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ทรายแกวเปนวัตถุดิบหลักที่มีบทบาทสําคัญตออุตสาหกรรมแกวและกระจก นอกจากนี้ทรายแกว
ยังใชเปนสวนประกอบที่สําคัญในอุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมหลอโลหะ อุตสาหกรรมเคมี และ
อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใชแรทรายแกวในการ
ผลิต ซึ่งอุตสาหกรรมเหลานี้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหความตองการทรายแกวเพิ่มสูงขึ้น
ตามไปดวย ในขณะที่ปริมาณทรายแกวในแหลงสําคัญๆ ของประเทศมีปริมาณลดนอยลง และยังไมสามารถ
หาแหลงทรายแกวแหลงอื่นที่คุณสมบัติเทียบเทามาทดแทนแหลงเดิมได ดังนั้นผูประกอบการเหมืองแร
โรงแตงแร ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชทรายแกวเปนวัตถุดิบและหนวยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบควรรวมมือกันหาแนวทางแกไขและพัฒนาคุณภาพของทรายแกวทั้งในแหลงทรายแกว เดิมและ
แหลงใหม โดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตทรายแกว ใหสามารถนํามาใช
ประโยชนตอบสนองความตองการใชไดอยางมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมคุมคาอยางแทจริงตอไป
จากความสําคัญดังกลาว หัวหนากลุมเศรษฐกิจแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน จึงมอบหมายให
ผูเขียนศึกษา รวบรวม วิเคราะห และติดตามภาวการณของทรายแกวและอุตสาหกรรมตอเนื่อง ประกอบกับ
ผูเขียนไดเคยจัดทําเอกสารวิชาการเรื่อง “ทรายแกว” มาครั้งหนึ่งแลว ซึ่งไดรับความสนใจมากพอสมควร
อีกทั้งยังมีผูประกอบการและผูสนใจสอบถามขอมูลเกี่ยวกับทรายแกวอยูเสมอๆ จึงเห็นวาควรจัดทํา
เอกสารวิช าการเกี่ย วกับทรายแกว ใหมีค วามสมบูร ณ ทั น สมัย และเปน ปจ จุบัน มากยิ่ งขึ้น จึงได
ดําเนินการศึกษา เก็บรวบรวม ติดตาม ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทรายแกวใหมีค วามสมบูร ณ
ครบถวนยิ่งขึ้น โดยไดรับความรวมมือดวยดีจากผูประกอบการเหมืองแร โรงแตงแร ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชทรายแกวเปนวัตถุดิบในการผลิต และไดจัดพิมพเปนรูปเลม เพื่อเผยแพร
ใหแกผูประกอบการอุต สาหกรรมเหมืองแร หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูสนใจได
นําไปใชประโยชนในโอกาสตอไป
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ทรายแกวเปนทรัพยากรธรรมชาติทใี่ หประโยชนและมีคุณคามหาศาล ประเทศไทยไดมีการนําทรายแกว
มาใชในอุตสาหกรรมแกวตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา อุตสาหกรรมแกวไดมพี ัฒนาอยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนี้ทรายแกวยังเปนวัตถุดิบที่ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใชเพิ่มมากขึ้นใน
แตละป คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติหามสงทรายธรรมชาติที่มีซิลิกาออกไซด เกินกวารอยละ 75 ออก
นอกราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 69 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2537
ทั้งนี้เพื่อสงวนทรายแกวไวใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องภายในประเทศ
แหลงทรายแกวสวนใหญของประเทศไทยมีอยูตลอดแนวชายฝงทะเลในภาคตะวันออกและภาคใต
แหลงทรายแกวในภาคตะวันออกเปนแหลงแรที่มีการทําเหมืองและมีการผลิตมากที่สุด
โดยเฉพาะ
แหลงทรายแกวในบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เนื่องจากอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช
ทรายแกวเปนวัตถุดิบในการผลิต สวนแหลงทรายแกวในภาคใตเคยมีการทําเหมืองแรที่จังหวัดชุมพร
เพียงแหงเดียวเทานั้น เพราะไมคุมคาขนสง แตปจจุบนั ยังไมมีการทําเหมืองเนื่องจากยังติดปจจัยจํากัดดาน
ชุมชน ดานการใชทด่ี ินในพื้นทีเ่ ขตปาชายเลนและดานชัน้ คุณภาพลุมน้ํา นอกจากนี้ยังมีแหลงทรายแกวใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการศึกษาโดยวิธคี ํานวณและเก็บขอมูลจากแบบสอบถามผูประกอบการอุตสาหกรรม
ตอเนื่องที่ใชทรายแกวเปนวัตถุดิบซึ่งไดแก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑแกว อุตสาหกรรมกระจก
อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมแกวเจียระไนและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมใยแกว อุตสาหกรรมผลิต
อุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมหลอโลหะ อุตสาหกรรมทอไฟเบอรกลาส อุตสาหกรรมเคมี
และอุตสาหกรรมอื่นๆ ปริมาณตองการใชทรายแกวในภาคอุตสาหกรรมมีประมาณไมนอยกวา 1,300,000 ลาน
เมตริกตันตอป โดยปริมาณความตองการใชทรายแกวในภาคอุตสาหกรรมเหลานีจ้ ะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง
แตแนวโนมความตองการในแตละ
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
รายงานวิชาการเรื่อง “ศักยภาพทรายแกวและความตองการใชในภาคอุตสาหกรรม” แบงออกเปน 5 บท
โดยในบทที่ 1 ประกอบดวย สภาพทั่วไปของแรทรายแกวในประเทศไทย ความเปนมาของการสงวนแรทรายแกว
และนโยบายของรัฐ แหลงแรทรายแกว ปริมาณสํารองและคุณภาพของทรายแกวแตละแหลง บทที่ 2
ประกอบดวย การผลิตและ กระบวนการแตงแรทรายแกว บทที่ 3 ประกอบดวย การใชประโยชน การนําเขา
การสงออก ราคา และสภาวะตลาด บทที่ 4 ประกอบดวย ความตองการใชทรายแกวในภาคอุตสาหกรรม
และบทที่ 5 ประกอบดวย นโยบาย มาตรการของรัฐ ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตลอดจนแนวทางใน
การบริหารจัดการทรายแกวทั้งภาครัฐและเอกชน

X

คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ ผูประกอบการเหมืองแร โรงแตงแรทรายแกว ผูประกอบอุตสาหกรรมที่ใชทรายแกว
เปนวัตถุดิบ สําหรับขอมูลความรูและความรวมมือที่ดี ขอขอบคุณ คุณชาติ หงสเทียมจันทร
ผูอํานวยการสํานักการอนุญาต คุณเอมอร จงรักษ หัวหนากลุมเศรษฐกิจแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน ที่ให
คําปรึกษาแนะนํา ตรวจแกไขและปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาตนฉบับ จนเอกสารวิชาการฉบับบนี้สําเร็จสมบูรณ
เปนรูปเลม

XI

บทที่ 1
สภาพทั่วไปและแหลงแรทรายแกวในประเทศไทย
ทรายแกว หรือ ทรายขาว คือ ทรายบริสุทธิ์ที่มีปริมาณซิลิกาไดออกไซด (SiO2) มากกวา 95
เปอรเซ็นตขึ้นไปและมีสารประกอบอื่นๆ เจือปนอยูเล็กนอย เปนพวกอะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) เหล็ก
ออกไซด (Fe2O3 ) แคลเซียมออกไซด (CaO) แมกนีเซียมออกไซด (MgO) และอินทรียสาร ซึ่งสารประกอบ
เหลานีท้ ําใหแกวไมโปรงใสและสูญเสียความแข็ง ทรายแกวสวนใหญเปนแรควอรตซ มีสีขาวใส สะอาด อาจ
มีสีอื่นปนเล็กนอย นอกจากแรควอรตซแลวยังมีซิลิกาอื่นๆ ปนอยูดวย เชน คาลซีโดนี โอปอ ไทรดิไมต คริส
โทบาไลตและเลอซาเทเลียไรต เปนตน ทรายแกวเกิดขึ้นโดยทั่วไปในธรรมชาติ โดยกระบวนการทางเคมีและ
ทางฟสิกส มีคลื่นลมและกระแสน้ําเปนตัวการสําคัญในการคัดขนาดของทราย สวนประกอบทางเคมีของ
ทรายแกวมีความสําคัญตอการนําไปพิจารณาคุณสมบัติของทรายแกวแตละแหลงใหเหมาะสมกับอุตสาหกรรม
แตละชนิดที่จะนําไปใชประโยชนตอไป
ทรายแกวทีใ่ ชงานในอุตสาหกรรม หมายถึง ทรายที่มปี ริมาณซิลิกา (SiO2) มากกวารอยละ 95 และ
มีสารประกอบอื่นๆ เจือปนอยูไดในปริมาณเล็กนอย โดยเฉพาะมีเหล็กหรือเฟอรริกออกไซด (Fe2O3 )
อยูไมเกินรอยละ 1 ใชเปนสวนผสมของเนื้อดินปนในอุตสาหกรรมเซรามิก และใชทาํ แกว โดยทรายแกว
ที่ใชในอุตสาหกรรมเซรามิกตองมีปริมาณซิลิกา (SiO2) มากกวารอยละ 99

ความเปนมาของการสงวนแรทรายแกวและนโยบายของรัฐ
ทรายแกวเปนทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและตองใชระยะเวลานานนับรอยๆ ป ที่ทราย
ธรรมดาจะกลายเปนทรายแกวที่มคี ุณภาพสูง ประกอบดวยซิลิกา (SiO2) เฉลี่ยประมาณรอยละ 98.75 และมี
เหล็ก (Fe2O3 ) ผสมอยูเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.10 ทรายแกวทีม่ ีคุณภาพดีและมีปริมาณซิลิกาสูงนั้นเหมาะทีจ่ ะ
นําไปใชเปนวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมตอเนื่องไดหลายประเภท โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแกวไดใชทรายแกว
เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแกว สําหรับประเทศไทยเริ่มมีการนําทรายแกวมาใชในอุตสาหกรรมแกว หลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีการกอสรางโรงงานผลิตเครื่องแกวขึน้ เพื่อทดแทนการนําเขาเครื่องแกวจากตางประเทศ
หลังจากป พ.ศ. 2500 อุตสาหกรรมแกวไดรับการพัฒนาและขยายตัวเติบโตอยางตอเนื่อง และมีการนํา
ทรายแกวมาใชในปริมาณที่เพิม่ ขึน้ ควบคูกนั ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาว
ในชวงปลายป 2510 มีการเคลื่อนไหวขออนุญาตสงทรายแกวออกไปจําหนายยังตางประเทศ แต
บริษัทเอกชนทีใ่ ชทรายแกวเปนวัตถุดบิ หลักในการผลิตแกวไดมีหนังสือเสนอใหกระทรวงอุตสาหกรรมสงวน
ทรายแกวไวเพื่อใชในอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพราะเกรงวาจะเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบปอนโรงงาน
ในอนาคต กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งสังกัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติในขณะนัน้ ไดพจิ ารณาเห็นชอบ
กับขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นควรหามสงทรายแกวออกนอกราชอาณาจักรเฉพาะแหลงที่อยูใน
บริเวณอาวไทยและจังหวัดระยองเพราะอยูใ กลโรงงานอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชทรายแกวเปนวัตถุดิบใน
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การผลิต สวนแหลงทรายแกวดานมหาสมุทรอินเดียเห็นควรผอนผันใหมีการสงออกได ตอมากระทรวง
อุตสาหกรรมไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหเอกชนขุด
ทรายแกวเพื่อสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ดังนัน้ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัตใิ นเรื่องนี้ คณะรัฐมนตรี
ไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2513 มีมติวา ควรสงวนทรายแกวไว ไมอนุญาตใหเอกชนขุดทรายแกว
สงออกไปจําหนายยังตางประเทศ
ในป 2514 กระทรวงพัฒนาการแหงชาติไดรายงานตอคณะรัฐมนตรีวาการที่เอกชนขอรับอนุญาต
ผลิตทรายแกวดานฝงมหาสมุทรอินเดีย อันเปนแหลงที่หางไกลจากทีต่ ั้งโรงงานอุตสาหกรรมแกว และ
ไมสะดวกในการขนสงมายังโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ควรไดรับการพิจาณาอนุญาตใหสงออกเพื่อแสวงหา
เงินตราตางประเทศและลดปญหาการขาดดุลทางการคา เมื่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงเรื่องดังกลาว
ใหกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณา
กระทรวงอุตสาหกรรมมีความเห็นวาอาจมีผลไดไมคุมผลเสีย
กลาวคือถาจะใหเกิดผลดีตอ การแกไขปญหาดุลการคาจะตองมีการสงออกปหนึ่งๆ เปนจํานวนหลายลานตัน
และติดตอกันเปนระยะเวลานาน ซึ่งอาจไมคุมคากับการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสามารถเกิด
ทดแทนไดภายในระยะเวลาอันสั้น พรอมทัง้ เสนอใหรัฐบาลพิจารณาใหการสนับสนุนและสงเสริมให
สงผลิตภัณฑแกวออกไปจําหนายยังตางประเทศแทน ซึ่งอยูในวิสัยที่รัฐปฏิบัติได และจะเปนประโยชน
แกเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของชาติโดยเกิดมูลคาเพิ่มภายในประเทศหลายทาง เชน การจางงาน
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น เปนตน คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาขอเสนอของกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ
และกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ไดมีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2514 ใหกระทรวงอุตสาหกรรม
พิจารณานโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมผลิตแกวชนิดตางๆ และใหกระทรวงพัฒนาการแหงชาติตรวจสอบ
ปริมาณทรายแกวที่มีอยูในประเทศ ประกอบการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีไดสํารวจปริมาณ
ทรายแกวแลวพบวามีแหลงทรายแกวในบริเวณอาวไทยประมาณ 26.5 ลานเมตริกตัน และบริเวณดาน
ฝงทะเลตะวันตก (ฝงมหาสมุทรอินเดีย) อีกประมาณ 20.2 ลานเมตริกตัน ในขณะนั้นโรงงานผลิตแกวตางๆ
มีความตองการใชทรายแกวปละประมาณ 103,000 เมตริกตัน จึงคาดวาจะมีปริมาณสํารองทรายแกวให
ใชไดไมต่ํากวา 200 ป
ในป 2515 บริษัทเอกชนที่ทําเหมืองทรายแกวไดมีหนังสือเสนอขอผอนผันตอกรมทรัพยากรธรณี
ใหพิจารณาอนุญาตใหมีการสงออกทรายแกวที่ไดจากการทําเหมืองดานชายฝงมหาสมุทรอินเดียออกไป
จําหนายยังตางประเทศอีก โดยอางวาจะเปนผลดีตอ เศรษฐกิจของประเทศโดยสวนรวมดีกวาที่จะปลอย
ทิ้งไวเฉยๆ เพราะไมอาจสงเขามาจําหนายยังภาคกลางได เนื่องจากคาใชจายในการขนสงสูง กรมทรัพยากรธรณีได
รายงานใหกระทรวงพัฒนาการแหงชาติพจิ ารณาวา เรื่องการขออนุญาตสงออกทรายแกว ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ยังไมไดพิจารณาลงมติแตประการใด
เนื่องจากเรื่องยังอยูในระหวางการดําเนินการนั้น ควรระงับไวกอน
หรือควรนําเสนอสภาบริหารคณะปฏิวัติพิจารณา ซึ่งกระทรวงพัฒนาการแหงชาติไดพิจารณาแลวเห็นควรให
ระงับไวกอน ตอมาผูไดรับอนุญาตใหทําเหมืองทรายแกวดานชายฝงมหาสมุทรอินเดียไดมีหนังสือรองเรียน
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ตอกรมทรัพยากรธรณี ขอผอนผันใหมกี ารสงออกทรายแกวได ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีก็มีความเห็นวา
ทรายแกวดานมหาสมุทรอินเดียไมนาสงวนไวตอไป สมควรอนุญาตใหสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ
เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศจะดีกวา
ในเดือนกุมภาพันธ ป 2516 กรมทรัพยากรธรณีซึ่งไดยา ยสังกัดมาอยูกบั กระทรวงอุตสาหกรรมได
เสนอเรื่องดังกลาวใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาโดยมีความเห็นวา เนื่องจากยังไมมี
ขอยุติที่จะวินิจฉัยในดานนโยบายเรื่องทรายแกวได จึงควรแตงตัง้ คณะทํางานขึ้นมาพิจารณาขอมูลเรื่อง
ทรายแกวอยางละเอียดและตอมาคณะทํางานไดเสนอความเห็นวา ทรายแกวจากแหลงตางๆ ของประเทศไทย
มีศักยภาพที่งายตอการนํามาตกแตงใหเปน Refined Silica ที่มีคุณภาพสูงจึงมีมติเห็นสมควรทีจ่ ะสงวน
ทรายแกวที่ยังเปน Raw Material ไวกอนเพื่อหาทางสงเสริมอุตสาหกรรม Refined Silica และ
อุตสาหกรรมอื่นที่ใชทรายแกวเปนวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งจะเปนการเพิม่ มูลคาแรและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรแรอยางคุมคา รวมทั้งเปนการนํารายไดเขาประเทศอีกทางหนึ่ง จากขอคิดเห็นของกรมทรัพยากรธรณี
ดังกลาว กระทรวงอุตสาหกรรมไดพจิ ารณาแลว เห็นชอบดวยและไดนาํ เรื่องเสนอคณะกรรมการกําหนด
นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2517 ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดมีมติให
นําเรื่องนี้เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอใหสงวนทรายแกวไวใชในอุตสาหกรรมภายในประเทศตอไป
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วกับการหามสงทรายแกวออกไปจําหนายยังตางประเทศนั้น มีอยู 5
มติ ดังนี้ คือ
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2513 เห็นควรสงวนแรทรายแกวไว ไมอนุญาตใหเอกชน
ขุดสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ
2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2517 ไมอนุญาตใหสงทรายแกว ทั้งที่แตงแลวและยัง
ไมไดแตงออกไปจําหนายยังตางประเทศ
ทั้งนี้เพื่อสงวนไวใชในอุตสาหกรรมทีจ่ ะทํารายไดใหแก
ประเทศและใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยางคุมคาตอไป
3. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2536 หามสงทรายทุกชนิดทั้งที่แตงแลวและยัง
ไมไดแตง ตลอดจนทรายบดหรือทรายผสมออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้เพื่อปองกันการลักลอบนําทรายแกว
และทรายแมน้ําออกนอกราชอาณาจักร โดยมีเจตนารมณทจี่ ะสงวนรักษาทรัพยากรไวใชภายในประเทศอยาง
คุมคาและปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากการผลิตทรายแมน้ํา
4. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2537 หามสงทรายธรรมชาติทุกชนิดที่มีซิลิกาออกไซด
เกินกวารอยละ 75 โดยน้ําหนัก ทั้งที่บดแลว และยังไมไดบด ออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้มิไดหมายรวมถึง
ทรายที่เปนสวนประกอบในวัตถุสาํ เร็จรูป หรือกึ่งสําเร็จรูป สําหรับแรที่มีทรายเปนสวนประกอบ ใหกําหนด
เปนสินคาควบคุมที่จะตองขออนุญาตสงออกเปนรายๆ ไป ตามความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม และใหกระทรวงพาณิชยรับไปดําเนินการตอไป
5. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541 อนุมัติรา งประกาศกระทรวงพาณิชยให
ยกเลิกความในขอ 6 วาดวยการสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2537 ยกเวนกรณีนาํ
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ติดตัวเพื่อใชเฉพาะตัว หรือในกรณียานพาหนะนําออกไปเพื่อใชในยานพาหนะนั้น ๆ หรือในกรณีที่สงออกไป
เพื่อเปนตัวอยางเทาที่จําเปน หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมมี ติใหสงออกสินคาดังกลาวเปนเฉพาะกรณี

ผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
กระทรวงพาณิชยไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยไดจดั ทําเปนประกาศกระทรวงพาณิชย
เกี่ยวกับเรื่องการสงทรายแกวออกไปนอกราชอาณาจักร ดังตอไปนี้
1. ประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2537
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โดยนายอุทัย พิมพใจชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 111 ตอนที่ 44 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2537
2. ประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 87) พ.ศ.
2541 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยนายศุภชัย พานิชภักดิ์ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 115 ตอนพิเศษ 87 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2541

ลักษณะทางธรณีวิทยาแหลงแร
การสะสมตัวของแหลงทรายแกวในประเทศไทย ทรายแกวที่พบในประเทศไทย มีลักษณะการ
สะสมตัวเปนแหลงทรายแกว 3 ประเภท
1. แหลงทรายแกวที่เกิดจากการสะสมตัวบริเวณชายฝงทะเล (Coastal Sand Deposit) พบการ
สะสมตัวในบริเวณแนวชายฝงทะเลอาวไทยและทะเลอันดามัน
2. แหลงทรายแกวที่เกิดจากการสะสมตัวโดยทางน้ํา (Fluvial Deposit) พบในเขตอําเภอศรีวิไล
จังหวัดหนองคาย
3. แหลงทรายแกวที่เกิดจากการผุสลายอยูกับที่ของหินแกรนิต (Insitu Weathering of Granitic
Rock) พบที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทราและประจวบคีรขี ันธ
จากการสํารวจพบวามีทรายแกวอยูใ นหลายแหลง เชน แหลงบริเวณชายฝง ทะเลอาวไทยในภาค
ตะวันออกบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และตลอดชายฝงทะเลในภาคใตทั้งฝงอาวไทยและฝงอันดามัน
นอกจากนีย้ ังพบแหลงทรายแกวบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดจากการผุสลายอยูกับทีข่ องหินแกรนิตผุอกี ดวย

แหลงทรายแกว
แหลงทรายแกวที่มีการผลิตอยูใ นปจจุบันคือที่ภาคตะวันออก ในขณะที่แหลงภาคใตมเี พียง
ชุมพรเทานั้นที่เคยมีสถิติการผลิตทรายแกว นอกจากนี้ยังมีแหลงทรายบกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
เปนแหลงศักยภาพอีกแหลงหนึ่ง
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แหลงทรายแกวภาคใต
ภาคใตมีแหลงทรายแกวที่มศี กั ยภาพอยู 6 จังหวัด คือ ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง
สงขลา และปตตานี (ไมรวมภูเก็ต เพราะเปนเมืองทองเที่ยว) ขอมูลลาสุดที่ไดจากการศึกษาโครงการ
ของสํานักบริหารและฟนฟูสิ่งแวดลอม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (2547) ซึ่ง
สํารวจโดยการกําหนดขอบเขตพื้นที่ศกั ยภาพทรายแกวจากภาพถายดาวเทียม และจากขอมูลทางวิชาการ
ตาง ๆ แลวทําการเจาะเก็บตัวอยางสงตรวจวิเคราะหและสรุปผลออกมาไดดังที่จะกลาวตอไปนี้ (ตาราง
ที่ 1-6)
1. แหลงทรายแกวจังหวัดนครศรีธรรมราช
แหลงทรายแกวในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกระจายอยูในหลายอําเภอ แตคุณภาพของแร
โดยทั่วไปไมสูงนัก มักมีดินเหนียวปนอยูดว ย แหลงทรายแกวในบริเวณอําเภอสิชลเปนแหลงทรายแกว
ที่มีคุณภาพคอนขางสูงมีปริมาณซิลิกา (SiO2) ประมาณรอยละ 95 สามารถนํามาผานกระบวนการแตง
แร เพื่อปรับคุณภาพแรใหสูงขึ้นได ปริมาณสํารองทรายแกวของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประมาณ 309
ลานเมตริกตัน
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ตารางที่ 1 ปริมาณสํารองแหลงศักยภาพทรายแกว จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่ศักยภาพแหลง
ทรายแกว
อําเภอ

