
	 หล่ังจำากท้ี่�ส่งติ้นี้ฉบัับัเรื�อง	 เติิมีพื่ล่ังแบับั	 Go	 Green	

Energy	 ง่าย	ๆ	สบัายกระเป๋็า	แค่	1	สัป็ดืาห์	

ก็ม้ีการจัำดืงานี้	Thailand	Motor	Expo	2021	

ในี้ช่ิวงป็ล่ายปี็	ม้ีการเปิ็ดืตัิวรถยนี้ต์ิไฟฟ้า	หรือ	

EV	(Electric	Vehicles)	จำากค่ายผู้้้ผู้ลิ่ติรถยนี้ต์ิ	

มีากมีาย	ม้ีการนี้ำาเสนี้อนี้วัติกรรมีใหม่ี	ๆ 	ให้กับั

ผู้้้บัริโภคแล่ะติล่าดืรถยนี้ต์ิในี้บ้ัานี้เรา	ต่ิอเนืี้�อง

มีาถ้งติอนี้น้ี้�	ผู้้้ผู้ลิ่ติรถยนี้ต์ิทัี่�งหน้ี้าเก่า	หน้ี้าใหม่ีก็

แข่่งกันี้เปิ็ดืตัิวรถยนี้ต์ิไฟฟ้าข่องตัิวเองอย่างดุืเดืือดื	 

รับักับันี้โยบัายข่องรัฐบัาล่บ้ัานี้เราแล่ะข่องโล่ก

ท้ี่�ติ้องการล่ดืการป็ล่่อยก๊าซึ่เรือนี้กระจำก	 ก๊าซึ่ 

คาร์บัอนี้ไดืออกไซึ่ด์ื	รักษาแล่ะฟ้�นี้ฟ้สิ�งแวดืล้่อมี	

ฉะนี้ั�นี้วันี้น้ี้�	 ผู้มีเล่ยอยากจำะหยิบัเอาเรื�องรถยนี้ติ์ไฟฟ้ามีาเล่่าให้ 

ฟังกันี้ครับั

	 รถยนี้ต์ิไฟฟ้าท้ี่�พื่าเหรดืเปิ็ดืตัิวกันี้ทุี่กวันี้น้ี้�	สร้างความีหวือ

หวาตืิ�นี้เต้ินี้ให้กับัผู้มีไม่ีน้ี้อย	 ด้ืวยร้ป็ลั่กษณ์์ท้ี่�แป็ล่กติา	 ทัี่นี้สมัียล่ำ�า 

อนี้าคติ	แถมียังม้ีสเป็็คท้ี่�น่ี้าตืิ�นี้เต้ินี้	อัติราเร่งพุ่ื่งแรงแซึ่งรถ	Super	car	

ราคาหลั่กสิบัล้่านี้แบับัท้ี่�ต้ิองอ้าป็ากค้าง	ในี้ราคาท้ี่�จัำบัต้ิองได้ื	แถมี

ดื้วยฟังก์ชิั�นี้อำานี้วยความีสะดืวกท้ี่�อัดืแนี้่นี้	 พื่ื�นี้ท้ี่�ใชิ้สอยภายในี้รถ	

เครื�องเง้ยบั	การบัำารุงรักษาท้ี่�ง่ายแล่ะราคาถ้ก	แถมีราคาซืึ่�อยังใกล้่

เค้ยงกับัรถคันี้เก่าข่องเราซึ่ะดื้วย	 ใครท้ี่�กำาล่ังคิดืจำะซึ่ื�อรถคันี้ใหมี่

ติ้องม้ีรถยนี้ติ์ไฟฟ้าเป็็นี้หนี้้�งอย้่ในี้ตัิวเล่ือกแนี้่นี้อนี้	 เรามีาที่ำาความี

