






คณะกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 1.	น.ส.อัญชล	ีตระกลูดษิฐ	 	 	 ประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 2.	นายยทุธ	เอีย่มสอาด	 	 	 	 รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 3.	นายดเิรก	รตันวชิช์	 	 	 	 รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 4.	นายวัลลภ	การววัิฒน์	 	 	 	 รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 5.	นายทว	ีทวสีขุเสถยีร	 	 	 	 รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 6.	นายอนพุงศ์	โรจน์สพุจน์	 	 	 รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 7.	นายศริชิยั	มาโนช	 	 	 	 รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 8.	นายชาญณรงค์	ทองแจ่ม	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 9.	นายศริสทิธิ	์สบืศริ	ิ 	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 10.	นายสรุชติ	มานะจติต์		 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 11.	นายเสกข์สรร	ธรีะวาณิชย์	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 12.	นายสรุพล	อดุมพรวริตัน์	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 13.	นายยงยทุธ	รตันสริ	ิ 	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 14.	นายณรงค์	จ�าปาศกัดิ	์	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 15.	นายอภชิาติ	สายะสญิจน์	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 16.	นายสเุทพ	สนุทรารณัย์	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 17.	นายอบัดลุลาเต๊ะ	ยากดั	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 18.	นายตตกิร	บูรณธนานกุจิ		 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่	

**วารสารเหมอืงแร่ จดัท�ำขึน้เพือ่ให้ข้อมลูข่ำวสำรทีเ่ป็นประโยชน์แก่สมำชิกสภำกำรเหมืองแร่ ประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนและกจิกำรของสภำฯ ตลอดจนเผยแพร่ควำมรู ้
    ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมเหมืองแร่ ทัง้นีบ้ทควำมต่ำงๆ ใน วารสารเหมอืงแร่ นีเ้ป็นดลุพนิจิของกองบรรณำธิกำร โดยจะออกทุกๆ 2 เดือน

เลขาธิการ	สภาการเหมอืงแร่
นายสรุพล	อดุมพรวริตัน์	(ท�าการแทน)

ผูช่้วยเลขาธกิาร	สภาการเหมอืงแร่
นางอรพณิ	เปรือ่งการ

ทีอ่ยู	่สภาการเหมอืงแร่
222/2 ซอยมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ถนนวิภำวดี-รังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2275-7684-6  แฟกซ์ 0-2692-3321 
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org
Website : www.miningthai.org
ID LINE : @ulc4210x

10          2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2563

ที่ปรึกษา	:	น.ส.อัญชลี	ตระกูลดิษฐ ประธำนกรรมกำรสภำกำรเหมืองแร่
	 	วัลลภ	การวิวัฒน์ รองประธำนกรรมกำรสภำกำรเหมืองแร่ และประธำนคณะอนุกรรมกำรประชำสัมพันธ์
บรรณาธิการ	: สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล
กองบรรณาธิการ	:	ทัศนีย์ เรืองติก / อ�ำพันธุ์ ไตรรัตน์ / ชุติภำ จริตพันธ์
ฝ่ายโฆษณา	: ศิริภรณ์ กลิ่นขจร / กษริำ เหมบัณฑิตย์ / กลัยำ ทรพัย์ภริมย์
จัดท�าโดย	:	บริษัท	เทคโนโลยี	มีเดีย	จ�ากัด
   เลขที่ 471/3-4 อำคำรพญำไทเพลส ถนนศรีอยุธยำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทร. 0-2354-5333  แฟกซ์ 0-2640-4260



คณะกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 1.	น.ส.อัญชล	ีตระกลูดษิฐ	 	 	 ประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 2.	นายยทุธ	เอีย่มสอาด	 	 	 	 รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 3.	นายดเิรก	รตันวชิช์	 	 	 	 รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 4.	นายวลัลภ	การววัิฒน์	 	 	 	 รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 5.	นายทว	ีทวสีขุเสถยีร	 	 	 	 รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 6.	นายอนพุงศ์	โรจน์สพุจน์	 	 	 รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 7.	นายศริชิยั	มาโนช	 	 	 	 รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 8.	นายชาญณรงค์	ทองแจ่ม	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 9.	นายศริสทิธิ	์สบืศริ	ิ 	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 10.	นายสรุชติ	มานะจติต์		 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 11.	นายเสกข์สรร	ธรีะวาณชิย์	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 12.	นายสรุพล	อดุมพรวริตัน์	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 13.	นายยงยทุธ	รตันสริ	ิ 	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 14.	นายณรงค์	จ�าปาศกัดิ	์	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 15.	นายอภชิาติ	สายะสญิจน์	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 16.	นายสเุทพ	สนุทรารณัย์	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 17.	นายอบัดลุลาเต๊ะ	ยากดั	 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 18.	นายตตกิร	บรูณธนานกุจิ		 	 	 กรรมการสภาการเหมอืงแร่	

**วารสารเหมอืงแร่ จดัท�ำขึน้เพือ่ให้ข้อมลูข่ำวสำรทีเ่ป็นประโยชน์แก่สมำชิกสภำกำรเหมืองแร่ ประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนและกจิกำรของสภำฯ ตลอดจนเผยแพร่ควำมรู้ 
    ท่ีเกีย่วข้องกับอุตสำหกรรมเหมอืงแร่ ทัง้นีบ้ทควำมต่ำงๆ ใน วารสารเหมอืงแร่ นีเ้ป็นดลุพนิจิของกองบรรณำธิกำร โดยจะออกทุกๆ 2 เดือน

เลขาธกิาร	สภาการเหมอืงแร่
นายสรุพล	อดุมพรวริตัน์	(ท�าการแทน)

ผูช่้วยเลขาธกิาร	สภาการเหมอืงแร่
นางอรพณิ	เปรือ่งการ

ทีอ่ยู	่สภาการเหมอืงแร่
222/2 ซอยมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ถนนวิภำวดี-รังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2275-7684-6  แฟกซ์ 0-2692-3321 
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org
Website : www.miningthai.org
ID LINE : @ulc4210x

10          2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2563

ที่ปรึกษา	:	น.ส.อัญชลี	ตระกูลดิษฐ ประธำนกรรมกำรสภำกำรเหมืองแร่
	 	วัลลภ	การวิวัฒน์ รองประธำนกรรมกำรสภำกำรเหมืองแร่ และประธำนคณะอนุกรรมกำรประชำสัมพันธ์
บรรณาธิการ	: สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล
กองบรรณาธิการ	:	ทัศนีย์ เรืองติก / อ�ำพันธุ์ ไตรรัตน์ / ชุติภำ จริตพันธ์
ฝ่ายโฆษณา	: ศิริภรณ์ กลิ่นขจร / กษริำ เหมบัณฑิตย์ / กลัยำ ทรพัย์ภริมย์
จัดท�าโดย	:	บริษัท	เทคโนโลยี	มีเดีย	จ�ากัด
   เลขที่ 471/3-4 อำคำรพญำไทเพลส ถนนศรีอยุธยำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทร. 0-2354-5333  แฟกซ์ 0-2640-4260
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ครั้งท่ี 3/2563 เห็นชอบ                                                                                                                     
1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

2) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 3 ราย รวม 5 แปลง

2) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง

3. คำาขออาชญาบัตรพิเศษสำารวจแร่ทังสเตน ของบริษัท ไทย มินเนอรัล เวนเจอร์ส จำากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ยังไม่มีการพิจารณาเนื่องจากขาดเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำารวจและทำาเหมืองแร่จากการประชุมคณะกรรมการแร่
ครั้งที่ 1-3/2563 มีจำานวนทั้งสิ้น ดังนี้

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

มีอ�ยุ/ปี

11

10

อำ�เภอ

เมืองกระบี่

ตำกฟ้ำ

จังหวัด

กระบี่

นครสวรรค์

เลขท่ีคำ�ขอ

2/2560
(23951/15406) 

1/2561
(32220/15380) 

ชื่อผู้ขอ

หจก. ยอดโพธิ์ศิลำทอง

นำยวีรศักดิ์ ปัญจนันทศิลำ

ตำ�บล

ทับปริก

สุขส�ำรำญ

ลำ�ดับ

1

2

ชนิดแร่

ยิปซัมและแอนไฮไดรต์

มีอ�ยุ/ปี

27

อำ�เภอ

หนองบัว

จังหวัด

นครสวรรค์

เลขท่ีคำ�ขอ

5/2559

ชื่อผู้ขอ

บริษัท เหมืองแร่บุญญวัชร จ�ำกัด

ตำ�บล

ทุ่งทอง

ลำ�ดับ

1

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมบะซอลต์
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมบะซอลต์
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง

มีอ�ยุ/ปี

5

20

20

อำ�เภอ

เมืองบุรีรัมย์

อู่ทอง

น้�ำยืน

จังหวัด

บุรีรัมย์

สุพรรณบุรี

อุบลรำชธำนี

เลขท่ีคำ�ขอ

2/2557
(31941/15814)

1/2560
(28494/15861)

2-4/2560
(31879/15883
31880/15884
31881/15885)

ร่วมแผนผังกำรท�ำเหมือง
เดียวกัน

ชื่อผู้ขอ

บริษัท นิสิทธิ์สวัสดิ์ จ�ำกัด

บริษัท ศิลำเพชรพลอยดี จ�ำกัด

บริษัท กิตติวดีศิลำพำณิชย์ 
จ�ำกัด

ตำ�บล

สวำยจีก

จรเข้สำมพัน

เก่ำขำม
บุเปือย

ลำ�ดับ

1

2

3
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ก�รอนุญ�ต

ประทำนบัตร

ต่ออำยุประทำนบัตร

รวม
(แปลง)

6

8

12

3/2562
(แปลง)

1

2

3

2/2562
(แปลง)

3

5

8

1/2562
(แปลง)

2

1

3

ท่ี

1

2

รวม

March-Aprli 20206

การประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1, 2 และ 3/2563
อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ ได้มอบหมายให้ ทวี ทวีสุขเสถียร 

รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ พร้อมผู้ติดตาม คือ ยงยุทธ รัตนสิริ กรรมการสภาการเหมืองแร่ 
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มอบหมายให้ 
สุรพล อุดมพรวิรัตน์ กรรมการสภาการเหมืองแร่ ทำาการแทนเลขาธิการฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม 

ผลการประชุมคณะกรรมการมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

ครั้งที่ 1/2563 เห็นชอบ
1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง

2) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

ลำ�ดับ

1

เลขท่ีคำ�ขอ

1/2558
(23950/15405)

ร่วมแผนผังโครงกำรท�ำเหมือง
เดียวกันกับค�ำขอต่ออำยุฯ 

ที่ 2/2560 (23951/15406)
ของห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 

ยอดโพธิ์ศิลำทอง

ชื่อผู้ขอ

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ตรังสหพัฒนำ

ตำ�บล

ทับปริก

อำ�เภอ

เมือง

จังหวัด

กระบี่

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

มีอ�ยุ/ปี

11

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

มีอ�ยุ/ปี

27

22

อำ�เภอ

ร่อนพิบูลย์

โพธำรำม

จังหวัด

นครศรีธรรมรำช

รำชบุรี

เลขท่ีคำ�ขอ

5/2557

1/2559
ร่วมแผนผังโครงกำร
ท�ำเหมืองเดียวกัน
กับประทำนบัตรที่ 
21069/15390

ของผู้ขอเอง

ชื่อผู้ขอ

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ชุติวรรณ

บริษัท ศุภศิลำชัย จ�ำกัด

ตำ�บล

หินตก

เขำชะงุ้ม

ลำ�ดับ

1

2

ครั้งท่ี 2/2563 เห็นชอบ                                                                                                                         
1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 3 แปลง

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

มีอ�ยุ/ปี

30

30

อำ�เภอ

ลอง

พระพุทธบำท

จังหวัด

แพร่

สระบุรีี

เลขท่ีคำ�ขอ

4/2559

9/2542 และ 
10/2542

ซึ่งร่วมแผนผัง
โครงกำรท�ำเหมืองแร่

เดียวกัน

ชื่อผู้ขอ

บริษัท แพร่วิศวกรรม จ�ำกัด

บริษัท รุ่งพรชัย จ�ำกัด
บริษัท ก้องเกียรติเจริญ จ�ำกัด

ตำ�บล

เวียงต้ำ

พุค�ำจำน

ลำ�ดับ

1

2
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ครั้งท่ี 3/2563 เห็นชอบ                                                                                                                     
1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

2) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 3 ราย รวม 5 แปลง

2) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง

3. คำาขออาชญาบัตรพิเศษสำารวจแร่ทังสเตน ของบริษัท ไทย มินเนอรัล เวนเจอร์ส จำากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ยังไม่มีการพิจารณาเนื่องจากขาดเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำารวจและทำาเหมืองแร่จากการประชุมคณะกรรมการแร่
ครั้งที่ 1-3/2563 มีจำานวนทั้งสิ้น ดังนี้

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

มีอ�ยุ/ปี

11

10

อำ�เภอ

เมืองกระบี่

ตำกฟ้ำ

จังหวัด

กระบี่

นครสวรรค์

เลขท่ีคำ�ขอ

2/2560
(23951/15406) 

1/2561
(32220/15380) 

ชื่อผู้ขอ

หจก. ยอดโพธิ์ศิลำทอง

นำยวีรศักดิ์ ปัญจนันทศิลำ

ตำ�บล

ทับปริก

สุขส�ำรำญ

ลำ�ดับ

1

2

ชนิดแร่

ยิปซัมและแอนไฮไดรต์

มีอ�ยุ/ปี

27

อำ�เภอ

หนองบัว

จังหวัด

นครสวรรค์

เลขท่ีคำ�ขอ

5/2559

ชื่อผู้ขอ

บริษัท เหมืองแร่บุญญวัชร จ�ำกัด

ตำ�บล

ทุ่งทอง

ลำ�ดับ

1

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมบะซอลต์
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมบะซอลต์
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง

มีอ�ยุ/ปี

5

20

20

อำ�เภอ

เมืองบุรีรัมย์

อู่ทอง

น้�ำยืน

จังหวัด

บุรีรัมย์

สุพรรณบุรี

อุบลรำชธำนี

เลขท่ีคำ�ขอ

2/2557
(31941/15814)

1/2560
(28494/15861)

2-4/2560
(31879/15883
31880/15884
31881/15885)

ร่วมแผนผังกำรท�ำเหมือง
เดียวกัน

ชื่อผู้ขอ

บริษัท นิสิทธิ์สวัสดิ์ จ�ำกัด

บริษัท ศิลำเพชรพลอยดี จ�ำกัด

บริษัท กิตติวดีศิลำพำณิชย์ 
จ�ำกัด

ตำ�บล

สวำยจีก

จรเข้สำมพัน

เก่ำขำม
บุเปือย

ลำ�ดับ

1

2

3
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ก�รอนุญ�ต

ประทำนบัตร

ต่ออำยุประทำนบัตร

รวม
(แปลง)

6

8

12

3/2562
(แปลง)

1

2

3

2/2562
(แปลง)

3

5

8

1/2562
(แปลง)

2

1

3

ท่ี

1

2

รวม
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การประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1, 2 และ 3/2563
อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ ได้มอบหมายให้ ทวี ทวีสุขเสถียร 

รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ พร้อมผู้ติดตาม คือ ยงยุทธ รัตนสิริ กรรมการสภาการเหมืองแร่ 
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มอบหมายให้ 
สุรพล อุดมพรวิรัตน์ กรรมการสภาการเหมืองแร่ ทำาการแทนเลขาธิการฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม 

ผลการประชุมคณะกรรมการมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

ครั้งที่ 1/2563 เห็นชอบ
1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง

2) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

ลำ�ดับ

1

เลขท่ีคำ�ขอ

1/2558
(23950/15405)

ร่วมแผนผังโครงกำรท�ำเหมือง
เดียวกันกับค�ำขอต่ออำยุฯ 

ที่ 2/2560 (23951/15406)
ของห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 

ยอดโพธิ์ศิลำทอง

ชื่อผู้ขอ

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ตรังสหพัฒนำ

ตำ�บล

ทับปริก

อำ�เภอ

เมือง

จังหวัด

กระบี่

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

มีอ�ยุ/ปี

11

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

มีอ�ยุ/ปี

27

22

อำ�เภอ

ร่อนพิบูลย์

โพธำรำม

จังหวัด

นครศรีธรรมรำช

รำชบุรี

เลขท่ีคำ�ขอ

5/2557

1/2559
ร่วมแผนผังโครงกำร
ท�ำเหมืองเดียวกัน
กับประทำนบัตรที่ 
21069/15390

ของผู้ขอเอง

ชื่อผู้ขอ

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ชุติวรรณ

บริษัท ศุภศิลำชัย จ�ำกัด

ตำ�บล

หินตก

เขำชะงุ้ม

ลำ�ดับ

1

2

ครั้งท่ี 2/2563 เห็นชอบ                                                                                                                         
1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 3 แปลง

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

มีอ�ยุ/ปี

30

30

อำ�เภอ

ลอง

พระพุทธบำท

จังหวัด

แพร่

สระบุรีี

เลขท่ีคำ�ขอ

4/2559

9/2542 และ 
10/2542

ซึ่งร่วมแผนผัง
โครงกำรท�ำเหมืองแร่

เดียวกัน

ชื่อผู้ขอ

บริษัท แพร่วิศวกรรม จ�ำกัด

บริษัท รุ่งพรชัย จ�ำกัด
บริษัท ก้องเกียรติเจริญ จ�ำกัด

ตำ�บล

เวียงต้ำ

พุค�ำจำน

ลำ�ดับ

1

2

March-Aprli 20206
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แวดวงชาวเหมือง
l   กองบรรณาธิการ 

6	มีนาคม	2563	:	วิษณุ	ทับเที่ยง	อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.)	 เป็น
ประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ	(MOU) ว่าด้วย
ความรว่มมอืในการวจิยัและพฒันาชิน้สว่นเครือ่งจกัรกล	
โดยใช้วัตถุดิบทดแทนที่ได้จากการรีไซเคิลของเสียที่มี
นิกเกิลเป็นองค์ประกอบ ระหว่ำง	กพร.	และ โชคชัย	สิงหธรรม	
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน												
งานเชื่อมอุตสาหกรรม	จ�ากัด	 โดยมี อดิทัต	วะสีนนท์	
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่	
ร่วมเป็นสักขีพยำน และ สกล	อนันต์วณิชย์ชา	ผู้อ�านวยการ
กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กล่ำว
รำยงำนวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กพร. 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ว่าด้วยความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยใช้วัตถุดิบทดแทน
ที่ได้จากการรีไซเคิลของเสียที่มีนิกเกิล
เป็นองค์ประกอบ
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18 มีนำคม 2563 : กอบชัย	สังสิทธิสวัสด์ิ	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธำนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การเฝ้าระวังสินค้าที่มีการ
โฆษณาหรือจ�าหน่ายในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(e-Marketplace)” ระหว่ำง 
วันชัย	พนมชัย	 เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.) กับ                
ผู้ประกอบธุรกิจตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	11	ราย โดยมี วิษณุ	ทับเท่ียง
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.) พร้อมด้วย นคร	ศรีมงคล												
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และ ชาติศักดิ์	จันทร์สุคนธ์	ผู้อ�านวยการ		
กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยำนในพิธี ณ ห้องประชุม 200 
ชั้น 2 อำคำร สมอ. 

กพร. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เรื่อง “การเฝ้าระวังสินค้าที่มีการโฆษณาหรือจำาหน่ายในตลาดกลาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace)”

วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  
ลงนาม MOU กับบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จำากัด

สกล อนันต์วณิชย์ชา 
ผู้อำานวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบ

และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วันชัย พนมชัย เลขาธิการสำานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  

วิษณุ ทับเที่ยง (ซ้าย) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ (กพร.)

นคร ศรีมงคล 
ผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การเฝ้าระวังสินค้าที่มีการโฆษณา
หรือจำาหน่ายในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนมีน�คม - เมษ�ยน 2563 

Contents

ก�รประชุมคณะกรรมก�รแร่
ก�รประชุมคณะกรรมก�รแร่ ครั้งที่ 1, 2 และ 3/2563

แวดวงช�วเหมือง

เหมืองแร่สีเขียว
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (ท่�หลวง) และ บมจ.ปูนซีเมนต์เอเซีย 
ร่วมมือพัฒน�เหมืองหินปูนสู่คว�มยั่งยืน
กองบรรณ�ธิก�ร

CSR
โครงก�ร “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประช�ชน ปี 3”  
ตั้งเป้�ตรวจสุขภ�พประช�ชนรอบเหมืองทั่วประเทศ
ปีละ 30,000 คน
กองบรรณ�ธิก�ร

Cover Story
ย้อนอดีตแทนท�ลัม โลหะมีค่�จ�กตะกรันดีบุก
สภ�ก�รเหมืองแร่

6

9

11

12

15

24

29

32

34

บทคว�มพิเศษ
จีนระดมเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยชีวิต  
นำ� SME ฝ่�วิกฤตไวรัส COVID-19 ระบ�ด     
อ�ลีเพย์
 

เรื่องเล่�จ�กช�วเหมือง
คนช่�งเลือก     
รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์  

ธุรกิจเหมืองแร่
ค�โต้ เวิร์คส์ แต่งตั้ง เอ.วี.เอ็น. มอเตอร์ เวอคส์ 
จำ�หน่�ยรถขุด KATO เพียงผู้เดียวในประเทศไทย  
ตั้งเป้�ปีแรกจำ�หน่�ยรถขุด KATO 
รุ่น 21 ตัน ร�ว 30-40 คัน
กองบรรณ�ธิก�ร

ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม  
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แวดวงชาวเหมือง
l   กองบรรณาธิการ 

6	มีนาคม	2563	:	วิษณุ	ทับเที่ยง	อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.)	 เป็น
ประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ	(MOU) ว่าด้วย
ความรว่มมอืในการวจิยัและพฒันาชิน้สว่นเครือ่งจกัรกล	
โดยใช้วัตถุดิบทดแทนท่ีได้จากการรีไซเคิลของเสียที่มี
นิกเกิลเป็นองค์ประกอบ ระหว่ำง	กพร.	และ โชคชัย	สิงหธรรม	
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน												
งานเชื่อมอุตสาหกรรม	จ�ากัด	 โดยมี อดิทัต	วะสีนนท์	
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
ร่วมเป็นสักขีพยำน และ สกล	อนันต์วณิชย์ชา	ผู้อ�านวยการ
กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กล่ำว
รำยงำนวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กพร. 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ว่าด้วยความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยใช้วัตถุดิบทดแทน
ที่ได้จากการรีไซเคิลของเสียที่มีนิกเกิล
เป็นองค์ประกอบ
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18 มีนำคม 2563 : กอบชัย	 สังสิทธิสวัสด์ิ	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธำนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เร่ือง “การเฝ้าระวังสินค้าที่มีการ
โฆษณาหรือจ�าหน่ายในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(e-Marketplace)” ระหว่ำง 
วันชัย	พนมชัย	 เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.) กับ                
ผู้ประกอบธุรกิจตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	11	ราย โดยมี วิษณุ	ทับเท่ียง
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.) พร้อมด้วย นคร	ศรีมงคล												
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และ ชาติศักด์ิ	จันทร์สุคนธ์	ผู้อ�านวยการ		
กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยำนในพิธี ณ ห้องประชุม 200 
ชั้น 2 อำคำร สมอ. 

กพร. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เรื่อง “การเฝ้าระวังสินค้าที่มีการโฆษณาหรือจำาหน่ายในตลาดกลาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace)”

วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  
ลงนาม MOU กับบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม จำากัด

สกล อนันต์วณิชย์ชา 
ผู้อำานวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบ

และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วันชัย พนมชัย เลขาธิการสำานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  

วิษณุ ทับเที่ยง (ซ้าย) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ (กพร.)

นคร ศรีมงคล 
ผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การเฝ้าระวังสินค้าที่มีการโฆษณา
หรือจำาหน่ายในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนมีน�คม - เมษ�ยน 2563 
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เหมืองแร่สีเขียว
l   กองบรรณาธิการ 

บริษัท	ปูนซีเมนต์เอเซีย	จ�ากัด	 (มหาชน)	และ 
บรษิทั	ปูนซเิมนตไ์ทย	(ทา่หลวง)	จ�ากัด	ไดร้ว่มกนัลงนำม
ในพิธีบนัทกึความเข้าใจวา่ดว้ยความร่วมมอืในการพัฒนา
เหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน	 โดยมี สมหมาย	 เตชวาล	
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี	 วิษณุ	 ทับเที่ยง	 อธิบดี															
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.)																									
ดร.รวีวรรณ	ภูริเดช		เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
(สผ.)	และ ชนะ	ภูมี	นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ไทย ให้เกียรติร่วมลงนำมเป็นสักขีพยำน โดยมี อดิทัต														
วะสีนนท์	 รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ													
การเหมืองแร่	 (กพร.)	พร้อมด้วย ชัยวิทย์	อุณหศิริกุล												
ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่	 (กพร.)	นคร	ศรีมงคล	ผู้อ�านวยการกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน และ ชาติศักด์ิ	 จันทร์สุคนธ์														
ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม            
เข้ำร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม อำคำรเพชร ชั้น 1 กรม
ทรัพยำกรธรณี

ส�ำหรับบันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำวมีเนื้อหำสำระเกี่ยวกับกำร 
ส่งเสริมให้สมำชิกสมำคมอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ปฏิบัติตำม
เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ที่มุ่งส่งเสริมกำร
บรหิำรจดักำรแรใ่หเ้หมำะสมและเกดิประโยชนส์งูสุด ภำยใตด้ลุยภำพ
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภำพประชำชน รวมทั้ง               
ค�ำประกำศเจตนำรมณ์ของสมำคมอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ไทย              
ด้ำนกำรเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมำภิบำลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                   
ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยประกอบกิจกำรอย่ำง                    
มีธรรมำภิบำล ตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นพัฒนำ
อุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรดูแลชุมชน 
เพื่อให้อุตสำหกรรมและชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่ำงยั่งยืน 
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บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) 

และ บมจ.ปูนซีเมนตเ์อเซีย 
ร่วมมือพัฒนาเหมืองหินปูน
สู่ความยั่งยืน

March-Aprli 202010

สุริยะ	จึงรุ่งเรืองกิจ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	
กล่ำวว่ำ กระทรวงอุตสำหกรรมจะเริ่มแจกจ่ำยหน้ำกำกผ้ำ           
ล็อตแรกจ�ำนวน 1 ล้ำนชิ้น ให้ถึงมือประชำชนในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งจะทยอยจัดส่งตำมข้อมูลทะเบียนบ้ำน            
ทุกครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหำนคร ของกรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย จ�ำนวนกว่ำ 3,050,000 ครัวเรือน หรือ
คดิรวมเปน็กำรแจกหนำ้กำกผำ้กวำ่ 5,600,000 ชิน้ ตำมบญัชี
รำยชื่อในทะเบียนบ้ำน 1 คนต่อ 1 ชิ้น พร้อมตั้งเป้ำทยอย               
จัดส่งจนครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหำนครได้รับครบถ้วน
ภำยในเดือนเมษำยน ศกนี้ 

ส่วนหน้ำกำกผ้ำอีก 4,400,000 ช้ิน จะแจกจ่ำยให้กับ
ประชำชนในพื้นที่เขตปริมณฑล ผ่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
ประมำณ 2.5 ล้ำนชิ้น และพื้นที่อื่นที่มีควำมเสี่ยง เช่น จังหวัด
นนทบุรี สมุทรปรำกำร จังหวัดภำคใต้ และชำยแดนภำคใต้            
เช่น จังหวัดนรำธิวำส ภูเก็ต เป็นต้น รวมถึงพนักงำนบริกำร     
ที่มีควำมเสี่ยง เช่น บริษัทไปรษณีย์ไทย 40,000 ชิ้น องค์กำร

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. 20,000 ชิ้น ส�ำนักงำน
ต�ำรวจแหง่ชำต ิ300,000 ช้ิน โรงพยำบำล 18 แหง่ 180,000 
ชิ้น รถไฟฟ้ำบีที่เอสและเอ็มอำร์ที 5,000 ชิ้น เป็นต้น

ในกำรผลิตหน้ำกำกผ้ำเพื่อแจกให้กับประชำชนครั้งนี้    
ทำงกระทรวงอตุสำหกรรมไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณรำยจำ่ย
งบกลำงจำกคณะรัฐมนตรี วงเงิน 65 ล้ำนบำท โดยทำง
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรมยังได้ตัดงบประมำณมำ
สมทบเพิ่มเติมในโครงกำรนี้อีก 2 ล้ำนบำท รวมเป็นวงเงิน 67 
ล้ำนบำท เพื่อด�ำเนินกำรผลิตหน้ำกำกผ้ำ 10 ล้ำนชิ้นเพื่อแจก
ให้กับประชำชน เพิ่มเติมจำกที่กระทรวงมหำดไทยได้รับ             
มอบหมำยให้ผลิตหน้ำกำกผ้ำ 50 ล้ำนชิ้น ส�ำหรับแจกจ่ำย         
ให้ประชำชนในส่วนภูมิภำค 

ส�าหรับประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธ์ิการรับแจก
หน้ากากผ้าได้ที่เว็บไซต์	www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com	
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือจัดท�าขึ้น	เพื่อ
แจง้ในกรณไีมไ่ดร้บัพัสดหุรอืพสัดตุกหลน่ไมถ่งึมอืผูร้บัได	้

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมทยอย
แจกหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้นให้ประชาชน 
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19  
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19 มีนำคม 2563 : วิษณุ	ทับเท่ียง	อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	 เป็น
ประธำนกำรประชุมผู้บริหำร กพร. ครั้งที่ 1/2563 
เพื่อหำรือเกี่ยวกับมำตรกำรและแนวทำงกำรท�ำงำน
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) โดยมี อดิทัต	 วะสีนนท์																
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ																			
เหมืองแร่	และผู้บริหาร กพร.	 เข้ำร่วมกำรประชุมฯ 
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กพร.

การประชุมผู้บริหาร กพร. 
ครั้งที่ 1/2563 หารือมาตรการ
และแนวทางการทำางานใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19

อดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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เหมืองแร่สีเขียว
l   กองบรรณาธิการ 

บริษัท	ปูนซีเมนต์เอเซีย	จ�ากัด	 (มหาชน)	และ 
บรษิทั	ปนูซเิมนตไ์ทย	(ทา่หลวง)	จ�ากัด	ไดร้ว่มกนัลงนำม
ในพิธบีนัทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความร่วมมอืในการพฒันา
เหมืองหินปูนสู่ความย่ังยืน	 โดยมี สมหมาย	 เตชวาล	
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี	 วิษณุ	 ทับเที่ยง	 อธิบดี															
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.)																									
ดร.รวีวรรณ	ภูริเดช		เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
(สผ.)	และ ชนะ	ภูมี	นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ไทย ให้เกียรติร่วมลงนำมเป็นสักขีพยำน โดยมี อดิทัต														
วะสีนนท์	 รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ													
การเหมืองแร่	 (กพร.)	พร้อมด้วย ชัยวิทย์	 อุณหศิริกุล												
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่	 (กพร.)	นคร	ศรีมงคล	ผู้อ�านวยการกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน และ ชาติศักดิ์	จันทร์สุคนธ์														
ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม            
เข้ำร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม อำคำรเพชร ชั้น 1 กรม
ทรัพยำกรธรณี

ส�ำหรับบันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำวมีเนื้อหำสำระเกี่ยวกับกำร 
ส่งเสริมให้สมำชิกสมำคมอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ปฏิบัติตำม
เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ที่มุ่งส่งเสริมกำร
บรหิำรจดักำรแรใ่หเ้หมำะสมและเกดิประโยชนส์งูสุด ภำยใตด้ลุยภำพ
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภำพประชำชน รวมทั้ง               
ค�ำประกำศเจตนำรมณ์ของสมำคมอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ไทย              
ด้ำนกำรเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมำภิบำลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                   
ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยประกอบกิจกำรอย่ำง                    
มีธรรมำภิบำล ตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นพัฒนำ
อุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรดูแลชุมชน 
เพื่อให้อุตสำหกรรมและชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่ำงยั่งยืน 
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บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) 

และ บมจ.ปูนซีเมนตเ์อเซีย 
ร่วมมือพัฒนาเหมืองหินปูน
สู่ความยั่งยืน
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สุริยะ	จึงรุ่งเรืองกิจ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	
กล่ำวว่ำ กระทรวงอุตสำหกรรมจะเริ่มแจกจ่ำยหน้ำกำกผ้ำ           
ล็อตแรกจ�ำนวน 1 ล้ำนชิ้น ให้ถึงมือประชำชนในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งจะทยอยจัดส่งตำมข้อมูลทะเบียนบ้ำน            
ทุกครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหำนคร ของกรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย จ�ำนวนกว่ำ 3,050,000 ครัวเรือน หรือ
คดิรวมเปน็กำรแจกหนำ้กำกผำ้กวำ่ 5,600,000 ชิน้ ตำมบญัชี
รำยชื่อในทะเบียนบ้ำน 1 คนต่อ 1 ชิ้น พร้อมต้ังเป้ำทยอย               
จัดส่งจนครบท้ัง 50 เขตของกรุงเทพมหำนครได้รับครบถ้วน
ภำยในเดือนเมษำยน ศกนี้ 

ส่วนหน้ำกำกผ้ำอีก 4,400,000 ชิ้น จะแจกจ่ำยให้กับ
ประชำชนในพื้นที่เขตปริมณฑล ผ่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
ประมำณ 2.5 ล้ำนชิ้น และพื้นที่อื่นที่มีควำมเสี่ยง เช่น จังหวัด
นนทบุรี สมุทรปรำกำร จังหวัดภำคใต้ และชำยแดนภำคใต้            
เช่น จังหวัดนรำธิวำส ภูเก็ต เป็นต้น รวมถึงพนักงำนบริกำร     
ที่มีควำมเสี่ยง เช่น บริษัทไปรษณีย์ไทย 40,000 ชิ้น องค์กำร

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. 20,000 ชิ้น ส�ำนักงำน
ต�ำรวจแหง่ชำต ิ300,000 ช้ิน โรงพยำบำล 18 แหง่ 180,000 
ชิ้น รถไฟฟ้ำบีที่เอสและเอ็มอำร์ที 5,000 ชิ้น เป็นต้น

ในกำรผลิตหน้ำกำกผ้ำเพื่อแจกให้กับประชำชนครั้งนี้    
ทำงกระทรวงอตุสำหกรรมไดร้บักำรจัดสรรงบประมำณรำยจำ่ย
งบกลำงจำกคณะรัฐมนตรี วงเงิน 65 ล้ำนบำท โดยทำง
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรมยังได้ตัดงบประมำณมำ
สมทบเพิ่มเติมในโครงกำรนี้อีก 2 ล้ำนบำท รวมเป็นวงเงิน 67 
ล้ำนบำท เพื่อด�ำเนินกำรผลิตหน้ำกำกผ้ำ 10 ล้ำนชิ้นเพื่อแจก
ให้กับประชำชน เพิ่มเติมจำกท่ีกระทรวงมหำดไทยได้รับ             
มอบหมำยให้ผลิตหน้ำกำกผ้ำ 50 ล้ำนชิ้น ส�ำหรับแจกจ่ำย         
ให้ประชำชนในส่วนภูมิภำค 

ส�าหรับประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธ์ิการรับแจก
หน้ากากผ้าได้ท่ีเว็บไซต์	www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com	
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือจัดท�าขึ้น	เพื่อ
แจง้ในกรณีไมไ่ดร้บัพัสดหุรอืพสัดตุกหลน่ไมถ่งึมอืผูร้บัได	้

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมทยอย
แจกหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้นให้ประชาชน 
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19  
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19 มีนำคม 2563 : วิษณุ	ทับเที่ยง	อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	 เป็น
ประธำนกำรประชุมผู้บริหำร กพร. คร้ังท่ี 1/2563 
เพื่อหำรือเกี่ยวกับมำตรกำรและแนวทำงกำรท�ำงำน
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) โดยมี อดิทัต	 วะสีนนท์																
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ																			
เหมืองแร่	และผู้บริหาร กพร.	 เข้ำร่วมกำรประชุมฯ 
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กพร.

