
ากความสนใจของผูค้นทั�วโลก
ต่อเทคโนโลยียานยนตไ์ฟฟ้า 
(รถยนต ์ EV) ไดจุ้ดกระแสให้

รฐับาลหลายประเทศเริ�มปรบัเปลี�ยน
นโยบายเพื�อสนับสนุนนวตักรรมยาน
ยนตไ์ฟฟ้าอย่างเร่งด่วน ดว้ยจุดเด่น
ที�เนน้เรื�องการใชพ้ลงังานสะอาดอย่าง
ไฟฟ้าในการขับเคลื�อนแทนเชื �อเพลิง
ฟอสซิล จึงทาํใหป้ระหยัดค่าใชจ้่าย
ไดม้ากขึ �น และยงัเป็นมิตรตอ่สิ�งแวดลอ้ม 
เพราะไม่มีการปล่อยไอเสียจึงไม่สรา้ง
มลภาวะใหแ้ก่โลกเพิ�มขึ �น
 ประเทศไทยเราไดเ้ริ�มเตรยีมพรอ้ม
สูก่ารเปลี�ยนผา่นของเทคโนโลยีดงักลา่ว
เช่นกนั โดยภาครฐัไดก้าํหนดนโยบาย
สู่การเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนดา้น
อตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าในอนาคต 
วางเป้าให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
บนทอ้งถนน รวม 1.2 ลา้นคนั ภายใน
ปี 2579 
 บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรยี์� 
จาํกดั (มหาชน) หรือ GPSC แกนนาํ
นวตักรรมธรุกิจไฟฟา้ กลุม่ ปตท. พรอ้ม
สนบัสนนุนโยบายภาครฐัในการสง่เสรมิ
อุตสาหกรรมรถยนตไ์ฟฟ้าและการ
ลดช่องว่างของระบบพลงังานทดแทน 
โดยไดเ้ปิดโรงงานผลติหนว่ยกกัเก็บพลงังาน 
G-Cell โดยใชเ้ทคโนโลยี SemiSolid 
แหง่แรกในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
อยา่งเป็นทางการ
 นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท 
โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี� จาํกัด 
(มหาชน) ไดก้ล่าวถึงโครงการนี �ว่า 
ทาง GPSC ไดร้ว่มลงทนุในนวตักรรมการ
ผลติแบตเตอรี� SemiSolid ซึ�งเป็นเทคโนโลยี
การผลติของบรษัิท 24M Technologies 
Incorporation หรอื 24M จากประเทศ
สหรฐัอเมรกิา โดยแรกเริ�มทางบรษัิทฯ 
ไดเ้ขา้ไปลงทุนในฐานะผูถื้อหุน้เพื�อ
สนบัสนนุการวิจยั หลงัจากความสาํเรจ็
ในการพฒันานวตักรรมของ 24M จงึได้
ลงทนุตั�งโรงงานผลติหนว่ยกกัเก็บพลงังาน 
G-Cell ขึ �น โดยไดร้บัสทิธิในการดาํเนิน
การผลติและจดัจาํหนา่ย
 “24M เป็น Start up นาํโดย Professor 
จากมหาวิทยาลยั MIT ที�เคา้มองเหน็วา่
ขั�นตอนการผลติแบตเตอรี� มนัคอ่นขา้ง
ยุง่ยากและมีสิ�งที�ไมจ่าํเป็นอยูม่ากมาย 
คอนเซปตที์�บรษัิท 24M คดิคน้แบตเตอรี� 
SemiSolid คือ การสรา้งแบตเตอรี�รุน่ใหม่

ที�สามารถเก็บไฟไดม้ากกว่าแบตเตอรี�
รุน่เดมิ, มี Life Cycle ที�นานขึ �น, ใชว้ตัถดุบิ
และเวลาในการผลิตลดลงทาํใหต้น้ทนุ
ในการผลิตตํ�ากว่าแบตเตอรี�ลิเทียม-
ไอออนทั�วไป”
 แบตเตอรี� G-Cell เป็นแบตเตอรี�
ชนิดกึ�งแข็ง จึงมีคุณสมบัติเด่นเรื�อง
ความปลอดภยัสงู ดว้ยโครงสรา้งที�มี
ชั�นฟิลม์พิเศษหอ่หุม้ภายในแตล่ะเซลล ์
สามารถป้องกนัการเกิดไฟฟ้าลดัวงจร
จากภายในเซลลแ์บตเตอรี�ไดเ้ป็นอยา่งดี 
นอกจากนี� แบตเตอรี� G-Cell ยงัเป็นมิตร
กบัสิ�งแวดลอ้ม ดว้ยสตูรการผลิตแบบ 
SemiSolid ซึ�งลดการใชว้ตัถดุิบในการ
ผลติลง ดงันั�นเมื�อแบตเตอรี�หมดอายกุาร
ใชง้าน จงึสามารถนาํเขา้สูก่ระบวนการ
รไีซเคลิไดง้า่ยกวา่แบตเตอรี�ทั�วไป 
 ที�สาํคญั คือความน่าเชื�อถือของ
ผลิตภัณฑ ์ โดยการควบคุมและการ
ดาํเนินงานของ GPSC ซึ�งเป็นหนึ�งในกลุม่
บรษัิท ปตท. ที�อยูคู่ค่นไทยมากวา่ 40 ปี 
ผูใ้ชง้านจงึสามารถวางใจไดว้า่เราพรอ้ม
บรกิารและสง่มอบผลติภณัฑที์�ตอบโจทย์
ทกุการใชง้านของลกูคา้อยา่งเตม็ที� 
 “ปัจจบุนั เราเริ�มการผลิต G-Cell 
ในแบบ LFP (Lithium Iron Phosphate) 
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ตอกยํา้ GPSC ผู�นาํแบตเตอรี่

