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บทคัดยอ
งานวิจยั นี้ไดศกึ ษาการพัฒนาตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนชงาน
ผลิตไฟฟาโดยมีเปาหมายกําลัง 1 กิโลวัตต การศึกษานี้เริ่มพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวพื้นทีห่ นาตัดกัม
มันต 150 ตร. ซม. ประกอบเปนเซลลแถว โดยเพิ่มจํานวนเซลลในแถวจาก 8 เปน 20 และ 28 เซลล
เซลลเชื้อเพลงแถวนี้ใชสว นประกอบอิเล็กโทรดเมมเบรนที่สรางขึ้นเอง ปริมาณแพลทินัมเปน 0.4 มก./
ตร.ซม และประกอบเขากับชิ้นสวนประกอบที่สรางขึ้นภายในประเทศ การพัฒนานี้มีการทดสอบการ
ระบายความรอน พบวาเมือ่ ใชการระบายความรอนโดยการใชพดั ลมเปาในการเดินระบบเซลลเชื้อเพลิง
แถว 8, 20, และ 28 เซลล อุณหภูมิที่เซลลกลางแถวสูงกวาอุณหภูมแิ ผนประกบริม ในการเดินเซลล
จะตองการควบคุมอุณหภูมติ รงกลางเซลลแถวไมใหเกิน 80 oซ ถึงแมอุณหภูมิตรงริมของเซลลแถวจะมี
คาต่ํากวา และพบวาพัดลมที่ความเร็วลม 2 เมตร/วินาที หางจากเซลล 0.5 เมตร จะชวยระบายความรอน
ของเซลลเชื้อเพลิงแถวโดยลดอุณหภูมิลงประมาณ 4-5 oซ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการกระจายของ
ปฏิกิริยาไฟฟาเคมีในแตละเซลล พบวาคาศักยไฟฟาเฉลี่ยของแตละเซลลมีคาสม่ําเสมอโดยมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ±1.84 % แสดงวาแตละเซลลในแถวมีการทํางานสม่ําเสมอ
การเพิ่มจํานวนเซลลในเซลล
เชื้อเพลิงแถวจาก 8 เปน 20 และ 28 เซลล พบวากําลังไฟฟาตอเซลลที่ไดลดลง เนื่องจากความตานทาน
ในเซลลเพิ่มขึ้น แตการเพิม่ จํานวนเซลลชวยทําใหคาศักยไฟฟาเพิ่มขึน้ ซึ่งจะสะดวกในการนําไปแปลง
เปนกระแสสลับ หรือควบคุมใหมีแรงดันไฟฟาคงที่ เซลลเชื้อเพลิงแถวขนาด 8, 20, 28 เซลล สามารถใช
งานไดที่แรงดันไฟฟา 4.8, 12, 16.8 โวลท (0.6 โวลท/เซลล) และใหกําลังไฟฟารวมเปน 203, 413, และ
547 วัตตตามลําดับ โดยใชอากาศที่ความดันบรรยากาศ งานวิจยั นีป้ ระสบความสําเร็จในการสรางเซลล
เชื้อเพลิงแถวโดยมีจํานวน 28 เซลล พื้นที่หนาตัดกัมมันต 150 ตร.ซม. แกสปอนเปนไฮโดรเจน และ
อากาศ ความดันบรรยากาศ ซึ่งสามารถเดินใชงานที่ 16.8 โวลท (0.6 โวลท/เซลล) และกําลังไฟฟาใชงาน
เปน 547 วัตต และสามารถเดินระบบไดนานกวา 50 ชั่วโมงโดยประสิทธิภาพไมลดลง เมื่อเดินทีค่ วาม
ดันภายในเซลลเปน 10 psig ไดกําลังไฟฟา 721 วัตต คิดเปน 72% ของกําลังไฟฟาเปาหมาย ผลการ
สรางตนแบบวงจรแปลงแรงดันไฟฟากระแสตรงจากเซลลเชื้อเพลิงเปนแรงดันไฟฟากระแสสลับที่ได
ออกแบบและจัดสรางนั้นสามารถทํางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพดี เซลลเชื้อเพลิงแถวชนิดนี้
มีความคุมคาในการลงทุนก็ตอเมื่อราคาคาไฟฟาตอหนวยเทากับ 20 และ 21 บาท ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุน
เทากับ 11 ป 8 เดือนและ 10 ป 11 เดือนตามลําดับ อัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR) มีคา
เทากับ 9% และ 10% ตามลําดับ ซึ่งมากกวาเกณฑในการตัดสินใจลงทุนและมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net
Present Value: NPV) มากกวาศูนย ซึ่งมีความคุมคาในการลงทุนของอุปกรณดังกลาว ซึ่งจะเพิ่ม
ผลตอบแทนไดเมื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตใหสูงขึ้นในอนาคต
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Abstract
This research is to develop a pilot proton exchange membrane fuel cell stack with a power of 1
kW. Single fuel cells with 150 cm2 active area and platinum loading of 40 mg/cm2 were used to
fabricate a fuel cell stack. The stacks were developed by increasing the numbers of single fuel cells
from 8 to 20 and 28 cells. Fuel cell components were obtained from domestic and oversea markets.
The heat transfer in the developed fuel cell stacks was tested. It was found that the cell operated with a
fan to remove the heat had non uniform temperature distribution. The temperature is maximum at the
center of the fuel cell stacks and minimum at the end plates of the stacks. It was suggested that the fuel
cell stacks should be operated with the temperature at the center not above 80 0C. Regardless, the
temperature at the end plate dropped significantly. A fan with the air velocity of 2 m/s located 0.5
m. from the stack could drop the temperature of the stack of 4-5 0C. In addition, the distribution of the
cell performance in each single cell was tested. It was found that the performance of each cell is
uniform in the stack with the standard deviation of 1.84 %. Increasing the numbers of cells in the stack
from 8 to 20 and 28 cells decreased the power output per cell due to increasing of resistance in the
stack. However, increase of the numbers of cells enhanced the stack voltage which can be applicable in
various usages. For instance, the stacks of 8, 20 and 28 cells produced the voltage of 4.8, 12, 16.8 volts
(0.6 volt/cell) and the overall power of 203, 413, and 546 watts respectively. This research had success
in development of a fuel cell stack consisted of 28 single cells with 150 cm2 active area. Operated with
H2 gas and air at atmospheric pressure, the developed fuel cell stack produced 16.8 volts (0.6 volt/cell)
and power of 547 watt. The stack could be operated satisfactorily for more than 50 hours. In
addition, it can produce the power of 721 watt at slightly above atmospheric pressure (10 psig). This
power output is 72 % of the target power. Furthermore, a pilot inverter for transforming the direct
current obtained from a fuel cell stack to alternative current had been developed and had good accuracy
and efficiency. Economic evaluation for future commercial production showed that the acceptable
rates of return of 9 and 10 %, the cost of electricity should be more than 20 and 21 bath per unit with
the payback periods of 11 years and 8 months and 10 years and 9 months respectively.
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การทดสอบเซลลเชื้อเพลิงแถว 150 ตร.ซม. 3 เซลล ที่ใชชนิดของการปอนแกสออกซิแดนทตางกัน เปน ออกซิเจน และ อากาศ ที่อุณหภูมิของอุณหภูมิแกสปอนจากเครื่อง
ทําความชื้นทั้งทางดานแอโนด และแคโทดเปน 80Oซ อุณหภูมิเซลลเปน 80O ปริมาณ
ของแพลทินัมเปน 0.4 มก./ตร.ซม.
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เสนโคงโพลาไรเซชันของเซลลเชื้อเพลิงแถว 8 เซลล ขนาดพื้นทีห่ นาตัด 150 ตร.ซม.
ที่อุณหภูมิของแกสปอนจากเครื่องทําความชื้นทั้งทางดานแอโนดและแคโทดเปน 50Oซ
อุณหภูมิเซลลเปน 50O ปริมาณของแพลทินัมเปน 0.4 มก./ตร.ซม. เมื่อเดินระบบที่
สภาวะความดันบรรยากาศและ แผนประกบริมของ บริษัท Fuel Cell Technologies, Inc.
เสนโคงโพลาไรเซชันของเซลลเชื้อเพลิงแถว 20 เซลล ขนาดพื้นที่ 150 ตร.ซม.
ที่อุณหภูมิแกสปอนจากเครือ่ งทําความชื้นทั้งทางดานแอโนดและแคโทดเปน 50Oซ
อุณหภูมิเซลลเปน 50Oซ ปริมาณของแพลทินัมเปน 0.4 มก./ตร.ซม. ที่ความดันบรรยากาศ
ระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง
ระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง
วงจรแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง
ระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสสลับ
วงจรแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสสลับ
หลักการทํางานของไบโพลารไซนพัลสวิดธมอดูเลชัน
หลักการทํางานของยูนิโพลารไซนพัลสวิดธมอดูเลชัน
ระบบควบคุมวงจรแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง
ระบบเซนเซอรแรงดัน
ระบบเซนเซอรกระแส
บอรด JX-dsPIC40
วงจรบัฟเฟอรสัญญาณ
วงจรกรองความถี่ต่ําผาน
ความถี่คัทออฟ
ความหนาแนนกระแส และกําลังไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงแถว 8 เซลล พื้นที่หนาตัด
กัมมันต 150 ตร.ซม. เมื่อเดินคาศักยไฟฟาคงที่เปน 5.2 โวลต (0.7 โวลท/เซลล) เมื่อ
ขันน็อตอัดตึง และ เมื่อมีการกําหนดคาแรงอัด ที่อุณหภูมขิ องอุณหภูมแิ กสปอนจาก
เครื่องทําความชื้นทั้งทางดานแอโนดและแคโทดเปน 50Oซ อุณหภูมเิ ซลลเปน 50O
ปริมาณของแพลทินัม = 0.4 มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร เมื่อเดินระบบที่สภาวะ
ความดันบรรยากาศ
เซลลเชื้อเพลิงแถว 28 เซลล ขนาดพื้นทีห่ นาตัดกัมมันต 150 ตร.ซม. กําลังไฟฟา
547 วัตต ที่ศกั ยไฟฟา 16.8 โวลท (0.6 โวลท/เซลล)
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เสนโคงโพลาไรเซชันของเซลลเชื้อเพลิงแถว 28 เซลล ขนาดพื้นทีห่ นาตัดกัมมันต
150 ตร.ซม. ที่อุณหภูมิของแกสปอนจากเครื่องทําความชื้นทั้งทางดานแอโนดและ
แคโทดเปน 50Oซ อุณหภูมิเซลลเปน 50Oซ ปริมาณของแพลทินัมเปน 0.4 มก./ตร.ซม.
เดินระบบที่ความดันบรรยากาศ
กําลังไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงแถว ณ คาศักยไฟฟา 0.6 โวลท/เซลล จากเซลลเชื้อเพลิง
แถว 8, 20, และ28 เซลล พื้นที่หนาตัดกัมมันต 150 ตร.ซม. ที่อุณหภูมิของแกสปอน
จากเครื่องทําความชื้นทั้งทางดานแอโนดและแคโทดเปน 50Oซ อุณหภูมิเซลลเปน
50Oซ ปริมาณของแพลทินัมเปน 0.4 มก/ตร.ซม. เมื่อเดินระบบที่ความดันบรรยากาศ
ความหนาแนนกระแส และกําลังไฟฟา ของเซลลเชื้อเพลิงแถว 28 เซลล ขนาดพื้นทีห่ นา
ตัดกัมมันต 150 ตร.ซม. เดินที่คาศักยไฟฟา 19.6 โวลท (0.7 โวลท/เซลล) จากการเดิน
เครื่องตอเนื่อง ที่อุณหภูมิของแกสปอนจากเครื่องทําความชื้นทั้งทางดานแอโนดและ
แคโทดเปน 50Oซ อุณหภูมิเซลลเปน 50O ปริมาณของแพลทินัมเปน 0.4 มก./ตร.ซม.
เดินระบบที่ความดันบรรยากาศ
ตําแหนงในการวัดอุณหภูมเิ ซลลในเซลลเชื้อเพลิงแถว 8 เซลล โดยตําแหนงในการ
วัดอุณหภูมิตรงกลางเซลลในเซลลเชื้อเพลิงแถว 8, 20, และ 28 เซลลจะอยูทแี่ ผนขัว้ คู
(bipolar plate) ลําดับที่ 5, 11, 15 ตามลําดับ และตําแหนงในการวัดอุณหภูมิแผนประกบริม
อยูที่ตําแหนงเดิม
คาความตางศักยเฉลี่ยแตละเซลลในเซลลเชื้อเพลิงแถว 28 เซลล เมื่อเดินคาศักยไฟฟาให
คงที่เปน 19.6 โวลท (0.70 โวลท/เซลล) ขนาดพื้นทีห่ นาตัดกัมมันต 150 ตร.ซม. ที่อุณหภูมิ
ของแกสปอนจากเครื่องทําความชื้นทั้งทางดานแอโนดและแคโทดเปน 50Oซ อุณหภูมิ
เซลลเปน 50O ปริมาณของแพลทินัมเปน 0.4 มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร เมื่อเดินระบบที่
สภาวะความดันบรรยากาศ
เสนโคงโพลาไรเซชันของเซลลเชื้อเพลิงแถว 28 เซลลเปรียบเทียบผลของความดันใน
การเดินระบบที่สภาวะความดันบรรยากาศ (0 psig) และสภาวะความดันมากกวาบรรยากาศ (10 psig) ขนาดพืน้ ทีห่ นาตัดกัมมันต 150 ตร.ซม. ที่อุณหภูมิของแกสปอนจาก
เครื่องทําความชื้นทั้งทางดานแอโนดและแคโทดเปน 50Oซ อุณหภูมเิ ซลลเปน 50O
ปริมาณของแพลทินัมเปน 0.4 มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร เมื่อเดินระบบที่สภาวะความ
ดันบรรยากาศ
การทํางานของวงจรฟูลลบริดจ
วงจรแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรงแบบขนาน
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1

1. บทนํา
(Introduction)
เซลลเชื้อเพลิงเปนอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเปนพลังงานไฟฟาโดยตรงโดย
เกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมี จึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเครื่องยนตรสันดาปภายในซึ่งเกิดปฏิกิริยาการสันดาปแลวนํา
พลั ง งานไปผลิ ต กระแสไฟฟ า อี ก ขั้ น หนึ่ ง ในการทํ า งาน เซลล เ ชื้ อ เพลิ ง จะผลิ ต ไฟฟ า จากเชื้ อ เพลิ ง และ
ออกซิเจนในอากาศ โดยมีน้ําและความรอนเปนผลพวง และไมมีเสียงดัง แลวปลอยน้ําเปนไอเสียเพียงอยาง
เดียวเมื่อใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิง ดังนั้นจึงเปนการผลิตไฟฟาที่มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนอยาง
มาก เหมาะสําหนับการนํามาใชงานในอนาคต

1.1 ความสําคัญ และที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
พลังงานจากเซลลเชื้อเพลิงเปนพลังงานสะอาด สามารถผลิตไฟฟา ณ ที่ใช คือ ตามบานเรือนไดโดย
ไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และใชผลิตไฟฟาจายผานสายสงไปยังผูใชในระบบไดเชนกัน
เซลลเชื้อเพลิงเปนที่รูจักมากขึ้นจากขาวสารความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีในสื่อตาง ๆ
ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ ในการเปนเครื่องมือที่ใหกําเนิดไฟฟาจากกระบวนการทางเคมี
โดยใชแกสออกซิเจนและออกซิเจนเปนเชื้อเพลิง นอกจากนี้เนื่องมาจากปญหาสิ่งแวดลอม ที่มากขึ้น ทําให
หนวยงานในประเทศตาง ๆ ทั้งรัฐและเอกชนไดตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการเผาไหมของ
เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เชน ถานหิน และ น้ํามันมากขึ้น โดยเฉพาะปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเนื่องจากรถยนต
ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนขึ้นมา เพื่อใชในระดับอุตสาหกรรม
การคมนาคมขนสง รวมไปถึงเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีนี้เริ่มมีมาตั้งแตยุค พ.ศ. 2382 ในประเทศอังกฤษ แตมีขอจํากัดคือ มีขนาดเล็ก ราคาสูง
ลักษณะเหมือนแบตเตอรี่เซลลเปยก และใชงานไมสะดวก จนกระทั่งในยุค พ.ศ. 2500 องคการนาซาไดใช
เซลลเชื้อเพลิงในการบินทางอวกาศ ทําใหศักยภาพทางการคาของเซลลเชื้อเพลิงเปนที่ปรากฏ ตอมาถึงยุค
พ.ศ. 2520 ไดมีการพัฒนาวัสดุอิเล็กโทรด คะตะลิสต เทคนิคการควบคุมสภาวะการทํางาน การเก็บและผลิต
ไฮโดรเจนแกส และการตอเชื่อมเซลลเชื้อเพลิงหลายๆตัวเรียงซอนกันเปนเซลลเชื้อเพลิงแถว (stack fuel cell)
และในชวง 10 ป ที่ผานมานี้ ไดมีการพัฒนาเมมเบรนและแพลทินัมคะตะลิสตใหมีราคาต่ําลง ราคาลงทุน
ลดลง ประกอบกับมีการลงทุนพัฒนารถยนตเซลลเชื้อเพลิงขึ้นเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใช

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต

2

น้ํามันรถยนต ทําใหเซลลเชื้อเพลิงเปนจุดที่สนใจและกาวหนาไปมากมายในขณะนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งเซลล
เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน หรือ PEM (proton exchange membrane).
ปจจุบันมีงานวิจัยจํานวนมากไดศึกษาถึงผลของปจจัยตางๆที่มีผลตอสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิง มี
การศึกษาถึงอัตราการไหล และอุณหภูมิที่ใชในการเดินระบบที่มีผลตอสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิงแบบเมม
เบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน [1,2] การศึกษาถึงผลของความชื้นที่มีผลตอสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิง [3,4]
การศึกษาถึงกรรมวิธีในการเตรียมสวนประกอบอิเล็กโตรดและเมมเบรน โดยเฉพาะการเตรียมสวนประกอบ
อิเล็กโตรดและเมมเบรนใหมีความสม่ําเสมอ เพื่อใหมีการสัมผัสที่ดีขึ้นสําหรับใชในเซลลเซลลที่มีขนาดใหญ
ขึ้น [5] และงานอื่นๆ อีกมากมาย
อย า งไรก็ ต ามการนํ า เซลล เ ชื้ อ เพลิ ง มาประยุ ก ต ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรม การคมนาคมขนส ง และ
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ จําเปนที่จะตองมีการขยายกําลังการผลิต เพื่อใหเหมาะสมกับกําลังไฟฟาที่แตละอุปกรณ
ตองการ ดังนั้นจึงมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ทดสอบการขยายกําลังไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการ และใน
งานวิจัยของ Xianguo Li และคณะในป 2007 [6]ไดทําการศึกษาผลของการออกแบบชองทางไหลของแกส
สําหรับเซลลเชื้อเพลิงที่มีผลตอความสามารถในการกําจัดน้ํา ซึ่งมีการออกแบบชองทางไหลของแกสใหมี
ขนาดใหญขึ้นตามขนาดของพื้นที่ปฏิกิริยาในเซลลเชื้อเพลิง และพบวากําลังการผลิตไฟฟาไมไดแปรตาม
โดยตรงกับขนาดของเซลลเชื้อเพลิงที่ใหญขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปญหาเรื่องน้ําซึ่งเปนปญหาที่สําคัญมากตอ
สมรรถนะของเซลล ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุงที่จะศึกษาการขยายขนาดของเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลก
เปลี่ยนโปรตอน จากขนาด 500 วัตต เปน 1 กิโลวัตต เพื่อนําไปใชในงานไฟฟาขนาดเล็ก และเปนพื้นฐาน
สําหรับนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงเซลลเชื้อเพลิงที่มีขนาดใหญขึ้นในอนาคต
เซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวหนึ่งตัวประกอบดวย (1) ขั้วไฟฟาแอโนดและแคโทด(ทําดวยแพลตตินัม) ซึ่งเปน
ตัวคะตะลิสตดวยในตัว (2) ระหวางขั้วแอโนดและแคโทด มีเมมเบรนพิเศษกั้นไว (ซึ่งเมมเบรนนี้ยอมให
โปรตอนผานได แตอิเลกตรอนผานไมได) และ (3) แผนทางไหล (flow channel) ของแกส ซึ่งมีชองทาง
ปอนแกสเชื้อเพลิง ประกอบกับชั้นแพรแกส (gas diffusion layer) ที่กระจายแกสปอนใหสัมผัสกับคะตะลิสต
โดยทั่วถึงอยูดวย ดังรูปแบบอยางงายที่แสดงในรูปที่ 1.1 โดยที่แกสไฮโดรเจนถูกปอนเขาทางซายมือของรูป
ผานแผนประกบริม (end plate) ไปยังแอโนด ซึ่งเปนตัวเรงปฏิกิริยาแพลทตินัมทําใหแกสไฮโดรเจนแตกตัว
เกิดเปนอิเลกตรอนและโปรตอน (คืออิออนไฮโดรเจน, H+) โปรตอนหรืออิออนไฮโดรเจนจะเคลื่อนที่ผานตัว
เมมเบรนพอลิเมอรซึ่งอยูตรงกลางของเซลลไปทางดานแคโทดทางขวามือ (เปนตัวเรงปฏิกิริยาแพลทตินัม

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต

3

เชนกัน) แลวรวมตัวกับแกสออกซิเจนและอิเลคตรอนเกิดเปนน้ําโดยมีตัวเรงปฏิกิริยาแพลทตินัมอีกสวนหนึ่ง
ชวยดวย ซึ่งปฏิกิริยาจะเปนดังนี้

แกสไฮโดรเจน

เซลลเชื้อเพลิงแถว
และแผนประกบริม
กับขอตอ

สวนประกอบเซลลเดี่ยว
แกสไฮโดรเจน

แกสออกซิเจน
ชั้นแพรแกส
ตัวเรงปฏิกิริยา

(อิเล็กโทรด)
แกสออกซิเจน
เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

eH2

แผนขั้วคูและชองทางไหล
แอโนด แคโทด

O2
H+
H2O

รูปที่ 1.1 อุปกรณเซลลเชื้อเพลิงชนิด PEM รูปดานบนเปนเซลลเชื้อเพลิงแถว สวนรูปกลาง แสดงเซลลเดี่ยว รูปลาง
เปน MEA ซึ่งเปนแหลงเกิดปฏิกิริยาไฟฟาเคมี และรูปเล็กลางขวาแสดงแกสปอน พรอมกับกระแสไฟฟา และผลพวง
อิเลกตรอนที่เกิดทางดานแอโนดจะไมสามารถผานตัวเมมเบรนที่อยูตรงกลางของเซลลไดจึงเคลื่อนที่
ไปสูแคโทดโดยผานทางวงจรไฟฟาภายนอกเซลลเกิดเปนกระแสไฟฟา และใชขับเคลื่อนอุปกรณไฟฟาที่ตอ
พวงอยูในวงจรนั้น พลังงานที่ไดนี้เปนพลังงานไฟฟาที่ผลิตขึ้นจากเซลลเชื้อเพลิง ทางดานบนของ รูปที่ 1.1
แสดงแถวของเซลลตออนุกรมกันเปนเซลลเชื้อเพลิงแถว ซึ่งแผนทางไหลของแตละเซลลเดี่ยวจะเปนแผนขั้วคู
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(bipolar plate) คือในหนึ่งแผนจะเปนขั้วลบของเซลลที่อยูทางซายและเปนขั้วบวกของเซลลที่อยูทางขวา
ชิ้นสวนเมมเบรนประกอบกับอิเลกโทรดและแผนแพรกระจายแกสรวมกันเรียกวา สวนประกอบอิเลกโทรด
เมมเบรน หรือ MEA (membrane electrode assembly) สวนประกอบอิเลกโทรดเมมเบรน หรือ MEA นี้ เปน
สวนสําคัญที่สุดในเซลลเชื้อเพลิง เนื่องจากเปนแหลงทําปฏิกิริยาเคมีไฟฟาใหกําเนิดกระแสไฟที่นําไปใชงาน
ได
ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงนั้น จะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
ก. การวิจัยและพัฒนาการสรางเซลลเชื้อเพลิง (fuel cell fabrication) ซึ่งเปนอุปกรณกําเนิดไฟฟาจาก
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและออกซิเจน การพัฒนาการสรางนี้ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 กลุม คือ
ก.1) การพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงแถวซึ่งเปนอุปกรณผลิตกระแสไฟฟากระแสตรง
ก.2) การพัฒนาสวนควบคุมและสวนประกอบ เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงใหได
แรงดันคงที่ และแปลงไฟฟากระแสตรงที่ไดจากเซลลเชื้อเพลิงเปนกระแสสลับสําหรับใชงาน
ทั่วไปไดดวย
ข. การวิจัยและพัฒนาอุปกรณการใชพลังงานไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิง (fuel cell application) แบงเปน 2
กลุมใหญคือ
ข.1) กลุมใชงานเซลลเชื้อเพลิงอยูกับที่ (Stationary) เปนลักษณะการพัฒนาระบบควบคุมไฟฟาจาก
เซลลเชื้อเพลิงใหขากับระบบจายกระแสไฟฟาหลัก เพื่อใชเซลลเชื้อเพลิงผลิตไฟฟากระแสสลับ
จายเขาระบบจายไฟฟา หรือใชในอาคารขนาดใหญ
ข.2) กลุมใชงานกับอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile) เปนลักษณะการพัฒนาสวนควบของอุปกรณไฟฟาให
ใหใชพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพ แบงเปน 2 กลุม ยอย คือ
1) อุปกรณเคลื่อนที่ขนาดเล็ก เชนอุปกรณสวนควบในการใชเซลลเชื้อเพลิงกับโนตบุค (Note
book) โทรศัพทมือถือ วิทยุสนาม ไฟฉาย รถจักรยาน รถเข็นไฟฟาสําหรับคนพิการ และ
ไฟฟาสําหรับคางแรมแคมปง (camping) เพื่อผลิตเปนไฟฉายเซลลเชื้อเพลิง รถจักรยาน
เซลลเชื้อเพลิง และรถเข็นเซลลเชื้อเพลิง เปนตน
2) อุปกรณเคลื่อนที่ขนาดใหญ เชนอุปกรณสวนควบใน การใชเซลลเชื้อเพลิงกับรถยนตนั่ง
รถบัส รถมอเตอรไซด และรถกอลฟไฟฟา เพื่อผลิตเปนรถยนตเซลลเชื้อเพลิง และรถ
บัสเซลลเชื้อเพลิง เปนตน
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ในงานวิจัยนี้ เปนการวิจัยและพัฒนาการสรางและประกอบเซลลเชื้อเพลิงแถว โดยขยายขนาดจาก
จากกําลังไฟฟา 500 วัตตเปนเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต พรอมอุปกรณแปลงไฟฟากระแสตรง
เปนไฟฟากระแสสลับ แรงดัน 220 โวลท ซึ่งสามารถใชงานทั่วไปได และเปนพื้นฐานสําหรับการขยายเปน
ขนาด 3 กิโลวัตต ในระยะตอไป
ระบบผลิตไฟฟาเซลลเชื้อเพลิง PEM สรางจากเซลลเชื้อเพลิงแถว โดยนําเซลลเดี่ยว (เปน module)
มาตอกันแบบอนุกรม หรือแบบขนานขึ้นอยูกับคาความตางศักย และกระแสไฟที่ตองการในการใชงาน เซลล
โดยที่เซลลเชื้อเพลิงเดี่ยว (single cell) แตละตัวจะใหศักยไฟฟาใชงานประมาณ 0.5-0.7 โวลท นอกจากนี้จะมี
ตัวกระจายแกสเขาเซลลแตละตัวในแถวและมีการระบายความรอนและน้ําออกจากเซลลแตละตัวในแถวดวย
พรอมทั้ง มีอุปกรณสวนควบสําหรับการจัดการน้ําและความรอน และอัดแกสปอน [7] รวมทั้งสวนปรับและ
ควบคุมแรงดัน และแปลงกระแสตรงจากเซลลเชื้อเพลิงเปนกระแสสลับสําหรับเครื่องใชไฟฟาทั่วไปดวย
ลักษณะเฉพาะตัวของเซลลเชื้อเพลิง PEM คือ เดินที่อุณหภูมิต่ํา (ต่ํากวา 100Oซ) และใหกําลังไฟฟา
จําเพาะ (วัตต ตอ น้ําหนัก ก.ก.) และความหนาแนนกําลังไฟฟา (วัตต ตอ ตร.ซม.) สูงกวาเซลลเชื้อเพลิงชนิด
อื่น จึงไดรับความสนใจพัฒนาเปนแหลงกําเนิดพลังงานสําหรับรถยนต เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก และ
เครื่องกําเนิดไฟฟาเคลื่อนที่สําหรับงานสนามเพราะใชงานไดสะดวก
การวิจัยเกี่ยวกับเซลลเชื้อเพลิงแถวชนิด PEM มีการตีพิมพไมมาก แตมักจะเปนการพัฒนาเปน
สิทธิบัตร เชน การจัดการความรอนโดยใชทอสารหลอเย็นวางไปตามทางการไหลของแกส และ ประกบทั้ง
สองดานของแผนกั้นระหวางเซลลในแถว โดยไมตองมีทอหลอเย็นภายในแถวผาน MEA [8] การซีลเซลลเชือ้
เพิงแถวดวยแรงดันอัดเขาดวยกันมักจะมีปญหาแกสรั่ว ซึ่งแกไขโดยใชเทคนิคการซีลดวยโพลีเมอรระหวาง
แผนขั้วคู ( bipolar plate) และ สวนประกอบเมมเบรนอิเล็กโทรด (MEA) [9] นอกจากนี้มีการสรางแผนขั้วคู
ดวยแกรไฟท การใชปะเก็นซีลและ แผนทางไหล (flow field) เปนผาคารบอน [10] การออกแบบชองสาร
หลอเย็นเพื่อกันการลดอุณหภูมิมากเกินไป [11] การออกแบบและสรางแผนขั้วคูน้ําหนักเบา [12] ชุด
ประกอบแผนทอจายแกสที่ปริมาตรเล็ก [13] การวัดและควบคุมอุณหภูมิของเซลลเชื้อเพลิงแถว [14] เปนตน
จากงานตาง ๆ ขางบนนี้จะเห็นวาการสรางระบบเซลลเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาเปนเทคโนโลยี และงาน
วิศวกรรมหลาย ๆ สวน และเปนลักษณะเฉพาะตัวที่ตองอาศัยประสบการณประกอบกัน ดังนั้นจึงเปนความ
จําเปนที่จะตองทดลอง สรางและทดสอบขึ้นในประเทศเพื่อพัฒนาบุคคลกรและเทคโนโลยีเหลานี้ขึ้นใชงาน
ใหทันทวงทีกับนานาชาติได
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ในประเทศไทยได มี ก ารสนั บ สนุ น การวิ จั ย เซล เ ชื้ อ เพลิ ง หลายแห ง ทั้ ง การวิ จั ย และพั ฒ นาเซลล
เชื้อเพลิงแถว (fuel cell stack fabrication) และการพัฒนาอุปกรณที่ใชพลังงานไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิง (fuel
cell application)โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซึ่งกําลังพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงแถวขนาด 500
วัตตขึ้นเองจากวัสดุตางๆ และและชิ้นสวนประกอบที่สรางขึ้นในประเทศ โดยทุนวิจัยจากสภาวิจัยแหงชาติ
นอกจากนี้ ไ ด มี ก ารวิ จัย ที่ ศู น ยเ ทคโนโลยี โลหะและวั สดุ แ ห ง ชาติ ซึ่งกํ าลังพั ฒนาเซลล เ ชื้อ เพลิ ง
อุณหภูมิสูงชนิด SOFC และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ภาควิชาเคมีเทคนิค) นําชุดเซลลเชื้อเพลิงขนาด 1
กิโลวัตตจากตางประเทศมาศึกษาการเดินเครื่องและการใชงาน ประกอบกับการศึกษาการสรางเซลลเชื้อเพลิง
ขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตรของเซลลเชื้อเพลิง มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําลัง
ศึกษาเซลลเชื้อเพลิงแถว ในขณะที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็มีการศึกษาวิจัยทางดานเซลลเชื้อเพลิงเชนกัน
ทั้งนี้ ในงานวิจัยนี้ ไดศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการสรางและประกอบเซลลเชื้อเพลิงแถว โดยขยาย
จากเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 500 วัตต ซึ่งเปนขนาดที่เริ่มใชงานผลิตไฟฟาในบาน (150 ตร.ซม.) เปน
ขนาดเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต พรอมอุปกรณแปลงไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ
แรงดัน 220 โวลท ซึ่งสามารถใชงานทั่วไปได และเปนพื้นฐานสําหรับการขยายเปนขนาด 3 กิโลวัตต ซึ่ง
พอเหมาะสําหรับใชในบานเรือนทั่วไป ในระยะตอไป โดยการสรางและประกอบจะใชวัสดุที่มีจําหนายใน
ทองตลาด ทั้งในประเทศ และ ตางประเทศ และ ทดสอบการใชชิ้นสวนเซลลเชื้อเพลิงและวัสดุที่ไดมีการ
พัฒนาขึ้นในประเทศ พรอมกันนี้จะไดทําการประเมินเทคโนโลยี คาใชจาย และความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
ของการผลิตใช งานในอนาคตด วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมี ประสบการณในการสรางเซลล
เชื้อเพลิงแถวขนาด 150 ตร.ซม. ซึ่งพอเพียงที่จะขยายขนาดได จึงมีโอกาสสูงอยางยิ่งที่จะตอยอดประสบการณ
และประสบความสําเร็จในการสรางเซลลเชื้อเพลิงแถวขนาด 1 กิโลวัตตได

