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กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายใต้กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวัตถุดิบ การใช้ประโยชน์จาก
ของเสียอุตสาหกรรม การปรับปรุงคุณภาพแร่ โลหะ และสารประกอบ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเป็นวัตถุดิบทดแทน 
สร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั งวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ (Natural Raw 
Materials) วัตถุดิบทดแทน (Secondary Raw Materials) ที่ได้จากการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย และวัตถุดิบ
ขั นสูง (Advanced Raw Materials) ที่เป็นแร่ โลหะ และสารประกอบโลหะชั นคุณภาพสูง รวมทั งสนับสนุน
การพัฒนาโรงงานต้นแบบและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในอนาคตของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลที่เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ก้าวสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัตถุดิบ” โดยมีแนวทางการด้าเนินงาน ดังนี  

1) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ หาแหล่งวัตถุดิบทดแทนในอนาคต และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั งพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยให้มากขึ น  

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
บน Digital Platform และให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแก่ผู้ประกอบการ
อย่างสม่้าเสมอเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเทคโนโลยีตั งแต่เริ่มโครงการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ร่วมกัน และให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะท้าให้งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้า ได้เร็วขึ น
และสามารถช่วยประหยัดเงินงบประมาณของภาครัฐได้  

4) แก้ไขระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับอ่ืน ๆ รวมถึงกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการลงทุนของภาคเอกชนและเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ 

ซึ่งมีผลการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561) ที่ส้าคัญ
ดังนี  
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ผลการด าเนินงานด้านงานวิชาการ  
1. วิจัยและพัฒนา 

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
วัตถุดิบเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ ให้มีการใช้ประโยชน์แร่และโลหะอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
รีไซเคิล 3 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือการพัฒนาของเสียเป็นแหล่ง
ทรัพยากรทดแทน และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดล้าพูนและฉะเชิงเทรา) และโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีรีไซเคิล (ต่อเนื่อง) โดยมีหลักการในการคัดเลือกขยะหรือของเสียที่มี
ศักยภาพในการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่และโลหะเพ่ือท้าการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ 
คัดเลือกจากปัจจัยด้านปริมาณ มูลค่า การจัดการในปัจจุบัน และเทคโนโลยีในการน้าของเสียกลับมาใช้ใหม่  
นอกจากนั นยังมีการวิจัยเกี่ยวกับวัตถุดิบแร่และโลหะที่ร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบ
ภายในประเทศอีกด้วย การด้าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
มีงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัตถุดิบ จ้านวน 12 เทคโนโลยี ดังนี   

ล้าดับที่ รายชื่อเทคโนโลยี 
1 เทคโนโลยีรีไซเคิล Mill Scale โดยการผลิตเป็นเหล็ก/โลหะผสมเหล็ก 

2 เทคโนโลยีรีไซเคิลตะกรันจากการหลอมถลุงตะกั่ว โดยการผลิตเป็นเหล็ก/โลหะผสมเหล็ก 

3 เทคโนโลยีรีไซเคิล Galvanic Sludge ท่ีมีทองแดงเป็นองค์ประกอบ โดยการผลิตเป็นทองแดงบริสุทธ์ิ 

4 เทคโนโลยีรีไซเคิลน ้ายาชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าเสื่อมสภาพ (Spent Nickel Electroplating Solution) 
โดยการผลิตเป็นนิกเกิลบริสุทธิ์ 

5 เทคโนโลยีรีไซเคิลเปลือกไข่ โดยการผลิตเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 

6 เทคโนโลยีรีไซเคิลผงอะลูมินา (Al2O3) จากกระบวนการผลิตแผ่นรองวงจรไฟฟ้า (Substrate) โดยการ
ผลิตเป็น Synthetic Slag 

7 เทคโนโลยีรีไซเคิลผง Bead จากกระบวนการผลิตแผ่นรองวงจรไฟฟ้า (Substrate) โดยการผลิตเป็น
อิฐทนไฟ 

8 เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษ Epoxy Resin จากกระบวนการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า โดยการผลิตเป็นตัวดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Absorbent) 

9 เทคโนโลยีรีไซเคิลน ้ายากัดลายวงจรชนิดด่างเสื่อมสภาพ โดยการผลิตเป็นทองแดงบริสุทธิ์ 

10 เทคโนโลยีรีไซเคิล จากซากเครือ่งฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยายานยนต์ (Catalytic Converter) เพื่อ
ผลิตเป็นโลหะผสมกลุ่มแพลทินัม (แพลทินัม แพลเลเดียม และโรเดียม) 

11 การวิจัยการผลิตตะกั่วบริสุทธ์ิจากแบตเตอรี่เก่า กรณีศึกษา การก้าจัดบิสมัทโดยแคลเซียมและ
แมกนีเซียม (Fine debismuthizing with calcium and magnesium) 

12 การวิจัยการเพิ่มคุณภาพแร่แบไรต์ด้วย Magnetic separator 
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ทั งนี เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานที่เป็นสากลให้แก่งานวิจัยที่ได้พัฒนาขึ น กองนวัตกรรมวัตถุดิบและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้มีการจัดท้าระดับวัดมาตรฐานความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี โดยอ้างอิง
จากองค์การนาซาและ สวทช. เพ่ือสร้างมาตรฐานที่ตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้น้าไปใช้งาน ดังนั นการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีของ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องสามารถระบุความพร้อมและเสถียรภาพ
ของเทคโนโลยีได้ตารางต่อไปนี   

ระดับต่ า                                                                                                                                                                 ระดับสงู 
TRL1 TRL2 TRL3 TRL4 TRL5 TRL6 TRL7 TRL8 TRL9 

มีการส้ารวจทฤษฎี
ขั นพื นฐาน โดยการ
ทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
(literature 
review/prior art) 
 
 
 
 

มีการศึกษา
เบื องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและ
ความเป็นไปได้ใน
การประยุกต์ใช้ 
โดยมีรายละเอียด
ทางเทคนิค
(specification) 
ที่ชัดเจน  
 
 
 

มีผลการทดลองที่
พิสูจน์ความ
เป็นไปได้ของ
แนวคิด (proof-
of-concept) 

องค์ประกอบที่
ส้าคัญ (key 
component) ได้
ผ่านการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ 

องค์ประกอบที่
ส้าคัญ (key 
component) ได้
ผ่านการทดลองใน
สภาวะแวดล้อม
เลียนแบบ 
(simulated 
environment) 

ต้นแบบขั นต้น 
(prototype) ได้
ถูกทดสอบใน
สภาวะควบคุม 
(relevant 
environment) 

ต้นแบบขั นต้น 
(prototype) 
ได้ถูกทดสอบ
ในสภาวะจริง 
(operational 
environment)  

เทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์ได้
ผ่านการ
ทดสอบ
คุณภาพ 
(qualified) 

เทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์
ประสบ
ความส้าเร็จใน
การใช้งานจริง 
 
 
 
 
 

ที่มา: Technology Readiness Level: TRL ประยุกต์จาก NASA และ สวทช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ความรูแ้ละการวิจยัพื้นฐาน 

ต้นแบบห้องปฏบิัติการ ต้นแบบภาคสนาม 
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ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

1.1 เทคโนโลยีรีไซเคิล Mill Scale โดยการผลิตเป็นเหล็ก/โลหะผสมเหล็ก  

 

 

    

 

          

 

 Mill Scale เป็นของเสียที่เกิดขึ นจากกระบวนการรีดร้อนของโรงงานผลิตเหล็กกล้า โดยมีปริมาณ 19-
40 กิโลกรัมต่อตันของเหล็กกล้าที่ผ่านกระบวนการรีดร้อน มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กออกไซด์ ประมาณ
ร้อยละ 70 โดยน ้าหนัก การรีไซเคิล Mill Scale สามารถท้าได้โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาความร้อน ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นเหล็ก/โลหะผสมเหล็กส้าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเหล็กกล้า/เหล็กหล่อ หรือ
อุตสาหกรรมหลอมถลุงตะกั่วจากแบตเตอรี่ยานยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว เทคโนโลยีมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ใน
ระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่ส้าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

1.2 เทคโนโลยีรีไซเคิลตะกรนัจากการหลอมถลุงตะกั่ว โดยการผลิตเป็นเหล็ก/โลหะผสมเหล็ก 

 

 

    

 

 

          

ตะกรันที่เกิดขึ นจากการหลอมถลุงตะกั่วเป็นของเสียที่เกิดขึ นจากการน้าโลหะตะกั่วซากแบตเตอรี่
ชนิดตะกั่วกรดกลับมาใช้ใหม่ด้วยการหลอมถลุง โดยมีปริมาณ 100-350 กิโลกรัมต่อตันของตะกั่วที่ผลิตได้ มี
องค์ประกอบหลักเป็นเหล็กออกไซด์ ประมาณร้อยละ 20-28 โดยน ้าหนัก การรีไซเคิลตะกรันที่เกิดขึ นจากการ
หลอมถลุงตะกั่วสามารถท้าได้โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาความร้อน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็น เหล็ก/โลหะผสม
เหล็กส้าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเหล็กกล้า/เหล็กหล่อ อุตสาหกรรมหลอมถลุงตะกั่วจากแบตเตอรี่
ยานยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว เทคโนโลยีมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่ส้าคัญ (key 
component) ได้ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

 

ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 
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1.3 เทคโนโลยีรีไซเคิล Galvanic Sludge ที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ โดยการผลิตเป็น
ทองแดงบริสุทธิ์ 

  

 

    

 

 

          

Galvanic Sludge ที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบเป็นของเสียที่ เกิดขึ นจากการผลิตชิ นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่ เกิดขึ นในกระบวนการตกตะกอนสารละลายกรด -ด่างที่มีทองแดงเป็น
องค์ประกอบ ซึ่งสารละลายดังกล่าวอาจเป็นน ้ายากัดผิวชิ นงานหรือน ้ายาชุบโลหะเสื่อมสภาพ โรงงานผลิต
ชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1 โรงงานมีปริมาณ Galvanic Sludge เกิดขึ นประมาณ 100-120 ตันต่อเดือน และมี
ทองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก ประมาณร้อยละ 47 โดยน ้าหนัก การรีไซเคิล Galvanic Sludge ที่มีทองแดง
เป็นองค์ประกอบสามารถท้าได้โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาสารละลาย มีขั นตอนที่ส้าคัญ ได้แก่ การชะละ
ลายทองแดงด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก และการแยกทองแดงออกจากสารละลายกรดด้วยวิธีไฟฟ้าเคมี
แบบอิเล็กโตรวินนิ่ง (Electrowinning) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นทองแดงบริสุทธิ์ส้าหรับใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมสายไฟฟ้า อุตสาหกรรมทองเหลือง อุตสาหกรรมสัมฤทธิ์ เทคโนโลยีมี
ความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่ส้าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ 

1.4 เทคโนโลยีรีไซเคิลน้ ายาชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าเสื่อมสภาพ (Spent Nickel Electroplating 
Solution) โดยการผลิตเป็นนิกเกิลบริสุทธิ์ 

 

  

     

 

 

          

น ้ายาชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าเสื่อมสภาพ (Spent Nickel Electroplating Solution) เป็นของเสียที่
เกิดขึ นจากการชุบเคลือบผิวชิ นส่วนต่าง ๆ ด้วยนิกเกิล ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการชุบด้วยไฟฟ้าจะมีสารมลทิน

ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 
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ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

ปนเปื้อน มีนิกเกิลเป็นองค์ประกอบหลักประมาณ 90 กรัมต่อลิตร ทั งนี การรีไซเคิลน ้ายาชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า
เสื่อมสภาพ สามารถท้าได้โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาสารละลาย มีขั นตอนที่ส้าคัญ ได้แก่ การตกตะกอน
นิกเกิลจากน ้ายาชุบ การชะละลายนิกเกิลด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก และการแยกนิกเกิลออกจาก
สารละลายกรดด้วยวิธีไฟฟ้าเคมีแบบอิเล็กโตรวินนิ่ง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นนิกเกิลบริสุทธิ์ ส้าหรับใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการชุบเคลือบผิวโลหะ อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิม อุตสาหกรรมหลอมหล่อโลหะ 
เทคโนโลยีมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่ส้าคัญ (key component) ได้ผ่าน
การทดลองในห้องปฏิบัติการ 

1.5 เทคโนโลยีรีไซเคิลเปลือกไข่ โดยการผลิตเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)  

  

    

 

 

          

 

เปลือกไข่เป็นของเสียที่เกิดขึ นทั งจากภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม มีแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 
เป็นองค์ประกอบหลักประมาณร้อยละ 98 โดยน ้าหนัก การรีไซเคิลเปลือกไข่สามารถท้าได้โดยใช้กระบวนการ
โลหวิทยาความร้อน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ความบริสุทธิ์ร้อยละ 98-99 ส้าหรับ
ใช้เป็นส่วนผสมของฟลักซ์ (Flux) ส้าหรับถลุงแร่หรือโลหะ เทคโนโลยีมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 
4 คือ องค์ประกอบที่ส้าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

1.6 เทคโนโลยีรีไซเคิลผงอะลูมินา (Al2O3) จากกระบวนการผลิตแผ่นรองวงจรไฟฟ้า 
(Substrate) โดยการผลิตเป็น Synthetic Slag  

 

 

    

 

 

