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คำนิยม 

  

 นับตั้งแต่มีการค้นพบและแข่งขันการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงโดยโทมัส อัลวา เอดิสัน และ

ไฟฟ้ากระแสสลับของ นิโคลา เทสล่า  โดยไฟฟ้ากระแสสลับก็ได้ชนะไปในอดีต และเป็นรากฐานการ

พัฒนาของมวลมนุษย์ จนกระทั่ง!! โลกเราเริ่มร้อนขึ้นอันเป็นผลจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล การ

ใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานหมุนเวียนจึงได้รับความสนใจมากขึ้น และเนื่องจากความไม่คงที่ของ

แหล่งพลังงานหมุนเวียน ก็ได้มีการค้นหาวิธีที่จะเก็บพลังงานเอาไว้ใช้ในเวลาที่ต้องการ และในช่วง

ศตวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานได้มีวิวัฒนาการไปมาก มีนวัตกรรมต่างๆ เกิดขึ้น

มากมายโดยแบ่งออกเป็น แบตเตอรี่ ความร้อน พลังงานกล ไฮโดรเจน และสูบกลับไฟฟ้าพลังน้ำ 

“จุลสารพลังงานทดแทน”ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 4 แล้ว คณะทำงานฯ เห็นว่าพลังงานหมุนเวียน กับ

ระบบกักเก็บพลังงาน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ซึ่งหากทั้ง 2 เทคโนโลยีนี้มีราคาที่ถูกลง (ซึ่งอีก

ไม่นานเกินรอครับ) จนสามารถแข่งขันกับพลังงานฟอสซิลได้ ก็จะช่วยให้เรามีพลังงานสะอาดใช้กัน

และทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้น ในฉบับนี้ก็จะกล่าวถึงหลากหลายแง่มุมของระบบกักเก็บพลังงาน ไม่ว่าจะ

เป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบดั้งเดิมสุดๆ อย่างระบบสูบกลับไฟฟ้าพลังน้ำ แต่ยังคงมีเสน่ห์ให้พัฒนา

กับศักย์ภาพการสูบน้ำทะเลร่วมกับการผลิตน้ำจืดซึ่งจะขาดแคลนในอีกไม่ช้า เทคโนโลยีแบตเตอรี่

ต่างๆ แบตเตอรี่ Solid state การประยุกต์ทางเลือกในการใช้กับยานยนต์อย่างการ Swap แบตเตอรี่ 

การรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่สิ้นอายุการใช้งาน และราคาแบตเตอรี่ ซึ่งก็ได้ถูกนำมาให้พี่น้องเราได้ประดับ

ความรู้กัน เผื่อปิ๊งไอเดียเด็ดๆ ในการพัฒนางานของเราต่อไปครับ 

คณะทำงานฯ 
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วิวัฒนาการของแบตเตอรี่ 

เรียบเรียงโดย นายณฐิกร ประกอบบุญ วิศวกรชำนาญการ (กพช.)  

1. กำเนิดแบตเตอรี่ 

 มีการค้นพบแบตเตอรี่ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกโดยคาดว่า

ประดิษฐ์ขึ้นกว่า 2,000 ปีที่แล้วในยุคพาร์เทียน (343 ปี ก่อน

พุทธศักราช - พ.ศ. 746) ที่นครแบกแดด ประเทศอิรัก จึงมีชื่อ

เรียกว่า แบตเตอรี่พาร์เทียน หรือ แบตเตอรี่ แบกแดด (รูปที่ 

1) แบตเตอรี่พาร์เทียนเป็นไหดิน มีท่อทองแดงล้อมแท่งเหล็ก

อยู่ภายในไหสันนิษฐานว่าอิเล็กโทรไลต์เป็นกรดจากธรรมชาติ 

เช่น น้ำผลไม้ หรือ น้ำส้มสายชู ได้มีการลองประกอบแบตเตอรี่

จำลองโดยใช้น้ำองุ่นปรากฏว่าให้ แรงดันประมาณ 2 โวลต์ ทั้งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าชนใน

ยุคพาร์เทียนนั้นใช้ไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่ พาร์เทียนสำหรับกิจการอันใด แต่มีข้อสันนิษฐานว่า

อาจใช้สำหรับการชุบเคลือบโลหะ 

รูปที่1 แบตเตอรี่พาร์เทียน หรือ แบตเตอรี่ แบกแดด 
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 การค้นพบแบตเตอรี่ที่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1800 โดย

ศาสตราจารย์ชาว อิตาเลียน นามอาเลสซันโดร วอลตา (Alessandro Volta) ซึ่งในเวลาต่อมาได้

ใช้ชื่อของเขาเป็นหน่วยวัดค่าความ ต่างศักย์หรือแรงดันไฟฟ้า (voltage) แต่การใช้แบตเตอรี่ในเชิง

พาณิชย์ในช่วงเวลานั้นยังไม่ค่อยแพร่หลายนักจน กระทั่งมีการคิดค้นโทรเลขในอีก 30 กว่าปีต่อมา

แบตเตอรี่แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 

 1) แบตเตอรี่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือ แบตเตอรี่ชนิดปฐมภูมิ (primary batteries) 

 2) แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ หรือ แบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมิ (rechargeable batteries) 

 แบตเตอรี่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เมื่อปฏิกิริยาเคมีเกิดไปบ้างแล้ว (ปฏิกิริยารีดักชันที่ขั้วบวก

และปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ขั้วลบ) จะไม่สามารถเกิดย้อนกลับได้จึงใช้ได้เพียงครั้งเดียว           

ส่วนแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้ ปฏิกิริยาเคมีดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อแบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟฟ้า       

(ดิสชาร์จแบตเตอรี่) และสามารถย้อนกลับได้เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แบตเตอรี่ (ชาร์จแบตเตอรี่) 

แบตเตอรี่ชนิดนี้จึงสามารถใช้งานและชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง แบตเตอรี่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ ใช้กัน

ทั่วไปมีหลายร้อยชนิด แต่ที่นิยมใช้มีประมาณ 7 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ชนิดของแบตเตอรี่แบบปฐมภูมิ 
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 แบตเตอรี่ แบบชาร์จไฟได้ที่ ใช้กันทั่วไปมีหลายสิบชนิด มีทั้งขนาดเล็กจิ๋ว บางเฉียบเท่า

เส้นผม หรือใหญ่กว่ารถบรรทุก แต่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับการค้านั้นมีอยู่ไม่เพียงไม่กี่ชนิด

เท่านั้น เช่น แบตเตอรี่กรดตะกั่ว และแบตเตอรี่ที่ มีความจุมากขึ้นอย่างตระกูลนิกเกิล เช่น 

นิกเกิล-แคดเมียม นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ ลิเทียมไอออน และลิเทียมโพลิเมอร์ สำหรับอุปกรณ์แบบ

พกพา ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ชนิดของแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิ 

2. แนวทางของการพัฒนาแบตเตอรี่แต่ละประเภทในอนาคต 

 โดยทั่วไปแล้ว แนวทางในการพัฒนาแบตเตอรี่ คือ ต้องการแบตเตอรี่ที่มีพลังงานไฟฟ้าต่อ
น้ำหนักหรือปริมาตรสูงขึ้น กำลังไฟฟ้าต่อน้ำหนักหรือปริมาตรสูงขึ้น ราคาต่ำลง และมีความ
ปลอดภัยสูงมากขึ้น จากกราฟในรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าทิศทางแนวโน้มของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ได้มี
การพัฒนาไปในทางที่มีพลังงานไฟฟ้าหรือกำลังไฟฟ้ามากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ลิเทียม-
ซัลเฟอร์ แบตเตอรี่ลิเทียม-แอร์ แบตเตอรี่สังกะสี แบตเตอรี่อะลูมิเนียม และแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม
ไอออนแบบของแข็ง  

 นอกจากนี้ แนวทางพัฒนายังรวมถึงการปรับปรุงวัสดุ เช่น วัสดุขั้วบวก วัสดุขั้วลบ สารละ

ลายอิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใช้งานในปัจจุบันมีพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าที่สูง

ขึ้น พร้อมทั้งสามารถใช้งานที่ช่วงอุณหภูมิที่กว้างขึ้นได้อีกด้วย 
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รูปที่ 2 กราฟเปรียบเทียบการพัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละประเภท 

 2.1 แบตเตอรี่ประเภทตะกั่วกรด (Lead Acid Battery) แบตเตอรี่ประเภทตะกั่วใน

ปัจจุบันเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ใช้กันมากที่สุดในยานยนต์ โดยใช้เป็นแบตเตอรี่ สำหรับติดเครื่องยนต์

เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้หาง่าย และมีกระบวนการ ผลิตที่ไม่ซับ

ซ้อน ทำให้ราคาของแบตเตอรี่ชนิดนี้ไม่สูงมากนัก แบตเตอรี่ประเภทตะกั่วกรดนั้นมีขั้วบวกทำจาก 

ตะกั่วที่มีลักษณะพรุน (Porous lead) ขั้วลบทำจากตะกั่วออกไซด์(PbO2) ที่มีลักษณะพรุนเช่นกัน 

และมีกรด กำมะถัน หรือกรดซัลฟิวริก (H2SO4) เข้มข้นเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลด์แบตเตอรี่

ประเภทตะกั่วกรดมีความจุ พลังงานต่อน้ำหนัก และปริมาตรต่ำ การใช้งานในยานยนต์จึงมักใช้

สำหรับติดเครื่องยนต์เพียงเท่านั้น แต่ก็ยังมี การนำไปใช้กับ xEV ขนาดเล็กด้วยเช่นกัน  

 แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ (rechargeable) ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความจุพลังงานสูง

กว่า แบตเตอรี่กรดตะกั่วที่ใช้กันมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1859 จนถึงปัจจุบัน พัฒนาการของแบตเตอรี่ยุค 

หลังมักอาศัยสารประกอบของโลหะประเภทอื่นที่ไม่ใช่ตะกั่ว เพื่อลดน้ำหนักของแบตเตอรี่ใน ขณะ

ที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่าเดิม เช่น แบตเตอรี่ในกลุ่มสารประกอบโลหะนิกเกิล หรือแบตเตอรี่      

ในกลุ่มสารประกอบลิเทียม เป็นต้น บทความนี้จะเน้นแบตเตอรี่ในกลุ่มโลหะและสารประกอบ 

โลหะนิกเกิล 
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 2.2 แบตเตอรี่ประเภทนิกเกิลแคดเมียม (Nickel-Cadmium Battery) แบตเตอรี่

นิกเกิลแคดเมียมเป็นแบตเตอรี่ทุติยภูมิชนิดอัลคาไลน์ชนิดแรก โดยชื่ออัลคาไลน์นั้นมาจากสาร    

อิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ ซึ่งมีธาตุที่อยุ่ในหมู่อัลคาไลน์เป็นส่วนประกอบ แบตเตอรี่ประเภทนิกเกิล

แคดเมียมมีขั้วบวกผลิตมาจากนิกเกิลออกไซด์ (NiO(OH)) ขั้วลบผลิตมาจากแคดเมียม (Cd) และมี

สารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เป็นอิเล็กโทรไลต์  แบตเตอรี่นิกเกิลมี 5 ประเภท ดังนี้ 

(ประเภทที่ 1 และ 2 มีใช้มากกว่าประเภทอื่น)  

1) แบตเตอรี่นิกเกิล-แคดเมียม (Nickel-Cadmium, Ni-Cd หรือ NiCadTM) ใช้ใน

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เช่น ไฟฉายฉุกเฉิน แฟลชสำหรับกล้องถ่ายรูป 

อุปกรณ์และเครื่องมือช่างแบบไร้สาย  

2) แบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮไดร์ด (Nickel-metal hybrid, Ni-MH)2 ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เช่น อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย หน่วยสำรองไฟฟ้า (UPS) 

สำหรับสถานีส่ง คลื่นโทรศัพท์และโทรทัศน์ และรถยนต์ไฟฟ้า  

3) แบตเตอรี่นิกเกิล-เหล็ก (Nickel-iron, Ni-Fe) หรือแบตเตอรี่เอดิสัน (Edison Battery) 

ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป และรถยนต์ไฟฟ้า  

4) แบตเตอรี่นิกเกิล-สังกะสี (Nickel-Zinc, Ni-Zn) ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ทั่วไป กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์ และเครื่องมือช่างแบบไร้สาย  

5) แบตเตอรี่นิกเกิล-ไฮโดรเจน (Nickel-Hydrogen, Ni-H2) ใช้งานในอวกาศ เช่น 

ดาวเทียม 

 แบตเตอรี่ในกลุ่มนิกเกิลมีความเหมือนกันที่ขั้วบวก กล่าวคือ ทำจากสารประกอบนิกเกิล

ออกซี ไฮดรอกไซด์ (NiOOH) เพื่อรับประจุลบขณะใช้งาน ส่วนที่ต่างกันคือ วัสดุที่เป็นขั้วลบ 

ตารางที่ 3 แสดงวัสดุที่ใช้ทำขั้วของแบตเตอรี่ในกลุ่มนิกเกิล (ในสถานะที่ชาร์จไฟแล้ว) จะเห็นว่า 

วัสดุขั้วบวกของแบตเตอรี่ในกลุ่มนี้ทำจาก NiOOH ทั้งหมด แต่วัสดุที่ใช้เป็นขั้วลบต่างกัน ดังนั้น 

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็จะให้ค่าความต่างศักย์ที่ไม่เท่ากัน 
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะแต่ละชนิดของแบตเตอรี่ประเภทนิกเกิล 

 ตลาดของแบตเตอรี่ Ni-Cd ว่ามีมูลค่าต่ำกว่า 2% ของแบตเตอรี่ ใหม่ทั้งหมดและมีปริมาณ

การใช้งานลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะความเป็นพิษของแคดเมียมที่ ส่งผลต่อร่างกายหากได้รับ

เข้าไปในปริมาณมาก เด็กที่ได้รับสารแคดเมียมมากเกินไปจะส่งผลต่อ การพัฒนาการทางสมอง 

ส่วนผู้ใหญ่ทำให้เป็นโรคอิไต-อิไต (itai-itai) ซึ่งมีอาการผิดปกติต่างๆ ได้แก่ กระดูกอ่อน ไตและตับ

ถูกทำลาย สายตาบกพร่อง เป็นมะเร็ง และการเจริญพันธุ์บกพร่อง (เป็นหมัน) สหภาพยุโรปจึง

