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การประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 11/2562
อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ ได้มอบหมายให้

ทวี ทวีสุขเสถียร รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 11/2562 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 5 ราย รวม 6 แปลง

2) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง

ลำ�ดับ

1

2

เลขท่ีคำ�ขอ

1/2558
(21379/15245)

ร่วมแผนผังโครงกำรท�ำเหมือง
เดียวกันกับประทำนบัตร

ที่ 21378/15248
ของห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 

ไทพิพัฒน์

1/2562
(23287/15110)

ร่วมแผนผังโครงกำรเดียวกัน
กับค�ำขอประทำนบัตร

ที่ 6/2550

ชื่อผู้ขอ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ศิลำแสนสุข 
จ�ำกัด

บริษัท ทักษิณสหกำร จ�ำกัด

ตำ�บล

เหมือง
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ชนิดแร่
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ชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

ยิปซัมและ
แอนไฮไดรต์

มีอ�ยุ/ปี
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5
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สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำารวจและทำาเหมืองแร่จากการประชุมคณะกรรมการแร่
ครั้งที่ 1-11 มีจำานวนทั้งสิ้น ดังนี้

รวม
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5
3
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ที่

1
2
3
4
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ประทำนบัตร
ต่ออำยุประทำนบัตร
โอนประทำนบัตร
อำชญำบัตรพิเศษ
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(แปลง)
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10/2562
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5/2562
(แปลง)
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(แปลง)
11
1
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0
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3/2562
(แปลง)

7
2
1
0
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(แปลง)

5
2
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0
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1/2562
(แปลง)
20
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2
3
29

ชนิดแร่
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อุตสำหกรรมก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรม
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อุตสำหกรรมก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่อ

อุตสำหกรรมก่อสร้ำง

ดินขำว

มีอ�ยุ/ปี
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10

27

27

อำ�เภอ

เวียงสระ

ปำกคำด

น้�ำโสม

เขำย้อย

ท่ำม่วง

จังหวัด

สุรำษฎร์ธำนี

บึงกำฬ

อุดรธำนี

เพชรบุรี

กำญจนบุรี

เลขท่ีคำ�ขอ

6/2560
ร่วมแผนผังโครงกำร
ท�ำเหมืองเดียวกัน
กับค�ำขอต่ออำยุ
ประทำนบัตร
ที่ 1/2562

(ประทำนบัตรที่ 
23287/15110)

ของผู้ขอเอง

2/2558

1/2557

3-4/2553

4/2555

ชื่อผู้ขอ

บริษัท ทักษิณสหกำร จ�ำกัด

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ทีเค 2014 
คอนสตรั๊คชั่น

บริษัท 5 ดำวสยำม จ�ำกัด

บริษัท ปรินดำ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท สินแร่ศรีวิชัย จ�ำกัด

ตำ�บล

บ้ำนส้อง

นำดง

สำมัคคี

หนองชุมพล
เหนือ

บ้ำนใหม่

ลำ�ดับ

1

2

3

4
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ในการประชุมคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ครั้งที่	
7/2562	 เมื่อวันที่	 21	สิงหาคม	2562	ที่ประชุมมีมติ								
เป็นเอกฉันท์	 เลือกคุณอัญชลี	ตระกูลดิษฐ	ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานกรรมการสภาการเหมอืงแรค่นที	่12	นับเป็นประธาน
กรรมการสภาการเหมืองแร่หญิงคนแรกตัง้แตส่ภาการเหมอืงแร่
กอ่ตัง้มาเปน็เวลา	37	ป	ีโดยจะมวีาระการด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่
วันท่ี	21	สิงหาคม	2562-24	กันยายน	2563	คุณอัญชลี							
ถือได้ว่าคร่�าหวอดและเข้ามาช่วยงานของสภาการเหมืองแร่				
ในฐานะกรรมการสภาฯ	เป็นระยะเวลานานกว่า	15	ปี	การเข้ามา
รับต�าแหน่งประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ในคร้ังน้ี	ถือว่า	
น่าจับตามองเป็นอย่างย่ิงว่าจะเข้ามาเปล่ียนหน้าประวตัศิาสตร์
สภาการเหมืองแร่ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางใด

นำาประสบการณ์แก้ปัญหาให้แก่สมาชิกฯ 
เสรมิสรา้งภาพลกัษณเ์หมืองแร่ใหส้งัคมยอมรบัมากข้ึน 

คุณอัญชลี	กล่ำวถึงกำรเข้ำมำรับต�ำแหน่งประธำน
กรรมกำรสภำกำรเหมืองแร่ในครั้งนี้ว่ำ ถือเป็นโอกำสที่จะได้
ผลักดันควำมมุ่งหมำยที่ ได้ตั้ งใจไว้  ซึ่ ง เป้ำหมำยหลักก็                
ยังคงเป็นกำรช่วยสมำชิกฯ แก้ปัญหำในกำรประกอบกิจกำร               
ทั้งในอุตสำหกรรมเหมืองแร่และธุรกิจแร่ โดยหวังว่ำจะได้มี
โอกำสน�ำประสบกำรณ์ในกำรแก้ปัญหำที่ตนเองเคยประสบ     
มำแล้วเข้ำมำช่วยแก้ปัญหำให้แก่สมำชิกฯ ในภำพรวมได้ 
นอกจำกนี้ยังมุ่งหวังท่ีจะเข้ำมำเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของ
อุตสำหกรรมเหมืองแร่ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมให้มำกขึ้น 

“หลายทา่นกล่าววา่อตุสาหกรรมเหมอืงแรอ่ยูใ่นชว่งขาลง 
ใกลส้ญูพนัธุไ์ปจากประเทศไทย ถูกตีกรอบทัง้ภาครฐัและประชา
สังคม ดฉินักย็งัมีความหวังอยูว่า่จะสามารถปรบัเปลีย่นทศันคติ
ของทุกภาคส่วนที่มองว่าเหมืองแร่เป็นผู้ทำาลายให้อยู่ในระดับ 
ที่ดีขึ้นได้ โดยจะพยายามสร้างความเข้าใจต่อสังคมว่าเมื่อเรา 
ยังจำาเป็นต้องใช้แร่ในชีวิตประจำาวัน การทำาเหมืองแร่จึงยังเป็น    
สิ่งจำาเป็นที่จะต้องอยู่คู่กับสังคมตลอดไป แต่จะทำาอย่างไร
ให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างสันติสุข มีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน
และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งก็คงต้องขอความร่วมมือจาก          
ผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้ประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงขึ้น” คุณอัญชลี	กล่ำว

ชี้ปัญหาต่างๆ ของผู้ประกอบการเหมืองแร่
ยังคงเป็นปัญหาเดิมที่รอภาครัฐแก้ ไข

ส�ำหรับปัญหำที่ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่เคยประสบหรือ
ยงัคงประสบอยูจ่ำกกำรปฏบิตังิำนของภำครฐั กย็งัคงเปน็ปญัหำ
เดิมๆ ซ่ึงได้แก่ ปัญหำข้ันตอนและระยะเวลำในกำรขอรับ         
ใบอนุญำตในกำรประกอบกจิกำร ปญัหำกำรขออนญุำตใชพ้ืน้ที่
เพือ่กำรท�ำเหมอืง  และปญัหำกำรไมไ่ดร้บักำรยอมรบัจำกชมุชน
และสังคม ถูกต่อต้ำนในกำรประกอบกำร โดยเฉพำะกำรถูก     
ตีกรอบจำกภำครัฐในปัจจุบัน

ในเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาต	
ปัจจุบันปัญหำดังกล่ำวน้ีได้ผ่อนคลำยลงไปมำกแล้ว ด้วย      
พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ได้กระจำยอ�ำนำจและก�ำหนด
ขัน้ตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำใบอนุญำตทีเ่ก่ียวกบักำร
ส�ำรวจแร่และกำรท�ำเหมืองแร่ไว้อย่ำงชัดเจนมำกขึ้น ส่งผล
ให้กำรพิจำรณำค�ำขอใบอนุญำตต่ำงๆ มีควำมรวดเร็วขึ้นมำก 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งได้มีกำรตัดอ�ำนำจกำรอนุญำตในระดับ
กระทรวงออกไป มีกำรกระจำยอ�ำนำจในกำรพิจำรณำอนุญำต
อำชญำบัตรส�ำรวจแร่ลงไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กระจำยอ�ำนำจในกำรพิจำรณำอนุญำตอำชญำบัตรผูกขำด
ส�ำรวจแร่และอำชญำบัตรพิเศษให้เป็นอ�ำนำจของอธิบดี        
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 

ส่วนกำรอนุญำตประทำนบัตรท�ำเหมืองที่ได้แบ่งไว้          
3 ประเภทตำมขนำดพื้นที่และศักยภำพในกำรก่อให้เกิด        
ผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม ต่อทรัพยำกรธรรมชำติ และ
ต่อสุขภำพนั้น แต่ละประเภทก็มีกำรก�ำหนดขั้นตอนและ      
ระยะเวลำในกำรด�ำเนนิกำรพจิำรณำอนุญำตทีแ่ตกตำ่งกนั โดย
ค�ำขอประทำนบัตรประเภทท่ี 1 น้ัน เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่
ประจ�ำท้องที่ในระดับจังหวัดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำรแร่จังหวัดเป็นผู้อนุญำต ส่วนกำรท�ำเหมืองประเภท     
ที่ 2 และ 3 อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
โดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรแร่ เป็นผู้อนุญำต

ทีส่�ำคญั ไดม้กีำรออกประกำศกระทรวงอตุสำหกรรมเรือ่ง 
ก�ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำตตำม    
พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2561 ก�ำหนดระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรในแตล่ะขัน้ตอนของ
กำรอนุญำตของภำครัฐเป็นจ�ำนวนวันไว้อย่ำงชัดเจน ตัวอย่ำง
เช่น ก�ำหนดให้อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่
โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรแรอ่อกประทำนบตัร
ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมกำรแร่ได้ให้ควำมเห็นชอบ

หลังจำกกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติแร่ฉบับใหม่นี้ 
ตลอดปี พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำร
เหมืองแร่ โดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรแร่ได้อนุญำต  
ประทำนบัตรไปแล้ว จ�ำนวน 95 แปลง อนุญำตให้ต่ออำยุ
ประทำนบัตร จ�ำนวน 32 แปลง อนุญำตให้โอนประทำนบัตร 
จ�ำนวน 5 แปลง และอนญุำตอำชญำบตัรพเิศษ จ�ำนวน 3 แปลง 
ซึ่งจะช่วยขจัดอุปสรรคในกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ให้แก่
สมำชิกฯ ในเรื่องนี้ลงไปมำก

แนะภาครัฐเร่งแก้ ไขประเด็นขออนุญาตใช้พื้นที่
เพื่อทำาเหมืองโดยด่วน

คุณอัญชลี	 กล่ำวว่ำ ส่วนเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่			
เพื่อการท�าเหมืองนั้น ยังคงเป็นปัญหำและอุปสรรคที่ส�ำคัญ      
ที่ต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน เนื่องจำกผู้ประกอบกำร
เหมืองแร่ไม่สำมำรถเลือกที่ตั้งของเหมืองแร่ได้เหมือนกับกำร
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เลือกที่ตั้งโรงงำนอุตสำหกรรมประเภทอื่นๆ หำกพบว่ำแร่อยู่
ตรงไหน ผู้ประกอบกำรก็จะต้องท�ำเหมืองบริเวณนั้น ซึ่งปัญหำ
ที่พบคือภำครัฐไม่เคยมีนโยบำยกำรจัดท�ำ Zoning ที่ก�ำหนด
ใหก้ำรท�ำเหมอืงแรม่คีวำมส�ำคญัเปน็อนัดบัแรกกอ่นกจิกรรมอืน่ 
ขณะที่ภำครัฐมีกำรจัดต้ังเขตนิคมอุตสำหกรรมเพื่อเป็นที่ตั้ง
โรงงำนอุตสำหกรรม ภำครัฐได้ประกำศเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
กำรเกษตรกรรม ซึ่งสงวนไว้เพื่อกำรท�ำเกษตรกรรมเท่ำนั้น      
แต่ภำครัฐไม่เคยก�ำหนดเขตแหล่งแร่ที่ให้กำรท�ำเหมืองได้รับ
โอกำสก่อนกิจกรรมอื่น แม้ว่ำพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
ฉบับนี้จะก�ำหนดให้มี “เขตแหล่งแร่เพื่อการท�าเหมือง” แต่     
ในทำงตรงกันข้ำม แทนที่กำรก�ำหนด “เขตแหล่งแร่เพ่ือกำร           
ท�ำเหมือง” ดังกล่ำวจะเป็นไปในทิศทำงที่ส่งเสริมอุตสำหกรรม
เหมืองแร่ กลับกลำยเป็นกำรก�ำหนดเพื่อกำรตีกรอบและ              
คุมก�ำเนิดเหมืองแร่

พระรำชบัญญัติแร่ฉบับใหม่นี้ ก�ำหนดให้กำรอนุญำต
ประทำนบัตรสำมำรถท�ำได้เฉพำะในพื้นท่ีที่แผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำรแร่ก�ำหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อกำรท�ำเหมือง
เท่ำนั้น และจะต้องเป็นพื้นท่ีท่ีมีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และ              
มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูง มีควำมคุ้มค่ำในทำงเศรษฐกิจและ
สอดคลอ้งกบันโยบำยและยทุธศำสตรท์ีก่�ำหนดไวใ้นแผนแมบ่ท
กำรบรหิำรจดักำรแรเ่ทำ่นัน้ ขอ้ก�ำหนดนี ้ภำคเอกชนมองวำ่เปน็
อุปสรรคอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำให้เกิดเหมืองแร่ใหม่ๆ ขึ้นเป็น   
ข้อก�ำหนดที่ออกมำเพื่อคุมก�ำเนิดอุตสำหกรรมเหมืองแร่       
โดยเฉพำะ เพรำะล�ำพังภำครัฐเองก็มีข้อจ�ำกัดทั้งก�ำลังคนและ

งบประมำณในกำรด�ำเนนิกำรส�ำรวจจนพบแหลง่แรแ่หลง่ใหม่ๆ
จนถึงขั้นสำมำรถประเมินควำมคุ้มค่ำในทำงเศรษฐกิจของ
โครงกำรท�ำเหมืองในแหล่งน้ันๆ ได้ โดยภำครัฐไม่สำมำรถ
ด�ำเนินกำรจนก�ำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อกำรท�ำเหมืองให้ทั่ว       
ทั้งประเทศได้ในระยะเวลำอันจ�ำกัด   

“การปล่อยให้ภาคเอกชนลงทุนสำารวจหาแหล่งแร่ด้วย
ตนเองไปก่อน จนพิสูจน์ทราบแล้วว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง
และมีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจที่จะดำาเนินการทำาเหมือง   
แลว้คอ่ยนำามาเสนอใหภ้าครฐัพจิารณาวา่ควรไดร้บัการกำาหนด
ให้เป็นแหล่งแร่เพ่ือการทำาเหมืองหรือไม่นั้น ไม่มีหลักประกัน
เลยว่าแหล่งแร่ที่อาจสำารวจพบน้ันจะได้รับการกำาหนดให้เป็น
เขตแหลง่แร่เพ่ือการทำาเหมอืงและจะไดรั้บอนุญาตใหท้ำาเหมือง
หรือไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้คงไม่มีใครกล้าเสี่ยงลงทุน โดยเฉพาะ         
อย่างย่ิงการสำารวจหาแหล่งแร่โลหะท่ีต้องใช้เงินลงทุนในการ
สำารวจสูงมาก” คุณอัญชลี	กล่ำว

ผู้ประกอบการขาดโอกาสในการสำารวจพื้นที่ลุ่มน้ำา
ชั้น 1-เขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งอาจมีแหล่งแร่ทำาเหมืองใต้ดิน
ได้โดยไม่กระทบลุ่มน้ำา 

นอกจำกนี้ กำรขออนุญำตใช้พื้นที่เพื่อกำรท�ำเหมือง        
ยังมีปัญหำทั้งในเรื่องพื้นที่ลุ่มน้�ำชั้น 1 และเขตป่ำอนุรักษ์ หำก
เป็นพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีกำรท�ำเหมืองมำก่อน ผู้ประกอบกำรไม่มี
แม้แต่โอกำสที่จะเข้ำไปท�ำกำรส�ำรวจให้ทรำบศักยภำพทำง
เศรษฐกิจของแหล่งแร่เพื่อน�ำมำเปรียบเทียบกับมูลค่ำทำง
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เศรษฐกจิของปำ่ไมไ้ด ้ทัง้ๆ ทีอ่ำจมแีหลง่แร่ทีส่ำมำรถท�ำเหมอืง
ด้วยวิธีกำรท�ำเหมืองใต้ดินท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพลุ่มน้�ำ 
แม้ว่ำในขั้นตอนกำรขออนุญำตต่ออำยุประทำนบัตรหรือกำร   
ขออนุญำตประทำนบัตรใหม่ในพื้นท่ีเดิมท่ีอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้�ำ      
ชัน้ 1 และเขตปำ่อนุรกัษ ์จะมโีอกำสไดร้บักำรพจิำรณำผอ่นผนั
ใหใ้ชพ้ืน้ทีโ่ดยกำรพจิำรณำของคณะรฐัมนตรไีด ้แตข้ั่นตอนของ
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีกำรก�ำหนดระยะเวลำ      
ในกำรด�ำเนินกำรที่ชัดเจน ส่งผลให้กิจกำรเหมืองแร่หลำยแห่ง
ต้องขำดชว่ง ตอ้งหยดุกจิกำร สง่ผลกระทบใหเ้กดิกำรขำดแคลน           
ทั้งวัตถุดิบและกำรจ้ำงงำนในท้องถิ่น รวมทั้งต้นทุนในกำรฟื้น
กิจกำรขึ้นใหม่หลังได้รับกำรอนุญำต

ประเด็นขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อทำาเหมืองในเขต สปก. 
อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการเหมืองแร่   

คณุอญัชล ีกลำ่วเนน้ย้�ำวำ่ ประเดน็กำรขออนญุำตใชท้ีดิ่น
เพือ่กำรท�ำเหมอืงในเขตปฏริปูท่ีดนิเพือ่กำรเกษตรกรรม (สปก.) 
เป็นอีกหน่ึงปัญหำใหญ่ท่ีผู้ประกอบกำรเหมืองแร่จ�ำนวนมำกก�ำลัง
ประสบอยู่ แม้ว่ำจะมีค�ำสั่ง คสช. ที่ 31/2560 ก�ำหนดให้คณะ
กรรมกำรปฏิรปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (คปก.) มอี�ำนำจพิจำรณำ
ให้ควำมยินยอมหรืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน สปก. เพ่ือ
กิจกำรอื่นใดนอกเหนือจำกที่ก�ำหนดในกฎหมำยปฏิรูปที่ดิน  
เพ่ือเกษตรกรรมได้ แต่ในทำงปฏิบัติกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์กย็งัคงผอ่นคลำยใหเ้ฉพำะกจิกำรส�ำรวจแรแ่ละกำรท�ำ      
เหมืองแร่ที่ได้รับอนุญำตตำมค�ำสั่งเดิมของ คปก. อยู่แล้วใน     
วันที่ค�ำสั่ง คสช. ที่ 31/2560 ใช้บังคับเท่ำนั้น ปัจจุบันค�ำขอ
ประทำนบตัรในพืน้ที ่ สปก. ยงัคงตกคำ้งไมส่ำมำรถด�ำเนินกำร
ต่อได้อีกเป็นจ�ำนวนมำก

