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บทคัดยอ 

 ตัวเรงปฏิกิริยาเชิงไฟฟาโลหะผสมแพลเลเดียม-ซีเรยีมออกไซดบนวสัดุรองรับคารบอน (Pd-CeOx/C) ถูกเตรียมข้ึนโดยตัวเรง

ปฏิกิริยาผานการแคลไซนที่อุณหภูมิ 200°C เพื่อเปนตัวเรงปฏิกิริยาเชิงไฟฟาในขั้วแอโนด โดยศึกษาปฏิกิริยาอิเล็กโทรออกซิเดชันของ

สารละลายไซลิทอล การคึกษาสมบัติทางสัณฐานวิทยาของตัวเรงปฏิกิริยาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM)  และ

เทคนิควิเคราะหธาตุเชิงพลังงาน (EDX) พบวาตัวเรงปฏิกิริยามีการกระจายตัวของโลหะผสมบนวัสดุรองรับ มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 

ประมาณ 175.53±(13.70) nm และจากการคำนวณพบวาตัวเรงดังกลาวมีพื้นที่การเกิดปฏิกิริยา (ESCA) ของตัวเรงปฏิกิริยา Pd-

CeOx/C มากกวาตัวเรงปฏิกิริยา Pd/C เชนกัน การคึกษาสมบัติทางเคมีไฟฟาดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี แสดงใหเห็นถึงอันตร-

กิริยาของตัวเรงปฏิกิริยาที่ดี เชน ปฏิกิริยาออกซิเดชันของเชื้อเพลิงไซลิทอลซึ่งมี Pd-CeOx/C เปนตัวเรงปฏิกิริยาใหคาความหนาแนน

กระแสสูงสุด ประมาณ 1.67 mA.cm-2 ที่ -0.09 V และการวิเคราะหความเสถียรของตัวเรงปฏิกิริยาเทคนิคโครโนแอมเพอโรเมทรี (CA) 

เปนเวลา 3,600 วินาที ใหคาความหนาแนนกระแสสุดทาย ประมาณ 0.23 mA.cm-2 โดยตัวเรงปฏิกิริยาดังกลาวนี้อาจใชเปนตัวเรง

ปฏิกิริยาขั้วแอโนดที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเซลลเชื้อเพลิงอัลคาไลนไซลิทอลโดยตรง (ADXFCs) 
 

ABSTRACT 

The bimetallic palladium-cerium oxide on carbon support electrocatalyst (Pd-CeOx/C) was prepared by 

calcination the temperature at 200°C for electro-oxidation reaction of the xylitol solution of the anode electrode. 

The morphology of the composition and electrocatalytic properties were investigated by scanning electron 

microscopy (SEM) and energy dispersive x-ray spectroscopy ( EDX), respectively. The average particle size catalyst 

ca. 175.53±(13.70) nm with metals narrow distribution. The electrochemical surface area (ECSA) of the Pd-CeOx/C 

catalyst was more than the Pd/C catalyst. The electrochemical performance studied by cyclic voltammetry (cv) 

showed excellent catalytic activity of the Pd-CeOx /C catalysts. Then, the peak current density of the Pd-CeOx/C 
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catalyst for xylitol fuel oxidation was ca. 1.67 mA.cm-2 at -0.09 V. The stability of the catalyst was investigated by 

chronoamperometry for 3600  s ca. 0 . 2 3  mA.cm-2 .  This catalyst may be used as an anodic catalyst effective for 

alkaline direct xylitol fuel cells (ADXFCs) 
 

คำสำคัญ: เซลลเช้ือเพลิงอัลคาไลน  ขั้วแอโนด  ตัวเรงปฏิกิริยา  อิเล็กโทรออกซิเดชัน  ไซลิทอล 

Keywords: Alkaline Fuel cell, Anode, Catalyst, Electro-oxidation, Xylitol 
 

บทนำ 

“เซลลเชื้อเพลิง” (Fuel cell) ถือเปนพลังงานทดแทน

รูปแบบหนึ ่ง โดยอุปกรณจะทำการเปลี ่ยนพลังงานเคม ีใน

เชื้อเพลิงใหเปนพลังงานไฟฟาโดยไมผานกระบวนการสันดาป 

เซลล เช ื ้อเพล ิงม ีด วยกันหลายชน ิดหน ึ ่ งในน ั ้น คือ เซลล

เชื ้อเพลิงอัลคาไลน (Alkaline fuel cell, AFC) ซึ ่งไดรับความ

สนใจในการศึกษาประสิทธิภาพ ตั ้งแตป ค.ศ.1960 (Antolini 

and González, 2010) ในชวงแรกตัวเรงปฏิกิร ิยาเปนโลหะ

แพลทินัมทั ้งดานแอโนดและแคโทด และใชเชื ้อเพลิงเปนแกส

ไฮโดรเจนและแกสออกซิเจน โดยเซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้ถือวามี

ประสิทธิภาพสูงมีพิษตอสิ่งแวดลอมต่ำ แตถึงอยางไรตนทุนของ

เซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้ถือวามีราคาคอนขางสูง เนื่องจากใชโลหะ

แพลทินัมเปนตัวเรงปฏิกิริยา อีกทั้งแกสไฮโดรเจนที่นำมาเปน

เช้ือเพลิงมีความอันตรายและเคลื่อนยายหรือจดัเก็บไดลำบาก (สุ

กาญจนา และสมบัติ, 2556) 

