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บทคัดย่อ
เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอน (Proton
Exchange Membrane Fuel Cell) คือ อุปกรณ์เปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นไฟฟ้า
โดยกระบวนการทางไฟฟ้าโดยแก๊สที่ป้อนใช้แก๊สออกซิเจนและแก๊ส
ไฮโดรเจน งานวิจัยนี้แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ส่วนแรกเป็น
การใช้ เซลล์เ ชื้อเพลิงแถวขนาดพื้นที่กัมมันต์ 150 ต.ร.ซม. จํานวน 8
เซลล์ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เซลล์แ ถวนี้เมื่อต่อกับอุปกรณ์ชุดพัดลม
2 ตัว ซึ่งต่อแบบอนุกรมกันจํานวน 3 ชุดที่นํามาต่อขนานกัน พบว่าก่อน
การต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าของเชื้อเพลิงมีค่า 7.6 V หรือเท่ากับ
0.95 V ต่อเซลล์ และเมื่อต่อกับอุปกรณ์พัดลม แรงดันไฟฟ้าของเซลล์จะ
ได้ 6.5 V และความหนาแน่นกระแสได้ 20 mA/cm2ส่วนที่สองการ
ทดลองเซลล์แถวขนาด 150 ต.ร.ซม. จํานวน 1 เซลล์โดยการวัดปริมาตร
น้ําที่เกิดขึ้นจากเซลล์จะพบว่า เมื่อเปรียบเทียบการเกิดน้ําในเซลล์ที่มีช่อง
การไหลเอียงกับเซลล์ที่มีช่องการไหลมุมฉาก พบว่าเซลล์ที่มีช่องการ
ไหลเอียงด้านแคโทดเกิดน้ําด้านแคโทดมากที่สุด ทําให้เมมเบรนแห้ ง
ดังนั้นสมรรถนะจึงต่ําสุด ส่วนเซลล์มีช่อ งการไหลเอียงด้านแอโนดเกิด
น้ําน้อยสุด การแพร่ของความชื้นย้อนกลับจะส่งเสริมให้เมมเบรนมีค
วามชื้นช่วยให้การนําโปรตอนได้ดี จึงมีสมรรถนะสูง กระแสของเซลล์ที่
มีช่องการไหลเอียงด้านแอโนดมีค่าสูงสุด

Abstract
The Proton Exchange Membrane Fuel Cell converts fuels
into electricity by electrochemical reaction. Oxygen and hydrogen are
used as fuel gases. This study includes 2 major parts. In the first part,
8 cell stack of 150 cm2 was applied by to three parallel set of 2 fans
connected in series. The result shows that before the fan were
connected to the devices, the fuel cells voltage was 7.6 V.
the voltage was dropped to 6.2 V with the current of 3 A. In the second
part, a single fuel cell of 150 cm2 active area with assisted water flow
channels was used to measurement in the cell. The result shows that
the most water flowed out from the cathode of the cell with the

slanted channels in the cathode side. This behavior leads to dry
membrane resulting in low cell performance low current. On the other
hand, the cell with slanted in the anode generated the least water in the
cathode side leading to the highest cell performance due to proper moist
membrane.

