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บทคัดยอ
งานวิจ ั ย นี้ ไดท ํ า การเตรีย มสารโคบอลต อ อกไซด (Co3O4) และโคบอลตอ อกไซดคอมโพสิ ต คาร บ อนกั ม มันต
(Co3O4/AC) ดวยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี จากนั้นทําการศึกษาโครงสรางผลึกดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนลํารังสีเอกซ
(XRD) พบว า อนุภ าค Co3O4 มี โ ครงสรา งผลึ กเปนแบบทรงลูกบาศก ศึ ก ษาลัก ษณะสัณฐานวิทยาด วยกล อ งจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) พบวาอนุภาค Co3O4 มีลักษณะเปนอนุภาคนาโนโดยขนาดอนุภาคอยูในชวง 50-100 nm
และมีการกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ ทําการวัดพื้นที่ผิวจําเพาะและขนาดของรูพรุนเฉลี่ยดวยเทคนิค Brunauer-EmmettTeller (BET) พบวาอนุภาค Co3O4 มีคาพื้นที่ผิวจําเพาะเทากับ 89.6 m2/g และมีขนาดของรูพรุนเฉลี่ยประมาณ 51.9 nm
สวนวัสดุคอมโพสิต (Co3O4/AC) มีพื้นที่ผิวจําเพาะเทากับ 750.5 m2/g ในขณะที่คารบอนกัมมันตเพียงอยางเดียวมีพื้นที่ผิว
จําเพาะมากถึง 1066.0 m2/g ในการศึกษาสมบัติทางเคมีไฟฟาของสารตัวอยางจะถูกเคลือบลงบนแผนนิกเกิลโฟมดวยวิธี
ด็อกเตอรเบลด พบวาสาร Co3O4, Co3O4/AC และ AC มีคาความจุไฟฟาจําเพาะเทากับ 184 80 และ 23 F/g เมื่อวัดที่ความ
หนาแนนกระแสเทากับ 1 A/g ตามลําดับ เมื่อวัดที่ความหนาแนนกระแสอยูระหวาง 1-3 A/g ตัวอยาง Co3O4 จะใหคาความจุ
ไฟฟาจําเพาะมากที่สุดอาจเปนเพราะวาสาร Co3O4 สามารถทําปฏิกิริยารีดอกซไดดีกวาสารคอมโพสิต Co3O4/AC และ AC
ตามลําดับ แตกลับพบวาที่ความหนาแนนกระแสสูง (5 A/g) วัสดุคอมโพสิต Co3O4/AC มีคาความจุไฟฟาจําเพาะ คาความ
หนาแน น กํ า ลัง ไฟฟา และคา ความหนาแน นพลัง งานไฟฟ า มากกวา ตั วอยา งอื่ นโดยมี ค า เป น 55 F/g 3747 W/kg และ
17.3 Wh/kg ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความเสถียรสูงถึง 100% เมื่อผานการอัด-คายประจุไฟฟา 1000 รอบ ดวยสมบัติที่มี
คาความหนาแนนกําลังไฟฟาที่สูงและความหนาแนนพลังงานไฟฟาที่มาก ทําใหวัสดุคอมโพสิต Co3O4/AC เหมาะสําหรับนํามา
ประยุกตใชเปนขั้วไฟฟาของตัวเก็บประจุยิ่งยวด
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ABSTRACT
In this paper, cobalt oxide (Co3O4) and cobalt oxide/the activated carbon (Co3O4/AC) composite
was synthesized by a chemical precipitation process. The crystal structure was studied using X-ray diffraction
(XRD) technique. The findings show that cobalt oxide have a cubic structure. The morphology was studied
using scanning electron microscopy (SEM). The SEM results showed that the Co3O4 had a nano-size which
is a particle size in the range of 50-100 nm, and well distributed. The average pore size and specific surface
area were analyzed by Brunauer-Emmett-Teller (BET) method. The specific surface area and an average
particle size of the Co3O4 particles are approximately 89.6 m2/g and 51.8 nm, respectively. Whereas
Co3O4/AC composite and AC samples have a specific surface area of 750.5 m2/g and 1066.0 m2/g. In an
electrochemical study, the Co3O4, Co3O4/AC, and AC were coated on nickel foam by the doctor blade
technique. Co3O4, Co3O4/AC and AC give specific capacitance of 184, 80, and 23 F/g when measured at a
current density of 1 A/g, respectively. When performing a charge and discharge test with a small current
density (1-3 A/g). Co3O4 gave the highest specific capacitance, possibility because Co3O4 was more redoxactive than the AC and Co3O4/AC composites, respectively. It was found that when tested at high current
density (5 A/g), Co3O4/AC composite material has specific capacitance, the power density and energy density
values were greater than the other sample, with values of 55 F/g, 3747 W/kg, and 17.3 Wh/kg, respectively.
Moreover, they were also stable up to 100 percent of the retention efficiency after the 1000 chargedischarge cycle test. The Co3O4/AC composite has high power density and high energy density characteristic.
The makes Co3O4/AC composite material suitable for use as a supercapacitor electrode.
คําสําคัญ: โคบอลตออกไซด คารบอนกัมมันต ตัวเก็บประจุยิ่งยวด
Keywords: Cobalt oxide, Activated carbon, Supercapacitor

