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**วารสารเหมอืงแร จดัทาํขึน้เพือ่ใหขอมลูขาวสารทีเ่ปนประโยชนแกสมาชิกสภาการเหมืองแร ประชาสัมพันธการดําเนินงานและกจิการของสภาฯ ตลอดจนเผยแพรความรู
    ท่ีเกีย่วของกบัอตุสาหกรรมเหมืองแร ทัง้นีบ้ทความตางๆ ใน วารสารเหมอืงแร นีเ้ปนดลุพนิจิของกองบรรณาธิการ โดยจะออกทุกๆ 2 เดือน

คณะกรรมการสภาการเหมอืงแร
 1. น.ส.อญัชล ีตระกลูดษิฐ   ประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร
 2. นายยทุธ เอีย่มสอาด    รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร
 3. นายดเิรก รตันวชิช    รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร
 4. นายวลัลภ การววิฒัน    รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร
 5. นายทว ีทวสีขุเสถยีร    รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร
 6. นายอนพุงศ โรจนสพุจน   รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร
 7. นายศริชิยั มาโนช    รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร
 8. นายชาญณรงค ทองแจม   กรรมการสภาการเหมอืงแร
 9. นายศริสทิธิ ์สบืศริ ิ    กรรมการสภาการเหมอืงแร
 10. นายสรุชติ มานะจติต    กรรมการสภาการเหมอืงแร
 11. นายเสกขสรร ธรีะวาณิชย   กรรมการสภาการเหมอืงแร
 12. นายสรุพล อดุมพรวริตัน   กรรมการสภาการเหมอืงแร
 13. นายยงยทุธ รตันสริ ิ    กรรมการสภาการเหมอืงแร
 14. นายณรงค จาํปาศกัดิ ์   กรรมการสภาการเหมอืงแร
 15. นายอภชิาต ิสายะสญิจน   กรรมการสภาการเหมอืงแร
 16. นายสเุทพ สนุทรารณัย   กรรมการสภาการเหมอืงแร
 17. นายอบัดลุลาเตะ ยากดั   กรรมการสภาการเหมอืงแร
 18. นายตตกิร บูรณธนานกุจิ    กรรมการสภาการเหมอืงแร 

เลขาธิการ สภาการเหมอืงแร (รกัษาการแทน)
นายสรุพล อดุมพรวริตัน 

ผูชวยเลขาธกิาร สภาการเหมอืงแร
นางอรพณิ เปรือ่งการ

ที่ปรึกษา : น.ส.อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร
  วัลลภ การวิวัฒน รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร และประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
บรรณาธิการ : สุรียพร วงศศรีตระกูล
กองบรรณาธิการ : ทัศนีย เรืองติก / อําพันธุ ไตรรัตน / ชุติภา จริตพันธ
ฝายโฆษณา : ศิริภรณ กลิ่นขจร / กษริา เหมบัณฑิตย / กลัยา ทรพัยภริมย
จัดทําโดย : บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จํากัด
   เลขที่ 471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทร. 0-2354-5333  แฟกซ 0-2640-4260

ทีอ่ยู สภาการเหมอืงแร
222/2 ซอยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2275-7684-6  แฟกซ 0-2692-3321 
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org
Website : www.miningthai.org
ID LINE : miningthai
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อญัชล ีตระกลูดษิฐ ประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร ไดมอบหมายให ทวี ทวีสุขเสถยีร รองประธานกรรมการ

สภาการเหมืองแร พรอมผูติดตาม คือ ยงยุทธ รัตนสิริ กรรมการสภาการเหมืองแร เปนผูแทนเขารวมประชุมคณะกรรมการแร 

ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการฯ  พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้

1) คําขอประทานบัตร จํานวน 3 ราย รวม 3 แปลง

ลําดับ เลขที่คําขอ ชื่อผูขอ ตําบล อําเภอ จังหวัด ชนิดแร มีอายุ/ป

1 3/2559 บริษัท ทาอุแทไมนิ่ง จํากัด ทาอุแท กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่อ

อุตสาหกรรมกอสราง
27

2 12/2559 บริษัท สินเขาถ้ําพัฒนกิจ จํากัด สระโบสถ สระโบสถ ลพบุรี ดินขาว 25

3 11/2559 หางหุนสวนจํากัด อุทัยเมืองทอง
เขากะลา

และพระนอน

พยุหะคีรี
และเมือง
นครสวรรค

นครสวรรค
หินอุตสาหกรรม

ชนิดหินปูนเพื่อการ
กอสราง

30

2) ขอตออายุประทานบัตร จํานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

ลําดับ เลขที่คําขอ ชื่อผูขอ ตําบล อําเภอ จังหวัด ชนิดแร มีอายุ/ป

1
1/2561

(1636515284)
บริษัท เชียงรายแลนด
แอสโซซิเอทส จํากัด

ผางาม เวียงชัย เชียงราย
หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
กอสราง

10
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News 

สุชาดา แทนทรัพย โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปดเผยวา
ตามที ่7 สมาคมผูประกอบการอตุสาหกรรมเหลก็ไทย โดยการรวมตวักนั
ของสมาคมผูผลิตเหล็กในประเทศที่มีสมาชิก 472 บริษัท เขาพบ 
สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรายงาน
ความคืบหนาสถานการณเหล็กในปจจุบันท่ีประเทศไทยเปนผูนําเขา
รายใหญอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2561 ไทย
มีปริมาณการใชเหล็ก 19.3 ลานตัน เปนสินคาที่ผลิตในประเทศเพียง 
7.3 ลานตัน และมีกําลังการผลิตเพียง 33% แสดงใหเห็นวา ในภาพรวม
ของปญหาหลกัเกดิจากสนิคาในประเทศถกูสนิคานําเขาแยงสวนแบงตลาด 
ซึ่งสงผลตออัตราการใชกําลังการผลิตดวย และการเขาพบในครั้งนี้ ยังได
รายงานความคืบหนาการแกไขวิกฤตอุตสาหกรรมเหล็กที่ไดดําเนินการ
รวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนความคืบหนาแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็ก 4.0 อีกดวย

วันชัย พนมชัย เลขาธิการ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.) กลาวเสริมวา สําหรับแนวทางการดําเนินการ
ตามนโยบายการใชสนิคาภายในประเทศ กระทรวงอตุสาหกรรม โดย สมอ. 
ไดสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศมาอยางตอเน่ืองตามนโยบาย
รัฐบาล และภายใตกฎระเบียบขององคการการคาโลก รวมทั้ง ควบคุม
การนําเขาผลิตภัณฑเหล็กเปนพิเศษ ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ปจจุบัน สมอ. ประกาศใชมาตรฐานบังคับกับ
ผลิตภัณฑเหล็กแลว จํานวน 20 มาตรฐาน และไดเรงรัดแกไขมาตรฐาน
และกําหนดใหม เพื่อบังคับใชกับผลิตภัณฑเหล็กที่ดอยคุณภาพจาก
ตางประเทศ โดยมีมาตรฐานที่อยูในขั้นตอนการประกาศบังคับใช 
อีกจํานวน 7 มาตรฐาน ไดแก 1. มอก. 50-2561 เหล็กกลาทรงแบน
รีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุมรอน แผนมวน แผนแถบ แผนตัด 
และแผนลกูฟกู 2. มอก. 528-25xx เหลก็กลาทรงแบนรดีรอน สําหรบั
งานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป 3. มอก. 1228-25xx เหล็กโครงสราง
รูปพรรณขึ้นรูปเย็นสําหรับงานโครงสรางทั่วไป 4. มอก. 1390-2560 
เข็มพืดเหล็กกลารีดรอน 5. มอก. 1999-2560 เหล็กกลาทรงแบน
รีดรอน สําหรับงานโครงสรางรถยนต 6. มอก. 2060-2560 เหล็กกลา
ทรงแบนรีดรอน สําหรับงานถังกาซ และ 7. มอก. 2140-2560 เหล็กกลา 
ทรงแบนรีดเย็น สําหรับงานรถยนต 

นอกจากนี ้ยงัมมีาตรฐานทีอ่ยูระหวางการแกไขและกําหนดใหมอกี 
16 มาตรฐาน ซ่ึง สมอ. จะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ เพ่ือใหผูประกอบการ 
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศสามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหเปน
ไปตามมาตรฐาน และเพื่อปองกันการนําเขาเหล็กที่ดอยคุณภาพจาก
ตางประเทศ

 “สมอ. ไดกําหนดมาตรการควบคุมและ
กํากับดูแลการนําเขาผลิตภัณฑเหล็กอยางเขมงวด 
ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยเฝาจับตาการนําเขาสินคา
ดงักลาวอยางใกลชดิผานระบบ National Single 
Window (NSW) หากพบมกีารนาํเขาในปรมิาณ
มากผดิปกต ิจะเขาทาํการตรวจสอบทนัท ีพรอม
เก็บตัวอยางทดสอบกอนปลอยใชงานทุกคร้ัง
ที่นําเขา เพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงกฎหมาย 
นอกจากน้ี ยังควบคุมการนําเขาเหล็กลวด
คารบอนจากประเทศเวยีดนาม โดยใหเจาหนาที่
ตรวจสอบอยางเขมงวดกอนทุกครั้งที่นําเขา 
รวมทั้งเก็บตัวอยางเพื่อสงตรวจสอบ เนื่องจาก
ปจจุบันมีการนําเขาเหล็กดังกลาวจากประเทศ
เวียดนามเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก” เลขาธิการ 
สมอ. กลาวทิ้งทาย

7 สมาคมเหล็ก ผู�แทน 472 บร�ษัทผู�ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย
เข�าพบ รมว.อุตสาหกรรมรายงานสถานการณ�เหล็กป�จจ�บัน 

พร�อมวอนกระทรวงอุตฯ   สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ
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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
(กพร.) รวมกับ องคการพัฒนาอุตสาหกรรม
แหงสหประชาชาติ (UNIDO) จัดการประชุม
คณะกรรมการกํากับการดําเนินโครงการ (Project 
Steering Committee: PSC) คร้ังท่ี 4/2562 
ภายใตการดําเนิน โครงการ Greening the Scrap 
Metal Value Chain through Promotion of 
BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from 
Recycling Facilities โดยม ีนรินัดร ยิง่มหศิรานนท 
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
(กพร.)  เปนประธานในการประชมุ และมผีูแทนจาก
ทาง UNIDO สํานักงานใหญ ไดแก Dr.Carmela 
Centeno ผูจัดการโครงการ และ Dr.Pasquale 
Spezzano ผูเช่ียวชาญดาน BAT/BEP เขารวมรับฟง 
ผลการดําเนินงานโครงการใน พ.ศ. 2562 ตลอดจน
พิจารณาแผนการดําเนินโครงการและตัวชี้วัดการ
ดาํเนินงานใน พ.ศ. 2563 เมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 
2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล 

ในการประชุมครั้ งนี้ ได เชิญคณะทํางาน
ดานเทคนิค (Technical Working Group) ทั้ง 3 
องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 กรอบ
นโยบายและกฎหมาย องคประกอบที่ 2 การ
เผยแพรขอมูลและเสริมสรางศักยภาพ และ
องคประกอบที่ 3 การดําเนินโครงการสาธิตการใช
แนวทางดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดและแนวการปฏิบัติ
ดานสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุด (BAT/BEP) ในโรงงาน
รีไซเคิลโลหะที่ไดรับการคัดเลือก เขารวมการ
ประชุมในครั้งนี้ดวย

แวดวงชาวเหมือง

กพร. ร�วมกับองค�การพัฒนาอุตสาหกรรมแห�งสหประชาชาติ (UNIDO)
จัดการประชุมคณะกรรมการกํากับการดําเนินโครงการ
(Project Steering Committee: PSC) ครั้งที่ 4/2562 
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ไพรัตน เจริญกิจ ผูเชี่ยวชาญดานเหมืองแร เปน
ประธานกลาวเปดการฝกอบรมหลกัสตูร “โครงการอบรม
ทบทวนความรูเพือ่การตออายใุบรบัรองการผานการฝก
อบรมเปนผูควบคุมการใชวัตถุระเบิดในงานเหมืองแร” 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี วี จารุรักษา 
ผูอํานวยการกองวิศวกรรมบริการ กลาวรายงานการฝก
อบรมฯ ณ หองกษัตริยศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

การฝกอบรมหลักสูตร “โครงการอบรมทบทวน
ความรูเพื่อการตออายุใบรับรองการผานการฝกอบรม
เปนผูควบคมุการใชวตัถรุะเบดิในงานเหมอืงแร” ประจาํ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยกลุมวิจัยและพัฒนา
การประกอบการ กองวศิวกรรมบรกิาร กรมอตุสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทบทวนความรูเรือ่งการใชวตัถรุะเบดิในงานเหมอืงแรของ
ผูควบคมุการใชวตัถรุะเบดิ ปองกนัผลกระทบสิง่แวดลอม
จากการใชวัตถุระเบิด รวมถึงเปนการสรางเวทีแลกเปล่ียน 
ความคดิเหน็และประสบการณดานการใชวตัถรุะเบดิของ
ผูไดรับใบรับรองฯ

กพร. จัด “โครงการอบรมทบทวนความรู�เพื่อการต�ออายุใบรับรอง
การผ�านการฝ�กอบรมเป�นผู�ควบคุมการใช�วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร�”

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
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กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมตอเน่ือง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) ใหการ
ตอนรับ คณาจารยและนสิติจากภาควชิาวศิวกรรมเหมอืงแร 
และปโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวม 15 คน เขาเยี่ยมชมศูนยวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือศึกษาความรูทางวิชาการดานเทคโนโลยี 
การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม และประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชา Resources Recovery and Recycling  
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยรีไีซเคลิ อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ

สรุะ เพชรพริณุ รองอธบิดกีรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร (กพร.) 
เปนประธานแถลงขาว “ผลการดาํเนนิงานดานเทคโนโลยรีไีซเคลิของ กพร. ประจาํ
ป 2562” เผยผลสาํเรจ็ในการรไีซเคลิเงนิบรสิทุธ์ิจากแผงเซลลแสงอาทติย และโลหะ
อะลูมิเนียมจากถุงบรรจุภัณฑไดเปนแหงแรกในประเทศไทย พรอมผลักดันใหเกิด
นวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจใหม โดยการเปลี่ยนขยะหรือของเสียหมุนเวียนกลับมา
เปนวัตถุดิบทดแทน สรางใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
จัดโดยกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมตอเนื่อง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
ณ หองนิทรรศการ ชั้น 1 กพร.

สุระ เพชรพิรุณ 
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร� (กพร.)

