รายงานวเคราะห :

สถานภาพและแนวโนมตลาดและอตสาหกรรม
High performance battery ในประเทศไทย
จ4ดท5าโดย : ฝ7ายวจ4ยนโยบาย สวทช.
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บทสรปผ<บรหาร
ปจจบนแบตเตอรเขามามความสาคญตอการดารงชวตประจาวนของมนษยเพมข#$นตามลาดบ และไดถ)ก
ประยกต*ใชเป,นแหลงพลงงานของเคร.องใชไฟฟ0าและอปกรณ*อเล2กทรอนกส*ทเกยวของกบชวตประจาวนของมนษย*ได
เก.อบทกชนด ประเทศตางๆ ตางใหความสนใจลงทนในการวจยและพฒนาเพ.อใหไดคณสมบตทดข#$น และเป,นมตรตอ
สงแวดลอมมากข#$นตามลาดบ ฝ8ายวจยนโยบาย สวทช. เล2งถ#งความจาเป,นและสาคญในการจบตามองแนวโนมการ
พฒนาเทคโนโลยและอตสาหกรรมดานแบตเตอร ซ# งสวนใหญมงเนนไปทแบตเตอรแบบชาร* จ ไฟใหมไดทม
ประสทธภาพส)ง (High performance battery) มากข#$น จ#งไดจดทารายงาน“สถานภาพและแนวโนมตลาดและ
อตสาหกรรม High performance battery ในประเทศไทย” โดยมเป0าหมายหลกเพ.อใหขอม)ลสถานภาพการใช และ
สถานภาพอตสาหกรรมทเป,นอย) เพ.อประกอบการจดทาขอเสนอแนะเชงนโยบาย โดยเฉพาะขอเสนอแนะดานการวจย
และพฒนาสาหรบประเทศไทยตอไป
จากการศ#กษาพบวา ตลาดแบตเตอรทวโลกมม)ลคาส)งถ#ง 74 พนลานเหรยญสหรฐในปW 2009 มอตราการ
เตบโตเฉลย (CAGR) รอยละ 8 ตอปW ซ#งการเตบโตดงกลาว เป,นผลมาจากความตองการแบตเตอรแบบอดกระแสไฟ
ใหมได มากกวารอยละ 76 โดยเฉพาะความตองการแบตเตอรทใหประสทธภาพส)ง เชน แบตเตอรลเธยมไออน (Li-ion)
และนเกลเมตทลไฮไดรต* (Ni-MH) ฯลฯ ซ#งในกลมน$ถ.อวาแบตเตอรลเธยม (Li-ion) มแนวโนวม)ลคาตลาดเพมส)งข#$น
อยางเดนชดดวยอตราการเตบโต (CAGR) มากกวารอยละ 21 ตอปW ในชวงปW 2001-2007
ประเทศผ)นาในการผลตและการวจยดานแบตเตอร เชน ญป8น สหรฐฯ และจน ลวนใหความสาคญกบการ
ลงทนดานการวจยและพฒนาเทคโนโลยทเกยวของอยางมาก และด)เหม.อนวาประเด2นการวจยและพฒนาเทคโนโลย
แบตเตอรสาหรบรถยนต*เพ.อนามาทดแทนน$ามนซ#งราคาส)งข#$นตามลาดบ และทดแทนเบตเตอรแบบเกาซ#งไมเป,นมตร
ตอสงแวดลอมจะไดรบความสนใจเพมมากข#$น มขอสงเกตพบวา นโยบายการสนบสนนสงเสรมจากภาครฐเป,นปจจย
สาคญตอการพฒนาเทคโนโลยแบตเตอรในกลมน$ โดยรฐบาลของประเทศจน และญป8น ใหการสนบสนนเงนทนจานวน
มากเพ. อการพฒนาเทคโนโลยแบตเตอร ขณะทรฐบาลสหรฐฯ ก2 ใหความสาคญตอนโยบายการผลตและพฒนา
เทคโนโลยแบตเตอรในประเทศ เพ.อเป,นการพฒนาศกยภาพการแขงขน เพมการจางงานและเพมรายไดของประชากร
ในประเทศเชนเดยวกน จากการทบทวนนโยบายของภาครฐในการสนบสนนและสงเสรมการพฒนาอตสาหกรรม
แบตเตอรในตางประเทศ พบวา นโยบายการสนบสนนสงเสรมจากภาครฐโดยการสนบสนนเงนทน การวจยและพฒนา
และมาตรการจ)งใจอ.นๆ ถ.อเป,นปจจยสาคญตอการพฒนาเทคโนโลยแบตเตอรของประเทศใหกาวหนาอยางรวดเร2ว
นอกจากน$แลว การทรฐบาลมการกาหนดเป0าหมายการพฒนาและการสนบสนนทชดเจน เป,นวาระแหงชาต (national
agenda) ก2มความสาคญตอการขยายโรงงานการผลตและลงทนวจยและพฒนาเทคโนโลยแบตเตอรของผ)ประกอบการ
เพมข#$นเชนกน
สาหรบประเทศไทย อตสาหกรรมการผลตแบตเตอรยงเนนไปทแบตเตอรสาหรบรถยนต*และจกรยานยนต*
และเป, น แบบตะกวกรดแบบ SLI (starting, lighting & ignition) มากกวาชนดอ. นๆ จากการทประเทศไทยไมม
เทคโนโลยฐาน (platform technology) ของตนเอง การพฒนาเทคโนโลยดานแบตเตอรจ#งเป,นการรบจากบรษทตาง
ชาตทเขามารวมทนมากกวาพฒนาเทคโนโลยข#$นมาเอง และยงไมมผ)ประกอบการแบตเตรกลมทมประสทธภาพส)งใน
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ประเทศ สาหรบดานการตลาดและการใชงานในประเทศน$น ปจจบนมการใชงานอยางหลากหลาย แตสวนใหญเป,น
แบตเตอรทตดมากบอปกรณ* ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการส.อสารตางๆ หร.อเป,นการนาเขาจากตางประเทศเพ.อ
ทดแทนของเกามากกวาการผลตเองในประเทศ
ในดานนโยบายสนบสนนสงเสรมใหเกดอตสาหกรรมในประเทศไทย จากการศ#กษายงไมพบมาตรการสงเสรม
สนบสนนทชดเจนมากนก สวนใหญเป,นมาตรการสงเสรมสนบสนนทใชสาหรบอตสาหกรรมทวไป ไมวาจะเป,นมาตรการ
การสงเสรมการลงทน การสนบสนนการวจยและพฒนา อยางไรก2ตามมหนวยงานตางๆ ใหความสนใจทจะวจยและพฒนา
เทคโนโลยดานแบตเตอรอย)บาง แตก2ยงเป,นการวจยพฒนาอยางกระจดกระจายตามความถนดเฉพาะทางของนกวจย ขาด
การกาหนดทศทางและการสนบสนนทชดเจน ซ#งเป,นจดออนทสาคญประการหน#งหากตองการพฒนาใหเกดอตสาหกรรม
ดานแบตเตอรกลมทมประสทธภาพส)งในระยะตอไป
จากขอม)ลสถานภาพอตสาหกรรมท$งหมด ทาใหเห2นไดวาในอนาคต แบตเตอรแบบใหมๆ จะทวความสาคญและ
ถ)กนามาใชทดแทนแบตเตอรแบบเดมมากยงข#$น อยางไรก2ตามหากประเทศไทยจะลงทนในการวจยและพฒนาเพ.อใหเกด
อตสาหกรรมในประเทศ ตองใชเงนลงทนทส)ง ใชเวลานาน รวมถ#งอาจมขอจากดดานวตถดบสาคญซ#งไมมอย)ในประเทศ
จ#งมขอเสนอในการทาวจยและพฒนารวมถ#งพฒนาอตสาหกรรมในเบ.$องตน ดงน$
•

ควรมการวางแผน (road-map) ของการพฒนางานวจยและพฒนารวมเพ.อสนบสนนอตสาหกรรมและ
บรการทเกยวของกบแบตเตอรชนดใหมทชดเจน ท$งน$ในสวนของการพฒนาอตสาหกรรมอาจเป,น การพฒนา
ตอยอดผลตภณฑ*มากกวาการผลตแบตเตอรเอง

• มการวางแผนพฒนาบคลากรทเกยวของ โดยเฉพาะบคลากรทมความร)ความเขาใจในเทคโนโลย รวมถ#ง
ระบบตางๆ ทเกยวของ เชน battery management system เพ.อสรางความเขมแข2งหากมการตอยอด
พฒนาใหเกดอตสาหกรรมทเกยวของในอนาคต
•

หากตองการพฒนาผลตภณฑ*อ าจทใชแบตเตอรแบบใหม อาจจะเล. อ กพฒนาสนคาทเป, นกลม niche
market แทนทจะเป,นผลตภณฑ*ทมแนวโนมวาประเทศทเป,นผ)นาดานเทคโนโลยสนใจ ซ#งสนคาเหลาน$น
ประเทศไทยมความเขมแข2งทางการผลตอย)แลว เชน จกรยานยนต* UPS หร.อเคร.องใชไฟฟ0าบางชนด

อยางไรก2ตาม งานศ# กษาช$น น$ เป, น เพยงการศ#กษาเบ.$อ งตนโดยใชการเก2 บ รวบรวมขอม)ล ทตยภ)ม เป, นหลก
การจดทาขอเสนอแนะเชงนโยบาย หร.อการดาเนนงานในเชงล#ก จะตองมการหาร.อผ)เกยวของรวมถ#งรบฟงความคดเห2น
ของผ)ประกอบการ ผ)เกยวของในอตสาหกรรม ซ#งถ.อเป,นอกหน#งขอม)ลทสาคญสาหรบการจดทาแนวทางการพฒนสาหรบ
ประเทศไทยตอไป
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1. บทน5า
ทBมC า
ปจจบนแบตเตอรเขามามความสาคญตอการดารงชวตประจาวนของมนษย*มากข#$น และถ)กใชเป,นแหลงพลงงาน
ของเคร.องใชไฟฟ0าและอปกรณ*อเล2กทรอนกส*ทเกยวของกบชวตประจาวนของมนษย*ไดเก.อบทกชนด ประกอบกบการ
พฒนาเทคโนโลยแบตเตอรยงเป,นการพฒนาศกยภาพการแขงขนของประเทศอกดวย ดงน$นหลายประเทศจ#งใหความ
สนใจและลงทนในการวจยและพฒนาเพ.อใหไดคณสมบตทดข#$น รวมถ#งพฒนาคณสมบตทเป,นมตรตอสงแวดลอมมากข#$น
ตามลาดบ ฝ8ายวจยนโยบาย สวทช. เล2งถ#งความจาเป,นและสาคญในการจบตามองแนวโนมการพฒนาเทคโนโลยดาน
แบตเตอรในตลาดโลก รวมท$งสถานภาพตลาดและการวจยและพฒนาเทคโนโลยของประเทศไทยในปจจบน เพ.อนาขอม)ล
ดงกลาวมาปร ะกอบการจดทาขอเสนอแนะเชงนโยบายทเกยวของ โดยเฉพาะขอเสนอแนะดานการวจยและพฒนา
สาหรบประเทศไทยตอไป โดยมรายละเอยดวตถประสงค* และขอบเขตการศ#กษา ดงน$
ว4ถประสงค
• ศ#กษาสถานภาพตลาดและอตสาหกรรมแบตเตอรในปจจบน ท$งในไทยและตางประเทศ โดยเนนทกลม
แบตเตอรแบบชาร*จไฟใหมได (secondary battery)
• ศ#กษาภาพรวมการวจยและพฒนาเทคโนโลยแบตเตอรขางตนในปจจบน ท$งในประเทศไทยและตางประเทศ
• ใหขอเสนอแนะเบ.$องตนตอการจดทาขอเสนอแนะเชงนโยบายทเกยวของ
ขอบเขตการศSกษา
ในการศ#กษาน$มงเนนศ#กษาสถานภาพของการวจยและพฒนา รวมถ#งสถานภาพของอตสาหกรรมแบตเตอร เนน
ไปทกลม แบตเตอรแบบชาร*จไฟใหมได (secondary battery) แบบ high performance battery เน.องจากเป,นกลม
แบตเตอรทมแนวโนมในการนาไปใชงานใน applications ทหลากหลาย และมการเตบโตของม)ลคาตลาดอยางตอเน.อง

2. ความหมายและการจ4ดแบAงประเภทแบตเตอรBC
ความหมาย
แบตเตอร ค.อ เป,นอปกรณ*ทสามารถเก2บพลงงานสาหรบใชงานในภายหลงใด โดยมกใชสาหรบจายกระแสไฟฟ0า
ใหกบเคร.องใชไฟฟ0า /อปกรณ*ตางๆ กระบวนการเก2บพลงงานเกดจากการทาปฏกรยาเคมระหวางสารและวสดทอย)ภายใน
มลกษณะร)ปรางและขนาดตางๆ กน ตามขนาดของอปกรณ*ไ ฟฟ0 าทนาไปประกอบหร.อ ตดต$ง ปจจบนมวสดทใชทา
แบตเตอรหลายประเภท ทาใหขนาดของแบตเตอรมความแตกตางกนตามวสดทใชมาเป,นสวนประกอบในการผลตอกดวย
การจ4ดแบAงประเภท
โดยทวไปแบตเตอรสามารถแบงไดหลายแบบอาทเชน
1. แบงตามความสามารถในการชาร*จไฟไดหร.อไมได แบงเป,น 2 กลมใหญๆ ค.อ แบตเตอรชนดอดกระแสไฟใหม
ไมไดหร.อแบบปฐมภ)ม (Disposable batteries/ Primary cell/Dry cell) และแบบอดกระแสไฟใหมได หร.อแบบทตย
4

ภ)ม (Rechargeable battery/ Secondary cell/Storage battery) ท$งน$ในแตละกลมสามารถแบงเป,นกลมยอยๆ ได
อกตามแผนภาพท 1
แผนภาพทBC 1 การแบAงประเภทแบตเตอรBC
Primary cell

Batteries

Secondary cell

Leclanche cell/manganese cell
Alkaline cell
Lithium manganese d\dioxide cell
Fluoride graphite lithium cell
Sulfur dioxide lithium cell
Thionyl chloride lithium cell
Zinc-Air cell
Thermal cell
Ni-Fe secondary cell
NaS secondary cell
LEAD-ACD
Ni-Cd secondary cell*
Flow cell (V)
High performance secondary battery

Ni-Cd secondary battery*
Ni-MH secondary battery
Lithium secondary battery
Lithium metal secondary battery
Lithium ion secondary battery
Lithium ion polymer secondary battery
Lithium polymer secondary battery

ทมา: คณะวจย จากการหาร.อผ)ทรงคณวฒ
หมายเหต: * Ni-Cd secondary battery น$รายงานการศ#กษาบางช$นก2จดไวในกลมของ Secondary cell ปกต
แตบางรายงานเห2นวาสามารถพฒนาเขาไปอย)ในสนคาทางเทคโนโลยใหมๆ เชน รถยนต*ไฟฟ0า (Electronic Vehicle)
รถยนต* Hybrid ได จ#งจดกลมไวในกลม High performance secondary battery ดวย