บทนํา
การใชพลังงานเชื้ อเพลิงจากซากฟอสซิลจํานวน
มากของมนุษยสงผลใหเกิดมลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจากการ
ปลอยแกสคารบอนไดออกไซดขึ้นสูชั้นบรรยากาศ เปนผลให
เกิดสภาวะโลกรอน (Elshahawy et al., 2019) ดังนั้นมนุษย
จึงหันมาใหความสําคัญกับพลังงานทางเลือกเชน พลังงานนํ้า
พลั ง งานลม และพลั ง งานจากแสงอาทิ ต ย แต พ ลั ง งาน
ทางเลือกยังมีขอจํากัดเนื่องจากไมสามารถผลิตพลังงานได
อยางสมํ่าเสมอ (Wang et al., 2014) ทําใหอุปกรณกักเก็บ
พลังงานมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยอุปกรณกักเก็บพลังงานที่
สามารถกักเก็บพลังงานไดมากที่สุดคือ แบตเตอรี่ชนิดลิเทียม
ไอออน (Lithium ion battery; LIBs) ที่มีคาความหนาแนน
พลังงานประมาณ 300 Wh/kg แตมีความหนาแนนกําลังที่
ตํ ่ า ประมาณ 2 kW/kg (Li, 2019) ดั ง นั ้ น อุ ป กรณ ก ั ก เก็ บ
พลังงานอีกชนิดที่กําลังไดรับความสนใจคือ ตัวเก็บประจุ