พื้นที่

ขนอม

พื้นที่ ปริมาณสํารอง
(ลาน
(ไร)
เมตริกตัน)
5,718
51.60
5,718
51.60
13,673
133.5

บานโพธิ์กรด ตําบลขนอม
- บานโพธิ์กรดกลุมที่ 1
- บานโพธิ์กรด กลุมที่ 2
- บานโพธิ์กรด กลุมที่ 3
- บานโพธิ์กรด กลุมที่ 4
รวม
สิชล
แหลงกลุมตําบลจอมพิบูลย/ตําบลสิชล
- บานจอมพิบูลย/บานตลาดตนพยอม กลุมที่ 1
- บานจอมพิบูลย/บานตลาดตนพยอม กลุมที่ 2
- บานจอมพิบูลย/บานตลาดตนพยอม กลุมที่ 3
- บานจอมพิบูลย/บานตลาดตนพยอม กลุมที่ 4
แหลงทุงใส ตําบลทุงใส
- บานทุงใส
2,206
รวม
15,879
ทาศาลา บานหนาทับ ตําบลทาศาลา
4,108
บานในกุง ตําบลทาศาลา
8,944
รวม
13,052
พรหมคีรี บานนาเรียง ตําบลนาเรียง
3,016

เมือง

รวม
บานแยกบางปู ตําบลปากพูน
บานทามะมวง ตําบลปากพูน
บานหวยทราย ตําบลปากพูน
รวม
รวมทั้งหมด

3,016
6,590
6,008
2,597
15,195
52,860

พื้นที่ศักยภาพแหลงทรายแกว
ที่เหมาะสมตอการพัฒนา*
พื้นที่
ปริมาณสํารอง
(ไร)

(ลานเมตริกตัน)

1,918
2,206
829
370
5,323

14.58
22.59
7.69
3.31
48.17

8,064
1,309
826
612

79.5
13.4
8.4
6.3

22.5
156.0
31.75
72.88
104.63
27.89

1,135
11,946
432
8,126
8,558
1,526

11.6
119.2
3.74
68.05
71.79
14.46

27.89
53.00
40.44
22.49
115.93
456.05

1,526
2,491
2,976
1,710
7,177
34,530

14.46
20.38
20.84
14.89
56.11
309.73

ที่มา : สํานักบริหารและฟนฟูสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (2547)
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1.1 แหลงทรายแกวอําเภอขนอม
(1) แหลงทรายแกวบานโพธิ์กรดกลุมที่ 1 (ตะวันตก) มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ
93.44 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 2.91 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.29
ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชเปนทราย
หลอ (Foundry) และคัดขนาดที่หยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ สวน
ทรายแกวที่ผานกระบวนการแตงแร โดยวิธีการลาง นําไปใชในอุตสาหกรรมกระจกสีได
(2) บานโพธิ์กรดกลุมที่ 2 (ตะวันออก) มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 93.48 ปริมาณ
อะลูมินา (Al2O3) รอยละ 3.02 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.22 ศักยภาพของการ
นําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชเปนทรายหลอ (Foundry)
และคัด ขนาดที่หยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส(Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ สวนทรายแกวที่ผาน
กระบวนการแตงแร โดยวิธีการลาง นําไปใชในอุตสาหกรรมกระจกสีได
(3) บานโพธิ์กรดกลุมที่ 3 มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 90.87 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3)
รอยละ 4.14 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.25 ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของ
แหลงทรายแกวบริเวณนี้ นําไปใชเปนฟลักส (Flux) ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะได
(4) บานโพธิ์กรดกลุมที่ 4 มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 84.90 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3)
รอยละ 7.03 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.20 แหลงทรายแกวบริเวณนี้ ถานําไป
ผานกระบวนการแตงแร โดยวิธีการลางจะไดคุณภาพที่สูงขึ้นเกินรอยละ 90 (SiO2) ซึ่งจะนําไปใช
ประโยชนเปนทรายหลอ (Foundry) และเปนฟลักส (Flux)ในการถลุงอุตสาหกรรมโลหะได
1.2 แหลงทรายแกวอําเภอสิชล
แหลงทรายแกวบริเวณตําบลสิชลและตําบลจอมพิบูลย ครอบคลุมพื้นที่ 10,810 ไร โดย
แบงเปนกลุมตางๆ ดังนี้
(1) บานจอมพิบูลย/บานตลาดตนพยอม กลุมที่ 1 มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ95.82 ปริมาณ
อะลูมินา (Al2O3) รอยละ 1.68 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.18 ศักยภาพของการ
นําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้สามารถนําไปใชทาํ กระจกสีได หากตองการคุณภาพที่ดี
ขึ้นสามารถคัดทรายเฉพาะกลุม ก็จะไดคณ
ุ ภาพที่สูงถึงรอยละ 98 (SiO2)
(2) บานจอมพิบูลย/บานตลาดตนพยอม กลุมที่ 2 มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 93.23 ปริมาณ
อะลูมินา (Al2O3) รอยละ 3.06 และปริมาณเฟอรรกิ ออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.18 ศักยภาพของการนําไปใช
ประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทําทรายหลอ (Foundry) และคัดขนาด
หยาบกวา¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux) ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ
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(3 ) บานจอมพิบูลย/บานตลาดตนพยอม กลุมที่ 3 มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 93.10 ปริมาณ
อะลูมินา (Al2O3) รอยละ 3.40 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.21 ศักยภาพของการนําไปใช
ประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทําทรายหลอ (Foundry ) และคัด
ขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ สวนทรายแกวที่ผานกระบวนการ
แตงแร โดยวิธีการลาง นําไปใชในอุตสาหกรรมกระจกสีได
(4) บานจอมพิบูลย/บานตลาดตนพยอม กลุมที่ 4 มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 93.60 ปริมาณ
อะลูมินา (Al2O3) รอยละ 2.78 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.44 ศักยภาพของการ
นําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทําทรายหลอ (Foundry)
และคัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux) ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ
นอกจากนี้ยังมีแหลงทรายแกวบริเวณบานทุงใส ครอบคลุมพื้นที่ 1,135 ไร เปนแหลงทรายแกว
ที่มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 95.86 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 2.37 และปริมาณเฟอรริก
ออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.32 มีศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้
สามารถนําไปใชทําอิฐทนไฟ กระจกสี ทรายหลอ (Foundry) และคัด ขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใช
เปนฟลักส(Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ
1.3 แหลงทรายแกวอําเภอทาศาลา
(1) แหลงทรายแกวบริเวณบานหนาทับ ตําบลทาศาลา ครอบคลุมพื้นที่ 432 ไร พบทรายแกว
ตั้งแตผิวดินลงไปหนา 1.6-4 เมตร และมีกรวดปน มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 92 ปริมาณอะลูมินา
(Al2O3) รอยละ 3.91 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.34 ซึ่งหากสามารถลางแยกดินออก
มีโอกาสปรับปรุงเกรดไดจนถึงรอยละ 95 (SiO2) ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลง
ทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทําทรายหลอ (Foundry) และคัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไป
ใชเปน ฟลักส (Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ สวนทรายแกวที่ผา นกระบวนการแตงแร โดยวิธกี ารลาง
นําไปใชในอุตสาหกรรมกระจกสีได
(2) แหลงทรายแกวบริเวณบานในกุง ตําบลทาศาลา นับเปนแหลงแรทรายแกวทีใ่ หญที่สดุ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ 8,126 ไร มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 94.31 ปริมาณ
อะลูมินา (Al2O3) รอยละ 2.70 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.25 และโซนเล็กๆ ที่เกรด
ต่ํากวาอีก 296 ไร มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 91.70 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 4.01 และ
ปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.37 ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกว
บริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทาํ ทรายหลอ (Foundry) และคัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส
(Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ สวนทรายแกวที่ผานกระบวนการแตงแรโดยวิธีการลาง นําไปใชใน
อุตสาหกรรมกระจกสีได
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1.4 แหลงทรายแกวอําเภอพรหมคีรี
แหลงทรายแกวบริเวณบานนาเรียง อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุม
พื้นที่ 1,526 ไร ทรายแกวมีตั้งแตระดับผิวดินลงไป และลึก 2-4 เมตร มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ
94.0-97.3 เฉลี่ยรอยละ 95.84 และขนาดคอนขางหยาบและมีดินปนพอสมควร มีปริมาณอะลูมินา
(Al2O3) รอยละ 1.91 ดังนั้นหากนําทรายแกวมาผานกระบวนการแตงแร โดยวิธีการลางจะทําใหทรายแกวมี
ปริมาณซิลิกา(SiO2) รอยละ 97 นําไปใชทําอิฐทนไฟ (SiO2รอยละ 96-98) ทรายแกวแหลงนี้คณ
ุ ภาพใน
ลักษณะที่ยังไมไดทําการลางเอาดินออกบางสวนก็จะสามารถนําไปใชในการผลิตกระจกสี (SiO2รอยละ 95)
อยางไรก็ตามแหลงทรายแกวแหลงนี้คอนขางหยาบ และมีกรวดปน ดังนัน้ ในการผลิตเพื่อใชใน
อุตสาหกรรมกระจกจะตองคัดขนาดของทรายแกวกอน
1.5 แหลงทรายแกวอําเภอเมือง
(1) แหลงทรายแกวบริเวณบานแยกบางปู ครอบคลุมพื้นที่ 2,491 ไร พบทรายแกวตั้งแตผิว
ดินลงไปมีความหนา 2.8-4 เมตร โดยมีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 92.4 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3)
คอนขางสูงรอยละ 3.00-4.14 ซึ่งแหลงที่มาของ Al2O3 อาจมาจากสวนที่เปนเฟลดสปารหรือที่เปนดิน
ดังนั้นอาจเปนตัวชี้วามีดินปนพอสมควร และนาจะสามารถทําการลางออกไดบาง ซึ่งจะทําใหไดคณ
ุ ภาพสูงขึน้
ไปอีกจนถึงรอยละ 95 (SiO2) ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลาง
สามารถนํ าไปใชทําทรายหลอ (Foundry) และคัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลั กส (Flux)ใน
อุตสาหกรรมถลุงโลหะ สวนทรายแกวที่ผานกระบวนการแตงแร โดยวิธีการลางคัดแยกดินออกสามารถ
ใชทํากระจกสีได
(2) แหลงทรายแกวบริเวณบานทามะมวง ครอบคลุมพื้นที่ 2,976 ไร พบทรายแกวตั้งแตชนั้
ผิวดิน ลงไปหนา 1.35-4.00 เมตร มีกรวดปนคอนขางมาก โดยมีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 92.33
ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 3.30-5.10 ซึ่งแสดงวามีดินปนมากพอสมควรและนาจะทําการคัด
แยกออกโดยการลางได ซึ่งจะทําใหไดเกรดสูงขึ้นไปอีกถึงรอยละ 95 (SiO2) ศักยภาพของการนําไปใช
ประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทําทรายหลอ (Foundry) และคัดขนาด
หยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ สวนทรายแกวที่ผานการลางคัดแยกดิน
ออกสามารถใชทํากระจกสีได
(3) แหลงทรายแกวบริเวณบานหวยทราย ครอบคลุมพื้นที่ 1,710 ไร พบทรายแกวตั้งแตชนั้
ผิวดินลงไปหนา 2.4-4.0 เมตร พบกรวดมากเชนเดียวกับแหลงอื่นๆ เกรดของแรเฉลี่ยมีปริมาณซิลิกา
(SiO2) รอยละ 93.65 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 3.18 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.25
โดยจะเห็นวามี Al2O3 สูงเชนเดีย วกันกับแหลงอื่น ๆ ของอําเภอเมือง (รอยละ2.96-3.37) ดังนั้น จึงมี
โอกาสที่จ ะทําการลางดิน ออกใหไดคุณ ภาพสูงขึ้น ไปถึงรอ ยละ 95 (SiO2) ได ศัก ยภาพของการ
นําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทําทรายหลอ (Foundry) และ
คัด ขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปน ฟลัก ส (Flux)ในอุต สาหกรรมถลุงโลหะ สว นทรายแกว ที่ผาน
กระบวนการแตงแร โดยวิธีการลางสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมกระจกสีได
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2. แหลงทรายแกวจังหวัดสงขลา
แหลงทรายแกวในจังหวัดสงขลาเปนแหลงทรายแกวที่นับวาคุณภาพดีที่สุดในภาคใต มีปริมาณ
สํารองรวมประมาณ 101 ลานเมตริกตัน โดยเฉพาะอําเภอเทพาพบวามีซิลิกา(SiO2 ) สูงถึงรอยละ 99
ตารางที่ 2 ปริมาณสํารองแหลงศักยภาพทรายแกว จังหวัดสงขลา

อําเภอ

เมือง

พื้นที่

พื้นที่

ปริมาณสํารอง

พื้นที่

ปริมาณสํารอง

(ไร)

(ลานเมตริกตัน)

(ไร)

(ลานเมตริกตัน)

876

6.70

589

4.34

บานพรู ตําบลทุงหวัง

204

2.10

165

1.69

3,031

18.80

584

6.80

4,111

27.60

1,338

12.83

- บานเกาะจีน กลุมที่ 1

5,169

11.80

4,742

10.91

- บานเกาะจีน กลุมที่ 2

2,923

13.80

2,618

12.61

- บานเกาะจีน กลุมที่ 3

760

2.60

609

2.08

8,852

28.20

7,969

25.60

บานปลักเทิน ตําบลนาทับ

5,771

33.00

5,325

30.21

บานคลองขา ตําบลนาทับ

4,075

17.40

3,526

14.70

บานหัวเปลว ตําบลนาทับ

345

1.70

325

1.58

บานหลักซอ ตําบลนาทับ

3,844

14.80

3,540

13.82

บานปากบาง ตําบลนาทับ

391

2.60

370

2.46

รวม

14,426

69.50

13,086

62.77

รวมทั้งหมด

27,389

125.30

22,393

101.20

รวม
บานเกาะจีน ตําบลเทพา

รวม
จะนะ

ที่เหมาะสมตอการพัฒนา

บานปกหัก ตําบลเกาะแตว
บานทุงใหญ ตําบลเขารูปชาง

เทพา

พื้นที่ศักยภาพแหลงทรายแกว

พื้นที่ศักยภาพแหลง
ทรายแกว

ที่มา : สํานักบริหารและฟนฟูสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (2547)
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2.1 แหลงทรายแกวอําเภอเมือง
(1) แหลงทรายแกวบริเวณบานปกหัก ตําบลเกาะแตว ครอบคลุมพื้นที่ 589 ไร ปริมาณซิลิกา
(SiO2) รอยละ 96.7 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 1.29 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ
0.25 ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทํา
ทรายหลอ (Foundry) และคัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ สวน
ทรายแกวที่ผานกระบวนการแตงแร โดยวิธีการลาง นําไปใชในอุตสาหกรรมกระจกสีได
(2) แหลงทรายแกวบริเวณบานพรู ตําบลทุงหวัง ครอบคลุมพื้นที่ 165 ไร ปริมาณซิลิกา
(SiO2) รอยละ 94.30 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 2.40 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ
0.41 ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทํา
ทรายหลอ (Foundry) และคัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ
สวนทรายแกวที่ผานกระบวนการแตงแร โดยวิธีการลาง นําไปใชในอุตสาหกรรมกระจกสีได
(3) แหลง ทรายแก ว บริเ วณบ านทุง ใหญ ตํา บลเขารูป ชา ง ครอบคลุม พื้น ที่ 584 ไร
ปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 96.56 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 0.88 และปริมาณเฟอรริกออกไซด
(Fe2O3) รอยละ 0.22 ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้สามารถนําไปใช
ทําอิฐทนไฟและกระจกสีได
2.2 แหลงทรายแกวอําเภอเทพา
(1) แหลงทรายแกวบานเกาะจีน ตําบลเทพา กลุมที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ 4,742 ไร เปนแหลง
ทรายแกวที่คุณภาพคอนขางดี คือมี ปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 98.98 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 0.17
และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.05 ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกว
บริเวณนี้ สามารถนําไปใชทําแกวทนไฟ เครื่องถวยชาม กระจกแผนเรียบ กระจกสี อิฐทนไฟ และซิลิกา
บดละเอียด
(2) แหลงทรายแกวบานเกาะจีน ตําบลเทพา กลุมที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 2,618 ไร ซึ่งเปนโซนที่
เกรดของแรต่ํากวาโซนที่ 1 คือมีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 97.43 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ0.46
และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.06 ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกว
บริเวณนี้ สามารถนําไปใชทําแกวทนไฟ เครื่องถวยชาม กระจกแผนเรียบ กระจกสี อิฐทนไฟ และซิลิกา
บดละเอียด
(3) แหลงทรายแกวบานเกาะจีน ตําบลเทพา กลุมที่ 3 ครอบคลุมพื้นที่ 609 ไร ซึ่งเปนแรเกรด
ต่ําลงมาอีก คือมีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 94.92 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 2.01 และปริมาณเฟอรริก
ออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.23 ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ สามารถ
นําไปใชทําแกวทนไฟ เครื่องถวยชาม กระจกแผน กระจกสี อิฐทนไฟ และซิลิกาบดละเอียด
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2.3 แหลงทรายแกวอําเภอจะนะ
(1) แหลงทรายแกวบานปลักเทิน ครอบคลุมพื้นที่ 5,325 ไร ปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ
95.8 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 1.77 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.21 ศักยภาพ
ของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทําทรายหลอ (Foundry)
และคัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ สวนทรายแกวที่ผาน
กระบวนการแตงแร โดยวิธีการลาง สามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมกระจกสีได
(2) แหลงทรายแกวบานคลองขา ครอบคลุมพื้นที่ 3,526 ไร ปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 97.3
ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 0.70 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.08 ศักยภาพของ
การนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทําทรายหลอ (Foundry)
และคัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ สวนทรายแกวที่ผาน
กระบวนการแตงแร โดยวิธีการลาง สามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมกระจกสีได
(3) แหลงทรายแกวบานหัวเปลว ครอบคลุมพื้นที่ 325 ไร ปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 95.80
ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 1.59 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.29 ศักยภาพของ
การนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทําทรายหลอ (Foundry)
และคัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ สวนทรายแกวที่ผาน
กระบวนการแตงแร โดยวิธีการลาง สามารถนําไปใชอุตสาหกรรมกระจกได
(4) แหลงทรายแกวบานหลักซอ ครอบคลุมพื้นที่ 3,540 ไร ปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ
96.0 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 1.38 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.21 ศักยภาพ
ของการนําไปใชประโยชนข องแหลงทรายแกว บริเวณนี้ กอนล างสามารถนําไปใชทําทรายหล อ
(Foundry) และคัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ สวนทรายแกวที่
ผานกระบวนการแตงแร โดยวิธีการลางสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมกระจกสีได
(5) แหลงทรายแกวบานปากบาง ครอบคลุมพื้นที่ 370 ไร ปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ
95.70 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 1.30 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.13
ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทําทรายหลอ
(Foundry) และคัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ สวนทรายแกวที่
ผานกระบวนการแตงแร โดยวิธีการลางสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมกระจกสีได
3. แหลงทรายแกวจังหวัดชุมพร
แหลงทรายแกวในจังหวัดชุมพรนับวาอยูใ นตําแหนงทีใ่ กลภาคกลางและภาคตะวันออกมาก
ที่สุดของแหลงทรายแกวในภาคใต
จึงเริ่มมีการพัฒนาเพื่อเปดทําเหมืองทรายแกวกันบางแลวแหลง
ทรายแกวที่สําคัญของชุมพร ไดแก แหลงทรายแกวอําเภอหลังสวนมีปริมาณซิลิกา(SiO2) สูงถึงรอยละ
98 ปริมาณสํารองประมาณ 39 ลานเมตริกตัน
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ตารางที่ 3 ปริมาณสํารองแหลงศักยภาพทรายแกว จังหวัดชุมพร

อําเภอ

เมือง

พื้นที่

พื้นที่

ปริมาณสํารอง

พื้นที่

ปริมาณสํารอง

(ไร)

(ลานเมตริกตัน)

(ไร)

(ลานเมตริกตัน)
*ติดปจจัยจํากัด

739

5.31

739

5.31

บานหนาทับ ตําบลบางสน

1,642

10.67

271

1.27

บานชุมโค ตําบลชุมโค

3,964

9.17

171

0.79

5,606

19.84

443

2.05

บานทองตม กลุมที่ 1

796

3.17

695

2.75

บานทองตม กลุมที่ 2

792

3.42

736

3.34

รวม

1,588

6.59

1,431

6.09

4,495

25.49

3,342

19.03

4,495

25.49

3,342

19.03

2,422

15.78

2,343

12.42

รวม

2,422

15.78

2,343

12.42

รวมทั้งหมด

14,850

73.01

7,559

39.59

รวม

รวม
สวี

ที่เหมาะสมตอการพัฒนา

บานทุงมะขาม
ตําบลหาดทรายรี

ปะทิว

พื้นที่ศักยภาพแหลงทรายแกว

พื้นที่ศักยภาพแหลง
ทรายแกว

*ติดปจจัยจํากัด

บานทองตม ตําบลดานสวี

ทุงตะโก

บานบางมวง ตําบลปากตะโก
รวม

หลังสวน บานทองครก ตําบลบางน้ําจืด

ที่มา : สํานักบริหารและฟนฟูสงิ่ แวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (2547)
* ติดปจจัย หมายถึง ปจจัยจํากัดดานชุมชน ดานการใชที่ดินในพื้นที่เขตปาชายเลนและดานชั้นคุณภาพลุมน้ํา

แหลงทรายแกวอําเภอปะทิว
(1) แหลงทรายแกวบริเวณบานหนาทับ ครอบคลุมพื้นที่ 271 ไร ปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ
97.34 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 0.39 และปริมาณเฟอรริก ออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.21
ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ สามารถนําไปใชทําอิฐทนไฟ ซิลิกา
บดละเอียด และกระจกสีได
(2) แหลงทรายแกวบริเวณบานชุมโค ครอบคลุมพื้นที่ 171 ไร ปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ
94.29 ปริมาณอะลูมิน า (Al2O3) รอยละ 0.27 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.11
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ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทําทรายหลอ
(Foundry) และคัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ สวนทรายแกวที่
ผานกระบวนการแตงแร โดยวิธีการลางสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมกระจกสีได
แหลงทรายแกวอําเภอสวี
(1) แหลงทรายแกว บานทองตม กลุมที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ 695 ไร ปริมาณซิลิกา (SiO2)
รอยละ 96.59 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 1.05 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.71
ศัก ยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกว บริเวณนี้ สามารถใชทําอิฐทนไฟ ซิลิก า
บดละเอียด และกระจกสีได
(2) แหลงทรายแกวบานทองตม กลุมที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 736 ไร ปริมาณซิลิก า (SiO2)
รอยละ 97.86 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 1.61 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.25
ศัก ยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกว บริเวณนี้ สามารถใชทําอิฐทนไฟ ซิลิก า
บดละเอียด และกระจกสีได
แหลงทรายแกวอําเภอทุงตะโก
การประเมิ น คุ ณ ภาพทรายแก ว บริ เ วณบ า นบางม ว ง อํ า เภอทุ ง ตะโก จั ง หวั ด ชุ ม พร
ครอบคลุมพื้นที่ 3,342 ไร ปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 96.82 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 0.89 และ
ปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.33 ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกว
บริเวณนี้ สามารถนําไปใชทําอิฐทนไฟ และกระจกสีได
แหลงทรายแกวอําเภอหลังสวน
การประเมิ น คุ ณ ภาพทรายแก ว บริ เ วณบ า นท อ งครก อํ า เภอหลัง สวน จั ง หวั ด ชุ ม พร
ครอบคลุมพื้นที่ 2,343 ไร ปริมาณซิลิกา (SiO2) 98.18% ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) 0.45% และปริมาณ
เฟอรริกออกไซด (Fe2O3) 0.10% ศักยภาพการนําไปใชของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ สามารถนําไปใชทาํ
อิฐทนไฟ และกระจกสีได
2. แหลงทรายแกวจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังนับเปนจังหวัดที่มีแหลงทรายแกวมากคลุมพื้นที่ถึง 15,400 ไร (ตาราง 1.3.3) แต
ติดเปนพื้นที่อนุรกั ษและทองเที่ยวเปนสวนใหญ คงเหลือที่อาจพัฒนาทําเหมืองไดเพียง 1,725 ไร มี
ปริมาณสํารองประมาณ 10.6 ลานเมตริกตัน และแหลงที่มีคุณภาพสูง คือ ที่บานหัวถนน ตําบลไมฝาด
อําเภอสิเกา มีปริมาณซิลิกา(SiO2) รอยละ 98.5
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ตารางที่ 4 ปริมาณสํารองแหลงศักยภาพทรายแกว จังหวัดตรัง

