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ไฮโดรเจน – การผลิตและการประยุกต์ ใช้
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บทคัดย่อ
สภาวะขาดแคลนน้ ามันในปั จจุ บันเป็ นที่ มาของการค้นคว้า วิจัยในเรื่ องของพลังงานทดแทน พลังงานจาก
ไฮโดรเจนเป็ นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็ นพลังงานสะอาด สามารถช่วยลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจก ซึ่งจะส่งผลดีในการช่วยลดภาวะโลกร้อนในที่สุด งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซไฮโดรเจนจึงมีความหมายมาก
ขึ้นในปั จจุบนั ก๊าซไฮโดรเจนสามารถผลิตได้จากเทคโนโลยีหลากหลายประเภท และสามารถประยุกต์ใช้เป็ นสารตั้งต้นเพื่อ
ผลิตสารเคมีได้หลายชนิ ด รวมทั้งสามารถนาไปป้ อนเซลล์เชื้อเพลิง บทความทางวิชาการนี้ รวบรวมข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรมในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว โดยบทความนี้ ประกอบด้วยเนื้ อหา 3 ส่ วนหลัก คือ ความสาคัญ
ของไฮโดรเจน การผลิตก๊าซไฮโดรเจน และการประยุกต์ใช้ก๊าซไฮโดรเจน
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Hydrogen – Production and Application
Unalome Wetwatana Hartley*

Abstract
The petroleum based-energy crisis leads to intensive research of alternative energy. Hydrogen energy is one of
the most interesting alternatives due to its cleanliness. Hydrogen energy helps reducing green house gases emissions
which causes global warming. Hydrogen energy researches then become more meaningful recently. Hydrogen can be
produced via several technologies and as well used as feedstock for production of a wide range of chemicals. It can also
be fed as a reactant for fuel cells. This review article summarized some relevant research articles regarding the process.
This paper consists of three main parts which are the importance of the hydrogen, the production of the hydrogen and the
application of hydrogen.
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บางส่ ว น ซึ่ งเป็ นปฏิ กิ ริ ยาคายความร้ อ นมาใช้ ร่ ว มกั บ
กระบวนการรี ฟอร์ มมิงด้วยไอน้ า รวมเรี ยกชื่อกระบวนการ
ว่า ออโตเทอร์ ม อลรี ฟอร์ มมิ ง (Autothermal reforming)
โดยการป้ อนทั้งก๊าซออกซิเจนและไอน้ า เพื่อทาปฏิกิริยากับ
สารไฮโดรคาร์ บ อน ความร้ อ นที่ เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ยาของ
กระบวนการออกซิ เ ดซั่น บางส่ ว นจะให้แ ก่ ก ระบวนการ
รี ฟ อร์ ม มิ ง ด้ว ยไอน้ า ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การใช้พ ลัง งานร่ ว ม
เพื่ อ ผลิ ต ก๊ า ซไฮโดรเจนเป็ นการลดต้น ทุ น ทางพลัง งาน
อีกทั้งยังสามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้ในอัตราส่ วนที่ มาก
ขึ้นด้วย [3]
วัตถุดิบในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยเทคโนโลยีต่างๆ
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 แหล่ง แหล่งแรก คือ ฟอสซิ ล ได้แก่
ก๊า ซธรรมชาติ ถ่ า นหิ น และแหล่ งที่ ส อง คื อ สารชี วมวล
ได้แก่ น้ า เมทานอล [4] เอทานอล [5] กลี เซอรอล [6]
ไดเมทิ ลเอเทอร์ [7] และบิ วทานอล [8] ซึ่ งบิ วทานอลมี
ศักยภาพในการใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน
โดยกระบวนการรี ฟอร์ ม มิ ง ด้ ว ยไอน้ า ส าหรั บ ข้อ มู ล
ทางด้านอุณหพลศาสตร์ ของการกระบวนการออโตเทอร์
มอลรี ฟอร์ มมิงของบิวทานอลเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนยังไม่
มีมากนัก ทั้งนี้ กระบวนการออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ มมิงของ
บิวทานอลเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นหลาย
ปฏิกิริยาอย่างซับซ้อน ซึ่ งปฏิกิริยาข้างเคียงจะมีผลต่อความ
บริ สุ ทธิ์ ของก๊ า ซไฮโดรเจน ดั ง นั้ นเพื่ อ การควบคุ ม
กระบวนการภายใต้สภาวะของปฏิกิริยาที่เหมาะสมที่สุด จึง
ต้องมี การศึ กษาถึ งผลกระทบของตัวแปรต่างๆ ที่ มีผลต่ อ
องค์ประกอบของผลิตก๊าซไฮโดรเจน โดยการศึ กษาและ
วิเคราะห์อุณหพลศาสตร์ ของกระบวนการออโตเทอร์ มอลรี
ฟอร์มมิงของบิวทานอลเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจน

