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โครงการศึกษา เรื่อง “การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ช นิดที่มี
ลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลลักษณะ และปริมาณของ
ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ และเพื่อศึกษาถึงเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มี
ลิเทียมเป็นองค์ประกอบเพื่อนาโลหะมีค่าต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยคานึงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่
เป็นไปได้บนพื้นฐานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและทางด้า นเศรษฐศาสตร์ การศึกษาดาเนินงานประกอบด้ว ย
สารวจ รวบรวมข้อมูลชนิดและปริมาณซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบเกิดขึ้น พร้อมกับประเมิน
ปริมาณของซากแบตเตอรี่ที่จ ะเกิดขึ้น ในอนาคต นอกจากนี้ ได้ศึกษา สารวจ และรวบรวมเทคโนโลยีก าร
รีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบจากเอกสารวิชาการ และรายงานต่าง ๆ ซึ่งได้มีการศึกษา
ไว้แล้วทั้งในต่างประเทศ เช่น ในกลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและจีน รวมถึงเทคโนโลยีที่กาลังอยู่ใน
ระหว่างการพัฒนาในประเทศ จากนั้น ได้ประเมินถึงศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่ มีลิเทียมเป็น
องค์ประกอบในประเทศไทย
จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า จากการคาดการณ์จะมีแ บตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
เกิดเป็นซากของเสียขึ้นเฉพาะในปี พ.ศ. 2561 ในปริมาณ 1,108.7 ตัน โดยประมาณ โดยเป็นซากที่เกิดจาก
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 440.6 ตัน คิดเป็นร้ อยละ 39.7 แทปเล็ต 434.1 ตัน คิดเป็นร้อยละ 39.2 โทรศัพท์มือถือ
234 ตัน คิดเป็นร้อยละ 21.1 ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงซากแบตเตอรี่ลิเทียมที่อาจจะเปิดจากการใช้งานในยานยนต์และ
การใช้งานสาหรับกักเก็บพลังงานรูปแบบอื่น ทั้งนี้เนื่องจากการสะสมของซากแบตเตอรี่ลิเทียมภายหลังสิ้ นอายุ
การใช้งานยังถือว่าค่อนข้างน้อยมาก
เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 แนวทางหลัก คือ การใช้หลักการทาง
โลหวิทยาความร้อน (pyrometallurgy) และโลหวิทยาสารละลาย (hydrometallurgy) นอกจากนี้ยังมีการ
ผสมผสานประยุกต์ใช้ 2 แนวทางแรกเรียกว่าแบบไฮบริดจ์ (hybrid) ร่วมกัน ส่วนแนวทางสุดท้ายเป็นการใช้
หลักการทางโลหวิทยา-ชีวภาพ (bio-hydrometallurgy) ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการ
โดยทั่วไปบริษัทที่รับดาเนินการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมส่วนมากนั้น เลือกใช้กระบวนการโลหวิทยาทางความ
ร้อน ซึ่งแม้ว่าจะมีต้นทุนในการดาเนินงานที่สูงกว่าแต่ก็อาจจะมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าเนื่องจากสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมาปรับใช้กับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม และยังสามารถดาเนินการรีไซเคิล
ซากแบตเตอรี่ชนิดอื่นหรือแม้ กระทั่งซากของเสียอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ดีกระบวนการโลหวิทยา
ความร้อนนั้นจาเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการด้านมลพิษทางอากาศที่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด รองลงมาคือการใช้เทคโนโลยี ที่ผสมผสานกันระหว่างกระบวนการโลหวิทยาทางความร้อนและ
สารละลาย และกระบวนการโลหวิทยาสารละลายตามลาดับ ทั้งนี้กระบวนการทางโลหวิทยาสารละลายมีข้อ
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ได้เปรียบคือ สามารถนากลับคืนโลหะเกือบทุกชนิดในซากแบตเตอรี่ ต้องการเงินลงทุนน้อยกว่าแบบเทคโนโลยี
โลหวิทยาความร้อน
ในการประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทยนั้น ได้
พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่าทั้งทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐศาสตร์ โดยจาเป็นที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเกิดจากนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนจาก
ภาครัฐในการที่จะส่งเสริมการรวบรวมและเรียกคืนซากแบตเตอรี่ลิเทียม การคัดแยกซากแบตเตอรี่และการ
รีไซเคิลซากแบตเตอรี่กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จากการวิเคราะห์ SWOT ในการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลซาก
แบตเตอรี่ลิเทียมภายในประเทศนั้น พบว่ามีจุดแข็งคือ ภาครัฐมีหน่วยงานและมีมาตรการในการกาจัดซากของ
เสียรองรับ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคการศึกษาหรือหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนข้อมูลทางเทคโนโลยีรีไซเคิล
ส่วนปัจจัยในเชิงลบหรือจุดอ่อนหลักที่ต้องคานึงคือ การบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ในการ
จัดการกับซากแบตเตอรี่ ซึ่งได้แก่ การรวบรวม การกักเก็บ รวมถึงการคัดแยก ภั ยคุกคามหลัก คือ การขาด
ความตระหนักถึงการจั ดการซากหรื อขยะอันตรายของประชาชน ซึ่งไม่เพียงแค่การรีไซเคิล ซากแบตเตอรี่
ลิ เ ที ย มเท่ า นั้ น แต่ ยั ง คงต้ อ งค านึ ง ถึ ง การรี ไ ซเคิ ล ขยะประเภทอื่ น ๆ ด้ ว ย เช่ น ขยะครั ว เรื อ น และขยะ
อุตสาหกรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดแยกขยะอันตราย เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม พบว่ามีโอกาสในการ
พัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่โดยพิจารณาจากการที่มีซากแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และราคาของลิเทียมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาขยะอันตรายในชุม ชนที่นับวัน
จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตโดยการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
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Abstract
This project investigated the current situation in recycling technology development of
lithium ion batteries in Thailand, aiming for establishing informative data such as type and
amount of lithium ion battery waste. This sequentially helped to visualize the initiation of
lithium ion battery recycling technology potentially feasible based on social, environmental
and economic reasons. The project approach included exploring and collecting of data
concerning the type and amount of lithium ion batteries along with evaluating the amount of
end- of- life lithium ion batteries in current situation and also forecasting the amount of waste
in the future. Furthermore, the study also emphasized on the review of current lithium ion
recycling technology on operation in Europe, America, Japan and China together with the
recycling technology recently under development within the country. Lastly, this is to evaluate
potential for lithium ion battery recycling technology essentially practical in Thailand.
According to the review, it was found that lithium ion batteries reaching their end-of-life
within the year 2018 would be as high as 1,108.7 tones, which can be classified as lithium ion
battery wastes from computer notebook of 440 tones (39.7%), computer tablet of 434.1 tones
(39.2%) and mobile phone of 234 tones (21.1%). This however excludes the end-of-life lithium
ion batteries used in electric vehicles and energy storage as waste accumulation is still
considered very small.
At present, there are two leading recycling technologies employed for lithium ion
batteries; pyrometallurgical and hydrometallurgical processes. Moreover, a hybrid technique
combining the two previously mentioned technologies is gaining more attention whereas
another technology called bio- metallurgy is still under investigation in the lab scale as
alternative routes. In general, the recycling companies normally employ the pyrometallurgy
route, while hybrid technique and hydrometallurgical process come second. Most companies
embrace the existing technology to apply with lithium ion battery waste and that involves the
pyrometallurgical process which offers practically large scale recycling of lithium ion batteries.
Nevertheless, air pollution control has to be firmly legally regulated. The hybrid technology
where pyrometallurgy is first applied and then followed by hydrometallury is now becoming
more in common. The major advantages of hydrometallurgical process are in capable of
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recovery of most metals containing in the wastes and less capital investment in comparison
to that of the pyrometallurgical process.
Potential for lithium ion battery recycling technology essentially practical in Thailand has
been evaluated based on social, environmental and economical reasons. It is necessarily
important to create the infrastructure and policy to effectively drive the collection, separationinventory and recovery of lithium ion battery wastes. According to SWOT analysis for lithium
ion battery recycling technology development, the key strength are governmental bodies that
are accountable for laws, regulations or any policies involving recycling and the in- house
recycling technology that is under investigation by academic and research institutions. The
weakness is to effectually enforce any lawful regulations concerning the collection, separation
and inventory of various types of battery wastes. Threats are mainly awareness of the Thai
community to embed recycling responsibility in their everyday life, not only for lithium ion
battery wastes but also household, industrial wastes and especially for hazardous wastes.
Nonetheless, by considering the consistently increasing lithium battery wastes and roaring price
of lithium, there are opportunities such as to further develop the lithium ion battery recycling
technology in the country along with to tackle hazardous waste problem within the
communities via recovery and recycling.
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2.7 องค์ประกอบของวัสดุต่าง ๆ ในโทรศัพท์มือถือ
2.8 ข้อมูลแสดงส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับโทรศัพท์มือถือ
2.9 ปริมาณลิเทียมในแบตเตอรี่ลิเทียมชนิดต่าง ๆ ต่อเซลล์แบตเตอรี่
2.10 ประมาณการซากของเสียของแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับโทรศัพท์มือถือจากยอดขาย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557–2561
2.11 องค์ประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ไม่ใช้งานแล้ว
2.12 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์แทปเล็ตที่สิ้นอายุการใช้งานแล้ว
2.13 ข้อมูลสารวจปริมาณคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
2.14 ข้อมูลประมาณการซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ค)
2.15 ข้อมูลประมาณการซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับคอมพิวเตอร์พกพา (แทปเล็ต)
2.16 ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและชนิดของเซลล์แบตเตอรี่
2.17 ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดและคุณลักษณะของเซลล์แบตเตอรี่
2.18 เปรียบเทียบองค์ประกอบของแบตเตอรี่แยกตามชนิดของขั้วแคโทด
2.19 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV และ PHEV ในแต่ละประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2560
2.20 ข้อมูลประมาณการซากของเสียแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (BEV และ PHEV)
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3.1 ข้อมูลรายชื่อบริษัท ประเภทของซากและกระบวนการที่ใช้รีไซเคิลแบตเตอรี่
3.2 เปรียบเทียบกระบวนการรีไซเคิลด้วยหลักการโลหวิทยาความร้อนและโลหวิทยาสารละลาย
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โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานฉบับสมบูรณ์
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

4.1
4.2
4.3
4.4

สารบัญตาราง

สมติฐานและผลการวิเคราะห์สาหรับกรณีซากแบตเตอรี่ชนิด LiCoO2 (base line)
ข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ของกระบวนการรีไซเคิลด้วยโลหวิทยาความร้อน
ข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ของกระบวนการรีไซเคิลด้วยโลหวิทยาสารละลาย
ข้อมูลแนวโน้มประโยชน์ของในการนาลิเทียมที่รีไซเคิลแล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ใหม่
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โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานฉบับสมบูรณ์
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

สารบัญรูปภาพ

สารบัญรูปภาพ
รูปที่

หน้า

2.1 โครงสร้างแบตเตอรี่ลิเทียม a) แบบแท่งกลม b) แบบแท่งเหลี่ยม c) แบบเพาช์เซลล์
2.2 องค์ประกอบของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมและหลักการทางาน
2.3 องค์ประกอบต่าง ๆ ในโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
2.4 การคัดแยกส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้งานแล้ว
2.5 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (ซ้าย) และส่วนประกอบของหน้าจอ (ขวา)
2.6 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์แทปเล็ต
2.7 องค์ประกอบของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมสาหรับการใช้งานในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
2.8 องค์ประกอบของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมสาหรับการใช้งานในคอมพิวเตอร์แทปเล็ต
2.9 เปรียบเทียบแบตเตอรี่เซลล์ แบตเตอรี่โมดูลและชุดแบตเตอรี่
2.10 แบตเตอรี่แบบแท่งและตัวอย่างการจัดเรียงเซลล์ในแบตเตอรี่โมดูลและชุดแบตเตอรี่
ของบริษัท Tesla
2.11 โครงสร้างภายในของเซลล์แบตเตอรี่ที่นามาประกอบเป็นชุดแบตเตอรี่ของ Audi A3
2.12 กระบวนการรีไซเคิลลิเทียมแบตเตอรี่จากยานยนต์ไฟฟ้า
2.13 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าและส่วนแบ่งการตลาดของประเทศ 10 อันดับแรก
ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560
2.14 แผนผังของเครือข่ายไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าแบบทั่วไปของประเทศเยอรมัน
และระบบอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศยุโรป
2.15 เปรียบเทียบระบบการกักเก็บพลังงานแบบ ‘ออนกริด’ และ ‘ออฟกริด’
2.16 ข้อมูลการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์สะสมเปรียบเทียบกับการทานายปริมาณซากของเสีย
ที่สิ้นอายุการใช้งานแล้วสาหรบกรณี a) แผงเซลล์แสงอาทิตย์
และ b) แบตเตอรี่สาหรับกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
2.17 ตัวอย่างชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 80 เมกะวัตต์ ที่ใช้สาหรับการกักเก็บพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
ณ สถานีไฟฟ้าย่อย Mira Loma, แคลิฟอร์เนีย ของบริษัท Tesla
2.18 ปริมาณการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย (หน่วย : เมกะวัตต์)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526-2558
2.19 สัดส่วนปริมาณซากแบตเตอรี่ลิเทียม (ไม่คัดแยกองค์ประกอบทางเคมี) ในปี พ.ศ. 2561
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โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานฉบับสมบูรณ์
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

สารบัญรูปภาพ

3.1 กระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมเริ่มจากการรวบรวม เตรียมซากแบตเตอรี่และการสกัดโลหะ
3.2 กระบวนการคัดแยกซากแบตเตอรี่ลิเทียม (ปรับปรุงจากงานวิจัยของ Silveira, A.V.M. และคณะ)
3.3 กระบวนการบดลดขนาดซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียม
3.4 เครื่องคัดแยกแบบตะแกรงหมุน Trommel
3.5 ภาพประกอบแสดงกระบวนการแยกโดยอาศัยหลักการไฟฟ้าสถิต
3.6 ภาพประกอบกระบวนการคัดแยกผงวัสดุขั้วอิเล็กโตรดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการ ANVIIL
3.7 ซากแบตเตอรี่ลิเทียมที่ผ่านการลดขนาดและคัดแยกขนาด
3.8 กระบวนการนากลับคืนของซากแบตเตอรี่ลิเทียม
3.9 การรีไซเคิลแบตเตอรี่โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาความร้อน บริษัทยูมิคอร์ ประเทศเบลเยียม
3.10 แผนผังกระบวนการรีไซเคิลด้วยโลหวิทยาทางความร้อนและโลหวิทยาสารละลาย
3.11 แผนผังกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ บริษัท Toxco ด้วยการบดที่อุณหภูมิต่า
และกระบวนการโลหวิทยาสารละลาย
3.12 ขั้นตอนกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยี Recuply
3.13 แผนผังกระบวนการ Recuply เพื่อรีไซเคิลแบตเตอรี่
3.14 แผนผังกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม บริษัท Accurec ประเทศเยอรมนี
3.15 แผนผังแสดงกระบวนการ Batrec เพื่อใช้ในการรีไซเคิลแบตเตอรี่
3.16 แผนผังกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ บริษัท Batrec Industrie AG ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
3.17 โรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม ณ Bremerhaven ประเทศเยอรมนี
3.18 กระบวนการรีไซเคิล บริษัท Saubermacher และ Redux ประเทศเยอรมนี
3.19 สรุปแผนผังกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม IME ประเทศเยอรมนี
3.20 ระบบ Autothermal vacuum pyrolysis และเซลล์แบตเตอรี่ที่ผ่านระบบ VTR แล้ว
3.21 ข้อมูลเปรียบเทียบขั้นตอนกระบวนการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียม
3.22 กระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมโดยกระบวนการโลหวิทยาสารละลาย
และตกผลึกลิเทียมในระดับห้องปฏิบัติการ
3.23 ขั้นตอนการให้ความร้อนกับสารชะละลายที่มีลิเทียมละลายอยู่ก่อนทาการตกผลึกลิเทียม
3.24 ผลวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD ของตัวอย่างตะกอนลิเทียมคาร์บอเนต (Li2CO3)
3.25 ข้อมูลเปรียบเทียบกาลังการผลิตของแต่ละบริษัทในการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียม
ข้อมูลจาก European Commission
3.26 ข้อมูลเปรียบเทียบกาลังการผลิตในการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมแยกตามเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการรีไซเคิล ข้อมูลจาก European Commission
4.1 แผนภาพแสดงการปิดวงจรซากแบตเตอรี่ด้วยการนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่
โดย Argonne National Laboratory
เสนอ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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4.2
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สารบัญรูปภาพ

แผนที่การกระจายของตัวตาแหน่งและความหนาแน่นซากแบตเตอรี่ของประเทศจีน
แผนภาพแสดงระบบการบริหารจัดการซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียม
แผนภาพแสดงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมเชิงบูรณาการ
จุดรับคืนซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมที่เข้าถึงได้ง่ายและแผนที่แสดงตาแหน่งจุดรับคืน
ขั้นตอนหลักในการรีไซเคิลของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมที่ด้วยกระบวนการทางโลหวิทยาสารละลาย
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนหลักในการรีไซเคิลของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมที่ด้วยกระบวนการ
ทางโลหวิทยาสารละลาย
4.8 กราฟแสดงปริมาณต่าสุดของซากแบตเตอรี่ที่เข้าสู่การรีไซเคิลเพื่อให้เกิดผลกาไรในกรณีปกติ
4.9 กราฟแสดงปริมาณต่าสุดของซากแบตเตอรี่ที่เข้าสู่การรีไซเคิลเพื่อให้เกิดผลกาไร
4.10 แผนภาพการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ภัยคุกคามและโอกาสในการพัฒนา(SWOT analysis)
ของการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
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รายงานฉบับสมบูรณ์
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

บทที่ 1 บทนา

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ในปั จ จุ บั น แบตเตอรี่ ชนิ ดลิ เทียมไอออนเป็นอุปกรณ์เก็บกักพลั งงานหลั กส าหรับเครื่องมือเครื่ องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงจะเป็นชิ้นส่วนที่สาคัญ
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรือ
เสียหายจนไม่สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ซากแบตเตอรี่เหล่านั้นจะต้องถูกจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เมื่อหมดอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ในซากแบตเตอรี่เหล่านั้นมีวัสดุที่สามารถนามาผลิตเป็นแบตเตอรี่ใหม่ได้
ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการจัดการซากแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่ชัดเจนในประเทศไทย และยังไม่มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่เพื่อนาโลหะหรือวัสดุกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็ น อย่ างเร่ ง ด่ว นเพื่ อ ศึ ก ษาวิจั ย และพัฒ นาแนวทางการจัด การกับซากแบตเตอรี่ ที่ มีลิ เ ทีย มเป็ น
องค์ประกอบเพื่อน าลิเทีย มรวมทั้งโลหะอย่างอื่นกลั บมาเป็นวัตถุดิบในการผลิ ตเป็นแบตเตอรี่ชนิดลิ เ ทีย ม
ไอออนต่อไป โดยโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงในการส่ งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต และยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
การนาโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และลดการนาเข้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
โครงการนี้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมู ลชนิดและปริมาณของซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทีย มเป็น
องค์ประกอบ และเพื่อศึกษาถึงเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบเพื่อนา
โลหะมีค่าต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การดาเนินงานประกอบด้วยสารวจ รวบรวมข้อมูลชนิดและปริมาณ
ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็น องค์ประกอบทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสารวจและ
รวบรวมเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบที่ได้มีการศึกษาไว้แล้ว ทั้ง ใน
ต่างประเทศและในประเทศ จากนั้นวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็น
องค์ประกอบด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมภายในประเทศ รวมถึง วิเคราะห์และ
ประเมินศักยภาพการนาผลผลิตที่ได้จากการรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์รวมถึงโอกาสในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
จากการด าเนิ น งานโครงการนี้ ส ามารถที่ จ ะท าให้ ท ราบถึ ง ปริม าณของซากแบตเตอรี่ ช นิ ดที่ มี ลิ เ ที ยมเป็น
องค์ประกอบที่สามารถจะนามารีไซเคิลได้ และทราบถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ สาหรับการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิด
ที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ รวมถึงศักยภาพในการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิ เทียมเป็นองค์ประกอบ
ภายในประเทศ
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1.2 ที่มาของโครงการ/โจทย์วิจัย
ซากแบตเตอรี่ มือถือถูกจั ดอยู่ ในกลุ่ มของเสี ยประเภทซากของเสี ยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็น ของเสีย
อันตราย ในการกาจัดซากของเสียประเภทนี้จะต้องมีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการ อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการกาจัดซากของเสียประเภทนี้ในประเทศ และเนื่องด้วยแบตเตอรี่มือถือ
ในปัจจุบันเป็นชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่ เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานจะเกิดเป็นซาก
ขึ้น หากสามารถนาซากแบตเตอรี่ชนิดนี้มาเข้าสู่กระบวนการรีไ ซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับซากของเสียเหล่านี้ โดยการนาผลผลิตที่รีไซเคิลได้กลับไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการผลิต
แบตเตอรี่ ช นิ ดลิ เทีย ม-ไอออน อย่ างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มี ข้อมูลที่แน่ชัดถึงชนิดและปริมาณของซาก
แบตเตอรี่ที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศ รวมถึงยังไม่มีการสารวจเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งเป็นต้นแบบ
ในการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ อีกทั้งยังไม่ได้มีการศึกษาถึงศักยภาพในการ
รีไซเคิลซากแบตเตอรี่มือถือเพื่อนาเอาลิเทียมและโลหะมีค่าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย ดังนั้น
โจทย์วิจัยของโครงการนี้จึงเกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อมูลชนิด ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
ตั้งแต่แหล่งที่มา ชนิดและปริมาณซากที่เกิดขึ้น วิธีการกาจัด สัดส่วนวัสดุที่นากลับมาใช้ใหม่ได้ และการนา
กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ การวิเคราะห์ถึงเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่เหมาะสมในการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่
มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล แหล่ ง ของซากแบตเตอรี่ ช นิด ที่ มี ลิ เที ย มเป็ นองค์ ป ระกอบโดยครอบคลุ มถึง
แบตเตอรี่ที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ที่ใช้ยานยนต์ในอนาคต ชนิดและปริมาณซาก
ที่เกิดขึ้น วิธีการกาจัด สัดส่วนวัสดุที่นากลับมาใช้ใหม่ได้ และการนากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่
2. เพื่อศึกษาการจัดการซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ เทคโนโลยีการรีไซเคิล ซาก
แบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ โดยครอบคลุมถึงเทคโนโลยีรีไซเคิลที่ได้มีการพัฒนาขึ้น
แล้ว รวมถึงเทคโนโลยีรีไซเคิลในอนาคต
3. เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบใน
เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. จากการสารวจและรวบรวมข้อมูลจะสามารถนาไปสู่การสร้างฐานข้อมูลของซากแบตเตอรี่ ชนิดที่มี
ลิเทียมเป็นองค์ประกอบภายในประเทศได้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
ข้อมูล และเป็ น ประโยชน์ต่อหน่ว ยงานภาครัฐ ในการกากับดูแลซากแบตเตอรี่ซึ่งจะมีมากขึ้นใน
อนาคต รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการดาเนินการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียม
เป็นองค์ประกอบในเชิงพาณิชย์ในประเทศได้
2. จากการสารวจเทคโนโลยี รีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเที ยมเป็นองค์ประกอบจะทาให้ทราบถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการที่จะนามาประยุกต์ใช้เพื่อการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็น
องค์ประกอบในประเทศ
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บทที่ 2
ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มลี ิเทียมเป็นองค์ประกอบ
2.1 บทนา
ซากแบตเตอรี่ลิเทียมถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเสียประเภทซากของเสียอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นเสียอันตราย
ตาม “ร่ างพระราชบั ญญัติ (พ.ร.บ.) การจั ดการซากผลิ ตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์ และซาก
ผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....” [1] ซึ่งได้นิยาม “ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ” ว่าเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงชิ้นส่วนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่หมดอายุการใช้
งานหรือชารุดหรือเสื่อมสภาพหรื อไม่เป็ นที่ต้องการอีกต่อไป มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลั กดันให้เกิดการบริห าร
จัดการซากของเสียอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องไม่เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและถูกต้องตามหลั ก
วิ ช าการ โดยร่ า ง พ.ร.บ.ฯ ดั ง กล่ า วยั ง อยู่ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณา ซึ่ ง ได้ นิ ย ามประเภทของซากของเสี ย
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ 10 ประเภท ดังนี้ คือ
1) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น เครื่องทาความเย็น
เครื่องซักผ้า เครื่องล้างจาน ฯลฯ
2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนขนาดเล็ก เช่น เครื่องดูดฝุ่น เตารีด เครื่องปิ้ง
ขนมปัง มีดโกนไฟฟ้า ฯลฯ
3) อุป กรณ์ IT เช่น คอมพิว เตอร์ เมนแฟรม โน๊ตบุ๊ค เครื่องสเกนภาพ/เครื่องโทรสาร/โทรศัพท์/
โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
4) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริโภค เช่น วิทยุ โทรทัศน์ กล้อง เครื่องบันทึก
วิดีโอ และเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
5) อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดโซเดียม ฯลฯ
6) ระบบอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์
7) เครื่องมือวัดหรือควบคุมต่าง ๆ เช่น เครื่องจับควัน เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ
8) ของเล่น เช่น เกมส์บอยส์ของเล่นที่ใช้ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
9) เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สว่าน เลื่อยไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
10) เครื่องจาหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เช่น เครื่องจาหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ฯลฯ
จะเห็ น ได้ ว่ า แบตเตอรี่ ช นิ ด มี ลิ เ ที ย มเป็ น องค์ ป ระกอบนั้ น ถื อ เป็ น ส่ ว นประกอบหนึ่ ง ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และหากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น สิ้นอายุการใช้
งานก็จะเกิดเป็นซากของเสีย รวมถึงซากแบตเตอรี่ดังกล่าวด้วย โดยร่าง พ.ร.บ.ฯ ระบุว่า ให้ผู้ผลิตมีหน้าที่รับ
คืนและรวบรวมซากผลิตภัณฑ์โดยให้พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลโดยคานึงถึงความสะดวกของผู้บริโภค
รวมถึงได้ระบุให้ผู้ผลิตต้องรับจัดเก็บและกาจัดซากผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ในร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้บังคับ
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บทที่ 2 ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

ให้ ผู้ ผ ลิ ตนั้ น ต้องดาเนิ น การเอง โดยสามารถจัดจ้า งบริษัท ที่มีศักยภาพในการกาจัดตามมาตรฐานโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ดาเนินการได้ แต่หากพบการลักลอบทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายนี้ได้กาหนดให้ผู้ผลิตมีโทษ
ตามกฎหมายด้วย
ในการกาจัดซากของเสียประเภทนี้จาเป็น ต้องมีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการ อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศเพื่อบริหารจัด การกาจัดซากของเสียประเภทนี้ และเนื่อง
ด้วยในปัจจุบันแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบนั้นถูกพัฒนาโดยเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบเพื่อ
ตอบสนองต่อการใช้งานในด้านต่าง ๆ อาทิ การใช้งานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น แบตเตอรี่มือถือ
คอมพิวเตอร์ หรือในภาคการคมนาคมขนส่ง เช่น ในยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น หรือแม้กระทั่งในการใช้งานรูปแบบ
อื่น เช่น ในเครื่ องใช้ไฟฟ้าครั ว เรื อนหรื อส านักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์ ส่ ว นบุคคล จึงทาให้
แบตเตอรี่ชนิดมีลิเทียมเป็นองค์ประกอบนั้นมีการผลิตเพื่อใช้งานในหลากหลายรูปทรง ขนาดและแตกต่างกันที่
องค์ประกอบในการผลิ ตเพื่อให้ ได้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันออกไปให้ส อดคล้ องกับต้นทุนการผลิ ต และ
เหมาะสมในการใช้งานในแต่ละประเภท ดังนั้น การบริหารจัดการซากของเสีย โดยเริ่มจากการรวบรวม จัดเก็บ
และกาจัดอย่างถูกต้องตามหลั กวิชาการ รวมถึงให้เกิดความคุ้ม ทุนและสะดวกสาหรับทุกฝ่ายจึง ถือเป็นเรื่องที่
ท้าทาย แต่หากสามารถนาซากแบตเตอรี่ชนิดนี้มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนา
ผลผลิตที่รีไซเคิลได้กลับไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอออน หรือสามารถ
นาเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับซากของเสียเหล่านี้ โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์ฯ โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ระบุให้เน้นการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
ภายในประเทศ และใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลักในการดาเนินการ [2]
ข้อมูลทางสถิติ สารวจปริมาณอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [3] เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
พกพา ทีวี LCD/LED เซลล์ แสงอาทิตย์ (PV panels) รวมถึงอุปกรณ์หั ว อ่าน (HDDs) เป็นต้น พบว่ า ซาก
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (smart phone) มีแนวโน้มในการเกิดซากเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ โทรศัพท์มือถือแบบเดิม
(cell phone) จะลดลงถึงร้อยละ 55 ส่วนการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีแนวโน้มลดลงสวนทางกับการใช้งาน
ของคอมพิว เตอร์ แท็ป เล็ ต เป็ น ต้น ซึ่งการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์ เช่ น คอมพิว เตอร์และ
โทรศัพท์มือถือนั้นจาเป็นต้องใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน นอกจากนี้ อายุการใช้งานเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์โดย
ผู้ใช้งานมีแนวโน้มที่ลดลงจากในอดีต เนื่องจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและความต้องการ
ฟังก์ชันการทางานใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อการดารงชีวิตสมัยใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ผลสารวจในปี พ.ศ. 2556
พบว่าผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนมีการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6 ปี [5] ส่วนผลสารวจรายงานใน ปี พ.ศ.
2560 พบว่า มีแนวโน้มลดลงเป็นเฉลี่ย 2-3 ปี [4] อย่างไรก็ดี นอกจากนี้ น้าหนักโดยเฉลี่ยของซากอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตซึ่งเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วปัจจุบัน
ข้อมูลทางสถิตินี้ เป็นประโยชน์ ต่อการศึกษาซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ เนื่องจากปริมาณ
ซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ที่จะเกิดเป็นซากของเสียขึ้น และ
สามารถทีจ่ ะนามาใช้ในการประมาณการจานวนซากแบตเตอรี่ลิเทียมที่เกิดขึ้นหรือกาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
อีกด้วย
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ในบทนี้ จ ะกล่ า วถึ ง ลั ก ษณะของแบตเตอรี่ ลิ เ ที ย มชนิ ด ต่ า ง ๆ ตามลั ก ษณะของการใช้ ง านและ
องค์ประกอบเป็นลาดับแรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดาเนินการบริหารจัดการซากแบตเตอรี่ ในทุกมิติ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการซากแบตเตอรี่ลิเทียมเริ่มตั้งแต่ในขั้นตอนการรวบรวมและคัดแยก
เป็นสาคัญ รวมถึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการนาของเสียเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผู้จัดทาโครงการฯ จะ
นาเสนอนิยาม ชนิดและองค์ประกอบของแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ โดยจะเน้นรายละเอียด
ของแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นหลักเนื่องจากมีปริมาณ
ในการใช้งานเป็ น จ านวนมาก รวมถึงรายละเอีย ดของแบตเตอรี่ ลิ เ ทีย มในการใช้ง านประเภทอื่ น ๆ เช่น
แบตเตอรี่สาหรับการกักเก็บพลังงานด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.2 ลักษณะของแบตเตอรี่ลิเทียม
แบตเตอรี่ลิเทียมถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ยุค 1970s โดยใช้ไททาเนียมซัลไฟด์และโลหะลิเทียมเป็นอิเล็กโทรด
แต่การใช้งานไม่เสถียรและเกิดลุ กไหม้ได้ จึงได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาใช้สารประกอบลิเทียมแทนใน
ปัจจุบัน โดยใช้สารประกอบลิเทียม (LiXMA2) เป็นขั้วอิเล็กโทรดบวกและแกรไฟต์เป็นขั้วอิเล็กโทรดลบ โดยใน
ปี ค.ศ. 1991 บริ ษัท Sony and Asahi Kasei ได้เริ่มจาหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียมเป็นครั้งแรก ซึ่งในปัจจุบัน
ความสาคัญหรือการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) การใช้งานใน
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ กพา - portable electronics devices 2) การใช้ ง านในกลุ่ ม ยานยนต์ – road
transport และ 3) การใช้เป็นแหล่งพลังงาน – power supply system โดยการใช้งานใน 2 ประเภทแรกเป็น
หลักใหญ่ที่มีส่วนแบ่งทางด้านการตลาดที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้แบตเตอรี่ลิเทียมยังคงน่าจะ
เป็นแหล่งพลังงานที่สาคัญและคงประสิทธิภาพสูงในอนาคตอีกอย่างน้อย 20 ปี ข้างหน้า เมื่อเปรียบเทียบกับ
แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหม่ได้อื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด แบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียม และแบตเตอรี่นิกเกิล
เมทัลไฮไดรด์ เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาให้ต้นทุนในการผลิตต่าลง เช่น การพัฒนาวัสดุขั้ว
แคโทดใหม่ ๆ รวมถึงความพยายามที่จะนาแบตเตอรี่ที่สิ้นอายุการใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากร คือ โลหะลิเทียม โคบอลต์ และอื่น ๆ ที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนใน
อนาคต เพื่อเป็นการบริหารจัดการทางด้านพลังงานอย่างยั่งยืน (energy sustainability)
เซลล์แบตเตอรี่ลิเทียม (lithium battery cell) ที่ใช้สาหรับอุปกรณ์พกพาหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถ
แบ่งออกเป็นลักษณะรูปทรงทั้งแบบทรงกระบอก (cylindrical) แบบเหลี่ยม (prismatic) และแบบกระดุม
(button cell) ส่วนการใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมในยานยนต์ไฟฟ้าต่าง ๆ นั้นจะใช้ชุดแบตเตอรี่ (battery pack)
แบ่งออกเป็นแบตเตอรี่ในรถยนต์ รถโดยสาร จักรยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าเคลื่อนที่อื่น ๆ ด้วย ซึ่งทาให้
ขนาดของแบตเตอรี่ในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้ามีขนาดใหญ่กว่าในกลุ่มอุปกรณ์พกพาและเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.1 [6-14]
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ตารางที่ 2.1 ลักษณะของแบตเตอรี่ลิเทียมชนิดต่าง ๆ [6-14]
ประเภทแบตเตอรี่ลเิ ทียม
1. แบตเตอรี่ชนิดกระดุม (button cell battery) สาหรับ
ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น นาฬิกา
เลเซอร์พอยต์เตอร์

ลักษณะ รูปร่าง

2. แบตเตอรี่ชนิดทรงกระบอก (cylindrical battery) หรือ
แบบ 18650 สาหรับใช้งานในอุปกรณ์พกพา
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
3. แบตเตอรี่ชนิดเหลี่ยม (prismatic battery) สาหรับใช้
งานในอุปกรณ์พกพาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดเล็ก

4. แบตเตอรี่ชนิดเหลี่ยมใช้ในโทรศัพท์มือถือ (mobile
battery) สาหรับใช้งานในอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แท็ป
เล็ต และอุปกรณ์สื่อสาร

5. แบตเตอรีค่ อมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (notebook computer
battery)

6. แบตเตอรีค่ อมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (tablet computer
battery)

7. แบตเตอรี่ในรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (electric car
battery)
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ประเภทแบตเตอรี่ลเิ ทียม
8. แบตเตอรีส่ าหรับรถโดยสารไฟฟ้า (electric-bus
battery)

ลักษณะ รูปร่าง

9. แบตเตอรีส่ าหรับจักรยานหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้า (electric
bike/scooter battery)

2.2.1 นิยามของแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
โดยทั่วไปแล้วแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมจะประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมี (electrochemical cell) ที่ประกอบ
ไปด้วยโครงสร้าง 3 ชั้น ที่ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุหุ้ม (case) ดังแสดงในรูปที่ 2.1 [15] โครงสร้างหลัก 3 ชั้น คือ แผ่น
วัสดุแคโทด (อิเล็กโทรดขั้วบวก) แผ่นวัสดุแอโนด (อิเล็กโทรดขั้วลบ) อยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งเป็นตัวทา
ละลายอินทรี ย์ หรื อสารละลายเกลื อของลิ เทียม โดยมี แผ่ นวัสดุเมมเบรนที่มีรูพรุนขนาดเล็ ก (microporous
membrane) แยกขั้วทั้งสองออกจากกัน (separator) เพื่อป้องกันการลัดวงจร เซลล์ไฟฟ้าเคมีนี้ถูกประกอบเข้า
ด้วยกันในกรอบโลหะ (metal case) หรือวัสดุห่อหุ้มอื่น เช่น พลาสติก ตารางที่ 2.2 อธิบายหน้าที่และประเภท
ขององค์ประกอบ โดยแต่ละประเภทจะมีรูปแบบการจัดวางของเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิด
ของแบตเตอรี่ มีทั้งประเภทที่ประจุไฟใหม่ได้ (rechargeable) และประจุไฟใหม่ไม่ได้ (non-rechargeable)
ขั้วอิเล็กโทรดบวกหรือแคโทดจะประกอบไปด้วยสารจะประกอบไปด้วยสารประกอบลิเทียม โดยส่วนมาก
จะเป็นสารประกอบลิ เทียมเมทัลออกไซด์ (lithium-metal-oxide) เช่น ลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์และลิ เทีย ม
แมงกานีสออกไซด์ เป็นต้น หรือสารประกอบลิเทียมชนิดอื่น ๆ เช่น ลิเทียมไอรอนฟอสเฟสและลิเทียมไททา
เนตเป็นต้น ดังรูปที่ 2.2 [16] ส่วนวัสดุที่นิยมนามาใช้เป็นขั้วแอโนด คือ คาร์บอนชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แกรไฟต์
(graphite) คาร์บอนแข็ง (hard carbon) หรือแกรฟีน (graphene) นอกจากนี้ สารละลายอิเล็ก โทรไลต์เ ป็น
สารประกอบเกลื อของลิ เทีย มซึ่งละลายอยู่ในตัว ทาละลายอินทรีย์ เช่น lithium hexafluorophosphate
(LiPF6) lithium perchlorate (LiClO4) และ lithium hexafluoroarsenate (LiAsF6) เป็นต้น ตารางที่ 2.2
สรุปหน้าที่ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในแบตเตอรี่ลิเทียม [16-18] ในส่วนของวัสดุหุ้มอาจทาจากโลหะ เช่น
อะลูมิเนียม หรือเหล็กกล้าไร้สนิม หรือเป็นชั้นฟิล์มของอะลูมิเนียม-พลาสติก ส่วนแผ่นแยกหรือวัสดุเมมเบรน
อาจทามาจากโพลีโพรพิลีนหรือโพลีเอทิลีน เป็นต้น รูปที่ 2.1 a) - c) แสดงการเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้าง
ภายในของเซลล์แบตเตอรี่ชนิดแท่งกลม – cylindrical แบตเตอรี่ชนิดแท่งเหลี่ยมที่มีวัสดุหุ้มแข็ง - prismatic
hard case และแบตเตอรี่ ช นิ ด พอนซ์ เ ซลล์ – pouch cell หรื อ แบบกระเป๋ า เหลี่ ย มและมี วั ส ดุ หุ้ ม เป็ น
อะลูมิเนียมแผ่นฟอยล์และพลาสติกซึ่งมีความยืดหยุ่นกว่า แบตเตอรี่ 2 ชนิดแรกจะมีแผ่นขั้วอิเล็กโทรดสลับกัน
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ไปม้วนแบบเจลลี่โรล (jellyroll) ส่วนแบตเตอรี่แบบเพาช์เซลล์จะเป็นการประกบแผ่นวัสดุขั้วอิเล็ก โทรดแบบ
แซนวิช (sandwich)

a)

b)

c)
รูปที่ 2.1 โครงสร้างแบตเตอรี่ลิเทียม a) แบบแท่งกลม b) แบบแท่งเหลี่ยม c) แบบเพาช์เซลล์ [15, 19, 20]
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ตารางที่ 2.2 หน้าที่ขององค์ประกอบในแบตเตอรี่ลิเทียม [16-18]
องค์ประกอบ
แคโทด

หน้าที่
-

แอโนด

-

อิเล็กโทรไลต์

-

แผ่นแยก

-

ตัวเชื่อมต่อ

-

วัสดุ

ปล่อยอิออนของลิเทียมไปยังขั้วแอโนดระหว่างการคายประจุ
รับอิออนของลิเทียมระหว่างการประจุไฟฟ้าใหม่
รับอิออนของลิเทียมจากแคโทดระหว่างการคายประจุ
ปล่อยอิออนของลิเทียมระหว่างการประจุไฟฟ้าใหม่
เป็นตัวกลางให้อิออนของลิเทียมเคลื่อนที่ผ่านระหว่างขั้วแคโทด
และขั้วแอโนด
ป้องกันการลัดวงจรระหว่างขั้วแคโทดและขั้วแอโนด
ให้อิออนของลิเทียมเคลื่อนที่ผา่ นรูพรุนของตัวเนื้อวัสดุ
เหนี่ยวนาอิเล็กตรอนไปยังแคโทดและจากแอโนด

ลิเทียมเมทัลออกไซด์/
สารประกอบลิเทียม
แกรไฟต์/คาร์บอน/กราฟีน
สารละลายเกลือของลิเทียม/
สารละลายอินทรีย์
โพลีโพรพิลีน/โพลีเอทิลีน
ทองแดง/อะลูมิเนียม

แบตเตอรี่ลิเทียมมีหลักการทางาน คือ อิออนของลิเทียมจะเคลื่อนที่จากขั้วแอโนดไปยังขั้วแคโทดระหว่าง
การคายประจุ (discharge) ซึ่งทาให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า และจะเคลื่อนที่กลับในทางตรงข้ามเมื่อมีการ
ประจุ ไฟใหม่ (charging) ด้วยหลั กการดั งกล่ าวสามารถให้ กระแสไฟฟ้ าจากปฏิ กิ ริย าเคมี ที่เ กิ ด ขึ้น ในเซลล์
เคมีไฟฟ้าดังสมการแสดงด้านล่าง [21]
Positive electrode LiCoO2
Negative electrode C + xLi+ + xeBattery as a whole

LiCoO2

charge
discharge
charge
discharge
charge
discharge

Li 1-x+CoO2 + xLi+ + xe-

(2.1)

CLix

(2.2)

Li 1-x + CoO2 + CLix

(2.3)

