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กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม

สู่แนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบเพ่ือสร้าง

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการใช้

นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบ เพ่ือประสิทธิภาพในการใช้งานและการพัฒนาเป็นวัตถุดิบทดแทน แก้ปัญหาการ

ขาดแคลนในอนาคต โดยกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีอ านาจและหน้าที่ในด้านการศึกษา 

วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวัตถุดิบ การใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรม การ

ปรับปรุงคุณภาพแร่ โลหะ และสารประกอบ สร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้ง

วัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ  (Natural Raw Materials) วัตถุดิบทดแทน (Secondary Raw Materials) ที่ได้

จากการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย และวัตถุดิบขั้นสูง (Advanced Raw Materials) ที่เป็นแร่ โลหะ และ

สารประกอบโลหะชั้นคุณภาพสูง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโรงงานต้นแบบและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรม รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน 

ดังนี้ 

1) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ หาแหล่งวัตถุดิบทดแทนในอนาคต และยังช่วยสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยให้มากข้ึน  

2) พัฒนาระบบการให้บริการเครื่องมือ ฐานข้อมูล และสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการบน Digital Platform และให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตแก่ผู้ประกอบการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  



 

   

2 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มโครงการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ร่วมกัน และให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะท าให้งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท าได้เร็วขึ้น
และสามารถช่วยประหยัดเงินงบประมาณของภาครัฐได้  

4) อ านวยความสะดวกด้านระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับอ่ืน ๆ รวมถึงกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการลงทุนของภาคเอกชน
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ซึ่งมีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562) ที่ส าคัญ
ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงานด้านงานวิชาการ  
1. วิจัยและพัฒนา 

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ 
ให้มีการใช้ประโยชน์แร่และโลหะอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืน โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และสนับสนุนการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่เมืองปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี)  
และ โครงการส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และ
สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่ EEC (จังหวัดระยอง ชลบุรี และปราจีนบุรี) โดยการ
คัดเลือกขยะหรือของเสียที่มีศักยภาพในการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่และโลหะเพ่ือท าการทดลองใน
ระดับห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาจากปัจจัยด้านปริมาณ มูลค่า การจัดการในปัจจุบัน และเทคโนโลยีในการน า
ของเสียกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนั้นยังมีการวิจัยเกี่ยวกับวัตถุดิบแร่และโลหะที่ร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศอีกด้วย การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องมีงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัตถุดิบ จ านวน 13 หัวข้อ ดังนี้  

ล าดับที่ รายชื่อเทคโนโลยี 
1 เทคโนโลยีรีไซเคิลตะกอนจากกระบวนการขัดเตรียมชิ้นแม่เหล็กก าลังสูงที่มีนีโอดีเมียม 

(Neodymium, Nd) เป็นองค์ประกอบ โดยการผลิตเป็นนีโอดีเมียมออกไซด์ ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบ 
ต้ังต้นในการผลิตแม่เหล็กก าลังสูง 

2 เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษซากแม่เหล็กก าลังสูงท่ีมีนีโอดีเมียม (Neodymium, Nd) เป็นองค์ประกอบ  
โดยการผลิตเป็นนีโอดีเมียมออกไซด์ ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบต้ังต้นในการผลิตแม่เหล็กก าลังสูง 

3 เทคโนโลยีรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีช ารุดหรือหมดอายุ โดยการผลิตเป็นเงินบริสุทธ์ิ 

4 เทคโนโลยีรีไซเคิลกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นองค์ประกอบ  
โดยการผลิตเป็นทองแดงบริสุทธ์ิและผงนิกเกิลความเข้มข้นสูง 

5 เทคโนโลยีรีไซเคิลสารเร่งปฏิกิริยาใช้งานแล้วท่ีมีนิกเกิลเป็นองค์ประกอบ โดยการผลิตเป็น 
เฟอร์โรนิกเกิล/โลหะผสมนิกเกลิ 

6 เทคโนโลยีรีไซเคิลผงตะกรันอะลูมิเนียม โดยการใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตอิฐมวลเบา 
แบบ AAC (Autoclaved Aerated Concrete) 

7 เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีมีอะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบ โดยการผลิตเป็นแว็กซ์
และเศษแผ่นอะลูมิเนียม 

8 เทคโนโลยีรีไซเคิลน้ าล้างในกระบวนการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า โดยการผลิตเป็นโลหะนิกเกิล 

9 เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจากอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-Dip 
Galvanizing) โดยการผลิตเป็นสังกะสีซัลเฟต (ZnSO4) 



 

   

4 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานที่เป็นสากลให้แก่งานวิจัยที่ได้พัฒนาขึ้น กองนวัตกรรมวัตถุดิบและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้จัดท าระดับวัดมาตรฐานความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี โดยอ้างอิงจาก
องค์การนาซาและ สวทช. เพ่ือสร้างมาตรฐานที่ตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้น าไปใช้งาน ดังนั้นการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีของกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องสามารถระบุความพร้อมและเสถียรภาพ
ของเทคโนโลยีได้ตารางต่อไปนี้  

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

มีการส ารวจทฤษฎี
ข้ันพื้นฐาน โดยการ
ทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
(literature 
review/prior art) 
 
 
 
 

มีการศึกษา
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและ
ความเป็นไปได้ใน
การประยุกต์ใช้ 
โดยมีรายละเอียด
ทางเทคนิค
(specification) 
ที่ชัดเจน  
 
 
 

มีผลการทดลองที่
พิสูจน์ความ
เป็นไปได้ของ
แนวคิด (proof-
of-concept) 

องค์ประกอบที่
ส าคัญ (key 
component) ได้
ผ่านการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ 

องค์ประกอบที่
ส าคัญ (key 
component) ได้
ผ่านการทดลองใน
สภาวะแวดล้อม
เลียนแบบ 
(simulated 
environment) 

ต้นแบบข้ันต้น 
(prototype) ได้
ถูกทดสอบใน
สภาวะควบคุม 
(relevant 
environment) 

ต้นแบบข้ันต้น 
(prototype) 
ได้ถูกทดสอบ
ในสภาวะจริง 
(operational 
environment)  

เทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์ได้
ผ่านการ
ทดสอบ
คุณภาพ 
(qualified) 

เทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์
ประสบ
ความส าเร็จใน
การใช้งานจริง 
 
 
 
 
 

ที่มา: Technology Readiness Level: TRL ประยุกต์จาก NASA และ สวทช. 
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การศึกษาวิจัย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้แก่
อุตสาหกรรม S-Curve ของประเทศไทย (กรณีศึกษา : เทคโนโลยีการผลิตและรีไซเคิลชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่) 

11 การศึกษาวิจัย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับวัตถุดิบ 
(กรณีศึกษา : การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตเพอร์ไลต์-เมทัลซินแทคทิคโฟม (Perlite-
Metal Syntactic Foam, P-MSF) 

12 การเพิ่มประสิทธิภาพการเผาหนิเพอร์ไลต์ (Perlite) เพื่อใช้เป็นวัสดุท่ีมีน้ าหนักเบา 
และกันความร้อน 

13 การออกแบบกระบวนการเพิ่มคุณภาพหินแกรนิตฝุ่นเพื่อใช้ทดแทนทรายก่อสร้างกรณีศึกษา 
โรงโม่หินแกรนิตในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และตราด 

องค์ความรูแ้ละการวิจยัพื้นฐาน 

ต้นแบบห้องปฏบิัติการ ต้นแบบภาคสนาม 

 



 

   

5 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

1.1 เทคโนโลยีรีไซเคิลตะกอนจากกระบวนการขัดผิวชิ้นแม่เหล็กก าลังสูงที่ มีนีโอดิ เมียม 
(Neodymium, Nd) เป็นองค์ประกอบ โดยการผลิตเป็นนีโอดิเมียมออกไซด์ ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น
ในการผลิตแม่เหล็กก าลังสูง  

