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บทคัดย่อ 

โครงการจัดท าหนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ (CO : Certificate on the Origin 
of a Mineral) ด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารายละเอียด
เฉพาะ และลักษณะเด่นของแร่ในแต่ละแหล่ง ให้สามารถระบุและอ้างอิงแหล่งที่มาของแร่ได้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติแร่ และใช้เป็นองค์ความรู้ส าหรับอ้างอิงในการ
ปฏิบัติงานของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต ๒ อุดรธานี ได้ท าการศึกษาแร่รวม ๒ 
ชนิด ได้แก่ แร่เหล็ก ในเขตจังหวัดเลย และแร่ทรายแก้ว ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบึงกาฬ 
โดยท าการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ทั้งทางเคมีและทางกายภาพ ผลวิเคราะห์ที่ได้น ามาประมวลผลกับ
ลักษณะทางธรณีวิทยาในแต่ละแหล่ง สามารถจัดท าหนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ได้รวม 
1๔ ฉบับ 

แร่เหล็ก พบในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จ าแนกได้ CO ๑๒ ฉบับ 
ได้แก่ CO ฉบับที่ 1 แร่เหล็กชนิดแมกนีไทต์และพิโรไทต์ มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ ๔.๕๔ ตันต่อ
ลูกบาศก์เมตร มี Fe เท่ากับ ๖๔.๒๒% CO ฉบับที่ ๒, ๓ แร่เหล็กชนิดแมกนีไทต์ ฮีมาไทต์ เกอร์ไทต์ 
และลิโมไนต์ มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔ ตันต่อลูกบาศก์เมตร มี Fe เฉลี่ยเท่ากับ 
๕๓.๐๕% CO ฉบับที่ ๔ แร่เหล็กชนิดแมกนีไทต์และฮีมาไทต์ มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ ๔.๔๙ ตันต่อ
ลูกบาศก์เมตร มี Fe เท่ากับ ๖๒.๘๒% CO ฉบับที่ ๕, ๖ แร่เหล็กชนิดแมกนีไทต์ และไพไรต์ มีค่า
ความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ ตันต่อลูกบาศก์เมตร มี Fe เฉลี่ยเท่ากับ ๕๘.๖๔% 

CO ฉบับที่ ๗, ๘, ๙ แร่เหล็กชนิดแมกนีไทต์และฮีมาไทต์ มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๔๗ ตันต่อลูกบาศก์เมตร มี Fe เฉลี่ยเท่ากับ ๖๒.๓๔% CO ฉบับที่ 1๐ แร่เหล็กชนิดแมกนีไทต์ 
ฮีมาไทต์ เกอร์ไทต์ และลิโมไนต์ มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ ๓.๘๐ ตันต่อลูกบาศก์เมตร มี Fe เท่ากับ 
๕๐.๒๖% CO ฉบับที่ 1๑ แร่เหล็กชนิดแมกนีไทต์ ฮีมาไทต์ เกอร์ไทต์ และลิโมไนต์ มีค่าความ
หนาแน่นเท่ากับ ๓.๖๙ ตันต่อลูกบาศก์เมตร มี Fe เท่ากับ ๔๘.๘๖% CO ฉบับที่ 12 แร่เหล็กชนิด
ฮีมาไทต์ สเปกคูลาไรต์ และเกอร์ไทต์ มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ ๔.๔๗ ตันต่อลูกบาศก์เมตร มี Fe 
เท่ากับ ๖๒.๘๒% 

แร่ทรายแก้ว พบในเขตอ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
จ าแนกได้ CO ๒ ฉบับ ได้แก่ CO ฉบับที่ 1๓ แร่ทรายแก้วขนาดละเอียดถึงปานกลาง สีน้ าตาลอ่อนถึง
สีน้ าตาล ก่อนล้าง SiO2 เท่ากับ 95.83% เมื่อทดลองล้างในห้องปฏิบัติการ SiO2 เท่ากับ 99.02% 
และมีเปอร์เซ็นต์การเก็บแร่ได้ (Yield) เท่ากับ 71.58%  

CO ฉบับที่ 1๔ แร่ทรายแก้วขนาดละเอียดถึงปานกลาง สีน้ าตาลอ่อนถึงสีน้ าตาล ก่อนล้าง 
SiO2 เท่ากับ 96.85% เมื่อทดลองล้างในห้องปฏิบัติการ SiO2 เท่ากับ 99.44% และมีเปอร์เซ็นต์
การเก็บแร่ได ้(Yield) เท่ากับ 80.00% 
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Abstract 

The Certificate on the Origin of a Mineral (CO) was established on the fiscal 
year 2557 B.E. to study characteristics of each ore in the deposits and gather their 
knowledge. Therefore, each ore can be applied for the work process in the 
Department of Primary Industry and Mines. 

Office of Primary Industry and Mines Regional 2 Udon Thani has studied 2 
kind of ores. Iron ore and silica sand, which are found in Leoi, Roi Et and Bueng Kan 
Province. The samples of each ore were analyzed to study physical and chemical 
properties. The analytical results were processed in according to geological ore 
deposits in each zone and can be established 14 COs as follows: 

Iron ore is found in Mueang and Chiang Khan District, Leoi Province. It is 
established into 12 COs. No.1 is magnetite and pyrrhotite. Bulk density is 4.54 metric 
ton/cubic meter. Fe percentage is 64.22. No.2 and No.3 are magnetite hematite goethite 
and limonite. Average bulk density is 3.94 metric ton/cubic meter and average Fe 
percentage is 53.05. No.4 is magnetite and hematite. Bulk density is 4.49 metric ton/cubic 
meter. Fe percentage is 62.82. No.5 and No.6 are magnetite and pyrite. Average bulk 
density is 4.27 metric ton/cubic meter and average Fe percentage is 58.64. 

No.7, No.8 and No.9 are magnetite and hematite. Average bulk density is 
4.47 metric ton/cubic meter and average Fe percentage is 62.34. No.10 is magnetite 
hematite goethite and limonite. Bulk density is 3.80 metric ton/cubic meter and Fe 
percentage is 50.26. No.11 is magnetite hematite goethite and limonite. Bulk density 
is 3.69 metric ton/cubic meter and Fe percentage is 48.86. No.12 is hematite 
speculalite and goethite. Bulk density is 4.47 metric ton/cubic meter and Fe 
percentage is 62.82. 

Silica sand is found in Nong Phok District, Roi Et Province, and Seka District 
Bueng Kan Province. It is established into 2 COs. No.13 is fine to medium grained silica 
sand, pale brown to brown. Pre-rinsing SiO2 percentage is 95.83 and post-rinsing SiO2 

percentage is 99.02. Yield percentage is 71.58.  

No.14 is fine to medium grained silica sand, pale brown to brown. Pre-rinsing 
SiO2 percentage is 96.58 and post-rinsing SiO2 percentage is 99.44. Yield percentage is 
80.00. 
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กิตติกรรมประกาศ 

การจัดท าหนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ (CO : Certificate on the Origin of  a 
Mineral) เกิดขึ้นได้โดยด าริของท่านอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายปณิธาน จินดาภู) ที่ได้มองเห็นความส าคัญในการศึกษาคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ 
เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจกรรมเหมืองแร่ ในทางปฏิบัติของกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ให้มีความถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้ ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมูลแห่งองค์
ความรู้ของแร่แต่ละชนิด จึงได้มอบหมายให้ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต ๑-๗ 
รวมทั้งส านักส่วนกลางในขณะนั้น โดยให้เขต ๓ เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ จึง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

นอกจากนีย้ังมีผู้ส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการจนบรรลุความส าเร็จ ดังนี้ 

(๑) คณะท างานของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี ในปี 
๒๕๕๗ ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการหลักของรายงานฯ เล่มนี้ ทั้งการส ารวจพ้ืนที่ เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ตัวอย่าง 
และจัดท ารายละเอียดทั้งหมด น าโดย ผอ.จารุกิตติ์ เกษแก้ว นางสาวเบญจมาภรณ์ เทศน า นัก
ธรณีวิทยาช านาญการ นายเอกภพ แก้วเอียด วิศวกรเหมืองแร่ช านาญการ และทีมงานทุกกลุ่ม/ฝ่าย 

(๒) ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต ๑-๗ และส านักฯ เดิมในปี ๒๕๕๗ 
คือส านักเหมืองแร่และสัมปทาน ส านักก ากับดูแลและจัดเก็บรายได้ และส านักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ที่
ร่วมกันระดมความคิดเห็น ตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือจัดท าสรุปแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
คุณลักษณะจ าเพาะของแร่ เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการท างาน 

(๓) ผู้ประกอบการเหมืองแร่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าไปศึกษาในพ้ืนที่ 

(๔) คณะท างานของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต ๑ สงขลา ในปี 
๒๕๖๑ (ภาคผนวก ข) ซึ่งได้รับมอบหมายให้น าข้อมูลทั้งหมดที่ได้ด าเนินการไปในปี ๒๕๕๗ มา
ปรับปรุงและจัดรูปแบบอีกครั้ง โดยใช้แนวทางของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เขต ๓ เชียงใหม่ เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ 

สุดท้ายด้วยความมุ่งม่ันและผลักดันจากนายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ ประธานคณะท างานฯ   

ทั้งนี้ หากปราศจากความร่วมมือดังกล่าวข้างต้นแล้ว รายงานฉบับนี้คงไม่อาจส าเร็จลงได้ จึง
ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยและจะด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขในโอกาสต่อไป 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นายปณิธาน จินดาภู อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ ได้มีด าริว่าหากสามารถศึกษาและจ าแนกต้นก าเนิดที่มาของแร่แต่ละแหล่งได้ องค์ความรู้
ดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่องานด้านก ากับดูแลการประกอบการกิจการ
เหมืองแร่ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนและข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่มาของแร่หลายกรณี เช่น มีการท า
เหมืองแร่โดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วน าแร่ดังกล่าวมาแอบอ้างที่มาของแร่ว่าเป็นแร่ที่ผลิตมาจากแหล่ง
แร่ที่ได้รับอนุญาตให้ท าเหมืองแร่ เป็นต้น ท าให้ต้องมีการตรวจสอบ และพิสูจน์แหล่งที่มาของแร่
ดังกล่าวว่าเป็นแร่ที่ได้มาจากแหล่งแร่ที่ระบุจริงหรือไม่ อย่างไร 

จากองค์ความรู้เกี่ยวกับแร่ที่กล่าวว่าหากสภาพแวดล้อมต้นก าเนิดของแร่ การท าเหมืองแร่ 
การแต่งแร่ที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้แร่มีลักษณะจ าเพาะที่แตกต่างกัน ทั้งลักษณะทางกายภาพของแร่ 
ความกลมมนของเม็ดแร่ ขนาดเฉลี่ยของเม็ดแร่ ส่วนประกอบทางเคมี ตลอดจนลักษณะอ่ืนๆ ด้วยนั้น 