รูปที่ 2.2 องค์ประกอบของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมและหลักการทางาน [16]
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2.2.2 ชนิดและองค์ประกอบ (เชิงทฤษฎี)
ในปัจจุบันวิวัฒนาการด้านแบตเตอรี่ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคาย/ประจุไฟ
ใหม่ และอื่น ๆ หากจัดประเภทของแบตเตอรี่ลิเทียมตามวัสดุที่นิยมนามาใช้เป็นขั้วแคโทด ซึ่งขั้วอิเล็กโทรดบวกนี้
จะประกอบไปด้วยสารประกอบลิเทียมซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ตามองค์ประกอบ ดังนี้ [22]
1) ลิ เ ที ย มโคบอลต์ อ อกไซด์ (lithium cobalt oxide) ผลิ ต จากลิ เ ที ย มคาร์ บ อเนต (LiCoO2) และ
โคบอลต์ มีความจุประจุที่สูง นิยมใช้ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและกล้องดิจิตอล โดยมีขั้วแคโทด
เป็ น โคบอลต์ออกไซด์ และมีแกรไฟต์เป็ น ขั้ว แอโนด มีสั ดส่ ว นการใช้งานประมาณร้อยละ 75 อย่างไรก็ ดี
แบตเตอรี่ชนิดนี้มีข้อจากัดบางอย่าง คือ ช่วงการใช้งานสั้น (short lifespan) จึงต้องมีการประจุไฟใหม่บ่อยครั้ง
กว่า
2) ลิเทียมแมงกานีสออกไซด์ (lithium manganese oxide: LMO) ผลิตจากลิเทียมแมงกานีสออกไซด์
(LiMn2O4) หรืออาจเรียกว่า lithium manganese spinel โดยเทคโนโลยีดังกล่าวถูกค้นพบในยุค ค.ศ. 1980
และถูกนามาผลิตเพื่อใช้งานครั้งแรกในปี ค.ศ. 1996 โดย Moli Energy จัดว่ามีความเสถียรทางอุณหภูมิสูง ทา
ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ มักใช้งานในอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ชาร์จ
และอื่น ๆ มีสัดส่วนการใช้งานร้อยละ 8
3) ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต (lithium iron phosphate) ผลิตจาก LiFePO4 มีสัดส่วนการใช้งานอยู่ที่
ร้อยละ 2 มีความต้านทานต่า จึงส่งผลให้อุณหภูมิค่อนข้างเสถียร มีช่วงอายุการใช้งานยาวนานให้ความคุ้มค่า
แต่ให้พลังงานที่ต่ากว่า นิยมใช้ในแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ที่ต้องการอายุการใช้งานยาวนาน มีสัดส่วนการใช้
งานที่ร้อยละ 2
4) ลิเทียมนิกเกิล แมงกานีสโคบอลต์ออกไซด์ (lithium nickel manganese cobalt oxide : NMC)
หรื อ Li Ni1/3 Mn1/3 Co1/3 O2 มีองค์ป ระกอบของนิ กเกิล แมงกานีส และโคบอลต์อย่างละ 1/3 เพื่อให้ ไ ด้
แบตเตอรี่ที่มีกาลังมาก ถูกนามาใช้งานในอุปกรณ์ชาร์จ รถยนต์และรถไฟขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เนื่องจากมีอัตรา
เกิดความร้อนต่า (low self-heating rate) มีราคาถูกว่าชนิดลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์เนื่องจากมีสัดส่วนการใช้
ปริมาณโคบอลต์ที่น้อยกว่า
5) ลิเทียมนิกเกิลโคบอลต์อะลูมิเนียมออกไซด์ (lithium nickel cobalt aluminium oxide: NCA) ยัง
ไม่เป็นที่แพร่หลาย แต่เริ่มถูกนามาใช้งานมากขึ้นในรถไฟขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์เก็บพลังงาน (Grid
storage) มีราคาค่อนข้างแพง นิยมใช้ในยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่ต้องการพลังงานสูงและมีอายุการใช้
งานยาวนาน และไม่พบปัญหาการติดไฟหรือระเบิด
6) ลิเทียมนิกเกิลออกไซด์ (lithium nickel oxide) ผลิตจาก LiNiO2 เป็นแคโทด
ตารางที่ 2.3 แสดงข้อมูลทั่วไปของแบตเตอรี่ลิ เทียมดั งกล่ าว เช่น วัสดุที่ใช้ เป็นขั้วแคโทด ขั้วแอโนด
ศั กย์ ไฟฟ้ าเซลล์ (cell voltage) ความหนาแน่ นพลั งงาน (energy density) และข้ อมู ล เปรี ยบเที ยบในเชิ ง
กาลังไฟฟ้า (power) ความปลอดภัย (safety) อายุการใช้งาน (lifetime) และราคา เป็นต้น [22] แบตเตอรี่ที่ทา
จากวัสดุต่างชนิดกันจะส่งผลให้เกิดการกักเก็บพลังงานที่แตกต่างกันไปด้วย โดยวัสดุที่ใช้ทาขั้วแคโทดชนิด
LiCoO2, LiNiO2 และ Li Ni1/3 Mn1/3 Co1/3O2 จะมีโครงสร้างแบบแผ่นชั้น (layered structure) ส่วน LiMn2O4
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มีโครงสร้างแบบสปิเนล (spinel structure) และ LiMnPO4 และ LiFePO4 จะมีโครงสร้างแบบโอลิวีน เป็นต้น
[23] วัสดุแคโทดที่ทาจากโคบอลต์มีราคาสูงมากแต่จะมีประสิทธิภาพในการประจุไฟสูง จึงเหมาะสาหรับใช้เป็น
แบตเตอรี่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ส่วนวัสดุโครงสร้างแบบโอลีวีนแม้ว่า
จะมีความสามารถในการประจุไฟได้น้อยกว่าวัสดุแบบแผ่นชั้นและสปิเนล แต่ได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจาก
มีเหล็กเป็นองค์ประกอบและมีราคาถูก และเหมาะสาหรับการใช้งานสาหรับแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ขนาดใหญ่
เช่น แบตเตอรี่สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่นั้นมีความหลากหลายและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ก็จะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ดีขึ้นในราคาที่ลดลง อย่างไรก็ตามในการ
พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ นั้นมักมีการออกแบบ (design) โครงสร้างหรือองค์ประกอบที่ซับซ้อนมากขึ้นตามไป
ด้วย ซึ่งก็จะส่งผลต่อการกระบวนการรีไซเคิลในขั้นตอนเริ่มต้นของการถอดประกอบชิ้นส่วน และชิ้นส่วนขนาด
เล็กที่มีความซับซ้อนสูงมากดัง เช่น แบตเตอรี่ขนาดเล็ก ก็จะทาให้เกิดความยุ่งยากโดยมีขั้นตอนการถอด
ประกอบเพิ่มขึ้นและอาจต้องใช้แรงงานที่มีความชานาญสูง หรือแม้กระทั่งในขั้นตอนต่อมา คือ การสกัดเอา
โลหะมีค่าออกมา หากขั้วแคโทดประกอบด้วยโลหะมีค่าหลายชนิด ก็จาเป็นต้องเพิ่มขั้นตอนในการสกัดโลหะมี
ค่าออกมาทีละชนิด เป็นต้น ซึ่งก็จะต้องเพิ่มกระบวนการทางาน ชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการสกัดและการบาบัด
ของเสียอีกด้วย ดังนั้น หากมีการออกแบบโครงสร้างหรือองค์ประกอบของแบตเตอรี่ในเริ่มต้นโดยคานึงถึง
กระบวนการรีไซเคิลในตอนท้ายให้ครบวงจร ก็จะส่งเสริมทาให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรมีค่าหรือที่ขาด
แคลนเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย
เมื่อพิจารณาถึงวัสดุที่นามาทาเป็นขั้วแอโนดจะพบว่าวัสดุประเภทคาร์บอนจะได้รับความนิยมสูง เช่น
แกรไฟต์ คาร์บอนแข็ง (hard carbon) หรือแกรฟีน (graphene) เนื่องจากมีราคาถูก น้าหนักเบา มีความพรุนตัว
สูง นาไฟฟ้าได้ดี และลดปัญหาการขยายตัวของวัสดุระหว่างการคายประจุและประจุไฟใหม่ แกรไฟต์ที่ถูกนามาใช้
ผลิตเป็นขั้วแอโนดเป็นผลึกของแข็งที่มีโครงสร้างแบบแผ่นสามารถให้อิออนของลิเทียมเข้า-ออกระหว่างชั้นผิวได้
ส่วนแกรฟีนมีโครงสร้างอะตอมของคาร์บอนแบบรังผึ้ง (honeycomb lattice) ทั้งที่มีลักษณะแบบแผ่นหรือโครง
ร่าง 3 มิติ มีความยืดหยุ่นและพื้นผิวสูง เมื่อใช้เป็นขั้วแอโนดมีข้อดีคือ ทาให้ประจุไฟได้รวดเร็วและยืดอายุการใช้
งานของแบตเตอรี่ เป็นต้น ส่วนคาร์บอนแข็งนั้นพบว่าจะช่วยลดการเกิดพาสซิเวชั่น (passivation) [17] และ
นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาลิเทียมไททาเนท (lithium titanate: Li4Ti5O12 : LTO) เป็นขั้วแอโนด ซึ่งมี
ข้อดีคือ สามารถประจุไฟได้รวดเร็วเนื่องจากใช้นาโนเทคโนโลยี ใช้ในรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า มีแนวโน้มที่จะ
ถูกนามาใช้งานในรถขนส่งมวลชนที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์กักเก็บพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น
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ตารางที่ 2.3 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบแบตเตอรี่ลิเทียมชนิดต่าง ๆ [22]
Type

Lithium
cobalt
oxide

Lithium
nickel
oxide

Short name
Type

Lithium
nickel
cobalt
aluminium
oxide

LCO
LNO
NCA
Lithium
Lithium
Lithium
cobalt oxide nickel oxide nickel cobalt
aluminium
oxide
Cathode
LiCoO2
LiNiO2
Li(Ni0.85Co0.1
Al0.05)O2
Anode
graphite
graphite
graphite
Cell voltage
3.7-3.9V
3.6V
3.65V
Energy
150 mAh/g 150 Wh/kg 130 Wh/kg
density
Power
+
o
+
Safety
o
o
Lifetime
o
+
Cost
-+
o

Lithium
nickel
manganese
cobalt oxide

Lithium
iron
phosphate

Lithium
titanate

NMC
LMO
LFP
Lithium nickel Lithium Lithium iron
manganese manganese phosphate
cobalt oxide
oxide

LTO
Lithium
titanate

Li(Ni0.33Mn0.33 LiMn2O2
LiFePO4
Co0.33)O2
graphite
graphite
graphite
3.8-4.0V
4.0V
3.3V
170 Wh/kg 120 Wh/kg 130 Wh/kg

e.g. LMO,
NCA
Li4Ti5O12
2.3-2.5V
85 Wh/kg

o
o
o
o

Lithium
mangane
se spinel

+
+
o
+

+
++
+
+

++
++
+++
o

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า แบตเตอรี่ลิเทียมมีความซับซ้อนด้านองค์ประกอบและมีหลากหลาย
ขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน ดังนั้นการนาแบตเตอรี่ลิเทียมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง
และมีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าการรีไซเคิลแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด (lead-acid battery) หรือแบตเตอรี่นิกเกิล
เมทัลไฮไดรต์ แต่ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้การรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมยังคงเป็นที่สนใจนอกเหนือจากความกังวลเรื่อง
วิกฤตการขาดแคลนธาตุหายากแล้วก็คือราคาหรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้จากแบตเตอรี่ดังกล่าว
อย่างไรก็ดี กรรมวิธีการในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ เป็นตัวกาหนดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ โดยทั่วไปแล้ว
กระบวนการหรื อเทคโนโลยี ในการรี ไซเคิ ล แบตเตอรี่ ลิ เที ยมที่ ใช้ ในปั จจุ บั นมี ด้ ว ยกั น 3 กระบวนการ คื อ
กระบวนการทางโลหวิทยาทางความร้อน (pyrometallurgical process) กระบวนการทางโลหวิทยาสารละลาย
(hydrometallurgical process) และการแยกนาสารประกอบของแบตเตอรี่มาใช้ใหม่โดยตรง (direct process)
ดังแสดงเปรียบเทียบในตารางที่ 2.4 [24]
กระบวนการโลหวิทยาทางความร้อน ‘pyro-’ แม้เกิดการสูญเสียลิเทียมในสแลก แต่จะสามารถนากลับคืน
นิกเกิลและโคบอลต์ ที่เป็นโลหะมีค่าอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีราคาแพง ส่วนกระบวนการโลหวิทยา
สารละลาย ‘hydro-’ ใช้สารเคมีในการนาโลหะลิเทียมกลับคืนและสามารถแยกตกตะกอนโลหะชนิดอื่น ๆ ทีละ
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ขั้นตอนด้วยกรรมวิธีทางเคมีไฟฟ้า ส่วนกระบวนการสุดท้าย คือ การแยกสารประกอบของแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่
หรือปรับปรุงสภาพเพื่อนามาใช้ใหม่หรือ ‘direct’ ส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์แคโทดที่ได้คืนกลับจากการรีไซเคิล
แสดงดังตารางที่ 2.5 [25] ซึ่งจะสั งเกตได้ว่ามูลค่าขององค์ประกอบชนิด LiCo2O2 มีมูลค่ามากที่สุ ด คือ 8.3
ดอลล่าห์ต่อปอนด์ รองลงมาคือแคโทดชนิด LiNi1/3Co1/3 Mn1/3O2 หากเปรียบเทียบกับแคโทดที่มีมูลค่าน้อย คือ
ชนิด LiMnO2 และ LiFePO4 มีมูลค่าขององค์ประกอบที่ 1.7 และ 0.7 ดอลล่าห์ต่อปอนด์ ตามลาดับ ดังนั้นความ
หลากหลายขององค์ประกอบและโครงสร้างของแบตเตอรี่ลิเทียมรวมถึงปริมาณเป็นปัจจัยหลักในการเลือกกระ
บวนการรีไซเคิลนอกเหนือจากต้นทุนของกระบวนการ
ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิล [24]
กรรมวิธี

นิกเกิล, โคบอลต์

ลิเทียม

อื่น ๆ

Pyro – ใช้ความ
ร้อนโดยการเผา

- นากลับคืนได้จากโลหะผสม
ได้มากกว่าร้อยละ 90

Hydro – ใช้
สารละลายในการ
สกัด
Direct- นา
สารประกอบมาใช้
ใหม่

- นากลับคืนได้ในสถานะเกลือ
ของโลหะ ได้มากกว่าร้อยละ
95
- นากลับคืนได้ในสถาน
ประกอบสาหรับแบตเตอรี่

- สูญเสียในสแลก (นากลับคืน
ได้ร้อยละ 50-60)
- ใช้ต้นทุนสูง
- นากลับคืนได้โดยการ
ตกตะกอน ได้มากกว่าร้อย
ละ 90
- บางส่วนนากลับมาใช้ใหม่
(reuse)
- บางส่วนนากลับคืน
(recovery)

- ทองแดงในโลหะผสม
- ธาตุอื่น ๆ สูญเสียในสแลก
หรือเผาเพื่อให้พลังงาน
- นากลับคืนได้มากกว่าร้อยละ
80
- นากลับคืนได้ปริมาณหนึ่ง
คล้ายกับ hydro-

ตารางที่ 2.5 มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้จากแบตเตอรี่ [25]
แคโทด

มูลค่าขององค์ประกอบ (ดอลล่าห์/ปอนด์)

มูลค่าของแคโทด (ดอลล่าห์/ปอนด์)

LiCoO2
LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2
LiMnO2
LiFePO4

8.3
4.9
1.7
0.7

12-16
10-13
4.50
9

2.2.3 การใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมในรูปแบบต่าง ๆ
แบตเตอรี่ลิเทียมมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่น
เช่น แบตเตอรี่ นิ กเกิลแคดเมียมและนิ กเกิลเมททัลไฮไดรด์ แบตเตอรี่ชนิดลิ เทียมยังสามารถให้ ศักย์ไฟฟ้ าได้
มากกว่า 3 เท่า อีกทั้งมีขนาดเล็กและอัดประจุไฟได้มากกว่าส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงกว่า และจาก
ที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมนั้น นอกจากจะนิยมใช้สาหรับโทรศัพท์มือถือแล้ว ยังมีการใช้งาน
ในอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคล แท็ปเล็ต อุปกรณ์ชาร์จไฟ จักรยานไฟฟ้า สกูตเตอร์
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ไฟฟ้า ยานยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า กล้องดิจิตอล วิดีโอ เครื่องเล่น MP3 ของเล่นและวีดีโอเกมส์ เครื่องใช้ในบ้าน และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในหัวข้ อนี้จะกล่าวถึงข้อมูลการใช้งานของแบตเตอรี่ลิ เทียม
สาหรับโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา และการใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากมีสัดส่วนในการใช้งานที่
ค่อนข้างสูง และสุดท้ายคือการใช้งานประเภท อื่น ๆ เช่น สาหรับการกักเก็บพลังงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.3 ข้อมูลการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียม
การใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้
พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อสนองการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายในสังคมดิจิตอล โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบพกพา รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็น 2 ส่วนหลักที่สาคัญที่ผู้บริโภคมีการใช้งานมากที่สุด หากพิจารณาจาก
ตารางที่ 2.6 [26] ซึ่งแสดงการวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดของแบตเตอรี่ลิเทียมตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและ
อนาคต (ปี พ.ศ. 2553-2573) จะพบว่า การใช้งานโทรศัพท์มือถือจะเพิ่มมากขึ้นเกือบเท่าตัว จากปี พ.ศ. 2553
ซึ่งมีการใช้งานคิดเป็น 6 กิกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 11 กิกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี ในปี พ.ศ. 2558 และคาดว่า
จะเพิ่มขึ้นเป็น 44 กิกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี ในปี พ.ศ. 2573 ในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า อาทิเช่น รถยนต์ไฟฟ้า
รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด รถยนต์ไฮบริดและอื่น ๆ มีแนวโน้มทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกัน และ
เมื่อประมาณการโดยรวมกับการใช้งานในด้านอื่น ๆ เช่น ในอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน เป็นต้น จะพบว่ามีแนวโน้ม
การใช้แบตเตอรี่ที่ 390 กิกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี ในปี พ.ศ. 2573
ตารางที่ 2.6 การวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดของแบตเตอรี่ลิเทียมตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต
(หน่วย: กิกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี) [26]
ประเภทการใช้งาน

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2573

โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา (อื่น ๆ)
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา (ทัง้ หมด)
รถยนต์ไฟฟ้า (EV)
รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV)
รถยนต์ไฮบริด (HEV)
ยานยนต์ไฟฟ้า (อื่น ๆ)
ยานยนต์ไฟฟ้า (ทั้งหมด)
อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน (energy storage)
การใช้งานอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

6
1
12
3
21
0
0
0
0
0
0
1
22

11
7
9
4
31
11
2
0
0
13
0
1
45

17
12
9
7
45
65
8
2
1
76
2
2
125

28
17
9
12
66
115
13
7
2
137
10
7
220

44
25
11
20
100
200
25
15
5
245
30
15
390
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมที่สาคัญ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์พกพาซึ่งในปัจจุบันนั้น
ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโทรศัพท์มือถือรองลงมาคือกลุ่มคอมพิวเตอร์
พกพา ดังนั้นการใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักด้วยกันตาม
ประเภทการใช้งานและคุณลักษณะเฉพาะของแบตเตอรี่ คือ การใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมใน 1) โทรศัพท์มือถือ
2) คอมพิวเตอร์พกพา 3) รถยนต์ไฟฟ้า และ 4) การใช้งานอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.3.1 แบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ)
แบตเตอรี่ ลิ เทียมที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ เป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็ ก มีค่าความหนาแน่นพลั งงานจาเพาะ
(specific energy density) อยู่ ระหว่าง 150-250 Wh/kg ซึ่งหมายถึงค่าพลั งงานที่แบตเตอรี่สามารถให้ ได้ ใน
หน่วยวัตต์-ชั่วโมงต่อหน่วยกิโลกรัมของแบตเตอรี่ โดยหากเปรียบเทียบกับค่าความหนาแน่นพลังงานของแบตเตอรี่
ชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์จะอยู่ที่ 100 Wh/kg โดยความจุแบตเตอรี่ (battery capacity) สามารถวัดได้ในหน่วย
ของ mAh ซึ่งหมายถึง หากแบตเตอรี่ที่มีความจุ 1000 mAh จะสามารถให้กาลังไฟ 1000 มิลลิแอมแปร์ (mA) ใน
1 ชั่วโมง หรือหากเรานาแบตเตอรี่นี้ไปใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีความจุไฟ 500 mAh ก็จะสามารถใช้งานได้ 2 ชั่วโมง
นั่นเอง
แบตเตอรี่ลิเทียมจะเกิดเป็นซากของเสียเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และมักจะ
ถูกทิ้ง/กาจัดหรือขายในตลาดมือสองร่วมกับ โทรศัพท์มือถือโดยมิได้แยกส่วนประกอบออกจากกัน งานวิจัยที่
ประเทศเกาหลใต้ได้รายงานสถิติปริมาณโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้งานแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2550 เฉลี่ยปีละ
14.546 ล้านเครื่อง พบว่า ผู้บริโภคเก็บไว้ที่บ้าน 5.862 ล้านเครื่อง (ร้อยละ 40.3) นากลับมาใช้ใหม่ เช่น ให้เช่า
หรือขายเป็นสินค้ามือสอง 1.687 ล้านเครื่อง (ร้อยละ 11.6) เก็บคืนโดยผู้ขาย/ผู้ให้บริการ 6.138 ล้านเครื่อง (ร้อย
ละ 42.2) และทิ้ง/สูญหาย 0.858 ล้านเครื่อง (ร้อยละ 5.9) [27] ส่วนข้อมูลภายในประเทศไทยโดยกรมควบคุม
มลพิษพบว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะทิ้งซากโทรศัพท์มือถือรวมกับขยะทั่วไปร้อยละ 12.39 นาไปขายร้อยละ
50.18 ให้ผู้อื่นใช้งานต่อร้อยละ 5.77 และยังเก็บไว้ร้อยละ 31.66 [28]
แบตเตอรี่ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือมีหลายประเภท เช่น แบตเตอรี่ลิเทียม แบตเตอรี่ นิกเกิลเมทัลไฮไดรต์
เป็นต้น ขึ้นอยู่กับประเภทของโทรศัพท์ โดยหากเป็นโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนจะนิยมใช้แบตเตอรี่ลิเทียมเป็น
หลัก โดยที่โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันในขณะที่ โทรศัพท์แบบฟีเจอร์โฟน (feature
phone) ได้รั บความนิ ยมลดลง ดังนั้ นเราหากพิจารณาซากของเสี ยแบตเตอรี่ลิ เทียมจึงมีความเชื่ อมโยงกั บ
โทรศัพท์ชนิดสมาร์ทโฟน โดยหากแยกส่วนประกอบต่าง ๆ ของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ดังรายละเอียดในรูปที่
2.3 [29] จะเห็นว่าประกอบไปด้วยโมดูลทาหน้าที่ต่าง ๆ กัน เช่น หน้าจอ กล้อง กรอบหุ้ม แบตเตอรี่และสปีกเกอร์
เป็นต้น และหากแยกตามองค์ประกอบของวัสดุต่าง ๆ จะพบว่ามีแบตเตอรี่เป็นองค์ประกอบร้อยละ 18.55 โดย
น้าหนัก ดังแสดงในตารางที่ 2.7 [30]
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บทที่ 2 ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

รูปที่ 2.3 องค์ประกอบต่าง ๆ ในโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน [29]
ตารางที่ 2.7 องค์ประกอบของวัสดุต่าง ๆ ในโทรศัพท์มือถือ (ร้อยละโดยน้าหนัก) [30]
องค์ประกอบ

วัสดุหุ้ม

จอแอลซีดี

พีซีบี

แบตเตอรี่

ปริมาณ

48.62

2.53

30.30

18.55

ส าหรั บโทรศัพท์แบบสมาร์ ทโฟนที่ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิ เทียมนั้น โดยส่ วนใหญ่จะเป็นแบตเตอรี่ลิ เที ยม
โคบอลต์ออกไซด์แบบแท่งเหลี่ยม มีน้าหนักเฉลี่ยประมาณ 15-16 กรัม ต่อเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียม ลักษณะของ
ส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้งานแล้วซึ่งได้ถูกคัดแยกด้วยมือแสดงดังในรูปที่
2.4 โดยส่วนประกอบของแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเปรียบเทียบกัน 2 ยี่ห้อ ดังแสดงในตารางที่ 2.8 [31] จะพบว่า
ประกอบไปด้วยวัสดุหุ้ ม แผ่นฟอยล์ทาจากอะลูมิเนียมและทองแดง พลาสติก พีซีบี และผงอิเล็ก โทรด โดยมี
องค์ประกอบของผงอิเล็กโทรดประมาณร้อยละ 37 ซึ่งผงอิเล็กโทรดนี้สามารถนามาผ่านกระบวนการรีไซเคิลด้วย
กระบวนการโลหวิทยาสารละลาย นอกจากนี้ ข้อมูลการวิจัยโดย Peiro, L.T. และคณะในปี พ.ศ. 2556 [32] ระบุ
ว่าสามารถพบลิเทียมอยู่ประมาณ 2.46 กรัมต่อ 1 เซลล์ของแบตเตอรี่ ดังแสดงในตารางที่ 2.9 และเมื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีในแบตเตอรี่ลิเทียมโดยคานวนเป็นสัดส่วนโดยน้าหนักจะพบว่า นอกจากจะมีปริมาณของ
ลิเทียมอยู่ประมาณร้อยละ 1.5-5.5 โดยน้าหนัก แล้วยังมีโลหะชนิดอื่น ๆ ที่มีค่าอีก เช่น โคบอลต์ในปริมาณร้อย
ละ 12-20 และนิกเกิลในปริมาณร้อยละ 12-15 โดยน้าหนัก
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รูปที่ 2.4 การคัดแยกส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้งานแล้ว [31]
ตารางที่ 2.8 ข้อมูลแสดงส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับโทรศัพท์มือถือ [31]
องค์ประกอบ
External cover
Aluminum foil with paste
Copper foil
Plastics
Electronic parts (PCB)
Electrode powder*
Teflon
Aluminum case
External cover
Aluminum foil with paste

ร้อยละโดยน้าหนัก (wt.%)
แบตเตอรีจ่ ากโทรศัพท์ไอโฟน
แบตเตอรีจ่ ากโทรศัพท์ซมั ซุง
4.72
2.29
47.24
29.36
3.40
7.46
0.36
2.22
1.52
1.00
37.73
36.74
4.96
3.06
0.08
17.87
4.72
2.29
47.24
29.36

ตารางที่ 2.9 ปริมาณลิเทียมในแบตเตอรี่ลิเทียมชนิดต่าง ๆ ต่อเซลล์แบตเตอรี่ [32]
องค์ประกอบ
Lithium cobalt-dioxide ion (Li-CoO2)
Lithium ion industrial batteries pack (Li-ion)
Lithium cobalt-dioxide polymer (Li-poly)
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ตัวอย่างการศึกษาเส้นทางของแบตเตอรี่ที่สิ้นอายุการใช้งานแล้วในประเทศญี่ปุ่น พบว่า สาหรับแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือนั้นมากกว่าร้อยละ 70 จะไม่ถูกถอดออกจากอุปกรณ์ก่อนนาไปกาจัดหรือทิ้ง รวมถึงมีอัตราการนา
แบตเตอรี่เข้าสู่การรีไซเคิลต่าประมาณร้อยละ 30-40 [19] ส่วนในประเทศไทยมีรายงานผลสารวจในปี พ.ศ. 2552
[33] พบว่า ผู้บริโภคผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนทิ้งร้อยละ 47 เก็บแบตเตอรี่ใช้แล้วไว้ที่บ้าน
ร้อยละ 29.3 ทิ้งลงถังขยะทั่วไป ร้อยละ 28.7 ทิ้งไว้ที่ร้านตอนไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ ร้อยละ 23.1 แยกทิ้ง และร้อย
ละ 14.8 ทิ้งลงกล่องรับคืน นอกจากนี้ ผลสารวจสถานการณ์การจัดการแบตเตอรี่มือถือที่หมดอายุใช้งานแล้วใน
ประเทศไทย โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศในปี พ.ศ. 2553 [34] ระบุว่า พฤติกรรมการทิ้งซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
หากเป็นผู้ใช้ โทรศัพท์มือถือที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ แต่หากเป็นผู้ใช้กลุ่มอื่นจะเปลี่ยน
แบตเตอรี่ก่อนทิ้ง
สาหรับประเทศไทย ในปัจจุบันยังขาดการจัดระบบการบริหารจัดการซากของเสียอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบวงจร
รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการแยกทิ้งซากของเสียผลิตภัณฑ์บางประเภทออกจาก
ขยะทั่วไป แต่อย่างไรก็ดี ได้มีการรณรงค์โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและหลายภาค
ส่วน เช่น กลุ่มบริษัทที่จาหน่ายโทรศัพท์มือถือ ผู้จาหน่ายแบตเตอรี่และกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้งาน เป็นต้น ให้มีการ
สร้างกลไกการเก็บรวบรวมซากแบตเตอรี่มือถือ
ทั้งนี้ เนื่ องจากแบตเตอรี่ ลิ เทียมนั้ นมักจะถูกทิ้งซากรวมกับซากของโทรศัพท์มื อถือ ซึ่งอาจจะสามารถ
ประมาณการปริ มาณซากแบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือได้จากปริมาณซากโทรศัพท์มือถือ โดยจากข้อมูลของกรม
ควบคุมมลพิษที่ได้เก็บสถิติซากโทรศัพท์มือถือในปี พ.ศ. 2556-2557 และประมาณการในปี พ.ศ. 2558 พบว่าซาก
โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นจาก 9.14 เป็น 9.75 และ 10 ล้านเครื่อง ในแต่ละปีตามลาดับ [35] อย่างไรก็ตาม การ
ประมาณการซากแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับใช้งานในโทรศัพท์มือถือที่ได้จากตัวเลขข้อมูลดังกล่าวนั้นยังอาจจะเกิด
การคลาดเคลื่อน เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จาแนกประเภทของโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนหรือแบบฟีเจอร์
โฟน ซึ่งหากโทรศัพท์มือถือมีอายุการใช้งานเฉลี่ยที่ 3 ปี หมายถึง โทรศัพท์นั้นถูกนามาใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
ซึ่งในระหว่างช่วงเวลานั้นโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนยังไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าในปัจจุบัน โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัย
กสิกรไทยรายงานในปี พ.ศ. 2553 ชี้ว่าโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้รับความนิยมน้อยกว่าโทรศัพท์มือถือ
ประเภทอื่น โดยมีสัดส่วนในการตลาดเพียงร้อยละ 29.7 ดังนั้น ในการประมาณการปริมาณซากแบตเตอรี่ลิเทียม
สาหรับโทรศัพท์มือถือในรายงานนี้ จึงประมาณการจากยอดขายโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน จากหลักเกณฑ์
ที่ว่าแบตเตอรี่จะถูกทิ้งรวมกับตัวโทรศัพท์มือถือ และแม้ว่าโทรศัพท์มือถือจะไม่ได้ถูกกาจัดหรือทิ้งทั้งหมด แต่
อาจจะถูกเก็บไว้ที่บ้านก็ตาม หรือใช้/ขายต่อเป็นสินค้ามือสองก็ตาม ก็ยังคงทาให้เกิดซากที่ไม่ได้ย่อยสลายไปตาม
ระยะเวลา
หากพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนในตลาดโลกโดยบริษัทวิเคราะห์
การตลาด IDC [36] เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 ได้รายงานยอดขายโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนทั่ว
โลกจานวน 342 ล้านเครื่อง แม้ว่าจะลดลงจากยอดขายในปี พ.ศ. 2560 ในไตรมาสเดียวกัน (348.2 ล้านเครื่อง)
เพียงร้อยละ 1.8 แต่ก็คาดการณ์ว่าจะมีตลาดใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น และมีปัจจัยจากผู้ผลิตในประเทศจีน และเมื่อ
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ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2558 เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 พบว่า มียอดขายรวม 467.3 ล้านเครื่อง และ
429.9 ล้านเครื่อง ตามลาดับ
ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนในประเทศจากข้อมูลวิเคราะห์ของบริษัทวิจัย
คานาลิส (Canalys) [37] พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 มียอดจาหน่ายสมาร์ทโฟน 19.2 ล้านเครื่อง โดยผู้บริโภคนิยม
เปลี่ยนสมาร์ทโฟนที่มีราคาสูงกว่าเครื่องเดิมที่เคยใช้ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพที่
สูงมากขึ้นและมีอายุการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น ซึ่งจะเลือกซื้อสมาร์ทโฟนในระดับราคา 3,000-7,000 บาท [38]
มีการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 1-2 ปี ส่วนข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงอายุการใช้งานของโทรศัพท์มือถืออยู่ที่
3.09 ปี [28] ดังนั้น อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จึงน่าจะอยู่ในระหว่าง 2-3 ปี ก็จะเกิดเป็นของเสีย
ดังนั้น หากพิจารณาจากยอดขายโทรศัพท์มือถือชนิดสมาร์ทโฟนที่ใช้งานแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมเป็นหลัก จะ
พบว่า สามารถประมาณการปริมาณซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมได้จากยอดขายรายเดือนที่ 19.2 ล้านเครื่อง [37]
ในปี พ.ศ. 2561 หรือ ดังแสดงในตารางที่ 2.10 โดยหากพิจารณาปริมาณซากของเสียแบตเตอรี่เทียบเคียงเท่ากับ
ปริ ม าณยอดขาย คื อ จะก่ อ ให้ เ กิ ด ซากของเสี ย 19.2 ล้ า นเซลล์ ข องแบตเตอรี่ โดยทั่ ว ไปแล้ ว แบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือมีน้าหนักประมาณ 15-16 กรัม ดังนั้น ก็จะเกิดซากของแบตเตอรี่ลิเทียมประมาณ 288 ตัน ในปี
พ.ศ. 2564 และหากพิจารณาปริมาณลิเทียมที่ 2.46 กรัมต่อเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับโทรศัพท์มือถือ [40] จะ
มีปริมาณของลิเทียม 47.23 ตัน และเมื่อพิจารณาเพิ่มเติมกรณีประมาณการซากแบตเตอรี่ที่ติดมาจากโทรศัพท์
ร่วมกับการที่ผู้ใช้โทรศัพท์ประมาณร้อยละ 50 เปลี่ยนแบตเตอรี่ 1 ครั้ง ก่อนทิ้ง จะทาให้เกิดปริมาณซากในปี พ.ศ.
2564 จานวนประมาณ 28.8 ล้านเซลล์ของแบตเตอรี่ หรือประมาณ 432 ตัน
ตารางที่ 2.10 ประมาณการซากของเสียของแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับโทรศัพท์มือถือจากยอดขายตั้งแต่ปี พ.ศ.
2557–2561
ประมาณการ

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

ยอดขาย (ล้านเครื่อง)
14.6 [39]
15.6 [39]
16.9 [39]
17.3 [39]
19.2 [37]
ประมาณการ
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564
ปริมาณซากแบตเตอรี่* (ล้านเซลล์)
14.6
15.6
16.9
17.3
19.2
ปริมาณซากแบตเตอรี่** (ตัน)
219
234
253.5
259.5
288
ปริมาณลิเทียม*** (ตัน)
35.92
38.38
41.57
42.56
47.23
หมายเหตุ:
*
พิจารณาจากอายุการใช้งานเฉลี่ย 3 ปี
**
พิจารณาน้าหนักของแบตเตอรี่เฉลี่ย 15 กรัมต่อเซลล์แบตเตอรี่
***
พิจารณาที่ 2.46 กรัมต่อเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับโทรศัพท์มือถือ [32]
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2.3.2 แบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับคอมพิวเตอร์พกพา
แบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับคอมพิวเตอร์พกพาอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ ตามประเภทของคอมพิวเตอร์
แบบพกพา คือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ซึ่งมีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับราคา
และความต้องการด้านการใช้งานของผู้บริโภค แบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้สาหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและแท็ปเล็ตจึงมี
ความแตกต่างกันในด้านของขนาด โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์แบตเตอรี่ รวมถึงกาลังไฟฟ้า เป็นต้น
โดยทั่วไปคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมีน้าหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.3 กิโลกรัม ส่วนคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตมีน้าหนักเฉลี่ย
ประมาณ 0.5-0.8 กิโลกรัม แบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับใช้งานในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและแท็ปเล็ตแสดงตัวอย่างดังใน
รู ปที่ 2.1 ดังนั้ น จากข้อมูลส ารวจในปี พ.ศ. 2553 ในประเทศสหรัฐอเมริกา [41] พบว่า อายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ในคอมพิวเตอร์พกพาเป็นปัจจัยหลักที่กาหนดการใช้งานของคอมพิวเตอร์พกพานั้น โดยรายงานพบว่า
ร้อยละ 68 ของผู้บริโภคยังไม่พึงพอใจในอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ใน ณ ขณะนั้น อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง หนึ่งในปัจจัยที่สาคัญคือสถานะการชาร์จ เรียกว่า state of charge (SoC) กล่าวคือ
หากมีค่า SoC = 100% หมายถึงแบตเตอรี่เต็ม จากการศึกษาพบว่า แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานได้นานหากมี
การชาร์จที่ SoC ประมาณร้อยละ 45-55 แต่หากมีการชาร์จที่ SoC ประมาณร้อยละ 90-100 จะส่งผลด้านลบต่อ
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ นอกจากนี้แบตเตอรี่ในคอมพิวเตอร์พกพาดังกล่าวนั้นมีอายุการใช้งานขึ้นอยู่กับ
คุณภาพที่ผลิตโดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ เกรด A B และ C โดยกลุ่มที่มีคุณภาพสูง (grade A
cells) จะมีอายุการใช้งานอยู่ระหว่าง 12-18 เดือน ส่วนกลุ่มที่มีคุณภาพปานกลาง (grade B cells) และกลุ่มที่มี
คุณภาพต่า (grade C cells) จะมีอายุการใช้งานอยู่ระหว่าง 10-15 เดือน และ 5-10 เดือน ตามลาดับ
ในรายงานนี้จะแยกการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน เปรียบเทียบกัน คือ แบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ตและคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต โดยเริ่มจากข้อมูลลั กษณะโครงสร้างโดยทั่วไปของคอมพิวเตอร์พกพาทั้ง 2
ประเภท ลาดับต่อไป คือ การเปรียบเทียบองค์ประกอบของแบตเตอรี่ลิเทียมของคอมพิวเตอร์พกพาแต่ละชนิด
และสุดท้าย คือ การประมาณการปริมาณซากแบตเตอรี่ลิเทียมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลาดับแรกเมื่อพิจารณาโครงสร้างของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่
ใช้เป็นกรอบหุ้ม สายไฟเคเบิล แบตเตอรี่ลิเทียม และส่วนแสดงหน้าจอต่าง ๆ ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 2.5 [10]
และเมื่อแยกองค์ ประกอบของวัสดุโดยน ามาชั่ งน้ าหนั กสามารถแสดงข้ อมูลได้ ในตารางที่ 2.11 [42] พบว่ า
แบตเตอรี่ลิเทียมในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมีน้าหนักประมาณ 418 กรัม คิดเป็นร้อยละ 15.6 โดยน้าหนัก

รูปที่ 2.5 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (ซ้าย) และส่วนประกอบของหน้าจอ (ขวา) [42]
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รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 2 ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

ตารางที่ 2.11 องค์ประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ไม่ใช้งานแล้ว [42]
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ Motherboard
Hard disc
DVD-ROM
แบตเตอรี่ลิเทียม
กรอบ (Housing)
- พลาสติกและคีบอร์ด
- อะลูมิเนียม
- ทองแดงเรดิเอเตอร์
- เหล็กและสกรู
- สายไฟ
ระบบควบคุมความเย็น (cooling system)
- โครงอะลูมิเนียม
- ทองแดงเรดิเอเตอร์
- พัดลมพลาสติก
A/C power adapter
- โครงสร้างทองแดง
- กรอบพลาสติก
- อะลูมิเนียมเรดิเอเตอร์
- วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนแสดงหน้าจอ (Matrix display)
- สายไฟ
- สกรู
- ชิ้นส่วนหน้าจอ
- จอแก้ว
สายเคเบิลหลักและปลั๊ก (Main cable with plug)
- อะลูมิเนียม
- สายทองแดง
- วัสดุฉนวน
รวมทั้งสิ้น

เสนอ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หน้า 2-19

น้าหนัก (กรัม)

ร้อยละโดยน้าหนัก

270
119
209
418

10.08
4.44
7.80
15.60

383
118
22
38
14

14.30
4.40
0.82
1.42
0.52

50
72
10

1.87
2.69
0.37

60
60
50
81

2.24
2.24
1.87
3.02

10
4
325
65
100
15
120
66
2,679

0.37
0.15
12.13
2.43
3.73
0.56
4.48
2.46
100

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 2 ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 2.6 [43] พบว่า
ประกอบไปด้วย ส่วนแสดงหน้าจอ (LCD display) กรอบหลังที่ทาจากอะลูมิเนียม แบตเตอรี่ลิเทียม พีซีบีและ
อุปกรณ์เชื่อมต่อ พลาสติก และโลหะอื่น ๆ ซึ่งหมายรวมถึงอะลูมิเนียม ทองแดงและเหล็ก เป็นต้น ดังข้อมูล
สรุปไว้ในตารางที่ 2.12 [44] ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีองค์ประกอบของแบตเตอรี่ลิเทีย มสาหรับคอมพิวเตอร์ แท็ป
เล็ตประมาณร้อยละ 20.22 โดยน้าหนัก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนขององค์ประกอบในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มากกว่า
แบตเตอรี่ในเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.6

รูปที่ 2.6 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต [43]
ตารางที่ 2.12 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตที่สิ้นอายุการใช้งานแล้ว [44]
องค์ประกอบ
หน้าจอ
อะลูมิเนียม
แบตเตอรี่ลิเทียม
พีซีบีและอุปกรณ์เชื่อมต่อ
โลหะอื่น ๆ
พลาสติก
รวมทั้งสิ้น

น้าหนักต่อแท็ปเล็ต 1 เครื่อง
(กิโลกรัม)

น้าหนักต่อ 1 ตันของแท็ปเล็ต
(กิโลกรัม)

ร้อยละโดยน้าหนัก

0.245
0.135
0.130
0.038
0.025
0.017
0.059

415.3
228.8
220.3
64.4
42.4
28.8
100

41.53
22.88
22.03
6.44
4.24
2.88
100.00

ในลาดับที่สองเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้าง องค์ประกอบและการจัดเรียงตัวของเซลล์แบตเตอรี่
ลิเทียมที่ใช้สาหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ตและแท็ปเล็ตจึงมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เนื่องจากข้อจากัดในด้าน
ความบางของคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ซึ่งหมายถึงมีความแตกต่างกันในแง่ของกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ โดยหาก
พิจารณาโครงสร้างของแท่งแบตเตอรี่สาหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจะประกอบไปด้วยแผงเซลล์แบตเตอรี่แบบแท่ง
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รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 2 ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

กลม (cylindrical battery pack) ดังแสดงในรูปที่ 2.1 a) ที่มีแผ่นขั้วอิเล็กโทรดสลับกันไปม้วนแบบเจลลี่โรลแล้ว
หุ้มด้วยกรอบวัสดุห่อหุ้ ม (battery casing) ดังแสดงในรูปที่ 2.7 [45] ส่วนประกอบที่เป็นวงจรอิเล็ กทรอนิ กส์
(circuit board) จะเป็นตัวควบคุมการคายประจุและการจ่ายกาลังของแต่ละเซลล์แบตเตอรี่ รวมไปถึงป้องกันการ
ชาร์จเกินขนาด (overcharging) และการติดไฟ (burning) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คบางรุ่นจะมีน้าหนักที่เบาและบางมาก จึงมีการพัฒนาแบตเตอรี่แบบแผ่นบาง
ด้วยเช่นกัน ส่วนรูปที่ 2.8 แสดงส่วนประกอบของแผงเซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมสาหรับการใช้งานในคอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต [43] ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมพอลิเมอร์ (lithium polymer battery) กล่าวคือ
เซลล์แบตเตอรี่ชนิดนี้จะทาให้สารละลายอิเล็ก โทรไลต์อยู่ในรูปของเจล (gel) โดยใส่สารเติมเต็มชนิดพอลิเมอร์
เพื่อลดขนาดของเซลล์แบตเตอรี่ให้เบาและมีความบางมากขึ้น โดยมีองค์ประกอบอืน่ ๆ เช่น แคโทดและแอโนด
เหมือนกับแบตเตอรี่ลิเทียมทั่วไป แต่มีความยืดหยุ่นและเบากว่าเนื่องจากทาการห่อหุ้มแบบประเภทเพาซ์เซลล์
(pouch cell) หรือ ‘lipo’ แทนที่จะเป็นวัสดุหุ้มแข็งแบบแท่งเหลี่ยม (prismatic hard case)

รูปที่ 2.7 องค์ประกอบของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมสาหรับการใช้งานในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค [45]