แบตเตอรชนดอดกระแสไฟใหมไมได (Disposable batteries/Primary cell/Dry cell): เป,นแบตเตอรรน
แรกๆ ทมการคดคนข#$นมา มคณสมบตค.อเม.อมการจายไฟฟ0าออกมาระยะหน#งสารเคมทใชเป,นสวนประกอบในการทาปฏ
กรยาจะเปลยนแปลงจนหมดไมสามารถใหกระแสไฟฟ0าไดอก
แบตเตอรชนดอดกระแสไฟใหมได (Rechargeable battery/Secondary cell/Storage battery): เป, น
แบตเตอรทสามารถสรางกระแสไฟใหมได เน.องจากสารเคมทนามาประกอบและวธการประกอบแบตเตอร ทาใหสารเคม
ททาแบตเตอรกลมน$สามารถกลบมาอย)ในสภาพเดมและเรมทาปฏฏกรยาเพ.อสรางกระแสไฟฟ0าไดใหมหลงมการชาร*จ
2. แบงตามลกษณะการปลดปลอยพลงงาน สามารถแบงไดเป,น 2 กลมหลกๆ อกเชนกน ค.อ1
SLI (starting, lighting & ignition) battery เป,นแบตเตอรทใชสาหรบการสตาร*ทรถยนต*หร.อ เคร.องจกร ม
ลกษณะสาคญค.อปลดปลอยพลงงานเป,นจานวนมากไดอยางรวดเร2ว ตวอยางเชน การสตาร*ทเคร.องยนต* การใหแสงสวาง
1 http://www.windsun.com/Batteries/Battery_FAQ.htm#What is a Battery?
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และ การจดระเบด ดงน$นแบตเตอรทออกแบบมาสาหรบทาหนาทน$จะตองสามารถจายกระแสแบบกระชากทนททนไดได
ด แบตเตอรแบบน$มขอจากดค.อไมสามารถจายกระแสตอเน.องไดจนพลงงานเหล.อตากวา 80% ของความจเพราะจะทาให
อายของมนส$นลงอยางมาก
Deep cycle battery หร.อ แบตเตอรชนดกระแสล#ก แบตเตอรทมการปลอยพลงงานทละนอย ใชสาหรบปลอย
พลงงานใหกบอปกรณ*ไฟฟ0า/อปกรณ*อเล2กทรอนกส*ตางๆ และมระยะเวลาในการทางานนานกวาแบบ SLI ตวอยางของ
แบตเตอรกลมน$ไดแก แบตเตอรสาหรบ UPS, Solar power, Wind power, Traction batteries, รถกอล*ฟ เป,นตน
อยางไรก2ตามปจจบนมการพฒนาแบตเตอรล)กผสมระหวาง SLI และ Deep cycle โดยสามารถทางานท$งเป,นตว
สตาร*ทเรมการทางานและการปลอยพลงงานไปพรอมๆ กน มกจะเรยกแบตเตอรกลมน$วาเป,น "Marine/Motorhome"
batteries หร.อ "leisure batteries"
วว4ฒนาการขอแบตเตอรBC
จากประวตศาสตร*สงประดษฐ*ช$นแรกทมการคนพบและมความใกลเคยงแบตเตอรค.อ แบตเตอรแบกแดด
(Baghdad battery) เช.อวาสงประดษฐ*ช$นน$ถ)กสรางข#$นในชวง 250 ปWกอนครสตกาลถ#ง ค.ศ. 640 โดยคนพบทหม)บาน
Khuyut Robbou'a ใกลเม.องแบกแดด ประเทศอรก มลกษณะเป,นไหดนเหนยวส)งประมาณ 13 เซ2นตเมตร ภายในบรรจ
ทอทองแดงทนาแผนทองแดงมามวน ภายในทอทองแดงมแทงเหล2กใสไว ปากไหอดไวดวยยางมะตอย (Asphalt) ภายใน
ไหจะใสของเหลวทมความเป,นกรด เชน น$าสมสายช) หร.อ น$ามะนาว เม.อของเหลวสมผสกบ ทองแดง และ เหล2ก จะเกด
กระแสไฟฟ0าข#$น สามารถสรางกระแสไฟฟ0าได 1.5 - 2 โวลท* ซ#งเช.อวามไวสาหรบเป,นอปกรณ*การแพทย*เพราะกระแสไฟท
ไดออนเกนไปสาหรบอปกรณ*ไฟฟ0าอ.นๆ
สาหรบพฒนาการของแบตเตอรในยคใหมน$น มหลกฐานวามการศ#กษาทเกยวของต$งแต คศ . 1600 แตเรมมความ
ชดเจนในปW ค.ศ. 1800 เม.อมการพฒนาคดคนเซลล*ททาดวยข$วไฟฟ0าสองข$วทประกอบดวยโลหะตางชนดกนหร.อเรยกวา
“voltaic cell” ของนกฟ•สกส*ชาวอตาลช.อ Alessandro Volta
แบตเตอรมการผลตเชงพาณชย*คร$งแรกในปW ค.ศ. 1802 โดย Dr. William Cruickshank นกเคมชาวองกฤษ ทา
จากแผนทองแดงและสงกะสวางใวในกลองไมสเหลยมป•ดผน#กดวยซเมนต*ทมน$ากรดเป,นตวกระตนใหเกดกระแสไฟฟ0า
(electrolyte) การพฒนาแบตเตอรในระยะตอมาทาใหมคาความหนาแนนของพลงงาน (energy density) เพมข#น$ เร.อยๆ
จากแบตเตอรตะกวกรด (Lead–acid battery-Pb) ซ#งมความหนาแนนของพลงงานในทางทฤษฎระยะแรก 20 Wh/Kg
เป,นแบตเตอรทมความหนาแนนของพลงงานเพมข#$นเร.อยๆ และมวสดรวมถ#งองค*ประกอบทางเคมแตกตางกนไปใน
ปจจบน โดยภาพรวมของววฒนาการของแบตเตอรเป,นดงตารางท 1
ตารางทBC 1 วว4ฒนาการของการพ4ฒนาแบตเตอรBC
ปU

ผ<พ4ฒนา

พ4ฒนาการของแบตเตอรBCแบบตAางๆ

1600

Gilbert (England)

Establishment electrochemistry study

1791

Galvani (Italy)

Discovery of ‘animal electricity’

1800

Volta (Italy)

Invention of the voltaic cell

1802

Cruickshank (England)

First electric battery capable of mass production
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ปU

ผ<พ4ฒนา

พ4ฒนาการของแบตเตอรBCแบบตAางๆ

1820

Ampère (France)

Electricity through magnetism

1833

Faraday (England)

Announcement of Faraday’s Law

1836

Daniell (England)

Invention of the Daniell cell

1859

Planté (France)

Invention of the lead acid battery

1868

Leclanché (France)

Invention of the Leclanché cell

1888

Gassner (USA)

Completion of the dry cell

1899

Jungner (Sweden)

Invention of the nickel-cadmium battery

1901

Edison (USA)

Invention of the nickel-iron battery

1932

Shlecht & Ackermann
(Germany)

Invention of the sintered pole plate

1947

Neumann (France)

Successfully sealing the nickel-cadmium battery

Mid 1960 Union Carbide (USA)

Development of primary alkaline battery

Mid 1970

Development of valve regulated lead acid battery

1990

Sanyo (Japan)

Commercialization nickel-metal hydride battery

1991

Sony (Japan)

Introduction of Lithium – Ion batteries: cobalt based*

1992

Kordesch (Canada)

Commercialization reusable alkaline battery

1999

Commercialization lithium-ion polymer

2001

Anticipated volume production of proton exchange membrane fuel cell

2002

Introduction of NMC cathode material*

2004

Introduction LiFePO4 cathode material*

ทมา: http://batteryuniversity.com/learn/article/when_was_the_battery_invented และ*Peter Birke (2010), Electric Battery
Actual and future Battery Technology Trends.

อยางไรก2ตามความหนาแนนของพลงงานมใชปจจยเดยวทมผลตอการใชงานแบตเตอร ขนาด ความปลอดภย
ความสามารถในการปรบเปลยนร)ปรางใหเหมาะกบวสดอปกรณ*ตางๆ รวมถ#งราคา ก2เป,นปจจยทสาคญในการพจารณานา
แบตเตอรประเภทตางๆ ออกส)ตลาดเชนกน ดงน$นปจจบนจ#งยงมการคดคนเทคโนโลยทเกยวของกบแบตเตอรอยาง
ตอเน.อง และมแบตเตอรทมคณสมบตทดข#$นออกส)ตลาดอยางมากมาย
หAวงโซAม<ลคAา (value chain) ของการผลตและใหบรการ
ในหวงโซม)ลคา (value chain) ของการผลตและใหบรการแบตเตอรทกประเภทมลกษณะใกลเคยงกน โดย
ประกอบดวยผ)เกยวของนบแตตนน$าจนถ#งผ)บรโภคข$นสดทาย 3 กลมหลกๆ ดงน$
• ผ)ขาย/ผลตวตถดบทใชทาเซลแบตเตอร (Tier 3) : เป,นกลมผ) ประกอบการททาการผลตวตถดบท
เกยวของกบการผลตแบตเตอร เชน มงกานส ตะกว ไททาเนยม คาร*บอน กราไฟต* ลเธยม ฯลฯ
• ผ)ผลตสวนประกอบของเซลแบตเตอรและอปกรณ*ทเกยวของ (Tier 2) : เป,นกลมผ)ประกอบการททา
ผลตภณฑ*ทนามาประกอบเป,นแบตเตอรได เชน separator ข$วไฟฟ0า electrolyte บรรจภณฑ*ตางๆ
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ปจจบนกลมผ)ประกอบการทเกยวของใน Tier น$ ผ)ประกอบการอาจจะเป,นผ)ผลตแบตเตอรดวย
• ผ)ผลตเซลแบตเตอร ผ)ประกอบถ#งใหบรการอ.นๆ ทเกยวของ (Tier 1) ในกลมน$ประกอบดวยผ)ประกอบ
การ 2 กลมหลก ไดแก กลมผ)ผลตแบตเตอร และกลมผ)ใหบรการหร.อผลตสนคาทเกยวเน.อง เชน ผ)ให
บรการทดสอบ ผ)ประกอบหร.อวางระบบ (ในกรณทเป,นแบตเตอรชนดพเศษ หร.อมการตอหลายๆ เซล
เขาดวยกน) เป,นตน
ท$งน$ภาพรวมหวงโซม)ลคาเป,น ดงแผนภาพท 2 และในการอตสาหกรรมแบตเตอรประเภทตางๆ อาจมราย
ละเอยดของผ)เกยวของในหวงโซม)ลคาแตกตางกนบางเล2กนอย
แผนภาพทBC 2 Value Chain ของแบตเตอรBC
Tier 3

Tier 1

Tier 2

หนMวยงานว2จย< -มหาว2ทยาล<ย/ การว2จย< ตลาดฯลฯ
(R&D)
ผ.ผ/ ล2ต/ขายว<ตถ>ดบ2
(Battery Materials)

ผ.ผ/ ล2ตอ>ปกรณEทGHเกGยH วข/อง
ผ.ผ/ ล2ตแบตเตอรGH
(Cell components) (Battery Manufacturing)

ตะก<วH /ล2เธGยม/
ส<งกะสG/ม<งกานGส

separator/ข<ว\ ไฟฟ/า/ Monitoring and testing system
component providers
Electrolyte/ บรรจ>ภณ
< ฑE

ตรวจสอบ/ทดสอบการใช/งาน

ผ.ป/ ระกอบ
(Final pack assembly)

ผ./บ ร2โภค

Thermal Cool Control

ผ./บ ร2โภค

วางระบบ/พ<ฒนาระบบ
(Solutions)

ผ./บ ร2โภค

ทมา : คณะวจย ปรบปรงจาก CGGC (2010) , Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles: THE U.S. VALUE CHAIN.