จากหลักการและเหตุผลส าคัญข้างต้น กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ จึงจัด
ทีมงานเป็นสหวิทยาการ คือ นักธรณีวิทยา วิศวกรเหมืองแร่ นักวิทยาศาสตร์ นายช่างเหมืองแร่  
นายช่างรังวัด ร่วมด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ (CO : Certificate on 
the Origin of a Mineral) โดยในส่วนของส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 
อุดรธานี ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือ CO รวม 14 ฉบับ จากชนิดแร่ที่ส าคัญคือ แร่เหล็กและแร่ทราย
แก้ว ในพ้ืนที่จังหวัดเลย จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือน าไปใช้อ้างอิงเป็นดีเอ็นเอ (DNA) 
ของแร่ที่จ าแนกตามรายงานฉบับนี้อย่างถูกต้องต่อไป 

 

 

 

     

                                         (นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ) 

                           ผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต ๑ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

แร่ แม้ว่าจะเป็นชนิดเดียวกัน แต่หากมีต้นก าเนิดมาจากแหล่งแร่ที่ต่างกันก็มักจะมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก คือ สภาพแวดล้อมต้นก าเนิดของแร่ ซึ่งจะส่งผลไปถึง
ลักษณะจ าเพาะของแร่ด้วย อาทิ ลักษณะทางกายภาพของแร่ ความกลมมนของเม็ดแร่ ขนาดเฉลี่ย
ของเม็ดแร่ ความหนาแน่น และส่วนประกอบทางเคมี เป็นต้น ดังนั้น จากลักษณะเฉพาะดังกล่าวท าให้
สามารถระบุแหล่งที่มาของแร่ได้ ซึ่งผลจากการจ าแนกลักษณะจ าเพาะของแร่จากแหล่งต่าง ๆ นี้ 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ตั้งแต่เป็นการอ้างอิงที่มาของแร่ ป้องกันการขนแร่หรือท า
เหมืองแร่อย่างผิดกฎหมาย การสวมแร่ เป็นต้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดท าหนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ 
(Certificate on the origin of a mineral) ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน สามารถน ามาใช้เป็นเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาต้นก าเนิดของแร่ เพ่ือน า ไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ จึง
ได้มีค าสั่งที่ ๗๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท า “หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะ
ของแร่ (Certificate on the origin of a mineral)” เมื่อวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เพ่ือให้คณะ
เจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ร่วมกันศึกษาและจัดท าหนังสือรับรอง
คุณลักษณะจ าเพาะของแร่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

1.2 วัตถุประสงค ์

1.2.1  เพ่ือให้การก ากับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ และควบคุมดูแลการด าเนินการ
  แร่เป็นไปตามกฎหมาย 

1.2.2  เพื่อลดข้อร้องเรียนและข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่มาของแร่ 
๑.๒.๓  เพ่ือสามารถระบุและอ้างอิงแหล่งที่มาของแร่ได ้
1.2.4  เพื่อป้องกันการขนแร่หรือท าเหมืองแร่อย่างผิดกฎหมาย (การสวมแร่) 

1.3 ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  การด าเนินงานจัดท าหนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ มีระยะเวลาด าเนินงานทั้งสิ้น
ประมาณ ๖ เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ลงนามใน
ค าสั่งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ที่ ๗๗/25๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม 25๕๗ จนถึง
วันที่ 3๐ กันยายน 25๕๗   
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1.4 แผนงำน/กิจกรรม 

การด าเนินงานจัดท าหนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ของส านักงานอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี ได้จัดท าแผนงานและการก าหนดกลุ่มแร่เป้าหมาย โดย
เลือกชนิดแร่ที่ส าคัญที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 17 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ได้แก่ แร่เหล็กและแร่ทรายแก้ว เน้นให้ครอบคลุมสถานประกอบการประเภทประทานบัตรและโรง
แต่งแร ่โดยด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ รวมทั้งสิ้น 14 ฉบับ 

1.5 งบประมำณ 

งบประมาณส าหรับโครงการจัดท าหนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ ได้รับจัดสรรจาก
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกออกเป็น ๕ ส่วน 
คือ 

ส่วนที่ ๑ งบประมาณส าหรับการจัดประชุมคณะท างานฯ จ านวน ๑,๕๗๕,๖๐๐ บาท 
ส่วนที่ ๒ งบประมาณส าหรับการส ารวจพ้ืนที่และจัดท าฐานข้อมูลคุณลักษณะจ าเพาะ

         ของแหล่งแร่ จ านวน ๑,๗๒๖,๔๐๐ บาท 
ส่วนที่ ๓ งบประมาณส าหรับการวิเคราะห์ตัวอย่าง จ านวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท 
ส่วนที่ ๔ งบประมาณส าหรับการจัดพิมพ์เอกสารคู่มือฯ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ส่วนที่ ๕ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จ านวน ๘,๐๐๐ บาท 
   

1.6 ประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับ 

ได้หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ (Certificate on the Origin of a Mineral) ที่
สามารถน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge Management, KM) ส าหรับใช้อ้างอิง
แหล่งที่มาของแร่ โดยจะมีข้อมูลของลักษณะจ าเพาะของแร่แต่ละแหล่ง ทั้งทางด้านกายภาพและด้าน
เคมี ตลอดจนลักษณะเด่นที่สามารถชี้เฉพาะของแหล่งต่าง ๆ ลดปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่มาของแร่ 
สามารถน าไปใช้ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ และการควบคุมการด าเนินการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับแร่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และป้องกันการขนแร่ (สวมแร่) หรือท าเหมืองแร่อย่างผิด
กฎหมายด้วย 



๓ 

บทที่ ๒ 
วิธีการตรวจสอบพารามิเตอร์ 

ที่ใช้ในการจัดท าหนังสือแสดงคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ 

๒.๑ การตรวจสอบข้อมูลทางธรณวีิทยาแหล่งแร่และที่มาของแร ่

การตรวจสอบข้อมูลทางธรณีวิทยาแหล่งแร่และที่มาของแร่ สามารถตรวจสอบได้จากรายงาน
ลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ประกอบค าขอประทานบัตร ซึ่งท าได้เฉพาะแร่ที่ได้จากประทานบัตรและแร่
ครอบครองเท่านั้น ส่วนแร่น าเข้าและแร่จากร้านซื้อแร่ ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

๒.๒ การตรวจสอบชักตัวอย่างแร ่

ตรวจสอบชักตัวอย่างแร่ หลักการคือ ในกรณีท่ีไม่สามารถตรวจสอบคุณลักษณะแร่ทั้งหมดได้ 
ก็จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามหลักการทางสถิติ ให้ได้ปริมาณแร่ตัวอย่างที่
เหมาะสมจ านวนหนึ่ง เพ่ือเป็นตัวแทนแร่ทั้งหมด ส าหรับส่งตรวจสอบหาคุณลักษณะเฉพาะของแร่ 
โดยที่มีความคุ้มค่าด้านเวลาและงบประมาณ ซึ่งมีข้ันตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างแร่ แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน (รูปที่ ๑) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาข้อมูลแหล่งที่มาและสภาพแร่ 
 ขั้นตอนที่ ๒ วิธีการเก็บตัวอย่างแร่ 
 ขั้นตอนที่ ๓ การหาขนาดตัวอย่างแร ่
 ขั้นตอนที่ ๔ การส่งตัวอย่างวิเคราะห์ 

ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาข้อมูลแหล่งท่ีมาและสภาพแร่ 

   ๑.๑ ศึกษาต าแหน่งที่ตั้งของแร่อยู่ในท้องที่ใด บ้านเลขที่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด หรือด่านศุลกากรใด โดยอาจศึกษาในพ้ืนที่จริง แผนที่ หรือภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น 
   ๑.๒ ศึกษาข้อมูลลักษณะของแร่จากภาพถ่ายสภาพแร่และสภาพการเก็บแร่ เช่น แร่
บริเวณแหล่งแร่หรือสายแร่ กองแร่หน้าเหมือง กองแร่บริเวณโรงแต่งแร่ แร่บรรจุกระสอบหรือถังแร่ที่
อยู่ในกระบะรถบรรทุก เป็นต้น 
   ๑.๓ ศึกษาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งเก่าและปัจจุบันจากค าขออนุญาตหรือใบอนุญาต
หรือเอกสารประกอบค าขออ่ืน ๆ เช่น รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ แผนผังโครงการท าเหมือง 
แผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่ รายงานการท าเหมือง รายงานการแต่งแร่ ค าขอหรือใบอนุญาตครอบครองแร่ 
ค าขอหรือใบอนุญาตซื้อแร่ ค าขอหรือใบอนุญาตน าแร่เข้าราชอาณาจักรหรือส่ งแร่ออกนอก
ราชอาณาจักร บันทึกหรือรายงานการตรวจสอบแร่ บันทึกหรือรายงานการตรวจยึดอายัดแร่ เป็นต้น 
   ๑.๔ สอบถามข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ยื่นค าขอใบอนุญาต ผู้ตรวจยึดอายัดแร่
ของกลาง หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ เช่น ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น 
  



๔ 

 
 

รูปที่ ๑ แสดงขั้นตอนการเก็บตัวอย่างแร่ 
 

   ๑.๕ ศึกษาข้อมูลคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของแร่ เช่น ชนิดแร่ว่าเป็นแร่โลหะ
หรือแร่อโลหะ สถานะเป็นแร่ก้อน แร่ผง แร่เปียก แร่แห้ง สินแร่หน้าเหมือง หัวแร่ หางแร่ คุณสมบัติ
แร่ (ถ้ามี) ความเป็นพิษของแร่ การระเหิดหรือระเหย การละลายหรือสลายตัว หรือคุณสมบัติในการ
แผ่รังสี เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือจะได้เตรียมเก็บรักษาตัวอย่างแร่ให้เหมาะสมและรักษาคุณสมบัติเดิมไว้ได้
จนถึงขั้นตอนส่งวิเคราะห์ ตลอดจนเตรียมการป้องกันตัวเพ่ือความปลอดภัย 
  



