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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ี ไดศึกษาขอมูลทางธรณีวิทยาแหลงแรโซเดียมเฟลดสปารจากหินอะแลสไกต (sodium

feldspar bearing alaskite) อําเภอนบพิตํา ศึกษาตนทุนกระบวนการผลิต ตนทุนขนสงแรดิบ ตนทุนกระบวนการ
แตงแร และตนทุนกระบวนการสงมอบสินคาของป พ.ศ. 2556 เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาออกแบบบอเหมืองให
สามารถเก็บแรไดมากท่ีสุด รวมท้ังคํานวณอายุเหมือง การวิจัยน้ีครอบคลุมประทานบัตรเปดการ และประทานบัตร
ตออายุ ในหมูเหมืองแรเฟลดสปาร อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมท้ังหมด 7 แปลง โดยพบวาแหลง
แรน้ีมีปริมาณแรสํารอง (inferred reserves) ท้ังสิ้น 82 ลานเมตริกตัน สามารถทําเหมืองไดท่ีสัดสวนปริมาณ
เปลือกดินและเปลือกหินตอแรท่ีทําแลวคุมทุน (break even stripping ratio) 1.52 : 1 เพ่ือผลิตแรเฟลดสปาร
ตามสมบัติท่ีลูกคาตองการดังน้ี คือ คาความสวาง (L*) ≥ 80 คาสีแดงและสีเขียว (a*) ≤ 2 คาสีเหลืองและสีนํ้าเงิน
(b*) ≤ 20, และคาความทนไฟ (refractoriness) ≤ 65 % ราคาขาย (F.O.B.) 850 บาท/เมตริกตัน ณ ทาเรือ
อําเภอทาศาลา ถาหากปริมาณการจําหนายเพ่ิมข้ึนปละ 5 % นับตั้งแตป พ.ศ. 2556 จะยังคงทําเหมืองไปไดอีก
40 ป

ABSTRACT
This research is aimed to study geology of Noppitam sodium feldspar bearing alaskite,

production cost, raw material transportation cost, mineral processing cost and goods delivery
cost in 2013 and used for mine design and mine optimization. Mine life was also estimated. The
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study area covers 7 mining concessions; both operating and on-renewing concessions. The
inferred reserves was estimated to be around 82 million metric tons with 1.52 : 1 break even
stripping ratio. The grade of mineral would be produced up to the customer specification as
lightness (L*) ≥ 80, red/green (a*) ≤ 2, yellow/blue (b*) ≤ 20, refractoriness ≤ 65% at the price
850 baht/metric ton (F.O.B.) at Thasala port. At the market yearly growth rate 5%, mine life
would be 40 years.

คําสําคัญ: เฟลดสปาร อะแลสไกต นบพิตํา นครศรีธรรมราช
Keywords: Feldspar, Alaskite, Noppitam, Nakhon Si Thammarat

1. บทนํา
แรเฟลดสปาร (feldspar) เปนวัตถุดิบท่ี

สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมเซรามิก แกว และกระจก
นอกจากน้ันยังใชในอุตสาหกรรมผงขัด สี ยาฆาแมลง
พลาสติก และยาง จึงนับเปนแรอุตสาหกรรมท่ีมี
ความสําคัญมากตัวหน่ึง เน่ืองจากปจจุบันมีการใชบรรจุ
ภัณฑจากแกวและเซรามิกเกือบๆ 2/3 ของบรรจุภัณฑ
ท้ังโลก (Merchant Research & Consulting Ltd.,
2015) ดังน้ันความตองการใชแรเฟลดสปารของโลก จึง
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองประมาณรอยละ 4 ตอป
(Merchant Research & Consulting Ltd., 2014)

