สถานการณ์ฟลูออไรต์
นายจรินทร์ ชลไพศาล
กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ
กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม
ฟลูออไรต์ (Fluorite) หรือฟลูออร์สปาร์ หรือแร่พลอยอ่อน เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการ
เหมืองแร่ ซึ่งไทยนับได้ว่าเป็นประเทศที่เคยมีการผลิตแร่ฟลูออไรต์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก พบในบริเวณ
จังหวัดเชีย งใหม่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน ล าปาง และเชียงราย เป็นต้น ฟลู ออไรต์มีสูตรเคมี CaF2 (Calcium
Fluorite) จัดอยู่ในกลุ่มแร่เฮไลด์ (The Halides Class) มี Ca 51.3% F 48.7% แต่อาจมีธาตุหายากรวมอยู่
ด้วย โดยเฉพาะธาตุ Yttrium และ Cerium ซึ่งเกิดเข้าแทนที่ธาตุแคลเซียม แร่ฟลูออไรต์ถือเป็นวัตถุดิบที่
สาคัญในอุตสาหกรรมหลายชนิด ซึ่งถูกนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพื่อ ในชีวิตประจาวันจานวนมาก
บทความนี้จะนาเสนอสถานการณ์แร่ฟลูออไรต์ของทั้งตลาดโลกและภายในประเทศไทย
1. ตลาดโลก
1.1 ปริมาณสารอง
USGS (2017) ระบุว่า ปริมาณสารองแร่ฟลูออไรต์ทั่วโลกมีประมาณ 270 ล้านตัน ประเทศที่มี
ปริมาณสารองแร่ฟลูออไรต์สูงที่สุด คือ จีน และแอฟริกาใต้ ซึ่งมีปริมาณสารองเท่ากันที่ระดับ 41
ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ เม็กซิโก และมองโกเลีย ตามลาดับ (รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 ปริมาณสารองแร่ฟลูออไรต์ทั่วโลก
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1.2 การผลิต
ในปี 2560 มีผลผลิตแร่ฟลูออไรต์ประมาณ 6.00 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 5.93 ล้านตันในปีก่อน
ผลผลิตแร่ฟลูออไรต์ของโลกกว่าร้อยละ 60 มาจากประเทศจีน ประเทศที่มีการผลิตแร่ฟลูออไรต์
รองลงมาจากจีน คือ เม็กซิโก มองโกเลีย แอฟริกาใต้ โดยประเทศเวียดนามและไทยเป็นประเทศ
ผู้ผลิตฟลูออไรต์ที่สาคัญในอาเซียน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตแร่ฟลูออไรต์ทั่วโลก
2559
อาเจนติน่า
บราซิล
จีน
เยอรมัน
อิหร่าน
คาซักสถาน
เคนยา
เม็กซิโก
มองโกเลีย
โมร็อคโค
แอฟริกาใต้
สเปน
ไทย
สหราชอาณาจักร
เวียดนาม
อื่น ๆ
รวม
ที่มา : USGS (2017)

39
24
3,800
50
40
110
43
988
202
70
165
130
42
17
175
33
5,930

หน่วย: พันตัน
2560
39
24
3,800
50
40
110
43
990
200
70
200
130
40
13
200
33
6,000

แร่ฟลูออไรต์ที่ได้จากการทาเหมืองจะถูกป้อนเข้าสู่กระบวนแต่งแร่โดยขั้นตอนแรกเป็นการล้าง
และบดเพื่อคัดขนาด โดยแร่ฟลูออไรต์ที่มีขนาดมากกว่า 6 มิลลิเมตร จะเข้าสู่กระบวนการคัดแยก
แบบ Dense media separation เพื่อที่จะได้แร่ฟลูออไรต์เกรดโลหกรรม (Metspar) สาหรับแร่
ฟลูออไรต์ที่มีขนาดเล็กกว่า 6 มิลลิเมตร จะถูกนาเข้าสู่กระบวนการบดละเอียดและคัดขนาด Fine
grinding and classification และการลอยแร่ เพื่อที่จะได้แร่ฟลูออไรต์เกรดเคมี (Acidspar) (รูปที่
2)
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รูปที่ 2 แผนผังการแต่งแร่ฟลูออไรต์อย่างง่าย