“เราอยากใหภ้าครฐัเขา้มาชว่ยแกป้ญัหาตรงนีโ้ดยเร่งดว่น 
หากพื้นท่ี สปก. บริเวณใดไม่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับ
การเกษตรกรรม หรือมีแหล่งแร่ท่ีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงก็ควร
เปิดโอกาสให้มีการทำาเหมืองได้” คุณอัญชลี	กล่ำว

ชี้ภาครัฐควรให้ ไทยพึ่งพาตนเอง
ด้านวัตถุดิบอุตสาหกรรม

เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ ควำมมั่นคงทำงด้ำนวัตถุดิบเพื่อ    
ตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนในโครงกำรส�ำคัญของประเทศ 
ถือเป็นเรื่องส�ำคัญ เพื่อให้เกิดควำมสมดุลและสำมำรถพ่ึงพำ
ตนเอง โดยใช้แหล่งวัตถุดิบในประเทศ ในเรื่องนี้ คุณอัญชลี    
มองวำ่ ปจัจบัุนภำพลักษณข์องอตุสำหกรรมเหมืองแรใ่นสำยตำ
ของภำครัฐ เหมืองแร่คือผู้ท�ำลำยสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ   
จงึไดมี้กำรตรำพระรำชบญัญตัแิร ่พ.ศ. 2560 ขึน้มำเพือ่ตกีรอบ
และคุมก�ำเนิดเหมืองแร่ในประเทศ และมีนโยบำยส่งเสริมให้
ภำคเอกชนออกไปลงทุนท�ำเหมืองในต่ำงประเทศเพื่อน�ำแร่       
กลับมำใช้  

เรำมองว่ำตรำบใดที่ประเทศไทยเรำยังมีควำมต้องกำรใช้
แร่อยู่ ภำครัฐก็ควรด�ำเนินนโยบำยให้ประเทศสำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้เรื่องวัตถุดิบอุตสำหกรรมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล
อดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร รชักำลที ่9 ทรงพระรำชทำน
ให้ไว้    

ขณะนี้รัฐบำลก�ำลังด�ำเนินโครงกำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกิจภำคตะวนัออก (EEC) เรำก�ำลงัพูดถงึกำรหำแหลง่หนิ
อุตสำหกรรมเพื่อใช้ในกำรผลิตปูนซีเมนต์และหินก่อสร้ำงที่จะ
ใช้ในกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคในโครงกำรดังกล่ำว แต่ไม่มีกำร
วำงแผนไว้รองรับว่ำเมื่อมีกำรลงทุนของภำคอุตสำหกรรมใน
โครงกำรดงักลำ่วเกดิขึน้ กห็ลกีไมพ่น้ทีจ่ะตอ้งใชว้ตัถดุบิในกำร
ผลิต โลหะเป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญส�ำหรับอุตสำหกรรมต่อเนื่อง  
กำรใช้โลหะในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ในประเทศไทยในแต่ละปีมี
มูลค่ำหลำยแสนล้ำนบำท กำรมีเหมืองแร่โลหะในประเทศเรำเอง
จึงมีควำมส�ำคัญยิ่งต่อควำมมั่นคงในกำรพัฒนำประเทศ 

“อย่างท่ีเรียนให้ทราบแล้วว่า พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
2560 ฉบบันี ้ไมเ่อือ้อำานวยใหเ้กดิการลงทนุสำารวจหาแหลง่แร่
ใหม่ๆ โดยเฉพาะแร่โลหะในประเทศ ดังน้ันภาครัฐจึงต้องมี
มาตรการออกมาแก้ไขอุปสรรคในเรื่องนี้โดยเร่งด่วน”

ไทยเริ่มขาดแคลนแร่โพแทชเฟลด์สปาร์ 
แนะหาวิธีนำามาใช้ให้กระทบต่อป่าไม้น้อยที่สุด

ปัจจุบันอุตสำหกรรมเซรำมิกในประเทศก็เริ่มขำดแคลน
วัตถุดิบ ต้องมีกำรน�ำเข้ำแร่หลำยชนิดจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งแร่โพแทชเฟลด์สปำร์ ซึ่งแหล่งแร่ชนิดนี้ยังคงมีอยู่ใน
ประเทศ แตส่่วนใหญ่อยูใ่นพืน้ทีลุ่ม่น้�ำชัน้ 1 และเขตปำ่อนรุกัษ์ 
เรำคงต้องร่วมกันหำวิธีว่ำท�ำอย่ำงไรจึงจะน�ำแร่เหล่ำนี้ออกมำ
ใช้ได้โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกรป่ำไม้ในระดับท่ีต่�ำท่ีสุด 

“แตล่ะประเทศก็พยายามหวงแหน หลกีเลีย่งการสง่แรด่บิ
ออกนอกประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมในทรัพยากร
แรข่องตนเอง ดงันัน้หากภาครัฐไมส่ง่เสรมิใหท้ำาการสำารวจและ
พฒันาทรพัยากรแรใ่นประเทศของเราเอง วนัหนึง่กจ็ะตอ้งเผชญิ
กบัปญัหาขาดแคลนวตัถดุบิ หรอืไมก็่ตอ้งนำาเขา้วตัถดุบิทีแ่ปรรปู
มาแลว้ในระดบัหนึง่มาจากตา่งประเทศ ตน้ทนุในการผลติกย็อ่ม
จะสูงขึ้นจนอาจถึงขั้นไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้”           
คุณอัญชลี	กล่ำว

ในส่วนของภาคเอกชน	สภาการเหมืองแร่ต้องการเห็น
การส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่							
ที่ต่อเนื่องทั้งอุตสาหกรรมต้นน้�า	กลางน้�า	 และปลายน้�า				
อยา่งครบวงจร	ซึง่จะชว่ยเพิม่ปรมิาณการใชแ้ร	่สรา้งโอกาสใน
การลงทนุใหแ้กท่กุภาคสว่นและกอ่ใหเ้กดิการจา้งงานเพิม่ขึน้	
อันจะช่วยส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง	
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เล็งศึกษาความต้องการหินอุตสาหกรรม														
ใน	EEC	หวังจัดหาหินป้อนการลงทุนรัฐ-เอกชน
ระยะยาว	 คาด	 5	ปี	 โครงสร้างพ้ืนฐานหลัก																				
5	โครงการ	ต้องการหินก่อสร้างไม่ต่�ากว่า	100	
ล้านตัน

วิษณุ	 ทับเที่ยง	 อธิบดีกรมอุตสาหกรรม														
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่	(กพร.) เปิดเผยว่ำ ขณะน้ี
กพร. อยู่ระหว่ำงกำรประเมินแหล่งแร่หินก่อสร้ำง  
เพือ่รองรบักำรลงทนุกอ่สรำ้งโครงสร้ำงพืน้ฐำนขนำด
ใหญ่ในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
รวม 5 โครงกำร ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง
เช่ือม	3	สนามบิน	โครงการท่าเรือมาบตาพุด	เฟส	3
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง	เฟส	3	โครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก	
และการพัฒนาเมืองใหม่

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 ได้เตรียมที่จะเสนอ          
ของบประมำณในกำรศกึษำควำมตอ้งกำรหนิกอ่สรำ้ง
อย่ำงละเอยีดในพืน้ที ่EEC คำดวำ่จะใชง้บประมำณ 

EEC

ลุยจัดหาหินก่อสร้าง EEC
ชี้ 5 ปีต้องการ 100 ล้านตัน

50 ลำ้นบำท ใชเ้วลำศกึษำประมำณ 1 ป ีโดยผลกำรศึกษำนีจ้ะระบุชดัเจน
ว่ำแต่ละโครงกำรจะใช้หินก่อสร้ำงและหินปูนปริมำณเท่ำไร หินก่อสร้ำง  
ในพื้นที่ใกล้เคียงเขตก่อสร้ำงมีเพียงพอหรือไม่ และต้องกำรใช้หินก่อสร้ำง
ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนใดบ้ำงตำมสเปคของแต่ละโครงกำร โดยเฉพำะ
โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน ต้องใช้หินเกรดพิเศษ เช่น  
หินบะซอลต์ หินแกรนิต ที่มีควำมแข็งแกร่งสูง

แหล่งหินเพียงพอระยะสั้น
“ผลการสำารวจในขณะน้ีมีเพียงความต้องการหินก่อสร้างเบื้องต้น            

ในโครงการขนาดใหญ ่ยงัไมร่วมการกอ่สรา้งเมอืงใหม ่และการขยายเมือง
ต่างๆ ดังนั้นจึงต้องศึกษาเพื่อที่จะรู้ปริมาณอย่างละเอียดว่าในพื้นที่ EEC 
ต้องการหินก่อสร้างแต่ละชนิดก่ีตัน หากพบว่าไม่พอจะจัดหาจากท่ีไหนเพ่ิม
เพ่ือไปกำาหนดเขตแหล่งแร่ในการให้อาชญาบัตรสำารวจและประทานบัตร
ประกอบกิจการเหมืองหิน เพื่อให้เพียงพอต่อทุกโครงการใน EEC”

นอกจำกนี ้จำกกำรประเมนิเบือ้งตน้ มัน่ใจวำ่หนิกอ่สรำ้งยงัเพยีงพอ
ต่อกำรรองรับโครงกำร EEC ในระยะสั้น และจะหำแหล่งหินก่อสร้ำงให้
เพียงพอในระยะยำว โดยในพื้นที่ 3 จังหวัดใน EEC ยังคงมีแหล่งหิน
ก่อสร้ำงที่จะขยำยก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นได้



January-February 2020 15

90 โครงกำร กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งทำงรำง 9 โครงกำร                     
กำรพฒันำระบบคมนำคมขนสง่ทำงน้�ำ เชน่ ทำ่เรือตำ่งๆ 19 โครงกำร และ
กำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำ และระบบโลจิสติกส์ มีมูลค่ำรวม 9.47        
แสนล้ำนบำท 

ทั้งนี้ คำดว่ำจะใช้หินก่อสร้ำงทุกชนิดรวมไม่ต่�ำกว่ำ 100 ล้ำนตัน 
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี (2560-2565) หรือใช้หินก่อสร้ำงเพ่ิมประมำณ          
ปีละ 20 ล้ำนตัน จำกในภำวะปกติที่ในพ้ืนที่อีอีซีจะมีกำรใช้หินก่อสร้ำง
ประมำณ 24-25 ล้ำนตัน หรือรวมแล้วในช่วง 5 ปีน้ี จะใช้หินก่อสร้ำง             
ปลีะ 45-50 ลำ้นตนั โดยเมือ่เทยีบกับแหลง่เหมอืงหนิทีผ่ลติอยู่ในปจัจบุนั
ม่ันใจว่ำมีเพียงพอต่อควำมต้องกำรในช่วง 10 ปีน้ี ท้ังหินปูน หินผสมคอนกรีต
หินโรยทำงรถไฟ หินคลุก หินผสมยำงมะตอย หินเรียงท่ำเรือชำยฝั่ง

หาแหล่งใหม่รัศมี 100 กิโลเมตร 
ส่วนในระยะยำวจะต้องหำแหล่งหินก่อสร้ำงเพิ่ม โดยในปัจจุบัน               

มีค�ำขอต่ออำยุประทำนบัตรแร่หินก่อสร้ำง กำรขอประทำนบัตรใหม่              
กำรขออำชญำบัตรส�ำรวจ รวมทั้งยังได้ส่งเจ้ำหน้ำที่ของ กพร. ออกไป
ส�ำรวจแหล่งหินก่อสร้ำงในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นอีก 3 แหล่ง ซึ่งเป็น                    
หนิแกรนติเกรดทีใ่ชก้บัโครงกำรรถไฟ และรถไฟควำมเรว็สงูจะรองรบัควำม
ต้องกำรก่อสร้ำงในภำวะปกติได้อีก 20 ปี

“แหลง่แร่หนิก่อสร้างในปจัจบุนัมเีพียงพอตอ่ความตอ้งการของ EEC 
ในช่วง 5 ปีนี้อย่างแน่นอน และสามารถรองรับได้ถึง 10 ปี หรือภายใน            
ปี พ.ศ. 2570 แต่จะต้องไม่มีโครงการขนาดใหญ่เพ่ิมข้ึนอีก แต่ กพร. ยังได้
ไปสำารวจแหล่งแร่หินก่อสร้างเพิ่มเติม รวมทั้งในจังหวัดที่ติดกับ EEC            
โดยรอบก็ยังคงมีแหล่งแร่หินก่อสร้างอยู่ ซ่ึงหากอยู่ในระยะขนส่งไม่เกิน 
100 กิโลเมตรจากจุดก่อสร้าง ก็ยังถือว่ามีความคุ้มทุน จึงมั่นใจว่าใน              
ระยะยาวยังคงมีหินก่อสร้างเพียงพอต่อความต้องการของ EEC”

เล็งเตรียมหินถมทะเล
จำกกำรที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 (กนอ.)                   

ก�ำลังศึกษำโครงกำรถมทะเลบริเวณแหลมฉบัง 3,000 ไร่ เพ่ือรองรับ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีช้ันสูง ซ่ึงเป็นกำรบ้ำน
ที่ กพร. ต้องไปศึกษำว่ำจะใช้หินก่อสร้ำงเพื่อถมทะเลอีกจ�ำนวนเท่ำไร               
ซ่ึงอำจจะท�ำให้ตัวเลขท่ีค�ำนวณไว้ว่ำจะเพียงพอในช่วง 10 ปี อำจจะต้อง 
ปรับเปลี่ยนลดลงเล็กน้อย และจะต้องไปจัดหำแหล่งหินเข้ำมำเพิ่มเติม

ทั้งนี้	แบบอย่างการถมทะเลในประเทศต่างๆ	ไม่ได้ใช้หินในการ	
ถมทะเลทั้งหมด	เช่น	ในตะวันออกกลางใช้ทรายมาถมทะเล	ในญี่ปุ่น	
สิงคโปร์	น�าขยะมาอัดใช้ถมทะเลร่วมกับหิน	แต่ท้ังน้ีแม้ว่าจะมีโครงการน้ี
เข้ามาเพิ่มก็ยังคงมั่นใจว่าจะจัดหาแหล่งหินเข้ามารองรับได้	ซึ่งหากการ
ส�ารวจแหล่งแร่หินอุตสาหกรรมใหม่ท้ัง	3	แห่ง	 เสร็จสมบูรณ์	ก็จะส่ง		
เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการก�าหนดพื้นที่แหล่งแร่หิน
อุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง	 ซึ่งหากผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการก็ประกาศเป็นแหล่งแร่หินอุตสาหกรรมได้	จากนั้นก็เปิดให้
เอกชนเข้ามาส�ารวจและขอประทานบัตรต่อไป 

ส่วนควำมคืบหน้ำโครงกำรเมืองแร่โพแทช            
ที่คืบหน้ำมำกที่สุด คือ เหมืองโพแทชของ บริษัท		
ไทยคาลิ	จ�ากัด	ท่ีขอพ้ืนท่ี	อ.ด่านขุนทด	จ.นครราชสีมา 
พืน้ที ่9,000 ไร่ ไดพ้ฒันำเจำะอโุมงคท์�ำระบบรองรับ
คืบหน้ำมำกและจะเปิดได้เร็วๆ นี้

ขณะที่โครงกำรเหมืองโพแทชของ	 บริษัท	
เหมืองแร่โปแตช	อาเซียน	จ�ากัด	 (มหาชน) ที่ 
อ.บ�ำเหน็จณรงค ์จ.ชยัภมู ิพืน้ที ่9,700 ไร ่ไดอ้นญุำต
ไปตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2558 ขณะนีช้ะลอไปเพรำะมปีญัหำ
เงินทุน ส่วนโครงกำรของบริษัท เอเชีย แปซิฟิค 
โปแตช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด อ.ประจักษ์ศิลปำคม 
จ.อุดรธำนี พื้นที่ 26,400 ไร่ ก�ำลังขอประทำนบัตร

ต้องการหินก่อสร้างเพิ่มทุกปี
นคร	ศรีมงคล	ผูอ้�านวยการกองบรหิารจดัการ

วัตถุดิบอุตสาหกรรม	กพร.	กล่ำวว่ำ จำกกำร
ประเมินเบื้องต้นใน 4 โครงกำรขนำดใหญ่ในพื้นที่      
ออีซี ีไดแ้ก่ กำรพฒันำระบบคมนำคมขนส่งทำงถนน ที่มา : www.bangkokbiznews.com



January-February 202016

เหมืองแร่สีเขียว
l   กองบรรณาธิการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.) ในฐำนะ
หน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำรและก�ำกับดูแลอุตสำหกรรม
เหมืองแร่และอุตสำหกรรมพื้นฐำน จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง 
“การพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม
พื้นฐานเข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว”	 เพื่อน�ำเสนอองค์ควำมรู้         
ค�ำแนะน�ำในกำรสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบกำรเหมอืงแรแ่ละอตุสำหกรรม
พื้นฐำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถยกระดับมำตรฐำนกำรประกอบกำรสู่
เหมืองแร่สีเขียวอย่ำงย่ังยืน ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 6 ด้ำน ประกอบด้วย

กพร. 
เดินหน้ายกระดับ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
สู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว

ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นที่ตั้ง 
ด้ำนกำรป้องกัน ลด และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม          
ด้ำนกำรดูแลควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยของคนงำน
และชุมชนผู้อยู่อำศัยใกล้เคียง ด้ำนกำรมีพื้นที่สีเขียว     
และทัศนียภำพเรียบร้อยสะอำดตำ ด้ำนควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรแร่อย่ำงคุ้มค่ำ รวมท้ัง
พัฒนำต่อยอดสู่อุตสำหกรรมสีเขียว หรือมำตรฐำนอื่นๆ 
ในระดับท่ีสูงข้ึน เป็นท่ียอมรับของสังคมรอบด้ำนมำกย่ิงข้ึน
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วิษณุ ทับเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ (กพร.)

วิษณุ ทับเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ (กพร.)

อนุ กัลลประวิทย์
ผู้อำานวยการสำานักบริหารสิ่งแวดล้อม 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ (กพร.)

อนุ กัลลประวิทย์
ผู้อำานวยการสำานักบริหารสิ่งแวดล้อม 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ (กพร.)

