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คํานํา 
 

 
รายงานฉบับนี้เปนการศึกษาการเปรียบเทียบความเหมือน-ความตางระหวางแรแบไรตที่

นําเขาจากตางประเทศกับแรที่ผลิตไดในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใหผูเกี่ยวของทัง้สวน
ราชการ ผูประกอบการเหมืองแรและโรงแตงแรในประเทศ รวมถึงผูที่ใชแรแบไรตเปนวัตถุดิบ 
ไดทราบขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับแรแบไรต นอกจากนี้ ยงัเปนการสงเสริมการจัดหาวตัถุดิบแรใหแก
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เชน อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมสี 
อุตสาหกรรมยา เปนตน ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการบริหารการใชแรแบไรตในประเทศอยาง
เหมาะสมและยั่งยืนตอไป  

 



บทคัดยอ 
 

  

ปจจุบันประเทศไทยมีแหลงแรแบไรตที่อยูในระหวางการดําเนินการผลิต 3 แหลง ไดแก 
จังหวดัแพร จังหวัดเลย และจังหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงแหลงแรแรแบไรตแตละแหลงจะมี
วัตถุประสงคในการนําไปใชในอุตสาหกรรมการผลิตที่ตางกันไป เชน แรแบไรตกอนจากจังหวดั
แพรและนครศรีธรรมราชนําไปใชในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามันภายในประเทศ แรแบไรตบดเกรด
เคมีจากจังหวัดเลยสงไปจําหนายยังตางประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีผูประกอบการบางรายนําเขาแร
แบไรตกอน เพื่อนํามาแตงเปนแรเกรดสูงและจําหนายตอไปยังตางประเทศ หากพจิารณาถึงแหลง
แรแบไรตสํารองภายในประเทศแลว แหลงแรที่มีศักยภาพไดแก บริเวณแหลงแรภูไมตอง อยูบริเวณ
เขตติดตอ ระหวาง อ. ลี้ จ. ลําพูน กับ อ. ดอยเตา จ. เชียงใหม และแหลงอําเภอลอง จังหวัดแพร 
เปนแรแบไรตเกรดโคลนเจาะอยูทางภาคเหนอื สวนภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ ไดแก  แหลงบอหินยาง
บานธาตุ อ.เมือง จ.เลย ภาคกลางพบที่แกงงูเหา อ.ทายาง จ.เพชรบุรี สวนแหลงแรในภาคใต  ที่
เขาไมไผ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฏรธานี 

ในแตละปมีการนําเขาแรแบไรตจากตางประเทศในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทกุป โดยในป พ.ศ. 
2551 มีปริมาณการนําเขาเพิม่ขึ้นกวารอยละ 23 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2550 โดยแรแบไรตที่นําเขา
ดังกลาวใชเปนวัตถุดิบในการผลิตแรแบไรตบดเกรดเคมีและเกรดโคลนเจาะ เพื่อใชอุตสาหกรรมสี 
อุตสาหกรรมปโตรเลียม (ขุดเจาะน้ํามัน) เปนตน หากพจิารณาถึงการบริโภคแรแบไรตแลว เห็นวา 
ผลผลิตของแรแบไรตในประเทศมีไมเพยีงพอตอความตองการใชในประเทศ และขณะเดียวกนั
ราคาแรแบไรตที่นําเขามีมูลคาที่ถูกกวาแรแบไรตที่ผลิตในประเทศในชั้นคุณภาพเดยีวกัน 

ดังนั้น ภาครัฐควรมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการปกปองทางดานราคาใหกับ
ผูประกอบการผลิตแรแบไรตในประเทศ ควรที่จะสงเสริมเกิดการกระจายการผลิตแรแบไรตใน
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทยที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม ภาครัฐควรมนีโยบายดานการสงเสริมการ
ลงทุนการผลิตแรแบไรต และอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ใหกับภาคเอกชนที่สนใจเขามา
ลงทุนในอุตสาหกรรมแรแบไรต ตลอดจนรัฐควรสงเสริมและปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนา
ดานการแตงแรแบไรตใหมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

 
 
 



คําขอบคุณ 
 
 

ผูจัดทํารายงานขอขอบคุณ ผอ.สมชาย  เอกธรรมสุทธิ์ ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรเขต 3 เชียงใหม คุณนพวรรณ  อัจฉริยะพิทักษ คุณสมพงษ  ศุทธกิจ 
คุณสุทิน ไชยชาญ และเจาหนาที่ที่เกีย่วของทุกทาน ที่สนับสนนุ เปนกําลังใจในการทํารายงานฉบบันี้ 
และที่สําคัญ คณะผูจัดทําตองขอบคุณผูประกอบการเหมืองแรและผูประกอบการแตงแรแบไรต 
ที่สนับสนุนตัวอยางแรแบไรตมาเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน-ความตางระหวางแรแบไรตที่
นําเขาจากตางประเทศกับแรที่ผลิตไดในประเทศไทย 

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอภาคราชการ ผูประกอบการ
เหมืองแรและโรงแตงแรในประเทศ รวมถึงผูที่ใชแรแบไรตเปนวัตถุดิบ ไดทราบขอมูลที่แทจริง
เกี่ยวกับแรแบไรต ทั้งในดาน การผลิต การบริโภค การนําเขา การสงออก ราคา และคุณภาพของ
แบไรตภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงแนวทางการสงเสริมการใชแรแบไรตอยางเหมาะสม
และยั่งยืนตอไป 

 