รูปที่ 2.8 องค์ประกอบของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมสาหรับการใช้งานในคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต [43]
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บทที่ 2 ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
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การใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับคอมพิวเตอร์พกพาทั้งแบบโน๊ตบุ๊ตและแท็ปเล็ตโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้
งานเต็มประสิ ทธิภาพประมาณ 18-24 เดือน ขึ้นอยู่กั บเกรดของแบตเตอรี่ ส่ วนการสิ้ นอายุ การใช้ งานของ
คอมพิวเตอร์ พกพามีหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งอาจจะเนื่ องมาจากประสิ ทธิ ภาพและฟั ง ก์ ชั นในการท างานไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค หรือสาเหตุอื่น ๆ พบว่า เกิดจากปัญหาการแสดงหน้าจอ (display issue)
ประมาณร้ อยละ 74 ปั ญหาเกี่ยวกั บก าลั งไฟฟ้ า (power issue) ร้อยละ 15 ปัญหาอินพุ ต/เอาท์ พุตเสี ยหาย
(input/output damage) ร้อยละ 13 และปัญหาชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (security issue) ร้อยละ
3 เป็นต้น [46] ข้อมูลทางสถิติในประเทศจีน [4] พบว่า อายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและแท็ปเล็ตเฉลี่ย
อยู่ในช่วง 3-4 ปี โดยมีสาเหตุหลั กมากจากชิ้นส่วนเสียใช้งานไม่ได้ร้อยละ 50.8 สาเหตุรองลงมาคือผู้ บริ โภค
ต้องการคอมพิวเตอร์พกพาที่มีรูปลักษณ์และฟังก์ชันการทางานใหม่ ๆ ร้อยละ 23.5 และสุดท้ายเป็นปัญหาจาก
แบตเตอรี่ร้อยละ 16
สาหรับอุปกรณ์พกพาโดยส่วนใหญ่มักไม่แยกแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์หลักภายหลังสิ้นอายุการใช้งาน
ดังนั้น การประมาณการปริมาณซากแบตเตอรี่สาหรับคอมพิวเตอร์พกพานั้นสามารถเทียบเคียงกับอายุการใช้งาน
ของคอมพิวเตอร์พกพา ซึ่งพบว่ามีอายุการใช้งานประมาณ 3-4 ปี [30] ข้อมูลจากการสารวจในปี พ.ศ. 2557
เกี่ยวกับมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คาดการณ์ปริมาณ
ของคอมพิวเตอร์พกพาในปี พ.ศ. 2556 – 2558 ดังตารางที่ 2.13 พบว่าในปี พ.ศ. 2556 ปริมาณคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 1.63 ล้านเครื่อง และคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 2 ล้านเครื่อง อย่างไรก็ตาม ทิศทางแนวโน้มในปัจจุบันพบว่า
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเป็นที่นิยมมากขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแซงหน้าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ดังนั้นในอนาคต จึง
น่าจะมีซากแบตเตอรี่ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตมากขึ้นจากเดิม และจากข้อมูลดังกล่าวสามารถประมาณการ
ปริมาณซากแบตเตอรี่สาหรับคอมพิวเตอร์พกพาโดยเทียบเคียงกับอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์พกพาที่อายุการ
ใช้งานเฉลี่ย 3 ปี หากคอมพิวเตอร์พกพามีน้าหนักเฉลี่ยที่ 2.3 กิโลกรัม [47] คิดเป็นน้าหนักของซากคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ประมาณ 3,749 ตัน และสามารถประมาณซากแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับใช้งาน
ในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ 584.8 ตัน ดังสรุปไว้ในตารางที่ 2.14 ส่วนการประมาณการซากแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับ
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพิจารณาโดยมีอายุการใช้งานเฉลี่ยที่ 3 ปี เช่นเดียวกัน โดยหากคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ ตมี
น้าหนักเฉลี่ยที่ 0.8 กิโลกรัม คิดเป็นน้าหนักซากคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 1,600 ตัน ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559 และ
คิดเป็นน้าหนักซากของแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับใช้ในคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 352.5 ตัน ดังตารางที่ 2.15
ตารางที่ 2.13 ข้อมูลสารวจปริมาณคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [5]
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ปี พ.ศ. 2556
ปริมาณ

ราคาเฉลี่ย

ตั้งโต๊ะ
950,000
16,300
โน๊ตบุ๊ค
1,630,000
16,000
แท็ปเล็ต
2,000,000
8,500
หมายเหตุ: * ข้อมูลประมาณการ, หน่วยปริมาณ : เครื่อง
เสนอ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558*

ปริมาณ

ราคาเฉลี่ย

ปริมาณ

ราคาเฉลี่ย

846,000
1,360,000
2,400,000

16,300
15,800
7,500

798,000
1,210,000
2,500,000

16,300
15,500
7,500
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ตารางที่ 2.14 ข้อมูลประมาณการซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ค)
ปริมาณซากคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 (เครื่อง)
น้าหนักซากคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 2 (ตัน)
น้าหนักซากแบตเตอรีล่ ิเทียม 3 (ตัน)

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

1,630,000
3,749
584.8

1,360,000
3,128
488.0

1,210,000
2,783
434.1

หมายเหตุ: 1 เกิดซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมภายหลังการใช้งาน 3 ปี
2 พิจารณาจากน้าหนักเฉลี่ยของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเท่ากับ 2.3 กิโลกรัม [47]
3 พิจารณาจากน้าหนักแบตเตอรี่ร้อยละ 15.6 ของน้าหนักคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

ตารางที่ 2.15 ข้อมูลประมาณการซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับคอมพิวเตอร์พกพา (แท็ปเล็ต)
ประมาณการ
ปริมาณซากคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 1 (เครื่อง)
น้าหนักซากคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 2 (ตัน)
น้าหนักซากแบตเตอรีล่ ิเทียม 3 (ตัน)

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

2,000,000
1,600
352.5

2,400,000
1,920
423.0

2,500,000
2,000
440.6

หมายเหตุ: 1 เกิดซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมภายหลังการใช้งาน 3 ปี
2 พิจารณาน้าหนักเฉลี่ยของคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเท่ากับ 0.8 กิโลกรัม [47]
3 พิจารณาปริมาณน้าหนักซากแบตเตอรี่ร้อยละ 22.03 ของน้าหนักคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

2.3.3 แบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับรถยนต์
ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ electric vehicle อาจแบ่งออกเป็นหลายประเภท อาทิเช่น รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล
จักรยานยนต์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า หรือรถยนต์โดยสารขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือแม้กระทั่ งในปัจจุบันคือในเรือ
เดินสมุทรและเครื่องบิน เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยการใช้งานยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านั้นยังจากัดอยู่ในส่วน
ของรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลซึ่งมีสัดส่วนการใช้งานที่ค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังต้องการนโยบายสนับสนุนจากทาง
ภาครัฐทั้งทางด้านการเพิ่มฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานี
ประจุไฟฟ้า (charger) ให้ครอบคลุมการใช้งานทั้งในกรุงเทพมหานครและเพิ่มมากขึ้นในต่างจังหวัด
ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น Tesla Nissan BMW Audi และ Mercedes
Benz นั้นต่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้านการใช้
งานที่สะดวกมากขึ้นและในราคาและการดูแลรักษาที่น่าพึงพอใจ หากให้คานิยามประเภทต่าง ๆ ของรถยนต์ไฟฟ้า
อาจจะสามารถแบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ 1) battery electric vehicle (BEV) หมายถึง รถยนต์ ที่
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว หรือ ‘รถยนต์นั่งไฟฟ้า’ 2) plug-in hybrid electric vehicle
(PHEV) หมายถึง รถยนต์ที่ขับเคลื่ อนด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟจากแหล่ งประจุไฟภายนอก
(charger) รวมถึงประจุไฟได้จากเครื่องยนต์และแหล่งกาเนิดไฟระหว่างการขับเคลื่อน หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า
‘รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด’ 3) fuel cell electric vehicles (FCEV) หมายถึง รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากเซลล์
เชื้อเพลิง ซึ่งมีแหล่งพลังงานมาจากไฮโดรเจน
เสนอ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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บทที่ 2 ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

ขนาดของแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์มีขนาดที่แตกต่างกันค่อนข้างมากในช่วงตั้งแต่ 20-100 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
โดยยานยนต์ขนาดเล็กเช่นในประเทศจีนจะใช้ขนาดแบตเตอรี่อยู่ในช่วง 18.3-23 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ส่วนยานยนต์
ขนาดกลางที่นิยมใช้ในยุโรปและอเมริกาเหนือจะใช้แบตเตอรี่ขนาด 23-60 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และยานยนต์ขนาด
ใหญ่และรถ SUV จะใช้แบตเตอรี่ขนาด 75-100 กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จะมีราคาต่อหน่ วย
(specific cost) ที่ต่ากว่า เนื่องจากมีจานวนเซลล์แบตเตอรี่ที่มากกว่าและค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการระบบระบาย
ความร้อน (cooling system) ที่ดีกว่าเนื่องจากสามารถกระจายได้ทั่วทุกเซลล์แบตเตอรี่
ตัวอย่างชนิดของเซลล์แบตเตอรี่โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ ราคาต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (cost per kWh)
และพลังงานจาเพาะ (specific energy) แสดงดังตารางที่ 2.16 [48] บริษัท Tesla ใช้เซลล์แบตเตอรี่แบบแท่ง
ทรงกระบอกหรือ 18650 cell (เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตร ยาว 65 มิลลิเมตร) ผลิตโดยบริษัทพานาโซนิ ค
เนื่องจากเป็นเซลล์ที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพที่ดีในแง่ของพลังงานจาเพาะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรูปร่างที่
เป็นแท่งทรงกระบอกจึงทาให้เกิดช่องว่างระหว่างเซลล์เมื่อนามาจัดวางเรียงเซลล์เข้าด้วยกันดังรูปที่ 2.9 [49] ซึ่ง
แม้ว่าจะใช้พื้นที่มากกว่าเซลล์แบบเหลี่ยมเวลาจัดเรียงเซลล์แบตเตอรี่จานวนมากเข้าด้วยกันเป็นชุดเซลล์แบตเตอรี่
(battery pack) ในแนวขนาน (ยกตัวอย่าง เช่น Tesla S85 EV แบตเตอรี่ใช้เซลล์แบตเตอรี่ถึงกว่า 7,000 เซลล์
ด้วยกัน) แต่จะมีข้อดี คือ ช่องว่างเหล่านั้นจะช่วยระบายความร้อนให้กับแบตเตอรี่และหากเกิดความเสียหายก็
สามารถเปลี่ยนแต่ละเซลล์ใหม่ได้โดยไม่กระทบถึงกาลังของแบตเตอรี่โดยรวม ในปัจจุบัน Tesla และพานาโซนิค
ได้พัฒนาเซลล์แบตเตอรี่ใหม่ ‘2170 li-ion cells’ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 มิลลิเมตร ยาว 70 มิลลิเมตร) ดังรูปที่
2.10 สาหรับรถยนต์ขนาดกลาง โดยมีนิกเกิล-โคบอลต์-อะลูมิเนียมเป็นขั้วแคโทด ชุดแบตเตอรี่นี้ให้กาลัง 50 kWh
ประกอบด้วย 2,975 เซลล์แบตเตอรี่ ต่อเรียงกันเป็นก้อนเรียกว่า ‘brick’ โดยแต่ละก้อนมี 31 เซลล์แบตเตอรี่ แล้ว
ก้อน ‘bricks’ เหล่านี้จะถูกรวมเข้าเป็นโมดูล ซึ่งมีทั้งหมด 4 โมดูล โดย 2 โมดูลแรกประกอบไปด้วย 23 bricks
และอีก 2 โมดูล มี 25 bricks ดังรู ปที่ 2.10 [49] ส่ วนข้อมูลผู้ ผลิ ตรถยนต์ ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์ไฟฟ้ า และ
คุณลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของแบตเตอรี่ เช่น ชนิดแบตเตอรี่ ความจุแบตเตอรี่ (capacity) น้าหนักรถยนต์และ
ร้อยละน้าหนักของแบตเตอรี่ รวมถึงระยะทางที่แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ (electric range) ดังตารางที่ 2.17
[26]
ตารางที่ 2.16 ข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและชนิดของเซลล์แบตเตอรี่ [48]
Make and Model
Tesla S 85, 90kWh (2015)*
Tesla 48kWH Gen III
Best practice DoE/AABC
Nissan Leaf, 30kWh (2016)*
BMW i3
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Cell type

Cost per kWh

Specific energy

18650
18650
pouch/prismatic
pouch/prismatic
pouch/prismatic

$260/kWh
$260/kWh
$350/kWh
$455/kWh
NA

250 Wh/kg
250 Wh/kg
150-180 Wh/kg
80-96 Wh/kg
120 Wh/kg
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ตารางที่ 2.17 ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดและคุณลักษณะของเซลล์แบตเตอรี่ [26]
ผูผ้ ลิต

Tesla

ชื่อโมเดล

Tesla model S 90D
Tesla model S 90D
Tesla model S 100D
Tesla model S P100D
Toyota
Toyota Prius Prime
GM
Chevrolet Bolt EV
Chevrolet Volt
VW e-Golf
VW e-up
VW Golf GTE
VW Passat GTE
Audi
Audi A3 sportback e-tron
Audi Q7 e-tron
Porsche
Porsche Cayenne S E-Hybrid
Porshce Panamera 4 E-Hybrid
Nissan
Nissan Leaf
Hyundai Hyundai Ioniq Plug-in
Hyundai Ioniq Electric
Ford
Ford Focus Electric
Ford C-Max Energi
Fiat
Fiat 500e
BMW
BMW i3
Daimler
Mercedes-Benz B-class E Drive
Smart Fortwo Electric Drive
Kia
Kia Soul EV
Renault
Renault Zoe
Karma
Karma Revero
BYD
BYD E6
Mitsubishi Mitsubishi i-MiEV
Mitsubishi Outlander

EV/PHEV

ชนิด
แบตเตอรี่

Capacity
(kWh)

น้าหนักยานยนต์
(กิโลกรัม)

EV
EV
EV
EV
PHEV
EV
EV
PHEV
PHEV
PHEV
PHEV
PHEV
PHEV
PHEV
PHEV
EV
PHEV
EV
EV
PHEV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
PHEV
EV
EV
PHEV

NCA
NCA
NCA
NCA
NMC
NMC
NMC
NMC
NMC
NMC
NMC
NMC
NMC
NMC
NMC
NMC
NMC
NMC
NMC
NMC
NMC
NMC
NCA
NMC
NMC
NMC
NMC
LFP
NMC
NMC

75
90
102
102
8.8
60
18.4
35.8
18.7
8.8
9.9
8.8
17.3
10.8
9.4
30
8.9
28
33.5
7.6
24
33
36
18
27
41
21.4
82
16
12

2108
2240
2390
2234
1526
1624
1607
1605
1139
1520
1722
1654
2445
2360
2170
1516
1370
1420
1651
1769
1352
1243
1725
995
1554
1480
2450
2420
1170
1845

หมายเหตุ : NMC คือ แบตเตอรี่ชนิด Lithium nickel manganese cobalt oxide
NCA คือ แบตเตอรี่ชนิด Lithium nickel cobalt aluminum oxide

น้าหนักของชุด
แบตเตอรี่
(ร้อยละของ
น้าหนักยานยนต์)
24
25
25
26
7
27
11
22
20
8
8
7
9
6
6
20
9
20
20
6
19
24
17
16
18
26
10
29
19
10

ช่วงระยะทาง
ใช้งาน
(กิโลเมตร)
405
445
510
505
40
350
85
195
110
45
45
35
55
35
40
170
50
165
180
30
135
180
165
120
145
230
80
390
95
45

รูปที่ 2.9 เปรียบเทียบแบตเตอรี่เซลล์ แบตเตอรี่โมดูลและชุดแบตเตอรี่ [49]
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โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 2 ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

รูปที่ 2.10 แบตเตอรี่แบบแท่งและตัวอย่างการจัดเรียงเซลล์ในแบตเตอรี่โมดูลและชุดแบตเตอรี่ของบริษัท
Tesla [49]
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นปรับเปลี่ยนมาใช้เซลล์แบตเตอรี่แบบเหลี่ยม (prismatic) ที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อ
สามารถให้กระแสไฟฟ้าที่มากกว่าเนื่องจากสามารถลดปริมาณของชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้สร้างเป็นชุด
แบตเตอรี่ได้มากถึงร้อยละ 20-25 แต่จะต้องแบกรับภาระราคาต่อกิโลวัตต์ -ชั่วโมงที่เพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเซลล์
แบตเตอรี่ในรูปที่ 2.11 [50] แสดงโครงสร้างของเซลล์แบตเตอรี่นามาประกอบเป็นชุดแบตเตอรี่ของ Audi A3 ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าเซลล์แบตเตอรี่แบบเหลี่ยมจะถูกประกอบเข้ากันเป็นโมดูล (cell module) จากนั้นแบตเตอรี่โมดูล
ก็จะถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นชุดแบตเตอรี่ด้วยชุดต่อ (battery junction box) ซึ่งจะถูกหุ้มด้วยฝาครอบด้านบน
และล่ าง (upper housing shell & lower housing shell) นอกจากนี้ จะมีส่ ว นประกอบอื่ น ๆ เช่น วัส ดุ
ฉนวน (insulator) แผงควบคุมการทางาน (cell management controller) อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน (heat
exchanger) และระบบระบายความร้อน (cooling system) ภายในเซลล์โมดูลและชุดแบตเตอรี่
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โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 2 ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

รูปที่ 2.11 โครงสร้างภายในของเซลล์แบตเตอรี่ที่นามาประกอบเป็นชุดแบตเตอรี่ของ Audi A3 [50]
บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่สาหรับรถยนต์รายใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ Tier 1 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตวัสดุเริ่มต้น (materials) เช่น สารประกอบที่ใช้ทาวัสดุ
ขั้วอิเล็กโทรดแคโทด เช่น สารประกอบของลิเทียม โคบอลต์ แมงกานีสและนิกเกิล และสารประกอบที่ใช้ทา
วัสดุขั้วแอโนด เช่น แกรไฟต์ เป็นต้น รวมถึงสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ตัวอย่างเช่น สารละลายเกลือของลิเทียม
หรือสารละลายอินทรีย์ ส่วนผู้ผลิตในกลุ่ม Tier 2 คือ กลุ่มผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่และชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จะรับเอาวัสดุเริ่มต้นในกลุ่ม Tier 1 รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น วัสดุหุ้ม ฉนวน ตัวนาไฟฟ้าต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาผลิตเป็นเซลล์แบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ ส่วนกลุ่มสุดท้าย Tier 3 คือ กลุ่มบริษัทผู้ประกอบ
ชุดแบตเตอรี่เพื่อส่งมอบให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ [18]
หากเปรี ยบเทียบองค์ ป ระกอบของแบตเตอรี่ช นิด ต่า ง ๆ จะประกอบไปด้ว ยอะลู มิ เนี ยม โคบอลต์
ทองแดง เหล็ก ลิเทียม แมงกานีส นิกเกิล สารยึด (binder) อิเล็กโทรไลต์และพลาสติกในปริมาณที่แตกต่างกัน
ออกไปตามชนิดของวัสดุที่ทาขั้วแคโทดดัง สรุปในตารางที่ 2.18 [51] ความแตกต่างขององค์ประกอบภายใน
ของแบตเตอรี่รวมถึงลักษณะโครงสร้างของชุดแบตเตอรี่ นี้ทาให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการซากของ
เสี ย แบตเตอรี่ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคต ซึ่งมีตัว เลขประมาณการที่ 250,000 ตัน ภายในปี พ.ศ. 2563
แบตเตอรี่เหล่านี้เมื่อสิ้นอายุการใช้งานแล้วสามารถนามาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน
ย่อย ๆ ดังนี้ คือ 1) การคายประจุ-discharge ซึ่งจาเป็นต้องแยกชุดแบตเตอรี่ออกมากจากส่วนประกอบอื่น ๆ
2) การถอดประกอบ-disassembly ซึ่งในขั้นตอนนี้จะแยกแบตเตอรี่โมดูลออกมา 3) การนากลับคืน คือ นา
เซลล์แบตเตอรี่มาผ่านกระบวนการทางโลหวิทยาทางความร้อน/โลหวิทยาสารละลาย/โลหวิทยาชีววิทยา เสนอ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 2 ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

(biometallurgy) เพื่อให้ได้โลหะมีราคา เช่น โคบอลต์ ลิเทียม นิกเกิล และโลหะชนิด อื่น ๆ เป็นผลิตภัณฑ์
สุดท้าย โดยใน 3 ขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนที่ใช้แรงทางกลเป็นหลัก ส่วนในขั้นตอนที่ 4 จะอาศัยกระบวนการ
เคมีเป็นหลักดังรูปที่ 2.12 [51]
ตารางที่ 2.18 เปรียบเทียบองค์ประกอบของแบตเตอรี่แยกตามชนิดของขั้วแคโทด [51]
วัสดุ
อะลูมิเนียม
โคบอลต์
ทองแดง
เหล็ก
ลิเทียม
แมงกานีส
นิกเกิล
สารยึด
อิเล็กโทรไลต์
พลาสติก

แบตเตอรี่ชนิด
LiCoO2

แบตเตอรี่ชนิด
LiFePO4

แบตเตอรี่ชนิด
LiMn2O4

แบตเตอรี่ชนิด
LiNi1/3Mn1/3Co 1/3 O2

5.2
17.3
7.3
16.5
2.0
1.2
2.4
14.0
4.8

6.5
8.2
43.2
1.2
0.9
14.9
4.4

21.7
13.5
0.1
1.4
10.7
3.7
11.8
4.5

22.72
8.45
16.6
8.79
1.28
5.86
14.84
1.39
11.66
3.29

รูปที่ 2.12 กระบวนการรีไซเคิลลิเทียมแบตเตอรี่จากยานยนต์ไฟฟ้า [51]
สาหรับสถานการณ์ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าโลกในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ทั่วโลกมียอดขายกว่า 1 ล้านคัน โดยจีน
เป็นประเทศทีผ่ ู้บริโภคนิยมใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งคิดเป็นยอดขายกว่า 580,000 คัน รองลงมา
คื อกลุ่ มประเทศยุ โรป และในสหรั ฐอเมริ กา ดั ง รายละเอี ยดในรู ปที่ 2.13 [52] ซึ่ งเป็ นข้ อมู ลส ารวจตั้ งแต่ ปี
พ.ศ. 2556-2560 โดยพบว่ามียอดขายในประเทศจีนในปี พ.ศ. 2560 เป็น 2 เท่า ของยอดขายในสหรัฐอเมริกาซึ่ง
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โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 2 ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

ถือเป็นตลาดผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอันดับที่ 2 ส่วนประเทศนอรเวย์ถือว่าเป็นประเทศที่รถยนต์ไฟฟ้ามีส่วน
แบ่งการตลาดของยานยนต์มากที่สุดถึงร้อยละ 39 รองลงมา คือ ประเทศไอซ์แลนด์และสวีเดน

รูปที่ 2.13 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าและส่วนแบ่งการตลาดของประเทศ 10 อันดับแรก ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.
2556-2560 [52]
สาหรับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย พบว่า ยังมีส่วนแบ่งในการตลาดค่อนข้างน้อยเมื่อพิจารณา
จากตลาดรถยนต์ ทั้ ง หมด ข้ อ มู ล จาก Global EV Outlook 2018 ดั ง แสดงในตารางที่ 2.19 [52] พบว่ า
ประเทศไทยมียอดขายยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งไฟฟ้า (BEV) และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554-2560 รวมเพียง 400 คัน โดยประมาณ ซึ่งค่อนข้างน้อยหากเปรียบเทียบกับประเทศที่เป็นผู้นา
ด้านยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่น เป็นต้น อย่างไรก็ดี ความนิยมของผู้บริโภคที่
จะเปลี่ยนมาใช้งานยานยนต์ไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่ง ปัจจัยสาคัญอันดับแรกคือ ราคาและอายุการใช้
งานของแบตเตอรี่ รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนให้มีจานวนสถานี
ประจุไฟฟ้าทั้งที่ให้บริการจากภาครัฐและภาคเอกชน (public or private chargers) ในพื้นที่ต่างจังหวัดให้
มากขึ้นนอกเหนือจากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันมีจานวนสถานีประจุไฟฟ้ารวมเพียง 100
สถานี นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก เช่น ความรวดเร็วในการประจุไฟ รวมถึงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
รัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี บวกอีก
5 ปี รวมเป็น 13 ปี โดยเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วผู้ประกอบการต้องลงทุนสร้างโรงงานผลิตและชิ้นส่วนภายใน 2 ปี
ซึ่งมีเงื่อนไข คือ ต้องตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยด้วย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต
แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในอาเซียน และสามารถเป็นผู้ส่งออกแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของโลกในอนาคต
เหมือนอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยในปัจจุบัน [53]
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โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 2 ซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

ตารางที่ 2.19 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV และ PHEV ในแต่ละประเทศ ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 25482560 (หน่วย: พันคัน) [52]

จากข้อมูลสถิติยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าข้างต้น หมายถึง จะเกิดซากของเสียแบตเตอรี่จานวนมากขึ้ นใน
อนาคต ส่วนใหญ่แล้วบริษัทรถยนต์มักจะประกันการใช้งานแบตเตอรี่ไว้ที่ 10 ปี อย่างไรก็ตาม การใช้งานจริงอาจ
สิ้นสุดในระยะเวลา 8 ปี เนื่องจากแบตเตอรี่จะมีประสิทธิภาพที่ลดลงจนไม่ตอบสนองใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่สะดวก
ในชีวิตประจาวันได้ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2568 น่าจะเกิดซากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารวมประมาณ 8 ตัน โดยพิจารณา
จากน้าหนักของแบตเตอรี่โดยเฉลี่ยที่ 300 กิโลกรัม จากรถยนต์นั่งไฟฟ้าขนาดกลาง เช่น Nissan Leaf เป็นต้น ดัง
ข้อมูลประมาณการแสดงโดยสรุปในตารางที่ 2.20
ตารางที่ 2.20 ข้อมูลประมาณการซากของเสียแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (BEV และ PHEV)
ประมาณการ

ปี พ.ศ.
2562

ปี พ.ศ.
2563

ปี พ.ศ.
2564

ปี พ.ศ.
2565

ปี พ.ศ.
2566

ปี พ.ศ.
2567

ปี พ.ศ.
2568

ปริมาณซากแบตเตอรีร่ ถยนต์ไฟฟ้า1 (ตัว)
10
10
10
70
270
300
น้าหนักซากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า2 (ตัน)
3
3
3
21
81
90
หมายเหตุ: 1 ปริมาณซากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าคิดจากจานวนยอดขาย และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เฉลี่ยที่ 8 ปี
2
ประมาณการจากน้าหนักแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยที่ 300 กิโลกรัม (รถยนต์ขนาดกลาง)
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2.3.4 แบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับใช้งานในลักษณะอื่น
การใช้งานแบตเตอรี่ในลักษณะอื่น ๆ อาทิเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านและสานักงาน
ของเล่น อุปกรณ์บังคับแบบไร้สาย อากาศยานไร้คนขับ และอื่น ๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ดี ข้อมูลการใช้งาน
แบตเตอรี่ดังกล่าวมีสัดส่วนค่อนข้างน้ อยและยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แท้จริง อย่างไรก็ ตาม แบตเตอรี่
สาหรับกักเก็บพลังงาน (battery energy storage system: BESS) นั้นเริ่มมีบทบาทที่สาคัญมากขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อแต่ละประเทศต้องวางมาตรการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่า ดังแสดงสรุปในตาราง
2.6 [26] โดยคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) น่าจะมีการใช้แบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานประมาณ
30 กิกะวัตต์ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐของแต่ละประเทศที่ต้องการพลังงานเพื่อใช้ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจึงทาให้เกิดการวางแผนในระยะยาว เพื่อการบริการจัดการพลังงานให้ มี
ความยั่งยืนอย่างครบวงจร ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้สาหรับเป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน
เป็นหลัก

รูปที่ 2.14 แผนผังของเครือข่ายไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าแบบทั่วไปของประเทศเยอรมันและระบบ
อื่น ๆ ในกลุ่มประเทศยุโรป [54]
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แบตเตอรี่ลิเทียมมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้น จึงนิยมใช้สาหรับกักเก็บพลังงาน ซึ่งแหล่งพลังงานดังกล่าว ก็คือ
พลังงานหมุนเวียน (renewable energy) เช่น กังหันลม (wind turbine) และเซลล์แสงอาทิตย์ (photovoltaic
panel) ที่สะอาดกว่าและสามารถนามาใช้ทดแทนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม เช่น ถ่านหินและ
น้ามัน การใช้แหล่งพลังงานดั้งเดิมรวมถึงแหล่งพลังงานหมุนเวียนนั้นจาเป็นอย่างยิ่งต้องมีการกักเก็บพลั งงาน
เพื่อที่จะสามารถนาพลังงานที่กักเก็บเอาไว้ออกมาใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ อันเนื่องมาจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ
ที่กล่าวมาเหล่านี้มักจะอยู่ห่างไกลการกลุ่มผู้ใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 2.14 [51] กล่าวคือ การผลิตพลังงานเหล่านี้
จาเป็นต้องอาศัยเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันสาหรับการจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งผู้ผลิตต่าง ๆ ไปยังผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบไป
ด้วย สถานีผลิตพลังงานไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่นาส่งพลังงานจากแหล่งผลิตที่ห่างไกลให้กับศูนย์ที่ต้องการใช้
และสายกระจายแรงต่าที่เชื่อมต่อเข้ากับผู้ ใช้งานแต่ละราย โดยพลั งงานไฟฟ้าจากแหล่ งผลิ ตจะถูกปรับให้มี
แรงดันไฟฟ้าที่สูงมากในระดับเดียวกันกับเครือข่ายการส่งเพื่อส่งเข้าไปในสายส่ง จากนั้นก็จะถูกปรับให้มีแรงดันที่
ลดลงสู่ระดับแรงดันไฟฟ้ากระจายตามสถานีย่อยเพื่อบริหารจัดการให้เหมาะสมต่อผู้ใช้งานในแต่ละรายไป ดังนั้น
การผลิตพลังงานจึงจาเป็นต้องอาศัยเครือข่ายเชื่อมต่อกันเพื่อจ่ายพลังงานเรียกว่ากริดไฟฟ้า (grid electrical)
การใช้ งานแบตเตอรี่ ส าหรั บเป็ นแหล่ งกั บเก็ บพลั งงานโดยทั่ วไปอาจแบ่ งเป็ น 2 ระบบ คื อ 1) grid connected system และ 2) off-grid connected system โดยในระบบแรก หมายถึง กริดไฟฟ้าที่ต่อเข้ ากั บ
ระบบจาหน่ายสาหรับการใช้ไฟฟ้าในเขตเมือง หรือเรียกว่า ‘ออนกริด’ โดยจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ สาหรับในประเทศไทย คือ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนระบบที่สอง
คือ แบบอิสระที่ไม่ต่อเข้ากับระบบจาหน่ ายไฟฟ้า เรียกว่าระบบ ‘ออฟกริด’ หรืออาจเรียกว่าระบบแยกเดี่ ยว
(stand alone) เช่น ในพื้นที่ชนบท เป็นต้น ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 2.15 [55, 56] อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
สาหรับระบบ ‘ออนกริด’ นั้นจะผสมผสานการใช้แบตเตอรี่เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าจากระบบสายส่ง เรียกว่า
ระบบ ‘ไฮบริด’ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่มีความสาคัญอย่างยิ่งกับการกักเก็บพลังงานในรูปของพลังงานไฟฟ้า
ในปัจจุบันและอนาคต
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รูปที่ 2.15 เปรียบเทียบระบบการกักเก็บพลังงานแบบ ‘ออนกริด’ และ ‘ออฟกริด’ [55, 56]
การกักเก็บพลังงานสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การกักเก็บพลังงานน้าแบบสูบ (pumped hydro
storage) การกั กเก็ บ พลั งงานแบบไฟฟ้ า -เคมี (electro-chemical) การกั กเก็ บพลั งงานแบบไฟฟ้ า -ทางกล
(electro-mechanical) การกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน (hydrogen storage) และการกักเก็บพลังงานความร้อน
(thermal storage) โดยประเทศชั้นนาในด้านการกักเก็บพลังงานคือ จีน ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ซึ่งการกักเก็บ
พลังงานโดยการใช้แบตเตอรี่นี้มีข้อดี คือ ต้องการพื้นที่น้อยกว่า และสามารถติดตั้งได้ทั้งในบริเวณจุดจ่ายไฟฟ้า
จุดผลิต และส่งจ่ายไฟฟ้า ทาให้การจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีความเสถียร (smoothing) มากขึ้น ช่วย
ควบคุมและรักษาความถี่ของไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ (frequency regulation) จัดการความหนาแน่นของระบบส่ง
(congestion management) และช่วยจ่ายไฟฟ้าช่วงความต้องการสูง (energy shifting) ในรายงานนี้ จะกล่าวถึง
ข้อมูลทางสถิติการใช้พลั งงานทดแทนด้านเซลล์ แสงอาทิตย์ซึ่งมีข้อได้เปรียบตรงที่ส ามารถบริหารจัดการได้
หลากหลายขนาด คือ ทั้งการใช้งานติดตั้งบนหลังคา (rooftop) อาคาร (building) และฟาร์มเซลล์แสงอาทิตย์
(solar farm) อีกทั้งส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐทาให้เกิดการกระจายและแพร่หลายมากกว่า
พลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ
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รูปที่ 2.16 ข้อมูลการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์สะสมเปรียบเทียบกับการทานายปริมาณซากของเสียที่สิ้นอายุ
การใช้งานแล้วสาหรบกรณี a) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ b) แบตเตอรี่สาหรับกักเก็บพลังงาน
แสงอาทิตย์ [57]
โดยข้อมูลจาก European Photovoltaic Industry Association [58] คาดว่าการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์
จะอยู่ที่ประมาณ 40-50 กิกะวัตต์ ทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ได้คาดการณ์ว่าจะมีการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์เพื่อใช้งานรวมสูงสุดถึง 396-540 กิกะวัตต์ โดยค่ากลางจะอยู่ที่ 450 กิกะวัตต์ ข้อมูลดังแสดงในรูป
ที่ 2.16 a) แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์สะสม (หน่วย : กิกะวัตต์) กับค่าประมาณ
การปริมาณสะสมของซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่สิ้นอายุการใช้งาน (หน่วย : พันตัน) ระหว่างปี พ.ศ. 25612593 (ค.ศ. 2018-2050) โดยจากข้อมูลคาดว่าในปัจจุบันปริมาณซากเซลล์แสงอาทิตย์ยังคงไม่สูงมากเท่าไร
หากพิจารณาอายุการใช้งานที่ 20 ปี แต่จะเริ่มสูงขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า และจากข้อมูลพบว่าจะเกิดปริมาณ
ซากสะสมของเซลล์แสงอาทิตย์สูงถึง 195.332 ล้านตัน ทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ส่วนข้อมูลแสดง
ดังรูปที่ 2.16 b) แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่สาหรับกักเก็บพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์
สะสม (หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง) กับค่าประมาณการปริมาณสะสมของซากแบตเตอรี่สาหรับกักเก็บพลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์สะสม (หน่วย : พันตัน) ในระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2561-2593 ซึ่งจากข้อมูลพบว่าภายในปี
พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) จะเกิดปริ มาณสะสมของซากแบตเตอรี่ส าหรับกักเก็บพลั งงานแสงอาทิตย์สู งถึง
12.659 ล้านตัน [57]
แบตเตอรี่ที่ใช้งานสาหรับกักเก็บพลังงานหรือเป็นแหล่งพลังงาน (power bank) นั้นมีความแตกต่างจาก
แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ กล่าวคือ ต้องสามารถกักเก็บพลังงานได้ในปริมาณมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่
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ที่ใช้ในรถยนต์ค่อนข้างมาก และต้องถูกออกแบบให้มีวัฏจักรหรือรอบในการคายประจุและประจุไฟใหม่ที่มากกว่า
แบตเตอรี่สาหรับกักเก็บพลังงานมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5-10 ปี หรืออาจจะการันตีอายุการใช้งานที่ 5,000 รอบ
โดยที่ยังมีความจุร้อยละ 70 ของประสิทธิภาพเดิม แต่หากแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพดีและราคาสูงจะมีอายุการใช้งาน
ถึง 10-20 ปี [59] ในปัจจุบันแม้ว่าแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว -กรดจะได้รับความนิยมเพราะมีราคาที่ถูกกว่า อีกทั้ง
มากกว่าร้อยละ 98 สามารถนามาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ เนื่องจากมีเทคโนโลยีรีไซเคิลรองรับ อยู่แล้ว
รวมถึงมีความต้องการรับซื้อผลิตภัณฑ์ตะกั่ว รีไซเคิลในตลาดด้วย แต่แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดนั้นจะประสบปัญหา
การดูแลรักษาและน้าหนักที่มากเป็นปัญหาในการขนส่ง ดังนั้นแบตเตอรี่ลิเทียมจึงถือว่าเป็นทางเลือกที่ดี มี
ประสิทธิภาพสูงกว่า และมีการเลือกใช้งานมากขึ้นในปัจจุบัน แม้ว่าเทคโนโลยีการรีไซเคิลนั้นยังอยู่ในระหว่าง
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีและสอดคล้องกับระบบบริหารจัดการและสภาวะทางการตลาด และหากราคา
ของแบตเตอรี่ลิเทียมต่ากว่า 200 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ภายในปี พ.ศ. 2562 จะเป็นการกระตุ้นให้เกิด
การติ ดตั้ งการกั บเก็ บ พลั งงานมากขึ้ น อี ก ข้ อมู ลยื นยั นจากผลการวิ จั ยทางการตลาดโดยบริ ษั ท Navigant
Research คาดการณ์ว่าการกักเก็บพลังงานจะเติบโตประมาณร้อยละ 40 โดยปริมาณการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้น
เป็น 29.3 กิกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2570 สาหรับระบบการกักเก็บพลังงานแบบ ‘ออนกริด’
ส่วนขนาดของแบตเตอรี่ที่ใช้สาหรับการกักเก็บพลังงานนั้นอาจมีขนาดเล็กที่ใช้สาหรับในครัวเรือนหรืออาจ
มีขนาดใหญ่เท่ากับตู้สินค้าดังแสดงในรูปที่ 2.17 [60] ซึ่งเป็นสถานีไฟฟ้าย่อย ณ Mira Loma แคลิฟอร์เนีย ของ
บริษัท Tesla ที่ใช้สาหรับการกักเก็บพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ขนาด 80 เมกะวัตต์ ส่วนการกักเก็บพลังงานใช้
สาหรับใช้ในครัวเรือนเดิมยังคงนิยมใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่า ส่วนการกักเก็บพลังงาน
ในปริ มาณมากโดยบริ ษั ทยั กษ์ ใหญ่ ทางด้ านพลั งงาน ต่ าง ๆ นิ ยมใช้ แบตเตอรี่ ลิ เที ยมเป็ นหลั ก เนื่ องจากมี
ประสิทธิภาพที่สูงกว่า ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากมีการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ดังได้กล่าวมา
ข้างต้น ก็จะสะท้อนถึงปริมาณซากแบตเตอรี่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

