
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเซ็นจรูี ่ พารค์ กรุงเทพมหานคร

สถานภาพทรพัยากรแรโ่พแทช

ส านกั
ทรพัยากรแร่

กรม

การประชุมระดมความคดิเห็นกลุม่เป้าหมาย (Focus group) เพือ่รบัฟงัความคดิเห็น
เกีย่วกบัการบรหิารจดัการแรเ่ชงิพืน้ทีแ่ละรายชนดิแร่

โดย 
สถาพร กาวเินตร

นกัธรณวีทิยาช านาญการ



หัวข้อน ำเสนอ
1. ข้อมูลพืน้ฐำนและสถำนภำพแร่โพแทชของประเทศไทย

2. สถำนกำรณ์แร่โพแทช 

3. กำรน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่อเน่ือง

4. ร่ำงกรอบแนวคดิกำรบริหำรจัดกำรแร่โพแทช

2

2



1. ข้อมูลพืน้ฐำนและสถำนภำพแร่
โพแทช
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1.1 ข้อมูลพืน้ฐำนแร่โพแทชและเกลอืหิน
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1.2 กำรเกดิแหล่งแร่โพแทชและเกลอืหิน

5
(Suwanich, 1986)



1.2 กำรเกดิแหล่งแร่โพแทชและเกลอืหิน (ต่อ)
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(Suwanich, 1986)



หมวดหินมหำสำรคำม
ทีม่เีกลอืหิน 3 ช้ัน 

(Suwanich, 1986)



หมวดหินมหำสำรคำม
ที่มีเกลอืหิน 2 ช้ัน 

(Suwanich, 1986)



หมวดหินมหำสำรคำม
ที่มีเกลอืหินช้ันเดยีว
และมีแร่โพแทช 

(Suwanich, 1986)



หมวดหินมหำสำรคำม
ทีม่ีเกลอืหินช้ันเดยีว
และไม่มีแร่โพแทช 

(Suwanich, 1986)



1.2 กำรเกดิแหล่งแร่โพแทชและเกลอืหิน (ต่อ)

(Suwanich, 1986)



• พ.ศ. 2516 – 2525 กรมทรัพยากรธรณี ภายใตส้งักดั  กระทรวง
อุตสาหกรรม ไดด้ าเนินโครงการส ารวจแร่โพแทชและเกลือหิน 
ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เจาะส ารวจจ านวน 194 หลุม
ในแอ่งโคราช และแอ่งสกลนคร

• พ.ศ. 2551 กรมทรัพยากรธรณี เจาะส ารวจเพิ่มเติม 3 หลุม
ในจงัหวดัอุดรธานี และมหาสารคาม

1.3 สถำนภำพแร่โพแทชของประเทศไทย (กำรส ำรวจ)



• พบแหล่งแร่โพแทชและเกลือหินเกิดเป็นชั้นแผ่กระจายอยู่ใต้
ดินครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 15จังหวัด ทั้ งแอ่งโคราชและ
สกลนคร

• มีปริมาณทรัพยากรแร่โพแทช  เบ้ืองตน้ประมาณ 407,000 ลา้น
เมตริกตนั เป็นแร่คาร์นลัไลต ์4 แสนลา้นเมตริกตนั และแร่ซิล
ไวต ์7 พนัลา้นเมตริกตนั

• มีปริมาณทรัพยากรแร่เกลือหินไม่ต ่ากวา่ 18 ลา้นลา้นเมตริกตนั
• จังหวัดท่ีพบแร่โพแทชคุณภาพสูงมากท่ีสุดในปัจจุบัน คือ 

อุดรธานี ชยัภูมิ และนครราชสีมา

1.3 สถำนภำพแร่โพแทชของประเทศไทย



มาตรา 6 ทวิ แห่งพระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2510 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา 93 ขอ้ 
(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจ
หนา้ท่ีของส่วนราชการ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 บญัญติัไวว้า่ 

“เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการส ารวจ การทดลองการศึกษา หรือการวจิยัเก่ียวกบัแร่
ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยอนุมติัของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดพื้นท่ีใดๆ ใหเ้ป็นเขตส าหรับด าเนินการส ารวจ การ
ทดลอง การศึกษา หรือการวจิยัเก่ียวกบัแร่ได้