ที่มา: BGS (2011)
1.3 การใช้
BGS (2011) แบ่งแร่ฟลูออไรต์แบ่งออกเป็น 3 เกรด ตามเปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมฟลูออไรด์
(CaF2) และสิ่งเจือปนเอื่น ๆ เช่น แคลไซต์ (CaCO3) ควอตซ์ (SiO2) กามะถัน (S) สารหนู (As) และ
ตะกั่ว (Pb) ดังนี้ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แร่ฟลูออไรต์แบ่งตามองค์ประกอบทางเคมี
Acid grade (Acidspar)
Ceramic grade
Metallurgical grade (Metspar)
ที่มา : BGS (2011)

CaF2 (%) CaCO3 (%) SiO2 (%) S (%) As (ppm) Pb (ppm)
≥97
≤1.5
≤1.0 0.03-0.1 10-12 100-550
80-96
≤3.0
≥80
≤15.0 ≤0.3

คุณลักษณะหรือเกรดของแร่ฟลูออไรต์เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดลักษณะการใช้งานของแร่
ฟลูออไรต์ เกือบ 2 ใน 3 ของผลผลิตแร่ฟลูออไรต์ของโลกใช้อุตสาหกรรมการผลิต Hydrofluoric
Acid ซึ่งมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นจานวนมาก ในขณะที่อีกประมาณ 1 ใน 3 ของผลผลิ ตแร่
ฟลูออไรต์เป็ น Metallurgical grade ซึ่งถูกนามาใช้เป็น ฟลักซ์ (Flux) ในการผลิตเหล็กและ
อะลูมิเนียม สาหรับ แร่ฟลูออไรต์เกรดเซรามิก ซึ่งมีเป็นส่วนน้อยจะถูกใช้ในการผลิตกระจกทึบแสง
และสารเคลือบ (รูปที่ 3 และ รูปที่ 4)
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รูปที่ 3 สัดส่วนการนาแร่ฟลูออไรต์ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ที่มา : BGS (2011)
การใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ
Metspar ถูกใช้เป็น ฟลักซ์ (Flux) หรือส่วนผสมที่ถูกเติมลงไปในเตาหลอมเหล็กและ
เหล็กกล้า ซึ่งจะทาให้ มีจุดหลอมเหลวต่าลง ช่วยลดความหนืดของตะกรัน รวมถึงช่วยขจัดสิ่งเจือปน
อื่น ๆ เช่น ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัส เป็นต้น นอกจากนี้ Metspar ยังถูกใช้ในลักษณะ Aluminium
Fluoride (AIF3) ในการผลิตอะลูมิเนียมอีกด้วย
การใช้ในการผลิต Hydrofluoric Acid (HF)
แร่ฟลูออไรต์เกรดเคมี (Acidspar) ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิต Hydrofluoric Acid (Hydrogen
fluoride: HF) เป็นหลัก ซึ่ง HF เกิดจากการผสมกันของ Acidspar กับกรดซัลฟูริกในเตาเผาที่มี
อุณหภูมิสูง HF เป็นสารเคมีพื้นฐานสาหรับสารประกอบที่เกี่ยวกับฟลูออรีน (Fluorine-bearing
compound) ซึ่งใช้ในการผลิ ตยาและสารเคมีทางการเกษตรเป็นหลั ก ประมาณร้อยละ 60 ของ
ผลผลิต HF ทั่วโลก ถูกใช้ในการผลิต Fluorochemical ซึ่งสามารถนาไปผลิต สารทาความเย็น
(Refrigerant) เช่น น้ายาแอร์ สารเคลือบป้องกันไม่ให้เกิดการเกาะติด เช่น สารโพลิเตตระฟลูออโรเอ
ทิ ลี น (Polytetrafluoroethylene - PTFE) สารช่ ว ยการฉี ด พ่ น ทางการแพทย์ (Medical
propellant) ยาระงับความรู้สึกหรือยาชา (Anaesthetic) นอกจากนี้ HF ส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา (Catalyst) ในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม การล้างผิวสเตนเลสด้วยกรด การกัดโลหะใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงใช้ในกระบวนการผลิตยูเรเนียม
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รูปที่ 4 แผนผังการใช้วัตถุดิบแร่ฟลูออไรต์เกรดเคมีในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorochemical_industry
- Fluorocarbon
HF ส่วนใหญ่ถูกใช้ในการผลิต Fluorocarbon ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่
Chlorofluorocarbon (CFC) Hydrogen-containing Chlorofluorocarbon (HCFC) และ
Hydrofluorocarbon (HFCs)
CFC มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีต เช่น สารทาความเย็น ในเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น
การขนส่ง และการถนอมอาหาร แต่ภายหลังจากมีการเปิดเผยว่าสารคลอรีนที่ปลดปล่อยจาก
CFC มีส่วนทาลายชั้นบรรยากาศ ทาให้การมีใช้สาร CFC ลดลงในเวลาต่อมา
