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กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
การด าเนินงานตามบทบาท ภารกิจและหน้าที่เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบและการเพ่ิมมูลค่า

วัตถุดิบของกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ภายใตก้รมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

เป็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผลการด าเนินงานทั้งด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนา

เทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรมการเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบแร่และโลหะ รวมถึงผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริม

และการสนับสนุนทางวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาโรงงานต้นแบบ การถ่ายทอดนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม อีกท้ังยังมุ้งเน้นการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการปรับตัว

ของภาคอุตสาหกรรมสู่แนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) 

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้   

1) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ หาแหล่งวัตถุดิบทดแทนในอนาคต และยังช่วยสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยให้มากข้ึน  

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

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มโครงการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ร่วมกัน และให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะท าให้งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท าได้เร็วขึ้น
และสามารถช่วยประหยัดเงินงบประมาณของภาครัฐได้  
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4) อ านวยความสะดวกด้านระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับอ่ืน ๆ รวมถึงกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการลงทุนของภาคเอกชน
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม พ.ศ. 2562 – กันยายน พ.ศ. 2563) แบ่งออกเป็น
ด้านต่าง ๆ คือ ด้านวิชาการ ด้านการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
และด้านความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ผลการด าเนินงานด้านงานวิชาการ  
1. การวิจัยและพัฒนา 

ภารกิจที่ส าคัญของกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง คือ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
วัตถุดิบเ พ่ือส่ง เสริมการ ใช้ประโยชน์แร่และโลหะอย่างมีประสิทธิภาพรองรับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยมีการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลผ่านโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย ได้แก่ 
(1) โครงการส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และ
สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม และราชบุรี  (2) 
โครงการส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และสนับสนุน
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา และขอนแก่น (3) โครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และ (4) โครงการ
พัฒนาและขยายผลการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือสร้า ง/ขยาย
เครือข่ายการน าขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการคัดเลือกขยะหรือของเสียที่มีศักยภาพในการรี
ไซเคิลเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่และโลหะเพ่ือท าการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาจากปัจจัย
ด้านปริมาณ มูลค่า การจัดการในปัจจุบัน และเทคโนโลยีในการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนั้นยังมีการ
วิจัยเกี่ยวกับวัตถุดิบแร่และโลหะที่ร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศอีกด้วย การ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีงานวิจัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมวัตถุดิบ จ านวน 11 หัวข้อ ดังนี้  

ล าดับที่ รายชื่อเทคโนโลยี 
1 เทคโนโลยีรีไซเคิลผงทองแดงท่ีได้จากกระบวนการบดย่อยซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ

ผลิตเป็นอนุภาคทองแดงออกไซด์นาโนส าหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ผ้า เช่น เสื้อผ้า หน้ากากอนามัย 
เพื่อป้องกันแบคทีเรียและไวรัส 

2 เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษกระจก โดยการผลิตเป็นกระจกพรุนส าหรับใช้ในการกรองบ าบัดน้ าเสียหรือ
ใช้ไล่ยุงและปรับอากาศ (ใช้ร่วมกับน้ ามันหอมระเหย) 

3 เทคโนโลยีรีไซเคิลเถ้าลอย (Fly Ash) จากการเผาชานอ้อย (เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้าหรือเป็นเช้ือเพลิงให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม) โดยใช้เป็นส่วนผสมในการเพิ่ม
ความแข็งแรงให้กับเส้นใยพลาสติก (Polylactic Acid (PLA) Filament) ส าหรับงานพิมพ์ 3 มิติ 

4 เทคโนโลยีรีไซเคิลแถบลวดส่งกระแสไฟฟ้า (Busbar หรือ PV Ribbon) ในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ี
ช ารุดหรือหมดอายุ โดยการผลิตเป็นทองแดงบริสุทธิ์ 

5 เทคโนโลยีรีไซเคิลถ่านไฟฉายท่ีใช้งานแล้ว โดยการผลิตเป็นเฟอร์โรแมงกานีสส าหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมหลอมหล่อโลหะ 



 

   

4 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานที่เป็นสากลให้แก่งานวิจัยที่ได้พัฒนาขึ้น กองนวัตกรรมวัตถุดิบและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้จัดท าระดับวัดมาตรฐานความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี โดยอ้าง อิงจาก
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. 

 

 

 

 

 

 

 

6 เทคโนโลยีรีไซเคิลตะกรัน (Dross) โลหะบัดกรีชนิดท่ีไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ (Lead-free 
Solder) โดยการผลิตเป็นดีบุกบริสุทธ์ิ 

7 เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นจากกระบวนการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) 
โดยการผลิตเป็นสังกะสีออกไซด์ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบต้ังต้นในการผลิตสังกะสีบริสุทธ์ิ 

8 การเพิ่มมูลคา่หางแรแ่คลไซต์ขนาดหยาบด้วยวิธีการล้างและคัดขนาด กรณีศึกษาบริษัท สุรนิทร์
ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

9 
 

การเพิ่มมูลคา่หางแรแ่คลไซต์ขนาดละเอียดด้วยวิธีการกวนและล้างด้วยน้ า กรณีศึกษาบรษิัท 
สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

10 การเพิ่มมูลคา่หางแรแ่คลไซต์ด้วยวิธีการทางเคมี กรณีศึกษาบริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

องค์ความรูแ้ละการวิจยัพื้นฐาน 

ต้นแบบห้องปฏบิัติการ ต้นแบบภาคสนาม 

 



 

   

5 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

1.1 เทคโนโลยีรีไซเคิลผงทองแดงที่ได้จากกระบวนการบดย่อยซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดย
การผลิตเป็นอนุภาคทองแดงออกไซด์นาโนส าหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ผ้า เช่น เสื้อผ้า หน้ากากอนามัย เพื่อ
ป้องกันแบคทีเรียและไวรัส  

   
 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ์

ซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นของเสียที่เกิดขึ้นทั้งจากภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม โดยในปี 
2561 มีปริมาณเพ่ิมสูงถึง 49.8 ล้านตันทั่วโลก ซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่เป็นโลหะ และส่วนที่ไม่ใช่โลหะ ซึ่งสามารถแยกได้โดยใช้กระบวนการบดย่อยลดขนาดและคัดแยกทาง
กายภาพ/ทางกล จะได้ส่วนที่เป็นโลหะ ซึ่งมีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลักประมาณร้อยละ 85 การรีไซเคิล
ผงทองแดงที่ได้จากกระบวนการบดย่อยซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถท าได้โดยใช้กระบวนการโลห
วิทยาสารละลาย ซึ่งมีขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ การชะละลายผงทองแดงดังกล่าวที่ผ่านการคัดเลือกขนาดให้มี
ขนาดไม่เกิน 2 มิลลิเมตร และการสังเคราะห์อนุภาคนาโนทองแดงจากสารละลาย โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็น
อนุภาคนาโนทองแดงส าหรับยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บนผ้า เช่น เสื้อผ้า หน้ากากอนามัย งานวิจัยมี
ความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่ส าคัญ (Key component) ได้ผ่านการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ 