บังคับใช้ EU Batteries Directive 2006/66/EC กล่าวคือ ห้ามใช้แบตเตอรี่ ที่มีส่วนประกอบของ

แคดเมียมมากกว่า 0.002% ตั้งแต่ ค.ศ. 2006 ยกเว้นแบตเตอรี่ที่ใช้กับไฟ และสัญญาณฉุกเฉิน 

อุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์และเครื่องมือช่างแบบไร้สาย และกำลังร่าง ระเบียบห้ามใช้งาน

แบตเตอรี่ Ni-Cd เพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือช่างแบบไร้สาย ซึ่งคาดว่า จะห้ามใช้ภายใน 

ค.ศ. 2016 
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 เนื่องจากแคดเมียมเป็นสารที่เป็นพิษจึงมีการคิดค้นแบตเตอรี่ประเภทอื่น เช่น Ni-MH มา

ทดแทน นับตั้งแต่ ค.ศ. 1990 ที่แบตเตอรี่ Ni-MH เข้าสู่ตลาด ปริมาณการใช้แบตเตอรี่ Ni-Cd ก็

ลดลงมาก ส่วนประเทศไทยยังไม่มีการห้ามนำเข้าและใช้งานแบตเตอรี่ Ni-Cd จึงยังพอเห็นบ้าง 

แต่ก็ลด น้อยลงตามแนวโน้มของโลกที่ใช้และผลิตน้อยลง 

 2.3 แบตเตอรี่ประเภทนิกเกิลเมทัลไฮไดร์ด (Ni-MH Battery) แบตเตอรี่ชนิดนี้อาศัย

ปฏิกิริยาเคมีที่มีขั้วลบซึ่งเป็นโลหะผสมที่สามารถทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนจนเกิดเป็นเมทัลไฮไดร์ด

ได้ โดยโลหะพวกนี้มักมีสูตรเคมีอยู่ในรูป AB2 หรือ AB5 เช่น ZrNi2 หรือ LaNi5 ส่งผลให้ 

แบตเตอรี่ชนิดนี้มีความจุพลังงานสูงกว่าแบตเตอรี่ประเภทตะกั่วกรดมาก การพัฒนาแบตเตอรี่

นิกเกิลเมทัลไฮไดร์ดด้านอายุการใช้งาน และความปลอดภัย  

 แบตเตอรี่ Ni-MH นอกจากจะมีความเป็นพิษน้อยกว่าแบตเตอรี่ Ni-Cd ที่น้ำหนักเท่ากัน

แล้ว ยังมี ความจุไฟฟ้าสูงกว่าประมาณร้อยละ 30 ด้วย อย่างไรก็ดี แม้แบตเตอรี่สองประเภทนี้จะ

มีแรงดัน Rechargeable Battery Market value (in M S/yr) เท่ากัน แต่แบตเตอรี่ Ni-MH บาง

แบบไม่สามารถให้กระแสไฟในอัตราที่สูงเท่าแบตเตอรี่ Ni-Cd (น้อยกว่าประมาณ 4 เท่า) ทำให้

กำลังไฟฟ้าอาจไม่พอสำหรับอุปกรณ์ที่เคยใช้แบตเตอรี่ Ni-Cd มาก่อน อีกทั้งอาจมีอายุการใช้งาน

สั้นกว่าประมาณ 3 เท่า และมีอัตราการสูญเสียประจุขณะไม่ได้ใช้งาน (self discharge) มากกว่า

ถึงเท่าตัว ทำให้ค่าใช้จ่ายในการใช้งานแบตเตอรี่ Ni-MH ตลอดอายุการใช้งานสูงกว่าแบตเตอรี่ Ni-

Cd ประมาณ 3 ถึง 4 เท่า นอกจากนี้ แบตเตอรี่ ทั้งสองยังมีอัตราการชาร์จไฟที่แตกต่างกันทำให้

ไม่สามารถใช้เครื่องชาร์จชนิดเดียวกันได้ กล่าวคือ แบตเตอรี่ Ni-MH ไม่สามารถรับกระแสครั้งละ

มากๆ เท่าแบตเตอรี่ Ni-Cd จึงต้องใช้เครื่องชาร์จ ที่ใช้เวลานานกว่า การที่แบตเตอรี่ Ni-MH ไม่มี

สมบัติที่สามารถทดแทนแบตเตอรี่ Ni-Cd ได้ทั้งหมดจึงไม่แนะนำ ให้ใช้แบตเตอรี่ Ni-MH แทน

แบตเตอรี่ Ni-Cd ในเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าจะใช้ แบตเตอรี่ Ni-MH ก็จำเป็นต้อง

ออกแบบอุปกรณ์ใหม่ให้เหมาะสม ส่วนการใช้งานที่ต้องการกำลัง ไฟฟ้าสูง เช่น เครื่องมือช่างแบบ

ไร้สาย หรือไฟฉุกเฉินก็ยังคงใช้แบตเตอรี่ Ni-Cd อยู่บ้าง แม้จะ มีการออกแบบอุปกรณ์สมัยใหม่ให้

ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแทนแบตเตอรี่ Ni-Cd แล้วก็ตาม 

 แบตเตอรี่ตระกูลนิกเกิล มีจุดด้อยประการหนึ่ง คือ แบตเตอรี่มี “ความจำ” หรือ

ปรากฏการณ์ความจำ (memory effect) นอกจากนี้ เทคโนโลยีต่างๆ มีความก้าวหน้ามากขึ้น ส่ง

ผล ให้มีความต้องการแบตเตอรี่ที่มีความจุพลังงานที่สูงขึ้นด้วย จึงมีการวิจัยพัฒนา แบตเตอรี่รุ่น

ใหม่ โดยนักวิจัยได้ศึกษาการใช้ลิเทียมเป็นวัสดุขั้วของแบตเตอรี่ เนื่องจากลิเทียมเป็นธาตุที่มีน้ำ
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หนักน้อยและค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐาน (standard reduction potential) ที่ต่ำเมื่อนำมาใช้

เป็นวัสดุขั้วลบจะได้ แบตเตอรี่ที่มีความจุพลังงานสูง 

 ในช่วงทศวรรษที่ 1970 เริ่มมีแบตเตอรี่ปฐมภูมิ (แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้) 

วางจำหน่าย โดยมีชนิดที่มีโลหะลิเทียมเป็นวัสดุขั้ว และได้มีการพัฒนาวัสดุอย่างต่อเนื่องจนได้

แบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีโลหะลิเทียมเป็นขั้ว อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ลิเทียมอาจเกิดเดนไดรต์ของ

โลหะลิเทียมขึ้นขณะใช้งานทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรจากภายในได้จึงไม่ปลอดภัย ทำให้มี

การพัฒนาวัสดุขั้วที่มีความปลอดภัยสูงขึ้น กระทั่งได้สารประกอบ จำพวกลิเทียมเมทัลออกไซด์ 

(lithium metal oxide) เป็นวัสดุขั้วในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนดังที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ แบตเตอรี่

ลิเทียมไอออนพัฒนามาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 โดยบริษัท Asahi Chemicals และได้ วาง

ตลาดในปี 1991 โดยบริษัท Sony ซึ่งแบตเตอรี่รุ่นแรกนี้ได้ใช้ในโทรศัพท์มือถือของ Kyocera  จุด

เด่นของ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนคือความจุพลังงานและกำลังไฟฟ้าที่สูงกว่าแบตเตอรี่ตระกูล

นิกเกิลและกรดตะกั่ว นอกจากนี้ ยังมีค่าศักย์ไฟฟ้าสูง มีอัตราการสูญเสียประจุระหว่างไม่ใช้งาน 

(self-discharge rate) ที่ต่ำไม่มีปรากฏการณ์ ความจำและมีความปลอดภัยสูงกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้

โลหะลิเทียมเป็นขั้ว 

 2.4 แบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออน (Li-ion Battery) เนื่องจากข้อจำกัดทางความจุ

พลังงานของแบตเตอรี่ชนิดต่างๆ ข้างต้น การพัฒนาแบตเตอรี่จึงมุ่งไปสู่การ คิดค้นแบตเตอรี่ชนิด

ลิเทียมไอออน โดยแร่ลิเทียมมีข้อได้เปรียบกว่าสารที่ใช้ในแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ ในด้าน พลังงานต่อ

น้ำหนัก เนื่องจากลิเทียมเป็นแร่ที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในตารางธาตุรองมาจากไฮโดรเจน และมีค่า

ความเสถียรต่ำซึ่งทำให้แบตเตอรี่ประเภทนี้มีค่าความต่างศักย์และความจุพลังงานมากที่สุดเมื่อ

เทียบกับแบตเตอรี่ ประเภทอื่นๆ แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนในปัจจุบันใช้ LiCoO2 (LCO) โลหะ

ออกไซด์อื่นๆ หรือสารประกอบ ฟอสเฟต เช่น LiMn2O4 (LMO), LiNiO2 (LNO), Li-Mn-Ni-Co-

O2 (NMC), LiFePO4 (LFP) เป็นขั้วแคโทด และ คาร์บอนเป็นขั้วแอโนด มีสารละลายอินทรีย์ของ

เกลือที่มี Li+ เป็นส่วนประกอบ เป็นอิเล็กโทรไลต์ 
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 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มีใช้ในปัจจุบันมี 6 ประเภทหลัก โดยทั่วไปจะแบ่งตามวัสดุที่ใช้

ทำขั้วบวก ส่วน ขั้วลบทำจากแกรไฟต์เป็นหลัก แต่จะมีประเภท LTO (Lithium Titanate) ที่แตก

ต่างออกไปคือ มีขั้วลบเป็น ลิเทียมไททาเนต ทั้งนี้ เนื่องจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแต่ละประเภท

มีสมบัติแตกต่างกัน จึงเหมาะสมต่อ การใช้งานที่แตกต่างกันไปด้วย  

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบวัสดุขั้วบวกและลบเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งาน 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงคุณลักษณะของความแตกต่างของขั้วแต่ละประเภท 

 สมบัติของแบตเตอรี่แต่ละประเภทแสดงในตารางที่ 4 และ 5 นอกจากสมบัติของ

แบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ เป็นขั้วแล้ว ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนยังสามารถออกแบบให้

แบตเตอรี่มีสมบัติเด่นด้านความจุพลังงาน กำลัง ไฟฟ้า หรือจำนวนรอบในการใช้งานได้ด้วย ทำให้

สามารถเลือกแบตเตอรี่ที่เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งาน เช่น ผู้บริโภคต้องการให้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาสามารถใช้งานได้ยาวนาน ดังนั้น ผู้ผลิตอุปกรณ์เหล่านี้จะ เลือกใช้

แบตเตอรี่ที่ออกแบบให้มีความจุพลังงานสูง หรือหากเลือกแบตเตอรี่เพื่อใช้งานในสว่านไฟฟ้าแบบ

ไร้สาย ผู้ผลิตก็ควรเลือกใช้แบตเตอรี่ที่เน้นด้านกำลังไฟฟ้า เป็นต้น 

 แม้ว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเหมาะกับการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติกับแบตเตอรี่

ชนิดอื่นตามท้องตลาด ในปัจจุบัน แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนยังคงเหมาะ

กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังจะมาถึง เหตุใด เรายังไม่สามารถผลิตรถไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนเป็นระยะ

ทางไกลๆได้ หรือทำไมยังมีข่าวเกิดไฟลุกไหม้เพราะปัญหาแบตเตอรี่ระเบิด ดังนั้นนักวิจัยถึงได้มี

การพัฒนาแบตเตอรี่ในตระกูลลิเทียมอีกสองชนิดคือแบตเตอรี่ลิเทียม-แอร์และแบตเตอรี่ลิเทียม-
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ซัลเฟอร์แบตเตอรี่ทั้งสองชนิดนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา และพัฒนา แต่มีศักยภาพที่จะเข้ามา

แทนที่แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในอนาคตอันใกล้นี้ 

 1.5 แบตเตอรี่ประเภทเมทัลแอร์ (Metal-Air Battery) แบตเตอรี่ประเภท Metal – Air 

มีความหนาแน่นพลังงานสูง (ในทางทฤษฎี) ในอดีตได้มีการพัฒนา แบตเตอรี่ประเภทนี้เพื่อใช้ใน

ยานยนต์ โดยปัจจุบันมีเพียงแบตเตอรี่ Zn-Air เท่านั้นที่ได้รับการพัฒนา และทดสอบจริงกับยาน

ยนต์ โดยแบตเตอรี่ประเภท Zn-Air มีขั้วแอโนดที่ผลิตจากสังกะสี และขั้วแคโทดดคือก๊าซ

ออกซิเจนจากอากาศ โดยเซลล์ประเภทนี้ต้องมีทางให้ออกซิเจนซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วบวกผ่านเข้ามา

ทำปฏิกิริยา ระหว่างการคายประจุ นอกจาก Zn-Air แล้ว แบตเตอรี่ประเภท Li-Air และ Na-Air 

ถูกวิจัยและพัฒนา โดย บริษัท IBM จำกัด เพื่อใช้กับ รถยนต์ไฟฟ้าอีก 

 แบตเตอรี่ประเภทที่ชาร์จไฟใหม่ได้ในท้องตลาดปัจจุบัน อาจถือว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 

มีคุณสมบัติ โดยรวมดีกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่นสำหรับใช้กับรถพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา แต่เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำและราคาสูง (เมื่อเทียบ

กับแบตเตอรี่อื่น) รวมถึงความปลอดภัยที่ยังไม่เพียงพอ ทำให้นักวิจัยทั่วโลกพยายามพัฒนา

แบตเตอรี่ชนิดใหม่ขึ้น ในระดับการวิจัยและพัฒนา ขณะนี้มีแบตเตอรี่ในตระกูลลิเทียม 2 ชนิดที่ได้

รับความสนใจอย่างมาก แบตเตอรี่ทั้ง 2 ชนิดมีความจุพลังงานต่อน้ำหนักสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเทียม

ไอออน (ภาพที่3) เมื่อทดสอบระยะทางด้วย รถนิสสันลีฟโดยใช้ค่าความจุพลังงานจำเพาะที่ต่ำ

ที่สุดในแบตเตอรี่แต่ละชนิดพบว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ทำ ให้รถวิ่งได้ระยะทาง 160 กิโลเมตร

ในขณะที่แบตเตอรี่ชนิดอื่นที่อยู่ในขั้นวิจัยและขั้นพัฒนาทำ ให้รถวิ่งได้ไกลกว่า 200 กิโลเมตร โดย