รศ. ดร.พิษณุ บุญนวล 
นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย

รศ. ดร.พิษณุ บุญนวล 
นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย
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>>  กพร. ตั้งเป้าปี ’63 ผู้ประกอบการเหมืองแร่
เข้าร่วมโครงการเหมืองแร่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
วิษณุ	 ทับเท่ียง	 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ																					

การเหมืองแร่	 (กพร.) กล่ำวว่ำ กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและ                 
กำรเหมอืงแร ่ในฐำนะหนว่ยงำนหลกัในกำรบรหิำรจดักำรและก�ำกับ
ดูแลอุตสำหกรรมเหมืองแร่และอุตสำหกรรมพื้นฐำน ได้ด�ำเนินกำร
เชงิรกุขบัเคลือ่นกำรท�ำงำนดำ้นเหมอืงแรอ่ยำ่งตอ่เนือ่งและรอบดำ้น 
โดยเฉพำะกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่และอุตสำหกรรม
พืน้ฐำนยกระดบัมำตรฐำนกำรประกอบกำรของตนสูเ่หมอืงแร่สีเขยีว   
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 6 ด้ำน ประกอบด้วย 1.	ด้านความรับผิดชอบ
ตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมเปน็ทีต่ัง้	2.	ดา้นการปอ้งกนั	ลด	และแกไ้ข
ผลกระทบสิง่แวดล้อม	3.	ดา้นการดแูลความปลอดภยัและสขุภาพ
อนามัยของคนงานและชุมชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง	4.	ด้านการมี
พื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา	5.	ด้านความ
โปร่งใสตรวจสอบได้	และ	6.	ด้านการใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า 
ท�ำให้ตลอดระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2562 มี
สถำนประกอบกำรทัง้รำยเลก็และรำยใหญท่ีเ่ขำ้รว่ม ไดย้กระดบัและ
พัฒนำศักยภำพของตนเองเพ่ือให้กำรประกอบกำรผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินมำตรฐำนเหมืองแร่สีเขียวและได้รับรำงวัลเหมืองแร่สีเขียว  
ที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมเกณฑ์ก�ำหนดรวมทั้งสิ้น 258 รำย 
จำกจ�ำนวนผู้ประกอบกำรกว่ำ 1,000 รำย 

ในอดตี กพร. ขอใหผู้ป้ระกอบกำรเขำ้มำเปน็อำสำสมคัรทดลอง
ปรบักำรท�ำงำนตำมเกณฑต์ำ่งๆ ทีก่�ำหนด ตอ่มำมกีำรด�ำเนินกำรให้
สมัครเข้ำมำแล้วมีกำรมอบรำงวัลเหมืองแร่สีเขียวเพื่อเชิดชูเกียรติ
สถำนประกอบกำรต่ำงๆ ท่ีเข้ำร่วม ซึ่งรางวัลเหมืองแร่สีเขียว												
ที่ผู้ประกอบการได้รับนี้เทียบเท่ากับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว																			
ระดับ	3	ของกระทรวงอุตสาหกรรม

“ในปี พ.ศ. 2563 นี้ กพร. มีเป้าหมายที่จะให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมมากขึ้นภายใต้ 
พ.ร.บ.แร่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อยกระดับการประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมอืงแรท่ีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มและมคีวามรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
หรือมาตรฐานอื่นๆ ในระดับท่ีสูงขึ้นเป็นท่ียอมรับของสังคมมาก             
ยิ่งขึ้นต่อไป” วิษณุ	กล่ำว

>>  เผยปัญหาหลักของผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รางวัลแล้วไม่รักษามาตรฐานจนถูกร้องเรียน 
อนุ	กัลลประวิทย์	ผู้อ�านวยการส�านักบริหารสิ่งแวดล้อม														

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.) กล่ำวว่ำ               
กพร. โดยส�ำนักบริหำรส่ิงแวดล้อม ได้จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร            
เพื่อพัฒนำสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมเหมืองแร่ให้มีควำมรู้                 
ควำมเข้ำใจเกณฑ์มำตรฐำนเหมืองแร่สีเขียว และกำรเตรียมตัวของ
สถำนประกอบกำรในกำรประกอบกำรใหเ้ปน็ไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
เหมืองแร่สีเขียวที่ก�ำหนด โดยเชิญวิทยำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญมำ           
ร่วมถ่ำยทอดประสบกำรณ์ให้ควำมรู้กำรด�ำเนินกิจกำรเพ่ือให้เป็นไปตำม

เกณฑม์ำตรฐำนเหมอืงแรส่เีขยีวอยำ่งตอ่เนือ่ง พรอ้มทัง้มี
ตัวอย่ำงสถำนประกอบกำรท่ีได้รับรำงวัลในปีท่ีผ่ำนๆ มำร่วม
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำรเข้ำร่วมโครงกำรเหมืองแร่สีเขียว
ถ่ำยทอดสู่ผู้ประกอบกำร เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรได้ศึกษำ
แนวทำงในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรประกอบกำรของ
ตนเองเพื่อเข้ำสู่มำตรฐำนด้ำนอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์      
ตอ่สังคมและสิง่แวดลอ้ม ชว่ยใหคู้ค่ำ้ทำงธุรกจิ ประชำชน 
และสิ่งแวดล้อมรอบๆ สถำนประกอบกำรยอมรับ 

“การดำาเนินการที่ผ่านมาพบว่าปัญหาหลักของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการคือ เมื่อได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวแล้ว
ไม่มีการต่อยอดรักษามาตรฐานการประกอบการท่ีรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และประชาชนโดยรอบ ทำาให้มีปัญหา     
การร้องเรียนเข้ามาจำานวนมาก เมื่อเจ้าหน้าที่ กพร.     
เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นจริงและส่งผล 
กระทบต่อภาคส่วนต่างๆ กพร. จำาเป็นต้องให้สถาน
ประกอบการน้ันเข้ามาเร่ิมต้นการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวใหม่ ท้ังน้ี การพบปัญหาร้องเรียน
เข้ามาจะมีผลต่อการขอประทานบัตรหรือขออนุญาต      
ต่อประทานบัตรอาจจะไม่ได้รับการอนุญาต จึงอยากให้
สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีได้รับรางวัลเหมืองแร่
สีเขียวรักษามาตรฐานการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและ     
ส่ิงแวดล้อมอย่างเน่ืองต่อไป สำาหรับสถานประกอบการ          
ทีย่งัไมไ่ดรั้บรางวลัเหมอืงแรส่เีขยีวและยงัไมไ่ดเ้ข้ามารว่ม
ในโครงการ อยากเชิญชวนให้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการ
สร้างมาตรฐานการประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวของ 
ผู้ประกอบการไทยให้เป็นท่ียอมรับแก่คู่ค้าท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ”

ในปี พ.ศ. 2563 นี้ กพร.
มีเป้าหมายที่จะให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่เข้าร่วม

โครงการเพิ่มเติมมากขึ้นภายใต้ 
พ.ร.บ.แร่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 
เพื่อยกระดับการประกอบการ

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งพัฒนาต่อยอด

สู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ
มาตรฐานอื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้น
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>>  เกณฑ์ 6 ด้านสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
รศ.	ดร.พิษณุ	บุญนวล	นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย	

กล่ำวว่ำ อุตสำหกรรมเหมืองแร่ถือเป็นอุตสำหกรรมที่สร้ำงรำยได้            
เข้ำประเทศในแต่ละปีเป็นจ�ำนวนมำก แม้จะไม่มำกเท่ำในอดีต          
ที่ผ่ำนมำ ซึ่งแร่หลำยๆ ชนิดของผู้ประกอบกำรไทยเป็นที่นิยมและ                
ได้รับกำรยอมรับในตลำดแร่ในต่ำงประเทศหลำยชนิด โดยเฉพำะแร่
ที่มำจำกสถำนประกอบกำรที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม จะได้รับ    
กำรตรวจสอบประเมินในช่วงเวลำท่ีก�ำหนด ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2563 น้ี
จะมีกำรประเมินในช่วงเดือนพฤษภำคม ส�ำหรับกำรประกอบกำร  
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนเหมืองแร่สีเขียวท่ีก�ำหนด 6 ด้ำน ประกอบด้วย 

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นท่ีตั้ง 
โดยประกอบกำรเหมืองแร่ให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร

และกฎหมำยก�ำหนด เพ่ือควบคุมผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัทีภ่ำคสว่น
ต่ำงๆ ยอมรับได้ ซ่ึงผู้ประกอบกำรต้องมีแนวทำงกำรด�ำเนินงำน                   
ที่มีข้อก�ำหนดในด้ำนนี้อย่ำงชัดเจน ไม่สร้ำงควำมเสียหำยต่อชุมชน 
ประชำชน และสิง่แวดลอ้มตำ่งๆ โดยรอบ เมือ่มเีรือ่งรอ้งเรยีนเขำ้มำ
ต้องเร่งด�ำเนินมำตรกำรแก้ไขปัญหำและข้อร้องเรียนต่ำงๆ ตำมจริง 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรชดเชยควำมเสียหำยแก่ประชำชนผู้ได้รับผลกระทบ
จำกกำรประกอบกำรเหมืองแร่ทั้งต่อชีวิตและสุขภำพตำมกฎหมำย
ก�ำหนดอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม รวมท้ังด�ำเนินกำรแก้ไขและ
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้อยู่ในสภำพดีโดยเร็ว

“ขอแนะนำาให้ผู้ประกอบการทำาแผนความรับผิดชอบต่อสังคม 
หรือ CSR ไม่ใช่เพียง 1 คร้ังหรือ 2 คร้ังเท่าน้ัน แต่ต้องทำาอย่างต่อเน่ือง 
แม้สถานประกอบการนัน้ๆ จะไมไ่ดเ้ข้ารว่มโครงการเหมอืงแรส่เีขยีว 
เพ่ือยกระดบัการประกอบการทีใ่หค้วามใสใ่จและรบัผดิชอบตอ่สังคม
มากข้ึน ไม่ให้ประชาชนมองผู้ประกอบการเหมืองแร่เป็นผู้ประกอบการ
ท่ีชอบทำาลายส่ิงแวดล้อมอย่างในอดีต นอกจากน้ีหากสถานประกอบการ
ใดมีการเชิญชวนประชาชนเข้ามาร่วมทำา CSR ด้วยจะดีมาก เช่น      
การช่วยกันปลูกป่าในบริเวณท่ีทำาเหมืองแร่แล้วเสร็จ การนำาน้ำาขุมเหมือง
ไปช่วยแจกจ่ายชาวบ้านในช่วงฤดูแล้ง ส่วนฤดูฝนควรนำาเครื่องมือ
ขนาดใหญ่สำาหรับขุดเจาะไปช่วยชาวบ้านขุดบ่อบาดาลกักเก็บน้ำา            
ไว้ใช้ หรือนำาไปช่วยขุดลอกทางน้ำาให้ไหล ไม่ขังจนกลายเป็นพื้นที่            
น้ำาท่วม และควรมีการทำากิจกรรมมวลชนสัมพันธ์อื่นๆ ร่วมกัน             
อย่างน้อยเดือนละครั้ง เป็นต้น ซึ่งหากสถานประกอบการใด             
ดำาเนินการทำา CSR อย่างต่อเนื่องจะได้รับคะแนนเป็นพิเศษ”                 
รศ.	ดร.พิษณุ กล่ำว

ด้านการป้องกัน ลด และแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มีระบบกำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน มีกำรปฏิบัติตำม

มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตำมที่หน่วยงำน
ภำครัฐที่ก�ำกับดูแลก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัดและครบถ้วน มีระบบ             
ตรวจสอบและเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ และ              
มกีำรศึกษำและน�ำเทคโนโลยใีหม่ๆ  มำใชป้รบัปรงุระบบก�ำจดัมลพษิ 
หำกเปน็เทคโนโลยทีีค่ดิคน้ขึน้ใชเ้องภำยในบรษิทัจะดมีำก เนือ่งจำก
ผู้ประกอบกำรและพนักงำนในองค์กรจะมีควำมเข้ำใจและเรียนรู้             
กำรท�ำงำนของเครื่องจักรรวมทั้งเครื่องมืออื่นๆ ที่ไม่ท�ำลำย                   

สิ่งแวดล้อม หรือหำกน�ำเข้ำมำใช้จำกต่ำงประเทศ               
ก็ควรได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เพื่อกำรใช้งำนที่มีประสิทธิภำพ ไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม 
นอกจำกนี้ หำกมีกำรวำงนโยบำยสนับสนุนกิจกรรม
คุณภำพต่ำงๆ เช่น 5ส ISO 9000 ISO 14000 และ 
Clean Technology (CT) เข้ำมำใช้ในกำรด�ำเนินงำน             
ของบริษัทจะได้รับคะแนนเป็นพิเศษ

ด้านการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ของคนงานและชุมชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง              

มีระบบรักษำควำมปลอดภัยและกำรดูแลสุขภำพที่ได้
มำตรฐำน ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อคนงำนภำยในสถำน
ประกอบกำรและประชำชนท่ัวไป มีระบบตรวจสอบและ
ควบคุมมลพิษไม่ให้แพร่กระจำยออกสู่ภำยนอกเหมืองแร่ 
และต้องมีกำรส่งรำยงำนผลตรวจสุขภำพของประชำชน
โดยรอบตำมที่ก�ำหนด หำกไม่น�ำส่งผลตรวจสุขภำพ             
ตำมก�ำหนดจะต้องระวำงโทษปรับคร้ังละ 1,000,000 บำท

ด้านการมีพ้ืนท่ีสีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อย
สะอาดตา มีกำรจัดกำรพื้นที่อย่ำงเหมำะสม 

เปิดกำรท�ำเหมืองเฉพำะบริเวณที่มีแร่เท่ำนั้น บริเวณที่         
ไมไ่ดม้กิีจกรรมกำรท�ำเหมอืงจะตอ้งท�ำกำรปลกูตน้ไมแ้ละ
ปรับปรุงทศันียภำพใหส้วยงำม หรอืจะท�ำเหมอืงแลว้ปลกู
ตน้ไม้ หญำ้แฝกตำมขัน้บนัไดเพือ่เปน็กำรปรบัปรงุภูมทิศัน์
ควบคู่กันไป ยิ่งเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจำกจะได้ประหยัดเวลำ 
และชว่ยประหยดัคำ่ใชจ่้ำย อกีทัง้กำรปลกูตน้ไมค้วบคูก่นั
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ขอแนะนำาให้ผู้ประกอบการ
ทำาแผนความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือ CSR ไม่ใช่

เพียง 1 ครั้งหรือ 2 ครั้งเท่านั้น
แต่ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง แม้

สถานประกอบการนั้นๆ จะไม่ได้
เข้าร่วมโครงการเหมืองแร่สีเขียว 

เพื่อยกระดับการประกอบการ
ที่ให้ความใส่ใจและรับผิดชอบ

ต่อสังคมมากขึ้น ไม่ให้ประชาชน
มองผู้ประกอบการเหมืองแร่

ชอบทำาลายสิ่งแวดล้อม
อย่างในอดีต
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ไปด้วยจะช่วยทำ�ให้ลดฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่�งทำ�เหมืองได้อีกท�งหนึ่ง 
เพ่ือสร้�งพื้นที่สีเขียวและสร้�งสมดุลของระบบนิเวศ ลดภ�วะ              
โลกร้อนท่ีกำ �ลั ง คุกค�มโลกม�กขึ้นในปัจ จุบัน นอกจ�กนี้                        
ผู้ประกอบก�รจะต้องตั้งกองทุนฟื้นฟูโดยจัดสรรจ�กกำ�ไรที่ได้จ�ก             
ก�รประกอบกจิก�รแร ่เพือ่เปน็หลกัประกนัในก�รฟืน้ฟพูืน้ทีห่ลงัจ�ก
ประท�นบัตรหมดอ�ยุแล้วต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ ก�รทำ�เหมืองแร่ต้อง
เผยแพรข่อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รทำ�เหมอืงใหส้�ธ�รณชน

ทั่วไปรับทร�บ มีก�รทำ�ป้�ยแสดงขอบเขตเหมือง เขตพื้นที่อันตร�ย
ต่�งๆ ที่มีเครื่องจักรกำ�ลังทำ�ง�น ระบุวัน เวล�ที่จะระเบิดเหมืองให้
ช�วบ้�นรับทร�บ มีก�รประก�ศเสียงต�มส�ยในบริษัทให้พนักง�น
ทุกคนสวมชุดที่ปลอดภัยต�มข้อกำ�หนดในระหว่�งก�รดำ�เนินง�น
ภ�ยในสถ�นประกอบก�รอย่�งเคร่งครัด เพื่อคว�มปลอดภัย และ
ก�รติดป้�ยประช�สมัพนัธข์้อมูลด้�นสิ่งแวดลอ้มอย�่งชัดเจน พร้อม
รับก�รตรวจสอบจ�กบุคคลภ�ยนอก ทั้งที่เป็นเจ้�หน้�ท่ี และ
ประช�ชนทั่วไปตลอดเวล� 

ด้านการใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า ต้องนำ�ทรัพย�กรแร่
ทีข่ดุขึน้ม�ใชป้ระโยชนอ์ย�่งคุม้ค�่สงูสดุ ในทกุๆ ผลผลติ

แรต่�มมลูค�่ทีแ่ทจ้รงิและร�ยง�นผลประกอบก�ร จ�่ยค�่ภ�คหลวง
ต�มกำ�หนด พร้อมทั้งศึกษ� คิดค้นห�วิธีสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับ
ทรัพย�กรแร่ ตลอดจนศึกษ�ห�วิธีนำ�ของเสียจ�กกระบวนก�รผลิต
ม�ใช้ประโยชน์อย่�งคุ้มค่� โดยส่งเสริมให้มีก�รจัดทำ� 3 Rs ได้แก่ 
Reduce, Reuse และ Recycle เพื่อสร้�งคว�มตระหนักในก�ร         
ใช้ทรัพย�กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

“ทั้ง 6 ด้านที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงเบื้องต้นในการ 
ให้คะแนนหากผู้ประกอบการเหมืองแร่ปฏิบัติตามเกณฑ์
ดงักลา่วครบสมบรูณต์อ่เนือ่งและสม่ำาเสมอ กจ็ะได้รบัการ
ประเมินผลให้ตามเกณฑ์ ส่วนเร่ืองการนำาเสนอข้อมูล      
ในระหวา่งทีเ่จา้หนา้ทีล่งพืน้ทีต่รวจประเมนินัน้ แนะนำาวา่
ควรที่จะจัดทำารูปแบบให้เข้าใจง่าย และมีข้อมูลภาพ 
ประกอบที่ชัดทุกขั้นตอนในการดำาเนินงาน หากมีข้อมูล
อ้างอิง หรือมีการนำาเทคโนโลยีการนำาเสนอผ่านวิดีโอ    
เฟสบุ๊ก มีเว็บไซต์ของบริษัท มีการทำาข้อมูลอ้างอิงการ
ทำางานด้านต่างๆ แนบด้วยจะเป็นเรื่องท่ีดีมาก รวมทั้ง 
แผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เครื่องมือ
โม่แร่ร่วงหล่นใส่คนงาน การระเบิดหินถล่มผิดจุด เป็นต้น 
ซ่ึงจะช่วยให้มีโอกาสท่ีจะได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์
มากยิ่งขึ้น” รศ. ดร.พิษณุ กล่�ว

วิษณุ ทับเที่ยง (กลาง) มอบของที่ระลึกแด่ รศ. ดร.พิษณุ บุญนวล (ขวา) นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย

6.

5.

January-February 2020 19



January-February 202020

>>  แนะผู้ประกอบการเหมืองแร่ศึกษาและปรับตัว
รับ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560
ในยคุปจัจบัุน ผูป้ระกอบกำรเหมอืงแรจ่ะตอ้งปรับตวัและเขำ้ใจ

ในบริบทกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกอดีต เนื่องจำกในอดีตกฎหมำย              
ข้อก�ำหนด และกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ นั้นอำจจะยังไม่มีกฎระเบียบ
ก�ำหนดที่เข้มงวดในหลำยๆ ด้ำน แต่เมื่อมี พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 
ประกำศใชซ้ึง่มีบทลงโทษทีค่อ่นขำ้งรนุแรง  ผูป้ระกอบกำรควรท�ำกำร
ศึกษำแลว้กลบัมำปรบัปรงุแกไ้ขกำรด�ำเนนิกิจกำรตำมอยำ่งเครง่ครดั 
โดยเฉพำะเรื่องนโยบำยกำรรับผิดชอบต่อสังคมมำกขึ้น อย่ำมุ่งหวัง
เพียงกำรท�ำธุรกิจเพื่อหวังผลก�ำไร หำกไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
เกรงว่ำหำกด�ำเนินนโยบำยไปแล้วไม่สำมำรถท่ีจะด�ำเนินกำรได้หรือมี
ข้อร้องเรียนเข้ำมำมำกจะมีผลกระทบย้อนกลับในทำงไม่ดี ส่งผลต่อธุรกิจ   

ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่สำมำรถขอค�ำแนะน�ำปรึกษำจำก
สถำนประกอบกำรเหมืองแร่ที่ได้กำรรับรองมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม   
แล้วน�ำมำปรับใช้ หรือขอค�ำแนะน�ำจำกผู้เชี่ยวชำญ เจ้ำหน้ำที่ กพร. 
ท่ีดูแลในพ้ืนท่ีหรือจำกส่วนกลำงลงไปช่วยแก้ไขปัญหำข้อติดขัดต่ำงๆ ให้ 

ขณะนี้ยังมีเวลาส�าหรับผู้ประกอบการทุกคนที่จะน�าข้อมูล
ต่างๆ	ที่ได้ไปปรับแก้ไขในส่วนที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ประเมินเพื่อให้
สถานประกอบการพัฒนาในทิศทางท่ีดีต่อท้ังสถานประกอบการ
เอง	ชุมชน	ประชาชนและสิ่งแวดล้อม	น�าไปสู่การได้รับรางวัล											
เหมืองแร่สีเขียว	ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจในการประกอบการเหมืองแร่
อย่างยั่งยืนต่อไป	
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สภาการเหมืองแร่
ขอเชิญประชุมสามัญ ประจำป 2563 

พร้อมรับฟ�งการบรรยายพ�เศษ

เร�่อง “การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในงานรังวัดเหมืองแร่”
วันอังคารที่  28  เมษายน 2563 เวลา 8.30-12.30 น.

