นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงงาน
แบตเตอรี่กระดาษ (SoftBatterys)

แบตเตอรี่ ชนิดใหม่ ที่ไม่ตอ้ งนำไปรี ไซเคิลหลังใช้ เสร็ จแล้วแต่ใช้แล้วทิ้งเลยแบบเศษขยะทัว่ ไปได้
ถูก พัฒนำขึ้นแล้วโดยบริ ษทั Enfucell ของFinland แบตเตอรี่ ดงั กล่ำวสำมำรถตัดปั ญหำกำรรั่วไหลของ
โลหะเเละสำรอัลคำไลน์ที่พบ เจอในแบตเตอรี่ ทวั่ ๆไป อีกทั้งยังช่ วยรักษำสิ่ งแวดล้อมด้วยเซลล์เชื้ อเพลิงที่
สร้ำงจำกกระดำษนี้ทำงำนด้วยหลักกำรเดียวกันกับถ่ำนนำฬิกำ เเละถ่ำนไฟฉำย ไอออน(Ion) เดินทำงจำกขั้ว
ลบ(anode) ผ่ำนสำรละลำยelectrolyte ไปสู่ ข้ วั บวก(cathode) ก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้ ำ เเต่เเทนที่จะให้ไอออน
เดินทำงในกรอบโลหะซึ่ งเต็มไปด้วยโลหะเป็ นพิษอย่ำง Lithium ทำงบริ ษทั Enfucell ใช้กระดำษเเผ่นบำงๆ
เป็ นเส้นทำงลำเลียงไอออน โดยเคลือบด้ำนนึงของกระดำษด้วยสังกะสี (zinc) เเละอีกข้ำงด้วยเเมงกำนีส ได
ออกไซด์(Manganese dioxide) ไอออนจะไหล ผ่ำนสำรละลำยของน้ ำเเละ zinc chlorideภำยในกระดำษ
เจ้ำเเบตเตอรี่ 1.5V(เท่ำกับถ่ำนไฟฉำย)ตัวนี้ ไม่ได้เเค่เป็ นมิตรกับสิ่ งเเวด ล้อม เเต่ยงั ถูกด้วย เมื่อผลิ ต
ในจำนวนมำกก็จะสำมำรถขำยได้ในรำคำชิ้นละหนึ่ งเพนนี (ไม่ถึงบำท) โดยมีขนำดเฉลี่ยอยูท่ ี่ควำมบำง 4 ม.
ม. ควำมกว้ำงเเละยำวอยูท่ ี่ 5x5 ซ.ม.
SoftBatterysไม่สำมำรถให้พลังงำนได้นำนพอสำหรับกล้องดิ จิตอลหรื อนำฬิ กำข้อ มื อ เเต่เหมำะ
สำหรับระบบกำรชี้ เฉพำะด้วยคลื่นควำมถี่วิทยุ RFID (Radio Frequency Identification)tag หรื อเเผ่นป้ ำยส่ ง
ข้ อ มู ล ไร้ ส ำยที่ ก ำลั ง มำแทนที่ ร ะบบบำร์ โ ค้ ด ตัว อย่ ำ งกำรใช้ ร ะบบRFID ก็ เ ช่ น เเผ่ น ป้ ำย ติ ด
ตัวสิ นค้ำในร้ำนค้ำ มันสำมำรถทำให้เรำรู ้ได้วำ่ มีสินค้ำในสต็อกเท่ำไหร่ เเบตเตอรี่ จะเหมำะกับควำมบำงของ
เเผ่นป้ ำยมำก
ข้อดีอีกอย่ำงคือ เเผ่นป้ ำยRFIDที่มีแบตเตอรี่ ในตัวเองจะส่ งสัญญำณได้ชดั เจนเเละไกลกว่ำ เเบตเตอ
รี่ ก็ไม่ถูกใช้อย่ำงสิ้ นเปลือง เพรำะพลังงำนจะถูกนำมำใช้เฉพำะตอนที่เเผ่นป้ ำยส่ งสัญญำณเท่ำนั้น นอกจำกนี้
ยังส่ งสัญญำณผ่ำนของเหลวเเละอะลูมิเนียม สองอย่ำงที่มกั บล็อกสัญญำณได้ดว้ ย

