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บทที่ 1 
สํารวจ รวบรวม แยกประเภท ขนาดเทคโนโลยีระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา และสรุป
ขอมูลจํานวนผูผลิตและผูจําหนายชุดอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตั้งใน

รถยนต ทั้งในและตางประเทศ 
 

การสํารวจ รวบรวม และแยกประเภท เทคโนโลยีระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําพบวามีเทคโนโลยีระบบผลิต
ไฮโดรเจนจากน้ําดังตอไปนี้ 

1. การแยกน้ําดวยไฟฟา (Electrolysis) โดยแบงออกเปนการแยกน้ําดวยไฟฟาที่ 
1.1 ความดันสูง 
1.2 อุณหภูมิสูง 

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

3.1 ความรอนนิวเคลียร (Nuclear-thermal) 
3.2 ความรอนแสงอาทิตย (Solar-thermal) 

4. วัฏจักรเคมีความรอน (Thermo chemical Cycle) 
4.1 ซัลเฟอร-ไอโอดีน (Sulfur-Iodine Cycle) 

5. การแยกน้ําดวยชีวทางแสง (Photo biological Water Splitting) 
 

ในการผลิตไฮโดรเจนจะมีหนวยที่ใชวัดอัตราการผลิตตอเวลาที่แตกตางกันไป สําหรับหนวยที่ใชโดยท่ัวไป
สําหรับการผลิตไฮโดรเจนในเวลา 1 ชั่วโมง รวมทั้งสัดสวนความสัมพันธเมื่อเทียบกับหนวยกิโลกรัมตอชั่วโมง นั้น 
แสดงตามตารางที่ 1-1  
ตารางที่ 1-1 สัดสวนการเปลี่ยนหนวยการผลิตไฮโดรเจน 

หนวย ปริมาณ สัดสวน 

kg/hr Kilogram of hydrogen/Hr 1 
gge/hr Gallon of Gasoline Equivalent/Hr 1.076 
nm3/hr Normal Cubic Meter/Hr 11.12 
SCF/Hr Standard Cubic Feet/Hr 392.6 
l/hr Liters/Hr 11,118 
BTU/Hr British Thermal Units/Hr 134,483 

 

1.1 การแยกน้ําดวยไฟฟา (Electrolysis) 
 

ในปจจุบันมีธุรกิจการผลิตอิเล็กโทรไลเซอรและการสรางโรงผลิตไฮโดรเจนดวยการแยกน้ําดวยไฟฟาอยูทั่ว
โลก เนื่องจากความทาทายในการใชพลังงานงานไฮโดรเจนนั้นคือ การขนสงไฮโดรเจน ซึ่งถือไดวาเปนประเด็นที่มีผล
ตอราคาของไฮโดรเจนโดยรวม ทําใหมีการศึกษาและทําความเขาใจในโลจิสติกสและเศรษฐศาสตรที่แตกตางระหวาง
การผลิตไฮโดรเจนแบบรวมศูนยขนาดใหญกับการผลิตแบบกระจายตัวใกลกับผูใช โดยจะมีกระบวนการขนสงที่
แตกตางกัน 
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หากพิจารณาที่ประสิทธิภาพการผลิต 100 เปอรเซ็นต การผลิตไฮโดรเจน 1 กิโลกรัมตองใชพลังงานไฟฟา 39 
หนวย (kWh) หากพิจารณาราคาหนวยไฟฟาที่ 2.50 บาท จะพบวาราคาคาไฟฟาในการผลิตไฮโดรเจน 1 กิโลกรัม
ประมาณ 100 บาท ดังนั้นจะพบวาหากพิจารณาเปรียบเทียบกับน้ํามัน 3.8 ลิตรซึ่งใหพลังงานความรอนเทากับ
ไฮโดรเจนประมาณ 1 กิโลกรัมนั้น ในปจจุบันจะพบวาน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาเทากับ 110 บาท (กําหนดใหราคา 1 ลิตร
เทากับ 30 บาท) ดังนั้นจะเห็นไดวา ไฮโดรเจนมีแนวโนมที่เปนไปไดอยางมากที่จะเปนทางเลือกของพลังงานในอนาคต
อันใกลนี้ได อยางไรก็ตามปจจัยที่จะมีผลตอราคาของไฮโดรเจนจากแยกน้ําดวยไฟฟาคือ เทคโนโลยขีองการผลิต 
 

ประเด็นที่จะตองคํานึงถึงอยางมากในการนําเทคนิคการแยกน้ําดวยไฟฟามาใชผลิตไฮโดรเจนเพื่อนําไปใชเปน
พลังงานคือ พลังงานไฟฟาที่จะตองใช หากยังมีการผลิตไฟฟาดวยเชื้อเพลิงฟอสซิลอยางในปจจุบันเปนสวนใหญนั้น 
การแยกน้ําดวยไฟฟาคงจะไมใชทางเลือกที่เปนไปได การวิจัยและพัฒนาการผลิตไฟฟาดวยแหลงพลังงานทดแทนจึง
เขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน กรณีการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมในประเทศสหรัฐอเมริกามีการประมาณไว
วาสามารถผลิตกระแสไฟฟาได 2,800 GW (ในปจจุบัน ประเทศสหรัฐอเมริกามีกําลังการผลิตกระแสไฟฟารวมประมาณ 
1,100 GW) ซึ่งเพียงพอที่จะใชในการผลิตไฮโดรเจนไดมากกวา 150,000 ลานกิโลกรัมตอป ซึ่งมากกวาปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่มีการอุปโภคตอป ณ เวลานี้ 
 

ในปจจุบัน ไดมีโครงการแยกน้ําดวยไฟฟาเพ่ือผลิตไฮโดรเจน โดยอาศัยพลังงานไฟฟาที่ไดจากการแปลงผัน
พลังงานทดแทนอยูทั่วโลก ยกตัวอยางเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนยปฏิบัติการพลังงานทดแทนแหงชาติ 
(National Renewable Energy Laboratory) ในรัฐโคโลราโด รวมกับ การไฟฟาทองถ่ิน บริษัท Xcel Energy ไดดําเนิน
โครงการ นํารองในการใชพลังงานลมและแสงอาทิตยในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อเปนเชื้อเพลิงใหกับรถเซลลเชื้อเพลิง 
ในขณะที่รถเซลลเชื้อเพลิงสามารถจายพลังงานไฟฟาที่ไดจากไฮโดรเจนกลับคืนสูระบบไฟฟากําลังในเวลาที่มีการใช
ไฟฟาสูง 
 

การแยกน้ําดวยไฟฟาไดมีการดําเนินการมาตั้งแตชวง ป ค.ศ. 1920 ถึง 1930 มีการสรางระบบแยกน้ําดวย
ไฟฟาแบบอัลคาไลนโดยใชพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากเขื่อน และเปนเทคโนโลยีที่มีใชกันทั่วโลก ดังนั้นการแยกน้ําดวย
ไฟฟาเพ่ือใชในการผลิตไฮโดรเจนเปนส่ิงที่หลายฝายมีประสบการณมาเปนระยะเวลานานพอสมควร 
 

ไฮโดรเจนที่ผลิตดวยวิธีแยกน้ําดวยอิเล็กโทรไลซิสนั้นอาศัยหลักการสงผานกระแสไฟฟาในน้ําดวยสอง
อิเล็กโทรดคือ แอโนด (Anode) และแคโทด (Cathode) โดย โมเลกุลของน้ําถูกแยกออกเปนไฮโดรเจนที่ขั้วแคโทดและ
ออกซิเจนที่ขั้วแอโนด ในปจจุบันกระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาที่มีใชในระดับอุตสาหกรรมมี 2 ประเภทดวยกัน คือ  
 

• กระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาแบบอัลคาไลน (Alkaline Electrolyzes) แบงไดเปน 
 แบบขั้วคู (Bipolar) 
 แบบขั้วเดียว (Unipolar) 

• กระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาแบบอิเล็กโทรไลตโพลีเมอรของแข็ง (Solid Polymer Electrolyte (SPE)) 
 
 
 
 

1.1.1 กระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาแบบอัลคาไลน 
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กระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาแบบอัลคาไลนนั้นจะอาศัยสารละลายที่เปนดาง เชน สารละลาย

โปแตสเซียมไฮดรอกไซด 30 เปอรเซ็นต (Potassium Hydroxide (KOH)) เปนตน เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การนํากระแสไฟฟาของน้ํา อุปกรณผลิตไฮโดรเจนสําหรับเทคโนโลยีนี้มีดวยกันอยู 2 ประเภทคือ แบบขั้ว
เดียวและแบบขั้วคู ดังแสดงในรูปท่ี 1-1 (ก) และ (ข) ตามลําดับ 

 
สําหรับวัสดุที่ใชทําขั้วอิเล็กโทรดนั้นจะเปน นิกเกิล (Nickel) เนื่องจากมีคุณสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา

ไฟฟาเคมี (Electrochemical Catalytic Properties) ผลจากงานวิจัยไดชี้ใหเห็นวา โลหะเจือนิกเกิล (Nickel-
based Alloys) นั้นมีขอดีหลายประการ เชน อิเล็กโทรดที่ใชโลหะผสม Nickel-Cobalt-Molybdenum นั้น จะทน
การกัดกรอนของสารละลายไดดี มีพ้ืนผิวในการทําปฏิกิริยามาก ทําใหอัตราการทําปฏิกิริยาดีขึ้น 

 
 แบบขั้วคู (Bipolar) 

อุปกรณแยกน้ําดวยไฟฟาแบบขั้วคูอาจเลือกใหผลิตไฮโดรเจนโดยไมผสมกับออกซิเจนได หรือ
เปนกาซผสมก็ได โดยขึ้นอยูกับการออกแบบ ขั้วที่ใชรับกระแสไฟฟาจากภายนอก (End Plate) จะ
เปนแบบขั้วเดียว ในขณะที่ขั้วที่อยูระหวางเซลลจะเปนแบบขั้วคู อิเล็กโทรดที่เปนขั้วแคโทดที่ติดอยู
ที่ดานหนึ่งของแผนโลหะระหวางเซลลจะเปนขั้วที่โมเลกุลของไฮโดรเจนและอิออนไฮดรอกซี่ถูกผลิต
ขึ้น โดยอิเล็กทรอนที่เคล่ือนที่ทะลุผานอิเล็กโทรดมาจากอีกดานหนึ่งซึ่งเปนดานแอโนด ที่ดาน
แอโนดจะเปนสวนที่โมเลกุลของออกซิเจนถูกผลิตขึ้น โดยปกติในอุปกรณแยกน้ําดวยไฟฟาที่มีขนาด
ใหญจะมีหลายอิเล็กโทรดตอขนานกันทางไฟฟาและมีตัวแยก (Insulator) สําหรับกาซที่เปนการผสม
กันของไฮโดรเจนและออกซิเจนจะถูกเรียกวา “HHO” หรือ “Brown Gas”  

 
 แบบขั้วเดียว (Unipolar) 

สําหรับแบบขั้วเดียวนั้นจะไมมีการใชอิเล็กโทรดรวมกันเหมือนในกรณีของขั้วคู ดังนั้นอัตราการ
ผลิตไฮโดรเจนจึงสูงกวา 

        
(ก)                       (ข) 

รูปท่ี 1-1 อุปกรณแยกน้ําดวยไฟฟาแบบอัลคาไลน (ก) ข้ัวเดียว (ข) ข้ัวคู 
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1.1.2 กระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาแบบอิเล็กโทรไลตโพลีเมอรของแข็ง (Solid Polymer 
Electrolyte (SPE)) 
อุปกรณแยกน้ําดวยไฟฟาอีกประเภทจะใชกระบวนการยอนกลับของเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) 

อิเล็กโทรดที่ใชจะเปนเยื่อที่นําอิออนของแข็ง (Solid Ion Conducting Membrane) ซึ่งตรงกันขามกับ
กระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาแบบอัลคาไลน เย่ือดังกลาวยอมใหอิออน H+ เคล่ือนที่ผานจากดานแอโนดไปที่
ดานแคโทดซึ่งเปนดานที่โฮโดรเจนเกิดขึ้น อีกหนาที่ของเยื่อนี้คือ เปนวัสดุที่ใชในการแบงแยกกาซไฮโดรเจน
และออกซิเจนที่ผลิตขึ้นออกจากกัน นั่นคือ ออกซิเจนจะเกิดขึ้นที่ดานแอโนดของเยื่อและไฮโดรเจนจะเกิดขึ้นที่
ดานแคโทดของเยื่อซึ่งอยูที่ดานตรงขาม 

 
1.1.3 ปฏิกิริยาทางไฟฟาเคมีของการแยกน้ําดวยไฟฟา 

 
การแยกน้ําดวยไฟฟาไมวาจะใชเทคโนโลยีใดๆ จะมีปฏิกิริยาของอิเล็กโทรไลซิสเหมือนกันดังนี้คือ 

 
H2O → ½ O2 + H2 

 
อยางไรก็ตาม ปฏิกิริยาที่ขั้วอิเล็กโทรดของแบบอัลคาไลนจะแตกตางจากแบบโพลีเมอรของแข็ง

ดังนี้คือ 
 

 ระบบโพลีเมอรของแข็ง จะมีปฏิกิริยาที่ขั้วอิเล็กโทรดเปนดังนี้ 
 
ดานแคโทด 

2 H
+ 
+ 2e

-
→ H2 

 
ดานแอโนด 

H2O → ½ O2 + 2 H
+ 
+ 2e

-
 

 
 ระบบอัลคาไลน จะมีปฏิกิริยาที่ขั้วอิเล็กโทรดเปนดังนี้ 

 
ดานแคโทด 

2 H2O + 2e
-
→ H2 + 2OH

-
 

 
ดานแอโนด 

2OH
-
→ ½ O2 + 2 H2O + 2e

-
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1.1.4 ตัวอยางระบบแยกน้ําดวยไฟฟาท่ีมีการจําหนายเชิงพาณิชย 
 

ในปจจุบันมีการติดตั้งระบบแยกน้ําดวยไฟฟาเพ่ือใชในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อในกระบวนการ
อุตสาหกรรมอยูหลายแหง (ดังรูปท่ี 1-2 และ รูปท่ี 1-3) ซึ่งมีบริษัทที่ทําการจําหนายระบบเหลานี้ดังตัวอยาง
แสดงในตารางที่ 1-2 จะพบวาประสิทธิภาพในการผลิตจะอยูที่ประมาณ 60 ถึง 75 เปอรเซ็นต 

 
ตารางที่ 1-2 ตัวอยางระบบแยกน้ําดวยไฟฟาที่มีการจําหนายเชิงพาณิชย 

 
 
 

               
 

รูปท่ี 1-2 ระบบแยกน้ําดวยไฟฟาจากบริษัท Proton Energy Systems ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(ที่มา http://www.protonenergy.com) 
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รูปท่ี 1-3 ระบบแยกน้ําดวยไฟฟาจากบริษัท Teledyne Energy Systems ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(ที่มา http://img.directindustry.com) 

 
1.2  อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตัง้ในรถยนต (Water Electrolyzers) 
 

จากขอมูลการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงทั่วโลกนั้น สามารถแบงการแปลงผันพลังงานจากไฮโดรเจน
เปน 2 ประเภทตามชนิดของวิธีการแปลงผันพลังงาน ดังนี้คือ  

1) การใชเซลลเชื้อเพลิงและ  
2) การใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงรวมในเครื่องยนตสันดาปภายใน โดยกรณีนี้สามารถแบงออกไดเปน 2 

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

 
สําหรับกรณี 2.1 นั้นจะเปนการผลิตไฮโดรเจนในปริมาณมากและทําการบรรจุไฮโดรเจนในถังที่ติดตั้งอยูบน

ยานพาหนะ ซึ่งเปนประเภทที่บริษัทผูผลิตรถยนตนิยมนํามาประยุกตใชกับรถยนตประเภทสันดาปภายในและประเภท
ไฮบริด ในกรณี 2.2 นั้นจะเปนการผลิตไฮโดรเจนในปริมาณที่พอเหมาะสําหรับใชผสมกับเชื้อเพลิงที่ใชกับเคร่ืองยนต 
โดยทั่วไปจะไมมีการจัดเก็บไฮโดรเจนไว อุปกรณผลิตไฮโดรเจนสําหรับกรณีนี้จะติดตั้งอยูบนยานพาหนะนั้นๆ ซึ่ง
เรียกวา อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตั้งในรถยนต หรือ อิเล็กโทรไลเซอร (Electrolyzer) อยางไรก็ตาม
เนื่องจากมีหลากหลายผูทําการประดิษฐอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําดังกลาว จึงมีการเรียกชื่อที่แตกตางกันออกไป 
ดังเชน HHO Generator, Hydrogen Generator และ Hydrogen Booster เปนตน 
 

ในความเปนจริงแลว อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตั้งในรถยนตที่มีจําหนายอยูนั้นจะมีกาซที่ผลิต
ไดเปน กาซไฮโดรเจนผสมกับกาซออกซิเจน โดยมีชื่อเรียกวา “ออกซิไฮโดรเจน (Oxyhydrogen)” ซึ่งมีสัดสวนผสมของ
ไฮโดรเจนและออกซิเจนอยูที่ 2 ตอ 1 โดย ออกซิไฮโดรเจน เปนที่รูจักกันในชื่ออ่ืนๆ ดวยคือ Brown Gas, HHO Gas, 
Hydroxy, Watergas, Kleingas และ Magnegas เปนตน 
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สําหรับการประยุกตใชงาน HHO Generator นั้น เดิมทีนํามาใชในการสรางเปลวไฟที่มีความรอนสูงสําหรับ
งานเชื่อม การชุบแข็ง การเจาะตัด วัสดุโลหะ กระเบ้ือง แกวและพลาสติก ซึ่งในทางปฎิบัตินั้น สัดสวนผสมของ
ไฮโดรเจนและออกซิเจนอยูที่ 4 ตอ 1 หรือ 5 ตอ 1 ตัวอยางผลิตภัณฑจาการิษัท Arizona Hydrogen Manufacturing 
แสดงดังรูปท่ี 1-4 
 

ในกรณีของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตั้งในรถยนตนั้น เปนการใชพลังงานไฟฟาจากเครื่อง
กําเนิดไฟฟาหรือแบตเตอรี่ของรถยนตจายใหกับ อิเล็กโทรไลเซอร (Electrolyzer) ซึ่งภายในมีสารตั้งตนคือ นํ้าและ
สารละลายอิเล็กโทรไลต โดยไดกาซผสมคือ ออกซิไฮโดรเจน ซึ่งจะถูกสงเขาสูกระบวนการเผาไหมของเครื่องยนต
สันดาปภายในทางระบบทอไอดี (Intake System) ดังรูปท่ี 1-5 โดยผูผลิตอุปกรณดังกลาวมีการกลาวถึงผลดีของการ
ผสมออกซิไฮโดรเจนกับเชื้อเพลิงที่ใชคือ การเผาไหมที่สมบูรณและใหประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เปนการเพิ่มกําลังงานขา
ออกของเครื่องยนตและลดมลพิษของไอเสีย 
 

รูปท่ี 1-6 แสดงตัวอยางวงจรไฟฟาที่ใชกับอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตั้งในรถยนต ซึ่งจะใช
แบตเตอรี่เปนแหลงจากพลังงานไฟฟา กระแสไฟจากแบตเตอรี่จะไหลเขาสูอิเล็กโทรไลเซอร (Electrolyzer) ทางขั้ว
อิเล็กโทรดทั้งสอง โดยมีการตัดจายกระแสไฟฟาดังกลาวดวย กุญแจรถยนต และมีการปองกันกระแสเกินภายในวงจร
โดย ฟวส (Fuse) 
 

 
 

รูปท่ี 1-4  เครื่อง Flame Generator จากบริษัท Arizona Hydrogen Manufacturing, Inc. 
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รูปท่ี 1-5  จุดปลอยออกซิไฮโดรเจนเขาสูเครื่องยนตทางระบบทอไอดี 

 

 
 

รูปท่ี 1-6  ตัวอยางระบบไฟฟาสําหรับอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตั้งในรถยนต 

 
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติจะไมใชการจายแรงดันจากแบตเตอรี่โดยตรง เนื่องดวยสาเหตุหลักคือ ไมสามารถ

ควบคุมปริมาณการผลิตไฮโดรเจนของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําได เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวจึงไดอาศัยการจาย
แรงดันไฟฟากระแสตรงเปนพัลส (Pulse) ซึ่งเปนหลักการเดียวกันกับการปรับแรงดันไฟฟากระแสตรงดวยเทคนิคการ
มอดูเลตความกวางพัลส หรือ Pulse Width Modulation (PWM) ตัวอยางระบบไฟฟาสําหรับอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจาก
น้ําที่มีการใชเทคนิค PWM แสดงดังรูปท่ี 1-7 
 

 
 

รูปท่ี 1-7 ระบบไฟฟาสําหรับอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตั้งในรถยนต 
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สําหรับอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําหรืออิเล็กโทรไลเซอร (Electrolyzer) ที่มีการประดิษฐและจําหนายนั้นมี
การใชอิเล็กโทรดและภาชนะบรรจุน้ําที่แตกตางกันออกไปในหลายรูปแบบดังแสดงในรูปท่ี 1-8 

 

    
 

รูปท่ี 1-8 ตัวอยางอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตั้งในรถยนต 

 

1.3  ตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยแียกนํ้าดวยไฟฟา 
 

1.3.1 Hydrogene Fuel Technologies – INDIA (HFTI) 
 
เครื่องกําเนิดไฮโดรเจนติดตั้งกับเครื่องยนตสันดาปภายในโดย HFTI สามารถผลิตกาซไฮโดรเจนใน

อัตรา 600 มิลลิลิตรตอนาทีหรือ 36 ลิตรตอชั่วโมง โดยใชพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลตไฟตรง 
30 แอมแปร ที่ความดัน 44 psi ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของอุปกรณการจายเชื้อเพลิงของเครื่องยนต ขนาด
ของเครื่องแยกน้ําดวยไฟฟามีขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 150 มิลลิเมตรและสูง 230 มิลลิเมตร ดังแสดงใน
รูปท่ี 1-9 และ ตารางที่ 1-3 แสดงปริมาณการผลิตและอัตราการใชพลังงานของอุปกรณดังกลาว และ
แผนภาพแสดงระบบโดยรวมในการติดตั้งใชกับเคร่ืองยนตสันดาปภายในดังรูปท่ี 1-10 

 

 
 

รูปท่ี 1-9 เครื่องแยกน้ําดวยไฟฟาผลิตโดย HFTI 
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ตารางที่ 1-3 ปริมาณการผลิตและอัตราการใชพลังงานของเครื่องแยกน้ําดวยไฟฟา 

 

 
 

รูปท่ี 1-10 ระบบการติดตั้งใชกับเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
(ที่มา http://hydrogenfueltec-india.com) 

 
1.3.2 โครงการ WE-NET 

 
โครงการ World Energy Network (WE-NET) เปนโครงการระยะยาว แบงออกเปน 3 ระยะ จาก ป 

ค.ศ. 1993 จนถึง ป ค.ศ. 2020 จัดตั้งโดย New Energy and Industrial Technology Development 
Organization (NEDO) ของประเทศญี่ปุน โดยมีความรวมมือกับ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาลและ ภาค
การศึกษาในประเทศญี่ปุน เพ่ือทําการพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานไฮโดรเจนและตั้งเปาที่จะใหมีการใช
ไฮโดรเจนทั่วโลกในป ค.ศ. 2030 

 
สําหรับโครงการ WE-NET เลือกใชระบบแยกน้ําดวยไฟฟาแบบโพลีเมอรของแข็งในการผลิต

ไฮโดรเจน โดยระบบผลิตไฮโดรเจนที่พัฒนาขึ้นไดคาดการไววาจะมีประสิทธิภาพการแปลงผันพลังงาน
มากกวา 90 เปอรเซ็นต เนื่องจาก ณ ปจจุบันเทคโนโลยีดานนี้ยังอยูในขั้นการวิจัย ประเด็นในการพัฒนาคือ 
การเพิ่มกําลังการผลิตและอายุของวัสดุที่ใช เปนหลัก รูปท่ี 1-11 แสดงแผนภาพแนวทางการออกแบบโรงผลิต
ไฮโดรเจนโดยการแยกน้ําดวยไฟฟาในโครงการ WE-NET 
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รูปท่ี 1-11 แผนภาพแนวทางการออกแบบโรงผลิตไฮโดรเจนโดยการแยกน้ําดวยไฟฟา 
(ที่มา http://www.enaa.or.jp/WE-NET/) 

 

1.4  ปฏิกิริยาการแยกน้ําดวยไฟฟาและประสิทธิภาพพลงังาน 
 

1.4.1 ประสิทธิภาพพลังงาน 
 
พลังงานของไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นสามารถคํานวณไดจาก กฎทางไฟฟาเคมีของฟาราเดย (Faraday’s 

Electrochemical Law) และคาความรอนสูง (Higher Heating Value) ของไฮโดรเจนซึ่งมีคาเทากับ 134.483 
BTU/gH2  
จากสมการความรอนของไฮโดรเจน 

 
 

เมื่อ F   คือ คาคงที่ฟาราเดย 96,485 C/Mol 
H2gmw  คือ น้ําหนักของไฮโดรเจน 2.0159 g/Mol 
BTU/(gH2) คือ คาความรอนสูงของไฮโดรเจน 134.483 BTU/gH2 

 
ดังนั้น 

 
 

และจะไดคาความรอนของไฮโดรเจนตอแอมแปรชั่วโมงดังนี้ 
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หากใชกฎของโอหม พลังงานตอ 1 หนวยไฟฟาที่ตองใชในกระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาสามารถคํานวณได
จาก 

 
 

 
 

จาก ประสิทธิภาพพลังงาน 
 

 
ดังนั้น 

 

 
 

และจะได 

 
 

ดังนั้น ประสิทธิภาพพลังงานของการแยกน้ําดวยไฟฟาจะแปรผกผันกับแรงดันที่ปอนใหกับ 1 เซลล
ของระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําดวยไฟฟาดังแสดงในรูปท่ี 1-12 

 

 
รูปท่ี 1-12 ประสิทธิภาพของการผลิตไฮโดรเจนโดยการแยกน้ําดวยไฟฟากับขนาดของแรงดันที่ปอน [1] 
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ไฟฟา 

1.4.2 อัตราการผลิตไฮโดรเจน 
การผลิตไฮโดรเจนตอเซลลตอชั่วโมงจะมีความสัมพันธกับกระแสดังนี้ 

 

 
 

และ    
 

หรือ                    
 

และ    
 

การผลิตไฮโดรเจน 1 กิโลกรัม 
 

ดังนั้นในการผลิตไฮโดรเจนน้ําหนัก 1 กิโลกรัมในเวลา 1 ชั่วโมงตองใชพลังงานไฟฟาทั้งส้ิน 
 

 
 

 
 

หรือเขียนในฟงกชั่นของแรงดันตอเซลลไดดังนี้ 
 

              
 

จากสมการการแยกน้ํา 
 

H2O         
2
1   O2  +  H2 

 
จะเห็นไดวาเมื่อแยกน้ํา 1 โมลจะไดไฮโดรเจน 1 โมล  

 
จาก 1 โมลของไฮโดรเจนเทากับ 2.016 กรัมและ 1 โมลของน้ําเทากับ 18.015 กรัม ดังนั้นการผลิต

ไฮโดรเจน 1 กิโลกรัมจะตองใชน้ําทั้งส้ิน  
 

              
 

หรือตองใชน้ํา 8.94 ลิตรในการผลิตไฮโดรเจน 1 กิโลกรัมสรุปดังตารางที่ 1-4 
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ตารางที่ 1-4 การผลิตไฮโดรเจนหนัก 1 กิโลกรัมใน 1 ชั่วโมง (ที่ประสิทธิภาพ 100 เปอรเซ็นต) [1] 
 

ไฮโดรเจน นํ้า พลังงานไฟฟา แรงดันไฟฟา กระแส 

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

 

1.5  ชนิดของการแยกน้ําดวยไฟฟา 
 

1.5.1  การแยกน้ําดวยไฟฟาท่ีความดันสูง 
 

เมื่อการแยกน้ําดวยไฟฟาเกิดขึ้นที่ความดันสูง กาซไฮโดรเจนที่ไดจะมีความดันประมาณ 120 ถึง 
200 บาร (1740 ถึง 2900 psi) เนื่องจากไฮโดรเจนที่ผลิตไดมีความดันสูงกวาความดันบรรยากาศ จึงไมมี
ความจําเปนที่ตองใชเครื่องอัดไฮโดรเจนภายนอก พลังงานที่ใชในการอัดกาซไฮโดรเจนประมาณ 3 
เปอรเซ็นตของพลังงานไฟฟาที่ใชทั้งหมด 
 
1.5.2  การแยกน้ําดวยไฟฟาท่ีอุณหภูมิสูง 
 

เมื่อวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไฮโดรเจนอยูในรูปของความรอน เชน ความรอนจากแสงอาทิตย หรือ 
ความรอนจากปฏิกิริยานิวเคลียร วิธีการที่ดีที่สุดในการผลิตไฮโดรเจนคือ การแยกน้ําดวยไฟฟาที่อุณหภูมิสูง 
(High-temperature Electrolysis (HTE)) เมื่อเปรียบเทียบกับการแยกน้ําดวยไฟฟาที่อุณหภูมิตํ่าแลว ที่
อุณหภูมิสูงการแยกน้ําดวยไฟฟาจะมีการเปล่ียนพลังงานความรอนตั้งตนไปเปนไฮโดรเจนไดมากขึ้น 
ประสิทธิภาพสูงขึ้นประมาณ 50 เปอรเซ็นต [1] 

 
กระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาที่อุณหภูมิสูงนั้นโดยปกติจะทํางานรวมกับแหลงพลังงานความรอน

นิวเคลียร เนื่องจากแหลงพลังงานความรอนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไมใชสารเคมีไมสามารถที่จะทําใหราคาในการ
ผลิตต่ําลงเทากับแหลงพลังงานความรอนนิวเคลียรได ในทายที่สุดของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้จะทําให
ราคาในการผลิตไฮโดรเจนมีราคาใกลเคียงกับการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีรีฟอรมมิ่งไอน้ํา 

 
1.5.3 การแยกน้ําดวยไฟฟาเคมีทางแสง (Photo electrochemical Water Splitting) 

 
การแยกน้ําดวยไฟฟาเคมีทางแสงเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการผลิตไฮโดรเจนที่มีแนวโนมที่ดี 

หลักการเบื้องตนคือ การใชพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบเซลลไฟฟาเคมีทางแสง ซึ่งจมอยูในน้ําและไดกาซ
ไฮโดรเจนและออกซิเจน 

 
ในกระบวนการนี้ การผลิตไฮโดรเจนจากน้ําโดยใชแสงอาทิตยและสารกึ่งตัวนําที่เรียกวา “เซลลไฟฟา

เคมีทางแสง (Photo electrochemical Cell)” ในระบบนี้ สารกึ่งตัวนําดังกลาวจะใชพลังงานแสงในการแยก
โมเลกุลของน้ําเปนไฮโดรเจนและออกซิเจน โดยท่ีสารกึ่งตัวนําตางชนิดจะตอบสนองตอความยาวคล่ืนแสงที่
ไมเทากันซึ่งจะไดพลังงานในปริมาณที่แตกตางกันดวย 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 1-15 
พฤศจิกายน 2554 

การวิจัยมุงเปาไปที่การพัฒนาสารกึ่งตัวนําที่รองรับพลังงานในการแยกน้ําอยางมีเสถียรภาพ การ
แยกน้ําดวยปฏิกิริยาไฟฟาเคมีทางแสงยังถือไดวา อยูในชวงเริ่มตน อยางไรก็ตามในระยะยาว เทคโนโลยีนี้จะ
เปนเทคนิคในการผลิตไฮโดรเจนที่ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 
ระบบการแยกน้ําดวยไฟฟาเคมีทางแสง 

 
ปฏิกิริยาการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีการแยกน้ําดวยไฟฟาเคมีทางแสงนั้นสามารถไดแสดงไดดัง
สมการขางลาง 

H2O + 1.23V => H2 + 
2
1  O2 

 
ดังนั้นแรงดันไฟฟาที่ไดจากปฏิกิริยาไฟฟาเคมีตามทฤษฎีนั้นจะตองมากกวา 1.23 โวลต อยางไรก็
ตามเนื่องจากการแยกน้ําดวยไฟฟาตามวิธีการปกติมีความสูญเสียอยูในกระบวนการ ในทางปฏิบัติ
แรงดันที่ใชจะมากกวา 1.6 โวลตขึ้นไป ซึ่งใชเปนแรงดันในการเริ่มตนปฏิกิริยาไฟฟาเคมี โดยปกติใน
แสงอาทิตยจะประกอบดวยโฟตอนที่มีพลังงานมากพอที่สามารถกําเนิดแรงดันที่มากกวา 1.6 โวลต 

 
ในการวิจัยและพัฒนาวิธีการแยกน้ําดวยไฟฟาเคมีทางแสงไดมีการจัดระบบการผลิตไฮโดรเจนดวย
วิธีการนี้ออกเปนได 3 รูปแบบที่แตกตางกันคือ  

1. ระบบ Single PEC Slurry-Phase Reactor (รูปท่ี 1-13) 
2. ระบบ Dual Photo system Slurry-Phase Reactor (รูปท่ี 1-14) 
3. ระบบ Photo electrode (รูปท่ี 1-15) 

 

 
 

รูปท่ี 1-13 ระบบ Single PEC Slurry-Phase Reactor 
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รูปท่ี 1-14 ระบบ Dual Photo system Slurry-Phase Reactor 

 

 
 

รูปท่ี 1-15 ระบบ Photo electrode 

 
1.5.4  การสลายน้ําดวยความรอน (Thermal Decomposition of Water) 

 
การสลายน้ําดวยความรอนหรือมีชื่อเรียกอีกอยางวา เทอรโมไลซิส (Thermolysis) ในปจจุบันมีการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีนี้ โดยแบงแหลงพลังงานความรอนออกเปน ความรอน
นิวเคลียร (Nuclear-thermal) และความรอนแสงอาทิตย (Solar-thermal) การสลายน้ําดวยความรอนเปนการ
อาศัยหลักปฏิกิริยาเคมีในการแยกสารเคมีหนึ่งๆ ออกเปน 2 สารหรือมากกวาดวยความรอน ที่อุณหภูมิสูง 
โมเลกุลของน้ําสามารถแยกออกเปนอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนได ยกตัวอยางที่อุณหภูมิ 2000 องศา
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เซลเซียส ประมาณ 3 เปอรเซ็นตของโมเลกุลน้ําทั้งหมดมีการแยกออกเปน H, H2, O, O2, และ OH ในขณะที่
อุณหภูมิ 3000 องศาเซลเซียส มากกวาครึ่งหนึ่งของโมเลกุลน้ําทั้งหมดจะถูกแยกออก อยางไรก็ตามที่
อุณหภูมิตํ่าสามารถใชตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) เพ่ือเพ่ิมอัตราการแยกใหสูงขึ้นได อุณหภูมิที่สูงเพ่ือใชในการ
แยกไฮโดรเจนเปนปริมาณมากๆ นั้นสงผลทําใหเกิดขอกําหนดที่ยุงยากสําหรับวัสดุที่นําใชกับกระบวนการ
ดังกลาว สําหรับการประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมนั้น วัสดุเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดขอจํากัดในการนํา
เทคโนโลยีนี้ไปใชงานจริง หากแตยังมีโอกาสคือ นักวิจัยและพัฒนาพยายามทําใหเทคโนโลยีนี้สามารถ
นํามาใชไดโดยมุงเปาไปที่ ตัวเรงปฏิกิริยาที่เหมาะสมและกระบวนการสองขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 
 ความรอนนิวเคลียร (Nuclear-thermal) 

 
ระบบตนแบบของเตาปฏิกรณนิวเคลียรรุนที่ 4 (Generation IV Reactors) มีการทํางานที่

อุณหภูมิ 850 ถึง 1000 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิที่สูงกวาเตาปฏิกรณที่ใชกันอยูในปจจุบัน ได
มีการคาดการณกันวาไฮโดรเจนที่ผลิตโดยใชความรอนจากเตาปฏิกรณนิวเคลียรรุนที่ 4 นี้จะทําให
ราคาอยูที่ 1.53 USD ตอกิโลกรัม ขอดีของการพลังงานนิวเคลียรคือ สามารถผลิตไดทั้งไฮโดรเจน
และไฟฟา โดยอาจจัดใหผลิตไฟฟาในเวลากลางวัน ในขณะที่ผลิตไฮโดรเจนในเวลากลางคืน หาก
การผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีนี้เหมาะสมดานเศรษฐศาสตร ก็จะทําใหเกิดเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน
ในระบบไฟฟากําลังสมัยใหมไดอีกหนาที่หนึ่งดวย ตัวอยางชนิดของเตาปฏิกรณนิวเคลียรที่จะนํามา
ผลิตไฮโดรเจนแสดงดังตารางที่ 1-5 

 
ตารางที่ 1-5 ตัวอยางเตาปฏิกรณนิวเคลียรที่จะนํามาผลิตไฮโดรเจน (ที่มา http://www.world-nuclear.org) 

Type of Reactor Neutron 
Spectrum 

(fast/ 
thermal) 

Coolant 
Temperature 

(°C) 
Fuel Fuel cycle 

Size(s) 
(MWe) 

Uses 

Gas-cooled fast 
reactors 

fast helium 850 U-238 + 
closed, on 

site 
1200 

electricity 
& hydrogen 

Lead-cooled 
fast reactors 

fast lead or Pb-Bi 480-800 U-238 + 
closed, 
regional 

20-180 
300-1200 
600-1000 

electricity 
& hydrogen 

Molten salt fast 
reactors 

fast fluoride salts 700-800 UF in salt closed 1000 
electricity 

& hydrogen 

Molten salt 
reactor -
Advanced High-
temperature 
reactors 

thermal fluoride salts 750-1000 
UO2particle
s in prism 

open 1000-1500 hydrogen 

Very high 
temperature 
gas reactors 

thermal helium 900-1000 
UO2 

prism or 
pebbles 

open 250-300 
hydrogen 

& electricity 
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 ความรอนแสงอาทิตย (Solar-thermal) 
 

อุณหภูมิสูงซึ่งเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการแยกน้ําเพ่ือใชผลิตไฮโดรเจนใหมีปริมาณที่มาก
ขึ้นนั้น อุณหภูมิสูงที่กลาวถึงนี้สามารถไดรับจากวิธีการรวมความรอนจากแสงอาทิตย ยกตัวอยาง 
กรณีของโรงผลิตไฮโดรเจน Hydrosol-2 ที่เมือง Almeria ประเทศสเปนดังแสดงในรูปท่ี 1-16 (ก) ซึ่ง
เปนโรงผลิตนํารองขนาด 100 กิโลวัตต โดยใชความรอนจากแสงอาทิตยทําใหน้ํามีอุณหภูมิตามท่ี
ตองการคือระหวาง 800 ถึง 1200 องศาเซลเซียส โรงผลิตไฮโดรเจน Hydrosol-2 นี้เริ่มดําเนินการ
ผลิตตั้งแต ป ค.ศ. 2008 การออกแบบอยูในลักษณะโมดูล ดวยเหตุนี้ในอนาคตโรงผลิตไฮโดรเจน
แหงนี้สามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดในระดับเมกะวัตต โดยทํางานรวมกับรีแอคเตอรและการเชื่อมตอ
เขากับทุงกระจกติดตามแสงอาทิตย (Heliostat Fields)  

 
โครงสรางเซรามิครังผึ้ง ดังแสดงในรูปท่ี 1-16 (ข) เปนสวนที่ใชในการรับรังสีของแสงอาทิตย ซึ่ง

เปนเทคโนโลยีที่ทําให    รีแอคเตอรสามารถแยกน้ําที่อยูตํ่าลงได (ประมาณ 1000 องศาเซลเซียส) 
สงผลใหสามารถแกไขปญหาคาความตานทานของวัสดุที่ใชกับระบบการแยกน้ําจากความรอน
โดยตรงซึ่งดําเนินการที่อุณหภูมิ 3000 องศาเซลเซียสได  

 

    
                    (ก)                                                           (ข) 

รูปท่ี 1-16 (ก) โรงผลิตไฮโดรเจน Hydrosol-2                  (ข) จุดรับความรอนจากแสงอาทิตย 
(ที่มา http://www.dlr.de)              (http://www.informatiquesansfrontieres.org) 

 
อีกแนวทางที่นาสนใจในการผลิตไฮโดรเจนดวยความรอนเสนอโดย H2 Power Systems

ขอกําหนดของวัสดุในสภาพการดําเนินการที่อุณหภูมิสูงกวา 2200 องศาเซลเซียสสามารถหลีกเล่ียง
ไดดวยการออกแบบเยื่อ (Membrane) ที่สามารถแยกไฮโดรเจนและออกซิเจนแบบทันทีทันใดโดยที่
ใชประโยชนจากเกรเดียนตความรอนและการแพรอยางฉับพลันของไฮโดรเจน การทํางานที่อาศัย
การรวมแสงอาทิตยเปนแหลงความรอนและใชน้ําเทานั้นในหองทําปฏิกิริยา (Reaction Chamber) 
ทําใหไดกาซไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง จะมีแตเพียงไอน้ําที่เปนสารเจือปนเทานั้น 
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1.5.5  วัฏจักรเคมีความรอน (Thermo chemical Cycle) 
 

วิธีการผลิตไฮโดรเจนดวยวัฏจักรเคมีความรอนนั้นยังอยูระหวางการวิจัยและพัฒนาในหองปฏิบัติการ 
จนถึงปจจุบันยังไมมีวัฏจักรเคมีความรอนใดที่มีการสาธิตใชงานในการผลิตไฮโดรเจนระดับอุตสาหกรรม 
ตัวอยางวัฏจักรเคมีความรอนเชน วัฏจักรเหล็ก-ออกไซด (Iron Oxide) ประกอบดวยการทําปฏิกิริยาเคมี 2 
กระบวนการโดยมีน้ําเปนสารตั้งตนและมีผลผลิตคือไฮโดรเจนและออกซิเจนโดยที่สารเคมีอ่ืนๆ ที่ใชใน
กระบวนการสามารถนํากลับมาใชใหมได อยางไรก็ตามกระบวนการดังกลาวตองการแหลงพลังงานรอนที่มี
ประสิทธิภาพสูง อีกตัวอยางคือ วัฏจักรซัลเฟอร-ไอโอดีน (Sulfur-iodine) ซึ่งประกอบดวยการทําปฏิกิริยาเคมี 
3 กระบวนการและมีลักษณะของสารตั้งตนและผลผลิตเชนเดียวกับวัฏจักรเหล็ก-ออกไซดคือน้ําและไฮโดรเจน
และออกซิเจนตามลําดับ 

 
ในปจจุบันมีมากกวา 350 วัฏจักรเคมีความรอนที่ใชในการแยกน้ําเพ่ือใหไดไฮโดรเจน วัฏจักรเคมี

ความรอนเหลานี้มีลักษณะที่เหมือนกันคือ การผลิตไฮโดรเจนจากน้ําและความรอนโดยที่ไมใชพลังงานไฟฟา 
และเนื่องจากพลังงานขาเขาคือ พลังงานความรอน ทําใหวัฏจักรเคมีความรอนเหลานี้มีประสิทธิภาพสูงกวา
การแยกน้ําดวยไฟฟาที่อุณหภูมิสูง ดวยเหตุผลที่วาไฟฟาที่นํามาใชในกระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาไดมาจาก
กระบวนการผลิตไฟฟาที่มีประสิทธิภาพต่ํา 

 
การผลิตไฮโดรเจนดวยวัฏจักรเคมีความรอนที่ใชความรอนจากถานหินหรือกาซธรรมชาตินั้นไมไดรับ

การพิจารณาในการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากการนําถานหินหรือกาซธรรมชาติไปใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงจะมี
ประสิทธิภาพที่ดีกวา 

 
สําหรับวัฏจักรเคมีความรอนจะมีสมการในการแยกน้ําดังนี้ 

 
 

และสารที่ใชทําปฏิกิริยากับสารตั้งตนนั้นสามารถนํากลับมาใชใหมได ในขณะนี้ประเด็นที่มีทําวิจัยคือ 
การใชอนุภาค   นาโน และตัวเรงปฏิกิริยาในการลดอุณหภูมิในกระบวนการลง ตารางที่ 1-6 แสดงดวยวัฏจักร
เคมีความรอนที่มีนักวิจัยใหความสนใจในวิจัยและพัฒนา ประสิทธิภาพและอุณหภูมิที่ตองการในกระบวนการ
ของวัฏจักรเคมีความรอนแตละแบบ 

 
ตารางที่ 1-6 วัฏจักรเคมีความรอนที่มีการทําวิจัยและพัฒนา 

วัฏจักรเคมีความรอน ประสิทธิภาพ (LHV) อุณหภูมิ °C (F) 

Hybrid sulfur cycle (HyS) 43 % 900 °C (1,652 °F) 

Sulfur iodine cycle (S-I cycle) 38 % 900 °C (1,652 °F) 

Cadmium sulfate cycle 46 % 1,000 °C (1,832 °F) 

Barium sulfate cycle 39 % 1,000 °C (1,832 °F) 

Manganese sulfate cycle 35 % 1,100 °C (2,012 °F) 

Zinc zinc-oxide cycle (Zn/ZnO) 44 % 1,900 °C (3,452 °F) 

Hybrid cadmium cycle 42 % 1,600 °C (2,912 °F) 
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วัฏจักรเคมีความรอน ประสิทธิภาพ (LHV) อุณหภูมิ °C (F) 

Cadmium carbonate cycle 43 % 1,600 °C (2,912 °F) 

Iron oxide cycle (Fe3O4/FeO) 42 % 2,200 °C (3,992 °F) 

Sodium manganese cycle 49 % 1,560 °C (2,840 °F) 

Nickel manganese ferrite cycle 43 % 1,800 °C (3,272 °F) 

Zinc manganese ferrite cycle 43 % 1,800 °C (3,272 °F) 

Copper-chlorine cycle (Cu-Cl) 41 % 550 °C (1,022 °F) 

 
วัฏจักรเคมีความรอนมีขอดีคือ สารเคมีในกระบวนการเปนของไหล ดังนั้นจึงเหมาะสมกับการทํางาน

ที่ตอเนื่อง พลังงานความรอนในกระบวนการมีการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบปด สามารถใชกับ
แหลงพลังงานความรอนไดหลายรูปแบบเชน การรวมแสงอาทิตย พลังงานนิวเคลียร เปนตน มีการพัฒนา
อยางตอเนื่องเพ่ือใหสามารถผลิตไฮโดรเจนในปริมาณมากๆ ได ขอเสียคือ โดยทั่วไปอุณหภูมิในกระบวนการ
สูงคือตองมากกวา 850 องศาเซลเซียส และเนื่องดวยสารเคมีในกระบวนการมีลักษณะที่ทําใหเกิดการผุกรอน 
ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองใชวัสดุที่มีความสามารถในการทํางานในสภาวะดังกลาวได  

 
 ตัวอยางของการผลิตไฮโดรเจนดวยวัฏจักรเคมีความรอนรวมกับพลังงานนิวเคลียร 

 
กระทรวงพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดดําเนินโครงการ Nuclear Hydrogen Initiative 

(NHI) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนที่มีการเชื่อมเขากับเตาปฎิกรณนิวเคลียรในอนาคต 
หนึ่งในหลายองคกรที่รับผิดชอบในโครงการนี้คือ Sandia โดยมุงเปาการวิจัยไปท่ีวัฏจักรเคมีความ
รอน โดยเฉพาะวัฏจักรซัลเฟอร-ไอโอดีน ดังแสดงในรูปท่ี 1-17 การทํางานรวมกันของวัฏจักร
ซัลเฟอร-ไอโอดีนและกระบวนการนิวเคลียรเปนหนึ่งในหลายทางเลือกที่ในกระบวนการมีความ
ตองการความรอนอุณหภูมิสูงหรือพลังงานไฟฟาจากเตาปฎิกรณนิวเคลียรเพ่ือใชในการผลิต
ไฮโดรเจนจากน้ํา โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ การพัฒนาใหกระบวนการผลิตไฮโดรเจนดวย
เทคโนโลยีดังกลาวสามารถแขงขันดานเศรษฐศาสตรไดภายใน ป ค.ศ. 2017 

 

 
รูปท่ี 1-17 วัฏจักรซัลเฟอร-ไอโอดีน 
(ที่มา www.hydrogen.energy.gov) 
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1.5.6  การแยกน้ําดวยชีวทางแสง (Photo biological Water Splitting) 
 

การแยกน้ําดวยชีวทางแสงนั้นอาศัยสาหราย ซึ่งไฮโดรเจนชีวภาพนี้จะมีการผลิตขึ้นภายในรีแอค
เตอรชีวะ (Bioreactor) ในชวงปลายทศวรรษ 1990 มีการคนพบวา หากสาหรายไดรับซัลเฟอรในปริมาณมาก
มันจะเปล่ียนจากการผลิตออกซิเจนดวยการสังเคราะหแสงไปเปนการผลิตไฮโดรเจน ในปจจุบันมีการวิจัยการ
แยกน้ําดวยชีวทางแสงที่มีประสิทธิภาพสูงกวา 7-10 เปอรเซ็นต (การแปลงจากแสงอาทิตยเปนไฮโดรเจน) 
 

 ตัวอยางโครงการผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 
 

• โครงการ Solar Hydrogen Generating Facility 
โครงการนี้สาธิตการประยุกตใชการผลิตไฮโดรเจนดวยแสงอาทิตยเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง

สําหรับรถยนตภายในโรงงาน Xerox ในเมือง El Segundo รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในโครงการนี้ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน เซลลแสงอาทิตย ระบบแยกน้ําดวยไฟฟา และรถยนต
ที่มีปรับปรุงใหสามารถใชกับไฮโดรเจนได วัตถุประสงคสําหรับโครงการนี้คือ การสาธิตการ
ประยุกตใชไฮโดรเจนที่มีความปลอดภัย ไมเปนมลพิษ และมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร 
หนวยงานที่มีสวนรวมในโครงการนี้คือ Clean Air Now, Xerox Corp., Praxair Inc., PVI 
Corporation (เดิมคือ SEA Corp.) และ Kaiser Engineering (เดิม Advanced Machining 
Dynamics) องคประกอบในโครงการนี้แสดงดังรูปท่ี 1-18 ระบบเซลลแสงอาทิตยที่ใชใน
โครงการนี้ มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 37 kWh ซึ่งสามารถใชในการแยกน้ําเปนกาซ
ไฮโดรเจนในปริมาณ 400 scfh (Standard Cubic Feet Per Hour) ระบบการผลิตไฮโดรเจน ณ 
จุดเติมในโครงการนี้ใชกับ รถยนตประเภท Ultra Low Emission, Zero Emission และ 
Equivalent Zero Emission 

 

 
รูปท่ี 1-18 องคประกอบของกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากแสงอาทิตย (ที่มา http://www.hygen.com) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด               บทที่ 1-22 
พฤศจิกายน 2554 

1.6  การสํารวจจาํนวนผูผลิตและจําหนายระบบผลติไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตทั้งในและ
ตางประเทศ 
 

จากการรวบรวมขอมูลจํานวนผูผลิตและผูจําหนายชุดอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตั้งในรถยนต 
ทั้งในและตางประเทศ โดยจะมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ดังนี้ 

• คนหาขอมูลผูผลิตหรือผูจําหนายชุดอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตั้งในรถยนตที่มีทั้งในและ
ตางประเทศดวยการคนหาผานทางเว็บไซด เอกสารทางวิชาการหรือติดตอโดยตรง 

• รวบรวมขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ 
• สรุปรายชื่อผูผลิต ที่อยู เบอรติดตอของแตละราย 

 
ในเบ้ืองตน ขอมูลของผูผลิตและผูจําหนายชุดอุปกรณของระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับติดตั้งในรถยนต

มีดังตอไปนี้ 

รายชื่อผูผลิตอุปกรณระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําภายในประเทศ 
 

• บริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด 
อุปกรณของระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําประกอบดวย 
1. ถังเซลลไฮโดรเจน (HYDROGEN CELL TANK) 
2. ซี พี ยู ไฮโดรเจน บูสเตอร (CPU HYDROGEN BOOSTER) 
3. ถังเติมน้ํา (Water Tank) 
4. พัดลมระบายความรอน (Fan) 
5. โซลินอยด วาลว (Solenoid valve) 
6. แบตเตอรี่รีเลย 12 V. (Battery Relay) 
7. ไมโครสวิทซ (Micro Switch) 
8. ไฟรแบ็ค (Fire Back) 
9. อุปกรณ Accessories อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-19 สวนประกอบของระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําของบริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด               บทที่ 1-23 
พฤศจิกายน 2554 

ท่ีอยูและเบอรติดตอ 
200/407 ม.5 ต.พันทายนรสิงห อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
โทรศัพท  : 02-898-4315-6 
โทรสาร   : 02-451-2007 

 

• บริษัท Air Nation and Cargo Co., Ltd. 
อุปกรณของระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําประกอบดวย 
1. ถังผลิตกาซไฮโดรเจน 
2. ถังดักไอน้ํา 
3. สายยางทนแรงดันสูง 
4. ฟวส 30 แอมป 
5. สวิตชรีเลย 
6. วาลวถายน้ํา 
7. ขอตอ 

 
ท่ีอยูและเบอรติดตอ 

 บริษัท Air Nation and Cargo Co., Ltd. 
เลขท่ี 888/54 หมูบาน ภาณุช ถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ 28 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท  : 02-1216089-90  
โทรสาร   : 02-1216078  
เว็บไซด   : http://www.a-techhydro.com/product.html 

 

• บริษัท ไฮโดรเจน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
อุปกรณของระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําประกอบดวย 
1. Cell box hydrogen เปนชุดอุปกรณสําหรับการแยกกาซไฮโดรเจนจากน้ําโดยใชวิธีการ Electrolysis 
2. CPU Control เปนอุปกรณควบคุมระบบการผลิตกาซ 
3. Sensor Control เปนอุปกรณสําหรับควบคุมสัญญาณ input ที่สงมาจากเครื่องยนตและส่ังงานรวมกับ CPU 
4. ชุดระบบระบายความรอน 
5. ชุดระบบเปล่ียนถายน้ําทิ้ง 
6. ชุดระบบนํากาซ 
7. ชุดระบบไฟฟา 
8. ระบบ Safety 

 
ท่ีอยูและเบอรติดตอ 

 ชั้นที่ 4 เลขท่ี 111/915 หมู 6 ถ.พระราม2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 
โทรศัพท  : 02-8958517-9 
โทรสาร   : 02-895-8079 
เว็บไซด   : http://www.hydrogeninter.com 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด               บทที่ 1-24 
พฤศจิกายน 2554 

• รานไฮโดร สปด 
อุปกรณของระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําประกอบดวย 
1. ชุดแผงเซลลแยกกาซ (Dry Cell) 
2. ถังพักน้ํา (Water Reservoir) 
3. อุปกรณปองกัน Backfire 
4. สารเคมีเรงปฏิกิริยา (Catalyst) 
5. ชุดสายไฟ 
6. ทอกาซ  

 
ท่ีอยูและเบอรติดตอ 
รานไฮโดร สปด  
เลขท่ี 313/3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000   
โทรศัพท  : 055 320787   
โทรสาร   : 02-895-8079   
เว็บไซด   : http://www.rodchainam.com 

 

รูปท่ี 1-20 สวนประกอบของระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําของรานไฮโดรสปด 
 

• เฮสจีวีประเทศไทย (ถนนชัยพฤกษ - ราชพฤกษ - สะพานพระราม 4) 
อุปกรณของระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําประกอบดวย 
1. เครื่องแยกไฮโดรเจน 
2. PWM 
3. MAP Sensor enhancer 
4. Relay 30 A 
5. Fuse/กระบอกฟวส 
6. ถังพักน้ํา/Fitting/check valve 
7. สายไฟ 1.5 เมตร x 2 
8. สายน้ํา 3 เมตร 
9. KOH  
10. คูมือการติดตั้ง 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด               บทที่ 1-25 
พฤศจิกายน 2554 

 

รูปท่ี 1-21 สวนประกอบของระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําของเฮสจีวีประเทศไทย 
 

ท่ีอยูและเบอรติดตอ 
62/17 ม.1 ต.ออมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทรศัพท  : 086-603-8789    
โทรสาร   : +66 (2) 571-7625 
เว็บไซด   : www.HGVthailand.com 

 

• บริษัท ไทยวอเตอรพาวเวอร จํากัด 
ท่ีอยูและเบอรติดตอ 
436/12 หมู 1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท  : 66-038-069292-3     
โทรสาร   : 66-038-069293 
เว็บไซด   : www.thaiwaterpower.com 

 

• บริษัท Air Scan (Thailand) จํากัด 
ผูนําเขาอุปกรณจากประเทศอเมริกา 
 
ท่ีอยูและเบอรติดตอ 
211/2 อาคาร วี.เอส.เอส. ชั้น 2   
ถนน รัชดาภิเษก  ดินแดง   
ดินแดง  กรุงเทพมหานคร   
เว็บไซด : - 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด               บทที่ 1-26 
พฤศจิกายน 2554 

 

รูปท่ี 1-22 สวนประกอบของระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําของบริษัท Air Scan (Thailand) จํากัด 

 

• Hydrogen-Boost 
อุปกรณสําหรับการแยกกาซไฮโดรเจนจากน้ําประกอบดวย 

1. B3 Assembly 
2. Safety Bubbler/Spark Arrestor 
3. PWM P30 
4. Hydroxy as Dryer, 1 micron filter/ spark arrestor 
5. 30 Amp Relay & wires. 
6. ON/OFF dash board switch 
7. Digital Ammeter, small box with on/off switch 
8. FUSE link 
9. Piggyback FUSE connector 
10. FS2 HHO-Edition, Electronic Fuel Saver Circuit 
11. Wire Kit 
12. Accessories 

 
ท่ีอยูและเบอรติดตอ 
Fran Giroux, 19 Helen Drive, Queensbury, NY 12804 
Tel.   : 518-480-4026, 518-480-4026   
Fax.   : 518-793-7663 
เว็บไซด   : www.hydrogen-boost.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด               บทที่ 1-27 
พฤศจิกายน 2554 

• บริษัท คอมมา ประเทศไทย จํากัด 

 

รูปท่ี 1-23 สวนประกอบของระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําของบริษัท คอมมา ประเทศไทย จํากัด 
 
ท่ีอยูและเบอรติดตอ 
2046/1-2 ถ. ลาดพราว วังทองหลาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท : 02-539-0745-47 
เว็บไซด  : http://www.commathailand.com/ 

 

• HHO Kits 
ท่ีอยูและเบอรติดตอ 
Transitional Technologies, LLC, 1281-C Franquette Ave.,Concord, CA 94520  
โทรศัพท : (925) 566-8575   
โทรสาร : (925) 566-8575  
เว็บไซด : www.hhokitsdirect.com/HHO-Generators.php 
 

 

รูปท่ี 1-24 สวนประกอบของระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําของ HHO Kits 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด               บทที่ 1-28 
พฤศจิกายน 2554 

• Fuel from H2O  
ท่ีอยูและเบอรติดตอ 
FuelfromH2O,LLC. USA 4934 Pickys Hollow SE, Acworth,Ga.30102     
เว็บไซด : http://www.fuelfromh2o.com/hhogenerators.php 
 

• Puchhho  
ท่ีอยูและเบอรติดตอ 
USA  
โทรศัพท : (717) 649-1247    
เว็บไซด : http://www.punchhho.com/products.php 
 

• Htogo  
ท่ีอยูและเบอรติดตอ 
Texas, USA     
เว็บไซด : www.htogo.com/home.html 

 
จากรายละเอียดของผูผลิตในประเทศและตางประเทศสามารถนํามาสรุปดังแสดงไวในตารางที่ 1-7



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด                                   บทที่ 1-29 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 1-7 ตารางแสดงรายละเอียดอุปกรณระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําของผูผลิตแตละรายทั้งภายในและตางประเทศ 

 

ลําดับ ชื่อ ที่อยู โทรศัพท Website ชื่ออุปกรณ รุน 

1 
บริษัท 555 คอรปอเรชั่น 
จํากัด 

200/407 ม.5 ต.พันทายนรสิงห อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  

02-898-4315-6 www.h2o555.com Hydrogen Booster HB001 

2 
บริษัท Air Nation and 
Cargo Co., Ltd.  

เลขที่ 888/54 หมูบาน ภาณุช ถนน
ประชาราษฎรบําเพ็ญ 28 สามเสนนอก 
หวยขวาง กรุงเทพ 10310  

02-121-6089-90  
http://www.a-
techhydro.com/product.html  

Hydrogen Reactor  
L (ขนาดน้ําบรรจุ 2000 

cc) 

3 
บริษัท ไฮโดรเจน อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 

ชั้นที่ 4 เลขที่ 111/915 หมู 6 ถ.พระราม2 
แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150    

02-8958517-9  http://www.hydrogeninter.com  Cell Box Hydrogen ไมระบุ 

4 
เฮสจีวีประเทศไทย (ถนน
ชัยพฤกษ - ราชพฤกษ - 
สะพานพระราม 4)  

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

 http://www.HGVthailand.com  ไมระบุ HGV-D5000 

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

055 320787  http://www.rodchainam.com  
Hydrogen Energy 

Set 
ไมระบุ 

6 
บริษัท ไทยวอเตอรพาวเวอร 
จํากัด  

436/12 หมู 1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.
ชลบุรี 20150  

038-423344 www.thaiwaterpower.com  ไมระบุ ไมระบุ 

7 Water Gaz ถ.รัตนาธิเบศร  02 9698670  http://www.water-gaz.com/data01.html ไมระบุ ไมระบุ 

8 
บริษัท คอมมา ประเทศไทย 
จํากัด  

2046/1-2 ถ. ลาดพราว วังทองหลาง 
กรุงเทพ 10310  

02-539-0745-47  http://www.commathailand.com/  ไมระบุ ไมระบุ 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด                                   บทที่ 1-30 
พฤศจิกายน 2554 

ลําดับ ชื่อ ที่อยู โทรศัพท Website ชื่ออุปกรณ รุน 

9 
หางหุนสวนสามัญ Thai 
Energy Power 

เชียงใหม 053-117-141 www.hydrogenpowerwatercar.com Contum ไมระบุ 

10 บริษัท เคเอส     http://www.ks-hydro.com     

11 
บริษัท เอส เอส มิลเลนเนียม 
เพาเวอร  

41/464 ม.5 ถ. รัตนธิเบศร ต.บางกระสอ อ.
เมือง จ.นนทบุรี 11000  

02 9698158 www.hhomillennium.com PL-12-2500 ไมระบุ 

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

518-480-4026, 518-
480-4026 

www.hydrogen-boost.com/  Hydrogen Generator 15 

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

  
http://www.fuelfromh2o.com/hhogenerat
ors.php 

  Series 19A Triple Brick 

14 Puchhho USA (717) 649-1247 http://www.punchhho.com/products.php Punch 4.0 kit specs Punch 3.0 DC 

15 Htogo Texas   www.htogo.com/home.html  ไมระบุ ไมระบุ 

16 HHO Kits 
Transitional Technologies, LLC, 1281-C 
Franquette Ave.,Concord, CA 94520 

(925) 566-8575 
www.hhokitsdirect.com/HHO-
Generators.php 

HHO Generator Titan 771 

 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด                                   บทที่ 1-31 
พฤศจิกายน 2554 

ลําดับ ชื่อ 
แรงดันไฟฟา 

(โวลต) 
กระแสไฟฟาใช/
สูงสุด (แอมป) 

กําลังไฟฟา 
(วัตต) 

อัตราการผลิต
ไฮโดรเจน 

ระบบเครื่องยนต สารละลายที่ใช ชนิดของแผนเซลล 

1 บริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด 12 17-18 200 0.5 LPM เบนซินและดีเซล 
ไมใช (สามารถใช
น้ําประปาได) 

ไมใหขอมูล 

2 
บริษัท Air Nation and Cargo 
Co., Ltd.  

12 ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ เบนซินและดีเซล ไมระบุ 
(เซลลชนิดพิเศษ) ไมมี

ขอมูล 

3 
บริษัท ไฮโดรเจน อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 

12 ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ เบนซินและดีเซล ไมระบุ ไมระบุ 

4 
เฮสจีวีประเทศไทย (ถนน
ชัยพฤกษ - ราชพฤกษ - 
สะพานพระราม 4)  

12 15/30 180 1 LPM เบนซินและดีเซล ไมใช ไมใหขอมูล 

5 รานไฮโดร สปด   12 8-12 96-144 0.8-1 LPM เบนซินและดีเซล KOH 13 แผน ขนาด 5" 

6 
บริษัท ไทยวอเตอรพาวเวอร 
จํากัด  

12 ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ เบนซินและดีเซล 
KOH (เติมไมมาก 
เติมมากกินกระแส) 

ไมระบุ 

7 Water Gaz 12 ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ เบนซินและดีเซล ไมระบุ ไมระบุ 

8 
บริษัท คอมมา ประเทศไทย 
จํากัด  

12 15 180 2 LPM เบนซินและดีเซล 
KOH (เติมไมมาก 
เติมมากกินกระแส) 

21 แผน ขนาด 6" 

9 
หางหุนสวนสามัญ Thai 
Energy Power 

12 15 180 - เบนซินและดีเซล ใชของบริษัท ไมระบุ 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด                                   บทที่ 1-32 
พฤศจิกายน 2554 

ลําดับ ชื่อ 
แรงดันไฟฟา 

(โวลต) 
กระแสไฟฟาใช/
สูงสุด (แอมป) 

กําลังไฟฟา 
(วัตต) 

อัตราการผลิต
ไฮโดรเจน 

ระบบเครื่องยนต สารละลายที่ใช ชนิดของแผนเซลล 

10 บริษัท เคเอส               

11 
บริษัท เอส เอส มิลเลนเนียม 
เพาเวอร  

12 10-12 96 1 LPM เบนซินและดีเซล KOH ไมระบุ 

12 Hydrogen-Boost  12 15/30 ไมระบุ 24 LPH เบนซินและดีเซล ไมระบุ ไมระบุ 

13 Fuel from H2O 12 ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ เบนซินและดีเซล ไมระบุ ไมระบุ 

14 Puchhho 12 10/40 120 1 LPM เบนซินและดีเซล NaOH ไมระบุ 

15 Htogo 12 ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ เบนซินและดีเซล ไมระบุ ไมระบุ 

16 HHO Kits 12 ไมระบุ ไมระบุ 2.5-3 LPM เบนซินและดีเซล KOH ไมระบุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด                                   บทที่ 1-33 
พฤศจิกายน 2554 

ลําดับ ชื่อ ระบบการจายเชื้อเพลิง ชุดควบคุมการจายไฮโดรเจน 
ระบบปองกันการไหล
ยอนกลับของไฮโดรเจน 

การรับประกัน 

1 บริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด แรงดูดจากทอไอดี CPU ควบคุมการผลิตไฮโดรเจน  Back Fire 1 ป 

2 บริษัท Air Nation and Cargo Co., Ltd.  แรงดูดจากทอไอดี   ไมระบุ 3 ป 

3 บริษัท ไฮโดรเจน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด แรงดูดจากทอไอดี CPU Controller (Speed, etc.) Back Fire ไมระบุ 

4 
เฮสจีวีประเทศไทย (ถนนชัยพฤกษ - ราชพฤกษ - 
สะพานพระราม 4)  

แรงดูดจากทอไอดี CPU Controller (Speed, etc.) Back Fire 2 ป 

5 รานไฮโดร สปด   แรงดูดจากทอไอดี ไมมี Back Fire 1 ป 

6 บริษัท ไทยวอเตอรพาวเวอร จํากัด  แรงดูดจากทอไอดี CPU Controller (Speed, etc.) Back Fire 1 ป 

7 Water Gaz แรงดูดจากทอไอดี   Back Fire ไมระบุ 

8 บริษัท คอมมา ประเทศไทย จํากัด  แรงดูดจากทอไอดี MAP Sensor (เฉพาะรถรุนมี ECU) Back Fire 1 ป 

9 หางหุนสวนสามัญ Thai Energy Power แรงดูดจากทอไอดี 
MAP Sensor (เฉพาะรถรุนมี ECU) 

+ Microswitch 
Back Fire 1 ป 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด                                   บทที่ 1-34 
พฤศจิกายน 2554 

ลําดับ ชื่อ ระบบการจายเชื้อเพลิง ชุดควบคุมการจายไฮโดรเจน 
ระบบปองกันการไหล
ยอนกลับของไฮโดรเจน 

การรับประกัน 

10 บริษัท เคเอส         

11 บริษัท เอส เอส มิลเลนเนียม เพาเวอร  แรงดูดจากทอไอดี   Back Fire 1 ป 

12 Hydrogen-Boost  แรงดูดจากทอไอดี   Back Fire ไมระบุ 

13 Fuel from H2O แรงดูดจากทอไอดี   ไมระบุ ไมระบุ 

14 Puchhho แรงดูดจากทอไอดี 
EFIE +MAP +O2 Sensor (เปน

อุปกรณเสริม) 
ไมระบุ ไมระบุ 

15 Htogo แรงดูดจากทอไอดี ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ 

16 HHO Kits แรงดูดจากทอไอดี 
MAP Sensor (เฉพาะรถรุนมี ECU) 

เปนอุปกรณเสริม 
ไมระบุ 1 ป 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-1 
พฤศจิกายน 2554 

บทที่ 2 
ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลเทคโนโลยี และขอมูลทางเศรษฐศาสตร การผลิต การ
จัดเก็บ การขนสง การเติม และการใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงทั้งใน

และตางประเทศ เชน การใชไฮโดรเจนในรถยนตสวนบุคคล รถยนตโดยสาร 
เรือประมง เปนตน 

 
การศึกษา คนควา รวบรวม ขอมูลเทคโนโลยีและขอมูลดานเศรษฐศาสตร การผลิต การจัดเก็บ การเติม และ

การใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงทั้งในและตางประเทศ ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยีเกี่ยวของ 
รองรับการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสงอยางครบวงจร มีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะนําขอมูลเหลานี้
มาใชเปนฐานขอมูลสําหรับประยุกตใชไฮโดรเจนในประเทศ 
หัวขอที่จะกลาวถึงมีดังตอไปนี้ 

• หนวยสําหรับการผลิตไฮโดรเจนและการใชงาน 

• ศึกษารวบรวมขอมูลดานการผลิตไฮโดรเจน 

• ศึกษารวบรวมขอมูลดานการจัดเก็บไฮโดรเจน 

• ศึกษารวบรวมขอมูลดานการขนสงไฮโดรเจน 

• ศึกษารวบรวมขอมูลการจัดจําหนายไฮโดรเจน (การนําไปใชงาน) 

• โครงสรางพ้ืนฐานของระบบการจัดเก็บ การจัดสง สถานีการเติมไฮโดรเจน 

• การผลิต การขนสง ไฮโดรเจนในประเทศไทย 

• การใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงในตางประเทศ 
 รถยนตสวนบุคคลที่ใชไฮโดรเจน 
 รถยนตโดยสารที่ใชไฮโดรเจน 
 เรือที่ใชไฮโดรเจน 

• การใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงในประเทศไทย 
 

2.1  หนวยสําหรับการผลิตไฮโดรเจนและการใชงาน 
 

โดยปกติขนาดการผลิตไฮโดรเจนตอวันอยูในหนวย Standard Cubic Feet (scf), Normal Cubic Meters 
(Nm3) กิกะจูล (GJ) หรือ กิโลวัตตสงออกอยางตอเนื่อง (kilowatts of hydrogen output on a continuous basis) 
ตารางที่ 2-1 าคงที่สําหรับการแปลงหนวยและสมบัติทางกายภาพของไฮโดรเจนและเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ [2] โดยที่ 
HHV คือ higher heating value และ LHV คือ lower heating value ยกตัวอยางโรงผลิตไฮโดรเจนขนาดใหญดวย
กระบวนการรีฟอรมมิ่งกาซมีเทนดวยไอน้ํา (Steam Methane Reformer (SMR)) สามารถผลิตไฮโดรเจนได 25 ถึง 100 
ลาน scf ตอวัน สามารถใชเปนเชื้อเพลิงใหกับรถเซลลเชื้อเพลิงได 225,000 ถึง 900,000 คัน ตอวัน หากเปนโรงผลิต
ไฮโดรเจนขนาดเล็กที่ใชกระบวนการผลิตเหมือนกันหรือการใชการแยกสลายน้ําดวยไฟฟามีกําลังการผลิต 0.1-1.0 ลาน 
scf ตอวันสามารถใชเปนเชื้อเพลิงใหกับรถเซลลเชื้อเพลิงได 900 ถึง 9,000 คันตอวัน หรือรถบัสเซลลเชื้อเพลิงได 14 
ถึง 140 คันตอวัน เปนตน การเปรียบเทียบสมบัติของไฮโดรเจนเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ แสดงดังตารางที่ 2-2 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-2 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 2-1  คาคงที่สําหรับการแปลงหนวยและสมบัติทางกายภาพของไฮโดรเจนและเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ [2] 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-3 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 2-2 เปรียบเทียบสมบัติของไฮโดรเจนเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ (http://hydrogen.pnl.gov/cocoon/morf/hydrogen/article/401) 

Property หนวย (Units) 
ไฮโดรเจน 

(Hydrogen) 
มีเทน 

(Methane) 
โพรเพน 

(Propane) 
เมทานอล 
(Methanol) 

เอทานอล 
(Ethanol) กาซโซลีน (Gasoline) 

สูตรทางเคมี (Chemical Formula)  H2 CH4 C3H8 CH3OH C2H5OH CxHy (x = 4 - 12) 
น้ําหนักโมเลกุล (Molecular Weight)  2.02 16.04 44.1 32.04 46.07 100 - 105 
ความหนาแนน (Density, NTP) kg/m³ 0.0838 0.668 1.87 791 789 751 
ความหนืด (Viscosity, NTP) g/cm-sec 8.81 E-5 1.10 E-4 8.012 E-5 9.18 E-3 0.0119 0.0037 - 0.0044 
จุดเดือด (Normal Boiling Point) °C -253 -162 -42.1 64.5 78.5 27 - 225 
ความถวงจําเพาะ (Vapor specific 
gravity, NTP) 

air = 1 0.0696 0.555 1.55 N/A N/A 3.66 

จุดวาบไฟ (Flash Point) °C <-253 -188 -104 11 13 -43 
ชวงของการติดไฟในอากาศ 
(Flammability Range in Air) 

vol% 4.0 - 75.0 5.0 - 15.0 2.1 - 10.1 6.7 - 36.0 4.3 -19.0 1.4 - 7.6 

อุณหภภูมิติดไฟดวยตัวเอง (Auto 
ignition temperature) 

°C 585 540 490 385 423 230 - 480 

ความเร็วของเปลวไฟ (Maximum flame 
velocity in air ) 

m/s 2.83 0.45 0.46 N/A N/A N/A 
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2.2  การผลิตไฮโดรเจน 
 

ในปจจุบันมีการผลิตไฮโดรเจนขนาดใหญเพ่ือใชในอุตสาหกรรมเคมี เชน โรงกลั่นน้ํามัน และการผลิต
แอมโมเนียและเมธานอล โดยสวนใหญจะเปนการผลิต ณ พ้ืนที่ที่มีการใชงานไฮโดรเจน (On Site) โดยมีการประมาณ
กันวา ทั่วโลกมีปริมาณการผลิตรวมกัน 50 ลานตันโดยประมาณ [10] โดย 96 เปอรเซ็นตของการผลิตไฮโดรเจน
ทั้งหมดใชวัตถุดิบที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยแบงออกเปน กาซธรรมชาติ 49 เปอรเซ็นต เชื้อเพลิงไฮโดรคารบอน
เหลว (น้ํามันเชื้อเพลิง) 29 เปอรเซ็นต และถานหิน 18 เปอรเซ็นต สวน 4 เปอรเซ็นตที่เหลือเปนการผลิตไฮโดรเจนดวย
วิธีการแยกน้ําดวยไฟฟา (Electrolysis) รูปท่ี 2-1 แสดงการเปลี่ยนแปลงสัดสวนวัตถุดิบในการผลิตไฮโดรเจน ซึ่งจะเห็น
ไดวา การผลิตไฮโดรเจนดวยน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงจาก 55 เปอรเซ็นตในป ค.ศ. 2000 เปน 29 เปอรเซ็นตในป  
ค.ศ. 2006 เนื่องมาจากสภาวะราคาน้ํามันโลกที่มีราคาสูงขึ้นอยางมาก ในขณะท่ี ผูผลิตไฮโดรเจนหันมาใชกาซ
ธรรมชาติแทนกันมากขึ้นจากสัดสวน 29 เปอรเซ็นตในป ค.ศ. 2000 เปน 49 เปอรเซ็นตในป ค.ศ. 2006 ในขณะที่การ
ผลิตไฮโดรเจนดวยการแยกน้ําดวยไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย เหตุผลหลักที่วิธีการแยกน้ําดวยไฟฟายังไม
เปนที่นิยม เนื่องจากปจจุบันพลังงานไฟฟาที่ใชมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทําใหราคาของไฮโดรเจนแปรตามราคาของ
เชื้อเพลิงฟอสซิล 
 

จากรูปท่ี 2-2 แสดงสัดสวนการใชไฮโดรเจนแบงตามประเทศและทวีปใน ป ค.ศ. 2009 จะเห็นไดวาจีนเปน
ประเทศที่มีการใชไฮโดรเจนเปนปริมาณมากที่สุดในโลก ซึ่งคิดเปน 23 เปอรเซ็นตและเปนสัดสวนที่ใกลเคียงกับการใช
ไฮโดรเจนของกลุมประเทศในทวีปอเมรกิาเหนือ  
 

 
 

รูปท่ี 2-1 ปริมาณการผลิตไฮโดรเจนทั่วโลก 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-5 
พฤศจิกายน 2554 

 
 

รูปท่ี 2-2 สัดสวนการใชไฮโดรเจนแบงตามประเทศและทวีป [10] 

 
ในปจจุบันการผลิตไฮโดรเจนกาซธรรมชาติจะอาศัยกระบวนการ ดวยกระบวนการรีฟอรมมิ่งกาซมีเทนดวยไอ

น้ํา (SMR) ในปจจุบันวิธีการผลิตไฮโดรเจนเชิงพาณิชยมีดวยกันหลายวิธี เชน วิธีทางเคมีความรอน ซึ่งใชการแยก
ไฮโดรเจนจากสารประกอบไฮโดรคารบอน และการแยกน้ําดวยพลังงานไฟฟาโดยใชกระแสไฟฟาในการแยกน้ําออกเปน
ไฮโดรเจนและออกซิเจน ยังมีวิธีอ่ืนๆ ที่เริ่มเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้นดังเชน การผลิตไฮโดรเจนโดยตรงจากแสงอาทิตย
ดวยเซลลไฟฟาเคมี หรือการผลิตดวยวิธีทางชีวเคมี   
 

2.2.1 กระบวนการเคมีความรอน (Thermo chemical Process) 
 

ไฮโดรเจนสามารถผลิตโดยวิธีทางเคมีโดยอาศัยความรอน โดยมีวัตถุดิบที่เปนสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน เชน กาซธรรมชาติ ถานหิน ชีวมวล และส่ิงปฏิกูล อาศัยเครื่องปฏิกรณเคมีอุณหภูมิสูง  
โดยผลลัพธที่ไดคือกาซสังเคราะห ซึ่งประกอบไปดวยไฮโดรเจน (H2), คารบอนมอนอกไซด (CO) 
คารบอนไดออกไซด (CO2) น้ํา (H2O) และมีเทน (CH4) จากนั้นจะนําไปผานกระบวนการเพิ่มเติมเพ่ือใหมาซึ่ง
ไฮโดรเจนที่บริสุทธิ์ขึ้น จากหลักการดังกลาวไดมีการพัฒนากระบวนการตางๆ ขึ้นมาดวยกันหลายวิธีเชน 
กระบวนการรีฟอรมมิ่งดวยไอน้ํา (Steam Reforming) และ กระบวนการกาซซิฟเคชัน (Gasification) ดังแสดง
ในรูปท่ี 2-3  

 
• กระบวนการรีฟอรมมิ่งกาซมีเทนดวยไอน้ํา 

 
วิธีการนี้เปนการผลิตไฮโดรเจนจากกาซธรรมชาติซึ่งเปนที่รูจักกันมาเปนเวลานาน และใน

ปจจุบันเปนกระบวนการที่มีการนําไปใชงานกันมากที่สุดในการผลิตเชิงพาณิชย หลักการที่ใชในการ
แปลงผันกาซธรรมชาติใหเปนไฮโดรเจนนั้นจะมีสวนเกี่ยวของของ ไอน้ํา (Steam Reforming) 
ออกซิเจน (Partial Oxidation) หรือทั้งสองอยาง (Autothermal Reforming) รูปท่ี 2-3 (ก) แสดง
รายละเอียดกระบวนการรีฟอรมมิ่งกาซมีเทนดวยไอน้ํา ในทางปฏิบัติไฮโดรเจนที่ได (ซึ่งจะมีสัดสวน
ประมาณ 70-80%) จะมีสวนผสมของ คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด และมีเทน ซึ่ง
จําเปนตองผานกระบวนการกําจัดสารประกอบเหลานี้เพ่ือใหไดไฮโดรเจนที่บริสุทธิ์พอที่จะนําไปใช
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งานไดดวยกระบวนการ water-gas shift โดยการทําใหคารบอนมอนอกไซดทําปฏิกิริยากับไอน้ําดวย
ตัวเรงปฏิกิ ริยา  ซึ่ งในขั้นตอนนี้จะไดคารบอนไดออกไซด เ พ่ิมเขามาดวย  โดยสวนใหญ
คารบอนไดออกไซดที่ไดจากกระวนการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีนี้จะถูกปลอยออกสูชั้นบรรยากาศ 
อยางก็ตามในปจจุบันไดมีการดําเนินกระบวนการจับคารบอนไดออกไซดที่ เรียกวา Carbon 
Sequestration 

 
ยังมีกระบวนการทางเคมีความรอนอีก 2 วิธีคือกระบวนการเผาไหมบางสวน (Partial 

Oxidation) และกระบวนการออโตเทอรมัลรีฟอรมมิ่ง ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ไดมีการใชเชิงพาณิชยแลวดวย
เชนกัน อยางไรก็ตามก็ยังมีการวิจัยและปรับปรุงประสิทธิภาพใหดีย่ิงขึ้น กระบวนการเผาไหม
บางสวนเปนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของมีเทนโดยตรง ขณะที่กระบวนการออโตเทอรมัลรีฟอรม
มิ่งเปนการทํางานรวมกันของกระบวนการรีฟอรมมิ่งและกระบวนการเผาไหมบางสวนโดยมีการทํา
ปฏิกิริยาของมีเทน ออกซิเจนและไอน้ํา 

 
• กระบวนการกาซซิฟเคชันดวยชีวมวล ถานหิน และสิ่งปฏิกูล 

 
ในกระบวนการเหลานี้ สารประกอบไฮโดรคารบอนรูปของแข็งเชน ชีวมวล (ของเหลือจาก

การเกษตร จากกระบวนการแปรรูปไม หรือพืชพลังงาน) ถานหิน หรือส่ิงปฏิกูล จะถูกทําใหเปนไอที่
อุณหภูมิสูง โดยจะไดกาซสังเคราะห (Syngas) ออกมาจากนั้นจะมีขั้นตอนใกลเคียงกับกระบวนการรี
ฟอรมมิ่งที่กลาวมาขางตน นั่นคือการกัดสารเจือปน เพ่ือทําใหไดโฮโดรเจนที่บริสุทธิ์ขึ้น กอนที่ราคา
ของกาซธรรมชาติจะมีราคาถูกลงในประเทศสหรัฐอเมริกานิยมใช กระบวนการกาซซิฟเคชันดวย
ถานหินดังแสดงในรูปท่ี 2-3 (ข) ซึ่งยังเปนที่นิยมใชอยูในประเทศจีนและประเทศในทวีปยุโรป 
สําหรับกระบวนการกาซซิฟเคชันดวยชีวมวลนั้นจะเหมือนกับของถานหิน หากแตใชอุณหภูมิที่ตํ่า
กวาและมีกระบวนการกําจัดสารเจือปนที่แตกตางกันเนื่องจากไฮโดรเจนที่ไดจากกระบวนการนี้จะ
ปนเปอนซัลเฟอร สําหรับกระบวนการกาซซิฟเคชันดวยส่ิงปฏิกูลของแข็งที่ไดจากชุมชนนั้นไดมีการ
ดําเนินการเพื่อใชผลิตไฟฟาซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในการผลิตไฮโดรเจนได 
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        (ก)                                                  (ข) 

รูปท่ี 2-3 รายละเอียดกระบวนเคมีความรอน [2] 
(ก) การรีฟอรมม่ิงกาซมีเทนดวยไอนํ้า      (ข) กระบวนการกาซซิฟเคชัน 

 
• กระบวนการเคมีความรอนท่ีอยูในข้ันตอนการวิจัย 

 
ยังมีกระบวนการเคมีอีกกระบวนการหนึ่งที่ใชในการผลิตไฮโดรเจนที่เรียกวา วัฏจักรซัลเฟอร-

ไอโอดีน ซึ่งจะใชความรอนในการทําใหเกิดปฏิกิริยากันของสารประกอบซัลเฟอรและไอโอดีนโดยมี
น้ําเปนสารตั้งตนหลัก กระบวนการนี้เปนกระบวนการที่สะอาด หากแตยังมีประสิทธิภาพที่ตํ่าคือ
ประมาณ 38 เปอรเซ็นต [9] 

 
2.2.2 กระบวนการไฟฟาเคมี 

 
กระบวนการไฟฟาเคมีเปนกระบวนการที่ใชในการผลิตไฮโดรเจนโดยการใชกระแสไฟฟาในการแยก

พันธะของน้ําออกเปนไฮโดรเจนและออกซิเจน ไฟฟาที่มาจากแหลงกําเนิดไฟฟาทุกชนิดสามารถใชไดกับ
กระบวนการนี้ ยกตัวอยาง เชน ไฟฟาจากระบบไฟฟาโดยทั่วไปหรือจากพลังงานทดแทน เชน ลมหรือ
แสงอาทิตย เปนตน อุปกรณสําคัญที่ใชในการแยกน้ําดวยไฟฟาเรียกวา อิเล็กโตรไลเซอร (Electrolyzer) 
สําหรับอิเล็กโตรไลเซอรที่มีจําหนายในปจจุบันใชเทคโนโลยีของอัลคาไลน รวมถึงการใชเมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตอน (Proton Exchange Membrane (PEM)) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเริ่มและหยุดการทํางานไดรวดเร็วและ
สามารถตอบสนองตออัตราการผลิตไดดี นอกจากนั้นยังไดมีการพัฒนาอิเล็กโตรไลเซอรที่ใชอิเล็กโตรไลทแบบ
ออกไซดของแข็งทํางานงานที่อุณหภูมิ 700-900 องศาเซลเซียส ทําใหมีประสิทธิภาพการผลิตไฮโดรเจนสูงขึ้น
เนื่องจากการแยกตัวของน้ําเกิดเนื่องจากความรอนในระบบ ทําใหประสิทธิภาพโดยประมาณของ 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-8 
พฤศจิกายน 2554 

อิเล็กโตรไลเซอรอยูที่ 70%–85% อยางไรก็ตามราคาในการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีนี้จะขึ้นอยูกับราคาพลังงาน
ไฟฟาเปนสําคัญ วิธีนี้สามารถแขงขันไดกับกระบวนการรีฟอรมมิ่งกาซธรรมชาติไดก็ตอเมื่อราคาไฟฟามีราคา
ถูก ในปจจุบันไดมีการศึกษาความเปนไปไดในการใชพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนโดยเฉพาะลม
และการใชพลังงานนิวเคลียรมาใชในกระบวนการแทนพลังงานไฟฟาโดยทั่วไป 

 
2.2.3 กระบวนการชีวเคมี 

 
กระบวนการนี้เปนการผลิตไฮโดรเจนโดยอาศัยกระบวนการสังเคราะหแสงของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

หรือจุลินทรีย และสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ซึ่งส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กเหลานี้จะเปล่ียนสารตั้งตนใหเปนไฮโดรเจน 
นอกจากนี้ยังสามารถใชชีวมวลซึ่งเปนสารประกอบอินทรียคารบอนในการผลิตไฮโดรเจนไดอีกดวย เชน ของ
เหลือทิ้งจากการเกษตรหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการนี้ถือไดวาเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม กลาวคือใช
พลังงานนอยกวาวิธีการอื่นๆ รวมท้ังยังชวยลดปริมาณของเสียลงไดดวย อยางไรก็ตามวิธีนี้ยังอยูในข้ันตอน
วิจัยและพัฒนา ซึ่งยังมีขอเสียคือ มีประสิทธิภาพต่ํา ความสามารถในการผลิตถูกจํากัดดวยความเขมของแสง
ที่ไดรับ ตนทุนของเครื่องปฏิกรณชีวภาพยังมีราคาสูง 

 
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีนี้แบงออกไดอีกหลายวิธีเชน การแตกตัวดวยแสงโดยตรงและโดย

ออม การหมักในที่มีแสงและในที่มืด และการหมักในที่มืดตอดวยที่มแีสง เปนตน  
 

2.2.4 การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตไฮโดรเจน 
 

ตารางที่ 2-3 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการผลิตไฮโดรเจนแบบตางๆ โดยพิจารณาในประเด็น 
ประสิทธิภาพสูงสุด ชนิดของวัตถุดิบที่ใช ราคาไฮโดรเจนโดยประมาณตอกิโลกรัม ขนาดและสถานภาพ
ปจจุบัน รวมถึงขอไดเปรียบและขอจํากัด 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-9 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 2-3   เปรียบเทียบรายละเอียดกระบวนการผลิตไฮโดรเจนแบบตางๆ [9] 
กระบวนการ ประสิทธภิาพ

สูงสุด 
วัตถุดิบ ราคาไฮโดรเจน

โดยประมาณตอ
กิโลกรัม 

ขนาด/สถานภาพปจจุบนั ขอไดเปรียบ ขอจํากัด 

รีฟอรมมิ่งมีเทน
ดวยไอน้ํา 
  
  

83% 
 
 
 

กาซ 
ธรรมชาต ิ
  
 

$0.75 
  
  

ขนาดใหญ/ 
ใชอยูในปจจุบัน 
  
 

- เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย 
- ประสิทธภิาพสูง 
- มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
- เหมาะสมกับกระบวนการขนาดใหญสําหรับระบบการผลิต 
-  แบบรวมศูนยกลาง (Centralized Production)  
- มีระบบทอสําหรับกาซธรรมชาติรองรับอยูแลว 

- มี CO2 เปนผลิตภณัฑพลอยได 
- ขอจํากัดดานปริมาณสํารองของมีเทนในระยะ
ยาว 

- ไมเหมาะสมสําหรับกระบวนการขนาดเล็กหรอื
สําหรับการผลิตแบบกระจาย (Distributed 
Production) 

ออกซิเดชนั 
 บางสวนของ
มีเทน 
  

80% 
 
 

กาซ 
ธรรมชาต ิ
  
  

$0.98 
(Coker Off-gas) 
$1.39 
(Residual Oil) 

ขนาดใหญ/ 
- ใชอยูในปจจุบันสําหรับ
สารประกอบ
ไฮโดรคารบอนชนิดอื่น 

- ตัวเรงปฏิกิริยาอยูใน
ขั้นตอนการวิจัย 

- เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย 
- มีความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 
- สามารถลดขนาดลงสําหรับระบบการผลิตแบบกระจาย 
- มีระบบทอสําหรับกาซธรรมชาติรองรับอยูแลว 
  

- มี CO2 เปนผลิตภณัฑพลอยได 
- ขอจํากัดดานปริมาณสํารองของมีเทนในระยะ
ยาว 

- ตองคํานงึถึงการผนัผวนของราคามีเทน 
- ประสิทธภิาพต่ํากวากระบวนการรีฟอรมมิ่ง
มีเทนดวยไอน้ํา 

- ตัวเรงปฏิกิริยาอยูในขั้นตอนการวิจัย 
ออโตเทอรมัลรี
ฟอรมมิ่งมีเทน 
  
  
  

74% 
 
 
 

กาซ 
ธรรมชาต ิ
  
  

$1.93 
(สําหรับ 
กระบวนการแบบ 
ครบวงจร) 

ขนาดใหญ/ 
ใชอยูในปจจุบัน 
  
  

- เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย 
- เครื่องปฏิกรณมีราคาถูกและไมซับซอนเมื่อเทยีบกับ
กระบวนการรีฟอรมมิ่งมีเทนดวยไอน้ํา 

- มีระบบทอสําหรับกาซธรรมชาติรองรับอยูแลว 
  

- มี CO2 เปนผลิตภณัฑพลอยได 
- ขอจํากัดดานปริมาณสํารองของมีเทนในระยะ
ยาว 

- ตองคํานงึถึงการผนัผวนของราคามีเทน 
- ประสิทธภิาพต่ํากวากระบวนการรีฟอรมมิ่ง
มีเทนดวยไอน้ํา 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-10 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 2-3   เปรียบเทียบรายละเอียดกระบวนการผลิตไฮโดรเจนแบบตางๆ [9] 
กระบวนการ ประสิทธภิาพ

สูงสุด 
วัตถุดิบ ราคาไฮโดรเจน

โดยประมาณตอ
กิโลกรัม 

ขนาด/สถานภาพปจจุบนั ขอไดเปรียบ ขอจํากัด 

กาซซิฟเคชันของ
ถานหิน 
  
 

63% 
 
 

ถานหิน 
  
  

$0.92 
  
  
 

ขนาดใหญ/ 
ใชอยูในปจจุบัน 
  
 

- เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย 
- มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
- เหมาะสมกับกระบวนการขนาดใหญสําหรับระบบการผลิต
แบบรวมศูนยกลาง (Centralized Production)  

- มีปริมาณสํารองของถานหนิมาก 

- มี CO2 เปนผลิตภณัฑพลอยได 
- ขอจํากัดดานปริมาณสํารองของมีเทนในระยะ
ยาว 

- ตองคํานงึถึงการผนัผวนของราคาถานหิน 
- มีองคประกอบของไฮโดรเจนนอยกวามีเทน ทํา
ใหมีประสิทธิภาพในการผลติไฮโดรเจนต่าํ
กวา 

กาซซิฟเคชันของ
ชีวมวล 
  
  

50% 
(ยังไมมีขอมูล

สําหรับ
กระบวนการขนาด

ใหญ) 

ชีวมวล 
  
  

$1.21-2.42 
  
  

ขนาดกลาง/ 
ใชอยูในปจจุบัน 
  

- เปนระบบสําหรับพลังงานหมุนเวยีน 
- ไมขึ้นกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
- ไมเพิ่ม CO2 โดยรวมเนื่องจากมีการนํากลับมาใชในวงจรชวีิต
ของชีวมวล 

- ราคาและสัดสวนผลลัพธที่ไดผันผวนมาก
เนื่องจากองคประกอบไฮโดรเจนในชีวมวลมี
ความหลากหลาย 

- กําลังการผลิตขึ้นกลับปริมาณชีวมวลทีม่ี 
- ความยุงยากในการขนสงชีวมวลทาํใหระบบมี
ขอจํากัดดานสถานที่ตั้งและขนาด 

ไพโรไลซีสของชีว
มวล 
  
  

56% 
(ยังไมมีขอมูล
สําหรับระบบ
ขนาดใหญ) 

  

ชีวมวล 
  

$1.26-2.19 
  
  

ขนาดกลาง/ 
ใชอยูในปจจุบัน 
  

- เปนระบบสําหรับพลังงานหมุนเวยีน 
- ไมขึ้นกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
- ไมเพิ่ม CO2 โดยรวมเนื่องจากมีการนํากลับมาใชในวงจรชวีิต
ของชีวมวล 

- เชื้อเพลิงเหลว bio-oil ขนสงไดสะดวกกวาชีวมวลที่เปน
ของแข็ง 

- ราคาและสัดสวนผลลัพธที่ไดผันผวนมาก
เนื่องจากองคประกอบไฮโดรเจนในชีวมวลมี
ความหลากหลาย 

- กําลังการผลิตขึ้นกลับปริมาณชีวมวลทีม่ี 
  



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-11 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 2-3   เปรียบเทียบรายละเอียดกระบวนการผลิตไฮโดรเจนแบบตางๆ [9] 
กระบวนการ ประสิทธภิาพ

สูงสุด 
วัตถุดิบ ราคาไฮโดรเจน

โดยประมาณตอ
กิโลกรัม 

ขนาด/สถานภาพปจจุบนั ขอไดเปรียบ ขอจํากัด 

การแยกดวย
ไฟฟาหรอืไฟฟา
เคมี 
  

25% 
ใชไฟฟาปกต ิ
55% 
ตอกับระบบความ
รอนจากนิวเคลยีร 

น้ํา  
  
  

$2.56-2.97 
(ราคาไฟฟา 4 
cent/kWh) 
  

ขนาดเล็ก/ 
ใชอยูในปจจุบัน 
  

- เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย 
- ไมกอใหเกิดมลภาวะใด  ๆเมื่อใชกับแหลงพลังงานหมุนเวียน
ตาง  ๆ

- เปนกระบวนการขนาดเล็กเหมาะสําหรับระบบการผลติแบบ
กระจาย 

- ประสิทธภิาพโดยรวมต่ํา 
- มีการปลดปลอย CO2 ทางออมในกรณทีี่ใช
ไฟฟาปกต ิ

- ขึ้นกับราคาไฟฟา 
- กําลังการผลิตในปจจุบันไมเพียงพอสําหรับ
ระบบการผลติแบบรวมศูนย 

วัฏจักร Sulfur-
Iodine 
  
  
  

52% 

ที่ 950 °C 
  
  

น้ํา 
  
  
  

$1.87 
  
  
  

อยูในขั้นการวิจัยและพัฒนา 
  
  
  

- ไมกอใหเกิดมลภาวะใด  ๆ
- ไมขึ้นกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
- สามารถพัฒนาเปนกระบวนการผลติแบบรวมศูนยได 
  

- ความยุงยากของกระบวนการแยกกับขอมูลทาง
ทฤษฎีที่ไมเพียงพอ 

- ระบบมีภาวะการกดักรอนสูงทาํใหตองการการ
พัฒนาวัสดุใหม  ๆทีเ่หมาะสมและมีคณุภาพ 

- มีตนทุนของกระบวนการสงู 
- ตองการระบบความปลอดภยัในระดับเดียวกัน
กับระบบความรอนนิวเคลยีร 

สังเคราะหทาง
ชีวภาพหรือ
ชีวเคมี 

24% 
  

สารประกอบ
ชีวภาพ  

$5.52 
  

อยูในขั้นการวิจัยและพัฒนา - เปนระบบสําหรับพลังงานหมุนเวยีน 
- CO2 ถูกใชเปนแหลงของคารบอนสําหรับแบคทีเรีย 
- ไมขึ้นกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 

- ประสิทธภิาพต่ํา 
- ความสามารถในการผลิตถูกจํากัดดวยความ
เขมของแสงที่ไดรับ 

- เครื่องปฏิกรณชีวภาพมีตนทุนสูง 

การสลายตัวของ
น้ําดวยแสงเชิงเรง
ปฏิกิริยา 
  

10-14% 
  
  

น้ํา 
  
  

$4.98 
  
  

อยูในขั้นการวิจัยและพัฒนา 
  

- เปนระบบสําหรับพลังงานหมุนเวยีน 
- ไมขึ้นกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
  

- ความยุงยาก และคาใชจายที่สูงในการพัฒนา
ตัวเรงปฏิกิริยา 

- ประสิทธภิาพต่ํา 
- อัตราการผลิตต่าํ 
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2.3  การจัดเก็บไฮโดรเจน 
 

หากในอนาคตมีการใชไฮโดรเจนกันอยางแพรหลาย วิธีการจัดเก็บไฮโดรเจนถือไดวาเปนส่ิงที่ทาทายและมี
ความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงความตองการใชไฮโดรเจนไดตลอดเวลา เชนเดียวกับกรณีของกาซ
ธรรมชาติและน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชกันอยูในปจจุบัน เทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจนเมื่อพิจารณาจากปริมาณการจัดเก็บ
สามารถแบงออกไดเปน 

• การจัดเก็บปริมาณมาก 

• การจัดเก็บปริมาณปานกลาง 

• การจัดเก็บไฮโดรเจนบนยานพาหนะ (การจัดเก็บปริมาณนอย) 
 
เทคโนโลยีปจจุบันในการจัดเก็บกาซชนิดอื่นๆ แบบต้ังอยูกับที่ซึ่งมีใชในเชิงพาณิชยของกลุมผูผลิตกาซ

สําหรับอุตสาหกรรมนั้นสามารถนํามาประยุกตใชกับการจัดเก็บไฮโดรเจนไดโดยทําการปรับปรุงเพียงเล็กนอย อยางไรก็
ตามในสวนของการจัดเก็บไฮโดรเจนที่ใชในยานพาหนะนั้นยังอยูในชวงการพัฒนา 
 

2.3.1 การจัดเก็บปริมาณมาก 
 

• การจัดเก็บใตดิน 
การจัดเก็บกาซไฮโดรเจนในปริมาณมากๆ นั้น สามารถทําไดโดยการเก็บใตดินที่ความดันหลาย

รอยปอนดตอตารางนิ้ว (psi) ในบอน้ํามันหรือบอกาซธรรมชาติ ในชั้นหินที่มีความพรุนตัวสูง 
(Aquifers) ในถํ้าหินหรือเหมือง รวมท้ังในถํ้าเกลือ (Solution-mined salt caverns) รูปท่ี 2-4 แสดง
แผนภาพโครงรางของชั้นหินที่มีความพรุนตัวสูงและถํ้าเกลือ 

 

      
(ก)                                                                              (ข) 

รูปท่ี 2-4 แผนภาพโครงรางของ (ก) ชั้นหินที่มีความพรุนตัวสูง (ข) ถํ้าเกลือ [3] 

