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เอกสารประกอบการรายงาน

โครงการศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนจัดต้ังโรงงานต้นแบบ
แบตเตอร่ีสังกะสี-แมงกานีสไดออกไซด์ ในประเทศไทย

โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนาแบตเตอรี่ทางเลือก

ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความมัน่คงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณชิย์



ข้อมูลรายงาน การผลิตไฟฟา้เพ่ิมข้ึนท่ัวโลก 



https://www.pinterest.com/

การใช้ไฟฟา้ในประเทศเพ่ิมข้ึน



ผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่

ผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก

ผู้ผลิตจากต่างประเทศ

ท่ีมา: EGAT

ความต้องการใช้ไฟฟา้ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี

ท่ีมา: กฟผ. (รวบรวมโดยคณะผู้จดัท า)

ผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่

ผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก

ผู้ผลิตจากต่างประเทศ

ท่ีมา: EGAT

ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟา้ของประเทศไทยที่เพ่ิมข้ึนทุกปี และ
อัตราส่วนการซ้ือไฟฟา้จากแหล่งภายนอกเพ่ิมข้ึนทุกปี เช่นกัน

ผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนเกือบคร่ึงผลิตไฟฟา้จากแหล่ง
พลังงานหมุนเวียน

ซ่ึงจ าเป็นต้องใช”้ระบบกกัเก็บพลังงาน” 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพของไฟฟา้และเพ่ิมความ
คุ้มค่าของการผลิต

”ระบบกักเก็บพลังงาน” คือ ระบบหรือ
อุปกรณ์ซ่ึงสามารถแปลงพลังงานไฟฟา้ไป
เป็นพลังงานในรูปแบบอ่ืน เพ่ือกักเก็บไว้ใช้ใน
ช่วงเวลาที่ต้องการได้



ประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมด้านพลังงานอย่างไร ?

The Pilot Project of 

Smart Grid in Pattaya 
City Area, Chonburi 
Province, PEA

The Pilot Project of 

Micro Grid, Mae Sariang
District, Mae Hong Son 
Province, PEA



สถานี อัดประจุไฟฟา้ ในประเทศไทย (EV Charger Mapping)

ท่ีมา : เอกสารเผยแพร่ กฟผ.
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ตัวอย่าง การลงทุน : 



https://everspring.net/?p=206
https://ferkart.com/leadacid-vs-lithium/

นอกจาก แบตเตอร่ีตะก่ัวกรด ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
แบตเตอร่ีประสิทธิภาพสูงที่เปน็ที่รู้จักในปจัจุบัน คือ แบตเตอร่ีลิเธียม

แต่.. แบตเตอรี่ลิเธียม

ก็ยัง มีข้อจ ากัด อยู่

หลายประการ 

เทคโนโลยีด้ังเดิม เทคโนโลยีในปจัจุบัน

Lithium ion Battery



Lithium resources, 2016 (Oxford Analytica Daily Brief)

Lithium Enough  ???
How long??



Li metal
(for battery)

$110,000 

Graphite
$30,000

Manganese
$5,100Cobalt

$38,000

Zinc(2017)
$2,891

Zinc(2018)
$2,922

Zinc(2019)
$2,550

Battery raw materials price 2010 -2019

“Zinc and 
Manganese price 

are much lower 
than Lithium and 

Cobalt price”



Primary energy consumption of 
the LMO-graphite battery pack product 

Manufacturing energy analysis of lithium ion battery 
pack for electric vehicles

Source: Manufacturing Technology 66 (2017) 53 -56

* The energy consumption data are directly
measured from the industrial pilot scale
manufacturing facility of Johnson Controls
Inc., for lithium ion battery cell production,
and modelled on the GM battery assembly
process for battery pack production.

DRY ROOM

“Dry room consumed 28.39% 
of process total energy”



Battery pack cost breakdown 

Source: BloombergNEF

Volume-weighted average pack 
and cell price split

“Cell is a key driver of battery price”

Li-ion 
battery cells

50%

Total cost breakdown for  22 kWh Li-ion battery 
pack for a 100% electric EV,2012

Source: Element Energies 2012



ตัวอย่างเหตุการณ์

Giant Li-ion energy storage exploded
in Arizona (April 2019)

ท่ีมา: ข่าวสดออนไลน์
report released on Monday about the April 2019 explosion at 
the McMicken energy storage facility, owned by APS Arizona 
Public Service Co.

The explosion sent eight firefighters and one police officer to the 
hospital.