แบตเตอรBCประสทธภาพส<ง (High performance battery)
High performance battery หมายถ#งกลมแบตเตอรแบบชาร*จไฟใหมไดทมคณสมบตทดกวาแบตเตอรในกลม
อ. นๆ เชน มความจพลงงานส)ง มอายในการใชงานยาวนาน การคายประจในตวเอง หร. อ Self discharge ตาฯลฯ
อปกรณ*/สนคาทมความตองการใช แบตเตอรประสทธภาพส)ง ไดรบความสนใจจากผ)ผลตเป,นอยางมากในปจจบน และม
การนาไปประยกต*ใชกบอปกรณ*สนคาตางๆ หลากหลายชนด โดยสามารถแบงเป,นกลมๆ ได ดงน$
• สนคาสาหรบผ)บรโภคทวไป (consumer goods) กลมน$จะนยมแบตเตอรทมขนาดเล2ก เบา พกพา
สะดวก มอายการใชงานทยาวนาน อปกรณ*หลกๆ ทนยมใชไดแก portable computers/ notebook,
camcorders, cell phones/smart phones/i Pad, I-Pods, power tools, เคร.องสารองไฟ (UPS)
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• อปกรณ*ทางการแพทย* (medical) เชน portable monitoring equipment, Peristaltic pumps,
Heart assist devices เป,นตน
• อตสาหกรรม (Industrial) เชน portable meters, Oil & gas pipeline robots, seismic survey
sensors และ เคร.องสารองไฟ (UPS, stationary battery) ซ#งเป,นแบตเตอรสาหรบระบบสารองไป
ขนาดใหญตามอาคาร ทจาเป,นตองใชกระแสไฟตลอดเวลา เชน ตามโรงพยาบาล ระบบสารองไฟ
สาหรบคอมพวเตอร*ขนาดใหญ (critical data centers) ระบบ telecommunications systems
เป,นตน
• ยานยนต* (Automotive) รถยนต* /รถจกรยานยนต*/ รถกอล*ฟ /รถโฟล*คลฟต*/ รถไฟฟ0า โดยปจจบนจะ
ถ)กแบงเป,น 3 กลมหลก ไดแก electric vehicles (EV’s), hybrid electric vehicles (HEV’s),
hybrid vehicles with large-capacity batteries (PHEV's/ plug in hybrid electric vehicles)
• การทหาร (Military) ไดแก tactical communications – radios etc., thermal imaging
equipment, - battlefield robots such as the IED (roadside bomb disposal) robot เป,นตน
• การคนควาทางอวกาศ (aerospace) ไดแก satellite power sources, orbiting survey
equipment, aircraft auxiliary power units เป,นตน
ปจจบนแบตเตอรประสทธภาพส)งทไดรบความนยมนามาใชในเชงอตสาหกรรมอย) 3 ประเภท ไดแก นเกลเมท
ลไฮไดร* (Nichel-metal hydride batteries) นเกลแคดเมยม (Nichel-cadmium batteries) และลเธยมไอออน
(Lithium-on batteries) ท$งน$มคณสมบตโดยรวมของแบตเตอรท$งสามชนดดงตารางท 2
ตารางทBC 2 คณสมบ4ตของแบตเตอรBCนเกลเมท4ลไฮไดร นเกลแคดเมBCยม และลเธBยมไอออน
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• นเกลแคดเมBยม (Nickel-cadmium batteries)
สาหรบองค*ประกอบทางเคม แบตเตอรชนดน$มข$วบวกเป,นนเกลออกไซด* หร.อ NiO (OH) ข$วลบเป,นโลหะ
แคดเมยม (cadmium หร.อ Cd) และใชสารละลายโพแทสเซยมไฮดรอกไซด*ในน$าเป,นอเล2กโทรไลต* แบตเตอรนเกล
แคดเมยมมคณสมบตเดนค.อสามารถอดประจไดมากคร$งกวาแบตเตอรตะกวซ#งเป,นทนยมแตเดม แตตากวานเกลเมทล
ไฮไดร*และลเธยมไอออน มอายการใชงานยาวนาน ถ#งแมจะมราคาส)งกวาแบตเตอรตะกวแตก2ตากวาแบตเตอรกลม high
performance อ.นๆ ขอเสยหลกๆ ประการหน#งก2ค.อ แบตเตอรชนดน$ไมเป,นมตรตอสงแวดลอม
• นเกลเมท4ลไฮไดร (Nickel-metal hydride batteries)
ในสวนขององค*ประกอบทางเคม นเกลเมทลไฮไดร* มข$วบวกและอเล2กโทรไลต*เหม.อนกบแบตเตอรแบบนเกล
แคดเมยม ตางกนทข$วลบซ#งเป,นโลหะผสมทสามารถทาปฏกรยากบไฮโดรเจนเกดเป,นเมทลไฮไดรด*ได โดยโลหะผสมน$ม
ส)ตรเป,น AB2 (เชน ZrNi2) หร.อ AB5 (เชน LaNi5) แบตเตอรกลมน$เป,นแบตเตอรทพฒนามาจากแบตเตอรชนดนเกล
แคดเมยม แตมความจไฟฟ0ามากกวาประมาณ 2-3 เทา อกท$งยงไมมผลตอหนวยความจาในระบบ มความเป,นมตรตอสง
แวดลอมมากกวา จ#งไดมการนาแบตเตอรน$ไปใชงานอยางแพรหลาย
• ลเธBยมไอออน (Lithium-on batteries)
ลเธยมไอออน ค.อกลมของแบตเตอรทใชลเธยมเป,นสวนประกอบในการสรางพลงงานไฟฟ0า ซ#งสามารถแบงไดอก
เป,นหลายประเภทตามองค*ประกอบทางเคมอ.นๆ ซ#งทาใหมความแตกตางกนในเร.องตนทนการผลต ความปลอดภย และ
ความสามารถในการใหพลงงาน อยางไรก2ตามหากเปรยบเทยบแบตเตอรกลมน$กบกลมอ.นพบวามคณสมบตทเดนค.อ
ความหนาแนนของพลงงาน (energy density) ส)ง มน$าหนกเบาอายการใชงานและวงรอบการใชงานคอนขางนานกวา
แบบอ.น มอตราการคายประจตวเองตา (low self-discharge) โดยเม.อเปรยบเทยบกบแบตเตอรนเกลแคดเมยม (Ni-Cd)
และ นเกลเมทลไฮไดร* (Ni-MH) มอตราการคายประจตวเองตาถ#งกวาคร#ง รวมถ#งการบารงรกษางาย ไมตองกระตนกอน
การใชงาน
แผนภาพทBC 3 ระด4บพล4งงานและความหนาแนAนของพล4งงานแยกตามประเภทของแบตเตอรBC
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ปจจบนแบตเตอรลเธยมทไดรบความนยมหลกๆ ไดแก
• ลเธยมโคบอลต*ออกไซด* (LCO) : เป,นลเธยมแบตเตอรแบบแรกๆ ทนาส)ตลาดโลกและไดรบความนยม
ขอดค.อใหคาความจพลงงานทส)ง แตก2มความปลอดภยตา เพราะอาจทาใหเกดความรอนส)งระหวาง
การทางาน เดมนยมใชในอปกรณ*อเล2กทรอนกส*ทมขนาดไมใหญมากนก เชน คอมพวเตอร*แบบพกพา
โทรศพท*ม.อถ.อ กลองดจตอล
• ลเธยมมงกานสออกไซด* (LMO) : มระดบของความปลอดภยส)งกวาแบบโคบอลต* ราคาถ)กกวา มคา
ความจพลงงานทตากวาโคบอลต*เล2กนอย จ#งเป,นทนยมใชแทนและมกใชผลตแบตเตอรสาหรบอปกรณ*
อเล2กทรอนกส*ทมขนาดไมใหญมากนก เชน คอมพวเตอร*แบบพกพา โทรศพท*ม.อถ.อ กลองดจตอล
• ลเธยมไอออนโพลเมอร* (Li-poly, Li-Pol, LiPo, LIP, PLI or LiP) : ตางจากแบบอ.นๆ ตรงทสารอเล2ก
ทรอไลต*น$นเป,นของแข2งและเจล ขอดค.อ มขนาดบาง มความทน ไมอนตรายตอการตดไฟ และสามารถ
ทางานไดในอณภ)มหอง ผ)ประกอบการสามารถกาหนดขนาดของแบตไดตามสะดวก ขอเสยค.อมราคา
แพง ทาใหผ)ประกอบการจะเล.อกใชในกรณทตองการผลตสนคาทมราคาส)ง น$าหนกเบา เชน PDAs
ตางๆ , Apple's MacBook , Kindle, โน›ตบ›ก/เน2ตบ›ก ทมความบางเป,นพเศษ เชน HP Mini, iPods,
Zunes, เคร.องเลม MP3 บางยหอ, Apple iPhone, iPad เป,นตน
• ลเธยมไอรอนฟอสเฟส (LiFePO4 , LFP) : ขอดค.อมระดบความปลอดภยส)ง ตนทนตา อายการทางาน
นาน แตมประเด2นขอดอยทมความจพลงงานทตากวาลเธยมอ.นๆ ขอเสยอกอยางของ LFP ค.อ แรงดน
เฉลย 3.2V ซ# งตากวา Lithium Ion ท 3.7V ทาใหตองออกแบบวงจรชาร* จ ใหมหมดเพราะไม
สามารถ compatible กบระบบเดม ความยงยากน$ก2เป,นอกเหตผลหน#งซ#งผ)ผลตอปกรณ* IT ไมนยม
เซลล*ชนดน$ LFP จะไดรบความสนใจในงานอ.นมากกวา เชน รถยนต*ไฟฟ0า จกรยานไฟฟ0า และ power
tools ตางๆ (สวานไฟฟ0า ไขควงไฟฟ0 า ) เพ.อทดแทนการใชงานแบตเตอรตะกวน$ากรดหร. อ NiMH
รถยนต* และในโครงการ One Laptop per Child (OLPC) project ก2ไดนาแบตเตอรชนดน$ใสไวดวย
ขอจากดของแบตเตอรลเธยม
ขอจากดทสาคญของแบตเตอรลเธยมก2ค.อวตถดบในการผลต สวนใหญวตถดบตองนาเขาจากตางประเทศ อย)ใน
ตลาดผ)กขาด ราคาเปลยนแปลงรวดเร2ว ลเธยมถ.อเป,นแรธาตทมจากดในโลก มการนามาใชจานวนหน#งและมแหลงสารอง
กระจายอยางคอนขางกระจกตวในประเทศตางๆ ไมมากนกในขณะทมแนวโนมความตองการการนาไปใชเพมส)งข#$นตาม
ลาดบ จากขอม)ลของ GBI Research (2010) พบวาในปW 2008 มการการผลตลเธยมออกมาใชประมาณ 28,000 ตน
ประเทศทผลตหลกๆ ไดแก ชล ออสเตรเลย จน อาเจนตนา โปรตเกส แคนาดา ในขณะทแหลงทเป,นแหลงสารอง (ยงไมม
การขดมาใช) หลกๆ ก2อย)ในกลมประเทศเหลาน$น การกระจกตวของแหลงผลตเม.อเทยบกบความตองการทเพมข#$นอยาง
ตอเน.องทาใหเกดแนวโนมของการผ)กขาดการต$งราคา โดยราคาของลเธยมน$นเพมส)งจากตนละ 350 เหรยญสหรฐฯ ในปW
2003 เป,น 3,000 เหรยญสหรฐฯ ในปW 2010
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แผนภาพทBC 4 ก5าล4งการผลตลเธBยมและปรมาณส5ารองในปU 2008
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Protugal

Others

0

ทมา : GBI (2010)

3. สถานภาพตลาดและอตสาหกรรมแบตเตอรBC
3.1 สถานภาพตลาดและอตสาหกรรมโลก
• ม<ลคAาตลาดและแนวโนม
แบตเตอรประสทธภาพส)ง (High performance battery) มแนวโนมขยายสดสวนม)ลคาในตลาดโลกเพมข#$น
อยางตอเน.องจากปจจยหลกตางๆ อนไดแก
• การเปลยนแปลงเทคโนโลยทาใหมความตองการ energy storage ทมศกยภาพส)งข#$น
• แนวโนมความตองการพลงงานสะอาดมมากข#$น (มผลทาใหเกดความตองการกลมลเธยมมากข#$น)
• การเตบโตของการใชอปกรณ* ICT ตางๆ โดยเฉพาะอปกรณ*มขนาดเล2กพกพา สะดวก และตดตวทกท
ทกเวลา
• ราคาน$ามนทเพมส)งข#$น ทาใหความตองการพลงงานอ.นๆ เพ.อใชเป,นพลงงานในการขบเคล.อนรถยนต* /
ยานยนต*ตางๆ มากข#$น ทาใหแนวโนมการเตบโตของตลาด HEVs เพมส)งข#$น
• นโยบายสนบสนนจากรฐบาลประเทศตางๆ
ในปW 2009 ตลาดแบตเตอรมม)ลคาโดยรวม 47.5 พนลานเหรยญสหรฐฯ (หร.อประมาณ 1.64 ลานลานบาท)
และคาดการณ*วาจะมแนวโนมส)งข#น$ เป,น 74 พนลานเหรยญสหรฐในปW 2015 ดวยอตราการเตบโต (CAGR) รอยละ 8 ตอ
ปW ซ#งการเตบโตดงกลาว เป,นผลมาจากอปสงค*ความตองการแบตเตอรแบบอดกระแสไฟใหมได (rechargeable battery
หร.อ secondary cell) มากกวารอยละ 76.4 สวนทเหล.อรอยละ 23.6 ของม)ลคาตลาดโลก เป,นผลมาจากอปสงค*ความ
ตองการแบตเตอรปฐมภ)ม (primary cell) (Frost and Sullivan, 2010) และการเตบโตของแบตเตอรแบบอดกระแส
ใหมไดเป,นผลมาจากความตองการของตลาดในแบตเตอรทใหประสทธภาพส)ง เชน แบตเตอรลเธยมไออน (Li-ion) และน
เกลเมทลไฮไดร* (Ni-MH) สนคาหลกๆ ทนยมใชแบตเตอรกลมน$ไดแก PC, Notebook, Cellular Phone, Power Tool/
Electronics, Hybrid Electric Vehicle มสดสวนม)ลคาตลาดโดยประมาณดงแผนภาพท 5
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แผนภาพทBC 5 ส4ดสAวนของแบตเตอรBC NiCd, NiMH และ Li-on แยกตามสนคาหล4ก ในปU 2009
HEV
8.2

PC, Notebook
30.1

Power Tool/ Electronics
24.2

ทมา : GBI research,2010

CellPhone
37.4

ท$งน$แบตเตอรลเธยมถ.อเป,นแบตเตอรแบบอดกระแสไฟใหมไดทมแนวโนมความตองการของตลาดมากข#$นตาม
ลาดบ ดงจะเห2นไดจากม)ลคาตลาดของแบตเตอรแบบอดกระแสไฟใหมไดทแสดงในชวงปW 1995-2007 ตามแผนภาพท 6
แบตเตอรลเธยม (Li-ion) มแนวโนวม)ลคาตลาดเพมส)งข#$นอยางตอเน.อง ดวยอตราการเตบโต (CAGR) มากกวารอยละ 21
ตอปW ขณะทแบตเตอรนเกลเมทลไฮไดร* (Ni-MH) และแบตเตอรแบตเตอรนเกลแคดเมยม (Ni-Cd) มแนวโนมความ
ตองการของตลาดลดลงอยางตอเน.องดวยอตราการเตบโตรอยละ -3 และ -8 ตอปW ตามลาดบ แบตเตอรนเกลแคดเมยม
มแนวโนมลดลงเป,นอยางมาก เน.องจากมศกยภาพการใหพลงงานนอยกวาแบตเตอรชนดอ.น รวมถ#งมขอจากดทางดานกฎ
ระเบยบเกยวกบการใชแคดเมยมในผลตภณฑ*ของกลมสหภาพยโรป จ#งทาใหแบตเตอรนเกลแคดเมยมส)ญเสยสวนแบง
ตลาดใหกบแบตเตอรลเธยมในตลาดเคร.องม.อไฟฟ0า (power tools) และส)ญเสยสวนแบงตลาดใหแกนเกลเมทลไฮไดร*ใน
ตลาดของเลน โทรศพท* ไ รสาย (cordless phone) และอปกรณ* เคร. องใชไฟฟ0 า ภายในบาน (household devices
segment) (GBI research,2010)
แผนภาพทBC 6 ม<ลคAาตลาดโลกของแบตเตอรBC Ni-Cd, Ni-MH และ Li-ion ปU 1995-2007
NiCd

NiMH

Li-ion

7000
6000

Million US$

5000
4000

4,019
2,458 2,805
3,878 4,169 4,273
422 1,292 1,715 1,900
3,427
3000
1,038
2,189 2,458
863 910
2000
848 1,071 1,245
767 667 600 767 692 739 750
1000 2,171 1,695 1,692
1,394 1,399 1,204
810 935 905 1,006 873 781 779

0
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หมายเหต: NiCd =นเกลแคดเนยม , NiMH =นเกลเมทลไฮไดร* , Li-on =ลเธยมไอออน
ทมา : Takeshita, 2007
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เม.อพจารณาม)ลคาตลาดแบตเตอรตามตลาดทนาไปประยกต*ใช (applications) ใน ปW 2009 พบวามสดสวน
ของแบตเตอรท$งสามประเภทดงแผนภาพท 5 โดยตลาดทสาคญของแบตเตอรลเธยม ค.อ โทรศพท*ม.อถ.อทมม)ลคากวา
3,395 ลานเหรยญสหรฐฯ รองลงมาค.อ ตลาดคอมพวเตอร*แบบพกพา ม)ลคาตลาด 2,734 ลานเหรยญสหรฐฯ สาหรบ
ตลาดทสาคญของแบตเตอรนเกลเมทลไฮไดร* ค.อ รถยนต*ไฮบรดระบบไฟฟ0า (Hybrid Electric Vehicle: HEVs) โดยม
ม)ลคาตลาด 727 และอปกรณ*ไฟฟ0าอเล2กทรอนกส* มม)ลคาตลาด 594 ลานเหรยญสหรฐฯ สวนตลาดทสาคญของ
แบตเตอรนเกลแคดเมยม ค.อ อปกรณ*ไฟฟ0าอเล2กทรอนกส* ทมม)ลคาตลาดประมาณ 789 ลานเหรยญสหรฐฯ ดงแสดงราย
ละเอยดในตารางท 4
GBI คาดการณ* ว า ในปW 2020 ตลาดทไดรบความสนใจในระยะเวลาอนใกลไดแกแบตเตอรในยานยนต*
(HEVs/EV) โดยแบตเตอรลเธยมจะสวนแบงม)ลคาตลาดในตลาดแบตเตอรในยานยนต*มากข#$นมากกวารอยละ 60 ของ
ตลาดแบตเตอรสาหรบรถยนต*ระบบไฟฟ0า ซ#งจะมผลทาใหสวนแบงตลาดของแบตเตอรนเกลเมทลไฮไดร*ในตลาดรถยนต*
HEVs ลดลงเป,นรอยละ 40 ของตลาดแบตเตอรสาหรบรถยนต*ระบบไฟฟ0าเม.อเทยบกบปW 2009 ซ#งแบตเตอรนเกล
เมทลไฮไดร*มสวนแบงในตลาดน$ส)งสด ถ#งรอยละ 98
ตารางทBC 4 ม<ลคAาตลาดของแบตเตอรBCแบบอ4ดกระแสไฟใหมAได แยกตามตลาดทBCน5าไปใช (applications) ปU 2009
หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ
Applications