๕ 

  ขั้นตอนที่ ๒ วิธีการเก็บตัวอย่างแร่ 

เลือกใช้วิธีการเก็บตัวอย่างให้เหมาะสมกับสภาพแร่ ดังนี้ 
   ๒.๑ วิธีสุ่มตัก (Grab Sampling) มักใช้กับแร่ก้อน กองโต  ๆ ที่ รวมกันอยู่ ใน
รถบรรทุก เรือ หรือรถเข็น โดยใช้พลั่วหรือที่ตักแร่ หรือการหยิบเก็บให้ทั่วถึง และครอบคลุมจากจุด
ต่าง ๆ แล้วน ามารวมเข้าด้วยกันเป็นตัวอย่างสุดท้าย 
   ๒.๒ วิธีเซาะร่อง (Trench or Channel Sampling) นิยมใช้กับแร่ก้อนปริมาณไม่
มากนัก โดยน าแร่ที่จะเก็บตัวอย่างมาแผ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจัตุรัส ส าหรับแร่ประมาณ ๑๐๐ 
เมตริกตัน ให้มีความหนาประมาณ ๑-๓ ฟุต หากจ านวนน้อยกว่าอาจหนาประมาณ ๑ ฟุตหรือน้อย
กว่า แล้วท าการเซาะร่องเว้นร่องด้วยพลั่วในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยให้แต่ละร่องกว้างประมาณ ๑ 
ฟุต แล้วรวบรวมตัวอย่างแร่ที่เซาะออกมาน าไปท าซ้ าตามขั้นตอนเดียวกันแต่ให้เซาะร่องในทิศทาง
ที่ตั้งฉากกับทิศทางเดิม จนได้ขนาดตัวอย่างที่ต้องการ 
   ๒.๓ การเลือกเก็บเป็นบางส่วน (Fraction Selection) จะใช้วิธีการเลือกเก็บเป็น
สัดส่วนกับแร่ทั้งหมด ซึ่งใช้หลักการเดียวกับ Split Shovel หรือ Jones Riffle เช่น กรณีแร่บรรจุ
กระสอบจะเลือกเก็บ ๑ กระสอบต่อทุก ๆ ๕ หรือ ๑๐ กระสอบ หรือกรณีที่เป็นแร่เปอร์เซ็นต์ต่ า และ
มีปริมาณมากอยู่ในรถบรรทุก จะเก็บ ๑ คันรถ ต่อทุก ๆ ๕ หรือ ๑๐ คันรถ และถ้ากรณีเป็นการตักแร่
ด้วยพลั่วหรือเครื่องตัก จะเลือกเก็บตัวอย่าง ๑ ครั้งต่อทุก ๆ ๕ ครั้ง หรือ ๑๐ ครั้ง เป็นต้น 
    ๒.๔ การท ารูปกรวยแบ่งสี่ (Cone and Quartering) วิธีนี้ใช้กับแร่ปริมาณน้อย ๆ 
ตั้งแต่ ๕๐ ปอนด์ขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน ๕๐ ตัน โดยการท ากองแร่หรือเทแร่ให้เป็นรูปกรวยที่สม่ าเสมอ 
แล้วกดยอดกรวยให้แผ่ออกเป็นรูปวงกลมแบน และมีความหนาสม่ าเสมอ จากนั้นให้แบ่งออกเป็น ๔ 
ส่วน เท่า ๆ กัน และเก็บ ๒ ส่วน ตรงกันข้ามกันไว้ น าไปท าซ้ าจนได้ขนาดตัวอย่างแร่ที่ต้องการ 
    ๒.๕ การเก็บตัวอย่างโดยใช้ท่อเหล็ก (Pipe Sampling) วิธีนี้ใช้กับแร่ หัวแร่ ที่มี
ขนาดละเอียดมาก ๆ เป็นผงหรือฝุ่น โดยใช้ท่อเหล็กทองเหลืองแทงเข้าไปในกองแร่ แล้วหมุนท่อเหล็ก
พร้อมกับดึงออกมาก็จะได้ตัวอย่างแร่ติดมากับท่อเหล็ก ท าซ้ า ๆ กันหลาย ๆ จุด ทั่วกองแร่ แล้วน า
ตัวอย่างมารวมกันเป็นตัวอย่างสุดท้าย หรืออาจใช้สว่านชักตัวอย่าง (Auger Sampler) ในกรณีที่ไม่
สามารถใช้แรงกดลงไปในกองแร่ได้ตามปกติ เช่น แหล่งแร่ทรายแก้ว เป็นต้น 
    ๒.๖ การเก็บตัวอย่างโดยเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Mechanical Sampling) มัก
ใช้กับการชักตัวอย่างแร่ในโรงบดแร่หรือแต่งแร่ ที่แร่มีการเคลื่อนที่อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดเวลา 
เช่น ผ่านท่อ สายพาน ราง เป็นต้น โดยมีการติดตั้งกลไกเก็บตัวอย่างอัตโนมัติและก าหนดเกณฑ์ในการ
เก็บตัวอย่าง เช่น ต าแหน่ง ความถ่ี เวลา ปริมาณ เป็นต้น 
  



๖ 

ขั้นตอนที่ ๓ การหาขนาดตัวอย่างแร่  

    วิธีการหาขนาดตัวอย่างที่ เหมาะสม มีหลากหลายเกณฑ์ให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสม ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดของแร่ เช่น 

๓.๑ ขนาดตัวอย่างแร ่

ตารางที่ 1 แสดงขนาดตัวอย่างแร่และน้ าหนักแร่ที่ควรชักตัวอย่างท่ีเหมาะสม 

ขนาดแร่ (นิ้ว/เมช) น ้าหนักแร่ที่ควรชักตัวอย่าง (กิโลกรัม/ปอนด์) 
๒ นิ้ว 4,536 กิโลกรัม/10,000 ปอนด์ 

1.5 นิ้ว 2,268 กิโลกรัม/5,000 ปอนด ์
1 นิ้ว 907 กิโลกรัม/2,000 ปอนด ์

0.75 นิ้ว 453 กิโลกรัม/1,000 ปอนด ์
0.375 นิ้ว 181 กิโลกรัม/400 ปอนด ์
0.25 นิ้ว 136 กิโลกรัม/300 ปอนด ์
0.5 นิ้ว 45 กิโลกรัม/100 ปอนด ์

0.125 นิ้ว 34 กิโลกรัม/75 ปอนด์ 
6 เมช 23 กิโลกรัม/50 ปอนด์ 

10 เมช 11 กิโลกรัม/25 ปอนด์ 
18 เมช 4.5 กิโลกรัม/10 ปอนด ์
30 เมช 1.8 กิโลกรัม/4 ปอนด ์
50 เมช 0.45 กิโลกรัม/1 ปอนด ์

ที่มา : คู่มือการแต่งแร่ กรมทรัพยากรธรณี พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2527 
 

   3.2  ขนาดตัวอย่างแร่เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 

ตารางที่ 2 แสดงขนาดตัวอย่างแร่และน้้าหนักแร่ที่ควรชักตัวอย่าง เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 

ขนาดแร่ (นิ้ว) น ้าหนักแร่ที่ควรชักตัวอย่าง (กิโลกรัม) 
2.5 นิ้ว 7,431 กิโลกรัม 

1.25 นิ้ว 930.9 กิโลกรัม 
0.64 นิ้ว 116.4 กิโลกรัม 
0.32 นิ้ว 14.55 กิโลกรัม 
0.16 นิ้ว 1.82 กิโลกรัม 
0.08 นิ้ว 0.23 กิโลกรัม 

น้อยกว่า 0.04 นิ้ว 0.03 กิโลกรัม 

ที่มา : มาตรฐานของ ASTM E877-13 



๗ 

   3.3 การหาขนาดตัวอย่างแร่โดยวิธีของ Pierre Gy มีวิธีการ คือ 
 
สมการของ Pierre Gy : Ms = KdN

3 / σR
2 

 
เมื่อ  Ms  คือ ขนาดของตัวอย่างที่จะเก็บ (กรัม) 
 K  คือ ค่าคงที ่(ประกอบด้วยผลคูณของ c*f*g*l) 
 dN  คือ ขนาดของวัสดุใหญ่สุด (๕ %) ของล๊อต (เซนติเมตร) 
 σR  คือ ค่าความแปรปรวนสัมพัทธ์ของความผิดพลาดใน     
                       การเก็บตัวอย่าง 
โดยที่  c  คือ Mineralogical Composition Factor 
 f  คือ Shape Factor 
 g  คือ Granulometric Factor 
 l  คือ Liberation Factor 
 

องค์ประกอบของค่าคงท่ี K 
1.  Mineralogical Composition Factor (c) 

 
c = (1 – a) [(1 – a) * ρm + a*ρg] / a 
 
เมื่อ  a  คือ เกรดของแร่ที่สนใจของทั้งล๊อต  

          (เช่น เป็น % หรือ กรัม/ตัน เป็นต้น) 
 ρm  คือ ความหนาแน่นของแร่ที่สนใจ  

          (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร) 
 ρg  คือ ความหนาแน่นของมลทิน  
                        (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

 
ตัวอย่าง ผลวิเคราะห์ตัวอย่างแร่ทางเคมี มี Mn 30% โดยอยู่ในรูปแร่ไพโรลูไซต์ (MnO2)  
ค่า a = 0.3 * (55 + 16 * 2) / 55 = 0.47  
โดยที่แร่ไพโรลูไซต์ มีความหนาแน่น 4.75 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร  
และสมมติให้มลทิน มีความหนาแน่น 2.60 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ดังนั้น  c = (1–0.47)[(1–0.47) * 4.75 + 0.47 * 2.60] / 0.47 
 จะได้ c = 4.22 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 

2.  Shape Factor (f) คือ ค่าสัดส่วนของปริมาตรต่อขนาดเม็ดวัสดุ 
ค่า f จะแปรผันจาก 0.1 (รูปเข็ม) – 1 (รูปลูกบาศก์) 
ในกรณีทั่วไป f = 0.5 ส้าหรับกรณีแร่ทองค้า f = 0.2 



๘ 

3.  Granulometric Factor (g) คือ ค่าการกระจายตัวของขนาด 

การกระจายตัวของขนาดช่วงกว้าง (d/d’ > 4)   g = 0.25 
การกระจายตัวของขนาดปานกลาง (2 ≤ d/d’ ≤ 4)  g = 0.50 
การกระจายตัวของขนาดช่วงแคบ (d/d’ < 2)   g = 0.75 
แร่ทั้งล๊อตมีขนาดเท่ากัน (บดละเอียด d/d’ = 1)   g = 1.00 

 
4.  Liberation Factor (l) 

l มีค่าผันแปรจาก ๐ (homogene) – 1 (heterogene) 

ตารางที่ 3 แสดงค่า Liberation Factor (l) 

 
หมายเหตุ :  d คือ ขนาดแร่ที่ใหญ่ที่สุดของล๊อต (Nominal size) 
 λ คือ ขนาดแร่ที่เป็นอิสระ (Liberation size) 

 
ตัวอย่าง สมมติแร่แมงกานีส (ไพโรลูไซต์) จากหน้าเหมืองมีขนาดก้อนใหญ่สุด 30 เซนติเมตร มีผล
วิเคราะห์ Mn 30% ถามว่าควรจะเก็บตัวอย่างจ้านวนเท่าใด โดยที่มีค่าความคลาดเคลื่อนในการเก็บ
ตัวอย่าง 10% 
 จาก  Gy Formular ; Ms = KdN

3 / σR
2 

   
  K  = c * f * g * l  
  dN  = 30 σR = 0.1  
  σR

2  = 0.01 
  
 จะได้ MS = 4.22 * 0.5 * 0.25 * 0.25 
   = 0.132 
   = 0.132 * 303 / 0.01 
   = 366.4 กิโลกรัม 
 

 
 
 