       คณะผูจัดทาํ 

       ตุลาคม 2552 
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บทที่ 1 
แบไรต 
  

1. ขอมูลท่ัวไป 

แบไรต (Barite) หรือ แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) เปนแรอโลหะ มีสูตรเคมีประกอบดวย BaO 
รอยละ 65.7 หรือ Ba รอยละ 58.8 และ SO3 รอยละ 34.3 ลักษณะสีทีพ่บในธรรมชาตจิะประกอบดวย 
ไมมีสี สีขาว สีน้ําเงิน สีเหลืองสวาง สีเขียวสวาง สีแดง และอาจเกิดรวมกับกาลีนา (Galena) ดวย 
บางแหลงมีสีเทาเขมออกดํา สวนมากมกัพบเปนกอน เปนแผนหนาๆ มีรอยแตกเรียบเดนชดั อาจเปน
แบบมวลเมล็ดหรือมีเนื้อดานแบบดนิ มลัีกษณะมีมนัวาวคลายมุกหรือแกว นอกจากนีแ้บไรตมี
ลักษณะเดน คือ แบไรตจะมคีาความถวงจาํเพาะอยูระหวาง 4.2-4.5 คาความแข็งระหวาง 2.5-3.5 มี
คุณสมบัตเิปนสารเฉื่อย ไมทําปฏิกิริยากับสารละลายใด ไมมีพิษ ละลายในน้ําและกรดไดนอย1  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แรแบไรต (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, เอกสารวิชาการ เร่ืองคุณลักษณะ
ของแร ตามมาตรฐานการใชงานและมาตรฐานการซื้อขายแรในตลาดแรฯ) 

2. ปริมาณสํารองแรแบไรตและอุตสาหกรรมแบไรตในโลก 
  U.S. Geological Survey รายงานวาปริมาณสํารองแรแบไรตทั่วโลกมีปริมาณกวา 880,000 
ลานตัน ซ่ึงปริมาณสํารองดังกลาวรวม Currently economic (reserves) marginally economic 
(marginal reserves) และ currently subeconmic (subeconomic resources)2 

โดยในป พ.ศ. 2551 ทั่วโลกมีการผลิตแรแบไรตรวมทั้งสิ้น 7.7 ลานตัน กวารอยละ 57 ผลิต
จากประเทศจนี อินเดยี และ สหรัฐอเมริกาตามลําดับ โดยประเทศเวยีดนามผลิตแรแบไรตกวา 0.10 
ลานตัน ถือไดวาเปนอันดับหนึ่งของภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

1 Isa, Chemical oxides analysis from Azara Baryte และ นายสมพงษ ศุทธกจิ และคณะ, รายงานการทดลองแตงแรแบไรต ของ บจก.
ลองแบไรตไมนิ่ง (ประเทศไทย) 

2 http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/barite/mcs-2009-barit.pdf  
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ตารางที่ 1 การผลิตแรแบไรตของโลก 

 Mine production (Unit: x1000 tons) 
Country 

2550 2551 
United State 455 615 
Algeria 63 65 
Bulgaria 51 50 
China 4,400 4,400 
Germany 88 85 
India 1,000 1,000 
Iran 240 250 
Kazakhstan 95 95 
Mexico 186 160 
Morocco 485 500 
Pakistan 44 44 
Russia 63 65 
Turkey 150 150 
United Kingdom 55 55 
Viet Nam 120 100 
Other Countries 135 140 
World Total (rounded) 7,630 7,700 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา U.S. Geological Survey 

3. แหลงแรแบไรตและอุตสาหกรรมแรแบไรตในประเทศไทย 

แหลงแรแบไรตที่พบในประเทศไทย กระจายอยูตามภมูิภาคตางๆ มีลักษณะการกําเนิด
แบบเปนสายแร มักจะเกดิรวมกับสายแร ตะกัว่ สังกะสี ทองแดง แมงกานีส  ฟลูออไรต และพลวง 
แหลงแรแบไรตที่สําคัญในภาคเหนือ ไดแก บริเวณแหลงแรภูไมตอง อยูบริเวณเขตติดตอ ระหวาง 
อ. ล้ี จ. ลําพูน กับ อ. ดอยเตา จ. เชยีงใหม และแหลงอําเภอลอง จงัหวัดแพร เปนแรแบไรตเกรด
โคลนเจาะอยูทางภาคเหนือ สวนภาคตะวนัออกเฉลียงเหนอื ไดแก  แหลงบอหินยางบานธาตุ อ.เมือง 
จ.เลย ภาคกลางพบที่แกงงูเหา อ.ทายาง จ.เพชรบุรี สวนแหลงแรในภาคใต  ที่เขาไมไผ    อ.ทาศาลา 
จ.นครศรีธรรมราช และ อ.กาญจนดษิฐ จ.สุราษฏรธานี3 

 

3 มยุรี ปาลวงศ, แบไรต 
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จากขอมูลการสํารวจและประเมินศักยภาพแรพบวาประเทศไทยมีปริมาณสํารองแรแบไรต
ในพื้นที่ ประทานบัตร 1,383,528 ตัน และปริมาณสํารองในพื้นที่ศักยภาพแร 31 ลานตัน (กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 7 กันยายน 2552) 

ปจจุบัน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดใหบริษทัเอกชนไดเขามาสมัปทาน
การทําเหมืองแรแบไรตทั้งส้ิน 3 ราย ไดแก หางหุนสวนจํากัด สินแรเจริญผล จ.นครศรีธรรมราช 
บริษัท สินธนนัต จํากัด จ.นครศรีธรรมราช และ หางหุนสวนจํากัด เลขวิสุทธิ์ จ.เลย นอกจากนีย้ัง
มีผูประกอบการโรงแตงแรแบไรตและแรอ่ืนๆ จํานวน 21 ราย ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 รายชื่อผูประกอบการโรงแตงแรแบไรต 

