
 
 

 IR 48 

ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ 

พลงังานทดแทน : เซลล์เช้ือเพลงิ  

(Renewable Energy : Fuel Cell) 
 

 

 

 

 

ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กรมวทิยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มกราคม 2562 



 
 

IR 48 

ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ 

พลงังานทดแทน : เซลล์เช้ือเพลงิ  

(Renewable Energy : Fuel Cell) 
 

 

 

 

 

 

ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กรมวทิยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มกราคม 2562 
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ฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูใ้ชไ้ดเ้ขา้ถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบท่ี
เขา้ใจไดง่้ายและสะดวกพร้อมใช ้เอกสารประมวลสารสนเทศพร้อมใชฉ้บบัน้ีให้ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั พลงังาน 
แหล่งพลงังาน และแหล่งพลงังานทดแทนท ามาจากกระบวนการผลิตเซรามิกสมยัใหม่ ในรูปแบบของพลงังาน
เคมีเช้ือเพลิงหรือท่ีเรียกวา่เซลลเ์ช้ือเพลิง (Fuel cell) ท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งหลากหลายทั้งในระบบ
การคมนาคม การส ารวจอวกาศ แมก้ระทัง่น าไปผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย ์
  คณะผูจ้ดัท าหวงัวา่ ประมวลสารสนเทศพร้อมใชฉ้บบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชท่ี้สนใจศึกษาคน้ควา้

เก่ียวกบัปูนซีเมนต ์และสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบบัเตม็ไดท่ี้ http://siweb.dss.go.th/repack/repack_list.asp 

 

กลุ่มสารสนเทศเฉพาะทาง 

ส านกัหอสมุดและศูนยส์ารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มกราคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

หน้า 

บทคดัยอ่ 1 

ค าส าคญั 1 

1. บทน า 2 

2. พลงังาน 2 

 2.1  ประเภทของพลงังาน 3 

 2.2  แหล่งพลงังานส าคญัของโลก 4 

 2.3  ปัจจยัท่ีท าใหมี้การพฒันาเทคโนโลยอียา่งย ัง่ยนื 9 

3. เซลลเ์ช้ือเพลิง  10 

 3.1 ก าเนิดเซลลเ์ช้ือเพลิง 11 

 3.2 หลกัการท างานเซลลเ์ช้ือเพลิง 12

 3.3 ประเภทของเซลลเ์ช้ือเพลิง 13 

 3.4 ขอ้ดีของการใชเ้ซลลเ์ช้ือเพลิง 15 

4. เซลลเ์ช้ือเพลิงและการน าไปใช ้ 16 

 4.1 หุ่นยนตเ์ซลลเ์ช้ือเพลิง 16 

 4.2 แหล่งพลงังานแบบพกพาและงานส ารวจอวกาศ   17

 4.3 ระบบยานพาหนะ 19 

 4.4 แหล่งพลงังานในเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ฝังในร่างกาย 21 

 4.5 การขนส่งและการผลิตพลงังาน 22 

5. บทสรุป    23 

เอกสารอา้งอิง    24 



1 
 

พลงังานทดแทน : เซลลเ์ช้ือเพลิง  

(Renewable Energy : Fuel Cell) 

บทคัดย่อ 
พลงังานเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต การเดินทาง การติดต่อส่ือสาร รวมไปถึงการผลิตส่ิงของใน

การอุปโภคบริโภค พลงังานหรือเช้ือเพลิงมีอยูห่ลายชนิด ทั้งชนิดท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น เช้ือเพลิงจากถ่าน

หิน แก๊สธรรมชาติ หรือน ้ ามนัดิบ หรือเป็นพลังงานท่ีเกิดจากการแปลงจากรูปแบบอ่ืน ท่ีเรียกว่าพลังงาน

ทดแทน เช่น พลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังานความร้อน พลงังานเคมีเช้ือเพลิง เพื่อให้เกิดเป็นพลงังานไฟฟ้า 

เป็นตน้ ปัจจยัท่ีผลกัดนัท าให้เกิดการคิดคน้พลงังานทดแทน เน่ืองจากพลงังานท่ีไดม้าจากแหล่งธรรมชาตินั้นมี

โอกาสท่ีจะหมดไปได้ ด้วยเหตุน้ีเพื่อความย ัง่ยืนในด้านพลงังานจึงท าให้เกิดการคิดคน้และพฒันาทางด้าน 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม สร้างพลงังานทดแทนให้เกิดข้ึนและใชไ้ดจ้ริง โดยตวัอย่างหน่ึงท่ีเป็น

พลงังานทดแทนในรูปของพลงังานเคมีเช้ือเพลิงคือ เซลล์เช้ือเพลิง (Fuel cell) โดยมีหลกัในการสร้าง รวมถึง

ชนิดของเซลล์เช้ือเพลิงท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายด้าน เช่น การน าไปใช้ผลิตพลังงานด้านการ

คมนาคม การผลิตรถยนต์ระบบไฮโดรเจน การท าแบตเตอร์ร่ีส ารองท่ีมีอายุการใช้งานยาวนาน อุปกรณ์ทาง

การแพทย ์หรือแม่กะระทั้งน าไปใชก้บัยานอวกาศอีกดว้ย 

ค าส าคัญ : เซลลเ์ช้ือเพลิง; พลงังาน;  พลงังานทดแทน 
Keywords : Fuel cell; Energy; Renewable Energy 
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พลงังานทดแทน : เซลลเ์ช้ือเพลิง  

1. บทน า 

พลงังานเป็นปัจจยัส าคญัของส่ิงมีชีวิต ท่ีท าให้ส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึนและด ารงอยูบ่นโลกได ้การใชพ้ลงังาน

เกิดข้ึนตั้งแต่การก าเนิดของส่ิงมีชีวิต ตั้งแต่การสร้างพลงังานภายในท่ีสะสมจากการเผาผลาญอาหาร ในส่วน

การใชพ้ลงังานภายนอกนั้นมนุษยก์็น าพลงังานไปใชใ้นรูปของการหุงตม้อาหาร ให้ความอบอุ่น ให้แสงสว่าง 

น าไปแปรรูปส่ิงอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างความสะดวกสบาย ในการด ารงอยู่ โดยมีแหล่งพลงังานธรรมชาติ

รอบตวัไดแ้ก่ พลงังานจากแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้ า จากการทบัถมกนัของซากพืชซากสัตวม์าเป็น

เวลานานจนไดแ้หล่งพลงังานเช่น น ้ ามนัดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ และต่อมามนุษยก์็มีการคิดคน้การ

สร้างพลงังาน การจดัการ การจดัเก็บ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม มาประดิษฐ์คิดคน้ เพื่อ

ความย ัง่ยนืของทรัพยากรดา้นพลงังาน เช่น การแปลงพลงังานจากแสงอาทิตยเ์พื่อใหเ้กิดเป็นพลงังานไฟฟ้า เป็น

ตน้ ดว้ยแรงผลกัดนัจากจ านวนประชากรท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้มีการใช้พลงังานอย่างฟุ่มเฟือยและมีการบริโภคท่ี

มากข้ึนซ่ึงอาจท าให้เกิดปัญหาวิกฤตการขาดแคลนพลงังานได ้เพราะแหล่งพลงังานธรรมชาติไม่สามารถสร้าง

ข้ึนมาทดแทนไดใ้นเวลาอนัสั้น ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการคิดและสร้างแหล่งพลงังานทดแทน เพื่อให้มนุษยมี์พลงังาน

ใชไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง ซ่ึงตวัอยา่งการสร้างพลงังานทดแทนคือ การสร้างเซลล์เช้ือเพลิง (Fuel cell) เพื่อ

คงพลงังานใหไ้ปสู่รุ่นต่อๆไปในอนาคต 

   

2. พลงังาน   

พลงังานเป็นส่ิงจ าเป็นของมนุษยใ์นโลกปัจจุบนัและทวีความส าคญัข้ึนเม่ือโลกยิ่งพฒันามากยิ่งข้ึน แหล่ง

พลงังานค่อย ๆ เปล่ียนไปเป็นแหล่งพลงังานท่ีตอ้งอาศยัเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งข้ึน จากน ้ ามนัปิโตรเลียม

ไปเป็นพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นตน้ ประเทศไทยมีแหล่งพลงังานหลายประเภทดว้ยกนั แต่อาจจะมีในปริมาณ

ค่อนขา้งน้อย เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ บางคร้ังวิกฤตการณ์ของโลกอาจจะท าให้ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพล

อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งน้ีเพราะประเทศไทยยงัตอ้งมีการสั่งน ้ ามนัเขา้เป็นจ านวนมาก ในชีวิตประจ าวนัของเรา

จ าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นการใชพ้ลงังานไฟฟ้ากบัอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงส าหรับยวดยานพาหนะในการเดินทาง แลว้พลงังานไฟฟ้า

หรือพลงังานเช้ือเพลิงเหล่านั้นมาจากไหนบา้ง และหากเราใช้ไปเร่ือย ๆ พลงังานเหล่านั้นจะมีวนัหมดส้ินไป

