
แนวทางในการบริหารจัดการแร่โพแทช
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แร่โพแทชที่พบในประเทศไทยมี 2 ชนิด ได้แก่
1. แร่คาร์นัลลไิทท์ (KCl.NaCl.MgCl2.6H2O)
2. แร่ซิลวไินท์ (KCl.NaCl)

ขอ้มูลพื้นฐานของแรโ่พแทช

2



แหล่งแร่โพแทชของประเทศไทย
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การเรยีงล าดบัชัน้หนิในหมวดหนิมหาสารคามแบบมีเกลอืหนิ 3 ชัน้

(Suwanich, 1986) 5



โครงสรา้งทางธรณีวทิยาของชัน้เกลอืหนิและโพแทช

(Suwanich, 1986) 6



แหลง่แรโ่พแทชของไทยเป็นแหลง่แรท่ีม่คุีณภาพดแีหลง่หน่ึงของโลก 
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แหลง่แรโ่พแทชของไทยเป็นแหลง่แรท่ีอ่ยูใ่นระดบัตืน้แหลง่หน่ึงของ
โลก
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ผูป้ระกอบการแร่โพแทช

ผูถ้อืประทานบตัรท าเหมืองแร่โพแทช จ านวน 2 ราย 

ช่ือ ท้องที่ เนือ้ที่ ก าลงัการผลติ ผลการด าเนินการ

1. บริษทั อาเซียน
โปแตชชัยภูม ิจ ากดั 
(มหาชน) 

อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูม ิ 9,708 ไร่ 1.1 ล้านตันต่อปี อยู่ระหว่างการปรับปรุงอโุมงค์แนวเอยีงเดิมและ
เตรียมการก่อสร้างอโุมงค์แนวดิ่งจ านวน 2 

อโุมงค์

2. บริษทั ไทยคาล ิ
จ ากดั 

อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา 

9,005 ไร่ 0.1 ล้านตันต่อปี อยู่ระหว่างการก่อสร้างอโุมงค์แนวเอยีงได้ความ
ยาว 500 เมตร และอโุมงค์แนวดิ่งลกึ 25 เมตร

ผูข้อประทานบตัรท าเหมืองแร่โพแทช จ านวน 1 ราย 

ช่ือ ท้องที่ เนือ้ที่ ก าลงัการผลติ

บริษทั เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ
คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 

อ.เมอืง และ อ.ประจักษ์ศิลปา
คม จ.อดุรธานี 

26,446 ไร่ 2 ล้านตันต่อปี



ผูป้ระกอบการแร่โพแทช (ต่อ)

ผูถ้อือาชญาบตัรพเิศษส ารวจแร่โพแทช จ านวน 5 ราย 

ช่ือ ท้องที่ เนือ้ที่ ผลการด าเนินการ

1. บริษทั ไชน่า หมงิต๋า
โปแตช คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 120,000 ไร่ เจาะส ารวจไปแล้วจ านวน 1 หลมุ
(แผนการเจาะส ารวจทั้งหมด 27 หลมุ)

2. บริษทั โรงปัง ไมนิง จ ากดั อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา 

20,000 ไร่ เจาะส ารวจไปแล้วจ านวน 13 หลมุ 
(แผนการเจาะส ารวจทั้งหมด 32 หลมุ)

3. บริษทั ศักดิ์ศรีไทย ดีเวลล
อปเมนต์ จ ากดั 

อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา 

20,000 ไร่ ยงัไม่เร่ิมเจาะส ารวจ
(แผนการเจาะส ารวจทั้งหมด 32 หลมุ)

4. บริษทั สหชาติเศรษฐกจิ
จ ากดั 

อ.เมอืง และ อ.เฉลมิพระ
เกยีรติ จ.นครราชสีมา 

20,000 ไร่ เจาะส ารวจไปแล้วจ านวน 8 หลมุ 
(แผนการเจาะส ารวจทั้งหมด 24 หลมุ)

5. บริษทั อนิเตอร์เนช่ันแนล
ปิโตรเลยีม กรุ๊ป จ ากดั 

อ.เมอืง และ อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา 

130,000 ไร่ เจาะส ารวจไปแล้วจ านวน 13 หลมุ 
(แผนการเจาะส ารวจทั้งหมด 104 หลมุ)



ผูป้ระกอบการแรโ่พแทช (ต่อ)
ผูข้ออาชญาบตัรพเิศษส ารวจแร่โพแทช นอกพื้นที่มาตรา 6 ทวิ จ านวน 7 ราย 

