
การเพิ่มคุณภาพแร่แบไรต์ด้วย Magnetic separator 
 

กลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมแร่ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

 

บทคัดย่อ 

บริษัท พี.แอนด์.เอส. แบไรท์ ไมน์นิ่ง จ ากัด เป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่และโรงแต่งแร่แบไรต์ 
เพ่ือจ าหน่ายให้กับอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งแร่แบไรต์ที่จะน าไปใช้ในอุตสาหกรรม
ดังกล่าวต้องมีการเจือปนของแร่เหล็กน้อยมากหรือมีองค์ประกอบทางเคมีของเฟอริกออกไซด์ (Fe2O3) ไม่เกิน
ร้อยละ 0.25 โดยบริษัทฯ ประสบปัญหาในการควบคุมคุณภาพแร่แบไรต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงขอ
ความช่วยเหลือจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ในการศึกษาวิจัยเพื่อเพ่ิมคุณภาพแร่แบไรต์ของ
บริษัทฯ จากการตรวจสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์และการวิเคราะห์ Liberation size ด้วยการลดขนาดแล้ว
พบว่า แร่เหล็กจะยึดติดอยู่กับแร่แบไรต์ โดยเมื่อบดแร่แบไรต์ให้มีขนาดเล็กกว่า 48 เมช หรือ 212 ไมครอน 
แร่เหล็กจะแยกตัวโดยอิสระออกจากแร่แบไรต์ได้อย่างชัดเจน และจากคุณสมบัติของแร่เหล็กที่สามารถ      
ติดแม่เหล็กและน าไฟฟ้าได้ จึงได้เลือกวิธีการแยกแร่เหล็กออกจากแร่แบไรต์โดยวิธีดังกล่าว ซึ่งจากการทดลอง
การแยกแร่เหล็กออกจากแร่แบไรต์โดยอาศัยคุณสมบัติการติดแม่เหล็กด้วยเครื่อง Magnetic separator    
ชนิด Induce roll โดยการบดแร่แบไรต์เพ่ือใช้ในการทดลองที่ขนาด -48 , -65 และ -100 เมช ซึ่งจากการ
ทดลองพบว่า การแยกแร่แบไรต์ที่ขนาด -48 เมช มีประสิทธิภาพในการลดการเจือปนของแร่เหล็กได้มากท่ีสุด
ถึง 94.51% โดยคงเหลือเฟอริกออกไซด์ไม่เกินร้อยละ 0.25 อีกทั้งระหว่างการทดลองไม่เกิดการฟุ้งกระจาย   
ของตัวอย่างและสิ้นเปลืองพลังงานที่ใช้ในการบดน้อยที่สุด จากผลการศึกษาดังกล่าว เป็นการยกระดับในการ
เพ่ิมคุณภาพให้กับแร่แบไรต์และเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมอย่างคุ้มค่า ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า    
840 ล้านบาท 

1. แนวคิดและทฤษฎีในการทดลอง 
 บริษัท  พี .แอนด์  เอส .แบไรท์  ไมน์นิ่ ง จ ากัด 
ประสบปัญหาในการควบคุมคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะ
ปัญหาในกระบวนการผลิตแร่แบไรต์ที่พบว่ามีปริมาณ
มลทินปะปนในแร่แบไรต์ที่เป็นสินค้าสูงเกินกว่าเกณฑ์การ
ซื้อขายที่ก าหนด ซึ่งก าหนดให้มีสัดส่วนของแร่เหล็กในรูป 
Compound (Fe2O3) เจือปนไม่เกิน 0.25 % ในขณะที่
สินค้าของบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีแร่เหล็กปะปนสูงถึง 2-3 
%  Fe2O3  ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่ จะปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์แร่แบไรต์ด้วยวิธีการแต่งแร่เพ่ือก าจัดมลทินแร่
เหล็กออกจากแร่แบไรต์ โดยมีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้ 

1. การทดลองเพ่ือหาค่าการแยกตัวอิสระของแร่มี
ค่ากับหางแร่ (Liberation size) เป็นการศึกษาคุณลักษณะ
ทางกายภาพของตัวอย่างแร่ เพ่ือหาช่วงขนาดที่เม็ดแร่แบ
ไรต์เริ่มแยกตัวโดยอิสระจากแร่เหล็ก ซึ่งเป็นมลทินที่

