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วันนี้เราจะน าทุกท่านไปเจาะลึกวัตถุดิบในการผลิต

แบตเตอรี่รถยนต์ที่เก่าแก่ที่สุด...“ตะกั่ว” 

 

อุปกรณ์กักเก็บพลังงานเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้การ

บริหารจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือให้มี

พลังงานไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรือไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉิน 

การกักเก็บพลังงานจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับการใช้

พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเทคโนโลยีดั้งเดิมด้าน

การกักเก็บพลังงานในยุคแรกเริ่มต้นขึ้นโดยการผลิต

แบตเตอรี่ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยแบตเตอรี่ที่

ได้รับความนิยมกันอย่ างแพร่หลายในยุคนั้นจะเป็น

แบตเตอรี่ชนิดตะก่ัว-กรด  

แบต เตอรี่ ต ะกั่ ว - ก รด  (Lead–Acid battery) 

คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1859 (พ.ศ. 2402) โดยนักฟิสิกส์ชาว

ฝรั่งเศส แกสตัน พลองด์ เป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ชนิด

ที่ เก่าแก่ที่สุด ซึ่งมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟ

กระชากที่สูง มีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน วัตถุดิบหาได้

ง่าย จึงท าให้แบตเตอรี่ชนิดนี้มีราคาต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า

แบตเตอรี่ชาร์จได้ชนิดอ่ืน ๆ ท าให้แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดมี

ความนิยมสูงในสมัยก่อน ส าหรับการใช้งานแบตเตอรี่ตะกั่ว-

กรดนี้นิยมน ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานของเครื่องยนต์ที่ต้อง

ใช้กระแสไฟสูงส าหรับการจุดเครื่องยนต์ โดยในการผลิต

มักจะผลิตเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุ (capacity) สูง ๆ ให้

กระแสไฟฟ้าได้ดี ในช่วงแรกแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดที่ผลิต

ออกมาจ าหน่ายมีเฉพาะแบบเปียกที่ต้องคอยเติมน้ ากลั่น 

จนถึง พ.ศ.2513 อ๊อตโต จาเช่ ได้พัฒนาแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด

แบบที่ ไม่ต้องเติมน้ ากลั่น (Maintenance Free Battery) 

หรือแบตเตอรี่แบบแห้ง ออกมาให้ใช้งาน ท าให้แบตเตอรี่

แบบแห้งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันแต่ก็มีราคาแบตเตอรี่ที่

สูงขึ้นเช่นเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแนวโน้มการใช้งานตะกั่วมีปริมาณความ

ต้องการเพ่ิมขึ้น โดยทั่วโลกมีการใช้ตะกั่วสูงถึง 10 ล้านตัน

ต่อปี ซึ่งกว่า 90% มาจาก อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องการ

ตะกั่วส าหรับผลิตแบตเตอรี่ จึงท าให้ประเทศไทยมีแนวโน้ม

การใช้งานตะกั่วเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 พบว่า มี

ปริมาณการใช้งานตะกั่วในประเทศสูงถึง 2 แสนตัน ในอดีต

ประเทศไทยถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท าเหมืองแร่

ตะกั่ วแต่ปัจจุบัน  ด้วยข้อจ ากัดและปัญหาทางด้ าน

สิ่งแวดล้อมจึงท าให้ตะกั่วที่ใช้กันในปัจจุบันเป็นตะกั่วจาก

การรีไซเคิล 100% โดยจะรีไซเคิลมาจากซากแบตเตอรี่ที่

ผ่ า น ก า ร ใ ช้ ง า น แ ล้ ว โ ด ย ก ร ร ม วิ ธี ท า ง ค ว า ม ร้ อ น 

(Pyrometallurgical Process) เทคโนโลยีการผลิตตะกั่วให้

บริสุทธ์ (Lead refining) นับว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญ

ส าหรับการผลิตตะกั่วส าหรับท าแบตเตอรี่ โดยเฉพาะ
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แบตเตอรี่แบบแห้งเนื่องจากการพัฒนาแบตเตอรี่ ให้มี

ประสิทธิภาพสูง จ าเป็นจะต้องใช้ตะกั่วที่มีความบริสุทธิ์สูง 

(99.99%) ในการผลิตจะต้องก าจัดมลทินหรือโลหะผสม 

ที่ไม่ต้องการออกจากตะกั่ว เช่น ก ามะถัน ซัลเฟอร์ ทองแดง 

เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม การหมุนเวียนตะกั่ วจากซาก

แบตเตอรี่เก่าภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ใช้งานที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แบตเตอรี่เก่าก็

ไม่สามารถน า เข้ามาเ พ่ือรี ไซเคิลเองได้ตาม พ.ร.บ.  

วัตถุอันตรายและอนุสัญญาบาเซล จึงต้องมีการน าเข้าโลหะ

ตะกั่ว จากต่างประเทศเพ่ือรองรับปัญหาความขาดแคลน 

โดยตะกั่วที่ได้จากการรีไซเคิลในประเทศมีปริมาณเพียง 8 

หมื่นตัน ส่วนที่เหลืออีก 1 แสนกว่าตันจะต้องน าเข้ามา

ทั้งหมด  

แม้ว่าแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด จะมีคุณสมบัติที่ดี

และนิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย แต่ก็มีข้อเสียหลายประการ 

อาทิเช่น มีน้ าหนักมาก ท าให้รถยนต์มีการสิ้นเปลือง

พลังงานเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้โลหะตะกั่วยังมีความเป็นพิษที่

อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลันหรืออย่างเรื้อรัง

ถ้าหากมีการสัมผัสกับสารตะกั่วหรือกากแบตเตอรี่ใช้แล้ว 

ซ่ึงสารพิษเหล่านี้สามารถเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจเอาฝุ่น

และไอระเหยเข้าไป การกินอาหารที่มีสารดังกล่าวปนเปื้อน 

การดูดซึมผ่านทางผิวหนัง  และเกิดการปนเปื้อนใน

สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ดังนั้นในกระบวนการีไซเคิลซาก

แบตเตอรี่จึงต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตั้งแต่กระบวนการ

คัดแยก การบดซากแบตเตอรี่ จนถึงการหลอมตะกั่ว และ

ก าหนดมาตรการป้องกันผลกระทบจากสารตะกั่วอย่าง

เข้มงวด  

ด้วยข้อจ ากัดที่ได้กล่าวมานั้น ในปัจจุบันจึงมีโลหะ

ที่น่าสนใจชนิดอ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาผลิตเป็นอุปกรณ์กัก

เก็บเชื้อเพลิงได้ โดยจะเป็นโลหะชนิดใด และมีข้อดีมากกว่า

ตะกั่วอย่างไรนั้น  

โปรดติดตามตอนต่อไป ... 
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