บทนา
เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) เป็นเครื่องมือให้กําเนิดไฟฟ้าจาก
กระบวนการเคมีไฟฟ้า โดยใช้แก๊สออกซิเจนและโฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง
ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนากันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันเซลล์เชื้อเพลิงจัดเป็น
ทางเลือกใหม่ของแหล่งพลังงานที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้า เครื่องใช้ต่างๆในบ้านเรือนและในอุตสาหกรรม โดยสามารถใช้
งานแทนที่แบตเตอรี่ในอุ ปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์หรือใช้แทนเครื่องยนต์
สันดาปภายใน เช่น รถไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง เป็นต้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
นับทศวรรษ แหล่งพลังงานที่ใช้กันส่วนใหญ่นั้นล้วนมาจากพลังงาน
ฟอสซิล ซึ่ง ส่วนใหญ่ก็คือ น้ํามันเชื้อเพลิง เละด้วยการผลิตที่มีจํานวน
จํากัดจึงทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ํามัน อีกทั้งราคาน้ํามันที่ยิ่งเพิ่มขึ้นสูง
เรื่อยๆ จึง ทําให้ นักวิทยาศาตร์จํานวนมากได้ศึกษาค้ นคว้าและพัฒนา
พลังงานอื่นมาทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งทางเลือกนั้นก็คือ การใช้
พลังงานไฮโดรเจนในเซลล์เชื้อเพลิง นอกจากนี้ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ
กําลังให้ความสนใจในเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงเป็นอย่างมาก เพราะว่า
พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ หน่วยงานต่างๆจึง
พัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอน เพื่อมาทดแทน
การสันดาปของเครื่องยนต์ในรถยนต์ อีกทั้งพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงเป็น
พลังงานที่สะอาด ไม่ปล่ อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังไม่ส่งผล
ในแง่มลพิษทางเสียงแก่สิ่งแวดล้อมอีกด้วยข้อจํากัดของเซลล์เชื้อเพลิง
แบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอนเช่น ราคาที่ยังสูงอยู่การเดินเครื่องให้
มีป ระสิท ธิภ าพสูง สุ ดจะทํ าให้ ค่ าใช้ จ่า ยลดลงและเพิ่ม อายุข องเซลล์
เชื้อเพลิง ด้วย จึง ได้ มีการวิจัยและค้ นคว้าทางด้านวิศวกรรม เพื่อที่จ ะ

ปรั บ ปรุ ง เซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง แบบเมมเบรนแลกเปลี่ ย นโปรตรอน ให้ มี
ประสิทธิภาพที่สูงที่สุด และเหมาะสม เพื่อนํามาใช้งานในชีวิตประจําวัน
ซึ่งประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับหลายๆ
ปัจจัยนั้นก็คือ ปัญหาการ เกิดการท่วม (Flooding) ภายใน GDL ซึ่งการ
ควบคุมปริมาณน้ํามีผลอย่างมากกับประสิทธิภาพในการทํางานของเซลล์
เชื้อเพลิง เพราะที่ความหนาแน่นของกระแส (Current Density) สูง การ
ถ่ายเทมวลจะสัมพันธ์กับการเกิดและการกระจายของน้ําซึ่งเป็นตัวจํากัด
ผลที่ได้ซึ่งนั่นก็แปลว่าทําให้ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงน้อยลง ถ้า
การควบคุมน้ําไม่ดีพอ จะทําให้เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างน้ําที่เกิดขึ้น
และน้ํ า ที่ ร ะเหยภายในเซลล์ ผ ลในทางลบนั่ น ก็ คื อ การเกิ ด การท่ ว ม
(Flooding) ภายใน GDL ทําให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายของก๊าซ และ
เมื่ อ น้ํ า แห้ ง เกิ น ไปก็ จ ะเกิ ด ปั ญ หาการเคลื่ อ นที่ ข องโปรตอนทํ า ให้
ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงน้อยลง ปัญหาเหล่านี้เกิดจากสภาวะการ
เดิ น เครื่ อ งไม่ เ หมาะสม ดั ง นั้ น ในโครงงานวิจั ย จึ ง มุ่ ง เน้น ที่ จ ะศึ ก ษา
สมรรถนะและการวัดปริมาณน้ําของเซลล์เชื้อเพลิงเป็นหลัก และศึกษา
สภาวะการเดินเครื่องต่อการเกิดน้ําในเซลล์เ พื่อเข้าใจกลไกการทํางาน
ซึ่ ง จะมี ป ระโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาเซลล์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
สมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงต่อไป………………………………….

