทศ 

3.12 จัดตั้งเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน รวมท้ัง Website และรวบรวมขอมูลรายชื่อ สมาชิกในภาค
สวนที่เกี่ยวของพรอมจัดทําฐานขอมูลทําเนียบ พรอมทั้งจัดทําจดหมายขาว/วารสาร เครือขายพัฒนา
พลังงานไฮโดรเจน เพ่ือเผยแพร ประกอบดวยการดําเนินงานของ พน. หนวยงานในสังกัด และกลุม
เครือขายที่ผานมา เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน บทสัมภาษณผูผลิตเทคโนโลยี/ผูใชเทคโนโลยี และจัด
สัมมนา เชิงวิชาการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ 

3.13 ปรับปรุงฐานขอมูลองคความรูของ พพ. โดยนําขอมูลเฉพาะในสวนที่ไดจากโครงการเขาฐานขอมูลของ 
พพ. โดยใชโครงสรางฐานขอมูลที่ พพ. กําหนด 

3.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณเพ่ือเผยแพรผลการศึกษาใหกับผูเกี่ยวของ 
และผูสนใจจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน จํานวนอยางนอย 100 คน 

3.15 จัดทํารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ ภาษาไทย พรอม CD จํานวน 50 ชุด รายงานสรุปผูบริหาร ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอม CD จํานวน 50 ชุด 
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4.   ผลการดําเนินงาน 
 

จากการดําเนินโครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปในคร้ังนี้สามารถสรุปผลการศึกษาและผลการ
วิเคราะหไดดังตอไปนี้ 
 
4.1 สํารวจ รวบรวม แยกประเภท ขนาดเทคโนโลยีระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา และสรุปขอมูลจํานวน

ผูผลิตและผูจําหนายชุดอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดต้ังในรถยนต ท้ังในและตางประเทศ 
 

ปจจุบันการผลิตไฮโดรเจนจากน้ํานั้นมีเทคโนโลยีอยูหลายเทคโนโลยีแยกตามกรรมวิธีการผลิตดังนี้ 
1. การแยกน้ําดวยไฟฟา (Electrolysis) โดยแบงออกเปนการแยกน้ําดวยไฟฟาที่ความดันสูงและ

อุณหภูมิสูง 
2. การแยกน้ําดวยไฟฟาเคมีทางแสง (Photo electrochemical Water Splitting) 
3. การสลายน้ําดวยความรอน (Thermal Decomposition of Water) เชนความรอนจากนิวเคลียร 

(Nuclear-thermal) และความรอนแสงอาทิตย (Solar-thermal) 
4. วัฏจักรเคมีความรอน (Thermo chemical Cycle) ไดแกซัลเฟอร-ไอโอดีน (Sulfur-Iodine Cycle) 
5. การแยกน้ําดวยชีวทางแสง (Photo biological Water Splitting) 
 
สําหรับการแยกน้ําดวยไฟฟาหรืออิเล็กโทรไลซิส จัดไดวาเปนเทคโนโลยีที่มีการใชงานมานานและ

ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของอิเล็กโทรไลเซอร ทั้งนี้เนื่องดวยปจจัย
ทางดานราคาของการผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการนี้ ที่มีความเปนไปไดอยางมากที่จะถูกนํามาใชในการ
ผลิตไฮโดรเจนในเชิงพาณิชยมากขึ้นโดยเฉพาะหากประยุกตใชพลังงานทดแทนบางประเภทเชน พลังงาน
แสงอาทิตยและพลังงานลม เปนตน โดยการนําไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังานทดแทนมาแยกน้ําไดไฮโดรเจนซึ่ง
สามารถจัดเก็บได (Energy Storage) แตจะเปนไปไดยากหากยังคงใชระบบการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิง
ประเภทฟอสซิลอยู 

 
การผลิตไฮโดรเจนที่ผลิตดวยวิธีแยกน้ําดวยอิเล็กโทรไลซิสนั้นอาศัยหลักการสงผานกระแสไฟฟาใน

น้ําดวย 2 ขั้วอิเล็กโทรดคือ แอโนด (Anode) และแคโทด (Cathode) โดย โมเลกุลของน้ําถูกแยกออกเปน
ไฮโดรเจนที่ขั้วแคโทดและออกซิเจนท่ีขั้วแอโนด ในปจจุบันกระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาที่มีใชในระดับ
อุตสาหกรรมมี 2 ประเภทดวยกัน คือ  

 
• กระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาแบบอัลคาไลน (Alkaline Electrolyzes) แบงไดเปนแบบขั้วคู 

(Bipolar) และแบบขั้วเดียว (Unipolar) 
กระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาแบบอัลคาไลนนั้นจะอาศัยสารละลายอิเล็กโทรไลทที่เปนดาง เชน 

สารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด 30 เปอรเซ็นต (Potassium Hydroxide (KOH)) เปนตน เพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการนํากระแสไฟฟาของน้ํา สําหรับวัสดุที่ใชทําขั้วอิเล็กโทรดนั้นจะเปน นิกเกิล 
(Nickel) เนื่องจากมีคุณสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยาไฟฟาเคมี (Electrochemical Catalytic Properties) 
ผลจากงานวิจัยไดชี้ใหเห็นวา โลหะเจือนิกเกิล (Nickel-based Alloys) นั้นมีขอดีหลายประการ เชน 
อิเล็กโทรดที่ใชโลหะผสม Nickel-Cobalt-Molybdenum นั้นจะทนการกัดกรอนของสารละลายไดดีมี
พ้ืนผิวในการทําปฏิกิรยิามาก ทําใหอัตราการทําปฏิกิริยาดีขึ้น 
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• กระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาแบบอิเล็กโทรไลตโพลีเมอรของแข็ง (Solid Polymer Electrolyte (SPE)) 
อุปกรณแยกน้ําดวยไฟฟาอีกประเภทจะใชกระบวนการยอนกลับของเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) 

อิเล็กโทรดที่ใชจะเปนเยื่อที่นําอิออนของแข็ง (Solid Ion Conducting Membrane) ซึ่งตรงกันขามกับ
กระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาแบบอัลคาไลน เย่ือดังกลาวยอมใหอิออน H+ เคล่ือนที่ผานจากดาน
แอโนดไปที่ดานแคโทดซึ่งเปนดานที่โฮโดรเจนเกิดขึ้น อีกหนาที่ของเยื่อนี้คือ เปนวัสดุที่ใชในการ
แบงแยกกาซไฮโดรเจนและออกซิเจนที่ผลิตขึ้นออกจากกัน นั่นคือ ออกซิเจนจะเกิดขึ้นที่ดานแอโนด
ของเยื่อและไฮโดรเจนจะเกิดขึ้นที่ดานแคโทดของเยื่อซึ่งอยูที่ดานตรงขาม 

 
4.1.1 อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดต้ังในรถยนต (Water Electrolyzers) 

 
จากขอมูลการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงทั่วโลกนั้น สามารถแบงการแปลงผันพลังงานจาก

ไฮโดรเจนเปน 2 ประเภทคือ  
1) การใชเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) และ  
2) การใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงรวมในเครื่องยนตสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) 
โดยกรณีนี้สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทยอยตามลักษณะการผลิตไฮโดรเจน ดังนี้คือ 

2.1) กรณีผลิตไฮโดรเจนและจัดเก็บในถังเก็บ ซึ่งอาจอยูในรูปของกาซ ของเหลว หรือของแข็ง 
2.2) กรณีผลิตไฮโดรเจนและใชงานทันที (Onboard) 

สําหรับกรณี 2.1 นั้นจะเปนการผลิตไฮโดรเจนในปริมาณมากและทําการบรรจุไฮโดรเจนในถังที่ติด
ต้ังอยูบนยานพาหนะ ซึ่งเปนประเภทที่บริษัทผูผลิตรถยนตนิยมนํามาประยุกตใชกับรถยนตประเภทสันดาป
ภายในและประเภทไฮบริด ในกรณี 2.2 นั้นจะเปนการผลิตไฮโดรเจนในปริมาณที่พอเหมาะสําหรับใชผสมกับ
เชื้อเพลิงที่ใชกับเครื่องยนต โดยทั่วไปจะไมมีการจัดเก็บไฮโดรเจนไว อุปกรณผลิตไฮโดรเจนสําหรับกรณีนี้จะ
ติดตั้งอยูบนยานพาหนะนั้นๆ ซึ่งเรียกวา อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตั้งในรถยนต หรือ  
อิเล็กโทรไลเซอร (Electrolyzer) อยางไรก็ตามเนื่องจากมีหลากหลายผูทําการประดิษฐอุปกรณผลิตไฮโดรเจน
จากน้ําดังกลาว จึงมีการเรียกชื่อที่แตกตางกันออกไป ดังเชน HHO Generator, Hydrogen Generator และ 
Hydrogen Booster เปนตน ซึ่งลวนแตเปนระบบเดียวกันทั้งส้ิน 

 
4.1.2 ปฏิกิริยาการแยกน้ําดวยไฟฟาและประสิทธิภาพพลังงาน 

 
4.1.2.1 ประสิทธิภาพพลังงาน 

พลังงานของไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นสามารถคํานวณไดจาก กฎทางไฟฟาเคมีของฟาราเดย 
(Faraday’s Electrochemical Law) และคาความรอนสูง (Higher Heating Value) ของไฮโดรเจนซึ่ง
มีคาเทากับ 134.483 BTU/gH2  โดยสรุปแลวประสิทธิภาพพลังงานหาไดจาก 
 

ประสิทธิภาพพลังงาน              

ผลลัพทจะไดประสิทธิภาพ       
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จากสมการขางตน ประสิทธิภาพพลังงานของการแยกน้ําดวยไฟฟาจะแปรผกผันกับแรงดัน
ที่ปอนใหกับ 1 เซลลของระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําดวยไฟฟาดังแสดงในรูปท่ี 1 ซึ่งที่แรงดันไฟฟา
ที่ 1.482 โวลตจะไดประสิทธิภาพ 100 % 

 

 
รูปท่ี 1 ประสิทธิภาพของการผลิตไฮโดรเจนโดยการแยกน้ําดวยไฟฟากับขนาดของแรงดันที่ปอน 

 
4.1.2.2 อัตราการผลิตไฮโดรเจน 

การผลิตไฮโดรเจนน้ําหนัก 1 กโิลกรัมตองใชพลังงานไฟฟาทั้งส้ิน 

              
 

ตารางที่ 1 การผลิตไฮโดรเจนหนัก 1 กิโลกรัมใน 1 ชั่วโมง (ที่ประสิทธิภาพ 100 เปอรเซ็นต) 

ไฮโดรเจน น้ํา พลังงานไฟฟา แรงดันไฟฟา กระแส 

1 กิโลกรัม  ≈ 9 ลิตร  ≈ 39  กิโลวัตตชั่วโมง 1.482 โวลท 26,595 แอมป 

 
4.1.3 ชนิดของการแยกน้ําดวยไฟฟา 

 
4.1.3.1 การแยกน้ําดวยไฟฟาท่ีความดันสูง 

การแยกน้ําดวยไฟฟาเกิดขึ้นที่ความดันสูง กาซไฮโดรเจนที่ไดจะมีความดันประมาณ 120 
ถึง 200 บาร เนื่องจากไฮโดรเจนที่ผลิตไดมีความดันสูงกวาความดันบรรยากาศ จึงไมมีความจําเปน
ที่ตองใชเครื่องอัดไฮโดรเจนภายนอก พลังงานที่ใชในการอัดกาซไฮโดรเจนประมาณ 3 เปอรเซ็นต
ของพลังงานไฟฟาที่ใชทั้งหมด 

 
4.1.3.2 การแยกน้ําดวยไฟฟาท่ีอุณหภูมิสูง 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตไฮโดรเจนอยูในรูปของความรอน เชน ความรอนจากแสงอาทิตย 
หรือ ความรอนจากปฏิกิริยานิวเคลียร วิธีการที่ดีที่สุดในการผลิตไฮโดรเจนคือ การแยกน้ําดวยไฟฟา
ที่อุณหภูมิสูง (High-temperature Electrolysis (HTE)) เมื่อเปรียบเทียบกับการแยกน้ําดวยไฟฟาที่
อุณหภูมิตํ่าแลว ที่อุณหภูมิสูงการแยกน้ําดวยไฟฟาจะมีการเปล่ียนพลังงานความรอนตั้งตนไปเปน
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ไฮโดรเจนไดมากขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้นประมาณ 50 เปอรเซ็นต กระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาที่
อุณหภูมิสูงนั้นโดยปกติจะทํางานรวมกับแหลงพลังงานความรอนนิวเคลียร เนื่องจากแหลงพลังงาน
ความรอนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไมใชสารเคมีไมสามารถที่จะทําใหราคาในการผลิตต่ําลงเทากับแหลง
พลังงานความรอนนิวเคลียรได 

 
4.1.3.3 การแยกน้ําดวยไฟฟาเคมีทางแสง (Photo electrochemical Water Splitting) 

การแยกน้ําดวยไฟฟาเคมีทางแสงใชพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบเซลลไฟฟาเคมี 
ทางแสง ซึ่งจมอยูในน้ําและไดกาซไฮโดรเจนและออกซิเจน ในกระบวนการนี้ การผลิตไฮโดรเจนจาก
น้ําโดยใชแสงอาทิตยและสารกึ่งตัวนําที่เรียกวา “เซลลไฟฟาเคมีทางแสง (Photo electrochemical 
Cell)” ในระบบนี้ สารกึ่งตัวนําดังกลาวจะใชพลังงานแสงในการแยกโมเลกุลของน้ําเปนไฮโดรเจนและ
ออกซิเจน โดยที่สารกึ่งตัวนําตางชนิดจะตอบสนองตอความยาวคลื่นแสงที่ไมเทากันซึ่งจะไดพลังงาน
ในปริมาณที่แตกตางกันดวย 

 
การวิจัยมุงเปาไปที่การพัฒนาสารกึ่งตัวนําที่รองรับพลังงานในการแยกน้ําอยางมี

เสถียรภาพ การแยกน้ําดวยปฏิกิริยาไฟฟาเคมีทางแสงยังถือไดวา อยูในชวงเร่ิมตน อยางไรก็ตามใน
ระยะยาว เทคโนโลยีนี้จะเปนเทคนิคในการผลิตไฮโดรเจนที่ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 
4.1.3.4 การสลายน้ําดวยความรอน (Thermal Decomposition of Water) 

การสลายน้ําดวยความรอนหรือมีชื่อเรียกอีกอยางวา เทอรโมไลซิส  (Thermolysis) จะแบง
แหลงพลังงานความรอนออกเปน ความรอนนิวเคลียร (Nuclear-thermal) และความรอนแสงอาทิตย 
(Solar-thermal) การสลายน้ําดวยความรอนเปนการอาศัยหลักปฏิกิริยาเคมีในการแยกสารเคมีหนึ่งๆ 
ออกเปน 2 สารหรือมากกวาดวยความรอน ที่อุณหภูมิสูง โมเลกุลของน้ําสามารถแยกออกเปน
อะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนได ยกตัวอยางที่อุณหภูมิ 2,000 องศาเซลเซียส ประมาณ 3 
เปอรเซ็นตของโมเลกุลน้ําทั้งหมดมีการแยกออกเปน H, H2, O, O2, และ OH ในขณะที่อุณหภูมิ 
3,000 องศาเซลเซียส มากกวาครึ่งหนึ่งของโมเลกุลน้ําทั้งหมดจะถูกแยกออก อยางไรก็ตามที่
อุณหภูมิตํ่าสามารถใชตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) เพ่ือเพ่ิมอัตราการแยกใหสูงขึ้นได อุณหภูมิที่สูงเพ่ือ
ใชในการแยกไฮโดรเจนเปนปริมาณมากๆ นั้นสงผลทําใหเกิดขอกําหนดที่ยุงยากสําหรับวัสดุที่นําใช
กับกระบวนการดังกลาว สําหรับการประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมนั้น วัสดุเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
เกิดขอจํากัดในการนําเทคโนโลยีนี้ไปใชงานจริง หากแตยังมีโอกาสคือ นักวิจัยและพัฒนาพยายาม
ทําใหเทคโนโลยีนี้สามารถนํามาใชไดโดยมุงเปาไปที่ตัวเรงปฏิกิริยาที่เหมาะสม 

 
4.1.3.5 วัฏจักรเคมีความรอน (Thermo chemical Cycle) 

วิธีการผลิตไฮโดรเจนดวยวัฏจักรเคมีความรอนนั้นยังอยูระหวางการวิจัยและพัฒนาใน
หองปฏิบัติการ จนถึงปจจุบันยังไมมีวัฏจักรเคมีความรอนใดที่มีการสาธิตใชงานในการผลิต
ไฮโดรเจนระดับอุตสาหกรรม ตัวอยางวัฏจักรเคมีความรอนเชน วัฏจักรเหล็ก-ออกไซด (Iron Oxide) 
ประกอบดวยการทําปฏิกิริยาเคมี 2 กระบวนการโดยมีน้ําเปนสารตั้งตนและมีผลผลิตคือไฮโดรเจน
และออกซิเจนโดยที่สารเคมีอ่ืนๆ ที่ใชในกระบวนการสามารถนํากลับมาใชใหมได อยางไรก็ตาม
กระบวนการดังกลาวตองการแหลงพลังงานรอนที่มีประสิทธิภาพสูง อีกตัวอยางคือ วัฏจักรซัลเฟอร-
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ไอโอดีน (Sulfur-iodine) ซึ่งประกอบดวยการทําปฏิกิริยาเคมี 3 กระบวนการและมีลักษณะของสาร
ต้ังตนและผลผลิตเชนเดียวกับวัฏจักรเหล็ก-ออกไซดคือน้ําและไฮโดรเจนและออกซิเจนตามลําดับ 

  
วัฏจักรเคมีความรอนมีขอดีคือ สารเคมีในกระบวนการเปนของไหล ดังนั้นจึงเหมาะสมกับ

การทํางานที่ตอเนื่อง พลังงานความรอนในกระบวนการมีการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบ
ปด สามารถใชกับแหลงพลังงานความรอนไดหลายรูปแบบเชน การรวมแสงอาทิตย พลังงาน
นิวเคลียร เปนตน มีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหสามารถผลิตไฮโดรเจนในปริมาณมากๆ ได 
ขอเสียคือ โดยทั่วไปอุณหภูมิในกระบวนการสูงคือตองมากกวา 850 องศาเซลเซียส และเนื่องดวย
สารเคมีในกระบวนการมีลักษณะที่ทําใหเกิดการผุกรอน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองใชวัสดุที่มี
ความสามารถในการทํางานในสภาวะดังกลาวได  

 
4.1.3.6 การแยกน้ําดวยชีวทางแสง (Photo biological Water Splitting) 

การแยกน้ําดวยชีวทางแสงนั้นอาศัยสาหราย ซึ่งไฮโดรเจนชีวภาพนี้จะมีการผลิตขึ้นภายใน
รีแอคเตอรชีวะ (Bioreactor) ในชวงปลายทศวรรษ 1990 มีการคนพบวา หากสาหรายไดรับซัลเฟอร
ในปริมาณมากมันจะเปล่ียนจากการผลิตออกซิเจนดวยการสังเคราะหแสงไปเปนการผลิตไฮโดรเจน 
ในปจจุบันมีการวิจัยการแยกน้ําดวยชีวทางแสงที่มีประสิทธิภาพสูงกวา 7-10 เปอรเซ็นต (การแปลง
จากแสงอาทิตยเปนไฮโดรเจน) 

 
4.1.4  การสํารวจจํานวนผูผลิตและจําหนายระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตท้ังในและ
ตางประเทศ 

 
จากการรวบรวมขอมูล จํานวนผูผลิตและ/หรือผูจําหนายชุดอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับ

ติดตั้งในรถยนต ทั้งในและตางประเทศ โดยจะมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ดังนี้ 
• คนหาขอมูลผูผลิตหรือผูจําหนายชุดอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตั้งในรถยนตที่มีทั้ง

ในและตางประเทศดวยการคนหาผานทางเว็บไซด เอกสารทางวิชาการหรือติดตอโดยตรง 
• รวบรวมขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ 
• สรุปรายชื่อผูผลิต ที่อยู เบอรติดตอของแตละราย 

 
ในเบ้ืองตน ขอมูลของผูผลิตและผูจําหนายชุดอุปกรณของระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตั้ง

ในรถยนตไดแสดงไวในตารางที่ 2 โดยรายชื่อผูผลิตหรือจําหนายดังกลาว เปนสวนหนึ่งที่ไดทําการรวบรวมไว
เทานั้นยังมีผูผลิตอีกจํานวนหนึ่งที่ขอมูลยังไมชัดเจน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของผูผลิตและ/
หรือจําหนายโดยเฉพาะอุปกรณในประเทศ 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงรายละเอียดอุปกรณระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําของผูผลิตแตละรายทั้งภายในและตางประเทศ 

ลําดับ ชื่อ ที่อยู โทรศัพท 

1 บริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด 200/407 ม.5 ต.พันทายนรสิงห อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  02-898-4315-6 

2 บริษัท Air Nation and Cargo Co., Ltd.  
เลขที่ 888/54 หมูบาน ภาณุช ถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ 28 สามเสนนอก หวยขวาง 
กรุงเทพ 10310  

02-121-6089-90  

3 บริษัท ไฮโดรเจน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ชั้นที่ 4 เลขที่ 111/915 หมู 6 ถ.พระราม2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150    02-8958517-9  

4 เฮสจีวีประเทศไทย  62/17 ม.1 ต.ออมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120   

5 รานไฮโดร สปด   เลขที่ 313/3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000    055 320787  

6 บริษัท ไทยวอเตอรพาวเวอร จํากัด  436/12 หมู 1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  038-423344 

7 Water Gaz ถ.รัตนาธิเบศร  02 9698670  

8 บริษัท คอมมา ประเทศไทย จํากัด  2046/1-2 ถ. ลาดพราว วังทองหลาง กรุงเทพ 10310  02-539-0745-47  

9 หางหุนสวนสามัญ Thai Energy Power เชียงใหม 053-117-141 

10 บริษัท เคเอส  ไมมีขอมูล   

11 บริษัท Air Scan (Thailand)  41/464 ม.5 ถ. รัตนธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  02 9698158 

12 Hydrogen-Boost  Fran Giroux, 19 Helen Drive, Queensbury, NY 12804  518-480-4026 

13 Fuel from H2O FuelfromH2O,LLC. USA 4934 Pickys Hollow SE, Acworth,Ga.30102   

14 Puchhho USA (717) 649-1247 

15 Htogo Texas   

16 HHO Kits Transitional Technologies, LLC, 1281-C Franquette Ave.,Concord, CA 94520 (925) 566-8575 
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4.2 ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลเทคโนโลยี และขอมูลทางเศรษฐศาสตร การผลิต การจัดเก็บ การขนสง 
การเติม และการใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงท้ังในและตางประเทศ เชน การใช
ไฮโดรเจนในรถยนตสวนบุคคล รถยนตโดยสาร เรือประมง เปนตน 

 
4.2.1  การผลิตไฮโดรเจน 

 
ในปจจุบันทั่วโลกมีปริมาณการผลิตไฮโดรเจนรวมกัน 50 ลานตันโดยประมาณโดย 96 เปอรเซ็นต

ของการผลิตไฮโดรเจนทั้งหมดใชวัตถุดิบที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยแบงออกเปน กาซธรรมชาติ 49 
เปอรเซ็นต เชื้อเพลิงไฮโดรคารบอนเหลว (น้ํามันเชื้อเพลิง) 29 เปอรเซ็นต และถานหิน 18 เปอรเซ็นต สวน 4 
เปอรเซ็นตที่เหลือเปนการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีการแยกน้ําดวยไฟฟา (Electrolysis) การผลิตไฮโดรเจนดวย
น้ํามันเชื้อเพลิงลดลงจาก 55 เปอรเซ็นตในป ค.ศ. 2000 เปน 29 เปอรเซ็นตในป ค.ศ. 2006 เนื่องมาจาก
สภาวะราคาน้ํามันโลกที่มีราคาสูงขึ้นอยางมาก ในขณะที่ ผูผลิตไฮโดรเจนหันมาใชกาซธรรมชาติแทนกันมาก
ขึ้นจากสัดสวน 29 เปอรเซ็นตในป ค.ศ. 2000 เปน 49 เปอรเซ็นตในป ค.ศ. 2006 ในขณะที่การผลิต
ไฮโดรเจนดวยการแยกน้ําดวยไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย เหตุผลหลักที่วิธีการแยกน้ําดวยไฟฟา
ยังไมเปนที่นิยม เนื่องจากปจจุบันพลังงานไฟฟาที่ใชมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทําใหราคาของไฮโดรเจนแปร
ตามราคาของเชื้อเพลิงฟอสซิล 
 

การผลิตไฮโดรเจนกาซธรรมชาติจะอาศัยกระบวนการดวยกระบวนการรีฟอรมมิ่งกาซมีเทนดวย 
ไอน้ํา (SMR) ในปจจุบันวิธีการผลิตไฮโดรเจนเชิงพาณิชยมีดวยกันหลายวิธี เชน วิธีทางเคมีความรอน ซึ่งใช
การแยกไฮโดรเจนจากสารประกอบไฮโดรคารบอน และการแยกน้ําดวยพลังงานไฟฟาโดยใชกระแสไฟฟาใน
การแยกน้ําออกเปนไฮโดรเจนและออกซิเจน ยังมีวิธีอ่ืนๆ ที่เริ่มเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้นดังเชน การผลิต
ไฮโดรเจนโดยตรงจากแสงอาทิตยดวยเซลลไฟฟาเคมี หรือการผลิตดวยวิธีทางชีวเคมี   

 
4.2.1.1 กระบวนการเคมีความรอน (Thermo chemical Process) 

ไฮโดรเจนสามารถผลิตโดยวิธีทางเคมีโดยอาศัยความรอน โดยมีวัตถุดิบที่เปนสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน เชน กาซธรรมชาติ ถานหิน ชีวมวล และส่ิงปฏิกูล อาศัยเครื่องปฏิกรณเคมีอุณหภูมิ
สูง โดยผลลัพธที่ไดคือกาซสังเคราะห ซึ่งประกอบไปดวยไฮโดรเจน (H2), คารบอนมอนอกไซด (CO) 
คารบอนไดออกไซด (CO2) น้ํา (H2O) และมีเทน (CH4) จากนั้นจะนําไปผานกระบวนการเพิ่มเติม
เพ่ือใหมาซึ่งไฮโดรเจนที่บริสุทธิ์ขึ้น จากหลักการดังกลาวไดมีการพัฒนากระบวนการตางๆ ขึ้นมา
ดวยกันหลายวิธีเชน กระบวนการรีฟอรมมิ่งดวยไอน้ํา (Steam Reforming) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง 
ระหวาง 70-80% และ กระบวนการกาซซิฟเคชั่น (Gasification) จากชีวมวลและถานหินซึ่งมี
ประสิทธิภาพต่ํากวา 

 
4.2.1.2 กระบวนการไฟฟาเคมี 

กระบวนการไฟฟาเคมีเปนกระบวนการที่ใชในการผลิตไฮโดรเจนโดยการใชกระแสไฟฟาใน
การแยกพันธะของน้ําออกเปนไฮโดรเจนและออกซิเจน ไฟฟาที่มาจากแหลงกําเนิดไฟฟาทุกชนิด
สามารถใชไดกับกระบวนการนี้ ยกตัวอยาง เชน ไฟฟาจากระบบไฟฟาโดยทั่วไปหรือจากพลังงาน
ทดแทน เชน ลมหรือแสงอาทิตย เปนตน อุปกรณสําคัญที่ใชในการแยกน้ําดวยไฟฟาเรียกวา 
อิเล็กโตรไลเซอร (Electrolyzer) สําหรับอิเล็กโตรไลเซอรที่มีจําหนายในปจจุบันใชเทคโนโลยี
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ของอัลคาไลน รวมถึงการใชเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton Exchange Membrane (PEM)) 
ซึ่งมีคุณสมบัติในการเริ่มและหยุดการทํางานไดรวดเร็วและสามารถตอบสนองตออัตราการผลิตไดดี 
นอกจากนั้นยังไดมีการพัฒนาอิเล็กโตรไลเซอรที่ใชอิเล็กโตรไลทแบบออกไซดของแข็งทํางานที่
อุณหภูมิ 700-900 องศาเซลเซียส ทําใหมีประสิทธิภาพการผลิตไฮโดรเจนสูงขึ้นเนื่องจากการ
แยกตัวของน้ําเกิดเนื่องจากความรอนในระบบ ทําใหประสิทธิภาพโดยประมาณของอิเล็กโตรไลเซอร
อยูที่ 70%–85% อยางไรก็ตามราคาในการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีนี้จะขึ้นอยูกับราคาพลังงานไฟฟา
เปนสําคัญ วิธีนี้สามารถแขงขันไดกับกระบวนการรีฟอรมมิ่งกาซธรรมชาติไดก็ตอเมื่อราคาไฟฟามี
ราคาถูก ในปจจุบันไดมีการศึกษาความเปนไปไดในการใชพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทน
โดยเฉพาะลมและการใชพลังงานนิวเคลียรมาใชในกระบวนการแทนพลังงานไฟฟาโดยทั่วไป 

 
4.2.1.3 กระบวนการชีวเคมี 

กระบวนการนี้เปนการผลิตไฮโดรเจนโดยอาศัยกระบวนการสังเคราะหแสงของสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กหรือจุลินทรีย และสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ซึ่งส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กเหลานี้จะเปล่ียนสาร 
ต้ังตนใหเปนไฮโดรเจน นอกจากนี้ยังสามารถใชชีวมวลซึ่งเปนสารประกอบอินทรียคารบอนในการ
ผลิตไฮโดรเจนไดอีกดวย เชน ของเหลือทิ้งจากการเกษตรหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการนี้ถือ
ไดวาเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม กลาวคือใชพลังงานนอยกวาวิธีการอื่นๆ รวมทั้งยังชวยลดปริมาณของ
เสียลงไดดวย อยางไรก็ตามวิธีนี้ยังอยูในขั้นตอนวิจัยและพัฒนา ซึ่งยังมีขอเสียคือ มีประสิทธิภาพต่ํา 
ความสามารถในการผลิตถูกจํากัดดวยความเขมของแสงที่ไดรับ ตนทุนของเครื่องปฏิกรณชีวภาพยัง
มีราคาสูง 

 
4.2.2  การจัดเก็บไฮโดรเจน 

 
วิธีการจัดเก็บไฮโดรเจนถือไดวาเปนส่ิงที่ทาทายและมีความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลงความตองการการใชไฮโดรเจนไดตลอดเวลา เชนเดียวกับกรณีของกาซธรรมชาติและน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ใชกันอยูในปจจุบัน เทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจนเมื่อพิจารณาจากปริมาณการจัดเก็บสามารถ
แบงออกไดเปน 

 
การจัดเก็บปริมาณมาก ยังสามารถแบงออกเปน 
 

• การจัดเก็บใตดิน 
การจัดเก็บกาซไฮโดรเจนในปริมาณมากๆ นั้น สามารถทําไดโดยการเก็บใตดินที่ความดันหลาย

รอยปอนดตอตารางนิ้ว (psi) ในบอน้ํามันหรือบอกาซธรรมชาติ ในชั้นหินที่มีความพรุนตัวสูง 
(Aquifers) ในถํ้าหินหรือเหมือง รวมทั้งในถํ้าเกลือ (Solution-mined salt caverns) ดังตัวอยางของ
การจัดเก็บกาซไฮโดรเจนใตดินที่ Teesside ประเทศอังกฤษ บริษัท ICI ทําการจัดเก็บไฮโดรเจน 
95% บริสุทธิ์ (95% ของ H2 และ 3-4% ของ CO2) ในปริมาณ 1 ลานลูกบาศกเมตร ในถํ้าเกลือ สาม
แหง ที่ความลึกประมาณ 400 เมตร หรือในประเทศฝรั่งเศส บริษัทกาซ Gaz de France ทําการ
จัดเก็บกาซเมือง (Town Gas) โดยมีไฮโดรเจนประมาณ 50-60% ในชั้นหินที่มีความพรุนตัวสูง
ปริมาตร 330 ลานลูกบาศกเมตรในชวงป ค.ศ. 1956 ถึง 1974 
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โดยปกติปริมาตรที่สามารถจัดเก็บไฮโดรเจนไดจะอยูที่ประมาณ 1 ถึง 2 ใน 3 ของปริมาตร
ทั้งหมด เนื่องจากตองใชปริมาตรที่เหลือในการจัดเก็บ Cushion Gas เพ่ือใชรักษาระดับความดันใน
แหลงเก็บ ในหนึ่งรอบการจัดเก็บของระบบเหลานี้สามารถจัดเก็บได 1 ถึง 10 ลานลูกบาศกเมตร 
(Nm3) ซึ่งมีปริมาตรโดยประมาณเทากับเชื้อเพลิงตองการสําหรับโรงแยกกาซขนาดใหญหรือสามารถ
เปนเชื้อเพลิงใหกับรถเซลลเชื้อเพลิงไดมากกวา 3 แสนคัน 

 

• ถังแบบฝง 
การจัดเก็บไฮโดรเจนใตดินยังรวมไปถึงการฝงถังไฮโดรเจนอัดและถังไฮโดรเจนเหลวที่โดยปกติ

วางไวที่ระดับพ้ืนดิน ทั้งนี้ที่ทําการฝงดินก็เพ่ือการประหยัดพ้ืนที่ ถังที่ใชเปนที่แนนอนวามีขนาดเล็ก
กวาและอยูในระดับที่ต้ืนกวาการจัดเก็บไฮโดรเจนใตดินโดยใชถํ้า โดยปกติจะเปนถังที่มีขนาดบรรจุ 
103 ถึง 104 ลูกบาศกเมตร แมกระนั้นความทาทายในการจัดเก็บไฮโดรเจนในจุดจําหนายสําหรับการ
เติมเชื้อเพลิงใหกับยานพาหนะไดเปนที่สนใจที่จะนําวิธีการฝงถังใตดินมาประยุกตใช เพ่ือใหเพียงพอ
ตอการเติมเชื้อเพลิงใหกับรถยนตไฮโดรเจน 1,000 คันตอวัน ติดตอกัน 2 วันนั้น จําเปนที่ตองมี
ไฮโดรเจนน้ําหนัก 10 ตัน ซึ่งถังจะตองมีขนาดเทากับ 105 ลูกบาศกเมตร หรือ 250 ลูกบาศกเมตร 
ที่ความดัน 700 บาร หรือ 140 ลูกบาศกเมตร หากเปนไฮโดรเจนเหลว 

 
 ถังอัดความดัน 

ในปจจุบันยังไมมีผูผลิตถังขนาดใหญเชิงพาณิชยหากยังอยูในชวงพัฒนา ยกตัวอยาง
ถังเก็บขนาดเล็ก บริษัท Lincoln Composites ไดทําการผลิตถังอัดความดัน (Vessel) 
ประเภท IV ดวย Plastic Liner ที่ความดัน 7,000 ปอนดตอตารางนิ้ว เพ่ือใชสําหรับสถานี
เติมกาซไฮโดรเจนขนาดเล็กขนาด 50 kgH2 ตอวัน โดยทั่วไปถังจะมีขนาดตั้งแต 100 ถึง 
1,000 kgH2 ราคารวมการขุดและการวางฐานรากอยูในชวง 10 ถึง 100 ยูโร ตอลูกบาศกเมตร 

 
 ถังไฮโดรเจนเหลว 

ในปจจุบันการจัดเก็บไฮโดรเจนเหลวถือไดวาเปนเทคโนโลยีลาสุด ซึ่งพัฒนามาจาก
ประยุกตใชไฮโดรเจนในการขับเคล่ือนยานอวกาศ สําหรับถังที่ ต้ังอยูกับที่จะมีขนาด 
ต้ังแต 1,100 ลูกบาศกเมตรหรือ 100 kgH2 ไปจนถึง 60,000 ลูกบาศกเมตร หรือ ~5 ตัน
ไฮโดรเจน รัศมีต้ังแต 1.4 เมตร จนถึง 3.8 เมตร และยาวตั้งแต 3 เมตร ไปจนถึง 14 เมตร 