ลเธยม Li-ion
ม)ลคาตลาดในปW
2009

นเกลเมทลไฮไดร* Ni-MH

นเกลแคดเมยม Ni-Cd

อตราการเตบโต ม)ลคาตลาดในปW อตราการเตบโต ม)ลคาตลาดในปW อตราการเตบโต
ตอปW (CAGR)
2009
ตอปW (CAGR)
2009
ตอปW (CAGR)
ในปW 2010-2015
ในปW 2010-2015
ในปW 2010-2015

PC, Notebook

2,734

16.0%

0

-

-

-

Cellular
Phone

3,395

13.2%

0

-

-

-

Power Tool/
Electronics

812

20.7%

594

2.1%

789

na

Hybrid Electric
Vehicle

20

102.2%

727

26.9%

-

-

ม<ลคAาตลาดรวม

6,961

1,321

789

ทมา : GBI research (2010)

โดยสรปสถานภาพม)ลคาตลาดโลกของอตสาหกรรมแบตเตอรในปจจบน พบวา แบตเตอรแบบอดกระแสไฟใหม
ไดมม)ลคาตลาดส)งเป,นอยางมาก เน.องจากมคณสมบตทสามารถนามาใชหมนเวยนไดจนกวาแบตเตอรน$นจะเส.อมสลาย
ดวยเหตน$ แบตเตอรลเธยมทมคณสมบตเดนดานความหนาแนนของพลงงานตอน$าหนกส)งและวงรอบอายการใชงานท
ยาวนาน จ#งมแนวโนมความตองการของตลาดมากข#$นอยางตอเน.อง ซ#งปจจบนมการใชแบตเตอรลเธยมกนมากในอปกรณ*
อเล2กทรอนกส* เชน โทรศพท* ม.อถ.อ กลองดจทล และคอมพวเตอรแบบพกพา และอย)ระหวางการพฒนาเพ. อนาไป
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ประยกต*ใชกบ application อ.นๆ เชน อปกรณ*กกเก2บพลงงานของรถยนต*ระบบไฟฟ0า (EVs และ HEVs )
• สภาพการแขAงข4นในตลาดโลก
ประเทศในแถบเอเซย ไดแก ญป8น จน และเกาหลใต ถ.อเป,นผ)ผลตและผ)ใชแบตเตอรรายใหญของโลกโดยผ)ผลต
ในภ)มภาคน$ครองสวนแบงตลาด 10 อนดบแรก โดยเฉพาะผ)ผลตประเทศญป8น 4 ราย ครองสวนแบงตลาดมากกวารอยละ
48.3 ของม)ลคาตลาดรวม โดยบรษททมสวนแบงตลาดมากทสด ค.อ บรษท Sanyo ของประเทศญป8น ครองสวนแบง
ตลาดมากทสดถ#งรอยละ 23 รองลงมาค.อ บรษท Samsung ประเทศเกาหล มสวนแบงตลาดรอยละ 15 และบรษท
Sony ของประเทศญป8น มสวนแบงตลาดรอยละ 14 สวนบรษท BYD ของประเทศจน ครองสวนแบงตลาดรอยละ 8.3
ของม)ลคาตลาดโลก ขณะทบรษท A123 System ของสหรฐอเมรกา มสวนแบงการตลาดแบตเตอรลเธยมเพยงรอยละ 1
ของม)ลคาตลาดแบตเตอรลเธยมของตลาดโลก ดงรายละเอยดในแผนภาพท 7
สาหรบตลาดแบตเตอรนเกลเมทลไฮไดร* พบวา บรษท Panasonic EV Energy ซ#งเป,นบรษทรวมทนระหวาง
บรษทโตโยตาและพานาโซนค ในสดสวนการลงทน 60:40 เปอร*เซนต* มสวนแบงตลาดแบตเตอรนเกลเมทลไฮไดร*ใน
ตลาดยานยนต* HEVs มากถ#งรอยละ 82 รองลงมาค.อบรษท Sanyo ซ#งเป,นผ)ผลตแบตเตอรนเกลเมทลไฮไดร*ใหแกบรษท
ฮอนดาและ ฟอร*ด มสวนแบงตลาดรอยละ 16 และบรษท Cobasys ซ#งเป,นบรษทรวมทนของบรษท Chevron และ
Ovonics ผลตแบตเตอรสาหรบรถยนต*ของ GM โดยครองสวนแบงตลาดรอยละ 2 ของตลาดแบตเตอรนเกลเมทลไฮไดร*
สวนตลาดแบตเตอรนเกลแคดเมยมน$น บรษท Sanyo ครองตลาดมากกวารอยละ 52 รองลงมาค.อ บรษท BYD ครอง
สวนแบงรอยละ 24 ดงปรากฏในแผนภาพท 8 ท$งน$ ราคาแบตเตอรของบรษท BYD ของประเทศจนตากวาค)แขงมากกวา
20 ถ#ง 30 เปอร*เซนต* โดยบรษท BYD ดาเนนงานโดยใชแรงงานในกระบวนการผลตเป,นหลก จ#งทาใหมความไดเปรยบ
ดานตนทนเหน.อค)แขง
แผนภาพทBC 7 สAวนแบAงตลาดของผ<ผลตแบตเตอรBCลเธBยมของตลาดโลก ปU 2009
1.บรษท Sanyo (ญป8น) 23.00%

อ.นๆ 12.00%

14. บรษท A123 System (สหรฐฯ) 1.00%
9. บรษท ATL (จน) 3.80%
8.บรษท Hitachi Maxell (ญป8น) 5.30%
7.บรษท Panasonic (ญป8น) 6.00%

2.บรษท Samsung (เกาหลใต) 15.00%

6.บรษท BAK (จน) 6.60%
5.บรษท LG Chem (เกาหลใต) 7.40%

3.บรษท Sony (ญป8น) 14.00% 4.บรษท BYD (จน) 8.30%
ทมา : CGGC (2010), Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles:THE U.S VALUE CHAIN
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แผนภาพทBC 8 สAวนแบAงตลาดของผ<ผลตแบตเตอรBCนเกลเมตท4ลไฮไดรตและนเกลแคดเนBยม ปU 2009
นเกลเมทลไฮไดร* บรษท Cobasys
2%

นเกลแคดเมยม

บรษท Sanyo
16%

บรษท SAFT (ฝรงเศส)
8%
อ.นๆ 7%
บรษท Sanyo (ญป8น)
53%

บรษท Panasonic EV Energy
82%

บรษท BYD (จน)
24%
บรษท Panasonic (ญป8น)
8%

ทมา : GBI Research, 2010

• ประเทศผ<ประกอบการแบตเตอรBCทสBC 5าค4ญของโลก
ประเทศผ)ผลตแบตเตอรรายใหญของโลกมเพยงไมกราย ค.อ ประเทศญป8น เกาหลใตและจน ในปW 2008 ผ)ผลต
แบตเตอรของท$งสามประเทศน$มสดสวนการผลตคดเป,นรอยละ 95 ของปรมาณการผลตแบตเตอรแบบอดกระแสใหมได
โดยรวมของโลก สวนผ)ผลตแบตเตอรของสหรฐอเมรกาและกลมประเทศสหภาพยโรปจะผลตแบตเตอรชนดพเศษทใชใน
การป0องกนตว (เส.$อเกราะ) และแบตเตอรสาหรบภาคอตสาหกรรม อยางไรก2ตาม หากเปรยบเทยบตนทนการผลตกบ
ประเทศในแถบภ)มภาคเอเซยแลว สหรฐฯและกลมสหภาพยโรปผลตแบตเตอรดวยตนทนการผลตทส)งกวาประเทศในแถบ
เอเซย2
สาหรบแบตเตอรลเธยม ประเทศญป8นเป,นผ)นาทางดานเทคโนโลยการผลต สวนประเทศจนเป,นประเทศทม
ปรมาณการผลตจานวนมากทสด โดยจนมความไดเปรยบดานวตถดบและดานตนทนทเนน การดาเนนงานทใชแรงงานเป,น
หลก (labor intensive) จ#งเป,นปจจยสาคญในการด#งด)ดการลงทนของบรษทจากประเทศญป8นเขาลงทนในจนในลกษณะ
การลงทนรวม (joint venture) และการเป,นหนสวนการลงทน (partnership) นอกจากน$แลว ผ)ผลตแบตเตอรของจน
ยงไดรบการสนบสนนจากภาครฐบาลในการผลตแบตเตอรเพ.อการสงออกอกดวย จ#งทาอตสาหกรรมการผลตแบตเตอรใน
จนเตบโตข#$นอยางรวดเร2ว โดยสามารถเพมสวนแบงตลาดการผลตมากข#$นอยางเน.อง จากรอยละ 11 ในปW 2002 เป,นรอย
ละ 25 ในปW 2009 ดงปรากฏในแผนภาพท 9 สวนรายละเอยดผ)ผลตแบตเตอรลเธยมทสาคญของโลก แสดงในตารางท
5 ซ#งเป,นบรษทผ)ผลตของประเทศในแถบเอเซย ประเทศญป8น จน และเกาหลใต ดงทกลาวมาแลวขางตน และมผ)ผลตราย
ใหญบางรายเป,นผ)ผลตของประเทศสหรฐอเมรกา แคนาดา และฝรงเศส

2 ทมา www.batteryuniversity.com
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แผนภาพทBC 9 ส4ดสAวนการผลตแบตเตอรBCของผ<ผลตรายใหญAของโลก ปU 2002-2009
ญป8น
100%
80%

5%
6%
11%

4%
8%
14%

จน

เกาหลใต

4%
12%

4%
13%

3%
14%

ประเทศอ.นๆ
2%
3%
16% 18%

19%

21%

22%

23%

24%

25%

65%

62%

61%

58%

56%

55%

60%
40%

78%

74%

20%
0%

2%
18%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ทมา : GBI Research, 2010

ตารางทBC 5 ผ<ผลตแบตเตอรBCลเธBยมรายใหญAของโลก
บรษ4ท
A123 system
Electrovaya
China BAK Battery
BYD (Build Your Dream) Auto Company
Samsung SDI
LG Chem (Compact Power)
Panasonic EV Energy
Automotive Energy Supply Corporation
GS Yuasa
Johnson Controls-Saft Advanced Power Solutions

ทBCต4gง/
ประเทศ

สหรฐฯ
แคนาดา
จน
จน
เกาหลใต
เกาหลใต
ญป8น
ญป8น
ญป8น
ฝรงเศส

ผลตภ4ณฑแบตเตอรBC
แบตเตอรลเธยมนาโนฟอสเฟต
แบตเตอรลเธยมซปเปอร*โพลเมอร*
เซลล*แบตเตอรลเธยมไอรอนฟอสเฟตทใหพลงงานส)ง
ลเธยมสาหรบรถไฟฟ0า โดยใชเทคโนโลยไอรอนฟอสเฟต
ลเธยมไอออนสาหรบอตสาหกรรมยานยนต*
ลเธยมโพลเมอร*
ลเธยมไอออน
ลเธยมไอออนสาหรบอตสาหกรรมยานยนต*
ลเธยมไอออน
แบตเตอรลเธยมสาหรบรถยนต*ไฮบรด รถยนต*ระบบไฟฟ0า

ทมา : http://www.windsor-essex.info/ptfs/Battery_files/Battery_Companies_Associations.pdf

จากสถานภาพตลาดและภาวะการแขงขนของอตสาหกรรมแบตเตอรในตลาดโลก พบวา แบตเตอรลเธยมมแนว
โนมความตองการของตลาดเพมมากข#$นตามลาดบ เน.องจากมศกยภาพการใหพลงงานส)ง ตนทนตาและน$าหนกเบา จ#งเป,น
แบตเตอรทมแนวโนมทจะนามาใชเป,นพลงงานทางเล.อกทดแทนน$ามนในอตสาหกรรมยานยนต* รวมถ#งมแนวโนมทจะ
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ทดแทนแบตเตอรนเกลเมตลไฮไดร*ทใชในอตสาหกรรมยานยนต*ในปจจบนอกดวย ดงน$นจ#งอาจกลาวไดวา สภาพการ
แขงขนของอตสาหกรรมแบเตอรในตลาดโลก เป,นการแขงขนของประศผ)ผลตแบตเตอรลเธยมเพ.อใชในอตสาหกรรม
รถยนต* เป,นสาคญ
ในสวนตอไปจะทาการศ#กษาสถานภาพปจจบนของอตสาหกรรมแบตเตอรในประเทศไทยแนวโนมทสอดคลอง
กบสภาพตลาดและภาวะการแขงขนของอตสาหกรรมแบตเตอรในตลาดโลก
3.2 สถานภาพตลาดและอตสาหกรรมในประเทศไทย
สถานภาพอตสาหกรรม
เม.อกลาวถ#งอตสาหกรรมการผลตแบตเตอรของประเทศไทยน$น ปจจบนยงไมมการผลตแบตเตอรแบบ High
performance battery ท$ง 3 กลมในเชงอตสาหกรรม แตมการใชงานอยางกวางขวาง สวนใหญเป,นการใชงานแบตเตอร
ท embedded มากบสนคาอเล2กทรอนกส*ตางๆ หร.อการนาเขาจากตางประเทศเพ.อมาทดแทนของเกา ผ)ประกอบการ
แบตเตอรในประเทศไทยสวนใหญเป,นผ)ประกอบการทผลตแบตเตอรแบบ SLI (starting, lighting & ignition) สาหรบ
รถยนต* รถจกรยานยนต* เป,นหลก
ผ)ประกอบการทผลตแบตเตอรในประเทศไทยรายใหญมอย)ประมาณ 13 ราย สามารถแบงไดเป,น 2 กลมใหญๆ
ไดแก กลมแบตเตอร SLI ซ#งใชสาหรบการสตาร*ทรถยนต* เคร.องยนต* และแบตเตอรสาหรบการจายพลงงาน (Deep
Cycle) ดงตารางท 6
ตารางทBC 6 ผ<ผลตแบตเตอรBCรายหล4กของประเทศไทย
NO.

Company

Battery
type

Applications

Brand

ล4กษณะการ
ประกอบธรกจ

1 GERMANIC TECHNOLOGY CO.,LTD D (L)

Power backup system / Data
center

GERMANIC

Manuf.

2 MATSUSHITA BATTERY (THAILAND) SLI(L)
CO.,LTD.

Automotive starting

NATIONAL/PANASO Manuf.
NIC

3 N.V. BATTERY CO.,LTD., PART

SLI(L)/ D(L)/ Automotive starting
LION, NV
Others (Ni- (Motorcycle) , Industrial
Cd, Ni-MH) battery for motive power and
stationary, others

Manuf.

4 PANASONIC ENERGY (THAILAND)
CO., LTD. (PECTH)

SLI(L)

Automotive starting

PANASONIC

Manuf.

6 SIAM BATTERY INDUSTRY CO., LTD. SLI(L)

Automotive starting

BOLIDENT

Manuf.