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. แสดงการประยุกต์การใช้เซลล์เชื้อเพลิงแถวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาเล็ก
2. ศึกษาการเกิดน้ําในเซลล์เชื้อเพลิงขนาด 150 cm2

ขอบเขตของการวิ จั ย …………………………………….
1. พัฒนาเซลล์เดี่ยวขนาดเล็กขนาด 5 ตารางเซนติเมตรพร้อมทั้งศึกษา
สมรรถนะและวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลองโดยใช้ เ ส้ น โพราไรเซชั น
(Polarization curve) เพื่อเป็นข้ อมูล สํา หรับพัฒนาเซลล์ข นาดใหญ่
2.ศึกษาผลของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมม
เบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอนที่ มีพื้นที่กันมันต์ 150 ตารางเซนติเ มตร
3. เซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอนที่มีพื้นที่กันมันต์
150 ตารางเซนติ เ มตรจะประกอบขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการทดสอบ
4. ศึกษาการเกิดน้ําในเซลล์เชื้อเพลิงเดี่ยวขนาด 150 ตารางเซนติเมตร ที่
ประกอบขึ้น

ระบบทดสอบเซลล์เชื้อเพลิง
ระบบทดสอบแสดงได้ดังรูปที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมและวัด
อัตราการไหล เพื่อวัดอัตราการไหลของไนโตรเจนและอากาศที่เข้าสู่
ระบบ หอให้ความชื้น ใช้เพื่อเพิ่มความชื้นให้กับก๊าซ อุปกรณ์ควบคุม
และวัดอุณหภูมิ เพื่อควบคุมอุณหภูมิของเซลล์และหอให้ความชื้น
อุปกรณ์ควบคุมโหลดไฟฟ้าและวัดค่าไฟฟ้า (load box)อุปกรณ์แสดงผล
เพื่อวัดสมรรถนะของเซลล์
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รูปที่ 1 แสดงระบบทดสอบเซลล์เชื้อเพลิง

การเดินระบบเซลล์เชื้อเพลิง ………………………………….
งานวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้……………………………………………..
ส่วนที่ 1 : การเดินเซลล์จะทําการควบคุมอุณหภูมิของเซลล์เชื้อเพลิง
ขนาด 5 ซม2 และอุปกรณ์ให้ความชื้นที่อุณหภูมิ 80°c และควบคุมการ
ป้ อ นแก๊ ส ไฮโดรเจนและออกซิ เ จนเข้ า ทางด้ า นแอโนดและแคโทด
ตามลํ า ดั บ โดยใช้ อั ต ราการไหล 0.1และ 0.2
ลิ ต รต่ อ นาที
ต า ม ลํ า ดั บ ……………………………………………………………
ส่วนที่ 2 : การเดินเครื่องเซลล์แถวขนาด 150 ซม2 จํานวน 8 แถว ที่
อุณหภูมิห้องควบคุมการป้อนแก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจนเข้าทางด้าน
แอโนดและแคโทดตามลําดับ โดยใช้อัตราการไหล 1 และ 10 ลิตรต่อ
นาที ตามลําดับ ซึ่งได้พัฒนาจากการทดลองและได้ทดลองนําเซลล์ที่
พัฒนานี้ไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการวัดกระแสและความต่าง
ศั ก ดิ์ จ ะใช้ เ ครื่ อ ง Amp meter ในการวั ด ………………….
ส่วนที่ 3 : การเดินเซลล์เชื้อเพลิงขนาด 150 ซม2 จํานวน 1 เซลล์จะทําการ
ควบคุมอุณหภูมิเซลล์เชื้อเพลิงที่ 80°c และอุปกรณ์ให้ความชื้นที่อุณหภูมิ
80°c และ 95oC และควบคุมการป้อนแก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจนเข้า
ทางด้านแอโนดและแคโทดตามลําดับ โดยใช้อัตราการไหล 0.9 และ 3.5
ลิตรต่อนาที ตามลําดับ โดยใช้ลักษณะช่องทางการไหลแบบมุมฉาก วัด
ปริมาณน้ําที่ออกจากเซลล์แ ละบันทึกผลการทดสอบ ทําซ้ําแต่เ ปลี่ยน
ลักษณะช่องทางการไหลเป็นแบบเอียงด้านแคโทและเอียงด้านแอโนด
การวัดปริมาณน้ําในเซลล์เชื้อเพลิงทําที่ความต่างศักดิ์ที่ 0.07 การจัดเรียง
ช่องการไหลดําเนินการด้วย 3 รูปแบบ ดังรูปที่ 2