หรือไม ่
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2.1 ประเภทของพลงังาน (ทรูปลูกปัญญา, 2560), (กองบรรณาธิการมติชน-ประชาชาติธุรกิจ, 2550) 

พลงังานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. พลงังานส้ินเปลืองหรือพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไป (Non renewable energy) 

 พลงังานส้ินเปลืองหรือพลงังานท่ีใช้แลว้หมดไป พลงังานชนิดน้ีไดม้าจากแหล่งพลงังานใตพ้ื้นท่ีท่ีมี

การทบัถมกนัของซากพืชซากสัตวม์าเป็นเวลานานหรือฟอสซิล ไม่สามารถสร้างข้ึนมาทดแทนไดใ้นเวลาอนั

สั้น พลงังานพวกน้ีปกติแลว้จะอยูใ่ตดิ้น ตวัอยา่งแหล่งท่ีมาของพลงังานชนิดน้ี เช่น น ้ ามนัดิบ ถ่านหิน ก๊าซ

ธรรมชาติ 

 
ภาพท่ี 1 ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ 

(ท่ีมา : www.pixabay.com) 

 

2. พลงังานใชไ้ม่หมด พลงังานทดแทน หรือ พลงังานหมุนเวยีน (Renewable energy)  

พลงังานใชไ้ม่หมด พลงังานทดแทน หรือ พลงังานหมุนเวยีน เป็นพลงังานท่ีไดม้าจากธรรมชาติรอบตวั 

ใชไ้ม่หมดก็เพราะสามารถหามาทดแทนได ้ตวัอย่างแหล่งท่ีมาของพลงังานชนิดน้ี คือ ชีวมวล ลม น ้ า และ 

แสงอาทิตย ์เช่น ปลูกป่าเอาไมม้าท าฟืน หรือปล่อยน ้าจากเข่ือนมาป่ันไฟ แลว้ไหลลงทะเล กลายเป็นไอ และ

เป็นฝนตกลงมาสู่โลกอีก หรือแสงอาทิตยท่ี์ไดรั้บจากดวงอาทิตยอ์ยา่งไม่มีวนัหมดส้ิน สามารถสร้างข้ึนมา

ทดแทนไดใ้นระยะเวลาสั้น ๆ  

 
ภาพท่ี 2 พลงังานลม พลงังานน ้า 

(ท่ีมา : www.pixabay.com) 
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2.2 แหล่งพลงังานส าคัญของโลก   

1. พลงังานจากแสงอาทิตย ์

ดวงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังานขนาดใหญ่ มนัแผ่รังสีความร้อนและแสงของมนัมายงัโลกโดยใช้เวลา

มากกวา่ 8 นาทีในการเดินทาง พืชใชแ้สงอาทิตยน้ี์ในกระบวนการผลิตอาหารของพืช ส่วนมนุษยส์ามารถน า

แสงอาทิตยม์าผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์ท่ีเรียกว่าแผงโซลาร์เซลล์ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีจะเปล่ียน

แสงอาทิตยใ์หเ้ป็นกระแสไฟฟ้าและน าไปเก็บไวใ้นแบตเตอรี ก่อนจะน าไปใชท้  ากิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ

ของพลงังานไฟฟ้าในชีวติประจ าวนัได ้

พลงังานจากแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานหมุนเวียนท่ีมีให้ใช้อย่างมากมาย และเป็นพลงังานสะอาดท่ีไม่

ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่ขอ้จ ากดัของการน าพลงังานแสงอาทิตยม์าใช้ก็คือ ราคาของแผงโซลาร์

เซลลท่ี์ปัจจุบนัยงัมีราคาแพงอยู ่นอกจากน้ีในวนัท่ีมีเมฆมากเราก็ยงัไม่สามารถผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย์

น้ีไดอี้กดว้ย และดว้ยเหตุน้ีฟาร์มโซลาร์เซลล์หรือฟาร์มพลงังานแสงอาทิตยท่ี์มีขนาดใหญ่จึงมกัอยู่ในเขต

ทะเลทราย 

 
ภาพท่ี 3 โซลาร์เซลล ์

(ท่ีมา : www.pixabay.com) 

 

2. พลงังานจากน ้า 

พลงังานจากน ้าในเข่ือน ไฟฟ้าพลงัน ้าผลิตจากน ้าในเข่ือน โดยการเปิดใหน้ ้าจากเข่ือนซ่ึงอยูใ่นท่ีสูงไหล

ผา่นอุโมงเทอร์บาย (Turbine) หรือกงัหนัน ้ า เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ซ่ึงการผลิตไฟฟ้าพลงังานน ้ าน้ีไม่มี

ก๊าซอนัตรายเกิดข้ึน อย่างไรก็ตามการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ก็ท าให้ส่ิงแวดล้อมหรือป่าไมใ้นบริเวณนั้น

เปล่ียนแปลงไป 

พลงังานจากคล่ืน พลงังานชนิดน้ีถูกผลิตข้ึนจากคล่ืนในทะเลดว้ยอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า ชุดผลิตพลงัไฟฟ้า

จากพลงังานคล่ืน ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนทุ่นท่ีลอยอยูบ่นผวิน ้า พลงังานจากคล่ืนน้ีเป็นพลงังานหมุนเวียนท่ีเป็น
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มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และไม่ก่อให้เกิดก๊าซท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มหรือชั้นบรรยากาศ อยา่งไรก็ตาม ใน

การผลิตพลงังานจากคล่ืนอาจมีผลต่อระบบนิเวศในทะเล และรบกวนการเดินเรือได ้

พลงังานจากปรากฏการณ์น ้ าข้ึนน ้ าลง ในแต่ละวนัจะเกิดน ้ าข้ึนน ้ าลง 2 คร้ัง ซ่ึง Generator หรือเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้าจะเป็นอุปกรณ์ท่ีเปล่ียนพลงังานจลน์จากการไหลข้ึน-ลงของน ้ า ให้เป็นพลงังานไฟฟ้าได ้โดย

ปราศจากก๊าซท่ีเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมหรือชั้นบรรยากาศ ส าหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก

ปรากฏการณ์น ้าข้ึนน ้าลงน้ีนิยมใชก้นัในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล 

 

 
ภาพท่ี 4 เข่ือนผลิตไฟฟ้าพลงัน ้า 

(ท่ีมา : www.pixabay.com) 

 

 3.  พลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล 

พลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น ้ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานท่ีใชแ้ลว้มีวนั

หมดไป นอกจากน้ีพลงังานจากถ่านหินและน ้ ามนัดิบก็ยงัก่อให้เกิดก๊าซท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็น

สาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกดว้ย 

ส าหรับถ่านหิน มี 4 ชนิด ไดแ้ก่ 

- พีต (Peat) เป็นถ่านหินท่ีอยูต้ื่นท่ีสุด มีปริมาณคาร์บอนเป็นส่วนประกอบอยู ่60% ลกัษณะของถ่านหิน

ชนิดน้ียงัมีซากพืชใหเ้ห็นเป็นโครงสร้างอยู ่

- ลิกไนต ์(Lignite) เป็นถ่านหินท่ีมีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบอยู ่55-60% นอกจากน้ียงัมีก ามะถนัและ

ความช้ืนสูง แต่มีคุณภาพต ่า มกัใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานไฟฟ้า 

- บิทูมินสั (Bituminous) เป็นถ่านหินสีด าสนิท เป็นมนัวาว มีคุณภาพสูง ให้ค่าความร้อนสูงกวา่พีตและ

ลิกไนต์เม่ือเผาไหม ้เน่ืองจากมีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 80-90% มีธาตุก ามะถนัต ่า ใช้ในการถลุง

โลหะหรือผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากน้ียงัมีถ่านหินประเภทซบับิทูมินสั(Sub-Bituminous) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งชั้น

ของลิกไนตแ์ละบิทูมินสั โดยมีคุณภาพอยูร่ะหวา่งลิกไนตแ์ละบิทูมินสั 
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- แอนทราไซต ์(Anthracite) เป็นถ่านหินท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด เน่ืองจากอยูช่ั้นลึกท่ีสุดจึงถูกแรงกดดนัและ

ความร้อนใตผ้วิโลกอดัจนท าใหเ้หลือแต่คาร์บอน โดยมีปริมาณคาร์บอนเป็นส่วนประกอบอยูถึ่ง 90% ข้ึนไป 

มีความช้ืนต ่า ให้ค่าความร้อนสูง ส าหรับในประเทศไทยยงัไม่พบถ่านหินแอนทราไซต ์แต่จะพบเซมิแอนท

ราไซตซ่ึ์งมีคุณภาพอยูร่ะหวา่งบิทูมินสักบัแอนทราไซต ์

 นอกจากน้ียงัมีเทคนิคการขุดเจาะเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีเรียกวา่ Fracking ดว้ย เป็นเทคนิคท่ีใชก้ารฉีดน ้ า

