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บทที่ 1 - พลังงานไฮโดรเจน
ประเทศ ไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด จากเดิมระบบเศรษฐกิจต้องพึ่งพาผลผลิตจาก
ภาคการเกษตรเป็ นหลัก แต่ปัจจุบนั ผลผลิตส่ วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งจากการขยายตัวในส่ วนของ
ภาคอุตสาหกรรมและการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศ ได้ส่งผลให้ประเทศต้องพึ่งพาน้ ามันปิ โตรเลียมมาก
ขึ้นเพื่อใช้เป็ นแหล่ง พลังงานซึ่ งนับวันราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกเพิ่มสู งขึ้น นอกจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว
ความต้องการด้านพลังงานในภาคเศรษฐกิ จ สังคมรวมถึ งการใช้งานในชี วิตประจาวันก็เพิ่มสู งขึ้นอย่างมาก
ดังนั้นประเทศไทยจึ งมี ความจาเป็ นต้องหาแหล่ง พลังงานในประเทศให้มากขึ้ น รวมทั้งเร่ ง รั ดนโยบายการ
ประหยัดพลังงานควบคู่กนั ไปด้วย
พลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen, H2) ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นพลังงานเชื้ อเพลิงสาหรับการเผาไหม้ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง,
สะอาด, และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ได้รับการคาดหมายและยอมรับว่าจะเป็ นแหล่งของพลังงานเชื้ อเพลิงที่
สาคัญอย่าง มากในอนาคต ในปัจจุบนั นี้ กระบวนการเปลี่ยนรู ปสารไฮโครคาร์ บอนด้วยไอน้ า (Steam reforming
of hydrocarbons) เป็ นกระบวนการที่ใหญ่ที่สุดสาหรับการผลิตพลังงานไฮโดรเจน แต่ปัญหาหลักที่สาคัญมาก
ของกระบวนการนี้คือ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริ มาณมากซึ่งเป็ นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน
หรื อปรากฏการณ์ เรื อนกระจก นอกจากนี้ แล้วยัง ประสบปั ญหาการขาดแคลนแหล่ง ของไฮโดรคาร์ บ อนที่
นามาใช้ใ น กระบวนการอี กด้วย ดัง นั้นกระบวนการอื่ นซึ่ ง เป็ นทางเลื อกใหม่ ที่ป ลอดภัย และสามารถผลิ ต
พลัง งานไฮโดรเจนได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ควรได้ มี ก ารพัฒ นาขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ความต้อ งการพลัง งาน
ไฮโดรเจนในอนาคต ก๊าซ ไฮโดรเจนถือได้วา่ เป็ นเชื้อเพลิงอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
เมื่อเกิดการเผาไหม้กบั ก๊าซ ออกซิเจน โดยจะมีเพียงไอน้ าเป็ นผลพลอยได้ ซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ให้ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เป็ นผลพลอยได้ ซึ่งเป็ นก๊าซเรื อนกระจก (Greenhouse gas) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทา
ให้โลกร้ อนขึ้น (Global warming) นอกจากนี้ ยงั สามารถนาก๊าซไฮโดรเจนไปผลิ ตกระแสไฟฟ้ าโดยป้ อนเข้า
เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) ซึ่ งขณะนี้ นกั วิจยั ทัว่ โลกให้ความสนใจเป็ นอย่างมากในการพัฒนาเซลล์เชื้ อ เพลิงมา
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เนื่ องจากประสิ ทธิ ภาพของเซลล์เชื้อเพลิงมีค่าสู งกว่าอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าแบบอื่นๆมาก
ดังนั้นพลังงานไฮโดรเจนจึงเป็ นอีกทาง เลือกหนึ่งที่สามารถนามาใช้ทดแทนพลังงานดั้งเดิมได้
เนื่องจากคุณประโยชน์ในด้านต่างๆโดยสรุ ปดังนี้
๑. แหล่ ง พลัง งานดั้ง เดิ ม ก่ อให้ เกิ ดก๊ า ซเรื อ นกระจก ซึ่ ง ก๊ า ซชนิ ดนี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อการเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศของโลกโดยเฉพาะก๊าซ คาร์ บอนมอนออกไซด์ ซึ่ งเกิดจากการสันดาป (Combustion) ของ