 
ตัวอยางของการจัดเก็บกาซไฮโดรเจนใตดินมีดังนี้ [4] คือ  

 ใน Teesside ประเทศอังกฤษ บริษัท ICI ทําการจัดเก็บไฮโดรเจน 95% บริสุทธิ์ (95% 
of H2 and 3-4% of CO2) ในปริมาณ 1 ลานลูกบาศกเมตร (Nm3) ในถํ้าเกลือ สาม
แหง ที่ความลึกประมาณ 400 เมตร 
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 ในประเทศฝรั่งเศส บริษัทกาซนาม Gaz de France ทําการจัดเก็บกาซเมือง (Town 
Gas) โดยมีไฮโดรเจนประมาณ 50-60% ในชั้นหินที่มีความพรุนตัวสูงปริมาตร 330 
ลานลูกบาศกเมตร (Nm3) ในชวงป ค.ศ. 1956 ถึง 1974 ไมมีรายงานการปญหาการ
สูญเสียของกาซและปญหาดานความปลอดภัย 

 ในประเทศรัสเซีย มีการจัดเก็บไฮโดรเจนบริสุทธิ์ที่ความดัน 90 บาร สําหรับใชใน
อุตสาหกรรมการเดินอากาศ 

 ในเมือง Kiel ประเทศเยอรมนี 62 เปอรเซ็นตของกาซเมืองถูกจัดเก็บในถํ้าเกลือขนาด 
32,000 ลูกบาศกเมตร (m3) ที่ความดัน 80-100 บาร 

 ในประเทศสาธารณรัฐเชค ที่เมือง Lobo dice 50 เปอรเซ็นตของกาซเมืองถูกจัดเก็บไว
ในในชั้นหินที่มีความพรุนตัวสูง 

 
โดยปกติปริมาตรที่สามารถจัดเก็บไฮโดรเจนไดจะอยูที่ประมาณ 1 ถึง 2 ใน 3 ของปริมาตร

ทั้งหมด เนื่องจากตองใชปริมาตรที่เหลือในการจัดเก็บ Cushion Gas เพ่ือใชรักษาระดับความดันใน
แหลงเก็บ ในหนึ่งรอบการจัดเก็บของระบบเหลานี้สามารถจัดเก็บได 1 ถึง 10 ลานลูกบาศกเมตร 
(Nm3) ซึ่งมีปริมาตรโดยประมาณเทากับเชื้อเพลิงตองการสําหรับโรงแยกกาซขนาดใหญหรือสามารถ
เปนเชื้อเพลิงใหกับรถเซลลเชื้อเพลิงไดมากกวา 3 แสนคัน 

 
ในบรรดาการจัดเก็บไฮโดรเจนทั้งหมดนั้น ถํ้าเกลือไดวาเปนแหลงเก็บที่มีความคุมคาที่สุด จาก

การศึกษาแนวทางการจัดเก็บกาซไฮโดรเจนขนาด 300 ลานลูกบาศกเมตรที่ความลึก 650 เมตร 
ของ Lind blow ในป ค.ศ. 1985 ใชเวลากอสรางประมาณ 3.5 ป และมีตนทุน 39-64 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ ซึ่งมูลคาอาจมากกวา 100 ลานดอลลารสหรัฐฯ ดวยตัวเลขลาสุดทําใหประมาณการลงทุนได
อยูที่ 0.3 ยูโรตอ ลูกบาศกเมตร (Nm3) ของไฮโดรเจน 

 
• ถังแบบฝง 

การจัดเก็บไฮโดรเจนใตดินยังรวมไปถึงการฝงถังไฮโดรเจนอัดและถังไฮโดรเจนเหลวที่โดยปกติ
วางไวที่ระดับพ้ืนดิน ทั้งนี้ที่ทําการฝงดินก็เพ่ือการประหยัดพ้ืนที่ ถังที่ใชเปนที่แนนอนวามีขนาดเล็ก
กวาและอยูในระดับที่ต้ืนกวาการจัดเก็บไฮโดรเจนใตดินโดยใชถํ้า โดยปกติจะเปนถังที่มีขนาดบรรจุ 
103 ถึง 104 ลูกบาศกเมตร (Nm3) แมกระนั้นความทาทายในการจัดเก็บไฮโดรเจนในจุดจําหนาย
สําหรับการเติมเชื้อเพลิงใหกับยานพาหนะไดเปนที่สนใจที่จะนําวิธีการฝงถังใตดินมาประยุกตใช 
เพ่ือใหเพียงพอตอการเติมเชื้อเพลิงใหกับรถยนตไฮโดรเจน 1,000 คันตอวัน ติดตอกัน 2 วันน้ัน 
จําเปนที่ตองมีไฮโดรเจนน้ําหนัก 10 ตัน ซึ่งถังจะตองมีขนาดเทากับ 105 ลูกบาศกเมตร (Nm3) หรือ 
250 ลูกบาศกเมตร (m3) ที่ความดัน 700 บาร หรือ 140 ลูกบาศกเมตร (m3) หากเปนไฮโดรเจน
เหลว 

 
 ถังอัดความดัน 

ในปจจุบันยังไมมีผูผลิตถังขนาดใหญเชิงพาณิชยหากยังอยูในชวงพัฒนา ยกตัวอยาง
ถังเก็บขนาดเล็ก บริษัท Lincoln Composites ไดทําการผลิตถังอัดความดัน (Vessel) 
ประเภท IV ดวย Plastic Liner ที่ความดัน 7,000 ปอนดตอตารางนิ้ว (psi) (483 บาร) เพ่ือ
ใชสําหรับสถานีเติมกาซไฮโดรเจนขนาดเล็กขนาด 50 kgH2 ตอวัน โดยทั่วไปถังจะมีขนาด
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ต้ังแต 100 ถึง 1,000 kgH2 ราคารวมการขุดและการวางฐานรากอยูในชวง 10 ถึง 100 ยูโร 
ตอ ลูกบาศกเมตร (Nm3) 

 
 ถังไฮโดรเจนเหลว 

ในปจจุบันการจัดเก็บไฮโดรเจนเหลวถือไดวาเปนเทคโนโลยีลาสุด ซึ่งพัฒนามาจาก
ประยุกตใชไฮโดรเจนในการขับเคล่ือนยานอวกาศ สําหรับถังที่ต้ังอยูกับที่จะมีขนาดตั้งแต 
1,100 Nm3 หรือ 100 kgH2 (1,500 ลิตร) ไปจนถึง 60,000 ลูกบาศกเมตร (Nm3) หรือ ~5 
ตันไฮโดรเจน (75,000 ลิตร) รัศมีต้ังแต 1.4 เมตร จนถึง 3.8 เมตร และยาวตั้งแต 3 เมตร 
ไปจนถึง 14 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง ประโยชนของการผังถังไฮโดรเจนเหลวใตดินมี
ดังนี้คือ 1) ลดการใชพ้ืนที่ 2) ลดระดับความอันตราย และ 3) inherent spill containment 

 
ในปจจุบันมีเพียง 2-3 แหงที่มีการใชถังเก็บไฮโดรเจนเหลวติดตั้งในหองใตดินหรือฝง

ลงดิน ตัวอยางแรกเปนสถานีเติมกาซไฮโดรเจนสําหรับรถบัสของบริษัท BP ใน London 
เปนถังที่ผลิตโดยบริษัท Air Liquide ดังรูปท่ี 2-5 

 

รูปท่ี 2-5 ถังเก็บไฮโดรเจนเหลวติดตั้งในหองใตดินของบริษัท BP ใน London (Roach (2004)) 

 
ตัวอยางที่ 2 เปนแนวคิดนําเสนอโดยบริษัท Linde (Trill and Wolf, 2006) สําหรับ

สถานีเติมไฮโดรเจนในอนาคตที่ใหบริการทั้งไฮโดรเจนเหลวและกาซไฮโดรเจน ดังแสดงใน  
รูปท่ี 2-6 
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รูปท่ี 2-6 แนวคิดนําเสนอโดยบริษัท Linde 

 
ในกรณีที่พ้ืนที่ไมใชขอจํากัด ถังกาซไฮโดรเจนอัดและถังไฮโดรเจนเหลวสามารถติดตั้ง

ในระดับพ้ืนดินได ถังเก็บไฮโดรเจนที่ใหญที่สุดเปนขององคกรนาซา (NASA) ซึ่งตั้งอยูที่ 
Cape Canaveral ดังแสดงในรูปท่ี 2-7 เปนถังทรงกลมเสนผานศูนยกลาง 20 เมตร 
สามารถบรรจุไฮโดรเจนไดในปริมาตร 3,800 ลูกบาศกเมตร (m3) หรือประมาณ 270 ตัน
ไฮโดรเจน มีการอัตราการระเหยของไฮโดรเจนประมาณ 0.03 เปอรเซ็นตตอวัน มีผลทําให
สามารถเก็บไฮโดรเจนไดเปนเวลานานหลายป  

 

 
 

รูปท่ี 2-7 ถังเก็บไฮโดรเจนที่ใหญที่สุดเปนขององคการนาซา (NASA) ซ่ึงตั้งอยูที ่Cape Canaveral 
(ที่มา http://www.usscusk.com/images/reunions/2003/Cusk%20Reunion%20069.jpg) 
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2.3.2 การจัดเก็บไฮโดรเจนแบบติดต้ังอยูกับท่ีในปริมาณปานกลางจนถึงเล็ก 
 

ในปจจุบันการจัดเก็บปริมาณปานกลางจนถึงเล็กแบบอยูกับที่ในภาคอุตสาหกรรมจะอาศัยการเก็บ
ไฮโดรเจนในรูปของเหลวและกาซความดันสูงดวยถังเก็บ 

 
• การจัดเก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลว 

ไฮโดรเจนจะถูกทําใหเปนของเหลวโดยการลดอุณหภูมิลงใหตํ่ากวาจุดเดือดของไฮโดรเจนนั่น
คือที่ประมาณ -253 องศาเซลเซียส และบรรจุในถังที่ออกแบบใหมีการสูญเสียความรอนต่ําเปนพิเศษ 
ถังที่ใชบรรจุจะมีขนาดตั้งแต ไมกี่กิโลกรัมไปจนถึงเปนรอยตันไฮโดรเจน ขอดีของการทําให
ไฮโดรเจนเปนของเหลวคือราคาในการขนสงจะมีราคาถูกกวาการเก็บไฮโดรเจนในรูปของกาซ 
เนื่องจากความหนาแนนของพลังงานที่สูงกวา ไฮโดรเจนเหลวจะเหมาะกับการจัดเก็บในปริมาณปาน
กลางและขนสงในระยะทางไกล ในที่ที่ทอสงไมสามารถเขาถึง ดวยเหตุผลดังกลาว ในทางการคาจึง
เห็นการขนสงไฮโดรเจนในรูปของเหลวโดยรถบรรทุกเปนสวนใหญ ในป พ.ศ. 2542 ประมาณ หนึ่ง
ในสามของการขนสงไฮโดรเจนเชิงพาณิชยในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนการขนสงไฮโดรเจนในรูป
ของเหลว ขอเสียของการจัดเก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลวคือ ใชตนทุนในกระบวนการทําใหเปน
ของเหลว (Liquefaction) และอุปกรณในการจัดเก็บที่สูง ย่ิงไปกวานั้นพลังงานไฟฟาที่ใชใน
กระบวนการทําไฮโดรเจนใหเปนของเหลวนั้นจะมีคามากกวาหนึ่งในสามของพลังงานที่ไดจาก
ไฮโดรเจนที่จัดเก็บ โดยทั่วไปจะมีคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นประมาณ $5-$10/GJ ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของ
กระบวนการทําใหเปนของเหลว ในระบบที่ตองการพลังงานในปริมาณมากๆ นั้น ความสูญเสียใน
กระบวนการแปรผันพลังงานและราคาที่สูงขึ้นทําใหการเก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลวและจัดสงโดย
รถบรรทุกมีความนาสนใจนอยกวา การขนสงผานทอและการผลิตไฮโดรเจนที่จุดใชงาน  
 
• การจัดเก็บไฮโดรเจนในรูปกาซอัดติดตั้งเหนือดิน (Above-Ground Compressed-Gas Storage) 

ในการเก็บไฮโดรเจนในปริมาณนอย (นอยกวาลานลูกบาศกฟุตมาตรฐาน scf) กลุมผูใช
ไฮโดรเจนจะจัดเก็บไฮโดรเจนในถังเหนือดิน ถังเก็บในเชิงพาณิชยมีขนาด 1,200-1,800 psi ซึ่ง
สามารถเก็บได 6,000-9,000 scf ตอถัง ถังเหลานี้จะถูกจัดวางในลักษณะเปนแถวหรือเปนชั้นๆ งบ
ลงทุนประมาณ $3]000–$5]000/GJ กระบวนการอัดความดันจะเปนสวนของคาใชจายที่เพ่ิมเติม ใน
ระบบที่มีความตองการใชโฮโดรเจนขนาดปานกลาง การเก็บไฮโดรเจนในถังความดันจะทําใหราคา
ไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นประมาณ $2–$4/GJ โดยขึ้นกับการประยุกตใช  

 
2.3.3 การจัดเก็บไฮโดรเจนที่ใชกับยานพาหนะ 

 
ไมเหมือนกับการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือแอลกอฮอล ซึ่งสามารถจัดการไดงายที่อุณหภูมิหอง ไฮโดรเจน

เปนกาซที่มีน้ําหนักเบาและมีความหนาแนนพลังงานตอปริมาตรต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงในที่มีใชใน
ปจจุบันเมื่อเปรียบเทียบที่อุณหภูมิหองและความดันปกติ ลักษณะที่เหมาะสมของระบบจัดเก็บไฮโดรเจน
สําหรับยานพาหนะจะตองมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ราคาถูก ทนทาน ใชระยะเวลาการเติมส้ัน และท่ีสําคัญตอง
มีความปลอดภัยสูง นอกจากนั้นจะตองมีความสามารถในการจัดเก็บไฮโดรเจนในปริมาณที่เพียงพอตอการ
เดินทางในระยะทางที่เหมาะสมและสามารถกักเก็บไฮโดรเจนไดเปนระยะเวลานานๆ (ไมรั่วซึม) ซึ่งมีดังกัน 3 
รูปแบบคือ การจัดเก็บกาซไฮโดรเจนในกระบอกความดันสูง การจัดเก็บไฮโดรเจนเหลวในถังขนาดเล็ก และ
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การเก็บไฮโดรเจนในรูปของแข็ง ในตารางที่ 2-4 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการเก็บไฮโดรเจนน้ําหนัก 3.5 
กิโลกรัมซึ่งเพียงพอในระยะการเดินทาง 600 กิโลเมตรสําหรับรถเซลลเชื้อเพลิงขนาดกลาง การจัดเก็บในแต
ละวิธีมีทั้งขอดีและขอเสียที่แตกตางกันไป 

 
ตารางที่ 2-4 รูปแบบการเก็บไฮโดรเจนน้ําหนัก 3.5 กิโลกรัมซึ่งเพียงพอในระยะการเดินทาง 600 กิโลเมตร 
สําหรับรถเซลลเชื้อเพลิงขนาดกลาง 

 
 
 

• 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 ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี

การจัดเก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลวที่ใชเปนเชื้อเพลิงของยานพาหนะหนึ่งรุนในรถเซลลเชื้อเพลิง
ของบริษัท Daimler-Benz ใชไฮโดรเจนเหลวเชนเดียวกัน 

 
• การเก็บไฮโดรเจนในรูปของแข็ง  

เมทัลไฮไดรดของแข็ง (Solid Metal Hydride) เปนสารประกอบที่สามารถดูดซับและปลดปลอย
ไฮโดรเจนไดโดยการใชความรอน เทคโนโลยีนี้บริษัท Daimler-Benz ไดทดลองใชกับรถยนต
ไฮโดรเจนตั้งแตป พ.ศ. 2513 และบริษัทโตโยตาไดทดลองใชเทคโนโลยีนี้กับรถเซลลเชื้อเพลิง
ทดลองเชนเดียวกันในป 2540 ในปจจุบันมีการผลิตเชิงพาณิชยแลว เชน บริษัท Rainer Lammertz 
ประเทศเยอรมนี มีการผลิตถังเก็บไฮโดรเจนที่ใชเทคโนโลยีเมทัลไฮไดรดของแข็ง ตัวอยางถังขนาด 
3,300 ลิตรและ 16,500 ลิตรแสดงดังในรูปท่ี 2-8 
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มีประเด็นที่นาสนใจคือ เมทัลไฮไดรดของแข็งขณะที่ปลอดปลอยกาซไฮโดรเจนออกมา มี
ความสามารถทําใหความบริสุทธิ์ของกาซไฮโดรเจนสูงกวากาซไฮโดรเจนที่อัดเขาไป เชน กรณีของ
ผลิตภัณฑของบริษัท Rainer Lammertz เมื่ออัดกาซไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์ที่ 99.99 เปอรเซ็นต 
เมื่อมกีารปลอยออกจากถังมีความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นเปน 99.9999 เปอรเซ็นต 

  

       
(ก)                                                               (ข) 

รูปท่ี 2-8 ถังเก็บไฮโดรเจนที่ใชเทคโนโลยีเมทัลไฮไดรดของแข็งของบริษัท Rainer Lammertz ประเทศเยอรมนี 
(ก) ขนาด 3300 ลิตร (ข) 16500 ลิตร 

 
 

• เปรียบเทียบการจัดเก็บไฮโดรเจน 
กาซไฮโดรเจนอัดมีความสะดวกในการนําไปใชจริง ใชเวลาในการเติมใกลเคียงกับน้ํามัน

เชื้อเพลิง การกักเก็บไดในเวลานาน ความตองการพลังงานในกระบวนการเพิ่มความดันอยูในระดับที่
ยอมรับได ซึ่งใชพลังงานไฟฟาประมาณ   5%–7% ของพลังงานไฮโดรเจนที่จัดเก็บ และจะใช
พลังงานนอยลงหากมีการผลิตไฮโดรเจนที่ความดันสูงขึ้น ถึงแมวาความหนาแนนของพลังงานตอ
น้ําหนักและปริมาตรของถังอัดความดันมีคาคอนขางต่ําก็ตาม หากแตถังอัดความดันสูงมีน้ําหนักอยู
ในเกณฑที่ยอมรับได การออกแบบถังโดยบริษัท Ford Motor ดังแสดงในรูปท่ี 2-9 (ก) สําหรับถังที่มี
น้ําหนักนอยลง ราคาจะอยูที่ประมาณ $500–$1,000 ตอถัง ถังอัดไฮโดรเจนความดันสูง (5,000 psi) 
สามารถเก็บไฮโดรเจนประมาณ 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ซึ่งใชเวลาในการเต็มประมาณ 3 นาที 
Mitlitsky และคณะฯ ไดประมาณไววาสําหรับถังที่ใชบรรจุไฮโดรเจนหนัก 3.9 กิโลกรัม จะมีน้ําหนัก
ประมาณ 40 กิโลกรัม และมีปริมาตรประมาณ 190 ลิตร 

 
สําหรับระบบการจัดเก็บโดยใชเมทัลไฮไดรดจะสามารถจัดเก็บไฮโดรเจนไดประมาณ 1%–1.5% 

โดยน้ําหนัก ซึ่งมีราคาคอนขางสูงและใชเวลาในการเติม (Recharge) ประมาณ 10 ถึง 20 นาที 
ระดับความรอนที่ใชในการควบคุมอัตราการปลดปลอยไฮโดรเจนไดมาจากการทํางานของหัวเผาและ
อุปกรณแลกเปล่ียนความรอน ขอไดเปรียบเมื่อเทียบกับถังอัดความดันคือความหนาแนนของ
เมทัลไฮไดรดและการใชความดันต่ําในการเติม (0.1 kpsi)  
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สําหรับไฮโดรเจนเหลว ( รูปท่ี 2-9 (ข) ) นั้นมีความนาสนใจตรงที่มีน้ําหนักและปริมาตรนอย
ตอหนวยพลังงานที่ได ประเด็นสําหรับไฮโดรเจนเหลวที่ตองพัฒนาคือถังเก็บที่มีความสูญเสียทาง
ความรอนต่ําและระยะเวลาในการเติม อยางไรก็ตามมีการพัฒนาในสองประเด็นดังกลาวอยางมาก 
ยกตัวอยางเชน ลดอัตราการสูญเสียทางความรอนนอยกวา 1% ตอวัน และใชเวลาเติมประมาณ 2-3 
นาที อยางไรก็ตามประสิทธิภาพรวมของวงจรการแปรผันพลังงานยังมีคาต่ํากวาการจัดเก็บ
ไฮโดรเจนในรูปกาซ เนื่องจากพลังงานที่ใชมากขึ้นในการทําเปนไฮโดรเจนใหเปนของเหลว หากมี
การใชไฮโดรเจนเปนตนกําลัง ระบบการจัดเก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลวจะมีความนาสนใจนอยกวา
การจัดเก็บในรูปแบบกาซ อยางไรก็ตามไดมีการนําเสนอระบบลูกผสมระหวางการใชกาซไฮโดรเจน
และไฮโดรเจนเหลว โดย Lawrence Livermore National Laboratories ซึ่งสามารถใชไฮโดรเจนใน
รูปของกาซสําหรับระยะทางสั้นและไฮโดรเจนในรูปของเหลวสําหรับระยะไกลเมื่อตองการ 

 
เมื่อพิจารณาเทคโนโลยีการจัดเก็บและการเติมสําหรับอนาคตอันใกล ทางเลือกที่เหมาะสม

มากที่สุดคือการเก็บแบบกาซไฮโดรเจนอัด ซึ่งสามารถจัดเก็บไดในกระบอกอัดความดันที่ราคา, 
น้ําหนัก และขนาดที่ยอมรับไดสําหรับใชกับยานพาหนะ ประเด็นนี้ใชไดจริงเนื่องจากรถเซลล
เชื้อเพลิงตองการไฮโดรเจนในปริมาณที่นอยเพ่ือใชในการเดินทางไกล การพัฒนาใหมีน้ําหนักเบา 
ราคาถูก ความดันสูงคือส่ิงที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน 

 

       
 

รูปท่ี 2-9 (ก) ถังกาซไฮโดรเจนอัด (ข) ถังไฮโดรเจนเหลว 
(ที่มา http://machinedesign.com/ContentItem/63028/ACloserLookatHydrogen.aspx) 

 

2.4 การขนสงไฮโดรเจน 
 

ในปจจุบันไดมีการใชประโยชนจากไฮโดรเจนกันอยางแพรหลายในวงการอุตสาหกรรมเคมี ยกตัวอยางเชน 
การกลั่นน้ํามัน การผลิตแอมโมเนียและเอทานอล เปนตน ในสหรัฐอเมริกามีการใชไฮโดรเจนประมาณ 1.5 EJ ในป 
พ.ศ. 2542 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 6 EJ ในป พ.ศ. 2553 ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นในการใชไฮโดรเจนยังคงมาจากการใชใน
การกลั่นน้ํามันที่เพ่ิมขึ้น ถึงแมวาไฮโดรเจนที่สามารถผลิตไดในปจจุบันจะอยูในบริเวณพ้ืนที่ที่มีความตองการใช
ไฮโดรเจนก็ตาม ก็ยังมีสัดสวนประมาณ 5% ของปริมาณการผลิตทั้งหมดจัดสงไปใหกับผูใชในที่หางไกล โดยจัดสงใน
รูปของไฮโดรเจนเหลวและกาซไฮโดรเจนกับรถบรรทุก หรือการสงโดยทอสง การผลิตไฮโดรเจนในปจจุบันสวนใหญ
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เปนผลพลอยไดจากกระบวนการทางเคมีเชน ในกระบวนการกลั่นน้ํามัน หรือกระบวนการในโรงงาน Chlor-Alkali 
บางสวนไดมาจากกระบวนการความรอนเคมี ดวยการรีฟอรมมิ่งไอน้ําโดยมีกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ 
 

• ทอสง (Pipelines) 
ในปจจุบันมีการขนสงไฮโดรเจนทางทอสงในกลุมอุตสาหกรรมเคมีทั่วโลก ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการ

สงไฮโดรเจนโดยใชทอสงเปนระยะทางประมาณ 900 ไมลหรือประมาณ 1450 กิโลเมตร สําหรับระบบทอสง
ไฮโดรเจนในกลุมยุโรปเหนือนั่นคือ เนเธอรแลนด ฝรั่งเศสตอนเหนือ เยอรมนี อังกฤษ มีความยาวรวมกัน
ประมาณ 1500 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีระบบทอสงกาซไฮโดรเจนขนาดเล็กในหลายประเทศ เชน 
แอฟริกาใต บราซิล อินโดนีเซีย และประเทศไทย เปนตน ซึ่งระยะทางรวมกันประมาณ 160 กิโลเมตร [5] 
อยางไรก็ตามความยาวของทอสงไฮโดรเจนยังถือวาส้ันมากเมื่อเทียบกับทอสงกาซธรรมชาติที่มีอยูในปจจุบัน 
โดยเจาของเปนผูผลิตไฮโดรเจนเพื่อสงลูกคาที่เปนกลุมโรงงานในบริเวณใกลเคียง เชน โรงกลั่นน้ํามัน และ
โรงงานผลิตสารเคมี การขนสงไฮโดรเจนในรูปของกาซโดยใชทอสงถือไดวาเปนวิธีที่มีราคาถูกที่สุดในปจจุบัน 
สําหรับการขนสงไฮโดรเจนในปริมาณมากๆ อยางไรก็ตามราคาในการลงทุนกอสรางทอสงจึงสงผลทําใหเปน
อุปสรรค (1.5-2 เทาของทอสงกาซธรรมชาติ) ในการตอขยายเครือขายของทอสงใหคลอบคลุมพ้ืนที่ในบริเวณ
กวาง ในขณะน้ียังคงมีการทําวิจัยอยางตอเนื่องในดานปญหาทางเทคนิคเชน แนวโนมการกัดกรอนผนัง
ภายในทอสงและรอยเชื่อมของทอโดยไฮโดรเจน ความตองการในการควบคุมการซึมและการรั่วของไฮโดรเจน 
รวมถึงการลดราคา การเพิ่มเสถียรภาพและความทนทานของระบบการอัดไฮโดรเจนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โอกาสหนึ่งที่เปนไปไดในการตอขยายเครือขายทอสงไฮโดรเจนในเวลาอันส้ันคือการใชสวนหนึ่งของเครือขาย
ทอสงกาซธรรมชาติมาใชในการสงกาซไฮโดรเจน การขนสงกาซที่มีสวนผสมของกาซธรรมชาติและไฮโดรเจน 
(ไมเกนิ 20% โดยปริมาตร) สามารถทําไดโดยการปรับเปล่ียนระบบทอเดิมเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตามหากใช
เครือขายเดิมมาใชในการขนสงไฮโดรเจนเพียงอยางเดียว (บริสุทธิ์) จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการปรุงปรุง
ระบบคอนขางมากอยางไรก็ตามก็ยังมีราคาต่ํากวาการติดตั้งใหมทั้งหมด ในการวางระบบทอสงโลหะที่มีใชใน
ปจจุบันจะมีราคาอยูที่ประมาณ 22 ลานบาทตอ 1 กิโลเมตร (Tim Armstrong, the Oak Ridge National 
Laboratory) อันเนื่องมาจากปญหาความซับซอนในการเชื่อมตอทอสงเพ่ือใหมีความสามารถในการปองกัน
การรั่วของไฮโดรเจน ทั้งสองรูปแบบไดมีการวิจัยอยูในปจจุบันนี้ ซึ่งปจจัยที่ตองคํานึงถึงคือ ขอบังคับความ
ปลอดภัย ชนิดของโลหะที่ใชทําทอสง ความหนาของผนังทอ อุปกรณควบคุม เชน วาลว เปนตน  

 
เนื่องจากปญหาการรั่วซึมและการกัดกรอนจึงทําใหทอสงแบบโลหะคารบอนสามารถสงกาซไฮโดรเจนที่

แรงดันประมาณ 500 psi เทานั้น จึงไดมีแนวความคิดในการนําทอสงแบบโพลีเมอรดังแสดงในรูปท่ี 2-10 ซึ่งมี
ราคาถูกกวาทอสงแบบเดิมประมาณ 50 เปอรเซ็นตดังตารางที่ 2-5 ซึ่งจะทําใหมีราคาใกลเคียงกับราคาทอสง
กาซธรรมชาติ ที่เปนเชนนี้เนื่องจากการผลิตสามารถทําไดที่หนางานทําใหไดทอสงที่มีความยาวมากขึ้นดัง
แสดงในรูปท่ี 2-11 สงผลใหมีจํานวนรอยตอซึ่งตองทําการเชื่อมตอลดจํานวนลง นอกจากนั้นสามารถเพิ่ม
ความดันในการสงไฮโดรเจนไดเปน 1,500 ถึง 2,000 psi ทําไดปริมาณการขนสงไฮโดรเจนเพิ่มมากขึ้น และ
ไมมีปญหาการรั่วซึมและการกัดกรอนจากไฮโดรเจนอีกตอไป บริษัท Smart Pipe ในประเทศสหรัฐอเมริกาได
นําเสนอเทคโนโลยีดังกลาวในการวางทอสงยาว 16 กิโลเมตร 
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รูปท่ี 2-10 ทอสงแบบโพลีเมอร (ที่มา http://www.smart-pipe.com) 

 

 
รูปท่ี 2-11 การผลิตทอสงท่ีหนางาน (ท่ีมา http://www.smart-pipe.com) 

 
      ตารางที่ 2-5 ราคาตนทุนทอสงไฮโดรเจนประเภทตางๆ (Tim Armstrong และ [6]) 

ราคาตนทุน (Capital Cost) ($/ไมล) เสนผานศูนยกลางทอ 
(นิ้ว) 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 
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นอกจากนั้นราคาที่เพ่ิมเขามาในการจัดสงไฮโดรเจนทางทอสงนั้นคือ ราคาของเครื่องอัดอากาศ (Compressor 
Cost) ซึ่งแปรผันตามขนาดของกําลังพิกัดดังตัวอยางในรูปท่ี 2-12 ในสวนของราคาโดยรวมของทอสงไฮโดรเจน จะ
แปรผกผันกับอัตราการใชไฮโดรเจน (กิโลกรัมตอวัน) ดังแสดงในรูปท่ี 2-13 

 
รูปท่ี 2-12 ราคาของเครื่องอัดอากาศ [6] 

 
 

 
รูปท่ี 2-13 ราคาการสงไฮโดรเจนทางทอสงแปรผกผันกับอัตราการไหล 

 
อีกแนวความคิดคือการขนสงไฮโดรเจนในรูปของเหลวผานทอซึ่งหุมดวยฉนวนความรอนที่ประกอบดวย

สายสงไฟฟาตัวนํายิ่งยวด (Super-conducting Wire) การทําใหสายสงไฟฟาอยูในสภาวะตัวนํายิ่งยวดไดนั้น
จําเปนตองทําใหมีอุณหภูมิตํ่ามากๆ ซึ่งสามารถใชไฮโดรเจนเหลวมาทําหนาที่เปนสารหลอเย็นโดยที่สามารถ
ใชในการสงจายกระแสไฟฟาโดยไมมีการสูญเสียไดในเวลาเดียวกัน [7] 

 
อีกทางเลือกหนึ่งที่มีความเปนไปไดคือ อาศัยพาหะไฮโดรเจน (Hydrogen Carrier) ที่เปนของเหลวโดย

การการปมผานทอสงไปที่สถานีจําหนายที่หางไกลออกไป จากนั้นทําการแยกไฮโดรเจนที่สถานีปลายทางเพื่อ
นําไฮโดเจนที่ไดไปใชในงานอื่นตอไป ซึ่ง “เอทานอล” ถือไดวาเปนพาหะไฮโดรเจนที่อยูในความสนใจ ซ่ึง 
เอทานอลเองสามารถผลิตไดโดยใชแหลงพลังงานทดแทนที่ไมมีการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการ 
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ขอดีคือ พาหะไฮโดรเจนที่เปนของเหลวสามารถทําการจัดสงไดโดยใชระบบทอสงที่มีอยูเดิมหรือใชรถบรรทุก
ในการขนสงได 

 
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ราคาไฮโดรเจนนอกจากราคาตนการติดตั้งทอสงแลวยังคงมีคาการดําเนินการ

ซึ่งรวมถึง คาพลังงานสําหรับเครื่องอัดอากาศและคาซอมบํารุง [7] ราคาประเมินในพื้นที่แอฟริกาเหนือไป
จนถึงยุโรปตอนกลาง (รวมระยะทางของทอสงประมาณ 3,300 กิโลเมตร [2,050 ไมล]) คือ $0.90-$1.20/kg 
($0.41-$0.53/lb) และในสหรัฐอเมริกาคือ $0.39/kg ($0.18/lb) จากการศึกษายังพบวาการขนสงกาซ
ไฮโดรเจนเปนปริมาณมากๆ โดยใชทอสงเปนวิธีที่ถูกที่สุด 

 
• ขนสงดวยยานพาหนะ 

การขนสงไฮโดรเจนสามารถทําไดโดยใชยานพาหนะไมวาจะเปน ทางรถ ทางราง (รถไฟ) หรือทางเรือ 
โดยขนสงไฮโดรเจนในรูปของกาซไฮโดรเจนความดันสูง (Compressed Hydrogen Gas) ในรูปของไฮโดรเจน
เหลวอุณหภูมิตํ่า (Hydrogen Liquid) และในรูปของแข็ง (Solid Carrier) 

 
 กาซไฮโดรเจนความดันสูง 

กาซไฮโดรเจนความดันสูงสามารถขนสงไดดวยกระบอกความดันสูงดังแสดงในรูปท่ี 2-14 หรือทอที่
บรรทุกดวยรถพวง (Tube Trailers) ดังแสดงในรูปท่ี 2-15 หากเปนไปไดความดันในการอัดยิ่งสูงเทาใด
ย่ิงทําใหปริมาตรของบรรจุภัณฑมีขนาดเล็กลง ยกตัวอยางเชน กระบอกความดันสูงจะมีคาความดันอยูที่ 
40 MPa (5,800 psig) และเก็บไฮโดรเจนไดประมาณ 1.8 kg (4 lb) แตคาขนสงมีราคาที่คอนขางแพง 
สวนทอที่บรรทุกดวยรถพวงซึ่งประกอบดวยถังเหล็กทรงกระบอกหลายๆ ถังยึดติดกันสามารถจัดเก็บ
ไฮโดรเจนได 63-460 kg (140-1,000 lb) ที่ความดัน 20-60 MPa (2,900-8,700 psig) 

 
รูปท่ี 2-14 กระบอกความดันสูง (ที่มา http://www.breathingairsystems.ca/cylinders_page2.html) 
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รูปท่ี 2-15 ทอที่บรรทุกดวยรถพวง (Tube Trailers) 

(ที่มา http://www.fibacanning.com และ http://www.energtek.com) 

 
รูปท่ี 2-16 แสดงตัวอยางการขนสงไฮโดรเจนดวยทอที่บรรทุกดวยรถพวงของบริษัท Dynetek ในป ค.ศ. 

2006 ซึ่งใชชื่อทางการคาวา “PowerCubes” เปนทอทรงกระบอก (Rig) ที่ทําจาก Aluminum-Carbon-Fiber 
จํานวนทั้งส้ิน 6 ทอ อัดที่ความดัน 45 MPa ไดน้ําหนักไฮโดรเจนทั้งส้ิน 543 (89x6) กิโลกรัม รถบรรทุก 
PowerCubes จะขนสงไปสงที่ปลายทางและทําการยก PowerCubes ลงเพ่ือทําหนาที่เปนแหลงจายที่พ้ืนที่
ปลายทางตอไป จากนั้นหากมี PowerCubes เปลาสามารถนํากลับไปกลับรถบรรทุกได นอกจากนั้นดวยขนาด
ที่กะทัดรัดของ PowerCubes ทําใหตองการพื้นที่จัดเก็บนอย 

 

 
(ก)                                                                           (ข) 

รูปท่ี 2-16 (ก) การขนสงไฮโดรเจนดวยทอที่บรรทุกดวยรถพวงของบริษัท Dynetek 
(ข) Power Cubes (ที่มา http://www.hyweb.de/News/gazette.html) 

 
ในปจจุบันนี้กาซไฮโดรเจนความดันสูงที่ขนสงดวยวิธีการบรรจุในทอที่บรรทุกดวยรถพวง ที่ความดัน 

3,000 ปอนดตอตารางนิ้ว (psi) หรือประมาณ 200 บาร (bar) เปนวิธีที่มีคาใชจายสูงและไมควรใชหากมีการ
ขนสงที่ระยะทางมากกวา 320 กิโลเมตร ดวยเหตุดังกลาวจึงไดมีการทํางานวิจัยในการพัฒนาทอที่สามารถรับ
แรงดันไดสูงขึ้น ยกตัวอยางเชน 10,000 ปอนดตอตารางนิ้ว (psi) ซึ่งจะชวยทําใหราคาการขนสงต่ําลงและมี
โอกาสขยายการใชงานดวยวิธีการขนสงดังกลาวได 
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ตัวอยางราคาการขนสงโดยใชทอที่บรรทุกดวยรถพวงซึ่งประกอบดวยถังเหล็กทรงกระบอกจํานวน 
16 ถัง ซึ่งจัดเก็บไฮโดรเจนได 460 kg (1,000 lb) มีตนทุนของทอและตัวรถบรรทุกโดยประมาณคือ 
$140,000 (FIBA 1998) ดังนั้นตลอดอายุของรถบรรทุกและทอที่ใชในการขนสงไฮโดรเจนจะประมาณ
ราคาคาขนสงของไฮโดรเจนไดที่ 1.2-1.8 $/kg [8] 

 
 ไฮโดรเจนเหลวอุณหภูมิตํ่า 

 
ทางบก 

 
วิธีนี้มีการประยุกตใชในปจจุบันในกรณีที่ตองการขนสงไฮโดรเจนเปนระยะทางไกลๆ โดยการ

ทําใหไฮโดรเจนเปนของเหลวบรรจุในถังที่มีผนังสองชั้นและเปนฉนวนความรอนที่อุณหภูมิเย็น
ย่ิงยวด (Super-insulated Cryogenic Tank) เพ่ือปองกันการกลายเปนไอของไฮโดรเจน (Boil-off) 
ในกระบวนการขนสงเริ่มจากการทํากาซไฮโดรเจนใหเปนของเหลวที่อุณหภูมิตํ่ากวา -253 องศา
เซลเซียสและจัดเก็บไวในถังขนาดใหญจากนั้นจึงแยกบรรจุลงในถังที่เปนฉนวนความรอนที่อุณหภูมิ
เย็นยิ่งยวดโดยการใชไนโตรเจนเหลวหรือวิธีการอื่นๆ และขนสงโดยยานพาหนะเชน รถบรรทุกหรือ
รถไฟ ไปที่สถานีจําหนายโดยที่ไฮโดรเจนถูกเปล่ียนสภาพเปนกาซอีกครั้ง การขนสงดวยวิธีนี้โดยใช
รถบรรทุกจะไดน้ําหนักไฮโดรเจนเหลวอยูในชวง 360-4,300 kg (800-9,500 lb)  และขนสงดวย
รถไฟจะไดน้ําหนักไฮโดรเจนเหลวอยูในชวง 2,300-9,100 kg (5,000-20,000 lb) (Leiby 1994; 
International Journal of Ambient Energy 1992; Huston 1984; Timmerhaus and Flynn 1989) 

 
ทางน้ํา 

 
ประเทศแคนาดาไดพิจารณาใชเรือในการขนสงไฮโดรเจนในระยะทางไกล โดยทําการออกแบบ

เรือสําหรับการขนสงขามมหาสมุทรแอตแลนติก หนึ่งในวิธีการขนสงคือการบรรทุกเรือขนาดเล็กที่
บรรทุกไฮโดรเจนเหลวจํานวน 5 ลําบนเรือขนาดใหญ เมื่อถึงปลายทางหลักก็จะใชเรือลําเล็กแยกไป
สงที่จุดหมายตางๆ ตอไป เรือลําเล็กแตละลําจะบรรทุกไฮโดรเจนเหลวทั้งส้ิน 21,200 kg (46,800 lb) 
โดยไมมีการรั่วซึมในระยะเวลา 50 วัน อีกวิธีเปนการขนสงดวยถังขนาดใหญที่สามารถบรรทุก
ไฮโดรเจนเหลวหนัก 7 ลานกิโลกรัม (16 million lb) 

 
ปญหาหลักของการขนสงไฮโดรเจนเหลวคือ ถังที่ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงสําหรับฉนวนกันความ

รอน ความสูญเสียระหวางการปม และการลดอุณหภูมิตลอดระยะทางการขนสง [7] เปนตน 
 

ในการขนสงไฮโดรเจนเปนระยะทางไกลๆ วิธีการนี้จะมีความคุมคามากกวาการขนสงไฮโดรเจน
ในรูปของกาซ เนื่องจากการทําใหไฮโดรเจนเปนของเหลวจะไดน้ําหนักที่มากกวามาก อยางไรก็ตาม
การทําใหไฮโดรเจนเปนของเหลวนั้นจําเปนตองใชพลังงานประมาณ 30 เปอรเซ็นตของพลังงานได
จากไฮโดรเจนที่ถูกขนสง นอกจากนั้นยังมีการสูญเสียไฮโดรเจนจากการระเหย โดยเฉพาะเมื่อใชถุง
ที่มีอัตราสวนพ้ืนผิวตอปริมาตรสูง ซึ่งงานวิจัยในดานการทําใหไฮโดรเจนเปนของเหลวนั้นไดมี
ดําเนินการอยางตอเนื่องซึ่งจะชวยลดคาไดอยางมาก 
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การขนสงไฮโดรเจนเหลวโดยรถบรรทุกคือ คาการดําเนินการซึ่งประกอบดวยคาตอบแทน
คนขับรถ คาซอมบํารุง คาเชื้อเพลิงสําหรับรถบรรทุก คาการสูญเสียไฮโดรเจนระหวางเดินทาง 
(ประมาณ 0.3-0.6 เปอรเซ็นตตอวัน) สําหรับการขนสงทางรถไฟจะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในสวนของคา
เชาตูรถขนสง (Freight Charge) สําหรับการขนสงทางเรือจะมีราคาประมาณ 3 เทาของการขนสง
ทางบก ยกตัวอยางการขนสงไฮโดรเจนเหลวจากอัฟริกาไปยุโรปจะมีคาใชจายประมาณ $1.80-
$2.10/kg ($0.82-$0.94/lb) [7] 

 
รูปท่ี 2-17 แสดงราคาคาขนสงตอหนึ่งกิโลกรัมไฮโดรเจนที่แปรตามความตองการไฮโดรเจนตอ

วัน [8] ที่ระยะทางขนสงไปกลับรวม 100 กิโลเมตร สําหรับวิธีการบรรจุกาซแตละประเภท นั่นคือ 
บรรจุในทอโลหะทั่วไปและบรรจุโดยใชสารประกอบโพลีเมอร ที่ไมไดนําการขนสงไฮโดรเจนเหลวมา
เปรียบเทียบเนื่องจากมีราคาที่แพงกวา $2/kg ที่ระยะดังกลาว จากกราฟจะเห็นไดวาที่ความตองการ
สูงทอโลหะทั่วไปจะมีราคาแพงกวาเนื่องจากสามารถขนสงไดในน้ําหนักไมมากนัก นั่นคือโดยเฉล่ีย
ประมาณ 300 กิโลกรัมไฮโดรเจน สําหรับถังโพลีเมอรนั้นใชความดันสูงที่สูงกวาคือประมาณ 
10,000  psi ที่อุณหภูมิปกติ ทําใหสามารถขนสงไฮโดรเจนไดครั้งละประมาณ 1000 ตัน ซึ่งสามารถ
ชดเชยราคาของถังและรถพวงที่ใชขนสงได อยางไรก็ตามดวยเทคโนโลยีที่ใชในปจจุบันยังคงมีราคา
ที่สูงกวาคาที่กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาไดต้ังเปาเอาไวสําหรับราคาการขนสงไฮโดรเจนใน 
ป ค.ศ. 2010  

 

 
รูปท่ี 2-17 ราคาคาขนสงตอหน่ึงกิโลกรัมไฮโดรเจนที่แปรตามความตองการตอวัน [8] 

 
 

รูปแบบอื่น 
 

การวิจัยและวิเคราะหในการจัดขนสงไฮโดรเจนในพาหะในรูปของเหลวและของแข็งเพ่ือใช
เก็บไฮโดรเจนในรูปแบบทางเคมีอ่ืนๆ อยูในชวงเริ่มตน พาหะที่มีศักยภาพคือเมทัลไฮไดรด 
คารบอนหรือโครงสรางระดับนาโน และไฮโดรคารบอนเหลวท่ียอนกลับได (Reversible 
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Hydrocarbons Liquids) ซึ่งหากมีการวิจัยประสบผลสําเร็จจะทําใหการขนสงไฮโดรเจนแตกตาง
จากเทคโนโลยีในปจจุบันโดยสิ้นเชิง 

 
จากขอมูลทุติยภูมิที่ไดทําการศึกษาและรวบรวมไวขางตน เง่ือนไขที่ใชเลือกวิธีการขนสง

ไฮโดรเจนอาจพิจารณาไดจาก 2 ปจจัยคือ ระยะทางและปริมาณในการขนสง ซึ่งรายละเอียด
ของเง่ือนไขสําหรับการขนสงแตละประเภทแสดงไดตามตารางที่ 2-6 และรูปท่ี 2-18 

 
ตารางที่ 2-6 เง่ือนไขในการตัดสินใจเลือกวิธีการขนสงไฮโดรเจน 

ประเภท เงื่อนไข 

ทอสง ปริมาณมาก ระยะทางไกล 
กาซไฮโดรเจนอัด ปริมาณนอย ระยะทางใกล 
ไฮโดรเจนเหลว ปริมาณนอย ระยะทางไกล 
เมทัลไฮไดรด ปริมาณนอย 

 

 
รูปท่ี 2-18 แสดงการประมาณปริมาณไฮโดรเจนที่ขนสงตอวัน (Standard Cubic Feet/Day) 

ตามวิธีขนสงไฮโดรเจนแตละประเภท 

 
2.5 การจัดจําหนายไฮโดรเจน (สถานีจําหนาย (เติม) ไฮโดรเจน) 
 

การจัดจําหนายไฮโดรเจนเพื่อนําไปใชงานในระบบขนสงนั้นจะใชวิธีเดียวกับการจัดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
และกาซธรรมชาติ นั่นคือจะอยูในรูปของสถานีเติม (Filling Fuel Station) โดยในป ค.ศ. 2000 บริษัท Ford และบริษัท 
Air Products ไดรวมกันเปดสถานีจําหนายไฮโดรเจนแหงแรกในทวีปอเมริกาเหนือในเมือง Dearborn มลรัฐมิชิแกน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับสถานีอ่ืนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการดําเนินการอยูจากขอมูลลาสุด ณ เดือนมกราคม 
ค.ศ. 2008 (ที่มา Hydrogen Analysis Resource Center) แสดงในตารางที่ 2-7 สําหรับในประเทศอื่นๆ มีดังนี้ (ที่มา 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_station) 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-28 
พฤศจิกายน 2554 

• ประเทศเยอรมนี ในโครงการ Clean Energy Partnership (CEP) ซึ่งมีองคกรเขารวมโครงการเชน 
Aral/BP, Berlin Public Transport (Berliner Verkehrsbetriebe - BVG), BMW, DaimlerChrysler, 
Ford, GM/Opel, Hydro, Linde Group, Total, Vattenfall Europe และ Volkswagen Group ไดใชสถานี
จําหนายทั่วไปในการดําเนินกิจกรรมจําหนายไฮโดรเจน 

• กลุมเมืองในทวีปยุโรป ในโครงการ Clean Urban Transport for Europe ไดจัดใหมีสถานีเติมไฮโดรเจน
ใหกับรถโดยสาร 

• ในประเทศไอซแลนด ไดเปดสถานีจําหนายไฮโดรเจนในป ค.ศ. 2003 ซึ่งสวนหนึ่งของการเขาสูเศรษฐกิจ
ไฮโดรเจน (Hydrogen Economy) 

• ในประเทศญี่ปุน มีสถานีจําหนายไฮโดรเจนเปนจํานวนมาก ซึ่งดําเนินการโดยโครงการ Japan 
hydrogen fuel cell เพ่ือทําการทดลองเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน 

• ในประเทศแคนาดา ใน British Columbia ไดมีการสรางเครือขายสถานีจําหนายไฮโดรเจนจําหนาย 7 
แหง จากเมือง Victoria ถึงเมือง Whistler เริ่มดําเนินตั้งแตป ค.ศ. 2002 

• ในประเทศนอรเวย ไดเปดสถานีจําหนายไฮโดรเจนแหงแรกในเดือนกมุภาพันธ ป ค.ศ. 2007 

• ในประเทศอังกฤษ ไดเปดสถานีจําหนายไฮโดรเจนแหงแรกที่มหาวิทยาลัยแหง Birmingham 
 

ตัวอยางสถานีเติมไฮโดรเจนในตางประเทศ แสดงไวในรูปท่ี 2-19 (ก) - (ฉ) 

  
รูปท่ี 2-19 (ก) เมือง Chino รัฐ California ประเทศสหรฐัอเมริกา เร่ิมทําการ ป ค.ศ. 2005 

 

  

รูปท่ี 2-19 (ข) เมือง Los Angeles รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมทําการ ป ค.ศ. 2002 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-29 
พฤศจิกายน 2554 

 

รูปท่ี 2-19 (ค) เมือง Surrey ประเทศแคนาดา เร่ิมทําการ ป ค.ศ. 2001 

 

    
                 รูปท่ี 2-19 (ง) เมือง Berlin ประเทศเยอรมนี    รูปท่ี 2-19 (จ) เมือง Faridabad  

เร่ิมทําการ ป ค.ศ. 2006             ประเทศอินเดียเร่ิมทําการ ป ค.ศ. 2005 

 

 
รูปท่ี 2-19 (ฉ) เมือง Hiroshima ประเทศญี่ปุน เร่ิมทําการ ป ค.ศ. 2005 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-30 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 2-7 สถานีจําหนายไฮโดรเจนที่มีการดําเนินการอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอมูลลาสุด ม.ค. 2008) (ที่มา Hydrogen Analysis Resource Center) 

State City or Location Name of station 

Source of 
Information 

(see citations at 
the bottom of 

the list) 

Year Station 
Opened 

Comments (see List of Acronyms and Abbreviations at the bottom of this table) 

AZ 
Lake Havasu 
National Park 
(Yucca) 

Lake Havasu Ford 
Filling Station 

1,2,3 2001 
Fuel: CGH2 @ 3,600 psig and 5,000 psig. On-site production can produce 1 kg of hydrogen per 
hour and can fuel up to 50 vehicles per week. Vehicles Served: Ford Focus FCV. Organizations 
Involved: Ford, Hydrogenics. 

AZ Phoenix 
Arizona Public 
Service Alternative 
Fuel Pilot Plant 

1,2,3 2001 
Fuels: CGH2 and CNG/CGH2 blends (Hythane- HCNG) with maximum inlet pressure rating of 
5,000 psi, CNG with maximum inlet pressure rating of 5,000 psi. Supply via two methods: water 
electrolysis, and off-site production. Vehicles Served: FCV. 

CA Burbank Burbank Station 1,2,3,4 2006 

Fuel: CGH2; on-site hydrogen generation via electrolysis (Proton Hogen 200 electrolyzer). 
Vehicles Served: Fuel cell vehicles and hydrogen powered internal combustion engine vehicles. 
Organizations Involved: City of Burbank, SCAQMD, Quantum, Proton Energy Systems, Air 
Products. 

CA Chino Chino Station 1,2,3,4,5 2005 
Fuel: CGH2; autothermal reformer for generation of hydrogen. Organizations Involved: Hyundai, 
ChevronTexaco, United Technologies, City of Chino, US Department of Energy, AC Transit. 

CA Chula Vista 
Chula Vista Mobile 
Station 

1,2,3,4 2003 
Fuel: CGH2 @ 3,600 and 5,000 psi; mobile electrolyzer HySTAT-A 36 Nm³/h (3kg/h) can fuel up 
to 20-30 cars per day. Vehicles Served: Honda FCX FCV. Organizations Involved: City of Chula 
Vista, Ford, Toyota, Sunline Transit Agency, Hydrogenics. 

CA Davis 
University of 
California-Davis 
Fueling Station 

1,2,3,4 2004 

Fuels: CGH2 @ 5,000 psi to Toyota FC hybrid vehicle, Hythane @ 3,200 to 3,600 psi to buses, 
Liquid hydrogen produced by Air Products at a reformer plant in Sacramento. Using tanker 
trailers, LH2 is deliverd to a cryogenic storage tank near the refueling station.  Organizations 
Involved: Federal Transit Authority, Toyota, Caltrans, Yolo-Solano Air Quality Management 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-31 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 2-7 สถานีจําหนายไฮโดรเจนที่มีการดําเนินการอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอมูลลาสุด ม.ค. 2008) (ที่มา Hydrogen Analysis Resource Center) 

State City or Location Name of station 

Source of 
Information 

(see citations at 
the bottom of 

the list) 

Year Station 
Opened 

Comments (see List of Acronyms and Abbreviations at the bottom of this table) 

District, Air Products, National Hydrogen Association. 

CA Diamond Bar 

AQMD Hydrogen 
Highway Network 
Fueling Station (H2 
Station.org); 
Diamond Bar - 
Pinnacle SCAQMD 

1,2,3,4 2004 
Fuel: CGH2; produced via electrolyzer. Vehicles Served: Fuel cell vehicles (DaimlerChrysler, 
Toyota, Honda). Organizations Involved: South Coast Air Quality Management District; 
Hydrogenics; DaimlerChrysler; Toyota Motor Sales USA, Inc., American Honda Motor. 

CA Long Beach Long Beach Station 4 2007 
Fuel: CGH2; supplied by HF 150 mobile refueler at 150 kg storage.  Organizations Involved: Air 
Products. 

CA Los Angeles 
Honda Fleet 
Program (1) (Mobile 
Refueler) 

1,2,4 2002 Fuel: CGH2, supplied by mobile trailer. Organizations Involved: Honda, Air Products. 

CA Los Angeles 
Honda Fleet 
Program (2) (Mobile 
Refueler) 

1,2,4 2005 Organizations Involved: Honda, Air Products. 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-32 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 2-7 สถานีจําหนายไฮโดรเจนที่มีการดําเนินการอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอมูลลาสุด ม.ค. 2008) (ที่มา Hydrogen Analysis Resource Center) 

State City or Location Name of station 

Source of 
Information 

(see citations at 
the bottom of 

the list) 

Year Station 
Opened 

Comments (see List of Acronyms and Abbreviations at the bottom of this table) 

CA Los Angeles 
LAX Airport 
Hydrogen Station 

1,2,3,4 2004 

Fuel: CGH2; hydrogen is generated on-site by electrolysis. Components: Electrolyzer 
(Stuart/Hydrogen Systems H2 IGEN 15); Compressor (Praxair, from 100 psig to 6,500 psig); 
Storage tanks (ASME, 4-18 ft3/vessel water volume; the tanks are arranged to provide cascade 
fueling); Dispenser (5,000 psi hose and nozzle at 31.1 lpm); Supplemental hydrogen storage via 
2,400 psi tube trailer. Organizations Involved: Praxair, BP, SCAQMD, CARB, DOE, LAWA, 
Hydrogenics. 

CA Irvine 
National Fuel Cell 
Research Center 

4 2003 
CGH2 is delivered. 2006 upgrades include dispensing at 350 bar (5000 psig), and in 2007 
upgrades made for dispensing at 700 bar. Organizations Involved: APCI (Air Products), 
SCAQMD. 

CA Irvine 
National Fuel Cell 
Research Center 

4 2005 
On-site storage of 3 kg compressed H2.  Can fuel 1 to 2 cars per day.  Organizations Involved: 
Hydrogenics; University of California, Irvine. 

CA Oakland 

AC Transit 
ChevronTexaco 
Hydrogen Energy 
Station 

1,2,4,5 2005 

Fuel: CGH2; H2 derived on-site from natural gas via steam reforming (ChevronTexaco 
technology).  Vehicles Served: Three 40' fuel cell buses, 10 Hyundai hydrogen FC cars.  
Organizations Involved: AC Transit (Alameda-Contra Costa Transit District), ChevronTexaco 
Corp., Chevron Energy Solutions, City of Oakland, Hyundai, Hydrogenics, Quest Air. 

CA Ontario 
SCAQMD (Mobile 
Refueler) 

1,2,4 2006 
Compressed hydrogen delivery; mobile refueler. Vehicles served: Hydrogen vehicles powered 
by internal combustion engine or fuel cells. Organizations Involved: Air Products, City of Ontario, 
South Coast Air Quality Management District. 

CA Oxnard 
BMW LH2 Refueling 
Station 

1,2,4 2001 
Liquid H2 is delivered by Air Products. Organizations Involved: Linde, BMW, Air Products, BP, 
KASERV. 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-33 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 2-7 สถานีจําหนายไฮโดรเจนที่มีการดําเนินการอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอมูลลาสุด ม.ค. 2008) (ที่มา Hydrogen Analysis Resource Center) 

State City or Location Name of station 

Source of 
Information 

(see citations at 
the bottom of 

the list) 

Year Station 
Opened 

Comments (see List of Acronyms and Abbreviations at the bottom of this table) 

CA Riverside SCAQMD 1,2,4 2006 

Fuel: CGH2 from electrolysis (Proton Hogen 200 electrolyzers). Vehicles Served: Fuel cell 
vehicles and hydrogen powered internal combustion engine vehicles -- five Toyota Hydrogen 
Prius (built by Quantum). Organizations Involved: City of Riverside, SCAQMD, Quantum, Proton 
E. 

CA Rosemead 
Southern California 
Edison 

1,4,5 2007 
This is the first of six stations that Chevron intends to open and operate under DOE contract.  
Vehicles Served: small KIA and Hyundai H2 FC vehicles. 

CA Sacramento SMUD Mobile Fueler 1,4 2007 Supports two Daimler-Chysler vehicles (permanent station targeted for 2007) 

CA San Francisco 
Pacific Gas and 
Electric Station 

1,4 2006 HF 150 mobile refueler. Organizations Involved: Pacific Gas and Electric, Air Products, BP. 

CA San Jose 

BAAQMD, Santa 
Clara Valley 
Transportation 
Authority 

1,2,4 2004 
Fuels: CGH2, 75 kg/h at 35 Mpa; CH2 from liquid H2 for buses only; liquid hydrogen delivery 
(Air Products). Organizations Involved: BAAQMD, Gillig, Air Products, Santa Clara Valley 
Transportation Authority, San Mateo Transportation Authority, California Energy Commission. 

CA Santa Ana 
Santa Ana Mobile 
Station SCAQMD 
(Mobile Refueler) 

1,2,4 2006 

Compressed hydrogen delivery, CH2 from steam methane reformation of natural gas; mobile 
fueler.  Vehicles Served: Fuel cell vehicles and hydrogen powered internal combustion engine 
vehicles, five Toyota Hydrogen-Priuses (built by Quantum).  Organizations Involved: Air 
Products and Chemicals, City of Santa Ana, SCAQMD. 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-34 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 2-7 สถานีจําหนายไฮโดรเจนที่มีการดําเนินการอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอมูลลาสุด ม.ค. 2008) (ที่มา Hydrogen Analysis Resource Center) 

State City or Location Name of station 

Source of 
Information 

(see citations at 
the bottom of 

the list) 

Year Station 
Opened 

Comments (see List of Acronyms and Abbreviations at the bottom of this table) 

CA Santa Monica 

Santa Monica 
Hydrogen Station 
(part of the 
SCAQMD program) 

1,2,4 2006 

Compressed hydrogen delivery, CH2 from steam methane reformation of natural gas; mobile 
fueler. Vehicles Served: Fuel cell vehicles and hydrogen powered internal combustion engine 
vehicles, 5 Toyota Hydrogen-Priuses (built by Quantum); Organizations Involved: Air Products 
and Chemicals, City of Santa Monica, SCAQMD, Proton Energy Systems, DOE, Quantum 
Technologies. 

CA Thousand Palms 
SunLine Transit 
Fueling Station 

1,2,3,4 2000 
Fuels: CGH2, Hythane; H2 generation with HyRadix Adeo reformer (100 Nm³/h). Vehicles 
served: Two XCELLSIS ZE-buses, One hydrogen-powered Shelby Cobra. Organizations 
Involved: Schatz Energy Research Center, Sunline Transit, Hydrogenics. 

CA Torrance 
Honda Solar 
Hydrogen Refueling 
Station 

1,2,4 2001 
Fuel: CGH2; the hydrogen is produced from solar electicity (PV) and from grid-electricity via 
electrolysis. Vehicles Served: Honda FCx. Organizations Involved: Honda R&D Company, Ltd. 

CA Torrance 
Honda Home 
Energy Station 

1,2,4 2003 
Fuel: Hydrogen produced via natural gas reformation. Storage: 400 liters @ 420 atmospheres. 
Vehicles Served: 1 car/day. 

CA Torrance 
Torrance Toyota 
Stuart Energy 
Station 

1,2,3,4 2002 
Fuel: CGH2; on-site hydrogen production via electrolysis.  Vehicles Served: Toyota's fuel cell 
hybrid vehicle.  Organizations Involved: Stuart Energy (now: Hydrogenics), Toyota, Air Products. 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-35 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 2-7 สถานีจําหนายไฮโดรเจนที่มีการดําเนินการอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอมูลลาสุด ม.ค. 2008) (ที่มา Hydrogen Analysis Resource Center) 

State City or Location Name of station 

Source of 
Information 

(see citations at 
the bottom of 

the list) 

Year Station 
Opened 

Comments (see List of Acronyms and Abbreviations at the bottom of this table) 

CA West Sacramento 
California Fuel Cell 
Partnership (CaFCP) 
Headquarters 

1,2,4 2000 

Fuels: LH2, CGH2; Air Products and Praxair deliver liquid H2 where it is stored in liquid H2 
tanks. Two gaseous dispensers, one at 3,600 psig the other at 5,000 psig, and one liquid 
hydrogen dispenser.  Hydrogen storage: CGH2 at 6,250 psig, LH2: 17,000 liters (4500 gallons) 
at 50 psig. Vehicles Served: Fuel Cell Vehicle (Daimler Chrysler, Ford, GM, Honda, Hyundai, 
Nissan, Toyota, Volkswagen). Organizations Involved: BP, Exxon Mobil, Shell Hydrogen, 
Chevron Texaco, Air Products, Praxair, California Fuel Cell Partnership. 

CO Ft. Collins 
Hydrogen in City of 
Fort Collins 

2,3 2005 

Fuel: Phase I (Hythane mini-bus) -- Hythane at 3,600 psi, CGH2 @ 5,000 psi. Phase II -- CGH2 
@ 6,000 psi.  Vehicles Served: Mini buses fueled with hydrogen/hythane (up to 5 in fleet), 
supply for hydrogen-only vehicles is expected in the future (Phase II).  Organizations Involved: 
Avalence, City of Fort Collins, Governor's Office of Energy Management and Conservation. 

CT South Windsor 
UTC Power South 
Windsor Campus 

2,3 2007 
Fuel: CGH2 @ 5,000 psig.  Designed to support 2 bus fleet between South Windsor and 
Harford communities and university.  Organizations Involved: UTC Power, CTTransit, Greater 
Hartford Transportation District. 

CT Wallingford 
Proton Energy 
Systems Fueling 
Station 

1,2 2006 
Station is used by CTTransit for hydrogen bus demonstration in the Hartford area.  
Organizations Involved: Distributed Energy Systems (formally Proton Energy), Air Products. 

DC Washington DC 
Shell Benning Road 
Multi-Fuel Refueling 
Station 

1,2,3 2004 
Fuels: CGH2 @ 35 MPa, CGH2 @ 70 Mpa (future capability), and liquid H2. Shell generates 
and distributes hydrogen, trucked-in liquid H2.  Vehicles Served: Six GM/Opel FCV vans.  
Organizations Involved: Shell, GM. 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-36 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 2-7 สถานีจําหนายไฮโดรเจนที่มีการดําเนินการอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอมูลลาสุด ม.ค. 2008) (ที่มา Hydrogen Analysis Resource Center) 

State City or Location Name of station 

Source of 
Information 

(see citations at 
the bottom of 

the list) 

Year Station 
Opened 

Comments (see List of Acronyms and Abbreviations at the bottom of this table) 

DE Newark 
Air Liquid Newark 
Station 

6 2007 Organizations Involved: Air Liquid, US Department of Transportation, University of Deleware. 

FL Orlando 

Progress Energy, 
Chevron/Texaco 
Orlando International 
Airport 

1,2,3,5 2006 
Uses H2Ge system to convert natural gas to hydrogen.  Designed to support a fleet of two 
baggage carriers.  Fuels Ford V-10, E450 hydrogen-powered shuttle buses at the Progress 
Energy Site near Orlando International Airport. 

FL Oveido 
Progress Energy-BP 
hydrogen station 

1,2,3 2006 
Station is located in Oveido at Progress Energy's Jamestown Operations.  Supports fleet of five 
FC vehicles driven by Progress Energy counselors. 

HI 
Hickam AFB 
hydrogen station 

Air Force Base FC 
Bus Demonstration 

1,2,3 2006 
Hydrogen supplied from a tube trailer. At a later date, a hydrogen generation station will be built. 
Vehicles Served: a 30-foot flight-crew shuttle bus (FC).  Organizations Involved: US Air Force, 
Hawaiian local government. 

HI 
Hickam AFB 
mobile station 

HCATT, 
Hydrogenics, Stuart 
Energy 

1,2 2004 
Three primary  Packaged Operating Modules (PODs), which are modular, deployable hydrogen 
production and fueling stations, designed and developed by HydraFLX Systems.  PODs are 
crush-proof carbon steel packages for military or commercial transport. 

IL Des Plaines 
GTI Hydrogen 
Fueling Facility 

1,2 3 2007 
The H2 station can produce H2 from natural gas, ethanol, or electrolysis. Organizations 
Involved: Gas Technology Institute, DOE. 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-37 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 2-7 สถานีจําหนายไฮโดรเจนที่มีการดําเนินการอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอมูลลาสุด ม.ค. 2008) (ที่มา Hydrogen Analysis Resource Center) 

State City or Location Name of station 

Source of 
Information 

(see citations at 
the bottom of 

the list) 

Year Station 
Opened 

Comments (see List of Acronyms and Abbreviations at the bottom of this table) 

IN Crane 
Naval Surface 
Warfare Center 

1,2 2004 
Located at the Naval Surface Warfare Center-Crane Division test center.  Installed at showcase 
test facility. 

MI Ann Arbor 
EPA, National 
Vehicle and Fuel 
Emissions Lab. 

1,2,3,7 2004 
Fuel: CGH2.  Storage:  conventional pressurized cryogenic tank (1,500 gal). Vehicles Served: 
DaimlerChrysler A-Class F-Cell, Dodge Sprinter F-Cell.  Organizations Involved: EPA, Air 
Products, DaimlerChrysler, United Parcel Service (UPS). 

MI Dearborn 
Ford Vehicle 
Refueling Dearborn 

1,2,3,7 1999 
Fuels:  liquid H2, CGH2 @ 3,600 and 5,000 psi; supplied by Air Products. Vehicles Served: 
Ford P2000 fuel cell vehicle. 

MI Detroit 
NextEnergy Center 
Hydrogen Station 

1,2,3,7 2006 
Located in NextEnergy's Microgrid power pavilion. Initially, fuels a Daimler-Chrysler A Class 
FCV used at Wayne State University.  Expected to allow for fueling of Daimler Chrysler FC 
vehicles. 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-38 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 2-7 สถานีจําหนายไฮโดรเจนที่มีการดําเนินการอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอมูลลาสุด ม.ค. 2008) (ที่มา Hydrogen Analysis Resource Center) 

State City or Location Name of station 

Source of 
Information 

(see citations at 
the bottom of 

the list) 

Year Station 
Opened 

Comments (see List of Acronyms and Abbreviations at the bottom of this table) 

MI 
Flint; Kettering 
University 

Kettering Station 2 2006 
Joint venture among Kettering University, Flint Mass Transit Authority, Lansing Community 
College, NextEnergy, Mott Community College, Baker College.  A small hydrogen generator is 
used for research purposes only. 

MI Milford 
DOE VDP General 
Motors Proving 
Grounds Lead 

1,2,3,7 2004 
Fuel: CGH2 350 bar compressed H2 (5000 psig), upgraded to 700 bar in Feb 2005. Liquid 
fueling dispenser equipment ordered. Vehicles Served: Concept cars. Organizations Involved: 
General Motors, Air Products, DOE. 

MI Romeo 
Ford Proving 
Grounds Station 

2,3 2005 
On-site hydrogen production via electrolyzer. Vehicles Served: Ford prototype vehicles. 
Organizations Involved: Ford, Air Products. 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
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บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-39 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 2-7 สถานีจําหนายไฮโดรเจนที่มีการดําเนินการอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอมูลลาสุด ม.ค. 2008) (ที่มา Hydrogen Analysis Resource Center) 

State City or Location Name of station 

Source of 
Information 

(see citations at 
the bottom of 

the list) 

Year Station 
Opened 

Comments (see List of Acronyms and Abbreviations at the bottom of this table) 

MI Selfridge 
Selfridge Air 
National Guard 
Station 

5,7 2007 

On-site hydrogen produced via steam methane reforming.  The station can deliver up to 80 
kilograms per day of gaseous hydrogen from the dispenser at a pressure of 5000 pounds per 
square inch. This is enough fuel for up to 20 fuel cell vehicles per day.  Organizations involved: 
Chevron Hydrogen,U.S. Department of Energy, the U.S. Department of Defense, Hyundai Kia 
Motor Company, NextEnergy, and United Technologies. 

MI Southfield DOE VDP DC Lead 1,2,3,7 2004 

Fuel: CGH2 @ 6,000 psi. On-site generation of hydrogen via electrolysis (30Nm³ = 65kg/day). 
Vehicles Served: A-Class “F-Cells ” and Sprinter delivery van Generation 1 vehicles. 
Organizations Involved: DOE, BP, DaimlerChrysler, DTE Energy, State of Michigan, City of 
Southfield. 

MI Taylor 
City of Taylor 
hydrogen station 

1,2,3,7 2006 
Fuel: CGH2.  Organizations Involved: DOE, Ford, BP. Vehicles Served: 26 fuel cell vehicles 
(Ford Focus Fuel Cell Generation 1 vehicles). 

MO Rolla 
University of 
Missouri-Rolla 

3 2007 
Fuel: CGH2 provided from AP mobile refueler.  Located at HyPoint Industrial Park.  
Organizations Involved: Air Products, US DOT Research and Innovation Technology 
Administration, US Air Force Research Laboratory, Defense Logistics Agency. 

NV Las Vegas 
Las Vegas 
Hydrogen Energy 
Station 

1,2,3 2002 
Fuels: CGH2, CNG, Hythane.  A hydrogen generator produces hydrogen through the reforming 
and purification of natural gas. The natural gas is provided to the site by a pipeline.  
Organizations Involved: Air Products and Chemicals Inc., Plug Power Inc., City of Las Vegas. 

NV Las Vegas 
Las Vegas Valley 
Water District, 
UNLV, DOE 

1,2,3 2007 
H2 generated by solar-powered electricity.  Water district will run two H2 powered trucks and 
will be adding 8 trucks or shuttles that will use H2 or a blend with natural gas. 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-40 
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ตารางที่ 2-7 สถานีจําหนายไฮโดรเจนที่มีการดําเนินการอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอมูลลาสุด ม.ค. 2008) (ที่มา Hydrogen Analysis Resource Center) 

State City or Location Name of station 

Source of 
Information 

(see citations at 
the bottom of 

the list) 

Year Station 
Opened 

Comments (see List of Acronyms and Abbreviations at the bottom of this table) 

NY Albany Harriman Campus 2 2006 
Vehicles Served: Fuel cell vehicles, including two Honda FCX's. Organizations Involved: Honda, 
Air Products, Plug Power, NY State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), 
Homeland Energy. 

NY Latham 
Home Energy 
Station, Plug Power 

2,3 2004 
Reforming via natural gas; able to produce enough hydrogen to fuel one vehicle per day. 
Vehicles Served: Honda 2005 FCX.  Organizations Involved: Plug Power, Honda. 

NY White Plains 
White Plains Shell 
Hydrogen 

1,2 2007 

Fuel: CGH2 with 30 kg storage @ 5,000 psi (350 bar) and Hythane. Hydrogen electrolysis from 
carbon free hydropower source using Distributive Energy Systems FuelGen H2 generator, and 
Air Products 200H2 fueling technology.  Organization Involved: Shell, DES, Air Products, GM, 
DOE, City of White Plains. 

NC Charlotte 

John Deere 
Southeast 
Engineering Center 
Hydrogen Fueling 
Station 

1,2,3 2004 
Provides H2 for FC-powered fork lift.  Development includes research and demonstration of pre-
commercialized FC powered fork lifts. 

ND Minot 

State University 
North Central 
Research Extension 
Center 

2,3 2007 
Fuel: 80 kg/h CGH2 @ 43 Mpa.  Organizations Involved: Hydrogenics, Basic Electric Power 
Cooperative, Verendrye Electric Cooperative, Velva. 

OH Columbus 
Ohio State 
University 

2 2006 
Organizations Involved: Praxair, Ohio State University (OSU), Honda.  Ford loaned a Focus for 
this study; built by OSU Center for Automotive Research. 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตารางที่ 2-7 สถานีจําหนายไฮโดรเจนที่มีการดําเนินการอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอมูลลาสุด ม.ค. 2008) (ที่มา Hydrogen Analysis Resource Center) 

State City or Location Name of station 

Source of 
Information 

(see citations at 
the bottom of 

the list) 

Year Station 
Opened 

Comments (see List of Acronyms and Abbreviations at the bottom of this table) 

PA 
Penn State Univ. 
Park 

H2VRC H Station 1,2,3 2005 
On-site production via natural gas reforming. Vehicles Served: hydrogen vehicles, fuel cell 
buses.  Organizations Involved: Air Products, DOE. 

VT Burlington 
EVermont Hydrogen 
Station 

2,3 2006 
Hydrogen used to power a H2 Toyota Prius.  Organizations Involved: EVermont, Northern 
Power Systems, Proton Energy Systems, Air Products, Burlington Department of Public Works, 
Burlington Electric Department, DoE. 

VA Fort Belvoir 
US Army, DoE, 
General Motors 
Lead 

2 2004 
Fuel: CGH2. Vehicles Served: 40 fuel cell vehicles (Opel Zafira Generation 1 vehicles) for all 
GM FCV locations. Organizations Involved: GM, Air Products, Linde, U.S. Army, DOE, Shell 
Hydrogen. 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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List of Acronyms and Abreviations Sources of Information about Hydrogen Refueling Stations 

APCI Air Products and Chemicals kg/h kilograms per hour 1 www.fuelcells.org 

ASME American Society of Mechanical 
Engineers 

DOE (U.S.) Department of Energy 2 www.H2stations.org 

AQMD Air Quality Management District EPA (U.S.) Environmental Protection 
Agency 

3 www.hydrogenassociation.org 

BAAQMD Bay Area Air Quality Management 
District 

FCV Fuel Cell Vehicle 4 www.cafcp.org 

BP British Petroleum LAWA Los Angeles World Airports 5 http://technologyventures.chevron.com/commercialize_tech/hydrogen_energy_stations.asp 

CARB California Air Resources Board GM General Motors Corporation 6 http://www.udel.edu/PR/UDaily/2007/apr/bus040907.html 

CGH2 Compressed Gaseous Hydrogen LAX Los Angeles International 
Airport 

7 http://www.nextenergy.org/industryservices/hydrogeninstallations.asp 

CH2 Compressed Hydrogen (also known as 
CGH2) 

lpm liter per minute   

CNG Compressed Natural Gas Mpa Megapascal (35 Mpa = 5000 
psig =350 bar)  

  

H2 Hydrogen Nm3/h Normal cubic meters per hour   
HCATT Hawaii Center for Advanced 

Transportation Technologies 
PEMFC Proton Exchange Membrane 

Fuel Cell 
  

HF 150 APCI brand name for mobile hydrogen 
fueling station 

psi pounds per square inch   

kg kilogram psig pounds per square inch (guage 
pressure) 

  

kg/d kilograms per day     
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บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด  บทที่ 2-43 
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2.6  โครงสรางพืน้ฐานของระบบการจัดเก็บ การจัดสง สถานีการเตมิไฮโดรเจน 
 

กรณีศึกษา พ้ืนที่ทางตอนใตของมลรัฐเคลิฟอรเนีย [2] 
 

กรณีศึกษานี้ใชขอมูลพลังงานและจํานวนยานพาหนะในเขตพื้นที่ทางตอนใตของมลรัฐเคลิฟอรเนีย เพ่ือทําการ
ประเมินราคาของอุปสงคของการใชไฮโดรเจนดวยแนวทางหลายๆ แบบ การผสมผสานกันของวิธีการผลิตและการ
ขนสงกาซไฮโดรเจนอัด ทําใหไดแนวทางที่เปนไปไดในทางปฏิบัติในอนาคตอันใกล รูปท่ี 2-20 แสดงรูปแบบตางๆ ของ
แนวทางการนําไฮโดรเจนไปใชงาน ซึ่งประกอบดวย  

รูปแบบ (ก) ผลิตไฮโดรเจนจากกาซธรรมชาติดวยกระบวนการรีฟอรมิ่งขนาดใหญ และขนสงดวยรถบรรทุกใน
รูปไฮโดรเจนเหลวไปที่สถานีจําหนาย 

รูปแบบ (ข) ผลิตไฮโดรเจนจากกาซธรรมชาติดวยกระบวนการรีฟอรมิ่งขนาดใหญ และขนสงดวยทอสงไปที่
สถานีจําหนาย 

รูปแบบ (ค) ผลิตไฮโดรเจนจากโรงงานผลิตสารเคมี และขนสงดวยทอสงไปที่สถานีจําหนาย 
รูปแบบ (ง)  ไฮโดรเจนถูกผลิตในพื้นที่จําหนาย ดวยกระบวนการรีฟอรมิ่งขนาดเล็ก 
รูปแบบ (จ) ผลิตไฮโดรเจนดวยการแยกน้ําดวยไฟฟาขนาดเล็ก 

 
ในระยะยาว การผลิตแบบรวมศูนยวิธีอ่ืนสามารถนํามาประยุกตใช เชน กาซซิฟเคชันของชีวมวลหรือส่ิงปฏิกูล

ของแข็ง หรือการแยกน้ําดวยไฟฟาจากลม แสงแดดหรือจากพลังงานนิวเคลียร ดังแสดงรายละเอียดในรูปท่ี 2-21 
 

รูปท่ี 2-22 แสดงราคาโดยประมาณในการขนสงไฮโดรเจนในพื้นที่ที่ศึกษาดวยวิธีการตางๆ อัตราการจําหนาย
ที่ใชในกรณนีี้อยูที่ 1 ลาน scf ตอวัน หรือสามารถจําหนายใหกับรถเซลลเชื้อเพลิงได 9,000 คันหรือรถบัสเซลลเชื้อเพลิง
ได 140 คัน ผลการเปรียบเทียบที่สําคัญเปนดังนี้ 

• ราคาคาขนสงไฮโดรเจนอยูระหวาง $11–$25/GJ ซึ่งเทากับน้ํามันเชื้อเพลิงในราคา $1.60–$3.80/gallon 
ซึ่งมีราคาแพงกวาน้ํามันเชื้อเพลิงในเวลานั้นเปนอยางมาก อยางไรก็ตามเนื่องจากรถเซลลเชื้อเพลิงมี
ประสิทธิภาพดีกวาประมาณ 2.5 เทา ดังนั้นราคาเชื้อเพลิงตอกิโลเมตรจึงไมแตกตางกันมาก 

• เนื่องจากในพื้นที่ที่ศึกษา ราคาและแหลงของกาซธรรมชาติที่มีราคาถูกมีอยูทั่วพ้ืนที่ ดังนั้นการผลิต
ไฮโดรเจนในพื้นที่จําหนายดวยวิธีการรีฟอรมมิ่งขนาดเล็ก จึงมีราคาต่ําที่สุดเนื่องจากไมมีคาขนสง 

• การขนสงไฮโดรเจนเหลวดวยรถบรรทุกเปนวิธีที่นาสนใจสําหรับโครงการนํารอง เนื่องจากความตองการ
ลงทุนสําหรับสถานีจําหนายมีคาต่ํา ดังรูปท่ี 2-23 และไมตองการเครือขายทอสงอีกดวย อยางไรก็ตาม
ราคาคาขนสงมีคาสูงขึ้นเนื่องจากการทําไฮโดรเจนใหเปนของเหลวนั้นมีราคาคอนขางสูง 

• ภายใตเง่ือนไขทั่วไป การขนสงไฮโดรเจนจากการผลิตแบบรวมศูนยไปสูผูใชโดยการใชทอสงนั้นเปนวิธีที่
มีราคาคอนขางต่ํา ในกรณีศึกษานี้ สมมติใหการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีรีฟอรมมิ่งขนาดใหญมีราคา $5/GJ 
ราคาของทอสง 2 แบบคือ แบบความหนาแนนของยานพาหนะตํ่า (300 คันตอตารางไมล) และแบบความ
หนาแนนของยานพาหนะสูง (3,000 คันตอตารางไมล) สําหรับระบบครือขายทอสงขนาดเล็กจะมีราคาที่
เทียบไดกับการผลิตไฮโดรเจนในพื้นที่จําหนายไดเมื่อความตองการไฮโดรเจนสูง ดังแสดงใน รูปท่ี 2-21 
ในอีกทางหนึ่ง สําหรับความตองการไฮโดรเจนต่ําสามารถแกไขปญหาไดโดยการหาพื้นที่จําหนายที่ใกล
กับแหลงผลิตไฮโดรเจนราคาถูก 
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บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-44 
พฤศจิกายน 2554 

• การผลิตในพ้ืนที่จําหนายดวยวิธีแยกน้ําดวยไฟฟาอาจมีราคาที่แพงกวาแนวทางอื่นๆ หากราคาไฟฟา
ในชวง off-peak มีราคาแพง ในพ้ืนที่ศึกษา ราคาอยูที่ $0.03/kWh ทําใหมีราคาที่แพงกวาการผลิตใน
พ้ืนที่จําหนายดวยวิธีการรีฟอรมมิ่ง ในตัวอยางนี้ วิธีแยกนํ้าดวยไฟฟาจะแขงขันไดหากราคาไฟฟาตกมา
อยูที่ $0.01/kWh  

• ตามระดับความตองการไฮโดรเจนในกรณีศึกษานี้ อาจกลาวไดวาไมมีแนวทางใดที่จะเหมาะสมในทุก
เง่ือนไข ยกตัวอยางเชน ราคาพลังงานที่เปล่ียนแปลงอาจทําใหราคาคาขนสงมีคาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  

 
 

 
 

 

 
 

รูปท่ี 2-20 รูปแบบตางๆ ของแนวทางการนําไฮโดรเจนไปใชงานในอนาคตอันใกล 

 
 
 
 
 
 

(ก) 

(ค) 

(ง) 

(ข) 

(จ) 
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รูปท่ี 2-21 การผลิตแบบรวมศูนยวิธีอื่นสามารถนํามาประยุกตใชในระยะยาว 
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รูปท่ี 2-22 ราคาคาขนสงไฮโดรเจนที่ไดจากกระบวนการผลิตตางๆ 

 
 

 
รูปท่ี 2-23 ตนทุนของโครงสรางของวิธีการจําหนายไฮโดรเจนที่แตกตางกัน 
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2.7  การผลิต การขนสง ไฮโดรเจนในประเทศไทย  
 
 2.7.1 การผลิตไฮโดรเจน 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิต การจัดเก็บ การขนสงและการใชไฮโดรเจนของประเทศไทยนั้นพบวา ใน
ประเทศไทยมีผูผลิตไฮโดรเจนที่เปนลักษณะเชิงพาณิชยจํานวนไมมากนักและยังไมมีการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคม
ขนสงของประเทศไทย ยกเวนใชในโครงการสาธิตและงานวิจัยซึ่งมีปริมาณนอยมาก ความตองการและการใชไฮโดรเจน
ในประเทศไทยพบวามีการใชงานในหลายกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ดังนี้ 

1. อุตสาหกรรมเคมีและปโตรเคมี (Chemicals & Petrochemical) ใชไฮโดรเจนเปนสารตั้งตนในการ
สังเคราะหแอมโมเนียและเมทานอล 

2. อุตสาหกรรมผสมโลหะ ใชไฮโดรเจนในการลดออกไซด (Oxide) ของโลหะเพื่อปองกันการ    เกิดออกซิ
เดชั่น (Oxidation) 

3. อุตสาหกรรมงานเชื่อม/ตัดพลาสมา หรือการเชื่อมแสตนเลสแบบ Gas Metal Arc Welding (GMAW) และ 
Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) ใชไฮโดรเจนผสมกับกาซชนิดอื่น เชนอารกอน เพ่ือเปนกาซปกคลุม 

4. อุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนํา (Semiconductors) ใชไฮโดรเจนในขั้นตอนลดความดันบรรยากาศ 
5. อุตสาหกรรมอาหาร ใชไฮโดรเจนในกระบวนการไฮโดรจีเนชั่น (Hydrogenation) เปล่ียน      กรดไขมัน

ไมอ่ิมตัวใหกลายเปนกรดไขมันอิ่มตัว 
6. อุตสาหกรรมแกว โดยสวนมากปริมาณการใชไฮโดรเจนยังจํากัดอยูในกลุมอุตสาหกรรมบางประเภท

เทานั้น 
 

ผูผลิตและจําหนายในประเทศมีดังนี้ (โดยสวนมากปริมาณการใชไฮโดรเจนยังจํากัดอยูในกลุมอุตสาหกรรม
บางประเภทเทานั้น) 

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

 
จากการรวบรวมขอมูลสําหรับผูผลิตและจําหนายไฮโดรเจนรายใหญของประเทศไทยพอที่จะนํามาสรปุไดดังนี้ 

 

• บริษัท แอร ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท แอร ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด เปนสวนหนึ่งของกลุมบริษัท แอร ลิควิด ซึ่งจําหนายกาซ
อุตสาหกรรมและทางการแพทย มีโรงงานผลิตกาซประเภทตางๆ รวมท้ังกาซไฮโดรเจนดังนี้ 

- 2536  กอต้ังศูนย คอมเพรสกาซ (ไฮโดรเจน, อารกอน, ไนโตรเจน & กาซผสม, กาซ
พิเศษ และ กาซคุณภาพสูง) 

- 2542  โรงงานที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ทําการผลิตคารบอนมอนอกไซด, ไฮโดรเจน, 
ไอน้ําความดันสูงและน้ําปราศจากแรธาตุ (Demineralized water) 

- 2543/2544  โรงงานผลิต คารบอนมอนอกไซด, ไฮโดรเจน, ไอน้ําความดันสูง และ น้ํา
ปราศจากแรธาตุ 
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การจัดเก็บและการขนสงไฮโดรเจนของบริษัท แอร ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด 
กาซถังขนาดใหญ 

ผลิตและเก็บออกซิเจนเหลว, ไนโตรเจนเหลว และ อารกอนเหลว จากโรงงานแยกกาซที่มีถังเก็บ
และการรักษาอุณหภูมิอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือความไววางใจในการจัดสงสําหรับไฮโดรเจนยังไมมีการ
จัดเก็บในรูปแบบนี้ 

 
กาซทอ 

บรรจุ อารกอน, ไนโตรเจน, ออกซิเจน, ไฮโดรเจน, ฮีเลียม และ กาซผสมสําหรับงานอุตสาหกรรม, 
หองทดลอง และการประยุกตทางการแพทย กาซความบริสุทธิ์สูง เชน อารกอน, ไนโตรเจน, ไฮโดรเจน 
รวมทั้งกาซผสมผลิตไดจากโรงงานที่ สระบุรี ระบบการผลิต และศูนยการบรรจุไดรับมาตรฐาน ISO 
9002:2000 

 
กาซทอลําเลียง 

การจัดสงดวยทอลําเลียงใหความไววางใจไดอยางสูงกับการใชไนโตรเจน, ออกซิเจน, ไฮโดรเจน, 
คารบอนมอนอกไซดหรือไอน้ํา จํานวนมากและตอเนื่อง 

 

• บริษัท ไทยอินดัสเตรียล กาซ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล กาซ จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตกาซประเภทตางๆ ปอนใหกับอุตสาหกรรม 

เชน ไนโตรเจน (Nitrogen, N2), ออกซิเจน (Oxygen, O2), อารกอน (Argon, Ar), เพียวชิลด อารกอน 
(Pureshield, Argon), คารบอนไดออกไชด (Carbondioxide, CO2), ไฮโดรเจน (Hydrogen, H2), อะเซทิลีน /
(Acetylene, C2H2), กาซปกคลุม อารโกชิลด /(Argoshield) ปจจุบันบริษัท ไทยอินดัสเตรียล กาซ จํากัด 
(มหาชน) มีโรงบรรจุกาซเกรดอุตสาหกรรมถึง 6 โรงงานทั่วประเทศ 
1. โรงบรรจุกาซเวลโกรว นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 
2. โรงบรรจุกาซสมุทรสาคร นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
3. โรงบรรจุกาซบอวิน นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน ซีบอรด 
4. โรงบรรจุกาซระยอง นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
5. โรงบรรจุกาซหาดใหญ สงขลา 
6. โรงบรรจุกาซอะเซทิลีนระยอง ระยอง 

คุณภาพของกาซไฮโดรเจน 
 ความบริสุทธิ์ >99.8% 
 การนําไปใชงาน ไฮโดรเจนถูกใชเปนสารตั้งตนในการผลิตแอมโมเนียและเมทานอลเปนหลัก มีการ

นําไฮโดรเจนไปใชสําหรับกระบวนการไฮโดรจีเนชั่น เพ่ือสกัดน้ํามันประกอบดวยอาหารอีกดวย ใน
อุตสาหกรรมงานเชื่อม ตัดพลาสมา หรือการเชื่อมแสตนเลส แบบ GMAW และ GTAW มักจะใช
ไฮโดรเจนผสมกับกาซชนิดอื่น เชน อารกอน เพ่ือเปนกาซปกคลุม 

 
การจัดเก็บและจัดสงไฮโดรเจนของบริษัท ไทยอินดัสเตรียล กาซ จํากัด (มหาชน) 
สําหรับการจัดเก็บและการจัดสงของบริษัท ไทยอินดัสเตรียล กาซ จํากัด (มหาชน) มีหลายรูปแบบดังนี้ 
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การจัดสงทางทอ (Pipeline Gas Supply) 
 มีการสรางเครือขายทอสงกาซ (Pipeline Network) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรนและ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

 ระบบทอสงกาซที่จายสําหรับสงกาซ ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน 
 ปอนใหกับอุตสาหกรรมปโตรเคมี เคมี และเหล็ก 

 
การจัดสงเปนถังกาซเหลว (Bulk Gas Supply) 

 บรรจุอยูในถังสูญญากาศที่หุมฉนวน 
 ประกอบดวยกาซอารกอนเหลว ไนโตรเจนเหลว และออกซิเจนเหลว สวนไฮโดรเจนยังไมมีการจัดสงใน 
 รูปของเหลวแตจะเปนกาซไฮโดรเจนอัดที่ขนสงโดยรถบรรทุกทอ (Tube Trailer) 

 
On-Site Gas Supply 

เปนทางเลือกนอกเหนือจากการจัดสงดวยถัง Cylinder และ ถังไฮโดรเจนเหลวแบบ Bulk เพ่ือให
เหมาะกับความตองการการใช 

 
ศูนยกระจายกาซ (Distribution) 

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล กาซ จํากัด (มหาชน) มีศูนยกระจายกาซอยูทั้งหมด 3 แหงคือทาลาน 
หาดใหญ และมาบตาพุด สําหรับจัดสงกาซใหกับลูกคาทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล กาซ 
จาํกัด (มหาชน) ยังมีระบบการกระจายรถบรรทุกกาซเหลวอุณหภูมิตํ่ามาก (Cryogenic) 

 

• บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลกาซ จํากัด 
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลกาซ จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง Air Products and Chemicals, 

Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกาและนักลงทุนไทยซึ่งรวมทั้งธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ผลิตและจําหนาย
กาซประเภทตางๆ ปอนใหกับอุตสาหกรรมรวมทั้งการผลิตไฮโดรเจน โดยจัดสงไนโตรเจนและออกซิเจนใหกับ
ลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันและอุตสาหกรรมปโตรเคมีในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและโรงรีด
เหล็กในจังหวัดชลบุรี สําหรับไฮโดรเจนและคารบอนมอนอกไซดหรือ Syngas หรือ HyCO จะวาจางบริษัท
ภายนอกในการผลิตเพ่ือปอนใหกับอุตสาหกรรมโรงกลั่นนํ้ามันและอุตสาหกรรมปโตรเคมี เพ่ือลดตนทุนการ
ผลิต โดยบริษัท บางกอกอินดัสเตรียลกาซ จํากัด จะมีคูคาที่มีหนวยการผลิต HyCO ดวยวิธีการรีฟอรมมิ่งดวย
ไอน้ํา และปฏิกิริยาออกซิเดชั่นบางสวนจํานวน 35 หนวยผลิตทั่วโลกเชน ที่ Rotterdam ประเทศ 
Netherlands, Texas และ Louisiana ประเทศสหรัฐอเมริกา Gulf coast; Los Angeles Basin, California. 
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2.7.2 การขนสงกาซไฮโดรเจนในประเทศไทย 
 

ระบบการขนสงกาซไฮโดรเจนในประเทศไทยทั้งหมดเปนการบรรจุและขนสงเพ่ือใชในอุตสาหกรรมที่
ตองการใชไฮโดรเจนในกระบวนการผลิต โดยมีระบบการขนสงดังนี้ 

 
1. ทางทอ (Pipeline) 

การขนสงทางทอสวนใหญจะวางทอไปยังผูใชงานที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับโรงงานผลิต
ไฮโดรเจนเชนในนิคมอุตสาหกรรม 

 
2. ทางรถบรรทุก (Tube Trailer) 

ภาชนะแบบ Tubes จะถูกติดตั้งบนรถพวงหรือรถบรรทุก Tube ที่ติดตั้งประจําที่หรือ 
Hydril Tube เปนสถานีจายกาซที่บรรจุกาซไฮโดรเจนปริมาณมากซึ่งจะเปนสถานีจายที่ติดตั้งไวใน
บริษัทลูกคา ปลายทั้งสองดานของ Tube มีลักษณะเล็กเรียวและมีเกลียวสําหรับเปดเพ่ือติดตั้งวาลว
ขอตอ หรืออุปกรณความปลอดภัย ไฮโดรเจนที่บรรจุในแตละ Tube ขึ้นอยูขนาดเสนผาศูนยกลาง ความ
ยาว และอัตราความดัน (รถพวง Tube สามารถบรรจุไดถึง 126,000 ลบ.ฟุต ที่ความดัน 2,640 psig) 

 
สําหรับภาพรวมการขนสงกาซในประเทศไทยนั้นอาศัยขอกําหนดของกรมขนสงทางบก

ตามประกาศกรมการขนสงทางบกเรื่องกําหนดประเภทหรือชนิดของวัตถุอันตรายซึ่งประกาศใชเมื่อ 
วันที่ 29 มีนาคม 2543 ไดนิยามวา “วัตถุอันตราย” หมายถึง สารสิ่งของวัตถุหรือวัสดุใดๆ ที่อาจเกิด
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของคน สัตว ทรัพยสินหรือส่ิงแวดลอมระหวางทําการขนสง 
ซึ่งแยกเปน 9 ประเภท โดยกาซจัดอยูในประเภทที่ 2 ดังนี้ 

 
ประเภทที่ 2 กาซ (Gases) หมายถึง สารที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีความดันไอ

มากกวา 300 กิโลปาสกาล หรือมีสภาพเปนกาซอยางสมบูรณที่ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมี
ความดัน 101.3 กิโลปาสกาล ซึ่งไดแก กาซอัด กาซพิษ กาซอยูในภาพของเหลว กาซในสภาพ
ของเหลวอุณหภูมิตํ่าและใหรวมถึงกาซที่ละลายในสารละลายภายใตความดันดวย แยกเปน 3 
ประเภทยอย คือ 

1. กาซไวไฟ (Flammable gases) หมายถึง กาซที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสและมี
ความดัน 101.3 กิโลปาสกาล สามารถติดไฟไดเมื่อผสมกับอากาศ 13 เปอรเซ็นต หรือ
ตํ่ากวาโดยปริมาตรหรือมีชวงกวางที่สามารถติดไฟได 12 เปอรเซ็นต ขึ้นไป เมื่อผสม
กับอากาศ โดยไมคํานึงถึงความเขมขนต่ําสุดของการผสม 

2. กาซไมไวไฟและไมเปนพิษ (Non-flammable, Non-toxic gases) หมายถึง กาซที่ขณะ
ขนสงมีความดันไมนอยกวา 280 กิโลปาสกาล ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส หรืออยู
ในสภาพของเหลวอุณหภูมิตํ่า 

3. กาซพิษ (Toxic gases) หมายถึง กาซที่มีคุณสมบัติเปนที่ทราบกันทั่วไปหรือไดมีการ
สรุปวาเปนพิษหรือกัดกรอนหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ในประเทศไทยมีจํานวนรถบรรทุกวัตถุอันตรายซึ่งระบุประเภทวัตถุอันตรายที่บรรทุก 
จํานวน 2,623 คันดังนี้ 
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1. รถบรรทุกน้ํามันดีเซล มีจํานวน 1,188 คัน คิดเปนรอยละ 45.29 
2. รถบรรทุกปโตรเลียมเหลว (LPG) มีจํานวน 275 คัน คิดเปนรอยละ 10.48 
3. รถบรรทุกเบนซิน ซี6 เอช6 มีจํานวน 247 คัน คิดเปนรอยละ 9.42 
4. รถบรรทุกยางมะตอยเหลว มีจํานวน 219 คัน คิดเปนรอยละ 8.35 
5. รถบรรทุกเฮกเชน มีจํานวน 141 คัน คิดเปนรอยละ 5.38 
6. รถบรรทุกกรดเกลือ มีจํานวน 58 คัน คิดเปนรอยละ 2.21 
7. รถบรรทุกน้ํามันเตาและน้ํามันหลอล่ืน มีจํานวน 57 คัน คิดเปนรอยละ 2.17 
8. รถบรรทุก NGV มีจํานวน 52 คัน คิดเปนรอยละ 1.98 
9. รถบรรทุกกรดกํามะถัน มีจํานวน 41 คัน คิดเปนรอยละ 1.56 
10. รถบรรทุกเมทานอล มีจํานวน 38 คัน คิดเปนรอยละ 1.45 

 
สําหรับจํานวนรถบรรทุกกาซไฮโดรเจนอัดในประเทศไทยยังไมแนชัดวามีอยูเทาไหร แตจะ

เปนสวนของรถบรรทุกไมประจําทางประเภทรถบรรทุกวัตถุอันตราย 
 

2.7.3 ราคาไฮโดรเจนของผูผลิตในประเทศ 
 

เนื่องจากราคาไฮโดรเจนที่จําหนายอยูในประเทศไทยขึ้นอยูกับคุณภาพของไฮโดรเจนโดย High 
Purity Grade (HP) 99.99 มีราคาอยูประมาณ 400 บาทตอลูกบาศกเมตร โดยที่ 1 ทอเทากับ 7 ลูกบาศก
เมตร ราคา 2,800 บาทที่ ความดัน 2,000 ปอนดตอตารางนิ้ว สวน Ultra High Purity Grade (UHP) 
99.99999 ราคาอยูประมาณ 700 บาทตอลูกบาศกเมตร โดยที่ 1 ทอเทากับ 7 ลูกบาศกเมตร ราคา 4,900 
บาทที่ ความดัน 2,000 ปอนดตอตารางนิ้ว (psi) เนื่องจากการผลิตไฮโดรเจนเปนพลังงานทางเลือกอยาง
หนึ่งที่สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถเซลลเชื้อเพลิง ดังนั้นในแงของการพลังงานทางเลือกนั้น
จําเปนตองเปรียบเทียบกับตนทุนของพลังงานอื่นๆ จากคาความรอนของไฮโดรเจนเทากับ 120 กิโลจูลตอ
กรัม ความหนาแนน 0.084 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรที่สภาวะมาตรฐาน (ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 
20 องศาเซลเซียส) เมื่อคิดเปนราคาพลังงานของไฮโดรเจนจะเทากับ 527 บาทตอกิกะจูล เมื่อเปรียบเทียบ
กับราคาพลังงานกาซธรรมชาติซึ่งราคา 269 บาทตอกิกะจูล 

 

2.8 การใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงในตางประเทศ 
 

ยานพาหนะไฮโดรเจนเปนยานพาหนะที่ใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงทางเลือกในการขับเคล่ือน ซึ่งรวมถึง
รถยนตสวนบุคคล หรือยานพาหนะชนิดอื่นๆ ที่มีการใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงเชน ยานอวกาศ ตนกําลังของ
ยานพาหนะเหลาจะทําการแปลงพลังงานเคมีของไฮโดรเจนไปเปนพลังงานกล โดยแบงออกเปน 2 แบบดวยกันคือ 1) 
ใชการเผาไหมไฮโดรเจนรวมกันกับน้ํามันเชื้อเพลิงในเครื่องยนตสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) และ 2) 
การทําปฏิกิริยาของไฮโดรเจนและออกซิเจนภายในเซลลเชื้อเพลิงเพ่ือนําพลังงานไฟฟาที่ไดไปขับเคล่ือนมอเตอรไฟฟา 
(Fuel Cell) ซึ่งการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงนี้จะเปนดรรชนีชี้วัดที่สําคัญในการที่แตละประเทศจะเขาสู
เศรษฐกิจไฮโดรเจน 
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จนถึงปจจุบันมีหลายหนวยงานทั่วโลกที่ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือดึงเอาศักยภาพของพลังงาน
ไฮโดรเจนที่มีออกมาสําหรับการประยุกตใชยานพาหนะ ประเด็นที่ดึงดูดความสนใจของนักวิจัยและนักลงทุนคือ หาก
ไฮโดรเจนที่นํามาใชในยานพาหนะที่ไมไดผลิตขึ้นดวยเชื้อเพลิงฟอสซิล จะทําใหยานพาหนะเหลานี้ไมมีการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด ขอดอยของการใชไฮโดรเจนก็คือ ปริมาณพลังงานตอปริมาตรมีคาต่ํา โครงสรางพ้ืนฐานที่เกี่ยวของ
กับการนําไฮโดรเจนมาใชงานจะตองอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง ทําใหมีตองมีการลงทุนที่สูงมาก  
 

2.8.1 รถยนตสวนบุคคล 
 

ในปจจุบันมีผูผลิตรถยนตสวนบุคคลหลายแหงไดทําการวิจัยการสรางรถยนตไฮโดรเจนมาจนถึงจุดที่
มีความนาสนใจในการผลิตเชิงพาณิชย และมีหลายบริษัทที่ไดพัฒนารถยนตไฮโดรเจนออกมาใหประชาชนได
ทดสอบกันเปนที่เรียบรอยแลว งบประมาณที่ใชในการวิจัยและพัฒนามาจากทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล อยางไร
ก็ตาม บริษัท ฟอรด มอเตอร ไดระงับแผนการพัฒนารถยนตไฮโดรเจนไปเนื่องมาจากตองการมุงเปาไปที่
รถยนตที่ใชพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ เชนเดียวกันกับ บริษัท Renault-Nissan ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง
ประกาศไวในป ค.ศ. 2009 ระหวางเดือนตุลาคม ป ค.ศ. 2009 บริษัท General Motors ไดลดงบประมาณการ
วิจัยลงไปเนื่องจากราคาของรถยนตไฮโดรเจนสูงกวารถยนตไฟฟาถึง 10 เทาตัว รถยนตไฮโดรเจนของ
บริษัทผูผลิตระยนตสวนใหญเปนรุนที่ใชในการสาธิตหรือการใหเชาเทานั้น ยังไมมีการจําหนายในตลาด
รถยนต จํานวนรถยนตไฮโดรเจนในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ เดือนตุลาคม ป ค.ศ. 2009 อยูประมาณ 200 คัน 
โดยสวนใหญอยูในรัฐแคลิฟอรเนีย 

 
บริษัท ฮอนดา ไดนํารถยนตไฮโดรเจนออกสูสายตาประชาชนในป ค.ศ. 1999 ชื่อรุน FCX และ

จากนั้นในป ค.ศ. 2007 บริษัท ฮอนดานําเสนอ FCX Clarity ในงาน The Greater Los Angeles Auto Show 
การทําตลาดในวงจํากัดเริ่มตนในปตอมา ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ฮอนดา ประกาศวาจะทําการผลิต
รถยนตไฮโดรเจนเชิงพาณิชยใน ป 2020 โดยทางบริษัทเชื่อวา ความยั่งยืนของรถยนตที่ใชไฮโดรเจนจะมีสูง
กวารถยนตที่ใชแบตเตอรี่ 

 
ในป ค.ศ. 2008 บริษัท ฮุนได ประกาศที่จะผลิตรถเซลลเชื้อเพลิงจํานวน 500 คัน ภายใน ป ค.ศ. 