1.2 วัตถุประสงคและขอบเขต ของโครงการวิจัย
โครงการวิจัยตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต มีวัตถุประสงคในการวิจัย และ
ขอบเขต ดังนี้
1.2.1 วัตถุประสงค
โครงการวิจัยตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต มีวัตถุประสงค คือ
1.2.1.ก ศึกษาและพัฒนาการสรางเซลลเชื้อเพลิงแถวขนาดขยาย 1 กิโลวัตต
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1.1.1.ข ศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพเซลลเชื้อเพลิงแถวที่ไดพัฒนาขึน้ เทคนิคการลดผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการเพิ่มขนาดกําลังไฟฟา และ ทดสอบการใชชิ้นสวนเซลลเชื้อเพลิงที่
พัฒนาขึ้นในประเทศ
1.2.1ค. พัฒนาการนําเซลลเชื้อเพลิงไปใชงานโดยการแปลงและควบคุมกระแสไฟฟาจากไฟฟา
กระแสตรง เปนกระแสสลับ แรงดัน 220 โวลท
1.2.1.ง ประเมินเทคโนโลยี คาใชจาย และความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการผลิตใชงานในอนาคต
1.2.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย
งานวิจยั นี้มขี อบเขตดังนี้
1.2.2.ก การศึกษาเซลลเชื้อเพลิงแถวชนิด PEM เริ่มจากการพัฒนาประสิทธิภาพเซลลเชื้อเพิงแถว
ขนาด 500 วัตต และ 700 วัตต แลวจึงเพิ่มเปน 1 กิโลวัตต
1.2.2.ข แกสปอน เปน แกสไฮโดรเจน และ อากาศ ที่ควบคุมความชื้นสัมพัทธไมนอยกวา 80 %
ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
1.2.2.ค เซลลเชื้อเพลิงเดินใชงานที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส
1.2.2.ง วัสดุที่ใช เปนวัตถุดิบที่มีจําหนายในทองตลาด ทั้งในประเทศและตางประเทศ
1.2.2.จ ศึกษาประสิทธิภาพการใชเซลลเชื้อเพลิงแถวในชวงความหนาแนนกระแสต่ําจนถึง 600
mA/cm2

1.3 ทฤษฎี และแนวทางความคิดที่ใชในการวิจัย
1.3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับเซลลเชื้อเพลิง เซลลเชื้อเพลิงเปนการเปลี่ยนพลังงานจากปฏิกิริยาเคมีไปเปนพลังงาน
ไฟฟา แกสไฮโดรเจน (H2) ซึ่งเปนเชื้อเพลิง ถูกปอนเขาไปในเซลลเชื้อเพลิงทางดานแอโนด(ขั้วลบ) ที่มีผง
แพลทินัมเปนตัวกระตุนใหเกิดการแตกตัวของแกสเปนไฮโดรเจนอิออน และ อิเลกตรอน สวนที่ขั้วแคโทด
(ขั้วบวก) จะปอนแกสออกซิเจนจากอากาศเขาไปในเซลลเชื้อเพลิง ซึ่งมีผงแพลทินัมเปนตัวกระตุนเชนกัน ทํา
ใหเกิดปฏิกิริยา กับไฮโดรเจนอิออน ที่แพรมาจากดานแอโนด และรับอิเลกตรอนที่วงิ่ ผานวงจรไฟฟากลับเขา
มา ซึ่งปฏิกิริยาจะเปนดังนี้
แอโนด :
แคโทด :
ปฏิกิริยารวม :

H2 → 2H+ +2e
½ O2 + 2H+ + 2e → H2O
½ O2 + H2 → H2O

(1)
(2)
(3)
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จากปฏิกิริยาเคมีขางบนจะเห็นวา ผลจากปฏิกิริยาเคมีจะไดน้ําและความรอนออกมาโดยไมเกิดมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอม
พลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีไฟฟาขางบนแบงออกเปนสองสวน สวนที่ 1 เปนพลังงานอิสสระ ( G,
free energy ) ที่สามารถเปลี่ยนเปนงานที่ใชได สวนที่ 2 เปนพลังงานที่เปลี่ยนใหเปนงานไมได งานไฟฟา
สูงสุดที่จะไดจากเซลลเชื้อเพลิง (Wel) ที่เดินที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ไดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
อิสระกิ๊บส (ΔG ) ของปฏิกิริยาเคมีไฟฟา คือ [64]
Wel = ΔG = - n F E

(1.1)

โดยที่ n เปนจํานวนอิเลกตรอนที่มีในปฏิกิริยา F เปนคาคงที่ฟาราเดย และ E เปนศักยไฟฟาสมบูรณของ
เซลล ซึ่ง ณ สถานะมาตรฐาน ( 298 เคลวิน 1 บรรยากาศ ) จะเปน
ΔGO = - n F EO

(1.2)

ในที่นี้คา ΔG ของปฏิกิริยาเคมี ไดมาจาก
ΔG = ΔG

O

c
d
[
C ] [D ]
+ RT ln
[A]a [B]b

(1.3)

เมื่อ [A] และ [B] เปนความเขมขนของสารปฏิกิริยา และ [C] และ [D] เปนความเขมขนของสารผลภัณฑ
สวน a, b, c, และ d เปนคาสัมประสิทธสมมูล ของปฏิกิริยาเคมีตามลําดับ
เมื่อแทนคาสมการที่ (1.2) และ (1.3) ลงไปจะได
RT [C ] [D ]
E=E −
ln
nF [ A]a [B ]b
c

d

O

(1.4)

หรือ ในรูปขางลางนี้ ซึ่งรูปทั่วไปของ Nernst equation
E = EO +

RT ∏ [reacta.nt ⋅ activity ]
ln
nF
∏ [ product ⋅ activity ]

(1.5)
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ดังนั้น สําหรับปฏิกิริยารวมของเซลลแลวจะไดคาศักยของเซลลเพิ่มขึ้นเมื่อแอคทิวิตี หรือ ความเขมขนของ
สารปฏิกิริยาเพิ่ม และ แอคทิวิตีของสารผลภัณฑลดลง
คาศักยไฟฟาสมบูรณมาตรฐาน ( EO) ของเซลลเชื้อเพลิงซึ่งเปนปฏิกิริยา H2 และ O2 จะเปน 1.229
โวลท เมื่อสารผลภัณฑเปนน้ําของเหลว และ เปน 1.18 โวล เมื่อผลภัณฑเปนไอน้ํา ซึ่งคาเหลานี้ไดมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของพลังงานอิสระกิ๊บส และคาศักยไฟฟาสมบูรณนี้จะลดลงเมื่ออุณหภูมิที่เกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟา
สูงขึ้น
ประสิทธิภาพสมบูรณของเซลลเชื้อเพลิงที่เดินแบบผันกลับไดในการผลิตกระแสไฟฟา จะเปน
η=

ΔG
ΔH

(1.6)

สําหรับคาพลังงานจากปฏิกิริยาระหวางแกสไฮโดรเจนและออกซิเจนบริสุทธิ์ซึ่งไดผลภัณฑเปนน้ํา
ของเหลวที่สภาวะมาตรฐานในหนวยกิโลจูลตอโมลคิดเปนอัตราสวนตามสมการที่ (1.7) ไดเปน
η ideal =

237.1
= 0.83
285.8

(1.7)

สมรรถนะจริงในการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงจะไดคาศักยไฟฟาจริงลดต่ํากวาคาศักยไฟฟาสมบูรณ
หรือเรียกศักยไฟฟาสมดุล เนื่องจากในเซลลเชื้อเพลิงจริงมีการสูญเสียแบบไมผันกลับ ดังแสดงในรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.2 ลักษณะศักยไฟฟาสมดุลสมบูรณ และคาจริง ณ คากระแสตาง ๆ
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มีปรากฏการณหลายอยางที่มีสวนทําใหเกิดการสูญเสียแบบไมผันกลับภายในเซลลเชื้อเพลิงจริง
ความสูญเสีย (η) ซึ่งเรียกหลายชื่อวา โพลาไรเซชัน (polarization) ศักยสวนเกิน (over potential) หรือ
แรงดันสวนเกิน (over voltage) นี้ เกิดขึ้นจากเหตุหลักสามสวน คือ (1) การสูญเสียกัมมันต (ηact) (2) การ
สูญเสียโอหม (ηohm) และ (3) การสูญเสียความเขมขน (ηconc) หรือ ความสูญเสียการถายโอนมวล ความ
สูญเสียเหลานี้ทําใหแรงดันของเซลล (V) ลดลงจากคาศักยสมบูรณ (E) คือ V = (E – η) [65]
ความสูญเสียทั้งสามอยางนี้ เกิดขึ้นใน MEA หรือสวนประกอบอิเล็กโทรดเมมเบรน ในชวงที่
คากระแสต่ํา ความสูญเสียจะเปน ความสูญเสียกัมมันต (activation loss) เปนหลัก เมื่อมีกระแสมากขึ้น ความ
สูญเสียโอมห (ohmic loss) จากความตานทานไฟฟาภายในเซลล จะมีสวนอยางสําคัญ ดังแสดงในรูปที่ 1.2
และเมื่อกระแสมีคาสูงขึ้นไปอีก การถายโอนของแกสเชื้อเพลิงเขาไปทําปฏิกิริยาที่ตัวเรงปฏิกิริยาจะไมทัน
การณ ทําใหความสูญเสียการถายโอน (transport loss) เขามามีบทบาทรวมอยางสําคัญ
ความสูญเสียกระตุนและความเขมขน เกิดขึ้นที่ทั้งแอโนดและแคโทด ในขณะที่ความสูญเสียโอหม
เกิดขึ้นในตัวนําอิออนภายในเซลล ดังนั้น ศักยไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงจะเปน
Vcell = EO - ηa conc - ηc conc - ηa act - ηc act - IRionic

(1.8)

เซลลเชื้อเพลิงใชงาน จะเดินเครื่องอยูระหวาง 0.5 - 0.8 โวลท ซึ่งความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟา
กับความหนาแนนกระแสเปนลักษณะคอนขางเปนเสนตรง และสมการ (1.8) อาจจะแทนดวยสมการเสนตรง
ได
การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเซลลเชื้อเพลิงแถว จะตอง
ศึกษาการกระจายของอุณหภูมิและความเขมขนของแกสปอนในสวนตางๆของแถว มีความเปนไปไดมากที่
จะเกิดการอุดตันในบางสวนทําใหขาดแกสปอนในบางจุดของเซลลและทําใหเซลลนั้นกลายสภาพเปนอิเล็ก
โทรไลเซอร ซึ่งทําใหไมสามารถใชงานเซลลเชื้อเพลิงทั้งแถวได [59]
จะเห็นไดวาการสรางประกอบเซลลเชื้อเพลิงแถวใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนสิ่งที่ตองใช
ความระมัดระวังและความพยายามเปนอยางมาก ในการที่จะลดความสูญเสียตาง ๆ มิฉะนั้นเซลลเชื้อเพลิงแถว
นั้นอาจจะทํางานไมไดเลย หรือทํางานไดแตมีความสูญเสียมาก ซึ่งพลังงานที่สูญเสียจากปฏิกิริยาไฟฟาเคมีจะ
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เปลี่ยนไปเปนความรอน ทําใหไดพลังงานไฟฟาลดลง และอุณหภูมิของเซลลเชื้อเพลิงสูงขึ้น เปนปญหาใน
การจัดการความรอนภายในเซลลเชื้อเพลิง
1.3.2 การสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในเซลลเชื้อเพลิง
ปรากฏการณการทํางานที่เกิดขึ้นภายในเซลลจะมีความซับซอนเนื่องจากเซลลประกอบไปดวยชั้น
ฟลมของสารหลายชนิดที่ทํางานดวยพฤติกรรมที่แตกตางกัน โดยเฉพาะในสวนประกอบเมมเบรนอิเล็กโทรด
คือชั้นแพรแกส จะเกี่ยวกับปรากฏการณการถายโอนอยางเดียว (การแพร) ชั้นนี้เปนชั้นรูพรุนที่มีแตแกส
แพรกระจายผานอยางเดียว ดังนั้นจึงคํานึงการถายโอนมวลและความรอนเทานั้นโดยไมคํานึงถึงอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีดวย แตชั้นอิเล็กโทรดซึ่งมีตัวเรงปฏิกิริยาเปนสวนประกอบ ดังนั้นจะมีทั้งปรากฏการณการ
ถายโอนมวลสารและความรอนเกิด ขึ้นพรอมๆกับการเกิด ปฏิกิ ริยาเคมีด วย สว นในชั้นเมมเบรนจะมี ทั้ง
ปรากฏการณ การถ ายโอนโปรตอนและการถายโอนมวลสารโดยไม มี ปฏิ กิริยาเกิด ขึ้น ดังนั้นการทํานาย
พฤติ ก รรมเหล า นี้ เ พื่ อ ให ท ราบถึ ง สมรรถนะในการทํ า งานของระบบและเป น ข อ มู ล ในการออกแบบจึ ง
จําเปนตองอาศัยแบบจําลองที่คํานึงถึงปรากฏการณการถายโอนและปรากฏการณการเกิดปฏิกิริยา รวมไปถึง
ปรากฏการณการถายโอนประจุไฟฟาที่เคลื่อนที่ภายในเซลล
ในงานวิจัยที่อธิบายถึงอิทธิพลตางๆที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาไฟฟาเคมี ไดทําการหาศักยไฟฟาของเซลลที่
แทจริง โดยอาศัยสมการเนิรนส (Nernst) ควบคูไปกับสมการของศักยไฟฟาที่สูญเสียภายในอิเลคโตรดและ
ศักยไฟฟาที่สูญเสียภายในเมมเบรน ทั้งนี้เนื่องจากสมการเนิรนส เปนสมการที่บงบอกถึงศักยไฟฟาสูงสุดทาง
ทฤษฎีซึ่งเปนศักยไฟฟาของเซลลที่ยังไมพิจารณาการสูญเสียเนื่องจากความตานทานตางๆ ความตานทานที่
เกิดขึ้นในเชื้อเพลิงจะแบง 3 ชนิด คือ (ดูรูปที่ 1.2) ความตานทานเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีของเชื้อเพลิงบนตัวเรง
ปฏิกิริยา เรียกการสูญเสียกัมมันต (activation loss) ความตานทานจากการนําโปรตอนและอิเล็กตรอน เรียก
การสูญเสียโอหม (ohmic loss) และความตานทานจากการถายโอนแกส เรียกการสูญเสียถายโอนมวล (mass
transport loss) [18-23] ดังนั้นการคํานวณจึงตองคํานึงถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นเหลานี้ โดยจะตองพิจารณา
สมการของศักยไฟฟาที่สูญเสียภายในอิเล็กโทรดและศักยไฟฟาที่สูญเสียภายในเมมเบรนดวย ผลของ
แบบจําลองที่ไดพบวาเปนไปตามทฤษฎีโดยกราฟความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับศักยไฟฟาที่ได จะ
สามารถแบงออกไดเปน 3 สวนซึ่งสวนแรกจะเปนสวนที่เกิดความตานทานเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีของเชื้อเพลิง
บนตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า ซึ่ ง เป น การสู ญ เสี ย กั ม มั น ต ทํ า ให ศั ก ย ไ ฟฟ า ลดลงอย า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจากอั ต ราการ
เกิดปฏิกิริยาที่ต่ํา สวนที่สองจะเปนสวนที่เกิดความตานทานขึ้นจากการนําประจุไฟฟา ซึ่งเปนการสูญเสีย
โอหม ในชวงนี้ศักยไฟฟาจะคอย ๆ ลดลงตามความหนาแนนกระแสที่ใช สวนสุดทายเปนสวนที่เกิดขึ้นจาก
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ความตานทานจากการถายโอนแกส ซึ่งเปนการสูญเสียถายโอนมวล อันเปนสวนที่ศักยไฟฟาลดลงเนื่องจาก
การถายโอนมวลสารเกิดไดชาเมื่อเทียบกับอัตราความตองการมวลสารในการเกิดปฏิกิริยา
จากที่ ก ลาวมาขางตนจะเห็น ไดวาปจ จัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะของเซลลเชื้ อเพลิงลวนมีความ
เกี่ยวของกัน อยางเชน ถาหากอุณหภูมิของเซลลต่ําเกินไปก็จะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดน้ําทวมและกีดขวางการ
เคลื่อนที่ของแกส ซึ่ งเปนสาเหตุสําคัญที่จ ะทําใหความตางศัก ยของเซลลลดลง หรื อในทางกลับกันหาก
อุณ หภูมิของเซลล สูงจนเกิ น ไปก็จ ะทํา ใหเซลลแ ห งซึ่ง เปนสาเหตุ ใ ห ความตางศัก ยลดลงเนื่องจากความ
ตานทานของเมมเบรนที่เพิ่มขึ้น แตทั้งนี้สมรรถนะของเซลลยังมีความเกี่ยวของปจจัยอื่นๆอีกหลายปจจัยเชน
ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับการถายโอนมวลสาร โมเมนตัม และพลังงาน
เพื่อใหเขาใจถึงปญหาการจัดการน้ําและความรอนในระบบใหดยี ิ่งขึ้น
จึงตองมีการศึกษาเรื่อง
อุณหภูมิสูงสุด การหายไปของน้ําในเมมเบรน และการเกิดน้ําทวม รวมไปถึงสมรรถนะโดยรวมของระบบ
เซลลเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถทําไดโดยการสรางแบบจําลองและการจําลองปรากฏการณไฮโดรไดนามิกส การ
ถายเทความรอนและมวล รวมถึงประจุไฟฟาที่เคลื่อนที่ภายในเซลล เพื่อทํานายการกระจายของตัวแปรที่
เกี่ยวกับกายภาพทางเคมีที่เกิดขึ้นในเซลลเชื้อเพลิง เชน อุณหภูมิ องคประกอบของแกส การกระจายของ
กระแสไฟฟา เปนตน ซึ่งตัวแปรเหลานี้จะเปนปจจัยที่สําคัญในการออกแบบและเดินระบบเซลลเชื้อเพลิงใหมี
ความเหมาะสม
1.3.3 แนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ เริ่มจากการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงแถวขนาด 500 วัตต แลวขยายเปน 700 วัตต และ
1,000 วัตต (1 กิโลวัตต) ตามลําดับ การเพิม่ กําลังไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงนี้ ทําได 2 แนวทาง คือ
1.3.3 ก) การเพิ่มศักยไฟฟาของเซลล โดยจากสมการของเนิรนส สําหรับปฏิกิริยารวมของเซลลแลว
จะไดคาศักยของเซลลเพิ่มขึ้นเมื่อแอคทิวิตี หรือ ความเขมขนของสารปฏิกิริยาเพิ่ม ดังนั้นการเพิ่มความเขมขน
ของสารปฏิกิริยา คือ ความเขมขนของแกส ไฮโดรเจน และ แกสออกซิเจน สามารถเพิ่มกําลังไฟฟาได ใน
งานวิจยั ครั้งนี้ ไดทดสอบการเพิ่มกําลังไฟฟาตามแนวทางนี้ดวย
1.3.3 ข) กํารเพิ่มขนาดพื้นที่และจํานวนเซลลในแถวของเซลลเชื้อเพลิง โดยการเพิ่มพื้นที่หนาตัดกัม
มันตของเซลลเชื้อเพลิงแถว ซึ่งจะไดกระแสไฟฟามากขึ้นที่ความตางศักยคงที่ ทําใหกําลังไฟฟาสูงขึ้น หรือ
โดยการเพิ่มจํานวนเซลลในเซลลเชื้อเพลิงแถวที่ขนาดพืน้ ที่หนาตัดกัมมันตคงที่ ซึ่งจะไดศกั ยไฟฟาสูงขึ้น ทํา
ใหกําลังไฟฟาสูงขึ้นเชนกัน หรือ เปนการเพิ่มทั้งพื้นที่หนาตัดกัมมันต และ จํานวนเซลลในเซลลเชื้อเพลิงแถว
ซึ่งจะไดกระแสไฟฟามากขึน้ พรอมกับศักยไฟฟาสูงขึ้นดวย สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ไดทดสอบการเพิ่มจํานวน
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เซลลในเซลลเชื้อเพลิงแถว
เนื่องจากการเพิ่มขนาดพื้นที่หนาตัดกัมมันตของเซลลเชื้อเพลิงแถวจะตองใช
คาใชจายสูง และตองการเวลามากกวา และที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสจรไดมีการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงแถว
ขนาด 500 วัตตไวแลว จึงเลือการเพิ่มจํานวนเซลลในแถวในการวิจัยครั้งนี้ โดยใชแผนขัว้ คูตามการออก
แบบเดิม เพื่อประหยัดคาใชจาย และเวลา
1.3.4 การจัดการน้ําและความรอนในเซลลเชื้อเพลิงแถว
ในปจจุบันมีปญหาเรื่องในการทําเซลลเชื้อเพลิงเนื่องจากประสิทธิภาพที่ไดออกมายังไมมากเทาที่ควร
ซึ่งประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิงนั้นจะขึ้นอยูกับหลายปจจัยดวยกัน เชน ลักษณะการถายโอนของประจุ
โปรตรอนและอิเล็กตรอนผานชั้นตางๆ ภายในเซลล ลักษณะการแพรของแกสที่จะเขาไปทําปฏิกิริยา และน้าํ ที่
เกิดขึ้นภายในเซลล ถาระบบการกําจัดน้ําออกจากเซลลไมดี จะทําใหน้ําที่เกิดขึ้นไปขวางการไหลของแกส
ภายในชั้นแพรแกส (gas diffusion layer, GDL) หากมีน้ํานอยเกินไปเซลลอยูในลักษณะแหงจะทําให
โปรตอนผานไมได นอกจากนี้การจัดการน้ําจะมีผลกระทบโดยตรงตออายุของเซลล ในการสะสมของน้ําดาน
แคโทดจะมีกลไกสองอยาง คือ น้ําที่เกิดจากปฏิกิริยาและน้ําที่ถายโอนมาจากแอโนดไปยังแคโทดโดยการ
ลากออสโมซิสไฟฟา (Electro-Osmotic Drag) ดังแสดงในรูปที่ 1.3

แหลงเกิดน้ํา

ชองทางไหลแกส
แอโนด เมมเบรน

ชองทางไหลแกส
แคโทด

รูปที่ 1.3 การเกิดและถายโอนน้ําภายในเซลลเชื้อเพลิง
ดังนั้นงานวิจยั ที่ทําอยูทวั่ ไป กําลังใหความสนใจ เกีย่ วกับการออกแบบเซลลเชื้อเพลิงที่เหมาะสม เชน
การออกแบบความหนาและความพรุนของชั้นการแพรของแกส
การหาปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาที่
เหมาะสม การออกแบบระบบการจัดการกับปริมาณน้ําที่เกิดขึ้นภายในเซลลเชื้อเพลิง การหาแบบจําลองทาง