 
ในปจจุบันมีเพียง 2-3 แหงที่มีการใชถังเก็บไฮโดรเจนเหลวติดตั้งในหองใตดินหรือฝง

ลงดิน เชน สถานีเติมกาซไฮโดรเจนสําหรับรถบัสของบริษัท BP ใน London เปนถังที่ผลิต
โดยบริษัท Air Liquide นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่นําเสนอโดยบริษัท Linde สําหรับสถานีเติม
ไฮโดรเจนในอนาคตที่ใหบริการทั้งไฮโดรเจนเหลวและกาซไฮโดรเจน ในกรณีที่พ้ืนที่ไมใช
ขอจํากัด ถังกาซไฮโดรเจนอัดและถังไฮโดรเจนเหลวสามารติดตั้งในระดับพ้ืนดินได ถังเก็บ
ไฮโดรเจนที่ใหญที่สุดเปนขององคกรนาซา (NASA) ซึ่งตั้งอยูที่ Cape Canaveral เปนถัง
ทรงกลมเสนผานศูนยกลาง 20 เมตร สามารถบรรจุไฮโดรเจนไดในปริมาตร 3,800 
ลูกบาศกเมตร หรือประมาณ 270 ตันไฮโดรเจน มีการอัตราการระเหยของไฮโดรเจน
ประมาณ 0.03 เปอรเซ็นตตอวัน มีผลทําใหสามารถเก็บไฮโดรเจนไดเปนเวลานานหลายป 
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การจัดเก็บไฮโดรเจนแบบติดต้ังอยูกับท่ีในปริมาณปานกลางจนถึงเล็ก แบงออกเปน 
 

• การจัดเก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลว 
ไฮโดรเจนจะถูกทําใหเปนของเหลวโดยการลดอุณหภูมิลงใหตํ่ากวา -253 องศาเซลเซียส และ

บรรจุในถังที่ออกแบบใหมีการสูญเสียความรอนต่ําเปนพิเศษ ถังที่ใชบรรจุจะมีขนาดตั้งแต ไมกี่
กิโลกรัมไปจนถึงเปนรอยตันไฮโดรเจน ขอดีของการทําใหไฮโดรเจนเปนของเหลวคือราคาในการ
ขนสงจะมีราคาถูกกวาการเก็บไฮโดรเจนในรูปของกาซ ไฮโดรเจนเหลวจะเหมาะกับการจัดเก็บใน
ปริมาณปานกลางและขนสงในระยะทางไกล ในที่ที่ทอสงไมสามารถเขาถึง ดวยเหตุผลดังกลาว 
ในทางการคาจึงเห็นการขนสงไฮโดรเจนในรูปของเหลวโดยรถบรรทุกเปนสวนใหญ ขอเสียของการ
จัดเก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลวคือ ใชตนทุนในกระบวนการทําใหเปนของเหลว (Liquefaction) และ
อุปกรณในการจัดเก็บที่สูง ย่ิงไปกวานั้นพลังงานไฟฟาที่ใชในกระบวนการทําไฮโดรเจนใหเปน
ของเหลวน้ันจะมีคามากกวาหนึ่งในสามของพลังงานที่ไดจากไฮโดรเจนที่จัดเก็บ โดยทั่วไปจะมี
คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นประมาณ $5-$10/GJ ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของกระบวนการทําใหเปนของเหลว ใน
ระบบที่ตองการพลังงานในปริมาณมากๆ นั้น ความสูญเสียในกระบวนการแปรผันพลังงานและราคา
ที่สูงขึ้นทําใหการเก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลวและจัดสงโดยรถบรรทุกมีความนาสนใจนอยกวา การ
ขนสงผานทอและการผลิตไฮโดรเจนที่จุดใชงาน  
 

• การจัดเก็บไฮโดรเจนในรูปกาซอัดติดต้ังเหนือดิน (Above-Ground Compressed-Gas 
Storage) 
ในการเก็บไฮโดรเจนในปริมาณนอย (นอยกวาลานลูกบาศกฟุตมาตรฐาน) กลุมผูใชไฮโดรเจน

จะจัดเก็บไฮโดรเจนในถังเหนือดิน ถังเก็บในเชิงพาณิชยมีขนาด 1,200-1,800 ปอนดตอตารางนิ้ว ซึ่ง
สามารถเก็บได 6000-9000 ลูกบาศกฟุตมาตรฐานตอถัง ถังเหลานี้จะถูกจัดวางในลักษณะเปนแถว
หรือเปนชั้นๆ งบลงทุนประมาณ $3000–$5000/GJ กระบวนการอัดความดันจะเปนสวนของ
คาใชจายที่เพ่ิมเติม ในระบบที่มีความตองการใชโฮโดรเจนขนาดปานกลาง การเก็บไฮโดรเจนในถัง
ความดันจะทําใหราคาไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นประมาณ $2–$4/GJ โดยขึ้นกับการประยุกตใช  
 
การจัดเก็บไฮโดรเจนที่ใชกับยานพาหนะ แบงออกเปน 
 

• การจัดเก็บกาซไฮโดรเจนในกระบอกความดันสูง (Compressed Gas Storage in High-
Pressure Cylinders)  
การจัดเก็บกาซไฮโดรเจนในกระบอกความดันสูงไดมีการใชงานแลวกับรถบัสของบริษัท 

Daimler-Benz และบริษัท Ballard รวมถึงรถมินิแวน NECAR I and NECAR II ของบริษัท Daimler-Benz  

 การจัดเก็บไฮโดรเจนเหลวในถังขนาดเล็ก (Liquid Hydrogen Storage in a Small 
Dewar) 
นักวิจัยจากบริษัท DFVLR, BMW, Messer Griesham และ Linde ไดมีการพัฒนา

เทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลวที่ใชเปนเชื้อเพลิงของยานพาหนะหนึ่งรุนในรถ
เซลลเชื้อเพลิงของบริษัท Daimler-Benz ใชไฮโดรเจนเหลวเชนเดียวกัน 

 
 



รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร                           
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี 
พลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป           
เสนอ กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด หนา 13/87 
พฤศจิกายน 2554 

 การเก็บไฮโดรเจนในรูปของแข็ง  
เมทัลไฮไดรดของแข็ง (Solid Metal Hydride) เปนสารประกอบที่สามารถดูดซับและ

ปลดปลอยไฮโดรเจนไดโดยการใชความรอน เทคโนโลยีนี้บริษัท Daimler-Benz ไดทดลองใชกับ
รถยนตไฮโดรเจนตั้งแตป พ.ศ. 2513 และบริษัทโตโยตาไดทดลองใชเทคโนโลยีนี้กับรถเซลล
เชื้อเพลิงทดลองเชนเดียวกันในป 2540 ในปจจุบันมีการผลิตเชิงพาณิชยแลว เชน บริษัท 
Rainer Lammertz ประเทศเยอรมัน มีการผลิตถังเก็บไฮโดรเจนที่ใชเทคโนโลยีเมทัลไฮไดรด
ของแข็ง ตัวอยางถังขนาด 3,300 ลิตรและ 16,500 ลิตร 
 

4.2.3 การขนสงไฮโดรเจน 
 
ในปจจุบันไดมีการใชประโยชนจากไฮโดรเจนกันอยางแพรหลายในวงการอุตสาหกรรมเคมี โดย

จัดสงในรูปของไฮโดรเจนเหลวและกาซไฮโดรเจนกับรถบรรทุก หรือการสงโดยทอสง การผลิตไฮโดรเจนใน
ปจจุบันสวนใหญเปนผลพลอยไดจากกระบวนการทางเคมีเชน ในกระบวนการกลั่นน้ํามัน หรือกระบวนการใน
โรงงาน Chlor-Alkali บางสวนไดมาจากกระบวนการความรอนเคมี ดวยการรีฟอรมมิ่งไอน้ําโดยมีกาซ
ธรรมชาติเปนวัตถุดิบ 

 

• ทอสง (Pipelines) 
ในปจจุบันมีการขนสงไฮโดรเจนทางทอสงในกลุมอุตสาหกรรมเคมีทั่วโลก ในประเทศ

สหรัฐอเมริกามีการสงไฮโดรเจนโดยใชทอสงเปนระยะทางประมาณ 1,450 กิโลเมตร สําหรับระบบ
ทอสงไฮโดรเจนในกลุมยุโรปเหนือนั่นคือ เนเธอรแลนด ฝรั่งเศสตอนเหนือ เยอรมัน อังกฤษ มีความ
ยาวรวมกันประมาณ 1,500 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีระบบทอสงกาซไฮโดรเจนขนาดเล็กในหลาย
ประเทศ เชน แอฟริกาใต บราซิล อินโดนีเซีย และประเทศไทย เปนตน ซึ่งระยะทางรวมกันประมาณ 
160 กิโลเมตร อยางไรก็ตามความยาวของทอสงไฮโดรเจนยังถือวาส้ันมากเมื่อเทียบกับทอสง 
กาซธรรมชาติที่มีอยูในปจจุบัน สําหรับการขนสงไฮโดรเจนในปริมาณมากๆ การขนสงดวยทอถือวา
ถูกที่สุด 

ราคาในการลงทุนกอสรางทอสงจึงสงผลทําใหเปนอุปสรรค (1.5-2 เทาของทอสงกาซธรรมชาติ) 
ในการตอขยายเครือขายของทอสงใหคลอบคลุมพ้ืนที่ในบริเวณกวาง ในขณะนี้ยังคงมีการทําวิจัย
อยางตอเนื่องในดานปญหาทางเทคนิคเชน แนวโนมการกัดกรอนผนังภายในทอสงและรอยเชื่อมของ
ทอโดยไฮโดรเจน ความตองการในการควบคุมการซึมและการรั่วของไฮโดรเจน รวมถึงการลดราคา 
การเพิ่มเสถียรภาพและความทนทานของระบบการอัดไฮโดรเจนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการ
วางระบบทอสงโลหะที่มีใชในปจจุบันจะมีราคาอยูที่ประมาณ 22 ลานบาทตอ 1 กิโลเมตร อัน
เนื่องมาจากปญหาความซับซอนในการเชื่อมตอทอสงเพ่ือใหมีความสามารถในการปองกันการรั่วของ
ไฮโดรเจน ทั้งสองรูปแบบไดมีการวิจัยอยูในปจจุบันนี้ ซึ่งปจจัยที่ตองคํานึงถึงคือ ขอบังคับความ
ปลอดภัย ชนิดของโลหะที่ใชทําทอสง ความหนาของผนังทอ อุปกรณควบคุม เชน วาลว เปนตน  
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ตารางที่ 3 ราคาตนทุนทอสงไฮโดรเจนประเภทตางๆ 
ราคาตนทุน (Capital Cost) ($/ไมล) เสนผานศูนยกลางทอ 

(น้ิว) ทอโลหะแบบเดิม ทอโลหะแบบไมมีรอยตอ ทอโพลีเมอร 

3 400,000 300,000 200,000 
9 900,000 700,000 450,000 
12 1,000,000 900,000 500,000 
14 1,400,000 1,150,000 700,000 

 
นอกจากนั้นราคาที่เพ่ิมเขามาในการจัดสงไฮโดรเจนทางทอสงนั้นคือ ราคาของเครื่องอัดอากาศ 

(Compressor Cost) ซึ่งแปรผันตามขนาดของกําลังพิกัด ในสวนของราคาโดยรวมของทอสงไฮโดรเจน 
จะแปรผกผันกับอัตราการใชไฮโดรเจน (กิโลกรัมตอวัน) 
 

อีกทางเลือกหนึ่งที่มีความเปนไปไดคือ อาศัยไฮโดรเจน (Hydrogen Carrier) ที่เปนของเหลวโดย
การการปมผานทอสงไปที่สถานีจําหนายที่หางไกลออกไป จากนั้นทําการแยกไฮโดรเจนที่สถานีปลายทาง
เพ่ือนําไฮโดรเจนที่ไดไปใชในงานอื่นตอไป ซึ่ง “เอทานอล” ถือไดวาเปนพาหะไฮโดรเจนที่อยูในความ
สนใจ ซึ่งเอทานอลเองสามารถผลิตไดโดยใชแหลงพลังงานทดแทนที่ไมมีการปลอยกาซเรือนกระจกใน
กระบวนการ ขอดีคือ พาหะไฮโดรเจนที่เปนของเหลวสามารถทําการจัดสงไดโดยใชระบบทอสงที่มีอยูเดิม
หรือใชรถบรรทุกในการขนสงได 

 

• ขนสงดวยยานพาหนะ 
การขนสงไฮโดรเจนสามารถทําไดโดยใชยานพาหนะไมวาจะเปน ทางรถ ทางราง (รถไฟ) หรือ

ทางเรือ โดยขนสงไฮโดรเจนในรูปของกาซไฮโดรเจนความดันสูง (Compressed Hydrogen Gas) ใน
รูปของไฮโดรเจนเหลวอุณหภูมิตํ่า (Hydrogen Liquid) และในรูปของแข็ง (Solid Carrier) 

 
 กาซไฮโดรเจนความดันสูง 

กาซไฮโดรเจนความดันสูงสามารถขนสงไดดวยกระบอกความดันสูงหรือทอที่บรรทุกดวย
รถพวง (Tube Trailers) หากเปนไปไดความดันในการอัดยิ่งสูงเทาใดยิ่งทําใหปริมาตรของ 
บรรจุภัณฑมีขนาดเล็กลง ตัวอยางเชน กระบอกความดันสูงจะมีคาความดันอยูที่ 40 MPa และ
เก็บไฮโดรเจนไดประมาณ 1.8 กิโลกรัม แตคาขนสงมีราคาที่คอนขางแพง สวนทอที่บรรทุกดวย
รถพวงซึ่งประกอบดวยถังเหล็กทรงกระบอกหลายๆ ถังยึดติดกันสามารถจัดเก็บไฮโดรเจนได 
63-460 kg ที่ความดัน 20-60 MPa 
 

ในปจจุบันนี้กาซไฮโดรเจนความดันสูงที่ขนสงดวยวิธีการบรรจุในทอที่บรรทุกดวยรถพวง 
ที่ความดัน 3,000 ปอนดตอตารางนิ้ว หรือประมาณ 200 บาร เปนวิธีที่มีคาใชจายสูงและไมควร
ใชหากมีการขนสงที่ระยะทางมากกวา 320 กิโลเมตร ดวยเหตุดังกลาวจึงไดมีการทํางานวิจัยใน
การพัฒนาทอที่สามารถรับแรงดันไดสูงขึ้น ยกตัวอยางเชน 10,000 ปอนดตอตารางนิ้ว ซึ่งจะ
ชวยทําใหราคาการขนสงต่ําลงและมีโอกาสขยายการใชงานดวยวิธีการขนสงดังกลาวได 

 
 
 



รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร                           
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี 
พลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป           
เสนอ กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด หนา 15/87 
พฤศจิกายน 2554 

 ไฮโดรเจนเหลวอุณหภูมิตํ่า 
ทางบก 
ในกรณีที่ตองการขนสงไฮโดรเจนเปนระยะทางไกลๆ โดยการทําใหไฮโดรเจนเปนของเหลว

บรรจุในถังที่มีผนังสองชั้นและเปนฉนวนความรอนที่อุณหภูมิเย็นยิ่งยวด (Super-insulated 
Cryogenic Tank) เพ่ือปองกันการกลายเปนไอของไฮโดรเจน (Boil-off) ในกระบวนการขนสง
เริ่มจากการทํากาซไฮโดรเจนใหเปนของเหลวที่อุณหภูมิตํ่ากวาจุดเยือกแข็งและจัดเก็บไวในถัง
ขนาดใหญจากนั้นจึงแยกบรรจุลงในถังที่เปนฉนวนความรอนที่อุณหภูมิเย็นยิ่งยวดโดยการใช
ไนโตรเจนเหลวหรือวิธีการอื่นๆ และขนสงโดยยานพาหนะเชน รถบรรทุกหรือรถไฟไปที่สถานี
จําหนายโดยที่ไฮโดรเจนถูกเปล่ียนสภาพเปนกาซอีกครั้ง การขนสงดวยวิธีนี้โดยใชรถบรรทุกจะ
ไดน้ําหนักไฮโดรเจนเหลวอยูในชวง 360-4,300 กิโลกรัม และขนสงดวยรถไฟจะไดนํ้าหนัก
ไฮโดรเจนเหลวอยูในชวง 2,300-9,100 กิโลกรัม 

 
ทางน้ํา 
ประเทศแคนาดาไดพิจารณาใชเรือในการขนสงไฮโดรเจนในระยะทางไกล โดยทําการ

ออกแบบเรือสําหรับการขนสงขามมหาสมุทรแอตแลนติก หนึ่งในวิธีการขนสงคือการบรรทุกเรือ
ขนาดเล็กที่บรรทุกไฮโดรเจนเหลวจํานวน 5 ลําบนเรือขนาดใหญ เมื่อถึงปลายทางหลักก็จะใช
เรือลําเล็กแยกไปสงที่จุดหมายตางๆ ตอไป เรือลําเล็กแตละลําจะบรรทุกไฮโดรเจนเหลวทั้งส้ิน 
21,200 kg โดยไมมีการรั่วซึมในระยะเวลา 50 วัน อีกวิธีเปนการขนสงดวยถังขนาดใหญที่
สามารถบรรทุกไฮโดรเจนเหลวหนัก 7 ลานกิโลกรัม 

 
ปญหาหลักของการขนสงไฮโดรเจนเหลวคือ ถังที่ตองใชฉนวนกันความรอนพิเศษเพ่ือ

ความสูญเสียระหวางการปม และการลดอุณหภูมิตลอดระยะทางการขนสง เปนตน ในการขนสง
ไฮโดรเจนเปนระยะทางไกลๆ วิธีการนี้จะมีความคุมคามากกวาการขนสงไฮโดรเจนในรูปของ
กาซ เนื่องจากการทําใหไฮโดรเจนเปนของเหลวจะไดน้ําหนักที่มากกวามาก อยางไรก็ตามการ
ทําใหไฮโดรเจนเปนของเหลวนั้นจําเปนตองใชพลังงานประมาณ 30 เปอรเซ็นตของพลังงานได
จากไฮโดรเจนที่ถูกขนสง นอกจากนั้นยังมีการสูญเสียไฮโดรเจนจากการระเหย โดยเฉพาะเมื่อ
ใชถุงที่มีอัตราสวนพ้ืนผิวตอปริมาตรสูง ซึ่งงานวิจัยในดานการทําใหไฮโดรเจนเปนของเหลวนั้น
ไดมีดําเนินการอยางตอเนื่องซึ่งจะชวยลดคาไดอยางมาก 

 
รูปแบบอื่น 
การวิจัยและวิเคราะหในการจัดขนสงไฮโดรเจนในพาหะในรูปของเหลวและของแข็งเพ่ือใช

เก็บไฮโดรเจนในรูปแบบทางเคมีอ่ืนๆ อยูในชวงเริ่มตน พาหะที่มีศักยภาพคือเมทัลไฮไดรด 
คารบอนหรือโครงสรางระดับนาโน และไฮโดรคารบอนเหลวท่ียอนกลับได (Reversible 
Hydrocarbons Liquids) ซึ่งหากมีการวิจัยประสบผลสําเร็จจะทําใหการขนสงไฮโดรเจนแตกตาง
จากเทคโนโลยีในปจจุบันโดยสิ้นเชิง 
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4.2.4 การจัดจําหนายไฮโดรเจน (สถานีจําหนาย (เติม) ไฮโดรเจน) 
 

• การจัดจําหนายไฮโดรเจนเพื่อนําไปใชงานในระบบขนสงนั้นจะใชวิธีเดียวกับการจัดจําหนาย
น้ํามันเชื้อเพลิงและกาซธรรมชาติ นั่นคือจะอยูในรูปของสถานีเติม (Filling Fuel Station) โดยใน
ป ค.ศ. 2000 บริษัท Ford และบริษัท Air Products ไดรวมกันเปดสถานีจําหนายไฮโดรเจนแหง
แรกในทวีปอเมริกาเหนือในเมือง Dearborn มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับสถานี
อ่ืนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการดําเนินการอยูจากขอมูลลาสุด ณ เดือนมกราคม ค.ศ. 2008 
สําหรับในประเทศอื่นๆ เชนประเทศเยอรมัน, กลุมเมืองในทวีปยุโรป, ประเทศไอซแลนด, 
ประเทศญี่ปุน, ประเทศแคนาดา, ประเทศนอรเวย และประเทศอังกฤษ 

 
4.2.5 โครงสรางพื้นฐานของระบบการจัดเก็บ การจัดสง สถานีการเติมไฮโดรเจน 

 
กรณีศึกษา พ้ืนที่ทางตอนใตของมลรัฐเคลิฟอรเนีย  

 
กรณีศึกษานี้ใชขอมูลพลังงานและจํานวนยานพาหนะในเขตพื้นที่ทางตอนใตของมลรัฐเคลิฟอรเนีย 

เพ่ือทําการประเมินราคาของอุปสงคของการใชไฮโดรเจนดวยแนวทางหลายๆ แบบ การผสมผสานกันของ
วิธีการผลิตและการขนสงกาซไฮโดรเจนอัด ทําใหไดแนวทางที่เปนไปไดในทางปฏิบัติในอนาคตอันใกล รูปท่ี 2 
แสดงรูปแบบตางๆ ของแนวทางการนาํไฮโดรเจนไปใชงาน ซึ่งประกอบดวย  

รูปแบบ (ก) ผลิตไฮโดรเจนจากกาซธรรมชาติดวยกระบวนการรีฟอรมิ่งขนาดใหญ และขนสงดวย
รถบรรทุกในรูปไฮโดรเจนเหลวไปที่สถานีจําหนาย 

รูปแบบ (ข) ผลิตไฮโดรเจนจากกาซธรรมชาติดวยกระบวนการรีฟอรมิ่งขนาดใหญ และขนสงดวยทอ
สงไปที่สถานีจําหนาย 

รูปแบบ (ค) ผลิตไฮโดรเจนจากโรงงานผลิตสารเคมี และขนสงดวยทอสงไปที่สถานีจําหนาย 
รูปแบบ (ง) ไฮโดรเจนถูกผลิตในพ้ืนที่จําหนาย ดวยกระบวนการรีฟอรมิ่งขนาดเล็ก 
รปูแบบ (จ) ผลิตไฮโดรเจนดวยการแยกน้ําดวยไฟฟาขนาดเล็ก 

 
ในระยะยาว การผลิตแบบรวมศูนยวิธีอ่ืนสามารถนํามาประยุกตใช เชน กาซซิฟเคชั่นของชีวมวลหรือ

ส่ิงปฏิกูลของแข็ง หรือการแยกน้ําดวยไฟฟาจากลม แสงอาทิตยหรือจากพลังงานนิวเคลียร ดังแสดง
รายละเอียดในรูปท่ี 3 

 
ราคาโดยประมาณในการขนสงไฮโดรเจนในพื้นที่ที่ศึกษาดวยวิธีการตางๆ อัตราการจําหนายที่ใชใน

กรณีนี้อยูที่ 1 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือสามารถจําหนายใหกับรถเซลลเชื้อเพลิงได 9,000 คันหรือรถบัส
เซลลเชื้อเพลิงได 140 คัน ผลการเปรียบเทียบที่สําคัญเปนดังนี้ 

• ราคาคาขนสงไฮโดรเจนอยูระหวาง $11–$25/GJ ซึ่งเทากับน้ํามันเชื้อเพลิงในราคา $1.60–
$3.80/gallon ซึ่งมีราคาแพงกวาน้ํามันเชื้อเพลิงในเวลานั้นเปนอยางมาก อยางไรก็ตามเนื่องจาก
รถเซลลเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพดีกวาประมาณ 2.5 เทา ดังนั้นราคาเชื้อเพลิงตอกิโลเมตรจึงไม
แตกตางกันมาก 
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• เนื่องจากในพื้นที่ที่ศึกษา ราคาและแหลงของกาซธรรมชาติที่มีราคาถูกมีอยูทั่วพ้ืนที่ ดังนั้นการ
ผลิตไฮโดรเจนในพื้นที่จําหนายดวยวิธีการรีฟอรมมิ่งขนาดเล็ก จึงมีราคาต่ําที่สุดเนื่องจากไมมี
คาขนสง 

• การขนสงไฮโดรเจนเหลวดวยรถบรรทุกเปนวิธีที่นาสนใจสําหรับโครงการนํารอง เนื่องจากความ
ตองการลงทุนสําหรับสถานีจําหนายมีคาต่ํา และไมตองการเครือขายทอสงอีกดวย อยางไรก็
ตามราคาคาขนสงมีคาสูงขึ้นเนื่องจากการทําไฮโดรเจนใหเปนของเหลวนั้นมีราคาคอนขางสูง 

• ภายใตเง่ือนไขทั่วไป การขนสงไฮโดรเจนจากการผลิตแบบรวมศูนยไปสูผูใชโดยการใชทอสงนั้น
เปนวิธีที่มีราคาคอนขางต่ํา ในกรณีศึกษานี้ สมมติใหการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีรีฟอรมมิ่งขนาด
ใหญมีราคา $5/GJ ราคาของทอสง 2 แบบคือ แบบความหนาแนนของยานพาหนะต่ํา (300 คัน
ตอตารางไมล) และแบบความหนาแนนของยานพาหนะสูง (3,000 คันตอตารางไมล) สําหรับ
ระบบครือขายทอสงเขนาดเล็กจะมีราคาที่เทียบไดกับการผลิตไฮโดรเจนในพื้นที่จําหนายไดเมื่อ
ความตองการไฮโดรเจนสูงในอีกทางหนึ่ง สําหรับความตองการไฮโดรเจนต่ําสามารถแกไข
ปญหาไดโดยการหาพื้นที่จําหนายที่ใกลกับแหลงผลิตไฮโดรเจนราคาถูก 

• การผลิตในพ้ืนที่จําหนายดวยวิธีแยกน้ําดวยไฟฟาอาจมีราคาที่แพงกวาแนวทางอื่นๆ หากราคา
ไฟฟาในชวง off-peak มีราคาแพง ในพ้ืนที่ศึกษา ราคาอยูที่ $0.03/kWh ทําใหมีราคาที่แพงกวา
การผลิตในพ้ืนที่จําหนายดวยวิธีการรีฟอรมมิ่ง ในตัวอยางนี้ วิธีแยกน้ําดวยไฟฟาจะแขงขันได
หากราคาไฟฟาตกมาอยูที่ $0.01/kWh  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
รูปท่ี 2 รูปแบบตางๆของแนวทางการนําไฮโดรเจนไปใชงานใน

อนาคตอันใกล 

(ก) 

(ค) 

(ง) 

(ข) 

(จ)  
 
 

รูปท่ี 3 การผลิตแบบรวมศูนยวิธีอื่นสามารถนํามาประยุกตใชใน
ระยะยาว 
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4.2.6  การผลิต การขนสง ไฮโดรเจนในประเทศไทย  
   

4.2.6.1 การผลิตไฮโดรเจน 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิต การจัดเก็บ การขนสงและการใชไฮโดรเจนของประเทศ

ไทยนั้นพบวา ในประเทศไทยมีผูผลิตไฮโดรเจนที่เปนลักษณะเชิงพาณิชยจํานวนไมมากนักและยังไม
มีการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงของประเทศไทย ยกเวนใชในโครงการสาธิตและงานวิจัยซึ่ง
มีปริมาณนอยมาก ความตองการและการใชไฮโดรเจนในประเทศไทยพบวามีการใชงานในหลายกลุม
อุตสาหกรรมตางๆ เทานั้น 

 
ผูผลิตและจําหนายไฮโดรเจนในประเทศมีดังนี้ (โดยสวนมากปริมาณการใชไฮโดรเจนยัง

จํากัดอยูในกลุมอุตสาหกรรมบางประเภทเทานั้น) 
1. บริษัท ไทยอินดัสเตรียล กาซ จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท แอรโปรดัคส อินดัสตรีย จํากัด 
3. บริษัท แอร ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด 
4. บริษัท ที ไอ จี ไฮโค จํากดั 
5. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลกาซ จํากัด 

 
4.2.6.2 การขนสงกาซไฮโดรเจนในประเทศไทย 

ระบบการขนสงกาซไฮโดรเจนในประเทศไทยทั้งหมดเปนการบรรจุและขนสงเพ่ือใชใน
อุตสาหกรรมที่ตองการใชไฮโดรเจนในกระบวนการผลิต โดยมีระบบการขนสงดังนี้ 

• ทางทอ (Pipeline) 
การขนสงทางทอสวนใหญจะวางทอไปยังผูใชงานที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับ

โรงงานผลิตไฮโดรเจนเชนในนิคมอุตสาหกรรม เปนตน 

• ทางรถบรรทุก (Tube Trailer) 
ภาชนะแบบ Tubes จะถูกติดตั้งบนรถพวงหรือรถบรรทุก Tube ที่ติดตั้งประจําที่

หรือ Hydril Tube เปนสถานีจายกาซที่บรรจุกาซไฮโดรเจนปริมาณมากซึ่งจะเปน
สถานีจายที่ติดตั้งไวในบริษัทลูกคา ปลายทั้งสองดานของ Tube มีลักษณะเล็กเรียว
และมีเกลียวสําหรับเปดเพ่ือติดตั้งวาลวขอตอ หรืออุปกรณความปลอดภัย ไฮโดรเจนที่
บรรจุในแตละ Tube ขึ้นอยูขนาดเสนผาศูนยกลาง ความยาว และอัตราความดัน 
(รถพวง Tube สามารถบรรจุไดถึง 126,000 ลบ.ฟุต ที่ความดัน 2,640 psig) 

 
4.2.7 การใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงในตางประเทศ 

 
ยานพาหนะไฮโดรเจนเปนยานพาหนะที่ใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงทางเลือกในการขับเคล่ือน ซึ่ง

รวมถึงรถยนตสวนบุคคล หรือยานพาหนะชนิดอื่นๆ ที่มีการใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงเชน ยานอวกาศ  
ตนกําลังของยานพาหนะเหลาจะทําการแปลงพลังงานเคมีของไฮโดรเจนไปเปนพลังงานกล โดยแบงออก 
เปน 2 แบบดวยกันคือใชการเผาไหมไฮโดรเจนรวมกันกับน้ํามันเชื้อเพลิงในเครื่องยนตสันดาปภายใน 
(Internal Combustion Engine) และการทําปฏิกิริยาของไฮโดรเจนและออกซิเจนภายในเซลลเชื้อเพลิงเพ่ือนํา
พลังงานไฟฟาที่ไดไปขับเคล่ือนมอเตอรไฟฟา (Fuel Cell) ซึ่งการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงนี้จะเปน
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ดัชนีชี้วัดที่สําคัญในการที่แตละประเทศจะเขาสูเศรษฐกิจไฮโดรเจน จนถึงปจจุบันมีหลายหนวยงานท่ัวโลกที่
ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือดึงเอาศักยภาพของพลังงานไฮโดรเจนที่มีออกมาสําหรับการประยุกตใช
ยานพาหนะ ประเด็นที่ดึงดูดความสนใจของนักวิจัยและนักลงทุนคือ หากไฮโดรเจนที่นํามาใชในยานพาหนะที่
ไมไดผลิตขึ้นดวยเชื้อเพลิงฟอสซิล จะทําใหยานพาหนะเหลานี้ไมมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ขอดอย
ของการใชไฮโดรเจนก็คือ ปริมาณพลังงานตอปริมาตรมีคาต่ํา โครงสรางพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการนํา
ไฮโดรเจนมาใชงานจะตองอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง ทําใหมีตองมีการลงทุนที่สูงมาก  

 
4.2.7.1 รถยนตสวนบุคคล 

ในปจจุบันมีผูผลิตรถยนตสวนบุคคลหลายแหงไดทําการวิจัยการสรางรถยนตไฮโดรเจนมา
จนถึงจุดที่มีความนาสนใจในการผลิตเชิงพาณิชย และมีหลายบริษัทที่ไดพัฒนารถยนตไฮโดรเจน
ออกมาใหประชาชนไดทดสอบกันเปนที่เรียบรอยแลว งบประมาณที่ใชในการวิจัยและพัฒนามาจาก
ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล อยางไรก็ตาม บริษัท ฟอรด มอเตอร ไดระงับแผนการพัฒนารถยนต
ไฮโดรเจนไปเนื่องมาจากตองการมุงเปาไปที่รถยนตที่ใชพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ เชนเดียวกัน
กับ บริษัท Renault-Nissan ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งประกาศไวในป ค.ศ. 2009 ระหวางเดือนตุลาคม 
ป ค.ศ. 2009 บริษัท General Motors ไดลดงบประมาณการวิจัยลงไปเนื่องจากราคาของรถยนต
ไฮโดรเจนสูงกวารถยนตไฟฟาถึง 10 เทาตัว รถยนตไฮโดรเจนของบริษัทผูผลิตรถยนตสวนใหญเปน
รุนที่ใชในการสาธิตหรือการใหเชาเทานั้น ยังไมมีการจําหนายในตลาดรถยนต จํานวนรถยนต
ไฮโดรเจนในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ เดือนตุลาคม ป ค.ศ. 2009 อยูประมาณ 200 คัน โดยสวน
ใหญอยูในรัฐแคลิฟอรเนีย บริษัท ฮอนดา ไดนํารถยนตไฮโดรเจนออกสูสายตาประชาชนในป  
ค.ศ. 1999 ชื่อรุน FCX และจากนั้นในป ค.ศ. 2007 บริษัท ฮอนดานําเสนอ FCX Clarity ในงาน The 
Greater Los Angeles Auto Show การทําตลาดในวงจํากัดเริ่มตนใน ปตอมา ทั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา บริษัท ฮอนดา ประกาศวาจะทําการผลติรถยนตไฮโดรเจนเชิงพาณิชยใน ป 2020 โดย
ทางบริษัทเชื่อวา ความยั่งยืนของรถยนตที่ใชไฮโดรเจนจะมีสูงกวารถยนตที่ใชแบตเตอร่ี และในป 
ค.ศ. 2008 บริษัท ฮุนได ประกาศที่จะผลิตรถเซลลเชื้อเพลิงจํานวน 500 คัน ภายใน ป ค.ศ. 2010 
และเริ่มผลิตรถเซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณิชยในป ค.ศ. 2012  

 
4.2.7.2 รถยนตสวนบุคคลแบบเผาไหมภายในโดยใชนํ้ามันเชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจน 

(Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicle) 
รถยนตสวนบุคคลแบบเผาไหมภายในโดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนนั้นเปนการ

ปรับเปล่ียนเครื่องยนตสันดาปภายในที่มีการใชอยูในปจจุบัน ในป ค.ศ. 1807 นาย Francois Isaac 
de Rivaz ไดทําการออกแบบเครื่องยนตสันดาปภายในโดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนขึ้นเปน
ครั้งแรก ในป ค.ศ. 1970 นาย Paul Dieges จดลิขสิทธิ์ US patent 384426 เครื่องยนตสันดาป
ภายในที่ใชน้ํามันเบนซินที่มีการปรับปรุงใหทํางานดวยไฮโดรเจนไดดวย ประเด็นที่ไดเปรียบ
เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงคือ สามารถใชงานสภาพอากาศหนาวไดดีกวา 

 
 
 
 

 



รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร                           
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี 
พลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป           
เสนอ กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด หนา 20/87 
พฤศจิกายน 2554 

4.2.7.3 รถเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell Car) 
รถเซลลเชื้อเพลิงเปนการใชพลังงานไฟฟาที่ไดจากเซลลเชื้อเพลิงในการขับมอเตอรไฟฟา 

ซึ่งหากไฮโดรเจนที่ใชไดมาจากการผลิตที่ไมไดผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จะทําใหรถเซลลเชื้อเพลิง
ไมมีการปลอยกาซเรือนกระจกแตอยางใด ในปจจุบันสามารถแบงเทคโนโลยีที่ใชในรถเซลลเชื้อเพลิง
ไดเปน 3 แบบตามประเภทของเซลลเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงที่ใช ดังนี้คือ 

• เซลลเชื้อเพลิงและกาซไฮโดรเจน 

• เซลลเชื้อเพลิง เมทิลแอลกอฮอล และตัวประมวลเชื้อเพลิง (Reformer-Based 
Methanol Fuel Cell Engine) 