   
 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ์

ตะกอนจากกระบวนการขัดผิวชิ้นแม่ เหล็กก าลังสูงที่มีนีโอดิ เมียม (Neodymium, Nd) เป็น
องค์ประกอบ เป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกระบวนการขัดผิวชิ้นแม่เหล็กก าลังสูง
เพ่ือให้มีรูปทรงตามที่ต้องการ โดยมีนีโอดิเมียมซึ่งเป็นหนึ่งในธาตุหายาก (Rare Earth Element) เป็น
องค์ประกอบประมาณร้อยละ 26.5 โดยน้ าหนัก การรีไซเคิลตะกอนดังกล่าวสามารถท าได้โดยใช้กระบวนการ
โลหวิทยาสารละลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นนีโอดิเมียมออกไซด์ความบริสุทธิ์ร้อยละ 70 ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบ
ตั้งต้นในการผลิตแม่เหล็กก าลังสูง งานวิจัยมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่
ส าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

1.2 เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษซากแม่เหล็กก าลังสูงที่ มีนีโอดิเมียม (Neodymium, Nd) เป็น
องค์ประกอบ โดยการผลิตเป็นนีโอดิเมียมออกไซด์ ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตแม่เหล็กก าลังสูง 

   
 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ์

เศษซากแม่เหล็กก าลังสูง เป็นของเสียที่เกิดขึ้นทั้งจากภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม โดยมีนีโอดิเมียม
ซึ่งเป็นหนึ่งในธาตุหายาก (Rare Earth Element) เป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 30 โดยน้ าหนัก การรีไซเคิล
เศษซากแม่เหล็กก าลังสูง สามารถท าได้โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาสารละลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็น
นีโอดิเมียมออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 70 ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตแม่เหล็กก าลังสูง งานวิจัยมี



 

   

6 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

ความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่ส าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ 

1.3 เทคโนโลยีรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ช ารุดหรือหมดอายุ โดยการผลิตเป็นเงินบริสุทธิ์ 

   
 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ์

 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ช ารุดหรือหมดอายุเป็นของเสียที่เกิดขึ้นทั้งจากภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม 
มีปริมาณเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 100 ตันต่อการผลิตไฟฟ้า 1 MW โดยทั่วไปแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ช ารุดหรือ
หมดอายุจะมีโลหะเงินเป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 0.06 โดยน้ าหนัก การรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ดังกล่าวสามารถท าได้โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาสารละลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีได้เป็นเงินบริสุทธิ์ประมาณร้อยละ 
99.9 ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่ส าคัญ (key component) 
ได้ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

1.4 เทคโนโลยีรีไซเคิลกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นองค์ประกอบ 
โดยการผลิตเป็นทองแดงบริสุทธิ์และผงนิกเกิลความเข้มข้นสูง 

  
 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ์

 กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นองค์ประกอบเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจาก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเกิดจากกระบวนการบ าบัดสารละลาย/น้ าเสียที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็น
องค์ประกอบโดยการตกตะกอนด้วยการปรับค่าพีเอช โดยมทีองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก ประมาณร้อยละ 39 
โดยน้ าหนัก และมีนิกเกิลเป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 9.7 การรีไซเคิลกากตะกอนดังกล่าวสามารถท าได้



 

   

7 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาสารละลาย โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มี 2 ชนิด ได้แก่ 1) ทองแดงบริสุทธิ์ประมาณร้อยละ 
99.9 ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ  อุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้า อุตสาหกรรม
ทองเหลือง อุตสาหกรรมสัมฤทธิ์ และ 2) ตะกอนนิกเกิลความเข้มข้นประมาณร้อยละ 68 ส าหรับน าไปเป็น
วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตโลหะหรือสารประกอบนิกเกิล งานวิจัยมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ 
องค์ประกอบที่ส าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

1.5 เทคโนโลยีรีไซเคิลสารเร่งปฏิกิริยาใช้งานแล้วที่มีนิกเกิลเป็นองค์ประกอบ โดยการผลิตเป็น
เฟอร์โรนิกเกิล/โลหะผสมนิกเกิล 

   
 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ์

 สารเร่งปฏิกิริยาใช้งานแล้วที่มีนิกเกิลเป็นองค์ประกอบเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และอุตสาหกรรมการผลิตสารให้ความหวาน โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า 9,400 ตันต่อปี และมีนิกเกิลเป็น
องค์ประกอบหลักประมาณร้อยละ 22.3 โดยน้ าหนัก การรีไซเคิลสารเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวสามารถท าได้โดยใช้
กระบวนการโลหวิทยาความร้อน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นเฟอร์โรนิกเกิล/โลหะผสมนิกเกิลส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบ
ตั้งต้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิม อุตสาหกรรมหลอมหล่อโลหะ งานวิจัยมีความ
พร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 6 คือ ต้นแบบขั้นต้น (prototype) ได้ถูกทดสอบในสภาวะควบคุม 
(relevant environment) 

1.6 เทคโนโลยีรีไซเคิลผงตะกรันอะลูมิเนียม โดยการใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตอิฐมวลเบา
แบบ ACC (Autoclaved Aerated Concrete)  

   
 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ์



 

   

8 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

 ผงตะกรันอะลูมิเนียมเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหลอมอะลูมิเนียม มีอะลูมิเนียมเป็น
องค์ประกอบหลักประมาณร้อยละ 69.8 โดยน้ าหนัก การรีไซเคิลผงตะกรันอะลูมิเนียมสามารถท าได้โดยการ
น าไปเป็นวัตถุดิบทดแทนผงอะลูมิเนียมซึ่งเป็นส่วนผสมของการผลิตอิฐมวลเบาแบบ ACC (Autoclaved 
Aerated Concrete) ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง งานวิจัยมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 5 
คือ องค์ประกอบที่ส าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลองในสภาวะแวดล้อมเลียนแบบ (simulated 
environment) 

1.7 เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีอะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบ โดยการผลิตเป็น
แว๊กซ์และเศษแผ่นอะลูมิเนียม 

  
 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ์

 เศษบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีอะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบเป็นของเสียที่เกิดขึ้นทั้งจากภาคครัวเรือน
และอุตสาหกรรม โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า 2,084 ตัน ในปี 2560 (เขตพ้ืนที่เมืองปริมณฑล) มีอะลูมิเนียมเป็น
องค์ประกอบหลักประมาณร้อยละ 52.5 โดยน้ าหนัก การรีไซเคิลเศษบรรจุภัณฑ์พลาสติกดังกล่าวสามารถท าได้
โดยใช้กระบวนการทางความร้อนแบบไพโรไลซิส ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นเศษแผ่นอะลูมิเนียมส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม และแว๊กซ์ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการให้ความร้อน งานวิจัยมีความพร้อมและ
เสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่ส าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

1.8 เทคโนโลยีรีไซเคิลน้ าล้างในกระบวนการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า โดยการผลิตเป็นโลหะนิกเกิล 

    
 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ์



 

   

9 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

 น้ าล้างในกระบวนการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวนิกเกิล
แบบใช้ไฟฟา โดยทั่วไป โรงงานชุบเคลือบผิวนิกเกิลแบบใช้ไฟฟ้าจะมีของเสียดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30,000 ลิตร
ต่อเดือน และมีนิกเกิลเป็นองค์ประกอบประมาณ 2 กรัมต่อลิตร กระบวนการรีไซเคิลสามารถท าได้โดยใช้
กระบวนการโลหวิทยาสารละลายร่วมกับโลหวิทยาความร้อน ซึ่งมีข้ันตอนที่ส าคัญ ได้แก่ การตกตะกอนนิกเกิล
จากน้ าล้างในกระบวนการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า และการหลอมถลุงตะกอนนิกเกิลเป็นโลหะนิกเกิล ผลิตภัณฑ์ที่
ได้เป็นโลหะนิกเกิลบริสุทธิ์ประมาณร้อยละ 99.9 ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ 
อุตสาหกรรมการชุบเคลือบผิวโลหะ อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิม อุตสาหกรรมหลอมหล่อโลหะ  งานวิจัยมี
ความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 6 คือ ต้นแบบขั้นต้น (prototype) ได้ถูกทดสอบในสภาวะควบคุม 
(relevant environment) 

1.9 เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจากอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot – Dip 
Galvanizing) โดยการผลิตเป็นสังกะสีซัลเฟต (ZnSO4)  