รูปที่ 2.17 ตัวอย่างชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 80 เมกะวัตต์ ที่ใช้สาหรับการกักเก็บพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ณ
สถานีไฟฟ้าย่อย Mira Loma, แคลิฟอร์เนีย ของบริษัท Tesla [60]
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สาหรับในประเทศไทยนั้นมีปริมาณการใช้พลังงานทดแทนเชิงพาณิชย์ในประเทศถึง 9.025 เมตริกตัน ในปี
พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 11.91 ของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด ส่วนในบริบททั่วโลก พบว่ามีการใช้พลังงาน
ทดแทนถึงร้อยละ 22.1 ประเทศไทยยังมีการใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไม่แพร่หลายมากนัก เพราะต้นทุนของ
เทคโนโลยีสูง (30 ล้านต่อ 1 เมกะวัตต์) เมื่อเทียบกับผลที่ได้รับจากการลงทุน แต่น่าจะมีแนวโน้มการเติบโตของ
การกักเก็บพลังงานที่ดีขึ้นตามลาดับดังแนวโน้มทั่วโลก โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลั งงานทางเลื อก พ.ศ. 2558 - 2579 (Alternative Energy Development Plan : AEDP 2015) มีแผนเพิ่ ม
สัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนร้ อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2579 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งได้วางเป้าหมายไว้ถึง 6,000 เมกะวัตต์ [63] โดยจะมีการพัฒนาควบคู่ไปกับแผนก
กริดอัจฉริยะ (smart grid) ที่จะต้องใช้แบตเตอรี่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสาคัญในการกักเก็บพลังงาน
หากพิจารณาสถิติการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในประเทศพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด โดยมีปริมาณการติดตั้งสะสม 823 เมกะวัตต์ เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 794 เมกะวัตต์ และระบบผลิตไฟฟ้าฯ แบบอิสระ 29 เมกะวัตต์ โดยภาครัฐมีนโยบาย
สนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 200 เมกะวัตต์ และเซลล์
แสงอาทิตย์ชุมชน 800 เมกะวัตต์ โดยในกลุ่มแรก คือ การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลั งคา แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มบ้านพักอาศัย 100 เมกะวัตต์ และกลุ่มอาคารธุรกิจ 100 เมกะวัตต์ ดังนี้ คือ 1) กลุ่มบ้านพักอาศัย
ขนาดกาลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ 2) กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกาลังการผลิตติดตั้งมากกว่า
10 – 250 กิโลวัตต์ และ 3) สาหรับกลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน ขนาดกาลังการผลิตติด ตั้ง
มากกว่า 250 – 1,000 กิโลวัตต์ ส่วนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนมีปริมาณกาลังผลิตติดตั้ง
800 เมกะวัตต์ เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน [63] โดยข้อมูลจากคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน (กกพ) แสดงสถิติการใช้งาน ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์สะสมมีปริมาณถึง 1,298 เมกะวัตต์สูงสุด ดังแสดงในรูปที่ 2.18 [64, 65] แบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจาหน่ายติดตั้งบนพื้นดิน (on-grid) 1,269 เมกะวัตต์สูงสุด และการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ (off-grid) 29 เมกะวัตต์สูงสุด ส่วนสถิติการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ ณ
สิ้นปี พ.ศ. 2558 มีการติดตั้งสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 1,419 เมกะวัตต์สูงสุด เป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเชื่อมต่อเข้าระบบจาหน่ายติดตั้งบนพื้นดิน 1,311 เมกะวัตต์สูงสุดและที่ติดตั้งบนหลังคา 78 เมกะวัตต์
สูงสุด รวมถึงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ 30 เมกะวัตต์สูงสุด
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รูปที่ 2.18 ปริมาณการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย (หน่วย : เมกะวัตต์) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526-2558
[64, 65]
นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ริเริ่มที่จะนาระบบกักเก็บพลังงานโดยแบตเตอรี่
มาใช้ในระบบไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์และลม ซึ่งมี
โครงการพัฒนาแบตเตอรี่ 3 แห่งทั่วประเทศคือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 เมกะวัตต์-ชั่วโมง) ลพบุรี (21 เมกะวัตต์ชั่วโมง) และชัยภูมิ (16 เมกะวัตต์-ชั่วโมง) ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แม้การใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับ
การกักเก็บพลังงานในประเทศยังอยู่ในสภาวะเริ่มต้น แต่มีแนวโน้มที่จะถูกนามาใช้งานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
เนื่องจากประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และแนวโน้มราคาที่น่าจะลดลง รวมถึงสามารถนามาใช้กักเก็บพลังงานที่
หลายหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้าสูบ และการใช้งานในโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ เช่น เสาไฟฟ้า สัญญาญไฟจราจรติดตั้งทั่วประเทศ เป็นต้น ที่น่าจะได้รับการสนับสนุนจากทาง
ภาครัฐ ซึง่ หากมีการบริหารจัดการนาระบบกักเก็บพลังงานโดยแบตเตอรี่มาใช้ในระบบไฟฟ้าดัง ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นในปี พ.ศ. 2563 และพิจารณาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมที่ประมาณ 15 ปี ทาให้สามารถ
ประมาณการได้ว่าน่าจะมีซากแบตเตอรี่ลิเ ทียมเกิดขึ้นในปริมาณมาก และจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในปี พ.ศ. 2578
2.4 สรุปปริมาณซากแบตเตอรี่ลิเทียมในประเทศไทย
ข้อมูลประมาณการซากแบตเตอรี่โดยรวมทุกชนิดจากรายงานโดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พบว่า
มีจานวนซากแบตเตอรี่รวม 677 ล้านก้อน ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 และอาจเพิ่มสูงขึ้นเป็น 718 ล้านก้อน ใน
ปี พ.ศ. 2564 [2] ซึ่งอาจสามารถเทียบเป็นปริมาณซากแบตเตอรี่ ได้ถึง 10,155 - 10,770 ตัน หากคิดน้าหนัก
แบตเตอรี่เฉลี่ย 15 กรัมต่อก้อน อย่างไรก็ดี จากข้อมูลวิเคราะห์ปริมาณซากแบตเตอรี่ลิเที่ยมมีองค์ประกอบ
ทางเคมีแตกต่างจากแบตเตอรี่แห้งทั่วไปและมีมูลค่าที่สูงกว่าดัง ในหัวข้อ 2.3 จะสามารถคิดประมาณการจาก
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ซากแบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตและโน๊ตบุ๊คที่น่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ดัง
แสดงในรูปที่ 2.19 และเห็นได้ว่ามีปริมาณซากแบตเตอรี่ลิเทียมที่เกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและแท็ปเล็ต
มากที่สุ ดคือ 440.6 ตัน และ 434.1 ตัน คิดเป็นร้อยละ 39.7 และ 39.2 ตามล าดับ ถัดมาคือปริมาณซาก
แบตเตอรี่ลิเทียมจากโทรศัพท์มือถือในปริมาณ 234 ตัน คิดเป็นร้อยละ 21.1 ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงซากแบตเตอรี่
ลิเทียมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานในยานยนต์และการใช้งานสาหรับกักเก็บพลังงานซึ่งยังไม่มีข้อมูลสาหรับ
ในปี พ.ศ. 2561 ที่ได้ทาการศึกษาและทานายปริมาณซากแบตเตอรี่ลิเทียม ดังนั้น จากข้อมูลดังปรากฎน่าจะ
เกิดซากแบตเตอรี่ ลิ เที ย มในปริ ม าณรวมถึ ง 1,108.7 ตัน คิดเป็นประมาณร้ อ ยละ 10.9 ของปริมาณซาก
แบตเตอรี่ทุกชนิดที่เกิดขึ้นในปีเดียวกัน (พ.ศ. 2561) ซึ่งถือเป็นปริมาณซากของเสียที่ควรได้รับการกาจัดและ
บาบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างจริงจังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 2.19 สัดส่วนปริมาณซากแบตเตอรี่ลิเทียม (ไม่คัดแยกองค์ประกอบทางเคมี) ในปี พ.ศ. 2561
หากเปรียบเทียบกับปริมาณซากแบตเตอรี่ลิเทียมที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2559 ที่มี
ประมาณถึง 3,300 ตัน หรือคิดเป็น 3 เท่าของปริมาณซากแบตเตอรี่ลิเที่ยมที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในประเทศ
ไทย ซึ่งในรายงานของ CSIRO กล่าวว่า ในปี ค.ศ. 2012 – 2013 (พ.ศ. 2555-2556) มีเพียงร้อยละ 2 ของ
ปริมาณซากแบตเตอรี่ลิเที่ยมถูกนามารวบรวมและรีไซเคิลนอกประเทศ จากข้อมูลคาดการณ์จะมีปริมาณซาก
แบตเตอรี่ ลิ เ ที ย มเพิ่ ม ขึ้ น ในประเทศออสเตรเลี ย เป็ น 100,000 - 188,000 ตั น ในปี พ.ศ. 2579 ซึ่ ง มี ก าร
ประมาณค่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์หากมิได้นาซากแบตเตอรี่มาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ถึง 18.3 พันล้านบาท
[66] ส่วนในประเทศอังกฤษได้มีการเก็บข้อมูลในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) พบว่า มีอัตราการรวบรวมซาก
แบตเตอรี่ ร้ อยละ 18 [67] ซึ่งอาจเป็ น ผลมาจากการบัง คับ ใช้ Batteries Directive 2006/66/EC ในกลุ่ ม
ประเทศยุโรปให้เกิดประสิทธิภาพการรวบรวมซากเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ในอัตราร้อยละ 25
เป็นอัตรารวบรวมซากร้อยละ 45 ในปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) เป็นต้น โดยการศึกษาอัตราการรวบรวมซาก
ส่วนใหญ่ประมาณการจากข้อมูลการขายแบตเตอรี่ที่ผู้ผลิตได้รายงานไว้ Placed On Market: POM [67] และ
คาดว่าจะกลายเป็นซากของเสียในอีก 3 ปี ข้างหน้า อย่างไรก็ดี ความแม่นยาของการประมาณการปริมาณซาก
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นั้นอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น มีการรายงานไว้จากประเทศเบลเยียมและเนเธอแลนด์ พบว่า ร้อยละ
40 ของแบตเตอรี่ที่จะกลายเป็นซากของเสียเกิดขึ้นได้ช้าลงจากอายุการใช้งานเดิม ซึ่งอาจเนื่องมาจากปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเพราะมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดีขึ้น รวมถึ งมีการใช้งานเสริม
จากอุปกรณ์จ่ายพลังงาน (power bank) ร่วมด้วย และอาจเป็นไปได้ว่าการรายงานยอดขายแบตเตอรี่จาก
แหล่งผู้ผลิตที่ไม่ครบถ้วน เป็นต้น ส่วนในประเทศไทย ยังมิได้มีการเก็บข้อมูลอัตราการรวบรวมซากแบตเตอรี่
ชนิดลิเทียม อีกทั้งจากข้อมูลพบว่าโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากกว่าร้อยละ 50 นั้นถูกนาไป
ขายต่อ [28] ซึ่งก็ทาให้การเก็บข้อมูลซากของเสียย้อนกลับไปยังผู้จาหน่ายหรือผู้ผลิตมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น
แต่ก็เป็นทิศทางที่ดีสาหรับการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนกาจัดทิ้ง
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะมีปริมาณซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมที่เพิ่มมากขึ้น ใน
อนาคต แม้ว่าหากพิจารณาจากยอดขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จะมีทิศทางที่ชะลอตัว
แต่ในส่วนของการใช้งานคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตและโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนั้นมีการใช้งานหรือยอดขาย
ที่เพิ่มมากขึ้นแทนที่เนื่องจากมีการใช้งานทดแทนในรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงการใช้งานแบตเตอร์รี่ลิเทียมใน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดอื่น ๆ ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานให้ตอบสนองต่อการใช้ชีวิต ใน
สังคมดิจิตอลอีกด้วย การที่แนวโน้มปริมาณขยะแบตเตอรี่ลิเทียมในประเทศเพิ่มมากขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึง
ความสาคัญต่อการการปิดวงจรซากของเสียดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อการดาเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพของคนในสังคม อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่า อุปสรรคสาคัญหลัก ของทุกประเทศในการน าซาก
แบตเตอรี่ลิเทียมชนิดต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ คือ การเพิ่มอัตราการรวบรวมซากแบตเตอรี่ให้ได้มากพอ
ในการที่จะนามาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด กลไกด้านการลงทุนและบริหารจัดการ ซึ่ง
สาหรับในสังคมไทยนั้นการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมจัดการขยะครัวเรือนจากต้นทางโดยผู้ใช้งานถือปัจจัยที่สาคัญ
มากเป็นอันดับหนึ่ง และมีความท้าทายด้านการบริการจัดการเป็นอย่างมาก โดยต้องเริ่มจากการเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณขยะหรือลดปริมาณการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้น หรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคัดแยกซากแบตเตอรี่ออกจากขยะครัวเรือน ทั้งในชุมชน สานักงาน สถานประกอบการ
และในทุกภาคส่วน และหากประเทศไทยมีการบังคับใช้ข้อกฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวกับการกาจัดและ
บาบัดซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงแบตเตอรี่อย่างจริงจัง ก็จะเป็นส่วนผลักดันให้บริหารจัดการรวบรวม
กาจั ดและรี ไซเคิล ที่ชัดเจนและจริ งจั งมากขึ้น ในอนาคต เช่น จัดให้ มี “จุดรวมขยะอันตราย” อย่างน้ อ ย
หมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 แห่ง [69] เป็นต้น เพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะช่วยเพิ่มอัตราการรวบรวมขยะแบตเตอรี่
ลิเทียมภายในประเทศเพื่อนาเข้าสู่การบาบัดและรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มลี ิเทียมเป็นองค์ประกอบ
3.1 บทนา
แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ทางเคมีไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วยขั้วแคโทด แอโนด อิเล็กโตรไลท์ ฉนวนและวัสดุ
ห่อหุ้ม สามารถจาแนกประเภทได้จากชนิดของวัสดุที่นามาทาขั้วไฟฟ้าและอิเล็กโตรไลท์ ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพ
ด้านการให้พลังงานและการใช้งานด้านอื่น ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ขนาดของแบตเตอรี่นั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ในการใช้งาน ซึ่งทาให้สามารถพบแบตเตอรี่ลิเทียมที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ 5 มิลลิเมตร เช่น แบตเตอรี่ลิเทียมชนิด
กระดุม จนถึงมี ขนาดใหญ่เท่าตู้สิ นค้าส าหรั บการใช้งานด้านกักเก็บพลั งงาน เป็นต้น โดยสั ดส่ วนการใช้งาน
แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมนั้นเพิ่มมากขึ้นตามลาดับในแต่ละปี เนื่องจากแบตเตอรี่ลิเทียมมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าโดยมี
น้าหนักเบากว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิลเมททัลไฮไดรด์และนิกเกิลแคดเมียม เป็นต้น
การกาจัดหรือทาลายซากแบตเตอรี่ที่ดาเนินการในแต่ละประเทศอาจแบ่งออกเป็น 4 วิธีการ คือ
1. การฝังกลบ (landfill) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้กาจัดซากแบตเตอรี่ใช้ในครัวเรือนเป็นหลัก โดยนาไป
ฝังกลบในบริเวณที่ได้รับอนุญาต
2. การทาให้เสถียร (stabilization) เป็นการบาบัดให้แบตเตอรี่เกิดภาวะที่เสถียรก่อนนาไปฝังกลบ เพื่อ
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะลงสู่สิ่งแวดล้อม กระบวนการดังกล่าวมีราคาแพงจึงอาจจะไม่นิยมใช้
ทั่วไปนัก
3. การเผากาจัด (incineration) ซึ่งเป็นการเผาด้วยความร้อนสูงในเตาเผากาจัดขยะชุมชน อย่างไรก็ดี
การเผากาจัดด้วยวิธีการนี้อาจทาให้เกิดมลพิษทางอากาศของปรอท แคดเมียม ตะกั่ว และไดออกซิน
ซึ่งต้องการระบบบาบัดอากาศอย่างดีซึ่งก็มีราคาแพง
4. การรีไซเคิล (recycling) โดยใช้กรรมวิธีทางความร้อนและสารละลาย เพื่อนาโลหะกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถูกนามาใช้ดาเนินการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่บ้างแล้ว อีกทั้งในปัจจุบันได้
มีการพัฒนาเทคโนโลยีเดิมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
โดยการรีไซเคิลได้รับความสนใจมากขึ้นและอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ในกว่ า 20 ปี ที่ ผ่ านมา ได้ มี การพั ฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อน าซากแบตเตอรี่ ลิ เที ยมที่ ไม่ ใช้ งานแล้ ว เข้ าสู่
กระบวนการรีไซเคิลเนื่องจากความตระหนักถึงการขาดแคลนแหล่งทรัพยากรด้านแร่และโลหะหายาก รวมถึง
ผลกระทบหลักทางด้านสิ่งแวดล้อมและเนื่องจากเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (energy storage technology)
ได้ ถู กพั ฒนาอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อทดแทนการใช้ ทรั พยากรดั้ งเดิ ม คื อ ถ่ านหิ นและน้ ามั น จึ งก่ อ ให้ เกิ ด ความ
หลากหลายของเทคโนโลยีรวมถึงวัสดุตั้งต้นในการผลิตขั้วแคโทด ทั้งเพื่อการลดต้นทุนและในมุมมองของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งานและขั้นตอนการนาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น เทคนิควิธีการที่ถูกพัฒนา
เสนอ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หน้า 3-1

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 3 เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

เพื่อการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมจึงมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม
เป็นหลักนั่นเอง
3.2 กระบวนการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียม
ขั้นตอนกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วนั้น อาจแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ในส่วนแรก
เป็ น ขั้ น ตอน primary treatment โดยการคั ด แยกด้ ว ยวิ ธี ท างกายภาพหรื อ เชิ ง กล ( physical and
mechanical treatment) และในส่วนของขั้นตอนในกระบวนการทีส่ องหรือ secondary treatment คือ การ
ใช้กรรมวิธีการทางเคมีเพื่อสกัดเอาโลหะหรือสารประกอบที่มีค่าออกมาแล้วทาให้บริสุทธิ์ ด้วยกระบวนการทาง
เคมีและการทาให้บริสุทธิ์ (chemical treatment and refining) ดังแสดงในรูปที่ 3.1
ในส่วนแรกของขั้น ตอนการรวบรวม คัดแยกและเตรียมการขยะซากแบตเตอรี่นั้นจะเริ่มจากการ
รวบรวมซากของเสียแบตเตอรี่ (battery collection) แล้วผ่านกระบวนการคัดแยกซึ่งอาจกระทาด้วยมือหรือ
เครื่องคัดแยก (physical separation) เช่น การแยกโดยใช้บาร์โคดเพื่อแยกชนิดของแบตเตอรี่ลิเทียมออกจาก
ซากแบตเตอรี่อื่น ๆ จากนั้นทาการถอดประกอบ (dismantling) สาหรับองค์ประกอบที่สามารถแยกออกได้ง่าย
ก่อน เช่น แผ่นหุ้มพลาสติกด้านนอกหรือแผ่นโลหะ เช่น อะลูมิเนียมหรือเหล็กกล้าที่เป็นวัสดุหุ้มที่สามารถนาไป
แยกรี ไซเคิล หรื อขายสู่ ตลาดได้ ก่ อน แล้ ว จึ งนาซากแบตเตอรี่ที่เหลื อ เข้า กระบวนการเตรียมขยะ (waste
treatment) โดยผ่านการคายประจุ ลดขนาดและแยกขนาดให้พร้อมสาหรับขั้นตอนการสกัดโลหะในส่วนที่สอง
ต่อไป

รูปที่ 3.1 กระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมเริ่มจากการรวบรวม เตรียมซากแบตเตอรี่และการสกัดโลหะ
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บทที่ 3 เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

ขั้นตอนกระบวนการในส่วนที่สองจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อที่จะสกัดเอาโลหะหรือสารประกอบที่มีมูลค่าออกมาด้วยกรรมวิธีทางโลหวิทยา ซึ่ง กระบวนการที่นิยมและ
มี ก ารด าเนิ น การระดั บ อุ ต สาหกรรม 2 กระบวนการหลั ก คื อ กระบวนการสกั ด โลหะด้ ว ยความร้ อ น
(pyrometallurgical process) ซึ่งได้รั บความนิ ยมค่ อนข้างมาก และกระบวนการสกั ดโลหะด้ วยสารละลาย
(hydrometallurgical process) ในปัจจุบันมีบริษัทในต่างประเทศรับดาเนินการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเดิมในการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ เช่น กลุ่มประเทศยุโรปที่ดาเนินการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่
[1] อาทิ บริษัท Umicore ประเทศเบลเยียม และบริษัท Batrec ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งใช้กระบวนการสกัด
โลหะด้วยความร้อน โดยผลผลิตที่ได้จากการรีไซเคิลจะเป็นโลหะ เช่น เหล็ก-แมงกานีส และสังกะสี หรือออกไซด์
ของทองแดงและนิกเกิล เป็นต้น เนื่องจากดาเนินการรีไซเคิลแบตเตอรี่หลากหลายชนิดร่วมกันซึ่งเป็นวิธีการที่
สะดวกแต่ต้องมีการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กระบวนการย่อยที่สาคัญในการสกัด
โลหะด้วยความร้อนนั้นประกอบไปด้วยการเผาด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ เช่น การเผาที่อุณหภูมิสูง (calcination) การ
ย่ า ง (roasting) การเผาแบบรี ดั ก ชั่ น (reduction) และกรรมวิ ธี ท างโลหวิ ท ยาโดยใช้ ค ลอรี น (chlorine
metallurgy)
ในส่วนของบริษัทที่ดาเนินการสกัดโลหะด้วยสารละลายนั้นจะเป็นวิธีการที่ซับซ้อนกว่า แต่จะสามารถเลือก
สกัดโลหะมีค่าที่ต้องการได้ทีละขั้นตอน บริษัทที่ดาเนินการด้วยกระบวนการดังกล่าว เช่น บริษัท Recupyl SAS
ดาเนินการทั้งในประเทศสิงคโปร์ ฝรั่งเศส สเปนและสหราชอาณาจักร โดยจะได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นออกไซด์ของ
โลหะและเกลือของลิเทียม เป็นต้น กระบวนการย่อยที่สาคัญในการสกัดโลหะด้วยสารละลายนั้นประกอบไปด้วย
การละลาย (dissolution) การชะละลาย (leaching) การสกั ดด้ วยตั วท าละลาย (solvent extraction) การ
ตกตะกอนทางเคมี (chemical precipitation) และกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี (electrochemical process)
กระบวนการสกั ด ทางชี ว วิ ท ยาร่ ว มกั บ การสกั ด ด้ ว ยโลหวิ ท ยาสารละลาย หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า Biohydrometallurgical process นั้น ประกอบไปด้วยการชะละลายด้วยสารชีวภาพ (bio-leaching) แล้วตามด้วย
การสกัดโลหะ ยังเป็นกระบวนการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อเป็นทางเลือกในการ
ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมจากการบาบัดสารเคมีในกระบวนการ ส่วนอีกกระบวนการหนึ่งที่ซึ่งยังอยู่ในระดับการ
พัฒนาเพื่อขยายผลในระดับอุตสาหกรรมและได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คือกระบวนการไฮบริด (hybrid
process) ซึ่งสามารถควบรวมกระบวนการโลหวิทยาทางความร้อน กระบวนการโลหวิทยาสารละลาย และ/หรือ
กระบวนการสกัดทางชีววิทยาและโลหวิทยาสารละลายเข้าด้วยกัน
ในแต่ละกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีทั้งข้อดีและข้อจากัดของแต่ละกระบวนการซึ่ง
ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านการลงทุน คุณลักษณะของซากของเสียเริ่มต้นที่ใช้ในการดาเนินการรีไซเคิล รวมถึง
ข้อจากัดด้านกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละ
ประเทศ ตารางที่ 3.1 สรุปรายชื่อบริษัทที่รับดาเนินการรีไซเคิลแบตเตอรี่ในปัจจุบัน [2]
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บทที่ 3 เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลรายชื่อบริษัท ประเภทของซากและกระบวนการที่ใช้รีไซเคิลแบตเตอรี่ [2]
Company

Battery type

Toxco

Ni, Li-based

Salesco Systems

All type
battery
Li-based

Onto Technology
AERC

All type
battery

Dowa

All type
battery
All type
battery
All type
battery
All type
battery
All type
battery
All type
battery
Li-based
Li-based, Hg
All type
battery
All type
battery
All type
battery
Cd, Ni, NH,
Li
All type
battery
All type
battery

Japan Recycling
Sony Corp. & Sumitomo
Metals and Mining Co.
Xstrata
Accurec
DK
AEA Technology
Batrec AG
AFE Group (Valdi)
Citron
Euro Dieuze/SARP
SNAM
IPGNA Ent. (Recupyl)
Umicore
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Process

Location

Cryomilling (Li)
Pyrometallurgy (Ni)
Pyrometallurgy

Trail, BC, Cannada
Baltimore, OH, USA
Phoenix, AZ, USA

Liquid-liquid
extraction
Pyrometallurgy

Bend, OR, USA

Pyrometallurgy

Allentown, PA, USA
Hayward, CA, USA
West Melbourne, FL, USA
Japan

Pyrometallurgy

Osaka, Japan

Pyrometallurgy

Japan

Pyrometallurgy +
electrowinning
Pyrometallurgy

Horne Que, Nikkelverk
Nor, Sudbury Ont, Canada
Mulhiem Grenada

Pyrometallurgy

Duisburg, Greece

Pyrometallurgy
Pyrometallurgy
Pyrometallurgy

Sutherland, Scotland
Wimmis, CH, Switzerland
Zurich CH, Switzerland
Rogerville, France
Zurich CH, Switzerland
Rogerville, France
Lorraine, France

Pyrometallurgy
Pyrometallurgy
Pyrometallurgy
Pyrometallurgy
Pyrometallurgy +
electrowinning
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Saint Quentin Fallavier,
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Grenoble, France
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โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 3 เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

Company
Battery type
Shenzhen Green Eco-manufacturer Li-based
Hi-Tech Co..
TES-AMM (in corp. with Recupyl S.A) All type
battery
Recupyl S.A
All type
battery
Saubermacher and Redux
Li-based

Process
Pyrometallurgy/
Hydrometallugy
Hydrometallugy

Location
Shenzhen, China

Hydrometallugy

France

Pyrometallurgy

Bremerhaven, Germany

Singapore

3.3 การรวบรวม คัดแยกและเตรียมการขยะซากแบตเตอรี่
ขั้นตอนของการรวบรวม คัดแยกและเตรียมการขยะซากแบตเตอรี่ ถือเป็นกระบวนการที่ส าคั ญมาก
เนื่องจากหากสามารถแยกประเภทของซากของเสียให้อยู่ในประเภทที่มีองค์ประกอบเดียวกันได้มากเท่าไหร่ ก็จะ
ทาให้สามารถเข้าสู่ กระบวนการรี ไซเคิลที่ง่ายหรือมีขั้นตอนที่สั้นและประหยัดต้นทุนมากกว่านั่นเอง สาหรับ
แบตเตอรี่ลิเทียมเองหากผ่านกระบวนการรีไซเคิลด้วยกระบวนการโลหวิทยาทางความร้อนจะถูกนาไปเผารวมกับ
แบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและลดขั้นตอนในการบดลดขนาดให้เล็กละเอียดเหมือนในกระบวนการ
เตรียมขยะแบตเตอรี่สาหรับการสกัดด้วยกระบวนการทางสารละลาย แต่อย่างไรก็ดี การรีไซเคิลด้วยกระบวนการ
โลหวิทยาความร้อนนี้มีต้นทุนที่สูงและอาจจะได้ปริมาณของโลหะที่สามารถนากลับคืนมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้น้อย
อีกทั้งยังต้องควบคุมมลภาวะทางอากาศซึ่งต้องการมาตรการบาบัดที่ดี
ส่วนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมด้วยกระบวนการโลหวิทยาสารละลายนั้นอาจจะสามารถรีไซเคิลซาก
แบตเตอรี่ลิเทียมร่วมกับแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ เช่น นิเกิลเมทัลไฮไดรด์ และนิเกิลแคดเมียมได้เช่นเดียวกัน และดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว ในขั้นตอนการเตรียมซากแบตเตอรี่จะต้องบดลดขนาดและแยกองค์ประกอบจากผงที่ได้จากการ
บดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแยกสกัดโลหะในแต่ละขั้นตอน หรือในบางกระบวนการที่ต้องการประสิทธิภาพในการ
นากลับคืนโลหะลิเทียมที่สูงจึงจาเป็นต้องแยกชนิดของแบตเตอรี่ลิเทียมออกจากแบตเตอรี่ประเภทอื่นก่อน ซึ่งจะ
ต้องการใช้เทคนิควิธีการที่แตกต่างกันออกไป หมายความว่ายิ่งมีความหลากหลายของโลหะจานวนมากชนิดในซาก
ของเสียเท่าไร ก็จาเป็นต้องมีกระบวนการสกัดโลหะแต่ละชนิดออกมาทีละขั้นตอนอย่างต่อเนื่องกันไป จึงทาให้
กระบวนการนั้นยาวนานหลายขั้นตอนมากขึ้น ส่งผลต่อการลงทุน การดาเนินการและบาบัดสารเคมีที่ใช้ในแต่ละ
ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การรวมรวมและคัดแยกที่ดีจะสามารถนาซากแบตเตอรี่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่าย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการรวบรวมและคัดแยกซากแบตเตอรี่ พบว่า แบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้ในครัวเรือนจะ
ประสบปัญหาเรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เนื่องจากมักถูกพบทิ้งปะปนไปกับขยะครัวเรือนหรือขยะชุมชน
แล้วจะไปถูกกาจัดรวมในเตาเผาชุมชนซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่วนแบตเตอรี่ลิเทียมที่เป็นของเสียจาก
กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมจะได้รับการคัดแยกประเภทไว้อยู่แล้ว และแบตเตอรี่ที่ใช้งานในรถยนต์นั้น
ส่วนมากมีเส้นทางการนาคืนซากแบตเตอรี่กลับไปยังผู้ขายหรือผู้ผลิตอยู่เดิมแล้วจึงไม่น่าประสบปัญหาในการคัด
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แยก ดังนั้น หากสามารถปรับพฤติกรรมผู้บริโภคครัวเรือนภายในประเทศให้มีการแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะ
ครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะสามารถขับเคลื่อนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมได้อย่างมีประสิทธิผล
การเตรียมขยะซากแบตเตอรี่นั้นสามารถอธิบายกระบวนการแยกส่วนประกอบซากแบตเตอรี่ลิเทียมจาก
แผนผังในรูปที่ 3.2 [3] โดยเริ่มจากการนาซากแบตเตอรี่มาผ่านการคายประจุ (discharge) ก่อนเพื่อป้องกันการ
ลั ดวงจรและการจุ ดติ ดไฟ ซึ่งโดยทั่วไปจะกระทาโดยแช่ ในน้ าเกลื อ (salt solution) เหมือนกับซากของเสี ย
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จากนั้นจึงค่อยนาซากแบตเตอรี่มาผ่านการลดขนาดและคัดแยกขนาด โดยอาศัยหลักการแยก
ทางกายภาพเพื่อคัดแยกและถอดส่วนประกอบของแบตเตอรี่หรือชุดแบตเตอรี่ ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของซาก
แบตเตอรี่ ซึ่งในขั้นต้นอาจจะใช้การคัดแยกด้วยมือเพื่อแยกเอาวัสดุที่มีราคาและคัดแยกได้ง่ายออกก่อนหากเป็น
ชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ แต่หากเป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่ใช้ในครัวเรือนนั้นการแยกด้วยมือในปริมาณมากจะทาให้
ประสิทธิภาพลดลงและไม่คุ้มทุน จึงต้องนาเข้าสู่ขั้นตอนการบดเพื่อลดขนาดด้วยค้อนบด (hammer mill) หรือ
เครื่องบดเฉือน (shear crusher) เพื่อลดขนาด แล้วทาการคัดแยกขนาดด้วยตะแกรงหยาบแยกเอาชิ้นส่วนที่ใหญ่
เช่น กรอบอะลูมิเนียมออกจากส่วนอื่น ๆ ออกไปก่อน เพื่อให้ขนาดชิ้นส่วนที่เล็กกว่าผ่านเข้าสู่กระบวนการอบแห้ง
(drying) เช่น ที่อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง [3, 4] เพื่อแยกกาจัดสารละลายอิเล็ก
โตรไลต์ชนิดที่เป็นสารออแกนิกออกไป จากนั้นทาการแยกผงละเอียดที่ประกอบไปด้วยสารประกอบลิเทียมเมทัล
ออกไซด์ (LiMO2) และแกรไฟต์ที่เป็ นวัสดุขั้วแคโทดและขั้วแอโนดออกจากส่วนประกอบอื่น ๆ ด้วยการร่อน
ตะแกรง (sieving) ผงที่ได้นี้จะถูกนามาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลโดยจะถูกส่งไปยังขั้นตอนการเตรียมการทาง
กายภาพ (physical conditioning) ก่อนที่จะนาไปผ่านกรรมวิธีสกัดทางโลหวิทยาต่อไป ส่วนผงวัสดุที่เหลือใน
ตะแกรงจะถูกนามาผ่านอุปกรณ์เครื่องมือช่วยในการแยกขนาด (size separation) เช่น การแยกด้วยตะแกรงสั่น
(vibratory screening), การแยกด้วยแม่เหล็ก (magnetic separation), การแยกโดยอาศัยลมอัด (pneumatic
separation) หรือการแยกด้วยหลั กการไฟฟ้าสถิต (electrostatic separation) เป็นต้น เพื่อแยกเอาโลหะที่ มี
สมบัตินาไฟฟ้า เช่น ทองแดง อะลูมิเนียมและเหล็กกล้าออกมา ส่วนวัสดุที่ไม่นาไฟฟ้า เช่น วัสดุพอลิเมอร์จะถูก
แยกส่วนออกมาต่างหาก

รูปที่ 3.2 กระบวนการคัดแยกซากแบตเตอรี่ลิเทียม (ปรับปรุงจากงานวิจัยของ Silveira, A.V.M. และคณะ)
[3]
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ในรายละเอียดของขั้นตอนการลดขนาดซึ่งอาจอาศัยขั้นตอนการบดหรือการตัดด้วยเครื่องมือกล ซึ่งจะให้
ประสิทธิภาพที่ดีสาหรับซากแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มีปริมาณมาก การบดเพื่อลดขนาดนั้นอาศัยหลักการของวัสดุที่มี
ความแข็งที่แตกต่างกัน โดยวัสดุที่เปราะก็จะถูกบดให้เล็กละเอียดได้ง่าย ส่วนวัสดุที่เหนียวจะถูกบดรีดเป็นแผ่น
แล้ วสามารถกรองแยกออกด้วยตะแกรงในภายหลั ง และหากมองย้อนถึงโครงสร้างของแบตเตอรี่ลิ เที ยมจะ
ประกอบไปด้วยวัสดุหุ้มทาจากพลาสติกที่ห่อหุ้มกรอบโลหะอะลูมิเนียมซึ่งภายในจะบรรจุแผ่นวัสดุขั้วแอโนดที่ทา
จากผงแกรไฟต์สลับกับวัสดุขั้วแคโทดซึ่งทาจากสารประกอบลิเทียมและแยกจากกันด้วยแผ่นฉนวนเมมแบรนแผ่น
บางกั้นที่ทาจากวัสดุพอลิเมอร์ เช่น พอลีเอธิลีน เป็นต้น และมีอิเล็กโตรไลต์เป็นสารละลายอินทรีย์บรรจุอยู่ภายใน
เซลล์ด้วย ดังได้อธิบายไว้แล้วในบทที่ 2 ถึงรายละเอียดของวัสดุที่นามาผลิตแบตเตอรี่ ดังนั้น เมื่อนาซากแบตเตอรี่
ลิเทียมมาผ่ านการบดในระยะเวลาที่เหมาะสม วัสดุขั้วแคโทดและแอโนดจะสามารถหลุ ดออกมาเป็นผงและ
สามารถแยกออกจากกรอบที่ห่อหุ้มเซลล์ทาจากอะลูมิเนียมที่จะถูกบดให้แบนเนื่องจากมีความเหนียวกว่า และถูก
แยกออกจากวัสดุขั้วแคโทดและแอโนดด้วยตะแกรงร่อนต่อไป [5] ตัวอย่างเครื่องมือลดขนาดด้วยค้อนบดแสดงไว้
ในรูปที่ 3.3 [6] ในระหว่างกระบวนการบด ชิ้นส่วนที่ถูกป้อนเข้าไปจะถูกบดด้วยแรงกระทาระหว่างค้ อนบด
(hammer) และผนังห้องบดที่ทาจากวัสดุแข็ง (wear plate) ข้อดี คือ วัสดุจะถูกบดซ้าเมื่อแกนค้อนหมุนอย่าง
ต่อเนื่อง จนกว่าขนาดของวัสดุที่ถูกบดจะลดลงจนเล็กกว่าตะแกรง (screen) ที่กรองอยู่ด้านล่าง
การคัดแยกด้วยตะแกรงร่อนเป็นวิธีที่นิยมสาหรับการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงถูกนามาใช้ในการ
คัดแยกขยะซากแบตเตอรี่ลิเทียมด้วยเช่นเดียวกันภายหลังจากผ่านการบดลดขนาดมา ดังแสดงในรูปที่ 3.4 [7]
เนื่องจากกระบวนการแยกด้วยตะแกรงนั้นประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยวัสดุที่ผ่านการบดแล้วหากมีขนาดใหญ่
เกิดกว่าขนาดของตะแกรงก็จะถูกแยกออกต่างหาก ส่วนวัสดุที่มีขนาดเล็ กลงลดหลั่นกันไปก็จะถูกกรองผ่ า น
ตะแกรงที่หมุนขนาดต่าง ๆ และการทามุมเอียงจะช่วยให้เกิดการคัดแยกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปที่ 3.3 กระบวนการบดลดขนาดซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียม [6]
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รูปที่ 3.4 เครื่องคัดแยกแบบตะแกรงหมุน Trommel [7]
การคัดแยกด้วยวิธีไฟฟ้าสถิตดังแสดงรายละเอียดดังรูปที่ 3.5 [3] เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ซึ่งผง
วัสดุที่ค้างตะแกรง (ถูกคัดแยกขั้ วแคโทดและขั้ วแอโนดออกไปแล้ ว) จะถูก ป้ อนเข้ าสู่ รางสายพานเพื่ อผ่ าน
อิเล็กโตรดทรงกระบอกหมุน โดยอาศัยหลักการของสมบัติทางไฟฟ้าของแต่ละวัสดุที่ไม่เหมือนกัน ด้วยการทาให้
เกิดแรงกระทาลงบนผงหรืออนุภาคที่มีประจุหรือมีขั้วไฟฟ้าในสภาวะที่มีสนามไฟฟ้า (electric filed) ในการทาให้
เกิดประจุหรื อขั้วไฟฟ้าบนผงอนุภาคนั้นสามารถทาได้โดยให้ เกิดการแตกตัวของประจุไฟฟ้า (ionization) ใน
อากาศโดยการให้ศักย์ไฟฟ้า (high voltage) และเกิดสนามแม่เหล็กด้วยในเวลาเดียวกัน ดังนั้น เมื่อผงอนุภาคที่ไม่
นาไฟฟ้า (nonconductive fraction : NCF) ถูกลาเลียงผ่านอิเล็กโตรดทรงกระบอกที่หมุนอยู่ก็จะยังคงคิดอยู่ที่
พื้นผิ วของอิเล็ กโตรดทรงกระบอกเนื่ องด้วยแรงทางไฟฟ้า electric image force และจากนั้นเมื่ออิเล็ กโตรด
ทรงกระบอกหมุนไปผงอนุภาคที่ไม่นาไฟฟ้าจะหล่นลงสู่ถังเก็บ (NCF collector) เมื่อสุดท้ายแรงโน้มถ่วงสามารถ
เอาชนะแรงทางไฟฟ้าได้ ส่วนผงอนุภาคที่นาไฟฟ้า (conductive fraction) จะอาศัยการเหนี่ยวนาทางไฟฟ้าในขั้ว
ตรงข้ามถูกดึงดูดให้ตกลงในถังเก็บ (CF collector) อย่างไรก็ดี ตัวแปรที่ควบคุมประสิทธิภาพในการแยกด้วย
หลักการไฟฟ้าสถิตนี้ คือ ความเร็วรอบในการหมุนของอิเล็กโตรดทรงกระบอก ศักย์ไฟฟ้า และระยะห่างระหว่าง
ขั้วอิเล็กโตรด เป็นต้น
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รูปที่ 3.5 ภาพประกอบแสดงกระบวนการแยกโดยอาศัยหลักการไฟฟ้าสถิต [3]
การคัดแยกอีกวิธีการหนึ่งได้รับการพัฒนาจากงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกสารขั้วอิเล็กโทรดออก
จากแผ่นฟอยล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้มีความเข้มข้นของสารขั้วอิเล็กโทรดสูงก่อนนามาผ่านกระบวนการ
โลหวิทยาสารละลาย เรี ยกชื่อกระบวนการว่า ANVIIL หรือ adhesion neutralization via incineration and
impact liberation โดยผสมผสานกระบวนการความร้อนและทางกลเข้าไว้ด้วยกัน มี ขั้นตอน คือ ใช้การเผาที่
อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 500 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ ง นอกจากจะช่ ว ยในการก าจั ด สารยึ ด (binder) ซึ่ ง เป็ น วั ส ดุ
polyvinylidene fluoride หรือ PVLF (ชนิดของสารยึดขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่) ทาให้สามารถลด
การติดยึดของสารขั้วอิเล็กโทรดบนแผ่นฟอยล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แล้ว การเผาที่อุณหภูมิดังกล่าวยังช่วยใน
การทาลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างผงวัสดุต่าง ๆ ด้วยกันอีกทางหนึ่ง และจากนั้นเมื่อทาการคัดแยกผงวัสดุออกจาก
แผ่นฟอยล์ด้วยลมอัด (air-jet separator) แรงลมปะทะจะทาให้ผงวัสดุถูกแยกออกมาจากแผ่นฟอยล์ได้ง่ายขึ้น รูป
ที่ 3.6 แสดงภาพประกอบกระบวนการคัดแยก ANVIIL [8] พบว่ากระบวนการดังกล่าวทาให้ผงวัสดุขั้วอิเล็กโตรด
ถูกทาให้มีขนาดเล็กละเอียดกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการลดขนาดด้วยการบด และเมื่อแยกผงวัสดุขั้วอิเล็กโทรด
ออกมากจึงทาให้มีความเข้มข้นของผงวัสดุขั้วอิเล็กโทรดสูงถึงร้อยละ 97
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รูปที่ 3.6 ภาพประกอบกระบวนการคัดแยกผงวัสดุขั้วอิเล็กโตรดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการ ANVIIL [8]
ตัวอย่างคุณลักษณะของผงวัสดุและวัสดุที่ผ่านกระบวนการบดลดขนาดและคัดแยกด้วยตะแกรงจะแสดง
คุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 3.7 [4] ซึ่งเป็นการคัดขนาดด้วยการร่อนผ่านตะแกรง
ขนาดรูเปิด 2 และ 12 มิลลิเมตร แล้วนาผงและวัสดุมาล้างทาความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิก พบว่า วัสดุที่ค้าง
บนตะแกรงขนาด 12 มิลลิเมตร มาจากวัสดุเมมเบรน (b1) ส่วนผงที่มีขนาดอยู่ระหว่างตะแกรงขนาด 2 และ
12 มิลลิเมตร มาจากแผ่นฟอยล์ทองแดงและอะลูมิเนียม (b2) และสุดท้ายอนุภาคผงขนาดเล็กที่ผ่านตะแกรง
ขนาด 2 มิลลิเมตร เป็นผงวัสดุขั้วอิเล็กโตรดที่ทาจากสารประกอบลิเทียมและแกรไฟต์ (b3)

รูปที่ 3.7 ซากแบตเตอรี่ลิเทียมที่ผ่านการลดขนาดและคัดแยกขนาด [4]
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บทที่ 3 เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

ภายหลังจากการลดและคัดแยกขนาดเพื่อคัดแยกผงวัสดุขั้วอิเล็กโทรดออกจากวัสดุอื่น ๆ แล้ว ผงวัสดุ
ขั้วอิเล็กโทรดจะถูกนามาผ่านกระบวนการทางโลหวิทยาเพื่อสกัดเอาโลหะลิเทียมหรือสารประกอบของลิเทียม
ออกมา แล้ ว ท าให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ด้ ว ยกรรมวิ ธี ก ารทางโลหวิ ท ยาไฟฟ้ า เคมี เช่ น กระบวนการอิ เ ล็ ก โตรวิ น นิ่ ง
(electrowining) เป็นต้น ซึ่งในหัวข้อถัดไปจะกล่าวถึงกระบวนการสกัดทางโลหวิทยา ดังนี้
3.4 กระบวนการทางโลหวิทยาเพื่อการสกัดโลหะมีค่าจากแบตเตอรี่ลิเทียม
ขั้นตอนที่สองของการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียม คือ กระบวนการทางโลหวิทยาที่อาศัยหลักการทาง
เคมี ได้แก่ กระบวนการสกัดโลหะด้วยการใช้ความร้อน และกระบวนการสกัดโลหะด้วยการใช้สารละลาย
รวมถึงกระบวนการสกัดทางชีวภาพและกระบวนการไฮบริด โดยแต่ละกระบวนการมีทั้งข้อดีและข้อจากัดที่
แตกต่างกันออกไป โดยจะกล่าวในรายละเอียดของ 2 กระบวนการแรก ดังต่อไปนี้
3.4.1 กระบวนการโลหวิทยาทางความร้อน
สาหรับกระบวนการโลหวิทยาทางความร้อนนั้น จะอาศัยความร้อนเป็นหลักในการสกัดโลหะมีค่าออกมา
โดยทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะหรือสถานะของวัสดุและสารต่าง ๆ โดยหากใช้ความร้อนต่าจะทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเฟสหรือโครงสร้างของวัสดุ และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงมากขึ้นก็จะสามารถทาให้เกิดปฏิกิริยา
ทางเคมีหรือสามารถสกัดเอาโลหะออกจากซากขยะแบตเตอรี่ได้ เรียกว่าเกิดการ smelting ทาให้เกิดส่วนผสม
ที่เป็นโลหะ สแลก (slag) หรือเรียกว่าตะกรัน รวมถึงเกิดก๊าซและไอระเหยชนิดต่าง ๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้
สารออแกนิกและพลาสติก
ในการดาเนินการรีไซเคิลในระดับอุตสาหกรรมจะเริ่มจากการเผากาจัดสารออแกนิก อิเล็กโตรไลต์และ
พลาสติกในสภาวะออกซิเดชั่นก่อนในขั้นแรกโดยใช้เตาเผาอุตสาหกรรม เรียกว่า calcination โดยใช้อุณหภูมิ
ประมาณ 700 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิดังกล่าวนี้โลหะบางชนิดอาจจะยังคงสภาพอยู่ในสภาวะที่เป็นโลหะ
และสาหรับบางชนิดจะถูกออกซิไดซ์เป็นโลหะออกไซด์ จากนั้นจะทาการหลอมถลุง (smelting) ที่อุณหภูมิ
สูงขึ้น เช่น ที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส และเติมสารรีดิวซ์ (reducing agent) เช่น ถ่านโค้ก เพื่ อทาให้
โลหะออกไซด์ถูกสกัดออกมากลายเป็นโลหะที่ต้องการ ในขั้นตอนหลอมถลุงนี้จะเกิดสแลกซึ่งจะมีองค์ประกอบ
ของอะลูมิเนียมและลิเทียมที่สามารถนามาสกัดออกโดยใช้กระบวนการทางสารละลายหากมีในปริมาณที่มาก
พอ หรือสแลกนี้อาจจะถูกนาไปผสมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทาซีเมนต์ เป็นต้น ส่วนก๊าซและไอระเหยที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนนี้จะต้องมีการกาจัดอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาศัย การลงทุนเครื่องจักรที่มีราคาแพง และสุดท้ายเราจะ
สามารถนาโลหะที่ถลุงได้ คือ ทองแดง โคบอลต์ นิเกิล มาผ่านกระบวนการทาให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น เรียกว่าการ
refining โดยกาจัดสารมลทินต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการออกไปในขั้นตอนสุดท้ายนี้
สาหรับกระบวนการทาโลหะที่ได้จากกระบวนการหลอมถลุงมาให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนั้น นิยมนามาผ่าน
กระบวนการที่ เ รี ย กว่ า อิ เ ล็ ก โตรรี ไ ฟนิ่ ง (electrorefining) โดยอาศั ย หลั ก การของความแตกต่ า งของค่ า
ศักย์ไฟฟ้าที่ในโลหะต่างชนิดกัน เมื่อนาโลหะที่มีความบริสุทธิสูงเป็นขั้วแคโทด ส่วนโลหะที่มีความบริสุทธิ์ต่า
กว่าต่อศักย์ไฟฟ้าเข้าด้วยกันเป็นขั้วแอโนดผ่านสารละลายอิเล็กโตรไลต์ จะทาให้โลหะที่อยู่ที่ขั้วแอโนดที่มีความ
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บริสุทธิ์ต่ากว่าละลายออกมาอยู่ในสารละลายอิเล็กโตรไลต์ แล้วจึงไปเกาะที่ขั้วแคโทดกลายเป็นโลหะที่มีความ
บริสุทธิ์สูง เป็นต้น
3.4.2 กระบวนการโลหวิทยาสารละลาย
กระบวนการโลหวิทยาสารละลายอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อสกัดเอาโลหะหรือสารประกอบที่มี ค่า
ออกมาจากซากของเสียที่ผ่านการบดลดขนาดมาเรียบร้อยแล้วอยู่ในรูปของผงละเอียด ทั้งนี้เนื่องจากต้องการ
พื้นที่ผิวในการทาปฏิกิริยาทางเคมี ข้อดีของกระบวนการสกัดด้วยโลหวิทยาสารละลาย คือ มีต้นที่ทุนต่ากว่า
กระบวนการสกัดโลหะด้วยความร้อนเนื่องจากใช้อุณหภูมิต่าใช้ความร้อนและพลังงานต่า รวมถึงไม่ก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการทางโลหวิทยาความร้อน แต่เนื่ องจากเป็นกระบวนการที่
อาศัยปฏิกิริยาทางเคมีจึงใช้เวลานานและต้องการสารเคมีที่ใช้ในการสกัดแต่ละขั้นตอนในปริมาณมาก รวมถึง
ต้องการกระบวนการบาบัดของเสียจากกระบวนการที่เหมาะสมก่อนปล่อยลงสู่สภาพแวดล้อม
การสกัดด้วยโลหวิทยาสารละลายเริ่มจากนาผงวัสดุที่ผ่านการบดละเอี ยดแล้วมาทาให้อยู่ในรูปของ
สารละลาย ซึ่งอาจทาให้เป็นสารละลายกรด เบสหรือเกลือขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการ แล้วแยกสกัดโลหะแต่ละ
ชนิดที่อาจละลายอยู่ในสารละลายหรือตกตะกอนออกมาทีละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น โดย
กระบวนการสกัดด้วยโลหวิทยาสารละลายมี หลายเทคนิควิธีการอันประกอบไปด้วย การชะละลาย (leaching)
การตกตะกอน (precipitation) การแลกเปลี่ยนอิออน (ion exchange) การสกัดด้วยสารละลาย (solvent
extraction) และอิเล็กโตรไลซิส (electrolysis) หรือการแยกด้วยไฟฟ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.4.2.1 การชะละลาย (leaching)
ผงอิเล็กโทรดที่ผ่านการแยกคัดขนาดมาแล้วจะถูกทาให้อยู่ในรูปของสารละลายโดยอาจใช้สารละลาย
กรดหรือเบส การใช้สารละลายกรด เช่น กรดไฮโดรคลอริก (HCl) กรดซัลฟิวริก (H2SO4) และกรดไนตริก
(HNO3) ซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่าการใช้สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นเบส โลหะและสารประกอบต่าง ๆ จะถูกชะละลาย
ลงสู่ละลาย ในขั้นตอนนี้จะทาการแยกผงแกรไฟต์ซึ่งเป็นวัสดุขั้วอิเล็กโตรดออกมาด้วยการกรองออก ข้อจากัด
ของเทคนิควิธีการนี้คือใช้ระยะเวลานาน รวมถึงการใช้กรดที่มีฤทธิ์รุนแรง
หากนาผงอิเล็กโตรดที่ผ่านการบดละเอียดมาชะละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริก ซึ่งจะให้ประสิทธิผลดีทา
ให้ลิเทียมและโคบอลต์ที่อยู่ในรูปของ LiCoO2 ละลายเข้าไปในสารละลายกรดนั้น ดังแสดงตัวอย่างในสมการ
2LiCoO2 + 8HCl

