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แบตเตอรี่ ตอนที่ 4
แบตเตอรีล
่ ิเทียมไอออน
รู้จัก

จากบทความ รูจ้ กั แบตเตอรี่ ตอนที่ 31 เราได้ทราบกันว่าแบตเตอรีต่ ระกูลนิกเกิล
มีจดุ ด้อยประการหนึง่ คือ แบตเตอรีม่ ี “ความจ�ำ” หรือปรากฏการณ์ความจ�ำ
(memory effect) นอกจากนี้ เทคโนโลยีตา่ งๆ มีความก้าวหน้ามากขึน้ ส่งผล
ให้มคี วามต้องการแบตเตอรีท่ มี่ คี วามจุพลังงานทีส่ งู ขึน้ ด้วย จึงมีการวิจยั พัฒนา
แบตเตอรี่รุ่นใหม่ โดยนักวิจัยได้ศึกษาการใช้ลิเทียมเป็นวัสดุขั้วของแบตเตอรี่
เนื่องจากลิเทียมเป็นธาตุที่มีน�้ำหนักน้อยและค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐาน
(standard reduction potential) ที่ต�่ำ เมื่อน�ำมาใช้เป็นวัสดุขั้วลบจะได้
แบตเตอรี่ที่มีความจุพลังงานสูง

1

บทความ รู้จักแบตเตอรี่ ตอนที่ 3 วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 77 เมษายน-มิถุนายน 2558 หน้า 51-57
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ในช่วงทศวรรษที่ 1970 เริ่มมีแบตเตอรี่ปฐมภูมิ (แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้) ชนิดที่มีโลหะ
ลิเทียมเป็นวัสดุขั้ววางจ�ำหน่าย และได้มีการพัฒนาวัสดุอย่างต่อเนื่องจนได้แบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีโลหะลิเทียม
เป็นขั้ว อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ลิเทียมอาจเกิดเดนไดรต์ของโลหะลิเทียมขึ้นขณะใช้งาน ท�ำให้แบตเตอรี่เกิดการ
ลัดวงจรจากภายในได้จึงไม่ปลอดภัย ท�ำให้มีการพัฒนาวัสดุขั้วที่มีความปลอดภัยสูงขึ้น กระทั่งได้สารประกอบ
จ�ำพวกลิเทียมเมทัลออกไซด์ (lithium metal oxide) เป็นวัสดุขวั้ ในแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนดังทีใ่ ช้กนั อยูท่ กุ วันนี้
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนพัฒนามาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 โดยบริษัท Asahi Chemicals และได้
วางตลาดในปี 1991 โดยบริษัท Sony ซึ่งแบตเตอรี่รุ่นแรกนี้ได้ใช้ในโทรศัพท์มือถือของ Kyocera [1] จุดเด่นของ
แบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนคือความจุพลังงานและก�ำลังไฟฟ้าทีส่ งู กว่าแบตเตอรีต่ ระกูลนิกเกิลและกรดตะกัว่ นอกจากนี้
ยังมีค่าศักย์ไฟฟ้าสูง มีอัตราการสูญเสียประจุระหว่างไม่ใช้งาน (self-discharge rate) ที่ต�่ำ ไม่มีปรากฏการณ์
ความจ�ำและมีความปลอดภัยสูงกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้โลหะลิเทียมเป็นขั้ว
ประเด็นถาม-ตอบต่อไปนี้จะช่วยให้เข้าใจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนได้ดียิ่งขึ้น

ถาม: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนทำ�งานอย่างไร?
ตอบ: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมีส่วนประกอบที่ส�ำคัญ คือ

- ขั้วลบ มีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์บอนที่มีรูพรุน (เช่น แกรไฟต์) เคลือบบนแผ่นทองแดง
- ขัว้ บวกเป็นลิเทียมเมทัลออกไซด์เคลือบบนแผ่นอะลูมิเนียม
- สารละลายอิเล็กโทรไลต์ ประกอบด้วยเกลือของลิเทียม เช่น LiPF6 หรือ LiBF4 ในตัวท�ำละลาย เช่น
เอทิลีนคาร์บอเนต (ethylene carbonate) ไดเอทิลคาร์บอเนต (diethyl carbonate) และ/หรือ
ไดเมทิลคาร์บอเนต (dimethyl carbonate)
- เยือ่ เลือกผ่าน (separator) กัน้ ระหว่างขัว้ ทัง้ สอง ท�ำจากพอลิโพรพิลนี (polypropylene, PP) และ/
หรือพอลิเอทิลีน (polyethylene, PE)