ท่ี  ชื่อผูประกอบการ จังหวัด  
1 บริษัท ตักกะศิลาเพิ่มพูนจํากัด  สระบุรี  
2 บริษัท พี แอนด เอส แบไรตไมนิ่งจํากัด  เลย  
3 บริษัท หาดใหญแบไรต จํากัด  สงขลา  
4 หางหุนสวนจํากัด เลขวิสุทธิ์  เลย  
5 บริษัท เอเซี่ยนมิเนอรัลรีซอสเซสจํากัด  สระบุรี  
6 บริษัท ไทย-เยอรมัน ร็อคซอลทจํากัด  สระบุรี  
7 บริษัท ชินชนะอินดัสทรีส(ไทยแลนด)จํากัด  ลพบุรี  
8 บริษัท ปฐมวัฒนพานิชยการแร จํากัด  สระบุรี  
9 บริษัท เค.บี.เค.เกษตรภัณฑจํากัด  สระบุรี  
10 บริษัท เทอรัซโซ ซัพพลาย จํากัด  สระบุรี  
11 บริษัท ศิลาเลิศจิตจํากัด  สระบุรี  
12 หางหุนสวนจํากัด โกวิทปูนขาว  สระบุรี  
13 บริษัท ไทยแลนดแบไรต จํากัด  นครศรีธรรมราช  
14 บริษัท ผลิตภัณฑหินเกล็ดไทย จํากัด  สระบุรี  
15 บริษัท พี แอนด เอส แบไรตไมนิ่งจํากัด  ตาก  
16 หางหุนสวนจํากัดโรงโมหินเจียรนัย  นครสวรรค  
17 หางหุนสวนจํากัดเอกทวีคูณ  สระบุรี  
18 บริษัท อรรฐนีอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  ตาก  
19 หางหุนสวนจํากัด สินแรเจริญผล  นครศรีธรรมราช  
20 บริษัท สินหลวง จํากัด  นครศรีธรรมราช  
21 บริษัท แพนดนครหลวง จํากัด  พระนครศรีอยุธยา  

ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 7 กันยายน 2552 
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4. ลักษณะการทําเหมืองแรและแตงแร 

วิธีการทําเหมอืงแรแบไรตในประเทศไทย เปนลักษณะเหมืองเปด (Open pits) และมี
วิธีการแตงแรเพื่อใหมีคณุสมบัติตามที่ลูกคาตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 เหมืองแรแบไรต จ.แพร 

5. ประโยชนและการใชงาน  
The baryte association ของประเทศอังกฤษ ไดจําแนกประโยชนและการใชงานของแร

แบไรตในอุตสาหกรรมตางๆ ดังนี้ 
1. แบไรตเกรดโคลนเจาะ (Drilling mud) ใชในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามันและกาซ

ธรรมชาติ แบไรตถูกนําไปผลิตเปนโคลนเจาะ เนื่องจากมีคาความถวงจําเพาะสูง มีปริมาณการใช
แรแบไรตในอตุสาหกรรมนีก้วารอยละ 844  

2. แบไรตเกรดเคมี ใชในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จอโทรทัศน อุตสาหกรรมแกวและ
เซรามิก และอุตสาหกรรมยา ซ่ึงมีปริมาณการใชกวารอยละ 7 

3. แบไรตสําหรบัเปนตัวเติม (Filler application) สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต ยาง 
อุตสาหกรรมสี ฉนวนกนัรังสี (Radiation shielding) มีปริมาณการใชแบไรตกวา รอยละ 9 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม ไดจัดทําเอกสาร
วิชาการเรื่อง คุณลักษณะของแร ตามมาตรฐานการใชงานและมาตรฐานการซื้อขายแรในตลาดแร 
แสดงรายละเอยีดในภาคผนวก สําหรับคุณลักษณะของแรแบไรตที่ไดกําหนดไวในเอกสารดังกลาว 
มีการจําแนกตามมาตรฐานแตละประเทศแตละชนิดของอุตสาหกรรมที่นําแรแบไรตไปใชงาน 
ดังคุณลักษณะโดยสังเขปของการใชแรแบไรตแตละอุตสาหกรรมในตารางที่ 3 

 
4 http://www.barytes.org/uses.html 
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ตารางที่ 3  คณุลักษณะของแบไรต เพื่อใชในอุตสาหกรรมตางๆ 
 

อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาต ิ
Specific gravity 4.2 min 
BaSO4 92% min 
Soluble alkaline earth content as calcium  250 ppm max 
Particle size 95%- 45 μm (325 mesh) 

อุตสาหกรรมยา 
BaSO4 97.5% min 
Lol <2% (600 °C) 
Heavy metals (as Pb) 0.001% max 
Sulfide < 0.01 ppm 
Arsenic < 0.01 ppm 
Particle size 90%-20 μm 
Color white or near white 
Odor odorless 

Filler applications  

BaSO4 95% min 
Particle size 95%-45 μm 
Color very depending on application, usually 

a near-white product is required 

อุตสาหกรรมแกว 
BaSO4 95% min 
SiO2 15% max 
Iron (as Fe2O3) 0.15% max 
Al2O3 0.15% max 
Particle size 100%-85 μm with less than 5%-150 

μm fines 
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ตารางที่ 3  คณุลักษณะของแบไรต เพื่อใชในอุตสาหกรรมตางๆ (ตอ) 
  
Heavy aggregate 
BaSO4 95% min 
Particle size gravel size 

Barium chemicals manufacture 
BaSO4 (lump material) 92-96% min 
BaSO4 (flotation concentrate) 96-98% min 
Fe2O3 1.0% max 
SrSO4 1.0% max 
CaF2 0.5% max 
Particle size -0.5+0.5 mm 

อุตสาหกรรมสี 
BaSO4 95% min 
Particle size 99.98% passing 37 μm (400 mesh) 
Hegman number 6.5 
Brightness (green filter) 81% 
Oil absorption 5 kg/45 kg 
Iron content 0.05% max 
Water soluble compounds 0.2% max 
Foreign matter 2.0% max 
Moisture 0.5% 
pH 6.4 

 
ท่ีมา:  http://www.gov.ns.ca/natr/MEB/pdf/92egs01/92egs01_Chapter03.pdf 
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6. การคาแรแบไรตของประเทศไทย 

ประเทศไทยมกีารผลิตแรแบไรตเพื่อปอนอุตสาหกรรมในประเทศและสงออกแลว ยังมี
การนําเขาวัตถุดิบแรจากตางประเทศอีกไมนอย มีทั้งทีน่ําเขามาเพื่อบริโภค และทําการปรับปรุง
คุณภาพแลวสงออกไปยังตางประเทศ อาจจําแนกรายละเอียดไดดังนี ้