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต

14

คณิตศาสตรที่ใชทํานายลักษณะการไหลและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของแกส และการออกแบบแผนทางไหลของ
แกสที่เหมาะสม เซลลเชื้อเพลิงที่มีการออกแบบที่เหมาะสมนั้นจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใชงาน
น้ําอันเปนผลผลิตที่เกิดจากปฏิกิริยาไฟฟาเคมี
อาจเกิดการทวมและสงผลทําใหรูพรุนของขั้ว
อิเล็กโทรดอุดตัน และการถายโอนมวลสารของแกสไปยังตัวเรงปฏิกริ ิยาซึ่งเกาะอยูบ นขั้วอิเลคโทดจะเกิดได
ยาก หยดน้ําที่เกิดขึ้นจะกีดขวางทางไหลของแกสในชองการไหลของแผนขั้วคู ในกรณีนปี้ ระสิทธิภาพของ
เซลลเชื้อเพลิงจะเดินไดไมเสถียร เมื่อการไหลของแกสถูกกีดขวาง เซลลจะจายกระแสไดนอยลงหรือไมมีเลย
และความดันของสารตั้งตนเพิ่มขึ้นเมื่อมีการปอนแกสเพิม่ มากขึ้น
ซึ่งจะตองมีการไลน้ําที่สะสมออกอยาง
รวดเร็วจึงจะทําใหเซลลทํางานไดอีก
นอกจากนี้มีประเด็นที่สําคัญที่ตองพิจารณาในการทํางานของเซลลเชื้อเพลิง คือ การถายเทความรอน
ในเซลล ซึ่งจะทําใหการกระจายอุณหภูมิในเซลลไมสม่ําเสมอ ควรจะหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงเฉพาะพืน้ ที่
อุณหภูมิที่สูงกวา 130 องศาเซลเซียสจะทําเมมเบรนเสียหายได และถึงแมจะเดินเครื่องที่อุณหภูมติ ่ําลงมาที่
100 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ น้ําจะระเหยจากเมมเบรนกลายเปนไออยางสมบูรณทําใหเซลล
แหงได
โดยทั่วไปแลวความเขมขนของแกสและอุณหภูมิบนระนาบของอิเล็กโทรดจะไมสม่ําเสมอในเซลล
คือในบางสวนของเซลล น้ําอาจจะเกิดเปนของเหลวควบแนนอยูที่ผิวของชั้นตัวเรงปฏิกิริยา ในชั้นแพรแกส
หรือในชองการไหล ทําใหเกิดปญหาในการถายโอนมวลแกสปอนในเซลล เปนตน เมื่อเซลลเชื้อเพลิงใหญ
ขึ้ น จะมี ก ารสู ญ เสี ย ประสิ ท ธิ ภ าพและความหนาแน น กํ า ลั ง ไฟฟ า ในการขยายขนาดหน า ตั ด พื้ น ที่ ข อง
อิเล็กโทรดและการเพิ่มจํานวนเซลลในเซลลเชื้อเพลิงแถว สาเหตุที่สําคัญอันหนึ่งคือเมื่อพื้นที่อิเล็กโทรด หรือ
จํานวนเซลลในแถวของเซลลเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น จะมีความยากมากขึ้นในการจัดการ กําจัด และ ควบคุมน้ําและ
ไอน้ําภายในเซลลเชื้อเพลิง [7]
แบบของชองการไหล (flow channel) ของแกสที่ดีจะตองมีประสิทธิภาพในการแพรผานของแกสไป
ยังชั้นแพรแกส และสามารถที่จะกําจัดน้าํ ที่เกิดขึ้นไดดี นอกจากนีจ้ ะตองถายเทความรอนที่เกิดขึ้นจากการ
เกิดปฏิกิริยาไดดีดว ย
ปจจุบันลักษณะรูปแบบของชองการไหลของแกส
ยังมีจํานวนไมมากและยังมี
ประสิทธิภาพในการแพรผานของแกสและการกําจัดน้ํายังไมดี เชน ชองการไหลแบบเลื้อยขด (serpentine) มี
ประสิทธิภาพการถายโอนมวลของแกสยังไมดมี ากนัก และเกิดความดันตกครอมที่สูง ทําใหการการจัดน้ําออก
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จากระบบยังไมดีเทาที่ควร และแผนทางไหลแบบประสานนิ้วมือ (interdigitated flow field) จะมีปญหาเรื่อง
การกําจัดน้ํา ถาสภาวะการทํางานไมดี
1.3.5 ชองการไหลของแกสในเซลลเชื้อเพลิง
การเดินเซลลเชื้อเพลิงจะเกี่ยวของกับการถายโอนแกสเชื้อเพลิงไปยังตัวเรงปฏิกิริยา จลนพลศาสตร
ของปฏิกิริยาไฟฟาเคมี และการถายโอนโปรตอนผานเมมเบรน ปฏิกิริยาออกซิเดชันของ H2 ทางขั้วแอโทด
จะเกิดไดเร็วมาก ดังนั้นการสูญเสียสมรรถนะของเซลลจะเกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจน
(หรืออากาศ)ที่ขั้วแคโทดที่เกิดไดชา สมรรถนะของแคโทดจะขึ้นอยูกับปฏิกิริยาไฟฟาเคมีทางขั้วแคโทด ซึ่ง
จะขึ้นกับปริมาณออกซิเจนที่ทําปฏิกิริยากับชั้นตัวเรงปฏิกิริยา ดังนั้นการถายโอนออกซิเจนจึงเปนปจจัยที่
สําคัญในการทํางานและสมรรถนะของเซลล PEM การปอนออกซิเจนเขาในเซลลโดยทั่วไปมักจะใหไหลผาน
ชองยาวดังรูปที่ 1.4 แกสออกซิเจนจะไหลผานชั้นแผนกระจายแกสไปยังชั้นตัวเรงปฏิกิริยา ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยา
รีดักชันขึ้นที่นี่ การที่ออกซิเจนถูกใชเรื่อยๆตลอดความยาวชอง ดังนั้นปริมาณออกซิเจนจะลดลงไปตามความ
ยาวของชองไหลในขณะที่ถูกใชไป การวิเคราะหสมรรถนะของเซลลโดยทั่วไป [24-29] มักจะสนใจศึกษาที่
ความตานทานขามเซลลเทานั้น แตในเซลลจริงจะมีสวนประกอบของชองการไหลของออกซิเจนเพื่อกระจาย
ออกซิเจน ความเขมขนของแกสปอนที่ทางเขาของชองจะแตกตางจากความเขมขนที่ทางออก ถาอัตราการ
ปอนออกซิเจนทางเขาคงที่ เมื่อเพิ่มความหนาแนนกระแสจะทําใหออกซิเจนถูกใชไปและเหลือนอยลงใน
บริเวณที่ใกลทางออก ในทางตรงขามความเขมขนของไอน้ําจะเพิ่มขึ้นที่บริเวณทางออก เนื่องจากมีการผลิต
น้ําจากปฏิกิริยาไฟฟาเคมีมากขึ้นตามความยาวของชองการไหล ซึ่งมีแฟคเตอรสองชนิดที่เกิดขึ้นแขงขันกัน
ไดแกการลดลงของความเขมขนของออกซิเจน ทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีลดลง และเกิดปริมาณน้ํามาก
ขึ้น ซึ่งจะทําใหการนําไฟฟาของเมมเบรนสูงขึ้น อิทธิพลเหลานี้จะมีผลตอการไหลตามชองการไหล [30-40]
ชั้นชองการไหลของแกสในเซลลเชื้อเพลิงเปนชั้นที่อยูถัดจากชั้นแพรแกส ทําหนาที่ชวยในการถาย
โอนมวลแกสที่เขามา ไปยังชั้นแพรแกส (GDL) และชวยในการกําจัดน้ําที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาใหออกไปจาก
ระบบ ชั้นทางไหลของแกสในปจจุบันมีการออกแบบหลายลักษณะ ซึ่งแบบดั้งเดิมนั้นจะเปนแผนทางไหล
แบบเลื้อยขด (serpentine flow field) แสดงดังรูปที่ 1.4 (ก) ซึ่งชองการไหลลักษณะนี้ จะมีลักษณะของชองการ
ไหลที่ไมซับซอน และงายตอการผลิต แตมีขอเสีย คือ ประสิทธิภาพการถายโอนมวลของแกสยังไมดีมากนัก
และเกิดความดันตกครอมที่สูง ทําใหการจัดน้ําออกจากระบบยังไมดีเทาที่ควร จึงไดมีการออกแบบลักษณะ
ชองการไหลของแกสแบบใหมขึ้นมาเรียกวาแบบอนุกรมชุด(สามชอง) (series-sweep (three channels))
ลักษณะชองการไหลของแกสแสดง ดังรูปที่ 1.4(ข) ซึ่งชองการไหลแบบนี้ชวยลดปญหาในเรื่องความดันตก
ครอมใหนอยลง แตยังมีปญหาในเรื่องการถายโอนมวลของแกสที่ยังไมดี และไดมีการพัฒนาเปนชองการไหล
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แบบเลื้อยขดซอนสาม (triple-serpentine) เพื่อแกปญหาเรื่อง ประสิทธิภาพในการถายโอนมวลของแกสที่ไม
คอยดี ซึ่งแสดงดังรูปที่1. 4(ค) ซึ่งชองการไหลของแกสลักษณะนี้ประสิทธิภาพในการถายโอนมวลของแกสที่
ดี และมีความดันตกครอมที่นอยกวา แบบเลื้อยขด และ แบบอนุกรมชุด(สามชอง) จึงมีประสิทธิภาพในการ
กําจัดน้ําออกจากระบบไดดีขึ้น นอกจากนี้มีแบบลักษณะแผนทางไหลของแกสอีก 2 แบบ คือแบบขนาน
ดั้งเดิม (parallel) และแบบประสานนิ้วมือ (interdigitated flow field) ซึ่งแสดงดังรูปที่ 1.4 (ง) และ รูปที่ 1.4
(จ) ตามลําดั บ การศึ กษาจากแบบจํ าลอง สรุป ไดวา ลัก ษณะของแผนทางไหลแบบประสานนิ้ว มื อ จะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ก ว า แบบขนานแบบดั้ ง เดิ ม ที่ บ ริ เ วณความหนาแน น กระแสสู ง ๆ เนื่ อ งจากที่ ส ภาวะนี้
ประสิทธิภาพของเซลลจะลดลง เพราะการเขาไปทําปฏิกิริยาของแกสออกซิเจนลดลง สวนลักษณะของแผน
ทางไหลแบบแบบประสานนิ้วมือ มีการถายโอนมวลของแกสที่ดี เพราะมีการถายโอนแบบการพา สวนแบบ
ขนานดั้งเดิม จะมีการแพรเพียงอยางเดียว แตแผนทางไหลแบบแบบประสานนิ้วมือ จะมีขอเสีย คือ จะมีการ
สูญเสียความดันที่สูงในบริเวณชั้นอิเล็กโทรด [44]

(ก)

(ง)

(ข)

(ค)

(จ)

รูปที่ 1.4 ลักษณะแผนทางไหลของแกส (ก) แบบเลื้อยขด (ข) แบบอนุกรมชุด 3 ชอง (ค) แบบเลื้อย
ขดซอนสาม (ง) แบบขนานดั้งเดิม และ (จ) แบบผสานนิ้วมือ
งานวิจัยนี้ ใชแผนขั้วคูแบบเดียวกันกับเซลลเชื้อเพลิงแถว 500 วัตต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่งเปนแผนชองทางไหลแบบอนุกรมชุด 6 ชอง (series sweep with 6 channels) ซึ่งมีไดอะแกรมของแผนทาง
ไหล ดังรูปที่ 1.5 แผนทางไหลนี้ไดมีการคํานวนความดันลดโดยใชซอฟทแวร Fluent 6.0 ซึ่งจากการทดลอง
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จําลองการไหลดวยโปรแกรมฟลูเอนซ โดยผลการจําลองทางไหลแสดงไว ดังรูปที่ 1.6 จากผลการจําลองแบบ
การไหลของแกส ไดคาความดันลดเพียง 1.51 x 105 Pascal เทานั้น ซึ่งรูปแบบของชองการไหลแบบนี้
เหมาะสมที่จะนํามาใชในการสรางแผนทางไหลในงานนี้ [74]

รูปที่ 1.5 ไดอะแกรมแผนทางไหล
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รูปที่ 1.6 ความดันลดชองการไหลแบบ เลื้อยขดอนุกรมชุด พื้นที่หนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา [74]
1.3.6 การสรางเซลลเชื้อเพลิงแถวขนาดพื้นที่หนาตัดกัมมันต 150 ตร.ซม.
ในงานวิจยั สรางเซลลเชื้อเพลิงแถวขนาดกําลังไฟฟา 500 วัตต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร ไดนํา
แบบแผนทางไหลแบบเลื้อยขดอนุกรมชุด ไปสรางชิ้นสวนประกอบสําหรับเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวขนาด 150 ตร.
ซม. การนําชิ้นสวนมาประกอบเปนเซลลเดี่ยว ทําเปนเซลลแถว และไดศึกษาทดสอบการใชงาน ซึ่งสรุปได
ดังนี้ [74]
1.3.6(ก) การสรางชิน้ สวนประกอบเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวขนาด 150 ตร.ซม.
ไดศึกษาการสรางชิ้นสวนประกอบสําหรับเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวขนาด 150 ตร.ซม. (แผนทางไหล,
แผนรวมกระแส, แผนประกบริม, และแผนใหความรอน) สําหรับงานวิจัยนี้แสดงในรูปที่ 1.7
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รูปที่ 1.7 ชิ้นสวนประกอบเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยว ขนาด 150 ตร.ซม. ที่สรางขึ้น
1.3.6(ข) การสรางเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวขนาด 150 ตร.ซม.
จากการสรางเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวขนาด 150 ตร.ซม. โดยใชแผนทางไหล แผนรวมกระแส แผน
ประกบริม และแผนใหความรอน ที่สรางขึ้นเองในประเทศ ไดทําการทดลองและศึกษาประสิทธิภาพของ
เซลลเชื้อเพลิงไดศึกษาประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิงโดยใชสวนประกอบอิเล็กโทรดและเมมเบรน (MEA)
ที่พัฒนาขึ้น ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 1.8
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รูปที่ 1.8 เสนโคงโพลาไรเซชันของเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยว 150 ตร.ซม. ที่อุณหภูมิของแกสปอนจากเครื่องทํา
ความชื้นทั้งทางดานแอโนดและแคโทดเปน 80Oซ อุณหภูมิเซลลเปน 80Oซ ปริมาณของแพลทินัม เปน 0.4
มก./ตร.ซม. ใชอากาศเปนแกสปอน และเดินระบบที่ความดันบรรยากาศ
ผลการทดสอบเสนโคงโพลาไรเซชันของเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยว150 ตร.ซม. เมื่ออุณหภูมิของการเดิน
ระบบปน 80 Oซ และอุณหภูมิของแกสปอนจากเครื่องทําความชื้นทั้งทางดานแอโนดและแคโทดเปน 80Oซ
และทําการเดินระบบที่สภาวะความดันบรรยากาศ นอกจากนี้ไดมีการคํานึงถึงการประยุกตใชงานจริงใน
อนาคต ในทดสอบเซลลเชื้อเพลิงแถวในขั้นนี้ จึงไดใชแกสออกซิแดนทเปนอากาศ ผลการทดสอบพบวาที่คา
ความตางศักย 0.6 โวลท จะใหคาความหนาแนนกระแสไฟฟาของเซลล 320 มิลลิแอมแปร/ตร.ซม. และให
กําลังไฟฟาสูงสุด 35 วัตต ผลการทดลองเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวขนาด 150 ตารางเซนติเมตร พบวาให
ประสิทธิภาพที่ดี สามารถใชเปนสวนประกอบของเซลลเชื้อเพลิงแถวได
1.3.7 สวนประกอบอิเล็กโทรดเมมเบรนและอิเล็กโทรด
สวนประกอบของเซลลเชื้อเพลิงหลักที่สําคัญที่ประกอบอยูระหวาง แผนขั้วคู (ฺbipolar plate) สอง
แผน คือ สวนประกอบอิเล็กโทรดเมมเบรน (membrane electrode assembly, MEA) แผนขั้วคูสองแผนจะ
ประกบ MEA ไวตรงกลาง MEA คือชิ้นสวนประกอบของอิเล็กโทรดกับเมมเบรน ซึ่งประกอบดวยชั้นของ
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เมมเบรนที่มีตัวเรงปฏิกิริยาเคลือบบางๆอยูบนผิวของเมนเบรนทั้งสองดาน และมีชั้นแพรแกสประกบอยูทั้ง
สองดาน แลวจึงมีแผนขั้วคูประกบอยูเปนชั้นนอกสุดอีกทีหนึ่ง ดังนั้นชั้นตัวเรงปฏิกิริยาจึงอยูระหวางชั้นของ
เมมเบรนและชั้นแพรแกส การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันของเซลลเชื้อเพลิงนั้น จะมีอัตราการเกิดชา
มาก ดังนั้นตัวเรงปฏิกิริยาจะชวยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้น โดยทั่วไปโลหะแพลทินัมจะเปนตัวเรง
ปฏิกิริยาที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชแพลทินัมในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะทําใหอัตราการเกิดปฏิกิรยิ าไฟฟา
เคมีสูงขึ้น แตแพลทินัมเปนโลหะที่มีราคาแพง ทําใหเปนการเพิ่มคาใชจายของระบบ นอกจากนี้พบวาอัตรา
การเกิดปฏิกิริยารีดักชันดานแคโทดจะชากวาดานแอโนด 100 เทา ทําใหปฏิกิริยาดานแคโทดเปนขอจํากัด
ของสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิง ดังนั้นจึงจําเปนตองหาตัวเรงปฏิกิริยาอื่นๆ หรือ พัฒนาวิธีการใหมๆในการ
สราง MEA เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เกิดภายในเซลล
มีงานวิจัยมากมายที่มุงเนนในการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิง เชน ศึกษาการลดปริมาณแพลทินัมลงแตให
ความหนาแนนกําลังของเซลลเชื้อเพลิงสูง ศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาดานแคโทดและกลไกของอนุภาค
แพลทินัมภายในแนฟฟออน ศึกษาผลการเตรียมสารละลายหมึกตอสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิง และศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของชั้นแพรแกสมีผลอยางไรตอสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิง การที่จะลดปญหาราคาทีส่ งู
ของแพลทินัม และพัฒนาสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิง ทําไดโดยหาตัวเรงปฏิกิริยาอื่นๆ [45] หรืออาจจะลด
ขนาดอนุภาคของแพลทินัมลง [46] ใหอยูในชวงนาโนเมตร ซึ่งจะทําใหเพิ่มพื้นที่ผิวที่ไวตอการเกิดปฏิกิริยา
ได [47] นอกเหนือจากวิธีการดังกลาวอาจจะพัฒนาคาการใชแพลทินัม (Pt utilization) ที่อยูระหวางแผนเมม
เบรนและแผนชั้นแพรแกส โดยการออกแบบโครงสรางของ MEA ที่เหมาะสม ประสิทธิผลการใชตัวเรง
ปฏิกิริยา (catalyst utilization) เปนการบงบอกสัดสวนของพื้นที่ผิวของตัวเรงปฏิกิริยาที่ไวตอการเกิดปฏิกิริยา
ตอพื้นที่ผิวตัวเรงปฏิกิริยาทั้งหมด การเพิ่มคาการใชแพลทินัม ทําไดโดยเติมสารอพลิเมอรที่สามารถนํา
โปรตอน เชน แนฟฟออน ลงไปในชั้นของตัวเรงปฏิกิริยา ทําใหประสิทธิผลการใชแพลทินัมเพิ่มขึ้นได
มากกวา 20% อยางไรก็ตามการเติมสารเพิ่มคาการใชแพลทินัม ก็ยังตองคํานึงถึงผลที่มีตอการไหลผานของ
แกส และการนําโปรตอน การเติมจะตองไมสงผลตอสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิงดวย [48] วิธีการหนึ่งที่
ทําใหการใชประโยชนแพลทินัมไดสูงคือ เตรียมสารละลายหมึกแลวเคลือบบนเมมเบรนไดโดยตรง ขั้นตอน
นี้จะเปนขั้นตอนที่สําคัญและมีผลตอคาการใชแพลทินัม
นอกจากนี้ ในขณะที่เซลลเชื้อเพลิงทํางาน เมม
เบรนจะมีความเครียดเชิงกลเกิดมากขึ้นได เนื่องมาจากสภาวะของเมมเบรนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บาง
ชวงเมมเบรนจะมีน้ําทวม บางชวงเมมเบรนจะแหง อีกทั้งยังมีการไหลของแกสผานดวย การประกบชั้น
ตัวเรงปฏิกิริยาและชั้นเมมเบรนใหแนบสนิทกันมากที่สุดจะทําใหลดความตานทานการสูญเสียทางไฟฟาและ
ลดความเครียดเชิงกลที่เกิดขึ้นในเมมเบรนได
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ในปจจุบันมีพัฒนาวิธีการเคลือบตัวเรงปฏิกิริยาแบบฟลมบาง (thin-film method) บนเมมเบรน ซึ่ง
จะทําใหไดสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิงสูงและใชปริมาณแพลทินัมต่ํา [46,49,50] วิธีนี้เปนการเตรียมฟลม
บางที่มีตัวเรงปฏิกิริยาเกาะเชื่อมกับเทฟลอนโดยมีแนฟฟออน (Nafion) เกาะติดอยูดวย วิธีการดังกลาวจะ
เพิ่มพื้นที่ผิวที่ไวตอปฏิกิริยาจาก 22% เปน 45% [51] วิธีการทําชั้นตัวเรงปฏิกิริยาบางๆบนเมมเบรน ทําได 2
วิธี คือ วิธีแรกเปนการลอกโอน (decal transfer) จะทําไดโดยเตรียมชั้นตัวเรงปฏิกิริยาบนแผน PTFE กอน
จากนั้นลอกชั้นตัวเรงปฏิกิริยานี้ลงบนเมมเบรน [49] วิธีที่สองคือ ผสมสารละลายแนฟฟออน ตัวเรงปฏิกิริยา
กลีเซอรอล และน้ําใหเปนเนื้อเดียวกัน แลวนํามาเคลือบบนเมมเบรนไดโดยตรงซึ่งเมมเบรนจะอยูในรูปของ
โซเดียมไอออน [46] เมื่อใหความรอนภายใตสภาวะสุญญากาศที่ อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส จะทําใหตัวทํา
ละลายถูกระเหยไป จากนั้นนําเมมเบรนที่มีชั้นของตัวเรงปฏิกริยานี้ไปตมดวยกรดซัลฟูริกออนเพื่อใหเมมเบร
นอยูในรูปของไฮโดรเนียมไอออน
นอกจากนี้มีการปรับปรุงวิธีเคลือบแบบฟลมบางๆ ซึ่งจะใชแพลทินัมในปริมาณนอยกวา วิธีนี้จะไม
เติมตัวทําละลายอินทรียลงไป วิธีการดังกลาวนี้จะใหสมรรถนะสูงกวา เนื่องจากการประกบระหวางชั้นเมม
เบรนและชั้นตัวเรงปฏิกิริยาจะแนบสนิทดี ทําใหการเคลื่อนที่ของโปรตอนดีดวย วิธีที่ปรับปรุงมาจากวิธีฟลม
บางๆนี้จะใหสมรรถนะสูงและใชแพลทินัมนอย ซึ่งนอยลงเปน 0.05 มิลลิกรัมตอตารางเซนติเมตรซึ่งนอย
มากๆ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ [52]
ชั้นตัวเรงปฏิกิริยาทางดานแคโทดของเซลลเชื้อเพลิงประกอบดวยสวนผสมแนฟฟออน อนุภาค
คารบอน และอนุภาคแพลทินัม ถามีแนฟฟออนในชั้นของตัวเรงปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นจะทําใหการเคลื่อนที่ของ
โปรตอนไดดีแตจะลดชองวางลงเปนผลใหการเคลื่อนที่ของออกซิเจนไมดี และถาปริมาณแพลทินัมเพิ่มขึ้นจะ
ทําใหอัตราการเกิดปฏิกริยาไฟฟาเคมีสูงขึ้น แตก็จะทําใหเพิ่มคาใชจายเชนกัน [53] ดังนั้นปริมาณของแนฟฟ
ออนและปริมาณแพลทินัมที่เหมาะสมเทานั้นที่จะทําเซลลเชื้อเพลิงมีสมรรถนะสูงสุด Fournier et al. [54]
ได ทํ า การเปรี ย บเทีย บสมรรถนะของเซลล เ ชื้อ เพลิ ง ระหว า งการใช แ พลทิ นั ม เพีย งอย า งเดี ย ว กั บ การใช
แพลทินัมที่มีคารบอนหรือแกรไฟตเปนตัวรองรับ ซึ่งพบวาการใชแพลทินัมที่มีคารบอนหรือแกรไฟตเปนตัว
รองรับจะทําใหใชแพลทินัมลดลงและไมทําใหสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิงลดลงดวย Passalacqua et al.
[55] ศึกษาผลของโครงสรางและสารประกอบของอิเล็กโทรดที่แตกตางกันตอสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิง
และพบวาประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเมื่อใสชั้นของคารบอนที่มีพฤติกรรมไมชอบน้ําเขาไประหวางชั้นของตัวเรง
วิธีที่สามารถจะลด
ปฏิกิริยาและกระดาษคารบอน ซึ่งชั้นดังกลาวจะทําหนาที่คลาย กับชั้นแพรแกส
ปริมาณของแพลทินัมไดอีกวิธีหนึ่งก็คือการเติมไอโอโนเมอรชนิดแนฟฟออนลงไปในสารละลายหมึกตัวเรง
ปฏิกริยา (catalyst Ink) ผลการศึกษาของแนฟฟออนที่มีตอสมรรถนะของอิเล็กโทรด พบวาทั่วๆ ไปปริมาณ
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แนฟฟออนที่เหมาะสมจะอยูในชวง 27 ถึง 40% โดยน้ําหนัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความแตกตางของปริมาณ
แพลทินัม ความแตกตางของคารบอนที่ใชรองรับแพลทินัม และความแตกตางของวิธีการเตรียมสารละลาย
หมึก
1.3.8 เซลลเชื้อเพลิงแถว
การสรางเซลลเชื้อเพลิงแถวไดมีการทดลองและทดสอบหลายลักษณะ โดยเฉพาะวัสดุที่ใชสรางแผน
ขั้วคู มีความสําคัญตอการสูญเสียโอหมในบริเวณสัมผัสกับ MEA [56] โดยเฉพาะอยางยิ่งวัสดุ SS 316 จะมี
passive film ที่ผิวทําใหความตานทานสูง สวนวัสดุ SS 310 จะมี passive film บางกวาและมีการสูญเสียโอหม
ต่ํากวาดวยโดยมีความตานทานตอการกัดกรอนที่ อายุใชงาน 1,400 ชั่วโมงไมแตกตางกัน
การลดน้ําหนักและขนาดปริมาตรของเซลลเชื้อเพลิงแถว จะทําไดโดยใชโลหะเบา เชนไทแทเนียม
ใชทําสวนประกอบที่เปนตัวนําไฟฟา ในสวนประกอบที่ไมเปนตัวนําไฟฟาจะสรางดวยวัสดุเทอรโมพลาสติก
เชน โพลีคารบอเนต โพลีซัลโฟน และ โพลีอิมิด ซึ่งชิ้นสวนเหลานี้สามารถประกอบเปนเซลลเชื้อเพลิงแถว
สมรรถนะสูงได [57]
การเพิ่มความดันของแกสในเซลลเชื้อเพลิงจะชวยทําใหสมรรถนะดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดาน
แคโทดซึ่งปอนและเกิดปฏิกิริยาออกซิเจน [58] โดยที่ความดันที่เพิ่มขึ้นจะชวยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่
อิเล็กโทรดทั้งสอง ในกรณีเชนนี้การออกแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวเปนรูปทรงกระบอกจะทําใหมีความแข็งแรง
เพิ่มขึ้น
ในการทดสอบการประกอบเซลลเชื้อเพลิงแถวโดยใชแผนขั้วคู เปรียบเทียบกับการใชแผนขั้วคูเทียม
( pseudo-bipolar) และแผนขั้วเดี่ยว (monopolar) พบวา แผนขั้วคูทํางานไดดี แตตองมีการจัดการน้ํา ความรอน
เชื้อเพลิง และอากาศที่เหมาะสม แตหากเซลลใดเซลลหนึ่งเสียไป จะทําใหเซลลเชื้อเพลิงแถวทั้งชุดไมทํางาน
สวนชนิดแผนขั้วคูเทียม นั้น ทํางานไดดีเชนกัน แตตองมีสวนปอนแกส และอากาศแยกกัน สวน แผนขั้ว
เดี่ยวนั้น จะใชชองการไหลรวมกัน หากเซลลใดเสียไปจะไมสงผลตอสมรรถนะของเซลลแถวมาก เหมาะ
สําหรับงานกําลังต่ําและโวลทสูงเพราะมีความตานทานภายในสูง [59]
การประกอบสวนประกอบเซลลเขาดวยกันจะมีปะเก็นซึ่งเปนฟลมเทอรโมพลาสติกหรือยาง โดย
MEA จะซีลดวยฟลมเทอรโมพลาสติก และระหวาง MEA จะซีลดวยยางทําใหไดชุด MEA ที่สะดวกในการ
ประกอบเปนแถว [60]
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สําหรับระบบจายไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิง PEM (PEM fuel cell, PEMFC) ไดพัฒนาเปนระบบหนวย
เซลลเชื้อเพลิงที่ผลิตแกสได ( Regenerative Fuel Cells, RFC , หรือใชชื่อวา Unitized Regenerative Fuel
Cells, URFC) โดยปอนไฟฟาเขาเซลลเชื้อเพลิงซึ่งทําหนาที่แยกน้ําดวยไฟฟาไดแกสไฮโดรเจนและออกซิเจน
เก็บที่ความดันต่ําและนําแกสที่ไดเปนเชื้อเพลิงปอนกลับเขาเซลลที่ทําหนาที่ผลิตไฟฟา ระบบนี้ใชเมื่อมีไฟฟา
เหลือและนํามาเก็บไวในรูปแกสแทนการเก็บดวยแบตเตอรี่ หากใชควบกับเซลลแสงอาทิตยในที่หางไกลจะ
เปนหนวยที่อยูไดดวยตนเอง โดยผลิตแกสเมื่อมีแสงแดด และผลิตไฟฟาเมื่อแสงแดดหมดแลว ประเทศเสปน
ไดทดสอบระบบ URFC นี้กับระบบโทรคมนาคมและไดผลดี [61] ไดมีการทดสอบระบบที่แคลิฟอรเนีย
โดยมีการนําน้ําที่เกิดกลับมาวนซ้ําดวยและไดผลดีเชนกัน [62] ระบบประกอบดวย เซลลแสงอาทิตยใชปอน
ไฟฟาสําหรับการแยกน้ํา มี PEM ซึ่งรับไฟฟาจากแสงอาทิตยมาผลิตแกสไฮโดรเจนจากน้ํา มีสวนเก็บแกส
ไฮโดรเจนที่ความดันต่ํา และมีเซลลเชื้อเพลิงสวนหนึ่ง ใชผลิตไฟฟาเมื่อไมมีพลังงานแสงอาทิตย ที่เหลืออีก
สองสวนจะเปนสวนจัดการความรอน และสวนควบคุม นอกจากนี้ไดมีงานทดสอบและสาธิตการใชงาน
รวมกับภาคเอกชน ในสหรัฐอเมริกาดวย [63]
สําหรับในประเทศนั้น บริษัททีโอทีจํากัด มหาชน ไดติดตั้งโทรศัพททางไกลชนบทในถิ่นหางไกล
ใชเซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟาและเก็บไวโดยใชแบตเตอรี่ตะกั่ว ขนาดกําลังไฟฟา 350 วัตต ในลักษณะนี้จะ
เก็บรักษาพลังงานไฟฟาไดมากขึ้นหากใชควบกับเซลลเชื้อเพลิง PEM งานวิจยั นีจ้ ึงมีเปาหมายเบื้องตนในการ
พัฒนาระบบผลิตไฟฟาเซลลเชื้อเพลิงขนาด 500 วัตตขนึ้ กอน ซึ่งสามารถใชเพิ่มสมรรถนะของพลังไฟฟาใน
ระบบโทรศัพททางไกลชนบทโดยเฉพาะในแหลงที่หางไกลจากเครือขายการจายไฟฟา
และอาจใชกับ
บานเรือนแตละหลังไดดวยเชนกัน จากนั้นจึงพัฒนาขนาด 1 กิโลวัตต และ 3 กิโลวัตต ซึ่งจะใชงานใน
บานเรือนทั่วไปไดมากขึ้น ในระยะตอไป
1.3.9 การทดสอบเซลลเชื้อเพลิงแถวขนาด 150 ตร.ซม.
1.3.9(ก) การเปรียบเทียบเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวกับเซลลเชื้อเพลิงแถว 3 เซลล (ใชอากาศปอน)
ในการทดสอบเซลลเชื้อเพลิงแถวขนาด 150 ตร.ซม. ไดมีการคํานึงถึงการประยุกตใชงานจริงใน
อนาคต การทดสอบเซลลเชื้อเพลิงแถวในขั้นนี้ จึงไดใชอากาศเปนแกสออกซิแดนท ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพเซลลเชื้อเพลิงที่เปรียบเทียบระหวางเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวและเซลลเชื้อเพลิงแถว 3 เซลลคิดเปน
ศักยไฟฟาตอ 1 เซลล และกําลังไฟฟารวม แสดงดังรูปที่ 1.9 ผลการทดสอบพบวา เซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวและ
เซลลเชื้อเพลิงแถว 3 เซลล ที่คาความตางศักย 0.6 โวลท/เซลล จะใหคาความหนาแนนกระแสไฟฟา 350 และ
250 มิลลิแอมแปร/ซม.2 และใหกําลังไฟฟารวม 30 และ 70 วัตต ตามลําดับ [74] จากผลการทดลองจะเห็นได
วา การเพิ่มจํานวนเซลลไมไดทําใหคากําลังไฟฟาเพิ่มขึน้ เปน 3 เทา ทั้งนี้อาจจะเนือ่ งมาจากผลการออกแบบ
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ชองทางไหลที่ไมดีพอทําใหการกระจายของแกสไมสม่ําเสมอทั่วทุกแผน หรือเนื่องมาจากในการประกอบ
เซลล การสัมผัสของชั้นตาง ๆ ในแถวยังไมสนิทดีพอทําใหมีความตานทานไฟฟาภายในเซลลสูงขึ้นเล็กนอย
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รูปที่ 1.9 การทดสอบเสนโคงโพลาไรเซชันของเซลลเชื้อเพลิงเดี่ยวและเซลลเชื้อเพลิงแถว 3
เซลล พื้นที่กัมมันตตอเซลลเปน 150 ตร.ซม. ใชอากาศปอน คิดเปนศักยไฟฟาตอ 1 เซลลและกําลังรวม ที่
อุณหภูมิแกสปอนจากเครื่องทําความชื้นทัง้ ทางดานแอโนด และแคโทดเปน 80Oซ อุณหภูมิเซลลเปน 80Oซ
ปริมาณของแพลทินัมเปน 0.4 มิลลิกรัม/ตร.ซม. ใชอากาศเปนแกสปอน และเดินระบบที่ความดันบรรยากาศ
1.3.9(ข) การทดสอบการเพิ่มกําลังไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงแถวโดยการเพิ่มความดันยอยของแกส
ปอนระหวางออกซิเจนกับอากาศในเซลลเชื้อเพลิงแถว 3 เซลล
ผลการทดสอบการปอนแกสออกซิแดนทที่ตางกันในเซลลเชื้อเพลิงแถว 3 เซลล แสดงดังรูปที่ 1.10
ผลการทดสอบพบวา ที่คาความตางศักย 1.8 โวลท แกสออกซิเจนและอากาศ ที่ความดันรวมเทากัน(ประมาณ
1 บารสมบูรณ) จะใหคาความหนาแนนกระแสไฟฟาของเซลลเปน 350 และ 220 มิลลิแอมแปร/ซม.2 และให
กําลังไฟฟาสูงสุด 125 และ85 วัตต ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ณ คาความดันรวมของแกสปอนเทากัน คา
ความดันยอยของแกสออกซิเจนที่ปอนจากถังออกซิเจนมีคาสูงกวาความดันยอยของแกสออกซิเจนในถัง
อากาศ จึงทําใหการเกิดปฏิกิริยาภายในเซลลสูงขึ้น ตามความสัมพันธของเนิรนส และไดคาความตางศักยสูง
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ขี้น สงผลใหกําลังไฟฟาเพิ่มขึ้นนั้นเอง [74] อยางไรก็ตาม การใชงานจริงในอนาคต เซลลเชื้อเพลิงยังตองคง
ใชอากาศเปนแกสออกซิแดนทตอไปเนื่องจากอากาศเปนแกสที่หางาย เหมาะกับการประยุกตใชงาน ดังนั้น จึง
ไดมีทดสอบการใชความดันอากาศที่สูงขึ้น เพื่อชดเชยการสูญเสียความดันยอยของออกซิเจนในอากาศ ซึ่งควร
ที่จะไดศักยไฟฟา และ กําลังไฟฟาสูงขึ้น
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รูปที่ 1.10 การทดสอบเซลลเชื้อเพลิงแถว 150 ตร.ซม. 3 เซลล ที่ใชชนิดของการปอนแกสออกซิแดนทตางกัน
เปน ออกซิเจน และ อากาศ ที่อุณหภูมิของอุณหภูมิแกสปอนจากเครือ่ งทําความชื้นทั้งทางดานแอโนด และ
แคโทดเปน 80Oซ อุณหภูมเิ ซลลเปน 80O ปริมาณของแพลทินัมเปน 0.4 มก./ตร.ซม.
1.3.9(ค) การทดสอบการเพิ่มกําลังไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงแถวโดยการเพิ่มจํานวนเซลลในแถว
ไดมีการขยายขนาดของเซลลเชื้อเพลิงแถวโดยการเพิ่มจํานวนเซลลในแถว เปน 8 และ 20 เซลลผล
ปรากฎวา การเพิ่มจํานวนเซลลในแถวไดสงผลใหเซลลเชื้อเพลิงแถวมีกําลังไฟฟารวมสูงขึ้น แตไดกําลังไฟฟา
จากแตละเซลลลดลง โดยเซลลเชื้อเพลิงแถว 8 และ 20 เซลล ซึ่งเดินที่ศักยไฟฟา 0.6 โวล/เซลล ไดให
ศักยไฟฟารวมเปน 4.8 และ 12โวลท และ ไดกําลังไฟฟาเปน 203 และ 418 วัตต ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่
1.11 และ 1.12 ตามลําดับ
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รูปที่ 1.11 เสนโคงโพลาไรเซชันของเซลลเชื้อเพลิงแถว 8 เซลล ขนาดพื้นที่หนาตัด 150 ตร.ซม. ที่อุณหภูมิ
ของแกสปอนจากเครื่องทําความชื้นทั้งทางดานแอโนดและแคโทดเปน 50Oซ อุณหภูมิเซลลเปน 50O ปริมาณ
ของแพลทินัมเปน 0.4 มก./ตร.ซม. เมื่อเดินระบบที่สภาวะความดันบรรยากาศ [74]
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รูปที่ 1.12 เสนโคงโพลาไรเซชันของเซลลเชื้อเพลิงแถว 20 เซลล ขนาดพื้นที่ 150 ตร.ซม. ที่อุณหภูมิ
แกสปอนจากเครื่องทําความชื้นทั้งทางดานแอโนดและแคโทดเปน 50Oซ อุณหภูมิเซลลเปน 50Oซ ปริมาณ
ของแพลทินัมเปน 0.4 มก./ตร.ซม. ที่ความดันบรรยากาศ
1.3.10 การจัดการพลังงานไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิง
เนื่องจากพลังงานไฟฟาที่ไดจากเซลลเชื้อเพลิงจะอยูในรูปของแรงดันไฟฟากระแสตรง จึงไมสามารถ
นําพลังงานไฟฟาที่ไดจากเซลลเชื้อเพลิงไปใชในอุปรณไฟฟาตาง ๆ ซึ่งใชไฟฟากระแสสลับไดโดยตรง ดังนั้น
จึงจะตองมีระบบแปลงพลังงานจากแรงดันไฟฟากระแสตรงไปเปนแรงดันไฟฟากระแสสลับ
กระแสไฟฟาที่ไดจากเซลลเชื้อเพลิงจะเปนไฟฟากระแสตรง (Direct Current) มีคาแรงดันของแตละ
เซลลประมาณ 1 ถึง 1.4 โวลต การที่จะนําไปใชงานจึงจําเปนจะตองตอใหไดคาแรงดันที่เพียงพอตอการ
นําไปใชงานซึ่งเรียกวา Fuel Cell Stack คาแรงดันที่นําไปใชงานโดยทั่วไปจะอยูที่ 12-48 โวลต มีคาความแปร
ผันอยูระหวาง 42 ถึง 57 โวลต และจะมีคาแรงดันอยูที่ 72 โวลตเมื่อไมมีการตอโหลด สําหรับเซลลเชื้อเพลิง
ตนแบบที่ใชในโครงการนี้จะมีแรงดันประมาณ 12 - 24 โวลท