ร้้จัำกกับัเที่คโนี้โล่ย้น้ี้�กันี้หน่ี้อยด้ืกว่าครับั

	 ท้ี่�จำริงแล้่ว	รถยนี้ต์ิไฟฟ้า	ถ้กเปิ็ดืตัิวครั�งแรกในี้งานี้	Inter-

national	 Exhibition	 Electricity	 ในี้กรุงป็าร้สป็ระเที่ศิฝรั�งเศิส 

ตัิ�งแต่ิปี็	ค.ศิ.	1881	โดืยนี้าย	Gustave	Trouvé	รักป็ระดิืษฐ์ชิาวฝรั�งเศิส

เป็็นี้รถสามีล้่อ	ขั่บัเคลื่�อนี้ด้ืวยมีอเติอร์ไฟฟ้าท้ี่�ใช้ิพื่ลั่งงานี้จำากแบัติเติอร้�

แล่ะได้ืรับัความีสนี้ใจำจำากวิศิวกรแล่ะนัี้กป็ระดิืษฐ์ท้ี่�ม้ีชืิ�อเส้ยงในี้ยุคนัี้�นี้

อย่างมีาก	หน้ี้�งในี้นัี้�นี้คือ	Karl	Friedrich	Benz	หรือท้ี่�เราอาจำจำะเคย

ไดื้ยินี้กันี้ในี้ชิื�อ	 คาร์ล่	 เบันี้ซ์ึ่	 ซึ่้�งเป็น็ี้ผู้้้คดิืค้นี้รถเครื�องยนี้ติ์สันี้ดืาป็ 

