
Raw material foresight  
Mineral to energy : ตอนที่ 8 โพแทช  

                                                                                                                                                                                                                                                         October 2021 

 
1 
 

ณฐิกา หนูนวล และ ชานิตา วงศ์อภยั 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

Contact Us กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

โทร. 0 2202 3902 www.dpim.go.th 

วัตถุดิบที่ทุกท่านรู้จักกันดีในการผลิตปุ๋ยแต่แท้จริงแล้ว

สามารถสร้างพลังงานให้เราได้เช่นเดียวกัน นั่นก็คือ  

“แร่โพแทช”  

 

 

 

 

แร่โพแทช (Potash) เป็นกลุ่มแร่ที่พบได้ใน 2 

ลักษณะ ได้แก่ แร่ซิลไวต์ และแร่คาร์นัลไลต์ แร่ซิลไวต์ มี

สูตรทางเคมี KCl มีส่วนประกอบของโพแทสเซียม (K) 

52.44% หรือ K2O 63.17% โดยทั่วไปจะแปรสภาพมาจาก

แร่คาร์นัลไลต์ และมีความบริสุทธิ์สูงกว่า ส่วนแร่คาร์นัลไลต์

จะพบมากที่สุดในโลกสูตรทางเคมี KCl.MgCl2.6H2O มี

ส่วนประกอบของโพแทสเซียม (K) 14.07% หรือ K2O 

16.95% ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะถ้าเป็นแร่บริสุทธิ์จะไม่มีสี ผลึกใส 

หรืออาจพบในลักษณะสีขาว สีชมพู สีส้ม องค์ประกอบหลัก

ของแร่โพแทชคือโพแทสเซียมที่มีคุณสมบัติในการช่วยเพ่ิม

ผลผลิตและป้องกันโรคพืช ท าให้แร่โพแทชเป็นวัตถุดิบ

ส าคัญในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี โดยในประเทศไทยนับว่าภาค

การเกษตรมีบทบาทมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศไทยท าให้ปุ๋ยมีความส าคัญเป็นอย่างมาก แร่โพ

แทชจัดอยู่ในกลุ่มเกลืออนินทรีย์ โดยธรรมชาติมักพบแร่โพ

แทชร่วมกับแร่เกลือหินที่มีโซเดียมเป็นองค์ประกอบจึงต้อง

น าแร่ไปผ่านกระบวนการแยกเกลือออกก่อนจึงจะได้โพแทช

บริสุทธิ์ ส่วนเกลือที่ได้จากการแยกแร่โพแทชสามารถน ามา

ผลิตเป็นเกลือท่ีใช้ส าหรับปรุงอาหารได้อีกด้วย 

 

 

 

 

แร่โพแทชเป็นแร่ที่มีปริมาณส ารองค่อนข้างเยอะ

และกระจายตัวกันอยู่ทั่วโลกท าให้เป็นแร่ที่มีราคาถูก 

ส าหรับในประเทศไทยเป็นแหล่งแร่โพแทชขนาดใหญ่และมี

ความสมบูรณ์เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกโดยจากการส ารวจ

ปริมาณส ารองแร่  โพแทชจากพ้ืนที่  50,000 ตาราง

กิโลเมตร ใน แอ่งโคราชและสกลนครพบว่า มีปริมาณแร่ 

โพแทช ไม่ต่ ากว่า 4 แสนล้านตัน อุตสาหกรรมต้นน้ าจาก 

แร่โพแทชจะเริ่มจากการผลิตแร่โพแทชแบบอัดเม็ดหรืออัด

แท่งเพ่ือเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ต่อมา

อุตสาหกรรมกลางน้ าก็จะเป็นการผลิตสารเคมีที่ใช้ใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น แมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2) 

โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) หรือแม้แต่เกลือที่ได้จากการ

กระบวนการแยกโพแทชบริสุทธิ์ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก

แร่โพแทชได้แก่ อุตสาหกรรมแก้ว สบู่ ยา และสารฟอกขาว 

เป็นต้น 

นอกจากนี้โพแทสเซียมยังมีสมบัติการน าไฟฟ้าที่ดี 

จึ งมีการน าแร่ โพแทชมาศึกษาวิจัย และพัฒนาเป็น

แบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออน (KIB)  ซึ่งโพแทสเซียม

คลอไรด์ (KCl) ที่ได้มาจากแร่โพแทชจะสามารถน ามาผลิต

เป็นสารตั้งต้นหลาย ๆ ชนิดที่ใช้ผลิตเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ 