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต

29

(1) ระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell Inverter)
ระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิงคือ อุปกรณอิเลคทรอนิกสกําลัง (Power Electronics) ที่ทํา
หนาที่เปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟากระแสตรงที่ไดจากเซลลเชื้อเพลิงไปเปนแรงดันไฟฟากระแสสลับ
รูปที่ 1.13 แสดงสวนประกอบของระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง ระบบดังกลาวแบงการ
ทํางานออกเปนสองสวนหลัก ๆ คือ ระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง หรือดีซีทูดีซีคอนเวอรเตอร
(DC to DC Converter) และระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสสลับ หรือดีซีทูเอซีอินเวอรเตอร (DC to AC
Inverter)

รูปที่ 1.13 ระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง
(2) ระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง (DC to DC Converter)
ระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง คือ ระบบที่ทําหนาที่ขยายแรงดันไฟฟากระแสตรงที่ได
จากเซลลเชื้อเพลิง (VFC) ที่มีระดับแรงดันต่ํา ไปเปนไฟฟากระแสตรงแรงดันสูงทางดานเอาทพุต หรือแรงดันดี
ซีลิงค (VDC-Link) รายละเอียดของระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรงแสดงในรูปที่ 1.14
ระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรงประกอบดวย 4 สวนคือ
1.
วงจรฟูลลบริดจ (Full Bridge)
2.
หมอแปลงสวิตชิ่ง (Switching Transformer)
3.
วงจรเรียงกระแส (Rectifier)
4.
วงจรกรอง (Filter)
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รูปที่ 1.14 ระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง
วงจรฟูลลบริดจประกอบไปดวยสวิตช 4 ตัวคือ S1 S2 S3 และ S4 ทําหนาที่เปลี่ยนไฟฟากระแสตรง
แรงดั น ต่ําที่ไ ด จากเซลล เ ชื้อ เพลิงไปเปน ไฟฟากระแสสลับความถี่ สูงที่มีแรงดั นเทากั บแรงดันจากเซลล
เชื้อเพลิง โดยใชเทคนิคการควบคุมสวิตชแบบพัลสวิดธมอดูเลชัน (Pulse Width Modulation) จากนั้นหมอ
แปลงสวิตชิ่ง (Switching Transformer) จะทําหนาที่ขยายแรงดันไฟฟาดังกลาวไปเปนไฟฟากระแสสลับ
แรงดันสูง ซึ่งรูปคลื่นของไฟฟากระแสสลับที่ไดจากการสวิตชโดยวงจรฟูลลลบริดจจะมีรูปคลื่นเปนสี่เหลี่ยม
(Square Wave)
สวนของวงจรเรียงกระแสประกอบไปดวยไดโอด 4 ตัวคือ D1 D2 D3 และ D4 ทําหนาที่เปลี่ยนไฟฟา
กระแสสลับที่ไดจากหมอแปลงสวิตชิ่งไปเปนไฟฟากระแสตรง โดยทํางานรวมกับวงจรกรองความถี่ต่ําผาน
(Low Pass Filter) ซึ่งประกอบดวยตัวเหนี่ยวนํา (L) และตัวเก็บประจุ (C) ตออนุกรมกัน (รูปที่ 1.15)
ความสัมพันธระหวางแรงดันจากเซลลเชื้อเพลิงและแรงดันดีซีลิงค มีความสัมพันธดังแสดงในสมการ
ที่ (1.9)
V FC = D * N * VDC − Link

(1.9)
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รูปที่ 1.15 วงจรแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง
คือ คาดิวตี้ไซเกิล (Duty Cycle)
คือ อัตราสวนรอบของหมอแปลง (Turn Ratio)

จากความสัมพันธในสมการที่ (1.9) แสดงใหเห็นวาแรงดันดีซีลิงคจะแปรผันตรงกับคาดิวตี้ไซเกิล
และอัตราสวนรอบของหมอแปลง โดยถาหากคาดิวตี้ไซเกิลและอัตราสวนรอบของหมอแปลงเพิ่มขึ้นก็จะทํา
ใหแรงดันดีซีลิงคเพิ่มขึ้นตามไปดวย คาดิวตี้ไซเกิลจะมีคาสูงสุดและต่ําสุดดังแสดงในสมการที่ (1.10)
0 ≤ D ≤1

(1.10)

(3) ระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสสลับ (DC to AC Inverter)
ระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสสลับคือ ระบบที่ทําหนาที่ขยายแรงดันไฟฟากระแสตรงที่ได
จากระบบแปลงผั น กระแสตรงเป น กระแสตรงที่ มี ร ะดั บ แรงดั น สู ง หรื อ แรงดั น ดี ซี ลิ ง ค ไ ปเป น ไฟฟ า
กระแสสลับรูปคลื่นไซน (VOUT) รายละเอียดของระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรงแสดงในรูปที่ 1.16
ระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรงประกอบดวย 2 สวนคือ
1.
วงจรฟูลลบริดจ (Full Bridge)
2.
วงจรกรอง (Filter)
วงจรฟูลลบริดจประกอบไปดวยสวิตช 4 ตัวคือ S1 S2 S3 และ S4 ทําหนาที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟา
กระแสตรงไปเปนไฟฟากระแสสลับรูปคลื่นไซน โดยใชเทคนิคการควบคุมสวิตชแบบไซนพัลสวิดธมอดูเล
ชัน (Sine Pulse Width Modulation) ทํางานรวมกับวงจรกรองความถี่ต่ําผาน ตามรูปที่ 1.17
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รูปที่ 1.16 ระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสสลับ

รูปที่ 1.17 วงจรแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสสลับ
ความสัมพันธระหวางแรงดันเอาทพุต (VOUT) และแรงดันดีซีลิงค มีความสัมพันธดังแสดงในสมการที่
(1.11)
VOUT = M * VDC − Link

โดยที่

M

(1.11)

คือ คาดัชนีมอดูเลชัน (Modulation Index)

จากความสัมพันธในสมการที่ (1.11) ชี้ใหเห็นวาแรงดันเอาทพุตจะแปรผันตรงกับคาดัชนีมอดูเลชัน
โดยถาหากคาดัชนีมอดูเลชันเพิ่มขึ้นก็จะทําใหแรงดันเอาทพุตเพิ่มขึ้นตามไปดวย คาดัชนีมอดูเลชันจะมี
คาสูงสุดและต่ําสุดดังแสดงในสมการที่ (1.12)
0 ≤ M ≤1

(1.12)

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต

33

(4) ไซนพัลสวดิ ธมอดูเลชัน (Sine Pulse Width Modulation)
ไซนพัลสวิดธมอดูเลชันเปนวิธีควบคุมการปด-เปดสวิตช เพื่อควบคุมความกวางพัลสใหเปลี่ยนแปลง
ตามขนาดแอมปลิจูดของสัญญาณไซน โดยวิธีควบคุมการปด-เปดสวิตชดังกลาวสามารถแบงออกไดเปน 2
ชนิด คือ ไบโพลารไซนพัลสวิดธมอดูเลชัน (Bipolar Sine PWM) และยูนิโพลารไซนพัลสวิดธมอดูเลชัน
(Unipolar Sine PWM)
ไบโพลารไซนพัลสวิดธมอดูเลชัน (Bipolar Sine PWM)
ไบโพลารไซนพัลสวิดธมอดูเลชันเปนเทคนิคการสรางสัญญาณควบคุมการปด-เปดสวิตช โดยใช
สัญญาณไซน (Sine Signal) นํามามอดูเลทกับสัญญาณเวลา (Time Signal) เพื่อใหไดสัญญาณควบคุม (Control
Signal)
แรงดันเอาทพุตขณะยังไมผานวงจรกรอง เมื่อใชการควบคุมแบบไบโพลารไซนพัลสวิดธมอดูเลชัน
จะมีเฉพาะคาบวกและลบเทานั้น โดยจะไมมีคาศูนย ดังแสดงในรูปที่ 1.18

รูปที่ 1.18 หลักการทํางานของไบโพลารไซนพัลสวิดธมอดูเลชัน
ยูนิโพลารไซนพัลสวิดธมอดูเลชัน (Unipolar Sine PWM)
ยูนิโพลารไซนพัลสวิดธมอดูเลชันเปนเทคนิคการสรางสัญญาณควบคุมการปด-เปดสวิตช โดยใช
สัญญาณไซนสองสัญญาณ สัญญาณไซนตัวที่หนึ่ง (Sine Signal 1) และตัวที่สอง (Sine Signal 2) จะมีมุม
ตางกัน 180 องศา นํามามอดูเลทกับสัญญาณเวลาเพื่อใหไดสัญญาณควบคุม
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แรงดันเอาทพุตขณะยังไมผานวงจรกรอง เมื่อใชการควบคุมแบบยูนิโพลารไซนพัลสวิดธมอดูเลชัน
จะมีคาบวก คาศูนยและลบ ดังแสดงในรูปที่ 1.19

รูปที่ 1.19 หลักการทํางานของยูนิโพลารไซนพัลสวิดธมอดูเลชัน
(5) การควบคุมระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell Inverter Control)
การควบคุมระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิงตามรูปที่ 1.20 ประกอบดวย
1. เซนเซอรแรงดัน (Voltage Sensor)
2. เซนเซอรกระแส (Current Sensor)
3. ตัวควบคุม (Controller)
การควบคุมระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง จะใชเซนเซอรเพื่อวัดคาแรงดันและกระแสจาก
เซลลเชื้อเพลิง โดยจะนําคาที่ไดจากเซนเซอรดังกลาว ไปจายใหกับตัวควบคุมเพื่อใชในการสรางและกําหนด
ระดับสัญญาณควบคุม (Control Signal) ใหกับระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง และระบบแปลงผัน
กระแสตรงเปนกระแสสลับ ใหสอดคลองกับระดับแรงดันและกระแสจากเซลลเชื้อเพลิง
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รูปที่ 1.20 ระบบควบคุมวงจรแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง
เซนเซอรแรงดัน (Voltage Sensor)
หลักการทํางานของเซนเซอรแรงดัน คือ ทรานสดิวเซอรเปนตัวทําหนาที่วัดแรงดันจากระบบและจาย
เอาทพุตออกมาเปนกระแส จากนั้นวงจรแปลงกระแสเปนแรงดันจะแปลงกระแสที่ไดจากทรานสดิวเซอรไป
เปนแรงดันในระดับที่สามารถจายเขาตัวควบคุมได แตกอนจายแรงดันเขาสูตัวควบคุมจะตองมีวงจรปองกัน
แรงดันเกิน เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอตัวควบคุมจากแรงดันเกินชั่วขณะ หรือสาเหตุอื่น ๆ
ระบบเซนเซอรแรงดันตามรูปที่ 1.21 ประกอบดวย
- ทรานสดิวเซอรแรงดัน (Voltage Transducer)
- วงจรแปลงกระแสเปนแรงดัน (Current to Voltage Converter Circuit)
- วงจรปองกันแรงดันเกิน (Over Voltage Protection Circuit)

รูปที่ 1.21 ระบบเซนเซอรแรงดัน
โดยที่ VSYSTEM
VOUT_MIC

คือ แรงดันจากระบบที่ตองการวัด
คือ แรงดันเอาทพุตของเซนเซอรแรงดันที่จายเขาตัวควบคุม
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เซนเซอรกระแส (Current Sensor)
หลักการทํางานของเซนเซอรกระแส คือ ทรานสดิวเซอรเปนตัวทําหนาที่วัดกระแสจากระบบและจาย
เอาทพุตออกมาเปนกระแส จากนั้นวงจรแปลงกระแสเปนแรงดันจะแปลงกระแสที่ไดจากทรานสดิวเซอรไป
เปนแรงดันในระดับที่สามารถจายเขาตัวควบคุมได แตกอนที่จายแรงดันเขาสูตัวควบคุมจะตองมีวงจรปองกัน
แรงดันเกินเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอตัวควบคุมจากแรงดันเกินชั่วขณะ หรือสาเหตุอื่น ๆ โดยใน
สวนนี้จะคลายกับเซนเซอรแรงดันแตจะแตกตางกันตรงที่ลักษณะของทรานสดิวเซอร
ระบบเซนเซอรแรงดันตามรูปที่ 1.22 ประกอบดวย
- ทรานสดิวเซอรกระแส (Current Transducer)
- วงจรแปลงผันกระแสเปนแรงดัน (Current to Voltage Converter Circuit)
- วงจรปองกันแรงดันเกิน (Over Voltage Protection Circuit)

รูปที่ 1.22 ระบบเซนเซอรกระแส
โดยที่ ISYSTEM
VOUT_MIC

คือ กระแสจากระบบที่ตองการวัด
คือ แรงดันเอาทพุตของเซนเซอรแรงดันที่จายเขาตัวควบคุม

ตัวควบคุม (Controller)
บอรด JX-dsPIC40 (รูปที่ 1.23 และ ตารางที่ 1.1) เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรซึ่งถูกออกแบบมา
สําหรับพัฒนาระบบ การควบคุมและการประมวลผล dsPIC30F4011 ทําการโปรแกรมผานพอรตยูเอสบี
(USB) ของคอมพิวเตอรสวนบุคคลผานตัว MICROCHIP MAPLAB ICD 2 มีหนวยความจําสําหรับ
ประมวลผลขนาด 48 กิโลบิต ความละเอียดในการประมวลผล 16 บิต และพื้นที่สําหรับเก็บขอมูลขนาด 1
กิโลบิต
ตารางที่ 1.1 ลักษณะเฉพาะของบอรด JX-dsPIC40
Timer 16 Bit
Input Cap
Output Std. PWM
5
4
4

Motor Control PWM
6

A/D 10 Bit
9
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รูปที่ 1.23 บอรด JX-dsPIC40
วงจรบัฟเฟอรสัญญาณควบคุม (Control Signal Buffer Circuit)
การนําสัญญาณควบคุมจากบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ไปใชงานนั้น จําเปน จะตองสรางวงจร
บัฟเฟอรสัญญาณ โดยใชแหลงจายแรงดันเพิ่มเติมจากภายนอกเพื่อใหสามารถจายกระแสไดเพียงพอตอการใช
งานวงจรขับสวิตช ตามรูปที่ 1.24

รูปที่ 1.24 วงจรบัฟเฟอรสัญญาณ
วงจรบัฟเฟอรสัญญาณมีหลักการทํางาน คือ เมื่อสัญญาณควบคุม (Control Signal) จากบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอรจายเขามาที่ขาเบสของทรานซิสเตอร (Transistor) จะทําใหทรานซิสเตอรดังกลาว
สามารถนํากระแสได เปนผลใหแรงดันจากแหลงจายแรงดัน (VIN) ที่ตออยูกับทรานซิสเตอรสามารถไหลผาน
ตัวทรานซิสเตอรได จากหลักการทํางานดังกลาวทําใหแรงดันจากแหลงจายที่จายใหกับวงจรขับสวิตช จะมี
ลักษณะเชนเดียวกันกับสัญญาณควบคุมที่ออกมาจากบอรดไมโครคอนโทรลเลอร
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ซีเนอรไดโอด (Zener Diode) ถูกนํามาใชเพื่อปองกันไมใหทรานซิสเตอรนํากระแสขณะสัญญาณ
ควบคุมมีสถานะเปนโลว (Low) เวลาขับสวิตชจริง สัญญาณที่สรางออกมาจากบอรดไมโครคอนโทรลเลอรจะ
มีแรงดันออกมาแมขณะมีสถานะเปนโลว แรงดันดังกลาวถึงจะมีขนาดไมมากแตในบางครั้งก็อาจทําให
ทรานซิสเตอรสามารถนํากระแสได
(6) วงจรกรอง (Filter)
วงจรกรองที่ใชในระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิงทําหนาที่กรองความถี่สวิตชิ่งออกจาก
ความถี่ของแรงดันที่ตองการ
วงจรกรองความถี่ต่ําผานตามรูปที่ 1.25 ประกอบดวย
1.
ตัวเหนี่ยวนํา (L)
2.
ตัวเก็บประจุ (C)

รูปที่ 1.25 วงจรกรองความถี่ต่ําผาน
ความถี่ของแรงดันที่ผานเขาวงจรกรองความถี่ต่ําผานดังรูปที่ 1.25 มีความสัมพันธดังแสดงในสมการ
ที่ (1.13)
f CUT −OFF =

1
2π LC

(1.13)