ภายในี้	(Internal	Combustion	Engine	:	ICE)	เข่าได้ืยื�นี้จำดืสิที่ธิุ์บััติร

เครื�องยนี้ต์ิ	ICE	ไว้ตัิ�งแต่ิปี็	ค.ศิ.	1879	แล่ะ	

ได้ืรับัการรับัรองในี้เวล่า	6	ปี็ต่ิอมีา	จำนี้กระทัี่�ง

รถรุ่นี้	Benz	Patent-Motorwagen	จ้ำงได้ืถือ

กำาเนิี้นี้ข้่�นี้ในี้ปี็	ค.ศิ.	1885	เป็็นี้รถยนี้ต์ิเครื�อง

สันี้ดืาป็ภายในี้คันี้แรกแล่ะไดื้พื่ัฒนี้ามีาเป็็นี้ 

รถยนี้ต์ิย้�ห้อ	Mercedes	Benz	ท้ี่�เราร้้จัำกกันี้ในี้ 

ปั็จำจุำบัันี้	 ในี้ยคุนัี้�นี้เจ้ำาข่องเที่คโนี้โล่ยอุ้ติสาห- 

กรรมียานี้ยนี้ติ์ส่วนี้ใหญ่่เป็็นี้ฝั�งที่ว้ป็ยุโรป็	

ม้ีการแข่่งขั่นี้	ช่ิวงชิิงการเป็็นี้เจ้ำาติล่าดืระหว่าง

เที่คโนี้โล่ย้รถยนี้ติ์ไฟฟ้ากับัรถยนี้ติ์เครื�อง 

สันี้ดืาป็ภายในี้อย่้นี้านี้หล่ายปี็	แม้ีในี้ช่ิวงแรก	ๆ 	

รถยนี้ติ์ไฟฟ้า	 จำะไดื้รับัความีนิี้ยมีมีากกว่าเนืี้�องจำากความีสะดืวก 

ในี้การใชิ้งานี้การเดืินี้ที่างในี้สมีัยนี้ั�นี้ 

เป็็นี้ระยะที่างสั�นี้	ๆ 	ระหว่างชุิมีชินี้	แล่ะ 

เที่คโนี้โล่ยก้ารผู้ลิ่ติเชืิ�อเพื่ลิ่งปิ็โติรเล้่ยมี 

เอง	ก็ยังไม่ีด้ืนัี้ก	แม้ีราคาข่องรถทัี่�งสอง 

ป็ระเภที่	 จำะม้ีสนี้นี้ราคาที่้�ใกล้่เค้ยงกันี้ 

รถยนี้ติ์ไฟฟ้าก็ย ังถ ือว ่าม้ีความีไดื  ้

เป็ร้ยบัมีากกว่า	จำนี้กระทัี่�งปี็ค.ศิ.	1908	

นี้าย	Henry	Ford	 ผู้้้ก่อตัิ�งบัริษัที่ผู้ลิ่ติ 

รถยนี้ต์ิสัญ่ชิาติิอเมีริกันี้	ได้ืนี้ำาเอาหลั่ก

แนี้วคิดืแบับั	 Economy	of	 scale	 มีาผู้ลิ่ติรถเครื�องยนี้ต์ิสันี้ดืาป็ 

ภายในี้ภายใต้ิชืิ�อ	Ford	Model	T	ออกข่ายในี้ราคาคันี้ล่ะ	US$260	

ในี้ข่ณ์ะท้ี่�รถยนี้ต์ิไฟฟ้าในี้ข่ณ์ะนัี้�นี้ราคาป็ระมีาณ์	US$1,750	 เป็็นี้ 

จุำดืเป็ล้่�ยนี้เกมี	แล่ะที่ำาให้ทัี่�งโล่กหันี้มีาให้

ความีสนี้ใจำรถเครื�องยนี้ต์ิสันี้ดืาป็

ภายในี้ตัิ�งแต่ินัี้�นี้เป็็นี้ต้ินี้มีา

the	Trouvé	tricycle
ท้ี่�มีา	:	https://www.oreilly.com/content/a-new-value-chain-for-

next-generation-mobility/

Benz	Patent-Motorwagen	
ที่้�มีา	 :https://www.autospinn.com/2016/01/130-years-au-

tomobiles-benz

พลัังงานสะอาด
แห่่งอนาคุต (อันใกล้ั)
พลังงานสะอาด
แหงอนาคต (อันใกล)

บทความปกิณกะ

	 อาจำจำะด้ืเขิ่นี้	ๆ	ท้ี่�เพิื่�งจำะมีาสวัสด้ืปี็ใหม่ีกับัคุณ์ผู้้้อ่านี้ติอนี้น้ี้�	เพื่ราะเข้่ยนี้ต้ินี้ฉบัับัก่อนี้ไว้ตัิ�งแต่ิช่ิวงป็ล่ายปี็	แล้่วลื่มีคิดืไป็ว่าจำะได้ืต้ิ

พื่ิมีพื่์ในี้ศิักราชิใหมี่	 เอาเป็็นี้ว่าความีป็รารถนี้าด้ืข่องผู้มี	 ยังคงเหมีือนี้เดืิมี	 ถ้งจำะชิ้ากว่าคนี้อื�นี้นี้ิดืหนี้่อย	 ก็ข่อกราบัสวัสด้ืป็ีใหมี่คุณ์ผู้้้อ่านี้ 

ทุี่กที่่านี้ดื้วยใจำพื่ิสุที่ธุ์ิ�	 แล่ะข่อส่งความีป็รารถนี้าด้ืผู้่านี้ติัวอักษรน้ี้�	 พื่ร้อมีกับัเรื�องราวท้ี่�จำะเอามีาเล่่าติ่อจำากฉบัับัท้ี่�แล่้ว	 ว่าดื้วยเรื�องข่อง

พื่ลั่งงานี้สะอาดืนี้ะครับั

มายด์ม์ิ�งค์ ผู้้้ชายสามมิติิ

Ford	Model	T

ท้ี่�มีา	:	https://www.autofun.co.th/previous-cars/ford/ford-model-t-1908
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	 หลั่งจำากนัี้�นี้อ้ก	100	ปี็	รถยนี้ต์ิไฟฟ้า	ก็แที่บัไม่ีได้ืถ้กพัื่ฒนี้า

อย่างจำริงจัำง	แถมียังถ้กล่ดืบัที่บัาที่ล่งให้เหลื่อเพ้ื่ยงการใช้ิงานี้เล่ก็	ๆ 	

น้ี้อย	ๆ	อย่างการเดิืนี้ที่างระยะสั�นี้	ๆ	เช่ินี้รถกอล์่ฟ	หรือรถส่งข่อง

ในี้ชิมุีชินี้	เพื่ราะกญุ่แจำสำาคัญ่คือการเอาชินี้ะข้่อจำำากัดืข่องแบัติเติอร้�

ท้ี่�ต้ิอง	สามีารถรองรับัการเดิืนี้ที่างได้ืครั�งล่ะไกล่	ๆ 	ต่ิอการชิาร์จำไฟ

หนี้้�งครั�ง	 อายุการใชิ้งานี้ข่องติัวแบัติเติอร้�เองท้ี่�จำำาเป็็นี้ติ้องรองรับั

