
 
1. ช่ือเทคโนโลยี (Technology Title) :  
เทคโนโลยีการรีไซเคิลเศษลวดบัดกรี โดยการผลิตเป็นดีบุกบริสุทธิ์ และโลหะผสมเงิน 
2. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Sector) : 
 อุตสาหกรรมแร่  อุตสาหกรรมโลหการ X อุตสาหกรรมรีไซเคิล 
3. ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels) : 
ระดับต่่า                                                                                                                                                 ระดับสูง 
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องค์ความรูแ้ละการวิจยัพื้นฐาน ต้นแบบห้องปฏบิัติการ ต้นแบบภาคสนาม  

4. รายละเอียดโดยสังเขป (Details Description) : 
แนวคิด :  เศษโลหะบัดกรีที่ปราศจากตะกั่วเป็นส่วนผสมที่เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้น โดยทั่วไปแล้วเป็นโลหะผสมมีส่วนผสมประกอบ
ไปด้วยหลายธาตุด้วยกัน เช่น  ดีบุก เงิน ทองแดง บิสมัท ทอง เป็นต้น โดยมีดีบุก  
เป็นธาตุหลัก ซึ่งเศษลวดบัดกรีที่ได้ท าการรวบรวมมาเพ่ือศึกษาในครั้งนี้มีส่วนประกอบ
ไปด้วยโลหะดีบุกเป็นธาตุหลักท่ีมีปริมาณความเข้มข้นสูงถึง 96.5-99.3 % โดยน้ าหนัก 
นอกจากนี้ยังมี เงิน และทองแดง เป็นส่วนผสมในโลหะดังกล่าว และจากส่วนผสม  
ทางเคมีดังกล่าวนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปรีไซเคิลให้เป็นดีบุกที่มีความบริสุทธิ์สูง
ในระดับ 99.9-99.99 %โดยน้ าหนัก ด้วยการท าให้บริสุทธิ์โดยกรรมวิธีการสกัดทางไฟฟ้า 
(Electrorefining) ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตที่ได้จากการรีไซเคิลและมี
ตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ส าหรับการน าไปใช้งานต่อไป 

ลักษณะและ
องค์ประกอบของวัสดุ
ตั้งต้น : 

โลหะบัดกรีที่ปราศจากตะกั่วเป็นส่วนผสม (Lead-free solder) ที่มีการรวบรวมจากขยะ
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ในการศึกษาและทดลองครั้งนี้ 
ประกอบไปด้วยส่วนผสม 2 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้ 
- โลหะบัดกรีที่มีส่วนผสมของ ดีบุก-เงิน-ทองแดง (Sn-Ag-Cu Solder) 
- โลหะบัดกรีที่มีส่วนผสมของ ดีบุก-ทองแดง (Sn-Cu Solder)  

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ : ดีบุกท่ีมีความบริสุทธิ์สูงในระดับ 99.9-99.99 %โดยน้ าหนัก และโลหะผสมเงิน 
เทคโนโลยี/
กระบวนการที่ใช้ : 

    การสกัดเอาโลหะดีบุกบริสุทธิ์จากเศษโลหะบัดกรีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า (Electrorefining) 
นั้นสามารถอธิบายด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ที่เกิดข้ึนในกระบวนการ 2 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 
1. โลหะดีบุกจากแผ่นแอโนดที่เป็นดีบุกผสมที่ไม่บริสุทธิ์ที่มีเงินและทองแดงเจือปนอยู่
ถูกละลายด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีลงไปอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 
2. ดีบุกท่ีอยู่ในสารละลายไปเกาะเคลือบอยู่บนแผ่นแคโทดในรูปของดีบุกบริสุทธิ์ 
 



กระบวนการที่เกิดขึ้นข้างบนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ดีบุกบริสุทธิ์ที่ไม่มีธาตุอ่ืนเจือปน 
และแยกไม่ให้โลหะอ่ืนไปเจือปนกับดีบุกที่ไปเกาะที่แคโทด อีกทั้งโลหะเงินและทองแดง
ที่ผสมในเศษโลหะบัดกรีที่ท าเป็นแอโนดสามารถแยกเพ่ือเอาไปสกัดเป็นผลพลอยได้ 
ที่เกิดจากกระบวนการได้อีก 
    แผนผังแสดงขั้นตอนหลัก ๆ ในการสกัดเอาโลหะดีบุกบริสุทธิ์จากเศษโลหะจาก
การบัดกรีที่ปราศจากตะกั่ว (Lead-free Solder) โดยการท าให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีการสกัด
ทางไฟฟ้า (Electrorefining) ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่1 แผนผังแสดงขั้นตอนหลักๆในการสกัดเอาโลหะดีบุกบริสุทธิ์จากเศษโลหะบัดกรี 

