










ความแข็งแกร่ง 7 ประการ
ทำ ให้ CPC โดดเด่นและแตกต่าง

7
UNIQUE STRENGTHS

built CPC outstands from others
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บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำ กัด ผู้ผลิตดินผสมสำ เร็จรูปสำ หรับ
ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิครายแรกของประทศไทย คอมพาวด์เคลย์ได้
รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ควบคุมการผลิตและตรวจ
สอบตามมาตรฐานสากล เพิ่มความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณสมบัติและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าพร้อม
การส่งมอบตรงเวลาในราคาที่เหมาะสม

Compound Clay Company Limited is the first 
ceramics industry specific compound clay producer 
in Thailand. ISO 9001 certified operation ensures our 
commitment to provide highest quality products and 
excel services to our clients with on time delivery and 
reasonable price.

Filtered Cake
ดินแผ่น

Extruded Clay
ดินนวดก้อน

Pug Roll
ดินนวดแท่ง

Granules
ดินผง

Base & Color Glaze
เคลือบเบสและเคลือบสีต่างๆ

บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำ กัด Compound Clay Co.,Ltd.
สำ นักงานใหญ่ / โรงงาน
99/1 หมู่ 2 ถนนสายเอเชีย ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
โทรศัพท์  +66 3659 9825-7 +66 3651 0811-2 +668 3084 0424
สำ นักงานกทม.
18 ซอยหทัยราษฎร์ 22 ถ.หทัยราษฏร์ แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กทม 10510
โทรศัพท์ +662 915 9811 +668 1359 0132 +668 6305 5416
สำ นักงานลำ ปาง
243 หมู่ 1 ต.น้ำ โจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำ ปาง 52150
โทรศัพท์ +668 6654 9416 +668 1802 4099

Head Office / Factory
99/1 M.2 Asia Rd., T. Bannmor, A. Promburi Singburi 16120
Tel +66 3659 9825-7 +66 3651 0811-2 +668 3084 0424

Bangkok Office
18 Soi Hathairat 22, Hathairat Rd., Klongsamwa, Bangkok 10510
Tel +662 915 9811 +668 1359 0132 +668 6305 5416

Lampang Office
243 M. 1  T. Namjo,  A. Maeta,  Lampang 52150
Tel +668 6654 9416 +668 1802 4099

email: marketing-sing@compoundclay.netwww.compoundclay.net





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

คณะกรรมการสภาการเหมอืงแร่
1. น.ส.อัญชลี ตระกูลดิษฐ      ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
2. นายยุทธ เอี่ยมสอาด      รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
3. นายดิเรก รัตนวิชช์      องประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
4. นายวัลลภ การวิวัฒน์      รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
5. นายทวี ทวีสุขเสถียร      รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
6. นายอนุพงศ์ โรจน์สุพจน์     รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
7. นายศิริชัย มาโนช      รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
8. นายชาญณรงค์ ทองแจ่ม     กรรมการสภาการเหมืองแร่
9. นายศิรสิทธิ์ สืบศิริ      กรรมการสภาการเหมืองแร่
10. นายสุรชิต มานะจิตต์      กรรมการสภาการเหมืองแร่
11. นายเสกข์สรร ธรีะวาณิชย์    กรรมการสภาการเหมืองแร่
12. นายสุรพล อุดมพรวิรัตน์   กรรมการสภาการเหมืองแร่
13. นายยงยุทธ รัตนสิริ      กรรมการสภาการเหมืองแร่
14. นายณรงค์ จ�าปาศักดิ์      กรรมการสภาการเหมืองแร่
15. นายอภิชาติ สายะสิญจน์   กรรมการสภาการเหมืองแร่
16. นายสุเทพ สุนทรารัณย์      กรรมการสภาการเหมืองแร่
17. นายอับดุลลาเต๊ะ ยากัด    กรรมการสภาการเหมืองแร่
18. นายตติกร บูรณธนานุกิจ   กรรมการสภาการเหมืองแร่ 

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 เหมบณัฑติย์ / 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

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          4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563

เลขาธิการ สภาการเหมอืงแร่
นายสรุพล อดุมพรวริตัน์ (ท�าการแทน)

ผูช่้วยเลขาธิการ สภาการเหมอืงแร่
นางอรพณิ เปรือ่งการ
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การประชุมคณะกรรมการแร่ และการประชุมคณะกรรมการแร่จังหวัดพะเยา

อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ ได้มอบหมำยให้ ทวี ทวีสุขเสถียร รองประธานกรรมการสภา             
การเหมืองแร่ พร้อมผู้ติดตำม คือ ยงยุทธ รัตนสิริ กรรมการสภาการเหมืองแร่ เป็นผู้แทนเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรแร่                         
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2563 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 และครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 6 
สิงหำคม 2563  

พร้อมกันน้ีได้มอบหมำยให้ โกสุม อยู่คง ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ เป็นผู้แทนเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรแร่
จังหวัดพะเยำ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2563 ณ ศำลำกลำงจังหวัดพะเยำ

การประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 6/2563 คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ    
1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง

การประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 8/2563 คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง

การประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 7/2563 คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
1)  คำาขอประทานบัตร จำานวน 5 ราย รวม 5 แปลง

2) คำาขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง

ดินขำว

มีอายุ/ปี

30

25

อำาเภอ

เฉลิมพระเกียรติ

ท่ำม่วง

จังหวัด

สระบุรี

กำญจนบุรี

เลขท่ีคำาขอ

4/2558

7/2558

ชื่อผู้ขอ

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด พลัดแอก
อุตสำหกรรมเหมืองแร่

บริษัท เหมืองบ้ำนใหม่ จ�ำกัด

ตำาบล

หน้ำพระลำน

บ้ำนใหม่

ลำาดับ

1

2

ชนิดแร่

แบไรต์

ยิปซัมและแอนไฮไดรต์

มีอายุ/ปี

10

30

อำาเภอ

เอรำวัณ

หนองบัว

จังหวัด

เลย

นครสวรรค์

เลขท่ีคำาขอ

1/2560

9/2559

ชื่อผู้ขอ

บริษัท บี.เค.เอส.กำรเหมืองแร่ จ�ำกัด

บริษัท สหชำติเศรษฐกิจ จ�ำกัด

ตำาบล

ผำสำมยอด

ทุ่งทอง

ลำาดับ

1

2

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง

มีอายุ/ปี

13

อำาเภอ

คอนสำร

จังหวัด

ชัยภูมิ

เลขท่ีคำาขอ

1/2559
(27916/15570)

ชื่อผู้ขอ

นำยธวัชชัย ตันคงจ�ำรัสกุล

ตำาบล

ทุ่งนำเลำ

ลำาดับ

1

หมายเหตุ : กรณีค�ำขอต่ออำยุประทำนบัตรของ นำยธวัชชัย ตันคงจ�ำรัสกุล คณะกรรมกำรฯ มีมติเห็นชอบต่ออำยุ 13 ปี แต่มีเงื่อนไขคณะกรรมกำรแร่
ต้องไปตรวจสอบก่อนออกใบอนุญำตประทำนบัตร

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินแกรนิตเพื่อ

อุตสำหกรรมก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง

มีอายุ/ปี

30

30

30

30

30

อำาเภอ

แม่จัน

ปำกท่อ

ปำกท่อ

เวียงสำ

ภูผำม่ำน

จังหวัด

เชียงรำย

รำชบุรี

รำชบุรี

น่ำน

ขอนแก่น

เลขท่ีคำาขอ

3/2560

1/2561

2/2561

1/2560

2/2559

ชื่อผู้ขอ

บริษัท บัญชำกิจ จ�ำกัด

บริษัท เขำหินสวย จ�ำกัด

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด โรงโม่หินเลิศสุด 

บริษัท ทุ่งสีคอนสตรัคชั่น จ�ำกัด

นำงสำวปิยธิดำ ทองแท่งไทย

ตำาบล

ท่ำข้ำวเปลือก

อ่ำงหิน 
และทุ่งหลวง

อ่ำงหิน
และทุ่งหลวง

ส้ำน

นำฝำย

ลำาดับ

1

2

3

4

5
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3) คำาขอโอนประทานบัตร จำานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