รอบัการชิารจ์ำไฟไดื้มีากพื่อแล่ะม้ีอายุการใชิ้งานี้ใกล่้เค้ยงกับัติัวรถ

	 หากสลั่กกุญ่แจำดือกน้ี้�ไม่ีออก	 ก็ไม่ีสามีารถเอาชินี้ะรถเครื�องยนี้ต์ิ

สันี้ดืาป็ภายในี้ไป็ได้ื

	 นี้ับัติั�งแติ่ม้ีการคิดืค้นี้แบัติเติอร้�ก้อนี้แรกข่องโล่กในี้ชิ่วง 

ที่ศิวรรษ	1800	จำนี้ม้ีการเปิ็ดืตัิวรถยนี้ต์ิไฟฟ้า	ล่่วงเล่ยมีาถ้งปั็จำจุำบัันี้

เป็็นี้เวล่ากว่า	 200	 ป็ีท้ี่�รถยนี้ติ์ไฟฟ้ายังไมี่เคยเอาชินี้ะเครื�องยนี้ติ์ 

สันี้ดืาป็ได้ืเล่ย	แม้ีจำะม้ีการศ้ิกษา	วิจัำยแล่ะพัื่ฒนี้าเครื�องยนี้ต์ิพื่ลั่งงานี้

ไฟฟ้ามีาอย่างต่ิอเนืี้�อง	จำนี้กระทัี่�งเมืี�อไม่ีนี้านี้มีาน้ี้�	แบัติเติอร้�ลิ่เธุ้์ยมีได้ื

ถือกำาเนิี้ดืข้่�นี้ในี้ช่ิวงต้ินี้ที่ศิวรรษ	2000	แล่ะที่ำาล่ายข้่อจำำากัดืต่ิาง	ๆ	

ข่องแบัติเติอร้�แบับัเดิืมี	ๆ 		ซ้ึ่�งถือเป็็นี้จุำดืเป็ล้่�ยนี้สำาคัญ่	ท้ี่�ที่ำาให้อนี้าคติ

แล่ะบัที่บัาที่ข่องรถยนี้ต์ิไฟฟ้ากลั่บัมีาสดืใสด้ือ้กครั�ง	ติอนี้น้ี้�เรากำาลั่ง

เข้่าส่้ยคุแห่งการพัื่ฒนี้ารถยนี้ต์ิไฟฟ้าเชิิงพื่าณิ์ชิยอ์ยา่งจำริงจัำง	โดืยม้ี

จุำดืมุ่ีงหมีายท้ี่�จำะให้รถยนี้ต์ิไฟฟ้าเข้่ามีาแที่นี้ที่้�รถเครื�องยนี้ต์ิสันี้ดืาป็	

เพื่ราะปั็ญ่หาด้ืานี้มีล่พิื่ษแล่ะสิ�งแวดืล้่อมี	ผู้้้ผู้ลิ่ติรถยนี้ต์ิจ้ำงแข่่งกันี้เสนี้อ 

ผู้ลิ่ติภัณ์ฑ์์ข่องตัิวเองจำนี้ที่ำาให้ผู้้้บัริโภคอย่างเรา	ๆ 	เกิดือาการงงงวย	

รับัข้่อม้ีล่ไม่ีทัี่นี้	ผู้มีเล่ยเติร้ยมีข้่อม้ีล่การจำำาแนี้กรถยนี้ต์ิไฟฟ้าป็ระเภที่

ต่ิาง	ๆ 	เพืื่�อเป็็นี้แนี้วที่างแล่ะเติร้ยมีพื่ร้อมีให้ร้้จัำกกับัเที่คโนี้โล่ยย้านี้ยนี้ต์ิ

แห่งอนี้าคติ	(อันี้ใกล้่)	ต่ิอไป็ครับั

รถยนต์ไฮบริด ห่รือ HEV (Hybrid Electric Vehicle) 
คือรถยนี้ติ์ท้ี่�ใชิ้เครื�องยนี้ติ์สองป็ระเภที่ที่ำางานี้ร่วมีกันี้ที่ั�งระบับั 

