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การประดิษฐฟลมเพอรอฟสไกต CH3NH3Pb1-xGexBr2xI3-2x สำหรับใชเปนชั้นดูดกลืนแสง 

ในระบบเซลลแสงอาทติยชนิดเพอรอฟสไกตแบบไมมีชั้นนำสงโฮล 

และใชคารบอนเปนขั้วนำไฟฟา 

Fabrication of CH3NH3Pb1-xGexBr2xI3-2x Perovskite Films as Light Absorber in 

Carbon-Based Hole-Transporting-Layer-Free Perovskite Solar Cells 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดทำการเตรียมฟลมเพอรอฟสไกต CH3NH3Pb1-xGexBr2xI3-2x ที่อัตราสวน x = 0  1/128  2/128 และ 3/128 ดวย

กระบวนการหมุนเหวี่ยงดวยความรอน (hot-casting) จากนั้นนำฟลมที ่ไดไปทดสอบคาการดูดกลืนแสงดวยเครื ่อง UV-visible 

spectroscopy พบวาคาการดูดกลืนแสงสูงสุดเมื่อเติม GeBr2 ในอัตราสวน x = 2/138 และมีคาชองวางแถบพลังงานเทากับ 1.60 eV 

ซึ่งลักษณะพ้ืนผิวของฟลมเพอรอฟสไกตจากการทดสอบดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดพบวาฟลมทุกเงื่อนไขมีความ

ตอเนื่องและครอบคลุมผิวฟลมไททาเนียมไดออกไซด เมื่อทำการประกอบเซลลแสงอาทิตยชนิดเพอรอฟสไกตจากฟลม CH3NH3Pb1-

xGexBr2xI3-2x แบบไมมีชั้นนำสงโฮล พบวาคาประสิทธิภาพในวันแรกมีคาเทากับ 3.97%  3.37%  2.96% และ 2.54% สำหรับ x = 0  

1/128  2/128 และ 3/128 ตามลำดับ และเมื่อเวลาผานไป 1000 ชั่วโมง พบวาผลประสิทธภิาพมีคาเพ่ิมขึ้นจากคาเริ่มตนเปน 5.33%  

4.33%  5.90% และ 5.96% สำหรับ x = 0  1/128  2/128 และ 3/128 ตามลำดับ 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 49 เลมที่ 2 175 

 

ABSTRACT 

In this research, CH3NH3Pb1 -xGexBr2 xI3 - 2 x perovskite films were prepared by a hot-casting method with 4 

different GeBr2 concentrations (x = 0, 1/128, 2/128 and 3/128). The absorbance spectra of CH3NH3Pb1-xGexBr2xI3-2x at 

x = 2/128 has the highest intensity, and the energy band gap of all CH3NH3Pb1 -xGexBr2 xI3 - 2 x films is approximately 

1.60 eV. SEM images of all perovskite films represent the continuous and smooth perovskite film covering entire 

titanium dioxide (TiO2) surface. The CH3NH3Pb1-xGexBr2xI3-2x perovskite films were used as the light absorption layer 

in carbon-based hole – transport – layer – free (HTL) perovskite solar cells (PSCs). The performance of carbon-

based HTL – free CH3NH3Pb1-xGexBr2xI3-2x PSCs in the first day was 3.97%, 3.37%, 2.96% and 2.54% for x = 0, 1/128, 

2 / 1 2 8  and 3 / 1 2 8 , respectively. The efficiency of the solar cell devices increased significantly to 5.33%, 4.33%, 

5.90% and 5.96% for x = 0, 1/128, 2/128 and 3/128, respectively, after 1,000 hr. 
 

คำสำคัญ: เพอรอฟสไกต  เซลลแสงอาทิตย  เจอรเมเนียม (II) โบรไมด  การหมุนเหวี่ยงดวยความรอน 

Keywords: Perovskite, Solar cell, GeBr2, Hot-casting 
 

บทนำ 

พลังงานจากแสงอาทิตยถือเปนพลังงานสะอาด และ

อุปกรณที ่ใชสำหรับเก็บเกี ่ยวพลังงานจากดวงอาทิตยใหเปน

พลังงานไฟฟา เรียกวา เซลลแสงอาทิตย (Solar cell) เซลล

แสงอาทิตยแบงออกเปนหลายประเภท เชน เซลลแสงอาทิตย

ผลึกซิลิกอน (เปนเซลลแสงอาทิตยที่ไดรับความนิยมและพบเห็น

โดยท่ัวไป) แตเซลลแสงอาทิตยชนิดผลกึซิลกิอนนั้นมีกระบวนการ

ผลิตที่ซับซอนและตนทุนทางวัสดุที่สูง จึงไดมีการพัฒนาและวิจัย

เซลลแสงอาทิตยที่มีตนทุนการผลิตต่ำลง เซลลแสงอาทิตยทีก่ำลัง

ไดร ับความสนใจเปนอยางมากจากนักวิจ ัยทั ่วโลก คือ เซลล

แส งอาท ิ ตย ชน ิ ด เพอรอฟส ไกต  (Perovskite Solar Cell) 

เนื่องจากเปนวัสดุที่สามารถดูดกลืนแสงไดดีและมีคาชองวาง

แถบพลังงานที่ใกลเคียงกับผลึกซิลิกอน ประสิทธิภาพของเซลล

แสงอาทิตยชนิดเพอรอฟสไกตถูกพัฒนาไดอยางรวดเร็วใน

ระยะเวลาสั้นๆ โดยมีการเริ่มตนพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 2009 และ

ไดคาประสิทธิภาพเพียง 3.81% (Kojima et al., 2009) แตใน

ปจจุบันคาประสิทธิภาพสูงสุดที่ไดจากเซลลแสงอาทิตยชนิด 

เพอรอฟสไกตประมาณ 25.2% ภายในระยะเวลาเพียง 10 ป 

(Mali et al., 2020) 

