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บทคัดย่อ 
ทรำยจำกกระบวนกำรผลิตแร่ดินขำว จำกแหล่งแร่ดินขำวหำดส้มแป้น ในจังหวัดระนอง ปัจจุบันขำยเป็น

ทรำยก่อสร้ำงทั่วไป งำนวิจัยนี้ได้ท ำกำรศึกษำทดลองกำรแต่งทรำย ให้สำมำรถน ำไปใช้ทดแทนทรำยแก้วใน
อุตสำหกรรมเซรำมิกเพื่อเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำของทรำยโดยท ำกำรศึกษำ แร่วิทยำ กำรบดแร่ กำรคัดขนำด กำรขัด
ด้วยกรด กำรลอยแร่ และกำรแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้ำ ผลกำรวิจัยพบว่ำวิธีกำรแยกทรำยด้วยแม่เหล็กโดยเครื่อง
แยกแม่เหล็กไฟฟ้ำแบบ Frantz Isodynamic Magnetic สำมำรถปรับปรุง %SiO2 ของทรำยป้อนจำก 79.83 % 
เป็น 98.8% ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมเซรำมิก ทดแทนกำรใช้ทรำยแก้วได้ แต่อย่ำงไรก็ดี ขนำดและควำม
สม่ ำเสมอของเม็ดทรำย ก็เป็นอีกปัจจัยส ำคัญหนึ่งที่มีผลต่อกำรใช้ทรำยแก้วในอุตสำหกรรม 

 

ABSTRACT 
The wasted sand from Kaolinite ore processing plant in Hadsompaen deposit, Ranong 

province. Nowadays, Kaolinite-wasted sand used for general construction only. This research 
aimed to beneficiation to improving qualities for ceramics industries by studying mineralogy, 
grinding, sizing, bleaching, flotation and electromagnetic separation. The study found that, the 
sand dressed by magnetic separation with Frantz Isodynamic Magnetic Separator is the best way 
to process Kaolin-wasted sand in case of SiO2 from 79.83% to 98.8 % able to use instead of 
Silica sand in ceramics industries. However, size and distribution of sand are significant factor for 
Silica sand industries. 
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บทน า 
 แร่ควอตซ์ (Quartz) สูตรทำงเคมี SiO2 เป็น
แร่ที่ก ำเนิดอยู่ในกลุ่มเทคโทซิลิเกต โดยเป็นแร่ประกอบ
หินที่ส ำคัญที่สุด ส่วนมำกพบในหินอัคนีที่มีซิลิกำสูง 
เช่น แกรนิต ไรโอไลต์ และเพกมำไทต์ นอกจำกนั้นยัง
พบในหินแปร จ ำพวกไนส์ ชีสต์ และหินตะกอนจ ำพวก
หินทรำย  แร่ควอตซ์ชนิดสีขำวหรือไม่มีสี โดยทั่วไปถ้ำ
มีปริมำณมำกพอและไม่มีสิ่ ง เจือปน นิยมใ ช้ใน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ในรูปของทรำยแก้ว (Silica Sand) 
ใช้เป็นวัสดุก่อสร้ำง ผสมดินเหนียวใช้ท ำอิฐ ผงขัด หรือ
กระดำษทรำย (ดนุพล, 2543) หรือแม้แต่ใช้งำนใน
อุตสำหกรรมเซรำมิก จะเป็นส่วนผสมของน้ ำยำเคลือบ
เซรำมิกเพื่อเคลือบผิวให้เป็นมันและมลีักษณะวำวคลำ้ย
แก้ว จะใช้เป็นส่วนผสมในเนื้อของผลิตภัณฑ์เซรำมิก 
ประเภทเครื่องสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันกำรหดตัวของ
ช้ินงำน ซึ่งองค์ประกอบของทรำยที่ใช้ในงำนเซรำมิก 
ต้องมีปริมำณซิลิกำ (SiO2) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 99 และ
ปริมำณเหล็ก Fe2O3 ไม่เกินร้อยละ 0.01 (พิษณุและ
คณะ, 2548) 
 ทรำยจำกกระบวนกำรแต่งแร่ดินขำวหำดส้ม
แป้น อ ำเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็นแร่พลอยได้จำก
กระบวนกำรล้ำงและแต่งแร่ดินขำวชนิดเคโอลิไนต์แบบ
ปฐมภูมิ (Primary Deposit Kaolinite) ที่เกิดจำกกำร
ผุพังแปรสภำพของแร่และหินเดิม (พิษณุและคณะ , 
2548) จำกกระบวนกำรล้ำงแร่ดินขำวนี้ท ำให้ได้ทรำย

