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INNOVATION



Innovation คืออะไร?

นวัตกรรม คือ กระบวนการสร้างมูลค่าด้วยการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดจากวิธีการใหม่ๆ เป็นสิ่งที่น ามา
ปรับใช้กับสินค้า บริการ เทคโนโลยี และโมเดลธุรกิจ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ความสร้างสรรค์ และมูลค่าที่
สามารถผลักดันการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้

https://thaiwinner.com/



หลักเกณฑ์ของนวัตกรรม

 มีความแปลกใหม่ (Novel)

 ช่วยแก้ปัญหา (Solution)

 ช่วยสร้างมูลค่า (Value)

https://thaiwinner.com/



ความส าคัญของนวัตกรรมต่อองค์กร

 ช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินงาน

 เพิ่มผลผลิต/ประสิทธิภาพในการท างาน

 เป็นเครื่องมือทางการตลาด

 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

https://medium.com



การสร้างนวัตกรรม

ความคิด
สร้างสรรค์ 
(Creative 
Thinking)

การจัดการ
และต่อยอด
(Knowledge 
Management)

การปรับปรุง
และพัฒนา
(Improvement)

ความต้องการ
แก้ปัญหา
(Problem)

https://www.tistr.or.th/



นวัตกรรมสู้ COVID-19





Design Thinking สู่นวัตกรรม

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คือ กระบวนการคิดที่ใช้การท าความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้
เป็นศูนย์กลาง และน าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลายๆ สายมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข 
และน าเอาแนวทางต่างๆ นั่นมาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และ
สถานการณ์นั้นๆ

https://medium.com/



Empathize
ท าความเข้าใจปัญหา

ของผู้ใช้งาน

1

Prototype
สร้างผลิตภัณฑ์/แบบจ าลอง

ที่ช่วยตอบโจทย์ของผู้ใช้

4

Ideate
การรวบรวมไอเดีย และ

คัดกรองไอเดียที่
สร้างสรรค์

3

Define
การสรุปข้อมูล เพื่อ
อธิบาย/นิยามปัญหา

2

Test
การทดสอบเพื่อเก็บ

ข้อมูล และน าไปปรับปรุง
แก้ไข

5

ขั้นตอนของ Design Thinking



 ท างานเร็วกว่าคน 7 เท่า
 ละเอียด แม่นย า
 ความปลอดภัยในการท างาน
 ลดต้นทุนในการท างาน



Empathize
1

CiBot™ หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงานปิโตรเคมี

การตรวจสอบท่อภายในเตา
 ความถี่ทุกๆ 2 ปี 
 จ านวน 13 เตา เตาละ 120 ท่อ
 ต้องติดตั้งนั่งร้าน

สูง 12 เมตร x กว้าง 1 เมตร
 เป็นพื้นที่อับอากาศ 

ภายในมีอุณหภูมิสูง 
ประมาณ 30-37 องศา 
และเต็มไปด้วยฝุ่นจากการเผาไหม้



Define
2

CiBot™ หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงานปิโตรเคมี



Ideate
3

CiBot™ หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงานปิโตรเคมี

X 120 Coil

สามารถเคลื่อนที่ไปตามแนวท่อ
เพื่อตรวจสอบค่า carburization 
ได้ตามต้องการโดยไม่ต้องตั้งนั่งร้าน

Existing Technology



Prototype
4

CiBot™ หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงานปิโตรเคมี

ข้อดี สิ่งที่ต้องปรับปรุง

ไม่ต้องตั้งนั่งร้าน 
>> Safety

เคลื่อนที่และวัดค่าได้
ปริมาณมากขึ้นตาม
ระยะที่ต้องการ
>> Data

ยังคงต้องท างานใน
พื้นที่อับอากาศ

ยังคงต้องท าการบันทึก
ค่าด้วยมือ ท าให้ใช้
เวลามาก



Test
5

CiBot™ หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงานปิโตรเคมี

2007 2009 2010 2011 present

 Safety
 Data

 Developed 
sensor

 Data 
collection

 Wireless 
control

 Bulging 
check

 Data 
management

 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
เนเธอร์แลนด์ ยุโรป

 ผู้ให้บริการตรวจสอบทั้งใน
และต่างประเทศ

 เป็นแรงบันดาลใจให้เกิด
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมอื่นๆ



CIRCULAR 

ECONOMY



“people used the 
equivalent of 1.5 

planets to support their 
activities”

- WWF-

…ทว่า โลกยังมีทางออก



Circular economy คืออะไร?

เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ ระบบอุตสาหกรรมที่วางแผนและออกแบบมาเพื่อคืนสภาพหรือให้ชีวิตใหม่แก่วัสดตุ่างๆ
ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ แทนที่จะทิ้งไปเป็นขยะเมื่อสิ้นสุดการบริโภค เป็นการน าวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่องโดยไม่มีของเสีย ควบคู่ไปกับการสร้าง
ระบบและการออกแบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบภายนอก  

https://www.ieat.go.th/



หลักการของแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน
 การออกแบบให้ “ขยะเป็นศูนย”์ และ “มลพิษเป็น

ศูนย์”
 หมุนเวียน “ผลิตภัณฑ์” และ “วัสดุ” กลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ เป็นระบบปิด
 เน้นการรักษาต้นทุนตามธรรมชาติ เลียนแบบระบบ

นิเวศตามธรรมชาติซึ่งมีกลไกในการน าทรัพยากร
หมุนเวียนกลับมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ทุกอย่าง “มี
คุณค่า”

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/



โมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน

Circular 
supplies
ใช้วัสดุทดแทน วัสดุ
ชีวภาพ วัสดุที่สามารถ
รีไซเคิลได้ทั้งหมด หรือ
การใช้พลังงานทดแทน

Product 
as a service
ขายสินค้าในรูปแบบ
ของการให้บริการ 
เพื่อหมุนเวียนการใช้
ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

Product 
life extension
ออกแบบให้สินค้ามีอายุ
การใช้งานยาวนานขึ้น 
สามารถซ่อมแซม 
ปรับปรุง หรือน า
กลับมาผลิตใหม่ได้

Resource 
recovery
น าสินค้าหมดอายุ 
เศษวัสดุ ของเสีย และ
ผลพลอยได้ กลับสู่
กระบวนการผลิต

Sharing 
platform
ใช้ประโยชน์ของสินค้า
ให้มากที่สุด โดยการ
แบ่งปันหรือเป็น
เจ้าของร่วมกัน



ตัวอย่างนวัตกรรมทางด้าน

Circular Economy



 น าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทั้งหมด
กลับมารีไซเคิล 100% 
ภายในปี 2025

 ใช้วัตถุดิบจากการรีไซเคิล
อย่างน้อย 50% ในการผลิต
ขวดแก้วและกระป๋อง ภายใน
ปี 2030



 ใช้ประโยชน์จากผ้าใบคลุมรถบรรทุกกว่า 6,700 ผืน/ปี
 ขยายไลน์ธุรกิจเสื้อผ้าที่ท าจากเส้นใยย่อยสลายได้
 เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนกระเป๋าผ่านโครงการ 

SWAP: Shopping Without Any Payment 



 ใช้วัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิล วัตถุดิบ
ทดแทนจากธรรมชาติ และวัตถุดิบที่
ปลอดจากสารเคมีอันตราย

 ยืดอายุของสินค้าให้ยาวนานที่สุดผ่าน
โครงการ All mighty guarantee, 
Osprey renewed, Repair to share



 Nike grind ของเสียจากการผลิตรองเท้า
ที่ผ่านการบดย่อย เพื่อน ามาเป็นวัตถุดิบ
ตั้งต้นในการผลติพื้นสนามกฬีา ลู่วิ่ง ฯลฯ

 นวัตกรรมด้านวัตถุดิบ: Nike Flynit คือ
วัสดุที่ออกแบบเชิงโครงสร้างอย่างแมน่ย า
ท าให้มีวัสดเุหลือทิ้งนอ้ยกว่าการผลติ
แบบเดิม 60% และน าขวดน้ ากลบัมารี
ไซเคิลกว่า 31 ล้านขวด/ปี (2019), Nike 
Flyleather ท าจากเส้นใยหนงัรีไซเคิล 
50% recycled leather fiber

 คู่มือ Circular design guide
 ร่วมมือกับ DyeCoo ผู้พัฒนานวัตกรรมการ

ทอผ้าที่ไม่ต้องใช้น้ าและสารเคม ีและยัง
ช่วยลดเวลากว่าครึ่งนงึในการผลิตและ
พลังงานในการตากแห้ง



 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดการใช้พลังงานท าให้การใช้พลงังาน
โดยเฉลี่ยของผลติภัณฑ์ Apple ลดลงถึง 73% จากปี 2008

 ออกแบบผลติภณัฑ์มอีายุการใช้งานยาวนาน จากวัสดุที่
ทนทาน รองรับการอัพเดทของระบบปฏบิัตกิาร และมี
เครือข่ายในการซ่อมอุปกรณ์ที่ช ารุด

 จัดท าชุดข้อมูลผลกระทบของวัสดุ
 มีนวัตกรรมดา้นวัสดุจากวัตถุดบิรีไซเคิลอย่างตอ่เนื่อง
 ลดขนาดบรรจุภัณฑ์ เปลี่ยนเป็นวัสดุทดแทนเพื่อลดพลาสติก 
 แคมเปญน าเครื่องเกา่มาแลกรับเครดิตในการซื้อเครื่องใหม่ 

ผ่าน Apple Trade In ช่วยส่งต่ออุปกรณไ์ปยังผูใ้ช้ใหมถ่ึง 
11.1 ล้านเครื่อง ในปี 2019

 Daisy and Dave หุ่นยนต์แยกชิ้นสว่น ช่วยจัดการขยะ
อิเล็กทรอนกิส์ไดม้ากกว่า 47,000 เมตริกตัน ในปี 2019

 สนับสนุนให้ใช้พลงังานหมุนเวยีน 100% ในการผลิต ภายใน
ปี 2030

 โปรแกรมการลดปรมิาณขยะเป็นศูนย์ โดยในปี 2018 
โรงงานประกอบขั้นสดุท้ายผ่านการรับรอง 100%