HCFC มีส่วนผสมของฟลูออรีนต่อน้าหนักมากที่สุด ถูกนามาใช้ทดแทน CFC อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบัน HCFC มีแนวโน้มการใช้ลดลงเช่นกัน โดยปัจจุบันกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปห้ามผลิต
และนาเข้าสาร HCFC
HFC ถูกนามาใช้แทน HCFC ในเวลาต่อมา ซึ่ง HFC มีฟลูออรีนมากขึ้น ไม่มีคลอรีน แต่มี
ราคาแพง อย่างไรก็ตาม การใช้ HFC ถูกจากัดภายใต้พิธีสารเกียวโตว่าด้วย Greenhouse gas
ส่งผลให้การนา HFC มาใช้จะต้องมีการออกแบบเพื่อให้เกิดการรั่วไหลต่าที่สุดรวมถึงสามารถนา
กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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- Cryolite
Cryolite หรือสารประกอบของโซเดียมอะลูมิเนียมฟลูออไรด์ ใช้ในกระบวนการผลิตโลหะ
อะลูมิเนียม รวมถึงใช้ในการผลิตยาฆ่าแมลงและยากาจัดศัตรูพืช
- การใช้อื่น ๆ
แร่ฟลูออไรต์เกรดเซรามิกถูกใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแก้ว กระจก และเซรามิก เช่น
ผลิตภัณฑ์แก้วโอปอล (Opal glass) สารเคลือบทึบแสง (Opaque enamels) รวมถึงการผลิต
เลนซ์คุณภาพสูง
ในระยะหลั งมีค วามต้องการใช้ ฟลู ออรีนในรูปของ Fluoropolymer ในอุตสาหกรรม
พลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น Fluoropolymer เช่น สารโพลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน
(Polytetrafluoroethylene – PTFE) เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติใน
การทนความร้อน ไม่ว่องไวในเชิงเคมี เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่า
ดังนั้น จึงถูกใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์จานวนมากซึ่งตลาดผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าหุ้มท่อ ปะเก็น ใช้เป็นตัวเคลือบกระทะเพื่อให้มีคุณสมบัติ
ป้องกันการเกาะติดกระทะ โดยมีชื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ Teflon® นอกจากนี้
ยังมีการพัฒนาเป็น expanded PTFE (ePTFE) ถูกใช้ในผลิตเสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติกันน้าได้ โดยมี
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ Gore-tex® นอกจากนี้ Polyvinylidene Fluoride หรือ
Kynar ที่ใช้เป็นส่วนผสมในสีซึ่งจะทาให้สีมีความติดทนนานและมีความต้านทานต่อสารละลาย
และความร้อนสูง Ethylene tetrafluoroethylene (ETFE) หรือ Fluon ซึ่งเป็นพลาสติกที่มี
ส่ ว นผสมของฟลู ออรี น มีคุณสมบัติทนความกัดกร่อนสู งและมีค วามคงทนภายใต้อุณหภูมิที่
แตกต่างกันสูง จึงถูกใช้ทดแทนกระจกในงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตของตลาด
ค่อนข้างสูงเช่นกัน คือ Nitrogen trifluoride (NF3) ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และจอ LCD
นอกจากนี้ ฟลูออไรต์ยังมีการใช้ในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เป็นส่วนผสมในผลิต
ภัฑณ์ยาสีฟันซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันฟันผุอีกด้วย
1.4 การค้าระหว่างประเทศ
แร่ฟลูออไรต์ที่ค้าขายระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น 2 เกรด คือ CaF2 ≤ 97% และ CaF2 >
97% โดยในปี 2559 มีการค้าแร่ฟลูออไรต์เกรดเคมี (CaF2 > 97%) ประมาณ 2 ล้านตัน ประเทศ
ผู้ส่งออกรายใหญ่ ได้แก่ เม็กซิโก จีน แอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ และเคนยา ตามลาดับ ในขณะที่
ประเทศผู้นาเข้ารายใหญ่ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อิตาลี เยอรมัน อินเดีย และเนเธอร์แลนด์ ตามลาดับ
(ตารางที่ 3) โดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับที่ 7 ของโลก มีปริมาณการส่งออกประมาณ
18,899 ตัน
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ตารางที่ 3 การค้าแร่ฟลูออไรต์ CaF2 > 97% ในปี 2559
หน่วย: ตัน
การส่งออก
Mexico
China
South Africa
Netherlands
Kenya
อื่น ๆ
รวม
ที่มา: Global Trade Atlas