ปริมำณมำกกว่ำร้อยละ 40 ซึ่งปัจจุบันขำยใช้เป็นทรำย
งำนหล่อและทรำยงำนฉำบในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง
เท่ำนั้น งำนวิจัยนี้จึงทดลองกำรน ำทรำยดังกล่ำว ซึ่ง
ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกบริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส 
ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด มำแต่งแร่เพื่อใช้ทดแทนทรำย
แก้ว ส ำหรับอุตสำหกรรมเซรำมิก เพื่อเพิ่มมูลค่ำทรำย
ต่อไป 

โดยทั้งนี้กระบวนกำรแต่งแร่ เริ่มจำกกำรขน
แร่ดิบจำกหน้ำเหมือง ป้อนเข้ำสู่ Hopper จำกนั้นจะ
ถูกฉีดด้วยหัวฉีดน้ ำแรงดันสูง เป็นของไหลลงสู่ตะแกรง 
(Grizzly bar) ซึ่งจะคัดขนำดหินที่โตกว่ำ 50 มิลลิเมตร
ออกจำกกระบวนกำร ส่วนขนำดที่เล็กกว่ำ 50 
มิลลิเมตร จะเข้ำสู่ตะแกรงหมุน (Trommel) ซึ่งจะคัด
ขนำดที่โตกว่ำ 3 มิลลิเมตร ออกจำกกระบวนกำร 
ขนำดที่เล็กกว่ำ 3 มิลลิเมตร จะไหลเข้ำสู่เครื่องคัด
ขนำดแบบเกลียว (Spiral classifier) ซึ่งจะคัดขนำด
กรวด (Gravel) ออกมำ ส่วนขนำดที่ เล็กว่ำ 3 
มิลลิเมตร จะเข้ำสู่เครื่องคัดขนำดแบบเกลียวอีกตัว ซึ่ง
จะคัดขนำดที่ 0.5 มิลลิเมตร ขนำดที่เล็กกว่ำจะไหล
ผ่ำนตะแกรง เข้ำสู่ถังเกรอะ (Thickener) ส่วนที่โตกว่ำ 
0.5 มิลลิเมตร จะไหลเข้ำสู่เครื่องคัดขนำดแบบเกลียว
ชุดสุดท้ำย ซึ่งคัดขนำดทรำยออกมำ ส่วนที่ไม่ใช่ทรำย
จะไหลเข้ำสู่ถังเกรอะ เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรแต่งแร่ดิน
ขำวต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แผนผังกระบวนกำรแต่งแร่ดินขำวระนอง ของบริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดเีวลอปเมนท์ จ ำกัด 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ทรำยจำกกระบวนกำรผลิตแร่ดินขำวระนอง 

ถูกสุ่มชักตัวอย่ำงในระหว่ำงกำรผลิต (รูปที่ 2) โดย
ตัวอย่ำงทรำยดังกล่ำว เป็นทรำยจำกกำรผลิตดินขำวที่
มีค่ำอัตรำกำรหล่อตัว (Casting Rate) ที่ดีที่สุด  
เพื่ อ อุ ตส ำหกรรม เซรำมิ ก ชนิ ด เค รื่ อ งสุ ขภัณฑ์ 
(Sanitaryware) 

 

 
 

รูปที่ 2 กำรเก็บตัวอย่ำงทรำยจำกกระบวนกำรผลิต 
 

ตัวอย่ำงจะถูกสุ่มเพื่อน ำมำศึกษำแร่วิทยำ 
(Mineralogy) ผ่ำนกล้องจุลทรรศน์ และอำศัยกำรนับ
เม็ด เพื่อประเมินคุณภำพเบื้องต้น โดยทรำยที่น ำมำใช้
ในงำนวิจัยมีขนำดเริ่มต้นท่ี -16 เมช น ำมำบด คัดขนำด 
และศึกษำกระบวนกำรแต่งแร่ดังนี้ 
1. การบด (Grinding) 

กำรวิจัยใช้กำรบดแบบเปียก เพื่อลดขนำด
ทรำยตัวอย่ำง โดยใช้เครื่องบดแบบ Jar Mill ใช้หม้อ
และลูกบดแบบเซรำมิก ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยใช้
ตัวอย่ำงน้ ำหนัก 1 กิโลกรัม ที่ 70 %solids บดเป็น
ระยะเวลำ 1 ช่ัวโมง  