2CoCl2 +Cl2 +2LiCl + 4H2O

(3.1)

อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้จะเกิดคลอรีนขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวกาหนดให้ใช้อุปกรณ์พิเศษขึ้น และทาให้
ต้นทุนการรีไซเคิลเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาใช้กรดชนิดอื่น ๆ เช่น H2SO4 และ HNO3 และเติม H2O2
เป็นตัวรีดิวซ์ ดังแสดงในสมการ (3.2) โดยพบว่าสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพในการนากลับคืนโคบอลต์และ
ลิเทียมได้ร้อยละ 45 และร้อยละ 10% ตามลาดับ
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2LiCoO2 + 6H+ + H2O2

2Co2+ +O2 +2Li+ +4H2O

(3.2)

3.4.2.2 การสกัดด้วยตัวทาละลาย (solvent extraction)
การสกัดด้วยตัวทาละลายอาศัยหลักการของสองเฟสที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (two immiscible phases)
ซึ่งตัวทาละลายหรือตัวสกัดมักใช้สารประเภทออแกนิก การสกัดด้วยตัวทาละลายนี้เป็นขั้นตอนต่ อจากการชะ
ลายด้วยกรด โดยจะเลือกการใช้กรดที่เหมาะสมกับโลหะที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในสารละลาย กระบวนการนี้
ดาเนินงานง่าย ใช้พลังงานต่าและโลหะที่แยกได้มีความบริสุทธิ์ที่ดี แต่ข้อเสียคือ เป็นกระบวนการที่มีต้นทุนสูง
ส าหรั บ การสกัดลิ เทีย มจากซากแบตเตอรี่อาจใช้ตัว ทาละลายหรื อตัว สกัด เช่น di-(2-ethylhexyl)
phosphoric acid ( D2EHPA) , bis- ( 2,4,4- tri- methyl- pentyl) , phosphinic acid ( Cyanex 272) ,
trioctylamine ( TOA) , diethylhexyl phosphoric acid ( DEHPA) or 2- ethylhexyl phosphonic acid
mono-2-ethylhexyl ester (PC-88A) จากกระบวนในภาคอุ ต สาหกรรมพบว่ า Cyanex 272 เป็ น ตั ว ท า
ละลายที่มีประสิทธิภาพดีสามารถแยกสกัดโคบอลต์ออกจากลิเทียมได้ โดยทาการสกัดด้วยกัน 2 ขั้นตอน โดย
ขั้นตอนแรกแยกสกัดเอาอะลูมิเนียมออกมาก่อนที่ pH 2.5–3.0 จากนั้นจึงสกัดนาเอาโคบอลต์ออกมาที่ pH 4.5
จะทาให้เหลือลิเทียมในสารละลาย [9]
3.4.2.3 การตกตะกอน (precipitation)
การตกตะกอนเป็นกระบวนการที่ทาหลังจากการชะละลายเพื่อแยกโลหะที่มีค่าออกมาจากสารละลาย
กรดด้วยการตกตะตอน ซึ่งสามารถเลือกตกตะกอนที่ละขั้นตอนโดยการค่อย ๆ เติมสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นเบส
เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพื่อปรับความเป็นกรด-เบส หรือ pH หรืออีกเทคนิควิธีการ คือ การเติม
สารเคมีที่ทาให้เกิดการตกตะกอนของโลหะในรูปของเกลือหรือไฮดรอกไซด์ (metal salts or hydroxides) ที่
ไม่สามารถละลายได้ นอกจากการปรับ pH แล้วอาจใช้การปรับอุณหภูมิได้เช่นเดียวกัน จากนั้น ทาการแยก
ตะกอนออกมาด้วยวิธีการกรอง (filtration) หรือการแยกด้วยแรงเหวี่ยง (centrifugal technique)
ในกรณีการแยกโคบอลต์จากแบตเตอรี่ลิเทียมภายหลังจากการคัดแยกทางกายภาพและลดขนาดแล้ว
โคบอลต์ที่ถู กท าให้ ล ะลายในกรด HCl จากขั้นตอนการชะละลายแล้ ว จะถู กน ากลั บ คืนโดยการสกั ด ด้ ว ย
สารละลาย NaOH ความเข้มข้น 4M ให้ได้ Co(OH)2 จากนั้นทาการตกตะกอนที่ pH 6-8 [9]
3.4.2.4 กระบวนการทางไฟฟ้าเคมี (Electrochemical process)
กระบวนการทางไฟฟ้าเคมีสามารถที่จะทาให้ ได้โลหะบริสุทธิ์สูง โดยใช้กระบวนการอิเล็กโทรวินนิ่ง
อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้า สูง โดยกระบวนการอิเล็กโตรวินนิ่ง คือ การทาให้โลหะที่
ละลายอยู่ในสารละลายมาเกาะอยู่ที่ขั้วไฟฟ้าแคโทด เมื่อทาให้เกิดศักย์ไฟฟ้าขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น การทาอิเล็ก
โตรวินนิ่งเพื่อแยกเอาโคบอลต์ออกจากสารละลายที่นาผงอิเล็กโตรดมาผ่านการชะละลายในขั้นต้นมาแล้ว
แผนผังกระบวนการดังแสดงในรูปที่ 3.8 [4] แสดงการประยุกต์ใช้ กระบวนการสกัดด้วยตัวทาละลาย
การตกตะกอน อิเล็กโตรวินนิ่ง การทาให้ตกผลึก (crystallization) และการเผา (calcining) เพื่อนากลับคืน
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(deep recovery) ของโลหะที่ทาเป็นวัสดุขั้วแคโทด เช่น ลิเทียม โคบอลต์ นิกเกิลและแมงกานีสออกมา โดย
เริ่มต้นจากนาสารละลายเริ่มต้นที่มีทองแดง อะลูมิเนียม นิกเกิลและลิเทียมละลายอยู่มาสกัดด้วยตัวทาละลาย
ดังแสดงในปฏิกิริยาดังสมการที่ 3.3 จากนั้นทาให้เกิดการตกตะกอนเพื่อแยกเอาอะลูมิเนียมและลิเทียมออก
จาก ส่วนโคบอลต์จะผ่านการอิเล็กโตรวินนิ่ง เป็นต้น
M2+(ag) + A-(org) + 2(HA)2(org)

MA2 .3HA(org) + H+(ag)

(3.3)

รูปที่ 3.8 กระบวนการนากลับคืนของซากแบตเตอรี่ลิเทียม [4]
3.5 เทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมในปัจจุบัน
3.5.1 เทคโนโลยีการรีไซเคิลโดย บริษัท Umicore ประเทศเบลเยียม
กระบวนการการรีไซเคิลแบตเตอรี่ทั้งชนิดที่เป็นลิเทียมร่วมกับแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่นิกเกิล
เมทัลไฮไดรต์ โดยอาศัยกระบวนการโลหวิทยาทางความร้อนแล้วตามด้วยโลหวิทยาสารละลายของบริษัทยูมิ
คอร์ ประเทศเบลเยียมนั้น สามารถดาเนินการรี ไซเคิลแบตเตอรี่ได้ 7,000 ตันต่อปี ดังแสดงในรูปที่ 3.9 โดย
แบตเตอรี่จะถูกชาร์จหรือใส่เข้าไปในเตา โดยในช่วงอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส จะช่วยทาให้เกิดการเผา
กาจัดสารอิเล็กโตรไลต์ออกไปก่อน จากนั้นที่อุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 700 องศาเซียลเซียส จะทาให้เกิดการเผาวัสดุ
พวกพลาสติกออกไปก่อนเข้าสู่การหลอมถลุงที่อุณหภูมิประมาณ 1,400 องศาเซลเซียสหลอมถลุง (smelter)
โดยแกรไฟต์จะช่วยเป็นตัวรีดิวซ์และให้ความร้อนกับเตาถลุง หากเป็นซากแบตเตอรี่มือถือหรืออุปกรณ์ขนาด
เล็กจะถูกใส่เข้าไปโดยตรง แต่หากเป็นซากแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จากรถยนต์จะผ่านการถอดแยกชิ้นส่วนก่อน
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ภายหลังการหลอมถลุงจะได้อะลูมิเนียมและลิเทียมปะปนอยู่ในสแลก โดยสามารถนาไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตซีเมนต์ ส่วนก้อนแกรนูลที่ได้จากการหลอมถลุงจะมีส่วนประกอบของโคบอลต์ นิกเกิล ทองแดงและ
เหล็ก ก้อนแกรนูลดังกล่าวจะถูกนามาผ่านขั้นตอนกระบวนการโลหวิทยาสารละลายเพื่อนากลับคืนโคบอลต์
และนิกเกิล ได้เป็นสารประกอบอยู่ในรูปของ Co(OH)2 หรือ CoCl2 และ Ni(OH)2 ตามลาดับ นอกจากนี้ จะ
สามารถสังเคราะห์ LiCoO2 จาก CoCl2 โดยการเผาร่วมกับ (Li3CO2) เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิต
วัสดุขั้วอิเล็กโตรดของแบตเตอรี่ลิเทียมต่อไป ดังแสดงในแผนผังตามรูปที่ 3.10 [10]

รูปที่ 3.9 การรีไซเคิลแบตเตอรี่โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาความร้อน บริษัทยูมิคอร์ ประเทศเบลเยียม [10]
รายละเอียดของการสกัดโลหะโคบอลต์ นิกเกิล ทองแดงและเหล็ก ที่อยู่ในก้อนแกรนูลที่ได้ภายหลังจาก
การหลอมถลุ ง เริ่ มจากน าก้อนแกรนู ล ดังกล่ าวมาผ่ านขั้นตอนการชะละลาย 2 ขั้นตอนด้ว ยกัน เพื่อแยก
ทองแดงและเหล็กออกมาก่อน ภายหลังการชะละลายจึงทาการสกัดด้วยตัวทาละลาย (solvent extraction)
โดยใช้กรด HCl เพื่อให้ได้ Ni(OH)2 ส่วนโคบอลต์คลอไรด์จะถูกนามาผ่านการกระบวนการออกซิเดชั่นเพื่อให้ได้
Co3O4 จากนั้นนามาเผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส โดยเติม Li2CO3 เพื่อให้ได้เป็น LiCoO2 ซึ่งสามารถใช้
เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนต่อไป จากกระบวนการรีไซเคิลดังกล่าวจะได้ทองแดง
และนิกเกิลเป็นผลิตภัณฑ์หลักรวมถึงการได้สารตั้งต้น คือ LiCoO2 เทคโนโลยีดังกล่าวของบริษัทยูมิคอร์นี้ที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับอุตสาหกรรม สะดวกรวดเร็ว สามารถนากลับคืนโลหะทองแดงและนิกเกิลเป็นหลักซึ่งเป็นที่
ต้องการของตลาดและมีราคาสูง อีกทั้งเพื่อให้สามารถดาเนินกระบวนการได้อย่างต่อเนื่องจึงต้องทาการรีไซเคิล
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ขยะแบตเตอรี่หลากหลายชนิดร่วมกันเพื่อให้มีปริมาณซากของเสีย (waste stream) ที่มีปริมาณมากเพียงพอ
ในการป้อนเข้าสู่เตาหลอมถลุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยซากขยะแบตเตอรี่จะ
ถูกรวบรวมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รูปที่ 3.10 แผนผังกระบวนการรีไซเคิลด้วยโลหวิทยาทางความร้อนและโลหวิทยาสารละลาย [11]
3.5.2 เทคโนโลยีการรีไซเคิลโดย Sony-Sumitomo ประเทศญี่ปุ่น
บริ ษัท Sony และ บริ ษัท Sumitomo Metals Mining ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒ นากระบวนการรีไซเคิล
แบตเตอรี่ลิเทียมเพื่อนากลับคืนโคบอลต์ออกไซด์ที่มีราคาสูงและสามารถนากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการ
ผลิตแบตเตอรี่อีกครั้ง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการแรกเริ่มที่ถูกพัฒนาเพื่อการรีไซเคิล
แบตเตอรี่ลิเทียม กระบวนการเริ่มจากเผาซากแบตเตอรี่ในเตาเผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส ทาให้สาร
ออแกนิก พลาสติก ลิเทียมและฟลูออไรด์ถูกเผากาจัด กลายเป็นเถ้า ก้อนโลหะที่หลงเหลือภายหลังจากการเผา
จะประกอบไปด้วยทองแดงและอะลูมิเนียมและเหล็กซึ่งจะถูกแยกออกมาด้วยแม่เหล็ก ส่วนผงที่ประกอบไป
ด้วยอิเล็กโตรดทั้งแกรไฟต์และวัสดุขั้วแคโทด (LiCoO2 และ/หรือ LiCoxNi(1-x)O2) จะถูกนามาสกัดด้วยกระบวน
การโลหวิทยาสารละลายจนได้โคบอลต์กลับคืนมาที่โรงงาน Sumitomo [12, 13]
3.5.3 เทคโนโลยีการรีไซเคิลโดยบริษัท Toxco ประเทศแคนนาดา
บริษัท Toxco ประเทศแคนาดา ได้พัฒนากระบวนการลดขนาดทางกลร่วมกับกระบวนการสกัดโลหะ
ด้วยสารละลายเพื่อดาเนินการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมร่วมกับแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่นิกเกิล
เมทัลไฮไดรด์ [12, 13] ดังแสดงในแผนผังกระบวนการในรูปที่ 3.11 โดยเริ่มจากทาการแช่ซากแบตเตอรี่ที่
อุณหภูมิต่า -200 องศาเซลเซียส (cryogenic milling) ด้วยไฮโดรเจนเหลวเพื่อลดปฏิกิริยาการระเบิดของ
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ลิเทียม จากนั้นนาเข้าสู่การบดลดขนาดด้วยเครื่องบดหัวค้อน (hammer mill) จากนั้นฉีดน้าลงบนโต๊ะสั่น
(shake table) เพื่อทาการแยกองค์ประกอบทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเรียกว่า ‘Li-ion fluff’
ซึ่งประกอบไปด้วยวัสดุหุ้มที่ทาจากพลาสติกและเหล็ก ส่วนที่สองประกอบไปด้วยทองแดงและโคบอลต์และ
อาจมีอะลูมิเนียมอยู่เล็กน้อย ซึ่งทั้งสองส่วนแรกนี้สามารถนาส่งออกขายหรือผ่านกระบวนการรีไซเคิลอื่น ๆ ได้
ส่ ว นสุ ดท้ ายเป็ น ของเหลวข้น ถูกส่ งไปยั งเครื่องกรอง ส่ ว นที่กรองได้เป็นเค้กเรียกว่า ‘cobalt filter cake’
ประกอบไปด้วยคาร์บ อนและโคบอลต์ ส่วนที่ผ่านตะแกรงกรองออกไปจะมีองค์ประกอบของเกลือลิ เทีย ม
(lithium salt) ซึ่งจะถูกนาไปผ่านกระบวนการที่บริษัท Toxco โดยเติมโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) เพื่อทา
การตกตะกอนทางเคมีของลิเทียมคาร์บอเนต (Li2CO3) จากนั้นผ่านการทาให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น แล้วทาให้ตกผลึก
ใหม่ (recrystallization)

รูปที่ 3.11 แผนผังกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ บริษัท Toxco ด้วยการบดที่อุณหภูมิต่าและกระบวนการ
โลหวิทยาสารละลาย [13]
3.5.4 เทคโนโลยีการรีไซเคิลโดย Recupyl ประเทศฝรั่งเศส
เทคโนโลยี Recuply นี้ได้เปิดดาเนินการเพื่อรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมและแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ ทั้งใน
Grenoble ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสิงค์โปร์โดยอาศัยกระบวนการโลหวิทยาสารละลายเป็นหลัก โดยทา
การลดขนาดซากแบตเตอรี่ลิเทียมใน 2 ขั้นตอนด้วยกัน เริ่มจากลดขนาดด้วยเครื่องเฉือนแบบหมุน (rotary
shearing machine) ที่ความเร็ว 11 รอบต่อนาที [14] แล้วบดต่อด้วยเครื่องบดที่ความเร็ว 90 รอบต่อนาที ทั้ง
2 ขั้นตอนนี้กระทาในระบบปิดที่ควบคุมปริมาณออกซิเจนและแรงดัน รวมถึงทาในบรรยากาศของอาร์กอนและ
คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดการเกิดปฏิกิริย าของลิ เทียม ภายหลังการบดจะได้ ส่วนแรกที่เป็น ผงละเอี ยดมี
องค์ประกอบออกไซด์ของโลหะและคาร์บอน ส่วนที่สองประกอบด้วยโลหะมีสภาวะติดแม่เหล็กและโลหะที่ไม่
ติดแม่เหล็ก เช่น ทองแดงและอะลูมิเนียมซึ่งจะถูกแยกออกจากกันด้วยแม่เหล็ก ได้ ส่วนสุดท้ายที่เป็นพลาสติก
หรือกระดาษที่มีน้าหนักเบากว่าจะถูกแยกออกต่างหาก
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ผงละเอียดที่ได้รับในส่วนแรกจะประกอบไปด้วยวัสดุขั้วอิเล็กโตรดที่สามารถนามาผ่ านการสกัดทางโลห
วิทยาสารละลายได้ โดยเมื่อทาการเติมน้าลงในลิเทียมแล้วกวนผสมจะทาปฏิกิริยาได้ก๊าซไฮโดรเจนจึงต้อง
ดาเนินการอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดการระเบิด ภายหลังปฏิกิริยาจะได้ลิเทียมไฮดรอกไซด์ (Li(OH)2) ซึ่งต่อมา
เข้าสู่กระบวนการนากลับคืนให้ได้ลิเทียมคาร์บอเนต (Li2CO3) โดยการเติมโซเดียมคาร์บอเนตหรือ กรดฟอสฟู
ริก (H2PO4) ส่วนโลหะชนิดอื่น ๆ สามารถนากลับคืนด้วยกระบวนการโลหวิทยาสารละลาย รูปที่ 3.12 และ
3.13 แสดงกระบวนการและแผนผั งการรี ไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมและแบตเตอรี่ชนิ ดอื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยี
Recuply

รูปที่ 3.12 ขั้นตอนกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยี Recuply [15]

รูปที่ 3.13 แผนผังกระบวนการ Recuply เพื่อรีไซเคิลแบตเตอรี่ [15]
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3.5.5 เทคโนโลยีการรีไซเคิลโดย Accurec ประเทศเยอรมนี
กระบวนการ Accurec ผสมผสานกระบวนการทางกล ความร้อนและกระบวนการสกัดทางโลหวิทยา
ความร้อน เริ่มต้นจากการนาซากแบตเตอรี่ลิเทียมมาแยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกออกก่อน แล้ว
ผ่านกระบวนการความร้อนในระบบสุญญากาศที่อุณหภูมิสูง (vacuumthermal treatment) เพื่อเผากาจัด
อิเล็กโตรไลท์ สารละลายและเกลือที่นาไฟฟ้าอื่น ๆ ออกก่อนนาส่วนที่เหลือมาผ่านการบดลดขนาด ภายหลัง
การบดลดขนาดอะลูมิเนียม ทองแดง เหล็กและพลาสติกจะถูกแยกออกมาก่อนด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
กรองด้วยตะแกรง คัดแยกด้วยแม่เหล็กและลมอัด ผงอิเล็กโทรดที่เหลืออยู่จะถูกผสมด้วยสารยึดเพื่ออัดขึ้นรูป
เป็นแท่งเรียกว่า briquette เพื่อต่อมาจะถูกนามาเติมใส่เข้าไปในเตาหลอมถลุงให้เกิดการรีดักชัน ภายหลังการ
หลอมถลุงจะได้ส่วนแรกที่เป็นก้อนโลหะผสมโคบอลต์ -แมงกานีส อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสแลกที่มีลิเทียมรวมอยู่
ด้วยซึ่งจะถูกนามาผ่านกระบวนการโลหวิทยาสารละลาย โดยผ่านการชะละลายด้วยกรดแล้วตกตะกอนเพื่อให้
ได้ลิเทียมคลอไรด์ (LiCl2) ดังแสดงในรายละเอียดรูปที่ 3.14 [13]

รูปที่ 3.14 แผนผังกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม บริษัท Accurec ประเทศเยอรมนี [13]
3.5.6 เทคโนโลยีการรีไซเคิลโดย Batrec ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
บริ ษั ท Batrec Industrie AG ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ได้ ใ ช้ ก ระบวนการ Batrec เพื่ อ การรี ไ ซเคิ ล
แบตเตอรี่ลิเทียมร่วมกับแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ จากเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม ที่ใช้ในการรีไซเคิลโลหะหนักอื่น ๆ ร่วม
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ด้วย โดยกระบวนการเริ่มจากการคัดแยกแบตเตอรี่ด้วยมือแล้วจึงใส่เข้าไปในเตาเผาชนิด shaft furnace ที่
อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เพื่อกาจัดสารออแกนิ กต่าง ๆ ระเหยออกไป ซึ่งจะถูกบาบัดโดยน้า (waste gas
wet cleaning) และเนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวใช้ในการรีไซเคิลซากชิ้นส่วนที่มีโลหะหนักอื่น ๆ ด้วย จึงทาให้
ภายหลังการเผาเกิดไอปรอทขึ้นมา ดังนั้นไอปรอทจะผ่านการควบแน่นแล้วนากลับคืนด้วยกระบวนการกลั่น
(distillation)
ชิ้นส่วนของซากแบตเตอรี่ที่เหลือจะถูกย้ายไปใส่ในเตาเผาไฟฟ้าเหนี่ยวนา (induction furnace) เพื่อ
ดาเนินการเผาในบรรยากาศรี ดักชันที่อุณหภูมิ 1,500 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่สูงมากนี้ส่งผลให้แมงกานีส
รวมตัวเข้ากับเหล็กได้เป็นเฟอร์โรแมงกานีส (ferromanganese) สังกะสีซึ่งมีจุดหลอมตัวต่าจะระเหยกลายเป็น
ไอแล้วถูกนามาควบแน่นเพื่อนากลับคืนต่อไป ดังแสดงในแผนผังกระบวนการรูปที่ 3.15 และ 3.16 [16, 17]

รูปที่ 3.15 แผนผังแสดงกระบวนการ Batrec เพื่อใช้ในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ [16, 17]
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บทที่ 3 เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ

รูปที่ 3.16 แผนผังกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ บริษัท Batrec Industrie AG ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [16]
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3.5.7 เทคโนโลยีการรีไซเคิลโดย Saubermacher and Redux ประเทศเยอรมนี
บริ ษั ท Saubermacher และ Redux ได้ ล งทุ น เพื่ อ ด าเนิ น การรี ไ ซเคิ ล แบตเตอรี่ ลิ เ ที ย มทุ ก ชนิ ด ที่
Bremerhaven ประเทศเยอรมนี โดยสามารถรับดาเนินการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม 2 – 3 พันตัน ต่อปี เพื่อ
นากลับคืนเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง พลาสติกและวัสดุขั้วอิเล็กโทรด โดยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่เพื่อ
รองรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม กระบวนการเริ่มตั้งแต่การคายประจุ การคัดแยกและถอดชิ้นส่วนประกอบ
ที่สาคัญก่อนนามาผ่านกระบวนการทางความร้อน ต่อมาจึงดาเนินการคัดแยกทางกลเพื่อแยกวัสดุขั้วอิเล็กโทรด
นาเข้าสู่กระบวนการสกัดทางโลหวิทยาต่อไป รูปที่ 3.17 แสดงโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม [18]

รูปที่ 3.17 โรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม ณ Bremerhaven ประเทศเยอรมนี [18]
ในขั้นตอนแรกจะทาการคายประจุเซลล์แบตเตอรี่ (discharging) ก่อนเพื่อความปลอดภัย โดยพลังงาน
ไฟฟ้ า ที่ เ กิ ด จากการคายประจุ จ ะถู ก น าเข้ า สู่ ร ะบบกริ ด ของ Redux ต่ อ มาท าการถอดแยกส่ ว นประกอบ
แบตเตอรี่ลิเทียม (disassembly) โดยแยกตัวเซลล์แบตเตอรี่ออกจากส่วนอื่น ๆ ซึ่งหากเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ใช้
กักเก็บพลังงานในยานยนต์จะใช้มือเป็นหลักเพื่อแยกพลาสติก อะลูมิเนียมและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ออกมา
ก่อน ทั้งนี้เนื่องจากการถอดแยกชิ้นส่วนด้วยมือจะทาให้ลดการสุญเสียที่ไม่จาเป็นจึงได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดซึ่ง
อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 20-60 นาที ขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่ จากนั้นถึงนาเซลล์แบตเตอรี่ที่ได้เข้าสู่
กระบวนการทางความร้อนด้วยเตาเผาพิเศษ (thermal treatment) เพื่อลดการยึดติดของผงวัสดุขั้วอิเล็กโตรด
ออกจากแผ่นฟอยล์ อีกทั้งสามารถเผาไหม้กาจัดสารอิเล็กโตรไลต์ออกไปในขั้นตอนดังกล่าว รวมถึงแยกแผ่น
เมมเบรนและอะลู มิเนี ยมออกมาด้วย จากนั้นมาผ่ านขั้นตอนต่อไป คือ การคัดแยกทางกล (mechanical
process) เพื่ อ คั ด แยกวั ส ดุ แ ต่ ล ะประเภทออกจากกั น ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด เช่ น เหล็ ก ทองแดงและผงวั ส ดุ ขั้ ว
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อิเล็กโทรด โดยแยกด้วยตะแกรงและแม่เหล็ก เหลือผงวัสดุขั้วอิเล็กโทรดจึงนาเข้าสู่กระบวนการสกัดโลหะด้วย
ความร้อน และ/หรือกระบวน รูปที่ 3.18 แสดงกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมดังกล่าว [18]

รูปที่ 3.18 กระบวนการรีไซเคิล บริษัท Saubermacher และ Redux ประเทศเยอรมนี [18]
3.5.8 เทคโนโลยีการรีไซเคิลโดย IME ประเทศเยอรมนี
เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมได้รับความสนใจและถูกพัฒนาขึ้นที่ IME Process Metallurgy
and Metal Recycling, RWTH Aachen University ประเทศเยอรมนี โดยพัฒนาเทคนิคกระบวนการใหม่
สาหรับการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ ตั้งแต่การแยกชิ้นส่วนซากแบตเตอรี่ การลดขนาดเพื่อเตรียมผงวัสดุเพื่อการ
สกัดโลหะเพื่อนากลับคืน ในปัจจุบันมีกระบวนการที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ดังแสดงในแผนผังรูปที่ 3.19 [19] ซี่ง
ได้มีการพัฒนากระบวนการถอดประกอบและคัดแยกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสกัดทางโลหวิทยา
โดยเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น เริ่มตั้งแต่โมดูล A การถอดแยกส่วนประกอบของเซลล์ จากนั้นจึงผ่านโมดูล
B คือ การให้ ความร้ อนระบบสุ ญญากาศด้ว ยเทคนิค Vacuum thermal treatment of cells and packs
(VTR) เพื่อเปิดเซลล์แบตเตอรี่ออก ต่อมาจึงผ่านโมดูล C คือ กระบวนการลดขนาดโดยการบดแล้วคัดแยก ก่อน
ผ่านโมดูล D คือ การเปลี่ยนแปลงเฟสของเหลวและการนากลั บคืน ลิเทียมคาร์บอเนตโดยใช้เทคนิค Low
Temperature Thermal Synthesis (LTTS) จากนั้นส่วนวัสดุที่เหลือจะนาเข้าสู่โมดูล E คือ การหลอมถลุง
ก่อนนาเข้าสู่กระบวนการสกัดโลหะด้วยสารละลายในโมเดล F โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้ นตอนในโมเดล
ต่าง ๆ ดังนี้
ในโมเดล A จะน าซากแบตเตอรี่ ลิ เ ทียมมาผ่ า นกระบวนการถอดแยกชิ้นส่ ว น โดยหากทาการถอด
ประกอบซากแบตเตอรี่ด้วยมือจะมีต้นทุนค่อนข้างสูง (สาหรับกลุ่มประเทศยุโรป) และเป็นการยากที่จะแยก
เสนอ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หน้า 3-23

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 3 เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

ชนิดของเซลล์แบตเตอรี่ ลิเทียมออกจากแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ หรือแม้ กระทั่งแยกประเภทของเซลล์แบตเตอรี่
ลิเทียมแต่ละประเภทออกจากกันเนื่องจากมีลักษณะทางกายภาพที่ค่อนข้างเหมือนกัน รวมถึงต้องมีมาตรการ
ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ทางานในการแกะถอดประกอบเซลล์ ดังนั้น อีกทางเลือกหนึ่ง คือ การถอดแยก
ส่วนประกอบด้วยเครื่องจักรทดแทน

รูปที่ 3.19 สรุปแผนผังกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม IME ประเทศเยอรมนี [19]
ภายหลักแยกชิ้นส่วนจะประยุกต์ใช้เทคนิคความร้อนกระทาในระบบสุญญากาศในโมเดล B เรียกว่า
Autothermal Vacuum Pyrolysis (VTR) ดังแสดงในรูปที่ 3.20 (บน) เพื่อแยกเอาสารอิเล็กโตรไลต์ พลาสติก
และฮาโลเจนออกไปก่อนและจาเป็นต้องมีระบบบาบัดมลพิษทางอากาศพิเศษ การใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงมากจะ
ยังคงทาให้ไม่สูญเสียอะลูมิเนียมดังจะสังเกตเห็นได้ว่าเซลล์แบตเตอรี่หุ้มด้วยอะลูมิเนียมจะถูกเปิดออกภาย
หลังจากผ่านกระบวนการ VTR ดังรูปที่ 3.20 (ล่าง) แม้ว่าจะเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพแต่ก็ใช้พลังงาน
สูง ภายหลังจากขั้นตอน VTR ในโมเดล B แล้วสามารถเลือกที่จะข้ามขั้นตอนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสกัดด้วย
ความร้อน (โมเดล E) หรือกระบวนการสกัดด้วยสารละลาย (โมเดล F) ได้เลย แต่จะมีความเข้มข้นของวัสดุ
เริ่มต้นก่อนการสกัดที่ต่า ดังนั้นจึงควรนาเข้าขั้นตอนต่อไป คือ การบดลดขนาดทางกลในโมเดล C แล้วคัดแยก
ด้วยตะแกรง ซึ่งสารประกอบอิเล็กโทรดมีลักษณะเป็นผงละเอียดจึงสามารถแยกผ่านตะแกรงได้ สารประกอบ
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อิเล็กโทรดดังกล่าวจะมีความเข้มข้นสูงขึ้นและจะสามารถนาไปเข้าสู่กระบวนการสกัดด้วยกระบวนการทางโลห
วิทยาทางความร้อนผ่านเส้นทางโมเดล D และโมเดล E ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คือ นาไป
ผ่านการสกัดโลหะด้วยกระบวนการทางโลหวิทยาสารละลายในโมเดล F อีกประการหนึ่ง คือ ส่วนที่ไม่ใช่
สารประกอบอิเล็กโตรดจะมีขนาดหยาบกว่าจึงค้างบนตะแกรง เหล่านี้จะถูกนามาคัดแยกเอาอะลูมิเนียมและ
ทองแดงออกมาโดยการใช้ลม ส่วนเหล็กจะถูกคัดแยกด้วยแม่เหล็กนาไปขายสู่ตลาดได้

รูปที่ 3.20 ระบบ Autothermal vacuum pyrolysis และเซลล์แบตเตอรี่ที่ผ่านระบบ VTR แล้ว [19]
ต่อเนื่องภายหลักจากการคัดแยกสารอิเล็กโทรดแล้วสามารถผ่านการสกัดโลหะด้วยกรรมวิธีทางความ
ร้อนโดยเริ่มจากกระบวนการ Low Temperature Thermal Synthesis (LTTS) ที่พัฒนาขึ้นโดย IME โดยให้
ความร้อนที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เพื่อสังเคราะห์ได้ลิเทียมคาร์บอเนตที่ละลายน้าออกมาเป็นวัตถุดิบ
เริ่มต้นในการผลิตแบตเตอรี่ ส่วนของวัสดุที่เหลือจะนาเข้าสู่กระบวนการหลอมถลุง (โมเดล E) โดยเติมฟลักซ์
เพื่อให้เกิดการรีดักชันในบรรยากาศของการหลอมถลุง ซึ่งจะทาให้ได้ทองแดงอยู่ในโลหะผสมนิกเกิล -โคบอลต์
และออกไซด์ของโลหะต่าง ๆ ในรูปของแมงกานีสสแลกที่มีส่วนผสมของเหล็ก อะลูมิเนียมและลิเทียมร่วมด้วย
ส่วนที่เป็นสแลกนี้สามารถนาไปผ่านกระบวนการสกัดทางโลหวิทยาสารละลาย (โมเดล F) ได้อีก
สุดท้ายในขั้นตอนของการสกัดโลหะด้วยการใช้สารละลาย (โมเดล F) เริ่มจากชะละลายสารประกอบ
อิเล็กโทรดเพื่อแยกเอาแกรไฟต์ออกมาก่อน จากนั้นผ่านกระบวนการซีเมนเตชั่นเพื่อแยกเอาทองแดงออกมา
ก่อนนาเข้าสู่ขั้นตอนการตกตะกอนของเหล็กและอะลูมิเนียม ซึ่งจะทาให้ได้ตะกอนของเหล็กและอะลูมิเนียม
ออกมา ส่วนผสมที่เหลือจะผ่านขั้นตอนการตกตะกอนโลหะลิ เทียม นิกเกิลและแมงกานีส ให้ อยู่ในรู ปของ
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สารประกอบไฮดรอกไซด์ก่อนนาเข้าสู่ขั้นตอนการตกตะกอนสุดท้ายให้ได้ลิเทียมคาร์บอเนตออกมาเป็นสารตั้ง
ต้นในการผลิตแบตเตอรี่
ข้ อ ดี ข องการรี ไ ซเคิ ล โดยเลื อ กกระบวนการทางความร้ อ น คื อ เนื่ อ งจากใช้ ก ระบวนการเผาจึ ง ใช้
ระยะเวลาสั้นและสะดวกรวดเร็ว มีกาลั งการผลิตสูง อีกทั้งวัสดุ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียมและคาร์บอกสามารถ
เป็นสารรีดิวซ์และให้ความร้อนได้ แต่กระบวนการก็มีข้อจากัด คือ ใช้พลังงานไฟฟ้ามากหากเลือกใช้เตาอาร์ ก
ไฟฟ้า เป็นต้น เกิดก๊าซและสแลกที่ต้องได้รับการบาบัด รวมถึงไม่เหมาะกับกระบวนการรีไซเคิลที่มีสเกลน้อย ๆ
ส่วนข้อดีของการรีไซเคิลโดยเลือกกระบวนการทางสารละลาย คือ สามารถเลือกชนิดของโลหะที่จะนากลับคืน
ได้ เช่น ลิเทียม รวมถึงสามารถนากลับคืนคาร์บอนเพื่อนามาใช้เป็นขั้วแอโนดได้ ใช้พลังงานน้อยและไม่ต้องการ
การบาบัดก๊าซ ในส่วนของข้อจากัดก็คือ ใช้สารเคมีหลากหลายชนิดและต้องการระบบบาบัดในแต่ละขั้นตอน
การสกัด อีกทั้งใช้ร ะยะเวลานานซึ่งก็ ขึ้น อยู่ กับปฏิกิริย าทางเคมีนั่นเอง รวมถึงเกิดการสู ญเสี ยเหล็ ก และ
อะลูมิเนียม
นอกจากเทคโนโลยี รี ไซเคิล แบตเตอรี่ที่กล่ าวมาข้างต้นแล้ ว ยังมีเทคโนโลยีที่ถูกพัฒ นาขึ้นใหม่ เช่น
เทคโนโลยีรีไซเคิลของบริษัท TES-AMM ประเทศสิงคโปร์ Shenzhen Green Eco-manufacturer Hi-Tech
Co. ประเทศจี น แต่ อ าจยั ง ไม่ มี ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการที่ เ ผยแพร่ ใ นรายละเอี ย ดของเทคโนโลยี เป็ น ต้ น โดย
เทคโนโลยีการรีไซเคิลต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศพัฒนาขึ้นหรือมีการพัฒนาร่วมกันนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรีไซเคิลเดิมเข้ากับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม หรือการพัฒนาเทคโนโลยี
รีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้โดยสรุปมี 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนแรกที่
เกี่ยวข้องกับการเตรียมซากแบตเตอรี่ประกอบด้วยการแยกส่วน ลดขนาดและคัดขนาดเพื่อแยกองค์ประกอบให้
บริสุทธิ์ก่อนนาเข้าสู่กระบวนการในส่วนที่สองที่เกี่ยวข้องกับการสกัดโลหะโดยเลือกใช้กรรมวิธีโลหวิทยาความ
ร้อนหรือโลหวิทยาสารละลาย รูปที่ 3.21 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบแต่ล ะขั้นตอนกระบวนการรีไซเคิล ซาก
แบตเตอรี่ลิเทียมด้วยกระบวนการโลหวิทยาทางความร้อนและโลหวิทยาสารละลาย [20] ตั้งแต่ขั้นตอนการคัด
แยก ถอดประกอบ ลดขนาดและคัดแยกสารขั้ววัสดุเพื่อนามาสกัดโลหะโดยใช้ความร้อนหรือสารละลาย ซึ่งจะ
สังเกตได้ว่าหากใช้กระบวนการสกัดโลหะด้วยสารละลายจะมีขั้นตอนเยอะแต่สามารถเลือกสกัดโลหะแต่ล ะ
ชนิ ดได้และมี ความบริ สุ ทธิ์ ม ากหากน าผ่ านขั้ นตอนการท าให้ บริสุ ทธิ์ ห รื อ รี ไ ฟนิ่ ง ส่ ว นการสกัดโลหะด้ ว ย
กระบวนการทางความร้ อ นมี ขั้น ตอนที่สั้ น กว่า มาก แต่มีการลงทุนและใช้ พลั ง งานสู ง โลหะที่ส กัดได้ จ าก
กระบวนการหลอมถลุงอาจต้องนามาผ่านกระบวนการโลหวิทยาสารละลายอีกครั้งเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์นั่นเอง
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รูปที่ 3.21 ข้อมูลเปรียบเทียบขั้นตอนกระบวนการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียม [20]
3.5.9 เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย
เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมด้วยหลักการทางโลหวิทยาสารละลาย ได้ถูกนามาศึกษาโดย
ศูน ย์ วิจั ย นวัตกรรมการผลิ ตและรี ไซเคิล โลหะ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี โดยความร่ว มมือของกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าสามารถรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียม
สาหรับโทรศัพท์มือถือโดยศึกษาทดลองแยกเอาโลหะมีค่าที่อยู่ในผงอิเล็กโทรดมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยการชะ
ละลาย การตกตะกอนของแข็งเป็นลาดับขั้นด้วยการเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อปรับค่า pH จากนั้นทาการตก
ผลึกลิเทียมจากสารละลายที่อุณหภูมิ 100oC แล้วเติมโซเดียมคาร์บอเนตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้าย คือ ลิเทียม
คาร์บอเนต (Li2CO3)
ในแต่ละขั้นตอนหลักที่กล่าวมาในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมด้วยกระบวนการโลหวิทยาสารละลายนั้น
เริ่มจากการนาซากแบตเตอรี่ลิเทียมมาทาการคายประจุสาหรับแบตเตอรี่ขนาดแล้วทาการถอดประกอบชิ้นส่วน
เพื่อแยกเอาผงวัสดุขั้วอิเล็กโทรดออกมาก่อน จากขั้นตอนดังกล่าวพบว่า มีวัสดุขั้วอิเล็กโทรดปริมาณร้อยละ
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37.73 โดยน้าหนักสาหรับแบตเตอรี่โทรศัพท์ไอโฟน ส่วนในแบตเตอรี่โทรศัพท์ซัมซุงมี ปริมาณร้อยละ 36.74
โดยน้าหนัก [21] (แสดงดังตารางที่ 2.8 ในบทที่ 2) ผงวัสดุขั้วอิเล็กโทรดจะถูกนามาชะละลายด้วยกรด ผ่าน
การทาให้ บ ริ สุทธิ์เพิ่มขึ้นโดยให้ โลหะที่ไม่ต้องการตกตะกอนออกไปจากสารละลายโดยการปรับ pH ที่ล ะ
ขั้นตอน จนได้สารชะละลายที่มีลิเที่ยมละลายอยู่มาก จึงค่อยทาการตกผลึกในขั้นตอนสุดท้ายดังสรุปในรูปที่
3.22 [21]