จากแผนผังแสดงขั้นตอนกรรมวิธีการสกัดเอาโลหะดีบุกบริสุทธิ์จากเศษลวดบัดกรี  
ดังแสดงในรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประกอบด้วยสารละลาย 
อิเล็กโทรไลต์ที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งในการจัดการสามารถน ากลับมาใช้ในกระบวนการได้ใหม่
หรือส่งบริษัทรับบ าบัดของเสีย และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้ที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการ คือ ตะกอนแอโนดที่มีส่วนประกอบของโลหะเงินอยู่สามารถที่จะท าการสกัด
เอาโลหะเงินออกมาด้วยกระบวนการชะละลายตามด้วยการท าให้บริสุทธิ์ด้วยกรรมวิธี 
Cementation หรืออาจส่งขายให้กับบริษัทรับซื้อภายนอกได้เช่นกัน 



 
รูปที ่2 แผนผังแสดงขั้นตอนกรรมวิธีการสกัดเอาโลหะดีบุกบริสุทธิ์จากเศษลวดบัดกร ี

 
5. สรุปการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในเชิงพาณิชย์ (Pre-Feasibility Study) : 
    การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับการรีไซเคิลเศษโลหะจากการบัดกรีที่ก าลัง
การผลิต 20 ตันต่อปี พบว่าโครงการนี้มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ หรือ Net Present Value (NPV) มีค่าเท่ากับ 
14,453,002.93 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ นั่นคือ NPV > 0  ดังนั้นโครงการนี้จึงน่าลงทุนหรือผลตอบแทน
คุ้มค่าต่อการลงทุนโดยโครงการนี้จะเริ่มคืนทุนในปีที่ 2 และโครงการนี้มีอัตราผลตอบแทน (Internal Rate of 
Return: IRR) เท่ากับร้อยละ 79.61 ของเงินลงทุนเมื่อโครงการมีอายุ 10 ปี นอกจากนี้ยังมีอัตราผลตอบแทน
ต่อค่าใช้จ่าย หรือ Benefit cost ratio (NPVB/NPVC) มีค่าเท่ากับ 1.13  ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 ดังนั้นควรลงทุน 
ในโครงการนี้ เพราะมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ เนื่องจากถ้าลงทุนไป 1,000,000 บาท จะได้ผลตอบแทนกลับ
มาถึง  1,130,000 บาท 
    อีกทั้งเมื่อท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการรีไซเคิลเศษโลหะจากการบัดกรีที่ก าลังการผลิต 20 ตันต่อปี 
เมื่อค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และรายได้ลดลงร้อยละ 5 พบว่าโครงการนี้ยังมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ หรือ Net Present 
Value (NPV) มีค่าเท่ากับ  3,398,436.45 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ นั่นคือ NPV > 0 ดังนั้น โครงการนี้จึงน่าลงทุน
หรือผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนโดยโครงการนี้จะเริ่มคืนทุนในปีที่ 2 และโครงการนี้มีอัตราผลตอบแทน 
(Internal Rate of Return: IRR) เท่ากับร้อยละ 40.24 ของเงินลงทุนเมื่อโครงการมีอายุ 10 ปี นอกจากนี้ยังมี
อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย หรือ Benefit cost ratio (NPVB/NPVC) มีค่าเท่ากับ 1.03 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 
ดังนั้น ควรลงทุนในโครงการนี้ เพราะมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ เนื่องจากถ้าลงทุนไป 1,000,000 บาท จะได้
ผลตอบแทนกลับมาถึง  1,030,000 บาท จะเห็นได้ว่าถึงแม้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแล้วโครงการนี้ก็ยังให้
ผลตอบแทนที่น่าลงทุน 

NPV : 14,453,002.93 บาท 
B/C : 1.13   
IRR : 79.61% 

 
 