การประชุมผู้บริหาร กพร. 
ครั้งที่ 1/2563 หารือมาตรการ
และแนวทางการทำางานใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19

อดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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 เมือ่วนัที ่20 กมุภำพนัธ ์2563 :	กรมอตุสาหกรรม
พืน้ฐานและการเหมอืงแร	่(กพร.) จดัโครงกำร “เหมอืงแร่
รว่มใจ	เทดิไทอ้งคร์าชนั	เฉลมิพระเกยีรต	ิเนือ่งในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อเป็นกำร             
เทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ซ่ึงได้เสด็จ
เถลงิถวลัยรำชสมบตัเิปน็พระมหำกษตัรยิแ์หง่ประเทศไทย
ล�ำดับที่ 10 แห่งรำชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเป็นกำรประสำน
ควำมร่วมมือของอุตสำหกรรมเหมืองแร่ในกำรฟื้นฟู 
พฒันำ แกไ้ขปญัหำผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ดว้ยกำรพฒันำ
พื้นที่ประกอบกำรเหมืองแร่ให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำก
พ้ืนท่ีประกอบกำรเหมืองแร่ในรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม
สร้ำงควำมตระหนักและปลูกจิตส�ำนึกในกำรพัฒนำและ
ฟืน้ฟพูืน้ทีป่ระกอบกำร โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ผูป้ระกอบกำร
อุตสำหกรรมเหมืองแร่ เพื่อคืนประโยชน์ให้กับสังคม            
รวมทั้งเป็นกำรเพิ่มคุณค่ำด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของ
พื้นที่ประกอบกำรด้วย

อดิทัต	 วะสีนนท์	 รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรม												
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.) กล่ำวภำยหลังเป็น
ประธำนในพิธีเปิดโครงกำร “เหมืองแร่ร่วมใจ	 เทิดไท้													
องค์ราชัน	เฉลิมพระเกียรติ	 เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ว่ำ กพร. ตระหนักถึง                 
ผลกระทบจำกกำรประกอบกำรเหมืองแร่ที่ส่งผลต่อ           
สิง่แวดลอ้ม จึงใหค้วำมส�ำคญักบักำรพฒันำและฟืน้ฟพูืน้ที่
ประกอบกำรเหมืองแร่ เพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำก
พื้นที่ในรูปแบบต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของชุมชน ที่ผ่ำนมำถึงแม้ว่ำกำรประกอบ
กิจกำรท�ำเหมืองแร่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม           
อยู่บ้ำง แต่กำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ภำยใต้กำรก�ำกับ
ดูแลของ กพร. ได้ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม               
โดยรอบพ้ืนที่ท�ำเหมือง นอกเหนือไปจำกกำรก�ำหนด             
ให้มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขสิ่งที่อำจจะกระทบต่อ              
สิง่แวดลอ้มในกำรประกอบกิจกำรเหมอืงแร่ กำรดแูลรักษำ
สิ่งแวดล้อม กำรดูแลชุมชน กำรฟื้นฟูสภำพแวดล้อม 
ส�ำหรบัพืน้ทีก่ำรด�ำเนนิงำนโครงกำรฯ ต้ังอยูท่ี่เหมอืงแม่น้�ำ 

ต�ำบลควนกรด อ�ำเภอทุง่สง จังหวัดนครศรธีรรมรำช ครอบคลมุพืน้ที ่
125 ไร่ โดยได้ด�ำเนินกำรพัฒนำพ้ืนที่ให้เป็นสถำนที่ส�ำหรับกำร            
พักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ 
ส�ำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภำพ 
กำรให้บริกำรตรวจสุขภำพแก่ประชำชน กำรแสดงสินค้ำและ
ผลิตภัณฑ์จำกกลุ่มอำชีพต่ำงๆ กำรปลูกต้นไม้ และกำรปล่อยปลำ
ในพื้นที่โครงกำรฯ

กำรจัดงำนในคร้ังนี้ได้ประสำนควำมร่วมมือกันระหว่ำง กพร.	
สรข.1 และบริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด เพื่อจัดโครงกำร 
“เหมืองแร่ร่วมใจ เทิดไท้องค์รำชัน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำส
มหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก” ซึ่งเป็นกำรพัฒนำพื้นที่ที่ผ่ำน
กำรท�ำเหมอืงแรแ่ลว้ใหส้ำมำรถใช้ประโยชนจ์ำกพืน้ทีใ่นรปูแบบตำ่งๆ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับแนวนโยบำยของกระทรวง
อุตสำหกรรมที่ตระหนักถึงกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้ 
เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนในกำร
อยู่ร่วมกันของสถำนประกอบกำรเหมืองแร่และประชำชน เป็นกำร
ประกอบกำรภำยใตห้ลกักำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื มคีวำมสมดลุทำงดำ้น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

กพร. จัดโครงการ 
“เหมืองแร่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก” 
ณ เหมืองแม่น้ำา จ.นครศรีธรรมราช  
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โครงกำร “เหมืองแร่ปลอดภัย	ห่วงใยประชาชน	ปี	3”
เป็นกิจกรรมส่งเสริมดูแลสุขภำพประชำชนโดยรอบสถำน
ประกอบกำรเหมืองแร่และโรงโม่หินทั่วประเทศ ภำยใต้
กองทนุเฝำ้ระวังสุขภำพ เพือ่เปน็ของขวญัใหก้บัประชำชน
ในช่วงเทศกำลปีใหม่ โดยก�ำหนดจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี 
ระหว่ำงเดือนธันวำคมถึงเดือนกุมภำพันธ์ ต้ังเป้ำหมำย
ตรวจสุขภำพประชำชนโดยรอบสถำนประกอบกำรเหมืองแร่
ทั่วประเทศปีละไม่น้อยกว่ำ 30,000 คน

เม่ือวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2563 กอบชัย	สังสิทธิสวัสด์ิ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธำนเปิดกิจกรรม
โครงกำร	“เหมืองแร่ปลอดภัย	ห่วงใยประชาชน	ปี	3”               
ณ โรงเรียนบ้ำนคุ้งเขำเขียว ต�ำบลหน้ำพระลำน อ�ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมี นิรันดร์	ย่ิงมหิศรานนท์
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่		
(กพร.)	เป็นผู้กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์กำรจัดงำน และมี
นพดล	ชีวะอิสระกุล	อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ให้กำร
ต้อนรับ พร้อมกันน้ี จุลพงษ์	ทวีศรี	รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม และ ภานุวัฒน์	ตริยางกูรศรี	 รองปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเข้ำร่วมงำน 
ส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกำรประสำนควำมร่วมมือ

ระหว่ำงกระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่	ส�านักงานอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่	เขต	6	
นครราชสีมา	ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี	และชมรม											
โรงโม่หินหน้าพระลาน เพื่อส่งมอบสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่ดี           
เป็นของขวัญปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563 ให้กับประชำชนโดยรอบสถำน
ประกอบกำรในพื้นที่

กจิกรรมหลกัภำยในงำน ประกอบดว้ย กำรตรวจสขุภำพ ไดแ้ก ่
วดัควำมดนั ชัง่น้�ำหนัก กำรตรวจสมรรถภำพปอด เอกซเรยป์อด และ
พบแพทย ์กำรมอบเงนิสนบัสนนุกจิกรรมสง่เสรมิสขุภำพให้โรงเรียน 
7 โรงเรียน และกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ บริกำรตัดผม จับรำงวัลชิงโชค 
แจกข้ำวสำร กำรแสดงจำกนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค ทั้งนี้         
ในกำรตรวจสขุภำพ หำกตรวจพบควำมผดิปกตทิำงรำ่งกำย จะมีกำร
รักษำ เฝ้ำระวัง และติดตำมสุขภำพของประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง

โครงการ 
“เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 3” 
จ.สระบุรี เผยโครงการฯ ตั้งเป้าหมาย
ตรวจสุขภาพประชาชนรอบเหมือง
ทั่วประเทศปีละ 30,000 คน

CSR
l   กองบรรณาธิการ   

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ 
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
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 เมือ่วนัที ่20 กมุภำพนัธ ์2563 :	กรมอตุสาหกรรม
พืน้ฐานและการเหมอืงแร	่(กพร.) จดัโครงกำร “เหมอืงแร่
รว่มใจ	เทดิไทอ้งคร์าชนั	เฉลมิพระเกยีรต	ิเนือ่งในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อเป็นกำร             
เทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ซึ่งได้เสด็จ
เถลงิถวลัยรำชสมบตัเิปน็พระมหำกษตัรยิแ์หง่ประเทศไทย
ล�ำดับที่ 10 แห่งรำชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเป็นกำรประสำน
ควำมร่วมมือของอุตสำหกรรมเหมืองแร่ในกำรฟื้นฟู 
พฒันำ แกไ้ขปญัหำผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ดว้ยกำรพฒันำ
พื้นที่ประกอบกำรเหมืองแร่ให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำก
พ้ืนท่ีประกอบกำรเหมืองแร่ในรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม
สร้ำงควำมตระหนักและปลูกจิตส�ำนึกในกำรพัฒนำและ
ฟืน้ฟพูืน้ทีป่ระกอบกำร โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ผูป้ระกอบกำร
อุตสำหกรรมเหมืองแร่ เพื่อคืนประโยชน์ให้กับสังคม            
รวมทั้งเป็นกำรเพิ่มคุณค่ำด้ำนกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินของ
พื้นที่ประกอบกำรด้วย

อดิทัต	 วะสีนนท์	 รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรม												
พื้นฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.) กล่ำวภำยหลังเป็น
ประธำนในพิธีเปิดโครงกำร “เหมืองแร่ร่วมใจ	 เทิดไท้													
องค์ราชัน	เฉลิมพระเกียรติ	 เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ว่ำ กพร. ตระหนักถึง                 
ผลกระทบจำกกำรประกอบกำรเหมืองแร่ที่ส่งผลต่อ           
ส่ิงแวดลอ้ม จึงใหค้วำมส�ำคญักบักำรพฒันำและฟืน้ฟพูืน้ที่
ประกอบกำรเหมืองแร่ เพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำก
พื้นที่ในรูปแบบต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของชุมชน ที่ผ่ำนมำถึงแม้ว่ำกำรประกอบ
กิจกำรท�ำเหมืองแร่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม           
อยู่บ้ำง แต่กำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ภำยใต้กำรก�ำกับ
ดูแลของ กพร. ได้ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม               
โดยรอบพื้นที่ท�ำเหมือง นอกเหนือไปจำกกำรก�ำหนด             
ให้มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขสิ่งที่อำจจะกระทบต่อ              
ส่ิงแวดลอ้มในกำรประกอบกจิกำรเหมอืงแร ่กำรดแูลรกัษำ
ส่ิงแวดล้อม กำรดูแลชุมชน กำรฟื้นฟูสภำพแวดล้อม 
ส�ำหรับพืน้ทีก่ำรด�ำเนนิงำนโครงกำรฯ ต้ังอยูท่ี่เหมอืงแม่น้�ำ 

ต�ำบลควนกรด อ�ำเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมรำช ครอบคลมุพืน้ที ่
125 ไร่ โดยได้ด�ำเนินกำรพัฒนำพื้นที่ให้เป็นสถำนที่ส�ำหรับกำร            
พักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ 
ส�ำหรับกิจกรรมในวันน้ี ประกอบด้วย กิจกรรมเดิน-วิ่งเพ่ือสุขภำพ 
กำรให้บริกำรตรวจสุขภำพแก่ประชำชน กำรแสดงสินค้ำและ
ผลิตภัณฑ์จำกกลุ่มอำชีพต่ำงๆ กำรปลูกต้นไม้ และกำรปล่อยปลำ
ในพื้นที่โครงกำรฯ

กำรจัดงำนในคร้ังนี้ได้ประสำนควำมร่วมมือกันระหว่ำง กพร.	
สรข.1 และบริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด เพื่อจัดโครงกำร 
“เหมืองแร่ร่วมใจ เทิดไท้องค์รำชัน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำส
มหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก” ซึ่งเป็นกำรพัฒนำพื้นที่ที่ผ่ำน
กำรท�ำเหมอืงแรแ่ลว้ใหส้ำมำรถใช้ประโยชนจ์ำกพืน้ทีใ่นรปูแบบตำ่งๆ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับแนวนโยบำยของกระทรวง
อุตสำหกรรมท่ีตระหนักถึงกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้ 
เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนในกำร
อยู่ร่วมกันของสถำนประกอบกำรเหมืองแร่และประชำชน เป็นกำร
ประกอบกำรภำยใตห้ลกักำรพัฒนำอยำ่งยัง่ยนื มคีวำมสมดลุทำงดำ้น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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ณ โรงเรียนบ้ำนคุ้งเขำเขียว ต�ำบลหน้ำพระลำน อ�ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมี นิรันดร์	ย่ิงมหิศรานนท์
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่		
(กพร.)	เป็นผู้กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์กำรจัดงำน และมี
นพดล	ชีวะอิสระกุล	อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ให้กำร
ต้อนรับ พร้อมกันนี้ จุลพงษ์	ทวีศรี	รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม และ ภานุวัฒน์	ตริยางกูรศรี	 รองปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเข้ำร่วมงำน 
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นครราชสีมา	ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี	และชมรม											
โรงโม่หินหน้าพระลาน เพื่อส่งมอบสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่ดี           
เป็นของขวัญปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563 ให้กับประชำชนโดยรอบสถำน
ประกอบกำรในพื้นที่

กจิกรรมหลกัภำยในงำน ประกอบดว้ย กำรตรวจสขุภำพ ได้แก่ 
วดัควำมดนั ชัง่น้�ำหนกั กำรตรวจสมรรถภำพปอด เอกซเรยป์อด และ
พบแพทย ์กำรมอบเงนิสนบัสนนุกจิกรรมสง่เสรมิสขุภำพใหโ้รงเรยีน 
7 โรงเรียน และกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ บริกำรตัดผม จับรำงวัลชิงโชค 
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ในกำรตรวจสขุภำพ หำกตรวจพบควำมผดิปกตทิำงรำ่งกำย จะมกีำร
รักษำ เฝ้ำระวัง และติดตำมสุขภำพของประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง
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“เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 3” 
จ.สระบุรี เผยโครงการฯ ตั้งเป้าหมาย
ตรวจสุขภาพประชาชนรอบเหมือง
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นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ 
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
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ภูเก็ต และเริ่มทำาการผลิตเม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม                

พ.ศ. 2508 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จ

พระราชดำาเนินเยี่ยมชมกิจการถลุงแร่ดีบุกของบริษัทฯ  

เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ดว้ยความพอพระทยั

โรงถลุงได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยมีเง่ือนไข

พิเศษห้ามผู้ใดส่งแร่ดีบุกออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้           

เพื่อสงวนวัตถุดิบไว้ป้อนโรงถลุงของไทยซาร์โก้ เงื่อนไข           

ดังกล่าวนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่นายเหมืองรายใหญ่          

ที่รับซี้อแร่ดีบุกเพื่อส่งออกเป็นอย่างมาก

การก่อตั้งไทยซาร์โก้ เกิดขึ้นมาควบคู่ไปกับการ             

ที่รัฐบาลได้อนุญาตอาชญาบัตรสำารวจแร่ดีบุกในทะเล          

ฝั่งตะวันตกแถบจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ชุมพร และ 

สรุาษฎรธ์าน ีใหแ้กบ่รษิทัเหมอืงแรบ่รูพาเศรษฐกจิผูถ้อืหุน้

ไทยซาร์โก้ฝ่ายไทย ผู้ถือหุ้นทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายอเมริกัน 

ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทข้ึนอีกหนึ่งบริษัทชื่อว่า Thailand 

Exploration and Mining Co., Ltd. หรือ TEMCO            

ทำาธุรกิจสำารวจและทำาเหมืองแร่ดีบุกในพื้นที่อาชญาบัตร

ดังกล่าวเพื่อป้อนวัตถุดิบให้แก่โรงถลุงของไทยซาร์โก้

เม่ือพูดถึงแทนทาลัม ผมมีข้อสังเกตว่า สาเหตุ              

ที่บริษัท Union Carbide เข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงถลุง

แร่ดีบุกไทยซาร์โก้ตามคำาเชิญชวนของรัฐบาลไทยทั้งที่         

ไม่เคยอยูใ่นธุรกิจดบีกุนีม้าก่อน นอกจากแรงจงูใจในสทิธิ

ประโยชน์ในกิจการสำารวจและทำาเหมืองแร่ดีบุกในนาม 

TEMCO ควบคู่กันแล้ว ผมเชื่อว่ามีแรงจูงใจสำาคัญอีก

ประการหนึ่ง คือบริษัท Union Carbide มีข้อมูลอยู่แล้ว

ว่าสินแร่ดีบุกจากแหล่งที่ เกิดกับสายแร่เพ็กมาไทต์                

(Pegmatite) ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันนี้โดยทั่วไป

มีแทนทาลัมอยู่ประมาณ 1% ตอนนั้นไม่มีใครสนใจ             

มาก่อน ทางมาเลเซียก็ยังไม่พบว่ามีแร่ตัวนี้ ไม่มีใครแยก

แร่ตัวนี้ออกจากแร่ดีบุกก่อนที่จะส่งไปขายยังต่างประเทศ      

บริษัท Union Carbide ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็น            

ผู้บริหารกิจการถลุงแร่ดีบุกไทยซาร์โก้ในขณะน้ันคงต้องการ

แร่แทนทาลัมตัวน้ี จึงได้ออกแบบโรงงานด้วยการใช้เตาไฟฟ้า

เพิ่มจากเตานอน ซึ่งใช้น้ำามันเป็นเชื้อเพลิง ในขณะที่         

โรงถลุงในมาเลเชียมีแต่เตาน้ำามัน ซึ่งเตาไฟฟ้านี้มี

ประสทิธิภาพในการเพิม่เนือ้แทนทาลมัในตะกรนัให้สงูขึน้ 

การถลุงแร่ดีบุก 
และตะกรัน

ตะกรันดีบุก (Tin Slag) เป็นวัสดุพลอยได้จากการ            
ถลุงดีบุก องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารจำาพวกแคลเซียมซิลิเกต
(Calcium Silicate : CaSiO

3
) อันเกิดจากการรวมตัวกันของ

ธาตุ Calcium จากหินปูน ธาตุซิลิก้า (Si) และออกซิเจน (O) 
จากแร่ควอตซ์ทีป่นอยูใ่นสินแร่ดบีกุ รวมทัง้ออกซเิจนจากหินปนู
ด้วยเช่นกัน อาจมีโลหะแทนทาลัม (Ta) ไนโอเบียม (Nb) และ 
ไทเทเนียม (Ti) เจือปนอยู่มากบ้างน้อยบ้างขึ้นกับแหล่งกำาเนิด
ของแร่ดีบุกที่นำามาถลุง

การถลุงแร่ดีบุกเป็นการแปรสภาพแร่ดีบุกให้เป็นโลหะ
ดีบุก โดยการหลอมที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,100-1,300  
องศาเซลเซียส การถลุงแต่ละวิธีมีหลักการคล้ายๆ กันคือ           
นำาสนิแรท่ีล้่างสะอาดมาทำาการถลงุในเตาถลุงเพือ่ลดออกซเิจน 
ซึ่งวิธีการดึงออกซิเจนหรือลดออกซิเจนน้ีทำาได้หลายวิธี ข้ึนอยู่
กับความเหมาะสมต่างๆ วัตถุดิบที่ใช้ในการถลุง ประกอบด้วย 

(1) สินแร่ดีบุก
(2) เชื้อเพลิง เช่น ถ่านไม้หรือถ่านหิน ซึ่งจะทำาหน้าที่

ในการให้ความร้อน และดึงออกซิเจนออกจากสินแร่
ดีบุก   

(3) เชื้อถลุง (Flux) ที่สำาคัญได้แก่หินปูน (CaCO
3
) ซึ่งจะ

ทำาหน้าที่ในการแยกสิ่งที่ปะปนออกจากแร่ดีบุกให้
สะอาดมากขึ้น

วิธีการถลุงแร่ดีบุก มีขั้นตอนดังนี้ นำาสินแร่ดีบุก ( SnO
2
) 

ซ่ึงมีซิลก้ิา (SiO
2
) เปน็สารปนเปือ้นผสมกบัถา่นโคก้และหนิปนู

ดว้ยอตัราสว่น 20 : 4 : 5 โดยมวล ใสใ่นเตาถลงุ โดยใช้ถ่านหิน 
น้ำามันเตา หรือกระแสไฟฟ้าเป็นแหล่งให้ความร้อน
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ารทำาเหมืองแร่ดีบุก ได้นำาความเจริญทาง

เศรษฐกจิมาสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในบริเวณมณฑลภูเก็ต หัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก 

ซึง่ประกอบดว้ยเมอืงภเูกต็ ตรงั พงังา ตะกัว่ปา่ และระนอง 

อันเป็นบริเวณที่มีแร่ดีบุกอุดมสมบูรณ์มากที่สุดของ

ประเทศ ราษฎรทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณนีป้ระกอบอาชพีดว้ย

การขุดหาแร่ดีบุกมาแต่ครั้งอดีต มีหลักฐานว่าชาวจีนได้ 

เข้ามารับซื้อแร่ดีบุกจากชาวบ้านและนำาเทคโนโลยีในการ            

ถลุงแร่ดีบุกแบบโบราณเข้ามาสู่บริเวณนี้ตั้งแต่ก่อนสมัย

สุโขทยั แตก่ารทำาเหมอืงแรด่บีกุขยายตวัจนเปน็กจิการทาง

เศรษฐกิจหลักของพื้นท่ีบริเวณนี้เกิดขึ้นหลังจากอังกฤษ          

ได้ปีนังไปครอง ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ ช่วงน้ันมีพ่อค้าชาวจีนจากปีนังได้เดินเรือ         

เขา้มาคา้ขายและอพยพเขา้มาตัง้หลกัแหลง่ซ้ือขายแรด่บีกุ 

ทำาเหมืองแร่ดีบุกและถลุงแร่ดีบุกกันมากข้ึน และตามมา

ด้วยชาวตะวันตก

การถลุงแร่ดีบุกทำาให้มีตะกรันเกิดขึ้นมากมายและ

ถูกกองทิ้งไว้อย่างไร้ค่า สมัยท่ีพระยารัษฎานุประดิษฐ์

มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ได้กะเกณฑ์ให้เจ้าของ

เหมืองทำาถนนหนทางแลกเปล่ียนกับสัมปทานขุดแร่ 

บรรดาเหมืองต่างๆ ได้พากันขนตะกรันโบราณท่ีกองท้ิงไว้

ในบริเวณเตาหลอมโบราณ มาใช้เป็นวัสดุถมถนนหรือ         

เอาไปถมที่สำาหรับปลูกบ้านเรือน บ้านโบราณหลังใหญ่ๆ 

ถนนแทบทุกสายในเมืองภูเก็ตและเมืองตะกั่วป่าจึงสร้าง

ทับตะกรันดีบุกไปโดยปริยาย ไม่มีใครรู้ว่าตะกรันดีบุกท่ี   

ไร้ค่าในวันนั้นจะมีโลหะแทนทาลัม (Tantalum) อันมีค่า

เจือปนอยู่ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2521 ความลับถูกค้นพบ 

ตะกรันโบราณทำาให้คนภูเก็ตแห่กันขุดถนนหรือแม้แต่ขุด

พื้นบ้านของตัวเองเป็นการใหญ่ ถึงกับทำาให้ถนนทรุด         

บ้านถล่มจนทำาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีแม้กระทั่งการเสนอ

ตอ่ทางการขอขดุถนนเกา่ทกุสายภายในตวัเมอืงภเูกต็และ

จะสรา้งถนนใหมท่ีม่คีณุภาพดกีวา่ชดเชยใหเ้พือ่ขอแลกกบั

ตะกรันที่อยู่ใต้ถนน เล่ากันว่าตะกรันโบราณนี้ทำาให้            

คนภูเก็ตรวยไปตามๆ กัน ในช่วงเวลาน้ัน บริษัท ไทยแลนด์ 

แทนทาลัม อินดัสตรี จำากัด ได้ก่อสร้างโรงงานถลุง

แทนทาลัมจากตะกรันขึ้นในภูเก็ต แต่ก็ต้องเผชิญกับการ

ประท้วงคัดค้านของชาวบ้าน จนนำาไปสู่การจลาจลและ

โรงงานถูกเผาทำาลายในท่ีสุด บริษัทจำาต้องย้ายไปสร้าง

โรงงานแห่งใหม่ขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด            
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ที่จังหวัดระยอง ประกอบกับเมื่อตะกรันมีน้อยลง การขุดหาทำาได้ 

ยากขึ้น ปรากฏการณ์แตกตื่นเรื่องตะกรันโบราณจึงเลิกราไปในที่สุด  

วารสารเหมืองแร่ฉบับนี้ ขอนำาท่านไปรู้จักกับ คุณยุทธ              

เอี่ยมสอาด รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร ่อดตีผูบ้ริหาร

บริษัท Thailand Smelting and Refinery จำากัด ซึ่งเรียกชื่อย่อ 

กันว่า “THAISARCO” หรือ “ไทยซาร์โก้” อดีตผู้บริหารบริษัท             

ไทยแลนด์ แทนทาลัม อินดัสตรี จำากัด ที่โรงงานถูกผู้ประท้วง         

เผาทำาลายไป ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องตลาดแร่ดีบุกและแร่

แทนทาลมัเปน็อยา่งดใีนระดับตน้ๆ ของประเทศไทย  ทา่นเปน็ผูห้นึง่

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ค้นพบความลับของตะกรันโบราณ            

ดังกล่าว ทั้งยังเป็นผู้ที่มีข้อมูลรอบด้านเก่ียวกับเหตุการณ์ประท้วง 

การจลาจลที่นำาไปสู่การเผาโรงงานแทนทาลัมดังกล่าวเป็นอย่างดี
 

ขอให้คุณยุทธ ช่วยเล่าเรื่องการค้นพบ
แทนทาลัมในตะกรันโบราณให้เป็น
เกร็ดความรู้แก่ผู้อ่านหน่อยครับ

ผมน่าจะเป็นผู้ที่มีข้อมูลในเร่ืองนี้มากที่สุดคนหนึ่ง และเป็น             

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการขายตะกรันท้ังท่ีเกิดจากการถลุงแร่ดีบุกของไทย

ซาร์โก้ และที่เกิดจากการถลุงแร่ดีบุกในสมัยโบราณมาโดยตลอด 

เหตุการณ์ที่ควรได้ รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของ

อุตสาหกรรมแร่ดีบุกของประเทศไทยเราก็คือ ในวันท่ี 9 มีนาคม             

พ.ศ. 2502 เมือ่ครัง้พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จทอดพระเนตร

การทำาเหมืองแร่ดีบุกของเหมืองเจ้าฟ้า ที่อำาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชปุจฉาตอนหน่ึงกับผู้ท่ีมาเข้าเฝ้าใกล้ชิดว่า

“ทำ�ไมเร�ต้องส่งแร่ดีบุกไปข�ยโรงถลุงที่ปีนัง ทำ�ไมไม่ถลุง         

เป็นโลหะใช้เสียเองในประเทศ หรือเร�ทำ�แผ่นเหล็กข�ย ทำ�ดีบุก             

ให้เป็นกระป๋องบรรจุอ�ห�รที่ฝร่ังเข�ทำ�ม�ข�ยเร� จะได้มีโรงง�น         

เกิดขึ้นในประเทศ ร�ษฎรจะได้มีง�นทำ�ม�กขึ้น” 

พระราชปุจฉาข้างต้น นำามาซ่ึงการริเร่ิมโครงการต้ังโรงถลุง

แร่ดีบุกขึ้นในประเทศไทย โดยคุณวิช� เศรษฐบุตร อธิบดีกรม

ทรพัยากรธรณใีนขณะนัน้ไดเ้ชญิชวนชาวตา่งประเทศใหเ้ขา้มาลงทนุ 

และในที่สุดก็ได้บริษัท UNION CARBIDE จากสหรัฐอเมริกา                         

มาลงทุนร่วมกับบริษัท เหมืองแร่บูรพาเศรษฐกิจ จำากัด ฝ่ายไทย    

ก่อตั้งบริษัท Thailand Smelting and Refinery จำากัด ซ่ึงเรียก        

ชื่อย่อกันว่า “THAISARCO” หรือ “ไทยซาร์โก้” ขึ้น บริษัทได้ลงทุน

ก่อสร้างโรงถลุงแร่ดีบุกขึ้นที่บริเวณแหลมกล้วย อ่าวมะขาม จังหวัด
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ภูเก็ต และเร่ิมทำาการผลิตเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม                

พ.ศ. 2508 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จ

พระราชดำาเนินเยี่ยมชมกิจการถลุงแร่ดีบุกของบริษัทฯ  

เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ดว้ยความพอพระทยั

โรงถลุงได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยมีเง่ือนไข

พิเศษห้ามผู้ใดส่งแร่ดีบุกออกนอกราชอาณาจักร ท้ังน้ี           

เพื่อสงวนวัตถุดิบไว้ป้อนโรงถลุงของไทยซาร์โก้ เง่ือนไข           

ดังกล่าวนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่นายเหมืองรายใหญ่          

ที่รับซี้อแร่ดีบุกเพื่อส่งออกเป็นอย่างมาก

การก่อตั้งไทยซาร์โก้ เกิดขึ้นมาควบคู่ไปกับการ             

ที่รัฐบาลได้อนุญาตอาชญาบัตรสำารวจแร่ดีบุกในทะเล          

ฝั่งตะวันตกแถบจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ชุมพร และ 

สุราษฎรธ์านี ให้แกบ่รษิทัเหมอืงแรบ่รูพาเศรษฐกจิผูถ้อืหุน้

ไทยซาร์โก้ฝ่ายไทย ผู้ถือหุ้นทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายอเมริกัน 

ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทข้ึนอีกหนึ่งบริษัทชื่อว่า Thailand 

Exploration and Mining Co., Ltd. หรือ TEMCO            

ทำาธุรกิจสำารวจและทำาเหมืองแร่ดีบุกในพื้นท่ีอาชญาบัตร

ดังกล่าวเพื่อป้อนวัตถุดิบให้แก่โรงถลุงของไทยซาร์โก้

เมื่อพูดถึงแทนทาลัม ผมมีข้อสังเกตว่า สาเหตุ              

ที่บริษัท Union Carbide เข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงถลุง

แร่ดีบุกไทยซาร์โก้ตามคำาเชิญชวนของรัฐบาลไทยท้ังที่         

ไมเ่คยอยูใ่นธรุกิจดบีกุนีม้ากอ่น นอกจากแรงจงูใจในสทิธิ

ประโยชน์ในกิจการสำารวจและทำาเหมืองแร่ดีบุกในนาม 

TEMCO ควบคู่กันแล้ว ผมเชื่อว่ามีแรงจูงใจสำาคัญอีก

ประการหน่ึง คือบริษัท Union Carbide มีข้อมูลอยู่แล้ว

ว่าสินแร่ดีบุกจากแหล่งที่ เกิดกับสายแร่เพ็กมาไทต์                

(Pegmatite) ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันนี้โดยทั่วไป

มีแทนทาลัมอยู่ประมาณ 1% ตอนนั้นไม่มีใครสนใจ             

มาก่อน ทางมาเลเซียก็ยังไม่พบว่ามีแร่ตัวนี้ ไม่มีใครแยก

แร่ตัวนี้ออกจากแร่ดีบุกก่อนที่จะส่งไปขายยังต่างประเทศ      

บริษัท Union Carbide ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็น            

ผู้บริหารกิจการถลุงแร่ดีบุกไทยซาร์โก้ในขณะน้ันคงต้องการ

แร่แทนทาลัมตัวน้ี จึงได้ออกแบบโรงงานด้วยการใช้เตาไฟฟ้า

เพ่ิมจากเตานอน ซึ่งใช้น้ำามันเป็นเชื้อเพลิง ในขณะที่         

โรงถลุงในมาเลเชียมีแต่เตาน้ำามัน ซึ่งเตาไฟฟ้าน้ีมี

ประสทิธภิาพในการเพิม่เนือ้แทนทาลมัในตะกรนัให้สงูขึน้ 

การถลุงแร่ดีบุก 
และตะกรัน

ตะกรันดีบุก (Tin Slag) เป็นวัสดุพลอยได้จากการ            
ถลุงดีบุก องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารจำาพวกแคลเซียมซิลิเกต
(Calcium Silicate : CaSiO

3
) อันเกิดจากการรวมตัวกันของ

ธาตุ Calcium จากหินปูน ธาตุซิลิก้า (Si) และออกซิเจน (O) 
จากแรค่วอตซท์ีป่นอยูใ่นสินแรด่บีกุ รวมทัง้ออกซเิจนจากหนิปนู
ด้วยเช่นกัน อาจมีโลหะแทนทาลัม (Ta) ไนโอเบียม (Nb) และ 
ไทเทเนียม (Ti) เจือปนอยู่มากบ้างน้อยบ้างขึ้นกับแหล่งกำาเนิด
ของแร่ดีบุกที่นำามาถลุง

การถลุงแร่ดีบุกเป็นการแปรสภาพแร่ดีบุกให้เป็นโลหะ
ดีบุก โดยการหลอมที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,100-1,300  
องศาเซลเซียส การถลุงแต่ละวิธีมีหลักการคล้ายๆ กันคือ           
นำาสนิแรท่ีล้่างสะอาดมาทำาการถลงุในเตาถลุงเพือ่ลดออกซเิจน 
ซ่ึงวิธีการดึงออกซิเจนหรือลดออกซิเจนน้ีทำาได้หลายวิธี ข้ึนอยู่
กับความเหมาะสมต่างๆ วัตถุดิบที่ใช้ในการถลุง ประกอบด้วย 

(1) สินแร่ดีบุก
(2) เชื้อเพลิง เช่น ถ่านไม้หรือถ่านหิน ซึ่งจะทำาหน้าที่

ในการให้ความร้อน และดึงออกซิเจนออกจากสินแร่
ดีบุก   

(3) เชื้อถลุง (Flux) ที่สำาคัญได้แก่หินปูน (CaCO
3
) ซึ่งจะ

ทำาหน้าที่ในการแยกสิ่งที่ปะปนออกจากแร่ดีบุกให้
สะอาดมากขึ้น

วิธีการถลุงแร่ดีบุก มีขั้นตอนดังนี้ นำาสินแร่ดีบุก ( SnO
2
) 

ซึง่มซีลิกิา้ (SiO
2
) เปน็สารปนเปือ้นผสมกบัถา่นโคก้และหนิปนู

ดว้ยอตัราสว่น 20 : 4 : 5 โดยมวล ใสใ่นเตาถลงุ โดยใชถ้า่นหนิ 
น้ำามันเตา หรือกระแสไฟฟ้าเป็นแหล่งให้ความร้อน
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ารทำาเหมืองแร่ดีบุก ได้นำาความเจริญทาง

เศรษฐกจิมาสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในบริเวณมณฑลภูเก็ต หัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก 

ซึง่ประกอบดว้ยเมอืงภเูก็ต ตรัง พังงา ตะก่ัวปา่ และระนอง 

อันเป็นบริเวณที่มีแร่ดีบุกอุดมสมบูรณ์มากที่สุดของ

ประเทศ ราษฎรทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณนีป้ระกอบอาชพีดว้ย

การขุดหาแร่ดีบุกมาแต่ครั้งอดีต มีหลักฐานว่าชาวจีนได้ 

เข้ามารับซื้อแร่ดีบุกจากชาวบ้านและนำาเทคโนโลยีในการ            

ถลุงแร่ดีบุกแบบโบราณเข้ามาสู่บริเวณน้ีต้ังแต่ก่อนสมัย

สโุขทยั แตก่ารทำาเหมอืงแรด่บีกุขยายตวัจนเปน็กจิการทาง

เศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่บริเวณน้ีเกิดขึ้นหลังจากอังกฤษ          

ได้ปีนังไปครอง ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ ช่วงน้ันมีพ่อค้าชาวจีนจากปีนังได้เดินเรือ         

เข้ามาคา้ขายและอพยพเขา้มาตัง้หลกัแหลง่ซ้ือขายแรด่บีกุ 

ทำาเหมืองแร่ดีบุกและถลุงแร่ดีบุกกันมากขึ้น และตามมา

ด้วยชาวตะวันตก

การถลุงแร่ดีบุกทำาให้มีตะกรันเกิดขึ้นมากมายและ

ถูกกองทิ้งไว้อย่างไร้ค่า สมัยที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์

มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ได้กะเกณฑ์ให้เจ้าของ

เหมืองทำาถนนหนทางแลกเปลี่ยนกับสัมปทานขุดแร่ 

บรรดาเหมืองต่างๆ ได้พากันขนตะกรันโบราณท่ีกองท้ิงไว้

ในบริเวณเตาหลอมโบราณ มาใช้เป็นวัสดุถมถนนหรือ         

เอาไปถมท่ีสำาหรับปลูกบ้านเรือน บ้านโบราณหลังใหญ่ๆ 

ถนนแทบทุกสายในเมืองภูเก็ตและเมืองตะก่ัวป่าจึงสร้าง

ทับตะกรันดีบุกไปโดยปริยาย ไม่มีใครรู้ว่าตะกรันดีบุกท่ี   

ไร้ค่าในวันนั้นจะมีโลหะแทนทาลัม (Tantalum) อันมีค่า

เจือปนอยู่ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2521 ความลับถูกค้นพบ 

ตะกรันโบราณทำาให้คนภูเก็ตแห่กันขุดถนนหรือแม้แต่ขุด

พื้นบ้านของตัวเองเป็นการใหญ่ ถึงกับทำาให้ถนนทรุด         

บ้านถล่มจนทำาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีแม้กระทั่งการเสนอ

ตอ่ทางการขอขดุถนนเกา่ทกุสายภายในตวัเมอืงภเูกต็และ

จะสรา้งถนนใหมท่ีม่คีณุภาพดกีวา่ชดเชยใหเ้พือ่ขอแลกกบั

ตะกรันท่ีอยู่ใต้ถนน เล่ากันว่าตะกรันโบราณน้ีทำาให้            

คนภูเก็ตรวยไปตามๆ กัน ในช่วงเวลาน้ัน บริษัท ไทยแลนด์ 

แทนทาลัม อินดัสตรี จำากัด ได้ก่อสร้างโรงงานถลุง

แทนทาลัมจากตะกรันขึ้นในภูเก็ต แต่ก็ต้องเผชิญกับการ

ประท้วงคัดค้านของชาวบ้าน จนนำาไปสู่การจลาจลและ

โรงงานถูกเผาทำาลายในที่สุด บริษัทจำาต้องย้ายไปสร้าง

โรงงานแห่งใหม่ขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด            
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ที่จังหวัดระยอง ประกอบกับเมื่อตะกรันมีน้อยลง การขุดหาทำาได้ 

ยากขึ้น ปรากฏการณ์แตกตื่นเรื่องตะกรันโบราณจึงเลิกราไปในที่สุด  

วารสารเหมืองแร่ฉบับนี้ ขอนำาท่านไปรู้จักกับ คุณยุทธ              

เอี่ยมสอาด รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร ่อดตีผูบ้ริหาร

บริษัท Thailand Smelting and Refinery จำากัด ซึ่งเรียกชื่อย่อ 

กันว่า “THAISARCO” หรือ “ไทยซาร์โก้” อดีตผู้บริหารบริษัท             

ไทยแลนด์ แทนทาลัม อินดัสตรี จำากัด ท่ีโรงงานถูกผู้ประท้วง         

เผาทำาลายไป ทั้งยังเป็นผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องตลาดแร่ดีบุกและแร่

แทนทาลมัเปน็อยา่งดใีนระดับตน้ๆ ของประเทศไทย  ทา่นเปน็ผูห้นึง่

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ค้นพบความลับของตะกรันโบราณ            

ดังกล่าว ทั้งยังเป็นผู้ท่ีมีข้อมูลรอบด้านเก่ียวกับเหตุการณ์ประท้วง 

การจลาจลที่นำาไปสู่การเผาโรงงานแทนทาลัมดังกล่าวเป็นอย่างดี
 

ขอให้คุณยุทธ ช่วยเล่าเรื่องการค้นพบ
แทนทาลัมในตะกรันโบราณให้เป็น
เกร็ดความรู้แก่ผู้อ่านหน่อยครับ

ผมน่าจะเป็นผู้ท่ีมีข้อมูลในเร่ืองนี้มากท่ีสุดคนหนึ่ง และเป็น             

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการขายตะกรันทั้งที่เกิดจากการถลุงแร่ดีบุกของไทย

ซาร์โก้ และที่เกิดจากการถลุงแร่ดีบุกในสมัยโบราณมาโดยตลอด 

เหตุการณ์ที่ควรได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของ

อุตสาหกรรมแร่ดีบุกของประเทศไทยเราก็คือ ในวันที่ 9 มีนาคม             

พ.ศ. 2502 เมือ่ครัง้พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จทอดพระเนตร

การทำาเหมืองแร่ดีบุกของเหมืองเจ้าฟ้า ที่อำาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชปุจฉาตอนหน่ึงกับผู้ท่ีมาเข้าเฝ้าใกล้ชิดว่า