ยิ่งยวด (Supercapacitor) ซึ่งมีคาความหนาแนนกํ าลังสูง
ประมาณ 10 kW/kg และมีจุดเดนมีคาความหนาแนนของ
กําลังไฟฟาสูงจึงสามารถอั ดและคายประจุไฟฟาได อ ยา ง
รวดเร็ว (Bhattacharjya et al., 2019)
ตัวเก็บประจุยิ่งยวดสามารถแบงได เปนสองชนิ ด
ช นิ ด แ ร ก คื อ อี ดี เ เ อ ล ซี (Electrical double-layer
capacitors : EDLC) เปนตัวเก็บ ประจุยิ่งยวดที่มีห ลักการ
ทํางานคือ เมื่อใหศักยไฟฟาภายนอกเขาไปในขั้วไฟฟาทัง้ สอง
ไอออนบวกที่อยูในสารละลายอิเล็กโทรไลตจะเคลื่อนที่เขา
หาขั้วลบ ในขณะที่ไอออนลบจะวิ่งเขาหาขั้วบวกทําใหเกิด
การเก็บประจุบริเวณพื้นผิวของขั้วไฟฟา โดยวัสดุที่ใชเปน
ขั้วไฟฟาจะตองมีพื้นที่ผิวสูง มีรูพรุนเยอะ และนําไฟฟาไดดี
เช น คาร บ อนกั ม มั น ต ท อ นาโนคาร บ อน และแกรไฟต
เปนตน (Chen et al., 2014; Gamby et al., 2001; Zhang
et al., 2018; Miller et al., 2018) ตัวเก็บประจุยิ่งยวดชนิด
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ที่สองคือ ซูโดคารปาซิเตอร (Pseudo capacitors : PDCs)
ตัวเก็บประจุชนิดนี้สามารถเก็บประจุไดสูงกวาแบบอีดีแอลซี
เนื่องจากซูโด-คารปาซิเตอร มีการเก็บประจุไฟฟาที่พื้นผิว
ของขั้วไฟฟาเหมือนกับอีดีแอลซีแลว ยังมีการเก็บประจุผาน
ปฏิกิริยารีดอกซอีกดวย (Jiang et al., 2016; Zhou et al.,
2015) วัสดุนิยมนํามาใชเปนขั้วไฟฟา เชน รูทีเนียมออกไซด
(RuO 2) มี ค วามหนาแน น พลั ง งานเท า กั บ 24 Wh/kg
แมงกานี ส ไดออกไซด (MnO2) มีค วามหนาแนนพลั ง งาน
เท า กั บ 20.65 Wh/kg และ โคบอลต อ อกไซด Co3O4 มี
ความหนาแนนพลัง งานเทา กับ 63 Wh/kg (Wang et al.,
2008; Zhao el at., 2019; Iqbal et al., 2020)
ปจจุบันตัวเก็บประจุยิ่งยวดชนิดซูโดคารปาซิเตอร
เปนวัสดุจากโลหะออกไซดและไฮดรอกไซด ซึ่งในทางทฤษฎี
มีคาความจุไฟฟาจําเพาะที่มาก ซึ่งโคบอลตออกไซดกําลัง
ไดรับความสนใจอยางยิ่งเนื่องจากมีคาความจุไฟฟาจําเพาะ
ในทางทฤษฎีทสี่ ูงประมาณ 3560 F/g (Li et al., 2015) และ
มีคาการนําไฟฟาที่ประมาณ 10-2 (   cm )-1 (Patil et al.,
2012) และมีความเสถียรสูงโดยอัดและคายประจุไดมากกวา
104 รอบ (Sharma et al., 2021) ในป ค.ศ. 2018 นักวิจัย
Tenorio และคณะได ร ายงานการสั ง เคราะห โ คบอลต
ออกไซดดวยวิธีโซลเจล จากการศึกษาสมบัติทางเคมีไฟฟา
โดยใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) ความเขมขน 1.0 M
เป นสารละลายอิเ ล็ ก โทรไลต พบวา โคบอลต ออกไซด ที่
สังเคราะหไดมีคาความจุไฟฟาจําเพาะ 120 F/g ซึ่งวิธีการ
สังเคราะหแบบโซลเจลสารที ่ไดมีความบริสุทธิ์สู งและยัง
สามารถควบคุมความสมํ่าเสมอของพื้นผิวของขั้วไฟฟาไดแต
ยังมีขอเสียในเรื่องกระบวนการสังเคราะหที่ซับ ซอน ในป
ค.ศ. 2013 Xie และคณะไดรายงานการสังเคราะหโคบอลต
ออกไซด ด  ว ยวิ ธ ี ไ ฮโดรเทอร ม อล การศึ ก ษาสมบั ต ิ ท าง
เคมีไฟฟาพบวาโคบอลตออกไซดใหคาความจุไฟฟาจําเพาะ
สู ง ถึ ง 263 F/g ที ่ ค วามหนาแน น กระแส 1 A/g และเมื่ อ
ทดสอบความเสถียรของโคบอลตออกไซดที่เตรียมดวยวิธีนี้
พบวาสามารถกักเก็บประจุไฟฟาไดสูงถึง 89.4% หลังจากวัด
ไปแลว 1000 รอบ) ซึ่งการสังเคราะหโคบอลตออกไซดดวย
วิธ ีไ ฮโดรเทอร มอลจะไดส ารที ่ มี ค วามบริส ุ ทธิ์ส ู งและได
อนุภาคทีม่ ีขนาดเล็กทําใหมีคาความจุไฟฟาจําเพาะสูง แตยัง
มีขอจํากัดคือราคาของเครื่องไฮโดรเทอรมอลมีราคาแพงและ
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สามารถสังเคราะหสารไดในปริมาณนอย ในป ค.ศ. 2018
Yan พร อ มคณะวิ จ ั ย ได รายงานการสั ง เคราะห โ คบอลต
ออกไซดดวยวิธีการตกตะกอนทางเคมี และเผาที่อุณหภูมิ
200 องศาเซลเซียสในแกสอารกอน อนุภาคที่ไดมีลักษณะ
คลา ยรังผึ้งที่กระจายตัวอย างสมํ่าเสมอ และใหคาความจุ
ไฟฟาจําเพาะสูงถึง 726 F/g เมื่อวัดที่ความหนาแนนกระแส
1 A/g โดยค า ความจุ ไ ฟ ฟ  า จํ า เพาะลดลงเหลื อ 83.5%
หลั ง จากการอั ด -คายประจุ ไ ฟฟ า 500 รอบ ซึ่ ง วิ ธ ี ก าร
ตกตะกอนทางเคมี ม ี ข  อ ดี คื อ สามารถสั ง เคราะห ส ารได
ปริมาณมากเปนวิธีการที่ไมซับซอน ดังนั้นการที่จะเตรียม
ขั้วไฟฟาของตัวเก็บประจุยิ่งยวดตองใชสารในปริมาณมาก
วิธีการสังเคราะหขั้วไฟฟาดวยกระบวนการตกตะกอนทาง
เคมีจึงมีความเหมาะสม
นอกจากวั ส ดุ โคบอลต ออกไ ซด แ ล ว วั ส ดุ
คารบอนกัมมันตก็ไดรับความสนใจอยางมากสําหรับใชเปน
ขั้วไฟฟาในตัวเก็บประจุยิ่งยวดดวยเหตุผลที่มีคาพื้นที่ผิว
จําเพาะสูง เปนวัสดุที่หาไดงายสามารถสังเคราะหไดจากพืช
หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและวัสดุคารบอนกัมมันตยัง
มี ค วามเสถีย รสู ง อี ก ด ว ย (Shen et al., 2012) ในป ค.ศ.
2020 Omokafe และคณะวิจั ย ได รายงานการสั งเคราะห
คารบอนกัมมันตจากกะลามะพราวดวยวิธีการกระตุนทาง
เคมี 2 ขั้นตอนโดยใช H2SO4 และ KOH เปนสารกระตุนทาง
เคมีในการเพิ่มรูพรุนและเพิ่มพื้นที่ ผิวตามลําดับ จากนั้น
ทําการศึกษาสมบัติทางเคมีไฟฟาโดยใช H2SO4 ความเขมขน
1.0 M เปนสารละลายอิเล็กโทรไลตพบวาคารบอนกัมมันตมี
คา ความจุ ไ ฟฟา จํ า เพาะเท า กั บ 600.9 F/g และค า ความ
หนาแนนพลังงาน 46.9 Wh/kg เมื่อวัดที่ scan rate เทากับ
20 mV/s และในป ค.ศ. 2016 Barzegar และคณะได
รายงานการสังเคราะหคารบอนกัมมันตจากกะลามะพราว
ดวยวิธีการกระตุนทางเคมีโดยใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
KOH ที่ อุ ณ หภู มิ 700 องศาเซลเซี ย สเป น เวลา 2 ชั่ ว โมง
พบวาคารบอนกัมมันตที่สังเคราะหไดมีพื้นที่ผิวจําเพาะสูงถึง
1416 m2/g และทําการศึกษาสมบัติ ทางเคมีไ ฟฟ าโดยใช
อิเล็กโทรไลตแบบเจล (PVA-KOH-Carbon black) พบวาตัว
เก็บประจุยิ่งยวดมีคาความจุไฟฟาจําเพาะเทากับ 186 F/g
ที่ ค วามหน าแน น กระแส 0.5 A/g พร อ มทดสอบวั ด
ประสิทธิภาพการอัดและคายประจุไฟฟาจํานวน 104 รอบ ที่
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ความหนาแน นกระแสไฟฟา 5 A/g พบวาคา ความจุไฟฟา
จําเพาะของคารบอนกัมมันตมีคาลดลงเพียงเล็กนอยเทานั้น
แสดงถึ ง ความเสถี ย รของโครงสร า งคาร บ อนกั ม มั น ต ที่
สังเคราะหได ซึ่งคารบอนกัมมันตมีขอดีคือมีความสามารถใน
การเก็บประจุไฟฟาไดอยางรวดเร็วในบริเวณพื้นผิว มีพื้นที่
ผิวจําเพาะสูง ราคาถูกและมีความเสถียรสูง
จากความนาสนใจของโคบอลตออกไซดที่มีรูปแบบ
โครงสรา งผลึ กแบบหกเหลี่ย มและมีค าความจุไ ฟฟาตาม
ทฤษฎีที่สูงและด วยสมบัติที่โดดเดนของคารบอนกัมมันต
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดสั งเคราะหโคบอลตอ อกไซด และ
โคบอลตออกไซดคอมโพสิตกับคารบอนกัมมันต โดยเตรียม
ดวยวิธีการตกตะกอนทางเคมี เพราะเปนวิธีการสังเคราะห
สารที่ใหปริมาณมาก เปนวิธกี ารที่ไมซับซอน โดยในสวนของ
คารบอนกัมมันตใชคารบอนสําเร็จรูปเชิงพาณิชย ที่ทําจาก
กะลามะพราวเนื่องจากใหคาความจุไฟฟาจําเพาะสูง มีความ
เสถียรสูง และราคาถูก การเตรียมขั้วไฟฟาโคบอลตออกไซด
และโคบอลตออกไซดคอมโพสิตคารบอนกัมมันตถูกเคลือบ
ลงบนนิกเกิลโฟมดวยวิธดี ็อกเตอรเบลด จากนั้นทําการศึกษา
สมบัติทางเคมีไฟฟาของขั้วไฟฟาจากเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรีและการอัด-คายประจุไฟฟาในระบบแบบ 3 ขั้วโดยใช
สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดความเขมขน 3 M เปน
สารละลายอิเล็กโทรไลต