1. บทนา

เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของการบริ โภค
เชื้อเพลิงปิ โตรเลียมและปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการเผา
ไหม้ เ ชื้ อเพลิ ง ปิ โตรเลี ย ม การคิ ด ค้ น และการศึ ก ษา
เทคโนโลยีใหม่จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นโดยเฉพาะเทคโนโลยีการ
ผลิ ต เชื้ อเพลิ ง จากแหล่งพลัง งานทางเลื อกซึ่ ง เป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อม และเมื่ อพิจารณาจากแหล่งพลังงานทางเลือก
อื่ น ๆ พบว่า ก๊ า ซไฮโดรเจนเป็ นหนึ่ งในแหล่ ง พลัง งาน
ทางเลื อ กที่ มี ศักยภาพและคุ ณ ภาพที่ ส ามารถใช้ท ดแทน
พลัง งานเชื้ อเพลิ ง ปิ โตรเลี ย มได้ ดี โดยส่ ว นใหญ่ ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนถูกใช้เพื่อเป็ นสารตั้งต้นในการผลิตแอมโมเนี ย
อีกทั้งเป็ นสารตั้งต้นในกระบวนการการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ด้ว ยเซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง ก๊ า ซไฮโดรเจนเป็ นแหล่ ง พลัง งาน
เชื้ อเพลิ งที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
[1] อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์อย่างเดียวที่เกิดจากการทางาน
ของเซลล์เชื้อเพลิงคือน้ า ก๊าซไฮโดรเจนสามารถผลิตได้จาก
หลากหลายเทคโนโลยี ได้แก่ การแปรรู ปถ่านหิ นให้เป็ น
ก๊าซเชื้อเพลิง (Coal gasification) การรี ฟอร์ มมิงด้วยไอน้ า
(Steam reforming) การพลาสม่า รี ฟอร์ มมิ ง (Plasma
reforming) การออกซิเดชัน่ บางส่ วน (Partial oxidation) การ
แยกน้ าด้วยกระแสไฟฟ้ า (Electrolysis of water) การแตก
สลายตัวด้วยความร้อนของน้ า (Thermal decomposition of
water) และกระบวนการหมัก (Fermentation process)
ปั จจุบนั เทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการผลิตก๊าซ
ไฮโดรเจน คื อ กระบวนการรี ฟอร์ มมิงด้วยไอน้ า อันเป็ น
เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนเพือ่
ส่ ง ต่ อ สู่ ก ระบวนการการผลิ ต กระแสไฟฟ้ าด้ ว ยเซลล์
เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)
แต่อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการรี ฟอร์มมิง
ด้ว ยไอน้ า เป็ นปฏิ กิริ ย าดู ดความร้ อ น นั้นหมายถึ ง ต้องใช้ 2. การผลิตไฮโดรเจน
พลังงานความร้ อนและต้นทุ นทางพลังงานจานวนมากใน
ไฮโดรเจนสามารถผลิ ต ได้จ ากหลายเทคโนโลยี เช่ น
การผลิ ต ก๊ า ซไฮโดรเจนจากกระบวนการรี ฟ อร์ ม มิ ง ด้ว ย การแปรรู ปถ่านหิ นให้เป็ นก๊าซเชื้อเพลิง (Coal gasification)
ไอน้ า [2] ดัง นั้น จึ ง ได้มี ก ารน ากระบวนการออกซิ เ ดชั่น การรี ฟอร์ มมิงด้วยไอน้ า (Steam reforming) การพลาสม่า
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รี ฟอร์ มมิง (Plasma reforming) การออกซิ เดชัน่ บางส่ วน
(Partial oxidation) การแยกน้ าด้ ว ยกระแสไฟฟ้ า
(Electrolysis of water) การแตกสลายตัวด้วยความร้อนของ
น้ า (Thermal decomposition of water) และกระบวนการ
หมัก (Fermentation process)

(มากกว่า 700 องศาเซลเซี ยส) ซึ่ งจากการศึ กษาการผลิ ต
ไฮโดรเจนจากสารชี วมวลโดยกระบวนก๊าซซิ ฟิเคชันด้วย
ฟลู อิ ไ ดซ์ เ บด (fluidized bed) ได้ป ริ ม าณผลผลิ ต ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนมากที่ สุ ด ที่ อุ ณ หภู มิ 850 องศาเซลเซี ย สและ
อัตราส่ วนระหว่างไอน้ าและสารชีวมวลเท่ากับ 1.7 โดยได้
ก๊าซไฮโดรเจน 128 กรัมไฮโดรเจนต่อกิโลกรัมสารชีวมวล
[9].
กระบวนการแปรสภาพเป็ นก๊ า ซแบบใช้อ ากาศเป็ น
กระบวนการดั้งเดิมโดยใช้หลักการจากัดอากาศเพื่อควบคุฒ
อัตราการเกิ ดปฏิ กิริยาออกซิ เดชันบางส่ วนเพื่อให้เกิ ดการ
ผลิ ต ความร้ อ นในอัต ราที่ พ อเหมาะ ซึ่ ง แตกต่ า งจากโดย
กระบวนการแปรสภาพเป็ นก๊าซแบบใช้ไอน้ า ซึ่ งจาเป็ นต้อง
ใช้ความร้อนจากภายนอกในปริ มาณที่มากกว่า