“ทำ�ไมเร�ต้องส่งแร่ดีบุกไปข�ยโรงถลุงที่ปีนัง ทำ�ไมไม่ถลุง         

เป็นโลหะใช้เสียเองในประเทศ หรือเร�ทำ�แผ่นเหล็กข�ย ทำ�ดีบุก             

ให้เป็นกระป๋องบรรจุอ�ห�รท่ีฝรั่งเข�ทำ�ม�ข�ยเร� จะได้มีโรงง�น         

เกิดขึ้นในประเทศ ร�ษฎรจะได้มีง�นทำ�ม�กขึ้น” 

พระราชปุจฉาข้างต้น นำามาซึ่งการริเริ่มโครงการตั้งโรงถลุง

แร่ดีบุกขึ้นในประเทศไทย โดยคุณวิช� เศรษฐบุตร อธิบดีกรม

ทรพัยากรธรณใีนขณะนัน้ไดเ้ชญิชวนชาวตา่งประเทศใหเ้ขา้มาลงทนุ 

และในที่สุดก็ได้บริษัท UNION CARBIDE จากสหรัฐอเมริกา                         

มาลงทุนร่วมกับบริษัท เหมืองแร่บูรพาเศรษฐกิจ จำากัด ฝ่ายไทย    

ก่อตั้งบริษัท Thailand Smelting and Refinery จำากัด ซึ่งเรียก        

ชื่อย่อกันว่า “THAISARCO” หรือ “ไทยซาร์โก้” ขึ้น บริษัทได้ลงทุน

ก่อสร้างโรงถลุงแร่ดีบุกขึ้นที่บริเวณแหลมกล้วย อ่าวมะขาม จังหวัด
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วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 เกิดข้ึน TEMCO               

ซ่ึงมีภาพพจนเ์ปน็บริษทัอเมริกัน ขุดแร่ไดจ้ำานวนมากจาก

แหล่งแร่ซึ่งมีความสมบูรณ์สูง ถูกมองว่าเข้ามากอบโกย

ทรพัยากร จึงถกูขบัไลด่ว้ย บรษิทั Union Carbide ซึง่เปน็

ผู้ถือหุ้นทั้งในไทยซาร์โก้และ TEMCO จึงได้ตัดสินใจ            

ขายหุ้นในทั้งสองบริษัททั้งหมดให้กับบริษัท BILLITON  

จากเนเธอร์แลนด์  

ต่อมาหลังจากที่บริษัท บูรพาเศรษฐกิจ ผู้ถือหุ้น          

ฝา่ยไทยถอนตวัออกจากไทยซารโ์กแ้ละ TEMCO ด้วยแลว้ 

เพื่อประกันการมีกำาไรในอนาคต ผู้ถือหุ้นชุดใหม่ของ        

ไทยซารโ์กไ้ดไ้ปทำาสญัญาระยะยาวขายตะกรนัจากโรงถลงุ             

ของบริษัทให้กับผู้ใช้ในอเมริกาจำานวน 2 ราย ชื่อบริษัท 

Fansteel กับ KBI และได้ทยอยส่งมอบตะกรันให้แก่ผู้ซื้อ 

โดยส่วนหนึ่งมาจากสต็อกที่ Union carbide เก็บไว้ใน

อเมรกิา และอกีสว่นหนึง่จากผลผลติใหมจ่ากประเทศไทย 

สำาหรับราคานั้น คร่ึงหนึ่งกำาหนดไว้เลยตลอดสัญญา ซ่ึง 

จำาได้ว่าประมาณ 20 US$ ต่อปอนด์แทนทาลัม (Ta
2
O

5
) 

อีกครึ่งหนึ่งใช้ราคาตลาดของแร่ Tantalite ธรรมชาติ            

ซึง่มแีทนทาลมั (Ta
2
O

5
) ในปรมิาณ 25% โดยองิตามราคา

โลหะที่ตีพิมพ์ใน London Metal Bulletin หรือ LMB      

ข้อตกลงนี้เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย และเริ่มมีการจ่ายเงิน 

ค่าแทนทาลัมในสินแร่ดีบุกให้แก่นายเหมืองได้   

ขณะนัน้ มีผูใ้ชแ้ทนทาลัมเปน็วัตถดุบิในการผลติเปน็

สินค้าอยู่เพียง 3 ราย ในอเมริกา 2 ราย ซ่ึงบริษัทได้ทำา

สัญญาขายระยะยาวไว้แล้ว ส่วนรายที่ 3 อยู่ในเยอรมนี 

ชื่อ Herman C. Starck ซึ่งเดิมใช้แต่แร่ธรรมชาติที่มี

แทนทาลัมเปอร์เซ็นต์สูงเท่านั้นเป็นวัตถุดิบ ไม่เคยใช้และ

ไมเ่คยสนใจตะกรนัเพราะมแีทนทาลมัต่ำา คา่ใชจ้า่ยในการ

ถลงุสงูกวา่  กลบัมาใหค้วามสนใจในตะกรนัดบีกุ เนือ่งจาก

ไม่สามารถหาซื้อแร่แทนทาไลต์ในธรรมชาติได้ ด้วยเหตุ             

ที่เกิดสงครามในประเทศแถบแอฟริกากลาง ซึ่งเป็นแหล่ง

ผลิตแร่แทนทาไลต์ที่สำาคัญ แต่เนื่องจากไทยซาร์โก้ได้               

ทำาสัญญาขายตะกรันระยะยาวไว้กับผู้อื่นแล้ว ไม่สามารถ

ขายให้แก่ Herman C. Starck ได้ สร้างความไม่พอใจให้ 

Herman C. Starck เป็นอย่างมาก จนถึงขั้นร้องขอความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย ความต้องการแทนทาลัมที่มี          

สงูขึน้สง่ผลใหร้าคาตะกรันสงูขึน้ตามไปดว้ยอยา่งทีไ่มเ่คย

เป็นมาก่อน 
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โลหะดีบุก

ตะกรันดีบุก

ตะกรันดีบุกโบราณ 
ภาพจากพิพิธภัณฑ์ดีบุกในจังหวัดภูเก็ต

March-Aprli 202018

อีกข้อสังเกตหนึ่งที่น่าจะยืนยันได้คือ บริษัท Union 

Carbide  มีโรงงานทำา Tantalum Capacitor ชือ่ KEMET  

อยู่ที่รัฐเซาท์แคโรไลน่า สหรัฐอเมริกา ซึ่งผมเคยไปเยี่ยม

โรงงานนี้มาแล้ว โรงงาน KEMET นี้ก่อตั้งและเริ่มผลิต 

Solid Tantalum Capacitor ประมาณปี พ.ศ. 2501             

ก่อนการตัง้โรงถลุงไทยซารโ์กไ้มน่านนกั โดยใช ้Tantalum 

Powder เป็นวัตถุดิบ ไม่ได้ใช้ตะกรันหรือแร่ธรรมชาติ

โดยตรง 

ในระยะเร่ิมต้นของไทยซาร์โก้ บริษัท Union Carbide

ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้รับซื้อตะกรันจากการถลุงแร่ดีบุกจาก         

ไทยซารโ์ก้ ตามคำารอ้งขอของผูถ้อืหุน้ฝา่ยไทย ทัง้นีเ้พือ่ให้

กิจการไทยซารโ์กมี้กำาไร มเีงนิปนัผล โดยไดท้ำาการสง่ออก

ตะกรันจากภูเก็ต เอาไปเก็บไว้ที่โกดังของบริษัท Union 

Carbide ที่สหรัฐอเมริกา โดยไม่ได้ขายต่อให้บุคคล

ภายนอกแต่อย่างใด

 ธุรกิจของโรงถลุงดีบุกคือการรับซึ้อสินแร่ดีบุกจาก

ผู้ประกอบการ โดยคำานวณราคาจากเนื้อโลหะดีบุกที่มีอยู่ 

ซึ่งแร่ดีบุกของไทยสมัยนั้น มีเนื้อโลหะดีบุกเฉล่ีย 74%  

แล้วหักค่าถลุงและค่าสูญเพลิง (Unit deduction) 1%  

ธุรกิจถลุงดีบุกต้องพยายามถลุงเอาเนื้อโลหะดีบุกออก          

ให้หมด แล้วเอาไปขายในราคาวันเดียวกัน ซ่ึงเป็นการ   

ยากที่จะทำากำาไรได้ กำาไรของโรงถลุงไทยซาร์โก้มาจาก

ผลพลอยไดซ่ึ้งไดแ้ก่ตะกรันดบีกุ ซึง่มเีนือ้โลหะดบีกุคา้งอยู่

ต่ำากว่า 1% และมีแทนทาลัม(Ta
2
O

5
) สูงกว่า 10%           

ส่วนตะกรันโบราณมีเน้ือโลหะดีบุกค้างอยู่ถึงประมาณ 

10% แต่มีแทนทาลัมเพียงประมาณ 3-4% เท่านั้น      

ทัง้น้ีเปน็เพราะเทคโนโลยใีนการถลงุแรด่บีกุในสมยัโบราณ

เกบ็เน้ือโลหะดบุีกได้ไมด่พีอและมแีทนทาลมัเจือปนไปกบั

โลหะดีบุกที่ถลุงได้ในปริมาณค่อนข้างมาก

สิ่งที่ควรได้รับการบันทึกไว้ก็คือ ในช่วงแห่งความ

รุ่งเรืองของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกของประเทศไทย 

โลหะแทนทาลัมในตะกรันจากไทยซาร์โก้ เป็นวัตถุดิบ              

ที่ป้อนโลหะแทนทาลัมเข้าสู่ตลาดโลกถึงประมาณร้อยละ 

20 และคงสภาพเช่นนี้อยู่นานติดต่อกันหลายปี

ภายหลังเมื่อประทานบัตรของ TEMCO ถูกรัฐบาล

ไทยเพิกถอนอันเนื่องมาจากการรณรงค์เรียกร้อง

ประชาธิปไตยและขับไล่ชาวอเมริกันออกนอกประเทศ          

ของขบวนการนิสิตนักศึกษา จนกระทั่งมีเหตุการณ์          

ปฏิกิริยาการแยกดีบุกออกจากแร่ มีดังนี้
(1) C (ถ่าน) + O

2
 (ก๊าซออกซิเจน)  CO

2
 

(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)
(2) C (ถ่าน) + CO

2
 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) 

2CO (ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์)
(3) 2CO (ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์) + SnO

2

(สินแรด่บีกุชนดิแคสซเิตอรไ์รต)์  Sn (โลหะดบีกุ)
+ 2CO

2 
(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)

ปฏิกิริยาการแยกสารปนเป้ือนซิลิก้า (SiO
2
) ด้วยหินปูนออก

มีดังนี้
(1) CaCO

3
 (หินปูน)  CaO (ปูนขาว) + CO

2
 

(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)
(2) CaO (ปนูขาว) + SiO

2
 (ซลิกิา้ออกไซด)์  CaSiO

3
 

(ตะกรัน)

เอกสารอ้างอิง : (1) น่ิมนวล แสงศิลา, 2536, ผลวิเคราะห์
ทางเคมีของ Sn และ Ta

2
O

5
 ในตะกรัน

ต่อการคำานวณค่าภาคหลวงแร่ ฝ่าย
วิเคราะห์แร่และหิน กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงอุตสาหกรรม

(2) วัชรา หงส์เวียง, เคมีในอุตสาหกรรม  
อุตสาหกรรมแร่ http://www.nakhamwit.
ac.th/pingpong_web/Chem_Indust.
htm
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แร่ดีบุก
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วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 เกิดข้ึน TEMCO               

ซึง่มภีาพพจนเ์ปน็บรษิทัอเมรกินั ขดุแรไ่ดจ้ำานวนมากจาก

แหล่งแร่ซึ่งมีความสมบูรณ์สูง ถูกมองว่าเข้ามากอบโกย

ทรพัยากร จึงถกูขบัไลด่ว้ย บรษิทั Union Carbide ซึง่เปน็

ผู้ถือหุ้นทั้งในไทยซาร์โก้และ TEMCO จึงได้ตัดสินใจ            

ขายหุ้นในทั้งสองบริษัททั้งหมดให้กับบริษัท BILLITON  

จากเนเธอร์แลนด์  

ต่อมาหลังจากท่ีบริษัท บูรพาเศรษฐกิจ ผู้ถือหุ้น          

ฝ่ายไทยถอนตวัออกจากไทยซารโ์กแ้ละ TEMCO ด้วยแลว้ 

เพ่ือประกันการมีกำาไรในอนาคต ผู้ถือหุ้นชุดใหม่ของ        

ไทยซารโ์กไ้ดไ้ปทำาสญัญาระยะยาวขายตะกรนัจากโรงถลงุ             

ของบริษัทให้กับผู้ใช้ในอเมริกาจำานวน 2 ราย ชื่อบริษัท 

Fansteel กับ KBI และได้ทยอยส่งมอบตะกรันให้แก่ผู้ซื้อ 

โดยส่วนหนึ่งมาจากสต็อกที่ Union carbide เก็บไว้ใน

อเมรกิา และอกีสว่นหนึง่จากผลผลติใหมจ่ากประเทศไทย 

สำาหรับราคานั้น ครึ่งหนึ่งกำาหนดไว้เลยตลอดสัญญา ซึ่ง 

จำาได้ว่าประมาณ 20 US$ ต่อปอนด์แทนทาลัม (Ta
2
O

5
) 

อีกครึ่งหนึ่งใช้ราคาตลาดของแร่ Tantalite ธรรมชาติ            

ซึง่มแีทนทาลมั (Ta
2
O

5
) ในปรมิาณ 25% โดยองิตามราคา

โลหะที่ตีพิมพ์ใน London Metal Bulletin หรือ LMB      

ข้อตกลงนี้เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย และเริ่มมีการจ่ายเงิน 

ค่าแทนทาลัมในสินแร่ดีบุกให้แก่นายเหมืองได้   

ขณะน้ัน มผีูใ้ชแ้ทนทาลัมเปน็วตัถดุบิในการผลติเปน็

สินค้าอยู่เพียง 3 ราย ในอเมริกา 2 ราย ซ่ึงบริษัทได้ทำา

สัญญาขายระยะยาวไว้แล้ว ส่วนรายท่ี 3 อยู่ในเยอรมนี 

ชื่อ Herman C. Starck ซึ่งเดิมใช้แต่แร่ธรรมชาติที่มี

แทนทาลัมเปอร์เซ็นต์สูงเท่านั้นเป็นวัตถุดิบ ไม่เคยใช้และ

ไมเ่คยสนใจตะกรนัเพราะมแีทนทาลมัต่ำา คา่ใชจ้า่ยในการ

ถลุงสงูกวา่  กลบัมาใหค้วามสนใจในตะกรนัดบีกุ เนือ่งจาก

ไม่สามารถหาซื้อแร่แทนทาไลต์ในธรรมชาติได้ ด้วยเหตุ             

ที่เกิดสงครามในประเทศแถบแอฟริกากลาง ซึ่งเป็นแหล่ง

ผลิตแร่แทนทาไลต์ที่สำาคัญ แต่เนื่องจากไทยซาร์โก้ได้               

ทำาสัญญาขายตะกรันระยะยาวไว้กับผู้อื่นแล้ว ไม่สามารถ

ขายให้แก่ Herman C. Starck ได้ สร้างความไม่พอใจให้ 

Herman C. Starck เป็นอย่างมาก จนถึงขั้นร้องขอความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย ความต้องการแทนทาลัมที่มี          

สูงขึน้สง่ผลใหร้าคาตะกรันสงูขึน้ตามไปดว้ยอยา่งทีไ่มเ่คย

เป็นมาก่อน 
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โลหะดีบุก

ตะกรันดีบุก

ตะกรันดีบุกโบราณ 
ภาพจากพิพิธภัณฑ์ดีบุกในจังหวัดภูเก็ต

March-Aprli 202018

อีกข้อสังเกตหนึ่งที่น่าจะยืนยันได้คือ บริษัท Union 

Carbide  มโีรงงานทำา Tantalum Capacitor ชือ่ KEMET  

อยู่ที่รัฐเซาท์แคโรไลน่า สหรัฐอเมริกา ซ่ึงผมเคยไปเยี่ยม

โรงงานนี้มาแล้ว โรงงาน KEMET นี้ก่อตั้งและเริ่มผลิต 

Solid Tantalum Capacitor ประมาณปี พ.ศ. 2501             

กอ่นการตัง้โรงถลุงไทยซารโ์กไ้มน่านนกั โดยใช ้Tantalum 

Powder เป็นวัตถุดิบ ไม่ได้ใช้ตะกรันหรือแร่ธรรมชาติ

โดยตรง 

ในระยะเร่ิมต้นของไทยซาร์โก้ บริษัท Union Carbide

ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้รับซื้อตะกรันจากการถลุงแร่ดีบุกจาก         

ไทยซาร์โก้ ตามคำาร้องขอของผู้ถอืหุน้ฝ่ายไทย ทัง้น้ีเพ่ือให้

กจิการไทยซารโ์กม้กีำาไร มเีงนิปนัผล โดยไดท้ำาการสง่ออก

ตะกรันจากภูเก็ต เอาไปเก็บไว้ท่ีโกดังของบริษัท Union 

Carbide ที่สหรัฐอเมริกา โดยไม่ได้ขายต่อให้บุคคล

ภายนอกแต่อย่างใด

 ธุรกิจของโรงถลุงดีบุกคือการรับซ้ึอสินแร่ดีบุกจาก

ผู้ประกอบการ โดยคำานวณราคาจากเนื้อโลหะดีบุกที่มีอยู่ 

ซึ่งแร่ดีบุกของไทยสมัยน้ัน มีเนื้อโลหะดีบุกเฉลี่ย 74%  

แล้วหักค่าถลุงและค่าสูญเพลิง (Unit deduction) 1%  

ธุรกิจถลุงดีบุกต้องพยายามถลุงเอาเนื้อโลหะดีบุกออก          

ให้หมด แล้วเอาไปขายในราคาวันเดียวกัน ซ่ึงเป็นการ   

ยากที่จะทำากำาไรได้ กำาไรของโรงถลุงไทยซาร์โก้มาจาก

ผลพลอยไดซ่ึ้งไดแ้ก่ตะกรันดบีกุ ซึง่มเีนือ้โลหะดบีกุคา้งอยู่

ต่ำากว่า 1% และมีแทนทาลัม(Ta
2
O

5
) สูงกว่า 10%           

ส่วนตะกรันโบราณมีเน้ือโลหะดีบุกค้างอยู่ถึงประมาณ 

10% แต่มีแทนทาลัมเพียงประมาณ 3-4% เท่านั้น      

ทัง้นีเ้ปน็เพราะเทคโนโลยใีนการถลงุแร่ดบีกุในสมยัโบราณ

เกบ็เน้ือโลหะดบีกุได้ไมด่พีอและมแีทนทาลมัเจอืปนไปกบั

โลหะดีบุกที่ถลุงได้ในปริมาณค่อนข้างมาก

สิ่งที่ควรได้รับการบันทึกไว้ก็คือ ในช่วงแห่งความ

รุ่งเรืองของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกของประเทศไทย 

โลหะแทนทาลัมในตะกรันจากไทยซาร์โก้ เป็นวัตถุดิบ              

ที่ป้อนโลหะแทนทาลัมเข้าสู่ตลาดโลกถึงประมาณร้อยละ 

20 และคงสภาพเช่นนี้อยู่นานติดต่อกันหลายปี

ภายหลังเมื่อประทานบัตรของ TEMCO ถูกรัฐบาล

ไทยเพิกถอนอันเนื่องมาจากการรณรงค์เรียกร้อง

ประชาธิปไตยและขับไล่ชาวอเมริกันออกนอกประเทศ          

ของขบวนการนิสิตนักศึกษา จนกระทั่งมีเหตุการณ์          

ปฏิกิริยาการแยกดีบุกออกจากแร่ มีดังนี้
(1) C (ถ่าน) + O

2
 (ก๊าซออกซิเจน)  CO

2
 

(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)
(2) C (ถ่าน) + CO

2
 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) 

2CO (ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์)
(3) 2CO (ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์) + SnO

2

(สินแรด่บีกุชนดิแคสซเิตอรไ์รต)์  Sn (โลหะดบีกุ)
+ 2CO

2 
(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)

ปฏิกิริยาการแยกสารปนเป้ือนซิลิก้า (SiO
2
) ด้วยหินปูนออก

มีดังนี้
(1) CaCO

3
 (หินปูน)  CaO (ปูนขาว) + CO

2
 

(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)
(2) CaO (ปนูขาว) + SiO

2
 (ซลิกิา้ออกไซด)์  CaSiO

3
 

(ตะกรัน)

เอกสารอ้างอิง : (1) น่ิมนวล แสงศิลา, 2536, ผลวิเคราะห์
ทางเคมีของ Sn และ Ta

2
O

5
 ในตะกรัน

ต่อการคำานวณค่าภาคหลวงแร่ ฝ่าย
วิเคราะห์แร่และหิน กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงอุตสาหกรรม

(2) วัชรา หงส์เวียง, เคมีในอุตสาหกรรม  
อุตสาหกรรมแร่ http://www.nakhamwit.
ac.th/pingpong_web/Chem_Indust.
htm
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แทนทาลัม
แทนทาลัมเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติทนความร้อนสูงมาก 

(จุดหลอมเหลว 3,017 องศาเซลเซียส) มคีวามเหนยีว สามารถ
รีดเป็นเส้นลวดขนาดเล็กหรือตีเป็นแผ่นบางๆ ได้ มีความ
ต้านทานการกัดกร่อน เป็นสื่อนำาไฟฟ้าและความร้อนที่ดี และ           
มีคุณสมบัติด้านการเก็บประจุไฟฟ้าที่ดี นอกจากนี้ยังสามารถ
นำาไปผสมกับโลหะอื่นๆ ได้  

แทนทาลัมมีการใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ ดังนี้
1) ใช้ผงโลหะแทนทาลัมเป็นวัตถุดิบในการผลิตตัวเก็บ

ประจไุฟฟา้ (Capacitor) สำาหรบัเครือ่งมอือิเลก็ทรอนกิสท์ีต่อ้ง
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์
มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำานวณ 
เครื่องส่งสัญญาณเตือนภัย หม้อแปลงไฟฟ้า และกล้องวิดีโอ
ดิจิทัล เป็นต้น ซ่ึงการใช้แทนทาลัมในงานด้านน้ีคิดเป็นร้อยละ 55 
ของการใช้งานทั้งหมด

2) ใชท้ำาเครือ่งมือและอุปกรณท์างเคม ีซึง่มคีวามตา้นทาน
และทนต่อการกัดกร่อนของกรดและสารเคมี รวมทั้งใช้ทำา
ภาชนะบรรจุน้ำายาและสารประกอบเคมีบางชนิด

3) แทนทาลมัคารไ์บด์ มีความแข็งแรงและทนทานตอ่การ
กัดกร่อนได้ดี สามารถใช้ผสมกับโลหะคาร์ไบด์ชนิดอ่ืนๆ เช่น 
ทังสเตนคาร์ไบด์หรือไนโอเบียมคาร์ไบด์ เพื่อใช้ในการทำา          
เครื่องมือ กลึง เจาะ ไส หรือตัดเหล็กและโลหะอื่นๆ

4) ใช้ทำาโลหะผสมที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น วัสดุที่ใช้ใน
เครือ่งยนตแ์ละตวัถงัของยานอวกาศ ตลอดจนพาหนะทีต่อ้งการ
คณุสมบตักิารทนความรอ้นสงูทีเ่กดิจากการเสยีดสี ใชท้ำาขดลวด
ความร้อนคอนเดนเซอร์วาล์ว และปั๊มชนิดพิเศษ นอกจากนี้ยัง
ใช้ผสมกับโลหะอื่นๆ เช่น โคบอลต์ เหล็ก นิกเกิล ไททาเนียม 
และไนโอเบียม

5) ใช้ทำาเครื่องมือพิเศษอื่นๆ เช่น ตัวเช่ือมกระดูกหรือ
ลวดเย็บกระดูก เคร่ืองมือผ่าตัด เครื่องมือผลิตใยสังเคราะห์ 
และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

6) การใชง้านอืน่ๆ เชน่ ทำาเลนสส์ำาหรบักลอ้งถา่ยรูปและ
กลอ้งจลุทรรศนท์ีมี่คา่ดรรชนหีกัเหสงูมากเปน็พเิศษ และใชเ้ป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาในการทำาวัสดุสังเคราะห์ เช่น ยางเทียม เป็นต้น

แหล่งแร่แทนทาไลต์
แร่แทนทาไลต์มักเกิดร่วมกันกับแร่ไนโอเบียมหรือ

โคลัมเบียม โดยจะเรียกแร่แทนทาไลต์เมื่อแร่นั้นมีธาตุ
แทนทาลัม (Tantalum) มากกว่าไนโอเบียม (Niobium) และ          
เรยีกแรโ่คลมัไบตเ์มือ่แรนั่น้มธีาตไุนโอเบยีมมากกวา่แทนทาลมั  

แห่งการท่องเท่ียวท่ีสำาคัญ ขณะท่ีการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ

ได้เกิดกระแสข่าวสะพัดไปทั่วเกาะภูเก็ต ความเข้าใจ       

ถูกผูกโยงไปกับข่าวการร่ัวไหลของกัมมันตภาพรังสีจาก 

โรงไฟฟา้นวิเคลยีรเ์ชอรโ์นบลิในรสัเซยี และขา่วโรงงานเคมี

ของ Union Carbide ในอินเดยีระเบดิ ซึง่สง่ผลกระทบกบั

ชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง รวมทั้งมีการปล่อย 

ข่าวลือไปท่ัวว่ากรดกัดแก้ว หรือ Hydrosulfuric Acid ท่ีโรงงาน

จะใช้ในกระบวนการผลิต จะก่อให้เกิดมลพิษอันร้ายแรง

ต่อสุขภาพของชาวภูเก็ต สิ่งเหล่านี้นับเป็นตัวปลุกเร้าให้

ชาวภูเก็ตตื่นตัวและกลัวภัยอันตรายที่จะเกิดข้ึน จึงเกิด

ความตื่นตระหนกจนเกิดการต่อต้านการเปิดโรงงานเป็น

วงกวา้ง ทัง้ยงัมกีารเมอืงทอ้งถิน่เขา้มาเกีย่วขอ้ง ประกอบ

กับท่าทีของบริษัท ไทยแลนด์ แทนทาลัม อินดัสตรี จำากัด 

เองที่ช่วงแรกไม่เอาใจใส่ในการสร้างความเข้าใจและ         

ให้ข้อมูลที่เพียงพอในการตอบข้อสงสัยของนักวิชาการ 

และประชาชนในพื้นที่ ในขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐ             

ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำาเหมืองแร่ก็ไม่สามารถตอบ 

ข้อสงสัยหรือยืนยันเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงงาน

แทนทาลมัได ้ข้อมูลทีใ่หแ้ก่สาธารณะมีเพยีงว่าวิธีการถลงุ

แทนทาลัมของโรงงานเป็นเทคโนโลยีใหม่จากเยอรมนี

เทา่นัน้ ทำาใหเ้กดิความไมเ่ขา้ใจและเพิม่ความหวาดระแวง

ของคนในพ้ืนท่ีมากข้ึน... จนก่อให้เกิดการประท้วงอย่าง 

ต่อเนื่อง

ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2529 การประท้วงได้

รนุแรงขึน้ จนนำาไปสูก่ารเผาโรงงานแทนทาลมั รฐับาลตอ้ง

ประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิในเขตทอ้งท่ีจงัหวัดภเูกต็ และ

มีการประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทหารและตำารวจ

เขา้ควบคมุสถานการณ ์กวา่สถานการณจ์ะเขา้สู่ภาวะปกติ

ก็ใช้เวลานานกว่า 1 สัปดาห์ การจลาจลในครั้งนั้นได้           

ก่อให้เกิดความเสียหายกว่า 2 พันล้านบาท และสุดท้าย 

ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยแลนด์ แทนทาลัม อินดัสตรี จำากัด 

ตัดสินใจย้ายโรงงานแทนทาลัมจากภูเก็ตไปตั้งที่นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดในจังหวัดระยอง และยอมให้

กระทรวงการคลัง ธนาคารไทยพาณิชย์ และบรรษัท        

เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น  

บริษัทประสบปัญหาในการดำาเนินธุรกิจมาโดยตลอด             

ทั้งวัตถุดิบที่เป็นตะกรันที่มีแทนทาลัมจากไทยซาร์โก้            

หมดไป ด้วยเหตุท่ีเหมืองแร่ดีบุกในไทยพากันปิดกิจการลง 
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จากวันนั้น Herman C. Starck ได้เร่งพัฒนา

เทคโนโลยีที่สามารถสกัดธาตุอื่นออกจากตะกรันที่มี

แทนทาลัมเพียง 3-4% ส่งผลให้ได้วัสดุที่มีเปอร์เซ็นต์           

เนื้อแทนทาลัมสูงกว่า 10% เทียบเท่ากับท่ีมีอยู่ในแร่

ธรรมชาติที่เรียกว่า Synthetic Concentrate จากน้ัน

บรษิทัได้หนัมาหาซือ้ตะกรนัเปอรเ์ซน็ตต์่ำา โดยเริม่จากการ

ให้นายหน้ามาขอซื้อตะกรันทิ้ง (Discard Slag) ของ              

ไทยซารโ์กท้ีข่ายไมไ่ดแ้ละถมบอ่ทิง้ไวห้นา้บริษทั Discard 

Slag ดังกล่าวมีแทนทาลัมอยู่ประมาณไม่เกิน 3% แต่ยัง

ไม่ทันได้มีการซื้อขายกันเกิดขึ้น เป็นจังหวะเดียวกันที่         

คุณนิพนธ์ ใจชื่น พนักงานจากห้องวิเคราะห์ไทยซาร์โก้            

ได้เข้ามาหาผมพร้อมตัวอย่างก้อนวัสดุคล้ายโลหะสีน้ำาตาลเข้ม 

บอกว่ามันกองอยู่แถวป่าโกงกาง แถวบ้านเกิดของแก              

ทีอ่ำาเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา มอียูจ่ำานวนมาก แกไมรู่้

วา่มนัเปน็อะไร รูแ้ตว่า่ตอนเดก็ๆ เคยเอามาใชเ้ปน็กระสนุ

ยิงนก แข็งและคมมาก แกลองเอามาวิเคราะห์ดูพบว่ามี

เนื้อแทนทาลัมเกือบ 4% และถามว่าจะมีคนซื้อไหม ผม

ตอบไปวา่เมือ่สปัดาหท์ีผ่า่นมาเพิง่จะมคีนมาขอซือ้ตะกรัน 

3% ของบริษัทฯ และแนะนำาให้คุณนิพนธ์ไปหาทางขอ        

ใบอนุญาตครอบครองแร่จากกรมทรัพยากรธรณีไว้ เร่ือง        

ขายนัน้ไมต่อ้งห่วงจะตดิตอ่ให ้ตอนนัน้ยงัไมม่ใีครรู้มากอ่น

ว่าก้อนวัสดุที่คุณนิพนธ์นำามานั้นเป็นตะกรันดีบุกโบราณ 

ที่ถมทิ้งไว้อย่างไร้ค่า ไม่มีใครต้องการ เชื่อว่ามีอายุนาน

กว่าร้อยปี หลังจากนั้นไม่นานผมต้องเดินทางไปฝึกงาน         

ทีป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด ์ไปทราบขา่ววา่มกีารซือ้ขายกนัได้

จริง มีคนในบริษัทฯ ร่ำารวยกันไปหลายคน ต้องขอบันทึกไว้

ว่าผมและคุณนิพนธ์เป็นผู้จุดชนวนในเรื่องนี้ข้ึนมา จนนำา

ไปสู่ปรากฏการณ์แตกตื่นเรื่องตะกรันโบราณในครั้งนั้น

เรื่องปัญหามวลชนต่อต้านโรงงาน
ถลุงแทนทาลัมในภูเก็ต มีความเป็นมา

อย่างไร

ไทยซาร์โก้มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 18 ล้านบาท 

ตอ่มาเพ่ิมเปน็ 200 ลา้นบาท และสามารถทำากำาไรไดก้วา่

พันล้านบาท นายเหมืองท้องถิ่นในภูเก็ตเห็นว่าโรงถลุง 

ไทยซาร์โกเ้อาเปรียบพวกเขามากเกินไป กำาไรมหาศาลของ      

โรงถลุงส่วนใหญ่ได้มาจากแทนทาลัมในแร่ดีบุกของ          

พวกเขา จงึได้ลงขนักนักอ่ตัง้บรษิทั ไทยแลนด ์แทนทาลมั 

อินดัสตรี จำากัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 และก่อสร้างโรงงานแทนทาลัม

ขึ้นในอำาเภอเมืองภูเก็ต โดยใช้เทคโนโลยีของ Herman C. Starck               

(ต่อมาเปล่ียนชื่อ H.C. Starck) จากเยอรมนีซึ่งต้องการแทนทาลัม   

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยมีเงื่อนไขพิเศษห้ามผู้ใด             

ส่งตะกรันดีบุกออกนอกราชอาณาจักรเพ่ือสงวนเป็นวัตถุดิบไว้ให้

โรงงานและเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า รวมทั้งเป็นการตัดวงจรที่ทาง

อเมรกิาไดว้ตัถุดบิไปเพยีงฝา่ยเดยีว เงือ่นไขพเิศษนีเ้ปน็การย้อนรอย

จากทีเ่คยหา้มนายเหมอืงสง่แรดี่บกุออกนอกประเทศเมือ่ตอนเริม่ตัง้

ไทยซาร์โก้ โรงงานแทนทาลัมได้รับใบอนุญาตก่อสร้างในปี พ.ศ. 