การผลิต 

 ปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตแรแบไรตแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก แรแบไรตกอน
(Unground) และ แรแบไรตบด (Ground) ซ่ึงเปนแบไรตเกรดเคมี (Chemical grade) และแบไรต
เกรดโคลนเจาะ (Drilling mud) โดยผูประกอบการจะผลิตแรแบไรตตามที่ลูกคาส่ัง ปจจุบัน มี
ผูประกอบการผลิตแรแบไรตตามฐานขอมูลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแรมีอยู 2 
แหลงไดแก จงัหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวดัเลย  

แรแบไรตเกรดเคมีที่ผลิตไดสวนใหญผลิตเพือ่การสงออก อยางไรก็ตาม มแีรแบไรตสวนหนึ่ง
ที่ผลิตและใชงานในประเทศคือ แบไรตเกรดโคลนเจาะโดยใชในการทําโคลนผงสําหรับเจาะสํารวจ
หาแหลงน้ํามนั กาซธรรมชาติ น้ําบาดาล  

ในป พ.ศ. 2550 มีการผลิตแรแบไรตเกรดเคมีที่จังหวดัเลยจํานวน 4,322 ตัน มูลคารวมกวา 
25.4 ลานบาท และการผลิตแรแบไรตกอนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกวา 4,309 ตนั คิดเปนมูลคา
กวา 6.4 ลานบาท สําหรับในอดีตที่ผาน ในป พ.ศ. 2546 และ 2547 จังหวัดแพรมีปริมาณการผลิตแร
แบไรตกอนกวา 105,430 และ 206,000 ตัน ตามลําดับ 

การนําเขาและการสงออก 

 กรมศุลกากรไดกําหนดพกิัดอัตราภาษีศุลกากรรายการของแบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต) 
แบเรียมคารบอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต) จะผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไมกต็าม นอกจาก
แบเรียมออกไซดตามประเภทที่ 28.16 ดังนี้ ประเภทที่ 25.11 โดยมีประเภทยอย 2511.100 - แบเรียม
ซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต: BaSO4) และ 2511.200 - แบเรียมคารบอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต: 
BaCO3) โดยมอัีตราการจัดเกบ็ภาษีรอยละ 15 

 การนําเขา

ในป พ.ศ. 2551 ประเทศไทยนําเขาแรแบไรตจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เวียดนาม และอินเดีย ตามลําดับ โดยมีปริมาณการนําเขาแรแบไรตจํานวน 96,433 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 
พ.ศ. 2550 รอยละ 23 หรือคิดเปนมูลคารวมกวา 391.86 ลานบาท   

อนึ่ง ในป พ.ศ. 2552 ตั้งแตเดอืนมกราคม ถึง กรกฎาคม มีปริมาณการนําเขาทั้งสิ้น 26,949 ตัน 
คิดเปนมูลคารวมกวา 77 ลานบาท  โดยมกีารนําเขาแรแบไรตจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และเวยีดนาม ตามลําดับ 
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นอกจากนี้ ยังมีผูประกอบการแตงแรนาํเขาแรแบไรตจากตางประเทศ เพื่อนํามาแตงแร
เกรดสูงและจําหนายตอไปยังตางประเทศ 

การสงออก 

 ใน 7 เดือนแรกของป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีปริมาณการสงออกแรแบไรตไปยงัประเทศ
มาเลเซีย ออสเตรเลีย และสหภาพพมา ตามลําดับ โดยมปีริมาณการสงออกรวมทั้งส้ินกวา 26,383 
ตัน หรือมูลคากวา 103 ลานบาท โดยในป พ.ศ. 2551  และ 2550 มีปริมาณการสงออกแรแบไรตกวา 
36,372 ตัน 22,941 ตัน ตามลําดับ สวนใหญจะสงออกไปจําหนายในประเทศมาเลเซียและ
ออสเตรเลีย สําหรับปริมาณแรแบไรตทีส่งออกนั้น บางสวนจะเปนแรที่ผลิตไดเองในประเทศและ
จากการนําเขาแรแบไรต ซ่ึงจากการสอบถามผูประกอบการที่นําเขาแรแบไรตจากตางประเทศพบวา 
จะนําแรแบไรตที่นําเขาดังกลาวมาแตงแรเพื่อใหมีมาตรฐานตามเกรดเคมีและใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมสี และสงแรดงักลาวออกไปจําหนายยังตางประเทศตอไป ดังขอมูลในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลการนาํเขาและการสงออก ตั้งแตป พ.ศ. 2548 - 2552 
ปริมาณ: ตัน 

 2548 2549 2550 2551 2552* 

การนําเขา      

แบไรต: BaSO4 25,552 52,031 78,408 96,442 26,949 
มูลคา  (ลานบาท) 72 143 229 392 77 
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัน) 2,818 2,748 2,921 4,065 2,857 
การสงออก      

แบไรต: BaSO4 26,385 22,785 22,941 36,372 26,383 
มูลคา  (ลานบาท) 128 137 126 172 103 
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัน) 4,851 6,013 5,492 4,729 3,904 
ท่ีมา:  กรมศุลกากร 

* มกราคม ถึง กรกฎาคม 



 9

  

การบริโภค 

จากขอมูลกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เร่ืองสถิติการบริโภคแรตางๆ 
ภายในประเทศของป พ.ศ.2550-2551 จะพบวาในป พ.ศ. 2551 ไมมีการบริโภคแรแบไรตในเกรด
เคมีและเกรดโคลนเจาะภายในประเทศ แตยังมีการบริโภคแรกอนกวา 6,210 ตัน คิดเปนมูลคากวา 9.2 
ลานบาท สําหรับในป พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีการบริโภคแรแบไรตในอุตสาหกรรมเคมี ซ่ึงจะใช
เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสี จํานวน 1,025 ตัน คิดเปนมูลคากวา 6.1 ลานบาท รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามัน (โคลนผง) ปริมาณ 800 ตนั คิดเปนมูลคากวา 3.1 ลานบาท สําหรับแร
แบไรตกอนมกีารบริโภคกวา 2,140 ตัน คดิเปนมูลคากวา 3.2 ลานบาท นอกจากนี ้มีการนําเขากวา 
78,408 ตันและมีมูลคาการนาํเขากวา 228.6 ลานบาท ดังขอมูลในตารางที่ 5 