         ผงอะลูมินา (Al2O3) จากกระบวนการผลิตแผ่นรองวงจรไฟฟ้า (Substrate) เป็นของเสียที่เกิดขึ นจาก
การผลิต Alumina Substrate ของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ มีอะลูมินาเป็นองค์ประกอบหลักประมาณร้อยละ 
99 การรีไซเคิลผงอะลูมินาจากกระบวนการผลิตแผ่นรองวงจรไฟฟ้าสามารถท้าได้โดยใช้กระบวนการโลหวิทยา
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ความร้อน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็น Synthetic Slag ส้าหรับใช้เป็นสารเพิ่มความบริสุทธิ์ของทองค้าให้มีความ
บริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 ในอุตสาหกรรมโลหะมีค่า เทคโนโลยีมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ 
องค์ประกอบที่ส้าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

1.7 เทคโนโลยีรีไซเคิลผง Bead จากกระบวนการผลิตแผ่นรองวงจรไฟฟ้า (Substrate) โดยการ
ผลิตเป็นอิฐทนไฟ 

 

 

     

 

 

          

ผง Bead เป็นของเสียที่เกิดขึ นจากการผลิตแผ่นรองวงจรไฟฟ้า (Alumina Substrate) ของโรงงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ผง Bead มีอะลูมินา (Al2O3) เป็นองค์ประกอบหลักประมาณร้อยละ 99 การรีไซเคิลสามารถ
ท้าได้โดยการน้าไปเป็นส่วนผสมของอิฐทนไฟ ส้าหรับใช้เป็นวัสดุทนความร้อนส้าหรับเตาอุณหภูมิสูง อาทิ เตา
หลอม เตาอบ เตาปฏิกิริยา เตาเผา เทคโนโลยีมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่
ส้าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

1.8 เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษ Epoxy Resin จากกระบวนการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า โดยการผลิตเป็น
ตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Absorbent)  

 

 

    

 

 

          

เศษ Epoxy Resin จากกระบวนการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าเป็นของเสียที่เกิดขึ นจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ กระบวนการเคลือบผิวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีซิลิกา  (SiO2) เป็น
องค์ประกอบหลักประมาณร้อยละ 75 การรีไซเคิลเศษ Epoxy Resin จากกระบวนการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า
สามารถท้าได้โดยใช้กระบวนการที่ส้าคัญ ได้แก่ กระบวนการคาร์บอไนเซชันด้วยการเผาภายใต้ก๊าซไนโตรเจน 
และกระบวนการแอคติเวชั่นด้วยการเผาภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นตัวดูดซับก๊าซ

ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 
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ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Absorbent) ส้าหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เทคโนโลยีมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่ส้าคัญ (key component) ได้ผ่าน
การทดลองในห้องปฏิบัติการ 

1.9 เทคโนโลยีรีไซเคิลน้ ายากัดลายวงจรชนิดด่างเสื่อมสภาพ โดยการผลิตเป็นทองแดงบริสุทธิ์ 

 

 

    

 

 

          

น ้ายากัดลายวงจรเสื่อมสภาพเป็นของเสียที่ เกิดขึ นจากการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าของโรงงาน
อิเล็กทรอนิกส์ มีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลักประมาณ 30-40 กรัมต่อลิตร การรีไซเคิลน ้ายากัดลายวงจร
เสื่อมสภาพสามารถท้าได้โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาสารละลาย มีขั นตอนที่ส้าคัญ ได้แก่ การแทนที่ ด้วย
โลหะ (Cementation) และการท้าทองแดงให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีไฟฟ้าเคมีแบบอิเล็กโตรรีไฟนิ่ง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้
เป็นทองแดงบริสุทธิ์ ส้าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมสายไฟฟ้า อุตสาหกรรม
ทองเหลือง อุตสาหกรรมสัมฤทธิ์ เทคโนโลยีมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่
ส้าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

1.10 เทคโนโลยีรีไซเคิล จากซากเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยายานยนต์ (Catalytic 
Converter) เพื่อผลิตเป็นโลหะผสมกลุ่มแพลทินัม (แพลทินัม แพลเลเดียม และโรเดียม) 

 

  

    

  

 

          

ซากเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยายานยนต์ (Catalytic Converter) เป็นของเสียที่เกิดขึ นจากการ
เสื่อมสภาพของเครื่องฟอกไอเสียจากใช้งานเป็นระยะเวลานานจะท้าให้ประสิทธิภาพในการบ้าบัดไอเสียลดลง 
โดย Catalytic Converter มีองค์ประกอบที่เป็นโลหะในกลุ่มแพลทินัม (Pt, Pd และ Rh) ประมาณ 1,000 
ส่วนในล้านส่วน การรีไซเคิล Catalytic Converter สามารถท้าได้โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาความร้อน มี
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ขั นตอนที่ส้าคัญ ได้แก่ การหลอมถลุงร่วมกับโลหะทองแดง และการแยกโลหะในกลุ่มแพลทินัมออกจาก
ทองแดงด้วยวิธีไฟฟ้าเคมีแบบอิเล็กโตรรีไฟนิ่ง (Electrorefining) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นโลหะผสมกลุ่ม
แพลทินัม (Pt, Pd และ Rh) ส้าหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั งต้นในอุตสาหกรรมโลหะมีค่า เทคโนโลยีมีความพร้อม
และเสถียรภาพอยู่ ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่ส้ าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ 

การประเมินความเป็นไปได้ เชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีโดยใช้หลักการตามหลักวิชาการเชิง
เศรษฐศาสตร์ ที่ครอบคลุมทั งมิติด้านการตลาด วิศวกรรม และการเงิน ได้ผลสรุปภายใต้สมมติฐานที่ก้าหนด
ดังนี  โครงการมีอัตราผลตอบแทนลดค่า (IRR) ร้อยละ 20.76 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 22,829.12 บาท และ
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 4.25 ปี 

1.11 การวิจัยการผลิตตะกั่วบริสุทธิ์จากแบตเตอรี่เก่า กรณีศึกษา การก าจัดบิสมัทโดยแคลเซียม
และแมกนีเซียม (Fine debismuthizing with calcium and magnesium) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
งานวิจัยนี เป็นความร่วมมือกับบริษัท ปัญญารักษา จ้ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตตะกั่วบริสุทธิ์และรีไซเคิลตะกั่วจาก
แบตเตอรี่เก่า ในการศึกษาทดลองการลดปริมาณบิสมัท (Bismuth, Bi) ที่ผสมอยู่ในตะกั่ว ด้วยกระบวนการ 
‘The Kroll-Betterton Process’ โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นการใช้แคลเซียม (Calcium, Ca) และ
แ ม ก นี เซี ย ม  (Magnesium, Mg) แ ย ก ส กั ด บิ ส มั ท ออ ก จ าก ต ะกั่ ว ด้ ว ย ก รรม วิ ธี ท า งค ว าม ร้ อ น 
(Pyrometallurgical Process) โดยแคลเซียมและแมกนีเซียมจะถูกเติมลงในน ้าตะกั่วหลอมเหลว เพ่ือให้จับ
ตัวกับบิสมัทที่เจือปนอยู่ในตะกั่ว เกิดเป็นสารประกอบ CaMg2Bi2 ซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูงกว่าตะกั่ว และมี
ความหนาแน่นต่้ากว่าตะกั่ว ท้าให้ลอยตัวบนผิวตะกั่วหลอมเหลวและแยกออกจากตะกั่วได้ ซี่งกระบวนการนี 
สามารถลดปริมาณบิสมัทท่ีเจือปนในตะกั่วให้ได้ต่้ากว่า 50 ppm ตามท่ีมาตรฐานสากลก้าหนด 
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1.12 การวิจัยการเพิ่มคุณภาพแร่แบไรต์ด้วย Magnetic separator 

