
แบบบทสรุปยอสําหรับผูบริหาร 
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 
1.1 ชื่อเร่ือง  
(ภาษาไทย)  การเตรียม Bipolar plate จากวัสดุผสมพอลิเมอร-กราไฟตเพื่อใชใน PEMFC 
(ภาษาอังกฤษ)  Bipolar plate made from polymer-graphite composites for PEMFC 
1.2 ชื่อคณะผูวิจัย  
 1.2.1  ดร.ปานจันทร  ศรีจรูญ  (หัวหนาโครงการ) 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

โทรศัพท 02 470-9221-30 ตอ 209    โทรสาร 02 428-3534 
 1.2.2 รศ.ดร.สุภาภรณ   เทอดเทียนวงษ  (ผูรวมโครงการ) 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
โทรศัพท 02 470-9222 ตอ 403   โทรสาร 02 428-3534 

1.2.3 รศ.ดร. อนวัช สังขเพ็ชร (ผูรวมโครงการ) 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   
โทรศัพท 02-470-9322-9 ตอ 217      โทรสาร 02 428-3534 

1.2.4  นางสาวปรียานุช  ธรรมเจริญ  (ผูรวมโครงการ) 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
โทรศัพท 02 4709221-30      โทรสาร 02 428-3534 

1.3 งบประมาณและระยะเวลาทําวิจัย 
ไดรับงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550     งบประมาณท่ีไดรับ  420,000 บาท 
ระยะเวลาทําการวิจัย   ตั้งแต 27 สิงหาคม 2550    ถึง  26 สิงหาคม 2551 
 
ความสําคญัและที่มาของปญหาการวิจัย 2. 

จากปญหาท่ีน้าํมันมีราคาแพง การคนควาวจิัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซลลเช้ือเพลิงจึงเปนท่ีไดรับความ
สนใจเปนอยางมากในปจจุบัน  โดยในงานวิจยันีจ้ะสนใจเซลลเช้ือเพลิงประเภท PEMFC  ซ่ึงมีหนึ่ง
ในสวนประกอบท่ีสําคัญคือ แผนสองข้ัว ซ่ึงในปจจบัุนแผนสองข้ัวมักจะทําจากกราไฟต ซ่ึงมีราคา
แพงและมีน้ําหนักสูง ดังนัน้หากสามารถวิจัยและพฒันาสรางแผนสองข้ัวท่ีมีน้ําหนกัเบา และราคาถูก
ได ก็จะทําใหน้ําหนกัและราคาของเซลลเช้ือเพลิงลดลงดวย ซ่ึงจะทําใหนําไปสูการผลิตเชิงพาณิชยได   
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3. วัตถุประสงคการวิจัย 
3.1 เพื่อศึกษาการสราง bipolar plate จากวสัดุผสมระหวางกราไฟตกับพอลิเมอร 
3.2 ศึกษาชนดิของพอลิเมอรท่ีเหมาะสมในการนํามาสราง bipolar plate 
3.3 เพื่อหาปริมาณ graphite ท่ีเหมาะสมในวัสดุผสมระหวางกราไฟตกบัพอลิเมอร  
 

 4. ระเบียบวิธีวิจัย (โดยยอ) 
ทําการสราง Bipolar plateจากวัสดุผสมระหวางกราไฟตกับพอลิเมอร (PP, PMMA หรือ PET) โดยนํา
พอลิเมอรมาผสมกับกราไฟตท่ีมีปริมาณ 40-70% โดยน้ําหนกัในวัสดุผสม ดวยเคร่ือง Twin screw 
extruder นําไปผานกระบวนการอัดรอน (Hot press) และทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของวัสดุผสม คือ 
การนําความรอน, คุณสมบัติทางกล, การนําไฟฟา และความหนาแนน โดยศึกษาผลของจํานวนรอบ
การผสม, การเติมน้ํามันชวยผสม, ชนิดและปริมาณของกราไฟต ท่ีมีตอคุณสมบัติตาง ๆ ของวัสดุผสม 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1 จากการศึกษาการสราง bipolar plate จากวัสดุผสมระหวางกราไฟตกับพอลิเมอร  โดยทําการผสม
ดวยเคร่ือง High speed mixer กอนท่ีจะนาํไปผสมดวยเคร่ือง Twin Screw Extruder และอัดข้ึนรูปรอน
ดวยเคร่ือง Hot press นั้น พบวา  

• จํานวนรอบของการผสมดวยเคร่ือง Twin Screw Extruder ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการผสม
วัสดุคอมโพสิต เพื่อนําไปข้ึนรูปเปนแผนสองข้ัว คือ 2 รอบการผสม เนื่องจากวัสดุผสมกัน
เปนเนื้อเดียวกนัไดดี และช้ินงานท่ีข้ึนรูปแลว มีลักษณะผิวหนาเนียนเรียบ ไมมีรอยแตกหกั 

• การเติมน้ํามันผสม (Processing oil) จะชวยใหการผสมระหวางกราไฟตผงและพอลิเมอรใน
เคร่ือง Twin Screw Extruder ดีข้ึน โดยผลการทดสอบเชิงกลของการผสมท่ีเติมน้ํามันผสม
จะมีคาสูงกวาการผสมท่ีไมเติมน้ํามันผสม ในวัสดุผสมทุกชนิด และทุกอัตราสวนผสมที่ใช
ในงานวิจัยน้ี 