อําเภอ
สิเกา

กันตัง

พื้นที่

บานไมฝาด ตําบลไมฝาด
บานคลองเมง ตําบลไมฝาด
บานหัวถนน ตําบลไมฝาด
บานพรุจูด ตําบลบอหิน
บานหัวหิน ตําบลบอหิน
บานปากคลอง ตําบลบอหิน
บานบางคางคาว ตําบลเขาไมแกว
บานแหลมมะขาม ตําบลเขาไมแกว
บานฉางหลาง ตําบลไมฝาด
รวม
บานเจาไหม ตําบลเกาะลิบง
บานแหลมจุโหย ตําบลเกาะลิบง
บานน้ําราบ ตําบลบางรัก
บานควนตุงกู ตําบลบางสัก
บานพราว ตําบลเกาะลิบง
บานมดตะนอย ตําบลเกาะลิบง
รวม
รวมทั้งหมด

พื้นที่ศักยภาพแหลง
ทรายแกว
พื้นที่
(ไร)
2,016
765
989
1,592
574
807
102
459
1,229
8,530
3,389
98
959
1,902
349
184
6,881
15,411

ปริมาณสํารอง
(ลานเมตริกตัน)
9.68
4.27
3.75
6.34
2.62
3.27
0.3
1.67
3.25
35.15
25.59
0.23
6.28
9.3
2.01
0.66
44.07
79.22

พื้นที่ศักยภาพแหลงทรายแกว
ที่เหมาะสมตอการพัฒนา
พื้นที่
(ไร)
563
570
122
470

1,725

0
1,725

ปริมาณสํารอง
(ลานเมตริกตัน)
4.43
3.05
0.44
2.65
ติดปจจัยจํากัด
ติดปจจัยจํากัด
ติดปจจัยจํากัด
ติดปจจัยจํากัด
ติดปจจัยจํากัด
10.57
ติดปจจัยจํากัด
ติดปจจัยจํากัด
ติดปจจัยจํากัด
ติดปจจัยจํากัด
ติดปจจัยจํากัด
ติดปจจัยจํากัด
0
10.57

ที่มา : สํานักบริหารและฟนฟูสงิ่ แวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, (2547)
* ติดปจจัย หมายถึง ปจจัยจํากัดดานชุมชน ดานการใชที่ดินในพื้นที่เขตปาชายเลนและดานชั้นคุณภาพลุมน้ํา

4.1 แหลงทรายแกวอําเภอสิเกา
(1) แหลงทรายแกวบานไมฝาด ตําบลไมฝาด ครอบคลุมพื้นที่ 563 ไร มีปริมาณซิลิกา (SiO2)
รอยละ 90-94.70 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ1.84-3.99 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ
0.73-2.12 ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงแรทรายแกวบริเวณนี้ สามารถนําไปใชทําทรายหลอ
(Foundry) กระจกสี กระจกสีอําพัน ขัดสีแลวทําแกวตางๆ และกระจกเกรดอื่นๆ ได และใชทําอิฐทนไฟได
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(2) แหลงทรายแกวบานคลองเมง ตําบลไมฝาด ครอบคลุมพื้นที่ 570 ไร ปริมาณซิลิกา
(SiO2) รอยละ 96.68 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 1.38 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ
0.35 ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ สามารถนําไปใชทําอิฐทนไฟ
กระจกสี และหากลางดินออกบางอาจทําซิลิกาละเอียดได
(3) แหลงทรายแกวบานหัวถนน ตําบลไมฝาด ครอบคลุมพื้นที่ 122 ไร ปริมาณซิลิกา (SiO2)
รอยละ 98.53 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 0.38 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.25
ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ สามารถนําไปใชทําสีอําพัน อิฐทนไฟ
ซิลิกาบดละเอียด และกระจกสี
(4) แหลงทรายแกวบานพรุจูด ครอบคลุมพื้นที่ 470 ไร ปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ
96.68 ปริมาณอะลูมิน า (Al2O3) รอยละ 0.30 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.11
ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ สามารถนําไปใชทํากระจกสีอําพัน อิฐทน
ไฟ ซิลิกาบดละเอียด กระจกสี และอาจลางดินออกจนเปอรเซ็นต Al2O3 ลดลงมาเขาเกรดกระจกสีตางๆ
5. แหลงทรายแกวจังหวัดกระบี่
แหลงทรายแกวจังหวัดกระบี่ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 25,900 ไร รวมปริมาณสํารอง 139
ลานเมตริกตัน แตมีปญหาเชนเดียวกับจังหวัดตรัง คือ ติดอยูในเขตพื้นที่อนุรักษ พื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่
ใชประโยชนอื่น ๆ คงเหลือที่อาจนํามาพัฒนาผลิตแรไดเพีย ง 4,000 ไร ปริมาณทรายแกว 25.5 ลาน
เมตริกตัน เทานั้น
สําหรับพื้น ที่ใ นอําเภอเกาะลัน ตา บริ เวณบานหลั งสอด และบ านปากคลองเปน แหลง ที่
ปริมาณซิลิกา (SiO2 )สูงถึงรอยละ 98
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ตารางที่ 5 ปริมาณสํารองแหลงศักยภาพทรายแกว จังหวัดกระบี่

อําเภอ

เหนือคลอง

พื้นที่

บานกลาง ตําบลตลิ่งชัน

พื้นที่ศักยภาพแหลงทรายแกว
ที่เหมาะสมตอการพัฒนา

พื้นที่

ปริมาณสํารอง

พื้นที่

ปริมาณสํารอง

(ไร)

(ลานเมตริกตัน)

(ไร)

(ลานเมตริกตัน)

552

2.53

ติดปจจัยจํากัด

10,461

52.03

ติดปจจัยจํากัด

487

0.52

ติดปจจัยจํากัด

1,606

8.08

ติดปจจัยจํากัด

13,106

63.16

-

บานหลังสอด กลุมที่ 1

4,457

27.66

3,429

21.78

บานหลังสอด กลุมที่ 2

346

1.31

155

0.7

บานปากคลอง กลุมที่ 1

343

1.85

98

0.57

บานปากคลอง กลุมที่ 2

130

0.73

54

0.3

บานปากคลอง กลุมที่ 3

230

1.34

ติดปจจัยจํากัด

บานลิกี กลุมที่ 1

432

4.13

53

0.48

บานลิกี กลุมที่ 2

542

3.98

228

1.67

6,331

34.94

รวม

12,811

75.94

4,017

25.5

รวมทั้งหมด

25,917

139.1

4,017

25.5

บานตลิง่ ชัน ตําบลตลิ่งชัน
บานเกาะนกคอม ตําบลเกาะศรีบอยา
บานศรีบอยา ตําบลเกาะศรีบอยา
รวม
เกาะลันตา

พื้นที่ศักยภาพแหลง
ทรายแกว

-

บานหลังสอด ตําบลเกาะลันตานอย

บานปากคลอง ตําบลเกาะกลาง

บานลิกี ตําบลเกาะกลาง

บานทาทุกควาย ตําบลเกาะกลาง

ติดปจจัยจํากัด

ที่มา : สํานักบริหารและฟนฟูสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (2547)
* ติดปจจัย หมายถึง ปจจัยจํากัดดานชุมชน ดานการใชที่ดินในพื้นที่เขตปาชายเลนและดานชั้นคุณภาพลุมน้ํา
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5.1 แหลงทรายแกวอําเภอเหนือคลอง
พื้นที่ศักยภาพแหลงทรายแกวที่เหมาะสมตอการพัฒนาอําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มี
พื้น ที่ทั้งหมด 9,990 ไร แตเมื่อพิจ ารณาปจ จัยทางดานสิ่งแวดลอม และแผนการพัฒ นาพื้น ที่ข อง
หนวยงานราชการแลว พบวาแหลงทรายแกวบริเวณนีไ้ มเหมาะสมตอการพัฒนาแตอยางใด
5.2 แหลงทรายแกวอําเภอเกาะลันตา
(1) แหลงทรายแกวบานหลังสอด ตําบลเกาะลันตานอย สามารถแบงออกตามคุณภาพทราย
แกว ไดเปนโซนตางๆ ตามเกรดของแรดังนี้
แหลงทรายแกวบานหลังสอดกลุมที่ 1 ครอบคลุมพื้น ที่ 3,429 ไร เปนทรายแกว คุณภาพ
คอนขางดี คือ มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 98.36 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 0.23 และปริมาณ
เฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.14 ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้
กอนลางสามารถนําไปใชทําทรายหลอ (Foundry) และคัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux)ใน
อุตสาหกรรมถลุงโลหะ
แหลงทรายแกวบานหลังสอดกลุมที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 155 ไร เปน แรทรายแกวเกรด
คอนขางต่ํา คือ มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 90.79 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 0.34 และปริมาณ
เฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.30 ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้
กอนลางสามารถนําไปใชทําทรายหลอ (Foundry) และคัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux)ใน
อุตสาหกรรมถลุงโลหะ
(2) แหลงทรายแกวบานปากคลอง ตําบลเกาะกลาง สามารถแบงออกตามคุณภาพ
ทรายแกวไดเปนโซนตางๆ ดังนี้
แหลงทรายแกวบานปากคลอง กลุมที่ 1 ครอบคุลมพื้นที่ 98 ไร มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ
98.10 ปริมาณอะลูมิน า (Al2O3) รอยละ 0.36 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.29
ศัก ยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกว บริเวณนี้ สามารถใชทําอิฐทนไฟ ซิลิก า
บดละเอียด กระจกสี แกวทนไฟ เครื่องถวยชาม กระจกแผนเรียบ แผนแกวบาง กระจกหนาตาง กระจกสี
เขียวและสีอําพันได
แหลงทรายแกวบานปากคลอง กลุมที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 54 ไร มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ
98.9 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 0.10 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.04 ศักยภาพ
ของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ สามารถใชทําอิฐทนไฟ ซิลิกาบดละเอีย ด
กระจกสี แกวทนไฟ เครื่องถวยชาม กระจกแผนเรียบ แผนแกวบาง กระจกหนาตาง กระจกสีเขียวและสี
อําพันได (ตารางที่ 5)
(3) แหลงทรายแกวบานลิกี ตําบลเกาะกลาง สามารถแบงออกตามคุณภาพทรายแกว
ไดเปนโซนตางๆ ดังนี้
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แหลงทรายแกวบานลิกี กลุมที่ 1 ครอบคุลมพื้นที่ 53 ไร มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ 97.6
ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 0.50 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.11 ศักยภาพของ
การนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ สามารถใชทําทรายหลอ คัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว
ใชทําเปนฟลักส (Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ อิฐทนไฟ ซิลิกาบดละเอียด และกระจกได
แหลงทรายแกวบานลิกี กลุมที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 228 ไร มีปริมาณซิลิกา (SiO2) รอยละ
94.43 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 1.67 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ0.80
ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ สามารถใชทําทรายหลอ คัดขนาด
หยาบกวา ¼ นิ้วใชทําเปน ฟลักส (Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ อิฐทนไฟ ซิลิกาบดละเอียด และ
กระจกได
6. แหลงทรายแกว จังหวัดปตตานี
แหลงทรายแกวในจังหวัดปตตานีมีเฉพาะที่อําเภอยะหริ่งและเขตอําเภอมายอเทานั้น โดยมี
ปริมาณสํารองรวม 23 ลานเมตริกตัน ดังนี้
ตารางที่ 6 ปริมาณสํารองแหลงศักยภาพทรายแกว จังหวัดปตตานี

อําเภอ
ยะหริ่ง-มายอ

พื้นที่
บานราวอ ตําบลกระหวะ
บานกูวัง ตําบลบาโลย
บานบากง ตําบลตาลีอารย
รวม

พื้นที่ศักยภาพแหลงทรายแกว

พื้นที่ศักยภาพแหลง
ทรายแกว
พื้นที่
(ไร)

ปริมาณสํารอง
(ลานเมตริกตัน)

ที่เหมาะสมตอการพัฒนา
พื้นที่
ปริมาณสํารอง
(ไร)
(ลานเมตริกตัน)

472
2,068
1,778

1.75
12.62
11.33

365
1,722
1,627

1.47
11.12
10.4

4,318

25.7

3,714

22.99

ที่มา : สํานักบริหารและฟนฟูสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (2547)

(1) แหลงทรายแกวบานราวอ ตําบลกระหวะ ครอบคลุมพืน้ ที่ 365 ไร มีปริมาณซิลิกา
(SiO2) รอยละ 95.65 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 1.10 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ
0.13 ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทําทรายหลอ
(Foundry) และกระจกสีได
(2) แหลงทรายแกวบานกูวัง ตําบลบาโลย ครอบคุลมพื้นที่ 1,722 ไร มีปริมาณซิลิกา (SiO2)
รอยละ 97.59 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 0.53 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ 0.25
ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ สามารถนําไปใชทําอิฐทนไฟ กระจก
สี และซิลิกาบดละเอียดได
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(3) แหลงทรายแกว บานบากง ตําบลตาลีอารย ครอบคลุมพื้นที่ 1,627 ไร ปริมาณซิลิก า
(SiO2) รอยละ 93.77 ปริมาณอะลูมินา (Al2O3) รอยละ 2.44 และปริมาณเฟอรริกออกไซด (Fe2O3) รอยละ
0.22 ศักยภาพของการนําไปใชประโยชนของแหลงทรายแกวบริเวณนี้ กอนลางสามารถนําไปใชทํา
ทรายหลอ (Foundry) และคัดขนาดหยาบกวา ¼ นิ้ว ไปใชเปนฟลักส (Flux)ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ
สวนทรายแกวที่ผานกระบวนการแตงแร โดยวิธีการลางสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมกระจกสีได
เมื่อรวมแหลงทรายแกวทั่วทั้งภาคใตแลวจะมีปริมาณแรสํารองที่สามารถเขาไปพัฒนาไดประมาณ
509.6 ลานเมตริกตัน จากที่มีอยูจริง 872 ลานเมตริกตัน (ตารางที่ 7) ทั้งนี้สวนใหญจะมีปริมาณซิลิกา
(SiO2 ) ไมถึงรอยละ 99 จึงไมสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมแกวและกระจกคุณภาพสูงได แตมีบาง
แหลงที่ชุมพร (อําเภอหลังสวนและอําเภอทุงตะโก) กับจังหวัดสงขลาที่มีโอกาสแตงใหไดปริมาณซิลิกา
(SiO2 ) สูงไดถึงรอยละ 99
ตารางที่ 7 ปริมาณสํารองแหลงศักยภาพทรายแกวในภาคใต
จังหวัด

อําเภอ

นครศรีธรรมราช

ขนอม
สิชล
ทาศาลา
พรหมคีรี
เมือง
รวม
เมือง
เทพา
จะนะ
รวม
ปะทิว
สวี
ทุงตะโก
หลังสวน
รวม
สิเกา
เกาะลันตา
ยะหริ่ง-มายอ

สงขลา

ชุมพร

ตรัง
กระบี่
ปตตานี
รวม

ปริมาณสํารอง
(ลานเมตริกตัน)
48.2
119.2
71.8
14.5
56.1
309.7
12.8
25.6
62.8
101.2
2.1
6.1
19.0
12.4
39.6
10.6
25.5
23.0
509.6

หมายเหตุ
ปริมาณสํารองรวมที่มีจริง ๆ
เทากับ 456 ลาน
เมตริกตัน แตติดปจจัยจํากัดตาง ๆ ทําใหพัฒนาเปนเหมือง
ไมได

ปริมาณสํารองที่มีจริง 125.3 ลานเมตริกตัน แตติดปจจัย
จํากัดตาง ๆ

ปริมาณสํารองที่มีจริง 73 ลานเมตริกตัน แตติดปจจัยจํากัด
ตาง ๆ

ปริมาณที่มีจริง 79.2 ลานเมตริกตัน แตติดปจจัยจํากัดตาง ๆ
ปริมาณที่มีจริง 139 ลานเมตริกตัน แตติดปจจัยจํากัดตาง ๆ

ที่มา : สํานักบริหารและฟนฟูสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (2547)
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ตารางที่ 8 แหลงทรายแกวคุณภาพสูงของภาคใตและปริมาณสํารอง
ปริมาณซิลิกา
(เปอรเซ็นต)
98

ปริมาณสํารอง
(ลานเมตริกตัน)
79.5

บานทุงใส
พรหมคีรี นาเรียง
รวม
เมือง
บานปกหัก
บานทุงใหญ
เทพา
เกาะจีน 1
เกาะจีน 2
จะนะ
นาทับ
รวม
ปะทิว
หนาทับ
สวี
ทองตม
ทุงตะโก บางมวง
หลังสวน บานทองครก (ต.บางน้ําจืด)
รวม
สิเกา
บานพรุจูด ต.บอหิน

95
95-97

11.6
14.46
105.56
4.34
6.82
10.91
12.61
62.8
97.48
1.27
6.09
19.03
12.42
38.81
2.65

กระบี่

เกาะลัน
ตา

98
98-99
97

ปตตานี

ยะหริ่งมายอ

จังหวัด

อําเภอ

นครศรีธรรมราช สิชล

สงขลา

ชุมพร

ตรัง

แหลง
จากพิบูลย/ตลาดตนพยอม

บานหลังสอด
บานปากคลอง
บานสิกี
รวม
บานราวอ
บานกูวัง
รวม
รวมทั้งสิ้น

96
96
99
97
96
97
96-97
97
98
96

95
97

ที่มา : สํานักบริหารและฟนฟูสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (2547)

21.78
0.87
0.48
23.13
1.47
11.12
12.59
280.22
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แหลงทรายแกวภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกมีแหลงทรายแกวที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยการผลิตใน
ปจจุบนั มีอยูที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเปนหลัก ในสวนของปริมาณสํารองนัน้ หากดูจากขอมูลจากที่
รายงานในขอมูลประทานบัตรจะเปน ดังนี้
จันทบุรี
1,112,000
เมตริกตัน
ตราด
ไมมีขอมูล
ระยอง
2,377,000
เมตริกตัน
รวมปริมาณสํารองภาคตะวันออก
3,489,000
เมตริกตัน
อยางไรก็ตามยังมีการขอประทานบัตรทีจ่ ังหวัดจันทบุรีอกี 1 แปลง และที่ระยองอีก 2
แปลง ซึ่งหนึ่งในเจาของคําขอประทานบัตรมีโรงแตงแรทรายแกวสําหรับผลิตทรายแกวเกรดสูงขึน้ ดวย
สําหรับรายงานทางวิชาการของกรมทรัพยากรธรณีนั้น ประมาณปริมาณสํารองทรายแกว
ไวที่มากกวา 11.4 ลานเมตริกตัน ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ปริมาณสํารองทรายแกวภาคตะวันออก
แหลง(บาน/ตําบล)
ซากพง
หนองไทร/ชางขาม
บานบอ/บอ
แหลมกลัด/เขาลานและ
ไมรูด

อําเภอ
แกลง
ทาใหม
ขลุง
เมืองและคลอง
ใหญ

จังหวัด
ระยอง
จันทบุรี
จันทบุรี
ตราด
รวม

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี

ปริมาณสํารอง
(เมตริกตัน)
500,000
ไมมีรายงาน
8,320,000
> 2,600,000
> 11,420,000

หมายเหตุ
Proved
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ตารางที่ 10 ปริมาณสํารองทรายแกวภาคตะวันออก
แหลงทรายแกว
บานทาโลง อ.เมือง จ.ระยอง
บานในซอก อ.เมือง จ.ระยอง
แหลมหญา-แหลมสน-แหลมเทียน อ.แกลง จ.ระยอง
บานอาวเจริญ-แหลมตาล อ.แกลง จ.ระยอง
บานซากมะกรูด อ.แกลง จ.ระยอง
บานกรอกหวา อ.แกลง จ.ระยอง
รวม
บานหนองไทร อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
บานโขดหอย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
บานทาแคลง อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
บานคลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
บานหมูตูด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
รวม
บานอาวยาง อ.เมือง จ.ตราด
บานแหลมพราว อ.เมือง จ.ตราด
บานอาวขาม อ.เมือง จ.ตราด
บานแหลมกลัด-มวงเอน อ.เมือง จ.ตราด
บานคลองหิน-เขาลาน อ.คลองใหญ จ.ตราด
บานเขาลาน-หาดโคลน อ.คลองใหญ จ.ตราด
บานไมรูด อ.คลองใหญ จ.ตราด
บานไมรูด-บานตาหนึก อ.คลองใหญ จ.ตราด
รวม
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : วารสารเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม (เมษายน 2545)

ปริมาณ
(เมตริกตัน)
893,455
1,344,119
34,294,336
25,405,386
440,516
151,373
62,529,185
351,754
331,388
2,451,643
483,077
1,336,928
4,954,790
1,346,941
26,400
122,400
15,561,644
760,680
1,932,471
4,230,914
23,411,073
47,392,523
114,876,498
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แหลงทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากรายงานของกรมทรัพยากรธรณี ไดประมาณศักยภาพแหลงทรายแกวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ 11.2 ลานเมตริกตัน
ตารางที่ 11 ศักยภาพทรายแกวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหลง(บาน/ตําบล)

อําเภอ

จังหวัด

ดอนแกว/โนนสมบูรณ บึงกาฬ หนองคาย

ปริมาณสํารอง
(เมตริกตัน)
6,000,000

นาทราย/นาสิงห

ศรีวิไล หนองคาย

4,000,000

สันทรายงาม/นา
สะแบง

ศรีวิไล หนองคาย

1,200,000

รวม

11,200,000

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี

หมายเหตุ
ใชในอุตสาหกรรมแกว
เครื่องปนดินเผา
ใชในอุตสาหกรรมแกว
เครื่องปนดินเผา
ใชในอุตสาหกรรมแกว
เครื่องปนดินเผา
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ปริมาณสํารองรวมทั้งประเทศ
โดยสรุปปริมาณสํารองทรายแกว ของทั้งประเทศที่เหลื อในปจ จุบัน รวมกัน เปน
294.9 ลานเมตริกตัน ดังตารางที่ 12 ซึ่งอาจอาศัยตัวเลขการประเมินจากตารางที่ 8 สําหรับภาคใต
ตารางที่ 12 ปริมาณสํารองทรายแกวของประเทศไทย
ภาค

จังหวัด

จันทบุรี
ระยอง
ตราด
รวม
นครศรีธรรมราช
ภาคใต
สงขลา
ชุมพร
ตรัง
กระบี่
ปตตานี
รวม
หนองคาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้งสิ้น
ตะวันออก

ปริมาณสํารอง
(ลานเมตริกตัน)
1.11
2.38
3.49
105.56
97.48
38.81
2.65
23.13
12.59
280.22
11.2
294.91

หมายเหตุ
จากแปลงประทานบัตร แตกรมทรัพยากรธรณี
ประมาณการวามีประมาณ 11.4 ลานเมตริกตัน