มีราคาต่อกำลังไฟฟ้าต่อชั่วโมงที่ถูกกว่าราว 4 เท่า 
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รูปที่ 3 การเปรียบเทียบความจุพลังงานต่อน้ำหนักของแบตเตอรี่ในแต่ละประเภทโดยทดสอบกับ

รถยนต์นิสสันลีฟและเปรียบเทียบระยะทางและราคา 

 ค่าความจุพลังงานต่อน้ำหนักและค่าความจุพลังงานต่อปริมาตรของแบตเตอรี่ลิเทียม

ไอออน แบตเตอรี่ ลิเทียม-ซัลเฟอร์และแบตเตอรี่ลิเทียม-แอร์เปรียบเทียบไว้ในตารางที่ 6 แสดงให้

เห็นว่าไม่ใช่แค่ความจุพลังงาน ต่อน้ำหนักเท่านั้นที่แบตเตอรี่ชนิดใหม่ในตระกูลลิเทียมทั้งสองชนิด

จะสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน แต่ยังรวมไปถึงความจุพลังงานต่อปริมาตรด้วยดังนั้น แบตเตอรี่

ลิเทียม-ซัลเฟอร์และแบตเตอรี่ลิเทียม-แอร์จึงเป็นแบตเตอรี่ที่ ได้รับความสนใจอย่างมากในการ

วิจัยและพัฒนาเพื่อใช้แทนแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบค่าความจุพลังงานต่อน้ำหนักและค่าความจุพลังงานต่อปริมาตรของ

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน แบตเตอรี่ ลิเทียม-ซัลเฟอร์และแบตเตอรี่ลิเทียม-แอร์ 
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 แบตเตอรี่ลิเทียม-ซัลเฟอร์มีความจุจำเพาะมากกว่าเนื่องจากปฏิกริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้วบวกที่

เป็นสารประกอบคาร์บอน-ซัลเฟอร์โดยซัลเฟอร์จะเกิดปฏิกิริยากับลิเทียมเป็น Li2S โดยซัลเฟอร์ 1 

อะตอม จะทำเกิดอิเล็กตรอน 2 อิเล็กตรอน ในขณะที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่เป็นลิ

เทียมเมทัลออกไซด์จะเกิดอิเล็กตรอนมากที่สุด เพียง 1 อิเล็กตรอนเท่านั้น ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้ว

บวกของแบตเตอรี่ทั้งสองชนิด 

 อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่ลิเทียม-ซัลเฟอร์ชนิดนี้อยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้

สามารถใช้งานได้จริง ปัญหาของแบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ที่นักวิจัยพยายามแก้ไขคืออายุการใช้

งานที่ต่ำ  

 ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของปัญหาของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-แอร์ที่ยังไม่มีวางขายในท้องตลาด 

เนื่องจากลิเทียม-แอร์ทั้งประเภทที่อิเล็กโทรไลต์ใช้สารละลายอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ และประ

เภทที่อิเล็กโทรไลต์มีน้ำเป็นองค์ประกอบแตกต่างกันพอสมควร ดังนั้น เหตุผลที่แบตเตอรี่ทั้งสอง

ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาจึงต้องแยกพิจารณา ดังนี้  

 แบตเตอรี่ประเภทที่อิเล็กโทรไลต์ใช้สารละลายอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ ปัญหาที่เกิดขึ้นที่

ขั้วบวกคือ คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำจากอากาศทำปฏิกิริยากับลิเทียมไอออนเกิดเป็น Li2CO3 

และ LiOH ตามลำดับ จึงต้องติดตั้งเยื่อเลือกผ่านบริเวณขั้วบวกที่สัมผัสกับอากาศเพื่อกรองให้

ออกซิเจนผ่านเข้ามาได้เท่านั้น นอกจากนี้คุณสมบัติของอิเล็กโทรไลต์ที่ดีจะต้องมีการนำลิเทียม

ไอออนที่เพียงพอ ไม่เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนและสารประกอบ LiOx และไม่เกิดการระเหย

บริเวณที่สัมผัสกับขั้วบวก ดังนั้น อิเล็กโทรไลต์ที่มีสถานะของแข็งจึงได้รับความสนใจในการพัฒนา

เพื่อใช้ทดแทนอิเล็กโทรไลต์ที่มีสถานะของเหลวซึ่งมีปัญหาเรื่องความเสถียร   

 แบตเตอรี่ประเภทที่อิเล็กโทรไลต์มีน้ำเป็นองค์ประกอบ มีการติดตั้งเยื่อเลือกผ่านบริเวณ

ขั้วบวกที่สัมผัส กับอากาศสำหรับกรองให้ผ่านเข้ามาได้ เพียงออกซิ เจนและกั้นไม่ ให้

คาร์บอนไดออกไซด์ผ่าน เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นที่ขั้วบวกคือคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศจะ

ทำปฏิกิริยากับลิเทียมไอออนเกิดเป็น Li2CO3 ที่สำคัญคือ การป้องกันไม่ให้โลหะลิเทียมที่ขั้วลบ

เกิดปฏิกิริยากับน้ำโดยติดตั้งเยื่อเลือกผ่านที่เป็นฉนวนอิเล็กทรอนิกส์แต่เป็นตัวนำลิเทียมไอออน 

เช่น เซรามิกประเภท LISICON และการตกตะกอนสะสมของ LiOH ที่เป็นของแข็งจะจำกัด ความ

จุพลังงานเนื่องจากกั้นขวางเยื่อเลือกผ่านที่ขั้วลบและอุดตันในรูพรุนของขั้วบวก ดังนั้น จึงควรจะ

ติดตั้งเยื่อเลือกผ่านอีกชนิดที่บริเวณระหว่างอิเล็กโทรไลต์และขั้วบวก เพื่อเลือกให้ OH- ผ่านออก
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จากขั้วบวก ส่วนลิเทียมไอออนผ่านเข้าสู่ขั้วบวกเท่านั้น นอกจากนี้ยังต้องป้องกันไม่ให้

สารประกอบคาร์บอเนตที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ขั้วบวกอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกัน

การเกิดของ Li2CO3 จะเห็นได้ว่านักวิจัยยังมีโอกาสอย่างมากในการศึกษาและพัฒนาแบตเตอรี่

ลิเทียม-ซัลเฟอร์และแบตเตอรี่ ลิเทียม-แอร์เพื่อให้ได้วัสดุภายในแบตเตอรี่และการประกอบที่

เหมาะสม ซึ่งจะทำให้รอบการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ทั้งยัง เพิ่มค่าความจุพลังงานให้ได้ใกล้เคียงกับค่า

ทางทฤษฎีให้มากที่สุด อันจะทำให้แบตเตอรี่ชนิดใหม่นี้ออกสู่ ท้องตลาดได้ นอกจากแบตเตอรี่ใน

ตระกูลลิเทียมแล้ว ยังมีแบตเตอรี่ชนิดอื่นที่น่าสนใจซึ่งคาดว่าจะใช้กับเทคโนโลยีใน อนาคต ไม่ว่า

จะเป็นแบตเตอรี่โซเดียมไอออนหรือว่าแบตเตอรี่สังกะสี-แอร์ 

2. บทสรุป 

 เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของแบตเตอรี่ชนิดต่างๆ ท้องตลาดปัจจุบันดังแสดงในรูปที่ 4 ข้าง

ล่าง ทั้งแบตเตอรี่ กรดตะกั่ว แบตเตอรี่ตระกูลนิกเกิล และแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน จะเห็นว่า

แบตเตอรี่ ทั้งสามชนิดนี้มีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกัน เช่น แบตเตอรี่กรดตะกั่วมีปัญหาเกี่ยวกับ

กำลังไฟฟ้าที่ต่ำ ไม่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของแบตเตอรี่ ตระกูลนิกเกิลก็มีปัญหา

เรื่องปรากฏการณ์ความจำ ทำให้การเก็บไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลดต่ำลงในการใช้งาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมีความเหมาะสมกับการใช้งานในอนาคต เนื่องจากมีค่าความจุพลังงานสูง

ที่สุด มีอายุการใช้งานนาน อัด ประจุไฟฟ้าได้รวดเร็วกว่า ความต่างศักย์สูงกว่าซึ่งส่งผลให้ไม่

จำเป็นต้องต่อแบตเตอรี่หลายเซลล์ และต้องการ ดูแลรักษาที่น้อยกว่า โดยข้อดีข้อเสียของ

แบตเตอรี่ชนิดต่างๆ ได้สรุปแสดงในตารางที่ 7  
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รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบแบตเตอรี่แต่ละประเภทในแต่ละมิติ 

ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแบบเตอรี่แต่ละประเภท 
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แบตเตอรีช่นดิแขง็ : แบตเตอรีแ่หง่อนาคต 

(Solid-State Electrolytes Battery) 

เรียบเรียงโดย นายมโน จันทร์กระจ่าง นักวิชาการพลังงานชำนาญการ (กพบ.) 

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ (Gadget) เช่น โทรศัพท์มือถือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ครวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้เกิดความ
ต้องการแบตเตอรี่เพื่อเป็นแหล่งเก็บพลังงาน (Energy storage) 
ที่มีค่าความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้น (Energy density) ซึ่ง
การมาของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion batteries, LIBs) 
ถือว่าเป็นแหล่งเก็บพลังงานที่มีความสำคัญและใช้งานสะดวก
ที่สุด ทั้งในด้านขนาดและความปลอดภัยในปัจจุบัน สำหรับในอดีตแบตเตอรี่ที่มีการใช้งานเป็น
ชนิดแบตเตอรี่ปฐมภูมิ (Primary batteries) หรือใช้ครั้งเดียวทิ้ง จนกระทั่งความก้าวหน้าทางการ
วิจัยพัฒนาและการมาของอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ทำให้แบตเตอรี่ทุติยภูมิ (Rechargeable 
secondary batteries) ที่สามารถประจุไฟซ้ำได้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้น [1] ปัญหาที่
สำคัญที่เป็นข้อจำกัดของการใช้งานแบตเตอรี่คือสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีสถานะเป็นของเหลว 
(Liquid-state) จึงทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนอิเล็กโทรไลต์เหลวเป็นสถานะของแข็ง 
(Solid-state electrolyte, SSE) เพื่อแก้ปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าว 

1. องค์ประกอบของแบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่เป็นการกักเก็บพลังงานโดยเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในรูปของพลังงานเคมีและ
สามารถเปลี่ยนจากพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เมื่อต้องการใช้งาน (Electrochemical 
cells) สำหรับบทความนี้จะเน้นและยกตัวอย่างเป็นแบตเตอรี่ชนิด LIBs เป็นหลัก ส่วนประกอบที่
สำคัญของแบตเตอรี่มี 4 ส่วนหลักได้แก่  
 1) ขั้วแคโทด (Cathode) หรือขั้วบวก เป็นสารประกอบลิเธียมออกไซด์และเป็นแหล่ง
ของไอออนลิเธียมในแบตเตอรี่ 2) ขั้วแอโนด (Anode) หรือขั้วลบ เป็นสารประกอบจำพวก
แกรไฟต์ เป็นแหล่งกักเก็บและปลดปล่อยไอออนลิเธียม 3) ตัวแยก (Seperator) ทำหน้าที่แยกขั้ว
บวก-ขั้วลบออกจากกันและให้เฉพาะลิเธียมไอออนผ่านเท่านั้น 4) อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) 
ประกอบด้วยเกลือลิเธียมและตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีคาร์บอเนตเป็นส่วนประกอบ (Li-salt and 
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carbonate-based organic solvent) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ลิเธียมไอออนวิ่งผ่านไป-มาระ
หว่างขั้วบวกและขั้วลบ [2,3] ส่วนอิเล็กตรอนอิสระไม่สามารถผ่านได้และถูกบังคับให้วิ่งผ่านวงจร
อุปกรณ์ไฟฟ้ารายละเอียดแสดงในรูปที่ 1 

ในสภาวะปกติที่ไม่ได้มีการอัดประจุ อิเล็กตรอนจะเกาะลิเธียมไอออนและอยู่รวมกันที่ขั้ว

บวกหรือขั้วลบ เมื่อมีการใช้งานหรือคายประจุจะเกิดการวิ่งของลิเธียมไอออนจากขั้วลบไปขั้วบวก

ผ่านอิเล็กโทรไลต์ ส่วนอิเล็กตรอนจะไปด้วยไม่ได้ เลยจะต้องไปวิ่งผ่านแผงวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

ต่าง ๆ ทำให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมา เมื่อลิเธียมไอออนวิ่งข้ามฝั่งจากขั้วลบไปบวกจนแทบไม่

เหลือแล้ว ก็จะไม่มีอิเล็กตรอนวิ่งให้พลังงานเช่นกัน  ซึ่งเป็นอาการที่เรียกว่า “แบตเตอรี่หมด” 

ต้องทำการอัดประจุเพื่อส่งเอาอิเล็กตรอนเข้าไปที่ขั้วลบ เพื่อเรียกให้ลิเธียมไอออนย้ายฝั่งกลับมาที่

ขั้วลบอีกครั้ง  
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2. ปัญหาอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่ในปัจจุบัน 

เนื่องจากอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้งานใน LIBs ประกอบด้วยเกลือลิเธียมและตัวทำละลายอินทรีย์ที่

มีคาร์บอเนตเป็นส่วนประกอบ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย ประการแรก ในกรณีที่

แบตเตอรี่ชำรุดอิเล็กโทรไลต์ที่รั่วไหลออกมามีความเป็นพิษสูงต่อร่างกายมนุษย์ และด้วยสถานะที่

เป็นของเหลวซึ่งมีจุดติดไฟและจุดเดือดที่ต่ำ (low ignition and low boiling point) ส่งผลให้

เกิดปัญหาแบตเตอรี่ร้อนและบวมเมื่ออัดประจุและทำให้แบตเตอรี่เสียหาย (Thermal runaway) 

เนื่องจากการอัดประจุหรือคายประจุมากเกินไป [3] ในทางกลับกัน เมื่อใช้งานในอุณหภูมิต่ำจน

เกินไป อิเล็กโทรไลต์จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งทำให้ปฏิกิริยาเคมีภายใน

แบตเตอรี่ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ประการที่สอง อิเล็กโทรไลต์สถานะของเหลวยังเป็นคอขวด

และข้อจำกัดที่สำคัญที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น ช่วงการ

ทำงานของอุณหภูมิ (Temperature range) การเพิ่มความจุของแบตเตอรี่ (Capacity) อัตราการ