7 SIAM CHOAK BOON MA CO.,LTD.

SLI(L)/ D(L)

Automotive starting /Deep
cycle (passenger cars, trucks,
farming trucks and heavy
industry vehicles)

NC

Manuf.

8 SIAM FURUKAWA CO.,LTD.

SLI(L)

Automotive starting
(Car/Motercycle)

FB

Manuf.
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NO.

Company

Battery
type

Applications

Brand

ล4กษณะการ
ประกอบธรกจ

9 SIAM GS BATTERY CO., LTD.

SLI(L)/ D(L)

Automotive starting
(Car/Motercycle), Deep cycle
(Golf, อปกรไฟฟ0าอ.นๆ)

GS

Manuf.

10 SRISOPHON TRADING LTD., PART.

SLI(L)

Automotive starting
(Motorcycle)

YASAI

Manuf.

11 THAI BELLCO BATTERY CO., LTD.

SLI(L)/ D(L)

Automotive starting /Deep
BELLCO
cycle (Golf Car,
Sweeper/Scrubber, Marine,
Aerial Lifts, Renewable Energy,
Special Application Type,
Pallet Jacks, Utility Vehicles,
Disaster Relief, Electric Transit)

Manuf.

12 THAI STORAGE BATTERY PULIC
CO., LTD.

SLI(L)

Automotive starting /Deep
cycle (Stationary, Tracktion)

3K

Manuf.

YUSA

Manuf.

13 YUASA BATTERY (THAILAND)
SLI(L)
Automotive starting
PUBLIC CO., LTD.
(Car/Motercycle)
ทมา: คณะวจย (2554)
หมายเหต:
SLI = Starting, lighting & ignition battery
D = Deep cycle

อตสาหกรรมผลตแบตตอรรถยนต*แบบ SLI เป,นหน#งในอตสาหกรรมผลตช$นสวนยานยนต*ของไทยทถ.อไดวาม
ศกยภาพท$งการผลตและการสงออก มผ)ประกอบการทอย)ในตลาดหลกทรพย* 3 ราย ไดแก บรษท THAI STORAGE
BATTERY PULIC CO., LTD. บรษท YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. และ SIAM BATTERY
INDUSTRY CO., LTD. ซ#งเป,นบรษทในเคร.อของ บรษท สยามภณฑ*กร›ป จากด (มหาชน) ผ)ผลตสวนใหญรวมทนระหวาง
ผ)ประกอบการไทยและผ)ประกอบการตางชาตโดยเฉพาะประเทศญป8น ซ#งบรษทเหลาน$ไดใชเทคโนโลยการผลตทไดรบ
การถายทอดจากบรษทแมในตางประเทศ มผ) ประกอบการเพยงไมกราย เชน THAI STORAGE BATTERY และ
SAHAMIT ENTEC BATTERY ทดาเนนการโดยผ)ประกอบการคนไทย และมการพฒนาเทคโนโลยการผลตเป,นของตนเอง
ก5าล4งการผลตและการสAงออก
จากขอม)ลของธนาคารแหงประเทศไทย ปรมาณการผลตแบตเตอรของไทยเฉลยปWละราว 13.5 ลานล)ก ขยายตว
เฉลยรอยละ 5 ตอปW โดยในปW 2553 การผลตแบตเตอรรถยนต*และจกรยานยนต*มการขยายตวจากปWกอนโดยมการผลต
แบตเตอรท$งหมดใน 7 เด.อนรวม 9.4 ลานล)ก เพมจากชวงเวลาเดยวกนของปWกอนถ#งรอยละ 32.2 การเตบโตดงกลาวเกด
จากปจจยหลายๆ อยางไมวาจะเป,นการผลตและสงออกรถยนต*ทเพมข#$น ความจาเป,นของการใชแบตเตอรภายในประเทศ
ทเพมข#น$ ฯลฯ
สาหรบการสงออก ประเทศไทยมการสงออกประมาณรอยละ 20 ของปรมาณการผลต (ม)ลคาสงออกเฉลย
ประมาณ 7.5 พนลานบาทตอปW ) ประเทศทเป,นผ)นาเขาแบตเตอรจากไทยหลกๆ ไดแก ประเทศในกลมอาเซยน (พมา
เวยดนาม กมพ)ชา มาเลเซย) และเอเชยอ.นๆ เชน สหรฐอาหรบเอมเรตส* ญป8น เลบานอน เป,นตน
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แผนภาพทBC 9 ก5าล4งการผลตแบตเตอรBCและอ4ตราการขยายต4วการผลตของประเทศไทย
Production

Growth (%)

20

Production (Mill. units)
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5
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0
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ทมา: ธนาคารแหงประเทศไทย, เมษายน 2554.
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แผนภาพทBC 10 ส4ดสAวนการสAงออกแบตเตอรBCของประเทศไทยไปย4งประเทศตAางๆ ในปU 2553

สหรฐอาหรบเอมเรตส*
10%
กมพ) ช า
7%
มาเลเซย
8%
เลบานอน
5%

เวยดนาม
7%

อนเดย
5%
อนโดนเซย ญป8น สงคโปร*
4% 4%
4%

พมา
14%

อ.นๆ
34%

ทมา: ศ)นย*เทคโนโลยสารสนเทศและการส.อสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย*
โดยความรวมม.อจากกรมศลกากร, เมษายน 2554.

สาหรบแบตเตอรประเภทอ.นๆ รวมถ#งลเธยม สวนใหญเป,นการนาเขามาจากตางประเทศ โดยจะมท$งทเป,นสวนท
เขามาพรอมกบอปกรณ* สนคาอเล2กทรอนกส* หร.อนาเขาเฉพาะแบตเตอรโดยตรง ท$งน$จากขอม)ลของศ)นย*เทคโนโลย
สารสนเทศและการส.อสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย* โดยความรวมม.อจากกรมศลกากร ประเทศไทยมการนาเขา
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แบตเตอรและสวนประกอบ ในปW 2550-2553 เฉลยประมาณปWละ 2,200 ลานบาท โดยเป,นการนาเขาจากประเทศหลกๆ
ไดแก ญป8น จน ซ#งมสดสวนนาเขาประมาณรอยละ 76 ของยอดนาเขาสนคาในกลมน$ท$งหมด สวนประเทศอ.นๆ ไดแก
อนโดนเซย สหรฐอเมรกา สงคโปร* เกาหลใต ตามลาดบ
ตลาดและการแขAงข4น
I. แบตเตอรรถยนต*และจกรยานยนต* (แบตเตอรกลม SLI) : ภาวะตลาดในประเทศมความตองการอยางตอเน.อง
โดยมการบรโภคประมาณปWละ 10 ลานล)ก ม)ลคาตลาดในปW 2552 ประมาณ 7,000-7,500 ลานบาท โดยตลาดในประเทศ
หลกๆ แบงไดเป,น 2 กลมไดแก
• ตลาดโรงงานประกอบรถยนต*/รถจกยานยนต* (Original Equipment Market: OEM) ความตองการใช
แบตเตอรในกลมน$ข#$นอย)กบปรมาณการผลตของโรงงานประกอบรถยนต*ทเขามาต$งฐานการผลตใน
ประเทศไทยขณะเดยวกนตลาด OEM เป,นตลาดทมผลเช.อมโยงตอเน.องไปถ#งตลาดทดแทนเน.องจากผ)
บรโภคมแนวโนมทจะเปลยนแบตเตอรทเป,นชนดและตราผลตภณฑ*เดมทตดมากบรถยนต* ดงน$นถ#งแม
ในตลาดน$ผ)ประกอบการจะมกาไร (Margin) ไมส)งมากนก แตก2ยงมความจาเป,นในการทาการตลาด ใน
อดตโรงงานประกอบรถยนต*ญป8น มกจะใชนโยบายการซ.$อแบตเตอรจากผ)ผลตทรวมทนกบนกลงทน
สญชาตญป8นเป,นหลก เพราะมสายสมพนธ*กนมายาวนานทาใหผ)ผลตแบตเตอรทไมไดรวมทนกบญป8น
จะเขามามสวนแบงตลาดในกลมน$ไดยาก แตในปจจบนคายรถยนต*จากอเมรกา และ ยโรปไดมการรวม
ทนกบคายรถยนต*ญป8นมากข#$นเป,นผลใหนโยบายการซ.$อดงกลาวเรมเป•ดกวางมากข#$นกบผ)ผลต
แบตเตอรทไมไดรวมทนกบญป8น
• ตลาดแบตเตอรทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) เป,นตลาดทจาหนายแบตเตอร
เพ.อนาไปใชทดแทนแบตเตอรเกาทหมดอายการใชงานหร.อเส.อมสภาพไป ความตองการแบตเตอรกลม
น$จ#งข#$นอย)กบปรมาณรถยนต*เกาทยงใชงานอย) จากขอม)ลของผ)ประกอบการพบวาตลาดกลมน$มกาไรส)ง
กวาในตลาด OEM แตมภาวะการแขงขนทคอนขางรนแรง จ#งตองมการทาการตลาดผานชองทางตางๆ
มากมาย ท$งการโฆษณาและการสงเสรมการขาย การใหสวนลดทางการตลาด ฯลฯ
สาหรบตลาดตางประเทศของแบตเตอรรถยนต* แ ละจกรยานยนต* ประเทศทเป, น ผ) นาเขาแบตเตอรจาก
ประเทศไทยทสาคญ ไดแก พมา กมพ)ชา ญป8น และประเทศในแถบตะวนออกกลาง อยางไรก2ตามประเทศตางๆมความ
ตองการแบตเตอรของประเทศไทยในวตถประสงค*ทแตกตางกน ดงเชนประเทศพมาและกมพ)ชาตองการแบตเตอรเพ.อใช
งานไฟฟ0าในครวเร.อนเพราะความสามารถในการผลตไฟฟ0าในประเทศคอนขางตาและไมเพยงพอตอการใชงาน ในทาง
กลบกนประเทศในแถบตะวนออกกลางและญป8นตองการแบตเตอรสาหรบการใชงานของรถยนต*โดยเฉพาะในประเทศ
ญป8น ซ#งมการผลตแบตเตอรนอยลงและมการนาเขาในอตราทส)งข#$น ปจจบนผ)ประกอบการบางรายในประเทศไดใหความ
สาคญกบการสงออกมากข#$น จากปจจยการแขงขนทรนแรงในประเทศ
II.แบตเตอรสาหรบโทรศพท*ม.อถ.อ (High performance battery) : โทรศพท*ม.อถ.อเป,น Applications ททาให
ตลาดแบตเตอรกลม Advance battery ในประเทศไทยขยายตว ปจจบนยงไมมการผลตในประเทศ ตลาดแบตเตอร
สาหรบโทรศพท*ม.อถ.อในประเทศไทยจ#งเป,นการนาเขาท$งหมด ท$งน$มท$งทนาเขามาพรอมกบโทรศพท*ม.อถ.อ และนาเขามา
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เพ.อใชทดแทน จากจานวนยอดขายโทรศพท*ม.อถ.อในปW 2552-2553 ซ#งคดเป,นปWละประมาณ 9-10 ลานเคร.อง 3 ท$งน$
โทรศพท*ม.อถ.อกลม Smart phone และ PDA เพมข#$นอยางตอเน.อง และคดเป,นรอยละ 46 ในขณะทสวนทเหล.อเป,น
ตลาดโทรศพท*เคล.อนททวไป (traditional mobile handset) ประมาณรอยละ 54
โดยตลาดรวมแบตเตอรม.อถ.อเพ.อการทดแทนน$นปจจบนมการเตบโตเพยงเล2กนอย เพราะผ)ใชไมนยมเปลยน
แบตเตอร แตนยมเปลยนม.อถ.อเน.องจากราคาไมส)งนก โดยจะมผ)ซ.$อแบตเตอรคดเป,นประมาณรอยละ 1-5 ของโทรศพท*ท
ขายไดเทาน$น (หร.อคดเป,นปWละ 1-5 ลานอนตอปW ) โดยรวมแลวม)ลคาตลาดแบตเตอรในปW 2552 นาจะอย)ทประมาณ
4,000-4,500 ลานบาท
III. แบตเตอรสาหรบเคร. องสารองไฟฟ0 า (UPS) (Deep cycle) : เคร. องสารองไฟฟ0 า สามารถแบงไดเป, น 3
ประเภทหลก ไดแก (1) Passive Standby UPS (Off-line) เหมาะสาหรบตอพวงกบเคร.องใชไฟฟ0 าทไมออนไหวกบ
สญญาณรบกวนทางไฟฟ0า และมการจายกาลงไฟฟ0าทมเสถยรภาพ เชน เคร.องคอมพวเตอร* กลองวงจรป•ด เคร.องสแกน
ลายน$วม.อ และเคร.องสแกนบาร*โคด เป,นตน โดยกาลงไฟฟ0าทเคร.องสารองไฟฟ0าประเภทน$รองรบมขนาดระหวาง 500 VA
ถ#ง 1500 VA (2) Line Interactive UPS เป,นการปรบปรงการทางานเคร.องสารองไฟฟ0าใหสามารถทางานไดดข#$นเหมาะ
กบเคร.องใชไฟฟ0าทมความออนไหวตอการรบกวนทางไฟฟ0าในระดบปานกลาง เชน เคร.องคอมพวเตอร*ระบบ LAN
เคร.องถอนเงนอตโนมต (ATM) โดยกาลงไฟฟ0าทเคร.องสารองไฟฟ0าประเภทน$รองรบมขนาดระหวาง 1050 VA ถ#ง 5 kVA
(3) Double Conversation UPS (True Online) เป,นเคร.องสารองไฟฟ0าทมประสทธภาพส)ง เหมาะสมกบเคร.องใชไฟฟ0า
ทมความสาคญ ในอตสาหกรรม เชน เคร. องคอมพวเตอร* เ ซร* ฟ เวอร* ระบบคอมพวเตอร* ส าหรบการส. อสารและ
โทรคมนาคม เคร.องม.อทางการแพทย* และระบบคอมพวเตอร*สาหรบธนาคาร เป,นตน โดยกาลงไฟฟ0าทรองรบมขนาด
ระหวาง 500 VA ถ#ง 800 kVA4 ท$งน$แบตเตอรเป,นอปกรณ*หลกทอย)ใน UPS อนจะมผลตอระยะเวลาในการสารองไฟฟ0า
ท$งน$แบตเตอรทใชใน UPS จะเป,นแบตเตอรแบบแหง (VRLA/SLA Battery) ซ#งปจจบนยงเป,นตะกวกรดแบบชาร*จไฟใหม
ได (lead-acid rechargeable batteries)
มการประมาณการวาม)ลคาตลาด UPS ในปW 2552 ประมาณ 1,750 ลานบาท5 โดยตลาดมการเตบโตอยางตอ
เน.อง เน.องจากผ)บรโภคตระหนกถ#งความสาคญของระบบป0องกนรกษาขอม)ลทอย)ในอปกรณ*ไฟฟ0าตางๆ มากข#$น ปจจบน
มผ)ประกอบการท$งรายใหญและเล2กจานวนมากททาตลาดในประเทศ ท$งน$ผ)ประกอบการไทยทมช.อเสยงเป,นทร)จกดม 5
รายดงตารางท 7

http://www.marketingoops.com/news/tech-mobile/3g-2/ และ http://www.ryt9.com/s/iq03/785699 ส.บคนเม.อ 1 ก.พ. 2554.
4 สานกงานสงเสรมอตสาหกรรมซอฟต*แวร*แหงชาต (องค*กรมหาชน) และศ)นย*เทคโนโลยอเล2กทรอนกส*และคอมพวเตอร*แหงชาต (2552).
สถานภาพอตสาหกรรมเทคโนโลยสารสนเทศในประเทศไทย ป 2552.
5 สานกงานสงเสรมอตสาหกรรมซอฟต*แวร*แหงชาต (องค*กรมหาชน) และศ)นย*เทคโนโลยอเล2กทรอนกส*และคอมพวเตอร*แหงชาต (2552).
สรปผลการสารวจตลาดเทคโนโลยสารสนเทศและการส$อ% สารของประเทศไทยประจาป 2552 และประมาณการป 2553
3
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ตารางทBC 7 ผ<ประกอบการเครPCองส5ารองไฟฟmาไทย
NO.
COMPANY
1 ENERGY WAVE CO., LTD.

