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Presentation Notes
ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางซึ่งประกอบด้วย 3 กลไกได้แก่1. กลไกการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกลไกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อการยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) มีเป้าหมายสำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์2. กลไกการขับเคลื่อนด้วยการสรางการมีส่วนร่วมมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ การสร้างโอกาสและความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการทาธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างแรงงานที่มีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถประชาชน3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) เนื่องจากการสร้างความมั่งคั่งของประเทศไทยในอนาคต จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลไกนี้ประกอบไปด้วย การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน
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Presenter
Presentation Notes
การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล?ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม กพร. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งวัตถุดิบจากแหล่งแร่ธรรมชาติ (Natural Mineral Resources หรือ Primary Raw Materials) วัตถุดิบทดแทนที่ได้จากการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย (Secondary Raw Materials) และวัตถุดิบขั้นสูง (Advanced Raw Materials) ที่เป็นแร่ โลหะ สารประกอบโลหะชั้นคุณภาพสูง เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศ รวมถึงการพัฒนา Mega projects ของรัฐบาลดังนั้น ในวงจรของ Circular Economy (CE) กพร. เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งในส่วนของ Primary Raw Materials ที่เป็นแร่/โลหะจากแหล่งแร่ธรรมชาติ และ Secondary Raw Materials ที่ได้จากการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย โดยการแยกสกัดแร่และโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือที่เรียกว่า “การทำเหมืองแร่ในเหมือง” หรือ “Urban Mining” ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อน CE คือ เทคโนโลยีรีไซเคิล ซึ่ง กพร. ได้ดำเนินการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลให้ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และได้ขยายผลการดำเนินงานตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ของเสียกลายเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนได้อย่างเป็นรูปธรรม จนกระทั่งในปีงบประมาณ 2559 กพร. ได้รับงบประมาณให้ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลขึ้น โดยใช้สถานที่เดิมที่มีอยู่ของกรมฯ ที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (Slide ถัดไป)



ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กพร. 

ศนูยว์จิยัและพฒันาเทคโนโลยรีไีซเคลิ 
Recycling Technology  

Research and Development Center 

 R&D เทคโนโลยีท้ัง Lab Scale และ Pilot Scale 

 เปนตนแบบกระบวนการรีไซเคิลท่ีเปนมิตรตอสิง่แวดลอม 

 ถายทอดและผลักดันเทคโนโลยีสูการผลิตในเชิงพาณิชย 
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Presenter
Presentation Notes
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ถือเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมหรือ Industry Transformation Center (ITC) ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถรองรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลทั้งในระดับ Lab scale และ Pilot scaleสามารถเป็นต้นแบบกระบวนการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศและน้ำที่มีประสิทธิภาพฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อผลักดันเทคโนโลยีสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ปัจจุบัน กพร. ได้ศึกษาและรวบรวมเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียที่มีศักยภาพในการรีไซเคิล รวม 79 ชนิด และได้พัฒนาเป็นเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบของกรมฯ รวม 49 ชนิด ซึ่งผ่านการพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีแล้วศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล จะเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการในต้นเดือนกันยายนนี้ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการอุตสาหกรรม ดร.สมชาย หาญหิรัญ มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ ด้วย
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เรือ 1 ลํา   มีชิ้นสวนมากมาย และมาจาก Supplier หลายราย  
 ยากตอการระบุวา ชิ้นสวนทํามาจากวัสดุใด 

 พบวามีเหล็ก 7 เกรดที่ถูกตีคาเปนเหล็กเกรดต่ํา 

 เศษเหล็กคละเกรด ทําใหเสียคุณภาพ และเสียราคา 

High-grade Steel 

Low-grade Steel 

 Copper 

98% เปนเหล็ก 
น้ําหนักรวม 60,000 ตัน 

สราง “Passport”   online database ที่บอกรายละเอียดองคประกอบของชิ้นสวน 

  ตั้งเปาจะใชเหล็กโครงเรือเกา มาผลิตโครงเรือใหม 

  บริษัทไดรายไดจากการขายเศษเหล็กเพ่ิมขึ้น 

 ลดปญหาราคาเหล็กผันผวน 

Presenter
Presentation Notes
Disruptive Innovation เพื่อการรีไซเคิล?Data และ Big Data เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน CE เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ ลดปัญหาขยะและมลพิษ เช่น เรือขนส่งมีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กกว่า 98% เมื่อหมดอายุการใช้งาน เศษเหล็กที่ได้จะถูกขายเหมารวมไปทั้งหมด ไม่มีการแยกตามชนิดหรือประเภทของเหล็ก เนื่องจากไม่มีข้อมูลว่าชิ้นส่วนใดของเรือทำมาจากเหล็กประเภทใดบริษัท Maersk จึงได้สร้าง Passport ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดองค์ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ทำให้สามารถแยกประเภทเหล็กได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้การรีไซเคิลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีรายได้จากการขายซากเรือที่หมดอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งเป้าหมายที่จะนำเหล็กโครงสร้างเรือเก่า กลับมารีไซเคิลเพื่อผลิตโครงเรือใหม่ด้วย 
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1.Tracking สินคา 