2526 และมีกำาหนดเปิดดำาเนินการในวันที่ 15 สิงหาคม 2529          

นับเป็นการก่อสร้างโรงงานผลิตแทนทาลัมแห่งแรกในเอเชีย ใน

กระบวนการผลติโรงงานจะใชต้ะกรันดบีกุของไทยซาร์โก้เปน็วตัถุดบิ 

ผลิตเป็นเกลือ (Salt) ที่มีส่วนประกอบของ Potassium, Tantalum 

และ Fluorine ซึง่เปน็วตัถกุึง่สำาเรจ็ (Intermediate Product) ผลผลติ

ที่ได้จะส่งออกเพื่อนำาไปผลิตเป็น Tantalum Powder ที่ประเทศ

เยอรมนี แตเ่มือ่การก่อสร้างโรงงานใกลแ้ลว้เสร็จ บริษทัเผชญิปญัหา

ด้านมวลชน ตอนแรกประชาชนไม่ทราบว่าเป็นโรงงานอะไรจึงไม่ได้

ประท้วงคัดค้านตั้งแต่เริ่มสร้าง แต่ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2529 หลังจาก

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มาลงพ้ืนท่ีให้ข้อมูลกับชาวบ้าน คนภูเก็ต           

จึงเริ่มเกิดความหวาดวิตกว่าโรงงานอาจก่อให้เกิดมลพิษกับ              

สิ่งแวดล้อมจนก่ออันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของพวกเขา และ               

ที่สำาคัญคือผลกระทบที่จะมีต่อการท่องเที่ยว เพราะภูเก็ตเป็นเมือง
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สิ่งที่ควรได้รับการบันทึกไว้ก็คือ 
ในช่วงแห่งความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรม

เหมืองแร่ดีบุกของประเทศไทย 
โลหะแทนทาลัมในตะกรันจากไทยซาร์โก้ 

เป็นวัตถุดิบที่ป้อนโลหะแทนทาลัม
เข้าสู่ตลาดโลกถึงประมาณร้อยละ 25 

และคงสภาพเช่นนี้อยู่นาน
ติดต่อกันหลายปี
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แทนทาลัม
แทนทาลัมเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติทนความร้อนสูงมาก 

(จุดหลอมเหลว 3,017 องศาเซลเซียส) มคีวามเหนยีว สามารถ
รีดเป็นเส้นลวดขนาดเล็กหรือตีเป็นแผ่นบางๆ ได้ มีความ
ต้านทานการกัดกร่อน เป็นสื่อนำาไฟฟ้าและความร้อนที่ดี และ           
มีคุณสมบัติด้านการเก็บประจุไฟฟ้าที่ดี นอกจากนี้ยังสามารถ
นำาไปผสมกับโลหะอื่นๆ ได้  

แทนทาลัมมีการใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ ดังนี้
1) ใช้ผงโลหะแทนทาลัมเป็นวัตถุดิบในการผลิตตัวเก็บ

ประจไุฟฟา้ (Capacitor) สำาหรบัเครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิสท่ี์ตอ้ง
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์
มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำานวณ 
เคร่ืองส่งสัญญาณเตือนภัย หม้อแปลงไฟฟ้า และกล้องวิดีโอ
ดิจิทัล เป็นต้น ซ่ึงการใช้แทนทาลัมในงานด้านน้ีคิดเป็นร้อยละ 55 
ของการใช้งานทั้งหมด

2) ใชท้ำาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางเคม ีซ่ึงมคีวามตา้นทาน
และทนต่อการกัดกร่อนของกรดและสารเคมี รวมทั้งใช้ทำา
ภาชนะบรรจุน้ำายาและสารประกอบเคมีบางชนิด

3) แทนทาลมัคารไ์บด์ มคีวามแข็งแรงและทนทานตอ่การ
กัดกร่อนได้ดี สามารถใช้ผสมกับโลหะคาร์ไบด์ชนิดอื่นๆ เช่น 
ทังสเตนคาร์ไบด์หรือไนโอเบียมคาร์ไบด์ เพื่อใช้ในการทำา          
เครื่องมือ กลึง เจาะ ไส หรือตัดเหล็กและโลหะอื่นๆ

4) ใช้ทำาโลหะผสมที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น วัสดุที่ใช้ใน
เคร่ืองยนตแ์ละตวัถงัของยานอวกาศ ตลอดจนพาหนะทีต่อ้งการ
คุณสมบตักิารทนความร้อนสงูทีเ่กดิจากการเสยีดสี ใชท้ำาขดลวด
ความร้อนคอนเดนเซอร์วาล์ว และปั๊มชนิดพิเศษ นอกจากนี้ยัง
ใช้ผสมกับโลหะอื่นๆ เช่น โคบอลต์ เหล็ก นิกเกิล ไททาเนียม 
และไนโอเบียม

5) ใช้ทำาเครื่องมือพิเศษอื่นๆ เช่น ตัวเชื่อมกระดูกหรือ
ลวดเย็บกระดูก เคร่ืองมือผ่าตัด เคร่ืองมือผลิตใยสังเคราะห์ 
และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

6) การใชง้านอืน่ๆ เชน่ ทำาเลนสส์ำาหรบักลอ้งถา่ยรูปและ
กลอ้งจลุทรรศนท์ีม่คีา่ดรรชนหีกัเหสงูมากเปน็พเิศษ และใชเ้ป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาในการทำาวัสดุสังเคราะห์ เช่น ยางเทียม เป็นต้น

แหล่งแร่แทนทาไลต์
แร่แทนทาไลต์มักเกิดร่วมกันกับแร่ไนโอเบียมหรือ

โคลัมเบียม โดยจะเรียกแร่แทนทาไลต์เมื่อแร่นั้นมีธาตุ
แทนทาลัม (Tantalum) มากกว่าไนโอเบียม (Niobium) และ          
เรยีกแรโ่คลมัไบตเ์มือ่แรนั่น้มธีาตไุนโอเบยีมมากกวา่แทนทาลมั  

แห่งการท่องเท่ียวท่ีสำาคัญ ขณะท่ีการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ

ได้เกิดกระแสข่าวสะพัดไปท่ัวเกาะภูเก็ต ความเข้าใจ       

ถูกผูกโยงไปกับข่าวการร่ัวไหลของกัมมันตภาพรังสีจาก 

โรงไฟฟา้นวิเคลยีรเ์ชอรโ์นบลิในรัสเซีย และขา่วโรงงานเคมี

ของ Union Carbide ในอนิเดยีระเบดิ ซึง่สง่ผลกระทบกบั

ชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง รวมทั้งมีการปล่อย 

ข่าวลือไปท่ัวว่ากรดกัดแก้ว หรือ Hydrosulfuric Acid ท่ีโรงงาน

จะใช้ในกระบวนการผลิต จะก่อให้เกิดมลพิษอันร้ายแรง

ต่อสุขภาพของชาวภูเก็ต สิ่งเหล่านี้นับเป็นตัวปลุกเร้าให้

ชาวภูเก็ตตื่นตัวและกลัวภัยอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน จึงเกิด

ความตื่นตระหนกจนเกิดการต่อต้านการเปิดโรงงานเป็น

วงกวา้ง ทัง้ยงัมกีารเมอืงทอ้งถิน่เขา้มาเกีย่วขอ้ง ประกอบ

กับท่าทีของบริษัท ไทยแลนด์ แทนทาลัม อินดัสตรี จำากัด 

เองที่ช่วงแรกไม่เอาใจใส่ในการสร้างความเข้าใจและ         

ให้ข้อมูลที่เพียงพอในการตอบข้อสงสัยของนักวิชาการ 

และประชาชนในพื้นที่ ในขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐ             

ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำาเหมืองแร่ก็ไม่สามารถตอบ 

ข้อสงสัยหรือยืนยันเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงงาน

แทนทาลมัได ้ขอ้มลูทีใ่หแ้ก่สาธารณะมเีพยีงวา่วธีิการถลงุ

แทนทาลัมของโรงงานเป็นเทคโนโลยีใหม่จากเยอรมนี

เทา่นัน้ ทำาใหเ้กดิความไมเ่ขา้ใจและเพิม่ความหวาดระแวง

ของคนในพ้ืนท่ีมากข้ึน... จนก่อให้เกิดการประท้วงอย่าง 

ต่อเนื่อง

ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2529 การประท้วงได้

รนุแรงขึน้ จนนำาไปสูก่ารเผาโรงงานแทนทาลมั รฐับาลตอ้ง

ประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิในเขตทอ้งท่ีจังหวดัภเูกต็ และ

มีการประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทหารและตำารวจ

เขา้ควบคมุสถานการณ ์กวา่สถานการณจ์ะเขา้สู่ภาวะปกติ

ก็ใช้เวลานานกว่า 1 สัปดาห์ การจลาจลในครั้งนั้นได้           

ก่อให้เกิดความเสียหายกว่า 2 พันล้านบาท และสุดท้าย 

ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยแลนด์ แทนทาลัม อินดัสตรี จำากัด 

ตัดสินใจย้ายโรงงานแทนทาลัมจากภูเก็ตไปต้ังท่ีนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดในจังหวัดระยอง และยอมให้

กระทรวงการคลัง ธนาคารไทยพาณิชย์ และบรรษัท        

เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น  

บริษัทประสบปัญหาในการดำาเนินธุรกิจมาโดยตลอด             

ทั้งวัตถุดิบที่เป็นตะกรันที่มีแทนทาลัมจากไทยซาร์โก้            

หมดไป ด้วยเหตุท่ีเหมืองแร่ดีบุกในไทยพากันปิดกิจการลง 
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จากวันน้ัน Herman C. Starck ได้เร่งพัฒนา

เทคโนโลยีที่สามารถสกัดธาตุอื่นออกจากตะกรันที่มี

แทนทาลัมเพียง 3-4% ส่งผลให้ได้วัสดุท่ีมีเปอร์เซ็นต์           

เนื้อแทนทาลัมสูงกว่า 10% เทียบเท่ากับที่มีอยู่ในแร่

ธรรมชาติที่เรียกว่า Synthetic Concentrate จากน้ัน

บรษิทัได้หนัมาหาซือ้ตะกรนัเปอรเ์ซน็ตต์่ำา โดยเริม่จากการ

ให้นายหน้ามาขอซื้อตะกรันทิ้ง (Discard Slag) ของ              

ไทยซารโ์กท้ีข่ายไมไ่ดแ้ละถมบอ่ทิง้ไวห้นา้บริษทั Discard 

Slag ดังกล่าวมีแทนทาลัมอยู่ประมาณไม่เกิน 3% แต่ยัง

ไม่ทันได้มีการซื้อขายกันเกิดขึ้น เป็นจังหวะเดียวกันที่         

คุณนิพนธ์ ใจชื่น พนักงานจากห้องวิเคราะห์ไทยซาร์โก้            

ได้เข้ามาหาผมพร้อมตัวอย่างก้อนวัสดุคล้ายโลหะสีน้ำาตาลเข้ม 

บอกว่ามันกองอยู่แถวป่าโกงกาง แถวบ้านเกิดของแก              

ทีอ่ำาเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา มอียูจ่ำานวนมาก แกไมรู่้

วา่มนัเปน็อะไร รูแ้ตว่า่ตอนเดก็ๆ เคยเอามาใชเ้ปน็กระสนุ

ยิงนก แข็งและคมมาก แกลองเอามาวิเคราะห์ดูพบว่ามี

เนื้อแทนทาลัมเกือบ 4% และถามว่าจะมีคนซ้ือไหม ผม

ตอบไปวา่เมือ่สปัดาหท์ีผ่า่นมาเพิง่จะมคีนมาขอซือ้ตะกรัน 

3% ของบริษัทฯ และแนะนำาให้คุณนิพนธ์ไปหาทางขอ        

ใบอนุญาตครอบครองแร่จากกรมทรัพยากรธรณีไว้ เร่ือง        

ขายนัน้ไมต่อ้งหว่งจะตดิตอ่ให ้ตอนนัน้ยงัไมม่ใีครรู้มากอ่น

ว่าก้อนวัสดุที่คุณนิพนธ์นำามานั้นเป็นตะกรันดีบุกโบราณ 

ที่ถมทิ้งไว้อย่างไร้ค่า ไม่มีใครต้องการ เชื่อว่ามีอายุนาน

กว่าร้อยปี หลังจากนั้นไม่นานผมต้องเดินทางไปฝึกงาน         

ทีป่ระเทศเนเธอร์แลนด ์ไปทราบขา่ววา่มกีารซ้ือขายกันได้

จริง มีคนในบริษัทฯ ร่ำารวยกันไปหลายคน ต้องขอบันทึกไว้

ว่าผมและคุณนิพนธ์เป็นผู้จุดชนวนในเร่ืองน้ีข้ึนมา จนนำา

ไปสู่ปรากฏการณ์แตกตื่นเรื่องตะกรันโบราณในครั้งนั้น

เรื่องปัญหามวลชนต่อต้านโรงงาน
ถลุงแทนทาลัมในภูเก็ต มีความเป็นมา

อย่างไร

ไทยซาร์โก้มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 18 ล้านบาท 

ตอ่มาเพ่ิมเปน็ 200 ลา้นบาท และสามารถทำากำาไรไดก้วา่

พันล้านบาท นายเหมืองท้องถิ่นในภูเก็ตเห็นว่าโรงถลุง 

ไทยซารโ์กเ้อาเปรยีบพวกเขามากเกินไป กำาไรมหาศาลของ      

โรงถลุงส่วนใหญ่ได้มาจากแทนทาลัมในแร่ดีบุกของ          

พวกเขา จงึได้ลงขนักนักอ่ตัง้บรษิทั ไทยแลนด ์แทนทาลมั 

อินดัสตรี จำากัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 และก่อสร้างโรงงานแทนทาลัม

ขึ้นในอำาเภอเมืองภูเก็ต โดยใช้เทคโนโลยีของ Herman C. Starck               

(ต่อมาเปล่ียนชื่อ H.C. Starck) จากเยอรมนีซึ่งต้องการแทนทาลัม   

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยมีเงื่อนไขพิเศษห้ามผู้ใด             

ส่งตะกรันดีบุกออกนอกราชอาณาจักรเพื่อสงวนเป็นวัตถุดิบไว้ให้

โรงงานและเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า รวมท้ังเป็นการตัดวงจรที่ทาง

อเมรกิาไดว้ตัถุดบิไปเพยีงฝา่ยเดยีว เงือ่นไขพเิศษนีเ้ปน็การย้อนรอย

จากทีเ่คยหา้มนายเหมอืงสง่แรดี่บกุออกนอกประเทศเมือ่ตอนเริม่ตัง้

ไทยซาร์โก้ โรงงานแทนทาลัมได้รับใบอนุญาตก่อสร้างในปี พ.ศ. 

2526 และมีกำาหนดเปิดดำาเนินการในวันท่ี 15 สิงหาคม 2529          

นับเป็นการก่อสร้างโรงงานผลิตแทนทาลัมแห่งแรกในเอเชีย ใน

กระบวนการผลติโรงงานจะใชต้ะกรนัดบีกุของไทยซารโ์กเ้ปน็วตัถุดบิ 

ผลิตเป็นเกลือ (Salt) ที่มีส่วนประกอบของ Potassium, Tantalum 

และ Fluorine ซึง่เปน็วตัถกุึง่สำาเรจ็ (Intermediate Product) ผลผลิต

ที่ได้จะส่งออกเพื่อนำาไปผลิตเป็น Tantalum Powder ที่ประเทศ

เยอรมนี แตเ่มือ่การกอ่สรา้งโรงงานใกลแ้ลว้เสรจ็ บรษิทัเผชญิปญัหา

ด้านมวลชน ตอนแรกประชาชนไม่ทราบว่าเป็นโรงงานอะไรจึงไม่ได้

ประท้วงคัดค้านตั้งแต่เริ่มสร้าง แต่ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2529 หลังจาก

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มาลงพื้นที่ให้ข้อมูลกับชาวบ้าน คนภูเก็ต           

จึงเริ่มเกิดความหวาดวิตกว่าโรงงานอาจก่อให้เกิดมลพิษกับ              

สิ่งแวดล้อมจนก่ออันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของพวกเขา และ               

ที่สำาคัญคือผลกระทบท่ีจะมีต่อการท่องเท่ียว เพราะภูเก็ตเป็นเมือง
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สิ่งที่ควรได้รับการบันทึกไว้ก็คือ 
ในช่วงแห่งความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรม

เหมืองแร่ดีบุกของประเทศไทย 
โลหะแทนทาลัมในตะกรันจากไทยซาร์โก้ 

เป็นวัตถุดิบที่ป้อนโลหะแทนทาลัม
เข้าสู่ตลาดโลกถึงประมาณร้อยละ 25 

และคงสภาพเช่นนี้อยู่นาน
ติดต่อกันหลายปี
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การใช้แทนทาลัมเป็นส่วนประกอบในตัวเก็บประจุไฟฟ้า

   ลักษณะแร่โคลัมไบต์ - แทนทาไลต์ จากแหล่งในประเทศคองโก และประเทศรวันดา
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ทั้งในด้านเทคโนโลยี และปัญหาด้านการตลาด และ       

ในที่สุด บริษัทต้องขายกิจการให้แก่ H.C. Starck จาก

เยอรมนี ซ่ึงเดิมเป็นผู้สนับสนุนที่ภูเก็ตและกลายมาเป็น    

คูแ่ขง่ขนัเมือ่บรษิทัมผีูถ้อืหุน้ชดุใหมเ่มือ่ยา้ยมาอยูท่ีร่ะยอง 

แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท H.C. Starck จำากัด บริษัทมี         

การปรับปรุง พัฒนา และลงทุนเพิ่ม ปัจจุบันน่าจะเป็น

โรงงานผลิตแทนทาลัมครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

หลังเหตุการณ์จลาจล ประจวบกับเป็นช่วงเวลา              

ทีเ่กดิวกิฤตกิารณร์าคาแรด่บีกุตกต่ำา การทำาเหมอืงแรด่บีกุ

บนเกาะภูเก็ตแทบจะยุติลงโดยส้ินเชิง พื้นที่ท่ีเคยเป็น      

ขุมเหมืองถูกพัฒนาใหม่มาเป็นแหล่งท่องเท่ียว เรือขุดแร่

กลางทะเลที่เคยบดบังทัศนียภาพความสวยงามของ

ชายหาดเริ่มหายไป โครงการก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ต

ตามชายหาดตา่งๆ เริม่ขยายตวัข้ึนมาเพือ่เปน็แหลง่รายได้

ใหม่ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลใน         

ขณะน้ัน ส่งผลให้ภูเก็ตกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวเต็มตัว   

จนปัจจุบัน 
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และมักจะเรียกโดยรวมๆ ว่าแร่ โคลัมไบต์ -แทนทาไลต์ 
(Columbit-Tantalite) หรือเรียกกันแบบสั้นๆ ว่าแร่ COLTAN 
ในธรรมชาติพบแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์มากกว่า 70 ชนิด            
แตแ่ร่ทีม่คีวามสำาคัญ ไดแ้ก่ แร่แทนทาไลต ์ไมโคไลต ์วอดจไินต ์
และไพรโรคลอร์ 

การกำาเนิดของแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์ มีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับหินแกรนิตและหินคาร์บอเนไทต์ แหล่งแร่
แทนทาลมัทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่แหลง่ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา 
บราซิล รวันดา นามิเบีย ซิมบับเว โมซัมบิก ไนจีเรีย คองโก 
แอฟริกาใต้ เป็นต้น

ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียพบแร่โคลัมไบต์-
แทนทาไลต์เกิดร่วมอยู่ กับแร่ ดีบุกในสายแร่ เพ็กมาไทต์                   
(Pegmatite) โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคใต้บริเวณ
จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และตรัง ภาคเหนือพบท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ ภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี  

ในประเทศไทยมีการผลิตแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์           
ในลักษณะของแร่พลอยได้จากการทำาเหมืองแร่ดีบุกเท่านั้น  
ไม่มกีารทำาเหมอืงผลติแรโ่คลมัไบต-์แทนทาไลตโ์ดยตรง ผลผลติ
แร่จงึขึน้อยูกั่บการผลติแร่ดบีกุ ผลผลติแรโ่คลมัไบต-์แทนทาไลต ์
เคยขึ้นสูงสุดในปี พ.ศ. 2522 จำานวน 262 เมตริกตัน มูลค่า 
66.4 ล้านบาท จากนั้นผลผลิตได้ลดลงตามสถานการณ์ของ
แรด่บีกุ จนถงึป ีพ.ศ. 2533 มกีารผลติแรโ่คลมัไบต-์แทนทาไลต์
เพียง 3 เมตริกตัน มูลค่า 1.8 ล้านบาท หลังจากนั้นเป็นต้นมา
ไม่มีสถิติการผลิตแร่ชนิดนี้อีกเลย

ผู้ผลิตโลหะแทนทาลัมเพียงรายเดียวของประเทศไทย 
ได้แก่ บริษัท เอช. ซี. สตาร์ค (ประเทศไทย) จำากัด ตั้งอยู่ที่นิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง โดยม ีบริษัท JX Nippon 
Mining & Metal Corporation  จากประเทศญีปุ่น่ เปน็ผูถ้อืหุน้
ผ่านทางบริษัท H.C. Starck Tantalum and Niobium GmbH 
ในประเทศเยอรมน ีโดยใชแ้รโ่คลมัไบต-์แทนทาไลต์จากประเทศ
แถบแอฟริกากลางเป็นวัตถุดิบ
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การใช้แทนทาลัมเป็นส่วนประกอบในตัวเก็บประจุไฟฟ้า

   ลักษณะแร่โคลัมไบต์ - แทนทาไลต์ จากแหล่งในประเทศคองโก และประเทศรวันดา

March-Aprli 202022

ทั้งในด้านเทคโนโลยี และปัญหาด้านการตลาด และ       

ในที่สุด บริษัทต้องขายกิจการให้แก่ H.C. Starck จาก

เยอรมนี ซ่ึงเดิมเป็นผู้สนับสนุนที่ภูเก็ตและกลายมาเป็น    

คูแ่ขง่ขนัเมือ่บรษิทัมผีูถ้อืหุน้ชดุใหมเ่มือ่ยา้ยมาอยูท่ีร่ะยอง 

แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท H.C. Starck จำากัด บริษัทมี         

การปรับปรุง พัฒนา และลงทุนเพ่ิม ปัจจุบันน่าจะเป็น

โรงงานผลิตแทนทาลัมครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

หลังเหตุการณ์จลาจล ประจวบกับเป็นช่วงเวลา              

ทีเ่กดิวกิฤตกิารณร์าคาแรด่บีกุตกต่ำา การทำาเหมอืงแรด่บีกุ

บนเกาะภูเก็ตแทบจะยุติลงโดยสิ้นเชิง พื้นที่ที่เคยเป็น      

ขุมเหมืองถูกพัฒนาใหม่มาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เรือขุดแร่

กลางทะเลท่ีเคยบดบังทัศนียภาพความสวยงามของ

ชายหาดเร่ิมหายไป โครงการก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ต

ตามชายหาดตา่งๆ เริม่ขยายตวัข้ึนมาเพ่ือเปน็แหลง่รายได้

ใหม่ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลใน         

ขณะน้ัน ส่งผลให้ภูเก็ตกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเต็มตัว   

จนปัจจุบัน 

 
อ้างอิง (1) https://www.komchadluek.net/

news/today-in-history/284126,
คมชดัลกึ, วนัน้ีในอดตี 23 ม.ิย. 2529 
เกิดจลาจลเผาโรงงานแทนทาลัมข้ึนท่ี 
จ.ภูเก็ตฯ

(2) http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title,
ชาติชาย มุกสง, สถาบันพระปกเกล้า, 
เหตุการณ์จลาจลแทนทาลัม

(3) http://narongthai.com/tantalum.
html, ณรงค์ ชื่นนิรันดร์, 25 มกราคม
2553, ชีวิตนักข่าว... แทนทาลัม

(4) พรรณี อวนสกุล, 2522, วิทยานิพนธ์
เร่ือง กิจการเหมืองแร่ดีบุกกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภาคใต้
พ.ศ. 2411-2474, บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และมักจะเรียกโดยรวมๆ ว่าแร่ โคลัมไบต์ -แทนทาไลต์ 
(Columbit-Tantalite) หรือเรียกกันแบบสั้นๆ ว่าแร่ COLTAN 
ในธรรมชาติพบแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์มากกว่า 70 ชนิด            
แตแ่ร่ทีม่คีวามสำาคญั ไดแ้ก ่แรแ่ทนทาไลต ์ไมโคไลต ์วอดจไินต ์
และไพรโรคลอร์ 

การกำาเนิดของแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์ มีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับหินแกรนิตและหินคาร์บอเนไทต์ แหล่งแร่
แทนทาลมัทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่แหลง่ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา 
บราซิล รวันดา นามิเบีย ซิมบับเว โมซัมบิก ไนจีเรีย คองโก 
แอฟริกาใต้ เป็นต้น

ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียพบแร่โคลัมไบต์-
แทนทาไลต์เกิดร่วมอยู่กับแร่ ดีบุกในสายแร่ เพ็กมาไทต์                   
(Pegmatite) โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคใต้บริเวณ
จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และตรัง ภาคเหนือพบท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ ภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี  

ในประเทศไทยมีการผลิตแร่โคลัมไบต์-แทนทาไลต์           
ในลักษณะของแร่พลอยได้จากการทำาเหมืองแร่ดีบุกเท่านั้น  
ไม่มกีารทำาเหมอืงผลติแรโ่คลมัไบต-์แทนทาไลตโ์ดยตรง ผลผลิต
แร่จงึขึน้อยูก่บัการผลติแรด่บีกุ ผลผลติแรโ่คลมัไบต-์แทนทาไลต ์
เคยขึ้นสูงสุดในปี พ.ศ. 2522 จำานวน 262 เมตริกตัน มูลค่า 
66.4 ล้านบาท จากนั้นผลผลิตได้ลดลงตามสถานการณ์ของ
แรด่บีกุ จนถงึป ีพ.ศ. 2533 มกีารผลติแรโ่คลมัไบต-์แทนทาไลต์
เพียง 3 เมตริกตัน มูลค่า 1.8 ล้านบาท หลังจากนั้นเป็นต้นมา
ไม่มีสถิติการผลิตแร่ชนิดนี้อีกเลย

ผู้ผลิตโลหะแทนทาลัมเพียงรายเดียวของประเทศไทย 
ได้แก่ บริษัท เอช. ซี. สตาร์ค (ประเทศไทย) จำากัด ตั้งอยู่ที่นิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง โดยมี บรษัิท JX Nippon 
Mining & Metal Corporation  จากประเทศญีปุ่น่ เปน็ผูถ้อืหุน้
ผ่านทางบริษัท H.C. Starck Tantalum and Niobium GmbH 
ในประเทศเยอรมน ีโดยใชแ้รโ่คลมัไบต-์แทนทาไลต์จากประเทศ
แถบแอฟริกากลางเป็นวัตถุดิบ
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Ding	Xiang	Yuan	ผู้ให้บริกำรคอนเทนท์ออนไลน์ยอดนิยมของจีน             
ภำยใตก้ำรสนบัสนนุของบคุลำกรทำงกำรแพทย ์ได้ด�ำเนนิกำรอยำ่งจรงิจงั
เพื่อน�าเสนอข้อมูลทางการแพทย์ท่ีมีประโยชน์	บริการตรวจเช็คอัพ
ร่างกายทางออนไลน์	และการจัดการกับข่าวลือเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 
นอกจำกนี ้Yikuang ซึง่เปน็บรกิำรในเครอื WeChat ผลงำนของนกัพฒันำ
อิสระ และแอป Sspai.com ช่วยจัดท�าแผนท่ีเพ่ือระบุเคสผู้ป่วยที่ได้รับ
การยืนยันในพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้ข้อมูลจำกทำงกำรจีน

การเล่นและเรียนรู้	นักเรียนนักศึกษำชำวจีนหลำยล้ำนคนจ�ำเป็น
ต้องหยุดอยู่บ้ำนเป็นเวลำนำน แต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้พวกเขำ             
ไม่พลำดโอกำสที่จะเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ ซึ่งเป็น
วันเปิดเทอมวันแรกภำยหลังกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 
นักเรียนนักศึกษำกว่ำ 50 ล้ำนคนในเมืองต่ำงๆ กว่ำ 300 เมืองของจีน
ได้เข้ำร่วมโครงกำรห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งริเริ่มโดย DingTalk และ Youku 
โดยเปดิโอกำสให้อำจำรย์กว่ำ 600,000 คนเปดิสอนวิชำตำ่งๆ ผำ่นระบบ
ไลฟ์สตรีม

ช่วงที่ 2 การต่อสู้กับเชื้อไวรัส COVID-19
ขณะที่หลายพื้นท่ีในประเทศจีนพยายามฟื้นฟูวิถีชีวิตให้กลับคืน					

สูป่กต ิบรษิทัเทคโนโลยขีองจนีไดน้�ำเสนอนวัตกรรมทีเ่หนือช้ันในกำรตอ่สู้
กับเช้ือไวรัส COVID-19 โดยใช้โซลูชันที่ช่วยยับย้ังกำรแพร่ระบำดและ
ค้นหำวิธีกำรรักษำโรค เช่น

•	Damo	Academy	ซึ่งเป็นสถำบันวิจัยของอำลีบำบำ ได้พัฒนำ
ระบบวินิจฉัยโรคโดยอำศัยเทคโนโลยี AI เพ่ือตรวจจับเคสผู้ติดเช้ือ													

รายใหม่ผ่านการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	(CT	Scan)	
ซ่ึงนักวิจัยได้ฝึกฝนโมเดล AI โดยใช้ข้อมูลตัวอย่ำง
จำกเคสผู้ป่วยที่ได้รับกำรยืนยันกว่ำ 5,000 รำย  
ช่วยให้ระบบสำมำรถระบุควำมแตกต่ำงในภำพ             
CT Scan ระหว่ำงผู้ป่วยที่ติดเช้ือไวรัส COVID-19 
กับผู้ป่วยโรคปอดบวมทั่วไป โดยมีควำมแม่นย�ำสูง           
ถึง 96% 

•	อาลีบาบา	คลาวด์	(Alibaba	Cloud) เปิด
ให้สถำบันวิจัยของรัฐเข้ำใช้งำนระบบประมวลผล AI 
ของบริษัทฯ ได้ฟรี เพื่อช่วยเร่งขั้นตอนการจัดล�าดับ
ยีนของไวรัส	การวิจัยและพัฒนายารักษาโรค	และ
การคัดกรองโปรตีน ขณะเดียวกัน ไป่ตู้	(Baidu) ก็ 
ได้เปิดแพลตฟอร์ม	Smart	Cloud	Tiangong	IoT	
(Internet	of	Things)	ส�ำหรับโครงกำรท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด รวมถึงหน่วยงำน           
ภำครฐัทีม่หีนำ้ทีย่บัยัง้กำรแพร่ระบำด สว่นเทน็เซ็นต ์
ก็ได้เปิดให้ใช้งำนระบบ Supercomputing เพื่อช่วย
ให้นักวิจัยคิดค้นวิธีกำรรักษำโรค

•	DJI ผู้ผลิตโดรนของจีน น�ำเอำโดรนที่ใช้ใน
กำรพ่นสำรเคมีในภำคกำรเกษตรมำใช้ในกำรฉีดพ่น
ยำฆ่ำเชื้อในบริเวณท่ีอำจมีกำรติดเช้ือ นอกจำกนี้ยัง
มีกำรตดิตัง้ล�ำโพงไวก้บัโดรนเพือ่ช่วยในกำรแจง้เตอืน
ให้ประชำชนหลีกเลี่ยงกำรชุมนุมในพื้นที่หนำแน่น 
และมีกำรบินโดรนที่ติดป้ำยประกำศแจ้งเกี่ยวกับ
มำตรกำรป้องกัน รวมถึงมีกำรติดตั้งกล้องตรวจจับ
ควำมร้อนไว้บนโดรนเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ของประชำชน ชว่ยใหค้ณะแพทยส์ำมำรถระบ ุCase 
ที่ต้องสงสัยได้อย่ำงรวดเร็ว

•	มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน	(Blockchain)	
เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ในมณฑลหูเป่ย 
ได้รับบริจำคหน้ำกำกอนำมัย เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์
และเงนิบรจิำค ซึง่จ�ำเปน็อยำ่งมำกต่อกำรด�ำเนนิงำน 
ผำ่นแพลตฟอรม์	Shanzong ส�ำหรบักำรตรวจสอบ
ติดตำมเงินและสิ่งของบริจำคโดยอำศัยเทคโนโลยี
บล็อกเชนซ่ึงเป็นผลงำนกำรพัฒนำของบริษัท            
สตำร์ทอัพ Hyperchain และ China Xiong'an 
Group นอกจำกนี ้แพลตฟอรม์ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอื
ทางออนไลน์	Xiang	Hu	Bao	ของแอนท์ไฟแนนเชียล
ก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อตรวจสอบติดตำมกำร
จ่ำยเงินเคลมประกันอย่ำงรวดเร็ว หลังจำกที่มีกำร
เพ่ิม COVID-19 ไว้ในรำยชื่อโรคติดต่อร้ำยแรง          
ที่สำมำรถเคลมประกันได้สูงสุด 100,000 หยวน 
(14,320 ดอลลำร์ หรือประมำณ 460,000 บำท)
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บทความพิเศษ
l   อาลีเพย์   

เริ่มต้นศักราชปี	พ.ศ.	2563	หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับ
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	หรือ	COVID-19	ซึ่งส่งผล	
กระทบต่อการใช้ชีวิต	การท�างาน	และการด�าเนินธุรกิจ	แต่ด้วยการใช้
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั	เชน่	วดิโีอคอนเฟอเรนซอ์ยา่ง	Zoom,	แอปส�าหรบั
การแชทและการท�างานร่วมกันทางออนไลน์อย่าง	Slack	และแอป	
บริการส่งอาหารและสินค้าต่างๆ	 ท่ีช่วยให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตและ
ท�างานได้อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีเมื่อ	5	ปีที่ผ่านมา	

ทั้งนี้ บริษัทและเจ้ำของเทคโนโลยีต่ำงๆ พยำยำมหำทำงแก้ปัญหำ
เพื่อให้คนจีนหลำยล้ำนคนผ่ำนช่วงเวลำวิกฤตนี้ เรื่องรำวเหล่ำนี้เป็นกรณี
ศีกษำว่ำเทคโนโลยีดิจิทัลสำมำรถน�ำทำงและช่วยคนจีนฝ่ำฟันอุปสรรค 
และใช้ชีวิตต่อไปอย่ำงไรในช่วงที่มีกำรระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19       
โดย อาลีเพย์	 (Alipay)	ได้น�ำกรณีศึกษำต่ำงๆ เหล่ำนี้มำเผยแพร่ เพ่ือ           
ช่วยจุดประกำยควำมคิดท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ที่ยำกล�ำบำก   

ช่วงที่ 1 การทำาให้ชีวิตกลับคืนสู่ปกติ
การใช้ชีวิตท่ามกลางการระบาดของไวรัส	COVID-19	ทั่วโลก             

นับเป็นเรื่องที่ล�ำบำกอย่ำงยิ่ง แต่ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่หลำกหลำย 
บรษิทัเทคโนโลยต่ีำงๆ ไดน้�ำเสนอโซลชูนัทีช่่วยให้คนจนีใชช้วีติไดใ้กลเ้คียง
ปกติมำกที่สุด เช่น  

การท�างาน	:	การท�างานและการศึกษาผ่านออนไลน์ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายในช่วงนี้	ในประเทศจีน บุคลำกรหลำยล้ำนคนใช้
เคร่ืองมือในกำรท�ำงำนร่วมกัน เช่น DingTalk ของอำลีบำบำ, WeChat 
Work and Meeting ของเทน็เซน็ต,์ Feishu ของไบตแ์ดนซ ์และ WeLink 

จีน
ระดมเทคโนโลยี
ดิจิทัลช่วยชีวิต 

นำา SME ฝ่าวิกฤตไวรัส 
COVID-19 ระบาด

ของหัวเว่ย เคร่ืองมือเหล่ำน้ีเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่น 
โควตำส�ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมและระยะเวลำ   
ในกำรโทร กำรตรวจสุขภำพออนไลน์ และโซลูชัน
ส�ำหรับอุตสำหกรรมที่เฉพำะเจำะจง

ในวันท่ี 5 มีนำคม 2563 มายแบงค์	(MYbank)
ซึง่เปน็ธนำคำรพำณชิยเ์อกชนส�ำหรบัธุรกจิขนำดเลก็
ในเครือแอนท์ไฟแนนเชียล (Ant Financial) ได้             
เปิดตัวกำรบริกำรกู้ยืมเงิน “Contactless	Loans”               
ภำยใต้ควำมร่วมมือกับธนำคำรของจีนและองค์กร 
ชั้นน�ำกวำ่ 100 แห่ง โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ควำม
ช่วยเหลือแก่ธุรกิจ SME ผู้ประกอบกำรรำยย่อย  
และเกษตรกรกว่ำ 10 ล้ำนรำยทั่วประเทศจีน             
ผ่ำนโมเดลกำรกู้ยืม “310” ซึ่ งอำลี เพย์และ             
มำยแบงค์เป็นผู้บุกเบิก ซึ่งใช้เวลาเพียง	3	นาที										
ในการยืน่เรือ่งขอกูยื้มเงนิผ่านโทรศพัท์มอืถอื	และ
อนุมัติทันทีภายใน	1	วินาที	โดยทุกข้ันตอนด�าเนินการ
โดยระบบอัตโนมัติ	 หรือ	 Zero	 (0)	Manual														
Intervention	นับเป็นช่องทำงที่สะดวกรวดเร็ว
ส�ำหรับผู้ประกอบกำรในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน            
ในชว่งเวลำทีเ่กดิกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโดยไม่ต้อง
เดินทำงไปติดต่อที่สำขำของธนำคำรด้วยตนเอง 

การใช้ชีวิต ท่ำมกลำงกำรแพร่ระบำดของ             
เชือ้ไวรสัซึง่กอ่ใหเ้กดิขำ่วลอืมำกมำยในโลกออนไลน ์
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Ding	Xiang	Yuan	ผู้ให้บริกำรคอนเทนท์ออนไลน์ยอดนิยมของจีน             
ภำยใตก้ำรสนบัสนนุของบคุลำกรทำงกำรแพทย ์ได้ด�ำเนนิกำรอยำ่งจรงิจงั
เพื่อน�าเสนอข้อมูลทางการแพทย์ท่ีมีประโยชน์	บริการตรวจเช็คอัพ
ร่างกายทางออนไลน์	และการจัดการกับข่าวลือเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 
นอกจำกน้ี Yikuang ซึง่เปน็บรกิำรในเครอื WeChat ผลงำนของนกัพฒันำ
อิสระ และแอป Sspai.com ช่วยจัดท�าแผนท่ีเพ่ือระบุเคสผู้ป่วยที่ได้รับ
การยืนยันในพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้ข้อมูลจำกทำงกำรจีน

การเล่นและเรียนรู้	นักเรียนนักศึกษำชำวจีนหลำยล้ำนคนจ�ำเป็น
ต้องหยุดอยู่บ้ำนเป็นเวลำนำน แต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้พวกเขำ             
ไม่พลำดโอกำสที่จะเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ ซึ่งเป็น
วันเปิดเทอมวันแรกภำยหลังกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 
นักเรียนนักศึกษำกวำ่ 50 ล้ำนคนในเมืองต่ำงๆ กว่ำ 300 เมืองของจีน
ได้เข้ำร่วมโครงกำรห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งริเริ่มโดย DingTalk และ Youku 
โดยเปดิโอกำสให้อำจำรย์กวำ่ 600,000 คนเปดิสอนวชิำตำ่งๆ ผำ่นระบบ
ไลฟ์สตรีม

ช่วงที่ 2 การต่อสู้กับเชื้อไวรัส COVID-19
ขณะที่หลายพื้นท่ีในประเทศจีนพยายามฟื้นฟูวิถีชีวิตให้กลับคืน					

สูป่กติ บริษทัเทคโนโลยขีองจีนไดน้�ำเสนอนวตักรรมทีเ่หนือช้ันในกำรตอ่สู้
กับเช้ือไวรัส COVID-19 โดยใช้โซลูชันที่ช่วยยับย้ังกำรแพร่ระบำดและ
ค้นหำวิธีกำรรักษำโรค เช่น

•	Damo	Academy	ซึ่งเป็นสถำบันวิจัยของอำลีบำบำ ได้พัฒนำ
ระบบวินิจฉัยโรคโดยอำศัยเทคโนโลยี AI เพื่อตรวจจับเคสผู้ติดเชื้อ													

รายใหม่ผ่านการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	(CT	Scan)	
ซึ่งนักวิจัยได้ฝึกฝนโมเดล AI โดยใช้ข้อมูลตัวอย่ำง
จำกเคสผู้ป่วยที่ได้รับกำรยืนยันกว่ำ 5,000 รำย  
ช่วยให้ระบบสำมำรถระบุควำมแตกต่ำงในภำพ             
CT Scan ระหว่ำงผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 
กับผู้ป่วยโรคปอดบวมทั่วไป โดยมีควำมแม่นย�ำสูง           
ถึง 96% 

•	อาลีบาบา	คลาวด์	(Alibaba	Cloud) เปิด
ให้สถำบันวิจัยของรัฐเข้ำใช้งำนระบบประมวลผล AI 
ของบริษัทฯ ได้ฟรี เพื่อช่วยเร่งขั้นตอนการจัดล�าดับ
ยีนของไวรัส	การวิจัยและพัฒนายารักษาโรค	และ
การคัดกรองโปรตีน ขณะเดียวกัน ไป่ตู้	(Baidu) ก็ 
ได้เปิดแพลตฟอร์ม	Smart	Cloud	Tiangong	IoT	
(Internet	of	Things)	ส�ำหรับโครงกำรท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด รวมถึงหน่วยงำน           
ภำครฐัทีม่หีนำ้ทีย่บัยัง้กำรแพรร่ะบำด สว่นเทน็เซน็ต ์
ก็ได้เปิดให้ใช้งำนระบบ Supercomputing เพื่อช่วย
ให้นักวิจัยคิดค้นวิธีกำรรักษำโรค

•	DJI ผู้ผลิตโดรนของจีน น�ำเอำโดรนที่ใช้ใน
กำรพ่นสำรเคมีในภำคกำรเกษตรมำใช้ในกำรฉีดพ่น
ยำฆ่ำเชื้อในบริเวณท่ีอำจมีกำรติดเช้ือ นอกจำกนี้ยัง
มกีำรตดิตัง้ล�ำโพงไวกั้บโดรนเพ่ือช่วยในกำรแจง้เตอืน
ให้ประชำชนหลีกเลี่ยงกำรชุมนุมในพื้นที่หนำแน่น 
และมีกำรบินโดรนที่ติดป้ำยประกำศแจ้งเกี่ยวกับ
มำตรกำรป้องกัน รวมถึงมีกำรติดต้ังกล้องตรวจจับ
ควำมร้อนไว้บนโดรนเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ของประชำชน ชว่ยใหค้ณะแพทยส์ำมำรถระบุ Case 
ที่ต้องสงสัยได้อย่ำงรวดเร็ว

•	มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน	(Blockchain)	
เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ในมณฑลหูเป่ย 
ได้รับบริจำคหน้ำกำกอนำมัย เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์
และเงนิบรจิำค ซึง่จ�ำเปน็อยำ่งมำกต่อกำรด�ำเนนิงำน 
ผำ่นแพลตฟอรม์	Shanzong ส�ำหรบักำรตรวจสอบ
ติดตำมเงินและส่ิงของบริจำคโดยอำศัยเทคโนโลยี
บล็อกเชนซึ่งเป็นผลงำนกำรพัฒนำของบริษัท            
สตำร์ทอัพ Hyperchain และ China Xiong'an 
Group นอกจำกน้ี แพลตฟอรม์ทีใ่หค้วามชว่ยเหลือ
ทางออนไลน์	Xiang	Hu	Bao	ของแอนท์ไฟแนนเชียล
ก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อตรวจสอบติดตำมกำร
จ่ำยเงินเคลมประกันอย่ำงรวดเร็ว หลังจำกที่มีกำร
เพิ่ม COVID-19 ไว้ในรำยชื่อโรคติดต่อร้ำยแรง          
ที่สำมำรถเคลมประกันได้สูงสุด 100,000 หยวน 
(14,320 ดอลลำร์ หรือประมำณ 460,000 บำท)
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บทความพิเศษ
l   อาลีเพย์   