ในปจจุบันมีงานวิจัยซึ่งศึกษาตัวเรงปฏิกิริยาที่สามารถ

ใชทดแทนโลหะแพลทิน ัมเป นจำนวนมาก โดยพบวาโลหะ

แพลเลเดียมมีความเหมาะสมในการนำมาใชทดแทนโลหะ

แพลทินัม เนื ่องจากมีลักษณะการเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันใน

สารละลายแอลกอฮอลที่ดี มีความทนทานตอสภาวะดาง และมี

ราคาต่ำกวาโลหะแพลทินัมอีกดวย และการศึกษาตัวเรงปฏิกิริยา

ชนิดโลหะผสม อาท ิPd-M (M: Au Rh Ce Ag Ni Sn Cu) ก็ไดรบั

ความสนใจเชนเดียวกัน โดยคาดหวังวาสวนประกอบโลหะหรือ

อโลหะที่มีราคาถูกกวาอาจสงเสริมการเรงปฏิกิริยาและความ

เสถียรของโลหะแพลเลเดียมได (Li et al., 2016) การศึกษา

งานวิจ ัยพบวาสารประกอบซีเรียมออกไซด (CeOx) เปนแร

ออกไซดจ ัดอยูในกลุ มโลหะทรานซิชันหายากชนิดหนึ ่ง ซึ ่งมี

ล ักษณะเดนที ่เหมาะสมตอการนำมาเปนสวนผสมในตัวเรง

ปฏิกิริยาเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการเรงปฏิกิริยาไดดีขึ้น เนื่อง

ดวยเปนสารที่ทนความรอนไดสูง สามารถเปลี่ยนแปลงวาเลนส

อิเล็กตรอนระหวาง Ce4+ และ Ce3+ สงผลใหเกิดการถายเท

ออกซิเจนไปสู ปฏิก ิร ิยาที ่เก ิดขึ ้นได ง าย (High Oxygen Ion 

Conductivity) (Tan et al., 2013) อีกทั ้งการมีออกซิเจนใน

โครงสรางผลึกยังทำใหระหวางการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ

เชื ้อเพลิงมีออกซิเจนที่เพียงพอตอปฏิกิริยา ในสวนนี้จึงทำให 

CeOx เปนสวนประกอบในตัวเรงปฏิกิริยาที ่ดี ตัวเรงที่มี CeOx 

เป นส วนประกอบ เช น Pd-around-CeO2-x hybrid nano- 

structure, Pt/CeO2/PANI three-layered hollow nanorod  

arrays (THNRAs), Carbon supported Pd-Sn catalysts (Pd-

Sn/C-EG) แล ะ  Pd/ Co-CeO2  (Tan et al., 2013; Xu et al., 

2016; Li et al., 2016; Tan et al., 2017) 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 โครงสรางน้ำตาลไซลิทอล (กลุมสงเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ กองอุตสาหกรรมออย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่อง, 

2561) 
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และปจจัยสำคัญที ่ม ีผลตอประสิทธิภาพของเซลล

เชื้อเพลิงอีกสวนหนึ่ง คือ สารเชื้อเพลิงซึ่งจากการศึกษารูปแบบ

ของเซลลเชื้อเพลิงที ่ม ีการปอนเชื ้อเพลิงแอลกอฮอลโดยตรง 

(Direct Alcohol Fuel Cell, DAFEs) อาทิ เมทานอล เอทานอล 

กลีเซอรอล น้ำตาลกลูโคส มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเชื้อเพลิงดังกลาว

ถ ือว าม ีราคาถูก อ ีกทั ้งย ังสามารถผล ิตไดจากการเกษตร 

กระบวนการทางชีวภาพจึงถือไดวาเปนพลังงานทดแทนอีกดวย 

(ประภาพรรณ และคณะ, 2559) ในงานวิจัยครั้งนี้ไดสนใจศึกษา

สารเชื ้อเพลิงประเภทที ่นอกเหนือกวาน ้ำตาลกลูโคสหรือ 

กลีเซอรอลนั ้น คือ ไซลิทอล (Xylitol) ซึ ่งจัดเปนสารใหความ

หวาน (Sweetener) ชนิดหนึ่งเปนน้ำตาลแอลกอฮอล (Alcohol 

Sugar) ส ูตรทางเคมี C5H12O5 มวลโมเลกุล 152.15 g/mol  

ไซลิทอลมีการนำมาใชแทนน้ำตาลท่ัวไป มีความเปนพิษต่ำ มีการ

ผลิตไดจากหลายกระบวนการ เชน การหมักโดยยีสตซึ่งจะเปลี่ยน

ไซโลสไปเปนไซลิทอลโดยกิจกรรมของเอนไซมไซโลสรีดักเทส 

กระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีชีวภาพโดยใชจุลินทรียท่ีสามารถ

ผลิตน้ำตาลไซโลสเปนไซล ิทอล ได แก Candida, Saccha-

romyces, Pichia, Kluyveromyces, Schizosaccharomyces 

และ Debaryomyces และการผลิตไซลิทอลจากชานออยและซัง

ขาวโพดซึ ่งเปนวัสดุเหลือทิ ้งของภาคเกษตรกรรมและโรงงาน

น้ำตาลโดยการนำชานออยและซังขาวโพดมาเปนวัตถุดิบในการ

เตรียมน้ำตาลไซโลสเพื่อใชเปนสารตั้งตนในการหมักดวยยีสต  

(กลุมสงเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ กองอุตสาหกรรมออย น้ำตาล

ทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่อง, 2561) จากกระบวนการผลิตที่

มีการนำเศษเหลือจากกระบวนการอื่นนั้นมาเปนสวนตั้งตนผลิต

ไซลิทอลและนำมาใชประโยชนเปนพลังงานทดแทนได และจาก

โครงสรางของน้ำตาลไซลิทอล (รูปที่ 1) ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยา

ออกซิเดชันโดยผานการออกซิไดซที่ขั ้วแอโนดไดเชนเดียวกับ

น้ำตาลกลูโคสหรือ กลีเซอรอลจึงสามารถเกิดการใหอิเล็กตรอน

เกิดกระแสไฟฟาปอนสูระบบไดเชนกัน 

ในงานวิจัยนีไ้ดศึกษาปฏิกิริยาอิเล็กโทรออกซิเดชันของ

เช้ือเพลิงไซลิทอลในสารละลายอัลคาไลน (KOH) โดยมีโลหะผสม

แพลเลเดียมซีเรียมออกไซดบนวสัดรุองรับคารบอน (Pd-CeOx/C) 

เปนตัวเรงปฏิกิริยาเชิงไฟฟา โดยซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความเหมาะสมในการนำสารละลายไซลิทอลมาเปนเชื ้อเพลิง 

และศึกษาอิทธิพลของตัวเรงปฏิกิร ิยาดังกลาวตอลักษณะทาง

เคมีไฟฟาในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเชื้อเพลิงไซลิทอล

สำหรับเปนตัวเรงปฏิก ิร ิยาในขั ้วแอโนดของเซลลเชื ้อเพลิง 

อ ัลคาไลน  ไซล ิทอลโดยตรง (Alkaline Direct Xylitol Fuel 

Cells, ADXFCs)  
 

วิธีการดำเนินการวิจยั 

1. การสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยา 

ตัวเรงปฏิกิริยาชนิด 20wt.% Pd/C ชั่งสารประกอบ

แพลเลเดียม (II) คลอไรด (PdCl2) (บร ิษ ัท Sigma Aldrich) 

ปริมาณ 0.33 g เติมลงในสารละลายเอทิลีนไกลคอล (บริษัท 

Merck KGaA) ปริมาตร 50 mL ละลายสารเขาดวยกันดวยวิธี 

อัลตราโซนิกเปนเวลา 1 ชั่วโมง ปรับ pH ของสารละลายใหมี

คาประมาณ 11 ดวยการหยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 

เขมขน 1 M (บริษัท Loba Chemie) จากนั ้นเติมผงคารบอน 

วัลแคน XC-72 (บริษัท Cabot) ปริมาณ 0.8 g ละลายสารเขา

ดวยกันโดยวิธีอัลตราโซนิก ที ่อุณภูมิหอง (25ºC) เปนเวลา  

4 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลา ทำการกรองตะกอนที่ไดนำไปอบ

ที ่อุณหภูมิ 80ºC เปนเวลา 12 ชั ่วโมง เกิดเปนสารประกอบ

แพลเลเดียมบนคารบอน (Pd/C) 

ต ัวเร  งปฏิก ิร ิยาชน ิด 30wt.% Pd-CeOx/C และ 

30wt.% Pd-CeOx/C-200ºC (โลหะ 1:1) 

ตอนที ่ 1 นำสารประกอบซีเรียมออกไซด (CeO2) 

(บริษัท Sigma Aldrich) ปริมาณ 0.15 g ละลายดวยกรดไนตริก

เข มข น (บร ิษ ัท QREC) ปร ิมาตร 15 mL จากน ั ้นเจ ือจาง

สารละลายดวยสารละลายผสมน้ำปราศจากไอออน (Deionized 

Water) และเอทานอล (อัตราสวน 1:1) ปริมาตร 100 mL  

เติมผงคารบอนวัลแคน ปริมาณ 0.8 g ละลายสารเขาดวยกันโดย

วิธ ีอ ัลตราโซนิก ที ่อ ุณภูม ิหอง (25ºC) เม ื ่อแลวเสร ็จเติม

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 1 M และสารละลาย

โซเดียมคารบอเนต เขมขน 0.5 M กวนสารผสมที่ไดเปนเวลา  

4 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลาทำการกรองตะกอนท่ีไดนำไปอบที่

อุณหภูมิ 80ºC เปนเวลา 12 ชั่วโมง เกิดเปนสารประกอบซีเรียม

ออกไซดบนคารบอน (CeOx/C) 

ตอนที ่ 2 นำสารประกอบแพลเลเดียม (II) คลอไรด 

ปริมาณ 0.249 g เติมลงในสารละลายเอทิลีนไกลคอล ปริมาตร 

50 mL ละลายสารเขาดวยกันดวยวิธีอัลตราโซนิกเปนเวลา  

1 ชั่วโมง ปรับ pH ของสารละลายใหมีคาประมาณ 11 ดวยการ

หยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 1 M (1M NaOH) 
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จากนั้นเติมสารประกอบ CeOx/C ที่ไดในตอนที่ 1 ละลายสารเขา