1.2 เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษกระจก โดยการผลิตเป็นกระจกพรุนส าหรับใช้ในการกรองบ าบัดน้ าเสีย
หรือใช้ไล่ยุงและปรับอากาศ (ใช้ร่วมกับน้ ามันหอมระเหย) 

   
 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ์



 

   

6 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

เศษกระจกเป็นของเสียที่เกิดขึ้นทั้งจากภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม โดยทั่วไปจะจ าหน่ายให้กับร้านที่
รับซื้อเศษกระจกหรือน าไปฝังกลบ เศษกระจกดังกล่าวจะเป็นเศษกระจกใสไม่มีสี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
Annealed Glass การรีไซเคิลเศษกระจกประเภท Annealed Glass สามารถท าได้โดยการบดย่อยเศษกระจกให้มี
ขนาด 100 เมช จากนั้นบดผสมร่วมกับโดโลไมท์ และไดอะตอมไมท์ ท าการอัดขึ้นรูปและเผาด้วยความร้อน โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นกระจกพรุนส าหรับน าไปใช้เป็น วัสดุที่ใช้ในการดูดซับ หินพรุนไล่ยุง หินกรองส าหรับตู้ปลา 
Eco-Stone และฉนวนแก้วกันความร้อนในอุตสาหกรรม งานวิจัยมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 6 คือ 
ต้นแบบขั้นต้น (prototype) ได้ถูกทดสอบในสภาวะควบคุม (relevant environment) 

1.3 เทคโนโลยีรีไซเคิลเถ้าลอย (Fly Ash) จากการเผาชานอ้อย (เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้าหรือเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม) โดยใช้เป็นส่วนผสมในการเพิ่มความ
แข็งแรงให้กับเส้นใยพลาสติก (Polylactic Acid (PLA) Filament) ส าหรับงานพิมพ์ 3 มิติ 

   
 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ์

 เถ้าลอย (Fly Ash) จากการเผาชานอ้อยเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือเป็นเชื้อเพลิง
ให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม มีปริมาณในประเทศไทยประมาณ 427 ,700 ตันต่อปี มีซิลิกาเป็น
องค์ประกอบหลักประมาณร้อยละ 69.6 โดยน้ าหนัก การรีไซเคิลเถ้าลอยดังกล่าวสามารถท าได้โดยใช้เป็น
วัตถุดิบทดแทนพอลิแลกติกแอซิด (Polylactic acid, PLA) ที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเส้นใยพลาสติก
ส าหรับงานพิมพ์สามมิติ ซึ่งสามารถแทนที่ได้ถึงร้อยละ 2 โดยน้ าหนัก โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นเส้นใยพลาสติก
ที่มีคุณสมบัติทางกลที่เพ่ิมขึ้น งานวิจัยมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่ส าคัญ 
(key component) ได้ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 



 

   

7 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

1.4 เทคโนโลยีรีไซเคิลแถบลวดส่งกระแสไฟฟ้า (Bus Bar หรือ PV Ribbon) ในแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ท่ีช ารุดหรือหมดอายุ โดยการผลิตเป็นทองแดงบริสุทธิ์ 

  
 วัตถุดิบ        ผลิตภัณฑ์ 

 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ช ารุดหรือหมดอายุเป็นของเสียที่เกิดขึ้นทั้งจากภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม 
มีปริมาณเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 100 ตันต่อการผลิตไฟฟ้า 1 MW โดยทั่วไปแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะประกอบไปด้วย
กรอบอะลูมิเนียม กระจก ชั้นอีวีเอ แผ่นประกบหลัง กล่องชุดสายไฟ ซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีโลหะเงินเป็น
องค์ประกอบ (ในปี 2562 ได้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเงินบริสุทธิ์จากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ช ารุดหรือหมดอายุ และได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรแล้ว ปี 2563) และส่วนที่เป็นแถบลวดส่ง
กระแสไฟฟ้าซึ่งมีองค์ประกอบเป็นลวดทองแดงที่มีความหนาประมาณ 200 ไมครอน ที่ถูกหุ้มด้วยชั้นโลหะ
ผสมดีบุก-ตะกั่ว ที่มีความหนาประมาณ 25-30 ไมครอน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ช ารุดหรือหมดอายุจะมีแถบ
ลวดส่งกระแสไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 0.98 โดยน้ าหนัก การรีไซเคิลแถบลวดดังกล่าวสามารถ
ท าได้โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาสารละลายร่วมกับโลหวิทยาไฟฟ้า ซึ่งมีข้ันตอนที่ส าคัญ ได้แก่ การชะละลาย
ชั้นโลหะผสมดีบุก-ตะกั่วที่หุ้มลวดทองแดงออก จากนั้นหลอมลวดทองแดงที่ได้เป็นขั้วแอโนด ส าหรับใช้ใน
กระบวนการโลหวิทยาไฟฟ้าเพ่ือท าให้ได้ทองแดงท่ีมีความบริสุทธิ์มากข้ึน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นทองแดงบริสุทธิ์
ประมาณร้อยละ 99.9 โดยน้ าหนัก ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตโลหะ เช่น หล่อชิ้นงานโลหะ
ทองเหลืองและบรอนซ์ และอุตสาหกรรมการผลิตและขึ้นรูปทองแดง งานวิจัยมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่
ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่ส าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
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ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 

(Technology Readiness Levels)* 

1.5 เทคโนโลยีรีไซเคิลถ่านไฟฉายที่ใช้งานแล้ว โดยการผลิตเป็นเฟอร์โรแมงกานีสส าหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมหลอมหล่อโลหะ 

   
 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ์

 ถ่านไฟฉายเป็นของเสียที่เกิดขึ้นทั้งจากภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม  ถ่านไฟฉายชนิดสังกะสี
คาร์บอนจัดเป็นเซลล์เคมีไฟฟ้าที่ไม่ใช้สารละลายที่เป็นของเหลว จึงเรียกว่าเซลล์แห้ง (dry cell) เซลล์ไฟฟ้า
เคมีชนิดนี้ไม่สามารถประจุไฟฟ้าซ้ าได้จึงเกิดเป็นซากของเสียในอัตราสูงและมีผลต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อน าไปฝัง
กลบ การรีไซเคิลถ่านไฟฉายชนิดสังกะสีคาร์บอนดังกล่าวสามารถท าได้โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาความร้อน 
โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นเฟอร์โรแมงกานีสส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมหลอมหล่อโลหะ งานวิจัยมีความพร้อมและ
เสถียรภาพอยู่ในระดับ  4 คือ องค์ประกอบที่ส าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

1.6 เทคโนโลยีรีไซเคิลตะกรัน (Dross) โลหะบัดกรีชนิดที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ (Lead-free 
Solder) โดยการผลิตเป็นดีบุกบริสุทธิ์  

