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รู้หรือไม่ ?? อะลูมิเนียมกส็ามารถสร้างพลังงานได้
นะ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักวัตถุดิบชนิดนีก้ัน 

 
 
 
 

 
ภาพ อะลูมเินียม (Aluminium) 

 อะลูมิเนียม (Aluminium) เป็นโลหะที่นิยมน ามาใช้
งานเป็นอย่างมาก เช่น ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การท าประตู
หน้าต่าง รวมไปถึงโครงสร้างต่าง ๆ อีกทั้งในอุตสาหกรรม
อ่ืน ๆ ก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากอะลูมิเนียมเป็น
วั ตถุ ดิ บสามารถน ามาผลิ ต เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ได้ อย่ า ง
หลากหลาย เช่น เครื่องครัว ของตกแต่งบ้าน ไปจนถึง
เฟอร์นิเจอร์ ด้วยคุณสมบัติที่มีความทนทาน มีน้ าหนักเบา
แต่แข็งแรง รับน้ าหนักได้มาก สามารถขึ้นรูปได้ง่าย ไม่เสี่ยง
ต่อรอยร้าวและการแตกหัก ไม่เป็นสนิม ทนความร้อน  
ทนต่อการกัดกร่อน และไม่ เป็นพิษต่อมนุษย์  ท าให้
อะลูมิเนียมจึงได้รับความนิยมในการน าไปเป็นวัตถุดิบของ
ผลิตภัณฑ์หลาย ๆ ชนิด  
 โดยทั่วไปในธรรมชาติจะไม่สามารถพบอะลูมิเนียม
บริสุทธิ์ได้เนื่องจากอะลูมิเนียมจะท าปฏิกิริยากับน้ าและ
อากาศกลายเป็นสารประกอบออกไซด์และไฮดรอกไซด์   
จึงต้องท าการผลิตจากการถลุงแร่ที่มีองค์ประกอบของ
อะลูมิเนียมแทน ซึ่งแร่ที่มีอะลูมิเนียมเป็นสารประกอบ
จ านวนมากคือ แร่บอกไซต์ (Bauxite) มีลักษณะเป็นก้อน
แข็ง อัดตัวแน่น มีสีเหลืองออกสีน้ าตาลจนถึงน้ าตาลแดง 
ประกอบด้วยอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เช่นเดียวกับเหล็ก 
และซิลิกอนออกไซด์ มีปริมาณอลูมินาโดยรวมประมาณ 
40-60 เปอร์เซ็นต์ ท าให้แร่บอกไซต์กว่า 85 % ที่ขุดมา
จากทั้ ง โลกจะถูกน า ไปผลิต เป็นอะลูมิ เนี ยม  ดั งนั้ น
อะลูมิเนียมบริสุทธิ์จึงได้จากการน าแร่บอกไซต์มาถลุงจนได้

อะลูมินาบริสุทธิ์และน าอะลูมินาไปผ่านกระบวนการผลิต
เป็นอะลูมิ เนียมบริสุทธิ์  ซึ่ งในการผลิตอะลูมิ เนียมใน
ลักษณะนี้จะถูกจ ากัดเฉพาะประเทศที่มีเหมืองแร่บอกไซต์
เท่านั้น เช่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศในแถบ
อเมริกาใต้  เป็นต้น นอกจากนี้การผลิตอะลูมิเนียมยัง
สามารถผลิตจากการรีไซเคิล โดยอะลูมิเนียมเป็นโลหะที่
สามารถน ามารีไซเคิลซ้ าแล้วซ้ าอีกได้ ไม่เสียคุณสมบัติทาง
เคมี  และการรี ไซเคิลจะใช้พลั ง งานเ พียงร้ อยละ  5 
ของการผลิต อะลูมิเนียมด้วยกระบวนการถลุงแร ่
 
 
 
 
 
 

ภาพ แร่บอกไซต์ (Bauxite) 

จากแร่อะลูมิเนียมสู่แบตเตอรี่อะลูมิเนียมไอออน
ท าให้หลายคนอาจเกิดความสงสัย อะลูเนียม ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างนี้สามารถสร้างพลังงานได้จริงหรือ ขอตอบว่าได้
จริง! โดยแบตเตอรี่อะลูมิเนียมไอออนเริ่มจากงานวิจัยของ
มหาวิ ทยาลั ยควี นส์ แลนด์  ป ร ะ เ ท ศ ออส เ ต ร เ ลี ย  
ได้ท าการศึกษาแบตเตอรี่ชนิดอะลูมิเนียมไอออน เพ่ือ
พัฒนาแบตเเตอรี่ชนิดใหม่ที่มีราคาถูกว่าแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออน เนื่องจากแร่อะลูมิเนียมเป็นแร่ที่มีมากเป็นล าดับ 3  
รองจากออกซิเจนและซิลิกอนบนเปลือกโลก จึงท าให้แร่
อะลูมิเนียมมีราคาค่อนข้างถูก ประมาณ 2,000 ดอลลาร์
สหรัฐ/ตัน เมื่อเทียบกับแร่ลิ เทียม (9 ,000-10,000 
ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) อีกท้ังอะลูมิเนียมสามารถให้ประจุบวก
ได้ถึง 3 ตัว (Al3+) จึงท าให้แร่อะลูมิเนียมเป็นวัตถุดิบที่
ได้รับเลือกมาใช้ในการพัฒนาเป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ โดย
แบตเตอรี่อะลูมิเนียมไอออนได้รับความสนใจจากนักวิจัย
และเกิดการพัฒนาต่อจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพ โครงสร้างแบตเตอรี่อะลูมิเนยีมไอออน 