แหลงแรเฟลดสปาร อําเภอนบพิตํา จังหวัด
นครศรีธรรมราช (รูป ท่ี 1) เปนแหลงแร โซเดียม
เฟลดสปารจากหินอะแลสไกต (alaskite) ท่ีสําคัญของ
โลก (Pungrassami et al., 2012) แหลงแรน้ีผลิตปอน
อุตสาหกรรมเซรามิก โดยเฉพาะเซรามิกประเภท
สุขภัณฑและกระเบ้ืองปูพ้ืน แหลงแรน้ีไดเริ่มผลิตมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2521 จนถึงปจจุบันผลิตไปแลวกวา 12
ลานเมตริกตัน สรางรายไดใหแกประเทศชาติมหาศาล
โดยป พ  .ศ . 2557 แหลงแรน้ีผลิตประมาณ 9 แสน

เมตริกตัน คิดเปนรอยละ 64 ของประเทศไทย
(ปริญญา, 2558) มีมูลคาการสงออกแรเกือบๆ 1,000
ลานบาท/ป นอกจากน้ี ประเทศไทยยังจัดเปนประเทศ
ผูผลิตแรเฟลดสปารท่ีสําคัญของโลกอีกดวย โดยป พ.ศ.
2557 ไทยเปนผูผลิตแรเฟลดสปารสูงติดลําดับท่ี 5 ของ
โลก (Arnold, 2015) ดังน้ันแหลงแรน้ีจึงเปนสมบัติท่ี
สําคัญของชาติ ประกอบกับตนทุนการทําเหมืองได
เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง (Pattanadech and
Masniyom, 2015) จึงตองมีการบริหารจัดการอยางมี
ปร ะสิ ท ธิ ภาพ  เ พ่ื อ ให เ กิ ดประ โ ยชน สู ง สุ ด ต อ
ประเทศชาติ

การบริหารใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน
จํา เปน ตองทราบขอมูลทางธรณี วิทยาแหลงแร
ธรณีวิทยาโครงสราง ขอมูลคุณภาพ ปริมาณ และราคา
ขายแร รวม ท้ังขอมูลตนทุนตางๆ ตลอดกระบวนการ
ผลิต จนกระท่ังสงมอบสินคา (แรเฟลดสปาร) ใหแก
ลูกคาแลวเสร็จ เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาออกแบบบอ
เหมืองและบริหารจั ดการการทํา เหมืองให เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
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รูปท่ี 1 แหลงแรเฟลดสปาร อําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยน้ีจึงไดศึกษา ขอมูลทางธรณีวิทยา

แหลงแร ธรณีวิทยาโครงสราง คุณภาพ ปริมาณ และ
ราคาขายแร  รวม ท้ั งข อมู ลตน ทุนต า งๆ ตลอด
กระบวนการผลิตจนกระท่ังสงมอบสินคาเพ่ือนํามา
ออกแบบบอเหมือง โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
Surpac (Version 6.3) ใหสามารถเก็บแรไดปริมาณ
สูงสุด มีความปลอดภัย ถูกตองตามหลักวิศวกรรม และ
มีความคุมทุนในการทําเหมือง พรอมท้ังเสนอแนวทาง
ในการบริหารจัดการแหลงแรน้ี ใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีการศึกษาและการเก็บขอมูลดังน้ี

ขอมูลทางธรณีวิทยาแหลงแร และธรณีวิทยา
โครงสรางไดมาจากการศึกษางานวิจัยกอนหนา รวมกับ
การเดินสํารวจเพ่ือวัดแนวรอยแตก รอยเลื่อน แนว
สัมผัส จํานวน 124 จุด และเก็บตัวอยางสงวิเคราะห
คุณภาพ จํานวน 36 ตัวอยาง รวมท้ังศึกษาขอมูลการ
เจาะเก็บแทงตัวอยาง ความลึก 14 - 70 เมตร จํานวน
5 หลุม และขอมูลการเจาะเก็บฝุน ความลึก 21 - 70
เมตร จํานวน 3 หลุม สําหรับตัวอยางท้ังหมดจะสงไป
วิเคราะหสมบัติทางกายภาพดวยการทดสอบเผา (firing
test) ท่ีอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส เปนเวลา
30 นาที โดยหองทดลองแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท

สินหลวง จํากัด เพ่ือใหทราบสีหลังเผา ซึ่งวัดดวย
เครื่องวัดสี รายงานผลออกมาเปนคา L*, a* และ b*
และการหลอมตัว ซึ่งวัดจากความสูงของกรวยตัวอยาง
กอนเผา เทียบกับความสูงของกรวยตัวอยางหลังเผา
รายงานผลออกมาเปนคา refractoriness (L* หมายถึง
คาความสวาง (lightness) โดยความสวางหรือความ
ขาวจะสูงข้ึนเมื่อ L* มีคาสูงข้ึน a* หมายถึง คาสีแดง
และสีเขียวโดยจะมีสีแดงเขมข้ึนเมื่อ a* มีคาเปนบวก
และมีคาสูงข้ึน แตจะมีสีเขียวเขมข้ึนเมื่อ a* มีคาเปน
ลบ และมีคาลบมากข้ึน b* หมายถึง คาสีเหลืองและ
สีนํ้าเงิน โดยจะมีสีเหลืองเขมข้ึนเมื่อ b* มีคาเปนบวก
และมีคาสูงข้ึน แตจะมีสีนํ้าเงินเขมข้ึนเมื่อ b* มีคาเปน
ลบ และมีคาลบมากข้ึน และตัวอยางจะหลอมตัวดีเมื่อ
มีคา refractoriness ต่ําลง)

ขอมูลปริมาณและราคาขาย ไดมาจากการ
เก็บขอมูลการจําหนายแรเฟลดสปารตั้งแตป พ.ศ.
2543 – 2556 จํานวน 1,330 ครั้ง (shipment) จาก
ฝายอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สวนขอมูล
คุณภาพแรท่ีสงออกจําหนาย เก็บจากบริษัท สินหลวง
จํากัด ซึ่งจะเปนคุณภาพแรขายโดยเฉลี่ยตลอดป พ.ศ.
2556
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ขอมูลตนทุนตางๆ ตั้งแตการขนสงแรดิบจาก
หนาเหมืองเขาโรงแตงแร กระบวนการแตงแร รวมท้ัง
กระบวนการสงมอบแรใหแกลูกคา เปนขอมูลจาก
บริษัท สินหลวง จํากัด และบางสวนเปนขอมูลจากการ
วาจางผูรับเหมาของบริษัท สินหลวง จํากัด เฉลี่ยตลอด
ป พ.ศ. 2556 สวนตนทุนการทําเหมืองไดมาจากการ
เก็บขอมูลจากหนางานผลิตของของบริษัท สินหลวง
จํากัด ตลอดป พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบดวยขอมูลจาก
การระเบิดจํานวน 372 ครั้ง ขอมูลการขุดตักรวมท้ัง

งานปรับแตงพ้ืนท่ีสําหรับงานเจาะระเบิด ไดจากการ
เก็บขอมูลการทํางานของรถขุด 4,523 ช่ัวโมง ขอมูล
การขนสงเปลือกดินและเปลือกหิน ไดมาจากการเก็บ
ขอมูล 8,399 คันรถ หรือประมาณ 167,980 เมตริกตัน
และขอมูลการดันกองไดมาจากการดันกองจํานวน
8,399 คันรถ หรือประมาณ 167,980 เมตริกตัน
เชนกัน

รูปท่ี 2 ตัวอยางแรเฟลดสปาร จากแหลงแร อ. นบพิตํา

รูปท่ี 3 แทงตัวอยางจากการเจาะสํารวจ ความลึก 65 -70 เมตร
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รูปท่ี 4 แผนท่ีโซนแรเฟลดสปารจากหินอะแลสไกต

