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ปฏิกรณแผนบางชนิดอิเล็กโทรไลตของแข็งสําหรับการสังเคราะหแอมโมเนีย 

Solid Electrolyte Membrane Reactor for Ammonia Synthesis 
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บทคัดยอ 

การสังเคราะหแอมโมเนียในอุตสาหกรรมจากธาตุไฮโดรเจนและไนโตรเจนดวยกระบวนการ Haber-

Bosch ไดเกิดขึ้นมานานกวา 100 ป โดยกระบวนการน้ีเกิดข้ึนภายใตสภาวะความดันสูงและตองการตัวเรง

ปฏิกิริยาที่เฉพาะเจาะจง ประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการน้ีอยูที่ประมาณ 10-20 เปอรเซนต เน่ืองจากขีดจํากัด

ทางอุณหพลศาสตร ในขณะเดียวกันกระบวนการน้ีปลอยแกสคารบอนไดออกไซดในปริมาณมากจากการใชแกส

ธรรมชาติเปนแหลงของไฮโดรเจน เพื่อแกไขปญหาเหลาน้ีจึงไดมีการเสนอกระบวนการสังเคราะหแอมโมเนียแบบ

อ่ืนๆ กระบวนการสังเคราะหแบบเคมีไฟฟาเปนหน่ึงในกระบวนการที่มีความเปนไปไดสูง เซลลเคมีไฟฟาสังเคราะห

แอมโมเนียได ณ ความดันบรรยากาศและปราศจากขีดจํากัดทางอุณหพลศาสตร เม่ือเปรียบเทียบกับอิเล็กโทรไลต

ชนิดอ่ืน ๆ พบวาอิเล็กโทรไลตชนิดของแข็งใหเซลลที่สามารถปรับเปล่ียนขนาดไดและใหสวนประกอบที่มีความ

คงทน ในบรรดาอิเล็กโทรไลตชนิดของแข็งพบวาอิเล็กโทรไลตตัวนําโปรตอนชนิดของแข็งออกไซดและพอลิเมอรให

คาอัตราการเกิดแอมโมเนียสูงท่ีสุด อีกท้ังอิเล็กโทรไลตชนิดตัวนําโปรตอนน้ียังแสดงความเปนไปไดในการผลิต

แอมโมเนียจากนํ้าแทนแกสไฮโดรเจน ดังน้ันการปลอยแกสคารบอนไดออกไซดและคาใชจายโดยรวมจะลดลงอยาง

มาก ตัวเรงปฏิกิริยาเคมีไฟฟาเปนสวนประกอบท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับปฏิกิริยาการเกิด

แอมโมเนีย ขั้นตอนที่คาดวาเปนขั้นกําหนดอัตราคือปฏิกิริยาการสลายพันธะในโมเลกุลไนโตรเจนบนพื้นผิวของ

ตัวเรงปฏิกิริยาซ่ึงเกิดข้ึนไดชา อน่ึง ปจจัยอ่ืนที่มีผลตอประสิทธิภาพของปฏิกรณรวมทั้งสภาวะที่เหมาะสมและ

คุณสมบัติที่ตองการของแตละองคประกอบ ไดอภิปรายในบทความน้ีดวย 
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Abstract 

Ammonia has been industrially synthesized from its elements, H2 and N2, via Haber-

Bosch process for almost 100 years. This conventional process performs under high pressure and 

requires specific catalysts. The highest conversion of Haber-Bosch process is only 10-20% due to 

thermodynamic limitation. Also, large amount of CO2 is emitted from the use of natural gas as 

hydrogen source. To resolve the problems, alternative processes have been proposed. 

Electrochemical process is one of the most promising processes. In electrochemical cells, 

ammonia is synthesized under atmospheric pressure and without thermodynamic limitation. 

Comparing with other types of electrolytes, solid electrolytes offer cells with scalable and 

robust components. Among those solid electrolytes, proton conducting oxide and polymer 

electrolytes provide the highest rate of ammonia formation. In addition, proton conducting 

electrolytes have revealed the possibility of ammonia production from water instead of gaseous 

hydrogen. Therefore, CO2 emission and the overall costs would be significantly reduced. 

Electrocatalysts are also the important component especially the catalyst for the ammonia 

formation reaction. It is likely that the sluggish-dissociation reaction of nitrogen molecule on the 

catalyst surface could be the rate determining step for the formation reaction. In this review, 

other factors that affect the reactor efficiency including optimized conditions and component 

requirements are also discussed. 

 

คําสําคัญ: การสังเคราะหแอมโมเนีย  เมมเบรนอิเล็กโทรไลต  อิเล็กโทรไลตของแข็ง 
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1. บทนํา 

แอมโมเ นีย เปนห น่ึง ในสาร เค มีที่ มี การ

สังเคราะหและใชงานอยางแพรหลายในเกษตรกรรมมา

นานกวา 100 ป การสังเคราะหแอมโมเนียในโรงงาน

อุตสาหกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ. 1913 โดยการ

ประยุกตงานวิจัยของ Fritz Haber รวมกับการพัฒนา

เพื่อขยายกําลังการผลิตสูระดับอุตสาหกรรมของ Carl 

Bosh ซ่ึง เปนที่มาของกระบวนการสังเคราะห

แอมโมเนียในปจจุบันท่ีเรียกช่ือตามนักวิจัยท้ังสองทาน

ว า ก ร ะ บ ว น ก า ร  Haber-Bosch ( Haber-Bosch 

process) (Manchester, 2002; Schlögl, 2003) โดย

มีสารตั้งตนในกระบวนการผลิตน้ีคือแกสไฮโดรเจนและ

แกสไนโตรเจน ดังแสดงในสมการ 

N2(g) + 3H2(g) ⇋ 2NH3(g)           (1) 

จากสมการ (1) สังเกตวาจํานวนโมลของแกส

ผลิตภัณฑจะนอยกวาจํานวนโมลรวมของแกสตั้งตน 

เม่ือพิจารณาตามหลักของเลอชาเตอริเยร ปฏิกิริยาน้ีจะ

ดําเนินไปขางหนาไดดีขึ้นเม่ือระบบอยูภายใตสภาวะที่มี

ความดันสูง (Thomas and Thomas, 1997) และคา

การเปล่ียนแปลงเอนทาลป ณ อุณหภูมิ 298 เคลวินมี

คาเทากับ -92.4 kJmol-1 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาปฏิกิริยาน้ี
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เปนปฏิกิริยาคายความรอน ดังน้ันเม่ือเพิ่มอุณหภูมิแก

ระบบ ปฏิกิริยาจะดําเนินยอนกลับและเกิดการสลายตัว

ของแอมโมเนียมากขึ้น การเลือกทําปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิ

ต่ําจึงชวยลดอัตราการสลายตัวยอนกลับได แตใน

ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น  ก ลั บ ทํ า ใ ห เ กิ ด ขี ด จํ า กั ด ท า ง