   
 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ์

 ผงโลหะบัดกรีไร้สารตะก่ัวเป็นของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม มีการใช้งานมากในการบัดกรีประกอบ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ากับแผงวงจรไฟฟ้า (Printed Circuit Boards, PCBs) ในภาคอุตสาหกรรม เช่น การ
บัดกรีแบบจุ่ม (Dip Soldering) และการบัดกรีแบบคลื่น (Wave Soldering) จะเกิดของเสียเป็นตะกรันของ
โลหะบัดกรี (Solder Dross) ขึ้น อย่างไรก็ตามของเสียของโลหะบัดกรีที่เกิดขึ้นยังมีปริมาณของโลหะบัดกรีอยู่
ในปริมาณมากถึงร้อยละ 60-95 โดยน้ าหนัก การรีไซเคิลตะกรันสามารถท าได้โดยใช้กระบวนการโลหวิทยา
ความร้อนและกระบวนการโลหวิทยาไฟฟ้า (Electrorefining) ได้เป็นดีบุกและเงินบริสุทธิ์ งานวิจัยมีความ
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(Technology Readiness Levels)* 

พร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 4 คือ องค์ประกอบที่ส าคัญ (key component) ได้ผ่านการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ 

 

1.7 เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นจากกระบวนการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc 
Furnace) โดยการผลิตเป็นสังกะสีออกไซด์ซ่ึงใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตสังกะสีบริสุทธิ์ 

   

                  วัตถุดิบ                                    ผลิตภัณฑ์ 

 ฝุ่นจากกระบวนการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาอาร์คไฟฟ้าเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก 
กล้า โดยทั่วไปกระบวนการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า จะใช้เศษเหล็กกัลวาไนซ์ซึ่งผ่านการชุบ
เคลือบสังกะสีเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการหลอม ท าให้ฝุ่นดังกล่าวมีสังกะสีเป็นองค์ประกอบโดยเฉลี่ยร้อยละ 20-
30 และมีปริมาณฝุ่นที่เกิดข้ึนจากกระบวนการดังกล่าวในประเทศไทยเฉลี่ย 150,000 ตัน/เดือน กระบวนการรี
ไซเคิลสามารถท าได้โดยใช้กระบวนการโลหวิทยาสารละลายร่วมกับโลหวิทยาความร้อน ซึ่งมีขั้นตอนที่ส าคัญ 
ได้แก่ การชะละลายฝุ่นดังกล่าวด้วยกรดซัลฟิวริก จากนั้นตกตะกอนสังกะสีจากสารละลายในรูปสังกะสี
คาร์บอเนต และเผาสังกะสีคาร์บอเนตเป็นสังกะสีออกไซด์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นสังกะสีออกไซด์ที่มีโลหะ
สังกะสีเป็นองค์ประกอบร้อยละ 92.5 ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตโลหะสังกะสีบริสุทธิ์ต่อไป 
งานวิจัยมีความพร้อมและเสถียรภาพอยู่ในระดับ 6 คือ ต้นแบบขั้นต้น (prototype) ได้ถูกทดสอบในสภาวะ
ควบคุม (relevant environment) 
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1.8 การเพิ่มมูลค่าหางแร่แคลไซต์ขนาดหยาบด้วยวิธีการล้างและคัดขนาด กรณีศึกษาบริษัท 
สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้ด าเนินการศึกษา วิจัย การเพ่ิมคุณภาพหางแร่ 
แคลไซต์ของบริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นหางแร่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
แร่แคลไซต์ส าหรับอุตสาหกรรมสีและกระดาษ บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่และโรงแต่งแร่แคลไซต์ 
ด้วยก าลังการผลิต 500,000-600,000 ตันต่อปี มีปริมาณห่างแร่เหลือทิ้งสะสมมากกว่า 100,000 เมตริกตัน 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือหากระบวนการที่ดีที่สุดในการเพ่ิมคุณสมบัติของค่าความสว่าง  (L) ให้ใกล้เคียงกับ
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จ าหน่ายในท้องตลาดให้ได้มากท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้รับตัวอย่างหางแร่ 2 ชนิด คือหางแร่ขนาดหยาบ และหางแร่ขนาด
ละเอียด ในเบื้องต้นพบว่ามีมลทินจ าพวกเศษดินโคลน และแร่เหล็กปะปนอยู่ จึงได้ออกแบบวิธีการทดลอง 3 
วิธี ซึ่งจะกล่าวถึงในล าดับถัดไป  

 

 

 

 

 

 

คณะผู้ศึกษา ได้ล้างหางแร่แคลไซต์ขนาดหยาบเพ่ือก าจัดเศษดินโคลนที่ปะปนออกแล้ว เมื่อน าหางแร่
สะอาดมาคัดขนาดจะพบว่า แต่ละช่วงขนาดจะมีมลทินแร่เหล็กปะปนไม่เท่ากัน และมีหางแร่ในบางช่วงขนาด
ที่มีมลทินต่ าและมีค่าความสว่าง (L) ที่อยู่ในเกณฑ์การซื้อขาย คณะผู้ศึกษาจึงล้างตัวอย่างหางแร่ แล้วน ามาคัด
ขนาดด้วยตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 10 20 30 และ 48 เมช (ASTM E-11) น าตัวอย่างแต่ละช่วงไปคัดแยกด้วย

หางแร่ขนาดหยาบ 

แร่แคลไซต์สะอาด 
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หางแร่ขนาดละเอียด 

เครื่องแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก แล้วน าหัวแร่ที่ได้ไปวัดค่า L เพ่ือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์แร่แคล
ไซต ์

จากการทดลองพบว่า หัวแร่แคลไซต์ที่ได้จากการทดลองในช่วงขนาด -20+30 เมช ให้ค่า L ดีที่สุดที่ 
88 แต่ยังต่ ากว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์แคลไซต์ (90) อย่างไรก็ตามค่าดังกล่าวแตกต่างไม่มากนัก คณะผู้ศึกษาจึง
มีข้อเสนอแนะว่า สามารถคัดขนาดหางแร่ดังกล่าวในช่วงขนาด -20+30  เมช ที่ผ่านกระบวนการล้างด้วยน้ า
และแยกด้วยแม่เหล็กแล้ว เพ่ือน าไปผสม (Blend) กับแร่แคลไซต์เกรดสูงในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพ่ือป้อนเข้า
กระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการนี้ใช้เงินลงทุนไม่มาก สามารถปรับปรุง
กระบวนการผลิตได้ง่าย และหางแร่ ขนาด -20+30  เมช จะมีสัดส่วนประมาณ 19 % ของหางแร่ขนาดหยาบ 
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 

     
การล้างแร่ด้วยน้ า และการแยกมลทินด้วยแม่เหล็ก 

 
1.9 การเพิ่มมูลค่าหางแร่แคลไซต์ขนาดละเอียดด้วยวิธีการกวนและล้างด้วยน้ า กรณีศึกษาบริษัท 

สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

    

 

 

 

          

 
คณะผู้ศึกษา พบว่า ในส่วนของหางแร่แคลไซต์ขนาดละเอียด ยังมีเม็ดแร่แคลไซต์จ านวนมากที่จะเก็บ

กลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ แต่มีมลทินจ าพวกเหล็กและโคลนเคลือบผิวไว้ การล้างด้วยน้ าเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถก าจัดได้หมด และเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ค่าความสว่าง (L) ต่ ากว่ามาตรฐาน ดังนั้น จึงทดลองกวนหาง
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แร่เพ่ือขัดผิวเม็ดแร่แคลไซต์ให้สะอาดก่อนล้างด้วยน้ า โดยการทดลองจะปรับเปลี่ยนร้อยละความเข้มข้นของ
แร่ต่อน้ า (%Solid) ที่ 20% 30% 40% 50% 60% และ 70%  และระยะเวลาที่กวนขัดผิวแร่ที่ 15 30 45 60 
75 และ 90 นาที แล้วน าหัวแร่แคลไซต์สะอาดที่ได้มาวัดค่า L เพ่ือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
แร่แคลไซต ์

จากการทดลอง พบว่า หัวแร่ที่ได้จากการกวนขัดผิดแร่ที่ร้อยละความเข้มข้นของแร่ต่อน้ า 40 %Solid 
ที่ระยะเวลา 60 นาที ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยวัดค่า L ได้ 88 ซึ่งต่ ากว่าค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์แร่แคลไซต์
อยู่เล็กน้อย  

      
การกวนขัดผิวเม็ดแร่ ด้วยเครื่องลอยแร่ 

 
 

1.10 การเพิ่มมูลค่าหางแร่แคลไซต์ด้วยวิธีการทางเคมี กรณีศึกษาบริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 

    

 

 
 
 
             เปรียบเทียบหางแร่ก่อน (A) และหลัง (B) ผ่านการแต่งด้วยวิธีทางเคมี 

 
กระบวนการเพ่ิมคุณภาพหางแร่แคลไซต์ด้วยวิธีการทางเคมี เป็นกระบวนการที่ต่อยอดมาจาก

กระบวนการเพ่ิมคุณภาพหางแร่แคลไซต์ขนาดหยาบและละเอียดทั้ง 2 วิธีข้างต้น ซึ่งให้ผลลัพธ์ค่าความสว่าง 
(Lightness, L) เท่ากับ 88 ซึ่งยังต่ ากว่าค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์แร่แคลไซต์ตามที่บริษัทฯ ต้องการ คณะผู้
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ศึกษาจึงได้อาศัยหลักของการท าปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างแร่แคไซต์กับกรด โดยการน าตัวอย่างหางแร่ ขนาด
เล   กกว่า 0.5 มิลลิ เมตร มากวนขัดผิวด้วยกรดซิตริกโมโนไฮเดรต (C6H10O8) หรือกรดมะนาว  
โดยปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของกรดที่ 0.1 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 โมลาร์ และร้อยละความเข้มข้นของแร่ต่อ
สารละลาย (%Solid) ที่ 50% 60% และ 70%  

จากการทดลอง พบว่า การละลายหางแร่แคลไซต์ด้วยกรดซิตริกโมโนไฮเดรต ที่ความเข้มข้นของกรด 
0.5 โมลาร์ ที่ความเข้มข้น 50% และท าการกวนเป็นเวลา 10 นาที ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คือสามารถผลิตหัวแร่
แคลไซต์ที่มีค่าความสว่าง (L) เท่ากับ 92.04 และมีคุณสมบัติสูงกว่าค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์แคลไซต์ที่
จ าหน่ายในท้องตลาด 

 

     
การทดลองเพิ่มคุณภาพโดยการฟอกด้วยกรด 

  
*หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 02-202-390 
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2. การให้บริการวิชาการ  

2.1 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน Circular 
Economy โดยเฉพาะการเป็นฐานการหมุนเวียนหรือรีไซเคิลขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลด
ปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) อย่างเป็นรูปธรรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ โดยกองนวัตกรรมวัตถุดิบและ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง จึงจัดท าโครงการประเมินและให้ค าแนะน าสถานประกอบการในการประกอบกิจการ

ตามหลักการ Circular Economy โดยการจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานด้าน Circular 

Economy ช่วยเหลือสถานประกอบการในการวินิจฉัยกระบวนการผลิต ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบจนถึงผลผลิต 

ตลอดจนประเมินความเป็นไปได้ในการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ และให้ค าแนะน าสถานประกอบการ เพ่ือ

ยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมรีไซเคิล และอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องเป้าหมาย ซึ่งนับเป็นการสร้างรากฐานแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ

ที่ผ่านมาได้จัดท าเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนใน

องค์กร เพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กร โดยได้ลงพ้ืนที่

ทดสอบแบบประเมินฯ กับสถานประกอบการน าร่อง จ านวน ๕ ราย ได้แก่ บริษัท ทีเออาร์เอฟ จ ากัด บริษัท 

โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด บริษัท ตะวันออกพัฒนา จ ากัด และห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด เทพศิลาอุตสาหกรรม รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากผล

การด าเนินการดังกล่าว น ามาสู่การจัดพิมพ์คู่มือการประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในองค์กร ตลอดจนเปิดทดลองระบบการประเมินด้วยตนเองผ่านระบบ Online ซึ่ง กพร. ได้เผยแพร่

คู่ มือฯ และระบบฯ ให้กับสถานประกอบการและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเ พ่ือน า ไปใช้ประโยชน์  

(http://cepas.dpim.go.th/) ทั้งนี้ โครงการนี้จะยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564   
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2.2 การบริการเครื่องมือ  

 เพ่ือเป็นการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ภายใต้การด าเนินการในรูปแบบของศูนย์
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบ ( ITC on Recycling Technology 
and Innovation on Raw Materials) ให้มีประสิทธิภาพและครบวงจรทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว กอง
นวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ด าเนินการสร้าง “เครื่องคัดแยกทางกายภาพหรือทางกล 
(Particle Separation Machine) จากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ได้ส าเร็จเป็น
แห่งแรกในประเทศ เพ่ือเตรียมซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการบดย่อย คัดขนาด และคัดแยก ก่อนเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิลด้วยกระบวนการโลหวิทยา (Metallurgical Process) ในขั้นตอนต่อไป โดยสามารถแยก
ส่วนประกอบในซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มโลหะที่ไม่ติดแม่เหล็ก เช่น ทองแดง ดีบุก ทองค า เงิน 
อะลูมิเนียม และกลุ่มโลหะที่ติดแม่เหล็ก เช่น เหล็ก นิกเกิล รวมถึงส่วนประกอบที่ไม่ใช่โลหะ (Non-metallic 
Component) เช่น อีพอกซีเรซิน ไฟเบอร์กลาส ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถน ากลับมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ได้
ใหม ่