ดวยกันดวยวิธีอัลตราโซนิกเปนเวลา 4 ชั่วโมง กรองตะกอนที่ได

นำตะกอนที่กรองแลวอบในตูอบที่อุณหภูมิ 70ºC เปนเวลา 12 

ชั ่วโมง เกิดเปนสารประกอบแพลเลเดียมซีเรียมออกไซดบน

คารบอน (Pd-CeOx/C) สำหรับตัวเรงปฏิก ิร ิยา Pd-CeOx/C-

200ºC ให นำสารประกอบแพลเลเดียมซีเร ียมออกไซดบน

คารบอน (Pd-CeOx/C) ที ่ส ังเคราะหไดไปแคลไซนในเตาเผา

อุณหภูมิสูงที ่อุณหภูมิ 200ºC เปนเวลา 2 ชั ่วโมง (Li et al., 

2016; Wang et al., 2018) 

2. การเตรียมสารละลายตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst Ink) 

เตรียมสารละลายตัวเรงปฏิกิริยาเขมขน 0.56 %w/v 

โดยชั่งตัวเรงปฏิกิริยา 0.014 g เติมลงในสารละลายผสมระหวาง

สารละลายไอโซโพรพานอลปริมาตร 1.75 mL และน้ำปราศจาก

ไอออน ปริมาตร 0.75 mL หลังจากนั้นละลายสารโดยวิธีอัลตรา-

โซนิก (Chaiburi et al., 2017) 

3. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของตัวเรงปฏิกิริยา 

ศ ึกษาล ักษณะทางกายภาพของต ัวอย างต ัว เ ร ง 

ปฏิกิร ิยาเชิงไฟฟาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง 

กราด (Scanning Electron Microscopy: FT-SEM ย ี ่ห อ FEI  

รุน Quanta 450 FEG) และศึกษาปริมาณธาตุในตัวอยางตัวเรง

ปฏิก ิร ิยาเช ิงไฟฟาด วยเทคนิควิเคราะหธาตุ เช ิงพล ังงาน  

(Energy Dispersive X-Ray Spectrometer EDS ยี่หอ Oxford 

Instruments X-Max 50) 

4. การศึกษาอิทธิพลของตัวเรงปฏิกิริยาเชิงไฟฟาตอลักษณะ

ทางเคมีไฟฟาในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเชื้อเพลิง 

ไซลิทอลในสารละลายอัลคาไลน (KOH) ดวยเทคนิคไซคลิก- 

โวลแทมเมทร ี

การศึกษาลักษณะทางเคมีไฟฟา การศึกษาอิทธิพล

ของตัวเร งปฏิก ิร ิยาเชิงไฟฟา Pd-CeOx/C ต อลักษณะทาง

เคมีไฟฟาในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเชื้อเพลิงไซลิทอลใน

สารละลายอัลคาไลน (KOH) ดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี 

(Cyclic Vol-tammetry) โดยกำหนดคาพารามิเตอรใหมีชวงคา

ศักยไฟฟาจาก -1.2 V ถึง 1.2 V อัตราการสแกนหยาบ (rogh 

scan rate) เทากับ 50 mV.s-1 และอัตราการสแกนละเอียด (fine 

scan rate) เทากับ 10 mV.s-1 

การศึกษาเบื้องตนในสารละลายอัลคาไลน (KOH) 

เตรียมสารละลายโพแทสเซยีมไฮดรอกไซดเขมขน 0.1 M ปริมาณ 

50 mL จากนั้นนำไปทำใหอิ ่มตัวดวยแกสไนโตรเจนเปนเวลา  

10 นาที ใน Glass Cell ตอขั้วไฟฟาทำงานที่มีตัวเรงปฏิกิริยาเขา

กับเครื่องโพเทนธิออสเตท (EmStat3) โดยใชขั้วไฟฟาที่มีตัวเรง

ปฏิกิริยาแผนแพลทินัมเปนขั้วไฟฟารวม และใชซิลเวอร-ซิลเวอร

คลอไรดเปนขั้วไฟฟาอางอิง  

การศึกษาเชื้อเพลิงไซลิทอลในสารละลายอัลคาไลน 

(KOH) เตรียมสารละลายโดยการเติมสารละลายไซลิทอลลงใน

สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด เขมขน 0.1 M ปริมาณ  

50 mL ใหมีความเขมขน 0.5 และ 1.0 M โดยลำดับ ดำเนิน

การศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาเบ้ืองตนในสารละลายอัลคาไลน 

การศึกษาความเสถียรของตัวเรงปฏิกิริยาเชิงไฟฟา

ดวยเทคนิคโครโนแอมเพอโรเมทรี การวิเคราะหความเสถียร

ของต ัวเร  งปฏ ิก ิ ร ิยาด วยเทคน ิคโครโนแอมเพอโรเมทรี

(Chronoampero-metry) ม ีร ูปแบบการจ ัดอ ุปกรณในการ

วิเคราะหเชนเดียวกับเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรโีดยกำหนดใหมี

การทดสอบทีค่าศักยไฟฟา 50 mV vs. Ag/AgCl เปนเวลา 3,600 

วินาที  

การคำนวณพื ้นที ่ในการเกิดปฏิกิริยาของตัวเรง

ปฏิกิริยาเชิงไฟฟา (Electrochemical Surface Area ECSA) 

การคำนวณพื้นที่ในการเกิดปฏิกิริยาจะคำนวณจากพื้นที่ใตกราฟ

ชวงที่มีการดูดซับสารละลายบนพื้นผิวโลหะซึ่งปรากฎตำแหนง

ชวงการออกซิเดชัน ชวงคาศักยไฟฟา -0.5 ถึง 0.25 V vs. 

