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   ไฮโดรเจนเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถจัดเก็บไว้ใช้งานและน ากลับมาใช้ใหม่ผ่านกระบวนการที่

ไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม เช่น กระบวนการอิเล็กโทรไลซิส (Electrolysis) ซึ่งมีแนวโน้มในการน ามาใช้ผลิตไฟฟ้า
ส าหรับอาคารในอนาคต การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรเจน  เพื่อผลิต
ไฟฟ้าในบริบทประเทศไทย  ทั้งในระดับอาคารและโครงการ ตลอดจนหลักการและความก้าวหน้าในการผลิตไฟฟ้า
จากไฮโดรเจน รวมถึงพิจารณาข้อจ ากัดและช่องว่างความรู้เกี่ยวกับการน าไฮโดรเจนมาใช้ผลติไฟฟ้าส าหรบัอาคารใน
บริบทประเทศไทย จากกรณีศึกษาบ้านผีเสื้อ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่น าระบบจัดเก็บไฮโดรเจนร่วมกับเซลล์
แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าส าหรับบ้านพักอาศัยหลายหลังเป็นแห่งแรกของโลก  ซึ่งภายในโครงการประกอบด้วย 
บ้านพักอาศัย 3 หลัง และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ (เช่น อาคารผลิตและเก็บพลังงาน ครัวหลัก สระว่ายน้ า เป็นต้น) ซึ่ง
เพียงพอต่อความต้องการใช้ตลอด 24 ชม. โดยแตกต่างจากโครงการ The hydrogen house และ The 
consumer hydrogen house ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่มีการน าไฮโดรเจนมาใช้ผลิตไฟฟ้าส าหรับบ้านพักอาศัย
หลังเดียวและไม่เช่ือมต่อกับระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าฯ   ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลจากบริษัท CNX Construction 
ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกแบบและดูแลระบบการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน  และการสัมภาษณ์ผู้ดูแลงานระบบของบ้าน
ผีเสื้อ  รวมทั้งการศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนจากสถานท่ีจริง 

ผลการศึกษาพบว่า  การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนส าหรับอาคาร  โดยมีเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า
ให้กับโครงการในเวลากลางวันและไฟฟ้าส่วนที่เกินจากความต้องการใช้จะน าไปใช้ผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการ
แยกน้ าด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยเซลล์เช้ือเพลิงและจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงการในเวลา
กลางคืน ซึ่งหากมีความต้องการไฟฟ้ามากเกินกว่าที่เซลล์เช้ือเพลิงสามารถผลิตได้  ระบบแบตเตอรีจะจ่ายไฟฟ้า
ทดแทนในส่วนที่เกิน  อย่างไรก็ตาม การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน  ต้องใช้ระยะคืนทุนนานกว่าการผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์  เนื่องจากข้อจ ากัดด้านราคาของเซลล์เช้ือเพลิงและอิเล็กโทรไลเซอร์ ท าให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
จากไฮโดรเจนยังคงสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติและเช้ือเพลิงฟอสซิล  ดังนั้น การผลิต
ไฟฟ้าจากไฮโดรเจน จึงเหมาะส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ห่างไกลหรือในพื้นที่ที่ยังไม่มีการเช่ือมต่อไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าฯ เช่น บนดอยหรือเกาะกลางทะเล  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงส าหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งนี้ ประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน ขึ้นอยู่กับการน าไฟฟ้าส่วนเกินทีผ่ลิตได้มาใช้ผลิตไฮโดรเจนและมีการผลิตไฮโดรเจนได้
สูงสุด ดังนั้น หากมีการพัฒนาเซลล์เช้ือเพลิงและอิเล็กโทรไลเซอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีราคาถูกลง  การ
ผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนจะสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  
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MISS ARPHASRI DISSARA : ELECTRICITY GENERATION FROM HYDROGEN FOR 
BUILDINGS : A CASE STUDY OF THE PHI SUEA HOUSE PROJECT, CHIANG MAI THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR DR. PANTUDA PUTHIPIROJ 

Hydrogen is green energy can be stored and recycled through processes that do not affect 
the environment such as electrolysis process. There is a tendency for electricity generation for buildings 
in the future. The purpose of this study were to study the feasibility of using hydrogen for electricity 
generation in the context of Thailand for buildings and projects. The principles and advances in hydrogen 
production. Include the limitations and gaps of knowledge about the use of hydrogen for electricity 
generation in buildings in the context of Thailand from a case study of “The Phi Suea House, Chiang 
Mai”. This is a project that usage of hydrogen storage systems combined with solar cell for the 
production of electricity to multi-house residence in the first of the world. Within the project consists of 
3 houses and other common areas (such as energy management facility, main kitchen, swimming pool, 
etc.) sufficient for 24 hours. Unlike the hydrogen house and the consumer hydrogen house in the United 
States to use of hydrogen to generate electricity for a single home and not connected to the distribution 
system of the electricity. The data was collected  from CNX Construction, a company that designs and 
manages the hydrogen generation system and interview the administrator of The Phi Suea House. 
Including studying the process of producing electricity from hydrogen from the project. 

The study revealed that electricity generation from hydrogen for buildings, with solar 
panels produces electricity for daytime, and the remaining of electricity of the demand will be used to 
produce hydrogen by electrolysis process for used as a fuel for electricity generation by fuel cell and 
supplied to the project at night. If there is more demand electricity than the fuel cell can produce the 
battery system will supply excess electricity in excess to the project. However, electricity generation 
from hydrogen requires a payback period is longer than electricity generation from solar cell. Because 
electricity generation from hydrogen are still limits on the cost of fuel cell and electrolyser. The cost of 
electricity generation from hydrogen of still higher than coal-fired power plant, natural gas and fossil fuel 
power generation. So electricity generation from hydrogen it is suitable for use in remote areas or areas 
are not connected to the distribution system of the electricity such as mountain or island because of the 
high cost of electrical installation. The efficiency of electricity generation from hydrogen depends on the 
excess electricity produced to produce hydrogen and maximum hydrogen production. So if fuel cell and 
electrolyser are developed more efficiently and lower cost. Electricity generation from hydrogen can be 
an alternative to efficient energy storage in the future. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมา 

ภาวะโลกร้อน (Global warming) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ท าให้อุณหภูมิ
เฉลี่ยของอากาศใกล้พ้ืนผิวโลกและน้ าในมหาสมุทรสูงขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล ถ่านหิน น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ  เพ่ือผลิตพลังงาน  การขนส่งและการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ้นและชั้นบรรยากาศถูกท าลาย   
ท าให้รังสีจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านชั้นบรรยากาศลงมาสู่พ้ืนผิวโลก  โดยไม่มีการสะท้อนกลับ  มีผลให้
อุณหภูมิบนพ้ืนผิวโลกเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ  ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง  ทั่วโลก
จึงได้ตระหนักถึงปัญหาและมีความตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การสร้างบ้านประหยัดพลังงาน  
แต่บ้านประหยัดพลังงานโดยทั่วไป  มักสร้างด้วยวัสดุที่ประหยัดพลังงานเท่านั้น  ไม่สามารถพิสูจน์ค่า
ปริมาณทางไฟฟ้าที่ลดลงและค่าการประหยัดพลังงานที่เป็นหน่วยทางปริมาณไฟฟ้าต่อตารางเมตร -ปี   
ซึ่งเป็นหน่วยการประหยัดพลังงานในระดับสากลให้เห็นจริงเป็นตัวเลขได้  (รุ่งโรจน์ วงศ์มหานิล, 
2558: 3) นอกจากนี้ยังมีแนวคิดการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานรังสีอาทิตย์ 
พลังงานไฮโดรเจน และพลังงานลมเข้ามามีบทบาทส าคัญ  โดยภาครัฐได้ก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)  ให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการน้ า (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559: 45) นอกจากนี ้ ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ.2559-2563) 
ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมีเป้าประสงค์ให้ประเทศใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น (กระทรวงพลังงาน, 
2559: 1-4) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ประเทศไทยต้องอาศัยก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินและน้ ามันในการผลิต
กระแสไฟฟ้า  ซึ่งราคาของก๊าซธรรมชาติแปรผันอยู่ตลอดเวลา มีปริมาณจ ากัด และมีการใช้งานใน
สัดส่วนที่สูง จนเกิดความเสี่ยงของแหล่งพลังงานที่อาจหมดไป  ส่วนถ่านหินและน้ ามันที่มีคุณภาพ  
ต้องอาศัยการน าเข้าจากต่างประเทศ  ท าให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้มีต้นทุนต่อหน่วยสูง  และถ่านหินยังเป็น
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย  หลายประเทศทั่วโลกจึงมีแนวคิดการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ราคาไม่แพง และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  
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ดังนั้น การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากไฮโดรเจนเป็น
พลังงานที่สามารถจัดเก็บไว้ใช้งานในอนาคตและกระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจน  เป็นกระบวนการที่
ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการอิเล็กโทรไลซิส (Electrolysis) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายและมีความต้องการในการบ ารุงรักษาต่ า  ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของการน าไฮโดรเจนมา
ผลิตไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับการน าพลังงานส่วนเกินที่ผลิตได้มาใช้ในการผลิตไฮโดรเจน  การสูญเสียพลังงาน
ในระหว่างขั้นตอนการผลิตและปริมาณความต้องการใช้กระแสไฟฟ้า (A.Yunez-Cano et al. , 
2016: 19539-19545)  แต่ความก้าวหน้าของการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน  ยังมาพร้อมกับต้นทุนที่
สูง  ทั้งในด้านการเก็บรักษา  การขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับไฮโดรเจน   

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรเจน เพ่ือผลิตไฟฟ้าในบริบทประเทศไทย  ใน
ระดับอาคาร 

2. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับหลักการและความก้าวหน้าในการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน รวมถึง
พิจารณาข้อจ ากัดและช่องว่างความรู้เกี่ยวกับการน าไฮโดรเจนมาใช้ผลิตไฟฟ้าส าหรับอาคารในบริบท
ประเทศไทย 

3. ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา การรวบรวมข้อมูลจากโครงการที่มีการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน  ส าหรับ
อาคาร ในบริบทประเทศไทย จากกรณีศึกษา  โครงการบ้านผีเสื้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   

4. ขั้นตอนของการศึกษา 

4.1 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ประกอบด้วย ด้านแผนงานและนโยบายของ
ประเทศ  ผลงานการศึกษา และกรณีศึกษาเก่ียวกับการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน ส าหรับอาคาร ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยมีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 

1. การศึกษาแผนงานและนโยบายของประเทศ  ประกอบด้วย 
1.1 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) 
1.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2559-2563)      

2. การศึกษา  ค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรม  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตไฟฟ้าจาก
ไฮโดรเจน ส าหรับอาคาร ในบริบทประเทศไทย 
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3. การศึกษาหลักการและความก้าวหน้าในการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน รวมถึงพิจารณา
ข้อจ ากัดและช่องว่างความรู้เกี่ยวกับการน าไฮโดรเจนมาใช้ผลิตไฟฟ้าส าหรับบ้านพักอาศัย 
จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ   
3.1 The hydrogen house  รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.2 The first consumer hydrogen house รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 

 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ  โดยมีขอบเขตในการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการน าไฮโดรเจนมาใช้ในอาคารและกระบวนการผลิตไฟฟ้า
จากไฮโดรเจน ส าหรับบ้านพักอาศัย 

2. การวิเคราะห์ช่องว่างความรู้และข้อจ ากัดในการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน  

4.3 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริง 

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล  และสัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนประจ า
โครงการบ้านผีเสื้อ และโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะที่ 2  ประกอบด้วยประเด็น
ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนและการบริหารจัดการพลังงานของโครงการ 
2. อุปกรณ์ เครื่องมือส าคัญในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน 
3. วิธีการจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตได้ 
4. ข้อจ ากัดในการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน  

4.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา  

     1.   การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน าไฮโดรเจน เพ่ือผลิตไฟฟ้าในบริบทประเทศไทย  ทั้งใน
ระดับอาคารและโครงการ 
     2.  การวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและความก้าวหน้าในการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน รวมถึง
พิจารณาข้อจ ากัดและช่องว่างความรู้เกี่ยวกับการน าไฮโดรเจนมาใช้ผลิตไฟฟ้าส าหรับอาคารในบริบท
ประเทศไทย 
    3.   การสรุปผลการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน   
 
 
 



  4 

5. กรอบแนวคิดของการศึกษา 

                       
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน ในบริบทประเทศไทย 
 

การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
 

การรวบรวมข้อมูลจากสถานทีจ่ริง 
 

1. หลักการและความก้าวหน้าในการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน 
2. ช่องว่างความรู้และข้อจ ากัดในการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน 
 

1. ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน 
2. ปัจจัยความเป็นไปได้ในการผลติไฟฟ้าจากไฮโดรเจน 
3. ปัญหาและอุปสรรคการผลติไฟฟ้าจากไฮโดรเจน จาก
กรณีศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

1. ความเป็นไปได้ในการน าไฮโดรเจนมาใช้ผลิตไฟฟ้า ส าหรับอาคาร ในบริบท
ประเทศไทย 
2. ช่องว่างความรู้และข้อจ ากัดในการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน 
3. ผลกระทบของการผลติไฟฟ้าจากไฮโดรเจนต่อสิ่งแวดล้อม 
4. ทิศทางการใช้ไฮโดรเจนผลติไฟฟ้า 
5. ความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร ์
 

1 2 

กรณีศึกษาในต่างประเทศ กรณีศึกษาในประเทศ 

3 

4 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบถึงความเป็นไปได้ในการน าไฮโดรเจน เพ่ือผลิตไฟฟ้าในบริบทประเทศไทย  ทั้ง
ในระดับอาคารและโครงการ 

2. เพ่ือทราบถึงหลักการและความก้าวหน้าในการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน รวมถึงพิจารณา
ข้อจ ากัดและช่องว่างความรู้เกี่ยวกับการน าไฮโดรเจนมาใช้ผลิตไฟฟ้าส าหรับอาคารในบริบทประเทศ
ไทย 

7. นิยามศัพท์ในการศึกษา 

  “เซลล์เชื้อเพลิง” (Fuel cell)  คือ อุปกรณ์ที่ท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมี-ไฟฟ้า ระหว่างก๊าซ
ออกซิเจนกับก๊าซไฮโดรเจน  ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานของเชื้อเพลิงไปเป็นพลังงานไฟฟ้า
โดยตรง ไม่ต้องผ่านการเผาไหม้ (สุกาญจนา เลขพัฒน์และสมบัติ ทีฆทรัพย์, 2556: 2-9) 

“เซลล์แสงอาทิตย์” หรือ “โซลาร์เซลล์” (Solar cell) หรือ “โฟโตโวลตาอิก” 
(Photovoltaic) คือ อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง  ผลิตจากสารกึ่งตัวน า 
(Semiconductor) เช่น ซิลิกอน (Silicon)  โดยมีหลักการท างาน คือ เมื่อแสงมาตกกระทบกับเซลล์
วัสดุที่เป็นสารกึ่งตัวน า  พลังงานแสงจะดูดซับพลังงานไว้  และถูกส่งผ่านไปที่สารกึ่งตัวน ากระตุ้นให้
อิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวน าหลุดออกจากวงโคจรและเคลื่อนที่อย่างอิสระ  การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 
คือ การไหลของกระแสไฟฟ้า  ถ้าน าหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะติดตั้งที่ด้านบนและด้านล่างของโฟโตโวล
ตาอิกเซลล์ ก็จะสามารถน ากระแสไฟฟ้าออกมาใช้ภายนอกได้  กระแสและแรงดันไฟฟ้าที่โฟโตโวลตา
อิกสร้างขึ้นขณะท างาน คือ ก าลังไฟฟ้าที่โฟโตโวลตาอิกสามารถผลิตได้ (พันธุดา พุฒิไพโรจน์, 2557: 
89) 
  “อิเล็กโทรไลซิส” (Electrolysis) คือ วิธีแยกน้ าโดยไฟฟ้า  อาศัยหลักการทางเคมีไฟฟ้าใน
การผลิตก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจน   โดยมีน้ าเป็นแหล่งพลังงานเบื้องต้น   ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนที่
ผลิตได้  มีความบริสุทธิ์สูงสุด (มากกว่า 99.999%) เมื่อเทียบกับก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตโดยวิธีอ่ืน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากจะน าก๊าซไฮโดรเจนมาใช้กับเซลล์เชื้อเพลิง  จะต้องมีความบริสุทธิ์มากที่สุด 
หากมีสิ่งเจือปนในรูปแบบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จะ
ส่งผลให้เซลล์เชื้อเพลิงเสื่อมประสิทธิภาพลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม  พลังงานไฟฟ้าที่น ามาใช้ใน
กระบวนการแยกน้ าโดยไฟฟ้านั้น ควรมาจากพลังงานที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น พลังงานลม 
น้ า (น้ าตก เขื่อน หรือ คลื่น) และแสงแดด (นิสิต ตัณฑวิเชฐ, 2553: 60-62) 
  “อิเล็กโทรไลเซอร์” (Electrolyser) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ซึ่งมี
หลักการท างานย้อนกลับกับเซลล์เชื้อเพลิง โดยใช้พลังงานไฟฟ้าในการเกิดปฏิกิริยา ท าให้โมเลกุลของ
น้ าแยกออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน อิเล็กโทรไลเซอร์หนึ่งเซลล์จะประกอบด้วยขั้วแอโนดอิเล็ก
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โทรไลต์ และข้ัวแคโทด ซ่ึงแต่ละเซลล์จะถูกน ามาต่อกัน  โดยจะเชื่อมต่อกันด้วยแผ่นประสานระหว่าง
เซลล์ (interconnect) การน าเซลล์มาต่อรวมกันนั้นจะเป็นการช่วยเพ่ิมความสามารถในการ

เกิดปฏิกิริยาให้มากยิ่งข้ึน (ณัฐวุฒ ิวิสิษฐด ารงกุลและอมรชัย อาภรณ์วิชานพ, 2557: 46) 
  “อิเล็กโทรไลต์” (Electrolyte) คือ สารละลายที่มีน้ าเป็นองค์ประกอบหลัก  ผสมกับ
สารประกอบจ าพวกเกลือ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)  โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH)  เป็น
ต้น ท าหน้าที่ช่วยน ากระแสไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น  ท าให้การแยกน้ าได้ดีข้ึน  (กระทรวงพลังงาน, 2554: 6) 
  “ไฮโดรเจน” (H2)  คือ  ธาตุที่เบาที่สุดและเป็นองค์ประกอบของน้ า (H2O) ที่มีมากที่สุดบน
โลก นอกจากนี้ยังเป็นธาตุที่รวมอยู่ในโมเลกุลของสารประกอบอ่ืนๆ  เช่น สารประกอบจ าพวก
ไฮโดรคาร์บอน (HC) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของปิโตรเลียม  คุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจน คือไม่มีสี ไม่มี
กลิ่น ติดไฟง่าย มีความสะอาดสูง  ไม่เป็นพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ประโยชน์ของการน าก๊าซ
ไฮโดรเจนมาใช้งาน คือ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้และให้ความร้อนออกมา  หรือใช้ในเซลล์
เชื้อเพลิงโดยปฏิกิริยาทางเคมีแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งในการขับเคลื่อนรถ  ผลิต
กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ขนาดเล็กและอ่ืนๆ (กระทรวงพลังงาน, 2554a) 
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บทที่ 2  

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  

1. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก        

  ไฮโดรเจน  (Hydrogen, H2)  เป็นพลังงานเชื้อเพลิงส าหรับการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูง  
เป็นพลังงานสะอาดที่สามารถจัดเก็บไว้ใช้งานในอนาคตและน ากลับมาใช้ใหม่ผ่านกระบวนการที่ไม่
ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม เช่น กระบวนการอิเล็กโทรไลซิส (Electrolysis)  จึงมีแนวโน้มในการน ามาใช้
ผลิตไฟฟ้า ส าหรับอาคาร ทั้งนี้ การผลิตไฮโดรเจน  จ าเป็นต้องอาศัยพลังงานหมุนเวียน  เช่น  
พลังงานลม  พลังงานน้ า หรือพลังงานรังสีอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานหลักเพ่ือใช้ในกระบวนการแยก
น้ าด้วยไฟฟ้า  หากยังมีการน าไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างในปัจจุบัน  การแยกน้ าด้วย
ไฟฟ้าคงจะไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการผลิตไฮโดรเจน  เพื่อน ามาผลิตกระแสไฟฟ้า   

1.1 การใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง 

การน าไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับเซลล์เชื้อเพลิง เป็นกระบวนการแปรรูปพลังงาน
เคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไม่ผ่านกระบวนการเผาไหม้ ผลผลิตที่ได้มีเพียงน้ าและความร้อน  ไม่มีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกชนิดอ่ืนๆ เกิดขึ้น (นิสิต ตัณฑวิเชฐ, 2553: 59)  เซลล์
เชื้อเพลิงบางชนิดมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานของเชื้อเพลิงไปเป็นไฟฟ้าได้ถึง 60% เพราะ
เป็นการเปลี่ยนพลังงานทางเคมีโดยตรง (กระทรวงพลังงาน, 2554b)  ซึ่งเซลล์เชื้อเพลิงเป็นแหล่งผลิต
พลังงานที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาและวิจัยเป็นส่วนใหญ่  จึงยังไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย 
ปัจจุบันมีการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงให้สามารถใช้ได้กับเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนนอกเหนือจากไฮโดรเจนและ
ออกซิเจน   รวมไปถึงการพัฒนาอิเล็กโตรดและสารตัวกลางให้มีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2549: 12)  ทั้งนี้ อิเล็กโทรไลเซอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนนั้น  มีการท างานที่แตกต่างกัน เช่น ปริมาณไฟฟ้าที่ต้องใช้  ระดับ
อุณหภูมิการท างานหรือความดัน  รวมไปถึงวัสดุและโครงสร้างที่ใช้  มีผลต่อประสิทธิภาพและราคา
ของอิเล็กโทรไลเซอร์  โดยอิเล็กโทรไลเซอร์ชนิดออกไซด์ของแข็งมีประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด  
แต่มีข้อเสีย ได้แก่ ระบบมีขนาดใหญ่และความทนทานต่ า ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงสูง 
(ณัฐวุฒิ วิสิษฐด ารงกุลและอมรชัย อาภรณ์วิชานพ, 2557: 46)  

1.1.1 กระบวนการผลิตไฮโดรเจน   

ปัจจุบันกระบวนการผลิตไฮโดรเจนที่มีการน ามาใช้ แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ ดังนี้ 
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1. กระบวนการความร้อนเคมี (Thermo-chemical Process)  
ก๊าซไฮโดรเจนสามารถผลิตได้โดยวิ ธีทางเคมี โดยใช้ความร้อน มีวัตถุดิบหลักที่ เป็น

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินชีวมวล เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ ก๊าซ
สังเคราะห์  ซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจน (H2), คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO), น้ า (H2O) และมีเทน 
(CH4 ) จากนัน้ จะผ่านกระบวนการเพ่ิมเติมเพ่ือท าให้ได้ไฮโดรเจนที่บริสุทธิ์ขึ้น  ซึ่งการผลิตไฮโดรเจน
โดยกระบวนการความร้อนเคมี ได้แก่  กระบวนการก๊าซซิฟิเคชั่น (Gasification)  และกระบวนการรี
ฟอร์มมิ่งด้วยไอน้ า (Steam Reforming) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใหญ่ที่สุดส าหรับการผลิตไฮโดรเจน
และใช้กันแพร่หลายในเชิงพาณิชย์   แต่ปัญหาหลักของกระบวนการนี้  คือ การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก  และการขาดแคลนแหล่งของไฮโดรคาร์บอนที่น ามาใช้   