และโซลูชัน่การบรหิารจดัการพลังงานแบบครบวงจร

เทคโนโลยี SemiSolid

จ

หรอืใชค้วบคูก่บั EV Charger ได ้และ
สว่นที� 2 ก็คือ Mobility ซึ�งจะใชก้บัยาน
พาหนะขนาดเล็ก เช่น รถสกูตเตอร ์
รถมอเตอรไ์ซค ์รถตุก๊ตุก๊ และยานพาหนะ
ขนาดใหญ่ เชน่ รสบสั และเรอื”
 โดยทาง GPSC ไดว้างเปา้ใหโ้รงงาน
ผลติแบตเตอรี�แหง่นี � ขยายกาํลงัการผลติ
เป็น Gigawatt Plant โดยมีกาํลงัผลิต 
1 กิกะวตัตช์ั�วโมงตอ่ปี ซึ�งตามแผนจะมี
การผลติแบตเตอรี� ในแบบ LFP และ NMC 
(Lithium Nickel Manganese Cobalt 

Oxide) โดยแบตเตอรี�ประเภทนี�จะ
รองรบัการใชง้านในรถยนต ์EV 
ซึ�งยงัอยู่ในขั�นตอนการศกึษา
และพิจารณาแผนการลงทนุ
ในชว่งตอ่ไป
 แมปั้จจุบัน ยังไม่มีการ
ผลิตแบตเตอรี� NMC ขึ �น
ในโรงงานแหง่นี � แตบ่รษัิทฯ 
ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท 
Anhu i  Axx iva  New 
Energy Technology Co., 
Ltd. (AXXIVA) ประเทศจีน จงึ
สามารถนาํเขา้แบตเตอรี�แบบ 
NMC ที�ผลิตจากเทคโนโลยี
เดียวกนั ปอ้นใหก้บักลุม่ลกูคา้

ที�มีความตอ้งการไดเ้ชน่กนั
  ทั�งนี � การลงทนุเปิดโรงงาน

ผลติหนว่ยกกัเก็บพลงังาน G-Cell นี � 
นบัเป็นหนึ�งในกลยทุธเ์พื�อรองรบัการ

เตบิโตของธรุกิจยานยนตไ์ฟฟา้ ซึ�งอยู่
ในกลุม่ New S - Curve ของ GPSC 
และ กลุม่ ปตท. เพื�อรบัเทรนดก์าร
เปลี�ยนแปลงดา้นพลงังาน ที�ทั�วทั�งโลก
กาํลังใหค้วามสาํคัญต่อการใช้
พลงังานที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 
ทั�งยงัสอดรบักบันโยบายของภาครฐั 
ที�วางเปา้หมายการสง่เสรมิยานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศไทย ในฐานะ
ศนูยก์ลางการลงทนุยานยนตไ์ฟฟา้

สาํคญัของอาเซียนอีกดว้ย
 “เราพรอ้มที�จะตอบโจทย ์Net Zero 

ของประเทศ เพราะแบตเตอรี�สามารถ
นาํมารองรบักลุ่มพลงังานหมุนเวียน
ไดด้ว้ย ราคารถยนต ์EV สว่นใหญ่แลว้
มาจากราคาแบตเตอรี� ดงันั�นการที�เรา
สามารถผลิตแบตเตอรี�ในประเทศได ้
ก็ถือเป็นการสนบัสนนุนโยบายรฐัที�จะมี
ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า
ในประเทศไทย”

การสร�างแบตเตอรี่รุ�นใหม�ที่สามารถเก็บไฟ
ได�มากกว�าแบตเตอรี่รุ�นเดิม 
มี Life Cycle ที่นานขึ้น 
ใช�วัตถุดิบและเวลาในการผลิตลดลง

ก่อน ดว้ยกาํลงัการผลติเริ�มตน้อยูที่� 30 
เมกะวตัตช์ั�วโมง ถา้เทียบใหเ้หน็ภาพชดัๆ 
ใน 1 ปี เราสามารถผลติแบตแตอรี�สาํหรบั
รถตุ๊กตุ๊ก ที�วิ�งดว้ยความเรว็ประมาณ 80 
กิโลเมตร/ชั�วโมง ไดป้ระมาณ 3,000 คนั
ตอ่ปี หรอืหากเป็นแบตเตอรี�สาํหรบัรถ
บสั ที�ใชแ้พค Module ขนาดใหญ่ เรา
ก็จะสามารถผลิตเพื�อรองรบัรถบสั EV 
ไดป้ระมาณ 150 คนัตอ่ปี”
 “ผลิตภณัฑ ์ G-Cell ในแบบ LFP 
ที�โรงงานผลิตขึ �น จะใหบ้รกิารลกูคา้ใน 
2 ส่วน ส่วนแรกเป็นรูปแบบ Station-
ary ที�ตั�งอยู่กบัที� ไม่มีการเคลื�อนยา้ย 
โดยจะเป็นลกัษณะ Energy Storage 
ซึ�งอาจจะใชส้าํรองไฟสาํหรบัที�อยูอ่าศยั 