เฉพาะซิลิกา( SiO2 ) รอยละ 95 - 99

ตามของกรมทรัพยากรธรณี ตารางที่ 11

หมายเหตุ
ขอมูลปริมาณสํารองทรายแกวจากตารางที่ 12 เปนขอมูลที่มีการสํารวจแลวเทานั้น ยังไมใช
ขอมูลปริมาณสํารองทั้งหมดของประเทศ เพราะยังมีอีกหลายแหลงที่ไมมีการสํารวจ เชน แหลงทรายแกว
ในภาคกลาง ภาคเหนือ ซึ่งแหลงทรายแกวเหลานีย้ ังไมมีขอมูล
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บทที่ 2
การผลิตและกระบวนการแตงแรทรายแกว
การผลิต
ในอดีตที่ผา นมามีการผลิตทรายแกวในภาคตะวันออกของประเทศบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรีและ
ตราด ทั้งหมดเปนการผลิตเพื่อใชในอุตสาหกรรมภายในประเทศเทานัน้ เนื่องจากรัฐมีนโยบายหามการ
สงออกทรายแกว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงวนไวเปนวัตถุดบิ สําหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศ ปจจุบัน
แหลงผลิตทรายแกวที่สําคัญยังคงอยูในแหลงทางภาคตะวันออก เนื่องจากอยูใ กลโรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ ช
ทรายแกวเปนวัตถุดิบ สําหรับแหลงในภาคใตเคยมีการผลิตที่จังหวัดชุมพรเพียงเล็กนอย ปจจุบัน
ผูประกอบการเหมืองแรทรายแกวหันมาใหความสําคัญกับแหลงทรายแกวในภาคใตมากขึ้น
เนื่องจาก
แหลงทรายแกวในภาคตะวันออกมีปริมาณลดนอยลง ขณะที่ความตองการใชทรายแกวในภาคอุตสาหกรรมกลับ
มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งในแตละปภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใชทรายแกวเปนวัตถุดิบปริมาณมากกวา 1
ลานเมตริกตัน ทรายแกวที่ผลิตไดแบงออกเปน 3 ชนิด คือ
1. ทรายดิบ เปนทรายแกวที่ไดจากการทําเหมืองแรทรายแกว โดยไมผานกระบวนการแตงแร
แตอยางใด ทรายแกวชนิดนี้จะมีองคประกอบทางเคมีของ SiO2 ในการใชงานคอนขางต่ํา เพราะมีมลทิน
และสิ่งเจือปนสูงกวาทรายแกวชนิดอื่น สวนใหญจะสงเขาโรงแตงเพื่อลางเอามลทินและสิ่งเจือปนบางสวน
ออกเปนทรายลางตอไป

รูปที่ 1 ทรายแกวจากเหมืองแรเรียกวา “ทรายดิบ”
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2. ทรายลาง เปนทรายดิบทีน่ ํามาแตงโดยวิธกี ารลางดวยน้าํ จึงทําใหทรายแกวชนิดนี้มีคณ
ุ สมบัติ
ทางเคมีสูงกวาทรายดิบเพราะไดลางเอามลทินและสิ่งเจือปนบางสวนออก ทรายลางเปนทรายแกวที่มี
ปริมาณซิลิกา 96 เปอรเซ็นตขึ้นไป ใชในอุตสาหกรรมแกวและกระจกทีต่ องการสี เชน สีชา สีทึบ และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ไมตองการปริมาณซิลิกาสูง

รูปที่ 2 ทรายแกวที่ผานการลางเรียกวา “ทรายลาง”
3. ทรายแตง เปนทรายลางที่นํามาแตงดวยเครื่อง Humphrey Spiral เพื่อแยกเอาแรเหล็กออกให
เหลือประมาณรอยละ 0.02 ใชในอุตสาหกรรมแกวที่มีคณ
ุ ภาพสูง ทรายแกวชนิดนี้ตอ งเสียคาใชจายใน
การผลิตสูงกวาการผลิตทรายแกว 2 ชนิดแรก และจําหนายตามความตองการของผูใช โดยทั่วไปนั้น
อุตสาหกรรมแกวหรือผลิตภัณฑแกวจะใชแรทรายแกวที่มแี รเหล็กไมเกินรอยละ 0.02 ความชืน้ ไมเกิน
รอยละ 5 และอุตสาหกรรมเซรามิก ใชแรทรายแกวที่มขี นาด 120 เมช ขึ้นไป
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รูปที่ 3 ทรายลางที่ผานการแตงดวยเครื่องมือชนิด Spiral เรียกวา “ทรายแตง”

กระบวนการแตงแรทรายแกว
กระบวนการแตงแรทรายแกวในประเทศไทยมีลักษณะคลายๆ กัน ดังนั้นเพื่อเปนการกลาวโดยรวม
จึงอธิบายการแตงแรทรายแกวอยางกวางๆ ไดดังนี้
เมื่อทําการเปดหนาดินที่ปด ทับทรายแกวออกแลว จะใชรถตักขุดตักทรายแกวใสรถบรรทุกเพื่อ
ลําเลียงเขาสูสถานที่แตงแร เรียกวา “ ทรายดิบ” นําทรายดิบเขาสูกระบวนการแตงแร จะใชรถตัก ตัก
ทรายดิบปอนลงสูชองปอนแร (Hopper) ซึ่งโดยทั่วไปภายในจะมีเหล็กรางรองรับอยูเพื่อทําหนาที่คดั
รากไม เศษไม ใบไม ขยะและมลทินตางๆ ที่ติดมากับทรายแกวออกไปจากแร จากนั้นจะใชสายพานปอนแร
(Beet Feeder) ปอนแรเขาสูตะแกรงหมุน (Trommel) โดยมีน้ําลางจากหัวสเปรยคอยฉีดเขาสูตะแกรงหมุน
อยูตลอดเวลาที่จุดทรายหยาบ และรากไม เศษไม ใบไม ขยะและมลทินดังกลาว จะถูกตะแกรงหมุนคัด
แยกออกจากกัน ทรายแกวที่ถูกคัดขนาดดวยตะแกรงหมุนจนไดขนาดทีต่ องการจะตกลงสูถังพัก (Feed
Sump)
ซึ่งจะพักสวนผสมของทรายแกวที่มีขนาดละเอียดกับน้ําที่พอเหมาะเขาสูปมสูบไปคัดเอา
ตะกอนออกที่เครื่องคัดขนาดรูปทรงกระบอกฐานกรวย (Hydro Cyclone) โดยตะกอนดินและน้ําสวน
ใหญจะถูกคัดออกที่ชองทางไหลดานบน (Overflow) สําหรับทรายแกวที่ปนมากับน้ําเล็กนอยจะถูก
ลําเลียงออกทางชองไหลดานลาง (Underflow) เพื่อตั้งกองแร เรียกวา “ทรายลาง” ในกรณีที่มีตะกอน
ดินเหนียวที่เจือปนมากับเม็ดทรายแกวอาจใช Spiral Classifier หรือถังน้ําลน (T-Classifier) คอยๆ
แซะตะกอนดินออกจากเม็ดทราย ตะกอนจะถูกสงไปยังบอดักตะกอน น้ําและทรายแกวสะอาดเรียกวา
“ทรายแตง” จะถูกสงไปกองเพื่อรอการจําหนาย
โรงแตงแรบางแหงอาจใชกระบวนการแตงแรแบบงายๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูผลิตไมไดผลิตทรายแกว
สําหรับอุตสาหกรรมที่ตองการทรายแกวที่มีมลทินปนเปอนนอย แตถาเปนการผลิตเพื่อปอนเขาสูอุตสาหกรรม
กระจก แกว หรืออุตสาหกรรมเซรามิกที่ตองมีการควบคุมมาตรฐานของทรายแกวใหมคี วามสะอาดมากๆ
อาจตองมีการเพิ่มเครื่องจักรในการแตงแรเพื่อใหไดทรายแกวที่มีคณ
ุ ภาพตามความตองการของตลาด
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บอน้ําใส

แรดิบ

ปม

ที่ปอนแร

บอน้ําลน

บอดักตะกอน

ตะแกรงหมุน
สายพาน

เศษรากไม
ถังรับแร

เศษรากไม

ตะแกรงหมุน
ทรายหยาบ
ถังรับแร
น้ํา

ถังรับแร

น้ํา

ปม

เครื่องคัดขนาดรูปกรวย

ถังคัดขนาดรูป T
ถังรับแร
ปม

น้ํา
น้ํา

เครื่องคัดขนาดรูปกรวย
ทรายสะอาด

รูปที่ 4 กระบวนการแตงแรทรายแกว
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เครื่องมือที่ใชในการแตงแรทรายแกว
ตะแกรงคัดขนาด (Screening) ตะแกรงมาตรฐานมีหนวยวัดเปน “เมช (Mesh)” จํานวนชอง
ตอความยาว 1 นิ้วของตะแกรง ขนาดของชองมีหนวยวัดเปน มิลลิเมตร (Micron : 10-3 ม.)
ตะแกรงสั่น ( Vibrating Screen ) เปนตะแกรงสั่นโดยใชลกู เบี้ยวหรืออํานาจแมเหล็ก สามารถ
ปรับความเอียงไดประมาณ 45 องศา การสั่นโดยใชลูกเบีย้ ว ความถีข่ องการสั่น 900-1800 รอบตอนาที
เหมาะสําหรับแรที่มีขนาด 1 นิ้วถึง 35 เมช มุมเอียงประมาณ 20 องศา แตถาใชน้ําชวยมุมเอียงจะลดลง
เหลือประมาณ 5-10 องศา
หลักการทํางาน การปอนแรลงบนตะแกรงตองสม่ําเสมอ ปริมาณแรขนาดเล็กที่จะลอดตะแกรง
ประมาณ 70 % ถูกแยกออกภายในระยะหนึ่งสวนสี่ของความยาวของตะแกรง สวนความยาวที่เหลือใช
สําหรับแยกแรที่มีขนาดใกลเคียงกับชองตะแกรง ถาปอนแรมากเกินไป ทําใหตะแกรงสั่นไมเต็มที่
และถาปอนแรนอยเกินไป แรบนตะแกรงจะกระโดด
ความสามารถในการทํางานของตะแกรงขึน้ อยูกับลักษณะของแรที่นํามาแยก เชน ถาแรละเอียด
จะทํางานได 2 เมตริกตัน/ตารางฟุต/วัน สวนมากใชกับแรที่มีขนาดนอยกวา 1 นิว้ ขนาดของชอง
ตะแกรงจะสัมพันธกบั ความเอียง เชน ถาชองตะแกรงประมาณ 1 นิว้ ใชความถี่ของการสัน่ 900 ครั้งตอนาที
ตะแกรงเอียง 20 องศา ถาชองตะแกรงเล็กกวาใชความถี่ของการสั่นมากขึ้น ตะแกรงจะเอียงไดมากขึ้น
ตะแกรงหมุน (Trommels) เปนตะแกรงเจาะรู นํามาโคงเปนรูปทรงกระบอก หรือรูปกรวย
หมุนรอบแกน การติดตั้งจะแบงออกเปนสองแบบ คือติดตั้งตะแกรงซอนกัน ตะแกรงชั้นในจะมีขนาดรู
ตะแกรงมากกวาตะแกรงชั้นนอก และติดตั้งตะแกรงขนาดตางๆ เรียงไปตามความยาวของแกน ปอนแร
เขาตะแกรงที่มขี นาดเล็กกอน
ไฮโดรไซโคลน (Hydro Cyclone) เปนเครื่องมือสําหรับคัดขนาด ประสิทธิภาพสูง กินพื้นทีน่ อย
สวนบนเปนรูปทรงกระบอกตอกับรูปกรวยเปนสวนลาง ขนาดของไฮโดรไซโคลน มีขนาดตางๆ เชน
12 นิ้ว 12 ฟุต
การทํางาน สูบของผสมระหวางน้ํากับแร ดวยความดัน 2-10 ปอนด/ตารางนิ้ว แรหยาบจะไหล
ลงสวนลาง (Under Flow Apex) แรละเอียดจะไหลออกทางสวนบน (Over Flow Vortex) แรที่แยกออก
จากกันจะมีขนาดเทาไหรขนึ้ อยูกับรูปรางของไฮโดรไซโคลน ความดันที่ใชขนาด Apex ขนาดของ Vortex
เปอรเซ็นตของ Solids (ความเขมขนของแร)
ประสิทธิภาพการทํางานของไฮโดรไซโคลนขนาดหยาบ (12 ฟุต) หรือขนาดละเอียด เทากับ
ผลผลิตขนาดหยาบทางทฤษฎีหารดวยผลผลิตขนาดหยาบที่แยกได
ไฮโดรไซโคลนยังใชสําหรับการกําจัดน้ํา ( Dewatering ) นอกจากนี้ยังมีไซโคลนที่ไมใชน้ํา
ชวยในการแยกโดยใชอากาศ สวนใหญใชในการกําจัดฝุน ที่เกิดจากโรงงาน หรือใชในการคัดขนาดโดย
ตอเปนวงจรกับเครื่องบดแบบแหง
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โตะแยกแร ( Shaking Table )
ขนาดของแรที่จะแยกไดดอี ยูระหวาง 20-400 เมช มีโตะแยกแรขนาดทราย (Sand Table) และ
โตะแยกแรขนาดตะกอน ( Slime Table 200-300 เมช)
การแตงแรขึ้นอยูกับการไหลของน้ําบนพื้นเอียงและความหนืด (Viscosity) ของน้ํา รูปรางของ
เม็ดแรมีผลตอการแยกดวย เชน เม็ดแรรูปรางกลมยอมไหลไปไดไกลกวารูปรางแบนหรือสี่เหลี่ยม
สวนสําคัญของโตะแยกแร
1. พื้นโตะ ปกติทําดวยไมและปูพื้นดวยยางหรือไฟเบอรกลาส
2. เครื่องกลไก (Head Motion) ทําหนาที่ใหโตะเคลื่อนไปขางหนาและเคลื่อนกลับโดยเร็ว แรหนัก
จะเคลื่อนไปไดมากกวาแรเบา
3. โครงเหล็กและสวนประกอบที่ทําใหโตะเอียงไดตามมุมตาง ๆ

Spiral Concentrator
Humphrey’s Spiral เปนรางรูปโคง อาจทําดวยเหล็กหลอ หรือโพลิเมอร หลายทอนประกอบตอ
กันเขาจนมีลกั ษณะเปนรางเกลียว รัศมีของรางประมาณ 2 ฟุต โดยแรหนักจะจมเร็ว เม็ดแรเคลื่อนดวย
ความเร็วต่ํา มีแรงเสียดทานกับผิวของทองราง ไดรับแรงเหวีย่ งหนีศนู ยกลาง (Centrifugal Force) นอย จะ
ไหลลงชองดักแร (Port) ที่หมุนปรับได แรเบาจมตัวชา ถูกแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางพัดสูขอบนอกของราง
ไหลสูปลายราง มีน้ําลางแรทปี่ ลอยไหลอยูรมิ ขอบวงในของราง จะชวยรวมแรหนักใหเกิดเปนแถบชอง
ตักแร ฮัมฟรียสไปรรอลเหมาะสําหรับใชในงานแตงแรขนั้ ตน การแตงใหไดหัวแรสะอาดอาจนําไป
แตงตอดวยโตะแยกแร
ขอดี ไมมีเครื่องกลไกซับซอน ไมมีสวนที่เคลื่อนไหว สึกหรอนอย การดูแลรักษางาย มี
ราคาถูก ใชแรงงานนอย
การใชงาน นิยมแยกแรหนัก ( Heavy Minerals ) เชน เซอรคอน อิลเมไนต โมนาไซต ซีโนไทม
หรือ ดีบุก ออกจากทราย
Reichert Spiral เปนสไปรรอลที่ไมมีชองดักแรเปนระยะลงมาตามรางเกลียว ความกวางของ
รางกวางกวาฮัมฟรียสไปรรอล ไมมนี ้ําเลี้ยงบนราง มีทใ่ี หหัวแร แรคละ และหางแร ออกทางดานลาง
ของสไปรรอล ชองดักแรนั้นปรับเคลื่อนได
ขนาดเม็ดแรที่เหมาะสมประมาณ 2 มม. ถึง 30 ไมครอน ประสิทธิภาพการทํางานขีน้ อยูกับ
อัตราการปอน เปอรเซ็นต Solid การกระจายตัวของเม็ดแรและมลทิน ปริมาณของน้ํา ลักษณะภาพตัดขวาง
ของราง (ลาดชันนอยสําหรับแยกแรสองชนิดที่มีความถวงจําเพาะใกลเคียงกัน ถาลาดชันมาก แยกแร
ไดเร็วแตใหเกรดหัวแรต่ํา)
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ตารางที่ 13 คุณลักษณะของทรายแกวที่ผลิตไดในประเทศไทย จากแหลงในจังหวัดระยอง
องคประกอบ

ซิลิกา (SiO2)
อะลูมินา (Al2O3)
เฟอรริกออกไซด (Fe2O3)
ไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2)
แคลเซียมออกไซด (CaO)
แมกนีเซียมออกไซด (MgO)
โพแทสเซียมออกไซด (K2O)
โซเดียมออกไซด (Na2O)
การสูญเสียน้ําหนักในการเผาไหม (Loss of Ignition)