2. กระบวนการชีวเคมี (Biochemical Process)  
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนที่อาศัยการสังเคราะห์แสงของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก  โดยใช้แสงแดด

และกระบวนการทางชีวภาพของสาหร่ายเซลล์เดียวและแบคทีเรีย   ในการแยกน้ าให้เป็นไฮโดรเจน
และออกซิเจน เช่น Photobiological Water Splitting, Photoelectrochemical Water 
Splitting  สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะเปลี่ยนสารตั้งต้นให้เป็นไฮโดรเจน  แต่การผลิตไฮโดรเจนด้วย
กระบวนการชีวเคมียังคงมีประสิทธิภาพต่ า และความสามารถในการผลิตถูกจ ากัดด้วยความเข้มแสงที่
ได้รับ 

3. กระบวนการไฟฟ้าเคมี (Electrochemistry Process)   
กระบวนการแยกน้ าด้วยไฟฟ้าหรือกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส (Electrolysis) เป็น

กระบวนการผลิตไฮโดรเจนที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถผลิตไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง  โดย
ไฮโดรเจนที่ผลิตได้จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ แต่ขึ้นอยู่กับแหล่งไฟฟ้าที่น ามาใช้ เช่น แหล่ง
พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานนิวเคลียร์   อุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนอิเล็กโทรไลซิส เรียกว่า อิเล็กโทร
ไลเซอร ์ (Electrolyser) โดยหลักการท างานจะอาศัยพลังงานไฟฟ้าในการเกิดปฏิกิริยา ท าให้โมเลกุล
ของน้ าแยกออกเป็นไฮโดรเจนที่ขั้วแคโทด (Cathode) และออกซิเจนที่ขั้วแอโนด (Anode) (ณัฐวุฒิ 
วิสิษฐด ารงกุลและอมรชัย อาภรณ์วิชานพ, 2557: 46)  ส าหรับในปัจจุบัน เทคโนโลยี อิเล็กโทร
ไลเซอร ์สามารถแบ่งตามระดับอุณหภูมิในการท างานได้ดังนี้  

3.1 การท างานที่อุณหภูมิต่ า 
3.1.1 อิเล็กโทรไลเซอร์แบบอัลคาไลน์ (Alkaline Electrolysis Cell, AEC)   
เป็นกระบวนการที่มีการใช้งานในเชิงพาณิชย์มาเป็นเวลากว่า 70 ปี จึงท าให้มีการพัฒนา

ระบบถึงจุดที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดี  โดยกระบวนการจะอาศัยสารละลายที่เป็น
ด่าง เช่น สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium Hydroxide (KOH)) 30%  หรือ
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โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide (NaOH)) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการน ากระแสไฟฟ้า
ของน้ าและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนให้สูงขึ้น (Khalilnejad, Sundararajanและ
Sarwat, 2016: 1-9)  แต่ข้อเสียของอิเล็กโทรไลเซอร์แบบอัลคาไลน์ คือ ท างานที่ความดันต่ า จึงท า
ให้ต้องมีการออกแบบโครงสร้างระบบที่มีขนาดใหญ่ และท างานในช่วงอุณหภูมิ 40-90 °C 

3.1.2 อิเล็กโทรไลเซอร์แบบเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton Exchange Membrane 
Electrolysis Cell, PEMEC))   
 เป็นอิเล็กโทรไลเซอร์ที่พัฒนามาจากอิเล็กโทรไลเซอร์แบบอัลคาไลน์  ท าให้สามารถท างานได้
ที่ความดันสูงในระดับหนึ่ง  โดยไม่ต้องออกแบบระบบให้มีขนาดใหญ่  อีกทั้ง ยังมีค่าการน าไฟฟ้าสูง 
ท าให้ลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลงได้  และยังท าให้สามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนที่ความบริสุทธิ์สูง (มากกว่า 
99.99%)  

3.2 การท างานที่อุณหภูมิปานกลางและอุณหภูมิสูง 

3.2.1 อิเล็กโทรไลเซอร์แบบออกไซด์ของแข็ง (Solid Oxide Electrolysis Cell, SOEC)  
เป็นอิเล็กโทรไลเซอร์ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและวิจัย  ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าอิเล็ก

โทรไลเซอร์ชนิดอ่ืนๆ เกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีได้ดี   เนื่องจากการท างานที่อุณหภูมิสูง (800-1,000 °C) 
จึงท าให้ต้องใช้ไอน้ าเป็นสารตั้งต้น  ไอน้ าจะถูกป้อนเข้าทางขั้วแคโทด แล้วเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีได้
เป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน  

ทั้งนี ้เมื่อเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของอิเล็กโทรไลเซอร์แต่ละชนิด สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของอิเล็กโทรไลเซอร์แต่ละชนิด 
     อิเล็กโทรไลเซอร ์

ข้อเปรียบเทียบ 
แบบอัลคาไลน ์ แบบเยื่อแลกเปลี่ยน

โปรตอน 
แบบออกไซด์ของแข็ง 

ประสิ ทธิ ภ าพการ
ผลิตไฮโดรเจน 

ความสามารถในการผลิต
ไฮ โดร เจนแปรผันตาม
ปริมาณไฟฟ้าที่ใ ช้   ก๊าซ
ไฮ โดร เ จนที่ ไ ด้ มี ค วาม
บริสุทธ์ิสูงระดับหนึ่ง 

ก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตได้มี
ความบริสุทธิ์สูง แต่สามารถ
ผลิตไฮโดรเจนได้ปริมาณ
น้อย 
 

ก๊ าซ ไฮ โดร เจนที่ ไ ด้  มี
ความบริสุทธิ์สู งและ มี
ประสิทธิภาพโดยรวมของ
ระบบสูง 100% 

การท างาน ท างานที่ภาวะความดันต่ า 
จึ งท าให้ต้องมีหน่วยอัด
ค ว า ม ดั น   เ พื่ อ น า
ไฮโดรเจนที่ผลิตได้ไปสู่ถัง
เก็บ   

ท างานท่ีความดันสูง 
 
 
 

ท างานท่ีความดันสูง 

ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ อยู่ในช่วง ก าลังไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในช่วงต่ า ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ อยู่ในช่วง
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     อิเล็กโทรไลเซอร ์
ข้อเปรียบเทียบ 

แบบอัลคาไลน ์ แบบเยื่อแลกเปลี่ยน
โปรตอน 

แบบออกไซด์ของแข็ง 

เมกะวัตต์ กว่าเมกะวัตต์ เมกะวัตต์ 
ขนาดของระบบ ระบบมีขนาดใหญ่และมี

ความทนทานต่ า 
ระบบมีขนาดกะทัดรัดและมี
ความทนทานต่ า 

ระบบมีขนาดใหญ่และมี
ความทนทานต่ า 

 

จากตารางข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า อิเล็กโทรไลเซอร์แต่ละชนิดมีการท างานที่แตกต่างกัน  
ส่งผลประสิทธิภาพโดยรวมและราคาของระบบ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต  ซึ่งพบว่า  อิเล็กโทรไลเซอร์
แบบอัลคาไลน ์สามารถผลิตไฮโดรเจนได้จ านวนมาก แต่มีความทนทานต่ า อิเล็กโทรไลเซอร์แบบเยื่อ
แลกเปลี่ยนโปรตอน  มีข้อดี คือ มีขนาดกะทัดรัด และสามารถผลิตไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง แต่มี
ข้อเสีย คือ สามารถผลิตไฮโดรเจนได้ปริมาณน้อยและมีความทนทานต่ า  และอิเล็กโทรไลเซอร์ชนิด
ออกไซด์ของแข็งจะมีประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด  แต่มีขนาดใหญ่และมีความทนทานต่ า  และ
อยู่ในขั้นตอนของการวิจัย  ทั้งนี ้ในการประเมินความคุ้มค่าของอิเล็กโทรไลเซอร์  สามารถพิจารณาได้
จากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อการผลิตไฮโดรเจนหนึ่งหน่วย  หรือราคาของอิเล็กโทรไลเซอร์ต่อ
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ผลิตไฮโดรเจนหนึ่งหน่วย เป็นต้น  (ณัฐวุฒิ วิสิษฐด ารงกุลและอมรชัย อาภรณ์วิชา
นพ, 2557: 46) 

1.1.2 การจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจน 

การจัดเก็บไฮโดรเจน เป็นสิ่งส าคัญในการน าเอาไฮโดรเจนไปใช้งาน โดยสามารถแบ่งการ
จัดเก็บก๊าซไฮโดรเจนออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
1. การเก็บไฮโดรเจนในรูปสารเคมี (Chemical Hydrogen Storage) 

การเก็บไฮโดรเจนในรูปสารเคมี  สามารถเก็บไฮโดรเจนได้สูงมากกว่าร้อยละ 10 โดยน ้าหนัก
สามารถปลดปล่อยไฮโดรเจนด้วยปฏิกิริยาสลายด้วยความร้อนที่ผันกลับได้  และบางชนิดสามารถ
เกิดปฏิกิริยาสลายตัวด้วยน ้าที่อุณหภูมิต ่า เช่น โซเดียมโบโรไฮไดรด์ (Sodium Borohydride) และ
แมกนีเซียมไฮไดรด์ (Magnesium hydroxide) เป็นต้น 

2. การเก็บไฮโดรเจนทางกายภาพ (Physical Hydrogen Storage) 
เทคโนโลยีส าหรับเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีทางกายภาพ  เช่น การเก็บใต้ดิน (แหล่งแก๊ส

และน ้ามันที่ใช้หมดแล้ว  เหมาะส าหรับป้อนโรงผลิตไฟฟ้า) การอัดเพ่ิมความดันแก๊ส และการท าให้
เป็นของเหลว  ซึ่งมีข้อดี คือ ใช้เวลาน้อยในการเติมไฮโดรเจน ณ จุดใช้งาน มีหลายขนาดทั้งที่
เคลื่อนย้ายได ้และเคลื่อนย้ายไม่ได้  
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3. ไฮโดรเจนอัด (Compressed Hydrogen) 
โดยการอัดไฮโดรเจนที่ความดันสูง 350-700 บาร์ บรรจุในถังบรรจุไฮโดรเจน ซึ่งภายใน

ประกอบด้วยวัสดุหลายชั้น ชั้นนอกเป็นวัสดุเชิงประกอบฐานคาร์บอนหรือโลหะ ส าหรับทนแรง
กระแทก ชั้นกลางเป็นวัสดุเชิงประกอบฐานคาร์บอน  และชั้นในเป็นพอลิเมอร์น ้าหนักโมเลกุลสูง 
ส าหรับกันการซึมผ่านของไฮโดรเจน  และมีอุปกรณ์รับรู้ (Sensor) อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นในถังระหว่าง
การเติม  โดยการอัดไฮโดรเจนจะต้องใช้พลังงานร้อยละ 5-10 ของพลังงานไฮโดรเจนทีผ่ลิตได ้

4. ไฮโดรเจนเหลว (Liquid Hydrogen) 
การเก็บไฮโดรเจนในสถานะของเหลวโดยใช้ระบบภาวะเย็นยิ่งยวด (Cryogenic System) ที่

อุณหภูมิ -253 o C  ซึ่งต้องใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ 30-40 ของพลังงานไฮโดรเจนที่ผลิตได้  ถังบรรจุมี
หลายชั้น ชั้นในท าด้วยแก้วหรือคอมโพสิทฐานคาร์บอน หุ้มด้วยฉนวนความร้อน ชั้นนอกท าด้วย
เหล็กกล้าไร้สนิมหรือโลหะผสมฐานอะลูมิเนียม  ไฮโดรเจนเหลวในถังมีอัตราการกลายเป็นไอ ร้อยละ 
1-3 ต่อวัน ซึ่งต้องปล่อยทิ้ง นิยมใช้ในงานด้านอวกาศเป็นเชื้อเพลิงจรวด 

5. สลัชไฮโดรเจน (Slush Hydrogen) 
สลัชไฮโดรเจน คือ ไฮโดรเจนระหว่างสถานะของเหลวและของแข็ง  ที่อุณหภูมิใกล้จุด

หลอมเหลว (-259 oC) ภายใต้สุญญากาศ  ท าให้ความหนาแน่นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20  และต้องใช้ความ
ร้อนเพ่ิมเติม เพ่ือเปลี่ยนสถานะของไฮโดรเจนของแข็ง เหมาะส าหรับการประยุกต์ใช้กับยานพาหนะ 

6. การเก็บไว้ในท่อถ่านนาโน (Carbon nano tube) 
 โดยใช้คุณสมบัติการดูดซับทางกายภาพของถ่าน ซึ่งข้ึนอยู่กับอุณหภูมิและความดันที่อุณหภูมิ
ต่ า 70 เคลวิน ความดัน 40 บาร์  ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยี  เพ่ือให้สามารถ
เก็บไฮโดรเจนได้มากขึ้น 

ทั้งนี้ การจัดเก็บไฮโดรเจน  ควรพิจารณาความสามารถในการจัดเก็บไฮโดรเจน  และ
ประเภทของการจัดเก็บให้เหมาะสมกับการน าไปใช้งานเป็นหลัก 

1.2 การใช้พลังงานรังสีดวงอาทิตย์ร่วมกับการเก็บก๊าซไฮโดรเจน 

การศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพลังงานรังสีอาทิตย์   เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพพลังงานรังสีดวง
อาทิตย์ในประเทศไทย  ส าหรับการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และการน าไฟฟ้าส่วนที่
เหลือใช้ที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ส าหรับผลิตไฮโดรเจน  โดยจากการวิเคราะห์และประเมิน
ความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าระหว่างไฮโดรเจนและเซลล์แสงอาทิตย์  ส าหรับในต่างประเทศ  มี
การศึกษาความสมดุลทางพลังงานและประสิทธิภาพของระบบการผลิตไฟฟ้า โดยการค านวณจาก
ระดับพลังงานที่เก็บไว้และความต้องการใช้กระแสไฟฟ้า  หากพลังงานที่สร้างขึ้นจากระบบหลัก (PV) 
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สูงกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า  ระบบจะน าไฮโดรเจนที่เก็บไว้  มาผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านเซลล์เชื้อเพลิง 
ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นระบบส ารองไฟฟ้าขนาดเล็กได้และสามารถจ่ายพลังงานได้เป็นเวลานานกว่า
การใช้แบตเตอรีเพียงอย่างเดียว  โดยต้องการการบ ารุงรักษาน้อยลง (A.Yunez-Cano et al. , 2016: 
19539-19545) แต่จากมุมมองทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีไฮโดรเจนมีต้นทุนการติดตั้งระบบสูงกว่าการ
ใช้แบตเตอรีมากกว่า 10 เท่า และต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุนนานกว่า ทั้งนี้ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนควบคู่กับพลังงานรังสีอาทิตย์ จะต้องมีการจัดเก็บไฮโดรเจนได้ในปริมาณ
สูงสุดและมีการสูญเสียพลังงานในการผลิตไฮโดรเจนน้อยที่สุด (Khalilnejad, Sundararajanและ
Sarwat, 2016: 1-9)   

1.2.1 ศักยภาพพลังงานรังสีอาทิตย์ในประเทศไทย 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ศึกษาศักยภาพพลังงานรังสีอาทิตย์
และจัดท าแผนที่ศักยภาพพลังงานรังสีอาทิตย์จากข้อมูลดาวเทียมของประเทศไทย  ซึ่งแสดงความเข้ม
รังสีรวมของดวงอาทิตย์ที่บริเวณต่างๆของประเทศไทยในรูปของค่ารายวันเฉลี่ยต่อปีในหน่วย 
MJ/m2-day จากการพัฒนาแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ฉบับใหม่ส าหรับประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2560 พบว่า การกระจายตามพ้ืนที่ของรังสีดวงอาทิตย์ในแต่ละเดือนได้รับอิทธิพลของลมมรสุมและ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่  โดยเดือนเมษายนเป็นช่วงเวลาที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้รับ
รังสีดวงอาทิตย์สูงสุด ส าหรับการกระจายตามพ้ืนที่รังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยต่อปี พบว่าบริเวณที่ได้รับรังสี
ดวงอาทิตย์สูงสุด (18-20 MJ/m2-day) จะอยู่ในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ โดยมีความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพ้ืนที่ทั่วประเทศมีค่าเท่ากับ 17.6 
MJ/m2-day (กระทรวงพลังงาน, 2554a) 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาศักยภาพพลังงานรังสีอาทิตย์ของจังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือศึกษาการน า
ไฮโดรเจนมาใช้ผลิตไฟฟ้า บริบทประเทศไทย ในโครงการบ้านผีเสื้อ ซึ่งตั้งอยู่ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง     
จ.เชียงใหม่  จากข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในจังหวัดเชียงใหม่  ปี พ.ศ. 2556-2560 พบว่า 
จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ เหมาะส าหรับการน ามาผลิตไฟฟ้า โดยมีค่าสูงสุด
ในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน  ซ่ึงเป็นผลมาจากฤดูกาลต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่  

 
สถานีวัดความเข้มรังสี

อาทิตย ์
ค่าเฉลี่ยความเขม้รังสีอาทติย์รายเดือน ปี พ.ศ. 2556    หน่วย  (MJ/m-2day) 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ส า นั ก ง า น อุ ท ย า น
แห่งชาติดอยอินทนนท์  

- - - - - - 12.52 12.82 12.80 10.49 - - 

ศูนย์เรดาร์ดอยอิน
ทนนท์ 

17.11 19.28 24.70 22.93 19.31 13.60 12.86 10.80 13.99 11.76 14.13 18.89 

ตารางที่ 2 ข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2556-2560  
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สถานีวัดความเข้มรังสี
อาทิตย ์

ค่าเฉลี่ยความเขม้รังสีอาทติย์รายเดือน ปี พ.ศ. 2557   หน่วย  (MJ/m-2day) 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ส า นั ก ง า น อุ ท ย า น
แห่งชาติดอยอินทนนท์  

- - 21.69 18.66 17.03 11.73 13.13 12.60 13.81 14.15 15.01 14.60 

ศูนย์เรดาร์ดอยอิน
ทนนท์ 

20.88 23.08 26.17 18.37 15.98 10.81 12.41 11.08 12.55 12.98 16.87 19.23 

ศูนย์พฒันาและเผยแพร่
พลังงาน พพ. 

15.94 16.93 18.43 18.71 20.64 17.45 15.80 15.34 16.98 17.40 16.23 14.52 

สถานีวัดความเข้มรังสี
อาทิตย ์

ค่าเฉลี่ยความเขม้รังสีอาทติย์รายเดือน ปี พ.ศ. 2558    หน่วย  (MJ/m-2day) 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ส า นั ก ง า น อุ ท ย า น
แห่งชาติดอยอินทนนท์  

15.61 18.95 19.94 19.54 17.11 14.00 10.07 13.24 13.98 13.24 12.95 14.58 

ศูนย์เรดาร์ดอยอิน
ทนนท์ 

19.20 22.19 23.98 20.46 16.15 14.30 8.27 11.94 13.07 13.27 14.85 16.91 

ศูนย์พฒันาและเผยแพร่
พลังงาน พพ. 

15.10 17.23 16.33 20.40 20.03 17.78 18.05 16.02 14.87 14.68 15.49 14.37 

สถานีวัดความเข้มรังสี
อาทิตย ์

ค่าเฉลี่ยความเขม้รังสีอาทติย์รายเดือน ปี พ.ศ. 2559    หน่วย  (MJ/m-2day) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ส า นั ก ง า น อุ ท ย า น
แห่งชาติดอยอินทนนท์  

16.26 17.51 21.01 21.58 19.18 11.85 12.43 12.55 12.08 11.94 9.20 13.55 

ศูนย์เรดาร์ดอยอิน
ทนนท์ 

17.31 21.85 23.85 23.97 18.72 13.29 11.34 10.64 11.52 11.46 15.74 17.93 

ศูนย์พฒันาและเผยแพร่
พลังงาน พพ.  

13.84 16.45 17.16 17.00 18.90 17.19 14.98 14.57 15.40 17.23 16.57 15.41 

สถานีวัดความเข้มรังสี
อาทิตย ์

ค่าเฉลี่ยความเขม้รังสีอาทติย์รายเดือน ปี พ.ศ. 2560    หน่วย  (MJ/m-2day) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ส า นั ก ง า น อุ ท ย า น
แห่งชาติดอยอินทนนท์  

12.92 18.99 - - - 17.32 13.36 12.81 14.51 10.80 10.56 11.05 

ศูนย์เรดาร์ดอยอิน
ทนนท์ 

16.64 22.20 26.17 20.00 15.87 13.50 11.27 11.90 14.17 11.50 - - 

ศูนย์พฒันาและเผยแพร่
พลังงาน พพ. 