 Consteel เทคโนโลยีการผลิตและการน าความร้อนในการผลติ
กลับมาใช้ปรบัปรุงคุณภาพเศษเหลก็ก่อนเข้าเตาหลอม เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลงังาน ลดฝุ่น เสียง และสารมลพิษ

 iRecovery โดยการร่วมมือกบัพาร์ทเนอร์ ในการน าความร้อน
จากการผลิตเหล็กกลับมาใช้ผลิตพลงังานไฟฟ้าเพื่อน ามาใช้ใน
โรงงาน และยังส่งผ่านพลงังานความร้อนในรูปของน้ าร้อนไปยัง
ชุมชน กว่า 2000 ครัวเรือน

 วัตถุดิบรีไซเคิล 100%
 การหมุนเวียนน้ ากลบัมาใช้ใหม่
 การใช้พลังงานสะอาด
 การน าของเสยีมาพัฒนาเปน็วัสดทุดแทน



IMPLEMENTATION



กพร. ท าอะไร?



กพร. ท าอะไร?

60
วิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี

รีไซเคิล 60 

เทคโนโลยีต้นแบบ

200
สร้างมูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจ

จากของเสียกว่า 

200 ล้านบาทต่อปี

300
ถ่ายทอดองค์ความรู้

และเทคโนโลยีรีไซเคิล

แก่ผู้ประกอบการ

กว่า 300 รายต่อปี



เทคโนโลยีเด่นของกพร.



นวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน



บริการออนไลน์

บริการออนไลน์
 ฐานข้อมูลเทคโนโลยี

และนวัตกรรม
 บริการวิเคราะห์ทดสอบ 
 ข้อมูลอุปกรณ์เครื่องจักร www5.dpim.go.th



ขั้นตอนการรับบริการ ท าอย่างไร?

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
หารือปัญหา/ความต้องการ

ของโรงงาน
1

4

32

5

วิเคราะห์ปัญหา
ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์เชิงลึก

คัดเลือกเทคโนโลยี
เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อไปประยุกต์ใช้กับโรงงาน

ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา
พัฒนาต่อยอดจาก

เทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่
ศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ก่อน
ตัดสินใจลงทุน



โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม 

วงจรชีวิตของแบตเตอรี่



โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม 

ที่มาของโครงการ
 ของเสียจากการผลติโลหะตะกัว่มีมากกว่า 15,000 ตันต่อปี 

 ก าจัดโดยการฝังกลบ 
 มีค่าใช้จ่ายในการจัดการจ านวนมาก

 แร่ควอตซ์ (Quartz : SiO2) เป็นวัตถุดิบส าคัญที่ใช้ในอตุสาหกรรมแก้วกระจก วัสดุส าหรับขัด 
และใช้ผลิตโลหะซิลิกอน 
 ปริมาณแร่ควอตซ์ในประเทศมีหลายแสนตันต่อปี แต่ยังมีแร่ควอตซ์จ านวนมากที่ไม่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์

 เฟอร์โรซิลิคอน (Ferrosilicon) เป็นวัตถุดิบส าหรับปรับปรงุคุณภาพโลหะใน
อุตสาหกรรมเหล็กและเหลก็กลา้ รวมถึงอุตสาหกรรมหล่อโลหะต่างๆ 
 ต้องน าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด 

ปี 2561 มีการน าเข้า 45,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

 ตะกรันตะกั่ว (Slag) เป็นของเสียหลกัจากการผลติตะกัว่
 มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กออกไซด์
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สรุปผลการศึกษา
 ตะกรันที่เป็นของเสยีจากกระบวนการผลิตโลหะตะกัว่และแร่ควอตซ์

คุณภาพปานกลางสามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเหล็ก
ถลุง (Pig iron) หรือเฟอร์โรซิลิกอน (Ferrosilicon) ที่มีมูลค่าสูงได้

 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในเบื้องตน้ พบว่า การผลิต
เหล็กถลุงหรือเฟอร์โรซิลกิอนจากตะกรนัตะกั่วและแรค่วอตซ์คุณภาพ
ปานกลางมคีวามเปน็ไปไดใ้นเชิงพาณิชย์ โดยการลงทุนติดตัง้
เครื่องจักรในพ้ืนที่โรงงานเดมิเพื่อผลติเหล็กถลุงหรือเฟอร์โรซิลิกอน 
1,200 ตันต่อปี จะก่อให้เกดิรายได้ต่อปีประมาณ 15.6 และ 48 ล้าน
บาท ตามล าดับ 
โดยมีจุดคุ้มทุนท่ี 2.96 ปี และ 0.46 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ไดร้ับ
จากการลงทุนคิดเป็น 32% และ 219% ตามล าดับ



โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion 
of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities 

เป้าหมาย
 ลดการปลดปล่อย U-POPs ใน

โรงงานต้นแบบ 20%
 ส่งเสริมการใช้ BAT/BEP ใน

อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
 สร้างความตระหนกัเกีย่วกบัการ

จัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน
 จัดท า National Guideline 

และหลักสตูรฝึกอบรมส าหรับผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคสว่น
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