5.2 ในการศกึษาผลของชนิดของพอลิเมอรและปริมาณของกราไฟตผงที่มีตอคุณสมบัติตาง ๆ ของ
วัสดุผสมในงานวิจยันี้  พบวา 

• ปริมาณกราไฟตผงและชนดิของพอลิเมอรมีผลตอสมบัติเชิงกลของช้ินงาน โดยพบวา เม่ือ
ปริมาณกราไฟตผงเพ่ิมข้ึน คาความตานทานแรงดึง (Tensile Strength) และคาความ 
ตานทานการโคงงอ (Flexurl modulus) จะลดลง โดยวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ 
PMMA จะใหคาความตานทานแรงดึงสูงสุดและคาความตานทานการโคงงอสูงท่ีสุด ท่ี   
ทุก ๆ อัตราสวนการผสมท่ีมีปริมาณกราไฟตในชวง 40-70 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก โดยคา
ความตานทานแรงดึงสูงสุดคือ 50.18 MPa และคาความตานทานการโคงงอสูงสุดคือ 
6942.11 MPa เม่ือปริมาณกราไฟตเทากับ 40 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
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• ปริมาณกราไฟตผงและชนดิของพอลิเมอรมีผลตอสมบัติทางความรอนของช้ินงาน โดย 
พบวาเม่ือปริมาณกราไฟตผงเพ่ิมข้ึน คาการนําความรอนของช้ินงานจะเพ่ิมข้ึนดวย โดย
วัสดุคอมโพสิตท่ีใหการนําความรอนสูงท่ีสุด คือ กราไฟตผง และ PET ซ่ึงคาท่ีสูงสุด คือ 
0.1884 W/m.K  เม่ือปริมาณกราไฟตเทากบั 70 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนกั 

•  ปริมาณกราไฟตผงและชนดิของพอลิเมอรมีผลตอสมบัติทางไฟฟาของช้ินงาน โดยพบวา 
เม่ือปริมาณกราไฟตผงเพ่ิมข้ึนคาการนําไฟฟาของช้ินงานจะเพ่ิมข้ึนดวย และวัสดุคอมโพ 
สิตท่ีใหคาการนําไฟฟาสูงท่ีสุด คือ กราไฟตผง และ PET ซ่ึงคาท่ี สูงสุด คือ 0.663 S/cm 
เม่ือปริมาณกราไฟตเทากับ 70 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

• ปริมาณกราไฟตผงและชนดิของพอลิเมอรมีผลตอความหนาแนนของช้ินงาน โดยเม่ือ
ปริมาณกราไฟตผงเพ่ิมข้ึน คาความหนาแนนจะเพิ่มข้ึนดวย และวัสดุคอมโพสิตท่ีมีคา
ความหนาแนนสูงท่ีสุด คือ กราไฟตผง และ PET ท่ีทุก ๆ อัตราสวนการผสม โดยจะใหคา
ความหนาแนนท่ีใกลเคียงกบัของแผนสองข้ัวทางการคา ท่ีปริมาณกราไฟตเทากบั 70 
เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

 

6. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
   เนื่องจากงานวิจยันีจ้ะใหความสําคัญกับคาการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตมากท่ีสุด    ดังนั้นวัสด ุ

ท่ีเหมาะสมท่ีจะนําไปพฒันาเปนแผนสองข้ัวตอไป คือ วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผง และ PET ซ่ึงมีคา
การนําไฟฟาสูงท่ีสุด คือ 0.663 S/cm ท่ีอัตราสวนปริมาณกราไฟตเทากับ 70 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
โดยมีคาการนาํความรอนเทากับ 0.1793 W/m.K และมีสมบัติทางกล คือ ความตานทานแรงดึงสูงสุด
เทากับ 34.11 MPa และคามอดูลัสความตานทานการโคงงอเทากับ 2,414.56 MPa  และมีความ
หนาแนน 1.974 g/cm3 โดยมีการเติมน้ํามันผสมเพ่ือชวยเพิ่มการยดึเกาะ และใชจาํนวนรอบการผสม
เทากับ 2 รอบ   โดยในการนําผลงานวิจัยท่ีไดไปพัฒนาตอไปนั้น อาจกระทําได เชน  

• ศึกษาอิทธิพลของสารเติมแตง หรือสารคูควบเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในการยึด
เกาะตดิระหวางวัฎภาคของวสัดุคอมโพสิตใหดีข้ึน 

• ศึกษาปริมาณน้ํามันผสมท่ีเหมาะสมเพื่อใชในข้ันตอนการผสมวัสดุผสม 

• ศึกษาการนําพอลิเมอรท่ีสามารถนําไฟฟาได (conductive polymer) มาทําเปนวัสดุ  คอมโพ
สิต หรือศึกษาผลของขนาดอนุภาคของกราไฟตผงที่มีตอการผสม 

• ศึกษาวัสดุท่ีนาํมาใชเพื่อเพ่ิมการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตชนิดอ่ืนๆ เชน carbon fiber 
เปนตน  
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7. การนําไปใชประโยชน  
ผลการวิจัยนี ้ สามารถนําไปเสนอผลงานการประชุมวิชาการวศิวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 17 ซ่ึงจัดข้ึน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม ระหวางวนัท่ี 29-30 ตุลาคม 2550 
และสามารถผลิตบัณฑิตระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี จํานวน 1 คน 