จลนพลศาสตร เ น่ืองจากปฏิกิริยาดําเนินชามาก ณ 

อุณหภูมิต่ําถึงแมปฏิกิริยาจะยังไมเขาสูสมดุลก็ตาม 

Haber จึงแกปญหาน้ีดวยการศึกษาหาตัวเรงปฏิกิริยาที่

เหมาะสม โดยเริ่มจากการทดลองใชโลหะในหมู 6 หมู 

7 และหมู 8 ในตารางธาตุ ซ่ึงไดแก โลหะโครเมียม 

แมงกานีส เหล็ก และนิกเกิล รวมถึงยูเรเนียมและ

ออสเมียมซ่ึงพบวามีสมบัติเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่ดี ใน

การทดลองของ Haber จึงใชยูเรเนียมเปนตัวเรง

ปฏิกิริยาและทํางาน ณ ความดันสูง และสามารถผลิต

แอมโมเนียในปริมาณที่มาก (Manchester, 2002; 

Schlögl, 2003) จนกระทั่ง  ในป  ค .ศ . 1910 A. 

Mittasch คนพบตัวเรงปฏิกิริยาท่ีใหประสิทธิภาพสูง

คือโลหะเหล็ก (Fe) จากเหล็กออกไซดและมีตัวสงเสริม

ปฏิกิริยา (promoters) หลายชนิดประกอบกันโดย

รวมอยู ในรูปของแรแมกนีไทต (magnetite, Fe3O4) 

(Ertl, 2009) ดวยเหตุผลหลายประการโดยเฉพาะราคา

ที่สูงของยูเรเนียมทําใหมีการใชงานตัวเรงปฏิกิริยาจาก

แรแมกนี-ไทตมาจนถึงปจจุบัน โดยสภาวะที่ใชในการ

สังเคราะหแอมโมเนียในอุตสาหกรรมดวยกระบวนการ 

Haber-Bosch คืออุณหภูมิ 500C และความดันสูง 

150–300 บาร แตจากขอจํากัดทางอุณหพลศาสตรทํา

ใหประสิทธิภาพในการสังเคราะหแอมโมเนียตอหน่ึง

รอบมีคาเพียง 10-20% จึงตองแกไขโดยการออกแบบ

ปฏิกรณ (reactor) ใหเปนแบบหมุนวน (loop) โดย

แยกแอมโมเนียออกจากสารตั้งตนที่ เหลือการทํา

ปฏิกิริยาดวยวิธีควบแนนกอนนําสารตั้งตนท่ีเหลือกลับ

เขาสูปฏิกรณซํ้า 

นอกเหนือจากการใชแอมโมเนียเปนสารตั้ง

ตนในอุตสาหกรรมปุยและพลาสติก แอมโมเนียยังมีอีก

บทบาทที่ น า สน ใจ น่ันคื อการ ใช ปร ะ โ ยชน จ าก

แอมโมเนียในรูปพลังงานทดแทน เน่ืองจากแอมโมเนีย

ประกอบดวยไฮโดรเจนถึง 17.6% โดยนํ้าหนัก จึง

สามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงแทนไฮโดรเจนในเซลล

เ ช้ือเพลิงและในเครื่องยนตแบบสันดาปภายในได 

(Zamfirescu and Dincer, 2008; Lan et al., 2012) 

จุดเดนของแอมโมเนียคือสามารถบรรจุเพื่อการขนยาย

ไดงายกวาไฮโดรเจนมาก โดยการบรรจุแอมโมเนียในถัง

เก็บในสถานะของเหลวใชความดัน 1 บรรยากาศ ณ 

อุณหภูมิ -33 องศาเซลเซียส สวนแกสไฮโดรเจนจะเปน

ของเหลวไดเม่ือลดอุณหภูมิถึง -253 องศาเซลเซียส 

และผลิตภัณฑที่ไดจากการใชแอมโมเนียเปนเช้ือเพลิง

คือแกสไนโตรเจนและนํ้า แอมโมเนียจึงจัดเปนเช้ือเพลิง

อีกชนิดหน่ึงที่ปราศจากการปลดปลอยคารบอนสู

บรรยากาศ (Ma et al., 2007) 

ดวยเหตุน้ี อุตสาหกรรมการผลิตแอมโมเนีย

จึงไดรับความสนใจเปนอยางมาก งานวิจัยจึงมุงในทาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอมโมเนีย  เชน หา

ตัวเรงปฏิกิริยาที่วองไวมากขึ้นและหาวิธีการสังเคราะห

แบบใหมเพื่อลดปญหาขอจํากัดทางอุณหพลศาสตรและ

สภาวะการทํางานภายใตความดันสูง หน่ึงในหลาย ๆ 

วิธีที่นาสนใจคือวิธีอิเล็กโทรลิซิส  การทํางานของเซลล 

อิเล็กโตรลิติกไมมีขอจํากัดดานอุณหพลศาสตร ทําให

ประสิทธิภาพในการสังเคราะหแอมโมเนียสามารถสูงได

ถึง 100% และหากสามารถใชนํ้าเปนสารตั้งตนแทน

แกสไฮโดรเจนจะทําใหตนทุนในการผลิตแอมโมเนีย

เหลือเพียงสวนประกอบเซลล อิ เ ล็กโตรลิติกและ

พลังงานไฟฟาที่ตองใชในการเรงปฏิกิริยาเทาน้ัน การ

ลดการใชงานแกสไฮโดรเจนยังถือวาเปนการลดการ

ปลอยแกสเรือนกระจกในทางออมอีกดวย เน่ืองจาก

แกสไฮโดรเจนสวนใหญไดจากการสังเคราะหจากแกส
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ธรรมชาติหรือถานหิน โดยผานกระบวนการที่เรียกวา 

กระบวนการรีฟอรมมิงดวยไอนํ้า (steam reforming 

process) โดยมีผลิตภัณฑขางเคียงจากกระบวนการคือ

แกสคารบอนมอนอไซดและแกสคารบอนไดออกไซด 

ดังน้ันการผลิตแอมโมเนียโดยใชไฮโดรเจนจากนํ้าและ

ไนโตรเจนจากอากาศจึงเปนเรื่องที่ทาทายอยางมาก 

ขอดี อีกข อหน่ึงของ เซลล อิ เ ล็กโตรลิติ ก 

หรือปฏิกรณเคมีไฟฟาคือสามารถทํางานภายใตสภาวะ

ความดันบรรยากาศ ไมจําเปนตองใชความดันสูงเหมือน

ในกระบวนการ Haber-Bosch จึงลดความยุงยากของ

การทํางานและอุปกรณสําหรับควบคุมความดัน ดังน้ัน

ปฏิกรณเคมีไฟฟาจึงเปนทางเลือกที่นาสนใจในการ

สังเคราะหแอมโมเนีย 

 

