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บทคัดยอ 

แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนไดรับความนิยมเปนอยางมากสำหรับการใชเปนอุปกรณกักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย ตั้งแตเริ่มวาง

จำหนายครั ้งแรกในป ค.ศ. 1990 และกลายเปนสวนประกอบสำคัญของอุปกรณตาง ๆ ที ่ตองใชพลังงานไฟฟามาจนถึงปจจุบัน 

เน่ืองจากมีความหนาแนนพลังงานสูง อยางไรก็ตามวัตถุดิบหลักที่นำมาใชผลิตแบตเตอรีช่นิดนี้ คือ สารประกอบลิเทียมที่มีปริมาณจำกัด

และมีอยูในบางประเทศเทานั้น สงผลใหมีราคาสูง จึงทำใหมีนักวิจัยมากมายที่พยายามศึกษาหาแบตเตอรีช่นิดใหมที่มีความคุมคาและ

ยั่งยนืเพ่ือทดแทนแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน โดยแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนถือเปนแบตเตอรี่ทางเลือกท่ีนาสนใจ เนื่องจากมีราคา

ถูก เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีแหลงทรัพยากรโซเดียมที่เพียงพอ แมวาในปจจุบันมีบริษัทตาง ๆ ไดผลิตเซลลตนแบบแบตเตอรี่ชนิด

โซเดียมไอออนแลว แตแบตเตอรี่ชนิดนี้ยังอยูในชวงเริ่มตนเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน และยังคงตองการการพัฒนาและ

การวิจัยทางดานวัสดุเชิงลึก เพื่อผลิตและปรับปรุงขั้วแอโนด ขั้วแคโทด และอิเล็กโทรไลตใหเหมาะสมสำหรับแบตเตอรี่ชนิดโซเดียม

ไอออนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือผลิตสูการคาเชิงพาณิชยตอไป 
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ABSTRACT 

Lithium-ion batteries (LIBs) have received great achievements as a commercial energy storage device since 

1990 due to their high energy density. However, the limited quantity and uneven distribution of lithium resources 

are critical problems that lead to their high cost. Therefore, new research directions have turned toward more 

earth-abundant, low-cost, and sustainable replacements for LIBs. Sodium-ion batteries (NIBs) have been extensively 

investigated as a promising alternative candidate due to their low cost and environmentally friendly with adequate 

resources. Although there are currently various companies producing the NIB cell prototypes, NIB is still in its infancy 

stage compared to the state-of-art LIB. The development of this technology has required insights into materials 

research to produce and optimize anodes, cathodes, and electrolytes for NIBs towards practical applications in the 

commercial markets. 
 

คำสำคัญ: แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน  วัสดุขั้วไฟฟา  อิเล็กโทรไลต 

Keywords: Na-ion batteries, Electrode materials, Electrolytes 
 

บทนำ 

แบตเตอรี ่ชนิดโซเดียมไอออนถูกวิจัยและศึกษาใน

ชวงเวลาเดียวกันกับแบตเตอร ี ่ชนิดลิเท ียมไอออนตั ้งแต ป   

ค.ศ. 1970 อยางไรก็ตาม เมื ่อบริษัทโซนี (Sony) และบริษัท 

อาซาฮี คาเซอิ (Asahi Kasei) (Goikolea et al., 2020) ไดเริ่ม

จำหนายแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนเชิงพาณิชยในป ค.ศ. 1990 

สงผลใหแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนกลายเปนเทคโนโลยีสำคัญ

ในการกักเก็บพลังงาน (energy storage) เพื ่อส ังคมยุคใหม 

(modern society) โดยมีการพัฒนาและกาวหนาอยางมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ ่งผลงานของศาสตราจารยวิตติงแฮม (M. S 

Whittingham) ก ู ดอ ีนาฟ (J. Goodenough) และ โยช ิ โนะ  

(A. Yoshino) ผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ป ค.ศ. 2019 จาก

การคนพบและพัฒนาวัสดุสำหรับแบตเตอรี่ชนิดนี้ ทำใหงานวิจัย

ทางดานแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนเติบโตอยางรวดเร็ว สวน

ทางกับความกาวหนาของแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน 

อยางไรก็ตามในชวงปลายป 2000 มีขอกังวลเกี่ยวกับ

ปริมาณของลิเทียมซึ่งใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่

ชนิดนี้ท่ีมีอยูอยางจำกัดและกระจายอยูในบางประเทศเทานั้น อีก

ทั ้งยังมีราคาสูง ทำใหงานวิจัยดานโซเดียมไอออนไดรับความ

สนใจอีกครั้ง ซึ่งเห็นไดจากจำนวนงานวิจัยและสิทธิบัตรท่ีเพิ่มขึ้น

เปนอยางมาก (แสดงดังรูปที่ 1) เนื่องจากมีราคาถูก เปนมิตรตอ

สิ ่งแวดลอม และมีแหลงทรัพยากรโซเดียมที ่เพียงพอ โดยขอ

แตกตางระหวางแบตเตอรี่ทั ้งสองชนิดนี้ ไดสรุปไวดังแสดงใน

ตารางที่ 1 

แบตเตอรี่ทั ้งสองชนิดมีสวนประกอบที่คลายคลึงกัน 

(นงลักษณ, 2554) ดังน้ันวัสดุที่ใชในแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน

จึงคลายกับในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน รวมถึงในแงของ

อุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถปรับใหเขากับแบตเตอรี ่ชนิด

โซเดียมไอออนไดเชนกัน ซึ่งเปนประโยชนสำคัญในการลงทุนและ

สนับสนุนเทคโนโลยีนี้ อยางไรก็ตามการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิด

โซเดียมไอออนตองเผชิญกับความทาทายหลายอยาง เชน ความ

หนาแนนพลังงานเชิงมวลและเชิงปริมาตรต่ำ และชวงของ

ศักยไฟฟาแคบ (Goikolea et al., 2020) ดังนั้นจึงจำเปนตองมี

การวิจัยดานวัสดุศาสตรเชิงลึก เพื่อใหสามารถผลิตและปรับปรุง

สมบัติของขั ้วแอโนด แคโทด และอิเล็กโทรไลตใหเหมาะสม

สำหรับแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน 

ตั้งแตป ค.ศ. 2015 ไดมีการผลิตเซลลตนแบบแบตเตอรี่

ชนิดโซเดียมไอออนทั้งแบบถุงและแบบทรงกระบอกเพื ่อใชใน

ยานยนตไฟฟาและระบบกักเก็บพลังงาน ทำใหมีการวิจัยและ

พัฒนาเก่ียวกับเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานจากโซเดียมเพ่ิมมาก

ขึ้น เชน แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมซัลเฟอร (Na-S battery) (Wen 

et al., 2013) แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมอากาศ (Na-air battery) 

(Sun et al., 2018) หรือตัวเก็บประจุย ิ ่งยวดไฮบริดประเภท

โ ซ เ ด ี ย ม ท ี ่ ม ี ก ำ ล ั ง สู ง  ( high-power Na-based hybrid 

supercapacitor)  (Yin et al., 2012) เป นต น  จะ เห ็น ได  ว า 

แบตเตอรี ่ชนิดโซเด ียมไอออนมีโอกาสส ูงที ่จะเปนอีกหนึ่ง

ทางเลือกสำคัญของเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และ
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อุปกรณกักเก็บพลังงานเพื่อการใชงานเชิงพาณิชยในอนาคตอัน

ใกล 
 

สวนประกอบและหลักการทำงาน 

 แบตเตอรี ่ชนิดโซเด ียมไอออนมีส วนประกอบหลัก

เหมือนกันกับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ซึ่งประกอบดวยสวน