• เซลลเชื้อเพลิงประเภทเมทานอลโดยตรงและเมทิลแอลกอฮอล (Direct Methanol Fuel 
Cell Engine) 

 
4.2.7.4 เซลลเชื้อเพลิงประเภทเมทานอลโดยตรง (Direct Methanol Fuel Cell Engine) 

ในกรณีที่ยานพาหนะใชเซลลเชื้อเพลิงประเภทเมทานอลโดยตรงนั้น ในระบบดังกลาวไม
จําเปนที่จะตองแยกไฮโดรเจนออกจากเมทานอลกอนดวย fuel processor เนื่องจากเซลลเชื้อเพลิง
ประเภทเมทานอลโดยตรง นั้นสามารถใชเมทานอลเปนเชื้อเพลิงตั้งตนไดทันที การออกแบบตัวเซลล
เชื้อเพลิงประเภทนี้จะถูกออกแบบใหมีขนาดใหญกวาเซลลเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ อยางไรก็ตามหาก
เทียบกับระบบเซลลเชื้อเพลิงที่เมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงและใชเซลลเชื้อเพลิงทั่วไป จะทําให
ระบบโดยรวมมีความซับซอนมากกวา เนื่องจากระบบจะตองใชตัวประมวลเชื้อเพลิง  

 
  4.2.7.5 รถโดยสารที่ใชไฮโดรเจน (Hydrogen Bus) 

การสาธิตการนําไฮโดรเจนมาเปนเชื้อเพลิงในยาพาหนะนั้น ในหลายๆ ประเทศไดนํารอง
โดยสาธิตกับรถโดยสาร ดังนั้นจนถึงปจจุบันจึงมีรถโดยสารที่ใชไฮโดรเจนเปนจํานวนมาก โดยสวน
ใหญจะเปนการใชเซลลเชื้อเพลิงรวมกับมอเตอรไฟฟา สําหรับเซลลเชื้อเพลิงที่ใชจะเปนประเภทเยื่อ
แลกเปล่ียนโปรตอน (PEMFC) ซึ่งเปนอุปกรณหลักสําหรับเทคโนโลยีนี้ อุปกรณอ่ืนๆ ในระบบ
ประกอบดวย ถังบรรจุไฮโดรเจน เครื่องอัดอากาศ ระบบระบายความรอน อินเวอรเตอร และมอเตอร
ไฟฟา 
 
4.2.7.6 เรือไฮโดรเจน (Hydrogen Ship) 

• ตัวอยางเรือโดยสารไฮโดรเจน 
ในเดือนสิงหาคม ป ค.ศ. 2008 บริษัท Proton Power Systems ประเทศเยอรมัน ได

ผลิตเรือโดยสารตนแบบลําแรกที่ใชเซลลเชื้อเพลิงขนาด 48 กิโลวัตต รวมกับแบตเตอรี่แบบ
เจลตะกั่ว (Lead Gel) การทํางานของเรือลํานี้ควบคุมโดยระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ 
สงผลทําใหประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 2 เทาเมื่อเทียบกับเรือที่ใชนํ้ามันดีเซล 
ในชวงเดียวกัน กลุมบริษัท Linde ไดทําการเปดสถานีเติมไฮโดรเจน สําหรับเรือโดยสารที่
ใชเซลลเชื้อเพลิงอยางเปนทางการในเมือง Hamburg ประเทศเยอรมัน บริษัทดานพลังงาน
ของประเทศไอสแลนดชื่อ Nýorka ไดทําการติดตั้งเซลลเชื้อเพลิงเขากับเรือดูวาฬชื่อ 
ELDING เมื่อฤดูรอนป ค.ศ. 2008 เพ่ือใชผลิตกระแสไฟฟาที่ใชกับการะกิจตางๆ บนเรือ 
โดยเซลลเชื้อเพลิงมีขนาด 10 กิโลวัตต (15 กิโลวัตตสูงสุด) 
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• ตัวอยางเรือดําน้ําไฮโดรเจน 
ใน ป ค.ศ. 2007 เรือดําน้ํา HDW214 ผลิตขึ้นโดย บริษัท Hellenic Shipyards 

(ThyssenKrupp Marine Systems) โดยใชเซลลเชื้อเพลิง บริษัท Air Products Corporation 
จะเปนผูจัดสรางสถานีเติมไฮโดรเจน เรือดําน้ําของสัญชาติ Greek นี้มีความสามารถในการ
อยูใตน้ําไดนาน 3 อาทิตยกอนที่จะขึ้นสูผิวน้ําเพ่ือทําการเติมไฮโดรเจน ซึ่งนานกวาเรือดํา
น้ําที่ใชเครื่องยนตแบบไฟฟา-ดีเซล ซึ่งอยูใตน้ําไดนาน 2-3 วันเทานั้น สําหรับบริษัทในกลุม 
The Siemens Industrial Solutions and Services ไดติดตั้งระบบควบคุมและระบบขับ
เคล่ือนที่ใช เซลลเชื้อเพลิงในเรือดําน้ํา U 212A ซึ่งใชในภารกิจของทหารเรือเยอรมัน เซลล
เชื้อเพลิงที่ใชเปนประเภท Polymer Electrolyte Membrane เปนเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา
เพ่ือใชขับมอเตอรกระแสตรงที่ใชในการขับเคล่ือน 

 

• ตัวอยางเรือขนสง 
บริษัทขนสงของประเทศนอรเวย Eidesvik และบริษัทพันธมิตรไดทําการติดตั้งเซลล

เชื้อเพลิงประเภท Molten Carbonate ขนาด 320 กิโลวัตต โดยใชเชื้อเพลิงเปนกาซ
ธรรมชาติเหลว บนเรือขนสงสินคาขนาด 5,900 เมตริกตันที่ชื่อ Viking Lady สําหรับใน
เมือง Copenhagen ประเทศเดนมารก ไดมีการสรางทาเรือสําหรับเรือเซลลเชื้อเพลิงแหง
แรกของโลกที่สามารถเติมเชื้อเพลิงใหกับเรือขนสงสินคาได 

 
4.2.8  การใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงในประเทศไทย 

 
ในประเทศไทยของเรา ไดมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการใชพลังงานไฮโดรเจนแลว โดยจะอยูใน

ระดับหองปฏิบัติการเปนสวนใหญ อยางไรก็ดีมีภาคเอกชนที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลใหดําเนินการ
พัฒนายานพาหนะที่ใชไฮโดรเจน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกระทรวงพลังงาน ได
ดําเนินการศึกษา พัฒนา โครงการสาธิต เซลลเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาชนิดเมนเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton 
Exchange Membrane Fuel Cell : PEMFC) และศึกษา พัฒนา สาธิตการผลิตและจัดเก็บไฮโดรเจน การ
ขนสงเชื้อเพลิงไฮโดรเจน โดยผลของการศึกษาดังกลาว พบวาประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต พัฒนา
อุตสาหกรรมเซลลเชื้อเพลิง และอุปกรณตอเนื่อง ที่สามารถสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศได และ
ประเทศไทยมีศักยภาพดานการวิจัย พัฒนา การผลิต การใชเซลลเชื้อเพลิงได ซ่ึงประเทศไทยควรเตรียม
ความพรอมดานพัฒนาอุตสาหกรรมเซลลเชื้อเพลิงและอุปกรณตอเนื่องเพ่ือรองรับความตองการในอนาคต ซึ่ง
ในปงบประมาณ 2549 พพ. ไดดําเนินโครงการพัฒนาสาธิตการใช PEMFC ในรถยนตสามลอ โดยใชองค
ความรูดานเทคโนโลยีการเชื่อมตอและการพัฒนายานยนตเซลลเชื้อเพลิงโดยคนไทย ซึ่งไดตนแบบรถยนต
สามลอที่ใชเซลลเชื้อเพลิงคันแรกของประเทศ และในปงบประมาณ 2550 จึงไดริเริ่มโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมเซลลเชื้อเพลิงและอุปกรณตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมเซลล
เชื้อเพลิงของประเทศที่สามารถแขงขันในตลาดโลกไดในอนาคต โดยคํานึงถึงจุดเดนของประเทศ รวมไปถึง
การสรางเครือขายพันธมิตรที่มีศักยภาพ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา สนับสนุน และสงเสริมอุตสาหกรรมเซลล
เชื้อเพลิง และอุปกรณตอเนื่องใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดในอนาคต ซึ่งตองมีการวางโครงสรางพ้ืนฐาน
ของอุตสาหกรรมไฮโดรเจน (Hydrogen Energy Infrastructure) อยางครบวงจรและมีความยั่งยืน เพ่ือกระตุน
ใหเกิดการใชพลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเปนพลังงานรวมในภาคคมนาคมขนสงในอนาคตอันใกล 
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จากการสํารวจขอมูลการวิจัยและพัฒนาดานการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเพ่ือนํามาเปนแหลง
พลังงานทดแทนในภาคคมนาคมขนสงของประเทศ ไดรวบรวมมาจากฐานขอมูลของหนวยงานที่ใหทุน
สนับสนุนในการดําเนินงานของกลุมวิจัยและพัฒนาดังนี้คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ผลการสํารวจขอมูลการ
วิจัยและพัฒนาดานการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551  

 
4.3 การศึกษา รวบรวม วิเคราะห ขอมูลนโยบาย แนวทาง และวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ โดยศึกษา

จากตางประเทศ เชน จีน มาเลเซีย ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา แคนาดา เพื่อนํามาประยุกตกับประเทศไทย 
 

4.3.1 แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของตางประเทศเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานไฮโดรเจน 

 
4.3.1.1 แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา 

หลังจากการประกาศนโยบายสนับสนุนดานการใชพลังงานจากไฮโดรเจนอยางเปนทางการ
ของประธาน จอรจ ดบัเบ้ิลยู บุช ในป ค.ศ. 2003 ประเทศสหรัฐอเมริกาถือไดวาเปนประเทศแรกๆ ที่
แสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการนําไฮโดรเจนมาใชเปนพลังงานหลักของประเทศในอนาคตอัน
ใกล โดยหนวยงานหลักที่ทําหนาที่กํากับดูแลการพัฒนาดานการใชพลังงานจากไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิงในระบบคมนาคมขนสงในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ และกระทรวง
คมนาคมสหรัฐสวนไฮโดรเจน ซึ่งทั้งสองหนวยงานไดรวมกันจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือผลักดันให
สหรัฐอเมริกาเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจน โดยมุงประเด็นที่ การพัฒนาในดานความปลอดภัย การ
คมนาคมที่มีคุณภาพ และความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมทั้งเพ่ิมความมั่นคงในชาติ ประเด็นขับ
เคล่ือนที่สําคัญ ทั้งที่สนับสนุนและยับย้ัง ที่สงผลตอการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาสามารถสรุปไดในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ประเด็นขับเคล่ือนที่สําคัญที่สงผลตอการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 

ประเด็นสนับสนุน ประเด็นยับย้ัง ท้ังสนับสนุนและยับย้ัง 

- ความมั่นคงในชาติและความตองการลด
การนําเขาเชื้อเพลิง 

- การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและ
ความตองการในการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกและมลพิษ 

- การเพิ่มข้ึนของประชากรโลกและการ
เติบโตดานเศรษฐกิจ ทําใหเกิดความ
ตองการพลังงานที่สะอาดและถูก 

- อากาศที่บริสุทธิ์และความตองการในการ
ลดการปลอยไอเสียจากยานพาหนะและ
โรงงานอุตสาหกรรม 

- การยับยั้งการสรางและรักษาความเห็น
ของคนในประเทศในเรื่องระดับความ 
สําคัญดานนโยบายพลังงาน 

- ขาดโครงสรางพื้นฐานสําหรับการใช
ไฮโดรเจนและราคาที่รับไดในการจัดสราง 

- ขาดกระบวนการผลิตและการจัดเก็บ
ไฮโดรเจน รวมถึงเชลลเชื้อเพลิงที่ราคา
ถูก 

 

- การ เปลี่ ยนแปลงอย า ง รวดเร็ วทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไฮโดรเจนและแหลง
และเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกคูแขง 

- การมีอยูของเชื้อเพลิงฟอสซิลราคาถูกใน
ปจจุบันและการลดลงอยางเลี่ยงไมไดของ
แหลงเชื้อเพลิงเหลานี้ 

- ความตองการของผูบริโภคสําหรับแหลง
พลังงานที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ
ราคาถูก 
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จากแผนที่นําทางของประเทศสหรัฐอเมริกา การเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจนไดมีการแบง
ชวงการพัฒนาออกเปน 4 ระยะคือ 

• ระยะที่ 1 การพัฒนาดานเทคโนโลยี 
การวิจัยเพ่ือใหไดมาซึ่งเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและเปนไปตามราคาเปาหมายที่ต้ังไว 
รวมถึงการเตรียมความพรอมในการนําเทคโนโลยีไปใชงานจริง 

• ระยะที่ 2 การริเริ่มสวนแบงการตลาด 
แหลงพลังงานแบบพกพา และระบบการผลิตไฟฟาและการขนสงมีพรอมใชงาน การ
ลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานจะมาจากนโยบายของรัฐบาล 

• ระยะที่ 3 การขยายตลาดและโครงสรางพ้ืนฐาน  
ระบบการผลิตไฟฟาและการขนสงโดยใชไฮโดรเจนมีใหใชในเชิงพาณิชยและมีการใช
งานเพิ่มมากขึ้น 

• ระยะที่ 4 การพัฒนาดานการตลาดและโครงสรางพ้ืนฐานอยางสมบูรณ 
ระบบการผลิตไฟฟาและการขนสงโดยใชไฮโดรเจนมีใหใชในในทุกพ้ืนที่ ซึ่งถือเปน
โครงสรางพ้ืนฐานระดับชาติ 
 

4.3.1.2 แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของกลุมประเทศยุโรป 
กลุมประเทศในยุโรปไดมีการจัดตั้งโครงการพัฒนาการใชงานไฮโดรเจนในประเทศตางๆ ที่

อยูในทวีปยุโรปท่ีมีชื่อวา “HyWays” ซึ่งเปนความรวมมือจากสถาบันวิจัย กลุมอุตสาหกรรม และ
คณะกรรมาธิการยุโรป โดยแบงชวงเวลาของการพัฒนาออกเปนป ค.ศ. 2020 2030 และ 2050 โดย
มีประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชไฮโดรเจนที่จะดําเนินการศึกษาคือ การลดปริมาณกาซเรือนกระจก 
เทคโนโลยีการผลิตและโครงสรางพ้ืนฐาน การสรางโครงสรางพ้ืนฐาน การจําหนาย และเทคโนโลยี
ดานผูใชงาน ซึ่งจะนําผลการศึกษาที่ไดไปบรรจุไวในแผนที่นําทางพลังงานไฮโดรเจนหลัก ซึ่ง
ประเทศสมาชิกสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเทศของตนตอไป ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นสําคัญๆ ไดดังนี้ 

• การเพิ่มความมั่นคงดานพลังงาน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนให
สามารถใชวัตถุที่หลากหลายและหาไดภายในประเทศ 

• การสสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน เนื่องจากไฮโดรเจน
เปนปจจัยสําคัญในการเปลี่ยนวิธีการใชพลังงานของมนุษย 

• การใชพลังงานฟอสซิลอยางยั่งยืน หากมีการผลิตกระแสไฟฟาดวยไฮโดรเจนรวมกับ
กระบวนการจับกาซคารบอนไดออกไซด 

• การเพิ่มโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจางงาน เชน อุตสาหกรรมผลิตรถเซลล
เชื้อเพลิง และโรงงานผลิตอุปกรณที่เกี่ยวของกับพลังงาน รวมถึงระบบการศึกษา เปนตน 

• การลดปริมาณกาซเรือนกระจก ราคาในการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดหนึ่ง
หนวยจะลดลง 4% ในป ค.ศ. 2030 และ 15% ในป ค.ศ. 2050 

• ราคาที่แขงขันได ราคาตอระยะทางสําหรับรถยนตที่ผลิตในปริมาณมากๆ จะแขงขันได
กับรถยนตทั่วไป 
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• การพัฒนาการใชงานปลายทางของไฮโดรเจน ในป ค.ศ. 2050 ตลาดหลักของการใช
ไฮโดรเจนคือ ระบบคมนาคมขนสงขนาดเล็ก เชน รถยนตสวนบุคคลและรถโดยสาร
ภายในเมือง เปนตน 

 
4.3.1.3  แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศญี่ปุน 

ประเทศญี่ปุนถือไดวาเปนประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงมาตั้งแตป ค.ศ. 1980 โดยมีสมาคมระบบพลังงานไฮโดรเจนแหง
ประเทศญี่ปุน (Hydrogen Energy System Society of Japan) และกระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชยและ
อุตสาหกรรม (METI: Ministry of Economy, Trade and Industry) ของประเทศญี่ปุนเปนหนวยงาน
สนับสนุนหลัก โดยมีโครงการที่สําคัญคือ โครงการสาธิตการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงแหง
ประเทศญี่ปุน (Japan Hydrogen and Fuel Cell Project) ซึ่งเนนไปที่การสาธิตการนําไฮโดรเจนมา
ใชในระบบขนสงตั้งแตป ค.ศ. 2002 ซึ่งวตัถุประสงคหลักคือ 

• ศึกษาระดับการประหยัดพลังงานของรถเซลลเชื้อเพลิงและระบบการจําหนาย
ไฮโดรเจน 

• ศึกษาประโยชนดานสิ่งแวดลอมของรถเซลลเชื้อเพลิงและระบบผลิตไฮโดรเจน 

• พัฒนามาตรฐานและขอบังคับที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของรถเซลลเชื้อเพลิงและ
สถานีเติมไฮโดรเจน 

• ประชาสัมพันธและทําความเขาใจใหกับสาธารณะใหเห็นการพัฒนาระบบพลังงาน
ไฮโดรเจนในประเทศ 

• เพ่ิมปริมาณการใชรถเซลลเชื้อเพลิงและสถานีเติมไฮโดรเจน 

• วิจัยหาเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตไฮโดรเจนที่มีประสิทธิภาพ 
 

4.3.1.4 แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศเกาหลีใต 
ประเทศเกาหลีใตถือไดวาเปนประเทศในทวีปเอเชียที่มีการพัฒนาการใชไฮโดรเจนและ

เซลลเชื้อเพลิงในเชิงพาณิชยที่คอนขางชัดเจนเทียบเคียงไดกับประเทศญี่ปุน ซึ่งมีหนวยงานรัฐบาล
คือ กระทรวงเศรษฐกิจแหงความรู (Ministry of Knowledge Economy (MKE)) ของเกาหลีใตได
ดําเนินการจัดตั้ง National RD&D Organization for Hydrogen and Fuel Cell โดยมีกิจกรรมหลัก
ดังตอไปนี้คือ 

การวางแผน 

• กําหนดแผนแมบทของเศรษฐกิจไฮโดรเจน 

• จัดสรางแผนที่นําทางและแผนปฏิบัติสําหรับไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเชิง
พาณิชย 

• พัฒนาโครงการใหสําหรับไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย 
การจัดการโครงการ 

• วิจัยและพัฒนา สาธิต และประเมินโครงการที่จําเปนตอการทําใหไฮโดรเจน
และเซลลเชื้อเพลิงออกมาในเชิงพาณิชย 

 
 



รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร                           
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี 
พลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป           
เสนอ กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด หนา 25/87 
พฤศจิกายน 2554 

สรางความรวมมือ 

• เปนศูนยกลางขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 

• จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน 
การประชาสัมพันธใหกับสาธารณะ 

• การจัดทําสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

• การตีพิมพเผยแพรผลงาน 
การจัดทํามาตรฐานดานความปลอดภัย 

• พัฒนา มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอควรปฏิบัติ สําหรับการใชไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิงในประเทศเกาหลีใต 

สรางความรวมมือกับนานาประเทศ 

• สรางความรวมมือกับ IPHE (International Partnership for Hydrogen 
Economy) และ IEA (International Energy Agency) 

 
4.3.1.5  แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศจีน 

ประเทศจีนเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีการดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนาการใชไฮโดรเจนเปน
แหลงพลังงาน รวมท้ังการนําเซลลเชื้อเพลิงมาใชเปนอุปกรณแปลงผันพลังงานจากไฮโดรเจนเพื่อ
นําไปใชประโยชน หนวยงานที่กํากับดูแลคือ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Ministry of 
Science and Technology) โดยไดต้ังเปาหมายการนําประเทศจีนเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจนในป 
ค.ศ. 2050 และไดทําการแบงชวงการพัฒนาออกเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ปจจุบัน ถึง ค.ศ. 2020 
ระยะที่ 2 ค.ศ. 2020 ถึง ค.ศ. 2050 และระยะที่ 3 ต้ังแตป ค.ศ. 2050 เปนตนไป 

 

• ระยะที่ 1 จะเปนการพัฒนาและวิจัยโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลและความรวมมือใน
ระดับนานาชาติ โดยจะสาธิตการใชเซลลเชื้อเพลิงในรถบัสโดยสารในเมืองปกกิ่ง
และเซียงไฮ รวมถึงการสรางโรงผลิตไฟฟาดวยไฮโดรเจนและระบบพลังงานสํารวจเชิง
พาณิชย 

• ระยะที่ 2 จะเปนชวงการนําเขาสูตลาด โดยจะขึ้นอยูกับความตองการของผูใช กฎและ
ระเบียบที่ชัดเจน ราคาและสมรรถนะของพลังงานจากไฮโดรเจนเมื่อเทียบกับพลังงาน
ชนิดอื่นๆ 

• ระยะที่ 3 จะเปนการเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจนเริ่มตนที่ป ค.ศ. 2050 เปนตนไป ใน
ระยะนี้ภาคคมนาคมของประเทศจีนจะอยูบนพ้ืนฐานของพลังงานไฮโดรเจน มีการใช
ไฮโดรเจนในภาคการผลิตไฟฟาไดอยางคุมทุน สถานีจําหนายไฮโดรเจนและทอสงจะมี
กระจายอยูทั่วประเทศ 
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4.3.1.6 แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศมาเลเซีย 
สําหรับประเทศในกลุมอาเซียนที่มีการผลักดันจากภาครัฐในการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน

และเซลลเชื้อเพลิงที่เห็นไดชัดเจนคือ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการจัดตั้ง The National Fuel Cell 
Research and Development Program สนับสนุนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Ministry of Science, Technology and Innovation) สําหรับการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน
ของประเทศมาเลเซีย มีการดําเนินการไปพรอมกนัไปกับพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม ดังนี้  

• ระบบการผลิตไฮโดรเจนจากน้ําโดยใชแหลงพลังงานแบบผสมผสานระหวางลมและ
แสงแดด 

• การพัฒนาดานการผลิตและการจัดเก็บไฮโดรเจน 

• การพัฒนาตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแบบเยื่อแลกเปล่ียนโปรตอน 

• การจัดทําโครงการสาธิตการใชเซลลเชื้อเพลิงในรถจักรยานยนตและรถโดยสาร 
 
4.3.1.7 แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศอินเดีย 

การพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในประเทศอินเดียนั้นดําเนินการโดย 
กรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพลังงานไฮโดรเจนแหงชาติ (National Hydrogen 
Energy Board) กระทรวงแหลงพลังงานทดแทน (Ministry of Non-Conventional Energy Sources) 
ซึ่งกอต้ังเมื่อป ค.ศ. 2003 วางเปาหมายในการวิจัยและพัฒนา สาธิต เพ่ือลดชองวางดานเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับไฮโดรเจน เชน การผลิต การจัดเก็บ การขนสงและการจําหนาย มาตรฐานดานความ
ปลอดภัย กอนป ค.ศ. 2020 ในแผนที่นําทางยังเนนไปที่การพัฒนาระบบการใชพลังงานจาก
ไฮโดรเจนในภาพรวม กรรมการบริหารพลังงานไฮโดรเจนแหงชาติอินเดียยังไดเริ่มดําเนินการนํารอง
หลัก 2 โครงการคือ Green Transportation (Green Initiative for Future Transportation-GIFT) 
และ Green Power Generation (Green Initiative for Power Generation-GIP) ซึ่งมุงเนนไปที่การ
พัฒนาพลังงานไฮโดรเจนเพื่อการคมนาคมและการผลิตกระแสไฟฟา 

 
4.3.1.8  แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศไตหวัน 

ประเทศไตหวันเปนอีกหนึ่งประเทศที่มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงาน
ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงมาต้ังแต ป ค.ศ. 1987 ดวยการสนับสนุนจากภาครัฐภายใตการ
ดําเนินการของหนวยงานพลังงาน (Bureau of Energy) กระทรวงเศรษฐกิจ (Ministry of Economic 
Affairs) ในชวงป ค.ศ. 2002 ถึง 2006 รัฐบาลไตหวันสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา
พลังงานไฮโดรเจนคิดเปนสัดสวนประมาณ 20 เปอรเซ็นตของงบวิจัยพลังงานทั้งหมด โดยมุงเนนไป
ที่การสงเสริมการผลิตไฮโดรเจนแบบที่ใชและไมใชตัวปฏิรูป (Reformer) และการผลิตไฮโดรเจนโดย
ใชพลังงานทดแทน รวมท้ังการจัดหางบประมาณในระยะยาวใหเพียงพอในการดําเนินงานดานการ
วิจัยและพัฒนาและการสงเสริมการลงทุนภายในประเทศ 
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4.3.1.9  แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลียมีการศึกษาความเหมาะสมในการเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจน โดยในป 

ค.ศ. 2007 หนวยงานของรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียไดมีการประกาศแผนการพัฒนาแผนที่นํา
ทางดานเทคโนโลยีไฮโดรเจนในประเทศ โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบคือ Department of 
Resources, Energy and Tourism เพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม
จากรายงาน ประเทศออสเตรเลียจะยังคงการใชแหลงพลังงานหลักคือ เชื้อเพลิงฟอสซิล น้ํามัน และ
กาซธรรมชาติสําหรับภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟาเพ่ือใชภายในประเทศตอไปในอีกประมาณ 
15-20 ปขางหนา โดยประเทศออสเตรเลียจะเนนการวิจัยดานเทคโนโลยีถานหินสะอาดอยางจริงจัง 
รวมถึงการวิจัยดานการจับและเก็บคารบอนไดออกไซด ดังนั้นถือไดวาเปนประเทศออสเตรเลียยังคง
ใหความสําคัญในการพัฒนาพลังงานดานอื่นๆ มากกวาการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีดานไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิง อยางไรก็ตามก็ยังมีงานวิจัยและพัฒนาตนแบบ อาทิเชน การผลิตไฮโดรเจนดวย
ความรอนแสงอาทิตย และการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงออกไซดของแข็งที่เปนที่ยอมรับ ทั่วโลก 

 
4.3.1.10  แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศแคนาดา 

ประเทศแคนาดาถือไดวาเปนประเทศที่มีการวิจัยและพัฒนา และใชเทคโนโลยีไฮโดรเจน 
รวมถึงการพัฒนาและมีแนวทางการผลิตเซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย เพ่ือใชเปนอุปกรณที่ใชผลิต
ไฟฟาจากไฮโดรเจนอยางจริงจัง โดยมีหนวยงานที่รวมกับองคกรตางๆ ของทางการแคนาดา รวมตัว
และจัดขึ้นเปนคณะทํางานดานนี้โดยเฉพาะคือ Canada’s Hydrogen and Fuel Cell Committee ซึ่ง
ในปจจุบันประกอบดวย 15 หนวยงานของรัฐบาล  

 
จากขอมูลที่ไดทําการรวบรวมมานั้นพบวา ประเทศแคนาดาจะมุงประเด็นไปที่การพัฒนา

และผลิตเซลลเชื้อเพลิงมากกวาเทคโนโลยีไฮโดรเจน โดยมีการวางแนวทางในการผลิตเซลล
เชื้อเพลิงประเภทตางๆ เชิงพาณิชยตามกรอบเวลาดังนี้ 

• ในชวงป ค.ศ. 2009 ถึง 2013 จะดําเนินการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงสําหรับอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสแบบพกพา 

• ในชวงป ค.ศ. 2012 ถึง 2017 จะดําเนินการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงสําหรับการผลิต
กําลังไฟฟาความรอนรวมระดับที่พักอาศัย โดยรวมกับประเทศตางๆ เชน ญี่ปุนและ
เกาหลีใต 

• ในชวงป ค.ศ. 2015 ถึง 2025 จะดําเนินการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต 
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4.3.1.11 บทวิเคราะหแนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 
จากขอมูลที่ไดเสนอไวขางตนจะพบวา ทุกประเทศที่มีการจัดสรางแผนที่นําทางในการ

พัฒนาไฮโดรเจนและ เซลลเชื้อเพลิงเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจน โดยมี
ลักษณะแนวทางที่ใกลเคียงกันซึ่งบรรจุเอาประเด็นกิจกรรมหลักๆ ดังตอไปนี้เอาไวคือ 

• การพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนแบบครบวงจร (การผลิต การขนสง การจัดเก็บ และ
การจําหนาย) 

• การพัฒนาเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง 

• การกําหนด มาตรฐาน กฎระเบียบดานความปลอดภัย 

• การเผยแพรใหความรูและประชาสัมพันธใหกับภาคประชาชน 
 

สําหรับกรอบเวลาในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงที่จัดสรรไว
ในแผนที่นําทางจะถูกแบงออกเปนหลายระยะ ซึ่งจะไมแตกตางกันมากนักในแตละประเทศ โดยจะ
แบงออกเปน 2 ชวงหลักๆ คือ 1) ชวงของการทําวิจัย พัฒนาและสาธิต และ 2) การผลักดันให
ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงสามารถเขาสูการแขงขันในตลาดพลังงานได ระยะเวลาในแผนที่นาทาง
โดยทั่วไปจะประกอบดวยกลาวคือ 

• ระยะที่ 1 การพัฒนาดานเทคโนโลยี 

• ระยะที่ 2 การริเริ่มสวนแบงการตลาด 

• ระยะที่ 3 การขยายตลาดและโครงสรางพ้ืนฐาน  

• ระยะที่ 4 การพัฒนาดานการตลาดและโครงสรางพ้ืนฐานอยางสมบูรณ 
 

หากดูจากเปาหมายเวลาแลว ประเทศสวนใหญจะทําการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิงตั้งแตปจจุบันไปจนถึงป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) โดยจะมีแผนการพัฒนาไฮโดรเจน
และเซลลเชื้อเพลิงแบบควบคูกันไป อยางไรก็ตามประเทศญี่ปุนและเกาหลีใตมุงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเซลลเพลิงกอน เนื่องจากทั้งสองประเทศมีอุตสาหกรรมดานยานยนตที่เข็มแข็งอยูกอน
แลว จากแผนที่นําทางของประเทศญี่ปุน หากไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ประเทศญี่ปุนจะเปนประเทศ
แรกที่ผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใชเซลลเชื้อเพลิงในป ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ตารางที่ 5 แสดง
การเปรียบชวงป พ.ศ. ในการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงตามแผนที่นําทางของ
แตละประเทศ 
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ตารางที่ 5 เปรียบชวงป พ.ศ. ในการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงของแตละประเทศ 
กิจกรรม สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศยุโรป ญี่ปุน เกาหลีใต จีน อินเดีย มาเลเซีย ไดหวัน 

การพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจน 2563 2563 2563 2555 2563 2563 2573 2563 

การพัฒนาเทคโนโลย ี         
เซลลเชื้อเพลิง 

2563 2563 2547 2555 2563 2563 2573 2563 

เริ่มผลิตเซลลเชื้อเพลิงเชิง
พาณิชย 

2558 2558 2553 2555 2563 ไมพบขอมูล ไมพบขอมูล ไมพบขอมูล 

เริ่มผลิตไฮโดรเจนเชิงพาณิชย 2558 2558 2553 2555 2563 ไมพบขอมูล ไมพบขอมูล ไมพบขอมูล 

เขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจนแบบ
เต็มตัวตามนิยามของแตละ
ประเทศ 

2583 2593 2593 2583 2593 ไมพบขอมูล ไมพบขอมูล ไมพบขอมูล 

หนวยงานที่ดําเนินการ US Department of 
Transportation's 
(US DOT) 
hydrogen portal 

สถาบันวิจัย กลุม
อุตสาหกรรม และ 
European 
Commission (EC) 

Hydrogen 
Energy System 
Society of Japan 

National RD&D 
Organization for 
Hydrogen and 
Fuel Cell 

Ministry of 
Science and 
Technology (จัด
ระดมความคิด) 

National 
Hydrogen 
Energy Board 

Ministry of 
Science, 
Technology and 
Innovation 

Bureau of Energy, 
Ministry of 
Economic Affairs 

งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 
(ลานเหรียญสหรัฐฯตอป) 

512 236 310 98 60 ไมพบขอมูล ไมพบขอมูล ไมพบขอมูล 
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ดานงบประมาณที่ทางรัฐบาลในประเทศผูนําดานเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงและพลังงานไฮโดรเจนได
จัดสรรใหกับโครงการตางๆ ภายในประเทศตอป ตามรายงานของ Canadian Fuel Cell Commercialization 
Roadmap Update ป ค.ศ. 2008 เพ่ือดําเนินการแกไขความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ สภาพภูมิอากาศ
ที่เปล่ียนแปลงไป และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ มีมูลคาโดยรวม 1.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยแบงออกได
ดังตอไปนี้ 

• ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 512 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 

• ประเทศญี่ปุน จํานวน 310 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 

• สหภาพยุโรป จํานวน 236 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 

• ประเทศเกาหลีใต จํานวน 98 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 

• ประเทศเกาหลีใต จํานวน 98 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 

• ประเทศจีน จํานวน 60 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 

• ประเทศแคนาดา จํานวน 30 ลานเหรียญสหรฐัฯตอป 
 

4.3.2 แนวทางและวิธีการสนับสนุนพลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงสําหรับประเทศไทย 
 

สําหรับประเทศไทยไดมีการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงขึ้น โดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน และกิจกรรมท่ีอยูในแผนพัฒนาฯ โดยกําหนด
กิจกรรมที่สอดคลองกับแผนที่นําทางของประเทศอื่นๆ กลาวคือ การพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจน (การผลิต 
การเก็บและ การขนสง) การพัฒนาเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง โดยเนนไปที่การสาธิตระบบตนแบบเปนหลัก 
การกําหนด มาตรฐาน กฎระเบียบดานความปลอดภัย และการเผยแพรใหความรูและประชาสัมพันธ ซึ่ง
โดยรวมถือไดวาครอบคลุมกิจกรรมสวนใหญที่ประเทศอื่นๆ มี ไวในแผนเปนท่ีเรียบรอยแลว สวนกิจกรรมท่ี
ไมไดบรรจุไวในแผนคือ การจําหนายหรือสถานีเติมไฮโดรเจน ในสวนของแผนการดําเนินการอาจจะตองทํา
การเพิ่มในสวนของการนําเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงออกสูตลาดภายในประเทศ และหากเปนไป
ไดควรพิจารณาเพิ่มในประเด็นใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตสวนประกอบของเซลลเชื้อเพลิงโดยเนนไปที
การสงออก โดยอาจจะใชรูปแบบการจัดการเชนเดียวกันกับฐานการผลิตรถยนตใหกับหลายบริษัทตางชาติ 

 
อีกสวนที่อาจจะตองปรับเปล่ียนคือ ชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งจําเปนที่ตอง

ทําการศึกษาความเปนไปไดเพ่ิมเติม โดยอางอิงจากขอมูลจริงและนํามาประกอบการประเมินชวงเวลาที่
เหมาะสมตอไป ในเบ้ืองตนนี้เพ่ือใหมีความยืดหยุนมากขึ้นสําหรับรองรับแผนพัฒนาดานพลังงานของประเทศ
ในอนาคต แนวทางในการจัดทําแผนที่นําทางสําหรับประเทศไทย อาจแบงออกไดเปน 3 แนวทางดวยกันคือ 

 
แนวทางที่ 1 เชิงรับ จะเนนการนําเขาเซลลเชื้อเพลิงมาใชงานภายในประเทศ เชน นํามาเปนตน