สารประกอบอิ นทรี ย ์ เช่ น น้ ามัน แต่พลังงานไฮโดรเจนเป็ นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิ ดก๊าซเรื อน
กระจก ดังนั้นจึงไม่ส่งผลให้เกิดภาวะเรื อนกระจก
๒. การเผาไหม้ของเชื้ อเพลิงดั้งเดิม ไม่ว่าจะมาจากยานพาหนะหรื อแหล่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก่อให้ เกิด
กลุ่มควันและฝุ่ นละออง แต่พลังงานไฮโดรเจนไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเหล่านี้
๓. พลังงานไฮโดรเจนสามารถนาไปประยุ กต์ใช้กบั งานที่ตอ้ งใช้พลังงานดั้งเดิมได้ เช่น ใช้เป็ นเชื้อ เพลิง
สาหรับครัวเรื อน เครื่ องยนต์สันดาปภายใน เครื่ องกังหัน และเครื่ องไอพ่น
๔. ค่าพลังงานเชื้อเพลิงที่ได้จากไฮโดรเจนจะมากกว่าค่าพลังงานเชื้ อเพลิงไฮโดร คาร์ บอน และเชื้อ เพลิง
จากแอลกอฮอร์ เช่น เมทานอลและเอทานอลถึง ๒.๕ และ ๕ เท่า ตามลาดับ
๕. ก๊าซไฮโดรเจนสามารถนาไปใช้กับ เซลล์เชื้ อเพลิ ง (Fuel cell) ในการผลิตไฟฟ้ า ซึ่ งอยู่ระหว่างการ
พัฒนาและคาดว่าจะนามาใช้อย่างกว้างขวางในอนาคต
บทที่ 2 - แนวคิดเกี่ยวกับการแยกโมเลกุลน้ าเพื่อผลิตไฮโดรเจน
แนวความคิดของกระบวนการแยกโมเลกุลน้ า (Water splitting reaction) เพื่อผลิตพลังงานไฮโดรเจน
ได้ถูกพัฒนาขึ้นเนื่ องมาจากความมัน่ ใจที่ว่า กระบวนการนี้ สามารถเป็ นแหล่งของพลังงานไฮโดรเจนที่ ยงั่ ยืน
(Sustainable energy) แหล่งของสารตั้งต้นที่นามาใช้ในการผลิตพลังงานในกระบวนการนี้ ซ่ ึ งได้แก่ แหล่งน้ า ก็
เป็ นแหล่งพลังงานที่สามารถหาได้อย่างไม่จากัด นอกจากนี้ พลังงานไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากกระบวนการนี้ก็ไม่
มีสารผลิตภัณฑ์อื่น ที่ส่งผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อมเจอปนอีกด้วย
แต่เนื่องจากปฏิกิริยานี้เป็ น ปฏิกิริยาที่ดูดความร้อนสูงเพื่อใช้ในการผลิตไฮโดรเจน แหล่งของพลังงานความร้อน
ในอุดมคติที่สามารถจะนามาใช้งานได้ตอ้ งเป็ นแหล่งที่ สามารถหาได้ในปริ มาณมากเพียงพอและไม่ส่งผลเสี ย

ต่ อสิ่ ง แวดล้อม พลัง งานแสงอาทิ ตย์ซ่ ึ ง เป็ นแหล่ ง ของพลัง งานที่ ส ามารถนากลับ มาใช้ไ ด้ใ หม่ (Renewable
resource) มีความเหมาะสมเป็ นอย่างมากสาหรับนามาใช้งานในกระบวนแยกโมเลกุลน้ านี้ นอกจากนี้ การนา
พลังงานแสงอาทิ ตย์ม าใช้ใ นการผลิ ตพลัง งานไฮโดรเจนจากกระบวนการ แยกโมเลกุลน้ า ยังเป็ นวิธี ก ารที่
น่าสนใจเป็ นอย่างมากในมุมมองของการเปลี่ยนพลังงานแสง อาทิตย์เป็ นพลังงานเคมี นับ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั
นี้ ได้มีการพัฒนาระบบทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการดูดซับพลังงานรังสี แม่เหล็ก ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยสารเคมี
ที่เราเรี ยกกันว่าสารกึ่งตัวนา (Semiconductor) ซึ่งทาให้เกิดการเหนี่ยวนาให้เกิดปฏิกิริยาที่สามารถแยกโมเลกุล
น้ าขึ้นได้ กระบวนบวนการผลิตไฮโดรเจนด้วยวิธีดงั กล่าวโดยใช้สารกึ่งตัวนาทั้งแบบโลหะ เดี่ยวและโลหะผสม
เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยานี้ มีขอ้ ดีหลายประการได้แก่ ประหยัดค่าใช้จ่าย, ทนทานต่อการเสื่ อมสภาพ, ไม่มีผลเสี ยต่อ
สิ่ งแวดล้อม, และสามารถดาเนินการได้อย่างปลอดภัย
บทที่ 3 - การเกิดปฏิกิริยาแยกโมเลกุลน้ าเพื่อผลิตไฮโดรเจน
ในกลุ่มของสารกึ่งตัวนาที่ ใช้เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ใช้แสงร่ วม ไททาเนีย (TiO2) ได้รับความสนใจมาก