เริ่มต้นศักราชปี	พ.ศ.	2563	หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับ
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	หรือ	COVID-19	ซึ่งส่งผล	
กระทบต่อการใช้ชีวิต	การท�างาน	และการด�าเนินธุรกิจ	แต่ด้วยการใช้
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั	เชน่	วิดโีอคอนเฟอเรนซอ์ยา่ง	Zoom,	แอปส�าหรบั
การแชทและการท�างานร่วมกันทางออนไลน์อย่าง	Slack	และแอป	
บริการส่งอาหารและสินค้าต่างๆ	ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตและ
ท�างานได้อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีเมื่อ	5	ปีที่ผ่านมา	

ทั้งนี้ บริษัทและเจ้ำของเทคโนโลยีต่ำงๆ พยำยำมหำทำงแก้ปัญหำ
เพื่อให้คนจีนหลำยล้ำนคนผ่ำนช่วงเวลำวิกฤตนี้ เรื่องรำวเหล่ำนี้เป็นกรณี
ศีกษำว่ำเทคโนโลยีดิจิทัลสำมำรถน�ำทำงและช่วยคนจีนฝ่ำฟันอุปสรรค 
และใช้ชีวิตต่อไปอย่ำงไรในช่วงที่มีกำรระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19       
โดย อาลีเพย์	 (Alipay)	ได้น�ำกรณีศึกษำต่ำงๆ เหล่ำนี้มำเผยแพร่ เพื่อ           
ช่วยจุดประกำยควำมคิดท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ที่ยำกล�ำบำก   

ช่วงที่ 1 การทำาให้ชีวิตกลับคืนสู่ปกติ
การใช้ชีวิตท่ามกลางการระบาดของไวรัส	COVID-19	ทั่วโลก             

นับเป็นเรื่องที่ล�ำบำกอย่ำงยิ่ง แต่ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่หลำกหลำย 
บรษิทัเทคโนโลยต่ีำงๆ ไดน้�ำเสนอโซลชูนัทีช่่วยให้คนจนีใชช้วีติไดใ้กลเ้คียง
ปกติมำกที่สุด เช่น  

การท�างาน	:	การท�างานและการศึกษาผ่านออนไลน์ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายในช่วงน้ี	ในประเทศจีน บุคลำกรหลำยล้ำนคนใช้
เคร่ืองมือในกำรท�ำงำนร่วมกัน เช่น DingTalk ของอำลีบำบำ, WeChat 
Work and Meeting ของเทน็เซน็ต,์ Feishu ของไบตแ์ดนซ ์และ WeLink 

จีน
ระดมเทคโนโลยี
ดิจิทัลช่วยชีวิต 

นำา SME ฝ่าวิกฤตไวรัส 
COVID-19 ระบาด

ของหัวเว่ย เคร่ืองมือเหล่ำนี้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่น 
โควตำส�ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมและระยะเวลำ   
ในกำรโทร กำรตรวจสุขภำพออนไลน์ และโซลูชัน
ส�ำหรับอุตสำหกรรมที่เฉพำะเจำะจง

ในวันท่ี 5 มีนำคม 2563 มายแบงค์	(MYbank)
ซึง่เปน็ธนำคำรพำณชิยเ์อกชนส�ำหรบัธุรกจิขนำดเลก็
ในเครือแอนท์ไฟแนนเชียล (Ant Financial) ได้             
เปิดตัวกำรบริกำรกู้ยืมเงิน “Contactless	Loans”               
ภำยใต้ควำมร่วมมือกับธนำคำรของจีนและองค์กร 
ชั้นน�ำกว่ำ 100 แห่ง โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ควำม
ช่วยเหลือแก่ธุรกิจ SME ผู้ประกอบกำรรำยย่อย  
และเกษตรกรกว่ำ 10 ล้ำนรำยทั่วประเทศจีน             
ผ่ำนโมเดลกำรกู้ยืม “310” ซึ่ งอำลี เพย์และ             
มำยแบงค์เป็นผู้บุกเบิก ซึ่งใช้เวลาเพียง	3	นาที										
ในการยืน่เรือ่งขอกูยื้มเงนิผ่านโทรศพัท์มอืถอื	และ
อนุมัติทันทีภายใน	1	วินาที	โดยทุกข้ันตอนด�าเนินการ
โดยระบบอัตโนมัติ	 หรือ	 Zero	 (0)	Manual														
Intervention	นับเป็นช่องทำงที่สะดวกรวดเร็ว
ส�ำหรับผู้ประกอบกำรในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน            
ในชว่งเวลำทีเ่กดิกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโดยไม่ต้อง
เดินทำงไปติดต่อที่สำขำของธนำคำรด้วยตนเอง 

การใช้ชีวิต ท่ำมกลำงกำรแพร่ระบำดของ             
เชือ้ไวรสัซึง่กอ่ใหเ้กดิขำ่วลอืมำกมำยในโลกออนไลน ์
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กำรประมูลผ่ำนกำรเชื่อมต่อระยะไกลช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของไวรัส 
COVID-19 เทคโนโลยบีล็อกเชนของแอนท ์ไฟแนนเชยีล ท�ำใหแ้นใ่จไดว้ำ่
ขอ้มลูและกระบวนกำรเปดิประมูลมคีวำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรแทรกแซง
ใดๆ และมีควำมน่ำเชื่อถือได้อย่ำงแท้จริง

Ant	Duo-Chain เปน็แพลตฟอรม์ด้ำนกำรเงินส�ำหรับซพัพลำยเชน
ที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน พัฒนำโดยแอนท์ ไฟแนนเชียล ช่วยให้ธุรกิจ 
SME จ�ำนวนมำกสำมำรถยื่นขอเงินกู้จำกธนำคำรโดยใช้บัญชีลูกหนี้จำก
องค์กรขนำดใหญ่ แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยให้ธุรกิจ	SME	แก้ไขปัญหา												
ข้อจ�ากัดทางการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาด ตัวอย่ำงเช่น 
Guangzhou Wubiao ซึ่งเป็นบริษัทน�ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ ได้รับสินเชื่อ 
2 ล้ำนหยวน โดยใช้บัญชีลูกหนี้จำกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 1919.com 

พร้อมกันนี้ยังมีกำรใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อช่วยให้บุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ในมณฑลหูเป่ยได้รับบริจำคหน้ำกำกอนำมัย เครื่องมือ
ทำงกำรแพทย์ และเงิน ซ่ึงจ�ำเป็นอย่ำงมำกต่อกำรด�ำเนินงำน ผ่ำนทำง
แพลตฟอร์ม Shanzong ที่ช่วยตรวจสอบติดตำมเงินและสิ่งของบริจำค
ผ่ำนเทคโนโลยีบล็อกเชน แพลตฟอร์มดังกล่ำวเป็นผลงำนกำรพัฒนำ       
ของบริษัทสตำร์ตอัป Hyperchain	และ China	Xiong'an	Group

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)
แอปพลิเคชันตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติถูกติดต้ังไว้ตำมรถไฟใต้ดิน 

สถำนีรถไฟ สนำมบิน และศูนย์บริกำรสังคม เพื่อระบุและติดตำมบุคคล    
ที่มีอุณหภูมิร่ำงกำยสูงกว่ำปกติ และช่วยในกำรด�ำเนินกำรที่จ�ำเป็น               
ระบบอัตโนมัตินี้มีประโยชน์อย่ำงมำกในกำรคัดกรองบุคคลที่อำจติดเชื้อ 
(เช่น ระบบของ Megvii	สำมำรถตรวจวัดได้ 300 คนต่อนำที และระบบ
ของ SenseTime สำมำรถระบุตัวบุคคลที่ไม่ได้สวมหน้ำกำกอนำมัย)

ศูนย์สาธารณสุขเซี่ยงไฮ้	 (Shanghai	Public	Health	Clinical	
Center:	SPHCC) ระดมก�ำลังจำกหลำยภำคส่วนเพื่อใช้เทคโนโลยีล่ำสุด
ในกำรต่อสู้กับไวรัส โดยร่วมมือกับ Yitu	Healthcare ซึ่งเป็นสตำร์ตอัป
ด้ำน AI ในเซ่ียงไฮ้ เปิดตัวระบบประเมินผลอัจฉริยะส�ำหรับกำรท�ำ             
เครือ่ง CT Scan ทรวงอกเพือ่ตรวจหำกำรตดิเชือ้ COVID-19 (Intelligent 
Evaluation System of Chest CT for COVID-19) เมือ่วนัที ่28 มกรำคม 
ที่ผ่ำนมำ

เพื่อลดกำรแพร่เชื้อไวรัสที่ผ่ำนกำรสัมผัสโดยตรงในที่สำธำรณะที่มี
ผู้คนสัญจรไปมำอย่ำงหนำแน่น เช่น ชุมชนที่อยู่อำศัย โรงพยำบำล และ
สถำนีรถไฟ Sugr	Technology	ได้พัฒนำสวิตช์ไฟฟ้ำที่สั่งงำนด้วยเสียง 
โดยใช้ชื่อว่ำ “Sesame Switch” สวิตช์ดังกล่ำวสำมำรถตรวจจับเสียงพูด
และรับรู้ค�ำสั่งเสียงจำกระยะไกล

คิวอาร์โค้ด (QR Code)
ผู้บริหำรเมืองใหญ่ของจีนกว่ำ 200 เมืองเปิดตัวบริกำรช่ัวครำว

ส�ำหรับโค้ดด้านสุขภาพ	(Health	Code) ผ่านมินิโปรแกรมของอาลีเพย์	
(Alipay) นอกเหนือจำกแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น WeChat และเว็บพอร์ทัล
ที่ด�ำเนินกำรโดยหน่วยงำนควบคุมโรคระบำด หลังจำกที่ผู้ใช้ผ่ำนกำร    

ตรวจสอบ ระบบบรกิำรโคด้ดำ้นสขุภำพจะขอใหผู้ใ้ช้
กรอกแบบฟอรม์ออนไลนแ์ละรำยงำนขอ้มลูเบือ้งตน้
ด้วยตนเอง เช่น เมืองที่ผู้ใช้อำศัยอยู่ในปัจจุบัน            
ผู้ใช้มีอำกำรที่เกี่ยวเน่ืองกับกำรติดเชื้อ COVID-19 
หรือไม่ ผู้ใชเ้คยเดนิทำงไปยงัพืน้ทีท่ีม่กีำรแพรร่ะบำด
ในช่วง 14 วันที่ผ่ำนมำหรือไม่ จำกนั้นบริกำร               
ดังกล่ำวจะให้คิวอำร์โค้ดท่ีเป็นสีแดง เหลือง หรือเขียว
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เพื่อระบุระดับควำมเส่ียงต่อกำร
ติดเชื้อของบุคคลดังกล่ำว ในกำรผ่ำนจุดตรวจที่มี 
เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำอยู่ตำมสนำมบินและสถำนีรถไฟ 
ประชำชนจะต้องแสดงคิวอำร์โค้ดของตนเอง

หุ่นยนต์และโดรน (Robot & Drone)
Keenon	Robotics	Co	บริษัทสตำร์ตอัปใน

เซี่ยงไฮ้ที่เชี่ยวชำญด้ำนนวัตกรรมหุ่นยนต์ พบว่ำ
ผลติภณัฑห์ุน่ยนต์ดำ้นบรกิำรเชงิพำณชิยข์องบริษทัฯ 
ถูกใช้งำนในโรงพยำบำลหลำยแห่งในจีนเพื่อจัดกำร
กับผู้ป่วย COVID-19 ที่ได้รับกำรยืนยัน รวมถึง               
ผู้ป่วยที่สงสัยว่ำอำจติดเช้ือ หุ่นยนต์ด้ำนบริกำร 
เหล่ำนี้ท�ำหน้ำที่จัดส่งอำหำร ยำ และสิ่งของไปยัง
แผนกที่ถูกแยกออกไป หลังจำกได้รับค�ำสั่งจำก                
ผู้ควบคุมเคร่ืองที่อยู่ห่ำงไกล นับว่ำมีบทบำทส�ำคัญ
อย่ำงมำกในกำรป้องกันโรคระบำด เพรำะช่วยลด
โอกาสการติดเชื้อจากการสัมผัส และลดความ
จ�าเป็นในการใช้บุคลากร

ยำนพำหนะติดตั้ ง เครื่ องถ่ ำยภำพ CT                
(Computerized Tomography) แบบเคลื่อนที่จำก 
Ping	An	Health	 Inspection	Center	ช่วยให้
ประชำชนในเมืองอู่ฮั่นสามารถรับการตรวจวินิจฉัย	
COVID-19	นอกโรงพยำบำล ยำนพำหนะดังกล่ำว
ติดต้ังเครื่อง CT Scan ส�ำหรับใช้ทั่วร่ำงกำยและ         
ใช้กำรเชื่อมต่อ 5G ซึ่งนับเป็นระบบเคลื่อนที่               
ระบบแรกที่ใช้เครื่อง CT Scan ทั่วทั้งร่ำงกำย ทั้งนี้ 
CT นับเป็นวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพและแม่นย�ำมำก
ที่สุดส�ำหรับกำรตรวจวินิจฉัย COVID-19
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เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่รบัมอืกำรแพรร่ะบำด และชว่ย
ให้เศรษฐกิจของจีนโดยเฉพำะธุรกิจ SME ไม่ให้ 
หยุดชะงัก โดยจีนได้น�ำเทคโนโลยีท่ีล้�ำลึกมำกข้ึน          
มำใช้ต่อสู้กับ COVID-19 ทั้งเทคโนโลยีบล็อกเชน 
(Blockchain) เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (AI :   
Artificial Intelligence) คิวอำร์โค้ด (QR CODE)  
หุ่นยนต์และโดรน (Robot & Drone) และซูเปอร์
คอมพวิเตอร ์(Super Computer) สง่ผลใหเ้ศรษฐกิจ
ของจีนด�ำเนินต่อไปได้  

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
อาลีเพย	์(Alipay) ไดเ้ปดิตวัแพลตฟอรม์ข้อมูล

ออนไลน์ทีข่บัเคลือ่นดว้ยเทคโนโลยบีลอ็กเชนส�ำหรบั
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรปอ้งกนักำรแพร่ระบำดในมณฑล
เจ้อเจียง เพื่อให้กำรจัดส่งเครื่องมือดังกล่ำวและ
กำรน�ำไปใช้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น แพลตฟอร์มน้ี          
ใช้เทคโนโลยี Ant	Blockchain และอยู่ภำยใต้           
กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรสุขภำพและ          
คณะกรรมกำรเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของมณฑลเจ้อเจียง

ในมณฑลกำนซู แอนท์	 ไฟแนนเชียล	 (Ant			
Financial) เปดิตวัระบบประมลูออนไลนท์ีข่บัเคล่ือน
ด้วยบล็อกเชน ช่วยให้ธุรกิจ SME สำมำรถเข้ำร่วม

ช่วงที่ 3 เรื่องราวสนุกๆ และผ่อนคลาย
ขณะที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	 ใกล้จะถึง															

จุดเปลี่ยน	ชำวจีนจึงเริ่มมองหำวิธีผ่อนคลำยจำกภำวะควำมเครียดที่เกิด
จำกกำรแพร่ระบำดของโรค โดยอำศัยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 

• ที่กรุงปักกิ่ง ผับมีชื่อว่ำ Jing-A	Brewing	Co.	ยังเปิดให้บริกำร
โดยรับเฉพำะออเดอร์ท่ีส่ังอำหำรและเครื่องดื่มกลับบ้ำน และให้บริกำร           
ส่งอำหำรถึงบ้ำน รวมถึง Refill ส�ำหรับลูกค้ำท่ีน�ำเหยือกแก้วใส่เบียร์มำเอง
บำร์แห่งนี้มี 2 สำขำในกรุงปักกิ่งได้ขยำยเวลำให้บริกำรจัดส่งอำหำรเป็น 
11.00 น. ถึง 23.00 น. ลูกค้ำสำมำรถส่ังอำหำรและเคร่ืองดื่มผ่ำนทำง
แพลตฟอร์มออนไลน์ Meituan	และทำงผับยังให้ส่วนลดพิเศษส�ำหรับ
บริกำรจัดส่งเบียร์อีกด้วย

ส�ำหรับประเทศไทย บริษัท	แอดวานซ์	 อินโฟร์	 เซอร์วิส	จ�ากัด	
(มหาชน) หรอื	AIS รว่มกบั	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ในกำรใชเ้ทคโนโลยี
หุน่ยนตแ์ละ 5G เพือ่ชว่ยควบคุมวกิฤตกำรณ ์COVID-19 โดยใชเ้ทคโนโลย ี
5G เพื่อปรับปรุงควำมสำมำรถของหุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์ ซ่ึงท�ำหน้ำที่
ตรวจวินิจฉัยอำกำรของผู้ป่วยท่ีสงสัยว่ำอำจติดเช้ือ และช่วยเหลือแพทย์
และพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่ำอำจติดเชื้อ

จีนจัดเต็มเทคโนโลยีดิจิทัล
ช่วย SME ฝ่าวิกฤต COVID-19

เปน็ทีท่รำบกนัดว่ีำ ขณะนีไ้วรัส COVID-19 ก�ำลงัแพรร่ะบำดทัว่โลก 
ยกเว้นประเทศจีนที่สำมำรถหยุดกำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19 ได้ 
ประเทศต่ำงๆ เริ่มหันมำสนใจเกี่ยวกับควำมส�ำเร็จของจีนในกำรใช้
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กำรประมูลผ่ำนกำรเชื่อมต่อระยะไกลช่วงท่ีมีกำรแพร่ระบำดของไวรัส 
COVID-19 เทคโนโลยบีล็อกเชนของแอนท ์ไฟแนนเชยีล ท�ำใหแ้นใ่จไดว้ำ่
ขอ้มลูและกระบวนกำรเปดิประมูลมคีวำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรแทรกแซง
ใดๆ และมีควำมน่ำเชื่อถือได้อย่ำงแท้จริง

Ant	Duo-Chain เปน็แพลตฟอรม์ด้ำนกำรเงินส�ำหรับซพัพลำยเชน
ที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน พัฒนำโดยแอนท์ ไฟแนนเชียล ช่วยให้ธุรกิจ 
SME จ�ำนวนมำกสำมำรถยื่นขอเงินกู้จำกธนำคำรโดยใช้บัญชีลูกหน้ีจำก
องค์กรขนำดใหญ่ แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยให้ธุรกิจ	SME	แก้ไขปัญหา												
ข้อจ�ากัดทางการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาด ตัวอย่ำงเช่น 
Guangzhou Wubiao ซึ่งเป็นบริษัทน�ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ ได้รับสินเชื่อ 
2 ล้ำนหยวน โดยใช้บัญชีลูกหนี้จำกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 1919.com 

พร้อมกันนี้ยังมีกำรใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อช่วยให้บุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ในมณฑลหูเป่ยได้รับบริจำคหน้ำกำกอนำมัย เคร่ืองมือ
ทำงกำรแพทย์ และเงิน ซึ่งจ�ำเป็นอย่ำงมำกต่อกำรด�ำเนินงำน ผ่ำนทำง
แพลตฟอร์ม Shanzong ที่ช่วยตรวจสอบติดตำมเงินและสิ่งของบริจำค
ผ่ำนเทคโนโลยีบล็อกเชน แพลตฟอร์มดังกล่ำวเป็นผลงำนกำรพัฒนำ       
ของบริษัทสตำร์ตอัป Hyperchain	และ China	Xiong'an	Group

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)
แอปพลิเคชันตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติถูกติดต้ังไว้ตำมรถไฟใต้ดิน 

สถำนีรถไฟ สนำมบิน และศูนย์บริกำรสังคม เพื่อระบุและติดตำมบุคคล    
ที่มีอุณหภูมิร่ำงกำยสูงกว่ำปกติ และช่วยในกำรด�ำเนินกำรที่จ�ำเป็น               
ระบบอัตโนมัตินี้มีประโยชน์อย่ำงมำกในกำรคัดกรองบุคคลที่อำจติดเชื้อ 
(เช่น ระบบของ Megvii	สำมำรถตรวจวัดได้ 300 คนต่อนำที และระบบ
ของ SenseTime สำมำรถระบุตัวบุคคลที่ไม่ได้สวมหน้ำกำกอนำมัย)

ศูนย์สาธารณสุขเซี่ยงไฮ้	 (Shanghai	Public	Health	Clinical	
Center:	SPHCC) ระดมก�ำลังจำกหลำยภำคส่วนเพื่อใช้เทคโนโลยีล่ำสุด
ในกำรต่อสู้กับไวรัส โดยร่วมมือกับ Yitu	Healthcare ซ่ึงเป็นสตำร์ตอัป
ด้ำน AI ในเซี่ยงไฮ้ เปิดตัวระบบประเมินผลอัจฉริยะส�ำหรับกำรท�ำ             
เครือ่ง CT Scan ทรวงอกเพือ่ตรวจหำกำรตดิเชือ้ COVID-19 (Intelligent 
Evaluation System of Chest CT for COVID-19) เมือ่วนัที ่28 มกรำคม 
ที่ผ่ำนมำ

เพื่อลดกำรแพร่เช้ือไวรัสท่ีผ่ำนกำรสัมผัสโดยตรงในที่สำธำรณะที่มี
ผู้คนสัญจรไปมำอย่ำงหนำแน่น เช่น ชุมชนที่อยู่อำศัย โรงพยำบำล และ
สถำนีรถไฟ Sugr	Technology	ได้พัฒนำสวิตช์ไฟฟ้ำที่สั่งงำนด้วยเสียง 
โดยใช้ชื่อว่ำ “Sesame Switch” สวิตช์ดังกล่ำวสำมำรถตรวจจับเสียงพูด
และรับรู้ค�ำสั่งเสียงจำกระยะไกล

คิวอาร์โค้ด (QR Code)
ผู้บริหำรเมืองใหญ่ของจีนกว่ำ 200 เมืองเปิดตัวบริกำรช่ัวครำว

ส�ำหรับโค้ดด้านสุขภาพ	(Health	Code) ผ่านมินิโปรแกรมของอาลีเพย์	
(Alipay) นอกเหนือจำกแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น WeChat และเว็บพอร์ทัล
ที่ด�ำเนินกำรโดยหน่วยงำนควบคุมโรคระบำด หลังจำกที่ผู้ใช้ผ่ำนกำร    

ตรวจสอบ ระบบบรกิำรโคด้ดำ้นสขุภำพจะขอใหผู้ใ้ช้
กรอกแบบฟอรม์ออนไลนแ์ละรำยงำนขอ้มลูเบือ้งตน้
ด้วยตนเอง เช่น เมืองที่ผู้ใช้อำศัยอยู่ในปัจจุบัน            
ผู้ใช้มีอำกำรที่เก่ียวเน่ืองกับกำรติดเชื้อ COVID-19 
หรอืไม ่ผูใ้ชเ้คยเดนิทำงไปยงัพืน้ทีท่ีม่กีำรแพรร่ะบำด
ในช่วง 14 วันที่ผ่ำนมำหรือไม่ จำกน้ันบริกำร               
ดังกล่ำวจะให้คิวอำร์โค้ดท่ีเป็นสีแดง เหลือง หรือเขียว
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เพื่อระบุระดับควำมเส่ียงต่อกำร
ติดเชื้อของบุคคลดังกล่ำว ในกำรผ่ำนจุดตรวจที่มี 
เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำอยู่ตำมสนำมบินและสถำนีรถไฟ 
ประชำชนจะต้องแสดงคิวอำร์โค้ดของตนเอง

หุ่นยนต์และโดรน (Robot & Drone)
Keenon	Robotics	Co	บริษัทสตำร์ตอัปใน

เซ่ียงไฮ้ที่เชี่ยวชำญด้ำนนวัตกรรมหุ่นยนต์ พบว่ำ
ผลติภณัฑห์ุน่ยนต์ดำ้นบรกิำรเชงิพำณชิยข์องบริษทัฯ 
ถูกใช้งำนในโรงพยำบำลหลำยแห่งในจีนเพ่ือจัดกำร
กับผู้ป่วย COVID-19 ท่ีได้รับกำรยืนยัน รวมถึง               
ผู้ป่วยที่สงสัยว่ำอำจติดเชื้อ หุ่นยนต์ด้ำนบริกำร 
เหล่ำนี้ท�ำหน้ำท่ีจัดส่งอำหำร ยำ และส่ิงของไปยัง
แผนกท่ีถูกแยกออกไป หลังจำกได้รับค�ำสั่งจำก                
ผู้ควบคุมเคร่ืองที่อยู่ห่ำงไกล นับว่ำมีบทบำทส�ำคัญ
อย่ำงมำกในกำรป้องกันโรคระบำด เพรำะช่วยลด
โอกาสการติดเชื้อจากการสัมผัส และลดความ
จ�าเป็นในการใช้บุคลากร

ยำนพำหนะติดตั้ ง เค ร่ือง ถ่ำยภำพ CT                
(Computerized Tomography) แบบเคลื่อนที่จำก 
Ping	An	Health	 Inspection	Center	ช่วยให้
ประชำชนในเมืองอู่ฮ่ันสามารถรับการตรวจวินิจฉัย	
COVID-19	นอกโรงพยำบำล ยำนพำหนะดังกล่ำว
ติดต้ังเคร่ือง CT Scan ส�ำหรับใช้ทั่วร่ำงกำยและ         
ใช้กำรเชื่อมต่อ 5G ซ่ึงนับเป็นระบบเคลื่อนที่               
ระบบแรกที่ใช้เครื่อง CT Scan ทั่วทั้งร่ำงกำย ทั้งนี้ 
CT นับเป็นวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพและแม่นย�ำมำก
ที่สุดส�ำหรับกำรตรวจวินิจฉัย COVID-19
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เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่รบัมอืกำรแพรร่ะบำด และชว่ย
ให้เศรษฐกิจของจีนโดยเฉพำะธุรกิจ SME ไม่ให้ 
หยุดชะงัก โดยจีนได้น�ำเทคโนโลยีที่ล้�ำลึกมำกขึ้น          
มำใช้ต่อสู้กับ COVID-19 ท้ังเทคโนโลยีบล็อกเชน 
(Blockchain) เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (AI :   
Artificial Intelligence) คิวอำร์โค้ด (QR CODE)  
หุ่นยนต์และโดรน (Robot & Drone) และซูเปอร์
คอมพวิเตอร ์(Super Computer) สง่ผลให้เศรษฐกิจ
ของจีนด�ำเนินต่อไปได้  

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
อาลีเพย	์(Alipay) ไดเ้ปดิตวัแพลตฟอรม์ขอ้มูล

ออนไลนท่ี์ขบัเคลือ่นดว้ยเทคโนโลยบีลอ็กเชนส�ำหรบั
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรปอ้งกนักำรแพร่ระบำดในมณฑล
เจ้อเจียง เพื่อให้กำรจัดส่งเครื่องมือดังกล่ำวและ
กำรน�ำไปใช้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น แพลตฟอร์มน้ี          
ใช้เทคโนโลยี Ant	Blockchain และอยู่ภำยใต้           
กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรสุขภำพและ          
คณะกรรมกำรเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของมณฑลเจ้อเจียง

ในมณฑลกำนซู แอนท์	 ไฟแนนเชียล	 (Ant			
Financial) เปดิตวัระบบประมลูออนไลนท์ีข่บัเคล่ือน
ด้วยบล็อกเชน ช่วยให้ธุรกิจ SME สำมำรถเข้ำร่วม

ช่วงที่ 3 เรื่องราวสนุกๆ และผ่อนคลาย
ขณะที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	 ใกล้จะถึง															

จุดเปลี่ยน	ชำวจีนจึงเริ่มมองหำวิธีผ่อนคลำยจำกภำวะควำมเครียดที่เกิด
จำกกำรแพร่ระบำดของโรค โดยอำศัยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 

• ที่กรุงปักกิ่ง ผับมีชื่อว่ำ Jing-A	Brewing	Co.	ยังเปิดให้บริกำร
โดยรับเฉพำะออเดอร์ที่สั่งอำหำรและเคร่ืองดื่มกลับบ้ำน และให้บริกำร           
ส่งอำหำรถึงบ้ำน รวมถึง Refill ส�ำหรับลูกค้ำท่ีน�ำเหยือกแก้วใส่เบียร์มำเอง
บำร์แห่งนี้มี 2 สำขำในกรุงปักก่ิงได้ขยำยเวลำให้บริกำรจัดส่งอำหำรเป็น 
11.00 น. ถึง 23.00 น. ลูกค้ำสำมำรถสั่งอำหำรและเคร่ืองดื่มผ่ำนทำง
แพลตฟอร์มออนไลน์ Meituan	และทำงผับยังให้ส่วนลดพิเศษส�ำหรับ
บริกำรจัดส่งเบียร์อีกด้วย

ส�ำหรับประเทศไทย บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	 เซอร์วิส	จ�ากัด	
(มหาชน) หรือ	AIS ร่วมกับ	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในกำรใชเ้ทคโนโลยี
หุน่ยนตแ์ละ 5G เพือ่ชว่ยควบคุมวกิฤตกำรณ์ COVID-19 โดยใชเ้ทคโนโลย ี
5G เพ่ือปรับปรุงควำมสำมำรถของหุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์ ซ่ึงท�ำหน้ำที่
ตรวจวินิจฉัยอำกำรของผู้ป่วยที่สงสัยว่ำอำจติดเชื้อ และช่วยเหลือแพทย์
และพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่ำอำจติดเชื้อ

จีนจัดเต็มเทคโนโลยีดิจิทัล
ช่วย SME ฝ่าวิกฤต COVID-19

เปน็ทีท่รำบกนัดว่ีำ ขณะนีไ้วรัส COVID-19 ก�ำลงัแพรร่ะบำดทัว่โลก 
ยกเว้นประเทศจีนท่ีสำมำรถหยุดกำรแพร่ระบำดของเช้ือ COVID-19 ได้ 
ประเทศต่ำงๆ เริ่มหันมำสนใจเกี่ยวกับควำมส�ำเร็จของจีนในกำรใช้
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เรื่องเล่าจากชาวเหมือง
l   รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์

ความส�ำเร็จท�ำให้เรำมองโลกด้ำนเดียว แต่ควำม             
ล้มเหลวท�ำให้เรำมองโลกในอีกด้ำน โลกนี้ไม่มีสิ่งไหนมีแค่            
ด้ำนเดียว เหรียญยังมี 2 ด้ำน ถนนมี 2 ฝั่ง ดวงอำทิตย์มีขึ้น   
มีตก มีกลำงวันยงัมีกลำงคนื และแนน่อนมร้ีำยก็ตอ้งมีด ีฯลฯ...

ตถตา...	มันเป็นเช่นนั้นเอง!
พลอย...	เปน็แรร่ตันชำติ ใชท้�ำเครือ่งประดบัรำคำแพง โดย

ทั่วไปแล้วระหว่ำงพลอยกับข้ำวเปลือก คนเขำจะเลือกพลอย
เพรำะเปน็เครือ่งประดบัมรีำคำ  ซึง่เมือ่เทยีบกบัขำ้วเปลอืกแลว้
มูลค่ำคนละเรื่องกันเลย

นิทำนอีสปมีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่อง “ไก่กับพลอย” ...มีไก่
อยู่ตัวหนึ่ง ขณะที่มันก�ำลังคุ้ยเขี่ยหำอำหำรอยู่นั้น ก็เจอพลอย
เม็ดหน่ึงที่แท้เป็นของนำยหญิงจอมสะเพร่ำท�ำหล่นเอำไว้              
นำยหญิงได้ออกค้นหำรอบบ้ำน แต่ก็หำไม่เจอ นำงเศร้ำโศก
เสียใจมำก หลำยวันทีเดียวที่ใบหน้ำไม่มีรอยยิ้ม

เรื่องนี้รู้ถึงเจ้ำไก่ตัวนั้น มันจึงบอกกับนำยหญิงมันว่ำ  
“น�ยหญิงของข้�! ท่�นทำ�พลอยหล่นห�ย เหตุใดไม่ม�ถ�มข้�เล่�”

นำยหญิงได้ยินไก่พูดเช่นนี้ จึงรีบถำมว่ำ “เจ้�ไก่น้อย             
เจ้�เห็นสมบัติของข้�อย่�งนั้นหรือ ห�กเจ้�ช่วยข้�ห�มัน ข้�จะ
ตกร�งวัลให้เจ้�อย่�งง�ม”

เจ้ำไก่หัวเรำะคิกคัก พลำงตอบว่ำ “ข้�ไม่ขอร�งวัลใดๆ 
จ�กท่�นดอก สมบัติของท่�นอยู่ในถ�ดอ�ห�รของข้�นั่นเอง   
ข้�เห็นมันอยู่ทุกวัน คุณค่�ของมันยังสู้ข้�วเปลือกสักเม็ด                      
ไม่ได้เลย”

ความคิดของเจ้าไก่คือข้าวเปลือกมีค่ากว่าเม็ดพลอย	
ส่วนนายหญิงคิดว่าพลอยส�าคัญกว่าข้าวเปลือก!

มนษุยเ์รำถกูสร้ำงมำอยำ่งปรำศจำกเครือ่งก�ำบงัใดๆ เมือ่
เปรียบเทียบกับสัตว์อ่ืนแล้ว เรำไม่มีปีกไว้บินหนี ไม่มีกระดอง
มำป้องกันส่ิงรอบด้ำน ไม่มีแม้แต่คมเข้ียวเล็บไว้ป้องกันตัวเอง
เวลำถูกโจมตี ฯลฯ เม่ือพิจำรณำถึงลักษณะทำงกำยภำพแล้ว  
มนษุยเ์รำเสยีเปรียบสตัวท์ัว่ไปอย่ำงมำก แตท่วำ่มนษุยเ์รำกลับ
มีควำมแข็งแกร่งยิ่งกว่ำสัตว์ใดๆ ในโลกนี้... เพรำะอะไรหรือ

เพรำะว่ำมนุษย์มีสมองที่ล้�ำเลิศนั่นเอง กำรมีสมองท�ำให้
มนษุยร์ูจ้กัคดิวิเครำะห ์รูจ้กัเลอืกรูท้ีจ่ะพฒันำเปลีย่นแปลงไปสู่
สิ่งที่ดีกว่ำ ฯลฯ

ครับ...เลือกเปลี่ยนความคิด	ชีวิตเปลี่ยน!
มีเร่ืองเล่ำจำกปำกต่อปำก เกี่ยวกับกำรเลือกเสนอที่            

แตกต่ำง จะได้ผลที่แตกต่ำงกัน
เด็กตำบอดคนหนึ่ง นั่งอยู่ตรงที่ขั้นบันไดของตึกแห่งหนึ่ง  

เขำมีหมวกวำงไว้ข้ำงตัว หงำยหมวกและใส่ป้ำยเขียนว่ำ               
“ผมตาบอด ช่วยผมด้วย”

เช้ำวันหนึ่ง มีชำยวัยกลำงคนเดินผ่ำนมำเห็นเด็กตำบอด 
รู้สึกสงสำร จึงควักเงินในกระเป๋ำสตำงค์ของเขำ และหย่อนลงไป
ในหมวกดังกล่ำว เสร็จแล้วเขำหยิบป้ำยข้ำงเด็กตำบอดขึ้นมำ  
แล้วเขียนข้อควำมให้ใหม่ทำงด้ำนหลังของป้ำย จำกนั้นเขำวำง
ลงไปในหมวกดงัเดมิ เพือ่ใหผู้้คนทีเ่ดินผำ่นไปมำได้เหน็ขอ้ควำม
ใหม่นั้น

ในไม่ช้ำเงินเต็มหมวก จนเด็กตำบอดอดสงสัยไม่ได้ว่ำ 
อะไรได้เกิดขึ้นแก่เขำ

ในตอนบ่ำย ชำยที่เขียนป้ำยกลับมำดูว่ำ อะไรได้เกิดขึ้น...
เด็กตำบอดจ�ำเสียงฝีเท้ำของชำยดังกล่ำวได้ จึงถำมว่ำ 

“คุณใช่หรือไม่ ที่เป็นคนเขียนป้ายให้ผมใหม่ในตอนเช้าวันนี้”
ชำยคนนั้นตอบว่ำ “ใช่” เด็กชำยถำมต่อไปว่ำ “คุณเขียน

ว่�อะไรครับ”
ชำยคนนั้นพูดว่ำ “ฉันเขียนคว�มจริงในสิ่งที่เธอพูด แต่

เป็นข้อคว�มที่แตกต่�ง”
เขำบอกแก่เด็กว่ำข้อควำมนั้นคือ “วันนี้คือวันที่สวยงาม 

ทกุคนมโีอกาสได้สัมผสัความสวยงาม แตผ่มไมส่ามารถชืน่ชม
มันได้เลย”

และข้อควำมนี้เองท�ำให้เด็กตำบอดได้รับเงินจ�ำนวนมำก
กำรเลือกสื่อควำมเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับเกิดกำรตอบรับ               

ทันทีนั้น เรำต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์เข้ำช่วย
กำรที่เด็กตำบอดบอกว่ำ “ผมต�บอด ช่วยผมด้วย” จัดว่ำ

เป็นค�ำพูดธรรมดำ สื่อควำมแต่เพียงว่ำ เขำนั้นตำบอดและเขำ
ขอให้ผู้ที่เดินผ่ำนไปมำบริจำคเงินให้แก่เขำบ้ำง มันก็แค่นั้น

แต่พอชำยดังกล่ำวเขียนค�ำพูดให้ใหม่ ปรำกฏว่ำเป็น             
ค�ำพูดที่กระแทกใจผู้พบเห็น และเป็นค�ำพูดในเชิงบวก ผลลัพธ์
ที่ติดตำมมำได้ผลดีจนเกินคำด

แต่เดิมมา	เด็กตาบอดนั่งขอเงินอยู่ตั้งนาน	ได้เงินเพียง
ไม่เท่าไร	พอมีค�าพูดที่แตกต่างและเป็นไปในทางบวก	ใครท่ี
เห็นจะเกิดความสงสารและความเห็นใจ	ปรากฏว่าเงินได้														
จนเต็มหมวกในช่วงเพียงไม่กี่ชั่วโมง 

คนช่างเลือก
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หลำยๆ บริษัทของจีนใช้โดรนเพื่อท�ำกำรตรวจสอบกำรแพร่ระบำด
โดยหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสตัวบุคคล ตัวอย่ำงเช่น Pudu	Technology จำก
เสิ่นเจิ้นได้ติดตั้งอุปกรณ์โดรนไว้ในโรงพยำบำลกว่ำ 40 แห่งทั่วประเทศ 
เพื่อช่วยเหลือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ขณะเดียวกัน	MicroMultiCopter	
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทจำกเสิ่นเจิ้น ใช้โดรนในกำรขนส่งอุปกรณ์ทำง         
กำรแพทย์และถ่ำยภำพควำมร้อน

Neolix ธรุกจิขนสง่แบบไรค้นขบัในกรงุปกักิง่ ดงึดดูลกูคำ้หลำยรำย 
รวมถงึ Alibaba Group Holding Ltd., Meituan Dianping และ JD.Com 
Inc. ซ่ึงจองออเดอร์ส�ำหรับยำนพำหนะกว่ำ 200 คันในช่วง 2 เดือนท่ีผ่ำนมำ 
โดยรถบรรทุกขนำดเล็กของ Neolix ช่วยให้ลูกค้ำลดการสัมผัสร่างกาย	
และแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานเนื่องจากการกักกันพื้นที่และ										
ข้อจ�ากัดการเดินทาง

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)
ศนูยซ์เูปอร์คอมพวิเตอรข์องจนี	ใหค้วำมรว่มมอืในกำรตรวจวนิจิฉัย

และรักษำโรค กำรตรวจคัดยำ กำรตรวจจับและวิเครำะห์ทำงจีโนมิกส์        
(Genomics) โดยให้กำรสนับสนุนในส่วนของซอฟต์แวร์และระบบประมวลผล
ตัวอย่ำงเช่น Beijing	Super	Cloud	Computing	Center จัดหำ
ทรัพยำกรด้ำน Super Computing เพื่อช่วยเหลือบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย
ทำงวิทยำศำสตร์ในกำรจัดล�ำดับยีน กำรพัฒนำวัคซีน กำรตรวจคัดยำ     
และกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรกลำยพันธุ์ 

Tencent	เปิดให้ใช้งำนระบบ Super Computing
ของบริษัทฯ รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถท�ำกำร
ค�ำนวณได้รวดเร็วกว่ำคอมพิวเตอร์พีซีทั่ วไป             
หลำยเท่ำ เพื่อช่วยให้นักวิจัยคิดค้นวิธีกำรรักษำโรค 
โดยร่วมมือกับสถำบันวิทยำศำสตร์ชีวภำพแห่งกรุง
ปักกิ่งและมหำวิทยำลัย Tsinghua University

กรณีศึกษาจากสิงคโปร์
การตรวจจับและการป้องกัน:	iThermo	เป็น

อุปกรณ์ใหม่ส�ำหรับตรวจวัดและคัดกรองอุณหภูมิ 
โดยใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (AI : Artificial  
Intelligence) เพื่อระบุตัวบุคคลที่มีไข้ อุปกรณ์นี้            
ถูกใช้งำนท่ีสิงคโปร์ เพ่ือลดควำมจ�ำเป็นในกำรตรวจวัด
โดยเจ้ำหน้ำที่ อุปกรณ์คัดกรองแบบเรียลไทม์นี้           
ใช้เพียงสมำร์ทโฟนท่ีติดต้ังเข้ำกับกล้องตรวจจับ
ควำมรอ้นและกล้องเลเซอร ์3 มติ ิท�ำหนำ้ทีต่รวจวดั
อณุหภมูทิีห่นา้ผากของคนทีเ่ดนิผา่นอปุกรณ	์โดย
สามารถตรวจวัดได้แม้กระทั่งคนที่สวมแว่นตา	
หน้ากากอนามัย	หรือหมวก	ช่วยแก้ไขปัญหาคิวยาว
ในบางสถานที่ที่ต้องใช้เวลานานในการตรวจวัด
อุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่ นับเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ประหยัดเวลำและก�ำลังคนได้อย่ำงมำก

การสนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาล: Grab 
เตรียมเปดิตวับริกำร GrabCare เพ่ือชว่ยใหบ้คุลำกร
ทำงกำรแพทย์สำมำรถเดินทำงไป-กลับจำก               
โรงพยำบำลได้อย่ำงรำบรื่น และมีแผนท่ีจะขยำย
บริกำรดังกล่ำวไปสู่โรงพยำบำลอื่นๆ เพิ่มมำกขึ้น

กรณีศึกษาจากฮ่องกง
หุ่นยนต์ตรวจจับไข้ตัวร้อน: เพื่อรับมือกับ             

กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 “Roborn	
Technology”	บริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในฮ่องกง 
ใชเ้วลำรำว 2 สปัดำหใ์นกำรประดษิฐห์ุน่ยนตส์�ำหรับ
ตรวจจบัอณุหภมูริำ่งกำยของมนษุยภ์ำยในระยะหำ่ง 
5 เมตร หุ่นยนต์ดังกล่ำวจะส่งสัญญำณเตือนเม่ือ
ตรวจพบบุคคลที่มีอำกำรตัวร้อนในบริเวณใกล้เคียง 
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เรื่องเล่าจากชาวเหมือง
l   รุ่งศักดิ์ อินทร์สิงห์

ความส�ำเร็จท�ำให้เรำมองโลกด้ำนเดียว แต่ควำม             
ล้มเหลวท�ำให้เรำมองโลกในอีกด้ำน โลกนี้ไม่มีสิ่งไหนมีแค่            
ด้ำนเดียว เหรียญยังมี 2 ด้ำน ถนนมี 2 ฝั่ง ดวงอำทิตย์มีขึ้น   
มตีก มีกลำงวนัยงัมกีลำงคนื และแนน่อนมรีำ้ยกต็อ้งมดี ีฯลฯ...