๙ 

ขั นตอนที่ ๔ การส่งตัวอย่างแร่วิเคราะห์ 

   หากขนาดตัวอย่างที่สุ่มเก็บมามีมากกว่าปริมาณที่ต้องการส่งวิเคราะห์ ให้ใช้วิธีการ
เก็บตัวอย่างตามขั้นตอนที่ ๒ แบ่งตัวอย่างให้ได้ปริมาณที่ต้องการ ดังนี้ 

๔.๑ ส่งตัวอย่างแร่เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี จ้านวน 1 กิโลกรัม 
   ๔.๒ ส่งตัวอย่างแร่เพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ การกระจายตัวของขนาดแร่ 
และคุณสมบัติทางเซรามิก จ้านวน ๑๐ กิโลกรัม 
   ๔.๓ ส่งตัวอย่างวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลศาสตร์ จ้านวน ๓๐ กิโลกรัม 
   ๔.๔ ส่งตัวอย่างวิเคราะห์หาสัดส่วนแร่ต่อสิ่งเจือปน กรณีทรายแก้ว จ้านวน ๕๐ 
กิโลกรัม 
   การเก็บรักษาตัวอย่างแร่ก่อนส่ งวิ เคราะห์  ส่ วนใหญ่บรรจุ ในถุงโพลี เอทิลลีน 
(Polyethylene) ก็เพียงพอแล้ว ยกเว้นในกรณีของแร่ที่สามารถละลาย ระเหิดหรือระเหยเป็นไอได้
ง่ายแม้ในอุณหภูมิห้อง เช่น ปรอท ในรูปโลหะธรรมชาติ หรือในรูปของสารประกอบคลอไรด์  หรือ
ซัลเฟอร์ ให้เก็บใส่ในขวดแก้ว น้าไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง แล้วเก็บ
ในสารละลายผสมของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4) และกรดซัลฟิวริก (H2SO4) ความ
เข้มข้น 10 นอร์มอล (Normal) และจะต้องรีบส่งวิเคราะห์โดยเร็วที่สุดหลังจากเก็บตัวอย่าง 
 
แนวทางพิจารณาในการเก็บตัวอย่างแร่ 

1) ความคุ้มค่า โดยปกติการชักตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการสูง ดังนั้น จึงต้องชักตัวอย่างเท่าที่จ้าเป็นเพียงพอที่จะได้ตัวอย่างแร่ที่เป็นตัวแทนของแร่
หรือแหล่งแร่ โดยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งต้องเลือกวิธีการ จ้านวนตัวอย่าง
ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการด้าเนินการ 

2) เวลา การชักตัวอย่างต้องค้านึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการด้าเนินการ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ
ประสิทธิภาพ เกิดความเสียหายหรือความไม่สะดวกจากความล่าช้าในการชักตัวอย่าง โดยต้อง
พิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการชักตัวอย่างแต่ละครั้งด้วย เช่น เป็นการชักตัวอย่างเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุญาตขนแร่ หรือการน้าแร่เข้าหรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร ต้องการความรวดเร็ว
ต่อเนื่องในการด้าเนินธุรกิจ ในขณะที่การตรวจสอบเพ่ือการขออนุญาตครอบครอง หรือเพ่ือการศึกษา
ทางวิชาการหรือประกอบการด้าเนินคดีความผิดว่าด้วยแร่อาจต้องใช้ความละเอียดแม่นย้าและ
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน 

3) ความครอบคลุม ตัวอย่างควรจะเป็นตัวแทนที่ดีสามารถสะท้อนถึงคุณสมบัติของแร่ทั้ง
แหล่งหรือทั้งกอง ดังนั้น จึงควรชักตัวอย่างแร่ให้ทั่วถึงไม่ล้าเอียงทั้งแนวตั้ง (บน -กลาง-ล่าง) และ
แนวนอน (ซ้าย-กลาง-ขวา-หน้า-หลัง) โดยเก็บให้ครอบคลุมทุกขนาดแร่ ทั้งในแนวลึกในแหล่งแร่ สาย
แร่ หรือกองแร่ด้วย เนื่องจากการกระจายตัวของแร่ การกระจายตัวของขนาดแร่ และความชื้น ในแต่
ละบริเวณอาจจะไม่สม่้าเสมอ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากข้อมูลและตรวจสอบดูสภาพแร่ แล้ว
พบว่ามีการกระจายตัวของขนาดแร่สม่้าเสมอ มีเกรดแร่สม่้าเสมอ มีความชื้นสม่้าเสมอทั่วทั้งกอง เช่น 
หัวแร่ที่ผ่านการแต่งแร่ คัดขนาดแร่แล้ว สามารถลดจ้านวนจุดเก็บตัวอย่างและปริมาณตัวอย่างได้ 



๑๐ 

 
รูปที่ ๒ แสดงการวางแนวกริด (grid) เพ่ือชักตัวอย่างแร่ 

 
2.3  การตรวจสอบคณุสมบัติทางกายภาพ (Physical Analysis) 

2.3.1  การหาความหนาแน่นหลวม (Bulk density) 

   ความหนาแน่น (Density) เป็นการวัดมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร ยิ่งวัตถุมีความ
หนาแน่นมากขึ้น มวลต่อหน่วยปริมาตรก็ยิ่งมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือวัตถุที่มีความหนาแน่นสูง 
(เช่น เหล็ก) จะมีปริมาตรน้อยกว่าวัตถุความหนาแน่นต่้า (เช่น น้้า) ที่มีมวลเท่ากัน 

หน่วย SI ของความหนาแน่น คือ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3) 
 
จากสูตร   D = M / V 
    
   D = ความหนาแน่น (Kg/m3) 
   M = น้ าหนัก (Kg) 
   V = ปริมาตร (m3) 

 



๑๑ 

ขั นตอนการหาความหนาแน่นหลวม (Bulk density) 

1.  ชั่งน้้าหนักถังเปล่า (m) 

 
รูปที่ 3 แสดงการชั่งน้้าหนักถังเปล่า (จากรูปถังเปล่าหนัก 800 g) 

2.  หาปริมาตรของภาชนะ (ถัง) โดยการเติมน้้าเปล่าลงไปในภาชนะ (ถัง) จนเต็มพอดี 
  จะได้  V = M / D 
   V = 8,300 g / 1 g/cm3 
  โดย น้ ามีความหนาแน่น  1 g/cm3 
   V = 8,300 cm3 

3.  หาความหนาแน่นหลวม (Bulk density) ของตัวอย่างธรณีวัตถุ โดยการตักตัวอย่าง
ธรณีวัตถุใส่ภาชนะ (ถัง) ให้เต็มพอดี แล้วน้าไปชั่งน้้าหนัก 

  

  
รูปที่ 4 แสดงการตักตัวอย่างธรณีวัตถุใส่ภาชนะ (ถัง) ให้เต็มพอดี แล้วน้าไปชั่งน้้าหนัก 



๑๒ 

4.  น้าภาชนะ (ถัง) ที่บรรจุตัวอย่างธรณีวัตถุไปชั่งน้้าหนัก บันทึกผล 
  โดย ภาชนะ (ถัง) เปล่าหนัก 800 g 
   มีปริมาตร 8,300 cm3 
   ตัวอย่างธรณีวัตถุ (รวมถัง) หนัก 16,700 g 
   

จะได้ D = M / V 
   D = (16,700 - 800) g / 8,300 cm3 
   D = 1.92 g/cm3 

หมายเหต ุควรด้าเนินหาความหนาแน่นหลวม (Bulk density) อย่างน้อย ๓ ครั้ง แล้วน้าไปหาค่าเฉลี่ย 
 

2.3.2 การตรวจวัดการกระจายตัวของขนาด (Size distribution) 

   การวิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดตัวอย่างแร่ เพ่ือให้ทราบว่าขนาดของแร่มี
ขนาดใหญ่หรือเล็ก การวิเคราะห์ขนาดมีหลายวิธี เช่น การคัดขนาดด้วยตะแกรงมาตรฐาน การคัด
ขนาดด้วยของไหลผ่านกล้องจุลทรรศน์ การคัดด้วยแรงโน้มถ่วง การคัดขนาดด้วยแรงหนีศูนย์กลาง 
Electron Microscope เป็นต้น แต่ส้าหรับงานด้านเหมืองแร่แล้ว จะนิยมใช้การคัดด้วยตะแกรง
มาตรฐาน (Sieve Analysis) มากกว่า  รูของตะแกรงคัดขนาดจะเป็นสี่ เหลี่ ยมจัตุ รัส  หรือ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือวงกลม แล้วแต่ว่าตัวอย่างแร่ที่จะคัดขนาดมีรูปร่างอย่างไร ขนาดของตัวอย่างที่คัด
ด้วยตะแกรงแล้ว จะบอกหน่วยเป็นนิ้ว มิลลิเมตร ไมโครเมตร หรือเมช (mesh) เช่น ตะแกรงขนาด 
100 เมช หมายความว่า จะมีรูของตะแกรง 100 รู ต่อความยาวของตะแกรง 1 นิ้ว การแสดงผล
ของขนาดอนุภาค จะแสดงผลในรูปของค่าสะสมโดยน้้าหนักที่ลอดผ่านตะแกรง ร้อยละ 80 ว่ามี
ขนาดเท่าใด (80% passing) เพ่ือที่จะได้ทราบว่าโดยรวมแล้วแร่มีขนาดเล็กกว่าเท่าใด 

   การแสดงผลการวิเคราะห์ขนาดโดยการเขียนกราฟ  

   มีหลายวิธีที่จะเขียนจากการวิเคราะห์ขนาดที่ใช้กันมากจะเสนอในรูปของแกนตั้งเป็น
น้้าหนัก และแกนนอนเป็นขนาด (ของอนุภาค) 

   1) การเขียนโดยตรง (Direct plot) การเขียนวิธีนี้จะให้แกนนอนเป็นขนาดของ
อนุภาค ค่าเมชหรือไมครอน ในขณะที่ให้แกนตั้งเป็นร้อยละของน้้าหนักที่ค้างตะแกรง (% Weight 
retained)  

   ๒) การเขียนค่าสะสมโดยตรง (Cumulative direct plot) ตัวอย่างของการเขียน
แสดงในรูป ค่าสะสมโดยน้้าหนักที่ค้างตะแกรง หรือลอดผ่าน (Passing) ตะแกรงถูกเขียนในแกนตั้ง
เทียบกับขนาดเป็นไมครอน เป็นวิธีที่เร็วส้าหรับหาค่าขนาดที่มีปริมาณการผ่านตะแกรง 80% (80% 
passing) วิธีนี้ใช้กันมาก 

   ๓) การเขียนแบบเซมิล๊อก (Semi-log plot) วิธีนี้จะให้ค่าถูกต้องแม่นย้าขึ้น และ
วิธีการหาค่า 80% passing ก็แสดงไว้ในกราฟด้วย ในรูปนี้ขนาดของอนุภาคจะเป็นแกนล๊อก 
 