350 mA/cm2ส่วนเซลล์ที่ประกอบขึ้นเองจะได้กระแส 440 และ 550
mA/cm2ตามลําดับ ดังรูปที่ 3 และ 4
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(ข) แผ่นช่องการไหลด้านแคโนดเป็นมุมฉาก
และแผ่นช่องการไหลด้านแอโนดเป็นมุมเอียง

รูปที่ 3 เซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็กขนาด 5 ตารางเซนติเมตร
ที่ประกอบขึ้นครั้งที่ 1
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(ค) แผ่นช่องการไหลด้านแอโนดเป็นมุมฉากและ
แผ่นช่องการไหลด้านแคโนดเป็นมุมเอียง
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รูปที่ 2 การจัดเรียงช่องการไหลก.แผ่นช่องการไหลมุมฉาก
ข. แผ่นช่องการไหลด้านแคโทดเป็นมุมฉากและแผ่นช่องการไหลด้าน
แอโนดเป็นมุมเอียง ค.แผ่นช่องการไหลด้านแอโนดเป็นมุมฉากและ
แผ่นช่องการไหลด้านแอโนดเป็นมุมเอียง

ผลการดาเนินโครงงานและวิจารณ์ผล
งานวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1: การวิจัยได้ดําเนินศึกษาการพัฒนาเซลล์เดี่ยวขนาดเล็กขนาด 5
ตร.ซม. จํานวน 2 เซลล์เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการประกอบเซลล์ใหญ่
กราฟโพราไรเซชันรูป 3,4 แสดงสมรรถนะของเซลล์ พบว่าที่เซลล์แรก
ที่พัฒนาได้สมรรถนะที่ต่ํา มี mass transport loss เมื่อเครื่องที่กระแสสูง
ส่วนเซลล์ที่สองพบว่าสมรรถนะสูงขึ้น โดยเมื่อเดินเครื่องที่ความต่าง
ศักย์ 0.6 V จะได้ความหนาแน่นกระแส 550 mA/cm2เมื่อเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้เคยมีการศึกษามาแล้ว (อมราภรณ์ แก้วชาดาวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549) ดังรูป 5 โดยเปรียบเทียบสมรรถนะ
ของเซลล์ที่ 0.6 V โดยผลการทดลองของผู้ที่เคยทํามาแล้วเกิดกระแส

รูปที่ 4 เซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็กขนาด 5 ตารางเซนติเมตรที่ประกอบขึ้น
ครั้งที่ 2

ดังรูปที่ 7 จะพบว่ากําลัง ไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้องในงานนี้จ ะมีค่ าน้อยกว่า
ค่าที่อุณหถูมิ 80°C เนื่องจากปฏิริยาจะเกิดได้ดีที่อุณหภูมิสูง

รูปที่ 5 เซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็กขนาด 5 ตารางเซนติเมตร จาก
วิทยานิพนธ์ของอมราภรณ์ แก้วชาดา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549
ส่วนที่ 2 :การวิจัยได้ดําเนินการทดลองเดินเครื่องเซลล์แถว
ขนาด 150 ซม2 จํานวน 8 แถว ซึ่งได้พัฒนาจากการทดลองและได้ทดลอง
นํ า เซลล์ ที่ พั ฒ นานี้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า …………………
1.กําลังไฟฟ้าของเซลล์ขณะต่อและเป็นแบบวงจรเปิดพบว่าเมื่อวัดเซลล์
เชื้อเพลิงขณะที่ไม่มีการใช้งาน เซลล์ให้แรงดันสูงสุดที่ 7.6 V หรือเท่ากับ
0.95 ต่อเซลล์ซึ่งในทางทฤษฏีแล้วแรงดันที่ได้จะอยู่ที่ 1.23 V ที่ 25°C แต่
สํ า หรั บ เซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง แบบแถวที่ ไ ด้ จ ากผลการทดลองมี ค่ า 0.95V
เนื่องจากเมื่อต่อเซลล์แบบแถวจะมีการสูญเสีย เช่น Cross over loss
เพราะฉะนั้นแรงดันจึงลดลง……………………………………………..
2. สมรรถนะของเซลล์ เ มื่ อ ต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง
แถวถูกประกอบกับอุปกรณ์พัดลมจํานวน 6 ตัว ซึ่งจะต่อแบบอนุกรม 2
ตัว จํานวน 3 ชุดต่อขนานกัน ดังรูปที่ 6 (อรรถพล,2551)