   
 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ์

 ฝุ่นสังกะสีจากอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot – Dip Galvanizing) เป็นของเสียที่
เกิดขึ้นจากการผลิตเหล็กชุบเคลือบสังกะสี โดยมีสังกะสีเป็นองค์ประกอบหลัก ประมาณร้อยละ 96.8 โดย
น้ าหนัก กระบวนการรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีดังกล่าวสามารถท าได้โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาสารละลาย ซึ่งมี
ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ การชะละลายสังกะสีด้วยกรดซัลฟิวริก และการแยกสังกะสีซัลเฟตจากสารละลายด้วย
วิธีการตกผลึก โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นสังกะสีซัลเฟตส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการเกษตร งานวิจัย 
มีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่ส าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

 



 

   

10 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 

ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

1.10 การศึกษาวิจัย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างความม่ันคงด้านวัตถุดิบ
ให้แก่อุตสาหกรรม S-Curve ของประเทศไทย (กรณีศึกษา : เทคโนโลยีการผลิตและรีไซเคิลชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่) 

  

    

 

 

 

                                                       วัตถุดิบ 

ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตและการรีไซเคิลแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบส าคัญของยานยนต์ไฟฟ้า อาทิ ชนิดของแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า สมรรถนะและ
คุณสมบัติของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละชนิด เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยี
การรีไซเคิลแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งมี 5 กระบวนการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) กระบวนการโลหวิทยาสารละลาย 
(Hydrometallurgical Process) (2) กระบวนการโลหวิทยาความร้อน (Pyrometallurgical Process) (3) 

กระบวนการไฮบริด (Hybrid Processes) ที่ใช้กระบวนการโลห
วิทยาความร้อนและกระบวนการโลหวิทยาสารละลาย 
( Pyrometallurgical and Hydrometallurgical Processes) 
(4) กระบวนการไฮบริด (Hybrid Process) ที่ใช้กระบวนการ
ความร้อนร่วมเชิงกลและกระบวนการโลหวิทยาสารละลาย 
(Thermo-Mechanical and Hydrometallurgical Processes) 
และ (5) กระบวนการรี ไซเคิลโดยตรง (Direct Recycling 
Process) และเปรียบเทียบกระบวนการรีไซเคิลแต่ละวิธี โดย
พบว่า กระบวนการรีไซเคิลโดยตรงสามารถรีไซเคิลโลหะและ
สารประกอบโลหะกลับมาในสภาพที่สมบูรณ์กว่าและครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบมากกว่ากระบวนการอ่ืน ๆ นอกจากนี้ได้รวบรวม
ข้อมูลแนวทางเลือกอ่ืนในการบริหารจัดการแบตเตอรี่ที่เสียหรือ
หมดอายุการใช้งาน เช่น การปรับปรุงสภาพหรือน าไปผลิตใหม่ 

(Remanufacturing) การน าไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน (Repurposing) พร้อมข้อมูลวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบกับการรีไซเคิล เทคโนโลยีมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 2 คือ มี
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ โดยมีรายละเอียดทางเทคนิค  
(specification) ที่ชัดเจน 



 

   

11 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 

ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

1.11 การศึกษาวิจัย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบ 
(กรณีศึกษา : การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตเพอร์ไลต์-เมทัลซินแทคทิคโฟม (Perlite-Metal 
Syntactic Foam, P-MSF) 

  

    

 

 

 

                  โครงสร้างรูพรุนหรือโพรงอากาศ (a) แบบปิด (b) แบบเปิด 

ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตโฟมโลหะ ส าหรับใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
โครงสร้างและยานยนต์ที่ต้องการโครงสร้างน้ าหนักเบา รับแรงกระแทก และดูดซับเสียง เทคโนโลยีการผลิต
โฟมโลหะมีหลากหลายวิธีจ าแนกตามสถานะของโลหะตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) 
กระบวนการผลิตที่ใช้โลหะตั้งต้นที่อยู่ในสถานะของแข็ง 2) กระบวนการผลิตที่ใช้โลหะตั้งต้นที่อยู่ในสถานะ
ของเหลว 3) กระบวนการผลิตที่ใช้โลหะตั้งต้นที่อยู่ในสถานะของไอโลหะ และ 4) กระบวนการผลิตที่ใช้โลหะ
ตั้งต้นที่อยู่ในสถานะไอออนของโลหะ เปรียบเทียบกระบวนการผลิตแต่ละวิธี โดยพบว่า  โฟมโลหะจะมี
โครงสร้างรูพรุนแบบปิดหรือรูพรุนแบบเปิด (Closed Cell or Open Cell) และมีการจัดเรียงตัวของรูพรุนเป็น
ระเบียบหรือไม่เป็นระเบียบ (Regular Cell or Irregular Cell) รวมถึงมีปริมาณรูพรุนหรือความพรุนตัว และ
ความหนาแน่นของโฟมโลหะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตที่เลือกใช้ นอกจากนี้ได้น าเสนอ
กรณีศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตเพอร์ไลต์ -เมทัลซินแทคทิคโฟม (Perlite-Metal Syntactic 
Foam, P-MSF) ซึ่งเป็นโฟมโลหะสังเคราะห์ที่ใช้เพอร์ไลต์ซึ่งเป็นแร่ที่มีราคาถูกและมีคุณสมบัติขยายตัวเป็น
อนุภาคกลวงที่มีรูพรุนอยู่ภายในเมื่อได้รับความร้อนมากกว่า 760 องศาเซลเซียส เป็นอนุภาคกลวงที่ให้
โครงสร้างรูพรุนแก่โฟมโลหะ จากการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศ การผลิ ต P-MSF ด้วยกระบวนการ 
Counter-Gravity Pressure Infiltration พบว่า เพอร์ไลต์สามารถใช้เป็นอนุภาคกลวงในการผลิตโฟมโลหะ
สังเคราะห์ และให้โฟมโลหะที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับการใช้อนุภาคกลวงชนิดอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีการ
ผลิต P-MSF จึงเป็นเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าที่น่าสนใจในการวิจัยพัฒนาต่อยอดเพ่ือขยายผลในเชิงพาณิชย์ 
เนื่องจากช่วยลดต้นทุนในการผลิตโฟมโลหะสังเคราะห์และสามารถตอบโจทย์การเพ่ิมมูลค่าให้กับทั้งแร่และ
โลหะ เทคโนโลยีมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 2 คือ มีการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ โดยมีรายละเอียดทางเทคนิค (specification) ที่ชัดเจน 
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ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

1.12 การเพิ่มประสิทธิภาพการเผาหินเพอร์ไลต์ (Perlite) เพื่อใช้เป็นวัสดุที่มีน้ าหนักเบาและกัน
ความร้อน 

  

    

 

 

 

          

แร่เพอร์ไลต์ดิบที่ผ่านการเผาจะการขยายตัวจนเป็นเพอร์ไลต์ที่มีความพรุนสูงและมีน้ าหนักท่ีเบา จึงมี
การใช้มากในอุตสาหกรรม นอกจากการใช้เป็นวัสดุผสมในอิฐมวลเบาแล้ว เพอร์ไลต์ยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่
ต้องการวัสดุคุณภาพสูง เช่น ตัวเติม (Filler) ในอุตสาหกรรมพลาสติกและสี  ตัวกรองในอุตสาหกรรมยา 
เครื่องดื่ม สารเคมี และน้ าเพ่ือการผลิตในอุตสาหกรรม การผลิตโฟมโลหะ เป็นต้น  

การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาหินเพอร์ไลต์ (Perlite) ด าเนินการโดยการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราการขยายตัวของหินเพอร์ไลต์ อุณหภูมิที่เผา เวลาในการเผา และขนาดเม็ดเพอร์ไลต์ที่น าไปเผา 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาและลดต้นทุนด้านการเผาเพอร์ไลต์ จากผลการทดลองพบว่า การเผาเพอร์ไลต์ที่
อุณหภูมิ 850 – 1150 °C เพอร์ไลต์มีการขยายตัวแปรผันตรงตามอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น โดยมีระยะเวลาการเผา
เฉลี่ยประมาณ 60 วินาที และมีอัตราการขยายตัวที่ 10 – 140 % โดยมีข้อจ ากัดที่อุณหภูมิมากกว่า 1,200°C 
เนื่องจากเป็นอุณหภูมิหลอมเหลวของเพอร์ไลต์ อาจท าให้เกิดการหลอมตัวขึ้น โดยที่ขนาดเม็ดเพอร์ไลต์ที่เผามี
ผลต่ออัตราการขยายตัวของเพอร์ไลต์ที่เผาด้วย การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเม็ดของตัวอย่างและ
การขยายตัวของเม็ดตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า ช่วงขนาดเม็ดตัวอย่าง ระหว่าง 106 – 300 ไมครอน ( -50 + 
140 เมช ) เป็นขนาดของตัวอย่างที่มีอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุด ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาเพอร์ไลต์
ให้สูงสุด ต้องเลือกอุณหภูมิ เวลา และขนาดเม็ดเพอร์ไลต์ที่เหมาะสม เพ่ือที่จะให้ได้ขนาดเม็ดเพอร์ไลต์หลังเผา
ที่ต้องการและมีต้นทุนที่เหมาะสม งานวิจัยมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 9 คือเทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์ประสบความส าเร็จในการใช้งานจริง 
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ระดบัความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

