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ค าน า 

 
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง

สม่่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน” เป็นข้อก าหนดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ที่น าไปสู่ความพยายามในการสร้างระบบการจัดการความรู้ให้กับส่วน
ราชการต่าง ๆ โดยก าหนดเป็นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 การวัด 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และ
เจตนารมณ์ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ระบบราชการจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ให้
ครอบคลุมทุกมิติ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จึงได้มีการด าเนินโครงการจัดการความรู้  
(Knowledge Management : KM) เพ่ือพัฒนาองค์การ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 นี้ การด าเนินโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง เหมาะสมและ 
เป็นไปตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
อาท ิ Facebook  Application Line  โปรแกรมประชุมออนไลน์ (Online Video Conference) รวมทั้งมีการ
จัดท าเว็บเพจ “การจัดการความรู้ของ กพร.” หรือ KM@DPIM ที่ http://www5.dpim.go.th/km/ ส าหรับ
เป็นเครื่องมือและช่องทางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้และการจัดกิจกรรม KM ของ กพร. 
เพ่ือให้ชาว กพร. สามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้แนวคิด “แม้ต้อง
เว้นระยะห่าง แต่ชาว กพร. จะไม่หยุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน”  ซ่ึงทุกหน่วยงานของ กพร. ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค ให้ความร่วมมือร่วมด าเนินการจัดกิจกรรม KM อย่างต่อเนื่องและประสบ
ความส าเร็จด้วยดี  ท าให้เกิดการถ่ายทอด แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งสิ้น จ านวน 22 เรื่อง 
อาทิ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
แนวโน้มการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม  CSR 4 Shared  โครงการขุมเหมืองแก้ภัยแล้ง  การทดสอบ
แร่ดินขาว  การประยุกต์ใช้โดรนในการเหมืองแร่  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ กพร. 

กพร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การถ่ายทอด แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จะเป็นปัจจัยที่ท าให้
บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ และร่วมกันปฏิบัติงานทั้งการด าเนินงานส่วนตนและการด าเนินงาน 
ของ กพร. ให้ประสบความส าเร็จ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเป้าหมายของการจัดการความรู้ คือ  
คนเกิดการพัฒนา ส่งผลให้งานพัฒนา และสุดท้ายก็จะท าให้องค์กรพัฒนา 
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เพื่อพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มีการด าเนินโครงการ

จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพ่ือพัฒนาองค์การ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. จัดท าเว็บเพจ KM@DPIM 
 โดยความร่วมมือของ ศสท. ในการจัดท าเว็บเพจ การจัดการความรู้ของ กพร. หรือ KM@DPIM  

ที่ http://www5.dpim.go.th/km/  ส าหรับเป็นเครื่องมือ/ช่องทางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลองค์
ความรู้และการจัดกิจกรรม KM ของ กพร.  เพ่ือให้ชาว กพร. สามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็นได้ 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 
 

2. ด าเนินกิจกรรม KM ของ กพร.  
 โดยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของ กพร. ทั้งในส่วนกลางและส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค ด าเนินการ

จัดกิจกรรม KM ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ  Facebook 
Application Line  โปรแกรมประชุมออนไลน์ (Online Video Conference) เช่น โปรแกรม Zoom  ภายใต้
แนวคิด “แม้ต้องเว้นระยะห่าง แต่ชาว กพร. จะไม่หยุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน”  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  มีการจัดกิจกรรม KM ถ่ายทอด แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จ านวน 22 เรื่อง ดังนี ้

 

http://www5.dpim.go.th/km/ 
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1. 
การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการและระดบัช านาญการพิเศษ 
น าเสนอโดย ส านักงานเลขานุการกรม (สล.) 

สล. น าเสนอองค์ความรู้ เรื่อง “3 ขั้นตอน การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ” ในรูปแบบ Infographics เผยแพร่ผ่าน 
Application LINE : dpim-communication และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร กพร. เมื่อวันที่   
23 เมษายน 2564 
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2. 
หนังสือราชการง่ายนิดเดียว 
น าเสนอโดย ส านักงานเลขานุการกรม (สล.) 

สล. น าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ในรูปแบบคลิปวีดิโอ “สารบรรณเดอะมูฟว่ี ตอน หนังสือ
ราชการง่ายนิดเดียว” เผยแพร่ผ่าน Application LINE : dpim-communication และ YouTube : DPIM Ch  
รวมทั้ง จัดให้มีกิจกรรมร่วมตอบค าถามรับรางวัล เมื่อวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564  มีผู้ให้ความสนใจเข้าชม
วีดิโอ จ านวน 244 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564) 

หนังสือราชการง่ายนิดเดียว 
เมื่อในอดีตที่ผ่านมา การก าหนดรูปแบบหนังสือราชการยังไม่มีการด าเนินการที่ชัดเจน ท าให้เกิดความ

สับสนและขาดประสิทธิภาพในการท างาน  ต่อมาในปี 2526 ได้มีการจัดท าระเบียบงานสารบรรณฯ ขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ  ให้หนังสือราชการและการบริหารงานเอกสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนังสื อ
ราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ  โดยหนังสือมี 6 ชนิด ได้แก่ 

1. หนังสือภายนอก หรือหนังสือตราครุฑ ใช้ในกรณีที่มีหนังสือ ติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือ
บุคคลภายนอก เช่น กพร. มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง  

2. หนังสือภายใน หรือหนังสือบันทึกข้อความ ใช้ในกรณีที่มีหนังสือ ติดต่อภายในส่วนราชการเดียวกัน 
เช่น กพร. มีหนังสือไปถึง ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้น
ไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็น
ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตราไว้ หนังสือประทับตราจะใช้ระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการและระหว่าง 
ส่วนราชการกับบุคคลภายนอก โดยเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญเท่านั้น ได้แก่ การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม  
การส่งส าเนา เป็นต้น 

4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน จะเห็นกันบ่อยในรูปแบบหนังสือรับรอง รายงาน

การประชุม หนังสืออ่ืน ๆ เป็นต้น 
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คลิปวีดิโอ “สารบรรณเดอะมูฟว่ี ตอน หนังสือราชการง่ายนิดเดียว” 
https://www.youtube.com/watch?v=rpRoCsPYRGo 
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 รายช่ือผู้ร่วมสนุกตอบค าถามรับของรางวัล 

 
 ภาพบรรยากาศการรับรางวัล 
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3. 
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือ 
ลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร ่
น าเสนอโดย กองกฎหมาย (กม.) 

กม. น าเสนอองค์ความรู้ เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลด
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่” ในรูปแบบ Infographics เผยแพร่ผ่าน Application LINE : dpim-
communication และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร กพร. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 
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4. 
เทคโนโลยีการแต่งแร่ ภายใต้การด าเนินงานของ กนอ. 
น าเสนอโดย กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (กนอ.) 

กนอ. จัดกิจกรรม KM ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ KM Day กนอ. 2021 เรื่อง “เทคโนโลยีการ 
แต่งแร่ ภายใต้การด าเนินงานของ กนอ.” ผ่านวีดิทัศน์เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียของ กพร. ได้แก่ 
Application LINE : dpim-communication  Facebook : @prdpim1 (กพร.)  @prdpim (นายเหมืองน้อย
พิทักษ์ชุมชน) และ YouTube : Dpim Ch  พร้อมจัดให้มีกิจกรรมร่วมสนุกตอบค าถามออนไลน์ รับของรางวัล
มากมาย ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564  มีผู้ให้ความสนใจรับชมวีดิทัศน์ จ านวน 357 ครั้ง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564) และมีผู้ตอบแบบส ารวจความเข้าใจองค์ความรู้เรื่องดังกล่าว จ านวน 18 ราย 

เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าแร่ทรายแก้ว 
เทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าแร่ทรายแก้ว เป็นหนึ่งในภารกิจของ กนอ. โดยมีกลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมแร่ 

(ก.นร.) เป็นผู้ท าการศึกษา และมีขั้นตอนในการศึกษา 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การทดสอบการกระจายตัวของขนาดแร่ทรายแก้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาลักษณะการ

กระจายตัวของขนาดแร่ว่ามีการกระจายตัวอยู่ในช่วงขนาดใด มีปริมาณอยู่เท่าใด ซึ่งใน อุตสาหกรรมที่มีการใช้ 
แร่ทรายแก้วนิยมใช้แร่ทรายแก้วอยู่ในช่วง -30*140 เมช ส าหรับการทดสอบการกระจายตัวของแร่ทรายแก้ว 
จะเริ่มจากขั้นตอนการชักตัวอย่างด้วย Splitter น าไปอบไล่ความชื้น แล้วน ามาท าการทดสอบด้วยชุดตะแกรง
การคัดขนาด จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปท าการพลอตกราฟ เพ่ือแปลผล 

2. การตรวจสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีของแร่ทรายแก้ว 
 2.1 การตรวจสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของแร่ทรายแก้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการตรวจสอบชนิดของ

มลทินที่ปะปนอยู่ในแร่ทรายแก้วว่ามีอะไรบ้าง โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นตัวบ่งบอกแนวทางที่จะใช้ ในการเพ่ิม
มูลค่าแร่ทรายแก้วด้วยวิธีการแต่งแร่ว่าควรใช้เครื่องมืออะไรในการแต่งแร่ โดยจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่อง 
X-Ray Diffractometer (XRD) ในการตรวจสอบ การท างานของเครื่องจะอาศัยหลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ 
ที่เกิดการหักเหเมื่อผ่านผลึกของสารประกอบ ซึ่งสารประกอบทุกตัวจะมีโครงสร้างผลึกที่ชัดเจน ดังนั้น  
การตรวจสอบมลทินที่ปะปนอยู่ในแร่ทรายแก้วด้วยวิธีการดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งและมีส่วนส าคัญต่อ  
การออกแบบกระบวนการเพ่ิมมูลค่าแร่ทรายแก้ว โดยการตรวจสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์จะด าเนินการทั้งก่อน
และหลังการเพิ่มมูลค่าแร่ทรายแก้วด้วยวิธีการแต่งแร่ เมื่อน าผลที่ได้มาท าการเปรียบเทียบกัน หากวิธีการแต่งแร่
ที่เลือกใช้นั้นได้ผล ค่ามลทินที่ตรวจเจอจะน้อยลง 

 2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของแร่
ทรายแก้วว่ามีร้อยละสัดส่วนขององค์ประกอบทางเคมีอะไรบ้าง ในการทดสอบจะใช้วิธีการ X-Ray 
Fluorescence (XRE) ในการทดสอบ ซึ่ งจะแสดงผลการทดสอบออกมาในรู้แบบร้อยละสัดส่วนของ
องค์ประกอบในรูปแบบออกไซด์ของสารประกอบ การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของแร่ทรายแก้วจะท าการ
ทดสอบตัวอย่างก่อนและหลังการเพ่ิมมูลค่าแร่ทรายแก้วด้วยวิธีการแต่งแร่ เมื่อน าผลที่ได้มาท าการเปรียบเทียบกัน 
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หากวิธีการแต่งแร่ที่เลือกใช้นั้นได้ผล ค่าร้อยละสัดส่วนของสารประกอบออกไซด์ที่เป็นมลทินที่ตรวจเจอจะ  
มีค่าน้อยลง 

3. การเพ่ิมมูลค่าแร่ทรายแก้วด้วยวิธีการแต่งแร่ ในการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าแร่ทรายแก้ว ทาง ก.นร. 
เลือกใช้วิธีการของความแตกต่างของความถ่วงจ าเพาะ โดยใช้เครื่องสไปรัลในการเพ่ิมมูลค่า เนื่องจากวิธีการ
ดังกล่าวเป็นวิธีการที่เป็นที่นิยมมากที่สุด โดยจะน าแร่ทรายแก้วไปผ่านกระบวนการขัดผิวด้วยเครื่องสไปรัล  
แร่ทรายแก้วที่มีคุณภาพสูงขึ้นจะอยู่ร่องกลางของเครื่องสไปรัล ส่วนมลทินที่ปะปนอยู่ในแร่ทรายแก้วจะอยู่ขอบ
ในสุดของรางสไปรัล 
 

คลิปวีดิโอ “ไขข้อข้องใจ ก่อนทรายจะกลายเป็นแก้ว” 
https://www.youtube.com/watch?v=IckFqkVxuwc 
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 รายช่ือผู้ร่วมสนุกตอบค าถามรับของรางวัล  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน   
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 ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลส าหรับผู้ร่วมกิจกรรมตอบแบบส ารวจความเข้าใจ 
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5. 
แนวโน้มการบรหิารจัดการวัตถดุิบอุตสาหกรรม 
น าเสนอโดย กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม (กบว.) 

กบว. จัดกิจกรรม KM ในรูปแบบสานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “แนวโน้มการบริหารจัดการวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม” ผ่านโปรแกรม ZOOM เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. โดยได้รับเกียรติ
จาก นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ 
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร  นายประสงค์ ผลส่ง หก.พร.สอจ.นครศรีธรรมราช  นายนคร  ศรีมงคล ผอ.กยผ. 
และรก.ผอ.กบว.  นายชัยยุทธ สุขเสริม ผอ.สรข.4 ภูเก็ต และได้รับความสนใจจากบุคลากรของ กพร. เข้าร่วม
เสวนากว่า 40 ราย โดยในวงเสวนามีการน าเสนอหัวข้อที่น่าสนใจจากบุคลากรของ กบว. ดังนี้  

✅ Critical Raw Materials (CRMs)  โดย นายจรินทร์ ชลไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ได้น าเสนอเนื้อหาในรายละเอียดที่น่าสนใจโดยสรุปได้ดังนี้ ค าหมายของ CRMs ความส าคัญของ 
CRMs และแนวทางการบริหารจัดการ ของประเทศต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มประเทศ EU สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และแคนาดา 
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✅ การส ารวจพื้นที่ศักยภาพแร่หายากในประเทศไทย โดย นางสาวดลนภา ไพรโรจน์  นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ ได้น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ นิยามแร่ (ธาตุ ) หายากคืออะไร แร่หายากที่ส าคัญมีอะไรบ้าง การเกิด
แหล่งแร่หายากของประเทศไทย แหล่งแร่หายากในโลก แหล่งแร่ในประเทศไทยเกิดอย่างไร ขั้นตอนการส ารวจ
พ้ืนที่ศักยภาพแร่หายากในประเทศไทย และรายละเอียดโครงการที่ กบว. ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

 
 

ซึ่งในวงเสวนาได้มีข้อเสนอในเรื่องของการจัดเก็บปัจจัยการใช้ประโยชน์พื้นที่ในปัจจุบันไว้ด้วย เพื่อความ
สมบูรณ์ของการท าการศึกษาในครั้งนี้ 

 
✅ เทคโนโลยีการน าแร่หายากมาใช้ประโยชน์ โดย นายชาลี ประจักวงษ์ วิศวกรเหมืองแร่ช านาญการ 

ได้น าเสนอรายละเอียดหลักการของเทคโนโลยีในการสกัดแร่หายากโดยกระบวนการต่าง ๆ ของแหล่งแร่ที่ส าคัญ
ในต่างประเทศ เช่น การแยกด้วยแม่เหล็ก การละลาย การแยกด้วยใช้ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงการน าไปใช้
ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์ เป็นต้น 
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ซึ่งในวงเสวนาได้มีความเห็นว่า ในเรื่องของเทคโนโลยีในการน าไปใช้ประโยชน์นั้น ควรพิจารณาและให้
ความส าคัญในด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือจะได้สามารถสนับสนุนให้เกิดการน าแร่หายากมาใช้
ประโยชน์ได้มากยิ่งข้ึนในอนาคตต่อไป 

✅ แหล่งแร่หายากในต่างประเทศ  โดย นายปณิธาน เจริญเกตุ  วิศวกรเหมืองแร่ช านาญการพิเศษ 
หัวข้อการเสวนาประกอบด้วย แหล่งแร่หายากท่ีส าคัญในต่างประเทศ ปริมาณส ารองแร่ และปริมาณที่สามารถ
น ามาใช้ประโยขน์ของประเทศท่ีส าคัญ ในช่วงปี 2020 – 2021  
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ซึ่งในวงเสวนา เห็นว่า ในส่วนประเทศเวียดนาม นั้น มีความน่าสนใจ ควรที่จะด าเนินการศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติม ว่ามีโอกาสที่เราจะสามารถเข้าไปร่วมลงทุนในอนาคตได้ หรือไม่   
ส าหรับ ความเห็นในวงเสวนาที่น่าสนใจ สรุปได้เพ่ิมเติมดังนี้  

1. ทิศทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทุกวัตถุดิบที่จะใช้  
ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 

2. ส าหรับการบริหารจัดการในส่วนของแร่หายาก จ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบาย และต าแหน่งที่
ชัดเจนของประเทศ ว่าจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญในส่วนไหนเป็นพิเศษ 

3. รูปแบบการจัดการสานเสวนาออนไลน์ในลักษณะนี้ เป็นการด าเนินกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ และ
เหมาะสมส าหรับสถานการณ์ในขณะนี้ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการ และเป็นเวทีให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน น่าจะขยายไปจัดในภารกิจด้านอื่นของกรมด้วย 
 

 บรรยากาศการสานเสวนาออนไลน์   

  
 

 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
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6. 
CSR 4 Shared 
น าเสนอโดย กองบริหารสิ่งแวดล้อม (กบส.) 