14.74 19.90 21.75 20.67 20.56 18.63 16.81 17.31 17.19 16.23 15.69 15.40 

ทั้งนี้ จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยบริษัท CNX Construction ผู้ออกแบบและดูแล
ระบบการผลิตไฟฟ้าของโครงการบ้านผีเสื้อ  พบว่า  พ้ืนที่ตั้งโครงการบ้านผีเสื้อมีค่าเฉลี่ยชั่วโมงการ
ได้รับพลังงานรังสีอาทิตย์อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน คือ 3.8 ชั่วโมงต่อวัน  ซึ่งน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ส าหรับอาคารในเวลากลางวัน   โดยโครงการบ้านผีเสื้อ มีการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ที่มา : http://www.dede.go.th  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2561 
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แบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (On-grid system) เพ่ือใช้ในกรณีที่การผลิต
ไฟฟ้าจากไฮโดรเจน หรือการจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น งานสัมมนาต่างๆ 
ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าปกติ โดยมีแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2 ทาง คือ แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและฝ่ายผลิต  และแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์    

1.3 การใช้พลังงานลมร่วมกับการเก็บก๊าซไฮโดรเจน 

นอกจากการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และจัดเก็บในรูปของไฮโดรเจนแล้ว การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับการกักเก็บพลังงานในรูปไฮโดรเจน  โดยไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากกังหันลม จะถูกแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  เพ่ือน าไปใช้กับเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์  ใน
กระบวนการแยกน้ าด้วยไฟฟ้า  และเข้าสู่เซลล์เชื้อเพลิง เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า  ทั้งนี้พลังงานลมที่
น ามาใช้  จะต้องมีความเร็วลมสม่ าเสมอ หรือก าลังลมเฉลี่ยทั้งปีไม่ควรน้อยกว่าระดับ 6.4 – 7.0 
เมตร/วินาที ที่ความสูง 50 เมตร จึงจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมได้ดี  จากการศึกษาภูมิ
ประเทศของประเทศไทย  พบว่า ความเร็วลมเฉลี่ยของประเทศอยู่ในระดับปานกลาง - ต่ า ดังนั้น จึง
มีพ้ืนที่ใกล้ทะเลบางแห่งในประเทศไทยเท่านั้นที่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นฐานการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานลม เช่น บริเวณทะเลสาบสงขลา  (สมาคมพลังงานทดแทนแห่งประเทศไทย, 2561)   โดย
สามารถสรุปข้อดีและข้อเสียของการน าพลังงานลมมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้ดังนี้ 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการพัฒนาพลังงานลม 

ข้อดี ข้อเสีย 
เป็นพลังงานสะอาดที่ได้จากธรรมชาติ  ไม่มีต้นทุน ไม่มี
วันหมดสิ้น  

พื้นที่ท่ีเหมาะสมต่อการน าประสิทธิภาพของพลังงานลม
มาใช้มีจ ากัด 

สามารถใช้ระบบไฮบริดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ 
กลางคืนใช้พลังงานลม  กลางวันใช้พลังงานรังสีอาทิตย์ 

ลมในประเทศไทยมีความเร็วค่อนข้างต่ า ขึ้นอยู่กับ
สภาวะอากาศ  ท าให้การลงทุนการน ากังหันลมเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าในประเทศไทยในขณะนี้ จึงไม่มีความคุ้ม
ทุนทางการเงิน  

มีแค่การลงทุนครั้งแรกไม่มีค่าเชื้อเพลิง ต้องใช้แบตเตอรี เป็นแหล่งเก็บพลังงาน 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมไม่ปล่อยของเสียที่เป็น
อันตรายต่อสภาพแวดล้อม 

ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพลมในประเทศ 
และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

 
         ทั้งนี้ จากการเก็บสถิติความเร็วลม ที่ระดับความสูง 45 เมตร ของ กฟผ. เพ่ือการ

ตรวจวัดศักยภาพพลังงานลม ส าหรับผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 พบว่า ที่บริเวณอ่างพัก
น้ าตอนบนโรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา มีศักยภาพของลมที่ดีที่สุดอยู่ ในช่วงฤดูลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม)  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  (เดือน
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พฤษภาคม-เดือนตุลาคม)  มีความเร็วลมเฉลี่ยตลอดทั้งปี  5-6 เมตร/วินาที  มีความเหมาะสมด้าน
ลักษณะทางภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูง  ไม่มีสิ่งกีดขวาง และไม่มีที่พักอาศัยหรือแหล่งชุมชน  รองลงมา 
คือ แหลมพรมเทพ จ. ภูเก็ต มีความเร็วลมเฉลี่ยตลอดทั้งปี 5.65  เมตร/วินาที  และบ้านอ่าวไผ่ จ.ชลบุรี  
มีความเร็วลมเฉลี่ยตลอดทั้งปี 5.19 เมตร/วินาที (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2552)   

ดังนั้น  ตัวแปรที่ส าคัญที่สุดส าหรับความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการติดตั้งกังหันลม เพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ้า คือ การเลือกสถานที่ส าหรับติดตั้งกังหันลม ที่มีอัตราความเร็วลมสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง  ขนาดของกังหันลม  และความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนและการบ ารุงรักษาต่ า   
(Shuchun, 2017: 1634-1643) (Olayinka, 2012: 594-600)   

1.4 สรุปการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก       

การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถท าได้ทุกที่ที่มีปริมาณความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่
เหมาะสม หรือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม  สามารถน าไปใช้ได้กับบริเวณที่มีอัตราความเร็วลมสูง
และมีความต่อเนื่อง  ซึ่งท าให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่มีการสูญเสียพลังงานในระหว่างขั้นตอนการผลิต  แต่
อย่างไรก็ตาม การผลิตไฟฟ้าจากรังสีดวงอาทิตย์ จะใช้ได้เฉพาะในเวลากลางวันและปริมาณความเข้ม
รังสีดวงอาทิตย์ในแต่ละวันไม่มีความแน่นอน  เพราะสภาพภูมิอากาศไม่เสถียร  ส่วนอัตราความเร็ว
ลมในประเทศไทยนั้น  ยังคงมีความผันผวนและมีความเร็วลมต่ า  ซึ่งมีเฉพาะบางพ้ืนที่เท่านั้น ที่มี
อัตราความเร็วลมต่อเนื่องเหมาะส าหรับการผลิตไฟฟ้า  ดังนั้น  การกักเก็บพลังงานในรูปไฮโดรเจนจึง
เป็นทางเลือกทีเ่หมาะสมอีกอย่างหนึ่ง  ส าหรับใช้งานในเชิงพาณิชย์  ซึ่งประสิทธิภาพของระบบขึ้นอยู่
กับปริมาณพลังงานรังสีอาทิตย์รายวัน  หรืออัตราความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุด  มีอัตราการผลิตและจัดเก็บ
ไฮโดรเจนไดสู้งสุด  และมีการสูญเสียพลังงานในระหว่างข้ันตอนการผลิตน้อยที่สุด   

2. การใช้ไฮโดรเจนเพื่อผลิตไฟฟ้าในอาคาร  กรณีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ 
        การศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน ส าหรับอาคาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการ
ผลิต  ประสิทธิภาพ  ข้อจ ากัดและความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน จากกรณีศึกษา ซึ่ง
หลายประเทศได้ให้ความสนใจด้านการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน  ทั้งในส่วนที่มีการน ามาใช้จริงกับ
โครงการที่พักอาศัย  โครงการของรัฐ หรือในส่วนของการค้นคว้าวิจัย  ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการ
พลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้นตลอดเวลาและปัญหาความไม่แน่นอนของพลังงานธรรมชาติ   จึงมีแนวโน้มการ
น าพลังงานไฮโดรเจนมาใช้แหล่งพลังงานในอนาคต  แม้ว่าประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิตไฟฟ้าหรือ
ความคุ้มค่าในเบื้องต้นจะอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก  แต่ถือว่าเป็นแนวทางในการน าไฮโดรเจนมาใช้
ผลิตไฟฟ้าในอาคาร  เพื่อการพัฒนาพลังงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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2.1 โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะที่ 2 และระบบ Wind Hydrogen 

Hybrid  

โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ตั้งอยู่บริเวณสันเขายายเที่ยง ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสี
คิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นการน าระบบ Wind Hydrogen Hybrid System ขนาดก าลังผลิต 300 
กิโลวัตต์ มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปแบบของก๊าซไฮโดรเจน  
ร่วมกับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง  เพ่ือผลิตไฟฟ้าโดยไม่ผ่านการเผาไหม้ โดยประเทศไทยจะเป็น
ประเทศแรกในทวีปเอเชียที่น าระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม Wind Hydrogen 
Hybrid System มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย ด้วยวงเงินงบประมาณรวม 1,407 ล้านบาท  เพ่ือลดข้อจ ากัดและแก้ปัญหาความไม่เสถียรของ
การผลิตไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าได้เพียงบางช่วงเวลา ซึ่งเดิมโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะที่ 
2 มีก าหนดแล้วเสร็จสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  แต่จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) พบว่า ปัจุจบันโครงการกังหัน
ลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง ระยะที ่2  อยู่ในระหว่างข้ันตอน Commissioning Test คือ การทดสอบการ
ท างานทั้งระบบ  เพ่ือตรวจสอบการท างานของทั้งระบบพร้อมกัน  ซึ่งยังไม่มีการใช้งานจริง   แต่คาด
ว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมไดป้ีละ 9.14 ล้านหน่วย   
ระบบการผลิตไฟฟ้าและจัดเก็บพลังงาน ประกอบด้วย 

1. กังหันลมแบบแกนนอน ส าหรับความเร็วลมต่ า  ความสูง 94 เมตร 
2. อิเล็กโทรไลเซอร์ 
3. เซลล์เชื้อเพลิง ก าลังการผลิต 300 กิโลวัตต์ 
4. ถังเก็บไฮโดรเจน 
5. Utilities i.e. water treatment 
6. Transformer 

 
 

 

 

 

 

 

Electrolyser กังหันลม 

ภาพที่ 2 ระบบการผลิตไฟฟ้าและจัดเก็บพลังงานของโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง 
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ขนาดก าลังการผลิตและลักษณะทางเทคนิคของกังหันลม 

จ านวนกังหันลมที่ใช้ติดตั้ง    : 12 ต้น  รวมก าลังผลิต 24 เมกะวัตต์                                   
ประเภทกังหัน         : ชนิดแกนนอน 3 ใบพัด  ปรับหมุนใบพัดได้                                    
ก าลังการผลิตสุทธิ        : 2,000 kW. /ต้น                                                                             
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ        :  ไม่ต่ ากว่า 80 เมตร                                                              
ความสูงแกนการหมุน          :  ไม่ต่ ากว่า 90 เมตร                                                                           
ความเร็วลมที่เริ่มผลิตไฟฟ้า   : 3.5 เมตร/วินาที                                                                         
ความเร็วลมที่ก าลังผลิตสูงสุด : 9.6 เมตร/วินาที (สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 2 เมกะวัตต์)                          
ความเร็วลมที่หยุดผลิตไฟฟ้า  : 25 เมตร/วินาที 

 
กระบวนการน าไฮโดรเจนมาใช้ เพื่อผลิตไฟฟ้าในอาคาร 

เมื่อกังหันลมผลิตไฟฟ้าได้  ไฟฟ้าจะถูกน าไปใช้ส าหรับแยกน้ าออกเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจน  
ผ่านเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์  โดยที่ออกซิเจนจะปล่อยออกสู่บรรยากาศ   และไฮโดรเจนจะถูกน าเข้าสู่
เครื่องอัด (Compressor)  เพ่ือท าการอัดก๊าซและน าไปกักเก็บที่ถังเก็บก๊าซไฮโดรเจน  โดยส่วนมากแล้ว  
กังหันลมมักจะผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงเวลากลางคืน  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ความต้องการไฟฟ้าต่ า  จึงน าพลังงาน
ที่ผลิตได้นี้มาเก็บไว้  เมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้า  จึงน าก๊าซไฮโดรเจนเข้าสู่เซลล์เชื้อเพลิงขนาด 300 
กิโลวัตต์ เพ่ือผลิตไฟฟ้า  แล้วน าจ่ายให้กับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ล าตะคอง และหากมีปริมาณมากกว่า

Transformer 

Fuel cell Hydrogen storage tanks 

Utilities i.e. water treatment 

ภาพที่ 3 ระบบการผลิตไฟฟ้าและจัดเก็บพลังงานของโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง   
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ความต้องการจะน าจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบ   

จากการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ อยู่ที่ประมาณ 20-30% (จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ 
1.2 เมกะวัตต์  แต่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 300 กิโลวัตต์) ซึ่งเกิดจากการสูญเสียพลังงานในระหว่างขั้นตอน
การผลิตไฮโดรเจน และการสูญเสียพลังงานให้กับเครื่องอัด (Compressor/Cooling) ประมาณ 1-2% 

ข้อจ ากัดในการน าไฮโดรเจนมาใช้ในอาคาร เพื่อประหยัดพลังงาน  
จากการประเมินประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมร่วมกับระบบจัดเก็บไฮโดรเจนใน

เบื้องต้น พบว่า ประสิทธิภาพของระบบ อาจไม่มีความคุ้มค่าในด้านเศรษฐศาสตร์กับพลังงานที่ผลิตได้  
เนื่องจากต้องใช้ไฟฟ้าในขั้นตอนการผลิตที่ค่อนข้างสูง แต่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณน้อย  ซึ่ง
ในขณะที่รวบรวมข้อมูล   อยู่ในระหว่างการทดสอบการท างานของระบบ   จึงไม่สามารถสรุป
ประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมร่วมกับระบบจัดเก็บไฮโดรเจนได้ 

ภาพที่ 4 หลักการท างานของระบบ Wind Hydrogen Hybrid 

 

O2 ถังเก็บไฮโดรเจน เพื่อรอการ
น าไฮโดรเจนไปใช้งาน 

H2 

H2 

กังหันลมผลิกระแสไฟฟ้า 
แต่ไม่คงท่ี (ไมเ่สถียร) เครื่อง Electrolyser แยกน้ า

ด้วยไฟฟ้า เกิดเป็น H2 และ O2 

เซลล์เช้ือเพลิง 300 กิโลวัตต ์
น าไฮโดรเจนมาท าปฏิกิริยา 
เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าคงที่ 
(เสถียร) 

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ล าตะคอง น ากระแสไฟฟ้า
มาใช้และส่งกระแสไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบ กระแสไฟฟ้า 

ไฮโดรเจน H2 
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2.2 The hydrogen house 

โครงการ The hydrogen house ตั้งอยู่บนเนินเขาโฮปเวลล์  รัฐนิวเจอร์ซีย์  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  โดย Mike Strizki ได้น าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานรังสีอาทิตย์และ
ไฮโดรเจนมาใช้ส าหรับที่พักอาศัย เป็นแห่งแรกของทวีปอเมริกาเหนือ    โดยพลังงานที่ผลิตได้จากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์จะน ามาใช้กับโครงการโดยตรงและส่วนที่เหลือจากการใช้จะน าไปเก็บในแบตเตอรี
และใช้ในการผลิตไฮโดรเจน  ส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าผ่านเซลล์เชื้อเพลิง    
ลักษณะของโครงการ 
ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย 1 หลัง 2 ชั้น 

 
ระบบการผลิตไฟฟ้าและจัดเก็บพลังงาน ประกอบด้วย 

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 21 กิโลวัตต์    
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดฟิล์มบาง จ านวน 70 แผง  
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ จ านวน 80 แผง 

2. อิเล็กโทรไลเซอร์ (ยี่ห้อ Proton Energy low-pressure 200 psi Hogan-RE) 
3. เซลล์เชื้อเพลิง ก าลังการผลิต 5 กิโลวัตต์ 
4. ถังเก็บไฮโดรเจน ความดันต่ าขนาด 1,900 ลูกบาศก์ฟุต  จ านวน 11 ถัง 
5. แบตเตอรี  (ยี่ห้อ Marathon MV90 Lead-Acid Gel Cells) 
6. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า  

 กระบวนการน าไฮโดรเจนมาใช้ เพื่อผลิตไฟฟ้าในอาคาร 
กระบวนการน าไฮโดรเจนมาใช้ในอาคาร  มีแหล่งพลังงานหลักมาจากการผลิตพลังงานจาก

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 21 กิโลวัตต์  ผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า  และเก็บอยู่ในแบตเตอรี
ขนาดเล็ก   เพ่ือน าไปใช้กับเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ในกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส  โดยมีการจัดเก็บ
ไฮโดรเจนไว้ในถังเก็บไฮโดรเจน ความดันต่ าขนาด 1,900 ลูกบาศก์ฟุต ที่ใช้แล้ว 11 ถัง และน าไป
ผลิตไฟฟ้าโดยเซลล์เชื้อเพลิง ขนาด 5 กิโลวัตต์ ต่อไป 

ภาพที่ 5 The Hydrogen House 
ที่มา : http://hydrogenhouseproject.org เข้าถึงเมื่อ 22 กันยายน 2561 
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ทั้งนี้ ในช่วงฤดูร้อน แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 90 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยน ามาใช้ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (โทรทัศน์พลาสมาขนาด 50 นิ้ว และ
คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง และอุปกรณ์สเตอริโอ รวมทั้งอุปกรณ์ทันสมัยอ่ืนๆ) เพียง 10 กิโลวัตต์ ต่อวัน 
ส่วนพลังงานไฟฟ้าอีก 80 กิโลวัตต์-ชั่วโมง จะเก็บไว้ในแบตเตอรี ส าหรับใช้ภายในบ้านในเวลา
กลางคืน และใช้ส าหรับเป็นพลังงานไฟฟ้าในการแยกโมเลกุลของน้ าออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน  
โดยน าไฮโดรเจนเก็บไว้ในถัง  ส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านเซลล์เชื้อเพลิง  ในช่วงเย็นและฤดู
หนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม 

  
 
 

 
ข้อดีของการน าไฮโดรเจนมาใช้ในอาคาร เพื่อประหยัดพลังงาน  จากกรณีศึกษา 

- สามารถปรับขนาดของระบบ  เช่น อิเล็กโทรไลเซอร์ หรือเซลล์เชื้อเพลิง ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการไฟฟ้า  เช่น ในกรณีของคอนโดมิเนียมที่มีที่พักอาศัยจ านวนมาก เพ่ือช่วยลด

ภาพที่ 6 Electrolyser (1) (2)  และ Fuel cell  (3) (4) 
ที่มา : http://hydrogenhouseproject.org เข้าถึงเมื่อ 22 กันยายน 2561 

(1) (2) (3) (4) 

ภาพที่ 8 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 21 กิโลวัตต์ 
ที่มา : http://hydrogenhouseproject.org เข้าถึงเมื่อ 22 กันยายน 2561 

(1) (2) (3) 
ภาพที่ 7 ถังเก็บไฮโดรเจน (1)  แบตเตอรี (2)  และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (3)  

ที่มา : http://hydrogenhouseproject.org เข้าถึงเมื่อ 22 กันยายน 2561 
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ต้นทุนของระบบ 
- ไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้  สามารถขายกลับสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้า  ตลอดจนสามารถน า

พลังงานที่ผลิตได้ใช้กับรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน 

2.3 The first consumer hydrogen house 

The first consumer hydrogen house เป็นบ้านพักอาศัยที่มีการน าเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าจากไฮโดรเจนและพลังงานรังสีอาทิตย์แห่งแรกในเชิงพาณิชย์  ตั้งอยู่ที่เพนนิงตัน รัฐนิวเจอร์ซี  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นที่พักอาศัยที่ใช้การผลิตไฟฟ้าแบบ
ไม่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Off-grid) โดยเปิดตัวเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 
พ.ศ.2558  พร้อมกับรถไฮโดรเจนโตโยต้าและสถานีเติมเชื้อเพลิง   

ลักษณะของโครงการ 
ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย จ านวน 2 ชั้น และสถานีชาร์จ  ส าหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานส ารองและ
ส าหรับการเติมเชื้อเพลิงยานพาหนะ 
ระบบการผลิตไฟฟ้าและจัดเก็บพลังงาน ประกอบด้วย 

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 40 กิโลวัตต์ 
2. อิเล็กโทรไลเซอร์   
3. เซลล์เชื้อเพลิง  
4. แบตเตอรี   
5. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (ยี่ห้อ Sunny Boy TL-US และ Sunny Island)  

กระบวนการน าไฮโดรเจนมาใช้ เพื่อผลิตไฟฟ้าในอาคาร 
กระบวนการน าไฮโดรเจนมาใช้เพ่ือผลิตไฟฟ้าในอาคาร  โดยอาศัยการผลิตพลังงานจากแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 40 กิโลวัตต์ แปลงกระแสไฟฟ้าผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและเก็บใน  
แบตเตอรี  ส าหรับการใช้งานภายในบ้าน  พลังงานที่ผลิตได้อีกส่วนหนึ่งของระบบ  จะน าไปใช้กับ
สถานีชาร์จแบบพกพา (Joule Box) โดยติดตั้งภายนอกอาคาร  ซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี  อิเล็กโทร
ไลเซอร์และเซลล์เชื้อเพลิง  ระบบนี้มีวิธีการเก็บพลังงานส่วนเกินจากพลังงานรังสีอาทิตย์ในรูปของ
ไฮโดรเจน  เพ่ือใช้เป็นพลังงานส ารองทั้งบ้านในระหว่างที่ไฟฟ้าดับและส าหรับการเติมเชื้อเพลิงเชื้อ
ให้กับรถยนต ์
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ข้อดีของการน าไฮโดรเจนมาใช้ในอาคาร เพื่อประหยัดพลังงาน  จากกรณีศึกษา  

- ไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้  สามารถใช้เป็นพลังงานส ารองในกรณีที่ไฟฟ้าดับและส าหรับเติม
เชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ 

ภาพที่ 9 ระบบการผลิตไฟฟ้าของ The first consumer hydrogen house 
ที่มา : http://hydrogenhouseproject.org เข้าถึงเมื่อ 22 กันยายน 2561 

ภาพที่ 10 เซลล์เชื้อเพลิง (ซ้าย) สถานีชาร์จพกพา (ขวา) 
ที่มา : http://hydrogenhouseproject.org เข้าถึงเมื่อ 22 กันยายน 2561 

ภาพที่ 11 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 40 กิโลวัตต์ 
ที่มา : http://www.newsworks.org เข้าถึงเมื่อ 22 กันยายน 2561 
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2.4 โครงการวิจัยเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจน เกาะเซมากัว ประเทศสิงคโปร์ 

โครงการวิจัยเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจน บนเกาะเซมากัว  ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางตอนใต้
ของประเทศสิงคโปร์    เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เอ็นจี และบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค 
(Schneider Electric) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากประเทศฝรั่งเศสกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก (micro grid) จากพลังงานหมุนเวียนหลากหลายรูปแบบ (พลังงานรังสีอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานคลื่นสมุทร และพลังเชื้อเพลิงดีเซล)  และพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บ
กระแสไฟฟ้า  เพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมชนขนาดเล็ก (เช่น บนเกาะ) ที่อยู่นอกโครงข่ายกระแสไฟฟ้า
หลักให้สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์  ดังนั้น  บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากประเทศฝรั่งเศส  จึงได้
ท าการวิจัยนวัตกรรมกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยไฮโดรเจน   โดยการคิดค้นอุปกรณ์แยกโมเลกุลของน้ า
ที่มีต้นทุนถูกลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาวิจัยอีก 10-15 ปี โดยบริษัท
คาดหมายว่าจะเป็นนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน  
ข้อจ ากัดในการน าไฮโดรเจนมาใช้ในอาคาร เพื่อประหยัดพลังงาน 

- ข้อจ ากัดในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน คือ ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่สูง  ซึ่งจาก
ผลการศึกษาของบริษัทโตชิบา คอร์ป ประเทศญี่ปุ่น น าเสนอในงาน World Smart Energy 
Week พบว่า การน าโดรเจนมาใช้ผลิตไฟฟ้า ยังคงมีต้นทุนสูงมาก ซึ่งสูงกว่าระบบของเครื่อง
ปั่นไฟที่ใช้น้ ามันดีเซลประมาณ 10 เท่า  

 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 12 โครงการวิจัยเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจนบนเกาะเซมากัว  
ที่มา : http://www.thansettakij.com เข้าถึงเมื่อ 13 เมษายน 2561 
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2.5 ระบบไฟฟ้าไฮโดรเจน  H2one 

บริษัทโตชิบา ประเทศญี่ปุ่น  ได้ติดต้ังระบบ  H2one คือ ระบบการผสมผสานระบบพลังงาน
รังสีอาทิตย์เพ่ือสร้างกระแสไฟฟ้าร่วมกับระบบพลังงานไฮโดรเจน  เพ่ือผลิตไฟฟ้าส าหรับโรงแรมเฮน
นะ  (Henna Hotel)  จังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น     
ระบบการผลิตไฟฟ้าและจัดเก็บพลังงาน ประกอบด้วย 

1. ระบบพลังงานรังสีอาทิตย ์
2. อิเล็กโทรไลเซอร์   
3. เซลล์เชื้อเพลิง   
4. ถังเก็บไฮโดรเจน  
5. แบตเตอรี 

กระบวนการน าไฮโดรเจนมาใช้ เพื่อผลิตไฟฟ้าในอาคาร 
โดยระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า H2one จะมีระบบผลิตและกักเก็บพลังงานจากรังสีอาทิตย์และ

ไฮโดรเจน  ส าหรับส ารองพลังงานไฟฟ้าให้คงที่ตลอดทุกวัน   โดยในหน้าร้อนระบบพลังงานรังสี
อาทิตย์จะผลิตพลังงานและน าไปใช้กับโครงการโดยตรง  และในช่วงหน้าหนาวจะใช้พลังงาน
ไฮโดรเจนเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้าให้กับพนักงานหุ่นยนต์ต้อนรับ  ซึ่งเทียบเท่าโรงไฟฟ้าไฮโดรเจน
ขนาดใหญ ่ และเพียงพอต่อการจ่ายไฟฟ้าให้กับโรมแรมที่มีห้องพัก ทั้งหมด 12 ห้อง ได้ตลอดทั้งปี     