ใส่หินดินดานเพื่อใหหิ้นแตกออก ซ่ึงจะท าใหม้นัปล่อยก๊าซรวมถึงน ้ามนัดิบภายในออกมา แต่เทคนิคน้ีมีการ

ใช้น ้ าในปริมาณท่ีมากเกินไป และยงัไม่มีความปลอดภยั รวมทั้งอาจเป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวขนาดเล็ก

ดว้ย จึงไม่เป็นท่ีนิยมนกั 

 
ภาพท่ี 5 ลิกไนต ์(Lignite) และเหมือง 

(ท่ีมา : www.pixabay.com) 

4. พลงังานจากลม 

เม่ือใบพดัท่ีติดอยู่กบักงัหนัลมเร่ิมหมุนดว้ยแรงลม จะท าให้เกิดการขบัเคล่ือน Generator หรือเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้า จึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได ้พลงังานลมน้ีเป็นพลงังานหมุนเวียนท่ีไม่มีวนัหมดไป 

แต่ก็จ  าเป็นตอ้งใชล้มในปริมาณมากเพื่อขบัเคล่ือน Generator นอกจากน้ียงัพบวา่ผูค้นบางส่วนอาจไม่ชอบ

นักท่ีจะมีกงัหันลมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้พื้นท่ีอาศยัของพวกเขา และมนัยงัส่งผลต่อความแปรปรวนของ

อุณหภูมิโดยรอบบริเวณนั้น เน่ืองจากการหมุนของกงัหนัลมดว้ย 

 
ภาพท่ี 6 กงัหนัลมก าเนิดไฟฟ้า 

(ท่ีมา : www.pixabay.com) 
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5. พลงังานจากชีวมวล 

พลงังานจากชีวมวลเป็นพลงังานท่ีไดจ้ากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงตามธรรมชาติ เช่น ไม ้ซากพืช มูลสัตว ์

รวมถึงขยะต่างๆ มกัถูกน ามาใชใ้นการปรุงอาหารในครัวเรือน หรือเป็นแหล่งเช้ือเพลิงในอุตสาหกรรม แต่

พลังงานชนิดน้ีจะสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากจุดเร่ิมต้นของ

พลงังานเร่ิมท่ีพืชรับพลงังานจากแสงอาทิตยแ์ละเปล่ียนคาร์บอนไดออกไซด์กบัน ้ าให้ไปเป็นคาร์โบไฮเดรต

สะสมอยูใ่นตวัมนัเอง ผา่นกระบวนการสังเคราะห์แสง เม่ือพืชถูกเผาไม ้คาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้ าท่ีสะสม

อยูจึ่งถูกปล่อยออกมาสู่บรรยากาศอีกคร้ังนัน่เอง 

 
ภาพท่ี 7 ซากพืช มูลสัตว ์

(ท่ีมา : www.pixabay.com) 

6. พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ 

ภายใตเ้แผน่เปลือกโลกนั้นมีความร้อนและแรงดนัอยูสู่งมาก โดยปกติท่ีความลึกประมาณ 30 กิโลเมตร

จากผิวโลก จะมีอุณหภูมิเฉล่ีย 250-1,000 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ตามความลึก ซ่ึง

มนุษยส์ามารถน าความร้อนน้ีมาใช้ให้กิจกรรมต่าง ๆ ได ้โดยความร้อนจากหินหนืดใตโ้ลก สามารถตม้น ้ า

ใหเ้ดือดกลายเป็นไอ และไอน ้ าน้ีจะไปหมุนกงัหนัและไปท าให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท างานผลิตกระแสไฟฟ้า

ได ้

 
ภาพท่ี 8 น ้าพุร้อน 

(ท่ีมา : www.pixabay.com) 

 



8 
 

7. พลงังานจากไฮโดรเจน 

ไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบของน ้ าและสารประกอบอีกหลาย ๆ ชนิดบนโลก เราสามารถแยก

ไฮโดรเจนออกจากสารประกอบต่าง ๆ เช่น แยกไฮโดรเจนออกจากน ้ าโดยการผ่านกระแสไฟฟ้าลงในน ้ า 

แลว้น าไฮโดรเจนมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือนหรือเป็นเช้ือเพลิงยานยนตไ์ด ้

 
ภาพท่ี 9 โครงสร้างอะตอมของน ้า H2O  

(ท่ีมา : www.pixabay.com) 

 

8. พลงังานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

พลงังานนิวเคลียร์ท่ีเราน ามาใช้กนัอยูใ่นปัจจุบนั เป็นพลงังานท่ีเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชัน่ 

ซ่ึงจะสร้างความร้อนและกระแสไฟฟ้าออกมา แต่ก็ยงัมีขอ้ถกเถียงในเร่ืองของความปลอดภยัในการใชง้าน

และกระบวนการผลิตของพลงังานชนิดน้ี อยา่งไรก็ตาม มนัก็ยงัคงเป็นพลงังานท่ีทรงประสิทธิภาพ เน่ืองจาก

เป็นแหล่งพลงังานปริมาณมหาศาลส าหรับผูค้นบนโลก อีกทั้งมนัยงัไม่ไดป้ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศหรือมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกดว้ย 

  
ภาพท่ี 10 เตาปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

(ท่ีมา : www.pixabay.com) 

 

 

 

Hydrogen 

Oxygen 

Oxygen 
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2.3 ปัจจัยทีท่ าให้มีการพฒันาเทคโนโลยด้ีานพลงังานอย่างยั่งยนื (สมชาติ โสภณรณฤทธ์ิ, 2550) 

1. ประชากรโลก 

จ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนเป็นสาเหตุหลกัประการหน่ึงท่ีท าให้อตัราความตอ้งการใช้พลงังานสูง

มากข้ึนเป็นเงาตามตวั ขอ้มูลขององคก์รสหประชาชาติ ระบุว่าในปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ.1950) ประชากรโลกมี

จ านวน 3,000 ลา้นคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ.2050) ประชากรโลกจะมีปริมาณ 9 ,000 ลา้นคน 

(ปัจจุบนัองคก์ารสหประชาชาติ (UN) ประมาณการวา่ประชากรโลกมีจ านวนราวๆ 7,300 ลา้นคน ณ เดือน

กรกฎาคม ค.ศ. 2015) ซ่ึงสังเกตได้ว่าระยะเวลาประมาณ 100 ปี จ  านวนประชาการเพิ่มข้ึนถึง 3 เท่า 

ยิ่งกวา่นั้น ประชากรโลกท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่ไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นประเทศท่ีพฒันาแลว้แต่อยู่ในประเทศท่ีก าลงั

พฒันาและดอ้ยพฒันา ซ่ึงตอ้งการพลงังานต่อหวัในอตัราท่ีเพิ่มข้ึน 

พลงังานท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษยโ์ลกมาจากเช้ือเพลิงหลายประเภท ไดแ้ก่ ถ่านหิน 

น ้ามนัปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ ไฟฟ้า และอ่ืนๆ โดยการใชพ้ลงังานมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปี 

2. การปล่อยแก๊สเรือนกระจก 

ช่วงก่อนยคุอุตสาหกรรมปริมาณความเขม้ขน้ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมีค่าประมาณ 

280 ส่วนในลา้นส่วน เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางดา้นอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีก่อให้เกิดความตอ้งการ

พลงังานและการใช้เช่ือเพลิงอย่างมากมาย ในปี พ.ศ.2550 บรรยากาศได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไว้

จนกระทัง่มีความเขม้ขน้ 375 ส่วนในลา้นส่วน และมีแนวโน้มวา่ถา้ไม่มีการด าเนินมาตรการใดๆแลว้ แก๊ส

คาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศจะมีความเขม้ขน้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ไดมี้ความพยายามในหลายๆประเทศและ

หลายองคก์ร ท่ีรณรงคใ์ห้มีการควบคุมการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหมใ้ห้อยูร่ะดบั 500 ± 50 

ส่วนในลา้นส่วน ภายในปี พ.ศ.2593 เช่ือกนัวา่ถา้มนุษยโลกไม่ร่วมมือร่วมใจกนั ในการควบคุมการปล่อย

แก๊สเรือนกระจก ปัญหา Climate change และ Global warming ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และทวีความรุนแรงข้ึน

เร่ือยๆ จะก่อใหเ้กิดความหายนะอยา่งใหญ่หลวงแก่มวลมนุษยชาติ 

3. แหล่งเช้ือเพลิงปิโตรเลียม 

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัมีความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนัเก่ียวกบัปริมาณส ารองเช้ือเพลิงปิโตรเลียมท่ียงัเหลืออยู่

ใตพ้ื้นโลก โดยหวัขอ้ท่ีโตแ้ยง้กนัคือ น ้ามนัจะมีใชไ้ดต่้อไปอีกนานสักเท่าใด ฝ่ายหน่ึงเป็นกลุ่มธรณีวิทยาชั้น

น ามีความเห็นว่าปริมาณน ้ ามนัส ารองน่าจะมีใช้ต่อไปไดอี้กประมาณ 40 ปีและแก๊สธรรมชาติสารมารถใช้