1.13 การออกแบบกระบวนการเพิ่มคุณภาพหินแกรนิตฝุน่เพื่อใช้ทดแทนทรายก่อสร้าง 
กรณีศึกษาโรงโม่หินแกรนิตในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และตราด 

  

    

 

 

 

          

ปัญหาที่ส าคัญที่พบในอุตสาหกรรมโม่ บด ย่อยหิน คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหินฝุ่นที่ได้จาก
กระบวนการผลิตที่มีเป็นจ านวนมาก คาดการณ์ว่าในประเทศไทยมีหินฝุ่นเกิดขึ้นประมาณ 30-50 ล้านตัน/ปี 
ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความพยายามน าหินฝุ่นดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากหินฝุ่น
ดังกล่าวมีมูลค่าต่ า และมีคุณภาพไม่ตรงความต้องการของตลาด อีกทั้งผู้ประกอบการยังขาดองค์ความรู้ของ
กระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพของหินฝุ่นให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด โครงการวิจัยนี้ จึงได้
ด าเนินการออกแบบกระบวนการเพ่ิมคุณภาพหินแกรนิตฝุ่นเพ่ือใช้ทดแทนทรายก่อสร้างในการผสมคอนกรีต 
โดยหินแกรนิตมีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกับทรายท าให้สามารถทดแทนทรายที่ใช้ในการผสมคอนกรีตได้
โดยไม่ท าให้คุณสมบัติของคอนกรีตลดลง แต่หินฝุ่นในแต่ละพ้ืนที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ไม่สามารถน ามาใช้
ทดแทนทรายก่อสร้างได้ทันที มีความจ าเป็นต้องน ามาผ่านกระบวนการเพ่ิมคุณภาพก่อน ดังนั้น คณะผู้ศึกษา
จึงได้คัดเลือกแหล่งหินแกรนิตในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัด ตราด ระยอง และชลบุรี เนื่องจากเป็น
แหล่งหินแกรนิตขนาดใหญ่ มีปริมาณหินฝุ่นเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก และอยู่ใกล้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่ง
จะเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้หินฝุ่นต่อไป  
 กระบวนการเพ่ิมคุณภาพหินแกรนิตฝุ่นเพ่ือให้สามารถใช้ทดแทนทรายหยาบ (Fine Aggregate) ที่ใช้
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง สามารถท าได้โดยการคัดขนาดหินฝุ่นให้มีขนาดระหว่างตั้งแต่ 105 ไมครอน ถึง 1.7 
มิลลิเมตร เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการเพ่ิมคุณภาพ ได้แก่ Trommel Screen, Spiral Classifier, 
Belt Conveyor และ Water Pump โดยมีค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมคุณภาพ ได้แก่ เงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 10 
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายแปรผัน ประมาณ 50 บาทต่อตัน (product) มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4.3 ปี ค่า 
IRR = 29.5 % , ค่า NPV ประมาณ 16 ล้านบาท และราคาขายต่ าสุดที่ยังท าให้โครงการมีความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ คือ ต้องมากกว่า 139 บาทต่อตัน งานวิจัยมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 8 คือ
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพ (qualified) 
  
*หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 02-202-390 
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2. การให้บริการวิชาการ  

2.1 การประเมินผลและตรวจวัดประสิทธิภาพสถานประกอบการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) 

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ด าเนินการพัฒนานวัตกรรรมและเทคโนโลยีที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ และส่งเสริมการจัดการขยะและมลพิษอย่างยั่งยืน มาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการ

เริ่มจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผลและตรวจวัดประสิทธิภาพสถานประกอบการตามหลักการเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) ส าหรับใช้ในการตรวจประเมินและวินิจฉัยสถานประกอบการเหมืองแร่และ

อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของสถานประกอบการเหล่านั้นตาม

หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยอยู่ระหว่างการยกร่างมาตรฐานตัวชี้วัด เพ่ือจัดท า “คู่มือหลักเกณฑ์การ

ประเมินและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานสามารถน าหลักเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดที่จัดท าขึ้น 

ไปใช้ในการประเมินการด าเนินงานตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือการพัฒนาและยกระดับการ

ด าเนินงานของสถานประกอบการ ส าหรับเป็นฐานในการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รองรับ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ 

 

2.2 การบริการเครื่องมือ  

 ภายหลังการเปิดให้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ภายใต้การด าเนินการในรูปแบบของ
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตด้านเทคโนโลยีรี ไซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบ ( ITC on Recycling 
Technology and Innovation on Raw Materials) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้ด าเนินการให้บริการเครื่องมือครอบคลุมการวิเคราะห์และตรวจสอบ กระบวนการ 
โลหวิทยาสารละลาย และกระบวนการโลหวิทยาความร้อน เพ่ือรองรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งระดับ
ปฏิบัติการ (Lab scale) และระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot scale) รวมถึงระบบระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ต้นแบบ ครอบคลุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control System) และระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(Wastewater Treatment System)  

 ห้องปฏิบัติการของกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์แร่ 

โลหะ สารประกอบโลหะ ธรณีวัตถุ และตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเครื่อง X-Ray Fluorescence (XRF), 

X-Ray Diffractometer (XRD), Atomic Absorption Spectrometer, Ion Chromatography, UV-Visible 

Spectrophotometer, Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) โ ด ย

ในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินการวิเคราะห์แร่ โลหะ สารประกอบโลหะ ธรณีวัตถุและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 421 
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ตัวอย่าง รวม 1186 รายการ ได้แก่ สินแร่ดีบุก กากโลหะดีบุก ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์และแทนทาลัม

เพนตอกไซด์รวมกัน ผงโลหะทองค าและเงิน สินแร่ทองแดง ทรายแก้ว ดินขาว แร่ไพโรฟิลไลต์ แร่โซเดียม

เฟลสปาร์ แร่ควอตซ์ แร่แมงกานีส แร่โดโลไมต์  แร่แบไรต์ แร่เหล็ก แร่พลวง ดินและหินอุตสาหกรรม 

สารประกอบโลหะ สารละลายโลหะ (ทองแดง, ดีบุก) โลหะทองแดง และผงโลหะ 

ปัจจุบัน กนอ. มีการติดตั้งเครื่องมือ X-Ray Fluorescence (XRF), X-Ray Diffractometer (XRD), 

Atomic Absorption Spectrometer, Ion Chromatography, UV-Visible Spectrophotometer, 

Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) รองรับการวิเคราะห์แร่ โลหะ 

สารประกอบโลหะ ธรณีวัตถุ และตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันก าลังด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลการ

บริการวิเคราะห์และตรวจสอบเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ เช่น การตรวจสอบสถานะของ

ตัวอย่าง การตรวจสอบระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ เพ่ือน าไปสู่การให้บริการตรวจสอบสถานะ

และแจ้งผลการวิเคราะห์ผ่านระบบออนไลน์   

 

 เคร่ือง X-Ray Fluorescence Spectrophotometer 
(XRF) รองรับงานวิเคราะห์หาปริมาณธาตุองค์ประกอบ
ในตัวอย่าง ด้วยการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์ฟูออเรสเซนต์ 
(X-Ray Fluorescence) ที่ปลดปล่อยออกมาจากธาตุ 
แต่ละชนิดในตัวอย่าง 
                                                        
 
 
 