4) คำาขออาชญาบัตรพิเศษ จำานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

2) คำาขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 4 ราย รวม 4 แปลง

ชนิดแร่

แมงกำนีสและหินอุตสำหกรรม
ชนิดเซอร์เพนทีนไนต์

มีอายุ/ปี

โอนได้

อำาเภอ

จะแนะ

จังหวัด

นรำธิวำส

เลขท่ีคำาขอ

1/2563
(31644/16021)

ชื่อผู้ขอ

นำยเชำว์วุธ พจนำลัย
ให้แก่ นำยชูรัช พจนำลัย

(ผู้สืบสันดำน)

ตำาบล

ช้ำงเผือก

ลำาดับ

1

ชนิดแร่

ทังสเตน

มีอายุ/ปี

5

อำาเภอ

ฉวำง และ
ถ้�ำพรรณรำ

จังหวัด

นครศรีธรรมรำช

เลขท่ีคำาขอ

1/2562

ชื่อผู้ขอ

บริษัท ไทย มินเนอรัล เวนเจอร์ส จ�ำกัด

ตำาบล

นำเขลียง
ไม้เรียง
กะเปียด

และคลองเส

ลำาดับ

1

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง
และเพื่อท�ำปูนขำวและหิน

อุตสำหกรรมชนิดหินดินดำน
เพื่ออุตสำหกรรมปูนซีเมนต์

หินปูนอุตสำหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่อท�ำปูนขำว

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง

มีอายุ/ปี

10

15

10

10

อำาเภอ

พระพุทธบำท

เฉลิมพระเกียรติ

แม่ทะ

แม่ทะ

จังหวัด

สระบุรี

สระบุรี

ล�ำปำง

ล�ำปำง

เลขท่ีคำาขอ

3/2557
(32450/15795)

1/2561
(33284/15927)

2/2561
(30391/15282)

3/2561
(30414/15294

ชื่อผู้ขอ

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด อุดมศิลำ

บริษัท ส.ศิลำทอง สระบุรี 
จ�ำกัด

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 
หำญกิตติชัย

บริษัท ศิลำสินล�ำปำง 
(2522) จ�ำกัด

ตำาบล

เขำวง

หน้ำพระลำน

แม่ทะ

แม่ทะ

ลำาดับ

1

2

3

4

การประชุมคณะกรรมการแร่จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563
คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำเห็นชอบค�ำขอประทำนบัตรท่ี 1/2550 ของบริษัท ท่ำจ�ำปี จ�ำกัด ชนิดแร่บอลเคลย์ ต�ำบล            

ท่ำจ�ำปี อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ ก�ำหนดอำยุประทำนบัตร 16 ปี โดยมีเงื่อนไขให้ปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรแร่ก่อนกำร          
เปิดเหมือง คือ กำรตรวจสอบค่ำฝุ่นละออง pm 2.5 ตรวจค่ำสำรพิษ ตัวอย่ำงผิวดิน ตัวอย่ำงน้�ำ และตัวอย่ำงดิน ที่ควำมลึก         
ตำมที่ได้รับอนุญำต

สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำารวจและทำาเหมืองแร่ จากการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1-8 
มีจำานวนทั้งสิ้น ดังนี้

การอนุญาต

ประทำนบัตร

ต่ออำยุประทำนบัตร

โอนประทำนบัตร

อำชญำบัตรพิเศษ

รวม
(แปลง)

0

0

1

3

48

5/2563
(แปลง)

4

2

0

0

6

8/2563
(แปลง)

2

4

1

1

8

7/2563
(แปลง)

5

0

0

0

5

6/2563
(แปลง)

2

1

0

0

3

4/2563
(แปลง)

5

6

0

1

12

3/2563
(แปลง)

1

1

0

1

3

2/2563
(แปลง)

3

5

0

0

8

1/2563
(แปลง)

2

1

0

0

3

ท่ี

1

2

3

4

รวม
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แวดวงชาวเหมือง
l   กองบรรณาธิการ

รมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มอบหมำยให้กองนวัตกรรม
วัตถุดิบและอุตสำหกรรมต่อเน่ือง (กนอ.) โดย สกล อนันต์วณิชย์ชา ผู้อ�านวยการ

กนอ. เป็นผู้รับมอบซำกฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟท่ีไม่ใช้งำนและผ่ำนกระบวนกำรท�ำลำยข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อย่ำงสมบูรณ์แล้ว จ�ำนวน 141 ชิ้น จำกบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด 
(มหำชน) เพื่อส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนำของเสียเป็นทรัพยำกรทดแทน 
สอดคล้องกับภำรกิจของศูนย์วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีมีควำมพร้อมด้ำนเคร่ืองมือ
และอปุกรณส์�ำหรบัใชใ้นกำรศกึษำวจิยัและพฒันำเทคโนโลยรีไีซเคลิ และเปน็กำรสง่เสรมิ
ให้เกิดกำรหมุนเวียนทรัพยำกรมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีกำรจัดกำรที่เป็นมิตร      
ต่อสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) ถนนรัชดำภิเษก 

รมทรัพยากรธรณี โดยกองทรัพยากรแร่ ในฐำนะฝ่ำย
เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรก�ำกับดูแล ตรวจสอบ 

และประเมินผล จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแล              
ตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนด้ำนกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติเป็นประธำน วิษณุ 
ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มนตรี   
เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อนุกรรมการและ
เลขานุการ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมกำรฯ ที่เป็นผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ  
เจ้ำหน้ำท่ีกรมทรัพยำกรธรณีและกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่
ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อำคำรเพชร กรมทรัพยำกรธรณี

ในกำรประชุมคร้ังน้ี ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ Road map การ            
ด�าเนินการของคณะอนุกรรมการด้านการก�ากับดูแล ตรวจสอบ และ
ประเมินผล และ (ร่าง) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564 โดยมอบหมำยให้ฝ่ำย           
เลขำนุกำรฯ น�ำข้อเสนอและข้อสังเกตของอนุกรรมกำรไปพิจำรณำ     
ด�ำเนินกำร ทั้งนี้ กำรก�ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำร
ด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดของ       
แผนแมบ่ทกำรบริหำรจดักำรแร่ พ.ศ. 2560-2564 เพือ่ใหบ้รรลเุปำ้หมำย
ของแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรแร่ พ.ศ. 2560-2564 รวมถึงแนวทำง
กำรแก้ไขและข้อเสนอแนะในกำรติดตำมและประเมินผลไว้ประกอบกำร
จัดท�ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรแร่ฉบับถัดไป 

กพร. รับมอบซากฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟที่ไม่ใช้งานและผ่านกระบวนการ
ทำ�ล�ยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่�งสมบูรณ์ จ�ก บมจ. เมืองไทยประกันภัย

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 1/2563

ก

ก
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ฐ พ ล  ณั ฏ ฐ ส ม บู ร ณ์  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะ  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เขา้ตรวจราชการ แนะน�า และตดิตามผล
การปฏิบัติราชการของ กพร. ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี วิษณุ 
ทบัเทีย่ง อธบิดกีรมอตุสาหกรรมพืน้ฐาน
และการเหมืองแร่ อดิทัต วะสีนนท์ รอง
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร กพร. 
และเจ้ำหน้ำที่  กพร. ให้กำรต้อนรับ             
ณ ศูนย์เผยแพร่ควำมรู้และให้บริกำร      
ชั้น 1 กพร. 

ษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่ ร่วมด้วย สกล จุลาภา        
ผูอ้�านวยการกองบรกิารงานอนุญาต และ
ชัยทัศ ทับเที่ยง นิติกรช�านาญการพิเศษ 
ร่วมเป็นวิทยำกรบรรยำยในหัวข้อ “การ  
บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กับส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด”       
ในงำนสัมมนำเชิ งปฏิบัติกำร เ ร่ือง         
“การขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมในภูมิภาค เพื่อ
รองรับการท�างานวิถีใหม่ (New Normal)”
โดยมี เชาวลิตร์ ทองประดับ ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ      
การเหมืองแร่ เขต 4 ภูเก็ต สมปอง            
หวังรุ่งวิชัยศรี ผู้อ�านวยการส�านักงาน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เขต 5 พิษณุโลก ประสิทธ์ิ ศรีพรหม        
ผู้อ�านวยการส�านักงานอุตสาหกรรม         
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี 
พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ กพร. เข้ำร่วมงำน
สัมมนำฯ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์         
โฮเทล ประตูน้�ำ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ติดต�มผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของ กพร. ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563

สัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบาย
การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในภูมิภาค 
เพื่อรองรับการทำางานวิถีใหม่ (New Normal)” 

ณั

วิ
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นักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 กรม
ทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัด กิจกรรม
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดยครอบคลุมถึง      
ป่ำต้นน้�ำ ป่ำชำยเลน และป่ำพรุ และที่ดินของรัฐประเภท
อื่นๆ เ พ่ือร่วมแสดงควำมจงรักภักดีและส�ำนึกใน           
พระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำ    
เจำ้อยูห่วั ทีไ่ดท้รงปฏบิตัพิระรำชกรณยีกจินำนปักำร เพือ่
ประโยชน์แห่งรำชอำณำจักร จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยได้
จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ณ บริเวณ
หน่วยพัฒนาเคลื่อนท่ี 46 ต�าบลวัดประดู่ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
เป็นประธำน พร้อมด้วยหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 
รวมถึงประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรมประมำณ 500 คน 

กรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 
จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

กรมทรัพย�กรธรณี 
เข้�ร่วมโครงก�รสัมมน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“เครือข่าย ทสม. กับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ลุ่มน้ำาภาคกลาง”

ส�า

รมทรัพยากรธรณี มอบหมำยให้  
ศิรประภา ชาติประเสริฐ ผู้อ�านวยการ

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย เป็นผู้แทนเข้ำร่วม
โครงกำรสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครือข่าย 
ทสม. กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ      
สิง่แวดลอ้มในพืน้ท่ีลุม่น้�าภาคกลาง” เพือ่สง่เสรมิ
ให้มีกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ  
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น ณ อำคำรปฐม
สมัมำคำร อทุยำนกำรอำชพีชยัพัฒนำ อ�ำเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม โดยม ีวราวธุ ศลิปอาชา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เป็นประธำนเปิดงำนและมอบนโยบำยแก่       
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่แวดลอ้ม และอำสำสมคัรพทิกัษท์รพัยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน (ทสม.) 

ส�ำหรับงำนสัมมนำครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เจ้ำหน้ำที่
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
อำสำสมัครพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ          
สิ่งแวดล้อม (ทสม.) จำกจังหวัดนครปฐม รำชบุรี 
และกำญจนบุรี เข้ำร่วมจ�ำนวนกว่ำ 200 คน 

ก
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Cover Story

เขาไฟ เกิดจากการยกตัวของหิน
หลอมเหลวหรือหินหนืดท่ีเรียกว่า 

แมกมาใต้เปลือกโลก ซึ่งเกิดข้ึนได้ทั้งในกรณี      
ที่เมื่อแผ่นพื้นมหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าหากัน   
หรือปะทะกับแผ่นพื้นทวีป แผ่นพื้นมหาสมุทร 
ซึ่งมีความหนาแน่นกว่าจะจมลงสู่ด้านล่างและ
หลอมละลายกลายเป็นหินหนืดหรือแมกมา
(Magma) ซึง่โดยท่ัวไปจะมแีกส๊อยูด่ว้ย เมือ่เกดิ
การระเบิดของภูขาไฟข้ึน แมกมาจะเคล่ือนข้ึนมา
ใกล้ผิวโลกตามช่องเปิด แก๊สต่างๆ ท่ีละลาย
อยู่จะแยกตัวออกเป็นฟองลอยข้ึนด้านบนของ
แมกมา เหมอืนน้ำาเดอืด ฟองแกส๊จะเพิม่จำานวน
มากขึ้น และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความหนืด
ของแมกมาตรงที่เกิดฟองจะเพิ่มสูงขึ้นตาม     
ไปด้วย จนเกิดฟองแก๊สพร้อมๆ กับการขยายตัว
ส่งผลให้เกิดการระเบิดออกอย่างรุนแรงพ่น    
ชิ้นส่วนภูเขาไฟออกมา ส่วนมากเป็นเศษหิน 
ผลึกแร่ เถ้าภูเขาไฟและฝุ่นภูเขาไฟ ซึ่งเมื่อเกิด
การระเบดิออกมากจ็ะปลวิฟุง้ไปในอากาศและ
ตกลงมาสะสมตวับนผวิโลกทัง้ในน้ำาและบนบก  
ผลผลิตของภูเขาไฟที่เกิดในลักษณะนี้เมื่อ       
เย็นตัวและแข็งตัวเป็นหินเรียกว่า หินตะกอน
ภูเขาไฟ (Pyroclastic Rock)

ส่วนผลผลิตของภูเขาไฟท่ียังมีไอน้ำาและ
แก๊สประกอบอยู่ภายในท่ีมีอุณหภูมิและความดัน
สูงจะอยู่ในรูปของหินหลอมเหลว เมื่อขยายตัว
ก็จะไหลพุ่งออกมาจากช่องท่ีเปิดอยู่สู่ผิวโลก  
ซึ่งจะไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ   
ซึ่งเราเรียกว่า “ลาวา” เมื่อลาวาเย็นตัวและ    
แข็งตัวจะกลายเป็นหินบะซอลต์ (Basalt) ซึ่งมี
รูอากาศเป็นช่องอยู่ในเนื้อหินมากน้อยต่างกัน 
ส่วนลาวาที่มีปริมาณของธาตุซิลิคอนมากและ
ถูกพ่นขึ้นมากองอยู่รอบๆ ปล่องภูเขาไฟ เมื่อ
เยน็ตวัและแขง็ตวัจะเปน็หนิแอนดไีซต ์ไรโอไลต ์
และออบซิเดียน เป็นต้น

ภูเขาโดยทั่วไปเป็นธรณี
สัณฐานลักษณะหนึ่ง

บนพ้ืนผิวโลก ท่ีอุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และประดับโลกให้สวยงาม 
แต่ยังมีภูเขาชนิดหนึ่งที่มี

ลักษณะพิเศษ คือสามารถ
พ่นสารละลายร้อนและ

เถ้าถ่าน ตลอดจนเศษหิน
จากภายในโลกออกสู่

พื้นผิวโลกได้ เราเรียกว่า 
“ภูเขาไฟ”

หนิกอ่สรา้งและผลติภณัฑ์
จากหินบะซอลต์ : 
ลาวาจากภูเขาไฟ

ภู
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ภูเขาไฟคอก หรือเขาคอก ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำาบลเขาคอก อำาเภอประโคนชัย 
อยู่ในเขตของวัดป่าบำารุงธรรม เขาคอกเป็นภูเขาไฟที่ไม่สูงมาก มีปากปล่อง

กว้างประมาณ 2 เมตร ซึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่า บ่อน้ำาตายอ
ภาพจาก https://www.hugburiram.com