ต่อไปไดอี้ก 60 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550) ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงเป้นกลุ่มนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเช่ือวา่ ความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยจีะช่วยใหม้นุษยโลกมีน ้ามนัและแก๊สใชต่้อไปไดใ้นช่วงเวลาท่ีนานกวา่นั้น 
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ภาพท่ี 11 สถานการณ์พลงังานตั้งแต่อดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

 (ท่ีมา : ศาสตราจารย ์ดร. สุนทร บุญญาธิการและคณะ, 2545) 

 

ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกประดิษฐ์คิดคน้ข้ึนมากมายเพื่อสนองความตอ้งการ

ของมนุษยแ์ละสร้างความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีนั้นจ าเป็นตอ้ง

แลกมาดว้ย “พลงังาน” จึงกล่าวไดว้่าพลงังานมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษยแ์ละขณะท่ีความตอ้งการการ

บริโภคพลงังานทวีจ  านวนมากยิ่งข้ึน อนัเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรและความเจริญทาง

เทคโนโลยี แต่แหล่งพลงังานท่ีมีกลบัมีปริมาณลดลงและมีแนวโน้มว่าจะหมดไป จากภาพท่ี 11 แสดงให้

เห็นวา่การใชพ้ลงังานของโลกมีการน าพลงังานจากธรรมชาติมาใชต้ั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 จนถึงปัจจุบนั 

ซ่ึงเป็นการน าพลงังานมาใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือย โดยพลงังานส่วนใหญ่ถูกน าไปบริโภคเป็นพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมด

ไป เช่น น ้ามนัและแก๊สธรรมชาติ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานท่ีไม่สามารถสร้างข้ึนไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น 

จากสถานการณ์ดงักล่าว จึงท าให้เกิดการพฒันาทางเทคโนโลยีให้มีพลงังานแบบยัง่ยืน (ศาสตราจารย ์ดร. 

สุนทร บุญญาธิการและคณะ, 2545) 

3.  เซลล์เช้ือเพลงิ (Fuel cell) (นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ , 2556) 

ความน่าสนใจในการพฒันาเซลล์เช้ือเพลิงคือเซลล์เช้ือเพลิงเป็นพลังงานสะอาดปราศจากมลพิษทาง

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการเพิ่มทางเลือกทางดา้นพลงังาน เน่ืองจากพลงังานท่ีมีใชอ้ยูใ่นทุกวนัน้ีทั้งแก๊สธรรมชาติและ

น ้ ามนัปิโตรเลียมมีปริมาณจ ากดัไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  รวมทั้งปัญหาเร่ืองการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มจาก

กระบวนการเผาไหมห้รือการสันดาปท่ีไม่สมบูรณ์ ท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มทั้ง น ้ า อากาศและดิน รวมทั้ง

สุขอนามยัของส่ิงมีชีวิตบนโลกดว้ยเช่นกนั คงถึงเวลาแลว้ท่ีทุกฝ่ายจะร่วมมือกนัพฒันาพลงังานชนิดใหม่ซ่ึง
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เป็นพลงังานทางเลือกและเป็นพลังงานสีเขียว (Green energy) ซ่ึงมีหลากหลายชนิดได้แก่ พลงังานจาก

แสงอาทิตย ์น ้า ชีวภาพ มูลสัตว ์ตลอดจนพลงังานจากเซลล์เช้ือเพลิง (Fuel cell) 

 

3.1 ก าเนิดเซลล์เช้ือเพลงิ (สุกาญจนา เลขพฒัน์ และ สมบติั ทีฆทรัพย,์ 2556) 

กวา่ 170 ปีมาแลว้ Sir William Robert Grove ศาสตราจารยส์าขาปรัชญาการทดลองท่ี The Royal 

Institution ในกรุงลอนดอน ท าการผลิตและทดลองเซลล์เช้ือเพลิงเป็นคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1838 ต่อมาท่าน

ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นบิดาแห่งเซลล์เช้ือเพลิงท่านท าการทดลองใน

เร่ืองกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส(Electrolysis) โดยใชก้ระแสไฟฟ้า

แยกน ้าใหเ้ป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน อนัน ามาสู่อุปกรณ์ช้ินหน่ึงท่ี

ต่อมาเรียกวา่ “เซลลเ์ช้ือเพลิง” โดยคิดผลิตกระแสไฟฟ้าจากปฏิกิริยา

ระหวา่งออกซิเจนกบัไฮโดรเจน จากสมมุติฐานของความเป็นไปได้

ของการท ากระบวนการอิเล็กโทรไลซิสย้อนกลับ เพื่อทดสอบ

แนวคิดน้ี ท่านจึงวางแผ่นแพลตินมั 2 แผ่น ไวใ้นขวดท่ีปิดแยกกนั 

ขวดหน่ึงมีไฮโดรเจนและอีกขวดหน่ึงมีออกซิเจน เม่ือขวดสองอนัน้ี

ถูก จุ่มรวมกันด้วยซัลฟู ริ ค เ จือจาง  ท า ให้ เ กิดการไหลของ

กระแสไฟฟ้าระหวา่งขั้วทั้งสอง และเกิดน ้ าข้ึนในขวดท่ีบรรจุก๊าซทั้งสอง เพื่อจะเพิ่มศกัด์ิไฟฟ้าท่ีมีค่าต ่าท่ี

ผลิตออกมาจึงไดต่้ออุปกรณ์เหล่าน้ีในแบบอนุกรมกนั และเรียกอุปกรณ์น้ีว่า “ก๊าซแบตเตอร่ี” ซ่ึงเป็น

ตน้แบบของเซลลเ์ช้ือเพลิงในปัจจุบนั 

นอกจากน้ียงัมีนกัวิจยัอีกหลายคนท่ีไดเ้ป็นผูป้ระดิษฐ์คน้คน้เซลล์เช้ือเพลิง โดยใช้อิเล็กโตรไลต์

ต่างกนัไป เช่น Ludwid Mond และ Charles Langer ประดิษฐ์เซลล์เช้ือเพลิงท่ีใช้งานไดจ้ริง โดยการใช้

อากาศและก๊าซถ่านหิน William White Jacques ใชก้รดฟอสฟอริกเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลตเ์ป็นคน

แรก Bauer และ Preis ประดิษฐ์เซลล์เช้ือเพลิงชนิดSolid Oxide electrolyte Francis Thomas Bacon ได้

ประดิษฐ์เซลล์เช้ือเพลิงโดยใช้อลัคาไลน์เป็น อิเล็กโตรไลต์ และใช้นิเกิล เป็นอิเล็กโทรด Davtyan ได้

พฒันา Mixed carbonates and oxides with sand separator work basis for post-war fuel cell work ในปี ค.ศ. 

1945 ในปี ค.ศ. 1950  

หลกัการท างานของเซลล์เช้ือเพลิงท่ี Grove ไดคิ้ดไวไ้ดรั้บความสนใจอีกคร้ัง โดยความตอ้งการ

เทคโนโลยีระบบพลงังานไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่องานด้านอวกาศและการทหาร ยานอวกาศและเรือด าน ้ า 

ตอ้งการระบบพลงังานไฟฟ้าซ่ึงตอ้งไม่ใช่เทคโนโลยเีคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน และอีก 10 ปี ต่อมาองคก์าร

ภาพท่ี 12 Sir William Robert  
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นาซ่า (National Aeronautics and SpaceAdministration, NASA) ไดทุ้่มงบประมาณถึง 10 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ เพื่อพฒันาเช้ือเพลิงส าหรับโครงการApollo ซ่ึงใชห้ลกัการของ Bacon เพื่อผลิตน ้ าด่ืมและพลงังาน 

และเป็นเทคโนโลยท่ีีปฏิวติัการใชพ้ลงังานของโลกในอนาคต United Technologies (UTX) เป็นบริษทัแรก

ท่ีไดผ้ลิตเซลลเ์ช้ือเพลิง และสร้างเซลลเ์ช้ือเพลิงใหอ้งคก์ารนาซา 

 

3.2 หลกัการท างานเซลล์เช้ือเพลงิ (อรณิช เผอืกคง, 2560) 

เซลล์เช้ือเพลิง (Fuel cells) คือ อุปกรณ์ท่ีผลิตพลงังานไฟฟ้าผา่นกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดย

การเปล่ียนโมเลกุลไฮโดรเจนและออกซิเจนให้กลายเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยไม่ผ่านปฏิกิริยาการเผาไหม ้

จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ จึงเป็นพลงังานสะอาด และยงัมีประสิทธิภาพสูงกว่าเคร่ืองยนต์ท่ีใช้

พลงังานจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงถึง 2-3 เท่า 

สารตั้งต้นท่ีใช้โดยทัว่ไปในเซลล์เช้ือเพลิงได้แก่ ก๊าซ H2 ท่ีด้าน Anode และก๊าซ O2 ท่ีด้าน 

