
1. ช่ือเทคโนโลยี (Technology Title) :  
เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่แหงชนิดลิเทียมไอออน (Li-ion) 
2. ประเภทกลุมอุตสาหกรรม (Industrial Sector) : 
 อุตสาหกรรมแร  อุตสาหกรรมโลหการ X อุตสาหกรรมรีไซเคิล 
3. ระดับความพรอมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels) : 
ระดับต่ํา                                                                                                                                                  ระดับสูง 
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4. รายละเอียดโดยสังเขป (Details Description) : 
แนวคิด :  เทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสวนใหญจะมุงเนนไปท่ีการนําโลหะลิเทียม

และโคบอลตกลับคืนมา เนื่องจากลิเทียมเปนโลหะท่ีมีความสําคัญในอุตสาหกรรม
หลายประเภท สวนโคบอลตเปนโลหะมีคาท่ีหายาก และมีมูลคาคอนขางสูงเม่ือเทียบ
กับโลหะชนิดอ่ืนในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 

ลักษณะและ
องคประกอบของวัสดุ
ตั้งตน : 

 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเปนแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหมไดท่ีมีสวนแบงตลาดสูงท่ีสุดใน
กลุมของอุปกรณเคลื่อนท่ี เชน Notebook Netbook เปนตน ลิเทียมเปนวัสดุ
องคประกอบการผลิตแบตเตอรี่ท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน ขอดีของลิเทียมไอออน
แบตเตอรี่ เชน ความหนาแนนของพลังงานสูง อายุการใชงานและวงรอบการใชงานนาน
กวาแบตเตอรี่ชนิดอ่ืน สวนขอเสีย เชน ราคาสูงเม่ือเทียบกับชนิดนิกเกิลแคดเมียมและ
ชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดรด มีการเสื่อมอายุตามเวลาแมจะไมมีการใชงาน เปนตน 
 

  
สวนประกอบหลักภายในเซลลของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนประกอบดวยข้ัวแคโทด 
ข้ัวแอโนด สารละลายอิเล็กโทรไลต กรอบท่ีทําจากเหล็กกลา และ Separator ท่ีใช

ตนแบบภาคสนาม 



ก้ันระหวางข้ัวแคโทดกับข้ัวแอโนด ชนิดและสัดสวนของวัสดุท่ีเปนองคประกอบของ
แบตเตอรีลิเทียมไอออน สามารถสรุปไดดังตาราง 

ชนิดของโลหะ สัดสวน (รอยละ โดยน้ําหนัก) 
Lithium 10.0 
Cobalt 11.0 

Aluminum 14.3 
Copper 9.8 
Nickel 14.9 
Steel 15.0-30.0 

ท่ีมา: Chang และคณะ, 2009  
ลักษณะและ
องคประกอบของ
ผลิตภัณฑท่ีได : 

- 

ชนิดของเทคโนโลยี : การนําโลหะลิเทียมและโคบอลตกลับคืนมาจากแบตเตอรีลิเทียมไอออน สามารถทํา
ไดดวยกระบวนการทางโลหวิทยาสารละลาย (Hydrometallurgical process) 

5. การรวบรวมองคความรูและการวิจัยพ้ืนฐาน (Literature Review) 
กระบวนการทางโลห
วิ ท ย า ส า ร ล ะ ล า ย 
(Hydrometallurgical 
process) : 

กระบวนการทางโลหวิทยาสารละลายในการนําโลหะลิเทียมและโคบอลตกลับคืนมา
จากแบตเตอรีลิเทียมไอออน มีข้ันตอนดังแสดงในรูปดานลาง 
 

 
รูปแสดงแผนผังการไหลของกระบวนการนําโลหะลิเทียมและโคบอลตกลับคืนมา
จากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน โดยอาศัยกระบวนการทางโลหวิทยาสารละลาย 

และมีรายละเอียดข้ันตอนดังตอไปนี้ (Zhang และคณะ, 1988 และ Jinqiu และ
คณะ, 2008) 



1) ข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบ 
โดยการนําแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนท่ีหมดอายุการใชงานแลวมาแยกชิ้นสวนท่ีเปน

กรอบของแบตเตอรี่ออก ดวยการคัดแยกทางกายภาพวิธีตาง ๆ เชน การลดขนาด 
การคัดแยกดวยอํานาจแมเหล็ก และการคัดแยกดวยกระแสการเคลื่อนท่ีของอากาศ 
เปนตน โดยเซลลแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมท่ีคัดแยกไดจะถูกนํามาลดขนาดอีกครั้ง 
ใหมีขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสารเคมีท่ีจะเขาทํา
ปฏิกิริยากับวัสดุของแบตเตอรี่ในการชะละลายข้ันตอนท่ี 2  