2010 และเริ่มผลิตรถเซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณิชยในป ค.ศ. 2012  
 

ตนป ค.ศ. 2009 บริษัท Daimler ประกาศแผนเริ่มการผลิตรถเซลลเชื้อเพลิงจํานวน 1 แสนคัน
ภายในป ค.ศ. 2012-2013 ในขณะที่บริษัท Daimler, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, 
Renault, Nissan และ Toyota ไดประกาศการทําสัญญารวมกันในการพัฒนาและเริ่มการผลิตรถยนต
ไฮโดรเจนในป ค.ศ. 2015 ในเดือน กุมภาพันธ ป ค.ศ. 2010 บริษัท Lotus Cars ประกาศวาไดมีการพัฒนารถ
แท็กซี่ไฮโดรเจนเพื่อใชว่ิงในเมืองลอนดอนและคาดวาจะมีความพรอมใชในงานโอลิมปก 2012  
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2.8.2 รถยนตสวนบุคคลแบบเผาไหมภายในโดยใชนํ้ามันเชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจน (Hydrogen 
Internal Combustion Engine Vehicle) 

 
รถยนตสวนบุคคลแบบเผาไหมภายในโดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนนั้นเปนการปรับเปล่ียน

เครื่องยนตสันดาปภายในที่มีการใชอยูในปจจุบัน ในป ค.ศ. 1807 นาย Francois Isaac de Rivaz ไดทําการ
ออกแบบเครื่องยนตสันดาปภายในโดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนขึ้นเปนครั้งแรก ในป ค.ศ. 1970 นาย 
Paul Dieges จดลิขสิทธิ์ US patent 384426 เครื่องยนตสันดาปภายในที่ใชน้ํามันเบนซินที่มีการปรับปรุงให
ทํางานดวยไฮโดรเจนไดดวย ประเด็นที่ไดเปรียบเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงคือ สามารถใชงานสภาพอากาศ
หนาวไดดีกวา 

 

• รายการรุนรถยนตแบบเผาไหมภายในโดยใชนํ้ามันเชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนและปท่ีมี
การพัฒนาข้ึนมีดังน้ี 
Francois Isaac de Rivaz 
1807 - The first internal combustion engine on hydrogen 
Étienne Lenoir 
1863 - Hippomobile 
 
BMW: 
2002 - BMW 750hl 
2007 - Hydrogen 7 is powered by a dual-fuel Internal Combustion Engine-Liquid 
Hydrogen. 
2007 - BMW H2R speed record car - ICE-Liquid Hydrogen 
Ford: 
2006 - F-250 Super Chief a Tri-Flex engine concept pickup. 
Mazda: 
1991 - Mazda HR-X Hydrogen Wankel Rotary. 
1993 - Mazda HR-X2 Hydrogen Wankel Rotary. 
1993 - Mazda MX-5 Miata Hydrogen Wankel Rotary. 
1995 - Mazda Capella Cargo, first public street test of the hydrogen Wankel Rotary 
engine. 
2003 - Mazda RX-8 Hydrogen RE Hydrogen \ Gasoline hybrid Wankel Rotary. 
2007 - Premacy Hydrogen RE Hybrid 
Ronn Motor: 
2008 – Scorpion 

 
รูปท่ี 2-24 (ก) แสดงตัวอยางรถยนตสวนบุคคลแบบเผาไหมภายในโดยใชน้ํามันเชื้อเพลิง

ผสมไฮโดรเจนจากบริษัท BMW ประเทศเยอรมนี ชื่อรุน Hydrogen 7 ขณะเติมกาซไฮโดรเจน ณ 
สถานีเติม ในประเทศเยอรมนี รูปท่ี 2-24 (ข) แสดงลักษณะการเติมแก็สไฮโดรเจน โดยที่รูปถังบรรจุ
แก็สไฮโดรเจนแสดงดังรูปท่ี 2-24 (ค) 
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(ก)                                                                (ข) 

 
(ค) 

รูปท่ี 2-24 (ก) ตัวอยางรถยนตจากบริษัท BMW ประเทศเยอรมนี ชื่อรุน Hydrogen 7 (ข) การเติมแก็สไฮโดรเจน  
(ค) ถังบรรจุแก็สไฮโดรเจน 

 
2.8.3 รถเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell Car) 

 
รถเซลลเชื้อเพลิงเปนการใชพลังงานไฟฟาที่ไดจากเซลลเชื้อเพลิงในการขับมอเตอรไฟฟา ซึ่งหาก

ไฮโดรเจนที่ใชไดมาจากการผลิตที่ไมไดผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จะทําใหรถเซลลเชื้อเพลิงไมมีการปลอย
กาซเรือนกระจกแตอยางใด ในปจจุบันสามารถแบงเทคโนโลยีที่ใชในรถเซลลเชื้อเพลิงไดเปน 3 แบบตาม
ประเภทของเซลลเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงที่ใช ดังนี้คือ 

 
1) เซลลเชื้อเพลิงและกาซไฮโดรเจน (ที่มา http://www.fuel-cell-bus-club.com) 

 

 
รูปท่ี 2-25 (ก) เซลลเชื้อเพลงิและกาซไฮโดรเจน 

 
2) เซลลเชื้อเพลิง เมทิลแอลกอฮอล  และตัวประมวลเชื้อเพลิง (Reformer-Based Methanol Fuel 

Cell Engine) 
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รูปท่ี 2-25 (ข) เซลลเชื้อเพลงิ เมทิลแอลกอฮอล  และตัวประมวลเชื้อเพลิง 

3) เซลลเชื้อเพลิงประเภทเมทานอลโดยตรงและเมทิลแอลกอฮอล (Direct Methanol Fuel Cell 
Engine) 

 
รูปท่ี 2-25 (ค) เซลลเชื้อเพลงิประเภทเมทานอลโดยตรงและเมทิลแอลกอฮอล 

 

• ตัวประมวลเชื้อเพลิง (Fuel processor) 
 

การแยกไฮโดรเจนออกจากเมทานอลจะใชอุปกรณที่เรียกวา Fuel Processor ซึ่งสามารถ
แยกโมเลกุลของเมทานอล ออกเปนไฮโดรเจนและคารบอนไดออกไซด กระบวนการจะเริ่มจากการ
ผสมเมทานอลกับน้ําและทําใหเปนไอ ไอที่ไดจะถูกฉีดเขาไปในหนวยรีฟอรมมิ่งไอนํ้าซึ่งจะไดโฮโดร
เจนออกมาสําหรับใชในเซลลเชื้อเพลิง อยางไรก็ตาม เนื่องจากเมทานอลมาคารบอนเปน
สวนประกอบทําใหของเสียที่ไดจากกระบวนการดังกลาวคือ กาซคารบอนไดออกไซดและ
คารบอนมอนอกไซด 

  
2.8.4 เซลลเชื้อเพลิงประเภทเมทานอลโดยตรง (Direct Methanol Fuel Cell Engine) 

 
ในกรณีที่ยานพาหนะใชเซลลเชื้อเพลิงประเภทเมทานอลโดยตรงนั้น ในระบบดังกลาวไมจําเปนที่

จะตองแยกไฮโดรเจนออกจากเมทานอลกอนดวย fuel processor เนื่องจากเซลลเชื้อเพลิงประเภทเมทานอล
โดยตรง นั้นสามารถใชเมทานอลเปนเชื้อเพลิงตั้งตนไดทันที การออกแบบตัวเซลลเชื้อเพลิงประเภทนี้จะถูก
ออกแบบใหมีขนาดใหญกวาเซลลเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ อยางไรก็ตามหากเทียบกับระบบเซลลเชื้อเพลิงที่
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เมทิลแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิงและใชเซลลเชื้อเพลิงทั่วไป จะทําใหระบบโดยรวมมีความซับซอนมากกวา 
เนื่องจากระบบจะตองใชตัวประมวลเชื้อเพลิง  

 
เนื่องดวยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเซลลเชื้อเพลิงประเภทเมทานอลโดยตรงนั้น ถือไดวา

ยังอยูในขั้นเริ่มตน ทําใหยานพาหนะที่จะใชระบบดังกลาวนี้ยังหากใกลจากการผลิตเชิงพาณิชยมาก 
 

• รายการรุนรถยนตท่ีใชเซลลเชื้อเพลิงและปท่ีมีการพัฒนาขึ้นมีดังน้ี  
 

(ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fuel_cell_vehicles) 
Audi: 
2004 - Audi A2H2-hybrid vehicle 
BMW: 
2002 - BMW 750hl 
2007 - BMW Hydrogen 7 is powered by a dual-fuel Internal Combustion Engine-Liquid 
Hydrogen. 
2007 - BMW H2R speed record car - ICE-Liquid Hydrogen 
Chrysler: 
2000 - Jeep Commander II-hybrid vehicle-Commercial 
2001 - Chrysler Natrium-hybrid vehicle 
2003 - Jeep Treo-Fuel cell 
Daimler: 
1994 - Mercedes-Benz NECAR 1 
1996 - Mercedes-Benz NECAR 2 
1997 - Mercedes-Benz NECAR 3 
1999 - Mercedes-Benz NECAR 4 
2000 - Mercedes-Benz NECAR 5 
2002 - Mercedes-Benz F-Cell based on the Mercedes-Benz A-Class 
2005 - Mercedes-Benz F600 Hygenius 
2009 - Mercedes-Benz F-CELL Roadster 
Fiat: 
2001 - Fiat Seicento Elettra H2 Fuel Cell-hybrid vehicle 
2003 - Fiat Seicento Hydrogen-hybrid vehicle 
2005 - Fiat Panda Hydrogen-Fuel cell 
2008 - Fiat Phyllis-Fuel cell 
Ford: 
2000 - Ford Focus FCV-Fuel cell. Note however that Ford Motor Company has dropped 
its plans to develop hydrogen cars, stating that "The next major step in Ford’s plan is to 
increase over time the volume of electrified vehicles".[2] 
2006 - F-250 Super Chief a Tri-Flex engine concept pickup. 
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General Motors: 
1966 - GM Electrovan-Fuel cell 
2001 - HydroGen3-Fuel cell 
2002 - GM HyWire-Fuel cell 
2005 - GM Sequel-hybrid vehicle 
2007 - HydroGen4 
Honda: 
2002 - Honda FCX - hybrid vehicle 
2007 - Honda FCX Clarity - Hydrogen Fuel cell - Production model 
Hyundai: 
2001 - Hyundai Santa Fe FCEV-Fuel cell 
2004 - Hyundai Tucson FCEV-Fuel cell 
Kia: 
2009 - Kia Borrego FCEV-Fuel cell[3] 
Mazda: 
1991 - Mazda HR-X Hydrogen Wankel Rotary. 
1993 - Mazda HR-X2 Hydrogen Wankel Rotary. 
1993 - Mazda MX-5 Miata Hydrogen Wankel Rotary. 
1995 - Mazda Capella Cargo, first public street test of the hydrogen Wankel Rotary 
engine. 
1997 - Mazda Demio FC-EV Methanol-Reducing Fuel Cell 
2001 - Mazda Premacy FC-EV - First public street test of the Methanol-Reducing Fuel 
Cell vehicle in Japan 
2003 - Mazda RX-8 Hydrogen RE Hydrogen \ Gasoline hybrid Wankel Rotary. 
2007 - Premacy Hydrogen RE Hybrid 
Mitsubishi: 
2004 - Mitsubishi FCV 
Morgan: 
2005 - Morgan LIFEcar-hybrid vehicle-concept car 
Nissan: 
2002 - Nissan X-Trail FCHV-hybrid vehicle. Note, however that in 2009, Nissan 
announced that it is cancelling its hydrogen car R&D efforts.[4] 
Peugeot: 
2004 - Peugeot Quark 
2006 - Peugeot 207 Epure 
2008 - H2Origin-Fuel cell 
Renault: 
Scenic ZEV H2 is a hydro-electric MPV co-developed by Nissan. 
Riversimple: 
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2009 - Riversimple Urban Car 
Ronn Motor Company: 
2008 - Ronn Motor Scorpion 
Toyota: 
2002 - Toyota FCHV-hybrid vehicle 
2003 - Toyota Fine-N-concept car 
Volkswagen: 
2000 - VW Bora Hy-motion-Fuel cell 
2002 - VW Bora Hy-power-Fuel cell 
2004 - VW Touran Hy-motion-Fuel cell 
2007 - VW space up! blue  

 
2.8.5 รถโดยสารที่ใชไฮโดรเจน (Hydrogen Bus) 

 
การสาธิตการนําไฮโดรเจนมาเปนเชื้อเพลิงในยาพาหนะนั้น ในหลายๆ ประเทศไดนํารองโดยสาธิต

กับรถโดยสาร ดังนั้นจนถึงปจจุบันจึงมีรถโดยสารที่ใชไฮโดรเจนเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญจะเปนการใช
เซลลเชื้อเพลิงรวมกับมอเตอรไฟฟาดังแสดงในรูปท่ี 2-26 

 
รูปท่ี 2-26 รถโดยสารที่ใชไฮโดรเจนรวมกับเซลลเชื้อเพลิง (ที่มา http://www.fuel-cell-bus-club.com) 

 
สําหรับเซลลเชื้อเพลิงที่ใชจะเปนประเภทเยื่อแลกเปล่ียนโปรตอน (PEMFC) ซึ่งเปนอุปกรณหลัก

สําหรับเทคโนโลยีนี้ อุปกรณอ่ืนๆ ในระบบประกอบดวย ถังบรรจุไฮโดรเจน เครื่องอัดอากาศ ระบบระบาย
ความรอน อินเวอรเตอร และมอเตอรไฟฟา 

 
เครื่องอัดอากาศทําหนาที่หลักในการอัดอากาศซึ่งประกอบดวยออกซิเจนดวยความดันประมาณ 5-7 

ความดันบรรยากาศเขาสูตัวเซลลเชื้อเพลิงดานที่ใชออกซิเจน เพ่ือใหการทําปฏิกิริยาภายในตัวเซลลเชื้อเพลิง
มีความสมบูรณสูงสุด ถึงแมวาเซลลเชื้อเพลิงจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเครื่องยนตสันดาปภายในก็ตาม 
กระบวนการไฟฟาเคมีที่เกิดขึ้นมีการปลดปลอยความรอนออกมาดวยทําใหจําเปนที่จะตองมีระบบระบายความ
รอน 
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เนื่องจากระบบขับเคลื่อนตัวรถจะประกอบดวยมอเตอรไฟฟา ซึ่งชนิดของมอเตอรไฟฟาที่นิยมใชใน
รถโดยสารที่ใชไฮโดรเจนจะเปนชนิดกระแสสลับ (AC Motor) ทําใหจะตองอาศัยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังที่
เรียกวา “อินเวอรเตอร” ในการแปลงแรงดันไฟฟากระแสตรงที่ไดจากเซลลเชื้อเพลิงใหเปนแรงดันไฟฟา
กระแสสลับที่เหมาะสมในการควบคุมการหมุนของมอเตอรไฟฟา 

 

• เรือไฮโดรเจน (Hydrogen Ship) 
 

 ตัวอยางเรือโดยสารไฮโดรเจน 
ในเดือนสิงหาคม ป ค.ศ. 2008 บริษัท Proton Power Systems ประเทศเยอรมนี ไดผลิต

เรือโดยสารตนแบบลําแรกที่ใชเซลลเชื้อเพลิงขนาด 48 กิโลวัตต รวมกับแบตเตอรี่แบบเจลตะกั่ว 
(Lead Gel) ดังรูปท่ี 2-27 การทํางานของเรือลํานี้ควบคุมโดยระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ 
สงผลทําใหประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 2 เทาเมื่อเทียบกับเรือที่ใชน้ํามันดีเซล  

 

 
รูปท่ี 2-27 เรือโดยสารตนแบบลําแรกที่ใชเซลลเชื้อเพลิง 

 
ในชวงเดียวกัน กลุมบริษัท Linde ไดทําการเปดสถานีเติมไฮโดรเจนดังรูปท่ี 2-28 สําหรับ

เรือโดยสารที่ใชเซลลเชื้อเพลิงอยางเปนทางการในเมือง Hamburg ประเทศเยอรมนี 
 

 
รูปท่ี 2-28 สถานีเติมไฮโดรเจนสําหรับเรือโดยสารในเมือง Hamburg 
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บริษัทดานพลังงานของประเทศไอสแลนดชื่อ Nýorka ไดทําการติดตั้งเซลลเชื้อเพลิงเขากับ
เรือดูวาฬชื่อ ELDING ดังแสดงในรูปท่ี 2-29 เมื่อฤดูรอนป ค.ศ. 2008 เพ่ือใชผลิตกระแสไฟฟาที่ใช
กับการะกิจตางๆ บนเรือ โดยเซลลเชื้อเพลิงมีขนาด 10 กิโลวัตต (15 กิโลวัตตสูงสุด) 

   

  
รูปท่ี 2-29 เรือดูวาฬชื่อ ELDING 

 

 ตัวอยางเรือดํานํ้าไฮโดรเจน 
ใน ป ค.ศ. 2007 เรือดําน้ํา HDW214 ดังแสดงในรูปท่ี 2-30 ผลิตขึ้นโดย บริษัท Hellenic 

Shipyards (ThyssenKrupp Marine Systems) โดยใชเซลลเชื้อเพลิง บริษัท Air Products 
Corporation จะเปนผูจัดสรางสถานีเติมไฮโดรเจน เรือดําน้ําของสัญชาติ Greek นี้มีความสามารถใน
การอยูใตน้ําไดนาน 3 อาทิตยกอนที่จะขึ้นสูผิวน้ําเพ่ือทําการเติมไฮโดรเจน ซึ่งนานกวาเรือดําน้ําที่ใช
เครื่องยนตแบบไฟฟา-ดีเซล ซึ่งอยูใตน้ําไดนาน 2-3 วันเทานั้น 

    
รูปท่ี 2-30 เรือดําน้ํา HDW214 ประเทศกรีซ 

 
บริษัทในกลุม The Siemens Industrial Solutions and Services ไดติดตั้งระบบควบคุม

และระบบขับเคล่ือนที่ใช   เซลลเชื้อเพลิงในเรือดําน้ํา U 212A ดังรูปท่ี 2-31 ซึ่งใชในภารกิจของ
ทหารเรือเยอรมนี เซลลเชื้อเพลิงที่ใชเปนประเภท Polymer Electrolyte Membrane เปนเครื่อง
กําเนิดกระแสไฟฟาเพ่ือใชขับมอเตอรกระแสตรงที่ใชในการขับเคล่ือน 

                 
รูปท่ี 2-31 เรือดําน้ํา U 212A ซ่ึงใชในภารกิจของทหารเรือเยอรมนี 
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 ตัวอยางเรือขนสง 
 

บริษัทขนสงของประเทศนอรเวย Eidesvik และบริษัทพันธมิตรไดทําการติดตั้งเซลล
เชื้อเพลิงประเภท Molten Carbonate ขนาด 320 กิโลวัตต โดยใชเชื้อเพลิงเปนกาซธรรมชาติเหลว 
บนเรือขนสงสินคาขนาด 5900 เมตริกตันที่ชื่อ Viking Lady ดังแสดงในรูปท่ี 2-32  

 
ในเมือง Copenhagen ไดมีการสรางทาเรือสําหรับเรือเซลลเชื้อเพลิงแหงแรกของโลกที่

สามารถเติมเชื้อเพลิงใหกับเรือขนสงสินคาได 
 

 
 

 
รูปท่ี 2-32 เรือขนสงสินคา Viking Lady 

 

2.9  การใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงในประเทศไทย 
 

ในประเทศไทยของเรา ไดมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการใชพลังงานไฮโดรเจนมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว โดย
จะอยูในระดับหองปฏิบัติการเปนสวนใหญ อยางไรก็ดีมีภาคเอกชนที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลใหดําเนินการพัฒนา
ยานพาหนะที่ใชไฮโดรเจน ในการพัฒนาพลังงานในอนาคตของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานกระทรวงพลังงาน ไดดําเนินการศึกษา พัฒนา โครงการสาธิต เซลลเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาชนิดเมนเบรน
แลกเปล่ียนโปรตอน (Proton Exchange Membrane Fuel Cell : PEMFC) และศึกษา พัฒนา สาธิตการผลิตและจัดเก็บ
ไฮโดรเจน การขนสงเชื้อเพลิงไฮโดรเจน โดยผลของการศึกษาดังกลาว พบวาประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต 
พัฒนาอุตสาหกรรมเซลลเชื้อเพลิง และอุปกรณตอเนื่อง ที่สามารถสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศได และ
ประเทศไทยมีศักยภาพดานการวิจัย พัฒนา การผลิต การใชเซลลเชื้อเพลิงได ซึ่งประเทศไทยควรเตรียมความพรอม
ดานพัฒนาอุตสาหกรรมเซลล เชื้อเพลิงและอุปกรณตอเนื่องเพ่ือรองรับความตองการในอนาคต ซึ่งในปงบประมาณ 
2549 พพ. ไดดําเนินโครงการพัฒนาสาธิตการใช PEMFC ในรถยนตสามลอ โดยใชองคความรูดานเทคโนโลยีการ
เชื่อมตอและการพัฒนายานยนตเซลลเชื้อเพลิงโดยคนไทย ซึ่งไดตนแบบรถยนตสามลอที่ใชเซลลเชื้อเพลิงคันแรกของ
ประเทศ และในปงบประมาณ 2550 จึงไดริเริ่มโครงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเซลลเชื้อเพลิงและอุปกรณ
ตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมเซลลเชื้อเพลิงของประเทศที่สามารถแขงขันในตลาดโลกไดใน
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อนาคต โดยคํานึงถึงจุดเดนของประเทศ รวมไปถึงการสรางเครือขายพันธมิตรที่มีศักยภาพ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา 
สนับสนุน และสงเสริมอุตสาหกรรมเซลลเชื้อเพลิง และอุปกรณตอเนื่องใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดในอนาคต จน
ไปถึงยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจน (Hydrogen Economy) ซึ่งตองมีการวางโครงสรางพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมไฮโดรเจน 
(Hydrogen Energy Infrastructure) อยางครบวงจรและมีความยั่งยืน เพ่ือกระตุนใหเกิดการใชพลังงานไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิงเปนพลังงานรวมในภาคคมนาคมขนสงในอนาคตอันใกล 
 

จากการสํารวจขอมูลการวิจัยและพัฒนาดานการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเพ่ือนํามาเปนแหลงพลังงาน
ทดแทนในภาคคมนาคมขนสงของประเทศ ไดรวบรวมมาจากฐานขอมูลของหนวยงานที่ใหทุนสนับสนุนในการ
ดําเนินงานของกลุมวิจัยและพัฒนาดังนี้คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ผลการสํารวจขอมูลการวิจัยและพัฒนาดานการใชไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิงจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551  
 

• โครงการพัฒนาการผลิตและการจัดเก็บไฮโดรเจนในประเทศไทย 
 

ในประเทศไทยมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนดวยกัน 2 กระบวนการ
ใหญๆ คือ กระบวนการความรอนเคมี (Thermochemical Process) และกระบวนการชีวเคมี (Biochemical 
Process) ในสวนของการผลิตไฮโดรเจนดวยกระบวนการไฟฟาเคมี (Electrochemical Process) นั้นยังไม
พบวาไดมีการดําเนินการในประเทศไทย งานวิจัยการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยสวนใหญจะเนนไปที่
กระบวนการความรอนเคมีแบบรีฟอรมมิ่ง เนื่องมาจากเปนกระบวนการที่ไดรับการพิสูจนแลวในตางประเทศ
วาใชงานไดจริงและมีความเหมาะสมสําหรับการผลิตไฮโดรเจนในปริมาณมากๆ หรือในเชิงอุตสาหกรรม โดย
เปนการศึกษาการรีฟอรมมิ่งดวยไอน้ํา คารบอนไดออกไซด การรีฟอรมมิ่งแบบออโตเทอรมัลของเอทานอล 
กาซชีวภาพ และมีเทน โดยวัตถุประสงคของงานวิจัยสวนใหญจะเนนไป ที่การออกแบบระบบผลิตไฮโดรเจน
จากวัตถุดิบที่สามารถหาไดในประเทศไทย อาทิเชน กาซธรรมชาติ เอทานอล เมทานอล กาซหุงตมหรือ 
แอลพีจี และกาซชีวภาพหรือไบโอกาซ โดยมุงเนนไปท่ีการสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาชนิดใหม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนใหดีขึ้นกวาตัวเรงปฏิกิริยาที่มีใชกันอยูในปจจุบันซึ่งมักประสบกับปญหา
ดานการเสื่อมสภาพเร็ว และมีประสิทธิภาพการทํางานต่ํา 

 
สําหรับงานวิจัยที่อาศัยกระบวนการทางชีวเคมีในการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยนั้น นักวิจัยไดให

ความสนใจอยางตอเนื่องและมีจํานวนงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น โดยเนนไปท่ีการใชชีวมวลเปนวัตถุดิบ เนื่องจาก 
ชีวมวลเหลานี้เปนสวนประกอบในกระบวนแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรและมีปริมาณมาก เชน มัน
สําปะหลัง กลีเซอรีนดิบที่ผลิตจากกระบวนการผลิตปาลมไบโอดีเซล น้ําเสีย และกากตะกอนของโรงงาน 
(กระดาษ) นอกจากนั้นแลวงานวิจัยในกระบวนการทางชีวเคมีในประเทศไทยยังรวมไปถึงการผลิตไฮโดรเจน
จากกระบวนการสังเคราะหแสงของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือจุลินทรียที่พบไดในประเทศ ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กหรือ
จุลินทรียเหลานี้จะใหเอ็นไซมที่เปนตัวเรงปฏิกิริยาในการเปลี่ยนสารตั้งตนไปเปนกาซไฮโดรเจน ซึ่งพบไดใน
สาหรายสีเขียวและแบคทีเรียที่สังเคราะหแสงได อยางไรก็ตามการผลิตไฮโดรเจนดวยกระบวนการนี้ยังถือได
วาอยูในระดับหองปฏิบัติการ รวมท้ังผลการศึกษายังทําใหทราบวาอัตราการผลิตไฮโดรเจนที่ไดยังมีคาต่ํามาก
และใชเวลาในกระบวนการเปนเวลานาน 
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การผลิตไฮโดรเจนวิธีที่สามซึ่งเปนวิธีที่ไดรับการยอมรับคือ กระบวนการไฟฟาเคมี จนถึงปจจุบันยัง
ไมพบการวิจัยและพัฒนากระบวนการดังกลาวในฐานขอมูลที่สํารวจได เหตุผลอาจเนื่องมาจากกระบวนการ
ดังกลาวยังมีประสิทธิภาพในการผลิตต่ํา มีราคาแพงเนื่องจากตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งจะตองใช
พลังงานไฟฟาในกระบวนการทําใหกระบวนการไฟฟาเคมีเหมาะกับพ้ืนที่ที่คาไฟฟามีราคาถูก หรือในพ้ืนที่ที่
สามารถผลิตไฟฟาไดจากแหลงพลังงานทดแทนอื่นๆ เชน แสงอาทิตย ลม หรือพลังงานนิวเคลียร นอกจากนั้น
กระบวนการไฟฟาเคมียังไดมีการพัฒนาใน เชิงพาณิชยแลว ทําใหไมเปนที่สนใจของนักวิจัย 

 
นอกจากโครงการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนแลว ยังพบวามีหนึ่งโครงการที่ทําการพัฒนาวัสดุ

จากชีวมวลสําหรับการประยุกตใชในการผลิตและกักเก็บกาซไฮโดรเจนอีกดวย 
 

• โครงการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงในประเทศไทย 
 

ประเทศไทยไดมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเซลลเชื้อเพลิงมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันนี้ได
มีการสราง เซลลเชื้อเพลิงตนแบบไดเปนผลสําเร็จ โดยมีสวนประกอบที่สามารถผลิตขึ้นเองไดภายในประเทศ 
หากแตยังตองมีการนําเขาสวนประกอบบางสวนจากตางประเทศ งานวิจัยสวนใหญจะเนนไปที่การปรับปรุง
คุณสมบัติของสวนประกอบภายในตัวเซลลเชื้อเพลิง รวมถึงการหาวัสดุที่สามารถจัดหาไดภายในประเทศ หรือ
อยางนอยนําสารตั้งตนมาจากตางประเทศแลวหากระบวนการที่สามารถดําเนินการไดเองภายในประเทศเซลล
เชื้อเพลิงที่มีนักวิจัยไทยใหความสนใจเปนอันดับแรกคือเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรมแลกเปลี่ยนโปรตอน 
(PEMFC) ซึ่งเปนเซลลเชื้อเพลิงที่คุณสมบัติเหมาะกับการประยุกตใชในยานยนต เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด
และใหพลังงานสูงเมื่อเทียบกับน้ําหนัก เริ่มทํางานไดรวดเร็วและสามารถทํางานไดที่อุณหภูมิตํ่า และอายุการ
ทํางานยาวกวาเซลลเชื้อเพลิงประเภทอื่น หากแตมีขอเสียคือ ตนทุนการผลิตสูง ตองการเชื้อเพลิงไฮโดรเจน
และออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง งานวิจัยในประเทศเริ่มตนจากการทําวิศวกรรมยอนรอยจากเซลลเชื้อเพลิง
ตนแบบจากตางประเทศโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน รวมถึงการพัฒนาสาธิตการใช 
PEMFC ในรถยนตสามลอ อีกหนวยงานที่ทําการวิจัยเซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้คือ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหงชาติ โดยเนนไปที่การพัฒนาวัสดุใหมสําหรับผลิตเซลลเชื้อเพลิง ท่ีทําใหตนทุนในการผลิตพลังงานถูกลง 
นอกจากนั้นไดมีการสาธิตการใชเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรมแลกเปลี่ยนโปรตอนที่ผลิตไดในประเทศกับ
รถยนตตนแบบใน โครงการสรางตนแบบพลังงานเซลลเชื้อเพลิง (FUEL CELL) ชนิด PEMFC เพ่ือนําไปใช
ขับเคล่ือนรถพลังงานไฟฟาซึ่งไดรับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําปงบประมาณ 
2550 เปนรถตนแบบที่ใชพลังงานไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิง (PEMFC) ขนาด 960 วัตต ไดเปนที่เรียบรอยแลว 
โดยใชเวลาพัฒนาประมาณ 1 ป ในสวนของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไดมีการผลิตเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบร
มแลกเปล่ียนโปรตอนตนแบบหลายขนาดแตกตางกันไปตั้งแตขนาด 50 วัตต ไปจนถึง 1000 วัตต เซลล
เชื้อเพลิงอีกประเภทหนึ่งที่นักวิจัยและพัฒนาในประเทศใหความสนใจเพิ่มมากขึ้นในชวง 5 ปที่ผานมาคือ 
เซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง (SOFC) ซึ่งเหมาะสมกับการประยุกตใชในระบบผลิตไฟฟาระดับ
จําหนาย (Distributed Generation-DG) มากกวาที่จะนํามาใชในภาคคมนาคมขนสง เน่ืองจากเปนเซลล
เชื้อเพลิงที่ใหประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเซลลเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ จึงเหมาะสมที่จะนําไปใช
ในกระบวนการความรอนรวม (Co-generation) ซึ่งจะสงผลใหประสิทธิภาพของระบบโดยรวมสูงขึ้น ขอดีอีก
ประการหนึ่งของเซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็งคือ ไมจําเปนตองใชเชื้อเพลิงที่เปนไฮโดรเจนบริสุทธ์ิ
เทานั้น อาจใชกาซธรรมชาติหรือกาซสังเคราะหจากกระบวนการกาซซิฟเคชั่นแทนได หนวยงานหลักที่มีการ
วิจัยเซลลเชื้อเพลิงประเภทนี้คือศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ โดยคณะนักวิจัยจากศูนยเทคโนโลยี



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 2-64 
พฤศจิกายน 2554 

โลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัย South Carolina, 
U.S.A. บริษัท Advanced Ceramics Limited (ACL) ประเทศอังกฤษ และ บริษัท HyGen Power Co. Ltd. 
ประเทศไทย โดยไดรับการสนับสนุนทางเทคนิค และงบประมาณจากเอ็มเทค และโครงการสมองไหลกลับ 
(RBD) ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในการจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาหนวยตนแบบขนาด 1-3 kW ผลิตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิง 
สําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาในบานเรือน/ชุมชน นอกจากงานวิจัยและพัฒนาตัวเซลลเชื้อเพลิงแลว ยังมีงานวิจัย
ที่พัฒนาระบบควบคุมการจายเชื้อเพลิงใหกับตัวเซลลเชื้อเพลิง รวมถึงการศึกษาและพัฒนาอุปกรณตอเนื่อง
เพ่ือใชปรับปรุงคุณภาพของกระแสไฟฟาที่ไดจากเซลลเพลิงใหเหมาะสมกับการนําไปใชงาน 

 
กลุมสงเสริมและกํากับดูแล 

มีหลายหนวยงานที่เขามามีบทบาทในการสงเสริมการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเพ่ือเปน
พลังงานทางเลือกใหมสําหรับภาคคมนาคมขนสงและภาคการผลิตไฟฟาในประเทศไทย อยางไรก็ตามจากการ
สํารวจไมพบวาหนวยงานใดที่มีบทบาทในดานการกํากับดูแล อาจเนื่องจากในชวงเวลาที่ผานมายังไมมีการนํา
ไฮโดรเจนมาใชเปนตนกําเนิดพลังงานในประเทศไทยอยางชัดเจน สําหรับหนวยงานที่มีการสงเสริมการวิจัย 
การพัฒนา และการประยุกตใชเทคโนโลยีดานพลังงานจากไฮโดรเจนมีดังนี้คือ 

1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 
2. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
4. ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 
6. การปโตเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) 
7. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 
บทสรุป 

ในรายงานสวนนี้ไดกลาวถึงรายละเอียดของหนวยสําหรับการผลิตไฮโดรเจนและการใชงาน ศึกษา
รวบรวมขอมูลดานการผลิต การจัดเก็บ การขนสง และการจําหนาย ไฮโดรเจน รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานของ
ระบบการจัดเก็บ การจัดสง สถานีการเติมไฮโดรเจน การผลิตและการขนสงไฮโดรเจนในประเทศไทย การใช
พลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงในตางประเทศ เชน รถยนตสวนบุคคลที่ใชไฮโดรเจน รถยนตโดยสาร
ที่ใชไฮโดรเจน และเรือที่ใชไฮโดรเจน และสถานการณการใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงใน
ประเทศไทย 
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บทที่ 3 
ศึกษา รวบรวม วิเคราะห ขอมูลนโยบาย แนวทาง และวิธีการสงเสริมสนับสนุนจาก
ภาครัฐ โดยศึกษาจากตางประเทศ เชน จีน มาเลเซีย ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา แคนาดา 

เพื่อนํามาประยุกตกับประเทศไทย 
 

3.1  แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของตางประเทศเพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน 

 
ในสวนนี้จะเปนการศึกษา รวบรวม วิเคราะห ขอมูลนโยบาย แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ 

ในดานการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน รวมถึงหนวยงานที่รับผิดชอบในของประเทศตางๆ โดยทําการรวบรวมแผนการ
พัฒนาที่มีการกําหนดเปนเปาหมายไวในประเทศตางๆ ดังนี้คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมประเทศในทวีปยุโรป 
ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศไตหวัน และประเทศออสเตรเลีย 
จากนั้นจะนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบในดานตางๆ เชน การพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจน การกําหนด 
มาตรฐาน กฎระเบียบดานความปลอดภัย และการเผยแพรใหความรูและประชาสัมพันธ รวมถึงการแบงชวงของการทํา
วิจัย พัฒนาและสาธิต และการผลักดันใหไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงสามารถเขาสูการแขงขันในตลาดพลังงานได เพ่ือ
จะไดนําแนวทางที่เปนไปไดมาประยุกตใชกับประเทศไทย 
 
 

3.1.1 แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

หลังจากการประกาศนโยบายสนับสนุนดานการใชพลังงานจากไฮโดรเจนอยางเปนทางการของ
ประธาน จอรจ ดับเบ้ิลยู บุช ในป ค.ศ. 2003 ประเทศสหรัฐอเมริกาถือไดวาเปนประเทศแรกๆที่แสดง
เจตจํานงและความมุงมั่นในการนําไฮโดรเจนมาใชเปนพลังงานหลักของประเทศในอนาคตอันใกล โดย
หนวยงานหลักที่ทําหนาที่กํากับดูแลการพัฒนาดานการใชพลังงานจากไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในระบบ
คมนาคมขนสงในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (US Department of Energy) และ
กระทรวงคมนาคมสหรัฐสวนไฮโดรเจน (US Department of Transportation's (US DOT) - Hydrogen 
Portal) ซึ่งทั้งสองหนวยงานไดรวมกันจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือผลักดันใหสหรัฐอเมริกาเขาสูยุคเศรษฐกิจ
ไฮโดรเจน โดยมุงประเด็นที่ การพัฒนาในดานความปลอดภัย การคมนาคมที่มีคุณภาพ และความเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งเพ่ิมความมั่นคงในชาติ โดยมีวิสัยทัศนดังนี้ “ไฮโดรเจนคือพลังงานที่สะอาดของ
สหรัฐอเมริกา สามารถนํามาใชงานสะดวก จัดหาไดงาย ปลอดภัย ผลิตไดภายในประเทศ จะถูกนําไปใชในทุก
ภาคสวนและทุกพ้ืนที่ของประเทศ” และเมื่อสหรัฐอเมริกาเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจน “คนอเมริกาจะยินดีกับ
แหลงพลังงานที่ปลอดภัย สะอาด และมีการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง เพ่ือคนอเมริกันในรุนตอๆไป 
ผูบริโภคชาวอเมริกันจะสามารถเขาถึงพลังงานไฮโดรเจนไดเชนเดียวกับน้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และ
ไฟฟาเหมือนในปจจุ บัน การผลิตไฮโดรเจนจะถูกผลิตขึ้นจากขบวนการที่สะอาดและมีการปลอย 
คารบอนไดออกไซตนอยที่สุด และมีการขนสงและการใชงานที่ปลอดภัย ไฮโดรเจนจะเปนพลังงานที่ไดรับ
เลือกใหใชในธุรกิจและที่พักอาศัยของคนอเมริกัน อุตสาหกรรมดานพลังงานไฮโดรเจนของสหรัฐอเมริกาจะอยู
ในแนวหนาของโลก ไมวาจะเปนอุปกรณที่เกี่ยวของ ผลิตภัณฑ และบริการ” 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ประเด็นขับเคล่ือนที่สําคัญ ทั้งที่สนับสนุนและยับย้ัง ที่สงผลตอการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถสรุปไดในตารางที่ 3-1 

 
ตารางที่ 3-1 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 

 
โดยที่ประเด็นที่ทางภาครัฐของประเทศสหรัฐฯมุงพัฒนาและประเด็นความทาทายที่ตองดําเนินการให

เปนรูปธรรมแสดงดังรายละเอียดในตารางที่ 3-2 
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ตารางที่ 3-2 องคประกอบพื้นฐานของระบบพลังงานไฮโดรเจนและความทาทาย [1] 
องคประกอบโครงสรางพ้ืนฐานไฮโดรเจน ประเด็นท่ีตองดําเนินการพัฒนา 

การผลิต - ไฮโดรเจนควรผลิตแบบรวมศูนยในโรงกลั่น โรงไฟฟา
ทั่วไปหรือโรงไฟฟาพลังงานทดแทนหรือนิวเคลียร และการผลิต
แบบกระจายในสถานีจําหนาย ชุมชน พื้นที่หางไกล และในพื้นที่ที่
ประชาชนตองการ กระบวนการความรอน ไฟฟา และการ
สังเคราะหแสง สามารถใช พลังงานฟอสซิล ชีวมวล หรือนํ้าเปน
วัตถุดิบไดและไมควรปลอยกาซเรือนกระจก 

• เทคนิคการผลิตไฮโดรเจนราคาถูก 

• กระบวนการจับกาซเรือนกระจกราคาถูกและเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

• กระบวนการผลิตไฮโดรเจนขั้นสูงจาก พลังงานฟอสซิล พลังงาน
ทดแทน และพลังงานนิวเคลียร 

 
การขนสง – สําหรับเครือขายไฮโดรเจนทั้งการผลิตแบบรวมศูนย
หรือการผลิตแบบกระจาย ทอสงควรใชสงไฮโดรเจนไปในพื้นที่ที่มี
ความตองการสูง รถบรรทุกและการขนสงประเภทอื่นควรใชขนสง
ไฮโดรเจนในรูปกาซ ของเหลว และของแข็งไปในพื้นที่ที่มีความ
ตองการนอย 

• เทคโนโลยีการขนสงราคาถูก 

• มาตรฐานที่เหมาะสม 

• Right-of-way สําหรับระบบการขนสงใหม 

• ความเสี่ยงของการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานการขนสงใหม 

การจัดเก็บ – อุปกรณจัดเก็บไฮโดรเจนที่มีนํ้าหนักเบา ราคาถูก 
และเก็บไดปริมาณมากควรมีขนาดใหเลือกไดหลากหลายเพื่อการ
นําไปใชงานที่แตกตางกัน 

• ระบบจัดเก็บไฮโดรเจนที่มีราคาถูก นํ้าหนักเบา และมีขนาดเล็ก 

การแปลงผันพลงังาน - เซลลเชื้อเพลิงที่มีการผลิตในปริมาณ
มากจะทําใหมีราคาที่แขงขันได มีอายุการใชงานนาน มี
เสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดี 

• การผลิตเซลลเชื้อเพลิงราคาถูก มีอายุการใชงานนาน และมี
เสถียรภาพ สามารถผลิตไดในปริมาณมากๆ 

การรองรับเทคโนโลยี – ไฮโดรเจนควรใชไดทุกที่ที่ตองการ
พลังงาน คือ ภาคคมนาคมขนสง โรงผลิตไฟฟา พลังงานแบบ
พกพาได และพลังงานความรอนรวมสําหรับอาคารและ
อุตสาหกรรม  

• การทดสอบและสาธิตระบบตามตองการของลูกคาไดสําเร็จ 

• มาตรการที่ใหการสนับสนุน เพื่อกระตุนโครงสรางพื้นฐานและ
ความพรอมดานการตลาด 

มาตรฐาน ความปลอดภัย - ระเบียบที่ใชอางอิงกับมาตรฐาน
อุปกรณที่ครอบคลมุเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง
สําหรับการใชภาคพาณิชยและที่อยูอาศัยควรมีใหใชในการตัดสิน
คดี 

• มาตรฐานกาซเชื้อเพลิงที่กลาวถึงไฮโดรเจนดวย 

• มาตรฐานดานความปลอดภัยสําหรับการรับรอง รถเซลลเชื้อเพลิง 
โรงไฟฟาและอุปกรณพกพา 

การใหการศึกษา – ธุรกิจและสาธารณะควรใชไฮโดรเจนเพื่อ
เปนแหลงพลังงานไดอยางปลอดภัยและสะดวก ในทุกๆการใช
งาน นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกสาขาวิชาควรมีสวนรวมในการ
พัฒนาและใชงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 

• สรางความเขาใจอยางกวางขวางและความเชื่อม่ันในเร่ืองความ
ปลอดภัยในการใชงานไฮโดรเจน 

• การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 

• การใหความรูและฝกอบรมกรณีฉุกเฉินและมาตรฐาน 

 
จากแผนที่นําทางของประเทศสหรัฐอเมริกาตามรูปท่ี 3-1 การเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจนไดมีการแบงชวง

การพัฒนาออกเปน 4 ระยะคือ 

• ระยะที่ 1 การพัฒนาดานเทคโนโลยี 
การวิจัยเพ่ือใหไดมาซึ่งเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและเปนไปตามราคาเปาหมายที่ต้ังไว รวมถึงการ
เตรียมความพรอมในการนําเทคโนโลยีไปใชงานจริง 

• ระยะที่ 2 การริเริ่มสวนแบงการตลาด 
แหลงพลังงานแบบพกพา และระบบการผลิตไฟฟาและการขนสงมีพรอมใชงาน การลงทุนใน
โครงสรางพ้ืนฐานจะมาจากนโยบายของรัฐบาล 
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• ระยะที่ 3 การขยายตลาดและโครงสรางพ้ืนฐาน  
ระบบการผลิตไฟฟาและการขนสงโดยใชไฮโดรเจนมีใหใชในเชิงพาณิชยและมีการใชงานเพิ่ม
มากขึ้น 

• ระยะที่ 4 การพัฒนาดานการตลาดและโครงสรางพ้ืนฐานอยางสมบูรณ 
ระบบการผลิตไฟฟาและการขนสงโดยใชไฮโดรเจนมีใหใชในในทุกพ้ืนที่ ซึ่งถือเปนโครงสราง
พ้ืนฐานระดับชาติ 

 

 
รูปท่ี 3-1 แนวทางการเขาสูเศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศสหรัฐอเมริกา [11] 

 
สําหรับรายละเอียดในระยะที่ 1 การพัฒนาดานเทคโนโลยีและระยะที่ 2 การริเริ่มสวนแบงการตลาดมี

รายละเอียดกิจกรรมดังแสดงในรูปท่ี 3-2 
 

นอกจากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯและกระทรวงคมนาคมสหรัฐแลวยังมีหนวยงานที่เขารวมในการ
พัฒนาประเทศสหรัฐฯเพ่ือเขาสูเศรษฐกิจไฮโดรเจนภาคคมนาคม ดังตอไปนี้คือ  

 

• Federal Aviation Administration (FAA)  

• Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA)  

• Federal Transit Administration (FTA)  

• Maritime Administration (MARAD)  

• National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)  

• Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA)  

• Research and Innovative Technology Administration (RITA) 
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รูปท่ี 3-2 กรอบเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวของกับการใชไฮโดรเจน [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-6 
พฤศจิกายน 2554 

3.1.2  แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของกลุมประเทศยุโรป 
 

กลุมประเทศในยุโรปไดมีการจัดตั้งโครงการพัฒนาการใชงานไฮโดรเจนในประเทศตางๆที่อยูในทวีป
ยุโรปที่มีชื่อวา “HyWays” ซึ่งเปนความรวมมือจากสถาบันวิจัย กลุมอุตสาหกรรม และคณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission (EC)) โดยแบงชวงเวลาของการพัฒนาออกเปนป ค.ศ. 2020 2030 และ 2050 โดย
มีประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชไฮโดรเจนที่จะดําเนินการศึกษาคือ การลดปริมาณกาซเรือนกระจก เทคโนโลยี
การผลิตและโครงสรางพ้ืนฐาน การสรางโครงสรางพ้ืนฐาน การจําหนาย และเทคโนโลยีดานผูใชงาน ซึ่งจะนํา
ผลการศึกษาที่ไดไปบรรจุไวในแผนที่นําทางพลังงานไฮโดรเจนหลัก ซึ่งประเทศสมาชิกสามารถนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเทศของตนตอไป ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญๆไดดังนี้ 

• การเพิ่มความมั่นคงดานพลังงาน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนใหสามารถใชวัตถุ
ที่หลากหลายและหาไดภายในประเทศ 

• การสสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน เนื่องจากไฮโดรเจนเปนปจจัย
สําคัญในการเปลี่ยนวิธีการใชพลังงานของมนุษย 

• การใชพลังงานฟอสซิลอยางยั่งยืน หากมีการผลิตกระแสไฟฟาดวยไฮโดรเจนรวมกับ
กระบวนการจับกาซคารบอนไดออกไซด 

• การเพิ่มโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจางงาน เชน อุตสาหกรรมผลิตรถเซลลเชื้อเพลิง 
และโรงงานผลิตอุปกรณที่เกี่ยวของกับพลังงาน รวมถึงระบบการศึกษา เปนตน 

• การลดปริมาณกาซเรือนกระจก ราคาในการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดหนึ่งหนวยจะ
ลดลง 4% ในป ค.ศ. 2030 และ 15% ในป ค.ศ. 2050 

• ราคาที่แขงขันได ราคาตอระยะทางสําหรับรถยนตที่ผลิตในปริมาณมากๆจะแขงขันไดกับรถยนต
ทั่วไป 

• การพัฒนาการใชงานปลายทางของไฮโดรเจน ในป ค.ศ. 2050 ตลาดหลักของการใชไฮโดรเจน
คือ ระบบคมนาคมขนสงขนาดเล็ก เชน รถยนตสวนบุคคลและรถโดยสารภายในเมือง เปนตน 

 
แผนดําเนินการเพื่อใหกลุมสหภาพยุโรปเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจนแสดงดังรูปท่ี 3-3 
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รูปที่ 3-3 แผนที่นําทางพลังงานไฮโดรเจนในกลุมประเทศยุโรป (A European Hydrogen Roadmap) [2] 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-8 
พฤศจิกายน 2554 

3.1.3  แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศญี่ปุน 
 

ประเทศญี่ปุนถือไดวาเปนประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงมาตั้งแตป ค.ศ. 1980 โดยมีสมาคมระบบพลังงานไฮโดรเจนแหงประเทศญี่ปุน 
(Hydrogen Energy System Society of Japan) และกระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชยและอุตสาหกรรม (METI: 
Ministry of Economy, Trade and Industry) ของประเทศญี่ปุนเปนหนวยงานสนับสนุนหลัก โดยมีโครงการที่
สําคัญคือ โครงการสาธิตการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงแหงประเทศญี่ปุน (Japan Hydrogen and Fuel 
Cell Project) ซึ่งเนนไปที่การสาธิตการนําไฮโดรเจนมาใชในระบบขนสงตั้งแตป ค.ศ. 2002 ซึ่งวัตถุประสงค
หลักคือ 
ศึกษาระดับการประหยัดพลังงานของรถเซลลเชื้อเพลิงและระบบการจําหนายไฮโดรเจน 
ศึกษาประโยชนดานสิ่งแวดลอมของรถเซลลเชื้อเพลิงและระบบผลิตไฮโดรเจน 
พัฒนามาตรฐานและขอบังคับที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของรถเซลลเชื้อเพลิงและสถานีเติมไฮโดรเจน 
ประชาสัมพันธและทําความเขาใจใหกับสาธารณะใหเห็นการพัฒนาระบบพลังงานไฮโดรเจนในประเทศ 
เพ่ิมปริมาณการใชรถเซลลเชื้อเพลิงและสถานีเติมไฮโดรเจน 
วิจัยหาเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตไฮโดรเจนที่มีประสิทธิภาพ 

 
กรอบเวลาสําหรับแผนการนําเซลลเชื้อเพลิงและรถเซลลเชื้อเพลิงเขาสูตลาดแสดงในรูปท่ี 3-4 ซึ่งจะ

พบวาประเทศญี่ปุนจะเปนประเทศแรกในโลกที่จะดําเนินการผลิตเซลลเชื้อเพลิงและรถเซลลเชื้อเพลิงเชิง
พาณิชย สําหรับประเภทและจํานวนเปาหมายในการผลิตรถเซลลเชื้อเพลิงมีรายละเอียดดังรูปท่ี 3-5 

 

 
รูปท่ี 3-4 แผนการนําเซลลเชื้อเพลงิและรถเซลลเชื้อเพลงิเขาสูตลาด [4] 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-9 
พฤศจิกายน 2554 

 
รูปท่ี 3-5 ประเภทและจํานวนเปาหมายในการผลิตรถเซลลเชื้อเพลงิ [4] 

 
 

รูปท่ี 3-6 แสดงแผนท่ีนําทางการเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศญี่ปุนซึ่งจะเริ่มในป ค.ศ. 
2010 และไฮโดรเจนจะเขามาแทนที่การใชเชื้อเพลิงฟอสซิลเต็มตัวภายในป ค.ศ. 2050 

 

 
รูปท่ี 3-6 แผนที่นําทางการเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศญี่ปุน [4] 

 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-10 
พฤศจิกายน 2554 

3.1.4 แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศเกาหลีใต 
 

ประเทศเกาหลีใตถือไดวาเปนประเทศในทวีปเอเชียที่มีการพัฒนาการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง
ในเชิงพาณิชยที่คอนขางชัดเจนเทียบเคียงไดกับประเทศญี่ปุน ซึ่งมีหนวยงานรัฐบาลคือ กระทรวงเศรษฐกิจ
แหงความรู (Ministry of Knowledge Economy (MKE)) ของเกาหลีใตไดดําเนินการจัดตั้ง National RD&D 
Organization for Hydrogen and Fuel Cell โดยมีกิจกรรมหลักดงัตอไปนี้คือ 
การวางแผน 

• กําหนดแผนแมบทของเศรษฐกิจไฮโดรเจน 

• จัดสรางแผนที่นําทางและแผนปฏิบัติสําหรับไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย 

• พัฒนาโครงการใหสําหรับไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย 
การจัดการโครงการ 

• วิจัยและพัฒนา สาธิต และประเมินโครงการที่จําเปนตอการทําใหไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิงออกมาในเชิงพาณิชย 

สรางความรวมมือ 

• เปนศูนยกลางขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 

• จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน 
การประชาสัมพันธใหกับสาธารณะ 

• การจัดทําสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

• การตีพิมพเผยแพรผลงาน 
การจัดทํามาตรฐานดานความปลอดภัย 

• พัฒนา มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอควรปฏิบัติ สําหรับการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงใน
ประเทศเกาหลีใต 

สรางความรวมมือกับนานาประเทศ 

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

 
การเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจนตามแผนที่นําทางของประเทศเกาหลีใตดังแสดงในรูปท่ี 3-7 มีการ

แบงชวงการพัฒนาออกเปน 4 ระยะคือ 

• ระยะที่ 1 การแนะนําเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 
วิจัย พัฒนาและสาธิต และประชาสัมพันธเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง โดยการ
ใชเงินสนับสนุนจากรฐับาล 

• ระยะที่ 2 การริเริ่มสวนแบงการตลาด 
ริเริ่มอุตสาหกรรมใหมบนพ้ืนฐานการผลิตไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย 

• ระยะที่ 3 การขยายตลาดและโครงสรางพ้ืนฐาน  
ขยายเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงไปสูระบบการผลิตไฟฟา การขนสง และแหลง
พลังงานแบบพกพา 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-11 
พฤศจิกายน 2554 

• ระยะที่ 4 เขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจน 
บรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจ ในการผลิตไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในปริมาณมาก 

 

 
รูปท่ี 3-7 แผนที่นําทางเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงของประเทศเกาหลีใต [9] 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-12 
พฤศจิกายน 2554 

รายละเอียดสําหรับกรอบเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงสําหรับ
องคประกอบตางๆที่เกี่ยวของกับระบบคมนาคมแสดงในรูปที่ 3-8 ซึ่งจะเห็นไดวาจะมีการผลิตเชิงพาณิชย
อยางจริงจังในป ค.ศ. 2013 

 

 
รูปท่ี 3-8 กรอบเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงสําหรับองคประกอบตางๆ  

ที่เกี่ยวของกับระบบคมนาคมของประเทศเกาหลีใต [9] 
 

แนวทางการพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนดวยวัตถุดิบประเภทตางๆ และแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บ
ไฮโดรเจนดวยวิธีการตางๆ สําหรับประเทศเกาหลีใตแสดงดังรูปท่ี 3-9 และรูปท่ี 3-10 ตามลําดับ สวนในรูปท่ี 
3-11 เปนแนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงสําหรับประเทศเกาหลีใต 

 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-13 
พฤศจิกายน 2554 

 
รูปท่ี 3-9 แนวทางการพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนดวยวัตถุดิบประเภทตางๆ [9] 

 
 

 
รูปท่ี 3-10 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บไฮโดรเจนดวยวิธีการตางๆ [9] 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-14 
พฤศจิกายน 2554 

 
รูปท่ี 3-11 แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงสําหรับประเทศเกาหลีใต [9] 

 
3.1.5  แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศจีน 

 
ประเทศจีนเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีการดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนาการใชไฮโดรเจนเปนแหลง

พลังงาน รวมท้ังการนําเซลลเชื้อเพลิงมาใชเปนอุปกรณแปลงผันพลังงานจากไฮโดรเจนเพื่อนําไปใชประโยชน 
หนวยงานที่กํากับดูแลคือ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology) โดย
ไดต้ังเปาหมายการนําประเทศจีนเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจนในป ค.ศ. 2050 และไดทําการแบงชวงการ
พัฒนาออกเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ปจจุบัน ถึง ค.ศ. 2020 ระยะที่ 2 ค.ศ. 2020 ถึง ค.ศ. 2050 และระยะที่ 3 
ต้ังแตป ค.ศ. 2050 เปนตนไปดังแสดงในรูปท่ี 3-12 

 

 
รูปท่ี 3-12 ชวงเวลาการเขาสูเศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศจีน [5] 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-15 
พฤศจิกายน 2554 

• ระยะที่ 1 จะเปนการพัฒนาและวิจัยโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลและความรวมมือในระดับ
นานาชาติ โดยจะสาธิตการใชเซลลเชื้อเพลิงในรถบัสโดยสารในเมืองปกกิ่งและเซียงไฮ รวมถึง
การสรางโรงผลิตไฟฟาดวยไฮโดรเจนและระบบพลังงานสํารวจเชิงพาณิชย 

• ระยะที่ 2 จะเปนชวงการนําเขาสูตลาด โดยจะขึ้นอยูกับความตองการของผูใช กฎและระเบียบที่
ชัดเจน ราคาและสมรรถนะของพลังงานจากไฮโดรเจนเมื่อเทียบกับพลังงานชนิดอื่นๆ 

 

• ระยะที่ 3 จะเปนการเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจนเริ่มตนที่ป ค.ศ. 2050 เปนตนไป ในระยะนี้
ภาคคมนาคมของประเทศจีนจะอยูบนพ้ืนฐานของพลังงานไฮโดรเจน มีการใชไฮโดรเจนในภาค
การผลิตไฟฟาไดอยางคุมทุน สถานีจําหนายไฮโดรเจนและทอสงจะมีกระจายอยูทั่วประเทศ 

 
แนวทางการผลิต การขนสงและการใชไฮโดรเจนในประเทศจีนแสดงในรูปท่ี 3-13 ถึง รูปท่ี 3-15 

ตามลําดับ สําหรับแผนที่นําทางดานการกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจนในประเทศจีน ไดเริ่มตั้งแต
ป ค.ศ. 2006 โดยการรวมมาตรฐานที่มีใชอยูเดิมมาปรับปรุงใหเขากับการใชไฮโดรเจน และในป ค.ศ. 2008 
จะมีการตีพิมพเผยแพรคูมือเทคโนโลยีดานความปลอดภัย รวมถึงการกําหนด ISO สําหรับมาตรฐานของการ
เติมและเก็บไฮโดรเจน 

 

 
รูปท่ี 3-13 แนวทางการผลิตไฮโดรเจนในประเทศจีน [5] 
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รูปท่ี 3-14 แนวทางการขนสงไฮโดรเจนในประเทศจีน [5] 

 

 
รูปท่ี 3-15 แนวทางการใชไฮโดรเจนในประเทศจีน [5] 

 
3.1.6 แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศมาเลเซีย 

 
สําหรับประเทศในกลุมอาเซียนที่มีการผลักดันจากภาครัฐในการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและเซลล

เชื้อเพลิงที่เห็นไดชัดเจนคือ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการจัดตั้ง The National Fuel Cell Research and 
Development Program สนับสนุนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Ministry of Science, 
Technology and Innovation) สําหรับการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนของประเทศมาเลเซีย มีการดําเนินการไป
พรอมกันไปกับพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม ดังนี้  
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• ระบบการผลิตไฮโดรเจนจากน้ําโดยใชแหลงพลังงานแบบผสมผสานระหวางลมและแสงแดด 

• การพัฒนาดานการผลิตและการจัดเก็บไฮโดรเจน 

• การพัฒนาตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแบบเยื่อแลกเปล่ียนโปรตอน 

• การจัดทําโครงกาสาธิตการใชเซลลเชื้อเพลิงในรถจักรยานยนตและรถโดยสาร 
 

ยุทธศาสตรหลัก 5 ประการที่ทางประเทศมาเลเซียมุงดําเนินการ ในการนําประเทศเขาสูยุคเศรษฐกิจ
ไฮโดรเจน คือ 

 
1. การแขงขันดานราคาและการสงเสริมการตลาด 
2. การพัฒนาและวิจัย 
3. การพัฒนามาตรฐานและขอบังคบั 
4. การสรางความเขาใจใหกับประชาชน 
5. การใหงบประมาณในการกระตุนและการใหทุนในการวิจัยและพัฒนา 

 
ในเบื้องตนไดมีการเผยแพรแผนที่นําทางในการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงของ

ประเทศมาเลเซีย โดย The National Fuel Cell Research and Development Program ดังแสดงในรูปท่ี 3-
16 และ รูปท่ี 3-17 ตามลําดับ 

 
รูปท่ี 3-16 แผนที่นําการพัฒนาดานไฮโครเจนของประเทศมาเลเซีย 
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รูปท่ี 3-17 แผนที่นําการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงของประเทศมาเลเซีย 

 
3.1.7  แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศอินเดีย 

 
การพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในประเทศอินเดียนั้นดําเนินการโดย กรรมการที่

แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพลังงานไฮโดรเจนแหงชาติ (National Hydrogen Energy Board) กระทรวง
แหลงพลังงานทดแทน (Ministry of Non-Conventional Energy Sources) ซึ่งกอต้ังเมื่อป ค.ศ. 2003 
วางเปาหมายในการวิจัยและพัฒนา สาธิต เพ่ือลดชองวางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจน เชน การ
ผลิต การจัดเก็บ การขนสงและการจําหนาย มาตรฐานดานความปลอดภัย กอนป ค.ศ. 2020 ในแผนที่นําทาง
ยังเนนไปท่ีการพัฒนาระบบการใชพลังงานจากไฮโดรเจนในภาพรวม กรรมการบริหารพลังงานไฮโดรเจน
แหงชาติอินเดียยังไดเริ่มดําเนินการนํารองหลัก 2 โครงการคือ Green Transportation (Green Initiative for 
Future Transportation-GIFT) และ Green Power Generation (Green Initiative for Power Generation-
GIP) ซ่ึงมุงเนนไปที่การพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนเพื่อการคมนาคมและการผลิตกระแสไฟฟา 

 
สําหรับกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการบริหารพลังงานไฮโดรเจนแหงชาติอินเดีย ไดวางไวในแผนที่นํา

ทางมีดังนี้คือ 

• วางแผนการแกปญหาความตองการพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้นในระยะยาวในขณะที่ประกันความ
มั่นคงดานพลังงาน 

• วางแนวทางการประชาสัมพันธดานพลังงานไฮโดรเจนภายในประเทศ 

• เรงรัดการพัฒนาเชิงพาณิชย 

• สนับสนุนการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน 

• ดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนแบบองครวม 

• ดําเนินการบนพื้นฐานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
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• การจัดทําแผนที่นําทางสําหรับกระบวนการวางแผนที่ผลักดันโดยภาคอุตสาหกรรม 

• ดําเนินตามแนวนโยบายของรัฐ โดยไดรับความรวมมือจากองคกรวิจัย ภาคการศึกษา ภาค
ประชาชน และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ 

• พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยีที่ย่ังยืนสําหรับพลังงานไฮโดรเจน 
 

ประเทศอินเดียไดต้ังเปาไววากอนถึงป ค.ศ. 2020 จะมีการดําเนินการดานพลังงานไฮโดรเจนอยาง
เปนรูปธรรม โดยแบงออกเปนสวนของ Green Transportation (Green Initiative for Future Transportation-
GIFT) และ Green Power Generation (Green Initiative for Power Generation-GIP) ดังนี้ 

 
Hydrogen Vision 2020 – GIFT 

 

• ราคาไฮโดรเจนที่จุดจําหนายคือ 60-70 รูปตอไฮโดรเจน 1 กิโลกรัม 

• มีโครงสรางพ้ืนฐานที่เพียงพอเชน สถานีเติมไฮโดรเจน 

• มีระเบียบขอบังคับและมาตรฐานสําหรับการใชไฮโดรเจน 

• การใชงานยานพาหนะที่ใชเซลลเชื้อเพลิงจํานวน 1 ลานคัน โดยแบงออกเปนรถประเภทสอง
และสามลอจํานวนประมาณ 750,000 รถยนตและแทกซี่ประมาณ  150,000 และรถโดยสาร
ขนาดใหญประมาณ 100,000 คัน  

 
Hydrogen Vision 2020 – GIP 

 

• ราคาไฮโดรเจนที่จุดจําหนายคือ 60-70 รูปตอไฮโดรเจน 1 กิโลกรัม 

• มีวิธีการจัดเก็บไฮโดรเจนขนาดใหญและเครือขายทอสงไฮโดรเจน 

• มีโครงสรางพ้ืนฐานที่เพียงพอเชน สถานีเติมไฮโดรเจน 

• มีระเบียบขอบังคับและมาตรฐานสําหรับการใชไฮโดรเจน 

• มีการผลิตกระแสไฟฟาจากไฮโดรเจนที่กําลังผลิต 1 กิกะวัตต ประกอบดวย กลุมเครื่องกําเนิด
ไฟฟาโดยใชเครื่องยนตสันดาปภายในขนาดเล็กรวม 50 เมกะวัตต กลุมผลิตไฟฟาดวยเซลล
เชื้อเพลิงขนาด 50    เมกะวัตต และโรงจักรไฟฟาแบบรวมศูนยกําลังการผลิตรวม 900 เมกะ
วัตต 

 
3.1.8  แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศไตหวัน 

 
ประเทศไตหวันเปนอีกหนึ่งประเทศที่มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานไฮโดรเจน

และเซลลเชื้อเพลิงมาตั้งแต ป ค.ศ. 1987 [13] ดวยการสนับสนุนจากภาครัฐภายใตการดําเนินการของ
หนวยงานพลังงาน (Bureau of Energy) กระทรวงเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs) ในชวงป ค.ศ. 
2002 ถึง 2006 รัฐบาลไตหวันสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนคิดเปนสัดสวน
ประมาณ 20 เปอรเซ็นตของงบวิจัยพลังงานทั้งหมด โดยมุงเนนไปที่การสงเสริมการผลิตไฮโดรเจนแบบที่ใช
และไมใชตัวปฏิรูป (Reformer) และการผลิตไฮโดรเจนโดยใชพลังงานทดแทน รวมท้ังการจัดหางบประมาณใน
ระยะยาวใหเพียงพอในการดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาและการสงเสริมการลงทุนภายในประเทศ 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-20 
พฤศจิกายน 2554 

นอกจากนั้นไตหวันยังไดริเริ่มโครงการที่สําคัญๆดังนี้คือ 

• จัดสรางโครงสรางพ้ืนฐานและศูนยทดสอบเซลลเชื้อเพลิง และการจัดสรางสถานีเติมไฮโดรเจน
แหงแรก ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Research Institute) 
โครงการนี้ระยะดําเนินการใน ป ค.ศ. 2007 ถึง 2010 

• จัดทําแนวคิด A Mini-hydrogen Corridor ซึ่งเปนการจัดทําพ้ืนที่สาธิตการใชพลังงานไฮโดรเจน 
รวมถึงการผลิตและการจําหนาย หนวยงานที่ดําเนินการคือ อุทยานวิทยาศาสตรภาคใตแหง
ไตหวัน (Southern Taiwan Science Park) สถาบันวิจัยการผลิตและการกลั่น (Refining & 
Manufacturing Research Institute) และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดําเนินการใน ป 
ค.ศ. 2008 ถึง 2010 

• การพัฒนาโรงผลิตไฟฟาพลังงานความรอนรวมโดยใชเซลลเชื้อเพลิงประเภทเยื่อแลกเปล่ียน
โปรตอน 

 
อยางไรก็ตามประเทศไตหวันยังไมมีการกําหนดแผนที่นําทางที่ชัดเจนสําหรับการพัฒนาพลังงาน

ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 
 

3.1.9  แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศออสเตรเลีย 
 

ประเทศออสเตรเลียก็เปนอีกประเทศหนึ่งเชนเดียวกันกับประเทศที่เจริญแลวทั่วโลก ที่มีการศึกษา
ความเหมาะสมในการเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจน โดยในป ค.ศ. 2007 หนวยงานของรัฐบาลของประเทศ
ออสเตรเลียไดมีการประกาศแผนการพัฒนาแผนที่นําทางดานเทคโนโลยีไฮโดรเจนในประเทศ โดยมี
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ Department of Resources, Energy and Tourism เพ่ือทําการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตามจากรายงาน [7] ประเทศออสเตรเลียจะยังคงการใชแหลงพลังงานหลักคือ 
เชื้อเพลิงฟอสซิล น้ํามัน และแก็ซธรรมชาติสําหรับภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟาเพ่ือใชภายในประเทศ
ตอไปในอีกประมาณ 15-20 ปขางหนา โดยประเทศออสเตรเลียจะเนนการวิจัยดานเทคโนโลยีถานหินสะอาด
อยางจริงจัง รวมถึงการวิจัยดานการจับและเก็บคารบอนไดออกไซด ดังนั้นถือไดวาเปนประเทศออสเตรเลีย
ยังคงใหความสําคัญในการพัฒนาพลังงานดานอื่นๆ มากกวาการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีดานไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิง อยางไรก็ตามก็ยังมีงานวิจัยและพัฒนาตนแบบ อาทิเชน การผลิตไฮโดรเจนดวยความรอน
แสงอาทิตย และการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงออกไซดของแข็งที่เปนที่ยอมรับ ทั่วโลก 

 
3.1.10  แนวทางและวิธีการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศแคนาดา 

 
ประเทศแคนาดาถือไดวาเปนประเทศที่มีการวิจัยและพัฒนา และใชเทคโนโลยีไฮโดรเจน รวมถึงการ

พัฒนาและมีแนวทางการผลิตเซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย เพ่ือใชเปนอุปกรณที่ใชผลิตไฟฟาจากไฮโดรเจนอยาง
จริงจัง โดยมีหนวยงานที่รวมกับองคกรตางๆของทางการแคนาดา รวมตัวและจัดขึ้นเปนคณะทํางานดานนี้
โดยเฉพาะคือ Canada’s Hydrogen and Fuel Cell Committee ซึ่งในปจจุบันประกอบดวย 15 หนวยงานของ
รัฐบาล ดังนี้ Natural Resources Canada, Industry Canada, Department of National Defense, Natural 
Sciences and Engineering Research Council Canada, National Research Council, Environment 
Canada, Transport Canada, Western Economic Diversification Canada, Foreign Affairs and 
International Trade Canada, Canada Economic Development Agency for Quebec Regions, Public 
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Works and Government Services Canada, Atlantic Canada Opportunities Agency, Social Sciences 
and Humanities Research Council of Canada, Infrastructure Canada และ Department of Finance 
Canada 

 
รัฐบาลแคนาดามีการลงทุนในภาคการพัฒนาไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงมากกวา 200 ลานเหรียญ

แคนาดา นับตั้งแตป ค.ศ. 1980 จนถึงป 2003 (ซึ่งไมรวมเงินสนับสนุนจากหนวยงานบริหารสวนทองถ่ินและ
ภาคเอกชน) ในระยะหลังมานั้น รัฐบาลแคนาดามีการสนับสนุนงบประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ 20 ลานเหรียญ
แคนาดา ตัวอยางในป ค.ศ. 2003 ประเทศแคนาดามีการลงทุนสําหรับการวิจัยและพัฒนาดานเซลลเชื้อเพลิง
เปนเงินประมาณ 284 ลานเหรียญแคนาดา โดยเปนการสนับสนุนจากรัฐบาลเปนสัดสวน 12 เปอรเซ็นตและ
จากภาคอุตสาหกรรม 88 เปอรเซ็นต 

 
สําหรับความรวมมือระหวางรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาในประเทศแคนาดาในการ

พัฒนาเทคโนโลยีดานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงที่สําคัญ ดังเชน 

• The National Science and Engineering Research Council (nserc) สนับสนุนเครือขาย
ระดับชาติซึ่งมีสมาชิกที่ประกอบดวย 14 มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา ที่ทําการวิจัยในการ
ผลิตและการจัดเก็บไฮโดรเจน รวมถึงประเด็นความปลอดภัย ซึ่งมีมหาวิทยาลัย The Université 
du Québec à Trois-Rivières เปนผูดําเนินการหลัก 

• ศูนยวิจัยเซลลเชื้อเพลิง Ontario (FCRC) มีความรวมมือกับบริษัทแคนาดาคือ Ballard Power 
Systems, Hydrogenics และ QuestAir Technologies เพ่ือทําการวิจัยและพัฒนา รวมถึง
การศึกษาปจจัยและอุปสรรคในการผลิตไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย 

• หนวยงานชื่อ National Research Council Institute for Fuel Cell Innovation (IFCI) รวมมือ
อยางใกลชิดกับ The Clean Energy Research Centre (CERC) ณ มหาวิทยาลัย British 
Columbia และมหาวิทยาลัย Simon Fraser เพ่ือทําการเพิ่มความสามารถในการทําวิจัยและ
พัฒนาขั้นสูงสําหรับระบบผลิตพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน 

• ความรวมมือระหวาง The Institute of Integrated Energy Systems ณ มหาวิทยาลัย Victoria 
และ Canadian and international industrial partners ทําการวิจัยดานเทคโนโลยีไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิง รวมถึงการวิเคราะหและการควบรวมเพื่อพัฒนาระบบผลิตพลังงานที่ย่ังยืน 

• การจัดตั้งเครือขาย Proton Exchange Membrane (PEM) ระดับชาติ ซึ่งประกอบดวยภาค
การศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงประเภท PEM 

• เครือขาย Solid Oxide Fuel Cells Canada (SOFC Canada) มีการจัดทําแนวทางการพัฒนา
เซลลเชื้อเพลิงประเภท SOFC ซึ่งเปนความรวมกันของหนวยงานวิจัยของรัฐบาลกับภาคเอกชน 

 
นอกจากนั้นยังมีโครงการอื่นๆที่เกิดจากความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 

• The Greater Toronto Hydrogen Village™ 

• The BC Hydrogen Highway™ 

• The Vancouver Fuel Cell Vehicle Program 
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สําหรับเปาหมายที่เสนอไวสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงที่ทางประเทศ
แคนาดาวางเอาไว มีดังนี้ 

• ภายในป ค.ศ. 2010 แคนาดาจะเปนประเทศแรกที่มีการผลิตผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยี
ไฮโดรเจนและ       เซลลเชื้อเพลิง และมีการจัดตั้งบริษัทอยางนอย 5 แหงที่สามารถทํากําไร
จากเทคโนโลยีนี้ 

• ภายในป ค.ศ. 2012 แคนาดาจะเปนหนึ่งในสามประเทศผูนํา ที่มีการประยุกตใชไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิง (คิดตอประชากร) รวมถึงลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากระบบการ
ผลิตไฮโดรเจนและแหลงพลังงานในปจจุบันลงใหไดมากกวา 1MT    

• ทําใหประเทศแคนาดาเปนศูนยเชี่ยวชาญระดับโลกในการพัฒนาและวิจัยเซลลเชื้อเพลิงประเภท 
PEM 

 
สําหรับขั้นตอนการจัดทํากลยุทธศาสตรการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงระดับชาติ มีดังนี้ 
ขั้นที่ 1 จัดทําแนวทางเริ่มตนและลําดับความสําคัญสําหรับการจัดทําประเด็นยุทธศาสตร 
ขั้นที่ 2 รองรับการจัดทําเอกสารเพื่อระดมความคิดและดําเนินการกับผูที่เกี่ยวของ 
ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในกระบวนการปรึกษาหารือโดยรวม 
ขั้นที่ 4 จัดทํากลยุทธการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงระดับชาติใหเสร็จสมบูรณ 
ขั้นที่ 5 จัดตั้งคณะกรรมการฯเพื่อทําการพิจารณา 
ขั้นที่ 6 เผยแพรกลยุทธที่จดัทําขึ้น 
ขั้นที่ 7 ทําการปรับปรุงกลยุทธจากคําแนะนําสาธารณะและกระบวนการติดตาม 

 
จากขอมูลที่ไดทําการรวบรวมมานั้นพบวา ประเทศแคนาดาจะมุงประเด็นไปที่การพัฒนาและผลิต

เซลลเชื้อเพลิงมากกวาเทคโนโลยีไฮโดรเจน โดยมีการวางแนวทางในการผลิตเซลลเชื้อเพลิงประเภทตางๆเชิง
พาณิชยตามกรอบเวลาดังนี้ 

• ในชวงป ค.ศ. 2009 ถึง 2013 จะดําเนินการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
แบบพกพา 

• ในชวงป ค.ศ. 2012 ถึง 2017 จะดําเนินการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตกําลังไฟฟา
ความรอนรวมระดับที่พักอาศัย โดยรวมกับประเทศตางๆเชน ญี่ปุนและเกาหลีใต 

• ในชวงป ค.ศ. 2015 ถึง 2025 จะดําเนินการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต 
 

3.1.11 บทวิเคราะหแนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 
 

จากขอมูลที่ไดเสนอไวขางตนจะพบวา ทุกประเทศที่มีการจัดสรางแผนที่นําทางในการพัฒนา
ไฮโดรเจนและ          เซลลเชื้อเพลิงเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจน โดยมีลักษณะ
แนวทางที่ใกลเคียงกันซึ่งบรรจุเอาประเด็นกิจกรรมหลักๆดังตอไปนี้เอาไวคือ 

• การพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจน 
 การผลิต 
 การขนสง 
 การจัดเก็บ 
 การจําหนาย 
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• การพัฒนาเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง 

• การกําหนด มาตรฐาน กฎระเบียบดานความปลอดภัย 

• การเผยแพรใหความรูและประชาสัมพันธใหกับภาคประชาชน 
 

สําหรับกรอบเวลาในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงที่จัดสรรไวในแผนท่ี
นําทางจะถูกแบงออกเปนหลายระยะ ซึ่งจะไมแตกตางกันมากนักในแตละประเทศ โดยจะแบงออกเปน 2 ชวง
หลักๆคือ 1) ชวงของการทําวจิัย พัฒนาและสาธิต และ 2) การผลักดันใหไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงสามารถ
เขาสูการแขงขันในตลาดพลังงานได ระยะเวลาในแผนที่นาทางโดยทั่วไปจะประกอบดวยกลาวคือ 

 

• ระยะที่ 1 การพัฒนาดานเทคโนโลยี 

• ระยะที่ 2 การริเริ่มสวนแบงการตลาด 

• ระยะที่ 3 การขยายตลาดและโครงสรางพ้ืนฐาน  

• ระยะที่ 4 การพัฒนาดานการตลาดและโครงสรางพ้ืนฐานอยางสมบูรณ 
 

หากดูจากเปาหมายเวลาแลว ประเทศสวนใหญจะทําการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิงตั้งแตปจจุบันไปจนถึงป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) โดยจะมีแผนการพัฒนาไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิงแบบควบคูกันไป อยางไรก็ตามประเทศญี่ปุนและเกาหลีใตมุงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซลล
เพลิงกอน เนื่องจากทั้งสองประเทศมีอุตสาหกรรมดานยานยนตที่เข็มแข็งอยูกอนแลว จากแผนที่นําทางของ
ประเทศญี่ปุน หากไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ประเทศญี่ปุนจะเปนประเทศแรกที่ผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใช
เซลลเชื้อเพลิงในป ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ตารางที่ 3-3 แสดงการเปรียบชวงป พ.ศ. ในการพัฒนา
เทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงตามแผนที่นําทางของแตละประเทศ 

 
ดานงบประมาณที่ทางรัฐบาลในประเทศผูนําดานเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงและพลังงานไฮโดรเจนได

จัดสรรใหกับโครงการตางๆภายในประเทศตอป ตามรายงานของ Canadian Fuel Cell Commercialization 
Roadmap Update      ป ค.ศ. 2008 เพ่ือดําเนินการแกไขความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงไป และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ มีมูลคาโดยรวม 1.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย
แบงออกไดดังตอไปนี้ 

• ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 512 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 
กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯมี 2 โครงการใหญ โครงการแรกคือ The Hydrogen, Fuel Cells 
and Infrastructure Program ไดรับการสนับสนุนเปนเงิน 300 ลานเหรียญสหรัฐฯตอปในการ
พัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ และโครงการที่สองคือ The 
Solid State Energy Conversion Alliance ซึ่งมุงเปาไปที่การพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟาจาก
เซลลเชื้อเพลิงประเภทออกไซดของแข็งและเชื้อเพลิงคารบอน โดยไดรับการสนับสนุนเปนเงิน 
60 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป สวนงบประมาณที่เหลือจะเปนโครงการที่ดําเนินการโดยกระทรวง
ปองกันประเทศสหรัฐฯ (Department of Defense) และมลรัฐตางๆในประเทศ 
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• ประเทศญี่ปุน จํานวน 310 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 
ในป ค.ศ. 2007 รัฐบาลญี่ปุนจัดสรรงบใหกับโครงการพัฒนาดานเซลลเชื้อเพลิงและไฮโดรเจน 
เทคโนโลยีการทําไฮโดรเจนใหบริสุทธิ์ โครงการสาธิตแหลงพลังงานรวมสําหรับที่พักอาศัย 
รวมถึงการจัดทํามาตรฐานตางๆ 

• สหภาพยุโรป จํานวน 236 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 
คณะกรรมาธกิารยุโรปจัดสรรงบประมาณเริ่มตนใหกับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีรวมไฮโดรเจน
และ  เซลลเชื้อเพลิงเปนเงิน 110 ลานเหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลา 6 ป ตัวอยางประเทศที่มีการ
ดําเนินการควบคูกันไปดวยเชน โครงการ 10 ปของประเทศเยอรมันนี ปละ 70 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ประเทศอังกฤษเปนเงินปละ 26 ลานเหรียญสหรัฐฯ และประเทศเดนมารกประมาณ 24-
28 ลานเหรียญสหรัฐฯเปนเวลา 10 ป 

• ประเทศเกาหลีใต จํานวน 98 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 
ต้ังแตป ค.ศ.2004 ถึง 2011 รัฐบาลเกาหลีใตจัดสรรงบประมาณจํานวน 688 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนา สาธิตและการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง ซึ่งมุง
เปาไปที่การพัฒนายานพาหนะและระบบการผลิตไฟฟาสําหรับที่พักอาศัยโดยใชเซลลเชื้อเพลิง 

• ประเทศเกาหลีใต จํานวน 98 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 
ต้ังแตป ค.ศ.2004 ถึง 2011 รัฐบาลเกาหลีใตจัดสรรงบประมาณจํานวน 688 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนา สาธิตและการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง ซึ่งมุง
เปาไปที่การพัฒนายานพาหนะและระบบการผลิตไฟฟาสําหรับที่พักอาศัยโดยใชเซลลเชื้อเพลิง 

• ประเทศจีน จํานวน 60 ลานเหรยีญสหรัฐฯตอป 
ไดมีการประมาณวารัฐบาลจีนไดมีการสนับสนุนงบประมาณ 60 ลานเหรียญสหรัฐฯตอปในการ
วิจัยและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการใชพลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง ซึ่งนับจนถึง
ปจจุบันรวมมูลคากวา 2,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

• ประเทศแคนาดา จํานวน 30 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 
รัฐบาลแคนาดาจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานในประเทศในการวิจัยและพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเปนเงิน 30 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป ประมาณ 1 ใน 3 เปนการ
สนับสนุนสวนมหาวิทยาลัยและหองปฏิบัติการของรัฐ และประมาณ 2 ใน 3 ใชสนับสนุน
ภาคเอกชนในการพัฒนาการผลิตและโครงการสาธิตตางๆ 
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ตารางที่ 3-3 เปรียบชวงป พ.ศ. ในการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงของแตละประเทศ 
กิจกรรม สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศยุโรป ญี่ปุน เกาหลีใต จีน อินเดีย มาเลเซีย ไดหวัน 

การพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจน 2563 2563 2563 2555 2563 2563 2573 2563 

- การผลิต         

- การขนสง         

- การจัดเก็บ         

- การจําหนาย         

การพัฒนาเทคโนโลย ี         
เซลลเชื้อเพลงิ 

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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3.2  แนวทางและวิธีการสนับสนุนพลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงสําหรับประเทศไทย 
 

สําหรับประเทศไทยไดมีการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงขึ้น โดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ดังแสดงในรูปท่ี 3-18 และกิจกรรมที่อยูในแผนพัฒนาฯดัง
แสดงในรูปท่ี 3-19 โดยกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับแผนที่นําทางของประเทศอื่นๆ กลาวคือ การพัฒนาเทคโนโลยี
ไฮโดรเจน (การผลิต การเก็บและ การขนสง) การพัฒนาเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง โดยเนนไปที่การสาธิตระบบตนแบบ
เปนหลัก การกําหนด มาตรฐาน กฎระเบียบดานความปลอดภัย และการเผยแพรใหความรูและประชาสัมพันธ ซึ่ง
โดยรวมถือไดวาครอบคลุมกิจกรรมสวนใหญที่ประเทศอื่นๆมี ไวในแผนเปนที่เรียบรอยแลว สวนกิจกรรมที่ไมไดบรรจุ
ไวในแผนคือ การจําหนายหรือสถานีเติมไฮโดรเจน ในสวนของแผนการดําเนินการอาจจะตองทําการเพิ่มในสวนของ
การนําเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงออกสูตลาดภายในประเทศ และหากเปนไปไดควรพิจารณาเพิ่มใน
ประเด็นใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตสวนประกอบของเซลลเชื้อเพลิงโดยเนนไปทีการสงออก โดยอาจจะใชรูปแบบ
การจัดการเชนเดียวกันกับฐานการผลิตรถยนตใหกับหลายบริษัทตางชาติ 
 

อีกสวนที่อาจจะตองปรับเปล่ียนคือ ชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งจําเปนที่ตองทําการศึกษาความ
เปนไปไดเพ่ิมเติม โดยอางอิงจากขอมูลจริงและนํามาประกอบการประเมินชวงเวลาที่เหมาะสมตอไป ในเบ้ืองตนนี้
เพ่ือใหมีความยืดหยุนมากขึ้นสําหรับรองรับแผนพัฒนาดานพลังงานของประเทศในอนาคต แนวทางในการจัดทําแผนที่
นําทางสําหรับประเทศไทย อาจแบงออกไดเปน 3 แนวทางดวยกันคือ 
 

แนวทางที่ 1 เชิงรับ จะเนนการนําเขาเซลลเชื้อเพลิงมาใชงานภายในประเทศ เชน นํามาเปนตนกําลังของ
รถยนตที่ประกอบขึ้นภายในประเทศ ในแนวทางนี้จะเนนกิจกรรมในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการนําไฮโดรเจนมาใช
ประโยชนเพ่ือใหทันกับการใชไฮโดรเจนที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งประกอบดวย เทคโนโลยีการผลิต การจัดเก็บ และการขนสง 
ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมการจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐานการนําไฮโดรเจนมาใชในแผนที่นํานี้จะตองสอดคลองกับ
แผนที่นําทางการผลิตเซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณิชยของตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา เปนตน 
 

แนวทางที่ 2 เชิงสงเสริมและสนับสนุน จะเปนการสงเสริม สนับสนุน ผลักดันใหมีสายงานการผลิตตัวเซลล
เชื้อเพลิงในประเทศไทย ซึ่งรวมไปถึงการประกอบรถยนตที่ใชเซลลเชื้อเพลิงเปนตนกําลังดวย กิจกรรมในแนวทางที่ 2 
นี้จะมุงเนนในดานการสรางความรวมมือและการลงทุนของบริษัทในตางประเทศเพื่อใหมาตั้งฐานการผลิตในประเทศ
ไทย การประชาสัมพันธและการใหความรู เตรียมความพรอมดานบุคลากรใหพรอมและเพียงพอรองรับกับเปาหมายการ
ผลิต ในสวนกิจกรรมในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการนําไฮโดรเจนมาใชประโยชนจะมีแนวทางเหมือนกับแนวทางที่ 1 
 

แนวทางที่ 3 เชิงรุก จะเปนแนวทางที่คลายคลึงกับประเทศอื่นๆ ที่มีการวิจัยและพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงที่มุง
ไปสูการผลิตเชิงพาณิชย แนวทางนี้จะเปนการพัฒนาเชิงรุกสําหรับประเทศไทย เนื่องจากยังมีนักวิจัยและหนวยงานใน
ประเทศที่มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเซลลเชื้อเพลิง โดยแผนที่นําทางที่สอดคลองกับแนวทางนี้จะเนนดานการ
ผลิต        เซลลเชื้อเพลิงภายในประเทศเพื่อใชเองภายในประเทศและการสงออก ในขณะเดียวกันจะตองมีกิจกรรมดาน
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการนําไฮโดรเจนมาใชประโยชนที่ครบวงจรดวย สําหรับระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ใน  แผนที่นําทางนี้อาจจะลาชากวาที่ตางประเทศที่กําหนดไว 
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รูปท่ี 3-18 แผนที่นําการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลงิของประเทศไทย 

 
 

ตนแบบ fuel cell
(made in Thailand)

ฐานอุตสาหกรรมการผลติชินสวน
 fuel cell

Guidelines/Standards

เทคโนโลย ีFuel Cell

เชือเพลงิ H2

Road Map การพฒันาไฮโดรเจนและเซลล เชือเพลงิ

1994

2004

2007

2011

2014

พพ.เร ิม่ต นโครงการศกึษาความเป็นไปได การพฒันาใชH2 และFC
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รูปท่ี 3-19 กิจกรรมการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลงิของประเทศไทย 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-28 
พฤศจิกายน 2554 

3.2.1 หนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนของประเทศไทย 
 

สําหรับหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง จากขอมูลจะ
พบวาทุกประเทศที่มีแผนที่นําทางจะมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะหรือการรวมกลุมกันขึ้นมาดังแสดงในตาราง
ท่ี 3-4 เพ่ือดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูล การจัดทําแผนกิจกรรมและการจัดระดมความ
คิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ แลวนําผลลัพธที่ไดมาการจัดทําแผนที่นําทางที่เหมาะสม มีเปาหมายที่ชัดเจนและ
สามารถปฏิบัติไดตามเปาหมายที่ต้ังไว 

 
ยกตัวอยางประเทศสหรัฐอเมริกาที่นอกจากจะมี 2 หนวยงานหลักอยาง US Department of Energy 

และ US Department of Transportation's (US DOT) hydrogen portal แลวยังไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานดังตอไปนี้ 

• ดานการบิน: Federal Aviation Administration (FAA)  

• ดานความปลอดภัยการขนสง: Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA)  

• ดานขนสงมวลชน: Federal Transit Administration (FTA)  

• ดานทะเล: Maritime Administration (MARAD)  

• ดานความปลอดภัยทางหลวงแผนดิน: National Highway Traffic Safety Administration 
(NHTSA)  

• ดานความปลอดภัยสําหรับวัสดุอันตรายและทอสง: Pipeline and Hazardous Materials Safety 
Administration (PHMSA)  

• ดานนวัตกรรมและการวิจัย: Research and Innovative Technology Administration (RITA) 
จากความรวมมือในการแสดงขอมูล ความคิดเห็น จะทําใหไดมาซึ่งแผนที่นําทางแผนพัฒนาพลังงาน

ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงที่มคีวามเปนไปไดมากยิ่งขึ้น 
 

สําหรับประเทศไทยนั้น หนวยงานที่ควรใหความรวมมือเพ่ือใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานใหมีความชัดเจนมายิ่งขึ้นนั้น คือ 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 
หนวยงานสนับสนุนดานนโยบาย มาตรฐานและระเบียบ 

• สํานักนโยนบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

• สถาบันพลังงาน กระทรวงยุติกรรม  

• กรมการพลังงานทหาร 

• สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

• อุตสาหกรรมยานยนตไทย 
หนวยงานสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 

• สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-29 
พฤศจิกายน 2554 

• ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 
หนวยงานสนับสนุนการนําเขาสูตลาด 

• สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

• กรมทรัพยสินทางทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

• บริษัทเอกชนตางๆ 
หนวยงานสนับสนุนการนําไปใชงานจริง 

• การปโตเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) 

• การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

• การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

• การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

• บริษัทเอกชนตางๆ 
 

3.2.2  แผนปฏิบัติการสําหรับพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนสําหรับประเทศไทย 
 

การจัดทํารางแผนปฏิบัติการสําหรับพลังงานไฮโดรเจนนั้น จําเปนตองอาศัยเครื่องมือตางๆ ที่สําคัญ
จากภาครัฐ อันมีบทบาทที่จะกําหนดยุทศาสตรที่เหมาะสมในการที่จะผลักดันใหมีการใชไฮโดรเจนไดอยาง
แทจริง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ถือไดวาเปนหนวยงานที่มี
บทบาทที่สําคัญในการผลักดันใหเทคโนโลยีไฮโดรเจนเปนสวนหนึ่งของพลังงานทางเลือกใหมสําหรับประเทศ
ไทย โดย พพ. เปนหนวยงานที่ทําหนาที่วางแผนยุทธศาสตรพลังงานไฮโดรเจน จัดสรางแผนที่นําทางการใช
ไฮโดรเจนในอนาคต รวมถึงการใหทุนสนับการวิจัยและพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนเชิงพาณิชย สําหรับ
รายละเอียดของแผนยุทธศาสตรดานพลังงานไฮโดรเจนของ พพ. ที่ไดกําหนดไวแลวมีดังตอไปนี้ 

 
วิสัยทัศน 

พลังงานไฮโดรเจน เปนพลังงานทางเลือกที่สะอาด มีความยืดหยุน ผลิตไดจากแหลงทรัพยากรที่มี
อยูมากมายในประเทศโดยมีการใชอยางปลอดภัยในทุกสาขาเศรษฐกิจ และ ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในป 
2573 (2030) 

 
พันธกิจ 

• ศึกษา วิจัย สาธิต และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การขนสง การจัดเก็บและการใช
พลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง 

• ศึกษา วิจัย วิเคราะห รวบรวมขอมูลและประเมินความเปนไปไดทั้งทางเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร 
การเงิน และส่ิงแวดลอมของพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง 

• พัฒนาและประยุกตนวัตกรรมดานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง 

• จัดทํายุทธศาสตรและฐานขอมูลพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง 

• กําหนดแนวทาง ระเบียบ มาตรฐาน การผลิต การแปรรูป การขนสง การจัดเก็บและการใช
พลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงอยางปลอดภัย 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-30 
พฤศจิกายน 2554 

• สรางความรวมมือทั้งในและตางประเทศในการใชพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีเซลล
เชื้อเพลิงอยางปลอดภัย 

 
3.2.3 ประเด็นทางยุทธศาสตร การพัฒนาโครงการเตรียมความพรอมโครงสรางพื้นฐานรองรับการ

ใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสง 
 

เพ่ือใหรางแผนปฏิบัติการสอดคลองและรองรับวิสัยทัศนและพันธกิจของ พพ. ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาพลังงานไฮโดรเจนจําเปนกําหนดยุทธศาสตรของการพัฒนาและจากยุทธศาสตรจึงสามารถนําไปจัดทํา
เปนรางแผนปฏิบัติการที่เปนไปไดและเหมาะสมตอไป 

 
จากการศึกษาถึงชวงเวลาที่เหมาะสมทั้งความพรอมของเทคโนโลยีไฮโดรเจนของประเทศไทยนั้น

แลวพบวาสําหรับภาคคมนาคมขนสง การเปล่ียนถายจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเปนไฮโดรเจนยังเปนไป
อยางชาๆ เนื่องจากอุปสรรคที่สําคัญคือเทคโนโลยีที่ ยังอยูในชวงของการทําวิจัยและพัฒนา และการ
ดําเนินการเพื่อทําใหตนทุนการผลิต การขนสงและจัดเก็บใหตํ่าลง อยางไรก็ตามการพัฒนาประยุกตใช
ไฮโดรเจนสําหรับรถเซลลเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสงยังตองผานชวงเวลาของการเปลี่ยนถายเทคโนโลยี
ของยานยนตและประเภทของเชื้อเพลิงที่ใชอยูในปจจุบัน และถึงแมวารถเซลลเชื้อเพลิงจะมีขอดีอยูมาก แตก็
ยังมีขอจํากัดอยูอีกนานัปการเชนกัน 

 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดานการพัฒนาโครงการเตรียมความพรอมโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการ

ใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงของประเทศไทยนั้นสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสามารถดําเนินพรอมกันไปในหลายดานและ
อยางเปนระบบ โดยมี 7 ประเด็นทางยุทธศาสตรที่ตองเขาไปดําเนินการ เพ่ือผลักดันใหโครงสรางพ้ืน
ฐานรองรับการใชไฮโดรเจน มีความพรอมในทุกดานตั้งแตกอนที่จะเริ่มมีการใชไฮโดรเจนจนกระทั่งเติบโต
แพรหลายเขาสูยุคของการใชไฮโดรเจนอยางเต็มรูปแบบดังรูปท่ี 3-20 

 

• กําหนดนโยบายและแผน และการปรับปรุงมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับ ของการใชพลังงาน
ไฮโดรเจน 

• การวิจัยและพัฒนาดานการผลิต จัดเก็บ ขนสง ไฮโดรเจน ดานการเพิ่มประสิทธิภาพ และใช
วัสดุที่จัดหาไดในประเทศ 

• การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure Development) 

• การพัฒนาเครือขายในและตางประเทศ (Network) 

• การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฮโดรเจนและอุปกรณตอเนื่อง 

• การพัฒนาดานบุคลากร 

• การสื่อสารและประชาสัมพันธ 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-31 
พฤศจิกายน 2554 

ประเดน็ทาง
ยุทธศาสตร

การส่ือสาร
และ

ประชาสมัพนัธ
การพฒันา
ดานบคุลากร

การพฒันา
อตุสาหกรรม
การผลิต
ไฮโดรเจน

กาํหนด
นโยบายและ

แผน 
มาตรฐาน 
ขอบงัคับ

การวิจยัและ
พฒันา

การพฒันา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

การพฒันา
เครือขายใน

และ
ตางประเทศ 

 
รูปท่ี 3-20 ยุทธศาสตรการพัฒนาไฮโดรเจนของประเทศไทย 

 
สําหรับรายละเอียดการพิจารณาสามารถแยกออกเปนแตละประเด็นดังนี้ 

 
3.2.3.1 กําหนดนโยบายและแผน และการปรับปรุงมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับ ของการ

ใชไฮโดรเจน 
 

วัตถุประสงค 

 กําหนดทิศทางและแผนพลังงานทดแทนแหงชาติไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เพ่ือเปน  แผนแมบทสําหรับแผนปฏิบัติการอื่นๆ ทั้งระยะส้ัน ระยะกลางและระยะ
ยาว 

 ออกระเบียบ กฎขอบังคับ มาตรฐานตางๆท่ีเกี่ยวของ พรอมทั้งมาตรการที่จะสงเสริมและ
สนับสนุนการใชไฮโดรเจน 

 
กลยุทธหลัก (Strategic Directions) 

1. จัดทํากรอบนโยบายและแผนที่นําทางของไฮโดรเจน (Hydrogen Road Map) พรอม
แผนยุทธศาสตรในการที่จะผลักดันการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสง 

 
แนวทางที่ 1 : จัดทํายุทธศาสตรการใชพลังงานไฮโดรเจนในทุกๆ ดานทั้งการผลิต การจัดเก็บ การ
ขนสง และสถานีเติม พรอมทั้งประเมินการใชพลังงานรูปแบบอื่นๆ และชวงของการเปลี่ยนถาย
เทคโนโลยีของรถยนตแบบเคร่ืองยนตสันดาปภายในไปสูรถที่ใชไฮโดรเจน 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-32 
พฤศจิกายน 2554 

แนวทางที่ 2 : สรางกรอบความรวมมือของหนวยงานภาครัฐที่จะมีสวนเกี่ยวของเพ่ือผลักดันการใช
ไฮโดรเจนในทุกภาคสวนเชน กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนตน 
แนวทางที่ 3 : จัดใหมีการทบทวน ประเมินและติดตามแผนงานที่ไดจัดทําขึ้น 