 
 

 
 
 

รูปที่ 3 ชุดเครื่องบดแบบ Jar Mill 
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2. การคัดขนาด (Classification) 
 คัดขนำดทรำยแบบเปียก ก่อนและหลังจำก
ผ่ำนกำรบดแล้ว โดยใช้ตะแกรง 16, 40, 70 และ 200 
เมช  
3. การขัดผิวทรายในน  าที่ผสมกรดเกลือ 
(Bleaching) 
 ขัดผิวทรำยขนำด -16+40 เมช ด้วยน้ ำผสม
กรดเกลือ (HCl) ที่ควำมเข้มข้นแตกต่ำงกัน คือ 
1%,3% และ 5% HCl ที่ของผสม 50 %solids เป็น
ระยะเวลำ 30 นำที แล้ววิเครำะห์ผลเบื้องต้นโดยกำร
นับเม็ด 
4. การลอยแร่ (Flotation) 
 ท ำกำรลอยแร่แบบ Froth Flotation เพื่อ
แยกแร่ที่ปะปนมำกับทรำยออกจำกกัน โดยใช้ทรำย
ขนำด -16+40 เมช และ -40+70 เมช กับเครื่องลอย
แร่ขนำดห้องปฏิบัติกำร ยี่ห้อ WEMCO ขนำดเซลล์ 3 
ลิตร (รูปที่ 4) และใช้สำรเคมีในกำรลอยแร่ดังนี ้

- สำรเคลือบผิว (Collector) ใช้เป็น 
Aerofloat 845 (Anionic, Alkyl Succinamate) ที่
ปริมำณ 1.33 กิโลกรัมต่อตันแร่ ในกำรลอย stage 1 
และ 1.67 กิโลกรัมต่อตันแร่ ในกำรลอยแร่ stage 2 

- สำรเคลือบฟอง (Frother) ใช้ Pine Oil 
0.5 มิลลิลิตร 

- สำรปรับสภำพ pH= 2-3 คือ กรดซัลฟิวริก 
 

วิธีการทดลอง 
1. ช่ังน้ ำหนักตัวอย่ำงทรำยที่จะน ำมำลอย 

เพื่อน ำมำค ำนวณหำปริมำณ Collector ที่จะใช้ โดย
กำรลอยแร่ใน Stage 1 ใช้ปริมำณ Collector 1.33 
กิโลกรัมต่อตัน 

2. ปรับ pH ให้อยู่ที่ 2-3 จำกนั้นเติม 
collector และ Frother ปริมำตร 0.5 มิลลิลิตร ใช้ 

Conditioning time เท่ำกับ 5 นำที จำกนั้นเปิด
ฟองอำกำศ แล้วตักฟองออก 

3. น ำส่วนที่จมไปลอยต่อใน Stage 2 โดย
ปรับ ปริมำณ Collector เป็น 1.67 กิโลกรัมต่อตัน 
ส่วนปริมำณ Frother และ pH คงเดิม จำกนั้นอบแห้ง
ส่วนที่จม ช่ังน้ ำหนัก และวิเครำะห์ผลเบื้องต้นโดยกำร
นับเม็ด 

 

 
 

รูปที่ 4 เครื่องลอยแร่ขนำดห้องปฏิบตัิกำร 
 

5. การแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 
 ท ำกำรแยกมลทินออกจำกทรำย โดยอำศัย
สมบัติติดแม่ เหล็กของมลทิน โดยใช้ทรำยขนำด  
-70+200 เมช เครื่องแยกแร่โดยอำศัยสมบัติกำรติด
แม่เหล็ก ยี่ห้อ Frantz Isodynamic Magnetic 
Separator (รูปที่ 5) ซึ่งตัวอย่ำงทรำยป้อนต้องผ่ำนกำร
อบให้แห้งก่อน เนื่องจำกเครื่องแยกแร่นี้เป็นเครื่องแยก
แม่เหล็กแบบแห้ง โดยกำรทดลองอำศัยมุมลำด 12 
องศำ  มุม เอียง 20 องศำ ควำมเร็ ว ในกำรป้อน
โดยประมำณ 2.6 กรัมต่อนำที และใช้กระแสไฟฟ้ำ 1.5 
แอมแปร์ จำกนั้นวิเครำะห์ผลเบื้องต้นโดยกำรนับเม็ด 
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รูปที่ 5 เครื่องแยกแร่โดยอำศัยสมบัติกำรติดแม่เหล็ก 
Frantz Isodynamic Magnetic Separator 