 เ ค รื่ อ ง  X-Ray Diffractometer (XRD) ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์หาโครงสร้างของสารประกอบแร่  โดยใช้
หลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray) มาใช้วิเคราะห์
ชนิ ดของสารประกอบ และโครงสร้ า งผลึกของ
สารประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง 
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 เคร่ือง Atomic Absorption Spectrometer รองรับ
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ในรูป
สารละลายไอออน ด้วยเทคนิค Atomic Absorption 
Spectroscopy ซึ่งเป็นกระบวนการที่อะตอมอิสระของ
ธาตุดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นระดับหนึ่งโดยเฉพาะซึ่ง
ขึ้นอยู่กับธาตุแต่ละชนิด เมื่อน าค่าความเข้มข้นเริ่มต้น
ของแสง (Io) มาค านวนผลกับค่าความเข้มข้นสุดท้าย
หลังจากถูกดูดกลืนแสง ( I1) จะได้ “ค่าการดูดกลืน 
(Absorbance, A)” ซึ่งค่าการดูดกลืนแสงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของธาตุที่อยู่ใน
สารละลายตัวอย่าง 

 

 เครื่อง Ion Chromatography เป็นเครื่องมือที่ใช้
ส าหรับวิเคราะห์ไอออนประจุบวก (Cation) และ
ไอออนประจุลบ (Anion) โดยใช้หลักการทางโคร
มาโทกราฟี อาศัยการแลกเปลี่ยนไอออน ( Ion 
exchange) เพ่ือหาปริมาณสารที่อยู่ในรูปประจุใน
ตัวอย่างสิ่ งแวดล้อม เช่น น้ าทะเล น้ าทิ้ ง (จาก
แหล่งก าเนิดมลพิษต่าง ๆ ) น้ าผิวดิน น้ าชะขยะมูลฝอย 
ตัวอย่างอากาศ ตัวอย่างดิน สารเคมีรั่วไหล กากของ
เสียอันตราย เป็นต้น 

 

 เครื่อง UV-Visible Spectrophotometer  
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในวิเคราะห์ตัวอย่างโดยอาศัย
หลักการดูดกลืนรังสีของสารที่อยู่ในช่วง Ultra 
violet (UV) และ Visible (VIS) รองรับงานด้านการ
วิเคราะห์แร่และโลหะ 
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บริษัท พี. แอนด์ เอส. แบไรท์ ไมน์น่ิง จ ำกัด   
การเพิ่มคณุภาพของแร่แบไรต์ ด้วยการประยุกต์ใช้ Magnetic Separator 

บริษัท ไทยทริดิไมท์ จ ำกัด 
การเพิ่มประสิทธิภาพการเผาหินเพอร์ไลต์ (Perlite) 

 เครื่อง Inductive Coupled Plasma Optical 
Emission Spectrometer (ICP-OES)  เ ป็ น
เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุได้หลาย ๆ ธาตุพร้อมกัน 
(Simultaneous) โดยอาศัยการวัดการคายแสง
ของธาตุเมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากพลาสมา 
เหมาะกับงานวิเคราะห์ที่หลากหลาย ทั้งโลหะที่
เป็นพิษ ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม น้ าดื่ม อาหาร 
หรือในอุตสาหกรรมต่าง ๆ   
 
2.3 การผลักดันเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์  

จากที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ได้ด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือ 
ของเสียเป็นเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบซึ่งมีศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึง
ได้มกีารส่งเสริมและผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการน าไปประยุกต์ใช้ ดังนี้  

รายชื่อผู้ประกอบการ นวัตกรรมที่น าไปใช้ ประเภท 
บริษัท พี.แอนด์.เอส. แบไรท์ 
ไมน์นิ่ง จ ากัด 

การเ พ่ิมคุณภาพแร่แบไรต์ด้ วย 
Magnetic separator 

Level-up 

บริษัท ไทยทริดิไมท์ จ ากัด การเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาหิน
เพอร์ไลต์ (Perlite) 

Level-up 
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2.4 การบริการข้อมูล  

 

  

  

   

 

 

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้พัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
รีไซเคิล เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมและการรีไซเคิล รวมถึงเป็นช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และการ
ฝึกอบรม โดยในส่วนของฐานข้อมูลองค์ความรู้ภายในเว็บไซต์ มีการจัดท าฐานข้อมูลคุณลักษณะและการใช้
ประโยชน์วัตถุดิบ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นในการจัดหาวัตถุดิบอุตสาหกรรม และฐานข้อมูลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลได้ด าเนินการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเผยแพร่  
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ 

นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการให้ค าปรึกษา และการให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือรองรับการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการน างานวิจัยของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลดังกล่าวไปต่อยอดเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมในอนาคต เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับของเสียในอุตสาหกรรม และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่
ผู้ประกอบการ โดยที่ผ่านมาได้มีผู้ประกอบการสนใจเข้ามารับค าปรึกษา เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากของเสีย
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการจัดการของเสียแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้
จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอีกด้วย 

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับบริการเครื่องมือของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล สามารถ
ติดต่อขอใช้ประโยชน์ได้ทั้งในส่วนการทดลองวิจัย และการพัฒนาชิ้นงานต้นแบบ ที่เว็บไซด์ของกองนวัตกรรม
วัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้โดยคลิ๊กที่หัวข้อ “ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีรีไซเคิล” ที่หน้าเว็บไซต์ของกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th)  

 

 

http://www.dpim.go.th/
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ผลการด าเนินงานด้านการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ 
1. การน าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการ Symposium on Urban 

Mining and Waste Management (SUMEast) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้
ส่งผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล เรื่อง “Feasibility 
of removing Tin from Welded Copper Wire Scrap)  
เข้าน าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ Symposium on 
Urban Mining and Waste Management (SUMEast) ณ 
เมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-22 
พฤษภาคม 2562 โดย นายศรากร อักษรแก้ว วิศวกรโลหการ
ช านาญการ ซึ่งเป็นโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้า
ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ Urban Mining และ 
Waste Management ของกรมฯ สู่ ระดับนานาชาติ  เ พ่ือ
ส่ ง เสริมและผลักดันให้มีการน าขยะหรือของเสียมาใช้
ประโยชน์เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการระหว่างผู้วิจัยและ
ผู้เข้าร่วมประชุมในอนาคต   

 

2. การสัมมนาวิชาการ “Innovation in Raw Materials Conference 2019: Circular 
Economy”  

 

 

 

 

 

การสัมมนาวิชาการ Innovation in Raw Materials Conference 2019: Circular Economy จัด
ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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การเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบทดแทน และการจัดการกากของเสีย ตลอดจนขยายผล
เทคโนโลยีต้นแบบที่  ประสบความส าเร็จสู่การน าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม และเพ่ือให้บุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมได้แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการสู่เศรษฐกิจ
หมุนเวียน กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 216 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมแร่ 
โลหะ วัสดุทดแทน/รีไซเคิล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 105 
คน โดยให้ความเห็นว่าสามารถน าองค์ความรู้ที ่ได้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 100 และมี
ความพึงพอใจต่อภาพรวมในการจัดสัมมนา ร้อยละ 84.52 เนื่องจากได้รับความรู้ใหม่ ในการใช้วัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถท าได้จริง ตระหนักถึงปัญหาของเสียจากการอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ าวัน และมีข้อเสนอว่าควรจัดในลักษณะนี้ไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ประกอบการน าไปต่อยอด  

 

 

 

 

 

 การอภิปรายภาคเช้า ในหัวข้อ “การปรับตัวของผู้ประกอบการในยุค Circular Economy 

Disruption” ได้มีการน าเสนอเก่ียวกับการน าหลักการของ Circular Economy ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ อาทิ 

การศึกษาและน าของเสียที่มีศักยภาพไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพ่ือเพ่ิมมูลค่า การน าวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่

เพ่ือเป็นวัตถุดิบทดแทนเพ่ือลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึงทั้งวงจรของ

ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบให้มีความคงทนและง่ายต่อการจัดการเมื่อหมดอายุไข (End-of-Life) เป็นต้น   

โดยวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ตัวแทนภาครัฐ นายสกล อนันต์วณิชย์ชา ผู้อ านวยการกอง

นวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตัวแทนผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) นายสุเทพ จองวรรณศิริ 

กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเค กรีนโนลูชั่น จ ากัด ตัวแทนภาคอุตสาหกรรม ดร.เจนวิทย์ กรอบทอง เลขากลุ่ม