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. สารเคมีที่ใชในการดําเนินงานวิจัย
วัสดุและสารเคมีที่ใชในการทําวิจัยประกอบดวย
โคบอลต ค ลอไรด (CoCl2 6H2O, 99% AR. Grade QRëC)
คาร บ อนกั ม มั น ต (AC, Mazuma) คาร บ อนแบล็ ค (CB,
Jiangxi Black Cat Carbon) โพลี ไ วนิ ลิ ดี น ไดฟลู อ อไรด
(PVDF, SIGMA-Aldrich) แ อ ม โ ม เ นี ย (NH4OH, 28%,
QRëC) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH, 99% AR. Grade
QRëC) นิ ก เกิ ล โฟมขนาด 2  1 m2และ นํ ้ า ปราศจาก
ไอออน (Deionized water, DI-water)
2. การสังเคราะหโคบอลตออกไซด
เตรี ยมสารโคบอลตคลอไรดความเขมขน 0.5 M
ในนํ้าปราศจากไอออนปริมาตร 50 ml ทําการกวนสารบน
เครื่อง hotplate ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสและผสมผง
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คารบอนกัมมันตปริมาณ 12 g จากนั้นหยดเเอมโมเนียเพื่อ
ปรับคา pH ของสารตัวอยางโดยใหมีคา pH เทากับ 10 แลว
กวนสารตอไปอีกเปนเวลา 24 ชั่วโมงจากนั้นปลอยใหเย็นตัว
ลงจนถึ ง อุ ณ หภู ม ิ ห  อ งและนํ า มากรองและล า งด ว ยนํ ้ า
ปราศจากไอออนหลายๆ ครั้ง นําตะกอนที่ไดมาอบในตูอบ
ลมรอนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง
3. การเตรียมและการทดสอบประสิทธิภาพทางเคมี ไฟฟา
ของขั้วไฟฟา
เตรียมสารโคบอลตออกไซดผสมคารบอนแบล็ค
และโพลี ไ วนิ ลิ ดี น ไดฟลู อ อไรด (PVDF) ในอั ต ราส ว น
80:10:10 โดยนํ้าหนัก และทําการกวนสารใหผสมเขาเปน
เนื้อเดียวกัน จากนั้นนํามาเคลือบลงบนนิกเกิลโฟมดวยวิธี
ด็อกเตอรเบลดโดยขั้ วของตัวอยา งที่ เตรี ยมมีพ ื้ นที่ ข นาด
1.0  1.0 cm2 แลวนําไปอบใหแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมงและ
ทําการเคลือบฟลมเปนจํานวน 2 รอบ ทําการศึกษาสมบัติ
ทางเคมี ไ ฟฟ า ด ว ยเทคนิ ค ไซคลิ ก โวลแทมเมตรี (Cyclic
voltammetry, CV) ในระบบแบบ 3 ขั้วซึ่งประกอบไปดวย
ขั้วไฟฟาใชงาน (Working electrode, WE) ขั้วไฟฟาช วย
(Counter electrode, CE) เป น ลวดโลหะแพลทติ น ัม (Pt)
และขั ้ว ไฟฟา มาตราฐานที่ ม ี ศ ั กย ไ ฟฟา คงที่ (Reference
electrode, RE) เ ป น ช นิ ด Ag/AgCl ใ ช ส า ร ล ะ ล า ย
โพแทสเซียมไฮดรอกดความเขม ข น 3 M เปน สารละลาย
อิเล็กโทรไลต
คาความจุไฟฟาจําเพาะ ( SC ) สามารถคํานวณได
ตามสมการที่ (1) (Yu et al., 2019)
SC( F / g ) 

I t
mV

(1)

เมื่อ V คือคาความตางศักยไฟฟา I คือคากระแสไฟฟา
t คือเวลาที่ใชในการคายประจุไฟฟาและ m คือมวลของ
สารที่ถูกเคลือบอยูบนขั้วไฟฟาใชงานและคาความหนาแนน
พลั ง งาน ( E ) ที่ บ  ง บอกถึ ง ความสามารถในการกั ก เก็ บ
พลังงานไฟฟาและคาความหนาแนนกําลัง
ในการกักเก็บพลังงานไฟฟาและคาความหนาแนน
กําลังงาน ( P ) ที่บงบอกถึงความชา-เร็วในการอัด-คายประจุ
ไฟฟาเปนตามสมการที่ (2) และ (3) ตามลําดับ
E(Wh / kg ) 

SC  V 2 1000
7200

(2)

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 50 เลมที่ 2
P(W / kg ) 

E
 3600
t

(3)