Cathode โดยปกติแลว้เม่ือมีสารตั้งตน้ไหลเขา้สู่ระบบ สารผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนก็จะไหลออกจะระบบไปดว้ย 

ดงันั้นการท างานของเซลลเ์ช้ือเพลิงจึงด าเนินต่อไปไดเ้ร่ือยๆ ตราบเท่าท่ีเราสามารถควบคุมการไหลได ้

การท างานของเซลล์เช้ือเพลงิ ประกอบไปดว้ย 4 ส่วนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1.ขั้วแอโนด (Anode)เป็นขั้วลบ มีหน้าท่ีส่งอิเล็กตรอนออกจากขั้ว โดยอิเล็กตรอนได้จาก

ปฏิกิริยาออกซิเดชนั คือ H2 => 2H++ 2e-โดยท่ีขั้วจะมีช่องท่ีติดกบัตวัเร่งปฏิกิริยาซ่ึงฉาบอยูบ่นผิวหนา้

ของเยือ่แลกเปล่ียนโปรตอน ปฏิกิริยาจะเกิดข้ึนเม่ือผา่นก๊าซไฮโดรเจนเขา้ไป 

2.ขั้วแคโทด (Cathode)เป็นขั้วบวก โดยมีช่องติดกับเยื่อแลกเปล่ียนโปรตอน ท าหน้าท่ีรับ

โปรตอนและก๊าซออกซิเจนซ่ึงถูกปล่อยออกมาท่ีผิวหน้าของเยื่อซ่ึงฉาบตวัเร่งปฏิกิริยาเอาไว ้และท า

หนา้ท่ีรับอิเล็กตรอนกลบัมาจากวงจรภายนอก เพื่อรวมกนัเป็นน ้า ดงัปฏิกิริยารีดกัชนั    

O2+ 4H++ 4e- => 2H2O 

3.สารพาประจุ (Electrolyte)เป็นสารท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนท่ีของไอออนชนิดต่างๆ และเป็น

ส่วนท่ีเซลลเ์ช้ือเพลิงแต่ละประเภทแตกต่างกนั โดยประเภทท่ีเรากล่าวถึงอยูน้ี่ สารพาประจุ จะเป็นเพียง

เยื่อแลกเปล่ียนโปรตอน (Proton exchange membrane) เท่านั้น ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนแผน่พลาสติกโดย

จะใหโ้ปรตอนผา่นได ้แต่จะไม่ยอมใหอิ้เล็กตรอนผา่น 

4.ตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)เป็นตวัช่วยใหป้ฏิกิริยาในขั้นตอนต่างๆ เกิดไดดี้ยิ่งข้ึน ส่วนใหญ่จะ

เป็นผงแพลทินมัเคลือบอยู่บนเยื่อแลกเปล่ียนโปรตอน ซ่ึงจะมีลกัษณะขรุขระเพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิวในการ

สัมผสักบัก๊าซไฮโดรเจน และ ออกซิเจน 
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3.3 ประเภทของเซลล์เช้ือเพลงิ (อรณิช เผอืกคง, 2560), (กองบรรณาธิการ นสพ. กรุงเทพธุรกิจ, 2551) 

การแบ่งชนิดของเซลลเ์ช้ือเพลิง จะแบ่งตามสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตพลงังาน ไดแ้ก่ 

ล าดบั ชนิดของเซลลเ์ช้ือเพลิง ภาพประกอบ 
1 Proton exchange membrane fuel cell 

(PEMFC)  

เป็นชนิดท่ีไดรั้บความนิยมและจะถูกน าไปใช้
ในรถยนตใ์นอนาคต 

 

ภาพท่ี 13 Proton exchange membrane 
fuel cell (PEMFC) 

2 Alkaline fuel cell (AFC) 

 เป็นชนิดแรกท่ีมีการสร้างข้ึนมา เคยถูกใช้ใน
โครงการอวกาศของสหรัฐในช่วงปี 1960 แต่
เน่ืองระบบไวต่อการปนเป้ือนมาก จึงตอ้งใช้
ไฮโดรเจนและออกซิเจนบริสุทธ์ิเท่านั้น ท าให้
ระบบมีราคาสูงมาก ไม่สามารถน ามาขายใน
ทอ้งตลาดได ้

 

ภาพท่ี 14 Alkaline fuel cell (AFC) 
3 Phosphoric-acid fuel cell (PAFC)  

เป็นระบบท่ีมีแนวโน้มท่ีจะถูกน าไปใช้ใน
สถานีไฟฟ้าขนาดเล็ก เ น่ืองจากท างานท่ี
อุณหภูมิสูงกว่าแบบ PEMFC ท าให้ตอ้งใช้
เวลาในการอุ่นระบบท่ีนานกว่า ท าให้มนัไม่
เสถียรในการน ามาใชใ้นรถยนต ์

 
ภาพท่ี 15 Phosphoric-acid fuel cell 

(PAFC) 
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ล าดบั ชนิดของเซลลเ์ช้ือเพลิง ภาพประกอบ 
4 Solid oxide fuel cell (SOFC)  

เป็นระบบท่ีเหมาะสมในการน ามาใชใ้นสถานี
ไฟฟ้าขนาดใหญ่เ น่ืองจากสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้มาก แต่เซลล์ไฟฟ้าชนิดน้ี
ท างานท่ีอุณหภูมิท่ีสูงมาก(ประมาณ 1,832 F, 
1,000 C) ท าให้มีปัญหาเร่ืองเสถียรภาพ แต่ก็มี
ขอ้ดีตรงท่ีว่า ไอน ้ าอุณหภูมิสูงท่ีเป็นผลผลิต
จากกระบวนการน้ี สามารถน าไปใชป่ั้นกงัหนั
ก๊าซต่อได้ ท าให้ประสิทธิภาพของระบบ
เพิ่มข้ึนอยา่งมาก 

 

 

 
ภาพท่ี 16 Solid oxide fuel cell (SOFC) 

 

5 Molten carbonate fuel cell (MCFC) 

เป็นอีกประเภทหน่ึงท่ีเหมาะสมส าหรับสถานี
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ แต่ชนิดน้ีท างานท่ีอุณหภูมิท่ี
ต ่ากวา่คือท่ีประมาณ 1,112 F หรือ 600 C และ
ยงัสามารถให้ไอน ้ าความดันสูงเพื่อมาช่วย
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย และเน่ืองจาก
ท างานท่ีอุณหภูมิท่ีต ่ากวา่ SOFC ท าให้ไม่ตอ้ง
ใชว้สัดุพิเศษ จึงท าใหร้ะบบน้ีใชง้บประมาณท่ี
นอ้ยกวา่ 

 

 

 
ภาพท่ี 17 Molten carbonate fuel cell 

(MCFC)  
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3.4 ข้อดีของการใช้เซลล์เช้ือเพลงิ (นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, 2556) 

 

1. ไดพ้ลงังานท่ีมีความปลอดภยั 

2. ลดการน าเขา้แก๊สธรรมชาติและน ้ามนัดิบ 

3. พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้มีความน่าเช่ือถือในการให้กรแสไฟฟ้าส าหรับการใช้งานได้อย่าง

ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูง 

4. ราคาตน้ทุนในการติดตั้งไม่แพง 

5. ก าลงัการผลิตสูงสามารถใช้กบัอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อทดแทนการใชน้ ้ ามนัเบนซิน ดีเซล 

หรือเคร่ืองยนตร์ะบบไฮบริด รวมทั้งระบบการส ารองกระแสไฟฟ้า 

6. เช้ือเพลิงหรือวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเซลล์เช้ือเพลิงคือ ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนท่ี

สามารถเตรียมไดจ้ากหลายแหล่ง 

7. ระบบการเดินเคร่ืองของเซลล์เช้ือเพลิงเงียบ ลดปัญหาเร่ืองทางมลพิษทางเสียง ต่างจากระบบ

การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตท่ี์มีเสียงค่อนขา้งดงั 

8. อตัราส่วนระหว่างการใช้เช้ือเพลิงต่อกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้ด้วยเซลล์เช้ือเพลิงค่อนขา้งสูง 

มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และอาจมีผลพลอยได้ (by product) คือความร้อนเกิดข้ึนระหว่าง

กระบวนการผลิตสูงประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์และเป็นความร้อนท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

(recycle) เป็นการประหยดัพลงังานไดอี้กขั้นตอนหน่ึง 

9. ไม่มีการปลดปล่อย (emission) กาซพิษ ไดแ้ก่ NOx, SO2 ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาฝน

กรดออกมาจากระบบเซลลเ์ช้ือเพลิง เป็นการลดปัญหามลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีระบบ

ยงัไม่มีการปล่อยควนัหรือเขม่าท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้น่ืองจากการสันดาปของเคร่ืองยนตท่ี์ไม่

สมบูรณ์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซดแ์ละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

10. เซลล์เช้ือเพลิงสามารถถูกออกแบบให้มีขนาด รูปร่าง และรูปแบบพอเหมาะกบัต าแหน่งหรือ

