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โซเดียมไม่ใช่แค่เกลือ ! วนันี้เราจะเปิดโลกของ
โซเดียมในความคิดของทกุท่านให้กว้างยิ่งขึ้น ... 

 เมื่อพูดถึงโซเดียมเชื่อได้เลยว่าคนส่วนใหญ่อาจนึก
ถึงเกลือ (โซเดียมคลอไรด์ NaCl) ที่เป็นส่วนประกอบส าคัญ
ในการท าอาหารเป็นอย่างแรก แต่ทุกท่านทราบหรือไม่ จริง 
ๆ แล้วโซเดียมนั้นเป็นโลหะอ่อนที่อยู่ในกลุ่มโลหะอัลคาไล  
มีลักษณะเป็นของแข็ง สีเงิน ไม่ได้เป็นผงสีขาวแบบเดียวกัน
กับเกลือ เนื่องจากเกลือ (โซเดียมคลอไรด์ NaCl)  เป็นเพียง
สารประกอบโซเดียมชนิดหนึ่งเท่านั้น โดยคุณสมบัติของ
โซเดียม คือ เป็นตัวน าความร้อนและไฟฟ้าที่ดี ไม่เป็นพิษ ท า
ปฏิกิริยาว่องไว เป็นต้น โดยเกลือโซเดียมนี้สามารถน ามา 
 
 

 

 

ภาพ เกลือโซเดียม และ โลหะโซเดียม  

ผลิตเป็นแบตเตอรี่ได้อีกด้วยเรียกว่า “แบตเตอรี่โซเดียม
ไอออน (sodium-ion)” มีคาร์บอนแข็งเป็นแอโนด และมี
วัสดุสารประกอบโซเดียม เป็นแคโทด ซึ่งหลักการท างาน
ของแบตเตอรี่ชนิดนี้คือ ในขณะชาร์จไอออนของโซเดียม 
(Na+)  จะหลุดออกจากแคโทดโดย อิเล็กโทรไล ต์ที่ มี
ส่วนประกอบของเกลือโซเดียมจะเป็นตัวกลางในการ
เคลื่อนที่ของไอออน และเข้าไปแทรกตัวในขั้วแอโนด เมื่อมี
การใช้งานแบตเตอรี่ไอออนจะไหลออกจากขั้วแอโนด
กลับไปที่ขั้วแคโทดตามเดิม พร้อมให้พลังงานไฟฟ้าออกมา 
เมื่อโซเดียมไอออนไหลกลับจนหมด ปฏิกิริยาจะสิ้นสุดลง
หรือเท่ากับการใช้งานแบตเตอรี่หมด การน าแบตเตอรี่ไป
ชาร์จใหม่ก็จะท าให้แบตเตอรีเ่ข้าสู่กระบวนการเช่นเดิม 

ทุกคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วเก่ียวกับความส าคัญ
ของแบตเตอรี่ในชีวิตประจ าวันทั้งยานพาหนะ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง  ๆ ล้วนแล้วต้องการแบตเตอรี่ที่มี 

 
 
 
 
 
 