ณ หองบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด 
 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
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Report
l   กองบรรณาธิการ 

เมื่อวันที่  14 กุมภำพันธ์  2563 พล.อ.ประวิตร																					
วงษ์สุวรรณ	รองนายกรัฐมนตรี	 ในฐานะผู้อ�านวยการกอง
อ�านวยการน้�าแห่งชาติ	(กอนช.) เป็นประธำนการประชุมกอง
อ�านวยการน้�าแหง่ชาต	ิครัง้ที	่1/2563 เพือ่ตดิตำมสถำนกำรณ์
น้�ำแลง้และผลกำรด�ำเนนิงำนแกไ้ขปญัหำน้�ำแลง้ของหนว่ยงำน
ภำยใต้กองอ�ำนวยกำรน้�ำแห่งชำติ พร้อมส่ังกำรในเรื่องส�ำคัญ  
2 เรื่อง ได้แก่ 1.	การเพิ่มการผันน้�าจากลุ่มน้�าแม่กลองมายัง
ลุม่น้�าเจา้พระยา จำกกำรตดิตำมกำรบรหิำรจดักำรน้�ำในลุม่น้�ำ
เจ้ำพระยำ เพื่อให้มีคุณภำพน้�ำท่ีเหมำะสมส�ำหรับกำรอุปโภค 
บริโภคไปจนถึงปลำยเดือนมิถุนำยน 2563 และให้กองอ�ำนวยกำร
น้�ำแห่งชำติด�ำเนินกำรผันน้�ำจำกลุ่มน้�ำแม่กลองมำยังลุ่มน้�ำ
เจ้ำพระยำเพิ่มเติมจำกแผนเดิมอีก 500 ล้ำนลูกบำศก์เมตร    
ไปจนถึงเดือนมิถุนำยนนี้ จำกเดิมท่ีมีกำรผันน้�ำจำกลุ่มน้�ำ           
แม่กลองแล้ว 500 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เพื่อป้องกันปัญหำ        
น้�ำทะเลรุกตัวเข้ำมำยังแม่น้�ำเจ้ำพระยำ โดยมอบหมำยให้
กรมชลประทำน กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และกำร
ประปำนครหลวง ควบคุมกำรบริหำรจัดกำรน้�ำอย่ำงรอบคอบ 
รวมถงึปอ้งกนัและเฝำ้ระวังกำรสญูเสยีน้�ำระหวำ่งกำรผนัน้�ำจำก
ลุ่มน้�ำแม่กลองมำยังลุ่มน้�ำเจ้ำพระยำอย่ำงใกล้ชิดด้วย 

2.	การบริหารจัดการน้�าภาคตะวันออกเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ขาดแคลนน้�า จำกกำรประเมนิสถำนกำรณข์องกองอ�ำนวยกำร
น้�ำแห่งชำติ พบว่ำ มีอ่ำงเก็บน้�ำจ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่ำงเก็บน้�ำ
หนองปลำไหล จ.ระยอง และอ่ำงบำงพระ จ.ชลบุรี ที่หำก     
ไมม่มีำตรกำรบรหิำรจดักำรน้�ำทีชั่ดเจนอำจสง่ผลใหป้รมิำณน้�ำ            
ไม่เพียงพอถึงสิ้นเดือนมิถุนำยนได้ 

นอกจำกนี้ ที่ประชุมก็ได้เห็นชอบใน 5 มำตรกำรหลัก
พร้อมมอบหมำยหน่วยงำนรับผิดชอบท่ีชัดเจนในกำรป้องกัน
ก่อนปญัหำขำดแคลนน้�ำจะเกดิขึน้ คอื 1. มอบหมำยกำรประปำ
ส่วนภูมิภำค (กปภ.) บริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้�ำ   
ภำคตะวันออก จ�ำกัด (มหำชน) หรืออีสท์วอเตอร์ และนิคม
อุตสำหกรรม ปรับลดกำรใช้น้�ำ 10% 2. ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปรับลดปริมำณกำรใช้น้�ำผลิต                
กระแสไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนร่วมลงในภำคตะวันออก           
3. กรมชลประทำนประสำน กปภ. และอีสท์วอเตอร์ จัดหำ 
แหล่งน้�ำส�ำรองจำกภำคเอกชน เพือ่ใหส้ำมำรถใชน้้�ำไดถ้งึสิน้สดุ
เดือนมิถุนำยน 4. ให้กรมชลประทำนพิจำรณำผันน้�ำจำก      

กพร. จับมือผู้ประกอบการเหมืองแร่นำาแหล่งน้ำาจากขุมเหมืองเก่า
 ป้อนภาคเกษตร-ชุมชนในการอุปโภค-บริโภค

ภาพการดำาเนินการขุดขนดินบริเวณพื้นที่หลังประตูน้ำาบ้านปู

แหล่งขำ้งเคยีงมำเตมิอำ่งเกบ็น้�ำหนองปลำไหล และ 5. ให ้กปภ.
เร่งรัดด�ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมแผนงำนทีไ่ดรั้บสรรงบกลำงแกไ้ข
ปัญหำภำวะขำดแคลนน้�ำเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

สรข.3 เชียงใหม่ กับโครงการ 
“เหมืองแร่กับแหล่งน้ำาเพื่อการเกษตรของชุมชน”

ในส่วนของอุตสำหกรรมเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรม												
พืน้ฐานและการเหมอืงแร	่(กพร.) โดยส�านกังานอตุสาหกรรม
พืน้ฐานและการเหมอืงแร	่เขต	3	เชยีงใหม่	ไดพ้ฒันำ “โครงการ
เหมืองแร่กับแหล่งน้�าเพ่ือการเกษตรของชุมชน	ณ	เหมืองแร่
ถา่นหนิลกิไนต	์ของบรษัิท	ลานนาทวีทรัพย	์จ�ากดั และบรษิทั	
สันติตรานนท์	จ�ากัด	ตั้งอยู่ที่ต�ำบลแม่ตีบ อ�ำเภองำว จังหวัด
ล�ำปำง โดยรว่มกบัชมุชนรอบพืน้ทีเ่หมอืงในกำรวำงแผนบรหิำร
จัดกำรแหล่งน้�ำให้เพียงพอส�ำหรับใช้ประโยชน์กำรเกษตร             
ได้ตลอดท้ังปี พร้อมทั้งด�ำเนินกำรปรับปรุงแหล่งน้�ำจำก         
ขุมเหมืองเก่ำ ขุมเหมืองและบ่อดักตะกอนปัจจุบัน ปรับปรุง           
อ่ำงเก็บน้�ำเดิมและปรับปรุงระบบส่งน้�ำ ท�ำให้สำมำรถกักเก็บน้�ำ
เพิ่มขึ้นจำกเดิม 820,000 ลูกบำศก์เมตร เป็น 2,190,000 
ลกูบำศก์เมตร สำมำรถแก้ไขปญัหำกำรขำดแคลนน้�ำและรองรบั
ควำมตอ้งกำรใชน้้�ำเพือ่กำรเกษตรของชุมชน จ�ำนวน 3 หมูบ่ำ้น 
ที่มีพื้นที่ท�ำกำรเกษตรรวม 680 ไร่ ซ่ึงมีควำมต้องกำรใช้น้�ำ   
ต่อปีอยู่ที่ 1,360,000 ลูกบำศก์เมตร ได้อย่ำงเพียงพอตลอด
ท้ังปี โครงกำรน้ีผู้ประกอบกำรเหมืองแร่ได้ด�ำเนินกำรอย่ำง           
ต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน
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“โครงการน้ำาใจจากชาวเหมือง 
เติมสายน้ำาสู่ชุมชน” 

 เม่ือวนัที ่2 กมุภำพนัธ ์2563	สรข.	3	เชยีงใหม	่
ได้จัดตั้ง “โครงการน้�าใจจากชาวเหมือง	 เติมสายน้�าสู่
ชุมชน”	ของบริษัท	เชียงรายแลนด์	แอสโซซิเอทส์	จ�ากัด	
เหมืองแร่และโรงโม่หิน ที่ต�ำบลผำงำม อ�ำเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงรำย เพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้�ำท�ำนำ 
ปลูกข้ำวในช่วงหน้ำแล้ง โดยในช่วงหน้ำฝนชุมชนใช้         
น้�ำผวิดนิปลกูขำ้ว พอชว่งหนำ้แลง้ขำดแคลนน้�ำผวิดนิ แต ่           
ยงัมีน้�ำใตด้นิจำกขมุเหมอืงซึง่ปกตนิ�ำมำใชก้บักำรควบคมุ
ป้องกันฝุ่นและกำรฟื้นฟูปลูกต้นไม้ภำยในเหมืองและ        
โรงโม่หิน แต่เนื่องจำกยังมีปริมำณน้�ำเหลือเพียงพอต่อ
กำรใชเ้พือ่กำรเกษตรของชมุชน เหมอืงจงึสำมำรถจำ่ยน้�ำ
ให้แก่ชุมชนได้ในอัตรำ 1,000 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 
ช่วยหล่อเลี้ยงพื้นที่นำข้ำวของเกษตรกรจ�ำนวน 65              
ครัวเรือน ได้เกือบ 600 ไร่ ชุมชนที่นี่จึงสำมำรถท�ำนำได้
ตลอดทั้งปี 
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โครงการธนาคารน้ำาใต้ดิน 
ณ โรงโม่หินศิลาพัฒนา

ถัดมำในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 คณะเจ้าหน้าที่	
สรข.5 ร่วมกับโรงโม่หินศิลาพัฒนา พร้อมทั้งผู้น�าชุมชน
ต�าบลหนองหญ้าปล้อง ลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลปริมำณ          
น้�ำจำกขุมเหมืองส�ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมรับ
สถำนกำรณ์ภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชำชนรอบพื้นท่ี              
ท�ำเหมืองของโรงโม่หินศิลำพัฒนำ (ประทำนบัตรที่ 
30694/16044) ชนิดแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
(เพือ่อตุสำหกรรมกอ่สรำ้ง) ตัง้อยูท่ีต่�ำบลหนองหญ้ำปลอ้ง 
อ�ำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีกำรสูบน้�ำ
จำกพ้ืนท่ีบ่อเหมืองปัจจุบันและบ่อเหมืองเก่ำ (ประทำนบัตร
ที่ 30694/13488) ควำมจุรวมประมำณ 100,000 
ลกูบำศกเ์มตร เพือ่น�ำน้�ำใหป้ระชำชนหมูท่ี ่2 บำ้นเขำปนู
ไปใช้ประโยชน์ในกำรอุปโภคและกำรเกษตร และประชุม
เตรียมควำมพร้อมกิจกรรม

โครงการธนาคารน้�าใตด้นิ	ณ	โรงโมห่นิศลิาพฒันา 
มีควำมร่วมมือกัน 3 ฝ่ำย ได้แก่ สรข.5 ผู้ประกอบกำร 
และผูน้�ำชมุชน ประกอบดว้ยนำยก อบต.หนองหญำ้ปลอ้ง 
ก�ำนันต�ำบลหนองหญ้ำปล้อง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 2 บ้ำนเขำปูน
และหมู่บ้ำนใกล้เคียง ซ่ึงโครงกำรนี้เป็นกำรสร้ำงแหล่ง  
กักเก็บน้�ำ โดยอำศัยกำรน�ำน้�ำไปเก็บที่ชั้นใต้ดินในชั้นหิน
อุ้มน้�ำ ท�ำให้มีน้�ำใช้ในกำรอุปโภคและกำรเกษตรท้ังปี            
รวมถึงกำรป้องกันน้�ำท่วมขัง ซึ่งมี 2 ระบบ ได้แก่              
ระบบเปดิ และระบบปดิ ทัง้นีไ้ดม้กีำรศกึษำดงูำนที ่อบต.
วังหำมแห จังหวัดก�ำแพงเพชร และในเบื้องต้นที่ประชุม
ขอให้ผูน้�ำชมุชนส�ำรวจขอ้มลูแหลง่น้�ำทีม่อียูใ่นพ้ืนทีช่มุชน 
เพื่อใช้ข้อมูลเป็นกำรวำงแผนกำรด�ำเนินกำรในระบบเปิด 
ส่วนระบบปิดสำมำรถเริ่มด�ำเนินกำรได้ทันที โดยเริ่มจำก
บริเวณบ้ำนของผู้น�ำชุมชนก่อน ซึ่งโรงโม่หินจะให้ควำม
ช่วยเหลือในเร่ืองวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงกำร และในส่วนของ 
สรข.5 จะส่งนักธรณีวิทยำมำช่วยดูแลในเรื่องของช้ันหิน
และโครงสร้ำงทำงธรณี

ผู้ประกอบการเหมืองแร่ จับมือผู้นำาชุมชน 
นำาน้ำาจากขุมเหมืองเก่า 1.8 ล้านคิว 

ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ 
14 หมู่บ้าน 

จำกนัน้ในวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ ์2563 คณะเจา้หนา้ท่ี
ส�านกังานอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร	่เขต	5	
พิษณุโลก ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ�ำนวยกำร สรข.5               
ให้ลงพื้นที่ส�ำรวจปริมำณน้�ำจำกขุมเหมืองส�ำหรับกำร   

เตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชำชน            
รอบพื้นที่ท�ำเหมืองของกลุ่มเหมืองแร่เฟลด์สปำร์ ซึ่งประกอบด้วย
บริษัท สินธนันต์ จ�ำกัด บริษัท เทพประทำนกำรแร่ จ�ำกัด และ             
หำ้งหุน้สว่นจ�ำกดั บญุบนัดำลกำรแร ่ตัง้อยูท่ีต่�ำบลวงัประจบ อ�ำเภอ
เมืองตำก จังหวัดตำก โดยกลุ่มผู้ประกอบกำรเหมืองแร่ได้ร่วมกับ  
ผู้น�ำชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรน้�ำจำกขุมเหมืองเก่ำ ส่งเข้ำระบบ
ประปำหมู่บ้ำนหมู่ท่ี 6 และน�ำรถบรรทุกน้�ำจำกองค์กำรบริหำร              
ส่วนต�ำบลวังประจบ ส่งน้�ำช่วยเหลือประชำชนและเกษตรกรใน              
พื้นที่ 14 หมู่บ้ำนในต�ำบลวังประจบ ซึ่งขุมเหมืองมีควำมจุปริมำณ
น้�ำรวมกันประมำณ 1,800,000 ลูกบำศก์เมตร เพียงพอต่อกำรใช้
เพื่อกำรอุปโภคของประชำชนและเกษตรกรในต�ำบลวังประจบได้
ตลอดท้ังป ีโดย สรข.5 ไดส้ง่เจ้ำหนำ้ทีเ่ขำ้รว่มหำรอืถึงแนวทำงในกำร
ด�ำเนินกำรของผู้ประกอบกำร และส่งอำกำศยำนไร้คนขับ (Drone) 
เข้ำร่วมส�ำรวจเพื่อวำงแผนที่จะด�ำเนินกำรในระยะต่อไป 
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แวดวงชาวเหมือง

อดิทัต	วะสีนนท์	รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.)	 เป็นประธำน
เปดิกจิกรรมโครงกำร “เหมอืงแรป่ลอดภัย	หว่งใย
ประชาชน	ปีที่	 3” ซึ่งเป็นกำรประสำนควำม           
ร่วมมือระหว่ำงกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและ         
กำรเหมอืงแร ่ส�ำนกังำนอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและ
กำรเหมืองแร่ เขต 7 รำชบุรี ส�ำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดกำญจนบุรี และกลุ่มเหมืองแร่หน้ำเมือง
เขำแรต จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อส่งมอบสุขภำพ
และคุณภำพชีวิตที่ดี เป็นของขวัญปีใหม่  ปี               
พ.ศ. 2563 ให้แก่ประชำชนโดยรอบสถำน
ประกอบกำรในพื้นท่ี เมื่อวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 
2563 ณ อำคำรอเนกประสงค์ องค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลเขำน้อย ต�ำบลเขำน้อย อ�ำเภอท่ำม่วง 
จังหวัดกำญจนบุรี

ส�ำหรับกิจกรรมหลักภำยในงำนประกอบด้วย
กำรตรวจสขุภำพทัว่ไป-เอกซเรยป์อด กำรมอบทนุ
จำกกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นท่ีเหมืองแร่ 
และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพให้แก่โรงพยำบำล   
ส่งเสริมสุขภำพต�ำบลบ้ำนเขำน้อยและโรงเรียน 
ในพื้นท่ี และเสวนำในหัวข้อ “เหมืองแร่@ชุมชน							
เราเดินไปด้วยกันโดยปกติสุขได้อย่างไร” โดยมี
พนักงำนเหมืองแร่และประชำชนในพื้นท่ีเข้ำร่วม
กิจกรรมกว่ำ 500 คน 

อดิทัต วะสีนนท์ (กลาง) รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  

เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปีที่ 3 จ.กาญจนบุรี

ภานุวัฒน์	ตริยางกูรศรี	รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นประธำนการประชุมคณะกรรมการแร่	ครั้งที่	1/2563           
โดยมี อดิทัต	วะสีนนท์	รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ และ สกล	จุลาภา	ผู้อ�านวยการกองบริการ
งานอนญุาต เปน็เลขำนกุำรและผูช้ว่ยฝำ่ยเลขำนกุำร ทัง้นี ้คณะ
กรรมกำรประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลำกหลำยสำขำ อำทิ 
กำรท�ำเหมือง สังคมศำสตร์ สิ่งแวดล้อม และสุขภำพ ด้ำนละ 
1 ท่ำน และผู้แทนองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน พร้อมด้วย
ข้ำรำชกำรและผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดีบุก 
ชั้น 2 กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ เม่ือวันที่              
30 มกรำคม 2563    

ส�ำหรบัประเดน็หลกัในกำรประชมุ คอื ใหค้วามเหน็ชอบ
ในการอนุญาตประทานบัตร	จ�านวน	2	เรือ่ง	และค�าขอตอ่อายุ
ประทานบัตร	1	เรื่อง	ตามพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	2560	

รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1/2563

ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (ซ้าย) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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บทความพิเศษ
l   ภิตินันท์ อินมูล 

