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บทคัดยอ 
การคนควาวิจยัเกีย่วกับเทคโนโลยีเซลลเช้ือเพลิง ท่ีไดรับความสนใจเปนอยางมากในปจจุบัน คือ 
การศึกษาพัฒนาเกีย่วกับสวนประกอบ PEMFC โดยหนึง่ในสวนประกอบหลักนัน้คือ แผนสองข้ัว ซ่ึง
ในปจจุบันแผนสองข้ัวมักจะทําจากกราไฟต ซ่ึงมีราคาแพงและมีน้ําหนักสูง งานวิจยันีจ้ึงไดสนใจ
ศึกษาการสรางแผนสองข้ัวจากวัสดุผสมของกราไฟตผงกับพอลิเมอร ไดแก พอลิพรอพิลีน, พอลิเมธิล
เมธาไครเลต และพอลิเอทิลีนเทเรฟธอลเลต เพื่อศึกษาผลของชนิดของพอลิเมอรและปริมาณของกรา
ไฟตผงที่มีตอคุณสมบัติของวัสดุผสม โดยในการทดลองจะทําการศึกษาผลของจํานวนรอบของการ
ผสม ท่ีมีตอการลักษณะพ้ืนผิวของวัสดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงและพอลิเมอร ภายหลังการอัด
ข้ึนรูป เพื่อหาสภาวะท่ีดีสุดในการผสม นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาผลของน้ํามันผสมท่ีมีตอการข้ึน
รูปวัสดุผสมดวย  โดยช้ินงานท่ีไดจะนําไปทดสอบคุณสมบัติทางกล, ทางไฟฟา, ทางความรอน และ
ความหนาแนน จากการศึกษาพบวา จํานวนรอบท่ีเหมาะสมสําหรับการผสมวัสดุคอมโพสิตกราไฟต
ผงและพอลิเมอร คือ 2 รอบการผสม และเม่ือเปรียบเทียบการข้ึนรูปท่ีมีการเติมน้าํมันผสมและไมมี
การเติมน้ํามันผสม พบวาเม่ือเติมน้ํามันผสมจะทําใหสมบัติทางกลของวัสดุคอมโพสิตสูงข้ึน โดยวัสดุ      
คอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมธิลเมธาไครเลต จะมีคาความตานทานแรงดึงสูงสุด คือ 50.18 MPa 
และคามอดูลัสความตานทานการโคงงอสูงท่ีสุด   คือ   6,942.11   MPa    ท่ีปริมาณกราไฟตเทากับ  40  
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เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก อยางไรก็ดเีม่ือปริมาณกราไฟตผงเพ่ิมข้ึนสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมจะลดลง 
แตคาการนําความรอน, คาการนําไฟฟา และความหนาแนนจะเพิ่มข้ึน ซ่ึงวัสดุคอมโพสิตท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในงานวิจยันี้ท่ีใหคาการนําความรอน, คาการนําไฟฟาสูงสุด และเหมาะสมท่ีจะนําไปพฒันาตอ 
ไป คือ กราไฟตผงและพอลิเอทิลีนเทเรฟธอลเลต โดยใหคาการนําความรอนเทากับ 0.1884 W/m.K, 
คาการนําไฟฟาเทากับ 0.663 S/cm และมีความหนาแนนเทากับ 1.974 g/cm3 ท่ีปริมาณกราไฟตผง
เทากับ 70 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก   
 
Abstract 
Bipolar plate, which is normally made from graphite, is one of the components in Proton Exchange 
Membrane Fuel Cell (PEMFC) that needed to be developed due to its high cost and weight.  This 
research was aimed to study a fabrication of bipolar plate from composite materials of graphite 
powder and polymer produced in Thailand for PEMFC.  The polymers used were polypropylene 
(PP), polymethyl methacrylate (PMMA) and polyethylene terephthalate (PET). The most suitable 
condition for compression molding of composite materials was first investigated by studying an 
effect of number of compounding as well as an effect of processing oil addition.  Amount of 
graphite powder used and types of polymer in composite materials were then examined.  All 
samples were tested for physical, mechanical, electrical, and thermal properties. It was found that 
two rounds of compounding and the addition of processing oil before a compression molding could 
increase the mechanical properties of the composite materials.  However, an increase in the amount 
of graphite powder led to a decrease in mechanical properties of the composite materials. The 
composite material made from graphite powder and PMMA with graphite content of 40% by weight 
showed the highest mechanical property, with the tensile strength of 50.18 MPa and flexural 
modulus of 6,942.11 MPa.   It was also found that higher graphite powder content was contributed 
to an increase in electrical conductivity, thermal conductivity and density.  The graphite powder 
composited with PET provided the highest electrical conductivity of 0.663 S/cm, highest thermal 
conductivity of 0.1884 W/m.K with a density of 1.974 g/cm3 at graphite content of 70% by weight, 
and was suitable to be further developed.  
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอท่ีใชในการวิจัย 
 

σ  =  electrical conductivity 

Ω  =  resistance (ohmics) 

η  =  intrinsic viscosity   

ηi  =  viscosity of polymer 

ηr  =  reduce viscosity     

ηsp  =  specific vicosity 

ρ   =  density 
vM   =  viscosity average molecular weight 

c   =  concentration      
g   =  gram 
G   =  graphite 
m   =  metre 
t   =  time 
w   =  water 
cm  =  centimetre 
mm  =  millimeter 
ml  =  millilitre 
FM  =  flexural modulus 
kg  =  kilogram 
PP  =  polypropylene 
TS  =  tensile strength 
PET  =  polyethylene terephthalate 
PMMA  =  polymethyl methacrylate 
PEMFC  =  polymer electrolyte membrane fuel cell  
cm2  =  square centimetre 
cm3  =  cubic centimeter 
MPa  =  megapascal 
sec  =  second 
SEM  =  scanning electron microscopy 
J/m  =  joule per metre 
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g/ml  =  gram per milliliter 
g/mol  =  gram per mole 
kg/m3  =  kilogram per cubic metre 
N/mm2  =  newton per square millimetre   
mA/cm2  =  milliamp per square centimetre 
S/cm  =  per centimeter 
W/m.K  =  watt per metre per Kelvin 

 
 



บทท่ี 1 บทนํา 
 

1.1 บทนํา 
ปจจุบันโลกกาํลังเผชิญปญหาน้ํามันเช้ือเพลิงมีราคาแพง เนื่องจากนํ้ามันเช้ือเพลิงมีปริมาณ

ลดลง และคาดวาในอนาคตนํ้ามันเช้ือเพลิงจะหมดไปจากโลก ดังนั้นจึงไดมีการคิดคนพลังงานใน
รูปแบบตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชทดแทนน้ํามันเช้ือเพลิง และพลังงานท่ีไดรับความสนใจคนควาพัฒนาเปน
อยางมากก็คือ เซลลเช้ือเพลิง หรือ Fuel cell   เซลลเช้ือเพลิงเปนอุปกรณเคมีไฟฟาท่ีเปล่ียนพลังงาน
เคมีใหเปนพลังงานไฟฟาโดยปราศจากการเผาไหม ขอโดดเดนของเซลลเช้ือเพลิง คือการท่ีระบบ
เซลลเช้ือเพลิงสามารถทํางานเปนระบบพลังงานรวมระหวางความรอนและไฟฟา ทําใหสามารถ
ดําเนินการในระบบเซลลท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญได รวมท้ังในงานท่ีตองมีการเคล่ือนยาย
ตลอดเวลา เชน ในรถยนต คอมพิวเตอรแบบพกพา โทรศัพทมือถือ และอุปกรณส่ือสารทางทหาร  
เปนตน  [1] 

เซลลเช้ือเพลิง สามารถแบงไดเปนหลายประเภท เชน alkaline fuel cell, molten carbonate 
fuel cell, solid oxide fuel cell  และ proton exchange membrane fuel cell (PEMFC)  แตเนือ่งจาก 
PEMFC เปนระบบท่ีมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ใชอุณหภมิูต่ํา ทําใหมีอายุการใชงานยาวนาน เม่ือเทียบ
กับเซลลเช้ือเพลิงประเภทอืน่ จึงทําใหการศึกษาคนควาวิจัยเกีย่วกับ PEMFC เปนท่ีไดรับความสนใจ
เปนอยางมากในปจจุบัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเซลลเช้ือเพลิงแบบเซลลเดียว (Single cell of PEMFC) 
และสวนประกอบหรืออุปกรณของเซลลเช้ือเพลิงแบบเซลลเดียว  โดยในการออกแบบเพ่ือใชงานน้ัน
จะตองคํานึงถึงพลังงานที่จะไดรับเปนหลัก แตขณะเดียวกันจะตองมีราคาถูก และนํ้าหนักเบาดวย  

PEMFC มีสวนประกอบท่ีสําคัญหลายสวน เชน เมมเบรน ช้ันแคตาลิสต ช้ันกระจายกาซ (gas 
diffusion layer และแผน 2 ข้ัว (bipolar plate) เปนตน ทุกองคประกอบลวนมีความสําคัญตอ
ประสิทธิภาพการใชงานของเซลลเช้ือเพลิง โดยในงานวิจัยนี้จะเนนท่ีสวนประกอบแผน 2 ข้ัวเปน
สําคัญ  

Bipolar plate เปนสวนประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญมากในเซลลเช้ือเพลิง โดยมีหนาท่ีท่ี
สําคัญ [2] คือ  

- การกระจายกาซและอากาศใหท่ัวถึง (uniform) ตลอดพ้ืนท่ีใชงาน (active areas) 
- การระบายความรอนออกจากพื้นท่ีใชงาน  
- การนํากระแสไฟฟาจากเซลลหนึ่งไปยังอีกเซลลหนึ่ง 
- การปองกันการร่ัวของกาซและสารหลอเย็น เปนตน 
 



 

โดยท่ัวไป วัสดุท่ีถูกนิยมนํามาสรางเปน bipolar plate มากท่ีสุด ก็คือ กราไฟต (graphite) 
รองลงมาคือ โลหะ  เนื่องจากกราไฟต มีคุณสมบัติท่ีโดดเดนในดานการนําไฟฟา และทนทานการกัด
กรอนไดดีมาก  สวนโลหะนั้นถึงแมจะมีความแข็งแรง (strength) และความแกรง (toughness) สูง แตก็
มักจะมีปญหาเร่ืองการกัดกรอนอันเนื่องจากกรดท่ีเกิดข้ึนในระบบการทํางานของเซลลเช้ือเพลิง จึงไม
คอยไดรับความนิยม  อยางไรก็ดี การใชงาน bipolar plate ท่ีทําดวยกราไฟตในปจจุบันนั้นประสบ
ปญหาท่ีสําคัญ  คือเร่ืองน้ําหนักและราคาของ Bipolar plate  

น้ําหนักของ Bipolar plate 
 เนื่องจากกราไฟตเปนวัสดุท่ีมีน้ําหนกัมาก ดังนั้น Bipolar plate จึงเปนสวนประกอบท่ีมี
เปอรเซ็นตของนํ้าหนกัสูงท่ีสุดจากสวนประกอบทั้งหมดในหอเซลลเช้ือเพลิง โดยพบวา Bipolar plate 
มีน้ําหนกัสูงถึงประมาณ 88% โดยน้ําหนักของสวนประกอบทั้งหมดในหอเซลลเช้ือเพลิง ซ่ึงถือวา
เปนคาท่ีสูงมาก [2] 
 ราคาของ Bipolar plate 
 ประกอบดวยราคาของกราไฟตซ่ึงเปนวัสดุท่ีมีราคาแพง และราคาของกระบวนการ เชน การ
สรางหรือข้ึนรูป bipolar plate และกระบวนการเซาะรอง เปนตน  ซ่ึงทําใหมีคาใชจายท่ีสูง จากการ
ประมาณพบวา ราคาของกราไฟตท่ีผานการข้ึนรูปและนํามาใชเปน bipolar plate มีมูลคาคิดเปน
ประมาณ 15% ของราคาเซลลเช้ือเพลิง 1 stack (ไมรวมระบบควบคุม อุปกรณประกอบ หนวยผลิต
และปอนกาซ) 

จากขอด-ีขอเสียของกราไฟต และโลหะน้ี นกัวจิัยจึงไดมีการคิดคนเพื่อท่ีจะพฒันาและ
ปรับปรุงคุณสมบัติตางๆของแผนสองข้ัวใหดีข้ึน ไมวาจะเปนการนําแผนสองข้ัวท่ีทําจากโลหะมา
เคลือบ เพื่อใหทนทานตอการกัดกรอน  หรือการออกแบบแผนสองข้ัวท่ีทําจากกราไฟตใหมีขนาดเล็ก
ลง เพื่อชวยลดปญหาเร่ืองน้าํหนัก และอีกวิธีการหนึ่งท่ีไดรับความสนใจศึกษาคนควาเปนอยางมากก็
คือ การปรับปรุงวัสดุท่ีจะนํามาสรางโดยการทําเปนวสัดุผสม (composite material) ดวยการนํากรา
ไฟตหรือโลหะรวมท้ังคารบอน มาผสมรวมกับวัสดุอีกชนิดหนึ่ง เชน พวกพอลิเมอร (polymer) โดย
จะตองมาผสมรวมกันในสัดสวนปริมาณและวิธีการท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ส่ิงสําคัญในการสรางแผนสอง
ข้ัวจากวัสดุผสมนั้นอยูท่ีการเลือกวัสดุท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ซ่ึงหากนํามาสรางเปนแผนสองข้ัว
แลวจะทําใหไดแผนสองข้ัวท่ีมีคุณสมบัติดานตาง ๆ เชน ความแข็งแรงทนทาน การนําไฟฟา และการ
ใหพลังงานท่ีสูงข้ึน โดยมีน้ําหนกัเบาและราคาตํ่าลง  เพื่อท่ีจะสามารถนําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย
ตอไป 

 

 
 

 2 



 

1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
จากอดีตจนถึงปจจุบันไดมีผูคิดคนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับแผนสองข้ัวอยางกวางขวาง  ดังนั้น
จึงมีงานวจิัยเกีย่วกับแผนสองข้ัวอยูมากมาย ดังตัวอยางตอไปนี ้
 
Man Wu  และคณะ [23]ไดทําการศึกษาการสราง bipolar plate จาก composite materials ซ่ึงไดทําการ
ทดลองโดยการใช composite material เปน (CNT)/Polyethylene terephthalate (PET) และ Carbon 
nanotubes (CNT)/Polyethylene terephthalate (PET)/Polyvinylidene fluoride (PVDF) โดยอัตราสวน
เชิงปริมาตรของ CNT – filled PET ตอ PVDF คือ  1:1 in volume ซ่ึงท่ีอัตราสวนนี้จะมีความเขมขน
ของ CNT ใน polymer ผสมเทากับ 6.0 vol.% หรือ 6.7 vol.% โดยความหนาแนนของ CNT, PET และ 
PVDF เปน 1.8, 1.4 และ 1.8 g/cm3 ตามลําดับ และทําการข้ึนรูปดวยวิธี Injection molding หลังจากข้ึน
รูปเสร็จทําการวัดคา electrical conductivity ดวยวิธี Two probe dc method โดยใหกระแสไฟฟาท่ี 0.1 
และ 0.01 แอมแปร จากการศึกษาพบวา ในกรณี CNT – filled PET การกระจายตัวของ CNT ใน PET 
จะคอนขางจะ uniform  โดย electrical conductivity และ resistivity ท่ีวัดไดมีคาเทากบั 0.25 s/cm และ 

4.000 Ωcm ตามลําดับ สวนในกรณี CNT – filled PET/PVDF การกระจายตัวของ CNT ใน polymer 
ผสม จะคอนขาง non-uniform โดยelectrical conductivity และ resistivity ท่ีวัดไดมีคาเทากับ 0.059 

s/cm และ 16.95 Ωcm ตามลําดับ สําหรับการทดสอบคุณสมบัติดาน mechanical พบวา ในกรณี CNT 
– filled PET/PVDF จะมีคา fracture strength สูงกวา ในกรณี CNT – filled PET  
 
Hsu – Chiang Kuan และคณะ [24] ไดทําการศึกษาเพื่อดูผลของปริมาณ graphite และขนาดของผง 
graphite ท่ีมีตอคุณสมบัติดาน electrical, physical, mechanical และ thermal ของ Composite bipolar 
plate โดยการใช Graphite/Vinyl ester resin เปน composite material และข้ึนรูป bipolar plate ดวย
กระบวนการ Bulk-molding compound process ในการทดลองจะ vary ปริมาณ graphite (60wt% ถึง 

80wt%) และ ขนาดเม็ดผง graphite (1000-177, 177-125, 125-74, 74-53, less than 53 μm) จาก
การศึกษาพบวาเม่ือเพ่ิมปริมาณ graphite ความหนาแนนของ composite plate จะเพิ่มข้ึนดวย  สงผลให
น้ําหนกัของ fuel cell stack สูงข้ึน และเม่ือลดขนาดของเม็ดผง graphite ลง ความหนาแนนของ 
composite plate จะลดลง แตการลดขนาดของเม็ดผง graphite ลง จะทําใหเกิดชองวางใน composite 
plate โดยปริมาณ graphite ท่ีสูงท่ีสุดท่ีเติมไดคือ 80%wt  แตท่ีปริมาณ graphite เทากับ 75%wt จะมี
จํานวนชองวางท่ีเกิดข้ึนใน composite plate นอยท่ีสุด สําหรับคา electrical resistance ของ composite 
plate จะลดลง เม่ือปริมาณ graphite และขนาดของเม็ดผง graphite เพิ่มข้ึน นั่นคือนาํไฟฟาไดดีข้ึน, คา 
thermal expansion ของ composite plate จะลดลงเม่ือปริมาณ graphite เพิ่มข้ึน และขนาดของเม็ดผง 
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Song และคณะ [25] ไดศึกษาผลของ Short carbon fiber (SCF) เม่ือถูกใชเปน reinforce ของ Aromatic 
polydisulfide/EG nanocomposites โดยในการทดลอง EG หรือ expand graphite ถูกเตรียมโดยใช 

microwave ท่ีอุณหภูมิ มากกวา 800°C สวน Aromatic polydisulfide เตรียมจาก macrocyclic 
(aromatic disulfide) จากการทดลองพบวาสําหรับ Aromatic polydisulfide/EG คา electrical 
conductivity จะเพิ่มข้ึนเม่ือปริมาณ EG เพิ่มข้ึน แตคุณสมบัติทาง mechanical จะไมคอยดีนัก และ เม่ือ
เติม SCF ลงใน Aromatic polydisulfide/EG พบวาคา electrical conductivity จะนอยลง และคา 
flexural strength และ flexural modulus จะมีคาสูงสุดเม่ือเติม SCF เทากบั 20%wt 
 
Wolf และคณะ [26] ไดศึกษาคุณสมบัติของ bipolar plate ท่ีทําจาก Liquid Crystalline polymer 
(LCP)/Carbon fiber composite (C30 T060 EPY) จากการทดลองเม่ือเปล่ียนแปลงความเขมขนของ 
carbon fiber จาก 3.5 ถึง 44 vol. % พบวาคา hydrogen permeability จะสูงข้ึน เม่ือเปอรเซ็นตความ
เขมขนของ carbon fiber สูงข้ึน และเม่ือเคลือบเม็ด fiber ท่ีจะนํามาทํา bipolar plate ดวย carbon black 
คา hydrogen permeability จะสูงกวาเม็ด fiber ท่ีไมไดเคลือบ สวน electrical conductivity เม่ือวัดโดย
ใช calibrate stereo optical microscope พบวาคาสูงสุดท่ีวัดไดคือ 0.6 S cm-1 ซ่ึงนอยกวาคาท่ีตองการ
(2.5 S cm-1 ) แตท่ี 32.1 vol. % C30 T060 EPY + 6.6 vol. % Carbon black (ใชในการเคลือบเม็ด fiber) 
พบวา electrical conductivity มีคาสูงถึง 5.6 S cm-1 ซ่ึงสูงกวาคาท่ีตองการ (2.5 S cm-1) สําหรับ
คุณสมบัติทางกล พบวา fiber reinforce composite จะมีคุณสมบัติทางกลดีกวา pure polymer แตเม่ือ
เคลือบเม็ด fiber ดวย carbon black คุณสมบัติทางกลจะลดลง นอกจากนี้ วัสดุผสมท่ีทําจาก 32.1 vol. 
% C30 T060 EPY + 6.6 vol. % Carbon black จะมีคาความหนาแนนของ plate เทากบั 1.56 g cm-3 ซ่ึง
นอยกวา 1.97 g cm-3 ท่ีเปนคาความหนาแนนของ bipolar plate ท่ียอมรับใหใชไดทางการคา 
 
Huang และคณะ [27] ไดศึกษาคุณสมบัตขิอง bipolar plate ท่ีทําจาก composite material ระหวาง 
Polyphenylene sulfide (PPS)/Graphite particles/Carbon fiber และข้ึนรูปดวย wet – lay (paper – 
making) process ซ่ึงกระบวนการน้ีจะแบงเปน 2 ข้ันตอน คือ 1. Production of wet-lay composite 
sheet material เปนการเตรียมวัสดุท่ีจะใชในการข้ึนรูป โดยนํา PPS fiber มาตัดแลวนําไปแขวนลอย
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Joseph และคณะ [28] ไดทําการศึกษาการเคลือบ bipolar plate ท่ีทําจากโลหะประเภท 304 stainless 
steel ดวย polymer ชนิด Polyaniline (PANI) และ Polypyrrole (PPY) โดยนํา Cyclic voltametry มาใช
ในกระบวนการ Polymerization ซ่ึงจากการทดลองพบวาการติดแนน (adhesion) ของ Polyaniline 
(PANI) และ Polypyrrole (PPY)  บน stainless steel plate จะลดลง เม่ือความหนาของการเคลือบ
เพิ่มข้ึน (การเคลือบมากกวา 6 รอบ ) และจากการทดสอบการกัดกรอน  bipolar plate ท่ีทําข้ึนใน
สภาวะ dilute H2SO4 ท่ีมี pH 3 พบวา plate ท่ีถูกเคลือบสามารถปองกันการกัดกรอนไดดกีวา plate ท่ี
ไมถูกเคลือบ สําหรับ plate ท่ีเคลือบดวย PANI  พบวาจํานวน pin hole จะเพิ่มข้ึนเม่ือจํานวนรอบของ
การเคลือบเพิ่มข้ึน ในขณะที่ plate ท่ีเคลือบดวย PPY จํานวน pin hole จะนอยกวาและไมเพิม่ข้ึนเม่ือ
จํานวนรอบของการเคลือบเพิ่มข้ึน แตการเคลือบ plate จาก polymer ท้ังสองชนิดนีจ้ะทนทานตอการ
กัดกรอนไดดท่ีีสุดหลังจากผานการเคลือบ 3 รอบ สําหรับ Contact resistance ของ plate ท่ีทําข้ึนเม่ือ
เคลือบดวย polymer ท้ังสองชนิดแลวพบวามีคาใกลเคียงกับคา Contact resistance ของ plate ท่ีทําจาก 
กราไฟต เม่ือทําการเคลือบ 3 รอบ  
 
จากงานวิจยัท่ีผานมา จะเหน็ไดวานักวิจยัจะใหความสําคัญกับการนําไฟฟาของแผนสองข้ัวท่ีสรางข้ึน
มาก โดยในการสรางแผนสองข้ัวจากวัสดผุสมนั้น สวนมากจะเปนการนําวัสดุประเภทกราไฟตหรือ
คารบอนมาผสมกับวัสดุจําพวกพอลิเมอรซ่ึงมีความตานทานไฟฟาสูงมาก (ดังตัวอยางแสดงในตาราง
ท่ี 1.1)  อยางไรก็ดี จะเห็นไดวาวัสดุพอลิเมอรท่ีใชสวนใหญ  จะเปนพอลิเมอรชนิดซ่ึงมีราคาสูง  ซ่ึง
การท่ีจะพัฒนาวัสดุประเภทคอมโพสิตเพื่อนํามาสรางเปนแผนสองข้ัวใหดีนัน้ จาํเปนตองใหการนํา
ไฟฟาของแผนสองข้ัวท่ีสรางข้ึนมีคาสูง มีปริมาณกราไฟตต่ํา และมีราคาถูก  ดังน้ันในงานวิจยันีจ้ึง
สนใจท่ีจะศึกษาการสราง Bipolar plate จากวัสดุ compositeระหวางกราไฟตกับพอลิเมอรชนิดตาง ๆ 
ท่ีมีราคาถูกและหาไดงายในประเทศไทย ท่ีนาจะใหคาการนําไฟฟาและความแข็งแรงสูง โดยใช
ปริมาณกราไฟตนอยลง 
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ตารางท่ี 1.1 ชนิดของ Carbon composite ท่ีถูกนํามาใชสรางแผนสองข้ัว [20] 
 

Resin Type of resin Filler Fiber 
Poly 
(vinylidene fluoride) 

Thermoplastic Carbon/graphite  
particles 

 

Poly 
(vinylidene fluoride) 

Thermoplastic Carbon/graphite  
particles 

Carbon/graphite  
fibers 

polypropylene Thermoplastic Carbon black, graphite 
powder 

 

Mixture of an epoxy 
resin and an aromatic 
amine hardener 

 
Thermoset 

 
Graphite powder 

 
 

Phenyl-aldehyde 
resol OR phenyl-
aldehyde novolac 

 
Thermoset 

 
Graphite powder 

Graphite fibers or 
whiskers 

Phenyl-aldehyde 
resol OR phenyl-
aldehyde novolac 

 
Thermoset 

 
Coke-graphite particles 

 

Reichhold 24-655 
phenolic resin 

Thermoset Graphite powder Cellulose fibers (but 
not rayon and 
cellulose acetate) 

Phenol resin or furan 
resin 

Thermoset Graphite powder Cellulose fibers (but 
not rayon and 
cellulose acetate) 

Phenolic resin Thermoset  Carbon fibers  
Vinyl ester Thermoset Graphite powder Cotton flock 

(graphite/carbon, 
glass, cotton, and 
polymer) 
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1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย   
1.3.1 เพื่อศึกษาการสราง bipolar plate จากวัสดุผสมระหวางกราไฟตกบัพอลิเมอร 
1.3.2 ศึกษาชนิดของพอลิเมอรท่ีเหมาะสมในการนํามาสราง bipolar plate 
1.3.3 เพื่อหาปริมาณ graphite ท่ีเหมาะสมในวัสดุผสมระหวางกราไฟตกับพอลิเมอร  
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย   
1.4.1 ทําการสราง Bipolar plateจากวัสดุผสมระหวางกราไฟตกับพอลิเมอร (PP, PMMA หรือ PET)  
1.4.2 วิเคราะหและทดสอบคุณลักษณะและคุณสมบัติดานตาง ๆ ของ Bipolar plate ท่ีสรางขึ้น นั่นคือ 

- Conduction properties เชน electrical conductivity  
- Mechanical properties เชน Tensile strength และ flexural modulus 
- Thermal Property เชน thermal conductivity 

1.4.3 ทําการทดลองเพื่อหาปริมาณ Graphite ท่ีเหมาะสมใน composite materials ท่ีเลือกมา   โดย
ปรับเปล่ียน ปริมาณกราไฟตผงเปน 40, 50, 60 และ 70 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
 

1.5 วิธีการดําเนินการวิจัยโดยสรุป 
ทําการสราง Bipolar plateจากวัสดุผสมระหวางกราไฟตกับพอลิเมอร (PP, PMMA หรือ PET) โดยนํา
พอลิเมอรมาผสมกับกราไฟตท่ีมีปริมาณ 40-70%โดยนํ้าหนักในวัสดผุสม ดวยเคร่ือง High speed 
mixer แลวนาํไปเขาสูกระบวนการผสมดวยเคร่ือง Twin screw extruder  กอนท่ีจะนําไปผาน
กระบวนการอัดรอน (Hot press) เพื่อทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของวัสดุผสม  โดยมีตัวแปรท่ีศึกษา 
ไดแก  

-  ผลของจํานวนรอบของการผสมดวยเคร่ือง Twin screw extruder ท่ีมีตอลักษณะพ้ืนผิวของ
วัสดุคอมโพสิต 

-  ผลของน้ํามันผสม (Processing oil) ท่ีมีคุณสมบัติทางกลของวัสดุคอมโพสิต 
- ผลของปริมาณกราไฟตผง และชนิดของพอลิเมอร ท่ีมีตอคุณสมบัติทางกายภาพ ทางกล ทาง

ความรอน และทางไฟฟา ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 3 ชนิด ท่ีปริมาณ  
กราไฟต  40- 70% โดยนํ้าหนัก 

 

1.6 สมมติฐาน 
งานวิจยันี้ไดพจิารณาคุณสมบัติของ Polymer หลายชนิดเพื่อเลือกมาทําเปน composite material 
รวมกับ graphite โดยตารางท่ี 1.2  ไดแสดงคุณสมบัติของกราไฟตผงและ polymerท้ังท่ีเคยและ ไมเคย 
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ตารางท่ี 1.2  คุณสมบัติของกราไฟตผง และพอลิเมอรชนิดตาง ๆ [22] 
 

Material 

Properties 
Density 
(g/cm3) 

TS 
(MPa) 

FM 
(GPa) 

Water 
absorption 

(%) 

Volume 
Resistivity 

(Log Ω.cm) 

Working 
Temp. 

