
 
 
แบตเตอร่ีคืออุปสรรคของรถยนตไฟฟา 
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วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551  

รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นเร่ืองท่ีพูดกันมา
นาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามท่ีโลกเห็นตรงกันว่า 
สภาวะโลกร้อนจากการเผาไหม้พลังงานชนิดที่เรียกว่า 
Fossil Fuels (เช้ือเพลิงที่เกิดจากซากสัตว์ต้นไม้ใบไม้ 
ทับถมกันนับพันล้านปี) เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขโดยด่วน 
อย่างไรก็ดี ปัญหาอยู่ตรงท่ีแบตเตอร่ี 

เมื่อกล่าวถึงโลกร้อน ตัวเลขท่ีน่าสนใจได้แก่ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา โดยการกระทําของ
มนุษย์ ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญของภาวะโลกร้อน ถ้าอยู่บ้าน
โดยไม่ไปไหนเลยคนหน่ึงจะปล่อยก๊าซน้ีออกประมาณ 
68 ปอนด์ต่อวัน ถ้าน่ังเคร่ืองบินจากนิวยอร์กถึง
ลอนดอน (บิน 6.5 ช่ัวโมง) คนหน่ึงจะมีส่วนร่วมในการ
ปล่อยออกมา 2,400 ปอนด์ ถ้าบินระหว่างนิวยอร์กถึง
โตเกียว (บิน 14 ช่ัวโมง) ก็ตกประมาณ 5,700 ปอนด์
ต่อคน ถ้าบินจากนิวยอร์กถึงสิงคโปร์ (บิน 19 ช่ัวโมง) 
ก็ตกประมาณ 8,600 ปอนด์ต่อคน 

Al Gore บุรุษผู้มีส่วนสําคัญในการทําให้คนทั้งโลกเช่ือใจ
ในเร่ืองปัญหาโลกร้อนได้กล่าวเมื่อเร็วๆ น้ีว่า "อนาคต
ของมนุษยชาติข้ึนอยู่กับการเลิกใช้ Fossil Fuels 
ภายใน 10 ปีข้างหน้า" Barack Obama ตัวเก็ง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวเมื่อเร็วๆ น้ีเช่นกันว่า 
"สหรัฐอเมริกาต้องทําให้ยุคของการใช้นํ้ามัน จบสิ้นลงใน
ช่ัวคนของเรา" 

การเดินทางช่วยทําให้โลกร้อนยิ่งข้ึน การเดินทางด้วย
รถยนต์โดยเผาไหม้ Fossil Fuels มีส่วนร่วมอย่าง
สําคัญ ในการสร้างสภาวะโลกร้อน ถ้าไม่เปลี่ยนลักษณะ
ของการใช้พลังงานแล้ว ยากหนักหนาท่ีจะแก้ไขปัญหา
โลกร้อนได้ คําถามก็คือแล้วทําไมไม่ใช้พลังงานอ่ืน เช่น 
ไฟฟ้าที่สะอาดกว่าในการขับเคลื่อนรถยนต์ คําตอบก็คือ
ยังไม่สามารถพัฒนาแบตเตอร่ีให้ถึงจุดที่น่าพอใจได้ 

"รถยนต์ไฟฟ้าช่ัวคนหน้า" ชนิดไม่ใช้นํ้ามันเลย (gas 
free) ที่พูดถึงกันมากก็คือรถ Chevy Volt ของบริษัท 
General Motor ของสหรัฐอเมริกาซ่ึงยังอยู่ในช่วงของ
การออกแบบและสร้างรถตัวอย่างข้ึนและคาดว่าจะผลิต 

 

 

 

 

ออกมาได้ใน 3 ปีข้างหน้า แต่ไม่ว่าพูดกันคร้ังใดก็ติด
ตรงท่ียังไม่มีผู้ใดท่ีสามารถผลิตแบตเตอรี่ขนาดเล็กซ่ึงเก็บ
ไฟฟ้าได้มากพอเพียง และไม่เสี่ยงต่อการระเบิดเป็นเปลว
เพลิงข้ึน 

เทคโนโลยีของแบตเตอร่ีที่ดูจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ
แบตเตอร่ี lithium-ion ชนิดเดียวกับที่ใช้กับแล็บท็อป
คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ดี แบตเตอร่ี
ชนิดน้ีก็มีปัญหาเสี่ยงต่อการระเบิด 

แบตเตอร่ี lithium-ion ระเบิดอยู่เนืองๆ จนปัจจุบัน
ทางการสหรัฐอเมริกาห้ามขนส่งแบตเตอรี่ชนิดน้ี แบบท่ี
ไม่อยู่ในเคร่ืองไว้ในกระเป๋าเดินทางท่ีไม่ได้ถือไปกับตัว 

เมื่อแล็บท็อปคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถืออยู่ในความ
ร้อนสูง และแบตเตอร่ี ชอกชํ้าจากการหล่น หรือจาก
การผลิตส่วนที่แยกแผ่นข้ัวบวก และลบไว้ไม่ดีพอก็จะเกิด
การลัดวงจรและระเบิดไหม้ข้ึน หลายบริษัทใหญ่ในรอบ 
2 ปีที่ผ่านมาเรียกคืนแบตเตอร่ีบางล็อตของการผลิต 