ที่ความถี่ต่ํากวาความถี่คัทออฟ (fCUT_OFF) อัตราขยายจะเทากับ 1 ไปเรื่อย ๆ จนถึงที่ความถี่คัทออฟ
อัตราขยายจะลดลงเทากับ 0.707 และหลังจากนั้นอัตราขยายจะลดลงเรื่อย ๆ ตามรูปที่ 1.26
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รูปที่ 1.26 ความถี่คัทออฟ
จะเห็นไดวา วงจรดังกลาวยอมใหความถี่ต่ําผานไปได แตไมยอมใหความถี่สูงผานไปได ดังนั้น การ
ออกแบบวงจรกรองจะตองคํานวนความถี่คัทออฟใหอยูระหวางความถี่สวิตชชิ่งและความถี่ที่ตองการ ทั้งนี้
ความถี่คัทออฟจะตองไมอยูใกลความถี่สวิตชิ่ง หรือไมก็ความถี่ที่ตองการมากเกินไป เชน หากกําหนดให
ความถี่คัทออฟมีคาใกลความถี่ที่ตองการมากเกินไปก็จะมีผลทําใหอัตราขยายของความถี่ที่ตองการลดลง
นอกจากนั้นยังทําใหขนาดของตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุใหญขึ้นตามไปดวย
ดังนั้นโครงการวิจัยในสวนนี้จะเสนอการออกแบบและสรางตนแบบวงจรแปลงผันแรงดันไฟฟาจาก
เซลลเ ชื้ อ เพลิ งที่ เ หมาะสมกั บ การนํ า ไปใช ง านสํ า หรั บ ที่ พัก อาศั ย โดยใช ว งจรแปลงผั น กระแสตรงเป น
กระแสตรง (DC to DC Converter) วงจรแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสสลับ (DC to AC Inverter) ทํางาน
รวมกัน
1.3.11 การประเมินความคุมคาการใชงาน
ในการประเมินเทคโนโลยี คาใชจาย และความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการผลิตใชงานในอนาคต
นั้น เปนสิ่งสําคัญที่จะนําผลการวิจัยคือเซลลเชื้อเพลิงแถวไปสูการใชงาน โดยจะตองมีการพิจารณาความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอมและสังคมดวย ซึ่งในการพิจารณานี้เปนการคาดการณสภาวะในอนาคต
และนิยมที่จะพิจารณาจากองคประกอบหลายดาน เชน องคประกอบทางเทคนิค ทางการตลาด ทางการลงทุน
ทางสิ่งแวดลอมและทางสังคม โดยพิจารณาเทคนิควิธีที่เหมาะสมในการผลิต ความจําเปนหรือความตองการ
ของผูใชและทางเลือกเชนแบตเตอรรี่ ความคุมคาในการลงทุน และผลลัพททางสังคมในภาพรวม สําหรับ
การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนนั้น ปจจุบัน นิยมที่จะพิจารณาจากสามองคประกอบรวมกันคือ มูลคา
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เงินปจจุบันสุทธิ (net present value) อัตราผลตอบแทน (internal rate of return) และ ระยะเวลาคืนทุน
(payback period) โดยทั้งสามองคประกอบนี้จะตองไมนอยกวาขั้นต่ําที่ยอมรับไดของผูลงทุน
การวิเคราะหอาจแยกออกเปน 2 ประเด็น ประเด็นแรก เซลลเชื้อเพลิงจะเปนทางเลือกหนึ่งในการผลิต
ไฟฟาเพื่อทดแทนไฟฟาจากโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงตามรูปแบบ (conventional fuel-fired power plant) โดย
จะตองจัดหาแกสไฮโดรเจนมาเปนเชื้อเพลิง ประเด็นที่ 2 เซลลเชื้อเพลิงจะเปนทางเลือกหนึ่งของการสะสม
พลังงานในชวงที่กระแสไฟฟามีราคาถูก (off-peak) ในรูปของแกสไฮโดรเจนโดยการแยกน้ําดวยไฟฟา และ
ผลิตพลังงานไฟฟาในชวงที่ไฟฟามีราคาแพง (on-peak)
ในประเด็นแรก ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรจะขึ้นกับ
1) ราคาอุปกรณ หากมีการผลิตในเชิงพาณิชย (I) (บาท)
2) อายุการใชงานของเซลลเชื้อเพลิง(N) (ป)
3) ไฟฟาที่ผลิตได (E) (kwh/year)
4) ราคาเชื้อเพลิงไฮโดรเจน (H) (บาท/scm)
5) ไฮโดรเจนที่ตอ งใชตอหนวยพลังงานไฟฟาที่ผลิตได (C) (scm/kwh)
6) ตนทุนผันแปรในการผลิตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงโดยไมรวมราคาไฮโดรเจน (M)
(บาท/kwh)
7) มูลคาของปจจัยภายนอก (externality cost) ที่ลดลงเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟาตาม
รูปแบบ (X) (บาท/kwh)
8) ราคาไฟฟาเฉลี่ยจากการไฟฟาฯ (P) (บาท/kwh)
จากการทดลองสรางอุปกรณขางตน จะทําใหทราบถึงราคาอุปกรณ หากมีการผลิตในเชิงพาณิชย (I)
และ ตนทุนผันแปรในการผลิตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิง (M) ในขณะทีร่ าคาไฮโดรเจน (H) จะประมาณจาก
การผลิตไฮโดรเจนจากแกสเชื้อเพลิง เชน กาซธรรมชาติ หรือจากการแยกน้ําดวยไฟฟาในชวง off-peak ที่
ไฟฟามีราคาถูกและเก็บสํารองไวใชในชวง on-peak
สวนมูลคาของปจจัยภายนอก (X) นั้น จะประเมินจากปริมาณมลภาวะที่ปลอยจากการผลิตไฟฟาของ
การไฟฟาฝายผลิตฯ (กฟผ) คูณดวยอัตราคาความเสียหาย (Damage Unit Cost) ตอหนวยมลพิษ ตัวอยางเชน
ดังตารางที่ 1.2
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ตารางที่ 1.2 ตัวอยางการประเมินมูลคาของปจจัยภายนอก (X)
Emission
Amount (kg/kwh
Damage Unit Cost
electricity by EGAT)
(baht/kg)
CO2
A1
B1
SOX
A2
B2
NOX
A3
B3
PM
A4
B4
Total

Externality Cost
(baht/kwh)
A1*B1
A2*B2
A3*B3
A4*B4
X

เซลลเชื้อเพลิงจะมีความคุมคาเชิงเศรษฐศาสตร ถา
N

I +∑
t =1

1

(1 + r )t

E ( M + HC − P − X ) ≤ 0

โดยที่ r เปนอัตราลดคา (discount rate)
ในขณะที่การลงทุนในเซลลเชื้อเพลิงจะใหผลตอบแทนไมนอยกวารอยละ i ตอปถา
N

I (1 − s ) + ∑

1

E ( M + HC − P) ≤ 0

(1 + r )t
โดยที่ s เปนอัตราการสนับสนุนการลงทุน (investment subsidy rate)
t =1

หากเซลลเชื้อเพลิงมีความคุมคาเชิงเศรษฐศาสตร แตการลงทุนใหผลตอบแทนทางการเงินต่ําแกผู
ลงทุน หากไมมีการสนับสนุนการลงทุน ก็จะไมมีผูสนใจลงทุนในเซลลเชื้อเพลิง ดังนั้น การสนับสนุนการ
ลงทุนจึงเปนการเหมาะสม กลาวคือ การสนับสนุนการลงทุนจึงเสมือนเปนการสงเสริมการลดการปลอย
มลภาวะ
ในประเด็นที่สอง เซลลเชื้อเพลิงจะทําหนาที่เสมือนแบตเตอรี่สะสมพลังงาน ในกรณีนี้ E จะหมายถึง
พลังงานไฟฟาที่ผลิตในชวง on-peak และ P จะหมายถึงราคาไฟฟาในชวง on-peak สวน H จะคํานวณจากการ
แยกน้ําดวยไฟฟาในชวง off-peak [70-73]
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4.1 ประโยชนโดยตรงจากการวิจัยนี้ คือ
1) มีเทคโนโลยีตนแบบเซลลเชื้อเพลิง ขนาดกําลัง 1 กิโลวัตตที่ใชงานไดภายในประเทศ ซึ่งกระทรวง
พลังงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เอกชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําไปสงเสริมใหเกิด
การพัฒนาเปนการผลิตจําหนายได
2) ทราบคาใชจายและความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการผลิตใชงานในอนาคต
3) มีการพัฒนากําลังคนระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา สําหรับพัฒนาเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงตอไปใน
อนาคต
4) บริษัททีโอที ฯลฯ ที่มีการบริการในทีห่ างไกลซึ่งไมมีกระแสไฟฟาใช สามารถนําไปใชรวมกับเซลล
แสงอาทิตยเปนแหลงจายพลังงานที่ตอเนือ่ งได
1.4.2 ประโยชนอื่น ๆ จากงานวิจัยนี้
1.4.2ก การวิจัยและพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงขนาด 1 กิโลวัตต เปนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงาน
สะอาด ซึ่งมีความสําคัญเรงดวน ปจจุบันไดสรางความรูระดับหนึ่งและยังตองการการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการ ในการวิจัยนี้ เปนการสรางพลังงานทดแทนจากน้ํามัน โดยเปนพลังงานไฮโดรเจน
ซึ่งเปนพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดที่สําคัญของโลกในอนาคต 10 ปขางหนา เปนการใชชีวมวล แกส
ชีวภาพ และกาซธรรมชาติ ที่มีจํากัดในประเทศอยางคุม คา สงเสริมสมดุลระหวางการใชประโยชนและการ
อนุรักษพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.42ข ชิ้นสวนและชุดเซลลเชื้อเพลิงที่พัฒนาขึ้น สามารถสงออกจําหนายตางประเทศไดในราคาและคุณภาพ
ที่แขงขันได โดยจะเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญในอนาคต เชนเดียวกับอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิค และ ยานยนต
ในปจจุบัน
1.42ค จากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นมากในปจจุบัน ทําใหมีการปรับตัวในการใชพังงาน ทั้งดานการอนุรักษ และ
การใชพลังงานทดแทน พลังงานไฮโดรเจนซึ่งนํามาใชในการผลิตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงไดรับการวางตัว
เปนพลังงานหลักที่สําคัญในอนาคต 10 ปขางหนาสําหรับยานยนต ภาคขนสง และ บานเรือน การวิจัยและ
พัฒนาเซลลเชื้อเพลิงขณะนี้ จึงเปนการเตรียมการปรับสภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศให
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ทันการณทั้งทางดานกําลังคน เทคโนโลยี และนวัตกรรมตอการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญของการใชพลังงาน
ของโลก จะชวยสนับสนุนใหมีความราบรื่นในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอสังคมนอยลง
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2. เนื้อหาการวิจัย
(Main Research)
2.1 วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยไดใชวัสดุอุปกรณ และวิธีการ ตลอดจนแผนการดําเนินงานวิจยั ดังนี้
2.2 วัสดุอุปกรณที่ใช
วัสดุหลักทีใ่ ชในการวิจัย ประกอบดวย
1. แผนอลูมิเนียม ทําแผนประกบริม
2. แผนทองแดง ทําแผนรวมกระแส
3. แผนแกรไฟท ทําแผนชองการไหล
4. กระดาษคารบอนพรุน ทําแผนกระจายแกส
5. แผนเทฟลอน
6. เมมเบรนแนฟฟออน
7. ตัวเรงปฏิกริ ิยา 40%Pt บนคารบอนแบลก
8. สารละลายแนฟฟออน 5 %
9. ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล
10. น้ํากลั่น
11. กรดกํามะถัน
12. แผนเหล็ก และแผนอลูมิเนียม ทําแผนประกับแผนใหความรอน
13. แผนใหความรอน
14. น็อตและสกรู ประแจทอรก ทอนําแกส ขอตอ และวาวล ตางๆ
15. แกสไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และอากาศ
อุปกรณหลักทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย
1. ระบบสถานีแกสทดสอบเซลลเชื้อเพลิง
2. กลองโหลดไฟฟา
3. โพเทนชิโอมิเตอร
4. เครื่องอัดรอน
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5. ตาชั่ง ไมโครมิเตอร เตาอบ และเครื่องแกวตาง ๆ
2.3 วิธีการ และ แผนการดําเนินงานวิจัย
แผนการดําเนินงานวิจัยตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต มีดังตารางที่ 2 นี้
ตารางที่ 2.1 วิธีการและแผนงาน
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

กิจกรรม
รวบรวมขอมูลการสรางประกอบเซลลเชื้อเพลิงแถว ขนาดหนาตัดพื้นที่เซลลละ 150 ตร.ซม. ขึ้น
ไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพเซลลเชื้อเพลิงแถว 500 วัตต ที่พัฒนาแลว สําหรับการขยายขนาด
รวบรวมขอมูลการการทํางานและสมรรถนะ กลไกการถายโอน การไหลของแกสในชองทางไหล
การแพรในแผนแพรแกส ของแกสไฮโดรเจน แกสออกซิเจน และวิธีการวิเคราะห รวมกับการ
จัดการน้ํา และความรอน ในเซลลเชื้อเพลิงแถว ขนาด 500 วัตต เพื่อทดสอบวิธีการที่จะใชกับเซลล
เชื้อเพลิงแถว ขนาด 700 วัตต
สรางและประกอบ เซลลเชื้อเพลิงแถว ขนาด 700 วัตต และทดสอบสมรรถนะ เปรียบเทียบกับ
เซลลขนาด 500 วัตต เพื่อดูประสิทธิภาพ และทดสอบการสรางขั้นตน จนไดประสิทธิภาพคงที่
สรางและประกอบ เซลลเชื้อเพลิงแถว ขนาด 1 กิโลวัตต และทดสอบสมรรถนะ เปรียบเทียบกับ
เซลลขนาด 700 วัตต เพื่อดูประสิทธิภาพ และทดสอบการสรางขั้นที่สอง จนไดประสิทธิภาพคงที่
ศึกษาการสรางชุดควบคุมและแปลงกระแสไฟฟา เปนไฟฟากระแสสลับ แรงดัน 220 โวลท
สรางชุดควบคุมและแปลงกระแสไฟฟา เปนไฟฟากระแสสลับ แรงดัน 220 โวลท
ปรับปรุง และ ทดสอบสมรรถนะ เซลลเชื้อเพลิงแถวขนาด 1 กิโลวัตต เพื่อดูประสิทธิภาพ และ
ทดสอบการใชงานตอเนื่อง เพื่อผลิตเปนเซลลเชื้อเพลิงแถวตนแบบ
ศึกษาเทคนิคสําหรับการประเมินคาใชจายและความคุมคาทางเศรษฐศาสตรสําหรับเซลลเชื้อเพลิง
ขนาดใหญ 1 กิโลวัตต
ประเมินคาใชจายและความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการผลิตใชงานในอนาคต สรุปผล และ
สาธิต
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2.4 รายละเอียดผลการวิจัย และวิจารณ
ในการวิจัยนี้ ไดมีการปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับวัสดุและอุปกรณทจี่ ัดหาไดตามสภาพในการ
ดําเนินงาน โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
2.4.1 การทดสอบผลกระทบของแรงอัดประกบเซลลเชื้อเพลิงแถวพื้นทีห่ นาตัด 150 ตร.ซม.
ในการประกอบเซลลเชื้อเพลิงแถว ตองมีความสม่ําเสมอของแรงที่ใชอัดสวนประกอบของเซลลให
ประกบกันไดสนิท และสม่ําเสมอ เพื่อใหแรงกระจายทั่วพื้นที่หนาตัดไดสม่ําเสมอ หากการกระจายของแรง
ในเซลลเชื้อเพลิงแถวไมสม่ําเสมอ หรือใชแรงอัดนอยเกินไป จะมีผลใหความตานทานภายในเซลลสูงขึ้นและ
การประกบกันระหวางผิวหนาของชั้นอิเล็กโทรด ชั้นการแพรผานของแก็ส และชองทางไหลไมดี รวมถึงการ
เกิดการรั่วไหลของแก็สปอนที่เกิดขึ้น สงผลใหประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิงแถวที่ประกอบขึ้นมีคาต่ํา
ในทางตรงกันขามถาใชแรงอัดในการประกอบมากเกิดไปก็จะเกิดแตกของชั้นแพรแก็ส จึงตองมีการควบคุม
แรงอัดที่ใชในการประกอบ ใหไดแรงที่สม่ําเสมอตามที่ตองการ
เมื่อมีการเพิ่มจํานวนเซลลในเซลลเชื้อเพลิงแถวพบวามีการสูญเสียโอหมสูง จึงไดทดสอบการอัด
สว นประกอบโดยกํ าหนดคาแรงอัด ขึ้น โดยทดสอบกับเซลลเ ชื้อเพลิ งแถว 8 เซลล ผลปรากฎวา ได
ประสิทธิภาพของเซลลเชื้อเพลิงแถวดีขึ้น ดังแสดงใน รูปที่ 2.1 จากการเดินเซลลเชื้อเพลิงแถวที่คาศักยไฟฟา
คงที่เปน 5.2 โวลต (0.7 โวลท/เซลล) พบวากรณีที่ขันน็อตอัดตึง เปรียบเทียบกับ กรณีที่กําหนดคาแรงอัดเปน
25 นิวตัน/ตร.ซม. จะใหคาความหนาแนนกระแสเปน 158 และ 194 มิลลิแอมแปร/ตร.ซม. โดยมีกําลังไฟฟา
124 และ 151 วัตต ตามลําดับ ดังนั้นในการวิจัยนี้ ไดกําหนดคาแรงอัดเเปน 25 นิวตัน/ตร.ซม. ในการประกอบ
เซลลเชื้อเพลิงแถวตอไป
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รูปที่ 2.1 ความหนาแนนกระแส และกําลังไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงแถว 8 เซลล พื้นที่หนาตัดกัมมันต
150 ตร.ซม. เมื่อเดินคาศักยไฟฟาคงที่เปน 5.2 โวลต (0.7 โวลท/เซลล) เมื่อขันน็อตอัดตึง และ เมื่อมีการ
กําหนดคาแรงอัด ที่อุณหภูมิของอุณหภูมิแกสปอนจากเครื่องทําความชื้นทั้งทางดานแอโนดและแคโทดเปน
50Oซ อุณหภูมิเซลลเปน 50O ปริมาณของแพลทินัม = 0.4 มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร เมื่อเดินระบบที่สภาวะ
ความดันบรรยากาศ
2.4.2 การสรางและพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงแถวขนาดกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
การพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงแถวขนาดกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต ไดดําเนินการพัฒนารวมกับการสราง และ
พัฒนาเซลลเชื้อเพลิงแถวขนาดกําลังไฟฟา 500 วัตต ไดมีการขยายขนาดของเซลลเชื้อเพลิงแถวโดยการเพิ่ม
จํานวนเซลลในแถวเปน 28 เซลลผลปรากฎวาสามารถเพิ่มกําลังไฟฟารวมสูงขึ้น จากการทดลอง เมื่อเดินที่
ศักยไฟฟา 0.6 โวล/เซลล หรือเปนศักยไฟฟารวม 16.8 โวลท ไดกําลังไฟฟารวมเปน 547 วัตต ดังแสดงในรูป
ที่ 2.2 และ 2.3 [74] การเพิ่มจํานวนเซลลในเซลลเชื้อเพลิงแถวทําใหไดกําลังไฟฟารวมสูงขึ้น แตได
กําลังไฟฟาจากแตละเซลลลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเซลลเชื้อเพลิงแถว 8 และ 20 เซลล โดยเซลลเชื้อเพลิงแถว
8, 20, และ 28 เซลล ไดเดินที่ศักยไฟฟา 0.6 โวล/เซลล ไดใหศักยไฟฟารวมเปน 4.8 , 12, และ 16.8 โวลท
และ ไดกําลังไฟฟาเปน 203, 418, และ 547 วัตต แตมีกําลังไฟฟาตอเซลลลดลง เปน 25.3, 20.7, และ 19.6 วัตต
ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 2.4 [74]
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รูปที่ 2.2 เซลลเชื้อเพลิงแถว 28 เซลล ขนาดพื้นที่หนาตัดกัมมันต 150 ตร.ซม. กําลังไฟฟา 547 วัตต ที่
ศักยไฟฟา 16.8 โวลท (0.6 โวลท/เซลล)
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รูปที่ 2.3 เสนโคงโพลาไรเซชันของเซลลเชื้อเพลิงแถว 28 เซลล ขนาดพื้นที่หนาตัดกัมมันต 150 ตร.
ซม. ที่อุณหภูมิของแกสปอนจากเครื่องทําความชื้นทั้งทางดานแอโนดและแคโทดเปน 50Oซ อุณหภูมิเซลล
เปน 50Oซ ปริมาณของแพลทินัมเปน 0.4 มก./ตร.ซม. เดินระบบที่ความดันบรรยากาศ
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รูปที่ 2.4 กําลังไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงแถว ณ คาศักยไฟฟา 0.6 โวลท/เซลล จากเซลลเชื้อเพลิงแถว 8, 20,
และ28 เซลล พื้นที่หนาตัดกัมมันต 150 ตร.ซม. ที่อุณหภูมิของแกสปอนจากเครือ่ งทําความชื้นทั้งทางดาน
แอโนดและแคโทดเปน 50Oซ อุณหภูมิเซลลเปน 50Oซ ปริมาณของแพลทินัมเปน 0.4 มก/ตร.ซม. เมื่อเดิน
ระบบที่ความดันบรรยากาศ [74]
ดังนั้น จากขอมูลนี้ แสดงวา การขยายกําลังไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงแถว ขนาด 500 วัตต เปน 1
กิโลวัตต จะตองเพิ่มจํานวนเซลลในแถวขึ้นกวา 2 เทา
ในการศึกษาความเสถียรของเซลลเชื้อเพลิงแถว 28 เซลล พบวาเมื่อเดินคาศักยไฟฟาคงที่เปน 19.6
โวลท หรือเปนคาความตางศักย/เซลลเปน 0.7 โวลท ไดใหคาความหนาแนนกระแสของเซลล 91 มิลลิ
แอมแปร/ตร.ซม. และใหกําลังไฟฟา 267วัตต และเซลลเชื้อเพลิงแถวที่ประกอบขึ้นสามารถเดินระบบไดนาน
มากกวา 50 ชั่วโมงโดยประสิทธิภาพไมลดลงดังแสดงในรูปที่ 2.5
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รูป ที่ 2.5
ความหนาแน น กระแส และกํ า ลั ง ไฟฟ า ของเซลลเ ชื้ อ เพลิ ง แถว 28 เซลล ขนาด
พื้นที่หนาตัดกัมมันต 150 ตร.ซม. เดินที่คาศักยไฟฟา 19.6 โวลท (0.7 โวลท/เซลล) จากการเดินเครื่องตอเนื่อง
ที่อุณหภูมิของแกสปอนจากเครื่องทําความชื้นทั้งทางดานแอโนดและแคโทดเปน 50Oซ อุณหภูมิเซลลเปน
50O ปริมาณของแพลทินัมเปน 0.4 มก./ตร.ซม. เดินระบบที่ความดันบรรยากาศ
2.4.3 อุณหภูมิเซลลริมและเซลลกลางในเซลลเชื้อเพลิงแถว 8, 20, และ28 เซลล
พลั ง งานจากปฏิ กิ ริ ย าไฟฟ า เคมี ถู ก เปลี่ ย นไปเป น พลั ง งานไฟฟ า ส ว นหนึ่ ง และอี ก ส ว นหนึ่ ง จะ
เปลี่ยนเปนพลังงานความรอน ในกรณีของเซลลเชื้อเพลิงแถวความรอนที่เกิดจะถูกถายเทใหกับอากาศที่อยู
รอบ ๆ โดยออกไปจากพื้นที่ขอบริมรอบแผนทางไหล (flow channel) และออกทางดานขางผานแผนประกบ
ริม (end plate) หากการระบายความรอนนี้ไมพอเพียงจะเปนผลใหมีการสะสมความรอนทําใหเซลลตอนกลาง
ของแถวมีอุณหภูมิสูงกวาเซลลที่อยูติดหรือใกลเคียงกับแผนประกบริม หากอุณหภูมิขึ้นสูงเกินไปจะเปนผล
ใหน้ําในเมมเบรนระเหยไป ความชื้นในเมมเบรนไมพอเพียงการเคลื่อนที่ของโปรตอนผานเมมเบรนมีความ
ตานทานสูงและมีการสูญเสียโอหม (ohmic loss) สูงขึ้น การสะสมของความรอนจะมีมากขึ้นในเซลลเชื้อเพิง
แถวขนาดใหญ ซึ่งอาจตองใชการระบายความรอนดวยน้ําหลอเย็นเขาชวยดวย
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เมื่อจํานวนเซลลในแถวเพิ่มขึ้น ปญหาการจัดการความรอนในเซลลเชื้อเพลิงแถวถือไดวาเปนเรื่อง
จําเปนสําหรับการเดินระบบในระยะเวลานานๆและความคงทนของเซลลแถว จํานวนเซลลในแถวและ คา
ศักยไฟฟาที่ใชในการเดินระบบถือไดวาเปน 2 ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับปญหาการจัดการความรอนในเซลล
แถวโดยตรง การเดินระบบที่คาศักยไฟฟาต่ําจะทําใหความรอนที่เกิดขึ้นในเซลลแถวสูงเนื่องจากเปนเพิม่ อัตรา
การการปฏิกิริยาทั้งทางดานแอโนดและแคโทดสงผลใหอุณหภูมิในเซลลสูงขึ้น รวมทั้งการเพิ่มจํานวนเซลล
ในแถวก็สงผลดวยเชนกัน
ในงานวิจัยนี้ ไดทดลองเดินเซลลเชื้อเพลิงแถว และไดวัดอุณหภูมิที่ตําแหนงตาง ๆ ของเซลลเชื้อเพลิง
แถว โดยมีตําแหนงที่วัดอุณหภูมิของเซลลเชื้อเพลิงแถวดังในรูปที่ 2.6 และไดขอมูลอุณหภูมิในการเดินระบบ
ดังแสดงในตารางที่ 2.2 ในระหวางเดินระบบมีการใชพัดลมในการระบายความรอนที่ความเร็วลม 2 เมตร/
วินาที หางจากเซลล 0.5 เมตร ซึ่งจากขอมูลการทดลองพบวาการใชพัดลมในการระบายความรอนที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาของเซลลเชื้อเพลิงแถวจะชวยลดอุณหภูมิลงประมาณ 4-5 oซ
Temperature
measurement

Temperature measurement
at End plate

1 2

End plate

3

4

Bipolar plate

5

6

MEA

Current Collector plate
7

8

9

Repeating Unit

Guide pin

รูปที่ 2.6 ตําแหนงในการวัดอุณหภูมิเซลลในเซลลเชื้อเพลิงแถว 8 เซลล โดยตําแหนงในการวัด
อุณหภูมิตรงกลางเซลลในเซลลเชื้อเพลิงแถว 8, 20, และ 28 เซลลจะอยูที่แผนขัว้ คู (bipolar plate) ลําดับที่ 5,
11, 15 ตามลําดับ และตําแหนงในการวัดอุณหภูมิแผนประกบริมอยูทตี่ ําแหนงเดิม
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ตารางที่ 2.2 การกระจายอุณหภูมิในการเดินระบบของเซลลเชื้อเพลิงแถวขนาด 8, 20, 28 เซลลเดี่ยวตามลําดับ
อุณหภูมิ(oซ)
จํานวนเซลลใน
เซลลเชื้อเพลิงแถว
แผนประกอบริม
8
50
20
50
28
50
*หมายเหตุ อุณหภูมิหอง = 26 oซ