กบส. ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพ่ือพัฒนา
องค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “CSR 4 
SHARED”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ท าไมถึงต้องท า การแบ่งประเภทของ CSR 
พร้อมทั้งตัวอย่างการท า CSR ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยการจัดท าโปสเตอร์และคลิปวีดิโอเผยแพร่องค์ความรู้ 
และจัดบอร์ดนิทรรศการ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กพร. 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วงระหว่างที่ด าเนินการจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ 
กพร. จะมีทั้งท างานที่ กพร. และท างานที่บ้าน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ กพร. ได้เข้าร่วมกิจกรรม KM กบส. จึงได้เพ่ิม
ช่องโดยการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook นายเหมืองน้อยพิทักษ์ชุมชน 
(@prdpim) และ Application LINE : dpim-communication 
 

 โปสเตอร์เผยแพร่องค์ความรู้  
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 คลิปวีดิโอเผยแพร่องค์ความรู้  

ชุดที่ 1 

  

  
 
ชุดที่ 2 
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 บอร์ดนิทรรศการ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กพร.  
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 เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook นายเหมืองน้อยพิทักษ์ชุมชน (@prdpim) และ Application 
LINE : dpim-communication  

  
 
ผลจากการประเมินความรู้ ความเข้าใจด้าน CSR ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลัง พบว่า ก่อนท า

กิจกรรมผู้มีความรู้ ความเข้าใจด้าน CSR ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70 เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวแล้ว มีความรู้ ความเข้าใจด้าน CSR ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 95  กิจกรรม CSR ส่วนใหญ่เห็น
ว่าเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในระดับมาก ร้อยละ 80  และส่วนใหญ่อยากให้ กพร. ด าเนินกิจกรรม CSR  
ในระดับมาก ร้อยละ 85  
 

 

  ภาพแสดงผลการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจด้าน CSR 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อน
และหลัง 
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นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการเสนอกิจกรรม CSR ที่อยากให้มีใน กพร. สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. กิจกรรม CSR ประเภท AFTER PROCESS ได้แก่ 

1) นายเหมืองน้อยพิทักษ์ชุมชน    
2) สนับสนุนพันธ์ไม้ ส าหรับการเกษตร 
3) ถุงยังชีพ เพ่ือคนแร่ร่อน    
4) โรงเรียนนี้เพื่อน้อง  
5) กพร. แบ่งปันสู่ชุมชน    
6) กพร. ใกล้ชิดชุมชน 
7) บริจาคโลหิต     
8) ดินสู่ดาว 
9) กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนให้แก่ชุมชน  
10) เหมืองแร่แชร์ความสุข 
11) Pay it Forward     
12) Mining for All 

2. กิจกรรม CSR ประเภท IN PROCESS ได้แก่ 
1) สานแร่แก่ชาวเหมืองเพ่ือสานสัมพันธ์พี่น้อง กพร.  
2) การจัดการขยะ 
3) ลดใช้กระดาษภายในส านักงาน    
4) กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร 

 
 
 

 

  

ภาพแสดงผลการประเมินเรื่อง
กิจกรรม CSR เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน และอยากให้ กพร. 
ด าเนินกิจกรรม CSR มากน้อย
เพียงใด 

   

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
การจัดกจกรรม 
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7. 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ กพร. 
น าเสนอโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 

กยผ. น าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน “แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ กพร.”  
ในรูปแบบ Infographics เผยแพร่ผ่าน Application LINE : dpim-communication และบอร์ดประชาสัมพันธ์
ภายในอาคาร กพร. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 
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8. 
โครงการขุมเหมืองแก้ภัยแล้ง 
น าเสนอโดย กองวิศวกรรมบริการ (กวบ.) 

กวบ. น าเสนอองค์ความรู้ เกี่ยวกับการด าเนินงาน “โครงการขุมเหมืองแก้ภัยแล้ง” ในรูปแบบ 
Infographics เผยแพร่ผ่าน Application LINE : dpim-communication และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน
อาคาร กพร. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
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9. 
การจัดประชุมออนไลน ์
น าเสนอโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.) 

ศสท. น าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน “การจัดประชุมออนไลน์” ในรูปแบบ Infographics 
และคลิปวีดิโอ เผยแพร่ผ่าน Application LINE : dpim-communication และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน
อาคาร กพร. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 
 
การประชุมออนไลน์คืออะไร ? 
 
การประชุมออนไลน์หรือ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือ การ ประชุมที่ได้กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยผู้ร่วมประชุมไม่ได้อยู่ในสถานที่ เดียวกันก็สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อ้างอิงตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 
 
วัตถุประสงค์การใช้งาน 
 
1. เพ่ือใช้ในการจัดการประชุมทางไกลออนไลน์แบบโต้ตอบได้ ทันที (Real-Time)  
2. เพ่ือให้สามารถขยายขอบเขตการประชุมไปยังจุดต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่สามารถต่อเชื่อมกับ 

Intranet หรือ Internet  
3. เพ่ือใช้ในการจัดสัมมนาหรือประชุมทางไกลได้ทางออนไลน์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต  
4. เพ่ือใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่แล้วให้ เกิดประโยชน์มากขึ้น 
 
ประโยชน์การประชุมออนไลน์ 
 
1. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และประสานงานนัดหมาย  
2. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือมาประชุม  
3. ปลอดภัยจากความเสี่ยงที่จะได้รับทั้งจากอุบัติเหตุจากการ เดินทางและการได้รับเชื้อโรค 4. สามารถประชุม

หลายๆ ที่พร้อม ๆ กันได้  
5. เพ่ิมการใช้ประโยชน์จากการลงทุนด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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ตัวอย่างสถานการณ์ที่มีการใช้การประชุมออนไลน์ 
 
ยกตัวอย่างสถานที่ที่มีการใช้งาน ได้แก่  
1. การศึกษา ครูและนักเรียนจากพ้ืนที่ต่าง ๆ หรืออยู่คนละประเทศ สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์   

เพ่ือแบ่งปันความรู้และถกปัญหาใน แต่ละหัวข้อได้  
2. การเว้นระยะห่างหรือท างานที่บ้าน (work from home) การประชุม ผ่านทางวิดีโอจะช่วยให้การท างาน 

ที่บ้านของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นมีการ ปรึกษาพูดคุยเพ่ือแก้ไขปัญหาได้ทันทีท าให้ไม่มีผลกระทบในการ
ท างาน  

3. ธุรกิจ สามารถใช้การประชุมผ่านเครือข่าย เพ่ือคุยถึงประเด็นร้อนต่ าง ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน นอกจากนี้ยังใช้เป็นช้องทางในการสอนงานของพนักงานได้อย่างง่าย แทนที่
จะเดินทางไปสอนยังที่นั้น  

4. การพิพากษาในศาล ด้วยระบบการประชุมผ่านวิดีโอ พยานสามารถ ให้การในศาลได้ โดยที่ไม่ต้องเดินเข้ามา
ที่ศาล และโจทก์ก็สามารถให้ การแก่ทนายความได้ ซึ่งช่วยให้การท างานในศาลเป็นไปได้อย่าง ปลอดภัย 
และประหยัดค่าใช้จ่าย  

5. การปรึกษาทางการแพทย์ การประชุมผ่านทางวิดีโอช่วยคลี่คลาย  ปัญหาเรื่องการให้บริการทางการแพทย์ 
ที่มีไม่เพียงพอ โดยช่วยใหผู้ป่วยสามารถเข้ารับค าปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางได้จากทุกที่ทั่วโลก 

 
รู้หรือไม่ ????? 
 
1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการ

ประชุมที่กฎหมายรับรอง 
2. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถจ่ายเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมประชุมที่ได้แสดงตน

เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ถ้ามีการบันทึกเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลเล็กทรอนิกส์

ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม 
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 บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร กพร. 

 

 รายช่ือผู้ร่วมสนุกตอบค าถามรับของรางวัล 
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10. 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ 
น าเสนอโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) 

ตสน. น าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน “ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวใน
ประเทศ” ในรูปแบบ Infographics เผยแพร่ผ่าน Application LINE : dpim-communication และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร กพร. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
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11. 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีคุณภาพ 
น าเสนอโดย ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 (สรข.1) สงขลา  

สรข.1 ด าเนินโครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ  
“การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีคุณภาพ” ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลและตอบ 
ข้อซักถาม ให้กับเจ้าหน้าที่ สรข.1 ผ่านระบบโซเชียลมีเดียทาง Application Line : กลุ่มไลน์ สรข.1  และ
ประชุมกลุ่มย่อย ณ ห้องสมุด สรข.1  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 

 การด าเนินโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ.เอกรินทร์ วรุตบางกูร และ ผศ.ดร.ปิยะวรรณ  
คอนาแฮน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรในการวิเคราะห์
ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีคุณภาพ โดยใช้ Google Sheets/Microsoft Excel เป็นเครื่องมือ ท าให้
เข้าใจกระบวนการก ากับดูแลข้อมูลครอบคลุมถึงการบริหารจัดการข้อมูลทุกรูปแบบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น
ฐานข้อมูลหรือไฟล์ต่าง ๆ เพ่ือให้การได้ข้อมูลมาและการน าข้อมูลไปใช้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งรักษาความเป็นส่วนบุคคลและเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภ าพ สนับสนุนการท างานร่วมกัน  
แบบเรียลไทม ์บน Spreadsheet เดียวกัน 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล 
ข้อมูล คือ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจศึกษาหรือกลุมของคาของตัวแปรรวมอยูดวยกัน เรียกวา  

ชุดคาสังเกต โดยขอมูลจะถูกพิจารณาวาเปนวัตถุดิบของสถิติ ถาขอมูลนั้นไดมาจากการวัดหรือการนับ เชน  

วัดระดับความดัน และอุณหภูมิของผู้ป่วย เปนตน จะเรียกวาขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) แตถาได

มาจากการแยกประเภท เชน การปวยเปนโรคไขเลือดออก (เปน/ไมเปน) ความพึงพอใจในคุณภาพของการ

บริการ (พอใจ/เฉย ๆ/ไมพอใจ) เปนตน เรียกวาขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) การรูจักประเภทของ 

ขอมูลจะท าใหสามารถเลือกใชสถิติในการวิเคราะหและเลือกวิธีการน าเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

- การวิเคราะห์ข้อมูล  กระบวนการแปลงค่าข้อมูลดิบ (raw data) ให้อยู่ในรูปของผลลัพธ์ และน า

ผลลัพธ์ดังกล่าวมาตีความ เพ่ือหาข้อสรุปหรือค าตอบตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับโจทย์วิจัยที่ ต้ังไว้  

การลดทอนข้อมูลให้อยู่ในรูปขององค์ความรู้ การอธิบาย การท านายปรากฏการณ์ เพ่ือให้สามารถท าความเข้าใจ 