รูปที่ 3.22 กระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมโดยกระบวนการโลหวิทยาสารละลายและตกผลึกลิเทียมใน
ระดับห้องปฏิบัติการ [21]
ในขั้นตอนการชะละลายนั้น ผงวัสดุขั้วอิเล็กโทรดที่ถูกคัดแยกออกมาจะถูกชะละลายด้วยกรดซัลฟิวริก
(H2SO4) เพื่อทาให้ลิเทียมละลายเข้าไปอยู่ในสารละลายกรด ดังแสดงในสมการที่ 3.4
6H2SO4 + 4LiCoO2  4CoSO4 + 2Li2SO4 + O2 + 6H2O
(3.4)
จากนั้นจะนาสารชะละลาย (leached solution) ไปผ่านกระบวนการแยกโลหะแต่ละชนิดออกมาทีละ
ขั้น (purification step) โดยการเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพื่อแยกเอาโลหะที่ไม่ต้องการเช่นทองแดง
อะลูมิเนียมและเหล็กออกไปจากสารละลายให้อยู่ในรูปของสารประกอบไฮดรอกไซด์ ส่งผลทาให้สารละลายที่
เหลืออยู่มีองค์ประกอบของลิเทียมในปริมาณที่สูงขึ้นหรือเรียกว่าการทา solution purification ในขั้นตอน
ต่อไปจะทาการตกตะกอนแยกเอาโคบอลต์ นิกเกิล และแมงกานีสออกจากสารชะละลายเรียกว่าการทา Co-NiMn Recovery เพื่อให้สารละลายที่เหลือมีลิเทียมอยู่ ในปริมาณสูง สารชะละลายที่ตกตะกอนแยกเอาโคบอลต์
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นิกเกิล และแมงกานีส ออกไปแล้วนั้นจะถูกนาไปแยกเอาลิเทียมออกมาจากสารชะละลายด้วยการทาให้ลิเทียม
เกิดการตกผลึก (Li-crystallization) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายและจาเป็นต้องให้ความร้อนกับสารชะละลายให้มี
อุณหภูมิประมาณ 95oC จากนั้นเมื่อเติมโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ลงไปในสารละลายลิเทียมจะตกผลึก
ออกมาอยู่ในรูปของลิเทียมคาร์บอเนต (Li2CO3) ดังแสดงในสมการที่ 3.5 โดยขั้นตอนการตกผลึกลิเทียมจาก
สารชะละลายแสดงดังรูปที่ 2.23 [21]
Na2CO3 + 2Li+  Li2CO3 (s) + 2Na+
(3.5)

รูปที่ 3.23 ขั้นตอนการให้ความร้อนกับสารชะละลายที่มีลิเทียมละลายอยู่ก่อนทาการตกผลึกลิเทียม [21]
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Meas. data:ตะกอน Li2CO3
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รูปที่ 3.24 ผลวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD ของตัวอย่างตะกอนลิเทียมคาร์บอเนต (Li2CO3) [21]
จากผลการศึกษาวิจัยให้ระดับห้องปฏิบัติการดังกล่าวพบว่า สามารถนากลับคืน ลิเทียมจากซากของเสีย
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ โดยได้ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปของลิเทียมคาร์บอเนตที่มีความ
บริสุทธิ์ร้อยละ 90 ยืนยันจากผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD แสดงดังรูปที่ 3.24 [21]
ดังนั้น จะเห็นได้ว่ามีความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีที่จะนาซากแบตเตอรี่ลิเทียมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
เพื่อนาลิเทียมกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่จากกระบวนการข้างต้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดปัญหาปริมาณซาก
แบตเตอรี่ลิเทียมในอนาคตแล้วแต่ยังอาจจะส่งผลด้านบวกทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงาน
และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่จาเป็นของประเทศในอนาคตอีกด้วย
3.6 สรุปเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในหัวข้อที่ 3.5 จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมที่ถูก
นามาใช้ในปัจจุบันนั้น มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับที่มาของซากของเสีย องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณซากของ
เสีย รวมถึงการนาเทคโนโลยีเดิมที่นามาปรับและประยุกต์ใช้เพื่อรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมโดยเฉพาะ หรือ
ดาเนินการรีไซเคิลร่วมกับแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งทาการรีไซเคิลร่วมกับ ซากของเสียอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่น ๆ
เทคโนโลยีรีไซเคิลที่ใช้ดาเนินการทั่วโลกในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 แนวทางหลัก คือ การใช้หลักการทาง
โลหวิทยาความร้อน (pyrometallurgy) และโลหวิทยาสารละลาย (hydrometallurgy) นอกจากนี้ยังมีการ
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ผสมผสานประยุกต์ใช้ 2 แนวทางแรกเรียกว่าแบบไฮบริดจ์ (hybrid) ร่วมกันเริ่มมีการพัฒนาแนวทางและมีการ
ใช้งานเพิ่มขึ้นในระดับสเกลอุตสาหกรรมรวมถึงนาร่อง (industrial and pilot scales) ส่วนแนวทางสุดท้าย
เป็ น การใช้ห ลั กการทางโลหวิทยา-ชีว ภาพ (bio-hydrometallurgy) ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒ นาในระดั บ
ห้องปฏิบัติการ โดยบริษัทที่รับดาเนินการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมส่วนมากนั้นเลือกใช้กระบวนการโลหวิทยา
ทางความร้ อน ซึ่งแม้ว่าจะมีต้น ทุ น ในการด าเนิ นงานที่สู ง กว่า แต่ ก็ อาจจะมี ความสะดวกและรวดเร็ ว กว่ า
เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมาปรับใช้กับการรีไซเคิล แบตเตอรี่ลิเทียม และยังสามารถ
ดาเนินการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดอื่นหรือแม้กระทั่งซากของเสียอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ด้วย แม้ว่าต้องมีระบบ
บริการจัดการด้านมลพิษทางอากาศเพิ่มเติม รองลงมาคือการใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานกันระหว่างกระบวนการ
โลหวิทยาทางความร้อนและสารละลาย และกระบวนการโลหวิทยาสารละลายตามลาดับ ทั้งนี้กระบวนการทาง
โลหวิทยาสารละลายมีข้อได้เปรียบคือ สามารถนากลับคืน โลหะเกือบทุกชนิดในซากแบตเตอรี่ ต้องการเงิน
ลงทุนน้อยกว่าแบบเทคโนโลยีโลหวิทยาความร้อน

รูปที่ 3.25 ข้อมูลเปรียบเทียบกาลังการผลิตของแต่ละบริษัทในการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียม ข้อมูลจาก
European Commission [22] (หมายเหตุ: * คือ เต็มกาลังการผลิต)
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีบริษัทในประเทศจีน เช่น บริษัท Shenzhen Green Eco-manufacturer HiTech Co. ที่ดาเนินการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมโดยใช้กระบวนการโลหวิทยาสารละลายในกาลังการผลิตที่สูง
มาก คือ 30,000 ตัน จึงทาให้เมื่อพิจารณาปริมาณแบตเตอรี่ที่นามารีไซเคิลหรือกาลังการผลิตแล้วจะพบว่า
เสนอ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หน้า 3-31
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รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 3 เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

การรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมด้วยกระบวนการโลหวิทยาสารละลายคิดเป็นกาลังการผลิตรวมจากบริษัทต่าง ๆ
ถึง 40,810 ตัน หรือร้อยละ 48.32 รองลงมาคือ กระบวนการทางโลหวิทยาสารละลายมีกาลังการผลิต 33,150
ตัน หรือร้อยละ 39.25 ส่วนเทคโนโลยีที่ใช้กระบวนการรีไซเคิลแบบไฮบริดมีกาลังการผลิตที่ 9,300 ตัน หรือ
ร้อยละ 11.01 ดังแสดงในรูปที่ 3.25 ส่วนรูปที่ 3.26 แสดงกาลังการผลิตแยกตามบริษัทที่รับดาเนินการ

รูปที่ 3.24 ข้อมูลเปรียบเทียบกาลังการผลิตในการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมแยกตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
รีไซเคิล ข้อมูลจาก European Commission [22]
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบกระบวนการรีไซเคิลด้วยหลักการโลหวิทยาความร้อนและโลหวิทยาสารละลาย
รายละเอียด

โลหวิทยาความร้อน

ลักษณะซากแบตเตอรี่ที่เข้าสู่
กระบวนการ

กระบวนการสั้นและสามารถดาเนินการได้
กับแบตเตอรีห่ ลากหลายขนาดและ
ประเภท
ปริมาณการรีไซเคิล
ปริมาณมาก
การเตรียมขยะทางกายภาพ
ต้องการ
ความต่อเนื่องของกระบวนการรี
ต่อเนื่อง
ไซเคิล
การนากลับคืนโลหะมูลค่าสูง
ทองแดง โคบอลต์ นิกเกิล
การนากลับคืนโลหะมูลค่าต่า
อะลูมิเนียม เหล็ก
โลหะที่อาจสูญเสียระหว่างการ
ลิเทียม
ดาเนินการ
(สามารถนากลับคืนได้ด้วยกระบวนการ
โลหวิทยาสารละลายและทางเคมีไฟฟ้า)
แมงกานิส
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โลหวิทยาสารละลาย
ความหลากหลายของแบตเตอรี่ทาให้
กระบวนการนากลับคืนยาวขึ้นตามชนิด
องค์ประกอบของโลหะ
ปริมาณน้อย – ปานกลาง
ไม่ต้องการ – น้อย
โลหะเกือบทุกชนิดในซากแบตเตอรี่
อะลูมิเนียม เหล็ก
แมงกานิส

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 3 เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

รายละเอียด
การนากลับคืนพลาสติก
ความบริสุทธ์ของโลหะที่นา
กลับคืน
ต้นทุนในการดาเนินการรีไซเคิล
ประสิทธิภาพการรีไซเคิล [22]
การบาบัดของเสีย

โลหวิทยาความร้อน
ถูกเผาด้วยความร้อนสูง
ต้องการกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าเพื่อให้
โลหะหรือสารประกอบโลหะทีไ่ ด้มคี วาม
บริสุทธิ์มากขึ้น
สูง
ร้อยละ 31.1 1 – 55.6
การบาบัดทางอากาศ

โลหวิทยาสารละลาย
ถูกแยกออกตั้งแต่กระบวนการลดขนาด
-

ปานกลาง
ร้อยละ 55.6 – 65.3
การบาบัดน้าเสีย

หมายเหตุ 1 – ไม่มีข้อมูลการนากลับคืนนิกเกิลและเหล็ก

เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมพบว่า ทั้งกระบวนการทางโลหวิทยาความ
ร้ อนและโลหวิทยาสารละลายมี ป ระสิ ทธิภ าพโดยรวมเกิ นกว่ าร้ อยละ 50 ตามที่กาหนดโดย EU Battery
Directive [23] ตารางที่ 3.2 แสดงเปรียบเทียบการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมด้วยกระบวนการโลหวิทยาความ
ร้อนและโลหวิทยาสารละลาย และเป็นที่น่าสังเกตว่าประสิทธิภาพการรีไซเคิลจะสูงขึ้นหากมีการรีไซเคิลวัสดุ
อื่น ๆ ด้วย เช่น การรีไซเคิลพลาสติก เป็นต้น ดังนั้น โดยสรุปเทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมนั้น
สามารถดาเนินการได้ทั้งกระบวนการทางโลหวิทยาความร้อนและโลหวิทยาสารละลายหรือแบบไฮบริด ขึ้นอยู่
กับความสามารถในการลงทุน อัตราการรวบรวมซากแบตเตอรี่ลิเทียม ชนิดและปริมาณของซากแบตเตอรี่
ลิเทียมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริบทของสังคม ข้อกฎหมายและนโยบายผลักดันของแต่ละประเทศ
ที่สามารถเอื้ออานวยให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บ ขนส่งและรีไซเคิลจน
ได้เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายเพื่อให้เกิดกลไลการนาเข้าสู่ตลาดหรือนาไปใช้ได้ใหม่ได้อีกครั้ง
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รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 3 เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
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บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

บทที่ 4
การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลเิ ทียมเป็นองค์ประกอบ
ในประเทศไทย
4.1 บทนา
ในปัจจุบันสภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์สูงสุด
ของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการอนุรักษณ์แหล่งทรัพยากรหรือการนามาบริหารจัดการให้เกิดความคุ้ม
ค่ าสู งสุ ด ทั้ งทางด้ านสั งคม สิ่ งแวดล้ อมและเศรษฐศาสตร์ ตามหลั กการของเศรษฐกิ จหมุ นเวี ยน (circular
economy) แบตเตอรี่ลิเทียมไม่ว่าจะมาจากการใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์พกพา ยานยนต์ไฟฟ้า
หรืออุปกรณ์กักเก็บพลังงาน เมื่อสิ้นอายุการใช้งานย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนหากไม่
สามารถมีระบบการบริหารจัดการเพื่อนาซากแบตเตอรี่เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ โดยการศึกษาวิเคราะห์ส่วนใหญ่นั้น
ได้มุ่งประเด็นสนใจไปที่การบริหารจัดการแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับ
โทรศัพท์มือถือและอุ ปกรณ์ อิเล็ กทรอนิ กส์ ขนาดเล็ ก เป็ นหลั กเนื่ องจากมีปริ มาณของซากของเสี ยที่สามารถ
ประมาณการได้

รูปที่ 4.1 แผนภาพแสดงการปิดวงจรซากแบตเตอรี่ด้วยการนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดย Argonne
National Laboratory [1]
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โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

ตามหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน ทางเลือกต่าง ๆ ที่สามารถนามาบริหารจัดการแบตเตอรี่ลิเทียมให้
เกิดการใช้ประโยชน์ สู งสุ ด จะถู กน ามาใช้ในการปิดวงจรชีวิตซากของเสี ยดังแสดงในรูปที่ 4.1 [1] ซึ่งแต่เดิ ม
แบตเตอรี่ที่ถูกผลิตจากแหล่งวัตถุดิบขั้นต้นด้วยการทาเหมือง (mining) ผ่านการหลอมถลุง (refining) เพื่อนามา
เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัสดุขั้วแคโทด (cathode production) เพื่อนามาประกอบเป็นแบตเตอรี่ (battery
manufacturing) เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน เสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่สามารถที่จะใช้เป็นแหล่งพลังงานตามที่
ต้องการตามวัตถุประสงค์ได้ แต่เดิมจะถูกนามากาจัดทิ้งด้วยการฝังกลบ (disposal by landfill) หรือกล่าวได้ว่ามี
เส้นทางชีวิตของแบตเตอรี่เป็นเส้นตรงตั้งแต่การผลิต ใช้งาน จนถึงถูกกาจัดทิ้ง แต่เมื่อใช้หลักการของเศรษฐกิจ
หมุนเวียนแล้วจะทาให้เกิดทางเลือกใหม่ซึ่งเกิดวัฏจักรการใช้ประโยชน์ในขั้นทุติยภูมิ (secondary use) เช่น การ
นามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ หรืออาจนามาเข้าสู่การนามาผลิต/ซ่อมแซมใหม่ (direct recycling) ก่อนที่จะเข้าสู่
เส้นทางของวงจรท้ายสุด คือ การแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งเป็นการเพิ่มเส้นทางโค้ง
วนกลับมายังจุดเริ่มต้นเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลสามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิตแบตเตอรี่
ได้ใหม่ ซึ่งการรีไซเคิลนั้นอาจจะกระทาได้ด้วยกระบวนการทางโลหวิทยาสารละลาย (hydrometallurgy) หรือ
กระบวนการทางโลหวิทยาความร้ อน (pyrometallurgy) โดยจากประมาณการของ US Geological survey,
2012 พบว่า มีเพียงร้อยละ 41 ของวัสดุที่อยู่ในแบตเตอรี่ลิเทียมจะถูกนามารีไซเคิล ซึ่งโดยมากเป็นองค์ประกอบ
ที่มีมูลค่า เช่น อะลูมิเนียม โคบอลต์ ทองแดง นิกเกิล และเหล็ก ส่วนลิเทียมและแมงกานีสซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10
ขององค์ประกอบนั้นไม่ได้ถูกนากลับคืนหรือนามารีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ [2]
แต่ละประเทศที่ได้พัฒนาเทคโนโลยี รีไซเคิลหรือประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมาใช้ในการรี ไซเคิ ล
แบตเตอรี่ลิเทียม จาเป็นต้องมีระบบวิธีการบริหารจัดการเพื่อรวบรวม เก็บขน คัดแยกและเตรียมซากแบตเตอรี่
อย่างมีประสิทธิภาพก่อนจะนาซากแบตเตอรี่มาทาให้เกิดประโยชน์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการนาซากแบตเตอรี่มาผลิต
หรือซ่อมแซมใหม่ (remanufacturing/refurbishing) การนามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ (repurposing) และการ
รีไซเคิล (recycling) โดยได้มีการศึกษาถึงกระบวนการและเทคนิควิธีการกันอย่างกว้างขวางจากกลุ่มประเทศที่มี
วิธี ปฏิบั ติที่เป็ นเลิ ศ (best practice) เช่น ในประเทศเยอรมนี อเมริกา และญี่ปุ่น เป็นต้น พบว่าการประสบ
ความสาเร็จในการบริหารจัดการและรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ คือ
- นโยบายและมาตรการต่าง ๆ จากทางภาครัฐเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
- สร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของคนในสังคมทุกภาคส่วน
- ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหาร การเงินและการคลังของประเทศ
- ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เหมาะสมทั้งทางด้านสังคม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
- ปัจจัยด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้การบริหารจัดการและรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ
4.2 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนระดับประเทศ
การบริหารจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบนั้น มี
ความสอดคล้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ซึ่งได้ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการบริโภคและการผลิตที่
เสนอ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

ยั่งยืน มีการจัดการขยะ สารพิษและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารจัดการและการพัฒนา
เทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการผลิตพลังงาน
สะอาด และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พลังงานอีกทางหนึ่ง
ในปัจจุบันภาครัฐได้มีการกาหนดทิศทางเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการซากของเสียอันตราย รวมถึงซาก
แบตเตอรี่ให้เป็นรูปธรรมนั้นมีมากขึ้น โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
มีแนวทางการจัดการซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่แก่ภาคประชาชน ด้วยตระหนักถึงความเสี่ยงในอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น จึงมีโครงการสนับสนุนการเรียกคืน ซากแบตเตอรี่และโทรศัพท์มือถือโดยขอความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้ประกอบการ ผลิต จาหน่าย และให้บริการโทรศัพท์มือถือ ให้มีการกาหนดจุดตั้งวางรับ
ซากโทรศัพท์ มือถือและแบตเตอรี่ ที่สิ้ น อายุการใช้งานแล้ว ณ ร้านค้าตัวแทนจาหน่ายหรือสถานที่รับช าระ
ค่าบริการโทรศัพท์มือถือต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและส่งไปกาจัดโดยโรงงานผู้รับบริการกาจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจั ดการซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่โดยคานึงถึงสิ่ งแวดล้ อมอีกด้วย นอกจากนี้ ในภาค
ประชาชนก็ควรได้รับการส่งเสริมให้ตระหนักรู้และให้ความร่วมมือในการคัดแยกซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่
ให้ ทิ้งในจุ ดรั บคืนและไม่ ทิ้ งปะปนกับขยะครัวเรื อน ซึ่ง ในกรณีหลั งนี้ อาจจะก่ อให้ เกิ ดมลพิษที่ปนเปื้ อนลงสู่
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น
นอกเหนือจากการสร้างทัศนคติแนวความคิดให้ผู้บริโภคใช้งานแบตเตอรี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดการ
เกิดซากของเสียแล้ว แนวทางในการบริหารจัดการซากแบตเตอรี่เมื่อสิ้นอายุการใช้งานนั้นถือว่ามีส่วนสาคัญยิ่งที่
จะขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการนาซากแบตเตอรี่นากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการนามา
ผลิ ตเป็ นแบตเตอรี่ ใหม่ การน ามาใช้ ในวั ตถุ ประสงค์ การใช้ งานอื่ นที่ แตกต่ างกั นออกไป หรื อเพื่ อน าเข้ าสู่
กระบวนการรี ไซเคิ ลเพื่ อน าลิ เที ยมกลั บมาใช้ เ ป็ นวั ตถุ ดิ บเริ่ มต้ นในการผลิ ตแบตเตอรี่ ใหม่ เป็ นต้ น เหล่ านี้
จาเป็นต้องอาศัยนโยบายและกลไกการทางานของภาครัฐเพื่อริเริ่มให้เกิดการขับเคลื่อนในภาคสังคม เอกชนและ
องค์กรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การสร้างกลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง รวมถึงกลไกทางการตลาดให้
เกิดการรับซื้อซากแบตเตอรี่จากผู้บริโภค เกิดการรวบรวม คัดแยก จัดเก็บและขนส่งที่มีประสิทธิภาพก่อนนาเข้าสู่
กระบวนการนากลับมาใช้ใหม่
4.3 กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.3.1 สถาณการณ์ในต่างประเทศ
พัฒนาการทางด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซากแบตเตอรี่เริ่มจากประเทศในกลุ่ม
ทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งได้ตระหนักถึงภัยคุกคามอันเกิดจากซากของเสียอันตราย โดยรูปแบบการ
จัดการซากของเสียที่เป็นแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้แล้วในต่างประเทศ พบว่ามีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ [3] คือ
1) การฝังกลบ (landfill) ซึ่งพบในการใช้งานภาคครัวเรือนเป็นหลัก โดยในต่างประเทศจะถูกจัดส่งไปยัง
สถานฝังกลบ (sanitary landfill)
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บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

2) การท าให้ เสถี ย ร (stabilization) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ ท าการปรั บสภาพมิ ให้ โ ลหะในแบตเตอรี่
เกิดปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณฝังกลบ
3) การเผาทาลาย (incineration) โดยซากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้แล้วจากภาคครัวเรือนจะถูก
รวบรวมและส่ งไปยั งโรงเผากาจัดขยะของชุมชน (municipal waste combustion facility) ซึ่งอาจก่อให้ เกิ ด
มลพิษของปรอท แคดเมียม ตะกั่วและไดออกซินออกมาสู่สภาพแวดล้อม
4) การรี ไซเคิ ล (recycling) กระทาโดยวิธี การทางโลหวิ ทยาสารละลายและโลหวิ ทยาทางความร้ อน
(hydrometallurgical and pyrometallurgical processes) โดยกระบวนการดังกล่าวกาลังได้รับ การศึกษาใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ในปัจจุบันประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและจีน รวมถึงประเทศอื่น ๆ ต่าง
ออกกฎหมายหรือข้อบังคับที่กากับดูแลเกี่ยวกับซากแบตเตอรี่ ดังเช่น ในกลุ่มประเทศยุโรปได้ริเริ่มให้มีการบังคับ
ใช้กฎหมายในปี ค.ศ. 2006 (Directive 2006/66/EC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบของการเกิ ด ซาก
แบตเตอรี่และอุปกรณ์จ่ายไฟสารอง (battery and accumulator) ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกเหนือจากการห้ามมิ
ให้มีการจาหน่ายแบตเตอรี่ที่มีองค์ประกอบของปรอทและแคดเมียมแล้ว ยังให้ความสาคัญกับการรวบรวมและ
รีไซเคิลซากแบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นแหล่งพลังงาน โดยบังคับใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย
ผู้บริโภค และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดาเนินการ (operator) เกี่ยวกับการบาบัดและรีไซเคิลซากของเสียดังกล่าว [4]
และต่อมาจึงได้มีการออกกฎหมาย WEEE Directive 2012/19/EU ในปี ค.ศ. 2012 เพื่อบังคับใช้เกี่ยวกับการ
จัดการซากของเสียอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหมายรวมถึงซากแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน ซึ่งประเทศเยอรมนีเป็นประเทศแรกที่
ได้ริเริ่มสร้างระบบให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่ต้องรับผิดชอบต่อการนาซากแบตเตอรี่เข้าสู่การรีไซเคิล และขยายขอบเขต
ไปยังกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปโดยร่วมกันจัดตั้งสมาคม European Portable Battery Association (EPBA) เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนตาม Battery Directive 2006/66/EC มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการรวบรวมซากแบตเตอรี่
สาหรับอุปกรณ์พกพา (portable battery) ได้ร้อยละ 45 ภายในปี ค.ศ. 2016 จากรายงานในปี ค.ศ. 2016 ได้
ระบุว่า ทุกประเทศในสหภาพยุโรปสามารถรวบรวมซากแบตเตอรี่สาหรับอุปกรณ์ พกพาเกินอัตราร้อยละ 25
ภายในปี ค.ศ. 2015 และมี 12 ประเทศ สามารถรวบรวมซากแบตเตอรี่สาหรับอุปกรณ์พกพาเกินร้อยละ 45 ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ภายในปี ค.ศ. 2016 [5] ส่วนในสหราชอาณาจักรก็ได้ออกมาตรการเพื่อบังคับใช้กับองค์กรการกุศล
ผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย เครือข่ายผู้ดาเนินการรวมถึงบริษัทที่รับดาเนินการรีไซเคิล ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อเก็บคืน
โทรศัพท์มือถือผ่ านร้ านค้า บริการจัดส่งสินค้าและไปรษณีย์เพื่อนาเข้าสู่ กระบวนการบาบัดด้วยเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม นอกจากนี้ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ค สวีเดน และประเทศอื่น ๆ ต่างร่วมกันออกกฎระเบียบ
มาตรการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ผู้ผลิตรวมถึงผู้นาเข้ามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการรวบรวมและนาเข้าสู่
กระบวนการกาจัดอย่างถูกต้อง [6]
ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนียและนิวยอร์คได้มีการแก้ไขกฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
‘Environmental Conservative Law’ ที่เกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ประจุไฟได้ในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)
เรียกว่า ‘New York State Rechargeable Battery Law, 2010’ โดยมิให้มีการทิ้งซากแบตเตอรี่ ที่ประจุไฟได้
ร่ วมกับของเสี ยชุมชน และให้ ผู้ ผลิ ตดาเนิ นการเรียกคืนซากแบตเตอรี่เพื่อนาเข้าสู่ กระบวนการรีไซเคิล ด้วย
เสนอ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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ตระหนักถึงภัยอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนสารที่เป็นพิษลงสู่แหล่งน้าและชุมชน [7] นอกจากนี้
ผู้ผลิตแบตเตอรี่จาเป็นต้องติดฉลากเพื่อบอกถึงรายละเอียดประเภทของแบตเตอรี่และวิธีการทิ้งและรีไซเคิลซาก
แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง รวมถึงให้ความสาคัญกับเยาวชนโดยเพิ่มทักษะและความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่แก่
เด็กนักเรียนให้เกิดแนวคิดปฏิบัติและทัศนคติที่ดีต่อการรีไซเคิลอีกด้วย
ในประเทศออสเตรเลียมีสถาณการณ์เช่นเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งมุ่งหมายที่จะลดแรงกดดันทางสังคม
เกี่ยวกับปริมาณของเสียอันตรายที่เพิ่มมากขึ้น รายงานด้านสิ่งแวดล้อมล่าสุด [8] พบว่า ข้อมูลในปี ค.ศ. 20122013 มีซากแบตเตอรี่ ลิ เทียมเพียงร้ อยละ 2 ถูกนามาเข้าสู่ กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งแตกต่างจากการรีไซเคิ ล
แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ซึ่งมีอัตราการรีไซเคิลถึงร้อยละ 98 ดังนั้น The Australian Battery Recycling Initiative
หรือ ABRI [9] ซึ่งเป็นองค์กรหรือสมาคมที่ไม่สร้างผลกาไร ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2008 ด้วยมีวัตถุประสงค์ใน
การเพิ่มปริมาณการนาซากแบตเตอรี่กลับมารีไซเคิลและใช้ประโยชน์ใหม่ และรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การดาเนิ นการน ากลั บคืนซากแบตเตอรี่ จากหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย ผู้ผลิ ต
แบตเตอรี่ ผู้บริโภค ผู้จัดจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แบตเตอรี่ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมี MobileMuster ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คาปรึกษาและบริหารจัดการช่วยในการรวบรวม
ซากโทรศัพท์ที่ไม่ใช้งานแล้วอีกทางหนึ่งด้วย ซากแบตเตอรี่ในประเทศออสเตรเลียถูกจัดให้เป็นวัตถุอันตรายตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการขนย้ายด้วยระบบขนส่งทางบกและทางราง (Australian Code for the Transport of
Dangerous Goods by Road and Rail: Australian Dangerous Goods Code: ADG Code) โดยระบุ ใ ห้ มี
วิธีการขนย้ายแบตเตอรี่ลิเทียมด้วยวิธี การเฉพาะมีขั้นตอนวิธีการบรรจุ (packaging instruction P909) โดยใช้
วัสดุที่ไม่นาไฟฟ้า พร้อมระบุ “Lithium Batteries for Disposal” หรือ “Lithium Batteries for Recycling” บน
กล่องบรรจุ (special provision 377) เป็นต้น [9] โดย ABRI สามารถให้ข้อมูลด้านการรีไซเคิลแบตเตอรี่รวมถึง
หน่วยงานที่สามารถที่รับรวบรวม เก็บขน คัดแยกและรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมอย่างถูกต้องวิธีการได้
สาหรับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นผู้นาในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ โดยในปี ค.ศ. 2001 ได้ร่างกฎหมายเพื่อการนา
กลับคืนและการใช้ซ้าแบตเตอรี่แบบประจุไฟได้รวมถึงแบตเตอรี่ชนิดมีลิเทียมเป็นองค์ประกอบด้วย โดยให้บริษัทที่
ด าเนิ นการเกี่ ยวข้ องกั บการสื่ อสาร (communication company) รวมถึ งบริ ษั ทผู้ ผลิ ตโทรศั พท์ มื อถื อ และ
แบตเตอรี่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือไม่ก็ตาม ต่อมาในปี ค.ศ. 2012
ได้มีการออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กมารีไซเคิลและใช้ซ้าจานวน 28 ชนิด
รวมถึงซากแบตเตอรี่ลิเทียมด้วยเช่นกัน ส่งผลทาให้มีการบังคับใช้กับผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย ผู้บริโภค องค์กรและผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือล้วนต้องรับผิดชอบต่อการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม [6]
ส่วนในประเทศจีนกาลังเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงที่เกิดจากซากแบตเตอรี่ลิเทียมด้วย
เช่นเดียวกันพร้อมไปกับการเติบโตอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ ซากแบตเตอรี่จึงมีปริมาณเพิ่มสูงมากขึ้นดังจะเห็น
ได้จากแผนที่การกระจายตัวของซากแบตเตอรี่ในบริเวณต่าง ๆ ของประเทศในรูปที่ 4.2 [10] ซึง่ พบว่าปริมาณซาก
ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับความหนาแน่นของจานวนประชากรในแต่ละบริเวณหัวเมืองหลัก ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการ
วางมาตรการต่าง ๆ เพื่อบริหารจั ดการซากของเสีย จานวนมากดังกล่าวนั้นด้วย โดยในปี ค.ศ. 2003 ได้ออก
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นโยบายเกี่ยวกับเทคนิคการป้องกันมลพิษจากซากแบตเตอรี่ ‘Policy on Pollution Prevention Techniques
from Waste Batteries’ แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายใดที่จัดประเภทของซากแบตเตอรี่รวมเข้าไว้กับประเภทของเสี ย
อิเล็กทรอนิกส์ และระบุเพียงแค่วิธีการผลิตแบตเตอรี่ที่ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึง
การป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดจากการจุดติดไฟระหว่างขนเก็บเท่านั้น แต่มิได้ระบุความรับผิดชอบในการคัด
แยก ขนย้ า ยและเผาก าจั ด ซากแบตเตอรี่ ดั ง กล่ า ว ต่ อ มาในปี ค.ศ. 2005 ได้ มี ก ารรณรงค์ ‘Green Box
Environmental Program’ เพื่อรับคืนซากโทรศัพท์มือถือ (รวมแบตเตอรี่และชิ้นส่วนประกอบ) โดยสามารถ
รวบรวมซากได้ถึง 150 ตัน จาก 300 เมืองทั่วประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมีโครงการต่อมาคือ ‘Old for new’ หรือ
‘เก่าแลกใหม่’ สาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้งานในครัวเรือน ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาหรับการเก็บรวบรวมซากของเสียในประเทศและขยายขอบเขตให้บริการบนเวบไซต์ที่ประสบความสาเร็จใน
ระดับหนึ่ ง โดยสามารถรวบรวมอุ ปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ใช้ แบตเตอรี่ลิ เที ยมได้ ถึ งกว่ า 20 ล้ านเครื่อง ในปี
ค . ศ . 2011 Administration Regulation for the Collection and Treatment of Waste Electric and
Electronic Product ได้มีวัตถุประสงเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการกาจัดและบาบัดซากของเสีย ซึ่งบังคับใช้
ทั้งกับผู้ผลิตและขยายขอบเขตไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย [10] และต่อมาในปี ค.ศ. 2012 รัฐบาลจีนจึงได้ออก
มาตรการเพื่อจัดตั้งและบริหารกองทุนสาหรับดาเนินการเกี่ยวกับของเสียอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกาหนดให้ผู้ผลิตและผู้
นาเข้ารับผิดชอบในการรวบรวมเงินเพื่อบริจาคเข้ากองทุนสาหรับการรีไซเคิลเครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น เครื่อง
ซักผ้าและคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 2015 จึงได้ผนวกซากแบตเตอรี่เข้าเป็นหนึ่งในประเภทของเสียที่ได้รับ
การบริหารจัดการโดยกองทุน [10]

รูปที่ 4.2 แผนที่การกระจายตัวของตาแหน่งและความหนาแน่นซากแบตเตอรี่ของประเทศจีน [10]
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รัฐบาลจีนได้ออกนโยบายใหม่ในปี ค.ศ. 2016 เกี่ยวกับเทคนิคการป้องกันมลพิษจากซากแบตเตอรี่อีกครั้ง
โดยมีสาระสาคัญดังนี้
- มีการแจกแจงประเภทต่าง ๆ ของแบตเตอรี่โดยละเอียด
- สนับสนุนให้ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งหรือ Internet of Thing (IOT) ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ระบบการรวบรวมซากแบตเตอรี่อย่างสมบูรณ์แบบ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตขยายขอบเขตความรับผิดชอบต่อ
ซากแบตเตอรี่และผู้บริโภคควรที่จะนาซากแบตเตอรี่ไปทิ้งยังจุดรับทิ้ง
- ระบุถึงมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดให้มีการคายประจุของซากแบตเตอรี่
ก่อนการขนย้าย และห้ามมิให้มีการขนเพื่อนาไปทิ้งในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ในการเก็บรวมรวมซากจาเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมป้องกันการจุดติดไฟ
- ห้ามมิให้มีการเผาทั้งในระบบเปิดและระบบปิด รวมถึงการสกัดเอาโลหะออกมาโดยปราศจากมาตรการ
ป้องกันที่ถูกต้อง
- หลีกเลี่ยงการเผาแบตเตอรี่รวมในเตาเผาขยะชุมชนหรือในโรงงานเผา และไม่ย่อยขนาดแบตเตอรี่หาก
ต้องทาการกาจัดด้วยวิธีการฝังกลบ
- ส่งเสริมการคัดแยกถอดแยกประกอบชิ้นส่วนแบตเตอรี่ที่สามารถนาส่วนที่มีคุณค่ากลับไปใช้ได้ใหม่
รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการคัดแยกอิเล็กโทรดออกจากวัสดุอื่น ๆ เช่น วัสดุเมมเบรนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรีไซเคิลต่อไป
รายงานศึกษาในปี ค.ศ. 2017 [6] พบว่า ความพยายามอย่างยิ่งของภาครัฐที่ได้ผลักดันให้เกิดนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ นั้นส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านการบริหารจัดการซากแบตเตอรี่ได้ เป็นอย่างดี แต่ก็ยัง
ตามหลังประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากระบบการรวบรวมซากแบตเตอรี่นั้นยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร รวมถึง
เทคโนโลยีทางด้านการรีไซเคิลก็ยังอยู่ในขั้นต้นของการพัฒนา อีกทั้งยังขาดการแนะนาหรือคู่มือที่แสดงวิธีการ
ปฏิบัติโดยละเอียดและถูกต้องสาหรับทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมในประเทศจีน
4.3.2 สถาณการณ์ในประเทศไทย
ในประเทศไทยมีวิวัฒนาการดาเนินงานต่าง ๆ ในทิศทางเดียวกันกับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียและ
อื่น ๆ โดยมีการร่างกฎหมายเพื่อบังคับใช้ ออกนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- (ร่ าง) พระราชบั ญญั ติ การจั ด การซากผลิ ตภั ณ ฑ์ เครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าและอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ แ ละซาก
ผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....
สาหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ได้มีการตรา “พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....” [11] เพื่อให้เกิดระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนควบคู่กับหลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต
(Extended Producer Responsibility: EPR) ที่ ให้ ผู้ ผลิ ตรั บผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดการซากผลิ ตภั ณ ฑ์ ฯ
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เหล่านี้จะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงลดการใช้
สารอันตรายและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้น และเพื่อสนับสนุนวัฏจักรการผลิตและ
การบริโภคอย่างยั่งยืน
โดยระบุ “ซากผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอิ เล็ กทรอนิ กส์ ” หมายถึง ผลิ ตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิ้นส่วนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่หมดอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพ
หรือไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป ดังนั้น ซากแบตเตอรี่ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์จึงต้องถูกรวมอยู่ในการบริหาร
จัดการซากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย
โดยพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(1) การจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(2) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(3) การจัดการของเสียจากสารกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
(4) การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ
(5) การนาซากผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ตามสภาพเดิมหรือใช้ซ้า
- ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ
หากพิจารณาตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ที่
ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2550 (เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550) โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [12] มีแนวทางในการจัดการซากของเสียนั้นถูกนามาพิจารณาเป็นนโยบาย
ของภาครัฐ และจัดทาเป็นยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ
มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมซากของเสียต่าง ๆ เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการนากลับมาใช้
ใหม่ให้เกิดมูลค่าหรื อพัฒนาเป็ นทรั พยากรที่มีศักยภาพ มีรายละเอียดในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทางถึ ง
ปลายทาง ดังนี้
- การใช้หลักการเชิงป้องกัน (precautionary principle) และให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (polluter pay
principle) โดยให้ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ น าเข้ า รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ในการบริ ห ารจั ด การของเสี ย ด้ ว ยการจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมหรือภาษีผลิตภัณฑ์ เพื่อนาไปใช้ในการรับซื้อซากคืนจากผู้บริโภคและการจัดการซาก
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
- การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดประมาณของเสียผลิตภัณฑ์ฯ ภายในประเทศ ให้รองรับการใช้
วัสดุที่สามารถนาเข้ามาใช้ซ้าหรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ รวมไปถึงการลดปริมาณของเสียอันตรายใน
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือนาเข้า และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- การสร้างกลไกทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง รวมถึงกลไกการตลาดเพื่อเป็นแรงกระตุ้นใน
การจัดการซากผลิตภัณฑ์ โดยกาหนดให้มีกองทุน องค์กรบริหารจัดการกองทุน และระบบการรับซื้อ
ซากผลิตภัณฑ์จากคืนจากผู้บริโภค
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- การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของคู่ค้า
- ในระยะแรก สร้างระบบบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในรูปโครงการ
นาร่องในเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการดาเนินงานและเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วน
ร่วมในการดาเนินการ โดยอาศัยมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารกองทุน การกาหนด
บทบาทขององค์กรบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
- โครงการที่สนับสนุนการคืนซากของเสีย
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการลงนามความร่วมมือกับบริษัท
ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อริเริ่มโครงการรับคืนซากโทรศัพท์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ด้วยตระหนัก
ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่ที่กาจัดไม่ถูกต้องวิธีการ และต่อมาในปี พ.ศ.
2553 กรมควบคุมมลพิษ ยังได้จัดทาเอกสารและประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงอันตรายของ
ซากโทรศัพท์มือถือ-แบตเตอรี่ และแนะนาแนวทางการจัดการซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่ในประเทศไทย
[13] โดยให้ข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและลดการเกิดซาก การแยกทิ้ง การรีไซเคิล รวมถึงการบาบัด
และกาจัดซากแบตเตอรี่โดยรวมรวมเพื่อกาจัดโดยหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีกาจัดในต่างประเทศ อีกทั้งขอความ
ร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สำหรับผู้ประกอบกำร ผลิต จำหน่ำย และให้บริกำรโทรศัพท์มือถือ
- กาหนดจุดตั้งวางรับซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ โดยอาศัยร้านค้าตัวแทนจาหน่าย
โทรศัพท์มือถื อ จุ ดจ าหน่ าย หรื อสถานที่รับช าระค่าบริก ารโทรศั พ ท์มื อ ถื อ ซึ่งมีกระจายอยู่ ทั่ ว
ประเทศ
- รวบรวมซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่ส่งไปกาจัดโดยโรงงานผู้รับบริการกาจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว (โรงงานประเภทที่ 101 105 และ 106) ซึ่งขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- ผู้ประกอบการให้บริการโทรศัพท์มือถือร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต ผู้นาเข้าโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่
ในลักษณะหุ้นส่วน (Partnership Cooperation) มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการซาก
โทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานผู้รับบริการกาจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว (โรงงานประเภทที่ 101 105 และ 106) ซึ่งขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ลู ก ค้ า และประชาชนทั่ ว ไป ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น น าซาก
โทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ มาทิ้งในจุดที่กาหนด
- ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีความรู้และสามารถใช้โทรศัพท์มือถือและ
แบตเตอรี่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีอายุการใช้งานยืนยาวขึ้น
สำหรับภำคประชำชน
- ให้ความร่วมมือในการคัดแยกซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว หรือเสื่อมสภาพ ไม่ทิ้ง
ปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป โดยนามาทิ้งในจุดที่กาหนด
เสนอ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
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นอกจากนี้ ยังได้มีโครงการ ‘คืนแบตเก่า เรารักษ์โลก’ ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่าง กสทช. และกรม
ควบคุมมลพิษ ในปี พ.ศ. 2557 รณรงค์ให้ทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วหรือที่เสื่อมสภาพ ณ จุดรับคืนแบตเตอรี่เก่า
ที่จัดเตรียมไว้ 300 จุด ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ศูนย์บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย
ห้ างสรรพสิ นค้า และร้ านค้าทั่ว ไป เพื่อจะนาไปจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลั กวิช าการและความ
ปลอดภัย
- แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”
ในปี พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติจัดทาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชา
รัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) [14] เป็นแผนปฏิบัติการในระยะสั้น ที่มุ่งดาเนินการลดปริมาณขยะและ
การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางบนพื้นฐานแนวคิด 3Rs เพื่อ
- ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย (รวมถึงซากแบตเตอรี่)
- ส่งเสริมการคัดแยก ณ แหล่งกาเนิดตามประเภทของขยะ เพื่อนาขยะกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้า เพื่อลด
ปริมาณที่เข้าสู่ระบบกาจัด
- เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเพื่อไปเข้าสู่ระบบกาจัดที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ทั้งที่เป็นขยะทั่วไป และขยะอันตราย
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในทุกภาคส่วน
- ส่งเสริมให้มีการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
- - มาตรการ “การดาเนินงานเกี่ยวกับการบาบัดหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นกาก
ของเสียอันตราย”
สาหรับแนวปฏิบัติหรือมาตรการในการดาเนินงานขนเก็บซากแบตเตอรี่นั้น สามารถอ้างอิงได้จากมาตรการ
“การดาเนินงานเกี่ยวกับการบาบัดหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นกากของเสียอันตราย” โดยกรม
โรงงานอุ ตสาหกรรม เพื่ อเป็ นแนวทางส าหรั บผู้ ก่ อก าเนิ ด ผู้ รวบรวมและขนส่ งของเสี ยอั นตราย และผู้ รั บ
ดาเนินการบาบัด/กาจัดกากของเสีย โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2557 [15] ดังนี้
สำหรับผู้ก่อกำเนิดของเสีย มีรำยละเอียดดังนี้
- จะต้องขออนุญาตนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ในปริมาณที่ใกล้เคียง
ความเป็นจริงมากที่สุด หากปริมาณที่ขอไม่เพียงพอสามารถขออนุญาตเพิ่มปริมาณได้ในรอบปีนั้น
- ต้องพิจารณาผู้รับบาบัด/กาจัดที่เหมาะสมในการขออนุญาต สก.2 เพียงรายเดียวเท่านั้น กรณีมีผู้รับ
ดาเนินการบาบัด/กาจัด มากกว่า 1 ราย ต้องเฉลี่ยปริมาณกากของเสียที่ส่งจัดการให้สอดคล้ องกับ
ปริมาณของเสียที่เกิดจริง หากขออนุญาตในปริมาณที่มากกว่าความเป็นจริงที่เคยมีการแจ้งขนส่งจาก
เดิม กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่อนุญาต
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รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