 

MOHAMMED-NOOR et al. (2004) ได้
ท ำกำรศึกษำกำรแต่งทรำยที่ SiO2 เปอร์เซ็นต์ต่ ำให้มีค่ำ
สูงขึ้น โดยอำศัยกำรลอยแร่ และใช้เครื่องแยกแร่ด้วย
แม่เหล็ก ส่วนอีกกำรทดลองใช้ โต๊ะสั่น และเครื่องแยก
แร่ด้วยแม่เหล็ก พบว่ำ ทรำยที่ได้นั้นมี %SiO2 สูงขึ้น 
Fe2O3 ต่ ำลง และยังท ำให้โลหะหนักอื่นๆ น้อยลงได้อีก
ด้วย 

ข้อมูลจำกกำรแต่งทรำยทั้งหมดจะถูกน ำมำ
ประมวลผล วิเครำะห์ผลเพิ่มเติมโดยวิธีกำร  X-ray 
fluorescence spectrometry (XRF) และสรุปหำ
วิธีกำรแต่งแร่ที่เหมำะสมที่สุดต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
1. การศึกษาแร่วิทยา 
 จำกกำรศึกษำพบว่ำ ทรำยที่ เก็บตัวอย่ำงได้
จำกกระบวนกำรแต่งแร่ดินขำว มีขนำดตั้งแต่ 0.5 ถึง 3 
มิลลิเมตร เมื่อส่องผ่ำนกล้องจุลทรรศน์ (ดังรูปที่ 6) 
พบว่ำประกอบไปด้วย แร่ควอตซ์ (Q) เป็นส่วนใหญ่ มี
แร่เฟลด์สปำร์ (F) ไมกำ (M) ดินขำว (K) ทัวร์มำลีน (T) 
ปะปนอยู ่
 

 
 

รูปที่ 6 ภำพจำกกล้องจุลทรรศน์ที่ก ำลังขยำย 40X 
ของตัวอย่ำงทรำยที่เก็บจำกกระบวนกำรผลิต 

 

จำกกำรศึกษำแร่วิทยำยังพบอีกว่ำมีทรำย
บำงส่วนยังไม่แยกขำดจำกมลทิน หรือที่เรียกว่ำ ยังไม่
แตกตัวเป็นอิสระ (Liberation) ซึ่งจ ำเป็นต้องท ำกำร
แต่งแร่ต่อไป ทั้งนี้จำกกำรส่งตัวอย่ำงทรำยที่ผ่ำนกำร
เก็บตัวอย่ำงวิเครำะห์ด้วยวิธี XRF พบว่ำมีค่ำคุณภำพ
ดังตำรำงที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่ำคุณภำพเฉลีย่ XRF ของทรำยที่เก็บตัวอย่ำงจำกกระบวนกำรผลติดินขำวระนอง 
Chemical Composition %  Chemical Composition % 

SiO2 91.70  CaO 0.01 

Al2O3 5.10 MgO 0.04 

Fe2O3 0.29 K2O 1.20 

TiO2 0.01 Na2O 0.01 
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 หำกเรำต้องกำรปรับปรุงคุณภำพของทรำย 
เพื่อน ำไปใช้กับอุตสำหกรรมเซรำมิก ก็จะต้องเพิ่มค่ำ
คุณภำพของ SiO2 ให้มำกขึ้น รวมทั้งลดค่ำ Al2O3 และ 
Fe2O3 ให้ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ดังตำรำงที่ 2 จะ
เห็นว่ำหำกพิจำรณำที่เกรด 2 ซึ่งเป็นทรำยส ำหรับ
วัตถุดิบเซรำมิก ก็จะต้องมีค่ำ SiO2, Al2O3 และ Fe2O3  

เป็น 98.5, 0.5 และ 0.035% ตำมล ำดับ แต่ในกรณี
ของค่ำ %Al2O3  เป็นกำรตกลงกันระหว่ำงผู้ใช้งำนและ
ผู้ขำยมำกกว่ำ เนื่องจำกหำกค่ำ Al2O3 มำก ก็จะท ำให้
ลดควำมโปร่งแสง และหลอมยำก (กรมอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำรเหมืองแร่, 2550) 
 