2.1 การแปรสภาพเป็ นก๊ าซ (Gasification)
การแปรสภาพเป็ นก๊ า ซ คื อ กระบวนการเปลี่ ย น
สารประกอบคาร์บอน เช่น ถ่านหิ น ปิ โตรเลียม น้ ามันเหลว
ชีวภาพ ชีวมวล เป็ นก๊าซไฮโดรเจน คาร์ บอนมอนออกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน โดยการทาปฏิกิริยาระหว่าง
สารตั้ง ต้น กับ ออกซิ เ จน (Air gasification) หรื อ ไอน้ า
(Steam gasification) ปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดที่ อุณหภูมิสูง

รู ปที่ 1 กระบวนการผลิตสารประกอบแอมโมเนีย [10]

รู ปที่ 2 การเติมไฮโดรเจนสาหรับกรดไขมันโอเลอิก [11]
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พบว่ า ปริ มาณก๊ า ซไฮโดรเจนที่ ไ ด้ จ ากการรวมสอง
กระบวนการมีปริ มาณน้อยกว่าที่ ผลิตได้จากกระบวนการรี
ฟอร์ มมิงด้วยไอน้ าเพียงกระบวนการเดี ยว อีกทั้งยังพบว่า
การเปลี่ยน DME เป็ นก๊าซไฮโดรเจน คาร์บอนมอนออกไซด์
และคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิสูง
กว่า 200 องศาเซลเซี ยส โดยที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซี ยส
สามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้ร้อยละ 52

2.2 การรีฟอร์ มมิง (Reforming)
การรี ฟอร์มมิงด้วยไอน้ า (Steam reforming)
การรี ฟอร์ มมิ ง ด้ ว ยไอน้ าเป็ นกระบวนการผลิ ต ก๊ า ซ
สังเคราะห์ (Synthesis gas, syngas) ซึ่ งเป็ นส่ วนผสม
ระหว่างก๊าซไฮโดรเจนและคาร์ บอนมอนออกไซด์ จากก๊าซ
ธรรมชาติ (มีเทน อีเทน โพรเพนและบิวเทน) [3] เมทานอล
[4] เอทานอล [5] โพรพานอล [6] ก๊าซหุ งต้ม หรื อสารกลุ่ม
แนฟทา (ก๊ า ซโซลี น ดี เ ซล และน้ ามัน ก๊ า ด) [7] ซึ่ ง
กระบวนการรี ฟอร์ มมิงด้วยไอน้ าประกอบด้วย 2 ขั้นตอน
คือ การทาปฏิ กิริยาระหว่างสารตั้งต้นกับไอน้ าที่ อุณหภูมิ
750-800 องศาเซลเซี ยส ดังสมการที่ 1 ซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ
ก๊าซสังเคราะห์ และจะเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องระหว่างคาร์บอน
มอนออกไซด์กับน้ าโดยใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริ ยา หรื อ ที่ เรี ยกว่า
ปฏิกิริยาเปลี่ยนน้ าเป็ นก๊าซ (Water gas shift reaction, WGS)
ดังสมการที่ 2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
และก๊าซไฮโดรเจน ซึ่ งในปั จจุบนั วิธีการรี ฟอร์ มมิงด้วยไอ
น้ าเป็ นวิธีที่นิยมในการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติที่
ได้จากโรงกลัน่ น้ ามันปิ โตรเลียมดิบ
CnHm+ n H2O → n CO + (m/2 + n) H2

(1)

CO + H2O ↔ CO2 + H2

(2)

กระบวนการรี ฟอร์ มมิงด้ วยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
(Carbon dioxide reforming หรือ Dry reforming)
กระบวนการรี ฟอร์ มมิงด้วยก๊าซคาร์ บอนได ออกไซด์
เป็ นกระบวนการที่ ไ ด้ก๊ า ซผลิ ต ภัณ ฑ์เ ป็ นก๊ า ซสัง เคราะห์
เช่นเดียวกับกระบวนการรี ฟอร์ มมิงด้วยไอน้ า ต่างกันตรงที่
ใช้ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ป็ นสารตั้ง ต้น ในการท า
ปฏิกิริยากับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น ก๊าซมีเทน ดัง
สมการที่ 3 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้มีการศึกษาบนตัวเร่ ง
ปฏิ กิริยาที่ แตกต่างกัน คื อ Ni/-Al2O3 Ni/MgO--Al2O3
และ Ni/MgAl2O3 ผลการทดลองพบว่า ตัวเร่ งทั้ง 3 ชนิ ด
สามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนในอัตราส่วนระหว่างไฮโดรเจน
ต่ อ คาร์ บ อนมอนอออกไซด์ ที่ 0.52, 0.95 และ 0.98
ตามลาดับที่ อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซี ยส สาหรั บข้อดี ของ
กระบวนการนี้ คือ ช่วยลดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ งเป็ น
ก๊าซเรื อนกระจกในบรรยากาศ อีกทั้งยังควบคุมระบบการ
ท างานได้ง่ า ยกว่า กระบวนการรี ฟ อร์ ม มิ ง ด้ว ยไอน้ า แต่
ข้อเสี ย คือ ปริ มาณของก๊าซไฮโดรเจน ที่ได้จากกระบวนการ
นี้จะต่ากว่ากระบวนการการรี ฟอร์มมิงด้วยไอน้ า [13]