ต้องการก าจัดออก และน าค่าที่ ได้จากการทดลองไป
ประยุกต์ใฃ้ในการทดลองแต่งแร่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแร่ต่อไป 

2. การทดลองแต่งแร่แบไรต์ เป็นการทดลองเพ่ือหา
วิธีการแต่งแร่ที่เหมาะสมในการแยก แร่แบไรต์ออกจากแร่
เหล็กที่เป็นมลทิน โดยประยุกต์ใฃ้ค่าการแยกตัวอิสระของ
แร่มีค่าหรือหัวแร่แบไรต์กับหางแร่หรือมลทินแร่เหล็กจาก
การทดลองที่ 1 เพื่อทดลองการแต่งแร่ที่ช่วงขนาดต่างๆ 
2. การทดลองเพื่อหาค่าการแยกตัวอิสระของแร่มีค่ากับ
หางแร่ (Liberation size) 

ผู้ศึกษาพบว่าตัวอย่างแร่แบไรต์ของ บริษัท พี.
แอนด์.เอส. แบไรต์ ไมน์นิ่ง จ ากัด มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน 
ผลึกแร่แบไรต์ที่เกิดติดกับแร่เหล็กมีความแตกต่างของสีแร่
ทั้ง 2 ชนิดชัดเจน การบดเพ่ือลดขนาดให้เหมาะสมจะ
สามารถท าให้เม็ดแร่แบไรต์แยกตัวโดยอิสระออกจากแร่
เหล็กได้ ผู้ศึกษาจึงได้ท าการทดลองหาค่าการแยกตัวอิสระ 



(Liberation size) ของเม็ดแร่แบไรต์กับหางแร่เหล็ก เพ่ือ
น าค่าที่ได้ไปใช้ประกอบการออกแบบการทดลองขั้นตอน
ต่อไป 

 
2. 1 วัตถุประสงค์การทดลอง  

เพ่ือหาขนาดเม็ดแร่ที่ เหมาะสมกับการแต่ ง
ตัวอย่างแร่แบไรต์ โดยพิจารณาจากแร่เหล็กท่ีหลุดตัวอย่าง
อิสระจากแร่แบไรต์อย่างอิสระ )Liberation size) 

 
2. 2 เครื่องมือที่ใช้ทดลอง  

1. เครื่องบด Jaw Crusher 
2. เครื่องบด Roller Mill 
3. ตะแกรงมาตรฐาน )มาตรฐาน ) 20  ,48  ,65  ,

100 mesh 
4. เครื่องสั่นตะแกรง )Vibrating screen) 
5. กล้อง Digital Microscope 
 

2. 3 วิธีการทดลอง  
1. เตรียมตัวอย่าง โดยการบดแร่ด้วยเครื่อง Jaw 

Crusher และเครื่อง Roller Mill 
2. คัดขนาดด้วยตะแกรงมาตรฐานและเครื่องสั่น

ตะแกรง 
3. น าแร่ที่ขนาดต่างๆมาส่องดูด้วยกล้อง Digital 

Microscope และนับเม็ดแร่ 
 
2.4 ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้อง Digital Microscope และ
การนับเม็ดแร่ 

ช่วงขนาด 
แร่แบไรต ์ แร่เหล็ก Non-liberate 

สีขาว สีด า (แร่คาบ( 

-20+48 75.00 6.25 18.75 

-48 +65 84.85 8.08 7.07 

-65 +100 85.92 13.62 0.47 

ตารางที่ 1 แสดงผลการนับเม็ดแร่แบไรต์ 

 

รูปที่ 1 แสดงเม็ดแร่ที่ช่วงขนาด -20 + 48 เมช 

 
รูปที่ 2 แสดงเม็ดแร่ที่ช่วงขนาด-48 + 65 เมช 

 
รูปที่ 3 แสดงเม็ดแร่ที่ช่วงขนาด-65 +100 เมช 

หมายเหตุ วงสีแดงคือเม็ดแร่ที่ยังไม่หลุดออกจากกัน 

จากการทดลองนี้ สามารถสรุปได้ว่า แร่แบไรต์จะ
เริ่มแยกตัวเป็นอิสระจากมลทินแร่เหล็กเมื่อถูกบดและลด
ขนาดลง ซึ่งการแยกตัวโดยอิสระจะเริ่มเมื่อเม็ดแร่มีขนาด 