นักประดิษฐ์เช่ือว่าแบตเตอรี่ชนิด lithium-ion คือ
ทางออกท่ีถูกต้องเพราะเก็บไฟฟ้าได้มากในเซลล์เล็กๆ 
และชาร์จไฟได้ไปเร่ือยๆ เพียงแต่ทําอย่างไรให้ปลอดภัย
อย่างปราศจากข้อสงสัย ความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของการเก็บไฟฟ้า อยู่ที่วิธีการได้มาของสาร
เพ่ือสร้างแบตเตอร่ีชนิดน้ี ซ่ึงแตกต่างกันออกไปตาม
ผู้ผลิต 

ในธุรกิจแบตเตอรี่ชนิดน้ีญี่ปุ่นเป็นยักษ์ใหญท่ี่ครอบงํา
ตลาดตลอดมา การแข่งขันท่ีพอมีข้ึนบ้างในปัจจุบัน ก็มา
จากธุรกิจขนาดกลางในสหรัฐอเมริกาท่ีพยายามคิดค้น
แบตเตอร่ี lithium-ion ที่มีประสิทธิภาพกว่า และ
ปลอดภัยกว่าเช่นใช้เทคโนโลยี iron-phosphate ในการ
ผลิต แบตเตอร่ี lithium-ion 

ท่ามกลางปัญหาของแบตเตอร่ี lithium-ion สําหรับรถใช้
ไฟฟ้าล้วนๆ ก็มีรถยนต์อีกชนิดที่เรียกว่า hybrid 
(ลูกผสม) โดยใช้ไฟฟ้าและนํ้ามันไปด้วยกัน รถ hybrid 
จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมให้สวิตช์ไปมาระหว่าง



การใช้นํ้ามันและไฟฟ้า ซ่ึงผลิตข้ึนเองจากการหมุนของ
เพลา และเก็บไว้ในแบตเตอร่ีทําให้ประหยัดพลังงานไป
ได้มากพอควรแต่ราคารถยังสูงอยู่มาก ในปี 2009 คาด
ว่าในโลกจะมีการใช้รถ hybrid รวมประมาณ 820,000 
คัน (620,000 คันในญี่ปุ่น เกือบ 200,000 คันใน
สหรัฐอเมริกา และท่ีเหลือเป็นเม็กซิโก) โดยเพ่ิมจาก 
180,000 คันในปี 2004 และเพ่ิมเป็น 600,000 คัน
ในปี 2008 

รถ hybrid มีทั้งท่ีต้องชาร์จไฟฟ้าจากไฟบ้านให้กับ
แบตเตอร่ี (plug-in hybrids) และไม่ต้องชาร์จไฟฟ้า 
ปัจจุบันรถโตโยต้ารุ่น Prius Hybrid ไม่ใช้ plug-in 
สามารถเดินทางเฉลี่ยได้ 19 กิโลเมตรต่อลิตร (Prius 
รุ่นใหม่ แต่เดิมจะใช้แบตเตอร่ี lithium-ion โดยคาดว่า
จะวิ่งได้ถึง 25-34 กิโลเมตรต่อลิตร แต่เมื่อเกิดปัญหา
เร่ืองความปลอดภัยจึงเลื่อนการผลิตออกไปจากปลายปีน้ี
เป็นปี 2010 หรือต้นปี 2011) ส่วน Volt ของ GM 
น้ันใช้วิธี plug-in ซ่ึงคาดว่าจะวิ่งได้ไกลถึง 65 กิโลเมตร 
โดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีแต่เพียงอย่างเดียว 

งานวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่ lithium-ion ให้ปลอดภัยมี
ขนาดเล็กไม่หนัก เก็บไฟฟ้าได้มาก และมีราคาพอควร 
(ต่อไปเมื่อใช้กันมาก ราคาก็จะลดลงจากปจัจุบัน) 
แข่งขันกันอย่างหนักระหว่างยักษ์ญี่ปุ่น และธุรกิจขนาด
กลาง ของสหรัฐอเมริกา เพราะรู้ดีว่ายิ่งผู้คนในโลกกังวล
สภาวะโลกร้อนเพียงใด รถไฟฟ้าและรถ hybrid จะยิ่ง
เป็นท่ีนิยมยิ่งข้ึน และท้ังหมดน้ีแขวนอยู่กับการพัฒนา
แบตเตอร่ีทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ดี สิ่งท่ียังไม่มีการพูดถึงกันมากนักก็คือ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก แบ็ตเตอร่ี lithium-ion ซ่ึง
ต่อไปจะกองทิ้งเป็นภูเขาเลากา การกําจัดซากเหล่าน้ีอาจ
ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกเป็นจํานวนมหาศาล 
และจะเป็นทางออกที่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ข้ึน 

Obama ส่งสญัญาณเมื่อเร็วๆ น้ีว่าภายใต้การนําของเขา 
รถยนต์ไฟฟ้าแบบ plug-in จะต้องว่ิงบนถนนใน
สหรัฐอเมริกา เป็นจํานวนไม่ต่ํากว่า 1 ล้านคันก่อนปี 
2015 แต่เมื่อดตูัวเลขของสหรัฐในปัจจุบันท่ีมี hybrid ที่
มีทั้ง plug-in และไม่ plug-in อยู่เพียง 200,000 คัน
แล้ว ก็เห็นภาพว่าจะต้องเร่งวิจัยหาแบตเตอร่ี lithium-
ion ที่ "ใช้ได้" กันอย่างเร่งรีบเพียงใดในเวลาอันใกล้ 

 