Source: batteryindustry.tech/cause-of-aps-battery-explosion-that-injured-9-first-responders-detailed-in-new-report/



แบตเตอร่ีกับความม่ันคงของประเทศ

http://oknation.nationtv.tv/

ไม่ม่ันคง

แบตเตอร่ีที่สามารถผลิต
ได้เองภายในประเทศ

Sustainable

Solution

ประเทศไทย
พ่ึงพา แบตเตอรี่
ลิเทียมเป็นหลัก



https://everspring.net/?p=206
https://ferkart.com/leadacid-vs-lithium/

New alternative battery

นอกจาก แบตเตอร่ีตะก่ัวกรด ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย 
แบตเตอร่ีประสิทธิภาพสูงที่เปน็ที่รู้จักในปจัจุบันคือ แบตเตอร่ีลิเธียม

ขอแนะน า
เทคโนโลยี ใหม!่

Graphene Zinc ion 
Battery

เทคโนโลยีด้ังเดิม เทคโนโลยีในปจัจุบัน



สังกะสีมีแหล่งผลิต
กระจายอยู่ทัว่โลก

ได้แก่

จีน

เปรู

ออสเตรเลีย

สหรัฐอเมริกา

เม็กซิโก

อินเดีย

โบลิเวีย

คาซัคสถาน

แคนาดา

สวีเดน

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย
ความร่วมมือจากกรมศุลกากร

“ปริมาณส ารองแร่สังกะสีของประเทศไทย
อยู่ที่ประมาณ 5.8 ล้านตัน”

สังกะสีเปน็แร่ที่มีมากตามธรรมชาติ
และประเทศไทยมีแหล่งส ารองแร่สังกะสี

วัตถุดิบหลักคือแร่สังกะสี

https://commodity.com/precious-metals/zinc/



Reference: Yoo, Hyun & Markevich, Elena & Salitra, Gregory & Sharon, Daniel & Aurbach, Doron. (2014). On the challenge of developing advanced technologies 
for electrochemical energy storage and conversion. Materials Today. 17. 110–121. 10.1016/j.mattod.2014.02.014. 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพบนแผนภาพ lagone

Anode : Zn based
Cathode : Manganese
Electrolyte : Aqueous based, Organic based
Volumetric capacity (mAh.mL-1) : 5851
Nominal voltage : 1.3 – 1.4 V 

Graphene Zn ion Battery: Emerging  non-lithium ion batteries 

Technical information



Flexible 
battery

วิดีโอสาธิตความปลอดภัย

Graphene Zinc ion battery



ข้อดี ประโยชน์

รวบรวมโดยคณะผู้จัดท า

Price ISO 6-7:
$250 – $400 
/per square foot

แหล่งส ารอง
แร่สังกะสี
ตาก, กาญจนบุรี,
ลพบุรี,ปราจีนบุรี
,จันทบุรี

ด้านราคา ความปลอดภัย ความมั่นคงทางพลังงาน สิ่งแวดล้อม

โรงก าจัดกากอุตสาหกรรม



Zinc Battery Recycle: More than 90% of Anode and 
Cathode can be recycled. 

Value 
materials

Zn

ZnO

ZnSO4

Electrode

Recycle 
process

Mn

Value 
materials

MnSO4

MnO2

Recycle 
process

Electrode



ที่มา; VM Zinc USA
https://continuingeducation.bnpmedia.com/courses/umicore-building-products
-usa-inc/zinc-the-sustainable-choice-among-architectural-metals/3/

การรีไซเคิลแบตเตอรี่สังกะสี

กระบวนการผลิตแบตเตอร่ีลิเธียมและแบตเตอร่ีสังกะสีมีขั้นตอนและใช้
เคร่ืองจักรที่เหมือนกัน ความแตกต่างจะอยู่ที่การควบคุมบรรยากาศระหว่าง
กระบวนการผลิต โดยเฉพาะความช้ืน เนื่องจากลิเธียมไวต่อการท าปฏิกิริยากับ
ความช้ืน

Recycle

Source: Nature Energy, Vol. 3, April 2018,290–300

Lithium battery PROCESSSING Graphene Zinc battery

Secondary battery

ราคาวัตถุดิบต่อตัน (ปี 2019) >> ถูกกว่า
• Zinc $2,550 ถูกกว่า Li 43เท่า (≈93%)

กระบวนการผลิตเซลล์
NO Need Dry condition

กระบวนการผลิตเซลล์
Need Dry condition (dew point 
control)

ราคาวัตถุดิบต่อตัน (ปี 2019)

Li, Ni, Cobat >>แพงกว่า

“ดรายรูมใช้พลังงานคิดเป็น 28.39% 
ของกระบวนการผลิตทั้งหมด”

Source: Manufacturing Technology 
66 (2017) 53 -56

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของดรายรูม
(ค่าพลังงานท่ีใช้ ค่าไฟ):
• 105ล้านบาทต่อป,ี หรือ 35ดอลลาร์ต่อแพ็ค
• 38,100 บาทต่อลูกบาศก์เมตร

