
1. ช่ือเทคโนโลยี (Technology Title) :  
เทคโนโลยีรีไซเคิลตัวท ำละลำย (Solvent) ที่ปนเปื้อนสำรอันตรำย โดยกำรผลิตเป็น Solvent 
2. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Sector) : 
 อุตสำหกรรมแร่  อุตสำหกรรมโลหกำร X อุตสำหกรรมรีไซเคิล 
3. ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels) : 
ระดับต่่า                                                                                                                                                  ระดับสูง 
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องค์ความรูแ้ละการวิจยัพื้นฐาน ต้นแบบห้องปฏบิัติการ ต้นแบบภาคสนาม  

4. รายละเอียดโดยสังเขป (Details Description) : 
แนวคิด :  ตัวท ำละลำยหรือทินเนอร์ที่ใช้งำนแล้วเป็นของเสียที่เกิดจำกอุตสำหกรรมหลำยชนิด ส่งผลให้

ของเสียชนิดนี้มีปริมำณมำก ตัวท ำละลำยที่ใช้งำนแล้วสำมำรถน ำมำผ่ำนกระบวนกำร
ทำงกำยภำพเพ่ือแยกตัวท ำละลำยออกจำกสิ่งปนเปื้อนต่ำง ๆ ท ำให้ตัวท ำละลำยกลับมำ
มีคุณภำพเท่ำเดิมส ำหรับน ำกลับไปใช้งำนใหม่ได้ หรือเพ่ือให้ตัวท ำละลำยคุณภำพต่ ำ 
ยังสำมำรถน ำไปใช้งำนในวัตถุประสงค์อ่ืนได้ ซึ่งกระบวนกำรนี้จะไม่ส่งผลให้โครงสร้ำง
ทำงเคมีของตัวท ำละลำยหรือทินเนอร์ที่ใช้งำนแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะและ
องค์ประกอบของวัสดุ
ตั้งต้น : 

    ตัวท ำละลำย (Solvent) คือ สำรเคมีที่อยู่ในสถำนะของเหลว มีคุณสมบัติในกำรละลำย
สำรอ่ืน ๆ (ตัวถูกละลำย) จนเป็นเนื้อเดียวกับตัวท ำละลำยได้ (Dissolve) สำมำรถท ำให้
ตัวท ำละลำยอยู่ในสภำพแขวนลอย (Suspend) สำมำรถใช้ในกำรสกัดแยก (Extraction) 
สำรต่ำง ๆ ออกจำกสำรละลำยได้ โดยตัวท ำละลำยจะไม่ท ำปฏิกิริยำกับตัวถูกละลำย 
    ทินเนอร์ (Thinner) คือ สำรละลำยที่เป็นของผสมระหว่ำงตัวท ำละลำย (Solvent) 
ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป โดยทั่วไปแล้วส่วนผสมของทินเนอร์นั้นจะแตกต่ำงกันออกไปตำมแต่
ลักษณะกำรน ำไปใช้งำน และตำมสูตรของแต่ละผู้ผลิตทีพั่ฒนำขึ้น 
    ตัวท ำละลำยและทินเนอร์เป็นสำรเคมีที่นิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยทั้งในครัวเรือน
และในอุตสำหกรรม โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมสีและสำรเคลือบผิว อุตสำหกรรม
สิ่งพิมพ์ อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมยำและ
เครื่องส ำอำง อุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรมกำรผลิตสำรเคมีและยำฆ่ำแมลง 
เป็นต้น ตัวท ำละลำยที่ใช้ในอุตสำหกรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวท ำละลำยอินทรีย์  
(Organic solvent) เป็นหลัก ดังนั้น ตัวท ำละลำยที่ใช้งำนแล้ว (Spent solvent) คือ 
ตัวท ำละลำยที่มีสิ่งเจือปน ภำยหลังจำกผ่ำนกำรใช้งำนแล้วมำระยะหนึ่ง สิ่งที่เจือปนอยู่
ในตัวท ำละลำยอำจจะเป็นของแข็ง เช่น เม็ดสี กำว เรซิน เศษหรือผงของโลหะ เป็นต้น 
หรือสิ่งเจือปนที่เป็นของเหลว เช่น น้ ำ น้ ำมัน เป็นต้น ซึ่งท ำให้คุณสมบัติของตัวท ำ
ละลำยเปลี่ยนแปลงไป 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ : ตัวท ำละลำย (Solvent) ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 



เทคโนโลยี/
กระบวนการที่ใช้ : 