2. ปฏิกรณชนิดอิเล็กโทรไลตของแข็งแผนบาง 

ปฏิกรณชนิดของแข็งเปนเซลลอิเล็กโทรลิซิส 

ที่ประกอบดวย 3 สวนหลัก ๆ  คือ อิเล็กโทรไลต 

อิเล็กโทรด และแหลงกําเนิดไฟฟาภายนอก หลักการ

ทํางานคือการใชศักยไฟฟาจากภายนอกรวมกับตัวเรง

ปฏิ กิริยาโดยมีอิเ ล็กโทรดทําหนาที่ เปนทั้ งตัวเร ง

ปฏิกิริยาและอิเล็กโทรดพรอม ๆ กัน อิเล็กโทรไลตใน

ปฏิกรณน้ีเปนของแข็งแผนบางโดยหนาท่ีของอิเล็กโทร

ไลตคือการแยกแกสในดานแอโนดและดานแคโทดออก

จากกันและอนุญาตใหเฉพาะไอออนบางชนิดเคล่ือนที่

ผานได การเคล่ือนที่ของไอออนเกิดจากความตางศักย

ระหวางขั้วแอโนดและแคโทดเม่ือเกิดปฏิกิริยาขึ้น ณ 

อิเล็กโทรดทั้งสอง แตในเซลลอิเล็กโทรลิซิส ปฏิกิริยาท่ี

อิเล็กโทรดไมสามารถเกิดข้ึนไดเองจึงตองใชความตาง

ศักยจากแหลงกําเนิดไฟฟาภายนอกเรงใหไอออนเกิด

การเคล่ือนที่และเกิดปฏิกิริยาขึ้นพรอมกัน 

ในป  ค .ศ .  1998 Marnellos และ 

Stoukides ได เ สนอผลการทดลองสั งเคราะห

แอมโมเนียดวยปฏิกรณที่ใชตัวนําโปรตอนชนิดของแข็ง

ออกไซดเปนวัสดุอิเล็กโทรไลตและภายใตความดัน

บรรยากาศเปนครั้งแรก หลังจากน้ันไดมีการทดลองใช

เซลล อิ เ ล็กโทร ลิซิส  ต าง  ๆ  สํ าหรับ สั ง เคราะห

แอมโมเนียทั้งในเซลลที่มีอิเล็กโทรไลตเปนออกไซดแผน

บาง (Guo et al., 2009; Chen et al., 2009) เกลือ

หลอมเหลว (Murakami, 2005; Murakami, 2003) 

และสารละลาย (Koleli, 2010) เซลลที่ใชสารละลาย

กรดและเกลือเจือจางเปนอิเล็กโทรไลตมีขอดีคือ

สามารถผลิตแอมโมเนียได ณ อุณหภูมิต่ํากวา 100 

องศาเซลเซียส แตอัตราเร็วของปฏิกิริยาคอนขางชา อีก

ทั้งยังตองใชความดันสูงถึง 60 บาร สวนเซลลที่ใชเกลือ

หลอมเหลว เชน LiCl KCl และ CsCl เปนอิเล็กโทรไลต 

จะใหอัตราเร็วปฏิกิริยาที่ดีขึ้นเ น่ืองจากทํางาน ณ 

อุณหภูมิสูงประมาณ 400 องศาเซลเซียส แตการใชงาน

เกลือหลอมเหลวคอนขางยุงยากและตองทํางานภายใต

บรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจนซ่ึงไมเหมาะในการใช

งานในระดับอุตสาหกรรมซ่ึงตองการเซลลที่มีอายุการ

ใชงานนานและทนตอการเปล่ียนแปลงสภาวะทั้ ง

ในขณะใชงานและหยุดการทํางาน รวมถึงอุณหภูมิและ

บรรยากาศที่เปล่ียนแปลง อิเล็กโทรไลตชนิดของแข็งซ่ึง

มีเสถียรภาพสูงกวาอิเล็กโทรไลตอ่ืน ๆ จึงไดรับความ

สนใจเพื่อใชในการศึกษาการสังเคราะหแอมโมเนีย 

2.1 คุณสมบั ติขององคประกอบในปฏิกรณชนิด

ของแข็งแผนบาง 

องคประกอบของเซลลปฏิกิริยาไฟฟาเคมีที่

สําคัญมีอยู 2 สวน คือ อิเล็กโทรไลต และอิเล็กโทรด 

ซ่ึงคุณสมบัติที่สําคัญของทั้งสองสวน สรุปไดดังน้ี 

(1) อิเล็กโทรไลตควรมีความหนาแนนสูง ไมมี

ร อ ย ร า ว แ ล ะ ไ ม อ นุ ญ า ต ใ ห แ ก ส ผ า น โ ด ย ต ร ง 

ความสามารถในการนําไฟฟาดวยไอออนของอิเล็กโทร

ไลต (ionic conductivity) ไมควรต่ํากวา 10
-2 Scm-1 

และไมสามารถนําไฟฟาดวยอิเล็กตรอนหรือนําไดนอย
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มาก เพื่อปองกันการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนจาก

แอโนดมายังแคโทดโดยตรง 

(2) อิเล็กโทรไลตควรมีเสถียรภาพทางเคมีสูง

ทั้ งภายใตบรรยากาศรีดิวซของดานแอโนดและ

บรรยากาศออกซิไดซของดานแคโทด 

(3) อิเล็กโทรไลตควรเปนแผนบางเพื่อลดคา

ความตานทานของเมมเบรน แตแผนอิเล็กโทรไลตน้ีควร

มีความแข็งแรงเพียงพอตอการใชงานเชนกัน 

(4) อิเล็กโทรดควรมีความพรุนท่ีเพียงพอให

แกสผานเขาและออกอยางสะดวกและมีขนาดของรู

พรุนที่เหมาะสม ความสามารถในการนําไฟฟาดวย

อิเล็กตรอนของอิเล็กโทรดควรมากกวา 10 Scm-1 

ภายใตสภาวะที่ใชงาน และตองมีเสถียรภาพทางเคมี

ภายใตสภาวะน้ัน ๆ เชนกัน 

(5) คาสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจาก

ความรอนของอิเล็กโทรดและอิเล็กโทรไลตตองมีความ

สอดคลองกันเพื่อปองกันการแยกช้ันของอิเล็กโทรด

และอิเล็กโทรไลต ทําให ไมสามารถสงผานไอออน

ระหวางรอยตอได 

(6) อิเล็กโทรดตองเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่

เหมาะสมกับปฏิกิริยาท่ีตองการ และไมกอใหเกิด

ผลิตผลขางเคียงจากปฏิกิริยาที่ไมตองการ 

เหตุผลที่ ใช อิเล็กโทรไลตในปฏิกรณชนิด

ของแข็งเปนแบบแผนบางเพื่อลดความตานทานไฟฟา

ตามกฎของโอหม ดังสมการ 

R = l/A                       (2) 