สำคัญ 4 สวน คือ (1) ขั้วไฟฟา ประกอบดวย ขั้วแอโนด (anode) 

และขั้วแคโทด (cathode) (2) อิเล็กโทรไลต (electrolyte) เปน

สารละลายที ่ม ีเกลือของโซเดียมผสมอยู  เปนตัวนำที ่ยอมให

โซเดียมไอออนไหลผาน แตไมยอมใหอิเล็กตรอนไหลผาน (3) 

แผนกั ้นในแบตเตอรี ่ (separator) เปนสวนที ่ป องกันไม ให

ขั้วแอโนดสัมผัสกับขั้วแคโทดจนเกิดการลัดวงจรของกระแส และ 

(4) ต ัวร ับกระแส (current collector) เปนโลหะตัวนำที ่ทำ

หนาที่ใหอิเล็กตรอนไหลผานออกสูวงจรภายนอก และเกิดการนำ

พลังงานไฟฟาไปใชประโยชนตาง ๆ ได 

นอกจากนี ้ หลักการทำงานของแบตเตอรี ่ชนิดนี ้ยัง

คลายกับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนดวย (สำหรับในกรณีที่วัสดุ

ข ั ้ วไฟฟ าก ักเก ็บโซเด ียมไอออนผ านกลไกการแทรกตัว 

(insertion)) กลาวคือ ในระหวางการอัดประจุ (charge) โซเดยีม

ไอออนจะเคลื่อนที่ออกจากโครงสรางของวัสดุที่ใชทำขั้วแคโทด 

ผานสารละลายอิเล็กโทรไลต แผนกั้นในแบตเตอรี่ และเขาไป

แทรกตัวในวัสดุที่ใชทำขั้วแอโนด ในขณะเดียวกันอิเล็กตรอนจะ

เคลื่อนที่จากขั้วแคโทดไปยังขั้วแอโนดผานวงจรไฟฟาภายนอก

ดวย และขณะคายประจุ (discharge) ปฏิกิริยาจะเกิดในทาง

ตรงกันขาม (นงลักษณ, 2554) ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 ลำดับเหตุการณสำคัญของการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน และจำนวนงานวิจัยรวมถึงสิทธิบัตรเกี่ยวกับ แบตเตอรี่

ชนิดโซเดียมไอออน ดัดแปลงจาก (Goikolea et al., 2020) ซึ ่งรวบรวมขอมูลจาก Cyril FRESILLON, Tiamat, CNRS 

Photothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 สวนประกอบและหลักการทำงานของแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนทั้งในระหวางการอัดประจุและคายประจุ โดยวสัดุที่ใชทำ

ขั้วแอโนดเปนวสัดุประเภทคารบอน และวัสดุท่ีใชทำขั้วแคโทดเปนวสัดุประเภทเลเยอรออกไซด ดัดแปลงจาก (Li et al., 

2020) 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนและโซเดียมไอออน (Lee J., 2014) 

ขอมูล 

ประเภทแบตเตอร่ี 

ลิเทียมไอออน โซเดียมไอออน 

LiFePO4 - Graphite 
Prussian Blue Analogues (Na2MnFe(CN6) - Hard 

Carbon 

ความตางศักย ~ 3.5 V ~ 3.43 V 

ความจุไฟฟา 
 170 mAh/g (ทางทฤษฎ)ี 

 160 mAh/g (ที่ 0.1C) 

 170 - 200 mAh/g (ทางทฤษฎี) 

 150 mAh/g (ที่ 0.1C) 

 145 mAh/g (ที่ 1C) 

ความหนาแนนของ

วัสด ุ
3.6 g/cm3 1.9-2.3 g/cm3 

ความหนาแนน

พลังงาน 
270 Wh/l 190 Wh/l (ความหนาขั้วไฟฟาเทากับ LFP) 

ความหนาแนนกำลัง 95% (1C/0.1C) 
87% (10C/1C) 

> 97% (1C/0.1C) 

ราคาวัสดุ 
20 US$/kg 

(LiFePO4 เผาที่อุณหภูมิสูง >600 ºC ทีบ่รรยากาศแกสเฉ่ือย) 

2.5-3.5 US$/kg 

(ทำปฏิกิรยิาที่อุณหภูมิหองและวธิตีกตะกอนรวม) 

อายุการใชงาน 80% ~ 90% หลังจาก 1,000 รอบ 98% หลังจาก 1200 รอบ 
 

วัสดุสำหรับแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน 

1. วัสดุขั้วแอโนด 

การคนหาวัสดุสำหรับทำขั้วแอโนดที่เหมาะสมสำหรับ

แบตเตอรี ่ชนิดโซเด ียมไอออนยังเป นปญหาที ่แก ไขได ยาก 

เน ื ่องจากว ัสด ุแอโนดแบบด ั ้ ง เด ิม (conventional anode 

materials) เชน แกรไฟต และซิล ิกอนมีความจุไอออนของ

โซเดียมต่ำ จึงมีการคนหาวัสดุสำหรับทำขั้วแอโนดที่สามารถกัก

เก็บโซเดียมไอออนไดสูง เชน โลหะโซเดียม อยางไรก็ตามโลหะ

โซเดียมมีจุดหลอมเหลวต่ำ (97.7 ºC) และมีแนวโนมในการสราง

เดนไดรต ซึ่งสงผลใหเกิดการติดไฟงายและรุนแรง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเมื่อมีน้ำและความรอนเปนตัวกระตุน และเมื่อสัมผัสกับ 

อิเล็กโทรไลตที่มีน้ำเปนองคประกอบ ก็สามารถเกิดการลุกติดไฟ

และระเบิดไดรุนแรงกวาโลหะลิเทียม (Lee et al., 2019) ดังนั้น

โลหะโซเดียมจึงไมสามารถใชเปนข้ัวแอโนดสำหรับแบตเตอรี่ชนิด

โซเดียมไอออนได โดยกลุมของวัสดุที่ถูกนำมาใชเปนขั้วแอโนดใน

ปจจุบัน ไดแก สารประกอบที่สามารถเก็บโซเดียมไอออนผาน

กลไกการแทรกตัว (insertion) การเปลี ่ยนรูป (conversion) 

และการเกิดอัลลอย (alloying) (Cui et al., 2017) 

วัสดุแอโนดสามารถแบงออกไดเปนสองกลุม กลุมแรกมี

ความหนาแนนพลังงานประมาณ 250 Wh kg−1 และกลุมที่สองมี

คามากกวา 300 Wh kg−1 ซึ่งวัสดุประเภทออกไซดและอินทรีย

จัดอยูในวัสดุกลุมแรก ในขณะที่วัสดุโลหะผสมและคารบอนจัดอยู

ในวัสดุกลุมที่สองซึ่งสามารถใหความหนาแนนพลังงานจำเพาะที่

ใกลเคียงกับเซลลแกรไฟต/ LiCoO2 เชิงพาณิชย (Muñoz-

Márquez et al., 2017) 

1.1 โลหะออกไซด (Metal Oxides) วัสดุประเภท

ออกไซด  เชน Na(Fe,Ti)O4 หร ือ Na2Ti3O7 ม ีความจุไฟฟา

จำเพาะที่คอนขางต่ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนในเชิง

พาณิชย เน่ืองจากมวลโมเลกุลคอนขางสูง แตโครงสรางอนินทรีย

ทำใหวัสดุเหลานี้มีความเสถียรสูง ทำใหมีประสิทธิภาพการใชงาน

ที่ดี (Ni et al., 2016) 