เครื�องยนี้ต์ิแบับัสันี้ดืาป็ภายในี้ท้ี่�ใช้ิเชืิ�อเพื่ลิ่งจำากฟอสซิึ่ล่	 (ICE)	แล่ะ 

มีอเติอร์ไฟฟ้าท้ี่�ใช้ิพื่ลั่งงานี้ไฟฟ้าจำากแบัติเติอร้�	ซ้ึ่�งม้ีข้่อด้ืคือราคาข่าย	

(ในี้ป็ระเที่ศิไที่ย)	ยังถ้กท้ี่�สุดื	เมืี�อเท้ี่ยบักับัรถยนี้ต์ิไฟฟ้าป็ระเภที่อื�นี้	ๆ 	

ท้ี่�กำาลั่งจำะกล่่าวถ้งต่ิอไป็	การที่ำางานี้ข่อง	HEV	จำะอาศัิยกำาลั่งจำาก 

เครื�องยนี้ต์ิเป็็นี้หลั่ก	แล่ะใช้ิมีอเติอร์ไฟฟ้าเป็็นี้ตัิวช่ิวยในี้การขั่บัเคลื่�อนี้	

ที่ำาให้ป็ระหยัดืนี้ำ�ามัีนี้	แล่ะก่อมีล่พิื่ษน้ี้อยล่ง	เมืี�อเท้ี่ยบักับัเครื�องยนี้ต์ิ

ICE	 รถป็ระเภที่น้ี้�จำะม้ีแบัติเติอร้�ข่นี้าดืเล็่กท้ี่�สุดื	 สามีารถวิ�งไดื้ในี้

ระยะที่างใกล้่เค้ยงกับัรถยนี้ต์ิเครื�องยนี้ต์ิ	ICE

รถยนต์ไฮบริดแบบชาร์จไฟได้ ห่รือ PHEV (Plug in 
Hybrid) คล้่ายกับัรถ	HEV	แต่ิติิดืตัิ�งชุิดือุป็กรณ์์ชิาร์จำไฟ	ที่ำาให้ 

สามีารถชิาร์จำป็ระจำุไฟฟ้ากล่ับัเข่้าไป็ในี้แบัติเติอร้�ไดื้	 ม้ีแบัติเติอร้� 

ข่นี้าดืใหญ่่กว่ารถยนี้ต์ิไฟฟ้าแบับัแรก	รถ	PHEV	ส่วนี้ใหญ่่ถ้กออกแบับั

มีาให้ขั่บัเคลื่�อนี้ด้ืวยมีอเติอร์ไฟฟ้าเป็็นี้หลั่กแล่ะใช้ิกำาลั่งจำากเครื�องยนี้ต์ิ 

เป็็นี้ตัิวช่ิวยติอนี้ที่้�ต้ิองการกำาลั่งขั่บัเคลื่�อนี้ส้ง	ๆ 	เช่ินี้	จัำงหวะเร่งแซึ่ง

หรือข่้�นี้ที่างล่าดืชิันี้	 ในี้การใชิ้งานี้ป็กติิอาจำจำะที่ำางานี้ดื้วยมีอเติอร ์

ไฟฟ้าติล่อดืเวล่าโดืยไม่ีจำำาเป็็นี้ต้ิองอาศัิยเครื�องยนี้ต์ิเล่ย	ที่ำาให้สามีารถ

ป็ระหยัดืค่าเชืิ�อเพื่ลิ่งแล่ะล่ดืมีล่พิื่ษได้ืมีาก	แต่ิสามีารถวิ�งได้ืระยะที่าง

ค่อนี้ข้่างจำำากัดืหากต้ิองการวิ�งด้ืวยพื่ลั่งงานี้ไฟฟ้า	เนืี้�องจำากแบัติเติอร้�

ม้ีข่นี้าดืไม่ีใหญ่่มีากนัี้ก	โดืยทัี่�วไป็จำะอย่้ท้ี่�ระยะที่างราว	ๆ 	40	–	60	กมี.	