Bimbela และคณะ [12] ศึ กษากระบวนการรี ฟอร์ มมิง
ด้วยไอน้ าของน้ ามันชีวภาพที่ได้จากกระบวนการไพโรไลสิ
สสารชีวมวลบนตัวเร่ งปฏิกิริยา Ni-Al ที่อุณหภูมิ 750 องศา
เซลเซี ยส ที่ มี อะซิ โตนและ บิ วทานอลเป็ นตัวแทนน้ ามัน
ชี ว ภาพ พบว่า สามารถผลิ ต ก๊า ซไฮโดรเจนได้ร้ อ ยละ 89
และ 99 ตามลาดับที่ปริ มาณ Ni ร้อยละ 23
Troy และ Rodney [7] ทาการวิเคราะห์ทางอุณหพล
ศาสตร์ ข องการผลิ ต ไฮโดรเจนจากการรวมของสอง
กระบวนการคือ การออกซิเดชัน่ บางส่วนและการรี ฟอร์ มมิง
ด้วยไอน้ าของไดเมทิลอีเทอร์ (Dimethyl ether, DME) ซึ่ ง

CO2+ CH4→ 2H2+ 2CO

(3)

การออกซิเดชั่นบางส่ วน (Partial oxidation)
กระบวนการออกซิ เดชั่นบางส่ วน เกิ ดขึ้นจากปฏิ กิริยาเผา
ไหม้ระหว่างสารไฮโดรคาร์ บอนกับก๊าซออกซิ เจน ซึ่ งเป็ น
ปฏิ กิ ริ ยาการเผาไหม้ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ได้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์เ ป็ นก๊ า ซ
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ไฮโดรเจนและคาร์ บ อนมอนออกไซด์ อี ก ทั้ง ปฏิ กิ ริ ยา
ดังกล่าวเป็ นปฏิ กิริยาคายความร้อน ส่ งผลให้ไม่ตอ้ งป้ อน
พลังงานจากภายนอก แต่อย่างไรก็ตามการจากัดปริ มาณก๊าซ
ออกซิ เ จนให้ เ หมาะสมมี ค วามจ าเป็ นอย่ า งมาก ทั้ งนี้
เนื่ องจากก๊าซออกซิ เจนที่ เหลือจากปฏิ กิริยาจะทาปฏิ กิริยา
กับก๊าซไฮโดรเจนกลายเป็ นน้ า กระบวนการออกซิ เดชั่น
บางส่วนแบ่งออกเป็ น 2 วิธีคือ การออกซิ เดชัน่ บางส่ วนด้วย
ความร้อน (Thermal partial oxidation, TPOX) และการออก
ซิ เ ดชั่น บางส่ ว นด้ว ยตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา (Catalytic partial
oxidation, CPOX) ซึ่งรู ปแบบการเกิดปฏิกิริยาทัว่ ไปทั้งสอง
วิธีดงั สมการที่ 4 และ 5 ตามลาดับ
CnHm+ [(2n+m)/4]O2→ (m/2)H2O + nCO

(4)

CnHm+ (n/2)O2→ (m/2)H2+ nCO

(5)

สาหรับตัวเร่ งปฏิ กิริยาที่ ใช้ในกระบวนการนี้ คือ Rh/Al2O3
[15] และ Pt/Ce0.75Zr0.25 [16]
สาหรั บ กระบวนการออโตเทอร์ ม อลรี ฟ อร์ ม มิ ง ของ
มีเทน โดยใช้ออกซิ เจน เพื่อเกิดปฏิกิริยาออกซิ เจนบางส่ วน
และถ้าใช้คาร์บอนไดออกไซด์ จะได้อตั ราส่ วนระหว่างก๊าซ
ไฮโดรเจนและคาร์บอนมอนออกไซด์คือ 1 ต่อ 1 หรื อไอน้ า
เพื่ อ การรี ฟ อร์ มิ ง อัต ราส่ ว นระหว่า งก๊ า ซไอโดรเจนและ
คาร์บอนมอนออกไซด์คือ 2.5 ต่อ 1 ซึ่งมากกว่ากระบวนการ
ที่ใช้คาร์ บอนไดออกไซด์ ดังสมการที่ 6 และ 7 ตามลาดับ
ซึ่ งก๊าซสังเคราะห์ที่ผลิตได้จะส่ งผลให้อุณหภูมิและความ
ดันขาออกจากถังปฏิกรณ์ คือ 950-1100 องศาเซลเซี ยส และ
100 บาร์ ความแตกต่างระหว่างกระบวนการรี ฟอร์ มมิงด้วย
ไอน้ ากับ ออโตเทอร์ มอลรี ฟ อร์ ม มิ งคื อEq.
ในกระบวนการรี
2-4
ฟอร์มมิงด้วยไอน้ ามีการป้ อนก๊าซออกซิเจน