ต�อนรับ

กพร. แถลงข�าว

“ผลการดําเนินงานด�านเทคโนโลยีรีไซเคิลของ กพร. ประจําป� 2562”
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เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) เห็นชอบแตงตั้ง กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดี
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ทั้งนี้ ปลัดกอบชัย ถือเปนลูกหมอกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยทาํงานทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมมากวา 10 ป และเตบิโต
ในสายงานมาโดยตลอด นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2553 ยัง
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักเหมืองแรและสัมปทาน 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) ทําให
มีความเขาใจในอุตสาหกรรมแรเปนอยางดี และพรอมที่จะ
ขับเคลื่อนใหการประกอบการอุตสาหกรรมแรเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
สนับสนุนการพัฒนา และยกระดับนวัตกรรมเพื่อใหเกิดการ
ใชวตัถดุบิแรใหเกดิประโยชนสงูสดุ มุงสรางความเตบิโตของ
การประกอบการควบคูไปกบัการเสรมิสรางความรบัผดิชอบ
ตอสงัคม ภายใตพระราชบญัญตัแิร พ.ศ. 2560 ของกระทรวง
อุตสาหกรรม

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กลาววา การดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต
อาชญาบตัรและประทานบตัรภายใตพระราชบญัญตัแิร พ.ศ. 
2560 ของกระทรวงอตุสาหกรรมนัน้ กระทรวงอตุสาหกรรม 
ตั้งใจขับเคลื่อนใหการประกอบการอุตสาหกรรมแรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
สนับสนุนการพัฒนา และยกระดับนวัตกรรมเพื่อใหเกิดการ
ใชวตัถดุบิแรใหเกดิประโยชนสงูสดุ มุงสรางความเตบิโตของ
การประกอบการควบคูไปกบัการเสรมิสรางความรบัผดิชอบ
ตอสงัคม อกีทัง้ยงัสนบัสนนุใหนาํระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
มาใชติดตามปองกัน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ควบคู
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งใหกับ
เศรษฐกจิชมุชนโดยรอบอยางยัง่ยนื เพือ่ใหสามารถทาํหนาที่
เปนฐานวัตถุดิบอุตสาหกรรมที่สําคัญสําหรับการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันใหกับภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ

การดาํเนนิการพจิารณาอนญุาตภายใตพระราชบญัญตัิ
แร พ.ศ. 2560 ไดกระจายอํานาจใหกับจังหวัดดําเนินการ
พิจารณาเหมืองประเภทที่ 1 ในสวนของเหมืองแรประเภท
ที่ 2 และ 3 ดําเนินการพิจารณาผานคณะกรรมการแร ซึ่งมี
ผูแทนระดับกรมที่เกี่ยวของเขารวมพิจารณาอนุญาต โดยให
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานการเหมืองแร (กพร.) เปนผู
ลงนามอนุญาต ซึง่ถอืไดวาลดขัน้ตอนการพจิารณาลง อกีทัง้
ภายใตพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 ไดกําหนดพื้นที่เขต
แหลงแรเพื่อการทําเหมืองขึ้น ซึ่งสงผลใหการพิจารณา
อนุญาตของหนวยงานที่เกี่ยวของมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
พร�อมขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

และประสานงานกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา และการใช�ประโยชน�

จากทรัพยากรแร�ของประเทศอย�างคุ�มค�า
มีประสิทธิภาพ ได�มาตรฐาน 

และเป�นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ

กระทรวงอุตฯ พร�อมขับเคลื่อนให�อุตสาหกรรมแร�
มีประสิทธิภาพ ได�มาตรฐานเป�นที่ยอมรับในระดับสากล
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สวนกระบวนการพิจารณาโดยหนวยงานอ่ืน เช่ือวาทุกข้ันตอน
เปนไปตามกรอบระยะเวลาการดําเนินการที่ถูกกําหนดไว 
ที่ผานมา กระทรวงอุตสาหกรรมไดประสานงานหนวยงานที่
รับผิดชอบ ทั้งที่เปนทางการ ประสานระดับผูปฏิบัติงาน และ
การหารือแนวทางการดําเนินการรวมกันระหวางผูบริหารระดับ
กระทรวงผานการประชุมผูบริหารรวมระหวางหนวยงาน 
ในระดับนโยบาย โดยกระทรวงฯ ไดขับเคล่ือนผานชองทาง
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ (คนร.) ซึ่งมี
ผูแทนของกระทรวงฯ รวมเปนคณะกรรมการ เพื่อผลักดันให
กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
สามารถดาํเนินการไดรวดเรว็ขึน้ ลดขัน้ตอนทีซ่้าํซอน โดยอาศยั
ระบบเทคโนโลยีมาชวยแบงปนขอมูลการตรวจสอบ และขอมูล
ทางวิชาการระหวางหนวยงานเพื่อใชประกอบการพิจารณา

โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานประกอบการท่ีมีผลการดําเนินการ
ที่ผานมาเปนที่ประจักษไดรับการยอมรับ ผานมาตรฐาน
ที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดไว สมควรไดรับการสนับสนุน
ใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง

“สําหรับประเด็นขอเสนอของทางสภาการเหมืองแรที่วา 
พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม บางพ้ืนท่ีท่ีไมมีศักยภาพ
พอสําหรับใชประกอบเกษตรกรรมได ควรนํามาทบทวนเพ่ือ
พิจารณาใชประโยชนในทางอ่ืน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการใช
ที่ดินสูงสุด และหากสํารวจพบศักยภาพทางดานแรที่สามารถ
สรางมูลคาใหเกิดขึ้น หรือนําไปใชสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่
น้ัน อีกท้ังมีขอมูลทางวิชาการรองรับวาสามารถควบคุมผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ้นใหเปนท่ียอมรับจากชุมชนโดยรอบได ทางกระทรวง
อุตสาหกรรม พรอมที่จะใหการสนับสนุน ประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องดังกลาวใหสามารถ
เห็นผลในเชิงนโยบายตอไป” กอบชัย กลาว

ปจจุบันแรบางชนิด เชน แรทรายแกว ดูเหมือนวาจะสํารวจพบและทํา
เหมืองแรเพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัด มีความเปนไปไดหรือไมที่ภาครัฐจะ
ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการหามสงออก หรือสงวนไวสําหรับอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ในเรื่องนี้ กอบชัย ใหความเห็นวา การบริหารจัดการวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมถือเปนภารกิจหน่ึงท่ีสําคัญของกระทรวงฯ โดยมอบหมายให กพร. 
เปนหนวยงาน ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกลาว โดยมุงหวังใหภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ ท้ังในภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตทั่วไป ภาคอุตสาหกรรมกอสราง มีวัตถุดิบอุตสาหกรรมสําหรับใช
ในการผลติสนิคา หรอืใชดาํเนนิการกอสรางอยางเพยีงพอและตอเนือ่ง รวมถงึ
ที่ใชในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครัฐ 

ในสวนของแรสําคัญที่ผลิตไดภายในประเทศ เชน แรยิปซัม ทรายแกว 
และควอตซ เปนตน จําเปนตองดําเนินการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการ
เชิงนโยบายเฉพาะแรใหมีความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน ซ่ึงจะตอง
พิจารณาใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 ที่มุงให
รัฐมีหนาที่ในการบริหารจัดการแรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศและ
ประชาชนอยางย่ังยืน ซ่ึงจะตองพิจารณาถึงความคุมคาทางเศรษฐกิจ และโอกาส 
ในการใชประโยชนจากวัตถุดิบแรอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหเกิดประโยชน 
สูงสุดเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเพ่ิมมูลคาภายในประเทศ เพราะถือ 
เปนการสรางงาน สรางรายไดใหกับชุมชนและประเทศ อีกทั้งชวยสนับสนุนให
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชวัตถุดิบแรมีศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน เนื่องจากมีความมั่นคงทางดานวัตถุดิบสําหรับใชในการผลิตที่มี
คุณภาพ กระทรวงอุตสาหกรรมพรอมสนับสนุนทั้งทางดานเทคโนโลยีการ
ผลิต และพัฒนาดานนวัตกรรมเพื่อใหสามารถนําวัตถุดิบแรไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

สําหรับภารกิจดานการสํารวจ และ
ประเมินศักยภาพวัตถุดิบแร โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทําเหมือง และ
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตจาก กพร. ไปแลวนั้น 
ถือเปนเร่ืองท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม 
ของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ซ่ึงปจจุบันกระทรวงฯ ไดนําเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีการสํารวจท่ีทันสมัย มาชวยในการ
ดําเนินการของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน รวมถึง 
บูรณาการขอมูลการสํารวจ และขอมูลที่
เ ก่ียวของรวมกับหนวยงานภาครัฐและ
สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ ยวชาญ
ทางดานธรณีวิทยา โดยมีเปาประสงคเพื่อ
ใหสามารถเขาถึงขอมูลทางดานวิชาการ
ที่เปนประโยชนไดอยางรวดเร็ว สามารถ
ประมวลผลขอมูลเพื่อประเมินศักยภาพแร
ใหเปนปจจุบัน

พร�อมสนับสนุนสถานประกอบการที่ผ�านมาตรฐาน
ให�ดําเนินกิจการได�อย�างต�อเนื่อง

ทบทวนแนวทางบร�หารจัดการแร�สําคัญที่ผลิตได�ในประเทศ 
มุ�งเกิดประโยชน�สูงสุด - สร�างความมั่นคงด�านวัตถุดิบ ใช�เคร�่องมือ-เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

พร�อมบูรณาการข�อมูล ประเมิน
ศักยภาพแร�ให�เป�นป�จจ�บัน
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เปนที่ทราบกันดีวา  กระทรวงอุตสาหกรรมกําลังผลักดัน 
และสนับสนุนอุตสาหกรรมเปาหมาย 12 ประเภท เพื่อการ
พฒันาประเทศ ในจาํนวนนีป้ระกอบดวย อตุสาหกรรมยานยนต
สมยัใหม และอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิสอจัฉรยิะ อตุสาหกรรม
เหลานี้ รวมทั้งอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ซึ่งมีความสําคัญ
ลวนจําเปนตองใชโลหะ เชน แรทองแดง และแรโลหะหายาก 
เปนวัตถุดิบในการผลิต และปจจุบันตองมีการนําเขาจาก
ตางประเทศ 

ในเร่ืองน้ี กอบชัย กลาววา กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบาย 
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ (12 S-Curves) 
ไดแก การตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First 
S-curve) ประกอบดวย 1. อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม  
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 3. อุตสาหกรรม
การทองเที่ยวกลุมรายไดดี และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5. อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร และเพิ่ม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New 
S-curve) ประกอบดวย 6. อุตสาหกรรมหุนยนต 7. อุตสาหกรรม 
การบิน และโลจิสติกส 8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ และ
เคมีชีวภาพ 9. อุตสาหกรรมดิจิทัล 10. อุตสาหกรรมการแพทย 
ครบวงจร พรอมทั้งผลักดันในพื้นที่ EEC อีก 2 ประเภท ไดแก 
11. อุตสาหกรรมปองกันประเทศ และ 12. อุตสาหกรรม
พัฒนาคนและการศึกษา 

หากพจิารณาใหครอบคลมุในเรือ่งของวตัถดุบิในการผลติ
สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายท้ังหมด จําเปนท่ีจะตองดําเนินการ 
บริหารจัดการวัตถุดิบใหตอบสนองความตองการอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ กระทรวง
อุตสาหกรรม โดย กพร. ซ่ึงทําหนาท่ีบริหารจัดการวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม จึงตองดําเนินภารกิจ ดังตอไปน้ี ประการแรก  
คนหาวัตถุดิบอุตสาหกรรมที่ตรงกับความตองการสําหรับ
อุตสาหกรรมเปาหมาย โดยรวมกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
สมาคมอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน 
หนวยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพือ่วจิยัพฒันาและจดัเตรยีมวตัถดุบิทีม่คีณุสมบตัิ
ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ ประการท่ี 2 แสวงหาวัตถุดิบภายใน
ประเทศ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเปาหมาย ผานชองทาง 
ไดแก สนบัสนนุการสาํรวจ และการทาํเหมอืงแร โดยเปดโอกาส
ใหภาคเอกชนที่มีศักยภาพดําเนินการยื่นสํารวจแรที่มีศักยภาพ 
แรโลหะหายาก และแรอืน่ๆ ตามกรอบของกฎหมายทีเ่กีย่วของ  
สรางโอกาสใหเกิดการลงทุนทําเหมืองแร และแสวงหาวัตถุดิบ
จากตางประเทศทีม่ศีกัยภาพ โดยเฉพาะในกลุมประเทศภมูภิาค
อาเซียน และสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบอุตสาหกรรมผาน
กระบวนการรีไซเคิล เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากวัตถุดิบ
อยางสูงสุด ตามหลัก Circular Economy 

ประการสุดทาย สนับสนุนการคิดคนนวัตกรรมเพื่อให
สามารถเพ่ิมมูลคาวัตถุดิบท่ีผลิตไดภายในประเทศใหสามารถ
นําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายอยางเต็มที่

ในส�วนของแร�สําคัญที่ผลิตได�ภายในประเทศ
เช�น แร�ยิปซัม ทรายแก�ว และควอตซ� เป�นต�น 

จําเป�นต�องดําเนินการทบทวนแนวทาง
การบริหารจัดการเชิงนโยบายเฉพาะแร�

ให�มีความเหมาะสมกับสถานการณ�ในป�จจุบัน 
ซึ่งจะต�องพิจารณาให�เป�นไปตามเจตนารมณ�

ของพระราชบัญญัติแร� พ.ศ. 2560 
ที่มุ�งให�รัฐมีหน�าที่ในการบริหารจัดการแร�

เพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประเทศ 
และประชาชนอย�างยั่งยืน  

มอบหมายให� กพร. บร�หารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม
เพ�่อรองรับนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 12 S-Curves
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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) กระทรวง
อุตสาหกรรม แถลงผลการดําเนินงานของศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
รีไซเคิล อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
ศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรมสูอนาคต (Industry Transformation Center : ITC) 
ดานเทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ตั้งแตป พ.ศ. 2554-2562 พบวามีผูประกอบการเขามาใชบริการแลว
จํานวน 2,000 ราย สามารถสรางมูลคาทางการตลาดการเปลี่ยนขยะ
หรือของเสียหมุนเวียนภาคอุตสาหกรรมกลับมาเปนวัตถุดิบทดแทนได
ปละประมาณ 100-150 ลานบาท

สุระ เพชรพิรุณ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) กลาววา กพร. 
ในฐานะหนวยงานหลกัในการจดัหาและบรหิารจดัการ
วัตถุดิบ เพื่อสรางความมั่นคงทางดานวัตถุดิบใหแก
ภาคอุตสาหกรรม จาก 3 แหลงวัตถุดิบหลักๆ ไดแก 
1. วัตถุดิบจากแหลงแรธรรมชาติ ท่ีไดจากการทํา
เหมืองแรของผูประกอบการเหมืองแรที่ กพร. ไดออก
ประทานบัตรอนุญาตใหผูประกอบการเหมืองแร
ไดประกอบธุรกิจตามกฎหมายและ พ.ร .บ.แร  
พ.ศ. 2560 ในแตละพ้ืนที ่2. วตัถดุบิทดแทนทีไ่ดจาก
การรีไซเคิลขยะหรือของเสีย ซึ่งสวนใหญจะเปนแร
ทองแดง เงิน อะลูมิเนียม เหล็กและอ่ืนๆ และ 
3. วัตถุดิบขั้นสูงที่เปนแรโลหะและสารประกอบโลหะ
ชั้นคุณภาพสูง สาํหรับรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เปาหมายในอนาคตของประเทศ ตามนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่ง กพร. ได
ต้ังเปาหมายในการสงเสริมและพัฒนาของเสียเปน

กพร. สร�างความมั่นคงทางด�านวัตถุดิบให�แก�
ภาคอุตสาหกรรม จาก 3 แหล�งวัตถุดิบหลัก
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ทดแทนไดปละประมาณ 100-150 ลานบาท โดยเฉพาะแรทองแดง
ทีส่ามารถสกดัแยกออกจากขยะอเิลก็ทรอนกิส สามารถสกัดออกมา
ไดจํานวนมากกวาแรชนิดอื่นๆ 

ขณะที่แรทองคําซ่ึงสามารถคิดคนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ภายในศูนยฯ ไดประมาณ 2 ปที่ผานมายังสกัดไดนอยเนื่องจากการ
คัดแยกและการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีมีสวนผสมของทองคําน้ัน 
ยงัมจีาํนวนนอย เคร่ืองมอืทีนํ่ามาใชคัดแยกแรตางๆ ยงัมจีาํนวนนอย 
เนื่องจากงบประมาณการจัดซื้อคอนขางจํากัด อีกทั้งขาดผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาแนะนําและถายทอดองคความรูอยางตอเนื่อง

แหลงทรัพยากรทดแทนใหมีจํานวนมา กขึ้นทุกๆ ปเพ่ือ
ทดแทนการนําเขาแร การขุดแรท่ีมีอยูตามธรรมชาติมาใช
ดวยนวัตกรรม (Innovation) และรูปแบบธุรกิจใหม (New 
Business Model) โดยเปลี่ยนขยะหรือของเสียที่ถูกมอง
วาเปนปญหากลับมาใชประโยชนเปนวัตถุดิบทดแทน หรือ
ที่เรียกวา “Waste to Resource” ตามหลักการเศรษฐกิจ 
หมุนเวียน

 
ตั้งแตป พ.ศ. 2553 ท่ีริเริ่มจัดสรางศูนยวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จนถงึปจจบุนัมจีาํนวนผูประกอบการเขามา
ศึกษา อบรมรวมกับ กพร. แลวประมาณ 2,000 ราย มีทั้ง
ผูประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ โดย
ในป พ.ศ. 2554 เริ่มมีตัวเลขมูลคาธุรกิจทางการตลาด
ที่สามารถสกัดโลหะท่ีมีมูลคาออกมาใชใหม สงเสริมการ
หมุนเวียนการนําขยะหรือของเสียทางอุตสาหกรรมนํามา
หลอมดวยเทคโนโลยีชั้นสูงภายในศูนยฯ และถายทอดสู
ผูประกอบการทีเ่ขาอบรม แลกเปลีย่นประสบการณทาํงาน
รวมกนัภายในศนูยฯ ปละประมาณ 100 ลานบาท ซึง่หาก
คิดมูลคาธุรกิจทางการตลาดต้ังแตป พ.ศ. 2554-2562 
สามารถสรางมูลคาทางการตลาดการเปล่ียนขยะหรือ
ของเสียหมุนเวียนภาคอุตสาหกรรมกลับมาเปนวัตถุดิบ