ถาปริมาณาการขุดเจาะน้ํามนัมีเพิ่มมากขึน้ความตองการใชแรแบไรตเพื่อใชเปนโคลนเจาะ
ก็จะมากขึ้นตามไปดวย 

ตารางที่ 5  แสดงขอมูลการผลิต และการบริโภคแรแบไรต ตัง้แตป พ.ศ. 2546-2551 
ปริมาณ: ตัน 

 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

การผลิต  
1. แรแบไรตเกรดเคมี  

 เลย 5,320 5,063 3,985 4,549 4,322 2,480 

มูลคา (ลานบาท) 35.0 36.1 25.7 39.5 25.4 14.5 

2. แรแบไรตกอน       

 แมฮองสอน 190 - - - -  

 พะเยา 400 200 - - -  

 เพชรบูรณ 25 10 - - -  

 แพร 105,430 206,000 - - -  

 เลย  3,750 - - - -  

 อุดรธาน ี 480 - - - -  

 กาญจนบุรี 5 5 4 - -  

 นครศรีธรรมราช - - - - 4,309  

การผลิตรวม แรแบไรตกอน 110,280 206,215 4 - 4,309 6,700 

มูลคา (ลานบาท) 163.8 306.2 0.0 - 6.4 9.9 
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ตารางที่ 5  แสดงขอมูลการผลิต และการบริโภคแรแบไรต ตัง้แตป พ.ศ. 2546-2551 (ตอ) 

การบริโภค  
1. แรแบไรตเกรดเคมี 690 - 938 768 1,025 - 

มูลคา (ลานบาท) 4.5 - 6.0 5.1 6.1 - 

2. แรแบไรตบดเกรดโคลน
เจาะ 

2,000 - 6,300 - 800 - 

มูลคา (ลานบาท) 7.9  24.5  3.1 - 

3. แรแบไรตกอน 18,345 - - - 2,140 6,210 

มูลคา (ลานบาท) 27.2 - - - 3.2 9.9 

ท่ีมา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  

ราคา 
ราคาแรแบไรตตามประกาศราคาแรและพกิัดคาภาคหลวงแรโดยกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐาน

และการเหมืองแร มีรายละเอียดดังนี ้
1. แบไรตบดที่มสีวนประกอบของแบเรียมซัลเฟต ตั้งแตรอยละเกาสิบเอ็ดขึ้นไปและมี

ความขาว ตั้งแตรอยละแปดสิบขึ้นไป (เกรดเคมี) ราคา 5,850 บาทตอตัน โดยมีพิกดัคาภาคหลวงแร
เปนเงิน 117 บาทตอตัน หรือคิดเปนรอยละ 2 

2. แบไรตบดที่มสีวนประกอบของแบเรียมซัลเฟต ต่ํากวารอยละเกาสิบเอ็ดหรือมีความ
ขาว ต่ํากวารอยละแปดสิบ (เกรดโคลนเจาะ) ราคา 3,895.00 บาทตอตัน โดยมีพกิัดคาภาคหลวงแร
เปนเงิน 77.90 บาทตอตัน หรือคิดเปนรอยละ 2 

3. แบไรตกอน ราคา 1,485 บาทตอตัน โดยมพีิกัดคาภาคหลวงแรเปนเงนิ 103.95 บาทตอ
ตัน หรือคิดเปนรอยละ 7 

7. สรุปสถานการณแรแบไรตในประเทศไทย 

ในขณะนี้ ประเทศไทยมีผูประกอบการผลิตและจําหนายแรแบไรตจากเหมืองจํานวน 4 
ราย และมีพื้นที่การทําเหมืองจํานวน 3 แหลง คือ ที่จังหวัดแพร เลย และนครศรีธรรมราช 
นอกจากนี้ยังมีการนําเขาแรแบไรตจากตางประเทศเพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพใหไดตามมาตรฐาน 
แลวนําแรแบไรตดังกลาวสงออกไปจําหนายยังตางประเทศอีกครั้งหนึ่ง หากพิจารณาถึงปริมาณของ
แรแบไรตที่หมุนเวียนในประเทศไทยแตละปแลว สวนใหญจะเปนแรที่นําเขามาจากตางประเทศ 
จากสถานการณแรที่เปนอยู ณ ปจจุบันจะเห็นวาประเทศไทยยังคงมีความตองการใชแรแบไรตใน
อุตสาหกรรมตางๆ อยูมาก ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมและจัดหาแรแบไรตเพื่อใชในอุตสาหกรรม
อยางสม่ําเสมอและมีเสถียรภาพ ภาครัฐควรมีมาตรการบางอยางที่สนับสนุนและชวยเหลือ
ผูประกอบการแรแบไรตและผูใชแบไรตอยางยั่งยืนตอไป 
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บทที่ 2 
การทดลองหาคุณลักษณะของแรแบไรตตัวอยาง 

 
สถานการณแรแบไรตของไทยในบทที่ 1 ทําใหทราบวาสวนใหญเปนแรแบไรตที่นําเขามา

จากตางประเทศ แลวแรที่นาํเขามาจากตางประเทศดังกลาวนั้นจะมีคณุลักษณะเหมอืนหรือตางจาก
แรที่ผลิตไดในประเทศอยางไร ดังนั้น จงึเปนที่มาของการศึกษาในรายงานฉบับนี ้

1. วัตถุประสงค  

 1.1 เพื่อทําการเปรยีบเทียบคณุลักษณะของแรแบไรตที่มีการผลิตในประเทศไทยกับแร
แบไรตที่นําเขามาจากตางประเทศวามีความเหมือนหรือตางกันอยางไร 

 1.2 เพื่อใหไดขอมลู เพื่อสงเสริมการจัดหาวัตถุดิบแรและโลหะแกภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศ และสงเสริมสนบัสนุนผูประกอบการเหมืองแรใหผลิตแรทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 

2. ตัวอยางแรแบไรตท่ีทําการศกึษา 

  ทําการสุมเลือกตัวอยางแรของแหลงตางๆ ในประเทศไทย จํานวน 6 ตัวอยาง เพื่อ
เปรียบเทียบกบัแรนําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจนี เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว รวม 7 ตัวอยาง ดังรายละเอยีดในตารางที่ 6 