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Lithium-Ion Battery : Li-Ion) เป็น
แบตเตอรี่ทุติยภูมิคุณภำพสูงซึ่งสำมำรถน�ำกลับมำให้พลังงำนได้ใหม่              
เมื่อน�ำแบตเตอร่ีไปอัดประจุ (Charging) ดังท่ีทรำบกันแล้วว่ำแบตเตอรี่
ทุติยภูมิน้ันมีหลำยชนิด แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นแบตเตอร่ีท่ีก�ำลัง            
ถูกพูดถึงมำกในปัจจุบัน มีกำรใช้อย่ำงแพร่หลำยในเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำที่ต้อง 
มีกำรเก็บประจุไฟมำกมำย อำทิ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น หุ่นยนต์เช็ดกระจก
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่ส�ำรอง (Power Bank) 
ซึ่งถือว่ำแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมีคุณสมบัติโดยรวมดีกว่ำแบตเตอร่ี             
ชนิดอ่ืน เช่น แบตเตอรี่ตะกั่วกรดมีปัญหำเกี่ยวกับก�ำลังไฟฟ้ำที่ต่�ำกว่ำ  
และควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแบตเตอรี่ตระกูลนิกเกิลมีปัญหำ
เรื่องปรำกฏกำรณ์ควำมจ�ำ

ส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน แบตเตอร่ีลิเทียมไอออน
ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักที่ส�ำคัญ คือ

1. ขั้วไฟฟ้ำ ประกอบด้วย
• ขั้วลบ หรือแคโทด (Cathode) มีองค์ประกอบหลักเป็น

คำร์บอนท่ีมีรูพรุนเคลือบอยู่บนแผ่นทองแดง เช่น แกรไฟต์
เคลือบบนแผ่นทองแดง เป็นต้น

• ขั้วบวก หรือแอโนด (Anode) มีองค์ประกอบเป็นลิเทียม             
เมทัลออกไซด์เคลือบอยู่บนแผ่นอะลูมิเนียม

2. สำรละลำยอเิลก็โทรไลต ์เปน็สำรละลำยทีม่เีกลือของลเิทยีมผสม
อยู่ในสำรละลำยต่ำงๆ เช่น ลิเทียมเตตระฟลูออโรบอเรต (LiBF

4
)               

ในสำรละลำยเอทิลีนคำร์บอเนต ลิเทียมเฮกซะฟลูออโรฟอตเฟส (LiPF
6
) 

ในสำรละลำยไดเอทลิคำรบ์อเนต ลเิทยีมเฮกซะฟลอูอโรฟอตเฟส (LiPF
6
) 

และในสำรละลำยไดเมทิลคำร์บอเนต เป็นต้น โดยสำรละลำยอิเล็กโทรไลต์

แบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน

จะท�ำหน้ำที่แลกเปล่ียนไอออนของลิเทียม และ
อิเล็กตรอนของขั้วบวกและขั้วลบหรือเป็นตัวน�ำที่ 
ยอมให้ไอออนผ่ำนแต่ไม่ยอมให้อิเล็กตรอนไหลผ่ำน 
จึงถือเป็นตัวน�ำไอออนิกท่ีดี แต่เป็นตัวน�ำอิเล็กทรอนิกส์
ที่ไม่ดี

3. เยื่อเลือกผ่ำน (Separator) ท�ำหน้ำที่คั่น
ระหวำ่งขัว้บวกและข้ัวลบ ชว่ยปอ้งกนักระแสลัดวงจร 
โดยท�ำให้ขั้วแคโทดไม่สัมผัสกับขั้วแอโนด ส่วนใหญ่
นิยมใช้พอลิโพรพิลีน (Poly-propylene, PP) หรือ 
พอลิเอทิลีน (Poly-ethylene, PE)

4. ตัวรับกระแส (Current Collector) เป็น
โลหะตัวน�ำ ท�ำหน้ำท่ีให้อิเล็กตรอนไหลผ่ำนออกสู่
วงจรภำยนอกและเกิดกำรน�ำพลังงำนไฟฟ้ำไปใช้
ประโยชน์ต่ำงๆ
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ที่มำ : http://thep-center.org/src2/views/network-academic-news.php?news_id=83

หลักการทำางานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

หลักการทำางานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 
แบตเตอรีช่นดิลิเทยีมไอออนท�ำงำนโดยอำศยัหลกักำรทำงไฟฟำ้เคม ี

ดังนี้
ขณะใช้งาน (คายประจุ) ปฏิกิริยำเคมีในแบตเตอร่ีสำมำรถเกิดขึ้น           

ได้เอง (Spontaneous Reaction) โดยลิเทียมไอออน ตอนที่ประจุไฟ      
จะไหลออกจำกโครงสร้ำงของวัสดุที่ใช้ท�ำขั้วแคโทด และไปแทรกตัวอยู่ท่ี               
ขัว้แอโนดน้ัน จะไหลออกจำกโครงสรำ้งของวสัดทุีใ่ชท้�ำขัว้แอโนด และกลบั
เข้ำไปอยู่ในโครงสร้ำงของวัสดุท่ีใช้ท�ำขั้วแคโทดตำมเดิม ท�ำให้ระบบ          
มีสภำพเสถียรอีกครั้ง พร้อมกับให้อิเล็กตรอนผ่ำนวงจรไฟฟ้ำ (โดยท่ี
อิเล็กตรอนจะไหลผ่ำนตัวรับกระแส) และให้พลังงำนไฟฟ้ำออกมำ (ดัง
แสดงด้วยลูกศรแสดงกำรท�ำงำนขณะใช้งำนหรือคำยประจุ) เมื่อใดก็ตำม
ทีล่เิทยีมไอออนไหลกลบัไปทีเ่ดมิหมด ปฏกิริิยำจะส้ินสดุลง หรอืถำ่นหมด
นั่นเอง

ขณะประจุไฟ พลังงำนไฟฟ้ำที่ประจุไฟเข้ำไป
ท�ำให้เกิดปฏิกิริยำเคมีภำยในแบตเตอรี่ ซึ่งจะท�ำให้
ลเิทยีมไอออนไหลออกจำกโครงสรำ้งของวสัดทุีใ่ชท้�ำ
ขั้นแคโทด (ขั้วที่เกิดปฏิกิริยำออกซิเดชัน) ผ่ำนอิเล็ก
โทรไลต์ แผ่นกั้นแบตเตอรี่และเข้ำไปในตัวกลำง 
(Intercalate) ที่อยู่ในโครงสร้ำงของวัสดุที่ใช้ท�ำ            
ขั้วแอโนด (ข้ัวปฏิกิริยำรีดักช่ัน) ในขณะเดียวกัน 
อเิลก็ตรอนกจ็ะตอ้งไหลจำกขัว้แคโทดไปสู่ขัว้แอโนด 
เพือ่ใหเ้กดิควำมสมดลุของประจ ุ(Charge Balance) 
โดยผ่ำนทำงวงจรไฟฟำ้ภำยนอก (ดงัลกูศรแสดงกำร
ประจุไฟ) ผลของปฏิกิริยำน้ีจะท�ำให้วัสดุที่ใช้ท�ำ         
ขั้วแคโทด และวัสดุท่ีใช้ท�ำขั้วแอโนด อยู่ในสภำวะ           
ไม่เสถียร
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ลูกศรแสดงกำรท�ำงำน
ขณะใช้งำนหรือคำยประจุ

 

 ลูกศรแสดงกำรท�ำงำน
ขณะประจุไฟ
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ส�ำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนั้นมีหลำยประเภท ซ่ึงศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชำติได้แบ่งประเภทตำมวัสดุข้ัวลบและ             
ขั้วบวก รวมถึงกำรใช้งำนออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

ที่มำ : ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชำติ (MTEC) 

อำยุกำรใช้งำนของแบตเตอร่ี ลิ เทียมไอออนในระยะที่ เต็ม
ประสิทธิภำพจะอยู่ระหว่ำง 1-1.5 ปี ขึ้นอยู่กับปริมำณกำรใช้งำน                  
รวมถึงกำรดูแลรักษำ และหลังจำกนั้นก็จะเสื่อมลง และถึงแม้ว่ำเรำ                 
จะเก็บแบตเตอรี่เอำไว้เฉยๆ โดยไม่ได้ใช้งำนเลยแบตเตอรี่ก็สำมำรถ         
เสื่อมประสิทธิภำพลงได้เอง

การดูแลรักษาแบตเตอร่ีแบบลิเทียมไอออน
1. เก็บแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่

ชนดินีใ้หอ้ยูภ่ำยในอณุหภมูแิละควำมชืน้ทีเ่หมำะสม 
หลกีเลีย่งกำรชำรจ์ไฟภำยใตอ้ณุหภมูทิีส่งู (เพรำะจะ
ยิ่งท�ำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้น)

ขั้วลบ

แกรไฟต์

แกรไฟต์ 

แกรไฟต์

แกรไฟต์

แกรไฟต์

Lithium Titanate
(Li

4
Ti

5
O

12
) : LTO

ขั้วบวก

Lithium Cobalt Oxide
(LiCoO

2
 : LCO) 

 
   
Lithium Manganese Oxide
(LiMn

2
O

4
 : LMO) 

     

Lithium Nickel Manganese Cobalt
Oxide Oxide  
(Li (Ni, Mn, Co) O

2
) : NMC 

หรือ NCM 

Lithium Nickel Cobalt  
Aluminum Oxide
(Li (Ni, Co, Al) O

2
) : NCA  

 
    
Lithium Iron Phosphate
(LiFePO

4
) : LFP   
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การใช้งาน

โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 
แล็ปท็อป กล้องดิจิทัล

เครื่องมือไฟฟ้ำ อุปกรณ์กำรแพทย์
ระบบส่งก�ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ

จักรยำนไฟฟ้ำ อุปกรณ์กำรแพทย์
ระบบส่งก�ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ
(มักใช้ในรถไฮบริด) 
ระบบส�ำรองไฟฟ้ำ

อุปกรณ์กำรแพทย์ 
ระบบส่งก�ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ
ระบบส�ำรองไฟฟ้ำ

ระบบส่งก�ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ
หรือแบตเตอรี่ตะกั่วกรดในรถยนต์
หรือระบบที่ต้องกำรกระแสและ
ควำมทนทำนสูง

ระบบส�ำรองไฟฟ้ำ
ระบบส่งก�ำลังในยำนพำหนะไฟฟ้ำ
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2. อย่ำใช้งำนจนแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง หรือใกล้หมด ควรหมั่นชำร์จ
ให้มีไฟเลี้ยงตัวแบตเตอรี่อยู่บ่อยๆ เพรำะกำรชำร์จไฟบ่อยๆ ไม่ได้มีผล    
ต่อกำรเสื่อมสภำพของแบตเตอรี่

3. ใช้อุปกรณ์ชำร์จไฟที่ได้มำตรฐำน มีกำรจ่ำยไฟเข้ำแบตเตอรี่ที่นิ่ง
และคงท่ี ไม่ควรชำร์จไฟในรถบ่อยๆ เพรำะไฟในรถมีสภำวะท่ีไม่สถียรภำพ

แบตเตอรีช่นดิลเิทยีมไอออนเปน็ตวัเกบ็พลงังำนไฟฟ้ำทีมี่ขนำดเลก็
และมีน้�ำหนักเบำ ซึ่งเปล่ียนแปลงจำกท่ีเคยเป็นอุปกรณ์ที่มีขนำดใหญ่ 
เทอะทะ ให้มีขนำดเล็กและมีน้�ำหนักเบำลงมำก พกพำสะดวก รวมถึงมี
ระยะเวลำใชง้ำนยำวนำนยิง่ขึน้ แบตเตอรีช่นดิลิเทยีมไอออนมคีวำมส�ำคัญ
ต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมรถยนต์ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ เช่น รถยนต์ไฮบริด 
รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ ยังมีควำมพยำยำม
น�ำแบตเตอรี่ชนิดนี้ไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนอวกำศ ด้ำน              
กำรทหำร ด้ำนกำรไฟฟ้ำ และสำธำรณูปโภค

ข้อดีของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
1. น้�ำหนักเบำ ธำตุลิเทียมท่ีน�ำมำใช้ผลิตแบตเตอรี่นั้นเป็นโลหะ            

อัลคำไลน์ที่มีน้�ำหนักเบำท่ีสุดในโลก จึงท�ำให้ตัวแบตเตอร่ีมีน้�ำหนักเบำ
ตำมไปด้วย

2. อำยกุำรใชง้ำน เนือ่งจำกกำรพฒันำมำหลำยรุน่ของแบตเตอรี ่จงึ
ท�ำให้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมีประจุไฟฟ้ำที่สูงกว่ำ และเก็บประจุไฟฟ้ำ
ได้นำน (Low Discharge) กว่ำแบตเตอรี่รุ่นอื่นๆ ท้ังยังมีประสิทธิภำพ          
ในเรื่องของกำรชำร์จที่เร็วยิ่งขึ้น

3. ให้พลังงำนสูงและคงที่ ส่วนประกอบของ
ธำตุลิเทียมนั้นมีเซลล์ไฟฟ้ำเคมีที่สูงกว่ำเซลล์จำก
โลหะอ่ืน เป็นสำเหตุให้แบตเตอร่ีมีแรงดันไฟฟ้ำท่ีสูงกว่ำ
แบตเตอรีช่นดิอืน่ๆ แบตเตอรีล่เิทียมไอออนจงึกลำย
เป็นแหล่งก�ำเนิดพลังงำนที่มีเสถียรภำพสูงสุด

4. เป็นเซลล์แห้ง แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนั้น 
ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรำยต่อธรรมชำติ เช่น 
ของเหลว กรดหรือตะกั่ว จึงสำมำรถรับประกันเรื่อง
ของควำมปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
มำกกว่ำแบตเตอรี่แบบอื่น 
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เอกสารอ้างอิง
https://www.scimath.org/art icle- 

chemistry/item/7472-2017-09-08-03-      
32-49

http://thep-center.org/src2/views/
network-academicnews.php?news_id=83

https://www.nissan.co.th/experience-
nissan/Nissan-EV/lithium-ion-battery.html_
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News

กอบชัย	สังสิทธิสวัสด์ิ	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่ำวว่ำ 

กระทรวงอุตสำหกรรมได้ส�ำรวจปริมำณน้�ำทิ้งโรงงำน และแหล่งน้�ำใน           

ขุมเหมืองท่ีสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในภำคเกษตรกรรมในช่วงวิกฤตภัยแล้ง

ปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ภำคอุตสำหกรรมได้มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร               

และภำคส่วนอื่นๆ ในกำรช่วยบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนน้�ำในหลำย

พื้นที่ จำกกำรส�ำรวจล่ำสุดมีปริมำณน้�ำรวม 169 ล้ำนลูกบำศก์เมตร              

ที่พร้อมผันน้�ำให้ภำคส่วนต่ำงๆ ได้ใช้ประโยชน์ 

เบื้องต้นพบว่ำ ในอดีตน้�ำในขุมเหมืองเก่ำ            

ทั่วประเทศได้น�ำไปใช้เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค และ 

เปน็น้�ำตน้ทนุในกำรผลิตน้�ำประปำ เชน่ จังหวดัภเูกต็ 

ระนอง และพังงำ ฯลฯ ซ่ึงในปีน้ีมีแหล่งน้�ำในกลุ่ม

เหมืองแร่จ�ำนวน 36 แห่ง รวม 105 บ่อเหมือง            

มีปริมำณน้�ำทั้งสิ้น 166 ล้ำนลูกบำศก์เมตร

ส�ำหรับกำรน�ำน้�ำทิ้งจำกโรงงำน จำกกำร

ส�ำรวจของ สอจ. 76 จังหวัดท่ัวประเทศ พบว่ำ                

มี โรงงำนประเภทแปรรูปกำรเกษตรที่มีน้� ำทิ้ ง             

จ�ำนวนทั้งสิ้น 3,103 โรง มีปริมำณน้�ำทิ้งที่ผ่ำนกำร

บ�ำบัดให้มีค่ำมำตรฐำนตำมกฎหมำยและพร้อมจะ

ช่วยเหลือภำคเกษตรกรรม จ�ำนวนรวม 3.7 ล้ำน

ลกูบำศกเ์มตร ทัง้นีก้ระทรวงฯ คำดกำรณใ์นเบือ้งตน้

ว่ำจะมีปริมำณน้�ำรวมกว่ำ 169 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

ช่วยเกษตรกรสู้วิกฤตภัยแล้ง 

กระทรวงอุตฯ 
ดึงน้ำาในขุมเหมืองเก่า - 
น้ำาทิ้งโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ 
ผันน้ำาเข้าระบบ 169 ล้านคิว 
ช่วยเกษตรกรรับมือวิกฤตภัยแล้ง
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KLEEMANN Mobile Crusher   
เครื่องโม่หินเคลื่อนที่คุณภาพสูง ใช้ ได้ 2 ระบบ 

ทั้งระบบไฟฟ้าและน้ำามัน ตอบโจทย์งานโม่หินทุกประเภท  
พิเชฏฐ์ สุขกันหา ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักรส�าหรับเหมืองแร่และโรงโม่หิน 
บริษัท เวิร์ทเก้น (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างถนนเหมืองแร่
และโรงโม่หิน ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ตอบ                 
ข้อจำากัดต่างๆ ในอดีตท่ีผ่านมา สามารถติดต้ังได้               
อย่างรวดเร็ว เคลื่อนที่ได้ในทุกๆ พื้นที่การทำางาน          
ใช้แรงงานคนน้อยในการบริหารจัดการ ลดค่าใช้จ่าย                
ตอบโจทย์ข้อจำากัดในปัจจุบันและในอนาคต ท้ังนี้ 
ผลิตภัณฑ์ KLEEMANN Mobile Crusher ของ
บรษิทั เวริท์เกน้กรุป๊ จำากดั ถอืเปน็อกีหนึง่เทคโนโลยี
เครื่องจักรโม่หินเคลื่อนที่ ระบบไฟฟ้าคุณภาพสูง
มาตรฐานเยอรมนี ท่ีสามารถตอบโจทย์การใช้งาน  
ได้อย่างครบวงจรในแต่ละประเภทของการทำางาน

คุณพิเชฏฐ์ สุขกันหา ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักรสำาหรับเหมืองแร่่และโรงโม่หิน 
บริษัท เวิร์ทเก้น (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า 
บริษัท เวิร์ทเก้นกรุ๊ป เป็นบริษัทที่มีโรงงานใน 
ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันอยู่ในเครือของบริษัท 
JOHN DEERE มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี  
งานก่อสร้างถนน การทำาเหมืองแร่แบบไม่ใช้วัตถุระเบิด
(Non-Blasting Technology) และงานโม่หิน มีเคร่ืองจักร
ครบวงจร รถรีไซคลิ่งงานถนน ตั้งแต่เครื่องโม่หิน     
รถกัดแร่ แพลนท์ยางมะตอย รถกัดไสผิวถนน         
รถปูคอนกรีต รถปูยางมะตอยและรถบดถนน 

โดยเฉพาะเครือ่งโมห่นิ “KLEEMANN” ซึง่เริม่
ทำาการตลาดให้เป็นท่ีรู้จักในประเทศไทยในช่วงกลางปี
พ.ศ. 2557 ถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ในตลาดประเทศไทย

แต่สำาหรับในยุโรปแล้วน้ัน “KLEEMANN” ได้รับความเชื่อถือและใช้งาน     
กันอย่างแพร่หลาย เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1857 ได้รับการทำาวิจัยและ
พฒันามาอยา่งตอ่เนือ่งถงึ 163 ป ี(Research and Development : R&D) 
ทำาให้ KLEEMANN ตอบโจทย์ทุกข้อจำากัดของการโม่หิน 