R = ความตานทาน (resistance, Ohm) 

 = ความสามารถในการนําไฟฟา (electrical 

conductivity, Ohm-1 cm-1 หรือ Scm-1) 

A = พี้นที่หนาตัด (cross-sectional area, cm2) 

l = ความหนา (length, cm) 

เม่ือเปรียบเทียบคาความตานทานระหวาง

วัสดุอิเล็กโทรไลตกับวัสดุอิเล็กโทรด พบวาวัสดุอิเล็ก

โทรไลตสวนใหญ มีคาความต านทานสูงกวา วัสดุ

อิเล็กโทรดอยางนอย 1000 เทา ดังน้ันความตานทาน

รวมภายในปฏิกรณจึงเกิดจากความตานทานของวัสดุอิ

เล็กโทรไลตเปนสวนใหญ การลดความตานทานรวม

ของปฏิกรณจึงทําไดโดยลดความตานทานที่เกิดจาก

วัสดอิุเล็กโทรไลต โดยการเลือกใชวัสดุอิเล็กโทรไลตที่มี

ค า ค วามสามารถ ในการ นํ า ไ อออน สู งขึ้ น  เ พิ่ ม

พื้นที่หนาตัด หรือลดความหนาดวยขอจํากัดของวัสดุที่

สามารถทําหนาที่ เปนอิเล็กโทรไลตและขนาดของ

อุปกรณในการทดลอง ทําใหการเปล่ียนชนิดวัสดุและ

การเพิ่มพื้นที่เซลลปฏิกรณจึงเปนไปไดยาก ดังน้ันการ

ลดความหนาของวัสดุ อิ เล็กโทรไลต จึง เปนวิ ธีที่ มี

ประสิทธิภาพและสะดวกมากที่สุด 

2.2 หลักการทํางานของปฏิกรณแผนบางสําหรับการ

สังเคราะหแอมโมเนีย 

ชนิดของปฏิกรณแผนบางขึ้นกับชนิดของ

วัสดุอิ เ ล็กโทรไลต  ชนิดของไออนที่ อิเ ล็กโทรไลต

อนุญาตใหเคล่ือนที่ผานและอุณหภูมิการใชงาน 

โดยทั่วไปนิยมใชอิเล็กโทรไลต 2 ประเภทใน

การสังเคราะหแอมโมเนีย ซ่ึงจําแนกตามชนิดของ

ไอออนที่เคล่ือนที่ผานอิเล็กโทรไลต คือ 

(1) อิเล็กโทรไลตชนิดตัวนําโปรตอน หรือ 

แอมโมเนียมไอออน 

(2) อิเล็กโทรไลตชนิดตัวนําไอออนออกไซด 

หลักการทํางานของปฏิกรณชนิดของแข็งแผน

บางเหมือนกับเซลลอิเ ล็กโตรลิติกทั่ วไปคือการใช

แรงเคล่ือนไฟฟาหรือกระแสไฟฟาจากภายนอกในการ

เรงปฏิกิริยา เน่ืองจากปฏิกิริยาระหวางแกสไนโตรเจน

กับแกสไฮโดรเจนหรือแหลงไฮโดรเจนอ่ืน ๆ เกิดขึ้นได

ยากหรือไมสามารถเกิดไดเอง ณ อุณหภูมิที่ปฏิกรณ

ทํางาน (Lide, 1995) สวนประกอบและหลักการ

ทํางานของเซลลปฏิกรณดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบการทํางานของปฏิกรณท่ีใชอิเล็กโทรไลต (a) ตัวนําโปรตอนและ (b) ตัวนําไอออน

ออกไซด (Amar et al., 2011) 
 

ในปฏิกรณชนิดตัวนําไอออนออกไซดดังแสดง

ในรูปที่ 1(b) สารตั้งตนคือแกสไนโตรเจนและไอนํ้าตาง

เขาสูเซลลในดานแคโทดพรอม ๆ กัน โดยไอนํ้าทํา

หนาที่ เปนแหลงไฮโดรเจนและแหลงของไอออน

ออกไซด ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่แคโทด คือ 

N2 + 3H2O + 6e-  2NH3 + 3O2-     (3) 

ไอออนออกไซดที่เกิดขึ้นเคล่ือนที่ผานอิเล็ก

โทรไลตดวยผลตางของแรงเคล่ือนไฟฟาจากภายนอก

ไปยังแอโนด และเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดเปนแกส

ออกซิเจน ดังสมการ 

2O2-  O2 + 4e-                 (4) 

จะเห็นไดวา ปฏิกิริยาที่แคโทดคอนขาง

ซับซอนกวาในปฏิกรณตัวนําโปรตอน โดยตัวเร ง

ปฏิกิริยาที่แคโทดตองเรงท้ังปฏิกิริยาการสลายตัวของ

นํ้าและปฏิกิริยาการสรางแอมโมเนีย อีกทั้งไอนํ้าทําให

บรรยากาศภายในดานแคโทดมีความดันไอยอยของ

ออกซิเจนสูงขึ้นและทําใหการใชตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเปน

โลหะเปนไปได ยากเ น่ืองจากโลหะมีแนวโนมจะ

เปล่ียนเปนโลหะออกไซดไดงาย ในสภาวะที่มีความดัน

ไอยอยของออกซิเจนสูง นอกจากน้ี ขอจํากัดของ

ปฏิกรณตัวนําออกไซดคือสามารถใชเพียงนํ้าหรือ

สารประกอบที่มีทั้งไฮโดรเจนและออกซิเจนเปนสารตั้ง

ตน และการแยกแอมโมเนียออกจากแกสผสมที่มีไอนํ้า

ยุงยากกวาการแยกแอมโมเนียออกจากแกสไนโตรเจน

เปนอยางมาก 

Skodra and Stoukides (2009) ไดเสนอ

การสังเคราะหแอมโมเนียดวยปฏิกรณชนิดตัวนํา

ไอออนออกไซดเปนครั้งแรก โดยใช yttria-stabilised-

zirconia (YSZ) เปนวัสดุอิเล็กโทรไลตและใชโลหะ

แพลเลเดียมและตัวเรงปฏิกิริยารูทีเนียมเปนวัสดุ

อิเล็กโทรดสําหรับแคโทด อุณหภูมิในการศึกษาอยู

ในชวง 500-700 องศาเซลเซียส จากการทดลองพบวา

อัตราการสังเคราะหแอมโมเนียที่ไดอยูในระดับที่ต่ําซ่ึง

สาเหตุหลักอาจเกิดจากตัวเรงปฏิกิริยาและอิเล็กโทรด

ไมเ ช่ือมตอกันทําให ไมสามารถสงผานไอออนหรือ

อิเล็กตรอนเพื่อใหปฎิกิริยา (3) และ (4) เกิดขึ้นอยาง

สมบูรณ 

ดวยขอจํากัดของปฏิกรณชนิดตัวนําไอออน

ออกไซดทําใหงานวิจัยดานการสังเคราะหแอมโมเนียมุง

ไปทางปฏิกรณชนิดตัวนําโปรตอน ขอเดนของปฏิกรณ

ช นิ ด ตั ว นํ า โ ป รต อ น อี กข อห น่ึ ง คื อส า มา ร ถ ใ ช

สารประกอบไฮโดรเจนอ่ืน ๆ เชน นํ้า มีเทน หรือ เอทา

นอล แทนการใชแกสไฮโดรเจนโดยตรงได ทั้งน้ีขึ้นกับ

H2

N2

NH3

Anode CathodeElectrolyte 

e-
e-

(a)