เมื่อ V คือคาความตางศักยไฟฟาและ t คือเวลาในการคาย
ประจุไฟฟา

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย
1. ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาจากกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM)
การศึกษาโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของโคบอลต
ออกไซด โคบอลต อ อกไซด คอมโพสิ ต คาร บ อนกัมมันตที่
สั ง เคราะห ไ ด จ ากกระบวนการตกตะกอนทางเคมี และ
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คารบอนกัมมันตโดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง
กราด จากรูปที่ 1(ก) พบวาคารบอนกัมมันตมีพื้นผิวขรุขระ
มีรูพรุนขนาดเล็กและมีขนาดรูพรุนที่แตกตางกัน สวนรูปที่
1(ข) โคบอลตออกไซด คอมโพสิตคารบอนกัมมันตพบวามี
อนุภาคของโคบอลตออกไซดเกาะบริเวณผิวและบางสวน
แทรกเขาไปในรูพรุนของคารบอนกัมมันต รูปที่ 1(ค) อนุภาค
โคบอลตออกไซดมีลักษณะอนุภาคเปนผลึกขนาดเล็กระดับ
นาโนเมตร มีข นาดเล็ ก ประมาณ 50-100 nm และมี ก าร
กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ

(ก) AC

(ข) Co3O4/AC

(ค) Co3O4

𝟏𝛍𝐦

𝟏𝛍𝐦

𝟏𝛍𝐦

รูปที่ 1 ภาพถายพื้นผิวดวย SEM ของอนุภาคตัวอยาง (ก) AC (ข) Co3O4/AC และ (ค) Co3O4
2. การศึกษาโครงสรางผลึกดวยเทคนิคเอกซเรยดิฟแฟรกชัน (XRD)
เทคนิคการเลี้ยวเบนลํารังสีเอกซใชศึกษาโครงสราง
ผลึกของอนุภาคของสารตัวอยางโดยใชตรวจสอบมุมของการ
เลี้ยวเบนลํารังสีเอกซที่ตําแหนง 2 ผลการวัดการเลี้ยวเบน
ลํารังสีเอกซแสดงดังรูปที่ 2 พบพีคที่สอดคลองกับโครงสราง
ผลึกแบบทรงลูกบาศกของสาร Co3O4 เมื่อเปรียบเทียบกับ
รูปแบบการเลี้ยวเบนมาตรฐานจากฐานขอมูล JCPDS No.
09-0418 โดยพบระนาบของการเลี ้ ย วเบน (111) (200)
(311) (222) (400) (422) (511) (620) (533) และ (622)
แสดงถึงอนุภาคของ Co3O4 ที่สังเคราะหดวยกระบวนการ
ตกตะกอนทางเคมีมีความบริสุทธิ์สูงโดยยืนยันไดจากการไม

พบเฟสแปลกปลอม (second phase) เกิ ด ขึ ้ น เลย ส ว น
ตัวอยางคอมโพสิต Co3O4/AC พบเพียงพี คของ Co3O4 ที่
ระนาบ (111) (220) (311) (400) และ (440) เมื ่อ เที ยบ
กับฐานขอมูล JCPDS No. 09-0418 ไมปรากฏพีคของ AC
ใหเห็น ที่เปนเชนนี้เพราะ AC มีความเปนผลึกตํ่าเมื่อเทียบ
กับ Co3O4 สวนตัวอย างที่มีเฉพาะคาร บอนกัมมันตเพียง
อยางเดียวพบวามียังมีโครงสรางผลึกเปนแบบ hexagonal
นอกจากนั้นยังพบระนาบการเลี้ยวเบน (101) (102), และ
(103) ซึ ่ ง เป น พี ค ของสารกลุ  ม silicate ที่ อ ยู ใ นคาร บ อน
กัมมันต ซึ่งสอดคลองกับระนาบการเลี้ยวเบนลํารังสีเอกซ
ของคารบ อนกัมมันตเมื่อเทียบกับฐานขอมูล JCPDS No.
26-1082
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Intensity (a.u.)
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Co3O4/AC
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รูปที่ 2 รูปแบบของการเลี้ยวเบนรังสีเอกซของอนุภาค AC Co3O4/AC และ Co3O4
3. การศึกษาขนาดของรูพรุนและพื้นที่ผิวของอนุภาค
และขนาดของรูพรุนหาคาไดจากวิธี (BET) โดยคาที่ไดแสดง
ในการวัดพื้นที่ผิวจําเพาะและลักษณะของรูพรุน ในตารางที่ 1 และจากรูปที่ 3 ซึ่งแสดงพื้นที่ผิวจําเพาะและ
ของสารตั ว อย า ง AC Co3O4/AC และ Co3O4 โดยสาร ขนาดรูพรุนเฉลี่ยของตัวอยาง AC Co3O4/AC และ Co3O4
ตัวอยางจะถูกทําความสะอาดผิวหนาที่อุณหภูมขิ องการคาย พบวา สารตัว อยา งทุ ก ตั ว มี รู พ รุ น เป น แบบชนิด ที่ 4 ซึ ่ งมี
ก า ซ (degassing temperature) ที่ 350 องศาเซลเซี ย ส ลักษณะของฮิสเทอรีซิสลูป แสดงถึงโครงสรางของรูพรุนเปน
และศึก ษาลัก ษณะรูพ รุนโดยใชก ารวัด N2 adsorption / แ บ บ mesoporous แ ล ะ macropores (Kumar et al.,
desorption isotherm คาพื้นที่ผิวจําเพาะ
2016)
ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ผิวจําเพาะและขนาดรูพรุนเฉลี่ยของตัวอยาง AC Co3O4/AC และ Co3O4
ตัวอยาง
AC
Co3O4/AC
Co3O4