ได้ง่าย  การลดทอนข้อมูล (data reduction) เป็นการลดปริมาณและขนาดของข้อมูลดิบ ซ่ึงมีจ านวนมากให้มี

ขนาดเล็กลงจนเหลือข้อมูลทีเ่ป็นตัวแทนแห่งความคิดเพ่ือสื่อองค์ความรู้เป็นข้อสรุปทั่วไป  

- ประเภทของข้อมูล  พิจารณาตามลักษณะ จ าแนกได้คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลที่มักปรากฏ 

ในรูปของตัวเลขที่บอกจ านวน ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลที่มักปรากฏในรูปตัวอักษร สัญลักษณ์ ค าพูด  

ค าบรรยาย สถานการณ์ เหตุการณ์ ความรู้สึก คุณสมบัติ คุณลักษณะของตัวแปร 
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มาตรการวัดหรือระดับการวัด เปนการก าหนดตัวเลขใหกับสิ่งที่ตองการศึกษาภายใตกฎเกณฑที่ 
แนนอนตองทราบคุณลักษณะของขอมูลที่จะท าการวัด เพ่ือใชในการพิจารณาวาจะเลือกใชวิธีการทางสถิติใด 
จึงจะเหมาะสม  ดังนั้น จึงควรทราบวาขอมูลที่น ามาวิเคราะหอยูในมาตรการวัดระดับใด  โดยมาตรการวัดแบง 
ออกเปน 4 ระดับดังนี ้ 

1. มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) เปนระดับที่ใชจ าแนกความแตกตางของสิ่งที่ตองการวัดออก 

เปนกลุม ๆ เปนการก าหนดสัญลักษณ (ซึ่งอาจเปนตัวเลข ตัวอักษรก็ได) เพ่ือใชเรียกชื่อกลุมที่มีคุณสมบัติ

เหมือนกัน เชน ในการตอบแบบสอบถามใหผูตอบแบบสอบถามระบุเพศ เห็นไดวาถาผูตอบแบบสอบถามเลือก

หมายเลข 1 นั่นคือ ผูสอบแบบสอบถามเปนเพศชาย และถาผูตอบแบบสอบถามเลือกหมายเลข 2 นั่นคือ  

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง เปนตน  ซึ่งถือเปนตัวเลขจะไมมีความหมายใดในทางคณิตศาสตรไมสามารถ

น ามาบวกลบ คูณ หาร หรือหาสัดสวนได  ดังนั้น ถาขอมูลที่เราเก็บรวบรวมมาไดอยูในมาตรการวัดนี้เราท าได 

โดยการแจงนับหรือแจกแจงความถี่ เพ่ือเป็นการดูวาขอมูลในแตละกลุมแตละประเภทมีความถี่หรือมีจ านวน 

เทาใด ขอมูลในมาตรบัญญัติ ไดแก ศาสนา สีของรถยนต ชนิดของดอกไม้ เปนตน  

2. มาตรเรียงอันดับ (Ordinal Scale) เปนระดับของการวัดที่สูงกวามาตรนามบัญญัติ เปนการก าหนด

ตัวเลขหรือสัญลักษณเพ่ือชี้ถึงอันดับ เชน หลังจากพิจารณาภาพที่นักเรียนวาดมาแลวก็ไดอันดับจากภาพที่ดีที่สุด

เปนอันดับ 1 รองลงมาเปนอันอับ 2 , 3 ,…… ตามล าดับ เปนตน เห็นไดวาในมาตรนี้มีคุณสมบัติของมาตรนาม

บัญญัต ิคือ ความแตกตาง อันดับ 1 และอันดับ 2 จะเปนคนละคน ไมเหมือนกัน สิ่งที่เราทราบเพ่ิมขึ้นจากมาตร

นามบัญญัติ คือ ทิศทางของความแตกตาง อันดับ 1 อยูเหนือกวาอันดับ 2 เนื่องจากมีปริมาณหรือคุณภาพ 

มากกวา  อยางไรก็ตาม แมจะทราบวาใครมากกวา นอยกวา แตไมอาจทราบวามากกวากันเทาใด และชวง 

ระหวางอันดับตาง ๆ มักไมเทากัน เชน ที่ 1 อาจมีคุณภาพเหนือกวาที่ 2 มาก ขณะที่ 2 มีคุณภาพหางจากที่ 3 

เพียงเล็กนอย เปนตน  จากการที่ชวงอันดับไมเทากันดังกลาว จึงไมสามารถน าเอาตัวเลขในมาตรานี้มาบวกลบ 

คูณ หรือหารกันได เชน จากการสอบถามระดับการศึกษา 1. มัธยมศึกษา 2. ปริญญาตรี  3. สูงกวาปริญญาตรี 

จะเห็นวาระดับการศึกษาสามารถบอกความแตกตางไดวาแตละระดับการศึกษามีความแตกตางกัน โดย

เรียงล าดับ นั่นคือ ระดับมัธยมศึกษาตองมีความรูนอยกวาระดับปริญญาตรีและนอยกวาระดับสูงกวาปริญญาตรี

ตามล าดับ  แตไมสามารถบอกระดับความรูไดวาแตกตางกันมากนอยเพียงใด  

3. มาตรอันตรภาค ( Interval Scale) เปนระดับของการวัดที่สูงกว าสองมาตรที่กลาวมา โดยมี 

คุณสมบัติเพ่ิมขึ้นอีก 2 ประการ คือ มีศูนยสมมติ (Arbitrary Zero or Relative Zero) และมีหนวยของการวัด 

ที่เทากัน สามารถก าหนดคาตัวเลขโดยมีชวงหางระหวางตัวเลขเทา ๆ กัน  สามารถน าตัวเลขมาเปรียบเทียบ

กันไดวา มีปริมาณมากนอยเทาใด แตไมสามารถบอกไดวาเปนกี่เทาของกันและกัน เชน ในแบบทดสอบที่มี

จ านวน 60 ขอ นาย ก สอบได 50 คะแนน นาย ข สอบได 30 คะแนน นาย ค สอบได 25 คะแนน และนาย ง 

สอบได 5 คะแนน กลาวไดวา นาย ก ไดคะแนนมากกวา นาย ข 20 คะแนน นาย ข ไดคะแนนมากกวา นาย ง  

25 คะแนน นาย ก ไดคะแนนมากกวา นาย ข เทากับ นาย ค ไดคะแนนมากกวานาย ง (ตางกันมากกวา 20 
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คะแนน) แตไมสามารถตีความไดวา นาย ก มีความรูเปน 2 เทาของ นาย ค เพราะจุดเริ่มตนไมใชศูนยแท  ผูสอบ

ไดคะแนนศูนยไมไดหมายความวา ไมมีความรูในวิชานั้น เปนเพียงแตวาท าขอสอบชุดนั้นไมได ถาออกขอสอบ  

มากกวานั้น หรืองายกวานั้น เขาอาจท าไดบาง  หรือการวัดอุณหภูมิ เชน ในหนวยวัดอุณหภูมิแบบเซลเซียส  

จะก าหนดจุดที่น้ ากลายเปนน้ าแข็งเปน 0° C เปนศูนยเทียม ไมไดหมายความวาถึง ณ อุณหภูมิ 0° C นี้ ไมมี

ความรอนอยูเลย แตเปนเพียงจุดที่น้ ากลายเปนน้ าแข็ง จากการที่มีหนวยของการวัดที่เทากัน และมีศูนยเทียม 

จึงสามารถเปรียบเทียบปริมาณหรือคุณภาพไดวามากกวากันเทาไร  ตัวอยางเชน 40° C จะมีอุณหภูมิสูงกวา  

30° C อยู 10° C และสามารถพูดไดวาอุณหภูมิ 20° C สูงกวาอุณหภูมิ 15° C เทากับอุณหภูมิ 14° C สูงกว่า

อุณหภูมิ 9° C เพราะตางก็สูงกวากัน 5° C (ไมอาจพูดไดวาอุณหภูมิ 60° C รอนเปนสองเทาของอุณหภูมิ 30° C 

เพราะความรอนไมไดเริ่มที่จุด 0° C) หรือ 60° C = 2 (30° C) แตปริมาณความรอนของสสาร 60° C  2 (ความ

ร้อนของสสาร 30° C) มาตรอันตรภาคนับวาเปนมาตรที่เปนปริมาณอยางแทจริง ไมเหมือนมาตรนามบัญญัติและ

มาตรเรียงล าดับ เชน คะแนนสอบ อุณหภูมิ เวลา ระดับ IQ เป็นต้น 

4. มาตรอัตราสวน (Ratio Scale) เปนระดับของการวัดที่สูงที่สุด มีความสมบูรณ์มากกวามาตรวัด

อันตรภาค นอกจากจะมีคุณสมบัติเหมือนมาตรวัดอันตรภาคแลว ยังมีศูนยแท (Absolute Zero) ในขณะที่มาตร

วัดอันตรภาคมีเพียงศูนยสมมติ ตัวอยางการวัดในมาตรนี้ไดแก การวัดความยาว น้ าหนัก สวนสูง อายุ   

แตละหนวยของความยาวจะมีชวงเทากัน  แตละหนวยของน้ าหนักมีขนาดเทากัน เชน พร หนัก 40 กิโลกรัม  

จะหนักเปน 2 เทาของนิตยซึ่งหนัก 20 กิโลกรัม  การที่กลาวเชนนี้ไดเนื่องจากแตละหนวยกิโลกรัมมีน้ าหนัก 