H+

H+
O2

O2- N2 + H2O

NH3

Anode Cathode

O2-

O2-

Electrolyte 

e-
e-

(b)
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อุณหภู มิการทํางานและความสามารถในการเร ง

ปฏิกิริยาของวัสดุอิเล็กโทรดอีกดวย 

หลักการทํ างานของปฏิกรณชนิดตั วนํา

โปรตอนแสดงในรูปที่ 1(a) เปนดังน้ี เม่ือสารตั้งตนที่ใช

ในการสังเคราะหคือแกสไฮโดรเจนและแกสไนโตรเจน 

แกสไฮโดรเจนจะเขาทําปฏิกิริยาทางดานแอโนดและ

แกสไนโตรเจนอยูในดานแคโทด ปฏิกิริยาเกิดข้ึนเม่ือ

แหลงกําเนิดไฟฟาภายนอกดึงใหอิเล็กตรอนออกจาก

แอโนดและเรงใหปฏิกิริยาออกซิเดชันของไฮโดรเจน

เกิดขึ้น ดังสมการ 

H2  2H+ + 2e-                 (5) 

อิเล็กตรอนที่ออกจากแอโนดเคล่ือนที่ไปยัง

แคโทดผานเสนลวดตัวนํา สวนโปรตอนเคล่ือนที่ดวย

ความตางศักยจากแอโนดมายังแคโทดผานอิเล็กโทรไลต

เพื่อเกิดปฏิกิริยารีดักชันกับแกสไนโตรเจนและได

ผลิตภัณฑเปนแกสแอมโมเนีย ดังสมการ 

1/2N2 + 3H+ + 3e-   NH3          (6) 

การแยกแอมโมเนียออกจากแกสไนโตรเจนที่

เหลือจากปฏิกิริยาสามารถทําไดโดยการควบแนน

แอมโมเนีย ณ อุณหภูมิประมาณ -33 องศาเซลเซียสซ่ึง

สูงกวาจุดเยือกแข็งของแกสไนโตรเจนมาก 

หากพิจารณาตามกฎของฟาราเดย อัตราการ

เกิดแอมโมเนียควรแปรผันโดยตรงกับอัตราการเกิด

โปรตอนหรื อไฮ โดร เจนที่ ด านแคโทด ซ่ึงขึ้ น กับ

แรงเคล่ือนไฟฟาจากภายนอกโดยตรงแตในหลายการ

ทดลองไดเสนอวาอัตราการเกิดแอมโมเนียอาจไมได

ขึ้นกับกระแสไฟฟาจากภายนอกเพียงอยางเดียวอาจ

ยังคงมีอีกหลายปจจัยที่เก่ียวของ เชน อุณหภูมิ สัดสวน

ความดันไอย อยระหวางแก สไนโตรเจนกับแก ส

ไฮโดรเจนและความวองไวในการเรงปฏิกิริยาของวัสดุ

อิเล็กโทรด เปนตน (Murakami et al., 2005; 

Marnellos et al., 2000; Skodra and Stoukides, 

2009) 

2.3 รูปแบบของปฏิกรณตัวนําโปรตอน 

รูปแบบการใชงานปฏิกรณตัวนําโปรตอน 

สามารถจัดเปน 2 แบบหลักๆคือ แบบ double-

chamber และแบบ single-chamber ปฏิกรณแบบ 

double-chamber ดังแสดงในรูปที่ 2 เปนการใชเซลล

ปฏิกรณแยกแกสในดานแอโนดและแคโทดออกจากกัน

โดยเด็ดขาดและอนุญาตใหเฉพาะไอออนโปรตอน

เคล่ือนที่ผานอิเล็กโทรไลตได ตามทฤษฎีแลวจํานวน

ของโปรตอนที่เคล่ือนที่จากแอโนดไปยังแคโทดขึ้นกับ

กระแสไฟฟาที่ ใหแกเซลล การคํานวณคา current 

efficiency หรือ Faradaic efficiency () ทําไดโดย

อาศัยกฎของฟาราเดย ดังน้ี 

 = r / (I/nF)                 (7) 

r คือ อัตราการใชไฮโดรเจนที่แคโทดหรืออัตรา

การเกิดแอมโมเนียที่ตรวจวัดได 

I คือ กระแสที่ใหแกเซลล 

n คือ จํานวนอิเล็กตรอนที่เก่ียวของในปฏิกิริยา 

F คือ คาคงที่ของฟาราเดย  

ในกรณีที่ อัตราการใชกระแสไฟฟาเทากับ

อัตราการเกิดปฏิกิริยา คา  จะมีคาเทากับ 1 และถือ

วาปฏิกิริยาเปนไปตามกฎของฟาราเดย (Kokkofitis et 

al., 2007) 
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รูปท่ี 2 แผนภาพแสดงปฏิกรณชนิดตัวนําโปรตอนแบบ double-chamber (Kokkofitis et al., 2007) 

 

 
รูปท่ี 3 แผนภาพแสดงปฏิกรณชนิดตัวนําโปรตอนแบบ single-chamber (Kokkofitis et al., 2007) 

 