สารเพอรอฟสไกตเปนสารที่มีโครงสรางผลึกคลายกับ

แรแคลเซียมไทเทเนียมออกไซด (CaTiO3) (Song et al., 2016) 

มีสูตรโครงสรางผลึกแบบกวางๆ คือ ABX3 สารที ่นิยมนำมา

สงเคราะห คือ ใช A เปน MA-  FA-  Cs- ทำหนาที่ในการดุลประจุ

ในโครงสรางใหสมดุล, ใช B เปน ตะก่ัว (Pb) หรือดีบุก (Sn) และ

ใช X เปน ธาตุกลุมฮาโลเจน เชน คลอรีน (Cl) โบรมีน (Br) หรือ 

ไอโอด ีน (I) เป นต น (Mateen et al., 2019) โดยท ี ่ช ั ้นฟ ลม 

เพอรอฟสไกตทำหนาที ่ด ูดกลืนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย  

ชั ้นฟลมเพอรอฟสไกตที่ใหคาประสิทธิภาพดีที ่ส ุด คือ ฟลม 

เมทิลแอมโมเนียมเลดไตรไอโอไดดเพอรอฟสไกต (CH3NH3PbI3, 

MAPbI3)  

ฟลม MAPbI3 เพอรอฟสไกตใหคาประสิทธิภาพสูง 

เน่ืองดวยมีขอดีหลายประการ ไดแก มีชวงการดูดกลืนแสงท่ีกวาง 

มีคุณสมบัติทางไฟฟาที่เหมาะสม มีระยะการแพรของอิเล็กตรอน-

โฮลที ่ไกล (diffusion length) สามารถปรับแตงได จากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเคมี และมีกระบวนสังเคราะหที ่ไม

ยุ งยาก (Chen et al., 2019; Chiao et al., 2019) ถึงอยางไรก็

ตามฟลมเพอรอฟสไกต MAPbI3 มีปญหาดานการเสื่อมสภาพของ

สารภายใตสภาวะหรือปจจัยที่มีความชื้นสูง นอกจากนี้ยังพบวา

การใชสารโลหะหนักตะกั่ว (Pb) กอใหเกิดปญหาทางสิ่งแวดลอม

และสงผลเสียสุขภาพดวย ดังนั้นหลายกลุมนักวิจัยจึงใหความ

สนใจในการใชสารเจอรเมเนียม (Ge) ที่มีความเปนพิษนอยกวา

สารตะกั่ว มาสังเคราะหฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-x เพอรอฟสไกต 

สำหรับใชเปนชั ้นดูดกลืนแสงในระบบเซลลแสงอาทิตยชนิด 

เพอรอฟสไกต ดังตัวอยางงานวิจัยดังตอไปนี ้

Krishnamoorthy และคณะ (2015) ไดมีการคำนวณ

เชิงทฤษฎีดวย density-functional theory (DFT) พบวาการ

เจือเจอรเมเนียมทดแทนสารตะกั่วในโครงสราง AGeI3 จะทำให

คาชองวางแถบพลังงาน (Bandgap) อยูในชวงที่เหมาะสมคลาย
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กับโครงสราง APbI3 เมื่อนำฟลมมาประกอบเปนเซลลแสงอาทิตย

ที ่มีโครงสรางเซลล คือ FTO/TiO2/AGeI3/Spiro-OMeTAD/Au 

พบวาผลประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย (PCE) มีคานอยมาก

เทากับ 0.11% และ 0.20% 

Sun และคณะ (2016) ไดคำนวณเชิงทฤษฎีของเซลล

แสงอาทิตยชนิดเพอรอฟสไกตจากฟลม MAGexPb1-xI3 ใหทราบ

คาประสิทธิภาพสูงกวา 22% ดังนั้นเขาจึงไดออกแบบโครงสราง

เซลล แสงอาท ิตย เพ ื ่อทดสอบผลประส ิทธ ิภาพของเซลล

แสงอาทิตย ชนิดเพอรอฟสไกตจากฟล ม MAGexPb1-xI3 ใน

อัตราสวน x = 0.00  0.25  0.50  0.75 และ 1.00 ผลการคำนวณ

แสดงใหคาประสิทธิภาพเทากับ 20.38%  22.48%  22.88%  

24.24% และ15.86% ตามลำดับ 

Kopacic และคณะ (2018) ได ทำการเตรียมฟลม

เจอรเมเนียมเฮไลดเพอรอฟสไกตจากสาร GeI2, MAI และ MABr 

โดยม ีอัตราส วนของสารโบรไมด (Br) ระหว าง 0% - 33% 

(MAGeI3-xBrx) ผลคาชองวางแถบพลังงานของฟลม MAGeI3-xBrx 

อยูในชวง 2.0 eV - 2.1 eV เมื่อทำการประกอบเซลลแสงอาทิตย

ท ี ่มีโครงสร างคือ glass/ITO/PEDOT: PSS/MAGeI3xBrx/PC70 

BM/Ag พบวาไดคาประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตยมากที่สุดคือ