 
Particle Separation Machine 

 กรรมวิธีคัดแยกซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทางกายภาพ/ทางกล ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย 
กรรมวิธีคัดแยกซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์กายภาพ/ทางกล พร้อมทั้งแสดงถึงการประกอบร่วมกันของ
เครื่องจักร กระบวนการที่ต่อเนื่องท าให้วัสดุต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ถูกแยก
ออกจากกันตามความแตกต่างของคุณสมบัติวัสดุนั้น ๆ กรรมวิธีนี้สามารถแยกวัสดุที่เป็นองค์ประกอบหลักของ
ซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ส่วนประกอบที่ไม่ใช่โลหะ (Non-metallic Component) กลุ่มโลหะที่ติด
แม่เหล็ก และกลุ่มโลหะที่ไม่ติดแม่เหล็ก ออกจากกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้วัสดุที่ผ่านการคัดแยกมี
ความบริสุทธิ์สูงขึ้น และง่ายต่อการรีไซเคิลในขั้นตอนต่อไป โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้ คือ 1) 
ส่วนประกอบที่ไม่ใช่โลหะ (Non-metallic Component) ซึ่งมีกลุ่มโลหะที่ติดแม่เหล็กและไม่ติดแม่เหล็ก
ปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ 3 โดยน้ าหนัก 2) กลุ่มโลหะที่ติดแม่เหล็ก ซึ่งมีกลุ่มโลหะที่ไม่ติดแม่เหล็ก และส่วนประกอบ
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ที่ไม่ใช่โลหะ (Non-metallic Component) ปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ าหนัก 3) กลุ่มโลหะที่ไม่ติดแม่เหล็ก 
ซึ่งมีกลุ่มโลหะที่ติดแม่เหล็ก และส่วนประกอบที่ไม่ใช่โลหะ (Non-metallic Component) ปนเปื้อนไม่เกิน
ร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก  

นอกจากนี ้ได้ติดตั้งเตา 2 ชนิดเพิ่มเติม เพ่ือรองรับการรีไซเคิลด้วยโลหวิทยาความร้อน ได้แก่ เตาเผา
แบบหมุน (Rotary Kiln) เป็นเตาเผาทรงกระบอกยาวซึ่งสามารถหมุนได้รอบแกนและปรับความเร็วรอบได้ 
สามารถปรับมุมเอียงของเตากับแนวระดับได้ และมีอุณหภูมิสูงสุดที่ 1,050 องศาเซลเซียส เหมาะส าหรับการ
เตรียมขยะหรือของเสียที่มีความชื้นสูงให้แห้งก่อนที่จะเข้ากระบวนการต่อไป โดยอบให้ความร้อนระหว่างที่เตา
หมุนเพ่ือให้สามารถเกิดการถ่ายเทความร้อนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งใช้ใน Calcining เพ่ือเปลี่ยนขยะหรือของ
เสียเป็นสารประกอบที่ต้องการก่อนที่จะเข้ากระบวนการต่อไป และ เตาหลอมถลุงชนิด Submerged Arc เป็น
เตาที่ใช้ระบบการอาร์คแบบกระแสตรง ส าหรับใช้ในการถลุงกลุ่มขยะหรือของเสียที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่า 
1,600 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะกลุ่มขยะหรือของเสียที่ไม่น าไฟฟ้า เช่น ตะกรันจากอุตสาหกรรมหลอมถลุง 
กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ศูนย์ฯ มีเครื่องจักรและ
อุปกรณ์รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลด้วยกระบวนการทางโลหวิทยาความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ เพ่ือผลักดันให้ของเสียกลายเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
รองรับการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิล รวมทั้งเป็นที่ศึกษาเรียนรู้กระบวนการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้ไม่น้อยกว่า 300 รายต่อป ี

 ในปีงบประมาณ 2563 ยังได้มีการส่งเสริมด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมแร่ โดยการติดตั้งเครื่องแยกแร่
โดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจ าเพาะชนิดสไปรัล (Spiral Concentrator) รองรับงานบริการทดลอง
แต่งแร่ และงานศึกษาวิจัยพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ เหมาะส าหรับการคัดแยกตัวอย่างวัตถุดิบที่มีความแตกต่าง
ของความถ่วงจ าเพาะแตกต่างกัน เช่น ทรายแก้ว ทรายก่อสร้าง เป็นต้น และเครื่องบดตัวอย่างละเอียดชนิด
จาน (Disc mill) รองรับงานบริการทดลองและทดสอบคุณสมบัติของแร่และวัสดุ และงานศึกษาวิจัยพัฒนา
คุณภาพวัตถุดิบ ซึ่งต้องการตัวอย่างที่ผ่านการบดละเอียดในระดับไมครอน เช่น การวิเคราะห์หาองค์ประกอบ
ด้วยวิธีทางเคมี XRD หรือ XRF รวมถึงการตรวจวัดค่าความสว่าง (Lightness) และเครื่องวัดสี (Color meter) 

 

 

 

 

 

 

                              Spiral Concentrator                                    Disc mill 
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นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการของกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีหน้าที่ตรวจสอบ
วิเคราะห์แร่ โลหะ สารประกอบโลหะ ธรณีวัตถุ และตัวอย่างสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้
ด าเนินการวิเคราะห์แร่ โลหะ สารประกอบโลหะ ทั้งหมด 392 ตัวอย่าง รวม 1,661 รายการ ได้แก่ สินแร่ดีบุก 
ทรายแก้ว ดินขาว แร่ไพโรฟิลไลต์ แร่ควอตซ์ แร่แมงกานีส แร่โดโลไมต์ แร่แคลไซต์ แร่เหล็ก ดินและหิน
อุตสาหกรรม สารประกอบโลหะ สารละลายโลหะ (ทองแดง, ดีบุก) โลหะทองแดง ผงโลหะ แร่โลหะทองค าปน
เงิน น้ าและดิน 

ปัจจุบัน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อ ง มีการให้บริการเครื่องมือ X-Ray 
Fluorescence (XRF), X-Ray Diffractometer (XRD), Atomic Absorption Spectrometer, Ion 
Chromatography, UV-Visible Spectrophotometer, Inductive Coupled Plasma Optical Emission 
Spectrometer (ICP-OES) ปัจจุบันก าลังด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลการบริการวิเคราะห์และตรวจสอบ
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ เช่น การตรวจสอบสถานะของตัวอย่าง การตรวจสอบระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ เพ่ือน าไปสู่การให้บริการตรวจสอบสถานะและแจ้งผลการวิเคราะห์ผ่านระบบ
ออนไลน์   

 