นอกจากนี้ ที่  Kawasaki Marine ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมืองคาวาซากิ 
(Kawasaki) ทางใต้ของโตเกียว ใช้ระบบ H2One ในการสร้างกระแสไฟฟ้า ช่วงที่เกิดภัยพิบัติ   โดย
การน าไฮโดรเจนที่กักเก็บไว้มาใช้  เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ าร้อนให้แก่ผู้อพยพ 300 คนได้ตลอด
ทั้งอาทิตย ์  

ข้อดีของการน าไฮโดรเจนมาใช้ในอาคาร เพื่อประหยัดพลังงาน  จากกรณีศึกษา  
- ระบบ H2one มีการใช้ถังเก็บไฮโดรเจนที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดทั่วไปถึงร้อยละ  90  ท าให้ใช้

พ้ืนที่ติดตั้งน้อย  แต่ยังคงสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับโรงแรมเฮนนะที่มีพนักงานเป็น
หุ่นยนต์ต้อนรับหลายต าแหน่งได้อย่างเต็มที่  
2.6 สรุปการใช้ไฮโดรเจนเพือ่ผลิตไฟฟ้าในอาคาร 

จากการรวบรวมข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ โครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมล าตะคอง ระยะ
ที่ 2 พบว่า ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ Wind Hydrogen Hybrid ควบคู่กับการใช้เซลล์
เชื้อเพลิงมาใช้กับกังหันลมนั้น ยังค่อนข้างต่ า คือ มีประสิทธิภาพโดยรวมของระบบประมาณ 20-30%  
โดยมีการค านวณปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบ เพ่ือท าการผลิตไฟฟ้า 1.2 เมกะวัตต์ แต่สามารถผลิต
ไฟฟ้ามาใช้งานได้เพียง 300 กิโลวัตต์  โดยเกิดจากการสูญเสียพลังงานในระหว่างข้ันตอนการผลิตและ
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กระบวนการแปลงพลังงานไฮโดรเจนกลับมาเป็นไฟฟ้า   ซึ่งอาจจะมีความคุ้มค่าในระดับที่ต่ าหรือไ ม่
คุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ต่อไฟฟ้าที่ผลิตได้   โดยในต่างประเทศได้มีการน าความร้อน และออกซิเจนที่
เกิดข้ึนในระหว่างข้ันตอนการผลิตไฟฟ้า  มาใช้ประโยชน์ต่อไป ท าให้ระบบนี้มีความคุ้มค่าส าหรับการ
น ามาใช้มากกว่า  ทั้งนี้ การน าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกังหันลมโดยตรงมาใช้ประโยชน์ จะเกิดความคุ้มค่า
มากกว่าการน ามาใช้ผลิตไฮโดรเจน เพื่อผลิตไฟฟ้า และไม่มีการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้น  เนื่องจากการ
น ากังหันลมมาผลิตไฟฟ้าใช้โดยตรงนั้น มีหลักการ คือ เมื่อกระแสลมพัดมาปะทะกับใบพัดของกังหัน
ลม  กังหันลมจะท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมที่อยู่ในรูปของพลังงานจลน์ไปเป็นพลังงานกล  พลังงาน
กลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้า  โดยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ
อยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบต่อไป  โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของลม  ความยาวของใบพัด  สถานที่
ติดตั้งกังหันลม  

 อีกทั้ง การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน  ส าหรับบ้านพักอาศัยหรือโครงการ  ประชาชนทั่วไป
ยังคงเข้าถึงได้ยาก  เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านต้นทุนที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนและผลิต
กระแสไฟฟ้า  ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีราคาสูงและต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ  และ
ต้องใช้ระยะเวลาคืนทุนยาวนานกว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แล้วน ามาใช้โดยตรง
หรือการใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯโดยตรง ที่มีราคาค่าไฟฟ้าหน่วยละประมาณ 3.50 บาท  ซึ่งถูก
กว่าการน าระบบการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนมาใช้    แต่ในปัจจุบัน ได้เริ่มมีการวิจัยและคิดค้น
อุปกรณ์ส าหรับแยกโมเลกุลของน้ าให้มีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น   ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการน าไฮโดรเจนมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับอาคารในอนาคต   ทั้งนี้  การน า
ไฮโดรเจนที่ผลิตได้ มาใช้ส าหรับการเติมเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะ หรือการขายกระแสไฟฟ้าส่วนเกิน
ที่ผลิตได้ให้กับการไฟฟ้าฯ จึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจช่วยให้เกิดความคุ้มค่าและมีระยะคืนทุน
ที่น้อยลง 

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ส าคัญในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนจากกรณีศึกษาข้างต้น   ประกอบด้วย
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ส าคัญที่ใช้ส าหรับการผลิตไฮโดรเจน  การจัดเก็บไฮโดรเจน  การผลิต
กระแสไฟฟ้า  การจัดเก็บพลังงานและการแปลงกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 อิเล็กโทรไลเซอร์ (Electrolyser)  

อิเล็กโทรไลเซอร์ คือ อุปกรณ์ที่ท าให้โมเลกุลของน้ าแยกออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน 
โดยใช้พลังงานไฟฟ้าในการเกิดปฏิกิริยา อิเล็กโทรไลเซอร์ของแต่ละผู้ผลิตมีข้อมูลจ าเพาะทางเทคนิค  
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และความสามารถในการผลิตไฮโดรเจนแตกต่างกัน ดังนี้ 

3.1.1 Acta Electrolyser 

Acta Electrolyser   สามารถผลิตไฮโดรเจนได้ตั้งแต ่100-1,000 ลิตรต่อชั่วโมง   โดยผลิต 
ไฮโดรเจนผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส แบบอัลคาไลน์  มีขนาดก าลังการผลิตไฮโดรเจน 250 l/h 
(รุ่น EL250), 500 l/h (รุ่น EL500),  และ 1,000 l/h (รุ่น EL1,000) นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุม
การท างานจากระยะไกลและสามารถท างานได้อย่างอิสระ  โดยมีการเชื่อมต่อถังเก็บน้ าภายนอก  
และสามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้ง่าย เช่น เซลล์เชื้อเพลิง  เหมาะส าหรับการส ารอง
และจัดเก็บพลังงาน  ทั้งนี้ มีคุณสมบัติ คือ 

- ไฮโดรเจนที่ผลิตได้มีความบริสุทธิ์ 99.94% (ที่ความดัน 30 บาร์)  
- สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยสามารถน าน้ าฝนที่

ผ่านการกรองแล้ว มาใช้ในกระบวนการได้ มีการเชื่อมต่อระบบกับถังเก็บน้ า และมีระบบ
เตือนระดับน้ าต่ า 

- th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 ข้อมูลจ าเพาะทางเทคนิคของ  Acta Electrolyser 

ภาพที่ 13 Acta Electrolyser 
ที่มา : http://www.actaspa.com เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2561 

ที่มา : http://www.actaspa.com เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2561 
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3.1.2 OnSite H2 Generation HyLYZER-PEM Electrolysis Technology 
อิเล็กโทรไลเซอร์  ชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEM) มีการผลิตไฮโดรเจนโดยอัตโนมัติ  ใช้

อุณหภูมิในการท างานต่ าและใช้ระยะเวลาอันสั้น  มีประสิทธิภาพสูง  ไฮโดรเจนที่ผลิตได้มีความ
บริสุทธิ์อย่างน้อย 99.998% 

โดยอิเล็กโทรไลเซอร์ รุ่น OnSite Hydrogen Generation HyLYZER-PEM ประกอบด้วย 
ระบบการท างาน ดังนี้  

1. ระบบแจ้งเตือนสถานะการท างาน  (Human Machine Interface – HMI) และระบบ 
software package ส าหรับการตรวจสอบการท างานภายในและบันทึกการท างาน   

2. ระบบฟอกไฮโดรเจน )Hydrogen Purification System(   
3. Remote Monitoring Package   
- Ethernet port  (เป็นการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง) ร่วมกับ web server  
- การแจ้งเตือนการท างาน เช่น การเริ่มต้นระบบการหยุดระบบและการแจ้งเตือนทางอีเมลล์  
- การบันทึกการท างานของระบบ โดยบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจ าจัดเก็บข้อมูล (Secure 

Digital Card) หรือเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า 
4. ระบบบ าบัดน้ า (Water Treatment System) เพ่ือให้น้ าที่บ าบัด มีคุณภาพอยู่ในระดับที่

สามารถดื่มได้   ซึ่งจ าเป็นต่อการผลิตไฮโดรเจนในระบบของเครื่อง HyLYZER-PEM   
5. ระบบปฏิบัติการและความปลอดภัย การตรวจจับการรั่วซึมของไฮโดรเจนภายในตู้   

 

 

  

ตารางที่ 5 ข้อมูลจ าเพาะของเครื่อง HyLYZER-PEM 
PROPERTY 

 
UNIT 

 
HYLYZERTM-1 HYLYZERTM-2 

 ELECTROLYSER 

Type - Proton Exchange Membrane Electrolyser 

System efficiency  kWh/Nm
3

 
 

6.7 

Net Production after Dryer (การผลติสุทธิ) Nm
3

/h 
(scfh) 

 

1 Nm
3

/h (38 scfh)  2 Nm
3

/h (76 scfh)  
 

ภาพที่ 14 OnSite Hydrogen Generation HyLYZER-PEM Electrolysis Technology 
ที่มา :   http://www.hydrogenics.com เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 
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PROPERTY 
 

UNIT 
 

HYLYZERTM-1 HYLYZERTM-2 
 Electrolyser Output Pressure  barg 

(psig) 
0 – 7.9 (0 – 115) 

Hydrogen Purity  
 

% 
 

>99.998% 

Cooling Requirements  
 

- Air-cooled 

OPERATING CONDITIONS 

Site  - Indoor, in a non-hazardous, non-
classified area  ENCLOSURE DIMENSIONS 

Cabinet (WxDxH)  m 0.75 x 0.66 x 1.17 1.30 x 1.00 x 
1.25 Total Mass  Kg        250 275 

ที่มา : http://www.hydrogenics.com เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 
 

3.1.3 HOGEN HP, High Pressure Electrolyser 

HOGEN HP, High Pressure Electrolyser สามารถผลิตไฮโดรเจนได้ที่ความบริสุทธิ์ 99.995%   

ตารางที่ 6 ข้อมูลจ าเพาะของในระบบของเครื่อง HOGEN HP, High Pressure Electrolyzer 
PROPERTY HOGEN HP 10 HOGEN HP 40 

Electrolyte 
Proton Exchange Membrane )PEM (- Caustic-Free 

Hydrogen Production 
Net Production Rate: 

Nm3/hr @ 0
 o C, 1 bar 

SCF/hr @ 70
 o C, 1 atm 

SLPM @ 70
 o F, 1 atm 

Kg per 24 hours 

 
0.265 Nm3/hr 

10 SCF/hr 
        4.7 SLPM 

0.57 Kg/24 hr 

 
1.06 Nm3/hr 
40 SCF/hr 

            18.8 SLPM 
                2.28 Kg/24 hr 

Delivery Pressure - Nominal 165 barg )2,400 PSIP(  

Turndown Range 99.995%                                                                           
Rate At Max Consumption Rate (อัตราการใช้พลังงานสูงสดุ( 

Input Water Quality 1.5 to 4 barg )21.8 to 58 PSIG( 
Recommended Breaker Rating 

Electrical Specifications 30 Amps 
Interface Connections 208-240 VAC, Single Phase, 60 Hz 

H2 Product Port 

http://www.hydrogenics.com/wp-content/uploads/2-1-1-1-hylyzer-1-223F620871645.pdf


  29 

PROPERTY HOGEN HP 10 HOGEN HP 40 

H2/H2O Vent Port ¼” CPI Compression Tube Fitting, SS 
DI Water Port 3 /8 ” CPI Compression Tube Fitting, SS 

Drain Port ¼” Tube, Push-to-Lock, Polypropylene 
Interface Connections ¼” Tube, Push-to-Lock, Polypropylene 

ที่มา :  http://img.directindustry.com เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 
 

3.2 เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell)       

เซลล์เชื้อเพลิง เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีอย่างหนึ่ง  มีลักษณะการท างานคล้ายกับแบตเตอรี แต่ไม่
มีการชาร์จประจุ  ใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีไปเป็นพลังงานไฟฟ้า  โดยอาศัยไฮโดรเจน
เป็นเชื้อเพลิงและออกซิเจนเป็นตัวออกซิแดนซ์   อีกทั้ง  เซลล์เชื้อเพลิงไม่สามารถเก็บพลังงานได้
เหมือนกับแบตเตอรีหรือเหมือนกับไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์หรือพลังงานลม  แต่สามารถ
ท างานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กโทรไลเซอร์ (Electrolyser) เพ่ือเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้  ซึ่งประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงพลังงานจากไฟฟ้าเป็นไฮโดรเจน แล้วกลับสู่ไฟฟ้าอีกจะอยู่ที่ประมาณ 50%  สูงกว่า
การเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกลก่อนแล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง  แต่เซลล์เชื้อเพลิงมีต้นทุนใน
การผลิตที่สูงต่อหนึ่งกิโลวัตต์  จึงไม่เหมาะกับระบบที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก
หรือระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าในระดับเล็กและกลาง    

หลักการท างานของเซลล์เชื้อเพลิง 
ภายในเซลล์เชื้อเพลิง ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว คือ แอโนด (Anode) หรือขั้วลบ  และ

แคโทด (Cathode) หรือขั้วบวก ประกบติดกับสารอิเล็กโทรไลต์ โดยมีหลักการท างาน ดังนี้  
1. ก๊าซไฮโดรเจน (H2) ที่เข้าไปทางขั้วแอโนดของเซลล์เชื้อเพลิง จะถูกกระตุ้นท าให้อิเล็คตรอน (e-) 
หลุดออกมา พลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็คตรอนจากไฮโดรเจนนี้  
โดยพลังงานที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
2. หลังจากท่ีไฮโดรเจนปล่อยอิเล็คตรอนออกไปแล้ว จะไหลจากข้ัวแอโนดไปยังขั้วแคโทด และรวมตัว
กับออกซิเจน (O2) ที่ข้ัวแคโทด กลายเป็นน้ า (H2O) ออกมา  
ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานของเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง คือ ไฟฟ้ากระแสตรง น้ า และความร้อน 

ภาพที่ 15 แสดงการอิเล็กโทรไลซิสของน้ า โดยแรงดันไฟฟ้าจะถูกน ามาใช้กับน้ า เพ่ือแยก
ออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน  ในทางตรงกันข้าม การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิง  เซลล์
เชื้อเพลิงท าให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนและออกซิเจนในระหว่างที่มีการสร้างพลังงานไฟฟ้า ซึ่ง
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กลไกนี้สามารถอธิบาย ได้ว่า "กระบวนการสร้างกระแสไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิง คือ การย้อนกลับของ
การอิเล็กโทรไลซิสของน้ า" 

 

  

 

 

 

ทั้งนี้ สามารถสรุปข้อดี และข้อเสียของเซลล์เชื้อเพลิงส าหรับการน ามาใช้ผลิตไฟฟ้าได้ดังนี้ 
ตารางที่ 7 ข้อดี และข้อเสียของเซลล์เชื้อเพลิง 

ข้อดี ข้อเสีย 

1. มีประสิทธิภาพสูงกว่าอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าทั่วไป
เพราะไม่ได้เปลี่ยนรูปพลังงานในรูปความร้อนหรือ
การเผาไหม ้

1. การกักเก็บและการผลิตไฮโดรเจนให้มี
ความบริสุทธิ์ ท าได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง 

2. เป็นแหล่งพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  
และไม่เกิดเสียงดังในขณะท างาน 

2. ต้นทุนในการผลิตสูง  

3. มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงและใช้
พ้ืนที่ในการติดตั้งน้อย เมื่อเทียบกับก าลังไฟฟ้าที่ได้ 

3. เกิดการรั่วได้ และเชื้อเพลิงไวต่อการติดไฟ 

4. สามารถใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาถูก เช่น ไฮโดรเจน 
ก๊าซธรรมชาติ  น้ ามันดี เซล เป็นต้น อีกทั้ งยั ง
สามารถท างานที่อุณหภูมิสูงได้  และสามารถน า
ความร้อนท่ีได้มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 

 

ที่มา : http://www.dockyard.navy.mi.th เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2561 
โดยในปัจจุบันเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้กันทั่วไปออกเป็น 6 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 9 

ตารางที่ 8 ประเภทของเซลล์เชื้อเพลิง 

ประเภทของเซลล์เชื้อเพลิง ท างานที่
อุณหภูมิ  

การน าไปใช้งาน ข้อเสีย 

เซลล์ เชื้อเพลิงแบบแอล 90-100 oC - งานด้านอวกาศ การขนส่ง / - ระบบไวต่อการปนเปื้อน  

ภาพที่ 15 การอิเล็กโทรไลซิสของน้ าและการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิง 
ที่มา : https://panasonic.co.jp เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2560 
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ประเภทของเซลล์เชื้อเพลิง ท างานที่
อุณหภูมิ  

การน าไปใช้งาน ข้อเสีย 

คาไลน์ (Alkaline Fuel 
Cell, AFC) 

 - ประสิทธิภาพในการท างาน 50-
70% 

ต้องใช้ไฮโดรเจนท่ีบริสุทธ์ิ ท า
ให้ระบบโดยรวมมีราคาสูง 

เซลล์ เชื้อเพลิงแบบกรด
ฟอสฟอ ริก (Phosphoric 
Acid Fuel Cell, PAFC) 

175-200 
oC 

- โรงไฟฟ้าแบบความร้อนร่วม หรือ
แหล่ งพลั งงานไฟฟ้ าขนาด เล็ ก 
(ส านักงาน/โรงแรม) 
- ประสิทธิภาพในการท างาน 85% 

 

เซลล์เชื้อเพลิงแบบเกลือ
คาร์บอเนตหลอมเหลว 
(Molten  Carbonate 
Fuel Cell, MCFC) 

600-800 
oC 

- โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
-  สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้สูง
ถึง 2 เมกะวัตต์ และให้ไอน้ าความ
ดันสูง   ซึ่งสามารถน ามาผลิตไฟฟ้า
ในลักษณะความร้อนร่วมได้  
- ประสิทธิภาพในการท างาน 80-
85% 

- ท างานท่ีอุณหภูมิสูง  

เซลล์ เชื้อเพลิงแบบออก 
ไซด์ของแข็ง (Solid 
Oxide Fuel Cell, SOFC) 

600-1,000 
oC 

- ท างานท่ีอุณหภูมิสูง  

เซลล์เชื้อเพลิงแบบเมม   
เบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน 
(Proton Exchange 
Membrane Fuel Cell, 
PEMFC) 

60-80  
oC 

- เชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
- แหล่งไฟฟ้าขนาดเล็ก (ที่อยู่อาศัย) 
- ประสิทธิภาพในการท างาน 35-
60% 

- ใช้ไฮโดรเจนบรสิุทธ์ิที่ 
99.99% เป็นเชื้อเพลิง 

เซลล์เชื้อเพลิงแบบป้อน
สารเมทานอลโดยตรง 
(Direct Methanol Fuel 
Cell, DMFC) 

50-100  
oC 

- แหล่งพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์
อิ เ ล็ คทรอนิ กส์ ขนาด เล็ ก  เ ช่น 
โทรศัพท์มือถือ   คอมพิว  เตอร์แบบ
พกพา 

- ให้แรงดันไฟฟ้าที่ค่อนข้าง
ต่ า  
- มีประสิทธิภาพต่ าที่สุด 35-
40% 

ดังนั้น จากลักษณะเฉพาะดังกล่าวข้างต้น ท าให้เซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตอน เป็นที่นิยมสูงสุดในการน ามาใช้  เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัดและให้พลังงานสูงเมื่อเทียบกับ
น้ าหนัก  เริ่มท างานได้รวดเร็ว  สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิต่ าและอายุการท างานยาวกว่าเซลล์
เชื้อเพลิงประเภทอ่ืน แต่มีข้อเสีย คือ ต้นทุนการผลิตสูงและต้องใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์
สูง ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงจะขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเซลล์เชื้อเพลิง  การ
สูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต ขนส่ง และจัดเก็บ ส าหรับรูปแบบการใช้งาน
อีกลักษณะหนึ่ง ส าหรับประเทศที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น    จะใช้เซลล์เชื้อเพลิงให้พลังงานไฟฟ้า
และพลังงานความร้อนไปพร้อมๆกัน  ซึ่งท าให้สูญเสียประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็น
พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 15-20% เพราะบางส่วนสูญเสียไปกับก๊าซที่ปล่อยออกจากระบบ  ระบบ
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จึงมีประสิทธิภาพประมาณ 80% อีกทั้ง เซลล์เชื้อเพลิงของแต่ละผู้ผลิตมีข้อมูลจ าเพาะทางเทคนิค 
และความสามารถในการผลิตไฟฟ้าแตกต่างกัน ดังนี้ 

3.2.1 Acta Power LT (Integrated Fuel Cell–Electrolyser System) 

ACTA POWER LT เป็นระบบเซลล์เชื้อเพลิงที่เติมพลังงานด้วยตนเอง  ได้รับการออกแบบมา
เพ่ือการส ารองพลังงานที่ขับเคลื่อนโดยแหล่งพลังงานทดแทน   ซึ่งช่วยลดความจ าเป็นในการเติม
เชื้อเพลิง  ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโดยรวมและการบ ารุงรักษา  นอกจากนี้ ยังเป็นระบบที่มี
ขนาดกะทัดรัด  โดย ACTA POWER LT ประกอบด้วยเซลล์เชื้อเพลิง อิเล็กโทรไลเซอร์ และระบบ
การจัดการพลังงาน ทั้งนี้ ยังสามารถผลิตพลังงานที่สะอาดและไม่ต้องใช้แบตเตอรี ทั้งนี้ มีคุณสมบัติ 
คือ 

- ระบบเซลล์เชื้อเพลิงสามารถชาร์จด้วยตัวเอง ใช้ก าลังไฟฟ้า 2-4 กิโลวัตต์ 
- ท างานเชื่อมต่อกับพลังงานหมุนเวียน (พลังงานรังสีอาทิตย์ พลังงานลม)  
- สามารถใช้ได้กับระบบที่มีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า หรือระบบที่ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า  
- การจัดการและการควบคุมระยะไกลที่ยืดหยุ่นและสมบูรณ์แบบ ขนาดตู้ : 3x1.2x2.35 เมตร  

น้ าหนัก 2,500 กก. 
- มีการใช้ H2 ต่อการผลิตต่ าสุดและมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด  
- ไฮโดรเจน 30 m3 (ที่ 30 บาร์) ส าหรับการผลิตพลังงาน 42 กิโลวัตต์ ชั่วโมง จากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ 3.5 กิโลวัตต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 ACTA POWER LT 
ที่มา : http://www.actaspa.com เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2561 
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3.2.2 ECOBOX RFC-120 

เซลล์เชื้อเพลิง ECOBOX RFC-120 ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ  เพ่ือตรวจจับและ
ตอบสนองต่อการหยุดชะงักของก าลังไฟ   เหมาะส าหรับการส ารองพลังงานในพ้ืนที่ห่างไกลและ
เข้าถึงยาก  สามารถติดตั้งใช้งานได้ในพ้ืนที่จ ากัด มีการเชื่อมต่อข้อมูลส าหรับการตรวจสอบจาก
ระยะไกล และสามารถใช้ร่วมกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรีขนาดเล็ก    โดยมีข้อมูลทาง
เทคนิคที่ส าคัญ ดังนี้ 
ตารางที่ 10 ข้อมูลจ าเพาะของเซลล์เชื้อเพลิง ECOBOX RFC-120 