Ag/AgCl โดยการตัดชวงกราฟของตำแหนงดังกลาวมาคำนวณหา

พื้นที่ในการเกิดปฏิกิริยาโดยใชสมการที่ 1 (สิริพงษ, 2555; Tan 

et al., 2019) 

ECSA ∙ =  
∙ ∙

  (1) 
 

เมือ่ ESCA คือ พื้นที่ในการเกิดปฏิกิริยา (ตารางเมตรตอ

น้ำหนักของแพลเลเดียม (g)) 

Q คือ ประจุไฟฟาของแพลเลเดียม (คูคอมบ) 

เลข 405 คือ คาคงที่ (คาความหนาแนนของของประจุ

ไฟฟาของแพลเลเดียม เทากับ 405 ไมโครคูลอมบตอ

ตารางเซนติเมตรของแพลเลเดียม) 

g คือ ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชทดสอบ (g) 
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ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

ลักษณะทางกายภาพของตัวเรงปฏิกิริยา 

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของตัวเรงปฏิกิริยาเชิง

ไฟฟา 3 ชนิดบนวัสดุรองร ับคารบอน คือ ต ัวเรงปฏิก ิร ิยา

แพลเลเดียม (Pd/C) ตัวเรงปฏิกิร ิยาโลหะผสมแพลเลเดียม-

ซีเร ียมออกไซด (Pd-CeOx/C) และตัวเรงปฏิกิร ิยาโลหะผสม

แพลเลเดียม-ซีเร ียมออกไซดซึ่งผานการแคลไซนที ่อุณหภูมิ 

200°C (Pd-CeOx/C-200ºC) ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

แบบสองกราด โดยรูปที่ 2 แสดงภาพถายไมโครกราฟของตัวเรง

ปฏิกิริยาที่สังเคราะหได พบวาตัวเรงปฏิกิริยา Pd/C (รูปที่ 2ก)  

มีลักษณะของอนุภาคคลายทรงกลมซอนทับกันอยางไมเปน

ระเบียบ มีขนาดอยูในชวง 60-200 nm ซึ่งเปนขนาดของวัสดุ

รองรับคารบอนวัลแคน อยางไรก็ตามเนื่องจากกลองอิเล็กตรอน

แบบสองกราดมีกำลังขยายไมเพียงพอจึงไมสามารถวัดขนาดของ

อนุภาคโลหะได แตเมื่อพิจารณาสัญญาณของอิเล็กตรอนกระเจิง

ยอนกลับ (electron back scatter) จะสามารถเห็นการกระเจิง

แสง (สวนสวาง) ของโลหะได โดยพบวามีโลหะบางสวนปกคลุม

อยูบนพื้นผิวของวัสดุรองรับคารบอน โดยเฉพาะสวนที่อยูบนสุด

ของวัสดุรองรับจะสังเกตการกระเจิงแสงไดอยางชัดเจน ในขณะที่

ตัวเรงปฏิกิริยา Pd-CeOx/C (รูปที่ 2ข) และPd-CeOx/C-200ºC 

(รูปที่ 2ค) มีลักษณะไมแตกตางกัน โดยจะสังเกตลักษณะของ

อนุภาคของคารบอนไดไมชัดเจนแตจะพบวามีการกระเจิงแสง

ของโลหะผสมที่ปกคลุมวัสดุรองรับชัดเจนขึ ้น ทั ้งนี ้ล ักษณะ

ดังกลาวอาจเกิดจากการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาโดยกระบวนการ

รวมจะสงผลใหโลหะผสมซึ่งพอกพูนลงบนวัสดุรองรับคารบอนมี

ลักษณะที่เชื ่อมโยงกัน สงผลใหตัวเรงปฏิกิริยาดังกลาวมีการ

กระเจิงแสงสูงขึ้น (วิรฬุห, 2551) 

จากการศึกษาลักษณะของตัวเรงปฏิกิริยาดวยกลอง

จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) ไมสามารถบงบอกได

วาตัวเรงปฏิกิริยาที่สังเคราะหข้ึนดังกลาวมีโลหะแพลเลเดียมและ

สารประกอบซีเร ียมออกไซดกระจายตัวอยู  ในวัสดุรองรับ

คารบอนวัลแคนจริง ดังนั้นเพื่อเปนการยืนยันวามีโลหะดังกลาว

เปนองคประกอบในตัวเรงปฏิกิริยาจึงทำการวิเคราะหปริมาตร

โลหะดังกลาวดวยเทคนิควิเคราะหธาตุเชิงพลังงาน จากรูปที่ 3 

แสดงภาพถายไมโครกราฟของตัวเรงปฏิกิริยาที่สังเคราะหขึ้นดวย

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดโดยใชเทคนิค EDX 

จากตารางที ่  1 สามารถยืนยันไดว าต ัวเรงปฏิก ิร ิยา Pd/C  

(รูปที ่ 3ก) มีโลหะแพลเลเดียมกระจายตัวอยูบนวัสดุรองรับ

คารบอน โดยมีคารอยละโดยน้ำหนักของโลหะแพลเลเดียม (Pd) 