• 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
วิ เคราะห์หาโครงสร้างของสารประกอบแร่  โดยใช้
หลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray) มาใช้วิเคราะห์
ชนิ ด ของสารประกอบ  และ โคร งสร้ า งผลึ กของ
สารประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง 
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• เคร่ือง Atomic Absorption Spectrometer รองรับ
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ในรูป
สารละลายไอออน ด้วยเทคนิค Atomic Absorption 
Spectroscopy ซึ่งเป็นกระบวนการที่อะตอมอิสระของ
ธาตุดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นระดับหนึ่งโดยเฉพาะ
ซึ่งขึ้นอยู่กับธาตุแต่ละชนิด เมื่อน าค่าความเข้มข้น
เริ่มต้นของแสง (Io) มาค านวนผลกับค่าความเข้มข้น
สุดท้ายหลังจากถูกดูดกลืนแสง ( I1) จะได้ “ค่าการ
ดูดกลืน (Absorbance, A)” ซึ่งค่าการดูดกลืนแสงจะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของธาตุที่อยู่ใน
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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• 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  

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องด าเนินการสนับสนุนภารกิจด้านการสร้างองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ เพ่ือประโยชน์ในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและการรีไซเคิลวัตถุดิบไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 
2563 ประกอบไปด้วย การขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และการส่งเสริมและให้ค าปรึกษาที่น าไปสู่ด าเนิน
ธุรกิจทั้งในระดับ Start-up และ Level-up  

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

เพ่ือสนับสนุนการผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ หนึ่งปัจจัยที่ส าคัญ คือ การคุ้มครอง
สิทธิในเทคโนโลยีที่ประสบความส าเร็จในการวิจัยและพัฒนา เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านทรัพย์สินทางปัญญา
แก่ผู้ประกอบการและไม่ให้ผู้อ่ืนน าไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจึงด าเนินการคัดเลือกผลงานที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอรับอนุสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาและยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ซึ่งไม่เป็นการ
ประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายในราชอาณาจักรและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมได้  
ประกอบด้วย 

ชื่อเรื่อง ประเภท สถานะ 
เทคโนโลยีรีไซเคิลแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ช ารุดหรือหมดอายุ
เพ่ือผลิตเป็นโลหะเงินบริสุทธิ์ 

อนุสิทธิบัตร ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร  
เลขทีค่ าขอ 2003000546  
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563  

เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษบรรจุภัณฑ์
พลาสติกท่ีมีอะลูมิเนียมเป็น

อนุสิทธิบัตร ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร  
เลขทีค่ าขอ 2003001450  
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563   
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องค์ประกอบเพ่ือผลิตเป็นเศษแผ่น
อะลูมิเนียมและแวกซ์ 

ชื่อเรื่อง ประเภท สถานะ 
กรรมวิธีการคัดแยกซากแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ทางกายภาพ/ทางกล 

อนุสิทธิบัตร ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร  
เลขทีค่ าขอ 2003001451  
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563   

 

ส่งเสริมผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปท่ีมีความสนใจ  

จากทีก่รมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้ด าเนินการพัฒนานวัตกรรม ทั้งด้านการเพ่ิมมูลค่า
วัตถุดิบและเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียเป็นเทคโนโลยีต้นแบบ ซึ่งมีศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงได้มีการส่งเสริมและผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการน ามารับ
บริการและขอค าปรึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ ดังนี้  

รายชื่อผู้ประกอบการ ประเภทการรับบริการ  
บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

ได้รับการผลักดัน Level-up เรื่อง การเพ่ิมคุณภาพหางแร่
แคลไซต ์

บริษัท วรรณ สแคร๊พ จ ากัด รับค าปรึกษา เรื่อง เทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียเพ่ือน าโลหะ
กลับมาใช้ใหม่ 

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จ ำกัด รับค าปรึกษา เรื่อง เทคโนโลยีรีไซเคิลของเสียที่มีโลหะนิกเกิล
และทองแดงเป็นองค์ประกอบ 

นำยเตธรรศ กิจวิทย์ รับค าปรึกษา เรื่อง เทคโนโลยีรีไซเคิลถุงบรรจุภัณฑ์ที่มี
อะลูมิเนียมฟอยล์เป็นองค์ประกอบ 

บริษัท สยำมอุตสำหกรรมวัสดุทนไฟ จ ำกัด รับค าปรึกษา เรื่อง ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเทคโนโลยีรี
ไซเคิลของเสียที่เกิดจำกอุตสำหกรรมอะลูมิเนียม 

บริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จ ำกัด รับค าปรึกษา เรื่อง เทคโนโลยีรีไซเคิลถุงบรรจุภัณฑ์และกำร
ประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง 

บริษัท ชำยน์นิ่งโกลด์ จ ำกัด รับค าปรึกษา เรื่อง กำรท ำอิเล็กโตรไลซิสทองแดง 

บริษัท ไทยเมทัล โปรดักส์อินดัสตรีย์ จ ำกัด รับค าปรึกษา เรื่อง กำรรีไซเคิลแผงโซลำร์เซลล์ 

บริษัท ทอเรซิด (ประเทศไทย) จ ำกัด รับค าปรึกษา เรื่อง กำรรีไซเคิลอุตสำหกรรมโลหะ 

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ รับค าปรึกษา เรื่อง กำรรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัท ซีพีเอส คอลเลคชั่น จ ำกัด รับค าปรึกษา เรื่อง กำรท ำทองแดงแผ่น 
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2.4 การบริการข้อมูล  

การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านแร่ โลหะ และรีไซเคิลผ่านช่องทางออนไลน์ (e-Learning) 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือยกระดับการถ่ายทอดองค์ความรู้และการให้บริการจากภาครัฐ เผยแพร่ภารกิจและงานวิจัยและ
พัฒนาในวงกว้าง สนับสนุนให้เกิดการผลิตวัตถุดิบรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สร้างมูลค่าเพ่ิม
ในอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และการใช้ประโยชน์จากของเสียเพ่ิมขึ้น ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยง
ภารกิจการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรม
วัตถุดิบ (ITC on Recycling Technology and Innovation on Raw Materials) กองนวัตกรรมวัตถุดิบและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านแร่ โลหะ และรีไซเคิล ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (e-Learning) โดยการด าเนินการส าคัญประกอบด้วยการจัดท าระบบบริหารจัดการการเรียน
การสอน (Learning Management System : LMS) ซึ่งมีเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน 
และผู้ดูแลระบบ การจัดท าเว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ และการจัดท าสื่อการเรียนการสอนด้านนวัตกรร
รมวัตถุดิบและเทคโนโลยีรีไซเคิล ประกอบไปด้วยสื่อจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ “เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจาก
อุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanizing) โดยการผลิตเป็นสังกะสีซัลเฟต 
(ZnSO4)” และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  