ตถตา...	มันเป็นเช่นนั้นเอง!
พลอย...	เปน็แรร่ตันชำติ ใชท้�ำเครือ่งประดบัรำคำแพง โดย

ทั่วไปแล้วระหว่ำงพลอยกับข้ำวเปลือก คนเขำจะเลือกพลอย
เพรำะเปน็เครือ่งประดบัมรีำคำ  ซึง่เมือ่เทยีบกบัขำ้วเปลอืกแลว้
มูลค่ำคนละเรื่องกันเลย

นิทำนอีสปมีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่อง “ไก่กับพลอย” ...มีไก่
อยู่ตัวหนึ่ง ขณะที่มันก�ำลังคุ้ยเขี่ยหำอำหำรอยู่นั้น ก็เจอพลอย
เม็ดหน่ึงที่แท้เป็นของนำยหญิงจอมสะเพร่ำท�ำหล่นเอำไว้              
นำยหญิงได้ออกค้นหำรอบบ้ำน แต่ก็หำไม่เจอ นำงเศร้ำโศก
เสียใจมำก หลำยวันทีเดียวที่ใบหน้ำไม่มีรอยยิ้ม

เรื่องนี้รู้ถึงเจ้ำไก่ตัวนั้น มันจึงบอกกับนำยหญิงมันว่ำ  
“น�ยหญิงของข้�! ท่�นทำ�พลอยหล่นห�ย เหตุใดไม่ม�ถ�มข้�เล่�”

นำยหญิงได้ยินไก่พูดเช่นนี้ จึงรีบถำมว่ำ “เจ้�ไก่น้อย             
เจ้�เห็นสมบัติของข้�อย่�งนั้นหรือ ห�กเจ้�ช่วยข้�ห�มัน ข้�จะ
ตกร�งวัลให้เจ้�อย่�งง�ม”

เจ้ำไก่หัวเรำะคิกคัก พลำงตอบว่ำ “ข้�ไม่ขอร�งวัลใดๆ 
จ�กท่�นดอก สมบัติของท่�นอยู่ในถ�ดอ�ห�รของข้�นั่นเอง   
ข้�เห็นมันอยู่ทุกวัน คุณค่�ของมันยังสู้ข้�วเปลือกสักเม็ด                      
ไม่ได้เลย”

ความคิดของเจ้าไก่คือข้าวเปลือกมีค่ากว่าเม็ดพลอย	
ส่วนนายหญิงคิดว่าพลอยส�าคัญกว่าข้าวเปลือก!

มนษุยเ์รำถกูสร้ำงมำอยำ่งปรำศจำกเครือ่งก�ำบงัใดๆ เมือ่
เปรียบเทียบกับสัตว์อื่นแล้ว เรำไม่มีปีกไว้บินหนี ไม่มีกระดอง
มำป้องกันสิ่งรอบด้ำน ไม่มีแม้แต่คมเขี้ยวเล็บไว้ป้องกันตัวเอง
เวลำถูกโจมตี ฯลฯ เมื่อพิจำรณำถึงลักษณะทำงกำยภำพแล้ว  
มนษุยเ์รำเสยีเปรยีบสตัวท์ัว่ไปอย่ำงมำก แตท่วำ่มนษุยเ์รำกลับ
มีควำมแข็งแกร่งยิ่งกว่ำสัตว์ใดๆ ในโลกนี้... เพรำะอะไรหรือ

เพรำะว่ำมนุษย์มีสมองที่ล้�ำเลิศนั่นเอง กำรมีสมองท�ำให้
มนุษยรู้์จกัคิดวเิครำะห ์รู้จกัเลอืกรูท้ีจ่ะพัฒนำเปลีย่นแปลงไปสู่
สิ่งที่ดีกว่ำ ฯลฯ

ครับ...เลือกเปลี่ยนความคิด	ชีวิตเปลี่ยน!
มีเรื่องเล่ำจำกปำกต่อปำก เกี่ยวกับกำรเลือกเสนอที่            

แตกต่ำง จะได้ผลที่แตกต่ำงกัน
เด็กตำบอดคนหนึ่ง นั่งอยู่ตรงที่ขั้นบันไดของตึกแห่งหนึ่ง  

เขำมีหมวกวำงไว้ข้ำงตัว หงำยหมวกและใส่ป้ำยเขียนว่ำ               
“ผมตาบอด ช่วยผมด้วย”

เช้ำวันหน่ึง มีชำยวัยกลำงคนเดินผ่ำนมำเห็นเด็กตำบอด 
รู้สึกสงสำร จึงควักเงินในกระเป๋ำสตำงค์ของเขำ และหย่อนลงไป
ในหมวกดังกล่ำว เสร็จแล้วเขำหยิบป้ำยข้ำงเด็กตำบอดขึ้นมำ  
แล้วเขียนข้อควำมให้ใหม่ทำงด้ำนหลังของป้ำย จำกน้ันเขำวำง
ลงไปในหมวกดงัเดมิ เพือ่ใหผู้้คนทีเ่ดินผำ่นไปมำได้เหน็ขอ้ควำม
ใหม่นั้น

ในไม่ช้ำเงินเต็มหมวก จนเด็กตำบอดอดสงสัยไม่ได้ว่ำ 
อะไรได้เกิดขึ้นแก่เขำ

ในตอนบ่ำย ชำยที่เขียนป้ำยกลับมำดูว่ำ อะไรได้เกิดขึ้น...
เด็กตำบอดจ�ำเสียงฝีเท้ำของชำยดังกล่ำวได้ จึงถำมว่ำ 

“คุณใช่หรือไม่ ที่เป็นคนเขียนป้ายให้ผมใหม่ในตอนเช้าวันนี้”
ชำยคนน้ันตอบว่ำ “ใช่” เด็กชำยถำมต่อไปว่ำ “คุณเขียน

ว่�อะไรครับ”
ชำยคนน้ันพูดว่ำ “ฉันเขียนคว�มจริงในส่ิงท่ีเธอพูด แต่

เป็นข้อคว�มที่แตกต่�ง”
เขำบอกแก่เด็กว่ำข้อควำมนั้นคือ “วันนี้คือวันที่สวยงาม 

ทกุคนมโีอกาสไดส้มัผสัความสวยงาม แตผ่มไมส่ามารถช่ืนชม
มันได้เลย”

และข้อควำมนี้เองท�ำให้เด็กตำบอดได้รับเงินจ�ำนวนมำก
กำรเลือกส่ือควำมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับเกิดกำรตอบรับ               

ทันทีนั้น เรำต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์เข้ำช่วย
กำรที่เด็กตำบอดบอกว่ำ “ผมต�บอด ช่วยผมด้วย” จัดว่ำ

เป็นค�ำพูดธรรมดำ สื่อควำมแต่เพียงว่ำ เขำนั้นตำบอดและเขำ
ขอให้ผู้ที่เดินผ่ำนไปมำบริจำคเงินให้แก่เขำบ้ำง มันก็แค่นั้น

แต่พอชำยดังกล่ำวเขียนค�ำพูดให้ใหม่ ปรำกฏว่ำเป็น             
ค�ำพูดที่กระแทกใจผู้พบเห็น และเป็นค�ำพูดในเชิงบวก ผลลัพธ์
ที่ติดตำมมำได้ผลดีจนเกินคำด

แต่เดิมมา	เด็กตาบอดนั่งขอเงินอยู่ตั้งนาน	ได้เงินเพียง
ไม่เท่าไร	พอมีค�าพูดที่แตกต่างและเป็นไปในทางบวก	ใครท่ี
เห็นจะเกิดความสงสารและความเห็นใจ	ปรากฏว่าเงินได้														
จนเต็มหมวกในช่วงเพียงไม่กี่ชั่วโมง 

คนช่างเลือก
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หลำยๆ บริษัทของจีนใช้โดรนเพื่อท�ำกำรตรวจสอบกำรแพร่ระบำด
โดยหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสตัวบุคคล ตัวอย่ำงเช่น Pudu	Technology จำก
เส่ินเจิ้นได้ติดตั้งอุปกรณ์โดรนไว้ในโรงพยำบำลกว่ำ 40 แห่งทั่วประเทศ 
เพื่อช่วยเหลือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ขณะเดียวกัน	MicroMultiCopter	
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทจำกเสิ่นเจิ้น ใช้โดรนในกำรขนส่งอุปกรณ์ทำง         
กำรแพทย์และถ่ำยภำพควำมร้อน

Neolix ธรุกจิขนสง่แบบไรค้นขบัในกรงุปกักิง่ ดงึดดูลกูคำ้หลำยรำย 
รวมถงึ Alibaba Group Holding Ltd., Meituan Dianping และ JD.Com 
Inc. ซ่ึงจองออเดอร์ส�ำหรับยำนพำหนะกว่ำ 200 คันในช่วง 2 เดือนท่ีผ่ำนมำ 
โดยรถบรรทุกขนำดเล็กของ Neolix ช่วยให้ลูกค้ำลดการสัมผัสร่างกาย	
และแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานเนื่องจากการกักกันพื้นที่และ										
ข้อจ�ากัดการเดินทาง

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)
ศนูยซ์เูปอรค์อมพวิเตอรข์องจนี	ใหค้วำมรว่มมอืในกำรตรวจวนิจิฉัย

และรักษำโรค กำรตรวจคัดยำ กำรตรวจจับและวิเครำะห์ทำงจีโนมิกส์        
(Genomics) โดยให้กำรสนับสนุนในส่วนของซอฟต์แวร์และระบบประมวลผล
ตัวอย่ำงเช่น Beijing	Super	Cloud	Computing	Center จัดหำ
ทรัพยำกรด้ำน Super Computing เพื่อช่วยเหลือบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย
ทำงวิทยำศำสตร์ในกำรจัดล�ำดับยีน กำรพัฒนำวัคซีน กำรตรวจคัดยำ     
และกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรกลำยพันธุ์ 

Tencent	เปิดให้ใช้งำนระบบ Super Computing
ของบริษัทฯ รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถท�ำกำร
ค�ำนวณได้รวดเร็วกว่ำคอมพิวเตอร์พีซี ท่ัวไป             
หลำยเท่ำ เพื่อช่วยให้นักวิจัยคิดค้นวิธีกำรรักษำโรค 
โดยร่วมมือกับสถำบันวิทยำศำสตร์ชีวภำพแห่งกรุง
ปักกิ่งและมหำวิทยำลัย Tsinghua University

กรณีศึกษาจากสิงคโปร์
การตรวจจับและการป้องกัน:	iThermo	เป็น

อุปกรณ์ใหม่ส�ำหรับตรวจวัดและคัดกรองอุณหภูมิ 
โดยใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (AI : Artificial  
Intelligence) เพื่อระบุตัวบุคคลที่มีไข้ อุปกรณ์นี้            
ถูกใช้งำนท่ีสิงคโปร์ เพ่ือลดควำมจ�ำเป็นในกำรตรวจวัด
โดยเจ้ำหน้ำที่ อุปกรณ์คัดกรองแบบเรียลไทม์นี้           
ใช้เพียงสมำร์ทโฟนที่ติดตั้งเข้ำกับกล้องตรวจจับ
ควำมรอ้นและกล้องเลเซอร ์3 มติ ิท�ำหน้ำทีต่รวจวดั
อณุหภมูทิีห่นา้ผากของคนทีเ่ดนิผา่นอปุกรณ	์โดย
สามารถตรวจวัดได้แม้กระทั่งคนที่สวมแว่นตา	
หน้ากากอนามัย	หรือหมวก	ช่วยแก้ไขปัญหาคิวยาว
ในบางสถานท่ีท่ีต้องใช้เวลานานในการตรวจวัด
อุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่ นับเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ประหยัดเวลำและก�ำลังคนได้อย่ำงมำก

การสนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาล: Grab 
เตรยีมเปดิตวับรกิำร GrabCare เพือ่ชว่ยใหบ้คุลำกร
ทำงกำรแพทย์สำมำรถเดินทำงไป-กลับจำก               
โรงพยำบำลได้อย่ำงรำบรื่น และมีแผนท่ีจะขยำย
บริกำรดังกล่ำวไปสู่โรงพยำบำลอื่นๆ เพิ่มมำกขึ้น

กรณีศึกษาจากฮ่องกง
หุ่นยนต์ตรวจจับไข้ตัวร้อน: เพื่อรับมือกับ             

กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 “Roborn	
Technology”	บริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในฮ่องกง 
ใชเ้วลำรำว 2 สปัดำหใ์นกำรประดษิฐห์ุน่ยนตส์�ำหรบั
ตรวจจบัอณุหภมูริำ่งกำยของมนุษยภ์ำยในระยะหำ่ง 
5 เมตร หุ่นยนต์ดังกล่ำวจะส่งสัญญำณเตือนเมื่อ
ตรวจพบบุคคลที่มีอำกำรตัวร้อนในบริเวณใกล้เคียง 
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อย่ำงไร จะดีจะร้ำยอยู่ที่ใจเรำเอง... ชีวิตน้ีเลือกที่จะมองได้  
เลือกที่จะคิดได้ และก็เลือกที่จะเป็นได้!

“นักปราชญ์” คนหนึ่งได้รับเชิญให้ไปพูดปำฐกถำใน                   
ที่ประชุมใหญ่ ระหว่ำงปำฐกถำเขำจึงเล่ำ “เรื่องตลก” เรื่องหนึ่ง
ออกมำ ปรำกฏว่ำ..ทุกคนในห้องหัวเรำะกันงอหำย

เขำพดูตอ่ไปอกีชัว่ขณะกเ็ลำ่เรือ่งตลกมกุเดิมอกี... ครำวนี้
เรียกเสียงหัวเรำะได้พอประมำณ

และพอเขำเอำมำพูดเล่ำอีกเป็นครั้งที่ 3 ปรำกฏว่ำ...            
ครำวนี้ไม่มีใครหัวเรำะเลย

นกัปรำชญท์ำ่นนัน้จงึยิม้และบอกวำ่ “เหน็ไหม...พวกคณุ
ไม่หัวเราะกับเรื่องตลกเดิมๆ กันแล้ว ก็แล้วทำาไมพวกคุณจึง
เอาแต่เสียใจร้องห่มร้องไห้ในเรื่องเดิมๆ กันอยู่อีก!”

คนเรำกเ็ปน็เสยีอยำ่งนีแ้หละ เรือ่งทีมั่นท�ำใหท้กุขใ์หเ้ศรำ้
ละก็... ชอบย้�ำคิดย้�ำท�ำอยู่นั่นแหละ ปัดโธ่! 

ผมได้อ่ำนเรื่องรำวของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งได้สร้ำงเนื้อ
สร้ำงตัวจำกคนไม่มีอะไร จนกลำยเป็นเศรษฐีผู้มั่งค่ังในเวลำ             
อันรวดเร็ว เขำรู้จักเลือกวิธีท�ำ วิธีคิดที่ไม่เหมือนใครอย่ำงไร

ในปี ค.ศ. 1848 ข่ำวกำรพบทองค�ำที่รัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรฐัอเมรกิำ ไดแ้พรก่ระจำยออกไปอยำ่งรวดเรว็ นกัแสวงโชค
แทบทุกสำรทิศพำกันไปขุดทองที่นั่นมำกมำย ไมเคิล...หนุ่ม                
ผู้ยำกจน ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฝันหวำนถึงควำมมั่งคั่งจำกทองค�ำ 
เมื่อเขำไปถึงแคลิฟอร์เนียแล้วจึงได้รู้ว่ำ คนที่ร่�ำรวยจำกขุดทอง
ได้จริงมีน้อย ส่วนมำกไม่พบทอง พำกันม้วนเส่ือหมดเนื้อ
หมดตัวไปตำมๆ กัน

ไมเคิลเองก็เหมือนกัน	 เม่ือลงทุนลงแรงขุดทองไปได้												
พักใหญ่	 ไม่ได้ทองเลย	 เขาเริ่มท้อแท้หมดอาลัยตายอยาก															
ในชีวิต	แต่เพราะความฉลาดท�าให้เขาเปลี่ยนความคิดจาก				
การขุดทอง	หันไปเลือกขุดคลองแทน!	

เนื่องจำกอำกำศบริเวณเหมืองทองน้ันร้อนแห้งแล้งมำก 
ขำดแคลนน้�ำดื่ม คนท�ำงำนขุดทองกันกลำงแจ้งจะรู้สึกคอแห้ง
ผำก หิวกระหำยน้�ำมำก น้�ำจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นและเป็นที่ต้องกำร
ของนักเสี่ยงโชคทุกคน

ไมเคิลขุดคลองส่งน้�ำจำกริมแม่น้�ำแห่งหนึ่ง สูบน้�ำเข้ำมำ
กักไว้ในบริเวณแอ่งที่ลุ่มที่ใกล้ที่สุดที่ตนเองไปซ้ือไว้ในรำคำถูก
เพื่อท�ำเป็นอ่ำงเก็บน้�ำ หลังจำกผ่ำนกำรกรองตะกอน ก็ใช้
กรรมวิธีเปลี่ยนน้�ำคลองให้กลำยเป็นน้�ำดื่มที่สะอำด จำกนั้นก็
กรองน้�ำใส่ขวดหรือถังน้�ำ แล้วน�ำออกจ�ำหน่ำยให้กับนักแสวงทอง

กจิกำรไมเคลิเจรญิเตบิโตอยำ่งรวดเรว็ ท�ำเงนิสรำ้งรำยได้
ให้เขำจ�ำนวนมหำศำล กลำยเปน็เศรษฐมีเีงนิทองในเวลำไมน่ำน
อย่ำงไม่น่ำเชื่อ

จำกเด็กหนุ่มผู้ เดินทำงไกลมำเพ่ือเสี่ยงโชคขุดทอง                
แต่สุดท้ำยจับพลัดจับผลูเลือกขุดคลองน้�ำแทน...เลยร่�ำรวย   
กลำยเป็นเศรษฐีไปซะฉิบ

ไม่มีอะไรท่ีเป็นไปไม่ได้	อะไรๆ	 มันก็เกิดข้ึนได้เสมอ											
ถ้ารู้จักเลือกใช้วิกฤติให้เป็นโอกาสครับ!	

มนุษย์เรำเกิดมำต่ำงเชื้อชำติเผ่ำพันธุ์ ต่ำงกำลเวลำ                
ตำ่งสถำนทีสั่งคมสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ จึงยอ่มมคีวำมรกัควำมชอบ
ต่ำงกัน รักชอบส่ิงไหนก็เลือกส่ิงน้ันแล้วแต่นำนำจิตตัง... ไม่ว่ำกัน
และผมขอแทรกเรือ่งตลกโจก๊เฮฮำ “สิง่ทีค่นซ้ือไมอ่ย�กใช้” ...มำ
เล่ำเป็นปริศนำให้ข�ำขันกัน กำรมีอำรมณ์ขันท�ำให้อำยุยืนครับ

ก่อนอื่นขอยกปัญหำเบำสมองคั่นจังหวะให้ท่ำนได้ลอง
ทำยกันเล่น... อะไรคือควำมแตกต่ำงระหว่ำงผูช้ำยซื้อล็อตเตอรี่
กับผู้ชำยที่ทะเลำะกับภรรยำ

ค�าตอบ...	ผู้ชายที่ซื้อล็อตเตอร่ียังมีโอกาส	“ถูก”	บ้าง															
แต่ผู้ชายที่ทะเลาะกับภรรยาไม่เคย	“ถูก”	เลย!

แล้วยังง้ีท่ำนจะเลือกซ้ือล็อตเตอรี่หรือเลือกทะเลำะกับ
ภรรยำครับ ไอ้หยำ!

สำวใหญ่คนหน่ึงนั่งคุยถึงสำมีของตัวเองให้เพื่อนคู่หูฟัง  
โดยสำวคนที่ว่ำนี้ได้เอ่ยพูดขึ้น

“ส�มีฉนัชอบม�ยุง่จูจ้ีจ้กุจกิกบัเรือ่งสว่นตวัของฉนั ไมค่่อย
เข้�ใจรสนิยมผู้หญิงว่�ต้องก�รไลฟ์สไตล์ทันสมัยต�มแฟชั่น  
เม่ือเช้�นี้ฉันไปเลือกซื้อเสื้อผ้�ถูกใจม�ชุดหนึ่ง รองเท้�สวย                
คู่หนึ่ง กลับม�ส�มีบ่นยกใหญ่ว่�ซื้อทำ�ไมอยู่เรื่อยเปลืองเงิน  
ของเดิมกม็อียูเ่ยอะแยะไมค่อ่ยไดใ้ชไ้ดใ้ส่เลย ฉนัละเบือ่ส�มีฉนั
ซะจริงๆ คร�วนี้ฉันโมโหม�ก เลยตอกกลับซะเงียบกริบ หน้�           
เหรอหร�พูดไม่ออกเลย...ให้รู้ซะบ้�ง”

“จริงหรือ เธอตอกกลับว่�ยังไงล่ะส�มีถึงได้เงียบ เผื่อฉัน
จะเอ�ไปใชกั้บส�มีฉนับ�้ง” เพ่ือนสำวทีค่ยุดว้ยท�ำตำโตถำมขึน้
อย่ำงสนใจ

“ฉันก็สวนกลับไปว่า คุณก็เลือกซ้ืออะไรบางอย่าง                
โดยไม่ใช้เหมือนกัน เสียเงินซื้อมาได้ทุกปี ซื้อแล้วก็ไม่ได้ใช้”

“อะไรที่เธอว่�”
“ก็ประกันชีวิตไงล่ะ!”
พดูจบทัง้คูก่ป็ลอ่ยหวัเรำะออกมำด้วยควำมขบขนัชอบใจ
แหม! พูดแบบนี้ใจคอจะแช่งกันให้ตำยเร็วๆ หรือไง...

แม่คุณทูนหัว
คุยโม้น้�ำท่วมทุ่งพอหอมปำกหอมคอแล้ว “คนช่างเลือก” 

ขออ�ำลำด้วยเรื่องพิศวงงงงวยตบท้ำย... คนเรำบำงทีกำร                 
เลอืกตัง้ชือ่เลน่กม็ส่ีวนส�ำคญัในกำรพดูคยุสือ่สำร อำจท�ำใหเ้กดิ
กำรคลำดเคลือ่นเขำ้ใจกลบัตำลปตัรไปคนละเรือ่งได ้เหมือนกบั   
เรื่องชวนขันให้ท่ำนเซอร์ไพรส์ในอำรมณ์กันครับ

มีรุน่นอ้งคนหน่ึงเคยท�ำงำนโรงปนูซเีมนตท์ีส่ระบุรด้ีวยกัน
กับผม รุ่นน้องคนนี้มีชื่อเล่นว่ำ “ฉิบ” วันหนึ่งได้บ่นให้ฟังว่ำ          
ช่ือเล่นไม่เป็นมงคลกับตัวเองเลย เวลำเจ็บไข้ไม่สบำย มีเพ่ือนฝูง
มำเยีย่ม กอ่นอ�ำลำกลับคนทีม่ำเยีย่มมกัจะกลำ่วอวยพรใหห้ำย
เร็วๆ ว่ำ “ขอให้ฉิบหายเร็วๆ”

เฮ้อ!	“ขอให้ฉิบหายเร็วๆ”	 ...เป็นค�าอวยพรหรือค�าแช่ง	
กันแน่	งงวุ้ย	(ฮ่า)

“คนช่�งเลือก” ขอจบเร่ืองด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเรำะ 
เมื่อคุณยิ้ม...คุณมีควำมสุขแล้วครับ 
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ขอคั่นจังหวะด้วยเรื่องรำวควำมคิดท่ีแปลกๆ ของคน...            
มำเล่ำให้ฟังเพื่อควำมสนุกสนำนครับ

หนุ่ม 2 คนนั่งคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเรื่องคนจนคนรวย  
ควำมมีควำมจน โดยหนุ่มคนหนึ่งได้เอ่ยตรรกะควำมจนรวย 
ของคนว่ำ

“คนเราเลอืกเกดิไมไ่ด ้แต่เลอืกทีจ่ะเปน็อะไรกไ็ด้ ฉะนัน้
คนทีเ่กดิมาจนไมใ่ชค่วามผดิ แตต่ายตอนจนนีส่คิอืความผดิ”

“คว�มคิดมึงเข้�ท่�” หนุ่มอีกคนพูดขึ้น พลำงแสดงควำม
คิดเห็นขึ้นมำบ้ำงว่ำ “ในชีวิตกูคบเพื่อนมีทั้งคนจนคนรวย มึง    
รู้ไหมคนจนกับคนรวยต่�งกันยังไง”

“ต่�งกันยังไงวะ...ที่มึงว่�” เพื่อนคนแรกย้อนถำม 
“สำาหรับเพื่อนท่ีจน..กูมักจะจำามันไม่ค่อยได้ ส่วนเพื่อน

ที่รวย...มันก็มักจะจำากูไม่ค่อยได้ว่ะ”
มีค�ำพูดว่ำ “เลือกนักมักได้แร่” ควำมหมำยคือคนเรำ

แทนที่จะเลือกท�ำอะไรท่ีง่ำย สะดวกสบำยไม่ยุ่งยำก กลับไป
เลอืกท�ำสิง่ทีย่ำกล�ำบำกมคีวำมซบัซอ้นมำก เปรยีบเหมอืนกำร
จะท�ำให้ได้แร่ซึ่งไม่ง่ำยเลย เพรำะแร่บำงชนิดหำยำกอยู่ใต้ดิน 
บนภูเขำ ในทะเล กว่ำจะส�ำรวจขุดค้นเจอไม่ใช่ของง่ำย วิธีกำร
ท�ำเหมืองก็เสี่ยงยุ่งยำก ลงทุนสูง 

ถา้เลอืกไดอ้ย่ามาท�าเลยอาชีพเหมอืงแร	่ไปท�าอยา่งอืน่
ที่ง่ายๆ	ดีกว่า	ไม่ต้องหนักสมองให้ปวดหัวครับ...	

ในอดีตสมัยก่อนที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ชำวบ้ำนส่วนใหญ่
แถวน้ันจะยดึอำชพีเกษตรกรกนั โดยกำรปลกูออ้ย มนัส�ำปะหลงั  
สับปะรด ฯลฯ และผมมีเรื่องรำวประวัติศำสตร์อันน่ำจดจ�ำ               
ของบ่อทอง ในยุคสมัยที่พบแร่พลวงเป็นข่ำวใหญ่โด่งดังเมื่อ            
นำนมำแล้ว..มำเล่ำเป็นอุทำหรณ์ให้ฟังครับ

แร่พลวง...	 เป็นแร่โลหะมี 2 ชนิด คือ พลวงเงินและ             
พลวงทอง พลวงเงินจะมีสีเทำ ส่วนพลวงทองจะออกสีเหลือง
คล้ำยทอง พลวงเป็นแร่อ่อนมีน้�ำหนักมำก ผลึกแร่เรียวยำว
คล้ำยใบมีดซ้อนเหลื่อมกัน หรือเป็นรูปเข็มเกำะรวมกันอยู่      
ปลำยหนึ่ง ประโยชน์ใช้ผสมกับตะกั่วท�ำเป็นตัวพิมพ์หนังสือ                
ท�ำตะก่ัวแบตเตอร่ี ท�ำแบร่ิงป้องกันกำรสึกหรอของเคร่ืองจักรกล 
ฯลฯ 

เมือ่สมัยทีผ่มเรยีนวชิำ Mineralogy กบัอำจำรยท์ำ่นหนึง่  
ท่ำนได้สอนว่ำ กำรเกิดแร่พลวงจะเป็นสำยแร่แทรกเป็นกระเปำะ
ในหินปูน หินเชล เม่ือท�ำไปพอเจอแร่ก็จะหำยไป เด๋ียวมีเด๋ียวหำย
ไม่แน่นอน จึงต้องคล�ำหำทิศทำงสำยแร่ใหม่อยู่เรื่อย ดังนั้น     
ชื่อ “พลวง” เมื่อตัดตัว พ. ออกจะเหลือค�ำว่ำ “ลวง” ซึ่งก็
หมำยควำมถึงหลอกลวงนั่นเอง ท�ำให้คนท�ำเหมืองพลวงเจ๊ง
หงำยท้องกันเป็นแถว กับควำมผันแปรไม่แน่นอนของสำยแร่...
จัดว่ำเป็นแร่ปรำบเซียนเลยก็ว่ำได้

เม่ือประมำณ 40 กวำ่ปมีำแลว้... สมยัทีผ่มท�ำงำนอยูก่อง
ท�ำเหมือง องค์กำรเหมืองแร่ มีพี่ด�าเนิน	สิทธิประศาสน์	รุ่นพี่         
วิศวฯ เหมืองแร่ เป็นผู้อ�ำนวยกำร ซึ่งช่วงนั้นได้มีกำรพบ               
แร่พลวงที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี บริเวณที่พบแหล่งแร่พลวงอยู่ใน

พื้นที่ป่ำสงวน เป็นพ้ืนที่ท�ำไร่เกษตรกรรมของชำวบ้ำน
ครอบคลุมพื้นที่เป็นหมื่นไร่

พอข่ำวกำรพบแร่พลวงแพร่กระจำยออกไป ผู้คนพำกัน
แตกตื่นกันใหญ่ ไม่ท�ำกันแล้วไร่อ้อย ไร่มันส�ำปะหลัง ฯลฯ 
เพรำะรวยช้ำ หันมำเลือกท�ำแร่กันหวังจะรวยเร็ว ได้มีผู้คน             
ชำวบ้ำนข้ำงเคียงเป็นจ�ำนวนมำกเข้ำไปบุกรุกเพื่อขุดท�ำแร่              
โดยไม่สนใจว่ำเป็นที่ของใคร มีกำรฆ่ำฟันยิงกันไปยิงกันมำ      
ไม่เว้นแต่ละวัน เพ่ือแย่งชิงพื้นท่ีเข้ำไปหำผลประโยชน์โดย           
ไม่เคำรพเกรงกลัวกฎหมำยบ้ำนเมือง 

องค์กำรเหมอืงแร่ ไดรั้บมอบหมำยใหเ้ปน็ผู้รับผิดชอบดแูล
เร่ืองประทำนบัตรท�ำเหมืองพลวงแห่งน้ี พูดก็พูดเถอะ...                 
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรฯ มีแต่มือเปล่ำ จะไปสู้รบตบมือกับ              
ผู้มีอิทธิพลคนถือปืนพวกน้ีได้อย่ำงไร คนลักขโมยท�ำแร่เถื่อน 
กันมำก ท�ำงำนไปก็ต้องระวังตัวไป ระยะน้ันอำเส่ีย เจ้ำพ่อเจ้ำแม่
คนใหญ่คนโตท้ังหลำย ต่ำงมำว่ิงเต้นติดต่องำนท่ีองค์กำรเหมืองแร่
วันๆ มำกหน้ำหลำยตำ โดยต่ำงก็อ้ำงสิทธิ์ในพ้ืนที่ ไม่มีใคร    
ยอมใคร เจอะเจอ พดูคยุเจรจำเหน็หนำ้กนัอยูแ่หมบ็ๆ พอกลับ
ไปไมน่ำนหนังสอืพิมพ์ลงขำ่วโดนยงิตำยไปเสยีแล้ว..สรำ้งควำม
ปวดเศียรเวียนเกล้ำให้เจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมืองเป็นอย่ำงมำก

ผลสุดทา้ยเรือ่งราววุ่นวายทัง้หลายแหลเ่หลา่นี.้..	กจ็บลง
ด้วยตัวของมันเอง	คือแร่หมด	แร่มีไม่มากเพราะเป็นแร่ลอย		
ขุดลึกลงไปก็ไม่มีแร่แล้ว	เมื่อไม่มีทุกอย่างก็จบ	ไม่รู้จะฆ่าฟัน
กันไปท�าไม	แต่กว่าสถานการณ์จะสงบลงได้	ก็เล่นเอาบาดเจ็บ
ลม้ตายกนัเปน็จ�านวนมาก..เพราะผลประโยชนข์องค�าวา่	“แร”่ 
ตัวเดียวแท้ๆ	อนิจจา!	

ในชีวิตคนเรำเขำให้เลือกมีเพ่ือนอยู่ 3 ประเภท คือคน
ทีร่กัเรำ คนทีเ่กลยีดเรำ และคนทีเ่ฉยๆ กบัเรำ คนทีร่กัเรำ... จะ
สอนให้เรำรู้จักควำมนิ่มนวลอ่อนโยน คนที่เกลียดเรำ... จะสอน
ใหเ้รำรู้จกัระวงัตวั และคนทีเ่ฉยๆ กับเรำ...จะสอนใหเ้รำรูจ้กัพึง่
ตนเอง ครบั..มเีพือ่นหลำกหลำยสไตลอ์ยำ่งนีก้ด็เีหมอืนกนัแฮะ!

กำรพัฒนำตนเองท่ีดีวิธีหน่ึง คือกำรเลือกเรียนรู้ข้อดี         
ของบคุคลอืน่เพือ่น�ำมำปรบัปรงุตนเองใหด้ขีึน้ เปน็กำรรวบรวม
ควำมดีควำมเก่งของบุคคลหลำยคนไว้ที่ตน ปรับปรุงดัดแปลง
ให้เหมำะสมกับตนเอง

ดังน้ัน จงเลือกมองแต่ในส่วนดีและเลือกพูดถึงเขำ            
เหล่ำนั้นแต่ในแง่ดี ซึ่งเป็นกำรพัฒนำชีวิตของตนให้ดีขึ้นวิธีหนึ่ง             
ดังค�ำคมของ “หย�หลุ” ที่ว่ำ...