ตรงกลางเซลลแถว
63.4
67.9
70.2

จากการทดลองนี้สรุปวาเมื่อใชการระบายความรอนโดยการใชพัดลมเปาในการเดินระบบเซลล
เชื้อเพลิงแถว 8, 20, และ 28 เซลล ขนาดพื้นที่หนาตัดกัมมันต 150 ตร.ซม. อุณหภูมิที่เซลลกลางแถวสูงกวา
อุณหภูมิแผนประกบริม ในการเดินเซลลเชื้อเพลิงแถว ตองควบคุมถึงแมอุณหภูมิเซลลตรงกลางเซลลแถว
(แผนกลางในเซลลแถว) ไมใหเกิน 80 oซ รวมทั้งตองควมคุมอุณหภูมิของแผนประกบริมจะมีคาต่ํากวา
2.4.4 การทดสอบการทํางานของแตละเซลลยอยในเซลลเชื้อเพลิงแถวพืน้ ที่หนาตัด 150 ตร.ซม.
ในการขยายขนาดกําลังไฟฟาจาก 500 วัตต เปน 1 กิโลวัตต จะตองเพิ่มจํานวนเซลล ในเซลลเชื้อเพลิง
แถวมากขึ้น เปน กวา 2 เทา ของ 28 เซลล หรือ มากกวา 52 เซลล ดังนั้น การทํางานของทุกเซลลที่วางตอกัน
มีความสําคัญตอกําลังไฟฟารวมของเซลลเชื้อเพลิงแถวมาก โดยเฉพาะอยายิ่งในกรณีนี้ ซึ่งมีจํานวนเซลลใน
แถวสูงกวา 52 เซลล เพื่อใหทราบการทํางานของแตละเซลลในแถววามีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับได จึงไดมี
การทดสอบขึ้น การทดสอบเซลลเชื้อเพลิงแถวนี้ ไดทําการวัดคาศักยไฟฟาแตละเซลลของเซลลเชื้อเพลิงแถว
28 เซลล มีพื้นที่หนาตัดกัมมันต 150 ตร.ซม. โดยเดินคาศักยไฟฟาใหคงที่เปน 19.6 โวลท (0.70 โวลท/เซลล)
เพื่อศึกษาการกระจายตัวของปฏิกิริยาไฟฟาเคมีในแตละเซลลวามีการกระจายตัวที่สม่ําเสมอทั่วทุกเซลล
หรือไม ผลการทดลองพบวาคาศักยไฟฟาเฉลี่ยของแตละเซลลมีคาเทากับ 0.71โวลท มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
±1.84 % ดังแสดงในรูปที่ 2.7 จึงสามารถสรุปผลไดวาการกระจายตัวของปฏิกิริยาไฟฟาเคมีในเซลลเชื้อเพลิง
แถวสม่ําเสมอทั่วทุกเซลล ไมมีเซลลตาย ซึ่งแสดงวาการกระจายตัวของแกสเขาไปทําปฏิกิริยาในแตละเซลล
วามีการกระจายตัวที่สม่ําเสมอทั่วถึงทุกเซลล
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รูปที่ 2.7 คาความตางศักยเฉลี่ยแตละเซลลในเซลลเชื้อเพลิงแถว 28 เซลล เมื่อเดินคาศักยไฟฟาใหคงที่
เปน 19.6 โวลท (0.70 โวลท/เซลล) ขนาดพื้นทีห่ นาตัดกัมมันต 150 ตร.ซม. ที่อุณหภูมิของแกสปอนจาก
เครื่องทําความชื้นทั้งทางดานแอโนดและแคโทดเปน 50Oซ อุณหภูมิเซลลเปน 50O ปริมาณของแพลทินัมเปน
0.4 มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร เมื่อเดินระบบที่สภาวะความดันบรรยากาศ
2.4.5 การเพิ่มกําลังไฟฟาของเซลลเชื้อเพลิงโดยการเพิ่มความดันยอยของแกสปอน
จากผลการทดสอบการปอนแกสออกซิแดนทที่ตางกันในเซลลเชื้อเพลิงแถว 3 เซลล ดังแสดงในรูปที่
1.10 ผลการทดสอบพบวา เมื่อเดินเซลลเชื้อเพลิงแถวดวยแกสออกซิเจน ผลที่ไดมีสมรรถนะสูงขึ้นกวาเดิน
ดวยอากาศ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ณ คาความดันรวมของแกสปอนเทากัน คาความดันยอยของแกสออกซิเจนที่
ปอนจากถังออกซิเจนมีคาสูงกวาความดันยอยของแกสออกซิเจนในถังอากาศ จึงทําใหการเกิดปฏิกิริยาภายใน
เซลลสูงขึ้น ตามความสัมพันธของเนิรนส และกําลังไฟฟาเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงไดทดสอบการใชความดันอากาศ
ที่สูงขึ้น เพื่อชดเชยการสูญเสียความดันยอยของออกซิเจนในอากาศ ซึ่งควรที่จะไดศักยไฟฟา และ กําลังไฟฟา
สูงขึ้น ผลการทดลองเดินแกสปอน ณ ความดันบรรยากาศ เทียบกับ การอัดความดันภายในเซลลเชื้อเพลิงเปน
10 psig ทั้งทางดานแอโนดและแคโทด เปนผลใหไดคาความหนาแนนกระแสเปน 218 และ286 มิลลิแอมแปร/
ตร.ซม. และใหกําลังไฟฟา 547 และ 721 วัตต ตามลําดับ ที่คาความตางศักย 16.8 โวลท (0.60 โวลท/เซลล) ดัง
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แสดงในรูปที่ 2.8 ผลที่ไ ดคือสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิงแถวเพิ่มขึ้นชัดเจน เปน 72% ของกําลังไฟฟ า
เปาหมาย ที่ 1 กิโลวัตต
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รูปที่ 2.8 เสนโคงโพลาไรเซชันของเซลลเชื้อเพลิงแถว 28 เซลลเปรียบเทียบผลของความดันในการเดินระบบ
ที่สภาวะความดันบรรยากาศ (0 psig) และสภาวะความดันมากกวาบรรยากาศ (10 psig) ขนาดพื้นทีห่ นาตัดกัม
มันต 150 ตร.ซม. ที่อุณหภูมิของแกสปอนจากเครื่องทําความชื้นทัง้ ทางดานแอโนดและแคโทดเปน 50Oซ
อุณหภูมิเซลลเปน 50O ปริมาณของแพลทินมั เปน 0.4 มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร เมื่อเดินระบบที่สภาวะความ
ดันบรรยากาศ
การเดินระบบที่สภาวะความดันมากกวาบรรยากาศโดยการควบคุมความดันของแกสขาออกทั้งดาน
แอโนดและแคโทดทั้งเพียง 10 psig ทําใหคากําลังไฟฟาเพิ่มขึ้นถึง 1.32 เทา หรือ เพิ่มขึ้นถึง 32% มื่อเทียบกับ
การเดินระบบที่สภาวะบรรยากาศและจากผลการทดสอบเสนโคงโพลาไรเซชันจะเห็นไดวาชวงของการ
สูญเสียกัมมันต (Activation losses) และชวงของการสูญเสียโอหม (Ohmic losses) แตกตางกันอยางเห็นไดชัด
ทั้งนี้เนื่องจาก การเพิ่มความดันในการเดินระบบเปนการเพิ่มความดันยอยของแกสปอน สงผลใหปฎิกิริยาเกิด
ไดดีขึ้นทั้งทางดานแอโนดและแคโทดหรือจากสมการของเนิรนส (Nernst equation) แตอยางไรก็ตามถาความ
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ดันในการเดินระบบมากเกินไปจะสามารถทําใหเมมเบรนฉีกขาดได รวมทั้งจะสงผลใหน้ําที่อยูภายในเซลล
ไหลออกจากเซลลยากขึ้นสงผลใหเมื่อเดินระบบนานสามารถทําใหน้ําทวมเซลลได
ในการวิจัยกําลังสรางเซลลเชื้อเพลิงแถว 80 เซลล ซึ่งคาดวาจะมีกําลังไฟฟา 1 กิดลวัตต ตามเปาหมาย
ในการเดินระบบที่ความดันบรรยากาศ และ เปนกําลังไฟฟาสูงกวา 1.3 กิโลวัตต สูงกวาเปาหมาย หากเดินที่
ความดันภายในเซลลเปน 10 psig งานนี้คาดวาจะเสร็จภายใน 1 เดือนขางหนานี้
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2.4.6 การออกแบบระบบแปลงผันพลังงานไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell Inverter Design)
2.6.5.1 การออกแบบระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสสลับ
วงจรฟูลลบริดจ
กําหนด

ประสิทธภาพ (eff1)
กําลังเอาทพุต (POUT_1)
แรงดันดีซีลิงค (VDC-Link)
แรงดันเอาทพตุ (VOUT)

= 90 %
= 1000 W
= 400 V
= 220 V (rms)

รูปที่ 2.9 การทํางานของวงจรฟูลลบริดจ
จากรูปที่ 2.9
VS 1 + VS 2 = V DC − Link ,VS 3 + VS 4 = V DC − Link
VS 1 = VS 2 = VS 3 = VS 4 =

สวิตช (S1-S4) ตองสามารถทนแรงดันไดต่ําสุด

VDC − Link
2

(2.2)

= VDC − Link
=

(2.1)

2
400
= 200V
2
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สวิตช (S1-S4) ตองสามารถทนกระแสไดต่ําสุด

=
=

วงจรกรอง
กําหนด

ความถี่สวิตชิ่ง (fS)
ความถี่แรงดันเอาทพุต (fO)
ตัวเหนี่ยวนํา (L)
ความถี่คัทออฟ (fCUT-OFF)

POUT _ 1
VOUT eff1
1000
= 5.05 A
220 * 0.9

= 10 kHz
= 50 Hz
= 200 uH
= 6 kHZ

เมื่อใชยูนิโพลารควบคุมสวิตชจะทําใหความถี่สวิตชิ่งเพิม่ จากเดิมเปนสองเทา ดังนัน้ จะไดวา
= 20 kHZ
ความถี่สวิตชิ่ง (fS_U)
คาของตัวเก็บประจุ (C)

=
=

1
(2πf CUT −OFF ) 2 L
1
= 3.52uF
3 2
(2 * π * 6 *10 ) * 0.2 *10 −3

2.4.6.2 การออกแบบระบบแปลงผันไฟฟากระแสตรงเปนกระแสตรง
วงจรฟูลลบริดจ
เนื่องจากทางดานอินพุตมีแรงดันต่ํากระแสสูง เพื่อลดการสูญเสียจึงไดใชวงจรฟูลลบริดจ 2 วงจร
ขนานกันตามรูปที่ 2.10
กําหนด

ประสิทธิภาพ (eff2)
ประสิทธิภาพหมอแปลง (effT)
ดิวตี้ไซเกิลสูงสุด (DMAX)
แรงดันเซลลเชื้อเพลิง (VFC_MIN)
แรงดันเซลลเชื้อเพลิง (VFC_MAX)
แรงดันดีซีลิงคสวนที่หนึ่ง (VDC-Link_1)
แรงดันดีซีลิงคสวนที่สอง (VDC-Link_2)

= 90 %
= 90 %
= 0.9
= 12 V
= 24 V
= 200 V
= 200 V
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รูปที่ 2.10 วงจรแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรงแบบขนาน
กระแสเอาทพตุ จากระบบแปลงผันไฟฟากระแสตรงเปนกระแสตรง (POUT_2)
=
=
สวิตช (S1-S8) ตองสามารถทนแรงดันไดต่ําสุด

=
=

สวิตช (S1-S8) ตองสามารถทนกระแสไดต่ําสุด

=
=

อัตราสวนรอบของหมอแปลง (N) ต่ําสุด

=
=

POUT _ 1
eff1
1000
= 1111.11W
0.9
VFC _ MAX
2
24
= 12V
2
POUT _ 2 / 2

VFC _ MIN eff 2 eff T
1111.11 / 2
= 57.16 A
12 * 0.9 * 0.9
VDC − Link
2VFC _ MIN * DMAX
400
= 18.52
2 *12 * 0.9

วงจรเรียงกระแสและวงจรกรอง
กําหนด

ความถี่สวิตชิ่ง (fS)

= 10 kHz
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รูปที่ 2.11 วงจรเรียงกระแสรวมกับวงจรกรอง

ไดโอด (D1-D8) ตองสามารถทนแรงดันไดต่ําสุด

ไดโอด (D1-D8) ตองสามารถทนกระแสไดต่ําสุด

=

VDC − Link _ 1

=

200
= 100V
2
POUT _ 1 / 2

=
=

2

VDC − Link _ 1
1111.11 / 2
= 2.78 A
200

เมื่อผานวงจรเรียงกระแสจะทําใหความถี่สวิตชิ่งเพิ่มจากเดิมเปนสองเทา ดังนั้นจะไดวา
ความถี่สวิตชิ่ง (fS_R)
= 20 kHZ
ชวงเวลาเดดไทมต่ําสูด (tOFF_MAX)

= 1 − DMAX
=

คาของตัวเหนีย่ วนํา (L1, L2)

=

fS
1 − 0.9
= 5us
20000
VDC − Link _ 1t OFF _ MAX
0.25(1111.11 / 400)
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=

คาของตัวเก็บประจุ (C1, C2)

=
=

200 * 5 * 10 −6
= 1.43mH
0.25 * (1111.11 / 400)
ΔI DC − Link _ 1

8 f S _ R ΔVDC − Link _ 1
0.25 * 2.78
= 2.17uF
8 * 2 *10 3 * 0.1 * 200

2.4.6.3 การสรางสัญญาณควบคุมยูนิโพลารไซนพัลสวิดธมอดูเลชัน
การสรางสัญญาณไซนพัลสวิดธมอดูเลชันมีขั้นตอนดังนี้คือ
สรางตารางไซน (Sine Table) ขึ้นมาเพื่อเปนตัวอางอิงไวเปรียบเทียบกับ
สัญญาณเวลาของ dsPIC30F4011
ตั้งคาความถี่สวิตชิ่งเพื่อเปนตัวกําหนดความละเอียดของตารางไซน
รูปที่ 2.12 เปนโฟลวชารตแสดงการทํางานของโปรแกรมกําเนิดสัญญาณไซนพัลสวิดธมอดูเลชัน
โดยมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ คือ เริ่มตนจะทําการกําหนดคาดัชนีมอดูเลชันใหกับโปรแกรม จากนั้นโปรแกรม
จะเปดขอมูลจากตารางไซนที่เราสรางไวโดยนํามาคิดอางอิงกับคาดัชนีมอดูเลชันที่เรากําหนดไวในตอน
เริ่มตนเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับสัญญาณเวลา หรือสัญญาณสามเหลี่ยมเพื่อใหกําเนิดสัญญาณควบคุมที่มี
ขนาดความกวางพัลสเปลี่ยนแปลงตามขนาดแอมปลิจูดของคาไซนในตารางไซนที่เราสรางขึ้น โดยเวลาหนวง
(Delay Time) จะเปนตัวควบคุมชวงเวลาในการเปดตารางไซนใหเหมาะสมตามคาความถี่สวิตชิ่งที่เรากําหนด
ไว
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Start
Set Modulation Index

Read Sine Table Index

Compare Timing
with Sine Index

PWM Output

Delay Time

รูปที่ 2.12โฟลวชารตการสรางสัญญาณไซนพัลสวิดธมอดุเลชัน
2.4.6.4 การออกแบบเซนเซอร
เซนเซอรแรงดัน
กําหนด

แรงดันสูงสุดที่จายใหกับ dsPIC (VOUT_MAX)
แรงดันอินพุตสูงสุดที่จายเขาทรานสดิวเซอร (VFC_T)
แรงดันแหลงจายไฟเลีย้ ง (VCC)

ตารางที่ 2.3 ขอมูลเฉพาะของทรานสดิวเซอรแรงดัน
แรงดันแหลงจายไฟเลีย้ ง
RM_MIN RM_MAX
± 12 V
30 Ω 190 Ω
± 15 V
100 Ω 350 Ω

=5V
= 30 V
= ± 12 V

กระแสอินพุต (IIN)

กระแสเอาทพตุ (IOUT)

10 mA

25 mA
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รูปที่ 2.13 หลักการทํางานของทรานสดิวเซอรแรงดัน
คาตัวตานทานจํากัดกระแสของทรานสดิวเซอรแรงดัน (RG) =
=

VFC _ T
I IN
30V
= 3kΩ
10mA

รูปที่ 2.14 วงจรแปลงกระแสเปนแรงดัน
จากตารางที่ 2.3 เลือกขนาดตัวตานทานแปลงกระแส (RM) = 180 Ω
แรงดันเอาทพุตจากวงจรแปลงกระแสเปนแรงดัน (VOUT_1) ที่ไดจะมีคาเปนลบดังนั้นจึงจําเปนจะตอง
มีวงจรขยายลบ (Inverting Amplifier) เพื่อกลับแรงดันที่ไดจากวงจรแปลงกระแสเปนแรงดันใหมีคาเปนบวก
นอกจากนั้นวงจรดังกลาวยังสามารถปรับลดหรือขยายแรงดันใหมีคาไมเกินตามที่กําหนดไวดวย
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ dsPIC จากแรงดันเกินจึงจําเปนจะตองตอวงจรปองกัน
แรงดันเกินตามรูปที่ 2.15 โดยแรงดันเอาทพุตที่จายใหกับ dsPIC (VOUT_MIC) จะตองมีคาเทากับหรือนอยกวา
แรงดันสูดสุดที่จายใหกับ dsPIC
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รูปที่ 2.15 วงจรปองกันแรงดันเกิน
กําหนด

พิกัดแรงดันของซีเนอรไดโอด (VZ)
พิกัดกระแสของซีเนอรไดโอด (IZ)

จากวงจรในรูปที่ 2.15 จะไดวา VZ

= 4.6 V
= 100 mA

= VOUT_MIC

คาความตานทานจํากัดกระแสซีเนอรไดโอด (RZ) =
=

VOUT _ 2 − VZ
IZ
5V − 4.6V
= 4Ω
100mA

เซนเซอรกระแส
กําหนด

กระแสอินพุตสูงสุดที่จายเขาทรานสดิวเซอร (IFC_T)
แรงดันแหลงจายไฟเลีย้ ง (VCC)

= 125 A
= ± 12 V

ตารางที่ 2.4 ขอมูลเฉพาะของทรานสดิวเซอรกระแส
ทํางานที่อุณหภูมิ = 70 ทํางานที่อุณหภูมิ = 85
แรงดันแหลงจาย
กระแสอินพุต
o
o
C
C
ไฟเลี้ยง
(IIN)
RM_MIN
RM_MAX
RM_MIN
RM_MAX
± 12 V
5
52
14
50
125 A
± 15 V
25
74
40
72

กระแสเอาทพตุ
(IOUT)
125 mA
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รูปที่ 2.16 หลักการทํางานของทรานสดิวเซอรกระแส
จากตารางที่ 2.4 เลือกขนาดตัวตานทานแปลงกระแส (RM) = 40 Ω
ในสวนของการออกแบบวงจรแปลงกระแสเปนแรงดันและวงจรปองกันแรงดันเกินจะคลายกับใน
สวนของเซนเซอรแรงดัน
วงจรขับเกต (Gate Driver)
กําหนด

ขนาดแรงดันสัญญาณควบคุม (VC)
ขนาดกระแสพิกัดของไอซีขับเกต (II)

คาตัวตานทานจํากัดกระแส (RI) ต่ําสุด

=5V
= 11 mA

= VC
=

II
5V
= 454.55Ω
11mA

รูปที่ 2.17 หลักการทํางานของไอซีขับเกต
ไอซีขับเกตที่ใชเปน TLP-250 ที่มีขนาดกระแสต่ําสุดในการทํางาน (Threshold Current) เทากับ 5 mA
ดังนั้นในการกําหนดคาตัวตานทานจํากัดกระแสจะตองทําใหคาของกระแสสัญญาณควบคุมมีคาไมต่ํากวา
คากระแสต่ําสุดในการทํางานดังกลาวดวย
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การทํางานของวงจรขับเกตจะตองมีแหลงจายภายนอกเพิ่มเติม เพราะวงจรขับเกตไมสามารถอาศัย
แรงดันจากสัญญาณควบคุมอยางเดียวในการขับสวิตชได ในการขับสวิตชที่มีรูปแบบฟูลลบริดจที่ประกอบไป
ดว ยสวิต ช ส องสวิ ตช ใ นกิ่ ง เดีย วกั น แหล ง จ า ยไฟที่จ า ยให กับ วงจรขั บ เกตจํ า เป น จะตอ งใชแ หล งจ า ยไฟ
กระแสตรงแบบแยกกราวด (Isolated DC/DC Converter) เนื่องจากหากไมใชแหลงจายแบบแยกกราวด จะทํา
ใหขณะสวิตชทํางานเกิดการลัดวงจรเกิดขึ้น เนื่องจากกระแสไฟฟาจะไหลจากกราวดของอีกสวิตชหนึ่งลง
ไปสูกราวดของอีกสวิตชหนึ่งทันทีโดยไมไหลผานโหลด

รูปที่ 2.18 หลักการทํางานของแหลงจายไฟแบบแยกกราวด
2.4.7 ตนแบบระบบแปลงผันพลังงานไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell Inverter Prototype)
หลังจากทําการออกแบบแล ว ทางคณะผูวิจัยได ทําการจัดสรางวงจรตนแบบขึ้น ดั งในรูปที่ 2.19
สวนประกอบของระบบแปลงผันไฟฟากระแสตรงเปนกระแสตรงและระบบแปลงผันไฟฟากระแสตรงเปน
กระแสสลับแสดงดังรูปที่ 2.20 และ 2.21ตามลําดับ รูปที่ 2.22 แสดงตนแบบวงจรบัฟเฟอรแรงดันและวงจรขับ
สวิตชแสดงในรูปที่ 2.23
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รูปที่ 2.21 ตนแบบระบบแปลงผันไฟฟากระแสตรงเปนกระแสสลับ

รูปที่ 2.22 ตนแบบวงจรบัฟเฟอรแรงดัน

รูปที่ 2.23 ตนแบบวงจรขับสวิตช
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รายการอุปกรณ
วงจรขับสวิตช
TLP 250 - IC Gate Driver
RS 1215 - Isolated DC/DC Converter 12 V / ±15 V
DHD6-12-5 - Isolated DC/DC Converter 5 V / ±15 V
7905 - Voltage Regulator IC -5V
วงจรฟูลลบริดจคอนเวอรเตอร
IRF2807 - Power Mosfet 75 V / 82 V
Switching Transformer 1 : 20
MUR860G - Fast Recovery Diode 600 V / 8 A
Heatsink
วงจรฟูลลบริดจอินเวอรเตอร
IRFP460 - Power Mosfet 600 V / 20 A
Heatsink
วงจรกรองระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง
L 2.5 mH
C 470 uF
วงจรกรองระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสสลับ
L 0.2 mH
C 4 uF
ตัวควบคุม
JX-dsPIC40 - dsPIC30F4011
วงจรบัฟเฟอรสัญญาณ
DTC144ES – Digital Transistor
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ลักษณะเฉพาะของระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง
ตารางที่ 2.5 ลักษณะเฉพาะของระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง
แรงดันดีซีลิงค
แรงดันเอาทพตุ
แรงดันอินพุต (VFC)
ดิวตี้ไซเกิล (D)
(VDC_link)
(VOUT)
12 V
400 V
0.85
220 V(rms)
24 V
400 V
0.42
220 V(rms)
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ดัชนีมอดูเลชัน (m)
0.8
0.8

2.4.8 ผลการทดสอบตนแบบระบบแปลงผันพลังงานไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิง
ระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง

รูปที่ 2.24 วงจรทดสอบระบบแปลงผันไฟฟากระแสตรงเปนกระแสสลับ
กําหนด
VDC_IN
Duty Cycle
Load

= 15 V
= 0.9
= 106 W (1.5 kΩ)

จากผลการทดลองเมื่อจายแรงดันอินพุต (VDC_IN) จนถึงระดับประมาณ 15 โวลท จากนั้นทําการปรับ
คาดิวตี้ไซเกิลของสัญญาณควบคุมตามที่กําหนด พบวาแรงดันดีซีลิงค (VDC-Link) ที่ไดจากระบบแปลงผัน
กระแสตรงเปนกระแสตรงจะมีคาประมาณ 400 โวลท ดังแสดงในรูปที่ 2.25
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VDC-IN
VDC-Link

รูปที่ 2.25 แรงดันอินพุตและแรงดันดีซีลิงคจากระบบแปลงผันไฟฟากระแสตรงเปนกระแสตรง
ระบบแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสสลับ

รูปที่ 2.26 วงจรทดสอบระบบแปลงผันไฟฟากระแสตรงเปนกระแสสลับ
กําหนด
VDC-Link
Modulation Index
Load
Fs

= 400 V
= 0.85
= 125 W (390 Ω)
= 10 kHz

จากผลการทดลองเมื่อจายแรงดันดีซีลิงคจนถึงระดับประมาณ 400 โวลท จากนั้นทําการปรับคาดัชนี
มอดูเลชันของสัญญาณควบคุมตามที่กําหนด พบวาแรงดันเอาทพุต (VOUT) ที่ไดจากระบบแปลงผันกระแสตรง
เปนกระแสสลับจะมีคาประมาณ 220 โวลทอารเอ็มเอส ดังแสดงในรูปที่ 2.27
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VDC-Link
VOUT

รูปที่ 2.27 แรงดันดีซีลิงคและแรงดันเอาทพุตจากระบบแปลงผันไฟฟากระแสตรงเปนกระแสสลับ
ระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง

รูปที่ 2.28 วงจรทดสอบระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง
กําหนด
VDC_IN
Duty Cycle
Modulation Index
Load
Fs

= 15 V
= 0.9
= 0.85
= 125 W (390 Ω)
= 10 kHz

จากผลการทดลองเมื่อจายแรงดันอินพุตจนถึงระดับประมาณ 15 โวลท จากนั้นทําการปรับคาดิวตี้
ไซเกิ ล ของระบบแปลงผั น กระแสตรงเป น กระแสตรง และปรั บ ค า ดั ช นี ม อดู เ ลชั น ของระบบแปลงผั น
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กระแสตรงเปนกระแสสลับตามที่กําหนด พบวาแรงดันเอาทพุตที่ไดจากระบบแปลงผันพลังงานจากเซลล
เชื้อเพลิงจะมีคาประมาณ 220 โวลทอารเอ็มเอส ดังแสดงในรูปที่ 2.29

VDC-IN

VOUT

รูปที่ 2.29 แรงดันอินพุตและแรงดันเอาทพตุ จากระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชือ้ เพลิง
ระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิงรวมกับเซลลเชื้อเพลิง

รูปที่ 2.30 วงจรทดสอบระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิงรวมกับเซลลเชื้อเพลิง
การทดลองระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิงรวมกับเซลลเชื้อเพลิง ผูทดลองจะใชตัวเก็บ
ประจุเปนตัวบัฟเฟอรแรงดันเพื่อปองกันเซลลเชื้อเพลิงเสียหายจากการที่ตองจายโหลดในสภาวะชั่วขณะ และ
นอกจากนี้จําเปนจะตองใชไดโอดตออนุกรมระหวางเซลลเชื้อเพลิงและตัวเก็บประจุดังกลาวดวย เพื่อปองกัน
ไมใหมีกระแสไฟฟาไหลยอนกลับเขาตัวเซลลเชื้อเพลิง ซึ่งกระแสดังกลาวอาจทําความเสียหายใหกับเซลล
เชื้อเพลิงได โดยการตอวงจรบัฟเฟอรแรงดันและวงจรปองกันกระแสไหลยอนกลับแสดงในรูปที่ 2.31
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รูปที่ 2.31 ตัวเก็บประจุและไดโอดบัฟเฟอร
ในการปอนแรงดันจากเซลลเชื้อเพลิงเขาสูระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง ผูทดลองได
เลือกใชสายไฟ AWG#14 ขนานกันจํานวนสองเสนตอจากเซลลเชื้อเพลิงเขาสูระบบแปลงผันพลังงานจาก
เซลลเชื้อเพลิง และทําการทดสอบตามพารามิเตอรที่กําหนดดานลาง
กําหนด
Modulation Index
Duty Cycle
Load

= 0.9
= 0.85
= 390 Ω

จากผลการทดลองเมื่อเซลลเชื้อเพลิงจายแรงดันอินพุต (VFC) จนถึงระดับประมาณ 4 โวลท จากนั้นทํา
การปรับดัชนีมอดูเลชันของวงจรแปลงผันกระแสตรง และดิวตี้ไซเกิลของวงจรแปลงผันกระแสสลับใหมีคา
ตามที่กําหนด พบวาคายอดของแรงดันเอาทพุต (VOUT) ที่ไดจากระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิงมี
คาประมาณ 84 โวลท ที่ประมาณ 18 วัตต ดังแสดงในรูปที่ 2.32
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VFC

VOUT
รูปที่ 2.32 แรงดันอินพุตและแรงดันเอาทพตุ จากระบบแปลงผันพลังงานจากเซลลเชือ้ เพลิง
รูปที่ 2.33 และ 2.34 แสดงรูปเซลลเชื้อเพลิงและระบบที่ใชในการทดลองตามลําดับ

รูปที่ 2.33 เซลลเชื้อเพลิงทดสอบ
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รูปที่ 2.34 ระบบทดสอบเซลลเชื้อเพลิง
สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองพบว า วงจรแปลงแรงดั น ไฟฟ า กระแสตรงจากเซลล เ ชื้ อ เพลิ ง เป น แรงดั น ไฟฟ า
กระแสสลับที่ไดออกแบบและจัดสรางนั้นสามารถทํางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
การทดลองระบบตนแบบกับเซลลเชื้อเพลิงที่มีขนาดกําลังไฟฟาสูงขึ้นควรจะไดดําเนินการในขั้นถัดไป

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต

76

2.4.9 การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร โครงการผลิตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลก
เปลี่ยนโปรตอน ขนาดกําลังการผลิต 1 กิโลวัตต
การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนของเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton
Exchange Membrane Fuel Cell: PEMFC) ซึ่งเปนเซลลเชื้อเพลิงที่ใชอิเล็กโทรไลตในรูปแบบแผนโพลิเมอร
บาง ทํางานในสภาวะอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส จะทําการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) เปนอัตราผลตอบแทนและคาใชจายของ
โครงการที่ไดคิดลดใหเปนมูลคาปจจุบัน เพื่อแสดงความคุมคาของโครงการที่ลงทุนออกไปกับรายไดนนั้ เกิด
ความพอดี ดังนี้
n

Bt − Ct

t =1

(1 + r )