เมือ่ มีการอัดประจุ (charge) ไอออนของลิเทียม
จะเคลื่อนออกจากโครงสร้างของขั้วบวก ผ่านเยื่อ
เลือกผ่าน เข้าสูข่ วั้ ลบ เกิดเป็นสารประกอบของลิเทียม
และคาร์บอน และขณะเดียวกันอิเล็กตรอนจะเคลื่อน
จากขั้ ว บวกสู ่ ขั้ ว ลบผ่ า นวงจรภายนอก และขณะ
เกิดการคายประจุ (discharge) ปฏิกิริยาจะเกิดใน
ทางตรงกันข้าม ดังแสดงในภาพที่ 1 กระบวนการที่
ไอออนของลิเทียมสอดแทรกเข้าไปอยู่ในโครงสร้าง
ของวัสดุขั้วบวกหรือขั้วลบ เรียกว่า lithium intercalation หรือ lithium insertion
ภาพที่ 1: แสดงหลักการทำ�งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
ขณะอัดประจุ Li+ จะเข้าระหว่างชั้นของแกรไฟต์ในขั้วลบ
และขณะคายประจุ Li+ จะเข้าสู่โครงสร้างของวัสดุขั้วบวก [2]
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ถาม: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีการใช้งานอะไรบ้าง?
ตอบ: แบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนทีม่ ใี ช้ในปัจจุบนั มี 6 ประเภทหลัก โดยทัว่ ไปจะแบ่งตามวัสดุทใี่ ช้ทำ� ขัว้ บวก ส่วน
ขั้วลบท�ำจากแกรไฟต์เป็นหลัก แต่จะมีประเภท LTO (Lithium Titanate) ที่แตกต่างออกไปคือ มีขั้วลบเป็น
ลิเทียมไททาเนต ทั้งนี้ เนื่องจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน จึงเหมาะสมต่อ
การใช้งานที่แตกต่างกันไปด้วย ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนประเภทต่างๆ วัสดุขั้วลบและบวก และการใช้งาน [3]

ประเภทที่

วัสดุขั้วบวก

1

Lithium Cobalt Oxide
(LiCoO2 , LCO)
Lithium Manganese
Oxide (LiMn2O4, LMO)

แกรไฟต์

Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide
(Li(Ni,Mn,Co)O2, NMC,NCM)
Lithium Nickel Cobalt
Aluminum Oxide
(Li(Ni,Co,Al)O2, NCA)
Lithium Iron Phosphate (LiFePO4, LFP)

แกรไฟต์

แกรไฟต์ หรือ LMO

Lithium Titanate
(Li4Ti5O12, LTO)

2
3
4
5

6

วัสดุขั้วลบ
แกรไฟต์

แกรไฟต์
แกรไฟต์

การใช้งาน
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป
กล้องดิจิทัล
เครื่องมือไฟฟ้า (Power tools)
อุปกรณ์การแพทย์ ระบบส่งก�ำลังในยาน
พาหนะไฟฟ้า
จักรยานไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์
ระบบส่งก�ำลังในยานพาหนะไฟฟ้า (มักใช้
ในรถไฮบริด) ระบบส�ำรองไฟฟ้า
อุปกรณ์การแพทย์ ระบบส่งก�ำลังใน
ยานพาหนะไฟฟ้า (เช่นที่พบใน
Tesla Model S) ระบบส�ำรองไฟฟ้า
ระบบส่งก�ำลังในยานพาหนะไฟฟ้า
หรือแทนแบตเตอรี่กรดตะกั่วใน
รถยนต์ (Start-Lighting-Ignition
battery) ระบบที่ต้องการกระแส
และความทนทานสูง
ระบบส�ำรองไฟฟ้า ระบบส่งก�ำลังใน
ยานพาหนะไฟฟ้า (Mitsubishi i-MiEV,
Honda Fit EV)