System Specifications   RFC 120-4H8/H/12H/24H/72H 
Nominal Operating Voltage output AC 220V / DC 24V / DC 48V 

Nominal Continuous Power Output 120 W 
Start Time after Installation  < 1 Second 

Nominal Backup Duration 4 hours )Standard/8-(12hours 72/24/ 
Input Power 220 W 

Input Voltage 220 VAC / 24VDC /  48VDC 
Hydrogen Storage Metal Hydride 

Hydrogen Generation In-built Electrolyser 
System Dimension  / (HxDxW)Weight )Kg( L 450 mm x W 120 mm x H 420 mm  / 30 Kg 

Enclosure Material Galvanized steel plate,powder-coated 
Fuel Cell System 

Type PEM 

Efficient 55% Peak Operating 
Hydrogen Purity Delivered 99.99% pure hydrogen 

ที่มา : http://www.actaspa.com เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2561 

ตารางที่ 9 ข้อมูลจ าเพาะทางเทคนิคของเซลล์เชื้อเพลิง  ACTA POWER LT 
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System Specifications   RFC 120-4H8/H/12H/24H/72H 

Fuel Storage Expandable Solid-State Metal Hydride 
In-Built Regeneration 

Type of Electrolyzer SPE 
Water Quality De-lonized Water 
Power Demand 220 VAC@1A 

ที่มา : http://img.directindustry.com เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2561 
 

 

  

 

 

 

 

3.3 ถังเก็บไฮโดรเจน (Hydrogen Tank)  

1. SICC : Serbatio per aria compressa pressure vessels 
 1.1 Serbatio per aria compressa pressure vessels 21 Bar   

 

  

  

 

 

 

 

ภาพที่ 17 เซลล์เชื้อเพลิง ECOBOX RFC-120 
ที่มา : http://img.directindustry.com เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2561 

ภาพที่ 18 ข้อมูลจ าเพาะของถังเก็บไฮโดรเจน ยี่ห้อ SICC ความดัน 21 บาร์ 
ที่มา : http://sicc-italia.com เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2561 

 

http://img.directindustry.com/pdf/repository_di/62133/ecobox-rfc-120-685572_1b.jpg
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1.2 Serbatio per aria compressa pressure vessels 32 / 30 Bar  

 

 

 

 

 

 

 

2. Metal Hydride Hydrogen storage tanks 

ถังโลหะไฮไดรด์ สามารถจัดเก็บไฮโดรเจนได้มากกว่า 90% ที่ความดันคงที่  ใช้เหล็กหรือ
อลูมิเนียมเป็นวัสดุประกอบ สามารถบรรจุไฮโดรเจนได้ 30 - 1,000 ลิตร ราคาประมาณ US $258-
958 (8,904-33,064 บาท) 

 

 

  

 

 

 

 

3.4 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell)  

ปัจจุบันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีหลากหลายประเภท เพ่ือความเหมาะสมในการใช้งาน
แตกต่างกันออกไป  โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 

ภาพที่ 19 ข้อมูลจ าเพาะของถังเก็บไฮโดรเจน ยี่ห้อ SICC ความดัน 32 และ 30 บาร์ 
ที่มา : http://sicc-italia.com เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2561 

ที่มา :  https://www.alibaba.com เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2561 

ตารางที่ 11 ข้อมูลจ าเพาะของถังโลหะไฮไดรด์ ขนาดเล็ก 

 

https://www.alibaba.com/
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3.4.1 Crystalline  

เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง  โดยสามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีในพ้ืนที่ที่
มีแดดจัด  สามารถประยุกต์และต่อพ่วงกับอุปกรณ์ควบคุมและวงจรไฟฟ้าได้หลากหลาย  มีความ
ทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน  แต่ไม่เหมาะส าหรับใช้ในพ้ืนที่แดดน้อย หรือฝนตกชุกตลอดทั้ง
ปี  เพราะแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความไวในการจับแสงได้น้อย แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  

3.4.1.1 แผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon 
Solar Cells) หรือ single crystalline (single-Si)   
ท ามาจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว (mono-Si) ซึ่งมีความบริสุทธิ์สูง แต่ละเซลล์มีลักษณะเป็น

สี่เหลี่ยม  ตัดมุมทั้งสี่มุมสี่เหลี่ยม  เพ่ือที่จะท าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และลดการใช้วัตถุดิบโมโน
ซิลิคอนลง ก่อนที่จะน ามาตัดเป็นแผ่นอีกครั้ง 

 
3.4.1.2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon 

Solar Cells) หรือมัลต-ิคริสตัลไลน์ (multi-crystalline,mc-Si)      
      เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (polycrystalline,p-Si)  ท ามาจากผลึกซิลิคอน   โดยใน
กระบวนการผลิต จะน าเอาซิลิคอนเหลวมาเทใส่โมลที่เป็นสี่เหลี่ยมก่อนที่จะน ามาตัดเป็นแผ่นบางจึง
ท าให้เซลล์แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ไม่มีการตัดมุม   
 
 
 
 
 

ที่มา  : http://www.suntech-power.com เข้าถึงเม่ือ 22 มิถุนายน 2561 

ตารางที่ 12 คุณสมบัติของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ขนาด 300 W และ 335 W 

http://www.suntech-power.com/
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ตารางที่ 13 ตัวอย่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ ขนาด 275 W และ 325 W 

3.4.2 Amorphous  
      เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell หรือ a-Si) 

เหมาะส าหรับพ้ืนทีท่ี่มีแสงแดดน้อย มีหมอกปกคลุมหรือมีฝนตกบ่อย 

ตารางที่ 14 คุณสมบัติของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 135 W 
Nominal Output (Wp) 135 

Module Efficiency (%) 9.6 

Cell Type Tandem Structure of Amorphous and Micro-
Crystalline Silicon Cell 

Dimension (L*H*W) (mm) 1402*1001*24 

Weight (kg) 26 

Open-Circuit Voltage (V) 61.3 

Short-Circuit Current (A) 3.41 

Voltage at Point of Maximum Power (V) 47 

Current at Point of Maximum Power (A) 2.88 

Maximum System Voltage (V DC) 1000 

ที่มา : http://www.solarcellthai.com เข้าถึงเมื่อ 22 มิถุนายน 2561 
 

ทั้งนี้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและอายุการใช้งานแตกต่างกัน  
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
 

  
 

 

ที่มา  : http://www.suntech-power.com เข้าถึงเมื่อ 22 มิถุนายน 2561 

 

 

http://www.solarcellthai.com/
http://www.suntech-power.com/
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ตารางที่ 15 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละประเภท 

แผงเซลล์
แสงอาทิตย ์

ข้อดี ข้อเสีย 

โมโนคริสตัลไลน ์ - มีประสิทธิภาพสูงสุด เฉลี่ย 15-20% สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เกือบ 4 เท่าของชนิดฟิล์มบาง 
โดยผลิตจากซิลิคอนเกรดดีที่สุด  และต้องการพื้นท่ี
น้อยที่สุดในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์    
- มีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี ขึ้นไป สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าชนิดโพลีคริสตัลไลน์ 
เมื่ออยู่ในภาวะแสงน้อย 

- มีราคาแพงมากที่สุด   

 

โพลีคริสตัลไลน ์ - มีอายุการใช้งานประมาณ 20 – 25 ปีขึ้นไป 
- มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลน์ 
- มีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและใช้ปริมาณ
ซิลิคอนในการผลิตน้อยกว่า เมื่อเทียบกับชนิดโมโน
คริสตัลไลน์ และมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่
อุณหภูมิสูงดีกว่าชนิดโมโนคริสตัลไลน์เล็กน้อย 

- มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยต่ า 
ประมาณ 13-16%  

- แผงมีสีน้ าเงิน  ท าให้บางครั้งอาจดู
ไม่สวยงาม  เมื่อเทียบกับชนิดโมโน
คริสตัลไลน์ และชนิดฟิล์มบางอะมอร์
ฟัสซิลิคอน 

อะมอร์ฟัสซิลิ
คอน 

- เหมาะส าหรับพื้นที่ที่มีแสงแดดน้อย มีหมอกปก
คลุมหรือมีฝนตกบ่อย เพราะมีความไวในการจับ
แสง 

- มีประสิทธิภาพต่ ากว่าแบบผลึก
ซิลิคอน และมีความบอบบางมาก 

- มีราคาค่อนข้างแพง 
- ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์
หรือวงจรไฟฟ้าแบบอ่ืนได้มากนัก 

 
ทั้งนี้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิดจะระบุคุณสมบัติและประสิทธิภาพของแผง   เพ่ือการ

น าไปใช้งานอย่างเหมาะสม ดังนี้ 
- MAXIMUM POWER (Pmax) = ค่าก าลังไฟฟ้า, ค่าวัตต์สูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์   มีหน่วย

เป็น วัตต์สูงสุด (Wp) 
- MAXIMUM POWER VOLTAGE (Vmpp) = ค่าแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้

ก าลังไฟฟ้าสูงสุด  มีหน่วยเป็น โวลต์ (V) 
- MAXIMUM POWER CURRENT (Impp) =  ค่ากระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้

ก าลังไฟฟ้าสูงสุด มีหน่วยเป็น แอมแปร์ (A)  
- MODULE EFFICIENCY = ค่าประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์  มีหน่วยเป็น เปอร์เซ็น (%)   
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- MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE  =  ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด   ที่แผงโซล่าเซลล์จะต่อในระบบได้  
(ต่อพ่วงกันหลายๆ แผง)  มีหน่วยเป็น โวลต์ (V)   

- OPERATING MODULE TEMPERATURE = ค่าอุณหภูมิเซลล์ใช้งานที่อ้างอิงถึงโดยการทดสอบ 
 

 นอกจาก แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้ง 2 ประเภท ที่มีการน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย  ในปัจจุบัน
ได้มีการพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือลดข้อจ ากัดของรูปร่างหรือลักษณะแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบเดิม  เพ่ือให้มีต้นทุนในการผลิตที่ลดลง  มีน้ าหนักเบาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
กระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น  โดยนวัตกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีดังนี้   

1. Solar Roof กระเบื้องหลังคาโซล่าเซลลเ์คลือบกระจก 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้เทคนิคซ้อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ด้านหลัง   รูปลักษณ์เหมือน

กระเบื้องหลังคาทั่วไป  ซึ่งหากมองจากด้านล่างจะมองเห็นเหมือนกระเบื้องธรรมดา  แต่หากมองจาก
มุมสูงจะเห็นแผงโซล่าเซลล์ชัดเจน โดยวัสดุของกระเบื้องท าขึ้นจากกระจก  มีความทนทานกว่า
กระเบื้องยาง (Asphalt Roof) และมีน้ าหนักเบา ท าให้ประหยัดต้นทุนในการผลิต  
เนื่องจาก Solar Roof ผลิตมาจากวัสดุกระจก  ท าให้ลดทอนประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าลง 

เหลือ 98%  แต่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 50 ปี  และมีแบตเตอรี Powerwalk 2.0 ไว้เก็บพลังงาน

ส ารองที่ได้มาจากพลังงานรังสีอาทิตย์  สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 14 kWh ซึ่งหากน ามาใช้งาน

ร่วมกับโซล่าเซลล์ จะช่วยให้ประหยัดค่าไฟได้มาก  โดยน าพลังงานที่เก็บไว้มาใช้ในเวลากลางคืนแทน

การใช้ไฟฟ้าปกติ 

 

 

 

 

2. กระเบื้องหลังคาโซล่าเซลล์ 
เป็นผลงานการออกแบบของบริษัท CS Telhas  จากประเทศโปรตุเกส     โดยเป็นกระเบื้อง

หลังคาที่ติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในตัว ท าให้ประหยัดพ้ืนที่ วัสดุที่ใช้ท าจากดินเผากับแผ่น
กระดานชนวนที่มีเซลล์รังสีอาทิตยไ์ว้รับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ภายใน  

ภาพที่ 20 Solar Roof กระเบื้องหลังคาโซล่าเซลล์เคลือบกระจก 
ที่มา : http://www.buildernews.in.th เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2560 

 

http://www.coelhodasilva.pt/cs-solar


  40 

 
3. กระเบื้องมุงหลังคาแก้วใส  แบรนด์ SolTech 

การพัฒนาวัสดุกระเบื้องมุงหลังคาแก้วใส แบรนด์ SolTech จากประเทศสวีเดน  เป็นการ
ผสมผสานระหว่างโซล่าเซลล์กับกระเบื้องคอนกรีตทรงเดิม  มีลักษณะเป็นแก้วใส ที่มีแผงโซล่าเซลล์
แทรกอยู่ระหว่างแปภายใต้หลังคาใส และกระเบื้องถูกออกแบบให้มีขนาด 33.4×42 เซนติเมตร 
(ขนาดทั่วไปของกระเบื้องคอนกรีต) จึงสามารถใช้กับงานออกแบบทั่วไปและสามารถวางต่อกับวัสดุ
กระเบื้องเดิมได้  โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 350 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร ราคา 15 EUR ต่อ
แผ่น (630 บาท)  โดยมีคุณสมบัติของกระเบื้อง ดังนี้ 
ตารางที่ 16 คุณสมบัติของกระเบื้องมุงหลังคาแก้วใส แบรนด์ SolTech 
Absorber 
size 

0.69 m2 
)2100 x 375 x 57 mm.( 

Dry weight 15.5 kg 

Energy gain  233 kWh/module, 359 kWh/m2 Stagnation 
temperature  

166.7 oC 

Glass High transparency hardened glass 
4mm 

Weight excl glass 
tiles 

20 kg/m2
 

Insulation 
material 

Rockwool Weight incl glass 
tiles 

56 kg/m2
 

 

   ที่มา : http://www.soltechenergy.com เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2560 
 
 

  

  

ภาพที่ 22 กระเบื้องมุงหลังคาแก้วใส  แบรนด์ SolTech 
ที่มา : https://board.postjung.com เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2560 

ภาพที่ 21 กระเบื้องหลังคาโซล่าเซลล์ 
ที่มา : http://www.อยากใช้พลังงานแสงอาทิตย์.com เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2560 

 

http://www.soltechenergy.com/en/products/soltech-sigma-en/
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4. กระจกเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic glasses) 
คือ การประกบกันของกระจก โดยมีไส้กลาง คือ Photovoltaic cells เพ่ือผลิตไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์  สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 50-90 วัตต์ต่อตารางเมตร  ประกอบด้วยชั้นนอกสุดที่เป็นกระจก
ธรรมดา (Float Glass) หรือกระจกนิรภัยที่มีปริมาณเหล็กต่ า กระจกจะทับลงไปบนแผ่นฟิล์ม PVB 
(Polyvinil Butiral) เพ่ือช่วยในการประสานยึดวัสดุ   ชั้นกลาง  ประกอบด้วย Photovotaic cells ที่
สามารถกรองแสงได้ และชั้นในสุด คือ เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ท าหน้าที่ผลิตไฟฟ้า ซึ่งจ านวนชั้น
ของกระจกและ PVB มีผลต่อปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า แผ่นฟิล์ม PVB สามารถย้อมสีตามความ
ต้องการของผู้ออกแบบ  มีความโปร่งแสง  ตั้งแต่ 10-30%  พลังงานที่เกิดจากกระจกนี้ สามารถต่อ
เข้าไปรวมกับระบบใหญ่หรือสามารถน ามาใช้เฉพาะส่วนได้และสามารถเก็บไว้ในแหล่งส ารองพลังงาน
ได้เช่นกัน 

 
 

  

 

 

  

  

 

 

  จากการศึกษานวัตกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่า มีการพัฒนากระเบื้องหลังคาให้สามารถรับ
พลังงานรังสีอาทิตย์ในตัว   โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดข้อจ ากัดให้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้  1.) การออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีความทนทาน  มีน้ าหนักเบา  ประหยัด
พ้ืนทีใ่นการติดตั้ง   และประหยัดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนมีอายุการใช้งานที่มากขึ้น เช่น กระเบื้อง
หลังคาโซล่าเซลล์เคลือบกระจกกระเบื้องหลังคาโซล่าเซลล์  2.) การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 23 ส่วนประกอบของกระจกสร้างพลังงาน Photovoltaic glasses 
ที่มา : www.energyglass.eu เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2561 

ภาพที่ 24 สภาพภายในอาคารที่ใช้กระจกเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 
ที่มา : www.energyglass.eu เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2561 
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และไม่ได้ผลิตมาจากวัสดุที่เป็นสารเคมีอันตราย เช่น แผ่นรับพลังงานแสงอาทิตย์ Sunflare  3.) การ
ออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้สามารถติดตั้งบนพื้นท่ีหลังคาเดิมได้ เช่น กระเบื้องมุงหลังคาแก้วใส   
4.) การออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สามารถใช้เป็น façade หรือ sky roof ที่สามารถน าแสง
ธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได ้เช่น กระจกเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์   

ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์  โดยประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หมายถึง ผลลัพธ์ก าลังไฟฟ้าที่
วัดได้ต่อหนี่งหน่วยพ้ืนที่หน้าตัด ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 
1. ความเข้มแสงอาทิตย์  

กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มรังสีอาทิตย์  หากแสงที่ตกกระทบ
แผงโซล่าเซลล์มีความเข้มสูง  แผงจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก  ขณะที่แรงดันไฟฟ้า จะแปรตามความ
เข้มแสงน้อยมาก ดังนั้น ก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จะสูงขึ้น เมื่อความเข้มของแสงเพ่ิมขึ้น  ความเข้มรังสี
อาทิตย์ที่ใช้วัดเป็นมาตรฐานจะมีค่าเท่ากับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร มีค่า AM.1.5 (Air mass 1.5) 
2. อุณหภูมิ 

อุณหภูมิมีผลโดยตรงกับประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ส่งผลให้ก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้
ลดลง  เมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยปกติแรงดันไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลงเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ 1 oC ทีเ่พ่ิมข้ึน จะท าให้แรงดันไฟฟ้าลดลงประมาณ 0.5%                       
3. ลักษณะการติดตั้งแผง 

ส าหรับประเทศไทย ทิศทางและองศาการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าให้ได้รับแสงได้ดี
ที่สุด คือ หันไปทางทิศใต้และท ามุม 15 องศาจากพ้ืนดิน และไม่ควรมีเงาบดบัง  ซึ่งจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพของแผงลดลง  
  ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์  เป็นไฟฟ้ากระแสตรงและมีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt)  โดย
สามารถใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น  หากต้องการน าไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้
ไฟฟ้ากระแสสลับ หรือเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ต่อไป จะต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ อีก  ดังนี้ 

3.5 แบตเตอรี (Battery)  

แบตเตอรี คือ อุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่จัดเก็บพลังงาน  สามารถแปลงพลังงานเคมีให้เป็นไฟฟ้าได้
โดยตรงด้วยการใช้เซลล์กัลวานิกเพียง 1 เซลล์ หรือมากกว่า   ประกอบด้วยขั้วบวกและขั้วลบ พร้อม
กับสารละลายอิเล็กโทรไลต์  สามารถประจุไฟฟ้าเข้าไปใหม่ได้หลายครั้งและมีประสิทธิภาพประมาณ 
80% เพราะมีการสูญเสียพลังงานบางส่วนไปในรูปความร้อนและปฏิกิริยาเคมีจากการประจุและจ่าย
ประจ ุ แบตเตอรีจัดเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงและเสียหายได้ง่าย  รวมถึงอายุการใช้งานของแบตเตอรี
แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ การบ ารุงรักษา การประจุและอุณหภูมิ ทั้งนี้ 
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ความสามารถในการจัดเก็บพลังงานของแบตเตอรี หรือความจุของแบตเตอรีในการบรรจุพลังงาน มี
หน่วย แอมแปร์-ชั่วโมง (Ampere-Hour; Ah)   และค่าความสามารถของแบตเตอรีในการน าเอา
ความจุที่มีอยู่ออกมาใช้งาน  หรือค่า DOD ของแบตเตอรี  (Depth Of Discharge) ซึ่งจะระบุเป็น
เปอร์เซ็นต์ หรือ Ah  เช่น แบตเตอรีเต็มความจุ คือ 100% แต่สามารถน าเอาออกมาใช้งานได้เพียง 
35% (ค่า DOD) ที่เหลือ 65% เก็บส ารองไว้ เพ่ือรักษาแบตเตอรีเอาไว้ 

ปัจจุบันแบตเตอรีในกลุ่ม Deep cycle  ถูกออกแบบมาให้สามารถคายประจุได้มากกว่า   
แบตเตอรีแบบธรรมดา มีอายุการใช้งานยาวนาน  สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ได้เป็นระยะเวลานาน
และสามารถชาร์จกลับได้ง่ายด้วยกระแสไฟต่ าๆ   โดยสามารถคายประจุได้ประมาณ 45-75% ของ
พลังงานที่เก็บสะสมอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อ   โดยทั่วไปแบตเตอรีในกลุ่ม Deep cycle 
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  

1. แบตเตอรี deep cycle ชนิดน้ า   
เป็นแบตเตอรีชนิดที่มีการใช้งานมากที่สุดในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เพราะเมื่อเปรียบเทียบ

กันต่อค่าความจุของแบตเตอรี (Amp Hour (AH)) แล้ว มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนที่สุด  แต่ต้องการ
การบ ารุงรักษาสูงและต้องติดตั้งในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท  

2. แบตเตอรี deep cycle ชนิดแห้ง   
เป็นแบตเตอรีที่มีโครงสร้างเป็นระบบปิด ไม่ต้องบ ารุงรักษา ควบคุมแรงดันของสารละลาย

ด้วยวาล์วปรับแรงดันที่อยู่ภายใน  สามารถทนต่อการใช้งานในที่อากาศร้อนหรืออากาศเย็น 

โดยการเชื่อมต่อแบตเตอรี ส าหรับใช้งานกับเซลล์แสงอาทิตย์   สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท
หลักๆ คือ 
1. การต่อแบตเตอรีแบบอนุกรม (Series Battery Connection)  
  ท าให้ค่าแรงดันไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนหรือโวลต์เพิ่ม   แต่กระแสไฟฟ้าจะเท่าเดิม เช่น  แบตเตอรีเซลล์
แสงอาทิตย ์ 12 โวลต์  130 แอมแปร ์จ านวน 2 ลูก ต่อแบบอนุกรม  ท าให้ในระบบจะมีแรงดันไฟฟ้า
รวม 24 โวลต์  แต่ยังคงมีกระแสไฟฟ้าที ่130 แอมแปร ์
2. การต่อแบตเตอรีแบบขนาน (Parallel Battery Connection) 
  การเอาไฟจากแบตเตอรีขั้วบวกมารวมกันและเอาไฟจากแบตเตอรีขั้วลบมารวมกัน  ซึ่งจะให้
ค่ากระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น  แต่แรงดันไฟฟ้าเท่าเดิม เช่น แบตเตอรีเซลล์แสงอาทิตย์  12 โวลต์  130 
แอมแปร์ จ านวน 2 ลูก ต่อแบบขนาน ท าให้ในระบบมีกระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเป็น 260 แอมแปร์ แต่มี
แรงดันที ่12 โวลต์                
3. การต่อแบตเตอรีแบบผสม (Mix Battery Connection)  
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  เป็นการผสมผสานระหว่างการต่อแบตเตอรีแบบอนุกรมและแบบขนานเข้าไว้ด้วยกัน   โดย

สามารถออกแบบปริมาณแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการได้  

 

 

 

  

 

 

  

3.6 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)  

อุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี   เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงหรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  และส่งเข้าสายส่งไฟฟ้าใช้งานได้ทันที  
โดยทั่วไปเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะแบ่งตามระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ดังนี้ 

1. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่ไม่เชื่อมต่อสายส่งของการไฟฟ้า (Stand-
Alone System)   โดยจะรับไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือจากแบตเตอรี 
แล้วแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ จ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับต่อไป 

2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่เชื่อมต่อสายส่งของการไฟฟ้า (On-grid 
System)   ลักษณะการท างานของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดนี้  จะต้องมีแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับจากการไฟฟ้าจ่ายให้กับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าถึงจะท างาน  

โดยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าของแต่ละผู้ผลิต จะมีราคาท่ีแตกต่างต่างกัน ตามตัวอย่าง ดังนี้  

 

 

ที่มา : http://www.champbizshop.com เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2561 

 

(3) Mix Battery Connection 

(1) Series Battery 

Connection

(2) Parallel Battery Connection 

ตารางที่ 17 ตัวอย่างแบตเตอรี Deep cycle ส าหรับใช้งานกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

ภาพที่ 25 การต่อแบตเตอรีแบบอนุกรม (1) แบบขนาน (2) และแบบผสม (3) 

https://solarsmileknowledge.wordpress.com/system/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%95/
https://solarsmileknowledge.wordpress.com/system/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%95/
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ตารางที่ 18 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ABB GRID TIE INVERTER  1 เฟส ขนาด 3.3 kW-8 kW     

Model ราคา Model ราคา 
PVS300-TL-3300W-2 63,000 PVS300-TL-6000W-2 82,000 
PVS300-TL-4000W-2 72,000 PVS300-TL-8000W-2 86,000 

PVS300-TL-4600W-2 78,000   

 ที่มา : http://www.champbizshop.com เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 
เครื่องแปลงไฟเชื่อมต่อสายส่ง SMA GRID TIE INVERTER 1 เฟส ขนาด 3.3 kW-8 kW (เข้าถึงข้อมูล

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561) 

- ขนาด 3,600 W ราคา 59,000 บาท 
- ขนาด 5,000 W ราคา 72,000 บาท 

 

 

 

3.7 เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller)                                

ท าหน้าที่ควบคุมการชาร์จไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์สู่แบตเตอรี เพ่ือเก็บกระแสไฟฟ้า
และน ามาใช้งาน   โดยจะจ่ายกระแสไฟฟ้า  เมื่อแรงดันแบตเตอรีอยู่ในระดับต่ าและท าการตัดการ
จ่ายกระแสไฟฟ้า  เพ่ือไปประจุยังแบตเตอรีเมื่อแรงดันของแบตเตอรีอยู่ในระดับที่สูง  เพ่ือป้องกันการ
ประจุไฟฟ้ามากเกินไป (Over Charge) โดยในช่วงเวลากลางคืนจะป้องกันไม่ให้ไฟจากแบตเตอรี
ย้อนกลับไปยังแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์   
โดยทั่วไป เครื่องควบคุมการประจุมีกระแสไฟฟ้าขนาด 10A–60A และมีแรงดันไฟฟ้า 12V, 24V, 
48V และ 96V  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. Pulse Width Modulation (PWM)    
ควบคุมความถ่ีของคลื่นไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้คงท่ีด้วยระบบดิจิทัล (Digital) เพ่ือ  

ให้ประหยัดพลังงาน และสามารถควบคุมการประจุไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี และมีระบบการตัดไฟ
อัตโนมัติในกรณีไฟแบตเตอรีใกล้หมด เพ่ือป้องกันแบตเตอรีเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้ไฟเกินก าลัง  

2. Maximum Power Point Tracking (MPPT)  

ภาพที่ 26 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ SMA 
ที่มา : http://www.sma.de เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2561 
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มีระบบควบคุมสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์  เปรียบเทียบกับแรงดันไฟฟ้าใน     
แบตเตอรี และเลือกสัญญาณไฟฟ้าที่สูงที่สุดจากเซลล์แสงอาทิตย์  เพ่ือประจุลงแบตเตอรีให้เต็ม
ตลอดเวลา   
ทั้งนี ้การเลือกใช้เครื่องควบคุมการประจุ ควรเลือกขนาดของเครื่องควบคุมการประจุ ให้เหมาะสมกับ
ขนาดรวมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มิฉะนั้น อาจท าให้เครื่องควบคุมการชาร์จหรือแบตเตอรีเสียหาย
ได ้เช่น เครื่องควบคุมการประจุ 12V/10A. หมายความว่า ชาร์จลงแบตเตอรี 12 V. ส่วน 10 A. เป็น
ขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ได้ 

 

 

 

  
 
   

ตัวอย่าง เครื่องควบคุมการประจุ (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561) 
1. PWM (Pulse Width Modulation)     ราคา 2,100-8,500 บาท 
2. MPPT (Maximum Power Point Tracking)  ราคา 3,000-5,600 บาท 

 

3.8 สรุปเครื่องมือและอุปกรณ์ส าคัญในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน 

การน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน โดยมีแหล่งพลังงานรังสีอาทิตย์เป็นแหล่ง
พลังงานหลัก  แม้ว่าเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะมีราคาไม่สูงมากนัก
แต่ยังคงมีข้อจ ากัดเรื่องอิเล็กโทรไลเซอร์และเซลล์เชื้อเพลิง ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตไฮโดรเจน 
ซึ่งในปัจจุบัน ยังคงมีราคาสูงและต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ อีกทั้งต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ในการ
ใช้งาน ทั้งนี้ การเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับน ามาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน 
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงปริมาณความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเป็นหลัก  เพื่อใช้เลือกขนาดและจ านวน 

ของอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการพลังงาน 

 
 

ภาพที่ 27 PWM (ซ้าย) และ MPPT (ขวา) 
ที่มา :  http://solarcellthailand96.com เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2561 

 



  47 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 

การศึกษาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรเจน เพ่ือผลิต
ไฟฟ้าในบริบทประเทศไทย  ทั้งในระดับอาคารและโครงการ และเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับหลักการและ
ความก้าวหน้าในการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน รวมถึงพิจารณาข้อจ ากัดและช่องว่างความรู้เกี่ยวกับ
การน าไฮโดรเจนมาใช้ผลิตไฟฟ้าส าหรับอาคารในบริบทประเทศไทย 

ทั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบจัดการพลังงานของอาคารและกระบวนการผลิตไฟฟ้า
จากไฮโดรเจน และข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตพลังงานและการใช้พลังงาน  ณ โครงการบ้านผีเสื้อ  ต.สัน
ผีเสื้อ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ โดยได้ท าการรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่โครงการ
บ้านผีเสื้อ  และสัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบของโครงการ คือ คุณณัฐพงษ์  เล็กชัยชาญ  ในระหว่างวันที่ 8 
พฤษภาคม และ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560  ส าหรับเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การน าไฮโดรเจนมาใช้
ผลิตไฟฟ้าในอาคาร ในบริบทประเทศไทย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าจากไฮโดรเจน โดยได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการพลังงานของอาคาร และกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าจากไฮโดรเจน 

โดยการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลที่มีการรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่และจากการสัมภาษณ์ผู้ดูแล
ระบบของโครงการบ้านผีเสื้อ ประกอบด้วยข้อมูลส าคัญ ดังนี้  

3.1.1 ระบบการผลิตไฟฟ้าและจัดเก็บพลังงาน  

ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากไฮโดรเจน   ส าหรับโครงการบ้านผีเสื้อ  ประกอบด้วย
อุปกรณ์และเครื่องมือส าคัญต่างๆ  ดังนี้   

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์  ชนิดโมโนคริสตัสไลน์ จ านวน 347 แผง  ซึ่งติดตั้งบนหลังคาในส่วน
ต่างๆ ดังนี้ 

- บ้านพักอาศัยหลัก (Main house)     : 250 W. จ านวน 84 แผง  
- บ้านพักรับรอง A (Guest house A)  : 315 W. จ านวน 64 แผง 
- บ้านพักรับรอง B (Guest house B)  : 315 W. จ านวน 64 แผง 
- อาคารผลิตและเก็บพลังงาน (Energy building)  : 330 W. จ านวน 75 แผง 
- สระว่ายน้ า : 250 W. จ านวน 36 แผง 
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- สระน้ าตก : 250 W.  จ านวน 24 แผง  
การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารแต่ละหลัง  หันไปทางทิศใต้ ท ามุม 19o 

กับแนวราบ ทั้งนี้ องศาการตกกระทบของแสงดังกล่าว ได้มีการทดสอบและค านวณ  เพ่ือให้ได้องศา
การตกกระทบของแสงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับพ้ืนที่ที่ตั้งของโครงการ   โดยการพิจารณาและ
วิเคราะห์ถึงวันที่น่าจะมีความต้องการพลังงานสูงสุด ณ วันที่น่าจะได้รับพลังงานจากรังสีอาทิตย์น้อย
ที่สุด  ทั้งนี้  แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ 100% ที ่3.8 ชั่วโมง/วัน 
ซึ่งคิดเป็น (75x330 W) + (64x315 W) + (64x315 W) + (84x250 W) + (24x250 W) + (36x250 
W) = 101.1 kW  
โดยใน  1 วัน  สามารถผลิตพลังงานได้  101.1 kW x 3.8 hr = 384.2 kWh/day 
ดังนั้น ใน 1 ปี โครงการบ้านผีเสื้อ  สามารถผลิตพลังงานได้ 384.2 kWh x 365 days = 140,233 
kWh/year 

2. อิเล็กโทรไลเซอร์  แบบอัลคาไลน์ (ยี่ห้อ Acta Electrolyser)  มีขนาดก าลังการผลิต
ไฮโดรเจน  500 ลิตร/ชั่วโมง จ านวน 4 เครื่อง 

3. เซลล์เชื้อเพลิง  (ยี่ห้อ Acta Power LT (Integrated Fuel Cell-Electrolyser System)  มี
ก าลังการผลิต  2 กิโลวัตต์/เครื่อง  จ านวน 2 เครื่อง   

4. ถังเก็บไฮโดรเจน (ยี่ห้อ SICC)  แต่ละถังมีความจุ  1,000 ลิตร ที่ความดัน 30 บาร์  จ านวน 3 
ถัง สามารถกักเก็บก๊าซไฮโดรเจนได้ 90,000 ลิตร   

5. แบตเตอรีตะกั่วกรดขนาดรวมกัน 2,000 แอมแปร์ 48 โวลต์  
6. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 

3.1.2 การบริหารจัดการพลังงาน 
ระบบการบริหารจัดการพลังงานของโครงการบ้านผีเสื้อ  สามารถแยกส่วนการท างานอย่าง

เป็นอิสระต่อกัน  ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการณ์และความต้องการพลังงานที่แตกต่างกัน  ซึ่งจากการ
ค านวณเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญงานระบบของโครงการบ้านผีเสื้อ  คาดว่า ทั้งโครงการจะมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อวัน  พลังงานทั้งหมดที่ถูกน ามาใช้ในโครงการ  ผลิต
โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุด 86 กิโลวัตต์  สามารถผลิตพลังงานได้ 384.2 กิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อวัน 
(kWh/day)  ซึ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานได้เต็มที่ 100% ที่ 3.8 ชั่วโมงต่อวัน   
ส าหรับพลังงานที่เหลือจากการน าไปใช้ในโครงการจะน าไปใช้ในการผลิตไฮโดรเจน  และจัดเก็บไว้ใน
ถังเก็บไฮโดรเจน   เมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้า  ระบบจะน าก๊าซไฮโดรเจนเข้าสู่ เซลล์เชื้อเพลิงเพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ้าและจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน  โดยกระบวนการนี้จะด าเนินการใน
ตอนกลางคืน  และหากมีความต้องการการใช้กระแสไฟมากกว่า 4 กิโลวัตต์  ที่เซลล์เชื้อเพลิงสามารถ
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ผลิตได้   ระบบแบตเตอรี  จะจ่ายกระแสไฟฟ้าในส่วนที่เกินให้กับโครงการ   โดยสามารถแบ่ง
กระบวนการบริหารจัดการพลังงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 
 

3.1.2.1  การบริหารจัดการพลังงานในเวลากลางวัน 

กระบวนการท างานของอิเล็กโทรไลเซอร์และเซลล์เชื้อเพลิง อยู่ภายใต้เงื่อนไขการท างานที่
ผู้ดูแลระบบของโครงการได้มีการตั้งค่าไว้  เพ่ือให้ระบบสามารถท างานอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบการท างานที่ผ่านมา   โดยเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด คือ อิเล็กโทร
ไลเซอร์และเซลล์เชื้อเพลิงจะต้องไม่ท างานพร้อมกัน  ซึ่งเงื่อนไขการท างานของอุปกรณ์สามารถสรุป
ได้ดังนี ้
1. อิเล็กโทรไลเซอร์ จะเริ่มผลิตไฮโดรเจน เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีเพ่ิมขึ้นเป็น 52 โวลต์  และมี
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ มีค่าตั้งแต่ 250 W/m2  ขึ้นไป และเมื่อแรงดันไฟฟ้าของ    แบตเตอรีลดลง
ต่ ากว่า 50   โวลต์ อิเล็กโทรไลเซอร์ทั้ง 2 เครื่อง จะมีสถานะแจ้งเตือนแบตเตอรีต่ า  และจะหยุดการ
ผลิตไฮโดรเจน  ทั้งนี้  อิเล็กโทรไลเซอร์ จะเริ่มผลิตไฮโดรเจนหลังจาก 4 ชั่วโมง ที่เซลล์เชื้อเพลิงปิด
เครื่องลง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 28 แสดงการจัดการพลังงานในเวลากลางวัน  โดยพลังงานที่ผลิตได้จากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์  ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรง จะแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า   และท าการรวมก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่ Multicluster box ก่อนท าการแจกจ่ายไปยัง
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(Main AC distribution) 
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Loads Load distribution 

PV Sunny PV main 

3-phase 
Power from 

Grid/AC  
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AC/Connect 
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7 
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ภาพที่ 28 การจัดการพลังงานในเวลากลางวัน 
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ส่วนต่างๆของโครงการ หากมีพลังงานส่วนที่เหลือใช้  ระบบจะน ามาใช้ชาร์จแบตเตอรี   ทั้งนี้ เมื่อ
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีเพ่ิมขึ้นเป็น 52 โวลต์  และมีความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ตั้งแต่ 250 W/m2 
ขึ้นไป  อิเล็กโทรไลเซอร์ จะเริ่มผลิตไฮโดรเจน  โดยเป็นไปตามการตั้งค่าเงื่อนไขการท างานของอิเล็ก
โทรไลเซอร์   โดยไฮโดรเจนที่ผลิตได้จะน าไปเก็บไว้ในถังเก็บไฮโดรเจน  ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยเซลล์เชื้อเพลิงต่อไป  

3.1.2.2  การบริหารจัดการพลังงานในเวลากลางคืน 
เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีลดลงต่ ากว่า 50  โวลต์ อิเล็กโทรไลเซอร์ทั้ง 2 เครื่อง จะมีสถานะ

แจ้งเตือนแบตเตอรีต่ า และจะหยุดการผลิตไฮโดรเจน  เซลล์เชื้อเพลิงจะเริ่มการท างาน โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีมีค่าต่ ากว่า 49 โวลต์  เป็นเวลา 300 วินาที   หรือต่ ากว่า 48.5  
โวลต์ เซลล์เชื้อเพลิงจะเริ่มการผลิตไฟฟ้า  และเมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีเพ่ิมขึ้นมากกว่า 52.5  

โวลต์  เซลล์เชื้อเพลิงจะปิดเครื่องอัตโนมัติ 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 29 แสดงการจัดการพลังงานในเวลากลางคืน   โดยเซลล์เชื้อเพลิงจะเป็นแหล่ง
พลังงานหลักส าหรับโครงการบ้านผีเสื้อ  โดยน าไฮโดรเจนที่เก็บไว้ในถังเก็บ  มาใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า  เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีมีค่าต่ ากว่า 49 โวลต์ เป็นเวลา 300 วินาที  หรือต่ ากว่า 
48.5 โวลต์  เซลล์เชื้อเพลิงจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า  ซึ่ งกระแสไฟฟ้าที่เซลล์เชื้อเพลิงผลิตได้  เป็น
ไฟฟ้ากระแสตรงและจะต้องแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า  และท าการรวม
ก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่ Multicluster box ก่อนท าการแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆของโครงการบ้านผีเสื้อ  

ภาพที่ 29 การจัดการพลังงานในเวลากลางคืน  
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ทั้งนี้  เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีเ พ่ิมขึ้นมากกว่า 52.5 โวลต์  เซลล์เชื้อเพลิงจะหยุดผลิต
กระแสไฟฟ้าและปิดเครื่องอัตโนมัติ  เมื่อครบ 4 ชั่วโมงหลังจากที่เซลล์เชื้อเพลิงปิดเครื่อง  อิเล็กโทร
ไลเซอร์จะเริ่มท างานตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ พลังงานจากแบตเตอรี จะถูกน ามาใช้ เมื่อมีความ
ต้องการพลังงานปริมาณมากกว่า 4 กิโลวัตต์  โดยส่วนมากเกิดจากการใช้เครื่องปั๊มน้ า   หรือมีการจัด
งานรื่นเริงในช่วงกลางคืน เป็นต้น 
        ทั้งนี้ พลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมด จะน ามารวบรวมไว้ที่อาคารผลิตและเก็บพลังงาน (Energy 
Management Facility (EMF)) และแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆของโครงการ  ซึ่ง
ประกอบด้วยห้องต่างๆ 3 ห้อง คือ ห้องควบคุมและเก็บพลังงาน  ห้องผลิตและเก็บก๊าซไฮโดรเจน  
และห้องแบตเตอรี  ดังแสดงในภาพที่ 30 

 

  

 

 

 

 

 

 

 1. ห้องควบคุมการผลิตและเก็บพลังงาน (The Control Room) 
 ห้องควบคุมการผลิตและเก็บพลังงาน คือ ห้องที่มีการจัดการพลังงานโดยอัตโนมัติตลอดทั้ง
วัน ซึ่งพลังงานที่ผลิตได้จะแจกจ่ายไปยังโครงการบ้านผีเสื้อแต่ละหลัง , อิเล็กโทรไลเซอร์  และ
พลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะน าไปจัดเก็บในเเบตเตอรี  โดยการจัดเก็บพลังงานส่วนเกินนี้ ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณพลังงานส่วนเกินที่ผลิตและสถานะการประจุในแบตเตอรี ห้องควบคุมการผลิตและเก็บ
พลังงาน ประกอบด้วยส่วนส าคัญๆ ดังนี้ 

1.1 Muticluster box และ Load distribution box 

ภาพที่ 30 แปลนอาคารผลิตและเก็บพลังงาน 

 

AC/Connect 
AC 
DC/Connect 
DC 
H2O 
H2 

ห้องผลิตและเก็บไฮโดรเจน 

14 
 

The hydrogen is stored in three SICC manufactured tanks, each with a capacity of 1000 

litres. The tanks are considered to be full when a storage pressure of 30 bar is reached. 

At normal atmospheric temperature and pressure, this would be the equivalent to 

29,607 litres of hydrogen stored in each tank, giving the hydrogen room a total storage 

capacity of 88,823 litres of gas. With all four electrolysers working continuously, it 

should take 44.5 hours to fill the three tanks from empty, requiring a total power 

consumption of 373.8 kWh. This 88,823 litres of hydrogen gas at 30 bar is equivalent to 

130 kWh of energy which can be produced in the fuel cells. 

As mentioned in the previous section, the fuel cells are activated when the voltage in 

the battery bank goes below 48.3 V or below 48.8 V over a period of 300 seconds. 

When working at the same time, the two hydrogen fuel cells can produce a combined 

4kW of power. This means that when the storage tanks are full, the fuel cell can 

continuously supply a 4kW load over a 32.5-hour period before the tanks run out of 

hydrogen gas. When the PV system is once again supplying power to the micro-grid 

and charging the batteries with the excess energy produced, the fuel cells will 

deactivate.  

 

 
Figure 1.4.2 Hydrogen Room 
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Multicluster box มีหน้าที่ส าหรับเป็นแหล่งรวมก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งต่างๆ และเป็น
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก  มีขั้วต่อหลักไปยังตู้จ่ายไฟ (Load distribution box) เพ่ือจ่ายไฟไปยัง
ส่วนต่างๆของโครงการ ซึ่งมีจอแสดงผลก าลังไฟฟ้า ในขณะที่ใช้งานในแต่ละส่วน  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  
 1.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)      

 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 
เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ  โดยไฟฟ้ากระแสตรงที่จะน ามาท าการเปลี่ยนนั้นมาจากแบตเตอรี   เซลล์
เชื้อเพลิงหรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์  และส่งเข้าสายส่งไฟฟ้าใช้งานได้ทันที 

 

  

 

1.3 ท่อรวมสายไฟ 

ภาพที่ 31 Multicluter box และ Load distribution box 

Multicluter box 

Load distribution 

จอแสดงผลก าลังไฟฟ้า ในขณะที่ใช้
งานในแต่ละส่วน เช่น ก าลังไฟฟ้าที่ใช้
ในการผลิตไฮโดรเจนของเครื่องอิเล็ก
โทรไลเซอร์   

 

ภายในตู้ Multicluter box 

ภาพที่ 32 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 
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เป็นแหล่งรวมสายไฟของโครงการบ้านผีเสื้อ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า เพ่ือท าการจ่าย
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซไฮโดรเจนไปยังส่วน
ต่างๆของโครงการ ทั้งนี้ การจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆนั้น ใช้วิธีการเดินสายไฟใต้ดิน 

 

 

 

 

 

 

2. ห้องผลิตและเก็บก๊าซไฮโดรเจน (The Wydrogen Room) 
 ภายในห้องผลิตและเก็บก๊าซไฮโดรเจน  ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ  

1.1 Acta Power 1000 ประกอบด้วย ตู้ AP 15/M และ AP 16/S โดยภายในตู้จะประกอบด้วย 
2.1.1 อิเล็กโทรไลเซอร์  ชนิด  Alkaline Exchange Membrane (AEM) 
ตู้ AP 15/M และ AP 16/S แต่ละตู้ประกอบด้วยอิเล็กโทรไลเซอร์ตู้ละ 2 เครื่อง โดยในทาง 

ทฤษฎีสามารถผลิตไฮโดรเจนได้ 500 ลิตร/ชั่วโมง/เครื่อง  และต้องใช้น้ าปริมาณ 0.4  ลิตร/ชั่วโมง 
และต้องใช้ก าลังไฟ 2,100 วัตต์ ดังนั้น อิเล็กโทรไลเซอร์ทั้ง 4 เครื่อง จะสามารถผลิตไฮโดรเจนได้ 
2,000 ลิตร/ชั่วโมง ที่ความต้องการก าลังไฟฟ้า 8.4 กิโลวัตต์ สามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนที่มีความ
บริสุทธิ์ 99.94%    

2.1.2 เซลล์เชื้อเพลิง    
ตู้ AP 15/M และ AP 16/S  แต่ละตู้ประกอบด้วย เซลล์เชื้อเพลิง 1 เครื่อง เชื่อมต่อกับ       

แบตเตอรี   เมื่อเซลล์เชื้อเพลิงทั้ง 2 เครื่อง ท างานพร้อมกัน จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 4 กิโลวัตต์
รวมกัน (เมื่อถังเก็บไฮโดรเจนบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเต็มถัง) และเมื่อระบบพลังงานรังสีอาทิตย์จ่าย
พลังงานให้กับโครงการและชาร์จแบตเตอรีในตอนเช้า เซลล์เชื้อเพลิงจะหยุดท างาน  และระบบ
พลังงานรังสีอาทิตย์จะเป็นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าให้กับโครงการ 
 
 
 

ภาพที่ 33 ท่อรวมสายไฟ 
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 ทั้งนี้ การท างานของแต่ละตู้ท างานจะเป็นอิสระจากกัน  โดยแรงดันไฟฟ้าของแบ
ตเตอรีชุด A  เชื่อมต่อกับ AP 15/M เพ่ือตรวจสอบการท างานของอิเล็กโทรไลเซอร์และเซลล์
เชื้อเพลิงในตู้ AP 15/M  และแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรีชุด B   ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของอิ
เล็กโทรไลเซอร์และเซลล์เชื้อเพลิงในตู้ AP 16/S  แตค่วามดันของน้ าทีเ่ข้าสู่อิเล็กโทรไลเซอร์จะวัดโดย 
AP 15/M  โดยหากความดันต่ าเกินไป  อิเล็กโทรไลเซอร์  AP 15/M  จะไม่เริ่มท างานและข้อมูลจะ
ถูกส่งไปยังอิเล็กโทรไลเซอร์ AP 16/S เพ่ือไมใ่ห้อิเล็กโทรไลเซอร ์AP 16/S เริ่มท างานเช่นกัน 

นอกจากนี้ ได้มีการเพ่ิมการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์การตรวจวัดความเข้มรังสีอาทิตย์ไปยัง AP 
15/M  เพ่ือป้องกันไม่ให้อิเล็กโทรไลเซอร์ท างานเมื่อมีระดับความเข้มรังสีอาทิตย์ต่ ากว่า 250 W/m2 
และ AP 15/M  จะแจ้งผลให้ AP 16/S ทราบ เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าตามที่เงื่อนไขก าหนด เพ่ือเริ่มผลิต
ไฮโดรเจนได้   

2.1.3 ถังเก็บไฮโดรเจน (Hydrogen tank) จ านวน 3 ถัง  

 

  

ACTA POWER 1000 

AP 15/M EL MOD 1  
อิเล็กโทรไลเซอร์ 500 ลิตร/ชม. 