การใหบ้ริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์   

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้พัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
รีไซเคิล เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมและการรีไซเคิล รวมถึงเป็นช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และการ
ฝึกอบรม โดยในส่วนของฐานข้อมูลองค์ความรู้ภายในเว็บไซต์ มีการจัดท าฐานข้อมูลคุณลักษณะและการใช้
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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
วัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ผ่านทาง www5.dpim.go.th  หรือโดยคลิ๊กที่หัวข้อ “ศูนย์วิจัยเทคโนโลยี
รีไซเคิล” ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th)  
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ผลการด าเนินงานด้านการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ 
1. การสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ “The 15th International Symposium on East 

Asian Resources Recycling Technology : EARTH 2019” 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือเป็นการเผยแพร่นโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง กองนวัตกรรมวัตถุดิบ
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ร่วมแสดงผลงานวิชาการในงานสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ “The 15th 
International Symposium on East Asian Resources Recycling Technology : EARTH 2019”  
ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 11-16 ตุลาคม 2560 โดยนายธีรวุธ ตันนุกิจ วิศวกรโลหการช านาญการ
พิเศษ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker บรรยายในหัวข้อ “Urban Mining in Thailand: Policies and 
Practices” และนายธีรวัฒน์ จันทนุพงศ์ วิศวกรโลหการปฏิบัติการ ได้บรรยายผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยี  
รีไซเคิล เรื่อง “Metals Recovery from Copper Sludge using Eggshell Waste as Flux” หรือ เทคโนโลยี
รีไซเคิลเปลือกไข่โดยการผลิตเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 
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2. การประชุมหารือ Thailand-Japan Policy Dialogue on Circular Economy ครั้งที่ 2 

และเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล  

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจ
การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ในการประชุมหารือ Thailand-Japan Policy Dialogue on 
Circular Economy ครั้งที่ 2 และเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล  กพร. ซึ่งมีนายสกล  
อนันต์วณิชย์ชา ผู้อ านวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง น าทีมคณะผู้แทนจากกระทรวง
เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กพร. 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้าน Circular Economy ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของไทยและญี่ปุ่น ภายใต้งาน Thailand-Japan Policy Dialogue on Promotion of Circular 
Economy Cooperation ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมดีบุก กพร. และศูนย์วิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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3. การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Innovation in Raw Materials Conference 2020: The 

Implementation Circular Economy” และการเปิดตัว “เครื่องคัดแยกโลหะจากซากแผงวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

 

 

 

 

 

 

 

การสัมมนาวิชาการ“Innovation in Raw Materials Conference 2020: The Implementation 
Circular Economy” จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กพร. 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและบริการของ
ภาครัฐในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เผยแพร่
นวัตกรรมและผลงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบแร่ โลหะ และรีไซเคิล สู่การน าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม และ
ขยายผลเทคโนโลยีต้นแบบ “เครื่องคัดแยกโลหะจากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม” ที่ กพร. ได้พัฒนาเครื่องต้นแบบส าเร็จเป็นแห่งแรกในประเทศไทย การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มี
ผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมทั้งสิ้น 231 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรม
โลหการ อุตสาหกรรมรีไซเคิลและวัสดุทดแทน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 52 คน โดยให้ความเห็นว่าสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
สัมมนาไปประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 98 และมีความพึงพอใจต่อภาพรวมในการจัดสัมมนา ร้อยละ 78.37 เนื่องจาก
ได้รับความรู้ในด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม การน าขยะอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีข้อเสนอให้จัดงานสัมมนาในลักษณะนี้ไปอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ กพร. ได้พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในธุรกิจต่อไป  
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 การบรรยายภาคเช้า ในหัวข้อ “การขับเคลื่อน Circular Economy สู่ภาคอุตสาหกรรม โดย 

กระทรวงอุตสาหกรรม” โดยวิทยากรของ อก. ได้แก่ (1) นางสาวสุนิสา ตามไท ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม สศอ. บรรยายภาพรวมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (2) 

นางนุชนาถ สุพรรณศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการก าจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม กรอ. 

บรรยายแนวทางในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน (3) นางสาววิชชา พิชัยณรงค์ นักวิชาการ

มาตรฐานช านาญการ สมอ. บรรยายมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ: แนวทาง การใช้หลักการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร และ (4) ดร. นันท์ บุญยฉัตร วิศวกรโลหการช านาญการพิเศษ กพร. บรรยาย

กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ภาคอุตสาหกรรมของ กพร. 

 การถ่ายทอดนวัตกรรมและผลงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบแร่ โลหะ และรีไซเคิล ในภาคบ่าย มี

จุดประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานวิจัยหรือนวัตกรรม

ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย

เจ้าหน้าที่จาก กพร. ได้แก่ (1) การเพ่ิมคุณภาพหางแร่แคลไซต์ ของ บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (2) การต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม Circular Economy (3) Circular Economy Measurement: 

การประเมินเพ่ือยกระดับการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในองค์กร และ 

(4) เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นจากกระบวนการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า ส าหรับสถานประกอบการ

ขนาดกลางและเล็ก ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้ จากการบรรยายและการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวได้รับ

ความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจ านวนมาก โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นว่า สามารถน าองค์ความรู้ไป

ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา ต่อยอด เพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนการผลิต และน าไปสู่การขยาย

กิจการในอนาคตได้ รวมทั้งเสนอให้มีการจัดอบรมหัวข้อที่มีความเป็นไปได้ส าหรับอุตสาหกรรมในอนาคต อาทิ 

การแยกโลหะมีค่า การรีไซเคิลลิเทียมจากแบตเตอรี่ การรีไซเคิลกระจก และเทคโนโลยีต้นแบบอ่ืน ๆ จากการ

วิจัยและพัฒนาของ กพร.  
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4. การจัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์บริการของกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การบริการของกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ถึงบทบาท
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิล การปรับปรุงคุณภาพแร่ โลหะ และสารประกอบ 
รวมทั้งการให้บริการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1.การให้บริการด้านงานวิเคราะห์ 2.การให้บริการด้านงานวิจัย ที่มี
ความพร้อมทั้งห้องปฏิบัติการ (Lab scale) และโรงงานต้นแบบ (Pilot scale) 3.การให้บริการด้านอบรมและ
เผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่
ผู้ประกอบการ 4.การให้บริการด้านค าปรึกษา 5.การให้บริการด้านจับคู่ธุรกิจ และ 6.การให้บริการด้านสร้าง
ธุรกิจใหม่ จึงได้จัดท าวีดิทัศน์แนะน าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่การด าเนินการศูนย์ฯ เครื่องมือ บริการ 
และขยายผลงานวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ในวงกว้าง สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจและยกผู้ประกอบการ
เดิม 
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ผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
1. ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย 

จ ากัด (มหาชน) 

นายสกล อนันต์วณิชย์ชา ผู้อ านวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  รับมอบซาก

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่ไม่ใช้งานและผ่านกระบวนการท าลายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์แล้ว จ านวน 141 ชิ้น 

จากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 

น. ณ บริษัท เมืองไทยประกันภัยจ ากัด (มหาชน) เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรี ไซเคิลเพ่ือพัฒนาของเสียเป็น