กําลังของรถยนตที่ประกอบขึ้นภายในประเทศ ในแนวทางนี้จะเนนกิจกรรมในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการ
นําไฮโดรเจนมาใชประโยชนเพ่ือใหทันกับการใชไฮโดรเจนที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งประกอบดวย เทคโนโลยีการผลิต 
การจัดเก็บ และการขนสง ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมการจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐานการนําไฮโดรเจนมา
ใชในแผนที่นํานี้จะตองสอดคลองกับแผนที่นําทางการผลิตเซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณิชยของตางประเทศ เชน 
ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา เปนตน 
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แนวทางที่ 2 เชิงสงเสริมและสนับสนุน จะเปนการสงเสริม สนับสนุน ผลักดันใหมีสายงานการ
ผลิตตัวเซลลเชื้อเพลิงในประเทศไทย ซึ่งรวมไปถึงการประกอบรถยนตที่ใชเซลลเชื้อเพลิงเปนตนกําลังดวย 
กิจกรรมในแนวทางที่ 2 นี้จะมุงเนนในดานการสรางความรวมมือและการลงทุนของบริษัทในตางประเทศ
เพ่ือใหมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย การประชาสัมพันธและการใหความรู เตรียมความพรอมดานบุคลากร
ใหพรอมและเพียงพอรองรับกับเปาหมายการผลิต ในสวนกิจกรรมในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการนํา
ไฮโดรเจนมาใชประโยชนจะมีแนวทางเหมือนกับแนวทางที่ 1 

 
แนวทางที่ 3 เชิงรุก จะเปนแนวทางที่คลายคลึงกับประเทศอื่นๆ ที่มีการวิจัยและพัฒนาเซลล

เชื้อเพลิงที่มุงไปสูการผลิตเชิงพาณิชย แนวทางนี้จะเปนการพัฒนาเชิงรุกสําหรับประเทศไทย เนื่องจากยังมี
นักวิจัยและหนวยงานในประเทศที่มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเซลลเชื้อเพลิง โดยแผนที่นําทางที่
สอดคลองกับแนวทางนี้จะเนนดานการผลิต เซลลเชื้อเพลิงภายในประเทศเพื่อใชเองภายในประเทศและการ
สงออก ในขณะเดียวกันจะตองมีกิจกรรมดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการนําไฮโดรเจนมาใชประโยชน
ที่ครบวงจรดวย สําหรับระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใน  แผนที่นําทางนี้อาจจะลาชากวาที่ตางประเทศ
ที่กําหนดไว 

 
4.3.2.1 หนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนของประเทศไทย 

สําหรับหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง จาก
ขอมูลจะพบวาทุกประเทศที่มีแผนที่นําทางจะมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะหรือการรวมกลุมกันขึ้นมา
เพ่ือดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูล การจัดทําแผนกิจกรรมและการจัดระดมความ
คิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ แลวนําผลลัพธที่ไดมาการจัดทําแผนที่นําทางที่เหมาะสม มีเปาหมายที่
ชัดเจนและสามารถปฏิบัติไดตามเปาหมายที่ต้ังไว 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก ไดแก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 
หนวยงานสนับสนุนดานนโยบาย มาตรฐานและระเบียบ ไดแก สํานักนโยนบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, สถาบันพลังงาน, กรมการพลังงานทหาร, สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมยานยนตไทย 
หนวยงานสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาไดแก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.), สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
(เอ็มเทค) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วว.) 
หนวยงานสนับสนุนการนําเขาสูตลาด ไดแก สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, กรม
ทรัพยสินทางทางปญญา กระทรวงพาณิชย, บริษัทเอกชนตางๆ 
หนวยงานสนับสนุนการนําไปใชงานจริง ไดแก การปโตเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.), 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.), การไฟฟา
นครหลวง (กฟน.), บริษัทเอกชนตางๆ 
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4.3.2.2  แผนปฏิบัติการสําหรับพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนสําหรับประเทศไทย 
การจัดทํารางแผนปฏิบัติการสําหรับพลังงานไฮโดรเจนนั้น จําเปนตองอาศัยเครื่องมือตางๆ 

ที่สําคัญจากภาครัฐ อันมีบทบาทที่จะกําหนดยุทศาสตรที่เหมาะสมในการที่จะผลักดันใหมีการใช
ไฮโดรเจนไดอยางแทจริง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 
ถือไดวาเปนหนวยงานที่มีบทบาทที่สําคัญในการผลักดันใหเทคโนโลยีไฮโดรเจนเปนสวนหนึ่งของ
พลังงานทางเลือกใหมสําหรับประเทศไทย โดย พพ. เปนหนวยงานที่ทําหนาที่วางแผนยุทธศาสตร
พลังงานไฮโดรเจน จัดสรางแผนที่นําทางการใชไฮโดรเจนในอนาคต รวมถึงการใหทุนสนับการวิจัย
และพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนเชิงพาณิชย สําหรับรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรดานพลังงาน
ไฮโดรเจนของ พพ. ที่ไดกําหนดไวแลวมีดังตอไปนี้ 

 
4.3.2.3 ประเด็นทางยุทธศาสตร การพัฒนาโครงการเตรียมความพรอมโครงสรางพื้น
ฐานรองรับการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสง 

เพ่ือใหรางแผนปฏิบัติการสอดคลองและรองรับวิสัยทัศนและพันธกิจของ พพ. ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนจําเปนกําหนดยุทธศาสตรของการพัฒนาและจากยุทธศาสตรจึง
สามารถนําไปจัดทําเปนรางแผนปฏิบัติการที่เปนไปไดและเหมาะสมตอไป การศึกษาถึงชวงเวลาที่
เหมาะสมทั้งความพรอมของเทคโนโลยีไฮโดรเจนของประเทศไทยนั้นแลวพบวาสําหรับภาคคมนาคม
ขนสง การเปล่ียนถายจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเปนไฮโดรเจนยังเปนไปอยางชาๆ เนื่องจาก
อุปสรรคที่สําคัญคือเทคโนโลยีที่ยังอยูในชวงของการทําวิจัยและพัฒนา และการดําเนินการเพื่อทําให
ตนทุนการผลิต การขนสงและจัดเก็บใหตํ่าลง อยางไรก็ตามการพัฒนาประยุกตใชไฮโดรเจนสําหรับ
รถเซลลเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสงยังตองผานชวงเวลาของการเปลี่ยนถายเทคโนโลยีของ 
ยานยนตและประเภทของเชื้อเพลิงที่ใชอยูในปจจุบัน และถึงแมวารถเซลลเชื้อเพลิงจะมีขอดีอยูมาก 
แตก็ยังมีขอจํากัดอยูอีกมากเชนกัน 

 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดานการพัฒนาโครงการเตรียมความพรอมโครงสรางพ้ืน

ฐานรองรับการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงของประเทศไทยนั้นสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสามารถดําเนินพรอมกัน
ไปในหลายดานและอยางเปนระบบ โดยมี 7 ประเด็นทางยุทธศาสตรที่ตองเขาไปดําเนินการ เพ่ือ
ผลักดันใหโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการใชไฮโดรเจน มีความพรอมในทุกดานตั้งแตกอนที่จะเริ่มมีการ
ใชไฮโดรเจนจนกระทั่งเติบโตแพรหลายเขาสูยุคของการใชไฮโดรเจนอยางเต็มรูปแบบ โดยประเด็น
ยุทธศาสตรแตละดานจะประกอบดวย  

• กําหนดนโยบายและแผน และการปรับปรุงมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับ ของการใช
พลังงานไฮโดรเจน 

• การวิจัยและพัฒนาดานการผลิต จัดเก็บ ขนสง ไฮโดรเจน ดานการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และใชวัสดุที่จัดหาไดในประเทศ 

• การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure Development) 

• การพัฒนาเครือขายในและตางประเทศ (Network) 

• การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฮโดรเจนและอุปกรณตอเนื่อง 

• การพัฒนาดานบุคลากร 

• การสื่อสารและประชาสัมพันธ 
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4.4 ศึกษา วิจัย และทดสอบประสิทธิภาพของชุดอุปกรณไฮโดรเจนจากน้ํา โดยคัดเลือกชุดอุปกรณ
จํานวน 3 ตัวอยาง สําหรับชุดอุปกรณท่ีมีจําหนายในประเทศและอุปกรณจํานวน 2 ตัวอยาง สําหรับ
ชุดอุปกรณท่ีมีจําหนายในตางประเทศ 

 
4.4.1  รายละเอียดและขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใน
หองทดลอง จํานวน 5 ตัวอยาง 

 

การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตที่มีขายในประเทศจํานวน 3 

ตัวอยาง และจํานวน 2 ตัวอยางจากตางประเทศ โดยอุปกรณที่ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่ปรึกษา

การคัดเลือกผูผลิตเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ําจํานวน 5 ตัวอยางดังนี้  

• บริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด (ตัวอยางที่ 1) 

• เฮสจีวีประเทศไทย (ตัวอยางที่ 2) 

• รานไฮโดร สปด (ตัวอยางที่ 3) 

• บริษัท Air Scan (Thailand) (ตัวอยางที่ 4) 

• HHO Kits Direct (ตัวอยางที่ 5) 
 

รายละเอียดและขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําในหองทดลองทั้ง 

5 ตัวอยางมีดังตอไปนี้ 

4.4.1.1 การเตรียมหองทดลอง 

หองทดสอบและดําเนินทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําทั้ง 5 ตัวอยาง ไดใชหอง 
ทดลองของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
หนองแขม กรุงเทพฯ ลักษณะของหองทดลองเปนหองปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิ เพ่ือให
สภาพแวดลอมในการทดสอบอุปกรณเหมือนกันทุกตัวอยาง 

 

4.4.1.2  อุปกรณท่ีใชในการทดสอบ 

เครื่องมือและอุปกรณตางๆ สําหรับใชในการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใน
หองทดลอง แบงออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้  

1. ชุดจายกําลังไฟฟา ประกอบดวย 

• แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด ขนาด 60 Ah  จํานวน  1  ตัว 

• เครื่องชารจประจุแบตเตอรี่  จํานวน  1  เครื่อง 
2. เครื่องมือวัด ประกอบดวย 

• เครื่องชั่งน้ําหนัก  จํานวน  1  เครื่อง 

• เครื่องวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง  จํานวน  1  เครื่อง 

• เครื่องวัดกระแสไฟฟากระแสตรง จํานวน  1  เครื่อง 
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4.4.1.3  เงื่อนไขและวิธีการทดสอบ 

การทดสอบอุปกรณทั้ง 5 ตัวอยาง ทําไดโดยการตอวงจรไฟฟาของเครื่องผลิตไฮโดรเจนที่
ทดสอบ ตามรูปแบบที่ทางผูผลิตแจงไว หลังจากนั้นเริ่มจายกระแสไฟฟาใหกับอุปกรณ แลวทําการ
วัดคากระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา และพลังงานไฟฟาที่อุปกรณผลิตไฮโดรเจนใชในทุกๆ 1 นาที เปน
เวลา 240 นาที และทําการวัดปริมาณของกาซที่เครื่องผลิตไดเปนจํานวนลิตร โดยทําการสุมวัด
ตลอดชวงเวลาที่ทําการทดสอบ และทําเชนเดียวกันในการทดสอบทุกๆ ตัวอยาง เพ่ือใหคาที่ไดจาก
การทดสอบเปนมาตรฐานเดียวกันทุกตัวอยาง การตอวงจรไฟฟาและทอกาซแสดงดังรูปท่ี 4 

 
 

Battery 
Charger

Battery
60 Ah

Hydrogen
CellV

A
220 V
50 Hz

Weighing apparatus

Vapour trapGas trap

1 
Liter

Wire

Gas tube

 
รูปท่ี 4 การตอวงจรไฟฟาและทอกาซในการทดสอบอุปกรณ 

 
4.4.1.4  รายละเอียดของอุปกรณท่ีใชทดสอบ 

รายละเอียดอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับการทดสอบ จํานวน 5 ตัวอยางนั้นมี
รายละเอียดของอุปกรณดังแสดงไวในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงรายละเอียดอุปกรณของแตละผูผลิต 

ลําดับ ชื่อ ชนิด 
แรงดันไฟฟา 

(โวลต) 
กระแสไฟฟาใช/
สูงสุด (แอมป) 

อัตราการผลิต
ไฮโดรเจน (ลิตร/

นาที) 

สารละลายอิ
เล็กโทรไลทที่

ใช 

ชนิดของแผน
เซลล 

ชุดควบคุม
การจาย
ไฮโดรเจน 

ระบบปองกันการ
ไหลยอนกลับของ

ไฮโดรเจน 

1 บริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด เซลลเปยก 12 17-18 0.5 ไมใช  สแตนเลส PWM Back Fire 

2 เฮสจีวีประเทศไทย  เซลลแหง 12 10-12 1 ไมใช สแตนเลส PWM Back Fire 

3 รานไฮโดร สปด   เซลลแหง 12 15-18 1-3 KOH สแตนเลส ไมมี Back Fire 

4 บริษัท Air Scan (Thailand) จํากัด เซลลแหง 12 10-12 1 KOH สแตนเลส PWM Back Fire 

5 HHO Kits 
เซลลเปยก+
เซลลแหง 

12 ไมระบุ 2.5-3 KOH สแตนเลส PWM Back Fire 
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4.4.1.5  การติดต้ังทดสอบของอุปกรณแตละตัว (ซึ่งแตกตางกันตามผูผลิต) 

 

การติดตั้งทอกาซและการตอวงจรไฟฟาของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนทําในลักษณะเดียวกัน 
แตมีความแตกตางกันในสวนของอุปกรณปลีกยอยในแตละตัวอยาง เชน ตัวอยางที่ 1, 2, 4และ 5 จะ
ใช CPU ควบคุมการจายไฟฟาใหกับไฮโดรเจนเซลล และมีระบบปองกัน เชน รีเลย และฟวส แตใน
ตัวอยางที่ 3 ไมมีอุปกรณประกอบอื่นๆ ใชการจายไฟโดยตรงใหกับเซลลผลิตไฮโดรเจน การตอ
วงจรไฟฟาของอุปกรณทั้ง 5 ตัวอยาง แสดงดังรูปท่ี 5 

 

 
รูปท่ี 5 การตอวงจรไฟฟาของอุปกรณผลิตไฮโดรเจน 

 
 

4.4.2  ผลการทดสอบและผลวิเคราะหการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 

ท้ัง 5 ตัวอยาง 

 
4.4.2.1 ผลการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ท้ัง 5 ตัวอยาง ดังแสดงในรูปท่ี 6 – รูปท่ี 10 
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รูปที่ 6(ก) กําลังไฟฟาที่อุปกรณผลติไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 1 ใช วัดทุกๆ 1 นาที                รูปที่ 6(ข) น้ําหนักน้ําที่ลดลงของเซลลผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 1 วัดทุกๆ 1 นาที 
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รูปที่ 7(ก) กําลังไฟฟาที่อุปกรณผลติไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 2 ใช วัดทุกๆ 1 นาที         รูปที่ 7(ข) น้ําหนักน้ําที่ลดลงของเซลลผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 2 วัดทุกๆ 1 นาที 



 
รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร                           
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป           
เสนอ กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด หนา 38/87 
พฤศจิกายน 2554 

0

50

100

150

200

250

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221

Po
w
er
 (W

)

Time (Min)

คากาํลงัไฟฟ า

          

0

20

40

60

80

100

120

140

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221

W
ei
gh
t 
(g
)

Time (Min)

นํ าหนกัของนํ าท ีล่ดลง

 
รูปที่ 8(ก) กําลังไฟฟาที่อุปกรณผลติไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 3 ใช วัดทุกๆ 1 นาที           รูปที่ 8(ข) น้ําหนักน้ําที่ลดลงของเซลลผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 3 วัดทุกๆ 1 นาที 
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รูปที่ 9(ก) กําลังไฟฟาที่อุปกรณผลติไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 4 ใช วัดทุกๆ 1 นาที    รูปที่ 9(ข) น้ําหนักน้ําที่ลดลงของเซลลผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 4 วัดทุกๆ 1 นาที 
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รูปที่ 10(ก) กําลังไฟฟาที่อุปกรณผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 5 ใช วัดทุกๆ 1 นาที        รูปที่ 10(ข) น้ําหนักน้ําที่ลดลงของเซลลผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 5 วัดทุกๆ 1 นาที 
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4.4.2.2 สรุปผลการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ท้ัง 5 ตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7(ก) ตารางเปรียบเทียบขอมูลการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําทั้ง 5 ตัวอยาง 

ปริมาณตางๆ หนวย ตัวอยางท่ี 1 1) ตัวอยางท่ี 2 2) ตัวอยางท่ี 3 3) ตัวอยางท่ี 4 4) ตัวอยางท่ี 5 5) 

คากําลังไฟฟาเฉลีย่ที่อุปกรณ
ผลิตไฮโดรเจนใช 

W 207.90 102.60 194.69 132.46 130.12 

ปริมาณนํ้าในเซลลที่ลดลง
จากการทดสอบ 4 ชั่วโมง 

g 38 44 102 27 49 

พลังงานไฟฟาที่ใชทําให
นํ้าหนักนํ้าในเซลลลดลง 
1000 g 

kWh/kgH2O 21.84 9.32 7.65 19.63 10.61 

พลังงานไฟฟาที่ใชในการ
ผลิตไฮโดรเจน 1 kg 

kWh/kgH2 196.58 83.88 68.85 176.67 95.49 

 

ตารางที่ 7(ข) ตารางเปรียบเทียบขอมูลการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําทั้ง 5 ตัวอยาง 

เวลาที่ใช 

ตัวอยาง 
ปริมาตร
กาซ6)   

(ลิตร) ท่ีวัด วินาที นาที 

อัตราการ
ผลิตกาซ6)  
(ลิตร/นาที) 

พลังงานที่ใช 
(วัตต) 

 พลังงานที่
ใชในการ
ผลิตกาซ 

(kWh/ลิตร) 

อัตราการ
ผลิตกาซ
ไฮโดรเจน7) 
(ลิตร/ชม.) 

พลังงานที่ใช
ในการผลิต

กาซ
ไฮโดรเจน7) 
(kWh/ลิตร) 

ตัวอยางที ่11) 1 149 2.48 0.4029 211.96 0.0088 16.11 0.0132 

ตัวอยางที ่22) 1 163 2.71 0.3688 101.00 0.0046 14.75 0.0068 

ตัวอยางที ่33) 1 82 1.37 0.7289 183.43 0.0042 29.16 0.0063 

ตัวอยางที ่44) 1 281.67 4.69 0.2130 121.82 0.0095 8.5207 0.1430 

ตัวอยางที ่55) 1 469.87 7.83 0.1277 130.35 0.0170 5.1078 0.0255 

หมายเหตุ 1) อุปกรณของ บริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด 2) อุปกรณของ เฮสจีวีประเทศไทย 
 3) อุปกรณของ รานไฮโดร สปด 4) อุปกรณของ บริษัทAir Scan (Thailand)จํากัด 
 5) อุปกรณของ HHO Kits Direct 6) ปริมาตรกาซที่เกิดข้ึนเปนกาซผสมระหวางไฮโดรเจนและออกซิเจน 

7) คิดเฉพาะปริมาตรของกาซไฮโดรเจนที่เกิดข้ึนในกาซผสมโดยมีสัดสวน 2 ใน 3 สวนของกาซผสม 

 
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนทั้ง 5 ตัวอยางที่ผลิตในประเทศและ

ตางประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 6 และตารางที่ 7 พบวาพลังงานไฟฟาที่ใชตออัตราการผลิตไฮโดรเจน
แตกตางกันไป โดยความแตกตางที่สําคัญของอุปกรณแตละตัวอยางมีดังนี้ 

1. อุปกรณตัวอยางที่ 1 เปนชนิดเซลลแบบเปยกและไมมีการเติมสารอิเล็กโทรไลท ในขณะที่
อุปกรณตัวอยางที่ 2 ถึงตัวอยางที่ 5 เปนชนิดเซลลแบบแหงและมีการเติมสารอิเล็กโทรไลท 
ความเขมขนประมาณ 20% ซึ่งโดยทั่วไป การเติมสารอิเล็กโทรไลทจะมีสวนชวยใหการนําไฟฟา
ของเซลลดีขึ้น การผลิตไฮโดรเจนจะไดปริมาณที่สูงขึ้น  ดังจะเห็นไดจากพลังงานไฟฟาที่ใชผลิต
ไฮโดรเจนของตัวอยางที่ 1 ที่มีคาสูงคือ 174.06 kWh/kgH2 ในขณะที่ ตัวอยางที่ 2 ถึงตัวอยางที่ 
5 มีคาอยูที่ 83.88, 68.85, 176.67 และ  95.49 kWh/kgH2 ตามลําดับ 
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2. วัสดุที่ใชในการผลิตเซลลทั้ง 5 ตัวอยาง เปนวัสดุประเภท สแตนเลส ซึ่งพบวาเปนวัสดุที่หางาย 
ราคาไมแพงมาก มักจะนิยมนํามาใชมาทําเปนแผนเซลล ซึ่งตัวอยางที่นํามาทดสอบทั้งหมดตาง
ก็ใชวัสดุสแตนเลสในการผลิตเซลลไฮโดรเจนทั้งส้ิน อยางไรก็ตามความแตกตางที่เห็นไดชัดอีก
ขอหนึ่งคือ จํานวนเซลลหรือพ้ืนที่ทั้งหมดของเซลลที่สัมผัสกับสารอิเล็กโทรไลท ซึ่งทําให
เกิดปฏิกิริยาที่แผนเซลลขึ้น 

3. อุปกรณตัวอยางที่นํามาทดสอบทั้ง 5 ตัวอยางมีความแตกตางกันทางดานการออกแบบในเรื่อง
ระบบระบายความรอนของตัวเซลล คือตัวอยางที่ 1 ซึ่งเปนเซลลแบบเปยกมีการออกแบบชุด
ระบายความรอนดวยการติดตั้งพัดลมระบายความรอนที่ตัวเซลล ซึ่งจากการทดสอบพบวา 
อุหภูมิของเซลลคอนขางคงที่และไมสูงมาก ในขณะที่อุปกรณตัวอยางที่ 2 ถึงตัวอยางที่ 5 ไมมี
การออกแบบระบบระบายความรอนที่ตัวเซลล แนวโนมของอุณหภูมิจะสูงขึ้นโดยเฉพาะ 
หากมีการใชกระแสสูง ในกรณีที่ อุณหภูมิของน้ําสูงขึ้นควาสามารถในการนําไฟฟาของ 
สารอิเล็กโทรไลทจะเพิ่มขึ้น 

 
4.5 ออกแบบระบบจายเชื้อเพลิงใหสามารถใชไฮโดรเจนที่ผลิตไดจากชุดอุปกรณดังกลาวเผาไหมรวมกับ

นํ้ามันเชื้อเพลิงในรถยนตได โดยนําชุดอุปกรณท่ีจัดหาไดภายในประเทศและจากตางประเทศไป
ติดต้ังในรถยนตเพื่อทดสอบและวิเคราะหผลดานตางๆ เชน ทดสอบดานสมรรถนะเครื่องยนตไมตํ่า
กวา 50 ชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การปลอยมลพิษ 

 
4.5.1  รายละเอียดและขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใน
หองปฏิบัติการและภาคสนาม จํานวน 5 ตัวอยาง 

 
4.5.1.1  การเตรียมการทดสอบ 

การทดสอบรถยนตในสภาพการใชงานจริงและในหองปฏิบัติการ ไดทําสลับกันดังแสดงใน
ตารางที่ 8 การทดสอบใชระยะเวลาประมาณ 8 วันสําหรับเคร่ืองผลิตกาซไฮโดรเจนแตละเครื่อง เมื่อ
ทดสอบครบ 8 วัน แลว การทดสอบจะเริ่มใหมอีกครั้งสําหรับเครื่องผลิตกาซไฮโดรเจนเครื่องถัดไป 
ดวยตารางการทดสอบที่เหมือนกัน 

ตารางที่ 8 แผนงานการทดสอบรถยนตในสภาพการใชงานจริงและในหองปฏิบัติการ 

วันท่ี 1 ทดสอบขับ ดวยนํ้ามันดีเซล 13 ชั่วโมง 

วันท่ี 2 ทดสอบรถยนตในหองปฏิบัติการที่กรมควบคุมมลพิษ / ติดตั้งเครื่องผลิตกาซไฮโดรเจน 

วันท่ี 3 

วันท่ี 4 

วันท่ี 5 

วันท่ี 6 

ทดสอบขับ ดวยนํ้ามันดีเซล + กาซไฮโดรเจนที่ผลิตจากน้ํา รวม 50 ชั่วโมง 

วันท่ี 7 ทดสอบรถยนตในหองปฏิบัติการที่กรมควบคุมมลพิษ / ถอดเครื่องผลิตกาซไฮโดรเจน 

วันท่ี 8 เปลี่ยนถายน้ํามันเคร่ือง ตรวจสอบสภาพรถยนต 
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ขอมูลของรถยนตท่ีใชในการทดสอบ 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจางไดลงความเห็นใหบริษัทฯ  ที่ปรึกษาจัดหารถยนต

สําหรับทดสอบเองทางบริษัทฯ ไดทําการคัดเลือกรถยนตที่จะใชทําการทดสอบดังนี้  
ย่ีหอรถ : มิตซูบิชิ 
รุนรถ :   สตราดา 
เลขทะเบียน : ฎล 2941 กรุงเทพมหานคร  
ชนิด :  รถกระบะ  
เครื่องยนต : 2500 cc  
เกียร :  ธรรมดา  
ป :   2544 

 
4.5.1.2  เงื่อนไขและวิธีการทดสอบ 

การทดสอบรถยนตเพ่ือเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง เมื่อใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพียงอยางเดียวและเมื่อใชน้ํามันเชื้อเพลิงรวมกับกาซไฮโดรเจนที่ผลิตจากน้ํา การ
เปรียบเทียบไดกระทําในสภาพการใชงานจริงดวยการวัดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการขับ
รถยนตทดสอบบนถนนจริง และยังไดเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงดวยการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ นอกจากนั้นผลการทดสอบในหองปฏิบัติการยังรวมถึง ผลเปรียบเทียบสมรรถนะและ
มลพิษที่เกิดขึ้นของรถยนตทดสอบ เมื่อใชน้ํามันเชื้อเพลิงเพียงอยางเดียวและเมื่อใชน้ํามันเชื้อเพลิง
รวมกับกาซไฮโดรเจน 

 
4.5.1.3  สถานที่ทดสอบรถยนต 

ในการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณตัวอยาง ไดแบงการทดสอบออกเปน 2 
รูปแบบการทดสอบดังนี้ 

• การทดสอบรถยนตในภาคสนามใชการทดสอบขับจริงบนถนนหลวง เสนทาง ไป-กลับ 
กรุงเทพฯ – ชุมพร 

• การทดสอบรถยนตในหองปฏิบัติการ ใชหองทดสอบของกรมควบคุมมลพิษ 
  
ตารางที่ 9 กําหนดการทดสอบอุปกรณ ตัวอยางที่ 1 – ตัวอยางที่ 5   

การทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา
ติดต้ังในรถยนต  

(หองทดสอบกรมควบคุมมลพิษ) ลําดับ ตัวอยาง 

กอนติดต้ังอุปกรณ
ผลิตไฮโดรเจน 

หลังติดต้ังอุปกรณ
ผลิตไฮโดรเจน 

การทดสอบอุปกรณผลิต
ไฮโดรเจนติดต้ังใน

รถยนต  
(ขับจริงบนถนน) 

1 
อุปกรณของ บริษัท 555 คอร
ปอเรชั่น จํากัด 

22 มี.ค. 54 28 มี.ค. 54 23, 24, 25, 26 มี.ค. 54 

2 อุปกรณของ เฮสจีวีประเทศไทย  30 มี.ค. 54 5 เม.ย. 54 31 มี.ค., 1, 3, 4 เม.ย. 54 

3 อุปกรณของ รานไฮโดร สปด 7 เม.ย. 54 19 เม.ย. 54 9, 10, 11, 18 เม.ย. 54 

4 
อุปกรณของ บริษัทAir Scan 
(Thailand)จํากัด 

25 เม.ย. 54 2 พ.ค. 54 26, 27, 28, 29 เม.ย. 54 

5 อุปกรณของ HHO Kits Direct 6 พ.ค. 54 18 พ.ค. 54 9, 10, 11, 12 พ.ค. 54 
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4.5.1.4  การทดสอบรถยนตในภาคสนาม 
เสนทางที่ใชในการขับทดสอบเปนเสนทางสายใตระหวางจังหวัดกรุงเทพฯ - ชุมพร รวม

ระยะทางไปกลับประมาณ 1,000 กิโลเมตร โดยเริ่มจากตนทางกรุงเทพฯ (สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) ไปตามเสนทางมอเตอรเวย – เล้ียวเขาวงแหวนตะวันออก – ผาน
ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก – เขาสูถนนพระราม 2 มุงหนาลงใต – เล้ียวเขาถนนเพชรเกษมที่แยก
วังมะนาว ความเร็วที่ขับรถไดประมาณ 80 – 110 กิโลเมตรตอชั่วโมง ขึ้นอยูกับสภาพจราจรและ
สภาพถนน รถแตละคันจะทดสอบโดยการวิ่งไป – ลับ วันละ 1 เที่ยว โดยใชคนขับทดสอบ 2 คน 
สลับกันขับ และไมมีการเปลี่ยนคนขับทดสอบตลอดการขับทดสอบทั้งหมด ไดระยะทางวันละ
ประมาณ 1,000  กม.ตอวัน และใชเวลาขับทดสอบวันละประมาณ 13 ชั่วโมง โดยทุกครั้งที่เริ่มทํา
การทดสอบและระหวางการทดสอบ จะมีการเก็บและบันทึกขอมูลดังนี้ 

• ขอมูลสภาพภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิ ความชื้น ฝนตก เปนตน 
• ขอมูลสถาพถนนและเสนทาง เชน การจราจร ผิวถนน เปนตน 
• ขอมูลสภาพรถยนต เชน ลมยาง เปนตน 

 
4.5.1.5  การทดสอบรถยนตในหองปฏิบัติการ 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง สมรรถนะ และมลพิษ ของรถยนตทดสอบ ภายใตการ
ใชน้ํ ามันเชื้อเพลิง  และน้ํ ามันเชื้อเพลิงรวมกับไฮโดรเจนที่ผลิตจากน้ํ า ได ถูกทดสอบใน
หองปฏิบัติการอีกดวย ที่หองปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษ การทดสอบมลพิษไอเสียและอัตรา
การส้ินเปลืองเชื้อเพลิง จะทําการทดสอบมลพิษของรถยนตตามมาตรฐาน มอก.1875-2542 ซึ่ง
อางอิงมาจากมาตรฐาน Euro 2 

 
4.5.2  ผลการทดสอบและวิเคราะหการทดสอบรถยนตท่ีติดต้ังอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 

 
4.5.2.1  ผลการทดสอบรถยนตท่ีติดต้ังอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําภาคสนามและ
หองปฏิบัติการ ดังแสดงในตารางที่ 10 - ตารางที่ 11 

 



 
รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร                           
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป           
เสนอ กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด หนา 44/87 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 10 ปรมิาณมลพิษของรถยนตทดสอบที่วัดไดจากหองปฏิบัติการของตัวอยางที่ 1-5 

ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางที่ 4  ตัวอยางที่ 5 

คาทดสอบ น้ํามันดีเซล ดีเซล + 
ไฮโดรเจน 

น้ํามันดีเซล ดีเซล + 
ไฮโดรเจน 

น้ํามันดีเซล ดีเซล + 
ไฮโดรเจน 

น้ํามันดีเซล ดีเซล + 
ไฮโดรเจน 

น้ํามันดีเซล ดีเซล + 
ไฮโดรเจน 

THC (g/km) 0.386 0.464 0.433 0.51 0.498 0.522 0.47 0.463 0.420 0.458 
NOx (g/km) 0.806 0.791 0.805 0.827 0.766 0.845 0.803 0.823 0.812 0.917 
CO (g/km) 0.993 1.070 1.027 1.309 1.262 1.359 1.189 1.106 1.085 1.059 
CO2 (g/km) 250.601 255.176 256.236 265.88 263.353 265.949 268.23 261.344 258.214 265.678 

อัตราการสิ้นเปลือง (km/L) 10.33 10.13 10.09 9.71 9.80 9.70 9.63 9.89 10.02 9.73 

ตารางที่ 11 คากําลังของเครื่องยนตที่วัดได ณ ความเร็วตางๆ ของตัวอยางที่ 1-5 

คากําลังของรถยนตที่วัดได (kW) 

ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางที่ 4 ตัวอยางที่ 5  
ความเร็ว
ทดสอบ 
(km/h) 

น้ํามันดีเซล 
น้ํามันดีเซล + 
ไฮโดรเจน 

น้ํามันดีเซล 
น้ํามันดีเซล + 
ไฮโดรเจน 

น้ํามันดีเซล 
น้ํามันดีเซล + 
ไฮโดรเจน 

น้ํามันดีเซล 
น้ํามันดีเซล + 
ไฮโดรเจน 

น้ํามันดีเซล 
น้ํามันดีเซล + 
ไฮโดรเจน 

45 25.39 25.38 24.94 23.94 24.59 21.49 24.71 22.44 23.24 23.42 

50 27.25 27.62 26.88 26.35 26.37 23.83 26.65 25.31 25.65 25.83 

55 30.18 29.82 29.1 28.65 28.76 27.78 29.01 28.65 28.55 28.09 

60 32.27 31.31 30.93 30.15 30.67 29.75 30.66 30.31 30.3 29.92 

65 34.31 33.53 31.81 31.82 32.36 30.47 30.79 30.71 31.25 30.37 

70 36.19 35.77 34.95 34.17 34.34 34.45 34.45 33.56 34.12 33.32 

75 36.89 36.33 35.13 34.54 34.93 34.64 35.52 33.9 34.95 33.85 

80 35.86 35.27 34.32 33.51 33.65 33.69 34.47 32.52 33.62 33.32 
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จากผลการทดสอบที่ไดแสดงไวในตารางที่ 10 และ ตารางที่ 11 ไดนํามาแสดงเปนกราฟเปรียบเทียบ 
สําหรับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การปลอยมลพิษ และสมรรถนะ ดังแสดงไวในรูปท่ี 11 – รูปท่ี 16 ดังนี้ 

 

อัตราส้ินเปลืองเช้ือเพลิงของรถยนตทดสอบ

10.33 10.13 10.09 9.89 10.02 9.73 9.71 9.63 9.80 9.70
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รูปท่ี 11 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการทดสอบในหองปฏิบัติการของตัวอยางที่ 1-5 

 
 

ปริมาณมลพิษคารบอนไดออกไซด
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รูปท่ี 12 อัตราการปลอยสารมลพิษ CO2 จากการทดสอบในหองปฏิบัติการของตัวอยางที่ 1-5 
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ปริมาณมลพิษไฮโดรคารบอน
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รูปท่ี 13 อัตราการปลอยสารมลพิษ THC จากการทดสอบในหองปฏิบัติการของตัวอยางที่ 1-5 

 
 

ปริมาณมลพิษออกไซดของไนโตรเจน
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รูปท่ี 14 อัตราการปลอยสารมลพิษ NOx จากการทดสอบในหองปฏิบัติการของตัวอยางที่ 1-5 
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ปริมาณมลพิษคารบอนมอนอกไซด
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รูปท่ี 15 อัตราการปลอยสารมลพิษ CO จากการทดสอบในหองปฏิบัติการของตัวอยางที่ 1-5 

 
 

กําลังของรถยนตทดสอบกอนและหลังติดต้ังอุปกรณผลิตไฮโดรเจนของแตละตัวอยาง
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รูปท่ี 16 อัตรากําลงัของเครื่องยนต จากการทดสอบในหองปฏิบัติการของตัวอยางที่ 1-5 

 
 
 
 
4.5.2.2  ผลวิเคราะหการทดสอบรถยนตท่ีติดต้ังอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 



รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร                           
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พลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป           
เสนอ กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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• คา THC เฉล่ีย ที่วัดไดเมื่อใชน้ํามันดีเซลอยางเดียวอยูระหวาง 0.386 – 0.510 g/km 
สําหรับการทดสอบของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนทั้ง 5 ตัวอยาง ในขณะที่คา THC เฉล่ีย 
เมื่อใชน้ํามันผสมกับไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นจากอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจะอยูระหวาง 
0.464 – 0.552 ซึ่งมีคาสูงขึ้น 20.21% สําหรับตัวอยางที่ 1, สูงขึ้น 6.93% สําหรับ
ตัวอยางที่ 2, สูงขึ้น 9.05% สําหรับตัวอยางที่ 3 แตมีคาลดลง 7.84% สําหรับตัวอยาง
ที่ 4 และสูงขึ้น 4.82% สําหรับตัวอยางที่ 5 

• คา NOx เฉล่ีย ที่วัดไดเมื่อใชน้ํามันดีเซลอยางเดียวอยูระหวาง 0.766 – 0.917 g/km 
สําหรับการทดสอบของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนทั้ง 5 ตัวอยาง ในขณะที่คา NOx เฉล่ีย 
เมื่อใชน้ํามันผสมกับไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นจากอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจะอยูระหวาง 
0.791 – 0.917 g/km ซึ่งมีคาลดลงเล็กนอย -1.86% สําหรับตัวอยางที่ 1, สูงขึ้น 
2.24% สําหรับตัวอยางที่ 2, เพ่ิมขึ้น 12.93% สําหรับตัวอยางที่ 3, ลดลง 2.90% 
สําหรับตัวอยางที่ 4 และมีคาสูงขึ้น 10.31% สําหรับตัวอยางที่ 5 

• คา CO เฉล่ีย ที่วัดไดเมื่อใชน้ํามันดีเซลอยางเดียวอยูระหวาง 0.993 – 1.309 g/km 
สําหรับการทดสอบของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนทั้ง 5 ตัวอยาง ในขณะท่ีคา CO เฉล่ีย 
เมื่อใชน้ํามันผสมกับไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นจากอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจะอยูระหวาง 
1.059 – 1.359 g/km ซึ่งมีคาลดลงเล็กนอยสําหรับตัวอยางที่ 3 และมีคาสูงขึ้นนอยกวา 
10% สําหรับตัวอยางที่ 1 และตัวอยางที่ 2, ลดลง 9.17% สําหรับตัวอยางที่ 4 และ
เพ่ิมขึ้น 7.69% สําหรับตัวอยางที่ 5 

• คา CO2 เฉล่ีย ที่วัดไดเมื่อใชน้ํามันดีเซลอยางเดียวอยูระหวาง 250.601 – 268.230 
g/km สําหรับการทดสอบของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนทั้ง 5 ตัวอยาง ในขณะที่คา CO2 
เฉล่ีย เมื่อใชน้ํามันผสมกับไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นจากอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจะอยู
ระหวาง 255.176 – 265.678 g/km ซึ่งมีคาลดลงเล็กนอยสําหรับตัวอยางที่ 2 และมีคา
สูงขึ้นนอยกวา 5% สําหรับตัวอยางที่ 1 และตัวอยางที่ 3 ในขณะที่คา CO2 มีคาสูงขึ้น
เล็กนอยสําหรับตัวอยางที่ 4 และตัวอยางที่ 5 

• สําหรับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการทดสอบในหองปฏิบัติการและวิ่งบนถนน
ของทั้ง 5 ตัวอยางอุปกรณแสดงไวในตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 อัตราการการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการทดสอบในหองปฏิบัติการและวิ่งบนถนน 

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (km/L) 
อุปกรณผลิต

ไฮโดรเจนจากน้ํา 
เชื้อเพลิง 

ผลจากหองปฏิบติัการ 
ผลจากการทดสอบวิ่ง

ภาคสนาม 
ดีเซล 10.33 11.88 

ตัวอยางที่ 1 
ดีเซล + ไฮโดรเจน 10.13 11.14 

ดีเซล 10.09 11.06 
ตัวอยางที่ 2 

ดีเซล + ไฮโดรเจน 9.89 11.09 
ดีเซล 10.02 11.47 

ตัวอยางที่ 3 
ดีเซล + ไฮโดรเจน 9.73 11.33 

ดีเซล 9.71 11.79 
ตัวอยางที่ 4 

ดีเซล + ไฮโดรเจน 9.63 11.2 
ดีเซล 9.8 11.28 

ตัวอยางที่ 5 
ดีเซล + ไฮโดรเจน 9.7 11.26 
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อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนในหองปฎิบัติการเปรียบเทียบกับว่ิงบนถนน
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รูปท่ี 17 อัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิง จากการทดสอบในหองปฏิบัติการเทียบกับวิ่งบนถนน 

 
• การเปล่ียนแปลงอัตรากําลังที่ความเร็วของเครื่องยนตตางๆ ของอุปกรณตัวอยางทั้ง 5 

ตัวอยาง ดังแสดงไวในรูปท่ี 18 
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ตัวอยางที่ 1 ดีเซล ตัวอยางที่ 1 ดีเซล + ไฮโดรเจน

ตัวอยางที่ 2 ดีเซล ตัวอยางที่ 2 ดีเซล + ไฮโดรเจน

ตัวอยางที่ 3 ดีเซล ตัวอยางที่ 3 ดีเซล + ไฮโดรเจน

ตัวอยางที่ 4 ดีเซล ตัวอยางที่ 4 ดีเซล + ไฮโดรเจน

ตัวอยางที่ 5 ดีเซล ตัวอยางที่ 5 ดีเซล + ไฮโดรเจน

 
รูปท่ี 18 กําลังของเครื่องยนตที่ความเร็วตางๆ 

 
จากรูปท่ี 18 กําลังของเครื่องยนตที่ไดภายหลังใชน้ํามันดีเซลผสมกับไฮโดรเจน 

สําหรับทุกตัวอยางอุปกรณ พบวา 
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 สําหรับตัวอยางที่ 1 มีคาลดลงเล็กนอยที่เกือบทุกคาความเร็วรอบ โดยชวงที่มีการ
เปล่ียนแปลงกําลังลดลงต่ําสุด 2.97% ที่ความเร็ว 60 km/h และเพ่ิมขึ้นสูงสุด 
1.36% ที่ความเร็ว 50 km/h  

 สําหรับตัวอยางที่ 2 ชวงที่มีการเปล่ียนแปลงกําลังลดลงต่ําสุด 5.43% ที่ความเร็ว 
40 km/h และเพ่ิมขึ้นสูงสุด 0.03% ที่ความเร็ว 65 km/h 

 สําหรับตัวอยางที่ 3 ชวงที่มีการเปล่ียนแปลงกําลังลดลงต่ําสุด 12.61% ที่
ความเร็ว 45 km/h และเพ่ิมขึ้นสูงสุด 0.32% ที่ความเร็ว 70 km/h 

 สําหรับตัวอยางที่ 4 พบวามีคาลดลงเล็กนอยที่เกือบทุกคาความเร็วรอบ โดยชวง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงกําลังลดลงต่ําสุด 3.15% ที่ความเร็ว 75 km/h และเพ่ิมขึ้น
สูงสุด 0.77% ที่ความเร็ว 45 km/h  

 สําหรับตัวอยางที่ 5 ชวงที่มีการเปล่ียนแปลงกําลังลดลงต่ําสุด 9.19% ที่ความเร็ว 
45 km/h และกําลังไมเพ่ิมขึ้นในทุกความเร็ว 

 
• โดยสรุปจะเห็นวาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง อัตราการปลอยมลพิษ และกําลังของ

เครื่องยนตของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําทั้ง 5 ตัวอยางที่นํามาทดสอบ ไมไดสงผล
ตออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับกอนติดตั้งอุปกรณ สังเกตไดจากตัวเลข
คาเฉล่ียอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากผลการทดสอบในหองปฏิบัติการ ที่มีคาสูงขึ้น
เล็กนอยจากเดิม คือนอยกวา 3% อยางไรก็ตามกรณียังไมสามรถสรุปไดวาอัตราการ
ส้ินเปลืองเชื้อเพลิงจะสูงขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ทั้งนี้เนื่องจากยังมี
ปจจัยอื่นๆ เชนการควบคุมความเร็วของการขับขี่ในหองปฏิบัติการ ซึ่งถือวามี
ความสําคัญคอนขางมาก 

 
สรุปผลการทดสอบ 

ตารางที่ 13 ตารางสรุปผลการทดสอบอัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิง การปลอยมลพิษ และคากําลัง 
อุปกรณผลิต
ไฮโดรเจน 

ผลการทดสอบอัตราการ
ส้ินเปลืองเชื้อเพลิง 

ผลการทดสอบ
มลพิษ 

ผลการทดสอบ
สมรรถภาพ 

ตัวอยางที่ 1 ไมประหยัด ไมมีผล ไมมีผล 

ตัวอยางที่ 2 ไมประหยัด ไมมีผล ไมมีผล 

ตัวอยางที่ 3 ไมประหยัด ไมมีผล ไมมีผล 

ตัวอยางที ่4 ไมประหยัด ไมมีผล ไมมีผล 

ตัวอยางที ่5 ไมประหยัด ไมมีผล ไมมีผล 
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4.6 รวบรวมขอมูลและนําเสนอแนวทางดานความปลอดภัยในการติดต้ังและการใชระบบผลิตไฮโดรเจน 
จากนํ้าเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงรวมกับนํ้ามันในรถยนต 
 
4.6.1 คุณสมบัติและอันตรายของไฮโดรเจน 

4.6.1.1  คุณสมบัติและพฤติกรรมพื้นฐาน 

• คุณสมบัติและพฤติกรรมพ้ืนฐานของไฮโดรเจนในสถานะกาซมีดังนี้ 
 เปนกาซที่อุณหภูมิหอง 
 น้ําหนักของโมเลกุลเบาที่สุด และเบากวาอากาศ 14 เทา ทําใหลอยตัวขึ้นดวย

ความเร็ว 20 เมตรตอวินาที 
 เปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกล่ิน ไมมีรสและไมสามารถรับรูไดโดยไมใชอุปกรณอ่ืนๆ 
 เปนกาซที่ไมมีพิษ (Toxic) และไมเปนพิษ (Poisonous)  
 ติดไฟและสามารถระเบิดไดที่ระดับความเขมขนในชวงกวาง  
 ไมมีฤทธิ์กัดกรอน แตสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติทางกลของโลหะบางประเภทเชน 

นิเกิลและไทเทเนียม เปนตน 

• คุณสมบัติและพฤติกรรมพ้ืนฐานของไฮโดรเจนในสถานะของเหลวมีดังนี้ 
 เปนของเหลวที่อุณหภูมิ -253°C อาจทําใหเกิดอาการไหมเมื่อสัมผัสหรือ ทําลาย

ปอดหากมีการสูดดมเขาสูรางกาย 
 ไฮโดรเจนสามารถเปลี่ยนจากสถานะของเหลวเปนกาซไดอยางรวดเร็ว 
 อัตราสวนปริมาตรของของเหลวตอกาซของไฮโดรเจนมีคาเทากับ 1:848  
 หากมีการรั่วของไฮโดรเจนเหลว จะทําใหเกิดกลุมควันสีขาวจากการกลั่นตัวของ

ไอน้ําเนื่องจากผลของความเย็นยวดยิ่งที่มีตอความชื้นในอากาศ 
 

4.6.1.2  อันตรายจากไฮโดรเจน 
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากไฮโดรเจนอาจแบงออกเปน 3 สถานการณดังนี้การรั่ว (Leak), 

การติดไฟ (Flame) และการระเบิด (Explosion)  
การรั่ว 

• ลักษณะทั่วไป  
 ไมทราบไดเลยวามีการรั่วของไฮโดรเจนเกิดขึ้นเนื่องจากไมมีสี ไมมีกล่ินและ ไมมีรส 
 หากมีการสะสมตัวของไฮโดรเจนในพื้นที่จํากัดและมีความเขมขนมากพอ ก็จะทํา

ใหมนุษยเกิดการขาดอากาศหายใจไดเหมือนกับกาซประเภทอื่นๆ 
 ไฮโดรเจนเหลวหากมีการรั่วออกสูบรรยากาศจะทําใหบริเวณท่ีใกลกับจุดที่เกิด

การรั่วเกิดลักษณะของเกล็ดน้ําแข็งขึ้น  

• การตรวจสอบการรั่วของไฮโดรเจน 
 ฟงและสังเกต เสียงที่เหมือนกับการรั่วของกาซที่ความดันสูง 
 ใชเครื่องตรวจจับไฮโดรเจนแบบพกพา 
 ระบบเตือนกาซรั่วจะแจงสัญญาณเตือนหากตรวจพบการรั่วของกาซไฮโดรเจน 
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การติดไฟ 

• ลักษณะทั่วไป  
 ไฮโดรเจนสามารถติดไฟไดหากมีความเขมขนในชวง 4 ถึง 75 เปอรเซ็นตของ

บรรยากาศ ซึ่งถือไดวาเปนชวงที่กวางเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ 
 ความเขมขนของไฮโดรเจนขั้นต่ําในการติดไฟ (ที่ 4 เปอรเซ็นต) จะเกิดไดงายหากมี

การรั่วของไฮโดรเจนในพื้นที่ปดที่ไมมีการหมุนเวียนของอากาศ อยางไรก็ตาม
สําหรับพ้ืนที่โลง กรณีนี้จะเกิดขึ้นไดยากเนื่องจากไฮโดรเจนสามารถลอยขึ้นและ
สลายไปในบรรยากาศไดอยางรวดเร็ว 

 เมื่อไฮโดรเจนเกิดการเผาไหมจะใหเปลวไฟสีน้ําเงิน ซึ่งยากแกการมองเห็นใน
เวลากลางวัน 

 ไฮโดรเจนที่ติดไฟจะมีการแผรังสีความรอนที่ตํ่า ดังนั้นเราจะไมสามารถรูสึกถึง
การมีอยูของเปลวไฟได จนกวาจะเขาใกลมากๆ  

 การเผาไหมไมสามารถเกิดขึ้นไดดวยไฮโดรเจนเพียงอยางเดียว จําเปนที่จะตองมี
อากาศ (ออกซิเจน) และมีแหลงกําเนิดประกายไฟ 

• แหลงกําเนิดประกายไฟที่มีศักยภาพที่ทําใหเกิดการติดไฟของไฮโดรเจน 
ทางไฟฟา 
 ไฟฟาสถิต 
 ประจุไฟฟาจากทํางานของอุปกรณไฟฟา 

ทางกล 
 แรงกระแทก 
 แรงเสียดทาน (การเสียดสีของผิววัสดุ) 
 การแตกหักของโลหะ 

ทางความรอน 
 เปลวไฟ 
 ความรอนที่พนออกมาอยางรวดเร็ว (Jet Heating) 
 พ้ืนผิวที่มีอุณหภูมิสูงเชน ทอปลอยลมรอน 
 ทอไอเสีย 

ทางเคมี 
 ตัวเรงปฏิกิริยา (Catalysts) 
 ตัวทําปฏิกิริยา (Reactants) 

• การตรวจจับเปลวไฟที่เกิดจากการเผาไหมของไฮโดรเจน 
 เปลวไฟสีน้ําเงินที่ไดจากการเผาไหมของไฮโดรเจนมองเห็นไดยากในเวลา

กลางวัน 
 เปลวไฟของไฮโดรเจนที่บริสุทธิ์ของไฮโดรเจนจะไมมีควันไฟ 
 ไฮโดรเจนที่ติดไฟจะมีการแผรังสีความรอนที่ตํ่า ซึ่งตางจากเปลวไฟของเชื้อเพลิง

ไฮโดรคารบอน ดังนั้นเราจึงไมสามารถรูสึกการมีอยูของเปลวไฟไดจนกวาจะเขา
ใกลมากๆ  
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 การตรวจจับเปลวไฟจากการเผาไหมของไฮโดรเจนสามารถดําเนินการโดยใช 
เครื่องตรวจจับเปลวไฟแบบพกพา เชน กลองจับภาพความรอน (Thermal 
Imaging Camera)  

การระเบิด 

• ลักษณะทั่วไป  
ความเขมขนของไฮโดรเจนในบรรยากาศต่ําที่สุดและสูงที่สุดที่จะทําใหเกิดการระเบิด
ไดคือ 14 และ 59 เปอรเซ็นตตามลําดับ ซึ่งชวงนี้อยูในชวงที่ทําใหเกิดการติดไฟของ
ไฮโดรเจนไดดวย 

• ความเกิดความดันสูงเกิน 
หากไฮโดรเจนเหลวมีอุณหภูมิสูงขึ้นและเปล่ียนสถานะกลายเปนไอ จะขยายปริมาตร
ขึ้น 848 เทาของปริมาตรของเหลว ดังนั้นทอเก็บหรือทอสงไฮโดรเจนอาจเกิดความดัน
สูงเกินไดตลอดเวลา อุปกรณลดความดันเชน Rupture Disk หรือ วาวลลดความดัน 
เปนอุปกรณที่จําเปนในการปองกันการเกิดความดันเกิน 

 
4.6.2  ไฮโดรเจนเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น 
  

ไฮโดรเจนเปนสสารที่จะตองมีการจัดการที่เหมาะสมเชนเดียวกันกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ที่มีการใช
งานในยานพาหนะไมวาจะเปน น้ํามันเบนซิน (Gasoline) น้ํามันดีเซล หรือ กาซธรรมชาติ ซึ่งหากมีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและวิธีการที่กําหนด ไฮโดรเจนก็สามารถนํามาใชงานไดอยางปลอดภัยเหมือนกับเชื้อเพลิง
ประเภทอื่นๆ 

 
4.6.2.1  การเปรียบเทียบคุณสมบัติ 

• ไฮโดรเจนเปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกล่ิน ไมมีรส ไมมีพิษและไมเปนพิษ ไมมีฤทธิ์กัดกรอน 
แตสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติทางกลของโลหะบางประเภท มีน้ําหนักและขนาดโมเลกุล
ที่เบาและเล็กที่สุด เปนกาซที่อุณหภูมิหอง 

• กาซธรรมชาติและกาซหุงตม เปนกาซที่ไมมีกล่ินเชนกัน แตเพ่ือความปลอดภัย 
ในทางอุตสาหกรรมไดมีการผสมซัลเฟอรที่มีกล่ินเขาไป ในปจจุบันยังไมมีการผสม
กล่ินเขาไปในกาซไฮโดรเจน เนื่องจากยังไมมีสารใหกล่ินที่มีน้ําหนักเบาพอที่จะ
เคล่ือนที่ไปพรอมกันกับไฮโดรเจนได 

• ไฮโดรเจนมีน้ําหนักเบากวาไอน้ํามันเบนซินและอากาศ 57 และ 14 เทาตามลําดับ 
หากมีการรั่วของไฮโดรเจนออกสูบรรยากาศ ไฮโดรเจนจะลอยขึ้นและสลายไปใน
บรรยากาศอยางรวดเร็ว ซึ่งถือไดวาเปนขอดีในแงของความปลอดภัยของกาซ
ไฮโดรเจน 

• ไฮโดรเจนมีโมเลกุลขนาดเล็กและมีความหนืดต่ํา ทําใหเกิดการรั่วไดงาย ในพ้ืนที่จํากัด 
การรั่วของไฮโดรเจนสามารถเกิดการสะสมและเขมขนพอที่จะทําใหเกิดการติดไฟได 
ในกรณีที่ไฮโดรเจนมีความเขมขนมากพอ จะเปนกาซที่ทําใหมนุษยเกิดอาการหมดสติ
จากการขาดอากาศหายใจไดในสภาพแวดลอมปด   
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• ไฮโดรเจนมีสัดสวนพลังงานตอน้ําหนักที่สูง แตมีสัดสวนพลังงานตอปริมาตรที่ตํ่า ทํา
ใหการจัดเก็บไฮโดรเจนมีความยาก เพ่ือที่จะทําใหสามารถจัดเก็บไฮโดรเจนไดใน
ปริมาณที่มากพอ จําเปนที่จะตองใชถังอัดความดัน ถังไฮโดรเจนจะตองติดตั้งอุปกรณ
ลดความดันเพ่ือปองกันแรงดันในถังที่อาจจะสูงเกินไดเพ่ือความปลอดภัยในการใชงาน 

 
4.6.2.2  การเปรียบเทียบการเผาไหม 

 

• อุณหภูมิจุดระเบิดดวยตัวเองของไฮโดรเจนมีคาใกลเคียงกับของกาซธรรมชาติคือ สูง
กวา 538°C ซึ่งสูงกวาของไอน้ํามันเบนซินเปนอยางมาก 

• ชวงของการติดไฟของไฮโดรเจน (4% และ 75%) กวางกวาของเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ 
มาก ในสภาวะเผาไหมที่เหมาะสมสําหรับไฮโดรเจนนั้นมีคาเทากับ 29% โดยปริมาตร 
แหลงพลังงานที่ใชในการทําใหติดไฟในกรณีของไฮโดรเจนนั้นจะมีคาที่ตํ่ากวากรณี
ของเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ  

• เปลวไฟของไฮโดรเจนมีการแผรังสีความรอนในรูปของรังสีใตแดง (Infrared) เพียงเล็ก 
นอย สวนใหญจะเปนรังสีเหนือมวง (Ultraviolet) เมื่อเขาใกลเปลวไฟของไฮโดรเจนจะ
ไมรูสึกถึงความรอนที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดการสัมผัสกับเปลวไฟโดยรูเทาไมถึงการณได 

• หากกลุมควันของไฮโดรเจนสัมผัสกับจุดที่มีประกายไฟ จะทําใหเกิดการเผาไหม
ยอนกลับไปท่ีแหลงเก็บไฮโดรเจนได ในพ้ืนที่โปรง เปลวไฟจะมีการเคลื่อนที่ไปตาม
ควันของไฮโดรเจนที่ผสมอยูกับอากาศดวยความเร็วหลายเมตรตอวินาที และจะยิ่ง
เคล่ือนที่เร็วขึ้นหากไฮโดรเจนมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น หากกาซไฮโดรเจนเขาสูบริเวณปด 
การจุดระเบิดอาจทําใหเกิดความเรงของเปลวไฟและกอใหเกิดความดันสูงพอที่จะทําให
เกิดการระเบิดได สวนผสมที่ติดไฟไดของไฮโดรเจนในพื้นที่ปดเชน ในทอสง หากมีการ
ติดไฟ จะสงผลใหเปลวไฟเกิดการเคลื่อนที่และอยูในภาวะที่จะทําใหเกิดการระเบิดได  

 
4.6.3  แนวทางดานความปลอดภัยในการติดต้ังและการใชระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําเพื่อใชเปน
เชื้อเพลิงรวมกับนํ้ามันในรถยนต  

  
การนําไฮโดรเจนมาใชเปนพลังงานทดแทนมีแนวโนมที่เพ่ิมสูงขึ้น ทําใหตองมีการกําหนดระเบียบ

และมาตรฐานในการใชงานไฮโดรเจนทั้งการผลิต การจัดเก็บ การจัดสงและการใชงานไฮโดรเจนในรูปพลังงาน
ทดแทนทั้งการผลิตกระแสไฟฟาและการใชในรถยนต ซึ่งจะเนนไปที่การใชไฮโดรเจนกับเซลลเชื้อเพลิง ใน
ปจจุบันมาตรฐานความปลอดภัยของอิเล็กโทรไลเซอรจะอยูในกลุมการผลิตไฮโดรเจนดวยการแยกน้ําดวย
ไฟฟา โดยยังไมมีมาตรฐานใดๆ รองรับการใชระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงรวมกับน้ํามันใน
รถยนตโดยเฉพาะ 
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4.6.3.1  ขอกําหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจน 
 

ตารางที่ 14 สรุปมาตรฐานที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจนที่มีการใชงานในปจจุบันตั้งแต การผลิต 
การขนสง การเก็บ สถานีเติมกาซ/รถยนตไฮโดรเจนไปจนถึง เซลลเชื้อเพลิงทั้งชนิดติดตั้ง (ขนาด
ใหญ) และชนิดพกพา (ขนาดเล็ก) 

ตารางที่ 14 มาตรฐานปจจุบันที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจน 

เทคโนโลยีของแตละสวน มาตรฐาน 

การผลิต ASME Boiler-Pressure Vessel Sec.VIII 
NFPA 70/NEC/CEC 
CGA G-5 H2 Commercial Production 
CGA G-5.3 Commercial Specification 

การขนสง DOT 49CFR 
ASME B31.8 Gas Transmission 
ASME Boiler-Pressure Vessel Sec.VIII 
NFPA 58 Transport of LPG 

การเก็บ NFPA 50 A: Gaseous Hydrogen 
NFPA 50 B: Liquid Hydrogen 
ASME Boiler-Pressure Vessel Sec.VIII 

สถานีเติมกาซ/รถยนตไฮโดรเจน HV-3 Hydrogen Vehicle Fuel 
NFPA 52: CNG Vehicle Fuel 
HV-1 Hydrogen Vehicle Connector 
NGV1:NGV Connector 
NGV2:CNG Storage Tank 
SAE 2578 System Safety 
SAE 2579 Hazadous Fluid Systems 

เซลลเชื้อเพลิง (ติดตั้ง/พกพา) CSA FC1 FC Power Plants 
CSA US Req 1.01 FC Supplemental 
CSA FC 3 Portable FC Systems 
ASME PTC 50 Performance Test 

 
 
นอกจากนี้ ในแตละองคกรยังสามารถจําแนกหรือแบงแยกรายละเอียดของมาตรฐานตางๆ 

ที่เกี่ยวของ ไดดังนี้ 

• สมาคมดานการปองกันอัคคีภัยแหงชาติ หรือ National Fire Protection Association 
(NFPA) ไดแบงหรือจําแนกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานดานความปลอดภัยสําหรับ
ระบบไฮโดรเจนไวดังตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15 มาตรฐานดานความปลอดภัยของ NFPA 

มาตรฐาน รายละเอียด 

NFPA 70 
วาดวยเร่ืองมาตรฐานของระบบไฟฟาที่เกี่ยวของกับระบบผลิตไฮโดรเจน (National Electrical 
Code : NEC) มาตรา 500 ถึง 505 

NFPA 55 
วาดวยเร่ืองการจัดเก็บ (Storage) การใช (Use) และ การขนยาย (Handing) ถังบรรจุกาซความดัน
สูงแบบเคลื่อนที่ (Portable) และแบบอยูกับที่ (Stationary) และขอกําหนดบางประการสําหรับการ
ใชอุปกรณระบบผลิตไฮโดรเจน (Hydrogen Generating Devices) 

NFPA 496 
วาดวยเร่ืองขอกําหนดในการออกแบบ และระเบียบวิธีปฏิบัติในการถาย ลาง (Purged) และการอัด
ความดัน (Pressurized) สําหรับอุปกรณที่ใชในระบบผลิตไฮโดรเจน 

NFPA 853 
มาตรฐานการติดตั้งโรงไฟฟาเซลลเชื้อเพลิงแบบอยูกับที่ และรายละเอียดบางประการสําหรับการ
ติดตั้งระบบเซลลเชื้อเพลิง (มาตรา 692) 

NFPA 45 
มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย (ไฟไหม) และขอกําหนดเกี่ยวกับปริมาณกาซที่ใช และระบบระบาย
อากาศสําหรับหองปฏิบัติการ 

NFPA 497 
การจําแนกชนิดหรือประเภทของกาซติดไฟ (Flammable Gas) และพื้นที่อันตราย (Hazardous 
Locations) สําหรับการติดตั้งอุปกรณไฟฟา 

NFPA 54 มาตรฐานกาซเชื้อเพลิงนานาชาติ (The National Fuel Gas Code) 

 

• สมาคมกาซอัดหรือ Compressed Gas Association (CGA) ไดกําหนดมาตรฐานที่
เกี่ยวของไวดังตารางที่ 16 

ตารางที่ 16 มาตรฐานดานความปลอดภัยของ CGA 

มาตรฐาน รายละเอียด 
G-5 ไฮโดรเจน 

G-5,3 
รายละเอียดของสินคาหรืออุปกรณสําหรับระบบผลิตไฮโดรเจน (Commodity Specification for 
Hydrogen) 

G-5,4 ระเบียบและขอบังคับสําหรับระบบทอไฮโดรเจนในบริเวณที่ใชงาน (Consumer Locations) 
H-1 และ H-2 ระเบียบและขอบังคับสําหรับการจัดเก็บไฮโดรเจนดวยวิธีเมทัลไฮดรายด 

ISO/TR-15916 ขอกําหนดพื้นฐานดานความปลอดภัยสําหรับระบบไฮโดรเจน 

 

• กลุมวิศวกรเครื่องกลอเมริกาหรือ American Society of Mechanical Engineers 
(ASME)  
มาตรฐาน ASME (ASME Boiler and Pressure Vessel Code) เปนมาตรฐานที่

ครอบคลุมเกี่ยวกับภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) ทอ (Piping) ขอตอ (Fitting) และ
วาลวตางๆ สําหรับระบบไฮโดรเจนความดันต่ํา อยางไรก็ตามหากระบบที่ใชงานมีความดัน
ในระบบนอยกวา 15 psig ก็ไมจําเปนตองปฏิบัติตามขอบังคับตามมาตรฐานดังกลาวทั้งหมด 
แมวาขอแนะนําเหลานั้นจะใหประโยชนในทางปฏิบัติก็ตาม  

 
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่นๆ อีกหลายหนวยงานที่รับผิดชอบหรือเขามากํากับดูแลใน

เรื่อง กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจนเชน ISO (International 
Organization for Standardization), NREL (National Renewable Energy Laboratory), 
ANSI (American National Standard Institute), ECS (Electrochemical Society Inc.), 
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IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) และ IEC (International 
Electrotechnical Commission) เปนตน 

 
4.6.3.2  แนวทางและขอกําหนดดานความปลอดภัยในการผลิตไฮโดรเจน 

รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลหรือผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ควรมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

• ผูปฏิบัติงาน 
 ผูปฏิบัติงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของและ/หรืออยูใกลระบบผลิตไฮโดรเจนตองไดรับ

การอบรม เพ่ือใหทราบถึงธรรมชาติและคุณสมบัติในดานตางๆ ของไฮโดรเจน
กอนการปฏิบัติงาน 

 สวมใสเครื่องมือและอุปกรณปองกันที่เหมาะสมในระหวางการปฏิบัติงาน เชน 

• หนากาก เมื่อมีการผลิตไฮโดรเจนภายใตความดันสูงหรือ ในกรณีที่มี
การเชื่อมตอหรือถอดระบบทอหรือองคประกอบอื่นๆ ของระบบผลิต
ไฮโดรเจน 

• ถุงมือ ในกรณีที่มีการขนยายหรือหยิบจับอุปกรณ ชิ้นสวนตางๆ ที่สัมผัส
กับของเหลวหรือไอกาซไฮโดรเจน  

 หลีกเล่ียงการสวมใสเส้ือผาที่ทําดวยไนลอนหรือโพลีเมอรสังเคราะห ไหมหรือขน
แกะท่ีอาจจะกอใหเกิดประกายไฟจากไฟฟาสถิตและการลุกไหมติดไฟ ดังนั้นชุด
ปฏิบัติงานควรเปนเส้ือผาที่ทํามาจากผาฝายธรรมดา  

• มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures) 
 หมั่นเฝาระวัง ดูแล และปองกันการรั่วไหลของไฮโดรเจนอยูเสมอ โดยติดตั้ง

อุปกรณตรวจวัดหรือตรวจจับการรั่วไหลของไฮโดรเจน 
 เฝาระวังและปองกันการรวมตัวหรือสะสมของกาซไฮโดรเจน โดยการติดตั้งระบบ

ระบายอากาศอยางสมบูรณเพียงพอ 
 ลดหรือกําจัดแหลงที่อาจจะกอใหเกิดการติดไฟไดในระบบผลิตไฮโดรเจน หรือ

ตองไมมีอุปกรณหรือแหลงที่กอใหเกิดการติดไฟ 
 ทําการสุมตัวอยางในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานหรือมีการผลิตไฮโดรเจน เพ่ือ

ปองกันการติดไฟและการระเบิดของไฮโดรเจนอยูเสมอในขณะที่ปฏิบัติงาน 
 พ้ืนที่ในบริเวณที่มีการผลิตไฮโดรเจนหรือปฏิบัติงานตองไมมีบุคคลอื่นที่ไม

เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตปะปนอยู 
 ใชบัญชีตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติงาน (Operational Procedural Checklists) เพ่ือ

ความปลอดภัย และควบคุมมาตรฐานการผลิตในระหวางการปฏิบัติงาน 
 

4.6.3.3 แนวทางและขอกําหนดดานความปลอดภัยในการจัดเก็บไฮโดรเจน 
ถึงแมวาระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงรวมกับน้ํามันในรถยนตที่ไดศึกษา

ในโครงการนี้จะไมมีสวนจัดเก็บไฮโดรเจนก็ตาม มาตรฐานยอยบางขอก็อาจนําไปประยุกตใชเพ่ือให
การทํางานกับไฮโดรเจนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได โดยประกอบดวยหัวขอดังนี้คือ สถานที่เก็บ 
การเคลื่อนยานและการขนสง การใชถังบรรจุกาซไฮโดรเจนและการผจญเพลิง 
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• สถานที่เก็บ 
 ตัวอาคารของสถานที่เก็บตองตอสายดิน เพ่ือปองกันไฟฟาสถิต มีปายบอก

สถานที่เก็บกาซไฮโดรเจนอยางชัดเจนและเปนที่รูโดยทั่วกัน 
 ภายในสถานที่จัดเก็บตองมีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง ชุดและ

อุปกรณผจญเพลิง 
 สถานที่เก็บตองเปนที่แหง เย็น ระบายอากาศไดดี สรางดวยวัสดุทนไฟ อยูหาง

จากแหลงความรอน สารไวไฟ กรดและสารกัดกรอน 
 ใชระบบระบายอากาศ และอุปกรณไฟฟาที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ ซึ่งไมทําให

เปนแหลงจุดติดไฟ โดยระบบไฟฟาในสถานที่จัดเก็บตองเปนชนิดกันระเบิด 
 ภายในสถานที่จัดเก็บกาซไฮโดรเจนตองมีเครื่องหมายทางออกบอกไวชัดเจน

อยางนอย 2 ทางหรือมากกวานั้น 
 หามสูบบุหรี่, ทําใหเกิดเปลวไฟ ความรอน และประกายไฟ ภายในสถานที่เก็บ

กาซไฮโดรเจน 
 สถานที่เก็บควรแบงพ้ืนที่ใหเปนสัดสวนสําหรับแยกเก็บถังหรือทอที่ยังไมไดใช

งานกับทอที่ใชงานแลว โดยทําเครื่องหมายไวเพ่ือกันการสับสน และไมเก็บ
รวมกันไวกับทอบรรจุกาซชนิดอื่น 

 ดูแลและปดล็อคอยางปลอดภัยในเวลาไมใชและการเขาออกใหกระทําไดเฉพาะผู
ที่มีหนาที่เกี่ยวของเทานั้น 

• การเคลื่อนยายและการขนสง 
 พาหนะที่ใชในการขนสง ตองระบายอากาศไดสะดวก 
 ตรวจสอบระบบกอนการใชงานวารั่วหรือไม หากมีตองทําการแกไขกอนการ

เคล่ือนยาย หรือขนสง 
 หามเคลื่อนยายถังหรือทอเก็บไฮโดรเจนในแนวนอน ตองเคล่ือนยายในแนวดิ่ง

และจัดเรียงทอในแนวดิ่ง มีสายรัดหรือยึดทอไวเพ่ือปองกันไมใหทอลม 
 หามเปดวาลวของถังหรือทอเก็บไฮโดรเจนกอนตอเขากับหัวตอใชงาน 
 ใชหัวตอมาตรฐาน CGA (Cylinder Valve Connections) และหามดัดแปลงหรือ

แกไขใดๆ ทั้งส้ิน 
 เมื่อยังไมไดใชกาซหรือขณะเคล่ือนยายตองสวมฝาครอบ (Cap) ทุกครั้ง เพ่ือ

ปองกันวาลวและทอชํารุดซึ่งเปนสาเหตุทําใหกาซรั่วไหลได 
 หามลาก กล้ิง หรือทิ้งถังจากที่สูง ควรใชอุปกรณที่เหมาะสมในการขนยายเชน 

