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ความต้องการพลังงานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันมีเพิ่ม

ขึ้นตลอดเวลา ตามจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น แต่พลังงาน

ที่ได้จากฟอสซิล ซึ่งเป็นพลังงานหลัก กำลังจะหมดไปใน

อนาคต หากไม่สามารถหาพลังงานจากแหล่งอื่นที่ยั่งยืนมา

ทดแทนได้ นอกจากนั้นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล  

ยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ทำให้โลกร้อนขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญใน

ปัจจุบัน  

เมื่อมนุษย์มีความต้องการมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีมี  

การพัฒนาตลอดเวลา โรงงานอุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นมากมาย คาร์บอน-

ไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติ 

ปิโตรเลียม ตลอดจนเชื้อเพลิงแข็ง เช่น ถ่านหิน ที่ปล่อยมาจากโรงงาน

อุตสาหกรรม และระบบขนส่ง คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดของก๊าซเรือนกระจก

ที่ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ คือ ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก

เชื้อเพลิงเหล่านี้ล้วนมีคาร์บอนอยู่ในโครงสร้าง เมื่อเกิดการเผาไหม้กับ

ออกซิเจน จึงเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น และหากเป็นการเผาไหม้

การนำไฮโดรเจนมาใช้เป็น

เชื้อเพลิงสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง

เป็นกระบวนการแปรรูป

พลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า

โดยตรงในขั้นตอนเดียว

ไม่ผ่านกระบวนการเผาไหม้

ผลผลิตที่ ได้มีเพียงน้ำ

และความร้อน

ไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

หรือก๊าซเรือนกระจก

ชนิดอื่นๆเกิดขึ้นส่งผลดีต่อ

สิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยี ผลิตก๊าซไฮโดรเจนที่สะอาดและยั่งยืน 

 

Water Electrolysis 
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ที่ไม่สมบูรณ์จะยิ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ  ตามมา เช่น 

คาร์บอนมอนนอกไซด์ และสารประกอบออกไซด์ไนโตรเจน 

(Nox) หรือซัลเฟอร์ (Sox) รูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีการหาพลังงานทางเลือกในรูป-

แบบอื่น ๆ ที่เป็นพลังงานสะอาดมาทดแทน หนึ่งในทางเลือก 

คือ พลังงานจากไฮโดรเจน เนื่องจากไฮโดรเจนเป็นธาตุที่มีอยู่

มากที่สุดบนโลก และก๊าซไฮโดรเจน (H2) ให้พลังงานต่อหน่วย

น้ำหนัก (power density) สูงสุดในบรรดาเชื้อเพลิงทั้งหมด คือ

ประมาณ 120 MJ/kg (เทียบกับ 50 MJ/kg สำหรับมีเทน หรือ 

44.4 MJ/kg สำหรับแก๊สโซลีน) โดยการเผาไหม้ของก๊าซไฮโดรเจน 

(ในกรณีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์) จะได้ผลผลิตเป็นเพียงน้ำ และ

พลังงานความร้อนโดยปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดัง

สมการที่ 1  

2 H2 + O2(g) ➝  2 H2O  + ความร้อน   (1) 

 

โดยความร้อนที่ได้ สามารถนำไปใช้งาน หรือแปรรูป

เป็นพลังงานรูปแบบอื่น ๆ เช่น พลังงานกล และพลังงานไฟฟ้า

เพื่อใช้งานต่อไป นอกจากนั้นเมื่อนำไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อ-

เพลิงสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบการแปรรูปพลังงานเคมี

เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงในขั้นตอนเดียวโดยกระบวนการไฟฟ้า

เคมี(ผ่านสมการที่ 1 เช่นกัน) ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการเผาไหม้ 

ผลผลิตที่ได้มีเพียงน้ำและความร้อนเท่านั้น  ไม่มีก๊าซคาร์บอน-

ไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกก๊าซอื่น ๆ เป็นผลผลิต ซึ่งเป็น

ผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้พลังงานจากไฮโดรเจนเหมาะที่จะเป็น