เทากัน และเริ่มจากศูนยแท น้ าหนักศูนยกิโลกรัมก็คือ ไมมีน้ าหนักเลย เนื่องจากการวัดระดับนี้มีความสมบูรณ 

ทุกประการ  จึงสามารถน ามาจัดกระท าตามหลักคณิตศาสตรไดทุกประการ เชน บวก ลบ คูณ หาร ถอดราก 

และยกก าลังได เชน ระยะทาง  เวลา  น้ าหนัก  สวนสูง  อายุ  เป็นต้น 

ดังนั้น เมื่อทราบคุณลักษณะและคุณสมบัติที่เกี่ยวกับมาตรการวัดของขอมูลดังกลาวแลว ท าให้เลือกใช 

การวิเคราะหขอมูลใหถูกตองและเหมาะสม 

Google Documents หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า Google Docs เป็นบริการออนไลน์ที่ให้คุณสามารถ
จัดการเอกสารได้แบบไม่ต้องเสียเงิน เพียงแค่คุณมีอีเมล์ของ Gmail และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพราะ Google 
Docs เตรียมมาให้คุณหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์รายงานแบบที่คุ้นเคย การท าสไลด์เพ่ือน าเสนองานส าคัญ 
หรือจะจัดการเอกสารแบบ Spreadsheets ได้เหมือน Excel ก็สามารถท าได้ Google Docs ท างานเหมือน 
Microsoft Office แต่ทุกอย่างจะท างานอยู่บนเว็บ สามารถท างานได้ทันทีที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยไม่
ต้องเสียเวลาติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง หรือเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ก่อนใช้งานแต่อย่างใด เพียงแค่เข้าไปยัง Google 
Docs ก็สามารถสร้าง แก้ไข หรือเปิดอ่านเอกสารได้เลย โดยตัวเอกสารนั้นจะถูกเก็บไว้ในเซริ์ฟเวอร์ของ Google 
และที่ส าคัญสามารถแชร์เอกสารให้กับเพ่ือน เพ่ือแก้ไข ข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน โดยจะเห็นว่าอีกฝ่ายก าลังพิมพ์
อะไรอยู ่ 
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ความสามารถของ Google Docs 
ความสามารถของ Google Docs เรียกได้ว่าตอบสนองคนที่ต้องการใช้งานเอกสารได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

โดยเราจะมาท าความรู้จักกันอย่างละเอียดก่อนว่า Google Docs ใช้ท าอะไรได้บ้าง  
1. สร้างเอกสาร สเปรดชีต และงานน าเสนอแบบออนไลน์   
✓ สร้างเอกสารพ้ืนฐานแบบเริ่มต้นจากศูนย์ สามารถท างานพ้ืนฐานทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย 

รวมถึงการท ารายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การเรียงล าดับตามคอลัมน์ การเพ่ิมตาราง รูปภาพ ข้อคิดเห็น 
สูตร การเปลี่ยนแปลงแบบอักษร และอ่ืน ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  

✓ อัพโหลดไฟล์ของคุณที่มีอยู่แล้ว รองรับรูปแบบไฟล์ที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ ได้แก่ DOC, XLS, ODT, 
ODS, RTF, CSV และ PPT คุณจึงสามารถท างานต่อไปพร้อมกับอัพโหลดไฟล์ของคุณท่ีมีอยู่ได้ด้วย  

✓ ใช้งานบนแถบเครื่องมือได้อย่างคุ้นเคยท าให้การแก้ไขเป็นเรื่องง่าย  ๆ เลือกตัวหนาขีดเส้นใต้ เพ่ิม 
สัญลักษณ์ในข้อย่อย เปลี่ยนแบบอักษร หรือรูปแบบตัวเลข เปลี่ยนสีพ้ืนหลังของเซลล์ และอ่ืน ๆ เพียงคลิกปุ่ม
บนแถบเครื่องมือที่คุณคุ้นเคย  

2. ใช้งานและท างานร่วมกันในแบบเรียลไทม์   
✓ เลือกคนที่คุณต้องการให้เข้าถึงเอกสารของคุณได้ เพียงป้อนที่อยู่อีเมลของคนที่คุณต้องการให้ใช้

งานเอกสารที่ระบุร่วมกัน แล้วส่งค าเชิญไปให้เขาเหล่านั้น ก็สามารถใช้งานเอกสารร่วมกันได้   
✓ ใช้งานร่วมกันได้ทันที ทุกคนที่คุณเชิญให้เข้ามาแก้ไขหรือดูเอกสาร สเปรดชีต หรืองานน าเสนอ 

ของคุณ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีที่เข้าสู่ระบบ   
✓ แก้ไขและน าเสนอร่วมกับบุคคลอ่ืนในแบบเรียลไทม์ สามารถดูและแก้ไขร่วมกันได้หลายคนในเวลา 

เดียวกัน มีหน้าต่างสนทนาบนหน้าจอส าหรับการแก้ไขเอกสารและสเปรดชีต เพ่ือแสดงให้คุณเห็นว่าใครแก้ไข
อะไรและเมื่อใด และแล้วการดูงานน าเสนอพร้อมกันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื่องจากใครก็ตามที่เข้ามาร่วมใน
งานน าเสนอ ต่างก็สามารถติดตามงานน าเสนอนั้นได้โดยอัตโนมัติ   

3. จัดเก็บและจัดระเบียบงานอย่างปลอดภัย   
✓ แก้ไขและเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องดาวน์โหลดสิ่งใด คุณสามารถเข้าถึงเอกสารสเปรดชีต และ 

งานน าเสนอของคุณได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และมีบราวเซอร์มาตรฐาน โดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ   

✓ จัดเก็บงานของคุณได้อย่างปลอดภัย อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบออนไลน์ และการบันทึกอัตโนมัติ ช่วย 
ให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องฮาร์ดไดร์ฟเสียหรือไฟดับ เพราะข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ของ Google   

✓ บันทึกและส่งออกส าเนาได้อย่างง่ายดาย สามารถบันทึกเอกสาร และสเปรดชีตของคุณไปยัง 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบ DOC, XLS, CSV, ODS, ODT, PDF, RTF และ HTML ได้   

✓ การจัดระเบียบเอกสารของคุณ ค้นหาเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดระเบียบเอกสาร 
ในโฟลเดอร์ต่าง ๆ และสามารถลากและวางเอกสารต่าง ๆ ของคณุลงในหลายโฟลเดอร์ได้ตามท่ีคุณต้องการ 
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 4. ควบคุมว่าใครสามารถดูเอกสารของคุณได้  
✓ เผยแพร่งานของคุณเป็นหน้าเว็บ คุณสามารถเผยแพร่เอกสารของคุณแบบออนไลน์ได้โดยการคลิก 

เพียงครั้งเดียว ก็สามารถเผยแพร่ผลงานชิ้นส าคัญของคุณให้เป็นหน้าเว็บได้อย่างง่าย  
✓ ควบคุมว่าจะให้ใครเห็นหน้าเว็บของคุณได้บ้าง สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ทั่วโลกหรือจ ากัดเอกสาร 

ให้เห็นได้ในกลุ่มเพียงแค่ส่อง สามคน หรือจะสั่งไม่ให้ใครเห็นเอกสารนั้นเลยก็ได้ ซึ่งก็แล้วแต่คุณจะก าหนด 
นอกจากนี้ยังสามารถหยุดการเผยแพร่ข้อมูลได้ตลอดเวลา 

✓ โพสต์เอกสารขึ้นบล็อกของคุณ เมื่อคุณสร้างเอกสารเสร็จ คุณสามารถโพสต์เอกสารลงบล็อกของ 
คุณได้ทันท ี

✓ เผยแพร่ภายในบริษัทหรือกลุ่มของคุณ เมื่อใช้ Google Apps จะช่วยให้ใช้งานเอกสาร สเปรดชีต 
และงานน าเสนอท่ีส าคัญร่วมกันภายในบริษัทหรือกลุ่มของคุณได้ง่ายขึ้น    

Google Sheets ก็เป็น Apps ในกลุ่มของ Google Drive ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Google มีลักษณะ 
การท างานคล้าย ๆ กับ Excel มีการสร้าง Column Row สามารถใส่ข้อมูลต่าง ๆ ลงไปใน Cell ได้ ค านวณสูตร 
ต่าง ๆ ได้ แต่วิธีการใช้สูตรค านวณจะแตกต่างจาก Excel ไม่ต้องติดตั้งที่เครื่อง สามารถใช้งานบน Web ได้ โดย 
ไฟล์จะถูกบันทึกไว้ที่ Server ของ Google ท าให้สามารถเปิดใช้งานได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เพียงมี Web browser 
และอินเตอร์เน็ต  สามารถแชร์ไฟล์ให้ผู้อ่ืนร่วมใช้งานได้ และมีระบบ Real time Save อัตโนมัติ นอกจากนี้ 
ยังสามารถ Save หรือ Export ออกมาใช้งานกับ Excel ที่เครื่องของเราได้อีกด้วย ท าให้การท างานสะดวกสบาย 
มากยิ่งขึ้น โดยการล็อกอินเข้าใช้งานในเว็บไซต์ Google ด้วย Google Account หรือ Gmail ก็สามารถเข้าไป 
ท างานได้ วิธีใช้สเปรดชีต (Spreadsheet) เพ่ือสร้างเอกสารตอบกลับที่สร้างด้วย Google Form ที่สามารถรับ 
ข้อมูลจากบุคคลอ่ืน ๆ ที่กรอกเข้ามาได้ และข้อมูลนั้นจะถูกเก็บบันทึกไว้ในเอกสารงานของเรา ซึ่งสเปรดชีต 
(Spreadsheet) ตัวนี้เองจะมีประโยชน์มากในการเอาไปใช้งาน เช่น ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน บัญชี
รายจ่าย สร้างแผนภูมิเพ่ือน าเสนอข้อมูล รวมไปถึงฟอร์มหรือแบบสอบถาม แบบทดสอบออนไลน์ส าหรับเก็บ
ข้อมูล เป็นต้น 

