
 

                                                                                                      

 

 

 

  

 

Nechalacho เหมืองแร Rare Earths แหงแรกในแคนาดา 
 

แคนาดาไดเริ่มผลิต Rare Earths (แรรเอิรธ) ท่ีสําคัญตอ
เศรษฐกิจและนโยบายการสงเสริมความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจาก
เหมืองเนชาลาโช (Nechalacho) ใน Northwest Territories (NWT) 
ซึ่งเปนเหมืองแรรเอิรธแหงแรกของประเทศโดยมีบริษัท Cheetah 
Resources  เปนเจาของเหมืองน้ี แรรเอิรธเปนกลุมของแรธาตุ เชน 
อิ ต เ ท อ ร เ บี ย ม  (Ytterbium) แ ล น ท า นั ม  (Lanthanum) แ ล ะ
แกโดลิเนียม (Gadolinium) ท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยี
ในศตวรรษท่ี 21 โดยใชในการผลิตคอมพิวเตอร จอภาพ LED กังหัน
ลม รถยนตไฟฟา และผลิตภัณฑอีกมากท่ีสามารถชวยลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดและสงเสริมสังคมสีเขียว 

นักวิเคราะหคาดการณวาตลาดแรรเอิรธจะเติบโตจาก 6.8 
พันลานดอลลารในป 2564 เปนมากกวา 12 พันลานดอลลารในป 
2569 ทวา ขณะน้ีเกือบ 60% ของแรรเอิรธท่ัวโลกมีการผลิตข้ึนใน
ประเทศจีน และสวนท่ีเหลือสวนมากมีการถือครองโดยบริษัทจีน
เชนเดียวกัน  

แหลงแรน้ีซึ่งมีธาตุหายากกวา 15 ชนิด ถูกคนพบในป 2526 
และการยื่นขอเสนอพัฒนาโครงการไดดําเนินการมากวาหน่ึงทศวรรษ 
โดยหนวยงานกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมของ NWT ไดอนุมัติแผนแลว 
แตตั้งขอสังเกตวาแผนดังกลาวจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพราะ
โครงการน้ันจําเปนตองใชนํ้าจํานวนมากและจะเกิดบอเก็บกักตะกอน
หางแรขนาดใหญ อยางไรก็ตาม เหมืองใหมน้ีไมจําเปนตองใชนํ้า แตใช
เซ็นเซอรในการแยกหินควอตซออกจากแรรเอิรธท่ีหนักและหนาแนน
กวา  

การจัดสงชุดแรกคาดวาจะมีข้ึนในเดือนมิถุนายนปน้ี โดยแร
จากเหมืองจะถูกสงไป Saskatoon ใหกับบริษัท Vital Metals Ltd. 
ซึ่งเปนเจาของ Cheetah Resources เพ่ือการกลั่นกรอง และจากน้ัน
ผลผลิตจะถูกจัดสงใหลูกคาในนอรเวย ซึ่งแรธาตุแตละชนิดจะถูกแยก
ออกจากกันและแปรรูปเปนแทงโลหะ  

ในป 2021 แคนาดามีการนําเขาและสงออกแรรเอิรธท้ังหมด 
46 และ 17 ตันตามลําดับ ภายในป 2025 ทางเหมืองหวังวาจะผลิตแร
ได 25,000 ตันตอป ซึ่งจะเพ่ิมแหลงแรรเอิรธใหกับความตองการท่ี  
ลนเหลือของตลาดท่ัวโลกในปจจุบันท่ีมีการใชบริโภคอยูท่ี 167,000 
ตันตอป ทางบริษัท Cheetah Resources กลาววาหากมีการผลิตเต็ม
รูปแบบเหมืองจะมีการจางพนักงานประมาณ 150 คนใน Northwest 
Territories และอีก 40 คนใน Saskatoon ซึ่งแมวาเปนจํานวนไมมาก
ในอุตสาหกรรมเหมืองแร แตคาดวาจะมีผลกระทบเชิงบวกตอ
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเพราะจะมีการ   จางงานคนพ้ืนเมืองเปนหลัก ซึ่ง
ปจจุบัน 70% ของพนักงานเปนคนพ้ืนเมือง ทางบริษัทไดทําสัญญากับ
ชุมชนพ้ืนเมือง Yellowknives Dene First Nation เพ่ือดําเนินการขุด
จริงบนไซตและหวังวาในท่ีสุดจะใหสวนแบงหุนสําหรับกลุมชน
พ้ืนเมืองในพ้ืนท่ี 