คุณสมบัติของแบตเตอรี่อะลูมิเนียมไอออน คือ ไม่
เกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับอากาศและความชื้น ทนต่อ
อุณหภูมิสูงได้ ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เมื่อเปรียบเทียบ
กับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนพบว่า แบตเตอรี่อะลูมิเนียม
ไอออนมีอายุการใช้งานนานกว่า 3 เท่า ค่าความความจุ
ปริมาตรจ าเพาะมากกว่าถึง 4 เท่าและการชาร์จที่เร็วขึ้น 
60% โดยโครงสร้างของแบตเตอรี่จะใช้กราฟีนเป็นขั้ว
แคโทด และอะลูมิเนียมเป็นขั้วแอโนด อีกทั้งอิเล็กโทรไลต์
ที่ใช้กับระบบของแบตเตอรี่อะลูมิเนียมไอออน เป็นสาร
อะลูมิเนียมคลอไรด์ร่วมกับของเหลวไอออนิก ซึ่งไม่ติดไฟ
และไม่มีมีความเป็นพิษ จึงท าให้แบตเตอรี่อะลูมิเนียม
ไอออนมีพลังงานสูง พร้อมทั้งปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่อะลูมิเนียม
ไอออนยังคงมีข้อจ ากัดท่ียังต้องพัฒนาต่อไป ได้แก่ การเพ่ิม
ช่วงศักย์ไฟฟ้าให้สูงขึ้น และการวิจัยศึกษาหาวัสดุที่ใช้เป็น
ขั้วแคโทดซึ่งปัจจุบันยังคงมีตัวเลือกน้อยเนื่องจากต้องการ
ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับที่ ดีของ
อะลูมิเนียมไอออนส าหรับจะใช้เป็นขั้วแคโทด 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ แบตเตอรี่อะลมูิเนียมไอออนต้นแบบ 

แม้ว่าในประเทศไทยจะไม่มีการผลิตอะลูมิเนียมต้น
น้ าจากแหล่งแร่ มีเพียงการผลิตอะลูมิเนียมบริสุทธิ์จากการ
หลอมเศษอะลูมิเนียม เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ แต่ประเทศ
ไทยก็ไม่ขาดแคลนอะลูมิเนียม เนื่องจากมีการอุปโภค
บริโภคผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมทั้งภาคประชาชนในประเทศ
และจากภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ท าให้มีเศษ
อะลูมิเนียมที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการรีไซเคิลปริมาณมาก
พอสมควร อีกทั้งอุตสาหกรรมรีไซเคิลอะลูมิเนียมหรือโรง
หลอมอะลูมิเนียม ในประเทศนั้นมีมากมาย ทั้งโรงหลอม
ขนาดใหญ่ที่ ต่ างชาติลงทุนและเจ้ าของเป็นคนไทย  
โรงหลอมขนาดกลางและขนาดเล็กอีกนับร้อยโรงงาน  
ซึ่งกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้จัด 
ท าโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน โดยเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือมุ่งสู่การจัดการ
อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ให้มีมาตรฐานในระดับสูง 
เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนอง
ต่ อความต้ องการ ใช้ วั ตถุ ดิ บของภาค อุตสาหกรรม
ภายในประเทศ โดยโครงการจะส่งเสริมการใช้แนวทางด้าน
เทคนิ คที่ ดี ที่ สุ ด  (Best Available Technique)  แ ล ะ
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ดี ที่ สุ ด  (Best 
Environmental Practice) ตลอดจน สนับสนุนเงินทุนให้แก่
โ ร ง งานที่ สน ใจจะพัฒนาการหลอมโลหะ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพ ลดการเกิดและปลดปล่อยมลพิษ ซึ่งจะช่วย
ให้กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  
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 ดังนั้น เมื่อประเทศไทยมีอุตสาหกรรมรีไซเคิล
อะลูมิเนียมที่ได้มาตรฐานและมีศักยภาพมากพอจะท าให้ใน
ประเทศมีอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ที่จะสามารถน าไปเป็นวัตถุดิบ
เพ่ือผลิตแบตเตอรี่อะลูมิเนียมไอออนได้มากขึ้น อนาคต
อันใกล้นี้แบตเตอรี่อะลูมิเนียมไอออนอาจเป็นแบตเตอรี่
ทางเลือกที่ได้รับการยอมรับในเชิงพาณิชย์และเกิดการใช้
งานอย่างแพร่หลายก็เป็นไปได้ ในตอนหน้าเราจะน าทุก
ท่านไปพบกับวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ชนิดใดอย่าลืม
ติดตามกันนะคะ.... 
 
 

อ้างอิง 
-https://hkls.ru/th/professii/glavnaya-alyuminievaya-ruda-
alyuminievaya-ruda-sposoby-dobyvaniya-alyuminiya.html 
-https://www.kachathailand.com/articles/อะลูมิเนียม-มีกี่ชนิด-มี/ 
-http://www.nikkeisiam.com/th/sheet/overview.html 

-https://geektech.me/th/scientists-have-created-batteries-
made-of-aluminum-and-graphene-that-last-longer-and-charge-
60-times-faster-than-lithium-ion/ 
-https://www.bangkokbiznews.com/tech/872922 
-https://www.bangkokbiznews.com/news/946331 
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