การนาเข้า
United States
328,085
Italy
244,423
Germany
167,215
India
144,139
Netherlands
104,800
อื่น ๆ
185,020
รวม
1,173,682

316,318
200,866
148,882
110,488
48,662
82,425
907,641

สาหรับแร่ฟลูออไรต์ที่ไม่ใช่เกรดเคมี (CaF2 ≤ 97%) ในปี 2559 มีการค้าระหว่างประเทศ
ประมาณ 1.7 ล้านตัน ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ ได้แก่ เม็กซิโก จีน เนเธอร์แลนด์ อิตาลี และ
โมร็อกโก ตามลาดับ ในขณะที่ประเทศผู้นาเข้ารายใหญ่ ได้แก่ รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ ตุรกี จีน และ
สหรัฐอเมริกา ตามลาดับ (ตารางที่ 4) โดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับที่ 7 ของโลก มี
ปริมาณการส่งออกประมาณ 22,455 ตัน
ตารางที่ 4 การค้าแร่ฟลูออไรต์ CaF2 ≤ 97% ในปี 2559
หน่วย: ตัน
การส่งออก
Mexico
China
Netherlands
Italy
Morocco
อื่น ๆ
รวม
ที่มา: Global Trade Atlas

การนาเข้า
245,903
174,668
96,099
92,811
60,250
135,131
804,862

Russia
Netherlands
Turkey
China
United States
อื่น ๆ
รวม
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175,963
94,132
80,223
75,060
55,232
465,956
946,566

2. สถานการณ์แร่ฟลูออไรต์ในประเทศไทย
2.1 ปริมาณสารอง
จากข้อมูลรายงานสถานการณ์ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ของกรมทรัพยากรธรณีในปี 2558
ระบุว่า ทรัพยากรแร่ฟลูออไรต์ที่มีศักยภาพเป็นไปได้ (พื้นที่แหล่งแร่ )1 ณ สิ้นปี 2557 มีปริมาณ
13.9 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 88,063 ล้านบาท
มยุรี (2559) ระบุว่า แหล่งแร่ฟลูออไรต์ในประเทศไทยกระจายอยู่บริเวณต่าง ๆ ดังนี้
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน: อ.ปาย อ.แม่สะเรียง
- จังหวัดเชียงใหม่: อ.ฝาง อ.แม่แจ่ม อ.ฮอด อ.อมก๋อย
- จังหวัดลาพูน : อ.บ้านโฮ่ง อ.ป่าซาง อ.แม่ทา
- จังหวัดกาญจนบุรี: อ.ศรีสวัสดิ์ อ.พนมทวน
- จังหวัดเพชรบุรี: อ.เขาย้อย อ.ท่ายาง
- จังหวัดราชบุรี: อ.จอมบึง
- พื้นที่อื่น ๆ : จังหวัดเชียงราย กาแพงเพชร สุโขทัย แพร่ สุราษฎร์ธานี กระบี่
2.2 ประทานบัตร
ในปัจจุบันมีประทานบัตรแร่ฟลูออไรต์ที่ยังไม่สิ้นอายุจานวน 5 แปลง ที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน อ.ลอง จ.แพร่ และอ.ห้วยกระเจ้า จ.กาญจนบุรี (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ข้อมูลประทานบัตรแร่ฟลูออไรต์ที่ยังไม่สิ้นอายุ
ผู้ถือประทานบัตร
นายกุศล เปรมฤทัย
นายกุศล เปรมฤทัย
บจก.ศิลาสามยอด