3. ขอบเขตการศกึษา 

คุณลักษณะทีใ่ชในการเปรยีบเทียบความเหมือน-ตางของแรแบไรตนัน้ เลือกที่มลัีกษณะ
เดนที่ใชกําหนดคุณภาพแรแบไรต ไดแก 

- การหาคาความถวงจําเพาะ (Specific gravity) 

- การวัดคาความขาวสวาง (Brightness test) 

  - การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี (Chemical analysis) 
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ตารางที่ 6 ตัวอยางแรจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและตางประเทศ 

 

Ba 001 

 

ตัวอยาง ภาพถาย

Ba 002 

 

Ba 003 

 

Ba 004 แรจากเหมืองแรใน อ.แมสะเรียง 
จ.แมฮองสอน 

Ba 005 

 

แรนําเขาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
สีขาว 

 

 

แรนําเขาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
สีขาว 

Ba 006 

แรจาก อ.ลอง จ.แพร 
มีหลากสี เชน สีเทา สีขาว สีแดง 

แรจาก อ.ลอง จ.แพร 
มีหลากสี เชน สีเทา สีขาว สีแดง 

รายละเอียด 

แรจาก อ.ลอง จ.แพร 
มีหลากสี เชน สีเทา สีขาว สีแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 13

ตารางที่ 6 ตัวอยางแรจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและตางประเทศ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba 008 

 

ตัวอยาง ภาพถาย

แรนําเขาจากประเทศเวียดนาม 
สีขาว แดง 

รายละเอียด 

Ba 009 

 

แรนําเขาจากประเทศเวียดนาม 
สีขาว 

Ba 010 

 

แรนําเขาจากประเทศเวียดนาม 
สีขาว แดง 

Ba 011 แรนําเขาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สีเทา 

 

Ba 012-013 ตัวอยางแรแบไรตจากขอมูลคุณภาพแร
แบไรตในรายงานศักยภาพแหลงแรแบ
ไรต ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายสม
ชัย ชัยเสน จํานวน 2 ตัวอยาง 

 

Ba 007 

 

แรนําเขาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
สีขาว แดง 
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4. การหาคาความถวงจําเพาะ  

การหาคาความถวงจําเพาะนั้นมีหลายวิธี สําหรับในการศึกษาเพื่อเปรยีบเทียบนี้ ไดเลือกใช
วิธีการหาโดยใชขวดมาตรฐาน เนื่องจากเปนวิธีที่ไดรับการยอมรับ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 4.1 การเตรียมตวัอยาง
  4.1.1 กรณีตวัอยางทีต่องการหาคาความถวงจําเพาะ เปนแรละเอียด ทําการแบงตัว
อยางประมาณ 7 กรัม แลวนาํไปบดดวยครกอะเกด 

4.1.2 กรณีตวัอยางเปนแรกอน (หรือหลายกอน) ทําการสุมตัวอยางโดยใชสากหินเคาะ
แบงตัวอยางออกจากกอนแรหลายมุม (หรือหลายๆ กอน) นําตัวอยางทีเ่คาะไดมารวมกันแลวใชสาก
หินตําใหมีขนาดเล็กลง จากนั้นทําการชักตวัอยางบางสวนแลวนําไปบดดวยสากหินอีกครั้งหนึ่ง แรที่
ผานการบดแลวนําไปผานตะแกรงขนาด 10 เมช ชักตัวอยางแรที่ผานตะแกรง 10 เมช ประมาณ 7 
กรัม นําไปบดดวยครกอะเกด (กรณีแรกอน ถาเปนแรทีม่ีความแข็งมากตองใชเครื่องบดแร) 

4.1.3 ใชครกอะเกดบดตัวอยางจนไดขนาด 325 เมช (รูปที่ 3.1) 
4.2 ขั้นตอนการหาคาความถวงจําเพาะ

4.2.1 นําขวดหาความถวงจําเพาะ (ถ.พ.) ขนาด 100 มิลลิลิตร และตัวอยางทีบ่ดเตรียม

เอาไวไปอบแหงที่อุณหภูมิ 110 °C จนแหงสนิท (รูปที่ 3.2) 
4.2.2 จากนั้นนําขวดหาถ.พ. และตัวอยางทีบ่ดเตรียมเอาไวไปเก็บไวในโถแกวดดู

ความชื้น  ทิ้งไวใหเยน็ 
4.2.3 หลังจากขวดหา ถ.พ.และตัวอยางเยน็แลว นําไปชั่งน้ําหนักดวยเครื่องชั่งไฟฟาที่

มีทศนิยมส่ีตําแหนง ทําการชั่งน้ําหนกัขวดเปลาพรอมจกุ (P) และจดบันทึก (รูปที่ 3.3) หลังจากนั้น
ก็นําตัวอยางมาชั่งตัวอยางละประมาณ 3 กรัม แลวนําไปกรอกใสขวดหา ถ.พ. พรอมจดบันทกึ (แลว
เช็ดปากขวดใหสะอาด) (W) บันทึก (รูปที่ 3.4) 

4.2.4 นําขวดหาถ.พ. ที่กรอกตวัอยางแลว ไปเติมดวยน้าํกลั่นใหทวมตัวอยาง
พอประมาณ แลวเขยาขวดใหตัวอยางเปยกน้ํา 

4.2.5 เติมน้ํากลั่นลงไปประมาณครึ่งขวด จากนัน้นําไปไลฟองอากาศในตูอบที่

อุณหภูมิ 60 °C นาน 1 ช่ัวโมง 
4.2.6 เมื่อครบ 1 ช่ัวโมง นําขวดหาถ.พ.ที่มีตัวอยางบรรจุภายในขวด ออกจากตูอบและ

เขยาเพื่อไลฟองอากาศอีกครั้ง แลวเติมน้ํากล่ันจนถึงคอขวด 
4.2.7 นําขวดหา ถ.พ. ที่เขยาไลฟองอากาศแลว ไปแชน้ําในถาดอะลูมิเนยีมแลวทิ้งไว