ซึ่ งข้อดีของการออกซิ เดชัน่ บางส่ วนคือ การเริ่ มต้นการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาหรื อกระบวนการเกิ ด ขึ้ นได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ตอบสนองอย่างรวดเร็ วในการเปลี่ยนแปลงปริ มาณสาร แต่
ประสิ ทธิภาพการเปลี่ยนแปลงเป็ นก๊าซไฮโดรเจนต่า [14]
ออโตเทอร์ มอลรีฟอร์ มมิง (Autothermal reforming)
ออโตเทอร์มอลรี ฟอร์ มมิง คือ กระบวนการร่ วมกันระหว่าง
กระบวนการรี ฟอร์ มมิงด้วยไอน้ าหรื อคาร์ บอนไดออกไซด์
กับกระบวนการออกซิ เดชันบางส่ วน ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่
น าข้ อ ดี ของกระบวนการรี ฟอร์ มมิ ง ด้ ว ยไอน้ าและ
กระบวนการออกซิ เดชันบางส่ วนมารวมกัน โดยการป้ อน
ทั้ งน้ าและออกซิ เ จนเพื่ อ ท าปฏิ กิ ริ ยากั บ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอน ข้อดี ของกระบวนการนี้ คื อ สามารถผลิ ต
ไฮโดรเจนได้ ใ นอั ต ราส่ วนที่ มากกว่ า กระบวนการ
ออกซิเดชันบางส่วน และใช้พลังงานน้อยกว่ากระบวนการรี
ฟอร์ มมิงด้วยไอน้ า สารตั้งต้นที่ ใช้ในกระบวนการนี้ ได้แก่
มีเทน เมทานอล [4] เอทานอล [5] และโพรพานอล [6]

CH4+ (1/2)O2→ 2H2+ CO

(6)

CH4+ H2O→ 3H2+ CO

(7)

Cavallaro และคณะ [15] ศึกษากระบวนการออโตเทอร์
มอลรี ฟอร์ มมิงของเอทานอลชี วภาพโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา
5% Rh/Al2O3 เพื่อผลิตก๊าซสังเคราะห์ ซึ่ งจะใช้เป็ นสารตั้ง
ต้นในการผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยเซลล์เชื้ อเพลิง ผลจากการ
ทดลองพบว่า สามารถผลิตก๊าซสังเคราะห์ได้ร้อยละ 100 ที่
อัต ราส่ ว นก๊ าซออกซิ เจนและเอทานอลเท่ ากับ 0.45 ซึ่ ง
ผลิ ตผลก๊าซไฮโดรเจนจะลดลงเนื่ องจากการเกิ ดปฏิ กิริยา
ระหว่างก๊าซไฮโดรเจนกับออกซิเจนกลายเป็ นน้ า
Hao และคณะ [16] ศึ กษาสภาวะสมดุลของอุณหพล
ศาสตร์ ด้ ว ยวิ ธี พลั ง งานอิ ส ระกิ บ บ์ ร วมน้ อ ยสุ ดของ
กระบวนการออโตเทอร์รีฟอร์ มิงของกลีเซอรอลพบว่า ผลิต
ก๊า ซไฮโดรเจนได้ดี ที่ สุ ด ที่ อุ ณหภู มิ 900-1000 องศา
เซลเซี ยส อัตราส่ วนระหว่างไอน้ าต่อกลีเซอรอลอยูใ่ นช่วง
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9-12 และอัตราส่วนระหว่างก๊าซออกซิ เจนต่อกลีเซอรอลอยู่
ในช่วง 0-0.4 [21]
Chen และคณะ [17] ศึ กษาสภาวะสมดุลของอุณหพล
ศาสตร์ ของการผลิ ตก๊าซไฮโดรเจนจากปฏิ กิริยาหนึ่ งและ
สองขั้นตอน ซึ่งปฏิกิริยาหนึ่งขั้นตอนคือการเกิดปฏิกิริยาออ
โตเทอร์มอลรี ฟอร์มมิงของมีเทน และปฏิกิริยาสองขั้นตอน
ประกอบด้วย การเกิ ดปฏิ กิริยาแบบออกซิ เจนบางส่ วนของ
มี เ ทนแล้ว ตามด้ว ยปฏิ กิ ริ ยาเปลี่ ย นน้ าเป็ นก๊ า ซ ซึ่ งการ
ควบคุมอุณหภูมิของทั้งสองขั้นตอนถูกแยกออกจากกัน จาก
ผลการทดลองพบว่า การเพิ่มขึ้นของอัตราส่ วนระหว่างไอ
น้ าต่อมีเทน อุณหภูมิ และ อัตราส่วนที่ต่าของก๊าซออกซิ เจน
ต่ อ มี เ ทน ส่ ง ผลให้ ผ ลิ ต ผลก๊ า ซไฮโดรเจนเพิ่ ม ขึ้ นใน
กระบวนการการออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ มมิง แต่ที่อตั ราส่ วน
ระหว่างก๊าซออกซิเจนและมีเทนมีค่าเท่ากับ 0.125 ทาให้เกิด
โค้ ก (Coke) ขึ้ น ซึ่ งจะขั ด ขวางการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาของ
กระบวนการ อีกทั้งในกระบวนการออโตเทอร์ มอลรี ฟอร์ ม
มิงด้วยไอน้ าผลิตผลก๊าซไฮโดรเจนสู งสุ ดเท่ากับ 2.25 เมื่อ
อัตราส่ วนระหว่างมีเทน ก๊าซออกซิ เจน และไอน้ าเท่ากับ 1
ต่อ 5 ต่อ 1 และเกิ ดปฏิ กิริยาเปลี่ยนน้ าเป็ นก๊าซที่ อุณหภูมิ
800 องศาเซลเซี ย ส แต่ ใ นทางตรงกัน ข้า ม ปฏิ กิ ริ ย าสอง
ขั้นตอนสามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนสู งสุ ดเท่ากับ 2.89 และ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาเปลี่ ย นน้ าเป็ นก๊ า ซที่ อุ ณ หภู มิ 200 องศา
เซลเซี ยส ซึ่ งสรุ ปได้วา่ ปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอนเหมาะแก่
การผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้สูงสุ ดและยังเป็ นกระบวนการที่
สามารถควบคุมได้ง่ายอีกด้วย
2.3 การแยกน้าด้ วยกระแสไฟฟ้า (Electrolysis of water)
และการแตกสลายน้าด้ วยความร้ อน (Thermal decomposition of water)
การแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้ า เป็ นกระบวนการแยก
พัน ธะระหว่ า งธาตุ ห รื อโมเลกุ ล ของสารโดยการผ่ า น
กระแสไฟฟ้ าเข้าไปยังสารดังกล่าว ดังนั้นการแยกน้ าด้วย
กระแสไฟฟ้ าจึ งเป็ นการสลายโมเลกุลของน้ าให้กลายเป็ น
122

