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Advanced Batteries จะกลายเปนแหลงพลังงานสำคัญแทนท่ีน้ำมัน 

        การเติบโตอยางไมหยุดยั้งของสินคาเทคโนโลยีชั้นสูงและความสนใจตอสิ่งแวดลอม นำมาซึ่งการเติบโตของความตองการ

พลังงานสะอาดท่ีใหกำลังแรงสูงสำหรับใชกับสินคาอิเล็กทรอนิกสล้ำสมยั (advanced technology) โดยเฉพาะรถยนตไฟฟาที่

ตองใช advanced batteries ทำจาก Lithium-ion (ลิเธียมไอออน)  ในขณะที่สหรัฐฯ ขาดแคลนสินคาทำใหราคาปรับตัวสูงข้ึน

มาก ขอมูลจาก Benchmark Mineral Intelligence ระบุวาในป 2021 ราคาลิเธียมแบตเตอรี่เติบโตถึงรอยละ 480 สงผลให

ราคารถยนตไฟฟาเพิ่มสูงตาม เนื่องจากราคาแบตเตอรี่ Lithium-ion คิดเปนรอยละ 30 ของคาใชจายในการผลิตรถยนตไฟฟา 

ราคาแบตเตอรี่ที ่เพิ่มสูงขึ้นจะสงผลกระทบตอนโยบายของประธานาธิบดี Joe Biden ที่ตองการใหครึ่งหนึ่งของรถยนตที่

จำหนายในสหรัฐฯในป 2030 เปนรถยนตไฟฟา นั่นหมายถึงสหรัฐฯ จำเปนตองมีอุปทานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจำนวนมาก 

กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ระบุวา ปจจุบันสหรัฐฯ มีกำลังการผลิตอุปทานที่รวมถึงแรธาตุวัตถุดิบที่จำเปนสำหรับ   

การผลิตพลังงานสำหรับรถยนตไฟฟาเพียงรอยละ 5 ของความจำเปนตองใชทั้งหมด จึงจำเปนตองพ่ีงพานำเขาจากจีนเกือบ

ทั้งหมด รัฐบาลสหรัฐฯ ถือวาปญหาหวงโซอุปทาน advanced batteries ที่กำลังเกิดขึ้นนี้เปนปญหาสำคัญที่กระทบตอ

ความมั่นคงของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือสรางความมั่นคงใหกับหวงโซอุปทาน โรงงานผลิตรถยนตหลายรายในสหรัฐฯ เรงสราง

โรงงานผลิตแบตเตอรี่ของตนเอง  นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ วางแผนสรางโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขึ้นภายในประเทศเพื่อลด

การพึ่งพาตางชาติและกาวเขาสูการเปนผูนำโลกในการผลิตพลังงานสะอาด โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2022 ประธานาธิบดี 

Biden ไดใชกฎหมาย Cold War-era Defense Production Act เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 750 ลานเหรียญฯ สำหรับแกไข

ปญหาหวงโซอุปทาน advanced batteries สงเสริมธุรกิจจัดหาและบริหารแรธาตุสำคัญในการผลิตรถยนตไฟฟาและการ

ผลิตพลังงานสะอาด เชน Lithium, Nickel, Cobalt, Graphite และ Manganese  

  

ที่มา: AXIOS: 1. “The race to dominate the new battery economy”, by Joann Muller, April 21, 2022 
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ขอมูลเพิ่มเติมและขอคิดเห็น สคต.ลอสแอนเจลิส 

1. Lithium-ion batteries มีความสำคัญตอสินคาหลายประเภท แมวาสินคาเหลานั ้นอาจมีสัดสวนตลาดในการใช 

Lithium-ion ไมมากเทารถยนตไฟฟา แตสินคาเหลานี้มีความสำคัญกับตลาดผูบริโภคสหรัฐฯ ในสัดสวนที่สูงกวา

รถยนตไฟฟา ซึ่งมีเพียงรอยละ 1 ของผูบริโภคอเมริกันใชงาน อาทิ ตลาดสินคาเครื่องใชไฟฟาที่เคลื่อนที่ติดตัว เชน 

Smartphones (รอยละ 84 ของครัวเรือนอเมริกันครอบครอง), Tablets (รอยละ 63 ของครัวเรือนอเมริกันใชงาน) 