รถเข็นสําหรับทอบรรจุกาซโดยเฉพาะ 
 ตองระมัดระวังไมใหทอบรรจุกาซลมกระแทกพื้นหรือไดรับแรงกระแทกอยาง

รุนแรง 
 ติดปาย “กาซไวไฟ” (Flammable Gas) สีแดงที่ถังเก็บหรือภาชนะบรรจุกาซ

ไฮโดรเจนที่เห็นไดชัดเจนขนาดไมนอยกวา 4x4 นิ้ว 

• การใชถังบรรจุกาซไฮโดรเจน 
 ผูใชหรือผูเกี่ยวของควรไดรับการอบรมเกี่ยวกับทอบรรจุกาซไฮโดรเจน โดยตอง

อานปาย (Tag) ขางถังอยางละเอียดกอนใชงาน 
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 เมื่อเปดหรือปดวาลวดวยมือไมไดใหใชประแจที่ทําขึ้นเฉพาะเทานั้น โดยหามใช
แรงกระแทกหรือตอประแจใหยาวขึ้น 

 หามทําการซอมวาลวดวยตนเอง 
 หากพบถังหรือทอบรรจุกาซไฮโดรเจนรั่วใหนําออกนอกตัวอาคาร และวางใหหาง

จากสิ่งตางๆ ที่กอใหเกิดการเผาไหมหรือติดไฟ 

• การผจญเพลิง 
 หากเกิดกาซไฮโดรเจนรั่วออกจากทอบรรจุแลวเกิดการลุกไหมหรือติดไฟ ใหรีบ

ปดวาลวโดยทันที อยาพยายามดับเพลิงโดยวิธีอ่ืนใดทั้งส้ิน เวนแตจะปลอดภัย 
 ทอบรรจุกาซไฮโดรเจนที่ไมโดนความรอนจากเปลวไฟใหรีบเคล่ือนยายออกไปไว

ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด และอยาลืมปดวาลวใหเรียบรอยเสียกอน 
 อพยพทุกคนออกจากพื้นที่อันตรายในระยะ 50-100 เมตรโดยรอบ 
 เมื่อมีเพลิงไหมเกิดขึ้นควรแจงหนวยดับเพลิงทันที โดยบอกเจาหนาที่ดับเพลิงถึง

ตําแหนงที่ต้ังวางทอกาซทั้งหมด รวมทั้งทอบรรจุกาซที่ไมไดอยูในบริเวณท่ีเกิด
เพลิงไหมโดยตรงดวย 

 ระบายอากาศในที่เกิดเหตุ โดยหามใชอุปกรณที่ทําใหเกิดประกายไฟ 
 คลังที่เก็บทอไฮโดรเจนจํานวนมากควรติดตั้งระบบดับเพลิงแบบพนน้ําเปนฝอย

เอาไว เพ่ือเปนการปองกันเพลิงไหม 
 

4.6.3.4 ขอแนะนําดานความปลอดภัยในการทํางานกับอิเล็กโทรไลเซอร 
ถึงแมวาอิเล็กโทรไลเซอรจะมีการผลิตกาซไฮโดรเจนในปริมาณที่ไมมากและไมมีการ

จัดเก็บ หากละเลยไมปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจน ก็อาจจะ
กอใหเกิดอันตรายขึ้นได ซึ่งครอบคลุมในสวนของการติดตั้งและการใชงาน 

• การปฏิบัติงานกับอิเล็กโทรไลเซอร 
 ควรทํางานในที่อากาศถายเทสะดวก 
 ใชอุปกรณตรวจจับกาซไฮโดรเจน 
 หามสูบบุหรี่หรือทํางานใกลกับแหลงกําเนิดประกายไฟ 
 สวมอุปกรณปองกันเชน แวนตาและถุงมือ เปนตน 
 ปฏิบัติตามกฎพื้นฐานดานความปลอดภัยสําหรับการติดตั้งและซอมบํารุง

เครื่องยนต 
 สอบถามหรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 

• การติดตั้งอิเล็กโทรไลเซอร 
การติดต้ังในหองเคร่ืองยนต ซึ่งเปนวิธีที่นิยมใช 

 ควรจะยึดตัวอิเล็กโทรไลเซอรใหอยูแนวท่ีไดระดับและไมเกิดการกระทบกับ
ส่ิงของรอบขางเมื่อรถยนตเคล่ือนที่ 

 ติดตั้งในตําแหนงที่เขาถึงไดงายเพื่อความสะดวกในการซอมบํารุง 
 ติดตั้งในตําแหนงที่มีอุณหภูมิตํ่าที่สุด โดยหลีกเล่ียงแหลงความรอนเชน ความ

รอนจากเครื่องยนต และความรอนจากตัวอิเล็กโทรไลเซอรที่ทํางานผิดปกติ หาก
ไมสามารถหลีกเล่ียงไดใหแผนกันความรอน 
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ติดต้ังในตําแหนงดานหนาของหมอนํ้า มีผูประกอบการบางรายที่ออกแบบตัวอิเล็ก
โทรไลเซอรใหมีรูปรางที่เหมาะสมกับการติดตั้งในลักษณะดังกลาว 
 ควรจะยึดตัวอิเล็กโทรไลเซอรกับตัวถังรถหรือสวนที่ไมการเคลื่อนที่และไมเกิด

การกระทบกับส่ิงของรอบขางเมื่อรถยนตเคล่ือนที่ 
 ตองติดตั้งโดยไมสัมผัสกับหมอน้ํา 

โดยทั้งสองกรณี ทอสงกาซจากอิเล็กโทรไลเซอรไปที่ทอไอดีของเครื่องยนต
จะตองไมส้ันเกินไป โดยปกติจะไมส้ันกวา 1.2 เมตร (โดยประมาณ) เพ่ือปองกัน
โอกาสของการติดไฟยอนกลับ  
การติดต้ังวงจรไฟฟา  

 ควรจะมีอุปกรณปองกันกระแสเกินเชน ฟวส (Fuse) หรือเซอรกิตเบรคเกอร 
(Circuit Breaker)  

 ไฟฟาจะครบวงจร (อิเล็กโทรไลเซอรทํางาน) ก็ตอเมื่อเครื่องยนตทํางานเทานั้น 
 

4.6.3.5  แนวทางการจัดทําขอกําหนดและมาตรฐานดานความปลอดภัยของการใชงาน
ไฮโดรเจนในรถยนต 

การจัดทําขอกําหนดและมาตรฐานดานความปลอดภัยของการใชงานไฮโดรเจนในรถยนต 
ในลักษณะใชเปนพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงปกติ หนวยงานที่มีความพรอมที่จะเปนหนวยงาน
เจาภาพคือ กระทรวงพลังงาน เนื่องจากเปนหนวยงานที่ประกอบดวยหนวยงานยอยที่มีความ
รับผิดชอบงานในดานตางๆ ดังนี้ 

1. การเผยแพรและอบรมเพ่ือใหความรูแกประชาชนและผูเกี่ยวของโดยตรง 
2. การออกมาตรฐานสําหรับการผลิต การติดตั้ง และการใชงาน 
3. การควบคุมสําหรับการออกแบบ การติดตั้ง และการใชงาน 
อยางไรก็ตามยังมีหนวยงานอื่นๆ ที่สามารถประสานกับกระทรวงพลังงานเพื่อใหการ

ดําเนินการเปนไปอยางเรียบรอยและสมบูรณ ดังนี้ 
หนวยงานของรัฐ ไดแก กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก), กระทรวงมหาดไทย, กระทรวง

คมนาคม, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ, 
กระทรวงแรงงาน 

 
4.7 วิเคราะหและประเมินศักยภาพเทคโนโลยีน้ีเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอ่ืนท่ีใชไฮโดรเจนในภาค

คมนาคมขนสงท่ีไดมีการศึกษาแลวในประเทศ เชน เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง และจัดลําดับความ
เปนไปไดในการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช โดยคํานึงถึงศักยภาพของประเทศไทย 

 
4.7.1  การศึกษา รวบรวมขอมูลการผลิต การจัดเก็บ การขนสง การเติมและการใชพลังงาน
ไฮโดรเจนในรถเซลลเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสงท่ีไดดําเนินการไปแลวภายในประเทศ  

 
จากการศึกษาขอมูลการวิจัยและพัฒนาการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงในประเทศ พบวา มี 2 

กลุมใหญๆ คือ สวนของไฮโดรเจนและสวนของเซลลเชื้อเพลิง โดยในสวนของไฮโดรเจนไดมีการวิจัยและ
พัฒนาในดานเทคนิคการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีการตางๆ การเพิ่มอัตราการผลิตใหสูงขึ้น การพัฒนาวัสดุที่ใช
ในกระบวนการผลิตและการจัดเก็บไฮโดรเจน สําหรับสวนของเซลลเชื้อเพลิงนั้นไดมีการวิจัยและพัฒนาในเรื่อง 
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การพัฒนาและเพ่ิมเสถียรภาพของชิ้นสวนประกอบในตัวเซลลเชื้อเพลิง การทําเซลลเชื้อเพลิงตนแบบ เปนตน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.7.1.1  ความกาวหนาของงานวิจัยและพัฒนา การใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงใน
ประเทศ 

จากการรวบรวมขอมูลดานการวิจัยและพัฒนาการใชไฮโดรเจนในประเทศพบวา สามารถ
แบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ ตามการวัตถุประสงคการใชงานไฮโดรเจน ดังนี้คือ  

1. เปนสารเคมีต้ังตนในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาในดาน 
เทคนิคการผลิตและการจัดเก็บไฮโดรเจน 

2. เปนเชื้อเพลิงทดแทน ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาในดาน เทคนิคการผลิตและการจัดเก็บ
ไฮโดรเจน รวมท้ังชิ้นสวนของอุปกรณเปล่ียนพลังงานจากไฮโดรเจนเปนพลังงานไฟฟา 
เชน เซลลเชื้อเพลิง เปนตน 

 

• โครงการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงในประเทศไทย 
 

จากผลการสํารวจพบวา ประเทศไทยไดมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเซลลเชื้อเพลิงมา
อยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถแบงเปน 2 กลุมดังนี้คือ 

1. ชิ้นสวนของตัวเซลลเชื้อเพลิง 
2. ระบบควบคุมการจายเชื้อเพลิงและพัฒนาอุปกรณตอเนื่องสําหรับตัวเซลลเชื้อเพลิง  

 
จนถึงปจจุบันนี้ไดมีการสรางเซลลเชื้อเพลิงตนแบบภายในประเทศไดเปนผลสําเร็จ โดยมี

สวนประกอบที่สามารถผลิตขึ้นเองไดภายในประเทศ หากแตยังตองมีการนําเขาสารตั้งตนบางอยาง
จากตางประเทศ เชน  

 โครงการ “สรางตนแบบพลังงานเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC ขนาดใหญ 
11 กิโลวัตต จํานวน 6 ชุด (66 กิโลวัตต) เพ่ือนําไปใชขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟา
แหงชาติที่คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร วุฒิสภาเปนผูกําหนดนโยบายและ
สงเสริม” โดยมีหัวหนาทีมนักวิจัยคือ พล.อ.ท. มรกต ชาญสํารวจ และสังกัด บริษัท 
คลีนฟูเอล เอ็นเนอรยี เอ็นเตอรไพรส จํากัด ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
สําหรับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของสวนใหญจะเนนไปที่การปรับปรุงคุณสมบัติของ

สวนประกอบภายในตัวเซลล เชื้ อ เพลิง  รวมถึงการหาวัสดุที่ สามารถหาได
ภายในประเทศ หรืออยางนอยนําสารตั้งตนมาจากตางประเทศแลวหากระบวนการที่
สามารถดําเนินการไดเองภายในประเทศ  นอกจากงานวิจัยและพัฒนาตัวเซลล
เชื้อเพลิงแลว ยังมีงานวิจัยที่พัฒนาระบบควบคุมการจายเชื้อเพลิงใหกับตัวเซลล
เชื้อเพลิง รวมถึงการศึกษาและพัฒนาอุปกรณตอเนื่องเพื่อใชปรับปรุงคุณภาพของ
กระแสไฟฟาที่ไดจากเซลลเพลิงใหเหมาะสมกับการนําไปใชงาน 
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• โครงการพัฒนาการผลิตไฮโดรเจน 
 

จากผลการสํารวจทําใหทราบวาในประเทศไทยมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ไฮโดรเจนดวย 3 กระบวนการหลักๆ ดังนี้คือ  

1. กระบวนการความรอนเคมี (Thermochemical Process) 
2. กระบวนการชีวเคมี (Biochemical Process) 
3. การผลิตไฮโดรเจนดวยกระบวนการไฟฟาเคมี (Electrochemical Process)  

 
งานวิจัยการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยสวนใหญจะเนนไปที่กระบวนการความรอนเคมีแบบรี

ฟอรมมิ่ง เนื่องมาจากเปนกระบวนการที่ไดรับการพิสูจนแลวในตางประเทศวาใชงานไดจริงและมี
ความเหมาะสมสําหรับการผลิตไฮโดรเจนในปริมาณมากหรือในเชิงอุตสาหกรรม โดยเปนการศึกษา
การรีฟอรมมิ่งดวยไอน้ํา คารบอนไดออกไซด การรีฟอรมมิ่งแบบออโตเทอรมัลของเอทานอล  
กาซชีวภาพ และมีเทน โดยวัตถุประสงคของงานวิจัยสวนใหญจะเนนไปท่ีการออกแบบระบบผลิต
ไฮโดรเจนจากวัตถุดิบท่ีสามารถหาไดในประเทศไทย อาทิเชน กาซธรรมชาติ เอทานอล เมทานอล 
กาซหุงตม และกาซชีวภาพ โดยมุงเนนไปที่การสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาชนิดใหมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนใหดีขึ้นกวาตัวเรงปฏิกิริยาที่มีใชกันอยูในปจจุบันซึ่งมักประสบกับ
ปญหาดานการเสื่อมสภาพเร็ว และมีประสิทธิภาพการทํางานต่ํา  

 
  จากขอมูลลาสุดพบวา มีโครงการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีการแยกน้ําดวยไฟฟา ดังนี้ 

 โครงการ “ผลิตไฮโดรเจน (Hydrogen) เพ่ือใชกับรถพลังงานเซลลเชื้อเพลิง (Fuel 
Cell) ชนิด PEMFC” โดยไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
4.7.1.2  การประยุกตใชงาน 

การประยุกตใชงานจริงจากผลการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงในประเทศ จนถึงปจจุบัน มี
โครงการที่ดําเนินการโดย พพ. คือ โครงการพัฒนาสาธิตเซลลเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา (ป พ.ศ. 2548) 
ซึ่งเปนโครงการเริ่มตน โดยเปนโครงการทําวิศวกรรมยอนรอยหนวยปฏิบัติการเซลลเชื้อเพลิงแบบ
เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนขนาด 1 กิโลวัตต และวิเคราะหองคประกอบตางๆ ของหนวย
ปฏิบัติการเซลลเชื้อเพลิง พัฒนาเซลลเชื้อเพลิงชนิด PEM ที่มีชิ้นสวนที่ประกอบในประเทศ ตลอดจน
สาธิตการใชเซลลเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาที่พัฒนาได โดยนําผลลัพธที่ไดจากโครงการนี้ไปขยาย
ผลโดยการ ขยายกําลังพัฒนาและสาธิตในรถยนตสามลอ ภายใตโครงการพัฒนาสาธิตการใช 
PEMFC ในรถยนตสามลอ (ป 2549) โดยโครงการดังกลาว เปนการพัฒนาตนแบบรถยนตสามลอใช
เซลลเชื้อเพลิงชนิด PEM ขนาดไมนอยกวา 5 กิโลวัตต และพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมตอระหวางระบบ
เซลลเชื้อเพลิงและระบบขับเคลื่อนรถยนต สาธิต และตรวจสอบ อีกทั้งยังเปนการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีเชื่อมตอระหวางระบบเซลลเชื้อเพลิงและระบบขับเคล่ือน
รถยนตของประเทศ รวมถึงการพัฒนาองคความรูและฐานองคความรูดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
รถยนตใชเซลลเชื้อเพลิงของประเทศไทย  

นอกจากนั้นแลวยังมีผลงานของบริษัท คลีนฟูเอล เอ็นเนอรยี เอ็นเตอรไพรส จํากัด ซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จาก 2 โครงการคือ   
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 รถยนตนั่ง 4 ที่นั่งใชพลังงานไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน 
การวิจัยที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยป 2550 ผลิตเซลลเชื้อเพลิงขนาด 960 วัตต 

ที่สามารถขับเคล่ือนรถพลังงานไฟฟาขนาดเล็ก ผูโดยสาร 1 คนได จากนั้นป 2551 พัฒนา
และสรางตนแบบพลังงานเซลลเชื้อเพลิงชนิด PEMFC ขนาด 8-10 กิโลวัตต ที่สามารถ
นําไปขับเคล่ือนรถไฟฟาขนาดเทากับรถยนต 4 ที่นั่ง โดยรถตนแบบใชกําลังไฟฟา
ประมาณ 4-8 กิโลวัตต 
 รถพวงขนาด 20 ที่นั่งใชพลังงานไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน 

การพัฒนาตอยอดขยายขนาดเซลลเชื้อเพลิงเปน 11 กิโลวัตต เพ่ือนําไปใชขับเคล่ือน
รถพลังงานไฟฟาแหงชาติตามท่ีคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร วุฒิสภา เปนผูกําหนด
นโยบายและสงเสริม เซลลเชื้อเพลิงรุนใหมนี้สามารถนําไปใชกับรถไฟฟาไดหลากชนิด ทั้ง
รถยนตสวนบุคคล รถกระบะ รวมถึงรถมินิบัสขนาด 20 ที่นั่ง ซึ่งนักวิจัยไดสาธิตการนํา
เซลลเชื้อเพลิงลากรถพวงขนาด 20 ท่ีนั่ง โดยใชเซลลเชื้อเพลิงขนาด 11 กิโลวัตต จํานวน 
1 ชุด หากนําไปใชกับรถโดยสารขนาด 20 ที่นั่งสามารถใชเซลลเชื้อเพลิง 2 ชุด ซึ่งให
กําลังไฟฟา 22 กิโลวัตต ขับมอเตอรขนาด 11.4 แรงมา 2 ตัว พรอมเพลาขับ 2 ชุด 

 
4.7.1.3  อัตราการเติบโตของโครงสรางพื้นฐานตางๆ การผลิต การจัดเก็บ การขนสง การ
เติม และการใชพลังงานไฮโดรเจนในรถเซลลเชื้อเพลิง 

จนถึงปจจุบัน ประเทศไทย ยังไมมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการใชไฮโดรเจน
เปนแหลงพลังงานทดแทนอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดมีการดําเนินกิจการที่มี
การใชไฮโดรเจนเปนสารตั้งตนในการผลิตทางอุตสาหกรรมเปนเวลานานมาแลว มีผูประกอบการ
ผลิตกาซไฮโดรเจน มีการขนสงไฮโดรเจนทั้งแบบทอสงและแบบรถบรรทุก เปนตน 

 
4.7.1.4 ปญหาและอุปสรรค 

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป พ.ศ. 2551 - 2565 นั้น กําหนดใหมีการเริ่มใช
ไฮโดรเจนเปนพลังงงานทดแทนใน พ.ศ. 2560 โดยตั้งเปาหมายไวที่ 100,000 กิโลกรัมตอวัน ซึ่งมี
แนวโนวที่อยากจะเกิดความลาชาขึ้นไดเนื่องดวย ณ ปจจุบัน ยังไมมีนโยบายการสงเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐที่จริงจัง ในการวางโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการใชไฮโดรเจนตามจํานวนที่
เสนอไวในแผน โดยอาจเกิดจากปญหาและอุปสรรคตางๆ ดังนี้ 

• การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดกระบวนการใชไฮโดรเจนตั้งแต การผลิต การจัดเก็บ 
การขนสง และสถานีเติม มีราคาสูง ประกอบกับ เซลลเชื้อเพลิง ซึ่งเปนอุปกรณที่สําคัญใน
การแปลงพลังงานจากไฮโดรเจนใหเปนพลังงานไฟฟาที่นําไปใชในการขับเคล่ือนมอเตอร
ไฟฟาในรถยนต ยังอยูในชวงการนําเขาสูการผลิตเชิงพาณิชย สําหรับประเทศไทย อาจจะ
ตองรอใหมีราคาที่ถูกลงจนเปนที่ยอมรับของประชาชน 

• อุปสรรค ดานความปลอดภัยในการใชงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคม เนื่องจาก ไฮโดรเจน
ตองจัดเก็บในถังอัดความดันที่สูงกวา กาซประเภทอื่นๆ ที่ใชกับรถยนต ทําใหยังคงเปนที่
ไมแนใจในความปลอดภัยของการจัดเก็บไฮโดรเจนในรถยนต 

• ตนทุนของอุปกรณตางๆ ที่ใชกับระบบไฮโดรเจนที่สูง เชน วิธีการเก็บกาซไฮโดรเจน 
ปจจุบันการเก็บไฮโดรเจนในรูปของโมเลกุลไฮโดรเจนโดยตรงทําไดทั้งในรูปของเหลวและ
กาซ อยางไรก็ตาม การใชงานไฮโดรเจนเหลวจะมีปญหาในการเก็บที่ตองอยูในสภาพที่เย็น



รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร                           
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี 
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จัด ซึ่งตองมีคาใชจายดานพลังงานสูง ขณะที่การใชกาซจะสะดวกมากกวาในการใชงาน แต
ปญหาหลักคือ กาซไฮโดรเจนมีน้ําหนักเบาและใชพ้ืนที่ในการเก็บมาก  

• ราคาเชื้อเพลิงในปจจุบันยังคงอยูในระดับที่ยอมรับไดเชิงเศรษฐศาสตร อีกถึงรัฐบาลมี
นโยบายตรึงราคาน้ํามันดีเซลและลดภาษีสําหรับน้ํามันกาซโซลฮอล ประชาชนจึงยังให
ความสนใจไมมากนักกับเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ รวมท้ังไฮโดรเจน  

 
4.7.2  การประเมินและวิเคราะห ขอดี-ขอเสีย ของการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในภาค
คมนาคมขนสงตลอดหวงโซอุปทานไดแกการผลิต การจัดเก็บ การขนสง และการใชงาน ท้ังเชิง
เทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร  

 
จุดเดนของเซลลเชื้อเพลิงที่เปนท่ียอมรับและทําใหไดรับความสนใจคือ สามารถผลิตไฟฟาไดโดยที่

ไมทําใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม เนื่องมาจาก ในกระบวนการผลิตไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงนั้นไมมีการเผา
ไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่ทําใหไมเกิดกาซที่เปนภัยตอส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปน คารบอนมอนนอกไซด ซัลเฟอร
ออกไซดหรือ ไฮโดรคารบอนประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ เซลลเชื้อเพลิงมีการผลิตพลังงานไฟฟาจากปฏิกิริยา
ไฟฟาเคมีโดยตรง โดยไมมีสวนทางกลที่ตองเคล่ือนที่ ทําใหไมมีเสียงรบกวน อีกทั้งตัวเซลลมีขนาดไมใหญ
มากและสามารถติดตั้งในชุมชนได โดยทั่วไป เซลลเช้ือเพลิงสามารถใชงานกับอุปกรณทุกชนิดที่ตองการ
พลังงานไฟฟาในการทํางาน ซึ่งเซลลเชื้อเพลิงแตละชนิดมีศักยภาพในการนําไปประยุกตใชกับงานแตละ
ประเภทดังเชน 

 
• โรงงานผลิตไฟฟาเพ่ือใชในบานเรือนหรือแหลงชุมชนที่หางไกลและไฟฟายังเขาไมถึง โดยใช

เซลลเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูง เชน เซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง (Solid Oxide) หรือ
เซลลเชื้อเพลิงแบบเกลือคารบอเนตหลอม (Molten Carbonate) 

• เซลลเชื้อเพลิงสําหรับอุปกรณไฟฟาแบบพกพาเชน เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ เปนตน 
สามารถใชเซลลเชื้อเพลิงในการใหพลังงานที่ทําใหใชงานไดนานกวาแบตเตอรี่ในปจจุบัน 

• การประยุกตใชงานทางการทหาร เชน ใชในการขับเคล่ือนเครื่องยนต หรือใชกับอุปกรณขนาดพกพา
ภาคสนาม เนื่องจากเซลลเชื้อเพลิงมีอายุการใชงานที่นานกวาและไมมีเสียงรบกวนขณะทํางาน 

• การประยุกตใชงานอื่นๆ ในอนาคตอันใกลนี้ เชน การผลิตไฟฟาและพลังงานความรอนรวม 
(Combined Heat and Power) สําหรับอาคารสํานักงานและโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน  

 
สําหรับภาคการคมนาคมขนสงนั้น ยานพาหนะที่ขับเคล่ือนดวยไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงนั้น จะใช

เซลลเชื้อเพลิงชนิดที่เรียกวา “เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton Exchange Membrane)” ซึ่งมีอุณหภูมิ
การทํางานที่ไมสูงเกินไปและใชกาซไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนเหลวเปนเชื้อเพลิง อีกทั้งเซลลเชื้อเพลิงเมื่อใช
รวมกับมอเตอรไฟฟาในการขับเคล่ือนรถยนตจะใหประสิทธิภาพที่สูงกวาเครื่องยนตสันดาปภายใน 1.5-2 เทา 

 
ถึงแมวาการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสงจะมีขอดีหลายประการ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การลดการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งถือไดวาเปนปญหาหลักของเครื่องยนตสันดาปภายใน ณ 
ปจจุบัน หากแตยังมีประเด็นที่มีการวิเคราะหกันวาอาจจะเปนขอเสียของการใชไฮโดรเจนเชน ความสูญเสีย
พลังงานและตนทุนที่สูงในกระบวนการผลิตและจัดเก็บไฮโดรเจน และปญหาของเซลลเชื้อเพลิง  
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4.7.3  การเปรียบเทียบศักยภาพของการใชไฮโดรเจนในรถเซลลเชื้อเพลิงกับการใชไฮโดรเจนเปน
เชื้อเพลิงเผาไหมรวมกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น  

 
เครื่องยนตสันดาปภายในถือไดวาเปนตนกําลังงานที่มีเสถียรภาพและมีความคงทนถาวร ใชงานใน

หลากหลายรูปแบบตั้งแต เครื่องตัดหญาไปจนถึงเครื่องบินโดยสาร โดยสัดสวนการใชงานสวนใหญเปนยาน
ยนตบนทองถนน อยางไรก็ตามในปจจุบันไดมีการวิจารณและการไตรตรองอยางละเอียดจากหลายๆ ภาคสวน
ในดานลบหรือขอดอยของเครื่องยนตสันดาปภายในเนื่องจาก มีความตระหนักในเรื่องของตนเหตุปญหา
สุขภาพของมนุษยและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ทําใหเครื่องยนตสันดาปภายในเริ่มมีแนวโนวในความนิยม
ลดลง และเริ่มมีการศึกษาและพัฒนา ตนกําลังทางเลือกที่เปนไปไดโดยหนวยงานภาครัฐ เอกชน และกลุม
พิทักษส่ิงแวดลอม ของประเทศตางๆ ทั่วโลก  

 
ถึงแมวา เครื่องยนตสันดาปภายใน ซึ่งมีพลังงานสูญเสียในรูปของความรอนและเสียง รวมทั้งการ

ปลอยไอเสียที่มากกวามอเตอรไฟฟา หากแตยังไดรับความนิยมในตลาดยานยนตและครองอันดับหนึ่งสําหรับ
ตนกําลังในภาคคมนาคมขนสง เนื่องจากศักยภาพโดยรวมที่นาพอใจ ดังเชน ใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีราคาถูก
กวา ความเร็วและระยะทางที่มากกวา รวมท้ังความทนทานที่ไดรับการพัฒนามาเปนเวลานาน ในอดีตไดมีการ
พัฒนารถยนตไฟฟาที่ขับเคล่ือนดวยมอเตอรดวยพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่เพียงอยางเดียว ซึ่งมีปญหาที่
เกิดจากขอดอยของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในเวลานั้น ดังนี้คือ แบตเตอรี่ในยุคแรกๆ มีความหนาแนนของ
พลังงานต่ํา (น้ําหนักมาก) และเส่ือมสภาพเร็ว ทําใหเปนปญหาในการใชงานที่ตองเปล่ียนแบตเตอรี่ทุกๆ สอง
ป รวมท้ังปญหาการรั่วของกาซพิษจากแบตเตอรี่ 

ปจจุบัน ไดเริ่มมีการเสนอทางเลือกอื่นๆ สําหรับตนกําลังในยานยนตเชน การผสมผสานเครื่องยนต
สันดาปภายในกับไฟฟาและ พลังงานไฟฟาอยางเดียว สําหรับทางเลือกที่ดูจะไดรับการยอมรับคือ ตนกําลัง
แบบผสมผสานไมวาจะเปน  

• เครื่องยนตสันดาปภายใน มอเตอรไฟฟาและแบตเตอรี่ หรือ 
• เซลลเชื้อเพลิง มอเตอรไฟฟา กับแบตเตอรี่ 

 
เนื่องจาก ตนกําลังแบบผสมผสานเครื่องยนตสันดาปภายในกับมอเตอรไฟฟาและแบตเตอรี่นั้น มี

แรงบิดของมอเตอรไฟฟาเขามาชวยในการขับเคล่ือน ทําใหเครื่องยนตสันดาปภายในมีขนาดที่เล็กลง สงผลให
การปลอยกาซเรือนกระจกลดลงและมีประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น  
หากกลาวถึงการนําไฮโดรเจนมาใชในภาคคมนาคมขนสง ทางเลือกที่มีการศึกษาและใชงานกันอยูคือ  

• ใชไฮโดรเจนรวมกับเชื้อเพลิงฟอสซิล สําหรับเคร่ืองยนตสันดาปภายใน และ 
• ใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงของเซลลเชื้อเพลิง 
 
หากพิจารณาการใชไฮโดรเจนกับเครื่องยนตสันดาปภายในนั้น อาจเปนทางเลือกในระยะสั้นได หาก

มีการผลิตไฮโดรเจนจากที่อ่ืนและจัดเก็บบนยานพาหนะ (โดยที่ไมไดใชการแยกน้ําดวยไฟฟาจากแบตเตอรี่) 
รวมท้ังการปรับตั้งการทํางานของเครื่องยนตใหมใหมีเหมาะสม ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหกรณีนี้ไมเหมาะที่จะ
เปนทางเลือกในระยะกลางและระยะยาว มีดังนี้คือ 

• ปจจุบันเครื่องยนตสันดาปภายใน ถูกออกแบบมาใหมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับทฤษฎีมากขึ้น 
(ประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก) และมีการปลอยมลพิษลดลง 

• เครื่องยนตสันดาปภายในที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิงทั่วๆ ไป ไมไดออกแบบมาเพื่อใหใชกับไฮโดรเจน 
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• ถึงแมจะมีการกลาวอางวา การเผาไหมที่มีสวนผสมของไฮโดรเจน จะทําใหมีการปลอยไอเสีย
ออกมานอยลง ปญหาของการปลอยกาซเรือนกระจกก็ยังคงอยู 

 
สําหรับทางเลือกที่มีศักยภาพในระยะกลางและยาวคือ การใชไฮโดรเจนกับเซลลเชื้อเพลิงเพ่ือผลิต

กําลังไฟฟาใหกับมอเตอรไฟฟาเพ่ือใชในการขับเคล่ือน เนื่องจากในกระบวนการสงถายพลังงานจากไฮโดรเจน
ใหอยูในรูปแรงบิดนั้นมีประสิทธิภาพที่สูงคือ ประมาณ 50-60 เปอรเซ็นต ในขณะที่เครื่องยนตสันดาปภายในมี
ประสิทธิภาพการแปลงผันพลังงานความรอนของน้ํามันเชื้อเพลิงไปเปนแรงบิดประมาณ 15-20 เปอรเซ็นต 
หรือที่อีกทางเลือกคือ การนําไฮโดรเจนมาใชในการผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือใชในการอัดประจุใหกับรถยนตไฟฟา
ที่ใชแบตเตอรี่ เปนตน  

 
4.7.4  ลําดับความสําคัญเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในบทบาทพลังงานทดแทน 
 

จากการศึกษาความเปนไปไดและศักยภาพของการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสง
ภายในประเทศนั้น อาจแบงลําดับความสําคัญการพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจนตามระยะที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปของประเทศดังนี้  

 
ระยะส้ัน (กอนป พ.ศ. 2560) : ยังไมมีการใชไฮโดรเจนอยางเปนทางการ 

- ศึกษาและทดสอบศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนดวยการแยกน้ําดวยไฟฟาและใชงานกับ
เครื่องยนตสันดาปภายใน 

- พัฒนาการผลิตไฮโดรเจนที่มีศักยภาพโดยใชวัตถุดิบที่มีภายในประเทศ พรอมมาตรการ
สงเสริมผูประกอบการผลิตไฮโดรเจนที่มีอยูแลว 

- สาธิตการใชไฮโดรเจนกับรถโดยสารในเมืองใหญ 
- วางโครงสรางพ้ืนฐานการจัดสงไฮโดรเจนใหเขตพ้ืนที่ที่มกีารสาธิตการใชไฮโดรเจน  
- การประชาสัมพันธการใชไฮโดรเจนในบทบาทของพลังงานทดแทนในระบบคมนาคมและ

การผลิตกระแสไฟฟา โดยมุงเปาไปที่เรื่องความปลอดภัย 
 
ระยะกลาง (ระหวาง ป พ.ศ. 2560 ถึง 2570) : เริ่มมีการใชไฮโดรเจน 1 แสนกิโลกรัมตอวัน 

- สงเสริมโดย การลดภาษีนําเขาสําหรับรถยนตที่ใชไฮโดรเจน 
- เพ่ิมโครงการสาธิตการใชงานไฮโดรเจนในหลายภาคสวนและการขยายไปในหัวเมืองใหญ

ของแตละภาคของประเทศ  
- วางโครงสรางพ้ืนฐานการจัดสงไฮโดรเจนใหเขตพ้ืนที่ที่มีการสาธิตการใชไฮโดรเจน  

 
ระยะยาว (หลังจาก ป พ.ศ. 2570) : ตางประเทศมีการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย 

- สงเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศสําหรับ การผลิตชิ้นสวนรถยนตที่ใช
ไฮโดรเจนและ การผลิตชิ้นสวนและการประกอบเซลลเชื้อเพลิง 

- สงเสริมในเรื่อง การลดภาษีนําเขารถยนตที่ใชไฮโดรเจน รวมถึงเครื่องจักรที่ใชใน
กระบวนการผลิต 

- สงเสรมิการสงออกไฮโดรเจนสูประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
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4.8 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห ขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาแนวทางสงเสริมและสนับสนุนการผลิต
และการใชพลังงานไฮโดรเจน เชน โครงสรางพื้นฐานดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ มาตรการสงเสริม
ดานการเงิน 

 
4.8.1  การศึกษา รวบรวม ขอมูลโครงสรางพื้นฐานดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ  

 
โครงสรางพ้ืนฐานดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตไฮโดรเจน ประกอบดวย เทคโนโลยีในการ

ผลิตไฮโดรเจนแตละเทคโนโลยีที่มีการติดตั้งใชงานและเปนไปไดในเชิงพาณิชย แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตไฮโดรเจนในปจจุบันและอนาคตที่ยังอยูในระหวางการวิจัยหรือมีการติดตั้งใชในตางประเทศ ขอดี-
ขอเสียของแตละเทคโนโลยีการผลิต  ตนทุนการผลิตตอหนวยและราคาไฮโดรเจนที่จําหนายในปจจุบันและใน
อนาคต ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการกําหนดตําแแหนงที่ควรสนับสนุนใหมีการตั้งโรงงานผลิตไฮโดรเจน และ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลือกใชเทคโนโลยี เชน แหลงวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิตไฮโดรเจน เปนตน 