รูปที่ 3 แสดงปฏิกรณแบบ single-chamber 

โดยทั้งแอโนดและแคโทดตางอยูในบรรยากาศเดียวกัน

และสัมผัสกับแกสตั้งตนทั้งสอง เม่ืออยูในสภาวะที่ไมมี

กระแสไฟฟาจากภายนอกปฏิกิริยาการสังเคราะห

แอมโมเนียอาจเกิดขึ้นไดดวยอิเล็กโทรดตัวเรงปฏิกิริยา

และไดอัตราการเกิดปฏิกิริยาคาหน่ึง เ ม่ือมีการให

กระ แสไฟฟ า จากภายนอกปฏิ กิ ริ ย าที่ เ กิ ดขึ้ นที่

อิเล็กโทรดจะเกิดจากผลของกระแสไฟฟารวมกับผล

จากการตัวเรงปฏิกิริยาของวัสดุอิเล็กโทรด ดังน้ันอัตรา

การเกิดปฏิกิริยาจึงไมไดเกิดจากกระแสไฟฟาเพียง

อยางเดียวสงผลใหปฏิกรณน้ีมักมีคา  มากกวา 1  

จึ ง เ รี ย ก ป ร า ก ฎ ก า ร ณ น้ี ว า  non-Faradaic 

electrochemical modification of catalytic 

activity (NEMCA) (Anastasijevic, 2009) ปฏิกรณ

ชนิดน้ีให อัตราการเกิดแอมโมเนียท่ีสูงและเหมาะ

สําหรับการศึกษาความสามารถในการเรงปฏิกิริยาของ

วัสดุอิเล็กโทรด แตปฏิกรณแบบ single-chamber น้ีมี

ความยุงยากในการแยกแอมโมเนียออกจากสารตั้งตนที่

เหลือจากปฏิกิริยามากกวาแบบ double-chamber 

โดยเฉพาะเม่ือใชงานในอุตสาหกรรมหรือตองการใชนํ้า

เปนสารตั้งตนแทนแกสไฮโดรเจน 

2.4 ตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับการสังเคราะหแอมโมเนีย 

พันธะสามในโมเลกุลไนโตรเจนเปนพันธะที่มี

ความแข็งแรงที่สุดดังน้ันตัวเรงปฏิกิริยาจึงมีบทบาท

สําคัญในการสังเคราะหแอมโมเนีย ตัวเรงปฏิกิริยาที่ใช

ใน อุตสาหกรรมการ สั ง เคราะห แอมโมเ นียด วย

กระบวนการ Haber-Bosch ตั้งแตปคริสตศักราช 

1918 จนถึงปจจุบันยังคงมีองคประกอบเหมือนเดิม 

โดยเปนการทํางานรวมกันของโลหะเหล็กที่ไดจากการ

รีดิวซของแรแมกนีไทตกับตัวสงเสริมการเรงปฏิกิริยาซ่ึง

มีมากกวา 1 ชนิด (Bond, 1987) แตละตัวสงเสริมลวน

มีหนาที่แตกตางกัน เชน อะลูมินาชวยเพิ่มเสถียรภาพ

ของโครงผลึกหลังการรีดิวซ Fe3O4 เปนโลหะ Fe 

H2 H+

H+

N2

NH3

Anode Cathode

H2 + N2 H+ H+

Anode

Cathode

H2 + N2 + NH3
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(Bare, 1986; Bond, 1987) หรือ โพแทสเซียม

ออกไซด (K2O) ชวยเรงขั้นตอนการเปล่ียนจากสารมัธ

ยันต NH หรือ NH2 เปน NH3 (Dahl et al., 2001) 

จากการศึกษาพบวาปฏิกิริยาระหวางแกส

ไฮโดรเจนและแกสไนโตรเจนบนตัวเร งปฏิกิริยา

ประกอบดวยปฏิกิริยายอยหลายขั้นตอน อาทิ การ

สลายพันธะไฮโดรเจน การสลายพันธะไนโตรเจน การ

ดูดซับอะตอมของไฮโดรเจนและไนโตรเจนที่ผิวของ

ตัวเร งปฏิกิริยา การเ กิดสารมัธยันต และการเกิด

แอมโมเนีย โดยขั้นตอนท่ีมีอัตราเร็วนอยท่ีสุดและคาด

วาเปนขั้นกําหนดอัตราของปฏิกิริยาการสังเคราะห

แอมโมเนียคือขั้นตอนการสลายพันธะ N2 (Thomas 

and Thomas, 1997) 

N2(g) ⇋ N2(ad) ⇋ 2N(ad)           (8) 

ตัวเรงปฏิกิริยา Fe3O4 วองไวตอโมเลกุลที่ทํา

ใหเกิด poisoning effect เชน O2 CO และ H2O ซ่ึง

รวมเรียกวาเปน oxygenated molecules โดย

โมเลกุลเหลาน้ีจะทําใหเกิดฟลมออกไซดท่ีผิวของ Fe 

และจํากัดการดูดซับไนโตรเจนที่ ผิวของตัวเรง (Kirk 

and Othmer, 1985; Waugh et al., 1994a) 

ปรากฎการณ poisoning effect น้ีเปนแบบยอนกลับ

ไดดังน้ันเม่ือกําจัดโมเลกุลเหลาน้ีออกจากระบบ ฟลม

ออกไซดที่เกิดขึ้นจะถูกกําจัดออกไปดวย (Waugh et 

al., 1994b) 

2.5 วัสดุอิ เล็กโทรดและตัวเรงปฏิกิ ริยาสําหรับ

ปฏิกรณตัวนําโปรตอน 

วัสดุอิเล็กโทรดในอุดมคติควรสามารถเปนได

ทั้งอิเล็กโทรดและตัวเรงปฏิกิริยาท่ีดี ในการพิจารณา

วัสดุ อิ เ ล็กโทรดที่ เหมาะสมจะแยกพิจารณาตาม

ปฏิกิริยาที่ เ กิดขึ้น ณ อิเล็กโทรดน้ัน ๆ ดังแสดงใน

สมการปฏิกิริยาที่ (5) และ (6) 

 

 

วัสดุแอโนด 

ปฏิกิริยาที่ เ กิดขึ้น ณ แอโนดคือปฏิกิริยา

ออกซิเดชันของไฮโดรเจนซ่ึงเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วเม่ือ

เทียบกับปฏิกิริยาการเกิดแอมโมเนีย ณ แคโทด วัสดุที่

นิ ย ม ใ ช เ ป น อิ เ ล็ ก โ ท รด จึ ง เ ป น โ ลห ะ ต า ง ๆที่ มี

ความสามารถในการดูดซับไฮโดรเจนและเรงการสลาย

พันธะ เชน แพลเลเดียม (Pd) (Marnellos et al., 

2000; Skodra and Stoukides, 2009) เงิน (Ag) 

(Ouzounidou et al., 2007) โลหะผสมระหวางเงิน

กับแพลเลเดียม (Ag-Pd) (Wang et al., 2005; Liu et 

al., 2006) และ นิกเกิล (Ni) (Chen and Ma, 2009) 

แตงานวิจัยในปจจุบันมีแนวโนมที่จะหาตัวเรงปฏิกิริยา

ที่เหมาะสมในการเรงการเกิดออกซิเดชันของนํ้าแทน

แกสไฮโดรเจนเพื่อเปนการลดตนทุนและลดปญหาดาน

ส่ิงแวดลอมเน่ืองจากแกสไฮโดรเจนสวนใหญน้ันเตรียม

ไดจากแกสธรรมชาติโดยมีแกสเรือนกระจกเปนผลผลิต

ขางเคียง ปฏิกิริยาออกซิเดชันของนํ้าใหผลิตภัณฑเปน

โปรตอนและแกสออกซิเจน ดังสมการ 

2H2O(g)  4H+  + O2(g) + 4e-       (9) 