และ Laptops (รอยละ 78 ของครัวเรือนอเมริกันมี), MHE (Materials Handling Equipment) และ grid-scale 

energy storage market   

2. Visual Capitalist ระบุวา สหรัฐฯ เปนแหลงผลิต Lithium-ion batteries ใหญเปนอันดับ 2 รองจากจีน สามารถผลิต

ได 44 GWh (Gigawatt hours) หรือเพียงรอยละ 6.2 ของผลผลิตรวมของโลก ในจำนวนนี้ 37 GWh มาจากการผลิต

ในโรงงานของ Tesla และโรงงาน Giga Nevada ของ Panasonic คาดการณวาในป 2025 สหรัฐฯ จะสามารถผลิตได

เพ่ิมขึ้นเปน 91 GWh 

3. ภาคเอกชนและรัฐบาลสหรัฐฯ วางแผนคนควาผลิต advanced batteries จากแรธาตุอื่น เพื่อลดการพึ่งพาแรธาตุ

สำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ โดยเฉพาะ Lithium ที่มีมากในจีน จึงเปนโอกาสสำหรับ Zinc-ion batteries ที่สำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ( สวทช.) กำลังพัฒนาสำหรับรถยนตไฟฟา เนื่องจากประเทศไทยมีแร Zinc 

จำนวนมาก นอกจากนี้ Zinc-ion แบตเตอรี่ สามารถรีไซเคิลไดถึงรอยละ 90 ซึ่งสูงกวา Lithium-ion และสามารถใชเปน 

Energy Storage Systems (ESS) ได  

4. S&P Global Market Intelligence ชี้ใหเห็นวา การนำเขา Lithium-ion batteries ของสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง โดยในป 2021 สหรัฐฯนำเขารวมประมาณ 7.67 พันลานเหรียญฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 75.3 สวนใหญเปนการ

นำเขาแบตเตอรี่ lithium-ion ที่ใชเก็บสำรองพลังงานทั่วไป ในขณะที่แบตเตอรี่รถยนตไฟฟายังมีสัดสวนนอยมาก 

(เพียงรอยละ ๑๐)  อยางไรก็ดี การเติบโตของการนำเขาของทั้งสองกลุมสินคาขยายตัวอยางตอเนื่องในระดับที่ใกลเคียง  

แหลงอุปทานสำคัญสำหรับกลุมแบตเตอรี่ Lithium-ion แบบทั่วไป ไดแก จีนและเกาหลีใต มีสวนแบงตลาดรวมกันถึง

รอยละ 75.35 สวนไทยเปนแหลงอุปทานอันดับที่ 25 มีสวนแบงในตลาดนำเขาเพียงรอยละ 0.021 คิดเปนมูลคานำเขา 

1.49 ลาน (-0.59%)  ในขณะที่แหลงอุปทานสำคัญของแบตเตอรี่ lithium-ion รถยนตไฟฟา ไดแก จีนและญึ่ปุน ที่มี

สวนแบงตลาดนำเขารวมกันสูงถึงรอยละ 88 (เฉพาะจีน มีสวนแบงถึงรอยละ 63.72) โดยมีไทยเปนแหลงนำเขาอันดับ

ที่ 24 สวนแบงตลาดนำเขารอยละ 0.007 มูลคานำเขา 63,688 เหรียญฯ (+366.10%)  ถึงแมวา มูลคานำเขาจาก

ไทยจะยังไมมากนัก แตยังจัดเปนโอกาสสำคัญสำหรับประเทศไทยในการเปนแหลงอุปทานทางเลือกใหมของ
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สหรัฐฯ โดยเฉพาะในสถานการณที่ความสัมพันธระหวางสหรัฐฯและจีนยังมีความผันผวน สหรัฐฯ มองหาแหลงอุปทาน

ทางเลือกใหมๆ เพ่ือลดระดับการพ่ึงพาจีน ประกอบกับสถานการณการแพรระบาด covid ในจีนในปนี้ที่มีความรุนแรง

คอนขางมาก สงผลกระทบตอความสามารถในการผลิตและสงออกของจีนอยางมาก       

5.  International Council on Clean Transportation (ICCT) ระบุวา สหรัฐฯ ผลิตรถยนตไฟฟามากเปนอนัดับที่ 3  

    ของโลกรองจากจีนและยุโรป โดยมีโรงงานประกอบรถยนตไฟฟา 44 โรง ในจำนวนนี้ 7 โรง (ประกอบดวย General   