ภายในเขตท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง ผูใ้ดจะยืน่ค  าขออาชญาบตัร ประทานบตัรชัว่คราว หรือประทาน
บตัรไม่ได ้เวน้แต่ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเห็นควรใหย้ืน่ค  า
ขอไดเ้ป็นกรณีพิเศษโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เม่ือหมดความจ าเป็นท่ีจะใชเ้ขตพื้นท่ีเพือ่ประโยชน์ดงักล่าวตามวรรคหน่ึง ใหรั้ฐมนตรีประกาศ
ยกเลิกในราชกิจจานุเบกษา”

1.4 มำตรำ 6 ทว ิตำม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510



วรรคหน่ึง เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการส ารวจ การทดลองการศึกษา หรือการ
วิจยัเก่ียวกบัแร่ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
โดยอนุมติัของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดพ้ืนท่ี
ใดๆ ให้เป็นเขตส าหรับด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัย
เก่ียวกบัแร่ได้

กรมทรัพยากรธรณี ด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจยัเก่ียวกบั
แร่โพแทชและเกลือหิน ตามมาตรา 6 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 โดยมีการ
ประกาศก าหนดพ้ืนท่ี รวมเป็นเน้ือท่ี 44,750 ตารางกิโลเมตร (27,968,750 ไร่)  

1.4 มำตรำ 6 ทว ิตำม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510



1. คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุญำตให้ยื่นค ำขออำชญำบัตร ประทำนบัตรช่ัวครำวหรือประทำนบัตร
ในพืน้ที่ที่ก ำหนดเป็นเขตส ำหรับด ำเนินกำรส ำรวจ กำรทดลอง กำรศึกษำ หรือกำรวิจัยเกี่ยวกับแร่ 
ตำมนัยมำตรำ ๖ ทว ิวรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัตแิร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

2. ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ยื่นค ำขอ
ได้เป็นกรณีพเิศษ ตำมมำตรำ ๖ ทว ิวรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัตแิร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

1.4 มำตรำ 6 ทว ิตำม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

เอกชนยืน่ค าขออาชญา
บตัรพเิศษส ารวจแรโ่พ
แทชในพืน้ที ่ 6ทว ิ ตอ่
อุตสาหกรรมจงัหวดั

อก. ส่งเรือ่งค าขอฯ ให้
ทส. เพือ่พจิารณา

ตรวจสอบและรวบรวม
ข้อมูลทีเ่กีย่วขอ้ง
ประมวลเรือ่งเสนอ

คณะกรรมการฯ (ทธ.)

คณะกรรมการฯ มมีติ
เห็นชอบ

รมว.ทส. ลงนาม

ในประกาศกระทรวงฯ 



วรรคสอง ภายในเขตท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึงผู ้ใดจะยื่นค าขออาชญา
บัตร ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรไม่ได้ เ ว ้นแ ต่ในกรณี ท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเห็นสมควรใหย้ืน่ค  า
ขอไดเ้ป็นกรณีพิเศษโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1.4 มำตรำ 6 ทว ิตำม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

กำรประกำศให้เอกชนยืน่ค ำขออำชญำบัตรได้เป็นกรณพีเิศษ
คร้ังท่ี 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2543 ในแอ่งสกลนคร จงัหวดัอุดรธานี
เน้ือท่ี 846 ตารางกิโลเมตร  (บริษทั เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั)
คร้ังท่ี 2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2554

ในพ้ืนท่ีอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ เน้ือท่ี 26 ตารางกิโลเมตร
(บริษทั โปแตชอำเซียน จ ำกดั)

คร้ังท่ี 3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2554
พ้ืนท่ีอ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร เน้ือท่ี 147 ตารางกิโลเมตร 
(บริษทั ไชน่ำ หมิงต๋ำ จ ำกดั)



เร่ืองทีก่ระทรวงอุตสำหกรรมส่งเร่ืองให้พจิำรณำอนุญำต ให้ยืน่ค ำขออำชญำบัตรพเิศษ ได้
เป็นกรณีพเิศษ
-กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเร่ืองใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พิจารณา
เปิดพ้ืนท่ีใหย้ืน่ค  าขอฯ ไดเ้ป็นกรณีพิเศษนบัถึงปัจจุบนั มีจ านวน 33 เร่ืองรวมจ านวน 329
แปลง เป็นเน้ือท่ีรวม 3,220,625 ไร่ แบ่งเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 

1.พ.ศ. 2548-2553 มีจ านวน 6 เร่ือง รวม 61 แปลง เน้ือท่ีรวม 609,375 ไร่
2.พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบนั จ านวน 27 เร่ือง รวม 268 แปลง เน้ือท่ีรวม 2,675,500 ไร่