 
4.8.1.1  ศึกษารวบรวมขอมูลดานการผลิตไฮโดรเจน 

ศึกษารวบรวมขอมูลดานการผลิตไฮโดรเจน โดยในรายละเอียดการศึกษาจะประกอบไป
ดวย เทคโนโลยีในการผลิตไฮโดรเจนแตละเทคโนโลยีที่มีการติดตั้งใชงานและเปนไปไดในเชิง
พาณิชย แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนในปจจุบันและอนาคตที่ยังอยูในระหวาง
การวิจัยหรือมีการติดตั้งใชในตางประเทศ ขอดี-ขอเสียของแตละเทคโนโลยีการผลิต เชน ปริมาณ
การผลิตของไฮโดรเจนสําหรับแตละเทคโนโลยี โดยศึกษาครอบคลุมคาใชจายในการลงทุนกอสราง 
ประสิทธิภาพการผลิต ผลกระทบสิ่งแวดลอม วัตถุดิบในการผลิตไฮโดรเจน เปนตน  

 
ความทาทายดานเทคนิคที่สําคัญในการผลิตไฮโดรเจนคือ การลดตนทุนการผลิต สําหรับ

ภาคคมนาคมขนสงนั้น การที่ไฮโดรเจนจะเปนทางเลือกของพลังงานที่ดีได ไฮโดรเจนจะถูกพัฒนาให
สามารถแขงขันดานราคากับน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีใชในปจจุบันได นั่นคือ ไมวาไฮโดรเจนจะถูกผลิตขึ้น
ดวยเทคโนโลยีใดๆ ก็ตาม รวมคาขนสงแลวจะตองเทียบเคียงไดกับราคาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยที่คา
พลังงานความรอนของไฮโดรเจนน้ําหนักหนึ่งกิโลกรัมจะมีคาประมาณน้ํามันเบนซิน 1 แกลลอน 
ทิศทางของงานวิจัยและพัฒนาเทคนิคตางๆ ในการผลิตไฮโดรเจนมีดวยกันหลายระยะ บางเทคนิค 
เชน กระบวนการรีฟอรมมิ่งกาซธรรมชาติและอิเล็กโทรไลซิส (การแยกน้ําดวยไฟฟา) ไดมีการพัฒนา
มาอยางตอเนื่องและสามารถนําไปใชในเชิงอุตสาหกรรมได สําหรับเทคนิคอื่นๆ เชน กระบวนการ
ผลิตที่ใชชีวมวล กระบวนการแยกน้ําดวยแสง กระบวนชีวทางแสง และกระบวนการความรอนสูงนั้น 
ยังอยูในชวงตนของการพัฒนาและจะตองแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ตอไป โดยทั่วไปแลว งานวิจัย
และพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจะมุงเปาไปที่ 

• การลดตนทุนติดตั้งอุปกรณ การดําเนินการและการซอมบํารุง 
• การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
• การกําจัดองคประกอบคารบอน (Carbon Sequestration) ที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
• การจัดการวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิต 

 
ดังนั้นกระบวนการผลิตไฮโดรเจนที่มีความเหมาะสม สําหรับระยะตางๆ ในการเตรียม

โครงสรางพ้ืนฐานในการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสง สามารถแสดงไดตารางที่ 17 
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พลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป           
เสนอ กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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ตารางที่ 17  กระบวนการผลิตไฮโดรเจนที่มีความเหมาะสมสําหรับระยะตางๆ ในการเตรียมความพรอม 

ระยะเวลา ลักษณะการผลิตไฮโดรเจน 

ปจจุบันและในอนาคตอันใกล กระบวนการผลิตไฮโดรเจนที่ มีความเหมาะสมสําหรับปจจุบันและระยะสั้นคือ 
กระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟา (Water Electrolysis) และ กระบวนการรีฟอรมม่ิงกาซ
ธรรมชาติขนาดเล็ก (Small-scale Natural Gas Reformers)  
-  กระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาเปนเทคโนโลยีที่มีการใชงานเชิงพาณิชยมาเปนระยะ
เวลานาน จึงเปนกระบวนการที่สามารถนํามาใชในระยะแรกของการเตรียมโครงสราง
พื้นฐานการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสง สําหรับ  

-  กระบวนการรีฟอรมม่ิงกาซธรรมชาติขนาดเล็ก น้ันไดมีการสาธิตและเก็บขอมูลดาน
เทคนิคและเศรษฐศาสตร  

ระยะกลาง 
 

การผลิตไฮโดรเจนโดยการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบรวมศูนย โดยมีการดักจับและจัดเก็บ
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2 Capture and Storage) เปนที่เทคโนโลยีที่เหมาะสม ใน
ปจจุบันเทคนิคการดักจับและจัดเก็บกาซคารบอนไดออกไซด ยังไมไดรับการยืนยัน
ขอมูลการใชงานจริงดานเทคนิคหรือเชิงพาณิชย และจําเปนที่จะตองทําการวิจัยและ
พัฒนาอยางตอเน่ืองตอไปในเร่ือง กระบวนการดูดกลืนและการแยก  รวมทั้งถึงการ
จัดลําดับกระบวนการ 

ระยะไกล 
 

กระบวนการผลิตไฮโดรเจนวิธีการอื่นๆ ยังหางไกลจากการดําเนินการเชิงพาณิชย และ
ยังตองการการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม เชน  
-  กระบวนการผลิตที่ใชชีวมวล ตองศึกษาเพิ่มเติมในเร่ือง การเตรียมและการขนสง
วัตถุดิบ และอาจจะมีความคุมเชิงเศรษฐศาสตรเฉพาะการผลิตขนาดใหญเทานั้น 

-  กระบวนการแยกน้ําดวยแสง (Photo-electrolysis) ยังอยูในชวงตนของการพัฒนา และ
ตองแกปญหาในเรื่องของ ราคาวัสดุที่ใชและประเด็นการนําไปใชงานในทางปฏิบัติ 

-  กระบวนชีวทางแสง (Photo-biological) ยังอยูในชวงแรกของการพัฒนา และประสบ
ปญหาในเรื่องของประสิทธิภาพที่ต่ํามาก 

-  กระบวนการความรอนสูง จําเปนตองพัฒนาในเรื่องของวัสดุ เชน วัสดุที่ใชทําเยื่อ
สําหรับอุณหภูมิสูง และอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน เปนตน 

 
การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตไฮโดรเจน 

  
ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการผลิตไฮโดรเจนแบบตางๆ โดยพิจารณาในประเด็น 

ประสิทธิภาพสูงสุด ชนิดของวัตถุดิบที่ใช ราคาไฮโดรเจนโดยประมาณตอกิโลกรัม ขนาดและสถานภาพ
ปจจุบัน รวมถึงขอไดเปรียบและขอจํากัด 
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ตารางที่ 18 เปรียบเทียบรายละเอียดกระบวนการผลิตไฮโดรเจนแบบตางๆ 

กระบวนการ ประสิทธิภาพ วัตถุดิบ 
ราคาไฮโดรเจน
โดยประมาณตอ

กิโลกรัม 

ขนาด/สถานภาพ
ปจจุบนั 

ขอไดเปรียบ ขอจํากัด 

รีฟอรมมิ่งมีเทนดวยไอน้ํา 80-85% กาซธรรมชาติ $0.75-0.80 
 

ขนาดใหญ/ 
ใชอยูในปจจุบัน 

- เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย 
- ประสิทธิภาพสูง 
- มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
- เหมาะสมกับกระบวนการขนาดใหญสําหรับระบบการ
ผลิตแบบรวมศูนยกลาง (Centralized Production) 
และสามารถลดขนาดลงสําหรับระบบการผลิตแบบ
กระจาย 

- มีระบบทอสําหรับกาซธรรมชาติรองรับอยูแลว 

- มี CO2 เปนผลิตภัณฑพลอยได 
- ขอจํากัดดานปริมาณสํารองของมีเทนใน
ระยะยาว 

 

ออกซิเดชันบางสวนของ
มีเทน 

75-80% กาซธรรมชาติ $0.98-1.39 ขนาดใหญ/ 
- ใชอยูในปจจุบันสําหรับ
สารประกอบ
ไฮโดรคารบอนชนิดอื่น 

- ตัวเรงปฏิกิริยาอยูใน
ขั้นตอนการวิจัย 

- เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย 
- มีความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 
- สามารถลดขนาดลงสําหรับระบบการผลิตแบบ
กระจาย 

- มีระบบทอสําหรับกาซธรรมชาติรองรับอยูแลว 

- มี CO2 เปนผลิตภัณฑพลอยได 
- ขอจํากัดดานปริมาณสํารองของมีเทนใน
ระยะยาว 

- ตองคํานึงถึงการผันผวนของราคามีเทน 
- ประสิทธิภาพต่ํากวากระบวนการรีฟอรมมิ่ง
มีเทนดวยไอน้ํา 

- ตัวเรงปฏิกิริยาอยูในขั้นตอนการวิจัย 
ออโตเทอรมัลรีฟอรมมิ่ง
มีเทน 

70-75% กาซธรรมชาติ $1.90-2.00 
(สําหรับกระบวนการ
แบบครบวงจร) 

 

ขนาดใหญ/ 
ใชอยูในปจจุบัน 

- เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย 
- เครื่องปฏิกรณมีราคาถูกและไมซับซอนเมื่อเทียบกับ
กระบวนการรีฟอรมมิ่งมีเทนดวยไอน้ํา 

- มีระบบทอสําหรับกาซธรรมชาติรองรับอยูแลว 

- มี CO2 เปนผลิตภัณฑพลอยได 
- ขอจํากัดดานปริมาณสํารองของมีเทนใน
ระยะยาว 

- ตองคํานึงถึงการผันผวนของราคามีเทน 
- ประสิทธิภาพต่ํากวากระบวนการรีฟอรมมิ่ง
มีเทนดวยไอน้ํา 
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กระบวนการ ประสิทธิภาพ วัตถุดิบ 
ราคาไฮโดรเจน
โดยประมาณตอ

กิโลกรัม 

ขนาด/สถานภาพ
ปจจุบนั 

ขอไดเปรียบ ขอจํากัด 

กาซซิฟเคชั่นของถานหิน 60-65% ถานหิน $0.90-0.95 ขนาดใหญ/ 
ใชอยูในปจจุบัน 

- เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย 
- มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
- เหมาะสมกับกระบวนการขนาดใหญสําหรับระบบการ
ผลิตแบบรวมศูนยกลาง (Centralized Production)  

- มีปริมาณสํารองของถานหินมาก 

- มี CO2 เปนผลิตภัณฑพลอยได 
- ขอจํากัดดานปริมาณสํารองของมีเทนใน
ระยะยาว 

- ตองคํานึงถึงการผันผวนของราคาถานหิน 
- มีองคประกอบของไฮโดรเจนนอยกวามีเทน 
ทําใหมีประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจน
ต่ํากวา 

กาซซิฟเคชั่นของชีวมวล 50% 
(ยังไมมีขอมูล

สําหรับ
กระบวนการ
ขนาดใหญ) 

ชีวมวล $1.20-2.50 ขนาดกลาง/ 
ใชอยูในปจจุบัน 

- เปนระบบสําหรับพลังงานหมุนเวียน 
- ไมขึ้นกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
- ไมเพิ่ม CO2 โดยรวมเนื่องจากมีการนํากลับมาใชใน
วงจรชีวิตของชีวมวล 

- ราคาและสัดสวนผลลัพธที่ไดผันผวนมาก
เนื่องจากองคประกอบไฮโดรเจนในชีวมวล
มีความหลากหลาย 

- กําลังการผลิตขึ้นกับปริมาณชีวมวลที่มี 
- ความยุงยากในการขนสงชีวมวลทําให
ระบบมีขอจํากัดดานสถานที่ตั้งและขนาด 

ไพโรไลซีสของชีวมวล 55-60% 
(ยังไมมีขอมูล
สําหรับระบบ
ขนาดใหญ) 

ชีวมวล $1.20-2.20 ขนาดกลาง/ 
ใชอยูในปจจุบัน 

- เปนระบบสําหรับพลังงานหมุนเวียน 
- ไมขึ้นกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
- ไมเพิ่ม CO2 โดยรวมเนื่องจากมีการนํากลับมาใชใน
วงจรชีวิตของชีวมวล 

- เชื้อเพลิงเหลว bio-oil ขนสงไดสะดวกกวาชีวมวลที่
เปนของแข็ง 

- ราคาและสัดสวนผลลัพธที่ไดผันผวนมาก
เนื่องจากองคประกอบไฮโดรเจนในชีวมวล
มีความหลากหลาย 

- กําลังการผลิตขึ้นกับปริมาณชีวมวลที่มี 
 

การแยกดวยไฟฟาหรือ
ไฟฟาเคมี 

50-60% 
ใชไฟฟาปกติ 

 

น้ํา $2.50-3.00 
(ราคาไฟฟา 4 

cent/kWh) 

ขนาดเล็กถึงกลาง/ 
ใชอยูในปจจุบัน 

- เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย 
- ไมกอใหเกิดมลภาวะใดๆ เมื่อใชกับแหลงพลังงาน
หมุนเวียนตางๆ 

- เปนกระบวนการขนาดเล็กเหมาะสําหรับระบบการ
ผลิตแบบกระจาย 

- มีการปลดปลอย CO2 ทางออมในกรณีที่ใช
ไฟฟาที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 

- ขึ้นกับราคาไฟฟา 
- กําลังการผลิตในปจจุบันไมเพียงพอสําหรับ
ระบบการผลิตแบบรวมศูนย 
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กระบวนการ ประสิทธิภาพ วัตถุดิบ 
ราคาไฮโดรเจน
โดยประมาณตอ

กิโลกรัม 

ขนาด/สถานภาพ
ปจจุบนั 

ขอไดเปรียบ ขอจํากัด 

วัฏจักร Sulfur-Iodine 52% 

ที่ 950 °C 

น้ํา $1.90 
 

อยู ใน ขั้นการวิ จั ยและ
พัฒนา 

- ไมกอใหเกิดมลภาวะใดๆ 
- ไมขึ้นกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
- -สามารถพัฒนาเปนกระบวนการผลิตแบบรวมศูนยได 

- ความยุงยากของกระบวนการแยกกับขอมูล
ทางทฤษฎีที่ไมเพียงพอ 

- ระบบมีภาวะการกัดกรอนสูงทําใหตองการ
การพัฒนาวัสดุใหมๆ ที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ 

- มีตนทุนของกระบวนการสูง 
- ตองการระบบความปลอดภัยในระดับ
เดียวกันกับระบบความรอนนิวเคลียร 

สังเคราะหทางชีวภาพ
หรือชีวเคมี 

20-25% 
 

สารประกอบ
ชีวภาพ 

$5.50 
 

อยู ใน ขั้นการวิ จั ยและ
พัฒนา 

- เปนระบบสําหรับพลังงานหมุนเวียน 
- CO2 ถูกใชเปนแหลงของคารบอนสําหรับแบคทีเรีย 
- ไมขึ้นกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 

- ประสิทธิภาพต่ํา 
- ความสามารถในการผลิตถูกจํากัดดวย
ความเขมของแสงที่ไดรับ 

- เครื่องปฏิกรณชีวภาพมีตนทุนสูง 
การสลายตัวของน้ําดวย
แสงเชิงเรงปฏิกิริยา 

10-15% น้ํา $4.90-5.10 
 

อยู ใน ขั้นการวิ จั ยและ
พัฒนา 

- เปนระบบสําหรับพลังงานหมุนเวียน 
- ไมขึ้นกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 

- ความยุงยาก และคาใชจายที่ สูงในการ
พัฒนาตัวเรงปฏิกิริยา 

- ประสิทธิภาพต่ํา 
- อัตราการผลิตต่ํา 
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4.8.1.2  ศึกษารวบรวมขอมูลดานการจัดเก็บไฮโดรเจน 
โดยหัวขอในการศึกษาขอมูลดานการจัดเก็บไฮโดรเจนประกอบไปดวย เทคโนโลยีการ

จัดเก็บไฮโดรเจน ขอดี-ขอเสียของแตละเทคโนโลยี การจัดเก็บของไฮโดรเจนที่เหมาะสมในแงของ
เงินลงทุนกอสราง ตนทุนการจัดเก็บตอหนวยและแนวโนมในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโนม
ราคาการจัดเก็บพลังงานชนดิอื่นๆ ในอนาคต 

 
ปจจัยท่ีตองคํานึงถึงในการกําหนดตําแแหนงท่ีควรสนับสนุนใหมีการจัดเก็บ

ไฮโดรเจน และเทคโนโลยีท่ีใช  
  

ตารางที่ 19 แสดงปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการกําหนดเทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจนที่
เหมาะสม เชน ปริมาณการจัดเก็บ พ้ืนที่ สถานภาพปจจุบัน และมาตรฐานความปลอดภัย เปนตน 

 
ตารางที่ 19 ปจจัยในการกําหนดเทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจน 

เทคโนโลยี ปริมาณการจัดเกบ็ พ้ืนท่ี สถานภาพปจจุบนั ความปลอดภัย 

การจัดเก็บใตดิน มาก นอกเมือง เชิงพาณิชย มีมาตรฐานรองรับ 

ปานกลาง (ฝงใตดิน) ในเมือง เชิงพาณิชย มีมาตรฐานรองรับ 
ถังไฮโดรเจนอัด 

นอย บนยานพาหนะ เชิงพาณิชย มีมาตรฐานรองรับ 

ปานกลาง ในเมือง เชิงพาณิชย มีมาตรฐานรองรับ 
ถังไฮโดรเจนเหลว 

นอย บนยานพาหนะ เชิงพาณิชย มีมาตรฐานรองรับ 

ถังเก็บไฮโดรเจนใน
รูปของแข็ง 

นอย บนยานพาหนะ เชิงพาณิชย มีมาตรฐานรองรับ 

 
4.8.1.3  ศึกษารวบรวมขอมูลดานการขนสงไฮโดรเจน 

การขนสงไฮโดรเจนจะประกอบไปดวย ประเภทหรือรูปแบบการจัดสงไฮโดรเจนในปจจุบัน
และอนาคตเชน ระบบทอ การผลิตที่หนางาน (Package Onsite) ไฮโดรเจนเหลว เปนตน การจัดสง
ไฮโดรเจนที่เหมาะสมในแงของเงินลงทุนกอสราง ประสิทธิภาพการผลิต ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ความปลอดภัย เปนตน เชน การขนสงดวยระบบรถขนสง ระบบทอ เปนตน ในปจจุบันไดมีการใช
ประโยชนจากไฮโดรเจนกันอยางแพรหลายในวงการอุตสาหกรรมเคมี ยกตัวอยางเชน การกลั่น
น้ํามัน การผลิตแอมโมเนียและเอทานอล เปน ถึงแมวาไฮโดรเจนที่สามารถผลิตไดในปจจุบันจะอยูใน
บริเวณพ้ืนที่ที่มีความตองการใชไฮโดรเจนก็ตาม ก็ยังมีสัดสวนประมาณ 5% ของปริมาณการผลิต
ทั้งหมดจัดสงไปใหกับผูใชในที่หางไกล โดยจัดสงในรูปของไฮโดรเจนเหลวและกาซไฮโดรเจนกับ
รถบรรทุก หรือการสงโดยทอสง การผลิตไฮโดรเจนในปจจุบันสวนใหญเปนผลพลอยไดจาก
กระบวนการทางเคมีเชน ในกระบวนการกลั่นน้ํามัน หรือกระบวนการในโรงงาน Chlor-Alkali 
บางสวนไดมาจากกระบวนการความรอนเคมี ดวยการรีฟอรมมิ่งไอน้ําโดยมีกาซธรรมชาติเปน
วัตถุดิบ   
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4.8.1.4  ศึกษารวบรวมขอมูลดานการนําไฮโดรเจนไปใช  
รูปแบบการนําไฮโดรเจนใชในระบบขนสงนั้นจะมีลักษณะเชนเดียวกับการจัดจําหนาย

น้ํามันเชื้อเพลิงและกาซธรรมชาติ ซึ่งจะอยูในรูปของสถานีเติม โดยในป ค.ศ. 2000 บริษัท Ford 
และบริษัท Air Products and Chemicals ไดรวมกันเปดสถานีจําหนายไฮโดรเจนแหงแรกในทวีป
อเมริกาเหนอื ณ เมือง Dearborn มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา จนถึงปจจุบัน มีสําหรับสถานี
เติมไฮโดรเจนมากกวา 300 แหงทั่วโลก (ที่มา Fuel Cells 2000, พฤษภาคม 2554) สถานีเติม
ไฮโดรเจนมีลักษณะเชนเดียวกับสถานีเติมเชื้อเพลิงที่มีการใชงานอยูในปจจุบัน โดยผูใชจะนําหัวจาย
ประกบเขากับชองรับไฮโดรเจนของยานพาหนะ ซึ่งเปนวิธีที่ไมซับซอนแตอยางใด 

 
ตัวอยางรูปแบบใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคม 
ตัวอยางที่ 1 ระบบเติมไฮโดรเจนของบริษัท Air Products and Chemicals 

บริษัท Air Products ไดมีการพัฒนาระบบเติมไฮโดรเจนที่เปนลักษณะควบรวมอุปกรณที่
จําเปนเอาไวในหนวยเดียวกันดังแสดงใน รูปท่ี  19(ก) ซึ่งประกอบดวยหัวจายไฮโดรเจน 
คอมเพรสเซอร และถังไฮโดรเจนอัด โดยอาศัยแรงดันของแหลงจายไฮโดรเจนภายนอกในการ
ทํางาน จึงไมตองการพลังงานใดๆ ตัวอยางการผลิตและจําหนายไฮโดรเจนแบบกระจาย โดยใช
พลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยในกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส แสดงดังรูปท่ี 19(ข) และรูปท่ี 19(ค) 

 

  
                   (ก)                                                                   (ข)     
 
 

 
รูปท่ี 19 ระบบเติมไฮโดรเจนของบริษัท Air Products and Chemicals (ก) ลักษณะภายนอก (ข) ไดอะแกรมของระบบผลิตและเติม

ไฮโดรเจนตัวอยาง (ค) ภาพรวม 
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ตัวอยางที่ 2 สถานีเติมไฮโดรเจน 
ตัวอยางนี้เปนสถานีเติมไฮโดรเจนที่ไดรับการพิจารณาจาก กระทรวงพลังงานและสมาคม

ไฮโดรเจนแหงชาติของสหรัฐฯ ใหเปนแบบที่เหมาะสมที่สุด โดยใชพ้ืนที่ไมเกิน 14,400 ตารางฟุต 
รองรับการใชบริการของรถยนตที่ใชไฮโดรเจนขนาดกลางอยางนอย 50 ตอวัน และสามารถรองรับ
การเติมในชวงสูงสุด 20 กิโลกรัมไฮโดรเจนตอชั่วโมง (ประมาณ 7 คัน) รูปท่ี 20 แสดงรายละเอียด
ของสถานีเติมที่ไดรับการออกแบบ ประกอบดวย หัวจายไฮโดรเจน (Dispenser) ถังไฮโดรเจนเหลว 
(Dewar) ถังพักกาซไฮโดรเจน มาตรวัดตางๆ เชน ความดัน อัตราการไหล และอุณหภูมิ วาลวและ
อุปกรณปองกัน อุปกรณรักษาความปลอดภยั เปนตน 

 
รูปท่ี 20 รายละเอยีดของสถานีเติมไฮโดรเจน 

 

4.8.2  รวบรวมขอมูลดานการลงทุน และการพิจารณาตนทุนตอหนวยของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนทั้ง
การผลิต การจัดเก็บ การขนสง และการใชงาน 

  

แนวทางการนําไฮโดรเจนไปใชงานในกรณีที่เปนการผลิตแบบรวมศูนย 
 

Pathway แบบที่ 1 แสดงดังแผนภาพในรูปท่ี 21 ทางเลือกของวัตถุดิบมีดวยกัน 6 ชนิดคือ กาซ
ธรรมชาติ ถานหิน ชีวมวล ส่ิงปฏิกูล น้ํา และสารประกอบบชีวภาพ และประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้คือ 

1. การผลิต ซึ่งประกอบดวย 4 วิธีการคือรีฟอรมมิ่ง, กาซซิฟเคชั่น, ไฟฟาเคมี, ชีวเคมี 
2. การจัดเก็บตนทาง ซึ่งประกอบดวย 2 วิธีการคือการจัดเก็บแบบกาซอัดและการจัดเก็บในรูป

ของเหลว 
3. การขนสง ซึ่งประกอบดวย 3 วิธีการคือผานทอสง, ดวยยานพาหนะในรูปกาซอัดหรือของเหลว 

และดวยยานพาหนะในรูปของแข็ง (เมทัลไฮไดรด) 
4. การจัดเก็บปลายทาง ซึ่งประกอบดวย 2 วิธีการคือการจัดเก็บแบบกาซอัดและของเหลว 
5. การจัดจําหนาย 
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แนวทางการนําไฮโดรเจนไปใชงานในกรณีที่เปนการผลิตแบบกระจาย 
Pathway แบบที่ 2 แสดงดังแผนภาพในรูปท่ี 22 ทางเลือกของวัตถุดิบมีดวยกัน 2 ชนิดคือ กาซ

ธรรมชาติ และน้ํา ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้คือ 
1. การผลิตในพ้ืนที่จําหนาย ซึ่งประกอบดวย 2 วิธีการคือรีฟอรมมิ่งและไฟฟาเคมี  
2. การจัดเก็บ ซึ่งประกอบดวย 2 วิธีการคือการจัดเก็บแบบกาซอัดและในรูปของเหลว 
3. การจัดจําหนาย 

รีฟอรมมิง รีฟอรมมิง 

แกซิฟเคชันแกซิฟเคชัน

ไฟฟาเคมีไฟฟาเคมี

ชีวเคมีชีวเคมี

ทอสง

กาซไฮโดรเจนอัด

ไฮโดรเจนเหลว

สถานีจําหนายสถานีจําหนาย

H2

กาซอัด

H2

กาซอัด

H2

ของเหลว

H2

ของเหลว

การผลิต
การจัดเก็บ
ตนทาง

การจัดเก็บ
ปลายทาง

การขนสง การจําหนายวตัถุดิบ

แกซธรรมชาต ิ

ถานหนิ 

ชีวมวล 

สารประกอบ
ชีวภาพ 

น้ํา 

สิ่งปฏิกูล 

H2

กาซอัด

H2

กาซอัด

H2

ของเหลว

H2

ของเหลว

ไฮโดรเจนในรูปของแข็ง

 
รูปท่ี 21 แนวทางการนําไฮโดรเจนไปใชงานในกรณีที่เปนการผลิตแบบรวมศูนย 

 

รฟีอรมมิง่  รฟีอรมมิง่  

ไฟฟาเคมีไฟฟาเคมี

สถานีจาํหนายสถานีจาํหนาย

การผลิตใน

พืน้ท่ีจาํหนาย 
การจดัเกบ็ การจาํหนาย วตัถดิุบ

กาซธรรมชาติ   

น้ํา  

H 
2

กาซอดั 

H 
2

กาซอดั 

H
2

ของเหลว

H
2

ของเหลว

 
รูปท่ี 22 แนวทางการนําไฮโดรเจนไปใชงานในกรณีที่เปนการผลิตแบบกระจาย 

 
การวิเคราะหตนทุนของไฮโดรเจนแบบครบวงจรจะประกอบไปดวยองคประกอบ 4 สวน

หลัก (Cost Element) คือ 
1. ตนทุนการผลิตไฮโดรเจนตามกระบวนการผลิตแตละประเภท 
2. ตนทุนการจัดเก็บไฮโดรเจน 
3. ตนทุนการขนสงไฮโดรเจน 
4. ตนทุนการจําหนายไฮโดรเจน (ติดตั้งสถานี) 
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  เชนเดียวกับการผลิตโดยทั่วไปราคาตนทุนการผลิตไฮโดรเจนจะขึ้นอยูกับ 
• ราคาวัตถุดิบ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากปริมาณของวัตถุดิบที่จัดหาไดและความตองการ

ของตลาดในเวลานั้น 
• ปริมาณการผลิต จัดเก็บ ขนสงและจัดจําหนาย โดยทั่วไปการผลิตปริมาณมากจะทําให

ตนทุนการผลิตตอหนวยถูกลง เนื่องจากการผลิตเปนหนวยใหญลงทุนครั้งเดยีว 
• เทคโนโลยีการผลิต จัดเก็บ ขนสงและจัดจําหนาย ซึ่งจะขึ้นอยูกับแหลงวัตถุดิบที่จัดหาได 

เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตแตละเทคโนโลยีแตกตางกัน ตนทุนการลงทุนและการ
ดําเนินการก็จะมีความแตกตางกัน 

• การผลิตแบบรวมศูนยและการผลิตแบบกระจาย ซึ่งถูกกําหนดโดยปริมาณไฮโดรเจนที่
ตองการ ขนาดพื้นที่และแหลงวัตถุดิบเชนกัน นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับโครงสรางพ้ืนฐานที่มี
อยูแลวก็มีสวนทําใหตนทุนไฮโดรเจนแตกตางกัน 

 
หลักการเลือกเสนทางเดินของไฮโดรเจน 

  
จากการวิเคราะหศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบแตประเภทแลวสามารถนํามาวิเคราะหหา

เสนทางเดินไฮโดรเจนของแตละพ้ืนที่ที่เหมาะสมตั้งแต การผลิตไฮโดรเจนไปจนถึงสถานีเติมไฮโดรเจนโดยมี
รายละเอียดที่จะตองพิจารณาดังนี้ 

• ประเภทและปริมาณวัตถุดิบที่มีในแตพ้ืนที่ 
• อัตราการเติบโตของรถที่ใชไฮโดรเจน 
• ปริมาณการใชไฮโดรเจนในแตละป ซึ่งคํานวณจากประสิทธิภาพของรถเซลลเชื้อเพลิงและ

ระยะทางการเดินทางเฉลี่ย 
• ขนาดพื้นที่ 
• ระยะทางระหวางพ้ืนที่เพ่ือใชเปนฐานขอมูลเพ่ือหาตนทุนการขนสง 

 
4.8.3  แผนการวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของในตางประเทศ  

 
 จากการรวบรวมขอมูลแผนการวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของจาก
ประเทศตางๆ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมประเทศยุโรป ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต ประเทศจีน 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศไตหวัน และประเทศออสเตรเลีย พบวา ทุกประเทศที่มีแผนในการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการใชไฮโดรเจนในรูปพลังงานทดแทน เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูยุค
เศรษฐกิจไฮโดรเจน โดยแตละประเทศมีลักษณะแนวทางที่ใกลเคียงกัน โดยบรรจุเอาประเด็นกิจกรรมหลักๆ 
ดังตอไปนี้เอาไวคอื  

- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบดวย เทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน เทคโนโลยีการขนสง
และการจัดเก็บไฮโดรเจน และเทคโนโลยีนําไฮโดรเจนไปใช (สถานีเติม) 

- การพัฒนาอุปกรณที่แปลงพลังงานที่ไดจากไฮโดรเจนเชน เซลลเชื้อเพลิง และเครื่องยนตสันดาป
ภายในที่ใชไฮโดรเจน เปนตน 

- การกําหนด มาตรฐาน กฎระเบียบดานความปลอดภัย และ การเผยแพรใหความรูและประชาสัมพันธ
ใหกับภาคประชาชน  
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สําหรับกรอบเวลาในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาและการนําไฮโดรเจนไปใชงานนั้น ที่ถูกจัดไวใน
แผนงานของแตละประเทศจะแบงออกเปนหลายระยะ โดยสามารถสรุปเปน 2 ชวงหลักๆ ไดคือ 1) ชวงของ
การทําวิจัย พัฒนาและสาธิต และ 2) การผลักดันใหไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงสามารถเขาสูการแขงขันใน
ตลาดพลังงานได โดยทั่วไปจะประกอบดวย 

- ระยะที่ 1 การพัฒนาดานเทคโนโลยี 

- ระยะที่ 2 การริเริ่มสวนแบงการตลาด 
- ระยะที่ 3 การขยายตลาดและโครงสรางพ้ืนฐาน  
- ระยะที่ 4 การพัฒนาดานการตลาดและโครงสรางพ้ืนฐานอยางสมบูรณ 

  
หากดูจากกรอบเวลาแลวพบวา ประเทศสวนใหญจะทําการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลล

เชื้อเพลิงนับตั้งแตปจจุบันไปจนถึงป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) โดยจะมีแผนการพัฒนาไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิงแบบควบคูกันไป อยางไรก็ตามประเทศญี่ปุนและเกาหลีใตมุงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซลล
เพลิงกอน เนื่องจากทั้งสองประเทศมีอุตสาหกรรมดานยานยนตที่เข็มแข็งอยูกอนแลว 

 
4.8.4  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาแนวทางสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและ
การใชพลังงานไฮโดรเจน  

  
จากเหตุผลของการใชไฮโดรเจนเปนแหลงพลังงานทดแทนในภาคคมนาคมขนสงที่จะชวยลดการใช

เชื้อเพลิงฟอสซิลลง ลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคุณภาพของอากาศ จะทําใหมีการใช
ไฮโดรเจนในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น สําหรับประเทศไทย ไฮโดรเจนสามารถผลิตไดจากวัตถุดิบภายในประเทศ
หลากหลายชนิดเชน กาซธรรมชาติ พลังงานทดแทนที่มีศักยภาพตามพื้นที่เชน ลมและแสงอาทิตย รวมถึง
พลังงานนิวเคลียร (หากมีการนํามาใชในอนาคต) อยางไรก็ตามการนําไฮโดรเจนมาใชยังมีปญหาและอุปสรรค
ที่แตกตางจากเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ที่มีการใชงานในปจจุบัน เชน ไฮโดรเจนสําเร็จรูปไมมีในธรรมชาติ ทําให
โครงสรางพ้ืนฐานจะตองมีรองรับการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีที่มีคุมคาทางเศรษฐกจิ ซึ่งเปนการลงทุนสูงมาก 
ถึงแมวาในปจจุบันจะมีวิธีการผลิต การจัดเก็บและการขนสงไฮโดรเจนที่งานในเชิงพาณิชยแลวก็ตาม ราคา
ตนทุนของเทคโนโลยีดังกลาวยังทําใหราคาไฮโดรเจนสูงกวาเชื้อเพลิงในปจจุบัน ประเด็นปญหาที่สําคัญอีก
ประการคือ นโยบายดานพลังงานที่ไมมีการพิจารณาในเรื่องความเสียหายที่เปนผลจากปญหาความมั่นคงและ
ส่ิงแวดลอมดานพลังงาน 

  
การดําเนินการที่ย่ังยืนเพ่ือใหไฮโดรเจนเปนอีกทางเลือกดานพลังงานที่สัมฤทธผล จําเปนที่จะตอง

ไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวนของประเทศ โดยกระทรวงพลังงานควรเปนหนวยงานที่จะดําริแนวทาง
สงเสริมและสนับสนุน รวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยประเด็นขับเคล่ือนที่
สําคัญ ทั้งที่สนับสนุนและเปนอุปสรรค ที่สงผลตอการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในตางประเทศ สามารถสรุปได
ในตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20 ประเด็นขับเคล่ือนที่สําคัญที่สงผลตอการพัฒนาพลังงานจากไฮโดรเจน 

ประเด็นสนับสนุน 

- ความมั่นคงดานพลังงานของชาติ 
- ความตองการลดการนําเขาเชื้อเพลิง 
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและความตองการในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
และมลพิษ 

- การเพิ่มข้ึนของประชากรโลกและการเติบโตดานเศรษฐกิจ ทําใหเกิดความตองการ
พลังงานที่สะอาดและถูก  

ประเด็นอุปสรรค 

- อุปสรรคในการสรางและรักษาความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องความสําคัญดาน
นโยบายพลังงาน 

- ขาดโครงสรางพื้นฐานสําหรับการใชไฮโดรเจนและราคาที่ยอมรับไดในการจัดสราง 
- ขาดกระบวนการผลิตและการจัดเก็บไฮโดรเจน รวมถึงเชลลเชื้อเพลิงที่ราคาถูก 

ประเด็นท่ีท้ังสนับสนุนและเปนอุปสรรค 

- การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไฮโดรเจนและแหลงและ
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกคูแขง 

- การมีอยูของเช้ือเพลิงฟอสซิลราคาถูกในปจจุบันและการลดลงอยางเลี่ยงไมไดของแหลง
เชื้อเพลิงเหลานี้ 

- ความตองการของผูบริโภคสําหรับแหลงพลังงานที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและมีราคาถูก 