ตารางที่ 2 คุณลักษณะของทรำยแกวตำมมำตรฐำนสหรัฐอเมริกำ (U.S. Bureau of Standards, 
Specifications for Glass sands) (เบญจวรรณ, 2525) 

เกรด 
ซิลิกา อะลูมินา เฟอร์รกิออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์และแมกนีเซียม 

ประโยชน ์
(SiO2) ต่ าสุด (Al2O3) สูงสุด (Fe2O3) สูงสุด ออกไซด์ (CaO + MgO)  สูงสุด 

เกรด 1 99.8 0.1 0.02 0.1 ท ำแว่นตำ (Optical) 

เกรด 2 98.5 0.5 0.035 0.2 แก้วทนไฟและเครื่องถ้วยชำม 

เกรด 3 95.0 4.0 0.035 0.5 แก้วชนิดดี 

เกรด 4 98.5 0.5 0.06 0.5 
แผ่นแก้วบำง แท่งแก้วกลม 

แก้วขัดให้เป็นเงำมัน 
เกรด 5 95.0 4.0 0.08 0.5 - 

เกรด 6 98.0 0.5 0.3 0.5 กระจกสีเขียว กระจกหน้ำต่ำง 

เกรด 7 95.0 4.0 0.3 0.5 กระจกสีเขียว (Green glass) 
เกรด 8 98.0 0.5 1.0 0.5 กระจกสีอ ำพัน (Amber glass) 

เกรด 9 95.0 4.0 1.0 0.5 กระจกสีอ ำพัน (Amber glass) 
หน่วย : % 
 

 ตัวอย่ำงทรำยถูกน ำไปบดตำมเง่ือนไขที่
ก ำหนด เพื่อให้ทรำยมีขนำดเล็กลง จำกนั้นคัดขนำด
ด้วยตะแกรงแบบเปียก และน ำไปส่องผ่ำนกล้อง

จุลทรรศน์ ก ำลังขยำย 40X และสุ่มนับเม็ดทรำย พบว่ำ
ทรำยมีกำรแตกตัวเป็นอิสระจำกมลทินมำกขึ้น ดังรูปที่ 
7 

 

      
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7 ทรำยตัวอย่ำง ขนำด -40+70 เมช เปรียบเทียบก่อนบด (ซ้ำย) และหลังบด (ขวำ) 
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จำกรูปที่ 7 สำมำรถเปรียบเทียบกำรแตกตัว

ขอ งทร ำย ระห ว่ ำ งก่ อ นและห ลั ง ก ำ ร บด  โ ด ย
ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ (Q) แร่เฟลด์สปำร์ (F) ไมกำ 
(M) ทัวร์มำลีน (T) แยกตัวเป็นอิสระชัดเจน และเมื่อ

แยกส่วนพิจำรณำตำมกำรคัดขนำด นับเม็ดทรำยผ่ำน
กล้องจุลทรรศน์ ดังผลในตำรำงที่ 3 พบว่ำทรำยขนำด -
16+40 เมช แตกตัวเป็นอิสระได้ดีที่สุด น ำไปผ่ำน
กระบวนกำรลอยแร่ต่อไป 

ตารางที่ 3 ผลกำรนับเม็ดทรำยหลังผ่ำนกระบวนกำรบด 
Size Silica SiO2 Non-liberate SiO2 Mica Tourmaline Feldspar 

-16+40 เมช 93.17 6.33 0.17 0.17 0.17 

-40+70 เมช 86.50 0.00 13.17 0.33 0.00 

-70+200 เมช 79.83 0.00 19.17 1.00 0.17 
หน่วย % 
 

2. การแต่งแร่โดยอาศัยการขัดด้วยกรด 
 จำกกำรคัดขนำดหลังจำกกำรบดพบว่ำ ทรำย
ที่ขนำด -16+40 เมช มี %SiO2 มำกที่สุด จึงน ำมำผ่ำน
กระบวนกำรขัดด้วยกรด ที่ควำมเข้มข้น 1%, 3% และ 

5% HCl ได้ผลพบว่ำ ทรำยที่ผ่ำนกำรขัดด้วยกรด 
ให้ ผลกำรทดลองที่ ไ ม่ แตกต่ ำ งกั น  และอำจมี
ข้อผิดพลำดจำกกำรสุ่มนับเม็ด ดังตำรำงที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลกำรนับเม็ดทรำยหลังผ่ำนกำรขัดด้วยกรด 
Size -16+40 เมช Silica SiO2 Non-liberate SiO2 Mica Tourmaline Feldspar 