๑๓ 

อุปกรณ์ 
1)  ชุดตะแกรงมาตรฐาน 3.5, 10, 20, 35, 48, 65, 80, 65, 8/0, 100, 140, 

170, 200, 270 และ 325 เมช 
2)  เครื่องสั่นตะแกรง 
3)  ตัวอย่างแร่ ประมาณ 500- 3,000 กรัม (แห้ง) 
4.  เครื่องชังความละเอียด 0.01 กรัม 
5)  แปรงลวด แปรงขนอ่อน 
 

 
รูปที่ 5 แสดงเครื่องสั่นตะแกรงและชั้นตะแกรง และรูตะแกรงขนาดต่าง ๆ 

 

 
รูปที่ ๖ แสดงเครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอลความละเอียดสูง 

 



๑๔ 

ขั นตอนการวิเคราะห์ขนาด  

1) ชั่งตัวอย่างแร่ 
2) จัดตะแกรงเป็นอนุกรม เริ่มจาก 4 เมช – 60 เมช พร้อมถาดรองรับ 
3) น้าตัวอย่างที่จะทดลองใส่ลงในชุดตะแกรง 
4) ยกชุดตะแกรงประกอบเข้ากับเครื่องสั่น เปิดเครื่องสั่นจับเวลาไว้ 30 นาท ี
5) ปิดเครื่องสั่นตะแกรง ชั่งน้้าหนักแร่ส่วนที่ค้างตะแกรงท้ังหมดรวมทั้งถาดรองรับ 
6) เสนอผลการคัดขนาดในรูปของตาราง 
7) แสดงผลการกระจายตัวของขนาดด้วยการเขียนกราฟดังนี้ 

   7.1 การเขียนโดยตรง ระหว่างเปอร์เซ็นต์น้้าหนักท่ีค้างตะแกรงกับขนาดของอนุภาค 
   7.2 การเขียนโดยตรงระหว่าง Cum % passing/size, Cum % Retaining/size 
   7.3 การเขียนแบบเซมิล๊อค ระหว่าง Cum % passing/size พร้อมทั้งหาขนาด 
80% passing 
 

 
 

รูปที่ 7  แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ขนาด 
  



๑๕ 

ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลการกระจายตัวของขนาดด้วยการเขียนกราฟ 

ตารางที่ 4 แสดงการคัดขนาดของตัวอย่างหมายเลข 001/ชร.1-ปบ16340 

Size (mm.) 
Retaining 

% Cum. Passing 
(g.) (%) 

3.670 154.34 16.6 83.4 
1.261 233.47 25.1 58.3 
0.631 195.51 21.0 37.3 
0.359 96.76 10.4 26.9 
0.254 84.38 9.1 17.8 
0.194 45.25 4.9 12.9 
0.163 25.4 2.7 10.2 
0.133 94.63 10.2 0.0 
Total 929.74 100.00 - 

 
 
 

 
 

รูปที่ ๘ กราฟแสดงการกระจายตัวของขนาด ตัวอย่างหมายเลข 001/ชร.1-ปบ 16340 



๑๖ 

2.3.2 การวิเคราะห์ทางกายภาพ (Physical Properties Determination) 

  การวิเคราะห์ตัวอย่างทางกายภาพหรือทางฟิสิกส์นั้นด้าเนินการเพ่ือจ้าแนกชนิดของแร่  โดย
อาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวของแร่แต่ละชนิด เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพียงพอต่อการวินิจฉัยว่าตัวอย่างนั้น ๆ
เป็นแร่ชนิดใด ทั้งนี้ ด้าเนินการโดยใช้การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและอุปกรณ์พ้ืนฐาน เช่น แว่นขยาย
หรือกล้องจุลทรรศน์ น้้ากรด แผ่นกระเบื้องไม่เคลือบ กระจก มีดตัดกระดาษ เครื่องชั่ง แผ่นสังกะสี  
และสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวเรา รวมถึงแร่ที่ทราบคุณสมบัติเฉพาะในการขูดเปรียบเทียบความแข็งได้ 

ปัจจัยที่ใช้ในการตรวจสอบตัวอย่างทางกายภาพ ได้แก่ 
1)  สี สีผงละเอียด ความแข็ง ความหนาแน่น 
2)  การตอบสนองต่อแม่เหล็ก การตอบสนองต่อน้้ากรดเกลือเจือจาง 
3)  การวิเคราะห์หาขนาดของอนุภาค การหาสัดส่วนแร่ต่อสิ่งเจือปน รวมถึงเพ่ือนแร่ที่

เกิดร่วมด้วย 
ส้าหรับตัวอย่างที่เป็นวัตถุดิบทางด้านเซรามิก ก็จะมีการตรวจสอบหาคุณสมบัติทางด้าน

เซรามิกของตัวอย่างเพ่ิมเติม ได้แก่ 
1) การอัดตัวอย่างเป็นแผ่นเผาที่อุณหภูมิสูง การเผาทดสอบโคน (Cone Firing Test) 
2) การวัดค่าความขาว การวัดค่าความขาวสว่าง 
3) การดูสีหลังเผา การวัดค่าการหดตัวหลังเผา การวัดเปอร์เซ็นต์การยุบตัวหลังเผา 

  เมื่อประมวลผลจากข้อมูลทางกายภาพต่าง ๆ นี้ร่วมกับผลการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทาง
เคมีของตัวอย่าง โดยพิจารณาถึงความเป็นแร่ในเชิงวิชาการตามแนวทางในการตรวจสอบแร่ที่กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี ส้านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 ได้จัดท้าไว้ 
และความเป็นแร่ตามกฎหมายที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้ประกาศไว้ ก็จะสามารถ
สรุปได้ว่าตัวอย่างนั้น ๆ เป็นแร่อะไร 

2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติขององค์ประกอบทางเคมี (Chemical Analysis) 

  การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของแร่ โดยทั่วไปจะแบ่งวิธีการตรวจสอบออกเป็น 2 
แบบ ดังนี้ 
   2.4.1 คุณภาพวิเคราะห์ (Qualitative Analysis) หมายถึง การตรวจสอบธาตุ
หรือสารประกอบในตัวอย่าง โดยไม่ค้านึงถึงปริมาณของธาตุหรือสารประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง 
เช่น การตรวจสอบสารตัวอย่าง ทราบว่ามี ตะกั่ว เงิน ก้ามะถัน ซิลิกา แต่ไม่ทราบปริมาณมากน้อย
ของตะกั่ว เงิน ก้ามะถัน และซิลิกา 
   2.4.2 ปริมาณวิเคราะห์ (Quantitative Analysis) หมายถึงการตรวจสอบธาตุ
หรือสารประกอบในสารตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณของธาตุ หรือสารประกอบ ที่มีอยู่ในสาร
ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบตัวอย่างแร่ดีบุก ทราบว่ามี ดีบุก 50% ทังสเตนไตรอ๊อกไซด์ 10% เป็น
ต้น 

การวิเคราะห์ประเภทนี้ต้องการทราบว่ามีปริมาณสารอยู่ในตัวอย่างในปริมาณหรือความ
เข้มข้นเท่าไร วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณสามารถจ้าแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
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  1) การชั่งน ้าหนัก (Gravimetric Analysis) การวิเคราะห์ประเภทนี้  ท้าโดยน้า
วัตถุตัวอย่างมาท้าลายสารที่ต้องการทราบปริมาณ แล้วชั่งหาน้้าหนักของวัตถุตัวอย่างที่ลดลง หรืออาจ
วิเคราะห์โดยน้าวัตถุตัวอย่างมาแยกเอาสารที่ต้องการทราบปริมาณให้อยู่ในรูปสารละลาย  แล้ว
ตกตะกอนสารนั้นและน้าไปชั่งหาน้้าหนัก 

  2) การตวงปริมาตรหรือการไทเตรต (Volumetric Analysis หรือ Titration)  
การวิเคราะห์ประเภทนี้ ท้าโดยน้าวัตถุตัวอย่างการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปสารละลาย แล้วน้าสารละลายที่
ไดน้ี้ไปท้าปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายมาตรฐาน จากนั้นจึงค้านวณกลับเพ่ือหาปริมาณสาร 

  3 ) การวิเคราะห์โดยใช้ เครื่องมือ ( Instrumental analysis) การวิเคราะห์
ประเภทนี้ อาศัยสมบัติทางกายภาพของสารมาใช้จ้าแนกชนิดและระบุปริมาณ สมบัติทาง กายภาพ
ดังกล่าว ได้แก่ การดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงค่า
การน้าความร้อน การเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าเคมี ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีมีหลายชนิด 
ได้แก่ อัลตร้าไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-Vis spectrophotometer) อะตอมมิ
กแอบซอร์พชันสเปกโตมิ เตอร์  (Atomic absorption spectrophotometer - AAS)    อินดัก
ทีฟคัพเปิลพลาสม่าอะตอมมิคอีมิชชันสเปคโตร-โฟโตมิเตอร์ (Inductive coupled plasma atomic 
emission spectrophotometer -ICP-AES) เอ็กซเรย์ -ฟลูออเรสเซนต์สเปคโตรมิ เตอร์ (X-ray 
fluorescence spectrometer - XRF) เป็นต้น 

การหาองค์ประกอบทางเคมีที่แน่นอนของแร่ มีหลายวิธีด้วยกันจะเลือกใช้วิธีใด ๆ นั้นจะ
ขึ้นกับชนิดของธาตุ ปริมาณธาตุ และสิ่งเจือปนในตัวอย่างที่จะวิเคราะห์ ส้าหรับวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์หาองค์ประกอบของแร่ ในรายงานการจัดท้าหนังสือรับรองคุณลักษณะจ้าเพาะของแร่ได้
แสดงไว้ในตาราง 
  



๑๘ 

ตารางที่ 5 สรุปวิธีการที่ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแร่ 
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บทที่ ๓ 
หนังสือแสดงคุณลักษณะจ ำเพำะของแร่ 

การจัดท าหนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ (CO) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต ๒ อุดรธานี ได้ด าเนินการส ารวจ เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์
ตัวอย่างรวม ๒ ชนิด ได้แก่ แร่เหล็ก และแร่ทรายแก้ว ในพ้ืนที่จังหวัดเลย จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดบึง
กาฬ ทั้งนี้ สามารถประมวลผลการศึกษาได้ดังนี้ 

๓.๑ แร่เหล็ก 

มีการจัดท าหนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ (Certificate on the Origin of a 
Mineral) ในพ้ืนที่จังหวัดเลย จ านวนทั้งสิ้น ๑๒ ฉบับ โดยเป็นแร่จากประทานบัตรทั้งหมด มี
รายละเอียดของหนังสือแสดงคุณลักษณะจ าเพาะของแร่เหล็ก ดังนี้ 

๓.๑.๑ แหล่งแร่ประทำนบัตรที่ 27162/15728 (ร่วมแผนผังโครงกำรฯ กับประทำน
บัตรที่ 27163/15727) ของ บริษัท พี.ที.เค.ไมน์นิ่ง จ ำกัด (CO ฉบับที่ ๑ – ๔ รวม ๔ ฉบับ) 