 
2. จัดทําและปรับปรุงมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพลังงาน

ไฮโดรเจน  
แนวทางที่ 1 : จัดทําและปรับปรุงมาตรฐาน กฎระเบียบของรถที่ใชไฮโดรเจน ดานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑความปลอดภัยตั้งแตการผลิต การจัดเก็บ การขนสง และสถานีเติมไฮโดรเจน 
แนวทางที่ 2 : ปรับปรุงมาตรฐาน กฎระเบียบของรถที่ใชไฮโดรเจน ที่จะมีใชรวมกับรถยนตประเภท
อ่ืนๆ ในภาคคมนาคม 
แนวทางที่ 3 : จัดทําและปรับปรุงขอกําหนดทางดานสิ่งแวดลอม 
แนวทางที่ 4 : จัดใหมีการปรับปรุงมาตรฐานตางๆที่ไดจัดทําขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิบัติ 

 
3. จัดทํานโยบายสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใชไฮโดรเจน 

แนวทางที่ 1 : กําหนดมาตรการจูงใจทุกๆดานเพื่อสงเสริมใหมีการใชไฮโดรเจนในรถยนตและภาค
คมนาคม เชน สนับสนุนดานราคาไฮโดรเจนใหมีราคาถูกกวาเชื้อเพลิงอื่นๆ การใหสิทธิพิเศษของ
ผูใชรถที่ใชไฮโดรเจน 
แนวทางที่ 2 : กําหนดมาตรการจูงใจและสิทธิพิเศษสําหรับผูประกอบการใหมีการลงทุนดาน
อุตสาหกรรมการผลิตไฮโดรเจน อุตสาหกรรมประกอบรถที่ใชไฮโดรเจน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
เพ่ือปอนใหกับอุตสาหกรรมประกอบรถที่ใชไฮโดรเจน อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ เชน งานทดสอบ 
งานบริการซอม 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก) 
• กรมธุรกิจพลังงาน 
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
• สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
• บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
• สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสถาบัน 
• สถาบันยานยนต 
• สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
• สถาบันไฟฟาและอิเลคทรอนิกส 

 กระทรวงคมนาคม 
• กรมการขนสงทางบก 
• กรมทางหลวง 
• สํานกังานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรรัฐวิสาหกิจในสังกัด 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-33 
พฤศจิกายน 2554 

• การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
• องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
• กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) รัฐวิสาหกิจ 
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) หนวยงานในกํากับ 
• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) 
• สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
3.2.3.2 การวิจัยและพัฒนาดานการผลิต จัดเก็บ ขนสง ไฮโดรเจน และใชวัสดุท่ีจัดหาไดใน

ประเทศ 
 

วัตถุประสงค 

 จัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาทั้งระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาว 
 เพ่ือมุงเนนงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน การจัดเก็บ การขนสงและ

สถานีเติมไฮโดรเจน 
 เพ่ือมุงเนนงานวิจัยและพัฒนาชิ้นสวนของรถท่ีใชไฮโดรเจน ที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ 

 
กลยุทธหลัก (Strategic Directions) 

1. วางแผนการทําวิจัยการพัฒนาไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงและสาขาที่เกี่ยวของ พรอม
กําหนดเปาหมายของแตละหนวยงาน 
แนวทางที่ 1 : กําหนดแผนการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม
กับการดําเนินงาน 
 

2. สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาทุกๆดานที่เกี่ยวของการผลิต การจัดเก็บ การ
ขนสง และสถานีเติมไฮโดรเจนเพื่อลดตนทุนการผลิตใหสามารถแขงขันกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ 
โดยเนนการพัฒนาศักยภาพการใชทรัพยากรหรอืวัตถุดิบที่จัดหาไดในประเทศ 
แนวทางที่ 1 : สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนจาก
แหลงพลังงานชนิดตางๆ เชน ชีวมวล ถานหิน เมททานอลเปนตน เพ่ือเปนแหลงพลังงานทางเลือก
อ่ืนนอกเหนือจากกาซธรรมชาติ ที่นิยมใชในเชิงพาณิชยในปจจุบัน 
แนวทางที่ 2 : สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและสาธิตระบบการจัดเก็บไฮโดรเจนโดยวิธีที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
แนวทางที่ 3 : สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและสาธิตระบบการจัดสงไฮโดรเจนโดยวิธีที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
แนวทางที่ 4 : สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนจาก
แหลงพลังงานทดแทนตางๆ เชน พลังงานลมและแสงอาทิตย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตไฮโดรเจน
แบบกระจาย (On site Production) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-34 
พฤศจิกายน 2554 

3. สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาทุกๆดานที่เกี่ยวของกับชิ้นสวนรถที่ใช
ไฮโดรเจน เพ่ิมศักยภาพการใชชิ้นสวนที่ผลิตไดเองและลดตนทุนการผลิตใหสามารถแขงขันกับ
รถยนตประเภทอื่นๆ 
แนวทางที่ 1 : สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาวัสดุ อุปกรณสําหรับไฮโดรเจน 
แนวทางที่ 2 : สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาวัสดุ อุปกรณสําหรับรถที่ใชไฮโดรเจน 
 

4. สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศเพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนความรูของผลงานวิจัย 
แนวทางที่ 1 : สงเสริมใหเกิดความรวมมือเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลทางวิชาการทางดานเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของ 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก) 
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
• บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ภายใตการดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรี 
 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรัฐวิสาหกิจ 

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) หนวยงานในกํากับ 
• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) 

 
3.2.3.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Development) 

 
วัตถุประสงค : 

 กําหนดแผนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) เพ่ือรองรับปริมาณการเติบโต
ของอุตสาหกรรมและรถยนต 

 สรางความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

กลยุทธหลกั (Strategic Directions) 
1. ออกแบบวางระบบเครือขายของเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ใหไดมาตรฐานสากลเพื่อทําให

ตนทุนการจัดสงไฮโดรเจนต่ําที่สุด ทําใหตนทุนรวมของไฮโดรเจนต่ําลง 
แนวทางที่ 1 : ศึกษาและออกแบบระบบเครื่อขายการจัดสงไฮโดรเจนโดยคํานึงถึงมูลคาทาง
เศรษฐศาสตร 

 
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการผลิต การจัดเก็บ การขนสง และสถานีเติมไฮโดรเจนโดย

พิจารณารวมกับโครงสรางพ้ืนฐานดานอื่นๆเชน แนวทอกาซธรรมชาติ เปนตน เพ่ือประหยัดเงิน
ลงทุน 
แนวทางที่ 1 : ภาครัฐควรดึงภาคเอกชนเขารวมลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานโดยอาศัยการทําขอตกลง
รวมกันที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการลงทุนและสําหรับผูใชรถที่ใชไฮโดรเจน 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-35 
พฤศจิกายน 2554 

แนวทางที่ 2 : ภาครัฐควรดึงภาคเอกชนเขารวมลงทุนโครงนํารองการตั้งสถานีเติมไฮโดรเจน และนํารถ
ที่ใชไฮโดรเจนของผูผลิตรถยนตมาใชโดยคํานึงถึงการขยายสเกลหากปริมาณการใชเติบโตในอนาคต 

 
3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการผลิต การจัดเก็บ การขนสง และสถานีเติมไฮโดรเจนขนาดใหญ 

แนวทางที่ 1 : ภาครัฐควรดึงภาคเอกชนเขารวมลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ สําหรับการผลิต
แบบรวมศูนย และสรางสถานีเติมไฮโดรเจนใหมีจํานวนมากพอ 
แนวทางที่ 2 : พัฒนาโครงขายระบบทอสงไฮโดรเจนสําหรับความตองการไฮโดรเจนจํานวนมากเพื่อ
ลดตนทุนการดําเนินการ โดยเนนถึงความปลอดภัย 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก) 
• กรมธุรกิจพลังงาน 
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
• บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กรมสงเสริมอุตสาหกรรมสถาบัน 
• สถาบันยานยนต 
• กระทรวงคมนาคม 

 
3.2.3.4 การพัฒนาเครือขายในและตางประเทศ (Network) 

 
วัตถุประสงค : 

 วางแผนการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงาน องคกร ทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศ 

 เพ่ือพัฒนาเครือขายของการใชไฮโดรเจนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ 
 

กลยุทธหลัก (Strategic Directions) 
1. จัดตั้งเครือขายพันธมิตรภายในประเทศจากหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพ่ือ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรของการพัฒนาไฮโดรเจนที่ไดวางไว 
แนวทางที่ 1 : พัฒนาเครือขายของกลุมผูผลิตไฮโดรเจน เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการผลักดันการ
ใชไฮโดรเจน และถายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
แนวทางที่ 2 : พัฒนาเครือขายของกลุมผูผลิตรถที่ใชไฮโดรเจน เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการ
ผลักดันการใชไฮโดรเจน 

 
2. จัดตั้งเครือขายพันธมิตรตางประเทศจากหนวยงานภาคเอกชนที่ เกี่ยวของเพ่ือ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรของการพัฒนาไฮโดรเจนที่ไดวางไว 
แนวทางที่ 1 : สงเสริมการสรางเครือขายของกลุมผูผลิตไฮโดรเจนจากตางประเทศ เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือทั้งทางดานเทคโนโลยีและทางดานการลงทุน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-36 
พฤศจิกายน 2554 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก) 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 กระทรวงการตางประเทศ 

• กรมองคการระหวางประเทศ 
• สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 

 
3.2.3.5 การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฮโดรเจนและอุปกรณตอเน่ือง 

 
วัตถุประสงค : 

 วางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮโดรเจนและอุปกรณตอเนื่อง 
 เพ่ิมสัดสวนการใชชิ้นสวนของรถที่ใชไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ 

 
กลยุทธหลัก (Strategic Directions) 

1. สงเสริมการลงทุนเพ่ือใหเกิดอุตสาหกรรมผลิตไฮโดรเจน อุตสาหกรรมประกอบรถที่ใช
ไฮโดรเจนและ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนตางๆ 
แนวทางที่ 1 : สรางแรงจูงใจโดยกําหนดสิทธิพิเศษของการลงทุน พรอมทั้งสรางความเชื่อมั่นใน
นโยบายของภาครัฐ 
แนวทางที่ 2 : ผลักดันใหมีการใชชิ้นสวนที่ผลิตไดเองภายในประเทศของอุตสาหกรรมประกอบรถที่
ใชไฮโดรเจน 

 
2. เพ่ิมขีดความสามารถการผลิตของอุตสาหกรรมตนน้ําตางๆ 

แนวทางที่ 1 : สนับสนุนดานเทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการการเงินเพ่ือทําใหตนทุนต่ําลง 
และสามารถแขงขันได 
แนวทางที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถของการบุคลาการทั้งทางดานเทคนิค และบริหารจัดการใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

 
3. สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดานการเกษตรเพื่อรองรับเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน

จากของเหลือทิ้งจากการเกษตรเชนชีวมวล หรือสัตวเซลลเดียวเชนสาหราย 
แนวทางที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนของเหลือทิ้งจากการเกษตรเชนชีวมวล หรือสัตว
เซลลเดียวเชนสาหรายใหสามารถผลิตไดเชิงพาณิชย 
แนวทางที่ 2 : พัฒนาความรวมมือการผลิตไฮโดรเจนในระดับชุมชนจากวัตถุดิบในทองถ่ิน 

 
 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-37 
พฤศจิกายน 2554 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก) 
• กรมธุรกิจพลังงาน 
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 รัฐวิสาหกิจ 
• บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
• สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
• สถาบันยานยนต 
• สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
• สถาบันไฟฟาและอิเลคทรอนิกส 

 กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
3.2.3.6 การพัฒนาดานบุคลากร 

 
วัตถุประสงค : 

 วางแผนการพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการใชไฮโดรเจน 
 เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรทุกระดับเพ่ือรองรับในทุกสาขาที่เกี่ยวของกับการ

ผลิตไฮโดรเจนตั้งแตระดับอุตสาหกรรมไปจนถึงบริการ 
 

กลยุทธหลัก (Strategic Directions) 
1. วางแผนกําลังคนทุกสาขาอาชีพเพ่ือใหพอเพียงและสอดคลองกับความตองการ 

แนวทางที่ 1 : กําหนดแผนการพัฒนากําลังคนทุกสาขาวิชาชีพเชน วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 
พลังงานทั้งระดับปริญญาและระดับอาชีวะ 

 
2. สงเสริมการผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน 

แนวทางที่ 1 : จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงทั้ง
ในระดับอาชีวะ อุดมศึกษาและผูฝกสอน และหลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว 
แนวทางที่ 2 : สงเสริมความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาคการศึกษา และหนวยงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาและแลกเปลี่ยนองคความรู 

 
3. พัฒนาความสามารถของบุคลากรดานเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการ 

แนวทางที่ 1 : สงเสริมใหเกิดการประยุกตใชพลังงานทดแทนมาผลิตไฮโดรเจน 
แนวทางที่ 2 : พัฒนาความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการตางๆ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-38 
พฤศจิกายน 2554 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก) 
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

• สํานักงานปลัดกระทรวง 
• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
• สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
• สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 กระทรวงแรงงาน 
• กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
3.2.3.7 การสื่อสารและประชาสัมพันธ 

 
วัตถุประสงค 

 วางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ 
 เพ่ือถายทอดความรู ความเขาใจตลอดจนสรางความรวมมือในทุกภาคสวน 

 
กลยุทธหลัก (Strategic Directions) 

1. เผยแพรประชาสัมพันธทุกระดับทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 
แนวทางที่ 1 : ส่ือสารดานขอมูล ขาวสาร ความรูแกประชาชนโดยทั่วไปใหเห็นถึงขอดีขอเสียของ
ไฮโดรเจน 
แนวทางที่ 2 : สรางความมั่นใจถึงความปลอดภัยและความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของไฮโดรเจน 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก) 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 กระทรวงศึกษาธิการ 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-39 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 3-4 แสดงหนวยงานที่รับผิดชอบ หนวยงานสนับสนุน แนวทางนโยบายและกิจกรรมที่รัฐบาลแตละประเทศสนับสนุน 
ประเทศ หนวยงานรับผิดชอบ หนวยงานสนับสนุน แนวนโยบายและกิจกรรมที่รัฐบาลสนับสนุน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา US Department of 
Transportation's (US DOT) 
Hydrogen portal 

• Federal Aviation Administration (FAA) 
• Federal Motor Carrier Safety 

Administration (FMCSA) 
• Federal Transit Administration (FTA) 
• Maritime Administration (MARAD) 
• National Highway Traffic Safety 

Administration (NHTSA) 
• Pipeline and Hazardous Materials Safety 

Administration (PHMSA) 
• Research and Innovative Technology 

Administration (RITA) 

• การผลิต - ไฮโดรเจนควรผลิตแบบรวมศูนยในโรงกลั่น โรงไฟฟาทั่วไปหรือ
โรงไฟฟาพลังงานทดแทนหรือนิวเคลียร และการผลิตแบบกระจายในสถานี
จําหนาย ชุมชน พื้นที่หางไกล และในพื่นที่ที่ประชาชนตองการ กระบวนการ
ความรอน ไฟฟา และการสังเคราะหแสง สามารถใช พลังงานฟอสซิล ชีว
มวล หรือน้ําเปนวัตถุดิบไดและไมควรปลอยกาซเรือนกระจก 

• การขนสง – สําหรับเครือขายไฮโดรเจนทั้งการผลิตแบบรวมศูนยหรือการ
ผลิตแบบกระจาย ทอสงควรใชสงไฮโดรเจนไปในพื้นที่ที่มีความตองการสูง 
รถบรรทุกและการขนสงประเภทอื่นควรใชขนสงไฮโดรเจนในรูปกาซ 
ของเหลว และของแข็งไปในพื้นที่ที่มีความตองการนอย 

• การจัดเก็บ – อุปกรณจัดเก็บไฮโดรเจนที่มีน้ําหนักเบา ราคาถูก และเก็บได
ปริมาณมากควรมีขนาดใหเลือกไดหลากหลายเพื่อการนําไปใชงานที่
แตกตางกัน 

• การแปลงผันพลังงาน - เซลลเชื้อเพลิงที่มีการผลิตในปริมาณมากจะทําใหมี
ราคาที่แขงขันได มีอายุการใชงานนาน มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดี 

• การรองรับเทคโนโลยี – ไฮโดรเจนควรใชไดทุกที่ที่ตองการพลังงาน คือ 
ภาคคมนาคมขนสง โรงผลิตไฟฟา พลังงานแบบพกพาได และพลังงาน
ความรอนรวมสําหรับอาคารและอุตสาหกรรม 

• มาตรฐาน ความปลอดภัย – ระเบียบที่ใชอางอิงกับมาตรฐานอุปกรณที่
ครอบคลุมเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงสําหรับการใชภาค
พาณิชย 

• การใหการศึกษา – ธุรกิจและสาธารณะควรใชไฮโดรเจนเพื่อเปนแหลง
พลังงานไดอยางปลอดภัยและสะดวก ในทุกๆการใชงาน นักเรียน นิสิต
นักศึกษาในทุกสาขาวิชาควรมีสวนรวมในการพัฒนาและใชงานไฮโดรเจน
และเซลลเชื้อเพลิง 

ประเทศแคนาดา Canada’s Hydrogen and Fuel 
Cell Committee 

• Natural Resources Canada 
• Industry Canada 
• Department of National Defense 

• ภายในป ค.ศ. 2010 แคนาดาจะเปนประเทศแรกที่มีการผลิตผลิตภัณฑที่ใช
เทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง และมีการจัดตั้งบริษัทอยางนอย 5 
แหงที่สามารถทํากําไรจากเทคโนโลยีนี้ 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-40 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 3-4 แสดงหนวยงานที่รับผิดชอบ หนวยงานสนับสนุน แนวทางนโยบายและกิจกรรมที่รัฐบาลแตละประเทศสนับสนุน 
ประเทศ หนวยงานรับผิดชอบ หนวยงานสนับสนุน แนวนโยบายและกิจกรรมที่รัฐบาลสนับสนุน 

• Natural Sciences and Engineering 
Research Council Canada 

• National Research Council 
• Environment Canada 
• Transport Canada 
• Western Economic Diversification 

Canada 
• Foreign Affairs and International Trade 

Canada 
• Canada Economic  
• Development Agency for Quebec 

Regions 
• Public Works and Government Services 

Canada 
• Atlantic Canada Opportunities Agency 
• Social Sciences and Humanities 

Research Council of Canada 
• Infrastructure Canada 
• Department of Finance Canada 

• ภายในป ค.ศ. 2012 แคนาดาจะเปนหนึ่งในสามประเทศผูนํา ที่มีการ
ประยุกตใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง (คิดตอประชากร) รวมถึงลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากระบบการผลิตไฮโดรเจนและแหลง
พลังงานในปจจุบันลงใหไดมากกวา 1 MT    

• ทําใหประเทศแคนาดาเปนศูนยเชี่ยวชาญระดับโลกในการพัฒนาและวิจัย
เซลลเชื้อเพลิงประเภท PEM 

 
 

กลุมประเทศยุโรป European Commission (EC) สถาบันวิจัย กลุมอุตสาหกรรม 
 

• การเพิ่มความมั่นคงดานพลังงาน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ไฮโดรเจนใหสามารถใชวัตถุที่หลากหลายและหาไดภายในประเทศ 

• การสนุบสนุนการใชพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน เนื่องจาก
ไฮโดรเจนเปนปจจัยสําคัญในการเปลี่ยนวิธีการใชพลังงานของมนุษย 

• การใชพลังงานฟอสซิลอยางยั่งยืน หากมีการผลิตกระแสไฟฟาดวย
ไฮโดรเจนรวมกับกระบวนการจับกาซคารบอนไดออกไซด 

• การเพิ่มโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจางงาน เชน อุตสาหกรรม
ผลิตรถเซลลเชื้อเพลิง และโรงงานผลิตอุปกรณที่เกี่ยวของกับพลังงาน 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-41 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 3-4 แสดงหนวยงานที่รับผิดชอบ หนวยงานสนับสนุน แนวทางนโยบายและกิจกรรมที่รัฐบาลแตละประเทศสนับสนุน 
ประเทศ หนวยงานรับผิดชอบ หนวยงานสนับสนุน แนวนโยบายและกิจกรรมที่รัฐบาลสนับสนุน 

รวมถึงระบบการศึกษา เปนตน 
• กา รลดป ริ ม าณก า ซ เ รื อ นก ร ะ จก  ร า ค า ใ นก า ร ลดป ริ ม าณก า ซ

คารบอนไดออกไซดหนึ่งหนวยจะลดลง 4% ในป ค.ศ. 2030 และ 15% ในป 
ค.ศ. 2050 

• ราคาที่แขงขันได ราคาตอระยะทางสําหรับรถยนตที่ผลิตในปริมาณมากๆจะ 
• แขงขันไดกับรถยนตทั่วไป 
• การพัฒนาการใชงานปลายทางของไฮโดรเจน ในป ค.ศ. 2050 ตลาดหลัก

ของการใชไฮโดรเจนคือ ระบบคมนาคมขนสงขนาดเล็ก เชน รถยนตสวน
บุคคลและรถโดยสารภายในเมือง เปนตน 

ประเทศญี่ปุน Hydrogen Energy System 
Society of Japan 

Ministry of Economy, Trade and Industry • ศึกษาระดับการประหยัดพลังงานของรถเซลลเชื้อเพลิงและระบบการ
จําหนายไฮโดรเจน 

• ศึกษาประโยชนดานสิ่งแวดลอมของรถเซลลเชื้อเพลิงและระบบผลิต
ไฮโดรเจน 

• พัฒนามาตรฐานและขอบังคับที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของรถเซลล
เชื้อเพลิงและสถานีเติมไฮโดรเจน 

• ประชาสัมพันธและทําความเขาใจใหกับสาธารณะใหเห็นการพัฒนาระบบ
พลังงานไฮโดรเจนในประเทศ 

• เพิ่มปริมาณการใชรถเซลลเชื้อเพลิงและสถานีเติมไฮโดรเจน 
• วิจัยหาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตไฮโดรเจนที่มีประสิทธิภาพ 

ประเทศเกาหลีใต National RD&D Organization for 
Hydrogen and Fuel Cell 

Ministry of Knowledge Economy (MKE)) • การวางแผน 
- กําหนดแผนแมบทของเศรษฐกิจไฮโดรเจน 
- จัดสรางแผนที่นําทางและแผนปฏิบัติสําหรับไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเชิง
พาณิชย 
- พัฒนาโครงการใหสําหรับไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย 
• การจัดการโครงการ 
- วิจัยและพัฒนา สาธิต และประเมินโครงการที่จําเปนตอการทําใหไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิงออกมาในเชิงพาณิชย 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-42 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 3-4 แสดงหนวยงานที่รับผิดชอบ หนวยงานสนับสนุน แนวทางนโยบายและกิจกรรมที่รัฐบาลแตละประเทศสนับสนุน 
ประเทศ หนวยงานรับผิดชอบ หนวยงานสนับสนุน แนวนโยบายและกิจกรรมที่รัฐบาลสนับสนุน 

• สรางความรวมมือ 
- เปนศูนยกลางขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 
- จัดหาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน 
• การประชาสัมพันธใหกับสาธารณะ 
- การจัดทําสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 
- การตีพิมพเผยแพรผลงาน 
• การจัดทํามาตรฐานดานความปลอดภัย 
- พัฒนา มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอควรปฎิบัติ สําหรับการใชไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิงในประเทศเกาหลีใต 
• สรางความรวมมือกับนานาประเทศ 
- สรางความรวมมือกับ IPHE (International Partnership for Hydrogen 
Economy) และ IEA (International Energy Agency) 

ประเทศจีน Ministry of Science and 
Technology 

ไมมีขอมูล • ระยะที่ 1 จะเปนการพัฒนาและวิจัยโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลและความ
รวมมือในระดับนานาชาติ โดยจะสาธิตการใชเซลลเชื้อเพลิงในรถบัสโดยสาร
ในเมืองปกกิ่งและเซียงไฮ รวมถึงการสรางโรงผลิตไฟฟาดวยไฮโดรเจนและ
ระบบพลังงานสํารวจเชิงพาณิชย 

• ระยะที่ 2 จะเปนชวงการนําเขาสูตลาด โดยจะขึ้นอยูกับความตองการของ
ผูใช กฎและระเบียบที่ชัดเจน ราคาและสมรรถนะของพลังงานจากไฮโดรเจน
เมื่อเทียบกับพลังงานชนิดอื่นๆ 

• ระยะที่ 3 จะเปนการเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจนเริ่มตนที่ป ค.ศ. 2050 เปน
ตนไป ในระยะนี้ภาคคมนาคมของประเทศจีนจะอยูบนพื้นฐานของพลังงาน
ไฮโดรเจน มีการใชไฮโดรเจนในภาคการผลิตไฟฟาไดอยางคุมทุน 

ประเทศมาเลเซีย Ministry of Science, Technology 
and Innovation 

ไมมีขอมูล • การแขงขันดานราคาและการสงเสริมการตลาด 
• การพัฒนาและวิจัย 
• การพัฒนามาตรฐานและขอบังคับ 
• การสรางความเขาใจใหกับประชาชน 
• การใหงบประมาณในการกระตุนและการใหทุนในการวิจัยและพัฒนา  



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 3-43 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 3-4 แสดงหนวยงานที่รับผิดชอบ หนวยงานสนับสนุน แนวทางนโยบายและกิจกรรมที่รัฐบาลแตละประเทศสนับสนุน 
ประเทศ หนวยงานรับผิดชอบ หนวยงานสนับสนุน แนวนโยบายและกิจกรรมที่รัฐบาลสนับสนุน 

ประเทศอินเดีย National Hydrogen Energy 
Board, Ministry of Non-
Conventional Energy Sources 

ไมมีขอมูล • วางแผนการแกปญหาความตองการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาวใน
ขณะที่ประกันความมั่นคงดานพลังงาน 

• วางแนวทางการประชาสัมพันธดานพลังงานไฮโดรเจนภายในประเทศ 
• เรงรัดการพัฒนาเชิงพาณิชย 
• สนับสนุนการจัดทําโครงสรางพื้นฐาน 
• ดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนแบบองครวม 
• ดําเนินการบนพื้นฐานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
• การจัดทําแผนที่ นําทางสําหรับกระบวนการวางแผนที่ผลักดันโดย

ภาคอุตสาหกรรม 
• ดําเนินตามแนวนโยบายของรัฐ โดยไดรับความรวมมือจากองคกรวิจัย ภาค

การศึกษา ภาคประชาชน และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ 
• พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนสําหรับพลังงานไฮโดรเจน 

ประเทศไตหวัน Bureau of Energy, Ministry of 
Economic Affairs 

ไมมีขอมูล • จัดสรางโครงสรางพื้นฐานและศูนยทดสอบเซลลเชื้อเพลิง และการจัดสราง
สถานีเติมไฮโดรเจนแหงแรก ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(Industrial Technology Research Institute) โครงการนี้ระยะดําเนินการใน 
ป ค.ศ. 2007 ถึง 2010 

• จัดทําแนวคิด A Mini-hydrogen Corridor ซึ่งเปนการจัดทําพื้นที่สาธิตการ
ใชพลังงานไฮโดรเจน รวมถึงการผลิตและการจําหนาย หนวยงานที่
ดําเนินการคือ อุทยานวิทยาศาสตรภาคใตแหงไตหวัน (Southern Taiwan 
Science Park) สถาบันวิจัยการผลิตและการกลั่น (Refining & 
Manufacturing Research Institute) และสถาบันวิจัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ดําเนินการใน ป ค.ศ. 2008 ถึง 2010 

• การพัฒนาโรงผลิตไฟฟาพลังงานความรอนรวมโดยใชเซลลเชื้อเพลิง
ประเภทเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-1 
พฤศจิกายน 2554 

บทที่ 4 

ศึกษา วิจัย และทดสอบประสิทธิภาพของชุดอุปกรณไฮโดรเจนจากน้ํา โดยคัดเลือก
ชุดอุปกรณจํานวน 3 ตัวอยาง สําหรับชุดอุปกรณที่มีจําหนายในประเทศและอุปกรณ

จํานวน 2 ตัวอยาง สําหรับชุดอุปกรณที่มีจําหนายในตางประเทศ 
 

4.1  รายละเอียดและขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใน
หองทดลอง จํานวน 5 ตัวอยาง 

 

บริษัทฯ ไดทําการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตที่มีขายในประเทศ

จํานวน 3 ตัวอยาง และจํานวน 2 ตัวอยางจากตางประเทศ โดยอุปกรณที่ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ในที่

ประชุมเพ่ือสรุปผลการคัดเลือกผูผลิตเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ํา ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2554 เวลา 

10.00 น. - 12.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

เปนของบริษัทและรานคา ดังตอไปนี้ 

1. บริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด 
2. เฮสจีวีประเทศไทย 
3. รานไฮโดร สปด 
4. บริษัท เอส เอส มิลเลนเนียม เพาเวอร (ตัวอยางที่ 4) การสั่งซื้ออุปกรณมาทดสอบจริงส่ังซื้อจากบริษัท Air 

Scan (Thailand) จํากัด แตเปนรุนเดียวกัน 
5. HHO Kits Direct (ตัวอยางที่ 5) 

 
รายละเอียดและขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําในหองทดลองทั้ง 5 

ตัวอยางมีดังตอไปนี้ 

 

4.1.1 การเตรียมหองทดลอง 

 
บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหองทดลองและดําเนินทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําทั้ง 5 ตัวอยาง โดย

ใชหองทดลองของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย หนอง
แขม กรุงเทพฯ ลักษณะของหองทดลองเปนหองปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิ เพ่ือใหสภาพแวดลอมในการ
ทดสอบอุปกรณเหมือนกันทุกตัวอยาง 

 

4.1.2  อุปกรณท่ีใชในการทดสอบ 

 
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ สําหรับใชในการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําในหองทดลอง 

แบงออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้  
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

1. ชุดจายกําลังไฟฟา ประกอบดวย 

• แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด ขนาด 60 Ah    จํานวน  1  ตัว 

• เครื่องชารจประจุแบตเตอรี่     จํานวน  1  เครื่อง 
2. เครื่องมือวัด ประกอบดวย 

• เครื่องชั่งน้ําหนักแบบแสดงคาเปนทศนิยม 3 ตําแหนง  จํานวน  1  เครื่อง 

• เครื่องวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง    จํานวน  1  เครื่อง 

• เครื่องวัดกระแสไฟฟากระแสตรง    จํานวน  1  เครื่อง 
 

เครื่องมือวัดและอุปกรณที่ใชในการทดลองเปนชุดเดียวกันในการทดสอบทุกๆ ตัวอยาง เพ่ือใหคาที่ได
จากการทดสอบเปนมาตรฐานเดียวกันทุกตัวอยาง เครื่องมือวัดและอุปกรณที่ใชแสดงดังรูปที่ 4-1 ถึง รูปที่ 4-4 

 
 

 
รูปท่ี 4-1 แบตเตอร่ีแบบตะกั่วกรด ขนาด 60 Ah 

 

 
รูปท่ี 4-2 เครื่องชารจไฟแบตเตอรี่ 

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-2 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

 
รูปท่ี 4-3 เครื่องชั่งนํ้าหนักความละเอยีดทศนิยม 3 ตําแหนง 

 

 
รูปท่ี 4-4 เครื่องวัดแรงดันไฟฟาและเครื่องวัดกระแสไฟฟา 

 
4.1.3  เงื่อนไขและวิธีการทดสอบ 

 
การทดสอบอุปกรณทั้ง 3 ตัวอยาง ทําไดโดยการตอวงจรไฟฟาของเครื่องผลิตไฮโดรเจนที่ทดสอบ 

ตามรูปแบบที่ทางผูผลิตแจงไว หลังจากนั้นเริ่มจายกระแสไฟฟาใหกับอุปกรณ แลวทําการวัดคากระแสไฟฟา 
แรงดันไฟฟา และพลังงานไฟฟาที่อุปกรณผลิตไฮโดรเจนใชในทุกๆ 1 นาที เปนเวลา 240 นาที และทําการวัด
ปริมาณของกาซที่เครื่องผลิตไดเปนจํานวนลิตร โดยทําการสุมวัดตลอดชวงเวลาที่ทําการทดสอบ และทํา
เชนเดียวกันในการทดสอบทุกๆ ตัวอยาง เพ่ือใหคาที่ไดจากการทดสอบเปนมาตรฐานเดียวกันทุกตัวอยาง 
การตอวงจรไฟฟาและทอกาซแสดงดังรูปท่ี 4-5 

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-3 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

Battery 
Charger

Battery
60 Ah

Hydrogen
CellV

A
220 V
50 Hz

Weighing apparatus

Vapour trapGas trap

1 
Liter

Wire

Gas tube

 
รูปท่ี 4-5 การตอวงจรไฟฟาและทอกาซในการทดสอบอุปกรณ 

 
 

4.1.4  รายละเอียดของอุปกรณท่ีใชทดสอบ 

รายละเอียดอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับการทดสอบ จํานวน 3 ตัวนั้นมีรายละเอียดของ
อุปกรณดังนี้ 

ตัวอยางท่ี 1 อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตของบริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด ชุดอุปกรณนี้ทาง
ผูผลิตเรียกวา อุปกรณเสริมประหยัดน้ํามัน สําหรับรถยนต 1 ชุด ประกอบดวย 

• ถังเซลลไฮโดรเจน 

• ชุดควบคุม  CPU 

• ไฟรแบ็ค 

• ฟวส 60A 

• แบตเตอรี่รีเลย 12 V. 

• สวิทซ On-Off 

• ไมโครสวิตช 

• รีเลย 

• วาลวน้ํา SANWA 1/2" 

• สายไฟชุดเพาเวอร 

• สายไฟชุดควบคุม 

• สายยางลม 

• อุปกรณประกอบยอย 
 
 

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-4 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 
รูปท่ี 4-6 ชุด CPU ควบคุมการทํางานของอุปกรณตัวอยางที่ 1 

 

 
รูปท่ี 4-7 อุปกรณเซลลผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 1 วางบนเครื่องช่ัง 

 
ขอมูลทางเทคนิค ของอุปกรณตัวอยางท่ี 1 

 
การออกแบบเซลล 

 
บริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด ผลิตและจําหนายเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ําที่ติดตั้งในรถยนต ทั้ง

เครื่องยนตเบนซินและดีเซล  โดยเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ําเปนชนิด เซลลแบบเปยก (Wet Cell) บริษัท 
555 คอรปอเรชั่น จํากัด ออกแบบและผลิตเซลลเองแตขอสงวนรายละเอียดทางดานเทคนิคไว อัตราการผลิต
กาซไฮโดรเจนและออกซิเจน (Hydroxy) อยูที่ 0.5 ลิตรตอนาที (lpm) ที่กระแสไฟตรง 17-18 แอมป 

 
สําหรับเซลลที่ผลิตโดยบริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด ไมใชสารอิเล็กโทรไลทเติมลงในเซลลเพ่ือการ

นําไฟฟา เนื่องจากตองการตัวกระตุนการนําไฟฟาเพียงเล็กนอยซึ่งปกติมีอยูแลวในน้ําประปา ดังนั้นการเติม
น้ําประปาเพียงพอแลว 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-5 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

ระบบควบคุมการจายกระแสไฟตรง 
 

บริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด ออกแบบระบบการจายกระแสไฟตรงจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในรถยนต
ทั่วไป โดยควบคุมการจายกระแสโดยใช CPU ที่ออกแบบขึ้นเองควบคุมการจายกระแสใหกับเครื่องแยก
ไฮโดรเจนจากน้ําสูงสุดไมเกิน 17-18 แอมป 

 
ระบบควบคุมการจายเชื้อเพลิงในรถยนตเมื่อติดต้ังเคร่ืองแยกไฮโดรเจนจากน้ํา 

 
ระบบการควบคุมการจายเชื้อเพลิงนั้นไมมี เนื่องจาก บริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด เห็นวาไม

จําเปน เนื่องจากการออกแบบโดยเขาไปเชื่อมกับระบบ ECU ที่ติดตั้งมากับรถยนตนั้นเปนไปไดยากและมี
ความเสี่ยงสูง 

 
นํ้าหนักของอุปกรณ 

 
อุปกรณมีขนาดเล็ก น้ําหนักของเซลลประมาณ 13 กิโลกรัมสําหรับรุนที่จะใชกับรถยนตทดสอบ 

2500 ซีซี เนื่องจากตัวอุปกรณถูกออกแบบและติดตั้งในกลองส่ีเหล่ียม ผลิตจากวัสดุสแตนเลส 2 ชั้นโดยมีพัด
ลมระบายความรอนตัวเซลลไมใหอุณหภูมิเกิน 60-70 oC 

ตัวอยางท่ี 2 อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตของเฮสจีวีประเทศไทย อุปกรณสําหรับติดตั้งใน
รถยนต 1 ชุด ประกอบดวย 

• ถังเซลไฮโดรเจน 

• ตัวดักไอน้ํา 

• วงจรควบคุม 
 

 
รูปท่ี 4-8 อุปกรณเซลลผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 2 วางบนเครื่องชั่ง 

 
 
 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-6 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-7 
พฤศจิกายน 2554 

ขอมูลทางเทคนิค ของอุปกรณตัวอยางท่ี 2 
 

การออกแบบเซลล 
 

เฮสจีวีประเทศไทย ผลิตและจําหนายเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ําที่ติดตั้งในรถยนต ทั้งเครื่องยนต
เบนซินและดีเซล  โดยเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ําเปนชนิดเซลลแบบแหง (Dry Cell) เฮสจีวีประเทศไทย 
ออกแบบและผลิตเซลลเองแตขอสงวนรายละเอียดทางดานเทคนิคไว อัตราการผลิตไฮโดรเจนและออกซิเจน 
(Hydroxy) อยูที่ 1.0 ลิตรตอนาที (lpm) ที่กระแสไฟตรง 10-12 แอมป 

 
สารอิเล็กโทรไลทที่ใชเติมลงในเซลลเพ่ือการนําไฟฟาที่ดีขึ้นนั้นใชสารอิเล็กโทรไลท KOH โดยไม

เปดเผยความเขมขน 
 

ระบบควบคุมการจายกระแสไฟตรง
 

เฮสจีวีประเทศไทย ออกแบบระบบบการจายกระแสไฟตรงจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในรถยนตทั่วไป 
โดยใช Pulse Width Modulator (PWM) เปนตัวควบคุมการจายกระแส  

 
ระบบควบคุมการจายเชื้อเพลิงในรถยนตเมื่อติดต้ังเคร่ืองแยกไฮโดรเจนจากน้ํา 

 
ระบบการควบคุมการจายเชื้อเพลิงนั้นจะใชวิธีการปอนคําส่ังลดการจายเชื้อเพลิงไปยัง ECU โดยชุด

อุปกรณที่ออกแบบมาเรียกวา MAP Sensor โดยติดตั้งในหองผูขับขี่ ซึ่งตองอาศัยการสั่งงานของผูขับขี่ใน
ขณะน้ันวาจะปรับเชื้อเพลิงการจายใหลดลงเทาไร โดยมีโหมดใหเลือกวาขับขี่ในเมืองหรือขับขี่นอกเมือง 
อยางไรก็ตาม MAP Sensor จะติดตั้งไดเฉพาะรถยนตรุนที่มีกลอง ECU เทานั้น เฮสจีวีประเทศไทย จัดเปน
อุปกรณเสริมเทานั้นขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา 

 
อายุการใชงานและการบํารุงรักษา 

 
อายุของเซลลนั้นทาง เฮสจีวีประเทศไทย ใหขอมูลวาจะอยูไดประมาณ 5 ป หรือ 200,000 กิโลเมตร 

โดยในระหวางนี้ตองการการบํารุงรักษาเชนการเปลี่ยนถายน้ํา เพ่ือทําความสะอาดเซลลประมาณ 30,000 
กิโลเมตร (สามารถสังเกตไดจากสีของน้ําจะเปนสีน้ําตาลแดงเนื่องจากออกไซดของโลหะ) 

 
นํ้าหนักของอุปกรณ 

 
อุปกรณมีขนาดเล็ก น้ําหนักของอุปกรณเซลลผลิตไฮโดรเจนประมาณ 6-7 กิโลกรัมสําหรับรุนที่จะใช

กับรถยนตทดสอบ 2500 ซีซี 
 

ตัวอยางท่ี 3 อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตของรานไฮโดรสปด อุปกรณสําหรับติดตั้งในรถยนต 1 
ชุด ประกอบดวย 

• อุปกรณเซลลผลิตไฮโดรเจน 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

• ทอไฮโดรเจน 

• สารละลายอิเล็กโทรไลท 

 
รูปท่ี 4-9 อุปกรณเซลลผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 3 วางบนเครื่องช่ัง 

 
ขอมูลทางเทคนิค ของอุปกรณตัวอยางท่ี 3 

 
การออกแบบเซลล 

 
รานไฮโดรสปด ผลิตและจําหนายเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ําที่ติดตั้งในรถยนต มีทั้งเคร่ืองยนต

เบนซินและดีเซล  โดยเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ําที่ทําการผลิตเปนชนิดเซลลแบบแหง (Dry Cell) ที่มีระบบ
น้ําหมุนเวียนผานตัวเซลลทําใหไมจําเปนตองถอดเพื่อเปล่ียนถายน้ํา รานไฮโดรสปด ออกแบบและผลิตเซลล
เองแตขอสงวนรายละเอียดทางดานเทคนิคไว อัตราการผลิตไฮโดรเจนและออกซิเจน (Hydroxy) อยูที่ 1-3 
ลิตรตอนาที (lpm) ที่กระแสไฟตรง 15-17 แอมป 

 
สําหรับเซลลที่ผลิตโดยรานไฮโดรสปด ใชสารอิเล็กโทรไลทชนิดที่เปนดางเติมลงในถังพักน้ําซึ่งจะมี

ปมขนาดเล็กเพ่ือทําการหมุนเวียนน้ําผานตัวเซลลเพ่ือชวยในการนําไฟฟาทําใหเกิดการผลิตไฮโดรเจนและ
ออกซิเจนขึ้นที่ขั้วอิเล็กโทรด 

 
ระบบควบคุมการจายกระแสไฟตรง 

 
รานไฮโดรสปด  ออกแบบระบบบการจายกระแสไฟตรงจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในรถยนตทั่วไป โดย

ควบคุมการจายกระแสโดยใช CPU ที่ออกแบบขึ้นเองควบคุมการจายกระแสใหกับเคร่ืองแยกไฮโดรเจนจากน้ํา
สูงสุดไมเกิน 15-17 แอมป 

 
 
 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-8 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

ระบบควบคุมการจายเชื้อเพลิงในรถยนตเมื่อติดต้ังเคร่ืองแยกไฮโดรเจนจากน้ํา 
 

ระบบการควบคุมการจายเชื้อเพลิงนั้นไมมีการออกแบบใหเขาไปเชื่อมกับระบบ ECU เพ่ือทําการ
ปรับการจายเชื้อเพลิงหลักแตอยางใด แตการจายไฮโดรเจนนั้นสามารถทําไดโดยการเปด-ปดสวิตชที่ติดตั้งอยู
ภายในรถยนตหากผูขับขี่ไมตองการใชไฮโดรเจนสามารถปดได 

 
นํ้าหนักของอุปกรณ 

 
อุปกรณมีขนาดเล็ก น้ําหนักของเซลลประมาณ 6 กิโลกรัมสําหรับรุนที่จะใชกับรถยนตทดสอบ 2500 ซีซี  

รายละเอียดอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําสําหรับการทดสอบ จํานวน 2 ตัว คือตัวอยางที่ 4 และ 5 
นั้นมีรายละเอียดของอุปกรณดังนี้ 

ตัวอยางท่ี 4 อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตของบริษัท บริษัท เอส เอส มิลเลนเนียม เพาเวอร 
จํากัด ประกอบดวย 

• ถังเซลลไฮโดรเจน 

• ชุดจายไฟตรงแบบ PWM 

• สายไฟชุดเพาเวอร 

• อุปกรณดักไอน้ํา 
 
 

 
รูปท่ี 4-10 อุปกรณเซลลผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 4 วางบนเครื่องชั่ง 

 
 
 
 
 
 
บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-9 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-10 
พฤศจิกายน 2554 

ขอมูลทางเทคนิค ของอุปกรณตัวอยางท่ี 4 
 

การออกแบบเซลล 
บริษัท เอส เอส มิลเลนเนียม เพาเวอร จํากัด ผลิตและจําหนายเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ําที่ติดตั้ง

ในรถยนต ทั้งเครื่องยนตเบนซินและดีเซล  โดยเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ําเปนชนิด Dry Cell บริษัท เอส 
เอส มิลเลนเนียม เพาเวอร จํากัด นําเขาอุปกรณจากประเทศสหรัฐอเมริกา แลวมาออกแบบตัวกลองซึ่งผลิต
จากไฟเบอรกลาซหุมอีกชั้นหนึ่ง อัตราการผลิตไฮโดรเจนและออกซิเจน (Hydroxy) อยูที่ 1.0-1.2 ลิตรตอนาที 
(lpm) ที่กระแสไฟตรง 10-12 แอมป 

 
สารอิเล็กโทรไลทที่ใชเติมลงในเซลลเพ่ือการนําไฟฟาที่ดีขึ้นนั้นใชสารอิเล็กโทรไลทคือ KOH สวน

ความเขมขนไมเปดเผย โดยบริษัทเอส เอส มิลเลนเนียม เพาเวอร จํากัด แนะนําใหเปล่ียนถายน้ําทั้งหมดทุก 
5,000 กิโลเมตร 

 
ระบบควบคุมการจายกระแสไฟตรง 

 
บริษัทเอส เอส มิลเลนเนียม เพาเวอร จํากัด ใชเทคโนโลยีที่ออกแบบจากอเมริกาที่มีระบบบการจาย

กระแสไฟตรงจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในรถยนตทั่วไป การควบคุมการจายกระแสตรงโดยวิธี High Frequency 
Pulse Modulator (HFPWM) ไดประมาณ 6-8 แอมป  

 
ระบบควบคุมการจายเชื้อเพลิงในรถยนตเมื่อติดต้ังเคร่ืองแยกไฮโดรเจนจากน้ํา 

 
ระบบการควบคุมการจายเชื้อเพลิงนั้นจะใชวิธีการปอนคําส่ังลดการจายเชื้อเพลิงไปยัง ECU โดยชุด

อุปกรณที่ออกแบบมาเรียกวา MAP Sensor ซึ่งตองอาศัยการสั่งงานของผูขับขี่ในขณะนั้นวาจะปรับเชื้อเพลิง
การจายใหลดลงเทาไร โดยมีโหมดใหเลือกวาขับขี่ในเมืองหรือขับขี่นอกเมือง อยางไรก็ตาม MAP Sensor จะ
ติดตั้งไดเฉพาะรถยนตรุนที่มีกลอง ECU เทานั้น 

 
นํ้าหนักของอุปกรณ 

 
อุปกรณมีขนาดเล็ก น้ําหนักของเซลลประมาณ 9.5 กิโลกรัมสําหรับรุนที่จะใชกับรถยนตทดสอบ 

2500 cc 

ตัวอยางท่ี 5 อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตของ HHO Kits Direct อุปกรณสําหรับติดตั้งใน
รถยนต 1 ชุด ประกอบดวย 

• ถังเซลไฮโดรเจน 

• ตัวดักไอน้ํา 

• วงจรควบคุม 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 
รูปที่ 4-11 (ก) ลักษณะของเซลลตัวอยางที่ 5 

 

 
รูปท่ี 4-11 (ข) เซลลไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 5 วางบนเครื่องชั่ง 

 
ขอมูลทางเทคนิค ของอุปกรณตัวอยางท่ี 5 

 
การออกแบบเซลล 

 
HHO Kits Direct เปนเว็บไซดจําหนายเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ําที่ติดตั้งในรถยนตของประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีทั้งรุนสําหรับเครื่องยนตเบนซินและดีเซล โดยเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ําเปนชนิดที่พัฒนา
จากขอดีของ Dry Cell และ Wet Cell มาไวดวยกัน ใชวัสดุ Stainless Steel Grade 316L ขนาด 7”x7” ในการ
ผลิตเซลล อัตราการผลิตไฮโดรเจนและออกซิเจน (Hydroxy) อยูที่ 2.5-3.0 ลิตรตอนาที (lpm) ที่กระแสไฟตรง
ไมระบุวากี่แอมป 

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-11 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

สารอิเล็กโทรไลทที่ใชเติมลงในเซลลเพ่ือการนําไฟฟาที่ดีขึ้นนั้นใชสารอิเล็กโทรไลทคือ NaOH สวน
ความเขมขนไมเปดเผย 

 
ระบบควบคุมการจายกระแสไฟตรง

 
ระบบการควบคุมการจายเชื้อเพลิงนั้นจะใชวิธีการปอนคําส่ังลดการจายเชื้อเพลิงไปยัง ECU โดยชุด

อุปกรณที่ออกแบบมาเรียกวา MAP Sensor ซึ่งตองอาศัยการสั่งงานของผูขับขี่ในขณะนั้นวาจะปรับเชื้อเพลิง
การจายใหลดลงเทาไร โดยมีโหมดใหเลือกวาขับขี่ในเมืองหรือขับขี่นอกเมือง อยางไรก็ตาม MAP Sensor จะ
ติดตั้งไดเฉพาะรถยนตรุนที่มีกลอง ECU เทานั้น 

 
นอกจากนี้ระบบบการจายกระแสไฟตรงจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในรถยนตทั่วไป โดยควบคุมการจาย

กระแสโดยใช PWM ที่ออกแบบขึ้นเพ่ือควบคุมการจายกระแสใหกับเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ําสูงสุดไมเกิน 
30 แอมป ทั้ง MAP และ PWM เปนอุปกรณเสริมเทานั้น 

 
4.1.5  การติดต้ังทดสอบของอุปกรณแตละตัว (ซึ่งแตกตางกันตามผูผลิต) 

 

การติดตั้งทอกาซและการตอวงจรไฟฟาของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนทําในลักษณะเดียวกัน แตมีความ
แตกตางกันในสวนของอุปกรณปลีกยอยในแตละตัวอยาง เชน ตัวอยางที่ 1 จะใช CPU ควบคุมการจายไฟฟา
ใหกับไฮโดรเจนเซลล และมีระบบปองกัน เชน รีเลย และฟวส ตัวอยางที่ 2 จะมีแตวงจรควบคุมการจายไฟ
เพียงอยางเดียว แตในตัวอยางที่ 3 ไมมีอุปกรณประกอบอื่นๆ ใชการจายไฟโดยตรงใหกับเซลลผลิตไฮโดรเจน 
การตอวงจรไฟฟาของอุปกรณทั้ง 3 ตัวอยาง แสดงดังรูปท่ี 4-12 ถึงรูปท่ี 4-16 

 
รูปท่ี 4-12 การตอวงจรไฟฟาของอุปกรณผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 1 

 
 
 
 
 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-12 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 
รูปท่ี 4-13 การตอวงจรไฟฟาของอุปกรณผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 2 

 
 

 
รูปท่ี 4-14 การตอวงจรไฟฟาของอุปกรณผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 3 

 

 
รูปท่ี 4-15 การตอวงจรไฟฟาของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนของ ตัวอยางที่ 4 

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-13 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 
รูปท่ี 4-16 การตอวงจรไฟฟาของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนของ ตัวอยางที่ 5  

 
 

4.2  ผลการทดสอบและผลวิเคราะหการทดสอบประสทิธิภาพของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจาก

นํ้า ทั้ง 5 ตัวอยาง 

 
4.2.1 ผลการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ท้ัง 5 ตัวอยาง 

 
ผลการทดสอบอุปกรณตัวอยางท่ี 1 ทําการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตของบริษัท 
555 คอรปอเรชั่น จํากัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554 ผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 4-1 

 
ตารางที่ 4-1 ตารางสรุปขอมูลการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําของบริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด 

กําลังไฟฟาเฉลีย่ของเครื่องผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 207.90 W 

ปริมาณนํ้าในเซลลลดลง    38 g * ใชพลังงานไฟฟา 0.83 kWh 

ปริมาณนํ้าในเซลลลดลง 1000 g ใชพลังงานไฟฟา 21.84 kWh 

นํ้า 1 kg เปลี่ยนเปนไฮโดรเจนได 111 grams 

นํ้า 9 kg เปลี่ยนเปนไฮโดรเจนได 1 kilograms 

พลังงานไฟฟาในการผลิตไฮโดรเจน 196.58 kWh/kgH2

 หมายเหตุ  * นํ้าหนักของนํ้าที่ลดลงหักออกจากไอน้ําที่ระเหยออกไประหวางกระบวนการทดสอบ 

 
(รายละเอียดขอมูลการตรวจวัดแสดงไวในภาคผนวก ก.) 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-14 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

สําหรับคาการใชพลังงงานไฟฟาจากอุปกรณผลิตไฮโดรเจน ของตัวอยางที่ 1 และปริมาณน้ําหนักที่
หายไปเทียบกับระยะเวลาไดแสดงไวในรูปที่ 4-17 และ รูปท่ี 4-18 

 

198

200

202

204

206

208

210

212

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

Po
w
er
 (W

)

Time (min)

คากาํลงัไฟฟ า

 
รูปท่ี 4-17 กําลังไฟฟาที่อุปกรณผลติไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 1 ใช วัดทุกๆ 1 นาที 

 

 
รูปท่ี 4-18 นํ้าหนักน้ําที่ลดลงของเซลลผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 1 วัดทุกๆ 1 นาที 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-15 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

ผลการทดสอบอุปกรณตัวอยางท่ี 2 ทําการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตของเฮสจีวี
ประเทศไทย จํากัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ผลการทดสอบ แสดงดังตารางท่ี 4-2 

 
ตารางที่ 4-2 ตารางสรุปขอมูลการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําของ เฮสจีวีประเทศไทย 

กําลังไฟฟาเฉลีย่ของเครื่องผลิตไฮโดรเจน 102.60 W 

ปริมาณนํ้าในเซลลลดลง    44 g * ใชพลังงานไฟฟา 0.41 kWh 

ปริมาณนํ้าในเซลลลดลง 1000 g ใชพลังงานไฟฟา 9.32 kWh 

นํ้า 1 kg เปลี่ยนเปนไฮโดรเจนได 111 grams 

นํ้า 9 kg เปลี่ยนเปนไฮโดรเจนได 1 kilograms 

พลังงานไฟฟาในการผลิตไฮโดรเจน 83.88 kWh/kgH2

หมายเหตุ  * นํ้าหนักของนํ้าที่ลดลงหักออกจากไอน้ําที่ระเหยออกไประหวางกระบวนการทดสอบ 

 
(รายละเอียดขอมูลการตรวจวัดแสดงไวในภาคผนวก ก.) 

 
สําหรับคาการใชพลังงานไฟฟาจากอุปกรณผลิตไฮโดรเจน ของตัวอยางที่ 2 และปริมาณน้ําหนักที่

หายไปเทียบกับเวลา ไดแสดงไวในรูปที่ 4-19 และรูปท่ี 4-20 
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รูปท่ี 4-19 กําลังไฟฟาที่อุปกรณผลติไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 2 ใช วัดทุกๆ 1 นาที 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-16 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 
รูปท่ี 4-20 นํ้าหนักน้ําที่ลดลงของเซลลผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 2 วัดทุกๆ 1 นาที 

 
ผลการทดสอบอุปกรณตัวอยางท่ี 3 ทําการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตของราน
ไฮโดรสปด อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ผลการทดสอบ แสดงดังตารางท่ี 4-3 

 
ตารางที่ 4-3 ตารางสรุปขอมูลการทดสอบเครื่องผลิตไฮโดรเจนจากน้ําของรานไฮโดรสปด จังหวัดพิษณุโลก 

กําลังไฟฟาเฉลีย่ของเครื่องผลิตไฮโดรเจน 194.69 W 

ปริมาณนํ้าในเซลลลดลง 102 g * ใชพลังงานไฟฟา 0.78 kWh 

ปริมาณนํ้าในเซลลลดลง 1000 g ใชพลังงานไฟฟา 7.65 kWh 

นํ้า 1 kg เปลี่ยนเปนไฮโดรเจนได 111 grams 

นํ้า 9 kg เปลี่ยนเปนไฮโดรเจนได 1 kilograms 

พลังงานไฟฟาในการผลิตไฮโดรเจน 68.85 kwh/kgH2

หมายเหตุ  * นํ้าหนักของนํ้าที่ลดลงหักออกจากไอน้ําที่ระเหยออกไประหวางกระบวนการทดสอบ 

 
(รายละเอียดขอมูลการตรวจวัดแสดงไวในภาคผนวก ก.) 

 
สําหรับคาการใชพลังงานไฟฟาจากอุปกรณผลิตไฮโดรเจน ของตัวอยางที่ 3 และปริมาณน้ําหนักของ

น้ําที่หายไปเทียบกับเวลา ไดแสดงไวในรูปที่ 4-21 และรูปท่ี 4-22 
 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-17 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

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

 
รูปท่ี 4-21 กําลังไฟฟาที่อุปกรณผลติไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 3 ใช วัดทุกๆ 1 นาที 
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รูปท่ี 4-22 นํ้าหนักน้ําที่ลดลงของเซลลผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 3 วัดทุกๆ 1 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-18 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

ผลการทดสอบอุปกรณตัวอยางท่ี 4 ทําการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตของ บริษัท 
เอส เอส มิลเลนเนียม เพาเวอร จํากัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554 ผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 4-4 

 

ตารางที่ 4-4 ตารางสรุปขอมูลการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําของบริษัท เอส เอส มิลเลนเนียม 
เพาเวอร จํากัด 

กําลังไฟฟาเฉลีย่ของเครื่องผลิตไฮโดรเจน 132.46 W 

ปริมาณนํ้าในเซลลลดลง    27 g * ใชพลังงานไฟฟา 0.53 kWh 

ปริมาณนํ้าในเซลลลดลง 1000 g ใชพลังงานไฟฟา 19.63 kWh 

นํ้า 1 kg เปลี่ยนเปนไฮโดรเจนได 111 grams 

นํ้า 9 kg เปลี่ยนเปนไฮโดรเจนได 1 kilograms 

พลังงานไฟฟาในการผลิตไฮโดรเจน 176.67 kWh/kgH2

 หมายเหตุ  * นํ้าหนักของนํ้าที่ลดลงหักออกจากไอน้ําที่ระเหยออกไประหวางกระบวนการทดสอบ 

 
(รายละเอียดขอมูลการตรวจวัดแสดงไวในภาคผนวก ก.) 

 
สําหรับคาการใชพลังงานไฟฟาจากอุปกรณผลิตไฮโดรเจน ของตัวอยางที่ 4 และปริมาณน้ําหนักที่

หายไปเทียบกับระยะเวลาไดแสดงไวในรูปที่ 4-23 และ รูปท่ี 4-24 
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รูปท่ี 4-23 กําลังไฟฟาที่อุปกรณผลติไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 4 ใช วัดทุกๆ 1 นาที 

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-19 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   
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รูปท่ี 4-24 นํ้าหนักน้ําที่ลดลงของเซลลผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 4 วัดทุกๆ 1 นาที 

 
ผลการทดสอบอุปกรณตัวอยางท่ี 5 ทําการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตของ HHO 
Kits Direct เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ผลการทดสอบ แสดงดังตารางท่ี 4-5 

 
ตารางที่ 4-5 ตารางสรุปขอมูลการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําของ HHO Kits Direct 

กําลังไฟฟาเฉลีย่ของเครื่องผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 130.12 W 

ปริมาณนํ้าในเซลลลดลง    49 g * ใชพลังงานไฟฟา 0.52 kWh 

ปริมาณนํ้าในเซลลลดลง 1000 g ใชพลังงานไฟฟา 10.61 kWh 

นํ้า 1 kg เปลี่ยนเปนไฮโดรเจนได 111 grams 

นํ้า 9 kg เปลี่ยนเปนไฮโดรเจนได 1 kilograms 

พลังงานไฟฟาในการผลิตไฮโดรเจน 95.49 kWh/kgH2

หมายเหตุ  * นํ้าหนักของนํ้าที่ลดลงหักออกจากไอน้ําที่ระเหยออกไประหวางกระบวนการทดสอบ 

 
(รายละเอียดขอมูลการตรวจวัดแสดงไวในภาคผนวก ก.) 

 
สําหรับคาการใชพลังงานไฟฟาจากอุปกรณผลิตไฮโดรเจน ของตัวอยางที่ 2 และปริมาณน้ําหนักที่

หายไปเทียบกับเวลา ไดแสดงไวในรูปที่ 4-25 และรูปท่ี 4-26 
 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-20 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   
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รูปท่ี 4-25 กําลังไฟฟาที่อุปกรณผลติไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 5 ใช วัดทุกๆ 1 นาที 
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รูปท่ี 4-26 นํ้าหนักน้ําที่ลดลงของเซลลผลิตไฮโดรเจน ตัวอยางที่ 5 วัดทุกๆ 1 นาที 

 
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-21 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

4.2.2  ผลวิเคราะหการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ท้ัง 5 ตัวอยางนํ้า 

 
การคํานวณหาประสิทธิภาพของอุปกรณผลิตไฮโดรเจน จากตารางที่ 4-1 ถึงตารางที่ 4-5 ในหัวขอ

ที่ 4.2.1 มีรายละเอียดและขั้นตอนในการคํานวณ ดังแสดงตอไปนี้ 
 

รายละเอียดการคํานวณจากตารางที่ 4-1 อุปกรณของบริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด 
 

• กําลังไฟฟาที่เครื่องผลิตไฮโดรเจนใชไดมาจากคาเฉล่ียจากการวัดในทุกๆ 1 นาที ตามตารางที ่4-1 
ซึ่งมีคาเทากับ 207.90 W  

• ใชระยะเวลาในการทดลอง 240 นาที (4 ชั่วโมง) มวลของน้ําลดลงไป 38 กรัม ดังนั้นพลังงานที่
ทําใหมวลของน้ําลดลง 38 กรัม คือ 

1000
207.9 4

1000
0.83

watt hourenergy

kwh

×
=

×
=

=

 

 
• พิจารณาจากรูปท่ี 4-17 และรูปท่ี 4-18 จะเห็นวาระดับการใชพลังงานในการผลิตไฮโดรเจนนั้น

คอนขางคงที่และมวลของน้ําก็ลดลงอัตราที่คงที่เชนเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถเทียบเคียงไดวา   
มวลของน้ําลดลง      38 กรัม ใชพลังงานไป 0.83 kWh    

มวลของน้ําลดลง  1,000 กรัม ใชพลังงานไป 84.2138
10083.0 =x  kWh 

• น้ํา 1 สวนจะสามารถทําปฏิกิริยาเปล่ียนเปนไฮโดรเจนได 1/9 สวน ดังนั้นน้ํา 1 kg จะสามารถ
เปล่ียนเปนไฮโดรเจนได 1/9 kg หรือ 111.11 กรัม ดังนั้น 
การผลิตไฮโดรเจน 111.11 กรัม ตองใชน้ํา  1000 g 

การผลิตไฮโดรเจน   1000 กรัม ตองใชน้ํา 1000 1000 9000.09
111.11
×

=  g = 9 kg 

• พลังงานที่ใชในการเปล่ียนน้ํา 9 kg เปนไฮโดรเจน 1 kg = 19.3 kWh x 9 kg = 174.06 
kWh/kgH2 

 
รายละเอียดการคํานวณจากตารางที่ 4-2 อุปกรณของเฮสจีวีประเทศไทย 

 
• กําลังไฟฟาที่เครื่องผลิตไฮโดรเจนของเฮสจีวีประเทศไทย ใชไดมาจากคาเฉล่ียจากการวัดใน

ทุกๆ 1 นาที ตามตารางท่ี 4-2 ซึ่งมีคาเทากับ 102.60 W  
• ใชระยะเวลาในการทดลอง 240 นาที (4 ชั่วโมง) มวลของน้ําลดลงไป 44 กรัม ดังนั้นพลังงานที่

ทําใหมวลของน้ําลดลง 44 กรัม คือ 

1000
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=

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-22 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

• พิจารณาจากรูปท่ี 4-19 และรูปท่ี 4-20 จะเห็นวาระดับการใชพลังงานในการผลิตไฮโดรเจนนั้น
คอนขางคงที่และมวลของน้ําก็ลดลงอัตราที่คงที่เชนเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถเทียบเคียงไดวา   
มวลของน้ําลดลง      44 กรัม ใชพลังงานไป 0.41 kWh 

มวลของน้ําลดลง  1,000 กรัม ใชพลังงานไป 0.41 1000 9.32
44
×

=  kWh 

• น้ํา 1 สวนจะสามารถทําปฏิกิริยาเปล่ียนเปนไฮโดรเจนได 1/9 สวน ดังนั้นน้ํา 1 kg จะสามารถ
เปล่ียนเปนไฮโดรเจนได 1/9 kg หรือ 111.11 กรัม ดังนั้น 
การผลิตไฮโดรเจน 111.11 กรัม ตองใชน้ํา  1000 g 

การผลิตไฮโดรเจน   1000 กรัม ตองใชน้ํา 1000 1000 9000.09
111.11
×

=  g = 9 kg 

• พลังงานที่ใชในการเปลี่ยนน้ํา 9 kg เปนไฮโดรเจน 1 kg = 9.32 kWh x 9 kg = 83.88 
kWh/kgH2 

 
รายละเอียดการคํานวณจากตารางที่ 4-3 อุปกรณของราน ไฮโดรสปด  

 
• กําลังไฟฟาที่เครื่องผลิตไฮโดรเจนของรานไฮโดร สปด ใชไดมาจากคาเฉล่ียจากการวัดในทุกๆ 

1 นาที ตามตารางท่ี 4-3 ซึ่งมีคาเทากับ 194.69 W  
• ใชระยะเวลาในการทดลอง 240 นาที (4 ชั่วโมง) มวลของน้ําลดลงไป 102 กรัม ดังนั้นพลังงานที่

ทําใหมวลของน้ําลดลง 102 กรัม คือ 
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×
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=

=

 

• พิจารณาจากรูปท่ี 4-21 และรูปท่ี 4-22 จะเห็นวาระดับการใชพลังงานในการผลิตไฮโดรเจนนั้น
คอนขางคงที่และมวลของน้ําก็ลดลงอัตราที่คงที่เชนเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถเทียบเคียงไดวา   
มวลของน้ําลดลง     102 กรัม ใชพลังงานไป  0.78 kWh 

มวลของน้ําลดลง  1,000 กรัม ใชพลังงานไป 0.78 1000 7.65
102
×

=  kWh 

• น้ํา 1 สวนจะสามารถทําปฏิกิริยาเปล่ียนเปนไฮโดรเจนได 1/9 สวน ดังนั้นน้ํา 1 kg จะสามารถ
เปล่ียนเปนไฮโดรเจนได 1/9 kg หรือ 111.11 กรัม ดังนั้น 
การผลิตไฮโดรเจน 111.11 กรัม ตองใชน้ํา  1000 g 

การผลิตไฮโดรเจน   1000 กรัม ตองใชน้ํา 1000 1000 9000.09
111.11
×

=  g = 9 kg 

• พลังงานที่ใชในการเปลี่ยนน้ํา 9 kg เปนไฮโดรเจน 1 kg = 7.65 kWh x 9 kg = 68.85 
kWh/kgH2 

 
 
 
 
 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-23 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

รายละเอียดการคํานวณจากตารางที่ 4-4 อุปกรณของบริษัท เอส เอส มิลเลนเนียม เพาเวอร จํากัด 
 

• กําลังไฟฟาที่เครื่องผลิตไฮโดรเจนใชไดมาจากคาเฉล่ียจากการวัดในทุกๆ 1 นาที ตามตารางที่ 4-4 
ซึ่งมีคาเทากับ 132.46 W  

• ใชระยะเวลาในการทดลอง 240 นาที (4 ชั่วโมง) มวลของน้ําลดลงไป 27 กรัม ดังนั้นพลังงานที่
ทําใหมวลของน้ําลดลง 27 กรัม คือ 

1000
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=

=

 

• พิจารณาจากรูปท่ี 4-23 และรูปท่ี 4-24 จะเห็นวาระดับการใชพลังงานในการผลิตไฮโดรเจนนั้น
คอยเพ่ิมขึ้นและมวลของน้ําก็ลดลงอัตราที่ชาและเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน ดังนั้นจึง
สามารถเทียบเคียงไดวา   
มวลของน้ําลดลง      27 กรัม ใชพลังงานไป 0.53 kWh 

มวลของน้ําลดลง  1,000 กรัม ใชพลังงานไป 0.53 1000 19.63
27
×

=  kWh 

• น้ํา 1 สวนจะสามารถทําปฏิกิริยาเปล่ียนเปนไฮโดรเจนได 1/9 สวน ดังนั้นน้ํา 1 kg จะสามารถ
เปล่ียนเปนไฮโดรเจนได 1/9 kg หรือ 111.11 กรัม ดังนั้น 
การผลิตไฮโดรเจน 111.11 กรัม ตองใชน้ํา  1000 g 

การผลิตไฮโดรเจน   1000 กรัม ตองใชน้ํา 1000 1000 9000.09
111.11
×

=  g = 9 kg 

• พลังงานที่ใชในการเปล่ียนน้ํา 9 kg เปนไฮโดรเจน 1 kg = 19.63 kWh x 9 kg = 176.67 
kWh/kgH2 

 
รายละเอียดการคํานวณจากตารางที่ 4-5 อุปกรณของ HHO Kits Direct 

 
• กําลังไฟฟาที่เครื่องผลิตไฮโดรเจนใชไดมาจากคาเฉล่ียจากการวัดในทุกๆ 1 นาที ตามตารางที่ 4-5 

ซึ่งมีคาเทากับ 130.12 W  
• ใชระยะเวลาในการทดลอง 240 นาที (4 ชั่วโมง) มวลของน้ําลดลงไป 49 กรัม ดังนั้นพลังงานที่

ทําใหมวลของน้ําลดลง 49 กรัม คือ 
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• พิจารณาจากรูปท่ี 4-25 และรูปท่ี 4-26 จะเห็นวาระดับการใชพลังงานในการผลิตไฮโดรเจนนั้น
คอนขางคงที่และมวลของน้ําก็ลดลงอัตราที่คงที่เชนเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถเทียบเคียงไดวา   
มวลของน้ําลดลง      49 กรัม ใชพลังงานไป 0.52 kWh    

มวลของน้ําลดลง  1,000 กรัม ใชพลังงานไป 0.52 1000
49 10.61x =  kWh 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-24 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

• น้ํา 1 สวนจะสามารถทําปฏิกิริยาเปล่ียนเปนไฮโดรเจนได 1/9 สวน ดังนั้นน้ํา 1 kg จะสามารถ
เปล่ียนเปนไฮโดรเจนได 1/9 kg หรือ 111.11 กรัม ดังนั้น 
การผลิตไฮโดรเจน 111.11 กรัม ตองใชน้ํา  1000 g 

การผลิตไฮโดรเจน   1000 กรัม ตองใชน้ํา 1000 1000 9000.09
111.11
×

=  g = 9 kg 

• พลังงานที่ใชในการเปล่ียนน้ํา 9 kg เปนไฮโดรเจน 1 kg = 10.61 kWh x 9 kg = 95.49 
kWh/kgH2 

 
เมื่อนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนทั้ง 5 ตัวอยาง มาเปรียบเทียบกัน 

พบวาอุปกรณแตละตัวอยางมีการใชพลังงานในการผลิตไฮโดรเจนที่แตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 4-6 
 
ตารางที่ 4-6 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
นํ้าหนักน้ําในเซลลลดลง 
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 

หมายเหตุ 
1) อุปกรณของ บริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด  
2) อุปกรณของ เฮสจีวีประเทศไทย  
3) อุปกรณของ รานไฮโดรสปด 
4) อุปกรณของ บริษัทเอส เอส มิลเลเนียม เพาเวอร จํากัด 
5) อุปกรณของ HHO Kits Direct 
 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนทั้ง 5 ตัวอยางที่ผลิตในประเทศและ
ตางประเทศ ดังแสดงในตารางท่ี 4-6 พบวาพลังงานไฟฟาที่ใชตออัตราการผลิตไฮโดรเจนแตกตางกันไป โดย
ความแตกตางที่สําคัญของอุปกรณแตละตัวอยางมีดังนี้ 

 
1. อุปกรณตัวอยางที่ 1 เปนชนิดเซลลแบบเปยก (Wet Cell) และไมมีการเติมสารอิเล็กโทรไลท 

ในขณะที่อุปกรณตัวอยางที่ 2 และตัวอยางที่ 3 เปนชนิดเซลลแบบแหง (Dry Cell) และมีการ
เติมสารอิเล็กโทรไลท ความเขมขนประมาณ 20% ซึ่งโดยทั่วไป การเติมสารอิเล็กโทรไลทจะมี
สวนชวยใหการนําไฟฟาของเซลลดีขึ้น การผลิตไฮโดรเจนจะไดปริมาณที่สูงขึ้น  ดังจะเห็นได
จากพลังงานไฟฟาที่ใชผลิตไฮโดรเจนของตัวอยางที่ 1 ที่มีคาสูงคือ 174.06 kWh/kgH2 ในขณะ
ที่ ตัวอยางที่ 2 และ 3 อยูที่ 83.88 และ 68.85 kWh/kgH2 ตามลําดับ 
อุปกรณตัวอยางที่ 4 เปนชนิดเซลลแบบแหง (Dry Cell) และมีการเติมสารอิเล็กโทรไลท สวน
ตัวอยางที่ 5 ออกแบบมาจากขอดีของเซลลทั้งสองแบบ ทั้งสองตัวอยางมีการเติมสารอิเล็กโทร

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-25 
พฤศจิกายน 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-26 
พฤศจิกายน 2554 

ไลทซึ่งจะมีสวนชวยใหการนําไฟฟาของเซลลดีขึ้น จะเห็นไดจากพลังงานไฟฟาที่ใชผลิต
ไฮโดรเจนของตัวอยางที่ 4 ที่มีคา 176.67 kWh/kgH2 และตัวอยางที่ 5 มีคา  95.49 kWh/kgH2 
ตามลําดับ 
 

2. วัสดุที่ใชในการผลิตเซลลทั้ง 3 ตัวอยางของในประเทศ เปนวัสดุประเภท สแตนเลส ซึ่งพบวา
เปนวัสดุที่หางาย ราคาไมแพงมาก มักจะนิยมนํามาใชมาทําเปนแผนเซลล ซึ่งตัวอยางที่นํามา
ทดสอบทั้งหมดตางก็ใชวัสดุสแตนเลสในการผลิตเซลลไฮโดรเจนทั้งส้ิน อยางไรก็ตามความ
แตกตางที่เห็นไดชัดอีกขอหนึ่งคือ จํานวนเซลลหรือพ้ืนที่ทั้งหมดของเซลลที่สัมผัสกับสาร
อิเล็กโทรไลท ซึ่งทําใหเกิดปฏิกิริยาที่แผนเซลลขึ้น ซึ่งจากตัวอยางที่นํามาทดสอบนั้นไม
สามารถวัดขนาดพื้นที่ของเซลลไดเนื่องจากเปนความลับของผูผลิตที่ไมตองการจะเปดเผย โดย
ที่บางตัวอยางไดจัดทําเปนกลองปดมิดชิด 
วัสดุที่ใชในการผลิตเซลลทั้ง 2 ตัวอยางที่มาจากตางประเทศ เปนวัสดุประเภท สแตนเลส ซึ่ง
พบวาเปนวัสดุที่หางาย ราคาไมแพงมาก มักจะนิยมนํามาใชมาทําเปนแผนเซลล ซึ่งตัวอยางที่
นํามาทดสอบทั้งหมดตางก็ใชวัสดุสแตนเลสในการผลิตเซลลไฮโดรเจนทั้งส้ิน อยางไรก็ตาม
ความแตกตางที่เห็นไดชัดอีกขอหน่ึงคือ จํานวนเซลลหรือพ้ืนที่ทั้งหมดของเซลลที่สัมผัสกับสาร
อิเล็กโทรไลท ซึ่งทําใหเกิดปฏิกิริยาที่แผนเซลลขึ้น ซึ่งจากตัวอยางที่นํามาทดสอบนั้นไม
สามารถวัดขนาดพื้นที่ของเซลลไดเนื่องจากเปนความลับของผูผลิตที่ไมตองการจะเปดเผย โดย
ที่บางตัวอยางไดจัดทําเปนกลองปดมิดชิด 
 

3. อุปกรณตัวอยางที่นํามาทดสอบทั้ง 5 ตัวอยางมีความแตกตางกันทางดานการออกแบบในเรื่อง
ระบบระบายความรอนของตัวเซลล คือตัวอยางที่ 1 ซ่ึงเปนเซลลแบบเปยกมีการออกแบบชุด
ระบายความรอนดวยการติดตั้งพัดลมระบายความรอนที่ตัวเซลล ซึ่งจากการทดสอบพบวา 
อุหภูมิของเซลลคอนขางคงที่และไมสูงมาก ในขณะที่อุปกรณตัวอยางที่ 2 ถึงตัวอยางที่ 5 ไมมี
การออกแบบระบบระบายความรอนที่ตัวเซลล แนวโนมของอุณหภูมิจะสูงขึ้นโดยเฉพาะ 
หากมีการใชกระแสสูง ในกรณีที่อุณหภูมิของน้ําสูงขึ้นควาสามารถในการนําไฟฟาของ 
สารอิเล็กโทรไลทจะเพิ่มขึ้น 

 
นอกจากนี้ในการทดสอบไดทําการวัดปริมาตรของกาซไฮโดรเจนและออกซิเจนท่ีเกิดขึ้นพรอมจับ

เวลาพบวาอัตราการผลิตไฮโดรเจนดังแสดงในตารางท่ี 4-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 4-27 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 4-7 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 บริษัทเอส เอส มิลลิเนียม เพาเวอร จํากัด  
5) อุปกรณของ HHO Kits Direct 
6) ปริมาตรกาซที่เกิดข้ึนเปนกาซผสมระหวางไฮโดรเจนและออกซิเจน 
7) คิดเฉพาะปริมาตรของกาซไฮโดรเจนที่เกิดข้ึนในกาซผสมโดยมีสัดสวน 2 ใน 3 สวนของกาซผสม 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-1 
พฤศจิกายน 2554 

บทที่ 5  
ออกแบบระบบจายเชื้อเพลิงใหสามารถใชไฮโดรเจนที่ผลิตไดจากชุดอุปกรณดังกลาว

เผาไหมรวมกับน้ํามันเชื้อเพลิงในรถยนตได โดยนําชดุอุปกรณที่จัดหาได
ภายในประเทศและจากตางประเทศไปติดตั้งในรถยนตเพื่อทดสอบและวิเคราะหผล
ดานตางๆ เชน ทดสอบดานสมรรถนะเครื่องยนตไมต่ํากวา 50 ชั่วโมง อัตราการ

สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การปลอยมลพิษ 
  
 

5.1  รายละเอียดและขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใน
หองปฏิบัติการและภาคสนาม จํานวน 5 ตัวอยาง 

 
5.1.1  การเตรียมการทดสอบ 

 
การทดสอบรถยนตในสภาพการใชงานจริงและในหองปฏิบัติการ ไดทําสลับกันดังแสดงในตารางที่ 

5-1 การทดสอบใชระยะเวลาประมาณ 8 วันสําหรับเครื่องผลิตกาซไฮโดรเจนแตละเครื่อง เมื่อทดสอบครบ 8 
วัน แลว การทดสอบจะเริ่มใหมอีกครั้งสําหรับเคร่ืองผลิตกาซไฮโดรเจนเครื่องถัดไป ดวยตารางการทดสอบที่
เหมือนกนั 

 
ตารางที่ 5-1 แผนงานการทดสอบรถยนตในสภาพการใชงานจริงและในหองปฏิบัติการ 

วันท่ี 1 ทดสอบขับ ดวยน้ํามันดีเซล 13 ชั่วโมง 

วันท่ี 2 ทดสอบรถยนตในหองปฏิบัติการที่กรมควบคุมมลพิษ / ติดตั้งเครื่องผลิตกาซไฮโดรเจน 
วันท่ี 3 

วันท่ี 4 

วันท่ี 5 

วันท่ี 6 

 
ทดสอบขับ ดวยน้ํามันดีเซล + กาซไฮโดรเจนที่ผลิตจากน้ํา รวม 50 ชั่วโมง 

วันท่ี 7 ทดสอบรถยนตในหองปฏิบัติการที่กรมควบคุมมลพิษ / ถอดเครื่องผลิตกาซไฮโดรเจน 
วันท่ี 8 เปล่ียนถายน้ํามันเครื่อง ตรวจสอบสภาพรถยนต 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-2 
พฤศจิกายน 2554 

ขอมูลของรถยนตท่ีใชในการทดสอบ 
 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจางไดลงความเห็นใหบริษัทฯ  ที่ปรึกษาจัดหารถยนตสําหรับทดสอบเอง
ทางบริษัทฯ ไดทําการคัดเลือกรถยนตที่จะใชทําการทดสอบดังนี้  

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

 

 
รูปท่ี 5-1 รถกระบะมิตซูบิชิ สตราดา ที่ใชในการทดสอบ 

 

 
รูปท่ี 5-2 สภาพทางกายภาพของเครื่องยนตของรถที่ใชในการทดสอบ 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-3 
พฤศจิกายน 2554 

5.1.2  เงื่อนไขและวิธีการทดสอบ 
 

บริษัทฯ ไดดําเนินการทดสอบรถยนตเพ่ือเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง เมื่อใช
น้ํามันเชื้อเพลิงเพียงอยางเดียวและเมื่อใชน้ํามันเชื้อเพลิงรวมกับกาซไฮโดรเจนที่ผลิตจากน้ํา การเปรียบเทียบ
ไดกระทําในสภาพการใชงานจริงดวยการวัดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการขับรถยนตทดสอบบนถนน
จริง และยังไดเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดวยการทดสอบในหองปฏิบัติการ นอกจากนั้นผลการ
ทดสอบในหองปฏิบัติการยังรวมถึง ผลเปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษที่เกิดขึ้นของรถยนตทดสอบ เมื่อใช
น้ํามันเชื้อเพลิงเพียงอยางเดียวและเมื่อใชน้ํามันเชื้อเพลิงรวมกับกาซไฮโดรเจน 

 
5.1.3  สถานที่ทดสอบรถยนต 

 
ในการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณตัวอยาง ไดแบงการทดสอบออกเปน 2 รูปแบบการ

ทดสอบดังนี้ 

• การทดสอบรถยนตในภาคสนามใชการทดสอบขับจริงบนถนนหลวง เสนทาง ไป-กลับ 
กรุงเทพฯ – ชุมพร 

• การทดสอบรถยนตในหองปฏิบัติการ ใชหองทดสอบของกรมควบคุมมลพิษ 
  
ตารางที่ 5-2 กําหนดการทดสอบอุปกรณ ตัวอยางที่ 1 – ตัวอยางที่ 5   

การทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา
ติดต้ังในรถยนต  

(หองทดสอบกรมควบคุมมลพิษ) ลําดับ ตัวอยาง 

กอนติดต้ังอุปกรณ
ผลิตไฮโดรเจน 

หลังติดต้ังอุปกรณ
ผลิตไฮโดรเจน 

การทดสอบอุปกรณผลิต
ไฮโดรเจนติดต้ังใน

รถยนต  
(ขับจริงบนถนน) 

1 ตัวอยางที ่11) 22 มี.ค. 54 28 มี.ค. 54 23, 24, 25, 26 มี.ค. 54 

2 ตัวอยางที ่22) 30 มี.ค. 54 5 เม.ย. 54 31 มี.ค., 1, 3, 4 เม.ย. 54 

3 ตัวอยางที ่33) 7 เม.ย. 54 19 เม.ย. 54 9, 10, 11, 18 เม.ย. 54 

3 ตัวอยางที ่44) 25 เม.ย. 54 2 พ.ค. 54 26, 27, 28, 29 เม.ย. 54 

3 ตัวอยางที ่55) 6 พ.ค. 54 18 พ.ค. 54 9, 10, 11, 12 พ.ค. 54 

หมายเหตุ 
1) อุปกรณของ บริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด  
2) อุปกรณของ เฮสจีวีประเทศไทย  
3) อุปกรณของ รานไฮโดร สปด 
4) อุปกรณของ บริษัทเอส เอส มิลลิเนียม เพาเวอร จํากัด  
5) อุปกรณของ HHO Kits Direct 

 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-4 
พฤศจิกายน 2554 

5.1.4  การทดสอบรถยนตในภาคสนาม 
 

เสนทางที่ใชในการขับทดสอบเปนเสนทางสายใตระหวางจังหวัดกรุงเทพฯ - ชุมพร รวมระยะทางไป
กลับประมาณ 1,000 กิโลเมตร โดยเริ่มจากตนทางกรุงเทพฯ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) ไปตามเสนทางมอเตอรเวย – เล้ียวเขาวงแหวนตะวันออก – ผานถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก – 
เขาสูถนนพระราม 2 มุงหนาลงใต – เล้ียวเขาถนนเพชรเกษมที่แยกวังมะนาว ตามรูปท่ี 5-3 สภาพการจราจร
โดยทั่วไปในเสนทางหลวงระหวางเมืองซึ่งจะมีความหนาแนนของการจราจรปานกลาง แตก็มีการขับในสภาพ
การจราจรหนาแนนบางในพื้นที่บริเวณรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล ความเร็วที่ขับรถไดประมาณ 80 – 110 
กิโลเมตรตอชั่วโมง ขึ้นอยูกับสภาพจราจรและสภาพถนน รถแตละคันจะทดสอบโดยการวิ่งไป–กลับ วันละ 1 
เที่ยว โดยใชคนขับทดสอบ 2 คน สลับกันขับ และไมมีการเปล่ียนคนขับทดสอบตลอดการขับทดสอบทั้งหมด 
ไดระยะทางวันละประมาณ 1,000  กม.ตอวัน และใชเวลาขับทดสอบวันละประมาณ 13 ชั่วโมง โดยทุกครั้งที่
เริ่มทําการทดสอบและระหวางการทดสอบ จะมีการเก็บและบันทึกขอมูลดังนี้ 

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

 

 
รูปท่ี 5-3 เสนทางการขับรถยนตทดสอบ (กรุงเทพฯ-ชุมพร-กรุงเทพฯ) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-5 
พฤศจิกายน 2554 

 
รูป 5-4 (ก)  การขับรถยนตบนเสนทางการขับทดสอบ 

 

 
รูป 5-4 (ข) จุดพักรถกลางทาง ปมนํ้ามัน ฟา-ภิญโญ ปโตรเลียม อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 

 
 

 
รูป 5-4 (ค) การเติมนํ้ามันสํารองระหวางการทดสอบขับ 

 
จากรูปท่ี 5-4 (ก) การขับรถยนตบนเสนทางการขับทดสอบ รถยนตจะถูกพักระหวางทางที่ปมน้ํามัน 

ฟา-ภิญโญ ปโตรเลียม อ.ทาแซะ จ.ชุมพร (รูปท่ี 5-4 (ข)) เพ่ือทําการเติมน้ํามันสํารอง (รูปท่ี 5-4 (ค)) น้ํามัน
สํารองที่เติมเปนน้ํามันที่ถูกเตรียมไวกอนการขับของวันนั้นและถูกชั่งวัดปริมาณไวกอน ในการขับทดสอบนี้จะ



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-6 
พฤศจิกายน 2554 

ไมมีการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจากปมทั่วไป เมื่อรถยนตกลับถึงกรุงเทพฯ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง น้ํามันเชื้อเพลิงที่เหลือจะถูกชั่งวัดปริมาณ เพ่ือคํานวณอัตราการสิ้นเปลืองของการขับใน
วันนั้น 

 
5.1.5  การทดสอบรถยนตในหองปฏิบัติการ 

 
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง สมรรถนะ และมลพิษ ของรถยนตทดสอบ ภายใตการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิง และนํ้ามันเชื้อเพลิงรวมกับไฮโดรเจนที่ผลิตจากน้ํา ไดถูกทดสอบในหองปฏิบัติการอีกดวย ที่
หองปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษ การทดสอบมลพิษไอเสียและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง จะทําการ
ทดสอบมลพิษของรถยนตตามมาตรฐาน มอก.1875-2542 ซึ่งอางอิงมาจากมาตรฐาน Euro 2 (ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก ข.) 

 

 
รูปท่ี 5-5 การทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลงิ สมรรถนะ และมลพิษ ของรถยนตทดสอบ 

 

 
รูปท่ี 5-6 คนขับทดสอบขับรถยนตตามความเร็วที่ถูกกําหนดตามมาตรฐานการทดสอบ 

 
สําหรับวิธีการหาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนั้นจะใชวิธีการคํานวณโดยวิธีการสมดุลคารบอน 

(Carbon Balance) 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-7 
พฤศจิกายน 2554 

5.2  ผลการทดสอบและวิเคราะหการทดสอบรถยนตที่ติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 
 

5.2.1  ผลการทดสอบรถยนตท่ีติดต้ังอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําภาคสนามและหองปฏิบัติการ 
 

ผลการทดสอบรถยนตท่ีติดต้ังอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําภาคสนาม 
 

• ผลการทดสอบภาคสนามของรถยนตที่ติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 1 ของ
บริษัท 555 คอรปอเรชั่นจํากัด แสดงดังตารางที่ 5-3 ถึง ตารางที่ 5-5 (ดูรายละเอียดขอมูล
บันทึกการทดสอบในภาคผนวก ค.) 

• ผลการทดสอบภาคสนามของรถยนตที่ติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 2 ของ
เฮสจีวีประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 5-6 ถึง ตารางที่ 5-8 (ดูรายละเอียดขอมูลบันทึกการ
ทดสอบในภาคผนวก ค.) 

• ผลการทดสอบภาคสนามของรถยนตที่ติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 3 ของ
รานไฮโดรสปด แสดงดังตารางที่ 5-9 ถึง ตารางที่ 5-11 (ดูรายละเอียดขอมูลบันทึกการ
ทดสอบในภาคผนวก ค.) 

• ผลการทดสอบภาคสนามของรถยนตที่ติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 4 ของ
บริษัท เอส เอส มิลลิเนียม เพาเวอร แสดงดังตารางที่ 5-12 ถึง ตารางที่ 5-14 (ดูรายละเอียด
ขอมูลบันทึกการทดสอบในภาคผนวก ค.) 

• ผลการทดสอบภาคสนามของรถยนตที่ติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 5 ของ 
HHO Kits Direct แสดงดังตารางที่ 5-15 ถึง ตารางที่ 5-17  (ดูรายละเอียดขอมูลบันทึกการ
ทดสอบในภาคผนวก ค.) 