1.2 วัสดุอินทรีย (Organic Materials) วัสดุอินทรีย

มีขอดี เชน ราคาถูก เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีคาความจุไฟฟา

จำเพาะสูง มีโครงสรางโมเลกุลที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได

งาย แตยังมีขอจำกัดในเรื่องของประสิทธิภาพในการอัดและคาย

ประจุในรอบแรก (first cycle coulombic efficiency; FCCE) 

ต่ำ เกิดการแตกหักของขั้วไฟฟาขณะอัดประจุ การนำไฟฟาต่ำ 

และมีการละลายของโมเลกุลอินทรียในอิเล็กโทรไลต (Xu et al., 

2018) ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงขอเสียดังกลาว โดยการใชสารเติม

แตง เชน กราฟน ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการนำไฟฟาและ
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ลดการขยายตัวของโครงสรางขณะอัดและคายประจุ (Lu et al., 

2018) นอกจากนี้การหอหุม (encapsulation) พอลิเมอไรเซชัน 

(polymerization) และการปรับเปลี่ยนพ้ืนผิว (surface modifi-

cation) สามารถลดการสลายตัวของสารประกอบอินทรียและ

สามารถใชในแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนได 

1.3 วัสดุเปลี่ยนรูปและอัลลอย (Conversion and 

Alloy-Based Materials) วัสดุกลุมนี้ ไดแก ดีบุก พลวง หรือ

ฟอส ฟอร ั ส  โ ล หะทร านซ ิ ช ั นออก ไ ซด   ชอล โ คจ ิ ไ นด  

(chalcogenices) (MxOy หรือ MxSy โดยที่ M = Fe Co Cu Mn 

Ni Mo) โลหะทรานซิชันไนไตรด (transition metal nitrides) 

และฟอสไฟด (Cu3N Fe2N Mo2N ฯลฯ) มีความจุไฟฟาจำเพาะ

สูง แตมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรมากในระหวางกระบวนการทาง

ไฟฟาเคมี นำไปสูการแตกหักของวัสดุและสูญเสียการสัมผัสทาง

ไฟฟา (electrical contact) ภายในขั้วไฟฟา สงผลใหมีการลดลง

ของความจุไฟฟาอยางรวดเร็ว แนวทางในการลดขอจำกัดของ

วัสดุแอโนดเหลานี ้สามารถทำไดโดยการใชสารเติมแตง เชน 

การใชกราฟนอยางเหมาะสม นำไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

อัดและคายประจุในรอบแรกซึ ่งเปนผลมาจากการมีพื ้นที ่ผิว

เพ่ิมขึ้น (Lu et al., 2018) 

1.4 วัสดุคารบอน (Carbon-Based Materials) เปน

ที่ทราบกันดีวาแกรไฟตเปนวัสดุหลักที่ใชในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม

ไอออน แตไมไดมีบทบาทสำคัญในแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน 

เน่ืองจากความสามารถในการกักเก็บโซเดียมนอยเมื่อใชอิเล็กโทร

ไลตแบบดั้งเดิม สงผลใหคาความจุไฟฟาจำเพาะต่ำ แมวาจะมี

ความเสถียรและ FCCE ต่ำ วัสดุจำพวกคารบอนโครงสรางอ่ืน 

เชน คารบอนแข็งและคารบอนออน (hard carbon; HCs และ 

soft carbon; SCs ตามลำดับ) จึงเปนวัสดุหลักที่ไดรับความสนใจ

และถูกศึกษาสมบัติทางเคมีไฟฟาอยางแพรหลาย โดยพฤติกรรม

ทางเคมีไฟฟาของ SCs และ HCs มีความสัมพันธกับสารตั้งตน

และเงื่อนไขการสังเคราะห (Saurel et al., 2018) นอกจากวัสดุ

เหลานี้แลว ยังมีรีดิวซกราฟนออกไซด (reduced graphene 

oxide; rGO) โครงสรางคารบอนแบบรูพรุนสามมิติ (3D porous 

carbon frameworks) (Hou et al., 2015) และ HCs SCs และ 

rGO ที่ถูกเจือดวยไนโตรเจน โบรอน หรือฟอสฟอรัส (Qin et al., 

2018) เปนตน วัสดุเหลานี้มีคุณสมบัตท่ีิมีแนวโนมเปนวัสดแุอโนด

ประเภทคารบอนที่มีประสิทธภิาพสูง โดยวัสดุขั้วแอโนดพรอมทั้ง

ปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟาแสดงดังรูปที่ 3 สำหรับขอด ีขอจำกัดและ

ความทาทายของวัสดุขั้วแอโนด สรุปไวในตารางที่ 2 นอกจากนี้

ความจุไฟฟาเทียบกับศักยไฟฟาของขั ้วแอโนดและขั ้วแคโทด

แสดงดงัรปูที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 วัสดุขั้วแอโนดและปฏิกิริยาเคมีไฟฟาของวัสดุประเภทตาง ๆ สำหรับแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน ดัดแปลงจาก (Cui et al., 

2017) 
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ตารางที่ 2 ขอดี ขอจำกัดและความทาทายของข้ัวแอโนดชนิดตาง ๆ ดัดแปลงจาก (Goikolea et al., 2020) 

ขั้วแอโนด ประเภท ขอด ี ขอจำกัดและความทาทาย 
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2. วัสดุขั้วแคโทด 

วัสดุสำหรับทำขั้วแคโทดมี 5 ประเภทหลัก (ดังแสดงใน

รูปที ่ 4) โดยวัสดุแตละประเภทนั้นมีคุณสมบัติและขอจำกัดที่

แตกตางกัน ดังสรุปไวในตารางที่ 3 

2 . 1  ว ั สด ุ โซ เด ี ยม เลเยอร  ออกไซด  (Sodium 

Layered Oxides) วัสดุประเภทนี้เปนที ่นิยมสำหรับใชทำขั้ว

แคโทดในแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนดวยเหตุผลหลายประการ 

เชน มีประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟาที่ดีเยี่ยม สามารถผลิตจากแรที่

มีปริมาณมากและกระจายอยูทั่วโลก ราคาไมแพง และสามารถ

ผลิตในปริมาณมากได (Chen et al., 2019; Han et al., 2018; 

Kubota et al., 2018) โดยวัสดุเหลานี้มีสูตรสารประกอบเปน 

NaxMO2 ซึ่งมี 2 เฟส คือ เฟส P2 และ O3 ซึ่งมีลำดับการเรียง

ชั้นของโซเดียมไอออนและชั้นโลหะทรานซิชันที่ตางกัน โดยเฟส 

P2 มีความสามารถในการอัดและคายประจุ และการคงความจุ 

(capacity retention) สูงกวาเฟส O3 แตมีความเสถียรที่ปรมิาณ

ของโซเดียมในโครงสราง x  0.67 เทานั้น จึงสงผลใหมีความจุ

ไฟฟาต่ำกวา ในขณะที่เฟส O3 สามารถเกิดเฟส NaxMO2 โดยท่ี 

x =1 จ ึงม ีความจุไฟฟาส ูง แต โครงสรางนี ้ผ ันกลับไดนอย 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนเฟสขณะใชงานจาก O3 เปน P3 สงผลให

โซเดียมไอออนเคลื ่อนที ่ยากมากขึ ้น และมีการเปลี ่ยนแปลง

ปริมาตรสูง (ประมาณ 23%) สงผลใหความสามารถในการคง

ความจุและระยะเวลาการใชงานต่ำ 

การปรับปรุงโครงสรางและสมบัติของวัสดุมีหลายวิธี 

เชน การเจือดวยธาตุตาง ๆ ในโครงสราง เพื่อทำใหโครงสราง

เสถียร เชน การเติมธาตุอื่น ๆ ที่มีความเฉื่อยและรัศมีไอออนิกที่

คลายกัน (เชน Li Mg Cu หรือ Zn) ในเฟสประเภท P2 สงผลให

โครงสรางมีความเสถียรโดยไมทำลายประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟา 