พลังงานทางเลือกในการลดปัญหาโลกร้อนในอนาคตได้ 

กระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนในปัจจุบัน

แม้ว่าไฮโดรเจนจะเป็นธาตุที่พบมากที่สุดบนโลก แต่ก็

ไม่ได้อยู่ในสภาพก๊าซไฮโดรเจน (H2) ที่พร้อมใช้งาน เนื่องจาก

ไฮโดรเจนจะอยู่ในรูปสารประกอบ เช่น สารประกอบไฮโดรคาร์-

บอนต่าง ๆ (CnHm) เชื้อเพลิงฟอสซิล และ น้ำ (H2O) ดังนั้น

ก๊าซไฮโดรเจนจึงไม่จัดว่าเป็น “แหล่งพลังงานเบื้องต้น (primary 

energy source)” หรือ “วัตถุดิบ (feed stock)” ของการผลิตเชื้อ-

เพลิง ที่ถูกต้องควรจะให้คำจำกัดความของไฮโดรเจนว่า “สื่อ-

พลังงาน” หรือ “Energy carrier” (อีกตัวอย่างของ “สื่อพลังงาน” ที่

เราคุ้นเคย คือ “ไฟฟ้า”) ดังนั้นหากจะนำไฮโดรเจนมาใช้งาน จะ

ต้องสกัดไฮโดรเจนให้อยู่ในรูปของก๊าซไฮโดรเจนจากสารประกอบ 

ซึ่งต้องผ่านกรรมวิธีที่ยุ่งยากเพื่อให้ได้ก๊าซไฮโดรเจนมาใช้ต่อไป  

การผลิตก๊าซไฮโดรเจน หรือการสกัดไฮโดรเจนให้อยู่ใน

รูปก๊าซไฮโดรเจนจากสารประกอบที่เป็นวัตถุดิบมีหลายวิธี (ดัง-

แสดงในตารางที่ 1) ได้แก่ วิธีสตีมรีฟอร์มเมชั่น (steam refor-

mation) วิธีแก๊สซิฟิเคชั่น (gasification) และวิธีพาเชียลออก-  

ซิเดชั่น (partial oxidation) ซึ่งแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงาน

เบื้องต้นที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น ก๊าซธรรมชาติ ชีวมวล 

หรือถ่านหิน โดยวิธีที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน คือ วิธีสตีมรี-

ฟอร์มเมชั่น คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ ของการผลิตก๊าซไฮโดรเจน

ทั้งหมด เนื่องจากมีประสิทธิผลสูงสุด และมีค่าใช้จ่ายต่ำ แต่ยัง

มีข้อด้อยคือ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน (ซึ่งรวมถึง

วิธีแก๊สซิฟิเคชั่น และวิธีพาเชียลออกซิเดชั่น) มีคาร์บอนเป็นองค์-

ประกอบส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นในขั้นตอนการ

ผลิตก๊าซไฮโดรเจน (ดังสมการเคมีแสดงในตารางที่ 1) ดังนั้นจึง
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กระบวนการ วัตถุดิบ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน

สตีมรีฟอร์มเมชั่น ก๊าซธรรมชาติ (ขั้นที่ 1)  CH4  +  H2O  ➝  CO  +  3 H2 

(ขั้นที่ 2)  CO  +  H2O  ➝  CO2  +  H2 

ปฏิกิริยารวม  CH4  +  2 H2O  ➝  CO2  +  4 H2 

แก๊สซิฟิเคชั่น ถ่านหิน  

และชีวมวล 

(ขั้นที่ 1)  C  +  H2O  ➝  CO  +  H2 

(ขั้นที่ 2)  CO  +  H2O  ➝  CO2  +  H2 

ปฏิกิริยารวม  CH4  +  2 H2O  ➝  CO2  +  2 H2 

พาเชียลออกซิเดชั่น ก๊าซธรรมชาติ CH4  +  O2  ➝  CO  +  2H2 

แยกน้ำโดยไฟฟ้า น้ำ 2 H2O  ➝  2 H2 + O2 

เป็นเพียงการย้ายจุดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก

กระบวนการผลิตพลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล มา

เป็นที่กระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนแทน 

 

ทางเลือกในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนที่บริสุทธิ์ 

สะอาดและยั่งยืน 

อย่างไรก็ตามยังมีกระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนอีกวิธี

ที่สามารถนำมาใช้ได้ โดยไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ออกสู่บรรยากาศ นั่นคือ การผลิตก๊าซไฮโดรเจน โดยวิธีแยกน้ำ

โดยไฟฟ้า (water electrolysis) อาศัยหลักการทางเคมีไฟฟ้า

ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจน โดยมีน้ำเป็นแหล่ง-

พลังงานเบื้องต้น (แทนที่จะเป็นสารประกอบคาร์บอนดังเช่นวิธี

อื่น ดังรูปที่ 1) 

ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าจากการแยกน้ำโดยไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

แต่ละขั้ว ขึ้นอยู่กับความเป็นกรดและเบสของสารละลายน้ำ  

ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน เมื่อสารละลายน้ำอยู่

ในสภาวะกรด ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าที่เกิดขึ้นแต่ละขั้วเป็นดัง

สมการที่ 2  

ขั้วคาร์โทด:  2 H+  +  2e-  ➝  2 H2   (2ก) 

ขั้วแอโนด:  2 H2O ➝  2 H+  + O2  +  2e-      (2ข) 

 

และเมื่อสารละลายน้ำอยู่ในสภาวะเบสปฏิกิริยาเคมี

ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นแต่ละขั้วเป็นดังสมการที่ 3 

ขั้วคาร์โทด:  2 H2O + 2 e- ➝  H2 + 2OH-  (3ก) 

ขั้วแอโนด:   2OH- ➝ (1/2) O2 + H2O + 2 e- (3ข) 

 

ปฏิกิริยารวมของทั้งสองกรณีจะเป็นปฏิกิริยาเดียวกัน 

(ดังสมการแสดงในตารางที่ 1) จากสมการข้างต้นจะเห็นได้ว่า

ไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของ

กระบวนการแยกน้ำโดยไฟฟ้า มีเพียงก๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้นที่ขั้ว

คาร์โทด (ขั้วลบ) และก๊าซออกซิเจนเกิดขึ้นที่ขั้วแอโนด (ขั้วบวก) 

(สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้) จึงกล่าวได้ว่า การผลิตก๊าซไฮโดร-

เจนด้วยวิธีนี้ มีศักยภาพที่จะนำไปสู่การพัฒนาพลังงานทดแทน

ที่ยั่งยืนในรูปแบบของก๊าซไฮโดรเจน  

ทั้งนี้ก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตได้ ยังมีความบริสุทธิ์สูงสุด 

(มากกว่า 99.999 เปอร์เซ็นต์) เมื่อเทียบกับก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิต

โดยวิธีอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากจะนำก๊าซไฮโดรเจนมาใช้กับ

เซลล์เชื้อเพลิง จะต้องมีความบริสุทธิ์มากที่สุด หากมีสิ่งเจือปน

ในรูปแบบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือคาร์บอนมอนนอกไซด์ 

แม้เพียงไม่กี่ส่วนในล้านส่วน(<10 ppm) จะส่งผลให้เซลล์เชื้อ-

เพลิงเสื่อมประสิทธิภาพลงอย่างมาก  

อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งก๊าซไฮโดรเจนในรูปแบบของ

พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน โดยปราศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน-

ไดออกไซด์สู่บรรยากาศนั้น จะต้องพิจารณาถึงที่มาของ

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการแยกน้ำ โดยพลังงานไฟฟ้าที่นำมาใช้

ในกระบวนการแยกน้ำโดยไฟฟ้านั้น มาจากหลายแหล่ง (แสดง

ดังรูปที่ 1) แต่การที่จะทำให้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นพลังงานทดแทน

ที่ยั่งยืน (sustainable energy) ได้นั้น พลังงานไฟฟ้าทีใ่ช้ควรได้

มาจากแหล่งพลังงานที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ (renewable 

energy) และไม่มีการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์ูบ่รรยากาศ

ในกระบวนการผลติไฟฟา้เชน่กัน  

กล่าวคือ หากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ได้มาจากการเผาไหม้

ของเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อ

ตารางที่ 1 กระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนที่ ใช้โดยทั่วไป 
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ถ่านหิน

หรือ

▲ รูปที่ 1 แผนผังการผลิตและการใช้งานก๊าซไฮโดรเจน โดยวิธีแยกน้ำโดยไฟฟ้า 

ใช้ในกระบวนการแยกน้ำโดยไฟฟ้า ก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตได้  

ก็ไม่ถือว่าเป็นพลังงานที่ยั่งยืน ในทางตรงข้ามหากพลังงาน

ไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการแยกน้ำโดยไฟฟ้า ได้มาจากแหล่ง-

พลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น พลังงานจากลม น้ำ 

(น้ำตก เขื่อน หรือ คลื่น) และแสงแดด ก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิต

โดยวิธีแยกน้ำโดยไฟฟ้า จึงจะจัดว่าเป็นพลังงานที่ยั่งยืน ลด

ปัญหาสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อนได้อย่างสมบูรณ์  

สิ่งที่ยังต้องพัฒนาต่อ

อย่างไรก็ตาม การจะนำก๊าซไฮโดรเจนมาใช้ในรูปแบบ

พลังงานทดแทนที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวัน แทนการใช้เชื้อเพลิง

ฟอสซิล จะต้องเอาชนะอุปสรรคทางเทคนิคให้ได้ก่อน กล่าวคือ 

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และแสงอาทิตย์  

จะต้องมีประสิทธิภาพสูงกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการ

ผลิตไฟฟ้า (ราคา/กิโลวัตต์/ชั่วโมง) อยู่ในระดับเดียวกับการ-

ผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิล หรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากต้นทุน  

ส่วนใหญ่ของการผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยวิธีแยกน้ำโดยไฟฟ้า

อยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า ที่ส่งผลให้ราคาก๊าซไฮโดรเจน

ที่ผลิตโดยใช้วิธีแยกน้ำโดยไฟฟ้าสูงกว่าวิธีอื่น ทำให้ในปัจจุบัน

การนำก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตโดยวิธีแยกน้ำโดยไฟฟ้า ยังคงจำกัด 

การใช้งานเฉพาะความต้องการใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่มีความ

บริสุทธิ์สูงเท่านั้น  

นอกจากนั้น วัสดุที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าใน

การผลิตก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนที่ดีที่สุด คือ แพลทินัม ซึ่ง

มีราคาสูง จึงต้องมีการค้นคว้าวิจัยเพื่อหาตัวเร่งปฏิกิริยาอื่นที่มี

ประสิทธิภาพเทียบเท่า แต่ราคาถูกลง เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยาในรูป

ของโลหะผสมต่าง ๆ เช่น โลหะผสมนิเกิลกับโลหะทรานซิชั่น  

อื่น ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนของการผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยวิธีเคมี

ไฟฟ้า ให้สามารถแข่งขันด้านราคากับเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ใน

ปัจจุบันได้ 

ใช้ในรูปแบบต่างๆ
เช่นการแพทย์

แอโนด
2H2O

®2H++O2+2e
-

ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

พลังงานไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้ารถและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

น้ำ

ปิโตรเลียม ก๊าซ
ธรรมชาติ

พลังงานความร้อน

เครื่องยนต์ทำงาน

ด้วยความร้อน

เซลล์เชื้อเพลิง

คาร์โทด
2H++2e-➝2H2

แอโนด
2H2O➝2H++O2+2e

-

ฟองก๊าซ
ออกซิเจน
ที่เกิดขึ้น

ฟองก๊าซ
ไฮโดรเจน
ที่เกิดขึ้น

RenewablePowerSources

อากาศ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

พลังงานกล

กระบวนการเผาไหม้

แสงแดด

ก๊าซไฮโดรเจน

ก๊าซไฮโดรเจน

พลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

น้ำ/เขื่อนลม

กระบวนการแยกน้ำโดยไฟฟ้า

คาร์โทด

สารละลายน้ำ

แอโนด

ก๊าซออกซิเจน

ก๊าซออกซิเจน H2O2