จุดท่ีต้องการติดตั้ งเซลล์เช้ือเพลิงได้อย่างดีและเซลล์เช้ือเพลิงมีน ้ าหนักเบากว่าระบบ

เคร่ืองยนตห์รือมอเตอร์ท่ีใชน้ ้ามนั 
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4. เซลล์เช้ือเพลงิและการน าไปใช้ 
 

4.1 หุ่นยนต์เซลล์เช้ือเพลงิ  (ผกาวดี แกว้กนัเนตร และอรวรรณ ผาจนัทร์, 2553) 
เซลล์เช้ือเพลิงเเบคทีเรีย (Microbial Fuel Cell) เม่ือเติมน ้ าเสียท่ีผ่านการปรับสภาพเขา้ไปยงัถงั

ปฏิกรณ์ในส่วนของแอโนดแล้วจุลินทรีย์จะย่อยสลายสารอินทรียเ์พื่อเป็นพลงังานในขณะเดียวกนัจะ
ปล่อยอิเล็กตรอนและโปรตอนออกมา โปรตอนจะเคล่ือนท่ีผา่นเมมเบรนไปยงัขั้วบวก (Cathode) ขณะท่ี
อิเล็กตรอนจะผา่นขั้วลบ (anode) และจะผา่นเขา้วงจรเพื่อไปจบักบัโปรตอนท่ีขั้วบวก และในส่วนขั้วบวก
โปรตอนท่ีเป็นอนุมูลอิสระไฮโดรเจน (Ionized hydrogen) และอิเล็กตรอนจะท าปฏิกิริยากบัก๊าซออกซิเจน
เกิดเป็นน ้ า ซ่ึงท าให้เกิดความต่างศักย์ (voltage) ท่ีท าอิเล็กตรอนไหลเวียนไปได้เร่ือยๆท าให้เกิด
กระแสไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ืองดว้ย ดงัแสดงในภาพท่ี 18 และ 19 

 
 

ภาพท่ี 18 การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเซลลเ์ช้ือเพลิงชีวภาพ 

(ท่ีมา : ผกาวดี แกว้กนัเนตร และอรวรรณ ผาจนัทร์, 2553) 

 

 

ภาพท่ี 19 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากการหมกัวตัถุดิบ 
ทางการเกษตรโดยใชจุ้ลินทรีย ์เพื่อใหผ้ลิตกระแสไฟฟ้าผา่นเซลลเ์ช้ือเพลิงชีวภาพ  

(ท่ีมา : http://www.peswiki.com/)  
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เน่ืองจากในขณะน้ีเซลล์เช้ือเพลิงชีวภาพยงัอยูร่ะหว่างการวิจยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และดว้ย

ประสิทธิภาพของเซลล์เช้ือเพลิงในอนาคตเซลล์เช้ือเพลิงชีวภาพจึงมีโอกาสท่ีจะมาแทนท่ีเซลล์

แบตเตอร่ีท่ีใช้กนัในปัจจุบนั และอาจน ามาใช้เป็นแหล่งพลงังานแก่เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีหรือใช้เป็น

แหล่งพลงังานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ขนาดเล็ก เช่น นาฬิกา เคร่ืองคิดเลข และโทรศพัท์มือถือ

ปัจจุบนัก าลงัมีผูคิ้ดคน้น าระบบเซลล์เช้ือเพลิงชีวภาพไปประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ในการท าหุ่นยนตด์กัจบั

แมลง โดยหุ่นยนตต์วัน้ีจะถูกสร้างให้มีลกัษณะคลา้ยตน้หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง ซ่ึงเม่ือแมลงหลุดเขา้ไป

เอนไซมก์็จะถูกปล่อยออกมายอ่ยตวัแมลง แลว้น าสารอินทรียใ์นตวัแมลงออกมาใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้า

โดยผา่นเซลลเ์ช้ือเพลิงชีวภาพแมลงท่ีบินเขา้มาก็จะกลายเป็นอาหารของหุ่นยนต ์ดงัแสดงในภาพท่ี 20 

 

ภาพท่ี 20  หุ่นยนตด์กัแมลงโดยใชห้ลกัการของเซลลเ์ช้ือเพลิงชีวภาพ 

(ผกาวดี แกว้กนัเนตร และอรวรรณ ผาจนัทร์, 2553) 

 

 

4.2 แหล่งพลังงานแบบพกพา (Portable Fuel Cells: Mobile Phone, Laptops, UPS) และการส าารวจอวกาศ 
(Space Applications)  (พลากร พรหมเมศร์ วศ.ม. ,2555) 

เซลล์เช้ือเพลิงจะถูกน าไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
โทรศพัท์มือถือ เคร่ืองช่วยฟัง หรือเคร่ืองส ารองพลงังานไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) ซ่ึง
สามารถใชง้านไดน้านกวา่แบตเตอร่ี และสามารถประจุไฟฟ้าไดใ้หม่อยา่งรวดเร็ว แสดงดงัภาพท่ี 21 

งานทางดา้นการส ารวจอวกาศ (Space Applications)Simon & Nored (1987) กล่าววา่ ในสาขา
วิศวกรรมการบินและอวกาศ เซลล์เช้ือเพลิงไดมี้การน าไปใช้งานกบัโครงการอวกาศโครงการท่ี 2 ของ
สหรัฐอเมริกา ประกาศในเดือนมกราคม ปี ค.ศ.1962 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีส่งมนุษยอ์วกาศคร้ังละ 2 คน เพื่อ
ท าภารกิจต่าง ๆ และใช้ช่ือโครงการว่า “GEMINI” เน่ืองจากทศวรรษท่ี 1960 การท างานของเซลล์
เช้ือเพลิงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเน่ืองจากจะได้ผลลพัธ์ในการท างานเป็นน ้ าออกมาในสภาวะ
แวดล้อมปิด และยงัสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าด้วยเช้ือเพลิงไฮโดรเจนและออกซิเจนซ่ึงมีความ

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAntia2KreAhXFr48KHTTeAOMQjRx6BAgBEAQ&url=https://home.kku.ac.th/uac/journal/year_18_1_2553/3.pdf&psig=AOvVaw0YomlAfl0QplDjIpAclG1L&ust=1540869457065560
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หนาแน่นของพลงังานสูง ส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพสูงเช่นกนั เน่ืองจากการท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน
สูง เซลลเ์ช้ือเพลิงยงัคงสามารถใชป้ระโยชน์ในการประยุกตใ์ชใ้นยานอวกาศขนาดใหญ่ท่ีมีภารกิจสั้น ๆ 
ปัจจุบนัการพฒันาเซลลเ์ช้ือเพลิงแบบเยือ่อิเล็กโทรไลตพ์อลิเมอร์ ยงัคงมีการพฒันาอยูส่ าหรับการใชง้าน
ในอวกาศท่ีมีสภาวะท่ีแตกต่างกนัออกไป แสดงดงัภาพท่ี 22 

 
 

 
ภาพท่ี 21 เซลลเ์ช้ือเพลิงขนาดเล็กท่ีใชก้บัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

ท่ีมา: http://www.fuelcellstore.com/horizon-minipak-fuel-cell-phone-charger 
 

 

 
ภาพท่ี 22 เซลลเ์ช้ือเพลิงขนาดเล็กท่ีใชย้านอวกาศ 

(ท่ีมา: https://history.nasa.gov/SP-350/ch-2-4.html) 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVgobbk6veAhVJQo8KHQCqBx8QjRx6BAgBEAU&url=https://newatlas.com/at-last-an-affordable-portable-pocket-size-fuel-cell/15425/&psig=AOvVaw1qIddUccwP7up8ToMRyLNX&ust=1540885360879625
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii6NXvk6veAhVLso8KHexvCRoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fuelcellstore.com/horizon-minipak-fuel-cell-phone-charger&psig=AOvVaw1qIddUccwP7up8ToMRyLNX&ust=1540885360879625
https://history.nasa.gov/SP-350/ch-2-4.html
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4.3 ระบบยานพาหนะ (Transportation Applications : Cars and Buses) (พลากร พรหมเมศร์ วศ.ม. , 
2555) 