  
โดยที่ทางภาครัฐในประเทศตางๆ มีประเด็นความทาทายที่ตองดําเนินการใหเปนรูปธรรมดังรายละเอียดแสดง

ในตารางที่ 21 
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ตารางที่ 21 องคประกอบพื้นฐานของระบบพลังงานไฮโดรเจนและความทาทาย 

องคประกอบโครงสรางพ้ืนฐานไฮโดรเจน ประเด็นท่ีตองดําเนินการพัฒนา 

การผลิต  
– ไฮโดรเจนควรผลิตใน 2 รูปแบบคือ  
1) แบบรวมศูนยในโรงกลั่น โรงไฟฟาทั่วไป โรงไฟฟาพลังงานทดแทน
หรือนิวเคลียร และ 
2) การผลิตแบบกระจายในสถานีจําหนาย ชุมชน พื้นที่หางไกล และ
ในพื่นที่ที่ประชาชนตองการ  
– กระบวนการความรอน ไฟฟา และการสังเคราะหแสง สามารถใช 

พลังงานฟอสซิล ชีวมวล หรือนํ้าเปนวัตถุดิบไดและไมควรปลอย
กาซเรือนกระจก 

- เทคนิคการผลิตไฮโดรเจนราคาถูก 
- กระบวนการจับกาซเรือนกระจกราคาถูกและเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 
- กระบวนการผลิตไฮโดรเจนข้ันสูงจาก พลังงานฟอสซิล พลังงาน

ทดแทน และพลังงานนิวเคลียร 
 

การขนสง  
– สําหรับโครงขายไฮโดรเจนทั้งการผลิตแบบรวมศูนยหรือการผลิต

แบบกระจาย ทอสงควรใชสงไฮโดรเจนไปในพื้นที่ที่มีความตองการ
สูง รถบรรทุกและการขนสงประเภทอ่ืนควรใชขนสงไฮโดรเจนในรูป
กาซ ของเหลว และของแข็งไปในพื้นที่ที่มีความตองการนอย 

- เทคโนโลยีการขนสงราคาถูก 
- มาตรฐานที่เหมาะสม 
- การจัดระบบการขนสงใหม 
- ความเสี่ยงของการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานการขนสงใหม 

การจัดเก็บ 
– อุปกรณจัดเก็บไฮโดรเจนที่มีนํ้าหนักเบา ราคาถูก และเก็บได

ปริมาณมากควรมีขนาดใหเลือกไดหลากหลายเพื่อการนําไปใชงาน
ที่แตกตางกัน 

- ระบบจัดเก็บไฮโดรเจนที่มีราคาถูก นํ้าหนักเบา และมีขนาดเล็ก 

การแปลงผันพลังงาน  
– เซลลเชื้อเพลิงที่มีการผลิตในปริมาณมากจะทําใหมีราคาที่แขงขัน

ได มีอายุการใชงานนาน มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดี 

- การผลิตเซลลเชื้อเพลิงราคาถูก มีอายุการใชงานนาน และมี
เสถียรภาพ สามารถผลิตไดในปริมาณมากๆ 

การรองรับเทคโนโลยี 
– ไฮโดรเจนควรใชไดทุกที่ที่ตองการพลังงาน คือ ภาคคมนาคมขนสง 

โรงผลิตไฟฟา พลังงานแบบพกพาได และพลังงานความรอนรวม
สําหรับอาคารและอุตสาหกรรม  

- การทดสอบและสาธิตระบบตามตองการของลูกคาไดสําเร็จ 
- มาตรการที่ใหการสนับสนุน เพื่อกระตุนโครงสรางพื้นฐานและ

ความพรอมดานการตลาด 

มาตรฐาน ความปลอดภัย 
– ระเบียบที่ใชตองอางอิงกับมาตรฐานอุปกรณที่ครอบคลุมเทคโนโลยี

ไฮโดรเจนและอุปกรณที่เกี่ยวของเชิงพาณิชยและที่อยูอาศัย 

- มาตฐานกาซเชื้อเพลิงที่กลาวถึงไฮโดรเจนดวย 
- มาตรฐานดานความปลอดภัยสําหรับการรับรอง รถยนตเซลล

เชื้อเพลิง โรงไฟฟาและอุปกรณพกพา 

การใหการศึกษา  
– ธุรกิจและสาธารณะควรใชไฮโดรเจนเพื่อเปนแหลงพลังงานไดอยาง

ปลอดภัยและสะดวก ในทุกๆ การใชงาน นักเรียน นิสิตนักศึกษาใน
ทุกสาขาวิชาควรมีสวนรวมในการพัฒนาและใชงานไฮโดรเจน 

- สรางความเขาใจอยางกวางขวางและความเชื่อม่ันในเร่ืองความ
ปลอดภัยในการใชงานไฮโดรเจน 

- การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฮโดรเจน 
- การใหความรูและฝกอบรมมาตรฐานและกรณีฉุกเฉิน 
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4.9 นําเสนอนโยบาย มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคม
ขนสงแบบครบวงจรในแตละรูปแบบตามแผนปฏิบัติการใชพลังงานไฮโดรเจน พรอมทั้งจัดทํา
แผนการวิจัยพัฒนา/ตอยอดเทคโนโลยีน้ันๆ และประเมินผลลัพธของการพัฒนาเทคโนโลยีน้ันตอ
ภาคสวนตางๆ ในประเทศ 

 
4.9.1 แนวทางการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงสําหรับประเทศไทย 

 
การใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงของประเทศ จะมีแนวทางเดียวกันกับตางประเทศตาม

ชวงเวลาของเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งจะมีลักษณะที่คลายคลึงกันกับกรณีของการปรับใชเชื้อเพลิงฟอสซิลใน
ภาคคมนาคมขนสงของไทยในปจจุบัน เริ่มตั้งแตการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเบนซิล ดีเซล ไปสูการใชกาซธรรมชาติ
และกาซหุงตม การใชน้ํามันที่มีสวนผสมของเอทานอล และ ณ ปจจุบัน มีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในรถยนต
ไฮบริด เปนตน โดยอยูในลักษณะการนําเขายานยนตที่ใชน้ํามันประเภทตางๆ จากประเทศผูผลิตมาใชงาน 
สําหรับการใชไฮโดรเจนนั้น หากพิจารณาจากการพัฒนาเทคโนโลยีของรถยนตที่ใชไฮโดรเจน ก็อาจจะแยกได
ดังนี้คือ 

 
4.9.1.1  การใชไฮโดรเจนรวมกับเคร่ืองยนตสันดาปภายใน  
  การพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนสําหรับรถเซลลเชื้อเพลิงนั้นยังตองผานชวงเวลาของการ
เปล่ียนถายทางเทคโนโลยีจากรถยนตที่ใชเครื่องยนตสันดาปภายในไปเปนรถเซลลเชื้อเพลิงซึ่งคาดวา
ตองใชระยะเวลานาน กอนจะเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจนอยางแทจริง อีกแนวทางหนึ่งของการนํา
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนไปใชคือ การนําไฮโดรเจนไปผสมกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ เชน กาซธรรมชาติ  
กาซแอลพีจี น้ํามันดีเซล และนํ้ามันเบนซินเพ่ือใชในเครื่องยนตสันดาปภายใน ซึ่งไฮโดรเจนอาจจะ
ไดมาจากกระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาบนตัวรถหรือเก็บไวในถังอัดความดัน สําหรับการศึกษาวิจัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย National Renewable Energy Laboratory พบวา สามารถผสมกาซ
ไฮโดรเจนจากถังอัดความดันเขากับกาซธรรมชาติ หรือที่เรียกวา H/CNG โดยมีสัดสวนโดยปริมาตร
ของกาซไฮโดรเจนไดสูงถึง 30% โดยทําการทดสอบกับรถยนตโดยสารขนาดเครื่องยนต 5.9 ลิตร แบบ 
V8 ผลทดสอบชี้ใหเห็นวา ไฮโดรเจนชวยใหการเผาไหมดีขึ้น และสามารถลดปริมาณไนโตรเจน
ออกไซดลงได 50% ลดไฮโดรคารบอน (ที่ไมใชมีเทน) ลง 58% และคารบอนมอนอกไซดลดลง 9% 
ในขณะที่ไมทําใหแรงมาแยลงจากผลการทดสอบ นอกจากนั้นการปรับแตงอุปกรณสําหรับใชไฮโดรเจน
เปนเชื้อเพลิงผสมทําไดงายกวาและมีราคาไมสูงนัก หากแตตองมีการติดตั้งถังเก็บไฮโดรเจนสํารอง 
อยางไรก็ตามจากการทดสอบวิ่งมากกวา 38,400 กิโลเมตร พบวารถโดยสาร H/CNG ใชเชื้อเพลิง
เพ่ิมขึ้นประมาณ 12 เปอรเซ็นตโดยเฉลี่ย ทําใหสามารถสรุปในเบ้ืองตนไดวา การใชไฮโดรเจนรวมกับ
เครื่องยนตสันดาปภายในจะชวยในเรื่องการลดมลพิษทางอากาศที่สงผลกระทบตอปญหาดาน
ส่ิงแวดลอม 

 
4.9.1.2  การใชไฮโดรเจนรวมกับเซลลเชื้อเพลิง 

อยางไรก็ตามในระยะกลางและยาวนั้น เนื่องดวย ขอดีหลายประการของการใชไฮโดรเจน
ในรถเซลลเชื้อเพลิง ทําใหมีประเทศผูผลิตรถยนตหลายรายไดทุมเทงบประมาณไปกับงานวิจัยและ
พัฒนารถเซลลเชื้อเพลิงที่เปนไปไดเชิงพาณิชย ซึ่งงานวิจัยทั้งหมดใชเซลลเชื้อเพลิงประเภทเยื่อ
แลกเปล่ียนโปรตรอนหรือ PEMFC เพ่ือใชทดแทนเครื่องยนตสันดาปภายในแบบที่ใชกันอยูใน
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ปจจุบันซึ่งมีประสิทธิภาพที่คอนขางต่ํา โดยในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวา รถยนตที่ใชไฮโดรเจน
รวมกับเซลลเชื้อเพลิงและมอเตอรไฟฟา ใหประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ดีกวารถยนตประเภท
เครื่องยนตสันดาปภายในประมาณ 2-2.5 เทา ดังจะเห็นไดจากรถเซลลเชื้อเพลิงตนแบบที่ไดผลิต
และนํามาทดลองใชในประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งมีทั้งรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ 
ประเด็นการวิจัยและพัฒนาที่สําคัญสําหรับเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่สําคัญคือ 

• วัสดุที่ใชภายในตัวเซลลเชื้อเพลิง 
• การเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงผันพลังงานจากไฮโดรเจนเปนพลังงานไฟฟา 
• เทคนิคการประกอบเซลลเชื้อเพลิงเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตพลังงานไฟฟา 
• การลดราคาวัสดุและระบบควบคุมที่ใชกับรถยนต 

 
บริษัท Pike Research ไดทําการวิเคราะหโอกาสและประเด็นในการพัฒนายานยนตเซลล

เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย ซึ่งชี้ใหเห็นวา ชวงกอนการจําหนายเชิงพาณิชยชวงป ค.ศ. 2010 ถึง 2014 จะ
มีรถยนตเซลลเชื้อเพลิงประมาณ 1 หมื่นคันที่ไดมีการทดลองใช หลังจากนั้นมีการคาดการณวาจะมี
ยอดจําหนายรถยนตเซลลเชื้อเพลิงขนาดเล็กประมาณ 57,000 คันในป ค.ศ. 2015 และจะเพ่ิมขึ้น
เปน 390,000 คันในป ค.ศ. 2020 โดยตลาดที่สําคัญของทวีปเอเชียแปซิฟคคือ เมืองโตเกียว  
นาโกยา โอซากา ฟูกูโอกะ โซล และ เซี่ยงไฮ เปนตน  

 
สําหรับรถเซลลเชื้อเพลิงขนาดกลางและใหญเชน รถบรรทุกและรถโดยสาร จะมีการพัฒนา

เชิงพาณิชยที่ชากวารถยนตนั่งขนาดเล็ก รถโดยสารเซลลเชื้อเพลิงที่มีการพัฒนาขึ้นจะมีคุณสมบัติใน
เรื่องการปลอยไอเสียนอยมาก ไมมีเสียงดังรบกวน รวมทั้งมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีกวารถ
โดยสารที่ใชเครื่องยนตสันดาปภายใน การเขาสูตลาดของรถยนตเซลลเชื้อเพลิงในกลุมนี้จะขึ้นอยูกับ
นโยบายการสนับสนุนของภาครัฐฯ มากกวากลุมรถยนตนั่งขนาดเล็ก 

 
4.9.1.3  การใชไฮโดรเจนในการผลิตกระแสไฟฟาสําหรับรถไฟฟา 

กรณีของรถยนตไฟฟานั้น ในปจจุบันเริ่มมีการแนะนํารถตนแบบจากบริษัทผูพัฒนา ที่เปน
การประจุพลังงานไฟฟาไวในแบตเตอรี่ที่ติดตั้งบนตัวรถ เพ่ือใชเปนตนกําลังใหกับมอเตอรไฟฟาที่ใช
ในการขับเคล่ือนรถ เปนอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง ประเด็นที่มุงวิจัยและ
พัฒนาคือ การพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ใหมี ความหนาแนนของพลังงานที่สูงขึ้นและใชเวลา
ในการประจุส้ันที่สุด หากการพัฒนาประสบความสําเร็จก็จะสงผลทําให น้ําหนักของรถ (แบตเตอรี่) 
ลดลงและ สามารถขับเคล่ือนรถไดในระยะที่ไกลขึ้น อีกทั้งใชเวลาในการเติมพลังงานเทียบเทากับ
รถยนตสันดาปภายในทั่วๆ ไป ดวยขอดีตางๆ เหลานี้ จะทําใหรถยนตไฟฟาเปนทางเลือกที่
เหมาะสมอยางมากสําหรับภาคคมนาคมขนสง เนื่องจาก ประสิทธิภาพโดยรวมของรถยนตที่สูงขึ้น 
ไมตองแบกน้ําหนักของถังไฮโดรเจน มีความปลอดภัยจากสารไวไฟ และหากไฟฟาที่ใชมาจากแหลง
พลังงานทดแทนที่สะอาด ก็จะเปนยานยนตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เปนตน หากลักษณะนี้เกิดขึ้น 
การใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงก็จะเปล่ียนไปอยูในลักษณะของการใชในการผลิตไฟฟาเพ่ือ
ใชในการประจุแบตเตอรี่ของรถไฟฟาแทน รวมถึงใชไฮโดรเจนในหนาที่เปนแหลงสะสมพลังงาน
ชั่วคราวไดอีกดวย 
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4.9.2  นโยบาย มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคม
ขนสงของประเทศแบบครบวงจร 

 
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป พ.ศ. 2551 – 2565 พบวา ต้ังแตป พ.ศ. 2560 ไดเปาไววาจะ

มีการใชไฮโดรเจน 1 แสนกิโลกรัม (โดยไมไดระยะเวลา) ซึ่งหากพิจารณาการใชไฮโดรเจนในปริมาณดังกลาว
กับภาคคมนาคมขนสง จะสามารถรองรับการใชไฮโดรเจนของรถยนตสวนบุคคลที่ใชเซลลเชื้อเพลิงได
ประมาณ 25,000 คัน (4 กิโลกรัมไฮโดรเจนตอคัน) หรือ รถโดยสารขนาดใหญที่ใชเซลลเชื้อเพลิงไดประมาณ 
8,300 คัน (12 กิโลกรัมไฮโดรเจนตอคัน) นับจากปจจุบันก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ 5-6 ป หนวยงานภาครัฐฯ 
ที่มีสวนเกี่ยวของจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี นโยบายและมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและใช
ไฮโดรเจนอยางเปนรูปธรรมที่สอดคลองกับ แนวทางผลิตและการใชไฮโดรเจนของประเทศไทยโดยมีประเด็น
สําคัญดังตอไปนี้ 

 

• ชวงเตรียมความพรอมของการมีรถที่ใชไฮโดรเจน กอนป พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
 

ประเทศไทยควรมีความพรอมในดานตางๆ กอนที่จะถึง ป 2560 เชน การมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
รถยนตประเภทนี้ กฎหมายเกี่ยวกับการขนสงเชื้อเพลิงประเภทไฮโดรเจน มาตรฐานการควบคุมการใช
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน มาตรฐานความปลอดภัย การประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน เปนตน 
มาตรการสนับสนุนดานตางๆ เชน มาตรการลดภาษี มาตรการสงเสริมการลงทุนตั้งโรงงานผลิตไฮโดรเจนดวย
วิธีเคมีความรอนที่มีวิธีการดักจับกาซเรือนกระจกและการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีการอิเล็กโทรไลซิสจาก
พลังงานไฟฟาที่ผลิตขึ้นจากพลังงานแสงอาทิตยและลม เพ่ือใหการผลิตไฮโดรเจนเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมาก
ที่สุด สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาในการเตรียมความพรอม การศึกษาและทดสอบการใชไฮโดรเจนกับ
เครื่องยนตสันดาปภายในเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก ภาครัฐจะตองมีการจัดทําแผนที่นําทางไฮโดรเจน
ซึ่งจะตองเปนแผน ที่ผนวกอยูในแผนพลังงานระยะยาวของประเทศไทย  

 

• ชวงการนํารถที่ใชไฮโดรเจนเขาสูตลาด ป พ.ศ. 2560-2567 (ค.ศ. 2017-2024) 
 

ในชวง 8 ปแรกจะเปนการนํารถประเภทนี้เขามาทดลองใชเพ่ือทดลองตลาดและเปนการแนะนํา
เทคโนโลยีใหเปนที่รูจักของตลาด นอกจากนี้ยังเปนการทดสอบโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน ในการนําเขามา
ในชวงนี้จะมีลักษณะเปนรถยนตสาธิต (Fleet) จํานวนหนึ่ง โดยอาจเปนรถนั่งสวนบุคคลในภาคราชการ รถ
สาธารณะหรือการขนสงผูโดยสารในสนามบิน หรอืในเมืองทองเที่ยว โดยจะตองมีการเตรียมโครงสรางพ้ืนฐาน
ใหเพียงพอในระดับต่ําสุดควบคูกันไป โดยมุงเปาไปที่เงินลงทุนนอยที่สุดเชน มีสถานีเติมไฮโดรเจนลงถังที่
ติดตั้งบนตัวรถสาธิต จํานวนสถานีจะขึ้นอยูกับจํานวนรถยนตและขนาดพื้นที่สาธิต เนื่องจากจํานวนการใช
ไฮโดรเจนในชวงนี้มีปริมาณนอย ยังไมมีการสรางโรงงานผลิตไฮโดรเจนขึ้นมาโดยเฉพาะ แตจะใชไฮโดรเจน
จากโรงงานผลิตไฮโดรเจนที่มีอยูกอนแลว ซึ่งผลิตไฮโดรเจนปอนใหอุตสาหกรรมเพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิต 
การลงทุนในระยะนี้อาจเปนการรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนใหมีการใชรถไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิงอยางแพรหลาย ผูผลิตรถยนตในประเทศจะนําเขารถยนตไฮโดรเจนทั้งคันเปนหลัก อยางไรก็
ตามปลายระยะนี้อาจตองมีการสงเสริมการลงทุนใหกับโรงงานผลิตไฮโดรเจน โดยใชวิธีการขยายกําลังการ
ผลิตเพ่ิมขึ้นจากสายการผลิตเดิม (จากโรงงานผลิตไฮโดรเจนเพื่อปอนอุตสาหกรรม) หรือลงทุนตั้งโรงงานใหม
เพ่ือรองรับปริมาณการใชที่จะเพ่ิมขึ้นในชวงถัดไป รวมทั้งการเริ่มประกาศนโยบายสงเสริมการลงทุนของ
บริษัทผลิตรถยนตใหมีสายการประกอบรถเซลลเชื้อเพลิงภายในประเทศ  
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โอกาสที่เปนไปไดในการใชไฮโดรเจนอีกประการ คือ หากยานยนตที่ใชเปนรถไฟฟา การใชไฮโดรเจนใน
ภาคคมนาคมขนสงจะอยูในลักษณะของการใชในการผลิตไฟฟาสํารองเพื่อใชในการประจุแบตเตอรี่ของ
รถไฟฟา ดังนั้นอาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตและเก็บพลังงานไฟฟาโดยใช
ไฮโดรเจน  

 

• ชวงที่รถที่ใชไฮโดรเจนเปนที่ยอมรับของตลาด 
 

หลังจากผานระยะแรกแลว ระยะนี้ผูใชรถเริ่มมีความมั่นใจในเทคโนโลยีใหมและหันมาใชรถยนตประเภทนี้
มากขึ้น ตลาดรถยนตไฮโดรเจนอยูในชวงเริ่มขยายตัว ในระยะนี้ผูผลิตรถยนตในประเทศเริ่มเห็นโอกาสเพิ่ม
การขายโดยจะเริ่มวางแผนเตรียมสายการผลิตในประเทศโดยจะใชชิ้นสวนภายในประเทศมากขึ้น เมื่อมีการตั้ง
สายการผลิตรถเซลลเชื้อเพลิงในประเทศแลว ชวงนี้จะเปนชวงระยะเวลาการเพิ่มขึ้นของรถเซลลเชื้อเพลิง 
ขอมูลจากตางประเทศระบุวา มีการประมาณการวา ใน ป พ.ศ.2593 จะมีรถเซลลเชื้อเพลิงใชงานอยูประมาณ 
50% ของจํานวนรถยนตที่มีทั้งหมดทั่วโลก โดยในชวงนี้อาจจะตองรอดูแนวโนวของเทคโนโลยีหลักที่จะ
นํามาใชกับยานยนตนอกเหนือจากเซลลเชื้อเพลิง เชน รถยนตที่ใชไฟฟาลวน เปนตน ซึ่งจะทําใหแนวทางของ
การนําไฮโดรเจนมาใชในภาคคมนาคมขนสงเปล่ียนไป ซึ่งอาจจะนําไฮโดรเจนไปใชในการผลิตหรือจัดเก็บเพ่ือ
ใชผลิตกระแสไฟฟาในการประจุแบตเตอรี่ในรถยนต 

 
4.10 จัดต้ังเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน รวมทั้ง Website และรวบรวมขอมูลรายชื่อ สมาชิกในภาค

สวนท่ีเกี่ยวของพรอมจัดทําฐานขอมูลทําเนียบ พรอมทั้งจัดทําจดหมายขาว/วารสาร เครือขาย
พลังงานไฮโดรเจน เพื่อเผยแพร ประกอบดวยการดําเนินงานของ พน. หนวยงานในสังกัด และกลุม
เครือขายที่ผานมา เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน บทสัมภาษณผูผลิตเทคโนโลยี/ผูใชเทคโนโลยี และ
จัดสัมมนา เชิงวิชาการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ 
 
แนวทางดําเนินการจัดตั้งเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน โดยไดทําการกําหนดวัตถุประสงคและจัดประชุม

เริ่มตนเพ่ือเปนการแนะนําและรับฟงขอเสนอแนะและขอคิดเห็นตางๆ จากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับการใชพลังงาน
ไฮโดรเจนในอนาคตทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีรายละเอียดการขั้นตอนการดําเนินงานเปนไปตาม
ไดอะแกรมที่แสดงไวในรูปท่ี 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 23 ลําดับข้ันตอนในการจัดตั้งเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 
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4.10.1  วัตถุประสงคและกลุมเปาหมายของการประชุมจัดต้ังเครือขาย 
 

วัตถุประสงคการจัดต้ังเครือขาย 

• เพ่ือใหทราบสถานภาพของการดําเนินงานดานพลังงานไฮโดรเจนของหนวยงานตางๆ ที่มีอยู 

• เพ่ือรวบรวมขอมูลผลการศึกษาเชนงานวิจัยและพัฒนาในอดีตที่ผานมา 

• เพ่ือใหรับทราบถึงกิจกรรมของเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและรวมแสดงความคิดเห็น 

• เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับแผนพลังงานทดแทน 15 ป 
 

กลุมเปาหมายของเครือขาย 
ในการดําเนินงานของขั้นตอนนี้ บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดออกจดหมายเชิญตัวแทนของกลุม

ตางๆ เพ่ือเขารวมประชุมสัมมนาจัดตั้งเครือขาย โดยแบงออกเปนกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของดังนี้ 

• กลุมสงเสริมและสนับสนุน เกี่ยวของกับนโยบายและดําเนินงานตามนโยบายทางดานพลังงาน
ไฮโดรเจน สวนใหญเปนหนวยงานราชการ องคกรอิสระ และหนวยงานรัฐวิสาหกจิ 

• กลุมผูวิจัยและพัฒนา เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชพลังงานไฮโดรเจนและ
พัฒนาวัสดุที่เหมาะสมที่สามารถจัดหาไดในประเทศ เพ่ือเปนการลดตนทุนของพลังงาน
ไฮโดรเจน  

• กลุมผูผลิตไฮโดรเจน เกี่ยวของกับผูผลิตและจําหนายทางดานอุปทาน (Supply) กลุมนี้จะเปน
หนวยงานภาคเอกชน ที่ดําเนินธุรกิจตางๆ ที่ เกี่ยวของกับการผลิตไฮโดรเจนในระดับ
อุตสาหกรรม ซึ่งถือวามีสวนในเรื่องของการวางแนวทางดานโครงสรางพ้ืนฐานของการผลิตและ
จัดเก็บพลังงานไฮโดรเจนในอนาคต  

• กลุมผูประกอบการธุรกิจยานยนต เกี่ยวของกับผูประกอบการธุรกิจยานยนตจัดวาเปนกลุม
ทางดานอุปสงค (Demand) กลุมนี้จะเปนหนวยงานภาคเอกชน ที่ดําเนินธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการใชไฮโดรเจนในระดับอุตสาหกรรม เนื่องจากแนวทางการพัฒนาไฮโดรเจนในภาค
คมนาคมขนสงถือวามีความสําคัญและไดรับการศึกษาและพัฒนาอยางจริงจังในตางประเทศ
โดยเฉพาะรถเซลลเชื้อเพลิงที่ใชพลังงานจากไฮโดรเจน กลุมผูประกอบการธุรกิจยานยนตจะเปน
กลุมมที่ตองปรับตัวอยางเร็วเพ่ือเตรียมความพรอม หากมีการใชพลังงานไฮโดรเจนในอนาคต 

• กลุมผูจําหนายเซลลเชื้อเพลิง/ผูผลิตอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา และอุปกรณชิ้นสวน 
เกี่ยวของกับผูผลิตและจําหนายอุปกรณเซลลเชื้อเพลิงและอุปกรณตอเนื่อง กลุมนี้จะเปน
หนวยงานภาคเอกชน ท่ีดําเนินธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตอุปกรณและช้ินสวนที่รองรับ
การใชพลังงานไฮโดรเจนในระดับอุตสาหกรรม 

• กลุมมาตรฐานและการทดสอบ เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐานที่จําเปนของการใชพลังงาน
ไฮโดรเจนตั้งแตการผลิต การจัดเก็บ การขนสงและการนําไปใช เพ่ือใหการใชพลังงาน
ไฮโดรเจนเปนไปอยางเหมาะสมและมคีวามปลอดภัย 
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4.10.2  การประชุมจัดต้ังเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 
 

การจัดประชุมจัดตั้งเครือขายไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 13:00 - 16:00 น.  
ณ หองประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยมี
ผูเขารวมประชุมจํานวนทั้งส้ิน 59 ทาน จากจํานวน 25 หนวยงาน 

 

ประเด็นที่นําเสนอในการประชุมจัดตั้งเครือขาย 

• ทิศทางของพลังงานไฮโดรเจนในประเทศไทยกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป ซึ่งนําเสนอ
โดย ผูอํานวยการสํานักวิจัย คนควาพลังงาน รังสรรค สโรชวิกสิต โดยการนําเสนอไดเนนถึง
เรื่องตางๆ ดังนี้ 

o แผนพลังงานไฮโดรเจนในป พ.ศ. 2560-2565 ที่ประเทศไทยไดวางเปาหมายการใช
ไฮโดรเจนอยูที่ 100,000 กิโลกรัมตอป และแนวทางการดําเนินงานของ พพ.  

o ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของการใชพลังงานไฮโดรเจนในประเทศไทย ซึ่งพบวา
ประเทศไทยยังมีปญหาหลายๆ ดานไดแก งานวิจัยและพัฒนาที่ยังมีอยูไมมากนัก 
เทคโนโลยีและโครงสรางพ้ืนฐานที่รองรับอยูในปจจุบันยังไมเอื้ออํานวย ซึ่งยังตองรอ
การพัฒนาเทคโนโลยีจากตางประเทศเปนหลัก มาตรฐานและความปลอดภัยในการใช
พลังงานไฮโดรเจน ความคุมทุนและแรงจูงใจในการใชพลังงานไฮโดรเจน 

o แนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนของประเทศ ถึงแมวาประเทศจะมีปญหาและ
อุปสรรคในการใชพลังงานไฮโดรเจน อยางไรก็ตามหากมีการพัฒนาและเลือกใชอยาง
เหมาะสมก็จัดวาประเทศไทยยังมีศักยภาพในแงของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไฮโดรเจน 
สวนเรื่องของการพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีชิ้นสวนเพ่ือรองรับการใชงาน มาตรฐาน
และความปลอดภัยตองพัฒนาอยูเสมอ 

o ผลการดําเนินงานสําคัญที่ผานมาของ พพ. ซึ่งเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมาทั้งใน
สวนของการวิจัยและพัฒนาการผลิตไฮโดรเจน และการประยุกตใชไฮโดรเจนในเซลล
เชื้อเพลิงและใชการเผาไหมรวมกับเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติในเครื่องยนตสันดาปภายใน 

 

• ภาพรวมของแนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในตางประเทศและในประเทศ โดย
การนําเสนอไดเนนถึงเรื่องตางๆ ดังนี้ 

o แนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในตางประเทศ ไดมีการวางแผนที่นําทาง 
(Roadmap) ของการใชพลังงานไฮโดรเจนที่ชัดเจนโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว
โดยจะเห็นวาเปาหมายของแตละประเทศนั้นจะมุงเนนไปการใชพลังงานไฮโดรเจนไป
ที่ภาคคมนาคมขนสง โดยใชเซลลเชื้อเพลิงเปนหลักเพ่ือทดแทนเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม
หรือเครื่องยนตสันดาปภายใน ทั้งนี้เนื่องจากเซลลเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพพลังงานสูง
กวาและไมปลอยมลพิษ 

o แนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในประเทศไทยยังถือวายังอยูในชวงเริ่มตนของ
การพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาการใชพลังงานไฮโดรเจนในประเทศไทยสามารถแบง
ออกเปน 3  ระยะคือระยะส้ัน (กอนป พ.ศ. 2560) ซึ่งยังไมมีการใชไฮโดรเจนอยางเปน
ทางการ ระยะกลาง (ระหวาง ป พ.ศ. 2560 ถึง 2567) ซึ่งเริ่มมีการใชไฮโดรเจนตาม
แผนแตปริมาณการใชยังนอยอยู และระยะยาว (หลังจาก ป พ.ศ. 2567) ซึ่งใน
ตางประเทศมีการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย 
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o ยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งอยางนอยตอง
ครอบคลุม 7 ประเด็นไดแกนโยบายและแผน มาตรฐาน กฎระเบียบ, การพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตและจัดเก็บไฮโดรเจน, การพัฒนาบุคลากร, การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ, การพัฒนาเครือขาย, การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

• เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานการจัดตั้งเครือขายโดยการนําเสนอไดเนนถึงเรื่องตางๆ ดังนี้ 
o เสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน โดยคณะ

กรรมการฯ ควรแตงตั้งจากหลายๆ หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการฯ อาจจะ
คัดเลือกจากกลุมงานตางๆ โดยในเบื้องตนบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการฯ 
ประกอบไปดวยบทบาทและหนาที ่และท่ีมาของคณะกรรมการและจํานวน 

o การจัดทําเว็บไซด (Website) โดยมีวัตถุประสงคของการจัดทําเว็บไซด มีดังนี้ 
 แหลงขอมูลงานวิจัยและพัฒนา 
 ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยจากสมาชิกของกลุมตางๆ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารหรือกิจกรรมของกลุม 
 รับฟงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
 เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 
4.10.3  ผลของการประชุมจัดต้ังเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 

 
การประชุมจัดตั้งเครือขายไดรับขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมในหลายประเด็นโดยสวนใหญเห็น

ดวยกับการมีเครือขายเพียงแตขอใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และขอใหมีการสนับสนุนในเรื่องของ
งานวิจัยใหมากขึ้น 

 
4.10.4  ฐานขอมูลครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 

 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือในลักษณะของเครือขายไดมีการรวบรวมรายชื่อสมาชิกจากหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน โดยแยกออกเปนกลุมที่เกี่ยวของตางๆ ดังนี้ 
o หนวยงานวิจัยและสนับสนุนงานวิจัย 
o ผูผลิตไฮโดรเจน 
o ผูผลิตยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 
o มาตรฐานและความปลอดภัยรวมทั้งหนวยงานทดสอบ 
 
โดยฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นจะประกอบไปดวย ชื่อหนวยงาน ที่อยู เบอรติดตอ อี-เมล จัดเก็บไวในรูป

ของไฟลเอ็กเซล เพ่ือใหสามารถปรับปรุงแกไขไดงายและสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซดของเครือขายที่
จัดทําขึ้น 

 
4.10.5 วารสารเครือขายพลังงานไฮโดรเจน 

   
 นอกเหนือจากการจัดตั้งเครือขายพลังงานไฮโดรเจน ไดมีการจัดทําวารสารไฮโดรเจนฉบับแรกขึ้น 
เพ่ือเปนการเผยแพรกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจนไปยังสมาชิกและผูที่เกี่ยวของ   
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พลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป           
เสนอ กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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4.11 ปรับปรุงฐานขอมูลองคความรูของ พพ. โดยนําขอมูลเฉพาะในสวนท่ีไดจากโครงการเขาฐานขอมูล
ของ พพ. โดยใชโครงสรางฐานขอมูลท่ี พพ. กําหนด 
 

นําขอมูลที่ไดทําการศึกษา รวบรวม และทําการวิเคราะห ตลอดจนไดนําขอคิดเห็นตางๆ ที่ไดจาก
การจัดประชุมนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อความสมบูรณและเหมาะสมยิ่งขึ้น และไดนําขอมูลเหลานี้มาลงใน
ฐานขอมูลของระบบงานฐานขอมูลองคความรูดานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหผูที่สนใจได
ศึกษา หาขอมูล 

 
4.12 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณเพื่อเผยแพรผลการศึกษาใหกับ

ผูเกี่ยวของ และผูสนใจจากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน จํานวนอยางนอย 100 คน 
 

4.12.1  วัตถุประสงคและกลุมเปาหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานฉบับสมบูรณ 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานฉบับสมบูรณ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเผยแพรความสําเร็จของ
โครงการ พรอมทั้งรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานฉบับ
สมบูรณ ในการประชุมครั้งนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ 

 

• เพ่ือเผยแพรแนวทางการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคม 

• เพ่ือเผยแพรผลการศึกษา ทดสอบระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําในรถยนต 

• เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

4.12.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานฉบับสมบูรณ 
 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานฉบับสมบูรณไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554 
ณ. หองรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร เวลา 8:30 – 12:00 น. โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน
ทั้งส้ิน 106 ทาน 

 
4.12.3  ผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานฉบับสมบูรณ 

   
  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่สําคัญไดแก 

• อุตสาหกรรมยานยนตในปจจุบัน ไมไดใหความสําคัญตอระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําติดตั้งใน
รถยนต แตจะมุงเนนไปที่การพัฒนาระบบขับเคล่ือนดวยไฟฟาหรือรถไฟฟามากกวา 

• ผลการทดสอบที่ไดควรนําไปเผยแพรตอสาธารณะ เนื่องจากยังมีผูสงสัยในอุปกรณระบบผลิต
ไฮโดรเจนจากน้ํา 

• ควรเนนงานวจิัยและพัฒนาทางดานไฮโดรเจน โดยใหความสําคัญตอทรัพยากรที่มีในประเทศ 
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