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 จากปัญหาความต้องการในการใช้พลงังานของโลกท่ีเพิ่มมากขึน้อย่างทวีคณูและ
ก าลงัการผลิตท่ีไม่เพียงพอกบัความต้องการพลงังานนัน้ กอปรกบัมีความต้องการในการใช้
พลงังานจากแหลง่ท่ีสะอาดปราศจากมลพิษตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีเพิ่มสงูขึน้ โดยเฉพาะพลงังานท่ี
ขึน้อยู่กบัพลงังานไฟฟ้าท่ีมาจากแหล่งพลงังานหมนุเวียน (Renewable energy) เช่น จาก
แสงอาทิตย์ ลม น า้ คล่ืน และความร้อนใต้พิภพ เพราะเป็นพลังงานท่ีสะอาด เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีให้ใช้อย่างเหลือเฟือ ส าหรับประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาพลังงานทดแทน
ปริมาณมากจากพลังงานแสงอาทิตย์ เ น่ืองจากมีท่ีตัง้ของภูมิประเทศท่ีเหมาะสม               
เราสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานท่ีมีอยู่อย่างยั่งยืนตามธรรมชาตินีอ้ย่างคุ้มค่า
ตลอดทัง้ปีและไม่มีวันหมด อย่างไรก็ตาม การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานจาก
แสงอาทิตย์หรือแหลง่พลงังานหมนุเวียนอ่ืนๆ อยา่งมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องอาศยัแหล่งกกั
เก็บพลงังานไฟฟ้าท่ีดี (Electrical energy storage) อยา่งเชน่ แบตเตอร่ี  

ในปัจจุบนัแบตเตอร่ีถูกผลิตออกมาหลากหลายประเภท มีหลายขนาดและหลาย
รูปแบบ เพ่ือความเหมาะสมในการใช้ส าหรับสินค้าต่างประเภทกัน โดยหากแยกตามการ
น ามาใช้ซ า้สามารถแยกได้หลกัๆ 2 ประเภทคือแบบท่ีใช้ครัง้เดียว (Primary cell or non-
rechargeable battery) และแบบท่ีชาร์จพลงังานซ า้ได้ (Secondary cell or rechargeable 
battery) หากแบ่งตามวัสดุท่ีใช้เป็นองค์ประกอบเพ่ือผลิตพลังงานจะสามารถแบ่งได้
หลากหลายกว่า เช่น  ชนิดตะกัว่-กรด (Lead–acid: Pb) ชนิดนิกเกิล-แคดเมียม (Nickel 
Cadmium: NiCd) ชนิดนิกเกิล-ซิงค์ (Nickel-zinc: NiZn) ชนิดนิกเกิลเมทลัไฮดราย (Nickel-
Metal Hydride: NiMH) และชนิดลิเทียมไอออน (Lithium Ion: Li-ion) เป็นต้น ซึ่งความ
หลากหลายของวัสดุท่ีใช้นีเ้กิดจากวตัถุประสงค์ของการใช้งาน ต้นทุนของการผลิต ความ
หนาแน่นของพลงังาน (Energy density) อายกุารใช้งาน (Cycle life) ความปลอดภยั ขนาด
และรวมถึงรูปร่าง อย่างไรก็ตามหากพิจารณารูปท่ี 1 ซึ่งเป็นรูปท่ีแสดงความสามารถในการ
กกัเก็บพลงังานไฟฟ้า มีหน่วยเป็น Wh/kg และ Wh/L (วตัต์-ชัว่โมง ตอ่ กิโลกรัม และ วตัต์-
ชัว่โมง ต่อ ลิตร ตามล าดบั) ของแบตเตอร่ีชนิดต่างๆ จะเห็นได้ว่า แบตเตอร่ีชนิดลิเทียม



ไอออนมีความสามารถในการเก็บพลงังานได้มากกว่าแบตเตอร่ีชนิดอ่ืนทัง้ในเชิงปริมาตร 
(Volumetric energy density) และเชิงมวล (Gravimetric energy density) รวมทัง้มีขนาด
เล็ก น า้หนกัเบาท าให้มีความสะดวกในการใช้งาน 

 