- ให้ตรวจสอบใบกากับการขนส่ง ในรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนที่จะนาของเสียออกนอกบริเวณ
โรงงาน
- ให้แจ้ง ชนิด ปริมาณ และชื่อผู้รับบาบัด/กาจัด ทุกครั้งที่มีการนาของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน (ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วจากโรงงานน โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (internet) พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด
- ให้ตรวจสอบติดตามผู้รับดาเนินการ (waste processer) ที่ต้องการจะส่งของเสียไปบาบัด/กาจัด ว่ามี
ความสามารถในการบ าบั ด /ก าจั ด ได้จริงหรือไม่ และสิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ วที่เป็นของเสี ย
อันตรายในลาดับสุดท้ายของโรงงานผู้รับบาบัด ถูกนาไปบาบัด/กาจัด ตามกฎหมายและถูกต้องตาม
หลักวิชาการหรือไม่
สำหรับผู้รวบรวมและขนส่งของเสีย มีรำยละเอียดดังนี้
- ต้องตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดในใบกากับการขนส่งของเสี ยอันตรายที่ผู้ก่อกาเนิดจัดทาไว้
และนาไปติดกับรถขนส่ง
- ต้องจัดทาบัญชีระบุปริมาณในระหว่างการมีไว้ครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นกากของ
เสียอันตราย ทั้งนี้ ภาชนะบรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นกากของเสียอันตรายต้องมีสภาพ
มั่นคง แข็งแรง ไม่ทาปฏิกิริยากับของเสียอัตรายที่บรรจุ
- ต้องตรวจสอบอาคาร สถานที่ที่ใช้เก็บของเสียอันตรายที่อาจก่อเกิดปฏิกิริยาต่อกันออกจากกันเป็น
สัดส่วน
- หากพบว่ามีการลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมที่ครอบครอง กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) พร้อมดาเนินคดีและลงโทษทั้งจาคุกและปรับ
- หากตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายร่วมมือกระทาความผิดกับเจ้าของบ่อ
ขยะชุมชน โดยการส่งของเสียอุตสาหรรมปะปนไปยังบ่อขยะชุมชน หรือพบว่ามีการลักลอบทิ้ง กรม
โรงงานอุตสาหกรรมจะดาเนินคดีและลงโทษทั้งจาคุกและปรับ และเพิกถอนใบอนุญาต
สำหรับผู้บำบัด/กำจัดของเสีย มีรำยละเอียดดังนี้
- ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องมีผู้ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมด้านกากของเสีย และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามแต่ละประเภทอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายตามกฎหมาย
- ต้องขออนุญาตนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย (กากสุดท้าย) ของโรงงานไป
บาบัด/กาจัด ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่อนุญาตให้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เกินกาลัง
การผลิตหรือปริมาณวัตถุดิบที่ได้รับอนุญาต
- กรณีตรวจสอบพบว่า การประกอบกิจการไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตหรือมีการนาสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปลักลอบทิ้ง กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดาเนินคดี หรือดาเนินคดีตาม
มาตรา 39 วรรค 3

เสนอ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หน้า 4-11

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
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แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการผลิต การใช้งานและการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่โดยตรงเหมือน
ในต่างประเทศ แต่กม็ ีระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการต่าง ๆ ที่สามารถบังคับใช้ในกรณีของซากแบตเตอรี่ ซึ่งถือว่า
เป็นของเสียอันตราย โดยนโยบายและแผนปฏิบัติที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาวต่อแนวทางการบริหารจัดการซากของเสียแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็น
องค์ประกอบซึ่งมีสัดส่วนการใช้งานและการทิ้งซากในปริมาณมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน และหากประเทศ
ไทยมีระบบการรวบรวมและคัดแยกซากแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ สามารถดาเนินการได้สมบูรณ์เป็นเครือข่ายทั่ว
ทุกภูมิภาค ไม่เพียงแต่จะช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งปะปนกับขยะครัวเรือน แต่จะสามารถสร้าง
โอกาสที่จะน าซากของเสี ยแบตเตอรี่ มาแปรเปลี่ ยนเป็นแหล่ งทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจได้ ดังเช่นใน
ประเทศเกาหลีที่มีการนาเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นแหล่งทรัพยากร พร้อมกับการแสวงหาและพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เป็นไปได้และเกิดผลกาไร
4.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมที่เหมาะสมควรพิจารณาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงระบบการบริหารจัดการ นโยบาย มาตรการจากทางภาครัฐเพื่อกากับดูแลเชิง
บูรณาการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคม โดยจาเป็นต้องมีการพัฒนา
โครงสร้ างพื้นฐานในการบริ หารจั ดการซากของเสี ยอิ เล็ กทรอนิ กส์ รวมถึงแบตเตอรี่ ดังแสดงในรูปที่ 4.3 ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1) การรวบรวมและเรียกคืนซากแบตเตอรี่ลิเทียม – LIB waste collection 2)
การคัดแยกซากแบตเตอรี่ลิเทียมและจัดระบบสินค้า คงคลัง – LIB waste separation and inventory และ 3)
การนาซากแบตเตอรี่ลิเทียมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ – recovery of LIB waste โดยมีปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้
เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี ประกอบไปด้วย นโยบายและมาตรการต่าง ๆ จากทางภาครัฐเพื่อสนับสนุนการ
บริ หารจั ดการเชิงบู รณาการ รวมถึงการสร้ างการตระหนั กรู้ และการมีส่ วนร่วมของคนในสั งคมทุ กภาคส่ ว น
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการรวบรวม เก็บขน คัดแยก
รวมถึงปัจจัยสาคัญทางเทคนิคที่ส่งเสริมการดาเนินการและเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์
สังคมและสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

รูปที่ 4.3 แผนภาพแสดงระบบการบริหารจัดการซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียม
ปัจจัยหลัก (driving factor) ที่ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการซากของเสียแบตเตอรี่
เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ คือ นโยบายและมาตรการจากภาครัฐ ซึ่งอาจเป็นมาตรการที่สามารถบังคับใช้ได้
จริงกับผู้ประกอบการ/ผู้นาเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ ไฟฟ้าอื่น ๆ รวมถึงแบตเตอรี่ ผู้จัดจาหน่าย
หรือแม้กระทั่งผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม รวมไปถึงผู้ดาเนินการผลิตและกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อการจาหน่าย
ให้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุนสาหรับนามาอุดหนุนการบริหารจัดการซากขยะอิเล็กทรอนิกส์และรวมถึงซาก
แบตเตอรี่ หรื ออาจด าเนิ น การในรู ป แบบของกิ จการเพื่ อสั งคม (social enterprise) โดยคนในชุ มชน ที่ มี
จุดมุ่งหมายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังเช่นตัวอย่างในกลุ่มประเทศยุโรปที่มีการจัดตั้ง
European Portable Battery Association (EPBA) เพื่อขับเคลื่อน Battery Directive 2006/66/EC เป็นต้น [5]
นอกจากนี้ ภาครั ฐควรส่ งเสริ มรณรงค์ การมีส่ วนร่วมของคนในสั งคม โดยถือว่าการคั ดแยกขยะ เช่น
แบตเตอรี่ออกจากขยะครัวเรือนเป็นหน้าที่ปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถขยายผลต่อไปถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ด้วย
รวมถึงจัดให้มีจุดบริการรับคืนซากแบตเตอรี่หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก โดย
อาจจะสร้างเป็นแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์บอกถึงตาแหน่งที่เปิดให้บริการ เพิ่มการตระหนักรู้ของคนในชุมชน โดย
เริ่มจากเยาวชน โดยสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการรีไซเคิลในโรงเรียน และส่งเสริมให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการรวบรวมซากแบตเตอรี่ในชุมชน มีเครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งทรัพยากรที่เหมาะสมและ
พร้อมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
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บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

รูปที่ 4.4 แผนภาพแสดงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมเชิงบูรณาการ
ระบบการบริหารจัดการซากแบตเตอรี่ลิเทียมเชิงบูรณาการสามารถอธิบายในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน (LIB
waste management infrastructure) ดั ง แสดงในรู ป ที่ 4.4 โดยมี ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในภาคส่ ว นต่ า ง ๆ
(stakeholders) ประกอบไปด้วย ผู้ผลิต/ผู้นาเข้า (manufacturer/importer) ผู้จัดจาหน่าย (retailer) ผู้รวบรวม
รายย่อย (local collector) ผู้รวบรวมและคัดแยก (regional collector and separator) และผู้ดาเนินการนาซาก
แบตเตอรี่ ลิ เ ที ย มไปใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ ได้ แก่ ผู้ ประกอบการรี ไ ซเคิ ล ซากแบตเตอรี่ ลิ เ ที ย ม (LIB recycler)
ผู้ประกอบการผลิ ตหรื อซ่อมแซมแบตเตอรี่ ใหม่ (LIB remanufacturer) ผู้ประกอบการนาแบตเตอรี่เพื่อใช้ ใน
วัตถุประสงค์ใหม่ (LIB repurposing manufacturer) และสุดท้าย คือ ผู้นาผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์โดยการ
รับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาไปใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งอาจเป็นผู้บริโภคมือสองในตลาดทุติยภูมิ (secondary
market) หรืออาจเป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลไปใช้ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ หรื อ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (new market) โดยจากระบบการบริหารจัดการซากแบตเตอรี่ลิเทียมเชิงบูรณาการดังกล่ าว
สามารถแบ่งออกเป็นการบริหารจัดการ 3 ส่วนหลักด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1: การรวบรวมและเรียกคืนซากแบตเตอรี่
(collection of LIB waste) ส่วนที่ 2: การคัดแยกซากแบตเตอรี่และระบบสินค้าคงคลัง (LIB waste separation
and inventory) และส่ ว นที่ 3: การน าซากแบตเตอรี่ ม าใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ (Recovery of LIB waste) ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
4.4.1 การรวบรวมและเรียกคืนซากแบตเตอรี่ (collection of LIB waste)
สิ่งที่ต้องพัฒนาเป็นลาดับแรกในโครงสร้างพื้นฐาน คือ การรวบรวมและเรียกคืนซากแบตเตอรี่ลิเทียมซึ่ง
เป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการรีไซเคิล โดยพบว่าประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปใช้โมเดลใน
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บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

การรวบรวม 3 รูปแบบ คือ 1) องค์กรเดี่ยว หรือ single organization model ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศ
เบลเยียม เดนมาร์ค นอร์เวย์และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งประสบความสาเร็จเนื่องจากได้รับความร่วมมือจาก
ภาคประชาชนเป็นอย่างดี 2) รัฐอุดหนุน หรือ state fund model ประเทศไอซ์แลนด์และมัลตาร์ และ 3)
องค์กรเชิงแข่งขัน หรือ competing organizations model สามารถทาให้เกิดจุดที่รับคืนซากอย่างกว้างขวาง
ทั่วประเทศ แต่องค์กรหรือผู้ประกอบการนั้นต้องได้รับการขึ้นทะเบียนหรือใบอนุญาตประกอบการ (license)
เพื่อให้เกิดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในการดาเนินงานเก็บรวบรวมซากของเสีย ดังเช่นใน 21 ประเทศในยุโรป
หากอัตราการรวบรวมซากแบตเตอรี่นั้นน้อยเกินกว่าที่จะมีปริมาณของเสียที่เพียงพอในการป้อนเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อการสร้างโอกาสการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการ
บริหารจัดการซากของเสียรวมถึงการลงทุนในส่วนที่เป็นโรงงานรีไซเคิล และการนาเข้าของเสียจากต่างประเทศ
จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการรวบรวมซากของเสียจากในประเทศ และมิได้เป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในประเทศอย่างแท้จริง ปัญหาอีกอย่างนึงในการรวมรวมของเสีย คือ ค่าการขนส่ง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิด
ปริมาณซากของเสีย เส้นทางคมนาคม วิธีการและความถี่ขนส่ง ซึ่งถ้าหากมีระบบการบริหารจัดการที่ดีพอจะ
สามารถกาหนดตาแหน่งที่ตั้ งศูนย์รวบรวมซากของเสียและแบตเตอรี่และอื่น ๆ อันหมายรวมถึงซากของเสีย
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค (regional collection center) ที่สามารถเปิดรับปริมาณซากแบตเตอรี่
และอื่น ๆ จากสถานที่ ร วบรวมหรื อรับ คืน ย่อยในแต่ละท้องถิ่น /ชุมชน/จังหวัด (local collection point)
เป็นต้น โดยสามารถรักษาต้นทุนในการขนส่งได้ต่าที่สุดหรืออยู่ในช่วงที่ยอมรับได้และสามารถทาให้เกิดผลกาไร
ในการดาเนินการ
จากการศึกษาชนิดและประเภทของแบตเตอรี่ลิเทียมสามารถแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ 1)
แบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคอาจจะกาจัดซากโดยการทิ้งในจุดรวบรวมหรือ
รับคืนซาก หรืออาจจะทิ้งปะปนไปกับขยะครัวเรือน 2) แบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือ แทปเล็ตและ
คอมพิวเตอร์โน๊ ตบุ๊ ค ซึ่งในกรณีนี้ ซากแบตเตอรี่จะถูกกาจัดรวมไปกับซากอุปกรณ์ดังกล่ าว อย่างไรก็ดี ใน
ปัจจุบันโดยส่วนใหญ่แล้วได้มีการรับคืนซากอุปกรณ์ดังกล่าวโดยร้านค้าที่จาหน่ายเมื่อซื้ออุปกรณ์รุ่นใหม่ หรือ
ภาคเอกชนซึ่งรับดาเนินการรวบรวมและส่งกาจัด ดังนั้นจึงมีเส้นทางคืนกลับ (take back) ไปยังผู้ผลิตหรือผู้
นาเข้า 3) แบตเตอรี่ลิเทียมยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใหญ่ แต่ยังมีการใช้งานอยู่ในขั้นแรกเริ่มในประเทศไทย อยู่
ในระหว่างการใช้งานและยังไม่เข้าสู่ระยะการเสื่อมสภาพหรือการกาจัด ดังนั้นซากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า จึง
ยังมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการรับคืนและกาจัด จึงถือว่ามีเส้นทาง
คืนกลับซากเช่นเดียวกันกับในกรณีโทรศัพท์มือถือ แต่ น่าจะอยู่ในระดับที่ควบคุมประสิทธิภาพการเรียกคืนได้
ครอบคลุมมากกว่าเนื่องจากค่ายผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะนาเสนอส่วนลดในการคืนแบตเตอรี่เก่า เป็นต้น
ส่ ว นแบตเตอรี่ ลิ เทีย มส าหรั บ การกักเก็บ พลั งงานในประเทศไทยยัง ถือว่าเป็นเรื่ องใหม่ ซึ่งแม้ว่าส่ ว นใหญ่
แบตเตอรี่ที่ใช้จะมาจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ ไฟฟ้าก็ตาม แต่ความซับซ้อนในเรื่องของโครงสร้างในการ
ประกอบเซลล์ แบตเตอรี่ / โมดูล เข้าด้วยกันกับอีกทั้งอุปกรณ์ต่อพ่ว งต่าง ๆ เพื่อการใช้กักเก็บพลั งงานเป็น
รายละเอียดที่ปลีกย่อย จึงทาให้ขั้นตอนการถอดแยกประกอบนั้นมีความยุ่งยากมากกว่า กรณีแบตเตอรี่ยาน
ยนต์ไฟฟ้า และเส้นทางการเรียกคืนซากก็น่าจะกลับไปยังผู้ที่ ติดตั้งหรือจาหน่ายนั่นเอง ดังนั้น โดยภาพรวมใน
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ประเทศไทยพบว่าเส้นทางของแบตเตอรี่ตั้งแต่ผลิตเข้าสู่ตลาด ผ่านกระบวนการใช้งานและเข้าสู่เส้นทางการ
รวบรวมเพื่อนาไปกาจัด สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.4 ในส่วนที่เป็นการรวบรวมและรับคืนซากแบตเตอรี่ (LIB
waste collection)
การใช้นโยบายเรียกคืนซากหรือ take back policy และการทิ้งซากแบตเตอรี่ลิเทียม ณ จุดรับคืน นั้นมี
ปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จนอกเหนือจากสร้างความตระหนักรู้ของคนในสังคม คือ จาเป็น อย่างยิ่งที่ต้องให้
ประชาชนรับรู้ถึงจุดหรือตาแหน่งการเรียกคืนซากหรือจุดทิ้งซากแบตเตอรี่โดยทั่วกัน ให้มีการประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานในระดับประเทศ และประชาชนสามารถเข้าถึงจุดรับคืนซากได้ง่าย ดังแสดงในรูปที่ 4.4 เช่น ณ
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าจาหน่าย สถานศึกษาหรือที่ชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงการให้ข้อมูลแนวและทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งอาจเป็นข้อมูลทางดิจิตอล ณ จุดรับคืนซากแบตเตอรี่ เพื่อขยายการรับรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญของการรี ไซเคิล นอกจากนี้ ต้องมีปัจจัย สนับสนุน จากการประสานงานระหว่างร้านค้าหรือผู้
จาหน่าย (retailer) กับเทศบาล (municipality) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั้ง 2 หน่วยงาน สามารถ
ร่วมดาเนินการเก็บขนซากแบตเตอรี่จากจุดรวบรวมย่อยไปยังจุดรวบรวมขนาดใหญ่ในระดับจังหวัดหรือศูนย์
รวบรวมซากของเสี ย ในระดั บ ภู มิ ภ าคได้ อี ก ทางหนึ่ ง ด้ ว ย นอกจากนี้ ควรมี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ เพื่อให้ กับ เทศบาลหรื อ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น สามารถกรอกข้ อ มูล สถานการณ์ ซ าก
แบตเตอรี่ในแต่ละพื้นที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ [14] และในต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จในการเรียกคืน
ซากอุปกรณ์และแบตเตอรี่นั้นเนื่องจากการใช้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งอาจจะดาเนินการโดย
บริษัทผู้ผลิตเองหรือตัวแทนผู้ผลิต หรือบริษัทที่รับดาเนินการรับคืนก็ได้

รูปที่ 4.5 จุดรับคืนซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมที่เข้าถึงได้ง่ายและแผนที่แสดงตาแหน่งจุดรับคืน
4.4.2 การคัดแยกซากแบตเตอรี่และระบบสินค้าคงคลัง (LIB waste separation and inventory)
การคัดแยกประเภทของซากแบตเตอรี่ ณ ศูนย์รวบรวมซากของเสียแบตเตอรี่ สามารถกระทาได้และ
เป็ น ประโยชน์ ต่อ การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การตั ด สิ น ใจการนาไปใช้ป ระโยชน์ ไม่ ว่ า จะเป็ น การน าไปใช้ใน
วัตถุประสงค์ใหม่ (repurposing) เช่น การนาแบตเตอรี่ยานยนต์ที่ยังคงประสิทธิภาพการประจุไฟถึงร้อยละ 70
(แต่ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานเดิมได้ ) ไปใช้ในการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับชุมชนพื้นที่ห่างไกล
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เป็นต้น หรืออาจสามารถนาไปผลิตใหม่หรือซ่อมประกอบใหม่ (remanufacturing/refurbishing) ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับกระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของแบตเตอรี่เบื้องต้น ณ ศูนย์ร วบรวมดังกล่าว และหาก
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยสองวิธีข้างต้นดังกล่าว จึงนาเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิลเพื่อนากลับคืนวัสดุที่มีมูลค่าเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง ดังแสดงในรูปที่ 4.3 (LIB separation and inventory)
ดังนั้น สิ่งที่ควรตระหนักถึงอีกประการหนึ่งในการดาเนินการ ณ ศูนย์รวบรวมซากของเสีย คือ การคัดแยกที่มี
ประสิทธิภาพโดยผู้ดาเนินการที่มีประสบการณ์ ด้วยวิธีการและมาตรฐานการดาเนินงานที่เป็นไปตามข้อกาหนด
ด้านความปลอดภัยของผู้ดาเนินการและถูกต้องตามหลักข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ดาเนินการรวบรวมและ
คัดแยกควรได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับเอกสารอนุญาตดาเนินการ เพื่อมิให้ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนในภายหลัง เป็นต้น
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ตาแหน่งของศูนย์รวบรวมซากของเสียเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนแล้ว
ต้นทุนที่สาคัญอย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการเก็บรวบรวมซากแบตเตอรี่และของเสียอื่น ๆ คือ ค่าใช้จ่าย
พื้นที่ในการเก็บรวบรวมและคัดแยกประเภท ดังนั้น การจัดทาฐานข้อมูลสภาพและการบริหารจัดการซาก
แบตเตอรี่ ประกอบไปด้วยชนิด ประเภทและปริมาณของซากแบตเตอรี่ สาหรับบริหารจัดการด้านสินค้าคงคลัง
(inventory) เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยลดภาระต้นทุนในการจัดเก็บซากของเสีย การบริหารจัดการคงคลังจะทาให้
ได้ข้อมูลที่แม่นยาเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของซากของเสียของแต่ละพื้นที่เป้าหมายในการเก็บรวบรวม เพื่อ
สามารถวางแผนการขนส่งไปยังโรงงานผู้ประกอบการรีไซเคิลได้ นอกจากนี้ ควรมีการกาหนดราคามู ลค่าของ
ซากแบตเตอรี่โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งชนิด ปริมาณและราคาของซากแบตเตอรี่ได้
โดยสะดวก ซึ่งจะทาให้เกิดกลไกทางการตลาดที่สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการรวมรวมและคัดแยก
ได้อย่างยั่งยืน
4.4.3 การนาซากแบตเตอรี่มาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recovery of LIB waste)
กระบวนการนาซากแบตเตอรี่ลิเทียมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นหนึ่งในหลักการของ ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’
โดยการศึกษาและดาเนินการในปัจจุบันพบว่า อาจนาซากแบตเตอรี่มาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 3 วิธีการ ด้วยกัน คือ 1)
การนามาผลิตหรือซ่อมแซมใหม่ หรือเรียกว่า remanufacturing/refurbishing 2) การนามาใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
หรือเรียกว่า repurposing และ 3) การนามาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (recycling) เพื่อให้ได้วัตถุดิบใหม่เข้าสู่
ตลาดหรือเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นสาหรับนากลับไปใช้ผลิตแบตเตอรี่
ในกรณี แรกหากน าซากแบตเตอรี่ ม าเข้ าสู่ การผลิ ต หรื อซ่ อมแซมใหม่ (remanufacturing) โดยจาก
สมมติฐานที่ว่าบางส่วนของเซลล์แบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ จึงอาจทาการเปลี่ยนบางชิ้นส่วน
หรือองค์ประกอบของแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถนามาใช้งานได้อีก ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้ต้นทุนลดลง
ร้อยละ 40 (ในกรณีของแบตเตอรี่รถยนต์) หากเปรียบเทียบต้นทุนจากการผลิตแบตเตอรี่ใหม่โดยคิดประมาณการ
จากการลงทุนและค่าดาเนินการต่าง ๆ ประกอบด้วย ค่าการลงทุนสร้างโรงงานเพื่อรองรับการนาซากแบตเตอรี่เข้า
สู่การผลิตใหม่ ค่าดาเนินการ ค่าการขนส่ง ค่าดาเนินการทางวัสดุต่าง ๆ เป็นต้น [16]
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ส่วนการนาแบตเตอรี่มาใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่ (repurposing) นั้นถือว่าเป็นแนวความคิดใหม่และยังมี
การศึกษาอยู่น้อยกว่าในกรณีแรก อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยส่วนหนึ่งได้ศึกษาการนาแบตเตอรี่รถยนต์ที่ไม่ใช้งานแล้ว
เนื่องจากให้ประสิทธิภาพที่ลดลงจากเดิมมาดัดแปลงใช้เป็นแบตเตอรี่สาหรับกักเก็บพลังงาน [2, 16] เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ เป็นต้น การดาเนินการเริ่มจากการต้องถอดบางชิ้นส่วนของแบตเตอรี่เดิมออก แล้วนามาดัดแปลง
ประกอบเข้ ากั บส่ วนประกอบอื่ น ๆ ที่จ าเป็ นต่ อการใช้งานในวัตถุประสงค์ ใหม่ เช่น การประกอบซอฟแวร์
ฮาร์ดแวร์ ระบบควบคุมอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยการออกแบบและการประกอบชิ้นส่วนเพื่อผลิตใหม่
นั่นเอง ดังนั้นการคิดคานวณเรื่องต้นทุนในการดาเนินงานหากเปรียบเทียบกับในกรณีแรกหรือการผลิตแบตเตอรี่
ใหม่จึงเป็นสิ่งที่กระทาได้ค่อนข้างยาก แต่อย่างไรก็ตาม โดยจากสมมติฐานที่ว่าแบตเตอรี่รถยนต์ที่สิ้นอายุการใช้
งานแล้วยังคงมีความจุ (capacity) เหลืออยู่ประมาณร้อยละ 70 โดยประมาณ ดังนั้น การนาแบตเตอรี่มาใช้ใน
วัตถุประสงค์ใหม่ยังผลให้ต้นทุนของแบตเตอรี่ลดลงหรือน้อยกว่าหากเปรียบเทียบกับการใช้แบตเตอรี่ใหม่ [16]
สาหรับในกรณีสุ ดท้าย คือ การนาซากแบตเตอรี่เข้าสู่ กระบวนการคัดแยก ถอดประกอบเพื่อนาเข้ าสู่
กระบวนการรีไซเคิลนั้น ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลที่มีอยู่เดิมมาผสมผสานปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ใน
การรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมดังที่ได้รายงานไว้ในบทที่ 3 แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดถึงการคุ้มต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ เพื่อสกัดเอาลิเทียมหรื อสารประกอบลิ เทียมกลั บมาใช้เป็นสารตั้งต้นส าหรับการผลิตแบตเตอรี่
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมยังไม่เกิดความคุ้มทุน แต่ยังคงจาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นหากพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจากัดนั่นเอง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการทั้ง 3 กรณี เป็นสิ่งสาคัญที่กาหนดความเป็นไปได้ในการพัฒนาแนว
ทางการบริหารจัดการระบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนาซากแบตเตอรี่กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในบริบทที่
เหมาะสมของแต่ละสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ โดยปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ชนิดและปริมาณซากของ
เสียแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม เทคโนโลยีที่ใช้ผลิตและรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม รวมไปถึงวิธีการบริหารจัดการเพื่อ
รวบรวม คัดแยก จัดเก็บและการขนส่งไปยังสถานที่ที่สามารถนาแบตเตอรี่เหล่านี้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ได้
ปริ มาณซากที่เพียงพอเป็ นปั จจั ยหลั กส าหรับการที่จะนาซากแบตเตอรี่ป้อนเข้าสู่ กระบวนการเพื่อน า
กลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง และจาเป็นต้องอาศัยการประมาณการที่ถูกต้องแม่นยาเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพที่
สูงสุด นามาซึ่งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลและก่อให้เกิดผลเชิงบวกในทางเศรษฐศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนกลไก
ต่าง ๆ ในระบบบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืน
ส่วนเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาและการตัดสินใจ
ในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการรี ไซเคิลแบตเตอรี่ที่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ใช้ผลิต เมื่อ
คาดการณ์ว่าลิเทียมจะขาดแคลนในอนาคต จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่หลากหลายรูปแบบเพื่อ
ทดแทนหรือเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้แบตเตอรี่มีความหลากหลายทางโครงสร้างและองค์ประกอบมากยิ่งขึ้น
และด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมมีความหลากหลายทั้งขนาดและประเภทการใช้งานดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 อีกทั้ง
อายุการใช้งานที่แตกต่างกันตั้งแต่น้อยกว่า 1 ปี ในแบตเตอรี่ขนาดเล็ก จนถึง 8 - 10 ปี ในแบตเตอรี่ยานยนต์หรือ
ชนิดที่ใช้กักเก็บพลังงาน จึงทาให้คาดการณ์เทคโนโลยีที่จะใช้ในการรีไซเคิลในอนาคนได้ค่อนข้างยากทั้งปริมาณ
เสนอ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

และชนิดซากที่จะเกิดขึ้น และเมื่อเกิดซากแบตเตอรี่ขึ้นมากแล้วนาซากเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ความ
หลากหลายดังกล่าวจะทาให้ประสิทธิภาพในการคัดแยกและย่อยขนาดลดลงด้วยมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่
แตกต่างกันออกไป ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการสกัดเอาลิเทียมกลับมาใช้ใหม่ทั้งด้านปริมาณและความ
บริสุทธิ์ของลิเทียมที่ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ การบริหารจัดการเพื่อรวบรวมและนาซากเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนั้น เป็นอีกปัจจัยสาคัญที่จะ
สามารถลดต้นทุนในบริหารจัดการและรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจต้องอาศัยการ
คานวนด้วยซอฟแวร์เพื่อวิเคราะห์ การรวบรวมและขนส่งซากแบตเตอรี่ และขึ้นอยู่กับลัก ษณะทางภูมิศาสตร์
ประเภทและจ านวนหน่ วยงานหรื อองค์กรที่มีส่ วนร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐาน
นโยบายสนับสนุนและการบริหารจัดการของภาครัฐ รวมถึงพื้นฐานความคิด ทัศนคติ ความร่วมมือประสานงาน
ของภาคประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ
สาหรับประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดมีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
ระดับอุตสาหกรรม และยังไม่มีระบบการบริหารจัดการซากของเสีย เชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมี
นโยบายส่งเสริมจากทางภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในการรับคืนซากแบตเตอรี่ที่ ใช้งานแล้ วจาก
ครัวเรือนตามจุดบริการต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าจาหน่ายอุปกรณ์เช่นโทรศัพท์มือถือก็ตาม แต่การ
รวบรวม จัดเก็บและคัดแยกดังกล่าวยังไม่เป็นระบบเชิงบูรณาการที่สามารถบริหารจัดการได้ในระดับประเทศ
ดังนั้นการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมภายในประเทศจึงเป็น
สิ่งจาเป็นเพื่อสามารถประเมินสถานการณ์และศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียม
ภายในประเทศ โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.5 การพัฒนาเทคโนโลยี
4.5.1 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในประเทศ
ในปัจจุบัน ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการนาซากแบตเตอรี่กลับไปใช้ประโยชน์ ใหม่อย่างแพร่หลายมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การน าไปผลิ ต /ซ่ อ มแซมใหม่ (remanufacturing/refurbishing) การน าไปใช้ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ใหม่ (repurposing) และการรีไซเคิล (recycling) ซึ่งในสองแนวทางแรกได้รับความสนใจเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างกว้างขวางและต้องการต้นทุนการดาเนินงานที่ต่ากว่า อย่างไรก็ดี หากไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการ
รีไซเคิลซากแบตเตอรี่ที่เหมาะสมรองรับก็มิอาจจะปิดวัฏจักรซากของเสียแบตเตอรี่ได้เลย ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะ
กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี รีไซเคิล แบตเตอรี่ลิเทียมที่เหมาะสมในบริบทของประเทศไทย โดย
คานึ งถึงประสิ ทธิภ าพการดาเนิ น งาน ความเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อ ม ความสอดคล้ องกับสภาพสั งคมและ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเทคโนโลยีรีไซเคิล แบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้ดาเนินการทั่วโลกในปัจจุบัน นั้นสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางหลัก คือ เทคโนโลยีที่ใช้หลักการทางโลหวิทยาความร้อนและโลหวิทยาสารละลาย
รวมถึงเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ทั้ง 2 แนวทาง โดย ได้สรุปเปรียบเทียบข้อดีและข้อจากัดของแต่ละแนวทางไว้
เสนอ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

แล้วในตารางที่ 3.2 อย่างไรก็ดี ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลโดยหลักวิธีโลหวิทยาทางความร้อนจาเป็นต้องมีการ
ลงทุนสูง ทั้งในเรื่องของการติดตั้งเตาหลอมถลุงรวมถึงระบบบาบัดทางอากาศที่สอดคล้องกับ มาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องการปริมาณซากของเสียแบตเตอรี่จานวนมากและต้องมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวเหมาะสมสาหรับการดาเนินการในระดับสเกลอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงเป็น
ข้อจากัดสาหรับการบริหารจัดการซากแบตเตอรี่ในประเทศไทย เนื่องจากโครงสร้างพื้ นฐานในการรวบรวม
เก็บขน และคัดแยกยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการคัด
แยกซากแบตเตอรี่ ตั้งแต่ต้นทางโดยผู้ใช้งานรวมถึง ขาดการตระหนักถึงความร่วมมือในการคัดแยก ทาให้
คาดการณ์และควบคุมชนิดและปริมาณของเสียได้ค่อนข้างยาก ส่งผลให้อัตราการรวบรวมซากแบตเตอรี่ลิเทียม
ต่า และแม้ว่าจะมีการลงทุนในอนาคตเพื่อดาเนินการรวบรวม เก็บขนและคัดแยกซากของเสียให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น แต่ ก็ อ าจจะติ ด ปั ญ หาด้ า นการลงทุ นและควบคุ ม มาตรฐานด้ า นมลพิ ษ ทางอากาศตามมาตรการ
ดาเนินการของภาครัฐ รวมถึงอาจประสบปัญหาการต่อต้านจากชุมชนรอบข้างที่ จะดาเนินการตั้งโรงงานรี
ไซเคิลแบตเตอรี่ด้วยหลักวิธีโลหวิทยาทางความร้อน อีกประการหนึ่ง คือ ด้วยปัญหาทางเทคนิคที่มักพบในการ
รวบรวมซากแบตเตอรี่ คือ ในปัจจุบันไม่เพียงแต่ประสบปัญหาอัตราการรวบรวมซากต่า แต่วิธีการรวบรวมก็ไม่
สามารถแยกซากแบตเตอรี่ลิ เทีย มออกจากแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ ได้ ด้วยจุดรับคืนก็ไม่ได้แยกประเภท ของ
แบตเตอรี่ รวมถึงผู้บริโภคเองก็ไม่สามารถแยกประเภทของแบตเตอรี่ลิเทียมจากแบตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ ได้ อีก
ทั้งบนผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ เองก็ไม่ได้แสดงวิธีการกาจัดทิ้งหรือคัดแยกที่ละเอียดเพียงพอสาหรับผู้ใช้งาน ซึ่ง
แม้ว่าอาจจะแสดงประเภทของแบตเตอรี่และวิธีการทิ้งไว้บนกล่องบรรจุ แต่ผู้บริโภคเองก็ไม่สามารถจดจาได้
หรืออาจละเลย ไม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการแยกประเภทการทิ้งซากแบตเตอรี่ภายหลังสิ้นสุดการใช้งาน
การแยกประเภทของแบตเตอรี่ ณ จุดรับคืน จึงอาจสร้างความยุ่งยากและกลายเป็นอุปสรรคมากขึ้นในการ
นาไปทิ้ง ณ จุดรับคืนอีกด้วย ดังนั้น การที่มีซากแบตเตอรี่หลายประเภทรวมกันเป็นแหล่งของเสีย (waste
steam) จะทาให้โอกาสที่จะสกัดลิเทียมที่มีมูลค่าสูงกว่าโลหะชนิดอื่น ๆ ลดลงตามไปด้วย ทาให้เกิดการสูญเสีย
ลิเทียมระหว่างกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมด้วยหลักการทางความร้อน แต่จะได้โลหะชนิดอื่น ๆ ถูก
นากลับคืน เช่น ทองแดง และนิกเกิล เป็นต้น
หากศึกษาพฤติกรรมของผู้ทิ้งซากแบตเตอรี่และวิธีการรวมรวมซากในประเทศ อาจสามารถคาดการณ์ได้
ว่าแหล่งของเสียแบตเตอรี่ที่ได้น่าจะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่หลากหลายชนิดร่ วมกัน รวมถึงชนิดที่มีลิเทียม
เป็นองค์ประกอบด้วย ดังนั้น วิธีการที่เหมาะสมในการรีไซเคิลเพื่อนากลับคืนลิเทียม คือ การรีไซเคิล ด้ว ย
กระบวนการโลหวิทยาสารละลาย ซึ่งจะใช้การลงทุนที่น้อยกว่ากระบวนการรีไซเคิลด้วยโลหวิทยาความร้อน
โดยสามารถลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับลดหรือขยายสเกลได้ตามปริมาณซากของเสียแบตเตอรี่ที่เข้าสู่
กระบวนการรี ไ ซเคิ ล อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถเลื อ กสกั ด โลหะมี ค่ า ออกมาที ล ะชนิ ด ในแต่ ล ะขั้ น ตอน ขึ้ น อยู่ กั บ
องค์ประกอบเริ่มต้นของซากแบตเตอรี่ นอกจากนี้ ระบบการบาบัดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรีไซเคิล
สามารถลงทุนและควบคุมตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าก่อนที่จะนาปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมด้วยหลักการทางโลหวิทยาสารละลาย ได้ถูกนามาศึ กษาโดย
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผลิตและรีไซเคิลโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับการสนับสนุนจากกรม
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อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า สามารถรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียม
สาหรับโทรศัพท์มือถือ โดยได้ศึกษาทดลองแยกเอาโลหะมีค่าที่อยู่ ในผงวัสดุขั้วอิเล็กโทรดมาใช้ประโยชน์ใหม่
ด้ว ยการชะละลาย การตกตะกอนของแข็งเป็นล าดับขั้นด้ว ยการเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อปรับค่า pH
จากนั้นทาการตกผลึกลิเทียมจากสารละลายที่อุณหภูมิ 95 oC แล้วเติมโซเดียมคาร์บอเนตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
สุ ดท้าย คือ ลิ เทีย มคาร์ บ อเนต (Li2CO3) ที่มีความบริสุ ทธิ์ร้อยละ 90 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าสามารถ
รีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมจากโทรศัพท์มือถือให้ได้ลิเทียมคาร์บอเนต โดยสามารถนาไปใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อ
ใช้ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน หรือสามารถใช้กรรมวิธี ทางโลหวิทยาในการเพิ่มความบริสุทธิ์
ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าก็จะสามารถใช้เป็นส่วนผสมในการทายาหรือเครื่องสาอางได้
อีกทางเลือกหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ดี หากเชื่อมโยงปริมาณซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมที่ต้องการป้อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
ด้วยกรรมวิธีดัง กล่ าวจาเป็ นต้องใช้ซากของเสีย แบตเตอรี่ ลิ เทียมประมาณ 135.1 ตัน เพื่อ ให้ได้ผลิ ต ภั ณ ฑ์
รีไซเคิลที่เป็นลิเทียมคาร์บอเนตในปริมาณ 1 ตันต่อปี และหากต้องดาเนินการผลิตลิเทียมคาร์บอเนตในปริมาณ
12 ตันต่อปี เพื่อให้เกิดการดาเนินการที่ต่อเนื่องและคุ้มต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ จะต้องใช้ปริมาณซากของเสีย
แบตเตอรี่ลิเทียมเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลถึง 1,621 ตัน/ปี [17] และหากพิจารณาจากข้อมูลเบื้องต้น
ถึงการคาดการณ์ ป ริ มาณซากแบตเตอรี่ ลิ เทียมที่ น่าจะเกิด ขึ้นจากคอมพิว เตอร์โ น๊ตบุ๊คและแท็ ปเล็ ต ในปี
พ.ศ. 2561 ประมาณ 440.6 ตั น และ 434.1 ตั น ตามล าดั บ ร่ ว มกั บ ปริ ม าณซากแบตเตอรี่ ลิ เ ที ย มจาก
โทรศัพท์มือถือในปริมาณ 234 ตัน รวมทั้งสิ้น 1,108.7 ตัน ก็ยังถือว่ามีปริมาณซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมที่
เกิดขึ้นภายในประเทศที่ยังไม่เพียงพอต่อการดาเนินการรีไซเคิลดังกล่าว รวมถึงยังไม่ได้พิจารณาร่วมถึงปัจจัยใน
เรื่องอัตราการรวมรวมซากที่คาดว่าน่าจะค่อนข้างต่า
ดังนั้น ในการดาเนินการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมระดับอุตสาหกรรมในต่างประเทศจึงจาเป็นต้อง
อาศัยการนาเข้าซากของเสียจากต่างประเทศเป็นหลักด้วย เนื่องจากอัตราการรวบรวมซากภายในประเทศนั้น
ยังไม่เพียงพอต่อการดาเนินการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ และหากพิจารณาในบริบทของการบริหารจัดการเพื่อการ
รีไซเคิลซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมร่วมกับปริมาณซากของเสียอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ ในประเทศไทยที่เพิ่ม
ปริ มาณขึ้น อย่ างมากในปั จ จุ บั น นั้ น การคานึงถึงผลกระทบต่อสั งคมด้านมาตรฐานการดาเนินชีวิต ความ
ปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอาจจะถูกนามาเป็นปัจจัยหลักเพื่อให้เกิดการผลักดันวัฏจักรการรีไซเคิลให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการเพิ่มต้นทุนของรัฐในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อสังคม
แต่หากพิจารณาในระยะยาวก็จะได้รับผลกลับ เชิงบวกและไม่ต้องบริหารจัดการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใน
ส่วนของการปนเปื้อนวัตถุอันตรายลงสู่ชุมชนในอนาคต ซึ่งอาจจะต้องการงบประมาณจากภาครัฐจ านวน
มากกว่าในภายหลัง ซึ่งในหลายประเทศก็ได้มีการดาเนินการในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคมซึ่งเป็นการบริหาร
จัดการอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อผลักดันเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจหมุนเวียนในที่สุด
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4.5.2 รูปแบบของการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในประเทศ
หากพิ จ ารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยี ก ารรี ไ ซเคิ ล ซากของเสี ย แบตเตอรี่ ลิ เ ที ย มที่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ภายในประเทศ พบว่ามีความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้หลักวิธีการโลหวิทยาสารละลาย ซึ่งยังคง
ต้องอาศัยการรวบรวมและบริหารจัดการซากของเสียแบตเตอรี่จากหลายภาคส่วนในประเทศ ซึ่งหากพิจารณา
ในภาพรวมจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การรวบรวม เก็บขนและคัดแยก 2) การเตรียมขยะ
แบตเตอรี่ด้วยวิธีการทางกายภาพ และ 3) กระบวนการทางโลหวิทยาสารละลายดังรูปที่ 4.6