Input info 

2. Optimize 

การขนสง 
3.  Tracking การใช

ตลอด Life Cycle 

5. Manage Waste 

 ระบุวิธีการจัดการ 

4. Sorting ไดถูก

ประเภทและมี

ประสิทธิภาพ 
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Presentation Notes
ดังนั้น หากเราสามารถนำ Database มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี เช่น Internet of Things (IoT) หรือ RFID หรือ Barcode จะส่งผลให้สามารถขับเคลื่อน CE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำให้ทราบข้อมูลประเภทและปริมาณขยะหรือของเสียที่แน่นอนสามารถติดตามและตรวจสอบได้ตลอด Product Life Cycleใช้ประโยชน์ได้เต็มที่หรือไม่รัฐจะสามารถใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นมีการนำกลับมาใช้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น WEEE หากมีบริหารจัดการที่ดี กว่า 85% สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เป็นแหล่งวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้ และเหลือ Waste ที่ต้องกำจัดไม่เกิน 5-15%, Trace back System เป็นต้นการประยุกต์ใช้ Disruptive technology เพื่อสนับสนุนให้เกิดวงจรของการรีไซเคิลนั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อน CE โดยผู้ที่เกี่ยวข้องตลอด Supply chain จำเป็นต้องมีการจัดทำและบันทึกข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง จนกระทั่งขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นกลายเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือถูกกำจัด เช่น ผู้ผลิตสินค้าควรจัดทำ Database ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดชนิด ประเภท องค์ประกอบของวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการคัดแยกและรีไซเคิลสามารถจัดการสินค้าดังกล่าวที่หมดอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คัดแยกหรือรีไซเคิลตามชนิดหรือประเภท ลดการปนเปื้อนที่จะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น) ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องบันทึกข้อมูลการจัดการต่อเนื่องไปจนกระทั่งสิ้นสุด Supply chainทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กพร. ที่เน้นการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล และเนื่องจากศูนย์ฯ เน้นการวิจัยและพัฒนาใน Lab scale และ pilot scale จึงยังไม่ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเหมาะกับการประยุกต์ใช้ใน Commercial scale มากกว่า



S-Curve, Mega Projects & Recycling 

ขนสงและการบิน เช้ือเพลิงและเคมี

ชีวภาพ 

ยานยนตสมัยใหม การแปรรูปอาหาร 

เกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

หุนยนต 

อิเล็กทรอนิกส 

อัจฉริยะ 

ทองเท่ียว 

Recycling ? 
ดิจิตัล 

การแพทยครบวงจร 
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Presentation Notes
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- Gold 

- Silver 

- Copper   

- Platinum 

- Nickel 

- Palladium 

- Tin 

In digital era, the booming of 
short life-cycle devices also 
leads to serious problems.  

- e-Waste 
- Materials Shortage 
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- Titanium 

- PGMs 

- Stainless Steel 

- Vanadium 

- Cobalt 

- Molybdenum 

- Magnesium 

Healthcare & medical devices 
with specific requirements 

cause many concerns 

- Biohazardous Waste 
- Materials Shortage 

https://www.technologyreview.com/s/601305/the-key-to-repairing-your-bones-may-come-out-of-a-printer/ 
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S-Curve & Recycling 

The rise of electric vehicles 
industries could lead to 

serious problems.  

- Lithium 

- Lanthanum 

- Neodymium 

- Yttrium 

- Cerium 

- Praseodymium 

- Dysprosium 

- Waste  
- Materials Shortage 
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https://hackaday.com/2014/09/13/tesla-model-s-battery-teardown/ 

https://longtailpipe.com/document/tesla-motors-
battery-suppliers-gigafactory-and-friends/ 

https://www.japanbullet.com/technology/nd-magnet-of-leaf-evs-motor 
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กลุมขยะหรือของเสียเปาหมายของ กพร. 

 ขยะอิเล็กทรอนิกส (E-waste) 

 สารเรงปฏิกิรยิาใชงานแลว 

 กากตะกอนจากระบบบาํบัดน้ํา

เสียโรงงานชุบเคลือบผิว 

 กากตะกอนจากระบบบาํบัดน้ํา

เสียโรงงานเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

กลุมขยะหรือของเสียเปาหมายที่มี

ศักยภาพในการรีไซเคิล 

• Precious Metals 

• PGMs 

• Rare Metals 

• Base Metals 

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ  

100-130 ลานบาท/ป 

Metal Recovery  
and Recycling 
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ตัวอยางเทคโนโลยีรีไซเคิลตนแบบของ กพร. 

ประเภทขยะหรือของเสีย ผลิตภัณฑที่ได 
พัฒนาเปน

ตนแบบของ 

กพร.1/ 

ศักยภาพการถายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีของ

ผูประกอบการใน

ประเทศ ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1. ซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส/อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส 
– ทองคําบริสุทธ์ิ  

– ทองแดงบริสุทธ์ิ 
   

มีแตบางรายไมมี

ประสิทธิภาพ 

2. ซากวงจรรวม (IC) Lead Frame – ทองแดงบริสุทธ์ิ    
มีเทคโนโลยีรี

ไซเคิลเบ้ืองตน 

3. เศษซากอุปกรณหนาสัมผัสไฟฟา – เงินบริสุทธ์ิ    ไมมี 

4. ซากแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(สวนประกอบท่ีไมใชโลหะ) 

– แผนไมเทียม    ไมมี 

5. แมเหล็กกําลังสูงท่ีไมใชแลวท่ีมนีีโอดี
เมียม (Neodymium, Nd) เปน
องคประกอบ 

– Nd ออกไซด ใชเปนวัตถุดบิ
ตั้งตนในการผลิตแมเหล็ก
กําลังสูง 

   ไมมี 

6. แบตเตอรี่โทรศัพทท่ีไมใชแลวท่ีมี 
(Lithium, Li) เปนองคประกอบ 

– ลิเทียมคารบอเนต (Li2CO3) 
ใชเปนวัตถดุิบตั้งตนในการ
ผลิตแบตเตอร่ี Li-ion 

   ไมมี 

7. เครื่องฟอกไอเสียเชิงเรงปฏิกิริยายาน
ยนต (Catalytic convertor)  

– Platinum Group Metals 
(Pt, Pd, Rh) 

   
มีเทคโนโลยีรี
ไซเคิลเบ้ืองตน 
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