 เผยผลสําเร็จในการดําเนินงาน
ของศูนย�ว�จัยและพัฒนาเทคโนโลยีร�ไซเคิล
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สุระ กลาววา สําหรับแผนการดําเนินงานในป พ.ศ. 
2562 กพร. ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลจัดการของเสีย 
ที่ประเทศไทยยังไมมีกระบวนการจัดการและเทคโนโลยี
รไีซเคลิทีด่ไีดเปนผลสาํเรจ็เปนแหงแรก ม ี2 ประเภท ไดแก 
เทคโนโลยรีไีซเคลิแผงเซลลแสงอาทติย (Solar Panel) และ 
เทคโนโลยีรีไซเคิลถุงบรรจุภัณฑท่ีมีอะลูมิเนียมฟอยลเปน
องคประกอบ (Multilayer Packaging) ซึ่งนับวาเปนการ
พฒันาเทคโนโลยรีไีซเคลิทีต่อบโจทยในการจดัการของเสยี
ที่เปนปญหาสําคัญของประเทศไทยในปจจุบันและอนาคต 
สอดคลองกบัหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีน โดยระยะแรก กพร.
ไดเรงพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลแผงเซลลแสงอาทิตยให
ประสบผลสําเร็จ โดยสามารถสกัดโลหะมีคา คือ เงินบริสุทธ์ิ 

99.98% ออกมาใชใหมไดเปนแหงแรกในประเทศไทย 
นับเปนการหมุนเวียนทรัพยากรที่ไดจากการรีไซเคิลขยะ
หรือของเสียกลับมาใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตางๆ
ไดอยางคุมคา อีกทั้งชวยลดการนําเขาแรเงินเพื่อนํามาใช
ภายในประเทศไดอีกทางหน่ึงดวย พรอมกันนี้ไดเตรียม
ตอยอดพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลสวนประกอบอื่นที่สําคัญ
จากแผงเซลลแสงอาทิตย เชน ซิลิกอน (Silicon) อยาง
ครบวงจรในระยะตอไป

นอกจากน้ีไดดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
ถุงบรรจุภัณฑที่มีอะลูมิเนียมฟอยลเปนองคประกอบ ซ่ึง
ประกอบไปดวยวสัดบุางๆ หลายประเภทซอนกนั เชน แผน
ฟอยลอะลมูเินยีม (Aluminum Foil) และพลาสตกิชนดิตางๆ 
ท่ีนิยมนํามาใชเปนถุงบรรจุขนม ทําใหรีไซเคิลไดยาก และ
นิยมกําจดัดวยการฝงกลบ โดยความสาํเร็จในคร้ังนีเ้ปนการ
แยกสกัดโลหะอะลูมิเนียมและแวกซ ออกมาเปนวัตถุดิบ
ตั้งตนใหมใหกับภาคอตุสาหกรรม และจะไดมกีารขยายผล
แยกสวนท่ีเปนนํ้ามันสําหรับผลิตเปนเช้ือเพลิงในระยะตอไป 

ศูนย�ว�จัยฯ พัฒนาเทคโนโลยีร�ไซเคิล
แผงเซลล�แสงอาทิตย� และร�ไซเคิลถุงบรรจ�ภัณฑ�

ที่มีอะลูมิเนียมฟอยล�สําเร็จในป� ’62
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พรอมกันน้ีไดมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิล
ของเสียเพื่อนําวัตถุดิบกลับมาใชใหม รองรับอุตสาหกรรม
S-Curve ไดแก เทคโนโลยรีไีซเคลิแมเหลก็กาํลงัสงูในฮารดไดรฟ
และมอเตอรกาํลงัไฟฟาอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส ซึง่มโีลหะหายาก
นีโอดีเมียม (Neodymium Magnet) เปนองคประกอบ สําหรับ
โลหะนีโอดเีมยีมเปนวตัถดุบิตัง้ตนใหกบัอตุสาหกรรมเปาหมาย 
(S-Curve)  ไดหลากหลายและนํามารีไซเคิลกลับมาใชใหม
กระทาํไดยากตองใชเทคโนโลยชีัน้สงู เชน อตุสาหกรรมยานยนต
สมยัใหม อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิสอจัฉรยิะ และอตุสาหกรรม
การแพทยครบวงจร เปนตน รวมทั้งไดพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
ของเสียฝุนสังกะสีท่ีไดจากอุตสาหกรรมชุบเคลือบโลหะ
ใหกลายเปนสังกะสีซัลเฟต (Zinc Sulfate) ที่มีความบริสุทธิ์สูง 
ซึ่งเปนวัตถุดิบตั้งตนในอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ นําไปใชในการผลิตอาหารเสริมสําหรับสัตว และเปน
สารปรับปรุงคุณภาพดิน หากสามารถพัฒนากระบวนการ
รีไซเคิลทําใหสังกะสีซัลเฟตมีความบริสุทธ์ิเพ่ิมมากข้ึน จะชวย
ตอยอดเปนอาหารเสริมสําหรับคนหรือใชในผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง สามารถเพิ่มมูลคาไดอีกหลายเทาในอนาคต

 

“สําหรับแผนการดําเนินงานในอนาคต กพร. พยายามท่ีจะ 
คิดคนนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมที่เปนของ กพร. เองมาใช 
เพ่ือลดตนทุนการดําเนินงานภายในศูนยฯ และจะเปนตนแบบ
ท่ีจะใหผูประกอบการท่ีมีเงินทุนนอยแตสนใจนําตนแบบไป
ตอยอดประยุกตใชเพ่ือความเหมาะสมตอธุรกิจของตนเอง
ตอไป อกีทัง้จะเปดกวางในการทาํงานกบัทกุภาคสวนทัง้ในและ
ตางประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัย ผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบการ
ที่ประสบความสําเร็จมารวมถายทอดการทํางาน เพื่อตอยอด
พฒันาการรไีซเคลิขยะหรอืของเสยีจากภาคอตุสาหกรรมดานแร
ที่สรางมูลคาในเชิงพาณิชยที่มีอยูอีกมากในประเทศไทย” สุระ 
กลาว

นอกจากน้ียังมีเร่ืองคาใชจายในการจัดซ้ือเครื่องจักรหรือ
ประกอบเคร่ืองจกัรสาํหรับนําไปสกัดแรทีม่มีลูคาทางการตลาด
ที่สูง ซึ่งผูประกอบการรายเล็กๆ ไมสามารถทําได จึงมีแต
ผูประกอบการรายใหญๆ ท่ีมีเงินทุนสามารถทําได ดวยเหตุนี้
กพร. จึงพยายามที่จะหาแหลงเงินทุนทั้งจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน BOI และอื่นๆ เพื่อใหการ
สนับสนุนตามความเหมาะสมตอไป

ปญหาในการดําเนินงานของศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
รีไซเคิล สวนใหญจะเปนระยะเวลาการถายทอดองคความรู
และเทคโนโลยแีละนวตักรรมภายในศนูยฯ ซึง่มรีะยะเวลาจาํกดั 
อีกทั้งในระยะแรกของการดําเนินงานยังขาดเคร่ืองมือและ
บุคลากร แตภายหลังเร่ิมมีการปรับเปล่ียนการทํางานระหวาง
ผูประกอบการและ กพร. ทําใหมีการริเริ่มจัดตารางการอบรม
ทีเ่หมาะสมเพ่ือแลกเปลีย่นระหวางภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย 
ผูประกอบการภายในประเทศและกลุมผูประกอบการตางชาติ
ท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยอยางตอเน่ือง เชน เร่ืองการจัดการ
ขยะรีไซเคิลในยุค Thailand 4.0 การเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยี 
รีไซเคิลทองแดงบริสทุธิจ์ากนํ้ายากัดลายวงจรเสือ่มภาพ การใช
เทคโนโลยรีไีซเคลิฝุนสงักะสจีากอตุสาหกรรมชบุเคลอืบสงักะสี
แบบจุมรอน (Hot-Dip Galvanizing) โดยผลิตเปนสังกะสีซัลเฟต 
(ZnSO4) และการใชเทคโนโลยรีไีซเคลิสารเรงปฏกิริยิาทีใ่ชงาน
แลวท่ีมีนิกเกิลเปนองคประกอบ โดยผลิตเปนเฟอรโรนิกเกิล 
โลหะผสมนิกเกิล เปนตน   

นอกจากน้ียังมีเร่ืองคาใชจายในการจัดซ้ือเครื่องจักรหรือ
ประกอบเคร่ืองจักรสําหรับนําไปสกัดแรท่ีมีมูลคาทางการตลาด 
ที่สูง ซึ่งผูประกอบการรายเล็กๆ ไมสามารถทําได จึงมีแต
ผูประกอบการรายใหญๆ ท่ีมีเงินทุนสามารถทําได ดวยเหตุนี้
กพร. จึงพยายามที่จะหาแหลงเงินทุนทั้งจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และอื่นๆ เพื่อใหการ
สนับสนุนตามความเหมาะสม

ศูนย�ว�จัยฯ หาแหล�งเง�นทุนจัดซื้อเคร�่องจักรสกัดแร�
ที่มีมูลค�าสูง เพ�่อผู�ประกอบการรายเล็ก
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Report
●   กองบรรณาธิการ

สาํนกังานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาต ิ(สวทช.) โดยการสนบัสนนุจาก สาํนกังาน
การวจิยัแหงชาติ (วช.) รวมกบั มหาวทิยาลยัมหดิล 
และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงานเสวนา 
“ผาแผนการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีศาลายาและ
สถานีธรรมศาสตรรองรับรถไฟฟาสายสีแดง” เปด
แผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม ในเสนทางโครงการ
รถไฟฟาสายสีแดง (สวนตอขยาย) ตลิ่งชัน-ศาลายา
และรังสิต-ธรรมศาสตร มูลคา 16,772  ลานบาท 
พรอมศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีและการเช่ือมตอ 
ระบบคมนาคม พัฒนาเมืองเพื่อรองรับการขยายตัว
ของชุมชนเมืองและเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
รองรับรถไฟฟาสายสีแดง
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จากมติ ครม. เมื่อตนป พ.ศ. 2562 เห็นชอบโครงการกอสราง
รถไฟชานเมืองสวนตอขยายสายสีแดง 2 โครงการ วงเงินลงทุน
สวนตอขยายรวม 16,772.58 ลานบาท ซึ่งจะเปนรถไฟฟาวิ่งบนราง
ขนาด 1 เมตร เดินรถดวยระบบไฟฟา Overhead Feeding System 
วิง่ดวยความเรว็สงูสดุ 160 กโิลเมตร/ชัว่โมง เมือ่แลวเสรจ็จะเตมิเตม็
โครงขายของสายสีแดงชวงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน ซึ่งจะ
เปดใหบริการภายในเดือนมกราคม 2564 ทําใหการเดินทางเชื่อมตอ
ใจกลางกรุงเทพฯ กับชานเมืองดานทิศเหนือไปยังพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี 
และตะวันตกไปยังจังหวัดนครปฐม สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมี
สถานีกลางบางซื่อเปนจุดเชื่อมตอ

ในสวนตอขยายสายสีแดง 2 โครงการ แบงเปน สายสีแดงออน 
ชวงตลิ่งชัน-ศาลายา ระยะทาง 14.8 กิโลเมตร วงเงิน 10,202.18 
ลานบาท ประกอบดวยการสรางสถานเีพิม่ 4 สถานี ไดแก สถานีฉิมพลี 
สถานีกาญจนาภิเษก สถานีศาลาธรรมสพน และสถานีศาลายา และ
สายสีแดงเขม ชวงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระยะทาง 8.84 
กิโลเมตร วงเงิน 6,570.40 ลานบาท มีการกอสรางสถานีเพ่ิม 4 
สถาน ีไดแก สถานคีลองหนึง่ สถานเีชยีงรากนอย สถานมีหาวทิยาลยั
กรุงเทพที่สรางเพิ่มใหม และสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ดร.ชยธรรม พรหมศร รองผูอาํนวยการสาํนกังานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (สนข.) รักษาการแทนผูอํานวยการ สนข. 
กลาววา ปญหาในเมือง ไมวาจะเปนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
คือ รถติดและมลพิษ ความสะดวกสบายในการเดินทางไปที่ทํางาน
และกลับบาน เนื่องจากปริมาณถนนในกรุงเทพฯ มีปริมาณจํากัด 
ประกอบกับนโยบายสรางทางดวนสายแรกกอนรถไฟ เนนการขนสง
ทางรถยนต ซึ่งสามารถสงแบบ Door to door ได แตทําใหตนทุน
ดานโลจิสติกสสูง สงผลใหประสิทธิภาพในการแขงขันลดลง 

ดร.ชยธรรม� พรหมศร
รองผู�อํานวยการ สนข. รักษาการแทนผู�อํานวยการ สนข.

มติ ครม. เห็นชอบโครงการก�อสร�างรถไฟชานเมืองส�วนต�อขยาย 2 โครงการ

แนะคนเปลี่ยนจากการใช�ถนนเป�น Public Transport  
เน�นขนส�งระหว�างเมืองโดยรางคู� 
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อยางไรก็ตาม สนข. ไดวางยุทธศาสตร 20 ป เนน 3 เรื่องหลัก และ
ปจจัยเสริม เริ่มจาก 1. Effi  cient Transport ในเมืองใหคนเปลี่ยนจากการ
ใชถนนเปน Public Transport สวนการขนสงระหวางเมอืง ตองเปลีย่นจาก
รถบรรทุกเปนราง ซึ่งสรางตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ราว 4,000 กิโลเมตร
เปนรางเดีย่ว ไมสามารถควบคมุระบบใหขนสงได จงึตองวางรางคู 2. Green 
& Safe Transport การใชระบบราง แกปญหาสิ่งแวดลอมได และ 
3. Inclusive Transport นโยบายไมทิ้งใครไวขางหลัง โดยออกแบบใหเปน 
Universal Design เพื่อใชกับคนทุกๆ กลุม  

ท้ังน้ีรัฐบาลมีนโยบายจัดสรางโครงการรถไฟฟา 10 สาย รวมระยะทาง 
ทั้งสิ้น 464 กิโลเมตร ขณะนี้กอสรางไปแลว 125 กิโลเมตร คิดเปน 25% 
ของทั้งหมด ไดแก สายสีนํ้าเงิน เขียว มวง และแดง ขณะนี้อยูในระหวาง
การกอสรางอีก 170 กิโลเมตร ไดแก สายสีชมพู เหลือง นํ้าเงินสวนตอขยาย 
เขียว และสม นับจากน้ีไปจะทยอยเปดทุกป ปละ 20 กิโลเมตร โดยปนี้
เปดสายสนี้าํเงนิใหครบ Loop ทัง้นีค้าดวาจะเปดใหบรกิารรถไฟฟาครบทัง้ 
10 สายในป พ.ศ. 2572 หรืออีก 10 ปขางหนา สําหรับสายสีน้ําเงินและ
สายสีมวง เปนเสนทางจากเหนือ-ใต ขณะที่สายสีสมเสนทางมีนบุรี-ศิริราช 
จะ Cross จากฝงตะวันออกมายังตะวันตก

ผศ. ดร.วศพร เตชะพีรพานิช หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งวิจัยศึกษาการ
พฒันาพืน้ทีร่อบสถานศีาลายา (TOD)  กลาววา สถานศีาลายาอยูใกลสถานี
สีแดงออน สามารถเชื่อมตอไดทั้งระบบลอ ราง และเรือ ทางถนน 
กรมทางหลวงมีโครงการตอขยายถนนยกระดับเชื่อมตอ 3 เฟส ขามแมน้ํา
นครชยัศร ีวงแหวนรอบนอก 3 พทุธมณฑลสาย 5 สวนกรมทางหลวงชนบท 
มีโครงการถนนศาลายา-นครอินทร และโครงการสะพานและอุโมงคจุดตัด
รถไฟศาลายา ทางรางมีโครงการสายสีแดงออนของ รฟท. และโครงการ

ผศ. ดร.วศพร เตชะพีรพานิช
หัวหน�าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล�อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล

นักว�จัยมหิดลแนะพัฒนาพ�้นที่โดยรอบสถานีศาลายา 2 ระยะ
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รถไฟความเร็วสูง ซึ่งเปนทางผาน และทางเรือทะลุผานไป
ทางคลองบางกอกนอย

โครงการวิจัยฯ ไดจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนได 
สวนเสีย 4 ครั้ง จากผลการศึกษาและวิจัยพ้ืนท่ีรอบสถานี
ศาลายาเพื่อรองรับโครงการรถไฟฟาสายสีแดง พบวา ใน
อนาคตตําบลศาลายามีแนวโนมที่จะมีประชากรและผูสัญจร
เพิม่มากขึน้ โดยมจีาํนวนประชากรใน 4 ชมุชนรอบ TOD ราว 
2,000 คน เพือ่ใหเกดิการเชือ่มตอกนัดานคมนาคม และการ 
บูรณาการพื้นที่ใหเปนประโยชน จึงมีแผนการศึกษาพัฒนา
และดาํเนินการ 3 โครงการ โครงการแรก การศกึษาแนวทาง
การพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีขนสงมวลชน (Study of 
Transit–Oriented Development) โดยดําเนินการ
ศึกษาขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ขอมูลประชากรและพ้ืนท่ี 
การออกแบบพ้ืนท่ีตามเกณฑ TOD Standard 4 หมวด คือ 
การเดิน จักรยาน การเชื่อมตอ และระบบขนสงรอบสถานี
ขนสงมวลชน โดยผลการศึกษาไดเสนอแนะการพัฒนาพ้ืนท่ี
โดยรอบสถานีใน 2 ระยะ (ตามแผนที่) ดังนี้  