ภ าย ใน แบต เ ตอรี่ ช นิ ด โ พแทส เ ซี ย ม ไอออน  เ ช่ น 

โพแทสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3)  และโพแทสเซียม
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ไซยาไนด์  (KCN)  เป็นสารตั้ งต้นของพรัส เซี ยนบลู  

(Prussian blue) โพแทสเซียมไนเตรต  (KNO3)  และ

โพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4) เป็นสารตั้ งต้นของสาร

อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 
ภาพ แบตเตอรี่โพแทสเซียมไอออนต้นแบบ 

 ในปีงบประมาณ 2564 กองนวัตกรรมวัตถุดิบ

และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้จัดท าโครงการพัฒนา

เทคโน โลยี การผลิ ตวั ตถุ ดิ บ เ พ่ือรองรั บการ พัฒนา

อุตสาหกรรมศักยภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี

วัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาวิจัยวัตถุดิบที่สามารถหาได้ใน

ประเทศเพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการผลิตแบตเตอรี่ 

เ พ่ิมมูลค่ า ให้ กับแร่  และลดการน า เข้ าวั ตถุดิบจาก

ต่างประเทศโดยแร่โพแทชเป็นหนึ่งในแร่ที่มีศักยภาพในการ

ผลิตแบตเตอรี่ โพแทสเซียมไอออน จึงได้ทดลองสร้าง

แบตเตอรี่ต้นแบบชนิดที่ใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์ได้เป็น

ผลส าเร็จ โดยองค์ประกอบภายในแบตเตอรี่ประกอบไป

ด้วย สารประกอบพรัสเซียนบลู KFe[Fe(CN)6]3 เป็นวัสดุขั้ว

แคโทดเนื่องจากสามารถสังเคราะห์ได้ง่ายสามารถใช้

ผลผลิตจากเหมืองแร่โพแทชมาผลิตได้โดยตรง เป็นวัสดุที่มี

ค่าความจุไฟฟ้าทางทฤษฎีสูงต้นทุนการผลิตต่่า สามารถ 

เจือโลหะทรานซิชันอ่ืน ๆ เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติได้ง่าย 

และ เป็ นขั้ ว แคโทดที่ นิ ย ม ใช้ ร่ ว มกั บ อิ เ ล็ ก โท ร ไลต์ 

 

 

 

 

 

ภาพ แบตเตอรี่โพแทสเซียมไอออนที่ประกอบเป็นโมดลู 

ที่มีน้่าเป็นองค์ประกอบ ในส่วนของวัสดุขั้วแอโนดเลือกใช้

เป็นวัสดุประเภทคาร์บอนแข็ง แกรไฟต์ ซึ่งเป็นวัสดุที่ มี

ต้นทุนการผลิตต่่า วัสดุหาได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถผลิตได้

จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้ 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของแบตเตอรี่โพแทสเซียมไอออนคือ มี

รูปแบบเซลล์ไม่ซับซ้อน มีความประจุไฟฟ้าสูง ไม่ติดไฟ 

รองรับ fast-charge มีวงจรอายุแบตเตอรี่ที่มากกว่า 500 

รอบ ที่ส าคัญคือกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้วยวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่มีปริมาณมากท าให้

ราคาถูก ท าให้แบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออนเป็นอีก

หนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจ แต่ก็ต้องมีการพัฒนากันต่อไป

เนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดนี้ยังมีข้อด้อย เช่น มีขนาดใหญ่ท า

ให้เกิดความล าบากต่อการน ามาประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์

หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้ งนี้  กองนวัตกรรมวัตถุดิบและ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีแผนจะด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนา
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คุณภาพของแบตเตอรี่ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ต่อไปใน

อนาคต 

ในตอนหน้ายังมีวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่เป็นผลพลอย

ได้จากการท าเหมืองแร่โพแทชที่น่าสนใจซึ่งจะเป็นตอน

สุดท้ายของ บทความชุด Mineral to energy ของเรากัน

แล้ว อย่าลืมติดตามนะคะ  

 

อ้างอิง 

http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/ 

download/article/ article_20170804105050.pdf 

https://www.scbeic.com/th/detail/ product/1173 

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/ 

article/view/64959 

http://old.industry.go.th/industry/index.php/th/kn

owledge/item/10610-2016-05-23-05-43-19 

 