Source: Journal of Power Sources 326 (2016) 490-497 
(ข้อมูลจากplantท่ีมีก าลังการผลิต 100,000 แบตเตอรีแ่พ็คต่อปี)

รีไซเคิลได้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่า
- ZnO ส่วนประกอบหลักในเครื่องส าอาง
- ZnSO4 ปุ๋ยธาตุอาหารเสริมของพืช
- Zn metal วัสดุหลักในอุตสาหกรรม

สิ่งก่อสร้าง

มีแนวโน้มส่งเสริมอุตสาหกรรมเดิมท่ีประเทศไทยมีศักยภายอยู่แล้ว



Canada

Zinc based battery for Military 

ตัวอย่าง: ผู้ประกอบการธุรกิจในต่างประเทศ

Canada USA

USA



Product: Energy storage
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ผู้ใช้รถ
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r หน่วยงาน
ความมั่นคง

หน่วย
งานเอกชน



EECi

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือ Eastern 
Economic Corridor of Innovation 
(EECi) “ระบบนิเวศนวัตกรรมช้ันน าระดับ
โลก” เปน็โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่
และสมบูรณ์ รองรับการท าวิจัยและ
พัฒนา ต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง เพ่ือ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม
ใหม่ด้วยนวัตกรรม



ยย๋ฏโ๋ซฯ”ฌ๋”ฌ”Pilot 
Plant

Office

Laboratory

Controlled
Environment
Rooms

VISION

เปน็โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอร่ีทางเลือกใหม่
เพ่ือความมั่นคงของประเทศและการใช้
งานเชิงพานิชย์

Pilot Plant

Laboratory

Office

https://pxhere.com/



Pilot Plant

1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณข์องการ
ออกแบบเซลล์ส าหรับการขยายก าลังการผลิต

2. สร้างกระบวนการผลิตที่สามารถน าไปขยาย
ขนาดการผลิตได้ หาค่าตัวแปรที่เหมาะสม                
ในระดับอุตสาหกรรม

3. สร้างเซลล์และแพ็คต้นแบบส าหรับ                    
การทดสอบใช้งานและ scale up การผลิต

Facilities

1. สายการผลิตต้นแบบเซลล์แบตเตอร่ี
2. ห้องปฏิบัติการทดลองวิจัยแบตเตอร่ีเพ่ือ

อุตสาหกรรมท่ีมีเคร่ืองมือการวิจยัครบครันได้
มาตรฐาน

3. ระบบทดสอบมาตรฐานแบตเตอร่ีเพ่ือขยายสู่ระดับ
อุตสาหกรรม

https://dmv.co.th/

https://www.prachachat.net/

https://www.infoquest.co.th/

https://www.dede.go.th/



IMPACT 

https://www.mmthailand.com/

https://carmana.com/blog

https://www.bangkokbanksme.com/

https://www.dede.go.th/

ด้านเทคโนโลยี

https://www.benewsonline.com/home/

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการสังคม
และการศึกษา

ความม่ันคงด้านพลังงาน
และส่ิงแวดล้อม



ปีที่ 2 
-First small scale 
production run
- Start-Up 
Incubator

ปีที่ 5 
The first Zn ion 
battery Startup 
company 
spinning offปีที่ 4 

Commercial 
prototype of 
Zn ion Battery 
module

ปีที่ 3 
First battery 
module ready for 
field trial in military 
and real situation

ปีที่ 1 
ติดตั้งเคร่ืองมือ 
เปิดตัวศูนย์ pilot 
plant opening 
@EECi

Future Milestone 
for Pilot plant 2023

2022

2021

2024

2025



พันเอกพิพัฒน นิลแก้ว ผู้อ านวยการโรงงานแบตเตอร่ีทหาร 
กรมอุตสาหกรรมทหาร

ดร. นริศรา บุศยาจารย์ Tech Analyst Manager
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด

คุณประพจน์ เกียรติโกมล ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดร.สุนิสา วัชรสิงห์ วิศวกร พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต  หัวหน้าคณะที่ปรึกษา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(RISC)

ดร.วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ นักวิชาการ 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

คณะที่ปรึกษาโครงการ คณะนักวิจัย

ดร. ปรียากาญจณ์ เอกสุวรรณฉาย

ดร. ชาคริต ศรีประจวบวงษ์

ดร. อดิสร เตือนตรานนท์

ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

นายธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์

นางอรพรรณี หยวน

นางสาวกลดธิดา ญานุกูล

นางสาวธมกร ทองแพรว

นางสาวพชรอร อ้นทอง



ก้าวสู่ความม่ังคงแห่งพลังงาน


