
1. ช่ือเทคโนโลยี (Technology Title) :  
เทคโนโลยีรีไซเคิลแม่เหล็กก ำลังสูงที่ไม่ใช้แล้วท่ีมีนีโอนีเมียม (Neodymium, Nd) เป็นองค์ประกอบ โดยกำรผลิต
เป็นนีโอดีเมียมออกไซด์ 
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 :  เศษซากแม่เหล็กก าลังสูง เป็นของเสียที่เกิดขึ้นทั้งจากภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม 

นีโอดิเมียมซึ่งเป็นหนึ่งในธาตุหายาก (Rare Earth Element) เป็นองค์ประกอบประมาณ
ร้อยละ 30 โดยน้ าหนัก การรีไซเคิลเศษซากแม่เหล็กก าลังสูง สามารถท าได้โดยใช้
กระบวนการโลหวิทยาสารละลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นนีโอดิเมียมออกไซด์ความ
เข้มข้นร้อยละ 70 ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตแม่เหล็กก าลังสูง  

ลักษณะและ
องค์ประกอบของวัสดุ
ตั้งต้น : 

ตารางท่ี 1 ส่วนผสมทำงเคมีของขยะแม่เหล็ก Nd-Fe-B  

elements weight percentage (wt.%) 
Fe 63.67 
Nd 23.50 
B 0.94 
Pr 2.26 
Dy 6.14 
Co 2.98 
Al 0.26  

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ : นีโอดีเมียมออกไซด์ 



เทคโนโลยี/
กระบวนการที่ใช้ : 

    นีโอดิเมียมที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในแม่เหล็กที่มีองค์ประกอบของนีโอดิเมียม-เหล็ก-
โบรอน จัดอยู่ในกลุ่มโลหะหายาก โดยทั่วไปนีโอดิเมียมจะรวมตัวกับออกซิเจนอยู่ในรูป
ของสารประกอบออกไซด์ (Nd2O3) ที่มีความเสถียรสูงมาก ท าให้ยากแก่การน ากลับมา
ใช้ซ้ าและการรีไซเคิล 
    กระบวนการในการรีไซเคิลแม่เหล็กที่มีองค์ประกอบของนีโอดิเมียม-เหล็ก-โบรอน 
เพ่ือน าเอาผลผลิตที่ได้จากกระบวนการมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้ใหม่นั้น 
สามารถท าได้หลากหลายรูปแบบและวิธีการด้วยกัน ได้แก่ การรีไซเคิลด้วยกระบวนการ
สกัดด้วยการใช้ความร้อนร่วมกับกระบวนการสกัดด้วยการใช้สารละลาย การรีไซเคิล
ด้วยกระบวนการ liquid metal extraction (LME) การรีไซเคิลด้วยการก าจัดคาร์บอน
และออกซิเจน การรีไซเคิลด้วยกระบวนการสกัดด้วยการใช้สารละลายที่ปราศจากการ
ใช้สารละลายกรดและด่าง การรีไซเคิลด้วยวิธีการ hydrothermal treatment การรีไซเคิล
ด้วยวิธีการ HD/degassing process และการรีไซเคิลด้วยวิธีการน ากลับมาใช้เป็นตัว
ดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวิธีก็จะมีความแตกต่างกันของกระบวนการ 
ไปจนถึงผลผลิตที่ได้จากการรีไซเคิล และการน าผลผลิตที่ได้เหล่านี้ไปใช้งานในทาง
อุตสาหกรรม 
    การทดลองรีไซเคิลในงานวิจัยนี้จะสกัดเอาโลหะนีโอดิเมียมและโลหะหายากจาก
แม่เหล็กแรงดึงดูดสูงที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตชิ้นงานแม่เหล็กที่เป็นชิ้นงาน
เสียหรือชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ด้วยกรรมวิธีสกัดโดยการใช้สารละลาย ซึ่งมี
ขั้นตอนประกอบด้วยการชะละลายโดยตรงและแยกสกัดเอาโลหะต่าง ๆ ดังแสดงในรูป 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนรีไซเคิลขยะแม่เหล็กแรงดึงดูดสูงที่มีนีโอดิเมียมเป็นองค์ประกอบ  

5. สรุปการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในเชิงพาณิชย์ (Pre-Feasibility Study) : 
    จำกผลกำรทดลองท่ีได้ศึกษำในครั้งนี้เมื่อน ำข้อมูลกำรรีไซเคิลก้อนแม่เหล็กท่ีเป็นของเสียในกระบวนกำรผลิต
มำวิเครำะห์และประเมินควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน โดยก ำหนดให้กระบวนกำรผลิตนีโอดิเมียมออกไซด์มีก ำลัง
กำรผลิตที่ 12 ตันต่อปี ด้วยกรรมวิธีกำรสกัดโดยใช้สำรละลำยเป็นระยะเวลำ 10 ปีในกำรลงทุน โดยค ำนึงถึง
ปัจจัยต่ำง ๆ ดังนี้ เงินลงทุนในสินทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนด้ำนบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยในต้นทุนกำรผลิต 
พบว่ำสำมำรถที่จะคืนทุนได้ตั้งแต่ในปีที่ 1 ดังข้อมูลแสดงในตำรำงที่ 2 
 



ตารางท่ี 2 แสดงกำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทน 

ปีที ่ รายจ่ายรวมของโครงการ ผลตอบแทน รายได้สุทธิ 

1 18,075,390 23,242,896 5,167,506 

2 13,288,440 23,242,896 9,954,456 
3 13,288,440 23,242,896 9,954,456 

4 13,288,440 23,242,896 9,954,456 
5 13,288,440 23,242,896 9,954,456 

6 13,288,440 23,242,896 9,954,456 

7 13,288,440 23,242,896 9,954,456 
8 13,288,440 23,242,896 9,954,456 

9 13,288,440 23,242,896 9,954,456 

10 13,288,440 23,521,591 10,233,151 
รวม 137,671,350 232,707,655 95,036,305 

 
 