โดยโรงโมห่นิในประเทศไทยทีม่อียูป่ระมาณ 300-400 โรง การสรา้ง
โรงโม่หินต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างมาก ต้องดำาเนินการขออนุญาต             
จากหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วน และใช้เวลาดำาเนินการก่อสร้าง             
ค่อนข้างนาน ซ่ึงอาจไม่ทันต่อสถานการณ์และสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
KLEEMANN Mobile Crusher สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ กล่าวคือ
เครื่องโม่หินแบบเคลื่อนที่มีความคล่องตัวในการขออนุญาตภาครัฐ   
สามารถใชท้ำางานในพ้ืนทีป่ระทานบตัรการทำาเหมอืงได ้ใชเ้วลาตดิต้ังนอ้ย
ทำางานได้ทันที อีกทั้งมีกำาลังการผลิตที่มีขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับโรงโม่   
แบบเดิม (Stationary Crusher)

กลยุทธ์การตลาดของ KLEEMANN ด้วยความที่เป็นแบรนด์ใหม่              
ในตลาด เราจงึใชฐ้านลกูคา้เดมิของ Wirtgen Group ทีเ่ปน็ผูป้ระกอบการ
งานก่อสร้างและบำารุงถนนที่รู้จักเครื่องจักรในกลุ่ม Wirtgen เป็นอย่างดี 
และมั่นใจในคุณภาพเครื่องจักรที่ผลิตจากประเทศเยอรมนี เรานำาเสนอ
เทคโนโลยีการทำาโรงโม่หินแบบใหม่ที่ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ดำาเนินงาน      
ไดท้นัท ีใชค้นควบคมุนอ้ย ประหยดัตน้ทนุ คนืทุนเรว็ ใชไ้ดท้ัง้ระบบไฟฟา้
และน้ำามัน ซ่ึงก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เราวางแผนว่าเราต้องมี
เคร่ืองจักรทำางานอยู่ท่ัวทุกภูมิภาค ท้ังเหนือ กลาง อิสาน ใต้ อย่างน้อย   
1 ชุดภายใน 5 ปี โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ท่ีต้องการปริมาณการ   
ผลติสงู ทำางานตอ่เนือ่งทีไ่มส่ามารถหยดุการทำางานได ้ทัง้ในภาคโรงโมห่นิ
ขนาดใหญ่ ผู้รับเหมารายใหญ่ แม้กระทั่งโรงงานปูนซีเมนต์ เพื่อให้
เครื่องจักรได้พิสูจน์คุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ ในระหว่างนี้บริษัทฯ ได้    
สร้างทีมงานบริการหลังการขาย ทีมช่างเทคนิค ทีมอะไหล่ แบบมืออาชีพ 
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ธุรกิจเหมืองแร่
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เพือ่รองรบัการบรกิารลกูคา้ใหค้รอบคลมุทัว่ประเทศ 
และปัจจุบัันเรามีเครื่องโม่หิน KLEEMANN ทำางาน
อยู่ทั่วประเทศไทยเกือบ 100 เครื่อง ซึ่งบริษัทฯ         
ต้องขอขอบคุณลูกค้ าทุกท่ านที่ ให้ โอกาสกับ              
KLEEMANN มา ณ โอกาสนี้   

“สำ�คัญที่สุดคือ ก�รบอกต่อแบบป�กต่อป�ก
ถึงประสิทธิภ�พก�รใช้ง�นของผลิตภัณฑ์ และก�รบริก�ร
หลังก�รข�ย ในวงก�รผู้ประกอบก�รที่ประสบคว�ม
สำ�เรจ็ ซึง่ชว่ยเพิม่คว�มเชือ่มัน่ใหผู้ป้ระกอบก�รทีย่งั
อยู่ระหว่�งก�รตัดสินใจและยังเห็น KLEEMANN 
เป็นแบรนด์ใหม่ ได้เปิดใจให้โอก�สเข้�ม�ศึกษ� 
สัมผัส เยี่ยมชม KLEEMANN ในก�รทำ�ง�นจริง       
จึงทำ�ให้มั่นใจและเลือกใช้ KLEEMANN ในท่ีสุด” 
คุณพิเชฏฐ์ กล่าว

จุดเด่นของ KLEEMANN คือ เป็นผลิตภัณฑ์
ทีผ่ลติจากเยอรมนี ซึง่ลกูคา้ทัว่โลกตา่งใหก้ารยอมรบั
และมั่นใจในเรื่องคุณภาพ เทคโนโลยี ความแข็งแรง 
ทนทาน ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง การขับเคล่ือนแบบ
ดีเซล-อิเล็กทริกและระบบไฟฟ้า 3 เฟส ลูกค้า
สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของ        
พ้ืนที่งาน เช่น ในเวลาท่ีไฟฟ้าดับหรือหยุดจ่าย  
กระแสไฟฟ้าชั่วคราว ผู้ควบคุมเครื่องจักรสามารถ
ปรบัใชง้านดว้ยระบบดีเซล-อเิลก็ทรกิไดท้นัท ีทีส่ำาคญั
ระบบไฟฟ้าจะช่วยขจัดความกังวลเรื่องอัตราการ    
สิ้นเปลืองการใช้น้ำามันสูงถึง 2-3 เท่า

ในส่วนของประเทศไทย ท่ีผ่านมา บริษัท เวิร์ทเก้น
(ประเทศไทย) จำากัด ได้ริเริ่มจัดงาน Wirtgen Day 
โดยเชิญลูกค้าที่ใช้เครื่องจักรของเวิร์ทเก้น และ    
ลูกค้าใหม่เข้าร่วมงานเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์          
การใช้เครื่องจักรประเภทต่างๆ ร่วมกัน รวมท้ัง         
นำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เยี่ยมชมออฟฟิศ เข้าร่วม    
ฝึกอบรม (Workshop) ชมการสาธิตการทำางาน    

ของเคร่ืองจักร และลงพ้ืนท่ีศึกษาการใช้เคร่ืองจักรขณะทำางานจริง              
เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ซึ่งได้การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี 

สำาหรบักลยทุธท์ี ่KLEEMANN ใชใ้นการทำาตลาดในประเทศไทย คอื 
การสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
ทีมบริการหลังการขายที่มีความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ พร้อมให้บริการ
แกล่กูคา้อยา่งครบวงจร นอกจากนีเ้รายงัใหค้วามสำาคญักบัผูป้ระกอบการ
หน้าใหม่ (Start up) โดยให้คำาปรึกษาทางด้านโมเดลธุรกิจ แหล่งเงินทุน 
เพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการรายใหม่ในวงการเหมืองแร่และโรงโม่หิน        
สิ่งหนึ่งที่ คุณพิเชฏฐ์ สุขกันหา ยึดถือตลอดมาคือการซื่อสัตย์ต่อลูกค้า 
เข้าใจความต้องการของลูกค้า ด้วยความที่ธุรกิจโรงโม่หินต้องทำางาน      
แขง่กบัเวลา มกีารลงทนุคอ่นขา้งสงู และผลตอบแทนการลงทนุสงู เพราะ
ฉะน้ันเคร่ืองจักรต้องทำางานหนักและต่อเน่ือง การบำารุงรักษา อะไหล่     
ซ่อมบำารุง ตอ้งพร้อมบริการลกูค้าอยา่งทนัทว่งที ไมว่า่จะเปน็การซ่อมบำารงุ
ตามระยะหรอืกรณฉีกุเฉนิ “ทกุครัง้ทีเ่ครือ่งจกัรมปีญัห�ตอ้งหยดุซอ่มบำ�รงุ 
ผมรู้สึกเป็นกังวลและเดือดร้อนแทนลูกค้�ทุกคร้ัง” ดังน้ันส่ิงท่ี บริษัท        
เวิร์ทเก้นกรุ๊ปตระหนกัและเนน้ย้ำาอยูเ่สมอคอืบรกิารหลงัการขาย ทัง้ทมีชา่ง
ผู้ชำานาญการที่เพียงพอ พร้อมอะไหล่แท้ที่ต้องสต็อกอย่างเพียงพอ... 
“ตลอดอ�ชีพของผมกว่� 15 ปี ผมพย�ย�มบอกตัวเองว่�เร�และลูกค้�
ไม่ใช่แค่ Seller & Buyer แต่เร�คือ Partner” เราจะอยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดไป...

“เวิร์ทเก้นกรุ๊ปมีส�ข�กว่� 55 ประเทศทั่วโลก สำ�หรับในภูมิภ�ค
อ�เซียนจะมีประเทศไทย สิงคโปร์ ม�เลเซีย และฟิลิปปินส์ นอกจ�กนี้    
ยงัมตีวัแทนจำ�หน่�ย (Dealers) กว�่ 150 ประเทศ คอยดแูลลกูค้�ประหนึง่
เป็นเพื่อนที่ดีระหว่�งกันในก�รทำ�ธุรกิจ ไม่ทอดทิ้งในทุกๆ ช่วงวิกฤต     
และชื่นชมในผลสำ�เร็จของก�รทำ�ธุรกิจ ต�มปณิธ�นของเวิร์ทเก้นกรุ๊ป 
“Close to Our Customers” คุณพิเชฏฐ์ กล่าวทิ้งท้าย 
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ทีมช่างที่มีความชำานาญ

โฉมหน้า KLEEMANN Mobile Crusher     

บริษัท เวิร์ทเก้น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
99/9 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด กม.24 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร (66) 2136-6361-6  แฟ็กซ์ (66) 2136-6367-9 
Service Call Center : 06-1404-9009
E-mail : tatiya.singhasut@wirtgen-group.com
ฝ่ายเครื่องจักรงานเหมืองแร่/โรงโม่หิน :  คุณพิเชฏฐ์ สุขกันหา       06-1401-2671
                                                                 คุณกุศล เถาราช             06-1419-8081
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“หลักคดิ” ตำ่งๆ มคีวำมละเอยีดออ่น มนัเปน็
ศิลปะที่เรำจะต้องรู้จักหยิบเอำมำใช้ เหมือนมีดมี
หลำยแบบ แบบเลก็ๆ... ไวห้ัน่ผกัผลไม ้แบบใหญ่ๆ ... 
ไว้สับกระดูกหมู ควำมคิดก็เหมือนกัน... บำงครั้งเจอ
เรื่องแบบนี้ต้องคิดแบบนี้ บำงคร้ังเจอเรื่องอีกอย่ำง 
ก็ต้องคิดแบบอีกอย่ำง  

ส�าคัญที่สุดคือ	 คิดอย่างไรแล้วใจมีพลัง											
คิดอย่างไรแล้วเกิดปัญญา...	อันนี้คือความสุดยอด
ของการคิด	

กำรกระท�ำใดๆ ที่จะท�ำให้ได้ผลประสบควำม
ส�ำเร็จในชีวิต จะต้องเริ่มต้นจำก “ความคิด” กัน              
ทั้งนั้น และจะต้องเป็นควำมคิดที่ดีๆ ด้วย ควำมคิด 
ที่ดีๆ ที่มีทัศนคติเป็นบวกและสร้ำงสรรค์ จะเป็น
ควำมคิดที่ใช้เหตุผลและข้อเท็จจริงเป็นตัวก�ำหนด         
มีผลให้กำรกระท�ำถูกต้อง ส�ำเร็จและมีควำมสุข...

ถ้าเรำมีเงินคนละ 1 บำท แล้วเอำมำแลกกัน 
เรำยงัคงมเีงินคนละ 1 บำทเทำ่เดมิ แตถ้่ำเรำมคีวำม
คิดดีๆ คนละ 1 ควำมคิด แล้วเอำมำแลกกัน เรำจะ
มีควำมคิดดีๆ คนละ 2 ควำมคิดเลยทีเดียว... และ
ผมจะพาท่านมาดูเรื่องราวหลากหลายความคิด	
ของคน	อ่านเล่นเพื่อความสนุกแบบเบาสบาย													
ไร้กังวลครับ

แร่ต่ำงๆ ที่เกิดเป็นธำตุเดี่ยวหรือรวมกันอยู่
หลำยธำตุที่ เป็นส่วนประกอบอยู่ในแหล่งแร่น้ัน            
ส่วนใหญ่จะมำจำกหินหนืดหรือที่เรียกว่ำแมกมำ 
แทรกขึน้มำเยน็ตวัแขง็เปน็หนิอคัน ีในทำงธรณวีทิยำ
แหล่งแร่โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นแบบปฐมภูมิ จะพบ
แร่สะสมตัวเป็นสำยแร่ และแบบทุติยภูมิ เป็นแบบ           
ที่หลุดไปจำกสำยแร่ต้นก�ำเนิดเดิม

นกัธรณีรุน่เกำ๋กึก๊คอ่นขำ้งจะหวัโบรำณคนหนึง่ 
วันหนึ่งได้พูดอธิบำยกำรเกิดของแหล่งแร่ธำตุให้
ลูกสำวตัวน้อยฟัง จู่ๆ ลูกสำวเกิดฉงนใจได้เอ่ยถำม
แบบไม่มีปี่มีขลุ่ยว่ำ

“พ่อ...แล้วหนูเกิดมาจากไหนรู้ไหมคะ หนูอยากรู้จังเลย”
ได้ยินดังนั้นนักธรณีผู้พ่อถึงกับตะลึงนิ่งอึ้ง นึกสงสัยว่ำท�ำไมลูกสำว

ตัวเล็กๆ จึงเอำเร่ืองซ่ึงเด็กวัยขนำดน้ียังไม่สมควรรู้มำถำมได้ นั่งอึกอัก  
ไม่รู้จะตอบลูกอย่ำงไรดี

“หนูถามพ่อว่าหนูเกิดมาจากไหน พ่อก็ไม่ตอบ แล้วหนูจะรู้ได้
อย่างไร” ลูกสำวหัวฟัดหัวเหวี่ยงเอ็ดตะโรลั่น “แต่เมื่อวานที่โรงเรียน              
พอหนูไปถามเพื่อนๆ ว่าเขาเกิดมาจากไหน ทำาไมเขาตอบได้”

“เขาตอบว่าอย่างไรล่ะลูก”
“เพื่อนคนหนึ่งตอบว่าเกิดมาจากอยุธยาบ้านเดิมเขาอยู่ที่นั่น      

อีกคนตอบว่ามาจากชัยนาท ทีของหนูพ่อตอบไม่ได้ว่าเกิดมาจากไหน... 
มันเป็นเรื่องลึกลับอะไรนักหนาหรือพ่อ”

เข้ำต�ำรำฟังไม่ได้ศัพท์แล้วจับไปกระเดียด เด็กเขำไม่ได้คิดอะไร          
สักหน่อย ผู้ใหญ่เองนั่นแหละคิดมำกเลยเถิดไปเอง...โธ่ถัง!!

และผมมีเร่ืองแหวกแนวท่ีไม่ธรรมดำของเด็กอีกเร่ืองท่ีผู้ใหญ่              
คิดไม่ถึงมำเล่ำให้ฟังครับ 

คุณแม่คนหนึ่งเป็นอำจำรย์สอนคณิตศำสตร์ วันหนึ่งนั่งสอนวิชำ           
คิดเลขให้ลูกชำย โดยถำมว่ำ 

“ถ้าคุณตาให้แมวลูก 2 ตัว และคุณยายให้แมวลูกอีก 3 ตัว ลูกจะมี
แมวทั้งหมดกี่ตัวจ๊ะ” 

ลูกชำยขมวดคิ้วใช้ควำมคิดเล็กน้อย แล้วตอบว่ำ “6 ตัวครับ” 
พอแมไ่ดฟ้งัดงัน้ันถงึกบังง สงสยัวำ่ลกูเรำคงคดิเลขไม่เปน็ จงึไดเ้อย่

ถำมว่ำ 
“ทำาไมลูกตอบ 6 ตัวล่ะ ทั้งที่ 2 บวก 3 น่าจะเป็น 5 ตัว” 
“6 ตัว ครับแม่” ลูกยืนยันอย่ำงมั่นใจ พลำงอธิบำยให้แม่ฟังว่ำ 
“ก็ท่ีบ้านเรามีแมวอยู่แล้วตัวหนึ่ง ได้มาอีก 5 ตัว...แมวทั้งหมด            

ที่บ้านก็ต้องเป็น 6 ตัวสิครับแม่” 
เป็นยังไง...กำรคิดที่ผิดในวิธีกำรค�ำนวณ แต่ถูกต้องในสภำพควำม

เป็นจริง ท่ำนผู้อ่ำนคิดว่ำยังไงครับ (ฮำ)
แร่... มีบทบำทส�ำคัญต่อกำรพัฒนำของโลกมนุษย์ เป็นทรัพยำกร

ต้นน้�ำที่ก่อให้เกิดอุตสำหกรรมต่อเนื่องหลำยๆ อย่ำง  มนุษย์น�ำเอำแร่มำ
ใชป้ระโยชนส์รำ้งควำมเจรญิกำ้วหนำ้ในหลำยๆ ดำ้น กลำ่วไดว้ำ่โลกมนษุย์
ที่เจริญก้ำวหน้ำมำได้จนทุกวันนี้ ก็เพรำะมีทรัพยำกรพ้ืนฐำนคือแร่              
นั่นเอง

คิดของคน
เรื่องเล่าจากชาวเหมือง
l   รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์
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“แร่” มีประวัติควำมเป็นมำตำมล�ำดับยุคสมัยของวิวัฒนำกำรดังนี้
มนุษย์บ้ำนเชียง เอำแร่ซึ่งไม่มีกำรเรียกชื่อกันในสมัยนั้นมำเป็นอำวุธในกำรต่อสู้หรือล่ำสัตว์ 
จีน   2600 ก่อน ค.ศ.  มีกำรใช้เข็มทิศซึ่งท�ำมำจำกแร่แมกนีไทต์ 
อียิปต์    2300 ก่อน ค.ศ.  ยุคทองค�ำ



January-February 2020 33

ครับ...จะเห็นได้ว่า	“แร่”	 เป็นปัจจัยพื้นฐาน				
ในการวัดอารยธรรมความเจริญของโลกมนุษย์

ผมจะพำท่ำนมำรู้ จักกับประเทศท่ีมีควำม  
เจริญรุ่งเรืองประเทศหนึ่งในอำเซียน จำกแผนท่ี
ภูมิประเทศ สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีล้อมรอบด้วย
ประเทศข้ำงเคียงทั้งทำงบกและทะเล เช่น ไทย 
มำเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ซึ่งประเทศข้ำงเคียง
ที่ล้อมรอบเหล่ำนี้ ทั้งในอดีตและปัจจุบันล้วนอุดม
สมบรูณ์ไปดว้ยแรด่บีกุ น้�ำมนั และกำ๊ซธรรมชำต ิแต่
เป็นเรื่องแปลกที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลำง 
กลับไม่มีทรัพยำกรแร่ธำตุเหล่ำนี้แม้แต่น้อยเลย

ค�ำถำมที่ว่ำท�ำไมสิงคโปร์ถึงเป็นประเทศท่ี
เจรญิม่ังคัง่ร่�ำรวย แมจ้ะไมม่ทีรพัยำกรธรรมชำตอิะไร
เลยก็ตำม ค�ำตอบก็คือเพรำะเขำไม่มีคอร์รัปชัน

เห็นไหมล่ะ	บางครั้งความไม่มีก็ท�าให้รวยได้	
...ไม่มีคอร์รัปชันไงล่ะ	คอร์รัปชันจึงเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการวัดความเจริญของประเทศชาติครับ!