(Kubota et al., 2018) สวนเฟสประเภท O3 เนื่องจากมีปริมาณ

โซเดียมมากกวา เมื่อเจือธาตุอื่น ๆ ในปริมาณที่เหมาะสม เชน Fe 

Co หรือ Ti ทำใหมีระยะเวลาการใชงานยาวนานขึ้น รวมทั้งความ

หนาแนนพลังงานจำเพาะสูงข้ึน และการเคลือบพ้ืนผิว (คารบอน 

TiO2 Al2O3 พอลิเมอรและอื่น ๆ) สามารถลดการลดลงของความ

จ ุไฟฟา (capacity fading) และเพิ ่มระยะเวลาการใช งาน 

เนื่องจากเปนการปองกันปฏิกิริยาขางเคียงระหวางขั้วแคโทด

และอิเล็กโทรไลต และชวยใหการสัมผัสกันระหวางขั้วไฟฟาและอิ

เล็กโทรไลตดีขึ ้น ในกรณีที่ใชอิเล็กโทรไลตของแข็ง (Yu et al., 

2019) เชน ในวัสดุประเภท P2-Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 ที่เคลือบผิว

ดวย Al2O3 สงผลใหประสิทธิภาพการอัดและคายประจุและ

ระยะเวลาการใชงานเพิ่มขึ้น (Alvarado et al., 2017) นอกจากนี้

ลักษณะสัณฐานและขนาดของอนุภาคยังเปนปจจัยสำคัญในการ

ออกแบบวัสดุสำหรับทำขั ้วแคโทดเพื่อใหไดประสิทธิภาพทาง



บทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 49 เลมที่ 3 237 

 

เคมีไฟฟาที ่ด ีที ่ส ุด (Katcho et al., 2016) เชน การรวมเอา

คุณสมบัติเฉพาะของแตละเฟสนำมาสงัเคราะหคอมโพสิต P2/O3 

ทำใหได ว ัสด ุท ี ่ม ีความจุไฟฟาจำเพาะสูง และย ังปร ับปรุง

ประสิทธิภาพของอัตราการอัดและคายประจุ รวมถึงชวยให

โครงสรางมีความเสถียร เชน วัสดุ Na2/3Li0.18Mn0.8Fe0.2O2 

(Bianchini et al., 2018) เปนตน 

2.2 ว ั ส ดุ พ อ ล ิ แ อ น ไ อ อ อ น ิ ก  ( Polyanionic 

Materials) วัสดุพอลิแอนไอออนิกมีศักยไฟฟาสูงกวาวัสดุ

ประเภทเลเยอร ออกไซด เน ื ่องจากผลของการเหนี ่ยวนำ

อิเล็กตรอน (inductive effect) สูง มีความเสถียรและความ

แข็งแรงของโครงสรางทำใหมีระยะเวลาการใชงานยาวนาน 

นอกจากนี้ยังมีความเสถียรทางความรอนและความปลอดภัยสูง 

อยางไรก็ตาม ขอจำกัดของวัสดุเหลานี้ คือ คาการนำไอออน การ

นำอิเล็กตรอน และความจุไฟฟาจำเพาะต่ำ เนื ่องจากมีมวล

โมเลกุลสูง ซึ่งมีหลายวิธเีพื่อลดขอจำกัดเหลานี้ เชน การควบคุม

ขนาดของอนุภาค การใชสารเคลือบคารบอน และการเติม

สารเจือเพื่อเพ่ิมการแพรของโซเดียมไอออนและเพ่ิมการนำไฟฟา

ภายในและภายนอก (intrinsic and extrinsic conductivity) 

ของวัสดุ โดยสารประกอบพอลิแอนไอออนิกสามารถมีพอลิแอน

ไอออนท ี ่ หลากหลาย เช น  (SO4)
2- (PO4)

3- (BO3)
3- (SiO4)

4- 

(P2O7)
2- หรือกรณีท่ีออกซิเจนถูกแทนท่ีดวย F- และวัสดุที่นิยมใช 

เชน วัสดุกลุ มที ่มีพอลิแอนไอออนแบบฟอสเฟต ไดแก วัสดุ 

Nasicon Na3V2(PO4)3 (Masquelier &  Croguennec, 2013 ; 

You &  Manthiram, 2017) วัสดุพอลิแอนไอออนแบบฟลูออโร

ฟอสเฟต ไดแก วัสดุ(Na3V2O2x(PO4)2F3-2x) (Qi et al., 2015) 

ว ัสด ุพอลิแอนไอออนแบบซ ัลเฟต ไดแก  ว ัสด ุ  alluaudite 

Na2Fe2(SO4)3 วัสดุพอลิแอนไอออนแบบไพโรฟอสเฟต ไดแก 

วัสดุ Na2FeP2O7 (Goni et al., 2017) สำหรับวัสดุที่มีวาเนเดียม

เปนองคประกอบมีขอดี คือ สมบัติทางเคมีไฟฟาที่ดีเมื่อทดสอบที่

อัตราการอัดและคายประจุสูง และรอบการใชงานที่ยาวนาน 

อยางไรก็ตามวัสดุนี้มีความเปนพิษและตนทุนสูง ในขณะที่วัสดุที่มี

เหล็กเปนองคประกอบมีศักยไฟฟาสูงและทำจากธาตุที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม แตมีขอเสียคือการไวตอความช้ืนสูง 

 2.3 ว ัสดุปร ั ส เซ ียนบล ู  (Prussian Blue-Based 

Materials)  ว ั ส ด ุ ก ล ุ  ม ป ร ั ส เ ซ ี ย น บล ู  ม ี ส ู ต ร เ คม ี เ ป น 

Na2M[Fe(CN)6] (เ ม ื ่ อ  M ค ื อ  Fe Co Mn และอ ื ่ น  ๆ )  โดย

โครงสราง hexacyanoferrates เปนโครงสรางแบบเปด (open 

framework structure) ที่มีตำแหนงในการทำปฏิกิริยารีดอกซ 

(redox active sites) มาก และมีความเสถียรของโครงสรางสูง 

ซ ึ ่ง Na2Fe[Fe(CN)6] สามารถใหคาความจุไฟฟาสูงถึง ≈160 

mAh g-1 ที่ 3.1 โวลต ในขณะที่ Na2Mn[Mn(CN)6]  สามารถให

คาความจุไฟฟาสูงถึง 209 mAh g-1 ที่ 3.5 โวลต ยิ่งไปกวานั้น

วัสดุเหลานี้ยังสามารถใหคาความหนาแนนพลังงานสูง (ประมาณ 

500–600 Wh kg-1) และสามารถสังเคราะหไดที่อุณหภูมิต่ำ แต

ขอเสียคือตองการคารบอนนำไฟฟาในปริมาณสูง สงผลใหความจุ

ไฟฟาเชิงปริมาตรลดลง และประสิทธิภาพการอัดและคายประจุ

ต่ำ รวมถึงมีความเปนพิษที ่อาจเกิดขึ ้นหากมีการปลดปลอย

ไอออนไซยาไนด ดังนั้นจึงจำเปนตองมีสารเติมแตงในแบตเตอรี่

เพื่อปองกันขอเสียดังกลาว นอกจากนี้กระบวนการสังเคราะห

สำหรับสารประกอบเหลานี ้มักใชตัวกลางเปนน้ำ (ไฮโดรเทอร

มอลหรือการตกตะกอน) ซึ่งในกรณีที่ใชอิเล็กโทรไลตที่มีน้ำเปน

องคประกอบ ถือเปนขอดีทำใหมีรอบการใชงานยาวนานโดยไมมี

ปญหาดานความปลอดภัย ในทางตรงกันขามหากใชในอิเล็กโทร

ไลตที่ไมมีน้ำเปนองคประกอบถือเปนขอเสีย เนื่องจากสามารถ

เกิดโคออรดเินตหรือการแทรกตัวของน้ำ สงผลตออายุการใชงาน

ที่สั้นลง 

2 . 4  ว ั ส ด ุ เ ป ล ี ่ ย น ร ู ป  ( Conversion-Based 

Materials) กลไกการเกิดปฏิกิร ิยาของวัสดุกลุ มนี ้ สามารถ

อธิบายไดดังสมการตอไปนี ้
 

(a⋅n)Na++(a⋅n)e-+ MXa      aNanX+M0               (1) 