ข้อดีของโปรแกรม Google Sheets 
✓ ไม่ต้องติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์  เพราะใช้งานผ่านโปรแกรม Browser ท าให้เราสามารถใช้

คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ในการท างาน 
✓ ข้อมูลถูกเก็บแบบออนไลน์ไว้ที่ Cloud Server ของ Google 
✓ ใช้งานได้ฟรี เพียงแต่สมัครใช้บริการ Gmail เพ่ือให้พ้ืนที่เก็บข้อมูล 15 Gb ก่อน (สมัครได้ฟรี) 
✓ สามารถเปิดไฟล์ของ Excel ,Calc หรือ Lotus 1-2-3 ได ้
✓ สามารถดาวน์โหลด เป็น Excel ,Calc หรือ Lotus 1-2-3 ได ้
✓ บันทึกข้อมูลอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
✓ มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
✓ มีระบบป้องกันไวรัสอยู่ในระบบของ Google 
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ข้อเสียของโปรแกรม Google Sheets 
✓ ความสามารถยังน้อยกว่า MS-Excel เช่น การท าจดหมายเวียน เป็นต้น แต่ถ้าเป็นความสามารถทั่วไป

ถือได้ว่าเพียงพอแล้วในการใช้งาน 
✓ อาจจะโดน Hack ข้อมูลได้ถ้าเราไม่ระวังเรื่อง Password ให้ดี 
✓ อาจไม่คุ้นเคยกับหน้าตา โดยเฉพาะเมนูค าสั่งต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวบ้าง 
✓ ถ้าไม่มีสัญญาณ Internet จะไม่สามารถท างานได้ 

 
 

 บรรยากาศการด าเนนิงานโครงการ 
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12. - 16. 
กิจกรรม KM สรข.2 
น าเสนอโดย ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 (สรข.2) อุดรธาน ี 

สรข.2 ด าเนินการจัดกิจกรรม KM ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
และนักศึกษาฝึกงานของ สรข.2  รวมทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

12. กระบวนการท าเกลือสินเธาว์ ชนิดเกลือต้ม และเกลือตาก ในพื้นที่ ต.บ้านทุ่ง อ.บ้านดุง  
จ.อุดรธาน ี

เจ้าหน้าที่ สรข.2 อุดรธานี ลงพื้นที่เพ่ือดูกระบวนการท าเกลือสินเธาว์ ชนิดเกลือต้ม และเกลือตาก 
ในพ้ืนที่ ต.บ้านทุ่ง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประกอบด้วย 

1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์ ตั้งแต่การสูบน้ าเกลือ จนถึงการผลิต เกลือต้ม
และเกลือตาก ของชาวอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  

2. การชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการประกอบการเกลือสินเธาว์  
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13. การจัดท ารายงานการท าเหมืองประจ าเดือน 
การถ่ายทอดความรู้การจัดท ารายงานการท าเหมืองประจ าเดือน ให้กับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม

จังหวัดอุดรธานี และผู้ประกอบการเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และผู้ประกอบการเหมืองแร่ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี มีความ
เข้าใจและจัดท าเอกสารที่ต้องรายงานกับหน่วยงานราชการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

   
 

14. การติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ตามมาตรการ EIA และการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ 
เจ้าหน้าที่ สรข.2 เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่

ตามมาตรการ EIA และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เหมืองแร่ จ านวน 2 ครั้ง ได้แก ่
(1) การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ตามมาตรการ EIA และการ

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เหมืองแร่ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟู และเพ่ิมศักยภาพให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ มีความ
พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในด้านการติดตามและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม 
ZOOM  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 

    

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
  

 

 บรรยากาศการบรรยาย 
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(2) การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ตามมาตรการ EIA และ
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่เหมืองแร่ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เหมืองแร่ และเพ่ิมศักยภาพให้นักศึกษาและ
บุคลากรในคณะฯ มีความพร้อมส ารับการปฏิบัติงานในด้านการติดตามและผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

   
 

15. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
เจ้าหน้าที่ สรข.2 เป็นวิทยากรสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างและ

พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบการ
เหมืองแร่ในพ้ืนที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและรู้หน้าที่ มีจิตส านึกใน
การช่วยกันก ากับ ดูแล เฝ้าระวังการเกิดมลพิษจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี   
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  เมื่อวัน 26 สิงหาคม 2564  

  
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 
 https://qrgo.page.link/wxYaR 

 เอกสารประกอบการบรรยาย  
 https://qrgo.page.link/DThX5 
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16. ความรู้ด้านธรณีวิทยา 
เจ้าหน้าที่ สรข.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านธรณีวิทยา ให้กับนักศึกษาฝึกงานที่มา 

ฝึกปฏิบัติงานที่ สรข. 2 ระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2564  เพ่ือให้นักศึกษาฝึกงานได้รับประสบการณ์และ
ความรู้เกี่ยวกับด้านธรณีวิทยาในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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17. 
การทดสอบแรด่ินขาว 
น าเสนอโดย ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 (สรข.3) เชียงใหม่  

สรข.3 โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี (กสท.) ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(กสว.) ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบแร่ดินขาว ให้แก่พนักงานของบริษัท ศรีสยามวณิช 
จ ากัด และเจ้าหน้าที ่สรข.3 ที่สนใจ ระหว่างวันที่ 15 - 31 มีนาคม 2564 
 

 
 

โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบแร่ดินขาว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบ
คุณสมบัติทางเซรามิก และการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี  

1.  การทดสอบคุณสมบัติทางเซรามิกของแร่ดินขาว (Kaolinite) ที่จะกล่าวถึงนี้ยังใช้เพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติทางเซรามิกของอ่ืน ๆ ด้วย เช่น แร่ฮาลลอยไซต์ (Halloysite) แร่อิลไลต์ (Illite) หินอุตสาหกรรมชนิด
หินแกรนิตเพ่ืออุตสาหกรรมเซรามิก หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมเซรามิก และหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินไรโอไลต์เพ่ืออุตสาหกรรมเซรามิกด้วย ซึ่งคุณสมบัติหลักๆ ทางเซรามิกที่ท าการทดสอบมี  
6 ประการ ประกอบด้วย 

(1)  สี (Color) ก่อนและหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 oC 
(2)  ความขาวสว่าง (Brightness) ก่อนและหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 oC 
(3)  น้ าหนักท่ีหายไป (weight loss) หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 oC 
(4)  การหดตัว (Shrinkage) หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 oC 
(5)  การดูดซึมน้ า (Water absorption) หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 oC 
(6)  ค่าความแข็งแรง (Strength) หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 oC 
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การเตรียมตัวอย่าง 
ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างจะด าเนินการ ดังนี้  
(1)  หากตัวอย่างมีลักษณะเป็นก้อนขนาดใหญ่กว่า 3 นิ้ว จะน ามาทุบให้มีขนาดประมาณ 2.5-3.5 

นิ้ว แล้วน าเข้าเครื่องบดหยาบจอว์ครัชเชอร์ (Jaw Crusher) เพ่ือบดตัวอย่างให้มีขนาดเล็กกว่า 1 นิ้ว จากนั้น
น ามาผ่านเครื่องแบ่งตัวอย่าง (Riffle divider splitter) ตามรูปที่ 1 เพ่ือลดปริมาณตัวอย่างลงให้เหลือจ านวน
เท่าท่ีต้องการใช้งาน (ประมาณ 1 กิโลกรัม) หากตัวอย่างมีลักษณะเป็นผงแล้วให้ข้ามไปด าเนินการตามข้อ (2) 

(2)  หากตัวอย่างมีจ านวนมากเกินไปให้น ามาแบ่งด้วยวิธี coning quartering เพ่ือให้ได้ปริมาณ 
ที่ต้องการ กล่าวคือ กองตัวอย่างเป็นรูปกรวยแล้วท าให้แบนลงเล็กน้อย จากนั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน  
แล้วน าเฉพาะส่วนที่อยู่ตรงข้ามกัน 2 ส่วนมาเพ่ือใช้งาน ทั้งนี้หากมีปริมาณตัวอย่างยังมีมากเกินไปก็น ามาท าการ
แบ่งด้วยวิธีการเดิมซ้ าอีก ปริมาณตัวอย่างก็จะลดลงไปเรื่อย  ๆ ท าซ้ า ๆ ไปจนกว่าจะได้ปริมาณตัวอย่าง 
ตามท่ีต้องการ (รูปที่ 2) 

(3)  น าไปอบเพ่ือไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 80 – 100 องศาเซลเซียส จนแห้ง (รูปที่ 3) 

   
รูปที่ 1  กรณีตัวอย่างเป็นก้อนขนาดใหญ่ น่ามาบดย่อยให้มีขนาดเล็กลง จนมีขนาด < 1 นิ้ว 

   

รูปที่ 2  แบ่งตัวอย่างด้วยเครื่องแบ่งตัวอย่าง (Jones Riffle Splitter) หรือด้วยวิธี Coning and quartering 

