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บทคัดย่อ 

ไพโรล (Py) ที่ถูกพอลิเมอร์ไรซ์บนวัสดุคาร์บอนที่แกนกลางเป็นท่อนาโนคาร์บอนที่มีผนังหลายชั้นและ
มีแผ่นกราฟีนที่มีโครงสร้างเป็นริบบินล้อมรอบ (MWCNT@rGNR) ได้ถูกน ามาใช้เป็นขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดที่
มีประสิทธิภาพสูงส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากผลการทดลองที่ได้จะพบว่าวัสดุคอมโพสิตที่ได้
มีประสิ ทธิ ภาพในการ เร่ งปฏิกิ ริ ย าการรับ อิ เล็ กตรอนของไตร์ ไอ โอ ไดด์ที่ ดี ต ามล าดับต่อ ไปนี้ 
PPy/MWCNT@rGNR > rGNR > GONR > MWCNT > PPy ยิ่งไปกว่านั้นประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงาน
แสงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ PPy/MWCNT@rGNR เป็นขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดมีค่าสูง
กว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้วัสดุคาร์บอนชนิดอ่ืนเป็นขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด โดยประสิทธิภาพในการเร่ง
ปฏิกิริยาการรับอิเล็กตรอนของไตร์ไอโอไดด์ที่ดีของวัสดุคอมโพสิตดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากการที่ PPy มีค่า
การน าไฟฟ้าสูงและมีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาเชิงเคมีไฟฟ้าที่ดี นอกจากนี้ยังมาจากการที่ rGNR มี
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนสูง มีพ้ืนผิวขรุขระมากและมีพ้ืนที่ผิวสูงที่สามารถช่วยเร่งปฏิกิริยา
การรับอิเล็กตรอนของไตร์ไอโอไดด์ได้ดี 

เพ่ือเตรียมขั้วไฟฟ้าแอโนดส าหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงกรดฟอร์มิก ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ
ผสมของ PdxNi บนตัวรองรับแผ่นกราฟีนได้ถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยวิธีหม้อเดียวผ่านการให้ความร้อนแบบไฮโดร
เทอร์มอลอย่างง่ายโดยไม่ใช้สารลดแรงตึงผิวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเร่งปฏิกิริยาและลดความเป็นพิษกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของโลหะผสมของ Pd ต่อ Ni ต่อประสิทธิภาพการเป็นขั้วไฟฟ้า
แอโนด การทดสอบประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันในกรดฟอร์มิก (FAO) เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
เทคนิคทางเคมีไฟฟ้าไซคลิกโวลแทมเมตรี พบว่าค่าความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาด้วยค่า Mass Activity 
(A/gPd) ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก FAO  มีปริมาณตามล าดับดังนี้ Pd4Ni/rGO (1876 A/gPd)> Pd1Ni/rGO (1707 
A/gPd) > Pd2Ni/rGO (1527 A/gPd) > Pd8Ni/rGO  (1130 A/gPd) > Pd/rGO (725 A/gPd) ดังผลที่แสดงการ
เพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยา FAO เพ่ือเป็นขั้วไฟฟ้า จากผลการวิเคราะห์เนื่องจากการมีอยู่ของ
โลหะ Ni ที่เป็นส่วนผสมในตัวเร่งปฏิกิริยา PdxNi/rGO ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณพ้ืนที่ผิวที่ใช้ในการเร่งปฏิกิริยา
ทางเคมีไฟฟ้า (ECSA) ส าหรับการเกิด FAO มากขึ้นบนอนุภาคนาโนของโลหะผสม ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกของอนุภาคนาโนของโลหะผสมของโลหะ Ni ที่มีต่อตัวเร่งปฏิกิริยา 



อีกท้ังยังช่วยเพิ่มความเสถียรของตัวเร่งปฏิกิริยาท าให้การใช้งานได้ยาวนานขึ้น เนื่องจากมีความทนต่อการเกิด 
CO poisoning 
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Abstract 
 

Pyrrole (Py) polymerized on multiwalled carbon nanotube@reduced graphene 
nanoribbon (MWCNT@rGNR) was reported as an efficient counter electrode (CE) for dye-
sensitized solar cell (DSSC). The CV measurement revealed that resultant composites 
exhibited a superior electrocatalytic performance for tri-iodide reduction in the order of 
PPy/MWCNT@rGNR > rGNR > GONR > MWCNT > PPy. The efficiency of a solar cell with 
PPy/MWCNT@rGNR CE was superior to those with the other CEs. Such excellent 
electrocatalytic ability for the reduction of I3

– ions can be attributed to the fact that PPy has 
high conductivity and superior electrocatalytic activity as well as rGNR has high electron 
transfer, surface roughness, and surface area to promote the reduction and regeneration of 
I3
– ions. 

One-pot synthesis were used to prepare PdxNi alloy nanoparticles supported on 
reduced graphene oxide (PdxNi/rGO) under hydrothermal method with the presence of 
ethylene glycol and the absence of surfactant agent. Cyclic voltammetry and 
chronoamperometry studies showed that the alloy PdxNi/rGO provided higher 
electrocatalytic performance and better stability than monometallic Pd nanoparticles as 
follows Pd4Ni/rGO (1876 A/gPd)> Pd1Ni/rGO (1707 A/gPd) > Pd2Ni/rGO (1527 A/gPd) > Pd8Ni/rGO  
(1130 A/gPd) > Pd/rGO (725 A/gPd). This indicates an important role of appropriate added Ni 
improve the activity and stability which can be applicable for Pd based electrocatalysts for 
formic acid fuel cells. 
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