 

 

 

 

 

การทดลองด้วยเครื่อง Magnetic Separator 

บริษัท พี.แอนด์.เอส. แบไรท์ ไมน์นิ่ง จ้ากัด เป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่และโรง
แต่งแร่แบไรต์ เพื่อจ้าหน่ายให้กับอุตสาหกรรมขุดเจาะน ้ามันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง
แร่แบไรต์ที่จะน้าไปใช้ในอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องมีการเจือปนของแร่เหล็กน้อย
มากหรือมีองค์ประกอบทางเคมีของเฟอริกออกไซด์ (Fe2O3) ไม่เกินร้อยละ 0.25 
โดยบริษัทฯ ประสบปัญหาในการควบคุมคุณภาพแร่แบไรต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าว จึงขอความช่วยเหลือจากกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ใน
การศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแร่แบไรต์ของบริษัทฯ จากการตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์และการวิเคราะห์ Liberation size ด้วยการลดขนาด แล้วพบว่า แร่

เหล็กจะยึดติดอยู่กับแร่แบไรต์ โดยเมื่อบดแร่แบไรต์ให้มีขนาดเล็กกว่า 48 เมช หรือ 212 ไมครอน แร่เหล็กจะ
แยกตัวโดยอิสระออกจากแร่แบไรต์ได้อย่างชัดเจน และจากคุณสมบัติของแร่เหล็กท่ีสามารถติดแม่เหล็กและน้า
ไฟฟ้าได้ จึงได้เลือกวิธีการแยกแร่เหล็กออกจากแร่แบไรต์โดยวิธีดังกล่าว ซึ่งจากการทดลองการแยกแร่เหล็ก
ออกจากแร่แบไรต์โดยอาศัยคุณสมบัติการติดแม่เหล็กด้วยเครื่อง Magnetic separator ชนิด Induce roll 
โดยการบดแร่แบไรต์เพ่ือใช้ในการทดลองที่ขนาด -48 , -65 และ -100 เมช ซึ่งจากการทดลองพบว่า การแยก
แร่แบไรต์ที่ขนาด -48 เมช มีประสิทธิภาพในการลดการเจือปนของแร่เหล็กได้มากที่สุดถึง 94.51% โดยเหลือ
เฟอริกออกไซด์ไม่เกินร้อยละ 0.25 อีกทั งระหว่างการทดลองไม่เกิดการฟุ้งกระจายของตัวอย่างและสิ นเปลือง
พลังงานที่ใช้ในการบดน้อยที่สุด จากผลการศึกษาดังกล่าว เป็นการยกระดับในการเพ่ิมคุณภาพให้กับแร่แบไรต์
และเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมอย่างคุ้มค่า ท้าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่า 840 ล้านบาท 
 
*หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 02-202-3904 
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2. การให้บริการวิชาการ  

2.1 การบริการเครื่องมือ  

 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ด้าเนินการให้บริการเครื่องมือที่ทันสมัยครอบคลุม
การวิเคราะห์และตรวจสอบ กระบวนการโลหวิทยาสารละลาย และกระบวนการโลหวิทยาความร้อน เพ่ือ
รองรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทั งระดับปฏิบัติการ (Lab scale) และระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot scale) 
รวมถึงระบบระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต้นแบบ ครอบคลุมระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศ (Air Pollution 
Control System) และระบบบ้าบัดน ้าเสีย (Wastewater Treatment System) ณ กรมอุตสาหกรรมพื นฐาน
และการเหมืองแร่ 2 อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์แร่ โลหะ สารประกอบโลหะ 
ธรณีวัตถุ และตัวอย่างสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้ด้าเนินการวิเคราะห์แร่ โลหะ สารประกอบ
โลหะ ทั งหมด 577 ตัวอย่าง รวม 1030 รายการ ได้แก่ สินแร่ดีบุก กากโลหะดีบุก ตะกรันที่มีโคลัมเบียม 
เพนตอกไซด์และแทนทาลัมเพนตอกไซด์รวมกัน ผงโลหะทองค้าและเงิน สินแร่ทองแดง ทรายแก้ว ดินขาว แร่
ไพโรฟิลไลต์ แร่โซเดียมเฟลสปาร์ แร่ควอตซ์ แร่แมงกานีส แร่โดโลไมต์ แร่แบไรต์ แร่เหล็ก แร่พลวง ดินและ
หินอุตสาหกรรม สารประกอบโลหะ สารละลายโลหะ (ทองแดง , ดีบุก) โลหะทองแดง และผงโลหะ โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วยเครื่องมือ  

 

 เคร่ือง X-Ray Fluorescence Spectrophotometer 
(XRF) รองรับงานวิเคราะห์หาปริมาณธาตุองค์ประกอบ
จากตัวอย่าง ด้วยการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์ฟูออเรสเซนต์ 
(X-Ray Fluorescence) ที่ปลดปล่อยออกมาจากธาตุ
องค์ประกอบแต่ละชนิดในตัวอย่าง 
                                                        
 
 
 

 เค รื่ อ ง  X-Ray Diffractometer (XRD) ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์หาโครงสร้างของสารประกอบแร่  โดยใช้
หลักการเลี ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray) มาใช้วิเคราะห์
และระบุ ชนิ ดสารป ระกอบ  โครงสร้ างผลึ กของ
สารประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง 
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 เ ค ร่ื อ ง  Atomic Absorption Spectrometer 
รองรับการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะชนิดต่างๆ ที่อยู่ใน
รู ป ส า ร ล ะ ล า ย ไอ อ อ น  ด้ ว ย เท ค นิ ค  Atomic 
Absorption Spectroscopy ซึ่ ง เป็ น ก ระบ วน ก าร 
ที่อะตอมอิสระของธาตุดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
ระดับหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งขึ นอยู่กับธาตุแต่ละธาตุ เมื่อน้า
ค่าความเข้มข้นเริ่มต้นของแสง (Io) มาค้านวนผลกับ 
ค่าความเข้มข้นสุดท้ายหลังจากถูกดูดกลืนแสง (I1) จะ
ได้ “ค่าการดูดกลืน (Absorbance, A)” ซึ่งค่าการดูดกลืนแสงจะมากหรือน้อยขึ นอยู่กับความเข้มข้น
ของธาตุที่อยู่ในสารละลายตัวอย่าง 