รอยละ

99.45
0.27
0.04
0.09
0.37
0.1
0.3
0.12

ที่มา : ฝายขอมูลและสถิติ กองวิชาการและวางแผน กรมทรัพยากรธรณี

ปจจุบันความตองการใชทรายแกวมีปริมาณเพิ่มสูงขึน้
ในขณะที่แหลงทรายแกวที่เปนแหลง
สําคัญในภาคตะวันออกแถบจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีปริมาณการผลิตลดลง หลังจากแหลง
เหลานี้มีการทําเหมืองมานานกวา 40 ป ซึ่งสวนใหญจะเปนทรายแกวชั้นแรกในเขตพื้นที่ประทานบัตรที่มี
ความลึกประมาณ 1-3 เมตร ตอจากนั้นจะเปนดินดานหนาประมาณ 1 เมตร เมื่อแรทรายแกวมีปริมาณลดลง
ผูประกอบการเหมืองแรทรายแกวจึงไดสํารวจแรทรายแกวเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิมพบวา หลังจาก
ขุดดินดานออกจะมีทรายแกวอีกชัน้ เปนทรายแกวชั้นที่ 2 หนาประมาณ 1-3 เมตร แตคุณภาพต่ํากวาทราย
ชั้นแรก ทรายแกวชั้นที่ 2 นี้จะตองใชเครื่องมือในการแตงแรเพิ่มเขาไปในกระบวนการแตงแร ซึ่งจะทํา
ใหไดทรายแกวที่มคี ุณภาพเทียบเทาหรือใกลเคียงกับทรายชั้นที่ 1
สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมได แตจะทําใหตน ทุนการผลิตสูงขึ้น
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บทที่ 3
การใชประโยชน การนําเขา การสงออกทรายแกว
การนําทรายแกวไปใชประโยชน
ทรายแกวสามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมตอเนื่องไดอยางหลากหลาย
เชน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑแกว อุตสาหกรรมกระจก อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมแกว
เจียระไนและเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมใยแกว อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมหลอโลหะ อุตสาหกรรมทอไฟเบอรกลาส อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑบรรจุภัณฑแกว
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑแกวมีการผลิตมาเปนเวลานานและยังคงความสําคัญตอไปใน
อนาคต เนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑท่เี ปนผลิตภัณฑคูแขงชนิดอื่นไดกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม ประกอบกับ
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑแกวเปนผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติที่ดี คือมีความเฉื่อยไมทําปฏิกิริยากับผลิตภัณฑที่บรรจุ
มีความใสสะอาดมองเห็นผลิตภัณฑภายในที่บรรจุอยางชัดเจน ทนตอแรงกดและความดันไดดี สามารถปองกัน
ผลิตภัณฑใหเก็บรักษาไวไดนานและสามารถนํากลับมาใชไดใหมหลายครั้งในผลิตภัณฑหลายๆ ชนิด
นอกจากนี้รูปทรงของผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑแกวยังสะดวกตอการออกแบบใหมีความหลากหลายเหมาะตอ
การใชงาน
วัตถุดิบทีใ่ ชในการผลิตแกวโดยทัว่ ไปประกอบดวย ทรายแกว 65% โซดาแอช 15 % สารบอเร็ก 5%
หินปูน 5% เฟลดสปาร 7% โดโลไมต 3% (อาจใชแคลเซียมคารบอเนตแทนหินปูน หรือไมใชเฟลดสปารเปน
วัตถุดิบเลยก็ได และอาจใชเศษแกวผสมดวยก็ได ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับการกําหนดสูตรของโรงงาน) ผสมวัตถุดิบ
เขาดวยกันเผาในเตาหลอมที่อุณหภูมิ 1,600 ๐C จะไดของเหลว เรียกวา “น้ําแกว” นําไปขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑ
นําผลิตภัณฑเขาเตาอบเพื่อลดอุณหภูมิ ลดความเครียดและลดการแตกราว ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑแกว ไดแก
เครื่องแกวที่ใชในครัวเรือน เปนแกวที่มนุษยนํามาใชประโยชนนานกวา 5,000 ป เริ่มจากชาวอียิปต
ที่นําแกวมาทําเปนลูกปดและพลอยเทียม เพื่อใชบนเครื่องประดับตางๆ และนํามาทําเปนขวดหรือถวยขนาดเล็ก
เพื่อใชเปนภาชนะบรรจุ ในยุคโรมันแกวถูกนํามาทําเปนภาชนะและของใชในครัวเรือนสําหรับชีวิตประจําวัน
มากขึ้น และเปนที่นยิ มในยุดตอๆ มาจนกระทั่งปจจุบนั เชน จาน ชาม แกวน้ํา แกวไวน แกวเบียร ฯลฯ
บรรจุภัณฑชนิดตางๆ เชน ขวดแกวสําหรับเครื่องดื่มชูกาํ ลัง ขวดเบียร ขวดสุรา ขวดยาและ
อาหาร ขวดเครื่องดื่มเกลือแร ขวดน้ําอัดลม ขวดเครื่องสําอาง แกวสําหรับใชในหองทดลองและดาน
การแพทย เชนแกวทนไฟ หลอดยา ฯลฯ บรรจุภัณฑแกวควรเปนภาชนะที่มคี วามทนทานทางกายภาพ
และทางเคมีสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีกหลายครั้ง
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อุตสาหกรรมกระจก
อุตสาหกรรมกระจกเปนอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปสูอุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนต และอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร วัตถุดิบทีใ่ ชในการผลิตกระจกคลายกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑแกว
คือใชทรายแกว 47% โซดาแอช 14% โดโลไมต 13% เศษกระจก 19-20 % เฟลดสปาร 3% หินปูน 3% และ
สารเคมีอื่นๆ 1 % ผสมวัตถุดิบเขาดวยกันเผาในเตาหลอมที่อุณหภูมิ 1,600๐C จะไดของเหลวเรียกวา
“น้ําแกว” ดึงน้ําแกวที่กําลังหลอมในเตาใหเปนแถบตามแนวตั้งดวยตัวนําหรือ เบท (Bait) ที่หยอนลงไป
เพื่อใหแกวหลอมมีความหนืดเกาะ จากนั้นลดอุณหภูมจิ นน้ําแกวแข็งตัวเปนแผน เรียกวา “กระจกชีท”
(Sheet Glass) แตถาหากใหน้ําแกวไหลผานอางดีบุก แลวเขาเตาอบเพื่อลดอุณหภูมิจะไดกระจกที่เรียกวา
“กระจกโฟลต” (Float Glass) และหากนําน้ําแกวเขาสูก ระบวนการพิมพลายก็จะไดกระจกที่เรียกวา
“กระจกลวดลาย” (Figured Glass)
กระจกโฟลต (Float Glass) หรือ กระจกชีท (Sheet Glass) และกระจกลวดลาย (Figured Glass)
เปนกระจกพื้นฐานใชตกแตงไดทั้งภายในและภายนอกอาคาร เชน ผนัง ประตู หนาตาง ตูโชวสินคา
สําหรับกระจกลวดลาย (Figured Glass) เปนกระจกที่มีลวดลายพิมพลึกลงบนดานหนึง่ ของแผนกระจก
ใหคุณสมบัตกิ ึ่งทึบกึ่งใส มองเห็นไดสลัวๆ ลวดลายในกระจกจะสรางสรรคเสนลาย ตามจินตนาการ ให
มุมมองที่แตกตางดวยรูปแบบคลาสสิกและสวยอยางมีศลิ ป
เหมาะทั้งงานติดตั้งภายนอกอาคารและ
ตกแตงภายใน เชน งานประตู หนาตาง ฉากกัน้ หอง ถานํากระจกพื้นฐานไปผลิตเปนผลิตภัณฑกระจก
เรียกวา กระจกตอเนือ่ ง สามารถนําไปใชประโยชนไดมากมายขึน้ อยูกับกรรมวิธกี ารผลิตของกระจก
แตละชนิด ซึ่งทรงคุณคาดวยความแข็งแรงทนทาน สีสันที่สวยงาม ตลอดจนรูปลักษณะที่เหมาะสมตาม
รสนิยมและจินตนาการของผูใชมากกวากระจกแผนเรียบธรรมดา สําหรับกระจกตอเนื่องไดแก
กระจกสีตัดแสง (Heat Absorbing Glass) เปนกระจกโปรงใสและกระจกสี โดยสีของกระจก
เกิดจากการเติมออกไซดของโลหะ เชน เหล็ก โคบอลต หรือซีลีเนียมลงในสวนผสมของวัตถุดิบ กระจกสีตัด
แสงสามารถดูดกลืนและลดพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยที่จะผานเขามาไดประมาณรอยละ 40-50 ดวย
คุณสมบัตเิ หลานีท้ ําใหลดภาระการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศและชวยลดความจาของแสงที่สองผาน
เขามา จึงไดแสงที่นุมนวลสบายตาขึ้น กระจกสีตัดแสงมีหลายสี เชน สีชาออน สีชาดํา สีบรอนช สี
เขียวเขม สีฟาเขม แตสีที่เปนที่นยิ มใชมากที่สดุ ในประเทศไทยจะเปนสีเขียว ใชกับสวนภายนอกของ
อาคารทั่วไป อาคารพาณิชย และงานตกแตงภายในอาคาร ฉากกั้นหอง
กระจกเคลือบสี (Varnished Glass) เปนกระจกที่ผานกระบวนการเคลือบสีบนดานหลังของ
กระจกใสคุณภาพพิเศษ
อบดวยอุณหภูมิสูงทําใหการยึดจับของสีทนทาน และทนตอรอยขีดขวน
เหมาะสําหรับงานดีไซนที่ตองการบรรยากาศและรูปทรงทีท่ นั สมัยสามารถแตงเติมใหไดอารมณที่ลงตัว
ดวยเฉดสีตางๆ
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กระจกเงา (Mirror) เปนกระจกที่ผลิตจากกระจกโฟลตหรือกระจกชีท ผานกรรมวิธีฉาบดวย
Silver และเคลือบทับดวยสี ใหภาพสะทอนที่เหมือนจริง ชวยเพิ่มบรรยากาศและเพิม่ พื้นทีท่ างสายตาไดเปน
อยางดี เหมาะสําหรับงานสถาปตยกรรมประดับตกแตงภายใน เชน หองน้ํา หองแตงตัว งานเฟอรนิเจอรตางๆ
เชน ตูเสื้อผา โตะเครื่องแปง
กระจกสะทอนแสง (Heat Reflective Glass) เปนกระจกที่สะทอนแสง สามารถเลือกกําหนด
ปริมาณแสงที่สะทอนออกมาภายนอก ใหภาพสะทอนที่มีชีวิตชีวาตามชวงเวลาและฤดูกาล ลดความสวางจา
ของแสงอาทิตย ทําใหเกิดทัศนียภาพของอาคารทีโ่ ดดเดน แปลกตา เพิ่มความสบายตาใหแกผูอยูอาศัย
ใชกับอาคารสูง อาคารสํานักงาน ศูนยแสดงสินคา โรงแรม และสถานที่ที่ตองการประหยัดพลังงาน
กระจกฉนวนความรอน( Insulating Glass) เปนกระจกที่ผลิตจากการนํากระจกสองแผนมา
ประกบกัน โดยมีเฟรมอะลูมิเนียมคัน่ กลาง เปนกระจกทีช่ วยประหยัดพลังงาน ปองกันการถายเทความ
รอนระหวางภายในอาคาร ปองกันเสียงรบกวน ชวยลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ ไมทําให
เกิดฝาหรือหยดน้ําแมวาอุณหภูมิภายในและภายนอกจะแตกตางกัน ใชกับอาคารสูง อาคารสํานักงานและ
อาคารพาณิชยทั่วไปที่ตองการควบคุมสภาพแวดลอมดานเสียงและอุณหภูมิ เชน สนามบิน โรงแรม
โรงพยาบาล หองบันทึกเสียง
กระจกเสริมลวด (Wire Glass) เปนกระจกที่มีเสนลวดหรือแผงตาขายลวดฝงอยูภายในกระจก
ขณะทีก่ ระจกหลอมเหลว เพื่อเปนการเพิ่มความแข็งแรงใหกับกระจก จึงทําใหกระจกมีความแข็งแรง
ทนทานเปนพิเศษ ใชในอาคารสถานที่ที่ตองการความปลอดภัย ทั้งจากการโจรกรรมและเพลิงไหม ใช
ทําประตูกนั ไฟหรือประตูหนีไฟ
กระจกนิรภัยเทมเปอร (Tempered Safety Glass) เปนกระจกที่มีลกั ษณะทั่วไปเหมือนกระจก
ธรรมดาแตนํามาผานกระบวนการ Tempering เพื่อเพิ่มความแข็งแรง โดยใชหลักการเดียวกับการทํา
คอนกรีตอัดแรง คือสรางใหเกิดชัน้ ของแรงอัดขึน้ ที่ผวิ เพื่อตานแรงจากภายนอก วิธีการนี้ทําไดโดยการให
ความรอนกับกระจกที่อุณหภูมิสูงกวาจุดออนตัวของแกวเล็กนอยที่ประมาณ 650-700 องศา๐C และทําใหผิว
กระจกเกิดความเย็นตัวอยางรวดเร็ว โดยใชลมเย็นเปา ผลของความแตกตางของอุณหภูมริ ะหวางผิวนอกกับ
สวนกลางของแผนกระจกจะทําใหเกิดชัน้ ของแรงอัดขึน้ ที่ผวิ ของกระจกทั้งสองดาน โดยจะประกบชั้น
สวนกลางลักษณะเหมือนแซนวิช
และชั้นที่ผวิ นี้จะตานแรงจากภายนอกทําใหกระจกที่ผา น
กระบวนการ Tempering แลวมีแรงขึ้นประมาณ 4 เทา กระจกนิรภัยเทมเปอร มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อ
ถูกแรงกระแทก แผนกระจกจะแตกออกเปนชิน้ เล็กๆ ไมมีคม ชวยลดอันตรายตอผูใช มีความแข็งแรง
กวากระจกธรรมดา 3-5 เทา มีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไดดีกวากระจกธรรมดา ใชงาน
ดานสถาปตยกรรม เชน ประตูเปลือยและผนังกระจกที่มีแรงอัดของลมสูงหรือมีคนพลุกพลาน ผนังกัน้
ภายในอาคารที่ตองการความสวยงาม ใชในงานตกแตง เชน ฉากกั้นสวนอาบน้ํา ตูโชวอัญมณี ตูโชวสินคา
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กระจกกึ่งนิรภัย (Heat Strengthened Glass) เปนกระจกที่ผลิตโดยการนําแผนกระจกมาผาน
กระบวนการอบความรอนที่อุณหภูมิ ประมาณ 700 ๐C จากนั้นผานกระบวนการทําใหเนื้อเย็นลงอยางชาๆ
โดยใหแรงดันลมเปากระจกทั้งสองดาน กระจกที่ไดจึงมีคุณสมบัติพิเศษแข็งแกรงกวากระจกธรรมดา 2 เทา
สามารถรับแรงอัดของลมไดดีกวากระจกธรรมดา
และการปองกันกระจกแตกเนื่องจากความรอน
เหมาะกับสถานที่ที่ตองการความแข็งแรงและความปลอดภัยสูง และสถานที่ที่ตองเผชิญกับภาวะที่มี
ความรอนสูงกวาปกติตามผนังอาคาร หนาตางที่มีแรงอัดลมสูง
กระจกนิรภัยหลายชั้น (Laminated Safety Glass) เปนการนําแผนกระจกตั้งแตสองแผนขึ้น
ไปนํามาประกบกันบนแผนฟลม (Poly Vinyl Butyral : PVB) ที่มีความเหนียวและทนทานซอนอยูระหวาง
กลาง ทําหนาที่ยึดเกาะใหกระจกยึดติดกัน เปนกระจกทีใ่ หความปลอดภัยสูง เมื่อถูกกระแทกแตกแผน
ฟลมจะยึดไมใหเศษกระจกหลุดออกมาและยังคงรูปเปนแผนจะมีเพียงรอยแตกหรือรอยราวคลายใยแมงมุม
ที่สําคัญเมื่อวัตถุวิ่งมาชนจะไมสามารถทะลุได ใชทาํ กระจกกันกระสุนสําหรับรถยนต ใชทํากระจกหลังคา
ที่ตองการใหแสงสวางเขาสูอาคาร (Sky Light) อาคารที่ปองกันการโจรกรรมหรือลอบทําราย และตูโชวของมีคา
นอกจากนีย้ ังนํากระจกใสหรือกระจกสีมาทําเปนกระจกพนทรายโดยนํากระจกที่ผา นกระบวนการ
ผลิตสําเร็จรูปมาผานขั้นตอนการพนทราย จะไดกระจกทึบที่ไมสามารถมองผานไปได โดยใชกากเพชร
พนใสกระจกดวยแรงดันลม กระจกที่ผานการพนจะมีลักษณะสีขาวขุน
สวนกระจกเงาชาและกระจกเงาสามารถพนได 2 ดาน คือดานเงาและดานที่เคลือบดวย Silver
และเคลือบทับดวยสี เมื่อนํามาผานขัน้ ตอนการพนทรายแลวจะเปนฝาสีขาวขุน ชวยเพิ่มความสวยงาม
เปนของประดับตกแตงสถานที่ อาคาร บานเรือน

กระบวนการผลิตแกวและกระจก

1. ชั่งวัตถุดิบ เชน ทรายแกว เฟลดสปาร โดโลไมต หินปูน โซดาแอช สารเคมีตางๆ อาจไมใช
เฟลดสปาร หรืออาจใชแคลเซียมคารบอเนตแทนหินปูนก็ได และใชเศษแกวหรือเศษกระจกผสมดวยเพื่อลด
ตนทุนก็ได ขึ้นอยูกบั วาจะผลิตเปนผลิตภัณฑแกวหรือผลิตภัณฑกระจกหรือขึน้ อยูกับความตองการของผูผลิต
ผสมตามน้ําหนักและสัดสวนที่คํานวณไว
2. ผสมวัตถุดิบใหเขากันหลอมที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,600 ๐C จนไดเปนของเหลวที่เรียกวา “ น้ําแกว”
การหลอมน้ําแกวในอุตสาหกรรมแกวและกระจกจะเหมือนกัน ตางกันเฉพาะในขั้นตอนการขึ้นรูปเทานั้น
3. น้ําแกวที่สงเขาไปสูก ระบวนการขึ้นรูปตามแมพิมพท่ตี องการจะไดผลิตภัณฑแกวชนิดตางๆ ผาน
การอบเพื่อลดอุณหภูมิ เขาจุดตรวจสอบผลิตภัณฑแลวเขาสูขั้นตอนการบรรจุหีบหอเก็บไวในคลังสินคา
เพื่อจําหนายตอไป นัน่ คือการผลิตผลิตภัณฑแกว
สวนการผลิตกระจกจะปลอยใหนา้ํ แกวไหลอยางตอเนื่องลงสูอางดีบุกเหลว จะไดผลิตภัณฑกระจก
โฟลต แตถาหากดึงน้ําแกวที่กําลังหลอมในเตาใหเปนแถบตามแนวตั้งจะไดผลิตภัณฑกระจกชีท จากนั้นทํา
กระจกใหเย็นลงดวยระบบการลดอุณหภูมิ (Annealing) จนใกลเคียงกับอุณหภูมปิ กติ ผานเครื่องลางกระจก
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ผานจุดตรวจสอบ เขาสูเครื่องตัดกระจกเพื่อตัดกระจกใหไดมาตรฐานกวางยาวตามตองการ บรรจุตาม
น้ําหนักมาตรฐาน พรอมติด Bar Code เก็บเขาคลังสินคาเพือ่ จําหนายใหลูกคาตอไป
กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑแกว

ทรายแกว

โดโลไมต

เฟลดสปาร

หินปูน

โซดาแอช

ผสม
เตาหลอม
รางไหลน้ําแกว
ขึ้นรูป
เตาอบออน
จุดตรวจสอบ
บรรจุ
คลังสินคา

รูปที่ 5 กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑแกว

เศษแกว

อื่นๆ
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กระบวนการผลิตกระจกระบบโฟลต
ทรายแกว

โดโลไมต

เฟลดสปาร

หินปูน

โซดาแอช

เศษกระจก
กระจก

ผสม
เตาหลอม (FURNACE)
อางดีบุก(TIN BATH )
เตาอบ(ANNEALING)
ระบบลมเปาเย็น(MASS AIR COOLING)
เครื่องลางกระจก(WASHER)
จุดตรวจสอบ
จุดตัดกระจก
คลังสินคา

รูปที่ 6 กระบวนการผลิตกระจกระบบโฟลต
ที่มา: ดัดแปลงจากเอกสารเผยแพรของบริษัท การเดียนอินดัสทรีส ระยอง จํากัด

อื่นๆ
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อุตสาหกรรมเคมี
ในอุตสาหกรรมเคมี ทรายแกวใชเปนวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตสารเคมีและสารประกอบตางๆ
โดยทัว่ ไปการผลิตสารเคมีจะใชทรายแกวที่มีสวนประกอบของซิลิกา 99 % ขึ้นไป อะลูมิเนียมออกไซด
ไมเกิน 0.5 % และเหล็กออกไซด ไมเกิน 0.1 % สารเคมีท่ใี ชทรายแกวเปนวัตถุดิบในการผลิต มีดังนี้
1. โซเดียมซิลิเกต (Sodium Silicate: Na2O·n(SiO2)) เปนสารที่ประกอบดวย โซเดียมออกไซด
(Na2O) และซิลิกา ผสมกันอยูโดยมีสัดสวนตางๆ กัน แลวแตชนิดและการนําไปใช ไดแก โซเดียมออรโท
ซิลิเกต (Sodium Orthosilicate, Na4SiO4) โซเดียมเมตาซิลิเกต (Sodium Metasilicate, Na2SiO3) โซเดียมพอลีซิลิเกต
(Na2SiO3)n โซเดียมไพโรซิลิเกต (Na6Si2O7) และอื่นๆ มีลกั ษณะคลายแกว ใส ไมมีสี สามารถละลาย
น้ําได โซเดียมซิลิเกตเกิดจากการหลอมสวนผสมระหวางโซเดียมคารบอเนต หรือ โซดาแอช (Na2CO3) กับ
ทรายแกว เมื่อหลอมเพื่อทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีแลวจะไดโซเดียมซิลิเกต และกาชสคารบอนไดออกไซด
โซเดียมซิลิเกตเปนสารที่สามารถละลายไดในน้ํา สารละลายโซเดียมซิลิเกตมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา Water Glass
ใชเปนสารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมผงซักฟอก
อุตสาหกรรมฟอกสี อุตสาหกรรมผลิตสารทําความสะอาด เปนตน
กระบวนการผลิตโซเดียมซิลเิ กต
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมแกวคัลเลท (Cullet Preparation)
โซเดียมซิลิเกตจะถูกเตรียมดวยการหลอมของผสมระหวางโซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) และทราย
แกว ที่ชวงอุณหภูมิ 1,200 – 1,400OC ขึ้นอยูกับลักษณะเตา และอัตราสวนผสม เมื่อหลอมแลวจะไดแกวที่มี
โครงสรางอสัณฐาน (Amorphous Glass) โดยทั่วไปจะเรียกวา คัลเลท (Cullet) หรือเศษแกว ที่สามารถ
ละลายไดในน้ําเพื่อใชผลิตเปนไฮเดรตโซเดียมซิลิเกตในรูปตางๆตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การเปลีย่ นเปนสารละลายโซเดียมซิลเิ กต (Water glass)
เศษแกวโซเดียมซิลิเกตที่หลอมไดจะถูกนําไปใสในถังปฏิกรณ ออโตเคลฟ (Auto Clave) ซึ่ง
เปนถังระบบปดสามารถควบคุมความดันและอุณหภูมิได น้ํารอนและไอน้ําจะถูกปลอยเขาไปในถังเพื่อ
ละลายเศษแกวอยางตอเนื่องจนกระทั่งเศษแกวละลายหมดและไดความเขมขนตามตองการ
ขั้นตอนที่ 3 การปรับอัตราสวนผสม
สารละลายโซเดียมซิลิเกตจากขั้นตอนที่สองจะถูกสงไปยังถังพัก (Intermediate Tank) เพื่อลด
อุณหภูมใิ หเย็นลง และนําเขาสูถังเก็บ (Storage Tank) ในถังเก็บนี้อาจจะมีการใสสารโซเดียมไฮดรอกไซด
(NaOH) ลงไปเพื่อลดอัตราสวนของ SiO2 ตอ Na2O ใหต่ําลง สําหรับบางผลิตภัณฑ
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รูปที่ 7 กระบวนการผลิตโซเดียมซิลิเกต