ช่ือ ท้องที่ เนือ้ที่ สถานะค าขอ

1. บริษทั ชูฉัตรเกษม จ ากดั อ.บ้านแพง อ.ท่าอเุทน
อ.ศรีสงครม จ. นครพนม

57,500 ไร่ อยู่ระหว่างน าเสนอ อก. 
เพือ่พจิารณาอนุญาต

2. บริษทั เวสแม่โขง มเินอรัล
จ ากดั

อ.เรณูนคร อ.พระธาตุพนม 
อ.ปลาปาก จ. นครพนม

52,451 ไร่ อยู่ระหว่างน าเสนอ อก. 
เพือ่พจิารณาอนุญาต

3. บริษทั กวางหมงิ อนิเตอร์
เนช่ันแนล จ ากดั

อ. เรณูนคร อ.พระธาตุพนม 
จ. นครพนม

48,125 ไร่ ขอความเห็น ผวจ.ใหม่

4. บริษทั ฟิวเจอร์ มเินอรัลส์
จ ากดั

อ.เมอืง จ. นครพนม 40,000 ไร่ ขอความเห็น ผวจ.ใหม่

5. บริษทั เอส.ดี. ยางเหนือ 
จ ากดั

อ.ด่านขุนทด อ.โนนไทย 
จ. นครราชสีมา

20,000 ไร่ อยู่ระหว่างน าเสนอ อก. 
เพือ่พจิารณาอนุญาต

6. บริษทั ไทยริช ไมน่ิง จ ากดั อ.ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา 10,000 ไร่ อยู่ระหว่างน าเสนอ อก. 
เพือ่พจิารณาอนุญาต

7. บริษทั จีโอแมคคานิคอล
เซอร์วสิเซส จ ากดั

อ.พระทองค า อ.ด่านขุนทด 
อ.โนนไทย อ.ขามสะแกแสง 
จ.นครราชสีมา

39,838 ไร่ อยู่ระหว่างน าเสนอ อก. 
เพือ่พจิารณาอนุญาต



ผูป้ระกอบการแรโ่พแทช (ต่อ)

ผูข้ออาชญาบตัรพเิศษส ารวจแรโ่พแทช พื้นที่มาตรา 6 ทว ิจ านวน 34 ราย 

จังหวดั ราย เนือ้ที่

1. ชัยภูมิ 3 209,375

2. นครราชสีมา 2 310,000

3. อดุรธานี 4 400,000

4. หนองคาย 8 502,500

5. สกลนคร 5 640,000

6. ขอนแก่น 3 265,000

7. กาฬสินธ์ุ 2 170,000

8. มหาสารคาม 3 255,000

9. ร้อยเอด็ 3 340,000

10. ยโสธร 1 190,000

รวม 34 3,281,875



การเจาะส ารวจแร่โพแทช
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13

การก่อสร้างอุโมงค์และทดลองท าเหมอืงแร่โพแทช

โครงการเหมืองแร่โพแทช อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ ากดั (มหาชน)
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15
โครงการเหมอืงแร่โพแทช อ.ด่านขุดทด จ.นครราชสีมา

บริษทั ไทยคาล ิจ ากดั
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ประเทศผูผ้ลิตโพแทช
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ประเทศผูผ้ลติโพแทช

1. แคนาดา 

2. สหรฐัอเมรกิา

3. เยอรมนั

4. รสัเซยี

5. เบลารุส

6.สเปน

7. องักฤษ

8. ชลิี

9. บราซลิ

10. ยูเครน

11. อสิราเอล

12. จอรแ์ดน

13. จนี

14. ลาว
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ปรมิาณการผลติแร่โพแทชของโลก ปี 2016

หน่วย : ลา้นตนั
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ปรมิาณการใชแ้รโ่พแทชของโลก ปี 2016

หน่วย : ลา้นตนั
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ปรมิาณการใชแ้รโ่พแทชของทวปีเอเชีย ปี 2016

หน่วย : ลา้นตนั
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ปรมิาณการน าเขา้โพแทชเซียมคลอไรดข์องประเทศไทย

ระหว่างปี พ.ศ.2547-2559

หน่วย : ตนั

485,335476,834

360,983

452,099

536,777

142,977

518,218

711,495

517,490

695,033
728,500721,438

762,032

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ตนั

22



มูลค่าการน าเขา้โพแทชเซียมคลอไรดข์องประเทศไทย

ระหว่างปี พ.ศ.2547-2559

หน่วย : ลา้นบาท
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ราคาโพแทชเซียมคลอไรด์ ณ ท่าเรอืกรุงเทพ

ระหว่างปี พ.ศ.2547-2559

หน่วย : บาทต่อตนั
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แผนผงัแสดงการเพิม่มูลค่าแร่โพแทช

โพแทช
KCl

ปุ๋ ย อุตสาหกรรม
ต่อเน่ือง

ผลพลอยได้

สินแร่โพแทช
KCl.NaCl

เกลอื แมกนีเซียมคลอไรด์
MgCl2

ท าเหมอืง

แยกแร่

อุตสาหกรรมต่อเน่ือง อุตสาหกรรมต่อเน่ือง

KCl.NaCl.MgCl2.6H2O
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• พืน้ที่ค าขออาชญาบัตรพิเศษส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สงวนของภาครัฐเพื่อการ

ทดลอง การส ารวจ การศึกษา หรือการวิจัย เกีย่วกบัแร่ ตามมาตรา 6 ทวิ แห่ง 

พ.ร.บ. แร่ เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

• เป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนสูง

• เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจ านวนมาก หลายโครงการได้รับการต่อต้าน

คดัค้านจากองค์กรพฒันาเอกชนและประชาชนในพืน้ที่

ปัญหาอุปสรรคของโครงการ

26



• ส่งเสริมพฒันาการลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมปุ๋ย N P K

• ส่งเสริมการส ารวจและการท าเหมอืงแร่โพแทชเพิม่เตมิ

• สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนผู้มส่ีวนได้เสีย

• ส่งเสริมพฒันาอุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์ต่อเน่ืองจากแร่โพแทช

แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมโพแทชและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
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