ติ่อการชิาร์จำไฟฟ้า	 1	 ครั�ง	 แติ่รถยังสามีารถใชิ้งานี้ติ่อเนี้ื�องไดื้แมี้ 

พื่ล่ังงานี้จำากแบัติเติอร้�จำะหมีดื	 ดื้วยการข่ับัเคล่ื�อนี้โดืยเครื�องยนี้ติ์

แล่ะนี้ำ�ามัีนี้เชืิ�อเพื่ลิ่ง

รถยนต์ไฟฟ้า 100% ห่รือ BEV (Battery Electric 
Vehicle) หรืออาจำเร้ยกสั�นี้	ๆ	 ว่า	 EV	 เป็็นี้รถยนี้ต์ิท้ี่�ขั่บัเคลื่�อนี้ 

ด้ืวยมีอเติอร์ไฟฟ้าทัี่�งหมีดื	ไม่ีม้ีเครื�องยนี้ต์ิ	อาศัิยพื่ลั่งงานี้จำากแบัติเติอร้�	 

100%	 จำ้งจำำาเป็็นี้ติ้องม้ีแบัติเติอร้�ข่นี้าดืใหญ่่ท้ี่�สุดื	 ที่ำาให้ป็ระหยัดื 

พื่ล่ังงานี้มีากท้ี่�สุดืแล่ะก่อมีล่พื่ิษนี้้อยท้ี่�สุดืดื้วย	 ระยะที่างท้ี่�รถ	 EV	 

สามีารถวิ�งได้ืคือป็ระมีาณ์	200	–	700	กมี.	ต่ิอการชิาร์จำไฟฟ้า	1	ครั�ง 

ข้่�นี้อย่้กับัราคาข่องรถ	 เนืี้�องจำากข่นี้าดืแล่ะชินิี้ดืข่องแบัติเติอร้�	 เป็็นี้ 

ชิิ�นี้ส่วนี้	 แล่ะติัวแป็รสำาคัญ่ท้ี่�ม้ีผู้ล่ติ่อระยะที่างท้ี่�รถสามีารถวิ�งไดื ้

แล่ะยังม้ีราคาคิดืเป็็นี้สัดืส่วนี้	40%	ข่องราคาต้ินี้ทุี่นี้รถยนี้ต์ิ	EV	1	คันี้

ประเภทแลัะการทำางานของรถยนต์ไฟฟ้า
ท้ี่�มีา	:	https://www.swingelectric.com/buyers-guide/picking-an-electric-car/
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	 เห็นี้ไดื้ว่า	 แบัติเติอร้�ท้ี่�เป็็นี้หัวใจำสำาคัญ่ข่องรถยนี้ติ์ไฟฟ้า 

ม้ีการแข่่งขั่นี้อย่างส้งแล่ะได้ืรับัการพัื่ฒนี้าอยา่งก้าวกระโดืดืภายในี้

ช่ิวง	 10	 ปี็มีาน้ี้�อย่างต่ิอเนืี้�อง	 แม้ีจำะม้ีป็ระสิที่ธิุ์ภาพื่	 แต่ิแบัติเติอร้� 

ลิ่เธุ้์ยมีไอออนี้	ก็ม้ีข้่อจำำากัดื	เพื่ราะเป็็นี้ที่รัพื่ยากรท้ี่�ม้ีจำำากัดื	ม้ีราคา 

แพื่ง	จ้ำงจำำาเป็็นี้ต้ิองม้ีการพัื่ฒนี้าแบัติเติอร้�ชินิี้ดือื�นี้	ๆ 	ท้ี่�เป็็นี้ท้ี่�ร้้จัำกแล่ะ

กำาล่ังจำะถ้กนี้ำามีาที่ดืแที่นี้แบัติเติอร้�ล่ิเธุ้์ยมีท้ี่�ใชิ้อย้่ในี้ป็ัจำจุำบัันี้คือ 