พื้นที่ผิวจําเพาะวัดดวยวิธี BET (m2/g)
1066.0
750.5
89.7

จากรูปที่ 3(ก) และ 3(ข) พบวาสารตัวอยาง AC
และสารคอมโพสิ ต Co3O4/AC ที่ ค วามดั น P/P0 น อ ยๆ
สารตัวอยา งมีการดูดซับแกสไนโตรเจนปริมาณมากซึ่งบง
บอกวาสารตัวอยางยังมีโครงสรางที่เปน micropores (ขนาด
รูพรุน <2 nm) นอกจากนี้ตัวอยาง AC จะมีพื้นที่ผิวจําเพาะ
มากที่สุดโดยมีคา 1066.0 m2/g แตมีขนาดของรูพรุนเฉลี่ย
น อ ยที่ ส ุ ด โดยมี ค  า เพี ย ง 16.7 nm ส ว นสารคอมโพสิ ต
Co3O4/AC มี คา พื้นที่ผิวจําเพาะและขนาดรูพรุนเฉลี่ยอยู
ระหวาง AC และ Co3O4 ในขณะเดีย วกัน Co3O4 มีขนาด
พื้นที่ผิ วจํา เพาะนอยที่ สุดโดยมีคาเพีย ง 89.7 m2/g แตมี
ขนาดของรูพรุนเฉลี่ยใหญที่สุดซึ่งมีคาเทากับ 51.9 nm จาก

ขนาดของรูพรุนเฉลีย่ (nm)
16.7
21.4
51.9

รูปที่ 3(ค) สารตัวอยาง Co3O4 แสดงเสนการดูดซับ-คายซับ
ในลักษณะของฮิสเทอรีซิสลูปที่ใหญสุด ขณะที่ความดัน P/P0
นอยๆ ตัวอยางไมแสดงการดูดซับแกสไนโตรเจนซึ่งแสดงถึง
โครงสร า งส ว นมากเป น แบบ mesopores และ macropores ซึ่งมีขนาดของรูพรุน ที ่ใหญกวาตัว อย างอื ่น การมี
ขนาดของรูพรุนเฉลี่ยที่โต กวาอาจจะสงผลดีตอคาความจุ
ไฟฟาเพราะเปนการเพิ่มโอกาสในการทําใหไอออนของ K+
และ OH- สามารถเคลื่อนทีเ่ ขาออกภายในขั้วไฟฟาไดงายขึ้น
ในขณะทีอ่ ัดและคายประจุไฟฟา (Lui et al., 2017; Kumar
et al., 2016)
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รูปที่ 3 แสดงผลการวัดพื้นที่ผิวจําเพาะและขนาดรูพรุนเฉลี่ยดวยเทคนิค BET ของตัวอยาง (ก) AC (ข) Co3O4/AC และ (ค)
Co3O4 ตามลําดับ
4. การศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟาของขั้วไฟฟา
4.1 การศึก ษาสมบั ติ ท างไฟฟ า เคมีด  ว ยเทคนิ ค ไซคลิ ก
โวลแทมเมตรี
เทคนิ ค ไซคลิ ก โวลแทมเมตรี เ ป น การให ก าร
เปลี่ยนแปลงศักยไฟฟาแบบคงที่ มีประโยชนคือใชบอกกลไก
แสดงลักษณะของการเก็บประจุ จากรูปที่ 4(ก) กราฟ CV
แสดงอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดัก ชันของสาร
ตั ว อย า งโคบอลต อ อกไซด ค อมโพสิ ต คาร บ อนกั ม มั น ต
(Co3O4/AC) และโคบอลต อ อกไซด (Co3O4) เที ย บกั บ
ตั ว อย า งคาร บ อนกั ม มั น ต (AC) พบว า ตั ว อย า ง (Co3O4)
สามารถเกิ ด ปฏิ ก ิ ร ิ ย ารี ด อกซ ไ ด ม ากกว า ตั ว อย า งอื ่ น ๆ
เนื่องจากมีค าของกระแสไฟฟาที่มากกวาตัวอยางอื่นๆ ที่
ตํา แหนงความตา งศักยไฟฟา V อยูระหวาง 0.3 ถึง 0.6 V
สําหรับปฏิกิริยาออกซิเดชัน และที่ตําแหนง V อยูระหวาง
0.2 ถึง -0.1 V สําหรับปฏิกิริยารีดักชัน ตามลําดับ ปฏิกิริยา
ออกซิ เ ดชัน -รีด ั ก ชั นเกิ ด จากการแลกเปลี่ ย นไอออนของ
โคบอลต อ อกไซด ก ั บ ไอออนของ OH- จากสารละลาย
อิเล็กโทรไลต (Zhang et al., 2014; Xia et al., 2011) โดย
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันที่เกิดขึ้นแสดงไดดังสมการที่ (4)
ที่ตําแหนง 0.3 - 0.6 V และสมการที่ (5) ที่ตําแหนง -0.1 0.2 V ตามลําดับ (Duan et al., 2012)
Co3O4+OH-+H2O
CoOOH+OH-

อัดประจุ

คายประจุ

3CoOOH+eCoO2+H2O+ e-

(4)
(5)