1.4 มำตรำ 6 ทว ิตำม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510



1.5 สรุปพืน้ทีค่ ำขออำชญำบัตรพเิศษนอกพืน้ที ่6 ทวิ
พื้นท่ีค  าขออาชญาบตัรพิเศษ แร่โพแทช (นอกพื้นท่ีตามมาตรา 6 ทว ิแห่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510) 
รวมจ านวน 12 แปลง





พืน้ทีป่ระทำนบัตร มี 2 รำย ได้แก่
1.บริษัท อำเซียนโปแตชชัยภูม ิจ ำกดั (มหำชน) (จ.ชัยภูม)ิ
2.บริษัท ไทยคำล ิจ ำกดั (จ. นครรำชสีมำ)

พืน้ที่ค ำขอประทำนบัตร มี 1 รำย ได้แก่
1.บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (จ.อุดรธำนี)

1.6 พืน้ที่ประทำนบัตรและค ำขอประทำนบัตรแร่โพแทช



ปริมำณส ำรองแร่โพแทชของโลกในประเทศต่ำงๆ ปริมำณกำรผลติแร่โพแทชรำยใหญ่ของโลก

2. สถำนกำรณ์แร่โพแทช



2.1 สถิติกำรน ำเข้ำโพแทช (โพแทสเซียมคลอไรด์/โพแทสเซียมซัลเฟต)

ปี พ.ศ.
ปริมำณกำรน ำเข้ำ
(ล้ำนเมตริกตัน)

มูลค่ำกำรน ำเข้ำ
(ล้ำนบำท)

2551 0.57 10,278
2552 0.15 3,242
2553 0.53 7,180
2554 0.72 10,578
2555 0.53 8,915
2556 0.71 9,385
2557 0.74 8,476
2558 0.73 9,091
2559 0.77 8,220

ส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำในลกัษณะของโพแทสเซียมคลอไรด์ จำกประเทศแคนำดำ ชิล ีและเยอรมนี

ข้อมูลจำก :  สถิตกิำรน ำเข้ำ-ส่งออก กรมศุลกำกร



2.2 รำคำแร่โพแทชของตลำดโลกในรอบ 10 ปี



2.3 ราคาแรโ่พแทชของตลาดโลกในรอบ 5 ปี



2.4 รำคำแร่โพแทชของตลำดโลก ในปี 2016



2.5 สถำนกำรณ์โพแทชในตลำดโลก
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ปรมิาณการผลติโพแทช 
ในตลาดโลก

ปรมิาณการบรโิภค
โพแทชในตลาดโลก



3. กำรน ำไปใช้ประโยชน์แร่โพแทชและอุตสำหกรรมต่อเน่ือง

• แร่โพแทชส่วนใหญ่มีการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ ยเพื่อเพิ่มธาตุ
โพแทสเซยีม (K) ใหแ้ก่พชื

• ใชเ้ป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เชน่ โพแทสเซยีมไฮดรอกไซด์
• ใช้เ ป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมเคมี ยา สีย้อมผ้า  สบู่  ผงซักฟ อก 

เครือ่งส าอาง
• ในอุตสาหกรรมการผลติแกว้ชนิดพเิศษ 
• อุตสาหกรรมเซรามกิ



3.1 สัดส่วนกำรใช้ KCl ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ในปี พ.ศ. 2557

ปุ๋ ย (MOP)
(0-0-60)

• 676,834 ตนั KCl
• 7,712 ลา้นบาท

อุตสาหกรรม
อืน่ ๆ

• ปุ๋ย
• อาหาร
• สบู่
• สารท าความสะอาด
• แกว้และส่ิงทอ
• การบ าบดัน ้าเสีย

KCl
น าเขา้ 721,438 ตนั KCl

8,811 ลา้นบาท

93%

7%

ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจพิเศษ, 2015 และ กรมศุลกากร, 2016



โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl)
ทีม่ลีกัษณะสีขำวและสีแดง

ปุ๋ยโพแทสซียมและปุ๋ย N–P–K ส ำหรับกำร
เจริญเติบโตของพชื



1. แร่โพแทชควรจะเป็นแร่ทีส่มควรอนุรักษ์หรือไม่

2. เทคโนโลยกีำรท ำเหมืองแร่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

3. แนวทำงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมต่อเน่ือง

4. กระบวนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ควรจะท ำอย่ำงไร

4. ร่ำงกรอบแนวคดิกำรบริหำรจดักำรแร่โพแทช 



Gypsum, salt, potash & Lithium 
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