ในตัวเรงปฏิกิริยาเปน 11.1 สวนตัวเรงปฏิกิริยา Pd-CeOx/C  

(รูปที ่ 3ข) และPd-CeOx/C-200ºC (รูปที่ 3ค) จากตารางที่ 1 

สามารถยืนยันไดวามีโลหะแพลเลเดียมและสารประกอบซีเรียม

ออกไซดกระจายตัวอยูบนวัสดุรองรับคารบอนจริง โดยมีคา 

รอยละโดยน้ำหนักของโลหะแพลเลเดียมและสารประกอบซีเรียม

ออกไซด   (Pd:Ce) ของต ัว เ ร  งปฏ ิก ิ ร ิยา Pd-CeOx/C และ  

Pd-CeOx/C-200ºC เ ท  า ก ั บ  3.08 : 3.98 แ ล ะ  1.16 : 0.54 

ตามลำดับ โดยจากผลการวิเคราะหขางตนแสดงใหเห็นการ

กระจายตัวของโลหะบนวัสดุรองรับคารบอนที่ไมคอยดีนัก และ

การดูดซับอนุภาคโลหะลงบนวัสดุรองรับคารบอนขณะเตรียม

ตัวเรงปฏิกิริยาเกิดข้ึนไดนอยกวาความตองการในขางตน 
 

ตารางที่ 1 รอยละโดยน้ำหนัก รอยละโดยอะตอม ขนาดอนุภาคเฉลี่ย และพื้นท่ีในการเกิดปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยาเชิงไฟฟา Pd/C 

Pd-CeOx/C และ Pd-CeOx/C-200ºC 

ตัวเรงปฏิกิริยา รอยละโดยน้ำหนัก (Pd : Ce : C) รอยละโดยอะตอม (Pd : Ce : C) ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (nm) ECSA (m2.g-1) 

Pd/C 11.1 : 0.00 : 77.82 1.43 : 0.00 : 89.07 78.54 4.06 

Pd-CeOx/C 3.08 : 3.98 : 78.85 0.39 : 0.38 : 87.69 91.09 4.13 

Pd-CeOx/C-200˚C 1.16 : 0.54 : 84.03 0.14 : 0.05 : 88.72 175.53 4.21 

*  หมายเหตุ คาความหนาแนนของประจุไฟฟาของแพลเลเดียม เทากับ 420 µC.cm-2 (Li et al., 2016) 
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รูปที่ 2 ภาพถายไมโครกราฟดวยกลองอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscopy, SEM) แสดงลักษณะของตัวเรง

ปฏิกิริยา Pd/C (ก), ตัวเรงปฏิกิริยา Pd-CeOx/C (ข) และตัวเรงปฏิกิริยา PdCeOx/C-200ºC (ค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ผลการวเิคราะหตัวเรงปฏิกริยิา Pd/C (ก), Pd-CeOx/C (ข) และPd-CeOx/C-200ºC (ค) ดวยเทคนิค EDX 
 

ลักษณะทางเคมีไฟฟาของตัวเรงปฏิกิริยา 

การศ ึกษาอ ิทธ ิพลของต ัวเร งปฏ ิก ิร ิยาเช ิงไฟฟา  

Pd-CeOx/C ตอล ักษณะทางเคมีไฟฟาในการเก ิดปฏิก ิร ิยา

ออกซิเดชันของเชื้อเพลิงไซลิทอลในสารละลายอัลคาไลน (KOH) 

ดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี โดยการศึกษาลักษณะของ

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของตัวเรงปฏิกิริยาทั้ง 3 ชนิด

ในสารละลายที่มีสภาวะแตกตางกันดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทม-

เมทรี แสดงดังรูปที่ 4 ไซคลิกโวลแทมโมแกรมของตัวเรงปฏิกิริยา 

Pd/C Pd-CeOx/C แ ล ะ  Pd-CeOx/C-200ºC ใ น ส า ร ล ะล าย 

อัลคาไลน (0.1 M KOH) (ก) พบวาไซคลิกโวลแทมโมแกรมของ

ตัวเรงปฏิกิริยาทั้ง 3 ชนิดในสารละลายอัลคาไลน (0.1 M KOH) 

ปรากฏตำแหนงการรีด ักช ันของแพลเลเด ียม (II) ออกไซด  

ดังสมการที่ 2 อยางชัดเจนในกรณีที่ทำการสแกนยอนกลับที่ชวง

ความตางศ ักย ม ีค า -0.25 ถ ึง -0.75 V vs. Ag/AgCl พบวา
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ปฏิกิร ิยารีดักชันที ่เกิดขึ ้นจากอิทธิพลของตัวเรงปฏิกิร ิยามี

คาสูงสุดที่คาศักยไฟฟา -4.799 V โดยตัวเรงปฏิกิริยา Pd/C  

Pd-CeOx/C และPd-CeOx/C-200ºC ให ค  าความหนาแนน

กระแสสูงสุด เทากับ -5.004 -2.133 และ -3.294 mA.cm-2 

ตามลำดบั 

Pd – O + H2O +2e-  Pd + 2OH-   (2) 