อตุสำหกรรมเหมืองแรข่องประเทศไทยปจัจบุนั
ที่ก�ำลังตกต่�ำถดถอย ปัจจัยสำเหตุท่ีรู้ๆ กันอยู่ก็คือ 
แหล่งแร่เริ่มลดน้อยร่อยหรอลง กำรขออนุญำต
ประทำนบัตรยุ่งยำกใช้เวลำนำน กฎระเบียบมีมำก
ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกหลำยกระทรวงทบวงกรม 
เมื่อขอแล้วจะได้รับอนุญำตประทำนบัตรหรือไม่  
และเมื่อได้รับอนุญำตแล้วจะท�ำเหมืองได้หรือเปล่ำ 
จะโดนตอ่ตำ้นคดัคำ้นจำกชำวบำ้น กลุม่เอน็จโีอไหม 
ทีส่�ำคญัมีควำมไม่โปรง่ใสในกำรขออนญุำต พดูงำ่ยๆ 
ว่ำมีกำรทุจริตเสียเบี้ยบ้ำยรำยทำงกันมำกนั่นเอง

ปัญหาท่ีกล่าวมาคร่าวๆ	เหล่าน้ีเป็นตัวฉุดให้
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของไทยล้าหลังไม่ค่อย
ก้าวหน้า	ขืนปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ไป
เรื่อยๆ	รับรองว่าอีกไม่นานเหมืองแร่ไทยจะไม่มี											
คู่แข่งแน่นอน...คือประเทศเพื่อนบ้านเขาแซงหน้า
เราไปหมดแล้วน่ะสิครับ

เมื่อไม่นำนมำนี้โพลจำกส�ำนักหนึ่งได้เปิดเผย
วิจัยเรื่อง “ศึกษาทัศนคติของประชาชน ต่อรัฐบาล

ที่ทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย” เป็นข้อมูลวิจัยที่น่ำเป็นห่วง เพรำะ
พบว่ำประชำชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 คิดว่ำรัฐบำลทุกรัฐบำลมีทุจริต
คอร์รัปชนั ถ้ำทจุริตคอร์รัปชนัแลว้ท�ำใหป้ระเทศชำตเิจริญรุ่งเรือง ประชำชน
อยู่ดีกินดีก็ยอมรับได้ ซ่ึงผลจำกโพลที่ออกมำแบบน้ี ได้เรียกร้องให้สังคม
ช่วยกันสร้ำงจิตส�ำนึกที่ค�ำนึงถึงควำมเสียหำยต่อกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
เพรำะถือว่ำกำรยอมรับกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นทัศนคติที่เป็นอันตรำย...
ต่อประเทศชำติของไทยเรำเป็นอย่ำงมำก

รู้ทั้งรู้ว่ำคอรัปชันเป็นมะเร็งร้ำย ที่กัดเซำะบ่อนท�ำลำยควำมเจริญ
เตบิโตของประเทศชำต ิท�ำใหช้ำตบิำ้นเมอืงเสือ่มถอยไมก่ำ้วหนำ้เทำ่ทีค่วร 
แตบ่ำงคนในชำตยัิงไปยอมรบักำรทจุรติคอรปัชนันีเ้ขำ้ไปอีก คำ่นิยมเชน่นี้
เกิดขึ้นได้อย่ำงไร... ไม่เข้ำใจ 

“ลี กวน ยู” อดีตผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่ของสิงคโปร์ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ
วันที่ 23 มีนำคม 2558 ในวัย 91 ปี

“ลี กวน ยู” เป็นอดีตนำยกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรียำวนำนถึง 24 ปี ถูกยกย่องให้เป็นบิดำแห่งสิงคโปร์สมัย
ใหม ่เปน็รฐับรุุษเพรำะคุณูปกำรตำ่งๆ ทีท่�ำไว ้เขำท�ำใหป้ระเทศเกำะเลก็ๆ 
ซ่ึงแทบไม่มีทรัพยำกรธรรมชำติอะไรเลย กลำยเป็นมหำเศรษฐีของโลก  
เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและกำรเงินในเอเชีย เป็นหน่ึงในเสือแห่งเอเชีย
ประชำกรท่ีมีรำว 5.5 ล้ำนคน มีสวัสดิกำรดีเย่ียม รำยได้ต่อหัวสูงเป็น             
อันดับ 3 ของโลก มีระบบกำรศึกษำและสำธำรณสุขท่ีดี แม้ช่วงครอง             
ต�ำแหนง่จะถกูกลุม่เคลือ่นไหวเพือ่สทิธมินษุยชนออกมำวพิำกษ์วจิำรณว์ำ่
เป็นเผด็จกำรก็ตำม

ล	ีกวน	ย	ูนัน้ฉลำดและเกง่กำจในกำรตอ่สูก้บัคนทีไ่มเ่หน็ดว้ย จนท�ำ
ให้เกิด “ความกลัว” ในหมู่คนท่ีไม่เห็นด้วยและอยู่ตรงกันข้ำม ภำพของ            
ลี	กวน	ยู	นั้นใหญ่โตและน่ำเกรงขำมส�ำหรับคนสิงคโปร์ เขำมีทั้งคนที่รัก
และเกลียดไม่น้อยในโลก

เรือ่งลอ้เลยีนควำมใหญโ่ตของ	ล	ีกวน	ย	ูทีเ่คยไดย้นิมดีงันี ้ครัง้หนึง่
พระรำชนิอีงักฤษพระรำชทำนขนแกะดบิกอ้นใหญใ่ห ้ล	ีกวน	ย ูเขำกเ็รยีก
ชำ่งตดัเสือ้สงิคโปรม์ำถำมวำ่ ถำ้เอำไปทอเปน็ผำ้และตดัเปน็สทูจะไดก่ี้ชดุ 
ช่ำงก็บอกว่ำ 3 ชุด ลี	กวน	ยู	ไม่เชื่อ จึงเอำไปถำมช่ำงตัดเสื้อฮ่องกง ช่ำง
ก็บอกว่ำตัดได้ 6 ชุด ลี	กวน	ยู	ก็สงสัยว่ำท�ำไมมันจึงแตกต่ำงกันนัก จึงเอำ
ไปถำมช่ำงตัดเส้ืออังกฤษ เพ่ือให้รู้กันชัดๆ ไปเลย ช่ำงก็ตอบว่ำตัดได้ 9 ชุด

ลี	กวน	ยู	จึงถามว่าท�าไมช่างสิงคโปร์บอกว่า	3	ชุด	ช่างฮ่องกง						
บอกว่า	6	ชุด	และยูบอกว่า	9	ชุดล่ะ	 ช่างตัดเสื้ออังกฤษบอกว่า																	
“เมื่อยูอยู่ห่างประเทศของยูเท่าใด ตัวของยูก็ยิ่งเล็กลงเท่านั้น”

จีน   1300 ก่อน ค.ศ.  ยุคทองเหลือง
อเล็กซำนเดอร์  300 ก่อน ค.ศ.  เหล็ก ทองแดง
นโปเลียน   ค.ศ. 1803   เหล็ก ก�ำมะถัน
โรเบิร์ต ฟูลตัน   ค.ศ. 1804   ถ่ำนหิน เหล็ก แมงกำนีส 
ยอร์จ สตีเฟนสัน  ค.ศ. 1829   เหล็ก ถ่ำนหิน ดีบุก
เดมเลอร์    ค.ศ. 1895   เหล็ก น้�ำมัน ทองเหลือง
พี่น้องไรต์   ค.ศ. 1903   ทองแดง
อเมริกำ โซเวียต  ค.ศ. 1954  ยุคปรมำณู แร่ยูเรเนียม
ยุคอพอลโล   ค.ศ. 1968   ยุคบุกเบิกอวกำศ แร่ยูเรเนียม แทนทำลัม
ยุคปัจจุบัน เป็นยุคคอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรไร้พรมแดน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกชิ้นท�ำมำจำกแร่หำยำก 
(Rare Earth)
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ส�ำหรับช่ำงตัดเสื้อไทย ถ้ำเจอค�ำถำมท�ำนองนี้ 
อำจมีมุมมองที่น่ำทึ่งว่ำ “ไม่ว่าใครท่ีไหนในโลก              
ตัดเสื้อแล้วตัวเล็กทั้งนั้น... ไม่มีใครใหญ่กว่าเสื้อ
หรอกครับ”

มีค�ำกล่ำวว่ำ “ไม่มีอุปสรรค ไม่มีความก้าวหน้า”
เมื่อธรรมชำติให้อุปสรรคมำเพื่อทดสอบคน ขณะ
เดียวกันธรรมชำติก็ให้ควำมคิดติดตัวมนุษย์มำด้วย 
ตำมตรรกะที่ว่ำกำรค้นพบที่ส�ำคัญที่สุดที่อยู่ใน         
ตัวมนุษย์คือ มนุษย์สำมำรถเปล่ียนแปลงชีวิตของเขำ
ได้ โดยกำรเปลี่ยนแปลงควำมคิดของเขำนั่นเอง...

มีหนุ่มคนหนึ่งยังไม่แต่งงำน โดยผู้หญิงใน
อุดมคติตำมควำมคิดของเขำน้ัน จะต้องเป็นสุภำพสตรี
ที่เพอร์เฟค ดีพร้อมสมบูรณ์ มีคนถำมเขำอย่ำง
คลำงแคลงใจว่ำ

“คณุออกเดนิทางไปทัว่ เสาะแสวงหามานาน
แรมปี คุณยังไม่เจอสาวท่ีดีพร้อมสมบูรณ์แบบเลยหรือ”

“มีสิ ผมเคยเจอคนหนึ่ง เป็นสุภาพสตรีเพียง
คนเดียวที่ดีพร้อมสมบูรณ์แบบแล้ว”

“แล้วทำาไมคุณไม่แต่งงานกับหล่อนเล่า”
หนุ่มใหญ่คนนั้นตอบอย่ำงจนใจว่ำ “ปัญหา              

ก็คือหล่อนเองก็กำาลังหาสุภาพบุรุษที่ดีพร้อม 
สมบูรณ์แบบอยู่เหมือนกัน!!”

ในควำมเปน็จรงิของโลกมนษุยเ์รำ... โลกนีไ้มม่ี
ควำมแนน่อน ไมม่ใีครสมหวงัในทกุอยำ่งได ้และไมม่ี
ใครเพอร์เฟกต์ ลองมำดูเรื่องชวนขันสเปกของค�ำว่ำ 
“เพอร์เฟกต์ตามอุดมคติ”  อีกเรื่องดูครับ

ชำยหนุ่มคนหนึ่งอยำกมีคู่แต่งงำน จึงได้ไป
ปรึกษำเพื่อนคนหนึ่งซึ่งแต่งงำนแล้ว

“กูอยากได้แฟนที่เพอร์เฟกต์ว่ะ”
“เพอร์เฟกต์ยังไง” เพื่อนถำม
“คือเป็นผู้หญิงที่ดูดี สุภาพ อารมณ์ขัน เป็น

นักกีฬา มีความรู้ ร้องเพลงแล้วก็เต้นเก่ง ชอบอยู่
บ้านกับกู...ในวันพักผ่อนท่ีกูไม่อยากไปไหน เล่า
เรือ่งดีๆ  เร่ืองสนกุๆ ใหก้ฟูงั... เวลาท่ีกอูยากคยุดว้ย 
และเงยีบได.้..เวลาทีก่อูยากนอนพกัผอ่น  มงึพอจะ
ติดต่อหาให้กูได้ไหม”

เพื่อนคนที่ว่ำนั่งคิดอยู่ครู่ พลำงพูดโพล่งขึ้นว่ำ
“อมื! สเปกเพอรเ์ฟกตแ์บบนี.้..กวูา่มงึไปหาซือ้

ทีวีดีกว่าว่ะ”
ชีวิตที่ตื่นเต้นเร้ำใจ จึงจะท�ำให้รู้สึกว่ำมีคุณค่ำ

ควำมหมำย คุณค่ำของชีวิตมำกหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
สภำวะของควำมคิดจิตใจ คนเรำมองโลกและคิด
อย่ำงไร นั่นเป็นตัวก�ำหนดว่ำโลกนี้จะน่ำอยู่มีสีสัน
มำกหรือน้อยเพียงไร

ในทำงธรณีวิทยำ...หินคือของแข็งที่ประกอบ
เป็นเปลือกโลก ประกอบด้วยแร่หลำยชนิดหรือแร่
เพียงชนิดเดียวก็มี แบ่งออกเป็นหินอัคนี หินชั้นและ
หินแปร

ครับ..เป็นหินอะไรก็ไม่ส�ำคัญ ขออย่ำเป็น “คนหิน” ก็แล้วกัน
มหีนิโสโครกกอ้นหนึง่	คดิอยากเปน็ภเูขาสงูใหญ	่แมแ้ตต่อนหลับ

ฝันก็ยังฝันเช่นนั้น
พระเจ้ำบอกกับมันว่ำ “ความคิดของเจ้าไม่ใช่ความฝัน แต่อาจเป็น

ความจริงได้”
หินโสโครกไม่เชื่อ ถำมว่ำ “ข้าจะกลายเป็นภูเขาได้อย่างไรกัน ท่าน

คงหลอกข้าเล่นใช่ไหม”
พระเจ้ำอธิบำยว่ำ “เมื่อไหร่ที่น้ำาทะเลรอบๆ ตัวเจ้าลดหายไปหมด 

เจ้าก็จะกลายเป็นภูเขาทันที ส่วนภูเขาสูงชันนั้น เมื่อไหร่ที่ตกลงมาอยู่
ในทะเล ก็จะกลายเป็นหินโสโครกทันทีเช่นกัน มันเป็นเร่ืองประหลาด
ตรงไหนหรือ”

โลกและชีวิตของคนเรำนั้นจะเป็นไปอย่ำงไรขึ้นอยู่กับควำมคิด             
ควำมคิดเปรียบเสมือนแสงดำวประจ�ำทิศของนักเดินเรือ ในสมัยก่อนนั้น
เวลำอยูท่ำ่มกลำงมหำสมทุรอนักวำ้งใหญไ่พศำล ในยคุทีย่งัไมม่พีฒันำกำร
ทำงวิทยำศำสตร์สูงนัก นักเดินเรือนิยมใช้แสงดำวประจ�ำทิศบอกทิศทำง  
ที่จะมุ่งไปข้ำงหน้ำ ในยุคต่อมำจึงใช้เข็มทิศและประภำคำรตำมล�ำดับ 
มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน เรือชีวิตของเรำจะมุ่งมั่นไปถึงเป้ำหมำยโดยสวัสดีได้
ก็ต้องมีเข็มทิศน�ำทำง เข็มทิศที่ว่ำน้ีก็คือเข็มทิศควำมคิด เรำตั้งเข็มทิศ 
ควำมคิดอย่ำงไร ชีวิตของเรำจะเดินไปอย่ำงนั้น ถ้ำเรำคิดผิด ทั้งชีวิต              
ผิดหมด ถ้ำเรำคิดถูก ทั้งชีวิตก็ถูกหมด...ว่ำมั้ย

มีข้อคิดของผู้รู้ว่ำ คน 3 คนเดินมำล้วนเป็นครูเรำทั้งนั้น ถ้ำคนดี... 
จงเอำอย่ำงเขำ ถ้ำคนชั่ว...จงอย่ำเอำอย่ำงเขำ ถ้ำเป็นคนท่ีควำมชั่วไม่มี
ควำมดีไม่ปรำกฏ...จงอย่ำเป็นคนเช่นนั้น

ผมขอจบ “คิดของคน” ...ด้วยเร่ืองตลกวิธีน่ังแท็กซ่ีไม่เสียเงิน เรื่อง
โจก๊เลำ่เมำทก์นัเลน่ให้ข�ำขนักนั มำหวัเรำะกนัเถอะ เสยีงหวัเรำะสรำ้งสสีนั
ให้ชีวิตสดใสท�ำให้ดูอ่อนวัยใสป๊ิง เชิญติดตำมเร่ืองรำวแผนวัดใจคนที่           
เหนือชั้นกันครับ  

หนุ่มใหญข่ีเ้ลน่คนหน่ึง คืนค่�ำวนัหน่ึงไดน่ั้งแทก็ซ่ีจำกสถำนทีแ่หง่หนึง่
กลับบ้ำน ในขณะท่ีน่ังเบำะด้ำนหลังของรถ เกิดนึกสนุกอยำกจะลองใจ
ทดสอบคนขับแท็กซ่ีว่ำเป็นคนอย่ำงไร พอรถวิ่งใกล้ร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่นท่ี
ตั้งอยู่หน้ำปำกซอยจะเข้ำบ้ำน หนุ่มใหญ่คนนี้ได้ละล่�ำละลักพูดด้วยควำม
ตกใจขึ้นว่ำ

“เด๋ียวจอดทีร่า้นเซเวน่อเีลฟเวน่แปบ๊หนึง่ ผมจะซือ้ไฟฉายมาสอ่งหา
ดูของหน่อย”

“มีอะไรหรือครับ” แท็กซี่ถำม
“แหวนผมหล่นหาย ควานหาไม่เจอเลย ตกอยู่ที่พื้นในรถนี้แหละ 

เป็นแหวนพลอยไพลิน ซื้อมาจากบ่อพลอยเมืองกาญจน์ฯ วงละตั้ง        
ห้าหมื่นแน่ะ”

พอแท็กซ่ีจอดบริเวณหน้ำร้ำน หนุ่มใหญ่คนท่ีว่ำก็ผลักประตูรถก้ำว
เข้ำไปในร้ำน  ระหว่ำงท่ีท�ำทีเดินหำของท่ีต้องกำร  เพียงไม่ก่ีอึดใจปรำกฏว่ำ
แท็กซี่คันน้ัน...ได้เร่งเครื่องพุ่งปร๊ำดบึ่งแน่บ เผ่นหนีหำยไปในควำมมืด         
อย่ำงรวดเร็ว

หนุ่มใหญ่เห็นดังนั้นถึงกับฉีกยิ้ม พลำงพึมพ�ำพร้อมกับหัวเรำะกับ   
ตัวเองว่ำ

“แท็กซี่คงคิดว่า... ที่บึ่งรถหนีคงได้ลาภแหวนพลอย ราคาห้าหมื่น
แน่ คนคิดไม่ดีก็อย่างน้ีแหละ ตัวเรามีแหวนพลอยซะที่ไหนเล่า                  
แกล้งพูดหลอกออกไปอย่างน้ันเอง วันน้ีเลยได้น่ังแท็กซ่ีฟรีสบายไป                   
ฮ่ะ...ฮ่า” 
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(ต่อจำกฉบับที่แล้ว)
หมวด 1

หลักเกณฑ์การขายทรัพย์สินหรือของกลาง

ข้อ 4 กำรขำยทรัพย์สินหรือของกลำงตำมมำตรำ 151 (1) แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ให้อธิบดีด�ำเนินกำรขำย             
โดยวิธีประมูล

ข้อ 5 ผู้เข้ำประมูลต้องวำงหลักประกันซองไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบห้ำของรำคำแร่ขั้นต่�ำ หรือรำคำประเมินของทรัพย์สินหรือ
ของกลำงตำมที่อธิบดีก�ำหนด และให้ถือว่ำหลักประกันซองเป็นส่วนหนึ่งของรำคำแร่ที่ประมูลได้

หลักประกันซองตำมวรรคหนึ่ง ให้ใช้หนังสือค้�ำประกันโดยธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินหรือแคชเชียร์เช็คก็ได้
กำรวำงหลักประกันซองเป็นแคชเชียร์เช็ค ให้ลงวันที่ล่วงหน้ำก่อนถึงวันท�ำกำรประมูลไม่เกินสำมวันท�ำกำรและให้ช�ำระต่อ 

กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
ข้อ 6 ให้เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ�ำท้องท่ีหรือเจ้ำหน้ำที่ที่อธิบดีก�ำหนดให้เป็นผู้เก็บรักษำทรัพย์สินหรือของกลำง           

จัดท�ำบันทึกรำยงำนขออนุมัติขำยต่ออธิบดีพร้อมชี้แจงรำยละเอียด ดังนี้
(1) ระบุวำ่เปน็ทรพัยส์นิหรอืของกลำงทียึ่ดหรืออำยดัไวต้ำมมำตรำ 148 หรอืมำตรำ 150 แหง่พระรำชบญัญัตแิร่ พ.ศ. 2560
(2) ระบุเหตุผลควำมจ�ำเป็นที่ขอขำยพร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
(3) กรณีทรัพย์สินหรือของกลำงเป็นแร่ ให้ระบุชนิด น้�ำหนัก ปริมำณ จ�ำนวน ลักษณะและสภำพของแร่ที่จะขอขำย ในกรณี