ดังที่กลาวมาแลววา โซเดียมซิลิเกตมีอัตราสวนระหวาง Na2O และ SiO2 ไดหลายอัตราสวนซึ่งทํา
ใหมีคณ
ุ สมบัตใิ นการนําไปใชงานตางกันดวย
โดยทัว่ ไปโซเดียมซิลิเกตสามารถนําไปประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมตางๆ ไดมากมาย อันเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัว ดังนี้
-โซเดียมซิลิเกตที่มีคุณสมบัติเปนดาง และทําหนาทีเ่ ปนสารควบคุมการเปลี่ยนแปลงคา pH
(Buffer) ที่ดี ซึ่งเปนคุณสมบัตทิ ี่สําคัญมากในการนําไปใชในผงซักฟอก การฟอกสีกระดาษ และเสนใย
-โซเดียมซิลิเกตที่มี Mole Ratio สูง จะปองกันการกัดกรอนไดดี สามารถลดการกัดกรอนโดย
เกาะเปนชั้นเคลือบอยูระหวางผิวหนาของโลหะกับอโลหะ
คารบอนไดออกไซดสามารถทําใหโซเดียมซิลิเกตมีคณ
ุ สมบัติเปนกลางแลวกอตัวเปนเจลได ซึ่ง
นําไปใชในอุตสาหกรรมหลอโลหะ (Foundry) โดยพันธะของทรายในซิลิเกตจะจับตัวดวยคารบอนไดออกไซด
ทําใหเกิดการขึ้นรูปอยางรวดเร็ว
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โซเดียมซิลเิ กตในผงซักฟอก (Detergents) โซเดียมซิลิเกตใหคุณสมบัติเฉพาะในสูตรการ
ผลิตผงซักฟอกที่สําคัญ คือ
- ชวยปองกันการกัดกรอนชิ้นสวนโลหะในเครื่องซักผา
- ปองกันการกัดกรอนเครื่องแกวและเซรามิก ระหวางการลางจานดวยเครื่อง
- ความสามารถในการเปนสารชวยควบคุมการเปลี่ยนแปลง pH ที่สําคัญในชวง pH 9-12
- ความเปนดางจะปรับสภาพสิ่งสกปรกที่เปนกรดใหเปนกลางได
- เปนสารที่ทาํ ใหเกิดปฏิกิรยิ า Emulsification และ Saponification ทําใหน้ํามันแตกตัว
ผสมกับน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ทําใหสิ่งสกปรกกระจายตัวออกจากกัน ไมเกาะเปนกอน
โซเดียมซิลเิ กตในสารเคมี (Chemicals)
- ซิลิกาเกรดใชงานทั่วไป (Commercial Grade) สามารถผลิตโดยกระบวนการทําสารละลาย
ใหเปนกลาง (Neutralization) หรือ กระบวนการแยกดวยเยือ่ เลือกผานไฟฟา (Electromembrane) ที่เรียกวา
Electrodialysis
- เมื่อทําปฏิกิริยากับกรดในภาวะที่เหมาะสม โซเดียมซิลิเกตจะเปลี่ยนเปนซิลิกาเจล หรือเกิด
การตกตะกอนของซิลิกา ซึ่งถูกนําไปใชเปนตัวเติม (Filler) และสารเสริมแรง (Reinforcing Agent) ทําให
โครงสรางภายในของยางมีความแข็งแรงทนตอการฉีกขาดและการขัดสี สามารถใชในผลิตภัณฑยางประเภท
ตางๆได เปนสารดูดความชืน้ สําหรับกาชแหง เปนตัวเติมในเนื้อยาสีฟนเพื่อทําหนาทีเ่ ปนสารขัดฟน
- ใชผลิต Zeolite ซึ่งเปนผลึกของอะลูมิโนซิลิเกต ไดจากการสังเคราะหโซเดียมซิลิเกต
และโซเดียมอะลูมิเนต
- ใชเปนวัตถุดบิ ของซิลิกาที่ละลายน้าํ ไดในการผลิต Titanium Dioxide
- ใชในกระบวนการฟอกสีดวย Hydrogen Peroxide ทั้งในอุตสาหกรรมกระดาษและเสนใย
เพื่อปรับปรุงความขาวสวาง และเปนสารฟอกสีเพอรออกไซดที่มีประสิทธิภาพ โดยจะสรางพันธะ หรือจับ
ไอออนของโลหะแทรนซิชันซึ่งเปนสารที่ทําใหเกิดสี เชน เหล็ก แมงกานีส และทองแดง เปนตน
- ใชในการบําบัดน้ํา โดยเกลือของกรดจะถูกดึงประจุออกไปรวมกับซิลิเกตใหเปนกลาง
และจะเกิดสารละลายประจุบวกขึ้น ซึ่งเปนตัวเพิ่มการรวมตัวของตะกอนที่มปี ระสิทธิภาพสูง สําหรับใช
รวมกับอะลูมินมั ซัลเฟต
- ใชในกระบวนการลอยแร ซึ่งเปนการแยกแร หรือแตงแรวิธีหนึ่ง
- ใชเปนสารชวยกระจายตัวในสวนผสมวัตถุดิบพวกปูนขาวและน้ําดินในกระบวนการ
ผลิตซีเมนตปอรตแลนดแบบเปยก (Wet Process)
โซเดียมซิลิเกตสามารถใชเปนสารยึดติด (Adhesive) หรือกาว ซึ่งแทบจะเปนเพียงสารอนินทรียชนิด
เดียวที่มีพันธะแข็งแรงมาก สามารถเปลี่ยนสถานะไปเปนสถานะกึ่งของแข็งไดอยางรวดเร็ว โดยมีการ
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สูญเสียน้ําในโครงสรางเพียงเล็กนอย นอกจากนี้โซเดียมซิลิเกตทีใ่ ชในอุตสาหกรรมผลิตสารทําความ
สะอาด จะชวยเพิม่ ความสามารถในการชะลาง ลดแรงตึงผิวและความหนืดของสบูเหลว
2. ซิลิกาและอะลูมิเนียมซิลิเกต เปนสารเติมที่ใหสีขาว ผงละเอียดมีพื้นที่ผิวสัมผัสสูง จึงมี
ความสามารถในการดูดซับไดดีมาก กรรมวิธีการผลิตไดจากการเกิดปฏิกิริยาแลวตกตะกอน (Precipitation) ของ
สารละลายโซเดียมซิลิเกตกับกรดซัลฟวริกหรือกับสารละลายอะลูมิเนียมซัลเฟต ขึ้นกับประเภทของผลิตภัณฑ
คุณสมบัติของซิลิกาและอะลูมิเนียมซิลิเกต
- ใชเปนสารทดแทนไททาเนียมไดออกไซด (TiO2) บางสวนอยูในสีทาบานและกระดาษ ซึ่งมี
ราคาคอนขางสูงชวยใหสีมีความคงตัวสามารถเก็บไดนานโดยสีจะไมแยกชั้นและมีความขาวมากขึ้น
- ใชเปนสารชวยการไหลตัว (Free-Flowing) และตัวพา (Carrier) ในปุยเคมี ยาฆาแมลง ยา
ปราบวัชพืช อาหาร ยารักษาสัตว
- ใชเปนสารตานการจับตัวเปนกอน (Anti Caking Agent) ในเครื่องปรุงอาหารหรือครีมเทียม และ
นมผง
- ใชเปนตัวเพิ่มความหนืดและปองกันการตกตะกอน (Thickener) ในยาสีฟน สารในยาสีฟนเปน
ของเหลวซึ่งยากตอการใชงาน สารซิลิกาจะชวยดูดซับสารประกอบอืน่ ๆ ทําใหยาสีฟนมีลักษณะขนคงรูป
เมื่อถูกบีบออกจากหลอดยาสีฟน
- ใชเปนสารสรางรูพรุน (Pore Builder) ในแผนกั้นเซลของแบตเตอรี (Battery Separator) ทํา
ใหมีการแลกเปลี่ยนอิออนและเกิดกระแสไฟฟาในแบตเตอรีได
กระบวนการผลิตซิลกิ าและอะลูมิเนียมซิลิเกต
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมแกวคัลเลท (Cullet Preparation)
โซเดียมซิลิเกตจะถูกเตรียมดวยการหลอมของผสมระหวางโซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) และทรายแกว
ที่ชวงอุณหภูมิ 1,200 – 1,400OC ขึ้นอยูกับลักษณะเตา และอัตราสวนผสม เมื่อหลอมแลวจะไดแกวที่มี
โครงสรางอสัณฐาน (Amorphous Glass) โดยทั่วไปจะเรียกวา คัลเลท (Cullet) หรือเศษแกว ที่สามารถ
ละลายไดในน้ําเพื่อใชผลิตเปนไฮเดรตโซเดียมซิลิเกตในรูปตาง ๆ ตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การเปลีย่ นเปนสารละลายโซเดียมซิลเิ กต (Water Glass)
เศษแกวโซเดียมซิลิเกตที่หลอมไดจะถูกนําไปใสในถังปฏิกรณ ออโตเคลฟ (Autoclave) ซึ่งเปนถังระบบ
ปดสามารถควบคุมความดันและอุณหภูมิได น้ํารอนและไอน้ําจะถูกปลอยเขาไปในถังเพื่อละลายเศษแกว
อยางตอเนื่องจนกระทั่งเศษแกวละลายหมดและไดความเขมขนตามตองการ
ขั้นตอนที่ 3 การเกิดปฏิกริยากับอะลูมเิ นียมซัลเฟต
สารละลายโซเดียมซิลิเกต จะถูกนําไปทําปฏิกิริยากับกรดซัลฟวริคหรือกับสารละลายอะลูมิเนียม
ซัลเฟตในถังปฏิกรณ (Reactor) ควบคุมอุณหภูมิ pH และอัตราการไหลของวัตถุดิบ ขั้นตอนนี้จะได
ตะกอนในรูปสารแขวนลอยกอนถูกสงไปเขาถังพัก
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ขั้นตอนที่ 4 การกรอง
สารแขวนลอยจากถังพักจะถูกสงเขาเครื่องกรองฟลเตอรเพลส (Filterpress) เพื่อแยกตะกอน
ออกจากน้ําและลางเกลือซัลเฟตที่ติดมากับตะกอน ตะกอนที่ไดจะถูกสงไปยังถังพักเพื่อรอการอบแหง
สวนน้ําที่แยกออกไปจากการกรอง จะถูกสงไปบําบัดและสงเขาสูระบบอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 การอบแหง
ตะกอนที่ไดจากเครื่องกรองจะมีความชื้นประมาณ 70-80 % โดยน้ําหนัก จะถูกสงเขาเครื่องอบแหง
(Dryer) โดยผานระบบการปอนผานสกรูขับ ตะกอนจะถูกอบใหแหงดวยลมรอนจนแหง จากนั้นนําไป
เขาเครื่องแยกผง (Bag Filter) ดวยระบบนิวเมติก ผลิตภัณฑชนิดผงนี้ถูกเก็บในถังอบแหง เพื่อรอเขาสู
ขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การลดขนาดผงละเอียดกอนบรรจุหีบหอ
นําผลิตภัณฑผงที่ไดมาบดคัดขนาด ดวยระบบลมใหอนุภาคชนกันเองและถูกบดและตีโดยตัวตี
(Beater) จนมีขนาดเล็กลง จะถูกลมดูดผานเครื่องคัดขนาดเขาสูเครื่องแยกผง จากนัน้ ผลิตภัณฑทไี่ ดจะถูก
สงไปยังถังเก็บเพื่อบรรจุหีบหอรอจําหนาย ผลิตภัณฑท่บี ดละเอียดจนไดขนาดอาจจะมีความหนาแนน
(Bulk Density) ต่ําเกินไป เมื่อนําไปใชจะฟุงกระจาย จึงนํามาผานลูกกลิ้งระบบสุญญากาศ (Vacuum
Compactor) เพื่อความหนาแนนกอนอัดเปนเม็ด ดวยเครื่องอัดเม็ด (Granulator) กอนสงเก็บลงถังเก็บ
ผลิตภัณฑอัดเม็ดเพื่อบรรจุถุงดวยเครื่องชั่งน้ําหนัก เก็บในคลังสินคาเพื่อจําหนายตอไป
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รูปที่ 8 กระบวนการผลิตซิลกิ าและอะลูมิเนียมซิลเิ กต
3. ซิลิกาเจล (Silica Gel) เปนสารดูดความชื้นทีใ่ ชกนั อยางแพรหลาย เชน ใสโหลดูดความชื้น
สําหรับหองปฏิบัติทางเคมี ใสในหอของเพื่อดูดความชื้นระหวางการขนสง ใชในเครื่องดูดความชื้น และ
ใชในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ เปนตน ซิลิกาเจลที่ใชท่วั ไปมีลักษณะเปนเม็ดกลมๆ เหมือนลูกปดบางครั้ง
มีการใสลิเธียมคลอไรดทําใหเปลี่ยนสีได คือ เปนสีน้ําเงินเมื่อแหงและเปนสีชมพูเมื่อดูดความชืน้ เขาไป
มากพอ ซิลิกาเจลไมมีพิษ สามารถดูความชื้นไดถึง 40% ของน้ําหนักตัวและสามารถไลความชื้นออกได
โดยการเผาหรืออบที่อุณหภูมิ 170๐C หรือคั่วบนกระทะหุงตม ซึ่งทําใหสามารถนํามาใชซ้ําแลวซ้ําอีกได
4. แคลเซียมซิลเิ กต (Calcium Silicate) เปนฉนวนกันความรอนแบบเปนโพรงหรือชองกลวง
ประกอบดวยไฮดรัสแคลเซียมซิลิเกต โดยระหวางกรรมวิธีการผลิตไอน้ําจะเปลี่ยนรูปหินปูนและซิลิกาไป
เปนไฮดรัสแคลเซียมซิลิเกต ซึ่งเปนวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน นิยมนําไปใชในการหุมทอ และภาชนะใน
กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูง และจําเปนตองใชวัสดุที่มีความทนตอแรงอัดสูงอีกดวย
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5. ซิลิกอนคารไบด (Silicon Carbide : SiC) ซิลิกอนคารไบดไมไดเกิดในธรรมชาติ แตเปน
สารสังเคราะหซึ่งผลิตจากปฏิกิริยาเคมีระหวางสวนผสมของถานโคก (Coke) ที่องคประกอบหลักคือ
คารบอน (C) กับทราย ทีอ่ งคประกอบหลักคือ ซิลิกา (SiO2) ในเตาเผาไฟฟาที่อุณหภูมปิ ระมาณ 2,4002,600 ๐C มีน้ําหนักโมเลกุล 40.07 มีความถวงเฉพาะ 3.22 ใชในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ อุตสาหกรรม
เซรามิก ใชทาํ หัวสําหรับพนไอรอนทีใ่ ชในการขับเคลื่อนจรวด ทําเบาหลอมโลหะ ตัวตานทานไฟฟา เปน
สวนประกอบในเตาเผา
6. ซิลิโคน และสารประกอบซิลกิ าอืน่ ๆ

อุตสาหกรรมเซรามิก

ทรายแกวทีใ่ ชในอุตสาหกรรมเซรามิก จะเปนสวนผสมของน้ํายาเคลือบเซรามิก เพื่อเคลือบผิว
ใหเปนมันและมีลักษณะวาวคลายแกว หรือใชพนเครื่องสุขภัณฑหลังขึน้ รูปกอนนําไปเผา เพื่อใหเครื่อง
สุขภัณฑเปนเงาวาว และใชเปนสวนผสมในเนื้อของผลิตภัณฑเซรามิกประเภทเครื่องสุขภัณฑ เพื่อ
ปองกันการหดตัว การแตกราว และเพิ่มความแข็งแกรงของโครงสราง
ทรายแกวที่นําไปใชในอุตสาหกรรมเซรามิกเปนทรายแกวที่มีขนาดเล็กกวา 0.125 มิลลิเมตร (120 เมช) ซึ่ง
ไดจากการนําทรายแกวมาลางและบดใหละเอียด คุณสมบัติของทรายแกวที่ใชในอุตสาหกรรมเซรามิก
ควรมีปริมาณเหล็กนอยที่สุด

อุตสาหกรรมแกวเจียระไนและเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมแกวเจียระไนและเครื่องประดับเปนอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบคอนขางสูง
ใชแรงงานที่มีทักษะและฝมือสูง ทรายแกวที่ใชในอุตสาหกรรมนี้ เปนทรายแกวที่มีความบริสุทธิ์สูง สวนใหญ
จะนําเขามาจากตางประเทศ มักเปนพวก Borosilicate ซึ่งสามารถนํามาเปาขึ้นรูปไดงาย เพื่อผลิตเปนแกว
คริสตัลตกแตงดวยการเจียระไน หรือแกะสลักดวยลวดลายที่สวยงาม ประกอบตัวแกวดวยโลหะ จิวเวอรี่
ไม หรือวัสดุอยางอื่นใหลงตัวตามรสนิยมและประโยชนใชสอยของผูบริโภค รวมทั้งผลิตเปนเครื่องประดับ
ของชํารวย ของที่ระลึก

อุตสาหกรรมใยแกว
การผลิตใยแกวและฉนวนใยแกวมีวิธีการผลิต 2 วิธี คือการนําทรายแกวซึ่งเปนวัตถุดิบหลักมา
ผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่นหลอมที่อณ
ุ หภูมิ 1,600๐C จนไดนํา้ แกววิธีหนึ่งกับการผลิตจากวัตถุประเภทเศษ
แกว เศษกระจกใส ซึ่งเปนการนําทรัพยากรเหลือใชมาหมุนเวียนใชใหมไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ
การหลอมแกวดวยอุณหภูมิสูงถึง 1,200๐C จนกลายเปนน้ําแกว แลวปนออกมาเปนเสนใยสีขาว โดยพน
กาวใหเสนใยยึดเกาะกัน ซึ่งทําใหเกิดโพรงอากาศมากมายอยูด านใน ใยแกวที่ผลิตจากการหลอมแกวแลว
ปนออกมาเปนเสนใยสีขาวจัดอยูในกลุมฉนวนเซลปด อาจผลิตในรูปแผนแข็ง แบบมวน หรือขึ้นเปนรูปทรง
ตางๆกัน ตัวเสนใยจะถูกเคลือบไวดวยตัวประสาน (Binder) เชน ฟโนสิกเรซิ่น ซึ่งทําหนาที่เชื่อมระหวาง
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เสนใย ที่พบมากจะเปนฟนอลฟอรมอัลดีไฮน ซึ่งจะใหสีเหลืองหลังการผลิต ใยแกวและฉนวนใยแกวมี
คุณสมบัติกนั ความรอน ดูดซับเสียงรบกวนจากภายนอกและไมลามไฟ เนื่องจากวัสดุที่นํามาใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตนั้นเปนวัสดุประเภทไมลามไฟ

อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสโดยทัว่ ไป ไดแก ทรายแกว 65% โซเดียม
เฟลดสปาร 11% โดโลไมต 16% และสารเคมีอื่นๆ 8% ทรายแกวทีใ่ ชในการผลิตอุปกรณไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสจะมีความบริสุทธิ์สงู น้ําแกวที่ไดจากการหลอมตองมีคา Dielectric ที่ดีมีการสูญเสียทางไฟฟา
นอยในชวงที่อุณหภูมิที่แตกตางกันสูง เชน หนาจอโทรทัศนและคอมพิวเตอร หลอดไฟฟา โคมไฟ หลอดแกว
และแกวสําหรับการปองกันการแผรังสี

อุตสาหกรรมหลอโลหะ
ทรายแกวที่ใชในอุตสาหกรรมหลอโลหะ ใชทําเปนแบบหลอทราย โดยทั่วไปจะใชทรายแกว
ผสมกับสารผสมที่เหมาะสม ปกติจะใชดนิ เหนียวจากธรรมชาติมาผสมเพื่อทําใหมีความแข็งแรง และ
ความเหนียวของดินจะชวยใหแบบหลอจับตัวไดดี คุณสมบัติของทรายทําแบบหลอ คือ ตองทนความรอน
ไดสูงสามารถระบายกาซไดพอดีในขณะที่เทน้ําโลหะลงไป
มีความแข็งแรงทนทานตอแรงอัดของน้ํา
โลหะ มีความแนนและรักษารูปทรงไดดี สลายตัวไดงาย หลังจากการหลอโลหะแลวสามารถนํากลับมา
ใชไดอีก และจะตองไมทําใหเกิดมลพิษเมื่อนํามาใชงาน

อุตสาหกรรมทอไฟเบอรกลาส
ทรายแกวที่ผานกระบวนการแตงแรและคัดขนาดแลว อบใหแหงที่ความชื้นประมาณรอยละ 2
ผสมกับแคลเซียมคารบอเนต เรซิ่น และสารเคมี ผานกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยี โรยดวยไฟเบอร
กลาส ผลิตเปนทอไฟเบอรกลาส เหมาะตอการใชในงานประปา งานอุตสาหกรรม และงานระบายน้ําเสีย
เชน ทอระบายน้ําเสีย ทอรวบรวมน้ําเสีย ทอสงน้ําแรงดัน ทอน้ําดิน ทอน้ําดื่ม อุโมงคขนาดใหญ
(Microtunnelling) ทอวางลอยบนพืน้ ดิน ทอไซฟอน (Syphon) ทอทิ้งน้ําชายฝงทะเล ทอในงาน
อุตสาหกรรม ทอสวมแทนทอเดิมที่ชํารุด (Relining) การติดตั้งแบบดันทอ (Pipe Jacking) ทอสองชั้น
(Double Pipes) ทอในโรงไฟฟาพลังน้ํา บอตรวจและถังพัก ทอปลอกบอน้ําบาดาล ทอสงน้ําเพื่อการ
ชลประทาน ทอระบายน้ําจากสะพาน ตลอดจนใชแทนทอพีวีซีและทอซีเมนต เพราะคุณสมบัติที่มี
ความแข็งแรง ทนทาน ไมเปราะงาย อายุการใชยาวนาน
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อุตสาหกรรมอืน่ ๆ
อิฐแกวหรือบล็อกแกว เปนวัสดุกอสรางใชตกแตงหองน้ํา อาคารที่ตองการความสวางและ
ความสวยงามสรางความแปลกใหมใหบานและอาคารดวยความสดใสไมทึบอึดอัดรับแรงกระแทกหรือ
แรงลมไดดีกวาผนังชนิดอื่น ดูแลรักษางาย อิฐแกวหรือบล็อกแกวมีคณ
ุ สมบัติกึ่งสุญญากาศสามารถ
ปองกันเสียงจากภายนอกไดดี ทนไฟและปองกันความรอน และมีคุณสมบัติยอมใหแสงสวางผานไดจึง
ประหยัดไฟฟาในอาคารไดเปนอยางดี
ทรายแกวที่มีความบริสุทธิ์สงู ยังใชเปนวัตถุดบิ ที่สําคัญในการผลิตเครื่องมืออุปกรณทางวิทยาศาสตร
และการแพทยที่มีราคาแพง แตไมมีโรงงานผลิตเครื่องมืออุปกรณชนิดนี้ในประเทศ นอกจากนี้ทรายแกวยัง
นําไปใชประโยชนดานตางๆ เชน ใชทํากระดาษทราย ใชทําหินเจียระไน (Grinding Wheels) ใชกับงานขัด
สี ใชทาํ อิฐทนไฟ ใชทาํ ปุย เคมีโดยใชเปนแกนสําหรับการกอตัวของเม็ดปุย ใชผสมกับสีสําหรับพนเคลือบ
กระเบื้องมุงหลังคาซีแพคทําใหสีเกาะแนน ทนทาน

การสงออก
ทรายแกวเปนแรที่สงวนไวเพื่อใชในประเทศและไมมีการสงออกในรูปของแร แตภาครัฐไดสนับสนุน
ใหมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชทรายแกวเปนวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้
สวนใหญจะไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ( The Board Of
Investment : BOI ) ไดแกโรงงานอุตสาหกรรมกระจก โรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑแกว โรงงาน
อุตสาหกรรมเครื่องแกวบนโตะอาหาร เปนตน ดังนัน้ การสงออกจึงอยูในรูปของผลิตภัณฑสําเร็จรูป
เชน ผลิตภัณฑกระจก เครื่องบรรจุภัณฑแกว เครื่องแกวบนโตะอาหาร เครื่องประดับ สามารถทํารายได
เขาประเทศปละหลายหมื่นลานบาท ทั้งยังสามารถลดปริมาณการนําเขาผลิตภัณฑสําเร็จรูปเหลานี้จากตางประเทศ
ไดในระดับที่นาพอใจ นับเปนการประหยัดเงินตราตางประเทศและลดการขาดดุลทางการคาใหประเทศไดอีก
ทางหนึ่ง นอกจากนี้ยงั มีการนําผลิตภัณฑวตั ถุดิบขัน้ กลางทีไ่ ดจากทรายแกวไปใชเปนวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรม
ตอเนื่องอีกดวย

การนําเขา

การนําเขาทรายแกวเปนการนําเขาทรายซิลิกาและทรายควอรตซ สวนใหญเปนทรายแกวที่ไมมี
การผลิตในประเทศ เนื่องจากตนทุนและคาใชจายสูง นําเขามาเพื่อใชในโรงงานผลิตแกวเจียระไน แกวคริสตัล
ซึ่งตองการทรายแกวที่มีปริมาณเหล็กต่ํา ในชวง 5 ป ที่ผานมา(ป 2545-2549) การนําเขาทรายซิลิกาและ
ทรายควอรตซ มีปริมาณเพิ่มขึน้ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการนําเขาจากประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย
จีน และเวียดนาม ดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 14 การนําเขาทรายซิลิกาและทรายควอรตซ ตั้งแตป พ.ศ. 2544-2549
ปริมาณ : เมตริกตัน
มูลคา : ลานบาท

ประเทศ
ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
เบลเยียม
ญี่ปุน
เยอรมนี
จีน
มาเลเซีย
เวียดนาม
ฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร
ไตหวัน
ประเทศอื่นๆ
ปริมาณการนําเขา
มูลคา

ป 2544 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548
8,912 10,443 10,818 5,812 5,447
100 3,497 2,928 9,740 8,380
528
600
377 1,186
794
213
373
116
98
267
315
96
143
260 4,966
279
332
485
502
939
43
113
430 1,055 1,622
126
125
134
281
278
20
240
222
292
91
168
120
227
683
1
41
21
703
17
5
50
27
15
6,758
30
252
220 5,656
17,371 15,868 15,871 20,339 29,563
52.8
64.1
68.9 126.1 103.7

ป 2549
10,546
13,720
207
183
195
56
4,399
245
3,437
205
167
42
70
33,472
96.4

ที่มา : กลุมวิเคราะหสถิติขอมูลแรและอุตสาหกรรม ศูนยสารสนเทศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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ราคา
ราคาประกาศทรายแกว 350 บาทตอเมตริกตัน อัตราคาภาคหลวงรอยละ 4 ของราคาประกาศ
ตอ 1 หนวยน้ําหนัก คิดเปนคาภาคหลวงแร 14 บาทตอเมตริกตัน
ตารางที่ 15 ราคาซื้อขายทรายแกวในประเทศ
ประเภทอุตสาหกรรม
กระจก
บรรจุภณ
ั ฑแกว
เครื่องใชบนโตะอาหาร
เครื่องประดับประเภทแกว
เคมี
เซรามิก

ราคาบาทตอเมตริกตัน
420-700
320-670
650-750
700-750
390-2,500
580-2,620

ที่มา : สอบถามผูประกอบการ
หมายเหตุ :ราคาตอเมตริกตันหนาโรงงาน รวมคาขนสงประมาณ 100-400 บาทตอเมตริกตัน ขึ้นอยูกับระยะทาง

ราคานําเขาทรายแกวจากตางประเทศ เปนดังนี้
อินโดนีเซีย ราคาประมาณ 1,600 บาทตอเมตริกตัน
ออสเตรเลีย ราคาประมาณ 2,200-3,000 บาทตอเมตริกตัน
สหรัฐอเมริกา ราคาประมาณ 27,000-30,000 บาทตอเมตริกตัน
จีน
ราคาประมาณ 4,500-10,000 บาทตอเมตริกตัน
เยอรมนี
ราคาประมาณ 7,500-10,000 บาทตอเมตริกตัน
ราคาเฉลี่ยแรทรายแกวนําเขาประมาณ 4,000-6,500 บาทตอเมตริกตัน
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ภาวการณการตลาด
ปจจุบันตลาดทรายแกวในประเทศมีการแขงขันคอนขางสูง แตเปนการแขงขันกันเพื่อแยงลูกคา โดย
ผูผลิตทรายแกวที่เปนผูประกอบการเหมืองแรทรายแกวขนาดใหญ มักจะมีการรวมลงทุนระหวางกลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใชแรทรายแกวเปนวัตถุดิบหลักเพื่อสรางความมั่นคงในการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
กระจกและอุตสาหกรรมแกว สวนผูประกอบการเหมืองแรทรายแกวขนาดกลางและขนาดเล็กตองหา
ตลาดดวยตัวเอง ทําใหมีการแขงขันดานราคาคอนขางสูง กลุมผูใชแรทรายแกวรายใหญๆ ไดแก กลุม
อุตสาหกรรมกระจก แบงออกเปน กลุมบริษัทผูถือหุนรายใหญเปนชาวญี่ปุน ไดแก บริษัทกระจกไทย
อาซาฮี จํากัด มีโรงงานจํานวน 4 โรง กลุมบริษัทผูถือหุนรายใหญเปนชาวสหรัฐอเมริกา ไดแก บริษทั
การเดียน อินดัสทรีส คอรป จํากัด (เดิมชื่อบริษัท กระจกสยามการเดียน จํากัด) และบริษัท การเดียน
อินดัสทรีสระยอง จํากัด มีโรงงานจํานวน 2 โรง กลุมบริษทั ที่เปนของคนไทย ไดแก บริษัท กระจกสยาม
จํากัด และบริษัท กระจกลายสยาม จํากัด มีโรงงานจํานวน 2 โรง กลุมอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑประเภทขวดแกว
ประเภทเครื่องดื่ม แบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือบริษัทในเครือบริษัท บุญรอดบริวเวอรรี่ จํากัด (เบียรสิงห)
ไดแก บริษัท บางกอกกลาส จํากัด มีโรงงาน 2 โรงตั้งอยูที่จังหวัดระยองและปทุมธานี และบริษัทใน
เครือบริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (เบียรชา ง) ไดแก บริษทั อุตสาหกรรมเครื่องแกวไทย จํากัด มีโรงงาน
2 แหง ตัง้ อยูที่จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีบริษัทผลิตบรรจุภัณฑขวดแกว
ชนิดตางๆ ไดแก บริษัท สยามกลาส อินดัสทรีส จํากัด บริษัท แกวปราการ จํากัด กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
เครื่องแกวบนโตะอาหาร ไดแก บริษัท โอเซียนกลาส จํากัด บริษัท บางกอกคริสตัล จํากัด บริษัท ลัคกี้กลาส
จํากัด บริษัท ฟุก เฮงซิลิเกต กลาส จํากัด บริษัท คงถาวร กลาสแวร จํากัด และบริษัท ไทยซูจอง กลาส จํากัด
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บทที่ 4
ความตองการใชทรายแกวในภาคอุตสาหกรรม
ทรายแกวใชเปนวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมตอเนื่องหลายชนิด
อุตสาหกรรมตางๆ จากการคํานวณ เปน ดังนี้