ถาม: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแต่ละประเภทมีสมบัติอะไรบ้าง?
ตอบ: สมบัตขิ องแบตเตอรีแ่ ต่ละประเภทแสดงในตารางที่ 2 นอกจากสมบัตขิ องแบตเตอรีจ่ ะขึน้ อยูก่ บั วัสดุทใี่ ช้
เป็นขัว้ แล้ว ผูผ้ ลิตแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนยังสามารถออกแบบให้แบตเตอรีม่ สี มบัตเิ ด่นด้านความจุพลังงาน ก�ำลัง
ไฟฟ้า หรือจ�ำนวนรอบในการใช้งานได้ด้วย ท�ำให้สามารถเลือกแบตเตอรี่ที่เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งาน เช่น
ผู้บริโภคต้องการให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาสามารถใช้งานได้ยาวนาน ดังนั้น ผู้ผลิตอุปกรณ์เหล่านี้จะ
เลือกใช้แบตเตอรีท่ อี่ อกแบบให้มคี วามจุพลังงานสูง หรือหากเลือกแบตเตอรีเ่ พือ่ ใช้งานในสว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย
ผู้ผลิตก็ควรเลือกใช้แบตเตอรี่ที่เน้นด้านก�ำลังไฟฟ้า เป็นต้น
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ตารางที่ 2: เปรียบเทียบสมบัติของแบตเตอรี่แต่ละประเภท (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง [4, 5, 6])
วัสดุขั้วบวก

หน่วย

วัสดุขั้วลบ
ออกแบบโดยเน้น

LCO หรือ NCA

NMC

แกรไฟต์

แกรไฟต์

LMO
แกรไฟต์

LFP
LTO

แกรไฟต์

ความจุพลังงาน ความจุพลังงาน ก�ำลังไฟฟ้า จ�ำนวนรอบ ก�ำลังไฟฟ้า
หรือก�ำลังไฟฟ้า
ในการใช้งาน

ช่วงแรงดันในการใช้งาน
(Operating voltage range)

V

2.5-4.2

2.5-4.2

2.5-4.2

1.5-2.8

2.0-3.6

แรงดันเฉลี่ย (Nominal
cell voltage)

V

3.6-3.7

3.6-3.7

3.7-3.8

2.3

3.3

ความจุพลังงานต่อน�้ำหนัก

Wh/kg

175-240 (cylindrical)
130-450 (pouch)

100-240

100-150

70

60-110

ความจุพลังงานต่อปริมาตร

Wh/L

400-640 (cylindrical)
250-450 (pouch)

250-640

250-350

120

125-250

อัตราการคายประจุอย่างต่อ
เนื่อง (Continuous
discharge rate)

C2

2-3

2-3 ส�ำหรับ
แบตเตอรี่ความจุ
พลังงานสูง

>30

10

10-125

>30 ส�ำหรับ
แบตเตอรี่ก�ำลัง
ไฟฟ้าสูง
อายุการใช้งาน3

รอบ

500+

500+

500+

4000+

1000+

ช่วงอุณหภูมิที่สามารถอัด
ประจุได้

ºC

0-45

0-45

0-45

-20-45

0-45

ช่วงอุณหภูมิที่สามารถคาย
ประจุได้

ºC

-20-60

-20-60

-30-60

-30-60

-30-60

ความปลอดภัย

1-4 (4 =
ปลอดภัยที่สุด)

2

3

3

4

4

ราคา

1-4 (4 = ราคา
ต�่ำที่สุด)

3 (LCO)
2 (NCA)