(°C) 
Graphite powder 2.25 4.8 4.8 0.5 - 3.0 - 2.15 >3500 
Polyethylene 
Terephthalate - PET 

1.3-1.4 80 2-4 0.1 >14 115-170 

Polypropylene - PP 
Homopolymer 

0.905 33 1.5 0.02 17 210-290 

Polypropylene - PP 
Copolymer 

0.905 25 1.2 0.03 17 210-290 

Polymethylmethacry
lat- PMMA General 
Purpose 

1.18 70 2.9 0.3 15 220-240 

Polyvinyl Fluoride -
PVF 

1.45 40 1.4 0.05 13  

Polyester-Vinyl 
Ester -PVE 

1.05 60 3 0.2 15 20-50 

Phenolic-PF  1.42 48 7 0.5 10 60-80 
Polybutylene 
terephthalate-PBT 

1.31 50 2 0.1 15 >120 

Polyetherimide - PEI  1.27 85 2.9 0.25 15 170-200 
Polyetheretherketone 
-PEEK  

1.32 70 3.7 0.1-0.3 15-16 250 

Polyvinylidene 
difluoride – PVDF 

1.76 85 2.9 0.25 15 260-300 

Polyvinyl Chloride -
PVC 

1.52 58 3.1 0.1 14 220-240 
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ถูกนํามาทําเปน bipolar plate และท้ังท่ีเปน conductive polymer และไมเปน    ซ่ึงจากขอมูลในตาราง
ท่ี 1.2  งานวิจัยนี้จึงไดเลือก polymer ชนิด  พอลิเอทิลีนเทเรฟธอลเลต (polyethylene terephthalate, 
PET), พอลิพรอพิลีน (Polypropylene, PP) และพอลิเมธิลเมธาไครเลต (polymethylmethacrylate, 
PMMA)  เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีโดดเดนหลายอยาง โดยจะเห็นวา density ของ polymer ท้ัง 3 
ชนิดนี้มีคาคอนขางตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับ polymer ชนิดอ่ืนๆ และของ graphite   นอกจากนี้คุณสมบัติ
ทางกล ก็มีคาคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ polymer ชนิดอ่ืนๆ และ graphite    เม่ือพิจารณาอุณหภูมิ 
ณ. สภาวะการทํางานก็พบวาสามารถใชงานรวมกับ graphite ได เนื่องจากมีชวงอุณหภูมิของการ
ทํางานคอนสูง   และเม่ือพิจารณาที่ราคาพบวามีราคาถูกกวา graphite powder คอนขางมาก และหาได
งายในเมืองไทย  นั่นคือ มีราคาโดยเฉล่ียตอกิโลกรัมประมาณ 100 บาท ซ่ึงต่ํากวาราคาของกราไฟต
ประมาณ 10 เทา จากขอดีตาง ๆ เหลานี้ งานวิจัยนี้จึงสนใจท่ีจะศึกษาการสราง bipolar plate จากวัสดุ
ผสมระหวาง graphite powder กับพอลิเมอร ชนิดตาง ๆ ท่ียังไมมีผูใดรายงานไว นั่นคือ PET, PP และ 
PMMA  
 

1.7 ทฤษฎีที่นํามาใชในงานวิจัย 
ในหวัขอนี้จะกลาวถึงเซลลเช้ือเพลิงประเภทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเซลลเช้ือเพลิงประเภทพอลิเมอร
อิเล็กโทรไลตเมมเบรน (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, PEMFC) นอกจากนัน้จะได
กลาวถึงแผนสองข้ัว (Bipolar Plate) ซ่ึงไดมีการนําไปใชเปนสวนประกอบสําคัญในเซลลเช้ือเพลิง
ประเภทดังกลาว รวมถึงวัสดุท่ีจะนํามาสรางแผนสองข้ัว และหลักการของเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีนํามาใช
ในการสรางแผนสองข้ัว 
 

1.7.1 เซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) 
เซลลเช้ือเพลิงเปนอุปกรณทางไฟฟาเคมีท่ีจะแปลงพลังงานเคมีไปเปนพลังงานไฟฟาและความรอน
ไดโดยตรงโดยปราศจากการเผาไหมหรือสันดาปโดยเซลลเช้ือเพลิงถูกผลิตข้ึนคร้ังแรกในป ค.ศ.1839 
โดย Sir William Grove เซลลเช้ือเพลิงเคร่ืองแรกจะมีลักษณะเปนกระบวนการแยกนํ้าดวยไฟฟาเพื่อ
ผลิตไฮโดรเจนและออกซิเจนโดยผานกระแสไฟฟาเขาไปหรือท่ีเรียกวากระบวนการอิเล็กโตรไลซิส 
(Electrolysis) [2] และการใชเทคโนโลยีเซลลเช้ือเพลิงเปนผลสําเร็จคร้ังแรกเกิดข้ึนในป ค.ศ. 1960  
ในการเดินทางของยานอวกาศเจมมินี และอพอลโล ของประเทศสหรัฐอเมริกา   หลักการทํางานของ
เซลลเช้ือเพลิงก็คือ ออกซิเจนและไฮโดรเจนท่ีใหเขาไปจะทําปฏิกิริยากันจนเกิดเปนน้ําและผลิต
กระแสไฟฟาออกมาโดยสามารถเขียนปฏิกิริยาไดดังน้ี 
   

2H2    +      O2    2H2O    +     พลังงาน  (1.1) 
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ซ่ึงปฏิกิริยานี้เปนปฏิกิริยาเดียวกันกับปฏิกิริยาการเผาไหมของไฮโดรเจน แตแทนท่ีจะปลอยพลังงาน
ความรอนออกมาก็เปล่ียนเปนพลังงานไฟฟาแทน [1] 
 
สวนประกอบท่ีสําคัญของเซลลเช้ือเพลิง  ไดแก ข้ัวลบหรือแคโทด ข้ัวบวกหรือแอโนด สารละลายอิ
เล็กโทรไลต และเช้ือเพลิงซ่ึงเปนแกสออกซิเจนและไฮโดรเจน ซ่ึงปฏิกิริยาท่ีเกิดจะเปนปฏิกิริยา
เคมีไฟฟาท่ีประกอบดวย (i) ปฏิกิริยาออกซิเดช่ันท่ีข้ัวแอโนดจะเปล่ียนแกสไฮโดรเจนกลายเปน
โปรตอน (H+) และอิเล็กตรอนอิสระท่ีจะถูกถายเทไปยังข้ัวแคโทด ในขณะท่ี (ii) ปฏิกิริยารีดักช่ันท่ีข้ัว
แคโทดจะรวมแกสออกซิเจนและโปรตอนใหกลายเปนน้ํา ซ่ึงกอใหเกิดการไหลของอิเล็กตรอนท่ีเปน
แหลงกําเนิดไฟฟา ดังแสดงในรูปท่ี 1.1  ดังนั้น เซลลเช้ือเพลิงจึงสามารถใหกระแสไฟฟาโดยตรง 
และใหน้ําเปนผลผลิตของระบบ ดังนั้นจึงไมมีการปลดปลอยสารท่ีกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 
 

 
 

 รูปท่ี 1.1 หลักการทํางานของเซลลเช้ือเพลิง [35] 
 

เซลลเช้ือเพลิงจะมีสวนคลายกับแบตเตอร่ี โดยท่ีท้ังสองระบบนี้จะมีข้ัวไฟฟาหรืออิเล็กโทรด 2 ข้ัวซ่ึง
ถูกแบงแยกออกจากกันโดยสารละลายอิเล็กโทรไลต และเม่ือเกิดปฏิกิริยาข้ึนภายในเซลลก็จะสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาข้ึนได แตเซลลเช้ือเพลิงจะแตกตางกับแบตเตอร่ีในสวนของเช้ือเพลิงซ่ึงจะถูก
ปอนเขาสูภายในเซลลจากแหลงกําเนิดภายนอก [2] 
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เซลลเช้ือเพลิงมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีนาสนใจหลายประการ ดังตัวอยางเชน กระบวนการทางไฟฟาเคมี
ท่ีเกิดข้ึนในเซลลเช้ือเพลิงไมเปนไปตามกฎของ Carnot ทําใหไมมีความจําเปนท่ีตองเพิ่มอุณหภูมิ
สูงข้ึนเพื่อท่ีจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลลเช้ือเพลิง นอกจากนี้แลวท่ีอุณหภูมิต่ําการทํางาน
ของเซลลเช้ือเพลิงก็ไมสงผลใหเกิด NOx ซ่ึงเปนของเสียท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงถูกออกซิไดซ โดยท่ัวไป
แลวถาใชเช้ือเพลิงเปนไฮโดรเจน ผลิตภัณฑท่ีไดก็คือ น้ํา แตอาจจะมีคารบอนไดออกไซดเกิดข้ึนได
ถาใชเช้ือเพลิงท่ีเปนสารประเภทไฮโดรคารบอน นอกจากเร่ืองของประสิทธิภาพและปราศจากมลพิษ
แลว เซลลเช้ือเพลิงยังไมกอใหเกิดมลภาวะทางเสียง และสามารถออกแบบในลักษณะท่ีนําเซลลแตละ
เซลลมาตอกันเปนชุดๆ เพื่อใหเซลลเช้ือเพลิงผลิตพลังงานไฟฟาตามท่ีตองการได [2] 
 
ประสิทธิภาพของเซลลเช้ือเพลิงเปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีทําใหเซลลเช้ือเพลิงไดรับความสนใจ ในการ
พัฒนามาใชงานจริง กลาวคือ ในปจจบัุนเมื่อเปรียบเทียบเซลลเช้ือเพลิงกับเคร่ืองยนตชนดิสันดาป
ภายในท่ีใชกันอยางแพรหลายของรถยนต เซลลเช้ือเพลิงสามารถแปลงวัตถุดิบใหเปนพลังงานขับ 
เคล่ือนเคร่ืองยนตสูงถึง 60% ในขณะท่ีเคร่ืองยนตชนดิสันดาปภายในมีประสิทธิภาพเพียง 25% 
อยางไรก็ตามการจะนําเซลลเช้ือเพลิงมาเปนแหลงพลังงานในรถยนตไดนั้น ยังตองมีการแกไขและ
พัฒนาอีกหลายจุด โดยเฉพาะความปลอดภัยของระบบการทํางาน กําลังไฟฟาของเซลลเช้ือเพลิง และ
ระบบการกักเก็บวัตถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพ [1] 
 

1.7.2 ประเภทของเซลลเชื้อเพลิง  
เซลลเช้ือเพลิงสามารถจําแนกไดหลายชนดิข้ึนกับชนดิของสารท่ีใชเปนอิเล็กโทรไลต ซ่ึงแบงได 5 
ชนิด ไดแก 
 
เซลลเชื้อเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน (Polymer Electrolyte Membrane Fuel 
Cells, PEMFC)  
เซลลประเภทนี้จะใชแผนเมมเบรนพอลิเมอรท่ีสามารถนําไอออนไดเปนอิเล็กโทรไลต และการ
ทํางานของเซลลชนิดนี้จะกระทําท่ีอุณหภมิูท่ีน้ําอยูในสถานะของเหลว เซลลเช้ือเพลิงชนิดนี้จะมีขอดี
ในดานการนําไปใช ไมเกดิการกัดกรอน ไมเกิดปญหาในการกําจดัสารอิเล็กโทรไลตเนื่องจากสาร
อิเล็กโทรไลตเปนของแข็ง จึงไมมีปญหาการร่ัวซึม และสามารถทํางานไดรวดเร็วแมท่ีอุณหภูมิต่ํา
เพียงประมาณ 80 องศาเซลเซียส นอกจากนี้เซลลชนิดนี้ยังให Power Density สูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
เซลลเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ จึงเหมาะสําหรับการใชงานในอาคารบานเรือน หรือใชเปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรแบบพกพา และรถยนต แสดงดังรูปท่ี 1.2 
 
 

 11 



 

 
 
 
 

 

         
 

รูปท่ี 1.2 ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึน้ในเซลลของPEMFC [4] และการนําไปประยุกตใชงาน [6] 
 

อยางไรก็ตามเซลลอาจมีราคาสูงเนื่องจากการใชแพลทินมัท่ีมีราคาสูงเปนตัวเรงปฏิกริิยา ทําใหโอกาส
ในการนําเซลลเช้ือเพลิงประเภทดังกลาวไปใชในเชิงพานิชยลดลง [3] 
 
เซลลเชื้อเพลิงชนิดอัลคาไลน (Alkaline Fuel Cells, AFC)  
เซลลเช้ือเพลิงประเภทนี้จะใชไฮโดรเจนและออกซิเจนเปนเช้ือเพลิง และสารอิเล็กโทรไลตท่ีใชจะอยู
ในรูปสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด                 สภาวะอุณหภูมิท่ีใชผลิตกระแสไฟฟาอยูในชวง  
150 – 200 องศาเซลเซียส เซลลเช้ือเพลิงประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพสูงมาก เนื่องจากสามารถ
เกิดปฏิกิริยาแคโทดไดรวดเร็วในอัลคาไลนอิเล็กโทรไลต มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟาสูง
ถึงประมาณรอยละ 70 [3] อยางไรก็ตามขอเสียท่ีเกิดข้ึนมักจะมาจากคารบอนไดออกไซดท่ีมีผลตอ 
อิเล็กโทรไลต ทําใหตองเสียคาใชจายสูงในการกําจดัคารบอนไดออกไซดออกจากเชื้อเพลิงและอากาศ
ท่ีจะผานเขาไปในเซลล เซลลเช้ือเพลิงชนิดนี้จึงมักใชในเคร่ืองมือทางทหารและเคร่ืองมือในอวกาศ 
ดังรูปท่ี 1.3 ซ่ึงไมมีปญหาดานคาใชจายแตเนนประสิทธิภาพในการทํางานของเซลลท่ีสูง [1] 
 
เซลลเชื้อเพลิงชนิดกรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid Fuel Cells, PAFC) 
อิเล็กโทรไลตของเซลลเช้ือเพลิงนี้คือ กรดฟอสฟอริก ซ่ึงการทํางานเซลลประเภทนี้จะให
ประสิทธิภาพท่ีสูงท่ีอุณหภมิู 150-200 องศาเซลเซียส เนื่องจากท่ีอุณหภูมิต่ํากวานีก้รดฟอสฟอริกจะ
นําประจุไฟฟาไดนอย นอกจากนั้นในกระบวนการทํางานของเซลลเช้ือเพลิงประเภทนี้จะทําใหไดไอ
น้ํารอนเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนได โดยนําไปใชผลิตเปนกระแสไฟฟารวม 
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รูปท่ี 1.3 ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึน้ในเซลลของ AFC และการนําไปประยุกตใชงาน [4] 
 
รอยละ 40 [5] นอกจากนัน้เซลลเช้ือเพลิงดังกลาวยังมีขนาดใหญและมีน้ําหนกัมาก อีกท้ังช้ินสวน
ภายในจําเปนตองใชวัสดุท่ีทนทานตอการกัดกรอนของกรดไดดี [3]   จึงเปนขอจํากัดดานของการนํา
เซลลประเภทนี้ไปใช เซลลเช้ือเพลิงนี้จึงมักใชในเคร่ืองใชไฟฟาบางประเภทและในอุปกรณท่ี
เกี่ยวของกับการขนสงบางชนิด (ดังรูปท่ี 1.4) [1] 
 
เซลลเชื้อเพลิงชนิดเกลือคารบอเนตหลอมเหลว (Molten Carbonate Fuel Cells, MCFC)  
เซลลเช้ือเพลิงประเภทนี้ใชสวนผสมของเกลือคารบอเนตท่ีหลอมเหลวของลิเทียม โซเดียม และ / 
หรือโพแทสเซียมคารบอเนตซ่ึงผสมในเมทริกซท่ีใชเปนอิเล็กโทรไลต [1] อุณหภูมิการทํางานของ
เซลลประมาณ 650 องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟาประมาณรอยละ 60 และ
หากใชรวมกับระบบผลิตกระแสไฟฟารวมแลวจะมีประสิทธิภาพสูงถึงรอยละ 85 เนื่องจากเซลล
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รูปท่ี 1.4 ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึน้ในเซลลของ PAFC และการนําไปประยกุตใชงาน [4] 
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รูปท่ี 1.5 ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึน้ในเซลลของ MCFC และการนําไปประยกุตใชงาน [4] 
 

เซลลเชื้อเพลิงชนิดออกไซดของแขง็ (Solid Oxide Fuel Cells, SOFC)  
เซลลชนิดนี้จะมีสวนคลายกบัเซลลเช้ือเพลิงชนิดเกลือคารบอเนตหลอมเหลว คือการทํางานของเซลล
เกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิสูง ( ประมาณ 600 – 1000 องศาเซลเซียส ) ตัวเรงปฏิกิริยามีราคาไมแพง ขณะท่ี
ปฏิกิริยาเกิดข้ึนไดเร็วข้ึนท่ีอุณหภูมิสูง โดยปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในเซลลของ SOFC และการ
ประยุกตใชงาน สามารถแสดงดังรูปท่ี 1.6  เซลลชนิดนี้จะใชเซรามิกสเปนอิเล็กโทรไลต ซ่ึงเปน
เซอรโคเนียมออกไซด (Zirconium Oxide) ท่ีเติมยิเทียม (Yttrium) จํานวนเล็กนอย [1] ซ่ึงเซลล
เช้ือเพลิงดังกลาวจะใหกระแสไฟฟารอยละ 60 และหากนํามาใชกับระบบการผลิตกระแสไฟฟาแบบ
ความรอนรวมแลวจะใหประสิทธิภาพสูงถึงรอยละ 85 โดยเม่ือนํามาประกอบรวมกันประมาณ 60 
แผน จะใหกําลังไฟฟาประมาณ 13.3 กิโลวัตต (อุณหภมิูในการทํางานประมาณ 760 องศาเซลเซียส) 
[7] ซ่ึงถือวาใหกําลังไฟฟาอยูในเกณฑท่ีสูงเพียงพอตอความตองการใชพลังงานไฟฟาสําหรับอพารต
เมนตขนาดเล็ก   และเนื่องจากเซลลเช้ือเพลิงทํางานท่ีสภาวะอุณหภมิูสูงมาก ดังนัน้จึงไมจําเปนตอง
ใชโลหะแพลตตินัมเปนตัวเรงปฏิกิริยาและไมตองใชระบบรีฟอรมเมอร (reformer) ในการเปล่ียน
สภาพเช้ือเพลิงจึงเปนการลดตนทุนการผลิต นอกจากนั้นเซลลเช้ือเพลิงชนิดนี้ยงัสามารถเลือกใช
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รูปท่ี 1.6 ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึน้ในเซลลของ SOFC และการนําไปประยกุตใชงาน [4] 
นอกจากเซลลเช้ือเพลิงท่ีกลาวมาแลว ยังมีเซลลอีกชนิดหนึ่งท่ีเรียกวา เซลลเช้ือเพลิงชนิดท่ีใช           
เมทานอล เปนเช้ือเพลิงโดยตรง (Direct Methanol Fuel Cell, DMFC) 
  
เซลลเชื้อเพลิงชนิดท่ีใชเมทานอลเปนเชื้อเพลิงโดยตรง (Direct Methanol Fuel Cell, DMFC)  
หลักการของเซลลเช้ือเพลิงประเภทปอนเมทานอลโดยตรงน้ัน ปฏิกริิยาท่ีเกิดข้ึนท่ีข้ัวแคโทดคลายกับ
ปฏิกิริยาท่ีข้ัวแคโทดของเซลลเช้ือเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน แตตางกันท่ีปฏิกริิยา
ท่ีข้ัวแอโนด โมเลกุลเมทานอลจะแตกออกเม่ือสารละลายผสมระหวางน้ํากับเมทานอลถูกสงผานไป
ยังข้ัวลบ จากนั้นอะตอมของคารบอนจะรวมตัวกับออกซิเจนอะตอมท่ีมาจากเมทานอลกับน้ําเกดิเปน
คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจนจะถูกออกซิไดซท่ีข้ัวแอโนดและโปรตอนจะวิ่งผานอิเล็กโทรไลตไป
ยังข้ัวแคโทด ทําใหเกิดน้ําข้ึนท่ีข้ัวแคโทดและเกดิคารบอนไดออกไซดท่ีข้ัวแอโนด [1] ขอดีของเซลล
เช้ือเพลิงแบบท่ีใชเมทานอลโดยตรงคือ มีความปลอดภัยและสะดวกตอการพกพา การเก็บรักษา
เช้ือเพลิงทําไดงาย และเซลลเช้ือเพลิงดังกลาวจะใหพลังงานอยางสมํ่าเสมอ [13] เซลลเช้ือเพลิงแบบ
ปอนสารเมทานอลโดยตรงนี้มีประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟาประมาณรอยละ 40 สามารถทํางาน
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รูปท่ี 1.7 ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึน้ในเซลลของ DMFC และการนําไปประยกุตใชงาน [4] 

 

 
รูปท่ี 1.8 การนําเซลลเช้ือเพลิงประเภท DMFC ประยกุตใชงานกับรถยนต [10] 
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ตารางท่ี 1.3 สภาวะอุณหภูมิการทํางานและอิออนท่ีสงถายตลอดจนการประยุกตใชงานของเซลล
เช้ือเพลิงประเภทตางๆ [2] 

 
ประเภทของ อิออนท่ี อุณหภูมิการ

ทํางาน 

(°C) 

 
เซลลเชื้อเพลิง สงถาย การประยุกตใชงาน 

AFC OH-
 50 – 200 ใชกับยานอวกาศ เชน ยานอพอลโล (Apollo) 

PEM H+
 50 – 100 

ใชกับรถยนตและงานท่ีตองมีการเคล่ือนยายและ
ใชเปนระบบพลังงานรวม (ความรอนและไฟฟา
ขนาดกําลังการผลิตตํ่า) 

 ∼ 220 PAFC H+ ใชเปนระบบพลังงานรวมขนาด 200 kW 

 ∼ 650 MCFC CO3
2- เหมาะสําหรับระบบพลังงานรวมขนาดกําลังการ

ผลิตปานกลางจนถึงขนาดใหญ 

SOFC O2-
 500 – 1000 

เหมาะสําหรับระบบพลังงานรวมต้ังแตเล็กจนถึง
ขนาดใหญ (2 kW – MW) 

 
เซลลเช้ือเพลิงท้ัง 5 ประเภทตางก็มีขอดีขอเสียท่ีแตกตางกัน จึงทําใหการประยุกตใชงานของเซลล
เช้ือเพลิงท้ัง 5 ประเภทนี้แตกตางกันออกไป โดยท่ีในปจจบัุนเทคโนโลยเีซลลเช้ือเพลิงท่ีกาวหนาท่ีสุด
เปนเซลลเช้ือเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปล่ียนโปรตอน(PEMFC) [17] 
 

1.7.3 พอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน (Polymer Electrolyte Membrane) 
 
องคประกอบท่ีสําคัญสวนหนึ่งของเซลลเช้ือเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน ในการ
ขับเคล่ือนใหเซลลทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ สวนของพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรนท่ียึด
ติดกับข้ัวแพลทินัม ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวสารอิเล็กโทรไลตคือสารท่ีละลายน้ําแลวแตกตวัใหไอออนบวก
และไอออนลบ แตสําหรับอิเล็กโทรไลตเมมเบรนแลวเม่ือมีการดูดซับน้ําข้ึนก็จะเกิดการแตกตัว
เชนกัน เพียงแตไอออนลบท่ีเกิดขึ้นจะอยูบนเมทริกซของเมมเบรน ดังนั้น ถาเปนพอลิเมอรอิเล็กโทร
ไลตเมมเบรนก็มักจะหมายถึง เมมเบรนแลกเปล่ียนไอออน (Ion Exchange Membrane) นั่นเอง 
สวนประกอบของเซลลเชื้อเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน แสดงดังรูปท่ี 1.9 
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รูปท่ี 1.9 สวนประกอบของเซลลเช้ือเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน [8] 
 

พอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรนจะทําหนาท่ีปองกันไมใหโมเลกุลของไฮโดรเจนสัมผัสกับออกซิเจน
เพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยาข้ึนโดยตรง พอลิเมอรเมมเบรนจะยอมใหประจุบวก (ไฮโดรเจนไอออน
หรือโปรตอน) บนเมมเบรนเคล่ือนท่ีผานจากแอโนดไปยังแคโทดเทานั้น นอกจากนี้พอลิเมอร
อิเล็กโทรไลตเมมเบรนจะแสดงสมบัติเปนฉนวนไฟฟาเนื่องจากเปนพอลิเมอรอินทรีย ดังนั้น 
อิเล็กตรอนท่ีเกิดข้ึนจะเคล่ือนที่ผานเสนลวดโลหะไปยังอีกดานหน่ึงของเซลลเพื่อใหครบวงจรนัน่เอง 
ส่ิงเจือปนโดยเฉพาะพวกไอออนของโลหะมักจะมีผลตอการนําไฟฟาของเมมเบรน ถาไอออนของ
โลหะเคล่ือนท่ีไปยังเมมเบรน มันจะทําหนาท่ีเปนประจท่ีุเคล่ือนท่ีแทนโปรตอนมีผลทําใหสภาพการ
นําโปรตรอนของเมมเบรนลดลง ลักษณะท่ัวไปของเมมเบรนสําหรับเซลลเช้ือเพลิงตองมีสภาพการนํา
โปรตรอนสูง มีสมบัติขวางกั้น (Barrier Property) ท่ีดี มีความแข็งแรงทางกลที่ดี มีความทนทานตอ
ความรอนและสารเคมี และเปนฉนวนทางไฟฟา เมมเบรนจะตองมีอันตรกิริยากับน้ํา และใหเกดิสภาพ
นําท่ีดีในสภาวะไฮเดรช่ัน และตองยอมใหมีการสงผานน้ําท่ีเพียงพอเพื่อปองกันการเกิดโพลาไรเซช่ัน 
ซ่ึงเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพของการทํางานของเซลลเช้ือเพลิง 
 
สําหรับในเซลลเช้ือเพลิง การสงผานของโปรตอนจะเกิดไดอยางมีประสิทธิภาพดวยโมเลกุลของน้ําท่ี
ขับเคล่ือนไปในระหวางสายโซในเมมเบรน ในขณะท่ีเซลลเช้ือเพลิงทํางานโมเลกลุของไฮโดรเจนจะ
ถูกทําใหแตกตัวออกท่ีข้ัวแพลทินัม ทําใหเกิดเปนโปรตอนและอิเล็กตรอน (ปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน) เม่ือ
โปรตอนไหลผานเมมเบรน และอิเล็กตรอนไหลไปตามวงจรจะทําใหเกิดความตางศักยและนําไปสู
กระแสไฟฟาในท่ีสุด ดังนั้นในเมมเบรนตองมีน้ําเพื่อท่ีจะใหเกดิไฮโดรเจนไอออนในการพาประจุ
ผานเมมเบรนไปได ขอจาํกัดนี้ทําใหเมมเบรนชนิดนีไ้มสามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิสูงกวาจุดเดือด
ของนํ้าได เนื่องจากน้ําจะระเหยออกไปทําใหสภาพนําของโปรตอนลดลง ในทางตรงกันขามถามีน้ํา
มากเกินไปจะทําใหน้ําทวมเซลล ซ่ึงเหลานี้จะเปนปญหาตอประสิทธิภาพของเซลลเช้ือเพลิงชนิดนี้ [1]  
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• กลไกการทํางานของเซลลเช้ือเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน(PEMFC) 
PEMFC ประกอบดวยสวนหลักๆ 3 สวน   ไดแก อิเล็กโทรด 1 คู (แคโทด และ แอโนด) พอลิเมอร
อิเล็กโทรไลตเมมเบรน และตัวเรงปฏิกิริยา เช้ือเพลิงซ่ึงถูกนํามาใชในเซลลเช้ือเพลิง ไดแก แกส
ไฮโดรเจนและออกซิเจน โดยแกสไฮโดรเจนจะถูกปอนเขาไปท่ีข้ัวแอโนด ปฏิกิริยาออกซิเดชันจะ
เกิดข้ึนโดยมีแพลทินัมเปนตัวเรงปฏิกริิยา จากนัน้โปรตอนอิเล็กตรอนและความรอนจะถูกผลิต
ออกมาตามสมการ (1.2) 

2H        -------->         4H  + 4e + Heat       (ปฏิกิริยาออกซิเดชัน)2    
 + -   (1.2) 

โปรตอนท่ีเกิดข้ึนจะเคล่ือนท่ีผานอิเล็กโทรไลตเมมเบรน ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการนําโปรตอนสูง 
(High Proton Conductivity) แตไมสามารถนําอิเล็กตรอนได (Electron Barrier) สวนอิเล็กตรอนจะ
เคล่ือนท่ีผานวงจรไฟฟาภายนอกเพื่อใชเปนกระแสไฟฟา จากนัน้ท้ังโปรตอนและอิเล็กตรอนจะ
เคล่ือนท่ีไปยังข้ัวแคโทด เพื่อทําปฏิกิริยากับแกสออกซิเจนท่ีถูกปอนเขามายังข้ัวดังกลาว ปฏิกิริยา
รีดักชันท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมีแพลทินัมเปนตัวเรงปฏิกิริยาจะไดน้ําเปนผลิตภัณฑตามสมการ  (1.3) [1] 

O 2 + 4H + + 4e-      ------>     2H 2 O     (ปฏิกิริยารีดักชัน)    (1.3) 

 

 
 
รูปท่ี 1.10 กลไกการทํางานของเซลลเช้ือเพลิงประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน[11] 
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1.7.4 แผนสองขั้ว (Bipolar Plate) 
จากในอดีตจะพบวาเซลลเช้ือเพลิงโดยมากจะมีคาความตางศักยคอนขางตํ่า (∼ 0.7 โวลต) ซ่ึงคาความ
ต่ําศักยท่ีต่ําเกินไปนี้ทําใหนําไปใชประโยชนไดนอย ดังนั้นจึงไดมีผูออกแบบเซลลเช้ือเพลิงใหมโดย
การนําเซลลเช้ือเพลิงหลายๆเซลลมาตอกันแบบอนุกรม ลักษณะของการนําเอาเซลลมาตอกันนี้เรียกวา 
“หอเซลลเช้ือเพลิง” หรือ Fuel cell stack  
 
วิธีการตอแบบงายๆ คือการตอเช่ือมขอบของข้ัวแอโนดไปยังข้ัวแคโทดของเซลลถัดไป ดังแสดงใน
รูปท่ี 1.11 

 
 

รูปท่ี 1.11 หอเซลลเช้ือเพลิง หรือ Stack components of fuel cell [20] 
ปญหาของการตอเซลลเช้ือเพลิงท่ีขอบคือ การท่ีอิเล็กตรอนตองไหลขามตลอดผิวหนาของอิเล็กโทรด
ไปยังจดุเช่ือมตอท่ีขอบดานบนของอิเล็กโทรด ถึงแมวาอิเล็กโทรดจะมีคาการนําไฟฟาสูงแตเนื่องจาก
คาความตางศักยของเซลลหนึ่งเซลลมีคาเพียงแค 0.7 โวลต ดังนั้นการตกลงของคาความตางศักยเพียง
เล็กนอยกมี็ผลกระทบสูง การตอเซลลเช้ือเพลิงโดยใชจดุเช่ือมตอท่ีขอบเหมาะสําหรับกรณีท่ีข้ัว
อิเล็กโทรดมีคาการนําไฟฟาสูงหรือท่ีคาการไหลของกระแสไฟฟาท่ีไมสูงเกินไป 
 
วิธีการตอเซลลเช้ือเพลิงอีกแบบหนึ่งคือการใชแผนสองข้ัว (Bipolar plate) มาทําหนาท่ีดึงกระแสออก 
โดยแผนสองข้ัวนี้จะวางค่ันระหวางข้ัวแคโทดของเซลลหนึ่งกับข้ัวแอโนดของเซลลท่ีอยูถัดไป ดัง
แสดงในรูปท่ี 1.12 แผนสองข้ัวนอกจากจะมีหนาหลักคือดึงกระแสออกแลว ยังมีหนาท่ีอยางอ่ืนอีกคือ
เปนชองปอนกาซออกซิเจนใหข้ัวแคโทด และปอนไฮโดรเจนใหแกข้ัวแอโนด 
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รูปท่ี 1.12 การตอเซลลเช้ือเพลิงแบบอนุกรมโดยการใชแผนสองข้ัว [35, 9] 
 

จากการเปรียบเทียบการเช่ือมตอเซลลแบบใชแผนสองข้ัวกับการตอเซลลท่ีขอบ พบวาการไหลออก
ของกระแสจากเซลลและไหลกลับเขาไปในเซลลของการตอแบบใชแผนสองข้ัว จะมีประสิทธิภาพสูง
กวา โดยกระแสสามารถไหลเขาออกไดตลอดพื้นท่ีหนาตัดของอิเล็กโทรดแทนท่ีจะเปนเฉพาะท่ีขอบ 
ในขณะเดยีวกนัอิเล็กโทรดยงัไดรับการประคับประคองจากแผนสองข้ัว ทําใหมีความแข็งแรงและ
ทนทานมากกวา แตอยางไรก็ตามการออกแบบแผนสองข้ัว ไมใชจะกระทําไดงายๆเพราะหากตองการ
ใหมีการดึงกระแสออกหรือเขาเซลลไดดี จุดสัมผัสระหวางข้ัวอิเล็กโทรดกับแผนสองข้ัว ควรมีคามาก
ท่ีสุดเทาท่ีจะมากได แตหากจุดสัมผัสมีคามากเกินไป การกระจายกาซใหสัมผัสกับข้ัวอิเล็กโทรด
ตลอดพื้นท่ีหนาตัดมักเกิดไดไมดี และในกรณีท่ีจุดสัมผัสมีขนาดเล็ก การออกแบบจะตองใหมีจุด
สัมผัสมากท่ีสุดหรือตําแหนงจุดสัมผัสควรมีมาก ซ่ึงจะสงผลใหการออกแบบแผนสองข้ัว กระทําได
ยากและราคาในการผลิตสูง ในทางอุดมคติแผนสองข้ัว ควรมีความบางใหมากท่ีสุด เพื่อลดคาความ
ตานทานกระแสไฟฟาและทําใหหอเซลลเช้ือเพลิงมีขนาดเล็ก แตการออกแบบใหแผนสองข้ัวบาง
เกินไปชองทางไหลของก็าซจะแคบ สงผลใหการนํากาซเขาเซลลทําไดยาก โดยเฉพาะในกรณีท่ีใช
อากาศแทนออกซิเจนบริสุทธ์ิท่ีข้ัวแคโทด ในกรณีของเซลลเช้ือเพลิงท่ีทํางานท่ีสภาวะอุณหภมิูต่ํา 
อากาศท่ีไหลเวียนตองทําการระเหยน้ําซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีไหลออกจากเซลล ในบางคร้ังแผนสองข้ัว 
ยังทําหนาท่ีชวยดึงความรอนท่ีเกิดจากปฏิกริิยาเคมีไฟฟาออกอีก โดยการออกแบบใหมีชองทางไหล
เพิ่มอีก 1 ชองทางสําหรับใหของไหลหลอเย็นไหลผาน โดยรูปแบบของแผนสองข้ัว ท่ีนิยมทําคือแบบ
แผนบางพรอมท้ังมีการกัดใหเปนรองเล็กๆ ใหกาซไหลผาน หรืออาจเรียกแผนนี้วา แผนชองทางไหล 
(flow field plate) ดังแสดงในรูปท่ี 1.13 รูปรางของชองท่ีเจาะมีลักษณะซับซอนมากกวาท่ีจะเปน
ชองทางไหลตรงๆ ชองทางไหลสวนใหญมีลักษณะท่ีวกไปวนมา โดยกาซจะถูกปอนเขาท่ีมุมหนึ่ง
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(a) Straight and parallel flow field and flow channel cross-section 
 
 

 
(b) Flow -field design by Cavalca et al. 