แบัติเติอร้�ใบัม้ีดื	 หรือ	 Blade	 Battery	 ท้ี่�ถ้กพื่ัฒนี้าโดืยบัริษัที่ในี้ 

เครือBYDข่องจ้ำนี้	ซ้ึ่�งอ้างว่ามีค้วามีป็ล่อดืภัยแล่ะป็ระสิที่ธิุ์ภาพื่ส้งกว่า

แบัติเติอร้�ลิ่เธุ้์ยมี	เพื่ราะมีค้วามีร้อนี้สะสมีจำากการใช้ิงานี้ติำ�ากว่ามีาก	

ม้ีความีจุำมีากกว่าถ้ง	50%	ในี้ข่ณ์ะท้ี่�ม้ีข่นี้าดืเล็่กล่ง	30%	ช่ิวยให้รถ

ท้ี่�ใชิ้แบัติเติอร้�ใบัม้ีดืม้ีนี้ำ�าหนัี้กท้ี่�เบัาล่ง	 วิ�งไดื้ไกล่ข่้�นี้แล่ะต้ินี้ทุี่นี้การ 

ผู้ลิ่ติติำ�าล่งราว	25%	นี้อกจำากน้ี้�	ยงัม้ีแบัติเติอร้�แบับั	Dual	Carbon	

ซึ่้�งใชิ้ข่ั�วบัวกแล่ะข่ั�วล่บัข่องแบัติเติอร้�ท้ี่�ผู้ล่ิติดื้วยสารป็ระกอบัข่อง 

ธุ์าตุิคาร์บัอนี้	 ซึ่้�งไดื้ผู้่านี้การที่ดืสอบัในี้ห้องป็ฏิิบััติิการ	 ไดื้ผู้ล่ว่าม้ี

ความีจำุแล่ะสามีารถชิาร์จำไดื้เร็วกว่าแบัติเติอร้�ล่ิเธุ้์ยมีถ้ง	 20	 เที่่า

สามีารถชิาร์จำซึ่ำ�าได้ืถ้ง	 3,000	 รอบั	 ซ้ึ่�งมีากกว่าแบัติเติอร้�ลิ่เธุ้์ยมีท้ี่�

ที่ำาได้ืเพ้ื่ยง	400	–	1,200	รอบัเท่ี่านัี้�นี้	แถมีวัสดุืยังสามีารถนี้ำากลั่บั

มีาร้ไซึ่เคิล่ได้ื	100%	ที่ำาให้ม้ีต้ินี้ทุี่นี้การผู้ลิ่ติท้ี่�ติำ�าล่งแล่ะเป็็นี้มิีติรกับั

สิ�งแวดืล้่อมีมีากว่า	

	 ยังครับั...	ยังไม่ีหมีดื	ยังม้ีการวิจัำยเก้�ยวกับัการนี้ำากากข่อง

เส้ยจำากนิี้วเคล้่ยร์มีาผู้ลิ่ติแบัติเติอร้�	เร้ยกแบัติเติอร้�ชินิี้ดืน้ี้�ว่า	Nano	

Diamond	Battery	 ท้ี่�นี้ำากากนิี้วเคล้่ยร์เหลื่อใช้ิจำากโรงผู้ลิ่ติไฟฟ้า 

นิี้วเคล้่ยร์มีาผู่้านี้กระบัวนี้การที่างเคม้ีสร้างเป็็นี้	Artificial	Radio-

active	Diamond	ซ้ึ่�งผู้มีก็ไม่ีแน่ี้ใจำว่าจำะเร้ยกเป็็นี้ภาษาไที่ยว่าอย่างไร	

แต่ิความีหมีายข่องมัีนี้คือการสร้างเพื่ชิรเท้ี่ยมีท้ี่�สามีารถแผู่้กัมีมัีนี้ติ-

ภาพื่รังส้ได้ื	 ซ้ึ่�งสามีารถผู้ลิ่ติกระแสไฟฟ้าอ่อนี้	ๆ	 ใช้ิงานี้ได้ืนี้านี้ถ้ง 

28,000	ปี็	!!!	แล่ะม้ีแผู้นี้ท้ี่�จำะพัื่ฒนี้าให้สามีารถนี้ำาไป็ใช้ิกับัอุป็กรณ์์

