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2.2  แหลงแรท่ีสําคัญของศรีลังกา 
 (1) แรเหล็ก (Iron Ore) 
  สินแรเหล็ก (Iron Ore) อยูในแถบ (Band) หลายแถบ ถูกขนาบ (Sandwiched) 2 ขางดวย
หินธรรมดาบนผิวดิน และสามารถขุดนําแรออกมาไดไมยากนักโดยการทําเหมืองหินเปด (Open Quarry 
Method) แหลงแรเหล็กท่ีเคยพบมากอนหนาน้ีไมมีความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจที่จะสกัดออกมาโดยใชเทคนิค
ในปจจุบัน เชน แหลงแรเหล็กท่ีพานิเรนทวา (Panirendawa) ท่ีอยูทางตอนใตของจังหวัด Chilaw (รูปที่ 2) 
ต้ังอยูบนฝงทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนั้น อยูลึกลงไปจากผิวดิน 30 เมตร ในขณะที่แหลงแร
เหล็กแหลงอื่น ๆ มีหินท่ีไมตองการปนอยูดวย ซึ่งทําใหสกัดแรเหล็กออกมาไดยาก  
  แหลงแรเหล็กของศรีลังกาสวนใหญพบใกลผิวดินหรือท่ีผิวดิน สามารถแบงออกกวาง ๆ ได 2 
ประเภท คือ เหล็กออกไซดไฮเดรท (Limonite และ Geotite) และแมกเนไตต แสดงดังรูปที่ 2 
  (ก) แรลิโมไนต สวนใหญอยูในตําบลรัตนปุระ (Ratnapura) และขนาดรองลงมาในตําบล 
แกลลี (Galle) และมัทระ (Matara) 
  (ข) แรแมกเนไตต พบที่เมืองพานิเรนทวา (Panirendawa) และเสรุวิลา (Seruwila) แหลงแร
ท่ีพานิเรนทวาคาดวามีแรแมกเนไตตเกรดสูง แหลงแรแมกเนไตตท่ีนาสนใจที่สุดอยูท่ีเมืองเสรุวิลาซึ่งเปนแหลงแร
ในเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งดีกวาแหลงแรแหงอื่น  

− แหลงแรเหล็กใหมของศรีลังกา (Wellawaya Magnetite Deposit) 
    แหลงแรเหล็กแหลงใหมท่ีคนพบโดยนักธรณีวิทยาของมหาวิทยาลัย Peradeniya 

ในภาคใตของเกาะลังกา พบบนเนินเขาเล็ก ๆ แหงหนึ่งใน Wellawaya มีความบริสุทธิ์เกินรอยละ 90 และคาดวา
จะมีปริมาณประมาณ 90 ลานตัน นักธรณีวิทยาของ Peradeniya University ผูคนพบแหลงแรแหงน้ีเชื่อวาแหลง
แรมีศักยภาพที่จะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กใหมในประเทศ 
 (2) แรชายหาด (Mineral Sands) 
  ศรีลังกาเปนท่ีรูจักท่ัวโลกในเรื่องแรชายหาด แหลงแรชายหาดที่พูลมดได (Pulmoddai) ยาว
ประมาณ 4.5 ไมล ตามชายหาดและกวางประมาณ 250 หลา อยูลึกใตผิวนํ้าทะเลขณะน้ําลงประมาณ 10 ฟุต    
แหลงแรชายหาดที่สําคัญแหงอื่นอยูท่ีเมืองไคคาวีลา (Kaikawela) และเมืองพลคตทุวะ (Polkotuwa) จรดตอนใต
ของกรุงโคลัมโบ และอีกแหงอยูท่ีแหลมคุดรีมะลาจรดตอนใตของอาวแมนนาร (Mannar Bay)  
  แหลงแรชายหาดที่ Pulmoddai คนพบโดยรัฐบาลศรีลังกาคาดวามีแรดิบมากกวา 12 ลานตัน 
ประกอบดวย แรอิลเมไนตรอยละ 70-72 แรเซอรคอนรอยละ 8-10 รูไทลรอยละ 8 โมนาไซตรอยละ 0.3 และ 
ซิลลิมาไนต (Sillimanite) รอยละ 1 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเทาน้ันท่ีมีการพัฒนาอยางจริงจัง
เกิดขึ้น รัฐบาลศรีลังกาไดจัดต้ัง Ceylon Mineral Sands Corporation (CMSC) เพื่อสํารวจและผลิตแรอิลเมไนต  
รูไทล เซอรคอน และโมนาไซต จากแหลงน้ี ตอมา CMSC ไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท Lanka Mineral Sands 
จํากัด ในป 2541 ผลิตแรอิลเมไนตได 34,118 ตัน  รูไทล 1,930 ตัน และเซอรคอน 8,814 ตัน แลวหยุดผลิตไป
หลายปเน่ืองจากการตอตานจากกลุมแบงแยกดินแดนพยัคฆทมิฬ แหลงแรชายหาดแสดงดังรูปที่ 3 
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ท่ีมา : Atlas of Mineral Resources of ESCAP Region Volume 5, Sri Lanka, United Nations, 1989 
 