 

สถิติการนําเขาแรแรรเอิรธ 

 ที่มา: Statistics Canada 
 

% สวนแบงการนําเขาแรแรรเอิรธจากประเทศคูคาในป 2564 

 
ที่มา: Statistics Canada  
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โลก 1,389,585 31.22   1,056,874 19.50   2,125,948 45.91 

จีน 1,186,014 22.07   1,001,619 17.48   2,046,356 42.80 

ออสเตรีย 160,555 8.36   27,799 1.54   56,672 2.72 

เยอรมนี 541 0.01   343 0.01   9,367 0.15 

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ขาวเดนประจําสัปดาห 

ระหวางวันท่ี 6-10 มิถุนายน 2565 
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รัฐบาลกลางกลาววาแคนาดามีโครงการแรรเอิรธอีก 13 

โครงการ  แตมีเหมืองอีกเพียงแหงเดียวท่ีอยูใกลการผลิตคือโครงการ 
Kipawa ใน Quebec นอกจากน้ี การมีแหลงแรรเอิรธในประเทศน้ัน
ยังมีความสําคัญตอภาคอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศดวย โดยจะ
ชวยใหบรรลุเปาหมายดานสิ่งแวดลอมและเพ่ิมความมั่นคงใหกับ
ประเทศ 
 

ความเห็นสํานักงาน   
เมื่อมองจากทิศทางเศรษฐกิจโดยรวม หลายประเทศกําลัง

ปรับตัวสูการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทนมากข้ึน โดย
การพัฒนารูปแบบตางๆ ตองอาศัยเทคโนโลยีดานเหมืองแรและโลหกร
รม เชน พลังงานไฟฟาจากลมจําเปนตองมีใบพัดท่ีเบาและทนทาน การ
สรางรถไฟความเร็วสูง การผลิตรถยนตไฟฟาและไฮบริด ลวนตองใช
โลหะผสมจากแรรเอิรธเปนสวนประกอบสําคัญ โดยการดําเนินงาน
เหมืองแร ในแคนาดาเปนส วนหน่ึงของความพยายามในการ                 
ลดการพ่ึงพาจีนในหวงโซการผลิตสินคาเทคโนโลยี                                                 

แคนาดานับวาเปนอีกหน่ึงประเทศท่ีมีทรัพยากรและ      
แรรเอิรธมากท่ีสุดในโลก และในศตวรรษท่ี 21 ขอไดเปรียบน้ีอาจเปน
สิ่งท่ีสามารถยกระดับความแขงแกรงของประเทศท้ังในดานเทคโนโลยี
และเศรษฐกิจ ดวยความสามารถและทรัพยากรในการผลิตแรรเอิรธ
ของแคนาดาในปริมาณท่ีมากในอนาคตอันใกลน้ันอาจสงผลใหการ
แขงขันในตลาดน้ีเขมขนมากยิ่งข้ึน ซึ่งอาจเปนผลดีสําหรับผูผลิต
เทคโนโลยีท้ังในและตางประเทศท่ีอาจไดรับอานิสงสจากราคาวัตถุดิบ
ท่ีถูกลง 

 โปรดติดตามความเคลื่อนไหวในการคาระหวางประเทศผาน
ช อ ง ท า ง ต า ง ๆ  ข อ ง ก ร ม ส ง เ ส ริ ม ก า รค า ร ะ หว า งป ร ะ เทศ 
www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่อง
การคาระหวางประเทศท่ีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โทร.
1169 (หากโทรจากตางประเทศ โปรดติดตอท่ี โทร. +66 2792 6900) 
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