อุตสาหกรรมการจัดการเพ่ือสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตัวแทนจากผู้ประกอบการ Big 

Brother นายเจตพล เอมมณี Circular Economy Director บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด วิทยากรทั้ง 4 ท่าน 

ได้สรุปปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) ของการด าเนินการ Circular Economy ดังนี้ 

(1) สร้างความตระหนัก (Awareness) เกี่ยวกับ Circular Economy 
(2) ก าหนดนโยบายส่งเสริมด้านงบประมาณจากภาครัฐ และปรับปรุงกฎหมายให้

สนับสนุนการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่เพ่ือการสร้างระบบที่ยั่งยืน 
(3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้การรีไซเคิลเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ 
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(4) บริการปรึกษาด้านการลงทุน อาทิ การค านวณความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ และ
วิเคราะห์แนวโน้มตลาด เป็นต้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการน าไปต่อยอด และบริการปรึกษาด้าน
เทคนิค โดยการลงพื้นที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบ  

(5) สร้างช่องทางให้บริการจุดเดียว (One Stop Service) เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจอย่างครบถ้วน 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบแร่ โลหะ และรีไซเคิลในภาคบ่าย 
ประกอบด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ 8 เรื่อง ได้แก่ (1) การเพ่ิมคุณภาพแร่แบไรต์ ด้วย Magnetic Separator 
เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ (2) การออกแบบกระบวนการเพ่ิมคุณภาพหินแกรนิต
ฝุ่น เพ่ือใช้ทดแทนทรายก่อสร้าง กรณีศึกษา โรงโม่บด ย่อย หินแกรนิต ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ตราด (3) การเพิ่มคุณภาพหินเพอร์ไลต์ (Perlite) ด้วยวิธีการเผา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในวัสดุที่มีน้ าหนักเบา 
กันความร้อนและกันเสียง (4) เทคโนโลยีการผลิตเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงชนิด Niobium Alloying HSLA 
Steel ส าหรับผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างเสริมคอนกรีตต้านแผ่นดินไหว (5) ภาพรวมและความก้าวหน้าการรี
ไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ชนิดลิเทียมแบตเตอรี่ (6) แนวคิดการรีไซเคิลโลหะด้วยแบคทีเรีย (7) การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อน าของเสียในกระบวนการผลิตโลหะตะกั่วกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน  และ (8) เทคโนโลยี 
รีไซเคิลโลหะหายากจากซากแม่เหล็กก าลังสูงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยนายศรากร อักษรแก้ว วิศวกรโลหการ
ช านาญการ วิทยากรรับเชิญจากบริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จ ากัด และอาจารย์และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจ านวน
มาก โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความเห็นว่า สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา ต่อยอด เพ่ิมมูลค่า
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ และน าไปสู่ขยายกิจการในอนาคตได้ รวมทั้งเสนอหัวข้อที่มีความเป็นไปได้ส าหรับ
งานวิจัยในอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมเหล็ก และของเสียประเภทแบตเตอรี่ เป็นต้น และ
เสนอให้มีการจัดอบรมสัมมนาเพ่ิมเติมในเทคโนโลยีหัวข้ออ่ืน ๆ ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
อีกด้วย 
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3. การสัมมนา "นวัตกรรมการบริหารจัดการวัตถุดิบกับ Circular Economy" ภายในงาน 
Thailand Industry Expo 2019 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเพ่ิมศักยภาพในการสร้างคุณค่าตลอดจนสร้างความยั่งยืนในการบริหารวัตถุดิบ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ร่วมการสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน เศรษฐกิจหมุนเวียน และน าเสนอ
กรณีศึกษาส าหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหการ รวมถึงการท าเหมืองในเมือง  (Urban 
Mining) เพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบทดแทน โดยการบรรยาย เรื่อง “Circular 
Economy: necessary or not?” โดย นางสาวธารกมล ถาวรพานิช วิศวกรโลหการช านาญการพิเศษ การ
บรรยายในหัวข้อ “Circular Economy in Mining and Metal Sector” โดย นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ 
วิศวกรเหมืองแร่ช านาญการพิเศษ และการบรรยายในหัวข้อ “Urban Mining and Circular Economy) โดย 
นายธีรวุธ ตันนุกิจ วิศวกรโลหการช านาญการพิเศษ ภายในงาน Thailand Industry Expo 2019 วันศุกร์ที่ 
19 กรกฎาคม 2562  เวลา 10.30 - 12.30 น. ณ เวที Forum Stage อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี  

นอกจากนี้ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ยังเป็นตัวแทนของกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ในการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง “การรีไซเคิลส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง” 
โดยน าเสนอต้นแบบศาลา REEs Mine Garden ที่สร้างจากผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการรีไซเคิลขยะ/ของเสีย เช่น 
หลังคาและยางมะตอยจากเศษร็อกวูล (Rock wool) เก้าอ้ีไม้เทียมจากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่ไม่ใช่
โลหะ และคอนกรีตจากเศษเถ้าลอย (Fly ash) ซึ่ งผลงานดังกล่าว มีการก่อสร้างจริง ณ สวนหน้า 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ การเผยแพร่และให้ความรู้ในการรีไซเคิลเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง
เป็นการขยายผลเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ในวงกว้าง และมี
ผู้ให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก  
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4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้วย Circular 
Economy” 

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการสร้างผู้เชี่ยวชาญ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้วย Circular Economy” ใน
วันพุธที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดลพบุรี และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด จังหวัดสระบุรี โดยมีการ
อภิปรายร่วม เรื่อง “การประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม” โดย 
นางสาวพิชญา พลฤทธิ์ วิศวกรโลหการปฏิบัติการ และ นางสาวปุญญวันต์ ชูช่วย วิศวกรโลหการปฏิบัติการ 
การบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมและเชื้อเพลิงทดแทน” โดย วิทยากรจากบริษัท  
ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด และ การบรรยายในหัวข้อ “การน าแนวคิด Circular Economy มาใช้ในการ
ผลิตแร่แคลไซต์” โดย วิทยากรจาก บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด มีผู้เช้าร่วมการ 
อบรมสัมมนาจ านวน 56 คน 

 

 

 

 

5. การจัดสัมมนาและอบรมเผยแพร่การด าเนินงานโครงการส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยี 

รีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศในพื้นที่ EEC (จังหวัดระยอง ชลบุรี และปราจีนบุรี)   

ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน 
และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่ EEC (จังหวัดระยอง ชลบุรี และปราจีนบุรี) มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์  
รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมจ านวน 67 คน และวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 80 คน โดยด าเนินการถ่ายทอดของเสียเป้าหมายจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ 1) เทคโนโลยีรีไซเคิล
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ช ารุดหรือหมดอายุ โดยการผลิตเป็นเงินบริสุทธิ์  จากผลส ารวจผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
สามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 80.71 2) เทคโนโลยีรีไซเคิลกากตะกอนจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นองค์ประกอบ โดยการผลิตเป็นทองแดงบริสุทธิ์และผงนิกเกิลความ
เข้มข้นสูง (High Concentrate Nickel Sludge) จากผลส ารวจผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถน าองค์ความรู้และ
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เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 81.22 และ 3) เทคโนโลยีรีไซเคิลสารเร่งปฏิกิริยาใช้งานแล้วที่มีนิกเกิลเป็น
องค์ประกอบ โดยการผลิตเป็นเฟอร์โรนิกเกิล/โลหะผสมนิกเกิล จากผลส ารวจผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถน า
องค์ความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 85.60 

 

 

 

 

6. การจัดสัมมนาและอบรมเผยแพร่การด าเนินงานโครงการส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยี 

รีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศในพื้นที่เมืองปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี)   

จากการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาของเสียเป็นแหล่ง
ทรัพยากรทดแทน และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่เมืองปริมณฑล (จังหวัด
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี) โดยมีการจัดอบรมสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และ
บุคคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ จ านวนรวม 120 ราย ในวันที่ 11 กันยายน 2562 
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ และ วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ อาคาร  
โลหวิทยาความร้อน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ อ าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการการ จากศึกษา รวบรวม และพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ 
1) ผงตะกรันอะลูมิเนียม โดยการใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตอิฐมวลเบาแบบ AAC (Autoclaved 
Aerated Concrete) จากผลส ารวจผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ร้อย
ละ 88 2) เศษบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีอะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบ โดยการผลิตเป็นแว็กซ์และเศษแผ่น
อะลูมิเนียม จากผลส ารวจผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ร้อยละ  88 
และ 3) น้ าล้างในกระบวนการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า โดยการผลิตเป็นโลหะนิกเกิล  จากผลส ารวจผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมสามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 90  