-48 เมช เป็นต้นไป ดังนั้นในการทดลองเพ่ิมมูลค่าแร่แบ
ไรต์ด้วยวิธีการแต่งแร่ จะด าเนินการทดลองกับตัวอย่างแร่
แบไรต์ตั้งแต่ขนาด 48 เมช ลงไป เพ่ือหาช่วงขนาดที่ดีที่สุด
ที่สามารถแยกหัวแร่แบไรต์ออกจากมลทินแร่เหล็กได้มาก
ที่สุด 

 
3.การทดลองแต่งแร่แบไรต์ 

การแต่ งแร่ เป็ นวิธีการเพ่ิ มมูลค่ าแร่ ที่ อาศั ย
หลักการของความแตกต่างของคุณสมบัติทางกายภาพของ
แร่มีค่าและแร่มลทิน ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ตัวอย่างแบไรต์ 
เพ่ือหาชนิดแร่ที่เป็นองค์ประกอบ รวมถึงคุณสมบัติทาง
กายภาพ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาเลือก
วิธีการแต่งแร่ที่เหมาะสมในการทดลองเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแร่แบ
ไรต์ต่อไป 

แร่ 
ความ

ถ่วงจ าเพาะ 
การติด
แม่เหล็ก 

การน า
ไฟฟ้า 

Bariteฃ 
(BaSO4) 

4.3-4.6 Non Non 

Hematite 
(Fe2O3) 

4.9-5.3 Low Medium 

Magnetite 5.2 High Good 



(Fe3O4) 
ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพของแร่แบไรต์และแร่เหล็ก 

3.1 การแยกแร่แบไรต์โดยอาศัยความแตกต่างของ
คุณสมบัติการติดแม่เหล็ก (Magnetic separation) 
ด้วยเครื่องแยกแร่ด้วยแม่เหล็กชนิดลูกกลิ้ง (Magnetic 
separationชนิด Induce roll) 

 การทดลองนี้ผู้ศึกษาอาศัยคุณสมบัติทางกายรูปที่
แตกต่างกันระหว่างแร่แบไรต์ที่ไม่ติดแม่เหล็กกับแร่เหล็กที่
แม่เหล็กสามารถดูดติดได้ กล่าวคือ หากทดลองน าตัวอย่าง
แร่มาท าการแยกด้วยแม่เหล็กแล้ว แร่เหล็กที่ปะปนอยู่ใน
ตัวอย่างแร่จะถูกแม่เหล็กดูดติดและแยกออกจากแร่แบไรต์
ที่มีคุณสมบัติไม่ติดแม่เหล็ก และการทดลองแต่งแร่ที่ช่วง
ขนาดแตกต่างกันเพ่ือหาช่วงขนาดที่สามารถเก็บกู้หัวแร่ได้
มากที่สุดด้วย โดยผู้ศึกษาเลือกใช้ เครื่องแยกแร่ด้วย
แ ม่ เห ล็ ก ช นิ ด ลู ก ก ลิ้ ง  (Magnetic separationช นิ ด 
Induce roll) มาท าการทดลอง 

 

ขั้นตอนการทดลอง 
1. น าตัวอย่างแร่ไปบดย่อยและคัดขนาดด้วย

ตะแกรง (-48 -65 และ -100 เมช) 
2. ชักตัวอย่างแร่แต่ละขนาดที่จะท าการทดลอง 

(ไม่เกินตัวอย่างละ 1,000 กรัม) 
3. เปิดเครื่องแยกแร่ด้วยแม่เหล็กชนิดลูกกลิ้ ง 

(Magnetic separationชนิด Induce roll)  
4. ตั้ งค่ าก าลั งไฟ ฟ้ าของแม่ เห ล็ ก ไฟ ฟ้ า ที่  3 

แอมแปร์ 
5. ป้อนแร่เพ่ือท าการแยกแร่ด้วยเครื่องแยกแร่ด้วย

แม่เหล็กชนิดลูกกลิ้ง 
6. ชั่งน้ าหนักหัวแร่แบไรต์หรือส่วนที่ไม่ติดแม่เหล็ก

และหางแร่เหล็กหรือส่วนที่ติดแม่เหล็กที่ได้  
7. ชักตัวอย่างหัวแร่และหางแร่เพ่ือส่งวิเคราะห์