     Motors 3 แหง Tesla 2 แหง Rivian และ Lucid Motors บริษัทละ 1 แหง) สามารถผลิตรถยนตไฟฟารวมกันไดถึงรอย 

     ละ 16 ของการผลิตรวม โรงงานสวนใหญมีฐานที่ตั้งอยูบนฝงตะวันออกของสหรัฐฯ  

(1) รายช่ือบริษัทผลิตรถยนตไฟฟาทุกประเภทในสหรัฐฯ ไดแก 

  
Tesla, www.tesla.com, Palo Alto, CA Karma, www.karmaautomotive.com, Costa Mesa, CA 

  
Lucid, www.lucidmotors.com, Newark, CA Lordstown, www.loardstownmotors.com, Lordstown, OH 

  
Brammo, www.brammo.com, Talent, OR Faraday Future, www.ff.com, Los Angeles, CA 

  
Rivian, www.rivian.com, Plymouth, MI Workhorse, www.workhorse.com, Cincinnati, OH 

  
Nikola, www.nikolamotor.com, Phoenix, AZ Canoo, www.canoo.com, Torrance, CA 

 
Drako Motors, www.drakomotors.com, San Jose, CA 

 

(2) รายชื่อโรงงานผลิตและจำหนาย Lithium-ion battery ในสหรัฐฯ จากการรวบรวมของบริษัท Momentum 

Technologies LLC ทำธุรกิจรวบรวมขอมูลตลาดสินคาอิเล็กโทรนิกส 
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www.energy.sourceguides.com/business/byGeo/US/byP/batP/batt/btora/bType/lion/byB/manuf

acturers/byN/byName.shtml  
EaglePicher Techonolgies, LLC MO https://www.eaglepicher.com โรงงานผลิตสินคา sealed lead acid batteries, 

lithium-ion batteries, rechargeable batteries, 

emergency backup batteries 

Envia Systems, Inc. CA https://enviasystems.com  โรงงานผลิต lithium-ion, batteries lithium polymer, 

batteries สำหรับรถยนตไฟฟา 

Zero Motorcycles Inc. CA https://www.Zeromotorcycles.com ผลิต/จำหนายรถจักรยานยนตไฟฟา batteries lithium-

ion  

Uniross Batteries Corp. MA https://www.uniross.com โรงงานผลิต คาปลีก คาสง สงออก และนำเขา 

สินคา rechargeable battery 

A123 Systems, Inc. MA https://www.a123systems.com/ โรงงานผลิต lithium-ion batteries 

Electrochem Solutions, Inc. NY https://www.electrochemsolutions.com โรงงานผลิต custom batteries, Lithium-ion batteries, 

lithium polymer batteries, battery charges, 

batteries rechargeable, batteries primary, smart 

packs, custom chargers, portable power systems, 

battery packs  

Valence Technology Inc. TX https://www.valence.com โรงงานผลิต lithium polymer batteries 

ENERDEL, Inc. IN https://www.enerdel.com โรงงานผลิต lithium-ion batteries สำหรบัรถยนต

หลากหลายประเภท รวมถึงเครื่องจักรตางๆ  

Duracell Inc. CT https://www.duracell.com โรงงานผลิต alkaline batteries, primary batteries, 

nickel metal hydride batteries, lithium-ion 

batteries 

Sanyo Energy Corp. CA https://www.sanyobatteries.com โรงงานผลิต rechargeable batteries, primary 

batteries, nickel cadmium batteries, nickel metal 

hydride batteries, lithium-ion batteries lithium 

polymer batteries, photovoltaic cells 

Victory Motorcycles MN https://www.victorymotorcycles.com โรงงานผลิต คาปลีก electric motorcycle, batteries 

lithium-ion 

Exide Technologies GA https://www.exide.com โรงงานผลิต lead acid batteries, deep cycle 

batteries, automotive batteries, marine batteries, 

RV batteries, light truck batteries, commercial 

batteries 
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Johnson Controls Battery Inc. WI https://www.jci.com/bg/ โรงงานผลิต lead acid batteries, automotive 

batteries, lithium-ion batteries 

Panasonic IL https://www.panasonic.com/batteries โรงงานผลิต (รวมถึงปอนใหบริษัท Tesla) ผกูระจายสินคา 