ภูเขาไฟมีทั้งท่ีดับแล้วและท่ียังมีพลังอยู่ ภูเขาไฟที่ดับแล้วเป็นภูเขาไฟที่เกิดข้ึนมานานมาก อาจเป็นหลายแสนหลายล้านปี   
และวัตถุส่วนที่พ่นออกมา ก็แข็งตัวกลายเป็นหินภูเขาไฟบนพื้นผิวโลก ส่วนภูเขาไฟที่ยังมีพลังเป็นภูเขาไฟที่มีการระเบิดค่อนข้างถี่
และอาจจะระเบิดขึ้นได้อีก โดยมีประวัติการระเบิดครั้งล่าสุดไม่เกิน 10,000 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีภูเขาไฟที่มีพลัง              
อยู่ประมาณ 1,300 ลูก แต่มีภูเขาไฟที่ดับแล้วมากมายที่กลายเป็นภูเขาและเทือกเขาที่สำาคัญของโลก

เขาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งหินบะซอลต์เพื่อการก่อสร้าง
ภูเขาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นภูเขาไฟท่ีดับแล้ว เกิดจากการไหลทะลักของลาวาตามแนวรอยเล่ือนของเปลือกโลก ซึ่ง

ประกอบด้วยภูเขาไฟคอก ภูเขาไฟหลุบ ภูเขาไฟไปรบัด ภูเขาไฟพนมรุ้ง ภูเขาไฟอังคาร และภูเขาไฟกระโดง ที่มีอายุแตกต่างกันไป 
แต่อยู่ในช่วงประมาณ 2 ล้าน ถึง 5 แสนปี  

ซากภูเขาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่    
มีสัณฐานของช่องปล่องประทุระเบิดชัดเจน 
เนินภูเขาไฟเกิดจากการทับถมของทั้งเศษหิน
ภูเขาไฟ (Pyroclastic Materials) ซึ่งเกิดจาก
แรงดันของก๊าซ (Gas) ต่างๆ ที่แทรกอยู่ใน   
หินหลอมละลายที่ถูกดันประทุขึ้นไปและ      
เยน็แขง็ตวัในอากาศกอ่นจะตกลงมาทบัถมกนั 
และมวลหินภูเขาไฟที่หลอมเหลวและไหล     
ออกจากปากปล่องไปตามความลาดเอียงของ
ภูมิประเทศ เรียกว่าลาวา ซึ่งเมื่อเย็นตัวลง       
จะเป็นหินบะซอลต์ 

หินบะซอลต์ที่เกิดจากภูเขาไฟเหล่านี้ 
จำาแนกตามลักษณะโครงสร้างออกได้เป็น 

(1)  พวกเนือ้แนน่ (Massive Structure) 
ได้แก่ หินบะซอลต์เนื้อแน่น ซ่ึงเหมืองหิน     
เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง ใชบ้ดและยอ่ยใหเ้ปน็
วสัดกุอ่สร้าง หนิประเภทนีจ้ะพบในบรเิวณทีอ่ยู่
ห่างออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟ

(2) พวกหินที่มีรูพรุน เช่น หินบะซอลต์
ชนิดที่มีรูพรุน (Vesicular Basalt) ซึ่งเกิดจาก

ภู

ฟองอากาศขณะที่ยังหลอมเหลว ตามช่องว่างของหินพวกนี้มักจะมีแร่ทุติยภูมิ 
(Secondary Mineral) เช่น แคลไซด์ ซีโอไลต์ หรือควอร์ต (Quartz) ตกผลึก
แทรกอยู่ ซ่ึงเรียกโครงสร้างแบบน้ีว่า Amygdaloidal Structure หินภูเขาไฟ    
แบบนี้จะพบในบริเวณใกล้ช่องประทุ 
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ภูเขาไฟกระโดง ภูเขาไฟที่มีอายุน้อยที่สุดในบุรีรัมย์ 
และในประเทศไทย คือประมาน 3 แสนถึง 9 แสนปี 

ภาพจาก https://www.hugburiram.com

ทางเลอืกหน่ึงทีถ่กูนำามาใชเ้ปน็หนิก่อสรา้งแทน
หินปูนในการทำาถนน และผสมคอนกรีตในการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตและอาคารบ้านเรือน 

หินบะซอลต์มีคุณสมบัติท่ีดีกว่าหินปูน   
ในการนำามาใช้เป็นหินรองหมอนวางรางรถไฟ   
ด้วยคุณสมบัติท่ีแข็งแกร่ง ทนทานต่อสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งแดด ลม และฝน       
ในขณะทีห่นิปนูซึง่มเีนือ้ออ่นกวา่  เมือ่เจอแดด 
ลมและฝน และการเสียดสีกัน หินปูนจะกร่อน 
เปื่อยยุ่ยได้ง่ายกว่า ในขณะที่หินบะซอลต์ที่มี
เนื้อแข็งแกร่งกว่ายังคงสภาพเดิม  

แหล่งหินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์
เพื่อการก่อสร้าง มีการทำาเหมืองเฉพาะใน
บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ รองลงมาเป็นจังหวัด
สุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา และ
ศรีสะเกษ ผลผลิตในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 
มีความผันผวน โดยต่ำาที่สุดในปี พ.ศ. 2555 
ปรมิาณการผลติ 10.712 ลา้นตนั และสงูทีส่ดุ
ในปี พ.ศ. 2557 ปริมาณการผลิต 14.132 
ล้านตัน 

ารทำาเหมืองหินบะซอลต์เพื่อการก่อสร้าง
ในอีสานใต้

ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือท่ีเราเรียกว่าอีสานใต้
ไม่มีแหล่งหินปูนเพื่อนำามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง หากขนส่งหินปูนจากแหล่ง        
ในบริเวณอำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดแล้ว ก็ยังมีผล      
ให้ราคาหินก่อสร้างในภาคอีสานใต้อยู่ในระดับที่สูงมาก หินบะซอลต์จึงเป็นอีก

ก

เมื่อกล่าวถึงหินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่อการ
ก่อสร้าง ซึ่งเป็นหินที่มีบทบาทสำาคัญในการใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง     
ในการทำาถนน รวมท้ังวางรางรถไฟ ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง 
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งแดด ลม และฝน             
ชื่อของบริษัท เหมืองหินราช จำากดั (1992) ภายใต้การบริหารของ 
ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
สภาการเหมืองแร่ อยูใ่นอนัดับตน้ๆ ในฐานะเหมอืงแรห่นิบะซอลต์
ขนาดใหญ ่บนพืน้ที ่460 ไร ่ซึง่มสีว่นสำาคญัในการพฒันาโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ สร้างความเจริญให้กับจังหวัด
บุรีรัมย์และพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมา
ยาวนานเกอืบ 20 ป ีขณะเดยีวกนัไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่สิง่แวดลอ้ม
และชุมชนรอบข้าง สามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
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ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย ์ 

กรรมการสภาการเหมืองแร่ 
ประธานกรรมการ บริษัท เหมืองหินราช จำากัด (1992) 

“ผลิตหินบะซอลต์เพื่อการก่อสร้าง 
ป้อนโครงการภาครัฐในบุรีรัมย์”
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» ประวัติของบริษัท เหมืองหินราช จำากัด (1992) โดยสังเขป
บริษัท เหมืองหินราช จำากัด (1992) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม             

พ.ศ. 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ดำาเนินธุรกิจผลิตหินบะซอลต์ 
เพื่อการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ใช้ผลิตวัสดุทำาถนน ผลิตคอนกรีตสร้างตึก รวมทั้ง
ทางรถไฟ มีพ้ืนท่ีท้ังส้ิน 460 ไร่ ภายใต้สัมปทานท้ังหมด 25 ปี แบ่งเป็นแปลงแรก
จำานวน 180 ไร่ อายุสัมปทาน 5 ปี ปัจจุบันใช้ประมาณ 70% และแปลงที่่ 2 
จำานวน 280 ไร่ อายุสัมปทาน 20 ปี ใช้เพียง 20% เนื่องจากยังมีระยะเวลา 
ในการผลิต อีกทั้งความต้องการในการใช้ในปัจจุบันยังเพียงพอ ปัจจุบันผลิต  
หนิบะซอลตเ์พือ่การกอ่สรา้งวนัละ 4,000-5,000 ตนั โดยมกีลุม่ลกูคา้ประเภท
ทำาถนนและก่อสร้าง และใช้วางรางรถไฟ ในโครงการต่างๆ ของรถไฟ  