ขอดอยของปฏิกิริยาน้ีคือ ณ อุณหภูมิต่ํา คา

การเปล่ียนแปลงพลังงานของกิบส (Gibbs energy 

change) มีคาเปนบวก น่ันคือปฏิกิริยาเกิดขึ้นเองไมได 

และจะเกิดขึ้นเม่ือมีการใหพลังงานจากภายนอก แต

แนวโนมพลังงานการแยกสลายนํ้าจะเกิดไดลดลงเม่ือ

อุณหภูมิสูงขึ้น จึงทําใหปฏิกรณที่ทํางาน ณ อุณหภูมิสูง

ไดเปรียบกวาปฏิกรณอุณหภูมิต่ําในแงของตัวเลือก

สําหรับเปนตัวเร งปฏิกิริยาที่หลากหลายมากกวา 

Skodra and Stoukides (2009) ศึกษาการสังเคราะห

แอมโมเนียจากไอนํ้าและไนโตรเจนโดยใชปฏิกรณตัวนํา

โปรตอนและตัวนําออกไซด ณ อุณหภูมิ 400-700 

องศาเซลเซียส และใชโลหะแพลเลเดียมเปนแอโนด ผล

การทดลองไดแสดงใหเห็นวาแพลเลเดียมสามารถเรง

ปฏิกิริยาการแยกสลายนํ้าไดและใหผลิตภัณฑเปนแกส
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ไฮโดรเจนในปริมาณที่ตรวจวัดได แตอัตราการเกิด

แอมโมเนียในปฏิกรณน้ีคอนขางต่ําเน่ืองจากปญหาดาน

ประสิทธิภาพของวัสดุแคโทด เม่ือเร็ว ๆ น้ี Lan et al. 

(2013) ใชโลหะแพลทินัมเปนแอโนดในปฏิกรณที่ใชพอ

ลิเมอรตัวนําโปรตอนเปนอิเล็กโทรไลต สารตั้งตนที่ใช

คือนํ้าและไนโตรเจนจากอากาศ ผลการทดลองแสดงให

เห็นวาสามารถใชแพลทินัมเปนอิเล็กโทรดและตัวเรง

ปฏิกิริยาได ในปจจุบันมีรายงานผลของปฏิกรณท่ีใชนํ้า

เปนสารตั้งตนยังคอนขางนอยเน่ืองจากความยากของ

ปฏิกิริยาสลายนํ้าพรอม ๆ กับการสังเคราะหแอมโมเนีย 

ผลการทดลองที่ดีที่สุดไดจากการทดลองของ Lan et 

al. (2013) โดยมีอัตราการเกิดแอมโมเนียสูงใกลเคียง

กับงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่ใชแกสไฮโดรเจนเปนสารตั้งตน 

วัสดุแคโทด 

ได มี ก า ร สั น นิษฐ านว า ก า ร สั ง เ ค ร าะห

แอมโมเนียเกิดขึ้นไดยากเน่ืองจากขั้นตอนการสลาย

พันธะซ่ึงรวมถึงการดูดซับเชิงเคมี (chemisorptions) 

ของโมเลกุลไนโตรเจนกอนที่จะเกิดการสลายพันธะ 

เปนที่ทราบดีวาไนโตรเจนเปนโมเลกุลที่เฉื่อยทําให

โลหะที่สามารถดูดซับเชิงเคมีกับไนโตรเจนไดมีเพียง

กลุมเดียวคือ Ti Zr Hf V Nb Ta Cr Mo W Fe Ru 

และ Os (Bond, 1987) แตผลการทดลองที่ไดจาก

ปฏิกรณตัวนําโปรตอนกลับเสนอวาโลหะแพลเลเดียม

ซ่ึงเปนโลหะที่มีความสามารถในการดูดซับเชิงเคมีกับ

โมเลกุลไฮโดรเจนกลับใชในการสังเคราะหแอมโมเนียได

ดีและใหผลเชนเดียวกันกับการใชโลหะผสมเงินกับ

แพลเลเดียม ผลการทดลองโดยรวมสรุปไดวาอัตราการ

เกิดแอมโมเนียอยูในชวง 1.3–8.2×10-9 mols-1cm-2 

เหตุผลที่โลหะแพลเลเดียมสามารถทําหนาที่เปนแคโทด

ไดดีอาจเน่ืองจากความสามารถในการดูดซับไฮโดรเจน

ที่ผิวชวยตรึงไฮโดรเจนและดึงดูดใหไนโตรเจนเขามา

เกิดปฏิกิริยาโดยไมจําเปนตองผานขั้นตอนการสลาย

พันธะเหมือนที่เกิดขึ้นในบางกระบวนการทางชีววิทยา 

ขอดอยของโลหะแพลเลเดียมคือราคาที่คอนขางสูง 

ดังน้ันจึงมีการศึกษาสารประกอบออกไซดที่มีสมบัติเปน

ตัวนําผสมระหวางไอออนและอิเล็กตรอน หรือ mixed 

ionic-electronic conducting oxides (MIEC) และ

พ บ ว า ส า ม า ร ถ ใ ช เ ป น วั ส ดุ แ ค โ ท ด ไ ด เ ช น 

Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3- (Wang et al., 2010) และ 

La0.7Sr0.3Fe0.8Cu0.2O3- (Amar et al., 2011) โดยให

อัตราการเกิดแอมโมเนียได 4.1×10-9 และ 5.39×10-9 

mol s-1 cm-2 ตามลําดับ 

2.6 วัสดุอิเล็กโทรไลต 

หนาที่ห ลักของอิเ ล็กโทรไลตคื อสงผาน

โปรตอนจากแอโนดไปยังแคโทด ดังน้ันวัสดุอิเล็กโทร

ไลตที่มีคาการนําโปรตอนสูงและมีคาการนําอิเล็กตรอน

ต่ํามาก ๆ ควรใหเซลลที่มีประสิทธิภาพสูง โดยคาการ

นําโปรตอนที่เพียงพอตอการใชงานคือ ประมาณ 10-2 

Scm-1 เน่ืองจากแอมโมเนียมีอัตราการสลายตัวสูงขึ้น

ตามอุณหภูมิ โดยแอมโมเนียเริ่มสลายตัว ณ อุณหภูมิ

ประมาณ 450-500 องศาเซลเซียส ภายใตความดัน

บรรยากาศ และหากมีตัวเรงปฏิกิริยารวมดวย การ

สลายตั วจะ เ กิดขึ้นราว  ๆ 300 องศาเซลเ ซียส 

(Büchner et al., 1989; Kirk and Othmer, 1985) 