สวนไซคลิกโวลแทมโมแกรมของสารละลายไซลิทอล-

อัลคาไลน (0.5 M Xylitol, 0.1 M KOH) (ข) และสารละลาย 

ไซลิทอลอัลคาไลน (1.0 M Xylitol, 0.1 M KOH) (ค) ม ีการ

ปรากฏตำแหนงการออกซิเดชัน 2 ตำแหนงที่ลักษณะคลายคลึง

กัน คือ ในกรณีที่ทำการสแกนไปขางหนาที่ชวงความตางศักยมีคา 

-0.5 ถึง 0.25 V vs. Ag/AgCl ปรากฏตำแหนงการออกซิเดชัน

จากดูดซับไซลิทอลบนโลหะ ดังสมการที่ 3 (ประภาพรรณ และ

คณะ, 2559) และกรณีที่ทำการสแกนยอนกลับที่ชวงความตาง

ศักยมีคา -0.25 ถึง -0.75 V vs. Ag/AgCl ปรากฏตำแหนงการ 

ร ีออกซิเดชันมีสาเหตุมาจากการลดลงของแพลเลเดียม (II) 

ออกไซด ดังสมการท่ี 2 

Pd – ( C5H7(OH)5 )  Pd - ( C5H7(OH)5 )ads (3) 

พบวาในสารละลายไซลิทอลอัลคาไลน (0.5 M Xylitol, 

0.1 M KOH) กรณีที่ทำการสแกนไปขางหนา (Forward Scan) 

ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นมีคาสูงสุดท่ีคาศักยไฟฟา -0.099 V 

โดยตัวเรงปฏิกิริยา Pd/C  Pd-CeOx/C และPd-CeOx/C-200ºC 

ใหคาความหนาแนนกระแสสูงสุดเทากับ 1.517  1.535 และ

1.672 mA.cm-2 ตามลำดับ และกรณีที่ทำการสแกนยอนกลับ 

(Backward Scan) มีคาสูงสุดทีค่าศักยไฟฟา -0.299 V โดยตัวเรง

ปฏิก ิร ิยา Pd/C  Pd-CeOx/C และPd-CeOx/C-200ºC ให คา

ความหนาแนนกระแสสูงสุด เทากับ 0.285  0.358 และ 0.364 

mA.cm-2 ตามลำดับ และในสารละลายไซลิทอลอัลคาไลน (1.0 

M Xylitol, 0.1 M KOH) กรณีท่ีทำการสแกนไปขางหนาปฏิกิรยิา

ออกซิเดชันที่เกิดขึ้นมีคาสูงสุดท่ีคาศักยไฟฟา -0.0799 V โดย

ตัวเรงปฏิกิริยา Pd/C  Pd-CeOx/C และPd-CeOx/C-200ºC ให

คาความหนาแนนกระแสสูงสุด เทากับ 1.132  1.050 และ 1.287 

mA.cm-2 ตามลำด ับ  และกรณ ีท ี ่ทำการสแกนย อนกลับ 

(Backward Scan) มีคาสูงสุดทีค่าศักยไฟฟา -0.309 V โดยตัวเรง

ปฏิก ิร ิยา Pd/C  Pd-CeOx/C และPd-CeOx/C-200ºC ให คา

ความหนาแนนกระแสสูงสุดเทากับ 0.262  0.303 และ 0.329 

mA.cm-2 ตามลำดับ จากผลการทดลองดังกลาวตัวเรงปฏิกิริยา 

Pd-CeOx/C-200ºC ใหคาความหนาแนนกระแสสูงสุดมากกวา

ตัวเรงปฏิกิริยา Pd/C แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มสารประกอบซีเรียม

ออกไซดลงในตัวเรงปฏิกิริยามีสวนชวยใหเกิดอันตรกิริยาที่ดี  

อีกทั้งการนำตัวเรงปฏิกิริยาไปผานการแคลไซนที่อุณหภูมิสูงนั้น

อาจสงผลใหเกิดการจัดเรียงตัวใหมของตัวเรงปฏิกิริยา และบง

บอกไดวาตัวเรงปฏิกิริยา Pd-CeOx/C-200ºC มีพื้นที่ผิวในการ

เกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรออกซิเดชันของไซลิทอลมากวาตัวเรง

ปฏ ิก ิ ร ิยา Pd/C และ Pd-CeOx/C ซ ึ ่ งสอดคล องก ับข อมูล

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของตัวเรงปฏิกิริยากอนหนา และ

จากผลการทดลองศึกษาในสารละลายไซลิทอลอัลคาไลน (0.5 M 

Xylitol, 0.1 M KOH) ใหคาความหนาแนนกระแสสูงสุดมากกวา

การทดลองในสารละลายไซลิทอลอัลคาไลน (1.0 M Xylitol,  

0.1 M KOH) ทั้งนี้อาจเพราะความเขมขนที่เพิ่มขึ้นของไซลิทอล

สงผลตอการเกิดผลิตภัณฑจากปฏิกิร ิยาที ่ส ูงบริเวณพื้นผิว

อิเล็กโทรดโดยจะขัดขวางตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพ่ิมเติม