“เวลากินเงาะ องุ่น ทุเรียน ก็เห็นเธอฉลาดเลือกกิน               
แตล่กูทีม่นัดีๆ ลกูเน่าเสียเธอกเ็อาไปทิง้ แตก่เ็หน็อยูบ่อ่ยครัง้ 
เม่ือเวลาท่ีเธอพูดถึงคนน้ันคนน้ี ทำาไมจึงไม่เลือกเอาแต่ส่วนดี
ของเขา...มาคิดมาพูดบ้างล่ะ”

กำรมองโลกของคนเรำนั้นไม่เหมือนกัน เรื่องดีๆ ถ้ำเกิด
กับคนที่มองโลกในแง่ร้ำย..ท�ำอย่ำงไรก็ไม่มีอะไรดีขึ้น แต่เร่ือง
ร้ำยๆ ถ้ำเกิดขึ้นกับคนที่มองโลกในแง่ดี..เขำก็ยังหำมุมดีๆ                
ได้เจอ ทุกเร่ืองมีมุมมองได้หลำยมุม อยู่ท่ีเรำจะเลือกมอง
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อย่ำงไร จะดีจะร้ำยอยู่ท่ีใจเรำเอง... ชีวิตน้ีเลือกท่ีจะมองได้  
เลือกที่จะคิดได้ และก็เลือกที่จะเป็นได้!

“นักปราชญ์” คนหนึ่งได้รับเชิญให้ไปพูดปำฐกถำใน                   
ที่ประชุมใหญ่ ระหว่ำงปำฐกถำเขำจึงเล่ำ “เรื่องตลก” เรื่องหนึ่ง
ออกมำ ปรำกฏว่ำ..ทุกคนในห้องหัวเรำะกันงอหำย

เขำพดูตอ่ไปอกีชัว่ขณะกเ็ลำ่เรือ่งตลกมกุเดิมอกี... ครำวนี้
เรียกเสียงหัวเรำะได้พอประมำณ

และพอเขำเอำมำพูดเล่ำอีกเป็นครั้งที่ 3 ปรำกฏว่ำ...            
ครำวนี้ไม่มีใครหัวเรำะเลย

นกัปรำชญท์ำ่นนัน้จงึยิม้และบอกวำ่ “เหน็ไหม...พวกคณุ
ไม่หัวเราะกับเรื่องตลกเดิมๆ กันแล้ว ก็แล้วทำาไมพวกคุณจึง
เอาแต่เสียใจร้องห่มร้องไห้ในเรื่องเดิมๆ กันอยู่อีก!”

คนเรำกเ็ปน็เสยีอยำ่งนีแ้หละ เรือ่งทีม่นัท�ำใหท้กุขใ์หเ้ศร้ำ
ละก็... ชอบย้�ำคิดย้�ำท�ำอยู่นั่นแหละ ปัดโธ่! 

ผมได้อ่ำนเรื่องรำวของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งได้สร้ำงเน้ือ
สร้ำงตัวจำกคนไม่มีอะไร จนกลำยเป็นเศรษฐีผู้มั่งค่ังในเวลำ             
อันรวดเร็ว เขำรู้จักเลือกวิธีท�ำ วิธีคิดที่ไม่เหมือนใครอย่ำงไร

ในปี ค.ศ. 1848 ข่ำวกำรพบทองค�ำท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรฐัอเมรกิำ ไดแ้พรก่ระจำยออกไปอยำ่งรวดเรว็ นกัแสวงโชค
แทบทุกสำรทิศพำกันไปขุดทองที่นั่นมำกมำย ไมเคิล...หนุ่ม                
ผู้ยำกจน ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฝันหวำนถึงควำมมั่งคั่งจำกทองค�ำ 
เมื่อเขำไปถึงแคลิฟอร์เนียแล้วจึงได้รู้ว่ำ คนที่ร่�ำรวยจำกขุดทอง
ได้จริงมีน้อย ส่วนมำกไม่พบทอง พำกันม้วนเส่ือหมดเนื้อ
หมดตัวไปตำมๆ กัน

ไมเคิลเองก็เหมือนกัน	เม่ือลงทุนลงแรงขุดทองไปได้												
พักใหญ่	 ไม่ได้ทองเลย	 เขาเร่ิมท้อแท้หมดอาลัยตายอยาก															
ในชีวิต	แต่เพราะความฉลาดท�าให้เขาเปลี่ยนความคิดจาก				
การขุดทอง	หันไปเลือกขุดคลองแทน!	

เนื่องจำกอำกำศบริเวณเหมืองทองน้ันร้อนแห้งแล้งมำก 
ขำดแคลนน้�ำดื่ม คนท�ำงำนขุดทองกันกลำงแจ้งจะรู้สึกคอแห้ง
ผำก หิวกระหำยน้�ำมำก น้�ำจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นและเป็นที่ต้องกำร
ของนักเสี่ยงโชคทุกคน

ไมเคิลขุดคลองส่งน้�ำจำกริมแม่น้�ำแห่งหนึ่ง สูบน้�ำเข้ำมำ
กักไว้ในบริเวณแอ่งที่ลุ่มที่ใกล้ที่สุดที่ตนเองไปซื้อไว้ในรำคำถูก
เพื่อท�ำเป็นอ่ำงเก็บน้�ำ หลังจำกผ่ำนกำรกรองตะกอน ก็ใช้
กรรมวิธีเปลี่ยนน้�ำคลองให้กลำยเป็นน้�ำดื่มท่ีสะอำด จำกนั้นก็
กรองน้�ำใส่ขวดหรือถังน้�ำ แล้วน�ำออกจ�ำหน่ำยให้กับนักแสวงทอง

กจิกำรไมเคลิเจรญิเตบิโตอยำ่งรวดเรว็ ท�ำเงนิสรำ้งรำยได้
ให้เขำจ�ำนวนมหำศำล กลำยเปน็เศรษฐมีเีงนิทองในเวลำไมน่ำน
อย่ำงไม่น่ำเชื่อ

จำกเด็กหนุ่มผู้ เดินทำงไกลมำเพื่อเส่ียงโชคขุดทอง                
แต่สุดท้ำยจับพลัดจับผลูเลือกขุดคลองน้�ำแทน...เลยร่�ำรวย   
กลำยเป็นเศรษฐีไปซะฉิบ

ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้	อะไรๆ	มันก็เกิดขึ้นได้เสมอ											
ถ้ารู้จักเลือกใช้วิกฤติให้เป็นโอกาสครับ!	

มนุษย์เรำเกิดมำต่ำงเชื้อชำติเผ่ำพันธุ์ ต่ำงกำลเวลำ                
ตำ่งสถำนทีสั่งคมสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ จงึยอ่มมคีวำมรกัควำมชอบ
ต่ำงกัน รักชอบส่ิงไหนก็เลือกส่ิงน้ันแล้วแต่นำนำจิตตัง... ไม่ว่ำกัน
และผมขอแทรกเรือ่งตลกโจก๊เฮฮำ “สิง่ทีค่นซือ้ไมอ่ย�กใช”้ ...มำ
เล่ำเป็นปริศนำให้ข�ำขันกัน กำรมีอำรมณ์ขันท�ำให้อำยุยืนครับ

ก่อนอื่นขอยกปัญหำเบำสมองคั่นจังหวะให้ท่ำนได้ลอง
ทำยกันเล่น... อะไรคือควำมแตกต่ำงระหว่ำงผูช้ำยซื้อล็อตเตอรี่
กับผู้ชำยที่ทะเลำะกับภรรยำ

ค�าตอบ...	ผู้ชายท่ีซื้อล็อตเตอรี่ยังมีโอกาส	“ถูก”	บ้าง															
แต่ผู้ชายที่ทะเลาะกับภรรยาไม่เคย	“ถูก”	เลย!

แล้วยังงี้ท่ำนจะเลือกซื้อล็อตเตอรี่หรือเลือกทะเลำะกับ
ภรรยำครับ ไอ้หยำ!

สำวใหญ่คนหน่ึงน่ังคุยถึงสำมีของตัวเองให้เพื่อนคู่หูฟัง  
โดยสำวคนที่ว่ำนี้ได้เอ่ยพูดขึ้น

“ส�มฉัีนชอบม�ยุง่จูจ้ีจ้กุจกิกับเร่ืองสว่นตวัของฉัน ไม่คอ่ย
เข้�ใจรสนิยมผู้หญิงว่�ต้องก�รไลฟ์สไตล์ทันสมัยต�มแฟชั่น  
เมื่อเช้�นี้ฉันไปเลือกซื้อเสื้อผ้�ถูกใจม�ชุดหนึ่ง รองเท้�สวย                
คู่หน่ึง กลับม�ส�มีบ่นยกใหญ่ว่�ซ้ือทำ�ไมอยู่เร่ือยเปลืองเงิน  
ของเดิมกม็อียูเ่ยอะแยะไมค่อ่ยไดใ้ชไ้ดใ้ส่เลย ฉนัละเบือ่ส�มีฉนั
ซะจริงๆ คร�วนี้ฉันโมโหม�ก เลยตอกกลับซะเงียบกริบ หน้�           
เหรอหร�พูดไม่ออกเลย...ให้รู้ซะบ้�ง”

“จริงหรือ เธอตอกกลับว่�ยังไงล่ะส�มีถึงได้เงียบ เผื่อฉัน
จะเอ�ไปใชกั้บส�มฉีนับ�้ง” เพือ่นสำวทีค่ยุดว้ยท�ำตำโตถำมข้ึน
อย่ำงสนใจ

“ฉันก็สวนกลับไปว่า คุณก็เลือกซื้ออะไรบางอย่าง                
โดยไม่ใช้เหมือนกัน เสียเงินซื้อมาได้ทุกปี ซื้อแล้วก็ไม่ได้ใช้”

“อะไรที่เธอว่�”
“ก็ประกันชีวิตไงล่ะ!”
พูดจบทัง้คู่ก็ปลอ่ยหวัเรำะออกมำดว้ยควำมขบขนัชอบใจ
แหม! พูดแบบนี้ใจคอจะแช่งกันให้ตำยเร็วๆ หรือไง...

แม่คุณทูนหัว
คุยโม้น้�ำท่วมทุ่งพอหอมปำกหอมคอแล้ว “คนช่างเลือก” 

ขออ�ำลำด้วยเรื่องพิศวงงงงวยตบท้ำย... คนเรำบำงทีกำร                 
เลอืกตัง้ชือ่เลน่ก็มสีว่นส�ำคัญในกำรพูดคุยสือ่สำร อำจท�ำใหเ้กดิ
กำรคลำดเคลือ่นเขำ้ใจกลบัตำลปตัรไปคนละเร่ืองได ้เหมือนกบั   
เรื่องชวนขันให้ท่ำนเซอร์ไพรส์ในอำรมณ์กันครับ

มรีุน่นอ้งคนหน่ึงเคยท�ำงำนโรงปนูซเีมนตท์ีส่ระบรุด้ีวยกัน
กับผม รุ่นน้องคนน้ีมีชื่อเล่นว่ำ “ฉิบ” วันหน่ึงได้บ่นให้ฟังว่ำ          
ช่ือเล่นไม่เป็นมงคลกับตัวเองเลย เวลำเจ็บไข้ไม่สบำย มีเพ่ือนฝูง
มำเยีย่ม กอ่นอ�ำลำกลับคนทีม่ำเยีย่มมกัจะกลำ่วอวยพรใหห้ำย
เร็วๆ ว่ำ “ขอให้ฉิบหายเร็วๆ”

เฮ้อ!	“ขอให้ฉิบหายเร็วๆ”	 ...เป็นค�าอวยพรหรือค�าแช่ง	
กันแน่	งงวุ้ย	(ฮ่า)

“คนช่�งเลือก” ขอจบเรื่องด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเรำะ 
เมื่อคุณยิ้ม...คุณมีควำมสุขแล้วครับ 
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ขอค่ันจังหวะด้วยเร่ืองรำวควำมคิดที่แปลกๆ ของคน...            
มำเล่ำให้ฟังเพื่อควำมสนุกสนำนครับ

หนุ่ม 2 คนนั่งคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเรื่องคนจนคนรวย  
ควำมมีควำมจน โดยหนุ่มคนหนึ่งได้เอ่ยตรรกะควำมจนรวย 
ของคนว่ำ

“คนเราเลอืกเกดิไมไ่ด ้แต่เลอืกทีจ่ะเปน็อะไรกไ็ด้ ฉะนัน้
คนทีเ่กดิมาจนไมใ่ชค่วามผดิ แตต่ายตอนจนนีส่คิอืความผดิ”

“คว�มคิดมึงเข้�ท่�” หนุ่มอีกคนพูดขึ้น พลำงแสดงควำม
คิดเห็นขึ้นมำบ้ำงว่ำ “ในชีวิตกูคบเพื่อนมีทั้งคนจนคนรวย มึง    
รู้ไหมคนจนกับคนรวยต่�งกันยังไง”

“ต่�งกันยังไงวะ...ที่มึงว่�” เพื่อนคนแรกย้อนถำม 
“สำาหรับเพื่อนท่ีจน..กูมักจะจำามันไม่ค่อยได้ ส่วนเพื่อน

ที่รวย...มันก็มักจะจำากูไม่ค่อยได้ว่ะ”
มีค�ำพูดว่ำ “เลือกนักมักได้แร่” ควำมหมำยคือคนเรำ

แทนที่จะเลือกท�ำอะไรที่ง่ำย สะดวกสบำยไม่ยุ่งยำก กลับไป
เลอืกท�ำสิง่ทีย่ำกล�ำบำกมคีวำมซบัซอ้นมำก เปรยีบเหมอืนกำร
จะท�ำให้ได้แร่ซึ่งไม่ง่ำยเลย เพรำะแร่บำงชนิดหำยำกอยู่ใต้ดิน 
บนภูเขำ ในทะเล กว่ำจะส�ำรวจขุดค้นเจอไม่ใช่ของง่ำย วิธีกำร
ท�ำเหมืองก็เสี่ยงยุ่งยำก ลงทุนสูง 

ถา้เลอืกไดอ้ย่ามาท�าเลยอาชีพเหมอืงแร	่ไปท�าอยา่งอืน่
ที่ง่ายๆ	ดีกว่า	ไม่ต้องหนักสมองให้ปวดหัวครับ...	

ในอดีตสมัยก่อนที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ชำวบ้ำนส่วนใหญ่
แถวนัน้จะยดึอำชพีเกษตรกรกนั โดยกำรปลกูออ้ย มนัส�ำปะหลงั  
สับปะรด ฯลฯ และผมมีเรื่องรำวประวัติศำสตร์อันน่ำจดจ�ำ               
ของบ่อทอง ในยุคสมัยท่ีพบแร่พลวงเป็นข่ำวใหญ่โด่งดังเมื่อ            
นำนมำแล้ว..มำเล่ำเป็นอุทำหรณ์ให้ฟังครับ

แร่พลวง...	 เป็นแร่โลหะมี 2 ชนิด คือ พลวงเงินและ             
พลวงทอง พลวงเงินจะมีสีเทำ ส่วนพลวงทองจะออกสีเหลือง
คล้ำยทอง พลวงเป็นแร่อ่อนมีน้�ำหนักมำก ผลึกแร่เรียวยำว
คล้ำยใบมีดซ้อนเหลื่อมกัน หรือเป็นรูปเข็มเกำะรวมกันอยู่      
ปลำยหนึ่ง ประโยชน์ใช้ผสมกับตะกั่วท�ำเป็นตัวพิมพ์หนังสือ                
ท�ำตะก่ัวแบตเตอร่ี ท�ำแบร่ิงป้องกันกำรสึกหรอของเคร่ืองจักรกล 
ฯลฯ 

เมือ่สมยัทีผ่มเรยีนวชิำ Mineralogy กบัอำจำรยท์ำ่นหนึง่  
ท่ำนได้สอนว่ำ กำรเกิดแร่พลวงจะเป็นสำยแร่แทรกเป็นกระเปำะ
ในหินปูน หินเชล เม่ือท�ำไปพอเจอแร่ก็จะหำยไป เด๋ียวมีเด๋ียวหำย
ไม่แน่นอน จึงต้องคล�ำหำทิศทำงสำยแร่ใหม่อยู่เรื่อย ดังนั้น     
ชื่อ “พลวง” เมื่อตัดตัว พ. ออกจะเหลือค�ำว่ำ “ลวง” ซึ่งก็
หมำยควำมถึงหลอกลวงน่ันเอง ท�ำให้คนท�ำเหมืองพลวงเจ๊ง
หงำยท้องกันเป็นแถว กับควำมผันแปรไม่แน่นอนของสำยแร่...
จัดว่ำเป็นแร่ปรำบเซียนเลยก็ว่ำได้

เมือ่ประมำณ 40 กวำ่ปมีำแลว้... สมยัทีผ่มท�ำงำนอยูก่อง
ท�ำเหมือง องค์กำรเหมืองแร่ มีพี่ด�าเนิน	สิทธิประศาสน์	รุ่นพี่         
วิศวฯ เหมืองแร่ เป็นผู้อ�ำนวยกำร ซึ่งช่วงนั้นได้มีกำรพบ               
แร่พลวงที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี บริเวณที่พบแหล่งแร่พลวงอยู่ใน

พื้นที่ป่ำสงวน เป็นพื้นที่ท�ำไร่ เกษตรกรรมของชำวบ้ำน
ครอบคลุมพื้นที่เป็นหมื่นไร่

พอข่ำวกำรพบแร่พลวงแพร่กระจำยออกไป ผู้คนพำกัน
แตกตื่นกันใหญ่ ไม่ท�ำกันแล้วไร่อ้อย ไร่มันส�ำปะหลัง ฯลฯ 
เพรำะรวยช้ำ หันมำเลือกท�ำแร่กันหวังจะรวยเร็ว ได้มีผู้คน             
ชำวบ้ำนข้ำงเคียงเป็นจ�ำนวนมำกเข้ำไปบุกรุกเพื่อขุดท�ำแร่              
โดยไม่สนใจว่ำเป็นที่ของใคร มีกำรฆ่ำฟันยิงกันไปยิงกันมำ      
ไม่เว้นแต่ละวัน เพื่อแย่งชิงพื้นที่เข้ำไปหำผลประโยชน์โดย           
ไม่เคำรพเกรงกลัวกฎหมำยบ้ำนเมือง 

องคก์ำรเหมอืงแร ่ไดร้บัมอบหมำยใหเ้ปน็ผูร้บัผดิชอบดูแล
เร่ืองประทำนบัตรท�ำเหมืองพลวงแห่งนี้ พูดก็พูดเถอะ...                 
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรฯ มีแต่มือเปล่ำ จะไปสู้รบตบมือกับ              
ผู้มีอิทธิพลคนถือปืนพวกนี้ได้อย่ำงไร คนลักขโมยท�ำแร่เถื่อน 
กันมำก ท�ำงำนไปก็ต้องระวังตัวไป ระยะน้ันอำเส่ีย เจ้ำพ่อเจ้ำแม่
คนใหญ่คนโตท้ังหลำย ต่ำงมำว่ิงเต้นติดต่องำนท่ีองค์กำรเหมืองแร่
วันๆ มำกหน้ำหลำยตำ โดยต่ำงก็อ้ำงสิทธิ์ในพื้นที่ ไม่มีใคร    
ยอมใคร เจอะเจอ พดูคยุเจรจำเหน็หนำ้กนัอยูแ่หม็บๆ พอกลับ
ไปไมน่ำนหนงัสอืพมิพล์งขำ่วโดนยงิตำยไปเสยีแล้ว..สรำ้งควำม
ปวดเศียรเวียนเกล้ำให้เจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมืองเป็นอย่ำงมำก

ผลสดุทา้ยเรือ่งราววุน่วายทัง้หลายแหลเ่หลา่นี.้..	กจ็บลง
ด้วยตัวของมันเอง	คือแร่หมด	แร่มีไม่มากเพราะเป็นแร่ลอย		
ขุดลึกลงไปก็ไม่มีแร่แล้ว	เมื่อไม่มีทุกอย่างก็จบ	ไม่รู้จะฆ่าฟัน
กันไปท�าไม	แต่กว่าสถานการณ์จะสงบลงได้	ก็เล่นเอาบาดเจ็บ
ลม้ตายกนัเปน็จ�านวนมาก..เพราะผลประโยชนข์องค�าวา่	“แร”่ 
ตัวเดียวแท้ๆ	อนิจจา!	

ในชีวิตคนเรำเขำให้เลือกมีเพื่อนอยู่ 3 ประเภท คือคน
ทีร่กัเรำ คนทีเ่กลยีดเรำ และคนทีเ่ฉยๆ กบัเรำ คนทีร่กัเรำ... จะ
สอนให้เรำรู้จักควำมนิ่มนวลอ่อนโยน คนที่เกลียดเรำ... จะสอน
ใหเ้รำรู้จกัระวงัตวั และคนทีเ่ฉยๆ กบัเรำ...จะสอนใหเ้รำรูจ้กัพึง่
ตนเอง ครบั..มเีพือ่นหลำกหลำยสไตลอ์ยำ่งนีก้ด็เีหมือนกนัแฮะ!

กำรพัฒนำตนเองที่ดีวิธีหนึ่ง คือกำรเลือกเรียนรู้ข้อดี         
ของบคุคลอืน่เพือ่น�ำมำปรบัปรงุตนเองใหด้ขีึน้ เปน็กำรรวบรวม
ควำมดีควำมเก่งของบุคคลหลำยคนไว้ที่ตน ปรับปรุงดัดแปลง
ให้เหมำะสมกับตนเอง

ดังนั้น จงเลือกมองแต่ในส่วนดีและเลือกพูดถึงเขำ            
เหล่ำนั้นแต่ในแง่ดี ซึ่งเป็นกำรพัฒนำชีวิตของตนให้ดีขึ้นวิธีหนึ่ง             
ดังค�ำคมของ “หย�หลุ” ที่ว่ำ...

“เวลากินเงาะ องุ่น ทุเรียน ก็เห็นเธอฉลาดเลือกกิน               
แตล่กูทีม่นัดีๆ  ลกูเนา่เสยีเธอกเ็อาไปทิง้ แต่กเ็หน็อยูบ่อ่ยครัง้ 
เม่ือเวลาท่ีเธอพูดถึงคนน้ันคนน้ี ทำาไมจึงไม่เลือกเอาแต่ส่วนดี
ของเขา...มาคิดมาพูดบ้างล่ะ”

กำรมองโลกของคนเรำนั้นไม่เหมือนกัน เรื่องดีๆ ถ้ำเกิด
กับคนท่ีมองโลกในแง่ร้ำย..ท�ำอย่ำงไรก็ไม่มีอะไรดีขึ้น แต่เรื่อง
ร้ำยๆ ถ้ำเกิดขึ้นกับคนท่ีมองโลกในแง่ดี..เขำก็ยังหำมุมดีๆ                
ได้เจอ ทุกเรื่องมีมุมมองได้หลำยมุม อยู่ที่เรำจะเลือกมอง
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จ�ำหน่ำยรถขุดท้ังจำกสหรัฐอเมริกำ ยุโรป และญ่ีปุ่น มำบ้ำง 
ท�ำให้เม่ือบริษัท คำโต้ เวิร์คส์ จ�ำกัด ได้เข้ำมำท�ำสัญญำ          
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยรถขุดแบรนด์ 
KATO อย่ำงเป็นทำงกำรแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแล้ว
พร้อมที่จะมุ่งม่ันท�ำแผนกำรตลำดเพื่อจัดจ�ำหน่ำยรถขุด
และแผนกำรบริกำรหลังกำรขำยส�ำหรับลูกค้ำอย่ำงดีที่สุด 

“เอ.วี.เอ็น. มอเตอร์ เวอคส์ มีคว�มเชื่อมั่นว่�รถขุด 
KATO จะได้รับก�รตอบรับที่ดีจ�กลูกค้�ทั้งลูกค้�ร�ยเก่�
และร�ยใหม่ที่ใช้รถขุดแบรนด์ KATO และแบรนด์อื่นๆ 
ของญี่ปุ่นอยู่แล้ว และเชื่อมั่นในคุณภ�พของรถขุดแบรนด์
ที่มีสมรรถนะที่ทนท�น มีคว�มคุ้มค่� คุ้มร�ค�ในตล�ด
ประเทศไทยและในตล�ดอ�เซยีนผ�่นตวัแทนจำ�หน�่ยทีม่ี
คว�มเป็นมืออ�ชีพ เบื้องต้นจะมีก�รสำ�รวจลูกค้�ร�ยเก่�
ทีม่กี�รซือ้รถขุดไปใชใ้นชว่งกอ่นหน�้นี ้เชน่ กรมท�งหลวง 
กรมชลประท�น บริษัทรับเหม�ก่อสร้�งภ�คเอกชน แล้ว
เข้�ไปทำ�ก�รบอกกล่�วว่�ในขณะนี้รถขุด KATO กลับม�
จำ�หน่�ยแล้วในประเทศไทยผ่�นบริษัทฯ พร้อมที่จะห� 
ช่องท�งช่วยเหลือดูแลลูกค้�กลุ่มนี้ในอน�คตเพ่ิมเติม           
เพื่อรักษ�ฐ�นลูกค้�เดิมที่มีอยู่ให้กลับม�ใช้รถขุด KATO            
อีกครั้งหนึ่ง” อภิชาติ	กล่ำว 

นอกจำกนี้จะมีกำรแนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ 
ศูนย์บริกำรที่มี 17 สำขำแก่ลูกค้ำเพ่ือที่จะได้เข้ำมำใช้
บริกำร ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำปำง น่ำน พิษณุโลก
อุดรธำนี อ�ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี ชัยภูมิ นครรำชสีมำ 
อยุธยำ กำญจนบุรี กรุงเทพฯ สมุทรปรำกำร ฉะเชิงเทรำ
ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี และอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
พรอ้มดว้ยรถโมบำยเซอรว์สิเคลือ่นทีอ่กี 10 คนั ใหบ้รกิำร
ลกูคำ้ เชน่ เม่ือลกูคำ้โทรศพัทเ์ข้ำมำยงัศนูยบ์รกิำรในพืน้ที ่
ทำงบรษิทัฯ จะสอบถำมสำเหตใุหแ้นช่ดัเพือ่ทีจ่ะไดเ้ตรยีม
บุคลำกร ช่ำงที่ช�ำนำญงำน และอะไหล่ลงพ้ืนที่หน้ำงำน
แกไ้ขปญัหำใหล้กูคำ้ไดอ้ยำ่งตรงจดุภำยใน 24 ชัว่โมง และ
หำกเข้ำแก้ไขปัญหำแล้วพบว่ำต้องน�ำรถขุดเข้ำมำท�ำกำร
ซ่อมที่ต้องใช้เวลำนำนกว่ำ 48 ชั่วโมง เนื่องจำกปัญหำ
อะไหล่ที่ช�ำรุด จ�ำเป็นต้องส่ังจำกต่ำงประเทศ ก็จะน�ำ         
เขำ้มำท�ำกำรรอซอ่มภำยในศนูยบ์รกิำร และหำกแกป้ญัหำ
ไม่แล้วเสร็จจะต้องมีรถขุดส�ำรองให้ลูกค้ำน�ำไปใช้งำน         
เพื่อแก้ปัญหำ เป็นต้น ส่วนลูกค้ำรำยใหม่ ทำงบริษัทฯ        
จะส่งทีมงำนจัดจ�ำหน่ำยเข้ำไปแนะน�ำตัว แนะน�ำผลิตภัณฑ์
หำกสนใจก็จะมีกำรให้ทดลองขับทดลองขุดท�ำงำนจริง
ภำยในศูนย์บริกำรแต่ละแห่ง ส่วนเรื่องสินเชื่อ มีบริกำร
แนะน�ำสินเชื่อให้ตำมควำมเหมำะสมเช่นเดียวกัน และ        
ในอนำคตบริษัทฯ มีแผนขยำยศูนย์กำรจัดจ�ำหน่ำยและ        
ให้บริกำรหลังกำรขำย จ�ำนวน 35 แห่ง ภำยใน 3 ปี

ส�ำหรับรถขุด KATO มีตั้งแต่ขนำดเล็กไปถึงรถ 
ขนำดใหญ่ตั้งแต่ 5-45 ตัน ที่จัดจ�ำหน่ำยทั่วโลก เบื้องต้น

ในป ีพ.ศ. 2563 น้ีกำรน�ำเขำ้มำจ�ำหนำ่ยในประเทศไทยจะเป็นรถขดุ
ไฮดรอลิกตีนตะขำบ KATO จ�ำหน่ำย 3 รุ่น ประกอบด้วย KATO 
HD 820-R5 REGZM รุ่น 21 ตัน รำคำ 3.99 ล้ำนบำท คำดว่ำ     
รถขุดรุ่นน้ีจะท�ำตลำดได้ง่ำยและเป็นที่ต้องกำรของลูกค้ำ ด้วย
เครื่องยนต์ที่มีคุณภำพ แรงด้วยเครื่องยนต์ Mitsubishi 4M50-TL 
เครื่องยนต์ 153-160 แรงม้ำ ควำมจุบุ้งกี๋ 0.8-0.9 ลูกบำศก์เมตร 
ด้วยระยะขุด 6 เมตร 70 เซนติเมตร เสียงเบำขณะท�ำงำน คุ้มค่ำ 
ทนทำนและประหยัดน้�ำมัน ขณะนี้มีลูกค้ำติดต่อสอบถำมและสนใจ
จองแลว้ประมำณ 5 คนั รุ่นตอ่มำเปน็ขนำด 13 ตนั และรถขดุขนำด
เลก็ Mini Excavator 5.5 ตนั ส�ำหรบักำรขดุท�ำสวนและทดลองตลำด
ภำคกำรเกษตร ตั้งเป้ำในปีแรกจะจ�ำหน่ำยในรุ่น 21 ตัน ให้ได้
ประมำณ 30-40 คนั สว่นในรุน่อืน่ๆ จะพยำยำมท�ำตลำดสรำ้งควำม
เชื่อม่ันในช่วงปีแรกและคำดว่ำตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไปจะเริ่มมียอด
จ�ำหน่ำยเข้ำมำอย่ำงแน่นอน

อภิชาติ	กล่ำวว่ำ แม้ว่ำในปัจจุบันนี้สถำนกำรณ์หลำยๆ ด้ำน
ฉดุใหส้ภำพเศรษฐกจิชะลอตวั แตย่งัมัน่ใจว่ำภำคกำรลงทนุทำงด้ำน
โครงกำรภำครัฐ กำรก่อสร้ำง ท�ำถนน ท�ำเหมอืงแร ่จะยงัคงขบัเคลือ่น
ตอ่ไดแ้ละจะกลบัมำคกึคกัมียอดขำยเตบิโตมำกขึน้อกีครัง้ตำมวฏัจักร
ของตลำดรถขุด โดยในปีแรกนี้ทำงบริษัทฯ ตั้งเป้ำกำรจัดจ�ำหน่ำย       
ไว้ที่ 3% จำกส่วนแบ่งกำรตลำดทั้งหมดประมำณ 30-40 คันเป็น
อย่ำงน้อย แล้วค่อยๆ ขยับส่วนแบ่งกำรตลำด 5% ในปีถัดไป ส่วน
ตลำดในเพือ่นบำ้นในประเทศลำว กมัพชูำ และเมยีนมำ จะใชต้วัแทน
จ�ำหน่ำยจำกประเทศไทยเข้ำไปท�ำตลำด โดยจะไปพร้อมกับผู้ประกอบกำร
ไทยทีเ่ข้ำไปท�ำธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง สำธำรณปูโภค ทีเ่ลอืกใชร้ถขดุ 
KATO อยู่แล้ว เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรท�ำตลำด 

จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

โฉมหน้ารถขุด KATO รุ่น HD 820-RS REGZM รุ่น 21 ตัน
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หำกพดูถงึรถขดุแบรนด ์KATO เชือ่วำ่ผูป้ระกอบกำรเหมอืงแร ่
ผู้ประกอบกำรรับเหมำกอ่สรำ้งในประเทศไทยและในภมูภิำคอำเซียน 
ต่ำงรู้จักแบรนด์นี้ตรงท่ีมีสมรรถนะควำมแข็งแกร่ง ทนทำน และ
ประหยัดน้�ำมันเป็นอย่ำงดี ซึ่งนับต้ังแต่วิกฤตกำรเงินในเอเชียหรือ            
ทีเ่รยีกวำ่วกิฤตตม้ย�ำกุง้เมือ่ปี พ.ศ. 2540 เปน็ตน้มำ แบรนด ์KATO 
ได้ห่ำงหำยไปจำกตลำดในเอเชีย แล้วหันไปส่งออกรถขุดในประเทศ
สหรัฐอเมริกำและยุโรปมำกขึ้น เหลือเพียงกำรจ�ำหน่ำยรถเครน       
ในประเทศไทยและในภูมิภำคอำเซียน จำกฐำนกำรผลิตรถเครน        
ที่จังหวัดระยอง ประเทศไทยเท่ำนั้น

 อย่ำงไรก็ตำม ด้วยสถำนกำรณ์กำรประกอบกิจกำรก่อสร้ำง 
เหมืองแร่และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับรถขุดกลับมำเติบโตอีกคร้ัง ในปี พ.ศ. 
2563 นี้ บริษัท	คาโต้	 เวิร์คส์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถขุดแบรนด์ 
KATO จำกประเทศญี่ปุ่นได้กลับมำท�ำตลำดในประเทศไทยและ            
ในภูมิภำคอำเซียนอีกครั้ง โดยได้ลงนำมแต่งต้ัง บริษัท เอ.วี.เอ็น. 
มอเตอร์ เวอคส์ จ�ำกัด  ให้เป็นผู้จ�ำหน่ำยรถขุดแบรนด์ KATO อย่ำง
เป็นทำงกำรแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และมองหำลู่ทำงในกำร
เขำ้ไปท�ำตลำดในภูมภิำคอำเซยีนเพิม่เตมิ ต้ังเปำ้ปแีรกจ�ำหน่ำยรถขดุ 
KATO รุ่น 21 ตัน ประมำณ 30-40 คัน 

ทากัสสุกุ	อิชิอิ	ผู้อ�านวยการเจ้าหน้าที่กรรมการบริหารและ	
ผูจ้ดัการทัว่ไปฝา่ยการตลาดตา่งประเทศ	บรษัิท	คาโต้	เวร์ิคส	์จ�ากดั 
กล่ำวว่ำ บริษัทฯ มีฐำนกำรผลิตรถขุดในญ่ีปุ่น และฐำนกำรผลิต        
นอกประเทศ 4 แห่ง รวมทั้งที่ประเทศไทย ซึ่งที่ประเทศไทยน้ันจะ
ผลิตรถเครนแบรนด์ KATO จ�ำหน่ำยเพียงอย่ำงเดียว ส่วนรถขุดนั้น
น�ำเข้ำมำจำกฐำนกำรผลิตท่ีประเทศจีน ในช่วงแรกๆ มีผู้ประกอบกำร
กอ่สรำ้ง ถนน ท�ำเหมอืงแร ่ทัง้ภำครฐัและเอกชนในประเทศไทยและ
ในภูมิภำคอำเซียนเป็นลูกค้ำอยู่จ�ำนวนหนึ่ง ต่อมำในช่วงวิกฤต             
กำรเงินในเอเชียหรือวิกฤตต้มย�ำกุ้ง ปี พ.ศ. 2540 เริ่มหยุดจ�ำหน่ำย
รถขุดในประเทศไทยและในภูมิภำคอำเซียนเพ่ือลดควำมเส่ียง แล้ว     
หันไปจ�ำหน่ำยยังประเทศสหรัฐอเมริกำและยุโรปแทน แต่กำรจ�ำหน่ำย
รถเครนในประเทศไทยและในภูมิภำคอำเซียนก็ไม่ได้ชะลอตัว ยังคง

ธุรกิจเหมืองแร่
l   กองบรรณาธิการ   

มีโรงงำนที่ผลิตเพื่อจัดจ�ำหน่ำยในประเทศไทยและใน
ภูมิภำคอำเซียนที่จังหวัดระยองอยู่ แต่กำรผลิตจะลดลง
ตำมควำมเหมำะสมของสภำพเศรษฐกิจ และเมือ่เศรษฐกจิ
ดขีึน้ ประกอบกับกำรส�ำรวจควำมตอ้งกำรกำรสัง่ซือ้รถขดุ 
KATO จำกประเทศไทยและในภูมิภำคอำเซียนเข้ำมำ       
มำกข้ึน ท�ำให้บริษัทฯ พิจำรณำกลับมำท�ำธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย
ในประเทศไทยและในภูมิภำคอำเซียนอีกครั้ง 

“ในปี พ.ศ. 2563 น้ี บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจแต่งต้ังให้ 
บริษัท เอ.วี.เอ็น. มอเตอร์ เวอคส์ จำ�กัด จำ�หน่�ยรถขุด
แบรนด์ KATO เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นำ�เข้�รถขุด
บ�งรุ่นจ�กฐ�นก�รผลิตในประเทศจีนและบ�งรุ่นจ�ก             
ฐ�นก�รผลิตท่ีประเทศญี่ปุ่นเองต�มคว�มเหม�ะสม              
ตั้งเป้�ปีแรกจำ�หน่�ยรถขุด KATO รุ่น 21 ตัน ประม�ณ 
30-40 คัน ส่วนในอน�คตจะมุ่งทำ�ตล�ดรถขุดขน�ดเล็ก
ทีเ่หม�ะสำ�หรบัภ�คก�รเกษตรขน�ด 5-10 ตนัใหม้�กขึน้” 
ทากัสสุกุ	อิชิอิ กล่ำว

อภชิาต	ิชยัเจรญิสขุเกษม	กรรมการผู้จดัการ	บรษิทั	
เอ.วี.เอ็น.	มอเตอร์	 เวอคส์	จ�ากัด กล่ำวว่ำ ตลำดรถขุด          
ในประเทศไทย 2-3 ปี ที่ผ่ำนมำถือได้ว่ำคึกคักและเติบโต
ขึ้นตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะกลุ่ม
อตุสำหกรรมกอ่สรำ้ง อสงัหำรมิทรพัย ์และกลุม่เหมอืงแร ่
เน่ืองจำกภำครัฐมโีครงกำรเมกะโปรเจกตก์ระตุน้เศรษฐกจิ
จ�ำนวนมำกหลำกหลำยโครงกำร ท�ำให้แต่ละปีผู้ประกอบกำร
ในตลำดรถขดุ 3-4 รำย สว่นใหญเ่ปน็แบรนดส์ญัชำตญิีปุ่น่
กวำ่ 70% และอีก 30% เป็นผลิตภัณฑ์ของจีนและยุโรป
ผสมกนั ซึง่ใชเ้ครือ่งยนต ์Tier 3 ตำมระดบัมำตรฐำนสำกล 
มียอดจ�ำหน่ำยรถขุดเข้ำสู่ตลำดแล้วกว่ำ 4,000 คัน ส่วนใหญ่
เป็นรถขุดมือใหม่ ประมำณ 90% และรถขุดมือสอง        
อีกประมำณ 10% เน่ืองจำกเล็งเห็นโอกำสและมั่นใจ      
ในประสบกำรณ์กำรท�ำงำนของบริษัทที่เคยเป็นตัวแทน