 
รูปท่ี 1.13 ทิศทางการไหลของกาซในแผนสองข้ัว [16]  
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(a) Straight or parallel flow field design      (b) Straight or parallel flow field 

 
รูปท่ี 1.14 ตัวอยางแผนสองข้ัวแบบตางๆ [16] 

 
จากการพจิารณาการทํางานของเซลลเช้ือเพลิง แผนสองข้ัวนับวาเปนสวนประกอบหนึ่งท่ีมีความ 
สําคัญมากโดย แผนสองข้ัวท่ีดีนั้นจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปคือ 

- Electrical conductivity    > 100  S/cm,  
- Thermal conductivity    > 10  W (mK)-1 
- Hydrogen/gas permeability:    < 10-4  cm3/s cm2 
- Corrosion resistance: corrosion rate   < 0.016  mA/cm2 
- Good mechanical properties :Tensile strength  > 41  MPa  

Flexural strength  > 59  MPa  
Impact strength  > 40.5  Jm-1 

- Density:      < 5  gm/cm2 
- Easy finishing 
- Reproducibility and recyclables 

โดยคุณสมบัตติางๆเหลานี้จะข้ึนอยูกับวัสดุท่ีจะนํามาสราง และกระบวนการหรือวิธีการในการสราง 
[18] 
สําหรับวัสดุท่ัวไปที่นยิมนํามาใชในการสรางแผนสองข้ัวนั้น [19]ไดแก 
High purity electro graphite ขอดีคือสามารถนําไฟฟาไดดีและทนทานการกัดกรอนสูง แตขอเสียคือ 
ยากตอการข้ึนรูปเนื่องจากแข็งและเปราะ น้ําหนกัและราคาสูง 
Carbon – Carbon composite ขอดีคือราคาถูก น้ําหนักเบา และข้ึนรูปไดงาย แตขอเสียคือ มีคาการนํา
ไฟฟาตํ่า 
Sheet metal, graphite foil และ graphite – polymer composite มีขอดีท่ีสําคัญคือ ราคาของวัสดุต่ํา 
นอกจากนี้ยังงายตอการข้ึนรูป  
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โดยตารางท่ีแสดงการเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของวสัดุประเภทตางๆ สามารถแสดงดังตารางท่ี 1.4  
 
ตารางท่ี 1.4 การเปรียบเทียบวัสดุท่ีนิยมนํามาใชเปนแผนสองข้ัว (Bipolar plate) [21] 
 

Material Conductivity 
 (S/cm) 

Advantages Disadvantages 

Graphite 
(carbon – carbon) 

200 – 300 
(oak ridge national 
laboratory) 
 

(1) Immune to corrosion 
(2) Satisfactory electrical   

conductivity 
(3) Moldable 
(4) Low resistivity 

(1) Heavy 
(2) Materials cost 

and process cost  

Metal ∼ 5.5 x 105
 

(1) Good Electrical and    
Thermal conductivity 

(1) High strength 
(2) Ease of manufacture 
(3) Small volume 

(1) Corrosion 
(2) Weight 

Carbon - Polymer 50 – 100 
(SGL carbon group) 

(1) Injection molding (1) Brittle 
(2) Low 

conductivity 
 

สําหรับวัสดุท่ีเรียกวาวัสดุผสม (Composite) ก็คือวัสดุท่ีเกดิจากการนําเอาวัสดุตั้งแตสองชนิดข้ึนไปมา
ผสมรวมกันเพื่อนําไปใชในการสราง สาเหตุท่ีตองมีการนําวัสดุมารวมกันนั้นก็เพราะคุณสมบัติหรือ
ขอดีขอเสียท่ีแตกตางกันแตเม่ือนํามารวมกนัแลว ทําใหไดวัสดุท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีข้ึนเหมาะสมในการ
นํามาสรางเปนแผนสองข้ัว โดยวัสดุท่ีนยิมนํามาทําเปนวัสดุผสมมากก็คือวัสดุประเภทพอลิเมอร โดย
นํามารวมกับ กราไฟต, คารบอน หรือโลหะ เนื่องจากพอลิเมอร มีราคาถูก น้ําหนกัเบา และมีคาความ
ยืดหยุนสูง โดยพอลิเมอรท่ีเลือกมาจะพจิารณาจากคุณสมบัติหลักๆ ดังนี้ คือ 

- Density 
- Tensile strength 
- Flexural modulus 
- Water absorption 
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ซ่ึงพอลิเมอรท่ีนิยมเลือกมาใชสรางแผนสองข้ัวนั้น ไดกลาวไวในเบ้ืองตนแลวในตารางท่ี 1.1 โดยการ
นํามาผสมกับ คารบอน ในสัดสวนและวิธีการท่ีเหมาะสมกลายเปน Carbon composite materials ท่ีมี
คุณสมบัติตางๆ ดีข้ึน 
 
สําหรับวิธีการท่ีสําคัญท่ีนิยมใชในการข้ึนรูปวัสดุคอมโพสิต คือ 

• Compression molding  

• Injection molding 

• Two – component injection molding 

• Perform molding 
วิธีท่ีนิยมใชกนัอยางแพรหลายคือ Compression molding และ Injection molding แตท้ังนี้ท้ังนัน้ใน
การเลือกวิธีในการข้ึนรูปจะตองคํานึงถึงวัสดุท่ีจะนํามาใชดวย เนื่องจากวัสดแุตละชนิดจะมีขอจํากัด
ตอกระบวนการข้ึนรูปท่ีแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน Carbon- Polymer composite จะข้ึนรูปไดโดยวิธี 
Injection molding เพียงวิธีเดียวเทานั้น 
 
การข้ึนรูปดวยวิธี Compression molding คือการใส (feed ) ผงวัสดุท่ีจะนํามาสรางแผนสองข้ัวเขาไป
ในแมพิมพ (mold) ท่ีรอน โดยจะใสเขาไปจนเต็มชองวางของแมแบบ ถาวัสดุท่ีจะนาํมาใชสรางแผน
สองข้ัวเปนประเภท thermo-set กอนท่ีจะนาํแผนสองข้ัวออกจากแมพิมพ thermo-set แตละชนดินั้นจะ
มีความตองการความเพียงพอของ conversion ทางเคมี (cross linking) ท่ีเวลาตางๆกัน และถาเปน
ประเภท thermoplastic กอนท่ีจะนาํ plate ออกจากแมพิมพๆจะถูกทําใหมีอุณหภูมิต่ํากวาจดุ
หลอมเหลวของวัสดุนั้น โดย Cycle time สําหรับ thermoplastic จะอยูท่ีประมาณ 15 – 20 นาที ซ่ึงใน
แงการคาถือวาชามาก 
 
สําหรับการข้ึนรูปดวยวิธี Injection molding แมวาจะเปนวิธีการท่ีมีขอดีมากมายคือ เหมือนเปนการ
สรางแบบอัตโนมัติ, cycle time ส้ัน และไดขนาดถูกตองแมนยํา แตกระบวนการนี้คอนขางจะทําได
ยากสําหรับวัสดุคอมโพสิต [19] 

1.7.5 วัสดุคอมโพสิต (Composite) 
 
1.7.5.1 ความหมายและองคประกอบของวัสดุคอมโพสิต [14, 15] 
วัสดุคอมโพสิต (Composite) คือ ระบบของวัสดุท่ีประกอบดวยองคประกอบ 2 สวนหรือมากกวาท่ี
แตกตางกันชัดเจนโดยตองไมละลายเขาดวยกัน โดยมีองคประกอบหลัก คือ  
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เมตริกซ (Matrix) เปนสวนท่ีหอหุม และยดึสวนเสริมแรงเขาดวยกันใหอยูในตําแหนงและมีการ
จัดเรียงตัวตามท่ีกําหนด โดยลอมรอบและปองกันสวนเสริมแรงจากการเสียสภาพเนือ่งจาก
สภาพแวดลอม เมตริกซมักจะมีความแข็งแรงและมอดูลัสตํ่ากวาสวนเสริมแรง เปนสวนท่ีตอเนื่อง ทํา
หนาท่ีถายแรงท่ีไดรับไปยังสวนเสริมแรง 
 
สารเสริมแรง (Reinforcement) เปนโครงสรางสวนท่ีใหความแข็งแรงแกวัสดุคอมโพสิต มีความ
แข็งแรงและมอดูลัสสูง ไดแก เสนใยขนิดตางๆ เชน เสนใยแกว เสนใยคารบอน เสนใยธรรมชาติ เสน
ใยเคฟลาร (Kevlar) วัสดุเสริมแรงอาจมีลักษณะไดหลายแบบ เชน โครงสรางเปนแผนบาง เปนเสนใย
เดี่ยวยาว (Continuous fiber) เสนใยส้ัน (Chopped short fiber) หรือเสนใยทอ (Weaves) ซ่ึงมี
โครงสรางและการจัดเรียงตัว (Orientation) ของสวนเสริมแรงตางๆกัน 
 
ขอดีของวัสดคุอมโพสิต 

 Specific strength สูง เนื่องจากนํ้าหนักเบา ความหนาแนนตํ่า 
 ชวยลดน้ําหนกัของวัสดุได 
 มีสมบัติหลากหลาย สามารถสรางใหมีสมบัติเหมาะสมกบัการใชงาน 
 ตานทานการสึกหรอไดดี อายุการใชงานยาวนาน 
 ทนทานตอการลาตัวไดด ี
 มีความเสถียรดานรูปรางสูง เนื่องจากมีสัมประสิทธ์ิการขยายตัวทางดานความรอนตํ่า 

 
ขอเสียของวัสดุคอมโพสิต 

 ตนทุนดานเคร่ืองมือการผลิตสูง 
 สมบัติในแตละทิศทางไมเทากัน 
 เช่ือมติดกับวัสดุอ่ืนยาก 
 การตรวจวิเคราะหสมบัติคอนขางยาก 
 การหมุนเวียนกลับมาใชใหมยาก 

 
1.7.6 วัสดุทีน่ํามาสรางแผนสองขั้ว 
งานวิจยันี้ไดพจิารณาคุณสมบัติของพอลิเมอรหลายชนิด เพื่อเลือกมาทําเปนวัสดุผสมรวมกับกราไฟต 
ดังท่ีกลาวมาแลวในหัวขอ  1.6 โดยตารางท่ี 1.2 ไดแสดงคุณสมบัติของพอลิเมอรท้ังท่ีเคยและไมเคย
ถูกนํามาสรางเปนแผนสองข้ัว (bipolar plate) และท้ังท่ีเปนพอลิเมอรท่ีสามารถนําไฟฟาได 
(conductive polymer) และไมเปนพอลิเมอรท่ีสามารถนําไฟฟาได ซ่ึงจากขอมูลในตาราง งานวิจยันีไ้ด
เลือกพอลิเมอรชนิด พอลิพรอพิลีน (Polypropylene, PP), พอลิเมทิลเมธาไครเลต (Polymethyl 
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1.7.6.1 กราไฟต (Graphite, G) 
 
โครงสรางทางเคมีและรูปรางลักษณะ 1. 

กราไฟต (Graphite) เปนอัญรูปหนึ่งของธาตุคารบอน ช่ือสามัญเรียกวา พลัมเบโก (plumbago) หรือแร
ดินสอดํา ช่ือ แกรไฟต หรือ Graphite ในภาษาอังกฤษนัน้ ตั้งโดย Abraham Gottlob Werner ในป ค.ศ. 
1789 โดยมีท่ีมาจากภาษากรีกท่ีหมายถึง "เพื่อวาด/เขียน" ซ่ึงต้ังตามการใชกราไฟตในดินสอ[30] 
 
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดบนโลกถือไดวาเปน ส่ิงมีชีวิตในรูปแบบ Carbon-based คือ มีคารบอนเปนพื้นฐาน
ของชีวิตหรืออาจกลาวไดวา โมเลกุลท่ีไดช่ือวาเปนสารอินทรียทุกชนิดนัน้ลวนมีคารบอนเปนองค 
ประกอบ แตเม่ืออยูในสภาพคารบอนบริสุทธ์ิธาตุสําคัญชนิดนี้มีโครงสรางถึงส่ีแบบ คือแบบอสันฐาน 
แบบกราไฟต แบบเพชร และ แบบบัคมินสเตอรฟุลเลอรีน  

ตัวอยางโครงสรางแบบอสันฐานของคารบอนก็คือเขมาควันท้ังหลาย สวนโครงสรางแบบกราไฟต
และแบบเพชรนั้นแตกตางกนัตรงท่ี กราไฟตนั้นเปนโครงสรางในลักษณะท่ีคารบอนมาซอนกันเปน
แผน แตละแผนสามารถเล่ือนไปมาได โครงสรางทางเคมีของเพชร กราไฟต และคารบอนแบบบัค
มินสเตอรฟุลเลอรีนแสดงดังรูปท่ี 1.15 และรูปท่ี 1.16 แสดงโครงสรางผลึกของกราไฟตจากการมอง
ในทุกทิศทาง [29] 

 
 
 

Graphite Bucky Ball Diamond 

รูปท่ี 1.15 โครงสรางผลึกของเพชร กราไฟต และบัคมินสเตอรฟุลเลอรีน [41] 
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รูปท่ี 1.16 โครงสรางผลึกของ กราไฟต [42] 
 
2. สมบัติของกราไฟต [29] 
กราไฟตมีลักษณะเปนของแข็ง มีรูปผลึกเปนแผนบาง ๆ ทึบแสง ออนนุม สีเทาเขมถึงดํา เนื้อออน นํา
ไฟฟาและความรอนไดดี และมีความเสถียรในชวงอุณหภูมิท่ีกวาง เนื่องจากมีจดุหลอมเหลวท่ีสูงมาก 
นั่นคือ ประมาณ 3650 องศาเซลเซียส ตามธรรมชาติกราไฟตสามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ     
แบบอสัณฐาน (Amorphous), แบบเกล็ด (Flake) และแบบผลึก (High crystalline) นอกจากนี้ยังมีการ
สังเคราะหกราไฟตข้ึนมาเพื่อการนําไปใชประโยชนอยางกวางขวาง โดยกราไฟตท่ีสังเคราะหไดจะมี
ความบริสุทธ์ิสูงกวากราไฟตตามธรรมชาติถึงแมจะมีความเปนผลึกไมสูงเทาก็ตาม ซ่ึงกราไฟต
สามารถสังเคราะหไดจาก ถานหิน (Coke) และนํ้ามันดิบหรือยางเรซิน (Pitch) 
 
3. การนําไปใชงาน [29] 
เนื่องจากกราไฟตเปนตัวนําความรอนและไฟฟาไดดี จึงมักนํามาใชทําแปรงคารบอนในมอเตอรไฟฟา
นอกจากนี้ยังนํามาใชประโยชนดานอ่ืนๆอยางกวางขวาง เชน ไสดินสอดํา เบาหลอมโลหะ 
น้ํามันหลอล่ืนบางชนิด ไสถานไฟฉาย ไสไฟอารก ใชเปนตัวลดความเร็ว ชวยควบคมุจํานวนอนภุาค
นิวตรอนในเคร่ืองปฏิกรณนวิเคลียร 
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1.7.6.2 พอลิพรอพิลีน (Polypropylene, PP) 

 
1. โครงสรางทางเคมีและรูปรางลักษณะ [14] 
Polypropylene ปนพลาสติกท่ีใชกนัมากในระดับอุตสาหกรรม มีการผลิตคร้ังแรกในเชิงพานิชยในป 
ค.ศ. 1957 โดยบริษัท Montecatini ในเคร่ืองหมายการคา Moplen [31] เปนท่ีนิยมเปนอยางมาก 
เนื่องจากมีราคาถูกและมีสมบัติดี มีโครงสรางทางเคมีของหนวยยอย ดงัรูปท่ี 1.17 คือ  
 

 
 

รูปท่ี 1.17 โครงสรางหนวยยอยของ Polypropylene [32] 
 

การปรากฏของหมูเมทิล (-CH3) ทําใหเกิดการจดัรูปแบบโครงสรางของ Polypropylene 3 รูปแบบ   
คือ Isotactic, Syndiotactic และ Atactic ซ่ึงการจัดเรียงตัวแบบ Isotactic จะมีความคงรูปและแข็งแรง
มากกวาการจดัเรียงตัวแบบ Syndiotactic และ Atactic ซ่ึงมีลักษณะคลายยาง 
 
2. สมบัติของพอลิพรอพิลีน [14] 
จากพอลิเอทิลีนไปเปน Polypropylene ดวยการแทนท่ีไฮโดรเจนดวยหมูเมทิล (-CH3) ทุกๆ 2 อะตอม
ของคารบอนในโครงสรางทําให Polypropylene มีความแข็งแรงมากข้ึน แตออนตัวนอยลง หมูเมทิล
ในโครงสรางชวยทําใหเพิ่ม glass transition temperature(Tg) ดังนั้น Polypropylene จึงมีจุด
หลอมเหลวและจุดทําใหออนตัวสูงกวาพอลิเอทิลีน จากการใช stereo specific catalysts ทําใหสามารถ
สังเคราะห isotactic polypropylene ซ่ึงมีจุดหลอมเหลว 165 – 177 องศาเซลเซียสได เปนพลาสติกท่ี
เบาท่ีสุด มีความหนาแนนเพียง 0.905 g/cm3 เนื่องจากความเปนผลึกสูง ทําใหมีสมบัติเชิงกลที่ดี 
เหนยีว แข็งแกรง มีความตานทานแรงดึงสูง ผิวหนาแข็ง มีรูปรางเสถียร แตมีความออนตัวที่จะโคงงอ
ได วัสดนุี้ถาไดรับความรอนท่ีอุณหภูมิประมาณ 120 องศาเซลเซียส จะไมมีการเปล่ียนรูปรางเลย 
 
น้ําหนกัโมเลกลุของ Polypropylene มีผลตอสมบัติเชิงกลแตกตางจากพอลิเมอรอ่ืนๆ คือ เม่ือน้ําหนัก
โมเลกุลเพิ่มข้ึน มีผลใหความหนดืของพอลิเมอรหลอมเหลวสูงข้ึน และมีสมบัติความตานทานแรง
กระแทกสูงข้ึน แตมีผลใหความแข็งแกรง ความตานทานแรงดึง ความแข็งและอุณหภูมิออนตัวลง
ลดลง เนื่องจากนํ้าหนักโมเลกุลท่ีสูงมีผลใหการจัดเรียงตัวเปนผลึกเกิดไดยาก 
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Polypropylene มีความทนตอสารเคมี สมบัติการละลายคลายกับพอลิเอทิลีน ไมละลายในตัวทําละลาย
ใดๆที่อุณหภูมิหอง แตสามารถละลายไดในตัวทําละลายท่ีเปนไฮโดรคารบอนท่ีอุณหภูมิสูงกวา 80 
องศาเซลเซียส ทนตอกรดและเบสดี เฉ่ือยตอปฏิกิริยาเคมีท่ัวไป ทนทานตอสภาพแวดลอมด ี แตมี
ความวองไวกบัรังสีอัลตราไวโอเลตและปฏิกิริยาออกซิเดช่ันมากกวาพอลิเอทิลีนทําใหมีลักษณะการ
สลายตัวเปนแบบแตกเปนโมเลกุลเล็กๆ (Chain scission) 
 
3. การนําไปใชงาน [14, 15] 
Polypropylene เปนพลาสติกท่ีมีราคาถูก มีลักษณะเงามัน ความหนาแนนตํ่ามีน้ําหนกัเบาจึงเปนท่ีนิยม
ใชในอุตสาหกรรมท่ัวไปเนือ่งจากมีความแข็ง และมีความคงรูปท่ีด ี จึงสามารถใชในงานท่ีตอง
ทนทานตอการขัดสี หรือตองการความแข็ง หรืองานโครงสรางบางประเภทได กรณีท่ีตองการความ
แข็งแรงสูงสามารถเสริมแรงดวยการเติมเสนใยเสริมแรง เชนการเสนใยแกวสามารถเพิ่มความแข็งแรง
และความตานทานแรงกระแทกไดมากถึง 2 เทา สามารถทนตอแรงดดังอไดดจีึงสามารถใชในงานท่ี
ตองพับไปมาได หรือดัดงออยูเสมอ เชน บานพับ เชือ พรม เทปรัดกลอง สามารถทนตออุณหภมิูน้ํา
เดือดได จึงใชเปนบรรจุภณัฑท่ีตองผานกระบวนการฆาเช้ือแบบสเตอรริไรเซชันได แตไมเหมาะกับ
การใชงานในท่ีมีอุณหภูมิต่ําเนื่องจากเกิดการเปราะแตก นอกจากนี้ยังมีการใชงานประเภทเชือก และ
เสนใย เนื่องจากมีความยืดหยุน ทนการขีดขวน ไมเปนรอยเปอนงาย 
 
1.7.6.3 พอลิเมธิลเมธาไครเลต (Polymethyl methacrylate, PMMA) 
 
1. โครงสรางทางเคมีและรูปรางลักษณะ [15] 
พอลิเมอรชนิดนี้เปนเทอรโมพลาสติกท่ีแข็งไมยืดหยุน ใสและทนตอสภาวะแวดลอมไดดี ทนตอแรง
กระแทกไดดกีวากระจก วสัดุนี้อาจรูจักกนัดีในช่ือทางการคาวา เพลกซิกลาส (Plexiglas) หรือลูไซท 
(Lucite) ซ่ึงเปนวัสดุท่ีสําคัญท่ีสุดในกลุมเทอรโมพลาสติกท่ีเปนพวกอะคริลิก (acrylics) ซ่ึงมี
โครงสรางหนวยยอยทางเคมีแสดงดังรูปท่ี 1.18 
 

 
 

รูปท่ี 1.18 โครงสรางหนวยยอยของ Polymethyl methacrylate [33] 
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2. สมบัติของ Polymethyl methacrylate [46] 
Polymethyl methacrylate เปนเทอรโมพลาสติกท่ีมีโครงสรางเปนสายโซตรง มีลักษณะใส น้ําหนัก
โมเลกุลโดยเฉล่ียประมาณ 60,000 ไมคอยมีความเปนผลึก สวนใหญจะเปนลักษณะอสัณฐาน

เนื่องจากเปนอะแทกติก Tg ปกติประมาณ 104°C  สมบัติในดานความเหนียว เหนียวกวาโพลีสไตร
ลีน แตสู ABS ไมได ยอมใหแสงผานไดถึง 92% มีคาคงท่ีไดอิเล็กตริกคอนขางสูง เพราะมีหมูท่ีมี
สภาพข้ัว จงึไมเหมาะท่ีจะใชงานเปนฉนวนไฟฟา ในดานสมบัติเชิงกลพอลิเมอรตัวน้ีจดัวาอยูใน
เกณฑดี ทนตอแรงดึงไดสูงถึง 10,000 psi ทนตอแรงกระทบไดสูงพอๆกับสไตรีนโคพอลิเมอร 
 
3. การนําไปใชงาน [46] 
เนื่องจาก Polymethyl methacrylate เปนพอลิเมอรท่ีมีความใสดีมาก จึงนํามาใชทําพวกเลนส โคมไฟ 
แวนตา ถาดและถวยบรรจุของเหลวชนิดใส ท่ีใชมากท่ีสุดคือในรถยนต เคร่ืองบิน เรือ โดยใชทําไฟ
ขางหนา ไฟขางทาย ไฟเล้ียว รวมท้ังพวงมาลัย ฯลฯ เปนตน 
 
1.7.6.4 พอลิเอทิลีนเทเรฟธอลเลต (Polyethylene terephthalate, PET)  
 
1. โครงสรางทางเคมีและรูปรางลักษณะ [15, 46] 
พอลิเอสเทอรเทอรโมพลาสติกท่ีเปนวัสดวุิศวกรรมมีอยู 2 ชนิด ท่ีนับวาสําคัญไดแก พอลิบิวทีลีน 
เทอรฟทาเลท (Polybutylene terephthalate, PBT) และพอลิเอทิลีนเทเรฟธอลเลต (Polyethylene 
terephthalate, PET) Polyethylene terephthalate ใชมากในการทําพลาสติกฟลม สําหรับหอหรือบรรจุ
อาหารและใชทําเสนใยสําหรับทําเส้ือผา ทําเสนใยสําหรับผลิตยางรถยนต โดย Polyethylene 
terephthalate ใชมานานแลวตั้งแตป 1977 โดยใชทําบรรจภุัณฑ โครงสรางหนวยยอยของ 
Polyethylene terephthalate แสดงดังรูป 1.19 
 

 
 

รูปท่ี 1.19 โครงสรางหนวยยอยของ Polyethylene terephthalate [34] 
 

 

 32 



 

2. สมบัติของ Polyethylene terephthalate [46] 
Polyethylene terephthalate เปนพอลิเมอรท่ีมีลักษณะแข็งเกร็ง ไมมีสี มีโครงสรางเปนสายโซตรงมี
ระเบียบ จึงมีความเปนผลึกสูง กรณีท่ีพอลิเมอรชนิดนี้มีลักษณะอสัณฐานสมบูรณจะมีลักษณะใส และ
ทนแรงกระทบไดดี แตถามีดีกรีความเปนผลึกสูงข้ึนจะทําใหแข็งแรงมากขึ้น ตานทานการเกิดครีพได

ดี อุณหภูมิ Tm ของพอลิเมอรชนิดนี้สูงถึง 265°C และเปนพอลิเมอรชนิดมีข้ัว แตก็เปนฉนวนไฟฟา
ไดดีท่ีอุณหภูมิหอง เนื่องจากการจัดตัวของสภาพข้ัวจะอยูกับท่ี เม่ืออุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิ Tg มี
สมบัติท่ีดีในการนําไปใชเปนตัวกัน้ขวางกาซ นอกจากนี้ยังมีความทนทานตอการกัดกรอนของสาร 
เคมีและส่ิงแวดลอม 
 
3. การนําไปใชงาน 
Polyethylene terephthalate ถูกนํามาใชงานอยางกวางขวาง เนื่องจากมีคุณสมบัตท่ีิแข็งแรง เหนียว 
และโปรงใส จึงถูกนํามาใชเปนบรรจุภณัฑ ขวดน้ํา และฟลมท่ีใชสําหรับหอผัก ผลไม รวมท้ังใชเปน
เสนใยสําหรับทําเส้ือผา และเสนใยสําหรับผลิตยางรถยนต นอกจากนี้ยังนํามาใชเปนอุปกรณตางๆ
ทางอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา เชน ทําตัวตอ และสวิตซ เปนตน 
 

1.7.7 เทคโนโลยีการขึ้นรปู 
 
1.7.7.1 กระบวนการอัดรีด (Extrusion process) [14] 
กระบวนการอัดรีดเปนการข้ึนรูปพอลิเมอรท่ีมีความตอเนือ่ง ใชผลิตพอลิเมอรท่ีมีลักษณะเปนผงหรือ
เม็ดใหเปนผลิตภัณฑท่ีตอเนือ่ง สามารถข้ึนรูปช้ินงานไดหลากหลายท่ีมีรูปรางไมซับซอนมาก 
สามารถใชข้ึนรูปท้ังพลาสติกชนิดแข็งและออน กระบวนการอัดรีดยังเปนกระบวนการท่ีนิยมใชใน
การผสมพอลิเมอร ผสมสารเพ่ิมเนื้อ (Filler) สีและสารเติมแตงลงในพอลิเมอรท่ีมีประสิทธิภาพใน
การหลอมใหเขากันไดสูง ขอดีของการท่ีเปนกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง คือ ทําใหไดกําลังการ
ผลิตสูง มีตนทุนตํ่า แตก็มีขอจํากัดคือ ไมสามารถออกแบบหัวข้ึนรูปใหไดช้ินงานมีความซับซอนแบบ
ช้ินงานจากกระบวนการฉีดข้ึนรูป และไมสามารถเปล่ียนแปลงขนาดหนาตัดของช้ินงานได 
 
เคร่ืองอัดรีดและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ คือ หัวข้ึนรูป ชุดหลอเย็น เคร่ืองดึงช้ินงาน และเคร่ืองตัดชิน้งาน
หรือเคร่ืองมวนกรณีเปนแผนฟลม แสดงดังรูปท่ี 1.20 มีหลักการ คือ เม็ดพลาสติกและสวนผสมตางๆ 
ท่ีผสมกันดีแลว จะถูกปอนผานกรวยปอนวตัถุดิบ (hopper) ท่ีติดอยูกับเคร่ือง วัสดุจะรวงหลนผานรูท่ี
อยูดานบนของหองหลอมเหลว (barrel) ลงสูสกรูซ่ึงหมุนอยูในหองหลอมเหลว การหมุนของสกรูเปน
การพาพลาสติกใหเคล่ือนท่ีไปดานหนาไปยังบริเวณท่ีใหความรอน ซ่ึงเปนความรอนท่ีไดจาก
ภายนอกหองหลอมเหลวและความรอนจากการเสียดสีกนัเอง ทําใหเม็ดพลาสติกเกดิการหลอม และ
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รูปท่ี 1.20 เคร่ืองอัดรีดและสวนประกอบ [14] 
 

สกรูมีหนาท่ีสําคัญ คือ ลําเลียงวัสดใุหเคล่ือนท่ีไปดานหนา และใหแรงกลเพ่ือทําใหพอลิเมอรเกิดการ
หลอมเหลวและผสมเขากันไดดี สกรูท่ีใชในกระบวนการอัดรีดมีชวงบริเวณท่ีจะทําใหเกิดการอัดและ
เกิดการผสม แบงเปน 3 ชวง แสดงดงัรูปท่ี 1.21 ไดแก ชวงนําพลาสติกเขา (Feed zone) มีหนาท่ี
เคล่ือนยายเม็ดพลาสติกไปดานหนา ชวงการอัดพลาสติก (Compression zone) มีหนาท่ีอัดและใหแรง
เฉือนแกพอลิเมอรรวมกับความรอนท่ีไดรับจากภายนอกเพ่ือใหพอลิเมอรเกิดการหลอมเหลว และ
ทายสุดชวงการหลอมพลาสติก (Metering zone) มีหนาท่ีทําใหพอลิเมอรเกิดการหลอมเหลวท่ัวกัน
แรงเฉือนท่ีสูงมากในชวงนีจ้ะทําใหเกิดความดัน ใหพอลิเมอรหลอมเหลวไหลออกมาทางหัวข้ึนรูป 
สกรูท่ีใชอาจมีลักษณะแตกตางกันไปตามประเภทของงาน และชนดิพอลิเมอร 
 
เคร่ืองอัดรีด แบงไดเปน 2 ชนิดตามสกรูท่ีใช คือ เคร่ืองอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดีย่ว (Single screw 
Extruder) ท่ีเหมาะกับงานอัดรีดท่ัวๆไป และเคร่ืองอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู (Twin screw Extruder) 
เหมาะกับงานอัดรีดท่ีตองการการผสมท่ีดี ตองการปริมาณการผลิตสูง หรือใชกบัพอลิเมอรท่ีไวตอ
ความรอน เชน พอลิไวนิลคลอไรด (PVC) 
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รูปท่ี 1.21 ลักษณะของสกรูในเคร่ืองอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู [14] 
 