ความตองการใชทรายแกวใน

ตารางที่ 16 ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมกระจก

บริษทั

กําลังการผลิต
226,000
20,250
37,800
186,000
353,850

1. บมจ. การเดียนอินดัสทรีส คอรป
2. บจ. กระจกสยาม
3. บจ. กระจกลายสยาม
4. บมจ. การเดียนอินดัสทรีส (ระยอง)
5. บมจ. กระจกไทยอาซาฮี

รวม

823,900

คาเฉลีย่ เปอรเซ็นต
การใชทรายแกวตอ
กําลังการผลิต 1 ตัน
56
56
56
56
56

หนวย : เมตริกตัน/ป

ความตองการใช
ทรายแกว
126,560
11,340
21,168
104,160
198,156

461,384

ที่มา : การคํานวณ

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการใชทรายแกว = ผลรวมเปอรเซ็นตการใชทรายแกวของโรงงานแตละโรงงาน
จํานวนโรงงานทั้งหมด
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการใชทรายแกวไดจากผลรวมเปอรเซ็นตการใชทรายแกวที่เก็บจากผูประกอบการแต
ละรายรวมกันแลวหารดวยจํานวนโรงงานทั้งหมดจะไดคาเฉลีย่ เทากับ 56 ซึ่งจะไดคาความตองการใชทราย
แกวใกลเคียงกับคาความตองการใชทรายแกวที่คํานวณจากเปอรเซ็นตการใชทรายแกวตอกําลังการผลิต 1 ตัน ของ
ผูประกอบการแตละราย
ความตองการใชทรายแกวแตละโรงงาน
=

กําลังการผลิตของแตละโรงงาน X คาเฉลีย่ เปอรเซ็นตการใชทรายแกว
100
ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมกระจก คือ ผลรวมของแตละโรงงานกระจกแตละโรงงาน
คาความตองการใชทรายแกวอุตสาหกรรมกระจกจากการคํานวณมีคา = 461,384 เมตริกตัน
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ตารางที่ 17 ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑบรรจุภัณฑแกว

หนวย : เมตริกตัน/ป

บริษทั

กําลังการผลิต

1. บจ. บางกอกกลาส (ระยอง)
2. บจ. บางกอกกลาส จํากัด (ปทุมธานี)
3. บจ. สยามกลาส อินดัสทรี จํากัด (สมุทรปราการ)
4. บมจ. อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย (สมุทรปราการ)
5. บมจ. อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย (กรุงเทพฯ)
6. บจ. เวลโกรว กลาส อินดัสทรี
7. บจ. ฟุก เฮงซิลเิ กต กลาส
8. บจ. แกวระยอง
9. บจ. บางนากลาส
10. บจ. บอสตัน อินดัสทรี
11. บจ. เจริญมิตรอุตสาหกรรม

รวม

300,000
474,500
78,000
284,900
200,000
14,400
3,700
145,600
72,000
200
100

คาเฉลีย่ เปอรเซ็นต
การใชทรายแกวตอ
กําลังการผลิต 1 ตัน
55.40
55.40
55.40
55.40
55.40
55.40
55.40
55.40
55.40
55.40
55.40

1,573,400

ความตองการใช
ทรายแกว
166,200
262,873
43,212
157,834
110,800
7,977
2,050
80,662
39,888
110
55

871 ,661

ที่มา : การคํานวณ

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการใชทรายแกว = ผลรวมเปอรเซ็นตการใชทรายแกวของโรงงานแตละโรงงาน
จํานวนโรงงานทั้งหมด
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการใชทรายแกวไดจากผลรวมเปอรเซ็นตการใชทรายแกวที่เก็บจากผูประกอบการแต
ละรายรวมกันแลวหารดวยจํานวนโรงงานทั้งหมดจะไดคาเฉลีย่ เทากับ 55.40 ซึ่งจะไดคาความตองการใช
ทรายแกวใกลเคียงกับคาความตองการใชทรายแกวที่คํานวณจากเปอรเซ็นตการใชทรายแกวตอกําลังการผลิต 1
ตัน ของผูประกอบการแตละราย
การหาคาความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑแกว
ความตองการใชทรายแกวแตละโรงงาน
=

กําลังการผลิตของแตละโรงงาน X คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการใชทรายแกว

100
ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑแกว คือ ผลรวมของแตละโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑแกวแตละโรงงานมีคา = 871 ,661 เมตริกตัน
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ตารางที่ 18 ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมเครื่องใชบนโตะอาหาร ประเภทแกว

หนวย : เมตริกตัน/ป

บริษทั
1. บมจ. โอเชียนกลาส
2. บจ. โอเชียนซาซากิกลาส
3. บจ. คงถาวร กลาสแวร
4. บจ. แกวปราการ
5. บจ. ลักกี้กลาส
6. บจ. ไทยซูจองกลาส
7. หจก. สหมิตรแกวถาวร
8. บจ. บางกอกคริสตัล
9. บจ. หยงซิน อินเตอรเนชั่นแนล
10. บจ. แกวสามพราน
11. บจ. แฮนดิคราฟท กลาส แฟคตอรี่
12. บจ. โรงงานแกวตะวันออก
13. .บจ. อุตสาหกรรมแกวสยาม..
14. บจ. แอปปา อินดัสทรี

รวม

กําลังการผลิต

คาเฉลีย่ เปอรเซ็นต ความตองการใช
การใชทรายแกวตอ
ทรายแกว
กําลังการผลิต 1 ตัน
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

7,500
66,800
5,000
13,700
29,200
10,000
800
17,500
2,600
86,400
300
100
600
600

241,100

4,125
36,740
2,750
7,535
6,000
5,000
440
9,625
1,430
47,520
165
55
330
330

122,045

ที่มา : การคํานวณ

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการใชทรายแกว = ผลรวมเปอรเซ็นตการใชทรายแกวของโรงงานแตละโรง
จํานวนโรงงานทั้งหมด
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการใชทรายแกวไดจากผลรวมเปอรเซ็นตการใชทรายแกวที่เก็บจากผูประกอบการแต
ละรายรวมกันแลวหารดวยจํานวนโรงงานทั้งหมดจะไดคาเฉลีย่ เทากับ 55.00 ซึ่งจะไดคาความตองการใช
ทรายแกวใกลเคียงกับคาความตองการใชทรายแกวที่คํานวณจากเปอรเซ็นตการใชทรายแกวตอกําลังการผลิต 1
ตัน ของผูประกอบการแตละราย
การหาคาความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมเครื่องใชบนโตะอาหารประเภทแกว
ความตองการใชทรายแกวแตละโรงงาน
=
กําลังการผลิตของแตละโรงงาน X คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการใชทรายแกว
100
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ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมเครื่องใชบนโตะอาหารประเภทแกว คือ ผลรวมของแต
ละโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องใชบนโตะอาหารประเภทแกวแตละโรงงานมีคา = 122,045 เมตริกตัน
ตารางที่ 19 ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมเครื่องประดับประเภทแกว
หนวย : เมตริกตัน/ป

คาเฉลีย่ เปอรเซ็นต
กําลังการผลิต การใชทรายแกวตอ
กําลังการผลิต 1 ตัน

บริษทั
1. บจ. ล.ไลทติ้งกลาส
2. บจ. ไทยโตชิบาฟลูออเรสเซนท แลมป
3. บจ. ล. อีเล็คทริดกลาส
4. บจ. อุตสาหกรรมแกวคงถาวร
5. บจ. อุตสาหกรรมแกวไทยแจแปน
6. บจ. โรงงานแกวบูรพา
7. บจ. อุตสาหกรรมแกวแมนา้ํ ไทย
8. รุงทิพย อิเล็คทริดแล็มป

รวม

30,000
5,220
30,000
100
3,500
300
3,500
500

73,120

61
61
61
61
61
61
61
61

ความตองการใช
ทรายแกว
18,300
3,184
18,300
61
2,135
183
2,135
305

44,603

ที่มา : การคํานวณ

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการใชทรายแกว = ผลรวมเปอรเซ็นตการใชทรายแกวของโรงงานแตละโรง
จํานวนโรงงานทั้งหมด
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการใชทรายแกวไดจากผลรวมเปอรเซ็นตการใชทรายแกวที่เก็บจากผูประกอบการแต
ละรายรวมกันแลวหารดวยจํานวนโรงงานทั้งหมดจะไดคาเฉลีย่ เทากับ 61.00 ซึ่งจะไดคาความตองการใช
ทรายแกวใกลเคียงกับคาความตองการใชทรายแกวที่คํานวณจากเปอรเซ็นตการใชทรายแกวตอกําลังการผลิต 1
ตัน ของผูประกอบการแตละราย
การหาคาความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมเครื่องประดับประเภทแกว(คริสตัล โคมไฟ หลอดไฟ )
ความตองการใชทรายแกวแตละโรงงาน
=

กําลังการผลิตของแตละโรงงาน X คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการใชทรายแกว

100
ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมเครื่องประดับประเภทแกว (คริสตัล โคมไฟ หลอดไฟ )
คือ ผลรวมของแตละโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับประเภทแกวแตละโรงงานมีคา = 44,603 เมตริกตัน
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ตารางที่ 20 ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมเคมี
หนวย : เมตริกตัน/ป

บริษทั
1. บจ. โคกุยามา สยามซิลิเกต
2. บจ. เซอรา ซี -เคียง
3. บจ. ศิรเิ กตุ
4. บจ. ยูไนเต็ด ซิลกิ า (สยาม)
5. บจ. อีสเทิรนซิลิเกต
6. บจ. แอ็คท (ประเทศไทย)
7. บจ. ช.เคมีไทย
8. บจ. เฟอรโร (ประเทศไทย)
9. บจ. เกียรตินาํ โชคโลหะ
10. บจ. ซิลเิ กต อุตสาหกรรม
11. บจ. พรภัทรเคมี
12. บจ. ไทย ซิลเิ กตเคมีคัล

รวม

กําลังการผลิต
37,600
9,000
42,000
13,000
27,360
200
50,000
50,000
7,140
86,000
163,800
73,700

509,800

คาเฉลีย่ เปอรเซ็นต
การใชทรายแกวตอ
กําลังการผลิต 1 ตัน
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

ความตองการใช
ทรายแกว
26,320
6,300
29,400
9,100
19,152
140
35,000
35,000
4,998
60,200
114,600
51,590

391,800

ที่มา : การคํานวณ

วิธีการคํานวณ
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการใชทรายแกว = ผลรวมเปอรเซ็นตการใชทรายแกวของโรงงานแตละโรง
จํานวนโรงงานทั้งหมด
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการใชทรายแกวไดจากผลรวมเปอรเซ็นตการใชทรายแกวที่เก็บจากผูประกอบการแต
ละรายรวมกันแลวหารดวยจํานวนโรงงานทั้งหมดจะไดคาเฉลีย่ เทากับ 70 ซึ่งจะไดคาความตองการใชทราย
แกวใกลเคียงกับคาความตองการใชทรายแกวทีค่ ํานวณจากเปอรเซ็นตการใชทรายแกวตอกําลังการผลิต 1 ตัน ของ
ผูประกอบการแตละราย
การหาคาความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมเคมี
ความตองการใชทรายแกวแตละโรงงาน
=
กําลังการผลิตของแตละโรงงาน X คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการใชทรายแกว
100
ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมเคมี คือ ผลรวมของแตละโรงงานเคมีแตละโรงงาน
คาความตองการใชทรายแกวอุตสาหกรรมเคมีจากการคํานวณมีคา = 391,800 เมตริกตัน
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ดังนัน้ ปริมาณความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมกระจก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑบรรจุ
ภัณฑแกว อุตสาหกรรมเครื่องใชบนโตะอาหารประเภทแกว อุตสาหกรรมเครื่องประดับประเภทแกว และ
สารเคมี ซึ่งไดจากการคํานวณกําลังการผลิตและสัดสวนการใชทรายแกวตอ ผลิตภัณฑ 1 ตัน หากผลิตเต็ม
กําลังการผลิตรอยเปอรเซ็นต = 1,891,493 เมตริกตันตอป
ตารางที่ 21 ความตองการใชทรายแกวเปนรอยละของกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมแตละชนิด

หนวย : เมตริกตัน/ป

ประเภทอุตสาหกรรม
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100
1. กระจก
461,384
276,830 322,968 369,107 415,245
2. ผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑแกว
871,661
522,996 610,162 697,328 784,494
3. เครื่องใชบนโตะอาหารประเภทแกว
85,431
97,636 109,840
122,045
73,227
4. เครื่องประดับประเภทแกว
31,222
35,682
40,142
44,603
26,761
5. เคมี
391,800
235,080 274,260 313,440 352,620
รวม
1,134,894 1,324,043 1,513,193 1,702,341 1,891,493
ที่มา : การคํานวณ
หมายเหตุ : ไมรวมความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมเซรามิก หลอโลหะ ทอไฟเบอรกลาส ใยแกว และอืน่ ๆ

ความตองการใชทรายแกวในแตละอุตสาหกรรม จากการสอบถามผูประกอบโรงงานอุตสาหกรรมที่
ใชทรายแกวเปนวัตถุดิบ เปนดังนี้
ตารางที่ 22 ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมกระจก
หนวย : เมตริกตัน/ป

บริษทั
1. บมจ. การเดียนอินดัสทรีส คอรป
2. บจ. กระจกสยาม
3. บจ. กระจกลายสยาม
4. บมจ. การเดียนอินดัสทรีส (ระยอง)
5. บมจ. กระจกไทยอาซาฮี
รวม
ที่มา : จากการสอบถามผูประกอบการ

ความตองการใชทรายแกว
120,000
12,530
15,800
96,000
160,000
404,330
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ตารางที่ 23 ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑแกว
หนวย : เมตริกตัน/ป

บริษทั
1. บจ. บางกอกกลาส (ระยอง)
2. บจ. บางกอกกลาส จํากัด (ปทุมธานี)
3. บจ. สยามกลาส อินดัสทรี จํากัด (สมุทรปราการ)
4. บมจ. อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย (สมุทรปราการ)
5. บมจ. อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย (กรุงเทพฯ)
6. บจ. เวลโกรว กลาส อินดัสทรี
7. บจ. ฟุก เฮงซิลิเกต กลาส
8. บจ. แกวระยอง
9. บจ. บางนากลาส
10. บจ. บอสตัน อินดัสทรี
11. บจ. เจริญมิตรอุตสาหกรรม
รวม
ที่มา : จากการสอบถามผูประกอบการ

ความตองการใชทรายแกว
104,500
80,000
24,000
77,370
65,000
6,500
2,600
50,000
20,000
100
50
430,120
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ตารางที่ 24 ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมแกวเครื่องใชบนโตะอาหารประเภทแกว

หนวย : เมตริกตัน/ป

บริษทั

ความตองการใชทรายแกว

1. บมจ. โอเซียนกลาส
2. บจ. คงถาวร กลาสแวร
3. บจ. แกวปราการ
4. บจ. ลักกีก้ ลาส
5. บจ. ไทยซูจองกลาส
6. หจก. สหมิตรแกวถาวร
7. บจ. บางกอกคริสตัล
8. บจ. หยงซิน อินเตอรเนชั่นแนล
9. บจ. แกวสามพราน
10. บจ. แฮนดิคราฟท กลาส แฟคตอรี่
11.บจ. โรงงานแกวตะวันออก
12 .บจ. อุตสาหกรรมแกวสยาม..
13. บจ. แอปปาอินดัสทรี
รวม

30,900
2,000
17,000
5,000
3,500
300
8,400
1,000
25,000
100
50
250
200
93,700

ที่มา : จากการสอบถามผูประกอบการ

ตารางที่ 25 ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมเครื่องประดับประเภทแกว

หนวย : เมตริกตัน/ป

บริษทั
1. บจ. ล.ไลทติ้งกลาส
2. บจ. ไทยโตชิบาฟลูออเรสเซนท แลมป
3. บจ. ล. อีเล็คทริดกลาส
4. บจ. อุตสาหกรรมแกวคงถาวร
5. บจ. อุตสาหกรรมแกวไทยแจแปน
6. บจ. โรงงานแกวบูรพา
7. บจ. อุตสาหกรรมแกวแมน้ําไทย
8. บจ. รุงทรัพย อิเล็ดทริคแล็มป
รวม
ที่มา : จากการสอบถามผูประกอบการ

ความตองการใชทรายแกว
19,000
7,000
10,000
1,500
1,500
170
39,170
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ตารางที่ 26 ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมเคมี
บริษทั
1. บจ. โคกุยามา สยามซิลิเกต
2. บจ. เซอรา ซี -เคียง
3. บจ. ศิริเกตุ
4. บจ. ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม)
5. บจ. อีสเทิรนซิลิเกต
6. บจ. แอ็คท (ประเทศไทย)
7. บจ. ช.เคมีไทย
8. บจ. เฟอรโร (ประเทศไทย)
9. บจ. เกียรตินาํ โชคโลหะ
10. บจ. ซิลิเกต อุตสาหกรรม
11. บจ. พรภัทรเคมี
12. บจ. ไทย ซิลิเกตเคมีคัล
รวม
ที่มา : สอบถามจากผูประกอบการ

หนวย : เมตริกตัน/ป

ความตองการใชทรายแกว
30,500
4,000
1,000
11,000
12,000
5,000
20,000
20,000
2,500
30,000
50,000
25,000
211,000
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ตารางที่ 27 ความตองการใชทรายแกวในอุตสาหกรรมเซรามิก
บริษทั
1. บจ. สตารซานิทารีแวร
2. บจ. สยามซานิทารีแวร อินดัสทรี
3. บจ. สยามซานิทารีแวร อินดัสทรี
3. บจ. โสสุโก เซรามิค
4. บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม
5. บจ. โรแยลเอเซีย บริด แอนด ไทล
6. บจ. ซันฟา อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)
7. บจ. โคหเลอร (ประเทศไทย)
8. บจ. กะรัต ฟอเซท
9. บจ. สแตนดารด อินซูเลเตอร
10. บจ. ภัทราเซรามิก
11. บจ. นาม สุขภัณฑ
12. บจ. คราวน เซรามิคส
13. บจ. โรแยลซีรามิค อุตสาหกรรม
14. บจ. เดอะ สยาม เซรามิค กรุป อินดัสทรีส
15. บจ. อุนกวง
16. บจ. เซรามิกอุตสาหกรรมไทย
17.บจ. ซันเซอรา
รวม

หนวย : เมตริกตัน/ป

ความตองการใชทรายแกว
1,800
6,500
1,800
1,200
500
50
200
23,000
50
500
140
3,000
300
10,000
2,000
12,000
6,500
600
92,540

ที่มา : จากการสอบถามผูประกอบการ

ในอุตสาหกรรมเซรามิกใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑประเภท สุขภัณฑ กระเบื้องปูพื้น ถวยชาม
ลูกถวยไฟฟา
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ตางรางที่ 28 ความตองการใชทรายแกวแยกตามอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม

หนวย : เมตริกตัน/ป

ความตองการใชทรายแกว

1. กระจก
2. ผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑแกว
3. เครื่องใชบนโตะอาหารประเภทแกว
4. เครื่องประดับประเภทแกว
5. เคมี
6. เซรามิก
รวม

404,330
430,120
93,700
39,170
211,000
92,540
1,270,860

ที่มา : สอบถามจากผูประกอบการ

ตารางที่ 29 คุณภาพทรายแกวในแตละอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
1. กระจก
2. ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑแกว
3. เครื่องใชบนโตะอาหารประเภทแกว
4. เครื่องประดับประเภท ( คริสตัล โคมไฟ หลอดไฟ)
5. เคมี
6. เซรามิก
ที่มา : สอบถามจากผูประกอบการ