 

รูปที่ 3  น่าตัวอย่างไปอบเพ่ือไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 80 – 100 องศาเซลเซียส จนแห้ง 
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การทดสอบคุณสมบัติทางเซรามิก 
กระบวนการทดสอบคุณสมบัติทางเซรามิกเหล่านี้จะด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) น าตัวอย่างแร่ที่ได้จากการเตรียมตัวอย่างมาบดให้ละเอียดด้วยโกร่ง แล้วน าไปร่อนผ่าน

ตะแกรงขนาด 100 เมช (รูปที่ 4) 
(2) น าส่วนที่ผ่านตะแกรงประมาณ 10 กรัม มาใส่ในถ้วยใส่ตัวอย่าง (sample holder) ของ

เครื่องวัดความขาว แล้วท าการวัดค่าความขาว จะได้ค่าความขาวของตัวอย่างก่อนเผา (รูปที่ 5) 
(3) น าตัวอย่างที่ได้จากการเตรียมตัวอย่างมาท าการบดละเอียดด้วยเครื่องบดละเอียด (Disk 

Grinder) เป็นเวลาประมาณ 1 นาที (รูปที่ 6) หรืออาจใช้วิธีบดแบบเปียกด้วยเครื่องบดละเอียด (ball mill)  
(รูปที่ 7) แล้วน าไปอบให้แห้ง จากนั้นน าตัวอย่างที่ได้มาท าการอัดขึ้นรูปแป้นชิ้นงานให้เป็นแผ่นกลมแบนด้วย 
เครื่องอัดไฮดรอลิค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ด้วยแรงดัน 10,000 ปอนด์ ตัวอย่างละ 5 ชิ้น (รูปที่ 8) 

(4) น าแป้นชิ้นงานที่อัดแล้วไปตรวจสอบสีโดยน าไปเทียบกับ MUNSELL SOIL COLOR CHARTS, 
1975 Ed. (รูปที่ 9) จะได้สีก่อนเผาของตัวอย่าง จากนั้นน ามาวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง (d1) และชั่งน้ าหนัก (w1) 
(รูปที่ 10)  

(5) น าแป้นชิ้นงานไปเผาด้วยเตาไฟฟ้าที่ 1 ,200 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราการเพ่ิมอุณหภูมิ 
ของเตาจากอุณหภูมิห้องถึง 200 องศาเซลเซียส ในอัตรา 4 องศาเซลเซียสต่อนาที และจาก 200 ถึง 1,200  
องศาเซลเซียส ในอัตรา 5 องศาเซลเซียสต่อนาที และคงอุณหภูมิไว้ที่ 1,200 องศาเซลเซียส (Soaking time)  
นาน 30 นาที แล้วปล่อยให้เย็นตัวในเตา (รูปที่ 11) 

(6) น าแป้นชิ้นงานออกจากเตามาตรวจสอบสีหลังเผา โดยน าไปเทียบกับ MUNSELL SOIL 
COLOR CHARTS, 1975 Ed. แล้วน าไปวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง (d2) และชั่งน้ าหนัก (w2)  

(7) จากนั้นน าแป้นชิ้นงานที่วัดค่าต่าง ๆ แล้วไปต้มในน้ า รักษาอุณหภูมิให้คงท่ีประมาณ 150 ± 5 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ปล่อยตัวอย่างให้เย็นตัวในน้ า ทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วจึงน าไปชั่ง
น้ าหนักอีกครั้ง (w3)  

(8) ท าการทดสอบค่าความแข็งแรงหลังเผาจะท าการขึ้นรูปชิ้นทดสอบ โดยขึ้นรูปชิ้นทดสอบ 
เป็นแท่งดินสอยาว 15 เซนติเมตร ด้วยอุปกรณ์รีดดินเป็นแท่ง จ านวน 5 ชิ้นงาน  

(9) น าชิ้นงานที่ได้จาก (8) ไปเผาในเตาไฟฟ้าโดยใช้อุณหภูมิ 1 ,200 องศาเซลเซียส โดย 
คงอุณหภูมิไว้ 30 นาที แล้วปล่อยให้เย็นตัวในเตา  

(10) น ามาวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งทดสอบ (d) แล้วน าไปเข้าเครื่องวัดความแข็งแรง 
(bending strength) (รูปที่ 12) 

(11) น าค่าต่าง ๆ ที่ได้มาค านวณคุณสมบัติต่าง ๆ ด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

- ค่าการหดตัวหลังเผา (Fired shrinkage) ค านวณจากสูตร :  

  % การหดตัวหลังเผา  =   
𝑑1−𝑑2

𝑑1
× 100 
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- ค่าน้ าหนักที่หายไปหลังเผา (weight loss) ค านวณจากสูตร :  

  % น้ าหนักท่ีหายไป  =   
𝑊1−𝑊2

𝑊1
× 100 

- ค่าการดูดซึมน้ าหลังเผา (Water absorption) ค านวณจากสูตร :  

   % การดูดซึมน้ า  =   
𝑊3−𝑊2

𝑊2
× 100 

- ค่าความแข็งแรงหลังเผา (Fired Strength) ค านวณจากสูตร :  

  ค่าความแข็งแรงหลังเผา =  𝑀 =
8𝐹𝑔

𝜋𝑑3
   

 

   โดยที่ ; M = Modulus of rupture (psi หรือ MPa  Kg/cm2)  
  F = น้ าหนักท่ีใช้กด (lbf หรือ N) 
  g = ระยะห่างระหว่างฐานรองแท่งทดสอบ (in หรือ mm) 
  d = เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งทดสอบ (in หรือ mm) 

 

 
รูปที่ 4  การบดตัวอย่างด้วยโกร่ง แล้วร่อนด้วยตะแกรง 

 

 
รูปที่ 5  เครื่องวัดค่าความขาวสว่าง Photovolt Reflectance Colorimetor 577-A 
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รูปที่ 6  การบดตัวอย่างด้วยเครื่องบดละเอียด (Disk Grinder) 

     
รูปที่ 7  ท่าการบดแบบเปียกด้วยเครื่องบดละเอียด (ball mill) 

     
รูปที่ 8  การอัดขึ้นรูปแป้นชิ้นงานให้เป็นแผ่นกลมแบนด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิค 

     
รูปที่ 9  การน่าตัวอย่างแร่แป้นชิ้นงานมาตรวจสอบสี โดยเปรียบเทียบกับ Munsell Soil Color Charts 
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รูปที่ 10  การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและชั่งน้่าหนักของแป้นชิ้นงาน 

 

รูปที่ 11  น่าตัวอย่างไปเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส โดยคงอุณหภูมิไว้ 30 นาที 

 
รูปที่ 12  วิธีการวางตัวอย่างเพ่ือทดสอบ bending strength 

 

2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
ในส่วนของการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแร่ดินขาวนั้น องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 

ที่จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์หาปริมาณว่ามีอยู่มากหรือน้อยเท่าไรในแร่ดินขาว ซึ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพของดินขาว  
ว่าดีหรือไม่ เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในงานเซรามิกประเภทใดนั้นประกอบด้วยซิลิกา (SiO2) อะลูมินา (Al2O3)  
เฟอร์ริกออกไซด์ (Fe2O3) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) แคลเซียมออกไซด์ (CaO) แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) 
โซเดียมออกไซด์ (Na2O) โพแทสเซียมออกไซด์ (K2O) และส่วนที่หายไปหลังการเผา (Loss on Ignition : LOI) 
โดยขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์จะด าเนินการตามวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) การวิเคราะห์แร่ดินขาว  
ซึ่งกลุ่มส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรข.3 ได้จัดท าไว้ ทั้งนี้วิธีปฏิบัติงานดังกล่าวได้น ามาประกอบไว้ใน
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) การวิเคราะห์แร่ดินขาว 
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18. 
การประยุกต์ใช้โดรนในการเหมืองแร่  
น าเสนอโดย ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 (สรข.4) ภูเก็ต  

สรข .4  จั ดกิจกรรม  Knowledge Management Day (KM Day) ถ่ ายทอดองค์ความรู้ ในหั วข้ อ  
“การประยุกต์ใช้โดรนในการเหมืองแร่ (Applications of  Drone in Mining)” โดยมี ดร.อนุชิต สุขเจริญพงษ์ 
วิศวกรส าราจช านาญการ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 

อุปกรณ์หลักในการใช้งาน 

1. ล าเครื่อง+กล้องและ Gimble  
2. Controller 
3. ใบพัด 
4. แบตเตอรี่ 
5. สายชาร์จแบตเตอรี่และ Controller 
6. สายส าหรับ update Firmware 
7. คู่มือการใช้งาน  

การวางแผนการบินด้วยโปรแกรม UGCS 
ขั้นตอนการวางแผนบิน 
1. เตรียมข้อมูลพื้นที่ท่ีต้องการท าการรังวัดท าแผนที่ 