ที่สุดในการนามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการกาจัดสารพิษที่ส่ง ผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อมและในกระบวนการเร่ ง
ปฏิ กิริยาที่ ใช้แสงร่ วมต่าง ๆ นับจากมี การริ เริ่ มคิดค้นการนาไททาเนี ยอิ เล็คโทรด (TiO2 electrode) มาใช้ใน
กระบวนการเคมีไฟฟ้าที่เหนี่ยวนาด้วยแสง (Photoelectrochemical process) สาหรับการแยกโมเลกุลน้ าโดยกลุ่ม
นักวิจยั ชาวญี่ปุ่นได้แก่ Fujishima และ Honda ในปี ๑๙๗๒ ทาให้จนถึงปั จจุบนั นี้ มีความสนใจอย่างต่อเนื่ องใน
การนาไททาเนี ยมาใช้เป็ นตัว เร่ งปฏิกิริยาในปฏิกิริ ยาการแยกโมเลกุลน้ าเพื่อผลิตพลังงานไฮโดรเจนภายใน
ระบบที่มีการฉายแสง
เมื่อไททาเนียทาการดูดซับโฟตอน (Photon) ที่มีพลังงานเท่ากับหรื อมากกว่าค่าความแตกต่างระหว่างค่า
พลังงานในระดับคอนดัคชันแบนด์ (Conduction band, CB) และวาเลนซ์แบนด์ (Valence band, VB) หรื อเป็ นที่
รู ้จกั กันว่าพลังงานแบนด์แกป (Energy band gap) จะทาให้เกิดการกระตุน้ ให้อิเลคตรอนในระดับชั้นพลังงานวา
เลนซ์ แบนด์เคลื่ อน ที่ ไ ปอยู่ใ นระดับ ชั้นพลัง งานคอนดัค ชันแบนด์ ท าให้เกิ ดคอนดัค ชันแบนด์อิเลคตรอน
(Conduction band electron, e-cb) และวาเลนซ์แบนด์โฮล (Valence band hole, h+vb) ขึ้ นแต่ อย่างไรก็ ตามใน
ความเป็ นจริ งแล้ว ไฮโดรเจนไม่สามารถถูกผลิตขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพบนพื้นผิวของไททาเนียที่ ยังไม่ได้รับ
การปรับแต่ง เนื่ อง จากพลังงานแบนด์แกปของไททาเนี ยมีค่าสู งคือ ๓.๒ eV สาหรับไททาเนี ยชนิ ดอนาเทส
(Anatase) และ ๓.๐ eV สาหรับไททาเนียชนิดรู ไทล์ (Rutile) ทาให้เกิดการรวมตัวกลับของอิเลคตรอนและโฮล
ได้ง่าย การแก้ไขข้อจากัดนี้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทาได้โดยการใช้สารที่เอื้อให้เกิดปฏิกิริยา (Sacrificial reagent)

เช่น เมทานอล ซึ่ งสารนี้ จะเข้าร่ วมในปฏิกิริยาโดยการกาจัดโฮลด้วยกระบวนการออกซิ เดชันที่ วาเลนซ์แบนด์
ในขณะที่ ป ฏิ กิริยาการเกิ ดไฮโดรเจนสามารถเกิ ดที่ ค อนดันชันแบนด์ด้วยกระบวนการ รี ดัค ชันของน้ า ด้วย
อิเลคตรอน
นอกจากนี้ การแก้ไขข้อจากัดดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกวิธีหนึ่ งคือการใส่ ตวั เร่ ง ปฏิกิริยาร่ วม ซึ่ ง
โดยส่ วนมากแล้วจะเป็ นโลหะทรานซิ ชนั เช่น นิ กเกิล (Ni) แพลตินัม (Pt) เป็ นต้น ลงไปบนพื้นผิวของตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาหลักไททาเนี ย โดยตัวเร่ งปฏิกิริยาร่ วมเหล่านี้ จะทาหน้าที่เร่ งการเคลื่อนที่ของอิเลคตรอน จากเวเลนซ์
แบนด์หลังจากการดูดซับ แสงและกระตุ้นด้วยแสงแล้วให้ไปสู่ นอกระบบ ซึ่ งก็คือการเกิ ดปฏิกิ ริย าการ เกิ ด
ไฮโดรเจนที่คอนดัคชันแบนด์ได้เร็ วขึ้นอย่างมาก
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาโทด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีจาก วิทยาลัยปิ โตรเลียมและปิ
โตรเคมี จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย และส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกด้า นวิ ท ยาศาสตร์ พ ลัง งานจาก Kyoto
University ประเทศญี่ปุ่น ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์และนักวิจยั ของ วิทยาลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ท าการศึ ก ษาและวิ จั ย ด้ า น Photocatalysis and Catalysis, Solar Energy Utilization, Sol-Gel
Synthesis of Oxide Semiconductors, Nanoporous/Mesoporous Materials, Plasmas for Chemical Conversion,
และ Biohydrogen Production
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