Porduct
Website
A, B
http://energywave.co.th ,

Brand
CHUPHOTIC

http://www.ups-thailand.com/
http://www.leonics.co.th

LEONICS

3 POWER SOLUTION TECHNOLOGIES CO.,LTD B, C

http://www.pst.co.th/

PST, Batt (HAZE)

4 SYNDOME ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD A, B, C

www.syndome.com/
http://zircon.co.th

SYMDOME

2 LEONICS CO., LTD.

5 ZIRCON POWER SOLUTION CO.,LTD.

A, B, C

A, B, C

POWERWARE (import),
ZIRCON , UNITEC , ETEC

ทมา: การสารวจโดยศ)นย*เทคโนโลยอเล2กทรอนกส*และคอมพวเตอร*แหงชาต (2552) และสารวจเพมเตมโดยนกวจย
หมายเหต: A = Passive Standby UPS
B = Line Interactive UPS/ Online Protection UPS
C = Double Conversation UPS/True Online UPS

จากการสมภาษณ*พบวาเคร.องสารองไฟฟ0าตราสนคาไทยไดรบความเช.อถ.อดานคณภาพจากผ)บรโภคภายใน
ประเทศคอนขางมาก ซ#งแตกตางจากผ)ประกอบการเคร.องคอมพวเตอร*เดสก*ทอป แตอยางไรก2ตาม มการแขงขนในตลาด
ทรนแรงทาใหผ)ประกอบการตราสนคาไทยตองเผชญปญหาตางๆ ไมวาจะเป,น
• ผ)ประกอบการเคร.องสารองไฟฟ0าตราสนคาไทยตองแขงขนกบสนคาตนทนตาจากประเทศจนในตลาด
เคร.องสารองไฟฟ0าสาหรบคอมพวเตอร*ในครวเร.อนและสานกงาน ซ#งแมจะมม)ลคาตอหนวยไมมาก แตเป,น
ตลาดทมขนาดใหญ
• ผ)ประกอบการตราสนคาไทยยงไมสามารถผลตเคร.องสารองไฟฟ0าทใชเทคโนโลยข$นส)งสาหรบใชงานใน
อตสาหกรรมเฉพาะบางประเภทได จ#งตองส)ญเสยตลาดระดบบน (Hi-End Market) ใหแกผ)ผลตจากยโรป
• การเปลยนพฤตกรรมการใชงานจากคอมพวเตอร*เดสก*ทอปเป,นคอมพวเตอร*แบบพกพา มผลกระทบตอ
ตลาดเคร.องสารองไฟฟ0าสาหรบครวเร.อน เน.องจากเคร.องคอมพวเตอร*แบบพกพามแบตเตอรสาหรบจาย
ไฟฟ0าเขาตวเคร.องไดมากกวา 4 ชวโมงข#$นไป จ#งไมจาเป,นตองใชเคร.องสารองไฟฟ0า
ม<ลคAาตลาด และแนวโนมความตองการ
การประมาณการม)ลคาตลาดแบตเตอรในประเทศไทยทาไดยากเน.องจากปจจบนแบตเตอรมการนาไปใชใน
อปกรณ*ทหลากหลายดงทไดกลาวมาแลวขางตน และประเทศไทยมไดเป,นผ)ผลตแบตเตอรเอง (ยกเวนแบตเตอรใน
รถยนต*) อยางไรก2ตามแนวโนมของตลาดมการเตบโตอยางเห2นไดชด ตามการเตบโตของการใชอปกรณ*ไฟฟ0า อปกรณ*
อเล2กทรอนกส*โทรคมนาคมตางๆ ทมแนวโนมเพมข#$นตามลาดบ ในปW 2552 ม)ลคาตลาดแบตเตอรเฉพาะในกลมรถยนต*
รถจกรยานยนต* ในประเทศ นาจะอย)ทประมาณ 7,600 ลานบาท โทรศพท*ม.อถ.อ ประมาณ 4,000 ลานบาท และ UPS
นาจะมม)ลคาประมาณ 500 ลานบาท อยางไรก2ตามยงมม)ลคาตลาดสวนอ.นๆ ทยงไมสามารถเก2บขอม)ลได และนาจะม
ม)ลคาส)งเชนกน ไมวาจะเป,นแบตเตอรสาหรบระบบ Data Center แบตเตอรสาหรบใชทางทหาร เป,นตน
23

จากภาพรวมแนวโนมทางการตลาดและอตสาหกรรม จะเห2 น ไดวา อตสาหกรรมการผลตแบตเตอรใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะกลม High performance battery น$นประเทศไทยยงไมมความเขมแข2ง เน.องจากสวนใหญไม
สามารถผลตไดเองตองนาเขาจากตางประเทศ รวมถ#งแบตเตอรกลมน$มกจะถ)กออกแบบพฒนาใหเขากบสนคาทใชงาน ซ#ง
เป,นการผ)กขาดจากผ)ผลตสนคาข$นสดทายเชนกน สวนทคอนขางเขมแข2งและแขงขนได ไดแกกลมแบตเตอรรถยนต* รถ
จกรยานยนต* ซ#งยงเป,นกลมตะกวกรดเป,นหลก เน.องจากมผ)ประกอบการทผลตหลายรายในประเทศ และมการรวมทน
จากประเทศทเป,นผ)นาเทคโนโลย

4. แนวโนมของการวจ4ยและพ4ฒนาเทคโนโลยB
จากการทแบตเตอรถ)กใชเป,นแหลงพลงงานของเคร.องใชไฟฟ0า อปกรณ*อเล2กทรอนกส*ทเกยวของกบชวตประจา
วนของมนษย*ไดเก.อบทกชนด จ#งอาจกลาวไดวาแบตเตอรเขามามความสาคญตอการดารงชวตประจาวนของมนษย*มากข#$น
ตามลาดบดวยเชนกน ประเทศตางๆ จ#งใหความสนใจตอทาใหการวจยและพฒนาเพ.อใหไดคณสมบตทด เหมาะสมกบ
อปกรณ*ไฟฟ0าตางๆ ท$งน$จากการรวบรวมขอม)ลพบ วาปจจบนสถานภาพการวจยและพฒนาพอสรปได ดงน$
4.1 สถานภาพการวจ4ยและพ4ฒนาเทคโนโลยBแบตเตอรBCในตAางประเทศ
การวจยและพฒนาเทคโนโลยแบตเตอรใหมๆ และนาผลงานวจยน$นไปจดสทธบตรถ.อเป,นสงสาคญตอการ
ประกอบธรกจในเชงพาณชย* เพ.อเป,นการคมครองผลตภณฑ*และป0องกนการละเมดสทธจากค)แขง สาหรบเทคโนโลย
แบตเตอรแลวญป8นเป,นประเทศผ)นาดานการวจยและพฒนาเทคโนโลยแบตเตอร โดยประเมนจากจานวนผลงานวจยทต
พมพ*ในวารสารระดบนานาชาต (research paper) และจานวนผลงานวจยทไดรบการจดสทธบตรระหวางประเทศ
(international patent) ในชวงปW 1998 ถ#ง 2007 จากรายงานการศ#กษาของ CGGC (2010) พบวา จานวนผลงานวจย
แบตเตอรทตพมพ*ในวารสารระดบนานาชาตท$งหมด 8,082 รายงาน เป,นผลงานวจยของประเทศญป8นมากกวารอยละ 22
รองลงมาค.อ ประเทศในกลมสหภาพยโรปรอยละ 19 และ สหรฐอเมรการอยละ 18 สาหรบการจดสทธบตรระหวาง
ประเทศ พบวา จากจานวนนวตกรรมเทคโนโลยแบตเตอรท$ ง หมด 2,366 ผลงาน พบวา มากกวารอยละ 52
เป,นสทธบตรของประเทศญป8น รองลงมาค.อ สหรฐอเมรกา รอยละ 22 และเกาหลใต รอยละ 15 ดงรายละเอยดใน
แผนภาพท 10
แผนภาพทBC 10 จ5านวนสทธบ4ตรและผลงานวจ4ยและพ4ฒนาเทคโนโลยBแบตเตอรBCในชAวงปU 1998 – 2007
แยกตามประเทศ
ผลงานวจ4ย (Research paper)

การจดสทธบ4ตร (International Patent)
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อ.นๆ 3%

อ.นๆ 15%

ญป8น 22%

เกาหลใต 11%
ญป8น 52%

สหรฐอเมรกา 18%

จน 15%

เกาหลใต 15%
จน 1%
สหภาพยโรป 6%
สหรฐอเมรกา 22%

สหภาพยโรป 19%
ทมา : CGGC (2010) , Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles: The U.S VALUE CHAIN

จานวนผลงานวชาการและสทธบตรดงกลาว ช$ ใหเห2 น วา ประเทศญป8 น เป, น ผ) นาดานการวจยและพฒนา
เทคโนโลยแบตเตอร ซ#งในปจจบนจะมงเนนไปทการวจยและพฒนาเพ.อใหไดแบตเตอรทมความปลอดภย น$าหนกเบาและ
ตนทนไมแพง รฐบาลของประเทศทเป,นผ)นาเทคโนโลยแบตเตอรจ#งใหความสาคญตอการสงเสรม สนบสนนท$งทางดานเงน
ทนและเทคนคเพ.อการวจยและพฒนาเทคโนโลยแบตเตอรของประเทศ ดงน$
ญป8นมหนวยงานกลางระดบประเทศทวจยและพฒนาเทคโนโลยแบตเตอร โดยองค*การพฒนาพลงงานทดแทน
และอตสาหกรรมเทคโนโลยแหงชาตญป8น หร. อ NEDO เป,นหนวยงานหลกในดาเนนการวจยและพฒนาเทคโนโลย
แบตเตอร ภายใตโครงการ Japan Next Generation Battery Development Project ทเรมดาเนนการต$งแตปW 2006
โดยมวตถประสงค*เพ.อทจะลดการนาเขาและบรโภคน$ามน และการพฒนาเทคโนโลยเพ.อทจะรกษาไวซ#งความไดเปรยบ
การแขงขนจากการเป,นผ)นาดานเทคโนโลยแบตเตอรในตลาดโลก ท$ งน$ กลยทธดานการวจยและพฒนาเทคโนโลย
แบตเตอร ภายใตโครงการดงกลาว จะมงเนนการประสานความรวมม.อดานการวจยและพฒนาระหวางภาคอตสาหกรรม
รฐบาล และสถาบนการศ#กษา โดยมเป0าหมายทจะผลตแบตเตอรทมตนทนตาและมประสทธภาพการดาเนนงานส)ง โดย
ดาเนนการเป,น 3 ระยะ ตามสรปในตารางท 8 กลาวค.อ ระยะท 1 เรมดาเนนการในปW 2010 เป,นระยะการปรบปรง
(improvement) โดยมงเนนการวจยและพฒนาเพ.อลดตนทนหร.อราคาของแบตเตอรใหไดเทากบ 822 เหรยญสหรฐฯ
ตอ 1 กโลวตต* หร.อลดลงประมาณคร#งหน#งของราคาแบตเตอรในปจจบน ระยะท 2 เรมดาเนนการในปW 2015 เป,นระยะ
การสงเสรมความกาวหนาของการพฒนา (advancement) โดยมงเนนการพฒนาการเพมประสทธภาพเป,น 1.5 เทาและ
ราคาทตาลงเป,น 247 เหรยญสหรฐฯ ตอ 1 กโลวตต* และระยะท 3 เรมดาเนนการในปW 2030 โดยเป,นระยะของการ
พฒนานวตกรรมใหม (innovation) เพ.อมงทศ#กษากลไกการเกดปฏกรยาในการกกเก2บพลงงานแบตเตอร โดยเป,นความ
รวมม.อวจยระหวางภาครฐ ภาคเอกชน และสถาบนการศ#กษา
ตารางทBC 8 แนวทางการพ4ฒนาเทคโนโลยBส5าหร4บอตสาหกรรมยานยนตของประเทศญBCป7น

Application

ปW 2007

ระยะท 1 : Improved
battery (ปW 2010)

ระยะท 2 : Advanced
battery (ปW 2015)

ระยะท 3 : Innovative
battery (ปW 2030)

EV computer for
Energy Utility

High performance
Hybrid Vehicle

Fuel Cell&Plug-in Hybrid
Vehicles

รถยนต*ระบบไฟฟ0า
(Full EV)
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การปรบปรง
ประสทธภาพ

1 เทา

1 เทา

1.5 เทา

7 เทา

ตนทน/ราคา
แบตเตอร

US$ 1644/kWh
(100%)

US$ 822/kWh
(50%)

US$ 247/kWh
(14%)

US$ 41/kWh
(2.5%)