OEM rechargeable batteries, nickel cadmium 

batteries, nickel metal hydride batteries, sealed 

lead acid batteries, zinc air, primary batteries, 

alkaline batteries, lithium batteries, lithium-ion 

batteries, carbon zinc batteries, cordless power 

tool batteries, cellular phone batteries, button 

batteries, manganese batteries, renewable energy 

system batteries  

Altairnano NV https://www.altairnano.com  โรงงานผลิต batteries lithium-ion 

American Lithium Energy 

Corporation 

CA www.americanlithiumenergy.com    โรงงานผลิต lithium-ion batteries, custom batteries, 

lithium-ion cell for digital equipment and device, 

storage, UPS, E Bike และเครื่องมอืพเิศษอื่นๆที่

จำเปนตองใชพลังงานสูง 

Aved Electronics, Inx. MA https://www.aved.com โรงงานผลิตและกระจายสินคา custom batteries for 

portable power, lead acid batteries, lithium 

thionyl chloride batteries, lithium-ion batteries, 

lithium batteries, batteries medical equipment.  

Battery Specialties Inc. CA https://www.batteryspecialites.com  โรงงานผลิตและกระจายสินคา batteries lithium-ion, 

lithium batteries, nickel cadmium batteries, nickel 

metal hydride batteries, lead acid sealed 

batteries, alkaline batteries 

Battery-Biz Inc. CA https://www.battery-biz.com โรงงานผลิต ผูคาสง consumer electronics batteries, 

lithium-ion batteries, sealed lead acid batteries, 

emergency backup batteries, camcorder batteries, 

portable computer batteries, AC adapters, car 

adapters, rechargers, cell phone batteries, 

cordless phone batteries, notebook batteries 

Cell-Con Inc. PA https://www.cell-con.com โรงงานผลิต จัดหาสินคา OME สินคา sealed lead acid 

batteries, nickel cadmium batteries, nickel metal 

hydride batteries, lithium-ion batteries, alkaline 

batteries, battery chargers 
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Cymbet Corp. MN https://cymbet.com โรงงานผลิต rechargeable batteries, lithium-ion 

batteries, solid state batteries 

Elecctrochem Solutions NY www. Elecrochemsolutions.com   โรงงานผลิต custom rechargeable/non-rechargeable 

cells, battery packs, charging & docking stations, 

power supplies for the portable medical, energy, 

สำหรับตลาดกองทัพและตลาดสิ่งแวดลอม 

G.S. Battery USA, Inc. CA https://www.gsbattery.com โรงงานผลิต lithium-ion batteries, lead-acid 

batteries, motorcycle batteries 

GlobTek, Inc. NJ https://www.globtek.com โรงงานผลิต lithium-ion batteries, lithium polymer 

batteries, nickel metal hydride batteries, nickel 

cadmium batteries, power supply/battery 

charging solution 

GP Batteries USA CA https://www.gpbatteries.com โรงงานผลิต ผูคาสง rechargeable batteries, nickel 

cadmium batteries, nickel metal hydride 

batteries, lithium-ion batteries, primary batteries, 

alkaline batteries, zinc chloride batteries, carbon 

zinc batteries, lithium batteries, silver oxide 

batteries, zinc air batteries, dr series battery 

packs, custom battery packs 

Gs Battery USA CA https://www.gsbattery.com โรงงานผลิต lithium-ion batteries, lithium polymer 

batteries, sealed lead acid batteries 

House of Batteries CA https://www.houseofbatteries.com ผอูอกแบบ โรงงานผลติ ผูคาปลีก custom batteries, 

battery packs, rechargeable batteries, alkaline 

batteries, emergency backup batteries, industrial 

batteries, consumer electronics batteries, 

batteries for every electronic application, lithium-

ion batteries, lithium polymer batteries 

 

 

 

 

 

 



ขาวประจำสปัดาห         
25 - 29 เมษายน 2565 

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส 

611 North Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004 

Tel: 323 466-9645, ttcla@live.com 

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแอนเจลสิ เมษายน 2565 7 

 

 

 

 
           คลิกที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021   

หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน   

จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