 

 เครื่อง Ion Chromatography เป็นเครื่องมือที่ใช้
ส้าหรับวิเคราะห์ไอออนประจุบวก (Cation) และ
ไอออนประจุลบ (Anion) โดยใช้หลักการทางโคร
มาโทกราฟี  อาศัยการแลกเปลี่ ยนไอออน ( Ion 
exchange) เพ่ือหาปริมาณสารที่อยู่ในรูปประจุใน
ตัวอย่างสิ่ งแวดล้อม เช่น น ้ าทะเล น ้ าทิ ง (จาก
แหล่งก้าเนิดมลพิษต่าง ๆ) น ้าผิวดิน น ้าชะขยะมูล
ฝอย ตัวอย่างอากาศ ตัวอย่างดิน สารเคมีหกรั่วไหล 
หรือ กากของเสียอันตราย  

 

 เครื่อง UV-Visible Spectrophotometer  
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในวิเคราะห์สารโดยอาศัยหลักการ
ดูดกลืนรังสีของสารที่อยู่ในช่วง Ultra violet (UV) 
และ Visible (VIS) รองรับงานด้านการวิเคราะห์แร่
และโลหะ 

 

 

 

 นอกจากนี กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ด้าเนินการให้บริการเครื่องมือที่ใช้ใน
ระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot scale) ภายใต้อาคารโลหวิทยาสารละลาย (Hydrometallurgy Building) 
อาคารโลหวิทยาความร้อน (Pyrometallurgy Building) และระบบจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมต้นแบบ 
ประกอบด้วย  
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 เครื่องมือส าหรับกระบวนการโลหวิทยาสารละลาย 
ได้แก่ ถังชะละลาย (Leaching tank) เครื่องอัดตะกอน 
(Filter press) และ เซลล์ ไฟ ฟ้ า เคมี  (Electrolytic 
tank) รองรับกระบวนการแยกสกัดและการผลิตโลหะ 
โดยการใช้ ตั วท้ าละลายที่ เห ม าะสมชะละลาย
สารประกอบที่ต้องการลงในสารละลายหรือชะละลาย
มลทินออกจากวัตถุดิบที่ต้องการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพวัตถุดิบให้สูงขึ น   

  

 เต า ห ล อ ม แ บ บ เห นี่ ย ว น า ไฟ ฟ้ า  (Induction 
Furnace) เป็ น เตา ไฟ ฟ้ าที่ ให้ ค วามร้อน โดยการ
เหนี่ยวน้ากระแสไฟฟ้า ใช้ในการหลอมถลุงโลหะและ
สารประกอบโลหะ 

 

 

 

 ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต้นแบบ  รองรับการบ้าบัดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการต่าง ๆ 
ครอบคลุมระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control System) และระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
(Wastewater Treatment System) ที่ครบวงจร 
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2.2 การผลักดันเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์  

จากที่ กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ได้ด้าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของ
เสียเป็นเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบซึ่งมีศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงได้มี
การสนับสนุนให้มีการผลักดันสู่เชิงพาณิชย์และปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการน้าไปประยุกต์ใช้ ดังนี   

รายชื่อผู้ประกอบการ เทคโนโลยีที่น้าไปใช้ ประเภท 
บริษัท เจี๋ยฮง อินเตอร์ จ้ากัด เทคโนโลยีรีไซเคิลโลหะมีค่าและ

โลหะพื นฐานจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
Start-up 

บริษัท ที.เค. กรีนโนลูชั่น จ้ากัด เทคโนโลยีรีไซเคิลกากตะกอนจาก
ระบบบ้าบัดน ้าเสียโดยการผลิตเป็น
วัตถุดิบผลิตสารให้สีในอุตสาหกรรม
เซรามิก 

Start-up และ Level-up 

บริษัท ไฮโดร แอนด์ ไพโรเมท 
จ้ากัด 

เทคโนโลยีรีไซเคิลโลหะมีค่าและ
โลหะพื นฐานจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

Level-up 

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี 
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

เทคโนโลยีรีไซเคิลกากตะกรันจาก
ก า ร ห ล อ ม ถ ลุ ง อ ะ ลู มิ เนี ย ม 
(Aluminium dross)  

Level-up 

บริษัท ไทยพลาสวู้ด จ้ากัด เทคโน โลยี รี ไซ เคิ ล ไม้ เที ยมจาก
พลาสติกจากวัสดุผสมระหว่างผง
พลาสติกโพลิ ไวนิลคลอไรด์และ
ส า ร เติ ม แ ต่ ง ที่ ท ด แ ท น จ า ก
ส่วนประกอบที่ไม่ใช่โลหะของซาก
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

Level-up 
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2.3 การบริการข้อมูล  

  

 
จากภารกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาโรงงาน

ต้นแบบ รวมทั งถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมกองนวัตกรรม
วัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจึงได้มีการจัดท้าเว็บไซด์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุดิบอุตสาหกรรมและการรี
ไซเคิล ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและผู้ที่สนใจทั่วไป รวมถึงเป็นช่องทางในการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงการฝึกอบรมต่าง ๆ 

 

 
 

โดยในส่วนของฐานข้อมูลองค์ความรู้ภายในเว็บไซด์ ได้มีการจัดท้าฐานข้อมูลคุณลักษณะและการใช้
ประโยชน์วัตถุดิบ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลเบื องต้นของวัตถุดิบอุตสาหกรรม ซึ่งจะครอบคลุมตลอดทั งห่วงโซ่
อุปทาน ตั งแต่ด้านจัดหาวัตถุดิบแร่ การผลิต และการตลาด รวมทั งได้จัดท้าฐานข้อมูลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลได้ด้าเนินการมาตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมองค์
ความรู้และนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่สนในจะน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้หรือต่อ
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ยอดเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีด้านการประกอบโลหกรรม อุตสาหกรรมหลอม
โลหะ เทคโนโลยีการรีไซเคิลโลหะมีค่าและโลหะบริสุทธิ์ โลหะหายาก แบตเตอรี่ การจัดการน ้าเสียและกาก
ตะกอนจากระบบบ้าบัด และการจัดการของเสียประเภทอโลหะและวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 