- น าข้อมูลที่จ าเป็น เช่น ขอบเขตประทานบัตร ภาพถ่าย 
ortho หรือ DEM ลงในโปรแกรม 

- สร้างแผนที่ offline เพ่ือให้โปรแกรมสามารถท างานได้ใน
กรณีไม่มีสัญญาณ internet 

2. สร้างแผนการบินให้ครอบคลุมพื้นที่ท่ีต้องการท าแผนที่ 
- ตรวจสอบพื้นท่ีส าหรับใช้ในการขึ้น-ลงอย่างคร่าว ๆ 
- ก าหนด Waypoint  เหนือจุดขึ้นบิน ให้ความสูงไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
- เลือกค าสั่ง (photogrammetry tool) เพ่ือสร้างพ้ืนที่ที่ต้องการบิน 
- สร้างพ้ืนที่บินโดยมีระยะให้ครอบคลุมเกินขอบเขตที่ต้องการอย่างน้อย 1-2 แนวบิน 
- เพ่ิม Waypoint เพ่ือสร้างเส้นทางกลับเมื่อเสร็จสิ้นการท างาน 

3. เมื่อโปรแกรมท าการค านวณแผนการบินแล้ว ท าการตรวจสอบความปลอดภัยของแผนการบิน 
- ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการบิน เพ่ือดูว่าจะใช้แบตเตอรี่ทั้งสิ้นกี่ก้อน 
- ตรวจสอบ Profile ความสูงบิน เพ่ือดูว่ามีจุดใดท่ีมีการบินใกล้สิ่งกีดขวางหรือไม่ 
- ปรับแก้แผนการบินเพื่อความปลอดภัยและประหยัดเวลามากที่สุด 
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KM-DPIM 2564 | 56  

KM@DPIM  

19. - 21. 
โครงการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาองค์การ 
น าเสนอโดย ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 (สรข.6) นครราชสีมา  

สรข.6 ด าเนินโครงการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อถ่ายทอด
องค์ความให้กับเจ้าหน้าที่ สรข.6  เจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดและผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

19. การจัดท ารายงานการท าเหมืองประจ าเดือน 

เจ้าหน้าที่ สรข.6 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การจัดท ารายงานการท าเหมือง
ประจ าเดือน” ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
และผู้ประกอบการเหมืองแร่ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีความเข้าใจ และจัดท าเอกสารที่ต้องรายงานให้กับ
หน่วยงานราชการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

  
 

20. การด าเนินการเหมืองแร่และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

เจ้าหน้าที่ สรข.6 เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ หัวข้อ “การด าเนินการเหมืองแร่ และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ 
เพ่ือรณรงค์และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชน 
ช่วยกันดูแลและเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษ
สิ่ งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  
รวมทั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจให้เครือข่ายฯ สามารถ
ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน รวมถึงมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรม 
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21. การตรวจสอบรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และเก็บข้อมูลงานด้านเหมืองแร่  
 และการตรวจสถานประกอบกิจการโรงงานผลิตเกลือสินเธาว์ 

เจ้าหน้าที่ สรข.6 ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน ภายใต้โครงการ
การท างานให้เกิดประสิทธิภาพภายในองค์กร ในหัวข้อ “การตรวจสอบรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่
และเก็บข้อมูลงานด้านเหมืองแร่” จ านวน 4 ครั้ง และ “การตรวจสถานประกอบกิจการโรงงานผลิตเกลือ
สินเธาว์” จ านวน 1 ครั้ง ดังนี้ 

การตรวจสอบรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และเก็บข้อมูลงานด้านเหมืองแร่ 
ครั้งที่ 1  ตรวจสอบรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และเก็บข้อมูลงานด้านเหมืองแร่ ประกอบ

ค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง ส าหรับประทานบัตร ที่ 31016/รย001 หมายเลขหลักหมาย 
เขตเหมืองแร่ ที่ 31016 ของบริษัท ธรรมชาติตะวันออก จ ากัด ชนิดแร่ทรายแก้ว ต าบลกร่ า อ าเภอแกลง  
จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 

 

  
 

ครั้งที่ 2  ตรวจสอบรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และเก็บข้อมูลงานด้านเหมืองแร่ ประกอบ
ค าขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง ส าหรับประทานบัตร ที่ 33189/16070 ของกองทัพเรือ (โดย 
ฐานทัพเรือสัตหีบ) ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ต าบลบางเสร่ อ าเภอสั ตหีบ 
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 
 

  
 
  ครั้งที่ 3 ตรวจสอบรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และเก็บข้อมูลงานด้านเหมืองแร่ 
ประกอบค าขอประทานบัตร ที่ 1-3/2563 ของบริษัท พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จ ากัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม 
ชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด และต าบลวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์  
จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
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  ครั้งที่ 4 ตรวจสอบรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และเก็บข้อมูลงานด้านเหมืองแร่ 
ประกอบค าขอประทานบัตรที่ 1/2563 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด นางรองศิลาทอง ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม 
ชนิดหินบะซอลต์ (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ต าบลถาวร อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่  
1 กรกฎาคม 2564 
 

  
 
 
การตรวจสถานประกอบกิจการโรงงานผลิตเกลือสินเธาว์ 
ตรวจสถานประกอบกิจการโรงงานผลิตเกลือสินเธาว์ ครั้งที่  1/2564 บ้านเสลา หมู่ที่  4  

ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 
 

  
 



 

KM-DPIM 2564 | 59  

KM@DPIM  

22. 
การทดสอบหาค่าความหนาแน่นของกองแร่ในภาคสนาม  
น าเสนอโดย ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 (สรข.7) ราชบุร ี 

สรข.7 จัดกิจกรรม Knowledge Management Day (KM Day) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ”การทดสอบ
หาค่าความหนาแน่นของกองแร่ในภาคสนาม”  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564  โดยมีการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 
1. ถังน้ า ขนาด 16 ลิตร 

 2. เครื่องชั่งน้ าหนัก 
 3. พลั่ว 
 4. สมุดบันทึก 
 5. เครื่องคิดเลข 
 ขั้นตอนการทดสอบค่าความหนาแน่นของกองแร่ในภาคสนาม 
 1. ปรับแก้ค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องชั่งน้ าหนัก และท าการชั่งน้ าหนักถังเปล่าพร้อมบันทึกค่า
น้ าหนักท่ีได้ 
 2. เลือกบริเวณท่ีจะท าการชักตัวอย่างเพ่ือหาค่าความหนาแน่นของกองแร่ในภาคสนาม 
 3. ตักแร่จากบริเวณท่ีเลือกใส่ถัง โดยในการตักแร่นั้นต้องตักในลักษณะลึกเข้าไปในกองแร่ และท าการตัก
ให้เสมอขอบถังเท่านั้น 
 4. ท าการชั่งน้ าหนักถังท่ีบรรจุแร่พร้อมบันทึกค่าน้ าหนักท่ีได้ 
 5. ท าข้อ 2 – 4 อีกครั้งในบริเวณอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือใช้ค่าเป็นตัวแทนของกองแร่ 
 6. น าค่าน้ าหนักของถังบรรจุแร่ที่บันทึกไว้มาลบค่าน้ าหนักถังเปล่าพร้อมหาค่าเฉลี่ยของน้ าหนักแร่ 
 7. ค านวณหาความหนาแน่นของกองแร่ในภาคสนาม โดยค านวณได้จากสูตร  

    𝐷 = 
𝑀

𝑉
 

     โดย D คือ ความหนาแน่น มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3)  
          M คือ มวล มีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg)  
          V คือ ปริมาตร มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร (m3) หรือลิตร (l) 

 8. จากสูตรการค านวณในข้อ 7 แทนค่า M ด้วยน้ าหนักแร่เฉลี่ย และแทนค่า V ด้วยปริมาตรถัง เท่ากับ 16 
ลิตร สามารถค านวณหาค่า D ได้โดยมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลิตร (kg/ l) ซึ่งน้ า 1 ลิตร มีค่าเท่ากับ 0.001 
ลูกบาศก์เมตร และน้ าหนักแร่ 1,000 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 1 เมตริกตัน ดังนั้นค่าความหนาแน่นของกองแร่ใน
ภาคสนามที่ค านวณได้ มีหน่วยเป็นเมตริกตันต่อลูกบาศก์เมตร (MT/m3) 
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แนวทางการจัดการความรู้ (KM) ของ กพร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

• หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่

• เทคโนโลยีการแต่งแร่ ภายใต้การด าเนินงานของ กนอ.

• แนวโน้มการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม

• CSR 4 Shared

• โครงการขุมเหมืองแก้ภัยแล้ง

• การประยุกต์ใช้โดรนในการเหมืองแร่

• กระบวนการท าเกลือสินเธาว์ ชนิดเกลือต้ม และเกลือตาก ในพื้นที่ ต าบลบ้านทุง่ อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี

• การจัดท ารายงานการท าเหมืองประจ าเดือน

• การติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ตามมาตรการ EIA และการฟื้นฟูพื้นที่
เหมืองแร่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

• ความรู้ด้านธรณีวิทยา

• การทดสอบแร่ดินขาว

• การทดสอบหาค่าความหนาแน่นของกองแร่ในภาคสนาม

• การจัดท ารายงานการท าเหมืองประจ าเดือน

• การด าเนินการเหมืองแร่และการรักษาสิ่งแวดล้อม

• การตรวจสอบรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่และเก็บข้อมูลงานด้านเหมืองแร่ 
และการตรวจสถานประกอบกิจการโรงงานผลติเกลือสินเธาว์

ความรู้ที่จ าเป็นต่อภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการของ กพร.

• การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการและ
ระดับช านาญการพิเศษ

• หนังสือราชการง่ายนิดเดียว

• แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ กพร.

• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ

• การจัดประชุมออนไลน์

• การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีคุณภาพ

ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุน/แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของ กพร.
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สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็นได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ทางเว็บเพจ KM@DPIM 

http://www5.dpim.go.th/km/ 