หรือ  nNa+ + ne- + X′(Solid)           NanX              (2) 
 

โดยที่ M คือ โลหะทรานซิชัน (เชน Fe Mn Co และ 

อื่น ๆ ) X คือ แอนไอออน (เชน O2− F− P3− S2−  Se2− เปนตน) 

X′ คือ วัสดุของแข็ง เชน S, Se เปนตน ซึ่งเกิดจากการออกซิไดซ

ของแอนไอออน X และ a คือ อัตราสวนของเลขออกซิเดชันของ

แอนไอออนตอโลหะทรานซิชัน และ n คือ อัตราสวนของเลข

ออกซิเดชันของแอนไอออนตอโซเดียม (Kim et al., 2018) 

ตัวอยางของวัสดุแคโทดที่สามารถเกิดปฏิกิริยาคอนเวอรชัน เชน 

โลหะทรานซิชันฟลูออไรด (MFx โดยที่ M = Fe Ti V Co Ni  และ 

Cu  และ x = 2 หรือ 3) วัสดุ oxyfluorides (เชน FeOF) วัสดุ 

sulfides (เชน FexSy และ CoxSy) วัสดุ selenides (เชน FexSey) 

เปนตน วัสดุเหลานี้มีความจุไฟฟาจำเพาะทางทฤษฎีสูง สงผลให

คาความหนาแนนพลังงานสูงเนื่องจากเปนปฏิกิริยารีดอกซหลาย
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อิเล็กตรอน (Zhang Y. et al., 2018) ตัวอยางเชน FeF3 และ 

FeS2 มีความจุไฟฟาจำเพาะทางทฤษฎี 731 และ 892 mAh g−1 

ตามลำดับ ซึ่งสูงกวาคาความจุไฟฟาจำเพาะทางทฤษฎีของวัสดุ

ทำขั้วไฟฟาประเภทอื่น (Kim et al., 2018) อยางไรก็ตามวัสดุ

ประเภทนี้มีขอเสีย คือ การนำไฟฟาต่ำ โครงสรางที่ไมเสถียร การ

แพรของโซเดียมไอออนชา เกิด overpotential ในระหวาง

ปฏิกิริยาไฟฟาเคมีสูง และเกิดการขยายตัวในระหวางการอัดและ

คายประจุอยางรุนแรง ซึ่งเปนอุปสรรคสำคัญตอการประยุกตใช

วัสดุประเภทนี้เปนขั ้วไฟฟาในแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน 

เนื่องจากทำใหแบตเตอรี ่มีประสิทธิภาพและอายุการใชงานที่

จำกัด (Zhang Y. et al., 2018) 

2.5 วัสดุอินทรีย (Organic Materials) วัสดุอินทรีย

มีขอดี คือ ไมมีโลหะทรานซิชันเปนองคประกอบ ราคาถูก มวล

โมเลกุลต่ำ มีทรัพยากรที่เพียงพอตอความตองการ โครงสราง

หลากหลายเปลี ่ยนแปลงไดง าย มีความปลอดภัย และความ

ยืดหยุนเชิงกลที่ดี (Xu et al., 2018) โดยมีวัสดุอินทรียมากมาย 

ที ่อยู ระหวางการวิจัย เชน พอลิเมอรนําไฟฟา (conducting 

polymers) สารประกอบอ ินทร ีย กำมะถ ัน (organosulfur 

compounds) สารประกอบอนุม ูลอินทรีย  (organic radical 

compounds) ส า ร ป ร ะ ก อ บ ค า ร  บ อ น ิ ล  (carbonyl 

compounds; PTCDA และ disodium rhodizonate) (Lee M. 

et al., 2017; Li A. H. et al., 2017; Zhou et al., 2018) เปน

ตน โดยเฉพาะสารประกอบคารบอนิลมีการศึกษามากที่สุดในชวง

หลายปที่ผานมา อยางไรก็ตาม วัสดุอินทรียมีขอเสียหลัก คือ การ

ละลายของข้ัวแคโทดในอิเล็กโทรไลตที่นำไปสูการลดลงของความ

จุไฟฟาอยางรวดเร็ว และการนำไฟฟาต่ำ ทำใหประสิทธิภาพ

อัตราการอัดและคายประจุต่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 วัสดุขั้วแคโทดและปฏิกิริยาเคมีไฟฟาของวัสดุประเภทตาง ๆ สำหรับแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน ดัดแปลงจาก (Cui et al., 

2017) 
 

3. อิเล็กโทรไลต 

โดยทั่วไปอิเล็กโทรไลตประกอบดวยตัวทำละลายและ

เกลือของโซเดียมซึ่งมีพลังงานยึดเหนี่ยวสูง ดังนั้นจึงมีเสถียรภาพ

ทางความรอนและความปลอดภัยสูง ซึ ่งสามารถจำแนกเปน

ประเภทตาง ๆ ดังนี ้

3.1 อิเล็กโทรไลตเหลวที ่ม ีน ้ำเปนองคประกอบ 

(Aqueous Liquid Electrolyte) อิเล็กโทรไลตชนิดนี้มีความ

นาสนใจหลายประการ เนื ่องจากราคาถูก มีความปลอดภัยสูง 

และเปนพิษตอสิ่งแวดลอมต่ำ ซึ่งมีการศึกษาการใชเกลือโซเดียม

หลายชนิด โดย 2M Na2SO4 เปนตัวเลือกที่ดีที่สุด (Nakamoto 

et al., 2016) เกลือชนิดอื่น ๆ เชน NaTFSI หรือ NaCF3SO3 มี

ความตางศักยถึง 2.5 โวลต (Suo et al., 2017) และอิเล็กโทร

ไลตที ่มีความเขมขนของเกลือสูง (water-in-salt electrolyte) 

ทำใหอัตราการอัดและคายประจุสูงขึ้น (Han et al., 2018; Suo 

et al., 2017) โดยขอเส ียหลักของอิเล็กโทรไลตท ี ่ม ีน้ำเปน

องคประกอบ คือ ความเสถียรของชวงของการเกิดปฏิกริยาทาง

ไฟฟาเคม ี(electrochemical window) แคบ ซึ่งถูกกำหนดดวย

การสลายตัวทางเคมีไฟฟาของน้ำดวยปฏิกิริยาการเกิดออกซิเจน

และไฮโดรเจน ดังน้ันการเลือกขั้วไฟฟาที่เหมาะสมใหสามารถทน

ตอการกัดกรอนจึงเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่ง (Eshetu et al., 2020) 
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3.2 อิเล็กโทรไลตของเหลวท่ีไมมีน้ำเปนองคประกอบ 