ทรัพยากรทดแทน สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรึไซเคิลที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือ

และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียน

ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

  

 

2. ความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบ เพื่ออุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงาน
รัฐอ่ืนๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และด้านการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดการขยะและมลพิษอย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมใน “โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” ซ่ึงเป็นโครงการภายใต้แผนงานบูรณา
การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามแนวทางการด าเนินงานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการก ากับดูแลและควบคุมมลพิษจากการบ าบัด ก าจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูล
ฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย เพ่ือให้มีการจัดการอย่างถูกต้อง เพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการจัดการขยะและของเสียทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคครัวเรือนด้วยการน ากลับมาใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่และโลหะให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 



 

   

29 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 

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) 

ด าเนินโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน (Greening the Scrap Metal Value Chain through 
Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities) ร่ ว มกั บ อ ง ค์ ก า ร
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เพ่ือส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือ
พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น และพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด โดยมีก าหนดระยะเวลาด าเนินการทั้งสิ้น 5 ปี  ตลอดโครงการ และมี
กิจกรรมในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

1. การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายและกฎหมายส าหรับการปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของอนุสัญญาสตอกโฮล์มและนโยบายในการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน โดยมีการด าเนินงานร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลหน่วยงานและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานเศษโลหะ
ของประเทศ รวมถึงการจัดท าคู่มือ และหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับบุคลากรภาครัฐ 

2. การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานที่ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) 
และแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) ให้กับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานระดับชาติในการจัดการห่วงโซ่อุปทานของการรีไซเคิลเศษโลหะ
อย่างเหมาะสม โดยได้มีการด าเนินงานร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการจัดท าสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสาร U-POPs 
ได้แก่ วิดิโอ แผ่นพับ ต้นแบบเสมือนจริงของการน า BAT/BEP ไปใช้ในการรีไซเคิลเศษโลหะ (Prototype) 
เว็บไซต์โครงการฯ และการจัดประกวดคลิปวิดิโอ รวมถึงการร่างหลักสูตรการฝึกอบรมและคู่มือด้านเทคนิค
วิชาการส าหรับกลุ่มผู้รวบรวม คัดแยกและผู้ค้าเศษโลหะ กลุ่มโรงงานปลายน้ าและโรงหลอมเศษโลหะ รวมทั้ง
มีการจัดงานประชุมรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ซึ่งมีผู้แทนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความคิดเห็น 

3. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงงานน าร่องที่เข้า
ร่วมโครงงานทางด้านการก าหนดมาตรการปฐมภูมิและทุติยภูมิในการลดการปลดปล่อยสารมลพิษ ที่ตกค้าง
ยาวนานที่ปลดปล่อยโดยไม่จงใจและน า BAT/BEP ไปใช้งานจริง ของโรงงานน าร่องท้ัง 4 ราย ได้แก่ 

-  บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
-  บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จ ากัด 
-  บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จ ากัด 
-  บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



 

   

30 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 

รวมถึงได้มีการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีการด าเนินงานร่วมกับ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ และผู้แทน
สถาบันไดออกซินแห่งชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 

4. จัดการประชุมคณะกรรมการก ากับการด าเนินโครงการ (Project Steering Committee: PSC) 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการทั้ง 3 องค์ประกอบ (1) กรอบนโยบายและ
กฎหมาย (2) การเผยแพร่ข้อมูลและเสริมสร้างศักยภาพ (3) การด าเนินโครงการสาธิตการใช้แนวทางด้าน
เทคนิคที่ดีที่สุดและแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในโรงงานรีไซเคิลเศษโลหะที่ได้รับการคัดเลือก 
และวางแผนการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2020 : Today for 
Tomorrow ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

31 รายงานผลการด าเนินงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 

แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 
ในปีงบประมาณ 2564 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน

ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

• ด้านวิชาการ  

 การวิจัยและพัฒนา  

 เพ่ือด าเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนที่เป้าหมาย และเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานตามเกณฑ์มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รองรับการ
ขับเคลื่อน Circular Economy ของประเทศ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้วางแผน
ด าเนินการ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทน
ด้านแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” และ 
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในโครงการบริหารจัดการ
วัตถุดิบและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน โดยทั้งหมดแบ่งเป็น 8 
กิจกรรมหลัก ดังนี้  

1. การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนที่เป้าหมาย รวม 3 จังหวัด (พ้ืนที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมายของ อก. และพ้ืนที่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป้าหมายของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (ล าพูน ลพบุรี ปราจีนบุรี) 

2. การพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลของ กพร. เพ่ือสร้าง/ขยายเครือข่ายการน า
ขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 

3. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 1 อุตสาหกรรม 

4. การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
Circular Economy เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน Circular Economy ของประเทศ 

5. การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับชุมชนเป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจหรือสถาน
ประกอบการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกลไกที่ส าคัญในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวัตถุดิบให้แก่
อุตสาหกรรมในประเทศ 

6. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพ่ือรองรับพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
7. กำรจัดท ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรวัตถุดิบและกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต

วัตถุดิบ เพ่ือรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพและโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของ
ประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙) 
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8. การเพ่ิมคุณภาพแร่เพ่ือพัฒนาเป็นวัตถุดิบส าหรับวัสดุขั้นสูง (Advance Materials) : 
กรณีศึกษาแร่ดินขาว เป็นการศึกษาวิจัยหาแนวทางและเทคโนโลยีการสกัด อลูมิเนียม
ไตรไฮดรอกไซด์ (ATH) จากดินขาว เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นวัสดุหรือตัวเติม (Additive) 
ส าหรับเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษในวัสดุขั้นสูง (Advance Material) รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

9. การด าเนินการพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประเภท
เศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
องค์กร 

 
นอกจากนี้ ยังมีแผนการศึกษาวิจัยการเพ่ิมคุณภาพหางแร่แคลไซต์ ระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot 

scale) เพ่ือต่อยอดผลส าเร็จจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาจนสามารถเก็บคืนหัวแร่แคลไซต์ที่มีคุณภาพจากหาง
แร่แคลไซต์เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตได้ในระดับห้องปฏิบัติการ และการเพ่ิมคุณภาพหางแร่บอลเคลย์จาก
แหล่งแร่บอลเคลยจังหวัดล าปาง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเซรามิก  

 

• ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
1. การสัมมนาประจ าปี Innovation in Raw materials Conference 2021 ในเดือนมิถุนายน 

2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านนวัตกรรมวัตถุดิบแก่ผู้ประกอบการและผู้
ที่สนใจ  

2. การด าเนินการต่อเนื่องของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
วัตถุดิบที่มีศักยภาพในการน าไปประยุกต์ใช้ผ่านช่องทางออนไลน์ (e-Learning) 

 

• 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
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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 

 
 