    
รูปท่ี 1 ความสามารถในการกกัเก็บพลงังานไฟฟ้าของแบตเตอร่ีชนิดตา่งๆ 
ที่มา: J.-M. Tarascon and M. Armand, Nature 414, 359 (2001)   
 

 ลิเทียมเป็นวัสดุองค์ประกอบการผลิตแบตเตอร่ีท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน 
เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอร่ีด้วยลิเทียมมีจดุเร่ิมต้นจากการวิจยัในช่วงปี 1970 ซึ่งตอนนัน้
เป็นชนิดใช้ครัง้เดียว คณุสมบตัท่ีิดีของลิเทียม คือเป็นโลหะท่ีเบา ให้แรงดนัไฟฟ้าสงู และยงัมี
ความหนาแน่นพลงังานสงูท่ีสดุในน า้หนกัท่ีเท่ากนั ปัญหาของลิเทียมโลหะ (Lithium metal) 
ในระยะแรกคือเร่ืองความปลอดภัย กล่าวคือในระหว่างชาร์จไฟมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความไม่
เสถียรท าให้ระเบดิได้ง่าย งานวิจยัในระยะตอ่มาจึงได้มีการทดลองเปล่ียนจากการใช้ลิเทียม
ในรูปของโลหะ มาเป็นรูปของไอออน ซึง่มีความปลอดภยัมากกวา่มาก ถึงแม้จะให้พลงังานท่ี
น้อยกว่า แบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออนแบบชาร์จพลงังานซ า้ ได้ออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์
เป็นครัง้แรกในปี 1991 โดยบริษัท Sony Corporation จากนัน้ก็ได้มีการผลิตแบตเตอร่ีชนิด
ลิเทียมไอออนออกมามากมาย เพ่ือตอบสนองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท 
และเป็นกลุ่มแบตเตอร่ีท่ีมีความนิยมในการใช้งานสูงท่ีสุด การใช้แบตเตอร่ีชนิดลิเทียม



ไอออนนีจ้ะท าให้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ เช่น โทรศพัท์มือถือ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์
พกพา หรือแม้แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์เคล่ือนท่ี ท่ีเคยมีขนาดใหญ่ เทอะทะ ไม่สะดวกใน
การใช้งานนอกสถานท่ีกลับมีขนาดเล็กลง น า้หนักเบา พกพาสะดวก นอกจากนีล้ิเทียม
ไอออนยงัมีความส าคญัอย่างมากตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมรถยนต์ท่ีใช้พลงังานไฟฟ้า เช่น 
รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ปลัก๊อินไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า 
 
ส่วนประกอบของแบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออน 

แบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออนมีส่วนประกอบหลกัท่ีส าคญั 4 ส่วน คือ 1) ขัว้ไฟฟ้า
ประกอบด้วยขัว้แคโทด (Cathode) และขัว้แอโนด (Anode) 2) Separator เป็นส่วนท่ีป้องกนั
ไม่ให้ขัว้แคโทดสมัผสักบัขัว้แอโนด จนเกิดการลดัวงจร 3) อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) เป็น
สารละลายเกลือของลิเทียม ซึ่งเป็นตัวน าไฟฟ้าท่ียอมให้ไอออนไหลผ่านแต่ไม่ยอมให้
อิเล็กตรอนไหลผ่าน จึงเป็นตวัน าไอออนิกท่ีดีแต่เป็นตัวน าอิเล็กทรอนิก ส์ท่ีไม่ดีและ 4) 
Current collector เป็นสว่นโลหะตวัน าท่ีท าหน้าท่ีให้อิเล็กตรอนไหลผ่านออกสู่วงจรภายนอก
และเกิดการน าพลงังานไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ตา่งๆ ได้ 
 

 
 
รูปท่ี 2 สว่นประกอบของแบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออน 

ที่มา: http://electronics.howstuffworks.com/everyday-tech/lithium-ion-battery1.htm  
 

http://electronics.howstuffworks.com/everyday-tech/lithium-ion-battery1.htm


หลักการท างานของแบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออน 
 

        
 
รูปท่ี 3 หลกัการท างานของแบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออน 
ที่มา: http://electronics.howstuffworks.com/everyday-tech/lithium-ion-battery1.htm  
 

แบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออนท างานโดยอาศยัหลักการทางไฟฟ้าเคมี โดยขณะท่ี
ประจุไฟ พลงังานไฟฟ้าท่ีเราประจุไฟเข้าไป ท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีภายในแบตเตอร่ี ซึ่งจะ
บงัคบัให้ลิเทียมไอออนไหลออกจากโครงสร้างของวสัดท่ีุใช้ท าขัว้แคโทด แล้วไหลผ่านอิเล็ก
โทรไลต์ แล้วผ่าน Separator และเข้าไปสอดตวั (Intercalate) อยู่ในโครงสร้างของวสัดท่ีุใช้
ท าขัว้แอโนด ดงัแสดงในรูปท่ี 3 ผลของปฏิกิริยานีจ้ะท าให้วสัดท่ีุใช้ท าขัว้แคโทด เช่น LiMO2, 
LiM2O4, LiMPO4 และวสัดท่ีุใช้ท าขัว้แอโนด เช่น C, Sn, Si อยู่ในสภาวะไม่เสถียร ส่วน
ในขณะท่ีใช้งาน (คายประจุ) ปฏิกิริยาเคมีในแบตเตอร่ีจะสามารถเกิดขึน้ได้เอง
(Spontaneous  reaction) กล่าวคือ ลิเทียมไอออนท่ีไหลออกจากโครงสร้างของวสัดท่ีุใช้ท า
ขัว้แคโทด และไปแทรกตวัอยู่ท่ีขัว้แอโนดนัน้ จะไหลออกจากโครงสร้างของวสัดท่ีุใช้ท า
ขัว้แอโนดและเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของวสัดท่ีุใช้ท าขัว้แคโทดตามเดิม ท าให้ระบบมีสภาพ
เสถียรอีกครัง้ พร้อมกับให้อิเล็กตรอนผ่านวงจรไฟฟ้า (โดยท่ีอิเล็กตรอนจะไหลผ่านโลหะ 
current collector) และให้พลงังานไฟฟ้าออกมา เม่ือใดก็ตามท่ีลิเทียมไอออนไหลกลบัไปท่ี
เดมิหมด ปฏิกิริยาก็จะสิน้สดุหรือถ่านหมดนัน่เอง หากต้องการน าแบตเตอร่ีไปใช้ใหม่อีกต้อง
ประจไุฟอีกครัง้ และเกิดเป็นเช่นนีต้่อเน่ืองไปจนกว่าแบตเตอร่ีจะหมดสภาพและอายกุารใช้
งาน 



ปัจจบุนัมีนกัวิจยัท่ีพยายามคดิค้นการผลิตแบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออนโดยใช้วสัดท่ีุ
แตกต่างกันในการท าขัว้แคโทดและแอโนด ทัง้นีเ้พ่ือคิดค้นวิธีท่ีช่วยลดต้นทุนการผลิต       
การเลือกใช้วสัดท่ีุมีความเสถียรสงู กล่าวคือ โครงสร้างของขัว้แอโนดและแคโทดยงัมีความ
แข็งแรง ไม่แตกหกัหรือสญูเสียพืน้ท่ีในการท่ีจะให้ไอออนของลิเทียมไปแทรกตวัอยู่  เช่น การ
ผลิตวตัถดุิบตัง้ต้นท่ีอุณหภูมิต ่าเพ่ือลดการใช้พลงังานในการเผา การใช้น า้แทนสารละลาย
อนัตรายราคาแพงในการผลิต และการลดขัน้ตอนบางขัน้ตอนในการผลิตด้วยกรรมวิธีพิเศษ 
เชน่ กระบวนการการผลิตแบตเตอร่ีโดยอาศยัจลุินทรีย์ (ไวรัสและแบคทีเรีย) ในการผลิตวสัดุ
เพ่ือใช้ท าขัว้ไฟฟ้าโดยใช้น า้ท่ีอณุหภมูิห้อง โดยปลอ่ยให้จลุินทรีย์ท่ีมีวสัดท่ีุใช้ท าขัว้ไฟฟ้าฉาบ
อยู่บนตวัมันสามารถจัดเรียงตวัเอง (Self-assembly) ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต
วตัถดุบิได้ นอกจากนี ้กรรมวิธีพิเศษนีย้งัท าให้ได้วสัดโุครงสร้างนาโนท่ีมีความน าไฟฟ้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และความน าไฟฟ้าแบบไอออนิกสงูขึน้ และมีความจพุลงังานไฟฟ้าท่ีสงูขึน้อีก
ด้วย  