   เซลล์เช้ือเพลิงไดถู้กน ามาทดสอบ เพื่อจะใชแ้ทนท่ีเคร่ืองยนต์เบนซินและเคร่ืองยนตดี์เซล มี
ลกัษณะคลา้ยกบัรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า ต่างกนัเพียงแค่ใชเ้ซลล์เช้ือเพลิงแทนแบตเตอร่ี และใชเ้มทานอล
เป็นเช้ือเพลิง เคร่ืองยนต์ท่ีใช้พลงังานจากเซลล์เช้ือเพลิงเป็นเคร่ืองยนต์สะอาด เน่ืองจากไม่มีการจุด
ระเบิดและไม่มีการเผาไหม ้นอกจากน้ียงัไม่มีช้ินส่วนอุปกรณ์ใด ๆ เคล่ือนไหวและประสิทธิภาพของ
เคร่ืองยนตซ่ึ์งใชเ้ซลลเ์ช้ือเพลิงอาจสูงกวา่เคร่ืองยนตเ์ผาไหมป้ระมาณ 1-3 เท่า เพราะใชห้ลกัการท างาน 
เปล่ียนพลงังานเช้ือเพลิงใหเ้ป็นพลงังานกลก่อน แลว้จึงเปล่ียนมาเป็นพลงังานไฟฟ้าอีกทีหน่ึง  
   เคร่ืองยนต์ท่ีใช้แปลงพลงังานชนิดน้ีมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดบั 30-35 เปอร์เซ็นต ์
เท่านั้น แต่เซลล์เช้ือเพลิงมีหลักการท างานโดยการเปล่ียนพลังงานจากเช้ือเพลิงเป็นพลังงานไฟฟ้า
โดยตรงจึงไดป้ระสิทธิภาพท่ีสูงกวา่อาจถึง 80 เปอร์เซ็นต ์เพราะเป็นการแปรผนัพลงังานทางเคมีโดยตรง 
และรถชนิดน้ีสามารถรับก าลงัและแรงบิดไดม้ากกวา่รถไฟฟ้าทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นรถขบัเคล่ือนแบบ 2 ลอ้ 
หรือ 4 ล้อ แต่ปัญหาส าคญั คือเมทานอลมีราคาท่ีสูง และเป็นสารไวไฟ ซ่ึงตอ้งมีกระบวนการในการ
จดัการเช้ือเพลิงเป็นอยา่งดี 

 ผูผ้ลิตยานยนตช์ั้นน าของโลกส่วนใหญ่ไดมี้การออกแบบและพฒันารถยนตต์น้แบบท่ีใชเ้ซลล์
เช้ือเพลิงเป็นแหล่งพลังงาน บางบริษัทผู ้ผลิตจะใช้เช้ือเพลิงชนิดเมทานอลและยงัมีอีกบางกลุ่ม
บริษัทผู ้ผลิตจะเลือกใช้เ ช้ือเพลิงไฮโดรเจนบริสุทธ์ิในการใช้งานกับรถต้นแบบ ในระยะสั้ นน้ี
บริษทัผูผ้ลิตยานยนต์ มีแนวโน้มท่ีจะใช้เช้ือเพลิงเมทานอลในการน าเข้าไปในกระบวนการปฏิรูป
เช้ือเพลิง อย่างไรก็ตามในระยะยาวเช้ือเพลิงไฮโดรเจนก็ยงัคงเป็นทางเลือกส่วนใหญ่ของบริษทัผูผ้ลิต
ยานยนต ์ตั้งแต่ปีค.ศ.1994 บริษทั Daimler-Benz ไดท้  างานร่วมกบั บริษทั Ballard ซ่ึงเป็นบริษทัผูพ้ฒันา
เซลลเ์ช้ือเพลิง ในการพฒันารถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานจากเซลล์เช้ือเพลิงแบบเยื่ออิเล็กโทรไลตพ์อ
ลิเมอร์ (PEMFC) โดยใชเ้ช้ือเพลิงแบบไฮโดรเจน และในปี ค.ศ.1997 บริษทั Daimler-Benz ก็ไดเ้ปิดตวั
รถยนต์ท่ีขบัเคล่ือนด้วยพลังงานจากเซลล์เช้ือเพลิงท่ีใช้เมทานอลเป็นเช้ือเพลิงและสามารถวิ่งได้
ระยะทาง 640 กิโลเมตร ในปี ค.ศ.1996 บริษทั Toyota รถยนต์นัง่ระบบไฮบริดจ์ซ่ึงจะใช้ระบบเซลล์
เช้ือเพลิงท่ีใช้ไฮโดรเจนเป็นเช้ือเพลิงร่วมกบัแบตเตอร่ี ในปีถดัมา ค.ศ.1997 ไดมี้การพฒันารถยนต์นั่ง
ระบบไฮบริดจ์ท่ีใช้ระบบเซลล์เช้ือเพลิงท่ีใช้เมทานอลในช่ือ RAV4 บริษทั Renalt และ PSA-Peugeut 
Citroen ก็ก าลงัพฒันาและออกแบบระบบรถยนตเ์ซลล์เช้ือเพลิงให้ดีข้ึนจากผลของรถตน้แบบท่ีมีช่ือว่า 
FEVER ผูผ้ลิตยานยนตช์ั้นน าของโลก เช่น General Motors, Volkswagen Volvo, Honda, Chrysler, 
Nissan & Ford ไดมี้การประกาศแผนการด าเนินงานในการสร้างรถยนตต์น้แบบท่ีใชเ้ซลล์เช้ือเพลิงแบบ
เยือ่อิเล็กโทรไลตพ์อลิเมอร์ซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิงจาก ไฮโดรเจน เมทานอล หรือแก๊สโซลีน เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 23  รถตน้แบบเซลลเ์ช้ือเพลิงและการใชเ้ซลลเ์ช้ือเพลิงในรถยนต ์
(ท่ีมา: สมนึก บุญพาไสว (2548)) 

บริษทั Toyota และ General Motors : GM บริษทัผลิตรถยนตร์ายใหญ่อนัดบั 1 ของประเทศ
ญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา ไดห้ยุดการพฒันารถยนต์ระบบไฮบริดจ์ เพื่อมุ่งเน้นในด้านการพฒันาระบบ
เซลล์เช้ือเพลิง และตกลงความร่วมมือในการพฒันารถยนต์เซลล์เช้ือเพลิงไฮโดรเจน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 
ความร่วมมือดงักล่าวช่วยให้ทั้ง 2 บริษทัสามารถก าหนดมาตรฐานส าหรับเทคโนโลยีประเภทน้ีและได้
ขยายข้อตกลงในปี ค.ศ.2004 แต่ได้ยุติข้อตกลงในปี ค.ศ.2006 โดยทั้ง 2 บริษทัได้ช้ีแจงว่า ปัจจุบัน
เทคโนโลยีน้ีไดก้า้วหน้าผ่านขั้นตอนของการวิจยั และเขา้สู่ขั้นตอนการพฒันาเพื่ออา้งสิทธิในการเป็น
เจา้ของแลว้นั้นเอง รถตน้แบบเซลลเ์ช้ือเพลิงของทั้ง 2 บริษทั แสดงดงัภาพท่ี 23 

นอกจากจะเป็นรถยนต์นัง่แล้ว ยงัมีการประยุกต์ใช้งานเซลล์เช้ือเพลิงในการเป็นรถโดยสาร
ประจ าทางหรือรถบสัโดยประยุกต์ใช้หลกัการท างานแบบไฮบริดจ์ระหว่างเคร่ืองยนต์ดีเซลล์กบัเซลล์
เช้ือเพลิง แสดงดงัภาพท่ี 24 

 

 
 

ภาพท่ี 24 ตน้แบบรถบสัโดยสารท่ีใชเ้ซลลเ์ช้ือเพลิงในการขบัเคล่ือน 
(ท่ีมา: Bayrak & Gencoglu, 2013) 
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4.4 แหล่งพลงังานในเคร่ืองมือทางการแพทย์ทีฝั่งในร่างกาย (ขนิษฐา หมู่โสภิญ, 2554) 
มีการออกแบบเซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรียข์นาดเล็กแค่ 0.07 ตารางเซนติเมตร เพื่อใชใ้นระบบการ

ขนส่งยาระดบัไมโคร (microscopic drug-delivery system) โดยเซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรียส์ามารถสร้าง
ศกัยไ์ฟฟ้าได ้ 300 ไมโครโวลต์ ไดเ้ป็นเวลานานถึง 2 ชัว่โมง เซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรียส์ามารถใชเ้ป็น
แหล่งพลงังานให้แก่เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ตอ้งฝังในร่างกายได ้ และสามารถช่วยในการขนส่งยา
ให้กบัผูป่้วยท่ีตอ้งการยาในปริมาณสม ่าเสมอ เช่น ผูป่้วยโรคเอดส์ นอกจากเร่ืองขนาดของเซลล์
เช้ือเพลิงท่ีมีขนาดเล็กแลว้ ระบบเซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรียย์งัมีลกัษณะเฉพาะตวัคือสามารถใชน้ ้ าตาล
กลูโคส ซ่ึงคือน ้ าตาลท่ีมีอยู่ในกระแสเลือดเป็นเช้ือเพลิงได ้ ดงัแสดงในภาพท่ี 25 เซลล์เช้ือเพลิง
จุลินทรียส์ามารถใชใ้นการขบัเคล่ือนใหเ้คร่ืองมือต่างๆ ท างานภายในร่างกาย เช่น เคร่ืองควบคุมจงัหวะ
การเตน้ของหัวใจ (pacemaker) เคร่ืองวดัระดบัน ้ าตาล รวมถึงเคร่ืองฉีดอินซูลินขนาดเล็กท่ีฝังไวใ้น
ร่างกายของผูป่้วยโรคเบาหวานเป็นท่ีทราบกนัว่า เซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรียใ์ห้ความหนาแน่นของ
ก าลงัไฟฟ้าต ่าแต่เสถียร จึงเหมาะท่ีจะใช้ขบัเคล่ือนเคร่ืองมือท่ีสร้างโดยใช้เทคโนโลยี  MEMS 
(Microelectromechanical systems) นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย ใชเ้ซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรีย์
ขนาดเล็กร่วมกบัเทคโนโลยี MEMS ในการขบัเคล่ือนเคร่ืองมือทางการแพทย์ เม่ือเปรียบเทียบกบัการ
ใชลิ้เธียมแบตเตอร่ีเป็นแหล่งก าลงั พบวา่ เซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรียมี์ขนาดเล็กกวา่ราคาถูกกวา่และอายุ
การใชง้านยาวนานกวา่  