3

3

1

3

อัตราการอัดหรือคายประจุ หรือ C-rate คือ ค่ากระแสทีใ่ ช้ในการอัดหรือคายประจุของแบตเตอรี่ โดยเทียบกับความจุ (capacity)
ของแบตเตอรี่นั้นๆ ตัวอย่างเช่น ส�ำหรับแบตเตอรี่ที่มีความจุ 100 Ah การอัดหรือคายประจุด้วยอัตรา 1C จะต้องให้กระแสแก่
แบตเตอรี่ (ถ้าอัดประจุ) หรือดึงกระแสจากแบตเตอรี่ (ถ้าคายประจุ) เท่ากับ 100 A และกว่าที่จะอัดประจุจนเต็ม (จากแบตเตอรี่
ที่หมด) หรือคายประจุจนหมด (จากแบตเตอรี่เต็ม) จะใช้เวลา 1 ชั่วโมง การอัดหรือคายประจุที่อัตรา 2C ต้องใช้กระแส 200 A
(100 A x 2) เป็นเวลา 30 นาที (1 ชั่วโมง ÷ 2) ส่วนอัตรา C/4 คือการอัดหรือคายประจุด้วยกระแส 25 A (100 A ÷ 4) โดยใช้
เวลา 4 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง x 4) เป็นต้น
3
จ�ำนวนครั้งการใช้งาน เมื่อมีการคายประจุจนหมดทุกครั้ง และถือว่าแบตเตอรี่หมดอายุเมื่อความจุพลังงานเหลือ 80% ของ
ความจุพลังงานเริ่มต้น
2
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ถาม: แบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนชนิดพอลิเมอร์ หรือมักเรียกว่า ลิโพ (LiPo หรือ Li-Po)
หรือลิเทียม-พอลิเมอร์ (Lithium-polymer battery) เหมือนหรือต่างจากแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนอย่างไร?
ตอบ: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดพอลิเมอร์ (Lithium-ion polymer battery หรือบางครั้งเรียก lithiumpolymer หรือ LiPo/Li-Po หรือ Li-Poly battery) จัดเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนประเภทหนึ่ง โดยส่วนใหญ่
มีวัสดุขั้วเป็น LCO (ขั้วบวก) และแกรไฟต์ (ขั้วลบ) อย่างไรก็ตาม วัสดุขั้วบวกอาจเป็นสารชนิดอื่นก็ได้ แล้วแต่
การออกแบบของผู้ผลิต

ข้อแตกต่างที่เด่นชัดของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดพอลิเมอร์จากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนอื่นๆ คือ
การทีม่ อี เิ ล็กโทรไลต์เป็นเกลือของลิเทียมผสมในพอลิเมอร์ เช่น poly (acrylonitrile) (PAN) หรือ poly (ethylene
oxide) (PEO) ท�ำให้อิเล็กโทรไลต์มีลักษณะเป็นเจล แผ่นขั้วบวก เยื่อเลือกผ่านและแผ่นขั้วลบจึงแนบติดกันเป็น
ชั้นเดียว ส่งผลให้ผู้ผลิตสามารถผลิตแบตเตอรี่ที่บาง น�้ำหนักเบาและจัดการง่ายเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออนอืน่ ๆ ทีม่ อี เิ ล็กโทรไลต์เป็นของเหลว ด้วยสมบัตเิ หล่านี้ เราจึงมักพบแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนชนิดพอลิเมอร์
ในของเล่นวิทยุบังคับ [2, 7]
มีข้อสังเกตว่า ค�ำว่า polymer lithium battery หรือ lithium polymer battery บางครั้งอาจใช้ใน
ความหมายกว้างๆ เพือ่ เรียกแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกระเป๋าหรือถุงเล็กๆ (pouch) (ภาพที่ 2ก)
โดยภายในอาจเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนประเภทใดก็ได้ ในที่นี้ ค�ำว่า พอลิเมอร์ อ้างถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์ซึ่งก็คือ
แผ่นอะลูมิเนียมที่เคลือบด้วยสารพอลิเมอร์นั่นเอง แบตเตอรี่ที่มีลักษณะเช่นนี้มักจะมีน�้ำหนักเบากว่าแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนทรงกระบอก (cylindrical) (ภาพที่ 2ข) และทรงกล่อง (prismatic) (ภาพที่ 2ค) ท�ำให้ได้ความจุ
พลังงานต่อน�้ำหนักที่สูง (ตารางที่ 2) จึงนิยมใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ และ
แท็บเล็ต เป็นต้น