คุณภาพที่ใชทรายแกว
% SiO2

% Al2O3

% Fe2O3

98 - > 99
> 99
> 99
98- > 99
< 98 - > 99
> 99

< 0.5
< 0.5-1
0.05-1
0.05-1
< 0.5
< 0.5

0.01-0.09
0.01-0.09
0.01-0.09
0.01-0.09
0.01-0.09
0.01-0.09
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บทที่ 5
นโยบาย มาตรการของรัฐ ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
นโยบาย มาตรการของรัฐเกี่ยวกับทรายแกวและอุตสาหกรรมตอเนือ่ ง
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยไดนําทรายแกวมาใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมแกว เพื่อทดแทนการนําเขาเครื่องแกวจากตางประเทศ และหลังจากป พ.ศ. 2500
อุตสาหกรรมแกวไดรับการพัฒนาและขยายตัวอยางตอเนื่อง ประกอบกับในป พ.ศ. 2506 มีการกอสราง
โรงงานผลิตกระจก ในนามของบริษัท กระจกไทย จํากัด เพื่อทดแทนการนําเขาและเพื่อตอบสนอง
ความตองการใชกระจกในประเทศเปนหลัก ทําใหการใชทรายแกวมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นควบคูไปกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาว รัฐจึงมีนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับทรายแกวและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ในดานตางๆ ดังนี้
ดานวัตถุดบิ
ทรายแกวเปนแรที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหสงวนไวใชในอุตสาหกรรมภายในประเทศ หามสงออก
ไปจําหนายนอกราชอาณาจักร ยกเวนกรณีนําติดตัวเพื่อใชเฉพาะตัว หรือในกรณียานพาหนะนําออกไปเพื่อ
ใชในยานพาหนะนั้นๆ หรือในกรณีที่สงออกไปเพื่อเปนตัวอยางเทาที่จําเปน หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
มีมติใหสงออกสินคาเปนเฉพาะกรณี รายละเอียดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน
สําหรับการจัดเก็บคาภาคหลวงแรทรายแกว
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรได
ประกาศราคาแรทรายแกวเพื่อใชเปนเกณฑประเมินสําหรับเรียกเก็บคาภาคหลวงแรทรายแกว 350 บาทตอ
เมตริกตัน และมีอัตราคาภาคหลวงแรทรายแกวรอยละ 4 ของราคาประกาศตอ 1 หนวยน้ําหนัก คิดเปน
คาภาคหลวงแร 14 บาทตอเมตริกตัน
ดานการสงเสริมการลงทุน
รัฐบาลไดใหการสงเสริม สนับสนุนและอนุญาตใหมีการลงทุนในดานเหมืองแร เซรามิก และ
โลหะขั้นมูลฐาน ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเรื่อง ประเภท ขนาดและเงื่อนไข
ของกิจการทีใ่ หการสงเสริมการลงทุน ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 สําหรับทรายแกวและอุตสาหกรรม
แกวและกระจกนั้นอยูในบัญชีประเภทกิจการทีใ่ หการสงเสริมการลงทุน หมวด 2. เหมืองแร เซรามิกและ
โลหะขั้นมูลฐาน โดยอุตสาหกรรมแกวและกระจกอยูในขอ 2.5 กิจการผลิตแกวหรือผลิตภัณฑแกว
ดานมาตรฐานอุตสาหกรรม
การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดกาํ หนดมาตรฐานของผลิตภัณฑแกวและกระจกไว ดังนี้
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มาตรฐานทั่วไป
- มอก.486-2527
ใยแกว
- มอก. 487-2526
แผนใยแกว
- มอก. 488-2526
ทอใยแกว
- มอก. 599-2528
หลอดแกวสําหรับทําหลอดฟลูออเรสเซนต
- มอก. 4 เลม 1-2529 หลอดไฟฟา (มีผลบังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2530)
- มอก. 603-2546
ภาชนะแกวที่ใชกับอาหาร
- มอก. 611-2529
กระจกแวนตา : แกว
- มอก. 1395-2540 แกวบล็อกกลวง
- มอก. 54-2516
กระจกแผน
- มอก. 880-2547
กระจกโฟลตใส (มีผลบังคับเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548)
- มอก. 880-2532
กระจกโฟลต (มีผลบังคับเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2541)
- มอก. 954-2537
กระจกสองหลัง
- มอก. 965-2537
กระจกสําหรับอาคาร: กระจกนิรภัยเทมเปอร
- มอก. 1222-2539 กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น
- มอก. 1231-2537 กระจกสําหรับอาคาร : กระจกฉนวน
- มอก. 1345-2539 กระจกแผนสีตัดแสง
- มอก. 1344- 2541 กระจกโฟลตสีตัดแสง (มีผลบังคับเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2544)
- มอก. 2203-2547
กระจกลวดลาย
2. มาตรฐานบังคับ
- มอก. 196-2536 กระจกนิรภัยสําหรับรถยนต กระจกหลายชั้น (มีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2537)
- มอก. 197-2536 กระจกนิรภัยสําหรับรถยนต กระจกเทมเปอร (มีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2537)
- มอก. 198-2536
กระจกนิรภัยสําหรับรถยนต กระจกโซนเทมเปอร (มีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2537)
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (สมอ.) ไดกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑทอ ไฟเบอรกลาสที่
ใชทรายแกวเปนวัตถุดิบไว ดังนี้
- มอก. 1483 -2540 ทอไฟเบอรกลาสรับความดันสําหรับงานประปา
- มอก. 1484-2540 ทอไฟเบอรกลาสรับความดันสําหรับงานอุตสาหกรรมและ
งานระบายน้ําเสีย
1.
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- มอก. 1485- 2540 ทอไฟเบอรกลาสไมรับความดันสําหรับงานอุตสาหกรรมและ
งานระบายน้ําเสีย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (สมอ.) ไดกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑบล็อกแกว
ที่ใชทรายแกวเปนวัตถุดิบไว ดังนี้
- มอก. 1395 -2540 บล็อกแกวคุณภาพใสพิเศษ
ดานการสงเสริมการใชผลิตภัณฑกระจก
รัฐบาลโดย กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ไดออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 28. กําหนดวากระจกที่ใชทาํ ผนังภายนอกอาคาร
ที่เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ และอาคารขนาดใหญ ตองเปนกระจกตั้งแต 2 ชั้นขึน้ ไป
ประกบกันโดยมีวัสดุคนั่ กลางระหวางชั้นและยึดกระจกแตละชั้นใหตดิ แนนเปนแผนเดียวกัน และกระจก
แตละชั้นตองมีคุณสมบัติในการปองกัน หรือลดอันตรายจากการบาดของเศษกระจกเมื่อกระจกแตก และ
วัสดุคนั่ กลางตองยึดเศษหรือชิ้นกระจกไมใหหลุดออกมาเมื่อกระจกแตกราวหรือราน กระจกทีต่ ิดกับราว
กันตก และกระจกที่ใชเปนฝาของหองโถง หรือทางเดินรวมภายในอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ
และอาคารขนาดใหญตองมีคุณสมบัติในการปองกันหรือลดอันตรายจากการบาดของเศษกระจกเมื่อแตก

ดานการนํากลับมาใชใหม
ผลิตภัณฑที่ใชทรายแกวเปนวัตถุดิบในการผลิตสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีกหลายๆ ครั้ง
ปจจุบนั ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายหนวยงานมีนโยบายและมาตรการรวมกันในการเขาไปบริหารจัดการ
ซึ่งจะปรากฎผลที่ชัดเจนในอนาคตอันใกลนี้ การนํากลับมาใชใหมนนั้ มีดว ยกัน 4 ลักษณะ คือ
1. นํากลับมาใชใหมตามการใชงานแบบเดิม เชน เศษกระจก บรรจุภัณฑขวดแกวตางๆ และ
ภาชนะใสอาหารตางๆ กอนใชงานตองลางทําความสะอาดกอนนํามาบด เรียกวา “คัลเลท” (cullet) หรือ
เศษแกว โดยเติมลงไปในกระบวนการหลอมน้ําแกวจะชวยลดตนทุนการผลิต เปนการใชทรายแกวที่
คุมคา ปจจุบันไดมภี าคเอกชนและภาคภาครัฐไดรวมมือกันเขามาบริหารจัดการแลว
2. ดัดแปลงเปนของใชใหม เปลี่ยนเฉพาะรูปทรงและ/หรือการใชงาน เชน นําขวดแกวมาตัดแตง
แลวนํามาทําหลังคาโบสถ ขวดโหลเลี้ยงปลากัด ใชเปนวัตถุดิบในงานทางวิศวกรรมแตตองมีการ
ควบคุมสวนผสม ขนาดและความบริสุทธิ์การนํามาใชจะไมนําแกวหลายชนิดมาปนกันเชน
- ใชแทนกอนกรวดหยาบในคอนกรีต สามารถนําเศษแกวบดหยาบมาใชแทนกอนกรวดได
- ใชเปนกรวดมวลเบาในการผลิตคอนกรีตกอสราง
- เปนสวนผสมของวัสดุขดั สีตางๆ อยูในรูปของเม็ดแกว (Glass beads) ใชขดั และตกแตงพื้น
ผิวชิ้นงานโลหะ
- ใชผสมกับยางมะตอยประมาณ 30% ชวยเพิ่มความแข็งแกรงใหแกผิวถนนและลดการดูดซับ
ความชื้น ทําใหแข็งแรงมากขึน้
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3. ใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตแกวและกระจก โดยเศษแกวหรือเศษกระจก (Cullet) จะ
ทําหนาที่เปนตัวชวยลดอุณหภูมขิ องการหลอมและชวยลดตนทุนการผลิต เปนการหมุนเวียนสิ่งทีใ่ ช
แลวกลับมาใชใหม (Recycle) กอใหเกิดมูลคาเพิ่มทําใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางเหมาะสมและคุมคา
4. ผลิตผลิตภัณฑใหมๆ แกวสามารถทําเปนโฟมไดโดยการนําแกวที่ผา นการบดจนมีขนาด
สม่ําเสมอ มาผสมกับดิน หินปูน น้ําและสารกอโฟม จากนัน้ จึงนําไปอัดเปนแผนแลวนําไปเผา สารกอโฟมจะ
กลายเปนกาชขยายตัวและทําใหเกิดโพรงพรุนๆ ในเนื้อผลิตภัณฑ แผนแกวมีความพรุนทนตอเปลวไฟ ไม
ละลายน้ํา ทนทานตอสารเคมีและตัดเปนชิน้ สวนไดงาย ใชเปนฉนวนกันเสียงและกันความรอน
- นํามาทํากรวดแกวเรืองแสงเพื่อความสวยงาม ใชในการตกแตงกระถางตนไมหรือใสอางปลา
สามารถเรืองแสงไดเมื่อถูกแสงอุลตราไวโอเลต แกวจะมีการผสมสารเรืองแสง เชน ยูเรเนียมออกไซต
แมงกานีส เปนตน

ปญหาอุปสรรคของเหมืองแรทรายแกว
สภาพลักษณะทางธรณีวิทยาของทรายแกว จะเกิดบนผิวดินที่มีความหนาไมเกิน 3 เมตร แหลง
ทรายแกวสวนใหญจะเปนพื้นทีใ่ กลชายฝงทะเลที่มีราคาสูง ประกอบกับแหลงทรายแกวในพื้นที่ครอบครองเปน
พื้นที่ขนาดเล็ก (ไมเกิน 10 ไร) มีปริมาณแรสํารองไมมากนัก ดังนัน้ การรวบรวมที่ดนิ เพื่อขออนุญาต
ประทานบัตรเปนไปไดยาก รวมทั้งการขออนุญาตประทานบัตรตองใชระยะเวลานาน ในขณะที่การทํา
เหมืองแรทรายแกวเปนการทําเหมืองที่มีกรรมวิธีไมยุงยาก เมื่อตองการขายทรายแกวก็จะขุดขายโดยไมมีการ
ขออนุญาตประทานบัตรเพื่อทําเหมือง นอกจากนี้ผูประกอบการเหมืองแรทรายแกวในพื้นที่บางรายที่มีแหลง
ทรายแกวขนาดใหญในพื้นที่ครอบครองก็ไมดําเนินการขออนุญาตประทานบัตร เพราะสามารถซื้อทรายแกว
จากพื้นที่แหลงทรายแกวแปลงเล็กๆ ที่ลักลอบขุดแรทรายแกวในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดนิ มีเอกสารสิทธิ์
ซึ่งใชระยะเวลาในการขุดเพียงระยะสั้น
ปญหาที่สําคัญของทรายแกว
1. ความสมบูรณของแหลงแรลดลง แหลงแรที่มีความสมบูรณในภาคตะวันออกโดยเฉพาะ
ทรายชั้นที่ 1 มีปริมาณลดลงและจะหมดลงในระยะเวลาอันใกลนี้
2. ปญหาการลักลอบทําทรายแกวนอกเขตประทานบัตร เนือ่ งจากสภาพพืน้ ที่แหลงทรายแกวนอก
พื้นที่ประทานบัตรเปนแปลงเล็กๆ เพียงไมกี่ไร ไมสามารถขออนุญาตประทานบัตรในการทําเหมืองได
เพราะไมคุมคาตอการลงทุนทําเหมือง ทําใหเกิดการลักลอบทําเหมืองขึ้น
3. ปญหาความลาชาในการออกใบอนุญาตประทานบัตร เนือ่ งจากขั้นตอนการขออนุญาตประทาน
บัตรตองผานการพิจารณาจากหลายหนวยงานจึงเกิดปญหาความลาชา ทําใหมีการลักลอบทําเหมืองแร
ทรายแกว กอนไดรับอนุญาตประทานบัตร
4. ปญหาการจัดเก็บคาภาคหลวงแรไมเปนไปตามความเปนจริง สืบเนื่องจากปญหาขอ 2 และขอ 3
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5. ปญหาการตอตานคัดคานการทําเหมืองแรทรายแกว จากการที่แหลงผลิตทรายแกวสวนใหญจะอยู
บริเวณใกลชายทะเลและเปนสถานที่ทองเที่ยว จึงเกิดการตอตานคัดคานจากประชาชน กลุมมวลชน และ
องคกรตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคที่สําคัญอยางหนึ่งของการทําเหมืองแรทรายแกว

ปญหาอุปสรรคของโรงแตงแรทรายแกว

1. ผูประกอบการโรงแตงแรขาดความรูทางดานเทคนิคการแตงแร จากเดิมผูประกอบการโรง
แตงแรทรายแกวจะแตงแรโดยใชกรรมวิธีลางแรดวยไฮโดรไซโคลน (Hydro Cyclone) หรือตะแกรงหมุน
(Trommels) ก็สามารถผลิตทรายแกวไดมคี ุณภาพตามทีโ่ รงงานอุตสาหกรรมตองการแลว แตปจจุบันความ
สมบูรณของแหลงแรลดลง ทําใหผูประกอบการจําเปนตองปรับปรุงเทคนิคการแตงแร เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของวัตถุดิบทรายแกว แตยังขาดความรูและเทคนิคในการแตงแร
2. ตนทุนคาใชจายในการแตงแรสูงขึน้ จากปญหาความสมบูรณของแหลงแรลดลง และการ
สํารวจพบทรายแกวชั้นที่ 2 ประกอบกับทรายแกวแหลงอื่นๆ มีความสมบูรณนอ ยกวาแหลงเดิม ดังนั้น
ผูประกอบการโรงแตงแรจําเปนตองเพิ่มกระบวนการแตงแร ทําใหตนทุนคาใชจายในการแตงแรเพิ่ม
สูงขึ้น ในขณะทีร่ าคาทรายแกวยังไมมีการเปลี่ยนแปลง
3. ขาดแคลนแหลงเงินทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักร ผูประกอบการโรง
แตงแรทรายแกวตองการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตแตยังขาดแหลงเงินทุน
4. การนําทรายแกวไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่องยังไมเกิดประโยชนสงู สุด เนื่องจากมีการ
นําทรายแกวคุณภาพดีไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมอยางไมเหมาะสมและไมคุมคา ไมมีการบริหาร
จัดการแรคุณภาพต่ําใหสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางถูกตอง เหมาะสมในอุตสาหกรรมทีต่ องการ
ใชอยางแทจริง
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ขอเสนอแนะ

หนวยงานราชการ

1. หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ควรเรงรัดสํารวจแหลงทรายแกวทั่วประเทศ ศึกษา วิเคราะห
ศักยภาพและปริมาณสํารองแรทรายแกวแตละแหลงอยางชัดเจน เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการการ
ทําเหมืองแรทรายแกวใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัดใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นใจใหกับภาคอุตสาหกรรมตอเนื่องในประเทศ
2. การกํากับ ดูแลการประกอบกิจการเหมืองแรทรายแกวจะตองดําเนินการตามมาตรการทาง
กฎหมายอยางเครงครัด โดยดําเนินการดังตอไปนี้
2.1 กรณีขอครอบครองแรในเขตประทานบัตรที่สิ้นอายุ และอยูระหวางขอตออายุ
ประทานบัตร ควรตรวจสอบปริมาณแรที่ขดุ ขึ้นมาแลววามีปริมาณเทาไร โดยใหยื่นขอชําระคาภาคหลวงแร
และขอขนแรเขาโรงแตงแร
2.2 แนะนําใหผูประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการในการแตงแร ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2517) และหลักเกณฑและวิธีการเกีย่ วกับการซื้อแร ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2517) อยางเครงครัด รวมทั้งใหมกี ารจัดทําบัญชี ประจําสถานที่แตงแร และสถานที่
รับซื้อแรใหถูกตองตามระเบียบ
2.3 จดทะเบียนผูใ ชแรและกํากับดูแลการผลิต การทําเหมืองแร การแตงแร และ
ติดตามการใชแร เพื่อบริหารจัดการใหเปนระบบ
3. หนวยงานราชการที่เกีย่ วของ ผูประกอบการเหมืองแรทรายแกว องคการปกครองสวนทองถิน่
ผูมีสวนไดเสีย ประชุมเพื่อรวมรับทราบปญหาและหาแนวทางการแกไขการทําเหมืองแรทรายแกวที่
เปนอยูใหเขาสูกระบวนการที่ถูกตองเหมาะสม ทั้งในดานกฎหมาย การขออนุญาตประทานบัตร การ
ทําเหมืองแร และปญหาพื้นที่แปลงเล็กๆ ที่ไมคุมคาการลงทุนทําเหมือง ตลอดจนการลักลอบขุดทราย
นอกพื้นที่ประทานบัตร
4. ควรเปนหนวยงานหลักในการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัยการแตงแรโดยใชกรรมวิธีและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแตงแรแตละแหลง ทั้งแหลงทรายแกวที่ผลิตอยูในปจจุบันและแหลงใหมที่
ยังไมไดเปดการทําเหมืองหรือแหลงสํารองในอนาคต โดยรวมมือกับผูประกอบการเหมืองแร โรงแตงแร
และโรงงานอุตสาหกรรมผูใ ชทรายแกว รวมทั้งเปนหนวยงานตนแบบในการถายทอดและเผยแพรความรูแก
ผูประกอบการ
5. จัดกิจกรรมรวมและสรางเครือขายระหวางผูประกอบการเหมืองแร โรงแตงแร ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง และชุมชน เพื่อสรางความเขาใจในการผลิตและการนําทรายแกวไปใชประโยชน
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ตลอดจนรณรงคใหเกิดความ
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รวมมือระหวางประชาชน กลุม องคกรตางๆ ใหเล็งเห็นความสําคัญของการนําเศษแกวกลับมาใชใหม
เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรทรายแกว

เหมืองแรและโรงแตงแร

1. ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการในการปฎิบตั ิตาม กฎ ระเบียบ ของทางราชการ
2. ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการและ/หรือระหวางผูประกอบการดวยกันในการศึกษา คนควา
ทดลอง วิจยั กรรมวิธีการแตงทรายแกวในแหลงอื่นนอกเหนือจากแหลงผลิตในปจจุบัน เพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับผูซื้อ
3. ปรับปรุงหรือเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดตนทุนการผลิตแตใหผลผลิตทรายแกวที่
มีคุณภาพดี คงที่ เหมาะกับอุตสาหกรรมแตละประเภท เพือ่ เพิ่มอํานาจการตอรอง
4. สรางเครือขายระหวางผูประกอบการดวยกันเอง เพื่อแลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรู
ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหผูประกอบการเหมืองแรและ
โรงแตงแรในประเทศ

โรงงานอุตสาหกรรมตอเนื่อง
1. ใหขอมูลความตองการใชวัตถุดิบและคุณภาพของทรายแกวที่ตองการใช เพื่อใชเปนขอมูล
ในการวางแผนการบริหารจัดการทรายแกวของภาครัฐ
2. ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการและผูป ระกอบการทรายแกวในการปรับปรุงสูตรการผลิต
และเลือกใชวัตถุดิบในประเทศใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑที่ผลิตแตละชนิด เพื่อเพิ่มศักยภาพการนําทรายแกว
มาใชในทุกชั้นคุณภาพและลดการสูญเสียทรัพยากรทรายแกว
3. รวมทุนกับผูป ระกอบการเหมืองแรและโรงแตงแรในกิจการผลิตทรายแกว เพื่อลดความเสี่ยง
ดานวัตถุดิบทรายแกว
4. สงเสริม รณรงคกิจกรรมการเก็บรวบรวมเศษแกว เศษกระจกหรือสิ่งของเหลือใชจาก
ผลิตภัณฑท่ใี ชทรายแกวเปนวัตถุดิบ เพื่อนํามาหมุนเวียนใชซ้ําในกระบวนการผลิต ซึ่งจะชวยลดตนทุน
การผลิตไดระดับหนึ่ง
5. สรางเครือขายระหวางผูประกอบการดวยกันเอง เพือ่ แลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรู
ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
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ภาคผนวก
รายชื่อผูประกอบการเหมืองแรทรายแกว
รายชื่อผูประกอบการโรงแตงแรทรายแกว
มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศกระทรวงพาณิชย
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รายชื่อผูประกอบการเหมืองแรทรายแกว

จังหวัดระยอง
1. บริษัท ตะวันออกพัฒนา จํากัด
333 หมูที่ 2 ถนนเพ-แกลง-กร่ํา ตําบลซากพง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21190 โทรศัพท 0-3863-8852-4
2. บริษัท ธรรมชาติทรายแกว จํากัด
1/ 2 หมูที่ 1 ถนนบานบึง-แกลง ตําบลทางเกวียน
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21110 โทรศัพท 0-3888-6417
3. บริษัท ซิลิกา แซนด เทคโนโลยี จํากัด
79 หมูที่ 3 ตําบลกะเฉด
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21100 โทรศัพท 0-3864-8872
4. บริษัท เบญจณี คัมพานี จํากัด
57/7 หมูที่ 12 ตะบลตะพง
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21000 โทรศัพท 0-3889-8521
5. บริษัท ระยองซิลิกา อินดัสตรี จํากัด
54/6 หมูที่ 4 ตําบลเชิงเนิน
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21000 โทรศัพท 0-3861-8853
6. หางหุนสวนจํากัด ระยองทรัพยทรายขนสง
28/2 หมูที่ 4 ถนนบายพาส-บางนา-ตราด ตําบลเชิงเนิน
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21000 โทรศัพท 0-3887-4778
7. หางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม
25 หมูที่ 3 ถนนเพ-แกลง-กร่ํา ตําบลซากพง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21190 โทรศัพท 0-3864-8216
8. หางหุนสวนจํากัด เจียฮะฮวด
065/1 ถนนสุขุมวิท ตําบลทาประดู
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21000 โทรศัพท 0-3861-1703
9. หางหุนสวนจํากัด โกมลประนอมบริการ
56 หมูที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตําบลตะพง
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21000 โทรศัพท 0-3866-4129
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จังหวัดจันทบุรี
1. หางหุนสวนจํากัด อนันตชล
43 หมูที่ 2 ตําบลรําพัน
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย 22170 โทรศัพท 08-1448-2400
2. นางสมใจ เลิศลักษณพันธุ
48/2 หมูที่ 6 ตําบลเขาบายศรี
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย 22100 โทรศัพท 0-3943-1074
จังหวัดตราด
1. บริษัท ดวงพลอย จํากัด
ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย 23000 โทรศัพท 0-2533-1020
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จังหวัดระยอง
1. บริษัท ตะวันออกพัฒนา จํากัด
333 หมูที่ 2 ถนนเพ-แกลง-กร่ํา ตําบลซากพง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21190 โทรศัพท 0-3863-8852-4
2. บริษัท ธรรมชาติทรายแกว จํากัด
1/ 2 หมูที่ 1 ถนนบานบึง-แกลง ตําบลทางเกวียน
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21110 โทรศัพท 0-3888-6417
3. บริษัท ซิลิกา แซนด เทคโนโลยี จํากัด
79 หมูที่ 3 ตําบลกะเฉด
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21100 โทรศัพท 0-3864-8872
4. บริษัท เบญจณี คัมพานี จํากัด
57/7 หมูที่ 12 ตะบลตะพง
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21000 โทรศัพท 0-3889-8521
5. บริษัท ระยองซิลิกา อินดัสตรี จํากัด
54/6 หมูที่ 4 ตําบลเชิงเนิน
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21000 โทรศัพท 0-3861-8853
6. บริษัท ดินทราย จํากัด
73 หมูที่ 8 ถนนมาบใหญ-กระเฉด ตําบลมาบขา
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทรศัพท 08-1304-4452
7. หางหุนสวนจํากัด ระยองทรัพยทรายขนสง
28/2 หมูที่ 4 ถนนบายพาส-บางนา-ตราด ตําบลเชิงเนิน
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21000 โทรศัพท 0-3887-4778
8. หางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม
25 หมูที่ 3 ถนนเพ-แกลง-กร่ํา ตําบลซากพง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21190 โทรศัพท 0-3864-8216
9. หางหุนสวนจํากัด เจียฮะฮวด
151/1 หมูที่ 1 ตําบลเชิงเนิน
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21000 โทรศัพท 0-3861-1700
10. หางหุนสวนจํากัด โกมลประนอมบริการ
56 หมูที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตําบลตะพง
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อําเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21000 โทรศัพท 0-3866-4129
จังหวัดจันทบุรี
1. หางหุนสวนจํากัด อนันตชล
43 หมูที่ 2 ตําบลรําพัน
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย 22170 โทรศัพท 08-1448-2400
2. หางหุนสวนจํากัด ทรายนวล
48/2 หมูที่ 6 ตําบลเขาบายศรี
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย 22100 โทรศัพท 0-3943-1074
จังหวัดชลบุรี
1. บริษัท อินดัสสเตียล แซนด จํากัด
136/10 หมูที่ 4 ตําบลคลองกิ่ว
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย 20220 โทรศัพท 08-1938-4381
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. บริษัท ระยองอินเตอรเนชัน่ แนล แอนด ซัพพลาย
26 หมูที่ 8 ตําบลเขาหินซอน
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย 24120 โทรศัพท 08-1376-0495
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