    ของเสียเป้ำหมำยประเภทตัวท ำละลำยที่ปนเปื้อนสำรอันตรำย (ในที่นี้หมำยถึงตัวท ำ
ละลำยหรือทินเนอร์ที่ใช้งำนแล้ว) มีจุดประสงค์เพ่ือแยกตัวท ำละลำยออกจำกสิ่งปนเปื้อน
ต่ำง ๆ (เช่น เม็ดสี กำว เรซิน เศษหรือผงของโลหะ น้ ำ หรือสำรเคมีอนินทรีย์ต่ำง ๆ ซึ่งจะ
แตกต่ำงกันออกไปตำมแต่อุตสำหกรรม กระบวนกำรผลิต และวิธีกำรใช้งำนของแต่ละ
โรงงำนที่เป็นแหล่งก ำเนิดตัวท ำละลำยหรือทินเนอร์ที่จะน ำมำรีไซเคิล) ออกจำกตัวท ำ
ละลำย เพ่ือให้ได้ตัวท ำละลำยที่มีคุณภำพเท่ำเดิมส ำหรับน ำกลบัไปใช้งำนใหม่ได้ หรือเพ่ือให้
ได้ตัวท ำละลำยคุณภำพต่ ำลงมำยังสำมำรถน ำไปใช้งำนในวัตถุประสงค์อ่ืนได้ โดยเทคโนโลยี
รีไซเคิลของเสียเป้ำหมำยประเภทตัวท ำละลำยที่ปนเปื้อนสำรอันตรำยนั้นจะอำศัย
กระบวนกำรทำงกำยภำพ (Physical process) เป็นหลัก ซึ่งไม่ส่งให้โครงสร้ำงทำงเคมี
ของตัวท ำละลำยหรือทินเนอร์ที่ใช้งำนแล้วเกิดกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1) ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 
    ตัวท ำละลำยหรือทินเนอร์ที่ใช้งำนแล้วจำกอุตสำหกรรมมักปนเปื้อนเม็ดสี กำว เรซิน 
เศษหรือผงของโลหะ น้ ำ หรือสำรเคมีอนินทรีย์ต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรดังต่อไปนี้ (1) กำรแยก
สำรที่ไม่เข้ำกันออกจำกกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของถังปฏิกรณ์ที่ใช้ใน
กระบวนกำรรีไซเคิล (2) กำรปรับสภำวะของตัวท ำละลำยให้เป็นกลำงในกรณีที่ตัวท ำ
ละลำยที่จะน ำมำรีไซเคิลมีสภำวะเป็นกรดหรือเป็นด่ำงสูง 
2) ขั้นตอนการการรีไซเคิลตัวท่าละลายที่ใช้งานแล้ว 
    กำรรีไซเคิลตัวท ำละลำยที่ใช้งำนแล้วนิยมใช้วิธีกำรกลั่น (Distillation) ซึ่งสำมำรถ
แยกสำรละลำยออกจำกของผสมที่อยู่ในสถำนะของเหลว โดยอำศัยหลักกำรที่ว่ำสำร 
แต่ละชนิดจะเปลี่ยนสถำนะได้ที่อุณหภูมิจ ำเพำะที่แตกต่ำงกัน สำรที่มีจุดเดือดต่ ำจะระเหย
กลำยเป็นไอออกมำก่อนสำรที่มีจุดเดือดสูง และเมื่อท ำให้ไอของสำรที่ระเหยออกมำมี
อุณหภูมิต่ ำลงก็จะควบแน่นกลับมำเป็นของเหลวอีกครั้ง เป็นผลให้สำมำรถแยกตัวท ำ
ละลำยออกจำกสิ่งปนเปื้อนต่ำงๆ 
3) ขั้นตอนการท่าผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ 
    ตัวท ำละลำยหรือทินเนอร์ที่ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นมำแล้วจะถูกท ำให้กลำยเป็นของเหลว
โดยเครื่องควบแน่น (Condenser) ในขั้นตอนนี้จะมีควำมชื้นปนมำกับตัวท ำละลำยหรือ
ทินเนอร์ที่รีไซเคิลมำได้ ซึ่งจ ำเป็นต้องก ำจัดน้ ำออกจำกตัวท ำละลำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 สรุปแผนผังกำรรีไซเคิลตัวท ำละลำยที่ใช้งำนแล้วแบบกลั่นล ำดับส่วน 

6. สรุปการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในเชิงพาณิชย์ (Pre-Feasibility Study) : 
- 