ดังน้ันการใชวัสดอิุเล็กโทรไลตชนิดพอลิเมอรซ่ึงมีคาการ

นําไอออนสูงในชวงอุณหภู มิหองจนถึง 80 องศา

เซลเซียสจึงเปนทางเลือกที่นาสนใจ แตปญหาของการ

ทํางาน ณ อุณหภูมิต่ําคือปญหาดานจลนพลศาสตรทํา

ใหตองเลือกใชตัวเรงปฎิกิริยาที่มีความวองไวสูงซ่ึงมัก

เปนโลหะราคาแพง เชน แพลเลเดียมหรือแพลตินัม 

ดังน้ันจึงมีการทดลองใชวัสดุอิเล็กโทรไลตชนิดของแข็ง

ออกไซดที่ทํางาน ณ อุณหภูมิสูงขึ้น เพื่อใหสามารถ

เลือกใชตัวเรงปฏิกิริยาที่ราคาถูก ในขณะที่ปฏิกิริยามี

แนวโนมรวดเร็วตัวนําโปรตอนชนิดของแข็งออกไซดที่

ไดรับความสนใจแบงออกเปน (1) ชนิดที่มีโครงสราง

แบบเพอรอฟสไกท (Perovskite structure) เชน 
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SrCe0.95Yb0.05O3 (Marnellos and Stoukides, 1998; 

Marnellos et al., 2000) Ba3(Ca1.18Nb1.82)O9-δ  (Li 

et al., 2005a) BaCe0.85Y0.15O3-δ (Guo et al., 2009) 

BaCe0.85Gd0.15O3-δ (Chen and Ma, 2009; Li et al., 

2005a) และ (2) ชนิดท่ีไมใชเพอรอฟสไกท ซ่ึงไดแก 

ไพโรคลอร (Pyrochlore) เชน La1.95Ca0.05M2O7-δ 

(M= Zr, Ce) (Wang et al., 2005) และ ฟลูออไรต 

(Fluorite) เชน Ce0.8M0.2O2- (M= La, Y, Gd, Sm) 

(Liu et al., 2006) เปนตน 

นอกเหนือจากวัสดุอิเล็กโทรดและอิเล็กโทร

ไลตแลว ปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลตอการทดลองยังครอบคลุม

ถึง ประสิทธิภาพของเซลลในแงศักยไฟฟาสวนเกิน 

(Overpotential) ซ่ึงเกิดจากความตานทานรวมของ

วัสดุตาง ๆ ความตานทานจากปฏิกิริยา ณ อิเล็กโทรด 

รวมถึงความตานทานจากการถายโอนมวล (mass 

transfer) ซ่ึงสงผลโดยตรงตอกระแสหรือความตางศักย

ที่ใหแกเซลล นอกจากน้ียังมีปจจัยจากอุณหภูมิในการ

ทําปฏิ กิริยา  ปริมาณของแกสที่ มีผลขัดขวางการ

เกิดปฏิกิริยา เชน O2 และ H2O ซ่ึงจะเขาแยงชิงหรือ

เกิดพันธะกับตัวเร งปฏิ กิริยาบนพื้นผิวของตัวเร ง

ปฏิกิริยา เปนตน 

2.7 ตัวแปรอื่น ๆ ท่ีมีผลตอการสังเคราะหแอมโมเนีย 

2.7.1 กระแสหรือความตางศักยท่ีใหแก

เซลล 

จากกฏของฟาราเดยที่วา “มวลของสารที่

เกิดขึ้น ณ อิเล็กโทดขณะเกิดอิเล็กโทรลิซิส จะเปน

สัดส วน โดยตร ง กับปริมาณกระแส ท่ี ผ านไปยั ง

อิเล็กโทรดน้ัน” ซ่ึงผลการทดลองสวนใหญจะสอดคลอง

กับกฎของฟาราเดยในชวงท่ีใหกระแสปริมาณนอยโดย

อัตราการเกิดแอมโมเนียเพิ่มขึ้นตามกระแสที่เพิ่มขึ้น 

แต เ ม่ือ เพิ่ มกระแสจนถึ งค าห น่ึง อัตราการ เ กิด

แอมโมเนียจะคงที่หรือกลับลดลงซ่ึงไมสอดคลองกับกฎ

ของฟาราเดย  ทั้ ง น้ี เ น่ืองจ ากปฏิ กิ ริ ย าการ เ กิ ด

แอมโมเนียตองแขงขันกับปฏิกิริยาขางเคียงอ่ืนๆที่

สามารถเกิดขึ้นไดที่แคโทดเชนกัน เชน ปฏิกิริยาการ

เกิดไฮโดรเจนซ่ึงเกิดไดงายกวาการเกิดแอมโมเนีย โดย 

Lan et al. (2013) เสนอวา ปริมาณไฮโดรเจนหรือ

โปรตอนที่ เพิ่มขึ้ นเ ม่ือให กระแส สูง  ๆ จะเร ง ให

ไฮโดรเจนที่อยูบริเวณรอยตอระหวางอิเล็กโทรดกับ 

อิเล็กโทรไลตกลายเปนโมเลกุลของแกสไฮโดรเจนไดเร็ว

ขึ้น จึงมีไฮโดรเจนสปชีสที่พรอมเกิดแอมโมเนียจํานวน

นอยลง 

2.7.2 อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 

 การศึกษาผลของอุณหภูมิตออัตราการเกิด

แอมโมเนียจะเดนชัดในเซลลของแข็งออกไซดเน่ืองจาก

ชวงอุณหภูมิที่ทํางานไดกวางกวาเซลลพอลิเมอรเมม

เบรนมาก อุณหภูมิที่ใชในการศึกษาของเซลลของแข็ง

ออกไซดชนิดตัวนําโปรตอนจะอยู ในชวง 400-600 

องศาเซลเซียส ในหลายการทดลองเสนอผลการทดลอง

ที่ มีแนวโนมไปในทาง เดียว กันคือ  อัตราการเ กิด

แอมโมเนียสูงขึ้นเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นเน่ืองจากการเพิ่มขึ้น

ของคาการนําโปรตอน และกลับลดลงเม่ือเพิ่มอุณหภูมิ

สูงขึ้นอีกเน่ืองจากอัตราการสลายตัวของแอมโมเนียสูง

เกินกวาอัตราการเกิดของแอมโมเนีย (Wang et al., 

2010; Li et al., 2005) 

 

3. บทสรุป 

การสังเคราะหแอมโมเนียจากนํ้าและแกส

ไนโตรเจนในอากาศโดยวิธีอิเล็กโทรลิซิส ผานปฏิกรณ

แผนบางชนิดของแข็งออกไซดเปนทางเลือกที่เปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม ใชพลังงานนอยและยั่งยืนกวาการ

สังเคราะหโดยวิธี Haber-Bosch หากปรับสภาวะและ

การเลือกใชตัวเรงปฏิกิริยาใหเหมาะสม อาจทําใหเพิ่ม

อัตราการผลิตแอมโมเนียที่เพียงพอตอความตองไดใน

อนาคตอันใกล 
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