เปนเหตุใหคาความหนาแนนกระแสสูงสุดมีคาลดลง 

การวิเคราะหความเสถียรของตัวเรงปฏิกิร ิยาดวย

เทคน ิ ค โคร โนแอม เพอโ ร เมทร ี ( Chronoamperometry) 

กำหนดใหมีการทดสอบทีค่าศักยไฟฟา 50 mV vs. Ag/AgCl เปน

เวลา 3,600 วินาที แสดงดังรูปที่ 4ง โครโนแอมเพอโรแกรมของ

ต ัวเร งปฏ ิก ิร ิยา Pd/C Pd-CeOx/C และPd-CeOx/C-200ºC  

ในสารละลายไซลิทอล-อัลคาไลน (1.0 M Xylitol, 0.1 M KOH) 

จะเห็นไดวาในชวงเริ่มตนคาความหนาแนนกระแสไดลดลงอยาง

รวดเร็ว เนื่องจากเกิดสารผลิตภัณฑที่มากขึ้นขณะเกิดปฏิกิริยา 

อิเล็กโทรออกซิเดชันของไซลิทอล ซึ ่งสารดังกลาวอาจสงผล

รบกวนพื้นที่การเรงปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยา และเมื่อหลัก

จากเวลา 500 วินาที คาความหนาแนนกระแสจะลดลงและเขาสู

สภาวะคงตัวเทียม (Pseudo-steady State) เมื่อพิจารณาความ

หนาแนนกระแสสุดทาย (final current density) พบวาตัวเรง

ปฏิกิริยา Pd/C มีความเสถียรมากกวา Pd-CeOx/C-200ºC และ 

Pd-CeOx/C โดยมีคาความหนาแนนกระแสสุดทายเทากับ 0.244 

0.232 และ 0.203 mA.cm-2 ตามลำดับ 
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รูปที ่4 ไซคลิกโวลแทมโมแกรมของตัวเรงปฏิกิริยา Pd/C Pd-CeOx/C Pd-CeOx/C-200ºC และ CeOx/C ในสารละลายอัลคาไลน 

(0.1 M KOH) (ก), สารละลายไซลิทอลอัลคาไลน (0.5 M Xylitol, 0.1 M KOH (ข)) (1.0 M Xylitol, 0.1 M KOH (ค)) และ 

โครโนแอมเพอโรแกรมของตัวเรงปฏิกิริยาเชิงไฟฟา Pd/C Pd-CeOx/C และ Pd-CeOx/C-200ºC ในสารละลายไซลิทอลอัล

คาไลน (1.0 M Xylitol, 0.1 M KOH) ทดสอบที่คาศักยไฟฟา 50 mV vs. Ag/AgCl เปนเวลา 3,600 วินาท ี(ง) 
 

สรุปผลการผลการวิจัย 

การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาเชิงไฟฟา Pd-CeOx/C โดย

ใชสารละลายเอทิลีนไกลคอลเปนตัวรีดิวซ ซึ ่งตัวเรงปฏิกิริยา

ดังกลาวมีลักษณะการกระจายตัวของโลหะผสมบนวัสดุรองรับ

คารบอนที่ไมดีนัก โดยจากคารอยละโดยน้ำหนักแสดงใหเห็นถึง

การดูดซับอนุภาคโลหะผสมลงบนวัสดุรองรับคารบอนในขณะ

การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นไดนอยกวาความตองการอยาง

มาก โดยตัวเรงปฏิกิริยาโลหะผสมแพลเลเดียม-ซีเรียมออกไซด

บนวัสดุรองรับคารบอนซึ่งผานการแคลไซนที ่อุณหภูมิ 200ºC  

จะมีขนาดอนุภาคใหญที่สุด 

สำหรับการศึกษาอิทธิพลของตัวเรงปฏิกิริยาเชิงไฟฟา

ตอลักษณะทางเคมีไฟฟาในการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรออกซิเดชัน

ของเชื้อเพลิงไซลิทอลในสารละลายอัลคาไลน (KOH) ดวยเทคนิค

ไซคลิกโวลเทมเมทรี พบวาตัวเรงปฏิกิริยาเชิงไฟฟาโลหะผสม

แพลเลเดียมซีเรียมออกไซดบนวัสดุรองรับคารบอนซึ่งผานการ

แคลไซนที่อุณหภูมิ 200ºC มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ของไซลิทอลในสารละลายอัลคาไลน (KOH) ที่อัตราสวนความ

เขมขนสารละลายไซลิทอล 0.5 M ตอสารละลายอัลคาไลน 

(KOH) 0.1 M สูงที ่สุด อีกทั ้งการศึกษาความเสถียรของตัวเรง

ปฏิกิริยาเชิงไฟฟาดวยเทคนิคโครโนแอมเพอโรเมทรี พบวาผล

การทดลองความเสถียรตัวเรงปฏิกิริยาโลหะผสมแพลเลเดียม-

ซีเร ียมออกไซดบนวัสดุรองรับคารบอนที ่ผ านการแคลไซนที่

อ ุณหภูม ิ 200ºC มีคาความหนาแนนกระแสสุดทายมีคาไม

แตกตางกับตัวเรงปฏิกิริยาโลหะแพลเลเดียมและตัวเรงปฏิกิริยา

โลหะแพลเลเดียมซีเรียมออกไซดบนวัสดุรองรับคารบอนที่ไมผาน

การแคลไซนมากนัก 
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