และเห็นไดอยางชัดเจนวาตัวอยาง AC จะไมปรากฏพีคที่เกิด
จากปฏิกิริยารีดอกซให เห็นเพราะวา AC มีกลไกการเก็บ
ประจุเปนแบบเก็บประจุที่พื ้น ผิ วเท านั้น (ไมเกิดปฏิกิริยา
รีดอกซ)
4.2 สมบัตกิ ารอัด-คายประจุไฟฟาของสารตัวอยาง
เทคนิคการอัด-คายประจุไฟฟาเป นการใหความ
หนาแนนกระแสไฟฟาคงที่ มีประโยชนในการวัดคาความจุ
ไฟฟาจําเพาะของวัสดุจากรูปที่ 4(ข) เมื่อวัดที่ความหนาแนน
กระแสคงที่ 1 A/g สามารถคํานวณคาความจุไฟฟาจําเพาะ
ได ต ามสมการที ่ (1) พบว า ค า ความจุ ไ ฟฟ า จํ า เพาะของ
ตั ว อย า ง AC Co3O4/AC และ Co3O4 มี ค  า เท า กั บ 23 80
และ 184 F/g ตามลํ า ดั บ โดย Co3O4 มี ค  า ความจุ ไ ฟฟ า
จําเพาะมากที่สุดเนื่องจากมีกลไกการกักเก็บประจุไฟฟาเปน
แบบ Pseudo capacitance โดยอาศั ย การเกิ ด ปฏิ ก ิ ร ิย า
รีดอกซ และสอดคลองกับการเกิดฮิสเทอรีซิสลูปที่ใหญสุด
จากผลการวัดดวย BET ในขณะเดียวกันตัวอยาง AC มีกลไก
การกักเก็บประจุไฟฟาจากกระบวนการไฟฟาสถิตโดยเก็บ
ประจุที่ผิว จากรูปที่ 4(ค) เมื่ออัดและคายประจุที่อัตราการ
ใหความหนาแนนกระแสไฟฟาแตกตางกันเปน 1 2 3 4 และ
5 A/g พบวาตัวอยาง AC Co3O4/AC และ Co3O4 มีคาความ
จุ ไ ฟฟ า จํ า เพาะลดลงเมื่ อ ความหนาแนน กระแสเพิ ่ม ขึ้น
เนื่องจากไอออนสามารถเคลื่อนที่เขาออกภายในวัสดุไดชาลง
พบว า ที่ ค วามหนาแน น กระแสไฟฟ า ช ว งตํ ่ า ๆ 1-3 A/g
ตัวอยาง Co3O4 มีคาความจุไฟฟาจํา เพาะสูงกวาตั วอยาง
อื ่ น ๆ เพราะมี ก ารเก็ บ ประจุ ไ ฟฟ า ผ า นปฏิ ก ิ ร ิ ย ารี ด อกซ
อยางไรก็ตามพบวาที่ความหนาแนนกระแสไฟฟาสูงๆ 4 และ
5 A/g ตัวอยางคอมโพสิตของ Co3O4/AC มีคาความจุไฟฟา
จําเพาะมากกวาตัวอย าง Co3O4 อาจเปน เพราะคารบอน
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รูปที่ 4 แสดงกราฟ CV ของตัวอยาง (ก) AC Co3O4/AC และ Co3O4 เมื่อวัดที่ scan rate เทากับ 5 mV/s (ข) แสดงกราฟ
GCD ของตัวอยาง AC Co3O4/AC และ Co3O4 ที่ความหนาแนนกระแสคงที่ 1 A/g (ค) แสดงคาความจุไฟฟาจําเพาะของ
ตัวอยาง AC Co3O4/AC และ Co3O4 ที่ความหนาแนนกระแสคงที่ 1 2 3 4 และ 5 A/g
เทคนิคการอัด-คายประจุไฟฟานอกจากสามารถ
คํานวณคาความจุไฟฟาจําเพาะแลว ยังสามารถคํานวณคา
ความหนาแนนพลังงานไฟฟา (E) และความหนาแนนกําลัง
งาน (P) ผลทีไ่ ดแสดงในรูปที่ 5(ก) พบวาสารตัวอยาง Co3O4
มีคาความหนาแนนพลังงานมากที่สุดเทากับ 57.7 Wh/kg
ซึ ่ ง สอดคล อ งกั บ ค า ความจุ ไ ฟฟ า จํ า เพาะ เมื ่ อ เที ย บกับ
งานวิจัยในกลมของ Yang และคณะในป ค.ศ. 2018 ที่ได
เตรียมโคบอลต ออกไซดคอมโพสิตกราฟน จากการศึกษา
สมบัติทางเคมีไฟฟาโดยใช KOH ความเขมขน 2.0 M พบวา
มีคาความจุ ไฟฟาจํ าเพาะสูงถึง 987.1 F/g แตใหคาความ
หนาแนนพลังงานและความหนาแนนกําลังงานไฟฟาเพียง
43.1 Wh/kg และ 4000 W/kg ตามลํ า ดั บ (Yang et al.,
2018) เนื่องจาก potential window ที่ใชงานของกราฟนมี
คาตํ่ากวาคารบอนกัมมันตและความเขมขนของสารละลาย
อิเล็กโทรไลตทําใหมีจํานวนไอออนของ K+ และ OH- นอย
กวานั่นเอง ในขณะที่ Co3O4/AC มีคาความหนาแนนกําลัง
งานไฟฟ า มากที่ ส ุ ด เท า กั บ 3747 W/kg และที่ ต ํ า แหน ง
กํ า ลั ง ไฟฟ า สู ง สุ ด นี้ ย ั ง ให ค วามหนาแน น พลั ง งานไฟฟ า
ม า ก ก ว า ตั ว อย า ง Co3O4 กา ร ที่ ตั ว อ ย า งค อมโ พสิ ต
Co3O4/AC สามารถใหคาความหนาแนนกําลังงานไฟฟามาก
ที่สุดอาจเปนเพราะสามารถเก็บประจุไฟฟาไดจากสองกลไก
คือกลไกการเกิดปฏิกิริยารีดอกซระหวางโคบอลตออกไซด
กับสารละลายอิเล็กโทรไลต และกลไกการเก็บประจุไฟฟาที่
ผิ ว ที่ ม าจากคุ ณ สมบั ติ ข อง AC จากรู ป ที่ 5(ข) แสดง