(Non-Aqueous Liquid Electrolytes)  

อ ิ เ ล ็ ก โทร ไลต  ประเภทคาร บอ เนต เอสเทอร  

(carbonate ester based electrolyte; glyme-type) เปน

เกลือโซเดียมในตัวทำละลายตาง ๆ  เชน DEGDME (diethylene 

glycol dimethyl ether)  DMC ( dimethyl carbonate)  EC 

( ethylene carbonate)  FEC ( fluorinated ethylene carbo-

nate) เปนตน ไดรับความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากชวยให

เกิดการแทรกตัวของสารละลายโซเดียมในขั้วแกรไฟต และสราง

ผิวสัมผัสระหวางของแข็งกับอิเล็กโทรไลต (solid-electrolyte 

interface; SEI) ท ี ่ เ ส ถ ี ย ร  (Goktas et al., 2019; Jache and  

Adelhelm, 2014) นอกจากนี ้ย ังมีการผ ันกลับของโซเด ียม

ไอออนมาก 

ของเหลวไอออนิก (Ionic liquid) มีการนำไอออนต่ำ

กวาและมีความหนืดสูงกวาเมื่อเทียบกับ อิเล็กโทรไลตประเภท

คารบอเนต ซึ ่งโมเลกุลอินทรียที่ไดรับการศึกษามากที ่สุด คือ 

imidazolium แ ล ะ pyrrolidinium (Eshetu et al., 2020) 

โดยทั่วไปความเขมขนของเกลือโซเดียมเปนปจจัยสำคัญในการ

ปรับปรุง อิเล็กโทรไลตชนิดนี ้ โดยอิเล็กโทรไลตที ่ม ีปริมาณ

โซเดียมไอออนสูงจะมีความเสถียรในระหวางกระบวนการอัด-

คายประจุ รวมทั ้งทนตอความหนาแนนของกระแสที ่ส ูงข้ึน 

เนื่องจากการถายโอนประจุเร็วขึ้นที่ผิวสัมผัสระหวางขั้ว (Zhang 

Z., Zhang, Ren, et al., 2016) แตมีขอเสีย คือ ตนทุนสูงและ

การนำไอออนต่ำที่อุณหภูมิหอง ซึ ่งเปนตัวแปรที ่สำคัญในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของของเหลวไอออนิกในแบตเตอรี่ชนิด

โซเดียมไอออนสำหรับอนาคต 
 

ตารางที่ 3 ขอดี ขอจำกัดและความทาทายของข้ัวแคโทดชนิดตาง ๆ ดัดแปลงจาก (Goikolea et al., 2020) 

ชนิดขั้วแคโทด ขอด ี ขอเสีย 

Sodium layered oxide  ความจุไฟฟาสูง 

 ประสิทธิภาพในการอัดและคายประจุสูง 

 ราคาถูก 

 สามารถปรับขนาดการสังเคราะหไดต้ังแตขนาดเล็กไป

ใหญ 

 มีการขยายตัวเชิงปริมาตรสูง 

 ไวตอความชื้นสงู 

 รอบการใชงานต่ำ 

 

Polyanionic material  ความเสถียรเชิงความรอนสูง 

 อายุการใชงานนาน 

 ไมดูดความชื้น 

 ความจุไฟฟาจำเพาะต่ำ 

 ความหนาแนนพลังงานต่ำ 

 มวลโมเลกุลสูง 

Prussian blue-based 

material 

 ความเสถียรเชิงโครงสรางสงู 

 ความหนาแนนพลังงานสูง 

 ความจุไฟฟาสูง 

 สังเคราะหไดที่อุณหภูมิต่ำ 

 ใชคารบอนนำไฟฟาจำนวนมาก 

 ประสิทธิภาพในการอัดและคายประจุ

ต่ำ 

 มีความจุไฟฟาเชิงปริมาตรต่ำ 

Conversion-based material  ความจุไฟฟาจำเพาะสูง 

 ความหนาแนนพลังงานสูง 

 ขยายตวัเชิงปริมาตรสูง 

 การแพรของโซเดียมไอออนเกิดชา 

 เกิด overpotentials 

Organic material  ราคาถูก 

 มีโครงสรางหลากหลายและเปลี่ยนแปลงงาย 

 เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 อายุการใชงานสั้น 

 อัตราการอัดและคายประจุต่ำ 

 เกิด overpotentials 

 นำไฟฟาไดต่ำ 
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รูปที่ 5 ความจุไฟฟาเทียบกับศักยไฟฟาของวัสดุสำหรับใชทำขั้วแอโนดและข้ัวแคโทดในแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน 
 

3 . 3  อ ิ เ ล ็ ก โ ท ร ไ ล ต  ข อ ง แ ข ็ ง  (solid-state 

electrolytes; SSEs) การพัฒนาอิเล็กโทรไลตของแข็ง สิ่งสำคญั

คือ การลดปญหาดานความไมปลอดภัยโดยการหลีกเลี่ยงการใช

สารละลายท่ีระเหยงายและไวไฟ ซึ่งมีขอดีหลัก คือ มีความเสถียร

ทางความรอนสูง มีความเสถียรของชวงการเกิดปฏิกิริยาไฟฟา

เคมีกวาง และมีสมบัติเชิงกลที่ดี แตขอเสียที่สำคัญก็คือ มีการนำ

ไอออนต่ำที่อุณหภูมิหองเมื่อเทียบกับของเหลว (Eshetu et al., 

2020; Qiao et al., 2020) โดยอิเล็กโทรไลตของแข็งท่ีใชสำหรับ

แบตเตอรี ่ชนิดโซเดียมไอออนสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท 

หลัก ๆ ดังนี ้

อิเล็กโทรไลตพอลิเมอรของแข็ง ประกอบดวยเกลือ

โซเดียมและพอลิเมอร ซึ่งมีความหลากหลายของโครงสราง มี

ความยืดหยุนสูง แตมีการนำไอออนที่อุณหภูมิหองต่ำ โดยการ

ปรับปรุงสภาพการนำไอออนสามารถทำไดดวยการปรับทั้งสวน

ของเกลือ (NaPF6 NaTFSI NaFSI และอื่น ๆ) และสวนของพอลิ

เมอร โดย polyethylenoxide (PEO) เปนพอลิเมอรที ่ใชมาก

ที่สุด สามารถละลายเกลือโซเดียมไดหลายชนิด ทำใหอิเล็กโทร

ไลตมีคุณสมบัติการนำไอออนที่สูงขึ้น มีความเสถียรทางดาน

ความรอน เคมีไฟฟา และ SEI มีความเสถียรมากขึ้น (Qiao et 

al., 2020) 

อ ิ เล ็ ก โทรไลต พอล ิ เมอร  ของแข ็ งคอมโพสิต 

ประกอบดวยสารเติมแตงอนินทรีย (SiO2 Al2O3 TiO2 และอื่น ๆ) 