 
ผลการทดสอบรถยนตท่ีติดต้ังอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําในหองปฏิบัติการ 

 

• ผลการทดสอบปร ิมาณมลพิษของรถยนตที ่ต ิดตั ้งอ ุปกรณผล ิตไฮโดรเจนจากน้ํา  ใน
หองปฏิบัติการ แสดงดังตารางที่ 5-18 และ ตารางที่ 5-19 

• ผลการทดสอบคากําลังของเครื่องยนตที่ ณ ความเร็วตางๆ ของรถยนตที่ติดตั้งอุปกรณผลิต
ไฮโดรเจนจากน้ํา แสดงดังตารางที่ 5-20 และ ตารางท่ี 5-21 (ดูรายละเอียดขอมูลบันทึกการ
ทดสอบในภาคผนวก ง.) 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-8 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 5-3 ผลการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 1 (บริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด) 

ลําดับ เชื้อเพลิง 
เลข

กิโลเมตร
เริ่มตน 

เลข
กิโลเมตร
สุดทาย 

เวลา
เริ่ม

ทดสอบ 

เวลา
หยุด

ทดสอบ 

รวมเวลา
ทดสอบ 
(ชั่วโมง) 

ระยะทาง
ทดสอบ 

(km) 

ความเร็ว
เฉลี่ย 
(km/h) 

ปริมาณ
น้ํามัน 

(L) 

อัตราการ
สิ้นเปลือง 

(km/L) 

อัตราการ
สิ้นเปลือง 

(L/km) 

ราคาน้ํามัน
ดีเซล * 

(Baht/L) 

ราคาคาน้ํามัน
เฉลี่ยตอระยะทาง 

(Baht/km) 

1 น้ํามันดีเซล 481370 482348 06:30 19:30 13 979 75.31 82.35 11.88 0.0842 29.99 2.52 

2 ดีเซล + ไฮโดรเจน 482998 484007 05:40 19:30 13.5 1009 74.74 88.95 11.34 0.0882 29.99 2.64 

3 ดีเซล + ไฮโดรเจน 484017 484987 05:30 18:30 13 970 74.62 86.91 11.16 0.0896 29.99 2.69 

4 ดีเซล + ไฮโดรเจน 484997 485966 05:00 18:30 13 969 74.54 86.89 11.15 0.0897 29.99 2.69 

5 ดีเซล + ไฮโดรเจน 485975 486944 05:00 18:00 13 969 74.54 88.74 10.91 0.0917 29.99 2.75 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเฉลี่ยของ ดีเซล + ไฮโดรเจน (ระยะทางรวม/น้ํามันเชื้อเพลิงรวม) 11.14 0.0898 29.99 2.69 

หมายเหตุ * ราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ยเดือน เม.ย. 2554 
 
ตารางที่ 5-4 สภาพการขับขี่ สภาพถนน ระหวางการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 1 (บริษัท 555 คอรปอเรชั่น 
จํากัด) 

ลําดับ สภาพการขับขี ่ สภาพถนน ภาระการบรรทุก หมายเหตุ 

1 ปกติ 
ฝนตกเล็กนอยระหวางทาง 

การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 
คนขับและโดยสาร 2 คน 

 

2 ปกติ 
ฝนตกเล็กนอยระหวางทาง 

การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 
คนขับและโดยสาร 2 คน 

 

3 ปกติ 
ฝนตกเล็กนอยระหวางทาง 

การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 
คนขับและโดยสาร 2 คน 

 

4 ปกติ 
ฝนตกเล็กนอยระหวางทาง 

การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 
คนขับและโดยสาร 2 คน 

 

5 ปกติ 
ฝนตกเล็กนอยระหวางทาง 

การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 
คนขับและโดยสาร 2 คน 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-9 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 5-5 สภาพรถยนตทดสอบ และสภาพภูมิอากาศ ระหวางการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 1 (บริษัท 
555 คอรปอเรชั่น จํากัด) 

ลําดับ 
ลมยางลอหนา 

(psi) 
ลมยางลอหลัง 

(psi) 
น้ํากลั่นแบตเตอรี่ 

อุณหภูมิอากาศ
ภายนอก 

(oC) 

ความชื้นสัมพัทธ
อากาศภายนอก 

(%) 
หมายเหตุ 

1 30 30 ปกติ 28.8, 35.5 75.6, 50.6  
2 30 30 ปกติ 27.8, 25.7 70.0, 75.7  
3 30 30 ปกติ 26.1, 33.4 71.8, 51.4  
4 30 30 ปกติ 27.5, 28.8 59.5, 71.8  
5 30 30 ปกติ 27.3, 24.9 66.4, 77.9  

 
ตารางที่ 5-6 ผลการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 2 (เฮสจีวีประเทศไทย) 

ลําดับ เชื้อเพลิง 
เลขกิโลเมตร

เริ่มตน 
เลขกิโลเมตร

สุดทาย 
เวลาเริ่ม
ทดสอบ 

เวลาหยุด
ทดสอบ 

รวมเวลา
ทดสอบ 
(ชั่วโมง) 

ระยะทาง
ทดสอบ 

(km) 

ความเร็วเฉลี่ย 
(km/h) 

ปริมาณน้ํามัน 
(L) 

อัตราการ
สิ้นเปลือง 

(km/L) 

1 น้ํามันดีเซล 487,203 488ม188 05:00 18:00 13 985 75.77 89.03 11.06 
2 ดีเซล + ไฮโดรเจน 488,412 489,381 05:00 18:00 13 969 74.54 87.72 11.05 
3 ดีเซล + ไฮโดรเจน 489,391 490,359 05:05 18:45 13.5 968 71.70 86.07 11.25 
4 ดีเซล + ไฮโดรเจน 490,375 491,343 05:00 18:00 13 968 74.46 89.53 10.81 
5 ดีเซล + ไฮโดรเจน 491,358 492,326 05:00 18:30 13.5 968 71.70 85.98 11.26 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเฉลี่ยของ ดีเซล + ไฮโดรเจน (ระยะทางรวม/น้ํามันเชื้อเพลิงรวม) 11.09 

 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-10 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 5-7 สภาพการขับขี่ สภาพถนน ระหวางการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 2 (เฮสจีวีประเทศไทย) 

ลําดับ สภาพการขับขี ่ สภาพถนน ภาระการบรรทุก หมายเหตุ 

1 ปกติ ฝนตกเล็กนอยระหวางทาง  
การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 

คนขับและโดยสาร 2 คน  

2 ปกติ ฝนตกเล็กนอยระหวางทาง  
การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 

คนขับและโดยสาร 2 คน  

3 ปกติ ฝนตกเล็กนอยระหวางทาง  
การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 

คนขับและโดยสาร 2 คน  

4 ปกติ ฝนตกเล็กนอยระหวางทาง  
การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 

คนขับและโดยสาร 2 คน  

5 ปกติ ฝนตกเล็กนอยระหวางทาง  
การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 

คนขับและโดยสาร 2 คน  

 
ตารางที่ 5-8 สภาพรถยนตทดสอบ และสภาพภูมิอากาศ ระหวางการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 2 (เฮสจีวี
ประเทศไทย) 

ลําดับ 
ลมยางลอหนา 

(psi) 
ลมยางลอหลัง 

(psi) 
น้ํากลั่น 

อุณหภูมิอากาศ
ภายนอก 

(oC) 

ความชื้นสัมพัทธ
อากาศภายนอก 

(%) 
หมายเหตุ 

1 30 30 ปกติ 22.4, 23.4 59.2, 71.3  
2 30 30 ปกติ 21.7, 29.2 58.2, 55.4  
3 30 30 ปกติ 24.9, 30.3 60.3, 50.5  
4 30 30 ปกติ 27.6, 32.9 61.9, 53.1  
5 30 30 ปกติ 27.8, 32.4 57.6, 48.8  

 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-11 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 5-9 ผลการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 3 (รานไฮโดรสปด) 

ลําดับ เชื้อเพลิง กิโลเมตร
เริ่มตน 

กิโลเมตร
สุดทาย 

เวลาเริ่ม
ทดสอบ 

เวลาหยุด
ทดสอบ 

รวมเวลา
ทดสอบ 

ระยะทาง
ทดสอบ 

(km) 

ความเร็วเฉลี่ย 
(km/h) 

ปริมาณน้ํามัน 
(L) 

อัตราการ
สิ้นเปลือง 

(km/L) 

1 น้ํามันดีเซล 492514 493486 05:00 18:30 13.5 972 72.00 84.69 11.47 
2 ดีเซล + ไฮโดรเจน 493690 494659 04:00 17:30 13.5 969 71.78 83.16 11.65 
3 ดีเซล + ไฮโดรเจน 494668 495636 05:00 18:30 13.5 968 71.70 85.77 11.29 
4 ดีเซล + ไฮโดรเจน 495645 496631 05:20 18:25 13 985 75.77 88.30 11.16 
5 ดีเซล + ไฮโดรเจน 496649 497611 05:00 18:00 13 971 74.69 86.45 11.23 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเฉลี่ยของ ดีเซล + ไฮโดรเจน (ระยะทางรวม/น้ํามันเชื้อเพลิงรวม) 11.33 

 
ตารางที่ 5-10 สภาพการขับขี่ สภาพถนน ระหวางการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 3 (รานไฮโดรสปด) 

ลําดับ สภาพการขับขี ่ สภาพถนน ภาระการบรรทุก หมายเหตุ 

1 ปกติ ฝนตก ถนนเปยก  
การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 

คนขับและโดยสาร 2 คน  

2 ปกติ ฝนตกเล็กนอยระหวางทาง  
การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 

คนขับและโดยสาร 2 คน  

3 ปกติ ปกติ  
การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 

คนขับและโดยสาร 2 คน  

4 ปกติ ปกติ  
การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 

คนขับและโดยสาร 2 คน  

5 ปกติ ปกติ  
การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 

คนขับและโดยสาร 2 คน  

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-12 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 5-11 สภาพรถยนตทดสอบ และสภาพภูมิอากาศ ระหวางการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 3 (ราน
ไฮโดรสปด) 

ลําดับ ลมยางลอหนา 
(psi) 

ลมยางลอหลัง 
(psi) 

น้ํากลั่น อุณหภูมิอากาศ
ภายนอก 

(oC) 

ความชื้นสัมพัทธ
อากาศภายนอก 

(%) 
หมายเหตุ 

1 30 30 ปกติ 27.2, 31.2 74.9, 59.9  
2 30 30 ปกติ 28.0, 30.5 67.9, 57.8  
3 30 30 ปกติ 26.0, 31.9 75.8, 52.4  
4 30 30 ปกติ 28.0, 33.6 61.6, 50.4  
5 30 30 ปกติ 29.7, 31.4 70.3, 63.3  

 
ตารางที่ 5-12 ผลการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 4 (บริษัท เอส เอส มิลลิเนียม เพาเวอร จํากัด) 

ลําดับ เชื้อเพลิง 
เลข

กิโลเมตร
เริ่มตน 

เลข
กิโลเมตร
สุดทาย 

เวลาเริ่ม
ทดสอบ 

เวลา
หยุด

ทดสอบ 

รวมเวลา
ทดสอบ 
(ชั่วโมง) 

ระยะทาง
ทดสอบ 

(km) 

ความเร็ว
เฉลี่ย 
(km/h) 

ปริมาณ
น้ํามัน 

(L) 

อัตราการ
สิ้นเปลือง 

(km/L) 

อัตรา
สิ้นเปลือง 

(L/km) 

ราคาน้ํามัน
ดีเซล * 

(Baht/L) 

ราคาคาน้ํามัน
เฉลี่ยตอ
ระยะทาง 
(Baht/km) 

1 น้ํามันดีเซล 503156 504126 05:00 18:10 13 970 74.61 82.29 11.79 0.0848 29.99 2.54 

2 ดีเซล + ไฮโดรเจน 504547 505518 05:00 18:15 13 971 74.69 86.87 11.18 0.0894 29.99 2.68 

3 ดีเซล + ไฮโดรเจน 505528 506498 05:00 18:10 13 970 74.61 85.55 11.34 0.0882 29.99 2.64 

4 ดีเซล + ไฮโดรเจน 506507 507485 05:00 18:10 13 978 75.23 87.68 11.15 0.0897 29.99 2.69 

5 ดีเซล + ไฮโดรเจน 507494 508481 05:00 18:20 13 987 75.92 88.58 11.14 0.0898 29.99 2.69 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเฉลี่ยของ ดีเซล + ไฮโดรเจน (ระยะทางรวม/น้ํามันเชื้อเพลิงรวม) 11.20 0.0893 29.99 2.68 

หมายเหตุ * ราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ยเดือน เม.ย. 2554 

 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-13 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 5-13 สภาพการขับขี่ สภาพถนน ระหวางการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 4 (บริษัท เอส เอส มิลลิ
เนียม เพาเวอร จํากัด) 

ลําดับ สภาพการขับขี ่ สภาพถนน ภาระการบรรทุก หมายเหตุ 

1 ปกติ 
ปกติ 

การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 
คนขับและโดยสาร 2 คน 

 

2 ปกติ 
ปกติ  

การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 
คนขับและโดยสาร 2 คน 

 

3 ปกติ 
ปกติ  

การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 
คนขับและโดยสาร 2 คน 

 

4 ปกติ 
ปกติ  

การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 
คนขับและโดยสาร 2 คน 

 

5 ปกติ 
ปกติ  

การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 
คนขับและโดยสาร 2 คน 

 

 

ตารางที่ 5-14 สภาพรถยนตทดสอบ และสภาพภูมิอากาศ ระหวางการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 4 (บริษัท 
เอส เอส มิลลิเนียม เพาเวอร จํากัด) 

ลําดับ 
ลมยางลอหนา 

(psi) 
ลมยางลอหลัง 

(psi) 
น้ํากลั่นแบตเตอรี่ 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 
(oC) 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 
(%) 

หมายเหตุ 

1 30 30 ปกติ 29.2, 31.4 74.5, 60.2  
2 30 30 ปกติ 26.5, 31.9 73.5, 61.2  
3 30 30 ปกติ 29.2, 31.5 67.5, 56.4  
4 30 30 ปกติ 28.8, 30.7 73.9, 58.5  
5 30 30 ปกติ 29.5, 31.4 63.7, 53.7  

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-14 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 5-15 ผลการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 5 (HHO Kits Direct) 

ลําดับ เชื้อเพลิง 
เลข

กิโลเมตร
เริ่มตน 

เลข
กิโลเมตร
สุดทาย 

เวลาเริ่ม
ทดสอบ 

เวลา
หยุด

ทดสอบ 

รวมเวลา
ทดสอบ 
(ชั่วโมง) 

ระยะทาง
ทดสอบ 

(km) 

ความเร็ว
เฉลี่ย 
(km/h) 

ปริมาณ
น้ํามัน 

(L) 

อัตราการ
สิ้นเปลือง 

(km/L) 

อัตรา
สิ้นเปลือง 

(L/km) 

ราคา
น้ํามัน
ดีเซล * 

(Baht/L) 

ราคาคา
น้ํามันเฉลี่ย
ตอระยะทาง 
(Baht/km) 

1 น้ํามันดีเซล 497774 498744 05:00 18:20 13 970 74.61 86.00 11.28 0.0886 29.99 2.66 

2 ดีเซล + ไฮโดรเจน 498978 499948 05:00 18:10 13 970 74.61 83.92 11.56 0.0865 29.99 2.59 

3 ดีเซล + ไฮโดรเจน 499963 500934 04:30 18:05 13.5 971 71.93 86.62 11.20 0.0892 29.99 2.68 

4 ดีเซล + ไฮโดรเจน 500951 501920 05:00 18:05 13 969 74.54 88.45 10.95 0.0912 29.99 2.74 

5 ดีเซล + ไฮโดรเจน 501930 502929 05:00 18:15 13.25 999 75.40 88.31 11.31 0.0883 29.99 2.65 

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเฉลี่ยของ ดีเซล + ไฮโดรเจน (ระยะทางรวม/น้ํามันเชื้อเพลิงรวม) 11.26 0.0887 29.99 2.66 

 
ตารางที่ 5-16 สภาพการขับขี่ สภาพถนน ระหวางการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 5 (HHO Kits Direct) 

ลําดับ สภาพการขับขี ่ สภาพถนน ภาระการบรรทุก หมายเหตุ 

1 ปกติ ปกติ 
การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 

คนขับและโดยสาร 2 คน  

2 ปกติ ฝนตกเล็กนอย 
การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 

คนขับและโดยสาร 2 คน  

3 ปกติ ฝนตกเล็กนอย  
การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 

คนขับและโดยสาร 2 คน  

4 ปกติ ฝนตกเล็กนอย  
การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 

คนขับและโดยสาร 2 คน  

5 ปกติ ฝนตกหนักที่ จ.เพชรบุรี 
การจราจรหนาแนนขากลับเขากรุงเทพฯ 

คนขับและโดยสาร 2 คน  

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-15 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 5-17 สภาพรถยนตทดสอบ และสภาพภูมิอากาศ ระหวางการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ตัวอยางที่ 5 (HHO 
Kits Direct) 

ลําดับ 
ลมยางลอหนา 

(psi) 
ลมยางลอหลัง 

(psi) 
น้ํากลั่น 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 
(oC) 

ความชื้นสัมพัทธอากาศ
ภายนอก (%) 

หมายเหตุ 

1 30 30 ปกติ 29.7, 31.3 68.7, 52.1  
2 30 30 ปกติ 28.4, 28.5 67.4, 58.7  
3 30 30 ปกติ 27.9, 27.7 63.7, 52.3  
4 30 30 ปกติ 27.8, 30.8 73.5, 54.2  
5 30 30 ปกติ 27.8, 30.5 72.1, 49.4  

 
ตารางที่ 5-18 ปริมาณมลพิษของรถยนตทดสอบที่วัดไดจากหองปฏิบัติการของตัวอยางที่ 1-5 

ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางที่ 4  ตัวอยางที่ 5 

คาทดสอบ น้ํามันดีเซล ดีเซล + 
ไฮโดรเจน 

น้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล ดีเซล + 
ไฮโดรเจน 

ดีเซล + 
ไฮโดรเจน 

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 

 
 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-16 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 5-19 คากําลังของเครื่องยนตที่วัดได ณ ความเร็วตางๆ ของตัวอยางที่ 1-5 

คากําลังของรถยนตที่วัดได (kW) 

ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางที่ 4 ตัวอยางที่ 5  
ความเร็วทดสอบ (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 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-17 
พฤศจิกายน 2554 

จากผลการทดสอบที่ไดแสดงไวในตารางที่ 5-18 และ ตารางที่ 5-19 ไดนํามาแสดงเปนกราฟเปรียบเทียบ 
สําหรับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การปลอยมลพิษ และสมรรถนะ ดังแสดงไวในรูปท่ี 5-7 – รูปท่ี 5-12 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 5-7 อัตราการสิ้นเปลืองเชื่อเพลงิจากการทดสอบในหองปฏิบัติการของตัวอยางที่ 1-5 

 

ปริมาณมลพิษคารบอนไดออกไซด
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0.000

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

ดีเ
ซล

ดีเ
ซล

 +

ไฮ
โด
รเ
จน

ดีเ
ซล

ดีเ
ซล

 +

ไฮ
โด
รเ
จน

ดีเ
ซล

ดีเ
ซล

 +

ไฮ
โด
รเ
จน

ดีเ
ซล

ดีเ
ซล

 +

ไฮ
โด
รเ
จน

ดีเ
ซล

ดีเ
ซล

 +

ไฮ
โด
รเ
จน

ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางที่ 4 ตัวอยางที่ 5

ปร
มิา

ณ
กา

รป
ลอ

ย 
CO

2 
(g

/k
m

)

 
รูปท่ี 5-8 อัตราการปลอยสารมลพิษ CO2 จากการทดสอบในหองปฏิบัติการของตัวอยางที่ 1-5 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-18 
พฤศจิกายน 2554 

ปริมาณมลพิษไฮโดรคารบอน
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รูปท่ี 5-9 อัตราการปลอยสารมลพิษ THC จากการทดสอบในหองปฏิบัติการของตัวอยางที่ 1-5 

 

ปริมาณมลพิษออกไซดของไนโตรเจน
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รูปท่ี 5-10 อัตราการปลอยสารมลพษิ NOx จากการทดสอบในหองปฏิบัติการของตัวอยางที่ 1-5 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-19 
พฤศจิกายน 2554 

ปริมาณมลพิษคารบอนมอนอกไซด

0.993
1.070 1.027

1.106 1.085 1.059

1.309
1.189

1.262
1.359

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

ดีเซล ดีเซล +

ไฮโดรเจน

ดีเซล ดีเซล +

ไฮโดรเจน

ดีเซล ดีเซล +

ไฮโดรเจน

ดีเซล ดีเซล +

ไฮโดรเจน

ดีเซล ดีเซล +

ไฮโดรเจน

ตวัอยางที่ 1 ตวัอยางที่ 2 ตวัอยางที่ 3 ตวัอยางท่ี 4 ตวัอยางท่ี 5

ปร
ิมา

ณ
กา

รป
ลอ

ย 
CO

 (g
/k

m
)

 
รูปท่ี 5-11 อัตราการปลอยสารมลพษิ CO จากการทดสอบในหองปฏิบัติการของตัวอยางที ่1-5 

 

กําลังของรถยนตทดสอบกอนและหลังติดต้ังอุปกรณผลิตไฮโดรเจนของแตละตัวอยาง
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รูปท่ี 5-12 อัตรากําลังของเครื่องยนต จากการทดสอบในหองปฏิบัติการของตัวอยางที่ 1-5 

 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-20 
พฤศจิกายน 2554 

5.2.2  ผลวิเคราะหการทดสอบรถยนตท่ีติดต้ังอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 
 

จากผลการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและมลพิษของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนทั้ง 5 ตัวอยาง 
ดังแสดงในตารางในหัวขอ 5.2.1  พบวาผลการทดสอบของอุปกรณแตละตัวอยางมีดังนี้ 

 
ผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษ 

 
• ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (Fuel Consumption) 

 
1. จากผลการทดสอบของความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเมื่อใชน้ํามันดีเซลเพียงอยางเดียว เปรียบเทียบ

กับกรณีใชน้ํามันดีเซลผสมกับไฮโดรเจนพบวามีอัตราการเปลี่ยนแปลงการใชเชื้อเพลิงดังนี้ 
 

ตารางที่ 5-20 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการทดสอบวิ่งในหองปฏิบัติการของตัวอยางที่ 1-5 

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (km/l) 
อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจาก

น้ํา น้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล+ไฮโดรเจน 
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง (+/-) 

ตัวอยางที ่1 10.33 10.13 -1.94% 

ตัวอยางที ่2 10.09 9.89 -1.98% 

ตัวอยางที ่3 10.02 9.73 -2.89% 

ตัวอยางที ่4 9.71 9.63 -0.82% 

ตัวอยางที ่5 9.80 9.70 -1.02% 

 
ตารางที่ 5-21 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการทดสอบวิ่งในหองปฏิบัติการของตัวอยางที่ 1-5 

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (l/km) 
อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 

น้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล+ไฮโดรเจน 
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง (+/-) 

ตัวอยางที่ 1 0.097 0.099 1.97% 

ตัวอยางที่ 2 0.099 0.101 2.02% 

ตัวอยางที่ 3 0.100 0.103 2.98% 

ตัวอยางที่ 4  0.103 0.104 0.83% 

ตัวอยางที่ 5 0.102 0.103 1.03% 

หมายเหต ุ 
ตัวอยางที่ 1 บริษัท 555 คอรปอเรชั่น จํากัด 
ตัวอยางที่ 2 เฮสจีวีประเทศไทย 
ตัวอยางที่ 3 รานไฮโดรสปด 
ตัวอยางที่ 4 บริษัท เอส เอส มิลลิเนียม เพาเวอร จํากัด) 
ตัวอยางที่ 5 HHO Kits Direct 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-21 
พฤศจิกายน 2554 

จากตารางที่ 5-20 และ ตารางที่ 5-21 จะเห็นวาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของอุปกรณผลิต
ไฮโดรเจนจากน้ําทั้ง 5 ตัวอยางที่นํามาทดสอบ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับกอนติดตั้งอุปกรณ 
จะเพ่ิมขึ้นเล็กนอย คือ 1.94%, 1.98%, 2.89%, 0.82% และ 1.02% สําหรับตัวอยางที่ 1 – ตัวอยางที่ 5 
ตามลําดับ พอจะสรุปไดวาอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําของตัวอยางที่นํามาทดสอบไมมีผลตอการประหยัด
เชื้อเพลิง 

 
อัตราการปลอยมลพษิ (Emission) 

 
ตารางที่ 5-22 อัตราการปลอยมลพิษของ THC จากการทดสอบวิ่งในหองปฏิบัติการ 

THC (g/km) 

อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 
น้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล+ไฮโดรเจน 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึ้น/ลดลง (+/-) 

ตัวอยางที ่1 0.386 0.464 20.21% 

ตัวอยางที ่2 0.433 0.463 6.93% 

ตัวอยางที ่3 0.420 0.458 9.05% 

ตัวอยางที ่4 0.510 0.470 -7.84% 

ตัวอยางที ่5 0.498 0.552 4.82% 

 

ตารางที่ 5-23 อัตราการปลอยมลพิษของ NOx จากการทดสอบวิ่งในหองปฏิบัติการ 

NOx (g/km) 

อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 
น้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล+ไฮโดรเจน 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึ้น/ลดลง (+/-) 

ตัวอยางที ่1 0.806 0.791 -1.86% 

ตัวอยางที ่2 0.805 0.823 2.24% 

ตัวอยางที ่3 0.812 0.917 12.93% 

ตัวอยางที ่4 0.827 0.803 -2.90% 

ตัวอยางที ่5 0.766 0.845 10.31% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-22 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 5-24 อัตราการปลอยมลพิษของ CO จากการทดสอบวิ่งในหองปฏิบัติการ 

CO (g/km) 

อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 
น้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล+ไฮโดรเจน 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึ้น/ลดลง (+/-) 

ตัวอยางที ่1 0.993 1.070 7.75% 

ตัวอยางที ่2 1.027 1.106 7.69% 

ตัวอยางที ่3 1.085 1.059 -2.40% 

ตัวอยางที ่4 1.309 1.189 -9.17% 

ตัวอยางที ่5 1.262 1.359 7.69% 

 
ตารางที่ 5-25 อัตราการปลอยมลพิษของ CO2 จากการทดสอบวิ่งในหองปฏิบัติการ 

CO2 (g/km) 

อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 
น้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล+ไฮโดรเจน 

เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึ้น/ลดลง (+/-) 

ตัวอยางที ่1 250.601 261.344 4.29% 

ตัวอยางที ่2 256.236 255.176 -0.41% 

ตัวอยางที ่3 258.214 265.678 2.89% 

ตัวอยางที ่4 265.880 268.230 0.88% 

ตัวอยางที ่5 263.353 265.949 0.99% 

 
2. จากตารางที่ 5-22 – ตารางที่ 5-25 พบวาการปลอยมลพิษจากการเผาไหมของเครื่องยนตของ

มลพิษแตละตัวดังนี้ 
 

• คา THC เฉล่ีย ที่วัดไดเมื่อใชน้ํามันดีเซลอยางเดียวอยูระหวาง 0.386 – 0.510 g/km สําหรับ
การทดสอบของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนทั้ง 5 ตัวอยาง ในขณะที่คา THC เฉล่ีย เมื่อใชน้ํามัน
ผสมกับไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นจากอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจะอยูระหวาง 0.464 – 0.552 ซึ่งมีคา
สูงขึ้น 20.21% สําหรับตัวอยางที่ 1, สูงขึ้น 6.93% สําหรับตัวอยางที่ 2, สูงขึ้น 9.05% สําหรับ
ตัวอยางที่ 3 แตมีคาลดลง 7.84% สําหรับตัวอยางที่ 4 และสูงขึ้น 4.82% สําหรับตัวอยางที่ 5 

• คา NOx เฉล่ีย ที่วัดไดเมื่อใชน้ํามันดีเซลอยางเดียวอยูระหวาง 0.766 – 0.917 g/km สําหรับ
การทดสอบของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนทั้ง 5 ตัวอยาง ในขณะที่คา NOx เฉล่ีย เมื่อใชน้ํามัน
ผสมกบัไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นจากอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจะอยูระหวาง 0.791 – 0.917 g/km ซึ่งมี
คาลดลงเล็กนอย -1.86% สําหรับตัวอยางที่ 1, สูงขึ้น 2.24% สําหรับตัวอยางที่ 2, เพ่ิมขึ้น 
12.93% สําหรับตัวอยางที่ 3, ลดลง 2.90% สําหรับตัวอยางที่ 4 และมีคาสูงขึ้น 10.31% สําหรับ
ตัวอยางที่ 5 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-23 
พฤศจิกายน 2554 

• คา CO เฉล่ีย ที่วัดไดเมื่อใชน้ํามันดีเซลอยางเดียวอยูระหวาง 0.993 – 1.309 g/km สําหรับการ
ทดสอบของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนทั้ง 5 ตัวอยาง ในขณะที่คา CO เฉล่ีย เมื่อใชน้ํามันผสมกับ
ไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นจากอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจะอยูระหวาง 1.059 – 1.359 g/km ซึ่งมีคา
ลดลงเล็กนอยสําหรับตัวอยางที่ 3 และมีคาสูงขึ้นนอยกวา 10% สําหรับตัวอยางที่ 1 และ
ตัวอยางที่ 2, ลดลง 9.17% สําหรับตัวอยางที่ 4 และเพ่ิมขึ้น 7.69% สําหรับตัวอยางที่ 5 

• คา CO2 เฉล่ีย ที่วัดไดเมื่อใชน้ํามันดีเซลอยางเดียวอยูระหวาง 250.601 – 268.230 g/km 
สําหรับการทดสอบของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนทั้ง 5 ตัวอยาง ในขณะที่คา CO2 เฉล่ีย เมื่อใช
น้ํามันผสมกับไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นจากอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจะอยูระหวาง 255.176 – 265.678 
g/km ซึ่งมีคาลดลงเล็กนอยสําหรับตัวอยางที่ 2 และมีคาสูงขึ้นนอยกวา 5% สําหรับตัวอยางที่ 1 
และตัวอยางที่ 3 ในขณะที่คา CO2 มีคาสูงขึ้นเล็กนอยสําหรับตัวอยางที่ 4 และตัวอยางที่ 5 

 
ตารางที่ 5-26 (ก) อัตราการการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการทดสอบวิ่งบนถนน 

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (km/l) 
อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจาก

น้ํา น้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล+ไฮโดรเจน 
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง (+/-) 

ตัวอยางที ่1 11.88 11.14 -6.23% 

ตัวอยางที ่2 11.06 11.09 0.27% 

ตัวอยางที ่3 11.47 11.33 -1.22% 

ตัวอยางที ่4 11.79 11.20 -5.00% 

ตัวอยางที ่5 11.28 11.26 -0.18% 

 

ตารางที่ 5-26 (ข) อัตราการการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการทดสอบวิ่งบนถนน 

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (km/l) 
อุปกรณผลิตไฮโดรเจนจาก

น้ํา น้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล+ไฮโดรเจน 
เปลี่ยนแปลง

เพ่ิมขึ้น/ลดลง (+/-) 

ตัวอยางที่ 1 0.084 0.090 6.64% 

ตัวอยางที่ 2 0.090 0.090 -0.27% 

ตัวอยางที่ 3 0.087 0.088 1.24% 

ตัวอยางที่ 4 0.085 0.089 5.27% 

ตัวอยางที่ 5 0.089 0.089 0.18% 

 
จากตารางที่ 5-26 (ก) และ (ข) จะเห็นวาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของอุปกรณผลิตไฮโดรเจน

จากน้ําทั้ง 3 ตัวอยางที่นํามาทดสอบ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับกอนติดตั้งอุปกรณ จะเพิ่มขึ้น
เล็กนอย คือ 6.23% และ 1.22% สําหรับตัวอยางที่ 1 และตัวอยางที่ 3 ในขณะที่ตัวอยางที่ 2 อัตราการ
ส้ินเปลืองเชื้อเพลิงจะลดลง 0.27% เพ่ิมขึ้น 5.0% และ 0.18% สําหรับตัวอยางที่ 4 และตัวอยางที่ 5 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-24 
พฤศจิกายน 2554 

สําหรับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการทดสอบในหองปฏิบัติการและวิ่งบนถนนของทั้ง 5 
ตัวอยางอุปกรณแสดงไวในตารางที่ 5-27 

 
ตารางที่ 5-27 อัตราการการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากการทดสอบในหองปฏิบัติการและวิ่งบนถนน 

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (km/L) 
อุปกรณผลิต

ไฮโดรเจนจากน้ํา 
เชื้อเพลิง 

ผลจากหองปฏบิติัการ 
ผลจากการทดสอบวิ่ง

ภาคสนาม 

ดีเซล 10.33 11.88 
ตัวอยางที ่1 

ดีเซล + ไฮโดรเจน 10.13 11.14 

ดีเซล 10.09 11.06 
ตัวอยางที ่2 

ดีเซล + ไฮโดรเจน 9.89 11.09 

ดีเซล 10.02 11.47 
ตัวอยางที ่3 

ดีเซล + ไฮโดรเจน 9.73 11.33 

ดีเซล 9.71 11.79 
ตัวอยางที ่4 

ดีเซล + ไฮโดรเจน 9.63 11.2 

ดีเซล 9.8 11.28 
ตัวอยางที ่5 

ดีเซล + ไฮโดรเจน 9.7 11.26 

 
 

อัตราส้ินเปลืองเช้ือเพลิงของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนในหองปฎิบัติการเปรียบเทียบกับวิ่งบนถนน
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รูปท่ี 5-13 อัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิง จากการทดสอบในหองปฏิบัติการเทียบกับวิ่งบนถนน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-25 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 5-28 อัตรากําลังของเครื่องยนตจากการทดสอบวิ่งในหองปฏิบัติการ 

คากําลังของรถยนตที่วัดได (kW) 

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

ดีเซล 

น้ํามัน
ดีเซล+

ไฮโดรเจน 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึ้น/ลดลง 

(+/-) 

น้ํามัน
ดีเซล 

น้ํามัน
ดีเซล+

ไฮโดรเจน 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึ้น/ลดลง 

(+/-) 

น้ํามัน
ดีเซล 

น้ํามัน
ดีเซล+

ไฮโดรเจน 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึ้น/ลดลง 

(+/-) 

น้ํามัน
ดีเซล 

น้ํามัน
ดีเซล+

ไฮโดรเจน 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึ้น/ลดลง 

(+/-) 

น้ํามัน
ดีเซล 

น้ํามัน
ดีเซล+

ไฮโดรเจน 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึ้น/ลดลง 

(+/-) 

45 25.39 25.38 -0.04% 24.94 23.94 -4.01% 24.59 21.49 -12.61% 24.71 22.44 -9.19% 23.24 23.42 0.77% 

50 27.25 27.62 1.36% 26.88 26.35 -1.97% 26.37 23.83 -9.63% 26.65 25.31 -5.03% 25.65 25.83 0.70% 

55 30.18 29.82 -1.19% 29.1 28.65 -1.55% 28.76 27.78 -3.41% 29.01 28.65 -1.24% 28.55 28.09 -1.61% 

60 32.27 31.31 -2.97% 30.93 30.15 -2.52% 30.67 29.75 -3.00% 30.66 30.31 -1.14% 30.3 29.92 -1.25% 

65 34.31 33.53 -2.27% 31.81 31.82 0.03% 32.36 30.47 -5.84% 30.79 30.71 -0.26% 31.25 30.37 -2.82% 

70 36.19 35.77 -1.16% 34.95 34.17 -2.23% 34.34 34.45 0.32% 34.45 33.56 -2.58% 34.12 33.32 -2.34% 

75 36.89 36.33 -1.52% 35.13 34.54 -1.68% 34.93 34.64 -0.83% 35.52 33.9 -4.56% 34.95 33.85 -3.15% 

80 35.86 35.27 -1.65% 34.32 33.51 -2.36% 33.65 33.69 0.12% 34.47 32.52 -5.66% 33.62 33.32 -0.89% 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-26 
พฤศจิกายน 2554 

3. จากตารางที่ 5-28 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอัตรากําลังที่ความเร็วของเครื่องยนตตางๆ ของ
อุปกรณตัวอยางทั้ง 5 ตัวอยาง ดังแสดงไวในรูปท่ี 5-14 

กราฟเปรียบเทียบกําลังของเคร่ืองยนตที่ความเร็วตางๆ

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

45 50 55 60 65 70 75 80

ความเร็ว

คา
กํา

ลัง
ขอ

งเ
คร

ื่อง
ยน

ต 
(k

W
)

ตัวอยางที่ 1 ดีเซล ตัวอยางท่ี 1 ดีเซล + ไฮโดรเจน

ตัวอยางที่ 2 ดีเซล ตัวอยางท่ี 2 ดีเซล + ไฮโดรเจน

ตัวอยางที่ 3 ดีเซล ตัวอยางท่ี 3 ดีเซล + ไฮโดรเจน

ตัวอยางที่ 4 ดีเซล ตัวอยางท่ี 4 ดีเซล + ไฮโดรเจน

ตัวอยางที่ 5 ดีเซล ตัวอยางท่ี 5 ดีเซล + ไฮโดรเจน

 
รูปท่ี 5-14 กําลังของเครื่องยนตที่ความเร็วตางๆ 

 
จากรูปท่ี 5-14 กําลังของเครื่องยนตที่ไดภายหลังใชน้ํามันดีเซลผสมกับไฮโดรเจน สําหรับทุก

ตัวอยางอุปกรณ พบวา 

• สําหรับตัวอยางที่ 1 มีคาลดลงเล็กนอยที่เกือบทุกคาความเร็วรอบ โดยชวงที่มีการเปล่ียนแปลง
กําลังลดลงต่ําสุด 2.97% ที่ความเร็ว 60 km/h และเพ่ิมขึ้นสูงสุด 1.36% ที่ความเร็ว 50 km/h  

• สําหรับตัวอยางที่ 2 ชวงที่มีการเปล่ียนแปลงกําลังลดลงต่ําสุด 5.43% ที่ความเร็ว 40 km/h และ
เพ่ิมขึ้นสูงสุด 0.03% ที่ความเร็ว 65 km/h 

• สําหรับตัวอยางที่ 3 ชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงกําลังลดลงต่ําสุด 12.61% ที่ความเร็ว 45 km/h 
และเพ่ิมขึ้นสูงสุด 0.32% ที่ความเร็ว 70 km/h 

• สําหรับตัวอยางที่ 4 พบวามีคาลดลงเล็กนอยที่เกือบทุกคาความเร็วรอบ โดยชวงที่มีการ
เปล่ียนแปลงกําลังลดลงต่ําสุด 3.15% ที่ความเร็ว 75 km/h และเพ่ิมขึ้นสูงสุด 0.77% ที่
ความเร็ว 45 km/h  

• สําหรับตัวอยางที่ 5 ชวงที่มีการเปล่ียนแปลงกําลังลดลงต่ําสุด 9.19% ที่ความเร็ว 45 km/h และ
กําลังไมเพ่ิมขึ้นในทุกความเร็ว 

 
4.  โดยสรุปจะเห็นวาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง อัตราการปลอยมลพิษ และกําลังของเครื่องยนต

ของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําทั้ง 5 ตัวอยางที่นํามาทดสอบ ไมไดสงผลตออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เมื่อเทียบกับกอนติดตั้งอุปกรณ สังเกตไดจากตัวเลขคาเฉล่ียอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจากผลการทดสอบ
ในหองปฏิบัติการ ที่มีคาสูงขึ้นเล็กนอยจากเดิม คือนอยกวา 3% อยางไรก็ตามกรณียังไมสามรถสรุปไดวา
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจะสูงขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา ทั้งนี้เนื่องจากยังมีปจจัยอื่นๆ 
เชนการควบคุมความเร็วของการขับขี่ในหองปฏิบัติการ ซึ่งถือวามีความสําคัญคอนขางมาก 
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สรุปผลการทดสอบ 
 
ตารางที่ 5-29 ตารางสรุปผลการทดสอบอัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิง การปลอยมลพิษ และคากําลัง 

อุปกรณผลิต
ไฮโดรเจน 

ผลการทดสอบอัตราการ
ส้ินเปลืองเชื้อเพลิง 

ผลการทดสอบมลพิษ ผลการทดสอบสมรรถภาพ 

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 

 
จากผลการทดสอบของอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําพบวาผลของการทดสอบของอุปกรณทั้ง 5 

ตัวอยางใหผลลัพทไปในแนวทางเดียวกันคือไมไดสงผลประหยัดเชื้อเพลิงและไมมีผลตอการปลอยมลพิษ 
 

5.3 การทดสอบไฮโดรเจนกับเครื่องยนตสนัดาปภายในของตางประเทศ 
 
อยางไรก็ตามเพื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของตางประเทศ บริษัทฯ จึงไดทําการศึกษาผลการวิจัย

และทดสอบการใชไฮโดรเจนในเครื่องยนตสันดาปภายใน (เนนไปที่เครื่องยนตดีเซล เนื่องจากเปนประเภท
เครื่องยนตเดียวกับที่ใชในการทดสอบของโครงการ) ที่ไดมีการวิจัย, ทดสอบและไดตีพิมพผลการทดสอบไว 
ซึ่งมีทั้งการทดสอบโดยใชไฮโดรเจนจากแหลงภายนอกและการใชไฮโดรเจนที่ผลิตไดจากกระบวนการอิเล็ก
โทรไลซิสโดยอาศัยไฟฟาจากแบตเตอรี่ของรถยนต พอสรุปผลไดดังนี้ 

 
5.3.1 ผลการทดสอบของ S. Bari, M. Mohammad Esmaeil, Effect of H2/O2 addition in 

increasing the thermal efficiency of a diesel engine ไดใชเครื่องยนต Hino WO4D โดยมี
รายละเอียดเครื่องยนตทดสอบดังนี้ 

- เครื่องยนต Direct Injection, 4 Cylinders, In-line, Overhead Valve 
- ขนาดลูกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke) 104 x 118 mm. 
- อัตราสวนกําลังอัด (Compression Ratio) 17.9 
- กําลังสูงสุด (Maximum Output Power) 38 kW ที่ 1500 rpm 

 
กาซไฮโดรเจน ที่ใชในการทดสอบผลิตจาก Electrolyser รุน Epoch EP-500 จากแหลงพลังงาน

ไฟฟาภายนอก 24 Volts โดยผานกาซไฮโดรเจนและออกซิเจน (หรือ ไฮดรอกซิล (H2/O2)) ที่ผลิตไดไปยังตัว
ลดความชื้น (Dryer) และอุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซ กอนถูกดูดเขาไปยังทอไอดี โดยการออกแบบการ
ทดสอบดังแสดงไวในรูปท่ี 5-15 
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รูปท่ี 5-15 ไดอะแกรมอุปกรณการทดสอบของ S. Bari, M. Mohammad Esmaeil 

 
การทดสอบนี้ทําการทดสอบกับเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ ชนิดหองเผาไหมแบบฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงใน

กระบอกสูบ (Direct Infection) อัตราสวนกําลังอัด 17.9 กําลังสูงสุด 38 kW ที่ 1,500 rpm. ในการทดสอบ
ควบคุมปริมาณการปลอย H2/O2 ผสมกับน้ํามันดีเซลที่อัตราสวนผสม 0–6% ของ H2/O2 โดยควบคุมความเร็ว
รอบที่ 1500 rpm และเปล่ียนแปลงภาระโหลด (Load) ของเครื่องยนตที่ 19 kW, 22 kW และ 28 kW ผลการ
ทดสอบพบวาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง สมรรถนะและมลภาวะแสดงไวในรูปท่ี 5-16 -  รูปท่ี 5-19 

 
 

 
รูปท่ี 5-16 อัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิงตอกําลังมาเบรคที่อัตราสวนผสมของ H2/O2 0-6% 

หมายเหตุ  
1. bsfc = brake specific fuel consumption คืออัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิงเทียบกับกําลังมาที่เพลาเครื่องยนตผลิตได 
2. อัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิง = ปริมาณนํ้ามันดีเซล + ปริมาณนํ้ามันดีเซลเทียบเทากับไฮโดรเจนที่เติม + ปริมาณนํ้ามันดีเซล

เทียบเทากับในการผลิตไฮโดรเจนและออกซิเจน 
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รูปท่ี 5-17 เปอรเซ็นตผลประหยัดของเชื้อเพลิงที่อัตราสวนผสมของ H2/O2 0-6% 

 
 

 
รูปท่ี 5-18 อัตราการไหลโดยมวลของเชื้อเพลิงที่อัตราสวนผสมของ H2/O2 0-6% 
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รูปท่ี 5-19 อัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิงที่อัตราสวนผสมของ H2/O2 0-6% 

 
  จากรูปท่ี 5-16 ถึง รูปท่ี 5-19 จะเห็นวาเมื่ออัตราสวนผสมของ H2/O2 สูงขึ้น อัตราสวนอากาศตอ

เชื้อเพลิงจะมีคามากขึ้นแสดงใหเห็นวาการเผาไหมของเชื้อเพลิงจะเกิดขึ้นในชวงของสวนผสมบาง (Lean 
Mixture)  

  
ผลการทดสอบมลภาวะ (Emission) 

 

 
รูปท่ี 5-20 ปริมาณไฮโดรคารบอนที่อัตราสวนผสมของ H2/O2 0-6% 
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รูปท่ี 5-21 ปริมาณคารบอนไดออกไซดที่อัตราสวนผสมของ H2/O2 0-6% 

 

 
รูปท่ี 5-22 ปริมาณคารบอนมอนอกไซดที่อัตราสวนผสมของ H2/O2 0-6% 

 
ผลสรุปของการทดสอบ 

 
• ประสิทธิภาพเชิงความรอนสุทธิที่เพลา (Brake Thermal Efficiency) เพ่ิมขึ้น 2.6%, 2.9% และ 

1.6% ที่ภาระโหลด 19, 22 และ 28 kW ตามลําดับ ที่สัดสวนของ H2/O2 เทียบกับน้ํามันดีเซล 
6.1% (H2/O2 mixture 30 l/min) 

• อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (Brake Specific Fuel Consumption) สูงสุดที่ลดลงไดประมาณ 
15% (15.07%, 15.16% และ 14.96% ที่ภาระโหลด 19, 22 และ 28 kW ตามลําดับ) ที่สัดสวน
ของการเติม H2/O2 4% ในทางกลับกันเมื่อเพ่ิมอัตราสวน H2/O2 มากกวา 4% ไมทําใหผล
ประหยัดเพ่ิมขึ้น 
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5.3.2 ผลการทดสอบของ Haroun AK. Shahzad, Nabeel Abdul – Hadi, Experimental 
Investigation of Effect of Hydrogen Manifold Injection on Performance of Compression 
Ignition Engines โดยมีรายละเอียดเครื่องยนตทดสอบดังนี้ 

- เครื่องยนต Lumberdini, 1 Cylinder 
- ขนาดลูกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke) 78 x 68 mm. 
- อัตราสวนกําลังอัด (Compression Ratio) 18 

โดยการออกแบบการทดสอบดังแสดงไวในรูปท่ี 5-23 
 

 
รูปท่ี 5-23 อุปกรณการทดสอบของ Haroun AK. Shahzad, Nabeel Abdul – Hadi 

 
การทดสอบจะใชวิธีการการเพิ่มกาซไฮโดรเจน เขาไปยังเครื่องยนตสันดาปภายในแบบใชความดัน

อัด (เครื่องยนตดีเซล) โดยการเพิ่มปริมาณไฮโดรเจนจากถังเก็บภายนอกควบคุมความดัน กอนจายไปยัง
หัวฉีดไฮโดรเจนไวที่ 2 บาร และควบคุมความเร็วของเครื่องยนตทดสอบใหมีความเร็วรอบคงที่ 1,000, 1,250 
และ 1,500 rpm ที่ความเร็วรอบแตละคาจะเปล่ียนแปลงภาระเครื่องยนต (Load) ผลการทดสอบอัตราการ
ส้ินเปลืองเชื้อเพลิงและมลภาวะมีดังนี้ 

 
ผลการทดสอบที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต 1000 rpm ที่ภาระโหลดตางๆ แสดงไวในรูปท่ี 5-24 – รูปท่ี 5-27 
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รูปท่ี 5-24 ประสิทธิภาพเชิงความรอนที่ภาระโหลด 0-80% 

 
 

 
 

รูปท่ี 5-25 ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรที่ภาระโหลด 0-80% 
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รูปท่ี 5-26 ความดันประสิทธิผลเฉลี่ยที่ภาระโหลด 0-80% 

 
 

รูปท่ี 5-27 อัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิงที่ภาระโหลด 0-80% 

 
สําหรับผลการทดสอบที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต 1250 และ 1500 rpm ที่ภาระโหลดตางๆ ให

ผลลัพทเชนเดียวกับการทดสอบที่ความเร็วรอบ 1000 rpm  
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ผลสรุปของการทดสอบ 
 

• ประสิทธิภาพการเผาไหมเพ่ิมขึ้น เมื่อเพ่ิมอัตราสวนผสมของไฮโดรเจนในน้ํามันดีเซล 
• อัตราสวนผสมของไฮโดรเจนในน้ํามันดีเซล 10% (โดยสัดสวนของพลังงาน) ใหผลลัพทของ

ประสิทธิภาพของเครื่องยนตสูงสุด 40% ลดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประมาณ 35% และเพ่ิม
คาเฉล่ียกําลังอัดเบรค (Brake Mean Effective Pressure, BMEP) สูงสุด 25% 

• อัตราสวนผสมของไฮโดรเจนในเชื้อเพลิงลดประสิทธิภาพเชิงปริมาตร (Volumetric Efficiency) 
 

5.3.3 ผลการศึกษาของ N.Saravanan, G.Nagarajan, C.Dhanaselcaran, K.M. Kalaiselvan, 
Experimental investigation of hydrogen port fuel injection in DI Diesel Engines โดยมี
รายละเอียดเครื่องยนตทดสอบดังนี้ 

- เครื่องยนต 4 Stroke, 1 Cylinder 
- ขนาดลูกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke) 80 x 110 mm. 
- อัตราสวนกําลังอัด (Compression Ratio) 16.5 
- กําลังสูงสุด (Maximum Output Power) 3.7 kW ที่ 1500 rpm 

 
โดยการออกแบบการทดสอบดังแสดงไวในรูปท่ี 5-28 

 

 
รูปท่ี 5-28 ไดอะแกรมอุปกรณการทดสอบของ N.Saravanan, G.Nagarajan, C.Dhanaselcaran, K.M. Kalaiselvan 

 
การทดสอบใชไฮโดรเจนที่บรรจุในถังความดัน 130 – 150 บาร ลดลงเหลือ 1 – 4 บาร โดย Double 

Stage Pressure Regulator ผานไปยังอุปกรณวัดปริมาณการไหลของไฮโดรเจน (Digital mass Flow 
controller, DFC) และผานอุปกรณปองกันการลุกติดไฟยอยกลับ (Backfire) กอนสงไปยังหัวฉีดไฮโดรเจน 
(Hydrogen Injector) การควบคุมการจาย ไฮโดรเจนจะถูกตรวจวัดโดยอุปกรณวัดตําแหนงของเพลาขอเหว่ียง 
(Crankshaft) ในการทดลองปรับเปล่ียนการจายไฮโดรเจนโดยเริ่มจากมุมของเพลาขอเหว่ียงที่ 5o BTDC, 
TDC, 5 o ATCD, 10 o ATCD, 15 o ATCD, สวนระยะและการฉีดไฮโดรเจนจะทดสอบที่ 30 o AC, (3.3 ms), 
60 o AC, (6.6 ms), และ 90 o AC, (9.9 ms) ดังแสดงไวในตารางที่ 5-30 ผลการทดสอบพบวา ที่องศาของ
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การฉีดไฮโดรเจนและระยะเวลาของการฉีดไฮโดรเจนมีผลตอประสิทธิภาพเชิงความรอนและอัตราการ
ส้ินเปลืองเชื้อเพลิงดังแสดงไวในรูปท่ี 5-29 และ รูปท่ี 5-30 
 
ตารางที่ 5-30 ตารางแสดงองศาการฉีดไฮโดรเจนและระยะเวลาของการฉีดไฮโดรเจน 

 
 

หมายเหตุ  
BTDC   = Before Top Dead Center มุมองศาจุดระเบิดกอนถึงจุดศูนยตายบน 
TDC   = Top Dead Center จุดศูนยตายบน 
ATDC   = After Top Dead Center มุมองศาหลังจุดศูนยตายบน 
Injection Duration  = ระยะเวลาของการฉีดไฮโดรเจน (องศาของเพลาขอเหว่ียง) 

 
 

 
 

รูปท่ี 5-29 อัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิงที่ภาระโหลด 0-100% 
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รูปท่ี 5-30 ประสิทธิภาพเชิงความรอนสุทธิที่เพลาที่ภาระโหลด 0-100% 

 
 

5.3.4 ผลการศึกษาของ Jacob Wall, Effect of Hydrogen Enriched Hydrocarbon Combustion on 
Emission and Performance, Department of  Biological and Agricultural Engineering, 
University of Idaho   

 
ผลการศึกษาของ Jacob ไดสรุปไววาการเพิ่มปริมาณไฮโดรเจนเขาไปในเครื่องยนตสันดาปภายใน

ประเภทเชื้อเพลิงไฮโดรคารบอน มีผลทําใหประหยัดเชื้อเพลิงเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากไฮโดรเจนมีคุณสมบัติทํา
ใหการเผาไหมในชวงสวนผสมบาง (Lean Mixture) ได ซึ่งการเผาไหมในชวงสวนผสมบาง จะทําใหการเผา
ไหมสมบูรณมากขึ้น และลดปริมาณคารบอนมอนอกไซด (CO) นอกจากนี้ ไฮโดรคารบอนที่ไมถูกเผาไหม 
(Unburned Hydrocarbon) จะลดลงเนื่องจากไฮโดรเจนมีความเร็วของเปลวไฟสูง (High Frame Velocity) 
และระยะทางการลดอุณหภูมิเปลวไฟต่ํา (Small Quenching Distance) อยางไรก็ตามการเพิ่มปริมาณ
ไฮโดรเจนสูงสุดไมเกิน 8% ที่สงผลใหประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุด (Thermal Efficiency) การศึกษาใน
ครั้งนี้ไดครอบคลุมถึงการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีการตางๆ สําหรับการผลิตไฮโดรเจน (Hydrogen Production) 
โดยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส โดยจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยวินเซอร พบวา กระบวนการอิเล็กโทรไล
ซิส ไมสามารถใหสมรรถนะเพียงพอที่จะชดเชยพลังงานที่ถูกใชไปในระหวางกระบวบการอิเล็กโทรไลซิส  โดย
ผลการทดสอบไดแสดงไวในรูปท่ี 5-31 
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รูปท่ี 5-31 อัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิงที่สัดสวนการใชไฮโดรเจนตางๆ ของ Jacob Wall 

 
นอกจากนี้ผลการศึกษายังไดพบวา หากใชวิธีการผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสโดย

อาศัยพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ของรถยนตนั้น จะใหผลประหยัดของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง การปลอย
มลพิษและสมรรถนะ ที่แตกตางออกไปดังแสดงไวในรูปท่ี 5-32 

 
รูปท่ี 5-32 กําลังทีใ่ชสําหรับการผลิตไฮโดรเจนดวยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสเทียบกับพลังงานไฮโดรเจนที่ได 
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จากรูปท่ี 5-32 แสดงใหเห็นวา พลังงานของไฮโดรเจนที่ผลิตไดดวยกระบวนการอิเลคโตไลซิสโดยใช
กําลังจากเครื่องยนต (On-board Hydrogen Production) ไมสามารถที่จะชดเชยพลังงานที่ใชไปในระหวาง
กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสเพ่ือใหไดไฮโดรเจนสําหรับผสมเขาไปเผาไหมในเครื่องยนต ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเวสตเวอจิเนีย พบวาพลังงานที่ใชในการผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการอิเล็ก
โทรไลซิส โดยเครื่องยนตดีเซลมีเพียง 26% ดังแสดงไวในตารางที่ 5-31 – ตารางที่ 5-32 

 
ตารางที่ 5-31 ตารางแสดงประสิทธิภาพของการผลิตไฮโดรเจนดวยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส 

 

 
 

ตารางที่ 5-32 ตารางแสดงประสิทธิภาพของการผลิตไฮโดรเจนดวยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสโดยอาศัย
เครื่องยนตในการผลิตไฟฟาสําหรับอิเลโตรไลเซอร 

 

 
 

จากประสิทธิภาพโดยรวมการผลิตไฮโดรเจนจากอิเล็กโทรไลเซอรโดยอาศัยกําลังจากเครื่องยนต (On-board 
Electrolyser) พบวาประสิทธิภาพเชิงความรอน (Brake Thermal Efficiency) ไดแสดงไวในรูปท่ี 5-33  

 
รูปท่ี 5-33 ประสิทธิภาพเชิงความรอนสุทธิที่เพลาเทียบกับปริมาณไฮโดรเจนที่ผลิตจาก On-board  

อิเล็กโทรไลเซอรโดยใชเครื่องยนตดีเซล Cummins ISM370 
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รูปท่ี 5-34 ประสิทธิภาพเชิงความรอนสุทธิที่เพลาเทียบกับปริมาณไฮโดรเจนที่ผลิตจาก On-board  

อิเล็กโทรไลเซอรโดยใชเครื่องยนตดีเซล Mack MD11 

 
จากรูปท่ี 5-34 จะเห็นวาประสิทธิภาพเชิงความรอนสุทธิที่เพลาของเครื่องยนตลดต่ําลงเมื่อเพ่ิมอัตรา

การผลิตไฮโดรเจนมากขึ้น ซึ่งมีผลทําใหประสิทธิภาพรวม (Overall Thermal Efficiency) ลดลง ทั้งนี้การ
สูญเสียพลังงาน 60% เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนพลังงานจากเชื้อเพลิงไปเปนพลังงานกล สูญเสียพลังงาน 5% 
จากการเปลี่ยนพลังงานกลไปเปนไฟฟา  สูญเสียพลังงาน 30% จากการแยกน้ําเปนไฮโดรเจน 

 
จากผลการศึกษาการใชไฮโดรเจนสําหรับเคร่ืองยนตสันดาปภายในนั้นพอสรุปไดดังนี้ 

 
1. การใชไฮโดรเจนในสัดสวนที่เหมาะสมเติมเขาไปผสมกับเชื้อเพลิงประเภทไฮโดรคารบอน

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความรอน ประหยัดเชื้อเพลิง และลดอัตราการปลอยมลพิษได 
ทั้งนี้อาศัยคุณสมบัติของไฮโดรเจนที่มีความเร็วของเปลวไฟที่สูง (High Flame Velocity) จะชวย
ใหการเผาไหมเร็วขึ้นและดีขึ้น ทําใหเกิดการเผาไหมสมบูรณ ประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงขึ้น 
นอกจากนี้ชวงของการติดไฟ (Flammable Limit) ของไฮโดรเจนกวางทําใหสามารถเผาไหมได
แมวาสวนผสมอากาศกับเชื้อเพลิงจะบาง (Lean Mixture) ซึ่งทําใหประหยัดเชื้อเพลิงได ดัง
ตารางแสดงคุณสมบัติของไฮโดรเจนเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นไวดังนี้ 
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ตารางที่ 5-33 ตารางแสดงคุณสมบัติเปรียบเทียบของไฮโดรเจน น้ํามันดีเซลและกาซโซลีน 

 
 

2. กาซไฮโดรเจนที่ใช (จากผลการการทดสอบ) ของตางประเทศ สําหรับกรณีใชไฮโดรเจนจาก
แหลงภายนอกเชน จากถังบรรจุ ซึ่งยังไมไดคํานึงขั้นตอนการผลิตไฮโดรเจน  จะใหผลประหยัด
ของอัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิงแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพไฮโดรเจนในสวนผสม 

3. การทดสอบไฮโดรเจนยังมีปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพที่ตองมีการวิจัยและทดสอบเพิ่มเติม การ
ควบคุมการจายไฮโดรเจนและเชื้อเพลิง ในกรณีที่เปนเชื้อเพลิงรวม (Dual Fuel) จังหวะการฉีด
ของไฮโดรเจนที่เหมาะสมที่จะทําใหเกิดการเผาไหมดีที่สุด  

 
ขอสังเกตจากการทดสอบของโครงการ  

1. การทดสอบอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําทั้ง 5 ตัวอยางใหผลลัพทที่ใกลเคียงกัน ซึ่งสองดคลอง
กับผลการศึกษาของตางประเทศ หากมองในแงของสัดสวนพลังงานที่ใชไปกับสัดสวนพลังงาน
ไฮโดรเจนที่ผลิตไดจากกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสพบวามีคานอยมากดังตารางที่ 5-34 ที่ได
แสดงการเปรียบเทียบไว 
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ตารางที่ 5-34 ตารางเปรียบเทียบสัดสวนพลังงานของน้ํามันดีเซลตอพลังงานไฮโดรเจนจากน้ํา 

ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางที่ 4 ตัวอยางที่ 5 
ผูผลิตอุปกรณไฮโดรเจน หนวย 

555 Corporation เอชจีวีไทยแลนด ไฮโดรสปด 
บ. เอสเอสมิลเลน

เนียม 
HHO Kits 

หมายเหต ุ

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย km/l 11.14 11.09 11.33 11.26 11.20 
จากการทดสอบ
ภาคสนาม 

ความเร็วเฉลี่ยของการทดสอบ km/hr 74.61 73.08 73.45 74.10 75.12 
จากการทดสอบ
ภาคสนาม 

ชนิดเชื้อเพลิง - น้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล   

ความหนาแนนเชื้อเพลิง kg/l  0.83 0.83 0.83 0.83 0.83   

MJ/l 36.42 36.42 36.42 36.42 36.42   
คาความรอนเชื้อเพลิง 

MJ/kg 43.77 43.77 43.77 43.77 43.77   

คาความรอนของไฮโดรเจน MJ/kg 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00   

ปริมาณการใชเชื้อเพลิง l/h 6.70 6.59 6.48 6.58 6.71   

ปริมาณความรอนในเชื้อเพลิง MJ/h 243.92 239.98 236.11 239.69 244.26   

ปริมาณไฮโดรเจนที่ผลิตได kg/hr 0.0095 0.0110 0.0255 0.0068 0.0123 
จากการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ 

ปริมาณความรอนในไฮโดรเจน MJ/hr 1.14 1.32 3.06 0.81 1.47   

อัตราสวนพลังงานของน้ํามันดีเซล/
ไฮโดรเจน 

% 0.47% 0.55% 1.30% 0.34% 0.60%   

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 5-43 
พฤศจิกายน 2554 

2. การผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสโดยอาศัยกําลังจากเครื่องยนต (ผานอัลเตอร
เนเตอร) นั้นประสิทธิภาพโดยรวมจะลดลง หากพิจารณาถึงไดอะแกรมการสงผานพลังงานดัง
แสดงไวในรูปท่ี 5-35 (ก) เปรียบเทียบกับรูปท่ี 5-35 (ข) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

รูปท่ี 5-35 (ก) ไดอะแกรมการสงผานพลังงานกอนติดอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5-35 (ข) ไดอะแกรมการสงผานพลังงานหลังติดอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา 

 
ดังนั้น ประสิทธิภาพรวมของทั้งระบบจะลดลงเนื่องจากการสูญเสียในระหวางการแปลงพลังงาน 
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บทที่ 6  
รวบรวมขอมูลและนําเสนอแนวทางดานความปลอดภัยในการติดตั้งและการใชระบบ

ผลิตไฮโดรเจนจากน้ําเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงรวมกับน้ํามันในรถยนต 
 
ในหัวขอนี้เปนการรวบรวมขอมูลและนําเสนอแนวทางดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับไฮโดรเจน โดย

เริ่มตนจากการศึกษาคุณสมบัติและพฤติกรรมพื้นฐาน รวมไปถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฮโดรเจน โดยพิจารณา
ไฮโดรเจนในสองสถานะคือ ในสถานะกาซและของเหลว การศึกษาคุณสมบัติ การเผาไหมและการขยายตัวของ
ไฮโดรเจนเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ เพ่ือใหเห็นขอแตกตางของไฮโดรเจนที่นํามาใชในลักษณะของ
เชื้อเพลิง ในตอนทายไดกลาวถึงแนวทางดานความปลอดภัยในการติดตั้งและการใชระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําเพ่ือใช
เปนเชื้อเพลิงรวมกับน้ํามันในรถยนต รวมถึงมาตรฐานดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจนที่มีการใชงานอยูใน
ปจจุบัน 

 

6.1  คุณสมบัติและอันตรายของไฮโดรเจน 
 
ในสวนนี้จะกลาวถึงคุณสมบัติและพฤติกรรมพ้ืนฐานของไฮโดรเจนที่มีการใชงานในสองสถานะคือ ในรูปกาซ

และรูปของเหลว รวมถึงอันตรายที่อาจเกิดจากไฮโดรเจน ซึ่งใชเปนขอมูลในการพิจารณาขอกําหนดและมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับไฮโดรเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
6.1.1  คุณสมบัติและพฤติกรรมพื้นฐาน 
 

• คุณสมบัติและพฤติกรรมพ้ืนฐานของไฮโดรเจนในสถานะกาซมีดังนี้ 
-  เปนกาซที่อุณหภูมิหอง 
- น้ําหนักของโมเลกุลเบาที่สุด 
- มีน้ําหนักเบากวาอากาศ 14 เทา ทําใหลอยตัวขึ้นดวยความเร็ว 20 เมตรตอวินาที (72 

กิโลเมตรตอชั่วโมง) การลอยตัวขึ้นนี้ถือไดวาเปนขอดีในเรื่องความปลอดภัยของกาซ
ไฮโดรเจนที่มีการใชงานในที่เปดโลง 

- เปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกล่ิน ไมมีรสและ มนุษยไมสามารถรับรูไดโดยไมใชอุปกรณอ่ืนๆ 
- เปนกาซที่ไมมีพิษ (Toxic) และไมเปนพิษ (Poisonous) อยางไรก็ตาม สามารถทําใหหมด

สติจากการขาดอากาศหายใจได (Asphyxia)  
- ติดไฟและสามารถระเบิดไดที่ระดับความเขมขนในชวงกวาง ดังนั้นจําเปนที่จะตองเก็บและ

ใชกาซไฮโดรเจนในพื้นที่ที่ไมมีความรอน เปลวและประกายไฟ 
- ไมมีฤทธิ์กัดกรอน แตสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติทางกลของโลหะบางประเภทเชน นิเกิลและ

ไทเทเนียม เปนตน โดยทําใหเกิดรอยแยกและแตกหักงาย (Brittle) 

• คุณสมบัติและพฤติกรรมพ้ืนฐานของไฮโดรเจนในสถานะของเหลวมีดังนี้ 
- เปนของเหลวที่อุณหภูมิ -423°F สสารที่เก็บที่อุณหภูมิตํ่าขนาดนี้สามารถทําใหเกิดอาการ

ไหมเมื่อสัมผัสหรือ ทําลายปอดหากมีการสูดดมเขาสูรางกาย อุปกรณปองกันประจํากาย
มาตรฐานเปนส่ิงจําเปนตอการทํางานกับไฮโดรเจนเหลว 
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- ไฮโดรเจนสามารถเปลี่ยนจากสถานะของเหลวเปนกาซไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบการ
ระบายความดันและอุปกรณลดความดันจึงเปนส่ิงที่จําเปนในการปองกันความเสียหายใน
ระบบหลอเย็นไฮโดรเจน 

- อัตราสวนปริมาตรของของเหลวตอกาซของไฮโดรเจนมีคาเทากับ 1:848  
- หากมีการรั่วของไฮโดรเจนเหลว จะทําใหเกิดกลุมควันสีขาวจากการกลั่นตัวของไอน้ํา

เนื่องจากผลของความเย็นยวดยิ่งที่มีตอความชื้นในอากาศ ซึ่งกลุมควันนี้จะหนักกวาอากาศ 
ทําใหเกิดการเคลื่อนที่ในแนวราบและ จะสลายไปในบรรยากาศเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 

 
6.1.2  อันตรายจากไฮโดรเจน 
 

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากไฮโดรเจนอาจแบงออกเปน 3 สถานการณดังนี้ 1) การรั่ว (Leak) 2) 
การติดไฟ (Flame) และ 3) การระเบิด (Explosion)  
 

การรั่ว 

• ลักษณะทั่วไป  
เนื่องจากไฮโดรเจนมีขนาดของโมเลกุลที่เล็กมาก ดังนั้นการรั่วของไฮโดรเจนจากภาชนะบรรจุ
หรือทอสงกาซจึงเปนเรื่องปกติ 
-  มนุษยจะไมทราบไดเลยวามีการรั่วของไฮโดรเจนเกิดขึ้นเนื่องจาก ไฮโดรเจนไมมีสี ไมมีกล่ิน

และ ไมมีรส 
-  หากมีการสะสมตัวของไฮโดรเจนในพื้นที่จํากัดและมีความเขมขนมากพอ ก็จะทําใหมนุษย

เกดิการขาดอากาศหายใจไดเหมือนกับกาซประเภทอื่นๆ (ยกเวน ออกซิเจน) 
-  ไฮโดรเจนเหลวหากมีการรั่วออกสูบรรยากาศจะทําใหบริเวณที่ใกลกับจุดที่เกิดการรั่วเกิด

ลักษณะของเกล็ดน้ําแข็งขึ้น รวมทั้งเกิดกลุมควันขาวจากการกลั่นตัวของความชื้นจาก
อากาศโดยรอบ 

-  หากเกิดการหกของไฮโดรเจนเหลว จะตองทําการออกจากพื้นที่และแจงหนวยงานรักษา
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของโดยดวน    

• การตรวจสอบการรั่วของไฮโดรเจน 
-  ฟงและสังเกต เสียงที่เหมือนกับการรั่วของกาซที่ความดันสูง 
-  ใชเครื่องตรวจจับไฮโดรเจนแบบพกพา ตามตัวอยางแสดงดังรูปท่ี 6-1 
-  ระบบเตือนกาซรั่วจะแจงสัญญาณเตือนหากตรวจพบการรั่วของกาซไฮโดรเจน 
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รูปท่ี 6-1 เครื่องตรวจจับไฮโดรเจนแบบพกพา (Portable Hydrogen Detectors) แบบตางๆ 

 
การติดไฟ 

• ลักษณะทั่วไป  
-  ไฮโดรเจนสามารถติดไฟไดหากมีความเขมขนในชวง 4 ถึง 75 เปอรเซ็นตของบรรยากาศ 

ซึ่งถือไดวาเปนชวงที่กวางเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ 
- ความเขมขนของไฮโดรเจนขั้นต่ําในการติดไฟ (ที่ 4 เปอรเซ็นต) จะเกิดไดงายหากมีการรั่ว

ของไฮโดรเจนในพ้ืนที่ปดที่ไมมีการหมุนเวียนของอากาศ อยางไรก็ตามสําหรับพ้ืนที่โลง 
กรณีนี้จะเกิดขึ้นไดยากเนื่องจากไฮโดรเจนสามารถลอยขึ้นและสลายไปในบรรยากาศได
อยางรวดเร็ว 

-  เมื่อไฮโดรเจนเกิดการเผาไหมจะใหเปลวไฟสีน้ําเงิน ซึ่งยากแกการมองเห็นในเวลากลางวัน 
ดังแสดงโดยการเปรียบเทียบลักษณะเปลวไฟของไฮโดรเจนและกาซหุงตม (Propane) ใน
รูปท่ี 6-2 

- ไฮโดรเจนที่ติดไฟจะมีการแผรังสีความรอนที่ตํ่า ดังนั้นเราจะไมสามารถรูสึกถึงการมีอยูของ
เปลวไฟได จนกวาจะเขาใกลมากๆ  

-  การเผาไหมไมสามารถเกิดขึ้นไดดวยไฮโดรเจนเพียงอยางเดียว จําเปนที่จะตองมีอากาศ 
(ออกซิเจน) และมีแหลงกําเนิดประกายไฟ 

                                 

 

 

 

 

                               (ก)                                                                        (ข) 
รูปท่ี 6-2 เปรียบเทียบลักษณะเปลวไฟของไฮโดรเจนและกาซหุงตม (Propane) (ก) ในเวลากลางวัน (ข) ในเวลากลางคืน 
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• แหลงกําเนิดประกายไฟที่มีศักยภาพที่ทําใหเกิดการติดไฟของไฮโดรเจน 
ทางไฟฟา 
- ไฟฟาสถิต 
- ประจุไฟฟาจากทํางานของอุปกรณไฟฟา 
ทางกล 
- แรงกระแทก 
- แรงเสียดทาน (การเสียดสีของผิววัสดุ) 
- การแตกหักของโลหะ 
ทางความรอน 
- เปลวไฟ 
- ความรอนที่พนออกมาอยางรวดเร็ว (Jet Heating) 
- พ้ืนผิวที่มีอุณหภูมิสูงเชน ทอปลอยลมรอน 
- ทอไอเสีย 
ทางเคมี 
- ตัวเรงปฏิกิริยา (Catalysts) 
- ตัวทําปฏิกิริยา (Reactants) 

• การตรวจจับเปลวไฟที่เกิดจากการเผาไหมของไฮโดรเจน 
- เปลวไฟสีน้ําเงินที่ไดจากการเผาไหมของไฮโดรเจนมองเห็นไดยากในเวลากลางวัน เปลวไฟ

อาจเปล่ียนเปนสีเหลืองหากมีส่ิงเจือปนในอากาศเชน ฝุน หรือ โซเดียม เปนตน 
- เปลวไฟของไฮโดรเจนที่บริสุทธิ์ของไฮโดรเจนจะไมมีควันไฟ 
- ไฮโดรเจนที่ ติดไฟจะมีการแผรังสีความรอนที่ ตํ่า ซึ่งตางจากเปลวไฟของเชื้อเพลิง

ไฮโดรคารบอน ดังนั้นเราจึงไมสามารถรูสึกการมีอยูของเปลวไฟไดจนกวาจะเขาใกลมากๆ  
-  การตรวจจับเปลวไฟจากการเผาไหมของไฮโดรเจนสามารถดําเนินการโดยใช เครื่อง

ตรวจจับเปลวไฟแบบพกพา เชน กลองจับภาพความรอน (Thermal Imaging Camera) 
ตามตัวอยางแสดงในรูปที่ 54 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6-3 กลองจับภาพความรอนแบบพกพา สําหรับตรวจจับเปลวไฟจากการเผาไหมไฮโดรเจนแบบตางๆ 
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การระเบิด 

• ลักษณะทั่วไป  
ความเขมขนของไฮโดรเจนในบรรยากาศต่ําที่สุดและสูงที่สุดที่จะทําใหเกิดการระเบิดไดคือ 14 
และ 59 เปอรเซ็นตตามลําดับ ซึ่งชวงนี้อยูในชวงที่ทําใหเกิดการติดไฟของไฮโดรเจนไดดวย 
-  สาเหตุที่ทําใหเกิดการระเบิด 
-  การทํางานผิดพลาดของอุปกรณทางกลของทอเก็บไฮโดรเจนเหลวความดันสูง 
-  ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วสงผลใหเกิดกาซความรอนในปริมาณมากๆ 

• ความเกิดความดันสูงเกิน 
หากไฮโดรเจนเหลวมีอุณหภูมิสูงขึ้นและเปล่ียนสถานะกลายเปนไอ จะขยายปริมาตรขึ้น 848 
เทาของปริมาตรของเหลว ดังนั้นทอเก็บหรือทอสงไฮโดรเจนอาจเกิดความดันสูงเกินได
ตลอดเวลา อุปกรณลดความดัน (Pressure-relief Devices (PRDs)) เชน Rupture Disk หรือ 
วาวลลดความดัน เปนอุปกรณที่จําเปนในการปองกันการเกิดความดันเกิน โดยบริเวณที่ระบาย
กาซไฮโดรเจนทิ้งจะตองเปนพ้ืนที่ที่ปลอดภัยดวย 

 

6.2  ไฮโดรเจนเมือ่เปรียบเทียบกับเชื้อเพลงิประเภทอื่น 
  
ไฮโดรเจนเปนสสารที่จะตองมีการจัดการที่เหมาะสมเชนเดียวกันกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆที่มีการใชงานใน

ยานพาหนะไมวาจะเปน น้ํามันเบนซิน (Gasoline) น้ํามันดีเซล หรือ กาซธรรมชาติ ซึ่งหากมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และวิธีการที่กําหนด ไฮโดรเจนก็สามารถนํามาใชงานไดอยางปลอดภัยเหมือนกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ 
 

จากการศึกษาจากหนังสือขอมูลไฮโดรเจน (Hydrogen Data Book) ที่จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพลังงานของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (The U.S. Department of Energy) สามารถเปรียบเทียบสมบัติที่สําคัญของไฮโดรเจนกับ
เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆไดดังนี้ 

 
6.2.1  การเปรียบเทียบคุณสมบัติ 
 

ไฮโดรเจนเปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกล่ิน ไมมีรส ไมมีพิษและไมเปนพิษ ไมมีฤทธิ์กัดกรอน แตสามารถ
เปล่ียนคุณสมบัติทางกลของโลหะบางประเภท มีน้ําหนักและขนาดโมเลกุลที่เบาและเล็กที่สุด เปนกาซที่
อุณหภูมิหอง 
 

กาซธรรมชาติและกาซหุงตม เปนกาซที่ไมมีกล่ินเชนกัน แตเพ่ือความปลอดภัย ในทางอุตสาหกรรม
ไดมีการผสมซัลเฟอรที่มีกล่ินเขาไป ในปจจุบันยังไมมีการผสมกลิ่นเขาไปในกาซไฮโดรเจน เนื่องจากยังไมมี
สารใหกล่ินที่มีน้ําหนักเบาพอที่จะเคล่ือนที่ไปพรอมกันกับไฮโดรเจนได รวมถึงเปนสารปนเปอนที่ทําใหเกิด
ความเสียหายกับเซลลเชื้อเพลิงดวย 
 

ไฮโดรเจนมีน้ําหนักเบากวาไอน้ํามันเบนซินและอากาศ 57 และ 14 เทาตามลําดับ นั้นหมายความวา 
หากมีการรั่วของไฮโดรเจนออกสูบรรยากาศ ไฮโดรเจนจะลอยขึ้นและสลายไปในบรรยากาศอยางรวดเร็ว ซึ่ง
ถือไดวาเปนขอดีในแงของความปลอดภัยของกาซไฮโดรเจน รูปที่ 55 แสดงความหนาแนนไอของไฮโดรเจน
สัมพัทธกับอากาศ เปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ  
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รูปท่ี 6-4 ความหนาแนนสัมพัทธไอ (Relative Vapor Density) ของกาซประเภทตางๆเทียบกับอากาศ [1] 

 
ไฮโดรเจนมีโมเลกุลขนาดเล็กและมีความหนืดต่ํา (Low Viscosity) ทําใหเกิดการรั่วไดงาย ในพ้ืนที่

จํากัด การรั่วของไฮโดรเจนสามารถเกิดการสะสมและเขมขนพอที่จะทําใหเกิดการติดไฟได ในกรณีที่
ไฮโดรเจนมีความเขมขนมากพอ (สําหรับกาซทุกชนิดยกเวน ออกซิเจน) จะเปนกาซที่ทําใหมนุษยเกิดอาการ
หมดสติจากการขาดอากาศหายใจได (Asphyxiant) ในสภาพแวดลอมปด การรั่วนอยหรือมากนั้น เปนส่ิงที่
ตองระวัง เนื่องจากมนุษยไมสามารถรับรูไดวามีไฮโดรเจนอยูในบรรยากาศ ซึ่งมีโอกาสติดไฟไดเนื่องจากชวง
ความเขมขนของไฮโดรเจนที่ติดไฟไดเปนชวงที่กวางมาก การระบายอากาศในบริเวณที่มีการใชงานไฮโดรเจน 
รวมถึงเซนเซอรที่ใชในการตรวจจบัไฮโดรเจน สามารถลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได   
  

 ไฮโดรเจนมีสัดสวนพลังงานตอน้ําหนักที่สูง แตมีสัดสวนพลังงานตอปริมาตรที่ตํ่า ทําใหการจัดเก็บ
ไฮโดรเจนมีความยาก เพ่ือที่จะทําใหสามารถจัดเก็บไฮโดรเจนไดในปริมาณที่มากพอ จําเปนที่จะตองใชถังอัด
ความดัน ถังไฮโดรเจนจะตองติดตั้งอุปกรณลดความดันเพ่ือปองกันแรงดันในถังที่อาจจะสูงเกินไดเพ่ือความ
ปลอดภัยในการใชงาน 

 
6.2.2  การเปรียบเทียบการเผาไหม 
 

อุณหภูมิจุดระเบิดดวยตัวเอง (Auto-ignition Temperature) ของสสารคือ อุณหภูมิตํ่าสุดที่ทําใหสสาร
นั้นๆเกิดการติดไฟอยางทันทีทันใดโดยที่ไมตองอาศัยเปลวไฟหรือประกายไฟ อุณหภูมิจุดระเบิดดวยตัวเอง
ของไฮโดรเจนมีคาใกลเคียงกับของกาซธรรมชาติคือ สูงกวา 1,000°F ซึ่งสูงกวาของไอน้ํามันเบนซินเปนอยาง
มาก ดังแสดงในรูปท่ี 6-5 

 

 
รูปท่ี 6-5 อุณหภูมิจุดระเบิดดวยตัวเองของเชื้อเพลิงประเภทตางๆ [1] 
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ชวงของการติดไฟของไฮโดรเจน (4% และ 75%) กวางกวาของเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ มากดังรูปท่ี 
6-6 ในสภาวะเผาไหมที่เหมาะสมสําหรับไฮโดรเจนนั้นมีคาเทากับ 29% โดยปริมาตร แหลงพลังงานที่ใชใน
การทําใหติดไฟในกรณีของไฮโดรเจนนั้นจะมีคาที่ตํ่ากวากรณีของเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ยกตัวอยางเชน อาจ
ใชหัวเทียนขนาดเล็กกวาในการจุดระเบิดไฮโดรเจน เปนตน สําหรับพลังงานต่ําสุดที่ใชในการจุดเชื้อเพลิง
ประเภทตางๆใหติดไฟนั้นแสดงดังรูปท่ี 6-7 ที่ความเขมขนต่ํา ไฮโดรเจนจะใชพลังงานในการติดไฟใกลคียง
กับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ 

 
รูปท่ี 6-6 ชวงการติดไฟของเชื้อเพลิงประเภทตางๆ [1] 

 

 
รูปท่ี 6-7 พลังงานต่ําสุดที่ใชในการจุดเชื้อเพลิงประเภทตางๆใหติดไฟ [1] 

 
นอกจากนั้น เปลวไฟของไฮโดรเจนมีการแผรังสีความรอนในรูปของรังสีใตแดง (Infrared) เพียง

เล็กนอย สวนใหญจะเปนรังสีเหนือมวง (Ultraviolet) นั่นหมายความวา เมื่อมนุษยเขาใกลเปลวไฟของ
ไฮโดรเจนจะไมรูสึกถึงความรอนที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดการสัมผัสกับเปลวไฟโดยรูเทาไมถึงการณได ซึ่งผลจาก
รังสีเหนือมวงที่แผออกจากเปลวไฮโดรเจนจะทําใหเกิดการไหมเชนเดียวกันกับ รอยไหมที่เกิดจากการสัมผัส
กับแสงอาทิตยแรงๆ (Sunburn-like Effects) เปนเวลานานๆได 
 

หากกลุมควันของไฮโดรเจนสัมผัสกับจุดที่มีประกายไฟ จะทําใหเกิดการเผาไหมยอนกลับไปที่แหลง
เก็บไฮโดรเจนได ในพ้ืนที่โปรง เปลวไฟจะมีการเคลื่อนที่ไปตามควันของไฮโดรเจนที่ผสมอยูกับอากาศดวย
ความเร็วหลายเมตรตอวินาที และจะย่ิงเคล่ือนที่เร็วขึ้นหากไฮโดรเจนมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ผลจากปรากฎการณ
ดังกลาว จะทําใหเกิดความรอนที่มีความดันไมสูงมากนักและไดผลลัพธเปนไอน้ํา อัตราการเผาไหมของ
ไฮโดรเจนถือไดวาเร็วกวาของเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ อยางไรก็ตาม หากกาซไฮโดรเจนเขาสูบริเวณปด การ
จุดระเบิดอาจทําใหเกิดความเรงของเปลวไฟและกอใหเกิดความดันสูงพอท่ีจะทําใหเกิดการระเบิดได สวนผสม
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ที่ติดไฟไดของไฮโดรเจนในพื้นที่ปดเชน ในทอสง หากมีการติดไฟ จะสงผลใหเปลวไฟเกิดการเคลื่อนที่และอยู
ในภาวะที่จะทําใหเกิดการระเบิดได  

 
6.2.3  การขยายตัวของไฮโดรเจนเหลว 

 
ไฮโดรเจนเหลวมีลักษณะและความเปนอันตรายที่แตกตางจากกาซไฮโดรเจน ดังนั้นเพ่ือใหการ

ทํางานกับไฮโดรเจนเหลวมีความปลอดภัยสูงสุดจึงมีขอความระวังที่แตกตางกัน ไฮโดรเจนที่สถานะของเหลว
จะถูกเก็บไวที่อุณหภูมิ -423°F ซึ่งที่อุณหภูมิตํ่าขนาดนี้ สามารมกอใหเกิดอันตรายในลักษณะการไหมแบบ
เย็นยิ่งยวดหรือปอดอาจถูกทําลายได หากมีการสัมผัสหรือมีการสูดดมเขาไปได ดังนั้น เซนเซอรที่ใชในการ
ตรวจจับและอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งหากตองเผชิญกับการรั่วหรือหกของ
ไฮโดรเจนเหลว 

 
ไฮโดรเจนเหลวไมมีสี มีความเย็นจัดและอยูในสถานะนี้ไดในแหลงเก็บที่มีการปรับความดันและ

อุณหภูมิที่เหมาะสมเทานั้น โดยปกติจะเก็บที่ความดัน 150 psi. หากเกิดการหกของไฮโดรเจนเหลวในพื้นที่ที่
อุณหภูมิหอง ไฮโดรเจนเหลวจะเดือดและกลายเปนไออยางรวดเร็ว โดยที่มีปริมาณเปน 848 เทาของปริมาตร
ที่เปนของเหลว ถาหากไฮโดรเจนอยูในพ้ืนที่ปดเชน พ้ืนที่ภายในทอสงระหวางวาวล หากเกิดความขัดของใน
การปรับอุณหภูมิโดยไมมีระบบลดความดัน ก็อาจเปนไปไดที่ในพ้ืนที่ดังกลาวจะมีความดันเพ่ิมขึ้นถึง 25,000 
psia. หากระบบไมไดมีการออกแบบไวเพ่ือรองรับเหตุการณดังกลาว ก็อาจจะทําใหเกิดการระเบิดขึ้นได 

 

6.3  แนวทางดานความปลอดภัยในการติดตัง้และการใชระบบผลติไฮโดรเจนจากน้ําเพื่อใช
เปนเชื้อเพลงิรวมกับน้ํามันในรถยนต  

  
เนื่องดวยในปจจุบัน นอกจากการใชไฮโดรเจนเปนองคประกอบทางเคมีในกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

ประเภทตางๆแลว การนําไฮโดรเจนมาใชเปนพลังงานทดแทนมีแนวโนมที่เพ่ิมสูงขึ้น ทําใหตองมีการกําหนดระเบียบ
และมาตรฐานในการใชงานไฮโดรเจนทั้งการผลิต การจัดเก็บ การจัดสงและการใชงานไฮโดรเจนในรูปพลังงานทดแทน
ทั้งการผลิตกระแสไฟฟาและการใชในรถยนต ซึ่งจะเนนไปท่ีการใชไฮโดรเจนกับเซลลเชื้อเพลิง ในปจจุบันมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอิเล็กโทรไลเซอรจะอยูในกลุมการผลิตไฮโดรเจนดวยการแยกน้ําดวยไฟฟา โดยยังไมมีมาตรฐาน
ใดๆรองรับการใชระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงรวมกับน้ํามันในรถยนตโดยเฉพาะ 
 

6.3.1  ขอกําหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจน 
 

จากการสํารวจพบวา มาตรฐานสวนใหญถูกกําหนดขึ้นเพ่ือรองรับการใชไฮโดรเจนในการกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม รวมถึงการนําไฮโดรเจนไปใชกับเซลลเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ตัวอยางองคกร
ที่มีความรวมกันในการจัดทําระเบียบและมาตรฐานตางๆมีดังนี้ 

• American Gas Association (AGA) 

• American Petroleum Institute (API) 

• American Society for Testing and Materials (ASTM) 

• American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 
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• American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

• Canadian Standards Association (CSA) 

• Compressed Gas Association (CGA) 

• Consumer Product Safety Commission (CPSC) 

• Environmental Protection Agency (EPA) 

• Gas Technology Institute (GTI) 

• Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

• International Code Council (ICC) 

• National Fire Protection Association (NFPA) 

• National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) [U.S. Department of 
Transportation (DOT)] 

• National Institute of Standards and Technology (NIST) [U.S. Department of Commerce] 

• Occupational Safety and Health Administration (OSHA) [U.S. Department of Labor] 

• Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) [U.S. Department of 
Transportation (DOT)] 

• Society of Automotive Engineers (SAE) 

• Underwriters Laboratory (UL) 
ในกรณีของการนําไฮโดรเจนมาใชเปนพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาและ

หนวยงานพันธมิตร ไดมีการจัดทําแหลงขอมูลที่เปนประโยชนจํานวนมาก ซึ่งเกี่ยวของกับประเด็นความ
ปลอดภัยและมาตรฐานสําหรับการใชงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

• รายงาน The Hydrogen and Fuel Cell Safety Report 

• ที่เว็บไซต www.hydrogenandfuelcellsafety.info 

• ฐานขอมูลมาตรฐานสําหรับไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 

• ที่เว็บไซต www.FuelCellStandards.com 

• แนวทางการวางระเบียบสําหรับการติดตั้งไฮโดรเจน (เซลลเชื้อเพลิงขนาดใหญและสถานีเติม) 

• ที่เว็บไซต www.pnl.gov/fuelcells/permit_guide.stm 

• สวนขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและระเบียบ สถาบันมาตรฐานชาติอเมริกา (American National 
Standards Institute (ANSI)) 

• ที่เว็บไซต http://hcsp.ansi.org 

• กฎหมายและระเบียบประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับไฮโดรเจน 

• ที่เว็บไซต www.hydrogen.gov/regulations 

• ขอมูลสําหรับการขออนุญาติในการจัดสรางสถานีเติม 

• ที่เว็บไซต www.hydrogen.energy.gov/fueling_stations 
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ตารางที่ 6-1 สรุปมาตรฐานที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจนที่มีการใชงานในปจจุบันตั้งแต การผลิต การ
ขนสง การเก็บ สถานีเติมกาซ/รถยนตไฮโดรเจนไปจนถึง เซลลเชื้อเพลิงทั้งชนิดติดตั้ง (ขนาดใหญ) และชนิด
พกพา (ขนาดเล็ก) 

ตารางที่ 6-1 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 ที่

เกี่ยวของ ไดดังนี้ 
1. สมาคมดานการปองกันอัคคีภัยแหงชาติ หรือ National Fire Protection Association (NFPA) 

ไดแบงหรือจําแนกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานดานความปลอดภัยสําหรับระบบไฮโดรเจนไว
ดังตารางที่ 6-2 
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ตารางที่ 6-2 มาตรฐานดานความปลอดภัยของ NFPA 

มาตรฐาน รายละเอียด 

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

NFPA 55 
วาดวยเร่ืองการจัดเก็บ (Storage) การใช (Use) และ การขนยาย (Handing) ถังบรรจุกาซความดันสูง
แบบเคลื่อนที่ (Portable) และแบบอยูกับที่ (Stationary) และขอกําหนดบางประการสําหรับการใช
อุปกรณระบบผลิตไฮโดรเจน (Hydrogen Generating Devices) 

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

NFPA 853 
มาตรฐานการติดตั้งโรงไฟฟาเซลลเชื้อเพลิงแบบอยูกับที่ และรายละเอียดบางประการสําหรับการติดตั้ง
ระบบเซลลเชื้อเพลิง (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) 

 
2. สมาคมกาซอัดหรือ Compressed Gas Association (CGA) ไดกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวของไว

ดังตารางที่ 6-3 

ตารางที่ 6-3 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 

 
3. กลุมวิศวกรเครื่องกลอเมริกาหรือ American Society of Mechanical Engineers (ASME)  
 มาตรฐาน ASME (ASME Boiler and Pressure Vessel Code) เปนมาตรฐานที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) ทอ (Piping) ขอตอ (Fitting) และวาลวตางๆ สําหรับ
ระบบไฮโดรเจนความดันต่ํา อยางไรก็ตามหากระบบที่ใชงานมีความดันในระบบนอยกวา 15 psig ก็
ไมจําเปนตองปฏิบัติตามขอบังคับตามมาตรฐานดังกลาวทั้งหมด แมวาขอแนะนําเหลานั้นจะให
ประโยชนในทางปฏิบัติก็ตาม  
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4. นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่นๆ อีกหลายหนวยงานที่รับผิดชอบหรือเขามากํากับดูแลในเรื่อง กฎ 
ระเบียบ หรือมาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจนเชน ISO (International Organization for 
Standardization), NREL (National Renewable Energy Laboratory), ANSI (American 
National Standard Institute), ECS (Electrochemical Society Inc.), IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) และ IEC (International Electrotechnical 
Commission) เปนตน ซึ่งกลาวถึงรายละเอียดตางๆที่เกี่ยวของกับระบบไฮโดรเจน โดยสามารถ
แบงออกเปนกลุมไดดังนี้ 

• มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ดานความปลอดภัยในการผลิตไฮโดรเจน 

• มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ดานความปลอดภัยในการจัดเก็บไฮโดรเจน 
- มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ดานความปลอดภัยในการจัดเก็บไฮโดรเจนเหลว โดยการ

จัดเก็บไฮโดรเจนเหลวจะอางอิงตามมาตรฐาน NFPA 50B ซึ่งเปนมาตรฐานสําหรับการ
จัดเก็บไฮโดรเจนเหลวภายในอาคาร (Building) 

-  มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ดานความปลอดภัยในการจัดเก็บกาซไฮโดรเจนความดันสูง 
โดยการจัดเก็บกาซไฮโดรเจนความดันสูงในทอบรรจุ (Cylinder) จะอางอิงตาม
มาตรฐาน NFPA 50A ซึ่งเปนมาตรฐานสําหรับการจัดเก็บกาซไฮโดรเจนความดันสูง
ภายในอาคาร  

• มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ดานความปลอดภัยในการขนสงไฮโดรเจน 
การขนสงไฮโดรเจนที่จัดเก็บในทอบรรจุจะอางอิงตามมาตรฐานของ Federal DOT (49 
CFR 1995) หรือหนวยงานดานการขนสงของสหรัฐอเมริกา (US Department of 
Transportation) โดยมีมาตรฐาน กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตั้ง
ถังขนสงกาซบนยานพาหนะขนสงกาซทางบก 

• มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ดานความปลอดภัยสําหรับถังเชื้อเพลิง 
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ดานความปลอดภัยสําหรับถังเชื้อเพลิงที่มีการจัดทําขึ้นโดยองคกร
ตางๆยกตัวอยางเชน กลุมวิศวกรยานยนต (Society of Automobile Engineers), ISO 
และ CSA Standards มีดังนี้ 
-  ISO 13985 Liquid Hydrogen - Land Vehicle Fuel Tanks (นานาชาติ) 
-  ISO TC197 Working Group 6 / ISO/TS 15869 Gaseous Hydrogen Blends & 

Hydrogen Fuels: Land Vehicle Fuel Tanks (นานาชาติ) 
-  CSA America HPRD1 Basic Requirements for Pressure Relief Devices for 

Compressed Hydrogen Vehicle Fuel Containers (สหรัฐอเมริกา) 
-  CGA Publication C6.4 Methods for External Visual Inspection of Natural Gas 

Vehicle (NGV) and Hydrogen Vehicle (HV) Fuel Containers and Their 
Installation (สหรัฐอเมริกา) 

- EC No.79/2009 Type-approval of hydrogen-powered motor vehicles (สหภาพ
ยุโรป) 

-  KS B ISO 13985 Liquid hydrogen - Land vehicle fuel tanks (เกาหลี) 
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• มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ดานความปลอดภัยสําหรับการเชื่อมตอการเติมและจําหนาย 
(Refueling / Dispensing Connections) ไฮโดรเจน 
 มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ดานความปลอดภัยสําหรับสําหรับการเชื่อมตอการเติมและ
จําหนายไฮโดรเจน ที่มีการจัดทําขึ้นโดยองคกรตางๆยกตัวอยางเชน วิศวกรยานยนต 
(Society of Automobile Engineers), ISO และ CSA Standards มีดังนี้ 

-  SAE J2600 Compressed Hydrogen Vehicle Fueling Connection Devices 
(สหรัฐอเมริกาและประเทศใกลเคียง) 

-  SAE J2601 – TIR Fueling Protocols for Light Duty Gaseous Hydrogen Surface 
Vehicles (สหรัฐอเมริกาและประเทศใกลเคียง) 

- ISO 17268 Compressed Hydrogen Surface Vehicle Refueling Connection 
Devices (นานาชาติ) 

- SAE J2799 - TIR 70 MPa Compressed Hydrogen Surface Vehicle Refueling 
Connection Device & Optional Vehicle to Station Communication (สหรัฐอเมริกา
และประเทศใกลเคียง) 

- EC No.79/2009 Type-approval of hydrogen-powered motor vehicles (สหภาพ
ยุโรป) 

- KS B ISO 13984 Liquid hydrogen - Land vehicle fueling system interface 
(เกาหลี) 

- KS B ISO 17268 Compressed hydrogen surface vehicle refueling connection 
devices (เกาหลี) 

 
6.3.2  แนวทางและขอกําหนดดานความปลอดภัยในการผลิตไฮโดรเจน 

  
รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลหรือผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ควรมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน [2] ดังนี้ 

• ผูปฏิบัติงาน 
- ผูปฏิบัติงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของและ/หรืออยูใกลระบบผลิตไฮโดรเจนตองไดรับการอบรม 

เพ่ือใหทราบถึงธรรมชาติและคุณสมบัติในดานตางๆของไฮโดรเจนกอนการปฏิบัติงาน 
- สวมใสเครื่องมือและอุปกรณปองกันที่เหมาะสมในระหวางการปฏิบัติงาน เชน 
- หนากาก เมื่อมีการผลิตไฮโดรเจนภายใตความดันสูงหรือ ในกรณีที่มีการเชื่อมตอหรือถอด

ระบบทอหรือองคประกอบอื่นๆของระบบผลิตไฮโดรเจน 
- ถุงมือ ในกรณีที่มีการขนยายหรือหยิบจับอุปกรณ ชิ้นสวนตางๆที่สัมผัสกับของเหลวหรือไอ

กาซไฮโดรเจน  
- หลีกเล่ียงการสวมใสเส้ือผาที่ทําดวยไนลอนหรือพอลิเมอรสังเคราะห ไหมหรือขนแกะที่

อาจจะกอใหเกิดประกายไฟจากไฟฟาสถิตและการลุกไหมติดไฟ ดังนั้นชุดปฏิบัติงานควร
เปนเส้ือผาที่ทํามาจากผาฝายธรรมดา  
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• มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures) 
- หมั่นเฝาระวัง ดูแล และปองกันการรั่วไหลของไฮโดรเจนอยูเสมอ โดยติดตั้งอุปกรณตรวจวัด

หรือตรวจจับการรั่วไหลของไฮโดรเจน 
- เฝาระวังและปองกันการรวมตัวหรือสะสมของกาซไฮโดรเจน โดยการติดตั้งระบบระบาย

อากาศอยางสมบูรณเพียงพอ 
- ลดหรือกําจัดแหลงที่อาจจะกอใหเกิดการติดไฟไดในระบบผลิตไฮโดรเจน หรือตองไมมี

อุปกรณหรือแหลงที่กอใหเกิดการติดไฟ 
- ทําการสุมตัวอยางในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานหรือมีการผลิตไฮโดรเจน เพ่ือปองกันการติด

ไฟและการระเบิดของไฮโดรเจนอยูเสมอในขณะที่ปฏิบัติงาน 
- พ้ืนที่ในบริเวณที่มีการผลิตไฮโดรเจนหรือปฏิบัติงานตองไมมีบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ

กระบวนการผลิตปะปนอยู 
- ใชบัญชีตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติงาน (Operational Procedural Checklists) เพ่ือความ

ปลอดภัย และควบคุมมาตรฐานการผลิตในระหวางการปฏิบัติงาน 
 

6.3.3  แนวทางและขอกําหนดดานความปลอดภัยในการจัดเก็บไฮโดรเจน 
 

ถึงแมวาระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงรวมกับน้ํามันในรถยนตที่ไดศึกษาในโครงการ
นี้จะไมมีสวนจัดเก็บไฮโดรเจนก็ตาม มาตรฐานยอยบางขอก็อาจนําไปประยุกตใชเพ่ือใหการทํางานกับ
ไฮโดรเจนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได โดยประกอบดวยหัวขอดังนี้คือ สถานที่เก็บ การเคลื่อนยานและการ
ขนสง การใชถังบรรจุกาซไฮโดรเจนและการผจญเพลิง 

• สถานที่เก็บ 
- ตัวอาคารของสถานที่เก็บตองตอสายดิน เพ่ือปองกันไฟฟาสถิต มีปายบอกสถานที่เก็บกาซ

ไฮโดรเจนอยางชัดเจนและเปนที่รูโดยทั่วกัน 
- ภายในสถานที่จัดเก็บตองมีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง ชุดและอุปกรณผจญเพลิง 
- สถานที่เก็บตองเปนที่แหง เย็น ระบายอากาศไดดี สรางดวยวัสดุทนไฟ อยูหางจากแหลง

ความรอน สารไวไฟ กรดและสารกัดกรอน 
- ใชระบบระบายอากาศ และอุปกรณไฟฟาที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ ซึ่งไมทําใหเปนแหลงจุด

ติดไฟ โดยระบบไฟฟาในสถานที่จัดเก็บตองเปนชนิดกันระเบิด 
- ภายในสถานที่จัดเก็บกาซไฮโดรเจนตองมีเครื่องหมายทางออกบอกไวชัดเจนอยางนอย 2 

ทางหรือมากกวานั้น 
- หามสูบบุหรี่, ทําใหเกิดเปลวไฟ ความรอน และประกายไฟ ภายในสถานที่เก็บกาซไฮโดรเจน 
- สถานที่เก็บควรแบงพ้ืนที่ใหเปนสัดสวนสําหรับแยกเก็บถังหรือทอที่ยังไมไดใชงานกับทอที่ใช

งานแลว โดยทําเครื่องหมายไวเพ่ือกันการสับสน และไมเก็บรวมกันไวกับทอบรรจุกาซชนิดอื่น 
- ดูแลและปดล็อคอยางปลอดภัยในเวลาไมใชและการเขาออกใหกระทําไดเฉพาะผูที่มีหนาที่

เกี่ยวของเทานั้น 
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• การเคลื่อนยายและการขนสง 
- พาหนะที่ใชในการขนสง ตองระบายอากาศไดสะดวก 
- ตรวจสอบระบบกอนการใชงานวารั่วหรือไม หากมีตองทําการแกไขกอนการเคล่ือนยาย หรือ

ขนสง 
- หามเคลื่อนยายถังหรือทอเก็บไฮโดรเจนในแนวนอน ตองเคล่ือนยายในแนวดิ่งและจัดเรียงทอ

ในแนวดิ่ง มีสายรัดหรือยึดทอไวเพ่ือปองกันไมใหทอลม 
- หามเปดวาลวของถังหรือทอเก็บไฮโดรเจนกอนตอเขากับหัวตอใชงาน 
- ใชหัวตอมาตรฐาน CGA (Cylinder Valve Connections) และหามดัดแปลงหรือแกไขใดๆ 

ทั้งส้ิน 
- เมื่อยังไมไดใชกาซหรือขณะเคล่ือนยายตองสวมฝาครอบ (Cap) ทุกครั้ง เพ่ือปองกันวาลวและ

ทอชํารุดซึ่งเปนสาเหตุทําใหกาซรั่วไหลได 
- หามลาก กล้ิง หรือทิ้งถังจากที่สูง ควรใชอุปกรณที่เหมาะสมในการขนยายเชน รถเข็นสําหรับ

ทอบรรจุกาซโดยเฉพาะ 
- ตองระมัดระวังไมใหทอบรรจุกาซลมกระแทกพื้นหรือไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง 
- ติดปาย “กาซไวไฟ” (Flammable Gas) สีแดงที่ถังเก็บหรือภาชนะบรรจุกาซไฮโดรเจนที่เห็น

ไดชัดเจนขนาดไมนอยกวา 4x4 นิ้ว 

• การใชถังบรรจุกาซไฮโดรเจน 
- ผูใชหรือผูเกี่ยวของควรไดรับการอบรมเกี่ยวกับทอบรรจุกาซไฮโดรเจน โดยตองอานปาย 

(Tag) ขางถังอยางละเอียดกอนใชงาน และหามทําการลบ ฉีกหรือทําลายสัญลักษณแสดง
ขอมูลตางๆที่ติดมากับถังบรรจุ 

- เมื่อเปดหรือปดวาลวดวยมือไมไดใหใชประแจที่ทําขึ้นเฉพาะเทานั้น โดยหามใชแรงกระแทก
หรือตอประแจใหยาวขึ้น 

- หามทําการซอมวาลวดวยตนเอง 
- หากพบถังหรือทอบรรจุกาซไฮโดรเจนรั่วใหนําออกนอกตัวอาคาร และวางใหหางจากสิ่ง

ตางๆท่ีกอใหเกิดการเผาไหมหรือติดไฟ เปดวาลวทอกาซเล็กนอยใหกาซระบายออกอยาง
ชาๆ ติดปาย หรือฉลากใหเห็นชัดเจน เตือนไมใหผูสูบบุหรี่ หรือส่ิงที่อาจทําใหเกิดเปลวไฟ
เขามาใกล แลวจึงแจงใหผูผลิตมารับคืน 

• การผจญเพลิง 
- หากเกิดกาซไฮโดรเจนรั่วออกจากทอบรรจุแลวเกิดการลุกไหมหรือติดไฟ ใหรีบปดวาลวโดย

ทันที อยาพยายามดับเพลิงโดยวิธีอ่ืนใดทั้งส้ิน เวนแตจะปลอดภัยถาทําเชนนั้นเชน ใชน้ํา
มากๆฉีดพนเปนฝอยที่ทอเพ่ือใหทอบรรจุกาซเย็นอยูตลอดเวลา ผูที่ทําหนาที่ฉีดจะตองอยู
ในตําแหนงที่ปลอดภัยเทานั้นหากทอเกิดระเบิด อยางไรก็ตามถาเปลวไฟลุกลามไปยังทอ
อ่ืนๆ ใหรีบหนีออกจากบริเวณนั้นทันที อยาพยายามเขาไปดับเพลิงโดยเด็ดขาด 

- ทอบรรจุกาซไฮโดรเจนที่ไมโดนความรอนจากเปลวไฟใหรีบเคล่ือนยายออกไปไวที่ปลอดภัย
โดยเร็วที่สุด และอยาลืมปดวาลวใหเรียบรอยเสียกอน แตถาไมสามารถเคลื่อนยายได ใหทํา
การฉีดพนน้ําหลอเย็นเอาไว โดยทําการฉีดอยูในตําแหนงที่ปลอดภัยเทานั้น 

- อพยพทุกคนออกจากพื้นที่อันตรายในระยะ 50-100 เมตรโดยรอบ 
- เมื่อมีเพลิงไหมเกิดขึ้นควรแจงหนวยดับเพลิงทันที โดยบอกเจาหนาที่ดับเพลิงถึงตําแหนง

ที่ต้ังวางทอกาซทั้งหมด รวมท้ังทอบรรจุกาซที่ไมไดอยูในบริเวณที่เกิดเพลิงไหมโดยตรงดวย 
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- ระบายอากาศในที่เกิดเหตุ โดยหามใชอุปกรณที่ทําใหเกิดประกายไฟ 
- คลังที่เก็บทอไฮโดรเจนจํานวนมากควรติดตั้งระบบดับเพลิงแบบพนน้ําเปนฝอยเอาไว เพ่ือ

เปนการปองกันเพลิงไหม 
 

6.3.4  ขอแนะนําดานความปลอดภัยในการทํางานกับอิเล็กโทรไลเซอร 
 

ถึงแมวาอิเล็กโทรไลเซอรจะมีการผลิตกาซไฮโดรเจนในปริมาณที่ไมมากและไมมีการจัดเก็บ หาก
ละเลยไมปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจน ก็อาจจะกอใหเกิดอันตรายขึ้นได 
ซึ่งครอบคลุมในสวนของการติดตั้งและการใชงาน 

• การปฏิบัติงานกับอิเล็กโทรไลเซอร 
- ควรทํางานในที่อากาศถายเทสะดวก 
- ใชอุปกรณตรวจจับกาซไฮโดรเจน 
- หามสูบบุหรี่หรือทํางานใกลกับแหลงกําเนิดประกายไฟ 
- สวมอุปกรณปองกันเชน แวนตาและถุงมือ เปนตน 
- ปฏิบัติตามกฎพื้นฐานดานความปลอดภัยสําหรับการติดตั้งและซอมบํารุงเคร่ืองยนต 
- สอบถามหรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 

• การติดตั้งอิเล็กโทรไลเซอร 
การติดตั้งในหองเคร่ืองยนต ซึ่งเปนวิธีที่นิยมใช 
- ควรจะยึดตัวอิเล็กโทรไลเซอรใหอยูแนวที่ไดระดับและไมเกิดการกระทบกับส่ิงของรอบขาง

เมื่อรถยนตเคล่ือนที่ 
- ติดตั้งในตําแหนงที่เขาถึงไดงายเพื่อความสะดวกในการซอมบํารุง 
- ติดตั้งในตําแหนงที่มีอุณหภูมิตํ่าที่สุด โดยหลีกเล่ียงแหลงความรอนเชน ความรอนจาก

เครื่องยนต และความรอนจากตัวอิเล็กโทรไลเซอรที่ทํางานผิดปกติ หากไมสามารถหลีกเล่ียง
ไดใหแผนกันความรอน 

ติดตั้งในตําแหนงดานหนาของหมอน้ํา มีผูประกอบการบางรายที่ออกแบบตัวอิเล็กโทรไลเซอรให
มีรูปรางที่เหมาะสมกับการติดตั้งในลักษณะดังกลาว 
- ควรจะยึดตัวอิเล็กโทรไลเซอรกับตัวถังรถหรือสวนที่ไมการเคลื่อนที่และไมเกิดการกระทบกับ

ส่ิงของรอบขางเมื่อรถยนตเคล่ือนที่ 
- ตองติดตั้งโดยไมสัมผัสกับหมอน้ํา 
โดยทั้งสองกรณี ทอสงกาซจากอิเล็กโทรไลเซอรไปที่ทอไอดีของเครื่องยนตจะตองไมส้ันเกินไป 
โดยปกติจะไมส้ันกวา 1.2 เมตร (โดยประมาณ) เพ่ือปองกันโอกาสของการติดไฟยอนกลับ  
การติดตั้งวงจรไฟฟา  
- ควรจะมีอุปกรณปองกันกระแสเกินเชน ฟวส (Fuse) หรือเซอรกิตเบรคเกอร (Circuit 

Breaker)  
- ไฟฟาจะครบวงจร (อิเล็กโทรไลเซอรทํางาน) ก็ตอเมื่อเครื่องยนตทํางานเทานั้น 
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6.3.5  แนวทางการจัดทําขอกําหนดและมาตรฐานดานความปลอดภัยของการใชงานไฮโดรเจนใน
รถยนต 

 
การจัดทําขอกําหนดและมาตรฐานดานความปลอดภัยของการใชงานไฮโดรเจนในรถยนต ในลักษณะ

ใชเปนพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงปกติ หนวยงานที่มีความพรอมที่จะเปนหนวยงานเจาภาพคือ กระทรวง
พลังงาน เนื่องจากเปนหนวยงานที่ประกอบดวยหนวยงานยอยที่มีความรับผิดชอบงานในดานตางๆ ดังนี้ 

1. การเผยแพรและอบรมเพ่ือใหความรูแกประชาชนและผูเกี่ยวของโดยตรง 
2. การออกมาตรฐานสําหรับการผลิต การติดตั้ง และการใชงาน 
3. การควบคุมสําหรับการออกแบบ การติดตั้ง และการใชงาน 
อยางไรก็ตามยังมีหนวยงานอื่นๆที่สามารถประสานกับกระทรวงพลังงานเพื่อใหการดําเนินการเปนไป

อยางเรียบรอยและสมบูรณ ดังนี้ 
หนวยงานของรัฐ 

• กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก) 
- กรมธุรกิจพลังงาน 
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานรัฐวิสาหกิจ 
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

• กระทรวงมหาดไทย 

• กระทรวงคมนาคม 
- กรมการขนสงทางบก 

• กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสถาบัน 
- สถาบันยานยนต 
- สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
- สถาบันไฟฟาและอิเลคทรอนกิส 

• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• กระทรวงศึกษาธิการ 
- สํานักงานปลัดกระทรวง 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
- สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

• กระทรวงแรงงาน 
- กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนวยงานอื่นๆ 

• บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

• สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

• สภาวิศวกร 
เปนตน 
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บทที่ 7 
วิเคราะหและประเมินศักยภาพเทคโนโลยีนีเ้ปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอ่ืนที่ใช

ไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงที่ไดมีการศึกษาแลวในประเทศ เชน เทคโนโลยีเซลล
เชื้อเพลิง และจัดลําดับความเปนไปไดในการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและการ

ใช โดยคํานึงถึงศักยภาพของประเทศไทย 
 
บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดทําการวิเคราะหและประเมินศักยภาพเทคโนโลยีอิเล็กโทรไลเซอร เปรียบเทียบกับ

เทคโนโลยีอ่ืนที่ใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงที่ไดมีการศึกษาแลวในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีเซลล
เชื้อเพลิง โดยทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลความกาวหนาใน การผลิต การจัดเก็บ การขนสง การเติมและการใช
พลังงานไฮโดรเจนในรถเซลลเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสงที่ไดดําเนินการไปแลวภายในประเทศ รวมทั้งปญหาและ
อุปสรรค การประเมินและวิเคราะหถึงขอดี-ขอเสียของการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสงตลอด
หวงโซอุปทานทั้งเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร การเปรียบเทียบศักยภาพของการใชไฮโดรเจนในรถเซลลเชื้อเพลิง
กับการใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงเผาไหมรวมกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น สุดทายเปนการจัดลําดับความเปนไปไดในการ
สงเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใชไฮโดรเจน โดยคํานึงถึงศักยภาพของประเทศไทยเปนหลัก  
 

7.1  การศึกษา รวบรวมขอมูลการผลิต การจัดเก็บ การขนสง การเติมและการใชพลังงาน
ไฮโดรเจนในรถเซลล เชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสงที่ ได ดําเนินการไปแลว
ภายในประเทศ  

 
จากการศึกษาขอมูลการวิจัยและพัฒนาการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงในประเทศ พบวา มี 2 กลุม

ใหญๆ คือ สวนของไฮโดรเจนและสวนของเซลลเชื้อเพลิง โดยในสวนของไฮโดรเจนไดมีการวิจัยและพัฒนาในดาน
เทคนิคการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีการตางๆ การเพิ่มอัตราการผลิตใหสูงขึ้น การพัฒนาวัสดุที่ใชในกระบวนการผลิตและ
การจัดเก็บไฮโดรเจน สําหรับสวนของเซลลเชื้อเพลิงนั้นไดมีการวิจัยและพัฒนาในเรื่อง การพัฒนาและเพ่ิมเสถียรภาพ
ของชิ้นสวนประกอบในตัวเซลลเชื้อเพลิง การทําเซลลเชื้อเพลิงตนแบบ เปนตน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

7.1.1  ความกาวหนาของงานวิจัยและพัฒนา การใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงในประเทศ 
 

จากการรวบรวมขอมูลดานการวิจัยและพัฒนาการใชไฮโดรเจนในประเทศพบวา สามารถแบง
ออกเปน 2 กลุมใหญๆ ตามการวัตถุประสงคการใชงานไฮโดรเจน ดังนี้คือ  

1. เปนสารเคมีต้ังตนในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาในดาน เทคนิค
การผลิตและการจัดเก็บไฮโดรเจน 

2. เปนเชื้อเพลิงทดแทน ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาในดาน เทคนิคการผลิตและการจัดเก็บไฮโดรเจน 
รวมท้ังชิ้นสวนของอุปกรณเปล่ียนพลังงานจากไฮโดรเจนเปนพลังงานไฟฟา เชน เซลลเชื้อเพลิง 
เปนตน 
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• 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) เพ่ือนําไปใชขับเคล่ือนรถพลังงานไฟฟาแหงชาติที่
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร วุฒิสภาเปนผูกําหนดนโยบายและสงเสริม” โดยมีหัวหนาทีม
นักวิจัยคือ พล.อ.ท. มรกต ชาญสํารวจ และสังกัด บริษัท คลีนฟูเอล เอ็นเนอรยี เอ็นเตอรไพรส 
จํากัด ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมีขอมูลโดยสังเขป (ที่มา วช.) ดังนี้ เซลลเชื้อเพลิงมีขนาดพื้นที่ใช
งาน (Active Area) ของ Membrane Electrode Assembly (MEA) ขนาด 330 ตารางเซนติเมตร 
โดยทําการสรางสวนประกอบที่สําคัญไดแก MEA ซึ่งประกอบดวย Gas Diffusion Layer ผลิต
จากกระดาษคารบอน เคลือบดวย PTFE แลวทาตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) ซึ่งผลิตจาก 
Platinum ตกสะสมดวยวิธีทางเคมีลงบนอนุภาค Black Carbon มี Proton Exchange 
Membrane ซึ่งผลิตจากวัสดุโคโพลีเมอรของ Perfluorosulfonic Acid/PTFE, ปะเก็น Gasket 
สรางจากวัสดุ PTFE สวน Bipolar Plate สรางจากวัสดุแกรไฟต ดานหนึ่งกัดรองตรงสําหรับ
อากาศไหลผาน (Non-Pressurized) อีกดานหนึ่งกัดเปนรองรูปเขาวงกต (Serpentine) สําหรับ
ไฮโดรเจนไหลผาน และ End Plate สําหรับปดดานหัวและทายสรางจากวัสดุ Engineering 
Plastic เซลลเชื้อเพลิงประกอบเขาดวยกันโดยใชสลักเกลียวยึด เซลลเชื้อเพลิงนี้หนึ่ง stack 
ประกอบดวย 106 เซลล หลังจากนั้นทําการทดสอบเซลลเชื้อเพลิง พบวาเซลลเชื้อเพลิงมี
อุณหภูมิสูงสุดไมเกิน 70 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เซลลทํางานไดดี ทําการวัดคา
แรงดันไฟฟาเมื่อไมมีโหลดได 92.2 โวลต และกําลัง 12.11 กิโลวัตต เมื่อตอโหลดซึ่งคือ มอเตอร
ขนาด 11.4 แรงมา (8.5 กิโลวัตต) ความเร็วรอบ 2,800 รอบ/นาที ซึ่งตอกับเพลาที่อัตราทด 
1:12.315 วัดแรงดันไฟฟาได 26 โวลต และเพ่ิมขึ้นเปน 66.3 โวลต ในเวลา 10 วินาที และกระแส 
55.9 แอมแปร มอเตอรว่ิงเต็มที่ ตอมา เมื่อตอเซลลกับโหลดโดยมีบัฟเฟอร เริ่มแรก วัดแรงดันได 
63.6 โวลต เมื่อตอโหลด แรงดันลดลงมาที่ 49.9 โวลตชั่วขณะ และกลับมาคงที่ที่ 55.6 โวลต 
ตลอดไป เมื่อนําเซลลเชื้อเพลิง 1 ชุด มาทดสอบการทํางานการขับเคล่ือนรถพวงขนาด 20 ที่นั่ง 
บนถนน พบวา สามารถทํางานขับเคล่ือนไดดี รูปท่ี 7-1 แสดงตนแบบพลังงานเซลลเชื้อเพลิง
ชนิด PEMFC ขนาดใหญ 11 กิโลวัตตที่มีการพัฒนาขึ้นภายในประเทศ 
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รูปท่ี 7-1 ตนแบบพลังงานเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC ขนาดใหญ 11 กิโลวัตต 

 
สําหรับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของสวนใหญจะเนนไปที่การปรับปรุงคุณสมบัติของสวนประกอบภายใน

ตัวเซลลเชื้อเพลิง รวมถึงการหาวัสดุที่สามารถหาไดภายในประเทศ หรืออยางนอยนําสารตั้งตนมาจาก
ตางประเทศแลวหากระบวนการที่สามารถดําเนินการไดเองภายในประเทศ  

 
เซลลเชื้อเพลิงที่มีนักวิจัยไทยใหความสนใจเปนอันดับตนๆ คือ เซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรมแลก

เปล่ียนโปรตอน (PEMFC) ซึ่งเปนเซลลเชื้อเพลิงที่คุณสมบัติเหมาะกับการประยุกตใชในยานยนต เนื่องจากมี
ขนาดกะทัดรัดและใหพลังงานสูงเมื่อเทียบกับน้ําหนัก เริ่มทํางานไดรวดเร็วและสามารถทํางานไดที่อุณหภูมิตํ่า 
และอายุการทํางานยาวกวาเซลลเชื้อเพลิงประเภทอื่น หากแตมีขอเสียคือ ตนทุนการผลิตสูง ตองการเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนและออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง งานวิจัยในประเทศเริ่มตนจากการทําวิศวกรรมยอนรอยจากเซลล
เชื้อเพลิงตนแบบจากตางประเทศ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน รวมถึงการพัฒนา
สาธิตการใช PEMFC ในรถยนตสามลอ อีกหนวยงานที่ทําการวิจัยเซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้คือ ศูนยเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแหงชาติ โดยเนนไปที่การพัฒนาวัสดุใหมสําหรับผลิตเซลลเชื้อเพลิง ที่ทําใหตนทุนในการผลิต
พลังงานถูกลง ในสวนของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไดมีการผลิตเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรมแลกเปลี่ยนโปรตอน
ตนแบบหลายขนาดแตกตางกันไปตั้งแตขนาด 50 วัตต ไปจนถึง 1000 วัตต 

 
เซลลเชื้อเพลิงอีกประเภทหนึ่งที่นักวิจัยและพัฒนาในประเทศใหความสนใจเพิ่มมากขึ้นในชวง 10 ป

ที่ผานมาคือ เซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง (SOFC) ซึ่งเหมาะสมกับการประยุกตใชในระบบผลิตไฟฟา
แบบกระจาย (Distributed Generation-DG) มากกวาที่จะนํามาใชในภาคคมนาคมขนสง เนื่องจากเปนเซลล
เชื้อเพลิงที่ใหประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเซลลเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ จึงเหมาะสมที่จะนําไปใช
ในกระบวนการความรอนรวม (Co-generation) ซึ่งจะสงผลใหประสิทธิภาพของระบบโดยรวมสูงขึ้น ขอดีอีก
ประการหนึ่งของเซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็งคือ ไมจําเปนตองใชเชื้อเพลิงที่เปนไฮโดรเจนบริสุทธ
เทานั้น อาจใชกาซธรรมชาติหรือกาซสังเคราะหจากกระบวนการแกซิฟเคชันแทนได หนวยงานหลักที่มีการ
วิจัยเซลลเชื้อเพลิงประเภทนี้คือศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ โดยคณะนักวิจัยจากศูนยเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัย South Carolina, 
U.S.A. บริษัท Advanced Ceramics Limited (ACL) ประเทศอังกฤษ และ บริษัท HyGen Power Co. Ltd. 
ประเทศไทย โดยไดรับการสนับสนุนทางเทคนิค และงบประมาณจากเอ็มเทค และโครงการสมองไหลกลับ 
(RBD) ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในการจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาหนวยตนแบบขนาด 1-3 kW ผลิตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิง 
สําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาในบานเรือน/ชุมชน  
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นอกจากงานวิจัยและพัฒนาตัวเซลลเชื้อเพลิงแลว ยังมีงานวิจัยที่พัฒนาระบบควบคุมการจาย
เชื้อเพลิงใหกับตัวเซลลเชื้อเพลิง รวมถึงการศึกษาและพัฒนาอุปกรณตอเนื่องเพ่ือใชปรับปรุงคุณภาพของ
กระแสไฟฟาที่ไดจากเซลลเพลิงใหเหมาะสมกับการนําไปใชงาน 

  

• โครงการพัฒนาการผลิตไฮโดรเจน 
 

จากผลการสํารวจทําใหทราบวาในประเทศไทยมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ไฮโดรเจนดวย 3 กระบวนการหลักๆ ดังนี้คือ  

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

 
งานวิจัยการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยสวนใหญจะเนนไปที่กระบวนการความรอนเคมีแบบรี

ฟอรมมิง เนื่องมาจากเปนกระบวนการที่ไดรับการพิสูจนแลวในตางประเทศวาใชงานไดจริงและมี
ความเหมาะสมสําหรับการผลิตไฮโดรเจนในปริมาณมากหรือในเชิงอุตสาหกรรม โดยเปนการศึกษา
การรีฟอรมมิงดวยไอนํ้า คารบอนไดออกไซด การรีฟอรมมิงแบบออโตเทอรมัลของเอทานอล  
กาซชีวภาพ และมีเทน โดยวัตถุประสงคของงานวิจัยสวนใหญจะเนนไปที่การออกแบบระบบผลิต
ไฮโดรเจนจากวัตถุดิบที่สามารถหาไดในประเทศไทย อาทิเชน กาซธรรมชาติ เอทานอล เมทานอล 
กาซหุงตม และกาซชีวภาพ โดยมุงเนนไปที่การสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาชนิดใหมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนใหดีขึ้นกวาตัวเรงปฏิกิริยาที่มีใชกันอยูในปจจุบันซึ่งมักประสบกับ
ปญหาดานการเสื่อมสภาพเร็ว และมีประสิทธิภาพการทํางานต่ํา  

 
นอกจากโครงการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนแลว ยังพบวามีการพัฒนาวัสดุจากชีวมวล

สําหรับการประยุกตใชในการผลิตและกักเก็บแกซไฮโดรเจนอีกดวย  
  จากขอมูลลาสุดพบวา มีโครงการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีการแยกน้ําดวยไฟฟา ดังนี้ 

- โครงการ “ผลิตไฮโดรเจน (Hydrogen) เพ่ือใชกับรถพลังงานเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด 
PEMFC” โดยไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 โดยมีขอมูลโดยสังเขป (ที่มา วช.) ดังนี้ ในการวิจัยไดสรางตนแบบระบบผลิตกาซ
ไฮโดรเจนโดยการแยกสลายน้ําดวยไฟฟาดังแสดงในรูปที่ 2  ดวยเซลลแยกสลายน้ําดวยไฟฟาชนิด
อิเลคโตรโลทโพลีเมอรของแข็ง มีอัตราการผลิตกาซไฮโดรเจน 600 ลิตรมาตรฐานตอชั่วโมง จัดเก็บ
กาซไฮโดรเจนที่ผลิตได โดยใชเครื่องอัดกาซชนิด Air Driven Gas Booster ซึ่งขับดวยลมจากเครื่อง
ผลิตลมที่ขับดวยมอเตอรไฟฟา อัดเพ่ิมความดันของกาซไฮโดรเจน เขาเก็บภายในถังเก็บความดัน
สูง โดยเก็บกาซที่ความดัน 2,100 ปอนดตอตารางนิ้ว เครื่องแยกสลายน้ําดวยไฟฟา สามารถเลือกใช
พลังงานแสงอาทิตยหรือ ใชพลังงานไฟฟาจากภายนอก ปมลมซึ่งใชขับเครื่องอัดกาซใชพลังงาน
ไฟฟาจากภายนอก ระบบจายกาซมีสองหัวจาย ใชเติมไฮโดรเจนใหรถยนตพลังงานเซลลเชื้อเพลิง 
ซึ่งใชถังเก็บไฮโดรเจนแบบอัดความดัน และใชถังเก็บแบบโลหะไฮไดรด ผลการทดสอบระบบผลิต
กาซไฮโดรเจนที่สรางขึ้นโดยใชพลังงานไฟฟาจากภายนอก พบวาประสิทธิภาพอยูในเกณฑใกลเคียง
กับที่มีรายงานไวในตางประเทศ ผลการทดสอบเครื่องอัดกาซ พบวาการใช Air Driven Booster 
Pump มีประสิทธิภาพต่ํามาก เมื่อเทียบกับการใช เครื่องอัดกาซที่ขับดวยมอเตอรไฟฟาโดยตรง ชุด
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แผงเซลลสุริยะที่ติดตั้งในเบ้ืองตนนั้นมีกําลังผลิตพลังงานไฟฟานอยกวากําลังไฟฟาที่ใชในการ
แยกสลายน้ําดวยไฟฟา แตสามารถนําพลังงานไฟฟาจากชุดแบตเตอรี่สํารองมาเพื่อใชเดินเครื่อง
แยกสลายน้ําดวยไฟฟาอยางตอเนื่องได เพียงแตตองมีชวงเวลาพักในระหวางที่ยังมีแสงอาทิตย 
เพ่ือใหสามารถประจุไฟฟาใหเต็มชุดแบตเตอรี่ สําหรับการทํางานในวันตอไป 

 

 
(ก) 
 

 
(ข) 

รูปท่ี 7-2 (ก) หัวจายกาซไฮโดรเจนสําหรับถังไฮโดรเจนอัด (ข) ระบบเซลลแยกสลายน้ําดวยไฟฟาชนิดอิเลคโตรโลทโพลีเมอรของแข็งและ
ระบบทําใหกาซบริสุทธิ์ 

 
7.1.2  การประยุกตใชงาน 

 
ขอมูลการประยุกตใชงานจริงจากผลการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงในประเทศ จนถึงปจจุบัน มีโครงการที่

ดําเนินการโดย พพ. คือ โครงการพัฒนาสาธิตเซลลเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา (ป พ.ศ. 2548) ซึ่งเปนโครงการ
เริ่มตน โดยเปนโครงการทําวิศวกรรมยอนรอยหนวยปฏิบัติการเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตอนขนาด 1 กิโลวัตต และวิเคราะหองคประกอบตางๆของหนวยปฏิบัติการเซลลเชื้อเพลิง พัฒนาเซลล
เชื้อเพลิงชนิด PEM ที่มีชิ้นสวนที่ประกอบในประเทศ ตลอดจนสาธิตการใชเซลลเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาที่
พัฒนาได โดยนําผลลัพธที่ไดจากโครงการนี้ไปขยายผลโดยการ ขยายกําลังพัฒนาและสาธิตในรถยนตสามลอ 
ภายใตโครงการพัฒนาสาธิตการใช PEMFC ในรถยนตสามลอ (ป 2549) ประกอบกับโครงการนี้เปนสวนหนึ่ง
ของ Road Map การพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงและการใชประโยชนจากไฮโดรเจนของประเทศ เพ่ือมุงสูการสราง
และพัฒนาอุตสาหกรรมเซลลเชื้อเพลิงและสวนประกอบที่เกี่ยวของของประเทศ โดยโครงการดังกลาว เปนการ
พัฒนาตนแบบรถยนตสามลอใชเซลลเชื้อเพลิงชนิด PEM ขนาดไมนอยกวา 5 กิโลวัตต และพัฒนาเทคโนโลยี
เชื่อมตอระหวางระบบเซลลเชื้อเพลิงและระบบขับเคล่ือนรถยนต สาธิต และตรวจสอบ อีกทั้งยังเปนการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีเชื่อมตอระหวางระบบเซลลเชื้อเพลิงและระบบ
ขับเคล่ือนรถยนตของประเทศ รวมถึงการพัฒนาองคความรูและฐานองคความรูดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
รถยนตใชเซลลเชื้อเพลิงของประเทศไทย  
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นอกจากนั้นแลวยังมีผลงานของบริษัท คลีนฟูเอล เอ็นเนอรยี เอ็นเตอรไพรส จํากัด ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จาก 2 โครงการคือ   

 
 - รถยนตนั่ง 4 ที่นั่งใชพลังงานไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน 
 

การวิจัยที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยป 2550 ผลิตเซลลเชื้อเพลิงขนาด 960 วัตต ที่สามารถ
ขับเคล่ือนรถพลังงานไฟฟาขนาดเล็ก ผูโดยสาร 1 คนได จากนั้นป 2551 พัฒนาและสรางตนแบบพลังงาน
เซลลเชื้อเพลิงชนิด PEMFC ขนาด 8-10 กิโลวัตต ที่สามารถนําไปขับเคล่ือนรถไฟฟาขนาดเทากับรถยนต 4 
ที่นั่งดังแสดงในรูปที่ 3 โดยรถตนแบบใชกําลังไฟฟาประมาณ 4-8 กิโลวัตต จึงมีกระแสไฟฟาเหลือพอท่ีจะ
นําไปใชกับระบบทําความเย็นและเครื่องเสียงภายในรถอีกดวย และบรรจุกาซไฮโดรเจนจํานวน 900 ลิตร 
น้ําหนัก 70 กรัม ใสถังไวดานหลังของตัวรถ สามารถวิ่งไดระยะทาง 40 กิโลเมตร ดวยความเร็ว 90 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง หรือประมาณ 20-30 นาที จะตองมีการเติมไฮโดรเจนใหมอีกครั้ง ซึ่งการขับเคล่ือนของรถไฮโดรเจน
จะวิ่งเร็วแคไหนขึ้นอยูกับพลังงานของมอเตอรที่ใสเขาไป สําหรับรถไฮโดรเจนคันนี้จะมีอายุการใชงานได
ประมาณ 4 ป เพราะเยื่อแลกเปล่ียนโปรตรอนจะเสื่อมสภาพและตองเปล่ียนแผนใหม โดยแผนไบโพลา
สามารถนํากลับมาใชใหมได  
 

           
รูปท่ี 7-3 รถยนตน่ัง 4 ที่น่ังใชพลังงานไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน 

(ที่มา หนังสือพิมพเดลินิวส และหนังสือพิมพผูจัดการ) 

 
 - รถพวงขนาด 20 ที่นั่งใชพลังงานไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน 
 

การพัฒนาตอยอดขยายขนาดเซลลเชื้อเพลิงเปน 11 กิโลวัตต เพ่ือนําไปใชขับเคล่ือนรถพลังงาน
ไฟฟาแหงชาติตามที่คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร วุฒิสภา เปนผูกําหนดนโยบายและสงเสริม เซลล
เชื้อเพลิงรุนใหมนี้สามารถนําไปใชกับรถไฟฟาไดหลากชนิด ทั้งรถยนตสวนบุคคล รถกระบะ รวมถึงรถมินิบัส
ขนาด 20 ที่นั่ง ซึ่งนักวิจัยไดสาธิตการนําเซลลเชื้อเพลิงลากรถพวงขนาด 20 ที่นั่งดังแสดงในรูปที่ 4 โดยใช
เซลลเชื้อเพลิงขนาด 11 กิโลวัตต จํานวน 1 ชุด และถังบรรจุกาซไฮโดรเจนขนาด 1,200 ลิตรมาตรฐาน 
ขับเคล่ือนมอเตอรขนาด 11.4 แรงมา ว่ิงไดดีที่ความเร็ว 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง หากนําไปใชกับรถโดยสาร
ขนาด 20 ที่นั่งสามารถใชเซลลเชื้อเพลิง 2 ชุด ซึ่งใหกําลังไฟฟา 22 กิโลวัตต ขับมอเตอรขนาด 11.4 แรงมา 2 
ตัว พรอมเพลาขับ 2 ชุด เวลานี้แมตนทุนเซลลเชื้อเพลิงยังสูงอยู โดยประมาณที่ 3 ลานบาทตอชุด แตตอไป
หากผลิตเปนจํานวนมากตนทุนอาจลดลงเหลือไมเกิน 1 ลานบาท ในขณะที่มีอายุการใชงานนานนับ 10 ป 
จากบทสัมภาษณ ศ.อานนท บุญรัตเวช เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กลาววา เรา
สามารถนําไฮโดรเจนเหลือใชและท้ิงในแตละวันจากโรงงานตางๆ ในเขตอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง อาทิ 
โรงงานดานปโตรเคมีคัล โรงงานผลิตคลอรีนและโซดาไฟ และโรงงานผลิตแกว ที่ปลอยทิ้งประมาณ 20 ตันตอ
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ชั่วโมง คิดเปน 400 ตันตอวันโดยประมาณ จากขอมูลที่รถยนต 20 ที่นั่ง ใชไฮโดรเจนเพียง 5 กิโลกรัมตอวัน 
จึงเทากับวาเราสามารถนําไฮโดรเจนมาใชใหรถขนาดนี้ไดมากถึง 80,000 คันตอวัน หรือนํามาเติมรถยนตนั่ง
ในกรุงเทพฯที่ว่ิงระยะ 100 กิโลเมตรตอชั่วโมงไดประมาณ 300,000 คันตอวัน 

 

 
รูปท่ี 7-4 รถพวงขนาด 20 ที่น่ังใชพลังงานไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลงิไฮโดรเจน 

(ที่มา หนังสือพิมพผูจัดการ) 

 
7.1.3  อัตราการเติบโตของโครงสรางพื้นฐานตางๆ การผลิต การจัดเก็บ การขนสง การเติม และ

การใชพลังงานไฮโดรเจนในรถเซลลเชื้อเพลิง 
 

จนถึงปจจุบัน ประเทศไทย ยังไมมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใชไฮโดรเจนเปน
แหลงพลังงานทดแทนอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดมีการดําเนินกิจการที่มีการใชไฮโดรเจน
เปนสารตั้งตนในการผลิตทางอุตสาหกรรมเปนเวลานานมาแลว มีผูประกอบการผลิตกาซไฮโดรเจน มีการ
ขนสงไฮโดรเจนทั้งแบบทอสงและแบบรถบรรทุก เปนตน ซึ่งปญหาและอุปสรรคในการใชงานไฮโดรเจนใน
ฐานะพลังงานทดแทนในประเทศ มีดังนี้ 

 
7.1.4  ปญหาและอุปสรรค 

 
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป พ.ศ. 2551 - 2565 นั้น กําหนดใหมีการเริ่มใชไฮโดรเจนเปน

พลังงงานทดแทนใน พ.ศ. 2560 โดยตั้งเปาหมายไวที่ 100,000 กิโลกรัมตอวัน ซึ่งมีแนวโนวที่อยากจะเกิด
ความลาชาขึ้นไดเนื่องดวย ณ ปจจุบัน ยังไมมีนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐที่จริงจัง ในการ
วางโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการใชไฮโดรเจนตามจํานวนที่เสนอไวในแผน โดยอาจเกิดจากปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ดังนี้ 

  
• การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดกระบวนการใชไฮโดรเจนตั้งแต การผลิต การจัดเก็บ การ

ขนสง และสถานีเติม มีราคาสูง ประกอบกับ เซลลเชื้อเพลิง ซึ่งเปนอุปกรณที่สําคัญในการแปลง
พลังงานจากไฮโดรเจนใหเปนพลังงานไฟฟาที่นําไปใชในการขับเคล่ือนมอเตอรไฟฟาในรถยนต 
ยังอยูในชวงการนําเขาสูการผลิตเชิงพาณิชย สําหรับประเทศไทย อาจจะตองรอใหมีราคาที่ถูก
ลงจนเปนที่ยอมรับของประชาชน 

• อุปสรรค ดานความปลอดภัยในการใชงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคม เนื่องจาก ไฮโดรเจนตอง
จัดเก็บในถังอัดความดันที่สูงกวา กาซประเภทอื่นๆ ที่ใชกับรถยนต ทําใหยังคงเปนที่ไมแนใจใน
ความปลอดภัยของการจัดเก็บไฮโดรเจนในรถยนต 
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• ตนทุนของอุปกรณตางๆ ที่ใชกับระบบไฮโดรเจนที่สูง เชน วิธีการเก็บกาซไฮโดรเจน ปจจุบัน
การเก็บไฮโดรเจนในรูปของโมเลกุลไฮโดรเจนโดยตรงทําไดทั้งในรูปของเหลวและกาซ อยางไร
ก็ตาม การใชงานไฮโดรเจนเหลวจะมีปญหาในการเก็บที่ตองอยูในสภาพที่เย็นจัด ซึ่งตองมี
คาใชจายดานพลังงานสูง ขณะที่การใชกาซจะสะดวกมากกวาในการใชงาน แตปญหาหลักคือ 
กาซไฮโดรเจนมีน้ําหนักเบาและใชพ้ืนที่ในการเก็บมาก  

• ราคาเชื้อเพลิงในปจจุบันยังคงอยูในระดับที่ยอมรับไดเชิงเศรษฐศาสตร อีกถึงรัฐบาลมีนโยบาย
ตรึงราคาน้ํามันดีเซลและลดภาษีสําหรับน้ํามันกาซโซลฮอล ประชาชนจึงยังใหความสนใจไม
มากนักกับเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ รวมท้ังไฮโดรเจน  

 

7.2  การประเมินและวิเคราะห ขอดี-ขอเสีย ของการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในภาค
คมนาคมขนสงตลอดหวงโซอุปทานไดแกการผลิต การจัดเก็บ การขนสง และการใชงาน 
ทั้งเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร  

 
จุดเดนของเซลลเชื้อเพลิงที่เปนที่ยอมรับและทําใหไดรับความสนใจ สําหรับการเปนแหลงพลังงานทางเลือก

ใหมในอนาคตคือ สามารถผลิตไฟฟาไดโดยที่ไมทําใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม เนื่องมาจาก ในกระบวนการผลิต
ไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงนั้นไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่ทําใหไมเกิดกาซที่เปนภัยตอส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปน 
คารบอนมอนนอกไซด ซัลเฟอรออกไซดหรือ ไฮโดรคารบอนประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ เซลลเชื้อเพลิงมีการผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากปฏิกิริยาไฟฟาเคมีโดยตรง โดยไมมีสวนทางกลที่ตองเคล่ือนที่ ทําใหไมมีเสียงรบกวน อีกทั้งตัวเซลลมีขนาด
ไมใหญมากและสามารถติดตั้งในชุมชนได โดยทั่วไป เซลลเชื้อเพลิงสามารถใชงานกับอุปกรณทุกชนิดที่ตองการ
พลังงานไฟฟาในการทํางาน ซึ่งเซลลเชื้อเพลิงแตละชนิดมีศักยภาพในการนําไปประยุกตใชกับงานแตละประเภทดังเชน 

 
• โรงงานผลิตไฟฟาเพ่ือใชในบานเรือนหรือแหลงชุมชนที่หางไกลและไฟฟายังเขาไมถึง โดยใชเซลล

เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูง เชน เซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง (Solid Oxide) หรือเซลลเชื้อเพลิง
แบบเกลือคารบอเนตหลอม (Molten Carbonate) 

• เซลลเชื้อเพลิงสําหรับอุปกรณไฟฟาแบบพกพาเชน เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ เปนตน สามารถ
ใชเซลลเชื้อเพลิงในการใหพลังงานที่ทําใหใชงานไดนานกวาแบตเตอรี่ในปจจุบัน 

• การประยุกตใชงานทางการทหาร เชน ใชในการขับเคล่ือนเครื่องยนต หรือใชกับอุปกรณขนาดพกพา
ภาคสนาม เนื่องจากเซลลเชื้อเพลิงมีอายุการใชงานที่นานกวาและไมมีเสียงรบกวนขณะทํางาน 

• การประยุกตใชงานอื่นๆในอนาคตอันใกลนี้ เชน การผลิตไฟฟาและพลังงานความรอนรวม (Combined 
Heat and Power) สําหรับอาคารสํานักงานและโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน  

 
สําหรับภาคการคมนาคมขนสงนั้น ยานพาหนะที่ขับเคล่ือนดวยไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงนั้น จะใชเซลล

เชื้อเพลิงชนิดที่เรียกวา “เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton Exchange Membrane)” ซึ่งมีอุณหภูมิการทํางานที่ไม
สูงเกินไปและใชกาซไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนเหลวเปนเชื้อเพลิง อีกทั้งเซลลเชื้อเพลิงเมื่อใชรวมกับมอเตอรไฟฟาในการ
ขับเคล่ือนรถยนตจะใหประสิทธิภาพที่สูงกวาเครื่องยนตสันดาปภายใน 1.5-2 เทา 
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ถึงแมวาการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสงจะมีขอดีหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การลด
การปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งถือไดวาเปนปญหาหลักของเครื่องยนตสันดาปภายใน ณ ปจจุบัน หากแตยังมีประเด็นที่มี
การวิเคราะหกันวาอาจจะเปนขอเสียของการใชไฮโดรเจนเชน ความสูญเสียพลังงานและตนทุนที่สูงในกระบวนการผลิต
และจัดเก็บไฮโดรเจน และปญหาของเซลลเชื้อเพลิง กลาวไดตามลําดับ ดังนี้คือ  
 
ไฮโดรเจน 

- หากใชวิธีการผลิตไฮโดรเจนที่อาศัยพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลก็จะมีการปลอยกาซเรือนกระจก 
- หากตองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนผลิตไฮโดรเจน จําเปนที่ตองใชกระบวนการอิเล็ก

โทรไลซิสที่ใชพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนเชน แสงอาทิตย พลังงานลม หรือ พลังงาน
นิวเคลียร เปนตน ซึ่งทําใหตนทุนการผลิตไฮโดรเจนสูงขึ้น 

- การจัดเก็บไฮโดรเจนใหไดปริมาณมาก จําเปนที่จะตองทําใหไฮโดรเจนมีอุณหภูมิตํ่าลง ซึ่งตองการ
พลังงานในกระบวนการดังกลาว หรือการจัดเก็บโดยการอัดดวยความดันที่สูงมากทําใหตองใชถังอัดที่ทํา
จากวัสดุพิเศษ เปนตน 

 
เซลลเชื้อเพลิง 

- ใชเวลานานในการเติมไฮโดรเจนและในการเริ่มทํางานของเซลลเชื้อเพลิง รวมถึงระยะทางตอการเติม
เชื้อเพลิงต่ํากวา รถยนตในปจจุบัน 

- เซลลเชื้อเพลิงยังมีราคาแพง เนื่องจาก ใชแรงงานคนในการประกอบ รวมถึง วัสดุบางชิ้นมีราคาสูงมาก 
- เซลลเชื้อเพลิง อยูระหวางการประเมินและทดลองใชงานในเชิงพาณิชยดังนั้น ยังมีความตองการในการ

พัฒนาใหเซลลเชื้อเพลิงมีความพรอมมากยิ่งขึ้น    
 

7.3  การเปรียบเทียบศักยภาพของการใชไฮโดรเจนในรถเซลลเชื้อเพลิงกับการใชไฮโดรเจน
เปนเชื้อเพลิงเผาไหมรวมกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น  

 
เครื่องยนตสันดาปภายในถือไดวาเปนตนกําลังงานที่มีเสถียรภาพและมีความคงทนถาวร ใชงานในหลากหลาย

รูปแบบตั้งแต เครื่องตัดหญาไปจนถึงเครื่องบินโดยสาร โดยสัดสวนการใชงานสวนใหญเปนยานยนตบนทองถนน 
อยางไรก็ตามในปจจุบันไดมีการวิจารณและการไตรตรองอยางละเอียดจากหลายๆ ภาคสวนในดานลบหรือขอดอยของ
เครื่องยนตสันดาปภายในเนื่องจาก มีความตระหนักในเรื่องของตนเหตุปญหาสุขภาพของมนุษยและผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม ทําใหเครื่องยนตสันดาปภายในเริ่มมีแนวโนวในความนิยมลดลง และเริ่มมีการศึกษาและพัฒนา ตนกําลัง
ทางเลือกที่เปนไปไดโดยหนวยงานภาครัฐ เอกชน และกลุมพิทักษส่ิงแวดลอม ของประเทศตางๆ ทั่วโลก  
 

ถึงแมวา เครื่องยนตสันดาปภายใน ซึ่งมีพลังงานสูญเสียในรูปของความรอนและเสียง รวมทั้งการปลอยไอเสีย
ที่มากกวามอเตอรไฟฟา หากแตยังไดรับความนิยมในตลาดยานยนตและครองอันดับหนึ่งสําหรับตนกําลังในภาค
คมนาคมขนสง เนื่องจากศักยภาพโดยรวมที่นาพอใจ ดังเชน ใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกวา ความเร็วและระยะทาง
ที่มากกวา รวมท้ังความทนทานที่ไดรับการพัฒนามาเปนเวลานาน ในอดีตไดมีการพัฒนารถยนตไฟฟาที่ขับเคล่ือนดวย
มอเตอรดวยพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่เพียงอยางเดียว ซึ่งมีปญหาท่ีเกิดจากขอดอยของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในเวลา
นั้น ดังนี้คือ แบตเตอรี่ในยุคแรกๆ มีความหนาแนนของพลังงานต่ํา (น้ําหนักมาก) และเส่ือมสภาพเร็ว ทําใหเปนปญหา
ในการใชงานที่ตองเปล่ียนแบตเตอรี่ทุกๆ สองป รวมท้ังปญหาการรั่วของกาซพิษจากแบตเตอรี่ 
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ปจจุบัน ไดเริ่มมีการเสนอทางเลือกอื่นๆ สําหรับตนกําลังในยานยนตเชน การผสมผสานเครื่องยนตสันดาป
ภายในกับไฟฟาและ พลังงานไฟฟาอยางเดียว อีกครั้ง โดยมีเหตุผลหลักๆ มาจากการตื่นตัวในปญหาโลกรอน อีกทั้ง
ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ลดนอยลงทุกขณะ สงผลราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้น รถยนตที่มีการขับเคล่ือนดวยพลังงานไฟฟา 
ซึ่งแตเดิมมีแบตเตอรี่เปนปญหาที่สําคัญ ปจจุบันไดมีการพัฒนาใหแบตเตอรี่มีความปลอดภัยและความหนาแนน
พลังงานที่สูงขึ้น รวมถึงอีกทางเลือกคือ เซลลเชื้อเพลิง ซึ่งใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิง อยางไรก็ตาม เนื่องจากไฮโดรเจน
เปนสารไวไฟ ทําใหประชาชนยังมีคําถามเกี่ยวกับความเหมาะสมในการนํามาใชกับรถยนต  
 
 สําหรับทางเลือกที่ดูจะไดรับการยอมรับในปจจุบันคือ ตนกําลังแบบผสมผสาน ไมวาจะเปน  

- เครื่องยนตสันดาปภายใน มอเตอรไฟฟาและแบตเตอรี่ หรือ 
- เซลลเชื้อเพลิง มอเตอรไฟฟา กับแบตเตอรี่ 

 
เนื่องจาก ตนกําลังแบบผสมผสานเครื่องยนตสันดาปภายในกับมอเตอรไฟฟาและแบตเตอรี่นั้น มีแรงบิดของ

มอเตอรไฟฟาเขามาชวยในการขับเคล่ือน ทําใหเครื่องยนตสันดาปภายในมีขนาดที่เล็กลง สงผลใหการปลอยกาซเรือน
กระจกลดลงและมีประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น  

หากกลาวถึงการนําไฮโดรเจนมาใชในภาคคมนาคมขนสง ทางเลือกที่มีการศึกษาและใชงานกันอยูคือ  
- ใชไฮโดรเจนรวมกับเชื้อเพลิงฟอสซิล สําหรับเคร่ืองยนตสันดาปภายใน และ 
- ใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงของเซลลเชื้อเพลิง 

หากพิจารณาการใชไฮโดรเจนกับเคร่ืองยนตสันดาปภายในนั้น อาจเปนทางเลือกในระยะสั้นได หากมีการผลิต
ไฮโดรเจนจากที่อ่ืนและจัดเก็บบนยานพาหนะ (โดยที่ไมไดใชการแยกน้ําดวยไฟฟาจากแบตเตอรี่) รวมทั้งการปรับตั้ง
การทํางานของเครื่องยนตใหมใหมีเหมาะสม ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหกรณีนี้ไมเหมาะที่จะเปนทางเลือกในระยะกลาง
และระยะยาว มีดังนี้คือ 

- ปจจุบันเครื่องยนตสันดาปภายใน ถูกออกแบบมาใหมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับทฤษฎีมากขึ้น 
(ประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก) และมีการปลอยมลพิษลดลง 

- เครื่องยนตสันดาปภายในที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิงทั่วๆ ไป ไมไดออกแบบมาเพื่อใหใชกับไฮโดรเจน 
- ถึงแมจะมีการกลาวอางวา การเผาไหมที่มีสวนผสมของไฮโดรเจน จะทําใหมีการปลอยไอเสียออกมา

นอยลง ปญหาของการปลอยกาซเรือนกระจกก็ยังคงอยู 
 

สําหรับทางเลือกที่มีศักยภาพในระยะกลางและยาวคือ การใชไฮโดรเจนกับเซลลเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตกําลังไฟฟา
ใหกับมอเตอรไฟฟาเพ่ือใชในการขับเคล่ือน เนื่องจากในกระบวนการสงถายพลังงานจากไฮโดรเจนใหอยูในรูปแรงบิด
นั้นมีประสิทธิภาพที่สูงคือ ประมาณ 50-60 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีเครื่องยนตสันดาปภายในมีประสิทธิภาพการแปลงผัน
พลังงานความรอนของน้ํามันเชื้อเพลิงไปเปนแรงบิดประมาณ 15-20 เปอรเซ็นต หรือที่อีกทางเลือกคือ การนํา
ไฮโดรเจนมาใชในการผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือใชในการอัดประจุใหกับรถยนตไฟฟาที่ใชแบตเตอรี่ เปนตน  
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7.4  ลําดับความสําคัญเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในบทบาทพลังงาน
ทดแทน 
 
จากการศึกษาความเปนไปไดและศักยภาพของการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงภายในประเทศนั้น อาจ

แบงลําดับความสําคัญการพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจนตามระยะที่สอดคลองกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
15 ปของประเทศดังนี้  
 
ระยะส้ัน (กอนป พ.ศ. 2560) : ยังไมมีการใชไฮโดรเจนอยางเปนทางการ 

- ศึกษาและทดสอบศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนดวยการแยกน้ําดวยไฟฟาและใชงานกับเครื่องยนต
สันดาปภายใน 

- พัฒนาการผลิตไฮโดรเจนที่มีศักยภาพโดยใชวัตถุดิบที่มีภายในประเทศ พรอมมาตรการสงเสริม
ผูประกอบการผลิตไฮโดรเจนที่มีอยูแลว 

- สาธิตการใชไฮโดรเจนกับรถโดยสารในเมืองใหญ 
- วางโครงสรางพ้ืนฐานการจัดสงไฮโดรเจนใหเขตพ้ืนที่ที่มีการสาธิตการใชไฮโดรเจน  
- การประชาสัมพันธการใชไฮโดรเจนในบทบาทของพลังงานทดแทนในระบบคมนาคมและการผลิต

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

- สงเสริมโดย การลดภาษีนําเขาสําหรับรถยนตที่ใชไฮโดรเจน 
- เพ่ิมโครงการสาธิตการใชงานไฮโดรเจนในหลายภาคสวนและการขยายไปในหัวเมืองใหญของแตละ

ภาคของประเทศ  
- วางโครงสรางพ้ืนฐานการจัดสงไฮโดรเจนใหเขตพ้ืนที่ที่มีการสาธิตการใชไฮโดรเจน  

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

- สงเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศสําหรับ การผลิตชิ้นสวนรถยนตที่ใชไฮโดรเจน
และ การผลิตชิ้นสวนและการประกอบเซลลเชื้อเพลิง 

- สงเสริมในเรื่อง การลดภาษีนําเขารถยนตที่ใชไฮโดรเจน รวมถึงเคร่ืองจักรที่ใชในกระบวนการผลิต 
- สงเสริมการสงออกไฮโดรเจนสูประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
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บทที่ 8  
ศึกษา รวบรวม วิเคราะห ขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาแนวทางสงเสรมิและสนับสนุน
การผลิตและการใชพลังงานไฮโดรเจน เชน โครงสรางพื้นฐานดานอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ 

มาตรการสงเสริมดานการเงิน 

 
บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดดําเนินการศึกษา รวบรวม วิเคราะห ขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนตอการพัฒนาแนวทางสงเสริม

และสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานไฮโดรเจน เชน โครงสรางพ้ืนฐานดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของตั้งแตการผลิต 
การจัดเก็บ การขนสง สถานีเติมไฮโดรเจน มาตรการสงเสริมดานการเงินและการลงทุน ผูมีสวนไดเสียในภาคสวนตางๆ 
ตลอดจนขอมูลแผนการวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของแบบครบวงจร และการนําไปใชใน
ภาคคมนาคมขนสงของตางประเทศ เพ่ือตรวจสอบดูวาปจจัยอะไรบางที่มีสวนผลักดันที่สําคัญของการพัฒนาพลังงาน
ประเภทนี้ โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการคนควา หาขอมูลจากสถาบันและหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ตางประเทศที่เกี่ยวของโดยมีแนวทางตางๆ ในการเขาถึงแหลงขอมูลเพ่ือทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเชน The 
U.S. Department of Energy (DOE), The National Renewable Energy Laboratory (NREL), The Office of Energy 
Efficiency and Renewable Energy (EERE), The U.S. Environmental Protection Agency (EPA), The European 
Union (EU) เปนตน 
 

8.1   การศึกษา รวบรวม ขอมูลโครงสรางพื้นฐานดานอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ  
 
 การศึกษา รวบรวม ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของโดยจะครอบคลุม ขอมูลดานการผลิต
ไฮโดรเจน ประกอบดวย เทคโนโลยีในการผลิตไฮโดรเจนแตละเทคโนโลยีที่มีการติดตั้งใชงานและเปนไปไดในเชิง
พาณิชย แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนในปจจุบันและอนาคตที่ยังอยูในระหวางการวิจัยหรือมีการ
ติดตั้งใชในตางประเทศ ขอดี-ขอเสียของแตละเทคโนโลยีการผลิต  ตนทุนการผลิตตอหนวยและราคาไฮโดรเจนที่
จําหนายในปจจุบันและในอนาคต ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการกําหนดตําแแหนงที่ควรสนับสนุนใหมีการตั้งโรงงานผลิต
ไฮโดรเจน และปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลือกใชเทคโนโลยี เชน แหลงวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิตไฮโดรเจน เปนตน 
 
 ศึกษารวบรวมขอมูลดานการจัดเก็บไฮโดรเจน โดยมีการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจน ใน
รูปแบบตางๆ ขอดี-ขอเสียของแตละเทคโนโลยีการจัดเก็บของไฮโดรเจนที่เหมาะสม ตนทุนการจัดเก็บตอหนวยและ
แนวโนมในอนาคต ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการกําหนดตําแแหนงที่ควรสนับสนุนใหมีการจัดเก็บไฮโดรเจน และ
เทคโนโลยีที่ใช ศึกษารวบรวมขอมูลดานการขนสงไฮโดรเจน รูปแบบการจัดสงไฮโดรเจนในปจจุบันและอนาคตเชน 
ระบบทอ การผลิตที่หนางาน ไฮโดรเจนเหลว เปนตน การจัดสงไฮโดรเจนที่เหมาะสม เชน การขนสงดวยระบบรถขนสง 
ระบบทอ เปนตน ตนทุนการจัดสงตอหนวย และศึกษารวบรวมขอมูลดานการนําไฮโดรเจนไปใชงาน ลักษณะทาง
กายภาพ ความดัน อุณหภูมิ มาตรวัด อุปกรณความปลอดภัย ประเภทหรือรูปแบบการนําไฮโดรเจนไปใชในภาค
คมนาคมปจจุบันและอนาคต สถานีจายไฮโดรเจนที่เหมาะสมในแงของเงินลงทุนกอสราง ตนทุนการลงทุนกอสรางสถานี 
ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการกําหนดตําแแหนงที่ควรสนับสนุนใหมีการตั้งสถานีจายไฮโดรเจน ระบบการเติมและการจาย
ไฮโดรเจนที่สถานี รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัย ศึกษาระบบการจัดตั้งสถานีจําหนายกาซประเภทอื่นๆเชน กาซ
ธรรมชาติที่มีการติดตั้งใชงานอยูแลว เพ่ือดูความเปนไปไดในการใชสถานีรวมหรืออาจจะตองจัดหาสถานีใหม  
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8.1.1  ศึกษารวบรวมขอมูลดานการผลิตไฮโดรเจน 
 

ศึกษารวบรวมขอมูลดานการผลิตไฮโดรเจน โดยในรายละเอียดการศึกษาจะประกอบไปดวย 
เทคโนโลยีในการผลิตไฮโดรเจนแตละเทคโนโลยีที่มีการติดตั้งใชงานและเปนไปไดในเชิงพาณิชย แนวโนมการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนในปจจุบันและอนาคตที่ยังอยูในระหวางการวิจัยหรือมีการติดตั้งใชใน
ตางประเทศ ขอดี-ขอเสียของแตละเทคโนโลยีการผลิต เชน ปริมาณการผลิตของไฮโดรเจนสําหรับแตละ
เทคโนโลยี โดยศึกษาครอบคลุมคาใชจายในการลงทุนกอสราง ประสิทธิภาพการผลิต ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
วัตถุดิบในการผลิตไฮโดรเจน เปนตน ตนทุนการผลิตตอหนวย  

 
จากขอมูลของโครงการไฮโดรเจน กระทรวงพลังงานของประเทศสหรัฐฯ ชี้ใหเห็นวา ความทาทาย

ดานเทคนิคที่สําคัญในการผลิตไฮโดรเจนคือ การลดตนทุนการผลิต สําหรับภาคคมนาคมขนสงนั้น การที่
ไฮโดรเจนจะเปนทางเลือกของพลังงานที่ดีได ไฮโดรเจนจะถูกพัฒนาใหสามารถแขงขันดานราคากับน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่มีใชในปจจุบันได นั่นคือ ไมวาไฮโดรเจนจะถูกผลิตขึ้นดวยเทคโนโลยีใดๆ ก็ตาม รวมคาขนสงแลว
จะตองเทียบเคียงไดกับราคาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยที่คาพลังงานความรอนของไฮโดรเจนน้ําหนักหนึ่งกิโลกรัมจะ
มีคาประมาณน้ํามันเบนซิน 1 แกลลอน ทิศทางของงานวิจัยและพัฒนาเทคนิคตางๆ ในการผลิตไฮโดรเจนมี
ดวยกันหลายระยะ บางเทคนิค เชน กระบวนการรี-ฟอรมมิ่งกาซธรรมชาติและอิเล็กโทรไลซิส (การแยกน้ํา
ดวยไฟฟา) ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องและสามารถนําไปใชในเชิงอุตสาหกรรมได สําหรับเทคนิคอื่นๆ 
เชน กระบวนการผลิตที่ใชชีวมวล กระบวนการแยกน้ําดวยแสง กระบวนชีว-ทางแสง และกระบวนการความ
รอนสูงนั้น ยังอยูในชวงตนของการพัฒนาและจะตองแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ตอไป โดยทั่วไปแลว 
งานวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจะมุงเปาไปที่ 

• การลดตนทุนติดตั้งอุปกรณ การดําเนินการและการซอมบํารุง 
• การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
• การกําจัดองคประกอบคารบอน (Carbon Sequestration) ที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
• การจัดการวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิต 
ดังนั้นกระบวนการผลิตไฮโดรเจนที่มีความเหมาะสม สําหรับระยะตางๆ ในการเตรียมโครงสราง

พ้ืนฐานในการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสง [1] สามารถแสดงไดตารางที่ 8-1  
มากกวา 90 เปอรเซนตของการผลิตไฮโดรเจนเชิงอุตสาหกรรมในปจจุบัน ใชวัตถุดิบที่มาจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิล การผลิตไฮโดรเจนขนาดใหญเพ่ือใชในอุตสาหกรรมเคมี เชน โรงกล่ันน้ํามันและการผลิต
แอมโมเนีย เปนตน โดยสวนใหญวัตถุดิบที่ใชคือ กาซธรรมชาติ ดวยกระบวนการรีฟอรมมิ่งกาซมีเทนดวยไอ
น้ํา ในปจจุบันวิธีการผลิตไฮโดรเจนเชิงพาณิชยมีดวยกันหลายวิธีเชน วิธีทางเคมีความรอน ซึ่งใชการแยก
ไฮโดรเจนจากสารประกอบไฮโดรคารบอน และการแยกน้ําดวยพลังงานไฟฟาโดยใชกระแสไฟฟาในการแยก
น้ําออกเปนไฮโดรเจนและออกซิเจน ยังมีวิธีอ่ืนๆ ที่เริ่มมีความเปนไปไดเชิงพาณิชยมากขึ้น ดังเชน การผลิต
ไฮโดรเจนโดยตรงจากแสงอาทิตยดวยเซลลไฟฟาเคมี หรือการผลิตดวยวิธีทางชีวเคมี เปนตน   
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กระบวนการเคมีความรอน (Thermochemical Process) 
 

ไฮโดรเจนสามารถผลิตโดยวิธีทางเคมีโดยอาศัยความรอน โดยมีวัตถุดิบที่เปนสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน เชน กาซธรรมชาติ ถานหิน ชีวมวล และส่ิงปฏิกูล เปนตน อาศัยเครื่องปฏิกรณเคมีอุณหภูมิสูง 
โดยผลลัพธที่ไดคือ กาซสังเคราะห ซึ่งประกอบไปดวยไฮโดรเจน (H2) คารบอนมอนอกไซด (CO) 
คารบอนไดออกไซด (CO2) น้ํา (H2O) และมีเทน (CH4) จากนั้นจะนําไปผานกระบวนการเพิ่มเติมเพ่ือใหมาซึ่ง
ไฮโดรเจนที่บริสุทธิ์ขึ้น จากหลักการดังกลาวไดมีการพัฒนากระบวนการตางๆ ขึ้นมาดวยกันหลายวิธี เชน 
กระบวนการรีฟอรมมิ่งดวยไอน้ํา (Steam Reforming) กระบวนการกาซซิฟเคชัน (Gasification) และวัฏจักร
เคมีความรอน (Thermochemical Cycle) เปนตน 

 
- กระบวนการรีฟอรมมิ่งกาซมีเทนดวยไอน้ํา 
 

วิธีนี้เปนการผลิตไฮโดรเจนจากกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนวิธีที่เปนที่รูจักกันมานาน และใชการผลิตเชิง
พาณิชยในปจจุบัน หลักการที่ใชในการแปลงผันกาซธรรมชาติใหเปนไฮโดรเจนนั้นอาจจะใช ไอน้ํา (Steam 
Reforming) และ ออกซิเจน (Partial Oxidation) หรือทั้งสองอยาง (Autothermal Reforming) โดยสวนใหญ
คารบอนไดออกไซดที่ไดจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีนี้จะถูกปลอยออกสูชั้นบรรยากาศ อยางไร ก็
ตามในปจจุบันไดมีการดําเนินกระบวนการจับคารบอนไดออกไซดที่เรียกวา Sequestration กระบวนการรี
ฟอรมมิ่งยังมีอีก 2 วิธีคือ กระบวนการเผาไหมบางสวน (Partial Oxidation) และกระบวนการออโตเทอรมัลรี
ฟอรมมิ่ง ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ไดมีการใชเชิงพาณิชยแลวดวยเชนกัน อยางไรก็ตามก็ยังมีการวิจัยและปรับปรุง
ประสิทธิภาพใหดีย่ิงขึ้น กระบวนการเผาไหมบางสวนเปนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของมีเทนโดยตรง 
ขณะที่กระบวนการออโตเทอรมัลรีฟอรมมิ่งเปนการทํางานรวมกันของกระบวนการรีฟอรมมิ่งและกระบวนการ
เผาไหมบางสวนโดยมีการทําปฏิกิริยาของมีเทน ออกซิเจน และไอน้ํา 

 
ตารางที่ 8-1  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 
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ระยะเวลา ลักษณะการผลิตไฮโดรเจน 

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 

 

 
- กระบวนการกาซซิฟเคชันดวยชีวมวล ถานหิน และส่ิงปฏิกูล 
 

ในกระบวนการนี้ใชสารประกอบไฮโดรคารบอนในรูปของแข็งเชน ชีวมวล (ของเหลือจากการเกษตร 
จากกระบวนการแปรรูปไม หรือพืชพลังงาน) ถานหินหรือส่ิงปฏิกูล เปนตน โดยจะถูกทําใหเปนไอที่อุณหภูมิ
สูงและจะไดกาซสังเคราะห (Syngas) ซึ่งมีขั้นตอนใกลเคียงกับกระบวนการรีฟอรมมิ่งที่กลาวมาขางตน 
สําหรับกระบวนการกาซซิฟเคชันดวยชีวมวลนั้นจะเหมือนกับของถานหิน หากแตใชอุณหภูมิที่ตํ่ากวาและมี
กระบวนการกําจัดสารเจือปนที่แตกตางกัน เนื่องจากไฮโดรเจนที่ไดจากกระบวนการนี้จะปนเปอนสารซัลเฟอร 
สําหรับกระบวนการกาซซิฟเคชันดวยส่ิงปฏิกูลของแข็งที่ไดจากชุมชนนั้นไดมีการดําเนินการเพื่อใชผลิตไฟฟา
ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในการผลิตไฮโดรเจนได 

 
- วัฏจักรเคมีความรอน 

  
วิธีการผลิตไฮโดรเจนดวยวัฏจักรเคมีความรอนนั้นยังอยูระหวางการวิจัยและพัฒนาในหองปฎิบัติการ 

จนถึงปจจุบันยังไมมีวัฏจักรเคมีความรอนใดที่มีการสาธิตใชงานในการผลิตไฮโดรเจนระดับอุตสาหกรรม 
ตัวอยางวัฏจักรเคมีความรอนเชน วัฏจักรเหล็ก-ออกไซด (Iron Oxide) ประกอบดวยการทําปฎิกิริยาเคมี 2 
กระบวนการโดยมีน้ําเปนสารตั้งตนและมีผลผลิตคือไฮโดรเจนและออกซิเจน โดยที่สารเคมีอ่ืนๆ ที่ใชใน
กระบวนการสามารถนํากลับมาใชใหมได อยางไรก็ตามกระบวนการดังกลาวตองการแหลงพลังงานรอนที่มี
ประสิทธิภาพสูง อีกตัวอยางคือ วัฏจักรซัลเฟอร-ไอโอดีน (Sulfur-iodine) ซึ่งประกอบดวยการทําปฎิกิริยาเคมี 
3 กระบวนการและมีลักษณะของสารสารตั้งตนและผลผลิตเชนเดียวกับวัฏจักรเหล็ก-ออกไซด คือน้ําและ
ไฮโดรเจนและออกซิเจนตามลําดับ ในปจจุบันมีมากกวา 350 วัฏจักรเคมีความรอนที่ใชในการแยกน้ําเพ่ือให
ไดไฮโดรเจน วัฏจักรเคมีความรอนเหลานี้มีลักษณะที่เหมือนกันคือ การผลิตไฮโดรเจนจากน้ําและความรอน
โดยที่ไมใชพลังงานไฟฟา และเนื่องจากพลังงานขาเขาคือ พลังงานความรอน ทําใหวัฏจักรเคมีความรอน
เหลานี้มีประสิทธิภาพสูงกวาการแยกน้ําดวยไฟฟาที่อุณหภูมิสูง การผลิตไฮโดรเจนดวยวัฏจักรเคมีความรอน
ที่ใชความรอนจากถานหินหรือแกซธรรมชาตินั้นไมไดรับการพิจารณาในการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากการนํา
ถานหินหรือแกซธรรมชาติไปใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงจะมีประสิทธิภาพที่ดีกวา 
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กระบวนการไฟฟาเคมี 
 

กระบวนการไฟฟาเคมีเปนกระบวนการที่ใชในการผลิตไฮโดรเจนโดยการใชกระแสไฟฟาในการแยก
พันธะของน้ําออกเปนไฮโดรเจนและออกซิเจน ไฟฟาที่มาจากแหลงกําเนิดไฟฟาทุกชนิดสามารถใชไดกับ
กระบวนการนี้ ยกตัวอยางเชน ไฟฟาจากระบบไฟฟาโดยทั่วไปหรือจากพลังงานทดแทนเชน ลมหรือ
แสงอาทิตย เปนตน อุปกรณสําคัญที่ใชในการแยกน้ําดวยไฟฟาเรียกวา อิเล็กโทรไลเซอร สําหรับเทคโนโลยีอิ
เล็กโทรไลเซอรที่มีจําหนายในปจจุบันคือ อัลคาไลนและเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอน (PEM) ซึ่งมีคุณสมบัติ
ในการเริ่มและหยุดการทํางานไดรวดเร็วและสามารถตอบสนองไดดี นอกจากนั้นยังไดมีการพัฒนาอิเล็กโทรไล
เซอรที่ใชออกไซดของแข็ง โดยทํางานที่อุณหภูมิ 700-900 องศาเซลเซียส ทําใหมีประสิทธิภาพการผลิต
ไฮโดรเจนสูงขึ้น เนื่องจากการแยกตัวของน้ําเกิดขึ้นจากความรอนในระบบดวย ทําใหประสิทธิภาพ
โดยประมาณของอิเล็กโทรไลเซอรอยูที่ 70%–85% อยางไรก็ตามราคาในการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีนี้จะขึ้นอยู
กับราคาพลังงานไฟฟาเปนสําคัญ วิธีนี้สามารถแขงขันไดกับกระบวนการรีฟอรมมิ่งกาซธรรมชาติไดก็ตอเมื่อ
ราคาไฟฟามีราคาถูก ในปจจุบันไดมีการศึกษาความเปนไปไดในการใชพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงาน
ทดแทนโดยเฉพาะ ลมและพลังงานนิวเคลียรแทนพลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล        

 
กระบวนการชีวเคมี 
 

กระบวนการนี้เปนการผลิตไฮโดรเจนโดยอาศัยกระบวนการสังเคราะหแสงของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
หรือ จุลินทรีย และสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน เปนตน ซึ่งส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กเหลานี้จะเปล่ียนสารต้ังตนใหเปน
ไฮโดรเจน นอกจากนี้ยังสามารถใชชีวมวลซึ่งเปนสารประกอบอินทรียคารบอนในการผลิตไฮโดรเจนไดอีกดวย 
เชน ของเหลือทิ้งจากการเกษตรหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการนี้ถือไดวาเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กลาวคือใชพลังงานนอยกวาวิธีการอื่นๆ รวมท้ังยังชวยลดปริมาณของเสียลงไดดวย อยางไรก็ตามวิธีนี้ยังอยู
ในขั้นตอนวิจัยและพฒนา ซึ่งยังมีขอเสียคือ  มีประสิทธิภาพต่ํา ความสามารถในการผลิตถูกจํากัดดวยความ
เขมของแสงที่ไดรับ ตนทุนของเครื่องปฏิกรณชีวภาพยังมีราคาสูง กระบวนการผลิตไฮโดรเจนดวยวิธีนี้แบง
ออกไดอีกหลายวิธีเชน การแตกตัวดวยแสงโดยตรงและโดยออม การหมักในที่มีแสงและในที่มืด และการหมัก
ในที่มืดตอดวยที่มีแสง เปนตน  

 
การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตไฮโดรเจน 

  
ตารางที่ 8-2 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการผลิตไฮโดรเจนแบบตางๆ โดยพิจารณาในประเด็น 

ประสิทธิภาพสูงสุด ชนิดของวัตถุดิบที่ใช ราคาไฮโดรเจนโดยประมาณตอกิโลกรัม ขนาดและสถานภาพ
ปจจุบัน รวมถึงขอไดเปรียบและขอจํากัด 

 
 
 
 
 
 
  
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด                บทที่ 8-6 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 8-2 เปรียบเทียบรายละเอียดกระบวนการผลิตไฮโดรเจนแบบตางๆ [4] 

กระบวนการ ประสิทธิภาพ วัตถุดิบ 
ราคาไฮโดรเจน
โดยประมาณตอ

กิโลกรัม 

ขนาด/สถานภาพ
ปจจุบนั 

ขอไดเปรียบ ขอจํากัด 

รีฟอรมมิ่งมีเทนดวยไอน้ํา 80-85% กาซธรรมชาติ $0.75-0.80 
 

ขนาดใหญ/ 
ใชอยูในปจจุบัน 

- เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับอยาง
แพรหลาย 
- ประสิทธิภาพสูง 
- มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
- เหมาะสมกับกระบวนการขนาดใหญสําหรับ
ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต แ บ บ ร ว ม ศู น ย ก ล า ง 
(Centralized Production) และสามารถลด
ขนาดลงสําหรับระบบการผลิตแบบกระจาย 
- มีระบบทอสําหรับกาซธรรมชาติรองรับอยู
แลว 

- มี CO2 เปนผลิตภัณฑพลอยได 
- ขอจํากัดดานปริมาณสํารองของมีเทนใน
ระยะยาว 
 

ออกซิเดชันบางสวนของ
มีเทน 

75-80% กาซธรรมชาติ $0.98-1.39 ขนาดใหญ/ 
- ใ ช อ ยู ใ นป จ จุ บั น
สําหรับสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนชนิด
อื่น 
- ตัวเรงปฏิกิริยาอยู
ในขั้นตอนการวิจัย 

- เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับอยาง
แพรหลาย 
- มีความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 
- สามารถลดขนาดลงสําหรับระบบการผลิต
แบบกระจาย 
- มีระบบทอสําหรับกาซธรรมชาติรองรับอยู
แลว 

- มี CO2 เปนผลิตภัณฑพลอยได 
- ขอจํากัดดานปริมาณสํารองของมีเทนใน
ระยะยาว 
- ตองคํานึงถึงการผันผวนของราคามีเทน 
- ประสิทธิภาพต่ํากวากระบวนการรีฟอรมมิ่ง
มีเทนดวยไอน้ํา 
- ตัวเรงปฏิกิริยาอยูในขั้นตอนการวิจัย 

ออโตเทอรมัลรีฟอรมมิ่ง
มีเทน 

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

 

ขนาดใหญ/ 
ใชอยูในปจจุบัน 

- เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับอยาง
แพรหลาย 

- เครื่องปฏิกรณมีราคาถูกและไมซับซอนเมื่อ
เทียบกับกระบวนการรีฟอรมมิ่งมีเทนดวย
ไอน้ํา 

- มีระบบทอสําหรับกาซธรรมชาติรองรับอยู
แลว 

- มี CO2 เปนผลิตภัณฑพลอยได 
- ขอจํากัดดานปริมาณสํารองของมีเทนใน
ระยะยาว 

- ตองคํานึงถึงการผันผวนของราคามีเทน 
- ประสิทธิภาพต่ํากวากระบวนการรีฟอรมมิ่ง
มีเทนดวยไอน้ํา 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป             

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 8-7 
พฤศจิกายน 2554 

กระบวนการ ประสิทธิภาพ วัตถุดิบ 
ราคาไฮโดรเจน
โดยประมาณตอ

กิโลกรัม 

ขนาด/สถานภาพ
ปจจุบนั 

ขอไดเปรียบ ขอจํากัด 

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

- เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับอยาง
แพรหลาย 

- มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
- เหมาะสมกับกระบวนการขนาดใหญสําหรับ
ร ะ บบก า ร ผ ลิ ต แ บบ ร ว ม ศู น ย ก ล า ง 
(Centralized Production)  

- มีปริมาณสํารองของถานหินมาก 
 

- มี CO2 เปนผลิตภัณฑพลอยได 
- ขอจํากัดดานปริมาณสํารองของมีเทนใน
ระยะยาว 

- ตองคํานึงถึงการผันผวนของราคาถานหิน 
- มีองคประกอบของไฮโดรเจนนอยกวามีเทน 
ทําใหมีประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจน
ต่ํากวา 

 
กาซซิฟเคชันของชีวมวล 50% 

(ยังไมมีขอมูล
สําหรับ

กระบวนการ
ขนาดใหญ) 

ชีวมวล $1.20-2.50 ขนาดกลาง/ 
ใชอยูในปจจุบัน 

- เปนระบบสําหรับพลังงานหมุนเวียน 
- ไมขึ้นกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
- ไมเพิ่ม CO2 โดยรวมเนื่องจากมีการนํา
กลับมาใชในวงจรชีวิตของชีวมวล 

- ราคาและสัดสวนผลลัพธที่ไดผันผวนมาก
เนื่องจากองคประกอบไฮโดรเจนในชีวมวล
มีความหลากหลาย 

- กําลังการผลิตขึ้นกับปริมาณชีวมวลที่มี 
- ความยุงยากในการขนสงชีวมวลทําให
ระบบมีขอจํากัดดานสถานที่ตั้งและขนาด 

ไพโรไลซีสของชีวมวล 55-60% 
(ยังไมมีขอมูล
สําหรับระบบ
ขนาดใหญ) 

ชีวมวล $1.20-2.20 ขนาดกลาง/ 
ใชอยูในปจจุบัน 

- เปนระบบสําหรับพลังงานหมุนเวียน 
- ไมขึ้นกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
- ไมเพิ่ม CO2 โดยรวมเนื่องจากมีการนํา
กลับมาใชในวงจรชีวิตของชีวมวล 

- เชื้อเพลิงเหลว bio-oil ขนสงไดสะดวกกวา
ชีวมวลที่เปนของแข็ง 

- ราคาและสัดสวนผลลัพธที่ไดผันผวนมาก
เนื่องจากองคประกอบไฮโดรเจนในชีวมวล
มีความหลากหลาย 

- กําลังการผลิตขึ้นกับปริมาณชีวมวลที่มี 
 

การแยกดวยไฟฟาหรือ
ไฟฟาเคมี 

50-60% 
ใชไฟฟาปกติ 

 

น้ํา $2.50-3.00 
(ราคาไฟฟา 4 

cent/kWh) 

ขนาดเล็กถึงกลาง/ 
ใชอยูในปจจุบัน 

- เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับอยาง
แพรหลาย 

- ไมกอใหเกิดมลภาวะใดๆเมื่อใชกับแหลง
พลังงานหมุนเวียนตางๆ 

- เปนกระบวนการขนาดเล็กเหมาะสําหรับ
ระบบการผลิตแบบกระจาย 

- มีการปลดปลอย CO2 ทางออมในกรณีที่ใช
ไฟฟาที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 

- ขึ้นกับราคาไฟฟา 
- กําลังการผลิตในปจจุบันไมเพียงพอสําหรับ
ระบบการผลิตแบบรวมศูนย 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป             

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 8-8 
พฤศจิกายน 2554 

กระบวนการ ประสิทธิภาพ วัตถุดิบ 
ราคาไฮโดรเจน
โดยประมาณตอ

กิโลกรัม 

ขนาด/สถานภาพ
ปจจุบนั 

ขอไดเปรียบ ขอจํากัด 

วัฏจักร Sulfur-Iodine 52% 

ที่ 950 °C 

น้ํา $1.90 
 

อยูในขั้นการวิจัยและ
พัฒนา 

- ไมกอใหเกิดมลภาวะใดๆ 
- ไมขึ้นกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
- -สามารถพัฒนาเปนกระบวนการผลิตแบบ
รวมศูนยได 

- ความยุงยากของกระบวนการแยกกับขอมูล
ทางทฤษฎีที่ไมเพียงพอ 

- ระบบมีภาวะการกัดกรอนสูงทําใหตองการ
การพัฒนาวัสดุใหมๆที่ เหมาะสมและมี
คุณภาพ 

- มีตนทุนของกระบวนการสูง 
- ตองการระบบความปลอดภัยในระดับ
เดียวกันกับระบบความรอนนิวเคลียร 

สังเคราะหทางชีวภาพ
หรือชีวเคมี 

20-25% 
 

สารประกอบ
ชีวภาพ 

$5.50 
 

อยูในขั้นการวิจัยและ
พัฒนา 

- เปนระบบสําหรับพลังงานหมุนเวียน 
- CO2 ถูกใชเปนแหลงของคารบอนสําหรับ
แบคทีเรีย 

- ไมขึ้นกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 

- ประสิทธิภาพต่ํา 
- ความสามารถในการผลิตถูกจํากัดดวย
ความเขมของแสงที่ไดรับ 

- เครื่องปฏิกรณชีวภาพมีตนทุนสูง 
การสลายตัวของน้ําดวย
แสงเชิงเรงปฏิกิริยา 

10-15% น้ํา $4.90-5.10 
 

อยูในขั้นการวิจัยและ
พัฒนา 

- เปนระบบสําหรับพลังงานหมุนเวียน 
- ไมขึ้นกับการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 

- ความยุงยาก และคาใชจายที่ สูงในการ
พัฒนาตัวเรงปฏิกิริยา 

- ประสิทธิภาพต่ํา 
- อัตราการผลิตต่ํา 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 8-9 
พฤศจิกายน 2554 

8.1.2  ศึกษารวบรวมขอมูลดานการจัดเก็บไฮโดรเจน 
 

โดยหัวขอในการศึกษาขอมูลดานการจัดเก็บไฮโดรเจนประกอบไปดวย เทคโนโลยีการจัดเก็บ
ไฮโดรเจน ขอดี-ขอเสียของแตละเทคโนโลยี การจัดเก็บของไฮโดรเจนที่เหมาะสมในแงของเงินลงทุนกอสราง 
ตนทุนการจัดเก็บตอหนวยและแนวโนมในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโนมราคาการจัดเก็บพลังงานชนิด
อ่ืนๆ ในอนาคต 
 
เทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจน 
 

หากในอนาคตมีการใชไฮโดรเจนกันอยางแพรหลาย วิธีการจัดเก็บไฮโดรเจนถือไดวาเปนส่ิงที่ทา
ทายและมีความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงความตองการการใชไฮโดรเจนไดตลอดเวลา 
เชนเดียวกับกรณีของกาซธรรมชาติและน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชกันอยูในปจจุบัน เทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจน
เมื่อพิจารณาจากปริมาณการจัดเก็บสามารถแบงออกไดเปน 

• การจัดเก็บปริมาณมาก 
• การจัดเก็บปริมาณปานกลาง 
• การจัดเก็บไฮโดรเจนปริมาณนอย (การจัดเก็บบนยานพาหนะ) 

 
เทคโนโลยีปจจุบันในการจัดเก็บกาซชนิดอื่นๆ ซึ่งมีใชในเชิงพาณิชยของกลุมผูผลิตกาซสําหรับ

อุตสาหกรรมนั้นสามารถนํามาประยุกตใชกับการจัดเก็บไฮโดรเจนไดโดยทําการปรับปรุงเพียงเล็กนอย 
อยางไรก็ตามในสวนของการจัดเก็บไฮโดรเจนที่ใชในยานพาหนะนั้นยังอยูในชวงการพัฒนาใหความเปนไปได
เชิงพาณิชยมากยิ่งขึ้น  

 
การจัดเก็บปริมาณมาก 
- การจัดเก็บใตดิน 
 

การจัดเก็บกาซไฮโดรเจนในปริมาณมากๆ นั้นสามารถทําไดโดยการเก็บใตดินที่ความดันหลายรอย 
psi ในบอน้ํามันหรือบอกาซธรรมชาติ ในชั้นหินที่มีความพรุนตัวสูง (Aquifers) ในถํ้าหินหรือเหมือง รวมท้ังใน
ถํ้าเกลือ (Solution-mined salt caverns) โดยปกติปริมาตรที่สามารถจัดเก็บไฮโดรเจนไดจะอยูที่ประมาณ 1 
ถึง 2 ใน 3 ของปริมาตรทั้งหมด เนื่องจากตองใชปริมาตรที่เหลือในการจัดเก็บ Cushion Gas เพ่ือใชรักษา
ระดับความดันในแหลงเก็บ ในหนึ่งรอบการจัดเก็บของระบบเหลานี้สามารถจัดเก็บได 1 ถึง 10 ลาน Nm3 ซึ่งมี
ปริมาตรโดยประมาณเทากับเชื้อเพลิงตองการสําหรับโรงแยกกาซขนาดใหญหรือสามารถเปนเชื้อเพลิงใหกับ
รถเซลลเชื้อเพลิงไดมากกวา 3 แสนคัน ในบรรดาการจัดเก็บไฮโดรเจนทั้งหมดนั้น ถํ้าเกลือไดวาเปนแหลงเก็บ
ที่มีความคุมคาที่สุด จากการศึกษา แนวทางการจัดเก็บกาซไฮโดรเจนขนาด 300 ลานลูกบาศกเมตรที่ความ
ลึก 650 เมตร ของ Lindblow ในป ค.ศ. 1985 ใชเวลากอสรางประมาณ 3.5 ป และมีตนทุน 39-64 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งมูลคาอาจมากกวา 100 ลานดอลลารสหรัฐฯ ดวยตัวเลขลาสุดทําใหประมาณการลงทุนได
อยูที่ 0.3 ยูโรตอ Nm3 ของไฮโดรเจน 
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- ถังแบบฝง 
 

การจัดเก็บไฮโดรเจนใตดินยังรวมไปถึงการฝงถังไฮโดรเจนอัดและถังไฮโดรเจนเหลวที่โดยปกติวาง
ไวที่ระดับพ้ืนดิน ทั้งนี้ที่ทําการฝงดินก็เพ่ือการประหยัดพ้ืนที่ ถังที่ใชจะมีขนาดที่เล็กกวาและอยูในระดับที่ต้ืน
กวาการจัดเก็บไฮโดรเจนใตดินโดยใชถํ้า โดยปกติจะเปนถังที่มีขนาดบรรจุ 103 ถึง 104 Nm3 ความทาทายใน
การจัดเก็บไฮโดรเจนในจุดจําหนายสําหรับการเติมเชื้อเพลิงใหกับยานพาหนะไดเปนที่สนใจที่จะนําวิธีการฝง
ถังใตดินมาประยุกตใช ยกตัวอยาง ในกรณีการเติมเชื้อเพลิงใหกับรถยนตไฮโดรเจน 1,000 คันตอวัน 
ติดตอกัน 2 วันนั้น จําเปนที่ตองมีไฮโดรเจนน้ําหนัก 10 ตัน ซึ่งถังจะตองมีขนาดเทากับ 105 Nm3 หรือ 250 
m3 ที่ความดัน 700 บาร หรือ 140 m3 หากเปนไฮโดรเจนเหลว 

 
- ถังอัดความดัน 

  
ในปจจุบันยังอยูในชวงพัฒนาถังขนาดใหญในการจัดเก็บไฮโดรเจนเชิงพาณิชย ยกตัวอยาง ถังเก็บ

ขนาดเล็กจากบริษัท Lincoln Composites ไดทําการผลิตถังไฮโดรเจนอัดประเภท IV ดวย Plastic Liner ที่
ความดัน 7,000 psi (483 bar) เพ่ือใชสําหรับสถานีเติมกาซไฮโดรเจนขนาดเล็กขนาด 50 kgH2 ตอวัน 
โดยทั่วไปถังจะมีขนาดตั้งแต 100 ถึง 1,000 kgH2 ราคารวมการขุดและการวางฐานรากอยูในชวง 10 ถึง 100 
ยูโร ตอ Nm3 

 
- ถังไฮโดรเจนเหลว 
 

การจัดเก็บไฮโดรเจนเหลวในปจจุบันมีการพัฒนามาจากประยุกตใชไฮโดรเจนในการขับเคล่ือนยาน
อวกาศ สําหรับถังที่ต้ังอยูกับที่จะมีขนาดตั้งแต 100 kgH2 (1500 ลิตร) ไปจนถึง ~5 ตันไฮโดรเจน (75,000 
ลิตร) จะมีรัศมีต้ังแต 1.4 เมตรจนถึง 3.8 เมตร และยาวตั้งแต 3 เมตร ไปจนถึง 14 เมตร ประโยชนของการฝง
ถังไฮโดรเจนเหลวใตดินมีดังนี้คือ 1) ลดการใชพ้ืนที่ 2) ลดระดับความอันตรายและ 3) การรั่วไหลที่เปน
อันตราย ในปจจุบันมีเพียง 2-3 แหงที่มีการใชถังเก็บไฮโดรเจนเหลวติดตั้งในหองใตดินหรือฝงลงดิน เชน 
สถานีเติมกาซไฮโดรเจนสําหรับรถบัสของบริษัท BP ใน London เปนถังที่ผลิตโดยบริษัท Air Liquide  
 

ในกรณีที่พ้ืนที่ไมใชขอจํากัด ถังกาซไฮโดรเจนอัดและถังไฮโดรเจนเหลวสามารถติดตั้งในระดับ
พ้ืนดินได ถังเก็บไฮโดรเจนที่ใหญที่สุดเปนขององคกรนาซา (NASA) ซึ่งตั้งอยูที่ Cape Canaveral เปนถังทรง
กลม เสนผานศูนยกลาง 20 เมตร สามารถบรรจุไฮโดรเจนไดในปริมาตร 3,800 m3 หรือประมาณ 270 ตัน
ไฮโดรเจน มีอัตราการระเหยของไฮโดรเจนประมาณ 0.03 เปอรเซ็นตตอวัน มีผลทําใหสามารถเก็บไฮโดรเจน
ไดเปนเวลานานหลายป  
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การจัดเก็บไฮโดรเจนแบบติดต้ังอยูกับท่ีในปริมาณปานกลางจนถึงนอย  
 

ในปจจุบันการจัดเก็บปริมาณปานกลางจนถึงเล็กแบบอยูกับที่ในภาคอุตสาหกรรมจะอาศัยการเก็บ
ไฮโดรเจนในรูปของเหลวและกาซความดันสูงดวยถังเก็บ มีรายละเอียดดังนี้   

 
- การจัดเก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลว 
 

ไฮโดรเจนจะถูกทําใหเปนของเหลวโดยการลดอุณหภูมิลงใหตํ่ากวาจุดเดือดของไฮโดรเจนนั่นคือที่
ประมาณ   -253 องศาเซลเซียส และบรรจุในถังที่ออกแบบใหมีการสูญเสียความรอนต่ําเปนพิเศษ ถังที่ใช
บรรจุจะมีขนาดตั้งแต ไมกี่กิโลกรัมไปจนถึงเปนรอยตันไฮโดรเจน ขอดีของการทําใหไฮโดรเจนเปนของเหลว
คือ ราคาในการขนสงจะมีราคาถูกกวาการเก็บไฮโดรเจนในรูปของกาซ เนื่องจากความหนาแนนของพลังงานที่
สูงกวา ไฮโดรเจนเหลวจะเหมาะกับการจัดเก็บในปริมาณปานกลางและขนสงในระยะทางไกล ในที่ที่ทอสงไม
สามารถเขาถึง ดวยเหตุผลดังกลาว ในทางการคาจึงเห็นการขนสงไฮโดรเจนในรูปของเหลวโดยรถบรรทุกเปน
สวนใหญ ขอเสียของ การจัดเก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลวคือ ใชตนทุนในกระบวนการทําใหเปนของเหลว 
(Liquefaction) และราคาอุปกรณในการจัดเก็บที่สูง ย่ิงไปกวานั้นพลังงานไฟฟาที่ใชในกระบวนการทํา
ไฮโดรเจนใหเปนของเหลวนั้นจะมีคามากกวาหนึ่งในสามของพลังงานที่ไดจากไฮโดรเจนที่จัดเก็บ โดยทั่วไป
จะมีคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นประมาณ $5-$10/GJ ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของกระบวนการทําใหเปนของเหลว ในระบบที่
ตองการพลังงานในปริมาณมากๆนั้น ความสูญเสียในกระบวนการแปรผันพลังงานและราคาที่สูงขึ้นทําใหการ
เก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลวและจัดสงโดยรถบรรทุกมีความนาสนใจนอยกวา การขนสงผานทอและการผลิต
ไฮโดรเจนที่จุดใชงาน  

 
- การจัดเก็บไฮโดรเจนในรูปกาซอัดติดตั้งเหนือดิน (Above-Ground Compressed-Gas Storage) 
 

ในการเก็บไฮโดรเจนในปริมาณนอย (นอยกวาลานลูกบาศกฟุตมาตรฐาน, scf) กลุมผูใชไฮโดรเจนจะ
จัดเก็บไฮโดรเจนในถังเหนือดิน ถังเก็บในเชิงพาณิชยมีขนาด 1200-1800 psi ซึ่งสามารถเก็บได 6,000-9,000 
scf ตอถัง    ถังเหลานี้จะถูกจัดวางในลักษณะเปนแถวหรือเปนชั้นๆ งบลงทุนประมาณ $3,000–$5,000/GJ 
กระบวนการอัดความดันจะเปนสวนของคาใชจายที่เพ่ิมเติม ในระบบที่มีความตองการใชโฮโดรเจนขนาดปาน
กลาง การเก็บไฮโดรเจนในถังความดันจะทําใหราคาไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นประมาณ $2–$4/GJ โดยขึ้นกับการ
ประยุกตใช  

 
- การจัดเก็บไฮโดรเจนที่ใชกับยานพาหนะ 
 

การจัดเก็บไฮโดรเจนไมเหมือนกับการจัดเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงหรือแอลกอฮอล ซึ่งสามารถจัดการได
งายที่อุณหภูมิหอง ไฮโดรเจนเปนกาซที่มีน้ําหนักเบาและมีความหนาแนนพลังงานตอปริมาตรต่ําที่สุดเมื่อ
เทียบกับเชื้อเพลิงในที่มีใชในปจจุบันเมื่อเปรียบเทียบที่อุณหภูมิหองและความดันปกติ ลักษณะที่เหมาะสม
ของระบบจัดเก็บไฮโดรเจนสําหรับยานพาหนะจะตองมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ราคาถูก ทนทาน ใชระยะเวลา
การเติมส้ัน และท่ีสําคัญตองมีความปลอดภัยสูง นอกจากนั้นจะตองมีความสามารถในการจัดเก็บไฮโดรเจนใน
ปริมาณที่เพียงพอตอการเดินทางในระยะทางที่เหมาะสมและ สามารถกักเก็บไฮโดรเจนไดเปนระยะ
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เวลานานๆ (ไมรั่วซึม) ซึ่งมีดวยกัน 3 รูปแบบคือ การจัดเก็บกาซไฮโดรเจนในกระบอกความดันสูง การจัดเก็บ
ไฮโดรเจนเหลวในถังขนาดเล็ก และการเก็บไฮโดรเจนในรูปของแข็ง  

- 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
เทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลวที่ใชเปนเชื้อเพลิงของยานพาหนะ หนึ่งรุนในรถยนต
เซลลเชื้อเพลิงของบริษัท Daimler-Benz ใชไฮโดรเจนเหลวเชนเดียวกัน 
- การเก็บไฮโดรเจนในรูปของแข็ง  

เมทัลไฮไดรดเปนสารประกอบที่สามารถดูดซับและปลดปลอยไฮโดรเจนไดโดยการใชความ
รอน เทคโนโลยีนี้บริษัท Daimler-Benz ไดทดลองใชกับรถยนตไฮโดรเจนตั้งแตป พ.ศ. 2513 และ
บริษัทโตโยตาไดทดลองใชเทคโนโลยีนี้กับรถยนตเซลลเชื้อเพลิงทดลองเชนเดียวกันในป พ.ศ. 2540  

 
- เปรียบเทียบการจัดเก็บไฮโดรเจน 
 

การเลือกวิธีการจัดเก็บไฮโดรเจนขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ ลักษณะการประยุกตใช เชน ความ
ตองการไฮโดรเจนในรูปกาซหรือของเหลว และระดับความดัน เปนตน 

• พ้ืนที่ที่ใชในการขนสง 
• ปริมาณที่ตองการขนสง เชน ใชเปนแหลงพักชั่วคราวหรือเปนแหลงกักเก็บหลัก เปนตน 
• ระยะเวลาในการจัดเกบ็ 
• ลักษณะการซอมบํารุง 
• ราคา 
 
กาซไฮโดรเจนอัดมีความสะดวกในการนําไปใชจริง ใชเวลาในการเติมใกลเคียงกับน้ํามันเชื้อเพลิง 

การกักเก็บไดในเวลานาน ความตองการพลังงานในกระบวนการเพิ่มความดันอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งใช
พลังงานไฟฟาประมาณ 5%–7% ของพลังงานไฮโดรเจนที่จัดเก็บ และจะใชพลังงานนอยลงหากมีการผลิต
ไฮโดรเจนที่ความดันสูงขึ้น ถึงแมวาความหนาแนนของพลังงานตอน้ําหนักและปริมาตรของถังอัดความดันมี
คาคอนขางต่ําก็ตาม หากแตถังอัดความดันสูงมีน้ําหนักอยูในเกณฑที่ยอมรับได การออกแบบถังโดยบริษัท 
Ford Motor สําหรับถังที่มีนํ้าหนักนอยลง ราคาจะอยูที่ประมาณ $500–$1,000 ตอถัง ถังอัดไฮโดรเจนความ
ดันสูง (5,000 psi) สามารถเก็บไฮโดรเจนประมาณ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ซึ่งใชเวลาในการเติมประมาณ 
3 นาที Mitlitsky มีการประมาณไววาสําหรับถังที่ใชบรรจุไฮโดรเจนหนัก 3.9 กิโลกรัม จะมีน้ําหนักประมาณ 
40 กิโลกรัม และมปีริมาตรประมาณ 190 ลิตร 
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สําหรับระบบการจัดเก็บโดยใชเมทัลไฮไดรดจะสามารถจัดเก็บไฮโดรเจนไดประมาณ 1%–1.5% โดย
น้ําหนัก ซึ่งมีราคาคอนขางสูงและใชเวลาในการเติม (Recharge) ประมาณ 10 ถึง 20 นาที ระดับความรอนที่
ใชในการควบคุมอัตราการปลดปลอยไฮโดรเจนไดมาจากการทํางานของหัวเผาและอุปกรณแลกเปลี่ยนความ
รอน ขอไดเปรียบเมื่อเทียบกับถังอัดความดันคือ ความหนาแนนของเมทัลไฮไดรดและการใชความดันต่ําใน
การเติม (0.1 kpsi)  
 

สําหรับไฮโดรเจนเหลว นั้นมีความนาสนใจตรงที่มีน้ําหนักและปริมาตรนอยตอหนวยพลังงานที่ได 
ประเด็นสําหรับไฮโดรเจนเหลวที่ตองพัฒนาคือ ถังเก็บที่มีความสูญเสียทางความรอนต่ําลงและระยะเวลาใน
การเติมส้ันลง อยางไรก็ตามไดมีการพัฒนาแกไขปญหาทั้งสองประเด็นดังกลาวอยางมาก ยกตัวอยางเชน ลด
อัตราการสูญเสียทางความรอนนอยกวา 1% ตอวัน และใชเวลาเติมประมาณ 2-3 นาที อยางไรก็ตาม
ประสิทธิภาพรวมของวงจรการแปรผันพลังงานยังมีคาต่ํากวาการจัดเก็บไฮโดรเจนในรูปกาซ เนื่องจาก
พลังงานที่ใชมากขึ้นในการทําเปนไฮโดรเจนใหเปนของเหลว หากมีการใชไฮโดรเจนเปนตนกําลัง ระบบการ
จัดเก็บไฮโดรเจนในรูปของเหลวจะมีความนาสนใจนอยกวาการจัดเก็บในรูปแบบกาซ อยางไรก็ตามไดมีการ
นําเสนอระบบลูกผสมระหวางการใชกาซไฮโดรเจนและไฮโดรเจนเหลว โดย Lawrence Livermore National 
Laboratories ซึ่งสามารถใชไฮโดรเจนในรูปของกาซสําหรับระยะทางสั้นและไฮโดรเจนในรูปของเหลวสําหรับ
ระยะไกลเมื่อตองการ 
 

เมื่อพิจารณาเทคโนโลยีการจัดเก็บและการเติมสําหรับอนาคตอันใกล ทางเลือกที่เหมาะสมมากที่สุด
คือ การเก็บแบบกาซไฮโดรเจนอัด ซึ่งสามารถจัดเก็บไดในกระบอกอัดความดันที่ราคา น้ําหนัก และขนาดที่
ยอมรับไดสําหรับใชกับยานพาหนะ ประเด็นนี้ใชไดจริงเนื่องจาก รถยนตเซลลเชื้อเพลิงตองการไฮโดรเจนใน
ปริมาณที่นอยเพ่ือใชในการเดินทางไกล การพัฒนาใหมีน้ําหนักเบา ราคาถูก ความดันสูงคือ ส่ิงที่ตอง
ดําเนินการอยางเรงดวน ในปจจุบันถังทรงกระบอกสําหรับจัดเก็บไฮโดรเจนที่ทําจากวัสดุคอมโพสิต 
(Composite) เปนวิธีการที่ทําใหสามารถจัดเก็บไฮโดรเจนบนยานยนตไดในเชิงพาณิชย รูปท่ี 8-1 เปนหนึ่งใน
ถังไฮโดรเจนอัดหลายๆ แบบที่ทางบริษัท QUANTUM ไดพัฒนาขึ้น ซึ่งคุณสมบัติในเรื่อง ความคงทน ราคา
ถูก น้ําหนักเบา และมีความปลอดภัย    

 
รูปท่ี 8-1 โครงสรางถัง TriShieldTM ของบริษัท QUANTUM [3] 
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ปจจัยท่ีตองคํานึงถึงในการกําหนดตําแแหนงท่ีควรสนับสนุนใหมีการจัดเก็บไฮโดรเจน และ
เทคโนโลยีท่ีใช  

  
ตารางที่ 8-3 แสดงปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการกําหนดเทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจนที่เหมาะสม 

เชน ปริมาณการจัดเก็บ พ้ืนที่ สถานภาพปจจุบัน และมาตรฐานความปลอดภัย เปนตน 
 
ตารางที่ 8-3 ปจจัยในการกําหนดเทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจน 

เทคโนโลยี ปริมาณการจัดเก็บ 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 

 
8.1.3  ศึกษารวบรวมขอมูลดานการขนสงไฮโดรเจน 

  
ศึกษารวบรวมขอมูลดานการขนสงไฮโดรเจน โดยหัวขอในการศึกษาจะประกอบไปดวย ประเภท

หรือรูปแบบการจัดสงไฮโดรเจนในปจจุบันและอนาคตเชน ระบบทอ การผลิตที่หนางาน (Package Onsite) 
ไฮโดรเจนเหลว เปนตน การจัดสงไฮโดรเจนที่เหมาะสมในแงของเงินลงทุนกอสราง ประสิทธิภาพการผลิต 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย เปนตน เชน การขนสงดวยระบบรถขนสง ระบบทอ เปนตน ในปจจุบัน
ไดมีการใชประโยชนจากไฮโดรเจนกันอยางแพรหลายในวงการอุตสาหกรรมเคมี ยกตัวอยางเชน การกลั่น
น้ํามัน การผลิตแอมโมเนียและเอทานอล เปน ถึงแมวาไฮโดรเจนที่สามารถผลิตไดในปจจุบันจะอยูในบริเวณ
พ้ืนที่ที่มีความตองการใชไฮโดรเจนก็ตาม ก็ยังมีสัดสวนประมาณ 5% ของปริมาณการผลิตทั้งหมดจัดสงไป
ใหกับผูใชในที่หางไกล โดยจัดสงในรูปของไฮโดรเจนเหลวและกาซไฮโดรเจนกับรถบรรทุก หรือการสงโดยทอ
สง การผลิตไฮโดรเจนในปจจุบันสวนใหญเปนผลพลอยไดจากกระบวนการทางเคมีเชน ในกระบวนการกลั่น
น้ํามัน หรือกระบวนการในโรงงาน Chlor-Alkali บางสวนไดมาจากกระบวนการความรอนเคมี ดวยการรีฟอรม
มิ่งไอน้ําโดยมีกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ   

 
ทอสง (Pipelines) 
 

ในปจจุบันมีการขนสงไฮโดรเจนทางทอสงในกลุมอุตสาหกรรมเคมีทั่วโลก ในประเทศสหรัฐอเมริการ
มีการสงไฮโดรเจนโดยใชทอสงเปนระยะทางประมาณ 1500 กิโลเมตร สําหรับระบบทอสงไฮโดรเจนในกลุม
ยุโรปเหนือนั่นคือ เนเธอรแลนด ฝรั่งเศสตอนเหนือ เยอรมนี อังกฤษ มีความยาวรวมกันประมาณ 1500 
กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีระบบทอสงกาซไฮโดรเจนขนาดเล็กในหลายประเทศ เชน แอฟริกาใต บราซิล อิน
โดนิเซีย และประเทศไทย เปนตน ซึ่งระยะทางรวมกันประมาณ 160 กิโลเมตร อยางไรก็ตามความยาวของทอ
สงไฮโดรเจนยังถือวาส้ันมากเมื่อเทียบกับทอสงกาซธรรมชาติที่มีอยูในปจจุบัน โดยเจาของเปนผูผลิต
ไฮโดรเจนเพื่อสงลูกคาที่เปนกลุมโรงงานในบริเวณใกลเคียง เชน โรงกล่ันน้ํามัน และโรงงานผลิตสารเคมี เปน
ตน การขนสงไฮโดรเจนในรูปของกาซโดยใชทอสงถือไดวาเปน วิธีที่มีราคาถูกที่สุดในปจจุบัน สําหรับการ
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ขนสงไฮโดรเจนในปริมาณมากๆ อยางไรก็ตามราคาในการลงทุนกอสรางทอสงจึงสงผลทําใหเปนอุปสรรค 
(1.5-2 เทาของทอสงกาซธรรมชาติ) ในการตอขยายเครือขายของทอสงใหครอบคลุมพ้ืนที่ในบริเวณกวาง 
ในขณะนี้ยังคงมีการทําวิจัยอยางตอเนื่องในดานปญหาทางเทคนิคเชน แนวโนมการกัดกรอนผนังภายในทอสง
และรอยเชื่อมของทอโดยไฮโดรเจน ความตองการในการควบคุมการซึมและการรั่วของไฮโดรเจน รวมถึงการ
ลดราคา การเพิ่มเสถียรภาพและความทนทานของระบบการอัดไฮโดรเจนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โอกาส
หนึ่งที่เปนไปไดในการตอขยายเครือขายทอสงไฮโดรเจนในเวลาอันส้ันคือ การใชสวนหนึ่งของโครงขายทอสง
กาซธรรมชาติที่มีอยูมาใชในการสงกาซไฮโดรเจน การขนสงกาซที่มีสวนผสมของกาซธรรมชาติและไฮโดรเจน 
(ไมเกนิ 20% โดยปริมาตร) สามารถทําไดโดยการปรับเปล่ียนระบบทอเดิมเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตามหากใช
เครือขายเดิมมาใชในการขนสงไฮโดรเจนเพียงอยางเดียว (บริสุทธิ์) จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการปรุงปรุง
ระบบคอนขางมาก อยางไรก็ตามก็ยังมีราคาต่ํากวาการติดตั้งใหมทั้งหมด ในการวางระบบทอสงโลหะที่มีใชใน
ปจจุบันจะมีราคาอยูที่ประมาณ 22 ลานบาทตอ 1 กิโลเมตร (Tim Armstrong, the Oak Ridge National 
Laboratory) อันเนื่องมาจากปญหาความซับซอนในการเชื่อมตอทอสงเพ่ือใหมีความสามารถในการปองกันการ
รั่วของไฮโดรเจน ทั้งสองรูปแบบไดมีการวิจัยอยูในปจจุบันนี้ ซึ่งปจจัยที่ตองคํานึงถึงคือ ขอบังคับความปลอดภัย 
ชนิดของโลหะที่ใชทําทอสง ความหนาของผนังทอ อุปกรณควบคุมเชน วาลว เปนตน  
 

เนื่องจากปญหาการรั่วซึมและการกัดกรอนจึงทําใหทอสงแบบโลหะคารบอนสามารถสงกาซ
ไฮโดรเจนที่แรงดันประมาณ 500 psi เทานั้น จึงไดมีแนวความคิดในการนําทอสงแบบพอลิเมอร ซึ่งมีราคาถูก
กวาทอสงแบบเดิมประมาณ 50 เปอรเซ็นต ซึ่งจะทําใหมีราคาใกลเคียงกับาราคาทอสงกาซธรรมชาติ ที่เปน
เชนนี้เนื่องจากการผลิตสามารถทําไดที่หนางานทําใหไดทอสงที่มีความยาวมากขึ้น สงผลใหมีจํานวนรอยตอ
ซึ่งตองทําการเชื่อมตอลดจํานวนลง นอกจากนั้นสามารถเพิ่มความดันในการสงไฮโดรเจนไดเปน 1,500 ถึง 
2,000 psi ทําใหไดปริมาณการขนสงไฮโดรเจนเพิ่มมากขึ้น และไมมีปญหาการรั่วซึมและการกัดกรอนจาก
ไฮโดรเจนอีกตอไป บริษัท Smart Pipe ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดนําเสนอเทคโนโลยีดังกลาวในการวางทอ
สงยาว 16 กิโลเมตร อีกแนวความคิดคือ การขนสงไฮโดรเจนในรูปของเหลวผานทอซึ่งหุมดวยฉนวนความ
รอนที่ประกอบดวยสายสงไฟฟาตัวนํายิ่งยวด (Super-conducting Wire) การทําใหสายสงไฟฟาอยูในสภาวะ
ตัวนํายิ่งยวดไดนั้นจําเปนตองทําใหมีอุณหภูมิตํ่ามากๆ ซึ่งสามารถใชไฮโดรเจนเหลวมาทําหนาที่เปนสารหลอ
เย็นโดยที่สามารถใชในการสงจายกระแสไฟฟาโดยไมมีการสูญเสียไดในเวลาเดียวกัน  

 
ขนสงดวยยานพาหนะ 
 

การขนสงไฮโดรเจนสามารถทําไดโดยใชยานพาหนะไมวาจะเปน ทางรถ ทางราง (รถไฟ) หรือทาง
เรือ โดยขนสงไฮโดรเจนในรูปของกาซไฮโดรเจนความดันสูง (Compressed Hydrogen Gas) ในรูปของ
ไฮโดรเจนเหลวอุณหภูมิตํ่า (Hydrogen Liquid) และในรูปของแข็ง (Solid Carrier) เปนตน 

 
- กาซไฮโดรเจนความดันสูง 

กาซไฮโดรเจนความดันสูงสามารถขนสงไดดวยกระบอกความดันสูง หรือทอที่บรรทุกดวยรถพวง 
(Tube Trailers) หากเปนไปไดความดันในการอัดยิ่งสูงเทาใดยิ่งทําใหปริมาตรของบรรจุภัณฑมีขนาดเล็กลง 
ยกตัวอยางเชน กระบอกความดันสูงจะมีคาความดันอยูที่ 40 MPa (5,800 psig) และเก็บไฮโดรเจนได
ประมาณ 1.8 kg (4 lb) แตคาขนสงมีราคาที่คอนขางแพง สวนทอที่บรรทุกดวยรถพวงซึ่งประกอบดวยถัง
เหล็กทรงกระบอกหลายๆ ถังยึดติดกันสามารถจัดเก็บไฮโดรเจนได 63-460 kg (140-1,000 lb) ที่ความดัน 
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20-60 MPa (2,900-8,700 psig) ในปจจุบันนี้กาซไฮโดรเจนความดันสูงที่ขนสงดวยวิธีการบรรจุในทอที่
บรรทุกดวยรถพวง ที่ความดัน 3,000 psi หรือประมาณ 200 bar เปนวิธีที่มีคาใชจายสูงและไมควรใชหากมี
การขนสงที่ระยะทางมากกวา 320 กิโลเมตร ดวยเหตุดังกลาวจึงไดมีการทํางานวิจัยในการพัฒนาทอที่
สามารถรับแรงดันไดสูงขึ้น ยกตัวอยางเชน 10,000 psi ซึ่งจะชวยทําใหราคาการขนสงต่ําลงและมีโอกาสขยาย
การใชงานดวยวิธีการขนสงดังกลาวได 
 