คายประจุและอัดประจุ (Charge–discharge rate) รวมถึงการเพิ่มความแรงดันของแบตเตอรี่โดย

ให้มีขนาดเท่าเดิม เป็นต้น นอกจากนี้ ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการเกิดเส้นใยโลหะจาก

ปฏิกิริยาเดนไดรต์ (Dendrite) ซึ่งเส้นใยจะสะสมจากขั้วลบและยาวขึ้นแทงทะลุส่วนของ 

Separator เมื่อข้ามไปถึงขั้วบวกอีกฝั่งของแบตเตอรี่ก็จะทำให้เกิดการระเบิดจากการลัดวงจร 

เป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถออกแบบให้ขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่อยู่ชิดกันมากเกินไปได้

และทำให้ขนาดของแบตเตอรี่ไม่สามารถเล็กลงได้มากกว่านี้ ในเวลาต่อมาจึงได้มีการพัฒนา

แบตเตอรี่แบบลิเธียมโพลิเมอร์ (Li–polymer) ซึ่งเปลี่ยนอิเล็กโทรไลต์จากของเหลวเป็นสารกึ่ง

เหลวเหมือนเจล มีโอกาสระเบิดได้น้อยกว่าและยังสามารถออกแบบให้บางได้มากกว่าเดิม 

ทั้งนี้ แม้ว่า Li–polymer จะมีจุดเด่นกว่าในเรื่องของความปลอดภัยและการนำไปใช้ แต่ยังมี

ความจุที่จำกัด ซึ่งส่วนมากมักจะจุได้ไม่เกิน 5000 mAh และยังสามารถเกิดเดนไดรต์ได้ด้วย [4] 
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3. การมาของอิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็ง (SSE) 

จากข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ได้กล่าวในหัวข้อที่ผ่านมาทำให้เกิดการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ให้สูงขึ้น โดยเปลี่ยนจากอิเล็กโทรไลต์ที่มีสถานะเป็นของเหลวเป็น

สถานะของแข็ง มีการวิจัยแบตเตอรี่ที่ใช้ SSE ชนิด Na-S โดยเปลี่ยนจากตัวทำละลายอินทรีย์ 

(Organic solvent) เป็นชนิดอนินทรีย์ (Inorganic solvent) ซึ่งเพื่อความแข็งแรงเชิงกล 

(Mechanical strength) มากขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยลดผลกระทบอื่น ๆ จากการใช้งานอิเล็ก

โทรไลต์เหลว [7] การเปลี่ยนไปใช้ SSE ทำให้ได้แบตเตอรี่ที่มีความจุพลังงานมากขึ้นจากเดิม 3-5 

เท่า ในขณะที่ขนาดเท่าเดิมได้ (รายละเอียดในรูปที่ 3) สนับสนุนการทำงานอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ 

มีขนาดเล็กลงและกินพลังงานมากขึ้น 

แต่อย่างไรก็ตาม SSE ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและไม่เสถียรพอที่จะใช้งานในระดับสเกล

ใหญ่ในเชิงพาณิชย์ได้ เช่น ค่าการนำไอออนที่ลดลง (Ionic conductivity), ความเสถียรของจุด

เชื่อมต่อระหว่างอิเล็กโทรดกับอิเล็กโทรไลต์ (Interface stability), คุณสมบัติทางกล 

(Mechanical property), แรงดัน Voltage window และการออกแบบการเชื่อมต่อประกอบ

แบตเตอรี่ (Integrated battery design) [8] 
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สำหรับองค์ประกอบพื้นฐานการทำงานของแบตเตอรี่ยังคงเดิม (ขั้วแคโทด ขั้วแอโนด ตัว

แยกและอิเล็กโทรไลต์) ตามแนวทางพัฒนาอิเล็กโทรไลต์สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทได้แก่ 1) อิเล็ก

โทรไลต์ชนิด Inorganic ceramic SSE, 2) Polymer SSE และ 3) Ceramic-polymer hybrid 

SSE โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 1 โดยจะขออธิบายเพียง 2 ชนิดคือ อิเล็กโทรไลต์เซรา

มิกและโพลิเมอร์ สำหรับแบบผสมผสาน (Hybrid) เป็นการนำข้อดีของทั้ง 2 แบบแรกมารวมกัน

ให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น 
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3.1 อิเล็กโทรไลต์ชนิดเซรามิก (Ceramic electrolytes) 

เป็นอิเล็กโทรไลต์ที่มีเซรามิกกับอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบหลัก (Ceramic-based-β-

alumina) ถูกพัฒนาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1960 ซึ่งพบว่าสามารถขนส่งไอออนได้อย่างรวดเร็วใน

สภาวะของแข็ง ใช้สารอนินทรีย์เป็นตัวทำละลาย หลังจากนั้นสารอนินทรีย์หลายชนิดได้รับความ

สนใจในการวิจัยพัฒนาเพิ่มเติม เช่น LiPON-type, Li3N-type, garnet-type, peroskite-type, 

sulfide-type, Li-superionic conductor-like และ Na- superionic conductor-like. [3]  

เหตุผลที่อิเล็กโทรไลต์สามารถขนส่งไอออนได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีโครงสร้างผลึกที่ไม่

สมบูรณ์ (Crystal lattice defects) หรือโครงสร้างของแก้ว (Glass network structures) เป็น

ช่องทางขนส่งไอออนระหว่างขั้วบวก-ขั้วลบ ทำให้ไอออนมีทิศทางที่แน่นอนในการเคลื่อนที่ 

(Certain direction) (รายละเอียดแสดงในรูปที่ 4) โครงสร้างผลึกมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ   

ของอิเล็กโทรไลต์ กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จะทำให้เกิดช่องทางขนส่งไอออนเพิ่มขึ้นและพบ

ไอออนเคลื่อนที่ผ่านหนาแน่นขึ้น ส่งผลให้ค่าการนำไอออน (Ionic conductivity) สูงขึ้นด้วย [3] 

โดยเฉพาะชนิด Solid sulfide electrolyte ดังนั้น การเปลี่ยนไปใช้ Inorganic SSE จะช่วยเพิ่ม

ช่วงอุณหภูมิการใช้งานได้ดีขึ้นกว่าแบบเดิมซึ่งเป็นของเหลว 

รูปที่ 4 รูปแบบการเคลื่อนที่ของไอออนผ่านอิเล็กโทรไลต์แข็งชนิดเซรามิก 
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อย่างไรก็ตาม ปัญหาของ SSE ชนิดนี้คือความเสถียรของจุดเชื่อมต่อระหว่างขั้วลบกับอิเล็ก

โทรไลต์ (Interface contact problem) ประการแรก ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพทางปฏิกิริยา

ไฟฟ้าเคมีของแบตเตอรี่ (Electrochemical performance) ประสิทธิภาพในการอัด-คายประจุ 

(Rate capability) ประสิทธิภาพคูลอมบิก (Coulombic efficiency) ความเสถียรของรอบการ

อัดประจุ (Cycle stability) และประสิทธิภาพการแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ต่ำ (Low 

energy conversion efficiency) ประการที่สอง ปฏิกิริยาเดนไดรต์ยังคงเกิดขึ้นและขยายตัวตาม

ช่องว่างที่เกิดจากโครงสร้างผลึกที่ไม่สมบูรณ์ได้ แล้วทำให้เกิดการลัดวงจร นอกจากนี้ 

กระบวนการผลิตยังเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากความเปราะบางและแตกง่าย 

(Brittleness) 

3.2 อิเล็กโทรไลต์ชนิดโพลิเมอร์ (Polymer-based electrolytes) 

ถัดมาในปี ค.ศ. 1973 ได้มีการค้นพบแนวทางใหม่ในการวิจัย SSE ซึ่งพบว่าเกิดการนำ

ไอออนระหว่าง Polyethylene oxide (PEO) กับ สารละลายเกลือโลหะอัลคาไลน์เนื่องจาก

โครงสร้างสายโซ่โพลิเมอร์ของ PEO ที่มีลักษณะเป็นพันธะเส้นยาวถูกทำให้ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ

จากอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งการเคลื่อนที่ของไอออนในอิเล็กโทรไลต์ มีหลายรูปแบบตั้งแต่เคลื่อนที่ไปตาม

สายโซ่โพลิเมอร์ เคลื่อนที่ระหว่างสายโซ่โพลิเมอร์ หรือแม้แต่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับสายโซ่โมลิเมอร์ 

(แสดงรายละเอียดในรูปที่ 5) เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง SSE แบบเซรามิกและแบบอิเล็ก

โทรไลต์เหลว พบว่าอิเล็กโทรไลต์ชนิดโพลิเมอร์มีความยืดหยุ่นกว่า (Flexible) มีกระบวนการขึ้น

รูปง่ายกว่า (Plasticity) และมีคุณสมบัติเปียก (Wetting property) ซึ่งส่งลดค่าความต้านทานอิม

พีแดนซ์ที่จุดเชื่อมต่อ (Interface impedance) ระหว่างอีเล็กโทรดกับอีเล็กโทรไลต์ ส่งผลดีและ

ช่วยในการออกแบบแบตเตอรี่ที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นขึ้น และเนื่องจากอีเล็กโทรไลต์โพลิเมอร์มี

ลักษณะเป็นคล้ายเจล (Gel) จึงทำให้มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวน้อยในขณะที่เกิดความร้อนจาก

การคายประจุ-อัดประจุ เมื่อเทียบกับแบบเหลว สามารถออกแบบให้ขั้วบวก-ขั้วลบของแบตเตอรี่

อยู่ชิดมากขึ้น แบตเตอรี่มีความบางและเก็บพลังงานได้สูงขึ้นในขนาดที่เท่าเดิม ซึ่งโทรศัพท์มือถือ

ในปัจจุบันใช้แบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์ชนิดนี้ (แสดงรายละเอียดในรูปที่ 6) 
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รูปที่ 5 รูปแบบการเคลื่อนที่ของไอออนผ่านอิเล็กโทรไลต์แข็งชนิดโพลิเมอร์ 

 จุดอ่อนที่สำคัญคือ ความแข็งแรงเชิงกลที่น้อย (Mechanical strength) และปัญหา

การเกิดเส้นใยโลหะจากปฏิกิริยาเดนไดรต์อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้อิเล็กโทรดขั้วบวกและขั้วลบเกิด

การลัดวจร ค่า Voltage window ที่แคบ และการหาชนิดโพลิเมอร์ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นอิเล็ก

โทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ LIBs ที่มีแรงดันสูงนั้นหาได้ยากและเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรม

แบตเตอรี่ที่จะวิจัยพัฒนาต่อไป 

รูปที่ 6 แบตเตอรี่โทรศัพท์มือมือปัจจุบันที่ใช้อิเล็กโทรไลต์แข็งชนิดโพลิเมอร์ 
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โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ : เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 

เรียบเรียงโดย นายกิตติพร โป้ซิ้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน  

 โรงไฟฟ้าพลังน้ำมี 4 รูปแบบคือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ผันน้ำจากแม่น้ำ 

(Run of the river) โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบมีอ่าง (Storage) โรงไฟฟ้าพลัง

น้ำแบบสูบกลับ(Pump Storage) และโรงไฟฟ้าพลังน้ำนอกชายฝั่ง 

(Offshore Hydropower) โดยหนึ่งในนั้น อาจกล่าวได้ว่าไฟฟ้าพลังน้ำ

แบบสูบกลับ เป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากมี

สัดส่วนถึง 94% ของระบบกักเก็บพลังงานโลก ประมาณ 9,000 GWh นับ

เป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ทันสมัย และช่วยแก้ปัญหาความไม่

แน่นอนตามฤดูกาลของแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น ลม และแสงอาทิตย์ เนื่องจากสามารถเดิน

เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ภายในเวลาประมาณ 5 นาที เร็วกว่าโรงไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-4 

ชั่วโมง สามารถรองรับโหลดที่เปลี่ยนแปลงได้ภายในวินาที ทำให้สามารถรักษาความถี่ไฟฟ้าของระบบ

ได้ และมีอายุการใช้งานกว่า 80 ปี นอกจากนี้ยังสามารถเดินเครื่องในรูปแบบผสมผสานกับพลังงาน

แสงอาทิตย์และพลังงานลม รวมถึงช่วยในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและการผลิตน้ำจืดใน

อนาคต ได้อีกด้วย  

รูปที่ 1 โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ (ที่มา:IHA) 
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ในปี 2018 มีการติดตั้งไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 161 GW และจะเพิ่มขึ้นเป็น  300 GW ในปี 2573  

 

รูปที่ 2 ปริมาณกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าพลังน้ำสูบกลับ 

 การเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนจำเป็นต้องมีพลังงานสำรองเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ของระบบ การใช้แบตเตอรี่สามารถช่วยระบบได้ในระยะเวลาสั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามทางเลือกในการ

กักเก็บพลังงานระยะยาวๆ คือไฮโดรเจน แต่ก็ยังไม่คุ้มค่าการลงทุน โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับจึง

เป็นทางเลือกที่ราคาถูกกว่าและเหมาะสมกว่าในเวลานี้   

 อุปสรรคสำคัญของไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับคือ ไม่มีการจูงใจให้ลงทุน และยังไม่เปิดโอกาสให้

ภาคเอกชนได้ลงทุน ประเทศไทยได้ดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับโดย กฟผ. จำนวน 4 โรง

ไฟฟ้า คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนลำตะคอง และเขื่อนจุฬาภรณ์ ซึ่งนับเป็นโครงการ ที่ดี 

และมีวิสัยทัศน์ของ กฟผ. ที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้ประเทศอย่างชาญ

ฉลาด 

การทำงานของระบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 

 ระบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับมี 2 ประเภทหลักๆ คือแบบระบบเปิด คืออุปกรณ์โรงไฟฟ้า

ต่ออยู่อย่างต่อเนื่องกับแหล่งน้ำธรรมชาติ และแบบระบบปิด คือโรงไฟฟ้าไม่ได้ต่ออยู่อย่างต่อเนื่องกับ

แหล่งน้ำธรรมชาติ และหากแบ่งกันตามการประยุกต์ใช้งานสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  

 1. วิธีธรรมดาทั่วไป ใช้ไฟฟ้าจากระบบในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำมาสูบน้ำ โดยจะใช้

การเดินเครื่องที่รวดเร็วเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ โดยปรับเปลี่ยนกำลังตามความต้องการใช้

ไฟฟ้า   
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 2. วิธีต่อโรงไฟฟ้าสูบกลับเข้ากับพลังงานหมุนเวียน โดยโรงไฟฟ้าสูบกลับทำหน้าที่เป็น

แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า 

 3. การเดินเครื่องแบบผสมผสาน เช่น การติดตั้งโซล่าร์ลอยน้ำในอ่างบนและล่างแล้วจ่าย

กระแสไฟฟ้าผ่านระบบแรงสูงเดียวกัน รายละเอียดแสดงในรูปที่3 

รูปที่ 3 รูปแบบของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 

 โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับจะเก็บสะสมพลังงานในรูปแบบของพลังงานศักย์ของน้ำ ในอ่าง

เก็บน้ำที่ระดับสูง โดยการสูบน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำที่ระดับต่ำ และในช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้า

สูง ก็จะปลดปล่อยพลังงานที่เก็บอยู่ในรูปของความสูงและปริมาณน้ำมาเป็นพลังงานกล และพลังงาน

ไฟฟ้าโดยผ่านเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหมือนโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั่วไป และในช่วงที่มี

ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืนและวันหยุด และราคาไฟฟ้าถูก ก็จะมีการสูบ

น้ำจากอ่างด้านล่างขึ้นไปเติมอ่างด้านบนเพื่อสะสมพลังงานต่อไป 

 การสูบน้ำสามารถทำได้ผ่านเครื่องกังหันน้ำ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้งเครื่องสูบน้ำและ

เครื่องกังหันน้ำในตัวเดียวกัน โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับแตกต่างจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำโดยทั่วไปคือ 

เป็นโรงไฟฟ้าที่มีการสูญเสียในระบบเนื่องจากการสูญเสียทางไฟฟ้า และการสูญเสียทางไฮดรอลิค 

และการสูญเสียทางกล แต่อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าก็ยังคงมีประสิทธิภาพมากกว่า 80% และโดยทั่วไป

จะออกแบบให้สะสมน้ำเพื่อเดินเครื่องได้ 6-20 ชั่วโมง โดยการเพิ่มขนาดและปริมาณของเครื่องจักร 
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ในรูปแบบของการผสมผสานกับพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำเข้าด้วยกัน สามารถใช้อ่าง

บนเป็นฐานของกังหันลมและพลังงานแสงอาทิตย์  และสามารถดำเนินการโดยใช้สวิทซ์เกียร์ร่วมกัน

เพื่อลดต้นทุน รูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 การผสมผสานโรงไฟฟ้าสูบกลับกับพลังงานลมและแสงอาทิตย์ 

 การใช้น้ำทะเลสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ ใช้ทะเลเป็นอ่างล่าง แทนที่จะใช้อ่างเก็บ

น้ำจืด จะทำให้มีศักยภาพมากขึ้นในการทำโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ โครงการแบบนี้สามารถ

ดำเนินการได้ตามเกาะต่างๆ แต่จะต้องป้องกันการกัดกร่อนของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ดี และโดยการ

ทำงานร่วมกันของระบบสูบกลับกับโรงผลิตน้ำจืด จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เกาะที่เป็นเมืองท่อง

เที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี  
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รูปที่ 5 การใช้น้ำทะเลมาทำโรงไฟฟ้าสูบกลับผสมผสานกับการผลิตน้ำจืดบนเกาะ 

  

 ความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับในขอบเขตของ พพ. 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำมาตั้งแต่ใน

ยุกต์ของการบุกเบิกพลังงานของประทศ เมื่อเวลาผ่านไป เศรษฐกิจไทยโตขึ้น เทคโนโลยีจากแหล่ง

พลังงานฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียนต่างๆ มีมากขึ้น บทบาทของไฟฟ้าพลังน้ำของ พพ. จึงลดความ

สำคัญต่อระบบไฟฟ้าของประเทศลง อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมหนึ่ง ไฟฟ้าพลังน้ำของ พพ. ก็ยังคงเป็น

เหมือนแสงสว่างกลางป่าดงที่ห่างไกล สร้างความเท่าเทียมให้ทุกคนในสังคมไทย 

 การดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับสำหรับขนานเข้ากับระบบโครงข่ายของ พพ. นั้น         

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก พพ. ไม่มีพลังงานเหลือใช้ที่จะนำมาใช้ในการสูบกลับ จึงไม่มีความ

คุ้มค่าในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามยังคงมีหลายๆ ทางเลือกในการดำเนินการในอนาคต ดังต่อไป 

 1. ดำเนินการโรงไฟฟ้าสูบกลับกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านของ พพ. ที่มีอยู่แล้วกว่า 

100 โครงการ ทั้งนี้เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านของ พพ. ส่วนใหญ่ควบคุมการจ่ายกระแส

ไฟฟ้าด้วยอิเล็คทรอนิคส์โหลดคอนโทรลเลอร์ วิธีการควบคุมแบบนี้เปิดน้ำไว้ให้มากกว่าโหลดที่

ต้องการใช้ เมื่อโหลดเปลี่ยนแปลงจะมีการถ่ายเทโหลดระหว่างระบบ กับโหลดเทียมสำหรับทิ้งโหลด

เพื่อรักษารอบของเครื่องจักรให้คงที่ ซึงหากมีการทำระบบสูบกลับเพื่อกักเก็บพลังงานก็จะช่วยให้

โครงการมีความยั่งยืนมากขึ้น 
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 2. ดำเนินการโรงไฟฟ้าสูบกลับจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ โดยการสูบกลับทำหน้าที่เป็น

แบตเตอรี่ โครงการลักษณะนี้สามารถดำเนินการได้เมื่อระบบโซล่าร์เซลล์ถูกลงและมีพลังงาน

หมุนเวียนที่ไม่มีระบบกักเก็บพลังงานอยู่ในระบบโครงข่ายเป็นจำนวนมากแล้ว  

 3. การดำเนินงานสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำทะเลสูบกลับบนเกาะควบคู่กับการใช้พลังงานแสง

อาทิตย์หรือพลังงานลมและระบบผลิตน้ำจืด 

เอกสารอ้างอิง 

1. Innovative operation of pumped hydro power storage, International Renewable 

Energy Agency. 

2. Pump storage hydro power, International Hydropower association 
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ระบบการกักเก็บพลังงานแบบอัดอากาศที่ไม่มีการสูญเสียความร้อน (ACAES) 

 

เรียบเรียงโดย นายกิตติพร โป้ซิ้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน 

 การกักเก็บพลังงานโดยการอัดอากาศโดยไม่สูญเสียความร้อน เป็น

หลักการกักเก็บพลังงานทางกลศาสตร์ความร้อน เป็นระบบที่อัดอากาศจาก

ความดันบรรยากาศ โดยใช้คอมเพรสเซอร์ ซึ่งทำให้เกิดความร้อนขึ้นใน

ระหว่างการอัดอากาศ ความร้อนที่เกิดขึ้นถูกถ่ายเทผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยน

ความร้อนและนำความร้อนไปเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บที่ไม่สูญเสียความร้อน 

ส่วนอากาศเย็นความดันสูงจะถูกเก็บไว้ในที่จัดเก็บทนแรงดัน ส่วนในการนำ

พลังงานมาใช้ อากาศความดันสูงผสมกับความร้อนที่ได้จัดเก็บไว้ เกิดเป็น

อากาศร้อนความดันสูง เคลื่อนที่ผ่านเครื่องกังหันก๊าซเพื่อผลิตพลังงานต่อไป  

1. โรงไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานแบบอัดอากาศ CAES  

 ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากระบบกักเก็บพลังงานแบบอัดอากาศ 2 โรง คือ 321 MW 

ที่Huntorf (1978) ในประเทศเยอรมนี และ 110 MW ที่ McIntosh(1991) ในอเมริกา ซึ่งใช้ถ้ำใต้ดิน

ในเหมืองเกลือเป็นสถานที่จัดเก็บอากาศความดันสูง แต่ระบบเหล่านี้ทิ้งความร้อนไป และพลังงานถูก

เก็บไว้ในรูปแบบอากาศเย็นความดันสูงเท่านั้น และในขั้นตอนการนำอากาศความดันสูงมาใช้จะต้องให้

ความร้อนแก่อากาศโดยใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ก่อนนำอากาศไปหมุนเครื่องกังหันก๊าซ  

           

รูปที่ 1 อุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากระบบกักเก็บพลังงานแบบอัดอากาศ :Huntorf 
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 สำหรับโรงไฟฟ้าที่ Huntorf นั้น เกิดขึ้นเนื่องจากความพยายามในการปิดโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

ในประเทศเยอรมนี ซึ่งพลังงานสำรองที่สามารถจ่ายพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ได้ถูกให้ความสำคัญมาก

ขึ้น โดย CAES จะใช้ควบคู่กับโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งไม่สามารถคาดการปริมาณการผลิตไฟฟ้าได้ 

โดยในรูปที่ 1 ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 1. คอมเพรสเซอร์ 2. มอเตอร์-เจนเนอเรเตอร์ 3. แก๊สเท

อร์ไบน์ 4. สถานที่กักเก็บอากาศอัดใต้ดิน ในช่วงเวลาที่ไฟฟ้าราคาถูก ใช้ชุดมอเตอร์หมุน

คอมเพรสเซอร์เพื่ออัดอากาศไว้ในถ้ำของเหมืองเกลือใต้ดิน และในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากก็

จะปล่อยอากาศไปใช้งานในการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติในห้องเผาไหม้ อากาศที่ถูกเผาไหม้จะขยายตัว

ในกังหันก๊าซแบบ    2 ขั้นตอน เพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป  

 ในโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซทั่วไป ประมาณ 2 ใน 3 ของกำลัง ใช้ในการอัดอากาศ แต่สำหรับโรง

ไฟฟ้า CAES  ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบอัดอากาศ ซึ่งมีข้อได้เปรียบ 2 ประการคือ การใช้ไฟฟ้าราคาถูก 

และเพิ่มประสิทธิภาพให้โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ และสถานที่กักเก็บอากาศความดันสูงที่เหมาะสมของ

โครงการนี้คือถ้ำเกลือ โดยรายละเอียดของโครงการเป็นไปตามรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ข้อกำหนดรายละเอียดของโรงไฟฟ้าที่ Huntorf 
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2. โรงไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานแบบอัดอากาศที่ไม่มีการสูญเสียความร้อน A-CAES  

 รูปแบบของโรงไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานแบบอัดอากาศที่ไม่มีการสูญเสียความร้อน     

A-CAES จะแตกต่างจากโรงไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานแบบอัดอากาศทั่วไปตรงที่จะไม่ได้มี

กระบวนการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ เนื่องจาก A-CAES จะมีการกักเก็บความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่าง

การอัดอากาศพร้อมๆไปกับการกักเก็บอากาศความดันสูง และในการนำอากาศความดันสูงมาใช้จะมี

การถ่าย เทความร้อนที่กักเก็บไว้ให้อากาศ และขยายตัวก่อนผ่านเครื่องกังหันก๊าซเพื่อผลิตไฟฟ้า ดัง

แสดงใน รูปที่ 3 

รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบโรงไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานแบบอัดอากาศ CAES และ CAES    

ที่ไม่มีการสูญเสียความร้อน (A-CAES) :8th swiss Symposium 

 อย่างไรก็ตามยังไม่มีโรงไฟฟ้า A-CAES ที่ใช้งานจริงๆ ได้มีการออกแบบเพื่อใช้งาน A-CAES 

ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยในการให้ความร้อนอากาศ 

ซึ่งจะมีประสิทธิภาพรวม 46% และได้มีการศึกษาการใช้ถุงที่อยู่ใต้น้ำทะเลเป็นที่กักเก็บอากาศความ

ดันสูงโดยความดันจะเท่ากับความลึกของถุงที่อยู่ใต้ทะเล  
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3. ราคาของโรงไฟฟ้า ACAES 

 โรงไฟฟ้าต้นแบบที่ได้มีการสาธิตในสวิตเซอร์แลนด์ ใช้อุโมงค์ที่ไม่ใช้แล้วขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 4.9 เมตร มีระบบกักเก็บความร้อนทั้งแบบ latent heat และ sensible heat ขนาด 12 

MWhth ที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเชียส ความดัน 7 บาร์ ซึ่งไม่สามารถกักเก็บที่ความดันสูงกว่านี้ได้

เนื่องจากมีรอยรั่วในถ้ำ โดยระบบกักเก็บความร้อนติดตั้งอยู่ภายในถ้ำเลย เพื่อลดต้นทุน ซึ่ง

ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าจะอยู่ที่ 65-75% ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะต้องหาวิธีอุดรอยรั่วของถ้ำให้

สามารถทนความดันได้สูงถึง 100 บาร์ 

 ราคาของโรงไฟฟ้าสำหรับการออกแบบโดยใช้ 2 ถ้ำ และ 2 ระบบกักเก็บความร้อน โดยราคา

เป็นราคาที่คำนวณจากสมรรถนะจริงของเครื่องจักรที่มีใช้จริงในปัจจุบัน โดยราคาสำหรับโรงไฟฟ้า A-

CAES ขนาด 100 MWh/500 MWh จะอยู่ที่ประมาณ 5,250 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง 52% ค่า

เครื่องจักร 32% ชุดกักเก็บความร้อน 6%  
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Battery Swapping 

เรียบเรียงโดย นางสาวมินตรา ผู้วัฒนาวงศ์ วิศวกรชำนาญการ (กสอ.) 

 Battery Swap หรือ ที่คนไทยเรียกว่าการสลับแบตเตอรี่ 

คือ การถอดแบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานจนหมดหรือเหลือน้อยออกจาก

ยานยนต์และนำเอาแบตเตอรี่ลูกใหม่ที่มีพลังงานเต็มมาใส่แทน 

ส่วนแบตเตอรี่ที่ถูกนำออกมาจะถูกนำไปชาร์จให้เต็มแล้วนำกลับมา

เปลี่ยนเมื่ออีกลูกนึงพลังงานหมด และก็วนต่อไปเรื่อย ๆ 

 ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับการแก้

ปัญหามลภาวะและการลดผลกระทบที่่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 

การนำ EV มาใช้แทนรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแนวทางที่

ภาครัฐทั่วโลกต้องการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในภาค

ขนส่ง หลายประเทศทั่วโลกได้มีการสร้างความเข้าใจแก่ภาคประชาชนถึงความสำคัญของการใช้

ยานยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้สังคมเกิดความตระหนักรู้และมีผู้ใช้จำนวนมากขึ้น แต่เส้นทางสู่การเป็น

เจ้าของและการใช้รถยนต์ไฟฟ้านั้นไม่ง่ายเหมือนในกรณีของรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การจะ

ตัดสินใจเป็นเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้ามีความท้าทายที่น่ากังวล เช่น ราคาของ EV ต้นทุนแบตเตอรี่ 

การซ่อมบำรุง ระยะที่วิ่งได้สูงสุดต่อการอัดประจุหนึ่งครั้ง โครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุที่ไม่

ครอบคลุม และระยะเวลาในการอัดประจุ  

 ในปัจจุบันอินเดียได้ลดขนาดเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าร้อบละ 100 ภายในปี ค.ศ. 