นอกจากนี  ศูนย์วิจัยฯ ยังได้มีการให้บริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์  ได้แก่ การให้บริการเครื่องจักร 
อุปกรณ์ และระบบการผลิตส้าหรับโรงงานต้นแบบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพื นฐาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ตามลักษณะของกระบวนการในการผลิต คือ อาคารคัดแยกทางกายภาพ อาคารโลหวิทยาสารละลาย และ
อาคารโลหวิทยาความร้อน โดยสามารถติดต่อขอใช้ประโยชน์ได้ทั งในส่วนการทดลองวิจัย และการพัฒนา
ชิ นงานต้นแบบ ส้าหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเว็บไซด์ของกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้โดย
คลิ๊กที่หัวข้อ “ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีรีไซเคิล” ที่หน้าเว็บไซด์ของกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
(www.dpim.go.th)  
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ผลการด าเนินงานด้านการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ 
1. การสัมมนา เรื่อง “Innovation for materials value added”  

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ด้าเนินการจัดการสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 22 
กุมภาพันธ์ ณ ห้องวาสนา 6 - 8 ชั น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการด้าเนินงานของกระทรวง
อุตสาหกรรมและ กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ อภิปรายทิศทางความต้องการใช้วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การสัมมนาครั งนี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ้านวนรวม
ทั งสิ น ๒20 คน ภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “มิติใหม่การพัฒนา
อุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต” โดย ดร. สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม การบรรยาย
หัวข้อ “บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมนวัตกรรม” โดย นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื นฐาน
และการเหมืองแร่ การอภิปรายร่วมหัวข้อ “Advanced Materials ความต้องการแห่งอนาคต” โดยผู้แทน
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการระดมความคิดเห็น หัวข้อ “ทิศทางการใช้วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม” 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มแร่ โลหะ และวัสดุรีไซเคิล เพ่ือเป็นแนวทางการด้าเนินงานของภาครัฐในการสนับสนุน
นวัตกรรมด้านวัตถุดิบ จากการด้าเนินงานพบว่า ผู้ร่วมตอบแบบประเมินให้ความเห็นว่าสามารถน้าองค์ความรู้
ที่ได้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 98.55 และมีความพึงพอใจต่อภาพรวมในการจัดสัมมนา ร้อยละ 
79.84 

 

 

 

 

 

2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีรีไซเคิลทองแดงบริสุทธิ์
จากน้ ายากัดลายวงจรเสื่อมสภาพ” 

จากการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลทองแดงจากน ้ายากัดลายวงจรเสื่อมสภาพด้วยกระบวนการ  
โลหวิทยาไฟฟ้า (Electrometallurgical process) สามารถแยกสกัดทองแดงที่มีความบริสุทธิ์กว่าร้อยละ 
99.9 และมีค่าประสิทธิภาพการใช้กระแสไฟฟ้า (Current efficiency) มากกว่าร้อยละ 90 ได้ส้าเร็จ กอง
นวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจึงได้จัดการฝึกอบรมโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีรีไซเคิลทองแดงบริสุทธิ์จากน ้ายากัดลายวงจรเสื่อมสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน 
บุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิล และผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถน้าองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ



 

 
  รายงานผลการด้าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2561 18  

สิ่งแวดล้อมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการประกอบการและด้าเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 
2561 ณ อาคารฝึกอบรมและสัมมนา กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่2 อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทั งสิ น 55 คน ในการสัมมนาประกอบด้วยการให้ความรู้
เกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 106 และฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีรี
ไซเคิลทองแดงบริสุทธิ์จากน ้ายากัดลายวงจรเสื่อมสภาพทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 

 

 

 

3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีรีไซเคิลโลหะกลุ่มแพลทินัมจากซากเครื่องฟอก
ไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว (Spent Catalytic Convertor) ด้วยกระบวนการโลหวิทยาความ
ร้อน” 

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล 
เพ่ือรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ตามแผนงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยศึกษาวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล โลหะกลุ่ม
แพลทินัมจากซาก Catalytic Convertor ซึ่งมีส่วนประกอบของสารจ้าพวกโลหะกลุ่มมีตระกูล (Noble 
Metals) ท้าหน้าที่เร่งการเกิด ปฏิกิริยาเคมี เช่น แพลทินัม (Pt) แพลเลเดียม (Pd) โรเดียม (Rh) เป็นต้น ด้วย
กระบวนการโลหวิทยาความร้อนที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และได้ประสบความส้าเร็จใน
การพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลดังกล่าว จึงมีการด้าเนินการจัดฝึกอบรมในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 และมี
ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทั งสิ น 55 คน ในการสัมมนาประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 106 และฝึกอบรมเทคโนโลยีรีไซเคิลโลหะกลุ่มแพลทินัมจากซาก
เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว (Spent Catalytic Convertor) ด้วยกระบวนการโลหวิทยา
ความร้อนทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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4. การจัดสัมมนาและอบรมเผยแพร่การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล 
เพื่อการพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(จังหวัดฉะเชิงเทรา)  

จากการด้าเนินโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือการพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากร
ทดแทนและการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) จึงได้มีการจัดสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียที่ได้รับการคัดเลือก ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน 
จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มีหัวข้อเทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเป้าหมาย 2 ชนิด ได้แก่ การรี
ไซเคิล Galvanic Sludge ที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ การรีไซเคิลน ้ายาชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าเสื่อมสภาพ โดย
การผลิตเป็นนิกเกิลบริสุทธิ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั งหมด 64 คน และวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในหัวข้อการรี
ไซเคิล Mill Scale โดยการผลิตเป็นเหล็กดิบ (Pig Iron) และ การรีไซเคิลตะกรันจากการหลอมถลุงตะกั่ว โดย
การผลิตเป็นเหล็กดิบ (Pig Iron) มีผู้เข้าร่วมงานทั งหมด 80 คน 

   
5. งานประชาสัมพันธ์บริการของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและ
การเหมืองแร่ 2 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ได้ด้าเนินการจัด
ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ภายใต้การด้าเนินการในรูปแบบของ
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบ ( ITC on Recycling 
Technology and Innovation on Raw Materials) ซึ่งมีความพร้อมให้บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรี
ไซเคิลทั งระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) และโรงงานต้นแบบ (Pilot scale) รวมทั งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการได้
ศึกษาเรียนรู้กระบวนการรีไซเคิลและการจัดการมลพิษที่เกิดขึ นตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลกลุ่มของเสียที่ปัจจุบันมีการรวบรวมและส่งออกนอกประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเสีย
ที่มีมูลค่าและมีศักยภาพในการรีไซเคิล เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สารเร่ง
ปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้วที่มีโลหะมีค่า/โลหะพื นฐานเป็นองค์ประกอบ กากตะกอนจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย
อุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ กากตะกอนจากระบบบ้าบัดน ้าเสียอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งหากมีการรีไซเคิลในประเทศเพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนด้านแร่/โลหะ คาดว่า
จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้ประโยชน์ของเสียกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่า 5 ,000 ล้านบาท
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ต่อปี ปรากฎมีผู้เข้าร่วมทั งสิ น 227 คน ประกอบด้วย ส่วนราชการจ้านวน 119 คน ภาคการศึกษาจ้านวน 15 
เอกชนจ้านวน 85 คน และ สื่อจ้านวน 8 คน ภายในงานได้มีการน้าเสนอผลการด้าเนินงาน ดังนี   