ระยะท่ี 1 (กอนการประกวดราคารถไฟฟาสายสีแดงออน) 
มหาวทิยาลยัมหดิล จดัทาํทางขาม ทางเดนิและทางจกัรยาน
พรอมที่จอด เชื่อมจากมหาวิทยาลัยมายังสถานีศาลายา   
เทศบาลตําบลศาลายา รวมกับกรมทางหลวงชนบทและ
สภ.พุทธมณฑล รวมจุดเช่ือมตอรถโดยสารสาธารณะใหอยู
บรเิวณดานหนาสถาน ีและปรบัปรงุปายรถโดยสารประจาํทาง 
และจัดทําจุดจอดรับ-สงผูโดยสารรถตูสาธารณะ กรมทางหลวง 
และกรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงทางเทาและปายบนถนนหลัก 
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 และถนน 3004 และเทศบาลตําบล
ศาลายา ปรับปรุงทางเทาและทางจักรยานในพ้ืนท่ีสถานีใหได 
มาตรฐานสําหรับคนทุกวัยและสรางทางเดิน ระยะทาง 
1 กิโลเมตร ขนาดกวาง 3 เมตร  และทางจักรยานริมคลอง
มหาสวัสดิ์ 

“ระยะที ่1 ทางเดนิถนนรมิคลอง ถนนหมายเลข 4006   
และ 3310 สามารถทําไดทันที ใหเปน Univer Design 
ไมตองรอสถานีศาลายา โดยมีขอเสนอ คือ 1. ทางเดินเทา 

รัฐบาลมีนโยบายจัดสร�างโครงการรถไฟฟ�า 
10 สาย รวมระยะทางทั้งสิ้น 464 กิโลเมตร ขณะนี้

ก�อสร�างไปแล�ว 125 กิโลเมตร คิดเป�น 25% 
ของทั้งหมด ได�แก� สายสีนํ้าเงิน เขียว ม�วง และแดง 
ขณะนี้อยู�ในระหว�างการก�อสร�างอีก 170 กิโลเมตร

ได�แก� สายสีชมพู เหลือง นํ้าเงินส�วนต�อขยาย 
เขียว และส�ม นับจากนี้ไปจะทยอยเป�ดทุกป� 

ป�ละ 20 กิโลเมตร  ทั้งนี้คาดว�าจะเป�ดให�บริการ
รถไฟฟ�าครบทั้ง 10 สายใน 10 ป�ข�างหน�า

และทางจักรยาน 2. เชื่อมตอกับถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
ใหเปน Connectivity ดีข้ึน 3. เสนอทําพ้ืนท่ีสีแดง ซ่ึงรับผิดชอบ 
โดยสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยใหใชประโยชน
เชิงพาณิชยทั้งบล็อก และควรมีคณะกรรมการพื้นที่รวมกัน 
เชน รฟท. และเทศบาล เพือ่ตรวจสอบวาไดกอสรางตามแบบ” 
ผศ. ดร.วศพร กลาว

ดวยสถานีศาลายาเปนโครงการยกระดับ ในสวนของ
พ้ืนท่ีดานลางใตสถานีมีพ้ืนท่ีดานขางขางละ 1.5 กิโลเมตร 
ซ่ึง รฟท. ออกแบบใหเปนที่จอดรถ โดยพยายามผลักดันให
ท่ีจอดรถขยับออกมา แลวจัดทําพ้ืนท่ีดังกลาวใหมีสภาพแวดลอม 
สรางสรรค มีสถานที่ออกกําลังกาย พื้นที่เด็กเลน พื้นที่จอด
รถจกัรยาน รองรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่มนีกัศกึษา
นับหมื่นคน มีทางจักรยานเชื่อมตอกับระบบขนสงสาธารณะ  

ระยะที่ 2 (หลังการประกวดราคากอสรางรถไฟฟา
สายสีแดงออน) กรมทางหลวงชนบทปรับปรุงการเชื่อมตอ
ถนน ทล. 4006 กับถนนเลียบทางรถไฟ รวมทั้งติดตั้ง
สญัญาณไฟจราจร การรถไฟแหงประเทศไทยปรบัปรงุพืน้ที่
ดานหนาสถานีใหเปนพื้นที่สีเขียว มีทางเดินรมเงา มีลาน
กิจกรรม รวมถึงปรับปรุงแนวพื้นที่ดานขางสถานีเปนที่
จอดรถ และพืน้ทีพ่าณชิยกรรม จดัทาํทางขามดานหนาและ
ดานหลังสถานี เพ่ือเช่ือมตอชุมชนโดยรอบ และจัดทําทาง
กลับรถท้ัง 2 ดาน บนถนนเลียบทางรถไฟเพ่ือความคลองตัว 
ในการจราจร

การรถไฟแหงประเทศไทยรวมกับกรุงเทพมหานคร  
เพ่ิมโครงขายทางถนนท่ีเช่ือมตอระหวางถนนทวีวัฒนาและถนน 
เลียบทางรถไฟ สวนสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

พัฒนาพ�้นที่โดยรอบสถานีศาลายา ระยะที่ 2
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และเทศบาลตําบลศาลายา ไดปรับปรุงทางเขาหลักของสถานี
รถไฟ ใหเปนเสนทางการเดินและทางจักรยาน และเปนพ้ืนที่
เชิงพาณิชย โดยสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยปรับปรุง 
การใชพื้นที่ใหเปนพื้นท่ีพาณิชยกรรม เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ นอกจากนี้สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
และกรมทางหลวง ไดเพิ่มโครงขายการเดินรถ เชื่อมตอถนน
พุทธมณฑลสาย 4 เขาสูถนนเลียบทางรถไฟ

โครงการท่ี 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทางในพ้ืนท่ี 
ชานเมืองโดยใชระบบขนสงสาธารณะ (Enhancing Suburban 
Mobility Using Public Transportation) โดยศกึษาพฤตกิรรม
ของผูสญัจรผานเขตพืน้ทีต่าํบลศาลายา และศกึษาถงึการจดัการ
ระบบขนสงสาธารณะในพ้ืนท่ี ในมุมมองผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึง 
ศึกษาและวิเคราะหความสามารถของระบบขนสงสาธารณะ
ในตําบลศาลายา ดังนี้ 1. พัฒนาจุดเชื่อมตอรถสาธารณะ โดย
พื้นที่ที่เหมาะสมตอการพัฒนา คือ พื้นที่ซึ่งอยูติดกับเขตสถานี
รถไฟศาลายาดานทิศใต ซึ่งเปนพื้นที่ของสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย สามารถเขา-ออกไดสะดวกทั้งสองทิศทาง 
2. ปรับปรุงการใหขอมูลการเดินรถ เพื่อใหผูโดยสารเขาใจ
ไดงายและสามารถใชไดท้ังแบบออฟไลนและออนไลน โดย
คณะผูวิจัยฯ ไดออกแบบแผนผังเสนทางการเดินรถสาธารณะ
ในบริเวณพื้นที่ศาลายาไวแลว 3. ปรับปรุงโครงสรางในการ
ใหสัมปทานและการบริหารจัดการการเดินรถสาธารณะ เพื่อ
ตัดวงจรปอนกลับเชิงลบ โดยคณะผูวิจัยฯ เสนอใหมีการสนับสนุน 
ในรูปแบบเงินทุน ภาษี หรือปจจัยในการดําเนินการอื่นๆ และ
4. ออกนโยบายสงเสรมิการใชรถสาธารณะทีเ่ปนรปูธรรม ทาํให
ผูใชเห็นวารถสาธารณะเปนทางเลือกที่ดีกวาและมีคาใชจาย
ถูกกวารถสวนตัว โดยจะเพิ่มความถี่ในการเดินรถสาธารณะ 
จัดการเดินรถใหมีตารางท่ีแนนอน รวมถึงการปรับปรุงการให
บริการ พรอมพัฒนาเรื่องความสะอาดของที่นั่ง ตลอดจนการ
ขับขี่ของพนักงานขับรถ และความเย็นสบาย 

โครงการที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาเสนทางสัญจร
ปราศจากสิง่กดีขวางสูระบบรางของชมุชน (The Barrier-Free 
Railway Feeder Pathway for Community Development) 
สภาพพืน้ทีศ่าลายาถกูแบงออกเปน 2 ฝง โดยแนวเสนทางรถไฟ
สายใต ซ่ึงการพัฒนาโครงขายถนนและการใชประโยชนที่ดิน
ของทั้ง 2 ฝง มีความแตกตางกัน สงผลใหบางพื้นที่มีขอจํากัด
ดานการเดนิทาง และขาดการเชือ่มตอกบัการคมนาคมภายนอก 

ผลการศึกษาไดเสนอแนะแนวทาง ดังน้ี 1. แผนการ
พัฒนาเสนทางสัญจรพื้นที่ศาลายา การสํารวจพ้ืนที่ แบงเปน 
3 ระยะ เริ่มจาก การดําเนินงานระยะสั้น (เรงดวน) ปรับปรุง
เสนทางนาํรองมุงเนนการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน ตามตวัชีว้ดั 
Mobility ระยะกลาง ปรับปรุงโครงขายเสนทางพ้ืนฐานเชือ่มตอ
ทั้งหมด เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามตัวชี้วัด Mobility 
ระยะยาว ปรับปรุงโครงขายเชื่อมตอระดับชุมชนทั้งหมดและ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยมุงเนนการพัฒนาตามตัวชี้วัด 
Mobility และ Attractiveness 2. จํากัดจํานวนรถบรรทุก
ที่วิ่งผานพื้นที่ โดยเปลี่ยนเสนทางรถบรรทุกใหใชเสนทาง
พุทธมณฑลสาย 5 เปนหลัก และจํากัดเวลาการเขาพ้ืนที่ของ
รถบรรทุก ซึ่งแนวคิดนี้ยังตองการความรวมมือจากหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของในพืน้ที ่3. การปรบัปรงุตวัชีว้ดัใหเหมาะสมกบัพืน้ที่
ศกึษา นาํแนวคดิหนวยงานการคมนาคมขนสงแบบไรเครือ่งยนต 
(Non-Motorizes Transportation) สํานักงานการจัดการ
ทางหลวงแหงชาติ (The Federal Highway Administration : 
FHWA) จากสหรัฐอเมริกามาทําการปรับปรุงตัวชี้วัดความ
ครบถวนของทางเทาและถนนใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และคัดเลือก 
จัดทํารายการตรวจเช็คสภาพเสนทางสัญจรในพื้นที่ ไดแก 
จํานวนสิ่งกีดขวางทางสัญจรชั่วคราว ความสะอาด สวยงาม 
ความสะดวกและความปลอดภยัของทางสญัจร ความงายในการ
เขาถึงพื้นที่ อุปสรรคทางลาดชันและทางตางระดับ เปนตน

โครงการที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทาง
ในพ�้นที่ชานเมืองโดยใช�ระบบขนส�ง

โครงการที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาเส�นทางสัญจร
ปราศจากสิ�งกีดขวางสู�ระบบรางของชุมชน
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อยางไรก็ตาม สนข. ไดวางยุทธศาสตร 20 ป เนน 3 เรื่องหลัก และ
ปจจัยเสริม เริ่มจาก 1. Effi  cient Transport ในเมืองใหคนเปลี่ยนจากการ
ใชถนนเปน Public Transport สวนการขนสงระหวางเมอืง ตองเปลีย่นจาก
รถบรรทุกเปนราง ซึ่งสรางตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ราว 4,000 กิโลเมตร
เปนรางเดีย่ว ไมสามารถควบคมุระบบใหขนสงได จงึตองวางรางคู 2. Green 
& Safe Transport การใชระบบราง แกปญหาสิ่งแวดลอมได และ 
3. Inclusive Transport นโยบายไมทิ้งใครไวขางหลัง โดยออกแบบใหเปน 
Universal Design เพื่อใชกับคนทุกๆ กลุม  

ท้ังน้ีรัฐบาลมีนโยบายจัดสรางโครงการรถไฟฟา 10 สาย รวมระยะทาง 
ทั้งสิ้น 464 กิโลเมตร ขณะนี้กอสรางไปแลว 125 กิโลเมตร คิดเปน 25% 
ของทั้งหมด ไดแก สายสีนํ้าเงิน เขียว มวง และแดง ขณะนี้อยูในระหวาง
การกอสรางอีก 170 กิโลเมตร ไดแก สายสีชมพู เหลือง นํ้าเงินสวนตอขยาย 
เขียว และสม นับจากน้ีไปจะทยอยเปดทุกป ปละ 20 กิโลเมตร โดยปนี้
เปดสายสนี้าํเงนิใหครบ Loop ทัง้นีค้าดวาจะเปดใหบรกิารรถไฟฟาครบทัง้ 
10 สายในป พ.ศ. 2572 หรืออีก 10 ปขางหนา สําหรับสายสีน้ําเงินและ
สายสีมวง เปนเสนทางจากเหนือ-ใต ขณะที่สายสีสมเสนทางมีนบุรี-ศิริราช 
จะ Cross จากฝงตะวันออกมายังตะวันตก

ผศ. ดร.วศพร เตชะพีรพานิช หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งวิจัยศึกษาการ
พฒันาพืน้ทีร่อบสถานศีาลายา (TOD)  กลาววา สถานศีาลายาอยูใกลสถานี
สีแดงออน สามารถเชื่อมตอไดทั้งระบบลอ ราง และเรือ ทางถนน 
กรมทางหลวงมีโครงการตอขยายถนนยกระดับเชื่อมตอ 3 เฟส ขามแมน้ํา
นครชยัศร ีวงแหวนรอบนอก 3 พทุธมณฑลสาย 5 สวนกรมทางหลวงชนบท 
มีโครงการถนนศาลายา-นครอินทร และโครงการสะพานและอุโมงคจุดตัด
รถไฟศาลายา ทางรางมีโครงการสายสีแดงออนของ รฟท. และโครงการ

ผศ. ดร.วศพร เตชะพีรพานิช
หัวหน�าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล�อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล

นักว�จัยมหิดลแนะพัฒนาพ�้นที่โดยรอบสถานีศาลายา 2 ระยะ
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รถไฟความเร็วสูง ซึ่งเปนทางผาน และทางเรือทะลุผานไป
ทางคลองบางกอกนอย

โครงการวิจัยฯ ไดจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนได 
สวนเสีย 4 ครั้ง จากผลการศึกษาและวิจัยพ้ืนท่ีรอบสถานี
ศาลายาเพื่อรองรับโครงการรถไฟฟาสายสีแดง พบวา ใน
อนาคตตําบลศาลายามีแนวโนมที่จะมีประชากรและผูสัญจร
เพิม่มากขึน้ โดยมจีาํนวนประชากรใน 4 ชมุชนรอบ TOD ราว 
2,000 คน เพือ่ใหเกดิการเชือ่มตอกนัดานคมนาคม และการ 
บูรณาการพื้นที่ใหเปนประโยชน จึงมีแผนการศึกษาพัฒนา
และดาํเนินการ 3 โครงการ โครงการแรก การศกึษาแนวทาง
การพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีขนสงมวลชน (Study of 
Transit–Oriented Development) โดยดําเนินการ
ศึกษาขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ขอมูลประชากรและพ้ืนท่ี 
การออกแบบพ้ืนท่ีตามเกณฑ TOD Standard 4 หมวด คือ 
การเดิน จักรยาน การเชื่อมตอ และระบบขนสงรอบสถานี
ขนสงมวลชน โดยผลการศึกษาไดเสนอแนะการพัฒนาพ้ืนท่ี
โดยรอบสถานีใน 2 ระยะ (ตามแผนที่) ดังนี้  

ระยะท่ี 1 (กอนการประกวดราคารถไฟฟาสายสีแดงออน) 
มหาวทิยาลยัมหดิล จดัทาํทางขาม ทางเดนิและทางจกัรยาน
พรอมที่จอด เชื่อมจากมหาวิทยาลัยมายังสถานีศาลายา   
เทศบาลตําบลศาลายา รวมกับกรมทางหลวงชนบทและ
สภ.พุทธมณฑล รวมจุดเช่ือมตอรถโดยสารสาธารณะใหอยู
บรเิวณดานหนาสถาน ีและปรบัปรงุปายรถโดยสารประจาํทาง 
และจัดทําจุดจอดรับ-สงผูโดยสารรถตูสาธารณะ กรมทางหลวง 
และกรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงทางเทาและปายบนถนนหลัก 
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 และถนน 3004 และเทศบาลตําบล
ศาลายา ปรับปรุงทางเทาและทางจักรยานในพ้ืนท่ีสถานีใหได 
มาตรฐานสําหรับคนทุกวัยและสรางทางเดิน ระยะทาง 
1 กิโลเมตร ขนาดกวาง 3 เมตร  และทางจักรยานริมคลอง
มหาสวัสดิ์ 