ใหเย็น ณ อุณหภูมหิอง นานประมาณ 1 ช่ัวโมง 
4.2.8 นําขวดหา ถ.พ. ที่แชน้ําจนเย็นแลว ไปเติมน้ําจนเต็มขวดแลวคอยๆ หยอนจุกปดปากขวด 

แลวใชกระดาษซับน้ําภายนอกขวดใหแหง จากนั้นนําไปชั่งและจดบันทึก (W2) (รูปที่ 3.5) 
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4.2.9 หลังจากชั่งน้ําหนักแลวนําขวดหา ถ.พ. ไปลางใหสะอาดทั้งขวดและจกุ จากนั้น 
นําน้ํากลั่นมาเติมจนเต็มขวด แลวคอยๆ หยอนจกุปดปากขวด ซับน้ําใหแหง แลวนําไปชั่งน้ําหนกั 
และจดบนัทึก (W1) (รูปที่ 3.6) 

4.2.10 นําน้ําหนักที่จดบันทึกไว มาคํานวณตามสูตร 
 
สูตรการหาคาความถวงจําเพาะ (S.G.) =  

W-P 
(W1-P)-(W2-W) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
รูปที่ 3.1 รูปที่ 3.2 

รูปที่ 3.4 

รูปที่ 3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 3.6 รูปที่ 3.5 

รูปท่ี 3 แสดงขัน้ตอนการทดลองหาคาความถวงจําเพาะ 

5. การหาคาความขาวสวาง  

คุณลักษณะหนึ่งที่ใชในการประกอบการพิจารณาคณุภาพของแรแบไรต คือการวัดคาความ
ขาวสวาง โดยกระบวนการตรวจวดัมีดังนี ้

5.1 นําหัววัดคาความขาวสวาง (W-Search Unit) ประกอบเขากับเครื่องวัด 
5.2 เปดเครื่องวัดความขาวสวางทิ้งไวเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
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5.3 ตั้งคาไวที่ Hi อยูดานหลังเครื่องวัดฯ 
5.4 กดปุม B ที่หนาเครื่องวัดฯ 
5.5 นําแผนแกว (Optical Glass Disc) ปดที่หัววัด จากนัน้นํา Black Cavity Standard ครอบ

บนแผนแกว 
5.6 ทําการตั้งศูนย โดยกดปุม Change แลวตามดวยปุม Zero 
5.7 ทําการตั้งคามาตรฐานโดยนาํแผน Standard ขึ้นวางบนหัววัด จากนัน้กดปุม Change 

แลวตามดวยปุม Standard และใหตั้งคาตามที่ติดไวหลังแผน Standard แลวกดปุม Standard อีกครั้ง 
5.8 นําแผน Standard และแผนแกว ออกจากหวัวดั 
5.9 นําตัวอยางที่บดละเอียดบรรจุในแกวชนิดพิเศษ ขึ้นวางบนหัววัด ทําการอานคาความ

สวางมีหนวยเปน % 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4  Photovolt ใชในการวัดคาความขาวสวาง 

6. การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี  
คุณลักษณะทีสํ่าคัญหนึ่งของแรแบไรต คอืการวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของแร ซ่ึง

ดําเนินการวิเคราะหโดยวิธี Wet analysis ที่อิงตาม Standard method ณ หองปฏิบัตกิารณทางเคม ี
กลุมสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สรข.3 เชียงใหม 
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 บทที่ 3 
ผลการศึกษาหาคุณลักษณะของแรแบไรต 

 
ผลจากการศึกษาหาคุณลักษณะเดนของแรแบไรตที่ผลิตจากประเทศไทยและแรที่มีการ

นําเขาจากตางประเทศ ตามกระบวนการตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2 ทําใหไดผลเปรียบเทียบ
ระหวางแรในประเทศและแรนําเขา ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 7 - ตารางที่ 10 

ตารางที่ 7   การพิจารณาเปรยีบเทียบคาความถวงจําเพาะ และคาความขาวสวาง และคา % BaSO4

ตัวอยาง แหลงท่ีมา 
คาความ

ถวงจําเพาะ 
(S.G.) 

% คาความขาว
สวาง 

(Brightness) 
% BaSO4

Ba 001 ประเทศไทย 4.21 40.0 92.24 
Ba 002 ประเทศไทย 4.28 37.7 89.56 
Ba 003 ประเทศไทย 4.37 39.0 92.36 
Ba 004 ประเทศไทย 4.41 99.5 95.34 
Ba 005 จีน 4.47 99.2 97.39 
Ba 006 จีน 4.30 57.4 98.41 
Ba 007 จีน 4.44 72.4 94.27 
Ba 008 เวียดนาม 4.43 65.7 97.00 
Ba 009 เวียดนาม 4.43 97.1 97.15 
Ba 010 เวียดนาม 3.15 32.5 84.94 
Ba 011 ลาว 4.50 56.5 98.40 
Ba 0125 ประเทศไทย 4.29 78.34 93.78 
Ba 0135 ประเทศไทย 4.30 90.20 96.96 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ศักยภาพแหลงแรแบไรต ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช, นายสมชัย ชัยเสน 
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ตารางที่ 8    การพิจารณาเปรียบเทียบคาความถวงจําเพาะ  

แหลงท่ีมาของตัวอยาง 
0                                                                                                   10 

ประเทศไทย      
นําเขาจากประเทศ      

ตารางที่ 9 การพิจารณาเปรียบเทียบ % คาความขาวสวาง  

แหลงท่ีมาของตัวอยาง 
0                                                                                                 100 

ประเทศไทย      
นําเขาจากประเทศ      

ตารางที่ 10 การพิจารณาเปรียบเทียบคา % BaSO4

แหลงท่ีมาของตัวอยาง 
0                                                                                                 100 