ก๊าซออกซิ เจนและก๊าซไฮโดรเจน แต่กระบวนการนี้ ยงั ไม่
เป็ นที่ นิ ย มใช้ใ นระดับ อุ ต สาหกรรมเนื่ อ งจากยัง มี ค วาม
เป็ นได้ที่ จ ะผลิ ต ก๊ า ซไฮโดรเจนจากแหล่ ง ปิ โตรเลี ย มใน
ปั จจุบนั บริ เวณขั้วแอโนดมีค่าเป็ นกรดเนื่องจากไอออนบวก
ไฮโดรเนียม (H3O+) โดยบริ เวณขั้วแคโทดมีค่าความเป็ นเบส
เนื่ องจากไอออนลบไฮดรอกซี (OH-) ซึ่ ง OH- นี้ จะเดินทาง
ไปยังอาโนดและรวมตัวกับไอออนบวกไฮโดรเนี ยม (H3O+)
เกิดเป็ นน้ า (H2O) แต่ในทางกลับกัน H3O+ จะเดินทางไปยัง
ขั้วแคโทดซึ่ งเป็ นลบและรวมตัวกับ OH- เกิ ดเป็ นน้ าขึ้ น
ปรากฏการณ์ นี้ จะส่ งผลใ ห้ เ กิ ดความ ต่ า งศั ก ย์ เ กิ น
(overpotential) ที่ท้ งั สองขั้ว [18]
การแตกสลายโมเลกุลของสารเกิดจากการให้ความร้อน
แก่สารนั้น โดยทัว่ ไปจะเป็ นปฏิกิริยาการดูดความร้อน เพื่อ
นาความร้ อ นไปสลายพันธะของโมเลกุลท าเกิ ดการแตก
สลายของสาร สาหรับอุณหภูมิที่ทาให้น้ าเกิดการแตกสลาย
โมเลกุลมีค่าเท่ากับ 2000 องศาเซลเซียส
2.4 กระบวนการหมัก (Fermentation process)
การผลิ ต ก๊ า ซไฮโดรเจนโดยอาศั ย การหมั ก เป็ น
กระบวนการเปลี่ ย นสารอิ น ทรี ย ์ใ ห้ เ ป็ นก๊ า ซไฮโดรเจน
ชี ว ภาพโดยอาศั ย หลั ก การย่ อ ยด้ ว ยเอนไซม์ ข องกลุ่ ม
แบคที เ รี ย ประกอบด้ ว ย 3 ขั้ นตอนซึ่ งคล้ า ยคลึ ง กั บ
ระบบการย่อยแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic process) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การไฮโดรไลสิ สของแบคที เรี ย (Hydrolysis
bacteria) โดยแบคที เ รี ย จะย่อ ยสลายโมเลกุล ใหญ่ ที่ ไ ม่
ละลายน้ า เช่ น คาร์ โบไฮเดรต และ/หรื อ โปรตี นให้เ ป็ น
โมเลกุลที่เล็กกว่าเช่น น้ าตาล และ/หรื อ กรดอะมิโน เพื่อให้
สามารถถูกย่อยต่อไปได้ดว้ ยแบคทีเรี ยอีกชนิดหนึ่ ง ขั้นตอน
ที่ 2 แบคที เ รี ย ชนิ ดแอซิ ด โดจี นิ ค (Acidogenic bacteria)
หรื อแบคทีเรี ยที่ใช้ยอ่ ยกรด จะทาการย่อยกลูโคส และ/หรื อ
กรดอะมิ โ น เป็ นคาร์ บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน
แอมโมเนี ย กรดอะซิ ติ ก และกรดอิ น ทรี ย์ต่ า งๆ และ
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แบคที เรี ยชนิ ดอะซี โทนเจนิ ค (Acetogenic bacteria) จะ
เปลี่ ย นกรดอิ น ทรี ย์ ต่ า งๆเหล่ า นี้ ไปเป็ นกรดอะซี ติ ก
แอมโมเนี ย ไฮโดรเจน และคาร์ บ อนไดออกไซด์ ส่ ว น
ขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย แบคทีเรี ยชนิ ดแมทาโน
จีน (Methanogens bacteria) จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในขั้นตอน
ที่ 2 ให้กลายเป็ นก๊าซมีเทนและคาร์ บอนไดออกไซด์ [19]
อย่า งไรก็ ดี ในกระบวนการผลิ ต ไฮโดรเจนจะสิ้ น สุ ด ที่
ขั้นตอนที่ 2 เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการคือไฮโดรเจนได้
ถู ก ผลิ ต ในขั้ นตอนนี้ ในการผลิ ต ก๊ า ซไฮโดรเจนจาก
กระบวนการหมักนี้ จะแบ่งออกเป็ นส่วนที่ไม่ใช้แสง (Darkfermentation) และส่ วนที่ใช้แสง (Photo fermentation) โดย
ส่ วนแรกจะสามารถผลิ ต ก๊าซไฮโดรเจนได้อ ย่างต่อเนื่ อ ง
เนื่ อ งจากไม่ มีค วามจ าเป็ นต้อ งใช้แ สง และส่ ว นหลัง เป็ น
ส่วนที่แตกต่างจากส่วนแรกตรงที่ตอ้ งการแสงเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของกระบวนการผลิต [20]