ฟลม MAGeI2.7Br0.3 เทากับ 0.57% 

Lakhdar และ Hima (2019) ทำการสรางแบบจำลอง

เซลลแสงอาทิตย MAGeI3 เพอรอสไกต โดยโปรแกรม 1D-Solar 

Cell Capacitance Simulator (1D- SCAPS) จากการเลือกใช

วัสดุนำสงอิเล็กตรอนคือ PCBM  IGZO  C60  SnO2  ZnO และ 

TiO2 จะไดผลการทดสอบคาประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย

เ ท  า ก ั บ  11.16  10.16  13.50  13.19  11.05 และ  13.30 % 

ตามลำดับ 

Sa และคณะ (2020) ไดศึกษาการเจือสารเจอรเมเนียม

ต  อ ค ุณสมบ ั ต ิ เ ช ิ ง แสง ของฟ  ล  ม  โ ดยก า รคำนวณเชิ ง 

ทฤษฎ ีdensity-functional theory (DFT) ดวยฟงกชั่น Heyd− 

Scuseria−Ernzerhof (HSE06) โครงสรางที่จำลองคือ MAGeI3, 

MAGeBr3 และ MAGeCI3 ผลจากการคำนวณไดค าช องว าง

แถบพลังงาน (Band gap) เทากับ 1.89  2.71 และ 3.68 eV 

สำหรับ MAGeI3, MAGeBr3 และ MAGeCI3 ตามลำดับ ผลการ

คำนวณชี้ใหเห็นวาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่ไดของเพอรอฟ-

สไกต MAGeX3 มีชวงของการดูดกลืนแสงท่ีตางกันอยางมาก 

จากงานวิจัยที่กลาวขางตน จะเห็นวาสารเจอรเมเนียม

สามารถแทนที่ตำแหนงตะกั่วและคงโครงสรางเพอรอฟสไกตได 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จะเตรียมฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x เพอรอฟ-

สไกตและตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ การดูดกลืนแสง และ

ทดสอบค าประส ิทธ ิภาพและความเสถียรภาพของเซลล

แสงอาทิตยชนิดเพอรอฟสไกตจากฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x 
 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 

1. กระบวนการเตรียมสารละลาย MAI, PbI2 และ GeBr2 

 เตรียมสารละลาย MAI, PbI2 และ GeBr2 โดยเติมสาร 

Germanium (II) bromide ( GeBr2, Sigma Aldrich, 98%) 

ปริมาณ 0 (ขวดที่ 1)  0.0018 (ขวดที่ 2)  0.0036 (ขวดที่ 3) และ 

0.0054 (ข วด ท ี ่  4) ก ร ั ม  ล ง ในต ั ว ท ำล ะล าย  dimethyl-

formamide (DMF, Sigma Aldrich, 99.8%) แล ะ  Dimethyl 

sulfoxide (DMSO, Sigma Aldrich, 99.8%) ในอัตราสวน 9:1 

ปริมาตร 1 มิลลิลิตร แลวนำไปกวนดวยเครื่องกวนสารละลาย 

(magnetic stirrer) ที ่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 

ชั่วโมง จากนั้นเติมสารเลด(II) ไอโอไดด (PbI2, Sigma Aldrich, 

99% trace metals basis) ปริมาณ 0.4610  0.4574  0.4538 

และ 0.4502 กรัม ลงในขวดที่ 1  2  3 และ 4 ตามลำดับ และ

เติมสาร Methylammonium iodide (MAI, Greatcell solar, 

99%) ปริมาณ 0.1589 กรัม ลงในทุกขวด แลวนำไปกวนดวย

เครื่องกวนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง จะได

สารละลายสีเหลืองออนหรือสีน้ำตาลแดง  

2. กระบวนการเตรียมกาวคารบอน (carbon paste) 

 ทำการเตรียมกาวคารบอน (carbon paste) โดยเตรยีม

สาร Poly(vinyl acetate) (PVAc, Sigma Aldrich) ปริมาณ 2.5 

กรัม โดยเติมตัวทำละลาย Ethyl Acetate (EA, Qrec, 99.5%) 

ปริมาตร 30 ไมโครลิตร จากนั ้นนำไปกวนดวยเครื ่องกวน

สารละลายท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เมื่อสาร PVAc ผสมเปน

เน้ือเดียวกัน จึงทำการเติมผงคารบอนแบล็ค (Jiangxi Black Cat 

Carbon, China) ปริมาณ 2 กรัม และแกรไฟตเฟลค (Sigma-

Aldrich, 99%) ปริมาณ 6 กรัม (ขนาดผลึกของคารบอนแบล็ค

และแกรไฟตเฟลคเล็กวา 50 ไมโครเมตร) และนำไปกวนดวย

เครื ่องกวนสารละลายที ่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส พรอมท้ัง

ระเหยตัวทำละลายใหแหง แลวจึงเติมสาร Chlorobenzene 

(Sigma-Aldrich, 99.8%) ปริมาตร 30 ไมโครลิตร แลวนำไปกวน
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ดวยเครื่องกวนสารละลายที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส พรอมทั้ง

ระเหย Chlorobenzene จนสารมีลักษณะหนืดคลายกาวจึงจะ

สามารถนำไปใชเปนกาวคารบอนได 

3. กระบวนการเตรียมเซลลแสงอาทิตยชนิดเพอรอฟสไกต 

สามารถสรุปไดเปน 4 ขั้นตอน คือ 

ขั ้นตอนที่ (1) การเตรียมชั ้นกั ้นพาหะโฮล (Hole 

blocking layer-TiO2) นำสารTitanium diisopropoxide bis 

(acetylacetonate) (C16H28O6Ti) ปร ิมาตร 500 ไมโครล ิตร 

ละลายในสาร Isopropanol ปริมาตร 10 ไมโครลิตร และนำไป

ส ั ่นด วยเครื ่องอ ัลตราโซนิคเป นเวลา 30 นาที จากนั ้นนำ

สารละลายที่เตรียมไดมาทำการเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟาดวย

วิธีการเคลือบแบบหมุนเหวี่ยง (spin-coating) ดวยความเร็วรอบ

การหมุน 3000 รอบตอนาที เปนเวลา 45 วินาที ใหความรอนที่

อุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที ทำการเคลือบให

ครบ 3 ชั้นจากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 1 ชั ่วโมง จะไดฟลมไททาเนียมไดออกไซด (TiO2) ที ่ทำ