การหมุนของสกรูในเคร่ืองอัดรีดแบบสกรูคูจะมี 2 แบบ คือ การหมุนในทิศทางเดยีวกัน (Corotating) 
และการหมุนสวนทางกัน (counterrotating) แสดงดังรูปท่ี 1.22 การหมุนสกรูในทิศทางเดียวกนั วัสดุ
จะเคล่ือนผานจากสกรูอันหนึ่งไปยังอีกอันหนึ่งท้ังดานบนและดานลางดังรูป 1.22a ไปตลอดความยาว
ของสกรู ทําใหพอลิเมอรสัมผัสกับผนังหองหลอมเหลวไดมากเปนผลใหการใหความรอนเปนไป
อยางสมํ่าเสมอ ทําใหการหลอมเหลวและการผสมมีประสิทธิภาพจึงนิยมใชในงานผสมวัตถุดิบ สวน
การหมุนสกรูในทิศทางสวนกัน วัสดุจะเคล่ือนท่ีมาพบกันบริเวณระหวางสกรูท้ังสองอัน เกิดเปนกอง
ของวัสดุข้ึนดานบนบริเวณระหวางสกรูตลอดความยาวของสกรูดังรูป 1.22b วัสดุจะเคล่ือนผาน
ระหวางสกรูซ่ึงเปนบริเวณท่ีมีแรงเฉือนสูงกวาบริเวณอ่ืน ซ่ึงมีแรงเฉือนตํ่ากวามากทําใหแรงแรงเฉือน
โดยรวมนอยกวาการหมุนสกรูในทิศทางเดียวกัน แตการหมุนสกรูแบบสวนทางมีความสามารถใน
การอัดและเคล่ือนวัสดุไปดานหนาดีกวา 
 

 
 

รูปท่ี 1.22 ลักษณะการหมุนของสกรูในเคร่ืองอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู [14] 
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1.7.7.2 กระบวนการกดอัด (Compression molding) [38] 
การอัดงานพลาสติก หมายถึง การข้ึนรูปโดยการนําผงพลาสติกท่ีแข็งตัวไดมาอัดในแมพิมพภายใต
ความดันและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ในรูปท่ี 1.23 แสดงข้ันตอนการอดัต้ังแตเร่ิมตนจนครบวัฏจักร ใน
จังหวะเร่ิมตนนั้นแมพิมพท้ังตัวผู (Punch) และตัวเมีย (die) จะแยกออกจากกันกวางท่ีสุดเพื่อให 
สามารถเติมพลาสติกไดงาย และก็เปนระยะเปดสูงสุดในจังหวะนําช้ินงานออก 
 

 
 

รูปท่ี 1.23 แผนภูมิแสดงข้ันตอนการทํางานอัดต้ังแตเร่ิมตนจนครบวัฏจักร [38] 
 

การเคล่ือนท่ีของแมพิมพตวัผูในชวงแรกจะตองเร็ว แตพอเร่ิมปดแมพิมพอัดใหพลาสติกแพรตัวไป 
ตามชองวางของแมพิมพจะเร่ิมชลอชาลง เพื่อใหพลาสติกไดรับความรอนจากแมพิมพและความรอน 
ท่ีเกิดจากเสียดสีไดท่ัวถึงยิ่งข้ึน และเม่ือแมพิมพตัวผูเขาถึงตําแหนงสุด ก็จะถึงชวงเวลาของการแข็งตัว 
ของพลาสติก ในการนี้ macromolecules จะเกาะตัวกันเปนตาขายทําใหไดช้ินงานท่ีแข็งมาก และ
ในชวงสุดทายก็จะเปนชวงเปดแมพิมพเพือ่ปลดช้ินงานออก ซ่ึงจะตองเปนชวงพลาสติกแข็งตัวเรียบ 
รอยแลว ท้ังนี้เพื่อกันความเสียหายเนื่องจากการยนัปลดช้ินงานออกหรือเกิดการบิดตัวข้ึน ระยะแข็ง 
ตัวถาส้ันเกินไปก็จะทําใหผิวของช้ินงานพองได ระยะเวลาของการเปดแมพิมพปลดช้ินงานออก
สามารถทําไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหไดระยะเวลาตอวัฏจกัรส้ันเขาหลังจากปลดช้ินงานออกแลว จงึจะ
เติมพลาสติกเพื่อทํางานในวฏัจักรตอไป 
 
การอัดพลาสติกบางคร้ังจะเกดิกาซหรือไอน้ําท่ียังหลงเหลืออยูข้ึน อาจทําใหเกิดการฝงตัวของกาซอยู
ใตผิวทําใหเกดิรอยปูดข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งผงพลาสติกท่ีไมไดทําการใหความรอนกอนอัด ในการนี้
จะตองมีจังหวะยกแมพิมพตวัผูข้ึนเพื่อไลกาซออกดังแสดงในรูปท่ี 1.24 ซ่ึงแสดงความสัมพันธของ
ความดันกับระยะของแมพมิพตัวผูในชวงตางๆ จะเหน็ไดวาในชวงยกแมพิมพตวัผูข้ึนเพื่อไลกาซนั้น 
ความดันจะลดลงเทากับความดันบรรยากาศอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือกาซระเหยออกไปแลวจึงจะอัดตอไปจน
พลาสติกแข็งตัว 
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กรรมวิธีท่ีกลาวมาแลวนี้ดวูาเปนเร่ืองงายๆ แตในทางปฏิบัติจําเปนตองใชความชํานาญและ
ประสบการณมากทีเดยีว ดังท่ีไดกลาวถึงในตอนตนวา พลาสติกกอนท่ีจะนํามาอัดตองเตรียมมาอยางดี
กอน และการใหความรอนกอนทําการอัดนั้นมีอิทธิพลตอระยะเวลาปดแมพิมพ และระยะเวลาการ
แข็งตัวรวมไปถึงการสึกหรอของแมพิมพและผิวของงานเปนอยางมาก การใหความรอนกอนอัดได
ท่ัวถึงและเหมาะสมจะมีผลใหระยะเวลาของการทํางานของวัฏจักรส้ันลง และสามารถทําใหผิวของ
ช้ินงานหาไดมากข้ึน 
 
ระยะเวลาของการแข็งตัวก็มีอิทธิพลตอคุณสมบัติของช้ินงาน การปลอยใหแข็งตัวไมพอเพียงจะทําให
ทนความรอนไดไมดแีละจําทําใหดดูซึมน้าํไดมากข้ึน แตถาปลอยใหแข็งเกินไปอาจจะเกิดรอยราวข้ึน 
และยิ่งดูดซับน้ําไดมากข้ึนอีก ดังนัน้จึงตองมีการควบคุมผลผลิตโดยพิจารณาความเหมาะสมของ
ข้ันตอนการทาํงานอยูตลอดเวลา 
 

 
 

รูปท่ี 1.24 ความสัมพันธระหวางความดันกบัระยะแมพิมพตัวผู ขณะทํางานอัด [38] 
 

1. ลักษณะของแทงอัด 
แทนอัดเปนเคร่ืองจักรสําหรับข้ึนรูปพลาสติกท่ีเกาแกท่ีสุด และยังมีใชอยูจนถึงปจจบัุน มีอยูมากมาย
หลายแบบ แตในระยะหลังๆ นี้ไดมีการพัฒนาแทงอัดใหสามารถทํางานอัตโนมัติโดยชไฮดรอริกเปน
ตัวสงกําลัง 
หลักการสําคัญท่ีเคร่ืองอัดแบบอัตโนมัติตองมี คือ 

• แรงอัดลูกสูบอยางนอย 0.6 MN 

• สามารถกะเกณฑพลาสติกเขาอัด โดยปริมาตรหรือโดยน้ําหนกัไดอยางแนนอน 
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• มีโอกาสใหมีการใหความรอนแกพลาสตกิกอนอัด 

• มีแผนติดแมพมิพกวางและสามารถทํางานไดสะดวก 

• มีชองวางปลอยใหช้ินงานเขาไปทําความเรียบรอยช้ินงาน 

• มีอุปกรณชวยถอดประกอบแมพิมพ ท่ีประกอบดวยสกรู  
 

ในรูปท่ี 1.25 เปนแทนอัดพลาสติกอัตโนมัติ แบบท่ีใชในการอัดช้ินงานทรงแบน และมีเสนผาน
ศูนยกลางคอนขางโต แบบนี้จะทํางานไดคร้ังละสองช้ิน คือมีแผนความรอนสําหรับใหความรอนแก
แมพิมพดวย (แบบเจาะรูสอด) 
 
เม่ือเปดสวิตซลูกสูบบนจะเคล่ือนลงปดแมพิมพ I ดวยความดันไมสูงนักกอนและจะดันแผนติด
แมพิมพ II แลวจึงเร่ิมอัดดวยกระบอกสูบลางจนวางบนแมพิมพชุดที ่II แลวจึงเร่ิมอัดดวยกระบอกสูบ
ลางและบนดวยความดนัปดแมพิมพและความดันอัดเทาๆกัน ปลอยใหแข็งตัวช่ัวขณะหน่ึงลูกสูบอัดก็
จะถอยกลับไปอยูในตําแหนงเร่ิมตน และแผนติดแมพิมพก็จะถูกแรงสปริงดันกลับไปอยูในตําแหนง
กลางซ่ึงก็จะปลดช้ินงานออกไดทันที 
 
จะเห็นไดวาท่ีแทนอัดนีจ้ะประกอบดวยเคร่ืองใหความรอนแกพลาสติกแบบ High frequency มีปม 
ไฮดรอลิกอยูในตัว มีเคร่ืองมือวัดและควบคุมอุณหภูมิของแมพิมพ นอกจากนั้นยงัมีหัวเปาลมอัดเพื่อ
ทําความสะอาดแมพิมพเอาไวดวย แทนอัดมีท้ังแบบคูและแบบเดี่ยวตามรูปท่ี 1.25 แตหลักการทํางาน
ตางๆจะคลายกัน 

 
 

รูปท่ี 1.25 เคร่ืองอัดแบบอัตโนมัติท่ีใชในการอัดช้ินงานทรงแบน [38] 
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2. แมพิมพท่ีใชในงานอัดพลาสติก 
แมพมพอัดพลาสติกนั้นจะตองรับการเสียดสีสูงมากจากพลาสติกและสารเสริม การสึกหรอจากการ
เสียดสีจะลดลงไดบางโดยการใหความรอนแกพลาสติกกอนนํามาอัดแมพิมพ และปญหาของการ
เสียดสีทําใหแมพิมพเสียหายเร็วนี้ กลายเปนขอตอรองในการขายพลาสติกในอุตสาหกรรมการผลิต 
 
แมพิมพอัดพลาสติกท่ีมีมากมายหลายลักษณะ ซ่ึงพอจะแบงตามลักษณะของโครงสรางไดดังนี้ คือ 

• แมพิมพอัดช้ินงานราบ (flat mould) เปนแมพิมพอัดช้ินงานราบแบบงายท่ีสุด โดยปกติจะเปน
แบบภาชนะแบน ขอเสียของแมพิมพนีก้็คือ จะมีครีบมาก ขนาดความหนาไมคอยคงท่ี 

• แมพิมพปดอัด (ปดไมใหผงพลาสติกลนออกดานขาง) เปนแมพิมพท่ีนิยมใชมากท่ีสุด 

• แมพิมพฝาประกบ (split mould) เปนแมพิมพแบบผสมผสานระหวางแบบท่ียอมใหพลาสติก
ลนออกได และแบบปด 

 
3. ความดันและอุณหภูมิท่ีใชในการอัด 
ส่ิงสําคัญท่ีผูทํางานอัดตองรูในการทํางานก็คือ อุณหภมิูและความดนั เพราะจะตองต้ังคาท้ังสองน้ีท่ี
เคร่ืองใหพอดกีับเวลาทํางาน ความดนัในการอัดพลาสติก นอกจากจะข้ึนอยูกับการใหความรอนกอน
อัดแลว ยงัข้ึนอยูกับความสูง ความหนา รูปทรงของช้ินงาน และความเรียบของผิวแมพิมพอีกดวย นั่น
คือ ความสูงของช้ินงานยิ่งมากยิ่งตองใชความดันอัดสูงข้ึน เพราะความหนาของช้ินงานยิ่งมาก ยิ่งมีผล
ทําใหเกิดความฝดในการไหลเขา แทนท่ีชองวางในแมพมิพซ่ึงตองใชความดันสูงข้ึน 
 
รูปทรงก็มีผลทําใหความดันเปล่ียนแปลง คือถารูปทรงของภาชนะเปนเหล่ียมหรือคม จะทําใหการ
ไหลเขาแทนท่ีชองวางในแมพิมพไดไมดี ก็จะตองใชความดันสูงข้ึน ดังนั้นจึงควรออกแบใหมีมุมโคง
มนชวยใหพลาสติกไหลไดดี 
 
ความเรียบของผิวแมพิมพกมี็ผลตอความดันในการอัด ถาผิวของแมพิมพขรุขระก็จะตองใชความดัน
สูงข้ึน คาความดันและอุณหภูมิในการใชงานท่ีเหมาะสมน้ัน นอกจากจะไดจากตารางขอมูลและ
คําแนะนําจากบริษัทผูผลิตแลว ยังอาจหาไดจากการทดลองกอนการผลิต ซ่ึงจําเปนตองกระทําอยูแลว
ในการผลิตท่ัวๆไป 
 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
เปนแนวทางในการสรางแผนสองข้ัว (Bipolar plate) จากวัสดุผสม (composite) เพื่อนําไปเปน
สวนประกอบที่สามารถใชงานไดจริงในเซลลเช้ือเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปล่ียนโปรตรอน 
 



 บทท่ี 2 วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
ในบทนีจ้ะมีเนื้อหาประกอบไปดวย วัสดุท่ีนํามาใชในงานวิจยั เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ท่ีใชใน
วิธีการดําเนนิงานวิจยัในการข้ึนรูป และการทดสอบสมบัติตางๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

2.1 อุปกรณที่ใชในงานวิจัย 
 
เคร่ืองมือตางๆท่ีใชในงานวจิัยมี ดังนี ้
 - เคร่ืองผสมความเร็วสูง (High-speed mixer) 
 - เคร่ืองอัดรีด (Twin-screw extruder) 
 - เคร่ืองตัดบด 
 - เคร่ืองกดอัดแบบใหความรอน(Hydraulic hot compression) 
 - เคร่ืองทดสอบสมบัติเชิงกล (Universal test) 
 - เคร่ือง Scanning Electron Microscope  
 

2.2 วัสดุที่ใชในงานวิจัย 
 
2.2.1 กราไฟต (Graphite, G) 
กราไฟตท่ีใชในงานวจิัยนี้ เปนกราไฟตผงเกรด  K9W80 ของบริษัท Thai Carbon & Graphite Co., 
Ltd. มีสมบัติเฉพาะดังแสดงในตารางท่ี 2.1 ซ่ึงกราไฟตท่ีใชมีลักษณะดงัรูปท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 สมบัติเฉพาะของกราไฟตเกรด K9W80 
  

Typical Data Unit Value 

Particle size μm 25 

Density g/cm3 1.00 
Specific Surface Area m2/g 0.887 
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รูปท่ี 2.1 กราไฟตผง  
 

2.2.2 พอลิพรอพิลีน (Polypropylene, PP)  
Polypropylene ท่ีใชในงานวิจัยนี้ เปน Polypropylene เกรด 1100NK ของบริษัท Thai Petrochemical 
Industry Public จํากัด ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจากบริษัทเอเพ็กซ ทอยส จํากัด มีสมบัติเฉพาะดัง
แสดงในตารางท่ี 2.2 เนื่องจากมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการใชงานท่ัวไปจึงมีการนํามาใชงานอยาง
กวางขวาง เชน ของใชในครัวเรือน และภาชนะบรรจุส่ิงของตาง ๆ เปนตน   พอลิพรอพิลีนมีลักษณะ
ดังรูปท่ี 2.2 
 
 ตารางท่ี 2.2 สมบัติเฉพาะของ Polypropylene เกรด 1100NK  
 

Typical Data Unit Value 
Tensile strength at yield N/mm2 35 
Shear modulus N/mm2 720 

Charpy notched impact strength at 23°C mJ/mm2 2.7 

Ball indentation hardness N/mm2 85 
 

 
 

รูปท่ี 2.2 Polypropylene 
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2.2.3 พอลิเมธิลเมธาไครเลต (Polymethyl Methacrylate, PMMA) 
Polymethyl methacrylate ท่ีใชในงานวจิยันี้ เปน Polymethyl methacrylate เกรด V ซ่ึงไดรับความ
อนุเคราะหจากบริษัท Diapolyacrylate Co., Ltd มีสมบัติเฉพาะดังแสดงในตารางท่ี 2.3 เนื่องจากมี
ลักษณะแข็ง ใส ยืดหยุน จงึเหมาะสมสําหรับการนําไปใชทํา ไฟทายรถ แวนตานิรภัย และอุปกรณ
ไฟฟาตางๆเปนตน ซ่ึง Polymethyl methacrylate มีลักษณะดังรูปท่ี 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 สมบัติเฉพาะของ Polymethyl methacrylate เกรด V1 
  

Typical Data Unit Value 
Tensile strength kg/cm2 730 
Modulus of elasticity in flexure kg/cm2 3.1x104 

Coefficiency of thermal conductivity Cal/s/cm/°C 5x10-4 

Electrical volume resistivity Ωcm >1015 
Water absorption % 0.3 
Dielectric constant 60 Hz  4.0 

 

 
 

รูปท่ี 2.3 Polymethyl methacrylate 

 
2.2.4 พอลิเอทิลีนเทเรฟธอลเลต (Polyethylene Terepthalate, PET) 
Polyethylene terephthalate ท่ีใชในงานวจิยันี้ เปน Polyethylene terephthalate เกรด N1 ซ่ึงไดรับความ
อนุเคราะหจากบริษัท Indorama Polymers Public Company Limited มีสมบัติเฉพาะดังแสดงในตาราง
ท่ี 2.4 เหมาะสมสําหรับการนํามาใชงานเปนบรรจุภณัฑสําหรับอาหารและเคร่ืองดืม่ เชน ฟลมใชหอ
ผักผลไม และขวดน้ํา เปนตน Polyethylene terephthalate มีลักษณะดังรูปท่ี 2.4 
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ตารางท่ี 2.4 สมบัติเฉพาะของ Polyethylene terephthalate เกรด N1 
  

Typical Data Unit Value 

Intrinsic Viscosity dl/g 0.80 ± 0.02 
Acetaldehyde ppm 1 Max. 

Melting point °C 247 ± 2 
Crystallinity % 50  
Moisture Content(when pack) wt % 0.2 Max. 

 

 
 

รูปท่ี 2.4 Polyethylene terephthalate 

 
2.2.5 น้ํามันผสม (Processing oil)  
น้ํามันผสมท่ีใชในงานวิจยันีไ้ดรับความอนุเคราะหจากบริษัท เคมมิน จํากัด ซ่ึงเปนน้ํามันผสมชนิด
พาราฟน มีลักษณะเปนของเหลวใส ดังรูปท่ี 2.5 ใชผสมกับเม็ดพลาสติกเพื่อชวยใหกราไฟตผงเกาะ
กับเม็ดพลาสตกิไดดีข้ึนในระหวางการผสมวัตถุดิบดวยเคร่ืองผสมความเร็วสูง 

 

 
 

รูปท่ี 2.5 น้ํามันผสม  
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2.3 การออกแบบการทดลอง 
 
แผนการดําเนนิการวจิัย สามารถแบงได 3 สวนคือ 

- การศึกษาผลของจํานวนรอบของการผสม (Compounding) ท่ีมีตอลักษณะพ้ืนผิวของวัสดุ
คอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 

- การศึกษาผลของนํ้ามันผสม (Processing oil) ท่ีมีตอการข้ึนรูป (Compression Molding) วัสดุ
คอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 

- การศึกษาผลของปริมาณกราไฟตผง และชนิดของพอลิเมอร ท่ีมีตอคุณสมบัติของวัสดุ     
คอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 

ซ่ึงแตละสวนมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี ้
 

2.3.1 การศึกษาผลของจํานวนรอบของการผสม (Compounding) ที่มีตอการลักษณะ
พ้ืนผิวของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรภายหลังการอัดขึ้นรูป 

รูปท่ี 2.6 เปนแผนการดําเนนิงานของการศึกษาผลของจํานวนรอบของการผสม ท่ีมีตอลักษณะพ้ืนผิว
ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิดตาง ๆ คือ Polypropylene, Polymethyl 
methacrylate และ Polyethylene terephthalate ท่ีมีปริมาณของกราไฟตผงในพอลิเมอรชนิดตาง ๆ เปน 
40, 50, 60 และ70% โดยน้ําหนกั ซ่ึงจะทําการทดลองโดยใชเคร่ืองผสมความเร็วสูง (High speed 
mixer) ผสมกราไฟตผงและพอลิเมอรเขาดวยกัน ผสมใหเปนวัสดุคอมปาวด (Compound) ดวยเคร่ือง
อัดรีดแบบเกลียวหนอนคู (Twin screw extruder) โดยทําการปรับเปล่ียนจํานวนรอบของการผสมเปน 
1, 2 และ 3 รอบ แลวนําไปอัดข้ึนรูปช้ินงานทดสอบดวยเคร่ืองกดอัดแบบใหความรอน (Hydraulic hot 
compression) โดยช้ินงานท่ีไดจะมีขนาด 12 cm. x 12 cm. x 3 mm. นําไปตรวจดูลักษณะพ้ืนผิวดวย
เคร่ือง Scanning Electron Microscopy (SEM)  
 

2.3.2  การศึกษาผลของนํ้ามันผสม (Processing oil) ทีม่ีตอการขึ้นรูป (Compression 
Molding) วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 

รูปท่ี 2.7 เปนแผนการดําเนนิงานของการศึกษาผลของนํ้ามันผสม (Processing oil) ท่ีมีตอการขึ้นรูป 
วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิดตาง ๆ คือ Polypropylene, Polymethyl methacrylate, 
Polyethylene terephthalate ท่ีมีปริมาณของกราไฟตผงในพอลิเมอรชนิดตาง ๆ เปน 40, 50, 60 และ
70% โดยนํ้าหนัก โดยทําการเปรียบเทียบระหวางการไมเติมน้ํามันผสมกับการเติมน้ํามันผสมกับ พอลิ
เมอรในอัตราสวน  1 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัสดุคอมโพสิต 1 กิโลกรัม กอนใชเคร่ืองผสมความเร็วสูง 
(High speed mixer) ผสมกราไฟตผงและพอลิเมอรเขาดวยกัน ใหเปนวัสดุคอมปาวด (Compound) 
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รูปท่ี 2.6 แผนผังการดําเนินงานเพ่ือศึกษาผลของจํานวนรอบของการผสมท่ีมีตอลักษณะพ้ืนผิวของ

วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรภายหลังการอัดข้ึนรูป 

PP  PMMA  PET  

Mixing (High speed mixer) 

Compounding (Twin Screw Extruder) 

Molding (Hydraulic hot compression) 

40 : 60 50 : 50 70 : 30 60 : 40 

1 cycle 2 cycles 3 cycles 

Vary weight ratio of the composite (Graphite powder: Polymer)  

Scanning Electron Microscopy 

Graphite powder 
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รูปท่ี 2.7 แผนผังการดําเนินงานการศึกษาผลของน้ํามันผสม (Processing oil) ท่ีมีตอการข้ึนรูป 

(Compression Molding) วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 

PP  PMMA  PET  

Mixing (High speed mixer)  

2 cycles of compounding (Twin Screw Extruder)  

Tensile  

Mechanical testing 

Molding (Hydraulic hot compression) 

Flexural  

40 : 60 50 : 50 70 : 30 60 : 40 

No oil Processing oil 1 cm3/1 kg of composite 

Vary weight ratio of the composite (Graphite powder: Polymer)  

Graphite powder 
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2.3.3 การศึกษาผลของปริมาณกราไฟตผงและชนิดของพอลิเมอร ที่มีตอสมบัติของวัสดุ
คอมโพสิต ระหวางกราไฟตผงและพอลิเมอร 

 
รูปท่ี 2.8 แสดงแผนการดําเนินงานของการศึกษาผลของปริมาณกราไฟตผงและชนดิพอลิเมอรท่ีมีตอ
คุณสมบัติของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิดตาง ๆ คือ Polypropylene, Polymethyl 
methacrylate, Polyethylene terephthalate  ท่ีมีปริมาณของกราไฟตผงในพอลิเมอรชนิด ตาง ๆ เปน 
40, 50, 60 และ 70% โดยน้ําหนกั    โดยทําการผสมน้ํามันผสม (Processing oil)  กับพอลิเมอรใน
อัตราสวน 1 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัสดุคอมโพสิต 1 กโิลกรัม กอนใชเคร่ืองผสมความเร็วสูง (High 
speed mixer) ผสมกราไฟตผงและพอลิเมอรเขาดวยกัน ผสมใหเปนวสัดุคอมปาวด (Compound) ดวย
เคร่ืองอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู (Twin screw extruder) จํานวน 2 รอบ และอัดข้ึนรูปช้ินงานทดสอบ
ดวยเคร่ืองกดอัดแบบใหความรอน (Hydraulic hot compression) โดยชิ้นงานท่ีไดจะนําไปตรวจสอบ
โครงสรางทางจุลภาค, ความหนาแนน ทดสอบสมบัติเชิงกล ไดแก ความตานทานแรงดึงสูงสุด 
(Tensile strength) มอดูลัสความตานทานการโคงงอ (Flexural modulus), สมบัติทางความรอน ไดแก 
การนําความรอน (Thermal conductivity) และสมบัติทางไฟฟา ไดแก การนําไฟฟา (Electrical 
conductivity) 
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รูปท่ี 2.8 แผนผังการดําเนินงานการศึกษาผลของชนิดพอลิเมอรและปริมาณกราไฟตผง ท่ีมีตอ 

  คุณสมบัติวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 

PP  PMMA  PET  

Mixing (High speed mixer) 

Tensile  

Mechanical testing Thermal Conductivity 

Molding (Hydraulic hot compression) 

40 : 60 50 : 50 70 : 30 60 : 40 

Processing oil 1 cm3/1 kg of composite 

TCA Surface Resistivity 

Flexural  

Scanning Electron Microscopy 

2 cycles of compounding (Twin Screw Extruder)  

Electrical Conductivity 

Vary weight ratio of the composite (Graphite powder: Polymer)  

Graphite powder 
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2.4 วิธีการทดลอง 
 

2.4.1 การศึกษาผลของจํานวนรอบของการผสม (Compounding) ที่มีตอลักษณะพ้ืนผิว
ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรภายหลังการอัดขึน้รูป 

 
2.4.1.1 การผสมวัตถุดิบดวยเครื่องผสมความเร็วสูง 
ในข้ันตอนนี้เปนการผสมใหวัตถุดิบรวมกัน กอนท่ีจะนําไปผสมใหเปนเนื้อเดยีวกันในเคร่ืองอัดรีด
แบบเกลียวหนอนคู เร่ิมจากการช่ังกราไฟตผง และพอลิเมอร (G:PP, G:PMMA และ G:PET) ตาม
อัตราสวนผสมท่ีเตรียมไวคือ กราไฟตผงตอพอลิเมอรเปน 40:60, 50:50, 60:40 และ 70:30 โดย
น้ําหนกั จากนัน้นําไปผสมดวยเคร่ืองผสมความเร็วสูงของ บริษัท Lab Tech Engineering จํากัด ดงัรูป
ท่ี 2.9 เปนเวลา 2 นาที 

 
 

รูปท่ี 2.9 เคร่ืองผสมความเร็วสูง 
 

2.4.1.2 การผสมวัตถุดิบดวยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู 
หลังจากผสมวตัถุดิบเขาดวยกันดวยเคร่ืองผสมความเร็วสูงแลว นําไปผสมใหเปนวัสดุคอมปาวดดวย
เคร่ืองอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู รุน HAAKE Polylab Rheomex CTW 100p HAAKE Co., Ltd. 
(Germany) ดังรูปท่ี 2.10 ซ่ึงมีกําลังมอเตอรขนาด 10 กําลังแรงมา ขนาดสัดสวนสกรูชวงปอนเม็ด
พลาสติกตอชวงปลายเปน 31.1/20 มิลลิเมตร และทําการผสมรอบที่ 1 โดยกําหนดอุณหภูมิในการ
ผสมในแตละชวงความยาวของเคร่ืองผสม และความเร็วรอบของการผสม ดังแสดงในตารางท่ี 2.5 
และ 2.6 ตามลําดับ  โดยท่ีชวงของการใหอุณหภูมิ สามารถแบงเปน 4 ชวง ดังนี ้
 
ชวงท่ี 1 คือ ชวงนําพลาสติกเขา (Feed zone),  ชวงท่ี 2 คือ ชวงการอัดพลาสติก (Compression zone) 
ชวงท่ี 3 คือ ชวงการหลอมพลาสติก (Metering zone) และชวงท่ี 4 คือ บริเวณหัวข้ึนรูป (Die) 
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รูปท่ี 2.10 เคร่ืองอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู รุน HAAKE Polylab Rheomex CTW 100p 
 

ตารางท่ี 2.5 อุณหภูมิท่ีใชในการผสมวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิดตางๆ 

วัสดุคอมโพสิต 
อุณหภูมิในการผสมในรอบที่ 1 (°C) 

ชวงท่ี 1 ชวงท่ี 2 ชวงท่ี 3 ชวงท่ี 4 
กราไฟตผง:Polypropylene 170 180 180 185 
กราไฟตผง: Polyethylene terephthalate  245 250 250 255 
กราไฟตผง:Polymethyl methacrylate 250 255 255 260 

 
ตารางท่ี 2.6 ความเร็วรอบสกรูท่ีใชในการผสมวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิดตางๆ 

วัสดุคอมโพสิต 
ความเร็วรอบสกรู(รอบตอนาที) 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  รอบท่ี 3 
กราไฟตผง: Polypropylene 10 20 30 
กราไฟตผง: Polyethylene terephthalate  30 50 70 
กราไฟตผง: Polymethyl methacrylate 30 50 70 

 
ภายหลังจากการผสมในรอบท่ี 1 วัสดจุะหลอมเหลวและถูกอัดรีดออกมาเปนเสน ทางหัวข้ึนรูป (die) 
ชนิดรูกลม 3 รู ดังรูปท่ี 2.11 และ 2.12 วัสดุท่ีถูกอัดรีดออกจากหัวข้ึนรูปจะมีลักษณะดังรูปท่ี 2.13   ทํา
การหลอเย็น และตัดวัสดุท่ีถูกอัดรีดใหเปนเม็ด   ดวยชุดหลอเยน็และตัดเม็ดของบริษัทไทยไฮดรอลิค 
เคร่ืองกล จํากัด ดังรูปท่ี 2.14 และ 2.15 ตามลําดับ จะไดเปนเม็ดคอมปาวดท่ีมีขนาดเทากัน ดังรูปท่ี 
2.16    จากนัน้ นําเม็ดคอมปาวดท่ีไดบางสวนจากการผสมในรอบท่ี 1 ไปทําการผสมใหมในรอบท่ี 2 
ในเคร่ืองอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู โดยอุณหภูมิทุกจดุ (ทุกชวง)ในการผสม  จะถูกลดลงจากอุณหภูมิ

ของการผสมในรอบท่ี 1 ท่ีแสดงในตารางที่ 2.5 จุดละ 10°C  และใชความเร็วรอบของสกรูของการ
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จากนั้นนําเม็ดคอมปาวดท่ีไดจากการผสมท่ีจํานวนรอบตาง ๆ กันนี้ ไปอบใหแหงท่ีอุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 1-2 ช่ัวโมง และนําไปอัดข้ึนรูปเปนช้ินงานตอไป  
 

 
 

รูปท่ี 2.11 หัวข้ึนรูปชนิด 3 รูท่ีใชในการอดัรีด 
 

 
 

รูปท่ี 2.12 หัวข้ึนรูปชนิด 3 รู ขณะท่ีวัสดุกาํลังถูกอัดรีด 
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รูปท่ี 2.13 ตัวอยางวัสดุคอมโพสิตท่ีถูกรีดออกจากหวัข้ึนรูปแลว 

 
 

รูปท่ี 2.14 ชุดหลอเย็น 
 

 
 

รูปท่ี 2.15 เคร่ืองตัดเม็ด 
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รูปท่ี 2.16 ตัวอยางเม็ดคอมปาวดกราไฟตผงและพอลิเมอร 
 
2.4.1.3 การอัดขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ 
หลังจากผสมวตัถุดิบใหเปนเม็ดคอมปาวดจากเคร่ืองอัดรีดแบบเกลียวหนอนคูแลว นําเม็ดคอมปาวด
มาอัดข้ึนรูปดวยเคร่ืองกดอัดแบบใหความรอน (Hydraulic hot compression) ท่ีผลิตโดย Lab Tech 
Engineering Co.,Ltd (ดังรูปท่ี 2.17) ใหเปนช้ินงานทดสอบมาตรฐาน โดยใชแมพิมพรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัสขนาด 12 cm. x 12 cm. x 3 mm. (ดังรูปท่ี 2.18) สําหรับการทดสอบคุณสมบัติทางกลและทาง
ไฟฟา  และใชแมพิมพรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาด 12 cm. x 12 cm. x 5 mm. สําหรับการทดสอบ
คุณสมบัติทางความรอนและความหนาแนน  โดยกําหนดสภาวะการทํางานของเคร่ืองกดอัดเปนดัง
ตารางท่ี 2.7 
 