อิเล็่คที่รอนิี้คทุี่กป็ระเภที่	 รวมีถ้งรถยนี้ต์ิไฟฟ้าด้ืวย	 โดืยในี้ขั่�นี้แรก	

จำะที่ดืล่องใช้ิจำริงในี้โครงการด้ืานี้อวกาศิในี้ปี็	2023	น้ี้�เอง

	 จำากข้่อเท็ี่จำจำริงท้ี่�ว่าแร่ลิ่เธุ้์ยมี	ก็เป็็นี้สินี้แร่เหมืีอนี้	ๆ	กับั 

ธุ์าตุิชินี้ิดือื�นี้	 ซึ่้�งใชิ้แล่้วหมีดืไป็	 ม้ีการคาดืการณ์์เอาไว้ว่าอัติราการ

ใชิ้แร่ล่ิเธุ้์ยมีในี้ป็ัจำจุำบัันี้	 จำะที่ำาให้แร่ชินี้ิดืน้ี้�หมีดืไป็จำากโล่กในี้อ้ก 

ป็ระมีาณ์	30	ปี็ข้่างหน้ี้า	การผู้ลิ่ติแบัติเติอร้�ร้ป็แบับัใหม่ี	ไม่ีว่าจำะเป็็นี้	

Dual	Carbon	Battery	ท้ี่�ผู้ลิ่ติจำากธุ์าตุิคาร์บัอนี้	ซ้ึ่�งเป็็นี้ธุ์าตุิพืื่�นี้ฐานี้

แล่ะม้ีอย่้ทัี่�วไป็ในี้องค์ป็ระกอบัข่องทุี่กสรรพื่สิ�งบันี้โล่กน้ี้�	หรือ	Nano	

Diamond	Battery	ท้ี่�ผู้ลิ่ติจำากกากนิี้วเคล้่ยร์ซ้ึ่�งเป็็นี้	Waste	product	

ข่องมีนุี้ษยแ์ล่ะม้ีอายุการใช้ิงานี้ท้ี่�ยาวนี้านี้มีาก	 จ้ำงด้ืเหมืีอนี้จำะเป็็นี้ 

กุญ่แจำเปิ็ดืป็ระต้ิส่้อนี้าคติท้ี่�สดืใสข่องรถยนี้ต์ิไฟฟ้าในี้เวล่าอันี้ใกล้่น้ี้�

	 หวังว่าเรื�องราวที่ั�งหมีดืน้ี้�	 นี้่าจำะชิ่วยให้คุณ์ผู้้้อ่านี้ไดื้เห็นี้ 

ภาพื่ข่องพื่ล่ังงานี้สะอาดือ้กร้ป็แบับัหนี้้�ง	 จำากความีพื่ยายามีข่อง 

มีนุี้ษย์แล่ะพื่ล่ังข่องวิที่ยาศิาสติร์	 ท้ี่�หวังจำะชิ่วยให้เรารอดืพื่้นี้จำาก 

อันี้ติรายจำากธุ์รรมีชิาติิท้ี่�เราไดื้ร่วมีกันี้ที่ำาล่ายมีาหล่ายสิบัป็ี	 แล่ะ 

สำาหรับัคนี้ท้ี่�ม้ีแผู้นี้ท้ี่�จำะซืึ่�อรถยนี้ต์ิไฟฟ้าในี้อนี้าคติอันี้ใกล้่น้ี้�	ก็หวังว่า

ที่่านี้จำะไดื้รับัข่้อมี้ล่ที่้�ม้ีป็ระโยชินี้์เพื่ื�อนี้ำาไป็ป็ระกอบัการติัดืสินี้ใจำ 

แล่ะอย่าลื่มีไป็เช็ิคระบับัไฟฟ้าที่้�บ้ัานี้ข่องท่ี่านี้ด้ืวยนี้ะครับั	ว่าสามีารถ

รองรับัการชิาร์จำไฟข่องรถ	 EV	 คันี้ใหมี่ข่องที่่านี้ไดื้หรือเป็ล่่า	 เพื่ื�อ 

ความีป็ล่อดืภัยข่องช้ิวิติแล่ะที่รัพื่ย์สินี้	สุดืท้ี่ายน้ี้�..	ก็ข่อล่าไป็ด้ืวยคำาว่า

สวัสด้ืปี็ใหม่ีอ้กท้ี่ครับั	:)

Nano Diamond Battery
ท้ี่�มีา	:	https://medium.com/0xmachina/the-nano-diamond-battery-ndb-too-good-to-be-true-548066508c49
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