เม่ือเร็วๆ นีมี้ทีมนกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัไรซ์ ในนครฮสุตนั รัฐเทกซสั สหรัฐอเมริกา 
สามารถค้นคว้าวิจยัจนสามารถพบรูปแบบของแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน ท่ีอยู่ในรูปของสเปรย์
พ่นได้ส าเร็จ เม่ือน าไปพ่นตามล าดบัให้ถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถสร้างแบตเตอร่ีใหม่ท่ีมี
รูปร่างหลากหลายได้ ทางทีมเช่ือว่าในอีกไม่นาน แบตเตอร่ีชนิดสเปรย์ท่ีว่านีจ้ะมีวาง
จ าหน่ า ย ใ ห้ เ ลื อก ซื อ้ ไป ใ ช้ ง านกันตาม ร้ าน ค้าผลิ ตภัณ ฑ์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ทั่ ว ไ ป  
โดยในการทดลอง ทีมวิจยัสามารถพ่นแบตเตอร่ีลงบนพืน้ผิววสัดหุลายอย่าง ตัง้แตแ่ผ่นแก้ว
สไลด์ (ส าหรับกล้องจลุทรรศน์) เหล็กกล้า แผ่นพลาสติก แผ่นเซรามิกปพืูน้ ผนงัห้องน า้หรือ
แม้กระทัง่พ่นใส่ข้างแก้วกาแฟแล้วท าให้กลายเป็นแบตเตอร่ีขึน้มาได้ ความลับในการผลิต
แบตเตอร่ีชนิดสเปรย์ของมหาวิทยาลยัไรซ์ก็คือ การคิดค้นหาสตูรของ "สเปรย์" ท่ีสามารถท า
หน้าท่ีได้เหมือนกบัสว่นประกอบท่ีแยกกนัอยูข่องแบตเตอร่ี มีการทดสอบ วิจยัจากวสัดหุลาย
อย่าง รวมทัง้ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon nanotube) และผงถ่านชนิดละเอียดพิเศษ            
เม่ือน าเอาวสัดตุา่งๆ เหล่านัน้มาท าให้อยู่ในรูปของของเหลว เพ่ือให้ง่ายตอ่การใช้งาน เท่าท่ี
ผู้ ใช้ต้องท าเม่ือต้องการแบตเตอร่ีก็คือน าสเปรย์ของส่วนประกอบต่างๆมาพ่นให้ถูกต้อง
ตามล าดบัท่ีก าหนดไว้ให้ ก็จะได้แบตเตอร่ีตามท่ีต้องการ  

ทีมวิจยัของมหาวิทยาลยัไรซ์ใช้กระเบือ้งปผูนงัขนาดมาตรฐาน 9 แผ่น มาพ่นด้วย
แบตเตอร่ีชนิดสเปรย์โดย 1 ในจ านวนทัง้ 9 แผ่นนัน้ติดตัง้แผ่นโซลาร์เซลล์ท่ีใช้ส าหรับการ



ชาร์จแบตเตอร่ีด้วยแสงสว่าง ประจไุฟฟ้าท่ีเก็บไว้ในแบตเตอร่ีชนิดสเปรย์ 9 แผ่นดงักล่าวนัน้ 
มีพลังมากพอท่ีจะท าให้หลอดแอลอีดีท่ีประกอบขึน้เป็นตัวอักษร "ไรซ์" อันเป็นช่ือของ
มหาวิทยาลยั ติดสว่างอยู่นานถึง 6 ชัว่โมง นกัวิจยัได้ยืนยนัข้อดีอีกอย่างหนึ่งว่า วสัดใุดก็
ตามท่ีน ามาพ่นด้วยสเปรย์แบตเตอร่ี สามารถท าหน้าท่ีของแบตเตอร่ีได้โดยไม่ได้สูญเสีย
คณุสมบตัดิัง้เดมิของมนั นัน่หมายความวา่ เราสามารถเปล่ียนข้าวของในบ้านหรือแม้กระทัง่
วสัดกุ่อสร้างทกุอยา่งให้กลายเป็นแบตเตอร่ีได้ในอนาคต 
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