ความพิเศษของหินบะซอลต์จะแตกต่างจากหินปูน กล่าวคือ หินปูน           
ถ้าเจอแดด ลมและฝน หินปูนจะยุ่ย ใช้วางรางรถไฟไม่ได้ ขณะท่ีหินบะซอลต์ 
ยังคงสภาพเดิม ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่ดีของหินบะซอลต์

» สภาพการณ์ตลาดหินก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในปัจจุบัน

ตลาดยังดีอยู่ เน่ืองจากในช่วงน้ีงบประมาณโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานค่อนข้าง
มาก ปน้ีีโครงการเมกะโปรเจก็ตใ์นจงัหวดับุรีรัมย์มีจำานวนมาก เน่ืองจากรัฐมนตรี
รับผิดชอบอยู่ งบประมาณค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามในช่วงวิกฤต COVID-19 
ไดร้บัผลกระทบบา้งในรายทัว่ๆ ไป เชน่ ชาวบา้นทีไ่ปสรา้งบา้นและตอ่เตมิบา้น 
ในชว่ง COVID-19 ทกุคนจะตอ้งประหยดั เพราะไมม่รีายได ้ทัง้นีใ้นแงซ่พัพลาย
ของเหมืองฯ ถือว่าเพียงพอต่อการใช้ สำาหรับการขนส่งหินบะซอลต์เพื่อการ
ก่อสร้าง สามารถขนส่งไปได้ไกลท่ีสุดจากจังหวัดบุรีรัมย์ไปจังหวัดกาฬสินธ์ุ         
ใช้เวลากว่า 200 กิโลเมตร   

» ผลกระทบของวิกฤต COVID-19 ต่อเหมืองหินราช
นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเดือนเมษายน            

ที่ผ่านมา ทางเหมืองหินราชได้รับผลกระทบไม่มากนัก ขณะที่ประชาชนทั่วไป      
ที่จำาเป็นต้องใช้หินได้รับผลกระทบ เช่น การต่อเติมบ้าน การสร้างบ้านใหม่ 
หมูบ่า้นจดัสรรตา่งๆ แตโ่ครงการก่อสรา้งของภาครัฐ ณ ตอนน้ี (สงิหาคม 2563) 
สถานการณ์เริ่มดีขึ้น ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมดของโรงงาน 100 กว่าคน ไม่มี
การลดพนักงานแต่อย่างใด และยังคงกำาลังการผลิตเท่าเดิม คือ 4,000-5,000 ตัน
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เป็นประจำาทุกวัน

“วกิฤต COVID-19 เปน็วกิฤตทีรุ่นแรงทีส่ดุ ตอนน้ีทัว่โลกไดรั้บผลกระทบ
รุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน สำาหรับประเทศไทย อย่างที่ทราบคือ ไม่เคยเป็น
แบบนี้มาก่อนที่ว่าจะส่งผลกระทบต่อทุกวงการ ส่วนทางเหมืองหินราชก็ดูแล
พนักงานเป็นอย่างดี ในชุมชนเราก็ดูแล พนักงานก็ทำางานตามปกติ ไม่มีการลด
จำานวนพนักงานแต่อย่างใด อีกท้ังในช่วง COVID-19 ท่ีผ่านมาก็ได้ช่วยเหลือ        
ชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยการแจกทุนทรัพย์ ทั้งนี้ความ
สัมพันธ์ของเหมืองหินราชกับชาวบ้านและชุมชนรอบข้างก็ยังคงความสัมพันธ์          
ที่ดีต่อกัน”  

» การให้ความสำาคัญต่อกิจกรรม CSR ของเหมืองหินราช
เราให้ความสำาคัญกับส่ิงแวดล้อมเสมอมา ท้ายประทานบัตรจะต้องปลูก

ต้นไม้ให้เท่าเดิม เพ่ือให้พ้ืนท่ีคงสภาพเดิมมากท่ีสุด นอกจากนั้นชุมชนต่างๆ  
เรามีกองทุนสุขภาพ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน มีทุนการศึกษา และเข้มงวดกับ      
การต่อต้านยาเสพติด  

โรงโม่หินบะซอลต์ เพื่อการก่อสร้างของ
บริษัท เหมืองหินราช จำากัด (1992)

ประวัติ 
ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์
ประวัติการศึกษา

• ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
พ.ศ. 2539

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 
กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2545

• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
รุ่น 37 พ.ศ. 2554

• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2556

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการจริยธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

27 มกราคม 2548-2554
• กรรมการสภาการเหมืองแร่แห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน
• กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย 

พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
• ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 

พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน
• ประธานมูลนิธิสังคมสงเคราะห์ศาลเยาวชน

และครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการโรงเรียนฮ่ัวเค้ียว พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
• ประธานชมรมโรงโม่หินจังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการชมรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์-ปัจจุบัน
• กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำาจังหวัด

บุรีรัมย์ 31 มิถุนายน พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
• อุปนายกสมาคมการกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
• นายสนามเทนนิสจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์-ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์-ปัจจุบัน
• กรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
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วัตกรรมการใช้ประโยชน์จากหินบะซอลต์ 
ในอดตีหนิบะซอลตจ์ะถกูนำาไปใชเ้ปน็วสัดกุอ่สรา้งอาคาร ก่อสร้าง

ถนน เทพืน้รองหมอนและรางรถไฟ และใชส้ำาหรบัการผลติแอสฟลัต ์(Asphalt) 
แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาและนำาหินบะซอลต์ไปแปรรูปเป็นเส้นใยบะซอลต์ 
(Basalt Wool) เพือ่ใชเ้ปน็วสัดทุดแทนแรใ่ยหนิ (Asbestos) ในผลติภณัฑซ์เีมนต์
ต่างๆ เช่น กระเบื้องซีเมนต์ ท่อซีเมนต์ ฉนวนกันความร้อน (Insulator) ฉนวน
กนัเสยีง (Acoustic) ผา้เบรกและคลตัชส์ำาหรบัรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์เปน็ตน้ 
ทั้งนี้เนื่องจากบะซอลต์เป็นวัสดุที่ทำาปฏิกิริยาได้ยากทั้งในสภาวะกรดและด่าง 
ไมย่อ่ยสลายทางชวีภาพ ไมน่ำาความรอ้น และมคีณุสมบตัเิชงิกลทีด่ ีสามารถรบั
กำาลังอัด (Compressive Strength) และรับกำาลังดัด (Tensile Strength) ได้    
สูง และที่สำาคัญ คือ เส้นใยบะซอลต์ยังไม่ถูกจัดว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง         
ในมนุษย์ ตามการจัดหมวดหมู่ของ International Agency for Research on 
Cancer (IARC) ในขณะนี้ โดยจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเส้นใยสังเคราะห์อื่น           
(Synthetic Fiber) เช่น Polyvinyl Alcohol (PVA) และ Polypropylene และ
เส้นใยแก้ว (Glass Fiber) ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำาเส้นใยบะซอลต์ไปใช้เป็นวัสดุ
ทดแทนแร่ใยหิน (Asbestos) ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างแพร่หลายในประเทศ     
ท่ีพฒันาแลว้ เชน่ สหรฐัอเมรกิา สาธารณรฐัประชาชนจนี รสัเซยี ยเูครน ประเทศ
ในกลุม่สหภาพยโุรป เปน็ตน้ เพือ่ลดการใชแ้รใ่ยหนิซึง่เปน็สารก่อมะเรง็ในมนษุย์

านสำาหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
บะซอลตเ์ปน็วสัดทุีไ่มด่ดูซบักมัมนัตภาพรงัส ีจงึถกูมองวา่เปน็วสัด ุ

ที่มีศักยภาพในการผลิตวัสดุท่ีต้องสัมผัสกับกัมมันตภาพรังสีในโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ใช้เป็นวัสดุป้องกันประเภท Geo-composite ในส่วนเก็บกากกัมมัน-
ตภาพรังสี และสามารถผสมกับวัสดุอื่นเพื่อใช้ในอุปกรณ์ป้องกันร่างกายมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมจากกัมมันตภาพรังสี

านเสริมแรงคอนกรีต
และวัสดุก่อสร้าง

เส้นใยบะซอลต์มีสมบัติทางกลที่ดีและ
เป็นที่ยอมรับได้ในการใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง 
สามารถชว่ยเสริมความแขง็แกร่งและยงัมคีวาม
ทนไฟที่ดี การศึกษาการนำาใยบะซอลต์มาใช้
เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับคอนกรีตนั้น         
พบว่าใยบะซอลต์ช่วยเพ่ิมสมบัติความทนทาน 
สมบตัติา่งๆ ทางกล และสมบตักิำาลงัตา้นทาน
แรงดัด ใยบะซอลต์ที่เรียงตัวในทิศทางเดียว
สามารถเสริมแรงในคอนกรีตที่ต้องเผชิญกับ
สภาวะแวดล้อมเลวร้ายได้ดี ใยบะซอลต์ที่ทอ
เป็นผืนน้ันจะมีสารเติมแต่งอินทรีย์พวกเรซิน
เพื่อยึดเหน่ียวระหว่างเส้นใย แผ่นบะซอลต์        
ที่ทอเป็นผืนนี้สามารถใช้ในหลายผลิตภัณฑ์
ด้วยสมบัติความพรุนตัวสูง ทนต่อสารเคมี 
ป้องกันการกัดกร่อน และป้องกันไฟ สามารถ
นำาไปประยกุตใ์ชใ้นชิน้สว่นรถยนต ์งานกอ่สรา้ง 
ได้ ในบางงานที่ใช้คอนกรีตเสริมแรงด้วยเหล็ก
ภายใน หากเจอกับความเค็มของน้ำาทะเล              
ท่ีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเน้ือคอนกรีตและ
ทำาลายเหล็กภายในจะทำาให้เกิดการกัดกร่อน
และออ่นแอลงของโครงสรา้ง ดงันัน้การใชวั้สดุ
เสรมิแรงใยบะซอลตส์ามารถชว่ยแก้ไขปญัหานี้
ได้ ด้วยสมบัติการไม่ถูกกัดกร่อน ไม่มีเกิดการ
เหนี่ยวนำาแม่เหล็กและไฟฟ้า และความมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานกว่าการใช้เหล็กเป็นวัสดุ
เสริมแรง

น

ง

ง

» ท้ายนี้ฝากถึงผู้ประกอบการเหมืองหินให้ช่วยกันส่งเสริมให้ภาพลักษณ์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีขึ้น
เม่ือกอ่นอตุสาหกรรมเหมอืงแรภ่าพลกัษณไ์มด่ ีในปจัจบุนัภาพลกัษณเ์ราดขีึน้มาก ผมขอฝากถงึเรือ่งวตัถรุะเบดิ ขอใหท้กุคน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด บัญชีทุกอย่างต้องดูแลให้ดี และการผสมปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท จะต้องผสมในเขตประทานบัตร
เท่านั้น และที่สำาคัญอยากให้ผู้ประกอบการเหมืองหินช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี และการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
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สดุเชิงประกอบในงาน
พลาสติก

ดว้ยสมบตัทิีม่คีา่ Young’s Modulus สงู 
ค่าทนต่อแรงดึงสูง และค่าการเปียกผิวสูงของ
ใยบะซอลต์ สามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพของ
วสัดเุชงิประกอบ (Composite) ใยบะซอลตใ์น
ลกัษณะของเยือ่เปน็วสัดแุบบไมถ่กัทอประกอบ
ดว้ยการกระจายของใยแบบสม่ำาเสมอ ลอ้มดว้ย
สารตวัเตมิอนิทรยีป์ระเภทเรซนิ ความพรนุของ
วัสดุนี้จะช่วยในการอุ้มสารตัวกลางได้ดีและ
ทำาให้ทนต่อสภาพอากาศได้ดีขึ้น ทนต่อรังสี 
UV ทนต่อกรดและด่างได้ดี การใช้วัสดุเชื่อม
ประสานท่ีแตกต่างกัน อย่างเช่น Foro-phenolic 
melamine latex urea formadehyde หรือ 
PVA สามารถทำาให้ได้เย่ือบะซอลต์ เย่ือบะซอลต์
นี้สามารถใช้ เป็นกระเบื้องมุงหลังคาและ      
วัสดุกันน้ำาแบบอ่อน ใช้เป็น Geotextile วัสดุ

ต้านทานการกัดกร่อน โฟมพลาสติกร่วมกับโฟม-PU ใช้ในแผ่นเทปกาวเชื่อม  
สองหน้าระหว่างวัสดุสองแผ่น เป็นต้น พลาสติกเสริมแรงใยบะซอลต์มีความ
เหมาะสมทีจ่ะใชเ้ปน็สทีาวสัดตุา่งๆ เน่ืองจากใหพ้ื้นผิวทีเ่รียบสวยงาม สามารถ
ใช้กับงาน Electroplated โดยไม่ต้องใช้สารปรับสมบัติใดๆ เลย

ารประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
ใยบะซอลต์สามารถใช้ในงานตัดเย็บและกระสอบที่ต้องใช้งาน      

ณ อุณหภูมิสูงได้ เช่น ถุงใส่ตัวกลางที่มีความร้อน ถุงกรองที่ต้องทนสภาพ
แวดล้อมที่มีการกัดกร่อนจากสารเคมีสูง เป็นต้น การใช้ใยบะซอลต์เป็นวัสดุ
ปอ้งกนัความรอ้นอยา่งทอ่ระบายไอเสยีจากการเผาไหมจ้ะชว่ยเพิม่ความทนไฟ
แก่ตัวท่อ เมื่อผสมกับพลาสติกกลุ่มเทอร์โมเซต เรซิน อย่างเช่น อีพอกซี และ 
ฟีนอลิก เรซิน สามารถใช้งานเป็นวัสดุสำาหรับเรือ และอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้ 
ไฟเบอร์ที่หล่อลื่นแล้วและถูกตัดเป็นท่อนสามารถใช้ในการผลิตเป็นผ้าเบรก
รถยนต์ได้ และสามารถรีไซเคิลใยบะซอลต์เพ่ือนำากลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้
ยังสามารถใช้ใยบะซอลต์ในงานเกษตรกรรม เช่น เป็นวัสดุในท่อระบายน้ำา       
ท่อสำาหรับส่งน้ำา และในเครื่องจักรอุตสาหกรรมเกษตร

วั

ก

เส้นไฟเบอร์บะซอลต์ผสมคาร์บอน และแผ่นผืนที่ถักทอขึ้นจากเส้นไฟเบอร์บะซอลต์ที่มีความแข็งแรง โค้งงอได้
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ลิตภัณฑ์ที่เลือกพัฒนาโดยใช้ใยบะซอลต์
เป็นวัสดุทางเลือกเพื่อคงคุณสมบัติ

เทียบเท่าแร่ใยหิน
แม้แร่ใยหินจะมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ และเหมาะกับการนำามาใช้ 

ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแกร่ง ทนกรด ด่าง และทนความร้อนสูง เช่น 
การผลิตกระเบื้องใยหิน ท่อซีเมนต์ใยหิน ฝ้าเพดาน ฉนวนหุ้มกันไฟและ      
ความร้อน ผ้าเบรก-คลัตช์ กระเบื้องยางปูพื้น เส้ือผ้าป้องกันไฟและความร้อน         
แตก่เ็ปน็สารทีส่ามารถกอ่ใหเ้กดิมะเรง็ในมนษุย ์ดงันัน้ในหลายประเทศไดม้กีาร
ประกาศห้ามใช้แร่ใยหินในกระบวนการผลิต โดยในปัจจุบันหลายประเทศได้มี
การนำาวสัดหุลากหลายชนดิมาพฒันาเพือ่ใชท้ดแทนแรใ่ยหนิ เชน่ เสน้ใยจากพชื
(Cellulose Fiber) เสน้ใยสงัเคราะห ์(Synthetic Fiber) เชน่ Polyvinyl Alcohol 
(PVA) Polypropylene เส้นใยแก้ว (Glass Fiber) เช่น AR Glass Fiber, ECR 
Glass Fiber และเส้นใยแร่ (Rock Wool Stone Wool หรือ Mineral Wool) 
เส้นใยบะซอลต์ (Basalt Wool) จัดเป็นเส้นใยท่ีอยู่ในประเภทเส้นใยแร่ (Rock Wool 
Stone Wool หรือ Mineral Wool) และเป็นเส้นใยที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับ
แร่ใยหิน (Asbestos) ซึ่งสามารถนำามาทดแทนแร่ใยหินได้ โดยความแตกต่าง
ระหว่างเส้นใยแร่ (Rock wool Stone wool หรือ Mineral wool) กับแร่ใยหิน 
(Asbestos) คือเส้นใยแร่เป็นเส้นใยที่เกิดจากการสังเคราะห์ของมนุษย์         
โดยการนำาหินหรือแร่ที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะสม เช่น หินบะซอลต์          
มาหลอมเหลวและผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดเป็นเส้นใยขึ้น ซ่ึงแตกต่าง

กับแร่ใยหิน ซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ       
มีลักษณะโครงสร้างเป็นเส้นใย จากคุณสมบัติ
ของเส้นใยบะซอลต์ดังที่กล่าวข้างต้น พบว่า  
เส้นใยบะซอลต์มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี ไม่นำา
ความร้อน ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ ทนต่อ
สภาวะกรดและด่าง ทนต่อความร้อน ซึ่งไม่ 
แตกต่างจากแร่ใยหิน นอกจากน้ีราคาของเส้นใย
บะซอลต์ก็มีราคาไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบ      
กับเส้นใยประเภทอื่นๆ ที่ คุณสมบัติยังไม่   
เทียบเท่าเส้นใยบะซอลต์ และมีราคาใกล้เคียง
กับแร่ใยหิน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำาให้ในต่าง
ประเทศ เส้นใยบะซอลต์ถูกนำามาใช้ทดแทน
แร่ใยหินในหลากหลายผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น 
ท่อซีเมนต์ กระเบื้องซีเมนต์ ผ้าเบรก-คลัตช์ 
ฉนวนกันความร้อน ฉนวนเก็บเสียง เสื้อกันไฟ 
ใชเ้สรมิกำาลงัแทนเหลก็เสน้ในคอนกรตี เปน็ตน้

เอกสารอ้างอิง (1) Template Innovation Technology Database ชื่อเทคโนโลยี “การนำาเส้นใยจากหินบะซอลต์มาใช้
เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม” กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 

(2) Website : https://www.hugburiram.com

ผ

เส้นใยจากหินบะซอลต์ (Basalt Wool)  เส้นด้ายจากเส้นใยหินบะซอลต์ (Basalt Yarn)
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ในเดอืนมิถนุายน 2563 ทีผ่า่นมานี ้สำานกัขา่วบบีซีี
ได้เผยแพร่ข่าวที่นายซานินุย ไลเซอร์ ชาวบ้านในภูมิภาค
มันยารา ของประเทศแทนซาเนีย ได้ขุดพบก้อนแร่       
แทนซาไนต์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีการพบมา 
จำานวน 2 ก้อน ก้อนหนึ่งหนัก 9.2 กิโลกรัม อีกก้อนหนัก 
5.8 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 15 กิโลกรัม โดยรัฐบาล
แทนซาเนียได้รับซ้ือไว้ในราคา 2.4 ล้านปอนด์ หรือประมาณ
105 ลา้นบาท เพือ่นำาไปเกบ็ไวใ้นพพิธิภณัฑ ์ในชว่งปลาย
เดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา นายซานินุย ไลเซอร์ ก็โชคดีอีกคร้ัง
โดยได้รับเงินล้านอีกรอบ หลังจากขุดพบแร่แทนซาไนต์   
อีกก้อนซึ่งหนักถึง 6.3 กิโลกรัม มูลค่าราว 62 ล้านบาท

วารสารเหมืองแร่ ฉบับนี้ จึงขอนำาเรื่องราว     
เกี่ยวกับแร่แทนซาไนต์มาเล่าสู่กันฟัง

แร่แทนซาไนต์ (Tanzanite) เป็นแร่รัตนชาติชนิดหน่ึง ถูกพบคร้ังแรกเมื่อ        
ปี ค.ศ. 1967 ที่ประเทศแทนซาเนีย ในตอนนั้นผู้ขุดพบเองยังคิดว่าเป็นเพียงแร่ไม่มี
ราคา เนื่องจากสีดำาคล้ำาท่ีไม่ได้โดดเด่นเหมือนพลอยชนิดอื่นๆ อีกทั้งเมื่อนำาไป     
ตรวจสอบค่าความแข็งตามสเกลของโมฮส์ พบว่าอยู่ท่ีเพียงระดับ 6.5-7 ซ่ึงไม่ใกล้เคียง
กับเพชร ทับทิม หรือไพลิน เลยสักนิด ความแข็งในระดับนี้เกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย    
แต่เมื่อมีคนทดลองนำาไปเจียระไนดู กลับพบว่ามันมีสีน้ำาเงินแกมม่วง โปร่งแสง       
สวยสะดุดตา ทำาให้เป็นท่ีนิยมในวงการอัญมณีอย่างรวดเร็ว และนานวันเข้าก็ยิ่ง       
หายากขึ้นเรื่อยๆ เพราะพบแต่เพียงแหล่งเดียวเท่านั้น จึงทำาให้เป็นที่ต้องการมาก   
ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นทุกปี

“แทนซาไนต์” 
แร่หายากมาก พบในแทนซาเนีย  
สร้างปรากฏการณ์ในวงการเหมืองแร่อีกครั้ง

(ประมาณ 3.3) และความแข็ง
( H a r d n e s s )  ก็ ต่ำ า ก ว่ า  คื อ
ประมาณ 6.5-7 โมฮส์ (Mohs) 
ขณะที่ไพลินมคีวามแขง็อยู่ทีร่ะดบั 
9 โมฮส ์(Mohs) สว่นประกอบทาง
เคมี (Chemical Formula) คือ 
Calcium Aluminum Silicate 
Hydroxide ซึ่งมีสูตรทางเคมี  
Ca

2
Al

3
O (SiO

4
) (Si

2
O

7
) (OH) 

แร่แทนซาไนต์ (Tanzanite) เป็นพลอย          
เนื้ออ่อน ที่อยู่ในกลุ่มแร่ซอยไซต์ (Zoisite) ผลึก
เป็นแบบ Orthorhombic โปร่งแสง มีสีน้ำาเงิน         
อมเขียว อมน้ำาตาล โดยสีเปลี่ยนตามทิศทางผลึก 
ลักษณะสีคล้ายกับไพลิน (Blue Sapphire) มาก  
โดยสีน้ำาเงินเกิดจากธาตุวานาเดียม (Vanadium)  
แต่ลักษณะที่แตกต่างจากไพลินคือ แร่แทนซาไนต์
แสดงสีแฝดท่ีเด่นชัดกว่า มีค่าดัชนีหักเห (Refractive
Index) ที่ต่ำากว่า (ประมาณ 1.696-1.718) และ
ความถ่วงจำาเพาะ (Specific Gravity) ที่ต่ำากว่า