ตารางท่ี 2.7 สภาวะการทํางานของเคร่ืองกดอัดแบบใหความรอน  
 

สภาวะการทํางานของเคร่ืองกดอัด 

เวลา (min) วัสดุคอมโพสิต อุณหภูมิ (°C) ความดัน (psi) 

รอน เย็น รอน เย็น รอน เย็น 
กราไฟตผง:Polypropylene 180 180 5 5 2500 2500 
กราไฟตผง: Polyethylene terephthalate  240 240 6 6 2500 200 
กราไฟตผง: Polymethyl methacrylate 195 195 6 6 2000 1000 
  
จากนั้นนําช้ินงานท่ีไดไปตัดเปนรูปดัมเบลล (Dumbells) และแทงส่ีเหล่ียมตามขนาดมาตรฐาน ดังรูป
ท่ี 2.19 เพื่อนําไปทดสอบคุณสมบัติทางกล 
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รูปท่ี 2.17 เคร่ืองกดอัดแบบใหความรอน (Hydraulic hot compression) 
 
 

    
 

รูปท่ี 2.18 แมพิมพรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
 

 

   
  

รูปท่ี 2.19 ช้ินงานแบบรูปดมัเบลลและแทงส่ีเหล่ียม 
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2.4.1.4   การตรวจสอบโครงสรางทางจุลภาคดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 
(Scanning Electron Microscope, SEM) 

ตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร โดยใชกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด ของบริษัท LEO SEM รุน LEO 1455VP ของภาควิชาเทคโนโลยีวสัดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดังรูปท่ี 2.20 โดยใชช้ินงานท่ีไดจากการอัดข้ึนรูปในการ
ตรวจสอบโครงสรางจุลภาค (ผิวหนา และภาคตัดขวาง) เพื่อวิเคราะหการแยกเฟสระหวางกราไฟตผง
และพอลิเมอร 
 

 
 

รูปท่ี 2.20 เคร่ือง Scanning Electron Microscope รุน LEO 1455VP 
 

2.4.2   การศึกษาผลของนํ้ามันผสม (Processing oil) ที่มีตอการขึ้นรูป (Compression 
Molding) วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 

 
2.4.2.1 การผสมวัตถุดิบดวยเครื่องผสมความเร็วสูง 
ช่ังกราไฟตผงและพอลิเมอรท้ังสามชนิดตามอัตราสวนผสมท่ีเตรียมไวคือ กราไฟตผงตอพอลิเมอร
เปน 40:60, 50:50, 60:40 และ 70:30 โดยน้ําหนัก จากนั้นใสน้ํามันผสมลงในพอลิเมอรในอัตราสวน      
1 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัสดุผสม 1 กโิลกรัม เพื่อชวยการยึดติดของกราไฟตผงกับเม็ดพลาสติก 
กอนท่ีจะผสมกราไฟตผงและพอลิเมอรท่ีผสมกับน้ํามันผสมแลวเขาดวยกัน ดวยเคร่ืองผสมความเร็ว 
สูงเปนเวลา 2 นาที 

 
2.4.2.2 การผสมวัตถุดิบดวยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู 
นําวัตถุดิบท่ีไดจากการผสมดวยเคร่ืองผสมความเร็วสูง มาอัดรีดดวยเคร่ืองอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู 
โดยทําการทดลองเชนเดียวกบัหัวขอ 2.3.1.2 แตกําหนดจํานวนรอบของการผสมใหเปน 2 รอบ 
จากนั้นนําวัสดุคอมโพสิตมาตัดใหเปนเม็ดคอมปาวดดวยวิธีการเชนเดียวกับหวัขอ 2.3.1.2 
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2.4.2.3 การอัดขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ 
นําเม็ดคอมปาวดท่ีไดจากการอัดรีดดวยเคร่ืองอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู มาอัดข้ึนรูปเปนช้ินงาน
ทดสอบดวยวธีิการเชนเดยีวกับหัวขอ 2.3.1.3 
 
2.4.2.4 การทดสอบสมบัติเชิงกล (Mechanical Properties) 
สมบัติความตานทานแรงดึง (Tensile properties) 
การทดสอบสมบัติความตานทานแรงดึง คือการวัดความทนทานของวัสดุท่ีไดรับแรงคงท่ีหรือไดรับ
อยางชา ๆ บอกถึงความแข็งแรงของวัสดุเม่ือไดรับแรงดึง ความแข็งแรงของการยึดเกาะระหวาง      
กราไฟตผงและพอลิเมอร และลักษณะการแตกหกัของวัสด ุ [14] ทดสอบกับช้ินงานลักษณะดัมเบลล
ตามมาตรฐาน ASTM D638 [1999] [36] ดวยเคร่ืองทดสอบแรงดึง SHIMADZU รุน Autograph AG-1 
(Japan) ดังรูปท่ี 2.21 ซ่ึงมีสภาวะการทํางานดังนี ้

• ความยาวเกจ (gauge length)  = 25 มิลลิเมตร 

• Load cell   = 5 กิโลนิวตนั 

• ความเร็วในการดึง  = 5 มิลลิเมตรตอนาที    
และทําการวัดคาความตานทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate tensile strength) ของช้ินงาน 
 

 
 

รูปท่ี 2.21 เคร่ืองทดสอบแรงดงึ SHIMADZU รุน Autograph AG – 1 
 

• คาความตานทานแรงดึง (Tensile strength) คือ คาความเคนสูงสุดท่ีไดจากแรงกระทําสูงสุด โดยถา
นําวัสดุตวัอยางท่ีเปนโลหะหรือโลหะผสมไปดึง จะพบวาตรงกลางของช้ินงานจะเล็กลง เกิดเปนคอ
คอด (necking) และถาดึงตอไปความเคนจะลดลงเม่ือความเครียดเพิ่มข้ึน ในท่ีสุดก็จะขาด [15] 
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สมบัติความตานทานการโคงงอ (Flexural properties) 
การทดสอบสมบัติความตานทานการโคงงอ สามารถบอกถึงความทนทานตอการดัดงอของวัสดุเม่ือ
ไดรับแรงโดยทดสอบกับช้ินงานลักษณะแทงส่ีเหล่ียมตามมาตราฐาน ASTM D790 (1999) [37] ดวย
เคร่ืองทดสอบแรงดึง SHIMADZU รุน Autograph AG-1 (Japan) รายงานผลการทดสอบคามอดูลัส
ความตานทานการโคงงอ (Flexural modulus) สภาวะการทํางานแสดงดงัตาราง 
 

สภาวะการทํางาน คา/หนวย 
Support span  92 มิลลิเมตร 
Load cell  5 กิโลนิวตัน 
ความเร็วในการดึง  1 มิลลิเมตร/นาที 

 
2.4.3 การศึกษาผลของปริมาณกราไฟตผงและชนิดพอลิเมอร ที่มีตอสมบัติของวัสดุ  

คอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 
ในการศึกษาผลของปริมาณกราไฟตผงและชนิดพอลิเมอรนั้น จะทําการศึกษาวเิคราะหผลของปริมาณ 
กราไฟตผงและชนิดของพอลิเมอร ท่ีมีตอคุณสมบัติตาง ๆ ของวัสดุคอมโพสิตท่ีไดภายหลังการอัดข้ึน
รูป โดยจะใชช้ินงานที่สภาวะการทดลองเดียวกันกับหวัขอ 2.3.2 แตนํามาวิเคราะหคาการนําความ
รอน และคาการนําไฟฟาเพิม่เติม 
 
2.4.3.1    การตรวจสอบโครงสรางทางจุลภาคดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

(Scanning Electron Microscope, SEM) 
ใชผลการตรวจสอบเดียวกันกับหัวขอ 2.3.2.4  
 
2.4.3.2 การทดสอบสมบัติเชิงกล (Mechanical Properties) 
ใชผลการตรวจสอบเดียวกันกับหัวขอ 2.3.2.5  
 
2.4.3.3 การทดสอบสมบัติทางความรอน 
การทดสอบคาการนําความรอน (Thermal conductivity) 
การทดสอบการนําความรอนดวยเทคนิค Thermal Conductivity Analyzer (TCA) โดยใชเคร่ือง 
Thermal Conductivity Analyzer รุน Anacon ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังรูปท่ี 2.22 ทําการ
ทดสอบโดยเตรียมตัวอยางช้ินงาน ดวยการนําช้ินงานซ่ึงมีขนาด 12 cm. x 12 cm. x 5 mm. สองช้ินมา
ประกบกนั เนือ่งจากเคร่ืองมีขอจํากัดเร่ืองความหนาของช้ินงานท่ีจะนํามาทดสอบ หากบางเกินไปอาจ
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รูปท่ี 2.22 เคร่ืองทดสอบคาการนําความรอน Thermal Conductivity analyzer 

 

2.4.3.4 การทดสอบสมบัติทางไฟฟา 
การทดสอบความตานทานเชิงพื้นผิว (Surface resistivity) 
ทําการทดสอบหาคาการนําไฟฟาของช้ินงานโดยใชเคร่ือง Multimeter รุน FLUKE 177 True RMS 
ของบริษัท MEASURETRONIX LTD. ดังรูปท่ี 2.23 ทําการวัดคาความตานทานของช้ินงานในแนว
ตรงหาจุด และวดัในรูปดาวหาแฉกส่ีจดุ และนําคาท่ีไดจากการวัดท้ังสองรูปแบบมาหาคาเฉล่ีย 
(รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ค) โดยในการวดัคาความตานทานเชิงพื้นผิวนีไ้ดมีการสุมตัวอยาง 3 
ช้ิน จากวัสดผุสมระหวางกราไฟตผงกับพอลิเมอรท้ัง 3 ชนิด  ท่ีมีอัตราสวนเดยีวกันคือท่ีปริมาณ    
กราไฟตเทากบั 40 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนกั เพื่อสงไปทดสอบท่ีศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดแุหงชาติ 
(MTEC) โดยการวัดจะใชเคร่ือง High Voltage Supply KEITHLEY Model 247 ดังรูปท่ี 2.24 ซ่ึงคาท่ี
ไดจะนํามาเปรียบเทียบกับคาท่ีไดจากการวัดโดย Multimeter 
 

 
รูปท่ี 2.23 เคร่ือง Multimeter รุน FLUKE 177 True RMS 
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รูปท่ี 2.24 เคร่ือง High Voltage Supply KEITHLEY Model 247 
 
2.4.3.5 การหาความหนาแนน 
ทําการทดสอบเพื่อหาคาความหนาแนนของแผนสองข้ัวท่ีสรางข้ึน โดยการนําแผนสองข้ัวท่ีมีขนาด 
12 x 12 x 0.5 cm. ไปช่ังดวยเคร่ืองช่ังยี่หอ Precisa รุน XT200A-FR เพื่อหาน้ําหนักของแผน หลังจาก
นั้นทําการคํานวณหาความหนาแนนของแผนสองข้ัวจากสมการ 
 

   ความหนาแนน (D)     =            มวล (g) 
                                                                                    ปริมาตร (cm3)    
   

2.4.3.6 การหานํ้าหนักโมเลกุล 
ทําการหาน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอรท้ัง 3 ชนิด คือ Polypropylene, Polymethyl methacrylate และ 
Polyethylene terephthalate โดยวิธีการหาความหนดืของพอลิเมอรท้ัง 3 ชนิด ดวยอุปกรณในการหา
ความหนดืท่ีเรียกวา “Oswald Viscometer” ยี่หอ SHIBATA ดังรูปท่ี 2.25 ซ่ึงในการหาความหนดืของ
พอลิเมอรดวย Oswald Viscometer นี้ จะตองทําการละลายพอลิเมอรดวยตัวทําละลายกอน สําหรับ 
Polypropylene จะใช Toluene เปนตัวทําละลาย สวน Polymethyl methacrylate จะใช  Chlorobenzene 
และ Toluene เปนตัวทําละลาย โดยจะนาํมาผสมกันท่ีอัตราสวนเชิงปริมาตรของ Chlorobenzene ตอ 
Toluene เปน 1:1 และสําหรับ Polyethylene terephthalate นั้น จะใช Trifluoroacetic acid และ 
Dichloro methane เปนตัวทําละลาย โดยจะนํามาผสมกนัท่ีอัตราสวนเชิงปริมาตรของ Trifluoroacetic 
acid ตอ Dichloro methane เปน 1:4     
 
วิธีการละลายพอลิเมอรในตัวทําละลาย คือ ช่ังพอลิเมอรประมาณ 1 กรัม และนําไปละลายในตัวทํา
ละลายท่ีเตรียมไวใหไดปริมาตร 50 มิลลิลิตร โดยพอลิเมอรแตละชนิดจะใชอุณหภูมิในการละลายที่
แตกตางกัน (ดังแสดงในภาคผนวก จ)   จากนั้นทําการหาคาเวลาเฉลี่ยของตัวทําละลายบริสุทธ์ิและ
สารละลายพอลิเมอรในตัวทําละลายท่ีเตรียมไว โดยปลอยใหไหลผาน Oswald Viscometer จากนั้นจะ
ทําการปรับเปล่ียนปริมาณพอลิเมอร (สารละลายปริมาตร 50 มิลลิลิตรเทาเดิม) ไปจนกวาคาของเวลา
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     ηr = ηi/ηs 
 

เม่ือ ηr คือ reduce viscosity, ηi คือ ความหนืดของสารลายพอลิเมอรท่ีความเขมขนของสารละลาย

ตาง ๆ และ ηs คือ ความหนดืของตัวทําละลายบริสุทธ์ิ       และจากสมการ 

     ηsp = ηr – 1 
 

จะสามารถหาคา ηsp หรือ specific viscosity ได จากน้ันทําการเขียนกราฟระหวาง ηsp กับความ
เขมขนของสารละลายพอลิเมอรในตัวทําละลาย   เพื่อหาคาน้ําหนักโมเลกุลของพอลิเมอร โดยนําคา 

[η] ท่ีไดจาก กราฟมาแทนคาในสมการ  
 

[ ] a
vMK=η  

 
โดยท่ี [  คือ Intrinsic Viscometer,  คือ น้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยของพอลิเมอรโดยคิดจากคาความ
หนืด และ K กับ a เปนคาคงท่ีเฉพาะของแตละพอลิเมอร ซ่ึงรายละเอียดของการหาน้ําหนกัโมเลกุล
ของพอลิเมอรและการคํานวณนี ้จะกลาวถึงโดยละเอียดในภาคผนวก ง. 

]η a
vM

 

 
รูปท่ี 2.25 Oswald Viscometer 
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บทท่ี 3 ผลการวิจัย 
 
ในบทนีจ้ะกลาวถึงผลการวจิัย ซ่ึงแบงออกเปนสามสวนหลัก คือ การศึกษาผลของจํานวนรอบของ
การผสม (Compounding) ท่ีมีตอลักษณะพื้นผิวของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรภายหลัง
การอัดข้ึนรูป (Compression molding), ผลของนํ้ามันผสม (Processing oil) ท่ีมีตอการข้ึนรูปและ
คุณสมบัติทางกลของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร และผลของชนิดพอลิเมอรและปริมาณ 
กราไฟตผงท่ีมีตอสมบัติทางกายภาพ, ทางกล, ทางความรอน และทางไฟฟาของวัสดุคอมโพสิต โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้
 

3.1  การศึกษาผลของจํานวนรอบของการผสม (Compounding) ที่มีตอ
ลักษณะพ้ืนผิวของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรภายหลังการ
อัดข้ึนรูป (Compression molding) 

 

3.1.1 ลกัษณะพ้ืนผิวของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 
รูปท่ี 3.1 (a) – (c) เปนรูปท่ีแสดงตัวอยางช้ินงานภายหลังการอัดข้ึนรูปท่ีไดจากการผสมกราไฟตผง
และ polypropylene ดวยเคร่ืองอัดรีดแบบเกลียวหนอนคูท่ีปริมาณกราไฟต 70 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
ท่ีไดจากการทดลองโดยทําการปรับเปล่ียนจํานวนรอบของการผสม (Compounding) เปน 1, 2 และ 3 
รอบ ตามลําดับ จากรูปท่ี 3.1 (a) ซ่ึงเปนการทดลองโดยใชจํานวนรอบของการผสมเทากับ 1 รอบ 
พบวา ช้ินงานท่ีไดจะมีลักษณะของผิวหนาท่ีมีการแยกวัฏภาคเกดิข้ึน เนื่องจากสังเกตเห็นลักษณะสี
ขาวเทาซ่ึงเปนวัฏภาคของพอลิเมอร และสีดําซ่ึงเปนวัฏภาคของกราไฟตแยกกนัชัดเจนท่ีผิวหนา ซ่ึง
สอดคลองกับผลจากภาพท่ีถายดวยเคร่ือง Scanning electron Microscopy (SEM) ในรูปท่ี 3.2 (a) โดย
ลักษณะเชนนี้เกิดกับวัสดุผสมทุกชนิดท่ีสรางข้ึนในงานวจิัยนี้ และในทุก ๆ อัตราสวน 

 
เม่ือทําการผสม (Compounding) วัสดุผสมจํานวน 2 รอบ โดยทําการลดอุณหภูมิทุกจุดของเคร่ืองผสม

ลง 10°C ลักษณะผิวหนาของช้ินงานสามารถแสดงดังรูปท่ี 3.1 (b) โดยพบวาผิวหนาของช้ินงานจะมี
ลักษณะเรียบเนียน ไมมีการแยกวัฏภาคท่ีสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา และสอดคลองกับผลจากภาพท่ี
ถายดวยเคร่ือง scanning electron microscopy (SEM) ในรูปท่ี 3.2 (b) ซ่ึงช้ินงานมีลักษณะดําเนียนเปน
สีเดียวกัน   โดยลักษณะเชนนี้เกิดกับวัสดผุสมทุกชนิดท่ีสรางข้ึนในงานวิจยันี้ และในทุกๆ อัตราสวน 
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สําหรับการผสม (Compounding) วัสดุผสมจํานวน 3 รอบ จะสังเกตเหน็วาผิวหนาของช้ินงานมี
ลักษณะไมเรียบเนียน มีรอยแตกขรุขระ ดงัรูปท่ี 3.1 (c)  ซ่ึงลักษณะเชนนี้เกดิกับวสัดุผสมทุกชนิดท่ี
สรางข้ึนในงานวิจยันี้ และในทุก ๆ อัตราสวน 
 

  
        (a)        (b) 

 

 
(c) 

 
รูปท่ี 3.1  ตัวอยางช้ินงานท่ีไดจากการผสมกราไฟตผงและ Polypropylene ท่ีปริมาณกราไฟต 70           
  น้ําหนกั ดวยเคร่ืองอัดรีดแบบเกลียวหนอนคูท่ีจํานวนรอบตาง ๆ กัน: (a) 1 รอบ, (b) 2 รอบ 

และ (c) 3 รอบ 
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(a) ผสมจํานวน 1 รอบ    (b) ผสมจํานวน 2 รอบ 

 
รูปท่ี 3.2  ภาพถาย SEM แสดงผิวหนาของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิพรอพิลีน ท่ีผานเคร่ือง    

อัดรีดแบบเกลียวหนอนคู จํานวนรอบตางๆ กัน: (a) 1 รอบ และ (b) 2 รอบ ณ กําลังขยาย 
1000 เทา 

 

3.2 การศึกษาผลของน้ํามันผสม (Processing oil) ที่มีตอการขึ้นรูป  
(Compression Molding)  และคุณสมบัติทางกลของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผง
และพอลิเมอร 
 
จากการเปรียบเทียบคาความตานทานแรงดงึสูงสุด และคามอดูลัสความตานทานการโคงงอของวัสดุ
คอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรท่ีปริมาณกราไฟตผงเทากับ 40  เปอรเซนตโดยนํ้าหนัก เม่ือมีการ
เติมและไมเติมน้ํามันผสมในข้ันตอนการเตรียมวัสดกุอนเขาเคร่ืองผสมความเร็วสูง พบวาเม่ือทําการ
ผสมนํ้ามันผสมลงในวัสดุท่ีเตรียมไว วัสดุผสมทุกชนิดจะมีสมบัติเชิงกลสูงกวาเม่ือไมเติมน้ํามันผสม
ดังแสดงในรูปท่ี 3.3 และ 3.4 ตามลําดับ  นอกจากนีย้ังพบวา คุณสมบัติเชิงกลของวสัดุคอมโพสิตท่ีทํา
จากพอลิเมอรทุกชนิดจะเพิม่ข้ึนในทุก ๆ อัตราสวนของการผสมเม่ือเปรียบเทียบกับการไมเติมน้ํามัน
ผสม  
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รูปท่ี 3.3  คาความตานทานแรงดึงสูงสุด ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร ชนิดตาง ๆ ท่ี
มีปริมาณกราไฟตตางกัน โดยมีการเติมและไมเติมน้ํามันผสม 
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รูปท่ี 3.4  คามอดูลัสความตานทานการโคงงอ ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิด  
ตาง ๆ ท่ีมีปริมาณกราไฟตตางกัน โดยมีการเติมและไมเติมน้ํามันผสม 
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3.3 ผลของชนิดของพอลิเมอรและปริมาณกราไฟตผง ที่มีตอคุณสมบัติของ
วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 

 

3.3.1 สมบัติเชิงกล (Mechanical Properties)  
 
จากรูปท่ี 3.5 เม่ือพิจารณาคาความตานทานแรงดึงสูงสุดของวัสดุคอมโพสิตท่ีมีกราไฟตผงผสมกับ 
พอลิเมอรชนิดตางๆ โดยการผสมจํานวน 2 รอบ และมีการเติมน้ํามันผสม จะเห็นไดวาวัสดุคอมโพสิต 
กราไฟตผง และ Polymethyl methacrylate จะมีคาความตานทานแรงดึงสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 
Polyethylene terephthalate และ Polypropylene โดยคุณสมบัติสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพ
ของพอลิเมอรบริสุทธ์ิท้ัง 3 ชนิดจากขอมูลอางอิง สามารถแสดงดังตารางท่ี 3.1 
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รูปท่ี 3.5 ความตานทานแรงดึงสูงสุด ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิดตาง ๆ ท่ีมี

ปริมาณกราไฟตตางกัน และมีการเติมน้าํมันผสม โดยผสมจํานวน 2 รอบ 
 
นอกจากนี้ จากการทดลองหานํ้าหนักโมเลกุลเฉล่ียของพอลิเมอรท้ัง 3 ชนิดท่ีใชในงานวิจยันี้ สามารถ
แสดงในตารางท่ี 3.2  ซ่ึงพบวา Polymethyl methacrylate จะมีน้ําหนกัโมเลกุลท่ีสูงกวา Polyethylene 
terephthalate และ Propylene  
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ตารางท่ี 3.1 สมบัติทางกลและสมบัติทางความรอนของพอลิเมอรท้ัง 3 ชนิด [43] 
 

วัสดุ Tensile 
strength (MPa) 

Flexural 
modulus (MPa) 

Tg 

(°C) 

Tm 

(°C) 
Polypropylene 25-40 1200 -20 176 
Polymethyl methacrylate 80 2100 105 200 
Polyethylene terephthalate 80 1040 80 265 

 
 
ตารางท่ี 3.2 คาน้ําหนกัโมเลกุลเฉล่ียท่ีไดจากการทดลองของพอลิเมอรท้ัง 3 ชนิด 
  

วัสดุ vM  
Polypropylene, PP 37,54

4 
Polyethylene terephthalate, PET 52,41

5 
Polymethyl methacrylate, PMMA 167,6

21 
 
อยางไรก็ดจีากรูปท่ี 3.5 จะเห็นไดวาคาความตานทานแรงดึงสูงสุดของวัสดุผสมสวนใหญจะมีคา
ลดลงเม่ือปริมาณกราไฟตเพิม่ข้ึน โดยจากผลของการตรวจสอบโครงสรางทางจุลภาคดวยกลอง 
Scanning electron microscope (SEM) ในรูปท่ี 3.6 ซ่ึงเปนภาคตัดขวางของวัสดุผสมกราไฟตผงและ 
Polymethyl methacrylate ท่ีมีปริมาณกราไฟตตั้งแต 40 ถึง 70 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก และรูปท่ี 3.7 ซ่ึง
เปนการเปรียบเทียบภาคตดัขวางของวัสดผุสมกราไฟตผงและพอลิเมอรท้ังสามชนิด ท่ีมีปริมาณกรา-
ไฟต 40 และ 70 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก  จะเห็นไดวาเม่ือปริมาณกราไฟตผงเพ่ิมข้ึนจาก 40 เปอรเซ็นต
โดยนํ้าหนัก เปน 70 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก  วัสดุผสมสวนใหญจะมีการกระจายตัวของกราไฟตใน
พอลิเมอรลดลง โดยจะสังเกตเห็นวากราไฟตจะรวมตัวกันเปนกลุมกอนมากข้ึน และมีชองวางระหวาง
อนุภาคกราไฟตกับพอลิเมอรมากข้ึน 
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                   (a)                        (b) 

            
                            (c)          (d) 
รูปท่ี 3.6  โครงสรางจุลภาค (ภาพตัดขวาง) ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ PMMA ท่ีมีปริมาณ 

กราไฟตตอพอลิเมอร (a) 40 %, (b) 50%, (c) 60% และ (d) 70 % โดยนํ้าหนัก ณ กําลังขยาย 
7000 เทา 

 
สําหรับคามอดูลัสความตานทานการโคงงอซ่ึงแสดงในรูป 3.8 พบวาวัสดุผสมกราไฟตผงและ 
Polymethyl methacrylate จะมีคามอดูลัสความตานทานการโคงงอสูงสุด รองลงมาคือ Polyethylene 
terephthalate และ Polypropylene ตามลําดับ  และเมื่อปริมาณกราไฟตเพิ่มข้ึน คามอดูลัสความ
ตานทานการโคงงอ จะมีคาลดลงเชนเดยีวกนักับคาความตานทานแรงดงึสูงสุด  
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  (a) G: PP (40%G)                  (b) G: PP (70%G) 

 

  
                 (c) G: PET (40%G)    (d) G: PET (70%G) 
 

  
   (e) G: PMMA (40%G)              (f) G: PMMA (70%G) 

 
รูปท่ี 3.7 โครงสรางทางจุลภาค (ภาคตัดขวาง) ของวัสดุผสมกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิดตาง ๆ ณ 

กําลังขยาย 7000เทา: (a) Graphite: PP (40%G), (b) Graphite: PP (70%G), (c) Graphite: 
PET (40%G), (d) Graphite:PET (70%G), (e) Graphite:PMMA (40%G)  และ (f) Graphite: 
PMMA (70%G) 
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รูปท่ี 3.8  คามอดูลัสความตานทานการโคงงอ ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรชนิด 

ตาง ๆ ท่ีมีปริมาณกราไฟตตางกัน และมีการเติมน้ํามันผสม 
 

 

3.3.2 สมบัติทางความรอน (Thermal Conductivity) 
จากการทดสอบคาการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรดวยเคร่ือง Thermal 
Conductivity Analyzer (TCA)  สามารถแสดงดังรูป 3.9  นอกจากนี้ยังไดทําการวัดคาการนําความรอน
ของพอลิเมอรบริสุทธ์ิท้ัง 3 ชนิด ท่ีนํามาใชในงานวิจยั และแผนสองข้ัวทางการคา (commercials) ท่ี
มีกราไฟตเปนสวนประกอบหลักและมกีารนํามาใชงานจริงในปจจุบัน ซ่ึงเปนแผนสองข้ัวของบริษัท 
Schunk เกรด FU 4369 โดยคาท่ีไดแสดงดงัตารางท่ี 3.3 
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รูปท่ี 3.9 คาการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร ท่ีมีปริมาณกราไฟต    ตาง 

กัน 
 
ตารางท่ี 3.3 คาการนําความรอนของกราไฟต, แผนสองข้ัวทางการคา และพอลิเมอรบริสุทธ์ิท้ัง 3 ชนิด  
 

วัสดุ คาการนําความรอน (W/m.K) คาการนําความรอนจาก 
[Ref.42] การทดลอง (W/m.K) 

Graphite 300 - 

Bipolarplate (Commercials) - 0.0085 

Polypropylene 0.1-0.22 0.0933 

Polymethyl methacrylate 0.17-0.19 0.0834 

Polyethylene terephthalate 0.15-0.40 0.0756 

 
จากรูปท่ี 3.9 พบวาวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ Polyethylene terephthalate จะใหคาการนําความ
รอนสูงท่ีสุด   รองลงมา คือ วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ Polymethyl methacrylate     และวสัดุ
คอมโพสิตกราไฟตผงและ Polypropylene ตามลําดับ   ซ่ึงจากตารางที่ 3.3 จะเหน็วาคาการนําความ
รอนของพอลิเมอรบริสุทธ์ิท้ัง 3 ชนิดกอนท่ีจะมีการผสมกับกราไฟตนั้น มีคาใกลเคียงกันมาก  
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อยางไรก็ดเีม่ือเปรียบเทียบคาการนําความรอนของวัสดคุอมโพสิตท่ีสรางข้ึนในงานวิจัยนี้ กับขอมูล
อางอิงของกราไฟตบริสุทธ์ิ  ดังตารางท่ี 3.3  จะพบวาวสัดุคอมโพสิตท่ีสรางข้ึนในงานวิจยันีจ้ะมีคา
การนําความรอนตํ่ากวากราไฟตมาก แตเม่ือเปรียบเทียบคาการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิตท่ี
สรางข้ึนในงานวิจยันี ้กับแผนสองข้ัวทางการคา (Commercials) พบวาวัสดุคอมโพสิตทุกชนิดที่สราง
ข้ึนจะมีคาการนําความรอนมากกวาแผนสองข้ัวทางการคา เม่ือทําการวัดคาดวยวธีิการและเคร่ือง
วิเคราะหเดยีวกัน  
 

3.3.3 สมบัติทางไฟฟา (Electrical Conductivity) 
จากตารางท่ี 3.4 เม่ือทําการทดสอบคาการนําไฟฟาของวัสดุผสมท้ัง 3 ชนิด โดยการใชเคร่ือง           
มัลติมิเตอร  และแบงการทดสอบออกเปน 2 แบบ คือ การวัดคาการนําไฟฟาแบบท่ี 1 (เสนตรง) และ
แบบท่ี 2 (ดาวหาแฉก) พบวาคาท่ีไดจากการวัดท้ังสองแบบ คือท้ังแบบแนวเสนตรง และแบบดาวหา
แฉกนั้น  มีคาใกลเคียงกัน  ซ่ึงเม่ือนํามาคาเฉล่ียจากการวัดท้ัง 2 แบบ มาเขียนกราฟสามารถแสดงได
ดังรูปท่ี 3.10  โดยจะพบวาวัสดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงกับ Polyethylene terephthalate จะมีคา
การนําไฟฟาสูงท่ีสุด รองลงมาคือวัสดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงกับ Polypropylene และวัสดคุอม
โพสิตระหวางกราไฟตผงกับ Polymethyl methacrylate ตามลําดับ  โดยคาความตานทานไฟฟาเชิง
พื้นผิวของพอลิเมอรบริสุทธท้ัง 3 ชนิดจากขอมูลอางอิงนั้น  สามารถแสดงดังตารางท่ี 3.5 ซ่ึงจะพบวา  
Polyethylene terephthalate และ Polypropylene มีคาความตานทานไฟฟาใกลเคียงกนั และมีคาตํ่ากวา
ของ Polymethyl methacrylate  
 

ตารางท่ี 3.4 การเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตแบบท่ี 1 (เสนตรง) และ แบบท่ี 2 
(ดาวหาแฉก) 

Graphite 
(% wt) 

Electrical Conductivity (S/cm) 