รูปที่ 6 การแสดงการต่อเซลล์เชื้อเพลิงอุปกรณ์พัดลม แบบอนุกรมและ
ขนาน
พบว่า แรงดันที่ได้มีค่าเท่ากับ 6.5 V กระแสมีค่าเท่ากับ 3 A
หรือ ความหนาแน่นกระแสเท่ากับกําลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 19.5 W ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่า เมื่อต่ออุปกรณ์พัดลมแล้ว จะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าจึงทํา
ให้ความต่างศักดิ์ลดลง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกราฟ Polarization curve

รูปที่ 7 Polarization curve ของเซลล์เชื้อเพลิงแถว 8 แถว ที่อุณหภูมิ
80°C
ส่วนที่ 3 : การวิจัยได้ดําเนินการทดลองเดินเครื่องเซลล์แถวขนาด 150
ซม2 จํานวน 1เซลล์ ซึง่ ได้พัฒนาจากการทดลองและได้ทดลองนําเซลล์ที่
พัฒนานี้ไปวัดปริมาณน้ําที่เกิดขึ้นจากเซลล์ ทัง้ ลักษณะช่องการไหลแบบ
มุมฉากและแบบช่องการไหลเอียงด้านแคโทดและแบบช่องการไหลเอียง
ด้านแอโนดดังแสดงในรูปที่ 2 รูปที่ 8 แสดงปริมาณน้ําที่วัดด้านแคโทด
ของเซลล์ที่มชี ่องการไหลมุมฉาก เปรียบเทียบกับของเซลล์ที่มีช่องการ
ไหลเอียงด้านแคโทด และช่องการไหลเอียงด้านแอโนด และรูปที่ 9
แสดงปริมาณน้ําสะสมที่วัดทางด้านแคโทดของเซลล์เชื้อเพลิงที่อุณหภูมิ
80  C เมื่อเปรียบเทียบเซลล์ที่มีช่องการไหลเอียงด้านแคโทด (รูปที่ 2,
ค) กับเซลล์ทีมชี ่องการไหลมุมฉาก (รูปที่ 2,ก)พบว่า ปริมาณน้ําของ
เซลล์ที่มชี ่องการไหลเอียงด้านแคโทด (รูปที่ 2,ค) จะเกิดมากที่สุด ดังรูป
ที่ 8 เนื่องจากเซลล์ที่มีช่องการไหลเอียงจะช่วยผลักดันให้น้ําไหลไปกัก
เก็บในช่องเอียงซึ่งอยู่ด้านแคโทด นอกจากนั้นน้ําด้านแอโนดก็จะไหลมา
กักเก็บในช่องนี้ด้วยเนื่องจากมีเกรเดียนท์ของความชื้นมากกว่าในกรณีที่
เซลล์มชี ่องการไหลแบบมุมฉาก (รูปที่ 2,ก) ดังนั้นปริมาณน้ําที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาจะไหลไปกักเก็บในช่องเอียงจึงเกิดน้ํามากกว่าในทางออกด้าน
แคโทด การไหลไปกักในช่องเองด้านแคโทดทําให้เมมเบรนแห้ง ดังนั้น
สมรรถนะจึงต่ํากว่าเซลล์ทชี่ ่องการไหลไม่เอียง ดังกระแสที่แสดงในรูป
ที่ 10 เซลล์เอียงด้านแคโทด (รูปที่ 2,ค) จะให้กระแสดีกว่าเซลล์ที่มชี ่อง
การไหลมุมฉาก (รูปที่ 2,ก)
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รูปที่ 11 กระแสไฟฟ้าของเซลล์ที่ความต่างศักย์ 0.7 Vที่อุณหภูมิ 95  C
รูปที่ 8 ปริมาณน้ําที่วัดด้านแคโทดของเซลล์ที่มชี ่องการไหลมุมฉาก
เปรียบเทียบกับของเซลล์ที่มชี ่องการไหลเอียงด้านแคโทด และช่องการ
ไหลเอียงด้านแอโนด ………………………………………………….