ก่อนขัด 93.17 6.33 0.17 0.17 0.17 

1% HCl 89.00 3.50 5.33 2.17 0.00 

3% HCl 90.33 3.67 5.33 0.50 0.17 

5% HCl 90.50 3.83 3.67 0.33 0.00 
หน่วย % 
 

 จำกงำนวิจัยของ สุนทรและณรงค์ (2518) ใช้
วิธีกำรขัดผิวทรำยในน้ ำประปำเช่นเดียวกัน ผลกำรวิจัย
พบว่ำควำมสะอำดของทรำยใกล้เคียงกันมำก โดย
เงื่อนไขที่เหมำะสมที่สุด คือ ใช้กรดเกลือเข้มข้น 1% ใช้
เวลำกวน 30 นำที สำมำรถปรับปรุง %SiO2  ได้จำก 
94.37% เป็น 98.07% และ %Fe2O3  ลดลงจำก 
0.40% เหลือ 0.28%  แต่อย่ำงไรก็ดี กำรเพิ่มขึ้นของ 
%SiO2 หรือกำรลดลงของ %Fe2O3 ก็อำจเป็นผลมำ
จำกกำรแตกตัวเป็นอิสระของทรำยเช่นกัน 

3. การลอยแร่ 
 ทรำยที่ใช้กระบวนกำรลอยเป็นทรำยขนำด -
16+40 เมช (ที่ผ่ำนกำรขัดด้วยกรด 1%HCl) และ -
40+70 เมช โดยมีจุดประสงค์เพื่อก ำจัดแร่อื่นออกจำก
ทรำย ท ำกำรลอยเป็น 2 Stage พบว่ำหลังจำกน ำมำ
ลอยแร่มี %Silica เพิ่มสูงขึ้น และสำมำรถท ำให้แร่ 
Mica และ Tourmaline ลดลงได้ ดังผลในตำรำงที่ 5 
และ 6 
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ตารางที่ 5 ผลกำรนับเม็ดทรำยหลังผ่ำนกำรลอยแร่ ของทรำยขนำด -16+40 เมช (ที่ผ่ำนกำรขัดด้วย 

กรด 1%HCl) 
Size -16+40 เมช (ขัด 1%HCl) Silica SiO2 Mica Tourmaline Feldspar 

ทรำยป้อน 93.17 5.70 0.50 0.17 

ส่วนลอย St.1 3.00 0.00 71.00 26.00 

ส่วนลอย St.2 5.50 0.00 72.50 22.00 

ส่วนจม 94.83 0.00 5.00 0.17 
หน่วย % 
 

ทรำยที่ลอยจำก Stage 1 ก็จะเห็นกำรปน
ของแร่ด ำค่อนข้ำงมำก ในขณะที่ทรำยที่จมจำก
กระบวนกำรลอยแร่ จะมีควำมสะอำดขึ้นหลังจำกผ่ำน

กระบวนกำรลอยที่เหมำะสม (เล็กและเกียรติพิพัฒน์, 
2543) ดังรูปที่ 8 

 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 8 ทรำยในส่วนลอย Stage 1 (รูปบน) และทรำยในส่วนจม (รูปล่ำง) ของแร่ขนำด -16+40 เมช 
 

ตารางที่ 6 ผลกำรนับเม็ดทรำยขนำด -40+70 เมช หลังผ่ำนกำรลอยแร่  
Size -40+70 เมช  Silica SiO2 Mica Tourmaline Feldspar 

ทรำยป้อน 86.50 13.17 0.33 0.00 

ส่วนลอย St.1 35.67 33.33 30.67 0.33 

ส่วนลอย St.2 54.33 44.33 1.33 0.00 

ส่วนจม 94.50 5.33 0.17 0.00 
หน่วย % 
 

4. การแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 
 กำรแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้ำ ใช้ทรำยแห้ง 
ขนำด -70+200 เมช ป้อนเข้ำเครื่องแยกแร่
แม่เหล็กไฟฟ้ำแบบ Frantz Isodynamic Separation 
เนื่องจำกทรำยขนำดเล็ก มีโอกำสแตกตัวเป็นอิสระจำก
มลทินสูงกว่ำขนำดใหญ่(Sundararajan et al., 2009) 