PP* PMMA PET 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี1 แบบท่ี 2 แบบท่ี1  แบบท่ี 2 
40 - - 7.04x10-5 6.82x10-5 3.95x10-5 3.86x10-5 
50 2.31x10-3 2.28x10-3 3.48x10-3 3.61x10-3 1.57x10-2 1.46x10-2 
60 4.04x10-2 3.36x10-2 1.05x10-2 1.01x10-2 8.92x10-2 6.05x10-2 
70 0.137 0.125 9.80x10-2 1.91x10-2 0.745 0.58 

หมายเหต ุ* คือ ไมสามารถวัดคาได ท่ีปริมาณกราไฟต 40 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
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        (b) 
รูปท่ี 3.10 การเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตจากการวัด 2 แบบ: (a) แบบท่ี1  

(แนวเสนตรง) และ (b) แบบท่ี 2 (ดาวหาแฉก) 
 

ตารางท่ี 3.5 คาความตานทานเชิงพื้นผิว (Surface resistivity) ของพอลิเมอรบริสุทธ์ิท้ัง 3 ชนิด [43] 
 

วัสดุ Surface resistivity (Ohm/cm) 
Polypropylene, PP 1013 
Polymethyl methacrylate, PMMA 1014 
Polyethylene terephthalate, PET 1013 
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นอกจากนี้เม่ือเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาท่ีไดจากการทดสอบดวยเคร่ืองมัลติมิเตอร กับคาท่ีไดจาก
การสงตัวอยางช้ินงานไปทดสอบท่ีศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดแุหงชาติ (MTEC) ซ่ึงทดสอบดวย
เคร่ือง High Voltage Supply KEITHLEY Model 247 พบวาคาการนําไฟฟาของวัสดุผสมท่ีไดจากการ
วัดดวยเคร่ืองมัลติมิเตอรและท่ีสงไปทดสอบท่ีศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) มีคา
ใกลเคียงกันดงัตารางท่ี 3.6  แตเม่ือเปรียบเทียบกับคาการนําไฟฟาของแผนสองข้ัว ซ่ึงเปนแผนสองข้ัว
ทางการคา (Commercial) ท่ีผลิตโดยบริษัท Schunk เกรด FU 4369 (คุณสมบัติแสดงดังภาคผนวก ง.) 
พบวาคาท่ีไดยงัแตกตางกันมาก  
 
ตารางท่ี 3.6 การเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาของแผนสองข้ัวท่ีสรางข้ึนในงานวจิัยจากการวัดแบบท่ี 1, 

แบบท่ี 2 และคาจาก MTEC กับแผนสองข้ัวทางการคา (commercial) 
 

Graphite 
content 
(% wt) 

Electrical Conductivity (S/cm) 

คาเฉล่ียของการวัดแบบท่ี1 และ
แบบท่ี 2 

แผนสอง
ขั้วทาง
การคา 

MTEC 

 
PP PMMA PET PP PMMA PET 

40 - 6.93x10-5 3.90x10-5 - 6.80 x 10-5 4.18 x 10-5 

10* 
50 0.0029 0.0035 0.0151 - - - 
60 0.037 0.010 0.078 - - - 
70 0.131 0.058 0.663 - - - 

หมายเหตุ * คือคาการนําไฟฟาเฉล่ียจากการวัดแบบที่ 1 และแบบที่ 2  ท่ีไดจากการทดลอง โดยมีคา 
10 S/cm      อยางไรก็ดี จากเอกสาร Technical specification of PEM graphite plate – Grade FU 4369 
ของบริษัท FuelCellStore Inc., คา Specific electrical conductivity-z (through plane) มีคา 20 S/cm 
และ คา Specific electrical conductivity-xy (in plane) มีคา 110 S/cm   
 

3.3.4 ความหนาแนน (Density) 
 
จากการทดลองเพ่ือหาความหนาแนนของแผนสองข้ัวท่ีสรางข้ึน สามารถแสดงดังตารางท่ี 3.7  ซ่ึง
พบวา แผนสองข้ัวท่ีสรางจากวัสดุผสมระหวางกราไฟตผงกับ Polyethyleneterephthalate นั้น มีความ
หนาแนนสูงท่ีสุด   รองลงมาคือ วัสดุผสมระหวางกราไฟตผงกับ Polymethyl methacrylate และวสัดุ
ผสมระหวางกราไฟตผงกับ Polypropylene ตามลําดับ  โดยเม่ือปริมาณกราไฟตเพิ่มข้ึน วัสดุผสมจะมี
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ตารางท่ี 3.7 การเปรียบเทียบคาความหนาแนนของวัสดุคอมโพสิตท้ัง 3 ชนิดกับแผนสองข้ัวทาง

การคา (Commercial) 
 

Graphite 
content 
(% wt) 

Density (g/cm3) 

PP PMMA PET Bipolar plate* 
ช้ินงาน 

1 
ช้ินงาน 

2 
ช้ินงาน 

1 
ช้ินงาน 

2 
ช้ินงาน 

1 
ช้ินงาน 

2 
ช้ินงาน 

1 
ช้ินงาน 

2 
40 1.066 1.075 1.490 1.500 1.631 1.630 

1.96 1.98 
50 1.231 1.238 1.535 1.537 1.890 1.882 
60 1.411 1.420 1.625 1.652 1.937 1.930 
70 1.560 1.530 1.726 1.735 1.973 1.974 

หมายเหตุ * คือแผนสองข้ัวทางการคา (Commercial) PEM graphite plate – Grade FU 4369 บริษัท 
FuelCellStore Inc.  
 
ตารางท่ี 3.8 ความหนาแนน (Density) ของกราไฟต และวัสดุพอลิเมอรบริสุทธ์ิท้ัง 3 ชนิด [42] 
 

วัสดุ Density (g/cm3) 
Polypropylene, PP 0.9 
Polymethyl methacrylate, PMMA 1.19 
Polyethylene terephthalate, PET 1.3-1.4 
Graphite 2.09-2.23 

 



 

บทท่ี 4 การอภิปรายผล 
 

ในบทนีจ้ะกลาวถึงการอภิปรายผลการวิจัย ซ่ึงแบงออกเปนสามสวน คือ ผลของจํานวนรอบของการ
ผสม (Compounding) ท่ีมีตอลักษณะพ้ืนผิวของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรภายหลังการ
อัดข้ึนรูป (Compression molding), ผลของนํ้ามันผสม (Processing oil) ท่ีมีตอการข้ึนรูปและ
คุณสมบัติทางกลของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร และผลของชนิดพอลิเมอรและปริมาณ 
กราไฟตผงท่ีมีตอสมบัติทางกล, ทางความรอน และทางไฟฟาของวัสดุคอมโพสิต  โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
 

4.1  ผลของจํานวนรอบของการผสม (Compounding) ที่มีตอลักษณะพ้ืนผิว
ของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรภายหลังการอัดข้ึนรูป 
(Compression molding) 

 

4.1.1 ลกัษณะพ้ืนผิวของวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 
 
จากรูปท่ี 3.1 (a)  ซ่ึงเปนรูปท่ีแสดงตัวอยางช้ินงานภายหลังการอัดข้ึนรูปท่ีไดจากการผสมกราไฟตผง
และ polypropylene ดวยเคร่ืองอัดรีดแบบเกลียวหนอนคูท่ีปริมาณกราไฟต 70 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 
ท่ีไดจากการทดลองโดยใชจาํนวนรอบของการผสมเทากับ 1 รอบ พบวา ช้ินงานท่ีไดจะมีลักษณะของ
ผิวหนาท่ีมีการแยกวัฏภาคเกิดข้ึน เนื่องจากสังเกตเหน็ลักษณะสีขาวเทาซ่ึงเปนวฏัภาคของพอลิเมอร 
และสีดําซ่ึงเปนวัฏภาคของกราไฟตแยกกนัชัดเจนท่ีผิวหนา ซ่ึงสอดคลองกับผลจากภาพท่ีถายดวย
เคร่ือง Scanning electron Microscopy (SEM) ในรูปท่ี 3.2 (a)  ซ่ึงสาเหตุท่ีเปนเชนนัน้ก็เพราะการผสม
เพียง 1 รอบ อาจทําใหพอลิเมอรยังไมสามารถเขากันไดเปนเนื้อเดยีวกัน (Homogenous) กับกราไฟต
ผง  ทําใหกราไฟตผงยังกระจายตัวไดไมดนีักในพอลิเมอร  โดยลักษณะเชนนี้เกิดข้ึนกับวัสดุผสมทุก
ชนิดท่ีสรางข้ึนในงานวิจยันี ้และในทุก ๆ อัตราสวน 

 
เม่ือทําการผสม (Compounding) วัสดุผสมจํานวน 2 รอบ โดยทําการลดอุณหภูมิทุกจุดของเคร่ืองผสม

ลง 10°C ลักษณะผิวหนาของช้ินงานสามารถแสดงดังรูปท่ี 3.1 (b) โดยพบวาผิวหนาของช้ินงานจะมี
ลักษณะเรียบเนียน ไมมีการแยกวัฏภาคท่ีสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา และสอดคลองกับผลจากภาพท่ี
ถายดวยเคร่ือง scanning electron microscopy (SEM) ในรูปท่ี 3.2 (b) ซ่ึงช้ินงานมีลักษณะดําเนียนเปน
สีเดียวกัน ท้ังนี้เนื่องจากพอลิเมอรเกิดการหลอมเหลวเขากันกับกราไฟตไดอยางท่ัวถึง ทําใหมีการ
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สําหรับการผสม (Compounding) วัสดุผสมจํานวน 3 รอบ จะสังเกตเหน็วาผิวหนาของช้ินงานมี
ลักษณะไมเรียบเนียน มีรอยแตกขรุขระ ดงัรูปท่ี 3.1 (c) เนื่องจากวัสดผุสมตองผานการผสมถึง 3 รอบ 
ดงันั้นวัสดุจึงอาจเกิดการเส่ือมสภาพเนื่องจากความรอนข้ึน และเม่ือนาํมาข้ึนรูปเปนช้ินงานดวยเคร่ือง
กดอัด ซ่ึงตองไดรับความรอนที่สูงอีกคร้ัง พอลิเมอรในวสัดุผสมจึงอาจไมสามารถทนทานได จึงเกิด
การหลอมติดกับแมพิมพสวนหนึ่ง กอใหเกิดปญหาเม่ือตองนําช้ินงานออกจากแมพิมพ สงผลให
ช้ินงานที่ไดมีผิวหนาไมเรียบเนียน ขรุขระ ซ่ึงลักษณะเชนนี้เกิดกบัวัสดุผสมทุกชนิดท่ีสรางข้ึนใน
งานวิจยันี้ และในทุกๆอัตราสวน 
 

4.2 การศึกษาผลของน้ํามันผสม (Processing oil) ที่มีตอการขึ้นรูป  
(Compression Molding) และคุณสมบัติทางกลของวัสดุคอมโพสิต      
กราไฟตผงและพอลิเมอร 

 
จากการเปรียบเทียบคาความตานทานแรงดงึสูงสุด และคามอดูลัสความตานทานการโคงงอ ของวัสดุ
คอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรท่ีปริมาณกราไฟตผงเทากับ 40 -70 เปอรเซนตโดยนํ้าหนัก เม่ือมี
การเติมและไมเติมน้ํามันผสมในข้ันตอนการเตรียมวัสดุกอนเขาเคร่ืองผสมความเร็วสูง ดังรูปท่ี 3.3 
และ 3.4 ตามลําดับ พบวาเม่ือทําการผสมน้ํามันผสมลงในวัสดุท่ีเตรียมไว วัสดุผสมท่ีทําจากพอลิเมอร
ทุกชนิดและท่ีทุกอัตราสวนกราไฟต จะมีสมบัติเชิงกลสูงกวาเม่ือไมเติมน้ํามันผสม ท้ังนี้ก็เนื่องจาก
น้ํามันผสมจะไปชวยเพิ่มการยึดเกาะกันระหวาง กราไฟตผงและพอลิเมอรใหดีข้ึน เพราะหากไมเติม
น้ํามันผสมจะทําใหเกิดปญหาในขณะเทสารลงในhopper ซ่ึงเกดิจากการท่ีกราไฟตกับพอลิเมอรมี
ขนาดและความหนาแนนตางกัน ทําใหวัสดุท้ังสองตกลงในเคร่ืองผสมไมพรอมกัน สงผลใหกราไฟต
เกิดการรวมตัวกันเปนกลุมกอน ซ่ึงเม่ือเติมน้ํามันผสมแลวจะชวยยึดกราไฟตกับพอลิเมอรไว ทําใหไม
เกิดปญหาในขณะเทดังกลาว โดยนํ้ามันผสมซ่ึงเปนสารประกอบประเภทนํ้ามันพาราฟน (Parafin oil) 
นั้นจะไมมีผลทําใหวัสดุผสมเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี [19] และเนื่องจากน้ํามันผสมมีอุณหภมิูจุด 
เดือดท่ีต่ําคือประมาณ 80 องศาเซลเซียส ดังนั้นสุดทายแลวน้ําม ันผสมนี้จะระเหยออกจนหมดในขณะ
ผสมดวยเคร่ืองผสมแบบเกลียวหนอนคู เนื่องจากอุณหภูมิของวัสดุผสมท่ีใชในงานวิจยัทุกชนิด
ในขณะผสม จะมีคาสูงกวา 80 องศาเซลเซียส 
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4.3 ผลของชนิดของพอลิเมอรและปริมาณกราไฟตผง  ที่มตีอคุณสมบัติของ
วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 

 

4.3.1 สมบัติเชิงกล (Mechanical Properties)  
การทําวัสดุผสมเปนวิธีการปรับปรุงสมบัติของวัสดุท่ีจะนํามาผสมกัน แตการผสมเขาเปนเนื้อเดียวกัน
ของวัสดุตางชนิดกันนั้น โดยธรรมชาติแลวจะเปนไปไดยาก ทําใหวสัดุผสมสวนใหญจะใหสมบัติท่ี
คอนขางตํ่า โดยเฉพาะสมบัติเชิงกล ซ่ึงเปนผลอันเนือ่งมาจากการกระจายตัวของวัสดุชนิดหนึง่ใน
วัสดุอีกชนดิหนึ่ง ซ่ึงทําหนาท่ีเปนเนื้อหรือเมทริกซ โดยถาการกระจายตัวไมเปนไปอยางสมํ่าเสมอ
แลว จะทําใหเกิดขอบกพรอง (Defects) ของวัสดุผสม สงผลใหสมบัติเชิงกลของวสัดุผสมตํ่ากวาของ
พอลิเมอรบริสุทธ์ิได ในการสรางแผนสองข้ัวท่ีดีนัน้มีเปาหมายวาคาสมบัติเชิงกล คือ คาความ
ตานทานแรงดงึสูงสุด (Tensile strength) ควรมากกวา 41 MPa และคามอดูลัสความตานทานการโคง
งอ (Flexural modulus) ควรมากกวา 59 MPa [18]    จากรูปท่ี 3.5 จะเหน็ไดวาวัสดุคอมโพสิตกราไฟต
ผงและ Polymethyl methacrylate จะมีคาความตานทานแรงดึงสูงท่ีสุด   รองลงมาคือ Polyethylene 
terephthalate และ Polypropylene ตามลําดับ   สาเหตุท่ี Polymethyl methacrylate มีคาความตานทาน
แรงดึงสูงท่ีสุดนั้น ก็เนื่องมาจาก Polymethyl methacrylate นั้นมีสมบัติเชิงกลเฉพาะตัวท่ีดีท่ีสุด (ดัง
ตารางท่ี 3.1) ดังน้ันเม่ือนาํมาทำเปนวัสดุผสมก็จะมีโอกาสสงผลใหสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมดีไป 
ดวย 
 
โดยท่ัวไปแลวพอลิเมอรจะแบงออกไดเปน 2 ประเภทตามลักษณะและปริมาณความเปนผลึก คือ 
ประเภทกึ่งผลึก (Semi-crystalline) กับประเภทอสัณฐาน (amorphous) โดยพอลิเมอรประเภทกึ่งผลึก
นั้น จะประกอบดวยสวนท่ีเปนผลึกท่ีเกิดจากการพับตัวของสายโซแลวโมเลกุลจดัเรียงตัวอยางเปน
ระเบียบในหนึง่บริเวณ โดยบริเวณท่ีมีการจัดเรียงโมเลกุลเปนระเบียบนั้น เรียกวาบริเวณผลึก 
(crystalline region) สวนบริเวณท่ีโมเลกุลเรียงตัวไมเปนระเบียบนั้นจะเรียกวา บริเวณอสัณฐาน 
(amorphous region) สําหรับพอลิเมอรประเภทอสัณฐานน้ันโมเลกุลในสายโซพอลิเมอรจะไมสามารถ
เรียงตัวเปนระเบียบไดเลย [45] 
 
เม่ือพิจารณาลักษณะโครงสรางของพอลิเมอรท้ัง 3 ชนิดท่ีนํามาใชในงานวจิัยนี้จะพบวา Polymethyl 
methacrylate และ Polyethyleneterephthalate จะมีลักษณะโครงสรางเปนแบบอสัณฐาน (amorphous) 
สวน Polypropylene นั้นจะมีลักษณะโครงสรางเปนแบบกึ่งผลึก (semi-crystalline) ท้ังนี้ก็เนื่องจาก
โครงสรางโมเลกุลของ Polypropylene (รูปท่ี 1.17) นั้นมีลักษณะของโมเลกุลเปนสายโซตรง ไมมีกิ่ง
กานหรือไซดกรุปขนาดใหญมาเกาะ ทําใหการจัดเรียงโมเลกุลเปนระเบียบ โมเลกุลอัดตัวกนัแนน ทํา
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นอกจากนี้เม่ือทําการทดลองเพื่อเปรียบเทียบน้ําหนกัโมเลกุลเฉล่ียของ Polymethyl methacrylate กับ 
Polyethyleneterephthalate (ดังคาท่ีแสดงในตารางท่ี 3.2) พบวา Polymethyl methacrylate จะมีน้ําหนัก
โมเลกุลท่ีสูงกวา Polyethylene terephthalate ทําใหวัสดผุสมท่ีทําจาก Polymethyl methacrylate มีคา
ความตานทานแรงดึงสูงสุดท่ีสูงกวา Polyethylene terephthalate   ท้ังนี้เนื่องจากวาน้ําหนกัโมเลกลุ
ของพอลิเมอรนั้นจะสงผลโดยตรงตอความแข็งแรงของพอลิเมอร โดยความตานทานแรงดงึสูงสุด 
(Tensile strength) ของพอลิเมอรนั้น จะมีคาเพิ่มข้ึนเม่ือน้ําหนกัโมเลกลุของพอลิเมอรมีคาสูงข้ึน โดย
ท่ีคาความตานทานแรงดึงสูงสุด ( TS ) จะเปนฟงกชันของคาน้ําหนกัโมเลกุลเฉล่ียดังสมการตอไปน้ี 
[15] 

Mn
ATSTS −= ∞  

 
โดย คือความตานทานแรงดงึสูงสุดของพอลิเมอรท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลเปนอนันต และ A คือ
คาคงท่ี จากสมการจะเห็นไดวาเม่ือน้ําหนักโมเลกุลเพิม่ข้ึนจะสงผลใหคาความตานทานแรงดึงสูงสุด 
(Tensile strength) เพิ่มข้ึนดวย เนื่องจากนํ้าหนักโมเลกุลท่ีสูงจะสงผลใหโมเลกุลเกิดการพนักนัมาก
ข้ึน และโมเลกุลเกิดการเคล่ือนตัวไดยากข้ึน ทําใหตองออกแรงมากข้ึนในการทําใหมันเคล่ือนท่ี จึงทํา
ใหความตานทานแรงดึงสูงสุด (Tensile strength) สูงข้ึน รวมท้ังน้ําหนักโมเลกุลยงัสามารถสงผลให
อุณหภูมิการเปล่ียนสถานะคลายแกว (glass transition temperature, Tg) และอุณหภูมิหลอมตัวผลึก 
(crystalline melting temperature, Tm) เพิ่มข้ึนดวย  

∞TS

 
อยางไรก็ดจีากรูปท่ี 3.5 จะเห็นไดวาคาความตานทานแรงดึงสูงสุดของวัสดุผสมสวนใหญจะมีคา
ลดลงเม่ือปริมาณกราไฟตเพิม่ข้ึน นั่นแสดงถึงความแข็งแรงโดยรวมของวัสดุคอมโพสิตลดลง ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากการกระจายตัวของกราไฟตผงในพอลิเมอรไมสมํ่าเสมอ เพราะในการผสมถาสัดสวน
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สําหรับคามอดูลัสความตานทานการโคงงอซ่ึงแสดงในรูป 3.8  พบวามีคาลดลงเชนเดยีวกันกบัคา
ความตานทานแรงดึงสูงสุด เม่ือปริมาณกราไฟตเพิ่มข้ึน ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากการกระจายตัวของกราไฟต
ผงในพอลิเมอรนั่นเองท่ีไมไดหลอมรวมเปนเนื้อเดยีวกัน ทําใหเกิดเปนรอยตอระหวางวัฏภาคข้ึน ซ่ึง
จะเปนจุดท่ีไมสามารถสงผานแรงได เกดิเปนจดุออนทําใหเม่ือโคงงอท่ีบริเวณนีแ้ลวเกดิการแตกหัก
ไดงาย และยิ่งมีปริมาณกราไฟตในวัสดุผสมมากข้ึน กราไฟตก็จะเกิดการรวมตัวกนัเปนกลุมกอนมาก
ข้ึนเทานั้น ทําใหชองวางระหวางวัฏภาคมีขนาดเพ่ิมข้ึนดวย การรับและกระจายแรงจึงลดลง สงผลให
คามอดูลัสความตานทานการโคงงอลดลงดวย ซ่ึงสามารถยืนยันไดจากผลของการตรวจสอบโครง 
สรางทางจุลภาคดวยกลอง Scanning electron microscope (SEM) ในรูปท่ี 3.6 และ 3.7  โดยจากรูปท่ี 
3.8 จะเหน็ไดวาวัสดุผสมกราไฟตผงและ Polymethyl methacrylate มีคามอดูลัสความตานทานการ
โคงงอสูงสุด รองลงมาคือ Polyethylene terephthalate และ Polypropylene ตามลําดับ  ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดดวยเหตุผลเดียวกนักับคาความตานทานแรงดงึสูงสุด 

 

4.3.2 สมบัติทางความรอน (Thermal Conductivity) 
 
การทดสอบคาการนําความรอนของวัสดคุอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอรนั้น มีความสําคัญเปน
อยางมาก เนือ่งจากแผนสองข้ัวท่ีดีนัน้จะตองสามารถจัดการกับระบบความรอนท่ีเกิดข้ึนภายในเซลล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ ตองนําความรอนท่ีเกิดข้ึนภายในเซลลออกมาภายนอกเซลลได เพราะหาก
ปลอยใหความรอนสะสมอยูในเซลลนานๆ จะทําใหเมมเบรนท่ีเปนอีกสวนประกอบหนึ่งภายในเซลล
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การนําความรอน (heat conduction) คือ ปรากฏการณท่ีพลังงานความรอนถายเทภายในวัตถุหนึ่ง ๆ 
หรือระหวางวตัถุสองช้ินท่ีสัมผัสกัน โดยมีทิศทางของการเคล่ือนท่ีของพลังงานความรอนจากบริเวณ
ท่ีมีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํากวา การนําความรอนเกดิข้ึนผานการส่ันสะเทือนระหวาง
โมเลกุล หรือกลาวคือการนําความรอนเปนลักษณะการถายเทความรอนผานโดยตรงจากวัตถุหนึ่งไป
ยังอีกวตัถุหนึง่โดยการสัมผัสกัน [30] 
 
จากตารางท่ี 3.3 จะเห็นวาคาการนําความรอนของพอลิเมอรบริสุทธ์ิท้ัง 3 ชนิดนั้น มีคาใกลเคียงกัน
มาก โดยสมบัติทางความรอนท่ีสําคัญและเปนเอกลักษณของพอลิเมอร คือ อุณหภูมิการเปล่ียน
สถานะคลายแกว (glass transition temperature, Tg) ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนกับสายโซโดย
ไมเปล่ียนสถานะ (พอลิเมอรยังคงอยูในสถานะของแข็ง) แตเกี่ยวของกับการส่ันของสวนส้ัน ๆ ใน
สายโซ คือ ท่ีอุณหภูมิต่ํากวา Tg พอลิเมอรท่ีเปนสายโซยาวจะเกิดการเคล่ือนไหวสวนตาง ๆ ไดยาก
มาก (เปรียบเหมือนถูกแชแข็งไว) จึงจัดเปนของแข็งในสถานะคลายแกว (glass state) ซ่ึงคอนขางแข็ง
แตเปราะ แตเม่ือเพ่ิมอุณหภมิูข้ึน สายโซจะไดรับพลังงานมากข้ึน จนถึงอุณหภูมิเฉพาะของพอลิเมอร
แตละชนดิ สวนส้ันของสายโซโดยเฉพาะบริเวณปลายโซ (Chain end) จะรับพลังงานมากพอที่จะ
เคล่ือนไหวได แตไมเคล่ือนท่ี (คลายกับการส่ันหางของงูหางกระดิ่ง) พอลิเมอรจึงยงัคงอยูในสถานะ
ของแข็ง [45] 

 
จากรูปท่ี 3.9 พบวาวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ Polyethylene terephthalate จะใหคาการนําความ
รอนสูงท่ีสุด รองลงมา คือ วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ Polymethyl methacrylate และวัสดุคอม 
โพสิตกราไฟตผงและ Polypropylene ตามลําดับ ท้ังนี้ก็อาจเนื่องมาจาก Polyethylene terephthalate 
นั้นมีโครงสรางโมเลกุลท่ีมีลักษณะเปนสายโซตรง การจัดเรียงตัวของโมเลกุลในสายโซเปนระเบียบ 
และชิดแนน ดังนั้นโมเลกุลในสายโซจึงส่ันไดอยางตอเนื่องเม่ือไดรับความรอน  สงผลใหการสงถาย 
ความรอนเกิดข้ึนไดดี นอกจากนี้ Polyethylene terephthalate ยังเปนพอลิเมอรชนิดท่ีมีข้ัว 
ซ่ึงความมีข้ัวจะสงผลตอการยึดเกาะระหวางวัฏภาคของพอลิเมอรและกราไฟต ซ่ึงหากการยึดเกาะ
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นอกจากนี้จากรูปท่ี 3.9 จะเห็นไดวาคาการนําความรอนท่ีไดจะเพิม่ข้ึนเม่ือปริมาณกราไฟตเพิ่มข้ึน 
ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากความสามารถในการนําความรอนของกราไฟตท่ีสูงมากนั่นเอง โดยสําหรับการนํา
ความรอนของกราไฟตนัน้ พบวาเกดิจากสองปจจัย ซ่ึงปจจัยแรกนัน้เกดิจากการส่ันของผลึกแลวเกดิมี
คล่ืนความรอนท่ีเรียกวา "โฟนอน" ออกมา และปจจัยท่ีสองก็คือเกิดจากการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน 
อิสระ โดยเม่ือพิจารณาโครงสรางโมเลกุลของกราไฟต (รูปท่ี 1.15) จะพบวา กราไฟตนั้นมีลักษณะ
โครงสรางเปนแบบ 3 มิติ นั่นคือมีระนาบเช่ือมตอกนั โดยแตละคารบอนอะตอมของกราไฟตใน
ระนาบเดยีวกนัจะจับกันดวยพันธะโควาเลนตเพียง 3 แขนเปนรูปวงแหวนหกเล่ียม โดยอีก 1 แขนท่ี
เหลือนั้นจะจับกับอีก 1 แขนท่ีเหลือของคารบอนอะตอมในระนาบท่ีอยูติดกนั เกิดเปนอิเล็กตรอน 
อิสระท่ีสามารถวิ่งผานจากระนาบหนึ่งไปอีกระนาบหนึง่ไดโดยผานทางแขนท่ีเช่ือมตอกัน โดย
อิเล็กตรอนอิสระท่ีวิ่งผานไปนั้นจะนําความรอนไปดวย ดังนั้นจากสองปจจัยนี้กราไฟตจึงเปนวัสดุท่ี
สามารถนําความรอนไดดีมาก ดังคาท่ีแสดงในตารางท่ี 3.3  
 
เม่ือเปรียบเทียบคาการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิตท่ีสรางข้ึนในงานวิจยันี้ กับกราไฟตบริสุทธ์ิ 
(ตารางท่ี 3.3) พบวาวัสดคุอมโพสิตท่ีสรางข้ึนในงานวิจัยนี้จะมีคาการนําความรอนตํ่ากวากราไฟต
มาก ท้ังนี้กอ็าจเนื่องมาจากการท่ีโมเลกลุของพอลิเมอรไดเขาไปทําลายพันธะท่ีเช่ือมระหวางระนาบ
ในโครงสรางของกราไฟต สงผลใหอิเล็กตรอนอิสระจากกราไฟตเดินทางผานระหวางระนาบได
นอยลง ดังนัน้คาการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิตจึงลดลง และเม่ือเปรียบเทียบคาการนําความ
รอนของวัสดคุอมโพสิตท่ีสรางข้ึนในงานวิจัยนี้ กับแผนสองข้ัวทางการคา (Commercials) พบวาวสัดุ
คอมโพสิตทุกชนิดท่ีสรางข้ึนจะมีคาการนาํความรอนมากกวาแผนสองข้ัวทางการคา เม่ือทําการวดัคา
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4.3.3 สมบัติทางไฟฟา (Electrical Conductivity) 
เนื่องจากการวดัคาการนําไฟฟาดวยเคร่ืองมัลติมิเตอรนั้น คาท่ีไดอาจเกิดความผิดพลาดไดงาย ดงันั้น
การวัดจึงตองกระทําหลาย ๆ แบบ และในแตละแบบก็จะวัดจากหลาย ๆ จุด เพื่อนําคาท่ีไดมา
เปรียบเทียบกนั ซ่ึงในงานวจิัยนีจ้ะทําการวัดคาการนําไฟฟา 2 แบบ โดยการวัดแบบท่ี 1 นั้นจะวัดแบบ
เสนตรงขนานตามแนวยาวของช้ินงาน และแบบท่ี 2 จะวัดแบบรูปดาวหาแฉก เพื่อใหไดคาท่ีมุมของ
ช้ินงานดวย (รายละเอียดดังภาคผนวก ค) ซ่ึงการวัดดวยมัลติมิเตอรนั้นคาท่ีไดจะเปนคาความตานทาน 
(R) พื้นผิว จากน้ันตองนาํมาแปลงเปนคาการนําไฟฟา ตามสมการดังตอไปนี้ [26] 
 

    Resistance (R) =      ρ.  L 
        A 

เม่ือ ρ คือ Surface resistivity, L คือระยะหางระหวางจุดท่ีวดั และ A คือ พื้นท่ีท่ีวัด ซ่ึงกําหนดให
เทากับ 1 cm2และจากนัน้นําคา Surface resistivity ท่ีไดไปหาคาการนําไฟฟาจากสมการ 

 

Conductivity (σ) = 
yresistivitSurface

1                     

                