 

 

 

 

 



 

   

25 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 

7. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจากอุตสาหกรรมชุบเคลือบ
สังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanizing) โดยการผลิตเป็นสังกะสีซัลเฟต (ZnSO4)” 

 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล 
เพ่ือจัดหาแหล่งพลังงานทดแทน ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนสู่ Zero Waste 
Society โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจากอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสี
แบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanizing) โดยการผลิตเป็นสังกะสีซัลเฟต ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
เช่น อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร
เสริม เป็นต้น การสัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บรรยายโดย 
นางสาวนันท์ บุญยฉัตร วิศวกรโลหการช านาญการพิเศษ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลที่
ได้พัฒนาขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน บุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิล และผู้สนใจทั่วไป เพ่ือให้สามารถ
น าองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการประกอบการและด าเนิน
ธุรกิจในเชิงพาณิชย์ มีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 88 คน และจากผลส ารวจผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
สามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 82  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

26 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 

8. การจัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลและ
นวัตกรรมวัตถุดิบ  

 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การด าเนินการและบริการของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล 
ภายใต้การด าเนินการในรูปแบบของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรม
วัตถุดิบ (ITC on Recycling Technology and Innovation on Raw Materials) ซึ่งมีความพร้อมให้บริการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลทั้งระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) และโรงงานต้นแบบ (Pilot scale) 
รวมทั้งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจน
เป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการรีไซเคิลและการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นตามหลัก
วิชาการ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้จัดท าวีดิทัศน์แนะน าหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเผยแพร่การด าเนินการของศูนย์ฯ เครื่องมือและบริการ และประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการ
ที่สนใจ ภายใต้ความยาว 5.10 นาท ี  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

27 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
1. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบ เพื่ออุตสาหกรรมร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ 

จ ากัด 

 สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

วัตถุดิบ เพ่ืออุตสาหกรรม ระหว่าง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ 

จ ากัด เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกันในการพัฒนา

แหล่งแร่ และกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแร่ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแร่ ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ซิ เมนต์ จ ากัด และภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพกลุ่ม

แร่ที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) โดยมีเป้าหมายให้ได้ CaCO3 ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียง

และเหมาะสมส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมสี ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีปริมาณความต้องการวัตถุดิบ

ดังกล่าวสูง และยังสามารถขับเคลื่อนโครงการไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต ซึ่งจะสามารถผลิตวัตถุดิบขั้นสูงที่มี

ราคาประมาณ ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาทต่อตัน และช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรแร่ของประเทศได้

มากกว่า 20 เท่า  

 ผลส าเร็จจากการศึกษาวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาคุณภาพ

วัตถุดิบจากแหล่งแร่หินปูน ของ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด ผลิตเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงและมีคุณลักษณะ

เหมาะสมส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมสีได้ รวมถึงพบความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาไปสู่วัตถุดิบ CaCO3 ขั้นสูงส าหรับ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งในขั้นต่อไป กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ จะเป็นแกนหลักในการ

รวบรวมความต้องการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ CaCO3 เป็นวัตถุดิบ ทั้งด้านคุณลักษณะ ปริมาณการใช้ 

ราคา และข้อจ ากัดอ่ืนๆ (Marketing survey) และการขยายผลการศึกษาวิจัยไปสู่ระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot 

scale)  

      

 

 

 

 

 

 



 

   

28 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2562 

2. ความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบ เพื่ออุตสาหกรรมร่วมกับ บริษัท 
เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการน า

ของเสียในกระบวนผลิตโลหะตะกั่วกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนร่วมกับบริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จ ากัด โดย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

วัตถุดิบเพ่ืออุตสาหกรรม ระหว่าง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่และ บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ 

จ ากัด จากนั้นได้มีการด าเนินโครงการโดยอาศัยบุคลากรและเครื่องจักรอุปกรณ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีรีไซเคิล ร่วมกับบุคลากรของทางบริษัทฯ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมส าหรับกระบวนการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบ และท าการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่ง

ผลการทดลอง พบว่า สามารถน าตะกรันจากการผลิตตะกั่วและแร่ควอตซ์คุณภาพปานกลางมาผลิตเฟอร์โร

ซิลิกอนที่มีคุณภาพดีระดับที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้ และมีความเป็นไปได้ส าหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ จึง

นับเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่แหล่งแร่ภายในประเทศ รวมถึงของเสียจากภาคอุตสาหกรรม และยังเป็นการ

ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโลหการ และช่วยลดการพ่ึงพา

การน าเขา้วัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยอีกด้วย 

โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าโดยรวมให้กับของเสียจากกระบวนผลิตโลหะตะกั่วของประเทศไทยที่เกิดขึ้นปี

ละประมาณ 13,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 250 ล้านบาทต่อปี และได้มีการจัดงานแถลงผลการด าเนิน

โครงการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพ่ืออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้อง

ประชุมดีบุก ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
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3. การประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) 

บุคลากรของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือเพ่ือ

น าไปสู่การวิจัยและพัฒนาร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 

ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  โดยทีมคณะวิจัยจากศูนย์นาโน

เทคโนโลยีแห่งชาติได้น าเสนองานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแร่ จ านวน 5 ผลงาน ได้แก่ นาโนเทคโนโลยีเฉพาะทางส าหรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ นาโน

เทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อม แผ่นเมมเบรนเส้นใยนาโนหลายสมบัติส าหรับหน้ากากและแผ่นกรองเพ่ือป้องกันฝุ่น 

PM 2.5 และแบคทีเรีย นาโนเทคโนโลยีส าหรับประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และสารเคลือบนาโนป้องกันตะกรัน  

จากการหารือได้ข้อสรุปประเด็นที่สนใจและต้องติดตามประสานงานต่อเพ่ือน าไปสู่การร่วมมือใน

อนาคต ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ด้านการเพ่ิมความสามารถในการจัดหาและการเชื่อมโยงการใช้วัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดย 

การน าตะกั่วความบริสุทธิ์ 99.99% จากโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต  

เลดไอโอไดด์ (PbI) เพ่ือผลิต Perovskite Solar Cell ทดแทน Silicon Solar Cell   

2. ด้านการเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบ โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมแร่แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เพ่ือใช้เป็น

วัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลาสติก การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ CaCO3 

3. ด้านการใช้ประโยชน์วัตถุดิบและการหมุนเวียนเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ โดยการใช้เมมเบรน และการ

ใช้อนุภาคนาโนบน Activated Carbon จับไอออนของโลหะหนักชนิดที่ต้องการ ในอุตสาหกรรมชุบเคลือบ

โลหะ เพื่อลดต้นทุนการแยกโลหะหนักในบ่อบ าบัดรวม 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยี Encapsulation ในการควบคุม

การปลดปล่อยแร่แคลเซียมคาร์บอเนต หรือแร่โดโลไมต์ เพ่ือควบคุมค่า pH ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพ่ือ

การเลี้ยงกุ้ง และการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับบ าบัดแคดเมียมที่ปนเปื้อนในดิน อ.แม่สอด จ.ตาก 
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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) 

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องด าเนินโครงการ Greening the Scrap Metal Value 
Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities 
ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เพ่ือส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น และพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2561 โดย นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็น
ประธานและกล่าวปาฐกถา พร้อมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และมีพิธีลงนามความ
ร่วมมือระหว่างองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) กระทรวงอุตสาหกรรม ภาครัฐและ
เอกชน ที่ร่วมด าเนินโครงการ จ านวน 7 ราย  

โดยโครงการนี้ มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการทั้งสิ้น 5 ปี และมีกิจกรรมในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการด าเนินโครงการ (Project Steering Committee : PSC) 

เพ่ือก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการด าเนินโครงการ โดยได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือติดตามผลการด าเนินโครงการ จ านวน 5 ครั้ง  