ภาพที่ 2: ลักษณะรูปทรงของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิด (ก) pouch [8] (ข) cylindrical [3] และ (ค) prismatic [9]
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ถาม: เหตุการณ์ไฟไหม้หรือการระเบิดของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่บางครั้งเราได้ยิน
จากข่าว เกิดขึ้นได้อย่างไร?
ตอบ: แม้ว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจะมีความปลอดภัยสูงกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้โลหะลิเทียมเป็นขั้ว แต่บางครั้ง
ก็อาจมีอันตรายได้เช่นกัน แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนอาจเกิดความร้อนสูงได้จากหลายสาเหตุ เช่น การกักเก็บหรือ
ใช้งานแบตเตอรี่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง การที่แบตเตอรี่ได้รับแรงกระแทกหรือถูกของมีคมเจาะจนท�ำให้ได้รับ
ความเสียหาย อาจเกิดขึ้นได้ทั้งระหว่างการขนส่งและการใช้งาน หรือแบตเตอรี่อาจมีต�ำหนิจากขั้นตอนการผลิต
เช่น เยื่อเลือกผ่านมีการฉีกขาด หรือมีโลหะปนเปื้อน ท�ำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากภายในแบตเตอรี่

นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นการอัดหรือคายประจุแบตเตอรี่โดยปกติก็เกิดความร้อนอยู่แล้ว แต่หากแบตเตอรี่
หรือเครื่องประจุแบตเตอรี่ (charger) มีความผิดปกติ ก็อาจท�ำให้เกิดอันตรายได้ สาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดไฟไหม้
ได้ คือ การที่แบตเตอรี่ได้รับการอัดประจุเกินกว่าที่รับได้ (overcharge) ซึ่งอาจเกิดในกรณีเช่นเครื่องประจุ
แบตเตอรี่มีความบกพร่องท�ำให้ไม่หยุดการอัดประจุแม้ว่าแบตเตอรี่จะเต็มแล้ว หรือแบตเตอรี่เสื่อมสภาพท�ำให้
รับประจุได้น้อยลง สาเหตุอีกประการคือการใช้งานแบตเตอรี่อย่างหนัก เช่น การอัดหรือคายประจุด้วยกระแส
สูงเป็นเวลานาน ยิ่งหากใช้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือแบตเตอรี่ไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีนัก ก็ยิ่งมี
ความเสีย่ งต่อการเกิดไฟไหม้ได้สูง
หากแบตเตอรี่มีอุณหภูมิภายในถึง 60°C จะเริ่มมีความร้อนสูงขึ้นที่ขั้วลบและสารละลายอิเล็กโทรไลต์
มีปฏิกิริยาข้างเคียงท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สต่างๆ ที่อาจติดไฟได้ และเกิดความร้อนขึ้นด้วยส่งผลให้เกิด
ปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อเนื่อง จนในที่สุดอาจเกิดไฟลุกไหม้ หรือระเบิดได้ เหตุการณ์ดังกล่าวเรียกว่าการเกิดความร้อน
ต่อเนื่องแบบกู่ไม่กลับ (thermal runaway) ในบางกรณีอุณหภูมิอาจเพิ่มสูงถึง 900°C ได้ [10] ภาพที่ 3 แสดง
ล�ำดับเหตุการณ์ต่างๆ ตามอุณหภูมิที่ท�ำให้เกิดความร้อนต่อเนื่องแบบกู่ไม่กลับในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

ภาพที่ 3: ลำ�ดับเหตุการณ์ตามอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความร้อนต่อเนื่องแบบกู่ไม่กลับในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน [11]
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ถาม: การที่แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนบวมเกิดจากสาเหตุอะไร?
ตอบ: แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (C02) และไฮโดรคาร์บอน (CxHy) เช่น เอทิลนี (C2H4)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นปกติอยู่แล้ว ดังนั้น เราจึงมักพบอาการบวม
ในแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพแล้ว อย่างไรก็ตาม การใช้งานบางลักษณะอาจช่วยเร่งให้เกิดแก๊สได้เร็วหรือในปริมาณ
ที่สูงขึ้น เช่น การใช้หรือเก็บแบตเตอรีใ่ นทีท่ มี่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู การอัดประจุไว้จนเต็มหรือเกือบเต็มตลอดเวลา เช่น เวลา
ทีเ่ สียบอุปกรณ์ไว้กับเครื่องประจุแบตเตอรี่ตลอด และการอัดประจุเกินกว่าที่แบตเตอรี่รับได้ นอกจากนี้ ผู้ผลิต
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจะต้องท�ำการปิดผนึกแบตเตอรี่เพื่อป้องกันอากาศและความชื้นเข้าไปท�ำปฏิกิริยากับ
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ หากผู้ผลิตปิดผนึกไม่หนาแน่น หรือผนึกมีการเสื่อมสภาพจากความร้อนหรือความชื้น
สูง ก็จะท�ำให้สารละลายอิเล็กโทรไลต์เสื่อมสภาพ เกิดผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สได้เช่นกัน
	ถ้าพบว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนบวมไม่ควรน�ำมาใช้งานต่อเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้ (เช่น การเกิด
คว ามร้อนต่อเนื่องแบบกู่ไม่กลับ) ผู้ใช้ควรน�ำเทปพันสายไฟปิดที่ขั้วทั้งสองเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร แล้วทิ้งใน
ถังขยะส�ำหรับซากแบตเตอรี่โดยเฉพาะ เพื่อจะได้มีการน�ำไปจัดการอย่างปลอดภัยต่อไป