คุณสมบัติทางเคมี 

 
รูปที่ 4  Flow chart แสดงขัน้ตอน 

การทดลองแตง่แร่ด้วย Magnetic Separatorชนิด Induce roll 

 
 
 
 
 

 3.2 กระบวนการแต่งแร่โดยอาศัยความแตกต่าง
ทางการน าไฟฟ้า )Electrostatic separation) ด้วย
เค รื่ อ งแ ย กแ ร่ ด้ ว ย ไฟ ฟ้ า แ ร งสู ง  )High tension 
separator) 

การทดลองนี้ผู้ศึกษาอาศัยคุณสมบัติทางการเป็นสื่อ
หรือตัวน าไฟฟ้าที่แตกต่างกัน )Electrical conductivity) 
ระหว่างแร่แบไรต์ที่ไม่น าไฟฟ้ากับแร่เหล็กที่น าไฟฟ้าได้ดี 
กล่าวคือ หากทดลองน าตัวอย่างแร่มาท าการแยกด้วย
เค รื่ อ ง แ ย ก แ ร่ ด้ ว ย ไฟ ฟ้ า แ ร ง สู ง  )High tension 
separation) แร่ เหล็กที่ปะปนอยู่ ในตัวอย่างแร่จะถูก
เหนี่ยวน าด้วยประจุไฟฟ้าและแยกออกจากแร่แบไรต์ที่ไม่
ถูกเหนี่ยวน า และการทดลองแต่งแร่ที่ช่วงขนาดแตกต่าง
กันเพ่ือหาช่วงขนาดท่ีสามารถเก็บกู้หัวแร่ได้มากที่สุดด้วย 

ขั้นตอนการทดลอง 
1. น าตัวอย่างแร่ไปบดย่อยและคัดขนาดด้วย

ตะแกรง )-84 -65 และ -100 เมช( 

ตัวอยา่งแร่ 

ชกัตวัอยา่งแร่ 

คดัขนาด 

แยกแร่ด้วย 

Magnetic Separator ชนิด Induce roll 

ก าลงัไฟ 3 แอมแปร์ 

หวัแร่ 

ไมต่ิดแมเ่หล็ก 

หางแร่ 

ติดแมเ่หล็ก 



2. ชักตัวอย่างแร่แต่ละขนาดที่จะท าการทดลอง 
)ไม่เกินตัวอย่างละ 000,1 กรัม(  

3. เปิ ด เครื่ อ งแยกแร่ด้ วย ไฟ ฟ้ าแรงสู ง (High 
tension separation)  

4. ตั้งค่าความต่างศักย์ของเครื่องที่ 000,30 โวลต์  
5. ป้อนแร่เพ่ือท าการแยกแร่ด้วยเครื่องแยกแร่ 
6. ชั่งน้ าหนักหัวแร่แบไรต์หรือส่วนที่ไม่น าไฟฟ้า

และถูกเหนี่ยวน าด้วยประจุไฟฟ้าและหางแร่เหล็กหรือส่วน
ทีน่ าไฟฟ้าและถูกเหนี่ยวน าด้วยประจุไฟฟ้า  

7. ชักตัวอย่างหัวแร่และหางแร่เพ่ือส่งวิเคราะห์
คุณสมบัติทางเคมี 
 

 
รูปที่ 5 Flow chart แสดงขัน้ตอน 

การทดลองแตง่แร่ด้วย High tension separation 

4. ผลการทดลองเพื่อเพิ่มมูลค่าแร่แบไรต์ 
ผลจากการทดลองเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแร่แบไรต์โดย

วิธีการแต่ งแร่ด้ วยเครื่อง Magnetic separator ชนิ ด 
Induce roll พบว่า สามารถท าการแต่งแร่แบไรต์ได้ปกติที่
ขนาด -48 และ -65 เมช แต่เกิดการฟุ้งกระจาย ของ
ตัวอย่างแร่ในการทดลองแต่งแร่ที่ขนาด -100 เมช ไม่
สามารถท าการทดลองให้เสร็จสิ้นได้ )ตารางที่ 3( และการ

แต่งแร่ด้วยเครื่อง High tension separator พบว่า เกิด
การฟุ้งกระจายของตัวอย่างแร่ในการทดลองแต่งแร่ที่ขนาด 