 Laboratory Building : เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือรองรับการวิจัย 
o การวิเคราะห์ทองค้าด้วยเครื่อง AAS 
o การวิเคราะห์โลหะและสารประกอบด้วยเครื่อง XRF และ XRD 

 Hydrometallurgy Building : ตัวอย่างเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบ 
o เทคโนโลยีรีไซเคิลทองค้า เงิน และทองแดงบริสุทธิ์จาก E-waste 
o เทคโนโลยีรีไซเคิลส่วนประกอบที่ไม่ใช่โลหะจากซาก PCBs 
o เทคโนโลยีรีไซเคิลโลหะกลุ่มแพลทินัมจาก Catalytic Convertor 

 Pyrometallurgy Building : Experience the sense of Secondary Raw Materials 
o การหลอมทองค้าบริสุทธิ์จาก E-waste  
o การถลุงทองแดง 

 ระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศและน ้าเสียจากกระบวนการรีไซเคิลครบวงจร 

 

 

 

 

นอกจากนี ยังมีการน้าเสนอ Innovation Start-up Success Cases 

 การต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบของ กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ในเชิง
พาณิชย์ 

 

 

  

 

 

 

 

บริษัท เจี๋ยฮง อินเตอร์ จ ำกัด 
บริษัท ที.เค. กรีนโนลูชั่น จ ำกัด 
บริษัท ไฮโดร แอนด์ ไพโรเมท จ ำกัด 
บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
บริษัท ไทยพลำสวู้ด จ ำกัด 
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 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแร่และผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การจัดสัมมนาและอบรมเผยแพร่การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล 
เพื่อการพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
(จังหวัดล าพูน)  

 ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือการพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน 
และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดล้าพูน) ได้มีการศึกษา รวบรวม และพัฒนาเทคโนโลยีรี
ไซเคิลจ้านวน 5 ชนิด ได้แก่  

1) เทคโนโลยีรีไซเคิลเปลือกไข่ โดยการผลิตเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ส้าหรับการถลุงแร่/
โลหะ 

2) เทคโนโลยีรีไซเคิลผงอะลูมินา (Al2O3) จากกระบวนการผลิตแผ่นรองวงจรไฟฟ้า (Substrate) 
โดยการผลิตเป็น Synthetic Slag  

3) เทคโนโลยีรีไซเคิลผง Bead จากกระบวนการผลิตแผ่นรองวงจรไฟฟ้า (Substrate) โดยการผลิต
เป็นอิฐทนไฟ 

4) เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษ Epoxy Resin จากกระบวนการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า โดยการผลิตเป็นตัว
ดูดซับกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Absorbent) 

5) เทคโนโลยีรีไซเคิลยางรถยนต์ใช้แล้ว โดยการน้ามาเป็นส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 

บริษัท พี. แอนด์ เอส. แบไรท์ ไมน์น่ิง จ ำกัด   
กำรเพิ่มคณุภำพของแร่แบไรต ์

ด้วยกำรประยุกต์ใช้ Magnetic Separator 

บริษัท ไมน์เค็ม จ ำกัด  
นวัตกรรมกำรใช้เส้นใยจำกหินบะซอลต ์

เสรมิสร้ำงควำมแข็งแรงของวัสด ุ

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ำกัด   
นวัตกรรมผ้ำใบซีเมนต ์
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 โดยจัดอบรมสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลกรในอุตสาหกรรมรีไซเคิล รวมถึงผู้ที่สนใจ ในวันที่ 
11-12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมส้านักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล้าพูน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิล จ้านวนรวม 134 ราย โดยแบ่งเป็นวันที่ 11 กันยายน 2561 จ้านวน 63 ราย และ 
วันที่ 12 กันยายน 2561 จ้านวน 71 ราย  

 

 

 

 

7. การจัดสัมมนาและอบรมเผยแพร่การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล 
เพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมเซรามิก  

 จากการพัฒนาและการประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมเซรามิกด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล 
ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือการพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรม
เซรามิก โครงการดังกล่าวได้ด้าเนินการจัดการสัมนาในหัวข้อ “การผลิตวัตถุดิบทดแทนสารให้สีจากกาก
อุตสาหกรรมผลิตชิ นส่วนยานยนต์” ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้อง Function Six AB ชั น 6 โรงแรม
สยามแอทสยาม เพ่ือเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยมีผู้เข้าร่วมจ้านวน 60 คน โดยแบ่งเป็น เจ้าหน้าที่จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและสมาคม และผู้ประกอบการ  
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ผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับภาคอตุสาหกรรม 
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

วัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม ระหว่าง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ 
จ ากัด 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 2 อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ ได้มีการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพ่ืออุตสาหกรรม 
ระหว่างกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ กับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ้ากัด  

ส้าหรับวัตถุประสงค์และสาระส้าคัญของบันทึกความร่วมมือฉบับนี  คือ การมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งแร่
ที่ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ้ากัด มีอยู่ให้มีมูลค่าสูงขึ น และต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการอุตสาหกรรม
ศักยภาพตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม S Curve และ New S Curve) ด้วย โดย
ครอบคลุมแร่ 4 ชนิด ได้แก่ หินปูน แร่ยิปซัม แร่โดอะตอมไมต์ และแร่บอลเคลย์ 

โดยในระยะที่ 1 จะศึกษาพัฒนาคุณภาพกลุ่มหินแร่ปูนให้มีมูลค่าสูงขึ นก่อน พร้อมทั งได้ก้าหนด
เป้าหมายให้สามารถน้าไปเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
ยาและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมศักยภาพ 

นอกจากนี  เป้าประสงค์อีกประการหนึ่งของบันทึกความร่วมมือนี  คือ     การมุ่งเน้นการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรทั ง 2 ฝ่ายให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทั งในภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ที่เก่ียวกับการเพ่ิมมูลค่าแร่ โดยมีระยะเวลาด้าเนินการ 5 ปี 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ นจากการลงนามความร่วมมือในครั งนี  นอกจากจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าแหล่งแร่ของ
ประเทศให้มีมูลค่าขึ นแล้ว  ผลส้าเร็จจากความร่วมมือนี จะเป็นตัวอย่างที่ส้าคัญให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่
รายอื่น ๆ ในการสร้างความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการสร้างทีมวิจัยร่วมกัน โดยมี
เป้าหมายคือการน้าผลวิจัยมาสู่การลงทุนในเชิงพานิช หรือ แนวคิดท่ีว่า “จากหิ งสู่ห้าง” ในการพัฒนาวัตถุดิบ
ของตนเองให้มีมูลค่าสูงขึ น  
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ผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ 
โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to 

Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNIDO) และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) 

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเล็งเห็นถึงความส้าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมโดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงร่วมมือกับ UNIDO ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในรอบที่ 6 (GEF 6) สาขาการจัดการสารเคมีและของเสีย เพ่ือจัดท้า
โครงการพัฒนาสถานประกอบการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ โดยเน้นการน้าแนวทางด้านเทคนิคที่ดี
ที่ สุ ด  (Best Available Technique: BAT) แ ล ะแ น วก ารป ฏิ บั ติ ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ดี ที่ สุ ด  (Best 
Environmental Practice: BEP: BEP) มาใช้ลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภท
ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) เช่น ไดออกซินและฟิวแรน ซึ่งสารมลพิษเหล่านี อาจเกิดขึ นในโรงงานรีไซเคิล
เศษโลหะที่มีระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงโรงงานที่ไม่มีระบบการบริหารจัดการ
เศษโลหะที่ดี ท้าให้วัตถุดิบมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่เป็นแหล่งก้าเนิดของ U-POPs ค่อนข้างมาก 

ในปี 2561 กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกได้อนุมัติงบประมาณจ้านวน 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กรม
อุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ส้าหรับจัดท้าโครงการส่งเสริมการใช้ BAT/BEP ในอุตสาหกรรมรีไซเคิล
เศษโลหะตลอดทั งโซ่อุปทาน ซึ่งถือเป็นการผนึกก้าลังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับการประกอบการ
ของอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะให้เข้าสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
7 ราย เข้าร่วมด้าเนินโครงการ พร้อมสมทบงบประมาณสนับสนุนจ้านวน 33.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั งนี  
โครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เริ่มด้าเนินการอย่างเป็นทางได้เมื่อเดือนกันยายน 
2561 และมีก้าหนดระยะเวลาด้าเนินการทั งสิ น 5 ปี ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักของโครงการ 3 ด้าน 
คือ (1) การเสริมสร้างและส่งเสริมการก้าหนดนโยบายและกฎหมายส้าหรับการปฏิบัติตามข้อก้าหนดของ
อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และวิธีการจัดการรีไซเคิลโลหะอย่างเหมาะสม (2) การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
สารมลพิษที่ตกค้างยาวนานที่ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) และแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนว
ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน
ระดับชาติในการจัดการห่วงโซ่อุปทานของการรีไซเคิลเศษโลหะอย่างเหมาะสม และ (3) การก้าหนดมาตรการ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิในการลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ที่ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) 
และน้า BAT/BEP ไปใช้งานจริง 
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โดยในช่วงปี 2561 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการไปแล้ว จ้านวน 2 ครั ง ได้แก่ 

1) การสัมมนาหัวข้อ “U-POPs และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมหลอมเศษ
โลหะ” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

 
 

2) การสัมมนาหัวข้อ “แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด 
(BEP) ในอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะ” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องกมลมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล 
กรุงเทพฯ 
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แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
ส้าหรับการด้าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้

ก้าหนดแผนการด้าเนินงาน ดังนี  

1. ด้านวิชาการ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ด้าเนินโครงการเพื่อการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ดังนี   

1. โครงการพัฒนาและขยายผลการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลของกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและ
การเหมืองแร่ เพ่ือสร้าง/ขยายเครือข่ายการน้าขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพื นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เป้าหมายในพื นที่เมืองปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี) 

3. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนใน
อุตสาหกรรมชิ นส่วนเครื่องจักรกล 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพื นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เป้าหมายในพื นที่ EEC (จังหวดัระยอง ชลบุรี และปราจีนบุรี) 

2. ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
o ก้าหนดการสัมมนาประจ้าปี Innovation in Raw materials Conference 2019 ในเดือน

มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 2 เพ่ือ
เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านนวัตกรรมวัตถุดิบแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ  

3. ด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
o การด้าเนินการตามกรอบความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพ่ือ

อุตสาหกรรม ระหว่างกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ กับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ้ากัด  โดยในปี 
2562 จะด้าเนินการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีการเพ่ิมคุณภาพหินปูน ในระดับห้องปฏิบัติการ ให้สามารถใช้
เป็นวัตถุดิบทดแทนแคลเซี่ยมคาร์บอเนตคุณภาพสูง ในอุตสาหกรรมพลาสติกส้าหรับใช้ในเครื่องมือแพทย์หรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์  

 

 

 

 

o การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการวิจัย ระหว่าง กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและ
การเหมืองแร่และ บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จ้ากัด  
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โดยในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดีบุก จะมีการการลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ด้านความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใน
สถานประกอบการ พร้อมทั งผลักดันสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

4. ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ  
 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะด้าเนินโครงการ Greening the Scrap 
Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from 
Recycling Facilities ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เพ่ือส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มี
มูลค่าสูงขึ น และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะด้าเนินการต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส้าคัญ เช่น  

4.1 การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ให้แก่บุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั งหมดของอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
ตลอดทั งห่วงโซ่อุปทาน โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการลด
การปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานที่ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ และแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนว
ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) รวมทั งการจัดท้าหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  

4.2 การสร้างสถานประกอบการต้นแบบ โดยการพัฒนาโรงงานรีไซเคิลเศษโลหะสาธิตที่มีการใช้
เทคโนโลยีที่ดีที่สุด โดยการน้าแนวทางด้านเทคนิคท่ีดีที่สุดและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือลดการปลดปล่อยสารไดออกซินและสารมลพิษอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย เพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการได้เข้ามาศึกษาแนวทาง การลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พร้อมบริการให้ค้าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั งในและต่างประเทศ 
เพ่ือให้สามารถน้าไปปรับใช้ในโรงงานได้จริง โดยมีการตรวจประเมินเพ่ือติดตามค่าการปลดปล่อยมลพิษของ
โรงงานและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างทั งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

4.3 การสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ โดยการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และ
มาตรฐานต่าง ๆ เพ่ือเอื อให้เกิดความเชื่อมโยงของกลุ่มอุตสาหกรรมตั งแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า รวมถึงสร้าง
ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้การประกอบการสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน และการจัดท้าฐานข้อมูลเพ่ือน้าไปเป็นแนวทางในการก้าหนดมาตรการ และนโยบายให้สอดรับกับการ
ปฏิบัติตามข้อก้าหนดของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และวิธีการจัดการรีไซเคิลโลหะอย่างเหมาะสมต่อไป 

ทั งนี  จะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เชอราตัน 
แกรนด์ สุขุมวิท 

 