ถาม: ทำ�อย่างไรจึงจะช่วยให้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมีอายุยืนยาว?
ตอบ: การที่แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมีอุณหภูมิภายในที่สูงจะท�ำให้เกิดการเสื่อมสภาพเร็ว ดังนั้น จึงไม่ควรเก็บ

และใช้งานแบตเตอรีใ่ นทีท่ มี่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู เช่น ไม่ควรเก็บโทรศัพท์มอื ถือ แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อปไว้ในรถยนต์ทจี่ อด
ทิ้งไว้ เป็นต้น การเก็บแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนไว้ในสภาพที่อัดประจุจนเต็มหรือเกือบเต็มตลอดเวลาก็เร่ง
การเสือ่ มสภาพของแบตเตอรีด่ ว้ ยเช่นกัน ตารางที่ 3 แสดงผลของระดับการประจุ (state of charge) และอุณหภูมิ
ใน การกักเก็บแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนต่อความจุพลังงานที่เหลือเมื่อเทียบกับความจุเริ่มต้น จะเห็นได้ว่า
การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ที่เก็บที่อุณหภูมิสูงและอัดประจุจนเต็ม 100% จะตกลงไปมากที่สุด
ตารางที่ 3: ความจุพลังงานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเทียบกับค่าเริ่มต้นเมื่อเก็บที่ระดับการประจุ 40% และ
100% และอุณหภูมิ 0-60°C (ดัดแปลงจาก [3])
อุณหภูมิ (°C)

ความจุที่เหลือหลังจากเก็บแบตเตอรี่ (Remaining Capacity)
เก็บที่ระดับการประจุ 40%

เก็บที่ระดับการประจุ 100%

0

98%

94%

25

96%

80%

40

85%

65%

60

75%

60% (หลังเก็บไว้ 3 เดือน)
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การใช้งานแบตเตอรี่อย่างหนัก เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือโดยคุยโทรศัพท์ เปิดฟังก์ชันติดตามต�ำแหน่ง
(track location) บลูทูธ 3G และใช้งานหลายๆ แอพพลิเคชันพร้อมกันก็ท�ำให้แบตเตอรี่เสื่อมอายุได้ไวขึ้น
เช่นกัน นอกจากนี้ ระดับการคายประจุ (Depth of Discharge; DoD) ก็มีผลต่อจ�ำนวนรอบการใช้งานด้วย หาก
ใช้งานแบตเตอรี่ (คายประจุ) ไปเล็กน้อย เช่น จากเต็ม 100% เหลือ 90% (เรียกว่า 10% DoD) แล้วอัดประจุ
กลับเข้าไปใหม่ และท�ำเช่นนีเ้ ป็นประจ�ำ จะพบว่าแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนมีอายุการใช้งานทีย่ นื ยาวกว่าแบตเตอรี่
ที่ใช้งานแบบคายประจุจนหมด (เรียกว่า 100% DoD) แล้วจึงอัดประจุใหม่ ดังแสดงเป็นตัวอย่างในตารางที่ 4
ตารางที่ 4: ผลของระดับการคายประจุต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (ดัดแปลงจาก [3])
ระดับการคายประจุในแต่ละครั้ง (DoD) (%)
100
50
25
10

อายุการใช้งาน (ครั้ง)
300-500
1,200-1,500
2,000-2,500
3,750-4,700
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