ภาพ หลักการท างานของแบตเตอรี่โซเดียมไอออน 

ประสิทธิภาพดีในการเก็บกักพลังงานกันทั้งนั้น ซึ่ง
ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่นั้นก าลังวิจัยพัฒนา
เกี่ยวกับวัสดุพ้ืนฐานส าหรับแบตเตอรี่กันทั่วโลก ซึ่งวัสดุที่
นักวิทยาศาสตร์และผู้ เชี่ยวชาญด้านเคมีได้แนะน าว่า
องค์ประกอบใหม่ของแบตเตอรี่ในอนาคตที่ควรน ามาใช้
ทดแทนลิเทียมก็คือโซเดียมนั่นเอง แม้ว่าแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนจะให้ประสิทธิภาพสูงแต่ด้วยแหล่งแร่ที่มีจ ากัดท าให้
ลิเทียมขาดตลาดและมีราคาสูงขึ้นแตกต่างจากแบตเตอรี่
โซเดียมไอออนที่สามารถสร้างขึ้นได้จากเกลือที่ใช้ในการ
ปรุงอาหาร ซึ่งโซเดียมไอออนนั้นนอกจากจะเอ้ือให้การผลิต
แบตเตอรี่มีความสะดวกมากขึ้นแล้ว ยังมีความได้เปรียบ
ด้านต้นทุนการผลิตอีกด้วย เนื่องจากต้นทุนการผลิตโซเดียม
ไอออนนั้นต่ ากว่าการผลิตลิเธียมไอออน อีกทั้งแบตเตอรี่
โซเดียมไอออนยังมีความปลอดภัยสูงกว่า เมื่อพิจารณาตาม
หลักการทางเคมีท าให้นักวิจัยหันมาวิจัยแบตเตอรี่โซเดียม
ไอออนกันมากขึ้น โดยคุณสมบัติของแบตเตอรี่โซเดียม
ไอออนประกอบไปด้วย ความหนาแน่นของพลังงานที่สูง 
ชาร์จไฟได้รวดเร็ว มีความเสถียรต่อความร้อน สามารถคง
ประสิทธิไว้ได้ในอุณหภูมิต่ า และมีประสิทธิภาพสูงในการ
ประกอบเข้ากับยานยนต์  พร้อมทั้งหลักการเคลื่อนที่
ระหว่างแคโทดและแอโนดของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมี
ความคล้ายกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอีกด้วย ท าให้โซเดียม
เป็นวัสดุทีไ่ด้รับความสนใจท้ังในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ 
อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่โซเดียมไอออนยังมีข้อจ ากัดที่ต้อง
ค านึงถึงอยู่ เช่น ขนาดของแบตเตอรี่ที่ใหญ่ และปัญหาเรื่อง 
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เซลล์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วหลังการใช้งานไม่นาน 
ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ยังต้องศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้จริงในเชิง
พาณิชย์ต่อไป  

ปัจจุบัน Contemporary Amperex Technology  
Limited (CATL) บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นน าจากจีน ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตแบตเตอรี่ให้ทั้ง Tesla และ Volkswagen ได้ท าการ
เปิดตัวแบตเตอรี่โซเดียมไอออน (sodium-ion) ทางเลือก
ใหม่ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยมีการน าเซลล์แบตเตอรี่
โซเดียมไอออนและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประกอบสลับกัน
เพ่ือแก้ปัญหาข้อจ ากัดของแบตเตอรี่ทั้ง 2 ชนิด ทางบริษัท
ได้น า เสนอนวัตกรรมใหม่ ในการผลิตแบตเตอรี่ นั้ น 
 
 

 
 

 
 

ภาพ โครงสร้างแบตเตอรี่ของ CATL 

คือการสร้างแบตเตอรี่โดยไม่มีส่วนประกอบอย่างโคบอลต์
หรือนิกเกิล ซึ่งท าให้มีต้นทุนในการผลิตต่ าที่สุด และคาด
การว่าจะเป็นโซลูชั่นส์ใหม่ส าหรับการใช้พลังงานสะอาด
และระบบคมนาคมไฟฟ้าแห่งอนาคต ซึ่งในขณะนี้แบตเตอรี่
ตัวใหม่นี้ยังเป็นเพียงต้นแบบ แต่ทางผู้พัฒนา CATL กล่าว
ว่าขณะนี้ได้ทดลองและพัฒนาแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ส าเร็จ
แล้ว สามารถผลิตเพ่ือการใช้งานจริงไดใ้นอีกไม่ช้า  

และในปี 2564 นี้กองนวัตกรรมวัตถุดิบและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
แบตเตอรี่จากแหล่งแร่เกลือหินเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
ศักยภาพ เป็นการมุ่งเป้าศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งแร่ใน
ประเทศ โดยมีการเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการที่
เก่ียวข้อง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแบตเตอรี่และทดสอบ
ในการใช้จริง ซึ่งในโครงการนี้ได้พัฒนาแบตเตอรี่ต้นแบบได้
ส าเร็จ และในปี 2565 จะมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ต้นแบบให้สามารถน าไปใช้
ได้จริง เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สร้างทางเลือก
ใหม่ ในอนาคตประเทศไทยจะมีทางเลือกในนวัตกรรม
เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่มากข้ึนอย่างแน่นอน 
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