IRR = r ; ∑

โดยที่ IRR
r
Bt
Ct
n

t

=0

คือ อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of return: IRR)
คือ อัตราดอกเบี้ย หรือคาเสียโอกาสของทุน
คือ ผลตอบแทนในปที่ 1, 2, ... n
คือ ตนทุนในปที่ 1, 2, ... n
คือ อายุของโครงการ

โดย Internal Rate of return: IRR หาไดจากวิธี Interpolation ดังนี้
IRR = a + (b − a)

โดยที่

a
คือ
b
คือ
NPV คือ

NPVa
NPVa − NPVb

อัตราสวนลดตัวต่ํา
อัตราสวนลดตัวสูง
มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value)

นอกจากนี้ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) ซึ่งเปนระยะเวลาที่ผลตอบแทนสุทธิจากการดําเนินงาน
มีคาเทากับคาลงทุนของโครงการ โดยพิจารณาจํานวนปที่ไดรับผลตอบแทนคุมกับเงินลงทุน และหาไดจาก
สมการดังนี้
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Payback period = Fixed Cost / Net Revenue per year
การศึกษาวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนของเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
(Proton Exchange Membrane Fuel Cell: PEMFC) ซึ่งมีขนาดกําลังการผลิตของเครื่องเทากับ 1 กิโลวัตตนี้ จะ
กําหนดเกณฑในการตัดสินใจลงทุนที่ระดับ 7.25% ซึ่งเปนระดับอัตราดอกเบี้ยเงินกูในปจจุบัน (ขอมูลจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2551) และวิเคราะหอัตราผลตอบแทนที่ระดับคาไฟฟาตอ
หนวย ณ ราคา 3 8 20 และ 21 บาท ตามลําดับ นอกจากนี้อัตราสวนลด (Discount rate) ของผลตอบแทนสุทธิ
ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่คิดลดผลตอบแทนสุทธิในอนาคตใหมาเปนมูลคาปจจุบัน
โดยใชอัตราสวนลด
(Discount rate) ผลตอบแทนสุทธิของโครงการที่ระดับ 6% และใช Present Worth Factor: PWF เปนตัวปรับ
คาในการศึกษา
สําหรับในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 5 สวนสําคัญ ไดแก ขอสมมติในการศึกษา การวิเคราะห
ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) การวิเคราะหตน ทุนในการดําเนินการ (Operating Cost) การวิเคราะหผลตอบแทน
จากการลงทุน และผลการศึกษาความคุมคาในการลงทุนของเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
(Proton Exchange Membrane Fuel Cell: PEMFC) จากอัตราผลตอบแทนของเซลลเชื้อเพลิง (Internal Rate of
return: IRR) และมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ขอสมมติในการศึกษา
1.1 ไมมีคาบํารุงรักษา (Maintenance Cost) ของเซลลเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาชวงตลอดอายุการ
ใชงาน
1.2 ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยจากการใชเซลลเชื้อเพลิงและราคากาซไฮโดรเจนมีคาคงที่ตลอดทุกป ยกเวนป
ที่ 5 และปที่ 10 เนื่องจากเปนปที่มีตนทุนคงที่
1.3 ภาคครัวเรือนมีปริมาณการใชไฟฟาเฉลี่ยประมาณ 8 ชัว่ โมงตอวัน ตลอดทุกป
1.4 ราคาคาไฟฟาตอหนวยมีคาเทากันทุกป
2).การวิเคราะหตนทุนคงที่ (Fixed Cost)
เซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton Exchange Membrane Fuel Cell: PEMFC)
ขนาดกําลังการผลิตไฟฟาได 1 กิโลวัตต โดยมีขนาด 150 cm2 จะมีสวนประกอบจํานวน 80 Single Cell ตอ 1
แถว (Stack) และมีตนทุนคงที่ (Fixed Cost) ในการผลิตตลอดจนตนทุนตอหนวยดานพาณิชย (Commercial
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Scale Unit Cost) แบงไดเปน 3 สวนยอย ไดแก สวนประกอบที่สามารถหาไดภายในประเทศ สวนประกอบที่
ตองนําเขาจากตางประเทศ และรายละเอียดมีตนทุนคงที่ (Fixed Cost) ทั้งหมด ดังนี้
2.1) สวนประกอบที่สามารถหาไดภายในประเทศ
ตารางที่ 2.6 ตารางแสดงสวนประกอบของเซลลเชื้อเพลิงที่สามารถหาไดภายในประเทศ
ราคาตอหนวย
รวมทั้งสิ้น
วัสดุ
จํานวน
(บาท)
(บาท)
Heater (ชิ้น)
2
800
1,600.00
End Plate (ชิ้น)
2
8,500
17,000.00
Current Collector Plate (ชิ้น)
2
2,500
5,000.00
คาเคลือบทอง (ชิ้น)
2
4,000
8,000.00
Teflon Tape (แผน)
2
100
200.00
Bipolar Plate (แผน)
81
6,250
506,250.00
Bolt and Nut (ชิ้น)
18
130
3,600.00
Union ของ Swagelok (ชิ้น)
16
300
4,800.00
Alcohol AR Grade (ลิตร)
10.67
196
2,091.32
H O (ลิตร)
7.47
840
6,274.80
H2SO4 (ลิตร)
3.2
140
448.00
Deionizer Water: DI (ลิตร)
106.67
40
4,266.92
2

2

รวม

559,531.04
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2.2) สวนประกอบที่ตองนําเขาจากตางประเทศ
ตารางที่ 2.7 ตารางแสดงสวนประกอบของเซลลเชื้อเพลิงที่ตองนําเขาจากตางประเทศ
วัสดุ
จํานวน
ราคาตอหนวย
Total (Baht)
Gas Diffusion Layer: GDL (แผน)
160
5.66 EUR
42,110.40
Membrane หรือ Nafion (แผน)
80
53.75 USD
148,350.00
Catalyst: Platinum 40% + Carbon Black
60% (กรัม)
4.8
31.25 EUR
6,975.00
Nafion Powder (กรัม)
1.6
12 USD
662.40
Teflon PTFE (แผน)
160
2.18 USD
12,033.60
210,131.40
หมายเหตุ
 คาเงินบาท ณ 34.5 บาทตอ USD และ 46.5 บาทตอ EURO (พฤษภาคม 2549)
 ตนทุนของ Membrane และ Catalyst มีคาเทากับ 54,363.75 บาท
2.3) ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) ทั้งหมด
ตารางที่ 2.8 ตารางแสดงตนทุนคงที่ (Fixed Cost) จากการประกอบเซลลเชื้อเพลิง
รายละเอียด
รวม (บาท)
สวนประกอบที่สามารถหาไดภายในประเทศ
สวนประกอบที่ตองนําเขาจากตางประเทศ
คาจางแรงงาน
รวมตนทุนคงที่
ดังนั้น ตนทุนดานพาณิชย (Commercial Scale) ทั้งหมด
 ราคาวัสดุอุปกรณเพิ่มขึ้น 10%
 ราคาวัสดุอุปกรณเพิ่มขึ้น 20%
ตนทุนดานพาณิชย (Commercial Scale) ของ Membrane และ Catalyst
 ราคาวัสดุอุปกรณเพิ่มขึ้น 10%
 ราคาวัสดุอุปกรณเพิ่มขึ้น 20%

559,531.04
210,131.40
5,238
774,900.44
387,450.22
425,933.34
464,416.46
77,759.50
85,535.45
93,311.40
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หมายเหตุ
 แรงงานใชเวลาในการประกอบเซลลเชื้อเพลิง PEMFC ขนาด 150 cm2 ใชจํานวน 1 คนๆละ 1 วัน รวม
ระยะเวลาในการประกอบทั้งหมดรวม 12 วัน นอกจากนี้ ใชแรงงานในการเปลี่ยน Membrane และ
Catalyst เปนจํานวน 1 คนๆละ 1 วัน
 คาจางแรงงานขั้นต่ําภายในเขตกรุงเทพมหานคร 194 บาทตอวัน (1 มกราคม 2551)
 ตนทุนทางพาณิชยในการประกอบเซลลเชื้อเพลิง (Commercial Scale Unit Cost) โดยทั่วไปแลวหาได
จากตนทุนในการประกอบเซลลเชื้อเพลิงในหองทดลอง (Lab Scale Unit Cost) จะมีคาเปน 2 เทาของ
ตนทุนทางพาณิชย (Commercial Scale Unit Cost)
3) การวิเคราะหตนทุนผันแปร (Variable Cost)
ตนทุนผันแปร (Variable Cost) เปนตนทุนที่เกิดจากการใชเซลลเชื้อเพลิง PEMFC ขนาด 150 cm2
ผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งในการศึกษานี้ตนทุนดังกลาวไดแก ราคากาซไฮโดรเจน (ป) ซึ่งมีรายละเอียดขอมูลใน
ตารางที่ 2.9 ดังนี้
ตารางที่ 2.9 ตารางแสดงตนทุนผันแปร (Variable Cost) จากการประกอบเซลลเชื้อเพลิง
รายละเอียด
รวม (บาท)
ปริมาณไฮโดรเจนที่ใช 1 นาที (ลิตร)
50
การเดินเครื่องตอวัน (ชั่วโมง)
8
ปริมาณไฮโดรเจนที่ใช 1 ป (ลิตร)
8,760,000
ดังนัน้ ราคาไฮโดรเจนในการดําเนินงาน (บาท)
42,310.80
หมายเหตุ
 ราคาไฮโดรเจนเทากับ 4.83 บาท/ Nm3 (กรกฎาคม 2551) ที่มา: จากบริษัทไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
(TPE) ซึ่งเปนราคาที่บริษัทซื้อมาเพื่อใชในการผลิตของบริษัทตอ
4) การวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการ
ผลตอบแทนจากการใชเซลลเชื้อเพลิง PEMFC ขนาด 150 cm2 ผลิตกระแสไฟฟาแบงออกเปน 4 สวน
สําคัญไดแก คาไฟฟาจากการใชเซลลเชื้อเพลิง PEMFC ราคาน้ํากลั่นบริสุทธิ์จากเซลลเชื้อเพลิง มูลคามลภาวะ
ทางสิ่งแวดลอมที่หมดไป และมูลคาผลประโยชนจากการขายคารบอนเครดิต ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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4.1) คาไฟฟาจากการใชเซลลเชื้อเพลิง PEMFC ทดแทนจากการไฟฟา
คาไฟฟาจากการไฟฟาฯ ถือเปนผลตอบแทนจากการเปลี่ยนมาใชเซลลเชื้อเพลิง PEMFC ผลิต
กระแสไฟฟาในภาคครัวเรือน ซึ่งไดวเิ คราะหโดยแบงแยกราคาคาไฟฟาออกเปน 3 บาท 8 บาท 20 บาท และ
21 บาทตอหนวย เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงราคาคาไฟฟาตอหนวย โดยมี
รายละเอียดตางๆ ดังนี้
 คาไฟฟาเฉลี่ยของครัวเรือนมีคาเทากับ 378 บาทตอเดือน1 และอางอิงราคาคาไฟฟาที่ 3 บาทตอหนวย
ดังนั้น ภาคครัวเรือนจะมีการใชไฟฟาเฉลีย่ เทากับ 1,512 หนวยตอป
 เซลลเชื้อเพลิง PEMFC ใชผลิตไฟฟาระยะเวลา 8 ชั่วโมงตอวัน เฉลี่ยรวมไฟฟาเทากับ 2,920 หนวย
ตอป ดังนั้นจึงมีปริมาณไฟฟาสําหรับขายคืนใหการไฟฟาฯ 1,408 หนวยตอป โดยผลตอบแทนจาก
การขายคืนใหการไฟฟาฯ จะกําหนดใหรวมอยูในสวนของมูลคาผลตอบแทน ณ ราคาคาไฟฟาตอ
หนวยระดับตางๆเปนที่เรียบรอยแลว (อัตราคาไฟฟารับซื้อคืนจากพลังงานกาซชีวภาพของการไฟฟา
ฯ เทากับ 0.30 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง ณ ที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติหรือ
กพช. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 โดยมีผลบังคับใชเปนเวลาทั้งสิ้น 7 ป)
ดังนั้น

ณ ราคาคาไฟฟา 3 บาทตอหนวย จะมีผลตอบแทนจากการใชเซลลเชื้อเพลิง PEMFC ผลิต
ไฟฟาเทากับ
2,920 หนวย * 3 บาท = 8,760 บาท/ ป
ณ ราคาคาไฟฟา 8 บาทตอหนวย จะมีผลตอบแทนจากการใชเซลลเชื้อเพลิง PEMFC ผลิต
ไฟฟาเทากับ
2,920 หนวย * 8 บาท = 23,360 บาท/ ป
ณ ราคาคาไฟฟา 20 บาทตอหนวย จะมีผลตอบแทนจากการใชเซลลเชื้อเพลิง PEMFC ผลิต
ไฟฟาเทากับ
2,920 หนวย * 20 บาท = 58,400 บาท/ ป
ณ ราคาคาไฟฟา 21 บาทตอหนวย จะมีผลตอบแทนจากการใชเซลลเชื้อเพลิง PEMFC ผลิต
ไฟฟาเทากับ

1

คาไฟฟาเฉลีย่ ตอเดือนตอครัวเรือนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลป 2549 ที่มา: หนังสือพิมพ Post Today วันที่ 5 ตุลาคม 2550
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2,920 หนวย * 21 บาท = 61,320 บาท/ ป
4.2) ราคาน้าํ กลั่นบริสุทธิ์จากเซลลเชื้อเพลิง
น้ํากลั่นบริสุทธิ์อุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส เปนสิ่งเดียวที่ไดจากการใชเซลลเชื้อเพลิง
PEMFC ขนาด 250 cm2 ผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งน้ําบริสุทธิ์ดังกลาวมีคุณสมบัติที่ใกลเคียงกับน้ํากลั่น จึงได
อางอิงราคาของน้ํากลั่นเปนหลักในการวิเคราะห โดยมีรายละเอียดคือ
 การผลิตไฟฟา 8 ชั่วโมงตอวัน ไดน้ํากลั่น 7.5 ลิตร ดังนั้นใน 1 ป จะมีน้ํากลั่นบริสุทธิ์เทากับ
2,737.5 ลิตร
 ราคาน้ํากลั่นประมาณลิตรละ 15 บาท
ดังนั้น ผลตอบแทนจากน้ํากลั่น (ป)

= 15 บาท * 2,737.5 ลิตร
= 41,062.50 บาท

4.3) มูลคามลภาวะทางสิง่ แวดลอมที่หมดไป
มูลคามลภาวะทางสิ่งแวดลอมที่หมดไปเปนปจจัยภายนอกที่เปนผลประโยชนจากการประเมิน
มลภาวะที่ปลอยออกไปในการผลิตกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตฯ (กฟผ) ซึ่งมีรายละเอียดตอหนวยใน
ตารางที่ 2.10 ดังนี้
ตารางที่ 2.10 ตารางแสดงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมทีห่ มดไปจากเซลลเชื้อเพลิง
Amount per
Damage Unit
Externality Cost
Emission
Unit (kg/kwh) Cost (Baht/kg)
(Baht/kwh)
0.19
17.58
3.3402
CO2
0.00000002
272.59
0.00000545
SOX
0.00000012
281.46
0.00003377
NOX
SPM
0.000000122
310.00
0.00003782
ที่มา: Bent Sorensen (2005),“Hydrogen and Fuel Cells Emerging Technologies and Applications” และ
Jane C. Powell, David Pearce, and Inger Brisson (1995),
“Valuation for Life Cycle Assessment of Waste Management Options”
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อยางไรก็ตาม การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนจะไมมีการนํามูลคามลภาวะทางสิ่งแวดลอมเขา
มาพิจารณา ซึง่ ปจจัยดังกลาวถือเปนการวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นทางสังคมและสิ่งแวดลอม
4.4) มูลคาผลประโยชนจากการขายคารบอนเครดิต (Carbon Credit)
การขายคารบอนเครดิต (Carbon Credit) เริ่มโดยในพิธีสารเกียวโตทีม่ ีชื่ออยางเปนทางการวา Kyoto
Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change ในเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2540 มี
ประเทศภาคีสมาชิกปจจุบันมากกวา 154 ประเทศ (ขอมูล ณ 23 สิงหาคม พ.ศ.2548) เปนขอตกลงในการลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ของประเทศพัฒนาแลว (Annex 1) และประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งจาก
การที่ประเทศไทยไดลงนามในพิธีสารเกียวโตในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2542 และทําการใหสัตยาบันพิธีสาร
เกียวโต ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 โดยมีสํานักนโยบายและแผนธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนหนวยประสานงานกลางของอนุสัญญาและพิธีสารเกียวโต แมวาประเทศไทยจะยังไมมี
พันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในชวงพันธกรณีแรก แตก็สามารถมีสวนรวมในกลไกของพิธี
สารเกียวโต คือ กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) โดยรวมดําเนินโครงการ
CDM กับประเทศที่พัฒนาแลว หรือประเทศในกลุมภาคผนวกที่ 1 ที่มีพันธกรณีที่จะตองลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก โดยทําการขายคารบอนเครดิต (Carbon Credit) หรือเรียกวา Certified Emissions Reduction
(CER) มีหนวยวัดเปนตันของกาซคารบอนไดออกไซด
ในงานวิจยั นี้จะทําการคิดปริมาณการขายคารบอนเครดิต จากการทีป่ ระเทศไทยสามารถลดปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดจากการใชเซลลเชื้อเพลิง PEMFC ผลิตไฟฟา โดยราคาขายคารบอน
เครดิตเปนราคาซื้อขายเฉลี่ยที่ประเทศเยอรมัน จากขอมูลของสํานักนโยบายและแผนธรรมชาติ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ราคาซื้อขาย ณ ป พ.ศ. 2549 อยูที่ประมาณ $10 ตอตัน
คารบอนไดออกไซด โดยอัตราแลกเปลี่ยน 1 USD เทากับ 34.50 บาท ณ พฤษภาคม 2550 จากธนาคารแหง
ประเทศไทย ดังนั้น จะไดผลประโยชนจากการขายคารบอนเครดิต (Carbon Credit) ในการใชเซลลเชื้อเพลิง
PEMFC ขนาด 1 กิโลวัตต ผลิตไฟฟา ดังนี้
มูลคาคารบอนเครดิต

=

12
12 + 16 + 16

(0.00019) ton/kwh * 1 kwh * 2,920 h * 10 USD

= 52.20 บาท
แมวาคาตอบแทนจากการขายคารบอนเครดิตเมื่อถึงมือผูผลิตรายยอย ซึ่งเปนผูใชเซลลเชื้อเพลิงจะถูก
ลดลงไปอีกมาก และผลตอบแทนนีจ้ ะหมดขอตกลงในอีก 2 ปขางหนา ซึ่งยังไมแนนอน และยิง่ ไปกวานั้น
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ภาวะโลกรอนที่ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในเบื้องตนจึงคาดการณไดวาในอนาคตจะมีการซื้อขายคารบอน
เครดิตตอไป ในการศึกษาครัง้ นี้จึงมีการนําปจจัยดังกลาวเขามาพิจารณาควบคูกันอีกดวย
ดังนั้น สรุปไดวาผลตอบแทนทั้งหมดจากการใชเซลลเชื้อเพลิง PEMFC กําลังการผลิต 1 กิโลวัตต
ขนาด 150 cm2 ผลิตกระแสไฟฟาแสดงในตารางที่ 2.11 ดังนี้
ตารางที่ 2.11 ตารางแสดงผลตอบแทน (Benefit) จากการใชเซลลเชื้อเพลิงทั้งหมด
3 บาท
8 บาท
20 บาท
ณ ราคาคาไฟฟา (หนวย)
ผลตอบแทน (บาท)
49,874.70
64,474.70
99,514.70

21 บาท
102,434.70

5) ผลการศึกษาความคุมคาในการลงทุนของเซลลเชื้อเพลิง Proton Exchange Membrane Fuel
Cell: PEMFC
ในการศึกษาความคุมคาในการลงทุนของเซลลเชื้อเพลิง Proton Exchange Membrane Fuel Cell:
PEMFC ในภาคครัวเรือนผลิตกระแสไฟฟากําลังการผลิต 1 กิโลวัตต และมีขนาด 150 cm2 ซึ่งมีอายุการใชงาน
ของ Membrane ที่ฉาบ Catalyst ประมาณ 10,000 ชั่วโมง หรือวันละ 8 ชั่วโมงเปนระยะเวลา 5 ป แตอายุการใช
งานของสวนประกอบอื่นๆยังสามารถใชไดเปนอยางดี ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดกําหนดระยะเวลาในการศึกษา
ตามลักษณะอายุของอุปกรณอื่นๆประมาณ 15 ป และในการวิเคราะหจะศึกษา ณ ระดับราคาคาไฟฟาที่ 3 8 20
และ 21 บาทตอหนวยตามลําดับ โดยเพิม่ การวิเคราะหเพื่อความออนไหว (Sensitivity) ในสวนของราคาวัสดุ
อุปกรณหากมีตนทุนเพิ่มขึ้น 10% และ 20% โดยผลการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนของเซลลเชื้อเพลิง
ขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 1 กิโลวัตตแสดงในตารางที่ 2.12 ดังนี้
ตารางที่ 2.12 ตารางแสดงอัตราผลตอบแทนจากการใชเซลลเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟาในครัวเรือน
รายละเอียดการวิเคราะห
IRR
NPV
Payback Period
1. ผลตอบแทนของเซลลเชื้อเพลิง PEMFC
 ณ ระดับราคาคาไฟฟา 3 บาทตอหนวย
-24%
-391,994.95 ไมสามารถคืนทุน
 ณ ระดับราคาคาไฟฟา 8 บาทตอหนวย
-8%
-258,222.46 ไมสามารถคืนทุน
 ณ ระดับราคาคาไฟฟา 20 บาทตอหนวย
9%
62,831.50
11 ป 8 เดือน
 ณ ระดับราคาคาไฟฟา 21 บาทตอหนวย
10%
89,586.00 10 ป 11 เดือน
2. ราคาวัสดุอปุ กรณเพิ่มขึ้น 10%
 ณ ระดับราคาคาไฟฟา 3 บาทตอหนวย
-25%
-437,877.79 ไมสามารถคืนทุน

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต

 ณ ระดับราคาคาไฟฟา 8 บาทตอหนวย
 ณ ระดับราคาคาไฟฟา 20 บาทตอหนวย
 ณ ระดับราคาคาไฟฟา 21 บาทตอหนวย
3. ราคาวัสดุอปุ กรณเพิ่มขึ้น 20%
 ณ ระดับราคาคาไฟฟา 3 บาทตอหนวย
 ณ ระดับราคาคาไฟฟา 8 บาทตอหนวย
 ณ ระดับราคาคาไฟฟา 20 บาทตอหนวย
 ณ ระดับราคาคาไฟฟา 21 บาทตอหนวย
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-9%
7%
8%

-304,105.31 ไมสามารถคืนทุน
16,948.66
13 ป 1 เดือน
43,703.16
12 ป 3 เดือน

-27%
-11%
5%
6%

-483,760.63 ไมสามารถคืนทุน
-349,988.15 ไมสามารถคืนทุน
-28,934.18
14 ป 7 เดือน
-2,179.68
13 ป 8 เดือน

จากผลการวิเคราะหขางตนสรุปไดวา พบวาการใชเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
(Proton Exchange Membrane Fuel Cell: PEMFC) ในภาคครัวเรือนผลิตกระแสไฟฟากําลังการผลิตไฟฟา 1
กิโลวัตต ประกอบดวยเซลลเชื้อเพลิงจํานวน 80 เซลลที่มีขนาด 150 cm2 ไมมีความคุมคาในการลงทุนหาก
ราคาคาไฟฟาเทากับ 3 บาทและ 8 บาท เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR) นอยกวา
7.25% และมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) นอยกวาศูนยซึ่งนอยกวาเกณฑในการตัดสินใจ
ลงทุน โดยจะมีความคุมคาในการลงทุนก็ตอเมื่อราคาคาไฟฟาตอหนวยเทากับ 20 และ 21 บาท ซึ่งมีระยะเวลา
คืนทุน (Payback period) เทากับ 11 ป 8 เดือนและ 10 ป 11 เดือนตามลําดับ ณ ระดับราคาคาไฟฟาตอหนวยทั้ง
สองระดับดังกลาว อัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR) มีคาเทากับ 9% และ 10% ตามลําดับ ซึ่ง
มากกวาเกณฑในการตัดสินใจลงทุนและมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มากกวาศูนย ซึ่งมี
ความคุมคาในการลงทุนของอุปกรณดังกลาว
นอกจากนี้ยังพบวาหากราคาวัสดุอุปกรณเพิ่มสูงขึ้น 10% จะมีความคุมคาในการลงทุนของเซลล
เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton Exchange Membrane Fuel Cell: PEMFC) ในภาค
ครัวเรือนก็ตอเมื่อราคาคาไฟฟาตอหนวยเทากับ 20 และ 21 บาทเชนเดียวกันกับระดับราคาวัสดุอปุ กรณใน
ปจจุบัน โดยหากราคาวัสดุอุปกรณเพิ่มสูงขึ้น 10% ที่ ณ ระดับราคาคาไฟฟาตอหนวยเทากับ 20 และ 21 บาท
ตามลําดับ จะมีอัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR) เทากับ 7% และ 8% ซึ่งใกลเคียงอัตรา
ผลตอบแทนที่เปนเกณฑในการตัดสินใจลงทุน มีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 13 ป 1 เดือนและ 12 ป 3 เดือน และ
มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มากกวาศูนยที่เปนเกณฑในการตัดสินใจลงทุน ในขณะทีห่ าก
ราคาวัสดุอุปกรณเพิ่มสูงขึ้น 20% พบวาจะไมมีความคุมคาในการลงทุนเนื่องจากอัตราผลตอบแทน (Internal
Rate of Return: IRR) ของทุกระดับราคาคาไฟฟาตอหนวยที่ทาํ การศึกษานั้นมีคานอยกวา 7.25% ที่เปนเกณฑ
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ในการตัดสินใจลงทุน แมวา ในระดับราคาคาไฟฟาตอหนวยเทากับ 21 บาท จะมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net
Present Value: NPV) มากกวาศูนยก็ตาม จึงไมเหมาะสมตอการลงทุน
อยางไรก็ตามรัฐบาลควรมีการชวยเหลืออุดหนุน (Subsidy) หากมีการปรับใชอุปกรณดังกลาว ณ
ระดับราคาคาไฟฟาตอหนวยในปจจุบันและหากราคาคาไฟฟาตอหนวยเพิ่มสูงขึ้น 20% และควรสงเสริมใหมี
ทดสอบการประยุกตใชเซลลเชื้อเพลิงกับเครื่องยนตยานพาหนะทดแทนเครื่องยนตทใี่ ชพลังงานน้ํามัน จึง
นาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งทีม่ ีความคุมคาในการลงทุนอยางมากและควรมีการศึกษาตอไป
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3. วิจารณผลการวิจัยโดยสรุป
(Discussion)
3.1 การวิ จั ย นี้ เ ริ่ ม จากการพั ฒ นาและทดสอบเซลล เ ชื้ อ เพลิ ง แถวขนาดกํ า ลั ง ไฟฟ า 500 วั ต ต โดยทํ า
สวนประกอบอิเล็กโทรดและเมมเบรน (MEA) ขึ้นเองจากเมเบรนแนฟฟออน ใชตัวเรงปฏิกิริยาแพลทินัมบน
คารบอนแบลคและชั้นแพรแกส ของตางประเทศ แลวประกอบเขากับชิ้นสวนประกอบคือ แผนทางไหลแกร
ไฟท แผนรวมกระแสทองแดง และแผนประกบริมอลูมิเนียมที่สรางในประเทศ เซลลนี้ทํางานไดผลดี โดยใช
ปริมาณแพลทิมัม เปน 0.4 มก./ตร.ซม. และเพิ่มแรงอัดของแผนประกบริมใหเปน 25 นิวตัน/ตร.ซม. ทําให
ประสิทธิภาพของเซลลดีขึ้น เนื่องจากมีการสัมผัสของสวนประกอบชั้นตาง ๆ ดีขึ้นทําใหการสูญเสียโอหม
ลดลง นอกจากนี้ ความชํานาญของผูสราง MEA และประกอบเซลล มีผลตอคุณภาพของเซลลเชื้อเพลิงดวย
เนื่องจากผูชํานาญสามารถสรางเซลลเชื้อเพลิงที่มีความสม่ําเสมอของสวนตางๆได
3.2 การทดสอบอายุการทํางานของเซลลเชื้อเพลิงแถว 28 เซลล ขนาดพื้นที่หนาตัดกัมมันต 150 ตร.ซม. พบวา
สมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนักหลังจากผานการเดินเปนระยะเวลานานถึง
50 ชั่วโมง กําลังไฟฟาใชงานเปน 547 วัตต โดยใชอากาศ ที่ความดันบรรยากาศ และ ไดกําลังไฟฟาใชงาน
เปน 721 วัตต คิดเปน 72% ของกําลังไฟฟาเปาหมาย เมื่อเดินที่ความดันภายในเซลลเปน 10 psig
3.3 การเพิ่มจํานวนเซลลในเซลลเชื้อเพลิงแถวจาก 8 เปน 20 และ 28 เซลล โดยมีขนาดพื้นที่หนาตัดกัมมันต
เทาเดิม คือ 150 ตร.ซม. พบวากําลังไฟฟาตอเซลลที่ไดลดลง เนื่องมาจากความตานทานในเซลลเพิ่มขึ้น แต
การเพิ่มจํานวนเซลลมีขอดีในดานการนําไปประยุกตใชงานจริงในอนาคตเนื่องจากการเพิ่มจํานวนเซลลใน
แถว ทําใหคาศักยไฟฟาหรือแแรงดันไฟฟาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสะดวกในการนําไปแปลงเปนกระแสสลับ หรือ
ควบคุมใหมีแรงดันไฟฟาคงที่ เชน เซลลเชื้อเพลิงแถวขนาด 8, 20, 28 เซลล สามารถใชงานไดที่
แรงดันไฟฟา 4.8, 12, 16.8 โวลท (0.6 โวลท/เซลล) และใหกําลังไฟฟารวมเปน 203, 413, และ 547 วัตต
ตามลําดับ โดยใชอากาศ ที่ความดันบรรยากาศ
3.4 เซลลเชื้อเพลิงแถวเมื่อใชการระบายความรอนโดยการใชพัดลมเปาในการเดินระบบเซลลเชื้อเพลิงแถว 8,
20, และ 28 เซลล ขนาดพื้นที่หนาตัดกัมมันต 150 ตร.ซม. พบวาอุณหภูมิที่เซลลกลางแถวสูงกวาอุณหภูมิแผน
ประกบริม ในการเดินเซลลเชื้อเพลิงแถว ตองควบคุมอุณหภูมิตรงกลางเซลลแถว (แผนกลางในเซลลแถว)
ไมใหเกิน 80 oซ ถึงแมอุณหภูมิตรงริมของเซลลเชื้อเพลิงแถวจะต่ํากวา
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3.5 ในระหวางเดินระบบมีการใชพัดลมในการระบายความรอนที่ความเร็วลม 2 เมตร/วินาที หางจากเซลล
0.5 เมตร ซึ่งจากขอมูลการทดลองพบวาการใชพัดลมในการระบายความรอนที่เกิดจากปฏิกิริยาของเซลล
เชื้อเพลิงแถวจะชวยลดอุณหภูมิลงประมาณ 4-5 oซ
3.6 การทดสอบเดินคาศักยไฟฟาใหคงที่เปน 19.6 โวลท (0.70 โวลท/เซลล) เพื่อศึกษาการกระจายตัวของ
ปฏิกิริยาไฟฟาเคมีในแตละเซลลวามีการกระจายตัวที่สม่ําเสมอทั่วทุกเซลลหรือไม ผลการทดลองพบวาคา
ศักยไฟฟาเฉลี่ยของแตละเซลลมีคาเทากับ 0.71โวลท มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ±1.84 % แสดงวาแตละเซลลใน
แถวมีการทํางานสม่ําเสมอ
3.7 ผลการสรางตนแบบวงจรแปลงแรงดันไฟฟากระแสตรงจากเซลลเชื้อเพลิงเปนแรงดันไฟฟากระแสสลับ
ที่ไดออกแบบและจัดสรางนั้นสามารถทํางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพดี
3.8 เซลลเชื้อเพลิงแถวแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนมีความคุมคาในการลงทุนก็ตอเมื่อราคาคาไฟฟาตอ
หนวยเทากับ 20 และ 21 บาท ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุน (Payback period) เทากับ 11 ป 8 เดือนและ 10 ป 11 เดือน
โดยมีอัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR) มีคาเทากับ 9% และ 10% ตามลําดับ ซึ่งมากกวาเกณฑ
ในการตัดสินใจลงทุนและมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มากกวาศูนย ซึ่งมีความคุมคาใน
การลงทุนของอุปกรณดังกลาว ซึ่งจะเพิม่ ผลตอบแทนไดเมื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตใหสูงขึ้นใน
อนาคต คาใชจายที่สูงเปนคาตัวเรงปฏิกิริยาแพลทินัมซึ่งมีความสูญเสียในระหวางการเคลือบลง MEA สูง ซึ่ง
นาจะลดลงได นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของเซลลซึ่งขณะนี้เดินที่ความดันบรรยากาศยังสามารถพัฒนาให
สูงขึ้นโดยเพิ่มความดันของอากาศปอนใหสูงขึ้นได
อยางไรก็ตาม หากรัฐบาลมีการชวยเหลืออุดหนุน (Subsidy) และสงเสริมใหมีการประยุกตใชเซลล
เชื้อเพลิงกับเครื่องยนตยานพาหนะทดแทนเครื่องยนตที่ใชพลังงานน้ํามัน ก็นาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่มี
ความคุมคาในการลงทุนอยางมากและควรมีการศึกษาตอไป