หน  าท ี ่ เป นช ั ้ นก ั ้ นพาหะโฮล (Hole blocking layer TiO2,  

BL-TiO2) 

ขั ้นตอนที่ (2) การเคลือบชั ้นฟลม mesoporous-

TiO2 (mp-TiO2) นำสาร Paste 90T transparent (Greatcell 

Solar, 99%) ปริมาณ 1.65 กรัม ผสมกับเอทานอล 6 มิลลิลิตร 

จากนั ้นนำฟลม BL-TiO2 ที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาเคลือบสาร 

TiO2-paste ที ่เตรียมไดในขางตนน้ี ที ่ความเร็วรอบการหมุน 

4000 รอบตอนาที เปนเวลา 45 วินาที แลวนำฟลมไปใหความ

รอนทีอุ่ณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที จากนั้นนำไป

เผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง จะไดฟลม

ที่มีทั้งช้ัน BL-TiO2 /mp-TiO2 

ขั้นตอนที่ (3) การเคลือบฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x 

ทำการใหความรอนฟลม BL-TiO2 /mp-TiO2 อุณหภูมิ 150 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 2 นาที กอน แลวจึงหยดสารละลาย MAI, 

PbI2 และ GeBr2 (จากขวดท ี ่  1  2  3 และ 4) ปร ิมาตร 50 

ไมโครล ิตร ลงบนฟล ม BL-TiO2 /mp-TiO2 ทำการหม ุนท่ี

ความเร็วรอบการหมุน 3000 รอบตอนาที เปนเวลา 45 วินาที 

จากนั ้นนำฟลมไปใหความรอนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 20 นาที จะไดฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x ที่มีลักษณะ

เปนสีดำ 

ขั้นตอนที่ (4) การปาดกาวฟลมนำไฟฟาคารบอน ทำ

การปาดกาวนำไฟฟาคารบอนทับลงบนชั้นฟลมเพอรอรฟสไกต 

MAPb1-xGexBr2xI3-2x เพ่ือใชเปนช้ันนำสงโฮล หลังจากนั้นทิ้งฟลม

คารบอนใหแหงเปนระยะเวลา 1 วัน จึงจะไดเซลลแสงอาทิตย

ชนิดเพอรอฟสไกตที่สมบูรณ แลวนำไปทดสอบประสิทธภิาพ 

4. การวิเคราะหคุณสมบัติของฟลมและประสิทธิภาพเซลล

แสงอาทิตย  

 ฟ ล ม MAPb1-xGexBr2xI3-2x ท ี ่ เตร ียมได จะถูกนำมา

วิเคราะหลักษณะพื ้นผิวดวยเทคนิคการถายภาพดวยกลอง

จ ุลทรรศนอ ิเล ็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron 

microscopes, SEM, (MiniSEM, ยี ่หอ SEC, รุ น SNE -4500M) 

วิเคราะหโครงสรางผลึกของฟลมดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี

เ อ ก ซ  (X-ray diffraction: XRD, ย ี ่ ห  อ  PANalytical, รุ น 

EMPYREAN)  ก า ร ด ู ด ก ล ื นแ ส งด  ว ย เ ท ค น ิ ค  UV-Visible 

spectroscopy (UV-Vis, ยี่หอ Shimadzu, รุ น UV-1800) และ

เทคนิคการวัดประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตยภายใตแสงอาทิตย

จำลองดวยเครื่องวัดประสิทธิภาพ (Solar simulator, PEC-L11, 

Japan) ที่ความเขมแสง 100 mW/cm2 
 

ผลการทดลองและการวิจารณผลการทดลอง 

1. คุณสมบัตทิางกายภาพของฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x  

 งานวิจัยนี้ไดทำการเตรียมฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x 

ด วยกระบวนการ hot-casting ที ่ถ ูกเตร ียมภายใต สภาวะ

แวดลอมบรรยากาศปกติ และมีคาความชื ้นประมาณ 54 % 

ลักษณะสีของสารละลายที่มีแคสวนผสม MAI และ PbI2 จะมีสี

เหลืองใส แตเมื่อเติม GeBr2 จะเห็นวาสีของสารละลายเปลี่ยน

จากสีเหลืองใสไปเปนสีน้ำตาลแดงดังแสดงในรูปที่ 1(a) เมื่อนำ

สารละลายที่เตรียมไดนี้มาเคลือบลงบนฟลมไททาเนียมไดออก-

ไซต (BL-TiO2/mp-TiO2) ดังที่แสดงในรูปที่ 1(b) ฟลมเพอรอฟ-

สไกต MAPb1-xGexBr2xI3-2x ที่ไดมีลักษณะเปนสีดำแบบทึบแสง 

(opaque) ทุกเง ื ่อนไขดังร ูปที ่  1( c ) กระบวนการเกิดฟลม 

MAPb1-xGexBr2xI3-2x เปนดังปฏิกิริยาเคมีสมการท่ี 1 
 

     MAI + PbI2 + GeBr2 ---> MAPb1-xGexBr2xI3-2x (1) 
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 เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Gao และคณะ (2015) 

พวกเขาไดฟลมเพอรอฟสไกต MAPbI3 ที่มีสีดำคลายกับงานนี้ 

แสดงวาฟลมที ่เตรียมไดในงานวิจัยนี ้นาจะมีโครงสรางแบบ 

เพอรอฟสไกตเชนเดียวกัน ซึ่งจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของ

ฟลมที่เตรียมไดดวยเทคนิคตาง ๆ อยางละเอียดดังแสดงในหัวขอ

ตอไป สาเหตุสำหรับการเติมสาร GeBr2 ในอัตราสวนที ่น อย 

(x=1/128, 2/128 และ 3/128) เน ื ่องจากไมสามารถทำการ

ละลายสาร GeBr2 ทีค่วามเขมขนสูงกวานี้ไดอยางสมบูรณ 

 เมื่อนำฟลมที ่เตรียมไดศึกษาลักษณะพื้นผิวของดวย

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) ดังแสดงในรูปที่ 

2(a) พบวา อนุภาคของไททาเนียมไดออกไซดมีอนุภาคเล็กมากๆ 

กระจายทั่วพ้ืนผิวของกระจกนำไฟฟา (FTO) และจะเห็นวาขนาด

ผลึกของ MAPb1-xGexBr2xI3-2x มีขนาดผลึกที่ใหญมากประมาณ 

13 - 54 ไมโครเมตร ดังทีแสดงในรูปที ่ 2(c, e, g และ i) และ

ลักษณะฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x มีความสม่ำเสมอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทั ่วพื ้นผิวฟลมไททาเนียมไดออกไซดและไมปรากฎ

ชองวาง (Pinhole) บนฟลม เมื่อพิจารณาภาพตัดขวาง (Cross-

section) ในรูปที่ 2(b, d, f, h และ j) จะเห็นวาชั ้นฟลมไททา

เนียมไดออกไซด (TiO2) มีความตอเนื่องและหนาประมาณ 0.72 

ไมโครเมตร และชั้นฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x มีความตอเนื่อง

และหนาสม่ำเสมอตลอดทั้งฟลม โดยมีความหนาประมาณ 0.92  

1.72  1.87 และ 1.48 ไมโครเมตรสำหรับ x = 0  1/128  2/128 

และ 3/128 ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 ภาพถายสารละลาย MAI, PbI2 และ GeBr2 สำหรับเตรียมฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x ที่ x = 0, 1/128, 2/128 และ 3/128, 

(b) ชั้นฟลม BL-TiO2/mp-TiO2 และ (c) ชั้นฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขวดที ่1 ขวดที ่2 ขวดที ่3 ขวดที ่4 

(a) 

(b) 

x = 0 x = 1/128 x = 2/128 x = 3/128 

(c) 
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รูปที่ 2 ภาพถายพื้นผิวและภาพตัดขวางของ (a, b) ฟลมไททาเนียมไดออกไซด (mp-TiO2), และของฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x  

(c, d) x = 0, (e, f) x=1/128, (g, h) x=2/128 และ (i, j) x=3/128 
 

2. โครงสรางผลึกของฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x  

 ผลการว ิ เคราะห โครงสร างผล ึกด วยเทคน ิคการ

เลี ้ยวเบนของรังสีเอกซ (XRD) ดังแสดงในรูปที่ 3 พบวาฟลม 

MAPb1-xGexBr2xI3-2x  ท่ีอ ัตราส วน x = 0  1/128  2/128 และ 

3/128 ปรากฏพีคการเลี้ยวเบนที่มุม 2θ เทากับ 14.12  20.20  

28.50  31.70 และ 40.69 องศา ซึ่งตรงกับระนาบ (110)  (200)  

(220)  (310) แล ะ  (040) ขอ ง  Tetragonal MAPbI3 ผ ลก าร

เปรียบเทียบสเปคตรัมการเลี้ยวเบนรังสีเอกซของฟลมในงานวิจัย

นี้ มีคาใกลเคียงกับโครงสราง Tetragonal MAPbI3 ในงานวิจัย

ของ Kopacic และคณะ (2018) แสดงวาการเจือ GeBr2 ที่อัตรา

นอยนี ้ไมสงใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงโครงสรางเพอรอฟสไกต 

สำหรับอัตราสวนที่ x = 0 และ 3/128 พบพีคที ่ม ุมประมาณ 

12.68 องศา ซึ่งตรงกับพีคของสารตั้งตน PbI2 (JCPDS no 01-

073-1752) สันนิษฐานวานาจะเปนผลมาจากการเกิดปฏิกิริยาที่

ไมสมบูรณของสารตั้งตน 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3 (a) สเปกตรัมการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ และ (b) สวนขยายสเปกตรัมการเลี้ยวเบนรังสีเอกซที่ตำแหนง 14.12 องศา ของฟลม 

MAPb1-xGexBr2xI3-2x ที่ x = 0  1/128  2/128 และ 3/128 
 

  

           20 µm           5 µm 

(a) BL-TiO
2 
/mp-TiO (b) BL-TiO

2 
/mp-TiO 

(f) x = 1/128 (e) x = 1/128 

            20 µm           5 µm 

(d) x = 0 (c) x = 0 

         5 µm             20 µm 

(i) x = 3/128 (j) x = 3/128 

            20 µm           5 µm 

(g) x = 2/128 (h) x = 2/128 

          5 µm             20 µm 

(a
) 

(b) 
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3. สมบัติการดูดกลืนแสงของฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x 

 นอกจากนั้นเมื่อนำฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x  ที่เตรียม

ไดจากรูปที่ 1(c) มาวัดคาการดูดกลืนแสง พบวาการดูดกลืนแสง

ของฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x ทั้งสีอันมีขอบการดูดกลืนแสงที่

ความยาวคลื่นแสงประมาณ 780 นาโนเมตร และคาชองวาง

แถบพลังงาน (Eg) สามารถหาไดจากเทคนิคการเขียนกราฟแบบ 

Tauc โดยการลากเสนตรงมาตัดกับแกน x ดังที่แสดงในรูปที่ 4 

จะไดคา Eg ของฟลม MAPbI3 (x = 0) เทากับ 1.59 eV เมื่อเจือ 

GeBr2 ท ี ่  x = 1/128  2/128 และ 3/128 พบว าค าช องว าง

แถบพลังงานของฟลมทั้งสามเงื่อนไขมีคาเทากับ 1.60  1.60 และ 

1.59 eV ตามลำดับ ดังสรุปในตารางที่ 1 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับฟลม 