ภาคเอกชนเป,นหลก

ภาคเอกชนเป,นหลก

ความรวมม.อระหวางภาค
อตสาหกรรม สถาบนการ
ศ#กษา และภาครฐ

มหาวทยาลยและหอง
ปฏบตการวจย

หนวยงานทดาเนน
การ
ทมา : NEDO, 2009

สหรฐเมรกา โดยสานกงานพลงงานใหการสนบสนนการวจยและพฒนาเทคโนโลยแบตเตอรสาหรบรถไฟฟ0าท$ง
ทางดานเงนทนและดานเทคนค โดยใหการสนบสนนเงนทนในการวจยและพฒนาในสดสวน 50 เปอร*เซนต*ของคาใชจาย
ในการวจยและพฒนาแกองค*กร USABC และบรษทผ)ผลตแบตเตอรทเขารวมโครงการ โดยใหบรษททเขารวมโครงการจะ
ทาการวจยและพฒนาเทคโนโลยแบตเตอรในดานทบรษทมศกยภาพเพ. อเพมประสทธภาพคาความจพลงงานของ
แบตเตอร เชน บรษท A123 systems ทา R&D ในการใชสาร phosphoric-acid เป,น วสดในการทาข$ว บวก บรษท
Compact Power ทา R&D ในการใชแผนช$นเคล.อบอ›อกไซด*และและแผนช$นเคล.อบแมงกานสอ›อกไซด*เป,นวสดในการทา
ข$วบวก ขณะทบรษท EnerDel ทา R&D ในการใชสารนเกลแมงกานสเป,นวสดในการทาข$วบวก และใชสาร spinel
structure titanium ในระดบนาโนเมตรเป,นวสดในการทาข$วลบ เพ.อเพมพ.$นทในการทาปฏกรยาและเพมความหนาแนน
ทางพลงงาน เป,นตน ขณะเดยวกนสานกงานพลงงานของสหรฐฯ ก2สนบสนนทางดานเทคนคผานงานวจยและพฒนา
เทคโนโลยแบตเตอรซ# งมท$ ง การวจยแบบประยกต* (Applied Research) และการวจยข$ น พ.$ น ฐาน (Fundamental
Research) โดยทการวจยข$นพ.$นฐานจะมงเนนการวจยวสดข$วบวก ข$วลบ และสารละลายอเล2กทรอไลท* โดยมศ)นย*กลาง
หองปฏบตการวจยอย)ท Lawrence Berkeley และไดรบความรวมม.อในการทาวจยจากหองปฏบตการวจยระดบชาต 4
แหงและมหาวทยาลย 11 แหง สวนการวจยแบบประยกต*น$นจะ มงเนนการวจยและพฒนาเทคโนโลยแบตเตอรทให
พลงงานส)ง วสดเซลล*ในแบตเตอร เกยวกบรอบการใชงานทยาวนานข#$น รอบการคลายประจ (discharge) และชาร*จ
ประจ (charge) รวมถ#งการพฒนาวสดเซลล*และสวนประกอบทมตนทนตา โดยมหองปฏบตการ Argonne เป,นศ)นย*กลาง
หองปฏบตการวจย และมหองปฏบตการระดบชาตเขารวมทาการวจยดวย เชน Brookhaven, Idaho, Lawrence
Berkeley, National Renewable Energy Laboratorium และ Sandia
สาหรบประเทศในกลมสหภาพยโรป จะมการรวมกลมสถาบนวจยพฒนาแบตเตอรลเธยม ภายใตโครงการ
Advanced lithium energy storage systems based on the use of nano-powders and nano-composite
electrodes/electrolytes (หร. อ ALISTORE) โดยมวตถประสงค* ห ลกเพ. อทจะสรางเคร. อ ขายการวจยและพฒนา
แบตเตอรโดยความรวมม.อจากหนวยงานวจยดาน Energy Storage ของมหาวทยาลยจากประเทศสมาชกสหภาพยโรป
จานวน 15 แหง เพ.อทจะลดความซ$าซอนของงานวจย เป,นการสนบสนนสงเสรมซ#งกนและกน รวมท$งแลกเปลยนการใช
ทรพยากรและเคร.องม.อทมราคาแพง
4.2 การวจ4ยและพ4ฒนาเทคโนโลยBแบตเตอรBCในประเทศไทย
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ปจจบนประเทศไทยยงไมมหนวยงานวจยระดบชาตทเป, นศ) นย* ก ลางความรวมม. อ ของการวจยและพฒนา
เทคโนโลยแบตเตอรของประเทศ อยางไรก2ด จากการรวบรวมขาวสารเกยวกบงานวจยเกยวกบแบตเตอร ตามรายละเอยด
สรปในตารางท 9 พบวา การวจยและพฒนาทเกยวของกบเทคโนโลยแบตเตอรในประเทศไทยสวนใหญเป,นงานวจยของ
อาจารย*มหาวทยาลยททาการวจยตามความสนใจและมขอบเขตการวจยตามวงเงนงบประมาณทไดรบ
ตารางทBC 9 ต4วอยAางงานวจ4ยและพ4ฒนาทBCเกBCยวของก4บการพ4ฒนาเทคโนโลยBแบตเตอรBCในประเทศไทย
หนวยงาน

โครงการ

มหาวทยาลยนเรศวร การพฒนาเซลล*แบตเตอร
ไอรอนโดยใชสารประกอบ
เชงซอนของเหล2กเป,นสาร
ควบคม
สถาบนวจย
วทยาศาสตร*และ
เทคโนโลย
มหาวทยาลย
เชยงใหม

ระยะเวลาดาเนน งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สนบสนน

1 กนยายน 2552 2,533,000 บาท การไฟฟ0าฝ8าย
ถ#ง 31 สงหาคม
ผลตแหง
2554
ประเทศไทย
(EAT)

การเตรยมผงลเทยมนเกลวา ไมมขอม)ล
นาเดตขนาดนาโนเมตรเพ.อใช
ในอตสาหกรรมแบตเตอร

ไมมขอม)ล

ไมมขอม)ล

มหาวทยาลย
การเพมระยะเวลาการทางาน ปWการศ#กษา
เทคโนโลย
ของแบตเตอรโดยการควบคม 2546 และปWการ
พระจอมเกลาธนบร การปรบแรงดน (ระยะท 1) , ศ#กษา 2547
(ระยะท 2)

ระยะท
ทนวจย
1:75,000 บาท พระจอมเกลา
ระยะท
ธนบร
2:75,000 บาท

คณะวทยาศาสตร*
จฬาลงกรณ*
มหาวทยาลย

การพฒนาเจลอเล2กโทรไลต*
สาหรบแบตเตอรชนดตะกวกรดแบบวาล*ว

ไมมขอม)ล

กรมพฒนาพลงงาน
ทดแทนและอนรกษ*
พลงงาน (พพ.) ศ)นย*
เทคโนโลย โลหะและ
วสดแหงชาต (MTEC)
ผ)ชานาญการจาก
สถาบนการศ#กษาใน
ประเทศ และบรษท
เซลเลนเนยม
(ประเทศไทย) จากด

โครงการตนแบบการประยกต* 2549 (ระยะเวลา 175 ลานบาท
ใชงานเทคโนโลย Vanadium โครงการ 1 ปW 8
Redox Flow
เด.อน)
(โครงการยอย 4 โครงการ
ไดแก การวจยพฒนาเพ.อลด
ภาระกาลงไฟฟ0าส)งสด การ
วจยพฒนาเซลล*เช.$อเพลงคาร*
โบไฮเดรท การวจยพฒนา
ระบบผลตไฟฟ0าแบบผสม
ผสานขนาดเล2ก และการวจย
พฒนาและปรบปรงระบบการ
ทางานของรถไฟฟ0าเพ.อใชรวม

(31 สค 52ปจจบน)
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ทมา
http://www.egat.co.th/r
esearch/images/stories/
Manu3/Manu3_2/Manu
3_2_2/533.pdf
http://www.ist.cmu.ac.t
h/research/db_research
2.php?query=&type
=&field=&option=90,10
&sort=CenterUnit&coun
tsort=DESC
http://www.kmutt.ac.th
/rippc/battery.htm

http://www.trf.or.th
สานกงาน
กองทนสนบสนน
การวจย

กระทรวง
พลงงาน

http://www.ryt9.com/s/
prg/161027

หนวยงาน

โครงการ

ระยะเวลาดาเนน งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สนบสนน

ทมา

กบแบตเตอรทพฒนาข#$น
บรษท เซลเลนเนยม ศ#กษาวจยและพฒนาการ
(ประเทศไทย) จากด ประยกต*ใชงานเทคโนโลย
แบตเตอรวานาเดยม รด2อกซ*
โฟล (Vanadium Redox
Flow Battery: VRFB)

2553

--

สถาบนวจยและ http://www.newswit.co
เทคโนโลย ปตท. m/nrg/2010-0712/af9325d27c3230a42
59a03e1566069c4/

ทมา : รวบรวมโดยคณะผ)วจย

5. นโยบายการสน4บสนนและสAงเสรม
5.1 นโยบายการสน4บสนนและสAงเสรมอตสาหกรรมของประเทศผ<ผลตหล4ก
นโยบายการสนบสนนสงเสรมจากภาครฐเป,นปจจยสาคญตอการพฒนาเทคโนโลยแบตเตอร โดยเฉพาะประเทศท
เทคโนโลยแบตเตอรมสวนสาคญตอการพฒนาศกยภาพการแขงขนของประเทศดงเชน จน และญป8น ซ#งรฐบาลของท$ง
สองประเทศน$ใหการสนบสนนเงนทนจานวนมากเพ.อการพฒนาเทคโนโลยแบตเตอร ขณะทรฐบาลสหรฐฯ ก2ใหความ
สาคญตอนโยบายการผลตและพฒนาเทคโนโลยแบตเตอรในประเทศ เพ.อเป,นการพฒนาศกยภาพการแขงขน เพมการจาง
งานและเพมรายไดของประชากรในประเทศเชนเดยวกน ท$งน$สาระนโยบายของภาครฐในการสนบสนนสงเสรมการพฒนา
เทคโนโลยแบตเตอรของประเทศผ)ผลตแบตเตอรทสาคญของโลก พอสรปไดดงน$
1) ญBCปน7
รฐบาลญป8นใหความสาคญตอนโยบายสนบสนนการพฒนาเทคโนโลยแบตเตอรเป, นอยางมาก โดยเฉพาะ
แบตเตอรสาหรบอตสาหกรรมยานยนต*ทญป8นเป,นผ)นาในตลาดโลก โดยรฐบาลมนโยบายในการสนบสนนอตสาหกรรม
แบตเตอรสาหรบยานยนต*ท$งดานเงนทน การวจยและพฒนา และมาตรการจ)งใจอ.นๆ ทเป,นการรองรบตลาดแบตเตอร
สาหรบรถยนต* ดงน$
◦ สนบสนนดานเงนทนในการพฒนาโครงสรางพ.$นฐาน (Infrastructure) ทดาเนนการเกยวกบมาตรฐานความ
ปลอดภย การสรางสถานชาร*จแบตเตอรรถไฟฟ0า (Charging station) รวมท$งศ#กษาโครงสรางอตราไฟฟ0า
สาหรบรถยนต*พลงงานไฟฟ0า
◦ สนบสนนดานการวจยและพฒนา (R&D) โดยมงเนนความรวมม.อในการทาวจยและพฒนาระหวางภาค
เอกชน (ผ)ผลตรถยนต* , ผ)ผลตแบตเตอร, ผ)ผลตวถตดบและบรษทพลงงานอเล2กทรอนกส* ) ภาครฐและ
สถาบนการศ#กษา เพ.อทจะพฒนาแบตเตอรทมประสทธภาพส)งและตนทนตา สาหรบรถยนต*ทใชพลงงาน
ไฟฟ0า
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◦ การใชมาตรการจ)งใจเพ.อเป,นการสนบสนนยานยนต*ทใชเทคโนโลยแบตเตอร ยกตวอยางเชน รฐบาลม
มาตรการจ)งใจในการซ.$อ โดยการต$งราคาทแตกตางกนระหวางรถยนต*ระบบไฟฟ0า EVs/PHEVs และรถยนต*
ทใชน$ามน และยกเวนภาษน$าหนกรถยนต* (Weight tax) สาหรบรถยนต* EVs/PHEVs ขณะทรฐบาลทองถน
เชน โตเกยวใหเงนสนบสนนเงนทนหร.อใหเงนก)แกเอกชนทตองการเปลยนรถยนต*เป,นรถยนต* EVs/PHEVs
และยกเวนภาษรถยนต*เป,นเวลา 5 ปW ยกเวนภาษซ.$อรถสาหรบรถยนต* EVs/PHEVs รวมถ#งมาตรการจ)งใจ
ดานภาษอ.นๆ เชน ลดคาจอดรถรอยละ 50 สาหรบรถยนต* EVs/PHEVs ในพ.$นทเม.องโตเกยวและคานากา
วา เป,นตน
2) สหร4ฐอเมรกา
◦ รฐบาลกลางของสหรฐฯ มนโยบายทจะพฒนาเศรษฐกจไปในแนวทางอนรกษ*สงแวดลอม หร.อ นโยบาย
Low carbon และสงเสรมการใชรถยนต*พลงงานทางเล.อก โดยเฉพาะรถยนต*พลงงานไฟฟ0าเพ.อลดการใช
รถยนต*ทขบเคล.อนดวยน$ามน โดยในปW 2006 สานกงานพลงงานของสหรฐฯ (Department of Energy)
สนบสนนงบประมาณ 24.442 ลานเหรยญสหรฐฯ ในการทาวจยและพฒนาแบตเตอรสาหรบรถยนต*ไฟฟ0า
และรถยนต* ล) ก ประสมแบบเสยบปล£ ก (Plug-in Hybrid Electric Vehicle ; PHEVs) โดยในปW 2007
ประธานาธบดสหรฐฯ ไดเพมวงเงนงบประมาณเป, น 31.139 ลานเหรยญสหรฐฯ เพ. อพฒนาศกยภาพ
แบตเตอร โดยงบประมาณดงกลาว เป,นการสนบสนนงานวจยทจะทดแทนการใชน$ามนก›าซโซลนโดย
สามารถขบเคล.อนไดโดยใชพลงงานไฟฟ0าอยางเดยวในระยะทาง 40 ไมล* โดยโครงการลงทนวจยดงกลาวจะ
เป,นการรวมทนกบ the United States Advanced Battery Consortium (USABC) โครงการน$จะเนน
ไปทการพฒนาแบตเตอรและเซลล* สาหรบรถยนต*ไฟฟ0า PHEVs ทสามารถขบเคล.อนไดในระยะทาง 10
ไมล* และ 40 ไมล* และเซลล*ขนาดเล2กเพ.อทจะทดสอบวสดทใชทาข$วแบตเตอร (cathode materials) โดย
มบรษทผ)ผลตแบตเตอรลเธยมทเขารวมโครงการ เชน บรษท A123 system , บรษท Compact Power,
บรษท EnerDel บรษท Cel gard เป,นตน โดยสานกงานพลงงานสหรฐฯ ใหเงนสนบสนนเป,นสดสวน 50
เปอร*เซนต*ของเงนทนในการวจยและพฒนาเทคโนโลย นอกจากน$ ภายใตกฎหมาย American Recovery
and Reinvestment Act of 2009 ไดมการอนมตงบประมาณการลงทน 2 พนลานเหรยญสหรฐฯ ใน
อตสาหกรรมการผลตแบตเตอรและสวนประกอบในประเทศ เพ.อทจะกระตนการใชรถยนต*ระบบไฟฟ0า โดย
รฐบาลตองการทจะผลตรถยนต*ระบไฟฟ0าออกส)ตลาดจานวน 1 ลานคน ในปW 2015
3) จBน
◦ จน มโครงการพฒนาเทคโนโลย ภายใตโครงการวจยและพฒนาวทยาศาสตร*ช$นส)งแหงชาต (หร.อ 863
โปรแกรม) โดยแผนงานวจยและพฒนาเทคโนโลยแบตเตอรสาหรบรถยนต*ระบบไฟฟ0าและรถยนต*ไฮบร
ดระบบไฟฟ0า (HEVs) ซ#งดาเนนการในชวงปW 2001 ถ#ง 2005 และการวจยและพฒนาแบตเตอรลเธยมเรม
ดาเนนการในปW 2006 โดยรฐบาลจนสนบสนนเงนทนมากกวา 0.8 พนลานหยวน (หร.อประมาณ 3.824
พนลานบาท) ในการรวมทนกบผ)ประกอบการแบตเตอรเพ.อทจะพฒนาเทคโนโลยแบตเตอร นอกจากน$
รฐบาลจนยงมมาตรการจ)งใจ โดยการยกเวนภาษเป,นเวลา 3-5 ปW สาหรบผ)ผลตแบตเตอร และมาตรการ
จ)งใจดานภาษอ.นๆ ทเป,นการสนบสนนและสงเสรมการพฒนาเทคโนโลยแบตเตอรภายในประเทศ
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จากการทบทวนนโยบายของภาครฐในการสนบสนนและสงเสรมการพฒนาอตสาหกรรมแบตเตอรในตางประเทศ
จะเห2นไดวา นโยบายการสนบสนนสงเสรมจากภาครฐโดยการสนบสนนเงนทน การวจยและพฒนา และมาตรการจ)งใจ
อ.นๆ ถ.อเป,นปจจยสาคญตอการพฒนาเทคโนโลยแบตเตอรของประเทศ นอกจากน$แลว การทรฐบาลมการกาหนดเป0า
หมายการพฒนาและการสนบสนนทชดเจน ก2มความสาคญตอความมนใจในการลงทนขยายโรงงานการผลตและลงทน
วจยและพฒนาเทคโนโลยแบตเตอรของผ)ประกอบการเพมข#$นดงจะเห2นไดจาก กรณทรฐบาลสหรฐฯ ประกาศความชดเจน
ทจะผลตรถยนต*ระบไฟฟ0าใหได จานวน 1 ลานคน ในสหรฐฯ ในปW 2015 พรอมท$งสนบสนนเงนลงทนและวจยและพฒนา
สงผลใหบรษท A123 System ตดสนใจต$งโรงงานการผลตแบตเตอรลเธยมในสหรฐฯ โดยปจจยด#งด)ดการลงทนทสาคญก2
ค.อ การสนบสนนเงนลงทนจากกระทรวงพลงงานสหรฐฯ จานวน 249 ลานเหรยญสหรฐฯ และเงนสนบสนนจากมลรฐ
มชแกนจานวน 125 ลานเหรยญสหรฐฯ พรอมท$งสนบสนนการวจยและพฒนาทเกดจากความรวมม.อของมหาวทยาลย
และหองวจยระดบชาตของสหรฐฯ อกดวย
5.2 นโยบายสน4บสนนและสAงเสรมอตสาหกรรมของประเทศไทย
ปจจบนรฐบาลของประเทศไทยยงไมมนโยบายชดเจนเกยวกบการสนบสนนอตสาหกรรมแบตเตอรในประเทศ
มากนก หากมการสนบสนนในร)ปแบบตางๆ กนเชน
• กระทรวงอตสาหกรรมมการสนบสนนอตสาหกรรมผลตแบตเตอรรถยนต*ในร)ปแบบผานมาตรการสงเสรมการ
ลงทนของสานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (Board of Investment : BOI) ดวยการใหสทธประโยชน*ทางภาษ
ท$งภาษเงนไดนตบคคลและอากรขาเขาเคร.องจกรทใชในการผลตแกกจการผลตช$นสวนรถยนต* ซ#งครอบคลมถ#งกจการ
ผลตแบตเตอรรถยนต*
• การสนบสนนการวจยและพฒนา ยงไมชดเจนนก ปจจบนผ)ประกอบการสามารถขอสทธในการยกเวนภาษเงน
ไดจากการลงทนดานการ R&D ได แตไมไดเป,นนโยบายทเนนสาหรบอตสาหกรรมแบตเตอรเพยงอยางเดยว ทผานมาม
การวจยและพฒนาทเกยวของอย)บาง แตคอนขางกระจดกระจาย เชน กระทรวงพลงงานมการสนบสนน การวจยพฒนา
ตนแบบการประยกต*ใชงานเทคโนโลย Vanadium Redox Flow สาหรบ การลดภาระกาลงไฟฟ0าส)งสด การผลตไฟฟ0า
ผสมผสานขนาดเล2ก รถประจาทางไฟฟ0า และเซลล*เช.$อเพลงคาร*โบไฮเดรท (175 ลานบาท ในปW พ.ศ.2549) เป,นตน
สาหรบการวจยและพฒนาของผ)ประกอบการแบตเตอรในรถยนต* จะเป,นการวจยรวมกบประเทศทรวมทนกบ หร.อรบ
เทคโนโลยทบรษทแมเป,นผ)ดาเนนการคนควา วจย และพฒนาทางเทคโนโลยในการผลต และจะถายทอดเทคโนโลยใหกบ
บรษทในประเทศตอไป นอกจากน$บรษทรวมทนยงไดจดสงเจาหนาทผ)เชยวชาญทางเทคนคมาประจาในประเทศไทย เพ.อ
ใหคาปร#กษาทางเทคโนโลย และไดรบการแนะนาการผลตแผนธาต แผนก$น กระบวนการประกอบ และคณภาพของวสด
ทผลต โดยมการจายคาตอบแทนในร)ปคาลขสทธ¥