ตัวอยางราคาการขนสงโดยใชทอที่บรรทุกดวยรถพวงซึ่งประกอบดวยถังเหล็กทรงกระบอกจํานวน 
16 ถัง ซึ่งจัดเก็บไฮโดรเจนได 460 kg (1,000 lb) มีตนทุนของทอและตัวรถบรรทุกโดยประมาณคือ $140,000 
(FIBA 1998) ดังนั้นตลอดอายุของรถบรรทุกและทอที่ใชในการขนสงไฮโดรเจนจะประมาณราคาคาขนสงของ
ไฮโดรเจนไดที่ 1.2-1.8 $/kg  

 
- ไฮโดรเจนเหลวอุณหภูมิตํ่า 

 ทางบก 
วิธีนี้มีการประยุกตใชในปจจุบันในกรณีที่ตองการขนสงไฮโดรเจนเปนระยะทางไกล โดยการทําให

ไฮโดรเจนเปนของเหลวบรรจุในถังที่มีผนังสองชั้นและเปนฉนวนความรอนที่อุณภูมิเย็นยิ่งยวด (Super-
insulated Cryogenic Tank) เพ่ือปองกันการกลายเปนไอของไฮโดรเจน (Boil-off) ในกระบวนการขนสงเริ่ม
จากการทํากาซไฮโดรเจนใหเปนของเหลวที่อุณหภูมิตํ่ากวา -253 องศาเซลเซียสและจัดเก็บไวในถังขนาด
ใหญจากนั้นจึงแยกบรรจุลงในถังที่เปนฉนวนความรอนที่อุณภูมิเย็นยิ่งยวดโดยการใชไนโตรเจนเหลวหรือ
วิธีการอื่นๆ และขนสงโดยยานพาหนะเชน รถบรรทุกหรือรถไฟ ไปที่สถานีจําหนายโดยที่ไฮโดรเจนถูกเปล่ียน
สภาพเปนกาซอีกครั้ง การขนสงดวยวิธีนี้โดยใชรถบรรทุกจะไดน้ําหนักไฮโดรเจนเหลวอยูในชวง 360-4,300 
kg (800-9,500 lb) และขนสงดวยรถไฟจะไดน้ําหนักไฮโดรเจนเหลวอยูในชวง 2,300-9,100 kg 
(5,000-20,000 lb) (Leiby 1994; International Journal of Ambient Energy 1992; Huston 1984; 
Timmerhaus and Flynn 1989)    

 ทางน้ํา 
ประเทศเคนาดาไดพิจารณาใชเรือในการขนสงไฮโดรเจนในระยะทางไกล โดยทําการออกแบบเรือ

สําหรับการขนสงขามมหาสมุทรแอตแลนติก หนึ่งในวิธีการขนสงคือ การบรรทุกเรือขนาดเล็กที่บรรทุก
ไฮโดรเจนเหลวจํานวน 5 ลําบนเรือขนาดใหญ เมื่อถึงปลายทางหลักก็จะใชเรือลําเล็กแยกไปสงที่จุดหมาย
ตางๆ ตอไป เรือลําเล็กแตละลําจะบรรทุกไฮโดรเจนเหลวทั้งส้ิน 21,200 kg (46,800 lb) โดยไมมีการรั่วซึมใน
ระยะเวลา 50 วัน อีกวิธีเปนการขนสงดวยถังขนาดใหญที่สามารถบรรทุกไฮโดรเจนเหลวหนัก 7 ลานกิโลกรัม 
(16 million lb) 

ปญหาหลักของการขนสงไฮโดรเจนเหลวคือ ถังที่ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงสําหรับฉนวนกันความรอน 
ความสูญเสียระหวางการปม และการลดอุณหภูมิตลอดระยะทางการขนสง เปนตน 
 
รูปแบบอื่น 
 

การวิจัยและวิเคราะหในการจัดขนสงไฮโดรเจนในพาหะในรูปของเหลวและของแข็งเพ่ือใชเก็บ
ไฮโดรเจนในรูปแบบทางเคมีอ่ืนๆอยูในชวงเริ่มตน พาหะที่มีศักยภาพคือ การเมทัลไฮไดรด คารบอนหรือ
โครงสรางระดับนาโน และไฮโดรคารบอนเหลวที่ยอนกลับได (Reversible Hydrocarbons Liquids) ซึ่งหากมี
การวิจัยประสบผลสําเร็จจะทําใหการขนสงไฮโดรเจนแตกตางจากเทคโนโลยีในปจจุบันโดยสิ้นเชิง 
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ตนทุนการจัดสงตอหนวยและแนวโนมในอนาคต  
  

จากขอมูลทุติยภูมิที่ไดทําการศึกษาและรวบรวมไวขางตน เง่ือนไขที่ใชเลือกวิธีการขนสงไฮโดรเจน
อาจพิจารณาไดจาก 2 ปจจัยคือ ระยะทางและปริมาณไฮโดรเจน ซึ่งการสงทั้ง 4 ประเภทอาจพิจารณาตาม
เง่ือนไขตามตารางที่ 8-4 และรูปท่ี 8-2 

 
ตารางที่ 8-4 เง่ือนไขในการตัดสินใจเลือกวิธีการขนสงไฮโดรเจน 

ประเภท เงื่อนไข 

ทอสง ปริมาณมาก ระยะทางไกล 
กาซไฮโดรเจนอัด ปริมาณนอย ระยะทางใกล 
ไฮโดรเจนเหลว ปริมาณนอย ระยะทางไกล 
เมทัลไฮไดรด ปริมาณนอย 

 

 
รูปท่ี 8-2 ความสัมพันธของปริมาณการใชไฮโดรเจน ระยะทางการขนสง กับประเภทของการจัดสงไฮโดรเจน [2] 

 
ราคาการขนสงดวยทอสง 

ตารางที่ 8-5 แสดงราคาตนทุนทอสงไฮโดรเจนประเภทตางๆ ดังนี้ ทอโลหะแบบเดิม ทอโลหะแบบ
ไมมีรอยตอ และทอพอลิเมอร ซึ่งแปรผันตามขนาดเสนผานศูนยกลางทอของทอ โดยที่ทอที่ทําจากพอลิเมอรมี
ราคาที่ตํ่าที่สุด 

 
ตารางที่ 8-5 ราคาตนทุนทอสงไฮโดรเจนประเภทตางๆ (Tim Armstrong และ [8]) 

ราคาตนทุน (Capital Cost) ($/ไมล) เสนผานศูนยกลางทอ (น้ิว) 

ทอโลหะแบบเดิม ทอโลหะแบบไมมีรอยตอ ทอพอลิเมอร 

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 
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นอกจากนั้น ราคาที่เพ่ิมเขามาในการจัดสงไฮโดรเจนทางทอสงนั้นคือ ราคาของเครื่องอัดอากาศ 
(Compressor Cost) ซึ่งแปรผันตามขนาดของกําลังพิกัดดังตัวอยางในรูปท่ี 8-3 ในสวนของราคาโดยรวมของ
ทอสงไฮโดรเจน จะแปรผกผันกับอัตราการใชไฮโดรเจน (กิโลกรัมตอวัน) ดังแสดงในรูปท่ี 8-4 ซึ่งจะพบวา
ราคาไฮโดรเจนที่ขนสงโดยทอจะมีราคาสูงมากเมื่อมีปริมาณที่ตํ่ากวา 3 แสนกิโลกรัมตอวัน 

 
รูปท่ี 8-3 ราคาของเครื่องอัดอากาศ [9] 

 
 

 

รูปท่ี 8-4 ราคาการสงไฮโดรเจนทางทอสงแปรผกผันกับอัตราการไหล 
 

ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ราคาไฮโดรเจนนอกจากราคาตนการติดตั้งทอสงแลวยังคงมีคาการ
ดําเนินการซึ่งรวมถึง คาพลังงานสําหรับเครื่องอัดอากาศและคาซอมบํารุง ราคาประเมินในพ้ืนที่แอฟริกาเหนือ
ไปจนถึงยุโรปตอนกลาง (รวมระยะทางของทอสงประมาณ 3,300 กิโลเมตร [2,050 ไมล]) คือ $0.90-$1.20/kg 
($0.41-$0.53/lb) และในสหรัฐอเมริกาคือ $0.39/kg ($0.18/lb) จากการศึกษายังพบวาการขนสงกาซ
ไฮโดรเจนเปนปริมาณมากๆ โดยใชทอสงเปนวิธีที่ถูกที่สุด   
 
ขนสงดวยยานพาหนะ 
 

การขนสงไฮโดรเจนในรูปของเหลวสําหรับการขนสงเปนระยะทางไกลๆ จะมีความคุมคามากกวาการ
ขนสงไฮโดรเจนในรูปของกาซ เนื่องจากการทําใหไฮโดรเจนเปนของเหลวจะไดน้ําหนักที่มากกวามาก อยางไร
ก็ตามการทําใหไฮโดรเจนเปนของเหลวนั้นจําเปนตองใชพลังงานประมาณ 30 เปอรเซ็นตของพลังงานไดจาก
ไฮโดรเจนที่ถูกขนสง นอกจากนั้นยังมีการสูญเสียไฮโดรเจนจากการระเหย โดยเฉพาะเมื่อใชถังที่มีอัตราสวน
พ้ืนผิวตอปริมาตรสูง ซึ่งงานวิจัยในดานการทําใหไฮโดรเจนเปนของเหลวนั้นไดมีดําเนินการอยางตอเนื่องซึ่ง



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 8-19 
พฤศจิกายน 2554 

จะชวยลดคาไดอยางมาก การขนสงไฮโดรเจนเหลวโดยรถบรรทุกคือ คาการดําเนินการซึ่งประกอบดวย
คาตอบแทนคนขับรถ คาซอมบํารุง คาเชื้อเพลิงสําหรับรถบรรทุก คาการสูญเสียไฮโดรเจนระหวางเดินทาง 
(ประมาณ 0.3-0.6 เปอรเซ็นตตอวัน) สําหรับการขนสงทางรถไฟจะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในสวนของคาเชาตูรถ
ขนสง (Freight Charge) สําหรับการขนสงทางเรือจะมีราคาประมาณ 3 เทาของการขนสงทางบก ยกตัวอยาง
การขนสงไฮโดรเจนเหลวจากแอฟริกาไปยุโรปจะมีคาใชจายประมาณ $1.80-$2.10/kg รูปท่ี 8-5 แสดงราคา
คาขนสงตอหนึ่งกิโลกรัมไฮโดรเจนที่แปรตามความตองการไฮโดรเจนตอวัน [13] ที่ระยะทางขนสงไปกลับรวม 
100 กิโลเมตร สําหรับวิธีการบรรจุกาซแตละประเภท นั่นคือ บรรจุในทอโลหะทั่วไปและบรรจุโดยใช
สารประกอบพอลิเมอร ที่ไมไดนําการขนสงไฮโดรเจนเหลวมาเปรียบเทียบเนื่องจากมีราคาที่แพงกวา $2/kg ที่
ระยะดังกลาว จากกราฟจะเห็นไดวาที่ความตองการสูง ทอโลหะทั่วไปจะมีราคาแพงกวาเนื่องจากสามารถ
ขนสงไดในน้ําหนักไมมากนัก นั่นคือโดยเฉล่ียประมาณ 300 กิโลกรัมไฮโดรเจน สําหรับถังพอลิเมอรนั้นใช
ความดันสูงประมาณ 10,000 psi ที่อุณหภูมิปกติ ทําใหสามารถขนสงไฮโดรเจนไดครั้งละประมาณ 1 ตัน ซึ่ง
สามารถชดเชยราคาของถังและรถพวงที่ใชขนสงได  
 

 

รูปท่ี 8-5 ราคาคาขนสงตอหน่ึงกิโลกรัมไฮโดรเจนที่แปรตามความตองการตอวัน [13] 

 
8.1.4  ศึกษารวบรวมขอมูลดานการนําไฮโดรเจนไปใช  

  
ศึกษารวบรวมขอมูลดานการนําไฮโดรเจนไปใชงาน หัวขอนี้จะทําการศึกษารูปแบบการนําไฮโดรเจน

ไปใชงาน เชน ลักษณะทางกายภาพ ความดัน อุณหภูมิ มาตรวัด อุปกรณความปลอดภัย ครอบคลุม
รายละเอียดตางๆ อยางนอย ดังนี้ 
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รูปแบบการนําไฮโดรเจนไปใชในภาคคมนาคมปจจุบันและอนาคต  
  

รูปแบบการนําไฮโดรเจนใชในระบบขนสงนั้นจะมีลักษณะเชนเดียวกับการจัดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
และกาซธรรมชาติ ซึ่งจะอยูในรูปของสถานีเติม โดยในป ค.ศ. 2000 บริษัท Ford และบริษัท Air Products 
and Chemicals ไดรวมกันเปดสถานีจําหนายไฮโดรเจนแหงแรกในทวีปอเมริกาเหนือ ณ เมือง Dearborn มล
รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา จนถึงปจจุบัน มีสําหรับสถานีเติมไฮโดรเจนมากกวา 300 แหงทั่วโลก (ที่มา 
Fuel Cells 2000, พฤษภาคม 2554) สถานีเติมไฮโดรเจนมีลักษณะเชนเดียวกับสถานีเติมเชื้อเพลิงที่มีการใช
งานอยูในปจจุบัน โดยผูใชจะนําหัวจายประกบเขากับชองรับไฮโดรเจนของยานพาหนะ ซ่ึงเปนวิธีที่ไมซับซอน
แตอยางใด 

 
ตัวอยางรูปแบบใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคม 
ตัวอยางที่ 1 ระบบเติมไฮโดรเจนของบริษัท Air Products and Chemicals [11] 

  
บริษัท Air Products ไดมีการพัฒนาระบบเติมไฮโดรเจนที่เปนลักษณะควบรวมอุปกรณที่จําเปน

เอาไวในหนวยเดียวกันดังแสดงในรูปท่ี 8-6 (ก) ซึ่งประกอบดวยหัวจายไฮโดรเจน คอมเพรสเซอร และถัง
ไฮโดรเจนอัด โดยอาศัยแรงดันของแหลงจายไฮโดรเจนภายนอกในการทํางาน จึงไมตองการพลังงานใดๆ 
ตัวอยางการผลิตและจําหนายไฮโดรเจนแบบกระจาย โดยใชพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยในกระบวนการอิ
เล็กโทรไลซิส แสดงดังรูปท่ี 8-6 (ข) และรูปท่ี 8-6 (ค) 

 

  
                   (ก)                                                                   (ข) 

 
(ค) 

รูปท่ี 8-6 ระบบเติมไฮโดรเจนของบริษัท Air Products and Chemicals (ก) ลักษณะภายนอก (ข) ไดอะแกรมของระบบผลิตและเติม
ไฮโดรเจนตัวอยาง (ค) ภาพรวม 
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ตารางที่ 8-6 แสดงลักษณะเฉพาะของระบบเติมไฮโดรเจนของบริษัท Air Products and Chemicals 

 

 

 
 
ตัวอยางที่ 2 สถานีเติมไฮโดรเจน [12] 

  
ตัวอยางนี้เปนสถานีเติมไฮโดรเจนที่ไดรับการพิจารณาจาก กระทรวงพลังงานและสมาคมไฮโดรเจน

แหงชาติของสหรัฐฯ ใหเปนแบบที่เหมาะสมที่สุด โดยใชพ้ืนที่ไมเกิน 14,400 ตารางฟุต รองรับการใชบริการ
ของรถยนตที่ใชไฮโดรเจนขนาดกลางอยางนอย 50 ตอวัน และสามารถรองรับการเติมในชวงสูงสุด 20 
กิโลกรัมไฮโดรเจนตอชั่วโมง (ประมาณ 7 คัน) รูปท่ี 8-7 แสดงรายละเอียดของสถานีเติมที่ไดรับการออกแบบ 
ประกอบดวย หัวจายไฮโดรเจน (Dispenser) ถังไฮโดรเจนเหลว (Dewar) ถังพักกาซไฮโดรเจน มาตรวัดตางๆ
เชน ความดัน อัตราการไหล และอุณหภูมิ วาลวและอุปกรณปองกัน อุปกรณรักษาความปลอดภัย เปนตน รูป
ท่ี 8-8 แสดงการจัดวางตําแหนงของอุปกรณตางๆในสถานีเติมไฮโดรเจน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตาม
มาตรฐานเปนสําคัญ 
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รูปท่ี 8-7 รายละเอยีดของสถานีเติมไฮโดรเจน 

 

 
รูปท่ี 8-8 การจัดวางตําแหนงของอุปกรณตางๆในสถานีเติมไฮโดรเจน 

 
 ความดันและอุณหภูมิของไฮโดรเจนในสวนตางๆ ของระบบแสดงในตารางที่ 8-7  
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 ตารางที่ 8-7 ความดันและอุณหภูมิของไฮโดรเจนในสวนตางๆ 

 
 
ตนทุนการลงทุนกอสรางสถานี ประสิทธิภาพ ผลกระทบสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย เปนตน  

  
สําหรับการกอสรางสถานีเติมมีใชการประเมินตนทุนการกอสรางโดยวิธีทั่วไปๆ ซึ่งจําเปนที่จะตอง

พิจารณาปจจัยตางๆ ดังนี้ 
• ตนทุน เชน คาวัสดุและอุปกรณตาง  
• งบติดตั้ง เชน คาธรรมเนียมการขออนุญาติ และคาแรงในการกอสราง 
• ราคาเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฮโดรเจน เชน กาซธรรมชาติ ไฟฟา 
• คาดําเนินการ เชน คาซอมบํารุงและคาแรง 

 
ตัวอยางการประเมินราคาไฮโดรเจนที่แปรตามลักษณะของสถานีเติม  

  
เปนกรณีศึกษาจาก Institute of Transportation Studies ประเทศสหรัฐฯ [9],[10] โดยไดมีการ

กําหนดประเภทของสถานี กําลังการผลิตที่ออกแบบ และจํานวนรถที่ใชบริการเติมไฮโดรเจนตามตารางที่ 8-8 
ตารางที่ 8-8 ตารางแสดงความสัมพันธกําลังการผลิตที่ออกแบบกับจํานวนรถที่ใชบริการ 

ประเภทสถานี 

 
กําลังการผลิตท่ีออกแบบ 

(kg H2/day) 
จํานวนรถที่ใชบริการเติม

เฉลี่ยตอวัน 

สถานีเติมเคลื่อนที่ (Mobile Refueler (MobRef)) 10 10 
การผลิตแบบกระจาย (On-site Production) (SMR 
and Electrolysis) 

30, 100, 1000 10, 33, 333 

เติมไฮโดรเจนเหลว (LH2) 1,000 333 
สถานีบริการพลังงาน (PEM/Ref, High Temp) 100 33 
Average Gasoline Station 3,000 gal/day 375 conventional cars/day 

  
และไดกําหนดความแตกตางของการใชไฮโดรเจนออกเปน 3 กรณีดังนี้ 
กรณีที่ 1 กรณีอางอิง 

- สถานีไฮโดรเจน ที่มีลักษณะ เหมือนกับสถานีเติมน้ํามันทั่วๆ ไป 
- ปริมาณการผลิต ป ค.ศ.2010 
 

กรณีที่ 2 มีการใชในหนวยงานทองถ่ิน 
- มีการใชงานสถานีเติมคุมคามากยิ่งขึ้น 
- ลดอัตราคาใชจายผานการชดเชยจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม  
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กรณีที่ 3 มีการสนับสนุนและผลักดันอยางจริงจัง 
- สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เชน ลดหยอนภาษี 
- ปริมาณการผลิตสูง 
- ความรวมมือกับหนวยงานทองถ่ินอยางจริงจัง 
- การใชงานไฮโดรเจนในภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟา 

 
รูปท่ี 8-9 แสดงผลจากการศึกษาโดยแสดงเปนราคาไฮโดรเจน (เหรียญสหรัฐตอกิโลกรัมไฮโดรเจน) 

ตามประเภทของสถานีและการสนับสนุน และราคาไฮโดรเจนในกรณีที่เปนสถานีที่กอสรางและใชงานในเมือง
เซี่ยงไฮโดยเปรียบเทียบกับสถานีที่สรางขึ้นในมลรัฐแคลิฟอรเนีย  

 

กรณ ี1
กรณ ี2
กรณ ี3

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี 8-9 ราคาไฮโดรเจน (เหรียญสหรัฐตอกิโลกรัมไฮโดรเจน) (ก) ตามประเภทของสถานีและการสนับสนุน [9] (ข) กรณีของเมืองเซ่ียงไฮ
เปรียบเทียบกับมลรัฐแคลิฟอรเนีย [10] 

  

 จากผลการศึกษาสามารถสรุปปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการกําหนดตําแแหนงที่ควรตั้งสถานีจายไฮโดรเจนไดดังนี้ 
1. ราคาของสถานีเติมไฮโดรเจนมีชวงที่กวาง ซึ่งขึ้นกับกําลังการผลิต ในกรณีศึกษานั้น มีราคาตั้งแต 5 

แสนเหรียญสหรัฐฯ ถึง 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับขนาดการผลิตตั้งแต 30 กิโลกรัมตอวัน ถึง 
1,000 กิโลกรัมตอวัน  

2. ราคาไฮโดรเจนจะสูงขึ้น เมื่อขนาดกําลังการผลิตนอยลง เนื่องจาก การใชงานต่ํา ปริมาณการขายนอย 
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3. ราคาไฮโดรเจนสามารถลดลงไดโดย การหาพื้นที่ต้ังที่เหมาะสม (Strategic Locations) เชน บริเวณ
ที่จอดยานยนต บริเวณที่มีการผลิตไฮโดรเจนเชิงอุตสาหกรรม 

4. การใชประโยชน (Capacity Factor) มีผลกระทบตอราคาไฮโดรเจนอยางมาก 
5. ปจจัยหลักที่ทําใหราคาไฮโดรเจนมีความแตกตางกันคือ ราคาของวัตถุที่ใชในการผลิตไฮโดรเจน 

และคาแรงในการกอสรางและดําเนินการ 
 

มาตรฐานความปลอดภัย 
   

ระเบียบขอบังคับที่มีการใชสําหรับการติดตั้งและดําเนินการเติมไฮโดรเจน มาจาก Occupational 
Safety and Health Administration (OSHA), Code of Federal Regulations Title 29. Section 1910.103 
ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานตางๆดังนี้ 

- NFPA 50A Gaseous Hydrogen Systems at Consumer Sites  
- NFPA 50B Liquefied Hydrogen Systems at Consumer Sites  
- NFPA 70 National Electric Code  
- ASME BPV Boiler and Pressure Vessel Code  
- ASME B31 Code for Pressure Piping  

  
นอกจากนั้นยังมีตัวอยางมาตรฐานที่มีการแนะนําใหใชกับการดําเนินการที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจน 

เชน จากสมาคมกาซอัด (Compressed Gas Association (CGA)) ดังนี้  
- CGA G-5 Hydrogen  
- CGA G-5.4 Standard for Hydrogen Piping Systems at Consumer Locations  
- CGA G-5.5 Hydrogen Vent Systems  

 
ศึกษาระบบการจัดต้ังสถานีจําหนายกาซประเภทอื่น  

  
จากศึกษาพบวา สถานีจําหนายไฮโดรเจนมีลักษณะที่ใกลเคียงอยางมากกับกับสถานีจําหนายกาซ

ธรรมชาติหรือ CNG/NGV ซึ่งมีการติดตั้งใชงานอยูแลว ในตางประเทศจึงไดมีการศึกษาเพื่อดูความเปนไปได
ในการใชนําประสบการณที่ไดจากสถานีเติม NGV มาตอยอดใชกับสถานีไฮโดรเจนในอนาคตอันใกลนี้ ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการพัฒนาการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยไดในระยะเวลา
อันส้ัน ดวยเหตุผลดังนี้ 

- กาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบในการผลิตไฮโดรเจนสวนใหญในปจจุบัน ซึ่งสถานีเติมไฮโดรเจนแหงแรก
ใชการกระบวนการรีฟอรมมิ่งจากกาซธรรมชาติที่สงทางทอ 

- ไฮโดรเจนที่ไดจากกระบวนการรีฟอรมมิ่งจากกาซธรรมชาติมีปริมาณมากพอที่สามารถนําไปใชใน
การผลิตกระแสไฟฟาและน้ํารอน (ประเทศเมืองหนาว) ใหกับสถานีเติมไดอีกดวย 

- ประสบการณดานความปลอดภัยในการใชกาซธรรมชาติเปนพ้ืนฐานที่ดีสําหรับการใชไฮโดรเจนรูป
พลังงานทดแทน 

- การลงทุนสรางสถานีเติมกาซธรรมชาติสามารถนําไปประยุกตใชไดกับการปรับปรุงใหเปนสถานีเติม
ไฮโดรเจน 
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8.2  รวบรวมขอมูลดานการลงทุน และการพิจารณาตนทุนตอหนวยของเชื้อเพลิงไฮโดรเจน
ทั้งการผลิต การจัดเก็บ การขนสง และการใชงาน 

 
 ในสวนนี้จะทําเปนการศึกษา รวบรวมขอมูลดานการลงทุน และตนทุนตอหนวยของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนทั้งการ
ผลิต การจัดเก็บ การขนสง และการใชงาน เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหมาตรการสงเสริมดานการเงินและการลงทุน 
ตลอดจนผูมีสวนไดเสียทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 
 
แนวทางการนําไฮโดรเจนไปใชงานในกรณีที่เปนการผลิตแบบรวมศูนย 

 
Pathway แบบที่ 1 แสดงดังแผนภาพในรูปที่ 14 ทางเลือกของวัตถุดิบมีดวยกัน 6 ชนิดคือ กาซธรรมชาติ ถานหิน 

ชีวมวล ส่ิงปฏิกูล น้ํา และสารประกอบบชีวภาพ และประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้คือ 
1. การผลิต ซึ่งประกอบดวย 4 วิธีการคือ 

- รีฟอรมมิ่ง 
- กาซซิฟเคชั่น 
- ไฟฟาเคมี  
- ชีวเคมี 

2. การจัดเก็บตนทาง ซึ่งประกอบดวย 2 วิธีการคือ 
- การจัดเก็บแบบกาซอัด 
- การจัดเก็บในรูปของเหลว 

3. การขนสง ซึ่งประกอบดวย 3 วิธีการคือ 
- สงผานทอสง 
- สงดวยยานพาหนะในรูปกาซอัด 
- สงดวยยานพาหนะในรูปของเหลว 
- สงดวยยานพาหนะในรูปของแข็ง (เมทัลไฮไดรด) 

4. การจัดเก็บปลายทาง ซึ่งประกอบดวย 2 วิธีการคอื 
- การจัดเก็บแบบกาซอัด 
- การจัดเก็บในรูปของเหลว 

5. การจัดจําหนาย 
 
แนวทางการนําไฮโดรเจนไปใชงานในกรณีที่เปนการผลิตแบบกระจาย 

 
Pathway แบบที่ 2 แสดงดังแผนภาพในรูปที่ 15 ทางเลือกของวัตถุดิบมีดวยกัน 2 ชนิดคือ กาซธรรมชาติ และนํ้า 

ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้คือ 
1. การผลิตในพ้ืนที่จําหนาย ซึ่งประกอบดวย 2 วิธีการคือ 

- รีฟอรมมิ่ง 
- ไฟฟาเคมี  

2. การจัดเก็บ ซึ่งประกอบดวย 2 วิธีการคือ 
- การจัดเก็บแบบกาซอัด 
- การจัดเก็บในรูปของเหลว 
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3. การจัดจําหนาย 
 

รีฟอรมมิง รีฟอรมมิง 

แกซฟิเคชันแกซฟิเคชัน

ไฟฟาเคมีไฟฟาเคมี

ชีวเคมีชีวเคมี

ทอสง

กาซไฮโดรเจนอัด

ไฮโดรเจนเหลว

สถานีจําหนายสถานีจําหนาย

H2

กาซอัด

H2

กาซอัด

H2

ของเหลว

H2

ของเหลว

การผลิต
การจัดเก็บ
ตนทาง

การจัดเกบ็
ปลายทาง

การขนสง การจําหนายวัตถุดิบ

แกซธรรมชาต ิ

ถานหนิ 

ชีวมวล 

สารประกอบ
ชีวภาพ 

น้ํา 

สิ่งปฏิกูล 

H2

กาซอัด

H2

กาซอัด

H2

ของเหลว

H2

ของเหลว

ไฮโดรเจนในรูปของแข็ง

 
รูปท่ี 8-10 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 8-11 แนวทางการนําไฮโดรเจนไปใชงานในกรณีที่เปนการผลิตแบบกระจาย 

 
การวิเคราะหตนทุนของไฮโดรเจนแบบครบวงจรจะประกอบไปดวยองคประกอบ 4 สวน

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

เวลานั้น 
- ปริมาณการผลิต จัดเก็บ ขนสงและจัดจําหนาย โดยทั่วไปการผลิตปริมาณมากจะทําใหตนทุนการ

ผลิตตอหนวยถูกลง เนื่องจากการผลิตเปนหนวยใหญลงทนุครั้งเดียว 
- เทคโนโลยีการผลิต จัดเก็บ ขนสงและจัดจําหนาย ซึ่งจะขึ้นอยูกับแหลงวัตถุดิบที่จัดหาได เนื่องจาก

เทคโนโลยีการผลิตแตละเทคโนโลยีแตกตางกัน ตนทุนการลงทุนและการดําเนินการก็จะมีความ
แตกตางกัน 

- การผลิตแบบรวมศูนยและการผลิตแบบกระจาย ซึ่งถูกกําหนดโดยปริมาณไฮโดรเจนที่ตองการ 
ขนาดพื้นที่และแหลงวัตถุดิบเชนกัน นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับโครงสรางพ้ืนฐานที่มีอยูแลวก็มีสวนทําให
ตนทุนไฮโดรเจนแตกตางกัน 

 
หลักการเลือกเสนทางเดินของไฮโดรเจน 

  
จากการวิเคราะหศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบแตประเภทแลวสามารถนํามาวิเคราะหหา

เสนทางเดินไฮโดรเจนของแตละพ้ืนที่ที่เหมาะสมตั้งแต การผลิตไฮโดรเจนไปจนถึงสถานีเติมไฮโดรเจนโดยมี
รายละเอียดที่จะตองพิจารณาดังนี้ 

- ประเภทและปริมาณวัตถุดิบที่มีในแตพ้ืนที่ 
- อัตราการเติบโตของรถที่ใชไฮโดรเจน 
- ปริมาณการใชไฮโดรเจนในแตละป ซึ่งคํานวณจากประสิทธิภาพของรถเซลลเชื้อเพลิงและระยะ

ทางการเดินทางเฉลี่ย 
- ขนาดพื้นที่ 
- ระยะทางระหวางพ้ืนที่เพ่ือใชเปนฐานขอมูลเพ่ือหาตนทุนการขนสง 

 
 การวิเคราะหสําหรับการเลือกเสนทางเดินมีดังนี้ 

- สําหรับการผลิตนั้นจะใหน้ําหนักสําหรับพ้ืนที่ที่มีวัตถุดิบประเภทกาซธรรมชาติเปนโรงงานผลิตแบบ 
รวมศูนย ถึงแมวาพ้ืนที่นั้นอาจจะมีวัตถุดิบประเภทอื่นดวยก็ตาม แตเนื่องจากการผลิตโดยใชกาซ
ธรรมชาติเปนวัตถุดิบมีตนทุนถูกที่สุด สวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบอื่นจะเปนทางเลือกสําหรับ
การผลิตหรือเมื่อกาซธรรมชาติเริ่มขาดแคลนหรือตนทุนการผลิตจากกาซธรรมชาติสูงเกินไป ลําดับ
ตอมาคือกระบวนการกาซซิฟเคชั่นของถานหินหรือชีวมวล สวนการผลิตแบบกระจายนั้นก็มีแนวคิด
เชนเดียวกันกับการผลิตแบบรวมศูนยแตการผลิตแบบกระจายจะเหมาะสําหรับพ้ืนที่หางไกล
เนื่องจากราคาตอหนวยจะสูง 

 
- ความหนาแนนของปริมาณรถที่ใชไฮโดรเจนของแตละพ้ืนที่จะเปนขอกําหนดขนาดของโรงงานผลิต 

ไฮโดรเจนซึ่งหากปริมาณความหนาแนนของรถที่ใชไฮโดรเจนสูงแสดงถึง ความตองการไฮโดรเจนมี
สูงและหากระยะทางในการขนสงส้ัน จะมีทางเลือกในการขนสงมากเชน อาจขนสงทางทอหรือ
รถบรรทุกกาซอัดและไฮโดรเจนเหลวได ในทางตรงกันขามหากควาามหนาแนนนอยความตองการ
ไฮโดรเจนมีนอยโรงงานผลิตไฮโดรเจนอาจมีขนาดเล็กเกินไป พ้ืนที่นั้นจึงไมเหมาะจะลงทุน
โรงงานผลิตไฮโดรเจนแตควรจะรับไฮโดรเจนดวยการขนสงแทน 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป    

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 8-29 
พฤศจิกายน 2554 

- หากคาขนสงไฮโดรเจนสูงเกินไปไมวาจะเปนการขนสงแบบทอ รถบรรทุกกาซไฮโดรเจนหรือ
ไฮโดรเจนเหลว ก็จะตองหันไปพิจารณาการผลิตแบบกระจายแทนซึ่งตนทุนจะต่ํากวา 

- จํานวนสถานีไฮโดรเจนแนะนําจะขึ้นอยูกับขนาดของสถานีเติม และจํานวนรถที่ใชไฮโดรเจนที่มีและ
ขนาดของพื้นที่ใหบริการ เนื่องจากอัตราการเติบโตของการใชไฮโดรเจนจะเปนไปแบบคอยๆ 
เพ่ิมขึ้นดังนั้นการเลือกเสนทางเดินไฮโดรเจนจึงเปนไปไดหลายแนวทาง  

 

8.3  แผนการวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีที่เก่ียวของในตางประเทศ  
 

 จากการรวบรวมขอมูลแผนการวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของจากประเทศตางๆ 
เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมประเทศยุโรป ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
อินเดีย ประเทศไตหวัน และประเทศออสเตรเลีย พบวา ทุกประเทศที่มีแผนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการ
ใชไฮโดรเจนในรูปพลังงานทดแทน เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจน โดยแตละประเทศมี
ลักษณะแนวทางที่ใกลเคียงกัน โดยบรรจุเอาประเด็นกิจกรรมหลักๆ ดังตอไปนี้เอาไวคือ  

- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบดวย เทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน เทคโนโลยีการขนสง
และการจัดเก็บไฮโดรเจน และเทคโนโลยีนําไฮโดรเจนไปใช (สถานีเติม) 

- การพัฒนาอุปกรณที่แปลงพลังงานที่ไดจากไฮโดรเจนเชน เซลลเชื้อเพลิง และเครื่องยนตสันดาป
ภายในที่ใชไฮโดรเจน เปนตน 

- การกําหนด มาตรฐาน กฎระเบียบดานความปลอดภัย และ การเผยแพรใหความรูและประชาสัมพันธ
ใหกับภาคประชาชน  

 

สําหรับกรอบเวลาในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาและการนําไฮโดรเจนไปใชงานนั้น ที่ถูกจัดไวในแผนงาน
ของแตละประเทศจะแบงออกเปนหลายระยะ โดยสามารถสรุปเปน 2 ชวงหลักๆ ไดคือ 1) ชวงของการทําวิจัย พัฒนา
และสาธิต และ 2) การผลักดันใหไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงสามารถเขาสูการแขงขันในตลาดพลังงานได โดยทั่วไปจะ
ประกอบดวย 

- ระยะที่ 1 การพัฒนาดานเทคโนโลยี 

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

  
หากดูจากกรอบเวลาแลวพบวา ประเทศสวนใหญจะทําการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง

นับตั้งแตปจจุบันไปจนถึงป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) โดยจะมีแผนการพัฒนาไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงแบบควบคูกัน
ไป อยางไรก็ตามประเทศญี่ปุนและเกาหลีใตมุงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซลลเพลิงกอน เนื่องจากทั้งสองประเทศมี
อุตสาหกรรมดานยานยนตที่เข็มแข็งอยูกอนแลว 
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8.4  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาแนวทางสงเสริมและสนับสนุนการผลิต
และการใชพลังงานไฮโดรเจน  

  
จากเหตุผลของการใชไฮโดรเจนเปนแหลงพลังงานทดแทนในภาคคมนาคมขนสงที่จะชวยลดการใชเชื้อเพลิง

ฟอสซิลลง ลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคุณภาพของอากาศ จะทําใหมีการใชไฮโดรเจนในปริมาณที่
เพ่ิมมากขึ้น สําหรับประเทศไทย ไฮโดรเจนสามารถผลิตไดจากวัตถุดิบภายในประเทศหลากหลายชนิดเชน กาซ
ธรรมชาติ พลังงานทดแทนที่มีศักยภาพตามพื้นที่เชน ลมและแสงอาทิตย รวมถึงพลังงานนิวเคลียร (หากมีการนํามาใช
ในอนาคต) อยางไรก็ตามการนําไฮโดรเจนมาใชยังมีปญหาและอุปสรรคที่แตกตางจากเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ที่มีการใช
งานในปจจุบัน เชน ไฮโดรเจนสําเร็จรูปไมมีในธรรมชาติ ทําใหโครงสรางพ้ืนฐานจะตองมีรองรับการผลิตไฮโดรเจนดวย
วิธีที่มีคุมคาทางเศรษฐกจิ ซึ่งเปนการลงทุนสูงมาก ถึงแมวาในปจจุบันจะมีวิธีการผลิต การจัดเก็บและการขนสง
ไฮโดรเจนที่งานในเชิงพาณิชยแลวก็ตาม ราคาตนทุนของเทคโนโลยีดังกลาวยังทําใหราคาไฮโดรเจนสูงกวาเชื้อเพลิงใน
ปจจุบัน ประเด็นปญหาที่สําคัญอีกประการคือ นโยบายดานพลังงานที่ไมมีการพิจารณาในเรื่องความเสียหายที่เปนผล
จากปญหาความมั่นคงและสิ่งแวดลอมดานพลังงาน 
  

การดําเนินการที่ย่ังยืนเพ่ือใหไฮโดรเจนเปนอีกทางเลือกดานพลังงานที่สัมฤทธผล จําเปนที่จะตองไดรับความ
รวมมือจากหลายภาคสวนของประเทศ โดยกระทรวงพลังงานควรเปนหนวยงานที่จะดําริแนวทางสงเสริมและสนับสนุน 
รวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยประเด็นขับเคล่ือนที่สําคัญ ทั้งที่สนับสนุนและเปน
อุปสรรค ที่สงผลตอการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในตางประเทศ สามารถสรุปไดในตารางที่ 8-9 
 

ตารางที่ 8-9 ประเด็นขับเคล่ือนที่สําคัญที่สงผลตอการพัฒนาพลังงานจากไฮโดรเจน 

ประเด็นสนับสนุน 

- ความมั่นคงดานพลังงานของชาติ 
- ความตองการลดการนําเขาเชื้อเพลิง 
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและความตองการในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
และมลพิษ 
- การเพิ่มข้ึนของประชากรโลกและการเติบโตดานเศรษฐกิจ ทําใหเกิดความตองการพลังงาน
ที่สะอาดและถูก  

ประเด็นอุปสรรค 

- อุปสรรคในการสรางและรักษาความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องความสําคัญดานนโยบาย
พลังงาน 
- ขาดโครงสรางพื้นฐานสําหรับการใชไฮโดรเจนและราคาที่ยอมรับไดในการจัดสราง 
- ขาดกระบวนการผลิตและการจัดเก็บไฮโดรเจน รวมถึงเชลลเชื้อเพลิงที่ราคาถูก 

ประเด็น ท่ี ท้ั งสนับสนุนและเปน
อุปสรรค 

- การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไฮโดรเจนและแหลงและเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือกคูแขง 
- การมีอยูของเชื้อเพลิงฟอสซิลราคาถูกในปจจุบันและการลดลงอยางเลี่ยงไมไดของแหลง
เชื้อเพลิงเหลานี้ 
- ความตองการของผูบริโภคสําหรับแหลงพลังงานที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและมีราคาถูก 

  
โดยที่ทางภาครัฐในประเทศตางๆมีประเด็นความทาทายที่ตองดําเนินการใหเปนรูปธรรมดังรายละเอียดแสดง

ในตารางที่ 8-10 
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ตารางที่ 8-10 องคประกอบพื้นฐานของระบบพลังงานไฮโดรเจนและความทาทาย 

องคประกอบโครงสรางพ้ืนฐานไฮโดรเจน ประเด็นท่ีตองดําเนินการพัฒนา 

การผลิต  
– ไฮโดรเจนควรผลิตใน 2 รูปแบบคือ  
1) แบบรวมศูนยในโรงกลั่น โรงไฟฟาทั่วไป โรงไฟฟาพลังงาน
ทดแทนหรือนิวเคลียร และ 
2) การผลิตแบบกระจายในสถานีจําหนาย ชุมชน พื้นที่
หางไกล และในพื่นที่ที่ประชาชนตองการ  
- กระบวนการความรอน ไฟฟา และการสังเคราะหแสง 
สามารถใช พลังงานฟอสซิล ชีวมวล หรือนํ้าเปนวัตถุดิบได
และไมควรปลอยกาซเรือนกระจก 

• เทคนิคการผลิตไฮโดรเจนราคาถูก 

• กระบวนการจับกาซเรือนกระจกราคาถูกและเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

• กระบวนการผลิตไฮโดรเจนขั้นสูงจาก พลังงานฟอสซิล 
พลังงานทดแทน และพลังงานนิวเคลียร 
 

การขนสง  
– สําหรับโครงขายไฮโดรเจนทั้งการผลิตแบบรวมศูนยหรือ
การผลิตแบบกระจาย ทอสงควรใชสงไฮโดรเจนไปในพื้นที่ที่มี
ความตองการสูง รถบรรทุกและการขนสงประเภทอื่นควรใช
ขนสงไฮโดรเจนในรูปกาซ ของเหลว และของแข็งไปในพื้นที่ที่
มีความตองการนอย 

• เทคโนโลยีการขนสงราคาถูก 

• มาตรฐานที่เหมาะสม 

• การจัดระบบการขนสงใหม 
• ความเส่ียงของการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานการขนสง
ใหม 

การจัดเก็บ 
– อุปกรณจัดเก็บไฮโดรเจนที่มีนํ้าหนักเบา ราคาถูก และเก็บ
ไดปริมาณมากควรมีขนาดใหเลือกไดหลากหลายเพื่อการ
นําไปใชงานที่แตกตางกัน 

• ระบบจัดเก็บไฮโดรเจนที่มีราคาถูก นํ้าหนักเบา และมี
ขนาดเล็ก 

การแปลงผันพลังงาน - เซลลเชื้อเพลิงที่ มีการผลิตใน
ปริมาณมากจะทําใหมีราคาที่แขงขันได มีอายุการใชงานนาน 
มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดี 

• การผลิตเซลลเชื้อเพลิงราคาถูก มีอายุการใชงานนาน และ
มีเสถียรภาพ สามารถผลิตไดในปริมาณมากๆ 

การรองรับเทคโนโลยี 
– ไฮโดรเจนควรใชไดทุกที่ที่ตองการพลังงาน คือ ภาค
คมนาคมขนสง โรงผลิตไฟฟา พลังงานแบบพกพาได และ
พลังงานความรอนรวมสําหรับอาคารและอุตสาหกรรม  

• การทดสอบและสาธิตระบบตามตองการของลูกคาได
สําเร็จ 

• มาตรการที่ใหการสนับสนุน เพื่อกระตุนโครงสรางพื้นฐาน
และความพรอมดานการตลาด 

มาตรฐาน ความปลอดภัย 
- ระเบียบที่ใชตองอางอิงกับมาตรฐานอุปกรณที่ครอบคลุม
เทคโนโลยีไฮโดรเจนและอุปกรณที่เกี่ยวของเชิงพาณิชยและที่
อยูอาศัย 

• มาตฐานกาซเชื้อเพลิงที่กลาวถึงไฮโดรเจนดวย 
• มาตรฐานดานความปลอดภัยสําหรับการรับรอง รถยนต
เซลลเชื้อเพลิง โรงไฟฟาและอุปกรณพกพา 

การใหการศึกษา – ธุรกิจและสาธารณะควรใชไฮโดรเจนเพื่อ
เปนแหลงพลังงานไดอยางปลอดภัยและสะดวก ในทุกๆการใช
งาน นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกสาขาวิชาควรมีสวนรวมใน
การพัฒนาและใชงานไฮโดรเจน 

• สรางความเขาใจอยางกวางขวางและควาเชื่อม่ันในเรื่อง
ความปลอดภัยในการใชงานไฮโดรเจน 

• การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฮโดรเจน 

• การใหความรูและฝกอบรมมาตรฐานและกรณีฉุกเฉิน 
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บทที่ 9  

นําเสนอนโยบาย มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและใชพลังงานไฮโดรเจนในภาค
คมนาคมขนสงแบบครบวงจรในแตละรูปแบบตามแผนปฏิบัตกิารใชพลังงานไฮโดรเจน พรอม
ทั้งจัดทําแผนการวิจัยพฒันา/ตอยอดเทคโนโลยน้ัีนๆ และประเมินผลลัพธของการพัฒนา

เทคโนโลยีน้ันตอภาคสวนตางๆ ในประเทศ 
 

บริษัทฯ ที่ปรึกษาดําเนินการนําขอมูลที่รวบรวมไวมาทําการวิเคราะหและเสนอนโยบาย มาตรการสงเสริมและ
สนับสนุนการผลิตและใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงแบบครบวงจรที่จําเปนและเหมาะสมของประเทศไทย 
เพ่ือใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการใชพลังงานไฮโดรเจน พรอมทั้งจัดทําแผนการวิจัยพัฒนา/ตอยอดเทคโนโลยีนั้นๆ และ
ประเมินผลลัพธของการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นตอภาคสวนตางๆ ในประเทศ การวิเคราะหเริ่มจากศึกษาแนวทางการใช
ไฮโดรเจนที่เปนไปได ในภาคคมนาคมขนสงสําหรับประเทศไทย วิเคราะหและปรับปรุงแผนปฏิบัติการของประเทศใน
การผลิตและใชพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงของประเทศแบบครบวงจรโดยอางอิงจากผลของ “โครงการ
เตรียมความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสง” เมื่อ พ.ศ. 
2552 [3] ซึ่งประกอบดวย 7 ประเด็นยุทธศาสตรที่ตองดําเนินการ เพ่ือผลักดันใหโครงสรางพ้ืนฐานที่สามารถรองรับการ
ใชไฮโดรเจน โดยรายละเอียดทั้งหมดมีดังนี้ 
 

9.1   แนวทางการใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงสําหรับประเทศไทย 
 
 การใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงของประเทศ จะมีแนวทางเดียวกันกับตางประเทศตามชวงเวลาของ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งจะมีลักษณะที่คลายคลึงกันกับกรณีของการปรับใชเชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคคมนาคมขนสงของ
ไทยในปจจุบัน เริ่มตั้งแตการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเบนซิล ดีเซล ไปสูการใชกาซธรรมชาติและกาซหุงตม การใชน้ํามันที่มี
สวนผสมของเอทานอล และ ณ ปจจุบัน มีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในรถยนตไฮบริด เปนตน โดยอยูในลักษณะการนําเขา
ยานยนตที่ใชน้ํามันประเภทตางๆ จากประเทศผูผลิตมาใชงาน 
 สําหรับการใชไฮโดรเจนนั้น หากพิจารณาจากการพัฒนาเทคโนโลยีของรถยนตที่ใชไฮโดรเจน ก็อาจจะแยกได
ดังนี้คือ 

- การใชไฮโดรเจนรวมกับเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 
- การใชไฮโดรเจนรวมกับเซลลเชื้อเพลิง 

- การใชไฮโดรเจนในการผลิตกระแสไฟฟาสําหรับรถไฟฟา 
 

9.1.1  การใชไฮโดรเจนรวมกับเคร่ืองยนตสันดาปภายใน  
 

 การพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนสําหรับรถเซลลเชื้อเพลิงนั้นยังตองผานชวงเวลาของการเปลี่ยนถาย
ทางเทคโนโลยีจากรถยนตที่ใชเครื่องยนตสันดาปภายในไปเปนรถเซลลเชื้อเพลิงซึ่งคาดวาตองใชระยะ
เวลานาน กอนจะเขาสูยุคเศรษฐกิจไฮโดรเจนอยางแทจริง อีกแนวทางหนึ่งของการนําเชื้อเพลิงไฮโดรเจนไป
ใชคือ การนําไฮโดรเจนไปผสมกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ เชน กาซธรรมชาติ กาซแอลพีจี น้ํามันดีเซล และ
น้ํามันเบนซินเพ่ือใชในเครื่องยนตสันดาปภายใน  ซึ่งไฮโดรเจนอาจจะไดมาจากกระบวนการแยกน้ําดวยไฟฟา
บนตัวรถหรือเก็บไวในถังอัดความดัน สําหรับการศึกษาวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย National 
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Renewable Energy Laboratory พบวา สามารถผสมกาซไฮโดรเจนจากถังอัดความดันเขากับกาซธรรมชาติ 
หรือที่เรียกวา H/CNG โดยมีสัดสวนโดยปริมาตรของกาซไฮโดรเจนไดสูงถึง 30% โดยทําการทดสอบกับ
รถยนตโดยสารขนาดเครื่องยนต 5.9 ลิตร แบบ V8 ผลทดสอบชี้ใหเห็นวา ไฮโดรเจนชวยใหการเผาไหมดีขึ้น 
และสามารถลดปริมาณไนโตรเจนออกไซดลงได 50% ลดไฮโดรคารบอน (ท่ีไมใชมีเทน) ลง 58% และ
คารบอนมอนอกไซดลดลง 9% แสดงดังรูปที่ 9-1(ก) ในขณะที่ไมทําใหแรงมาแยลงตามผลการทดสอบใน 
รูปที่ 9-1(ข) นอกจากนั้น การปรับแตงอุปกรณสําหรับใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงผสมทําไดงายกวาและมีราคา
ไมสูงนัก หากแตตองมีการติดตั้งถังเก็บไฮโดรเจนสํารอง อยางไรก็ตามจากการทดสอบวิ่งมากกวา 38,400 
กิโลเมตร พบวารถโดยสาร H/CNG ใชเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้นประมาณ 12 เปอรเซ็นตโดยเฉลี่ย ทําใหสามารถสรุป
ในเบ้ืองตนไดวา การใชไฮโดรเจนรวมกับเครื่องยนตสันดาปภายในจะชวยในเรื่องการลดมลพิษทางอากาศที่
สงผลกระทบตอปญหาดานสิ่งแวดลอม 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปท่ี 9-1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบระหวางเครื่องยนตที่ใช CNG และ HCNG (ก) ปริมาณกาซไอเสียที่ปลอยออกจากการเผาไหม (ข) 
แรงมาและแรงบิดที่ได [1] 

 
ในปจจุบัน ประเด็นสําคัญที่มีการวิจัยและพัฒนาสําหรับเทคโนโลยีการใชไฮโดรเจนกับเครื่องยนต

สันดาปภายในที่สําคัญคือ 

- การหาสัดสวนการผสมไฮโดรเจนกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นที่เหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน 
- การพัฒนาวิธีการปรับแตงเคร่ืองยนตใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการทดสอบในหองปฏิบัติการ 

 
9.1.2  การใชไฮโดรเจนรวมกับเซลลเชื้อเพลิง 

 
อยางไรก็ตามในระยะกลางและยาวนั้น เนื่องดวย ขอดีหลายประการของการใชไฮโดรเจนในรถเซลล

เชื้อเพลิง ทําใหมีประเทศผูผลิตรถยนตหลายรายไดทุมเทงบประมาณไปกับงานวิจัยและพัฒนารถเซลล
เชื้อเพลิงที่เปนไปไดเชิงพาณิชย ซึ่งงานวิจัยทั้งหมดใชเซลลเชื้อเพลิงประเภทเยื่อแลกเปล่ียนโปรตรอนหรือ 
PEMFC เพ่ือใชทดแทนเครื่องยนตสันดาปภายในแบบที่ใชกันอยูในปจจุบันซึ่งมีประสิทธิภาพที่คอนขางต่ํา 
โดยในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวา รถยนตที่ใชไฮโดรเจนรวมกับเซลลเชื้อเพลิงและมอเตอรไฟฟา ให
ประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ดีกวารถยนตประเภทเครื่องยนตสันดาปภายในประมาณ 2-2.5 เทา ดังจะเห็น
ไดจากรถเซลลเชื้อเพลิงตนแบบที่ไดผลิตและนํามาทดลองใชในประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งมีทั้งรถยนตนั่งสวน
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บุคคลและรถโดยสารสาธารณะ ประเด็นการวิจัยและพัฒนาที่สําคัญสําหรับเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน
ที่สําคัญคือ 

- วัสดุที่ใชภายในตัวเซลลเชื้อเพลิง 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงผันพลังงานจากไฮโดรเจนเปนพลังงานไฟฟา 
- เทคนิคการประกอบเซลลเชื้อเพลิงเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตพลังงานไฟฟา 

- การลดราคาวัสดุและระบบควบคุมที่ใชกับรถยนต 
 

บริษัท Pike Research [2] ไดทําการวิเคราะหโอกาสและประเด็นในการพัฒนายานยนตเซลล
เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย ซึ่งชี้ใหเห็นวา ชวงกอนการจําหนายเชิงพาณิชยชวงป ค.ศ. 2010 ถึง 2014 จะมีรถยนต
เซลลเชื้อเพลิงประมาณ 1 หมื่นคันที่ไดมีการทดลองใช หลังจากนั้นมีการคาดการณวาจะมียอดจําหนาย
รถยนตเซลลเชื้อเพลิงขนาดเล็กประมาณ 57,000 คันในป ค.ศ. 2015 และจะเพ่ิมขึ้นเปน 390,000 คันในป 
ค.ศ. 2020 ดังแสดงในรูปที่ 9-2 โดยตลาดที่สําคัญของทวีปเอเชียแปซิฟคคือ เมืองโตเกียว นาโกยา โอซากา 
ฟูกูโอกะ โซล และ เซี่ยงไฮ เปนตน  

 
จากรายงานของ Pike Research ยังไดกลาววา รถยนตเซลลเชื้อเพลิงจะเปนสวนหนึ่งของ

เทคโนโลยีของยานยนตที่ตอเนื่องจากเทคโนโลยีในปจจุบัน ซึ่งมีการคาดการณวาจะมีสวนแบงการตลาดของ
รถยนตนั่งสวนบุคคลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สําหรับอุปสรรคที่จะทําใหรถยนตเซลลเชื้อเพลิงเขาสูตลาดชาลงคือ ราคา 
โครงสรางพ้ืนฐานที่เกี่ยวของ และระเบียบขอบังคับของการปลอยกาซเรือนกระจกที่ชัดเจน เปนตน ซึ่งใน
ปจจุบัน ภาครัฐของประเทศญี่ปุน ประเทศเยอรมนี และมลรัฐแคลิฟอรเนียของประเทศสหรัฐ เปนกลุมประเทศ
ที่มีการลงทุนในเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานอยางจริงจัง และมีขอบังคับในเรื่องส่ิงแวดลอมท่ีมีผลบังคับใชเชิง
กฎหมาย  

 
รูปท่ี 9-2 การคาดการณยอดจําหนายรถยนตเซลลเชื้อเพลิงขนาดเล็กตอปในตลาดทั่วโลก 

ในชวงป ค.ศ. 2015 ถึง 2020 [2] 

 
สําหรับรถเซลลเชื้อเพลิงขนาดกลางและใหญเชน รถบรรทุกและรถโดยสาร จะมีการพัฒนาเชิง

พาณิชยที่ชากวารถยนตนั่งขนาดเล็ก รถโดยสารเซลลเชื้อเพลิงที่มีการพัฒนาขึ้นจะมีคุณสมบัติในเรื่องการ
ปลอยไอเสียนอยมาก ไมมีเสียงดังรบกวน รวมทั้งมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีกวารถโดยสารที่ใช
เครื่องยนตสันดาปภายใน การเขาสูตลาดของรถยนตเซลลเชื้อเพลิงในกลุมนี้จะขึ้นอยูกับนโยบายการ
สนับสนุนของภาครัฐฯ มากกวากลุมรถยนตนั่งขนาดเล็ก 
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9.1.3  การใชไฮโดรเจนในการผลิตกระแสไฟฟาสําหรับรถไฟฟา 
 

กรณีของรถยนตไฟฟานั้น ในปจจุบันเริ่มมีการแนะนํารถตนแบบจากบริษัทผูพัฒนา ที่เปนการประจุ
พลังงานไฟฟาไวในแบตเตอรี่ที่ติดตั้งบนตัวรถ เพ่ือใชเปนตนกําลังใหกับมอเตอรไฟฟาที่ใชในการขับเคล่ือนรถ 
เปนอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง ประเด็นที่มุงวิจัยและพัฒนาคือ การพัฒนา
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ใหมี ความหนาแนนของพลังงานที่สูงขึ้นและใชเวลาในการประจุส้ันที่สุด หากการ
พัฒนาประสบความสําเร็จก็จะสงผลทําให น้ําหนักของรถ (แบตเตอรี่) ลดลงและ สามารถขับเคล่ือนรถไดใน
ระยะที่ไกลขึ้น อีกทั้งใชเวลาในการเติมพลังงานเทียบเทากับรถยนตสันดาปภายในทั่วๆ ไป ดวยขอดีตางๆ 
เหลานี้ จะทําใหรถยนตไฟฟาเปนทางเลือกที่เหมาะสมอยางมากสําหรับภาคคมนาคมขนสง เนื่องจาก 
ประสิทธิภาพโดยรวมของรถยนตที่สูงขึ้น ไมตองแบกน้ําหนักของถังไฮโดรเจน มีความปลอดภัยจากสารไวไฟ 
และหากไฟฟาที่ใชมาจากแหลงพลังงานทดแทนที่สะอาด ก็จะเปนยานยนตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เปนตน 
หากลักษณะนี้เกิดขึ้น การใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงก็จะเปล่ียนไปอยูในลักษณะของการใชในการ
ผลิตไฟฟาเพ่ือใชในการประจุแบตเตอรี่ของรถไฟฟาแทน รวมถึงใชไฮโดรเจนในหนาที่เปนแหลงสะสม
พลังงานชั่วคราวไดอีกดวย 

 

9.2  นโยบาย มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและใชพลังงานไฮโดรเจนในภาค
คมนาคมขนสงของประเทศแบบครบวงจร 

 
 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป พ.ศ. 2551 – 2565 พบวา ต้ังแตป พ.ศ. 2560 ไดเปาไววาจะมีการใช
ไฮโดรเจน 1 แสนกิโลกรัม (โดยไมไดระยะเวลา) ซึ่งหากพิจารณาการใชไฮโดรเจนในปริมาณดังกลาวกับภาคคมนาคม
ขนสง จะสามารถรองรับการใชไฮโดรเจนของรถยนตสวนบุคคลที่ใชเซลลเชื้อเพลิงไดประมาณ 25,000 คัน (4 กิโลกรัม
ไฮโดรเจนตอคัน) หรือ รถโดยสารขนาดใหญที่ใชเซลลเชื้อเพลิงไดประมาณ 8,300 คัน (12 กิโลกรัมไฮโดรเจนตอคัน) 
นับจากปจจุบันก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ 5-6 ป หนวยงานภาครัฐฯ ที่มีสวนเกี่ยวของจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี 
นโยบายและมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและใชไฮโดรเจนอยางเปนรูปธรรมที่สอดคลองกับ แนวทางผลิต
และการใชไฮโดรเจนของประเทศไทยดังแสดงในรูปท่ี 9-3 โดยมีประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 
 

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

ในชวง 8 ปแรกจะเปนการนํารถประเภทนี้เขามาทดลองใชเพ่ือทดลองตลาดและเปนการแนะนํา
เทคโนโลยีใหเปนที่รูจักของตลาด นอกจากนี้ยังเปนการทดสอบโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน ในการนําเขามา
ในชวงนี้จะมีลักษณะเปนรถยนตสาธิต (Fleet) จํานวนหนึ่ง โดยอาจเปนรถนั่งสวนบุคคลในภาคราชการ รถ
สาธารณะหรือการขนสงผูโดยสารในสนามบิน หรือในเมืองทองเที่ยว โดยจะตองมีการเตรียมโครงสรางพ้ืนฐาน
ใหเพียงพอในระดับต่ําสุดควบคูกันไป โดยมุงเปาไปที่เงินลงทุนนอยที่สุดเชน มีสถานีเติมไฮโดรเจนลงถังที่
ติดตั้งบนตัวรถสาธิต จํานวนสถานีจะขึ้นอยูกับจํานวนรถยนตและขนาดพื้นที่สาธิต เนื่องจากจํานวนการใช
ไฮโดรเจนในชวงนี้มีปริมาณนอย ยังไมมีการสรางโรงงานผลิตไฮโดรเจนขึ้นมาโดยเฉพาะ แตจะใชไฮโดรเจน
จากโรงงานผลิตไฮโดรเจนที่มีอยูกอนแลว ซึ่งผลิตไฮโดรเจนปอนใหอุตสาหกรรมเพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิต 
การลงทุนในระยะนี้อาจเปนการรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนใหมีการใชรถไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิงอยางแพรหลาย ผูผลิตรถยนตในประเทศจะนําเขารถยนตไฮโดรเจนทั้งคันเปนหลัก อยางไรก็
ตามปลายระยะนี้อาจตองมีการสงเสริมการลงทุนใหกับโรงงานผลิตไฮโดรเจน โดยใชวิธีการขยายกําลังการ
ผลิตเพ่ิมขึ้นจากสายการผลิตเดิม (จากโรงงานผลิตไฮโดรเจนเพื่อปอนอุตสาหกรรม) หรือลงทุนตั้งโรงงานใหม
เพ่ือรองรับปริมาณการใชที่จะเพิ่มขึ้นในชวงถัดไป รวมทั้งการเริ่มประกาศนโยบายสงเสริมการลงทุนของ
บริษัทผลิตรถยนตใหมีสายการประกอบรถยนตเซลลเชื้อเพลิงภายในประเทศ  

โอกาสที่เปนไปไดในการใชไฮโดรเจนอีกประการ คือ หากยานยนตที่ใชเปนรถไฟฟา การใชไฮโดรเจนใน
ภาคคมนาคมขนสงจะอยูในลักษณะของการใชในการผลิตไฟฟาสํารองเพ่ือใชในการประจุแบตเตอรี่ของ
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 ซ่ึงจะทําใหแนวทางของ
การนําไฮโดรเจนมาใชในภาคคมนาคมขนสงเปล่ียนไป ซึ่งอาจจะนําไฮโดรเจนไปใชในการผลิตหรือจัดเก็บเพ่ือ
ใชผลิตกระแสไฟฟาในการประจุแบตเตอรี่ในรถยนต 
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ระยะสัน้
กอนปี พ.ศ. 2560

ผลิตโดย
- ความรอนเคมีจาก แกส
ธรรมชาติ และ ชวีมวล
- การแยกนํา้ดวยไฟฟาจาก
เชือ้เพลิงฟอสซิล
ใชใน
-รถยนตสนัดาบภายในรวมกบั
เชือ้เพลิงฟอสซิล

ระยะกลาง
ปี พ.ศ. 2560-2567

(1 แสน kgH2 ตามแผนฯ)
ผลิตโดย
- ความรอนเคมีจาก ชวีมวล
- แยกน้ําดวยไฟฟาจากพลงังาน
ทดแทน
ใชใน
-รถยนตเซลลเชือ้เพลิงสาธติ
-รถยนตเซลลเชือ้เพลิงเชงิ
พาณิชย

ระยะยาว
หลงั ปี พ.ศ. 2567 

ผลิตโดย
- การแยกนํา้ดวยไฟฟาจาก
พลงังานทดแทน
ใชใน
- รถยนตเซลลเชือ้เพลิงเชงิ
พาณิชย
- รถไฟฟา (สาธิต/เชงิพาณิชย)
- การผลิตกระแสไฟฟาสํารอง 
และเป็นแหลงเกบ็พลงังาน
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รูปท่ี 9-3 แนวทางการผลิตและการใชไฮโดรเจนของประเทศไทย 

 

9.3  วิเคราะหและปรับปรุงแผนปฏิบัติการของประเทศในการผลิตและใชพลังงานไฮโดรเจน
ในภาคคมนาคมขนสงของประเทศแบบครบวงจร 
 

เพ่ือใหการดําเนินการดานการพัฒนาโครงการเตรียมความพรอมโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการใชไฮโดรเจนใน
ภาคคมนาคมขนสงของประเทศไทยนั้นสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน และสามารถดําเนินพรอมกันไปในหลายดานอยางเปนระบบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงานไดดําเนินการใน “โครงการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการใชไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสง” เมื่อ พ.ศ. 2552 [3] โดยเสนอ 7 ประเด็นยุทธศาสตรที่ตองเขาไปดําเนินการ เพ่ือ
ผลักดันใหโครงสรางพ้ืนฐานที่สามารถรองรับการใชไฮโดรเจน และกอใหเกิดความพรอมในทุกๆ ดาน ต้ังแตกอนที่จะ
เริ่มมีการใชไฮโดรเจนจนกระทั่งเติบโตแพรหลายเขาสูยุคของการใชไฮโดรเจนอยางเต็มรูปแบบดังรูปท่ี 9-4 ซึ่ง
ประกอบดวย 

ประเด็นท่ี 1  กําหนดนโยบายและแผน และการปรับปรุงมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับ ของ
การใชพลังงานไฮโดรเจน 

ประเด็นท่ี 2  การวิจัยและพัฒนาดานการผลิต จัดเก็บ ขนสง ไฮโดรเจน ดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และใชวัสดุที่จัดหาไดในประเทศ 

ประเด็นท่ี 3   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure Development) 
ประเด็นท่ี 4   การพัฒนาเครือขายในและตางประเทศ (Network) 
ประเด็นท่ี 5   การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดไฮโดรเจนและอุปกรณตอเนื่อง 
ประเด็นท่ี 6   การพัฒนาดานบุคลากร 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 9-7 
พฤศจิกายน 2554 

ประเด็นท่ี 7   การสื่อสารและประชาสัมพันธ 

ประเดน็ทาง
ยุทธศาสตร

การส่ือสาร
และ

ประชาสมัพนัธ
การพฒันา
ดานบคุลากร

การพฒันา
อุตสาหกรรม
การผลิตและ

จดัเกบ็
ไฮโดรเจนกาํหนด

นโยบายและ
แผน 

มาตรฐาน 
ขอบงัคับ

การวิจยัและ
พฒันา

การพฒันา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

การพฒันา
เครือขายใน

และ
ตางประเทศ 

 

รูปท่ี 9-4 ยุทธศาสตรการพัฒนาไฮโดรเจนของประเทศไทย 

  
บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดทําการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามแนวกลยุทธหลัก เพ่ือใหทันสมัยและมีความ

เปนไปไดมากยิ่งขึ้นดังนี้ 
 

9.3.1 แผนปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวของกับมาตรฐานความปลอดภัย  
 

วัตถุประสงค 
• กําหนดทิศทางและแผนพลังงานทดแทนแหงชาติไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือเปน

แผนแมบทสําหรับแผนปฏิบัติการอื่น ๆ ทั้งระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาว 
• ออกระเบียบ กฎขอบังคับ มาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของ พรอมทั้งมาตรการที่จะสงเสริมและสนับสนุนการใช

ไฮโดรเจน 
 

กลยุทธหลัก 
1. จัดทํากรอบนโยบายและแผนที่นําทางของไฮโดรเจน (Hydrogen Road Map) พรอมแผนยุทธศาสตรใน

การที่จะผลักดันการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสง 
แนวทางที่ 1 : จัดทํายุทธศาสตรการใชพลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในทุกๆดานทั้งการผลิต การ

จัดเก็บ การขนสง และสถานีเติม พรอมทั้งประเมินการใชพลังงานรูปแบบอ่ืนๆ และชวง
ของการเปลี่ยนถายเทคโนโลยีของรถยนตแบบเครื่องยนตสันดาปภายในไปสูรถเซลล
เชื้อเพลิง 

แนวทางที่ 2 : สรางกรอบความรวมมือของหนวยงานภาครัฐที่จะมีสวนเกี่ยวของเพ่ือผลักดันใหเกิดการใช
ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในทุกภาคสวนเชน กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน 

แนวทางที่ 3 : จัดใหมีการทบทวน ประเมินและติดตามแผนงานที่ไดจัดทําขึ้น 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 9-8 
พฤศจิกายน 2554 

2. จัดทําและปรับปรุงมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับ ของไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงตางๆ ที่เกี่ยวของ 
แนวทางที่ 1 : จัดทําและปรับปรุงมาตรฐาน กฎระเบียบของรถเซลลเชื้อเพลิง ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ

ความปลอดภัยตั้งแตการผลิต การจัดเก็บ การขนสง และสถานีเติมไฮโดรเจน 
แนวทางที่ 2 : ปรับปรุงมาตรฐาน กฎระเบียบของรถเซลลเชื้อเพลิงที่จะมีใชรวมกับรถยนตประเภทอื่นๆ 

ในภาคคมนาคม 
แนวทางที่ 3 : จัดทําและปรับปรุงขอกําหนดทางดานสิ่งแวดลอม 
แนวทางที่ 4 : จัดใหมีการปรับปรุงมาตรฐานตางๆ ที่ไดจัดทําขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิบัติ 

 
3. จัดทํานโยบายสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 

แนวทางที่ 1 : กําหนดมาตรการจูงใจทุกๆดานเพื่อสงเสริมใหมีการใชไฮโดรเจนของรถเซลลเชื้อเพลิงของ
ภาคคมนาคม เชน สนับสนุนดานราคาไฮโดรเจนใหมีราคาถูกกวาเชื้อเพลิงอื่นๆ การให
สิทธิพิเศษของผูใชรถเซลลเชื้อเพลิง 

แนวทางที่ 2 : กําหนดมาตรการจูงใจและสิทธิพิเศษสําหรับผูประกอบการใหมีการลงทุนดานอุตสาหกรรม
การผลิตไฮโดรเจน อุตสาหกรรมประกอบรถเซลลเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนเพื่อ
ปอนใหกับอุตสาหกรรมประกอบรถเซลลเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ เชน งาน
ทดสอบ งานบริการซอม 

 
ตารางที่ 9-1 หนวยงานที่รับผิดชอบแผนปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวของกับมาตรฐานความปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 

กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก) 
- กรมธุรกิจพลังงาน 
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
- สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานรัฐวิสาหกิจ 
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

• กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสถาบัน 
- สถาบันยานยนต 
- สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
- สถาบันไฟฟาและอิเลคทรอนิกส 

• กระทรวงคมนาคม 
- กรมการขนสงทางบก 
- กรมทางหลวง 

- สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรรัฐวิสาหกิจใน
สังกัด 

- การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
- องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) รัฐวิสาหกิจ 
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(วว.) หนวยงานในกํากับ 
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) 
- สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) 

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
9.3.2  แผนการสงเสริมการทําวิจัยและพัฒนา  

  
แผนการสงเสริมการทําวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับพลังงานที่ไดจากไฮโดรเจน ไมวาจะเปนการ

วิจัยดานการผลิตไฮโดรเจนที่มีศักยภาพสําหรับประเทศไทยจากชีวมวลหรือพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆ เชน 
กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสดวยไฟฟาที่ไดจากพลังงานลมและแสงอาทิตย และการวิจัยทางดานการ
ประยกุตใชไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสง เปนตน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 9-9 
พฤศจิกายน 2554 

วัตถุประสงค 

• จัดทําแผนการวิจัยและพัฒนาทั้งระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 

• เพ่ือมุงเนนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน การจัดเก็บ การขนสงและสถานีเติม
ไฮโดรเจน 

• เพ่ือมุงเนนงานวิจัยและพัฒนาชิ้นสวนของรถที่ใชไฮโดรเจนขึ้นเองภายในประเทศ 
 
กลยุทธหลัก 

1. วางแผนการทําวิจัยการพัฒนาไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงและสาขาที่เกี่ยวของ พรอมกําหนด
เปาหมายของแตละหนวยงาน 
แนวทางที่ 1 : กําหนดแผนการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม

กับการดําเนินงาน 
 

2. สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาทุกๆ ดานที่เกี่ยวของการผลิต การจัดเก็บ การขนสง และ
สถานีเติมไฮโดรเจนเพื่อลดตนทุนการผลิตใหสามารถแขงขันกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ โดยเนนการ
พัฒนาศักยภาพการใชทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่จัดหาไดในประเทศ 
แนวทางที่ 1 : สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนจาก

แหลงพลังงานชนิดตางๆ เชน ชีวมวล ถานหิน เมททานอลเปนตน เพ่ือเปนแหลง
พลังงานทางเลือกอื่นนอกเหนือจากกาซธรรมชาติ ที่ในปจจุบันนิยมใชเชิงพาณิชย 

แนวทางที่ 2 : สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนดวย
กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสดวยไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนตางๆ เชน พลังงาน
ลมและแสงอาทิตย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนแบบกระจาย (On site 
Production) 

แนวทางที่ 3 : สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและสาธิตระบบการจัดเก็บไฮโดรเจนดวยวิธีที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สามารถนําไปสูผลิตภัณฑเชิงพาณิชยได 

แนวทางที่ 4 : สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและสาธิตระบบการจัดสงไฮโดรเจนดวยวิธีที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

 
3. สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาทุกๆ ดานที่เกี่ยวของกับชิ้นสวนรถเซลลเชื้อเพลิงเพ่ือ

ศักยภาพการใชชิ้นสวนที่ผลิตไดเองและลดตนทุนการผลิตใหสามารถแขงขันกับรถยนตประเภทอื่นๆ 
แนวทางที่ 1 : สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาวัสดุ อุปกรณสําหรับไฮโดรเจน 
แนวทางที่ 2 : สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาวัสดุ อุปกรณเซลลเชื้อเพลิง 
 
 

4. สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศเพื่อใหเกิดการ
แลกเปล่ียนความรูของผลงานวิจัย 
แนวทางที่ 1 : สงเสริมใหเกิดความรวมมือเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลทางวิชาการทางดานเทคโนโลยีที่

เกี่ยวของ 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 9-10 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 9-2 หนวยงานที่รับผิดชอบแผนการสงเสริมการทําวิจัยและพัฒนา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 

กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก) 
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานรัฐวิสาหกิจ 
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

• สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) อยูในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี 
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใตการดูแลของ
สํานักนายกรัฐมนตรี 

• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรัฐวิสาหกิจ 
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(วว.) หนวยงานในกํากับ 
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) 

 

 
9.3.3  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการใชไฮโดรเจน 

 
วัตถุประสงค 

• กําหนดแผนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับปริมาณการเติบโตของอุตสาหกรรมและ
รถยนต 

• สรางความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
กลยุทธหลัก 

1. ออกแบบวางระบบเครือขายของเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ใหไดมาตรฐานสากลเพื่อทําใหตนทุนการจัดสง
ไฮโดรเจนต่ําที่สุด ทําใหตนทุนรวมของไฮโดรเจนต่ําลง 
แนวทางที่ 1 : ศึกษาและออกแบบระบบเครือขายการจัดสงไฮโดรเจนโดยคํานึงถึงมูลคาทาง

เศรษฐศาสตร 
 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการผลิต การจัดเก็บ การขนสง และสถานีเติมไฮโดรเจนโดยพิจารณา
รวมกับโครงสรางพ้ืนฐานดานอื่นๆเชนแนวทอกาซธรรมชาติ เปนตน เพ่ือประหยัดเงินลงทุน 
แนวทางที่ 1 : ภาครัฐควรดึงภาคเอกชนเขารวมลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานโดยอาศัยการทําขอตกลง

รวมกันที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการลงทุนและสําหรับผูใชรถเซลลเชื้อเพลิง 
แนวทางที่ 2 : ภาครัฐควรดึงภาคเอกชนเขารวมลงทุนโครงนํารองการตั้งสถานีเติมไฮโดรเจน และนํา

รถเซลลเชื้อเพลิงของผูผลิตรถยนตมาใชโดยคํานึงถึงการขยายสเกลหากปริมาณการ
ใชเติบโตในอนาคต 

 
3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการผลิต การจัดเก็บ การขนสง และสถานีเติมไฮโดรเจนขนาดใหญ 

แนวทางที่ 1 : ภาครัฐควรดึงภาคเอกชนเขารวมลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ สําหรับการผลิต
แบบรวมศูนย และสรางสถานีเติมไฮโดรเจนใหมีจํานวนมากพอ 

แนวทางที่ 2 : พัฒนาโครงขายระบบทอสงไฮโดรเจนสําหรับความตองการไฮโดรเจนจํานวนมากเพื่อ
ลดตนทุนการดําเนินการ โดยเนนถึงความปลอดภัย 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 9-11 
พฤศจิกายน 2554 

ตารางที่ 9-3 หนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการใชไฮโดรเจน 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 

กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก) 
- กรมธุรกิจพลังงาน 
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานรัฐวิสาหกิจ 
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

• กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กรมสงเสริมอุตสาหกรรมสถาบัน 
- สถาบันยานยนต 

• กระทรวงคมนาคม 
 

9.3.4  การพัฒนาเครือขายในและตางประเทศ 
 

วัตถุประสงค 

• วางแผนการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงาน องคกร ทั้งในและระหวางประเทศ 

• เพ่ือพัฒนาเครือขายของการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ตางประเทศ 

 
กลยุทธหลัก 

1. จัดตั้งเครือขายพันธมิตรภายในประเทศจากหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของการพัฒนาไฮโดรเจนที่ไดวางไว 
แนวทางที่ 1 : พัฒนาเครือขายของกลุมผูผลิตไฮโดรเจน เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการผลักดันการ

ใชไฮโดรเจน และถายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
แนวทางที่ 2 : พัฒนาเครือขายของกลุมผูผลิตรถเซลลเชื้อเพลิง เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการ

ผลักดันการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 
 

2. จัดตั้งเครือขายพันธมิตรตางประเทศจากหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของการพัฒนาไฮโดรเจนที่ไดวางไว 
แนวทางที่ 1 : สงเสริมการสรางเครือขายของกลุมผูผลิตไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงจากตางประเทศ 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือทั้งทางดานเทคโนโลยีและทางดานการลงทุน 
 
ตารางที่ 9-4 หนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเครือขายในและตางประเทศ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก) 
• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กระทรวงคมนาคม 
• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• กระทรวงการตางประเทศ 
- กรมองคการระหวางประเทศ 
- สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 

 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 9-12 
พฤศจิกายน 2554 

9.3.5  การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดไฮโดรเจนและอุปกรณตอเน่ือง 
 

 เปนแผนสนับสนุนการลงทุนและมาตรการสงเสริมการลงทุนเพ่ือเปนเครื่องมือในการจูงใจผูลงทุน
สําหรับผูผลิต จัดเก็บ จัดสงและจําหนายไฮโดรเจน รวมถึงอุปกรณตอเนื่องที่เกี่ยวของ 
 
วัตถุประสงค 

• วางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮโดรเจน เซลลเชื้อเพลิง และอุปกรณตอเนื่อง 

• เพ่ิมสัดสวนการใชชิ้นสวนของรถเซลลเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ 
 
กลยุทธหลัก 

1. สงเสริมการลงทุนเพ่ือใหเกิดอุตสาหกรรมผลิตไฮโดรเจน อุตสาหกรรมประกอบรถเซลลเชื้อเพลิง 
ชิ้นสวนเซลลเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนตางๆ 
แนวทางที่ 1 : สรางแรงจูงใจโดยกําหนดสิทธิพิเศษของการลงทุน พรอมทั้งสรางความเชื่อมั่นใน

นโยบายของภาครัฐ 
แนวทางที่ 2 : ผลักดันใหมีการใชชิ้นสวนที่ผลิตไดเองภายในประเทศของอุตสาหกรรมประกอบรถ

เซลลเชื้อเพลิง 
 

2. เพ่ิมขีดความสามารถการผลิตของอุตสาหกรรมตนน้ําตางๆ 
แนวทางที่ 1 : สนับสนุนดานเทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการการเงินเพ่ือทําใหตนทุนต่ําลง 

และสามารถแขงขันได 
แนวทางที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถของการบุคลาการทั้งทางดานเทคนิค และบริหารจัดการใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
 

3. สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดานการเกษตรเพื่อรองรับเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนจากของ
เหลือทิ้งจากการเกษตรเชนชีวมวล หรือสัตวเซลลเดียว เชน สาหราย 
แนวทางที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนของเหลือทิ้งจากการเกษตร เชน ชีวมวล หรือ

สัตวเซลลเดียว เชน สาหรายใหสามารถผลิตไดเชิงพาณิชย 
แนวทางที่ 2 : พัฒนาความรวมมือการผลิตไฮโดรเจนในระดับชุมชนจากวัตถุดิบในทองถ่ิน 

 
ตารางที่ 9-5 หนวยงานที่รับผิดชอบพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดไฮโดรเจนและอุปกรณตอเนื่อง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก) 

- กรมธุรกิจพลังงาน 
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
รัฐวิสาหกิจ 
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
• กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสถาบัน 

- สถาบันยานยนต 
- สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
- สถาบันไฟฟาและอิเลคทรอนิกส 
• กระทรวงคมนาคม 
• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 9-13 
พฤศจิกายน 2554 

9.3.6  แผนพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีไฮโดรเจน  
 
วัตถุประสงค  

• วางแผนการพัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับการใชไฮโดรเจน 

• เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรทุกระดับเพ่ือรองรับในทุกสาขาที่เกี่ยวของกับการผลิต
ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงตั้งแตระดับอุตสาหกรรม และบริการ 

กลยุทธหลัก 
1. วางแผนกําลังคนทุกสาขาอาชีพเพ่ือใหพอเพียงและสอดคลองกับความตองการ 

แนวทางที่ 1 : กําหนดแผนการพัฒนากําลังคนทุกสาขาวิชาชีพ เชน วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 
พลังงานทั้งระดับปริญญา และระดับอาชีวะ 

 
2. สงเสริมการผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 

แนวทางที่ 1 : จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงทั้ง
ในระดับอาชีวะ อุดมศึกษาและผูฝกสอน และหลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว 

แนวทางที่ 2 : สงเสริมความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาคการศึกษา และหนวยงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาและแลกเปลี่ยนองคความรู 

 
3. พัฒนาความสามารถของบุคลากรดานเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในระดับ

บริหารและระดับปฏิบัติการ 
แนวทางที่ 1 : สงเสริมใหเกิดการประยุกตใชพลังงานทดแทนมาผลิตไฮโดรเจน 
แนวทางที่ 2 : พัฒนาความสามารถของบุคลากรดานการใหบริการตางๆ 

 
ตารางที่ 9-6 หนวยงานที่รับผิดชอบแผนพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีไฮโดรเจน 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 

กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก) 
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
• กระทรวงศึกษาธิการ 
- สํานักงานปลัดกระทรวง 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
- สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
• กระทรวงแรงงาน 
- กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

 
9.3.7  การสื่อสารและประชาสัมพันธการใชไฮโดรเจนในประเทศ 

 
วัตถุประสงค 

• วางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ 

• เพ่ือถายทอดความรู ความเขาใจตลอดจนสรางความรวมมือในทุกภาคสวน 
 
กลยุทธหลัก 

1. เผยแพรประชาสัมพันธทุกระดับทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 9-14 
พฤศจิกายน 2554 

แนวทางที่ 1 : ส่ือสารดานขอมูล ขาวสาร ความรูแกประชาชนโดยทั่วไปใหเห็นถึงขอดีขอเสียของ
ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 

 
แนวทางที่ 2 : สรางความมั่นใจถึงความปลอดภัยและความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของไฮโดรเจน 

 

ตารางที่ 9-7 หนวยงานที่รับผิดชอบการสื่อสารและประชาสัมพันธการใชไฮโดรเจนในประเทศ 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 

กระทรวงพลังงาน (หนวยงานหลัก) 
• กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กระทรวงคมนาคม 

• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
• กระทรวงศึกษาธิการ 

 

9.4  แผนการวิจัยพัฒนา/ตอยอดเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับไฮโดรเจนตลอดหวงโซอุปทาน  
 
 เนื่องจาก นานาประเทศมีทิศทางการพัฒนาการใชไฮโดรเจนรวมกับเซลลเชื้อเพลิงในยานยนตเปนหลัก ซึ่ง
สงผลใหประเทศผูผลิตรถยนตไดทําการพัฒนารถยนตเซลลเชื้อเพลิงออกสูสังคมเปนระยะทั้งในประเทศญี่ปุนและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มในวงแคบกอน รวมไปถึงนโยบายของตางประเทศที่มีการผลักดันในเรื่อง การหาแหลง
พลังงานทดแทนและการลดปญหาดานสิ่งแวดลอม สงผลใหประเทศผูนําทั้งหลายมีแผนที่นําทางสําหรับการใช
ไฮโดรเจนที่คอนขางชัดเจน 
 
 สําหรับประเทศไทยนั้น การใชไฮโดรเจนเปนพลังงานทดแทนในภาคคมนาคมขนสง มีแนวโนวที่เหมือนกับ
การใชน้ํามันเชื้อเพลิงในรถยนตสันดาปภายในปจจุบัน กลาวคือ เปนการนําเขารถยนตจากประเทศผูผลิตเปนหลัก ซึ่ง
ในระยะเริ่มตนจะเปนการนําเขาโดย ภาครัฐฯ เพ่ือสาธิตและศึกษาความเปนไปได และวางแผนในเรื่องความพรอมของ
โครงสรางพ้ืนฐานอยางครบวงจร จากที่กลาวไวขางตน หากพิจารณาจากเทคโนโลยีของรถยนตที่ใชไฮโดรเจนที่
พัฒนาขึ้นทั่วโลก อาจจะแยกไดเปน การใชไฮโดรเจนรวมกับเครื่องยนตสันดาปภายใน การใชไฮโดรเจนรวมกับเซลล
เชื้อเพลิง และการใชไฮโดรเจนในการผลิตกระแสไฟฟาสําหรับรถไฟฟา ซึ่งประเด็นการวิจัยพัฒนา/ตอยอดเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับไฮโดรเจนตลอดหวงโซอุปทาน และกิจกรรมที่ตองดําเนินการมีดังนี้ 
 
ระยะส้ัน (กอนป พ.ศ. 2560) : ยังไมมีการใชไฮโดรเจนอยางเปนทางการ 

• ศึกษาและทดสอบศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนดวยการแยกน้ําดวยไฟฟาและใชงานกับ
เครื่องยนตสันดาปภายใน ประเด็นสําคัญที่มีการวิจัยและพัฒนาสําหรับเทคโนโลยีการใช
ไฮโดรเจนกับเคร่ืองยนตสันดาปภายในที่สําคัญคือ 
o การหาสัดสวนการผสมไฮโดรเจนกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นที่เหมาะสมกับการใชงานใน

ปจจุบัน 
o การพัฒนาวิธีการปรับแตงเครื่องยนตใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการทดสอบใน

หองปฏิบัติการ 
o ทําการทดสอบการลดลงของไอเสียและประสิทธิภาพโดยรวมในหองปฏิบัติการและการ

ทดสอบในทองถนนจริง 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 9-15 
พฤศจิกายน 2554 

• พัฒนาการผลิตและจัดเก็บไฮโดรเจนเชิงพาณิชยที่มีศักยภาพโดยใชวัตถุดิบที่มีภายในประเทศ 
พรอมมาตรการสงเสริมผูประกอบการผลิตไฮโดรเจนที่มีอยูแลว ดังเชน 
o การผลิตไฮโดรเจนดวยความรอนเคมีจาก ชีวมวล และกาซชีวภาพ 
o การผลิตไฮโดรเจนดวยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสดวยไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทน 

เชน แสงอาทิตยและพลังงานลม 
o การพัฒนาวสัดุและกระบวนการผลิตถังไฮโดรเจนอัดภายในประเทศ 

• สาธิตการใชไฮโดรเจนกับรถโดยสารในเมืองใหญ 

• วางโครงสรางพ้ืนฐานการจัดสงไฮโดรเจนใหเขตพ้ืนที่ที่มีการสาธิตการใชไฮโดรเจน  

• การประชาสัมพันธการใชไฮโดรเจนในบทบาทของพลังงานทดแทนในระบบคมนาคมและการ
ผลิตกระแสไฟฟา โดยมุงเปาไปที่เรื่องความปลอดภัยเพ่ือใหประชาชนมีความเขาใจที่ดีขึ้น 

 
ระยะกลาง (ระหวาง ป พ.ศ. 2560 ถึง 2567) : เริ่มมีการใชไฮโดรเจน 1 แสนกิโลกรัมตามแผน 

• สงเสริมโดยการลดภาษีนําเขารถยนตที่ใชไฮโดรเจน 

• เพ่ิมโครงการสาธิตการใชงานไฮโดรเจนในหลายภาคสวนและการขยายไปในหัวเมืองใหญของ
แตละภาคของประเทศ  

• วางโครงสรางพ้ืนฐานการจัดสงไฮโดรเจนใหเขตพ้ืนที่ที่มีการสาธิตการใชไฮโดรเจน 

• ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมจากภาคคมนาคมขนสง   
 
ระยะยาว (หลังจาก ป พ.ศ. 2567) : ตางประเทศมีการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย 

• สงเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศสําหรับ การผลิตชิ้นสวนรถยนตที่ใช
ไฮโดรเจนและ การผลิตชิ้นสวนและการประกอบเซลลเชื้อเพลิง 

• สงเสริมอุตสาหกรรมผลิตไฮโดรเจนและถังจัดเก็บไฮโดรเจนอยางตอเนื่อง 

• สงเสริมในเรื่อง การลดภาษีนําเขารถยนตที่ใชไฮโดรเจน รวมถึงเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการ
ผลิต 

• สงเสริมการสงออกไฮโดรเจนสูประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
 

สําหรับแผนปฏิบัติการที่บริษัทฯ  ท่ีปรึกษาไดทําการปรับปรุงเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป ของประเทศไทย โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ และความพรอมทุกๆ ดานน้ันได
แสดงไวในภาคผนวก จ. 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 10-1 
พฤศจิกายน 2554 

บทที่ 10  
จัดตั้งเครือขายพัฒนาพลงังานไฮโดรเจน รวมทั้ง Website และรวบรวมขอมูลรายชื่อ สมาชิกใน

ภาคสวนที่เก่ียวของพรอมจัดทําฐานขอมูลทําเนียบ พรอมทั้งจัดทําจดหมายขาว/วารสาร 
เครือขายพลงังานไฮโดรเจน เพื่อเผยแพร ประกอบดวยการดําเนินงานของ พน. หนวยงานใน
สังกัด และกลุมเครือขายที่ผานมา เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน บทสัมภาษณผูผลิตเทคโนโลยี/

ผูใชเทคโนโลยี และจัดสมัมนา เชิงวชิาการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ 
 
บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดวางแนวทางดําเนินการจัดตั้งเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน โดยไดทําการกําหนด

วัตถุประสงคและจัดประชุมเริ่มตนเพ่ือเปนการแนะนําและรับฟงขอเสนอแนะและขอคิดเห็นตางๆ จากกลุมเปาหมายที่
เกี่ยวของกับการใชพลังงานไฮโดรเจนในอนาคตทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีรายละเอียดการขั้นตอนการ
ดําเนินงานเปนไปตามไดอะแกรมที่แสดงไวในรูปท่ี 10-1  
 

 
รูปท่ี 10-1 ลําดับข้ันตอนในการจัดตั้งเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 

 
รายละเอียดและลําดับขั้นตอนการดําเนินงานของการจัดตั้งเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 
 

10.1  วัตถุประสงคและกลุมเปาหมายของการประชุมจัดตั้งเครือขายครั้งที่ 1 
 

การประชุมเครือขายครั้งที่ 1 เปนขั้นตอนแรกของการจัดประชุม มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการชี้แจงถึง
รายละเอียดของโครงการ กรอบการดําเนินงานและกิจกรรมของเครือขาย พรอมทั้งรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ผูที่เขารวมสัมมนาจัดตั้งเครือขาย ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดกําหนดวัตถุประสงคของการจัดตั้งเครือขาย
และกลุมเปาหมายของสมาชิกเครือขายไวดังนี้ 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 10-2 
พฤศจิกายน 2554 

วัตถุประสงคการจัดต้ังเครือขาย 
 

• เพ่ือใหทราบสถานภาพของการดําเนินงานดานพลังงานไฮโดรเจนของหนวยงานตางๆ ที่มีอยู 

• เพ่ือรวบรวมขอมูลผลการศึกษาเชนงานวิจัยและพัฒนาในอดีตที่ผานมา 

• เพ่ือใหรับทราบถึงกิจกรรมของเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนและรวมแสดงความคิดเห็น 

• เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับแผนพลังงานทดแทน 15 ป 
 
กลุมเปาหมายของเครือขาย 
 
ในการดําเนินงานของขั้นตอนนี้ บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดออกจดหมายเชิญตัวแทนของกลุมตางๆ เพ่ือเขารวม
ประชุมสัมมนาจัดตั้งเครือขาย โดยแบงออกเปนกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของดังนี้ 

• กลุมสงเสริมและสนับสนุน 
กลุมสงเสริมและสนับสนุนเปนกลุมที่เกี่ยวของกับนโยบายและดําเนินงานตามนโยบายทางดาน

พลังงานไฮโดรเจน สวนใหญเปนหนวยงานราชการ องคกรอิสระ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
บทบาทและหนาที่ของกลุมสงเสริมและสนับสนุนที่มีตอเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายและแผนพลังงานไฮโดรเจนระยะยาวในดานตางๆ 

ไดแก 
- การสงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานไฮโดรเจนในรถเซลลเชื้อเพลิง เชน ลด

หรือยกเวนภาษีนําเขาชิ้นสวนรถยนต สนับสนุนการลงทุน BOI นโยบายการให
ความชวยเหลือแบบใหเปลาเพ่ือลดภาระของผูบริโภค 

- สรางความเชื่อมั่นใหผูประกอบการอุตสาหกรรมในการลงทุน 
- กําหนดนโยบายและกฎหมายเพื่อสนับสนุนผูประกอบการอุตสาหกรรมไฮโดรเจน

และเซลลเชื้อเพลิง โดยเนนใหมีการผลิตและใชชิ้นสวนในประเทศ 
- กฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม หรือมลพิษทางอากาศในรถยนต และ

การจัดทํามาตรฐานคุณภาพของไฮโดรเจน เพ่ือใชในรถเซลลเชื้อเพลิง 
 ใหขอมลูขาวสารเกี่ยวกับการสงเสริมดานการพัฒนาบุคลากร ไดแก 

- วางแผนกําลังคนเพื่อพัฒนาผูที่มีทักษะที่ตองการในอนาคต โดยอาจวางแผน
รวมกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพ่ือสรางบุคคลากรที่สามารถรองรับกับ
เศรษฐกิจแบบไฮโดรเจนในอนาคต 

- เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรในดานวิศวกรรมยานยนต และชิ้นสวนยานยนต ทั้ง
ในดานการออกแบบทางวิศวกรรม (Automotive Engineering) การผลิตชิ้นสวน 
(Manufacturing) วัสดุในการผลิตชิ้นสวน ระบบไฟฟาอิเล็กโทรนิกส 

- เผยแพรประชาสัมพันธใหความรูทางดานเทคโนโลยีสําหรับผูประกอบการที่
เกี่ยวของ 

- เผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดความรู ขอดี-ขอเสีย 
เพ่ือใหเกิดการรับรู การยอมรับ และปลูกจิตสํานึก 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 10-3 
พฤศจิกายน 2554 

• กลุมผูวิจัยและพัฒนา 
กลุมผูวิจัยและพัฒนาเกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชพลังงานไฮโดรเจนและพัฒนา

วัสดุที่เหมาะสมที่สามารถจัดหาไดในประเทศ เพ่ือเปนการลดตนทุนของพลังงานไฮโดรเจน  
บทบาทและหนาที่ของกลุมวิจัยและพัฒนาที่มีตอเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนวิจัยและพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนระยะยาวในดาน

ตางๆ ไดแก 
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ไฮโดรเจนจากวัตถุดิบภายในประเทศ 
- การวิจัยและพัฒนาดานวัสดุ 

o วัสดุที่ใชสําหรับเปนอุปกรณชิ้นสวน.ในระดับอุตสาหกรรม 
o วัสดุสําหรับทดแทน 

- การวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกตโดยนําเอาเทคโนโลยีตางประเทศผสมผสานกับ
เทคโนโลยีที่สามารถทําเองได 

 ใหขอเสนอแนะที่เหมาะสมตอการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาตอภาครัฐ 
 อ่ืนๆ 

 

• กลุมผูผลิตไฮโดรเจน 
กลุมที่เกี่ยวของกับผูผลิตและจําหนายทางดานอุปทาน (Supply) กลุมนี้จะเปนหนวยงาน

ภาคเอกชน ที่ดําเนินธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตไฮโดรเจนในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งถือวามีสวนใน
เรื่องของการวางแนวทางดานโครงสรางพ้ืนฐานของการผลิตและจัดเก็บพลังงานไฮโดรเจนในอนาคต  

บทบาทและหนาที่ของกลุมผูประกอบการธุรกิจยานยนตที่มีตอเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน 

 เผยแพรขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง เทคโนโลยีของชิ้นสวน 
และการนําไปประยุกตใชงานของเซลลเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสง 

 ใหความรวมมือของกลุมผูประกอบการธุรกิจยานยนตตอภาครัฐและภาคประชาชน เชน 
- การเผยแพรองคความรูของเทคโนโลยี 
- การสนับสนุนงานวิจัยภายในประเทศ 
- การพัฒนาบุคลากร 

 ใหขอเสนอแนะที่เหมาะสมตอการดําเนินงานของผูผลิตและจําหนายอุปกรณตอภาครัฐ ใน
ดานตางๆ ดังนี้ 

- นโยบายของภาครัฐในการสงเสริมและสนับสนุนดานตางๆ 
o มาตรการดานการสงเสริมการลงทุน 
o มาตรการดานภาษี 
o มาตรการดานมลพิษและส่ิงแวดลอม 

- ความพรอมของผูประกอบการในการนําเทคโนโลยีมาใช 
 อ่ืนๆ 

 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 10-4 
พฤศจิกายน 2554 

• กลุมผูประกอบการธุรกิจยานยนต 
กลุมที่เกี่ยวของกับผูประกอบการธุรกิจยานยนตจัดวาเปนกลุมทางดานอุปสงค (Demand) กลุม

นี้จะเปนหนวยงานภาคเอกชน ที่ดําเนินธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชไฮโดรเจนในระดับอุตสาหกรรม 
เนื่องจากแนวทางการพัฒนาไฮโดรเจนในภาคคมนาคมขนสงถือวามีความสําคัญและไดรับการศึกษาและ
พัฒนาอยางจริงจังในตางประเทศโดยเฉพาะรถเซลลเชื้อเพลิงที่ใชพลังงานจากไฮโดรเจน กลุม
ผูประกอบการธุรกิจยานยนตจะเปนกลุมมที่ตองปรับตัวอยางเร็วเพ่ือเตรียมความพรอม หากมีการใช
พลังงานไฮโดรเจนในอนาคต 

บทบาทและหนาที่ของกลุมผูประกอบการธุรกิจยานยนตที่มีตอเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน 

 ใหขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง เทคโนโลยีของชิ้นสวน และการ
นําไปประยุกตใชงานของเซลลเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสง 

 ใหความรวมมือของกลุมผูประกอบการธุรกิจยานยนตตอภาครัฐและภาคประชาชน เชน 
- การเผยแพรองคความรูของเทคโนโลยี 
- การสนับสนุนงานวิจัยภายในประเทศ 
- การพัฒนาบุคลากร 

 ใหขอเสนอแนะที่เหมาะสมตอการดําเนินงานของผูผลิตและจําหนายอุปกรณตอภาครัฐ ใน
ดานตางๆ ดังนี้ 

- นโยบายของภาครัฐในการสงเสริมและสนับสนุนดานตางๆ 
o มาตรการดานการสงเสริมการลงทุน 
o มาตรการดานภาษี 
o มาตรการดานมลพิษและส่ิงแวดลอม 

- ความพรอมของผูประกอบการในการนําเทคโนโลยีมาใช 
 อ่ืนๆ 

 

• กลุมผูจําหนายเซลลเชื้อเพลิง/ผูผลิตอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ํา และอุปกรณชิ้นสวน 
กลุมที่เกี่ยวของกับผูผลิตและจําหนายอุปกรณเซลลเชื้อเพลิงและอุปกรณตอเนื่อง กลุมนี้จะเปน

หนวยงานภาคเอกชน ที่ดําเนินธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตอุปกรณและช้ินสวนที่รองรับการใช
พลังงานไฮโดรเจนในระดับอุตสาหกรรม 

บทบาทและหนาที่ของกลุมผูจําหนายเซลลเชื้อเพลิง/ผูผลิตอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําที่มีตอ
เครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 

 เผยแพรขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง เทคโนโลยีของชิ้นสวน 
และการนําไปประยุกตใชงานในดานตางๆ เชน การผลิตไฟฟาโดยใชเซลลเชื้อเพลิง การ
ใชเซลลเชื้อเพลิงในภาคคมนาคมขนสง 

 ใหขอเสนอแนะที่เหมาะสมตอการดําเนินงานของผูผลิตและจําหนายอุปกรณตอภาครัฐ 
 อ่ืนๆ 

 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด บทที่ 10-5 
พฤศจิกายน 2554 

• กลุมมาตรฐานและการทดสอบ 
กลุมมาตรฐานและการทดสอบจะเกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐานที่จําเปนของการใชพลังงาน

ไฮโดรเจนตั้งแตการผลิต การจัดเก็บ การขนสงและการนําไปใช เพ่ือใหการใชพลังงานไฮโดรเจนเปนไป
อยางเหมาะสมและมีความปลอดภัย 

บทบาทและหนาที่ของกลุมมาตรฐานและการทดสอบที่มีตอเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 
 ใหขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและกฎระเบียบของการใชพลังงานไฮโดรเจน

เชนมาตรฐานการผลิตไฮโดรเจน มาตรฐานความปลอดภัยในการขนสง เปนตน 
 ใหขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวของกับมาตรฐานของการทดสอบของอุปกรณหรือยานยนตที่

เกี่ยวของกับพลังงานไฮโดรเจนเชน มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณไฮโดรเจนและความ
ปลอดภัย มาตรฐานของอุปกรณและชิ้นสวนของเซลลเชื้อเพลิง เปนตน 

 ใหขอเสนอแนะที่เหมาะสมตอการดําเนินงานดานมาตรฐานตอภาครัฐ 
 อ่ืนๆ 

 

10.2  การประชุมจัดตั้งเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 
 

การจัดประชุมจดัตั้งเครือขายไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ.หองประชุม
บุญรอด-นิธิพัฒน อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยมีผูเขารวมประชุมจาํนวนทั้งส้ิน 
59 ทาน จากจํานวน 25 หนวยงาน (รายชื่อผูเขารวมประชุมเครือขายแสดงไวในภาคผนวก ฉ.) 
 