AP 15/M EL MOD 2  
อิเล็กโทรไลเซอร์ 500 ลิตร/ชม. 

AP 16/S FC  
เซลล์เชื้อเพลิง 2 กิโลวัตต ์

AP 16/S EL MOD 1  
อิเล็กโทรไลเซอร์ 500 ลิตร/ชม. 

AP 16/S EL MOD 2  
อิเล็กโทรไลเซอร์ 500 ลิตร/ชม. 

ACTA POWER 15, AP15/M,  
AP 15/M, AP/M, AP M (master)  

ACTA POWER 16, AP16/S,  
AP 16/S, AP/S, AP S (Slave)  

 

AP 15/M FC  
เซลล์เชื้อเพลิง 2 กิโลวัตต ์

ภาพที่ 34 อิเล็กโทรไลเซอร์และเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้ในบ้านผีเสื้อ 
 

ภาพที่ 35 Hydrogen tank 
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ถังเก็บไฮโดรเจน แต่ละถังมีความจุ 1,000 ลิตร ดังนั้น ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ
ปกติ  ถังเก็บไฮโดรเจนแต่ละถังจะสามารถเก็บก๊าซไฮโดรเจนได้ 29,607 ลิตร รวมทั้งหมด 88,821 
ลิตร ด้วยอิเล็กโทรไลเซอร์ทั้ง 4 เครื่อง ที่ท างานอย่างต่อเนื่อง และใช้เวลา 44.5 ชั่วโมง เพ่ือเติมก๊าซ
ไฮโดรเจนทั้งสามถังให้เต็ม  โดยต้องใช้ไฟฟ้า 373.8 กิโลวัตต์ ชั่วโมง ทั้งนี้ ก๊าซไฮโดรเจน 88,821 
ลิตร ทีค่วามดัน 30 บาร์ สามารถผลิตไฟฟ้าได ้130 กิโลวัตต์ ชั่วโมง โดยเซลล์เชื้อเพลิง 

2.1.4 อุปกรณ์บรรจุน้ า เพ่ือป้อนน้ าเข้าสู่อิเล็กโทรไลเซอร์  

 

 

 

 

 

 

3. ห้องแบตเตอรี (The Battery Room) 
 
 

  

 

 

           ห้องแบตเตอรี  ประกอบด้วยแบตเตอรีตะกั่วกรดขนาดรวมกัน  48 โวลต์ 2,000 แอมแปร์ โดย
แบ่งออกเป็น 2 ชุด (แบตเตอรีชุด A และแบตเตอรีชุด B) การใช้แบตเตอรีร่วมกับระบบกักเก็บ
ไฮโดรเจนที่บ้านผีเสื้อ  มีการออกแบบระบบ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของแบตเตอรีให้สูงสุดและอายุการ
ใช้งานของแบตเตอรีที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น  โดยแบตเตอรีมีคุณสมบัติในการจ่ายกระแสไฟฟ้าปริมาณ

ภาพที่ 36 The Hydrogen room 
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท CNX Construction 
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The hydrogen is stored in three SICC manufactured tanks, each with a capacity of 1000 

litres. The tanks are considered to be full when a storage pressure of 30 bar is reached. 

At normal atmospheric temperature and pressure, this would be the equivalent to 

29,607 litres of hydrogen stored in each tank, giving the hydrogen room a total storage 

capacity of 88,823 litres of gas. With all four electrolysers working continuously, it 

should take 44.5 hours to fill the three tanks from empty, requiring a total power 

consumption of 373.8 kWh. This 88,823 litres of hydrogen gas at 30 bar is equivalent to 

130 kWh of energy which can be produced in the fuel cells. 

As mentioned in the previous section, the fuel cells are activated when the voltage in 

the battery bank goes below 48.3 V or below 48.8 V over a period of 300 seconds. 

When working at the same time, the two hydrogen fuel cells can produce a combined 

4kW of power. This means that when the storage tanks are full, the fuel cell can 

continuously supply a 4kW load over a 32.5-hour period before the tanks run out of 

hydrogen gas. When the PV system is once again supplying power to the micro-grid 

and charging the batteries with the excess energy produced, the fuel cells will 

deactivate.  

 

 
Figure 1.4.2 Hydrogen Room 
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Hydrogen tank 

ACTA POWER 1000 

อุปกรณ์บรรจุน้ า ส าหรับ
ใช้ในกระบวนการอิเล็ก
โทรไลซิส 

ภาพที่ 37 The Battery room 
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท CNX Construction 
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มากไปใช้อย่างรวดเร็วในช่วงสั้นๆ  ดังนั้น ทางโครงการจึงน าจุดแข็งของแบตเตอรีตะกั่วกรดมาใช้  ท า
ให้ลดค่า DOD และท าให้อุณหภูมิในการท างานลดลง  

3.2 การรผลิตและการกระจายพลังงานของโครงการบ้านผีเสื้อ 

ภาพที่ 38 แสดงการผลิตและการกระจายพลังงานโดยรวม  ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 
พ.ศ.  2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านผีเสื้ออย่างเต็มประสิทธิภาพ การ
ท างานของระบบโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามเงื่อนไข  เซลล์เชื้อเพลิงจะท างานในช่วงเวลากลางคืน  โดย
มีการรวมกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์เชื้อเพลิงทั้ง 2 เครื่อง ซึ่งแสดงด้วยพ้ืนที่สีเหลือง  อิเล็กโทร
ไลเซอร ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของระดับความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ขั้นต่ า (250 W/m2)  เพ่ือท าการ
ผลิตไฮโดรเจนในเวลากลางวันหลังจากที่เซลล์เชื้อเพลิงปิดเครื่อง   โดยพ้ืนที่สีเขียว  แสดงการผลิต
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์   ผลิตพลังงานในสัดส่วนโดยตรงกับระดับความเข้มรังสีดวงอาทิตย์  
และจะท าการชาร์จแบตเตอรีในระหว่างวัน  โดยใช้พลังงานส่วนเกิน  (พลังงานที่เหลือหลังจากน าจ่าย
ไปยังบ้านผีเสื้อ และอิเล็กโทรไลเซอร์)   ซึ่งระบบแบตเตอรีจะท าหน้าที่จ่าย กระแสไฟฟ้าในเวลา

ภาพที่ 38 การผลิตและการกระจายพลังงาน (16-18 มีนาคม พ.ศ. 2559) 
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท CNX Construction 
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กลางคืน ก่อนที่เซลล์เชื้อเพลิงจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า  โดยแสดงด้วยพ้ืนที่สีฟ้า และระดับความดัน
ของถังเก็บไฮโดรเจนที่แสดงด้วยเส้นโค้งสีส้ม  ซึ่งหมายถึงอัตราการใช้พลังงาน 

การท างานของอิเล็กโทรไลเซอร์ ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559  เมื่อมีระดับความเข้มรังสี
ดวงอาทิตย์  250 W/m2  อิเล็กโทรไลเซอร์ (AP 15/M) จะเริ่มผลิตไฮโดรเจน   ตั้งแต่เวลา 8.26 น. 
จนถึงเวลา 16.25 น.  และเมื่อระดับความเข้มรังสีอาทิตย์ลดลงต่ ากว่าเงื่อนไขที่ก าหนด   อิเล็กโทร
ไลเซอร์ จึงหยุดการผลิตไฮโดรเจน  อีกท้ัง อิเล็กโทรไลเซอร์ยังมีการเปิดและปิดเครื่อง 4 ครั้ง ก่อนจะ
ปิดเครื่องตลอดทั้งคืน  โดยสาเหตุน่าจะมาจากความไม่สม่ าเสมอของระดับความเข้มรังสีอาทิตย์ ที่มี
เมฆปกคลุมเป็นจ านวนมาก  ทั้งนี้ ตลอดทั้งวันอิเล็กโทรไลเซอร์สามารถผลิตไฮโดรเจนได้ 8,224 ลิตร  
โดยใช้พลังงาน 33.96 กิโลวัตต์ ชั่วโมง      

นอกจากนี้  ในตอนเช้าของวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559 พบว่า เซลล์เชื้อเพลิงปิดเครื่องอีก
ครั้ง  เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีเพ่ิมขึ้นมากกว่า 52.5   โวลต์  ตลอดช่วงเช้านี้เซลล์เชื้อเพลิง
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 10.71 กิโลวัตต์ ชั่วโมง  และอิเล็กโทรไลเซอร์เริ่มผลิตไฮโดรเจนเมื่อมีระดับ
ความเข้มรังสีอาทิตย์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด  อิเล็กโทรไลเซอร์ท างานได้ตามปกติและตลอดทั้งวัน
สามารถผลิตไฮโดรเจนได้ 8,675 ลิตร โดยใช้พลังงาน 35.79 กิโลวัตต์ ชั่วโมง   อิเล็กโทรไลเซอร์ปิด
เครื่องลงตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง เมื่อเวลา 17.03 น. เมื่อมีระดับความเข้มรังสีอาทิตย์ต่ า
กว่าเงื่อนไขที่ก าหนด 

ทั้งนี้ พบว่า ในตอนเย็นของวันที่ 17 และช่วงเช้าของวันที่ 18 ภาระโหลดทางไฟฟ้าสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว   เนื่องจากมีการใช้เครื่องสูบน้ าของสระว่ายน้ าตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้า   
การผลิตพลังงานระหว่างวันที ่16-18 มีนาคม พ.ศ.2559 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 39 การผลิตพลังงานระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2559 

การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย ์

  428.4 กิโลวัตต์ ชั่วโมง 

อิเล็กโทรไลเซอร์ทั้ง 4 เครื่อง ใช้ไฟฟ้า 
146.28 กิโลวัตต์ สามารถผลิต
ไฮโดรเจนจ านวน 35,539 ลิตร 

ชาร์จแบตเตอรี 39.2 กิโลวัตต์ ช่ัวโมง 
 

เซลล์เช้ือเพลิงทั้ง 2 เครื่อง ใช้ไฮโดรเจน 
21,342 ลิตร    

ผลิตไฟฟ้า 28.46 กิโลวัตต์ ชั่วโมง 

จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการ  
242.88 กิโลวัตต์ ชั่วโมง 

 

 
กระแสไฟฟ้าท่ีจ่าย
ให้กับโครงการบ้าน
ผีเสื้อทั่วทั้งโครงการ  
 271.38 กิโลวัตต์ 
ชั่วโมง 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

4.1 ผลการศึกษา  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล  และการสัมภาษณ์จากผู้ดูแลระบบการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน  
และการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  ท าให้สามารถน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์และสรุปผลให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น  ซึ่งผลการวิเคราะห์และสรุปผลสามารถน าไปต่อยอดความรู้หรือพัฒนาระบบให้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับอาคารได้อย่างเหมาะสม  และสามารถลดข้อก าจัดที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจาก
ไฮโดรเจน โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

4.1.1 ความก้าวหน้าและกระบวนการน าไฮโดรเจนมาใช้เพ่ือผลิตไฟฟ้า ส าหรับอาคาร ใน

บริบทประเทศไทย 

จากการศึกษาข้อมูลกรณีศึกษาในต่างประเทศ และกรณีศึกษาในประเทศไทย พบว่า การผลิต

กระแสไฟฟ้าจากไฮโดรเจน เป็นกระบวนการสะอาด ไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม เป็นความก้าวหน้า

ด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่สามารถจัดเก็บไว้ใช้งานในอนาคตและมีแนวโน้มการพัฒนาให้เป็น

แหล่งพลังงานหลัก  ซึ่งจะเห็นได้จากกรณีศึกษาในประเทศไทยที่มีการน ามาใช้ในระดับอาคาร เช่น 

โครงการบ้านผีเสื้อ   โดยมีหลักการ คือ ในเวลากลางวัน  ไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ จะผลิตมา

จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 86 กิโลวัตต์ และไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะน ามาใช้ผลิตไฮโดรเจน  โดยใช้

เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์  เพ่ือท าการแยกไฮโดรเจนและออกซิเจนออกจากกัน  (ภาพที่ 38)  หลังจาก

นั้น ในเวลากลางคืนจะน าไฮโดรเจนกลับมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า  โดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง  และหากมี

ความต้องการการใช้กระแสไฟมากกว่า 4 กิโลวัตต์ ที่เซลล์เชื้อเพลิงผลิตได้  ระบบแบตเตอรี จะจ่าย

กระแสไฟฟ้าในส่วนที่เกินให้กับโครงการ  ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 17 ไร่ (27,424 ตร.ม.) ซึ่ง

ประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัยหลัก 1 หลัง (744 ตร.ม.) บ้านพักรับรอง 2 หลัง  อาคารครัวหลัก  

(193 ตร.ม.) และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ (เช่น สระว่ายน้ า อาคารผลิตและเก็บพลังงาน) (ภาพท่ี 40)   
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Future Building 

1. บ้านพักอาศัยหลัก 

2. บ้านพกัรับรอง A 

3. บ้านพกัรับรอง B 

5. อาคารครัวหลัก 

10. สระว่ายน้ าและวอลเลย์บอล

ชายหาด 

7. บ่อปลา 

6. อาคารอเนกประสงค์ 

9. สถานอนุบาลกล้าไม ้8. บ้านดิน 

4. อาคารผลิตและเก็บพลังงาน 

ภาพที่ 40 Phi Suea House Master Landscape Plan 
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท CNX Construction 
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ทั้งนี้ กรณีศึกษาโครงการบ้านผีเสื้อ มีขั้นตอนและกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน 
เหมือนกับกรณีศึกษาในต่างประเทศ เช่น โครงการ The hydrogen house และ The consumer 
hydrogen house ในประเทศสหรัฐอเมริกา  แต่เป็นการน ามาใช้ผลิตไฟฟ้าส าหรับบ้านพักอาศัยหลัง
เดียวและไม่เชื่อมต่อกับระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าฯ   โดยกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือมีการขายกลับสู่
ระบบสายส่งของการไฟฟ้า  ตลอดจนน าพลังงานที่ผลิตได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ไฮโดรเจน 

ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลการท างานของระบบผลิตไฟฟ้าและไฮโดรเจน  ผู้ศึกษาได้รับ
ข้อมูลที่มีการบันทึกข้อมูลตั้ งแต่การเปิดใช้งานระบบครั้ งแรก (12 กุมภาพันธ์  พ .ศ .2558) 
ประกอบด้วยข้อมูลจาก Acta Power 1000, เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า  และตู้จ่ายไฟ (Load 
distribution box) ซึ่งเก็บรวบรวมโดยใช้เครื่องวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า และซอฟต์แวร์
รวบรวมข้อมูลที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์  โดยเชื่อมต่อกับตู้จ่ายไฟ  โดยมีการอ่านค่าพลังงานทั้งหมด 11 
แห่งทั่วทั้งโครงการ ซึ่งประกอบด้วยบ้านพักอาศัยหลัก  บ้านพักรับรอง A  บ้านพักรับรอง B  อาคาร
ผลิตและเก็บพลังงาน  อิเล็กโทรไลเซอร์ 4 เครื่อง  สระว่ายน้ า  ถังเก็บน้ า  อาคารครัวหลัก  อาคาร
อเนกประสงค์  ปั๊มน้ าส าหรับสวน และปั๊มน้ าใต้ดิน โดยข้อมูลการท างานทั้งหมดจะถูกโอนไปยัง
ฐานข้อมูลหลักในประเทศอิตาลี  

4.1.2 ความเป็นได้ในการใช้ไฮโดรเจน เพ่ือผลิตไฟฟ้า ในบริบทประเทศไทย ทั้งในระดับ
อาคารและโครงการ  

การน าไฮโดรเจนมาผลิตไฟฟ้า ในบริบทประเทศไทย ในระดับอาคารและโครงการ พบว่าใน
ปัจจุบัน มีเพียง 2 โครงการ เท่านั้น คือ โครงการบ้านผีเสื้อ และโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะ
คอง ซึ่งทั้ง 2 โครงการ มีความแตกต่างทั้งพลังงานหมุนเวียนที่น ามาใช้ (พลังงานรังสีอาทิตย์ พลังงาน
ลม) และขนาดของโครงการ  แต่มีข้ันตอนและกระบวนการผลิตไฟฟ้าเหมือนกัน  

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรเจน เพื่อผลิตไฟฟ้า ในบริบทประเทศไทย
จากกรณีศึกษา พบว่า การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนต้องใช้ระยะคืนทุนประมาณ 15 ปี  ซึ่งเป็นผลมา

ภาพที่ 41 กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 
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จากต้นทุนที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีราคาสูง  อีกท้ัง ในปัจจุบัน ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ มีราคาหน่วย
ละประมาณ 3.50 บาท ซึ่งมีราคาถูกกว่าการลงทุนด้วยการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนมาก  นอกจากนี้ 
การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือพลังงานลมแล้วน ามาใช้โดยตรง  จะท าให้พลังงานที่ได้มี
ประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากไม่มีการสูญเสียพลังงานที่ผลิตได้ในระหว่างขั้นตอนการผลิต ดังนั้น 
จึงท าให้ระยะเวลาคืนทุนต่ ากว่าการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน ประมาณ 6-7 ปี  โดยข้อมูลดังกล่าวเป็น
ข้อมูลจากวิเคราะห์และคาดการณ์โดยบริษัท CNX Construction   

ดังนั้น ความเป็นไปได้ในการน าไฮโดรเจนมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า  อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
เหมาะส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการเชื่อมต่อต่อไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าฯ เช่น บนภูเขาหรือเกาะกลางทะเล  เพราะในพ้ืนที่ดังกล่าว การติดตั้งระบบไฟฟ้าส าหรับใช้งาน 
ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าใช้จ่ายด้านน้ ามัน ส าหรับเครื่องปั่นไฟ (Generator) ท าให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น 
เฉลี่ยประมาณหน่วยละ 12-19 บาท  ซ่ึงหากน าไฮโดรเจนมาใช้ จะมีระยะคืนทุนที่สั้นลง ประมาณ 6-
8  ปี  และระบบมีความคุ้มค่ามากขึ้น  ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ถึงกระบวนการน าไฮโดรเจนมาใช้ผลิต
ไฟฟ้าจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ และกรณีศึกษาโครงการบ้านผีเสื้อ พบว่า ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากไฮโดรเจน มาจากการน าไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้มาใช้ผลิตไฮโดรเจน  มีการผลิตไฮโดรเจนได้
สูงสุดและสูญเสียไฟฟ้าที่ใช้ผลิตไฮโดรเจนต่ าสุด  

แต่อย่างไรก็ตาม จากแนวคิดความต้องการพลังงานและการจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจนในอนาคต  
ส าหรับผลิตไฟฟ้า  หลายภาคส่วนต่างให้ความสนใจในการน าไฮโดรเจนมาใช้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น   โดย
มีหลายกลุ่มประเทศได้มีแนวความคิดริเริ่มในการพัฒนาระบบให้มีต้นทุนต่ าลงและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและวิจัย  ทั้งนี้ บริษัท CNX Construction ได้ท าการซื้อลิขสิทธิ์
เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์และเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้ในโครงการ  เพ่ือท าการพัฒนาและเพ่ิมเสถียรภาพ
ระบบการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานให้มากขึ้น    ซึ่งต่อไปการผลิตไฟฟ้าจาก
ไฮโดรเจนจะสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 

4.1.3 ช่องว่างความรู้ และข้อจ ากัดในการน าไฮโดรเจนมาใช้ในอาคาร  

ข้อจ ากัดในการน าไฮโดรเจนมาใช้ผลิตไฟฟ้า ส าหรับอาคาร ท าให้ไม่สามารถทราบข้อมูลที่
จ าเป็น เพ่ือน าไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้  
1. ต้นทุนส าหรับกระบวนการผลิตที่สูง  ซึ่งประกอบด้วยเซลล์เชื้อเพลิงและอิเล็กโทรไลเซอร์ โดย
จะตอ้งสั่งซื้อและน าเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนมีต้นทุนสูงกว่าการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าสธรรมชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน จากกรณีศึกษา โครงการบ้านผีเสื้อ ตั้งแต่เริ่ม
เปิดใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนให้กับโครงการ  ประกอบด้วย ข้อมูลการผลิตไฮโดรเจนและ
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ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตไฮโดรเจนจากอิเล็กโทรไลเซอร์  และข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้าของ
เซลล์เชื้อเพลิง (ตารางที่ 20)  แต่ไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนครั้งในการเปิดและปิด
เครื่องของอิเล็กโทรไลเซอร์และเซลล์เชื้อเพลิง   เมื่อมีการท างานไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งค่าการ
ท างานไว้  ซ่ึงข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจส่งผลต่ออายุการใช้งานของอุปกรณแ์ละระบบโดยรวม และส่งผล
ให้ระบบการผลิตพลังงานไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้  นอกจากนี้ ยังขาดการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปริมาณไฮโดรเจนที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  และพฤติกรรมความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาต่างๆ จึงท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์และสรุปผลด้านความคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้าจาก
ไฮโดรเจนได้   
ตารางที่ 19 ข้อมูลการท างานของอิเล็กโทรไลเซอร์และเซลล์เชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2558 - 22 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เป็นเวลา 466 วัน 