• แหล่งแร่เหล็ก บริษัท พี.ที.เค.ไมน์นิ่ง จ ากัด ประทานบัตรที่ 27162/15728 
(ร่วมแผนผังโครงการฯกับประทานบัตรที่ 27163/15727) ตั้งอยู่ที่ต าบลนาดินด า 
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ประทานบัตรมีเนื้อที่รวม 489-๐-๕๕ ไร่ วันที่ได้รับอนุญาต 
7 กรกฎาคม 2548 วันสิ้นอายุ 6 กรกฎาคม 2573 วันที่ตรวจสอบ 19 - 23 
พฤษภาคม 2557 

• ข้อมูลธรณีวิทยำแหล่งแร่ สายแร่เหล็กแทรกอยู่บริเวณหินท้องที่ที่เป็นหินทราย 
หินดินดาน หมวดหินวังสะพุง มวลสายแร่เหล็กเนื้อละเอียดเกาะกันแน่น มีความ
สม่ าเสมอของเนื้อแร่ค่อนข้างสูง 

• กำรท ำเหมือง เป็นการแต่งแร่โดยการน าเอาหางแร่เหล็กเปอร์เซ็นต์ต่ าที่เกิดจากการ
แต่งแร่ในอดีตมาผ่านกระบวนการแต่งแร่ใหม่โดยการบดคัดขนาด และแยกแร่จาก
สิ่งเจอปนโดยใช้แม่เหล็ก (Magnetic Separation) จะได้แร่เหล็กหลังจากแต่งแล้ว
ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต ์

• กำรเก็บตัวอย่ำง เก็บตัวอย่างรวม 14 ตัวอย่าง รหัส ลย1 - ลย14 เพ่ือจัดท า
หนังสือแสดงคุณลักษณะจ าเพาะของแร่จ านวน 4 ฉบับ 
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๓.๑.๒ แหล่งแร่ประทำนบัตรที่ 2716๔/157๔๐ ของบริษัท พี.ที.เค.ไมน์นิ่ง จ ำกัด (CO 
ฉบับที่ ๕ – ๖ รวม ๒ ฉบับ) 

• แหล่งแร่เหล็ก บริษัท พี.ที.เค.ไมน์นิ่ง จ ากัด ประทานบัตรที่ 27164/15740 
ตั้งอยู่ที่ต าบลบุฮม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประทานบัตรมีเนื้อที่ 85-0-12 ไร่ 
วันที่ได้รับอนุญาต 12 กันยายน 2549 วันสิ้นอายุ 11 กันยายน 2559 วันที่
ตรวจสอบ 23 – 28 มิถุนายน 2557 

• ข้อมูลธรณีวิทยำแหล่งแร่ สายแร่เหล็กแทรกอยู่บริเวณแนวสัมผัสระหว่างหินปูนกับ
หินไดโอไรต์ มวลสายแร่เหล็กเนื้อละเอียดเกาะกันแน่น มีความสม่ าเสมอของเนื้อแร่
ค่อนข้างสูง มีสีเทาเข้มถึงด า ดูดติดแม่เหล็กดี 

• กำรท ำเหมือง เป็นการท าเหมืองเปิด  โดยการน าแร่จากสายแร่เหล็กมาเข้า
กระบวนการแต่งแร่โดยวิธีบดคัดขนาด จะได้แร่เหล็กหลังจากแต่งแล้วประมาณ 60 
เปอร์เซ็นต์ 

• กำรเก็บตัวอย่ำง เก็บตัวอย่างรวม 5 ตัวอย่าง รหัส ลย26 - ลย30 เพ่ือจัดท า
หนังสือแสดงคุณลักษณะจ าเพาะของแร่จ านวน 2 ฉบับ 

 
๓.๑.๓ แหล่งแร่ประทำนบัตรที่ ๓๒๘๐๒/๑๖๐๑๒ ของบริษัท พำลิน จ ำกัด (CO ฉบับที ่๗) 

• แหล่งแร่เหล็ก บริษัท พาลิน จ ากัด ประทานบัตรที่ 32802/16012 ตั้งอยู่ที่
ต าบลบุฮม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประทานบัตรมีเนื้อที่ 98-0-46 ไร่ วันที่
ได้รับอนุญาต 28 มีนาคม 2556 วันสิ้นอายุ 27 มีนาคม 2566 วันที่ตรวจสอบ 
26 – 30 พฤษภาคม 2557 

• ข้อมูลธรณีวิทยำแหล่งแร่ แหล่งแร่เหล็กทุติยภูมิ ที่สะสมตัวจากการแตกหักและผุ
พังของแร่เหล็กจากพ้ืนที่สูงกว่า เป็นแหล่งแร่ไหล่เขา (Eluvial deposit) แหล่งแร่
เศษหินเชิงเขา (Collvial deposit) โดยก้อนแร่เหล็กสะสมตัวอยู่ในชั้นดินปนลูกรัง 
คล้ายดินแลงสีน้ าตาลแดงถึงสีเทาปนน้ าตาล โดยมีชั้นผิวดินหนา 0.5 เมตร ปิดทับ
อยู่ ก้อนแร่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมปานกลางจนถึงค่อนข้างกลมมน เนื้อแน่น สีเทา 
และสีน้ าตาล ดูดติดแม่เหล็กเล็กน้อย 

• กำรท ำเหมือง เป็นการท าเหมืองเปิด โดยการน าแร่จากหน้าเหมืองมาผ่าน
กระบวนการแต่งแร่โดยวิธีคัดขนาดด้วยตะแกรง 

• กำรเก็บตัวอย่ำง เก็บตัวอย่างรวม 4 ตัวอย่าง รหัส ลย18 - ลย21 เพ่ือจัดท า
หนังสือแสดงคุณลักษณะจ าเพาะของแร่จ านวน 1 ฉบับ 
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๓.๑.๔ แหล่งแร่ประทำนบัตรที่ ๓๒๘๐๓/๑๖๐๑๓ ของบริษัท พรรำชันต์ จ ำกัด (CO ฉบับ

ที ่๘) 

• แหล่งแร่เหล็ก บริษัท พรราชันย์ จ ากัด ประทานบัตรที่ 32803/16013 ตั้งอยู่ที่
ต าบลบุฮม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประทานบัตรมีเนื้อที่ 97-2-42 ไร่ วันที่
ได้รับอนุญาต 28 มีนาคม 2556 วันสิ้นอายุ 27 มีนาคม 2566 วันที่ตรวจสอบ 
26 – 30 พฤษภาคม 2557 

• ข้อมูลธรณีวิทยำแหล่งแร่ แหล่งแร่เหล็กทุติยภูมิ ที่สะสมตัวจากการแตกหักและผุ
พังของแร่เหล็กจากพ้ืนที่สูงกว่า เป็นแหล่งแร่ไหล่เขา (Eluvial deposit) แหล่งแร่
เศษหินเชิงเขา (Collvial deposit) โดยก้อนแร่เหล็กสะสมตัวอยู่ในชั้นดินปนลูกรัง 
คล้ายดินแลงสีน้ าตาลแดงถึงสีเทาปนน้ าตาล โดยมีชั้นผิวดินหนา 0.5 - 1 เมตร ปิด
ทับอยู่ ก้อนแร่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมปานกลางจนถึงค่อนข้างกลมมน เนื้อแน่น สีเทา 
และสีน้ าตาล ดูดติดแม่เหล็กเล็กน้อย 

• กำรท ำเหมือง เป็นการท าเหมืองเปิด  โดยการน าแร่จากหน้าเหมืองมาผ่าน
กระบวนการแต่งแร่โดยวิธีคัดขนาดด้วยตระแกรง 

• กำรเก็บตัวอย่ำง เก็บตัวอย่างรวม 4 ตัวอย่าง รหัส ลย22 - ลย25 เพ่ือจัดท า
หนังสือแสดงคุณลักษณะจ าเพาะของแร่จ านวน 1 ฉบับ 

 
๓.๑.๕ แหล่งแร่ประทำนบัตรที่ ๓๒๑๘๑/๑๖๐๑๕ ของบริษัท ซัมทอง จ ำกัด (CO ฉบับที่ 

๙) 

• แหล่งแร่เหล็ก บริษัท ซัมทอง จ ากัด ประทานบัตรที่ 32181/16015 ตั้งอยู่ที่ 
ต าบลบุฮม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประทานบัตรมีเนื้อที่ 105-3-97 ไร่ วันที่
ได้รับอนุญาต 2 เมษายน 2556 วันสิ้นอายุ 1 เมษายน 2566 วันที่ตรวจสอบ 23 
– 28 มิถุนายน 2557 

• ข้อมูลธรณีวิทยำแหล่งแร่ แหล่งแร่เหล็กทุติยภูมิ ที่สะสมตัวจากการแตกหักและผุ
พังของแร่เหล็กจากพ้ืนที่สูงกว่า เป็นแหล่งแร่ไหล่เขา (Eluvial deposit) แหล่งแร่
เศษหินเชิงเขา (Collvial deposit) โดยก้อนแร่เหล็กสะสมตัวอยู่ในชั้นดินปนลูกรัง 
คล้ายดินแลงสีน้ าตาลแดงถึงสีเทาปนน้ าตาล โดยมีชั้นผิวดินหนา 0.5 เมตร ปิดทับ
อยู่ ก้อนแร่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมปานกลางจนถึงค่อนข้างกลมมน เนื้อแน่น สีเทา 
และสีน้ าตาล ดูดติดแม่เหล็กเล็กน้อย 
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• กำรท ำเหมือง เป็นการท าเหมืองเปิด  โดยการน าแร่จากหน้าเหมืองมาผ่าน
กระบวนการแต่งแร่โดยวิธีคัดขนาดด้วยตระแกรง 

• กำรเก็บตัวอย่ำง เก็บตัวอย่างรวม 3 ตัวอย่าง รหัส ลย31 - ลย33 เพ่ือจัดท า
หนังสือแสดงคุณลักษณะจ าเพาะของแร่จ านวน 1 ฉบับ 

 
๓.๑.๖ แหล่งแร่ประทำนบัตรที่ ๓๒๗๕๗/๑๕๘๖๒ ของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พรหมมังกร 

(บริษัท โรจน์สุริยะ จ ำกัด รับช่วงฯ) (CO ฉบับที ่๑๐) 

• แหล่งแร่เหล็ก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมมังกร (บริษัทโรจน์สุริยะ จ ากัด รับช่วงฯ) 
ประทานบัตรที่ 32757/15862  ตั้งอยู่ที่ต าบลจอมศรี อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประทานบัตรมีเนื้อที่ 106-1-23 ตารางวา วันที่ได้รับอนุญาต 10 สิงหาคม 2552 
วันสิ้นอายุ 9 สิงหาคม 2562 วันที่ตรวจสอบ 23 – 28 มิถุนายน 2557 