ประเด็นที่นําเสนอในการประชุมจัดตั้งเครือขาย 

• ทิศทางของพลังงานไฮโดรเจนในประเทศไทยกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป ซึ่งนําเสนอโดย 
ผูอํานวยการสํานักวิจัย คนควาพลังงาน รังสรรค สโรชวิกสิต (รายละเอียดแสดงไวในภาคผนวก ช. 
วาระที่ 2.1) โดยการนําเสนอไดเนนถึงเรื่องตางๆ ดังนี้ 

o แผนพลังงานไฮโดรเจนในป พ.ศ. 2560-2565 ที่ประเทศไทยไดวางเปาหมายการใชไฮโดรเจน
อยูที่ 100,000 กิโลกรัมตอป และแนวทางการดําเนินงานของ พพ. เชน การขอการรับการ
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่ิงแวดลอมโลก (GEF) เปนตน  

o ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของการใชพลังงานไฮโดรเจนในประเทศไทย ซึ่งพบวาประเทศไทย
ยังมีปญหาหลายๆ ดานไดแก งานวิจัยและพัฒนาที่ยังมีอยูไมมากนัก เทคโนโลยีและโครงสราง
พ้ืนฐานที่รองรับอยูในปจจุบันยังไมเอื้ออํานวย ซึ่งยังตองรอการพัฒนาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศเปนหลัก มาตรฐานและความปลอดภัยในการใชพลังงานไฮโดรเจน ความคุมทุนและ
แรงจูงใจในการใชพลังงานไฮโดรเจน 

o แนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนของประเทศ ถึงแมวาประเทศจะมีปญหาและอุปสรรคใน
การใชพลังงานไฮโดรเจน อยางไรก็ตามหากมีการพัฒนาและเลือกใชอยางเหมาะสมก็จัดวา
ประเทศไทยยังมีศักยภาพในแงของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไฮโดรเจน สวนเรื่องของการพัฒนา
วัสดุและเทคโนโลยีชิ้นสวนเพื่อรองรับการใชงาน มาตรฐานและความปลอดภัยตองพัฒนาอยู
เสมอ 

o ผลการดําเนินงานสําคัญที่ผานมาของ พพ. ซึ่งเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมาทั้งในสวนของ
การวิจัยและพัฒนาการผลิตไฮโดรเจน และการประยุกตใชไฮโดรเจนในเซลลเชื้อเพลิงและใชการ
เผาไหมรวมกับเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติในเครื่องยนตสันดาปภายใน 
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• ภาพรวมของแนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในตางประเทศและในประเทศ ซึ่งนําเสนอ
โดย ผศ.ดร. ศิริโรจน ศิริสุขประเสริฐ (รายละเอียดแสดงไวในภาคผนวก ช.  วาระที่ 2.2) โดย
การนําเสนอไดเนนถึงเรื่องตางๆ ดังนี้ 

o แนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในตางประเทศ ไดมีการวางแผนที่นําทาง (Roadmap) 
ของการใชพลังงานไฮโดรเจนที่ชัดเจนโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวอยางเชน สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา สหภาพยุโรป ญี่ปุน หรือยางประเทศเกาหลีใต  โดยจะเห็นวาเปาหมายของแตละ
ประเทศนั้นจะมุงเนนไปการใชพลังงานไฮโดรเจนไปที่ภาคคมนาคมขนสง โดยใชเซลลเชื้อเพลิง
เปนหลักเ พ่ือทดแทนเทคโนโลยีแบบดั้ ง เดิมหรือเครื่องยนต สันดาปภายใน  (Internal 
Combustion Engine) ทั้งนี้เนื่องจากเซลลเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพพลังงานสูงกวาและไมปลอย
มลพิษ 

o แนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในประเทศไทยยังถือวายังอยูในชวงเริ่มตนของการพัฒนา 
ดังนั้นการพัฒนาการใชพลังงานไฮโดรเจนในประเทศไทยสามารถแบงออกเปน 3  ระยะคือระยะ
ส้ัน (กอนป พ.ศ. 2560) ซึ่งยังไมมีการใชไฮโดรเจนอยางเปนทางการ ระยะกลาง (ระหวาง ป 
พ.ศ. 2560 ถึง 2567) ซึ่งเริ่มมีการใชไฮโดรเจนตามแผนแตปริมาณการใชยังนอยอยู และระยะ
ยาว (หลังจาก ป พ.ศ. 2567) ซึ่งในตางประเทศมีการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงเชิง
พาณิชย 

o ยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งอยางนอยตองครอบคลุม 7 
ประเด็นดังนี้ 

 นโยบายและแผน มาตรฐาน กฎระเบียบ 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและจัดเก็บไฮโดรเจน 
 การพัฒนาบุคลากร 
 การสื่อสารประชาสัมพันธ 
 การพัฒนาเครือขาย 
 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

• เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานการจัดตั้งเครือขาย (รายละเอียดแสดงไวในภาคผนวก ช. วาระที่ 
2.3) ซึ่งนําเสนอโดย นายผดุงศักดิ์ อูนนทกานต โดยการนําเสนอไดเนนถึงเรื่องตางๆ ดังนี้ 

o เสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน โดยคณะกรรมการฯ ควร
แตงตั้งจากหลายๆ หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการฯ อาจจะคัดเลือกจากกลุมงาน
ตางๆ ดังที่ไดเชิญเขารวมประชุมจัดตั้งเครือขายในขอ 10.1 และควรเปนผูทรงคุณวุฒิที่มี
บทบาทและสามารถขับเคล่ือนกลุมยอยได โดยในเบื้องตนบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมกา
ราฯ ประกอบไปดวย 

 
บทบาทและหนาที่ 

 จัดประชุมเครือขายเปนครั้งคราว (ตามความเหมาะสม)  
 เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของเครือขายใหสอดคลองกับแผนพลังงานทดแทน 

15 ป 
 รับฟงขอคิดเห็นและเสนอแนะจากสมาชิกในเครือขายพัฒนาพลังงานทดแทน 
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ที่มาของคณะกรรมการและจํานวน 
 คัดเลือกจากผูทรงวุฒิจากกลุมตางๆ ในเครือขาย 
 คณะกรรมการฯ ควรมีอยางนอย 12 ทาน 

o เสนอใหมีการแตงตั้งคณะทํางานเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน โดยคณะทํางานอาจจะ
คัดเลือกจากหนวยงานหลักที่ดูแลในดานนโยบายซึ่งไดแก กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้คณะทํางาน
จะเปนผูนํานโยบายของเครือขายมาดําเนินการตอ นอกจากนี้ยังเปนผูประสานงานระหวาง
สมาชิกในเครือขาย 

 
บทบาทและหนาที ่

 ประสานงานกับสมาชิกในเครือขายเพื่อจัดประชุม พรอมทั้งรายงานความกาวหนา 
 ติดตามการดําเนินกิจกรรมของสมาชิกในเครือขาย 
 ปรับปรุงขาวสาร ขอมูลที่เกิดขึ้นจากสมาชิกในเครือขาย 
 ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวของกับพลังงานไฮโดรเจนผานสื่อตางๆ 

ของเครือขาย 
 เปนส่ือกลางในการติดตอระหวางสมาชิกในเครือขาย 
 หาความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภายในและระหวางประเทศ 

 
ที่มาของคณะทํางานและจํานวน 

 คัดเลือกจากกลุมตางๆ ในเครือขายดังแสดงในรูปท่ี 10-2 (ก) 

 คณะทํางานควรมีอยางนอย 12 ทานดังแสดงในรูปท่ี 10-2 (ข) 
แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการฯ นั้น ทางที่ปรึกษาเสนอวา คณะกรรมการฯ ควรมีตัวแทนจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของในทุกภาคสวน โดยกําหนดจํานวนคณะกรรมการฯ ไวในเบ้ืองตน จํานวน 12 ทาน 
มีวาระของคณะกรรมการ 3 ป ดังนี้ 

- หนวยงานที่เกี่ยวของกับงานวิจัย จํานวน 4 ทาน 
- กลุมผูผลิตไฮโดรเจน   จํานวน 1 ทาน 
- กลุมผูผลิตรถยนต   จํานวน 2 ทาน 
- กลุมผูผลิตชิ้นสวนและอุปกรณตอเนื่อง จํานวน 2 ทาน 
- หนวยงานมาตรฐานและความปลอดภัย จํานวน 3 ทาน 

โดยมีตําแหนงในคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
- ประธานคณะกรรมการ  จํานวน 1 ทาน 
- คณะกรรมการ   จํานวน 10 ทาน 
- เลขานุการ    จํานวน 1 ทาน 
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รูปท่ี 10-2 (ก) รูปแสดงคณะกรรมการที่คัดเลือกจากกลุมตางๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10-2 (ข) รูปแสดงคณะกรรมการที่คัดเลือกจากกลุมตางๆ  

 
o การจัดทําเว็บไซด (Website) โดยมีวัตถุประสงคของการจัดทําเว็บไซด มีดังนี้ 

 แหลงขอมูลงานวิจัยและพัฒนา 
 ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยจากสมาชิกของกลุมตางๆ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารหรือกิจกรรมของกลุม 
 รับฟงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
 เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

ดังนั้นหนวยงานใดที่มีขอมูล ขาวสาร หรือเทคโนโลยีที่ตองการเผยแพร ประชาสัมพันธ สามารถแจง
มายัง ผูดูแลระบบเพ่ือรับปรุงขอมูลและ/หรือแจงขาวสารไปยังหนวยงานหรือสมาชิก หรือผูที่สนใจ
ทั่วไปไดรับทราบขอมูล 
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รูปท่ี 10-3 (ก)  เว็บไซดของเครือขายพลังงานไฮโดรเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10-3 (ข)  เว็บไซดของเครือขายพลังงานไฮโดรเจน 
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10.3  ผลของการประชุมจัดตั้งเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 
 

10.3.1  ภาพถายกิจกรรมประชุมจัดต้ังเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 
 

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ซ.) 
 

10.3.2  ขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 
สามารถแบงออกเปนขอมูลทั่วไปของกลุมและขอคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งเครือขาย ดังนี้ 

 

ขอมูลท่ัวไป 
 

• งานวิจัยเกี่ยวกับเซลลเชื้อเพลิงของบริษัท คลีนฟูเอล เอ็นเนอรยี เอ็นเตอรไพรส จํากัด ซึ่งปจจุบันพบวา
สามารถพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงไดถึงขนาด 66 กิโลวัตต โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองไฮโดรเจนอยูที่ 10 ลิตรตอ
นาที ซึ่งเซลลเชื้อเพลิงที่วิจัยและพัฒนานี้ใชชิ้นสวนภายในประเทศเปนสวนใหญยกเวนชิ้นสวนที่ตองนําเขา
เชน MEA เปนตน ตนทุนการผลิตเซลลเชื้อเพลิงของบริษัท คลีนฟูเอล เอ็นเนอรยี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
จํากัดในปจจุบันอยูที่ 100,000 บาทตอกิโลวัตต นอกจากนี้บริษัท คลีนฟูเอล เอ็นเนอรยี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
ยังไดทําการวิจัยอิเล็กโทรไลเซอรโดยใชพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ซึ่งปจจุบันมีกําลังการผลิต
ไฮโดรเจนจากกระบวนการดังกลาวอยูที่ 600 ลิตรตอชั่วโมง ประสิทธิภาพของอิเล็กโทรไลเซอรอยูที่ 54% 

• ปญหาท่ีสําคัญที่มีผลตอการใชไฮโดรเจนไดแกคาขนสงไฮโดรเจน บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส 
จํากัด ไดใหขอมูลวาในการขนสงกาซไฮโดรเจนโดยรถบรรทุกทอ (Tube Trailer) ของบริษัทนั้นใน 1 
เที่ยวสามารถขนสงไดเพียง 400 กิโลกรัม โดยน้ําหนักของรถบรรทุกทอ (Tube Trailer) เมื่อบรรจุกาซ
ไฮโดรเจนต็มมีน้ําหนัก 40 ตันและเมื่อขนถายไฮโดรเจนออกแลวน้ําหนักเปลาเหลือ 39.6 ตัน  

 

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ังเครือขาย 
 

• รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ทวารัฐ สูตะบุตร ขอเปนที่ปรึกษาและใหความ
ชวยเหลือในเรื่องของสถานที่ใหจัดกลุมแตยังไมตองมีตําแหนงก็ได เพ่ือที่จะไดมีการจัดกิจกรรมเปน
ประจํา เชน 3 – 6 เดือน ตอ 1 ครั้ง 

• ในภาพรวมผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นดวยกับการจัดตั้งเครือขาย เนื่องจากเห็นความสําคัญและ
สามารถเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน อยางไรก็ตาม อาจตั้งเปนคณะทํางานจากผูที่
สมัครใจในการเขามาเปนแกนนําในการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย 

• กรมธุรกิจพลังงาน เสนอความเห็นวาการตั้งเครืองขายยังเร็วไป เพราะจากที่เห็นมาจากหลายหนวยงาน
อยากใหจัดเปนกลุมเล็กๆ กอน หรือมี Call Center หรือมีตัวหลักในการรวบรวมขอมูลเพ่ือเปนแหลง
ความรูกอน 

• บริษัท คลีนฟูเอล เอ็นเนอรยี เอ็นเตอรไพรส จํากัด เสนอขอคิดเห็นใหมีการทํา Project Guideline เพ่ือให
การพัฒนาไฮโดรเจนเปนอยางเปนรูปธรรม 

• บริษัท เมอรซีเดซ เบนซ จํากัด ใหขอคิดเห็นวาบริษัทรถยนตเกือบทุกคายมีเปาหมายในเรื่องการไม
ปลอยมลพิษ หรือ Zero Emission  

• บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด รถยนตทุกขายมีการใชพลังงานจากน้ํามันเปนหลัก และไดมี
การพัฒนาใหมีการใชพลังงานทดแทน และไฟฟา แตวาจะใชอะไรในการขับเคล่ือนก็ตองดูทรัพยากร
ประเทศนั้นๆ เปนหลัก 
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10.4  ข้ันตอนการดําเนินงานตอไป 
 
 จากผลของการประชุมจัดตั้งเครือขาย ในครั้งที่ 1 บริษัทฯ จึงขอเสนอแนวทางการดําเนินงานตอไปดังนี้ 
 

1. ขั้นตอนการจัดตั้งคณะกรรมการเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 
 

ขั้นตอนตอไปควรจัดใหมีการประชุมเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 
เพ่ือใหการดําเนินงานและกิจกรรมของเครือขายเปนไปอยางตอเนื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน จะเปนการกําหนดคณะกรรมการฯ ที่จะเปนผูขับเคล่ือนการดําเนินงานและกิจกรรมของเครือขาย 
 

บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงานในขั้นตอนนี้ไวดังนี้ 

• พิจารณาหนวยงานจากกลุมตางๆ ซึ่งมีบทบาทที่สําคัญ ในเบ้ืองตน บริษัทฯ ที่ปรึกษาเสนอรายชื่อ
หนวยงานเพื่อเรียนเชิญเปนคณะกรรมการเครือขายดังนี้ 

o สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
o สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
o ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) 
o สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 
o กรมขนสงทางบก 
o สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
o สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
o บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม (JGSEE)  
o มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
o บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด 
o สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย 
o สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 

• ออกจดหมายในนามของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรียนเชิญไปยังหนวยงานที่ทํา
การคัดเลือกไว เขารวมเปนคณะกรรมการดวยคงามสมัครใจ โดยใหหนวยงานนั้นเสนอชื่อบุคคลและ
ตําแหนง 

• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานออกจดหมายแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายพัฒนา
พลังงานไฮโดรเจน 

 
2. ขั้นตอนการจัดตั้งคณะทํางาน 

 
ภายหลังจากการแตงตั้งคณะกรรมการฯ แลวคณะกรรมการฯ จะตองคัดเลือกสรรหาบุคลากรมา

ดําเนินงาน  
บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงานในขั้นตอนนี้ไวดังนี้ 

o คณะกรรมการฯ คัดเลือกคณะทํางานจากหนวยงานตางๆ 
o กําหนดบทบาท/หนาที่ ของคณะทํางาน 
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3. ดําเนินการตามแผนงานหรือกิจกรรมของเครือขาย 
 

ภายหลังจากการคัดเลือกคณะทํางานแลว คณะทํางานจะเปนผูดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ให
เปนไปตามวัตถุประสงคของเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน โดยระหวางการดําเนินงานควรมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขาย เพ่ือปรับเปล่ียนหากการดําเนินงานไมเปนไปตามวัถุประสงค ทั้งนี้
เพ่ือใหการดําเนินงานของเครือขายไดประโยชนสูงสุด 

 
ในการดําเนินงานจะตองมีผูรับผิดชอบเพื่อทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ โดย

จัดใหมีการประชุมเปนระยะๆ และกําหนดกิจกรรมที่เหมาะสม เชน 
o กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ 
o กิจกรรมการดูงาน 
o การประชุมเชิงวิชาการ 
o อ่ืนๆ 

 

10.5  ฐานขอมูลครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 
 
 เพ่ือใหเกิดความรวมมือในลักษณะของเครือขาย บริษัทฯ ที่ปรึกษาจึงไดทําการรวบรวมรายชื่อสมาชิกจาก
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแยกออกเปนกลุมที่เกี่ยวของตางๆ ดังนี้ 

o หนวยงานวิจัยและสนับสนุนงานวิจัย 
o ผูผลิตไฮโดรเจน 
o ผูผลิตยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 
o มาตรฐานและความปลอดภัยรวมทั้งหนวยงานทดสอบ 
 

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฌ.) 
 

 โดยฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นจะประกอบไปดวย ชื่อหนวยงาน ที่อยู เบอรติดตอ อี-เมล จัดเก็บไวในรูปของ
ไฟลเอ็กเซล เพ่ือใหสามารถปรับปรุงแกไขไดงายและสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซดของเครือขายที่จัดทําขึ้น 
 

10.6  วารสารเครือขายพลังงานไฮโดรเจน 
  

นอกจากการจัดทําฐานขอมูลของเครือขายแลว บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดจัดทําวารสารเครือขายพลังงานไฮโดรเจน 
ฉบับแรก ซึ่งตองการใหเปนส่ือกลางในการเผยแพรใหความรูและขาวสารในวงการของพลังงานไฮโดรเจนทั้งในและ
ตางประเทศ โดยเนื้อหาในวารสารฉบับแรกนี้จะประกอบไปดวย 

o ขาวสาร/ประชาสัมพันธ 
o วิจัย/ทดสอบ 
o ความรู/วิทยาการ 
o แนะนําเว็บไซดเครือขายพลังงานไฮโดรเจน 
o สนใจสมัครสมาชิก 

 

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ญ.)   
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บทที่ 11  

ปรับปรุงฐานขอมูลในฐานขอมูลองคความรู 
 

จากขอมูลที่ไดทําการศึกษา รวบรวม และทําการวิเคราะห ตลอดจนไดนําขอคิดเห็นตางๆ ที่ไดจากการประชุม
จัดตั้งเครือขาย และการประชุมรางรายงานฉบับสมบูรณ เพ่ือนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขเพื่อ
ความสมบูรณและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงไดนําขอมูลเหลานี้มาลงในฐานขอมูลของระบบงานฐานขอมูลองคความรูดาน
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหผูที่สนใจไดศึกษา หาขอมูลและสามารถดาวนโหลดไดโดยผานทางเว็บไซด 
(Website) ของ  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานชื่อ www.dede.go.th 
 

ในการเตรียมการจัดทําฐานขอมูลของ พพ. สามารถเขาไปทําการปรับปรุงฐานขอมูลไดโดยผานทางเว็บไซด
ดังนี้ 
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หากมีความตองการปรับปรุงขอมูลของโครงการในฐานขอมูล โดยการเพิ่มขอมูล การลบขอมูล และการแกไข
ขอมูล  สามารถใสชื่อผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password) 
 

เมื่อนําขอมูลลงในฐานขอมูลแลวจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1. หนาแรก  
 

รายละเอียดหนาแรกของฐานขอมูลจะเปนรายชื่อโครงการวิจัยที่ไดทําการศึกษาไวทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ สําหรับโครงการที่ไดศึกษาตามรายงานฉบับนี้ไดบรรจุไวดังนี้ 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Research and Testing Hydrogen Production from Electrolyser used in Vehicles 
and Hydrogen Use Development Plan under 15 years Renewable Energy Development Plan 
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สําหรับรายละเอียดของโครงการสามารถเขาไปดูไดดวยการกดปุม เลือก ในหัวขอโครงการ 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด                  บทที่ 11-4 
พฤศจิกายน 2554   

2. ขอมูลวรรณกรรมวิจัย 
รายละเอียดขอมูลวรรณกรรมวิจัยประกอบไปดวย 

 
2.1 ขอมูลทั่วไป 
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2.2 คําคน/คําสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ขอมูลอธิบายวรรณกรรมวิจัย (ไมมีขอมูลหัวขอนี้) 
 

3. คณะผูทําวรรณกรรมวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. ขอมูลดานเทคโนโลยี (ไมมีขอมูลหัวขอนี้) 

 
 
 

5. ขอมูลดานพลังงาน 
รายละเอียดหัวขอขอมูลดานพลังงานประกอบดวย 
5.1 พลังงานเริ่มตน 
5.2 พลังงานที่ไดจากกระบวนการ 
5.3 ศักยภาพพลังงาน 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด                  บทที่ 11-6 
พฤศจิกายน 2554   

 
 
 

6. ไฟลเกี่ยวกับวรรณกรรมวิจัย 
 

ขอมูลที่จัดทําและนําเขาใสไวในฐานขอมูลมีดังนี้ 
 

1. รายงานฉบับสมบูรณ 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด  12-1 
พฤศจิกายน 2554   

บทที่ 12 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ราง) รายงานการศึกษาฉบับสุดทาย 

 
 

12.1  วัตถุประสงคและกลุมเปาหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานฉบับสมบูรณ 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานฉบับสมบูรณ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเผยแพรความสําเร็จของโครงการ 
พรอมทั้งรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานฉบับสมบูรณ ในการประชุม
ครั้งนี้ บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ 
 

• เพ่ือเผยแพรแนวทางการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนพลังงานไฮโดรเจนในภาคคมนาคม 

• เพ่ือเผยแพรผลการศึกษา ทดสอบระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําในรถยนต 

• เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

12.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานฉบับสมบูรณ 
 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานฉบับสมบูรณไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ. หอง
รองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร เวลา 8:30 -12:00 น. โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวนทั้งส้ิน 106 ทาน 
(รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานฉบับสมบูรณแสดงไวในภาคผนวก ฎ.) 
 

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน นายธรรมยศ ศรีชวย ไดเปนประธานกลาวเปด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ. หองรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร โดยมี
วัตถุประสงคของการประชุมเพ่ือการเผยแพรผลการศึกษาโครงการ วิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชใน
รถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป ใหกับผูที่
เกี่ยวของและผูที่สนใจไดรับทราบถึงผลของการทดสอบระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําที่ติดตั้งในรถยนต ซึ่งดําเนินการโดย 
บริษัท ไบรท แมเนจเมน คอนซัลติ้ง จํากัด เปนผูทําการทดสอบในครั้งนี้ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการไดรับความสนใจ
จากผูเขารวมประชุมกวา 100 ทาน 
 
 

12.3  ผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานฉบับสมบูรณ 
 
 12.3.1 ภาพกิจกรรมของการประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานฉบับสมบูรณ 
 
  

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฏ.) 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด  12-2 
พฤศจิกายน 2554   

12.3.2  ขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 
         แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนา 

1. คณธนวัตน  คุมสิน สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต   

• (ขอเสนอแนะ) การพัฒนาไฮโดรเจนมีมานานกวา 10 ปแลว จากที่มีการทดลองผลิต
พลังงานไฮโดรเจน ผลการทดลองไมประสบผลสําเร็จ  

• (ขอเสนอแนะ) ทิศทางการพัฒนายานยนต ปจจุบันใชน้ํามัน ตอไป เชน Biodiesel หรือ 
Gasohol  สวนในอนาคตจะใชพลังงานทางเลือกใหมสําหรับรถยนตซึ่งจะออกแบบมาในรูป
ของ Hybrid, แบตเตอรี่กับมอเตอร  

• (ขอเสนอแนะ) จากความเห็นการประหยัดน้ํามันจะขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูขับขี่เปนหลัก
สําคัญ หากปรับเปล่ียนพฤติกรรมการขับขี่ที่เหมาะสมก็สามารถประหยัดน้ํามันไดอยูแลว 
5-10% โดยไดทดสอบกับตนเอง   

• (ขอเสนอแนะ) การสนันสนุนใหมุงเนนการรองรับรถยนตที่ใชไฮโดเจนแบบเซลลเชื้อเพลิง 
(Fuel cell) มากกวาที่จะมาผลิตเชิ้งเพลิงในการเผาไหม 

2. รศ.ศิริลักษณ  นิรัฐจรรยงค ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (สวทช) 

• (ถาม) จากที่สวทช. ไดมีการวิจัย ทดสอบไฮโดรเจน ผลออกมาแบบเดียวกับ พพ. อยากจะ
ทราบวาในการวิจัยทดสอบ มีการเติมสารอะไร กาซที่ไดมีอะไร ทอสงกาซทําจากอะไร 
ทราบหรือไมวาอุปกรณที่ทดสอบทําจากอะไร  

• (ตอบ) สารที่เติมมีดวยกัน 2 ชนิด คือ เติมโปแตสเซียมไฮดรอกไซด 3 ตัว และโซเดียมไฮ
ดรอกไซด 1 ตัว ทุกอยางเปนระบบปดพอไดกาซจะสงไปที่ทอไอดี จากการเติมสารละลาย
ทีมงานจะเติมตอนแรกกอนวิ่งทดสอบ แตมีบางตัวที่ผูจําหนายแนะนําใหดูการเปล่ียนสีของ
น้ําซึ่งทีมงานจะทําตามขอแนะนําของผูผลิต และใหดูจากแอมปถาไมถึงที่กําหนดใหเต็ม
สารละลายเพิ่ม การทดลองทั้งหมดทางทีมงานไดทําการทดลองตามคําแนะนําของผู
จําหนายเพื่อจะไดทราบถึงผลที่ประหยัดตามที่ผูจําหนายบอก  

• (ตอบ) กาซที่ไดจะเปนสีใสๆ ผลจากทดสอบที่หองปฏิบัติการของกรมความคุมมลพิษ 

• (ตอบ) อุปกรณที่ทําการทดสอบ เนื่องจากโครงการนี้ทางทีมงานไมไดทําการเปดอุปกรณ 
เพ่ือดูชิ้นสวนประกอบที่อยูภายใน แตจากที่ผูจําหนายบอกสวนมากทําจากสแตนเลส 

• (ตอบ) ทอสงกาซ คลายทอน้ํามันเชื้งเพลิง หรือพลาสติก 
3. ทานที่ 3 จากผูจากผูรวมประชุม 

• (ถาม) มีการเปล่ียนแบตเตอรี่กี่ครั้งในการทดสอบ และจากการทดสอบไดมีการวัดคา
พลังงานแบตเตอรี่หรือไม  

• (ตอบ) จากการทดสอบไดทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 1 ครั้งตลอดการทดสอบ แตไมไดทําการ
วัดคาพลังงานแบตเตอรี่ 

4. ทานที่ 4 จากผูจากผูรวมประชุม 

• (ถาม) ถามีแบตเตอรี่แยกออกมาเฉพาะ หรือทําการแยกน้ําดวยไฟฟาจากแหลงพลังงาน
ภายนอก ไมทราบวาจะประหยัดหรือไม 

• (ตอบ) ตามบทความที่นําเสนอวาตองใชแบตเตอรี่อีก 1 ตัว ก็สามารถประหยัดได  แตทาง
ทีมงานไมไดทําการทดสอบในเรื่องนี้ ไมสามารถตอบได  

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด  12-3 
พฤศจิกายน 2554   

5. ชูชัย พิมพา สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

• (ถาม) สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมีมาตรฐานเดียวกับยานยนต และมีบุคคลทั่วไป
สอบถามมาวาอุปกรณผลิตไฮโดรเจนจากน้ําติดในรถยนตใหผลประหยัดหรือไม อยากสอบ
ทราบวา มีขอมูลที่ใหบุคคลทั่วไปเขาไปดูไดหรือไม เชน Web Site เปนตน  

• (ตอบ) ขอชี้แจงวาทางทีมงานบริษัทฯ ที่ปรึกษาและทาง พพ. รวมกันจัดทํา Web Site ที่
สามารถ link เขาดูขอมูลไดเลย และมีสวนของการรับสมัครสมาชิกดวย ถาผูใดสนใจ
สามารถเปนสมาชิกไดโดยกรอกแบบสมัครสมาชิกและไมเสียคาใชจาย 

 
 

 
 
 
         
 
 
 
         
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ก -1 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ก. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอิเล็กโทรไลเซอร ตัวอยางที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ก -2 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ก. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอิเล็กโทรไลเซอร ตัวอยางที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ก -3 
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ภาคผนวก ก. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอิเล็กโทรไลเซอร ตัวอยางที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ก -4 
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ภาคผนวก ก. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอิเล็กโทรไลเซอร ตัวอยางที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ก -1 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ก. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอิเล็กโทรไลเซอร ตัวอยางที่ 2 
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ภาคผนวก ข. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ข -11 
พฤศจิกายน 2554 

ภาคผนวก ข. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ค -1 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ค - ขอมูลบันทึกการทดสอบภาคสนามของตัวอยางที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ค -2 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ค - ขอมูลบันทึกการทดสอบภาคสนามของตัวอยางที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ค -3 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ค - ขอมูลบันทึกการทดสอบภาคสนามของตัวอยางที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ค -1 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ค - ขอมูลบันทึกการทดสอบภาคสนามของตัวอยางที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ค -2 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ค - ขอมูลบันทึกการทดสอบภาคสนามของตัวอยางที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ค -3 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ค - ขอมูลบันทึกการทดสอบภาคสนามของตัวอยางที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ค -1 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ค – ขอมูลบันทึกการทดสอบภาคสนามของตัวอยางที่ 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ค -2 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ค – ขอมูลบันทึกการทดสอบภาคสนามของตัวอยางที่ 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ค -3 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ค – ขอมูลบันทึกการทดสอบภาคสนามของตัวอยางที่ 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ค -1 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ค - ขอมูลบันทึกการทดสอบภาคสนามของตัวอยางที่ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ค -2 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ค - ขอมูลบันทึกการทดสอบภาคสนามของตัวอยางที่ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ค -3 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ค - ขอมูลบันทึกการทดสอบภาคสนามของตัวอยางที่ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ค -1 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ค - ขอมูลบันทึกการทดสอบภาคสนามของตัวอยางที่ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ค -2 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ค - ขอมูลบันทึกการทดสอบภาคสนามของตัวอยางที่ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ค -3 
พฤศจิกายน 2554 

 

ภาคผนวก ค - ขอมูลบันทึกการทดสอบภาคสนามของตัวอยางที่ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ง -1 
พฤศจิกายน 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. ผลการทดสอบตัวอยางที่ 1 ในหองปฎิบัติการกอนติดอุปกรณ 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ง -2 
พฤศจิกายน 2554 

 
ภาคผนวก ง. ผลการทดสอบตัวอยางที่ 1 ในหองปฎิบัติการหลงัติดอุปกรณ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ง -1 
พฤศจิกายน 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. ผลการทดสอบตัวอยางที่ 2 ในหองปฎิบัติการกอนติดอุปกรณ 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ง -2 
พฤศจิกายน 2554 

 
ภาคผนวก ง. ผลการทดสอบตัวอยางที่ 2 ในหองปฎิบัติการหลงัติดอุปกรณ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ง -1 
พฤศจิกายน 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. ผลการทดสอบตัวอยางที่ 3 ในหองปฎิบัติการกอนติดอุปกรณ 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ง -2 
พฤศจิกายน 2554 

 
ภาคผนวก ง. ผลการทดสอบตัวอยางที่ 3 ในหองปฎิบัติการหลงัติดอุปกรณ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ง -1 
พฤศจิกายน 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. ผลการทดสอบตัวอยางที่ 4 ในหองปฎิบัติการกอนติดอุปกรณ 
 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   
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รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ง -2 
พฤศจิกายน 2554 
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ตารางที่ 7-1 รางแผนปฎิบัติการ (Action Plan) ชวงมีการใชงานรถไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงอยางแพรหลาย
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทาง กิจกรรม หนวยงานที่เกี่ยวของ

แนวทางที่ 1 : จัดทํายุทธศาสตรการ
ใชพลังงานไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิงในทุกๆ ดานทั้งการผลิต การ
จัดเก็บ การขนสง และสถานีเติม 
พรอมทั้งประเมินการใชพลังงาน
รูปแบบอื่นๆ และชวงของการเปลี่ยน
ถายเทคโนโลยีของรถยนตแบบ
เครื่องยนตสันดาปภายในไปสูรถเซลล
เชื้อเพลิง

จัดทําแผนแมบทและแผนกลยุทธของ
ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงระยะยาว

กระทรวงพลังงาน

แนวทางที่ 2 : สรางกรอบความ
รวมมือของหนวยงานภาครัฐที่จะมีสวน
เกี่ยวของเพื่อผลักดันการใชไฮโดรเจน
และเซลลเชื้อเพลิงในทุกภาคสวน เชน
 กระทรวงพลังงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนตน

จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
พลังงานไฮโดรเจนโดยมีหนวยงานที่
เกี่ยวของรวมรางแผนปฏิบัติการทั้ง
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
การะทรวงเกษตรและสหกรณ

ทบทวนแผนกลยุทธ แผนปฎิบัติการ 
และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กระทรวงพลังงาน

ติดตาม/ประเมินแผนกลยุทธ แผน
ปฎิบัติการ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กระทรวงพลังงาน

มาตรฐาน กฎระเบียบดานความ
ปลอดภัยของการผลิตไฮโดรเจน โดย
อางอิงมาตรฐานสากล NFPA, NEC, 
CEC, ASME

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐาน กฎระเบียบดานความ
ปลอดภัยของการจัดเก็บไฮโดรเจน 
โดยอางอิงมาตรฐานสากล NFPA, 
ASME

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐาน กฎระเบียบดานความ
ปลอดภัยของการขนสงไฮโดรเจนทาง
รถ โดยอางอิงมาตรฐานสากล DOT, 
49CFR

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงคมนาคม

มาตรฐาน กฎระเบียบดานความ
ปลอดภัยของสถานีเติมไฮโดรเจน  
โดยอางอิงมาตรฐานสากล NFPA, 
HV-1, HV-3

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเ

1. กําหนด
ทิศทางและแผน
พลังงานทดแทน

ไ ใ

1.1 จัดทํากรอบ
นโยบายและแผนที่นํา
ทางของไฮโดรเจน 
(Hydrogen Road 
Map) พรอมแผน
ยุทธศาสตรในการที่จะ
ผลักดันการใช
ไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิงในภาค
คมนาคมขนสง

แนวทางที่ 3 : จัดใหมีการทบทวน 
ประเมินและติดตามแผนงานที่ได
จัดทําขึ้น

แนวทางที่ 1 : จัดทําและปรับปรุง
มาตรฐาน กฎระเบียบของรถเซลล
เชื้อเพลิง ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ 
ความปลอดภัยตั้งแตการผลิต การ
จัดเก็บ การขนสง และสถานีเติม
ไฮโดรเจน
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทาง กิจกรรม หนวยงานที่เกี่ยวของ

มาตรฐาน กฎระเบียบดานคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ ความปลอดภัยของทอ
สงไฮโดรเจน โดยอางอิง
มาตรฐานสากล NEC, CEC, ASME

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐาน กฎระเบียบดานคุณภาพ
ของผลิตภัณฑไฮโดรเจน

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐาน กฎระเบียบของกรมขนสง
ทางบกสําหรับรถเซลลเชื้อเพลิง

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐาน กฎระเบียบดานความ
ปลอดภัยของรถเซลลเชื้อเพลิง  โดย
อางอิงมาตรฐานสากล NFPA, HV-1, 
HV-3

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

จัดทําขอกําหนด ขอบังคับเกี่ยวกับสิ่ง
แวดลม หรือมลพิษทางอากาศใน
รถยนต และจัดเก็บภาษีมลพิษ

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กําหนดมาตรการสงเสริมทางดาน
สิ่งแวดลอม เชน การลดภาษีรถยนต 
สิทธิพิเศษในการใชถนนไดแก Fee 
tolls,

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม

ทบทวนมาตรฐานตางๆ ที่จัดทําขึ้น

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปรับปรุงมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สนับสนุนดานราคาไฮโดรเจนใหมี
ราคาถูกกวาเชื้อเพลิงอื่นๆ

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม

การใหสิทธิพิเศษของผูใชรถเซลล
เชื้อเพลิง

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม

กําหนดมาตรการภาษีนําเขา 
สรรพสามิต รายได สิทธิพิเศษการ
ลงทุน

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม

กําหนดมาตรการจูงใจและสิทธิพิเศษ
สําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิตไฮโดรเจน

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

แนวทางที่ 4 : จัดใหมีการปรับปรุง
มาตรฐานตางๆ ที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับการปฎิบัติ

1.3 จัดทํานโยบาย
สงเสริมและสนับสนุน
การผลิตและการใช

แนวทางที่ 1 : กําหนดมาตรการจูงใจ
ทุกๆ ดานเพื่อสงเสริมใหมีการใช
ไฮโดรเจนของรถเซลลเชื้อเพลิงของ
ภาคคมนาคม เชน สนับสนุนดานราคา
ไฮโดรเจนใหมีราคาถูกกวาเชื้อเพลิง
อื่นๆ การใหสิทธิพิเศษของผูใชรถ
ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง

1. การพัฒนา
นโยบายและ
แผน และ
มาตรฐาน 
กฎระเบียบ 
ขอบังคับ ของ
ไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิง

แหงชาติไวใน
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
เพื่อเปนแผน
แมบทสําหรับ
แผนปฏิบัติการ
อื่นๆ ทั้งระยะสั้น
 ระยะกลางและ
ระยะยาว         
2. ออกระเบียบ 
กฎขอบังคับ 
มาตรฐานตางๆ 
ที่เกี่ยวของ 
พรอมทั้ง
มาตรการที่จะ
สงเสริมและ
สนับสนุน

1.2 จัดทําและปรับปรุง
มาตรฐาน กฎระเบียบ 
ขอบังคับ ของ
ไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิง ตางๆ ที่
เกี่ยวของ

แนวทางที่ 2 : ปรับปรุงมาตรฐาน 
กฎระเบียบของรถเซลลเชื้อเพลิง ที่จะ
มีใชรวมกับรถยนตประเภทอื่นๆ ใน
ภาคคมนาคม

แนวทางที่ 3 : จัดทําและปรับปรุง
ขอกําหนดทางดานสิ่งแวดลอม
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทาง กิจกรรม หนวยงานที่เกี่ยวของ

กําหนดมาตรการจูงใจและสิทธิพิเศษ
สําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
ประกอบรถไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิง

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

กําหนดมาตรการจูงใจและสิทธิพิเศษ
สําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นสวนเพื่อปอนใหกับ
อุตสาหกรรมประกอบรถไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมตอเนื่อง
อื่นๆ เชน งานทดสอบ

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

จัดทําแผนงานของการวิจัยและพัฒนา
 หนวยงานที่เกี่ยวของ และการจัดสรร
งบประมาณ

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ทบทวนและปรับปรุงแผนงานวิจัยและ
พัฒนา

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วิจัย พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยีการ
ผลิตไฮโดรเจนจากแหลงพลังงานชีว
มวลถานหิน (กระบวนการกาซซิฟ
เคชั่น)

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วิจัย พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยีการ
ผลิตไฮโดรเจนจากแหลงพลังงาน
ชีวภาพ

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วิจัย พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยีการ
ผลิตไฮโดรเจนจากแหลงพลังงานเม
ทานอล

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2.1 วางแผนการทํา
วิจัยการพัฒนา
ไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิงและสาขาที่
เกี่ยวของ พรอม
กําหนดเปาหมายของ
แตละหนวยงาน

แนวทางที่ 1 : กําหนดแผนการ
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
จัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินงาน

2.2 สงเสริมและ
สนับสนนงานวิจัยและ

แนวทางที่ 1 : สงเสริมและสนับสนุน
งานวิจัย พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยี
การผลิตไฮโดรเจนจากแหลงพลังงาน
ชนิดตางๆ เชน ชีวมวล ถานหิน เม
ทานอลเปนตน เพื่อเปนแหลงพลังงาน
ทางเลือกอื่นนอกเหนือจากกาซ
ธรรมชาติ

การผลตและการใช
ไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิง

แนวทางที่ 2 : กําหนดมาตรการจูงใจ
และสิทธิพิเศษสําหรับผูประกอบการ
ใหมีการลงทุนดานอุตสาหกรรมการ
ผลิตไฮโดรเจน อุตสาหกรรมประกอบ
รถเซลลเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นสวนเพื่อปอนใหกับอุตสาหกรรม
ประกอบรถเซลลเชื้อเพลิง 
อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทาง กิจกรรม หนวยงานที่เกี่ยวของ

วิจัย พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยีการ
ผลิตไฮโดรเจนจากสาหราย

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วิจัย พัฒนาและสาธิตระบบการจัดเก็บ
ไฮโดรเจนแบบถังความดันที่ 400-700
 บาร

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิจัย พัฒนาและสาธิตระบบการจัดเก็บ
ไฮโดรเจนแบบไฮไดรด

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิจัย พัฒนาและสาธิตระบบการจัดเก็บ
ไฮโดรเจนแบบของเหลว

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แนวทางที่ 3 : สงเสริมและสนับสนุน
งานวิจัย พัฒนาและสาธติระบบการ
จัดสงไฮโดรเจนโดยวิธีที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย

วิจัย พัฒนาและสาธิตระบบการจัดสง
ไฮโดรเจนแบบกาซและของเหลว

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิจัย พัฒนา/โครงการสาธิตเทคโนโลยี
การผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการอิ
เล็กโทรไลซิสจากพลังงานลม

กระทรวงพลังงาน

วิจัย พัฒน/โครงการสาธิตเทคโนโลยี
การผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการอิ
เล็กโทรไลซิสจากพลังงานแสงอาทิตย
และพลังงานลม

กระทรวงพลังงาน

วิจัย พัฒนาวัสดุที่ใชในการจัดเก็บ
ไฮโดรเจนประเภทวัสดุคอมโพสิต 
(Composite Material) สําหรับถัง
ไฮโดรเจนในรถเซลลเชื้อเพลิง

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิจัย พัฒนาวัสดุที่ใชในการจัดเก็บ
ไฮโดรเจนประเภทวัสดุคอมโพสิต 
(Composite Material) สําหรับทอสง
กาซไฮโดรเจน

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิจัย พัฒนาวัสดุที่ใชผลิตเมมเบรน
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. การวิจัยและ
พัฒนาดานการ
ผลิต จัดเก็บ 
ขนสง 
ไฮโดรเจน และ
สวนของเซลล
เชื้อเพลิง ดาน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
และใชวัสดุที่
จัดหาไดใน
ประเทศ

1. จัดทํา
แผนการวิจัย
และพัฒนาทั้ง
ระยะสั้น ระยะ
กลางและระยะ
ยาว
2. เพื่อมุงเนน
งานวิจัยและ
พัฒนา 
เทคโนโลยีการ
ผลิตไฮโดรเจน 
การจัดเก็บ การ
ขนสงและสถานี
เติมไฮโดรเจน 
3. เพื่อมุงเนน
งานวิจัยและ
พัฒนาชิ้นสวน
ของรถเซลล
เชื้อเพลิงที่ผลิต
ขึ้นเอง
ภายในประเทศ

สนบสนุนงานวจยและ
พัฒนาทุกๆ ดานที่
เกี่ยวของการผลิต การ
จัดเก็บ การขนสง และ
สถานีเติมไฮโดรเจน
เพื่อลดตนทุนการผลิต
ใหสามารถแขงขันกับ
เชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ 
โดยเนนการพัฒนา
ศักยภาพการใช
ทรัพยากรหรือวัตถุดิบ
ที่จัดหาไดในประเทศ

แนวทางที่ 2 : สงเสริมและสนับสนุน

แนวทางที่ 2 : สงเสริมและสนับสนุน
งานวิจัย พัฒนาและสาธิตระบบการ
จัดเก็บไฮโดรเจนโดยวิธีที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย

2.3 สงเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนาทุกๆ ดานที่
เกี่ยวของกับชิ้นสวนรถ
เซลลเชื้อเพลิงเพื่อ
ศักยภาพการใช
ชิ้นสวนที่ผลิตไดเอง
และลดตนทุนการผลิต
ใหสามารถแขงขันกับ

ป ื่

แนวทางที่ 1 : สงเสริมและสนับสนุน
งานวิจัย พัฒนาวัสดุ อุปกรณสําหรับ
ไฮโดรเจน

แนวทางที่ 4 : สงเสริมและสนับสนุน
งานวิจัย พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยี
การผลิตไฮโดรเจนจากแหลงพลังงาน
ทดแทนตางๆ เชน พลังงานลมและ
แสงอาทิตย เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ไฮโดรเจนแบบกระจาย (On site 
Production)
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทาง กิจกรรม หนวยงานที่เกี่ยวของ

วิจัย พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สรางความรวมมือทางวิชาการของ
งานวิจัยและพัฒนาระหวางองคกรทั้ง
ในและตางประเทศ

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พัฒนาระบบฐานขอมูลของงานวิจัย
และพัฒนา

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.1 ออกแบบวางระบบ
เครือขายของเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจน ใหได
มาตรฐานสากลเพื่อทํา
ใหตนทุนการจัดสง
ไฮโดรเจนต่ําที่สุด ทํา
ใหตนทุนรวมของ
ไฮโดรเจนต่ําลง

แนวทางที่ 1 : ศึกษาและออกแบบ
ระบบเครื่อขายการจัดสงไฮโดรเจน
โดยคํานึงถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตร

ศึกษาและออกแบบระบบเครือขาย
การจัดสงไฮโดรเจนและสถานีการเติม
โดยคํานึงถึงความคุมทุนทาง
เศรษฐศาสตร

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม

แนวทางที่ 1 : ภาครัฐควรดึง
ภาคเอกชนเขารวมลงทุนโครงสราง
พื้นฐานโดยอาศัยการทําขอตกลง
รวมกันที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดความมั่นใจ
ในการลงทุนและสําหรับผูใชรถเซลล
เชื้อเพลิง

ศึกษา จัดทําขอตกลงความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและระหวางภาคเอกชน
 หรือระหวางภาครัฐและเอกชน

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม

ศึกษา กําหนดเสนทางและตําแหนง
สถานีเติมไฮโดรเจนที่เหมาะสม

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม

สนับสนุนเอกชนจัดตั้งสถานีเติม
ไฮโดรเจนในโครงการนํารอง

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

สนับสนุนผูผลิตรถเซลลเชื้อเพลิงนํารถ
เขามาในโครงการนํารอง

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

ศึกษาความเปนไปไดของการลงทุน
โรงงานผลิตไฮโดรเจนแบบรวมศูนย

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

สนับสนุนเอกชนจัดตั้งสถานีเติม
ไฮโดรเจนเพิ่มเติม

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

3. การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 
(Infrastructure 
Development)

1. กําหนดแผน
ในการพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 
(Infrastructure) 
เพื่อรองรับ
ปริมาณการ
เติบโตของ
อุตสาหกรรมและ
รถยนต
2. สรางภาค
รวมมือระหวาง
ภาคสวนตางๆ 
ของการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

3.2 พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานการผลิต การ
จัดเก็บ การขนสง และ
สถานีเติมไฮโดรเจน
โดยพิจารณารวมกับ
โครงสรางพื้นฐานดาน
อื่นๆ เชน แนวทอกาซ
ธรรมชาติ เปนตน เพื่อ
ประหยัดเงินลงทุน

งานวิจัย พัฒนาวัสดุอุปกรณเซลล
เชื้อเพลิง

2.4 สงเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนารวมกับ
หนวยงานทั้งในและ
ตางประเทศเพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนความรู
ของผลงานวิจัย

แนวทางที่ 1 : สงเสริมใหเกิดความ
รวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลทาง
วิชาการทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

แนวทางที่ 2 : ภาครัฐควรดึง
ภาคเอกชนเขารวมลงทุนโครงการนํา
รองการตั้งสถานีเติมไฮโดรเจน และนํา
รถเซลลเชื้อเพลิงของผูผลิตรถยนตมา
ใชโดยคํานึงถึงการขยายสเกลหาก
ปริมาณการใชเติบโตในอนาคต

3.3 พัฒนาโครงสราง

แนวทางที่ 1 : ภาครัฐควรดึง
ภาคเอกชนเขารวมลงทุนโครงสราง
พื้นฐานขนาดใหญ สําหรับการผลิต
แบบรวมศูนย และสรางสถานีเติม

รถยนตประเภทอืนๆ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทาง กิจกรรม หนวยงานที่เกี่ยวของ

สนับสนุนเอกชนการขนสงไฮโดรเจน
โดยรถบรรทุก

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

ศึกษา กําหนดโครงขายระบบทอสง
ไฮโดรเจน

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

พัฒนาโครงการทอสงไฮโดรเจน
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

ศึกษา กําหนดแนวทางการพัฒนา
เครือขายของกลุมผูผลิตไฮโดรเจน 
กําหนดบทบาท หนาที่เพื่อใหเกิด
ความรวมมือในการผลักดันการใช
ไฮโดรเจน และถายทอดเทคโนโลยี
การผลิต

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

จัดตั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ประสานงาน เครือขายพรอมทั้ง
กําหนดกิจกรรม

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

แนวทางที่ 2 : พัฒนาเครือขายของ
กลุมผูผลิตรถเซลลเชื้อเพลิง เพื่อให
เกิดความรวมมือในการผลักดันการใช
ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง

พัฒนาเครือขายของกลุมผูผลิตรถ
เซลลเชื้อเพลิง เพื่อใหเกิดความ
รวมมือในการผลักดันการใช
ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

4.2 จัดตั้งเครือขาย
ความรวมมือ
ตางประเทศจาก
หนวยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของการ
พัฒนาไฮโดรเจนที่ได
วางไว

แนวทางที่ 1 : สงเสริมการสราง
เครือขายของกลุมผูผลิตไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิงจากตางประเทศ เพื่อให
เกิดความรวมมือทั้งทางดาน
เทคโนโลยีและทางดานการลงทุน

สงเสริมการสรางเครือขายของกลุม
ผูผลิตไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง
จากตางประเทศ เพื่อใหเกิดความ
รวมมือทั้งทางดานเทคโนโลยีและ
ทางดานการลงทุน

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการตางประเทศ

แนวทางที่ 1 : สรางแรงจูงใจโดย
กําหนดสิทธิพิเศษของการลงทุน 
พรอมทั้งสรางความเชื่อมั่นในนโยบาย
ของภาครัฐ

ออกมาตรการสรางแรงจูงใจโดย
กําหนดสิทธิพิเศษของการลงทุน 
พรอมทั้งสรางความเชื่อมั่นในนโยบาย
ของภาครัฐ

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

5.1 สงเสริมการลงทุน
เพื่อใหเกิด
อุตสาหกรรมผลิต
ไฮโดรเจน 

4. การพัฒนา
เครือขายใน
และตางประเทศ
 (Network)

1. วางแผนการ
พัฒนาความ
รวมมือระหวาง
หนวยงาน 
องคกร ทั้งใน
ประเทศและ
ระหวางประเทศ
2. เพื่อพัฒนา
เครือขายของ
การใชไฮโดรเจน
และเซลล
เชื้อเพลิงทั้ง
ภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและ
ตางประเทศ

4.1 จัดตั้งเครือขาย
ความรวมมือ
ภายในประเทศจาก
หนวยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของการ
พัฒนาไฮโดรเจนที่ได
วางไว

แนวทางที่ 1 : พัฒนาเครือขายของ
กลุมผูผลิตไฮโดรเจน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือในการผลักดันการใชไฮโดรเจน
 และถายทอดเทคโนโลยกีารผลิต

พื้นฐานการผลิต การ
จัดเก็บ การขนสง และ
สถานีเติมไฮโดรเจน
ขนาดใหญ

ู
ไฮโดรเจนใหมีจํานวนมากพอ

แนวทางที่ 2 : พัฒนาโครงขายระบบ
ทอสงไฮโดรเจนสําหรับความตองการ
ไฮโดรเจนจํานวนมากเพื่อลดตนทุน
การดําเนินการ โดยเนนถึงความ
ปลอดภัย
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทาง กิจกรรม หนวยงานที่เกี่ยวของ

แนวทางที่ 2 : ผลักดันใหมีการใช
ชิ้นสวนที่ผลิตไดเองภายในประเทศ
ของอุตสาหกรรมประกอบรถเซลล
เชื้อเพลิง

ออกมาตรการผลักดันใหมีการใช
ชิ้นสวนที่ผลิตไดเองภายในประเทศ
ของอุตสาหกรรมประกอบรถเซลล
เชื้อเพลิง

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

แนวทางที่ 1 : สนับสนุนดาน
เทคโนโลยีการผลิต การตลาด และ
การการเงินเพื่อทําใหตนทุนต่ําลง และ
สามารถแขงขันได

ออกมาตรการสนับสนุนดาน
เทคโนโลยีการผลิต การตลาด และ
การการเงินเพื่อทําใหตนทุนต่ําลง และ
สามารถแขงขันได

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

แนวทางที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถ
ของการบุคลาการทั้งทางดานเทคนิค 
และบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต

สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของการบุคลาการทั้งทางดานเทคนิค 
และบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

แนวทางที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาการ
ผลิตไฮโดรเจนของเหลือทิ้งจาก
การเกษตร เชน ชีวมวล หรือสัตวเซลล
เดียวเชนสาหรายใหสามารถผลิตได
เชิงพาณิชย

สงเสริมและพัฒนาการผลิตไฮโดรเจน
ของเหลือทิ้งจากการเกษตร เชน ชีว
มวล หรือสัตวเซลลเดียวเชนสาหราย
ใหสามารถผลิตไดเชิงพาณิชย

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

แนวทางที่ 2 : พัฒนาความรวมมือการ
ผลิตไฮโดรเจนในระดับชุมชนจาก
วัตถุดิบในทองถิ่น

พัฒนาความรวมมือการผลิตไฮโดรเจน
ในระดับชุมชนจากวัตถุดิบในทองถิ่น

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

จัดทําแผนงานของการพัฒนากําลังคน
 เชน หลักสูตร วุฒิการศึกษา ปริมาณ
 หนวยงานที่เกี่ยวของ และการจัดสรร
งบประมาณ

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา
กําลังคน

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน
ทางดานเทคโนโลยีไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิง สําหรับหลักสูตรอบรม
ระยะสั้น

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. วางแผนการ
พัฒนากําลังคน
เพื่อรองรับการ
ใชไฮโดรเจน
2. เพื่อพัฒนา
ความสามารถ

6.1 วางแผนกําลังคน
ทุกสาขาอาชีพเพื่อให
พอเพียงและสอดคลอง
กับความตองการ

แนวทางที่ 1 : กําหนดแผนการพัฒนา
กําลังคนทุกสาขาวิชาชีพ เชน 
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 
พลังงาน ทั้งระดับปริญญา และระดับ
อาชีวะ

แนวทางที่ 1 : จัดทําหลักสูตรการ
เรียนการสอนทางดานเทคโนโลยี
ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงทั้งใน

5. การพัฒนา
อุตสาหกรรม
การผลิต
ไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิง 
และอุปกรณ
ตอเนื่อง

1. วางแผนการ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
ไฮโดรเจน เซลล
เชื้อเพลิง และ
อุปกรณตอเนื่อง
2. เพิ่มสัดสวน
การใชชิ้นสวน
ของรถ
ไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิงที่
ผลิตขึ้นเอง
ภายในประเทศ

อุตสาหกรรมประกอบ
รถเซลลเชื้อเพลิง 
ชิ้นสวนเซลลเชื้อเพลิง 
อุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นสวนตางๆ

5.2 เพิ่มขีด
ความสามารถการผลิต
ของอุตสาหกรรมตน
น้ําตางๆ

5.3 สงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมดาน
การเกษตรเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีการผลิต
ไฮโดรเจนจากของ
เหลือทิ้งจากการเกษตร
เชนชีวมวล หรือสัตว
เซลลเดียว เชนสาหราย
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทาง กิจกรรม หนวยงานที่เกี่ยวของ

จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน
ทางดานเทคโนโลยีไฮโดรเจนและ
เซลลเชื้อเพลิง สําหรับหลักสูตรอบรม
ระยะยาว

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แนวทางที่ 2 : สงเสริมความรวมมือ
ระหวางภาคธุรกิจและภาคการศึกษา 
และหนวยงานวิจัยเพื่อพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนองคความรู

สงเสริมความรวมมือระหวางภาค
ธุรกิจและภาคการศึกษา และ
หนวยงานวิจัยเพื่อพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนองคความรู

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แนวทางที่ 1 : สงเสริมใหเกิดการ
ประยุกตใชพลังงานทดแทนมาผลิต
ไฮโดรเจน

สงเสริมใหเกิดการประยุกตใชพลังงาน
ทดแทนมาผลิตไฮโดรเจน

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แนวทางที่ 2 : พัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรดานการใหบริการตางๆ

พัฒนาความสามารถของบุคลากรดาน
การใหบริการตางๆ

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงแรงงาน

วางแผนกลยุทยการประชาสัมพันธ
เทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง

กระทรวงพลังงาน

พัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ
เทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิงทั้งในรูปแบบ Software และ
 Hardware

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แนวทางที่ 2 : สรางความมั่นใจถึง
ความปลอดภัยและความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมของไฮโดรเจน

พัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธสราง
ความมั่นใจถึงความปลอดภัยและ
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของ
ไฮโดรเจน

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของบุคลากรทุก
ระดับเพื่อรองรับ
ในทุกสาขาที่
เกี่ยวของกับการ
ผลิตไฮโดรเจน
และเซลล
เชื้อเพลิงตั้งแต
ระดับ
อุตสาหกรรม 
และบริการ

6.2 สงเสริมการผลิต
บุคลากรดาน
เทคโนโลยีการผลิต
ไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิง

ระดับอาชีวะ อุดมศึกษาและผูฝกสอน 
และหลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะ
ยาว

7. การ
ประชาสัมพันธ
และการสื่อสาร

1. วางแผนการ
สื่อสาร 
ประชาสัมพันธ

7.1 เผยแพร
ประชาสัมพันธทุก
ระดับทั้งภาครัฐ เอกชน
 และประชาชนทั่วไป

แนวทางที่ 1 : สื่อสารดานขอมูล 
ขาวสาร ความรูแกประชาชนโดยทั่วไป
ใหเห็นถึงขอดีขอเสียของไฮโดรเจน
และเซลลเชื้อเพลิง

6.3 พัฒนา
ความสามารถของ
บุคลากรดาน
เทคโนโลยีการผลิต
ไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิงในระดับ
บริหารและระดับปฎิบัติ
การ

6. การพัฒนา
ดานบุคลากร
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รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ฉ -1 
พฤศจิกายน 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ฉ -2 
พฤศจิกายน 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ฉ -3 
พฤศจิกายน 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและ
กําหนดแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป

สิงหาคม 2554

การจัดตัง้เครือขายพลงังานไฮโดรเจน
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วาระการประชุมจัดตั้งเครือขายพลังงานไฮโดรเจน

วาระที ่1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชมุทราบ

วาระที ่2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 ทิศทางของพลังงานไฮโดรเจนในประเทศไทยกับ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป
2.2 ภาพรวมของแนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน
ในตางประเทศและในประเทศ
2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขาย
พัฒนาพลังงานไฮโดรเจน

วาระที ่3 เรื่องเพื่อพิจารณา
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เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบเรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

วาระที่วาระที่  11



4

เรื่องเพื่อทราบเรื่องเพื่อทราบ

วาระที่วาระที่  22
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วาระที ่2.1 ทิศทางของพลังงานไฮโดรเจนในประเทศไทยกับแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 15 ป
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วาระที ่2.2 ภาพรวมของแนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในตางประเทศ
และในประเทศ
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วาระที ่2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน

โดย นายผดุงศักดิ์ อูนนทกานต



8

เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่วาระที่  33



1

โดย

นายรังสรรค สโรชวิกสติ

ผูอํานวยการสํานักวิจัย คนควาพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

ทิศทางของพลังงานไฮโดรเจนในประเทศไทย
กับแผนพัฒนาพลงังานทดแทน 15 ป



V.3 2

แผนพฒันาพลังงานทดแทนแผนพฒันาพลังงานทดแทน   1515  ปป  
พพ..ศศ.. 25512551--25256565

7.6%

เปาหมาย   5,600 MW
ปจจุบัน  1,902 MW  
-น้ําขนาดเล็ก/ลม/แสงอาทิตย /ชีว
มวล/กาซ ชีวภาพ/ ขยะ/ไ ฮโ ดรเจน

เปาหมาย  7,433 ktoe
ปจจุบัน 3,518 ktoe
ชีวมวล  กาซ ชีวภาพ
ขยะ  แสงอาทิตย 

2554

15.6%

2.4%

เอทานอล
เปาหมาย       9.0 ลานลิตร/วนั
ปจจุบัน   1.29 ลานลิตร/วัน
ไบโ อดีเซ ล
 เปาหมาย      4.5 ลานลิตร/วนั
ปจจุบัน  1.87  ลานลิตร/วัน
ไ ฮโ ดรเจน
เปาหมาย      0.1 ลาน ก.ก.

4.1%

ไฟฟา

ความรอน

เชื้อเพลิง
ชีวภาพ

2565

20.3%

2551*

6.4%

R&DR&D

Adder cost

ESCO FundESCO Fund

BOI/
เงินทุนหมุนเวียน

มา
ตร
กา
รส
งเ
สร
ิม

มา
ตร
กา
รส
งเ
สร
ิม CDMCDM

NGVเปาหมาย 690 ลาน ลบ.ฟุต/วัน
(6,090 ktoe)

ปจจุบัน  143 ลาน ลบ.ฟุต/วนั

6.2%

19.1%

2559

ทดแทนพลังงานได  4,237 ktoe/ป 
ลดนําเขาพลังงาน 99,500 ลานบาท/ป
ลดกาซเรือนกระจก 13 ลานตัน/ป

ทดแทนพลังงานได 19,800 ktoe/ป 
ลดการนําเขาพลังงาน 461,800 ลานบาท /ป

ลดกาซ เรือนกระจก 42 ลานตัน/ป

หมายเหตุ : *ขอมลู ณ สิ้นป พ.ศ. 2553ประเมนิที่ ราคาน้ํามันดิบเฉลี่ยป 2551 ที่  94.45 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล



มาตรการสงเสริมปจจุบันมาตรการสงเสริมปจจุบัน

/ความรอน



ประเภทพลังงาน ศักยภาพ existing
ไฟฟา เมกะวัตต เมกะวัตต เมกะวัตต ktoe เมกะวัตต ktoe เมกะวัตต ktoe
แสงอาทิตย 50,000 32 55 6 95 11 500 56
พลังงานลม 1,600 1 115 13 375 42 800 89
ไฟฟาพลังน้ํา 700 56 165 43 281 73 324 85
ชีวมวล 4,400 1,610 2,800 1,463 3,220 1,682 3,700 1,933
กาซชีวภาพ 190 46 60 27 90 40 120 54
พลังงานขยะ 400 5 78 35 130 58 160 72
ไฮโดรเจน 0 0 0 0 3.5 1
รวม 1,750 3,273 1,587 4,191 1,907 5,608 2,290
พลังงานความรอน ktoe ktoe ktoe ktoe ktoe
แสงอาทิตย 154 1 5 17.5 38
ชีวมวล 7,400 2,781 3,660 5,000 6,760
กาซชีวภาพ 600 224 470 540 600
พลังงานขยะ 1 15 24 35
รวม 3,007 4,150 5,582 7,433
เชื้อเพลิงชีวภาพ ลานลิตร/วัน ลานลิตร/วัน ลานลิตร/วัน ktoe ลานลิตร/วัน ktoe ลานลิตร/วัน ktoe
เอทานอล 3.00 1.24 3.00 805 6.20 1,686 9.00 2,447
ไบโอดีเซล 4.20 1.56 3.00 950 3.64 1,145 4.50 1,415
ไฮโดรเจน 0 0 0 0 0.1 ลาน กก. 124

6.00 1,755 9.84 2,831 13.50 3,986
66,248 70,300 81,500 97,300
4,237 7,492 10,319 13,709

6.4% 10.6% 12.7% 14.1%
กาซ NGV (mmscfd) 108.1 393.0 3,469 596 5,260         690 6,090

10,961 15,579 19,799
15.6% 19.1% 20.3%

ความตองการใชพลังงานหมุนเวียน
สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน

(ktoe)

พ.ศ. 2551-2554 พ.ศ. 2555-2559 พ.ศ. 2560-2565

รวม

สัดสวนการใชพลังงานทดแทน

ความตองการใชพลังงานรวม (ktoe)

ใชไฮโดรเจน
100,000 กก./ป

(ในภาคคมนาคมขนสง)

ศักยภาพศักยภาพ  และเปาหมายและเปาหมาย  

ในภาคผลิตไฟฟา
3.5 เมกะวัตต
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พลังงานไฮโดรเจนพลังงานไฮโดรเจน



25482548 25492549

ชุดควบคุม
มอเตอร

เซลลเชื้อเพลิง

ชุดแบตเตอรี่

มอเตอร

ถงัไฮโดรเจน

การจดัวางอปุกรณ

ชุดควบคุม
มอเตอร

เซลลเชื้อเพลิง

ชุดแบตเตอรี่

มอเตอร

ถงัไฮโดรเจน

ชุดควบคุม
มอเตอร

เซลลเชื้อเพลิง

ชุดแบตเตอรี่

มอเตอร

ถงัไฮโดรเจน

การจดัวางอปุกรณ

ระบบผลิตระบบผลิต  HH22  จากชีวมวลจากชีวมวล
โดยโดย  PyrolysisPyrolysis + + GasifierGasifier

ศึกษาองคประกอบภายในศึกษาองคประกอบภายใน  FCFC
และการควบคุมระบบและการควบคุมระบบ

  รถยนตสามลอรถยนตสามลอ  Fuel cellFuel cell

Yield HYield H22 > 40%> 40%
ขนาดขนาด  33 33 ลิตรลิตร//วันวัน
Tar Tar ต่ําต่ํา  GasGas  สูงสูง  

อัตราการผลิตอัตราการผลิต  50 50 
ลิตรลิตร//วันวัน

Bipolar PlateBipolar Plate
MembraneMembrane
CatalystCatalyst
Gas diffusion Gas diffusion 
mediamedia
DCDC--AC AC 
inverterinverter
ระบบทําความระบบทําความ
เย็นและระบบเย็นและระบบ
ควบคุมควบคุม

25502550 25512551

ผลการดําเนินงานสําคัญที่ผานมาผลการดําเนินงานสําคัญที่ผานมา

ระบบผลิตระบบผลิต  HH22  จากจาก  NGNG
โดยโดย  Steam reformationSteam reformation

Hydrogen
Production

Fuel Cell & 
Application

ระบบผลิตระบบผลิต  HH22  จากกาซชีวภาพจากกาซชีวภาพ
โดยโดย  Steam reformationSteam reformation
Yield HYield H22 > 40%> 40%
ขนาดขนาด  50 50 ลิตรลิตร//วันวัน

รถยนตรถยนต  HCNGHCNG
ผสมผสม  HH22  ในใน  NG NG 
อัตราสวนอัตราสวน
1515 %%  ขึ้นไปขึ้นไป

fuel cell fuel cell ขนาดขนาด  55 kWkW
ถังบรรจุไฮโดรเจนถังบรรจุไฮโดรเจน  ขนาดขนาด  22  ลบลบ..มม..
ความจุความจุ H H22 280 280 กรัมกรัม  
อัตราสิ้นเปลอืงเชื้อเพลิงอัตราสิ้นเปลอืงเชื้อเพลิง  88  กรัมกรัมH2/H2/กก..มม..
คาเชื้อเพลิงเฉลีย่คาเชื้อเพลิงเฉลีย่    4444  บาทบาท//กก..มม..



ศักยภาพ
• ขาดการใหความสําคัญในการวางแผนวิจัยและพฒันา
• ขาดการศึกษาแหลงวัตถุดิบที่มีศักยภาพของประเทศ
• ขาดการวิเคราะหกระบวนการในการผลิตไฮโดรเจนที่มีประสทิธภิาพ

เทคโนโลยีและอุปกรณที่เกี่ยวของ

• ตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
• การวิจัยพัฒนาในประเทศยังไมกวางขวางและขาดการสนับสนุนดานงบประมาณ
• เทคโนโลยกีารผลิต การจัดเก็บ ยังมีตนทนุสูง
• ขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยกีารนําไปประยกุตใชที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของประเทศ 

ดานภาคคมนาคม
• ขาดมาตรฐานอุปกรณและมาตรฐานความปลอดภัย
• ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณสวนควบที่เกีย่วของ
• ขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยกีารใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงในรูปแบบตางๆ
ที่มีประสิทธิภาพและมคีวามคุมคาเชิงเศรษฐศาสตร

ปญหาและอุปสรรคในพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนของประเทศปญหาและอุปสรรคในพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนของประเทศ  

ดานผลิต/สะสมไฟฟา
• ขาดกําหนดมาตรการจูงใจในการพัฒนาและใชพลงังานไฮโดรเจนในภาคการผลิตไฟฟา
• ขาดการวิจัยและพัฒนาการเทคโนโลยกีารจัดเก็บพลังงานในรูปไฮโดรเจน 
จากการผลิตไฟฟาในชวง off peak

• ขาดการพัฒนาระบบผลิตไฟฟาจากไฮโดรเจนแบบผสมผสาน



ศักยภาพ
•ศึกษาแหลงวัตถุดิบที่มีศักยภาพของประเทศ
• วิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร ถึงความคุมคาของการลงทุนพลังงานไฮโดรเจนทีม่ี
ประสทิธภิาพสูง รวมถึงโอกาสในการนําไฮโดรเจนไปใชงานในเชิงพาณิชย 

เทคโนโลยีและอุปกรณที่เกี่ยวของ
• วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการผลิต จัดเก็บ และอุปกรณที่เกีย่วของภายในประเทศ 
• วิจัยและพฒันากระบวนการผลิต จัดเก็บ ไฮโดรเจนที่มีประสทิธภิาพและตนทุนต่ํา
• วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการนําไปประยุกตใช

ดานภาคคมนาคม
• กําหนดมาตรฐานอุปกรณและมาตรฐานความปลอดภัย
• พัฒนาเทคโนโลยแีละอุปกรณสวนควบที่เกี่ยวของ
• วิจัยและพฒันาการใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการใช
ผสมกับเชื้อเพลิงอื่น

แนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนของประเทศแนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนของประเทศ   

ดานผลิต/สะสมไฟฟา • วิจัยและพฒันาเทคโนโลยี hydrogen energy storage 
• พัฒนาระบบผลิตไฟฟาจากไฮโดรเจนแบบผสมผสาน

ไดบรรจุเรื่องพลังงานไฮโดรเจนไวในแผนปฏิบัติการการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยพีัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ

ปจจุบัน



โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและ
กําหนดแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป

สิงหาคม 2554

ภาพรวมของแนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน

ในตางประเทศและในประเทศ

โดย ผศ.ดร. ศิริโรจน ศิริสุขประเสริฐ
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แนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนใน

 ตางประเทศ

 ในประเทศ

หัวขอการนําเสนอ
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แนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนแนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน
ในตางประเทศในตางประเทศ

11

3
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แนวทางการพัฒนาการใชไฮโดรเจนในตางประเทศ
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ประเด็นสนับสนุน

- ความมั่นคงดานพลังงานของชาติ
- ความตองการลดการนําเขาเชื้อเพลิง
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและความตองการในการลดการปลอยแกสเรือน
กระจกและมลพิษ
- การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกและการเติบโตดานเศรษฐกิจ ทําใหเกิดความตองการ
พลังงานทีส่ะอาดและถูก 

ประเด็นอุปสรรค
- อุปสรรคในการสรางและรักษาความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องความสาํคัญดาน
นโยบายพลังงาน
- ขาดโครงสรางพื้นฐานสําหรับการใชไฮโดรเจนและราคาที่ยอมรับไดในการจัดสราง
- ขาดกระบวนการผลิตและการจัดเก็บไฮโดรเจน รวมถึงเชลลเชื้อเพลิงทีร่าคาถูก

ประเด็นที่ทั้งสนับสนุน
และเปนอุปสรรค

- การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไฮโดรเจนและแหลงและ
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกคูแขง
- การมีอยูของเชื้อเพลิงฟอสซิลราคาถูกในปจจุบันและการลดลงอยางเลี่ยงไมไดของ
แหลงเชื้อเพลิงเหลานี้
- ความตองการของผูบริโภคสําหรับแหลงพลังงานทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมี
ราคาถูก

ประเด็นขับเคลื่อนที่สําคัญที่สงผลตอการพัฒนาพลังงานจากไฮโดรเจน
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องคประกอบโครงสรางพื้นฐานไฮโดรเจน ประเด็นที่ตองดําเนนิการพัฒนา
การผลิต 
– ไฮโดรเจนควรผลิตใน 2 รูปแบบคอื 
1) แบบรวมศูนยในโรงกลั่น โรงไฟฟาทั่วไป โรงไฟฟาพลงังานทดแทนหรือ
นิวเคลียร และ
2) การผลิตแบบกระจายในสถานีจําหนาย ชุมชน พื้นที่หางไกล และในพื่นที่ที่
ประชาชนตองการ 
- กระบวนการความรอน ไฟฟา และการสังเคราะหแสง สามารถใช พลังงาน
ฟอสซิล ชีวมวล หรือน้ําเปนวัตถุดิบไดและไมควรปลอยแกสเรอืนกระจก

เทคนิคการผลิตไฮโดรเจนราคาถูก
กระบวนการจับแกสเรือนกระจกราคาถกูและเปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนขั้นสูงจาก พลังงานฟอสซิล พลังงานทดแทน 
และพลงังานนิวเคลียร

การขนสง 
– สําหรับโครงขายไฮโดรเจนทั้งการผลิตแบบรวมศูนยหรือการผลิตแบบ
กระจาย ทอสงควรใชสงไฮโดรเจนไปในพื้นที่ที่มีความตองการสูง รถบรรทุก
และการขนสงประเภทอื่นควรใชขนสงไฮโดรเจนในรูปแกส ของเหลว และ
ของแข็งไปในพื้นที่ที่มีความตองการนอย

เทคโนโลยีการขนสงราคาถูก
มาตรฐานที่เหมาะสม
การจัดระบบการขนสงใหม
ความเสี่ยงของการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานการขนสงใหม

การจัดเก็บ
– อุปกรณจัดเก็บไฮโดรเจนที่มีน้ําหนักเบา ราคาถูก และเก็บไดปริมาณมาก
ควรมีขนาดใหเลอืกไดหลากหลายเพื่อการนําไปใชงานที่แตกตางกนั

ระบบจดัเก็บไฮโดรเจนที่มีราคาถูก น้ําหนักเบา และมีขนาดเล็ก

การแปลงผันพลังงาน - เซลลเชือ้เพลงิที่มีการผลิตในปริมาณมากจะทําใหมี
ราคาที่แขงขันได มีอายุการใชงานนาน มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดี

การผลิตเซลลเชือ้เพลิงราคาถูก มีอายุการใชงานนาน และมีเสถียรภาพ 
สามารถผลิตไดในปริมาณมากๆ

การรองรับเทคโนโลยี
– ไฮโดรเจนควรใชไดทุกที่ที่ตองการพลังงาน คือ ภาคคมนาคมขนสง โรง
ผลิตไฟฟา พลังงานแบบพกพาได และพลังงานความรอนรวมสําหรับอาคาร
และอุตสาหกรรม 

การทดสอบและสาธิตระบบตามตองการของลูกคาไดสําเร็จ
มาตรการที่ใหการสนับสนุน เพือ่กระตุนโครงสรางพื้นฐานและความพรอม
ดานการตลาด

มาตรฐาน ความปลอดภัย
- ระเบียบที่ใชตองอางอิงกับมาตรฐานอุปกรณที่ครอบคลุมเทคโนโลยี
ไฮโดรเจนและอปุกรณที่เกีย่วของเชิงพาณิชยและที่อยูอาศัย

มาตฐานแกสเชื้อเพลิงทีก่ลาวถึงไฮโดรเจนดวย
มาตรฐานดานความปลอดภัยสําหรับการรับรอง รถยนตเซลลเชือ้เพลงิ 
โรงไฟฟาและอุปกรณพกพา

การใหการศึกษา – ธุรกิจและสาธารณะควรใชไฮโดรเจนเพื่อเปนแหลง
พลงังานไดอยางปลอดภัยและสะดวก ในทุกๆการใชงาน นักเรียน นิสิต
นักศึกษาในทุกสาขาวิชาควรมีสวนรวมในการพัฒนาและใชงานไฮโดรเจน

สรางความเขาใจอยางกวางขวางและควาเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยใน
การใชงานไฮโดรเจน
การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกบัเทคโนโลยีไฮโดรเจน
การใหความรูและฝกอบรมมาตรฐานและกรณีฉุกเฉิน

องคประกอบพื้นฐานของระบบพลังงานไฮโดรเจนและความทาทาย
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ที่มา: http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/42/01/images/irma02_fr_1666_en.jpg

ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง
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การคาดการณยอดจําหนายรถยนตเซลลเชื้อเพลิงขนาดเล็กตอปในตลาด
ทั่วโลก ในชวงป ค.ศ. 2015 ถึง 2020

[ที่มา: Pike Research, “Fuel Cell Vehicles: Passenger Vehicles, Medium and Heavy Duty Trucks, Transit Buses, Hydrogen ICEs, and Fueling, 2011]

เซลลเชื้อเพลิง-ภาคคมนาคม
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ที่มา: http://www.futureenergies.com/pictures/fuelcellpower.jpg

สวนประกอบเซลลเชื้อเพลิงประเภท PEM

Polymer Electrolyte Membrane หรือ Proton 
Exchange Membrane 
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ประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิง

พลังงานความรอน

ประสิทธิภาพ

1 kg of H2 = 1 gal (3.8 L) Gasoline Energy Equivalent1 kg of H2 = 1 gal (3.8 L) Gasoline Energy Equivalent

ηFCV > ηICEV ~2-3 เทา

%
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รถโดยสารเซลลเชื้อเพลิง

ขนาดเซลลเชื้อเพลิง 300 kW ขนาดเซลลเชื้อเพลิง 100 kW

รถยนตเซลลเชื้อเพลิง
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เรือขนสงสินคา 
Viking Lady

เรือดําน้ํา HDW214 ประเทศกรีซ

เรือดูวาฬชื่อ ELDING

บริษัท Proton Power Systems ประเทศเยอรมนี 

ที่มา: http://images.gizmag.com/gallery_lrg/9117_7040813516.jpg

Boeing manned 
airplane powered by 

hydrogen fuel cells

เรือ-เครื่องบินเซลลเชื้อเพลิง



13ที่มา: http://www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/education/pdfs/early_markets_forklifts.pdf

เซลลเชื้อเพลิงเชิงพาณชิย
Fuel Cells Forklifts
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ไฮโดรเจน-เครื่องยนตสันดาบภายใน

ผลการทดสอบเปรียบเทียบระหวางเครื่องยนตที่
ใช CNG และ HCNG (ก) ปริมาณกาซไอเสียที่
ปลอยออกจากการเผาไหม (ข) แรงมาและ
แรงบิดที่ได 
[ที่มา: National Renewable Energy Laboratory, “Development and Demonstration of 
Hydrogen and Compressed Natural Gas (H/CNG) Blend Transit Buses, 2005]

(ก)

(ข)
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Fuel Cells for Backup Power

ที่มา: http://fuelcellsworks.com/news/wp-
content/uploads/2009/10/electragenx.jpg

เซลลเชื้อเพลิง-ภาคการผลิตไฟฟา



16
ที่มา: http://www.g3powersystems.com

Fuel Cells Power Plants



17ที่มา: http://openlearn.open.ac.uk/

เซลลเชื้อเพลิงสําหรับ Energy Storage



18

Fuel cell batteries from LGFuel cell batteries from LG

HydroFillHydroFill HydroStickHydroStick Fuel Cell by Horizon.Fuel Cell by Horizon.MilleniumMillenium HydroPakHydroPak Fuel CellFuel Cell

เซลลเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก

Fuel cell batteries from SONYFuel cell batteries from SONY
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แนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในประเทศแนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในประเทศ
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รีฟอรมมิง รีฟอรมมิง 

แกซิฟเคชันแกซิฟเคชัน

ไฟฟาเคมีไฟฟาเคมี

ชีวเคมีชีวเคมี

ทอสง

กาซไฮโดรเจนอัด

ไฮโดรเจนเหลว

สถานีจําหนายสถานีจําหนาย

H2

กาซอัด

H2

กาซอัด

H2

ของเหลว

H2

ของเหลว

การผลิต
การจัดเก็บ
ตนทาง

การจัดเก็บ
ปลายทาง

การขนสง การจําหนายวัตถุดิบ

แกซธรรมชาติ 

ถานหิน 

ชีวมวล 

สารประกอบ
ชีวภาพ 

น้ํา 

สิ่งปฏิกูล 

H2

กาซอัด

H2

กาซอัด

H2

ของเหลว

H2

ของเหลว

ไฮโดรเจนในรูปของแข็ง

แนวทางการนําไฮโดรเจนไปใชงานในกรณีที่เปนการผลิตแบบรวมศูนย
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แนวทางการนําไฮโดรเจนไปใชงานในกรณีที่เปนการผลิตแบบกระจาย

 

รฟีอรมมิง่  รฟีอรมมิง่  

ไฟฟาเคมีไฟฟาเคมี

สถานีจาํหนายสถานีจาํหนาย

การผลิตใน

พืน้ที่จาํหนาย
การจดัเกบ็ การจาํหนายวตัถดุิบ

กาซธรรมชาติ  

นํ้า  

H
2

กาซอดั

H
2

กาซอดั

H
2

ของเหลว

H
2

ของเหลว



การผลิตไฮโดรเจนแบบรวมศูนย

ปริมาณการผลิตไฮโดรเจนที่ตองการ 20,000 กิโลกรัม H2/วัน

% การใชงานโรงงานผลิตไฮโดรเจน 90 %

จํานวนสถานี 548 สถานี

กรณี กาซธรรมชาติ ราคาตอหนวย ($/กิโลกรัม)

Pipeline Tube Trailer Liquid

การผลิตไฮโดรเจน (H2 Production) $1.00 $1.26 $2.12

การจัดสงไฮโดรเจน (H2 Delivery) $2.20 $2.09 $0.17

การเติมไฮโดรเจน (H2 Fueling) $1.07 $1.07 $1.29

รวม $4.27 $4.42 $3.57

กรณี ถานหิน

การผลิตไฮโดรเจน (H2 Production) $6.15 $6.88 $9.61

การจัดสงไฮโดรเจน (H2 Delivery) $2.20 $2.09 $0.17

การเติมไฮโดรเจน (H2 Fueling) $1.07 $1.07 $1.29

รวม $9.42 $10.04 $11.06

กรณี ชีวมวล

การผลิตไฮโดรเจน (H2 Production) $8.33 $8.99 $11.30

การจัดสงไฮโดรเจน (H2 Delivery) $2.20 $2.09 $0.17

การเติมไฮโดรเจน (H2 Fueling) $1.07 $1.07 $1.29

รวม $11.60 $12.15 $12.76

ตัวอยางการประเมนิราคาไฮโดรเจน ที่มา: โครงการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้น
ฐานรองรับการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในภาค
คมนาคมขนสง



ตัวอยางการประเมนิราคาไฮโดรเจน ที่มา: โครงการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้น
ฐานรองรับการใชไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิงในภาค
คมนาคมขนสง
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ระยะสัน้
กอนปี พ.ศ. 2560

ผลิตโดย
- ความรอนเคมีจาก แกส
ธรรมชาติ และ ชวีมวล
- การแยกนํา้ดวยไฟฟาจาก
เชือ้เพลิงฟอสซลิ
ใชใน
-รถยนตสนัดาบภายในรวมกบั
เชือ้เพลิงฟอสซลิ

ระยะกลาง
ปี พ.ศ. 2560-2567

(1 แสน kgH2 ตามแผนฯ)
ผลิตโดย
- ความรอนเคมีจาก ชวีมวล
- แยกนํ้าดวยไฟฟาจากพลงังาน
ทดแทน
ใชใน
-รถยนตเซลลเชือ้เพลิงสาธิต
-รถยนตเซลลเชือ้เพลิงเชงิ
พาณิชย

ระยะยาว
หลงั ปี พ.ศ. 2567 

ผลิตโดย
- การแยกนํ้าดวยไฟฟาจาก
พลงังานทดแทน
ใชใน
- รถยนตเซลลเชือ้เพลิงเชงิ
พาณิชย
- รถไฟฟา (สาธิต/เชงิพาณิชย)
- การผลิตกระแสไฟฟาสํารอง 
และเป็นแหลงเกบ็พลงังาน
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ปี 
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การคาดการณยอดจําหนายรถ
เซลลเชื้อเพลงิขนาดเลก็ทัว่โลก 
(คนั) (ทีม่า: Pike Research, 2011)

แนวทางการผลิตและการใช
ไฮโดรเจนของประเทศไทย



ระยะสัน้ระยะสัน้  ((กอนปกอนป  พพ..ศศ.. 2560):2560): ยังไมมีการใชไฮโดรเจนอยางเปนทางการ
ศึกษาและทดสอบศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนดวยการแยกน้ําดวยไฟฟาและใชงานกับเครื่องยนตสันดาบ
ภายใน ประเด็นสําคัญที่มีการวิจัยและพัฒนาสําหรับเทคโนโลยกีารใชไฮโดรเจนกับเครื่องยนตสันดาบ
ภายในที่สําคัญคือ

• การหาสัดสวนการผสมไฮโดรเจนกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นที่เหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน
• การพัฒนาวิธีการปรับแตงเครื่องยนตใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการทดสอบในหองปฏิบัติการ
• ทําการทดสอบการลดลงของไอเสียและประสทิธิภาพโดยรวมในหองปฏิบัติการและการทดสอบในทองถนน

จริง
พัฒนาการผลิตและจัดเก็บไฮโดรเจนเชิงพาณิชยที่มีศักยภาพโดยใชวัตถุดิบที่มีภายในประเทศ พรอม
มาตรการสงเสริมผูประกอบการผลิตไฮโดรเจนที่มีอยูแลว ดังเชน
การผลิตไฮโดรเจนดวยความรอนเคมีจาก ชีวมวล และแกสชีวภาพ
การผลิตไฮโดรเจนดวยกระบวนการอเิล็กโตรไลซิสดวยไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทน เชน แสงอาทิตย
และพลังงานลม
การพัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิตถังไฮโดรเจนอัดภายในประเทศ
สาธิตการใชไฮโดรเจนกับรถโดยสารในเมืองใหญ
วางโครงสรางพื้นฐานการจดัสงไฮโดรเจนใหเขตพื้นที่ที่มีการสาธิตการใชไฮโดรเจน 
การประชาสัมพันธการใชไฮโดรเจนในบทบาทของพลังงานทดแทนในระบบคมนาคมและการผลิต
กระแสไฟฟา โดยมุงเปาไปที่เรื่องความปลอดภัยเพื่อใหประชาชนมีความเขาใจที่ดีขึ้น

25

แผนการวิจัยพัฒนา/ตอยอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจนตลอดหวงโซ
อุปทาน 



ระยะกลางระยะกลาง  ((ระหวางระหวาง  ปป  พพ..ศศ.. 25602560  ถึงถึง  2567):2567):  เริ่มมีการใชไฮโดรเจน ตามแผน
สงเสริมโดยการลดภาษีนําเขารถยนตที่ใชไฮโดรเจน
เพิ่มโครงการสาธิตการใชงานไฮโดรเจนในหลายภาคสวนและการขยายไปในหัวเมืองใหญของแตละภาค
ของประเทศ 
วางโครงสรางพื้นฐานการจดัสงไฮโดรเจนใหเขตพื้นที่ที่มีการสาธิตการใชไฮโดรเจน
ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมจากภาคคมนาคมขนสง

ระยะยาวระยะยาว  ((หลังจากหลังจาก  ปป  พพ..ศศ.. 2567):2567):  ตางประเทศมีการใชไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย
สงเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศสําหรับ การผลิตชิ้นสวนรถยนตที่ใชไฮโดรเจนและ 
การผลิตชิ้นสวนและการประกอบเซลลเชื้อเพลิง
สงเสริมอุตสาหกรรมผลิตไฮโดรเจนและถังจัดเก็บไฮโดรเจนอยางตอเนื่อง
สงเสริมในเรื่อง การลดภาษนีําเขารถยนตที่ใชไฮโดรเจน รวมถึงเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิต
สงเสริมการสงออกไฮโดรเจนสูประเทศในภูมิภาคอาเซียน

26

แผนการวิจัยพัฒนา/ตอยอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจนตลอดหวงโซ
อุปทาน 
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ประเดน็ทาง
ยุทธศาสตร

การสื่อสาร
และ

ประชาสมัพนัธ
การพฒันา
ดานบคุลากร

การพฒันา
อุตสาหกรรม
การผลิตและ

จดัเกบ็
ไฮโดรเจนกาํหนด

นโยบายและ
แผน 

มาตรฐาน 
ขอบงัคับ

การวิจยัและ
พฒันา

การพฒันา
โครงสราง
พื้นฐาน 

การพฒันา
เครือขายใน

และ
ตางประเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาไฮโดรเจนของประเทศไทย
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สรุป

 แนวทางการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนใน
 ตางประเทศ
 ประเทศไทย

 ตางประเทศ
 ประเด็นขับเคลื่อนที่สําคัญที่สงผลตอการพัฒนาพลังงานจากไฮโดรเจน
 องคประกอบพื้นฐานของระบบพลังงานไฮโดรเจนและความทาทาย
 การประยุกตใชไฮโดรเจน

 ภาคคมนาคม: เซลลเชื้อเพลิง และ เครื่องยนตสันดาบภายใน
 ภาคการผลิตไฟฟา

 ประเทศไทย
 แนวทางการผลิตและการใชไฮโดรเจนของประเทศไทย
 แผนการวิจัยพัฒนา/ตอยอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับไฮโดรเจน
 ยุทธศาสตรการพัฒนาไฮโดรเจน



โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและ
กําหนดแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป

สิงหาคม 2554

ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน

โดย นายผดุงศักดิ์ อูนนทกานต
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• นโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนของประเทศใหไดรอยละ 20.3 ของการ
ใชพลังงานขั้นสุดทายในป พ.ศ. 2565

• เพือ่ใหทราบสถานภาพของการดําเนินงานดานพลังงานไฮโดรเจนของหนวยงาน
ตางๆ ที่มีอยู

• เพือ่รวบรวมขอมูลผลการศึกษาเชนงานวิจัยและพัฒนาในอดีตที่ผานมา

• เพือ่ใหรับทราบถึงกิจกรรมของเครือขายพลังงานไฮโดรเจนและรวมแสดงความ
คิดเห็น

วาระที ่2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน
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• เผยแพรขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน

• แนวทางการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย
• รับฟงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ประชุมจัดตั้งเครือขาย #1
 จัดทําเว็บไซดของเครือขาย

นําเสนอแนวทางการตั้งคณะ
กรรมการฯ

• แนวทางจัดตั้งคณะกรรมการเครือขาย 
จากหนวยงานตางๆ

• บทบาท/หนาที่

บทบาท/หนาที่ของเครือขาย

• เสนอแนะขอคิดเห็นที่เหมาะสมให
ภาครัฐทั้งทางดานนโยบายและการ
ประยุกตใชงาน

เผยแพร/ประชาสัมพันธ หาความรวมมือจาก
ตางประเทศ

หาความรวมมือจาก
หนวยงานในประเทศ

• งานวิจัยและพัฒนา
• ผูประกอบการเอกชน
• เชื่อมโยงกับกลุมพลังงาน
ทดแทนประเภทอื่น

รับฟง/เสนอแนะ
ขอคิดเห็น

แหลงขอมูลที่สําคัญ

ดําเนนิการโดยที่ปรึกษาใน
โครงการ

จัดตั้งคณะกรรมการฯ

วาระที ่2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน
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สงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหมๆ ที่มี
ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรรวมถึงการขยายผล 
Green City และพลังงานชุมชน และสนับสนุนให
ประเทศไทยเปนศูนยสงออกเชื้อเพลิงชีวภาพ 
และการสงออกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใน
ภูมิภาคอาเซียน

จัดตัง้เครือขายพลังงานทดแทนเพื่อเปนกลไก
ในการแลกเปลี่ยนองคความรู

แผนระยะยาว แผนขับเคลือ่น

H2 

100,000 กก.

ป 2560-2565

กิจกรรมรองรบัแผน 15 ป

เครือขาย

กิจกรรมเครือขาย

งานวิจัยและพัฒนา

ผลิตไฟฟา คมนาคมขนสง

เครือขาย

โครงสรางพื้นฐาน มาตรฐาน

เงินสนับสนุนกิจกรรม ขอเสนอแนะ

ระบบสงจายไฮโดรเจน สถานีเติม การผลิต/จัดเก็บ/การใช

เครือ่งยนตสันดาป
ภายใน

เซลลเชือ้เพลงิ

Transition
Demo Bus

กระบวนการทาง
ความรอน

อิเลคโตรไลซิส

ผลิตไฮโดรเจน

ระบบทอ

รถบรรทุก

สงเสริมการใช

เซลลเชือ้เพลงิ

วาระที ่2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน
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แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการฯ

หนวยงานที่
เกี่ยวของกับ
งานวิจัย

หนวยงานวิจัย

หนวยงาน
สนับสนุน

กลุมผูผลิต
ไฮโดรเจน

ผลิตกาซ
อุตสาหกรรม/
กาซที่ไดจาก
กระบวนการ

กลุมผูผลิต
รถยนต

หนวยงาน
มาตรฐาน
และความ
ปลอดภัย

กลุมผูผลิต
ชิ้นสวนและ
อุปกรณ
ตอเนื่อง

ผูผลิต/นําเขา
รถยนต

โรงงานผลิต
ชิ้นสวน/
อุปกรณ

สนับสนุนการ
ผลิต การจัดเก็บ 
การขนสงและ

การใชไฮโดรเจน

สนับสนุนการ
ผลิต ชิ้นสวน

รถยนต

สถาบัน
มาตรฐาน
และการ
ทดสอบ

วาระที ่2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน
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วาระที ่2 กิจกรรมของเครือขาย

หนวยงานที่
เกี่ยวของ
กับงานวิจัย

กลุมผูผลิต
ไฮโดรเจน

กลุมผูผลิต
รถยนต

หนวยงาน
มาตรฐาน
และความ
ปลอดภัย

กลุมผูผลิต
ชิ้นสวนและ
อุปกรณ
ตอเนื่อง

จํานวน 4 1 2 2 3 คน

จํานวน 20 5 15 >100 8 หนวยงาน

รวม 12 คน

พิจารณาผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานในกลุมที่เกี่ยวของตางๆ

เปาหมาย

แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการฯ

วาระที ่2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน
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วาระที ่2 กิจกรรมของเครือขาย

รายชื่อกลุมงานสงเสริมงานวิจัย

กลุมสงเสริมและสนับสนุน

• สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
• ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอม็เทค)
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
• สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี การปโตเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)
• การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
• กรมขนสงทางบก
• กรมธุรกิจพลังงาน
• สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
• กองพลังงานทดแทน กรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร

• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
• อื่นๆ

วาระที ่2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน
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กลุมผูวิจัยและพัฒนา
• สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

• บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม (JGSEE) 
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• มหาวิทยาลัยมหิดล
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
• มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
• มหาวิทยาลัยนเรศวร
• มหาวิทยาลัยขอนแกน
• มหาวิทยาลัยบูรพา
• บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
• สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต

• อื่นๆ

บริษัทเอกชน
• บริษัท คลีนฟูเอล เอ็นเนอรยี เอ็นเตอรไพรส จํากัด

สถาบันการศึกษา

วาระที ่2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน
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รายชื่อกลุมผูผลิตไฮโดรเจน

•  บรษิัท ไทยอนิดัสเตรียล แกส จํากัด (มหาชน)
•  บรษิัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด
•  บรษิัท แอร ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด
•  บรษิัท แอรโปรดัคส อินดัสตรีย จํากัด
•  บรษิัท แพรกซแอร ( ประเทศไทย ) จํากัด

วาระที ่2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน
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รายชื่อกลุมผูผลิตรถยนต

• บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด
• บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากดั
• บริษัท ทาทา มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด
• บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
• บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จํากัด
• บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด
• บริษัท ออโตอลัลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด
• บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน)
• บริษัท วอลโว คาร ประเทศไทย จํากัด
• บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต จํากัด
•  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
•  บริษัท อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
•  บริษัท เดมเลอรไครสเลอร (ประเทศไทย) จํากัด
•  บริษัท มาสดา เซลส (ประเทศไทย) จํากัด
•  อื่นๆ

วาระที ่2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน



11

รายชื่อกลุมหนวยงานมาตรฐานและความปลอดภัย

•  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
•  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย
•  สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย
•  สมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย
•  สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
•  กรมธุรกิจพลังงาน
•  กรมขนสงทางบก
•  กรมควบคุมมลพิษ
•  อื่นๆ

วาระที ่2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน



12

องคประกอบของคณะกรรมการฯ

• ประธานคณะกรรมการ 1 ทาน

• คณะกรรมการ 10 ทาน

• เลขานุการ 1 ทาน

• วาระของคณะกรรมการ 3 ป

วาระที ่2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน



13

บทบาท/หนาที่คณะกรรมการฯ

• กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจของเครือขาย

• เรียกประชุมเพื่อติดตามความคืบหนาของเครือขาย

• ขอคิดเห็น/เสนอแนะ

วาระที ่2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน



14

การจัดทํา Website

• แหลงขอมูลงานวิจัยและพัฒนา

• ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยจากสมาชิกของกลุมตางๆ

• เผยแพรขอมูลขาวสารหรือกิจกรรมของกลุม

• รับฟงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

• เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

วาระที ่2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน



15

การจัดทํา Website

ตัวอยาง

วาระที ่2.3 ความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานเครือขายพัฒนาพลังงาน
ไฮโดรเจน



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด 12-1 
พฤศจิกายน 2554 

 

 ภาคผนวก ซ. 

ภาพกิจกรรมการจัดตั้งเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กลาวเปดการประชุม โดย คุณทวารัฐ สูตะบุตร 
รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน 

ณ หองประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพลังงาน 

    
 
 

นายรังสรรค สโรชวิกสิต 
ผูอํานวยการสํานักวิจัย คนควาพลังงาน 

ณ หองประชุมบญุรอด-นิธิพัฒน อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 
 
 

 
 
 

ผศ.ดร.ศิริโรจน ศิริสุขประเสริฐ และ  
นายผดุงศักดิ์ อูนนทกานต 

บริษัท ไบร แมเนจเมนท คอนซัลต้ิง จํากัด 
ณ หองประชุมบญุรอด-นิธิพัฒน อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด 12-2 
พฤศจิกายน 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมการประชุมจัดต้ังเครือขายพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน 

ณ หองประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ฌ -1 
พฤศจิกายน 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ฌ -2 
พฤศจิกายน 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ญ -1 
พฤศจิกายน 2554 

ภาคผนวก ข. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ญ -2 
พฤศจิกายน 2554 

ภาคผนวก ข. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ญ -3 
พฤศจิกายน 2554 

ภาคผนวก ข. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ญ -4 
พฤศจิกายน 2554 

ภาคผนวก ข. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ญ -5 
พฤศจิกายน 2554 

ภาคผนวก ข. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ญ -6 
พฤศจิกายน 2554 

ภาคผนวก ข. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ญ -7 
พฤศจิกายน 2554 

ภาคผนวก ข. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ญ -8 
พฤศจิกายน 2554 

ภาคผนวก ข. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ญ -9 
พฤศจิกายน 2554 

ภาคผนวก ข. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

  

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ญ -10 
พฤศจิกายน 2554 

ภาคผนวก ข. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ฎ -1 
พฤศจิกายน 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ฎ -2 
พฤศจิกายน 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ฎ -3 
พฤศจิกายน 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด ภาคผนวก ฎ -4 
พฤศจิกายน 2554 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัย ทดสอบ ระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ําใชในรถยนตและกําหนดแนวทางพัฒนา 
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป   

 

บริษัท ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด                    บทที่ 5-1 
พฤศจิกายน 2554 

ภาคผนวก ฏ. 

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการรางรายงานฉบับสมบูรณ 
 
  

กลาวเปดการประชุม โดย นายธรรมยศ ศรชีวย 

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
อนุรักษพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายรังสรรค สโรชวิกสิต  ผูอํานวยการสํานักวจิัย 
คนควาพลังงาน 

บรรยายในหวัขอ ทิศทางของพลังงานไฮโดรเจนใน
ประเทศไทย 

 
 
 
 

 
 
 

 
ผศ.ดร.ศิริโรจน ศิริสุขประเสริฐ  

บริษทั ไบรท แมเนจเมนท คอนซัลติ้ง จํากัด 
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