รูปที่ 4.6 ขั้นตอนหลักในการรีไซเคิลของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมที่ด้วยกระบวนการทางโลหวิทยาสารละลาย
รายละเอียดกระบวนการในแต่ละขั้นตอนหลักที่กล่าวมาในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมด้วยกระบวนการ
โลหวิทยาสารละลายแสดงดังแผนผังในรูปที่ 4.7 โดยเริ่มจากการรวบรวมซากแบตเตอรี่จากแหล่งกาเนิด ทา
การคายประจุสาหรับแบตเตอรี่ขนาดเล็กเพื่อป้องกันการติดไฟขณะขนขนเก็บ แล้วคัดแยก (I. LIB collection
and separation) ณ ศูนย์รวบรวมซากแบตเตอรี่และอื่น ๆ หากแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เช่น แบตเตอรี่ยานยนต์
ไฟฟ้าควรตรวจสอบประสิทธิภาพการประจุไฟเพื่อแยกนามาผลิตใหม่หรือนามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และ
หากพบว่ามีประสิทธิภาพการประจุไฟต่าจึงค่อยนาเข้าสู่ก ระบวนการคายประจุและถอดประกอบชิ้นส่วน เพื่อ
แยกเอาผงวัสดุขั้วอิเล็กโทรดออกมาก่อนนาเข้าสู่ขั้นตอนการสกัดด้วยวิธีการทางโลหวิทยาสารละลายต่อไป ใน
ส่วนของแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็ก เช่น แบตเตอรี่ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา (portable electric
devices) รวมถึงแบตเตอรี่ที่ใช้ในเครื่องใช้ใครัวเรือนขนาดเล็ก เมื่อถูกนามารวบรวมเข้าด้วยกันในปริมาณมาก
จาเป็นต้องทาการคายประจุก่อนการขนเก็บเพื่อป้องกันการติดไฟ และเนื่องจากแบตเตอรี่เหล่านี้มีขนาดเล็ก
และมีในปริมาณมากจึงไม่เหมาะกับการถอดแยกชิ้นส่วนต่าง ๆ ดังเช่นกรณีของแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า ดังนั้น
จึงต้องทาการบดซากแบตเตอรี่เพื่อลดขนาด (crushing) ก่อนเข้าสู่การร่อนด้วยตะแกรงเพื่อคัดแยกเอาผงวัสดุ
ขั้วอิเล็กโทรดออกมา โดยขั้นตอนการลดขนาดและคัดแยกผงวัสดุอิเล็กโทรดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนการเตรียมขยะ
ทางกายภาพ (II. physical waste treatment)
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ผงวัสดุขั้วอิเล็กโทรดที่ถูกคัดแยกออกมาทั้งจากแบตเตอรี่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จะถูกรวมนาเข้าสู่
กระบวนการสกัดด้วยวิธีโลหวิทยาสารละลาย (III. hydrometallurgical process) โดยเริ่มจากกระบวนการ
ชะละลาย (leaching) ด้วยกรดซัลฟิวริก (H2SO4) เพื่อทาให้ลิเทียมละลายเข้าไปอยู่ในสารละลายกรด จากนั้น
จะทาการตกตะกอน (precipitation) เป็นลาดับขั้นด้วยการปรับค่า pH โดยเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
เพื่อแยกเอาโลหะที่ไม่ต้องการออกไปจากสารละลาย ซึ่งจะเป็นการทาให้สารละลายที่เหลืออยู่มีองค์ประกอบ
ของลิเทียมสูงขึ้น (solution purification) ในขั้นตอนสุดท้ายจะทาให้ลิเทียมตกผลึกโดยการให้ความร้อนกับ
สารชะละลายที่ ไ ด้ แ ยกหรื อ สกั ดเอาโลหะอื่ น ๆ ออกไปแล้ ว ให้ มี อุ ณ หภู มิ ที่ 95oC จากนั้ น จะเติ ม โซเดียม
คาร์บอเนต (Na2CO3) ลงไปในสารละลายเพื่อให้ลิเทียมตกผลึกออกมาอยู่ในรูปของลิเทียมคาร์บอเนต (Li2CO3)
ดังรายละเอียดในรู ปที่ 4.7 ซึ่งแสดงขั้นตอนการสกัดด้ว ยวิธีการทางโลหวิทยาสารละลายเพื่อให้ ได้วัส ดุ ขั้ว
แคโทดกลับมาใช้ใหม่

รูปที่ 4.7 รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนหลักในการรีไซเคิลของเสียแบตเตอรี่ลิเทียมที่ด้วยกระบวนการทาง
โลหวิทยาสารละลาย
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ดังจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่จะนาซากแบตเตอรี่ลิเทียมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนาลิเทียมกลับมาใช้
ประโยชน์ได้ใหม่จากกระบวนการข้างต้นนั้นมีความเป็นไปได้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะลดปัญหาปริมาณซากแบตเตอรี่
ลิเทียมในอนาคตแต่ยังอาจจะส่งผลด้านบวกทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงการพัฒนาทั กษะแรงงานและมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่จาเป็นในอนาคต
4.6 ผลกระทบทางสังคม
การบริหารจัดการซากแบตเตอรี่ลิเทียมในต่างประเทศ เช่น ในกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และจีน มี
การบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไป ทั้งทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการคัดแยกประเภทรวมถึงเทคโนโลยีในการ
รีไฟน์นิ่งหรือการทาให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่บริสุทธิ์มากขึ้น โดยต่างมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ลดปัญหาทางสังคม
ด้านสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งกระทบถึงวิถีชีวิตของคนในสั งคมหากต้องเผชิญกับปัญหาขยะอันตราย เช่น ปั ญหาการ
ปนเปื้อนของสารพิษและโลหะในชุมชนที่อาจก่อให้ เกิดปัญหาด้านสุ ขภาพ ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาการ
ประกอบกิจการโดยผิดกฎหมาย โดยการลักลอบนาเข้า ขนเก็บและกาจัดขยะอันตราย ปัญหาการติดไฟ ลามไฟ
การระเบิดหากเก็บซากแบตเตอรี่จานวนมากหรืออาจจะฝังกลบซากแบตเตอรี่ในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้คาย
ประจุ ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่มาทางานโดยผิดกฎหมายในการแยกชิ้นส่วนซากของเสียอันตราย ปัญหาสุขภาพที่
เกิดกับผู้ดาเนินการรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและชีวอนามัย ปัญหาการต่อต้านจากคนใน
ชุมชนเพื่อจัดหาพื้นที่ในการกาจัดหรือฝังกลบซากแบตเตอรี่ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรสาหรับการพัฒนา
เทคโนโลยีที่จาเป็นในอนาคต ปัญหาการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งฟอสซิลหรือน้ามันดิบเป็นหลัก รวมไปถึงปัญหา
การไม่มีระเบียบวินัยและขาดการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อจัดการปัญหาขยะอันตราย เป็นต้น
สาหรับในประเทศที่กาลังพัฒนา ที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ด้านการจัดการขยะและของเสีย
อันตรายมีความรั ดกุมน้ อยกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว แม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ โดย
หน่วยงานภาครัฐ ก็อาจเกิดการเล็ดลอดนาเข้าซากของเสียโดยผิดกฎหมาย และอาจพบการดาเนินกิจการแยก
ชิ้นส่วนซากของเสียโดยมิได้รับอนุญาตหรือดาเนินการไม่ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเกิดขึ้น
ในประเทศ
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการเพื่อนาซากแบตเตอรี่นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่เพียงแต่ลดกระแส
ความกดดันในเรื่องของผลกระทบเชิงลบต่อสังคม สภาวะแวดล้อม รวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบเริ่มต้นของการ
ผลิ ตแบตเตอรี่ ดั งที่ ได้ กล่ าวมาแล้ ว แต่ การบริ หารจั ดการที่ มี ประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลกระทบด้ านบวกในเชิ ง
เศรษฐศาสตร์หากมีการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถนากลับคืนโลหะจาพวกเหล็ ก
ทองแดง อะลูมิเนียม โคบอลต์และลิเทียมได้ [10]
4.7 ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
การนาซากแบตเตอรี่ลิเทียมเข้าสู่วัฏจักรการรีไซเคิลเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นั้น อาจถูกมองว่ายังไม่
ถึงจุดที่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน หากแต่เมื่อปริมาณของลิเทียมเริ่มขาดแคลนและมีมูลค่าสูงขึ้นดังที่ได้มี
การคาดการณ์ไว้ การลงทุนในระบบบริหารจัดการและรีไซเคิลซากแบตเตอรี่จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ควรได้รับ
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การสนับสนุนจากทางภาครัฐ รวมถึงทุกภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจากการนาแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพแล้วไปผลิต
ใหม่หรือนาไปใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่
ในปัจจุบัน พบว่าบริษัทที่ดาเนินการรับรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมในต่างประเทศนั้นมีต้นทุนจากการรับซื้อ
ซากแบตเตอรี่ที่มีปริมาณโคบอลต์สูง และแบตเตอรี่ลิเทียมในยานยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล แต่บางกรณี
บริษัทที่ดาเนินการอาจจะคิดค่าบริการกาจัดหากเป็นซากแบตเตอรี่แบบประจุไฟได้ [18] ดังนั้น การคัดแยกซาก
แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างกลไกทางการตลาดที่สาคัญ ซึ่งเป็นส่วนส่งเสริมทาให้การรวบรวม เก็บ
ขน คัดแยก ตลอดจนการรีไซเคิลสามารถดาเนินการได้อย่างมีผลกาไร
ดังนั้น การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมจึงได้รับความ
สนใจอย่างมาก และพบว่าผลกาไรที่ได้จากการรีไซเคิลแบตเตอรี่นั้นขึ้นอยู่กับชนิดหรือองค์ประกอบของโลหะที่อยู่
ในซากแบตเตอรี่นั้น หากปริมาณซากแบตเตอรี่ที่นามารีไซเคิลมีโคบอลต์อยู่ในปริมาณมากก็จะส่งผลให้เกิดผล
กาไรที่ดี [19] แต่เนื่องจากโคบอลต์นั้นมีราคาแพงมาก ดังนั้นการพัฒนาวัสดุแคโทดในแบตเตอรี่จึงมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนจากวัสดุขั้วแคโทดเดิม คือ ลิเทียมโคบอตล์ออกไซด์ (LiCoO2) เป็นวัสดุชนิดอื่น เช่น ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต
(LiFePO4) และลิเทียมแมงกานีสออกไซด์ (LiMn2O2) เป็นต้น ดังนั้น ความหลากหลายของวัสดุขั้วแคโทดและ
โครงสร้างเซลล์แบตเตอรี่ที่ใช้ในอนาคตจะทาให้เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย
ซึ่งก็อาจจะหมายถึงผลกาไรที่อาจจะไม่แน่นอนในอนาคต
ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการซากและเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียแบตเตอรี่ที่ใช้จึงมุ่งไปที่การรวบรวม
ซากแบตเตอรี่ลิเทียมที่ทาจากวัสดุขั้วหลากหลายประเภท หรือแม้กระทั่งการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถรีไซเคิล
แบตเตอรี่ลิ เทียมร่ วมกับแบตเตอรี่ชนิ ดอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น เทคโนโลยีที่สามารถรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมและ
แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ เป็นต้น อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาไรในการรีไซเคิลซาก
แบตเตอรี่ลิเทียม คือ ปริมาณของซากของเสียต้องมากพอที่จะถูกป้อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง แต่
ในความเป็นจริงการ โดยมากจะพบว่า อัตราการรวบรวมซากของเสียภายในประเทศนั้นค่อนข้างต่า สาหรับใน
ประเทศที่ไม่มีระบบบริหารจัดการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอ หรือไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ
โดยตรง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลวางโครงสร้างพื้นฐานของระบบบริหารจัดการดังกล่าว
ดังนั้ น โดยสรุ ปปั จจั ยที่ส่ งผลด้านเศรษฐศาสตร์และผู้ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการบริหารจัดการและ
ดาเนินการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียม มีดังนี้ คือ
- ชนิดและองค์ประกอบของซากแบตเตอรี่ลิเทียม
- ความหลากหลายของซากแบตเตอรี่ที่นาเข้าสู่การรีไซเคิล (ซากแบตเตอรี่ลิเทียมและชนิดอื่น ๆ)
- ปริมาณซากของเสียแบตเตอรี่ลิเทียม
- ต้นทุนที่เกิดจากการเลือกใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียม
- ต้นทุนที่เกิดจากการรวบรวม เก็บขน และคัดแยกซากแบตเตอรี่ลิเทียม
- ข้อกาหนดทางกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล
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ตัวอย่างการศึกษาเพื่อทานายการความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ที่ จะสามารถดาเนินการรีไซเคิลซาก
แบตเตอรี่ลิเทียมที่สร้างผลกาไรได้ ภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอนของราคาและความหลากหลายของปริมาณ
และองค์ประกอบของซากของเสีย (ศึกษาเฉพาะกรณีวัสดุขั้วแคโทดที่เป็นชนิด LiCoO2, LiFePO4 และ LiMn2O2)
โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายและรายได้ผลตอบแทน ดังนี้
ค่าใช้จ่าย (cost) - ต้นทุนคงที่รายปี (annual fixed cost)
- ต้นทุนผันแปร (variable cost)
รายได้ผลตอบแทน (revenue)
- มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิล
โดยจากผลการวิเคราะห์ พบว่า หากพิจารณาในกรณีปกติ (base case) โดยมีข้อมูลสมติฐานและผลการ
วิเคราะห์สาหรับกรณีปกติแสดงดังตารางที่ 4.1 จะสามารถรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมเพื่อให้เกิดผลกาไรเมื่อ
มีปริมาณของเสียเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างน้อย 170 ตันต่อปี ดังแสดงในรูปที่ 4.8 โดยพื้นที่แสดงสีเข้ม
หมายถึงจุดคุ้มทุนหรือ break-even point ที่ต่ากว่า และจุดคุ้มทุน (จุดดาว)
ตารางที่ 4.1 สมติฐานและผลการวิเคราะห์สาหรับกรณีซากแบตเตอรี่ชนิด LiCoO2 (base line) [19]
Assumption

Results

Variable

Values

Units

Variable costs
Fixed costs
Maximum capacity
%LiCoO2
Minimum amount
Unit revenue

$/ton
$/yr
tons/yr
0
tons/yr
$/ton

Total costs

2800
1,000,000
33,900
100
170
8,900
1,462,000

Total revenue
Profit

1,462,000
0

$/yr
$/yr

$/yr

Notes
Average variable costs
Assumption based on literatures
Calculated based on “0.6 factor rule”
Proportion in the waste stream
Minimum volume to cover total costs
Unit value of recovered materials
Total costs equals total revenue at the
breakeven point
No profit

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ปริมาณต่าสุดของซากของเสียแบตเตอรี่ที่นาเข้าสู่การรีไซเคิลที่สามารถสร้าง
ผลกาไร โดยแบ่งพิจารณาเป็น 2 เงื่อนไข คือ ซากแบตเตอรี่ลิเทียมที่มีปริมาณโคบอลต์สูง และซากแบตเตอรี่
ลิเทียมที่มีปริมาณโคบอลต์ต่า แสดงดังรูปที่ 4.9 พบว่าหากดาเนินการโดยใช้ซากแบตเตอรี่ลิเทียมที่มีปริมาณ
โคบอลต์สูงกว่าก็จะเกิดการคุ้มทุนที่เร็วกว่านั่นเอง
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รูปที่ 4.8 กราฟแสดงปริมาณต่าสุดของซากแบตเตอรี่ที่เข้าสู่การรีไซเคิลเพื่อให้เกิดผลกาไรในกรณีปกติ [19]

รูปที่ 4.9 กราฟแสดงปริมาณต่าสุดของซากแบตเตอรี่ที่เข้าสู่การรีไซเคิลเพื่อให้เกิดผลกาไร โดยพิจารณา
a) ซากแบตเตอรี่ลิเทียมที่มีปริมาณโคบอลต์สูง และ b) ซากแบตเตอรี่ลิเทียมที่มีปริมาณโคบอลต์
ต่า (พื้นที่แสดงสีเข้มหมายถึงจุดคุ้มทุนหรือ break-even point ที่ต่ากว่า) [19]
เมื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมจะพบว่า หากพิจารณากรณีดาเนินการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมที่รัฐนิวยอร์คและ
จาเป็นจะต้องนาซากแบตเตอรี่ลิเทียมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างน้อย 170 ตันต่อปี เพื่อให้เกิดผลกาไรนั้น
จะต้องสามารถรวบรวมซากแบตเตอรี่ลิเทียมในอัตราที่มากถึงร้อยละ 32 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจะกระทาได้
ค่อนข้างที่จะยาก
นอกจากนี้ ในปัจจุบันสามารถใช้การจาลองกระบวนการและการลงทุน (modeling of recycling process
and cost) เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเปรียบเทียบกระบวนการที่เลือกใช้ทั้งทางด้านราคาค่าการลงทุนและ
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถตรวจสอบยืนยันหรือ verify วัสดุที่สามารถนากลับคืนได้จาก
กระบวนการรี ไซเคิล ยกตัวอย่างในกรณีของบริษัท Argonne ที่ได้จัดตั้งศูนย์ที่เรียกว่า ReCell Center ซึ่งได้
พัฒนาซอฟแวร์เพื่อใช้ประเมินการปิดวงจรวัฎจักรชีวิตของแบตเตอรี่ closed-loop battery lifecycle model
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เรียกว่า “EverBatt” [20] เป็นต้น เพื่อสามารถจาลอง วิเคราะห์และค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่เหมาะสมและคุ้ม
ทุนสาหรับผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงานภายใต้สภาวการณ์ปกติและผันผวน และเพื่อที่จะสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินกิจการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมได้
สาหรับในประเทศไทย ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมในระดับอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ดี จากที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นถึงผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของ
เสียประเภทแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในเชิ งพาณิชย์ในประเทศไทย โดยศูนย์วิจัย
นวัตกรรมการผลิ ตและรี ไซเคิลโลหะ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี พบว่า มีความเป็นไปได้ ในการพั ฒนา
เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับโทรศัพท์มือถือไปสู่ระดับอุตสาหกรรม โดยได้ ศึกษาทดลองแยกเอา
โลหะมีค่าที่อยู่ในอิเล็กโทรไลต์มาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยกระบวนการโลหวิทยาสารละลาย ซึ่งได้ศึกษาและประเมิน
ความเป็นไปได้ในการลงทุนเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมสาหรับโทรศัพท์มือถือโดยใช้หลักการสกัด
โลหะด้วยสารละลายเพื่อให้ได้ลิเทียมคาร์บอเนตเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยคิดค่าใช้จ่ายในส่วนของ 1) เงินลงทุน
ในสินทรัพย์, 2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านบุคลากร และ 3) ค่าใช้จ่ายในต้นทุนการผลิต ส่วนผลตอบแทน
สามารถคานวนได้จาก 1) รายได้ทางตรงจากการขายลิเทียมคาร์บอเนต เศษอะลูมิเนียมและทองแดงที่เป็นวัสดุหุ้ม
แบตเตอรี่ และ 2) รายได้ทางอ้อมจากมูลค่าซาก ณ สิ้นปีที่ 10 ของการดาเนินการผลิต สาหรับรายละเอียดของ
การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน ได้กาหนดให้กระบวนการผลิตลิเทียมคาร์บอเนตมีกาลังการผลิตที่
12 ตันต่อปี ด้วยกรรมวิธีการสกัดโดยใช้สารละลายเป็นระยะเวลา 10 ปี ในการลงทุนพบว่าสามารถที่จะคืนทุนได้
ในปีที่ 2 ทั้งนี้ รายได้จากการขายลิเทียมคาร์บอเนตจะมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 727 บาท หรือตันละ
726,961 บาท โดยถ้าทาการผลิตในปริมาณ 12 ตันต่อปี จะมีรายได้จากการขายอยู่ที่ประมาณ 8,723,532 บาท
ต่อปี อีกทั้งยังมีรายได้หลักอีกอย่างจากการขายเศษซากโลหะอลูมิเนียมและทองแดงที่เป็นส่วนเปลือกหุ้มและ
ชิ้นส่วนประกอบในแบตเตอรี่อีกประมาณ 4,860,000 บาทต่อปี รวมประมาณ 13.6 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินการในปีที่ 10 [17]
ดังนั้น จะเห็นได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมในเชิง
พาณิชย์ในประเทศ ซึ่งต้องการนโยบายสนับสนุนจากทางภาครัฐเพื่อให้เกิดกลไกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ
ชนิ ดและปริ มาณซากของเสี ยเข้าสู่ กระบวนการสกัดโลหะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาบุคลกรที่สามารถ
ดาเนินงานได้อย่างถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดผลบวกทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์
สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น สิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งอันดับแรกเพื่อที่จะทาให้เกิดการคุ้มต้นทุนก็คือ การวางแผนใน
การรวบรวม เก็บขนซากแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและในปริมาณมากเพื่อให้ต้นทุนต่าที่สุด (อาจมี
ต้นทุนถึงร้อยละ 50 ของการดาเนินงาน) [21] โดยจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยเทคนิคต่าง ๆ ในการรวบรวบ เช่น
- เน้นการรวบรวมซากแบตเตอรี่ลิเทียมในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นซึ่งมีแนวโน้มการเกิดและทิ้งซาก
แบตเตอรี่มากตามไปด้วย
- ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการติดฉลากหรือเพิ่มรายละเอียดของฉลากบนแบตเตอรี่ เพื่อแสดง
ถึงชนิดและองค์ประกอบของแบตเตอรี่และวิธีการทิ้งที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคทิ้งซากแบตเตอรี่
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-

-

-

ได้อย่างถูกต้อง และผู้คัดแยกสามารถคัดแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฉลากต้องมีความคงทนใน
แบตเตอรี่บางประเภทที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนให้รู้จักคัดแยกประเภทของแบตเตอรี่เพื่อง่ายต่อการรีไซเคิล
การให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดทามาตรฐานหรือคู่มือการทิ้งซากแบตเตอรี่ที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เป็นข้อมูลดิจิตอลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ /
เอกชน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้าและชุมชน เป็นต้น
จัดทาแอพลิเคชั่นแสดงตาแหน่งสถานที่รวบรวมซากแบตเตอรี่และของเสียอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ให้
ง่ายต่อการใช้งานและการเข้าถึงของประชาชน
จัดทา certificate ที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ บนสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการสาหรับผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่ายหรือให้บริการที่ร่วมโครงการ take back เพื่อให้ผู้บริโภค
รับทราบและเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้
จัดทา certificate ที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรีไซเคิล การนามา
ผลิตหรือซ่อมแซมใหม่ และการนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

4.8 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบของการจั ดการซากแบตเตอรี่ลิ เทียมต่อสิ่ งแวดล้ อมสามารถพิจารณาในมุ มมองหลั ก ๆ คื อ
ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับ การใช้พลังงาน (energy consumption) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resource)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas emission) การเกิดมลพิษต่อสังคม (eco-toxicity) และผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน (human health) เป็นต้น โดยวิเคราะห์ตามหลักการของ life – cycle assessment
หรือการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
ในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมา เช่น สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ถึงร้อยละ 51 [18, 22]
อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ให้ลึกลงไปถึงผลกระทบของกระบวนการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ก็ย่อมส่ งผล
กระทบย้อนกลับถึงสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ดังนั้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการบริหารจัดการและการรีไซเคิล
แบตเตอรี่ด้วยกระบวนการโลหวิทยาความร้อนและกระบวนการโลหวิทยาสารละลายจึงถูกนามาเปรียบเทียบใน
กรณีนาแบตเตอรี่ปริมาณ 1 ตัน เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยไม่ได้พิจารณาขั้นตอนการรวบรวม เก็บขนในการ
วิเคราะห์ คือ [18] เพื่อให้สามารถเลือกใช้กระบวนการได้อย่างเหมาะสม และพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ดังนี้ 1) แนวโน้มการเกิดภาวะโลกร้ อน – global warming potential (GWP 100) ในระยะเวลา 100 ปี โดย
รายงานในหน่วยกิโลกรัมของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kg CO2 - eq), 2) แนวโน้มการรับสารพิษใน
มนุ ษ ย์ – human toxicity potential (HTP) และ 3) แนวโน้ ม การปนเปื้ อ นสารพิ ษ สู่ พื้ น ดิ น – terrestrial
ecotoxicity potential (TETP) โดยรายงานในหน่วยกิโลกรัมของไดคลอโรเบนซีนเทียบเท่า (kg DCB – eq) ทั้ง 2
กรณีหลัง ดังแสดงรายละเอียดการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ในตารางที่ 4.2 และ 4.3 สาหรับกระบวนการทาง
โลหวิทยาความร้อนและโลหวิทยาสารละลายตามลาดับ [18]
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รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ของกระบวนการรีไซเคิลด้วยโลหวิทยาความร้อน [18]
Process
Electricity generation
Processing
Plastics incineration
Total
Total (PE)

GWP 100
(kg CO2 – eq)
36.4
0
645
681
1.63 x 10-11

HTP
(kg DCB – eq)
3.07
0.0558
0.402
3.53
1.37 x 10-12

TETP
(kg DCB – eq)
0.0891
0
0.00499
0.0941
8.61 x 10-14

ตารางที่ 4.3 ข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ของกระบวนการรีไซเคิลด้วยโลหวิทยาสารละลาย [18]
Process
Electricity generation
Processing
Landfill gypsum
Landfill residue
Total
Total (PE)

GWP 100
(kg CO2 – eq)
16
0
817
487
1320
3.61 x 10-11

HTP
(kg DCB – eq)
1.36
0.000783
0.754
0.449
2.57
9.95 x 10-13

TETP
(kg DCB – eq)
0.0169
9.87 x 10-6
0.493
0.294
0.803
7.35 x 10-13

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ของกระบวนการรีไซเคิลด้วยโลหวิทยาความ
ร้อน พบว่า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกระบวนการดังกล่าวเกิดจากการเผาพลาสติกมากที่สุด ซึ่งการเผา
พลาสติกนั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนมากที่สุด และในขณะที่การผลิตพลังงานไฟฟ้า (electricity
generation) ส่ งผลกระทบต่อการรั บสารพิษในมนุษย์และการปนเปื้อนสารพิษลงสู่ พื้นดินมากที่สุ ด และเมื่ อ
วิเคราะห์ ข้อมูล การประเมิ น วัฏ จั กรชีวิต (LCA) ของกระบวนการรี ไซเคิล ด้ว ยโลหวิทยาสารละลายพบว่ า
ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้ อมของกระบวนการดังกล่าวเกิดจากการฝั งกลบ (landfill) มากที่สุด ซึ่งการฝังกลบ
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้ อนและการปนเปื้อนสารพิษลงสู่ พื้นดินมากที่สุ ด ในขณะที่การผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าส่งผลกระทบมากที่สุดต่อการรับสารพิษในมนุษย์ เป็นต้น
จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถสรุปเพิ่มเติมได้ว่า เพื่อที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการ
รีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม ควรที่จะเลือกใช้กระบวนการที่ใช้ความร้อนต่า และสามารถนากลับคืนโลหะและ
พลาสติกได้หลายชนิด รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนเก็บซากแบตเตอรี่ เช่น ลดระยะทางในการเก็บขน
ซากแบตเตอรี่ หรือเลือกตาแหน่งที่ตั้งเพื่อรับรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมอย่างเหมาะสม เป็นต้น
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รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

4.9 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ภัยคุกคาม และโอกาสในการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็น
องค์ประกอบในประเทศไทย
ประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์จัดทาข้อมูลในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการและรีไซเคิล
ซากแบตเตอรี่ทีมีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย ได้ถูกนามาวิเคราะห์ จุดแข็ง อุปสรรค ประเด็นปัญหา
และโอกาสในการพัฒนา (SWOT Analysis) และสามารถสรุปใจความสาคัญได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ และแสดง
แผนภาพการวิเคราะห์ จุดแข็ง อุปสรรค ประเด็นปัญหา และโอกาสในการพัฒนาในรูปที่ 4.10
4.9.1 จุดแข็ง (strength)
ในด้านกฎหมายและการบั งคับใช้ พบว่าการที่ประเทศไทยมี “(ร่าง) พระราชบัญญัติ การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....” จะทาให้สามารถบริหารจัดการและ
รีไซเคิลซากแบตเตอรี่ลิเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบกากับดูแลเกี่ยวกับ
การกาจั ดซากของเสี ยอั นตราย เช่น กรมการปกครองส่ วนท้ องถิ่ น กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุ มมลพิ ษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ต้น นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ จะสามารถ
ช่วยสร้างระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมซากแบตเตอรี่ลิเทียมก่อนนาเข้าสู่กระบวนการนากลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
มูลค่าหรือพัฒนาเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพ อีกทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรการการดาเนินงานเกี่ยวกับการบาบัด
หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นกากของเสียอันตราย โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม สอดคล้องกับ
แนวทาง (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น
พ.ศ. ....” นั้นจะทาให้ เกิดมาตรฐานการดาเนินงานที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ขนส่งและบาบัดของเสี ย
อันตราย เช่น แบตเตอรี่ลิเทียม เป็นต้น
นอกจากนี้ การรณรงค์เรื่องการรับคืนซากของเสียมีส่วนส่งเสริมการนาซากแบตเตอรี่เข้าสู่การนาไปใช้
ประโยชน์ใหม่ โดยพบว่ามีโครงการรับคืนซากกว่า 300 จุด ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยความร่วมมื อ
ระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสถานประกอบการผู้ผลิต จัดจาหน่าย และให้บริการเครือข่ายในการรับคืนซาก
จุดแข็งอีกประการหนึ่งคือ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่ ลิเทียมในโทรศัพท์มือถือในระดับ
ห้องปฏิบัติการที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
4.9.2 จุดอ่อน (weakness)
ปัจจัยภายในเชิงลบที่ควรคานึงถึง คือ การบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือมาตรการต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ หรือกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ยังไม่รัดกุมเท่าที่ควรเกี่ยวกับการกาจัดของเสียอันตราย รวมถึงซาก
แบตเตอรี่ลิเทียม ถึงแม้ว่าจะมีระเบียบวิธีการปฏิบัติ (code of conduct) หรือข้อแนะนาในการปฏิบัติเพื่อ
รวบรวม เก็บขนและคัดแยก แต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนหรือเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง ส่วนหนึ่งมาจาก
การขาดความตระหนักรู้ของคนในสังคมและความเพิกเฉยเกี่ยวกับการทิ้งและกาจัดขยะของเสียอันตรายรวมถึง
ซากแบตเตอรี่ลิเทียมที่ถูกต้อง โดยส่วนมากมักคิดว่าการทิ้งซากแบตเตอรี่ร่วมไปกับขยะครัวเรือนนั้นมิใช่สิ่งผิด
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รายงานฉบับสมบูรณ์
บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

ด้วยเชื่อว่าสุดท้ายแบตเตอรี่ต่าง ๆ ก็จะต้องถูกเผากาจัดที่เตาเผาขยะเทศบาลหรือเตาเผาชุมชน [21] แม้ว่าจะ
มีจุดรับคืนซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ ณ บริษัทผู้จัดจาหน่ายหรือผู้ให้บริการเครือข่าย แต่ยังไม่
เป็นที่รู้จักหรือได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่มากพอ อีกทั้งผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 30
นิยมเก็บโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าไว้สารองการใช้งาน นอกจากนี้ ผู้ใช้งานอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ แท็ ปเล็ ต
โน๊ตบุ๊คมักเก็บซากอุปกรณ์ไว้ไม่นาเข้าสู่การรับคืนซากเนื่องจากไม่ทราบจุดรับคืน/วิธีการ/จุดรับคืนซาก
ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจและระเบียบวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บ และขนส่งซาก
แบตเตอรี่ลิเทียมในปริมาณมาก และซึ่งในหลายกรณีเก็บรวบรวมร่วมกับซากแบตเตอรี่ตะกั่ว – กรดเนื่องจาก
ไม่ มี ป้ า ยฉลากบอกที่ ชั ด เจนถึ ง ประเภทของแบตเตอรี่ ซึ่ ง จะส่ ง ผลท าให้ เกิ ด ปฏิกิ ริ ย าทางเคมี ต่ อ กั น หรือ
แม้กระทั่งการเก็บรวบรวมแบตเตอรี่ชนิด /ประเภทเดียวกันก็อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นได้ เป็นอันตรายกับ
ผู้ดาเนินการ ดังเช่นในกรณีของการขนส่งซากแบตเตอรี่จากประเทศออกเตรเลียไปยังประเทศศรีลังกา แล้วเกิด
การระเบิดที่ Port of Colombo เป็นระยะเวลายาวนานถึง 5 วัน ก่อนที่จะสามารถระงับเหตุลงได้ [21] เป็น
ต้น ดังนั้น แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคายประจุก่อนจัดเก็บและขนย้ายนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
อาจเกิดการลัดวงจรขึ้นและส่งผลให้ติดไฟหรือระเบิดได้ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบั นอาจจะยังไม่มีการยืนยันถึง
วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งในบางงานศึกษาวิจัยได้แนะนาการคายประจุโดยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 300oC
ซึ่งก็ยังยากในการบริหารจัดการ และอีกแนวทางหนึ่งดังเช่นในกรณีของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งต้องนาไปแช่
น้าเป็นระยะเวลาถึง 72 ชั่วโมง ซึ่งก็อาจจะเกิดมลพิษไฮโดรเจน (hydrogen emission) และจาเป็นต้องทาการ
บาบัดน้าที่นามาแช่แบตเตอรี่ด้วยอีกทางหนึ่ง
อีกประการหนึ่งคือ ผู้ดาเนินการในการเก็บขนซากแบตเตอรี่ในชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
รวบรวม คัดแยกและเก็บขนที่ถูกวิธีการเนื่องจากยังไม่ มีมาตรฐานการดาเนินงานที่ชัดเจน ไม่ทราบถึง ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติในการเก็บรวบรวมและขนส่งแบตเตอรี่ปริมาณมาก เช่น การคายประจุที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการ
ลัดวงจร ติดไฟหรือระเบิด รวมถึงขาดงบประมาณบริหารจัดการในระดับชุมชนเพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทีม่ ีประสิทธิภาพเหมาะสม
อีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้การรับคืนซากและการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมประสบผลสาเร็จ ได้ยาก คือ การ
ขาดข้อมูลที่จ าเป็ นเพื่อให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
รีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมในทุกมิติ ยังไม่มีเครื่องมือ
หรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยาด้วยซอฟแวร์ เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจการลงทุนบนพื้นฐานของความเสี่ยง
ด้านการตลาดและกฎหมายของภาครัฐที่จะนามาบังคับใช้ในระยะยาว อีกทั้ง ยังขาดความชัดเจนในเรื่องของ
นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
4.9.3 ภัยคุกคาม (threats)
ในปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะอันตรายนั้นเพิ่มทวีคูณขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนในสังคม อย่างไรก็ดี
ปัญหาการขาดความตระหนักถึงวิธีการที่ถูกต้องในการกาจัดขยะอันตรายเหล่านั้น คือ ประชาชนมีทางเลือก
น้อยในการจัดการขยะดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สาหรับเจ้าหน้าที่รัฐผู้ดาเนินการบริหารจัดการขยะใน
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พื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นด้วยเรื่องงบประมาณบริหารจัดการ ความพร้อมของบุคลากรในการดาเนินการ เป็นต้น ซึ่ง
หากไม่ได้รับความสาคัญก็จะทาให้การเก็บรวบรวมซากของเสียแบตเตอรี่เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
เป็นไปไม่ได้เลย นอกจากนี้ ในปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการกาจัดทิ้ง แต่หากในอนาคตมีนโยบาย
บั ง คั บ ให้ มี ก ารคิ ด ค่ า ก าจั ด ซากของเสี ย จะยิ่ ง ท าให้ เ ป็ น อุ ป สรรคใหญ่ ห ลวงต่ อ การรวบรวมซากอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะนามาซึ่งการทิ้งซากอย่างผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น [21]
การขาดแนวทางปฏิบัติที่สะดวกรวดเร็วในการถอดประกอบชุดเซลล์หรือโมดูลแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่
และมีความซับซ้อน เช่น แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่สาหรับใช้ในการกักเก็บพลังงาน เป็นต้น ทาให้
เกิดปัญหาต่อผู้ดาเนินการที่จะต้องพัฒนาทักษะเองซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายหากดาเนินการไม่ถูกต้อง โดยหาก
มีรายละเอียดแนวทางในการถอดประกอบแบตเตอรี่ระบุไว้ที่ผลิตภัณฑ์ จะทาให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย
ยิ่งขึ้นในการดาเนินงาน และอีกประการหนึ่งที่เป็นหนึ่งในปัจจัยคุกคามคือ การทีผ่ ู้ผลิตแบตเตอรี่ต่างมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น จึงอาจจาเป็นต้องมีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่มีลักษณะ
ทางกายภาพและโครงสร้างที่ซับซ้อนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสวนทางกับแนวคิดด้านการรีไซเคิล
ซึ่งต้องการการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการถอดชิ้นส่วนประกอบ อีกปัญหาหนึ่ง
ที่เกี่ยวเนื่องกันคือ ปัญหาการดาเนินกิจการถอดประกอบซากของเสียที่ผิดกฎหมายรวมถึงการใช้แรงงานที่ผิด
กฎหมายหากมิได้รับการดูแลควบคุมอย่างทั่วถึงรัดกุม
สาหรับในกรณีการผลักดันให้มีการนาแบตเตอรี่กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งอาจจะด้วยการนาไปผลิต/
ซ่อมแซมใหม่หรือนาไปใช้ในเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่นั้น ยังขาดในเรื่องของบุคลากรหรือผู้ดาเนินการที่มีทักษะใน
ตรวจสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ได้รั บการยอมรับเป็นมาตรฐาน เช่น การตรวจสอบประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่ ย านยนต์ ไ ฟฟ้า ก่ อ นน ามาปรั บ ใช้ งานส าหรั บการกั ก เก็บ พลั งงาน เป็นต้น เพราะเนื่ องจากซาก
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้านับเป็นของเสียที่มีมูลค่า และการตรวจสอบประสิทธิภาพซากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า
นั้น จึงอาจเกี่ยวเนื่องกับการกาหนดราคาของซากของเสียก่อนนาเข้าสู่กระบวนการผลิต/ซ่อมแซม/นาไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ใหม่หรือแม้กระทั่งนาไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นวิธีการสุดท้าย นอกจากนี้ ยังขาดซึ่งแนวทาง
และการกาหนดมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ที่ นาผ่านกระบวนการผลิต/ซ่อมแซมใหม่
แล้วหรือผ่านการดัดแปลงนามาใช้ในวัตุประสงค์ใหม่ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจของผู้บริโภคต่อการนาแบตเตอรี่
ดังกล่าวกลับไปใช้งานอีกครั้ง และไม่เกิดปัญหาการร้องเรียนในภายหลัง เป็นต้น
4.9.4 โอกาสในการพัฒนา (opportunity)
จากจุดแข็ง จุดอ่อน และภัยคุกคามเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่ชนิดมี ลิเทียมเป็น
องค์ประกอบภายในประเทศที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี
รีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมเพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันเนื่องมากจากข้อมู ลที่แสดงแนวโน้มการใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต และมีการ
คาดการณ์ว่าแบตเตอรี่ ลิ เทีย มยั งคงอยู่ ในความต้ องการของตลาดในอีก 20 ปี ข้างหน้า ทาให้ การพัฒ นา
เทคโนโลยีการรีไซเคิลยังอยู่ในวิสัยที่ดาเนินการได้โดยเทคโนโลยียังไม่เกิดความล้าสมัยหรือใช้งานไม่ได้
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อีกประการหนึ่งคือ ด้วยราคาของลิเทียมที่ถูกคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นในอนาคตทาให้มีโอกาสที่การดาเนิน
กิจการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมมีความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์มากขึ้น อีกทั้งมีข้อมูลสนับสนุนแนวโน้มความ
เป็นไปได้ของการนาลิเทียมที่รีไซเคิลแล้วมาเป็นวัตถุดิบเริ่มต้ นในการผลิตเป็นวัสดุขั้วแคโทดสาหรับการผลิต
เป็นแบตเตอรี่ใหม่ โดยพบว่าในกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพามีอัตราการนากลับคืนลิเทียมถึงร้อยละ 80
และมีสัดส่วนการใช้ลิเทียมที่ได้จากการรีไซเคิลมาใช้ผลิตแบตเตอรี่ใหม่ถึงร้อยละ 60 ซึ่งหากเปรียบเทียบ
แนวโน้มกับการผลิตแบตเตอรี่สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า พบว่าจะมีการใช้ลิเทียมที่ได้จากการรีไซเคิลมาผลิตเป็น
แบตเตอรี่ใหม่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าคือร้อยละ 31 ดังแสดงในตารางที่ 4.4 [23]
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลแนวโน้มประโยชน์ของในการนาลิเทียมที่รีไซเคิลแล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่
ใหม่ [23]
Average annual market growth
Average annual reduction in material intensity
Average time until battery return
Lithium recovery rate
Share of recycled lithium in new production
Overall supply share of recycled lithium

Portable Electronics

EV & PHEV

Power supply system

8%
2%
5 years
80%
60%
40%

12%
2%
12 years
95%
31
-

30%
2%
10 years
95%
8%
-

โดยในส่วนของความสนใจของภาคประชาชนที่ตระหนักถึง ปัญหามลพิษทางอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น
ส่งผลทาให้คนในสังคมหันมาให้ความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี กระแสในสังคมอาจจะ
เพียงพอที่จะทาให้คนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิต ของตัวเอง หรือ
ปฏิวัติตนเองเพื่อปฏิบัติตนตามหลักของ 3R คือ ลดการใช้ ใช้ซ้าและรีไซเคิล ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหากรู้สึกว่า
การปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตนั้นจะทาให้เกิดอุปสรรคหรือความไม่ปลอดภัยก็จะเกิดการปฏิเสธ หรือ
อาจจะเป็นไปได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการซากของเสียอันตรายนั้นไม่ตอบสนองต่อการมีส่วน
ร่วมของคนในสังคมก็เป็นได้ ดังนั้นจึงควรต้องมีการศึกษาวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตและความต้องการของคนใน
สังคมยุคใหม่ เพื่อการนาสื่อออนไลน์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการโน้มน้าวให้สังคมเห็นประโยชน์และสามารถ
ปรับเปลี่ยนและปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีรายงานยืนยันว่า [21] การจัดให้มีจุดทิ้งซาก
แบตเตอรี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมมี
ส่วนร่วมอย่างได้ผลเนื่องจากเป็นการลดอุปสรรคที่สาคัญในลาดับแรกของการรวบรวมซากแบตเตอรี่ ส่วนในอีก
ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและจะสามารถวางรากฐานการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน คือ การส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ความรู้ แนวคิดและการปฏิบัติจริงด้านรีไซเคิลในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยขึ้นไปเพื่อสร้างพื้นฐานระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบต่อสังคมในเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนสังคมต่อไป
อีกประการหนึ่งคือ เป็นที่ทราบกันดีว่าแรงงานภายในประเทศบางส่วนนั้นมีทักษะที่ค่อนข้างดีในการ
ถอดประกอบชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงซากแบตเตอรี่ หากแต่ขาดความรู้มาตรฐานด้านชีวอนามัย
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บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย

และความปลอดภัย และการดาเนินการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หากสนับสนุนให้มีการวางมาตรฐานแรงงาน
ฝีมือการถอดประกอบชิ้นส่วนแบตเตอรี่ และโดยภาครัฐสามารถนากฎหมายมาบังคับใช้ได้ แล้วนั้น จะสามารถ
เพิ่มคุณภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการถอดประกอบชิ้นส่วนและลดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายได้
การรณรงค์ใช้แบตเตอรี่เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่เป็นอีกแนวทางหนึ่งจะสามารถลดการกาจัดทิ้งโดยตรงก่อน
เพื่อการใช้ซ้าและจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการนาแบตเตอรี่กลับมาผลิตและซ่อมแซมใหม่
ด้วย แต่อย่างไรก็ดี อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าควรมีการกาหนดมาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายหลังการ
ผลิตหรือซ่อมแซมใหม่ รวมถึงหลังการดัดแปลงประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ เพื่อป้องกันเหตุร้องเรียนอัน
เกิดจากการใช้งานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์หรือตามประสิทธิภาพที่คาดหวังไว้
และสุดท้าย คือ การมีนโยบายสนับสนุนผู้ดาเนินกิจการด้านเทคโนโลยีการรีไซเคิลจากการพัฒนาต่อ
ยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่ ลิเทียมในประเทศที่มีอยู่เดิมให้สามารถดาเนินการได้ในระดับอุตสาหกรรมได้
จะทาให้เกิดแรงขับผลักดันและการพัฒนาให้เกิดกิ จการหรือองค์กรที่ดาเนินการด้านรีไซเคิลด้านอื่น ๆ ขึ้นมา
สนับสนุน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อยอื่น ๆ ในชุมชนต่อไป ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้าง
รายได้อีกทางหนึ่งของคนในชุมชน
แผนภาพการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ภัยคุกคามและโอกาสในการพัฒนาหรือ SWOT analysis ของ
การพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบแสดงดังรูปที่ 4.10 ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงประโยชน์และความเป็นไปได้ของการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
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รูปที่ 4.10 แผนภาพการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ภัยคุกคามและโอกาสในการพัฒนา (SWOT analysis) ของ
การพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบ
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