“ระยะที ่1 ทางเดนิถนนรมิคลอง ถนนหมายเลข 4006   
และ 3310 สามารถทําไดทันที ใหเปน Univer Design 
ไมตองรอสถานีศาลายา โดยมีขอเสนอ คือ 1. ทางเดินเทา 

รัฐบาลมีนโยบายจัดสร�างโครงการรถไฟฟ�า 
10 สาย รวมระยะทางทั้งสิ้น 464 กิโลเมตร ขณะนี้

ก�อสร�างไปแล�ว 125 กิโลเมตร คิดเป�น 25% 
ของทั้งหมด ได�แก� สายสีนํ้าเงิน เขียว ม�วง และแดง 
ขณะนี้อยู�ในระหว�างการก�อสร�างอีก 170 กิโลเมตร

ได�แก� สายสีชมพู เหลือง นํ้าเงินส�วนต�อขยาย 
เขียว และส�ม นับจากนี้ไปจะทยอยเป�ดทุกป� 

ป�ละ 20 กิโลเมตร  ทั้งนี้คาดว�าจะเป�ดให�บริการ
รถไฟฟ�าครบทั้ง 10 สายใน 10 ป�ข�างหน�า

และทางจักรยาน 2. เชื่อมตอกับถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
ใหเปน Connectivity ดีข้ึน 3. เสนอทําพ้ืนท่ีสีแดง ซ่ึงรับผิดชอบ 
โดยสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยใหใชประโยชน
เชิงพาณิชยทั้งบล็อก และควรมีคณะกรรมการพื้นที่รวมกัน 
เชน รฟท. และเทศบาล เพือ่ตรวจสอบวาไดกอสรางตามแบบ” 
ผศ. ดร.วศพร กลาว

ดวยสถานีศาลายาเปนโครงการยกระดับ ในสวนของ
พ้ืนท่ีดานลางใตสถานีมีพ้ืนท่ีดานขางขางละ 1.5 กิโลเมตร 
ซ่ึง รฟท. ออกแบบใหเปนที่จอดรถ โดยพยายามผลักดันให
ท่ีจอดรถขยับออกมา แลวจัดทําพ้ืนท่ีดังกลาวใหมีสภาพแวดลอม 
สรางสรรค มีสถานที่ออกกําลังกาย พื้นที่เด็กเลน พื้นที่จอด
รถจกัรยาน รองรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่มนีกัศกึษา
นับหมื่นคน มีทางจักรยานเชื่อมตอกับระบบขนสงสาธารณะ  

ระยะที่ 2 (หลังการประกวดราคากอสรางรถไฟฟา
สายสีแดงออน) กรมทางหลวงชนบทปรับปรุงการเชื่อมตอ
ถนน ทล. 4006 กับถนนเลียบทางรถไฟ รวมทั้งติดตั้ง
สญัญาณไฟจราจร การรถไฟแหงประเทศไทยปรบัปรงุพืน้ที่
ดานหนาสถานีใหเปนพื้นที่สีเขียว มีทางเดินรมเงา มีลาน
กิจกรรม รวมถึงปรับปรุงแนวพื้นที่ดานขางสถานีเปนที่
จอดรถ และพืน้ทีพ่าณชิยกรรม จดัทาํทางขามดานหนาและ
ดานหลังสถานี เพ่ือเช่ือมตอชุมชนโดยรอบ และจัดทําทาง
กลับรถท้ัง 2 ดาน บนถนนเลียบทางรถไฟเพ่ือความคลองตัว 
ในการจราจร

การรถไฟแหงประเทศไทยรวมกับกรุงเทพมหานคร  
เพ่ิมโครงขายทางถนนท่ีเช่ือมตอระหวางถนนทวีวัฒนาและถนน 
เลียบทางรถไฟ สวนสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

พัฒนาพ�้นที่โดยรอบสถานีศาลายา ระยะที่ 2
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และเทศบาลตําบลศาลายา ไดปรับปรุงทางเขาหลักของสถานี
รถไฟ ใหเปนเสนทางการเดินและทางจักรยาน และเปนพ้ืนที่
เชิงพาณิชย โดยสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยปรับปรุง 
การใชพื้นที่ใหเปนพื้นท่ีพาณิชยกรรม เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ นอกจากนี้สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
และกรมทางหลวง ไดเพิ่มโครงขายการเดินรถ เชื่อมตอถนน
พุทธมณฑลสาย 4 เขาสูถนนเลียบทางรถไฟ

โครงการท่ี 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทางในพ้ืนท่ี 
ชานเมืองโดยใชระบบขนสงสาธารณะ (Enhancing Suburban 
Mobility Using Public Transportation) โดยศกึษาพฤตกิรรม
ของผูสญัจรผานเขตพืน้ทีต่าํบลศาลายา และศกึษาถงึการจดัการ
ระบบขนสงสาธารณะในพ้ืนท่ี ในมุมมองผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึง 
ศึกษาและวิเคราะหความสามารถของระบบขนสงสาธารณะ
ในตําบลศาลายา ดังนี้ 1. พัฒนาจุดเชื่อมตอรถสาธารณะ โดย
พื้นที่ที่เหมาะสมตอการพัฒนา คือ พื้นที่ซึ่งอยูติดกับเขตสถานี
รถไฟศาลายาดานทิศใต ซึ่งเปนพื้นที่ของสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย สามารถเขา-ออกไดสะดวกทั้งสองทิศทาง 
2. ปรับปรุงการใหขอมูลการเดินรถ เพื่อใหผูโดยสารเขาใจ
ไดงายและสามารถใชไดท้ังแบบออฟไลนและออนไลน โดย
คณะผูวิจัยฯ ไดออกแบบแผนผังเสนทางการเดินรถสาธารณะ
ในบริเวณพื้นที่ศาลายาไวแลว 3. ปรับปรุงโครงสรางในการ
ใหสัมปทานและการบริหารจัดการการเดินรถสาธารณะ เพื่อ
ตัดวงจรปอนกลับเชิงลบ โดยคณะผูวิจัยฯ เสนอใหมีการสนับสนุน 
ในรูปแบบเงินทุน ภาษี หรือปจจัยในการดําเนินการอื่นๆ และ
4. ออกนโยบายสงเสรมิการใชรถสาธารณะทีเ่ปนรปูธรรม ทาํให
ผูใชเห็นวารถสาธารณะเปนทางเลือกที่ดีกวาและมีคาใชจาย
ถูกกวารถสวนตัว โดยจะเพิ่มความถี่ในการเดินรถสาธารณะ 
จัดการเดินรถใหมีตารางท่ีแนนอน รวมถึงการปรับปรุงการให
บริการ พรอมพัฒนาเรื่องความสะอาดของที่นั่ง ตลอดจนการ
ขับขี่ของพนักงานขับรถ และความเย็นสบาย 

โครงการที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาเสนทางสัญจร
ปราศจากสิง่กดีขวางสูระบบรางของชมุชน (The Barrier-Free 
Railway Feeder Pathway for Community Development) 
สภาพพืน้ทีศ่าลายาถกูแบงออกเปน 2 ฝง โดยแนวเสนทางรถไฟ
สายใต ซ่ึงการพัฒนาโครงขายถนนและการใชประโยชนที่ดิน
ของทั้ง 2 ฝง มีความแตกตางกัน สงผลใหบางพื้นที่มีขอจํากัด
ดานการเดนิทาง และขาดการเชือ่มตอกบัการคมนาคมภายนอก 

ผลการศึกษาไดเสนอแนะแนวทาง ดังน้ี 1. แผนการ
พัฒนาเสนทางสัญจรพื้นที่ศาลายา การสํารวจพ้ืนที่ แบงเปน 
3 ระยะ เริ่มจาก การดําเนินงานระยะสั้น (เรงดวน) ปรับปรุง
เสนทางนาํรองมุงเนนการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน ตามตวัชีว้ดั 
Mobility ระยะกลาง ปรับปรุงโครงขายเสนทางพ้ืนฐานเชือ่มตอ
ทั้งหมด เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามตัวชี้วัด Mobility 
ระยะยาว ปรับปรุงโครงขายเชื่อมตอระดับชุมชนทั้งหมดและ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยมุงเนนการพัฒนาตามตัวชี้วัด 
Mobility และ Attractiveness 2. จํากัดจํานวนรถบรรทุก
ที่วิ่งผานพื้นที่ โดยเปลี่ยนเสนทางรถบรรทุกใหใชเสนทาง
พุทธมณฑลสาย 5 เปนหลัก และจํากัดเวลาการเขาพ้ืนที่ของ
รถบรรทุก ซึ่งแนวคิดนี้ยังตองการความรวมมือจากหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของในพืน้ที ่3. การปรบัปรงุตวัชีว้ดัใหเหมาะสมกบัพืน้ที่
ศกึษา นาํแนวคดิหนวยงานการคมนาคมขนสงแบบไรเครือ่งยนต 
(Non-Motorizes Transportation) สํานักงานการจัดการ
ทางหลวงแหงชาติ (The Federal Highway Administration : 
FHWA) จากสหรัฐอเมริกามาทําการปรับปรุงตัวชี้วัดความ
ครบถวนของทางเทาและถนนใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และคัดเลือก 
จัดทํารายการตรวจเช็คสภาพเสนทางสัญจรในพื้นที่ ไดแก 
จํานวนสิ่งกีดขวางทางสัญจรชั่วคราว ความสะอาด สวยงาม 
ความสะดวกและความปลอดภยัของทางสญัจร ความงายในการ
เขาถึงพื้นที่ อุปสรรคทางลาดชันและทางตางระดับ เปนตน

โครงการที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทาง
ในพ�้นที่ชานเมืองโดยใช�ระบบขนส�ง

โครงการที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาเส�นทางสัญจร
ปราศจากสิ�งกีดขวางสู�ระบบรางของชุมชน
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บทความพิเศษ
●  สรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ภูมิภาคลาตินอเมริกา เปนภูมิภาคที่คนไทยอาจไมคอยรูจักมากนัก โดยหมายถึงกลุมประเทศ
ในแถบอเมรกิากลาง ตัง้แตเมก็ซิโกไปจนถงึอเมรกิาใต ซ่ึงเปนภมูภิาคทีใ่ชภาษาสเปนและภาษาโปรตเุกส
เปนภาษาประจําชาติ จากการที่ทั้งสองภาษามีรากศัพทที่พัฒนามาจากภาษาละติน ภูมิภาคนี้จึงถูก
ขนานนามวา “ลาตนิอเมรกิา” และจากความสมบรูณและหลากหลายดานทรพัยากรธรรมชาต ิจงึไดรบั
ความสนใจจากนักลงทุนตางชาติ เน่ืองจากถือเปนตลาดใหมท่ีมีศักยภาพในการเปนแหลงวัตถุดิบ ท้ังใน 
สาขาเหมืองแร พลังงาน และผลิตภัณฑจากสัตวบกและสัตวน้ํา ทั้งนี้ ไทยมีความสัมพันธทางการคา
รวมกับภูมิภาคลาตินอเมริกาสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก บราซิล เม็กซิโก อารเจนตินา ชิลี และเปรู 
ตามลําดับ โดยเฉพาะเปรูเปนหน่ึงในประเทศท่ีมีศักยภาพรองรับการลงทุนจํานวนมากและรัฐบาล
มีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากนักลงทุนตางชาติในสาขาตางๆ อยางกวางขวาง รวมท้ังมีการประชาสัมพันธ 
ขอมูลและเชิญชวนดานการสงเสริมการลงทุนแกประเทศตางๆ อยางตอเนื่อง

เปรูเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ ประกอบดวยเขตภูเขาสูงและปาดิบชื้น เขต
ภูเขาอุดมไปดวยทรัพยากรแรธาตุที่สําคัญ ไดแก ทองแดง 
ตะก่ัว เงิน สังกะสี ดีบุก นํ้ามันและกาซธรรมชาติ จึงเปน
ประเทศผูผลิตแรธาตุหลายใหญของโลก และมีการเขาไป
ลงทุนจากตางประเทศเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสาขาเหมืองแร โดยใน พ.ศ. 2560 มีมูลคาการลงทุน
สูงกวา 16,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสาขาที่มีการลงทุน
สูงสุด 4 อันดับแรก ไดแก เหมืองแร โครงสรางพื้นฐาน 
ไฮโดรคารบอน และไฟฟา ซ่ึงเปนสาขาทีก่อใหเกดิการพฒันา
ประเทศและเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ในสวนของภาคการคา 
เปรูเพิ่มการนําเขารถยนตสวนบุคคลจากตางประเทศสูงข้ึน
ถึง 4.5 เทา ระหวาง พ.ศ. 2549-2559 และยังเปนประเทศ
ที่มีอัตราเงินเฟอและหนี้สาธารณะคอนขางต่ํา 

นอกจากการลงทุนสาขาเหมืองแร รัฐบาลเปรูยังให
ความสาํคญักบัการพฒันาประเทศโดยการลดชองวางในดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ภายใตแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แหงชาติ ซ่ึงครอบคลุมถึงการพัฒนาดานพลังงาน สาธารณูปโภค 
การสือ่สาร สขุภาพ (โรงพยาบาล) และการศกึษา (โรงเรยีน) 
โดยเปดใหมีการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
ในกจิการของรฐั (Public-Private Partnership) และโครงการ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย โดยใหสิทธิพิเศษทางดานภาษี
กับบริษัทตางชาติที่เขามาลงทุนในโครงการกอสรางและการ
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ทาํเหมอืงแร โดยมขีอกาํหนดเงนิลงทนุขัน้ต่าํ 5 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ในสาขาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ และ 10 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ สําหรับสาขาไฮโดรคารบอนและการทําเหมืองแร 
สวนภาคเกษตรกรรมไมมีการกําหนดเงินลงทุนขั้นต่ํา 
ภายใตระยะเวลาตามขอกําหนดคือขั้นต่ํา 10-60 ป โดย
นักลงทุนตางชาติจะไดรับการปฏิบัติและการอํานวย
ความสะดวกเชนเดียวกับนักลงทุนในประเทศ เชน การ
เคลื่อนยายเงินทุนโดยเสรี รวมถึงการปนผลกําไรนํากลับ
ในสกุลเงินตางชาติ การลงทุนโดยไมตองมีหุนสวนทองถิ่น 
การเขาถึงสินเชื่อทั้งในประเทศและระหวางประเทศ และ
การเขาถึงกลไกจัดการความขัดแยงสากล มีการจัดสรร
สิทธิพิเศษมาตรการเก็บภาษีคงท่ี และไดรับการอุดหนุน
ภาษีมูลคาเพิ่มในชวงเริ่มตนโครงการเปนเวลาอยางนอย 
2 ป รวมถึงการปรับลดโครงสรางภาษีและการกระจายตัว
ของภาษี เชน ภาษีทั่วไปเฉลี่ย (Average Nominal Tariff ) 
จากรอยละ 16.3 ใน พ.ศ. 2536 เหลือรอยละ 2.2 ใน 
พ.ศ. 2560 รวมถึงไมเก็บภาษีตามมูลคา (Ad Valorem 
Tariff ) ในสินคา 4,224 รายการ

ใน พ.ศ. 2560 สาขาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
หลักของเปรูมี 3 สาขา ประกอบดวย เหมืองแร รอยละ 
21.9 การสื่อสาร รอยละ 20.6 และการเงิน รอยละ 18.1 
โดยมีปริมาณการลงทุนเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งแสดงใหเห็นวา เปรู
มีนโยบายเปดรับและสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
เพิ่มมากขึ้น และไดรับความสนใจจากนักลงทุนตางชาติ

เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองเชนกัน สําหรับสัดสวนนักลงทุน
ตางชาติ พบวาประมาณรอยละ 50 ของการลงทุนจาก
ตางชาติในเปรูทั้งหมดมาจาก 3 ประเทศ ไดแก สเปน 
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา สวนอีกรอยละ 35 
มาจากประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา อเมริกาเหนือ 
และยุโรป นอกจากนั้นอีกรอยละ 15 มาจากประเทศอื่นๆ 
โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียยังเขาไปลงทุนในระดับต่ํา 
ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากระยะทางที่อยูไกลกัน ขอจํากัด
ดานภาษา และอาจยงัไมทราบถงึขอมลูและสทิธิประโยชน
การสงเสริมการลงทุนของเปรู