รูปที่ 3 : แหลงแรชายหาด 
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 (3) แรแกรไฟต (Graphite) 
  ศรีลังกาผลิตและสงออกแรแกรไฟตมาต้ังแตป 2364 อุตสาหกรรมเหมืองแรแกรไฟตจึงเปน
อุตสาหกรรมที่เกาแกสาขาหนึ่งในเกาะลังกา ศรีลังกาสงออกแรแกรไฟต (ทุกเกรด) ไดสูงสุด 8,000 ตัน ในป 2538 
และกําลังผลิตลดลงตอเน่ืองจนถึงประมาณ 3,620 ตัน ในป 2545 แหลงแรแกรไฟตในศรีลังกาถูกจัดอยูในอนัดบั
ดีท่ีสุดแหงหนึ่งในโลก คาดวามีปริมาณสํารองแรมากกวา 100,000 ตัน ซึ่งในจํานวนน้ีไดรับการพิสูจนแลวมีถึง 
61,000 ตัน (Proven Reserves) ท่ีแหลงโบกะลา (Bogala) ท่ีมีปริมาณสํารองพิสูจนแลว 54,750 ตัน เปนแหลง
ใหญ ตามดวยแหลง Kahatagaha-Kolongaha และแหลง Rangala แหลงตาง ๆ ท่ี Rajadara (รัชดารา) 
อุตสาหกรรมเหมืองแรแกรไฟตไดถูกโอนไปอยูในความดูแลของ State Mining and Mineral Development 
Corporation (SMMDC)  
  ประเทศคูแขงแรแกรไฟตของศรีลังกา ไดแก เกาหลี ออสเตรีย เยอรมนี รัสเซีย จีน และ
เม็กซิโก คูแขงที่สําคัญที่สุดคือ มาดากัสกา ซึ่งแรแกรไฟตท่ีน่ีสามารถขุดออกมาไดงายมาก 
 (4) แรฟอสเฟต 
  ในป 2514 กรมธรณีวิทยาของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสํารวจพบ
แหลงแร Apatite ซึ่งเปนแรฟอสเฟตชนิดหน่ึงที่ Eppawala ในขณะนั้นประเมินวามีปริมาณสํารองแร 
อยูมากกวา 50 ลานตัน ของ Proven และ Probable Reserves ท่ีมีสวนประกอบของ P2O5 ปนอยูใน 
อัตราเฉลี่ยรอยละ 33 ในบริเวณพื้นท่ี Eppawala ในชวงแรกของการศึกษาพบวามีแรสะสมตัวอยูเปนบริเวณ
ประมาณ 3 ตารางไมล ผลจากการเจาะสํารวจแสดงใหเห็นวาแหลงแรแผกระจายลงไปมากกวา 400 ฟุตจากผิวดิน 
ผลการวิเคราะหแร Apatite ท่ีแหลง Eppawala แสดงใหทราบวามี Chlorine มากกวา Fluorine และสวนใหญ
เปนพวก Chlor Apatite (ซึ่งประกอบดวย CaO รอยละ 53.2, P2O5 รอยละ 41 และ Cl รอยละ 6.8 )  
 (5) แรดิน (Clay) 
  ศรีลังกามีแรดินท่ีใชในอุตสาหกรรม 4 ชนิด ไดแก China Clay, Ball Clay, Fire Clay และ 
Earthenware Clay  

(ก) China Clay หรือ Kaolinite เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑเซรามิก 
ประเภทพอซเลน แหลงแร Kaolinite พบในชั้นหินตะกอนที่ความลึกตางกัน ในพื้นท่ี Boralesgamuwa และ 
Metiyagoda ดังแสดงในรูปที่ 4 แหลงแร Kaolinite ท้ังสองแหงมีแรอยางอื่นปนอยูไดแก ควอรตซ ไมกา 
เฟลดสปาร และแรโลหะหนัก เชน อิลเมไนต และโมนาไซต   

(ข) แหลงแร Kaolinite เกรดสูง ปริมาณมากที่บริเวณ Metiyagoda ท่ีอยูทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศ แผปกคลุมพื้นท่ีมากกวา 110 เฮกแตร โดยมีปริมาณดินขาว (Kaolin) รอยละ 70   

(ค) Ball Clay ตามแนวชายหาดฝงตะวันตกและทิศใตท่ีบริเวณเมือง Puttalam, 
Kanakesanthurai, Ruhunu, Bolgoda และ Dediyawala   

(ง) Fire Clay มีคุณสมบัติทนตอความรอนสูงและถูกเรียกวา Refractory Clay  
ใชทําสวนประกอบของเตาเผาและเตาอบ  

(จ) Earthenware Clay ในสภาพดิน มีสีแดง นํ้าตาลหรือเทา ขึ้นอยูกับปริมาณและชนิดของ
เหล็กออกไซตท่ีปนอยู เม่ือนําไปเผาสีจะเปลี่ยนไปเปนสีชมพูถึงนํ้าตาลแดง สวนใหญใชในการทําหมอ (Pottery)  
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