• ข้อมูลธรณีวิทยำแหล่งแร่ เป็นแหล่งแร่ทุติยภูมิ แบบ Residual or Insitu deposit โดย
ก้อนแร่เหล็กปนเศษหินและมูลดินทราย สะสมตัวอยู่ในชั้นดินปนศิลาแลงสีน้ าตาล
ปนแดง 

• กำรท ำเหมือง เป็นการท าเหมืองเปิด  โดยการน าแร่จากหน้าเหมืองมาผ่าน
กระบวนการแต่งแร่โดยวิธีคัดขนาดด้วยตระแกรง 

• กำรเก็บตัวอย่ำง เก็บตัวอย่างรวม 3 ตัวอย่าง รหัส ลย34 - ลย36 เพ่ือจัดท า
หนังสือแสดงคุณลักษณะจ าเพาะของแร่จ านวน 1 ฉบับ 

 
๓.๑.๗ แหล่งแร่ประทำนบัตรที่ ๓๒๗๙๐/๑๕๙๐๖ ของบริษัท ฉำงเถ่พัฒนำกำรแร่ จ ำกัด 

(CO ฉบับที ่๑๑) 

• แหล่งแร่เหล็ก บริษัท ฉางเถ่พัฒนาการแร่ จ ากัด ประทานบัตรที่ 32790/15906 
ตั้งอยู่ที่ต าบลนาดินด า อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ประทานบัตรมีเนื้อท่ี 156-0-46 ไร่ 
วันที่ ได้รับอนุญาต 4 มิถุนายน 2553 วันสิ้นอายุ 3 มิถุนายน 2563 วันที่
ตรวจสอบ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 

• ข้อมูลธรณีวิทยำแหล่งแร่ แหล่งแร่เหล็กทุติยภูมิ ที่สะสมตัวจากการแตกหักและผุ
พังของแร่เหล็กจากพ้ืนที่สูงกว่า เป็นแหล่งแร่ไหล่เขา (Eluvial deposit), แหล่งแร่
เศษหินเชิงเขา (Collvial deposit) โดยก้อนแร่เหล็กสะสมตัวอยู่ในชั้นตะกอนดินสี
น้ าตาล สีน้ าตาลแดง  และเศษหินทรายแป้ง หินดินดาน 
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• กำรท ำเหมือง เป็นการท าเหมืองเปิด  โดยการน าแร่จากหน้าเหมืองมาผ่าน
กระบวนการแต่งแร่โดยวิธีคัดขนาดด้วยตระแกรง 

• กำรเก็บตัวอย่ำง เก็บตัวอย่างรวม 3 ตัวอย่าง รหัส ลย15 - ลย17 เพ่ือจัดท า
หนังสือแสดงคุณลักษณะจ าเพาะของแร่จ านวน 1 ฉบับ 

 
๓.๑.๘ แหล่งแร่ประทำนบัตรที่ ๒๕๑๔๘/๑๕๔๐๒ ของนำงสำววิรัช ปรุงกลิ่น (CO ฉบับที่ 

๑๒) 

• แหล่งแร่เหล็ก นางสาววิรัช ปรุงกลิ่น ประทานบัตรที่ 25148/15402 ตั้งอยู่ที่
ต าบลนาแขม อ าเภอเมือง และต าบลหาดทรายขาว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ประทานบัตรมีเนื้อที่ 103-2-45 ไร่ วันที่ได้รับอนุญาต 14 กันยายน 2543 วัน
สิ้นอายุ 13 กันยายน 2553 วันที่ตรวจสอบ 23 – 28 มิถุนายน 2557 

• ข้อมูลธรณีวิทยำแหล่งแร่ สายแร่ (vein deposit) โดยเป็นสายแร่เหล็กชนิดแร่
ฮีมาไทต์ เกิดในรอยแตกของหินทรายแป้งและหินดินดาน และแหล่งแร่พลัดไหล่เขา
(Eluvail deposit โดยก้อนแร่เหล็กสะสมตัวปนกับตะกอนทรายหนาประมาณ 3 
เมตร  มีลักษณะเป็นแผ่นบางมากขนาดแผ่นไมกามีสีเทาแบบโลหะเหล็ก (สเปคคูลา
ไรต์) เนื้อแน่น สีเทา  

• กำรท ำเหมือง หยุดการ(ก าลังขอต่ออายุ) 

• กำรเก็บตัวอย่ำง เก็บตัวอย่างรวม 2 ตัวอย่าง รหัส ลย39 และ ลย40 เพ่ือจัดท า
หนังสือแสดงคุณลักษณะจ าเพาะของแร่จ านวน 1 ฉบับ 
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รูปที่ 9 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งประทานบัตรที่ 27162/15728 และ 27163/15727)  
ของบริษัท พี.ที.เค.ไมน์นิ่ง จ ากัด 
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รูปที่ 10 หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่เหล็ก ฉบับที่ ๑ 

 



26 
 

 

รูปที่ 11 หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่เหล็ก ฉบับที่ ๒ 

 



27 
 

 

รูปที่ 12 หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่เหล็ก ฉบับที่ ๓ 
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รูปที่ 13 หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่เหล็ก ฉบับที่ ๔ 
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รูปที่ 14 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งประทานบัตรที่ 2716๔/157๔๐ ของบริษัท พี.ที.เค.ไมน์นิ่ง จ ากัด 
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รูปที่ 15 หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่เหล็ก ฉบับที่ ๕ 
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รูปที่ 16 หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่เหล็ก ฉบับที่ ๖ 
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รูปที่ 17 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งประทานบัตรที่ ๓๒๘๐๒/1๖๐๑๒ ของบริษัท พาลิน จ ากัด 
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รูปที่ 18 หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่เหล็ก ฉบับที่ ๗ 
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รูปที่ 19 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งประทานบัตรที่ ๓๒๘๐๓/1๖๐๑๓ ของบริษัท พรราชันย์ จ ากัด 
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รูปที่ 20 หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่เหล็ก ฉบับที่ ๘ 
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รูปที่ 21 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งประทานบัตรที่ ๓๒๑๘๑/1๖๐๑๕ ของบริษัท ซัมทอง จ ากัด 
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รูปที่ 22 หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่เหล็ก ฉบับที่ ๙ 
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รูปที่ 23 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งประทานบัตรที่ 32757/15862  
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรหมมังกร (บริษัทโรจน์สุริยะ จ ากัด รับช่วงฯ) 
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รูปที่ 24 หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่เหล็ก ฉบับที่ ๑๐ 

 



40 
 

 

รูปที่ 25 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งประทานบัตรที่ 327๐๙/15๙๐๖ ของบริษัท ฉางเถ่พัฒนาการแร่ จ ากัด 
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รูปที่ 26 หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่เหล็ก ฉบับที่ ๑๑ 
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รูปที่ 27 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งประทานบัตรที่ ๒๕๑๔๘/15๔๐๒ ของนางสาววิรัช ปรุงกลิ่น 
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รูปที่ 28 หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่เหล็ก ฉบับที่ ๑๒ 
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๓.๒ แร่ทรายแก้ว 

มีการจัดท าหนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ (Certificate on the Origin of a 
Mineral) ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบึงกาฬ จ านวน ๒ ฉบับ โดยเป็นแร่จากค าขอประทาน
บัตร (ปัจจุบันได้ประทานบัตรแล้ว) มีรายละเอียดของหนังสือแสดงคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ทราย
แก้ว ดังนี้ 

๓.๒.๑ แหล่งแร่ค ำขอประทำนบัตรที่ ๑/๒๕๕๖ ของบริษัท ทรำยทอง เทพประทำน จ ำกัด 
(CO ฉบับที ่๑๓) 

• แหล่งแร่ทรำยแก้ว ค าขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๖ ของบริษัท ทรายทอง เทพ
ประทาน จ ากัด (ปัจจุบันเป็นประทานบัตรที่ ๓๒๐๐๒/1๖๐๘๖) ตั้งอยู่ที่ต าบลบึง
งาม อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ค าขอประทานบัตรมีเนื้อที่ 4๖-๓-๓๐ ไร่ 
วันที่ตรวจสอบ 1๘ – 2๑ มิถุนายน 2557 

• ข้อมูลธรณี วิทยำแหล่งแร่  แหล่งแร่เกิดจากกระบวนการผุพังและสึกกร่อน 
(weathering and erosional process) ของหินทราย หมวดหินภูพาน ซึ่งโผล่เป็น
แนวเขาอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของพ้ืนที่ และเกิดการพัดพามาสะสม
ตัวโดยทางน้ า ท าให้เกิดการคัดขนาด การขัดสีระหว่างเม็ดตะกอนด้วยกัน ตะกอนจึง
มีขนาดละเอียด และพัดพามาไกลจนถึงที่ราบจึงเกิดการสะสมตัวเป็นชั้นทราย
ค่อนข้างหนา 

• กำรท ำเหมือง ขณะตรวจสอบยังไม่มีการท าเหมือง 

• กำรเก็บตัวอย่ำง เก็บตัวอย่างรวม ๒ ตัวอย่าง รหัส รอ1 และ รอ๒ เพ่ือจัดท า
หนังสือแสดงคุณลักษณะจ าเพาะของแร่จ านวน ๑ ฉบับ 
 

๓.๒.๒ แหล่งแร่ค ำขอประทำนบัตรที่ ๑/๒๕๕๔ ของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เซกำกรวดทรำย 
(CO ฉบับที ่๑๔) 

• แหล่งแร่ทรำยแก้ว ค าขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๔ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซกา
กรวดทราย (ปัจจุบันเป็นประทานบัตรที่ ๓๓๖๙๑/1๖๐๘๕) ตั้งอยู่ที่ต าบลเซกา 
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ค าขอประทานบัตรมีเนื้อที่  ๒๔๑-๑-๙๘ ไร่ วันที่
ตรวจสอบ 1๘ – 2๑ มิถุนายน 2557 

• ข้อมูลธรณี วิทยำแหล่งแร่  แหล่งแร่เกิดจากกระบวนการผุพังและสึกกร่อน 
(weathering and erosional process) ของหินทราย หมวดหินภูพาน และหิน
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ทรายเม็ดละเอียด หินทรายแป้งในหมวดหินมหาสารคาม แล้วถูกพัดพามาสะสมตัว
โดยทางน้ าสาขาของแม่น้ าโขง รวมทั้งโดยการพัดพาของลม พบชั้นทรายแก้วที่ความ
ลึกระหว่าง ๔ - ๙ เมตร จากระดับผิวดิน มีความหนาระหว่าง ๒ – ๒๙ เมตร สะสม
ตัวอยู่ใต้ชั้นดินเหนียวปนกรวด ซึ่งเป็นชั้นดินถม และชั้นหน้าดิน 