Conductivity (σ) = 
cm−Ω

1  = 
cm
S        

 
การนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงและพอลิเมอรนั้น เกิดข้ึนไดเนือ่งจากการจดัเรียง
โมเลกุลซ่ึงมีลักษณะเปนช้ันระนาบรูปหกเหล่ียมของกราไฟต ซ่ึงในแตละระนาบจะมีอิเล็กตรอน 
อิสระท่ีสามารถวิ่งไปมาได แตการท่ีวัสดุผสมจะนําไฟฟาไดดีมากนอยเพยีงใดน้ัน ยังข้ึนกับปจจัยท่ี
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จากตารางท่ี 3.4 เม่ือทําการทดสอบคาการนําไฟฟาของวัสดุผสมท้ัง 3 ชนิด โดยการใชเคร่ืองมัลติ
มิเตอร และแบงการทดสอบออกเปน 2 แบบ คือ การวดัคาการนําไฟฟาแบบท่ี 1 (เสนตรง) และแบบท่ี 
2 (ดาวหาแฉก) พบวาคาท่ีไดจากการวัดท้ังสองแบบ คือท้ังแบบแนวเสนตรง และแบบดาวหาแฉกนั้น 
มีคาใกลเคียงกนั  โดยเม่ือนําคาเฉล่ียจากการวัดท้ังสองแบบมาเขียนกราฟดังรูปท่ี 3.10 พบวาวัสดุคอม
โพสิตระหวางกราไฟตผงกับ Polyethylene terephthalate จะมีคาการนําไฟฟาสูงท่ีสุด รองลงมาคือ
วัสดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงกับ Polypropylene และวัสดคุอมโพสิตระหวางกราไฟตผงกับ 
Polymethyl methacrylate ตามลําดับ  ซ่ึงสาเหตุท่ีวัสดคุอมโพสิตระหวางกราไฟตผงกับ Polymethyl 
methacrylate มีคาการนําไฟฟาตํ่าท่ีสุด  ท้ังนี้ก็เนื่องจากวา Polymethyl methacrylate บริสุทธ์ิ
นั้นจะมีคาความตาน ทานไฟฟาเชิงพื้นผิวสูงท่ีสุดในบรรดาพอลิเมอรท้ัง 3 ชนิด (ตารางท่ี 3.5) 
นอกจากนี้เม่ือพิจารณา โครงสรางโมเลกุลของพอลิเมอรท้ัง 3 ชนดิ จะเห็นไดวา Polymethyl 
methacrylate จะมีลักษณะ สายโซแบบกิ่ง สวน Polyethylene terephthalate และ Polypropylene 
นั้นจะมีลักษณะสายโซแบบตรง ซ่ึงมีการจัดเรียงตัวของโมเลกุลในสายโซเปนระเบียบและแนบชิด 
กันกวา Polymethyl methacrylate ทําให Polyethylene terephthalate และ Polypropylene 
มีคาความตานทานเชิงพื้นผิว (Surface resistivity) นอยกวา Polymethyl methacrylate 
 
สําหรับ Polyethylene terephthalate และ Polypropylene บริสุทธ์ินั้น พบวามีคาความตานทานการนํา 
ไฟฟาเชิงพืน้ผิวเทากนั  แตวสัดุคอมโพสิตระหวางกราไฟตผงและ Polyethylene terephthalate จะมีคา 
การนําไฟฟาสูงกวา  ท้ังนีก้็อาจเนื่องมาจากการมีสภาพข้ัว (Polar) ของพอลิเมอร 
 
เม่ือพิจารณาลักษณะโครงสรางโมเลกุลของ Polyethylene terephthalate (รูปท่ี 1.19) พบวา 
Polyethylene terephthalate นั้นจัดเปนพอลิเมอรท่ีมีข้ัว เนื่องจากมีโมเลกุลท่ีประกอบดวยพันธะคูอยู
ในสายโซ ซ่ึงพันธะภายในแตละโมเลกุลจะเปนพันธะโควาเลนต (covalent bond) ซ่ึงมีความแข็งแรง 
และระหวางโมเลกุลจะยดึเกาะกันดวยพันธะไฮโดรเจนและแรงไดโพล (Dipole force) ท่ีเกิดจากแรง 
ทางไฟฟาของอะตอมตางชนดิกันในโมเลกลุหนึ่ง ๆ ทําใหเกิดความไมสมดุล หรือมีไดโพลโมเมนต 
(dipole moment) เกิดข้ึน เม่ือโมเลกุลเหลานี้มาอยูใกลกัน ทําใหเกดิมีแรงกระทําตอกัน [15] สวน 
Polypropylene นั้นจัดเปนพอลิเมอรประเภทท่ีไมมีข้ัว เนื่องจากไมมีพันธะคูในโครงสรางโมเลกุล (รูป
ท่ี 1.17) ถึงแมพันธะภายในแตละโมเลกุลจะเปนพันธะโควาเลนต (covalent bond) ซ่ึงมีความแข็งแรง 
แตระหวางโมเลกุลจะยดึเกาะกันดวยพันธะไฮโดรเจนและแรงแวนเดอรวาลส (Van der Waals) ซ่ึงไม
แข็งแรงมากนัก [45] ดังนั้นการยึดเกาะระหวางวัฏภาคของ Polyethylene terephthalate และกราไฟต
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นอกจากนี้จากการท่ีกราไฟตนั้นเปนตัวนําไฟฟาท่ีดี สาเหตุเพราะมีการจัดเรียงโมเลกุลท่ีมีลักษณะ
เปนช้ันระนาบรูปหกเหล่ียม ซ่ึงในแตละระนาบจะมีอิเล็กตรอนอิสระท่ีสามารถวิ่งไปมาได สงผลให
เม่ือปริมาณกราไฟตผงเพ่ิมข้ึน คาการนําไฟฟาของวัสดคุอมโพสิตทุกชนิดในงานวจิยันี้มีคาสูงข้ึนตาม
ไปดวย ดังรูปท่ี 3.10 
 
นอกจากนี้เม่ือเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาท่ีไดจากการทดสอบดวยเคร่ืองมัลติมิเตอร กับคาท่ีไดจาก
การสงตัวอยางช้ินงานไปทดสอบท่ีศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดแุหงชาติ (MTEC) ซ่ึงทดสอบดวย
เคร่ือง High Voltage Supply KEITHLEY Model 247 พบวาคาการนําไฟฟาของวัสดุผสมท่ีไดจากการ
วัดดวยเคร่ืองมัลติมิเตอรและท่ีสงไปทดสอบท่ีศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) มีคา
ใกลเคียงกันดงัตารางท่ี 3.6 แสดงใหเห็นวาเทคนิคการวดัคาการนําไฟฟาดวยเคร่ืองมัลติมิเตอรท่ีใชใน
งานวิจยันีใ้หผลใกลเคียงกับมาตรฐาน  อยางไรก็ดเีม่ือเปรียบเทียบกบัคาการนําไฟฟาของแผนสองข้ัว 
ซ่ึงเปนแผนสองข้ัวทางการคา (Commercial) ท่ีผลิตโดยบริษัท Schunk เกรด FU 4369 (คุณสมบัติ
แสดงดังภาคผนวก ง.) พบวาคาท่ีไดยังแตกตางกันมาก  รวมท้ังคาท่ีวัดไดจากเคร่ืองมัลติมิเตอร มี
ความแตกตางจากคาท่ีรายงานจากทางบริษทัฯ  ซ่ึงการท่ีแผนสองข้ัวในงานวจิัยมคีาการนําไฟฟาตํ่า
กวาแผนสองข้ัวทางการคา (Commercial) นั้น เนื่องมาจากแผนสองข้ัวทางการคา (Commercial) นั้น
ทํามาจากกราไฟตซ่ึงเปนวัสดุท่ีสามารถนําไฟฟาไดดีมาก ท้ังนี้เม่ือพิจารณาลักษณะโครงสรางโมเลกุล
ของกราไฟตจะเหน็ไดวา กราไฟตจะมีการจดัเรียงโมเลกุลท่ีมีลักษณะเปนช้ันระนาบรูปหกเหล่ียม 
ซ่ึงในแตละระนาบนั้นจะมีอิเล็กตรอนอิสระท่ีสามารถวิ่งผานไปมาได ดวยสาเหตุนี้จึงทําใหกราไฟต
สามารถนําไฟฟาไดดนีั่นเอง ซ่ึงแตกตางจากวัสดุคอมโพสิตท่ีสรางข้ึนในงานวิจยันีท่ี้ความสามารถใน
การนําไฟฟาคอนขางนอย ท้ังนี้ก็เพราะอิเล็กตรอนอิสระของกราไฟตนั้นจะไมสามารถวิ่งไปมาได
อยางอิสระ เนื่องจากการกดีขวางจากโมเลกุลของพอลิเมอร รวมท้ังวัสดุคอมโพสิตท่ีสรางข้ึนมีการ
กระจายตัวของกราไฟตในพอลิเมอรไมดีนกั คือไมเปนระเบียบ มีการจับตัวกนั ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจาก
กระบวนการข้ึนรูปแผนคอมโพสิต โดยผูวจิัยจะหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการข้ึนรูปแผนสอง
ข้ัวท่ีทําจากวัสดุผสมตอไป   นอกจากนีจ้ากการที่คาการนําไฟฟาท่ีวดัไดโดยเคร่ืองมัลติมิเตอร มีคา
แตกตางจากขอมูลท่ีอางอิงจากบริษัทฯ ซ่ึงไมเปดเผยเทคนิควิธีวัด  ผูวิจัยจึงไดทดลองตรวจสอบคา
การนําไฟฟาของแผนสองข้ัวทางการคา โดยใชเคร่ือง LCR meter ยีห่อ BK Precision รุน 889 A  
พบวามีคาเทากับ 11.11 S/cm ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับท่ีวัดไดโดยใช multimeter (10 S/cm) ในงานวิจยันี้ 
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4.3.4 ความหนาแนน (Density) 
จากท่ีมาของงานวิจยันี้ พบวาปญหาเร่ืองน้ําหนกัของแผนสองข้ัวท่ีสรางจากกราไฟตนั้นเปนเร่ืองท่ี
สําคัญมาก เนื่องจากน้ําหนักของแผนสองข้ัวจะสงผลโดยตรงตอน้ําหนักของหอเซลลเช้ือเพลิง (Fuel 
cell stack) ดังนั้นนักวิจยัจึงใหความสําคัญมากในการหาวิธีท่ีจะลดน้ําหนักของแผนสองข้ัวลง โดยวิธี
ท่ีไดรับความสนใจอยางกวางขวางคือ การสรางแผนสองข้ัวจากวัสดุผสม (Composite material) 
ระหวางกราไฟตและพอลิเมอร ท้ังนี้เนื่องจากพอลิเมอรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมหลายอยาง รวมทัง้ยัง
จัดเปนวัสดุท่ีมีความหนาแนนตํ่าดวย ดังนั้นงานวิจยันีจ้ึงไดทําการสรางแผนสองข้ัวจากวสัดุผสม
ระหวางกราไฟตกับพอลิเมอร 3 ชนิด คือ Polymethyl methacrylate, Polyethyleneterephthalate และ 
Polypropylene 
 
จากการทดลองเพ่ือหาความหนาแนนของแผนสองข้ัวท่ีสรางข้ึนดังแสดงในตารางท่ี 3.7 พบวา แผน
สองข้ัวท่ีสรางจากวัสดุผสมระหวางกราไฟตผงกับ Polyethyleneterephthalate นั้น มีความหนาแนน
สูงสุด รองลงมาคือ วัสดุผสมระหวางกราไฟตผงกับ Polymethyl methacrylate และวัสดุผสมระหวาง 
กราไฟตผงกับ Polypropylene ตามลําดับ ซ่ึงจะพบวาสอดคลองกบัความหนาแนนของพอลิเมอร 
บริสุทธ์ิท่ีแสดงดังตารางท่ี 3.8  
 
นอกจากนี้จากตารางท่ี 3.7 ยังพบวาเม่ือปริมาณกราไฟตผงเพ่ิมข้ึน ความหนาแนนของวัสดุผสมทุก
ชนิด ท่ีทุก ๆ อัตราสวนการผสมจะเพ่ิมข้ึนดวย และเม่ือทําการเปรียบเทียบความหนาแนนเฉล่ียของ
แผนสองข้ัวท่ีสรางจากงานวจิัยนีก้ับแผนสองข้ัวทางการคา (Commercial) พบวาความหนาแนนเฉล่ีย
ของแผนสองข้ัวท่ีสรางจากงานวิจยันี้ทุกชนิดคอมโพสิตและทุกอัตราสวนผสม  มีคานอยกวาความ
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กลาวโดยสรุป แผนสองข้ัวถือวาเปนสวนประกอบท่ีสําคัญมากของเซลลเช้ือเพลิง ซ่ึงจากท่ีผานมานัน้
แผนสองข้ัวสวนใหญจะถูกสรางมาจากกราไฟต ท้ังนีก้็เนื่องจากวากราไฟตเปนวัสดุท่ีมีความสามารถ
ในการนําไฟฟาสูงมาก แตปญหาของแผนสองข้ัวท่ีสรางจากกราไฟตก็คือเร่ืองของนําหนกัและราคา 
นั่นคือแผนสองข้ัวท่ีสรางข้ึนนั้นจะมีน้ําหนกัและราคาสูงมาก ดังนัน้เพื่อทําการแกปญหาท่ีเกดิข้ึน 
นักวจิัยจึงไดคิดคนท่ีจะสรางแผนสองข้ัวข้ึนมาจากวัสดุชนิดใหม นัน่คือแผนสองข้ัวท่ีสรางจากวสัดุ
ผสมระหวางกราไฟตผงและพอลิเมอร และงานวิจัยนี้ก็ไดทําการทดลองเพื่อสรางแผนสองข้ัวจากวสัดุ
ผสมระหวางกราไฟตผงและพอลิเมอร 3 ชนิด คือ PP, PMMA และ PET เพื่อแกปญหาเร่ืองของ
น้ําหนกัและราคาดังกลาว โดยเม่ือทําการเปรียบเทียบแผนสองข้ัวท่ีสรางข้ึนจากงานวิจัยนี้กับแผนสอง
ข้ัวทางการคาท่ีมีกราไฟตเปนสวนประกอบหลัก พบวาแผนสองข้ัวท่ีสรางจากงานวิจยันี้มีคาการนํา
ไฟฟาตํ่ากวาแผนสองข้ัวทางการคามาก แตราคาของแผนสองข้ัวท่ีสรางจากงานวิจยันีก้็มีคาต่ํากวา
แผนสองข้ัวทางการคามากเชนเดียวกนั สวนน้ําหนักและคุณสมบัติเชิงกลนั้นจะมีคาใกลเคียงกนั ดัง
สรุปในตารางท่ี 3.9  อยางไรก็ดีเนื่องจากแผนสองข้ัวนัน้จะใหความสําคัญกับคาการนําไฟฟามากท่ีสุด 
ดังนั้นงานวิจยันี้จึงเลือกแผนสองข้ัวท่ีสรางจากวัสดุผสมระหวางกราไฟตผงและ Polyethylene 
terephthalate เพื่อนําไปพฒันาตอไป โดยเม่ือทําการเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาของแผนสองข้ัวท่ี
สรางข้ึนจากงานวิจยันีก้ับแผนสองข้ัวจากงานวิจยัท่ีผานมา พบวาคาการนําไฟฟาสูงสุดของแผนสอง
ข้ัวท่ีสรางข้ึนจากงานวจิัยนี้  มีคาท่ีสูงกวาคาการนําไฟฟาของแผนสองข้ัวท่ีรายงานในหลายงานวิจยัท่ี
ผานมา  ดังแสดงในตารางท่ี 3.10 
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ตารางท่ี 3.9  การเปรียบเทียบผลการทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของแผนสองข้ัวท่ีสรางข้ึนจากงานวิจัยนี้
กับแผนสองข้ัวทางการคา (Commercials) ท่ีมีกราไฟตเปนสวนประกอบหลัก 

Materials 

Properties 

TS  
(MPa) 

FM  
(MPa) 

Density 
(g/cm3) 

Thermal 
Conductivity 

(W/m.K) 

Electrical  
Conductivity 

 (S/cm) 

Price 
(Baht) 

Graphite:PP (70:30)  
From this research 

28.27 1,806.44 1.54 0.1329 0.131 ~ 42 

Graphite:PMMA (70:30)  
From this research 

36.03 6,438.67 1.73 0.1671 0.058 ~ 44 

Graphite:PET (70:30)  
From this research 

34.05 2,414.86 1.97 0.1793 0.663 ~ 42 

Bipolar plate 
(Commercials) 

40 10,000 1.97 0.0085 10* 3,000 

หมายเหตุ * คือคาการนําไฟฟาท่ีไดจากการทดลอง โดยมีคา 10S/cm อยางไรก็ดี จากเอกสาร 
Technical specification of PEM graphite plate – Grade FU 4369 ของบริษัท FuelCellStore Inc., คา 
Specific electrical conductivity-z (through plane) มีคา 20 S/cm    และ คา  Specific electrical 
conductivity-xy (in plane) มีคา 110 S/cm   
 
ตารางท่ี 3.10 การเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาของแผนสองข้ัวท่ีสรางข้ึนจากงานวิจยันี้กับแผนสองข้ัว

จากงานวิจยัท่ีผานมา 
Materials Sources Electrical conductivity (S/cm) 

CNT/PET 
(Man Wu et al.(2004)) [23] 

0.25 

Vinyl ester/CB/CF 
(ธีรวุฒิ ตรังตรีชาติ และคณะ) [47] 

0.40 

Graphite/PET 
(งานวจิัยนี)้ 

0.663 

ABS/Graphite 
(สมฤทัย ทุมมา และคณะ) [48] 

2.11 

 



บทท่ี 5 สรุปผลการวจัิยและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการทดลอง 
 
งานวิจยันี้ไดทําการศึกษาการสรางแผนสองข้ัว (Bipolar plate) ซ่ึงเปนสวนประกอบในเซลลเช้ือเพลิง
ประเภทพอลิเมอรอิเล็กโทรไลตเมมเบรน (PEMFC) จากวัสดุผสม (Composite material) ของกราไฟต
ผงกับพอลิเมอรท่ีผลิตในประเทศ ไดแก Polypropylene, Polymethyl methacrylateและ Polyethylene 
terephthalate เพื่อศึกษาผลของชนิดของพอลิเมอรและปริมาณของกราไฟตผงทีมี่ตอคุณสมบัติของ
วัสดุผสม  โดยในการทดลองจะมีการศกึษาผลของจํานวนรอบของการผสม (Compounding) ท่ีมีตอ
ลักษณะพ้ืนผิวของวัสดุคอมโพสิตภายหลังการอัดข้ึนรูป เพื่อหาสภาวะท่ีดีสุดในการผสม นอกจากนี้
ยังไดทําการศึกษาผลน้ํามันผสม (Processing oil) ท่ีมีตอการข้ึนรูป (Compression molding) โดยทํา
การเปรียบเทียบกับผลของการข้ึนรูปดวยพอลิเมอรท่ีไมเติมน้ํามันผสม ซ่ึงจากการทดลองไดขอสรุป 
ดังนี ้
 

5.1.1  ผลของจํานวนรอบของการผสม (Compounding) ที่มีตอการขึ้นรูป  
(Compression      molding)   วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 

• จํานวนรอบของการผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการผสมวัสดุคอมโพสิต เพื่อนําไปขึ้น รูป
เปนแผนสองข้ัว คือ 2 รอบการผสม เนื่องจากวัสดุผสมกันเปนเนื้อเดยีวกันไดดี และช้ินงาน
ท่ีข้ึนรูปแลว มีลักษณะผิวหนาเนียนเรียบ ไมมีรอยแตกหกั 

 

5.1.2  ผลของน้ํามนัผสม (Processing oil) ที่มีตอการขึน้รูป (Compression molding) 
วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและพอลิเมอร 

• การเติมน้ํามันผสม (Processing oil) จะชวยใหการผสมระหวางกราไฟตผงและพอลิเมอร ดี
ข้ึน โดยผลการทดสอบเชิงกลของการผสมท่ีเติมน้ํามันผสมจะมีคาสูงกวาการผสมท่ีไม เติม
น้ํามันผสม ท่ีวัสดุผสมทุกชนิด และทุกอัตราสวนผสม 

 

5.1.3 ผลของปริมาณกราไฟตผงและชนิดของพอลิเมอรที่มีตอสมบติัของวัสดุคอมโพสิต 
• ปริมาณกราไฟตผงและชนดิของพอลิเมอรมีผลตอสมบัติเชิงกลของช้ินงาน โดยพบวา เม่ือ

ปริมาณกราไฟตผงเพ่ิมข้ึน คาความตานทานแรงดึง (Tensile Strength) และคาความ 
ตานทานการโคงงอ (Flexurl modulus) จะลดลง โดยวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ 
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• ปริมาณกราไฟตผงและชนดิของพอลิเมอรมีผลตอสมบัติทางความรอนของช้ินงาน โดย 
พบวาเม่ือปริมาณกราไฟตผงเพ่ิมข้ึน คาการนําความรอนของช้ินงานจะเพ่ิมข้ึนดวย โดย
วัสดุคอมโพสิตท่ีใหการนําความรอนสูงท่ีสุด คือ กราไฟตผงและ Polyethylene 
terephthalate ซ่ึงคาท่ีสูงสุด คือ 0.1884 W/m.K เม่ือปริมาณกราไฟตเทากับ 70 เปอร เซ็นต
โดยนํ้าหนัก 

•  ปริมาณกราไฟตผงและชนดิของพอลิเมอรมีผลตอสมบัติทางไฟฟาของช้ินงาน โดยพบวา 
เม่ือปริมาณกราไฟตผงเพ่ิมข้ึนคาการนําไฟฟาของช้ินงานจะเพ่ิมข้ึนดวย และวัสดุคอมโพ 
สิตท่ีใหคาการนําไฟฟาสูงท่ีสุด คือ กราไฟตผงและ Polyethylene terephthalate ซ่ึงคาท่ี 
สูงสุด คือ 0.663 S/cm เม่ือปริมาณกราไฟตเทากับ 70 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

• ปริมาณกราไฟตผงและชนดิของพอลิเมอรมีผลตอความหนาแนนของช้ินงาน โดยเม่ือ
ปริมาณกราไฟตผงเพ่ิมข้ึน คาความหนาแนน (Density) จะเพิ่มข้ึนดวย และวัสดคุอมโพ- 
สิตท่ีมีคาความหนาแนนสูงท่ีสุด คือ กราไฟตผงและ Polyethylene terephthalate ท่ีทุก ๆ 
อัตราสวนการผสม 

 
กลาวโดยสรุป เนื่องจากงานวิจยันีจ้ะใหความสําคัญกับคาการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตมากท่ีสุด 
ดังนั้นวัสดุท่ีเลือกเพื่อนําไปพัฒนาเปนแผนสองข้ัวตอไป คือ วัสดุคอมโพสิตกราไฟตผงและ 
Polyethylene terephthalate ซ่ึงมีคาการนําไฟฟาสูงท่ีสุด คือ 0.663 S/cm ท่ีอัตราสวนปริมาณกราไฟต
เทากับ 70 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก โดยมีคาการนําความรอนเทากับ 0.1793 W/m.K และสมบัติทางกล 
คือ ความตานทานแรงดึงสูงสุดเทากับ 34.11 MPa และคามอดูลัสความตานทานการโคงงอเทากับ 
2414.56 MPa เม่ือมีการเติมน้ํามันผสมเพ่ือชวยเพิ่มการยึดเกาะ และจํานวนรอบผสมเทากับ 2 รอบ  
 
นอกจากนี้ ถึงแมวาคาการนําไฟฟาของแผนสองข้ัวท่ีไดจากงานวิจยันี้ จะมีคาตํ่ากวาคาการนําไฟฟา
ของแผนสองข้ัวทางการคา  แตแผนสองข้ัวท่ีไดจากงานวิจัยนี้ ก็มีราคาท่ีต่ํากวาแผนสองข้ัวทางการคา
มากเชนกนั  อีกท้ังยังมีคาการนําความรอนท่ีสูงกวา และมีคุณสมบัติทางกล เชน คาความตานทานแรง
ดึง และน้ําหนักท่ีใกลเคียงกับแผนสองข้ัวทางการคา  ดังนั้นในการพัฒนาตอไปในอนาคต ควร
พิจารณาถึงสารเติมแตง (additive) ท่ีเหมาะสมท่ีจะทําใหความเขากนัไดระหวางกราไฟตและพอลิ-
เมอร PET มีคาสูงข้ึน  รวมท้ังศึกษาพิจารณาถึงขนาดและการปรับปรุง (modify) โครงสรางของ     
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5.2 ขอเสนอแนะ 
• ขณะทําการทดลองโดยใชเคร่ืองอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู พบวาเคร่ืองจะรวนและมีปญหา

เกิดข้ึนคอนขางมาก เนื่องจากวัสดุท่ีใช คือ กราไฟตผง ซ่ึงเปนวัสดุท่ีนําไฟฟาไดดมีากนั้น 
เม่ือหลนลงไปโดนตัวทําความรอน (Heater) ของเคร่ืองจะทําใหระบบไฟฟาของเคร่ืองเกิด
การลัดวงจรได และบางคร้ังไฟฟายังร่ัวไหลไปท่ัวตวัเคร่ืองทําใหอาจเกิดอันตรายไดเม่ือ
สัมผัสโดน ผูวิจัยจึงควรใชความระมัดระวงัในขณะทําการทดลอง 

• ควรศึกษาอิทธิพลของสารเติมแตง หรือสารคูควบเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุ
คอมโพสิตใหดีข้ึน 

• ควรศึกษาปริมาณน้ํามันผสมท่ีใชในวัสดุผสม 

• ควรศึกษาการนําพอลิเมอรท่ีสามารถนําไฟฟาได (conductive polymer) มาทําเปนวสุัคอม
โพสิต หรือศึกษาผลของขนาดอนุภาคของกราไฟตผงที่มีตอการผสม 

• ควรศึกษาวัสดท่ีุนํามาใชเพื่อเพ่ิมการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตชนิดอ่ืนๆ เชน carbon 
fiber, carbon nanotube เปนตน  
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คาเฉลีย่ของขอมูลดบิของการทดสอบสมบัติเชงิกล  
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การทดสอบสมบัติเชงิกล 

 
การทดสองครั้งท่ี 1    เมื่อไมเติมน้ํามันผสม 
ทําการทดลองท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดวยเคร่ืองทดสอบแรงดึง SHIMADZU 

ลิเมตร 
รุน Autograph AG-1 (Japan) 

ึง  = 5 มิลลิเมตรตอนาที 

) 

ตรตอนาที 
มิลลิเมตร 

.3 ผลการทดสอบ  

ารางท่ี ก.1 ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดคุอมโพสิต Polypropylene และกราไฟตผง   
 

 
G hite(%  

รุน Autograph AG-1 (Japan)  
 
1.1 ความตานทานแรงดึง 
 - วิธีการทดสอบ ASTM D638 (1999) ความยาวเกจ (gauge length) = 25 มิล
 - เคร่ืองท่ีใชในการทดสอบ คือ SHIMADZU 
 - ในการทดสอบ สภาวะ
  1. Load cell = 5 กิโลนิวตัน 
  2. ความเร็วในการด
  
1.2 ความตานทานการโคงงอ 
 - วิธีการทดสอบ ASTM D790 (1999
 - สภาวะ
  1. Load cell = 5 กิโลนิวตัน 

ในการทดสอบ 

  2. ความเร็วในการกด = 1 มิลลิเม
  3. Support span = 48 
 
1
 
ต

Properties Unit PP 
rap wt)

40 50 60 70 

Tensile strength MPa 36 20.15 17.62 17.41 16.53 
Flexural modulus MPa 1200 1452.11 1408.15 1354.91 1210.08 
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ตารางท ัสด ิต Polymethyl met ไฟตผง 
 

P  
ite(

ี่ ก.2 ผลการทดสอบเช
 

ิงกลของว คุอมโพส hacrylate และกรา

Properties Unit MMA
Graph %wt) 

40 50 60 70 

Tensile strength MPa 80 27.58 27.06 26.94 24.13 
Flexural modulus MPa 2100 5365.12 5017.32 4851.77 4580.19 

 
ตารางท ัสดคุอมโพสิต Polyethylene te าไฟตผง 
 

ite(

ี่ ก.3 ผลการทดสอบเช
 

ิงกลของว rephthalate และกร

Properties Unit PET 
Graph %wt) 

40 50 60 70 

Tensile strength MPa 80 23.43 22.56 22.06 20.78 
Flexural modulus MPa 1040 1959.31 1822.64 1794.02 1486.35 

 

 
การทดลองครั้งท่ี 2  มีการเติมนํ้ามันผสมเพ่ือชวยในการผสม 
ําการทดลองท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดวยเคร่ืองทดสอบแรงดึง SHIMADZU 

n)  

D638 (1999) ความยาวเกจ (gauge length) = 25 มิลลิเมตร 
เคร่ืองท ADZU รุน Autograph AG-1 (Japan) 

กิโลนิวตัน 
นการดึง  = 5 มิลลิเมตรตอนาที 

D790 (1999) 
เคร่ืองท ADZU รุน Autograph AG-1 (Japan) 

ท
รุน Autograph AG-1 (Japa
 
2.1 ความตานทานแรงดึง 
 - วิธีการทดสอบ ASTM 
 - ี่ใชในการทดสอบ คือ SHIM
 - สภาวะในการทดสอบ 
  1. Load cell = 5 
  2. ความเร็วใ
  
2.2 ความตานทานการโคงงอ 
 - วิธีการทดสอบ ASTM 
 - ี่ใชในการทดสอบ คือ SHIM
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 - สภาวะในการทดสอบ 
  1. Load cell = 5 กิโลนิวตัน 
  2. ความเร็วในการกด = 1 มิลลิเมตรตอนาที 

pport span = 48 มิลลิเมตร 

ตารางท่ี ก.4 ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดคุอมโพสิต Polypropy   
 

 
ite(%

  3. Su
 

2.3 ผลการทดสอบ 
 

lene และกราไฟตผง

Properties Unit PP 
Graph wt) 

40 50 60 70 

Tensile strength MPa 36 24.40 29.56 28.15 28.27 
Elongation at break 26.7 % 4.13 2.92 2.10 1.93 
Flexural modulus MPa 1200 1546.23 2325.88 1827.75 1806.44 
Flexural strength MPa 36 45.42 62.89 55.57 56.71 

 
ตารางท่ี ก.5 ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดคุอมโพสิต Polymethy ะกราไฟตผง 

PM  
ite(%

l methacrylate แล
 

Properties Unit MA
Graph wt) 

40 50 60 70 

Tensile strength MPa 80 50.18 41.59 37.24 36.03 
Elongation at break % 5 2.32 1.97 1.84 1.78 
Flexural modulus MPa 2100 6942.11 6853.42 6571.09 6438.67 
Flexural strength MPa 71.6 98.75 96.43   89.06 86.51 

 
ตารางท่ี ก.6 ผลการทดสอบเชิงกลของวัสดคุอมโพสิต Polyethyl ผง  
 

 P  
ite(

ene terephthalate และกราไฟต

Properties Unit ET
Graph %wt) 

40 50 60 70 

Tensile strength MPa 80 40.28 38.61 35.42 34.05 
Elongation at break % 1.7 1.51 1.23 1.20 1.18 
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Flexural modulus MPa 1040 2905.47 2902.98 2477.00 2414.86 
Flexural strength MPa 81 45.62 35.99 34.43 34.11 



 

 
ภาคผน

 สอบสมบั วามรอน 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วก ข 
ขอมูลดิบของการทด ติทางค

 
 
 

 
 
 
 

   



การทดสอบสมบัติทางความรอน 
 
 - วิธ ารทดสอบ ASTM C-177 
 ารทดส  Th ductivity An
 - สภาวะในการทดสอบ 

ภูมิขณ ทด 0°C

หภูมิของ Plate = .8 - 15.