6. โอกาสและขอจ5าก4ดในการพ4ฒนาอตสาหกรรม High performance battery ในประเทศไทย
จากทไดกลาวมาแลวจะเห2นไดวาแนวโนมของอตสาหกรรมแบตเตอรของโลกน$นมงไปในทางแบตเตอรกลมทม
ประสทธภาพส)งข#น$ (High Performance Battery) เป,นมตรตอสงแวดลอมมากข#$น โดยเฉพาะลเธยม โดยประเทศทมการ
ลงทนดานการวจยและพฒนาเดนๆ ลวนมงไปส)การนาแบตเตอรไปสนบสนนอตสาหกรรมยานยนต* สาหรบประเทศไทย
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เองน$น ยงไมมอตสาหกรรมน$ในประเทศ แตจากการทประเทศเป,นฐานการผลตรถยนต*ทสาคญ ทาใหการจบตามอง
เทคโนโลยทเกยวของ รวมถ#งแนวโนมของอตสาหกรรมเป,นสงจาเป,นและสาคญ จากขอม)ลทไดศ#กษาเบ.$องตนในหวขอ
กอนหนา ทาเห2นถ#งโอกาส และ ขอจากด (อปสรรค) ในการพฒนาอตสาหกรรมแบตเตอรกลม High performance
battery พอสรปได ดงน$

6.1 อปสรรคและขอจ5าก4ด
• เทคโนโลยการผลต: หากมองภาพใหญของอตสาหกรรม High performance battery ทหลาย
ประเทศเนนไปทาง EVs และ HEVs น$น ถ.อไดวาปจจบนไทยยงไมมเทคโนโลยดานการผลตรถยนต*
และการผลตแบตเตอรกลมน$ของตนเอง ซ#งตนทนในการวจยและพฒนาท$งสองเร.องเป,นงบประมาณท
ส)งมาก (พจารณาจากงบประมาณการลงทนของตางประเทศดงทไดกลาวมาแลวในหวขอการวจยและ
พฒนา) นอกจากน$นปจจบนไทยยงไมม R&D Center ททาการศ#กษาวจยดานน$โดยเฉพาะ ทาใหการ
พฒนาเทคโนโลยการผลตอาจทาไดยาก ยกเวนการวจยและพฒนาดานอ.นๆ ทใกลเคยง เชน การวจย
และพฒนาการทาระบบ battery management system เป,นตน
•

การวจยและพฒนาในประเทศ: ประเทศไทยยงขาดแคลนนกวจยทมความสามารถและประสบการณ*ท
เกยวของ จากทไดกลาวมาแลวในหวขอการวจยและพฒนา ปจจบนประเทศไทยมงานวจยและพฒนาท
เกยวของอยางกระจดกระจายไมตอเน.อง ขาดหนวยงานเคร.อขายความรวมม.อในการพฒนางานวจย
รวมกน (ไมม R&D center) ในขณะทงานวจยตองใชเวลาในการพฒนานาน และตนทนส)ง ซ#งแตกตางก
จากตางประเทศ ทมนโยบายดานการวจยและพฒนา รวมถ#งการสนบสนนตางๆ ทชดเจน ทาใหโอกาส
ในการวจยและพฒนาเทคโนโลยใหทดเทยมกบตางประเทศทาไดยาก

• การแขงขนและโอกาสการเขาส)ตลาด: การผลตแบตเตอรเพ.อสนบสนนสนคาบางกลมทมผ)ผลตตราสน
คาระดบโลกเป,นทร)จกด เชน กลม consumer products (โทรศพท*ม.อถ.อ คอมพวเตอร*แบบพกพา ereader ฯลฯ) น$นนาจะมโอกาสเขาส)ตลาดยาก เน.องจากสนคาเหลาน$การออกแบบผลตภณฑ* และการ
คดเล.อก supplier มกผ)กขาดโดยเจาของผลตภณฑ*
• นโยบายระดบชาต (National policy): ในประเด2 น ทเกยวกบการพฒนาอตสาหกรรม High
performance battery รวมถ#งนโยบายดานการวจยและพฒนาระดบชาต น$น ของประเทศไทยยงไม
ชดเจนนก ในขณะทประเทศทใหความสาคญกบอตสาหกรรมน$ ใ นอนดบตนๆ เชน ญป8 น จน
สหรฐอเมรกา มนโยบายสงเสรมสนบสนนรวมถ#งม Road-map การพฒนาทชดเจน
•

การยอมรบเทคโนโลย/ผลตภณฑ*ทผลตในประเทศ: คนไทยยงยอมรบสนคาทผลตในประเทศนอย โดย
สวนใหญมความเช.อวา สนคาดานเทคโนโลยแบตเตอรจากตางประเทศนาเช.อถ.อกวา ในขณะทตาง
ประเทศมการพฒนาเทคโนโลยทเกยวของมานาน มตรายหอสนคาทเป,นทร)จก ทาใหความนาเช.อถ.อม
มากกวามาก
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6.2 โอกาส
• การยอมรบของผ)บรโภคเกยวกบสนคาทเป,นมตรตอสงแวดลอม: ประเด2นเร.องสงแวดลอมเป,นสงทไดรบ
ความสนใจและผลกดนในปจจบน ทาใหโอกาสในการเตบโตของอตสาหกรรมแบตเตอรลเธยมเป,นไปได
ส)งมาก เน.องจากถ.อเป,นเทคโนโลยสะอาด ททาใหเกดมลพษตอสงแวดลอมนอยกวาแบตเตอรททาจาก
ตะกวกรดมาก โอกาสมท$งการทาตลาดในประเทศ และตลาดตางประเทศ ทจะมความตองการสนคาท
เกยวของกบการเป,นมตรกบสงแวดลอมมากข#$นตามลาดบ
• การพฒนาอตสาหกรรมทเกยวของ: ปจจบนมผ)ประกอบการ High performance battery ในประเทศ
ตางๆ จานวนมาก มแบตเตอรหลากหลายขนาดและราคาออกมาส)ตลาด เป,นโอกาสในการใชพฒนา
เพ.อสนบสนนอตสาหกรรมไฟฟ0าอเล2กทรอนกส*อ.นๆ ของประเทศ ซ#งใชแบตเตอรเป,นหลกทไทยพอจะม
ความเขมแข2งอย)บาง เชน UPS อปกรณ*เคร.องใชไฟฟ0าบางชนดทผ)ประกอบการรายใหญของโลกยงไม
ใหความสนใจลงมาผลตมากนก การทาระบบ battery management system ฯลฯ ท$งน$หากมองใน
แงทประเทศไทยจะนาแบตเตอรกลมน$จากตางประเทศทผลตในราคาลดลง (จากการแขงขนทส)งข#$น )
มาใชประโยชน*เพ.อการสนบสนนการสรางศกยภาพการแขงขนของประเทศใหกบอตสาหกรรมดงกลาว

ขอเสนอแนะเชงนโยบายในประเดvนทBCเกBยC วของก4บประเทศไทย
จากขอม)ลสถานภาพอตสาหกรรมท$งหมด ทาใหเห2นไดวาในอนาคต แบเตอรแบบใหมๆ จะทวความสาคญและถ)ก
นามาใชทดแทนแบตเตอรแบบเดมมากยงข#$น อยางไรก2ตามหากประเทศไทยจะลงทนในการวจยและพฒนาเพ.อใหเกด
อตสาหกรรมในประเทศ ตองใชเงนลงทนทส)ง ใชเวลานาน รวมถ#งอาจมขอจากดดานวตถดบสาคญซ#งไมมอย)ในประเทศ
จ#งมขอเสนอในการทาวจยและพฒนารวมถ#งพฒนาอตสาหกรรมในเบ.$องตน ดงน$
• ควรมการวางแผน (road-map) ของการพฒนางานวจยและพฒนารวมเพ.อสนบสนนอตสาหกรรม
และบรการทเกยวของกบแบตเตอรชนดใหมทชดเจน ท$งน$ในสวนของการพฒนาอตสาหกรรมอาจ
เป,นการพฒนาตอยอดผลตภณฑ*มากกวาการผลตแบตเตอรเอง
• มการวางแผนพฒนาบคลากรทเกยวของ รวมถ#งการสรางเคร.อขายบคลากร โดยเฉพาะบคลากรท
มความร) ความเขาใจในเทคโนโลย รวมถ# ง ระบบตางๆ ทเกยวของ เชน battery management
system เพ.อสรางความเขมแข2งหากมการตอยอดพฒนาใหเกดอตสาหกรรมทเกยวของในอนาคต
• หากตองการพฒนาผลตภณฑ*อาจทใชแบตเตอรแบบใหม อาจจะเล.อกพฒนาสนคาทเป,นกลม
niche market แทนทจะเป,นผลตภณฑ*ทมแนวโนมวาประเทศทเป,นผ)นาดานเทคโนโลยสนใจ ซ#งสนคา
เหลาน$นประเทศไทยมความเขมแข2งทางการผลตอย)แลว หร.อผลตภณฑ*เดมทสนบสนนแนวคดการเป,น
มตรตอสงแวดลอม เป,นตนฆ
อยางไรก2ตาม งานศ#กษาช$นน$ เป,นเพยงการศ#กษาเบ.$องตนโดยใชการเก2บรวบรวมขอม)ลทตยภ)มเป,นหลก การจด
ทาขอเสนอแนะเชงนโยบาย หร.อการดาเนนงานในเชงล#ก จะตองมการหาร.อผ)เกยวของรวมถ#งรบฟงความคดเห2นของผ)
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ประกอบการ ผ)เกยวของในอตสาหกรรม ซ#งถ.อเป,นอกหน#งขอม)ลทสาคญสาหรบการจดทาแนวทางการพฒนสาหรบ
ประเทศไทยตอไป
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นยามศ4พททBCเกBCยวของ
•

ความหนาแนAนของพล4งงาน (gravimetric energy density): หมายถ#ง คาความจของพลงงานตอหน#ง
หนวยน$าหนก สาหรบคาความหนาแนนของพลงงานแบตเตอรสวนใหญจะใชหนวยเป,น Watthours/kilogram (Wh/kg) โดยปกตยงมคาความหนาแนนของพลงงานมากยงด

•

อเลvกโทรไลต (electrolyte): หมายถ#ง สารละลายทใชเป,นตวนาไฟฟ0าในแบตเตอร เน.องจากมไอออนซ#ง
อาจจะเป,นไอออนบวก หร.อไอออนลบเคล.อนทอย)ในสารละลาย สารละลายอเล2กโทรไลต*น$อาจเป,น
สารละลายกรด เบสหร.อเกล.อก2ได

•

วงจรชBวต (cycle life): เป,นจานวนรอบของการชาร*จของเซลล*หร.อแบตเตอรทสามารถทาไดโดยประมาณ

•

การคายประจในต4วเอง (self-discharge): หมายถ#งระดบของกาลงไฟฟ0าทหายไปเม.อแบตเตอรยงไมไดถ)ก
ใชงาน ท$งน$เกดจากมการเกดปฏกรยาเคมในแบตเตอรเอง สวนใหญจะมหนวยวดเป,น % ตอระยะเวลา เชน
20 % ตอเด.อน

•

Traction batteries : forklifts, golf carts, and floor sweepers batteries
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