• กำรท ำเหมือง ขณะตรวจสอบยังไม่มีการท าเหมือง 

• กำรเก็บตัวอย่ำง เก็บตัวอย่างรวม ๒ ตัวอย่าง รหัส บก1 และ บก๒ เพ่ือจัดท า
หนังสือแสดงคุณลักษณะจ าเพาะของแร่จ านวน ๑ ฉบับ 
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รูปที่ 29 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งค าขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๖  
(ปัจจุบันเป็นประทานบัตรที่ ๓๒๐๐๒/1๖๐๘๖) ของบริษัท ทรายทอง เทพประทาน จ ากัด 
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รูปที่ 30 หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ทรายแก้ว ฉบับที่ ๑๓ 
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รูปที่ 31 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งค าขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๔  
(ปัจจุบันเป็นประทานบัตรที่ ๓๓๖๙๑/1๖๐๘๕) ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซกากรวดทราย 
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รูปที่ 32 หนังสือรับรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ทรายแก้ว ฉบับที่ ๑๔ 



๕๐ 
 

บทที่ ๔ 

สรุปผลการจัดท าหนังสือแสดงคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ 

ผลจากการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์และศึกษารายละเอียด รวม ๒ ชนิดแร่ ได้แก่ แร่เหล็ก ใน
พ้ืนที่จังหวัดเลย และแร่ทรายแก้ว ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบึงกาฬ สามารถสรุปหนังสือ
รบัรองคุณลักษณะจ าเพาะของแร่ไดร้วม 1๔ ใบ ดังนี้ 

แร่เหล็ก แหล่งแร่เหล็กพบในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สรุป
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพไดด้ังนี้ 

CO ฉบับที่ 1 แร่เหล็กจากหน้าเหมือง เป็นสายแร่เหล็กแร่ที่เกิดแทรกในหินท้องที่ที่เป็นหิน
ทราย หินดินดาน ชนิดแร่แมกนีไทต์และแร่พิโรไทต์ มีสีด า สีน้ าตาลเข้มออกแดง แทรกด้วยสีบรอนซ์
ออกสีเหลือบรุ้ง ประกายโลหะ มีค่าความหนาแน่น ๔.๕๔ ตันต่อลูกบาศก์เมตร มีสัดส่วนแร่ต่อ
สิ่งเจือปน 87.75 ต่อ 12.25 มี Fe = 64.22%  

CO ฉบับที่ 2 กองแร่เหล็กเปอร์เซ็นต่ า ชนิดแร่แมกนีไทต์ มีบางส่วนเป็นแร่ฮีมาไทต์ แร่เกอไทต์ 
และแร่ลิโมไนต์ มีลักษณะเป็นผง มีก้อนปนเล็กน้อย ที่เคยผ่านการบด ล้าง และคัดขนาดจาก
กระบวนการแต่งแร่แล้ว มีค่าความหนาแน่น ๔.๑๖ ตันต่อลูกบาศก์เมตร มีสัดส่วนแร่ต่อสิ่งเจือปน 
85.24 ต่อ 14.76 มี Fe = 57.24% 

CO ฉบับที่ 3 กองแร่เหล็กเปอร์เซ็นต่ า ชนิดแร่แมกนีไทต์ แร่ฮีมาไทต์ แร่เกอไทต์ และแร่ลิ
โมไนต์ มีลักษณะเป็นผง มีก้อนปนเล็กน้อย ที่เคยผ่านการบด ล้าง และคัดขนาดจากกระบวนการแต่ง
แร่แล้ว มีค่าความหนาแน่น ๓.๗๒ ตันต่อลูกบาศก์เมตร มีสัดส่วนแร่ต่อสิ่งเจือปน 72.06 ต่อ 27.94 
มี Fe = 48.86% 

CO ฉบับที่ 4 แร่เหล็กเป็นผง ผ่านการบด ล้าง และคัดขนาดจากระบวนการแต่งแร่แล้ว 
ชนิดแร่แมกนีไทต์ และแร่ฮีมาไทต์ มีค่าความหนาแน่น ๔.๔๙ ตันต่อลูกบาศก์เมตร มีสัดส่วนแร่ต่อ
สิ่งเจือปน 87.35 ต่อ 12.65 มี Fe = 62.82% 

CO ฉบับที่ ๕ แร่เหล็กจากหน้าเหมือง เป็นสายแร่เหล็กแทรกขึ้นมาในหินปูน ชนิดแร่แมกนีไทต์ 
และแร่ไพไรต์ มีสีเทาเข้ม เนื้อแน่น ประกายโลหะ ดูดติดแม่เหล็กแรง มีค่าความหนาแน่น ๔.๐๒ ตันต่อ
ลูกบาศก์เมตร มสีัดส่วนแร่ต่อสิ่งเจือปน 72.18 ต่อ 27.82 มี Fe = 53.05% 

CO ฉบับที่ ๖ แร่เหล็กที่ผ่านการบด คัดขนาด จากกระบวนการแต่งแร่แล้ว ขนาด 1 - 2 นิ้ว 
ชนิดแร่แมกนีไทต์และแร่ไพไรต์ สีเทาเข้ม ประกายโลหะ เนื้อแร่มีแร่แคลไซต์แทรก มีค่าความหนาแน่น 
๔.๕๒ ตันต่อลูกบาศก์เมตร มีสัดส่วนแร่ต่อสิ่งเจือปน 89.25 ต่อ 10.75 มี Fe = 64.22% 

CO ฉบับที่ ๗ แร่เหล็กปะปนกับเศษหินและมูลดินทรายที่ผ่านการคัดขนาดเบื้องต้นด้วย
ตะแกรง ชนิดแร่แมกนีไทต์และแร่ฮีมาไทต์ สีน้ าตาลออกแดง เป็นแร่เหล็กแบบทุติยภูมิที่เกิดจากการ
สะสมตัวจากการแตกหักและผุพังของแร่เหล็กจากพ้ืนที่สูงปะปนอยู่กับชั้นตะกอนดิน มีค่าความ
หนาแน่น ๔.๘๐ ตันต่อลูกบาศก์เมตร มีสัดส่วนแร่ต่อสิ่งเจือปน 95.11 ต่อ 4.89 มี Fe = 68.10% 



๕๑ 
 

CO ฉบับที่ ๘ แร่เหล็กปะปนกับเศษหินและมูลดินทรายที่ผ่านการร่อน คัดขนาดเบื้องต้น
ด้วยตะแกรงสั้น ชนิดแร่แมกนีไทต์และแร่ฮีมาไทต์ สีน้ าตาลออกแดงเข้ม เป็นแร่เหล็กแบบทุติยภูมิที่
เกิดจากการสะสมตัวจากการแตกหักและผุพังของแร่เหล็กจากพ้ืนที่สูงปะปนอยู่กับชั้นตะกอนดิน มีค่า
ความหนาแน่น ๔.๕๓ ตันต่อลูกบาศก์เมตร มีสัดส่วนแร่ต่อสิ่งเจือปน 89.35 ต่อ 10.56 มี Fe = 
64.22% 

CO ฉบับที่ ๙ แร่เหล็กปะปนกับเศษหินและมูลดินทราย ชนิดแร่แมกนีไทต์ แร่ฮีมาไทต์ แร่
เกอไทต์ และแร่ลิโมไนต์ สีน้ าตาลออกเหลือง เป็นแร่เหล็กแบบทุติยภูมิที่เกิดจากการสะสมตัวจาก
การแตกหักและผุพังของแร่เหล็กจากพ้ืนที่สูงปะปนอยู่กับชั้นตะกอนดิน มีค่าความหนาแน่น ๔.๐๗ 
ตันต่อลูกบาศก์เมตร มีสัดส่วนแร่ต่อสิ่งเจือปน 81.23 ต่อ 18.77 มี Fe = 54.89% 

CO ฉบับที่ ๑๐ แร่เหล็กปนเศษหินและมูลดินทรายสะสมตัวอยู่ในชั้นดินปนศิลาแลง ชนิดแร่
ฮีมาไทต์ แร่แมกนีไทต์ แร่เกอไทต์ และแร่ลิโมไนต์ สีน้ าตาลปนแดง เป็นแร่เหล็กแบบทุติยภูมิที่เกิด
จากการผุพังสะสมตัวของแร่เหล็กปะปนอยู่กับชั้นตะกอนดิน มีค่าความหนาแน่น ๓.๘๐ ตันต่อ
ลูกบาศก์เมตร มีสัดส่วนแร่ต่อสิ่งเจือปน 74.56 ต่อ 25.44 มี Fe = 50.26% 

CO ฉบับที่ ๑๑ แร่เหล็กปะปนกับเศษหินและมูลดินทราย ชนิดแร่แมกนีไทต์ แร่ฮีมาไทต์ 
แร่เกอไทต์และแร่ลิโมไนต์ เป็นแร่เหล็กแบบทุติยภูมิที่เกิดจากการสะสมตัวจากการแตกหักและผุพัง
ของแร่เหล็กจากพ้ืนที่สูงปะปนอยู่กับชั้นตะกอนดิน มีค่าความหนาแน่น ๓.๖๙ ตันต่อลูกบาศก์เมตร 
มีสัดส่วนแร่ต่อสิ่งเจือปน 72.09 ต่อ 27.91 มี Fe =48.86% 

CO ฉบับที่ ๑๒ แร่เหล็กปะปนกับเศษหินและมูลดินทราย ชนิดแร่ฮีมาไทต์ สเปกคูลาไรต์ 
บางส่วนเป็นแร่เกอไทต์ สีเทาเนื้อแน่น เป็นแร่เหล็กแบบทุติยภูมิที่เกิดจากการสะสมตัวจากการ
แตกหักและผุพังของสายแร่เหล็กชนิดแร่ฮีมาไทต์ในพ้ืนที่ปะปนอยู่กับชั้นตะกอนดินทราย มีค่าความ
หนาแน่น ๔ .๔๗ ตันต่อลูกบาศก์เมตร มีสัดส่วนแร่ต่อสิ่งเจือปน 95.24 ต่อ 4.76 มี Fe = 
62.82% 

 

แร่ทรายแก้ว พบในเขตอ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
สรุปคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพไดด้ังนี้ 

CO ฉบับที่ ๑๓ แร่ทรายแก้วที่มีขนาดละเอียดถึงปานกลาง มีหินกรวดทรายปนเล็กน้อย 
เม็ดทรายสีน้ าตาลอ่อนถึงสีน้ าตาล ก่อนล้าง SiO2 = 95.83% เมื่อทดลองล้างในห้องปฏิบัติการ SiO2 
= 99.02% และมีเปอร์เซ็นต์การเก็บแร่ได้ (Yield) = 71.58% 

CO ฉบับที่ ๑๔ แร่ทรายแก้วที่มีขนาดละเอียดถึงปานกลาง เม็ดทรายสีน้ าตาลอ่อนถึงสี
น้ าตาล ก่อนล้าง SiO2 = 96.85% เมื่อทดลองล้างในห้องปฏิบัติการ SiO2 = 99.44% และมี
เปอร์เซ็นต์การเก็บแร่ได้ (Yield) = 80.00% 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ ทางเคมี  
ค่า 80 % ของตัวอย่างที่มีขนาดเล็กกว่า การคัดขนาดของตัวอย่าง  

ของแร่เหล็ก จังหวัดเลย 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ และทางเคมี  
ของแร่ทรายแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด 
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