
 
1. ช่ือเทคโนโลยี (Technology Title) :  
เทคโนโลยีรีไซเคิลกรดเกลือเสื่อมสภาพ (Spent Hydrochloric Acid) จากกระบวนการกัดผิวเหล็ก โดยการ
ผลิตเป็นสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) 
2. ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Sector) : 
 อุตสาหกรรมแร่  อุตสาหกรรมโลหการ X อุตสาหกรรมรีไซเคิล 
3. ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels) : 
ระดับต่่า                                                                                                                                                 ระดับสูง 
 TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5   TRL 6  TRL 7 TRL 8 TRL 9 
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องค์ความรูแ้ละการวิจยัพื้นฐาน ต้นแบบห้องปฏบิัติการ ต้นแบบภาคสนาม  

4. รายละเอียดโดยสังเขป (Details Description) : 
แนวคิด :  กรดเกลือเสื่อมสภาพเป็นของเสียอันตรายที่เกิดจากกระบวนการชุบเคลือบสังกะสี

แบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanizing) ในนิคมอุตสาหกรรม โดยของเสียประเภทกรด
เกลือเสื่อมสภาพสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลกรดเกลือ
เสื่อมสภาพให้เป็นสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน  าหนัก 
(FeCl3) ซึ่งสามารถน ากลับไปใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมได้ 

ลักษณะและ
องค์ประกอบของวัสดุ
ตั้งต้น : 

กรดเกลือเสื่อมสภาพได้จากประกอบกิจการเกี่ยวกับการชุบเคลือบผิว (plating, anodizing) 
มีลักษณะเป็นของเหลวสีเขียว โดยมีองค์ประกอบทางเคมีดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 องค์ประกอบทางเคมีของกรดเกลือเสื่อมสภาพ 

ของเสีย 
ความเข้มขน้ (กรัม/ลิตร) 

Fe Zn Ni Cr Pb 
กรดเกลือเสื่อมสภาพ 66 52 0.15 0.05 0.25 

วิเคราะห์ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma (ICP) โดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย  

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ : สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) 
เทคโนโลยี/
กระบวนการที่ใช้ : 

เทคโนโลยีรีไซเคิลกรดเกลือเสื่อมสภาพให้เป็นสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์(FeCl3) นั น
มีอยู่ด้วยกัน 3 กระบวนการหลักด้วยกัน ดังนี  
    - กระบวนการผลิตเฟอร์ริกคลอไรด์โดยใช้ก๊าซคลอรีน 
กระบวนการนี จะท าการเปลี่ยนเฟอร์รัสคลอไรด์ (FeCl2) ในกรดเกลือเสื่อมสภาพให้
เป็นเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) โดยใช้ก๊าซคลอรีนเป็นตัวออกซิไดซ์ ดังแสดงในสมการ 
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2
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    - กระบวนการผลิตเฟอร์ริกคลอไรด์โดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
กระบวนการนี จะท าการเปลี่ยนเฟอร์รัสคลอไรด์ (FeCl2) ในกรดเกลือเสื่อมสภาพให้
เป็นเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) โดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวออกซิไดซ์ดังแสดง
ในสมการข้างล่าง 
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    - กระบวนการผลิตเฟอร์ริกคลอไรด์โดยใช้โซเดียมคลอเรต 
กระบวนการนี จะท าการเปลี่ยนเฟอร์รัสคลอไรด์ (FeCl2) ในกรดเกลือเสื่อมสภาพให้
เป็นเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) โดยใช้โซเดียมคลอเรตเป็นตัวออกซิไดซ์ดังแสดงใน
สมการข้างล่าง 
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    จากกระบวนการรีไซเคิลกรดเกลือเสื่อมสภาพให้เป็นสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ 
(FeCl3) ทั งสามกระบวนการข้างต้นนั น กระบวนการที่ได้ถูกคัดเลือกเพ่ือการศึกษา
ทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ ได้แก่เทคโนโลยีรีไซเคิลกรดเกลือเสื่อมสภาพให้เป็น
สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) โดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวออกซิไดซ์ 
ทั งนี เนื่องมาจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารเคมีที่หาง่าย ราคาไม่แพง และไม่เป็น
สารเคมีจ าพวกยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตใช้งานจากกระทรวงกลาโหม จึงเหมาะที่จะ
น ามาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลกรดเกลือเสื่อมสภาพให้เป็นสารละลายเฟอร์
ริกคลอไรด์ (FeCl3)โดยรายละเอียดการทดลองพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลกรดเกลือ
เสื่อมสภาพในระดับห้องปฏิบัติการมีดังต่อไปนี  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
รูปที่ 1 เทคโนโลยีรีไซเคิลที่ใช้ในการรีไซเคิลกรดเกลือเสื่อมสภาพ 
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5. สรุปการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในเชิงพาณิชย์ (Pre-Feasibility Study) : 
จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์เบื องต้นในการน าของเสียเป้าหมายประเภทกรดเกลือเสื่อมสภาพ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ความเข้มข้น
ร้อยละ 10 โดยน  าหนัก (Ferric Chloride; FeCl3) พบว่า เทคโนโลยีรีไซเคิลดังกล่าวจะมีความคุ้มค่าทางในการ
ลงทุนเมื่อมีก าลังการรีไซเคิลของเสียเป้าหมายประเภทกรดเกลือเสื่อมสภาพตั งแต่ 2,000 ตันต่อปีขึ นไป 

NPV : 2,335,114.73 บาท 
IRR : 25 % 

 
 