ที่ต้องมีผลวิเครำะห์แร่เพื่อใช้ในกำรประเมินรำคำก็ให้แจ้งผลวิเครำะห์ด้วย
(4) รำคำประเมินเพื่อใช้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ รำคำแร่ในท้องตลำดในขณะท่ีจะด�ำเนินกำรขำย และรวมถึงให้เสนอ             

ควำมเห็นในกำรก�ำหนดรำคำขำยขั้นต่�ำ
(5) กรณีทรัพย์สินหรือของกลำงที่มิใช่แร่ ให้ระบุชนิด จ�ำนวน สภำพของทรัพย์สินหรือของกลำงที่จะขอขำย
(6) รำยกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ทำงรำชกำรได้จ่ำยไปแล้ว และหรือที่จะต้องจ่ำย (ถ้ำมี) เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำเก็บรักษำ เป็นต้น
(7) รำยละเอียดอื่นๆ ตำมที่อธิบดีก�ำหนด
ข้อ 7 เมื่อได้รับอนุมัติให้ขำยแล้ว ให้เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ�ำท้องที่ด�ำเนินกำร ดังนี้
(1) เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรเพื่อท�ำหน้ำที่ในกำรด�ำเนินกำรขำยโดยวิธีกำรประมูลจ�ำนวนสองคณะ อย่ำงน้อยคณะละ            

สำมคน ได้แก่ คณะกรรมกำรรับซองประมูลและคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรประมูล โดยให้ข้ำรำชกำรซ่ึงด�ำรงต�ำแหน่งต้ังแต่ระดับ
ช�ำนำญกำรขึ้นไปเป็นประธำนกรรมกำรและให้มีเจ้ำหน้ำที่อีกสองคนเป็นกรรมกำร

(2) ก�ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ที่จะท�ำกำรประมูลและปิดประกำศให้ประชำชนทรำบก่อนวันรับซองประมูลไม่น้อยกว่ำ         
สิบห้ำวัน

(3) กำรปิดประกำศกำรประมูลอย่ำงน้อยให้ปิดไว้ท่ีส�ำนักงำนเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ�ำท้องที่ที่จะท�ำกำรประมูล 
และส่งไปปิดประกำศ ณ ส�ำนักงำนเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ�ำท้องที่ใกล้เคียงอย่ำงน้อยห้ำแห่ง

ข้อ 8 ประกำศกำรประมูลตำมข้อ 7 (2) อย่ำงน้อยต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในประกำศ
(1) ชนิด ลักษณะ สภำพ น้�ำหนักหรือปริมำตรของแร่ หรือจ�ำนวนทรัพย์สินหรือของกลำง สถำนที่ตั้งและภำพถ่ำยลักษณะ

ของทรัพย์สินหรือของกลำงที่จะขำย
(2) วัน เวลำ และสถำนที่ที่จะด�ำเนินกำรประมูล
(3) วิธีกำรช�ำระเงิน
(4) กรณีของกลำงเปน็แรใ่หก้�ำหนดหลกัเกณฑใ์หผู้้ประมลูเสนอรำคำประมลูเปน็หน่วยน้�ำหนักหรือปริมำตร เชน่ เปน็กโิลกรมั

ละเท่ำใด หรือเมตริกตันละเท่ำใด เป็นต้น
(5) กำรวำงหลักประกันซองตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกำศนี้
(6) เป็นกำรประมูลขำยทรัพย์สินหรือของกลำงตำมสภำพที่เป็นอยู่ ซึ่งผู้เข้ำประมูลต้องพิจำรณำตรวจสอบและศึกษำ           

รำยละเอยีดของทรัพยส์นิหรอืของกลำงทีจ่ะท�ำกำรประมลูดว้ยตนเองกอ่นกำรตดัสนิใจประมลู โดยคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรประมูล
จะถือว่ำผู้ชนะกำรประมูลได้พอใจและยอมรับในทรัพย์สินหรือของกลำงที่ประมูลนั้นแล้วโดยไม่มีกำรโต้แย้งใดๆ ในภำยหลัง

(7) ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นควรแจ้งให้ทรำบ
ข้อ 9 ใหอ้ธบิดแีตง่ตัง้คณะกรรมกำรทัง้สองคณะตำมขอ้ 7 (1) ตำมทีเ่จำ้พนกังำนอตุสำหกรรมแรป่ระจ�ำทอ้งทีเ่สนอ ในกรณี

ที่เห็นสมควรอธิบดีอำจแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ของกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่เข้ำร่วมท�ำหน้ำท่ีในกำรด�ำเนินกำรขำย              
โดยวิธีกำรประมูลด้วยก็ได้

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การขาย การนำาไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ และการเก็บรักษา

ซึ่งทรัพย์สินหรือของกลางตามมาตรา 151 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
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ข้อ 10 คณะกรรมกำรรับซองประมูลมีอ�ำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับซองประมูลและตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักประกันซอง
(2) ส่งมอบซองประมูลทั้งหมดพร้อมบันทึกรำยงำนกำรรับซองประมูลให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรประมูลด�ำเนินกำรต่อไป 

ทั้งนี้ ห้ำมมิให้รับซองประมูลอีกเมื่อพ้นก�ำหนดเวลำรับซองประมูลแล้ว
ข้อ 11 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรประมูลมีอ�ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้
(1) ก�ำหนดรำคำขั้นต่�ำของทรัพย์สินหรือของกลำงที่จะท�ำกำรประมูลตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำหนดรำคำขั้นต่�ำที่อธิบดีก�ำหนด
(2) เปดิซองกำรประมลูโดยเปดิเผยตอ่หนำ้ผูเ้ขำ้ประมลูหรือตวัแทนและตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำรหลกัฐำน
(3) จัดท�ำบัญชีเปรียบเทียบใบเสนอรำคำของผู้เข้ำประมูลทุกรำย และให้กรรมกำรลงลำยมือชื่อก�ำกับไว้ในใบเสนอรำคำและ

เอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำทุกหน้ำ
(4) พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอรำคำของผู้เข้ำประมูล ซ่ึงได้เสนอรำคำประมูลสูงสุดและให้เป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรชี้ขำดว่ำผู้เข้ำ

ประมูลรำยใดเป็นผู้ประมูลได้
(5) กรณีมีผู้เสนอรำคำประมูลสูงสุด แต่รำคำท่ีเสนอน้ันน้อยกว่ำรำคำขั้นต่�ำตำมที่อธิบดีก�ำหนด ให้คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจ

พิจำรณำที่จะไม่ขำยให้แก่ผู้เสนอรำคำสูงสุดนั้นก็ได้ หรือจะท�ำกำรต่อรองรำคำหรือไม่ก็ได้
(6) กรณีมีผู้เสนอรำคำหลำยรำยได้เสนอรำคำสูงสุดเท่ำกัน ให้คณะกรรมกำรเรียกผู้เสนอรำคำทุกรำยน้ันมำเสนอรำคำใหม่

พร้อมกัน ด้วยวิธีกำรยื่นซองเสนอรำคำหรือจะเสนอรำคำด้วยวำจำก็ได้
(7) ก�ำหนดเวลำพอสมควรและตำมควำมเหมำะสมให้ผู้ประมูลขนย้ำยทรัพย์สินหรือของกลำงท่ีประมูลได้ออกจำกสถำนที่            

ที่ตั้งหรือเก็บอยู่ ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สำมำรถขนย้ำยได้ภำยในเวลำที่ก�ำหนด ก็ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำขยำยเวลำได้ตำม
ที่เห็นสมควรจนกว่ำเหตุสุดวิสัยนั้นจะสิ้นสุดลง

ข้อ 12 กรณีกำรด�ำเนินกำรประมูลไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกำศนี้ คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรประมูล          
อำจระงับกำรด�ำเนินกำรประมูลรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

ข้อ 13 ผู้เข้ำประมูลต้องแสดงเอกสำรและหลักฐำน ดังต่อไปนี้
(1) กรณีบุคคลธรรมดำ

(1.1) แสดงบัตรประจ�ำตัวประชำชนฉบับจริง หรือแสดงใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่ำงด้ำวแล้วแต่กรณี
(1.2) กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้ำประมูลแทน ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนำจ พร้อมแนบส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน             

ของผู้มอบอ�ำนำจและส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจ พร้อมรับรองส�ำเนำถูกต้อง
(2) กรณีนิติบุคคล

(2.1) หลักฐำนที่แสดงกำรจัดตั้งนิติบุคคลหรือทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับแต่วันที่เจ้ำหน้ำที่ได้รับรอง
(2.2) แสดงบัตรประจ�ำตัวประชำชนฉบับจริงของกรรมกำรบริษัทที่มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล หรือแสดงใบส�ำคัญ

ประจ�ำตัวคนต่ำงด้ำวของผู้เป็นหุ้นส่วน
(2.3) กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้ำประมูลแทน ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนำจ เอกสำรหลักฐำนตำม (2.1) ส�ำเนำบัตร              

ประจ�ำตัวประชำชนของผู้มีอ�ำนำจในนิติบุคคลและส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจพร้อมรับรองส�ำเนำถูกต้อง
ข้อ 14 เมื่อกำรประมูลได้ด�ำเนินจนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรประมูล ณ ส�ำนักงำนเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรม

แร่ประจ�ำท้องที่ที่ท�ำกำรประมูล และรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรประมูลให้อธิบดีทรำบ
ข้อ 15 กำรช�ำระรำคำทรัพย์สินหรือของกลำงที่ประมูลได้และกำรคืนหลักประกันซองให้ด�ำเนินกำร ดังนี้
(1) เมื่อหักหลักประกันซองแล้วผู้ประมูลต้องช�ำระรำคำทรัพย์สินหรือของกลำงที่ประมูลได้ในส่วนท่ีเหลือโดยต้องช�ำระให้   

ครบถ้วนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันถัดจำกวันเสร็จสิ้นกำรประมูลครั้งนั้น
(2) กรณหีลกัประกนัซองเปน็หนงัสอืค้�ำประกนัของธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิเมือ่ผูป้ระมลูไดช้�ำระเงนิครบถว้นภำยในก�ำหนด

เวลำตำม (1) แล้ว ให้ด�ำเนินกำรคืนหลักประกันดังกล่ำว
ข้อ 16 กรณีผู้ประมูลได้ถึงแก่ควำมตำยก่อนช�ำระรำคำให้ครบถ้วน ให้ทำยำทหรือผู้จัดกำรมรดกยื่นค�ำร้องขอสวมสิทธิ            

พรอ้มช�ำระเงินทีค่ำ้งอยูภ่ำยในก�ำหนดหนึง่ร้อยยีส่บิวันนบัแตว่นัทีเ่สรจ็ส้ินกำรประมลูครัง้นัน้ หำกไมด่�ำเนนิกำรภำยในก�ำหนดเวลำ                
ดังกลำ่วโดยไมไ่ดแ้จ้งเหตผุลหรอืคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรประมลูเห็นวำ่ไมม่เีหตผุลอนัสมควร ใหห้ลกัประกนัซองรวมถึงเงนิทีช่�ำระ
ไว้แล้ว (ถ้ำมี) ตกเป็นของแผ่นดิน

ข้อ 17 กรณีทรัพย์สินหรือของกลำงเป็นแร่ซึ่งยังมิได้ช�ำระค่ำภำคหลวงแร่ ผู้ประมูลได้ต้องช�ำระค่ำภำคหลวงแร่อีกส่วนหนึ่ง
ตำ่งหำกจำกรำคำแรท่ีป่ระมลูได ้และกำรขนยำ้ยแรอ่อกไปจำกสถำนทีต่ัง้หรอืเกบ็แร ่ใหผู้ป้ระมลูไดเ้ปน็ผูร้บัผดิชอบคำ่ใชจ่้ำยในกำร
ขนยำ้ย และใหไ้ปยืน่ขอครอบครองแรเ่ปน็กรณพีเิศษเฉพำะรำยตอ่เจำ้พนกังำนอตุสำหกรรมแรป่ระจ�ำทอ้งทีภ่ำยในเจด็วนันบัแตว่นั
ที่ได้รับมอบแร่

ใหผู้ม้อี�ำนำจในกำรอนญุำตใหค้รอบครองแร่เปน็กรณพีเิศษเฉพำะรำย ออกหนงัสอือนญุำตใหผู้ป้ระมลูครอบครองแรท่ีป่ระมลู
ได้นั้นโดยเร็ว

ข้อ 18 ผู้เสนอรำคำท่ีไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก ให้ขอคืนหลักประกันซองได้ภำยในก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันถัดจำก           
วันเสร็จสิ้นกำรประมูลครั้งนั้น หำกพ้นก�ำหนดดังกล่ำวให้หลักประกันซองนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

ข้อ 19 กำรประมูลขำยได้เงินเป็นสุทธิเท่ำใด ให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินหรือของกลำงนั้น
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หมวด ๒
หลักเกณฑ์การนำาทรัพย์สินหรือของกลางไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ

ข้อ 20 กำรน�ำทรัพย์สินหรือของกลำงที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ยึดหรืออำยัดไว้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรตำมมำตรำ                  

151 (2) แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตำมระเบียบที่อธิบดีก�ำหนด

หมวด 3
การเก็บรักษาทรัพย์สินหรือของกลาง

ข้อ 21 เมื่ออธิบดีได้ใช้อ�ำนำจประกำศหำตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือของกลำงที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ยึดหรือ   
อำยัดไว้เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรด�ำเนินคดีก่อนจะด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินหรือของกลำงตำมมำตรำ 151 แห่งพระรำชบัญญัติแร่     
พ.ศ. 2560 และปรำกฏว่ำได้มีเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยแสดงตัวและยื่นค�ำร้องประสงค์จะรับทรัพย์สินหรือ
ของกลำงนัน้ไปเก็บรักษำไวด้ว้ยตนเองใหเ้จำ้พนกังำนอุตสำหกรรมแรป่ระจ�ำทอ้งทีจ่ดัใหท้�ำสญัญำเปน็หนงัสอืไว้กบักรมอตุสำหกรรม
พื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

(1) ต้องเก็บรักษำทรัพย์สินหรือของกลำงไว้ ณ สถำนที่ที่ระบุไว้ในสัญญำเท่ำนั้น หำกจะมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่เก็บรักษำ
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ�ำท้องที่หรือเจ้ำหน้ำที่ที่อธิบดีก�ำหนด

(2) ต้องเก็บรักษำทรัพย์สินหรือของกลำงนั้นไว้เอง จะมอบให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นเก็บรักษำไว้แทนตนไม่ได้
(3) ตอ้งสงวนรกัษำทรพัยส์นิหรอืของกลำงใหเ้หมำะสมกบัชนดิและสภำพของทรพัยส์นิหรอืของกลำงนัน้ และตอ้งเปน็ผู้ออก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุงรักษำด้วยตนเอง
(4) ต้องไม่น�ำหรือยินยอมให้บุคคลอื่นน�ำทรัพย์สินหรือของกลำงไปใช้หรือแสวงหำประโยชน์ไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆ
(5) ต้องยินยอมให้เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ�ำท้องที่หรือเจ้ำหน้ำที่ที่อธิบดีก�ำหนดเข้ำตรวจสอบทรัพย์สินหรือ               

ของกลำงได้ตลอดระยะเวลำที่ก�ำหนดในสัญญำ
(6) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำทรัพย์สินหรือของกลำงให้พ้นอันตรำย อันเป็นเหตุให้

ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำข้อหน่ึงข้อใดได้ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือของกลำงจะต้องแจ้งให้เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่
ประจ�ำท้องที่หรือเจ้ำหน้ำที่ที่อธิบดีก�ำหนดทรำบก่อน เพ่ือส่ังด�ำเนินกำรตำมควร และในกรณีท่ีเจ้ำของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน
หรือของกลำงไม่สำมำรถแจ้งเหตุดังกล่ำวต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ�ำท้องท่ีหรือเจ้ำหน้ำที่ที่อธิบดีก�ำหนดได้ ให้เจ้ำของ
หรอืผูค้รอบครองด�ำเนนิกำรไปไดต้ำมควำมจ�ำเปน็ แลว้แจง้ใหเ้จำ้พนกังำนอตุสำหกรรมแรป่ระจ�ำทอ้งทีห่รอืเจำ้หนำ้ทีท่ีอ่ธบิดกี�ำหนด
ทรำบโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่เหตุกำรณ์นั้นเกิดขึ้น

(7) กรณีผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด และท�ำให้ทรัพย์สินหรือของกลำงน้ันได้รับควำมเสียหำย ผู้ท�ำสัญญำเก็บรักษำต้องชดใช้            
ค่ำเสียหำย โดยยินยอมให้กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ด�ำเนินกำรบังคับเอำจำกหลักประกันตำมสัญญำ

(8) เงื่อนไขอื่นๆ
ข้อ 22 ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือของกลำงโดยชอบด้วยกฎหมำยร่วมกับเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่                     

ประจ�ำทอ้งที ่ตรวจสภำพทรพัยส์นิหรอืของกลำง จดัท�ำกำรบนัทกึสภำพและรำยละเอยีดและบนัทกึสง่มอบและกำรรับมอบทรพัยส์นิ
หรือของกลำงนั้นไว้เป็นหลักฐำนก่อนส่งมอบให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยรับไปเก็บรักษำด้วยตนเอง

กรณีตำมวรรคหนึ่ง อำจท�ำเครื่องหมำยหรือประทับตรำเครื่องหมำยในส่วนส�ำคัญของทรัพย์สินหรือของกลำงหรือกระท�ำโดย
วิธีอื่นใดตำมที่เห็นสมควรเพื่อเป็นหลักฐำนก็ได้

ข้อ 23 เพื่อเป็นหลักประกันในกำรปฏิบัติตำมสัญญำ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือของกลำงต้องจัดหำหลักประกัน
เป็นหนังสือค้�ำประกันของธนำคำรหรือแคชเชียร์เช็คก็ได้

กรณีกำรวำงหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็ค ให้สั่งจ่ำยกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
กำรก�ำหนดหลักประกันตำมวรรคหนึ่ง ให้ก�ำหนดไม่น้อยกว่ำรำคำทรัพย์สินหรือของกลำงที่ประเมินได้
ข้อ 24 ในกรณีดังต่อไปน้ี เม่ือได้รับแจ้งจำกเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ�ำท้องท่ี ต้องส่งคืนทรัพย์สินหรือของกลำงคืนทันที
(1) ผิดสัญญำหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำข้อหนึ่งข้อใด
(2) สิ้นสุดระยะเวลำเก็บรักษำทรัพย์สินหรือของกลำงตำมที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำ ยกเว้นได้มีกำรต่อสัญญำ
(3) เมื่อศำลได้มีค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งให้ริบทรัพย์สินหรือของกลำง หรือให้คืนทรัพย์สินหรือของกลำงให้แก่บุคคลอื่น
ข้อ 25 กรณีเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยยื่นค�ำร้องขอรับทรัพย์สินหรือของกลำงไปเก็บรักษำด้วยตนเอง 

แตไ่ม่ยอมท�ำสญัญำหรอืไมจ่ดัหำหลกัประกนัในกำรปฏบิตัติำมสญัญำ ใหอ้ธบิดดี�ำเนนิกำรขำยหรอืน�ำไปใชป้ระโยชนใ์นทำงรำชกำร
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกำศนี้

                                                                                       ประกำศ ณ วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2562
                                                                                                     สมชำย หำญหิรัญ

รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม รักษำรำชกำรแทน
                                                                                        รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม
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