ในอิเล็กโทรไลตพอลิเมอรของแข็ง ที่สามารถลดความเปนผลึก

และอ ุณหภ ูม ิ เปล ี ่ ยนสถานะคล  ายแก ว  (glass transition 

temperature; Tg) รวมกับการเกิดปฏิกิริยาระหวางหมูฟงกชันที่

พื้นผิวของสารเติมแตง อนินทรียกับสายโซพอลิเมอรและเกลือ 

โดยการปรับอัตราสวนของอนุภาคนาโนของสารเติมแตงตอ 

พอลิเมอรใหเหมาะสม นำไปสูอิเล็กโทรไลตพอลิเมอรของแข็ง

คอมโพสิตที่มีคาการนำไอออนที่สูงที่อุณภูมิหองและมีคุณสมบัติ

เชิงกลท่ีด ี

อิเล็กโทรไลตพอลิเมอรของแข็งอนินทรีย มีความแข็ง

และไมยืดหยุน เชน ออกไซด ฟอสเฟส ซัลไฟต ไฮไดรต เปนตน 

โดยนิยมใช Beta Alumina และ NASICON เปนตัวนำโซเดียม

ไอออน โดย Beta Alumina มีโครงสรางผลึกที่แตกตางกัน 2 

ชนิด คือ ß-Al2O3 และß”-Al2O3 โดย ß”-Al2O3 ใหคาการนำ

ไอออนสูงกวา สวนสารประกอบ NASICON มีคาการนำโซเดียม

ไอออนสูงประมาณ 3.5x10-3 S cm-1 ที ่อุณหภูมิหอง ซึ่งความ 

ทาทายของระบบของแข็งทั ้งหมดคือผิวสัมผัสระหวางแตละ

สวนประกอบของแบตเตอรี่ ดังนั้นการรวมกันของ  อิเล็กโทรไลต 

NASICON กับของเหลวไอออนิกเล็กนอย จึงชวยลดปญหาดานนี้

และสามารถใหคาความจุไฟฟาจำเพาะถึง 90 mAh g-1 และความ

จุคงคาง 95% ที่อัตรากระแส 10C ไดถึง 10,000 รอบ (Noi et 

al., 2018; Zhang Z., Zhang, Shi, et al., 2016) 

3.4 อิเล็กโทรไลตกึ ่งของแข็ง (Quasi Solid-state 

Electrolytes) การนำไอออนต่ำที่อุณหภูมิหองของอิเล็กโทรไลต

พอลิเมอรของแข็ง สามารถแกไขไดโดยการเติม อิเล็กโทรไลต

ของเหลวเล็กนอย เชน การเติมสารละลาย อิเล็กโทรไลต (1 M 

NaPF6 ใ น EC-DMC-EMC) ใ น PVDF-HFP (poly(vinylidene 



บทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 49 เลมที่ 3 241 

 

fluoride-co-hexafluoropropylene) และอนุภาคนาโน Al2O3 

พบวามีการนำไอออนสูงถึง 1.3 × 10-3 S cm-1 และใหความจุ

ไฟฟาสูง 96.8 mAh g-1 ที่อัตรากระแสสูง 5C หลังจากผานการ

ใชงาน 600 รอบ รวมทั้งสามารถทำงานไดในชวงอุณหภูมิกวาง  

(-20 to 70 ºC) (Xie et al., 2020) เปนตน 

 

ตารางที่ 4 ขอดี ขอจำกัดและความทาทายของอิเล็กโทรไลตชนิดตาง ๆ ดัดแปลงจาก (Goikolea et al., 2020) 

อิเล็กโทรไลต ประเภท ขอด ี ขอจำกัดและความทาทาย 
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 ราคาถูก  

 มีความปลอดภัยสูง 

 เปนพิษตอสิ่งแวดลอมต่ำ 

 ความเสถียรของชวงของการเกิด ปฏิกริยา

ทางไฟฟาเคมีแคบ 

ขอ
งเ

หล
ว 

ที่ไ
มม

ีน้ำ
เป

นอ
งค

ปร
ะก

อบ
 

คารบอเนต

เอสเทอร 

 ความเสถียรของชวงของการเกิดปฏกิริยาทางไฟฟา

เคมีสูง 

 การผันกลับของโซเดียมไอออนดี  

 เกิดเดนไดรตไดยาก 

 มีความหนืดสูงทำใหอัตราการอัดและคาย

ประจุตำ่ 

 

ของเหลว   

ไอออนิก      

 ใชงานไดดีในอุณหภูมิประมาณ 60-80 C  การนำไอออนต่ำ, มีความหนืดสูง 

 ราคาแพง 

ขอ
งแ

ข็ง
 

พอลิเมอร

ของแข็ง 

 มีความหลากหลายของโครงสราง 

 มีความยืดหยุนสูง  

 มีความเสถียรทางเทอรโมไดนามิกส 

 การนำไอออนที่อุณภูมิหองต่ำ 

พอลิเมอร

ของแข็ง         

คอมโพสิต 

 การนำไอออนสูงท่ีอุณภูมิหอง 

 สมบัติเชิงกลดี 

 

พอลิเมอร

ของแข็ง        

อนินทรีย 

 การนำไอออนสูง  เปราะและไมยืดหยุน 

 ความตานทานสูง 

กึ่ง
ขอ
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ข็ง

 

 

 ราคาไมแพง 

 มีความเสถียรในการสัมผสักับขั้วไฟฟา 

 ความยืดหยุนดี 

 การนำไอออนดีที่อุณหภูมิหอง 

 ชวงอุณหภูมิในการใชงานแคบ 

 ความเสถียรของชวงของการเกิด ปฏิกริยา

ทางไฟฟาเคมีแคบ 

 

 
 

การพัฒนาอุตสาหกรรม 

1. เซลลตนแบบและเซลลเช ิงพาณิชย  (Prototype and 

Commercial Cells)  

 บริษัท Sumitomo ประเทศญี่ปุน (Kuze et al., 2013) 

ไดผลิตชุดเซลลตนแบบชนิดถุง (pouch cell) ความจุ 600 mAh 

ตอเซลล  โดยใชอ ิเล ็กโทรไลตที ่ ไม ม ีน ้ำเป นองคประกอบ  

ใ ช  ค า ร  บ อ น  HCs เ ป  น ข ั ้ ว แ อ โ น ด  แ ล ะ ใ ช   O3-type 

(NaNi0.3Fe0.4Mn0.3O2) เปนขั ้วแคโทด และในป 2015 บริษัท 

Faradion ซึ ่งตั ้งอยู ในสหราชอาณาจักร สรางแบตเตอรี ่ชนิด

โซเดียมไอออนที่ไมมีน้ำเปนองคประกอบ (nonaqueous NIB) 

สำหรับใชในจักรยานไฟฟา (Edelstein, 2015) โดยใชแบตเตอรี่

ชนิดถุงรวมเปนแพ็กแบตเตอรี่ที่มีพลังงานเทากับ 400 Wh ซึ่งใช 

NaaNi(1-x-y-z)MnxMgyTizO2 เปนข้ัวแคโทด (Sayers et al., 2015) 

ในปจจุบันบริษัทอางวาสามารถผลิตเซลลตนแบบ มีความจุไฟฟา 

12 Ah  และความหนาแนนพลังงานเทากับ 150–160 Wh kg-1 

โดยมีรอบการใชงานมากกวา 3000 รอบ ที่อัตรากระแส 1C  และ

สามารถทำงานไดที่อุณหภูมิ -20 ถึง 60 °C ในขณะเดียวกัน

เครือขายการวิจัยของฝรั่งเศสไดเปดตัวเซลลแบตเตอรี่ตัวแรกที่มี 

ช ื ่ อ เ ร ี ย ก ว  า  RS2E (Green Car Congress., 2015) โ ด ย ใช  

polyanionic (Na3V2(PO4) 2F3) เป นข ั ้ วแคโทด ซ ึ ่ งม ีความ
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หนาแนนพลังงานเทากับ 90 Wh kg-1 (Hall et al., 2017) ตอมา

บริษัท Tiamat ไดใชเทคโนโลยีเดียวกันในการพัฒนาเซลลทำให

ความหนาแนนกำลังเพิ ่มขึ ้นจาก 2 เป น 5 kW kg-1 ได และ

สามารถอัดประจุไดในเวลาเพียง 5 นาท ี(Taimat Energy., n.d.) 