3.1 การกลัน่ นา้ มันปิ โตรเลียม
มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ไ ฮ โ ด ร เ จ น จ า น ว น ม า ก ใ น
อุตสาหกรรมปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ ซึ่ งไฮโดรเจนถูกใช้
มากสุดในกระบวนการผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์
และสารประกอบแอมโมเนี ย โดยธรรมชาติ ข องน้ ามัน
เชื้ อเพลิงซากดึ กดาบรรพ์ มี องค์ประกอบของสารซัลเฟอร์
ซึ่งเป็ นสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเช่น ฝนกรด ดังนั้น
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของน้ ามันเชื้ อเพลิงซากดึ กดาบรรพ์
ไฮโดรเจนจึงความดันสูงพร้อมกับตัวเร่ งปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ์
ที่ได้คือ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ซึ่ งเป็ นสารตั้งต้นในการ
ผลิตภัณฑ์ถูกนามาใช้เป็ นสารตั้งต้นเพื่อกาจัดสารซัลเฟอร์
ในน้ ามั น เชื้ อเ พลิ งซากดึ กด าบร รพ์ ห รื อที่ เ รี ย กว่ า
กระบวนการไฮโดรดี ซั ล เฟอไรเซชัน (Hydrodesulfurization) ภายใต้อุ ณ หภู มิ แ ละอื่ น ๆ อี ก มากมาย เช่ น ปุ๋ ย
ยางรถยนต์ กรดซัลฟิ วริ ก เป็ นต้นนอกจากนั้นไฮโดรเจนยัง
ถู ก ใช้ เ ป็ นสารตั้ งต้ น ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ใน
อุ ต สาหกรรมโรงกลั่น น้ ามัน ดิ บ เช่ น ในกระบวนการ
ไฮโดรดิอลั คิเลชัน (Hydrodealkylation) โดยเปลี่ยนโทลูอีน
เป็ นเบนซิ นและมี เ ทน เป็ นต้น [10] ซึ่ ง จะเห็ นได้ชัดถึ ง
ประโยชน์ ข องไฮโดรเจนในการเปลี่ ย นหรื อปรั บ ปรุ ง
คุณภาพน้ ามันดิ บเพื่อผลิ ตเป็ นน้ ามันเชื้ อเพลิงสาหรั บการ
ขนส่งในอุตสาหกรรมโรงกลัน่ น้ ามันดิบ ดังรู ปที่ 3

3. การประยุกต์ ใช้ ไฮโดรเจน
ไฮโดรเจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม เช่น การกลัน่ น้ ามันปิ โตรเลียม เซลล์เชื้อเพลิง
อาหาร กระบวนการเคมี การผลิตโลหะ การผลิตยา การบิน
อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้ า