สถานะปจจุบันเปรูมีโครงการลงทุนเหมืองแรที่อยู
ระหวางการกอสรางจํานวน 7 โครงการ และอยูระหวาง
กระบวนการกอนการดาํเนนิการในชวง พ.ศ. 2563-2568 
อีก 41 โครงการท่ัวประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญไปสู
ทุกเมือง ซึ่งสวนใหญเปนเหมืองทองแดง เนื่องจากรัฐบาล
เปรูต้ังเปาหมายการผลิตและสงออกทองแดงเพิ่มข้ึนจาก
ปจจุบันเปนรอยละ 30 ใน พ.ศ. 2564 นอกจากนั้นเปน
เหมืองทองคํา เงิน เหล็ก สังกะสี ตะกั่ว และฟอสเฟส
โดยมีการปรับปรุงกฎระเบียบขยายระยะเวลาใหเชาพ้ืนท่ีของ
ภาครัฐขั้นต่ําเปน 30 ป แกบริษัทตางชาติที่เขามาลงทุน 
โดยตองมีการจัดสงแผนการกอสราง แผนการดําเนินงาน 
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สําหรับความสัมพันธกับประเทศไทย ไทยและเปรู
มีมูลคาการคารวมเฉลี่ย 534.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ/ป 
(พ.ศ. 2556-2560) โดยความตกลงการคาเสรีไทย-เปรู 
ถือเปนความตกลงดานเศรษฐกิจแบบทวิภาคี ซ่ึงมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ครอบคลุม
เรื่องการเปดเสรีการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน 
การอํานวยความสะดวกทางการคา และความรวมมือทาง
เศรษฐกิจตางๆ โดยมีสาระสําคัญ ไดแก การเรงลดภาษี
นําเขาบางสวน (Early Harvest) สัดสวนจํานวนรอยละ 70 
ของรายการสนิคาทัง้หมด เพือ่นาํรองเปดประตใูหสนิคาไทย
เขาสูตลาดลาตินอเมริกา สําหรับอีกรอยละ 30 กําลังอยู
ระหวางการเจรจามาตั้งแต พ.ศ. 2555 ซ่ึงไทยและเปรู
มีโครงสรางการผลิตท่ีเก้ือหนุนกัน กลาวคือ สินคาสงออก
ของเปรมูายงัไทยเปนสนิคาวตัถดุบิหรอืสนิคาอตุสาหกรรม
ขั้นตน ซึ่งไทยมีความจําเปนตองนําเขาอยูแลว เชน สินแร
ทองคํา ทองแดง ตะก่ัว ดีบุก อาหารสัตว ดายและผาผืน
ทําจากฝายและขนสัตว จึงเปนทางเลือกหนึ่งของไทย
ในการนําเขาวัตถุดิบในราคาถูกจากภาษีนําเขาที่ลดลง
ในขณะที่สินคาสงออกของไทยไปเปรูสวนใหญเปนสินคา
อตุสาหกรรม เชน รถกระบะ ซ่ึงใชในอตุสาหกรรมเหมอืงแร
และการเกษตร รวมถึงยางรถยนต หลอดไฟฟา เคร่ืองซักผา 
และคอมพิวเตอร ซ่ึงเปรูยงัพ่ึงพาการนําเขาจากตางประเทศ 
จึงเปนการเกื้อกูลกันมากกวาการแขงขัน ดังนั้น ภาครัฐจึง
ควรสงเสริมโอกาสในดานการคาและการลงทุนระหวางกัน
อยางตอเน่ือง แมวาภูมิภาคลาตินอเมริกามีระยะทางไกล
จากไทยมาก ซ่ึงอาจสงผลใหมีตนทุนการขนสงคอนขางสูง 
การเลือกใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการดําเนินธุรกิจ เชน 
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) จึงอาจเปน
ทางเลือกที่จะลดคาใชจายและเชื่อมโยงการคาระหวางกัน 
รวมถึงกิจกรรมการจับคูธุรกิจ การวิเคราะหการเชื่อมโยง
ของหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑเปาหมาย ตลอดจนความ
รวมมอืทางวชิาการดานการพัฒนาการประกอบการในสาขา
ที่แตละฝายมีศักยภาพระหวางกัน 

และรายงานการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม รวมถึง
หลกัฐานทางการเงนิแกรฐับาลเปร ูในการพจิารณาอนญุาต
ครอบครองพื้นท่ีเพื่อทําเหมืองแร นอกจากนี้ยังใหสิทธิ
ประโยชนดานภาษ ีเชน การทยอยลดภาษเีงนิไดของบรษิทั 
เพิม่อตัราเงนิปนผล รวมถงึปรบัปรงุอตัราภาษเีหมอืง และ
การลดหรือยกเวนภาษีศุลกากรสําหรับนําเขาเคร่ืองจักร
จากตางประเทศ

นอกจากนี้ เปรูมีการจัดทําความตกลงการคาเสรี 
(Free Trade Agreement : FTA) เปนจํานวนมาก 
ประกอบดวย ความตกลงการคาเสรีแบบพหุภาคีกับ
สหภาพยโุรป และกลุมประเทศอเมรกิาใต (MERCOSUR) 
และแบบทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
เกือบทุกประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก 
กลุมประเทศลาตินอเมริกา 11 ประเทศ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด จีน เกาหลี ญี่ปุน ไทย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน 
และเวียดนาม โดยใน พ.ศ. 2560 เปรูไดรับการจัดอันดับ
ความงายในการทําธุรกิจเปนอันดับที่ 58 ของโลก โดย
เปนอันดับที่ 3 ในทวีปอเมริกาใต รองจากเม็กซิโกและชิลี 
รวมถึงไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือดานการลงทุน
จากองคการอิสระนานาชาติ ใหเปนอันดับที่ 2 ในทวีป
อเมริกาใต รองจากชิลี นอกจากความตกลง FTA แลว 
เปรูยังมีการจัดทําความตกลงเพื่อสงเสริมและคุมครอง
การลงทนุทวภิาคกีบัประเทศตางๆ ในสหภาพยโุรปมากถงึ 
14 ประเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความพรอมในการรองรับ
การคาและการเปดเสรีดานการลงทุนจากตางประเทศ

 
1. เอกสาร “Why Invest in Peru”
2. เอกสาร “ Investment Projects 2018-2021”
3. เว็บไซต https://www.investinperu.pe
4. เอกสาร Peru’ Mining and Metal Investment Guide 
 2019-2020 โดย ProInversion (Private Investment 
 Promotion Agency)
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เร�่องเลาจากชาวเหมือง
● รุงศักดิ์ อินทรสิงห

การ ศึกษา...เปนเครื่องมืออันสําคัญในการ
พัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม 
และคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ
และประสทิธภิาพ การพฒันาประเทศกย็อมทาํไดสะดวก
ราบรื่น ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว

ครับ...การศึกษาจึงเปนรากฐานท่ีสําคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติ!

ลองยอนมองกลับอดีต เจาะทะลุสังคมกรีก โรมัน 
แตเกากอน คนพวกนัน้คงเรยีนแควชิา 3 วชิาหลกัเทานัน้ 
พวกเขาอยูไดดี และเจริญเติบโตเปนมนุษย “สมบูรณ”

วิชาหลักอันสําคัญเหลานั้น ไดแก วิชาขับรอง
และศลิปกรรม วชิาการตอสูปองกนัตวั และวชิาปรชัญา
ตรรกศาสตร 

ขับรองและศิลปกรรม เปนวิชามูลฐานท่ีชวยใหมนุษย 
มีความละเมยีดละไมออนหวานสมกบัเปนมนษุย มคีวาม
แตกตางจากสัตวเดียรัจฉานอยางส้ินเชิง ดนตรีและภาพวาด 
ชวยกลอมเกลาใหมนษุยหมดความหยาบกระดาง แตถกู
เติมดวยความละเอียดออนแทน

การตอสูปองกนัตวั ชวยใหมนษุยมรีางกายแขง็แรง
สุขภาพอนามัยสมบูรณ สามารถชวยใหตัวเองรอดพน
จากอันตรายไดเมื่อมีภัยมาเยือน การปองกันตัวเรียนไว
เพือ่ชวยเหลอืตวัเอง ไมใชเพือ่ทาํรายผูอืน่ การตอสูอยาง
ชาญฉลาดหาใชการตอสูโดยพละกําลัง แตหมายถึงการ
ตอสูดวยมันสมองและความคิด

ปรัชญา เปนการเรยีนรูวถิทีางการดาํเนนิชวีติอยา ง
ถูกตอง มนุษยจําเปนตองมีหลักปรัชญาประจําใจ เพ่ือใชเปน 
แกนยึดใหชีวิตกาวเดินไปตามครรลอง ไมสายซัดปายเป  
เมื่อรูหลักปรัชญา ตองหัดคิดตอไดดวยตัวเอง แนวทาง
การคิดนาจะเปนไปตามหลักตรรกศาสตร ศาสตรนี้
เปรียบเสมือนไฟฉายสองนําทางใหคิดและตรึกตรอง
ทุกสิ่งทุกอยางอยางมีเหตุและผล เปนประตูเปดนําไปสู
ความเปนวิทยาศาสตร

3 ศาสตรนี้เปนสิ่งจําเปน จะมีเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไมได เพราะจะทําใหความเปนมนุษยของบุคคลผูนั้น 
ไมสมบรูณ ขาดความละเอยีดละไม ขาดความสขุแทจรงิ

ผมมีขอสังเกตวา... ในอดีตโบราณกาลมีวิชาใหคน
เรียนกันแค 3 อยาง คนเขาก็อยูเปนสุขสงบกันแลว แต
ปจจุบันสังคมโลกมีมหาวิทยาลัยมากมายหลายแหง  
คณะวชิามใีหเลอืกเรยีนเยอะแยะนบัไมถวน คนมคีวามรู
สูงข้ึน ฉลาดข้ึน ฯลฯ แตทําไมโลกมนุษยจึงวุนวายโกลาหล 
อลหมาน เกิดสงครามรบราฆาฟนกันไมหยุดหยอน คน
ขาดความสุขมีความทุกขกันมาก...แปลกแฮะ 

มุมมองในการเขาใจธรรมชาติของชีวิตที่ดํารงอยู
ทามกลางความเปลี่ยนแปลง  และรูจักยอมรับเมื่อความ
แตกตางนั้นมาถึง ชื่อวาเปนจุดกําเนิดของความสุขที่ชีวิต
ของคนเราควรใฝหา เพราะหากเขาใจระบบของชวีติทัง้ที่
เปนเหตุปจจัยภายนอกคือวัตถุ และเหตุปจจัยภายในคือ
จติใจไดแลว เรายอมรูจกัเกีย่วของสิง่ทีเ่กดิขึน้ สิง่ทีต่ัง้อยู 
และสิ่งที่ดับไปดวยใจที่เปนกลางได เมื่อนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น
ยอมนําไปสูความสุขที่สมดุลไดดวยความลงตัว

มีเร่ืองเลามุมมองของคนเร่ืองหน่ึงวา ขณะนักทองเท่ียว 
คนหน่ึงเดนิทางผานฟารมทีส่ก็อตแลนด เขาถามคนแกที่
นั่งบนกําแพงวา “พรุงนี้อากาศเปนยังไง”

คนแกตอบโดยไมมองทองฟา “อากาศจะเปนแบบ
ที่ผมชอบ” 

นกัทองเทีย่วจงึถามอกี “แดดออกหรอื”  คนแกตอบ 
“ผมไมรู” 

“ฝนตกหรือ” คนแกพูดชาๆ “ผมไมรู”
พอถึงตอนน้ีนักทองเท่ียวถึงกับงงแลวถามอีกวา 

“อากาศแบบที่คุณชอบเปนอยางไร”
คนแกมองดูหนานักทองเที่ยวแลวตอบชาๆ “ผมรู

มานานแลววาไมอาจควบคุมดินฟาได ดังน้ันไมวาอากาศ 
จะเปนยังไง ผมก็ชอบทั้งนั้น”

สุขหรือทุกข ชอบไมชอบ รักเกลียด ฯลฯ อยูท่ีมุมมอง 
ความคิด หาใชอื่นใดไม
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แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) กาํหนดจะสงเสรมิระบบ
การเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (STEM Education) 
และเพิม่จาํนวนนกัเรยีนทีส่นใจในดานดงักลาว เพ่ือผลติ 
กําลังคนและครูในเชิงคุณภาพ พรอมไปกับการเพ่ิม
แรงจูงใจในอาชีพครูวิทยาศาสตร 

“สะเต็ม” หรือ “STEM” มาจากอักษรยอภาษาอังกฤษ
ของศาสตร 4 สาขา คือวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และ
คณิตศาสตร (Mathematics) หมายถึงองคความรู 
วิชาการของศาสตรท้ัง 4 ท่ีเช่ือมโยงกันในโลกของความ
เปนจริง ซึ่งอาศัยองคความรูตางๆ มาบูรณาการในการ
ดําเนินชีวิตและการทํางาน ศัพทคํานี้ใชคร้ังแรกโดย
สถาบันวิทยาศาสตรแหงประเทศสหรัฐอเมริกา

การลงทุนในการศึกษาแขนงท่ีมีมูลคาทางการตลาด 
ไมวาจะเปนอาชีวศึกษา หรือบางสาขาวิชาในระดับ 
อุดมศึกษาท่ีมูลคาในตลาดแรงงานสูงลิบ เชน แพทย 
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรนั้น นอกจากจะทุมเงิน
งบประมาณ เพื่อพัฒนาความเปนเลิศใหแกสาขาวิชา
เหลานี้ ซึ่งไมผิด และเปนเรื่องที่ควรทําอยางยิ่งดวย  

แตยอมไมใชการพวงมาดวยการไปลดเงินอุดหนุน
สาขาวิชาที่ (คิดกันเอาเองวา) ไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจ
และตลาด เชน ปรัชญา ประวัติศาสตร สังคมศาสตร  

เพราะเมื่อไหรก็ตามที่เรามุงผลิตวิศวกร แพทย  
นักวิทยาศาสตรหรือชางแขนงตางๆ ท่ีไมรูวา ประวัติศาสตร 
คืออะไร ปรัชญาคืออะไร ศิลปะคืออะไร สุนทรียศาสตร
คอือะไร วรรณกรรมคอือะไร จะทาํความเขาใจพฒันาการ
ของอารยธรรมตางๆ ในโลกไดอยางไร เพราะอารยธรรม
คือรากเหงาตัวตนของมนุษยชาติ

เขียนมาถึงตรงนี้... ขอสลับฉากดวยเร่ืองเบาสมอง
แงมุมของครกูบันกัเรยีน เปนเรือ่งเลาเลนเพือ่ความขาํขนั
คลายเครยีด อานจบแลวชวยตอบคาํถามใหนกัเรยีนดวย
นะครับ (แฮม)

ปจจุบันน้ี ครูท่ีสอนนักเรียนจะสอนเฉพาะวิชาประจํา 
ของครูแตละคน เชน ครูคณิตศาสตร ครูวิทยาศาสตร 
ครูภาษาอังกฤษ ครูภาษาไทย ฯลฯ... ในหองเรียน
ของโรงเรียนแหงหนึ่ง นักเรียนไดถามครูที่สอนวิชา
คณิตศาสตรวา

“ครูครับ  ทําไมครูจึงสอนเฉพาะคณิตศาสตรวิชา
เดยีว ทาํไมไมสอนวชิาอืน่ เชน วทิยาศาสตร ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา ฯลฯ ดวยละครับ”

“สอนวิชาเดียวก็ปวดหัวจะแยอยูแลว ถาขืนสอน
หลายๆ วิชาไมปวดหัวสมองแตกหรือ” ครูบนขึ้น  

“แลวทาํไมนักเรยีนอยางพวกผมตองเรยีนทกุวชิา
ดวยละครับ...คุณครู!”

มีมุมมองชวนพิศวงของมนุษยตางดาวมาเลา
ใหฟง...