ประเทศไทย      
นําเขาจากประเทศ      

 
จากคุณลักษณะของแรแบไรตที่ศึกษาไดตามตารางขางตนนี้ พบวา แรที่ผลิตไดในประเทศ

ไทยและแรนําเขาจากตางประเทศ มีทั้งแรคุณภาพสูงและแรคุณภาพต่าํคลายคลึงกัน ดังนั้น หากการ
ผลิตแรในประเทศมีปริมาณมากขึ้น ก็นาทีจ่ะทดแทนการนําเขาแรแบไรตได ทั้งนี้ อาจตองพิจารณา
รวมกับปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจมีผลตอการเลือกบริโภคของอุตสาหกรรมวาจะใชวัตถุดิบจากแหลงใด เชน 
ปจจัยเร่ืองราคา การขนสง และการผูกขาดทางการคา 
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บทที่ 4 
สรุปและเสนอแนะ 

 
การศึกษาเปรยีบเทียบความเหมือน-ความตางระหวางแรแบไรตที่นําเขาจากตางประเทศกับ

แรที่ผลิตไดในประเทศไทย โดยการศึกษาถึงคุณลักษณะที่เดนของแรแบไรต ไดแก คาความ
ถวงจําเพาะ ความขาวสวาง และปริมาณของแบเรียมซัลเฟต จากตัวแทนตัวอยางแรที่ผลิตไดใน
ประเทศจํานวน 6 ตัวอยางและตัวอยางแรนําเขาจากตางประเทศจํานวน 7 ตวัอยาง พบวาทั้งแรที่
ผลิตไดในประเทศและแรนาํเขาจากตางประเทศ มีคณุสมบัติทั้งที่ดี และแรที่ดอยคณุภาพ ผูบริโภค
สามารถเลือกใชแรเพื่ออุตสาหกรรมของตนได แตจากสถิติพบวา มีการใชแรแบไรตจากการนําเขา
จากตางประเทศมากกวาแรทีผ่ลิตไดในประเทศมาก แสดงวาอาจมีปจจัยอ่ืนชีน้ําใหผูประกอบการ
เลือกนําเขาแรมากกวา 

จากวัตถุประสงคอีกประการหนึ่ง เพื่อสงเสริมและจัดการหาวัตถุดบิแรและโลหะใหแก
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และสงเสริมสนับสนุนผูประกอบการเหมืองแรใหผลิตแรทดแทนการ
นําเขานั้น หากพิจารณาจากความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมแรแบไรต ตามแผนภาพดังรูปที่ 5 

 
 

ผูประกอบการ 
แตงแร 

อุตสากรรมที่ใช 
แรแบไรตในประเทศ 

สงออก 

ผูประกอบการ
นําเขาแรแบไรต 

ผูผลิตแรแบไรตใน
ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 5  แผนภาพแสดงความความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมแรแบไรต 
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จะพบไดวา หากมีการคาเสรีแลว ผูประกอบการเกี่ยวของกับแรแบไรตสามารถเลือกที่จะ
ทําเหมืองแรหรือนําเขาแรแบไรตจากตางประเทศแลวมาปรับปรุงคุณภาพเพื่ออุปโภคและสงออกได 
ทั้งนี้จะขึน้อยูกับกลไกของตลาด สืบเนื่องจากแรแบไรตมีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
และนานาชาต ิ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความมัน่คงของวัตถุดบิแรและโลหะใหแกภาคอุตสาหกรรม รัฐ
ควรมีนโยบายที่เกี่ยวกับแรแบไรตดังนี ้

1. มีนโยบายชวยเหลือและสงเสริมใหแหลงแรแบไรตที่มศีักยภาพตามภมูิภาคตางๆ ไดมี
โอกาสพัฒนาเปนเหมืองแรที่ใสใจตอส่ิงแวดลอม ทั้งนี ้ เพื่อใหมนีําแรออกมาใชใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนใหมีการฟนฟูสภาพแวดลอมใหกับพื้นทีต่ามเวลาที่เหมาะสม 

2. มีนโยบายสงเสริมการลงทุนเกี่ยวกับแรแบไรต มีการชวยเหลือและสนับสนุน
ผูประกอบการใหสามารถเพิม่ขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพแร รวมถึงการลดคาใชจายและ
พลังงานที่ใชเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล 

3. รัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดหาแรแบไรตใหกับอุตสาหกรรมขุดเจาะปโตรเลียม 
พรอมกันนี้ควรมีมาตรการดานราคาแรใหกับผูประกอบการเหมืองแรสามารถแขงขันกับตลาดได 
เนื่องจากปจจุบันผูประกอบการขุดเจาะน้ํามันมีการซื้อแรแบไรตที่นําเขามาจากประเทศจีนและ
เวียดนาม ซ่ึงมีภาษีนําเขาเปนศูนยตามกรอบเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ทําใหประกอบการ
เหมืองแรในประเทศมีความเสียเปรียบทางดานราคาเนื่องจากราคาแรที่นําเขาถูกกวาราคาแรของ
ผูประกอบการเหมืองแรแบไรตในประเทศ ถึงแมวาปจจุบันภาครัฐมีนโยบายจูงใจใหผูประกอบการ
ดานพลังงาน/ขุดเจาะน้ํามันใหใชแรภายในประเทศ และผูประกอบการดานพลังงานสามารถขอคืน
คาภาคหลวงแรสําหรับผูใชแรในประเทศเพื่อพลังงานไดอีก แตมาตรการดังกลาวไมสามารถ
ปกปองผูประกอบการผลิตแรแบไรตในประเทศไทยได นอกจากนี้ รัฐเองจะตองคํานึงถึงแนว
ทางการพัฒนาแรแบไรตอยางยั่งยืนและใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทุกภาคสวนดวย 
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(ประเทศไทย) ตําบลตาผามอก อําเภอลอง จังหวัดแพร (การทดลองแตงดวยจ๊ิก), 
สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขต 3, 12  หนา 
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ภาคผนวก 
 

คุณลักษณะของแร ตามมาตรฐานการใชงานและมาตรฐานการซื้อขายแรในตลาดแร 


















	Binder1.pdf
	hpqscan0002.jpg
	hpqscan0003.jpg
	hpqscan0004.jpg
	hpqscan0005.jpg
	hpqscan0006.jpg
	hpqscan0007.jpg
	hpqscan0008.jpg
	hpqscan0009.jpg