ทําการแยกข้ัวแคโทดออกจากอะลูมิเนียมฟอยล และแยกข้ัวแอโนดออกจาก
ทองแดงฟอยล โดยอาจใชสารเคมีท่ีสามารถทําลายความสามารถในการยึดติดของ
สาร Binders เชน Polyvinylidene fluoride: PVDF ซ่ึงสารท่ีใชในการทําลาย 
Binder เชน N-methylpyrrolidone (NMP) ซ่ึงลักษณะของอะลูมิเนียมฟอยล และ
ทองแดงฟอยล 
2) ข้ันตอนการชะละลาย 

ข้ัวแคโทดและข้ัวแอโนดท่ีผานการลดขนาดและแยกอะลูมิเนียมฟอยลและ
ทองแดงฟอยลออกแลวจะถูกลําเลียงเขาสูถังปฏิกรณเพ่ือทําการชะละลายดวยกรด
ไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid: HCl) ในอัตราสวนของแข็งตอของเหลวเทากับ 
10 ตอ 1 ท่ีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที โดยการชะ
ละลายดวยกรดไฮโดรคลอริกจะเปนผลใหลิเทียมและโคบอลตถูกชะละลายออกมา
อยูในสารละลาย จากนั้นจึงทําการกรองแยกสารละลายท่ีมีลิเทียมและโคบอลตปน
อยูออกจากสวนท่ีไมทําปฏิกิริยา 

โดยถังปฏิกรณท่ีใชในกระบวนการชะละลายมักทํามาจากเหล็กกลาไรสนิมหรือส
เตนเลสสตีล (Stainless steel) หรือปูผนังภายในถังปฏิกรณดวยพอลิไวนิลคลอไรด 
(Polyvinyl chloride: PVC) เพ่ือปองกันการกัดกรอนของกรดท่ีใชในการทําปฏิกิริยา 
และมีการติดตั้งใบกวนเพ่ือใหวัสดุปอนสามารถสัมผัสกับสารชะละลายไดดีข้ึน 
3) ข้ันตอนการเก็บโลหะกลับคืน 

โคบอลตท่ีปนอยูในสารละลายจากข้ันตอนท่ี 2 สามารถเก็บกลับคืนดวยวิธีการ
สกัดดวยตัวทําละลาย (Solvent extraction) เชน Bis-(2, 4, 4-tri-methyl-pentyl) 
phosphinic acid (Cyanex 272) Trioctylamine (TOA) Diethylhexyl 
phosphoric acid (DEHPA) หรือ 2-ethylexyl hydrogen 2-ethylhexyl 
phosphonate (PC-88A) เปนตน ในอัตราสวนตัวทําละลายตอสารละลายเทากับ 
0.65 ตอ 1 จากนั้นจึงทําการแยกโลหะออกจากตัวทําละลาย (Stripping) ดวยกรด
ซัลฟวริก ไดผลิตภัณฑเปนสารละลายโคบอลตซัลเฟต (Cobalt sulfate: CoSO4) ซ่ึง
จะถูกนําไปผานกระบวนการตกผลึกตอไป  

สวนสารละลายท่ีมีไอออนของโลหะลิเทียมปนอยูสามารถเก็บกลับคืนดวยวิธีการ
ตกตะกอน (Precipitation) ดวยโซเดียมคารบอเนต (Sodium carbonate: Na2CO3) 
ไดผลิตภัณฑเปนลิเทียมคารบอนเนต (Lithium carbonate: Li2CO3) ซ่ึงสามารถ
นําไปใชในเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตแกวและเซรามิก 

6. การทดลองในระดับหองปฏิบัติการ (Lab Scale) : 



วัสดุ/อุปกรณ /สารเคมี : - 
ข้ันตอนการทดลอง : - 
ผลการทดลอง : - 
7. การทดลองในระดับโรงงานตนแบบ (Pilot Scale) : 
วัสดุ/อุปกรณ /สารเคมี : - 
ข้ันตอนการทดลอง : - 
ผลการทดลอง : - 
8. การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร (Economic Feasibility Study) : 
จากการวิเคราะหความเปนไปไดเชิงเศรษฐศาสตรเบื้องตนสําหรับการนําแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนท่ีใชงานแลว
กลับมาใชประโยชนใหม พบวาโครงการนี้จะเริ่มคืนทุนในปท่ี 4 และโครงการดังกลาวมีอัตราผลตอบแทน 
(Internal Rate of Return: IRR) เทากับรอยละ 26 ของเงินลงทุน เม่ือโครงการมีอายุ 10 ป 
NPV : - 
B/C : - 
IRR : รอยละ 26 ของเงินทุน ในปท่ี 10 
9. กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ : 

ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายท่ีวาดวยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ ดังนั้นการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกสและแบตเตอรี่ท่ีใชงานแลวจึงอยูภายใตพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ท่ีใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
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