มนุษยตางดาว 2 คนไดโคจรมาทองโลก มีอยู
คราวหน่ึงไดยนืสงัเกตการณอยูทีท่างแยกไฟแดงแหงหนึง่ 
มนุษยตางดาวคนหน่ึงไดต้ังขอสังเกตความแปลกของ
โลกมนุษยวา

“สีแดงน่ีมันคงมีเสนหประทับใจ คนในรถถึงได
หยุดรถจอดดูกันเต็มพรึ่ดไปหมด”

“เออ...จริงดวย” มนุษยตางดาวคนที่ 2 เห็นดวย 
พลางพูดเสริมขึ้นอีกวา

“สีเขียวน่ีคงมีอะไรท่ีนากลัว พอคนเห็นไฟเขียวปบ 
ตางพากันเหยียบคันเรงบึ่งรถหนีกันอุตลุดเลย”

มีทานผูใดจะอธิบายขอสงสัยนี้ใหมนุษยตางดาว
ไดหายของใจบางไหม เชญิเลยครบั...เพราะผมเองกไ็มยกั
กะรูเหมือนกัน (แฮะ...แฮ)

เมื่อมกราคม 2554 ผมไดไปงานบวชที่จังหวัด
อุบลราชธานี และไดมีโอกาสขามไปเท่ียวลาว โดยพักแรม
ท่ีแขวงจําปาสักกัน ผมยังนึกขําการเรียกชื่อสัญญาณไฟ
ของลาว...วาใชภาษาตรงความหมายเปะเลย

“ไฟเขียว” บานเรา ทางลาวเรียก “ไฟปลดปลอย”   
“ไฟเหลอืง” ทางลาวเรยีก “ไฟลงัเล” และ “ไฟแดง” ลาว
เรยีก “ไฟอาํนาจ” ผมทึง่ตรง “ไฟอาํนาจ” นีแ่หละ เพราะ
ฟงดูศักดิ์สิทธิ์นากลัว ลองไมหยุดรถสิเปนเรื่องเชียวนะ...
จะบอกให

ออ!...และทางแยกที่ไมมีสัญญาณไฟ ลาวเขาเรียก 
“แยกเสี่ยงดวง” ครับ

แร...เปนสารประกอบอนินทรียหรือธาตุที่เกิดโดย
ธรรมชาติ รวมทั้งสารประกอบอินทรียบางอยาง เชน
ถานหินและน้ํามันดวย กลาวไดวาแรมีสวนประกอบ
ทางเคมซีึง่เขยีนสตูรเคมแีทนได และมคีณุสมบตัทิางเคม ี 
ทางฟสิกสและทางแสงเฉพาะตัว จะเปลี่ยนแปลงบาง
ก็อยูในขอบเขตจํากัด
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คุณสมบัติที่ใชตรวจดูแรนั้นแบงออกเปน
● ตรวจดูคุณสมบัติทางฟสิกสซึ่งมีคุณสมบัติท่ี

มองเห็นไดดวยตาเปลา เชน สี ความวาว รอยแยกรอยแตก 
ความแข็ง รูปผลึก ความถวงจําเพาะ เปนตน

●  ตรวจดูคุณสมบัติทางเคมี เนื่องจากแรประกอบ
ดวยธาตุ อาจจะเปนธาตุเดี่ยวหรือหลายธาตุเปนสาร 
ประกอบ ธาตุและสารประกอบของแรนั้นก็มีปฏิกิริยา
ทางเคมีตางๆ กัน 

●  ตรวจคุณสมบัติทางแสง เปนคุณสมบัติของแร
ที่เกี่ยวกับแสง แรบางชนิดลองคอยๆ หมุนไปจนรอบ
จะสังเกตเห็นวามีสีเปล่ียนไปจากเดิม แลวก็กลับมามีสีเดิม 
มองเห็นไดดวยตาเปลา ฯลฯ

มแีงมมุขอคดิทีน่าสนใจวา ถาจะใหผูเชยีวชาญเรือ่ง
การพสิจูนแรวาเถือ่นหรอืไมเถือ่นอยางไร ผมขอยนืยนัวา
ตอใหมีประสบการณช่ําชองขนาดไหน ไมมีทางตรวจดู
ทางวิทยาศาสตรรูไดหรอกครับ เพราะแรเถ่ือนหรือไมเถ่ือน 
น้ันมีคณุสมบตัทิางฟสกิส เคมแีละแสงเหมอืนกันทกุอยาง 
พูดงายๆ วาลักษณะรูปรางหนาตาทั้งภายในภายนอก
เหมือนกันเปยบทุกประการนั่นเอง

แรจะเถื่อนหรือไมเถื่อนนั้น เขาพิสูจนกันตรง
ที่มาที่ไปในการขออนุญาตประกอบการทําเหมือง มี
ประทานบัตรหรือเปลา มีการเสียคาภาคหลวงภาษี
ธรรมเนียมตางๆ หรือไม พูดจาประสาชาวบานก็คือ
ถาทําทุกอยางถูกตองตามกฎหมายก็เปนแรไมเถ่ือน 
ถาทําผิดกฎหมายกเ็ปนแรเถือ่น ขอไดโปรดเขาใจตามนี้
ดวยครับ

เรื่องของ “แร” บางครั้งมุมมองของคนรุนใหมกับ
คนรุนเกาก็ไมคอยเหมือนกัน เชน ถาถามวา “แหลงแร
ทองคําที่ใหญท่ีสุดของเมืองไทยอยูท่ีไหน” คนรุนใหม
วัยโจจะตอบตามขอมูลขาวสารวา “ก็อยูท่ีเขาพนมพา 
จังหวัดพิจิตร ที่นั่นในอดีตเคยมีการทําเหมืองทองคําที่
ใหญและมีโรงงานสกัดแรทองดวย” แตสําหรับคนรุนเกา
มอีายจุะพดูเปนเสยีงเดยีวตามสภาพความจรงิทีรู่เหน็กัน
ทั่วไปวา “ปดโธ! ก็อยูแถวเยาวราชยังไงละ พิสูจนดูได

จากใครๆ กไ็ปซือ้หาทองกนัแถวนีท้ัง้นัน้แหละโวย แลว
ยังงี้จะไมเรียกวาใหญไดยังไงวะ”

ออ! ขอบอก แหลงทองท่ีไมธรรมดาอีกแหลงของ
เมืองไทยอยูท่ีอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรีน่ีเอง ใครๆ 
ที่ผานไปมาเขามักถือโอกาสแวะซื้อทองกันที่นี่ ซื้อทีเปน
ปบเลย จะหาวาคุย ทองที่วาก็ “ทองมวน” ยังไงละ

และกท็ีเ่พชรบรุอีกีนัน่แหละทีม่ทีองมหาศาล แถวๆ 
ริมถนนกอนเขาและออกจากตวัเมอืง จะมรีานซ้ือขายทอง
กันมากมาชานาน ทองที่วาคือ ทองหยอด ทองหยิบ 
ฝอยทอง ลองไปพิสูจนดูความอรอยไดเลยครับ

ครับ เปนยังไง มุมมองแหลงทองของเมืองไทย
ที่ในตําราเหมืองแรไมมีเขียนไว

เขียนมาถึงตอนน้ีทานอาจารยผูสอนวิชา MINER-
ALOGY รุนผม ทานคงแยงวา “ที่คุณยกเมฆเขียนเร่ือง
ทองนอกตาํราพรรคอยางน้ี ถาเปนสมยัเรียนผมให F คณุ
แลว”...(แฮะ แฮ ขอประทานโทษครับอาจารย)

มีคําพังเพยกลาววา “การเลนแรแปรธาตุ ผาขาด
ไมรูตัว” ความหมายก็คือการเลนแรแปรธาตุ เปนการ
พยายามที่จะทําแรอยางหนึ่งใหเปนโลหะธาตุที่มีคาอีก
อยางหน่ึง เชน การพยายามซัดตะก่ัวใหเปนทอง ซึ่งใน
หลกัวทิยาศาสตรเปนไปไมได ผูรูเทาไมถงึการณหรอืหลง
งมงายผิดหลักการเชนนี้ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว เพราะ
คิดวาลงทุนเล็กนอยแลวอาจร่ํารวยไดงาย คนเราถารวย
กันงายๆ ปานน้ีก็คงมแีตคนรวยลนโลกกันหมดแลว ไมมี
คนจนใหเห็นเกะกะลูกกะตาหรอกครับ

วิทยาศาสตร เปนเร่ืองจริงของจริงท่ีสามารถจับตอง 
พิสูจนได มีขอมูลเหตุผลชี้แจงท่ีมาท่ีไปไดสอดคลอง
ประสานกัน อธิบายเหตุและผลที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง
แมนยํา ตามหลกัทฤษฎีวชิาการที่สามารถอางองิได มิได
เกิดขึ้นมาลอยๆ แบบฟลุกโดยบังเอิญแตอยางใด

ขอเลาเรื่องการพิสูจนไวนในแนวแปลก ลองอาน
ดูสิวาเขามีมุมมองการทดสอบสามัญสํานึกที่พิสดาร
ขนาดไหน ทาํไมคนเกงทีช่อบนึกเร่ืองยากจนลมืเร่ืองงาย 
ถึงหงายเกงเสียทาได เซียนตายน้ําตื้นไดยังไง?
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ที่รานอาหารแหงหนึ่งไดจัดใหมีการแขงขันชิมไวน
ขึ้น ไดมีผูชนะเลิศคนหนึ่งหลังจากชิมไวนแลวสามารถ
บอกยี่หอชนิดของไวนไดอยางถูกตองแมนยํา พลันก็มี
เสีย่หนุมขีเ้มาใจถงึคนหนึง่ เดนิโซเซถอืขวดไวนรินใสแกว  
แลวยื่นใหแชมปชิมไวนคนนี้พรอมกับพูดทาทายวา

“คุณลองชิมพิสูจนดูซิวาไอไวนขวดน้ีย่ีหออะไร 
ถาคณุบอกถกู ผมจะยกรถเบนซทีผ่มขบัมาใหคณุเลย”

แชมปไวนตอบรับคําทาทันที นึกในใจวันน้ีไดรถเบนซ 
ใชฟรีๆ แน หลังจากกระดกแกวไวนเขาปากดวยอาการ
ตื่นเตน เอาลิ้นลองแตะละเลียดดูอยางใจจดใจจอ ตั้งสติ
ชิมไปชิมมาใชสมองนึกอยูครูใหญก็ยังไมแนใจ ในที่สุด
ก็สายหัวยอมแพจนปญญาดวยเกลา คิดไมออกบอกไมถูก 
วาเปนไวนยี่หอชนิดอะไร

“ไวนย่ีหออะไรน่ี ไมรูจริงๆ ทําไมรสชาติจืดชืดอยางน้ี 
ไมเคยพบเคยเห็น สงสัยจะผลิตไวนานจัด คงตั้งแตรุน
พระเจาเหาผมยังไมเกิดโนนแนะ” แชมปชิมไวนสารภาพ
ยอมจํานนอยางหมดลาย

เสี่ยหนุมขี้เมาเดินหนีบขวดไวนปริศนากลับไปที่รถ 
สบถในลําคอพลางหัวเราะหึๆ ขึ้นวา

“นึกวาจะแนแคไหน ถามันทะลึ่งบอกวาเปนไวน
ยี่หออะไรแลวละกอ แสดงวามันม่ัวแน ก็มันเปนไวน
ซะทีไ่หนเลาวะ ทีร่นิใสแกวใหชมินัน่นะ มนัน้าํเปลาโวย  
ฮะ ฮา”

แตกอนมขีอคดิมมุมองกนัวา ผูชายเปนชางเทาหนา 
ผูหญงิเปนชางเทาหลงั ความหมายกค็อืผูชายจะมลีกัษณะ
ของผูนําครอบครัว สวนผูหญิงจะคอยเปนผูตาม แตยุค
สมัยนี้ที่มีการเรียกรองสิทธิเทาเทียมกันระหวางชายและ
หญิง จึงมีคําพูดติดตลกของคุณผูหญิงวา “ตอใหผูชาย
เปนชางเทาหนาก็เปนไป แตถาผูหญิงชางเทาหลังไม
กาวตามซะอยาง อยากจะรูนักวาชางจะเดินไดอยางไร 
จะลองดูกันไหมละ เชอะ!”

ขอเลาเรือ่งตลกแงมมุความคดิของคนใหหวัเราะกัน  
วันน้ีทานไดหัวเราะเติมกําไรใหกับชีวิตหรือยัง...หนุม 3 คน 
ไดนัง่คยุกนัถงึเรือ่งปญหาของแตละคน  โดยหนุมคนแรก
ไดเอยขึ้นวา

“กูเพ่ิงรูตัววา กูเปนคนไมดีก็ตอนกูไมสบายน่ีแหละ  
เวลามีคนมาเยี่ยม เขาจะถามกูวา...ดีขึ้นหรือยัง”

ไดยินคนแรกพูด หนุมคนที่ 2 เลยพูดขึ้นบางวา
“ตอนกูไปสมัครงาน พอกูแนะนําตัววากูช่ือสายหยุด... 

เขาไมรับกูเลยวะ”
พอฟงหนุม 2 คนพูดจบแลว หนุมคนที่ 3 ไดพูด

โอดครวญดวยความเสียใจวา

“ชวีติคูกสูัน้จรงิๆ  ไมคดิเลยวากตูองเลกิกบัเมียก ู 
เพราะอาถรรพณชื่อของเมียกูแทๆ”

“เมียมึงช่ืออะไรวะ” เพ่ือนหนุม 2 คนถามข้ึน
พรอมกัน

“ชื่อเพียงเดือนวะ”
เรื่องที่ผมเลา...ถานึกขําก็ฮาดวยนะครับ
เอาละหลังจากขี่มาเลียบเมือง ออมไปวกมาพอ

หอมปากหอมคอแลว ผมขอนําเสนอนักพิสูจนพันธุแท
ตวัยงคนหนึง่ ทีจ่ะมาโชวทเีดด็วธิพีสิจูนแรธาตเุหลก็ไหล
ชนิดที่เลนเอาบรรดาเซียนซ้ือขายเหล็กไหลตองชิดซาย
แทบจะเลิกอาชีพเลยเชียวแหละ เชิญติดตามรายการ
ทาพิสูจนที่มีมุมมองไมเหมือนใครดูครับ

สงวน ชูชาง เปนนักธรณีวิทยา เมื่อครั้งทํางานอยู
กรมทรพัยากรธรณ ีสงวนเปนผูทีก่ลาพดูไดวาเปนคนทีม่ี
ปาไมมากท่ีสุดในประเทศไทย เขามักจะคุยโอวา “ปาที่
ไมมีเอกสารสิทธิ์ เปนปาของผมทั้งนั้น ก็ปาสงวนไงละ 
ฮะ ฮา”

และก็เปนสงวนคนน้ีที่อาจหาญชาญชัยประกาศ
ทาทายกับพรรคพวกเพื่อนฝูงวา “เหล็กไหล” เปน
เรือ่งจรงิของจรงิทีส่ามารถพสิจูนไดรอยเปอรเซน็ต ทาํเอา
เพื่อนพองนองพี่ที่กังขาสงสัย อยากรูอยากเห็นเสียเต็ม
ประดาวา เรือ่งลีล้บัของเหลก็ไหลทีค่นเขาเลาลอืโจษขาน
กันนักหนา จนมีราคาคางวดแพงสูงล่ิวน้ันนะ รูปรางหนาตา 
เปนอยางไร มีอยูจริงหรือไม หรือวาเปนเรื่องลวงโลก
โกหกแหกตา ทําไมคนเรียนสายวิทยาศาสตรมาอยางสงวน 
จึงปกใจเชื่อถือเรื่องไสยศาสตรเสียจริงจัง หลับหูหลับตา
ยืนยันเสียงแข็งวามีเหล็กไหลอยางแนนอน แปลกเหลือเกิน 
และผลการตรวจพิสูจนก็เปนจริงตามท่ีสงวนวาไว
ทุกประการ โดยไมมีขอโตแยงสงสัยแตอยางใดทั้งสิ้น

วันน้ัน วันแหงการทาพิสูจน สงวนไดพาพรรคพวก 
ไปพิสูจนขอเท็จจริงของเหล็กไหลที่กองโลหกรรม
โดยแรเหลก็ทีถ่กูถลงุดวยความรอนจนหลอมละลายใน
เบาหลอมสีเหลืองออย จะคอยๆ ถูกเทไหลเยิ้มเขาไป
ในแบบหลอทีท่าํเตรยีมไว ทกุคนเหน็เหลก็ไหลกนัจะๆ 
เต็มลูกกะตาคาหนังคาเขากันเลยทีเดียว

เร่ืองราวบทพิสูจนเหล็กไหลอันพิลึกพิลั่นชนิด
ตัวจริงเสียงจริง ไมมีปลอม ก็ขอจบลงแตเพียงเทานี้

แลวทานละ เชื่อผลพิสูจนหรือยังวา “เหล็กไหล” 
มีจริง! (ฮา)
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การสงออก

การคาอุตสาหกรรมพื้นฐาน แรและผลิตภัณฑจากแร

เดือนกันยายน ป ๒๕๖๒

สินคาอุตสาหกรรมพื้นฐาน
สินคาแรและผลิตภัณฑ

(Mining Product)

มูลคาการสงออก
(ลานบาท)

(Export Values)

เทียบกับเดืือนเดียวกัน
ของปกอน (รอยละ)

(YOY)

เทียบกับเดือนที่ผานมา
(รอยละ)
(MOM)

การนำเขา

สินคาอุตสาหกรรมพื้นฐาน
สินคาแรและผลิตภัณฑ

(Mining Product)

มูลคาการนำเขา
(ลานบาท)

(Import Values)

เทียบกับเดืือนเดียวกัน
ของปกอน (รอยละ)

(YOY)

เทียบกับเดือนที่ผานมา
(รอยละ)
(MOM)

ที่มา : กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน เดือนกันยายน ๒๕๖๒

เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑเซรามิก

ปูนซีเมนต

แกวและกระจก

ยิปซัม

เฟลตสปาร

แบไรต

ฟลูออสปาร

อื่นๆ

รวม

๑๔,๗๔๑.๐๔

๑,๘๑๗.๑๐

๑,๕๗๖.๔๙

๑,๙๔๕.๔๐

๕๓๖.๔๖

๗๓.๘๕

๑๔.๑๖

๙.๔๘

๕๕.๗๒

๒๐,๗๖๙.๗

-๑๗.๖๖

-๐.๑๑

-๑๑.๓๑

-๓.๘๔

-๒.๖๐

-๒.๗๕

๕.๘๑

-๑๓.๒๓

๑๑.๑๗

-๑๔.๐๑

๒.๑๒

-๙.๐๓

๒๙.๖๗

๓.๗๕

๒๒.๓๗

๔๙.๕๕

๑.๖๕

๑๙.๘๕

-๑๔.๑๘

๓.๓๔

เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ

สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ*

ผลิตภัณฑโลหะ**

ถานหิน

กระจก แกวและผลิตภัณฑ

แรและผลิตภัณฑจากแร***

ผลิตภัณฑเซรามิก

ปูนซีเมนต (อะลูมินัสซีเมนต)