MAPbI3 บริสุทธิ์ และเมื่อเทียบกับงานวิจัยของ Tai และคณะ 

(2019) พวกเขาไดคา Eg ของ MAPbI3 บริสุทธิ์ เทากับ 1.61 eV 

ซึ่งใกลเคียงกัน ซึ่งจากผล XRD แสดงใหเห็นวาการเจือ GeBr2 ที่

สัดสวนนอยนี้ มีผลนอยมากตอโครงสรางผลึก จึงทำใหลักษณะ

ทางกายภาพของฟลมและคุณสมบัติทางแสงของฟลมไมมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงนอยมากดังเห็นในภาพ SEM รูปที่ 

2 และผล UV-vis รูปที่ 4 และถึงแมวาคาชองวางแถบพลังงาน 

(Eg) ที่ไดมีคาไมไดแตกตางจากสาร MAPbI3 บริสุทธิ์ แตผูวิจัย

สังเกตพบเห็นถึงการเปลี่ยนสีของสารละลายตั้งตนดังแสดงใน 

รูปที่ 1(a) อยางชัดเจน ซึ่งจะเห็นวาการเติมสาร GeB2 จะทำให 

สีของสารละลายเขมมากขึ้นเปนอยางมาก ดังนั้นทีมผูวิจัยมั่นใจ

วามีสาร GeB2 เจืออยูในฟลมอยางแนนอน เนื่องจากปริมาณที่

นอยมาก อาจทำใหไมมีผลตอคาชองวางแถบพลังงาน (Eg) 

ตารางที่ 1 คาชองวางแถบพลังงาน (Eg) ของฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2xทีไ่ดจากการประมาณคาจากกราฟแบบ Tauc 

ฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x Eg (eV) 

x = 0 1.59 

x = 1/128 1.60 

x = 2/128 1.60 

x = 3/128 1.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4 กราฟแบบ Tauc ระหว างพล ังงานโฟตอน ( h ) ก ับเทอม ( h )2 ของฟ ล ม MAPb1-xGexBr2xI3-2x ท ี ่  (a) x = 0  

(b) x= 1/128, (c) x = 2/128 และ (d) x = 3/128 
 

4. ผลประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตยชนิดเพอรอฟสไกตจาก

ฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x  

 ผลการทดสอบคุณสมบ ัต ิของเซลลแสงอาทิตย 

ดวยเครื่องจำลองแสงมาตรฐาน (Solar simulator) ที่ความเขม

แสง 100 mW/cm2 ซึ่งกำหนดพื้นท่ีการทำงาน (Active area) 1 

cmx0.3 cm ผลที่ ไดแสดงด ังกราฟร ูปที่  5 (a) จากกราฟนี้

สามารถนำไปหาคาความหนาแนนกระแสไฟฟาลัดวงจร (JSC, 

short-circuit current density), ความตางศักยไฟฟาวงจรเปด 

(VOC, open-circuit voltage), ฟลแฟกเตอร (Fill Factor, FF) 

และคาประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย (η; %) ไดดังสรุปในตาราง

ที่ 2 เมื่อนำคาประสิทธิภาพ (η; %) ของเซลลแสงอาทิตยชนิด 

เพอรอฟสไกตของฟล ม MAPb1-xGexBr2xI3-2x ที่x = 0  1/128  

2/128 และ 3/128 มาเปรียบเทียบกันดังรูปที่ 5(b) พบวาฟลม 

MAPbI3 บริส ุทธิ ์ม ีคาสูงที่ส ุดประมาณ 3.97% และจากการ
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ทดสอบเราจะสังเกตเห็นวา คาฟลแฟกเตอรที่ไดมีคาคอนขาง

นอย (FF < 0.5) ทั ้งนี้ผู วิจัยคาดวานาจะเพราะจากการเตรียม

เซลลในสภาวะบรรยากาศปกติท่ีมีความชื้นสูง และการเชื่อมตอท่ี

ไมดีระหวางคารบอนฟลมกับฟลมพอรอฟสไกต อาจเปนผลทำให

คาฟลแฟกเตอรที่ไดมีคานอย 

ตารางที่ 2 ตารางสรุปคา Jsc, Voc, FF และคาประสิทธภิาพเซลลแสงอาทิตย (η, %) 

MAPb1-xGexBr2xI3-2x JSC (mA/cm2) VOC (V) FF η (%) 

x = 0 9.76 0.91 0.44 3.97 

x = 1/128 9.60 0.96 0.36 3.37 

x = 2/128 7.65 0.95 0.40 2.96 

x = 3/128 6.50 0.83 0.44 2.54 
 

 
รูปที ่5 (a) กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความหนาแนนกระแสไฟฟา (J) กับความตางศักยไฟฟา (V), (b) กราฟคาประสิทธิภาพ

เซลลแสงอาทิตย (η; %) ที่ x=0, 1/128, 2/128 และ 3/128, (c) กราฟคาประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย (η) กับระยะเวลา 

และ (d) กราฟความสัมพันธระหวางคาประสิทธิภาพและคา SD ของเซลลแสงอาทิตยชนิดเพอรอฟสไกตจากฟลม MAPb1-

xGexBr2xI3-2x  
 

ตารางที่ 3 ตารางสรุปคา Jsc, Voc, FF และ η ของเซลลแสงอาทิตย เปรียบเทียบระหวางหลังประกอบเซลล 24 ชั่วโมง กับ เมื่อผานไป 

1056 ชั่วโมง 

Samples Hours JSC (mA/cm2) VOC (V) FF η (%) 

x = 0 24 9.76 0.91 0.44 3.97 

1056 11.01 1.00 0.37 5.33 

 x = 1/128 24 9.60 0.96 0.36 3.37 

1056 11.22 1.10 0.34 4.33 

x = 2/128 24 

1056 

7.65 

13.73 

0.95 

1.03 

0.40 

0.41 

2.96 

5.90 

x = 3/128 24 6.50 0.83 0.44 2.54 

1056 14.10 1.04 0.40 5.96 
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ความเสถียรของเซลลแสงอาทิตยชนิดเพอรอฟสไกต