อิเล็กโทร  
ไลเซอร์ 

จ านวนวันที่อิเลก็โทร 
ไลเซอร์ท างาน 

ปริมาณไฮโดรเจน
ที่ผลิตได้ (ลิตร) 

กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ 
(กิโลวัตต์ ชั่วโมง) 

เปรียบเทียบกับขอ้ก าหนด
ของบริษัทผูผ้ลิต 

AP 15/M EL 
MOD 1 

256  
1,028,499 

 
3,885 

การใช้ไฟฟ้า 3,885 
กิโลวัตต์ ช่ัวโมง สามารถ

ผลิตไฮโดรเจนได้ 925,000 
ลิตร 

AP 15/M EL 
MOD 2 

306 

AP 16/S EL 
MOD 1 

425  
1,504,076 

 
6,155.7 

การใช้ไฟฟ้า  6,155.7 
กิโลวัตต์ ช่ัวโมง สามารถ

ผลิตไฮโดรเจนได้ 
1,465,642 ลิตร 

AP 16/S EL 
MOD 2 

339 

เซลล์
เชื้อเพลิง 

จ านวนวันที่เซลล์
เชื้อเพลิงท างาน 

กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้  
(กิโลวัตต์ ชั่วโมง) 

หมายเหตุ 

AP 15/M FC 351 1,350 ไม่มีการตรวจวัดปรมิาณ
ไฮโดรเจนทั้งหมดที่ใช้   AP 16/S FC 419 1,346 

 
3. การท างานของอิเล็กโทรไลเซอร์และเซลล์เชื้อเพลิงถือว่าเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญในการผลิตไฮโดรเจน
และกระแสไฟฟ้า เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจ านวนมาก ซึ่งจ าเป็นต้องมีการถอดรหัสและแปล
ความหมาย  เพ่ือให้ทราบสาเหตุความผิดปกติที่เกิดขึ้น  เช่น รหัสข้อผิดพลาด 512 หมายถึง 
ข้อผิดพลาดของพัดลม  เมื่อข้อผิดพลาดถูกบันทึกจาก AP control หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับน้ าที่ใช้
ในอิเล็กโทรไลเซอร์ หากข้อมูลถูกบันทึกจากอิเล็กโทรไลเซอร์ 1 เครื่อง  ซึ่งแสดงให้เห็นเมื่อมีคราบน้ า
ปรากฏอยู่  ดังนั้น เพ่ือสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด  จึงควรมีการเพ่ิมระบบการสื่อสารภายใน
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ระบบ เพ่ือลดปัญหาการสื่อสารภายใน เช่น มี Software Interface (ระบบการเชื่อมต่อกันระหว่าง
คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เพ่ือถ่ายโอนข้อมูลการท างานซึ่งกันและกัน)  ติดตั้งในพ้ืนที่โครงการ  
เพ่ือรวบรวมการท างานและมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อผิดพลาดในการท างานเกิดขึ้น  เช่น การ
ส่งอีเมล์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น   โดยสามารถสรุปปัญหาส าคัญที่
เกิดข้ึนได้ดังนี้ 

10 มิถุนายน พ.ศ. 2558  พบว่า อัตราการผลิตไฮโดรเจนของ AP 15/M EL MOD 2 มีค่า
ต่ ากว่า 500 ลิตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ความผิดพลาดในการท างานของอิเล็กโทรไลเซอร์  และ
ปริมาณการผลิตไฮโดรเจนลดลงอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป ช่องว่างในรูปที่ 
43 แสดงถึงช่วงเวลาที ่อิเล็กโทรไลเซอร์ไม่ได้ผลิตไฮโดรเจน 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 42 การท างานของอิเล็กโทรไลเซอร์และเซลล์เชื้อเพลิง AP 16/S   
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท CNX Construction 

 

ภาพที่ 43 อัตราการผลิตไฮโดรเจนต่อวันใน AP 15 EL MOD 2 
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท CNX Construction 

 

28 
 

14th of May 2015. The monitoring values on the Heliocentris server data interface were 

incorrect. This was caused by a server problem that was completely unrelated to the 

daily operation of the system and was quickly resolved by Heliocentris. 

21st of May 2015. It was noted in the error log that the fuel cells and electrolysers in 

both machines were observed to be operating at the same time. On further inspection of 

the data we see that the problem first occurred on the 19th of May. The error was 

rectified when Heliocentris performed a remote communication board update. This is a 

day of particular note which will be further discussed in chapter 4. 

10th of June 2015. The Hydrogen flux produced by AP 15 EL MOD 2 was found to be 

below 500 l/h, the expected production rates. This was the first indication of a fault in 

the electrolyser stack and on further inspection it can be seen that the continuous 

decrease in hydrogen production did in fact begin on the 1st of June. The gaps in the bar 

chart below indicate periods when the electrolyser is not producing hydrogen.  

 

 
Figure 3.1.1 Rates of hydrogen production per day in AP 15 Electrolyser Module 1 

 

This is typically due to the fact that the pressure in the hydrogen storage tanks remains 

above 27 Bar, the pressure at which the electrolysers are programmed to restart 
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เมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงต่ ากว่า 48.8 โวลต์ เป็นเวลามากกว่า 300 วินาที แต่เซลล์เช้ือเพลิงยัง
ไม่สามารถเริ่มต้นท างาน ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดในการท างานของระบบ 
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สถานะการท างานของเซลล์เชื้อเพลิง แต่ไม่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 จากการรวบรวมข้อมูลการท างานของเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์และเซลล์เชื้อเพลิง  ยัง
แสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดอ่ืนๆในการท างานของระบบ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมการ
ผลิตพลังงาน  เช่น การเกิดการรั่วของน้ า  การหยุดการท างานหรือเริ่มท างานของเครื่องโดยไม่ทราบ
สาเหตุ  หรือไม่ตรงกับเงื่อนการท างานที่ได้ตั้งค่าไว้  หรือการแสดงสถานะการท างานของเซลล์
เชื้อเพลิง แต่ไม่สามารถผลิตพลังงานได้  โดยเครื่องจะแสดงสถานะ ERROR หมายถึง เกิดความ
ผิดพลาดในการท างานของระบบ  การเปิด-ปิด อิเล็กโทรไลเซอร์หลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงบ่ายเมื่อ
ความเข้มรังสีอาทิตย์น้อย  ท าให้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีเปลี่ยนไป  จึงมีการแจ้งเตือน " low 
battery " ดังนั้น  วิธีแก้ปัญหาที่น่าจะเป็นไปได้ คือ การเพ่ิมตัวจับเวลาระหว่างการท างาน หรือการ
เพ่ิมเงื่อนไข ไม่ให้อิเล็กโทรไลเซอร์เริ่มต้นท างานภายในระยะเวลาหนึ่งก่อนดวงอาทิตย์ตก    

แม้ว่าปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคแล้ว  แต่ก็ยังคงพบปัญหา
เหล่านี้เกิดข้ึนซ้ าอีกบ่อยครั้ง ดังนั้น จึงควรมีการแก้ไขระบบให้มีการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่เจ้าหน้าที่
สามารถเข้าแก้ไขได้โดยทันที ทั้งนี้ แม้จะพบปัญหาในการท างานของอิเล็กโทรไลเซอร์และเซลล์
เชื้อเพลิง แต่พบว่า อิเล็กโทรไลเซอร์และเซลล์เชื้อเพลิงยังคงมีประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนและ
กระแสไฟฟ้าในปริมาณท่ีสูงกว่าตามทีบ่ริษัทผู้ผลิตระบุไว้  

เมื่อเวลา 21:47:30 น. เซลล์เช้ือเพลิงพยายามเริ่มต้นผลิตไฟฟ้า แม้จะไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ได้ตั้งค่าไว้  
ซึ่งแสดงสถานะการท างานตลอดทั้งคืน แต่ไม่สามารถผลิตพลังงานได้ จนกระทั่งเวลา 00:51:30 น. 
เซลล์เชื้อเพลิงจึงสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเง่ือนไข  

ภาพที่ 44 AP 15/M FC ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ แม้จะแสดงสถานะการท างาน 16 มี.ค. 2559  
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท CNX Construction 
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บทที่ 5 

การอภิปรายผล 
 

5.1 การอภิปรายผล 

5.1.1 ข้อจ ากัดและความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน ในระดับอาคารและ

โครงการ บริบทประเทศไทย 

 แม้ว่าในปัจจุบันได้มีการน าไฮโดรเจนมาใช้ผลิตไฟฟ้าส าหรับอาคารแล้ว อย่างโครงการบ้าน
ผีเสื้อ และการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนในระดับโครงการ อย่างโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล าตะคอง  
ซึ่งปัจจุบัน ในประเทศไทย มีเพียง 2 โครงการนี้เท่านั้นที่มีการน าไฮโดรเจนมาใช้ผลิตไฟฟ้าอย่าง
จริงจัง โดยทั้ง 2 โครงการยังคงประสบปัญหาเดียวกัน คือ ความคุ้มค่าทางเศรษศาสตร์ เนื่องจากต้อง
ใช้ไฟฟ้าส าหรับผลิตไฮโดรเจนปริมาณมาก แต่สามารถผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนได้ปริมาณน้อย  แม้ว่า
ทั้ง 2 โครงการ จะสามารถผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนที่น ามาใช้ได้จริง  แต่การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน
ยังคงไม่เป็นที่แพร่หลายในการน ามาใช้  เนื่องจากข้อจ ากัดของการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน  ทั้งในแง่
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  ประสิทธิภาพของอุปกรณ์  ความคุ้มค่าของปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ เมื่อ
เทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินและระยะเวลาคืนทุน   ยังคงส่งผลต่อการ
ตัดสินใจริเริ่มน าการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนมาใช้  ดังนั้น ความเป็นไปได้ในการน าไฮโดรเจนมาใช้
ผลิตไฟฟ้าส าหรับอาคารและโครงการ  ในบริบทประเทศไทย  จึงมีแนวโน้มค่อนข้างต่ า โดยแนวทาง
อาจจะเริ่มต้นด้วยการส่งเสริมจากภาครัฐ  เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความส าคัญของแหล่ง
พลังงานหลักในอนาคต  และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน ส าหรับอาคารและ
โครงการมากขึ้น รวมทั้ง  หากมีการพัฒนาให้เซลล์เชื้อเพลิงและอิเล็กโทรไลเซอร์ให้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าในปัจจุบัน ลดข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีราคาถูกลง  การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน
จะสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต  
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5.1.2 การเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทางเลือก 

ตารางท่ี 21 การเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก 

การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ 
)พลังงานลม พลังงานรังสีแสงอาทิตย์(  

1. ด้านเศรษฐศาสตร์ 
1. ต้นทุนด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือในการ
ผลิตไฮโดรเจนและไฟฟ้าที่มีราคาสูง ส่งผลให้
ต้นทุนโดยรวมของระบบสูงขึ้น  ท าให้มีระยะคืน
ทุนของระบบนานขึ้นด้วย ซึ่งอาจเป็นเหตุผล
หลักที่ท าให้การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนยังไม่
เป็นที่แพร่หลาย 

1. ปัจจุบันต้นทุนส าหรับเครื่องมือในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก มีราคาต่ าลง และ
ประสิทธิภาพสูง เพราะการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทางเลือก สามารถน าไฟฟ้ามาใช้
โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอ่ืนอีกที่ท า
ให้สูญเสียพลังงานไป 

2. แนวโน้มและความเป็นไปได้ 

1. หากภาครัฐให้การสนับสนุนการน าพลังงานทางเลือกมาใช้ผลิตไฟฟ้า ตามแผนนโยบายของรัฐ 
จะช่วยส่งเสริมให้มีการน าพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานลม พลังงานรังสีแสงอาทิตย์มาใช้
แพร่หลายมากขึ้น ท าให้ลดการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติและเชื้อเพลิงฟอสซิล 

2. ด้วยข้อจ ากัดในด้านเศรษฐศาสตร์ 
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เป็นหลัก ส่ งผลให้
แนวโน้มการน าไฮโดรเจนมาผลิตไฟฟ้าส าหรับ
อาคาร เป็ น ไป ได้ น้ อย  อี กทั้ ง  ต้ อ งอาศั ย
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน  
3. การให้ความส าคัญต่อการน าไฮโดรเจนมาใช้
ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการวิจัยและ
การพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือให้ต้นทุน
ในการผลิตพลั งงานไฟฟ้าจาก ไฮโดร เจน
เทียบเท่าหรือต่ ากว่าการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติและเชื้อเพลิงฟอสซิล   

2. มีการน ามาใช้อย่างแพร่หลาย สามารถหาซื้อ
ง่าย ราคาถูกเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ อีกทั้ง 
ประสิทธิภาพพลังงานทางเลือกในประเทศไทย 
ยังเอ้ืออ านวยต่อการน ามาใช้โดยตรง อย่างเช่น
พลังงานรังสีแสงอาทิตย์  แต่ส าหรับพลังงานลม
นั้น จะมีเฉพาะบางพ้ืนที่เท่านั้นที่เหมาะส าหรับ
การน ามาผลิตไฟฟ้า เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
ศักยภาพของความเร็วลม 

3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ 
)พลังงานลม พลังงานรังสีแสงอาทิตย์(  

ระบบการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน และระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก เช่น พลังงาน
ลม พลังงานรังสีแสงอาทิตย์นั้น เป็นพลังงานสะอาด  และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

4. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 

1. ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน 
ขึ้นอยู่กับการน าไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้มาใช้
ผลิตไฮโดรเจน  มีการผลิตไฮโดรเจนได้ปริมาณ
สูงสุดและสูญเสียไฟฟ้าที่ใช้ผลิตไฮโดรเจน
ปริมาณต่ าสุด  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
A. Khalilnejad และ Yuen-Cano ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
รังสีอาทิตย์ควบคู่กับระบบจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจน   

1. ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทางเลือก ขึ้นอยู่กับศักยภาพความเร็วลม ซึ่งจะ
มีเฉพาะบางพ้ืนที่เท่านั้น เช่น บริเวณใกล้ทะเล 
โดยจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางลม หรือพลังงาน
รั ง สี แส งอาทิ ต ย์  จ ะต้ อ งมี ศั กยภ าพรั ง สี
แสงอาทิตย์ที่สูง และไม่มีสิ่งของบดบัง 

  

5.2 ข้อเสนอแนะ  
แม้ว่าในหลายประเทศจะให้ความส าคัญต่อการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน  ให้กลายเป็นแหล่ง

พลังงานหลัก เพื่อการกักเก็บพลังงานไว้ใช้ในอนาคต  ส าหรับผลิตไฟฟ้าในอาคาร   แต่อย่างที่กล่าวใน
ข้างต้น เกี่ยวกับเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตยังคงมีต้นทุนสูง  ซึ่งเป็นข้อจ ากัดส าคัญในการเริ่ มต้น
น าไฮโดรเจนมาใช้ในอาคาร  ดังนั้น จึงควรมีการศึกษา  วิจัย เพ่ือการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าจาก
ไฮโดรเจนและลดข้อจ ากัด ให้สามารถน าไฮโดรเจนมาใช้ได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น  โดยสามารถสรุป
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

5.2.1 เพื่อการต่อยอดนวัตกรรมและการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน 

จากการอภิปรายผลในข้างต้นถึงความเป็นไปได้ในการลงทุน  เพ่ือน าไฮโดรเจนมาใช้ผลิต
ไฟฟ้าในระดับอาคารและโครงการ ในบริบทประเทศไทยนั้น ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก  ดังนั้น เพ่ือการ
พัฒนาต่อยอด เพ่ือลดข้อบกพร่องและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ  ให้มีประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟ้ามากขึ้นและมีความคุ้มค่าต่อปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตต่อปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้  ให้สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้จริงตามความเหมาะสมของบริบทของแต่ละภูมิประเทศและแพร่หลายในอนาคต  
จึงควรมีการพัฒนาระบบการผลิตให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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1. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานรังสีอาทิตย์ และพลังงานลม  ให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพพลังงานในประเทศไทย   เพ่ือให้การผลิตไฟฟ้ามี
เสถียรภาพมากขึ้น   

2. การพัฒนาหรือคิดค้นอุปกรณ์เครื่องมือที่ ใช้ในกระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและ
กระแสไฟฟ้า   เพ่ือลดข้อจ ากัดจากการสื่อสารของระบบการท างานภายในที่ท าให้เกิด
ลักษณะการท างานที่ไม่ถูกต้อง   ตลอดจนการพัฒนาอุปกรณ์ให้มีต้นทุนที่ถูกลงและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
การพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร่วมกับระบบจัดเก็บไฮโดรเจน   ให้

ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความต้องการของโครงการ และ
สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงไฟจากการไฟฟ้า 
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ภาคผนวก 

1. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม  
โดยทั่วไป กังหันลมจะเปลี่ยนพลังงานลมที่อยู่ในรูปแบบของพลังงานจลน์ไปเป็นพลังงานกล   

และพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลม จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้า และจ่าย
กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป  

1.1 อุปกรณ์ส าคัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม   
โดยทั่วไปอุปกรณ์หลักๆ ของระบบพลังงานลม ประกอบด้วย   

1. กังหันลมผลิตไฟฟ้า   
2. เครื่องควบคุมการประจุ 
3. เสากังหันลมผลิตไฟฟ้าและฐานราก 
4. แบตเตอรี  
5. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 
รวมทั ้ง ส ่วนประกอบ อื่นๆ  เ พื ่อท า ให ้ร ะบบมีเ สถีย รภาพมากขึ ้น  เช ่น  ช ุดควบคุม 

(Controllers ) และระบบปรับความเร็วรอบ ( Inverters) นอกจากนี้ระบบพลังงานลม
สามารถประยุกต์กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า ระบบนี้เรียกว่า ระบบไฮบริดจ์ (Hybrid system) หรืออาจใช้ร่วมกับเครื่องปั่นไฟ 
เพ่ือเพ่ิมความเสถียรในการใช้ไฟฟ้า  

ตัวอย่างกังหันลมผลิตไฟฟ้า 
ตารางที ่20 ข้อมูลจ าเพาะทางเทคนิคของกังหันลมผลิตไฟฟ้า NSW 200, NSW 500, NSW 1,0  
ข้อมูลจ าเพาะทางเทคนิคของกังหันลมผลิตไฟฟ้า NS 

MODEL NSW 200 NSW 500 NSW 1,000 

ก าลังผลิตไฟฟ้า (W) 200 W 500 W 1,000 W 

แรงดันไฟฟ้า (V)  12 V or 24 V 24 V 48 V 

ระยะกวาดของใบพัด (M)  2.2 2.5 2.7 

ความเร็วลมที่เริ่มหมุน (m/s)  3 2 2 
ความเร็วลมที่ผลิตไฟฟ้า (m/s)  6 8 9 

ความเร็วลมที่ปลอดภัย (m/s)  16 16 16 
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MODEL NSW 200 NSW 500 NSW 1,000 

ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)  450 400 400 
ใบพัด Blade  3-Fiber glass 3-Fiber glass 3-Fiber glass 

ที่มา : http://nsthai.com/wind_turbine.htm 
 

1.2 ประเภทของกังหันลม 

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมเพ่ือใช้ส าหรับผลิตไฟฟ้าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งมีลักษณะและรูปร่างแตกต่างกันออกไป  โดยสามารถจ าแนกตามลักษณะแนวแกนหมุนของกังหัน 
โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

1. กังหันลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) 
กังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับทิศทางของลม  โดยมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับแรงลม  มี

อุปกรณ์ควบคุมกังหันให้หันไปตามทิศทางของกระแสลม เรียกว่า หางเสือ และมีอุปกรณ์ป้องกัน
กังหันช ารุดเสียหายขณะเกิดลมพัดแรง เช่น ลมพายุ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

- กังหันลมเพ่ือสูบน้ า   โดยการเปลี่ยนพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมเป็นพลังงานกล  
เพ่ือใช้ในการชักหรือสูบน้ าจากที่ต่ าขึ้นที่สูง  ส าหรับใช้ในการเกษตร การท านาเกลือ การ
อุปโภคและบริโภค  

- กังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟ้า     โดยการเปลี่ยนพลังงานจลน์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็น
พลังงานกล  และน าพลังงานกลมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า  

2. กังหันลมแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine)   
กังหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ สามารถรับลมใน

แนวราบได้ทุกทิศทาง  โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมให้กังหันหันหน้าเข้าหาลม  สามารถวางเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าและระบบการส่งก าลังไว้ใกล้พ้ืนดินได้มากกว่าแบบแกนนอน  (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย: 2) 

1.3 ส่วนประกอบของกังหันลม 

1. ใบพัด เป็นตัวรับพลังงานลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล ยึดติดกับชุดแกนหมุน และส่งแรง
จากแกนหมุนไปยังเพลาแกนหมุน 

2. เพลาแกนหมุน รับแรงจากแกนหมุนของใบพัดและส่งผ่านระบบเกียร์ เพ่ือปรับเปลี่ยน
ความเร็วหมุนและขับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

3. ห้องส่งก าลัง  เป็นระบบปรับเปลี่ยนและควบคุมความเร็วในการหมุน ระหว่างเพลาแกนหมุน
กับเพลาของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

http://nsthai.com/wind_turbine.htm
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4. ห้องเครื่อง ใช้ส าหรับบรรจุระบบต่างๆของกังหันลม เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบควบคุม  
5. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ท าให้หน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า 
6. ระบบควบคุมไฟฟ้า ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการท างาน และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า

สู่ระบบ 
7. ระบบเบรค  เป็นระบบกลไกเพ่ือใช้ควบคุมการหยุดหมุนของใบพัดและเพลาแกนหมุนของ

กังหันลม เมื่อได้รับความเร็วลมเกินความสามารถของกังหันลมที่จะรับได้ และในระหว่างการ
ซ่อมบ ารุงรักษา 

8. แกนคอหมุนรับทิศทางลม เป็นตัวควบคุมการหมุนของห้องเครื่องเพ่ือให้ใบพัดรับทิศทางลม 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อให้มีความสัมพันธ์กับเครื่องวัดทิศทางลม 

9. เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่องวัดทิศทางลม  โดยจะเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ
คอมพิวเตอร์ 

10. เสา เป็นตัวแบกรับส่วนที่เป็นตัวเครื่องที่อยู่ข้างบน และตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่ก่อสร้างอย่างถูกวิธี
ตามหลักวิศวกรรม 

 
 

1.4 ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 
1.3.1 ความเร็วลม   

โดยอัตราการความเร็วลมที่มีประสิทธิภาพต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า คือ ประมาณ 8 
เมตร/วินาที   มีกระแสลมต่อเนื่องและไม่แปรปรวน   แต่เนื่องจากอัตราความเร็วลมปกติในประเทศ
ไทยอยู่ที่ประมาณ 1.7-3.1 เมตรต่อวินาที และมีอัตราความเร็วลมสูงสุดที่ 2.5-4.2 เมตรต่อวินาที  ซึ่ง
ต่ าเกินกว่าที่จะน ามาผลิตพลังงาน อีกทั้ง ปัญหาเรื่องกระแสลมที่ไม่สัมพันธ์กับความต้องการใช้ ด้วย
เหตุนี้พลังงานลมจึงไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะน ามาใช้ในประเทศไทยได้ ดังนั้น จึงมีพ้ืนที่ใกล้ทะเล
บางแห่งเท่านั้นที่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นฐานการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 

ภาพที่ 45 ส่วนประกอบส าคัญของระบบกังหันลม  
ที่มา : https://sites.google.com 
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