-65 และ -100 เมช ไม่สามารถท าการทดลองให้เสร็จสิ้นได้
เช่นเดียวกัน )ตารางที่ 4 ) ดังนั้น จึงคงเหลือเพียงตัวอย่าง
หั ว แ ร่ ข น าด  -4 8 เม ช  ที่ ส าม ารถน า ไป วิ เค ร าะห์
องค์ประกอบของเฟอริกออกไซด์ )Fe2O3) ได้ และเมื่อ
เปรียบเทียบแล้วพบว่า หัวแร่แบไรต์ที่ได้จากการแต่งแร่
ด้วยเครื่อง Magnetic separator ชนิด Induce roll มี 
Fe2O3 คงเหลือร้อยละ 0.ซึ่งให้ผลการทดลองดีกว่าหัว 25
แร่แบไรต์ที่ได้จากการแต่งแร่ด้วยเครื่อง High tension 
separator ที่ม ีFe2O3 คงเหลือร้อยละ 1. 27(ตารางที่ 5( 

Magnetic  
separator 

น า้หนกั (กรัม)  

/ร้อยละ  

Size (mesh) แร่ป้อน 
หางแร่ 

ติดแมเ่หล็ก 
หวัแร่ 

ไมต่ิดแมเ่หล็ก 

-48 080,1  
229 
(21.2 4%) 

851 
(78.76%) 

-65 1,011 554 
(54.80%) 

457 
(45.20%) 

-100 998 
ตวัอยา่งฟุ้ งกระจาย 

ไมส่ามารถทดลองได้ 

ตารางที่ 3 ผลการแต่งแร่ด้วยเครื่อง Magnetic separator 

High tension  
separator 

น า้หนกั (กรัม)  

/ร้อยละ 

Size (mesh) แร่ป้อน 
หางแร่ 
น าไฟฟ้า 

หวัแร่ 
ไมน่ าไฟฟ้า 

-48 1,010 
209 

(20.69%) 
801 

(79.31)  

-65 002,1  ตวัอยา่งฟุ้ งกระจาย 

ไมส่ามารถทดลองได้ -100 005,1  

ตารางที่ 4 ผลการแต่งแร่ด้วยเครื่อง High tension separator 

วิธีการแตง่แร่ 
% Fe2O3 

แร่ป้อน หวัแร่ 
Magnetic Separator  (-48 เมช) 3.59 0.25 

High tension Separator  (-48 เมช) 2.87 1.27 

ตารางที่ 5 ผลวิเคราะห์เคมีของหัวแร่แบไรต์ขนาด -48 เมช 

5. สรุปผลการทดลองเพื่อเพิ่มมูลค่าแร่แบไรต์ 
ผลจากการทดลองเพ่ือหา Liberation size แสดง

ให้เห็นว่า แร่เหล็กจะเริ่มแยกตัวโดยอิสระออกจากแร่แบ
ไรต์ที่ขนาด  -48 เมช หรือที่ขนาดเล็กกว่า 212 ไมครอน 

ตัวอยา่งแร่ 

คัดขนาด 

ชักตัวอย่าง 

แยกแร่ดว้ย 

High tension separation 

ความตา่งศกัย์ 3 000,0 โวลต์  

หวัแร่ 

ไมน่ าไฟฟ้า 

หางแร่ 

น าไฟฟ้า 



และจากผลการทดลองแต่งแร่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแร่แบไรต์ด้วย
ทั้ง 2 ว  ิธีการ พบว่า ที่ขนาด -65 เมช และ -100 เมช ไม่
สามารถท าการทดลองแยกแร่ได้จนสิ้นสุดกระบวนการ 
เนื่องจากตัวอย่างแร่มีความละเอียดท าให้ เกิดการฟุ้ง
กระจายในขณะท าการทดลอง จึงสามารถเก็บได้เพียงหัว
แร่แบไรต์ขนาด -48 เมชเท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบผล
การทดลองเพ่ิมคุณภาพแร่แบไรต์แล้ว สามารถสรุปได้ว่า 
การทดลองเพ่ื อ เพ่ิ มคุณ ภ าพแร่แบ ไรต์ ด้ วย เครื่ อ ง 
Magnetic Separator เก็บกู้หัวแร่แบไรต์ได้ร้อยละ 78.76 
มีประสิทธิภาพในการก าจัดมลทินแร่เหล็กสูงถึงร้อยละ 
94.51 โดยสามารถลดเฟอริกออกไซด์ )Fe2O3ลง (เหลือ
เพียงร้อยละ  0 . 25 ซี่งให้ผลที่ดีกว่าการทดลองเพ่ิมคุณภาพ
แร่แบไรต์ด้วยเครื่อง High tension Separator ซึ่งเก็บกู้
หัวแร่ได้ร้อยละ 79.31 แต่มีประสิทธิภาพในการก าจัด
มลทินแร่เหล็กต่ ากว่าที่ร้อยละ 64. 91 เนื่องจากยังคงมี   
เฟอริกออกไซด์ในหัวแร่แบไรต์สูงถึงร้อยละ  1 .27 