รู ป ที่ 3 การเปลี่ ย นหรื อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ามัน ดิ บ ด้ว ยไฮโดรเจนเพื่ อ ผลิ ต เป็ นน้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง ส าหรั บ การขนส่ ง ใน
อุตสาหกรรมโรงกลัน่ น้ ามันดิบ [21]
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3.2 เซลล์ เชื้อเพลิง
ในปั จจุบนั ไฮโดรเจนไม่ได้ถูกใช้เป็ นเพียงสารตั้งต้นใน
การผลิตสารเคมีต่างๆ เท่านั้น แต่ยงั ถูกใช้เป็ นสารตั้งต้นใน
การผลิ ต กระแสไฟฟ้ าในเซลล์เ ชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง ภายในเซลล์
เชื้อเพลิงประกอบด้วย ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิ เจนที่
ถูกป้ อนเข้าสู่ช่องแอโนดและแคโทดตามลาดับ ดังรู ปที่ 4
จากนั้ นจึ ง เกิ ด ปฏิ กิ ริ ยารี ดอกซ์ ภ ายในสารละลาย
อิ เ ล็ ก โทรไลต์ ท าให้ เ กิ ด กระไฟฟ้ าขึ้ น พลัง งานไฟฟ้ าที่
เกิดขึ้นจัดเป็ นพลังงานสะอาด เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
ปฏิ กิริยาดังกล่าว คือ น้ า ดังนั้นไฮโดรเจนจึ งจัดเป็ นแหล่ง
พลัง งานทางเลื อ กที่ มี ศักยภาพสู ง เพื่ อ ทดแทนการแหล่ ง
พลังงานปิ โตรเลียม [11, 21]

3.4 กระบวนการทางเคมี
ไฮโดรเจนเป็ นสารตั้ งต้ น ในผลิ ต สารประกอบ
แอมโมเนี ย และเมทานอล เป็ นสารเติ มแต่งในกรดไขมัน
เพื่อการผลิตสบู่ ฉนวน พลาสติก ขี้ผ้ งึ และสารเคมีอื่นๆ [22,
23] ซึ่ งรู ป ที่ 4 แสดงกระบวนการผลิ ต สารประกอบ
แอมโมเนี ยโดยการทาปฏิกิริยาระหว่างก๊าซไฮโดรเจนและ
ก๊าซไนโตรเจน
3.5 กรรมวิธีการผลิตโลหะ
นอกเหนื อจากการนาไฮโดรเจนไปใช้เป็ นสารตั้งต้นมี
การใช้งานอย่างกว้างขวางในทางวิศวกรรม ยังถูกใช้เป็ น
ก๊าซป้ องกันในการเชื่ อม เช่ น ในการผลิ ต สแตนเลส โดย
ปกติ ไฮโดรเจนจะถูกผสมกับอาร์ กอนสาหรั บการเชื่ อมส
แตนเลสเตน นอกจากนี้ยงั ใช้เพื่อเป็ นตัวสนับสนุนการเชื่อม
พลาสมา และกระบวนการตัดโลหะต่างๆ

3.3 อาหาร
สาหรั บ ในอุต สาหกรรมอาหาร ไฮโดรเจนถูกใช้เ ป็ น
สารเติมแต่ง (Hydrogenating agent) เพื่อเปลี่ยนโครงสร้าง
ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็ นกรดไขมันอิ่มตัวสาหรับไขมัน
สัตว์และน้ ามันพืช ดังรู ปที่ 2 เพื่อใช้สาหรั บการผลิ ต เนย
ขาว เนยเทียม และเนยถัว่ เป็ นต้น

3.6 เภสัชภัณฑ์
ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ ใช้ไฮโดรเจนเป็ นสารตั้งต้น
เพื่อผลิ ต ซอร์ บิทอล (Sorbitol) ซึ่ งเป็ นน้ าตาลแอลกอฮอล์
หรื อสารให้ ค วามหวานที่ ใ ช้เ ป็ นสารตั้ง ต้น ในการผลิ ต
เครื่ องสาอาง วัสดุประสาน สารตึงผิว และ วิตามิน เอ และซี
[24]

3.7 การบินและอวกาศ
ไฮโดรเจนเป็ นหนึ่ งในพลัง งานทางเลื อ กที่ น่ า สนใจ
ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมการบิ น และอวกาศ เนื่ องด้ ว ย
คุณสมบัติเฉพาะของก๊าซไฮโดรเจน คื อ น้ าหนักเบา และ
เป็ นแหล่งพลังงานสะอาด ซึ่ งเซลล์เชื้อเพลิง 2 ชนิ ดที่เป็ นที่
นิ ย มใช้ใ นอุ ต สาหกรรมการบิ น และอวกาศ คื อ เซลล์
เชื้ อ เพลิ ง การแลกเปลี่ ย นโปรตอนบนเยื่ อ หุ ้ ม (Proton
exchange membrane fuel cell, PEMFC) และเซลล์เชื้อเพลิง
แบบออกไซด์แข็ง (Solid oxide fuel cell, SOFC) ซึ่ ง
รู ป ที่ 4 การผลิ ต กระแสไฟฟ้ าจากเซลล์เ ชื้ อ เพลิ ง โดยใช้
ไฮโดรเจนจะอยูใ่ นรู ปก๊าซไฮโดรเจน (GH2) และไฮโดรเจน
ไฮโดรเจนเป็ นสารตั้งต้น [11, 21]
เหลว (LH2) ในถังความดันสูง
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