คาโต้ เวิร์คส์ 
แต่งตั้ง เอ.วี.เอ็น. มอเตอร์ เวอคส์ 
จำาหน่ายรถขุด KATO เพียงผู้เดียว
ในประเทศไทย
ตั้งเป้าปีแรกจำาหน่ายรถขุด KATO รุ่น 21 ตัน ราว 30-40 คัน

ทากัสสุกุ อิชิอิ ผู้อำานวยการ
เจ้าหน้าที่กรรมการบริหารและผู้จัดการ

ทั่วไปฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 
บริษัท คาโต้ เวิร์คส์ จำากัด

อภิชาติ ชัยเจริญสุขเกษม 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

เอ.วี.เอ็น. มอเตอร์ 
เวอคส์ จำากัด
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จ�ำหน่ำยรถขุดท้ังจำกสหรัฐอเมริกำ ยุโรป และญ่ีปุ่น มำบ้ำง 
ท�ำให้เมื่อบริษัท คำโต้ เวิร์คส์ จ�ำกัด ได้เข้ำมำท�ำสัญญำ          
แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยรถขุดแบรนด์ 
KATO อย่ำงเป็นทำงกำรแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแล้ว
พร้อมที่จะมุ่งมั่นท�ำแผนกำรตลำดเพื่อจัดจ�ำหน่ำยรถขุด
และแผนกำรบริกำรหลังกำรขำยส�ำหรับลูกค้ำอย่ำงดีที่สุด 

“เอ.วี.เอ็น. มอเตอร์ เวอคส์ มีคว�มเชื่อมั่นว่�รถขุด 
KATO จะได้รับก�รตอบรับที่ดีจ�กลูกค้�ทั้งลูกค้�ร�ยเก่�
และร�ยใหม่ที่ใช้รถขุดแบรนด์ KATO และแบรนด์อื่นๆ 
ของญี่ปุ่นอยู่แล้ว และเชื่อมั่นในคุณภ�พของรถขุดแบรนด์
ที่มีสมรรถนะที่ทนท�น มีคว�มคุ้มค่� คุ้มร�ค�ในตล�ด
ประเทศไทยและในตล�ดอ�เซยีนผ�่นตวัแทนจำ�หน�่ยทีม่ี
คว�มเป็นมืออ�ชีพ เบื้องต้นจะมีก�รสำ�รวจลูกค้�ร�ยเก่�
ทีม่กี�รซือ้รถขุดไปใชใ้นชว่งกอ่นหน�้นี ้เชน่ กรมท�งหลวง 
กรมชลประท�น บริษัทรับเหม�ก่อสร้�งภ�คเอกชน แล้ว
เข้�ไปทำ�ก�รบอกกล่�วว่�ในขณะนี้รถขุด KATO กลับม�
จำ�หน่�ยแล้วในประเทศไทยผ่�นบริษัทฯ พร้อมท่ีจะห� 
ช่องท�งช่วยเหลือดูแลลูกค้�กลุ่มนี้ในอน�คตเพิ่มเติม           
เพื่อรักษ�ฐ�นลูกค้�เดิมท่ีมีอยู่ให้กลับม�ใช้รถขุด KATO            
อีกครั้งหนึ่ง” อภิชาติ	กล่ำว 

นอกจำกนี้จะมีกำรแนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ 
ศูนย์บริกำรที่มี 17 สำขำแก่ลูกค้ำเพื่อที่จะได้เข้ำมำใช้
บริกำร ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำปำง น่ำน พิษณุโลก
อุดรธำนี อ�ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี ชัยภูมิ นครรำชสีมำ 
อยุธยำ กำญจนบุรี กรุงเทพฯ สมุทรปรำกำร ฉะเชิงเทรำ
ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี และอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
พรอ้มดว้ยรถโมบำยเซอรว์สิเคลือ่นทีอ่กี 10 คนั ใหบ้รกิำร
ลูกคำ้ เชน่ เมือ่ลกูคำ้โทรศพัทเ์ขำ้มำยงัศนูยบ์รกิำรในพืน้ที ่
ทำงบรษิทัฯ จะสอบถำมสำเหตใุหแ้นช่ดัเพือ่ทีจ่ะไดเ้ตรยีม
บุคลำกร ช่ำงที่ช�ำนำญงำน และอะไหล่ลงพื้นท่ีหน้ำงำน
แก้ไขปญัหำใหล้กูคำ้ไดอ้ยำ่งตรงจดุภำยใน 24 ชัว่โมง และ
หำกเข้ำแก้ไขปัญหำแล้วพบว่ำต้องน�ำรถขุดเข้ำมำท�ำกำร
ซ่อมที่ต้องใช้เวลำนำนกว่ำ 48 ชั่วโมง เนื่องจำกปัญหำ
อะไหล่ที่ช�ำรุด จ�ำเป็นต้องส่ังจำกต่ำงประเทศ ก็จะน�ำ         
เขำ้มำท�ำกำรรอซอ่มภำยในศนูยบ์รกิำร และหำกแกป้ญัหำ
ไม่แล้วเสร็จจะต้องมีรถขุดส�ำรองให้ลูกค้ำน�ำไปใช้งำน         
เพื่อแก้ปัญหำ เป็นต้น ส่วนลูกค้ำรำยใหม่ ทำงบริษัทฯ        
จะส่งทีมงำนจัดจ�ำหน่ำยเข้ำไปแนะน�ำตัว แนะน�ำผลิตภัณฑ์
หำกสนใจก็จะมีกำรให้ทดลองขับทดลองขุดท�ำงำนจริง
ภำยในศูนย์บริกำรแต่ละแห่ง ส่วนเรื่องสินเช่ือ มีบริกำร
แนะน�ำสินเชื่อให้ตำมควำมเหมำะสมเช่นเดียวกัน และ        
ในอนำคตบริษัทฯ มีแผนขยำยศูนย์กำรจัดจ�ำหน่ำยและ        
ให้บริกำรหลังกำรขำย จ�ำนวน 35 แห่ง ภำยใน 3 ปี

ส�ำหรับรถขุด KATO มีต้ังแต่ขนำดเล็กไปถึงรถ 
ขนำดใหญ่ตั้งแต่ 5-45 ตัน ที่จัดจ�ำหน่ำยทั่วโลก เบื้องต้น

ในป ีพ.ศ. 2563 น้ีกำรน�ำเขำ้มำจ�ำหนำ่ยในประเทศไทยจะเป็นรถขดุ
ไฮดรอลิกตีนตะขำบ KATO จ�ำหน่ำย 3 รุ่น ประกอบด้วย KATO 
HD 820-R5 REGZM รุ่น 21 ตัน รำคำ 3.99 ล้ำนบำท คำดว่ำ     
รถขุดรุ่นน้ีจะท�ำตลำดได้ง่ำยและเป็นที่ต้องกำรของลูกค้ำ ด้วย
เคร่ืองยนต์ท่ีมีคุณภำพ แรงด้วยเคร่ืองยนต์ Mitsubishi 4M50-TL 
เครื่องยนต์ 153-160 แรงม้ำ ควำมจุบุ้งกี๋ 0.8-0.9 ลูกบำศก์เมตร 
ด้วยระยะขุด 6 เมตร 70 เซนติเมตร เสียงเบำขณะท�ำงำน คุ้มค่ำ 
ทนทำนและประหยัดน้�ำมัน ขณะนี้มีลูกค้ำติดต่อสอบถำมและสนใจ
จองแลว้ประมำณ 5 คนั รุน่ตอ่มำเปน็ขนำด 13 ตนั และรถขดุขนำด
เลก็ Mini Excavator 5.5 ตนั ส�ำหรบักำรขดุท�ำสวนและทดลองตลำด
ภำคกำรเกษตร ต้ังเป้ำในปีแรกจะจ�ำหน่ำยในรุ่น 21 ตัน ให้ได้
ประมำณ 30-40 คัน สว่นในรุ่นอืน่ๆ จะพยำยำมท�ำตลำดสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในช่วงปีแรกและคำดว่ำตั้งแต่ปีท่ี 2 เป็นต้นไปจะเร่ิมมียอด
จ�ำหน่ำยเข้ำมำอย่ำงแน่นอน

อภิชาติ	กล่ำวว่ำ แม้ว่ำในปัจจุบันน้ีสถำนกำรณ์หลำยๆ ด้ำน
ฉดุใหส้ภำพเศรษฐกจิชะลอตวั แตย่งัมัน่ใจว่ำภำคกำรลงทนุทำงดำ้น
โครงกำรภำครฐั กำรกอ่สรำ้ง ท�ำถนน ท�ำเหมอืงแร ่จะยงัคงขบัเคลือ่น
ตอ่ไดแ้ละจะกลบัมำคกึคกัมยีอดขำยเตบิโตมำกขึน้อกีครัง้ตำมวัฏจกัร
ของตลำดรถขุด โดยในปีแรกน้ีทำงบริษัทฯ ต้ังเป้ำกำรจัดจ�ำหน่ำย       
ไว้ที่ 3% จำกส่วนแบ่งกำรตลำดทั้งหมดประมำณ 30-40 คันเป็น
อย่ำงน้อย แล้วค่อยๆ ขยับส่วนแบ่งกำรตลำด 5% ในปีถัดไป ส่วน
ตลำดในเพือ่นบำ้นในประเทศลำว กมัพชูำ และเมยีนมำ จะใชต้วัแทน
จ�ำหน่ำยจำกประเทศไทยเข้ำไปท�ำตลำด โดยจะไปพร้อมกับผู้ประกอบกำร
ไทยทีเ่ขำ้ไปท�ำธรุกจิรบัเหมำกอ่สรำ้ง สำธำรณปูโภค ทีเ่ลอืกใชร้ถขุด 
KATO อยู่แล้ว เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรท�ำตลำด 

จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

โฉมหน้ารถขุด KATO รุ่น HD 820-RS REGZM รุ่น 21 ตัน
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หำกพดูถงึรถขดุแบรนด ์KATO เชือ่วำ่ผูป้ระกอบกำรเหมอืงแร ่
ผูป้ระกอบกำรรบัเหมำกอ่สรำ้งในประเทศไทยและในภมูภิำคอำเซียน 
ต่ำงรู้จักแบรนด์น้ีตรงที่มีสมรรถนะควำมแข็งแกร่ง ทนทำน และ
ประหยัดน้�ำมันเป็นอย่ำงดี ซ่ึงนับต้ังแต่วิกฤตกำรเงินในเอเชียหรือ            
ทีเ่รยีกวำ่วกิฤตตม้ย�ำกุ้งเมือ่ป ีพ.ศ. 2540 เปน็ตน้มำ แบรนด ์KATO 
ได้ห่ำงหำยไปจำกตลำดในเอเชีย แล้วหันไปส่งออกรถขุดในประเทศ
สหรัฐอเมริกำและยุโรปมำกขึ้น เหลือเพียงกำรจ�ำหน่ำยรถเครน       
ในประเทศไทยและในภูมิภำคอำเซียน จำกฐำนกำรผลิตรถเครน        
ที่จังหวัดระยอง ประเทศไทยเท่ำนั้น

 อย่ำงไรก็ตำม ด้วยสถำนกำรณ์กำรประกอบกิจกำรก่อสร้ำง 
เหมืองแร่และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับรถขุดกลับมำเติบโตอีกคร้ัง ในปี พ.ศ. 
2563 น้ี บริษัท	คาโต้	 เวิร์คส์	จ�ากัด	 ซ่ึงเป็นผู้ผลิตรถขุดแบรนด์ 
KATO จำกประเทศญี่ปุ่นได้กลับมำท�ำตลำดในประเทศไทยและ            
ในภูมิภำคอำเซียนอีกคร้ัง โดยได้ลงนำมแต่งตั้ง บริษัท เอ.วี.เอ็น. 
มอเตอร์ เวอคส์ จ�ำกัด  ให้เป็นผู้จ�ำหน่ำยรถขุดแบรนด์ KATO อย่ำง
เป็นทำงกำรแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และมองหำลู่ทำงในกำร
เขำ้ไปท�ำตลำดในภมูภิำคอำเซียนเพ่ิมเตมิ ต้ังเปำ้ปแีรกจ�ำหน่ำยรถขดุ 
KATO รุ่น 21 ตัน ประมำณ 30-40 คัน 

ทากัสสุกุ	อิชิอิ	ผู้อ�านวยการเจ้าหน้าที่กรรมการบริหารและ	
ผูจ้ดัการทัว่ไปฝา่ยการตลาดตา่งประเทศ	บรษัิท	คาโต้	เวร์ิคส	์จ�ากดั 
กล่ำวว่ำ บริษัทฯ มีฐำนกำรผลิตรถขุดในญี่ปุ่น และฐำนกำรผลิต        
นอกประเทศ 4 แห่ง รวมท้ังท่ีประเทศไทย ซ่ึงที่ประเทศไทยน้ันจะ
ผลิตรถเครนแบรนด์ KATO จ�ำหน่ำยเพียงอย่ำงเดียว ส่วนรถขุดนั้น
น�ำเข้ำมำจำกฐำนกำรผลิตท่ีประเทศจีน ในช่วงแรกๆ มีผู้ประกอบกำร
ก่อสร้ำง ถนน ท�ำเหมอืงแร ่ทัง้ภำครฐัและเอกชนในประเทศไทยและ
ในภูมิภำคอำเซียนเป็นลูกค้ำอยู่จ�ำนวนหนึ่ง ต่อมำในช่วงวิกฤต             
กำรเงินในเอเชียหรือวิกฤตต้มย�ำกุ้ง ปี พ.ศ. 2540 เริ่มหยุดจ�ำหน่ำย
รถขุดในประเทศไทยและในภูมิภำคอำเซียนเพ่ือลดควำมเส่ียง แล้ว     
หันไปจ�ำหน่ำยยังประเทศสหรัฐอเมริกำและยุโรปแทน แต่กำรจ�ำหน่ำย
รถเครนในประเทศไทยและในภูมิภำคอำเซียนก็ไม่ได้ชะลอตัว ยังคง

ธุรกิจเหมืองแร่
l   กองบรรณาธิการ   

มีโรงงำนท่ีผลิตเพื่อจัดจ�ำหน่ำยในประเทศไทยและใน
ภูมิภำคอำเซียนท่ีจังหวัดระยองอยู่ แต่กำรผลิตจะลดลง
ตำมควำมเหมำะสมของสภำพเศรษฐกิจ และเม่ือเศรษฐกิจ
ดขีึน้ ประกอบกบักำรส�ำรวจควำมตอ้งกำรกำรสัง่ซือ้รถขดุ 
KATO จำกประเทศไทยและในภูมิภำคอำเซียนเข้ำมำ       
มำกข้ึน ท�ำให้บริษัทฯ พิจำรณำกลับมำท�ำธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย
ในประเทศไทยและในภูมิภำคอำเซียนอีกครั้ง 

“ในปี พ.ศ. 2563 น้ี บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจแต่งต้ังให้ 
บริษัท เอ.วี.เอ็น. มอเตอร์ เวอคส์ จำ�กัด จำ�หน่�ยรถขุด
แบรนด์ KATO เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นำ�เข้�รถขุด
บ�งรุ่นจ�กฐ�นก�รผลิตในประเทศจีนและบ�งรุ่นจ�ก             
ฐ�นก�รผลิตท่ีประเทศญี่ปุ่นเองต�มคว�มเหม�ะสม              
ตั้งเป้�ปีแรกจำ�หน่�ยรถขุด KATO รุ่น 21 ตัน ประม�ณ 
30-40 คัน ส่วนในอน�คตจะมุ่งทำ�ตล�ดรถขุดขน�ดเล็ก
ทีเ่หม�ะสำ�หรบัภ�คก�รเกษตรขน�ด 5-10 ตนัใหม้�กขึน้” 
ทากัสสุกุ	อิชิอิ กล่ำว

อภชิาต	ิชยัเจรญิสขุเกษม	กรรมการผู้จดัการ	บรษิทั	
เอ.วี.เอ็น.	มอเตอร์	เวอคส์	จ�ากัด กล่ำวว่ำ ตลำดรถขุด          
ในประเทศไทย 2-3 ปี ที่ผ่ำนมำถือได้ว่ำคึกคักและเติบโต
ขึ้นตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะกลุ่ม
อตุสำหกรรมกอ่สรำ้ง อสงัหำรมิทรพัย ์และกลุม่เหมอืงแร ่
เนือ่งจำกภำครฐัมโีครงกำรเมกะโปรเจกตก์ระตุน้เศรษฐกิจ
จ�ำนวนมำกหลำกหลำยโครงกำร ท�ำให้แต่ละปีผู้ประกอบกำร
ในตลำดรถขดุ 3-4 รำย สว่นใหญเ่ปน็แบรนดส์ญัชำตญิีปุ่น่
กว่ำ 70% และอีก 30% เป็นผลิตภัณฑ์ของจีนและยุโรป
ผสมกนั ซึง่ใชเ้ครือ่งยนต ์Tier 3 ตำมระดบัมำตรฐำนสำกล 
มียอดจ�ำหน่ำยรถขุดเข้ำสู่ตลำดแล้วกว่ำ 4,000 คัน ส่วนใหญ่
เป็นรถขุดมือใหม่ ประมำณ 90% และรถขุดมือสอง        
อีกประมำณ 10% เนื่องจำกเล็งเห็นโอกำสและมั่นใจ      
ในประสบกำรณ์กำรท�ำงำนของบริษัทที่เคยเป็นตัวแทน

คาโต้ เวิร์คส์ 
แต่งตั้ง เอ.วี.เอ็น. มอเตอร์ เวอคส์ 
จำาหน่ายรถขุด KATO เพียงผู้เดียว
ในประเทศไทย
ตั้งเป้าปีแรกจำาหน่ายรถขุด KATO รุ่น 21 ตัน ราว 30-40 คัน

ทากัสสุกุ อิชิอิ ผู้อำานวยการ
เจ้าหน้าที่กรรมการบริหารและผู้จัดการ

ทั่วไปฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 
บริษัท คาโต้ เวิร์คส์ จำากัด

อภิชาติ ชัยเจริญสุขเกษม 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

เอ.วี.เอ็น. มอเตอร์ 
เวอคส์ จำากัด
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(2) อำคำรรับซ้ือแร่ต้องมีควำมม่ันคง แข็งแรง เหมำะสมกับสภำพของชนิดแร่ท่ีจะรับซ้ือและน�ำมำเก็บกอง ถ้ำสถำนท่ีรับซ้ือแร่
เป็นอำณำบริเวณต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจสอบได้

ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และสุขภำพอนำมัยของประชำชน สัตว์ พืช และทรัพย์สิน           
ผู้ออกใบอนุญำตซื้อแร่อำจก�ำหนดเงื่อนไขใดๆ ตำมที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญำตก็ได้

หมวด 2
การยื่นคำาขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่

ส่วนที่ 1

การยื่นคำาขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่

ข้อ 8 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ ให้ย่ืนค�ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ�ำท้องที่และให้แนบ
เอกสำรหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบค�ำขอ

ข้อ 9 ผู้ยื่นค�ำขอใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ถือประทำนบัตร
(2) เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุญำตให้รับช่วงกำรท�ำเหมือง
(3) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตซื้อแร่
(4) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตแต่งแร่
(5) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบโลหกรรม

ส่วนที่ 2

การออกใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่

ข้อ 10 กำรออกใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ให้เป็นไปตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) สถำนท่ีเก็บแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทำนบัตร เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม หรือเขตใบอนุญำตอ่ืนๆ ตำมพระรำชบัญญัติแร่

พ.ศ. 2560
(2) อำคำรเก็บแร่ต้องมีควำมมั่นคง แข็งแรง เหมำะสมกับสภำพของชนิดแร่ที่จะเก็บกอง ถ้ำสถำนที่เก็บแร่เป็นอำณำบริเวณ

ต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจสอบได้
(3) แร่ที่จะน�ำมำเก็บกองในสถำนที่เก็บแร่ต้องเป็นแร่ที่ช�ำระค่ำภำคหลวงแร่ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และสุขภำพอนำมัยของประชำชน สัตว์ พืช และทรัพย์สิน 

ผู้ออกใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่อำจก�ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ตำมที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญำตก็ได้

หมวด 3
การยื่นคำาขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตครอบครองแร่

ส่วนที่ 1

การยื่นคำาขอใบอนุญาตครอบครองแร่

ข้อ 12 แร่ที่ได้มำโดยวิธีกำรดังต่อไปนี้ ให้ยื่นค�ำขอใบอนุญำตครอบครองแร่ได้
(1) แรท่ีไ่ดจ้ำกกำรท�ำเหมืองตำมประทำนบตัรรวมถงึแรอื่น่ทีเ่ปน็ผลพลอยไดจ้ำกกำรท�ำเหมืองและสทิธติำมประทำนบัตรนัน้

สิ้นสุดลง
(2) แร่ที่ได้จำกกำรท�ำเหมืองตำมประทำนบัตรรวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จำกกำรท�ำเหมืองและประทำนบัตรนั้นสิ้นอำยุ

โดยมิได้ยื่นค�ำขอต่ออำยุ หรือยื่นค�ำขอต่ออำยุแต่ยังไม่ได้รับอนุญำตให้ต่ออำยุนับแต่วันสิ้นอำยุแล้ว
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โดยที่เป็นกำรสมควรก�ำหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค�ำขอใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตซ้ือแร่         
ตั้งสถำนที่เก็บแร่ ครอบครองแร่ และขนแร่ที่อยู่ในควำมควบคุมตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

อำศยัอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 และมำตรำ 99 แหง่พระรำชบัญญตัแิร ่พ.ศ. 2560 รฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงอตุสำหกรรม
จึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค�ำขอใบอนุญำต           
และกำรออกใบอนุญำตซื้อแร่ ต้ังสถำนท่ีเก็บแร่ ครอบครองแร่ และขนแร่ที่อยู่ในควำมควบคุมตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2562”

ข้อ 2 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป

หมวด 1
การยื่นคำาขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตซื้อแร่

ส่วนที่ 1

การยื่นคำาขอใบอนุญาตซื้อแร่

ข้อ 3 ผูป้ระสงคจ์ะขอรบัใบอนญุำตซือ้แรใ่หย้ืน่ค�ำขอตอ่เจำ้พนกังำนอตุสำหกรรมแรป่ระจ�ำทอ้งทีแ่ละใหแ้นบเอกสำรหลกัฐำน
ตำมที่ระบุไว้ในแบบค�ำขอ

ข้อ 4 ผู้ยื่นค�ำขอใบอนุญำตซื้อแร่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
(1) คุณสมบัติ

(1.1) มีอำยุไม่ต่�ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์
(1.2) มีภูมิล�ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร
(1.3) เป็นสมำชิกสภำกำรเหมืองแร่

(2) ลักษณะต้องห้ำม
(2.1) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(2.2) เป็นบุคคลล้มละลำย

ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอใบอนุญำตซื้อแร่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติตำมที่ก�ำหนดไว้ใน (1.2) และ (1.3) และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำม (2.2)

ข้อ 5 กรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอใบอนุญำตซื้อแร่ประสงค์จะเก็บกองแร่ไว้ที่อื่นซึ่งไม่ใช่สถำนที่ตำมที่ระบุไว้ในค�ำขอใบอนุญำตซ้ือแร่    
ให้ผู้ยื่นค�ำขอบันทึกเหตุผลและควำมจ�ำเป็นไว้ในค�ำขอ และให้ยื่นค�ำขอใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ในครำวเดียวกัน

ส่วนที่ 2

การออกใบอนุญาตซื้อแร่

ข้อ 6 กำรออกใบอนุญำตซื้อแร่ให้เป็นไปตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) สถำนที่ซ้ือแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม หรือเขตใบอนุญำตอื่นๆ ตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560             

เว้นแต่ผู้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญำตเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญำตนั้นๆ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำาขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตซื้อแร่ 

ตั้งสถานที่เก็บแร่ ครอบครองแร่ และขนแร่ที่อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

March-Aprli 202034



March-Aprli 2020 35

(2) อำคำรรับซ้ือแร่ต้องมีควำมม่ันคง แข็งแรง เหมำะสมกับสภำพของชนิดแร่ท่ีจะรับซ้ือและน�ำมำเก็บกอง ถ้ำสถำนท่ีรับซ้ือแร่
เป็นอำณำบริเวณต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจสอบได้

ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ควำมปลอดภัย และสุขภำพอนำมัยของประชำชน สัตว์ พืช และทรัพย์สิน           
ผู้ออกใบอนุญำตซื้อแร่อำจก�ำหนดเงื่อนไขใดๆ ตำมที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญำตก็ได้

หมวด 2
การยื่นคำาขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่

ส่วนที่ 1

การยื่นคำาขอใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่

ข้อ 8 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ ให้ย่ืนค�ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ�ำท้องท่ีและให้แนบ
เอกสำรหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบค�ำขอ

ข้อ 9 ผู้ยื่นค�ำขอใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ถือประทำนบัตร
(2) เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุญำตให้รับช่วงกำรท�ำเหมือง
(3) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตซื้อแร่
(4) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตแต่งแร่
(5) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบโลหกรรม

ส่วนที่ 2

การออกใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่

ข้อ 10 กำรออกใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ให้เป็นไปตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) สถำนท่ีเก็บแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทำนบัตร เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม หรือเขตใบอนุญำตอ่ืนๆ ตำมพระรำชบัญญัติแร่

พ.ศ. 2560
(2) อำคำรเก็บแร่ต้องมีควำมมั่นคง แข็งแรง เหมำะสมกับสภำพของชนิดแร่ที่จะเก็บกอง ถ้ำสถำนที่เก็บแร่เป็นอำณำบริเวณ

ต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจสอบได้
(3) แร่ที่จะน�ำมำเก็บกองในสถำนที่เก็บแร่ต้องเป็นแร่ที่ช�ำระค่ำภำคหลวงแร่ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และสุขภำพอนำมัยของประชำชน สัตว์ พืช และทรัพย์สิน 

ผู้ออกใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่อำจก�ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ตำมที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญำตก็ได้

หมวด 3
การยื่นคำาขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตครอบครองแร่

ส่วนที่ 1

การยื่นคำาขอใบอนุญาตครอบครองแร่

ข้อ 12 แร่ที่ได้มำโดยวิธีกำรดังต่อไปนี้ ให้ยื่นค�ำขอใบอนุญำตครอบครองแร่ได้
(1) แรท่ีไ่ดจ้ำกกำรท�ำเหมอืงตำมประทำนบตัรรวมถงึแร่อืน่ทีเ่ปน็ผลพลอยไดจ้ำกกำรท�ำเหมอืงและสทิธติำมประทำนบตัรนัน้

สิ้นสุดลง
(2) แร่ที่ได้จำกกำรท�ำเหมืองตำมประทำนบัตรรวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จำกกำรท�ำเหมืองและประทำนบัตรน้ันสิ้นอำยุ

โดยมิได้ยื่นค�ำขอต่ออำยุ หรือยื่นค�ำขอต่ออำยุแต่ยังไม่ได้รับอนุญำตให้ต่ออำยุนับแต่วันสิ้นอำยุแล้ว
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โดยที่เป็นกำรสมควรก�ำหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค�ำขอใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตซื้อแร่         
ตั้งสถำนที่เก็บแร่ ครอบครองแร่ และขนแร่ที่อยู่ในควำมควบคุมตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

อำศยัอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 และมำตรำ 99 แหง่พระรำชบัญญตัแิร ่พ.ศ. 2560 รฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงอตุสำหกรรม
จึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค�ำขอใบอนุญำต           
และกำรออกใบอนุญำตซ้ือแร่ ตั้งสถำนที่เก็บแร่ ครอบครองแร่ และขนแร่ที่อยู่ในควำมควบคุมตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2562”

ข้อ 2 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป

หมวด 1
การยื่นคำาขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตซื้อแร่

ส่วนที่ 1

การยื่นคำาขอใบอนุญาตซื้อแร่

ข้อ 3 ผูป้ระสงคจ์ะขอรบัใบอนญุำตซือ้แรใ่หย้ืน่ค�ำขอตอ่เจำ้พนกังำนอตุสำหกรรมแรป่ระจ�ำทอ้งทีแ่ละใหแ้นบเอกสำรหลกัฐำน
ตำมที่ระบุไว้ในแบบค�ำขอ

ข้อ 4 ผู้ยื่นค�ำขอใบอนุญำตซื้อแร่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
(1) คุณสมบัติ

(1.1) มีอำยุไม่ต่�ำกวำ่ยี่สิบปีบริบูรณ์
(1.2) มีภูมิล�ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร
(1.3) เป็นสมำชิกสภำกำรเหมืองแร่

(2) ลักษณะต้องห้ำม
(2.1) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(2.2) เป็นบุคคลล้มละลำย

ในกรณีท่ีผู้ยื่นค�ำขอใบอนุญำตซ้ือแร่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติตำมที่ก�ำหนดไว้ใน (1.2) และ (1.3) และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำม (2.2)

ข้อ 5 กรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอใบอนุญำตซื้อแร่ประสงค์จะเก็บกองแร่ไว้ที่อื่นซึ่งไม่ใช่สถำนที่ตำมท่ีระบุไว้ในค�ำขอใบอนุญำตซ้ือแร่    
ให้ผู้ยื่นค�ำขอบันทึกเหตุผลและควำมจ�ำเป็นไว้ในค�ำขอ และให้ยื่นค�ำขอใบอนุญำตตั้งสถำนที่เก็บแร่ในครำวเดียวกัน

ส่วนที่ 2

การออกใบอนุญาตซื้อแร่

ข้อ 6 กำรออกใบอนุญำตซื้อแร่ให้เป็นไปตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) สถำนที่ซ้ือแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม หรือเขตใบอนุญำตอื่นๆ ตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560             

เว้นแต่ผู้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญำตเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญำตนั้นๆ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำาขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตซื้อแร่ 

ตั้งสถานที่เก็บแร่ ครอบครองแร่ และขนแร่ที่อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
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(3) แรใ่นสถำนทีเ่ก็บแรแ่ละใบอนญุำตตัง้สถำนทีเ่ก็บแรส้ิ่นอำยโุดยมไิดย่ื้นค�ำขอตอ่อำยหุรอืยืน่ค�ำขอตอ่อำยแุต่ไมไ่ดรั้บอนญุำต
ให้ต่ออำยุ

(4) แรใ่นสถำนทีซ่ือ้แรแ่ละใบอนญุำตซือ้แรส่ิน้อำยโุดยมไิดย้ืน่ค�ำขอตอ่อำย ุหรือยืน่ค�ำขอตอ่อำยแุตไ่มไ่ดรั้บอนญุำตให้ตอ่อำยุ
(5) แรท่ีอ่ยูใ่นเขตแตง่แรห่รอืเขตโลหกรรมและใบอนญุำตนัน้สิน้อำยโุดยมไิดย้ืน่ค�ำขอตอ่อำย ุหรอืยืน่ค�ำขอตอ่อำยแุตไ่ม่ไดรั้บ

อนุญำตให้ต่ออำยุ
กรณีตำม (1) และ (2) หำกได้ยื่นขออนุญำตครอบครองแร่ตำมมำตรำ 63 แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 แล้วไม่ต้อง

ขอรับใบอนุญำตครอบครองแร่ตำมประกำศนี้
ข้อ 13 ผูป้ระสงคจ์ะขอรบัใบอนญุำตครอบครองแร ่ใหยื้น่ค�ำขอตอ่เจำ้พนกังำนอตุสำหกรรมแรป่ระจ�ำทอ้งทีภ่ำยในเกำ้สบิวัน

นบัแตว่นัทีส่ทิธิตำมประทำนบตัรสิน้สดุลงหรอืนบัแตว่นัทีใ่บอนญุำตสิน้อำย ุโดยใหแ้นบเอกสำรหลกัฐำนตำมทีร่ะบไุวใ้นแบบค�ำขอ

ส่วนที่ 2

การออกใบอนุญาตให้ครอบครองแร่

ข้อ 14 กำรออกใบอนุญำตครอบครองแร่ให้เป็นไปตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) สถำนที่ครอบครองแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทำนบัตร เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม เขตใบอนุญำตอื่นๆ ตำมพระรำช

บัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เว้นแต่ผู้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญำตเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญำตนั้นๆ
(2) ปริมำณแร่ท่ีจะอนุญำตให้ครอบครอง ต้องเป็นปริมำณแร่ท่ีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบได้ และผู้ย่ืนค�ำขอครอบครองอยู่จริง
ข้อ 15 เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และสุขภำพอนำมัยของประชำชน สัตว์ พืช และทรัพย์สิน 

ผู้ออกใบอนุญำตครอบครองแร่อำจก�ำหนดเงื่อนไขใดๆ ตำมที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญำตก็ได้

หมวด 4
การยื่นคำาขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขนแร่

ข้อ 16 ผู้ถือประทำนบัตร ผู้รับหนังสืออนุญำตให้รับช่วงกำรท�ำเหมือง ผู้รับใบอนุญำตซ้ือแร่ ผู้รับใบอนุญำตครอบครองแร่ 
ผู้รับใบอนุญำตแต่งแร่ หรือผู้รับใบอนุญำตประกอบโลหกรรมที่ประสงค์จะขนแร่ ให้ยื่นค�ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ�ำ
ท้องที่ โดยแนบเอกสำรหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบค�ำขอ

ข้อ 17 แร่ที่ยื่นค�ำขอให้ออกใบอนุญำตขนแร่ ต้องช�ำระค่ำภำคหลวงแร่ครบถ้วนแล้วตำมสภำพ ชนิด และปริมำณที่ขอขน            
หรือได้วำงเงินประกันหรือได้จัดให้ธนำคำรที่อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้ค้�ำประกันกำรช�ำระ     
ค่ำภำคหลวงแร่กรณีเป็นกำรขอขนแร่ไปท�ำกำรแต่งหรือประกอบโลหกรรม

ข้อ 18 ใบอนุญำตขนแร่ให้มีอำยุตำมที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญำต
กำรก�ำหนดอำยุใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้ค�ำนึงถึงระยะทำงจำกต้นทำงถึงปลำยทำงในกำรขอขนแร่แต่ละครั้ง
ข้อ 19 เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และสุขภำพอนำมัยของประชำชน สัตว์ พืช และทรัพย์สิน 

ผู้ออกใบอนุญำตขนแร่อำจก�ำหนดเงื่อนไขใดๆ ตำมที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญำตก็ได้
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(3) แรใ่นสถำนทีเ่ก็บแรแ่ละใบอนญุำตตัง้สถำนทีเ่ก็บแรส้ิ่นอำยโุดยมไิดย่ื้นค�ำขอตอ่อำยหุรอืยืน่ค�ำขอตอ่อำยแุต่ไม่ไดรั้บอนญุำต
ให้ต่ออำยุ

(4) แร่ในสถำนทีซ้ื่อแร่และใบอนุญำตซ้ือแร่สิน้อำยโุดยมไิดย้ืน่ค�ำขอตอ่อำย ุหรือยืน่ค�ำขอตอ่อำยแุตไ่มไ่ดร้บัอนญุำตใหต้อ่อำยุ
(5) แรท่ีอ่ยูใ่นเขตแตง่แรห่รอืเขตโลหกรรมและใบอนญุำตนัน้สิน้อำยโุดยมไิดย้ืน่ค�ำขอตอ่อำย ุหรอืยืน่ค�ำขอตอ่อำยแุตไ่มไ่ดร้บั

อนุญำตให้ต่ออำยุ
กรณีตำม (1) และ (2) หำกได้ยื่นขออนุญำตครอบครองแร่ตำมมำตรำ 63 แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 แล้วไม่ต้อง

ขอรับใบอนุญำตครอบครองแร่ตำมประกำศนี้
ข้อ 13 ผูป้ระสงคจ์ะขอรบัใบอนญุำตครอบครองแร ่ใหยื้น่ค�ำขอตอ่เจำ้พนกังำนอตุสำหกรรมแรป่ระจ�ำทอ้งทีภ่ำยในเกำ้สบิวนั

นบัแตว่นัทีส่ทิธิตำมประทำนบตัรสิน้สดุลงหรอืนบัแตว่นัทีใ่บอนญุำตสิน้อำย ุโดยใหแ้นบเอกสำรหลกัฐำนตำมทีร่ะบไุวใ้นแบบค�ำขอ

ส่วนที่ 2

การออกใบอนุญาตให้ครอบครองแร่

ข้อ 14 กำรออกใบอนุญำตครอบครองแร่ให้เป็นไปตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) สถำนที่ครอบครองแร่ต้องไม่ทับซ้อนกับเขตประทำนบัตร เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม เขตใบอนุญำตอื่นๆ ตำมพระรำช

บัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เว้นแต่ผู้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญำตเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับใบอนุญำตนั้นๆ
(2) ปริมำณแร่ท่ีจะอนุญำตให้ครอบครอง ต้องเป็นปริมำณแร่ท่ีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบได้ และผู้ย่ืนค�ำขอครอบครองอยู่จริง
ข้อ 15 เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และสุขภำพอนำมัยของประชำชน สัตว์ พืช และทรัพย์สิน 
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หมวด 4
การยื่นคำาขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขนแร่

ข้อ 16 ผู้ถือประทำนบัตร ผู้รับหนังสืออนุญำตให้รับช่วงกำรท�ำเหมือง ผู้รับใบอนุญำตซ้ือแร่ ผู้รับใบอนุญำตครอบครองแร่ 
ผู้รับใบอนุญำตแต่งแร่ หรือผู้รับใบอนุญำตประกอบโลหกรรมที่ประสงค์จะขนแร่ ให้ยื่นค�ำขอต่อเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ�ำ
ท้องที่ โดยแนบเอกสำรหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบค�ำขอ

ข้อ 17 แร่ที่ยื่นค�ำขอให้ออกใบอนุญำตขนแร่ ต้องช�ำระค่ำภำคหลวงแร่ครบถ้วนแล้วตำมสภำพ ชนิด และปริมำณที่ขอขน            
หรือได้วำงเงินประกันหรือได้จัดให้ธนำคำรที่อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่เห็นชอบเป็นผู้ค้�ำประกันกำรช�ำระ     
ค่ำภำคหลวงแร่กรณีเป็นกำรขอขนแร่ไปท�ำกำรแต่งหรือประกอบโลหกรรม

ข้อ 18 ใบอนุญำตขนแร่ให้มีอำยุตำมที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญำต
กำรก�ำหนดอำยุใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้ค�ำนึงถึงระยะทำงจำกต้นทำงถึงปลำยทำงในกำรขอขนแร่แต่ละครั้ง
ข้อ 19 เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และสุขภำพอนำมัยของประชำชน สัตว์ พืช และทรัพย์สิน 
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