ดั้งนั้น การพัฒนาคุณภาพแร่แบไรต์ของบริษัท พี.
แอนด์.เอส .แบไรท์ ไมน์นิ่ง จ ากัด จ ำเป็นต้องท าการลด

ขนาดแร่แบไรต์ลงให้ เหลือขนาดเล็กกว่า 48 เมช แล้ว
น าไปผ่านกระบวนการแยกแร่ด้วยแม่เหล็กเพ่ือดึงมลทินแร่
เหล็กออกจากแร่แบไรต์ โดยผู้ศึกษาได้ออกแบบแผนผัง
และกรรมวิธีแต่งแร่ไว้ดังนี้ 

 
รูปที่ 6 Flow sheet แผนผังกรรมวธิีแต่งแร่เพื่อเพิ่มมูลค่าแร่แบไรต์ 

 

6. ผลส าเร็จของการทดลองเพื่อเพิ่มคุณภาพแร่แบไรต์ 
จากการท่ีบริษัทฯ ได้ขอรับความชว่ยเหลือจากกรม

อุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ ในการแก้ไข
ปัญหาและวิจัยเพิ่มมูลค่าแร่จนประสบความส าเร็จได้
กระบวนการแต่งแร่ท่ีช่วยลดมลทินในผลผลิตแร่แบไรต์
และได้คณุภาพสินค้าท่ีตรงตามท่ีลกูค้าต้องการ และเม่ือ
พิจารณาถึงความคุ้มค่าของการวิจัยนีส้ามารถประเมิน
ได้ดงันี ้

เม่ือพิจารณา ณ ขณะเกิดปัญหาการควบคุม
คุณภาพซึ่งท าให้แร่แบไรต์ไม่สามารถจ าหน่ายได้ โดย
บริษัทฯ มีปริมาณส ารองแร่แบไรต์คงแหลือ ณ ปัจจุบัน
ป ระม าณ  2 00 ,0 0 0  เม ต ริก ตั น  ห ากพิ จ า รณ า
ประสิทธิภาพในการเก็บกู้แร่ของกระบวนการแตง่แร่ด้วย
แม่เหล็กท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% ดังนัน้ บริษัทฯ จะ
สามารถเก็บกู้ แร่แบไรต์เพ่ือจ าหน่ายได้ถึง 000,180  



เมตริกตัน เม่ือประเมินจากราคาประกาศแร่แบไรต์ ณ 
ปัจจบุนัเทา่กบั 670,4  บาท ดังนัน้ มูลค่าแร่แบไรต์ท่ี
บ ริษั ท ฯ  จะสามารถ เก็บกู้ แล ะจ าหน่ าย ได้ สู งถึ ง 

000,600,840  บาท  
จึงสรุปได้ว่าการวิจัยการเพิ่มคุณภาพแร่แบไรต์

ด้วยการใช้  Magnetic separator สามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาให้บริษัทฯ และเป็นการเพิ่มมูลค่าแร่ได้ไม่น้อย
กวา่  840  ล้านบาท 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจยันีไ้ด้รับการสนบัสนนุจาก คณุวิษณ ุ

ทบัเท่ียง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมือง
แร่ท่ีได้อนุมัติงบประมาณในการด าเนินงานวิจัย จน
ประสบความส าเร็จลุล่วงเป็นตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ และขอขอบพระคุณ  คุณสกล อนัน ต์วณิ ชย์ชา 
ผู้ อ านวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรม
ตอ่เน่ือง ส าหรับข้อคดิเห็น และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์
เพ่ือความสมบูรณ์ของรายงานการศึกษาวิจัย และ
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