ของทุกเงื่อนไขถูกทดสอบเปนระยะเวลา 1056 ชั่วโมง ผลการวัด

ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 5(c) จะเห็นวาคาความหนาแนน

กระแสไฟฟาลัดวงจร (Jsc) คาความตางศักยไฟฟา (Voc) และคา

ประสิทธิภาพมีคาเพิ่มขึ้นสำหรับทุกเงื่อนไข การที่ประสิทธิภาพ

เซลลแสงอาทิตยมีคาเพิ่มขึ้นอาจเปนผลมาจากฟลมคารบอนท่ี

ปาดทับฟลมเพอรอฟสไกตแหงมากขึ้นตามระยะเวลา ทำใหการ

เช่ือมติดกันระหวางฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x กับฟลมคารบอนดี

ขึ ้น และการทำคารบอนแหงสนิทนาจะทำใหฟลมคารบอนนำ

ไฟฟาไดดีดวย เมื่อผานไป 1056 ชั่วโมง ที่อัตราสวน x = 3/128 

ใหคาประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตยสูงที่สุด นาจะเพราะมีการ

คงเหล ือของสาร PbI2 ด ั ง เห ็น ในกราฟ XRD ร ูปท ี ่  3 ซึ่ ง 

Johansson และคณะ (2020) พบวาการมี PbI2 เหล ือด วย

เล็กนอยจะชวยทำใหประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตยสูงกวาที่ได

สาร MAPbI3 ที่สมบูรณ นอกจากนั ้นเซลลแสงอาทิตย ชนิด 

เพอรอฟสไกตที่ประดิษฐในงานวิจัยนี้มีความเสถียรมาก นาจะ

เพราะเซลลแสงอาทิตยเหลานี ้ไมมีชั ้นนำสงโฮลและใชฟลม

คารบอนเปนขั้วนำไฟฟาปดผิวเพอรอฟสไกต ซึ่งจากงานวิจัยของ 

Liu และคณะ (2019) ระบุวาโฮลชนิด Spiro-OMETAD ทำให

ความเสถียรภาพของเซลลแสงอาทิตยมีคาลดลง และจากงานวิจัย

ของกลุม Pitchaiya และคณะ (2020) รายงานวาผิวของคารบอน

ไมชอบน้ำจึงทำใหน้ำหรือละอองน้ำในอากาศเขาไปทำปฏิกิริยา

กับฟลมเพอรอฟสไกตในงานวิจัยนีไ้ดยาก เปนผลชวยทำใหเซลล

แสงอาทิตย ในงานวิจัยนี้มีความเสถียรมาก ภายหลังจากการวัด

ประสิทธภิาพเซลลแสงอาทิตยแตละครั้ง ผูวิจัยไดทำการเก็บเซลล

ตัวอยางเหลานี้ไวในกลองปดบรรจุสารดูดความชื้น (ซิลิกาเจล) 

ภายใตสภาวะแวดลอมบรรยากาศปกติ ตลอดระยะเวลาการ

ทดสอบความเสถียรภาพ 

นอกจากนั ้นเราไดทำการเตรียมเซลลแสงอาทิตย 

เพอรอฟสไกตเงื่อนไขละ 3 เซลล ผลคาประสิทธิภาพแสงอาทิตย

เฉลี่ยดังที่แสดงในรูปท่ี 5(d) ซึ่งจะเห็นวา คาประสิทธิภาพเฉลี่ย

ของเซลลแสงอาทิตยจากฟลม MAPb1-xGexBr2xI3-2x ที ่ x = 0  

1/128  2/128 และ 3/128 เท  าก ับ 4.57%  4.18%  4.72% 

และ 5.49% ตามลำดับ โดยที่อัตราสวน x = 3/128 ยังคงใหคา

ประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตยสูงที่สุด และคา SD ของแตละ

เงื่อนไขเทากับ 0.65  0.16  1.02 และ 0.53 ตามลำดับ แสดงวา

กระบวนการเตรียมฟลมเพอรอฟสไกต MAPb1-xGexBr2xI3-2x ดวย

วิธี hot-casting และกระบวนการประกอบเซลลแสงอาทิตยชนิด

เพอรอฟสไกตตนทุนต่ำนี้สามารถประดิษฐทำซ้ำได 
 

สรุปผลการวิจัย 

 งานว ิจ ั ยน ี ้ สามารถเตร ียมฟ ล ม เพอรอฟสไกต   

MAPb1-xGexBr2xI3-2x  ที ่อ ัตราส วนของ x = 0  1/128  2/128 

และ 3/128 เปนชั้นดูดกลืนแสงในระบบเซลลแสงอาทิตยชนิด 

เพอรอฟสไกต ดวยวิธี Hot-casting และใชฟลมคารบอนเปนข้ัว 

นำไฟฟา ไดคาประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยสูงสุด 5.33%  

4.33%  5.90% และ 5.96% ตามลำดับ และเซลลแสงอาทิตยท้ัง 

4 เงื่อนไขมีความเสถียรมากกวา 1,000 ชั่วโมง ซึ่งเงื่อนไขที่ใหคา

ประส ิทธ ิภาพส ูงส ุดและม ีแนวโน มท ี ่ เสถ ียรมากที ่ส ุดคือ  

x = 3/128 การที ่ฟ ล ม MAPb1-xGexBr2xI3-2x  ที ่อัตราสวนของ  

x = 3/128 ใหคาประสิทธิภาพที่สูงและมคีวามเสถียรท่ีดีเพราะวา

พื ้นผิวของฟลมมีความตอเนื่องและสม่ำเสมอ และคาชองวาง

แถบพลังงานที่เหมาะสม (ประมาณ 1.59 eV) 
 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี ้ผู วิจัยไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากศูนย

ความเปนเลิศดานฟสิกส ตามสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ที ่ใหทุนสนับสนุนการศึกษาและการทำ

วิทยานิพนธ ผูวิจัยขอขอบคุณภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่

เอ้ือเฟอวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการทำวิทยานิพนธ 
 

เอกสารอางอิง 
Chen, Z., Turedi, B., Alsalloum, A. Y., Yang, C., Zheng, X., Gereige, 

I., AlSaggaf, A., Mohammed, O. F. and Bakr, O. M. (2019). 