3. ผลการวิจัย
จากการศึกษาทางธรณีวิทยาแหลงแร พบวา

แรเฟลดสปารจากแหลงแรน้ี เกิดจากหินอะแลสไกต
ตามกอนตัวอยางในรูปท่ี 2 และแทงตัวอยางในรูปท่ี 3
และสามารถแบงช้ันคุณภาพแร ตามความตองการของ
ตลาด ราคาซื้อขายแร สมบัติของแร และความสามารถ
ของเครื่องมือท่ีใชทดสอบสมบัติของตัวอยางได 4
ช้ันคุณภาพ คือ ช้ันคุณภาพเอ (L* ≥ 80,
refractoriness ‹ 60 %) ช้ันคุณภาพบี (70 ≤ L* ‹ 80,
refractoriness ‹ 60 %) ช้ันคุณภาพซี (60 ≤ L* ‹ 70,
refractoriness ‹ 60 %) ช้ันคุณภาพดี (L* ≥ 80, 60
% ≤ refractoriness ‹ 80 %) โดยมีโซนแรแตละช้ัน
คุณภาพดังแสดงในรูปท่ี 4 (สีชมพู คือช้ันคุณภาพเอ
สีเขียวคือช้ันคุณภาพบี สีเทาคือช้ันคุณภาพซี และสี
เหลืองคือช้ันคุณภาพด)ี

จากการศึกษาพบวา แหลงแรเฟลดสปารซึ่ง
เกิดจากหินอะแลสไกตแหลงน้ี มีลําดับทางธรณีวิทยา
ดังน้ี

1. ตะกอนสะสมในยุคแคมเบรียน ออรโด
วิเชียน ไซลูเรียน – ดีโวเนียน – คารบอนิเฟอรัส และ
เพอรเมียน

2. หินหนืด (magma) ท่ีอยูในกลุมท่ีมี
สวนประกอบของหินแกรนิตดันตัว และเย็นตัวอยาง
ชาๆ เกิดไบโอไทต มัสโคไวต แกรนิต ทําใหเกิดการโกง
ตัว คดโคง บริเวณรอยสัมผัสของช้ันหินตะกอนกับ
หินไบโอไทต มัสโคไวต แกรนิต และแปรสภาพไปเปน
หินแปรชนิดตางๆ

3. หลังจากเกิดมวลหินไบโอไทต มัสโคไวต
แกรนิต แลวของเหลวท่ีเหลือจาก กระบวนการลําดับ
สวนของหินหนืดซึ่งยังมีสวนประกอบของ Na, K และ
Si ถูกบีบ ใหแทรกเขาบรรจุตามรอยแตกของมวลหินไบ
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โอไทต มัสโคไวต แกรนิต แนวตะวันออกเฉียงเหนือ –
ตะวันตกเฉียงใต พบเปนพนังของหิน อะแลสไกต ใน
หินไบโอไทต มัสโคไวต แกรนิต

4. หลังเกิดหินอะแลสไกต แลวบริเวณน้ียังมี
การเคลื่อนไหว ทําใหพนัง อะแลสไกตแตกหักและเกิด
รอยแตกแนวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต
และมีการบีบอัดของของเหลว ท่ีเหลือจากกระบวนการ
ลําดับสวนของหินหนืด มี Na, K และ Si เกิดเปน
พนังอะแลสไกตเพ่ิมข้ึนอีกแนว

5. หลังจากเกิดหินอะแลสไกตครั้งท่ี 2 แลวก็
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สามารถทําเหมืองไดลึกลง เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีบอเหมือง
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียังควรพัฒนากระบวนการผลิต และ
กระบวนการท่ีเก่ียวของจนกระท่ังสงมอบสินคาให
ลูกคาแลวเสร็จ ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพ่ือจะทําให
ตนทุนลดลง ซึ่งจะสงผลใหมีสัดสวนปริมาณเปลือกดิน
และเปลือกหินตอแรท่ีทําแลวคุมทุน สูงข้ึน สามารถ
เก็บแรไดมากข้ึน และมีอายุเหมืองนานข้ึน แตหากไม
สามารถปฏิบัติไดตามแนวทางน้ีแลว ผูวิจัยคาดวาแหลง
แรน้ีจะเหลือปริมาณแรสํารองไมนาจะเกิน 20 % ของ
ปริมาณแรสํารองขางตน อยางไรก็ตาม แหลงแรน้ีมี
ศักยภาพท่ีจะแตงใหมีคุณภาพดีข้ึนเปนช้ันคุณภาพดี