ประสิทธิภาพของการเก็บประจุไฟฟ าที่ลดลงตามรอบการ
อัด-คายประจุโดยทําการทดสอบจํานวน 1000 รอบและวัดที่
ความหนาแนนกระแสไฟฟาเทากับ 2 A/g พบวาตัวอยาง AC
มีความเสถียรสูงมากโดยมีประสิทธิภาพของการเก็บประจุ
มากถึง 90% รองลงมาเปนตั วอยางคอมโพสิต Co3O4/AC
และนอยที่สุดคือตัวอยาง Co3O4 โดยมีประสิทธิภาพของการ
เก็บประจุอยูที่ 47.9% และ 32.3% เมื่อทดสอบเปนจํานวน
1000 รอบ ตามลําดับ การที่ตัวอยาง AC มีความเสถียรสูง
กวาตัวอยางอื่นๆ อาจเปนเพราะมีกลไกการเก็บประจุที่ผิว
เทานั้นไมเกิดปฏิกิริยาเคมี (ไมเกิดปฏิกิริยารีดอกซ) ทําใหใน
ระหวางการอัดและคายประจุไปหลายๆ รอบจะไมกอใหเกิด
สารประกอบเคมี อื่ น ๆ ที่ ไม พึ ง ประสงค (chemical
compound by product) ซึ ่ ง อาจไปมี ผ ลต อ การกั ก เก็ บ
ประจุ จากรูป ที่ 5(ค) แสดงประสิทธิภ าพของการอั ด-คาย
ประจุไฟฟา (Coulombic efficiency) โดยทดสอบจํานวน
1000 รอบที่ความหนาแนนกระแสคงที่ 2 A/g ของตัวอยาง
AC Co3O4/AC และ Co3O4 พบวาทุกตัวอยางมีประสิทธิภาพ
การอัดและคายประจุไฟฟาตอหนึ่งรอบสูงถึง 100%
ถึงแมวาตัวอยางคอมโพสิต Co3O4/AC จะมีความ
เสถียรนอยกวาตัวอยาง AC แตพบวาในชวง 250 รอบแรก
ของการอัด และคายประจุ ก ็ ม ีค า capacity retention สูง
กวา 90% และยังมีคาความจุไฟฟาจําเพาะ ความหนาแนน
พลังงานและความหนาแนนกําลังที่สูงกวาตัวอื่นเมื่อทดสอบ
ที่กระแสสูงๆ (5A/g) รวมไปถึงมีป ระสิทธิภาพของการอัด
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และคายประจุไฟฟา (coulombic efficiency) สูงถึง 100%
เมื่อผานการใชงานไปแลว 1000 รอบ ดังนั้นดวยสมบัติตางๆ
เหลานี้ ทํ าใหตัวอยางคอมโพสิ ต Co3O4/AC นาสนใจและ
เหมาะสําหรับใชเปนวัสดุในขั้วไฟฟาของตัวเก็บประจุยิ่งยวด
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รูปที่ 5 (ก) กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความหนาแนนพลังงานและความหนาแนนกําลังงานของ AC Co3O4/AC และ
Co3O4 (ข) แสดงประสิทธิภาพการเก็บประจุไฟฟาที่ลดลงตามรอบการใชงานจํานวน 1000 รอบ ของ AC Co3O4/AC และ
Co3O4 ที่ความหนาแนนกระแสคงที่ 2 A/g และ (ค) แสดงประสิทธิภาพการอัด-คายประจุไฟฟาในการใชงาน 1000 รอบของ
AC Co3O4/AC และ Co3O4 ที่ความหนาแนนกระแสคงที่ 2 A/g

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้สามารถเตรียมสารตัวอยาง Co3O4 และ
Co3O4/AC คอมโพสิ ต ที่ สั ง เคราะห ด  ว ยกระบวนการ
ตกตะกอนทางเคมี โดยพบวา Co3O4 มีโครงสรางผลึกแบบ
หกเหลี่ ยมและมีการกระจายตั วอยางสมํ่า เสมอมีพื้นที่ผิว
จํ า เพาะและมี ข นาดรู พ รุ น เฉลี ่ ย เป น 89.6 m2/g และ
51.9 nm ตามลําดับ สวนตัวอยางคอมโพสิต Co3O4/AC จะ
มีคาพื้นทีผ่ ิวจําเพาะและขนาดรูพรุนเฉลี่ย 750.5 m2/g และ
21.4 nm ผลการศึ ก ษาสมบั ติ ท างเคมี ไ ฟฟ า พบว า สาร
ตัวอยาง Co3O4 มีคาความจุไฟฟาจําเพาะมากที่สุดเทากับ
184 F/g ที่ความหนาแนนกระแส 1 A/g แตเมื่อเพิ่มคาความ
หนาแนนกระแสไฟฟาเปน 5 A/g สารตัวอยางคอมโพสิต
Co3O4/AC ใหคาความจุไฟฟาและความหนาแนนกําลังงาน
มากกวาตัวอยางอื่นๆ โดยมีคาเปน 55 F/g และ 3747 W/kg
ตามลําดับ เมื่อวัดการอัดและคายประจุ จํานวน 1000 รอบ
พบวาตัวอยาง AC จะมีความเสถียรของคาความจุไฟฟาสูง
กวาตัวอยางอื่นเพราะไมเกิดปฏิกิริยารีดอกซในกลไกของการ
กักเก็บประจุ สวนตัวอยางคอมโพสิต Co3O4/AC พบวาคา
ความจุไฟฟามีแนวโนมลดลงตามรอบของการอัดและคาย
ประจุโดยลดลงเหลือประมาณ 47.9% เมื่อเทียบกับคาความ
จุไฟฟาเริ่มตน สวนตัวอยาง Co3O4 จะมีความเสถียรตํ่าทีส่ ุด
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