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต

89

4. สรุปและเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้นตอไป
(Recommendation)
4.1 ผลการวิจัยนี้ ประสบความสําเร็จในการสรางเซลลเชื้อเพลิงแถวขึ้นเองได เปนเซลลเชื้อเพลิงแถว 28
เซลล พื้นที่หนาตัดกัมมันต 150 ตร.ซม. แกสปอนเปนไฮโดรเจน และ อากาศ ความดันบรรยากาศ ซึ่งสามารถ
เดินใชงานที่ 16.8 โวลท (0.6 โวลท/เซลล) และกําลังไฟฟาใชงาน เปน 547 วัตต และสามารถเดินระบบได
นานกวา 50 ชั่วโมงโดยประสิทธิภาพไมลดลง เมื่อเดินที่ความดันภายในเซลลเปน 10 psig ไดกําลังไฟฟา 721
วัตต คิดเปน 72% ของกําลังไฟฟาเปาหมาย เซลลเชื้อเพลิงแถวนี้ใชสวนประกอบอิเล็กโทรดเมมเบรนที่สราง
ขึ้ น เอง ปริ ม าณแพลทิ นั ม เป น 0.4 มก./ตร.ซม และประกอบเข า กั บ ชิ้ น ส ว นประกอบที่ ส ร า งขึ้ น เภายใน
ภายในประเทศ
4.2 โครงการวิจัยนี้กําลังสรางเซลลเชื้อเพลิงแถว 80 เซลล ซึ่งคาดวาจะมีกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต ตามเปาหมาย
ในการเดินระบบที่ความดันบรรยากาศ และ เปนกําลังไฟฟาสูงกวา 1.3 กิโลวัตต สูงกวาเปาหมาย หากเดินที่
ความดันภายในเซลลเปน 10 psig งานนี้คาดวาจะเสร็จภายใน 1 เดือนนี้
4.3 ควรไดมกี ารทดสอบความเสถียรคงตัว (stability) ของเซลลเชื้อเพลิงแถวที่สรางขึ้นเปนเวลาใหยาวนาน
ขึ้น เพื่อใหเปนประโยชนในการใชงานในระยะยาว
4.4 ผลการสรางตนแบบวงจรแปลงแรงดันไฟฟากระแสตรงจากเซลลเชื้อเพลิงเปนแรงดันไฟฟากระแสสลับ
ที่ไดออกแบบและจัดสรางนั้นสามารถทํางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามการทดลอง
ระบบตนแบบกับเซลลเชื้อเพลิงที่มีขนาดกําลังไฟฟาสูงขึ้นควรจะไดดําเนินการในขั้นถัดไป
4.5 เซลลเชื้อเพลิงแถวแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนมีความคุมคาในการลงทุนก็ตอเมื่อราคาคาไฟฟา
ตอหนวยเทากับ 20 และ 21 บาท ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุน (Payback period) เทากับ 11 ป 8 เดือนและ 10 ป 11
เดือนตามลําดับ ณ ระดับราคาคาไฟฟาตอหนวยทั้งสองระดับดังกลาว อัตราผลตอบแทน (Internal Rate of
Return: IRR) มีคาเทากับ 9% และ 10% ตามลําดับ ซึ่งมากกวาเกณฑในการตัดสินใจลงทุนและมีมูลคาปจจุบัน
สุทธิ (Net Present Value: NPV) มากกวาศูนย ซึ่งมีความคุมคาในการลงทุนของอุปกรณดังกลาว ซึ่งจะเพิ่ม
ผลตอบแทนไดเมื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตใหสูงขึ้นในอนาคต
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4.6 รัฐบาลควรมีการชวยเหลืออุดหนุน (Subsidy) หากมีการปรับใชอุปกรณเซลลเชื้อเพลิง ณ ระดับราคาคา
ไฟฟาตอหนวยในปจจุบันและหากราคาคาไฟฟาตอหนวยเพิ่มสูงขึ้น 20% และควรสงเสริมใหมีการทดสอบ
การประยุกตใชเซลลเชื้อเพลิงกับเครื่องยนตยานพาหนะทดแทนเครื่องยนตที่ใชพลังงานน้ํามัน จึงนาจะเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่มีความคุมคาในการลงทุนอยางมากและควรมีการศึกษาตอไป
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5. ผลงานจากโครงการวิจัย
(Outcome)
ผลงานจากโครงการวิจยั นี้ สรุปไดดังนี้
5.1 ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถว 28 เซลล ขนาดหนาตัดพื้นที่กัมมันต 150 ตร.ซม.ตอเซลล แรงดันไฟฟาใชงาน
16.8 โวลท ใหกระแส 43 แอมแปร กําลังไฟฟา 721 วัตต
5.2 ชิ้นสวนหลักของเซลลเชื้อเพลิงแถว 3 ชิ้นคือ 1)MEA 2)แผนทางไหลริมแถวดานแคโทดและแอโนด
และ 3)แผนขั้วคู
5.3 ระบบจัดการพลังงานไฟฟาสําหรับเซลลเชื้อเพลิงโดยมีตนแบบวงจรแปลงแรงดันไฟฟากระแสตรงจาก
เซลลเชื้อเพลิงเปนแรงดันไฟฟากระแสสลับ
5.4 รายงานการประเมินคาใชจายและความคุมทุนในการนําไปใช
5.5 พัฒนากําลังคนสําหรับพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบดวย นักวิจัยระดับปริญญาเอกจํานวน 2 คนกําลังจะ
สํา เร็จ การศึ ก ษาในภาคฤดู รอ นป 2551 จํ า นวน 1 คน และนัก วิ จัย ระดั บปริ ญญาโท จํา นวน4 คน สํา เร็ จ
การศึกษาในปการศึกษา 2551 จํานวน 1 คน และกําลังจะสําเร็จการศึกษาในภาคฤดูรอนป 2551 จํานวน 2 คน
นักวิจัยระดับปริญญาตรี 4 คน สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551
5.5 บทความทางวิชาการ
5.6.1 Amaraporn Kaewchada, Sunun Limtrakul, and Terdthai Vatanatham; “The Dependency of
Cathode Platinum Loading on Electrical Active Area and Performance of A PEM Fuel Cell” ตีพิมพใน
J. of Research in Engineering and Technology.
5.6.2 Kitipoom Tangwongpimook, Sunun Limtrakul, and Terdthai Vatanatham, “Performance of a
50 cm2 proton exchange membrane fuel cell in 100 hour usage” ตีพิมพ ใน TIChE National Conference
#18, 20-21 October 2008, Pattaya.
5.6.3 Attapol Srifa, Sunun Limtrakul, and Terdthai Vatanatham, “Performance of Proton
Exchange Membrane Fuel Cell Stack of 150 cm2 Active Area” ตีพิมพ ใน TIChE National Conference
#18, 20-21 October 2008, Pattaya.
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5.6.4 Teerapun Sungthong, Sunun Limtrakul, and Terdthai Vatanatham, “Effect of Area Scale-up
on Performance of a Proton Exchange membrane Fuel Cell ตีพิมพ ใน TIChE National Conference #18,
20-21 October 2008, Pattaya.
5.6.5 Chanin Panjapornpon, and Chinnavat Thawornkuno, “The Monitoring of Water Content in
PEMFC via State Observer Technique” ตีพิมพใน J. of Research in Engineering and Technology. Vol.5
No.3, July-September 2008.
5.6 นิทรรศการเผยแพร
นิทรรศการครบรอบ 70 ป คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2551-ปจจุบัน
5.7 ประสบการณในการพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงแถว มีขอพิจารณาที่จําเปน คือ
5.7.1 แผนทางไหลที่ใชไดออกแบบเปนการเฉพาะโดยมีการดุลแรงดันขามเมมเบรนใหใกลเคียงกัน
5.7.2 การประกอบเซลลโดยเรียงอัดชิ้นสวนตาง ๆ เขาหากันแลวยึดดวยน็อต จะตองทดสอบแรงอัด หาก
อัดมากเกินไปจะทําใหชั้นแพรแกสบี้และความพรุนลดลง แกสซึมผานยาก หากอัดนอยไปหนาชั้น
ตางๆจะสัมผัสกันไมดีเกิดความตานทานโอมหสูง การอัดตองมีการกําหนดแรงอัดที่แนนอน
5.7.3 อุณหภูมิที่ใชเดินเซลล หากสูงไป (ประมาณ 100Oซ) จะทําใหน้ําในเซลลกลายเปนไอมาก และเซลล
แหง สูญเสียการนําโปตอน แต ณ อุณหภูมิสูง อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเร็ว และไดกระแสมากขึ้น
เซลลเชื้อเพลิงแถวที่ระบายความรอนดวยอากาศจะมีอณ
ุ หภูมิกลางแถวสูงกวาเซลลริมนอกสองขาง
5.7.4 ความสม่ําเสมอในการเคลือบตัวเรงปฏิกิริยาแพลทินัมมีความสําคัญมากขึ้นเมือ่ พื้นที่กัมมันตสูงขึ้น
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาโดยสม่ําเสมอทั่วพื้นที่กัมมันต
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7. ภาคผนวก
(Appendix)

ภาคผนวก ก. ดัชนีชี้วัด โครงการวิจยั นี้ คือ
เปาหมาย

ผลผลิต

1) ศึกษาและพัฒนา การสรางเซลล 1)ชุดตนแบบเซลล
เชื้อเพลิงแถวขนาด 1 กิโลวัตต
เชื้อเพลิงแถว ผลิต
ไฟฟา ขนาด 721
วัตต
2) พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ระบบจัด
ไฟฟา สําหรับเซลลเชื้อเพลิง
การพลังงาน ไฟฟา
สําหรับเซลลื
เชื้อเพลิง
3) ประเมินเทคโนโลยี คาใชจาย
รายงานการ
และความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
ประเมิน
ของการผลิตใชงานในอนาคต
4) พัฒนากําลังคนสําหรับพัฒนา
เทคโนโลยี

1) นักวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษา
2) นักวิจยั ใหมที่มี
ประสบการณ

หนวยนับ
ชุด

ตัวชี้วัด
จํานวน
คุณภาพ
1
1)กําลังไฟฟา 721
วัตต
2) แรงดัน ไมนอย
กวา 16.8 โวลท

ชุด

1

ใชงานได

ชิ้น

1

คน

3

ค ร อ บ ค ลุ ม
เ ท ค โ น โ ล ยี
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร
และ สังคม
ปริญญาโท

คน

6

ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
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ภาคผนวก ข. รายนามคณะผูวิจัย พรอมทัง้ หนวยงานทีส่ ังกัดและหมายเลขโทรศัพท
1.
2.
3.
4.

รศ. ดร. เทอดไทย วัฒนธรรม
หัวหนาโครงการ
รศ. ดร. สุนันท ลิ้มตระกูล
ผูรวมวิจยั
อ.ดร.ชนินทร ปญจพรผล
ผูรว มวิจยั
ผศ. ดร. ศิริโรจน ศิริสุขประเสริฐ
ผูรว มวิจยั

5. รศ.ดร. พงศา พรชัยวิเศษกุล

ผูรวมวิจยั

6.
7.
8.
9.
10

ผูรวมวิจยั
ผูรวมวิจยั
ผูรวมวิจยั
ผูรวมวิจยั
ผูชวยวิจัย

นายปริญญา บุญทัน
นายยงยุทธ อินนุรักษ
นายสมพงษ พวงดอกไม
นายวิเชียร กลิน่ อบ
นางสาวอมราภรณ แกวชะฎา

(นิสิตปริญญาเอก)

11 น.ส.หงส ลีลาศุภกรณ

ผูชวยวิจัย
(นิสิตปริญญาโท)

12 นายอรรถพล ศรีฟา

ผูชวยวิจัย
(นิสิตปริญญาโท)

13 นายธีรพันธ สังขทอง

ผูชวยวิจัย
(นิสิตปริญญาโท)

14 นายกิตติภูมิ ตั้งวงศภิมุข

ผูชวยวิจัย
(นิสิตปริญญาโท)

15 นายชิณวัชร ถาวรคุโณ

ผูชวยวิจัย
(นิสิตปริญญาโท)

16 น.ส. รจนีย ไชยศรี

ผูชวยวิจัย
(นิสิตปริญญาโท)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

0-2942-8555 ตอ 1208
0-2942-8555 ตอ 1210
0-2942-8555 ตอ 1230
0-2942-8555 ตอ 1541

0-2218-6297
0-2942-8555 ตอ 1221
0-2942-8555 ตอ 1227
0-2942-8555 ตอ 1220
0-2942-8555 ตอ 1223
0-2942-8555 ตอ 1228
กด 814

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต

17 น.ส.กนกพร สุริยะ
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ผูชวยวิจัย
(นิสิตปริญญาตรี)

18 น.ส.พิรีพร จิตกานนท

ผูชวยวิจัย
(นิสิตปริญญาตรี)

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
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ภาคผนวก ค. การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนจากเซลลเชื้อเพลิง PEMFC ขนาด 1 กิโลวัตต
การวิเคราะหอตั ราผลตอบแทนจากเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
(Proton
Exchange Membrane Fuel Cell: PEMFC) มาผลิตไฟฟาในภาคครัวเรือนนัน้ แบงการวิเคราะหออกเปน 3
ประเภทหลัก ไดแก การวิเคราะห ณ ระดับราคาวัสดุอุปกรณปกติ การวิเคราะห ณ ระดับราคาวัสดุอุปกรณ
เพิ่มขึ้น 10% และการวิเคราะห ณ ระดับราคาวัสดุอุปกรณเพิ่มขึ้น 20% โดยในแตละประเภทจะศึกษา ณ ระดับ
ราคาคาไฟฟา 3 บาท 8 บาท 20 บาท และ 21 บาทตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ค.1) การวิเคราะหผลตอบแทนของเซลลเชื้อเพลิง
เปนการเปรียบเทียบเงินลงทุน ตนทุนผันแปร กับผลตอบแทน และผลตอบแทนสุทธิ ณ เวลาตาง ๆ ที่
คิดเปนรายปของโครงการ ศึกษา ณ ระดับราคาคาไฟฟา 3 บาท 8 บาท 20 บาท และ 21 บาทตามลําดับ

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
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ค.1.1 การวิเคราะหผลตอบแทน ณ ระดับราคาคาไฟฟา 3 บาทตอหนวย
ปที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ปที่
รวม

เงินลงทุน
387,450.22

77,759.50

77,759.50

เงินลงทุน
542,969.22

ตนทุนผันแปร

ผลตอบแทน

42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
ตนทุนผันแปร

49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
ผลตอบแทน
รวมผลตอบแทนสุทธิ
NPV
IRR

Payback period = 542,969.22/ (-42,060.48/ 15)
= ไมสามารถคืนทุน

ผลตอบแทนสุทธิ
-387,450.22
7,563.90
7,563.90
7,563.90
7,563.90
-70,195.60
7,563.90
7,563.90
7,563.90
7,563.90
-70,195.60
7,563.90
7,563.90
7,563.90
7,563.90
7,563.90
ผลตอบแทนสุทธิ
-42,060.48
-391,994.95
-24%

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
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ค.1.2 การวิเคราะหผลตอบแทน ณ ระดับราคาคาไฟฟา 8 บาทตอหนวย
ปที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เงินลงทุน
387,450.22

77,759.50

77,759.50

542,969.22

ตนทุนผันแปร
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80

ผลตอบแทน
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
รวมผลตอบแทนสุทธิ
NPV
IRR

Payback period = 542,969.22/ (176,939.52/ 15)
= ไมสามารถคืนทุน

ผลตอบแทนสุทธิ
-387,450.22
22,163.90
22,163.90
22,163.90
22,163.90
-55,595.60
22,163.90
22,163.90
22,163.90
22,163.90
-55,595.60
22,163.90
22,163.90
22,163.90
22,163.90
22,163.90
176,939.52
-258,222.46
-8%

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
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ค.1.3 การวิเคราะหผลตอบแทน ณ ระดับราคาคาไฟฟา 20 บาทตอหนวย
ปที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เงินลงทุน
387,450.22

77,759.50

77,759.50

542,969.22

ตนทุนผันแปร
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80

ผลตอบแทน
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
รวมผลตอบแทนสุทธิ
NPV
IRR

Payback period = 542,969.22/ (702,539.52/ 15)
= 11 ป 8 เดือน

ผลตอบแทนสุทธิ
-387,450.22
57,203.90
57,203.90
57,203.90
57,203.90
-20,555.60
57,203.90
57,203.90
57,203.90
57,203.90
-20,555.60
57,203.90
57,203.90
57,203.90
57,203.90
57,203.90
702,539.52
62,831.50
9%

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
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ค.1.4 การวิเคราะหผลตอบแทน ณ ระดับราคาคาไฟฟา 21 บาทตอหนวย
ปที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เงินลงทุน
387,450.22

77,759.50

77,759.50

542,969.22

ตนทุนผันแปร
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80

ผลตอบแทน
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
รวมผลตอบแทนสุทธิ
NPV
IRR

Payback period = 542,969.22/ (746,339.52/ 15)
= 10 ป 11 เดือน

ผลตอบแทนสุทธิ
-387,450.22
60,123.90
60,123.90
60,123.90
60,123.90
-17,635.60
60,123.90
60,123.90
60,123.90
60,123.90
-17,635.60
60,123.90
60,123.90
60,123.90
60,123.90
60,123.90
746,339.52
89,586.00
10%

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
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ค.2) การวิเคราะหผลตอบแทนของเซลลเชื้อเพลิง ณ ระดับราคาวัสดุอปุ กรณเพิ่มขึ้น 10%
ค.2.1 การวิเคราะหผลตอบแทน ณ ระดับราคาคาไฟฟา 3 บาทตอหนวย
ปที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เงินลงทุน
425,933.34

85,535.45

85,535.45

597,004.24

ตนทุนผันแปร
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80

ผลตอบแทน
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
รวมผลตอบแทนสุทธิ
NPV
IRR

Payback period = 597,004.24/ (-57,612.38/ 15)
= ไมสามารถคืนทุน

ผลตอบแทนสุทธิ
-425,933.34
7,563.90
7,563.90
7,563.90
7,563.90
-77,971.55
7,563.90
7,563.90
7,563.90
7,563.90
-77,971.55
7,563.90
7,563.90
7,563.90
7,563.90
7,563.90
-57,612.38
-437,877.79
-25%

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
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ค.2.2 การวิเคราะหผลตอบแทน ณ ระดับราคาคาไฟฟา 8 บาทตอหนวย
ปที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เงินลงทุน
425,933.34

85,535.45

85,535.45

597,004.24

ตนทุนผันแปร
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80

ผลตอบแทน
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
รวมผลตอบแทนสุทธิ
NPV
IRR

Payback period = 597,004.24/ (161,387.62/ 15)
= ไมสามารถคืนทุน

ผลตอบแทนสุทธิ
-425,933.34
22,163.90
22,163.90
22,163.90
22,163.90
-63,371.55
22,163.90
22,163.90
22,163.90
22,163.90
-63,371.55
22,163.90
22,163.90
22,163.90
22,163.90
22,163.90
161,387.62
-304,105.31
-9%

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
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ค.2.3 การวิเคราะหผลตอบแทน ณ ระดับราคาคาไฟฟา 20 บาทตอหนวย
ปที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เงินลงทุน
425,933.34

85,535.45

85,535.45

597,004.24

ตนทุนผันแปร
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80

ผลตอบแทน
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
รวมผลตอบแทนสุทธิ
NPV
IRR

Payback period = 597,004.24/ (686,987.62/ 15)
= 13 ป 1 เดือน

ผลตอบแทนสุทธิ
-425,933.34
57,203.90
57,203.90
57,203.90
57,203.90
-28,331.55
57,203.90
57,203.90
57,203.90
57,203.90
-28,331.55
57,203.90
57,203.90
57,203.90
57,203.90
57,203.90
686,987.62
16,948.66
7%

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
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ค.2.4 การวิเคราะหผลตอบแทน ณ ระดับราคาคาไฟฟา 21 บาทตอหนวย
ปที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เงินลงทุน
425,933.34

85,535.45

85,535.45

597,004.24

ตนทุนผันแปร
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80

ผลตอบแทน
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
รวมผลตอบแทนสุทธิ
NPV
IRR

Payback period = 597,004.24/ (730,787.62/ 15)
= 12 ป 3 เดือน

ผลตอบแทนสุทธิ
-425,933.34
60,123.90
60,123.90
60,123.90
60,123.90
-25,411.55
60,123.90
60,123.90
60,123.90
60,123.90
-25,411.55
60,123.90
60,123.90
60,123.90
60,123.90
60,123.90
730,787.62
43,703.16
8%

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
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ค.3) การวิเคราะหผลตอบแทนของเซลลเชื้อเพลิง ณ ระดับราคาวัสดุอปุ กรณเพิ่มขึ้น 20%
ค.3.1 การวิเคราะหผลตอบแทน ณ ระดับราคาคาไฟฟา 3 บาทตอหนวย
ปที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เงินลงทุน
464,416.46

93,311.40

93,311.40

651,039.26

ตนทุนผันแปร
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80

ผลตอบแทน
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
49,874.70
รวมผลตอบแทนสุทธิ
NPV
IRR

Payback period = 651,039.26/ (-73,164.28/ 15)
= ไมสามารถคืนทุน

ผลตอบแทนสุทธิ
-464,416.46
7,563.90
7,563.90
7,563.90
7,563.90
-85,747.50
7,563.90
7,563.90
7,563.90
7,563.90
-85,747.50
7,563.90
7,563.90
7,563.90
7,563.90
7,563.90
-73,164.28
-483,760.63
-27%

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
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ค.3.2 การวิเคราะหผลตอบแทน ณ ระดับราคาคาไฟฟา 8 บาทตอหนวย
ปที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เงินลงทุน
464,416.46

93,311.40

93,311.40

651,039.26

ตนทุนผันแปร
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80

ผลตอบแทน
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
64,474.70
รวมผลตอบแทนสุทธิ
NPV
IRR

Payback period = 651,039.26/ (145,835.72/ 15)
= ไมสามารถคืนทุน

ผลตอบแทนสุทธิ
-464,416.46
22,163.90
22,163.90
22,163.90
22,163.90
-71,147.50
22,163.90
22,163.90
22,163.90
22,163.90
-71,147.50
22,163.90
22,163.90
22,163.90
22,163.90
22,163.90
145,835.72
-349,988.15
-11%

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
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ค.3.3 การวิเคราะหผลตอบแทน ณ ระดับราคาคาไฟฟา 20 บาทตอหนวย
ปที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เงินลงทุน
464,416.46

93,311.40

93,311.40

651,039.26

ตนทุนผันแปร
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80

ผลตอบแทน
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
99,514.70
รวมผลตอบแทนสุทธิ
NPV
IRR

Payback period = 651,039.26/ (671,435.72/ 15)
= 14 ป 7 เดือน

ผลตอบแทนสุทธิ
-464,416.46
57,203.90
57,203.90
57,203.90
57,203.90
-36,107.50
57,203.90
57,203.90
57,203.90
57,203.90
-36,107.50
57,203.90
57,203.90
57,203.90
57,203.90
57,203.90
671,435.72
-28,934.18
5%

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
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ค.3.4 การวิเคราะหผลตอบแทน ณ ระดับราคาคาไฟฟา 21 บาทตอหนวย
ปที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

เงินลงทุน
464,416.46

93,311.40

93,311.40

651,039.26

ตนทุนผันแปร
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80
42,310.80

ผลตอบแทน
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
102,434.70
รวมผลตอบแทนสุทธิ
NPV
IRR

Payback period = 651,039.26/ (715,235.72/ 15)
= 13 ป 8 เดือน

ผลตอบแทนสุทธิ
-464,416.46
60,123.90
60,123.90
60,123.90
60,123.90
-33,187.50
60,123.90
60,123.90
60,123.90
60,123.90
-33,187.50
60,123.90
60,123.90
60,123.90
60,123.90
60,123.90
715,235.72
-2,179.68
6%

ตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 กิโลวัตต
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