2030 ให้เหลือเพียงร้อยละ 70 ของยานพาหนะสองล้อ สามล้อ และรถโดยสารสาธารณะ ทั้งที่ยัง

มีเวลาอีกกว่า 9 ปี ด้วยปัญหาและข้อจำกัดของยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการอัด

ประจุ โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ และระยะทางสูงสุดที่วิ่งได้ต่ออัดประจุหนึ่งครั้งยังไม่ตอบ

โจทย์ต่อการใช้งานของผู้บริโภค การเปลี่ยนแบตเตอรี่ (battery swapping) เป็นหนึ่งในแนวคิดที่

จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับปัญหาดังกล่าว 
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รูปที่ 1 การสลับแบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน 

ที่มา: https://www.theverge.com/2021/4/21/22394575/gogoro-india-hero-

motorcorp-electric-scooters-battery-swap-stations 

 เทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่ได้มีการคิดริเริ่มตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1910 แต่ก็ไม่ได้พัฒนาอย่าง

จริงจังจนถึงปี ค.ศ. 2007 ที่บริษัทสัญชาติอิสราเอลชื่อว่า Better Place Company ได้ก่อตั้งขึ้น 

บริษัทมีจุดประสงค์ในการสร้างเครือข่ายยานยนต์ไฟฟ้า และมุ่งเน้นในการให้บริการการสลับ

แบตเตอรี่ และการขายแบตเตอรี่ บริษัทได้ลงทุนร่วมกับ Renault ค่ายรถจากฝั่งยุโรปในการ

พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถสลับแบตเตอรี่ได้ โดยใช้เทคโนโลยี robotic battery service 

Better Place ได้ตั้งสถานีสลับแบตเตอรี่ขึ้นที่แรกในเมืองหลวงเทลอาวีฟในปี ค.ศ. 2008 และต่อ

มาได้เพิ่มจำนวนถึง 21 สถานีบริการในปี ค.ศ. 2012 การใช้ระบบ robotic battery service 

ทำให้การสลับแบตเตอรี่แต่ละครั้งใช้เวลาเพียง 5 นาท ี

รูปที่่ 2 สถานีบริการการสลับแบตเตอรี่ของ Better Place Company  

ในประเทศอิสราเอล 
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 ทั้งนี้ ณ ช่วงเวลา ค.ศ. 2009 – 2012 ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในเทคโนโลยียานยนต์

ไฟฟ้าและความมั่นใจการสลับแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ล้ำสมัยของ Better Place ส่งผลให้

สามารถขายยานยนต์ไฟฟ้าในอิสลาเอลได้ประมาณ 750 คัน เท่านั้น เมื่อเทียบกับการลงทุนถึง 

850 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ในที่สุด Better Place ได้ถูกฟ้องล้มละลายในปี ค.ศ. 2013 สาเหตุ

หลักมาจากกลยุทธ์ในการสร้างสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในพื้นที่ 

ทางภูมิศาสตร์ที่จำกัด การลงทุนที่สูงมากในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และอีกข้อจำกัดที่มีผล 

กระทบโดยตรงกับผู้ใช้คือการขับรถในระยะทางไกลเพื่อมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ แม้ว่า Better Place 

จะไม่ได้ประสบความสำเร็จ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าระบบอัตโนมัติของการสลับแบตเตอรี่เป็นไปได้ 

และเป็นแนวทางให้กับบริษัทอื่น ๆ ต่อไป 

 ในช่วงเวลาเดียวกันกับ Better Place ในสหรัฐอเมริกา Tesla ก็ได้พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า 

แต่ด้วยหลักการที่ต่างกัน Tesla สร้างเครือข่ายการชาร์จในที่สาธารณะ ที่บ้าน ที่ทำงาน ด้วยการ

ทำให้ที่ชาร์จเป็นทรัพยากรสาธารณะและใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อม 

 นอกจากการจูงใจให้ประชาชนมาเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว การเลือกเทคโนโลยี

แบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างการสลับแบตเตอรี่และการชาร์จแบตเตอรี่ในตัวยานยนต์เลย  

ก็เป็นปัจจัยสำคัญ ทั้ง 2 เทคโนโลยีต้องมาพร้อมโคสงสร้างพื้นฐานที่ดี เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามาเลือก

เทคโนโลยีของตน ช่วงหลังจะเห็นว่ารัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกได้มีการส่งเสริมและพัฒนาให้

สร้างสถานีอัดประจุ ทั้ง normal charge และ fast charge ในเมืองใหญ่ ๆ  

 อย่างไรก็ตามในประเทศจีน รัฐบาลได้มีการส่งเสริมเทคโนโลยีทั้ง 2 รูปแบบ ไปพร้อม ๆ 

กัน โดยรัฐบาลจีนประกาศในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ว่าได้ทำการอนุมัติมาตรฐานและข้อ

กำหนดด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าแบบถอดเปลี่ยนได้ฉบับแรกซึ่งมีผล

บังคับใช้เมื่อ พ.ย. 2563 ตามคำแถลงการของ Xin Guobin รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน เหตุผลที่สำคัญที่สุดที่จีนสนับสนุนแนวความคิดนี้

คือต้องการที่จะช่วยลดภาระของผู้บริโภคในการครอบครองยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากแบตเตอรี่เป็น

ชิ้นส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาค่อนข้างสูง แบตเตอรี่แบบ 70 kWh มีราคาอยู่ที่ประมาณ  

320,000 บาท ซึ่งการขายรถที่รองรับการทำงานแบบ Battery Swap บริษัทสามารถตั้งราคาขาย

ลดลงและไปมุ่งเน้นในการให้่เช่าแบตเตอรี่แทน ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถครอบครองยานยนต์

ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมได้มาก 
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 ประเทศจีนเป็นประเทศที่ตลาดยานยนต์ไฟฟ้า เติบโตที่สุดในโลก มีสถิติรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้

งานอยู่ 3.1 ล้านคัน NIO ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2014 และตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ 

เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการขยายฐานลูกค้าด้วยโมเดลธุรกิจแบบเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดย

ลูกค้าสามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลง และเลือกใช้แบตเตอรี่ในรูปแบบ BaaS (Battery as 

a Service) ซึ่งจะเป็นการเช่าแบตเตอรรี่รายเดือนตามความต้องการในการใช้งาน เช่น 70 kWh 

หรือ 100 kWh เป็นต้น ด้วยโมเดลนี้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถลดต้นทุนโดยรวมของยานยนต์ไฟฟ้าได้ 

ตัวอย่างเช่น รูปแบบการสมัครสมาชิก BaaS ของ NIO ลูกค้าสามารถซื้อรถยนต์ NIO ES8, ES6 

หรือ EC6 และเลือกเช่าแบตเตอรี่รายเดือนตามขนาดการใช้งานที่ต้องการ  

 สำหรับแบตเตอรี่ 70 kWh ราคารถยนต์ที่ไม่รวมแบตเตอรี่จะลดลงถึง 10,000 ดอลลาร์ 

โดยค่าเช่าแบตเตอรี่ขนาด 70 kWh มีราคาอยู่ที่ประมาณ 145 ดอลลาร์ ต่อเดือน 

 สำหรับแบตเตอรี่ 100 kWh ราคารถยนต์ที่ไม่รวมแบตเตอรี่จะลดลงถึง 19,732 ดอลลาร์ 

โดยค่าเช่าแบตเตอรี่ขนาด 100 kWh มีราคาอยู่ที่ประมาณ 228 ดอลลาร์ ต่อเดือน 

 นอกจากนี้ระบบการเช่าแบตเตอรี่แบบรายเดือนยังช่วยลดความกังวลของผู้ใช้งานเรื่องค่า

ใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่อีกด้วย 

รูปที่ 3 การเพิ่มจำนวนของสถานีบริการสลับแบตเตอรี่ของบริษัท NIO ในประเทศจีน 

 NIO ประสบความสำเร็จในแบบที่ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นในโลกไม่เคยมีมาก่อน สถิติการใช้

บริการ Battery Swapping ของรถยนต์ไฟฟ้า NIO นับถึงช่วงเดือนมีนาคม 2564 ในประเทศจีนมี

จำนวนการเข้ามาใช้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่มากกว่า 1.1 ล้านครั้ง NIO ยังได้ขยายขนาดเครือข่าย

สถานีให้บริการสลับแบตเตอรี่เป็น 158 แห่ง และมีแผนจะสร้างเพิ่มอีกถึง 300 แห่งภายในปี 
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2564 โดย NIO ได้ลงนามในข้อตกลงบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น อีกหลายฉบับเพื่อให้การ

ขยายเครือข่ายบริการสลับแบตเตอรี่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตาม

เป้าหมายของบริษัท เช่น NIO มีข้อตกลงกับ State Grid EV Service ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย

พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ เพื่อสร้างสถานีสลับแบตเตอรี่ 100 แห่งทั่วประเทศจีน และข้อตกลง

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Red Star Macalline ผู้ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของจีน เพื่อร่วมกัน

สร้างที่ชาร์จ EV และสถานีสลับแบตเตอรี่ 60 แห่งในปี ค.ศ. 256 

 สถานีสลับแบตเตอรี่ของ NIO ใช้ชื่อเรียกว่า NIO Power Swap สถานีแห่งแรกสร้างขึ้นใน

เดือนพฤษภาคม 2561 แต่ละสถานีมีจุดสำหรับแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ห้าจุด ใช้เวลา

ประมาณสามถึงห้านาทีโดยเฉลี่ยในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หมดแล้วด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม ซึ่ง

นับว่าใช้เวลาเท่ากับการเติมน้ำมันที่สถานีบริการเชื้อเพลิง 

รูปที่ 4 สถานีสลับแบตเตอรี่รถยนต์ของ NIO 

 ในประเทศไทยก็มีบางบริษัทที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่ใน

ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้ในจักยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในการบริการ เช่น บริการขนส่งคน 

บริการขนส่งอาหาร เป็นต้น ข้อจำกัดของประเทศไทยก็คงเหมือนที่อื่น คือ การที่จะส่งเสริมให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดคือต้องมีสถานีสลับแบตเตอรี่กระจายให้เยอะที่สุด เพื่อให้ผู้รับบริการมีความ

พอใจในการใช้เทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า 

 ข้อจำกัดของเทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่ในปัจจุบัน 

• ยานยนต์แต่ละยี่ห้อใช้สเปคของแบตเตอรี่ต่างกัน ทำให้ไม่สามารถใช้สถานีบริการสลับ

แบตเตอรี่อันเดียวกันได้  
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• สถานีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก แต่การที่จะให้โมเดลสลับ

แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพสูง ต้องมีโครงข่ายที่กระจายในหลายพื้นที่ ครอบครุมทำเลที่อยู่

อาศัย สถานที่ทำงาน และในหลาย ๆ มิติ ที่ให้ความสะดวกสบายกับผู้ที่รับบริการ 

• สถานีสลับแบตเตอรี่แต่ละแห่งต้องใช้กำลังไฟฟ้าที่สูง ถ้าไม่มีกำลังส่งไฟฟ้าที่เพียงพอก็ไม่

สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในเวลาที่จำกัดได้ ส่งผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพสถานีสลับ

แบตเตอรี่ 

• เมื่อตัวแบตเตอรี่มีการถอดเข้าออกบ่อย ทำให้มีโอกาสในการชำรุดได้เร็ว ประกอบกับ

แบตเตอรี่เป็นสินค้าของทางบริษัท ทำให้คนใช้ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาให้เป็นอย่างดี 

• จะมีจำนวนแบตเตอรี่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ในอนาคตจะมีขยะแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น  

ซึ่งชิ้นส่วนบางอย่างเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่สามารถ recycle ได้ 
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ราคาของระบบกักเก็บพลังงาน 

 

เรียบเรียงโดย นายกิตติพร โป้ซิ้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน 

1. ระบบกักเก็บพลังงาน 

 ระบบกักเก็บพลังงานนับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับระบบ

พลังงานในอนาคต และในเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานทั้งหมด 

แบตเตอรี่ ถือว่าเป็นระบบที่ช่วยให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีความยืดหยุ่น ใน

แง่ของการกระจายศูนย์แหล่งพลังงาน ใช้ในการควบคุมความถี่ สำรอง

พลังงาน และสร้างสมดุลให้ระบบ เมื่อใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานหมุนเวียน 

เช่น ลม แสงอาทิตย์ ก็จะทำหน้าที่เก็บไฟฟ้าส่วนเกินเอาไว้ใช้ในเวลาที่

ระบบต้องการไฟฟ้าเพิ่ม การกักเก็บพลังงานสำหรับระบบโครงข่าย จะมีลักษณะที่ต้องเก็บพลังงาน

ปริมาณมากเป็นเวลานาน (Energy Application) และ สามารถปลดปล่อยและสะสมพลังงานได้อย่าง

รวดเร็ว (Power Application) เทคโนโลยีที่เหมาะกับการใช้งานลักษณะ Power Application คือ

เทคโนโลยี ที่มี Power ratings สูง มีจำนวนรอบการใช้งานยาวนาน และสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของระบบได้ อย่างรวดเร็ว เช่น Batteries, Flow batteries, Small Compressed Air 

Energy Storage, Super-capacitors, Superconducting Magnetic Energy Storage และ 

Flywheels  

 การใช้งานจะเปลี่ยนตามปริมาณและระยะเวลาที่ต้องการเก็บ พลังงาน ระบบสำรองพลังงาน

ขนาดเล็ก (0.1kWh – 10kWh) อาจใช้เทคโนโลยี เช่น Small compressed air energy storage, 

Lead acid batteries, Lithium-ion batteries และ VRB flow batteries ขณะที่ระบบ สำรอง

พลังงานขนาดกลาง (10kWh-100MWh) จะใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เป็นส่วนใหญ่ เช่น Lithium-ion 

batteries, Zinc Bromine Flow Batteries, VRB flow batteries, Sodium Sulfur Batteries, 