Single-Crystal MAPbI3 Perovskite Solar Cells Exceeding 

21% Power Conversion Efficiency. ACS Energy Letters 

4(6): 1258-1259. 

Chiao, G. H., Li, L. C., Shellaiah, M. and Sun, K. W. (2019). Improved 

morphological characteristics and electronic properties 

of MAPbI3 thin film with multiple methylamine spray 

treatments. Organic Electronics 78: 105556. 

Gao, C., Liu, J., Liao, C., Ye, Q., Zhang, Y., He, X., Guo, X., Mei, J. 

and Lau., W. (2015). Formation of organic–inorganic 

mixed halide perovskite films by thermal evaporation 

of PbCl2 and CH3NH3I compounds. RSC Advances 5: 

26175-26180. 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 49 เลมที่ 2 183 

 
Johanssona, M. B., Xieb, L., JoKima, B., Thyrc, J., Kandraad, T., 

Johanssona, E. M. J., Göthelide, M., Edvinssonc, T. and 

Boschloo G. (2020). Highly crystalline MAPbI3 perovskite 

grain formation by irreversible poor-solvent diffusion 

aggregation, for efficient solar cell fabrication. Nano 

Energy 78: 105346. 

Kojima, A., Teshima, K., Shirai, Y., and Miyasaka, T. (2009). 

Organometal Halide Perovskites as Visible-Light 

Sensitizers for Photovoltaic Cells. Journal of American 

Chemistry Society 131(17): 6050-6051. 

Kopacic, I., Friesenbichler, B., Hoefler, S. F., Kunert, B., Plank, H., 

Rath, T. and Trimmel, G. (2018). Enhanced Performance 

of Germanium Halide Perovskite Solar Cells through 

Compositional Engineering. ACS Applied Energy Mater 

1(2): 343–347. 

Krishnamoorthy, T., Ding, H., Yan, C., Leong, W. L., Baikie, T., 

Zhang, Z., Sherburne, M., Li, S., Asta, M., Mathews, N. 

and Mhaisalkar, S. G. (2015). Lead-free Germanium 

Iodide Perovskite Materials for Photovoltaic 

Application. Journal of Materials Chemistry A 3: 23829-

23832. 

Lakhdar N. and Hima A. (2019). Electron transport material effect 

on performance of perovskite solar cells based on 

CH3NH3GeI3. Optical Materials 99: 109517. 

Liu, F., Ding, C., Zhang, Y., Kamisaka, T., Zhao, Q., Luther, J. M., 

Toyoda, T., Hayase, S., Minemoto, T., Yoshino, K., 

Zhang, B., Dai, B., Jiang, J., Tao, S. and Q. Shen, Q. 

(2019). GeI2 Additive for High Optoelectronic Quality 

CsPbI3 Quantum Dots and Their Application in 

Photovoltaic Devices. Chemistry of Materials 31(3): 

798–807. 

Mali, S. S., Patil, J. V., and Hong, C. K. (2020). Making air-stable all-

inorganic perovskite solar cells through dynamic hot-

air. Journal Nano Today 33: 100880. 

Mateen, M., Arain, Z., Liu, X., Liu, C., Yang, Y., Ding, Y., Ma, S., Ren, 

Y.-K., Wu, Y., Tao, Y., Shi, P. and Dai, S. (2019). High-

performance mixed-cation mixed-halide perovskite 

solar cells enabled by a facile intermediate engineering 

technique. Journal of Power Sources 448: 227386. 

Pitchaiya, S., Eswaramoorthy, N., Natarajan, M., Santhanam, A., 

Asokan, V., Ramakrishnan, V. M., Rangasamy, B., 

Sundaram, S., Ravirajan, P., and Velauthapillai, D. 

(2020). Perovskite Solar Cells: A Porous Graphitic 

Carbon-based Hole Transporter/Counter Electrode 

Material Extracted from an Invasive Plant Species 

Eichhornia Crassipes. Scientific Reports 10: 6835. 

Sa, R., Zha, W., Yuan, R. and Chen, J. (2020). Exploring electronic 

and optical properties of Ge-based perovskites under 

strain: Insights from the first-principles calculations. 

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 

Biomolecular Spectroscopy 229: 118013. 

Song, Z., Watthage, S. C., Phillips, A. B. and Heben, M. J. (2016). 

Pathways toward high-performance perovskite solar 

cells: review of recent advances in organometal halide 

perovskites for photovoltaic applications. Journal of 

Photonics for Energy 6(2): 022001-022023. 

Sun, P. P., Li, Q. S., Feng, S. and Li, Z. S. (2016). Mixed Ge/Pb 

Perovskite Light Absorbers with an Ascendant Efficiency 

Explored from Theoretical View. Physical Chemistry 

Chemical Physics 18: 14408-14418. 

Tai, E. G., Wang, R. T., Chen, J. Y. and Xu, G. (2019). A Water-Stable 

Organic-Inorganic Hybrid Perovskite for Solar Cells by 

Inorganic  Passivation. Crystals 9(2): 83. 
 

 
 