วันที่อนุญาต
6/2/2540
6/2/2540

วันที่หมดอายุ
จังหวัด
5/2/2565 แม่ฮ่องสอน
5/2/2565 แม่ฮ่องสอน

22/12/2536 21/12/2561

อาเภอ ตาบล พื้นที่ (ไร่)
สบเมย แม่สวด
223
สบเมย แม่สวด
209

ลาพูน บ้านโฮ่ง

ป่าพลู

239

ลาพูน บ้านโฮ่ง

ป่าพลู

191

ลอง บ้านปิน

288

บจก.เอส.เอส.อาร์.
อุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม

1/5/2557

30/4/2567

นายสมชาย ยอดธง

27/9/2545

26/9/2565

แพร่

บจก.เหมืองแร่พนมทวน

28/1/2559

27/1/2574

กาญจนบุรี

ห้วย
กระเจา

วังไผ่

255

ชนิดแร่
ฟลูออไรต์
ฟลูออไรต์
ฟลูออไรต์,
หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง
ฟลูออไรต์,
หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง
วุลแฟรม, พลวง,
ฟลูออไรต์
ฟลูออไรต์

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
1

เป็นการประเมินทางสถิติและวิชาการธรณีวิทยา ซึ่งยังไม่มีการประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและสังคม และศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ
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2.3 การผลิต และการใช้ภายในประเทศ
ในปัจจุบันประเทศไทยมี การผลิตแร่ฟลูออไรต์ เกรดโลหกรรม (Metallurgical grade) โดยมี
ปริมาณผลผลิตจานวน 5,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 26.8 ล้านบาท โดยเป็นผลผลิตจากจังหวัดแพร่
2,500 ตัน และจังหวัดกาญจนบุรี 3,000 ตัน ในขณะที่มีรายงานการใช้ภายในประเทศประมาณ
1,640 ตัน หรือประมาณร้อยละ 30 ของผลผลิตแร่ที่ผลิตได้ภายในประเทศ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 การผลิต – การใช้ แร่ฟลูออไรต์

การผลิต
การใช้ภายในประเทศ

หน่วย: ตัน
2556 2557 2558 2559 2560*
2,432 4,590 15,695 20,100 5,500
48
60
204 1,640

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หมายเหตุ: * ข้อมูลเบื้องต้น

2.4 การค้าระหว่างประเทศ
แร่ฟลูออไรต์ที่ผลิตได้ภายในประเทศบางส่วนจะเข้าสู่กระบวนการแต่งแร่โดยวิธีการลอยแร่ ซึ่ง
จะทาให้ได้ฟลูออไรต์เกรดเคมี (Chemical หรือ acid grade) และเกรดเซรามิก (Ceramic grade)
ก่อนส่งออกไปขายในต่างประเทศ โดยตลาดส่งออกแร่ฟลูออไรต์ที่สาคัญของไทย ได้แก่ อินเดีย จีน
และตุรกี โดยมีราคาส่งออกอยู่ที่ระดับประมาณ 3,000 - 5,000 บาทต่อตัน (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 การส่งออกแร่ฟลูออไรต์ของไทย
เกรด
CaF2 ≤ 97%
CaF2 > 97%
รวม

2556 2557 2558 2559
11,482 6,445 2,777 22,455
2,829 34,022 36,772 18,899
14,311 40,467 39,549 41,354