แต่อย่ำงไรก็ดี ทรำยขนำด -200 เมช ยังไม่ถูกน ำมำ
ทดลองในงำนวิจัยนี้ และทรำยขนำด -70+200 เมช ไม่
ผ่ำนกำรแต่งแร่แบบใดๆมำก่อน พบว่ำกำรแยกด้วย
แม่เหล็กไฟฟ้ำ ท ำให้ %SiO2 มีค่ำเพิ่มขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญ เมื่อท ำกำรนับเม็ดแร่เพื่อประเมินเบื้องต้น
แล้ว ได้ค่ำดังตำรำงที่ 7 

 



626 KKU Science Journal Volume 45 Number 3 Research 

 
ตารางที่ 7 ผลกำรนับเม็ดทรำยขนำด -40+70 เมช หลังผ่ำนเครื่องแยกแร่แม่เหล็ก  

Size -40+70 เมช  Silica SiO2 Mica Tourmaline Feldspar 

ทรำยป้อน 79.83 19.17 1.00 0.17 

หัวแร ่ 97.16 2.67 0.00 0.17 
หน่วย % 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 ทรำยขนำด -70+200 เมช ที่ผ่ำนกำรแต่งด้วยเครื่องแยกแร่แบบแมเ่หล็กไฟฟ้ำ 
 

รูปที่  9 เป็นแร่ที่ผ่ ำนกำรแยกด้วย
แม่เหล็กไฟฟ้ำ ถ่ำยจำกกล้องจุลทรรศน์ ก ำลังขยำย 
40X ซึ่งจะพบว่ำทรำยค่อนข้ำงสะอำด มีแร่สีด ำ หรือ
แร่อื่น ปนอยู่ค่อนข้ำงน้อย 

ทั้งนี้ เนื่องจำกแร่ขนำด -70+200 เมช ที่ผ่ำน
กำรแต่งแร่ด้วยเครื่องแยกแร่แม่เหล็กไฟฟ้ำ มีสัดส่วน
ของ %SiO2 ที่เพิ่มขึ้นมำก จึงได้ส่งวิเครำะห์ค่ำ XRF 
ได้ผลดังตำรำงที่ 8 

 

ตารางที่ 8 ค่ำคุณภำพ XRF ของทรำยขนำด -70+200 เมช ที่ผ่ำนกำรแต่งด้วยเครื่องแยกแร่แบบ
แม่เหล็กไฟฟ้ำ 

Chemical Composition %  Chemical Composition % 

SiO2 98.8  CaO 0.01 

Al2O3 0.7 MgO 0.01 

Fe2O3 0.09 K2O 0.05 

TiO2 0.01 Na2O 0.01 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จำกกำรวิจัยพบว่ำวิธีกำรที่ได้ผลดีที่สุด คือ 
กำรแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้ำ โดยใช้เครื่องแยกแม่เหล็ก
แบบ Frantz Isodynamic Magnetic กับทรำยขนำด 
-70+200 เมช และเมื่อน ำมำเปรียบเทียบกับ 
คุณลักษณะของทรำยแก้วตำมมำตรฐำนสหรัฐอเมริกำ 
(U.S. Bureau of Standards, Specifications for 
Glass sands) เกรด 2 จะพบว่ำทรำยที่ได้จำกกำร

ทดลองใกล้เคียงกับมำตรฐำนทรำยแก้วสหรัฐอเมริกำ 
แต่มี %Al2O3 และ %Fe2O3 สูงกว่ำมำตรฐำนเล็กน้อย 
สำมำรถน ำไปใช้งำนส ำหรับอุตสำหกรรมเซรำมิกได้ แต่
ต้องค ำนึงถึง %Fe2O3 ด้วย เนื่องจำกอำจมีผลต่อสีของ
ช้ินงำนหลังกำรเผำได้ อย่ำงไรก็ดี ยังมีทรำยที่ไม่ได้
ทดลอง คือ ทรำยหลังกำรบดขนำด +16 เมช ซึ่งหำก
สำมำรถน ำไปใช่จริง ก็จะต้องมีกำรบดเป็นวงจรระบบ
ปิด เพื่อน ำทรำยขนำดที่ เหมำะสมไปใช้งำนต่อไป 
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รวมทั้งเรื่องขนำดควำมสม่ ำเสมอของเม็ดทรำย ก็เป็น
อีกปัจจัยหนึ่ง ที่ต้องค ำนึงถึงเช่นเดียวกัน 
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