บัตรอวยพรที่ มีเสี ยงดนตรี เเผ่นพับโฆษณำสิ นค้ำ เเละเเผ่นปะชนิ ดต่ำงๆก็สำมำรถนำเเบตเตอรี่
กระดำษไปใช้พฒั นำให้ดีข้ ึนได้ เช่นจะทำให้เเผ่นปะกันรอยย่นเเละตีนกำ(Anti-wrinkle patch) เเละ เเผ่นปะ
ช่วยลดอำกำรอยำกบุหรี่ (Stop-smoking patch) มีประสิ ทธิ ภำพดี ข้ ึน สมมุติวำ่ คุ ณใช้เเผ่นปะ นิ โคตินเป็ น
ประจ ำ เเต่ เ ช้ ำ นี้ รู ้ สึ กอยำกบุ ห รี่ เป็ นพิ เ ศษ คุ ณ ก็ เ เค่ ก ดปุ่ ม เเบตเตอรี่ จะจั ด กำรให้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล
: WWW.VCHARKARN.COM , WWW.TIME.COM
แอลอีดีแนวใหม่ ทางเลือกในการประหยัดพลังงาน

“พลาสติกจะกลายเป็ นอนาคตของหลอดไฟ” บริษัทไซเบอร์ ลกั ซ์ กล่าว
บริ ษทั ไซเบอร์ ลกั ซ์ ผูน้ ำเทคโนโลยีไดโอดส่ องแสง (light-emitting diodes) หรื อแอลอีดี (LEDs) ใน
สหรัฐอเมริ กำ กำลังวำงแผนเปิ ดตัวต้นแบบแอลอีดีชนิดแสงสี ขำวภำยในสี่ เดือนนี้ ทำงบริ ษทั เชื่ อว่ำ แอลอีดี
แบบใหม่น้ ี จะช่ วยลดต้นทุนกำรผลิ ตรวมทั้งให้กำลังแสงสว่ำงมำกกว่ำหลอด ไฟทัว่ ไป ประธำนบริ ษทั ไซ
เบอร์ ลกั ซ์ นำย มำร์ ค ชมิทซ์ เชื่อว่ำ จุดเด่นสองอย่ำงนี้จะทำให้แสงสว่ำงจำกแอลอีดีซ่ ึ งปั จจุบนั ยังมีรำคำค่อน
ข้ำง สู ง สำมำรถแข่ง ขันกับ หลอดไฟทัว่ ไป เช่ น หลอดแก้วหรื อหลอดฟลู ออเรสเซนต์ในตลำดได้ ด้วย
เทคโนโลยีแอลดี อีในขณะนี้ ผูบ้ ริ โภคจะต้องจ่ำยมำกกว่ำ 5 ดอลล่ำร์ สำหรับชิ พของแอลอีดีทวั่ ไป หำก
ต้องกำรนำแอลอีดีมำใช้กบั ไฟฉำยหรื อตะเกียง ผูบ้ ริ โภคต้องจ่ำยค่ำอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมอีกมำกถึง 10 ดอล
ล่ำร์
เทคโนโลยีของแอลอีดีชนิดใหม่น้ ี คิดค้นโดย นำย สตีเวน เดนบำร์ ผูส้ นับสนุ นกำรนำแอลอีดีมำใช้
แทนหลอดไฟทัว่ ไป เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรใช้พลังงำนและลดปริ มำณก๊ำซเรื อนกระจก และนำย อลัน

ฮีเกอร์ เจ้ำของรำงวัลโนเบล แอลดีอีน้ ี เป็ นผลงำนวิจยั ร่ วมระหว่ำงมหำวิทยำลัยแคลิฟอร์ เนี ย ซำนต้ำบำบำร่ ำ
และ Rensselaer Polytechnic Institute
แอลอีดีแสงขำวที่ ใช้อยู่ทวั่ ไปนั้น ในควำมเป็ นจริ งแล้ว สำรกึ่ งตัวนำจะปล่ อยแสงสี ฟ้ำ ซึ่ งจะเดิ น
ทำงผ่ำนสำรเรื องแสงเพื่อให้แสงสี ขำวออกมำแทน สำรเรื องแสงนั้นจะเคลือบอยูบ่ นฐำนซึ่ งจะต้องถูกวำงใน
มุมและตำแหน่งที่เหมำะ สมใกล้กบั สำรกึ่งตัวนำ เนื่องจำกกำรติดตั้งสำรเรื องแสงเป็ นเรื่ องที่ยำกและต้องกำร
ควำมถูกต้องสู ง กำรติดตั้งสำรเรื องแสงจึงเป็ นกระบวนกำรที่มีรำคำแพงที่สุดในกำรผลิตแอลอีดี นำย ชมิทซ์
กล่ำว