หน่วย: ตัน
2560
34,902
1,661
36,563

ที่มา: Global Trade Atlas

ประเทศไทยมีการนาเข้าแร่ฟลูออไรต์ไม่มากนัก แต่แนวโน้มการนาเข้าเพิ่มขึ้น โดยตลาดนาเข้า
แร่ฟลูออไรต์ที่สาคัญของไทย ได้แก่ จีน ปากีสถาน และลาว โดยมีราคานาเข้าอยู่ที่ระดับประมาณ
6,000 - 20,000 บาทต่อตัน (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 การนาเข้าแร่ฟลูออไรต์ของไทย
เกรด
CaF2 ≤ 97%
CaF2 > 97%
รวม

2556
251
327
578

ที่มา: Global Trade Atlas
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2557
180
365
545

หน่วย: ตัน
2558 2559 2560
293 1,291 2,712
205
227
251
498 1,518 2,963

นอกจากการน าเข้ าแร่ ฟลู ออไรต์แล้ ว ประเทศไทยยัง มีการนาเข้าผลิ ตภั ณฑ์ต่อเนื่องจากแร่
ฟลูออไรต์ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ขั้นกลางที่สาคัญในการผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั้ น สุ ด ท้ า ยหลายชนิ ด และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล่ า นี้ มี ร าคาค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ เที ย บกั บ ราคาแร่
ฟลูออไรต์ (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 การนาเข้าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ขั้นกลางจากแร่ฟลูออไรต์ที่สาคัญของไทย ในปี 2560
HS code

ปริมาณ
มูลค่า
(กิโลกรัม)
(ล้านบาท)
58
4

ฟลูออรีน
28013000001
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ หรือกรดไฮโดรฟลูออ
281111
10,216,846
409
ริก (HF)
โซเดียมเฮกซะฟลูออโรอะลูมิเนต (Cryolite
282630
841,417
29
สังเคราะห์)
สารยึ ด ปรุ ง แต่ ง ส าหรั บ ท าแบบหล่ อ หรื อ
แกนหล่ อ เคมี ภั ณ ฑ์ และสิ่ ง ปรุ ง แต่ ง ที่ ไ ด้
จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรม
ที่เกี่ย วเนื่ องกัน ที่มีเพอร์ ฟลู ออโรคาร์ บ อน
38247800
11,564,136
1,763
(PFC) หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์ บอน (HFC)
แต่ไม่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) หรือ
ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC)
โพลิ เ ตตระฟลู โ อโรเอทิ ลี น (PTFE) ใน
390461
1,475,522
636
ลักษณะขั้นปฐม
ฟลูโอโรโพลิเมอร์อื่นๆ (นอกจาก PTFE) ใน
390469
1,025,638
774
ลักษณะขั้นปฐม
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือกับกรมศุลกากร

ราคา
(บาทต่อตัน)
68,965,517
40,032
34,466

152,454

431,034
754,652

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.1 ควรตรวจสอบปริมาณการผลิต การจาหน่าย รวมถึงการชาระค่าภาคหลวงแร่ฟลูออไรต์อย่างเป็น
ระบบ เนื่องจากการศึกษาพบข้อมูลที่ขัดแย้งกันหลายประการ เช่น สถิติการผลิตแร่ฟลูออไรต์ ของ กพร. ต่า
กว่ายอดการผลิตแร่ฟลูออไรต์ของ USGS (2017) อย่างมาก สถิติการผลิตและการส่งออกแร่ฟลูออไรต์ของ
กพร. ต่ากว่ายอดการส่งออกแร่ฟลูออไรต์ของ Global Trade Atlas อย่างมาก เป็นต้น
3.2 ควรส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าแร่ฟลูออไรต์ภายในประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันผลผลิตแร่ฟลูออไรต์
ที่ได้จากการทาเหมืองส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ ทั้ง ๆ ที่มีการนาเข้าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
ขั้นกลางจากแร่ฟลูออไรต์เป็นจานวนมาก นอกจากนี้ ราคาส่งออกแร่ฟลูออไรต์ต่ากว่าราคานาเข้าวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางจากแร่ฟลูออไรต์ค่อนข้างมาก ดังนั้น หากสามารถส่งเสริมให้มีการนาแร่ฟลูออไรต์ไปผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่แร่ฟลูออไรต์ได้เป็นอย่างมาก
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