อื่นๆ

รวม

๓๔,๙๘๖.๑๗

๒๒,๔๐๕.๗๔

๑๐,๖๕๔.๖๙

๔,๕๕๕.๘๒

๒,๓๖๔.๗๓

๑,๐๓๑.๔๑

๘๘๘.๐๑

๕๓๒.๓๕

* ประกอบดวย ทองแดง อะลูมิเนียม ดีบุก สังกะสี ไนโอเบียม แทนทาลัม และอื่นๆ
** ประกอบดวย ผลิตภัณฑทำดวยเหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม โลหะสามัญ

*** ประกอบดวย แรหินออนและหินแกรนิต เคโอลินและดินที่ใชในอุตสาหกรรม แอสเบสทอส และผลิตภัณฑจากแรอื่น
อางอิง : รายงานสถิติการคาไทย, กระทรวงพาณิชย http//www.2.ops3.moc.go.th

๔๑๔.๘๒

๗๗,๘๓๓.๗๔

๒๓.๑๐

-๓๑.๐๖

-๑๑.๑๙

-๑๗.๙๔

-๐.๐๘

-๑๙.๖๑

-๑๕.๔๑

๑๙.๐๑

-๒๐.๕๑

-๒๓.๐๙

๗๑.๔๕

-๑๓.๔๘

-๙.๙๖

๑๒.๗๔

-๐.๒๑

-๕.๐๙

๕.๑๐

-๑๓.๐๕

-๕.๓๗

๑๕.๒๖

ดุลการคา -๕๗,๐๖๔.๐๔ -๒๕.๙๔ ๒๐.๓๑
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สารจากประธานกรรมการสภาการเหมืองแร�
การประกอบกิจการใดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําธุรกิจเหมืองแรในปจจุบันนี้ หากดําเนินการ

โดยมุงหวังแตผลกําไรของธุรกิจโดยไมใสใจในผลกระทบตอความเปนอยูของชุมชน และผลกระทบตอ
สิง่แวดลอมแลว จะไมสามารถดาํเนนิธรุกจิตอไปไดอยางมัน่คง ตวัอยางมปีรากฏใหเหน็อยูบอยครัง้ทีเ่หมอืง
ตองปดตัวลงทั้งๆ ที่มีปริมาณสํารองแรยังมีเหลือมากพอที่จะดําเนินกิจการตอไปได

สภาการเหมืองแรพิจารณาแลวเห็นวา การฟนฟูสภาพเหมืองแรทั้งระหวางดําเนินการและหลัง
การดําเนินการใหกลับสูสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพธรรมชาติที่เปนอยูกอนการทําเหมืองใหมากที่สุดเทาที่
จะเปนไดมีความจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งไมเพียงแตจะชวยรักษาระบบนิเวศน ลดทัศนียภาพที่ไมชวนมองแลว 
ยงัจะเปนการชวยเสรมิสรางภาพลกัษณของผูประกอบการและอตุสาหกรรมเหมอืงแรใหอยูในระดบัทีด่ขีึน้
ได จึงไดจัดการประชุมสัมมนาเรื่องการฟนฟูสภาพเหมืองแร เพื่อเสริมสรางความรูและการตระหนักถึง
ประโยชนของการฟนฟูสภาพเหมืองใหแกสมาชิกสภาการเหมืองแร  

เอกสารเรื่อง “การฟนฟูเหมืองหินปูน” ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยคณะทํางานฟนฟูเหมืองและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
สภาการเหมอืงแรเหน็วาเปนเอกสารทีท่รงคณุคาเหมาะทีจ่ะใชเปนตาํราและเปนแบบอยางทีด่ใีนการฟนฟู
สภาพเหมืองแรสําหรับผูประกอบการเหมืองแรทุกราย จึงไดขออนุญาตและขอความอนุเคราะหตนฉบับ
เอกสารฉบับนี้จากบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ในการจัดพิมพเปนเอกสารประกอบการสัมมนา
ในครั้งนี้และไดรับความอนุเคราะหจากบริษัทฯ เปนอยางดีย่ิง สภาการเหมืองแรขอขอบคุณ บริษัท 
ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) มา ณ โอกาสนี้

                                           ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร

 

 

 

 
  

 

เสนอใหจัดพิมพในหนารองปกหนาของหนังสือ “การฟนฟูเหมืองหินปูน”
กรณีที่ไดรับอนุญาตใหจัดพิมพและไดรับความเห็นชอบจากบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

1. ชื่อโครงการ
 โครงการประชุมสัมมนาเรื่องการฟนฟูสภาพเหมืองแร

2. หน�วยงานที่รับผ�ดชอบ
สภาการเหมืองแร ดําเนินการรวมกับสมาชิกของสภาฯ ที่ไดรับ

รางวัลเหมืองแรสีเขียว จาก กพร.
3. หลักการและเหตุผล

การประกอบกิจการเหมืองแรในปจจุบันนี้ หากดําเนินการโดย
มุงหวังแตผลกําไรของธุรกิจโดยไมใสใจในผลกระทบตอความเปนอยู
ของชุมชนและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแลว จะไมสามารถดําเนินธุรกิจ 
ตอไปไดอยางมั่นคง การฟนฟูสภาพเหมืองแรทั้งระหวางดําเนินการ
และหลงัการดาํเนนิการใหกลบัสูสภาพทีใ่กลเคยีงกบัสภาพธรรมชาติ
ที่เปนอยูกอนการทําเหมืองใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได ไมเพียงแต
จะชวยรักษาระบบนิเวศน ลดทัศนียภาพที่ไมชวนมองแลว ยังจะ
เปนการชวยเสริมสรางภาพลักษณท้ังของผูประกอบการและของ
อุตสาหกรรมเหมืองแรโดยรวมใหอยูในระดับที่ดีขึ้นได 

พระราชบญัญตัแิร พ.ศ. 2560 มาตรา 68 (8) และ (9) กาํหนด
ใหผูถือประทานบัตรทําเหมืองแรจะตองทําการฟนฟูสภาพพื้นท่ี
การทาํเหมอืงตามแผนการฟนฟ ูการพฒันา การใชประโยชน และการ
เฝาระวังผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน 
ในระหวางที่มีการทําเหมืองและหลังจากปดเหมืองท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแร และจะตองวางหลักประกันการฟนฟู
สภาพพ้ืนที่การทําเหมืองและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการ
ทําเหมือง ตามที่คณะกรรมการแรกําหนด

สมาชิกสภาการเหมืองแรที่ไดรับรางวัลเหมืองแรสีเขียวจาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สามารถเปนตนแบบที่ดี
ของการดําเนินธุรกิจเหมืองแรควบคูไปกับการฟนฟูสภาพเหมือง 

โดยเฉพาะอยางย่ิง บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ที่ได
ทาํการฟนฟสูภาพเหมอืง โดยเนนการอนรุกัษความหลากหลายทาง
ชวีภาพ โดยใชหลกัการฟนฟสูภาพปาไมดวยหลกัวนวฒันวทิยา การ
คัดเลือกพันธุไมทองถิ่น หลักการพรรณไมโครงสราง (Framework 
Species Method) ผสานกบัเทคโนโลยวีศิวกรรมเหมอืงแรทีผ่านการ
ศึกษาวิจัยและทดลองเทคนิควิธีการตางๆ มาอยางยาวนาน 

สภาการเหมืองแรพิจารณาแลวเห็นวาควรจัดการประชุม
สัมมนาเพื่อใหมีการถายทอดประสบการณตลอดจนองคความรู
ในเรื่องการฟนฟูสภาพเหมืองที่สมาชิกแตละรายมีอยู จากสมาชิก
สูสมาชกิ และเหน็วา หนงัสอืเรือ่ง “การฟนฟเูหมอืงหนิปนู” ซึง่คณะ
ทํางานฟนฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ  ธุรกิจซีเมนต
และผลิตภัณฑกอสราง บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ได
รวบรวมองคความรูในดานการฟนฟสูภาพเหมอืงทีส่ะสมมาจากการ
ศึกษาและการวิจัยอันยาวนานและไดจัดพิมพขึ้นมา เปนเอกสาร
ที่ทรงคุณคาตอการใชเปนตําราและเปนแบบอยางที่ดีในการฟนฟู
สภาพเหมืองแรสําหรับผูประกอบการเหมืองแรทุกราย  
4. วัตถุประสงค�

(1) เพื่อถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู ความชํานาญ และ
ประสบการณในการฟนฟูสภาพเหมืองแรท้ังระหวางดําเนินการ
และหลังดําเนินการระหวางสมาชิกสภาการเหมืองแรดวยกัน

(2) เพื่อสมาชิกสภาการเหมืองแรตระหนักถึงหนาที่ ความรับ
ผิดชอบและประโยชนในการฟนฟูสภาพเหมืองที่มีตอระบบนิเวศน

(3) เพื่อเสริมสรางภาพลักษณของผูประกอบการธุรกิจ
เหมืองแร อุตสาหกรรมเหมืองแร รวมทั้งสภาการเหมืองแร
5. ผู�เข�าร�วมโครงการ

 สมาชิกสภาการเหมืองแร  

การประชุมสัมมนา

โครงการจัดประชุมสัมมนาเร�่องการฟ��นฟ�สภาพเหมืองแร�  (ป�งบประมาณ 2563)
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ประกาศกระทรวง

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการกําหนดเงินคาทดแทน ขั้นตอนในการขอรับและการจายเงินคาทดแทน
สําหรับการทําเหมืองใตดิน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดเงินคาทดแทน ขั้นตอนในการ
ขอรับและการจายเงินคาทดแทนสําหรับการทําเหมืองใตดิน พ.ศ. ๒๕๖๒”

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกําหนดเงินคาทดแทนตามมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐
“ผูมสีทิธไิดรบัเงนิคาทดแทน” หมายความวา ผูมกีรรมสทิธิห์รอืมสีทิธคิรอบครองในทีด่นิแปลงนัน้ตามประมวลกฎหมาย

ที่ดินหรือผูมีสิทธิทํากินในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายอื่น
“เงินคาทดแทน” หมายความวา เงินที่ผูถือประทานบัตรทําเหมืองใตดินจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนภายใน

เขตประทานบตัรทาํเหมอืงใตดนิทีร่ะดบัความลกึจากผวิดนิเกนิกวาหนึง่รอยเมตร เพือ่ทดแทนผลกระทบทีอ่าจทาํใหประโยชน
การใชสอยที่ดินแปลงนั้นลดลง

ขอ ๔ การกําหนดวงเงินคาทดแทน ใหคณะกรรมการประเมินความเสื่อมคาของที่ดินจากผลกระทบจากการทํา
เหมืองใตดินที่อาจทําใหประโยชนการใชสอยที่ดินของเจาของสิทธิในที่ดินแปลงนั้นลดลง ทั้งนี้ การกําหนดวงเงินคาทดแทน
ตองไมเกินมูลคาของที่ดินที่หนวยงานราชการประเมินไวครั้งหลังสุด

ในกรณทีีม่กีารกาํหนดใหมกีารจายเงนิชดเชยแกเจาของสทิธใินทีด่นิแปลงนัน้ตามกฎหมายอืน่ไวแลว ใหคณะกรรมการ
นําขอมูลดังกลาวมาประกอบการพิจารณากําหนดจํานวนเงินคาทดแทนตามประกาศนี้ดวย

ขอ ๕ เมื่อคณะกรรมการไดกําหนดจํานวนเงินคาทดแทนเปนจํานวนเทาใดแลว ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่แจงใหผูยื่นคําขอประทานบัตรแสดงความยินยอมในการชําระเงินคาทดแทนตามที่คณะกรรมการกําหนด

ในการชําระเงินคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขในการชําระเงินไดตามความ
เหมาะสม โดยอาจกําหนดใหชําระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหรือใหผอนชําระเปนรายงวดก็ได

ขอ ๖ เมื่อมีการอนุญาตประทานบัตร ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ประชาสัมพันธใหผูมีสิทธิไดรับเงิน
คาทดแทนทราบโดยปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ี ท่ีวาการอําเภอ 
ที่ทําการกํานัน ที่ทําการผูใหญบาน และที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นในทองที่ที่ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนมีที่อยู

ขอ ๗  ในกรณทีีเ่จาพนกังานอตุสาหกรรมแรประจาํทองทีไ่ดดาํเนนิการตามขอ ๖ แลวและผูมสีทิธไิดรบัเงนิคาทดแทน
ยังไมมารับเงินคาทดแทนตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ใหผูถือประทานบัตรนําเงินคาทดแทนดังกลาวไปฝากไวกับ
ธนาคารพาณิชย และเมื่อผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนรองขอรับเงินคาทดแทนเมื่อใด ใหผูถือประทานบัตรเบิกจายเงิน
คาทดแทนนั้นใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่รองขอ

ขอ ๘ ใหผูถือประทานบัตรรายงานความคืบหนาการขอรับและการจายเงินคาทดแทนใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่ทราบทุกรอบป จนกวาจะไดมีการจายเงินคาทดแทนแลวเสร็จ

    ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
    สมชาย หาญหิรัญ
    รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เร�่อง หลักเกณฑการกําหนดเง�นคาทดแทน ขั้นตอนในการขอรับและการจายเง�นคาทดแทน

สําหรับการทําเหมืองใตดิน
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๐๔ (๒) และมาตรา ๑๐๔ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและสภาพแรที่ตองขออนุญาต
นาํเขามาในราชอาณาจกัรหรอืเขตไหลทวปี หรอืสงแรออกนอกราชอาณาจกัรหรอืเขตไหลทวปี (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๒ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและสภาพแรที่ตอง

ขออนญุาตนาํเขามาในราชอาณาจกัรหรอืเขตไหลทวปี หรอืสงแรออกนอกราชอาณาจกัรหรอืเขตไหลทวปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และใหใชความตอไปนี้แทน

“ขอ ๑๒ ใหผูไดรบัใบอนญุาตสงแรออกนอกราชอาณาจกัรหรือเขตไหลทวปี แจงกําหนดเวลาการสงแรออกนอก
ราชอาณาจักรหรือเขตไหลทวีปใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ีปลายทางทราบลวงหนาไมนอยกวา
สามวัน”

ขอ ๔ ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนหมวด ๔ หลกัเกณฑการอนญุาต และขอ ๑๓ ของประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 
เรื่อง กําหนดชนิดและสภาพแรท่ีตองขออนุญาตนําเขามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหลทวีป หรือสงแรออกนอก
ราชอาณาจักรหรือเขตไหลทวีป พ.ศ. ๒๕๖๐

“หมวด  ๔

หลักเกณฑการอนุญาต
ขอ ๑๓ เพื่อประโยชนในความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การคุมครองสิ่งแวดลอม หรือความปลอดภัยของประชาชน 

ใหอธบิดกีรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแรมอีาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑ เพือ่บรหิารจดัการแรทีต่องขออนญุาต
นําเขามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหลทวีป หรือสงแรออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหลทวีปตามประกาศนี้ได”

    ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
    สมชาย หาญหิรัญ
    รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เร�่อง กําหนดชนิดและสภาพแรที่ตองขออนุญาตนําเขามาในราชอาณาจักรหร�อเขตไหลทว�ป

หร�อสงแรออกนอกราชอาณาจักรหร�อเขตไหลทว�ป (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๒
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โดยที่ทรัพยสินหรือของกลางที่พนักงานเจาหนาท่ีไดทําการยึดหรืออายัดไวเพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินคดี 
อาจจะเส่ียงตอความเสียหายหรือสูญหายหรือคาใชจายในการเก็บรักษาจะเกินคาของทรัพยสินหรือของกลางหรือ
มีเหตุอยางอื่น จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการจัดการขาย เพ่ือยึดถือเงินไวแทน หรือใหนํา ไปใช
ประโยชนในทางราชการ เพื่อจะเปนการบรรเทาความเสียหายหรือคาใชจายในการเก็บรักษาทรัพยสินหรือของกลาง
นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๑๕๑ วรรคสองและวรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติแร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขาย การนําไปใชประโยชนในทางราชการ 
และการเก็บรักษาซึ่งทรัพยสินหรือของกลางตามมาตรา ๑๕๑ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
“ทรพัยสนิหรอืของกลาง” หมายความวา บรรดาแร อปุกรณ เคร่ืองมอื เคร่ืองใช สตัวพาหนะ ยานพาหนะ หรอื

เคร่ืองจักรกลใดๆ ท่ีบุคคลไดมาหรือไดใชในการกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการกระทําความผิด 
หรือเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดใช
อํานาจตามกฎหมายยึดหรืออายัดไวเปนหลักฐานในการดําเนินคดี

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เร�่อง การขาย การนําไปใชประโยชนในทางราชการ และการเก็บรักษา

ซ�่งทรัพยสินหร�อของกลางตามมาตรา ๑๕๑ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๒

(ตอฉบับหนา)
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