พิเศษ (premium grade) ได ท้ังน้ีตองเลือกวิธีการแตง
แรท่ีเหมาะสมและคุมคากับแหลงแรน้ี ซึ่งสามารถ
ศึกษาไดจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร เชน งานวิจัยโครงการเพ่ิม
มูลคาแรเฟลดสปาร และ ศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติ
สําหรับอุตสาหกรรมเซรามิก (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร, 2549) ซึ่งหากปฏิบัติไดตาม
แนวทางน้ี จะทําใหแหลงแรน้ีมีมูลคาสูงข้ึน และมีอายุ
การทําเหมืองท่ียาวนานข้ึนได

รูปท่ี 5 บอเหมืองสุดทาย (final pit)

4. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาพ้ืนท่ีแหลงแรเฟลดสปาร อําเภอ

นบ-พิตํา จั งหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ งครอบคลุม
ประทานบัตรมีอายุและประทานบัตรตออายุรวม
ท้ังหมด 7 แปลงสามารถสรุปเปนขอๆ ไดดังน้ี

1. ปริมาณสํารอง (inferred reserves) แร
เฟลดสปารรวมท้ัง 7 แปลง คือ 82 ลานเมตริกตัน

2. สัดสวนปริมาณเปลือกดินและเปลือกหิน
ตอแรท่ีทําแลวคุมทุนคือ 1.52 : 1

3. ช้ันคุณภาพของแรมี 4 ช้ันคุณภาพ ตาม
ความตองการของตลาด ราคาซื้อขายแร สมบัติของแร
และความสามารถของเครื่องมือท่ีใชทดสอบสมบัติของ
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ตัวอยาง คือ ช้ันคุณภาพเอ (L* ≥ 80, refractoriness
‹ 60%) ช้ันคุณภาพบี (70 ≤ L* ‹ 80, refractoriness
‹ 60%) ช้ันคุณภาพซี (60 ≤ L* ‹ 70, refractoriness ‹
60%) ช้ันคุณภาพดี (L* ≥ 80, 60 % ≤
refractoriness ‹ 80%)

หากตองการใหสามารถเก็บแร ไดสูงสุด
จะตองแบงสัดสวนของช้ันคุณภาพตางๆ ท่ีควรผลิตตาม
น้ี เอ : บี : ซี : ดี = 13 : 48 : 0 : 39 (ไมผลิตช้ัน
คุณภาพซี) ท้ังน้ีตองหาตลาดรองรับแรช้ันคุณภาพบี ท่ี
มีสมบัติ L* ต่ํา หรือพัฒนากระบวนการแตงแรช้ัน
คุณภาพบีและซี ใหขาวข้ึน มีคา L* ≥ 80 ตามท่ีลูกคา
ตองการ

4. เมื่อประเมินตามขอมูลตนทุน ราคาขาย
และคุณภาพแรท่ีตองการเชนเดียวกันกับป พ.ศ. 2556
ปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนปละ 5 % แลวจะสามารถทํา
เหมืองตอไปไดอีก 40 ป นับจากป พ.ศ. 2556

5. ขอจํากัดของความลึกบอเหมือง อยู ท่ี
ขอบเขตประทานบัตร ซึ่งหากมีการขอประทานบัตร
ทางทิศใตของแหลงแรเพ่ิมเติม (ไมติดเขตปาอนุรักษ)
จะทําใหสามารถทําเหมืองไดลึกลงไปมากข้ึนเพราะมี
พ้ืนท่ีบอเหมืองเพ่ิมข้ึน

6. หากไมสามารถปฏิบัติไดตามแนวทาง
ขางตน ผูวิจัยคาดวาแหลงแรน้ีจะมีปริมาณแรสํารองไม
นาจะเกิน 16.4 ลานเมตริกตัน
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