ในแอลอีดีตน้ แบบรู ปแบบใหม่น้ ี แผ่นพลำสติกชนิดพิเศษได้ถูกนำมำแทนที่ฐำน ซึ่ งเคลือบด้วยสำร
เรื องแสง แผ่นพลำสติกชนิ ดนี้ จะทำหน้ำที่เหมือนกับห่ อสู ญญำกำศกักโฟตอนให้วิ่งผ่ำนสำรเรื องแสงมำก
ขึ้น ส่ งผลให้แอลอีดีแบบใหม่น้ ี ให้ควำมสว่ำงมำกขึ้นด้วยปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำที่ เท่ำกัน เมื่อเทียบกันกับ
หลอดแก้วทัว่ ไปซึ่ งมีประสิ ทธิ ภำพในกำรเปลี่ ยนพลังงำนไฟฟ้ ำ เป็ นแสงสว่ำงเพียง 5% หรื อหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ที่ไม่ได้รับควำมนิยมมำกนักในครัวเรื อน บริ ษทั ไซเบอร์ ลกั ซ์เชื่ อว่ำ แอลอีดีแบบใหม่น้ ี จะเอำชนะ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ได้แน่นอน
กำรที่จะนำพลำสติกมำใช้ในแอลอีดีได้น้ นั จะต้องมีกำรปรับปรุ งรู ปแบบของ แอลอีดีทวั่ ไปเล็กน้อย
เนื่องจำกควำมร้อนจำกกำรทำงำนของแอลอีดีสำมำรถทำให้พลำสติกละลำยได้ แอลอีดีรูปแบบใหม่ จึงต้อง
มีขนำดใหญ่กว่ำแอลอีดีเดิมเพื่อกำรระบำยควำมร้อนที่ดีข้ ึน แอลอีดีของบริ ษทั ไซเบอร์ ลกั ซ์ จะมีอำยุกำรใช้
งำนนำน 25,000-75,000 ชัว่ โมง ซึ่ งสั้นกว่ำแอลอีดีทวั่ ไปแต่ยำวกว่ำหลอดไฟธรรมดำ
นำย เดนบำร์ เคยกล่ำวไว้วำ่ ถ้ำ 25% ของหลอดไฟทัว่ สหรัฐฯ ถูกเปลี่ยนให้เป็ น แอลอีดีประเภทนี้ ซึ่ ง
ให้ควำมสว่ำงถึง 150 ลูเมน สหรัฐฯจะลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนไฟฟ้ ำได้มำกถึง 115,000 ล้ำนเหรี ยญ ภำยใน ปี 2025

นัน่ หมำยควำมว่ำ ทำงรัฐบำลไม่จำเป็ นต้องก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ ำถ่ำนหิ นใหม่ 133 แห่ง และลดปริ มำณคำร์บอน
ไดออกไซค์ในบรรยำกำศได้ถึง 258 ล้ำนเมตริ กตัน

เชื้อเพลิงนา้ มันสั งเคราะห์

กำรแปรรู ปขยะและพลำสติกเป็ นน้ ำมัน ควำมเจริ ญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ควำมมัน่ คงของ
ประเทศ รวมถึ ง กำรขยำยตัวของจำนวนประชำกรเป็ นปั จจัยหลัก ที่ทำให้ควำมต้องกำรใช้ พลังงำนของ
ประเทศเพิ่มสู งขึ้นติดต่อกันมำหลำยปี และประเทศต้องนำเข้ำพลังงำนสู งมำกโดยกว่ำร้อยละ 50 เป็ นกำร
นำเข้ำน้ ำมันดิ บ และน้ ำมันสำเร็ จรู ป จำกข้อเท็จจริ งข้ำงต้นทำให้แนวคิดกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน ทั้ง
ภำครัฐและเอกชนให้ควำมสำคัญทั้งในระดับนโยบำย และระดับปฏิ บตั ิ เทคโนโลยีต่ำงๆ ได้ถูกคิดค้นและ
นำมำประยุกต์ใช้

ทิศทำงกำรส่ งเทคโนโลยีดำ้ นพลังงำนทดแทนในประเทศสำมำรถ สรุ ปรู ปแบบของกำรพัฒนำได้เป็ น 2
ส่ วนหลัก
ส่ วนแรก คือ พลังงำนทดแทนที่ใช้แทนน้ ำมันเชื้อเพลิงประกอบด้วย







พลังงำนแสงอำทิตย์
พลังงำนลม
พลังงำนชีวมวล
พลังงำนก๊ำซชีวภำพ
พลังงำนขยะ
พลังงำนน้ ำจำกเขื่อนขนำดเล็ก

ส่ วนทีส่ อง คือ พลังงำนทดแทนที่ผลิตใช้แทนน้ ำมันเชื้ อเพลิงประกอบด้วย





เอทำนอล (แก๊สโซฮอล์)
ไบโอดีเซล
NGV
น้ ำมันจำกขยะพลำสติก

ปั จจัยต่ำงๆที่ส่งผลต่อกระบวนกำรผลิตและรำยละเอียดอื่นๆ สำมำรถศึกษำเพิม่ เติมได้ที่นี่ "เชื้อเพลิงน้ ำมัน
สังเครำะห์"

ที่มำ http://old1.energy.go.th/?q=th/innovation