2. แต่งตั้งคณะท างานด้านเทคนิค (Technical Working Group : TWG) เพ่ือก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ จ านวน 3 คณะตามองค์ประกอบหลักของโครงการ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การ
เสริมสร้างและส่งเสริมการก าหนดนโยบายและกฎหมายส าหรับการปฏิบัติตามข้อก าหนดของอนุสัญญา
สตอกโฮล์มและวิธีการจัดการรีไซเคิลโลหะอย่างเหมาะสม 2) การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสารมลพิษที่
ตกค้างยาวนานที่ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) และแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีที่สุด (BAT/BEP) ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานระดับชาติในการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานของการรีไซเคิลเศษโลหะอย่างเหมาะสม 3) การก าหนดมาตรการปฐมภูมิและทุติยภูมิใน
การลดการปลดปล่อยสารมลพิษ ที่ตกค้างยาวนานที่ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) และน า BAT/BEP ไปใช้
งานจริง รวมทั้งได้ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา จ านวน 3 ราย เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามรายละเอียดและขอบเขต
ของงานตามองค์ประกอบหลักของโครงการทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าว  
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3. ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจโรงงานน าร่องทั้ง 4 โรงงาน ที่เข้าร่วมการด าเนินโครงการ หารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญของ UNIDO และน าคณะกรรมการก ากับการด าเนินโครงการและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
เดินทางไปศึกษาดูงานในโรงงานหลอมเศษโลหะที่มีมาตรฐาน ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2562 และโรงงานหลอมเศษโลหะ ณ เมืองเบรชชา สาธารณรัฐอิตาลี ในระหว่างวันที่ 23 – 26 กันยายน 2562 
โดยได้พบปะหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งเมืองเบรชชา (Associazione Industriale Bresciana, AIB) และ
เยี่ยมชมสถานประกอบการหล่อหลอมโลหะที่น าแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) มาใช้เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศจากโรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษ ที่
ตกค้างยาวนานซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่จงใจ หรือ U-POPs (Unintended Persistent Organic Pollutants) เช่น 
สารไดออกซิน และฟิวแรน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้คณะกรรมการสามารถก ากับการด าเนินโครงการ
และเสนอแนะนโยบายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้แนวทางด้านเทคนิคที่ดี
ที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) เพ่ือลดการปลดปล่อย U-POPs ในอุตสาหกรรม
หล่อหลอมโลหะได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 
ในปีงบประมาณ 2563 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน

ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ด้านวิชาการ  

 การวิจัยและพัฒนา  

 เพ่ือพัฒนาและขยายผลการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนที่เป้าหมาย และเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานตามเกณฑ์มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รองรับการ
ขับเคลื่อน Circular Economy ของประเทศ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้วางแผน
ด าเนินการ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทน
ด้านแร่และโลหะของประเทศ” โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้  

1. การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพื้นที่เป้าหมาย รวม 6 จังหวัด 
2. การพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลของกรมฯ เพ่ือสร้าง/ขยายเครือข่ายการน า

ขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมยกระดับพ้ืนที่เป้าหมาย 8 จังหวัด ผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 ของยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและน าขยะหรือของเสียไปใช้
ประโยชน์ 

3. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาวัตถุดิ บทดแทนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 1 อุตสาหกรรม 

4. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน  Circular 
Economy เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน Circular Economy ของประเทศ โดยเฉพาะการ
เป็นฐานการหมุนเวียนหรือรีไซเคิลขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ เพ่ือลดปัญหา
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

โดยให้ความส าคัญในการด าเนินการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
ในการประยุกต์ใช้หลัก Circular Economy โดยมีแผนการด าเนินการหลัก ดังนี้ 

- การทดลองน าหลักเกณฑ์การประเมินผลและตรวจวัดประสิทธิภาพสถาน
ประกอบการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่จัดท าข้ึนไปทดลองประเมินใช้
กับสถานประกอบการน าร่องจ านวน 10 สถานประกอบการ และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และปรับปรุง
หลักเกณฑ์ให้เหมาะสม 

- การระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับหลักเกณฑ์ฯ ที่จัดท าข้ึน 
- จัดท าคู่มือหลักเกณฑ์ฯ และระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์การประเมินและ

ตรวจวัดประสิทธิภาพสถานประกอบการด้วยตนเอง (Self-Assessment System)  
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- การถ่ายทอดการใช้หลักเกณฑ์ฯ ให้แก่บุคลากรของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- การตรวจประเมินผลและตรวจวัดประสิทธิภาพสถานประกอบการตามหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้แก่สถานประกอบการเหมืองแร่และโลหการ จ านวนไม่
น้อยกว่า 100 สถานประกอบการ  
  - การให้ค าปรึกษาแนะน าสถานประกอบการเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินการตาม

หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน จ านวนไม่น้อยกว่า 20 สถานประกอบการ 
 
การให้บริการ  
1. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือผลักดันให้ของเสียกลายเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนของ

ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม และรองรับการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลให้แก่ผู้ประกอบการ
ได้ไม่น้อยกว่า 200 รายต่อปี โดยด าเนินการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ติดตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ด้านกระบวนการคัดแยกทางกายภาพ/ทางกล (Particle Separation Process) ระดับโรงงานต้นแบบ 
(Pilot Scale) เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ส าคัญที่ใช้ในการเตรียมขยะหรือของเสียด้วยการบดย่อย 
คัดขนาด คัดแยก เพ่ือให้วัสดุต่าง ๆ แยกออกจากกันก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในขั้นตอนต่อไป 
โดยเฉพาะกลุ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตั้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 
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2. จากการด าเนินงานในปี 2561 ในการจัดท าฐานข้อมูลด้านเครื่องมือและฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่ได้มี
การเผยแพร่ภายในเว็บไซต์ของกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องแล้วนั้น เพ่ือให้ครบคลุมการ
ให้บริการฐานข้อมูลที่ครบวงจร ในปี 2563 ได้มีแผนการจัดท าฐานข้อมูลโซ่คุณค่าของวัสดุ ซึ่งแสดง
รายละเอียดของคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์วัตถุดิบแร่ โลหะ และวัสดุรีไซเคิล ที่มีการใช้งานในประเทศ
แต่ละตัว โดยด าเนินการส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลคุณลักษณะ 
(Properties and Characteristics of Raw Materials) และการไหลของวัสดุ (Materials Flow) อุปสงค์ 
(Demand) อุปทาน (Supply) ประเภทและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในแต่ละอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต
วัตถุดิบแต่ละตัว เป็นต้น เพ่ือรวบรวมและจัดท าเป็นฐานข้อมูลโซ่คุณค่าของวัสดุ ส าหรับใช้ในการวางแผนการ
บริหารจัดการวัตถุดิบ วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมและความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้แก่
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจน าไปใช้ประโยชน์ 
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 ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ก าหนดการสัมมนาประจ าปี  Innovation in Raw materials Conference 2020 ในเดือน
มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 2 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านนวัตกรรมวัตถุดิบ
แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ  
 

 ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ  
 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะด าเนินโครงการ Greening the Scrap Metal 
Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling 
Facilities ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เพ่ือส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น 
และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะด าเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ เช่น  

4.1 การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ให้แก่บุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดของอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการลด
การปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานที่ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ และแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนว
ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) รวมทั้งการจัดท าหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  

4.2 การสร้างสถานประกอบการต้นแบบ โดยการพัฒนาโรงงานรีไซเคิลเศษโลหะสาธิตที่มีการใช้
เทคโนโลยีที่ดีที่สุด โดยการน าแนวทางด้านเทคนิคท่ีดีที่สุดและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือลดการปลดปล่อยสารไดออกซินและสารมลพิษอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย เพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการได้เข้ามาศึกษาแนวทาง การลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พร้อมบริการให้ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้ในโรงงานได้จริง โดยมีการตรวจประเมินเพ่ือติดตามค่าการปลดปล่อยมลพิษของ
โรงงานและผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

4.3 การสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ โดยการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และ
มาตรฐานต่าง ๆ เพ่ือเอ้ือให้เกิดความเชื่อมโยงของกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า รวมถึงสร้างความ
ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้การประกอบการสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน 
และการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการ และนโยบายให้สอดรับกับการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และวิธีการจัดการรีไซเคิลโลหะอย่างเหมาะสมต่อไป 