เมื่อเปรียบเทียบประมาณน้ําในด้านแคโทดและด้านแอโนด
จะพบว่าปริมาณน้ําด้านแคโทดจะสูงกว่าน้ําด้านแอโนดในเซลล์ทั้งสอง
ชนิดอย่างเห็นได้ชัด เพราะน้ําจะเกิดที่ด้านแคโทด เนื่องจากปฏิกิริยาที่
เกิดน้ําด้านแคโทดมีมากกว่าน้ําด้านแอโนดดังแสดงในรูปที่ 12
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รูปที่ 9 ปริมาณน้ําสะสมที่วัดทางด้านแคโทดของเซลล์เชื้อเพลิง
ที่อุณหภูมิ 80  C
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รูปที1่ 0 กระแสไฟฟ้าของเซลล์ที่ความต่างศักย์ 0.7 V
ที่อุณหภูมิ 80  C
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รูปที่ 12 การเปรียบเทียบปริมาณน้ําที่วัดทางออกแคโทดและแอโนด
ของเซลล์ที่มชี ่องการไหลเอียงทางด้านแคโทดและแอโนด ที่

30

1

20

อุณหภูมิ 80  C
รูปที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณน้ําระหว่างเซลล์ที่มี
ช่องการไหลเอียงด้านแคโทดและเซลล์ที่มีช่องการไหลเอียงด้านแอโนด
ที่ อุ ณ หภู มิ 95  C เมื่ อ เปรี ย บเที ย บปริ ม าณน้ํ า ที่ ไ หลออกทางด้ า น
แคโทดและด้านแอโนด พบว่าปริมาณน้ําที่ด้านแคโทดในเซลล์ที่เอียงใน
ช่องการไหลด้านแคโทดจะมีมากกว่าในเซลล์ที่เอียงในช่องการไหลด้าน
แอโนด ที่อุณหภูมิ 95  C ซึ่งมีความชื้นสูงมากทําให้เกิดน้ํามาก เมื่อ
ช่องการไหลเอียงที่ด้านแคโทด น้ําที่เกิดขึ้นด้านแคโทดจะไหลไปในช่อง
เอียงนั้น และไหลออกไปในปริมาณมาก ในขณะที่เซลล์เชื้อเพลิงที่ มีช่อง
การไหลเอียงด้านแอโนดน้ําจะแพร่ย้อนกลับ (back diffusion) จากด้าน
แคโทดไปยังด้านแอโนด และเกิดการกักในช่องเอียงด้านนั้น ซึ่งทําให้
ปริมาณน้ํานี้ออกด้านแคโทดน้อยลงกว่ากรณีแรก ดังรูปที่ 12 นอกจากนี้
เมื่อพิจารณากระแสที่ได้จะพบว่า เมื่อน้ําไหลไปยังช่องเอียงด้านแคโทด
จะทําให้เซลล์ไม่มีความชื้นแพร่ย้อนกลับทําให้เมมเบรนแห้ง จึงทําให้

สมรรถนะต่ําลง จึงมีกระแสต่ํากว่าเมื่อมีช่องการไหลเอียงด้านแอดโนด
ดังแสดงในรูปที่ 10
รูปที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณน้ําที่เกิดจากเซลล์เอียง
ด้ า นแคโทดระหว่ า งอุ ณ หภู มิ 80  C และ 95  C เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ปริ ม าณน้ํ า ที่ อุ ณ หภู มิ 80  C และ 95  C ทั้ ง ทางด้ า นแคโทดและ