และ Nickel Cadmium Batteries และระบบสำรองพลังงานขนาดใหญ่ (>100MWh) จะใช้ระบบที่มี

ความสามารถในการกักเก็บพลังงานสูง เช่น Pumped-Storage Hydro, Large Compressed Air, 

และ Sodium Sulfur Batteries  

 อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ได้โตอย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพดีขึ้นและราคาถูกลง อย่างไรก็ตามการ

ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบโครงข่ายยังคงมีอุปสรรค ถึงแม้ว่าราคาจะถูกลงแต่ก็ยังสูงอยู่ เมื่อเทียบกับ

ระบบสูบกลับไฟฟ้าพลังน้ำ ทั้งนี้เป็นเพราะอายุการใช้งานก่อนที่ความสามารถในการกักเก็บจะลดลง
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เหลือ 80 % ซึ่งการลดลงของความสามารถในการกักเก็บนี้ส่งผลให้ความต้านทานในระบบสูงขึ้นด้วย 

ทั้งนี้ราคาแบตเตอรี่สำหรับระบบโครงข่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาลดลงเหลือ 19,500 บาทต่อกิโล

วัตต์ชั่วโมง ในปี 2561 ซึ่งราคาของแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละพื้นที่และการใช้งาน ราคา

ของแบตเตอรี่ สามารถระบุได้ทั้งในรูปแบบของราคาต่อพลังงานไฟฟ้าคือ บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และ

ในในรูปแบบของราคาต่อกำลังไฟฟ้าคือ บาทต่อกิโลวัตต์ โดยถ้าระบุในแบบพลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี่

ที่ระยะเวลาการใช้งานต่อครั้งนานจะถูกกว่า แต่ถ้าระบุในรูปแบบของกำลังไฟฟ้า แบตเตอรี่ที่ระยะ

เวลาการใช้งานต่อครั้งสั้นจะถูกกว่า  

 ในปี 2562 ทั่วโลกมีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 2.9 GW น้อยกว่าปี 2561 ถึง 30% โดยมี

การติดตั้งที่เกาหลีมากที่สุดเป็น 1 ใน 3 ของทั้งโลก สาเหตุเนื่องจากการเกิดไฟไหม้โรงแบตเตอรี่ในปี 

2561 และถึงแม้จะได้มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยมากขึ้นแต่กี่เกิดไฟไหม้ก็ยังมากขึ้นอยู่ ในปี 

2562 ซึ่งสาเหตุมาจากตัวแบตเตอรี่เอง 

 ประเทศญี่ปุ่นสามารถขายแบตเตอรี่ที่ติดตั้งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า(Behind the meter) ได้ถึง 200 

MW ทำให้ญี่ปุ่นเป็นผู้นำตลาด สาเหตุเนื่องจากการยกเลิกการอุดหนุนพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ผลิต

พลังงานแสงอาทิตย์จึงต้องซื้อแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน และมีการริเริ่มที่จะอุดหนุน

โซล่าร์สำหรับโครงการที่มีระบบกักเก็บพลังงาน 

 ส่วนในยุโรปได้มีการจัดประเภทของระบบกักเก็บพลังงานให้เป็น แพ๊กเกจพลังงานสะอาด

แทนที่จะเป็นผู้ผลิต หรือ ผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการคิดภาษีทับซ้อนในระหว่างการซื้อไฟฟ้าเพื่อเก็บ

ประจุและขายไฟฟ้าในระหว่างการคายประจุ  

2. ต้นทุนและตลาดของการกักเก็บไฟฟ้าจากปัจจุบันถึงปี 2573 

 ถึงแม้ว่าปัจจุบัน ระบบสูบกลับไฟฟ้าพลังน้ำจะเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานที่ใหญ่ที่สุด แต่ราคา

จะไม่เท่ากันในแต่ละที่ จึงไม่สามารถลดต้นทุนได้ในมุมมองของเทคโนโลยี ซึ่งต่างกับเทคโนโลยีกักเก็บ

พลังงานใหม่เช่นแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถทำในขนาดที่เล็กลงได้ ราคาแบเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับการ

ใช้งานในระบบขนส่งลดลง 73% ในระหว่างปี 2553-2559 สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมที่ติดตั้งอยู่กับผู้ใช้

ไฟฟ้า (Behind the meter) จะมีราคาที่สูงกว่าที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากมีความท้าทายในแง่ของ

รอบการชาร์ตและดีสชาร์ต ในประเทศเยอรมนี ระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดเล็กมีราคาลดลง

กว่า 60% ในระหว่าง 2557-2560 เนื่องจากมีการเติบโตของแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และ

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ติดตั้งอยู่กับผู้ใช้ไฟฟ้า (Behind the meter) จะลดลงอีก 54-61% ภายในปี 
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2573 ซึ่งราคาแบตเตอรี่สำหรับติดตั้งอยู่กับผู้ใช้ไฟฟ้า จะอยู่ระหว่าง 4,350 – 14,400 บาทต่อกิโล

วัตต์ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสารเคมีที่ใช้ (รูปที่ 1) 

รูปที่ 1 การลดลงของราคาแบตเตอรี่ชนิดต่างๆ 

 ในขณะที่ราคาลดลง เทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นและจะช่วยเพิ่มสมรรถนะของแบตเตอรี่ โดยอายุ

การใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะเพิ่มขึ้น 50% ภายในปี 2573 และจำนวนรอบการชาร์ตก็

เพิ่มขึ้นถึง 90% รวมถึงประสิทธิภาพที่จะเพิ่มขึ้นถึง 88-98% และปัจจุบันราคาแบตเตอรี่ลิเธียม

ไอออนสำหรับยานยนต์ได้ลดลงเหลือ 4,100 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และหากจะสามารถแข่งขันกับ

เครื่องยนต์เบนซินได้ราคาจะต้องลดลงมาอยู่ที่ 3,000 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 

 ราคาของ โฟลว์แบตเตอรี่ สามารถลดลงได้ถึง 67% ในปี 2573 ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้ทำงานที่

อุณหภูมิห้อง และสามารถเพิ่มลดขนาดการติดตั้งได้สะดวก แบตเตอรี่ชนิดนี้แตกต่างจากแบตเตอรี่

ทั่วไปตรงที่ วัสดุที่ใช้ทำปฏิกิริยาไม่ได้เก็บอยู่ในอิเล็กโตรด แต่จะละลายอยู่ในสารละลายอิเล็คโตรไลต์ 

ที่แยกกันระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ และถูกปั๊มเข้าสู่ถังปฏิกิริยาระหว่างการชาร์ตและดิสชาร์ต ซึ่งรา

คาของโฟลว์แบตเตอรี่ 2 แบบหลัก คือ วาเนเดียม-รีดอร์ก และ ซิ๊งค์โบรไมน์ มีราคาในปี 2559 อยู่ที่ 

9,450 – 50,400 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และคาดว่าภายในปี 2573 ราคาจะลดมาอยู่ที่ 3,240 – 

17,280 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นจาก 60% และ 85% ในปี 2559 มาเป็น 

67% และ 95% ในปี 2573 ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาอิเล็คโตรด การออกแบบการไหล และ แผ่นเม

มเบรน และมีอายุการใช้งานถึง 10,000 รอบการชาร์ต  
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 แบตเตอรี่โซเดียมซัลเฟอร์อุณหภูมิสูงและโซเดียมนิเกิล จะมีราคาลดลง 56%-60% ภายในปี 

2573 และสมรรถนะก็เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งแบตเตอรี่อุณหภูมิสูงจะใช้ วัสดุทำปฏิกิริยาเหลว และ อิเล็ค

โตรไลต์เซรามิก ที่ทำจากเบต้าอลูมิเนียม ซึ่งจะทำตัวเป็นตัวแบ่งระหว่างอิเล็คโตรด โดยทั่วไปขั้วบวก

ในระบบนี้จะเป็นโซเดียมเหลว ในกรณีของโซเดียมซัลเฟอร์แบตเตอรี่ ขั้วลบจะเป็นซัลเฟอร์เหลว 

แบตเตอรี่โซเดียมซัลเฟอร์ถูกใช้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2553 กว่า 300 MW ใน 170 

โครงการ ซึ่งมีข้อได้เปรียบในแง่ความหนาแน่นของพลังงานที่มากกว่ารีดอร์กโฟลว์และแบตเตอรี่ตะกั่ว

กรด และวัสดุที่ไม่มีพิษ ราคาจะอยู่ในช่วง 7,890-22,050 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ในขณะที่แบตเตอรี่

ชนิดนี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่มีข้อด้อยในแง่มีการกัดกร่อนสูงและ การใช้งานซึ่งต้องใช้งบเพื่อ

ผลิตความร้อนประมาณ 1,200-2,400 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อปี และมีการกัดกร่อนสูง ราคาของโซเดียม

ซัลเฟอร์แบตเตอรี่จะลดลงมาอยู่ที่ 3,600 – 9,900 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ส่วนโซเดียมนิเกิลคลอไรด์

จะลดมาอยู่ที่ 3,900 – 6,000 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง  

 การใช้ล้อช่วยแรง (Flywheel) เพื่อกักเก็บพลังงานในรูปแบบของพลังงานจลน์โดยการเร่งและ

เบรคล้อช่วยแรงที่หมุน การกักเก็บพลังงานแบบนี้มีศักยภาพมาก แต่ราคาสูงตั้งแต่ 45,000 -180,000 

บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และมีการสูญเสีย (Self-Discharge) สูงมากถึง 15% ราคาจะลดมาเหลือ 

30,000-117,000 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ในปี 2573  

 CAES เป็นการกักเก็บพลังงานในรูปแบบของอากาศอัด และนำมาผลิตไฟฟ้าโดยผ่านเครื่อง

กังหันก๊าซ ราคาอยู่ที่ 1500 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการ ทั้งนี้มีข้อเสียตรงที่จ่าย

พลังงานได้ช้าและประสิทธิภาพโดยรวมต่ำ  

 ระบบการจัดการแบตเตอรี่เมื่อหมดอายุการใช้งาน การนำมาใช้ใหม่ การใช้ซ้ำ กำลังอยู่

ระหว่างการทดสอบ และขยายผล ปัจจุบันมีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ที่เป็นเชิงพานิชแล้วโดยมี

อัตราการรีไซเคิล 90% ในยุโรป  

 ปัจจุบันการใช้ระบบกักเก็บพลังงานเป็นการสูบกลับไฟฟ้าพลังน้ำ 96% 17 GW เก็บในรูป

ความร้อน 1.7% 3.3 GW แบตเตอรี่ 1.1% 1.9 GW และพลังงานกล 0.9% 1.6 GW 
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3. ราคาระบบกักเก็บพลังงานที่เหมาะสมของประเทศไทย 

 หากราคาสำรองไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะลดลงเหลือ 6,000 บาท ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ในปี 2563 

การจ่ายไฟฟ้าของแบตเตอรี่วันละ 1 ชั่วโมง อายุการใช้งาน 10 ปี ทำให้ได้ราคาต้นทุนค่าจัดเก็บ

พลังงาน เท่ากับ 1.92 บาท/หน่วย 

 อย่างไรก็ตาม การคำนวณราคาโดยไม่คิดผลตอบแทนการลงทุน (ดอกเบี้ยเป็นศูนย์) และไม่คิด

ประสิทธิภาพการจัดเก็บพลังงาน รวมถึงไม่คิดการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ตามอายุการใช้งาน อาจ

ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ หากคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.4 (เทียบเท่าผลตอบแทนเงินลงทุนโรง

ไฟฟ้า) การเก็บไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ จะมีต้นทุนถึง 2.63 บาทต่อหน่วย นอกจากนี้ แบตเตอรี่ลิเธียมไม่

สามารถูกใช้งาน (ดิสชาร์จ) จนหมดได้ ต้องดิสชาร์จได้เพียง 80% ของความจุเท่านั้น ประกอบกับ

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 90% และความจุที่จะลดลง

เรื่อยๆ ในแต่ละปี จึงสามารถคำนวณราคาปัจจุบันของการสำรองไฟฟ้าได้ 4.05 บาทต่อหน่วย โดยยัง

ไม่รวมค่าบำรุงรักษา และค่าพลังงานที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่ จากการประเมินในเบื้องต้น 

ถ้าการสำรองไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ มีราคาต่ำกว่า 3,000 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เมื่อใด ราคาค่าไฟฟ้า

จากโซลาร์เซลล์บวกค่าสำรองพลังงานจึงจะเริ่มถูกกว่าราคาค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า [4] 

 โครงการด้านพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพไม่คงที่และต่อเนื่อง เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ และ

พลังงานลม ของประเทศไทยจะสามารถพัฒนาไปได้อีกมาก หากมีระบบกักเก็บพลังงานที่ราคาถูกลง

แต่ก่อนจะถึงวันที่ราคาที่เหมาะสม ควรมีการส่งเสริมและช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

ภาคเอกชนได้เตรียมตัว เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด นอกจากนี้การทำโครงการพลังงาน

หมุนเวียนแบบที่แหล่งพลังงานไม่คงที่ (VRE) ผู้ดำเนินการจะต้องเป็นเจ้าของโครงข่ายหรือมีแหล่ง

พลังงานสำรองเป็นของตนเองที่เพียงพอเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับระบบไฟฟ้าของประเทศ สำหรับ

ประเทศไทยเรานั้น หากมีการใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบโครงข่ายกันมากขึ้นแล้ว อาจนำแบตเตอรี่ที่ไม่

สามารถใช้ได้กับระบบโครงข่ายแล้วซึ่งความสามารถในการกักเก็บต่ำกว่า 80% ซึ่งยังเยอะอยู่สำหรับ

การใช้งานชนิดอื่น โดยนำมาใช้งานต่อไปในระบบที่ระบบโครงข่ายเข้าไปไม่ถึง และด้อยโอกาส หรือ

อื่นๆ ต่อไป 
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รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น…เกิดอะไรขึ้นกับแบตเตอรี่เก่ามากมายเหล่านี้ 

เรียบเรียงโดย นางสาวชเนตตี ศรีคำ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (กวค.) 

 หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญนโยบาย Net 

zero emission เพื่อตอบสนองความตกลงปารีส (Paris 

Agreement) เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหนึ่งใน

สาเหตุหลักคือการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคขนส่งซึ่งมีค่าการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูง โดยเฉพาะในรถยนต์

เครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งมีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกถึง 27% ของปริมาณทั้งหมดในโลก เพื่อแก้ปัญหาดัง

กล่าวรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกจึงมีนโยบายส่งเสริมรถไฟฟ้าเพื่อแทนการใช้รถยนต์เครื่องยนต์

สันดาปภายใน เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าไม่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แล้วเราเคยสงสัยบ้างหรือไม่

ว่าเราจะทำอย่างไรกับแบตเตอรี่คือสิ้นอายุการใช้งานที่อาจจะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ และเราจะ

บริหารจัดการวัสดุที่จำเป็นในการผลิตแบตเตอรี่ออย่างยั่งยืนได้อย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาขยะ

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเมืองและการค้าที่เราเคยประสบพบดังเช่น

กรณีของน้ำมันดิบ 

 บทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางรีไชเคิลแบตเตอรี่ที่จะทำให้นโยบายการส่งเสริมการใช้รถยนต์

ไฟฟ้ามีความยั่งยืน 

1. แนวโน้มตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 

 รูปที่ 1 แสดงจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่จำนวนรถไฟฟ้าที่มีการใช้งานอยู่ในช่วงปี 2005-2019 

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนรถไฟฟ้ากับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน อาจจะมีอัตราส่วนที่ไม่มากนัก 

แต่จะเห็นได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบ Exponential ซึ่งเป็นพฤติกรรม

อัตราการเติบโตแบบเดียวกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในจากสถิติที่ผ่านมา ประเทศที่มีการอัตรา

การใช้รถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้วและมี GDP สูง อย่างในปี 2017 ประชากร

นอร์เวย์ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าใช้มากที่สุดในโลก คิดเป็น 39.2% ของส่วนแบ่งตลาดโลก 
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รูปที่ 1 จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ และจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าทีี่มีการใช้งานอยู่ในโลก ตั้งแต่ปี 
2005-2019 (ที่มา: IEA 2020a; Wagner, 2020b) 

 อัตราการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้านี้ถือเป็นการตอบสนองต่อความตกลงปารีส ที่มีเป้าหมายใน

การเสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้า

หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งผลักดันให้มีนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลดการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมพลังงานทดแทน และการบริโภคที่ยั่งยืน 

2. ทำความรู้จักกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า 

 แบตเตอรี่ที่่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้คือแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน กันในชีวิตประจำวัน

เป็นปกติอยู่แล้ว เนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดนี้ถูกใช้งานในโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ 

ภาคอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรือแม้แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์เคลื่อนที่ที่เคยมีขนาดใหญ่ก็

สามารถใช้นอกสถานที่ได้อย่างสะดวกสบายด้วยแบตเตอรี่ชนิดนี้ อีกทั้งแบตเตอรี่ลิเทียมไออนได้รับ

ความสนใจมากขึ้นไปอีกเนื่องจากเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานคุณภาพสูง เหมาะสมต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เช่น รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากยังมี

ความพยายามในการนำแบตเตอรี่ชนิดนี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นอีก ยกตัวอย่างเช่น ด้านอวกาศ ด้าน

การทหาร และด้านการไฟฟ้า เป็นต้น  

 เนื่องจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา โดย

เฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ซึ่งมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง แต่รู้หรือไม่ว่าวัสดุ

ที่ใช้เป็นองค์ประกอบของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสามารถทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ และอาจส่ง
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ผลในด้านสุขภาพอีกด้วย หากไม่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบตเตอรี่ลิเทียม

ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ (รูปที่ 2) 

(1) ขั้วไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วยขั้วแคโทด (Cathode) และ ขั้วแอโนด (Anode) ประกอบ

ด้วย Li (ลิเทียม) Mn (แมงกานีส) Co (โคบอลต์) และ Ni (นิเกิล) สำหรับวัสดุที่ใช้ทำขั้วแอโนด ส่วน

ใหญ่เป็นวัสดุประเภทคาร์บอน เช่น แกร์ไฟต์ (graphite) Nb (นิโอเบียม) Li (ลิเทียม) และ Ti 

(ไทเทเนียม) 

(2) แผ่นกั้นในแบตเตอรี่ (Separator) เป็นส่วนที่ป้องกันไม่ให้ขั้วแคโทดสัมผัสกับขั้วแอโนดจน

เกิดการลัดวงจรของกรแสไฟ ส่วนใหญ่จะใช้แผ่นฟิล์มบางของโพลิเมอร์ เช่น โพลิเอทิลีน 

(Polyethylene, PE) โพลิโพลพิลีน (Polypropylene, PP) 

(3) อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) ซึ่งเป็นสารละลายที่มีเกลือของลิเทียมผสมอยู่ เป็นตัวนำที่

ยอมให้ไอออนไหลผ่าน แต่ไม่ยอมให้อิเล็กตรอนไหลผ่าน จึงเป็นตัวนำไอออนิกที่ดีแต่เป็นตัวนำอิเล็ก

ทรอนิกที่ไม่ดี  

(4) ตัวรับกระแส (Current collector)  หรือโลหะตัวนำที่ทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนไหลผ่าน

ออกสู่วงจรภายนอก และเกิดการนำพลังงานไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยอะลูมินัม (Al) เป็นวัสดุที่

ถูกนำมาใช้สำหรับเป็นตัวรับกระแสของขั้วแคโทดมากที่สุด และทองแดง (Cu) เป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้

สำหรับเป็นตัวรับกระแสของขั้วแอโนดมากที่สุด เนื่องจากมีความบริสุทธิ์ มีความเสถียร และมีราคาไม่

สูงมากนัก 
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รูปที่ 2 ส่วนประกอบของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 

 จะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามีขนาดใหญ่และประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไออน

หลายยูนิต ความสามารถในการกักเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ โดยเฉพาะลิเทียมไอออน ขึ้นอยู่กับชนิด

และสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้ทำขั้วแคโทดและแอโนดเป็นสำคัญ โดยวัสดุต่างชนิดที่มีโครงสร้างต่างกัน

จะมีความสามารถในการกักเก็บพลังงานได้ต่างกัน ซึ่งวัสดุที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมนี้ไม่ได้สามารถหา
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ได้ทั่วไปในทุกประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศคองโกเป็นผู้ครองตลาดโคบอลต์ โดยมีส่วนแบ่งตลาด

ถึง 60% เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเดียวกับที่เกิดกับน้ำมันดิบ ทำให้กระบวนการรีไซเคิลมีความสำคัญใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการันตีการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. กระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ 

 เทคโนโลยีรีไซเคิลที่ใช้ดำเนินการทั่วโลกในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 แนวทางหลัก (รูปที่ 3) คือ 

การใช้หลักการทางโลหวิทยาความร้อน (pyrometallurgy) และโลหวิทยาสารละลาย 

(hydrometallurgy) นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานประยุกต์ใช้ 2 แนวทางแรกเรียกว่าแบบไฮบริดจ์ 

(hybrid) ร่วมกันเริ่มมีการพัฒนาแนวทางและมีการใช้งานเพิ่มขึ้นในระดับสเกลอุตสาหกรรมรวมถึง

นำร่อง (industrial and pilot scales) ส่วนแนวทางสุดท้ายเป็นการใช้หลักการทางโลหวิทยาชีวภาพ 

(bio-hydrometallurgy) ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาในระดับ ห้องปฏิบัติการ โดยบริษัทที่รับดำเนิน

การรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมส่วนมากนั้นเลือกใช้กระบวนการโลหวิทยาทางความร้อน ซึ่งแม้ว่าจะมี

ต้นทุนในการดำเนินงานที่สูงกว่าแต่ก็อาจจะมีความสะดวกและรวดเร็วกว่า เนื่องจากสามารถประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมาปรับใช้กับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม และยังสามารถดำเนินการรีไซเคิล

ซากแบตเตอรี่ชนิดอื่นหรือแม้กระทั่งซากของเสียอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ด้วย แม้ว่าต้องมีระบบบริการ

จัดการด้านมลพิษทางอากาศเพิ่มเติม รองลงมาคือการใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานกันระหว่างกระบวน

การโลหวิทยาทางความร้อนและสารละลาย และกระบวนการโลหวิทยาสารละลายตามลำดับ ทั้งนี้

กระบวนการทาง โลหวิทยาสารละลายมีข้อได้เปรียบคือ สามารถนำกลับคืนโลหะเกือบทุกชนิดในซาก

แบตเตอรี่ ต้องการเงินลงทุนน้อยกว่าแบบเทคโนโลยีโลหวิทยาความร้อน  
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รูปที่ 3 กระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 
  

 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีบริษัทในประเทศจีน เช่น บริษัท Shenzhen Green Eco-

manufacturer HiTech Co. ที่ดำเนินการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมโดยใช้กระบวนการโลหวิทยา

สารละลายในกำลังการผลิตที่สูงมาก คือ 30,000 ตัน จึงทำให้เมื่อพิจารณาปริมาณแบตเตอรี่ที่นำมา

รีไซเคิลหรือกำลังการผลิตแล้วจะพบว่า การรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมด้วยกระบวนการโลหวิทยา

สารละลายคิดเป็นกำลังการผลิตรวมจากบริษัทต่าง ๆ ถึง 40,810 ตัน หรือร้อยละ 48.32 รองลงมา

คือ กระบวนการทางโลหวิทยาสารละลายมีกำลังการผลิต 33,150 ตัน หรือร้อยละ 39.25 ส่วน

เทคโนโลยีที่ใช้กระบวนการรีไซเคิลแบบไฮบริดมีกำลังการผลิตที่ 9,300 ตัน หรือ ร้อยละ 11.01 ดัง

แสดงในรูปที่ 4 ส่วนรูปที่ 5 แสดงกำลังการผลิตแยกตามบริษัทที่รับดำเนินการ 
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 การรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมด้วยกระบวนการโลหวิทยาสารละลายคิดเป็นกำลังการผลิตรวม

จากบริษัทต่าง ๆ ถึง 40,810 ตัน หรือร้อยละ 48.32 รองลงมาคือ กระบวนการทางโลหวิทยา

สารละลายมีกำลังการผลิต 33,150 ตัน หรือร้อยละ 39.25 ส่วนเทคโนโลยีที่ใช้กระบวนการรีไซเคิล

แบบไฮบริดมีกำลังการผลิตที่ 9,300 ตัน หรือ ร้อยละ 11.01 ดังแสดงในรูปที่ 3.25 ส่วนรูปที่ 3.26 

แสดงก าลังการผลิตแยกตามบริษัทที่รับดำเนินการ 

รูปที่ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบกำลังการผลิตของแต่ละบริษัทในการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียม 
(ที่มา: European Commission) (หมายเหตุ * คือ เต็มกำลังการผลิต) 

 เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมพบว่า ทั้งกระบวนการทางโลห

วิทยาความ ร้อนและโลหวิทยาสารละลายมีประสิทธิภาพโดยรวมเกินกว่าร้อยละ 50 ตามที่กำหนด

โดย EU Battery Directive ดังนั้น โดยสรุปเทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมนั้น สามารถ

ดำเนินการได้ทั้งกระบวนการทางโลหวิทยาความร้อนและโลหวิทยาสารละลายหรือแบบไฮบริด ขึ้นอยู่ 

กับความสามารถในการลงทุน อัตราการรวบรวมซากแบตเตอรี่ลิเทียม ชนิดและปริมาณของซาก

แบตเตอรี่ ลิเทียมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริบทของสังคม ข้อกฎหมายและนโยบายผลักดัน

ของแต่ละประเทศ ที่สามารถเอื้ออำนวยให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การรวบรวม 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 58



จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

จัดเก็บ ขนส่งและรีไซเคิลจน ได้เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายเพื่อให้เกิดกลไลการน าเข้าสู่ตลาดหรือนำไป

ใช้ได้ใหม่ได้อีกครั้ง 

รูปที่ 5 ข้อมูลเปรียบเทียบกำลังการผลิตในการรีไซเคิลจากซากแบตเตอรี่ลิเทียมแยกตาม
เทคโนโลยีที่ใช้ในการรีไซเคิล (ที่มา: European Commssion) 

4. บทสรุป 
 ภายในปี 2030 คาดการณ์ว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 30 ล้านคันใน EU อัตราการเติบโต
อย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากกลายเป็นดาบสองคม 
ในมุมมองของนักวิชาการ รถยนต์ไฟฟ้าสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มหาศาล 
แต่โลกของเราจะมีขยะอันตรายอีกชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นบนโลกหากอีกชนิดหนึ่ง นั่นก็คือแบตเตอรี่เก่า
ไม่มีการบริหารจัดการที่่ดี  
 ภายใน 10-15 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นเวลาสิ้นรอบการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า สิ่ง
สำคัญสำหรับประเทศที่มีการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า ควรมีนโยบายส่งเสริมให้มี Recycling 
industry อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับแบตเตอรี่หมดอายุที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากแบตเตอรี่ที่ใช้ใน
รถยนต์ไฟฟ้ามีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
ซึ่งแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้านี้ประกอบไปด้วยประจุของลิเทียมปริมาณหลายพันเซลล์ ซึ่งต้องได้
รับการจัดการอย่างถูกวิธี เนื่องจากมันประกอบไปด้วยวัตถุที่เป็นอันตราย และสามารถระเบิดได้
หากมีการแยกองค์ประกอบผิดวิธี 
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 อีกประการที่การรีไซเคิลแบตเตอรี่มีความสำคัญ เนื่องจากวัสดุ ได้แก่ แร่ธาตุที่สำคัญมี
แหล่งกำเนิดอยู่ในบางประเทศเท่านั้น เช่น ผู้ผลิตโคบอลต์รายใหญ่ของโลกมีเพียงรัสเซียและ
คองโกเท่านั้นในปัจจุบัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการครอบครองตลาดแร่ธาตุของประเทศใดประเทศ
หนึ่ง กระบวนการรีไซเคิลจึงเป็นทางออกเดียวของปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการใช้รถยนต์
ไฟฟ้ายังมีมากกว่าการใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในอยู่มาก ไม่เพียงในแง่ของสิ่งแวดล้อม 
และในแง่ของความมั่นคงทางวัตถุดิบและพลังงาน 
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“To ensure meaningful 
impact on climate and 
energy access, we 
must ensure that 
energy transition is 
resilient in a context of 
growing disruption 
and evolving risk” 

 - ROBERTO BOCCA  
    HEAD OF ENERGY AND MATERIAL, 
WORLD ECONOMIC FORUM
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