  
ภาพท่ี 25 เซลลเ์ช้ือเพลิงจุลินทรียแ์ปะติดโดยตรงกบัเส้นเลือด 

(ท่ีมา : วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2554 ) 

 
จะเห็นไดว้า่การพฒันาเซลลเ์ช้ือเพลิงจุลินทรียร์ะดบัโมเลกุลมีประโยชน์อยา่งมาก อาจประยกุตใ์ช้

เพื่อส่งผา่นพลงังานไฟฟ้าเพื่อก าจดัเน้ืองอกและเซลลม์ะเร็งในอนาคต 
 
 
 



22 
 

4.5  การขนส่งและการผลติพลงังาน (ขนิษฐา หมู่โสภิญ, 2554) 
แหล่งพลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งน ้ ามนัปิโตรเลียมเป็นแหล่งพลงังานหลกัท่ี

มนุษยใ์ช้กันอยู่ในปัจจุบนั การเผาไหม้เช้ือเพลิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนเน่ืองจากมีการ
ปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมานอกจากน้ีเช้ือเพลิงฟอสซิลเหล่าน้ี มีอยูใ่นปริมาณจ ากดัและคาดวา่
จะหมดไปในระยะเวลาอีกไม่นานนกั คาดกนัวา่ในอีก 200 ปีขา้งหนา้ ยานพาหนะอาจจะไม่มีการติดตั้ง
ถงัน ้ามนัเช้ือเพลิงอีกต่อไป เพราะแหล่งพลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิลจะหมดไปจากโลก  

พลงังานทางเลือกหน่ึงซ่ึงเป็นพลงังานสะอาด ท่ีสามารถใชท้ดแทนแหล่งพลงังานดั้งเดิมคือเซลล์
เช้ือเพลิงจุลินทรีย ์โดยจะมีการติดตั้งเซลลเ์ช้ือเพลิงจุลินทรีย ์ท่ีสามารถผลิตพลงังานไดโ้ดยตรงจากสาร
ตั้งตน้คาร์โบไฮเดรตในยานพาหนะ พลงังานท่ีปลดปล่อยระหวา่งการออกซิเดชัน่อยา่งสมบูรณ์ ของ
สารตั้งตน้คาร์โบไฮเดรตจ าพวกน ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว เช่น กลูโคส หรือน ้ าตาลโมเลกุลคู่ เช่น ซูโครส มี
ค่าประมาณ 16 x 106 จูลต่อกิโลกรัม ซ่ึงมีค่าเทียบเท่ากบักระแสไฟฟ้าประมาณ 5 กิโลวตัต-์ชัว่โมงจาก
การค านวณพบวา่เม่ือใช้สารละลายเขม้ขน้ของคาร์โบไฮเดรต 1 กิโลกรัม จะสามารถท าให้รถยนต์
ขนาดกลางท่ีตอ้งการพลงังานประมาณ 200 วตัต์-ชัว่โมงต่อกิโลเมตร วิ่งไดเ้ป็นระยะทาง 25-30 
กิโลเมตร ดงันั้นถา้ใชส้ารละลายน ้ าตาลเขม้ขน้ 50 ลิตร จะสามารถท าให้รถยนตว์ิ่งไดเ้ป็นระยะทาง
มากกวา่ 1,000 กิโลเมตร โดยไม่ตอ้งเติมเช้ือเพลิงระหวา่งทาง  

การผลิตพลงังานโดยเซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรียน์อกจากจะไม่สร้างมลภาวะแลว้ ยงัเป็นการลดความ
เส่ียงจากการติดตั้งถังบรรจุเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีติดไฟง่ายเม่ือเกิดอุบติัเหตุอีกด้วยจากงานวิจยัของ 
Reimer และคณะ ไดท้  าการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรีย ์จากสารประกอบอินทรียใ์ต้
ทอ้งทะเล ระบบน้ีต่อมาถูกเรียกวา่BUGs (Benthic Unattended Generators) BUGs ถูกออกแบบเพื่อใช้
เป็นเคร่ืองส่งก าลงัไฟฟ้าไปยงัท่ีห่างไกล เช่น กน้มหาสมุทร ซ่ึงการเปล่ียนแบตเตอร่ีแบบดั้งเดิมมีค่า ใช้
จ่ายสูงและตอ้งใชเ้ทคนิคท่ียุง่ยาก BUGs ประกอบดว้ยขั้วแอโนดท่ีฝังในส่วนตะกอนไร้อากาศใตท้ะเล 
(anoxic marine sediments) ต่อกบัขั้วแคโทดท่ีผิวของน ้ าทะเล (overlaying aerobic water) ดงัภาพท่ี 26 
แบบจ าลองการผลิตกระแสไฟฟ้าในตะกอนโดยเซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรีย  ์ สารประกอบอินทรียใ์น
ตะกอน ถูกยอ่ยสลายเป็นสารท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กลงดว้ยเอนไซมไ์ฮโดรไลติก(hydrolytic enzyme) 
หลายชนิด และจุลินทรียจ์ะท าการหมกัสารอินทรียเ์หล่าน้ีเป็นอะซิเตรต และตวัให้อิเล็กตรอน(electron 
donor) อ่ืนๆ เช่น ซลัไฟด์ (sulfide) Fe(II) และสารรีดิวซ์จ าพวกฮิวมิก (reduced humic substances) 
แบคทีเรีย Geobacteraceae จะออกซิไดซ์สารเหล่าน้ีให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ โปรตอน และ
อิเล็กตรอน จากนั้นอิเล็กตรอนจะถูกถ่ายโอนไปท่ีขั้วแอโนดและเคล่ือนท่ีผ่านวงจรไฟฟ้าได้เป็น
พลงังานไฟฟ้าในท่ีสุด 
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ภาพท่ี 26 แบบจ าลองการผลิตกระแสไฟฟ้าในตะกอนโดยเซลลเ์ช้ือเพลิงจุลินทรีย ์ 
(ท่ีมา : ขนิษฐา หมู่โสภิญ, 2554) 

 

5. บทสรุป 
 พลงังานมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาในทุกดา้นของมนุษย ์ทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม เร่ือง

พลงังานจึงเป็นเร่ืองใกล้ตวัทุกคนโดยในปัจจุบนัหลายประเทศทัว่โลกพยายามศึกษาและคน้หาพลงังาน
ทดแทนในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้และมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุน้ี
การหาแหล่งพลงังานท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพลงังานหมุนเวียน พลงังานทดแทน รวมไปถึงพลงังาน
รูปแบบใหม่ นบัเป็นแนวทางท่ีสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน โดยจะช่วยลดการพึ่งพาน ้ ามนั หรือพลงังาน
ประเภทใดประเภทหน่ึงมากเกินไป 

 เซลล์เช้ือเพลิงก็นบัเป็นการสร้างพลงังานทดแทนในรูปแบบหน่ึง ความน่าสนใจในการพฒันาเซลล์
เช้ือเพลิงคือเซลล์เช้ือเพลิงเป็นพลงังานสะอาดปราศจากมลพิษทางส่ิงแวดล้อม เป็นอุปกรณ์เปล่ียนรูป
พลงังานท่ีให้ประสิทธิภาพสูง สามารถใชก้บัเช้ือเพลิงไดห้ลากหลายชนิด โดยให้ประสิทธิภาพท่ีใกลเ้คียง
กับแหล่งพลังงานเดิม ด้วยเหตุน้ีท าให้เซลล์เช้ือเพลิงยงัคงได้รับความสนใจในการค้นควา้วิจัยอย่าง
แพร่หลาย  เช่น การน าไปใช้ผลิตหุ่นยนต์เซลล์เช้ือเพลิง การสร้างแหล่งพลังงานแบบพกพา การสร้าง
พลงังานเพื่อการส ารวจอวกาศ แหล่งพลงังานในเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ฝังในร่างกาย การขนส่งและการ
ผลิตพลงังานยานยนต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พลังงานทดแทนนับเป็นทางออกหน่ึงท่ีสร้างความมัน่คง
ทางดา้นพลงังานได ้แต่คงยงัไม่เท่ากบัการประหยดัพลงังาน และการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีจะ
ช่วยใหม้นุษยแ์ละส่ิงมีชีวติมีพลงังานใชไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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