และในป 2017 บริษัท HiNa ประเทศจีน เริ่มผลิตเซลลชนิดถุงที่

มีขนาด 10 Ah และเซลลชนิดทรงกระบอก (cylindrical cells) 

18650  โดยใช O3-type โซเดียมเลเยอรออกไซดเปนขั้วแคโทด 

มีความหนาแนนพลังงานเทากับ 135 Wh kg-1 ที่อัตรากระแส 1C 

ถึง 5C สามารถคงความจุไวได 90%  และมีรอบการใชงาน

มากกวา 3000 รอบ ที ่อัตรากระแส 3C (Rong et al., 2020) 

วัสดุอีกประเภทที่นาสนใจในทองตลาด คือ กลุมปรัสเซียนบลู ซึ่ง

เปนวัสดุท่ีมีราคาถูก มีอายุการใชงาน และประสิทธิภาพในการอัด

และคายประจุที่ดี แตความหนาแนนพลังงานต่ำ โดยบริษัทใน

ย ุโรปและเอเช ียมักใชสารประกอบพอลิแอนไอออนิกและ

สารประกอบเลเยอรออกไซด แตบริษัทในอเมริกามักใชวัสดุ

กล ุ  มปร ัสเซ ียนบลูซ ึ ่ ง ในป   2015 Sharp Laboratories of 

America ไดร วมมือกับศาสตราจารย John B. Goodenough 

โดยใช prussian white (Na1.92Fe [Fe (CN) 6]) เปนขั ้วแคโทด

และไดความตางศักยของเซลลเทากับ 3 โวลต (Lee J., 2014) 

จ ากข  อม ู ล ท ั ้ ง หมด น ี ้  บ ร ิ ษ ั ท  Novasis Energies ไ ด ใ ช  

NaxMnFe(CN)6 เปนขั้วแคโทด ไดความหนาแนนพลังงานเทากับ 

100–130 Wh kg-1 ตอมาบริษัท Natron Energy เปนบริษัทท่ี

แยกตัวออกมาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดเปนอีกหนึ่งบริษัทที่

กอตั้งข้ึนใหม ซึ่งใชวัสดุกลุมปรัสเซียนบลูสำหรับเปนท้ังข้ัวแคโทด

และแอโนด แต ในกรณ ีน ี ้จะใช อ ิ เล ็กโทรไลต ท ี ่ม ีน ้ ำ เปน

องคประกอบ (aqueous NIB) แมวาใหความหนาแนนพลังงานตำ่

กวาแบตเตอรี่ที่ประเภทเซลลออรแกนิก ทำใหเซลลทำงานไดใน

ระยะเวลาสั้น ๆ แตใหคาความหนาแนนกำลังเทากับ 775 Wkg -1 

(หรือ 1550 W L-1) และเซลลสามารถทำงานไดมากกวา 25,000 

รอบ ที ่อัตรากระแส 12C โดยใหค าความจุไฟฟาของเซลล

ประมาณ 70% ของความจุไฟฟาทางทฤษฎี และมีการลดลงของ

ความจ ุไฟฟ าเพ ียง 6% ตลอดระยะเวลาของการทดสอบ  

(6 เดือน) นอกจากนี้เมื่อวันที่ 16 เดือนกันยายน ป 2020 ที่ผาน

มา กระทรวงพลังงานสหรัฐไดประกาศใหทุน 24 ลานดอลลาร

สหร ั ฐ  ส ำหร ับ โปรแกรม Seeding Critical Advances for 

Leading Energy technologies with Untapped Potential 

(SCALEUP) ภายใต  โครงการAdvanced Research Projects 

Agency-Energy (ARPA-E) ซึง่ใหทุนสำหรับเทคโนโลยีพลังงานที่

มีผลกระทบสูง แตอยู ในขั ้นที ่เร็วเกินไปสำหรับการลงทุนโดย

ภาคเอกชน และบริษัท Natron Energy ไดรับเงินประมาณ 20 

ลานดอลลารสหรัฐจากโปรแกรมนี้ เพื่อขยายการผลิตแบตเตอรี่

ชนิดโซเดียมไอออนที่ใชวัสดุกลุ มปรัสเซียนบลูเปนขั ้วไฟฟา 

(Arpa-E., 2020) โดยแบตเตอรี ่ชนิดโซเดียมไอออนของบริษัท 

ตาง ๆ ในสวนของปที่ผลิตและความหนาแนนพลังงาน สรุปไดดัง

รูปที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 เซลลตนแบบแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนของบริษัทตาง ๆ ในแงของปที่ผลิตและความหนาแนนพลังงาน ดัดแปลงจาก 

(Goikolea et al., 2020) 
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มุมมองและแนวโนมของเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน

ประเภทโซเดียมอื่น ๆ 

ในปจจุบันระบบกักเก็บพลังงานไดเขามามีบทบาทตอ

การประยุกตใชงานอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ที่มีความหลากหลายและ

ยังคงเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง แตเทคโนโลยีเพียงชนิดเดียวไม

สามารถตอบสนองตอการใชงานไดทั ้งหมด ดังนั ้นการวิจัยท่ี

เกี ่ยวของกับสวนประกอบและหลักการทำงานของแบตเตอรี่

ระบบตาง ๆ จึงเปนเรื่องที่สำคัญ เชน การออกแบบตัวเก็บประจุ

ชนิดโซเดียมไอออน (Na-ion capacitors) (Yin et al., 2012) 

โดยใชระบบไฮบริดมาเพื ่อลดชองวางระหวางแบตเตอรี ่ชนิด

โซเดียมไอออนกับตัวเก็บประจุยิ่งยวด (supercapacitors) ทำให

มีกำลังไฟฟาเพียงพอตอการใชงาน เนื่องจากแบตเตอรี่ไมเหมาะ

กับการประยุกตใชงานที ่ต องการกำลังไฟฟาสูง นอกจากนี้

แบตเตอรี ่ชนิดโซเดียมอากาศ (Na-air) หรือโซเดียมออกซิเจน 

(Na–O2) (Sun et al., 2018) และโซเดียมซัลเฟอรที่อุณหภูมหิอง 

(Room temperature Na–S) (Wen et al., 2013) เ ป น

เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่มีความหนาแนนพลังงานสูงซึ่ง

สามารถตอบสนองความตองการการใชงานในระบบกักเก็บ

พลังงาน (energy storage system) ที่มีประสิทธภิาพได 
 

สรุป 

แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนเปนแบตเตอรี่ทางเลือกที่

มีราคาถูก เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีแหลงทรัพยากรโซเดียม

ที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการผลิตเซลลตนแบบจากบริษัทตาง ๆ 

ซึ่งกลาวไดวาแบตเตอรี่ชนิดนี้อาจถูกนำมาใชทดแทนแบตเตอรี่

ชนิดลิเทียมไอออนไดในไมชา อยางไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ยังมีความ

ทาทายและขอจำกัดหลายประการ เชน ความหนาแนนพลังงาน

เชิงมวลและเชิงปริมาตรต่ำ และชวงของศักยไฟฟาแคบ ปญหา

ดังกลาวเกี่ยวของโดยตรงกับลักษณะและโครงสรางของวัสดุที่

นำมาใชทำขั้วแอโนด ขั้วแคโทด และอิเล็กโทรไลต ซึ่งตองไดรับ

การศึกษาวิจัย ปรับปรุง และพัฒนาใหเหมาะสม เพื่อสามารถ

ผลิตเปนแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนที่มีประสิทธิภาพสูงในเชิง

อุตสาหกรรมไดในอนาคตอันใกล 
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