นท์ของน้ําในท่อทั้งสองนี้ ที่อุณหภูมิ 95  C จะมีมากกว่าจึงผลักดันเกิด
การแพร่ ย้ อ นกลั บ มากกว่ า น้ํ า ที่ เ หลื อ ในด้ า นแคโทดจึ ง มี น้ อ ยกว่ า ที่
อุ ณ หภู มิ 80  C แต่ เ มื่ อ วั ด น้ํ า ที่ ด้ า นแอโนดจะพบว่ า ที่ 95  C จะ
มากกว่า เนื่องจากเกิดเกรเดียนท์ระหว่างแคโทดและแอโนดมีมากกว่าจึง
ผลักดันให้เกิดการแพร่ย้อนกลับ จึงมีปริมาณน้ําในด้านแอโนดมากกว่า

แอโนดพบว่าที่อุณหภูมิ 95  C มีปริมาณน้ํามากกว่าที่อุณหภูมิ 80oC
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รูปที่ 13 การเปรียบเทียบปริมาณน้ําระหว่างเซลล์ที่มชี ่องการไหล
เอียงด้านแคโทดและเซลล์ที่มชี ่องการไหลเอียงด้านแอโนด
ที่อุณหภูมิ 95  C
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รูปที่ 15 การเปรียบเทียบปริมาณน้ําระหว่างการเดินที่ความชื้นอุณหภูมิ
80oC และ 95oC ของเซลล์ทเี่ อียงทางด้านแอโนดโดย วัดปริมาณน้ําที่ด้าน
แคโทดและที่ด้านแอโนด

สรุปผลการดาเนินงาน
การวัดปริมาณน้ําที่เกิดขึ้นจากเซลล์จะพบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
การเกิดน้ําในเซลล์ที่มีช่องการไหลเอียงกับเซลล์ที่มีช่องการไหลมุมฉาก
พบว่าเซลล์ที่มีช่องการไหลเอียงด้านแคโทดเกิดน้ําด้านแคโทดมากที่สุด
ทําให้เมมเบรนแห้ง ดังนั้นสมรรถนะจึงต่ําสุด ส่วนเซลล์มีช่องการไหล
เอี ย งด้ า นแอโนดเกิ ด น้ํ า น้ อ ยสุ ด การแพร่ ข องความชื้ น ย้ อ นกลั บ จะ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ มมเบรนมี ค วามชื้ น ช่ ว ยให้ ก ารนํ า โปรตอนได้ ดี จึ ง มี
สมรรถนะสู ง กระแสของเซลล์ ที่ มี ช่ อ งการไหลเอี ย งด้ า นแอโนดมี
ค่าสูงสุด

T 95 C

กิติกรรมประกาศ

เวลา (นาที)

ในการวิจัยนี้จะสําเร็จลุล่วงไปไม่ได้ถ้าขาดบุคคลเหล่านี้ ซึ่ง
รูปที่14 การเปรียบเทียบปริมาณน้ําที่เกิดจากเซลล์เอียงด้านแคโทด




ระหว่างอุณหภูมิ 80 C และ 95 C

ทางผู้ทําวิจัยขอกราบขอบ พระคุณ รศ.ดร. สุนันท์ ลิ้มตระกูล ที่กรุณาให้
คําปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่องาน วิจัยนี้

รูปที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณน้ําระหว่างการเดินที่

อี ก ทั้ ง ให้ คํ า แนะนํ า ในการแก้ ปั ญ หาตลอดจนการตรวจและแก้ ไ ข

ความชื้นอุณหภูมิ 80  C และ 95  C ของเซลล์ที่เอียงทางด้านแอโนด
โดยวั ด ปริ ม าณน้ํ า ที่ ด้ า นแคโทดและที่ ด้ า นแอโนด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ

โครงงาน นอกจากนี้ผู้ทําการ วิจัย

ปริมาณน้ําระหว่างการเดินที่ความชื้นอุณหภูมิ 80  C และ 95  C ของ
เซลล์ที่เอียงทางด้านแอโนดโดยวัดปริมาณน้ําที่ด้านแคโทดและที่ด้าน
แอโนด พิจารณาการวัดที่แคโทด จะพบว่าน้ําที่เกิดขึ้นและไหลออกมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ให้เงินทุนสนับสนุนการทําการทดลอง





จากในเซลล์ที่เดิน 80 C มากกว่าเซลล์ที่เดิน 95 C เนื่องจากเกรเดีย
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