 3. อุณหภูมิของ Hot Plate = 37.0 – 37.9°C 

 
ลการทดสอบ 

 
ตารางท่ี ข.1 ผลการทดสอบการนําความรอนของแผนสอง างการ (Comm ials) แ            

ริสุทธ  ๆ 

วัสดุ าการนําความรอน (W/m.K) 

ีก
- เคร่ืองท่ีใชในก อบ คือ ermal Con alyzer 

  1. อุณห ะทําการ สอบ = 3  

  2.  Cold 11 3°C อุณ

 
  4. ขนาดของช้ินงานทดสอบ = 12 x 12 x 0.5 cm (ช้ินงานประกบกนั 2 ช้ิน) 

ผ

ข้ัวท คา erc ละ   
พอลิเมอรบ ิ์ชนิดตาง

 

ค

Bipolar plate (commercial) 0.0085 
Polypropylene 0.0933 
Polymethyl methacrylate 0.0804 
Polyethylene terephthalate 0.0756 

 
ตารางท่ี ข.2 ผลการทดสอบการนําความรอนของว ดุคอมโพสิต Polypropylene (PP) และกราไฟตผง 
 

รายการตรวจสอบ หนวย PP 
Graphite (% wt) 

ัส

40 50 60 70 

Thermal Conductivity  W/m.K 0.0933 0.1142 0.1181 0.1225 0.1329 
ความหนาของช้ินงาน mm. - 11.7 11.6 11.8 11.6 
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ตารางท่ี ข.3 ผลการทดสอบการนําความรอนของว ดุคอมโพสิต Polymethyl methacrylate และ            
กราไฟตผง 
 

รายการตรวจสอบ หนวย PMMA 
Graphite (% wt) 

ัส

40 50 60 70 

Thermal Conductivity  W/m.K 0.0804 0.1202 0.1262 0.1484 0.1671  
ความหนาของช้ินงาน mm. - 11.3 11.7 10.6 9.9 

 
ตารางท่ี ข.4 ผลการทดสอบการนําความรอนของว ดุคอมโพสิต Polyethylene terephthalate และ       

กราไฟตผง 
 

รายการตรวจสอบ หนวย PET 
Graphite (% wt) 

ัส

40 50 60 70 

Thermal Conductivity  W/m.K 0.0756 0.1279 0.0281 0.1793 0.1884 
ความหนาของช้ินงาน mm. - 11.8 11.7 11.2 11.5 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วก ค 

 ขอมูลดิบของการทดสอบสมบัติทางไฟฟา 

 

 
 

 

 

ภาคผน

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   



สมบั ทางไฟฟา 
 

. การวัด Surface resistivity ดวยเทคนิคการ Apply volt 
ทําการวัดคา Surface resistivity ดว olt โดยการสงต งไปวิเคราะหท่ี MTEC 
ื่อใชเปนคาเปรียบเทียบกบัคาท่ีไดจากการวัดดวย Multimeter 

วอย

-cm

Co tivit
) 

ติ

1
ยเทคนิคการ Apply v วัอยา

เพ
 

1.1 ผลการทดสอบ 
   
ต
 
ารางท่ี ค.1 ผลการทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิตดวยเทคนิคการ Apply Volt 

ตั าง Surface resistivi  ty

) (Ω
nduc
(S/cm

y 

Graphite : PP (40:60) - - 
Graphite : PET (40:60)  x 1 4.18 x 10-5 2.39 04 
Grap  : PMM 60  x 1 0-5 hite A (40: ) 1.47 04 6.80 x 1

 
 

2. การวัด Surface resistivity ดวยเครื่อง Multimeter 
 

.1 การวัดแบบท่ี 1 
- เคร่ืองท่ีใชทดสอบ คือ RUE RMS 

กษณะการวัด 
 
 
 
   

างระหว ุด = 8 ิเมตร
  

2
 Multimeter รุน FLUKE 177 T

 - ลั

• • • • • 
 
• • • • • 

8 cm 

 
ระยะห างจ เซนต  
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คํานวณคาการนําไฟฟาจาก 

Conductivity (σ) =                   1  
               Surface resistivity 
 

Conductivity (σ) = 
c−

1
Ω m

 = 
cm
S  

 
2.1 ลการ  
 
ตารางท่ี ค.2 ผลการทดสอบการนําไฟฟ วัสดุคอมโพสิต P pyle กรา

Surface resistivity (Ω-cm) คาการนําไฟฟา 
(S/cm) 

      

.1 ผ ทดสอบ

าของ olypro ne และ ไฟตผง 
 

Graphite 
(% wt) จุดท่ี1 จุดท่ี 2 จุดท่ี 3 จุดท่ี 4 จุดท่ี 5 เฉล่ีย 

- - - - - 40 - - 
50 3830 3725 3118 2578 4099 3470 2.31x10-3 
60 186.0 258.6 134.2 238.7 172.3 198.0 4.04x10-2 
70 65.2 55.8 47.3 60.1 64.4 58.7 0.137 

 
 
ตารางท่ี ค.3 ผลการทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพ

กราไฟตผง 
สิต Polymethyl methacrylate และ 

Surface resistivity ( -cm) คาการนํา
า 

 

Ω
Graphite 
(% wt) 

ไฟฟ
(S/cm) 

เฉล่ีย จุดท่ี1 จุดท่ี 5 จุดท่ี 2 จุดท่ี 3 จุดท่ี 4 

40 271600 149000 62600 46000 39200 113680 7.04x10-5 
50 1 2   2 230 8x10-3 924.0 768.0 1674.0 955.0 2182.0 0.6 3.4
60 898.0 873.0 752.0 329.0 951.0 760 5x10-2 .6 .01
70 73.6 76.3 73.9 96.8 84.7 81 -2 .7 9.80x10
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ตารางท่ี ค.4 ผลการทดสอบการนําความรอนของวัสดุคอมโพสิต Polyethylene terephthalate และ 
กราไฟตผง 
 

-cm) นํา
ไฟฟา 

/cm) 

คาการ

ย 

Graphite 
(% wt) 

Surface resistivity (Ω

จุดท่ี1 จุดท่ี 2 จุดท่ี 3 จุดท่ี 4 เฉล่ี
(S

จุดท่ี 5 

40 2 2   0  202 5x10-5 75600 05200 138600 26290 129300 280 3.9
50 380.0 392.7  0  509 7x10-2 473.0 728. 576.0 .9 1.5
60 85.2 97.0 94.8 91.7  89 2x10-2 79.8 .7 8.9
70 10.9 10.6 10.7 10.9 10.3 10.7 0.745 

 
2.2 การวัดแ

- เคร่ืองท่ีใชทดสอบ คือ Multimeter รุน FLUKE 177 TRUE RMS 
 - ัด 
 
 
 
 
 
  างระ จุด = ติเมต

   
ารางท่ี ค.5 ผลการทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิต Polypropylene และกราไฟตผง 

Graphite 
(% wt) 

Surface resistivity (Ω-cm) คาการนําไฟฟา 
(S/cm) 

บบท่ี 2 

ลักษณะการว

• 
 

 

 •

• 

 
• 

5.7 cm 

ระยะห หวาง 5.7 เซน ร 

ต
 

จุดท่ี1 จุดท่ี 2 จุดท่ี 3 จุดท่ี 4 เฉล่ีย 

40 - - - - - - 
50 2112 2934 2326 2633 2501.25 2.28x10-3 
60 137.8 245.0 180.3 116.0 169.78 3.36x10-2 
70 41.00 45.00 48.50 38.60 45.45 0.125 
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ตารางท่ี ค.6 ผลการทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุคอมโพสิต Polymethyl methacrylate และ            
กราไฟตผง 

 

Surface resi คาการนําไฟฟา 
(S/cm) 

stivity (Ω-cm) Graphite 
(% wt) จุดท่ี1 จุดท่ี 2 จุดท่ี 3 จุดท่ี 4 เฉล่ีย 

40 41930 29770 60500 02.12 00 83575 6.82x10-5 
50 1756 1473 1809 1285 1580.75 3.61x10-3 
60 4 7 85 566.43 51. 588 441 7 1.01x10-2 
70 94.20 88.70 89 95.40 91.95 1.91x10-2 .50  

 
ตาร  ค.7 ผล สอบ วัสดุคอมโพสิต Polyethylene terephthalate และ   

กราไฟตผง 

(% wt) 
(Ω-cm) 

คาการนําไฟฟา 
(S/cm) 

างท่ี การทด การนําความรอนของ

 

Graphite 
Surface resistivity 

จุดท่ี1 จุดท่ี 2 จุดท่ี 3 จุดท่ี 4 เฉล่ีย 

40 124600 145900 85600 234700 147700 3.86x10-5 
50 421.5 432.0 356.0 357.6 391.68 1.46x10-2 
60 102.1 84.1 96.3 94.1 94.15 6.05x10-2 
70 9.84 9.78 9.80 9.93 9.83 0.58 
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ตารางท่ี ค.8 การเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาเฉล่ียจากการวัดแบบที่ 1, แบบท่ี 2 และคาจาก MTEC กับ
แผนสองข้ัวท่ีมีการใชงานจริง 

  

Graphite 
content 
(% wt) 

Electrical Conductivity (S/cm) 

PP PMMA PET 
MTEC Bipolar  

Plate* 
 

PP PMMA PET 

40 0 6.93x10-5 3.90x10-5 - 6.80 x 10-5 4.18 x 10-5 

10 
50 0.0029 0.0035 0.0151 - - - 
60 0.037 0.010 0.078 - - - 
70 0.131 0.058 0.663 - - - 

 
หมายเหตุ * คือคาการนําไฟฟาท่ีไดจากเอกสาร Technical specification of PEM graphite plate – 
Grade FU 4369 ของบริษัท FuelCellStore Inc. มีค 10 S/cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

า 1



 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ความหนืดและนํ้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอรทั้ง 3 ชนิด 

   



ง.1 การหาคาความหนืดและน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยของ PMMA 
ขอมูล 
 Polymethylmethacrylate: V Grade from Diep. 
 Standard Oswald Viscometer, manufacture by SHIBATA 
 Solvent: Chlorobenzene + Toluene (1:1 %V) 

 Melt Tem ature for PMM C 
 
ารางท่ี ง.1.1 Time measurements for pure solvent 

Trial me

per A = 30°

ต
 

 Ti  (sec) 

1 129.6 
2 131.4 
3 130.2 
4 129.6 

average 130.2 

 
ตารางท่ี ง.1.2 Ti asurements dilutio hlor ne) 
 
Soln 1 

me me  for various ns (PMMA in C obenzene + Tolue

 (0.7506 g of PMMA in original solution 50 ml or concentration = 1.5012 g/100 ml) 
Trial Time (sec) Mass Soln. (g) Density (g/mL) 

2 
3 277.2 

276.6 
average 276.75 

1 276.6 

55.4152 1.1083 
276.6 

4 
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Soln 2 (
Density (g/mL) 

1 224.4 

1.0306 
224.4 

average 223.95 

concentration = 0.9541 g/100ml) 
Trial Time (sec) Mass Soln. (g) 

51.5305 
2 223.2 
3 
4 223.8 

 
Soln 3 (concentration = 0.4022 g/100ml) 

Time (sec) Mass Soln. (g) Density (g/mL) 

2 155.4 

155.4 
a

 
n

Trial 
1 156.6 

49.8344 0.9967 
3 156.0 
4 

verage 155.85 

Sol  4 
Trial Time (sec) Mass Soln. (g) Density (g/mL) 

130.2 
2 130.8 

129.6 
average 130.05 

ี่ย 

.0°C 

ข น้ํา (ρ
ηw) ม

าเฉล่ียข รไหล มีคา 187.38 

1 

48.7912 0.9758 
3 129.6 
4 

 
การคํานวณหานํ้าหนักโมเลกุลเฉล
 
ผลการทดลอง 

 อุณหภูมิหองขณะทําการทดลอง 30

ความหนาแนน อง ) มีคา  0.9772 g/cm3  w

 ความหนืดของน้ํา ( ีคา 0.8694 kg m-1 s-1 
 ค องเวลากา ของน้ํา (t ) s w
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ความหนาแนนของตัวทําละลาย (ρs)  มีคา 0.9610 g/cm3 
ารไหลของตัวทําละลาย (ts) มีคา 130.2 s  

ัวทําละลาย (Chlorobenzene + Toluene) 
   

จากสมก

 คาเฉล่ียของเวลาก
 

- หาความหนืด (ηs) ของต

าร sswt ρη
η =       (1) 

ww
s t ρ

  
( )( )( )    ( )( )3

311 cmgsskgm −−

/038.187
/9610.02.1308694.0

cmgss =η   

ากสมก ร 

9772.

    =sη

 

115941.0 −− skgm  

จ า iη =        
ss

ii

s t
t

ρ
ρ

η
 (2) 

    
เม่ือ iη  = viscosity of polymer of concentration i 
 

สําหรับ Soln ( )( )( )
( )( )scmg

scmgskgm
i 17.2/9610.0

6125.4/1083.15941.0
3

311 −−

=η   1:   

    
 
  จากสมการ 

114564.1 −−= skgmiη  

1−= rsp ηη       (3) 
    

เม่ือ 
s

i
r η

η
η =  

4514.11
5941.0
4564.1

=−=spη     ดังนั้น 

  
สําหรับ Solution 2 แล
ํานวณคาตาง ๆ และสร

ะ 3 จะใชวิธีการคํานวณเชนเดียวกันกับวิธีการขางตน 
างเปนตารางไดดังนี้ ค

     Soln      ηr     ηsp  c (g/100ml) ηred(=ηsp/c)  
      1  2.4514  1.4514  1.5012  0.9668 
      2  1.8446  0.8446  0.9541  0.8852 
      3  1.2413  0.2413  0.4022  0.5999 
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เขียนกราฟร าง ηred กับความเขมขน (c) ะหว
   

จากสมการ  [ ] a
vMK=η        (4) 

เม่ือ 
   

vM  = viscosity – average molecular weight* 
K  = 0.55 x 10-4 (g/dl) [47] 

   a = 0.76 [47] 
   [ ]η  = Intrinsic viscosity คาจุดตัดแกน y

76.0/1

 ท่ีไดจากกราฟรูปท่ี ง.1  

แทนคา 
.0

⎜
⎛=vM [ ]

41055
⎟
⎠
⎞

⎝ × −

η     
32.1

41055.0
4991.0

⎜
⎝
⎛

×
=             ⎟

⎠
⎞

−  

                 7621,16=

y = 0.3341x + 0.4991
R2 = 0.9083

0

0.6

0.8

1

1.2

0 0.4 0.8 1 1.2 1.4 1.6

centration (g/dl)

ed
 v

is
co

si
ty

 (d
l/g

)

 
รูปท่ี ง.1 กราฟแสดงคา Intrinsic V ] ของ PM

 
หมายเหตุ * คา a เปนคาคงท่ีของ บซ่ึงหาไดจากการทดลอง ถา a = 1 

0.4

R
ed

uc
e

0.2

0.2 0.6

Con

iscosity [η MA 

แตละระบ vM จะมีคา
ากั อยางไรก็ตามโดยท่ัวไป คา a จะอยูระหวาง 0.5-0.8   คา vM จึงนอยกวาคา wM  และเท บ wM
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มากกวาคา nM เสมอ    นอกจากวาพอลิเมอรท่ีเตรียมไดมีการกระจายของน้ําหนักโมเลกุลนอย     คา 

wM , vM และ จะnM ใกลเคียงก  

 
ง.2 การหาคาความหนืดและน้ําหน ลกุลเฉลี่ยข
ขอมูล 
 Polyethylene terephthalate: N Grade from Indorama. 
 Standard Oswald Viscometer, manufacture by SHIBATA 

Solvent: Trifluoroacetic acid + Dichloro methane (1:4 %V) 

C 
 
ตารางท่ี  ง.2.1 Time measurements for pure solvent 
 

Trial Time (sec) 

ัน     

ักโมเ อง PET 

 

 Melt Temperature for PET = 30°

1 69 
2 69 
3 69.6 
4 69 

averge 69.15 

 
ตารางท่ี ง.2.1 Time measurements for various dilutions (PET in Trifluoroacetic â+ Dichloro 
methane) 
 

oln 1S  (0.8001g of PET in original solution 50 ml or = 1.6002 g/100 ml) 
Time (sec) Mass Soln. (g) Density (g/mL) 

 

Trial 
1 93.6 
2 93.6 

56.2482 1.1249 
3 93 
4 93 

average 93.3
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Soln 2 (c
Trial Time (sec) Mass Soln. (g) Density (g/mL) 

 .2 
 
Soln 3

oncentration = 0.7878 g/100ml)  

1 79.2 

55.0126 1.1003 
2 79.8 
3 79.2 
4 78.6 

average 79

 (concentration = 0.4120 g/100ml)  
Trial Time (sec) Mass Soln. (g) Density (g/mL) 

1 75 

53.2127 1.0643 
2 74.4 
3 74.4 
4 73.8 

averege 74.4 
 
Soln 4 

Trial Time (sec) Mass Soln. (g) Density (g/mL) 
1 

53.0009 1.0600 
2 69.6 

69 
9.6 

อุณหภูมิหองขณะทําการทดลอง 30°C 

 ความหนาแนนข w) มีคา  0.9772 g/cm3 

 ความหนืดของน้ํา ( w) มีคา 0.8694 kg m-1 s-1 
คาเฉล่ียของเวลาการไหลของน้ํา (tw) มีคา 187.38 s 

วามหน แนนของตัวทํา  (ρs) มีคา 1.0629 g/cm3 
าเฉล่ียของเวลาการไหลของต ําละลาย ) มีคา 69.15 s 

70.2 

3 69.6 
4 

average 6

 
การคํานวณและผลการทดลอง 

 

องน้ํา (ρ
η

 

 ค า ละลาย
 ค ัวท (ts
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ความหนืดของตัวทําละลาย (ηs) มีคา 0.3490 kg m-1 s-1 

คาตาง ๆ และสรางเปนตารางไดดังนี้ 

   Sol

 
 
คํานวณ

n   ml) ηred(ηsp/c)  
    1 0.4682 
    2 0.1856  0.7878  0.2356 
    3 0.4120  0.1885 

 ηr  ηsp  c (g/100
   1.7492  0.7492  1.6001  
   1.1856  
   1.0773  0.0773  

y = 0.2436x + 0.0701
R2 = 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

R
ed

uc
ed

 V
is

co
si

ty
 (d

l/g
)

 
รูปท่ี ง.2 กราฟแสดงคา Intrinsic Viscosity [ ] ของ PET 

0.9757

0.45

Concentration (g/dl)

η
 

การ [ ] a       (จากสม vMK=η 4) 
    

เม K  = 0.43 x 10-4 (g/dl) [47] 
   a = 0.68 ] 
   

ื่อ 
[47

[ ]η  = Intrinsic Viscosity คาจุดตัดแกน y ท่ีไดจากกราฟรูปท่ี ง.2  
 

แทนคา [ ] 68.0/1

4104.1
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝ ×

= −

η
vM  

            

⎛

 
47.1

41043.0
0701.0

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

×
= −   

              52415=   
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ง.3 การหาคาความหนืดและน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยของ PP 
 
ขอมูล 
 Polypropy e: 1100NK Gra m Apex Toys
 Standard Oswald Viscometer, manufacture by SHIBATA 
 Solvent: Toluene  

 Melt Temperature for PP =

vent 
 

Trial Time (sec) 

len de fro . 

 60°C  
 
ตารางท่ี ง.3.1 Time measurements for pure sol

1 21.0 
2 20.4 
3 19.8 
4 20.4 

average 20.4 

 
ตารางท่ี ง.3.2 Time measurements for various dilutions (PP in Toluene) 
 
Soln 1

 

 (0.7929 g P  original solutio l or concent 1.5012 g/10
Trial Time (sec) Mass Soln. (g) Density (g/mL) 

1 

40.0589 0.8012 
2 43.8 
3 42.6 

43.8 
average 43.65 

 

P in n 50 m ration = 0 ml) 

44.4 

4 
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Soln 2 (c
Density (g/mL) 

1 31.2 

 75 

Soln 3

oncentration = 1.1012 g/100ml) 
Trial Time (sec) Mass Soln. (g) 

36.843 0.7369 
3 31.2 
2 30.0 

4 30.6 
average 30.

 
 (concentration = 0.4332 g/100ml) 

Trial Time (sec) Mass Soln. (g) Density (g/mL) 
1 24.0 

35.2571 0.7051 
2 24.6 
3 25.2 
4 24.6 

average 24.6 

 
Soln 4 

Trial Time (sec) Mass Soln. (g) Density (g/mL) 
1 19.8 

34.761 0.6952 
2 19.2 
3 19.8 
4 20.4 

average 19.8 

 
การคํานวณและผลการทดลอง 

 

ดลอง 30°C 

 ความหน นของน้ํา (ρ
 s-1 

 ความหนาแนนของตัวทําละลาย (ρs) มีคา 0.7628 g/cm3 

อุณหภูมิหองขณะทําการท

าแน ) มีคา  0.9772 g/cm3 w

 ความหนืดของน้ํา (η ) มีคา 0.8694 kg m-1
w

 คาเฉล่ียของเวลาการไหลของน้ํา (tw) มีคา 187.38 s 
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ค

คาเฉล่ียของเวลาการไหลของตัวทําละลาย (ts) ีคา 20.4 s 
ความหนืดของตัวทําละลาย (ηs) มีคา 0.0739 kg m-1 s-1 

ํานวณคาตาง ๆ และสรา รางไดดังนี้ 

   Sol

ม

 
งเปนตา

  n r   c (g/100ml) ηred(ηsp/c)  
      1  2.2469 1.2469  1.5858  0.7863 
      2  1.4561 0.4561  1.1012  0.4141 
      3  1.1147  0.1147  0.4332  0.2573 

 η ηsp 
 
 

y = 0.4453x + 0.0228
R2 = 0.8995

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

Concentration (g/dl)

R
ed

uc
ed

 V
is

co
si

ty
 (d

l/g
)

รูปท่ี ง.3 กราฟแสดงคา Intrinsic Viscosity [η] ของ PP 
 
จากสมการ [ ] a

vMK=η       (4) 
    

เม่ือ K  = 0.11 x 10-4 (g/dl) [47] 
   a = 0.725 [47] 
   [ ]η  = Intrinsic Viscosity คาจุดตัดแกน y ท่ีไดจากกราฟรูปท่ี ง.3  
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แทนคา [ ] 725.0/1

41011.0
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

×
= −

η
vM  

 
38.1

          41011.0
0228.0

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

×
= −  

               

           37544=
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งข้ัวทา ercial) 

 
 

 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก จ
สมบัติดานตาง ๆ ของแผนสอ งการคา (Comm
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ตาราง จ.1 Technical specification of PEM graphite plates – Grade FU 4369  

 

TECHNICAL SP CIFICATIONS E

Physical properties 

Bulk Density 1.90 g/cm3 

Hardness Rockwell(HRB 10/40) greater than 100 

Compressive strength greater than 50MPa or 7250 psi 

Flexural strength greater than 40 MPa or 6090 psi 

Young's modulus -flexural 10GPa or 1.45 x 106 

Young's modulus -dynamic 24GPa or 3.48 x 106 

Electrical Properties 

Specific electrical conductivity -xy (in plane) 110 S/cm 

Specific electrical conductivity -z (through plane) 20 S/cm 

Specific electrical resistance -xy(in plane) 90 micro ohms/M 

Specific electrical resistance -z (through plane) 190 micro ohms/M (DIN 51911) 

and 500 micro ohms/M(Internal 

Specification) 

Long Term Stability 

Various acids for 2000 h at 85oC and 180oC (185oF and 356oF) 

Mineral oil for 2000 h at 85oC and 180oC (185oF and 356oF) 

Methanol for 3000 h at 90oC(194oF) 

 
FuelCellStore Inc. Graphite plate. December 2005, 15. [Online]. Avalilable :  

http://www.fuelcellstore.com/cgi-bin/fuelweb/view=Item/cat=58/product=460. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้ัว 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
การหาความหนาแนนของแผนสอง

 

 
 
 

   



ความหนาแนน (Density) 
 

te commercial) 1. ความหนาแนน (Density) ของแผนสองข้ัวทางการคา (Bipolar pla
 
ขอมูล 

Bipolar 
น้ําหนัก (g) 

แผนท่ี 1 แผนท่ี 2 
plate 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

Commercial 98.480 98.480 98.479 99.001 99.001 99.001 

 
การคํานวณ 

 จากสมการ 
    ความหนาแนน  ) 
        (cm3) 
  เม ผน 
   รแผน  cm
  .74
  ด
  นาแ 975
 

กราไฟตผงและ Polypropylene  

 
=        มวล (g
     ปริมาตร

ื่อ  
 

ขนาดแ =  10 x 10 x 0.5 
 =  50

cm 
3 ปริมาต

  น้ําหนกัเฉล่ีย =  98  
ังนั้น  

 g/cm3   ความห นน =  1.

 
2.ความหนาแนนของแผนสองข้ัวจากวัสดคุอมโพสิตระหวาง
 
ขอมูล 

อัตราสวน 
ผนท่ี 1 

น้ําหนัก (g) 

แ แผนท่ี 2 
(G:PMMA) 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร ท่ี 3 คร้ังั้ง ท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

40 : 60 76.733 76.733 76.733 77.403 77.402 77.403 
50 : 50 88.664 88.664 88.664 89.170 89.170 89.170 
60 : 40 101.567 101.567 101.567 102.226 102.226 102.226 
70 : 30 112.296 112.296 112.296 110.182 110.182 110.182 
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ตัวอยางการคาํนวณ (ท่ี 70 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนกักราไฟต) 
จากสมการ 
    ความหนาแนน  =        มวล (g) 

           ปริมาตร (cm3) 
  เม่ือ  ขนาดแผน .5 cm 
   รแผน = 72 cm3 
  ี่ 1.23
  ด
  นาแ 45 
 
3.ความหนาแนนข องข คุอม วาง งแล hylm te  

 
= 12 x 12 x 0

 ปริมาต
  น้ําหนกัเฉลย = 11 9 g 

ังนั้น  
g/cm  3  ความห นน = 1.5

องแผนส ั้วจากวัสด โพสิตระห กราไฟตผ ะPolymet ethacryla
 
ขอมูล 

น้ําหนัก (g) 
อัตราสวน 

แผนท่ี 1 
(G:PP) 

แผนท่ี 2 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

40 : 60 107.273 7.273 10 107.273 108.042 108.042 108.042 
50 : 50 110.509 110.510 11 510 10. 10.678 110.678 110.678 
60 : 40 117.025 117.025 11 024 118.7. 979 118.978 118.978 
70 : 30 124.281 124.282 124.282 124.921 124.921 124.921 

 
ตัวอยางการคาํนวณ (ท่ี 70 เปอรเซนตโดยน้ําหนกักราไฟต) 
ากสมการ 

   ความหนาแนน  =        มวล (g) 
           ปริมาตร (cm3) 
 เม่ือ  ขนาดแผน = 12 x 12 x 0.5 cm 
   ปริมาตรแผน = 72 cm3 

    น้ําหนกัเฉล่ีย = 124.601 g 
  ดังน้ัน  
    ความหนาแนน = 1.730 g/cm3 
 

จ
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4.ความหนาแนนของแผนสองข้ัวจากวัสดคุอมโพสิตระหวางกราไฟตผงและ
Polyethyleneterephthalate  
 
ขอมูล 

อัตราสวน 
(G:PET) 

น้ําหนัก (g) 

แผนท่ี 1 แผนท่ี 2 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

40 : 60 117.420 117.420 117.421 117.335 117.334 117.334 
50 : 50 136.090 136.090 136.090 135.481 135.481 135.480 
60 : 40 139.506 139.506 139.506 138.874 138.874 138.874 
70 : 30 142.038 142.038 142.038 142.101 142.101 142.101 

 
ตัวอยางการคาํนวณ (ท่ี 70 เปอรเซนตโดยน้ําหนกักราไฟต) 
จากสมการ 
    ค       มวล (g) 
         ปริมาตร (cm3) 
  เม่ือ .5 cm 
    ปริมาตรแผน = 72 cm3 
    น้ําหนกัเฉล่ีย = 149.070 g 
  ดังน้ัน  
    ความหนาแนน = 2.070 g/cm3 
 
 
 
 
 
 

วามหนาแนน  =  
   

ขนาดแผน = 12 x 12 x 0 
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ช 
การคํานวณตนทุนการผลิต  

 

 

 
 
 

 

ภาคผนวก 
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ช.1 การคํานวณคาไฟฟาคาไฟฟาสําหรับเครื่อง Twin Screw Extruder [19] 

ื่องผสมเม็ดพลาส บเกลียวหนอนคู (Twin Screw Ext นาด 7.5 kW  
างอิงจากการไฟฟานครหลวง : www.mea.or.th

 
เคร ติกแบ ruder) มีมอเตอรกําลังข
การคํานวณอ
สําหรับ กิจก

  
 3.1.2 (อัตราปกติแบบ Two-Part Tari

า   7.5   กิโลวัตต 
  7.5 X 8 X 22 = 1,3 กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ 

        เดือน 

ารขนาดกลาง อัตรา
ผูใชไฟฟามีการใชไฟฟาดังนี้ 

ff) 

 ความตองการพลังไฟฟ
 จํานวนพลังงานไฟฟา 20 
 
 การปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) 68.86   สตางค/หนวย 
 
สวนท่ี 1 คาไฟฟาฐาน 
1.คาความตองการพลังไฟฟา   = ความตองการพลังไฟฟา x อัตราคาความตองการพลังงานไฟฟา บาท 

 
งานไฟฟา  

= 1,320 x 1.7034 = 2,248.49 บาท 
บาท 

วนท่ี 2 คาไฟฟาผนัแปร

= 7.5 x 196.26 = 1,471.95 
2.คาพลังงานไฟฟา = จํานวนพลังงานไฟฟาท่ีใช x อัตราคาพลัง

รวมคาไฟฟาฐาน = 1,471.95 + 2,248.488 = 3,720.44 
ส  (Ft) 
าไฟฟา  านวนพ ฟาท่ีปรับโด

= 1,320 x 0.6886 = 908.95 บาท 
วนท่ี 3 

ค ผันแปร (Ft) = จํ ลังงานไฟฟา x อัตราคาไฟ ยอัตโนมัติ 

ส คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
ค ูลคาเพิ่ม = (คาไฟฟ ฐาน + คา F ) x 0.07 าภาษีม า t

= (3,720.438 + 908.952) x 0.07 = 324.06 บาท 
573 = 4953.45 บาท รวมเงินคาไฟฟา = 3,720.438 + 908.952 + 324.0

 

 = 28.14 บาท/ช่ัวโมง 

 

คิดเปนคาไฟฟาท่ีตองเสียตอช่ัวโมง = 4953.45 ÷ (22 x 8) 
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ช.2 การคํานวณราคาวัสดุที่ใช 

วัสดุ ราคา (บาท/กิโลกรัม) 

 

กราไฟตผง 300 
เม็ด Polyethylene terephthalate 50 
เม็ด Polypropylene 53 
เม็ด Polymethyl methacrylate 93 

 
จากงานวิจยันีจ้ะเลือกคํานวณตนทุนการผลิตของแผนสองข้ัว ท่ีทําจากวัสดุคอมโพสิตกราไฟตผง
ละ Polyethylene terephthalate ท่ีปริมาณกราไฟต 70 เปอรเซนตโดยนํ้าหนัก เนือ่งจากเปนแผน
องข้ัวท่ีนําไฟฟาไดสูงท่ีสุด ซ่ึงคาการนําไฟฟาของแผนสองข้ัวนี้ถือเปนเปาหมายหลักของงานวิจยั 

นข้ันตอนของการผสมกราไฟตผงและ Polyethylene terephthalate โดยใชเคร่ืองผสมเม็ดพลาสติก
บบเกลียวหนอนคู สามารถทําการผสมไดประมาณ 1 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 

  
ท่ีอัตราสวนการผสมกราไฟตผงตอ น 70:30 โดยนํ้าหนัก      คิดเปน 
 

กราไฟตผง    =     700 กรัม   ราคา    = 

แ
ส
 
ใ
แ

 Polyethylene terephthalate เป

1000
300700×   = 210 บาท 

เม็ด Polyethylene terephthalate =      300 กรัม   ราคา    =     

 

1000
50300×    = 15 บาท 

ังนั้น    ตนทุนในการผลิตแผนสองข้ัว (Bipolar plate)            
1 กิโลกรัมวัสดุคอมโพสิต (ไมรวมตนทุนการอัดข้ึนรูปและการเซาะรอง) 
= คาวัสดุ (กราไฟตผง + PET) + คาไฟฟาท่ีใชในการผสม 1 ช่ัวโมง 
= 210 + 15 + 28.1446 
= 253.1446 บาท 
1 กิโลกรัมวัสุคอมโพสิต สามารถสรางเปนแผนสองข้ัวท่ีมีขนาด 12 ซม. X 12 ซม. X 5 

ม. ไดท้ังหมดประมาณ 6 แผน 
ังนั้น แผนสองข้ัว 1 แผน ราคา  = 253.1446/6    = 42.191 บาท   

 
ด

 
 
 
 
ม
ด
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ผลท่ีไดรับจากการวิจัย  
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1. สามารถผลิตบัณฑิต ระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  จํานวน 1 คน  
 
2. สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับประเทศ จํานวน 1 เร่ือง  
 
ปรียานุช ธรรมเจริญ, ปานจันทร ศรีจรูญ, สุภาภรณ เทอดเทียนวงษ และอภิชัย เทอดเทียน
วงษ, 2550, “การเตรียม Bipolar Plate จากวัสดุผสมระหวางกราไฟตผงกับโพลิโพรพิลีน, 
โพลิเมธิลเมธาไครเลท และโพลิเอทิลีน เทเรพทาเลต เพื่อใชใน PEMFC”, การประชุม
วิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 17, 29-30 ตุลาคม, โรง
แรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม, หนา  EF027_1 -  EF027_2. 
 
3. กําลังอยูระหวางจัดทําเอกสารการวิจยั เพื่อสงผลงานตีพิมพในวารสารวิจัยและพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 1 เร่ือง 
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