In Trend
l   สุรพล อุดมพรวิรัตน์
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ในกำรค้นพบช่วงแรก พลอยแทนซำไนต์
ทีส่ะอำดและมขีนำดตั้งแต ่20 กะรตัขึน้ไป
หำซือ้ไดไ้มย่ำก และรำคำถกูมำก กะรัตละ
ไม่เกิน 500 บำท แต่พลอยเม็ดใหญ่      
ส่วนใหญ่จะตกอยู่ในมือของนักสะสมและ
พิพิธภัณฑ์ต่ำงๆ ที่พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน
ในกรุงวอชิงตัน ดีซี ก็มีพลอยแทนซำไนต์
ขนำด 122.7 กะรัต (1 กะรัต เท่ำกับ 0.2 
กรมั) วำงโชวอ์ยู ่ในป ีค.ศ. 1984 รำคำของ
แทนซำไนต์เริ่มถีบตัวสูงขึ้น รำคำขำยส่ง  
ตกกะรัตละ 25,000 บำท เน่ืองจำกปริมำณ
ของแทนซำไนตใ์นทอ้งตลำดเร่ิมลดนอ้ยลง
ทุกที ปัจจุบันพลอยแทนซำไนต์ที่สะอำด
และผ่ำนกำรเจียระไนแล้ว ขนำด 2 กะรัต  
ขึ้นไปหำได้ยำกมำกแล้ว ดังนั้นกำรขุดพบ
พลอยแทนซำไนตก์อ้นใหญข่องนำยซำนนิยุ 
ไลเซอร์ จึงเป็นท่ีน่ำตื่นตำต่ืนใจและเป็น 
กระแสขำ่วทีผู่ค้นใหค้วำมสนใจกนัมำกมำย
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ทิวทัศน์ของภูเข�ไฟคิลิมันจ�โร ซึ่งอยู่ไม่ไกลแหล่งพลอยแทนซ�ไนต์ เมียร์ล�นี

แหล่งแร่แทนซำไนต์ท่ีพบอยู่เพียงแหล่งเดียวในโลกแหล่งนี้ อยู่ในบริเวณเนินเขำเมียร์ลำนี ในบริเวณเทือกเขำอูซูมบูรู ทำง     
ตอนเหนือของประเทศแทนซำเนีย ครอบคลุมพื้นที่เพียงประมำณ 2 x 4 ตำรำงกิโลเมตร ที่มีลักษณะเป็นที่รำบกว้ำงและแห้งแล้ง 
มีเทือกเขำขนำดเล็กพำดผ่ำน อันเป็นที่ตั้งรกรำกของชนพื้นเมืองเผ่ำมำไซ โดยอยู่ห่ำงจำกเมืองอรูชำ(Arusha) ซึ่งเป็นเมืองชุมทำง
ที่ส�ำคัญมำทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมำณ 40 กิโลเมตร ใครก็ตำมที่จะเดินทำงมำยังเมืองเมียร์ลำนี จะต้องมำตั้งต้นที่เมือง      
อรูชำแห่งนี้ และยังอยู่ห่ำงจำกเชิงเขำคิลิมันจำโร ซึ่งเป็นภูเขำไฟที่ควำมสูงเสียดฟ้ำและเป็นที่รู้จักกันดี เพียงประมำณ 70 กิโลเมตร

กระบวนการเกดิแรแ่ทนซาไนต ์ในแหลง่เมยีรล์ำนแีหง่นี ้
เกิดขึ้นเมื่อประมำณ 585 ล้ำนปีมำแล้ว ครั้งนั้นแผ่นทวีป      
เกิดกำรชนกันอย่ำงรุนแรง ส่งผลให้เกิดกำรคดโค้งของชั้นหิน 
อุณหภูมิที่สูงขึ้นและควำมดันท่ีเปล่ียนแปลงไป ก่อให้เกิด
กระบวนกำรแปรสภำพ (Metamorphism) และกระบวนกำร
แปรสภำพสัมผัสแบบแทนที่ (Metasomatism)ระหว่ำงหิน
ประเภทหินปูนและหินไนส์ (Gneiss) ก่อให้เกิดแร่แทนซำไนต์ 

ในลักษณะเป็นผลึกฝังประอยู่ในหินแปรซึ่งมีปริมำณธำตุ
แคลเซียมและธำตุซิลิก้ำสูง (Calc-silicate Rich Rock) ที่ถูก     
กำรบีบอัดในโครงสร้ำงหินแบบพับผ้ำ ในลักษณะที่ขำดออก  
จำกกันเป็นกระเปำะๆ (Boudins) จำกผลกำรเจำะส�ำรวจ     
พบว่ำสำยแร่ปรำกฏตั้งแต่ผิวดินลงไปจนถึงควำมลึกประมำณ 
2 กิโลเมตร
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ช่วง 5 ปีแรก หลังกำรค้นพบแหล่งพลอยเมียร์ลำนี        
ได้มีผู้คนเข้ำไปจับจองพื้นที่ท�ำกำรขุดหำพลอยด้วยวิธีกำร      
ท�ำเหมืองแบบง่ำยๆ แต่ถึงกระนั้นก็มีกำรประมำณกำรกันว่ำ         
มีผลผลิตพลอยแทนซำไนต์ออกมำถึงประมำณ 2 ล้ำนกะรัต  
ต่อมำในปี ค.ศ. 1971 รัฐบำลแทนซำเนียได้ยึดแหล่งพลอย    
เมียร์ลำนีเข้ำเป็นของรัฐ และให้องค์กรของรัฐเข้ำมำด�ำเนิน
กิจกำรเหมือง ผลกำรด�ำเนินกำรของรัฐไม่ประสบควำมส�ำเร็จ
นัก ด้วยเหตุที่กำรท�ำเหมืองขำดควำมมุ่งมั่น ไม่เอำจริงเอำจัง 
และมกีำรยกัยอกผลผลติ ในป ีค.ศ.1989 ไดม้ชีำวบำ้นประมำณ 
30,000 คน บุกรุกเข้ำไปขุดค้นหำแร่ ต่อมำในปี ค.ศ. 1990 
รัฐบำลแทนซำเนียจึงได้เข้ำมำจัดระเบียบด้วยกำรผลักดัน      
ชำวบ้ำนออกจำกพื้นที่ จำกนั้นแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัมปทำน        

4 แปลง เรียกว่ำ แปลง-A, B, C และ D และต่อมำเพิ่มแปลง 
A-ส่วนขยำย และ D-ส่วนขยำย รวมเป็น 6 แปลง แปลง-A นั้น
รัฐบำลให้สัมปทำนแก่บริษัท คิรีมำนจำโร ไมน์ จ�ำกัด แปลง-B 
และแปลง-D น้ันแบ่งเป็นแปลงย่อยๆ ให้ชำวบ้ำนเข้ำไป          
ขุดค้นหำพลอย ส่วนแปลง-C น้ันรัฐบำลให้สัมปทำนแก่บริษัท 
แกร็ปต้ัน จ�ำกัด บริษัทฯ ท�ำเหมืองจนถึงปี ค.ศ. 1996 ไม่
ประสบควำมส�ำเร็จนัก จึงคืนสัมปทำนให้แก่รัฐ จำกนั้นบริษัท 
แอฟริกัน เจมส์ รีซอร์สเซส จ�ำกัด ก็ได้เข้ำมำขอสัมปทำน        
ท�ำเหมืองต่อ ในปี ค.ศ. 2004 บริษัท แทนซำไนต์ วัน จ�ำกัด   
ซ่ึงถือหุ้นก่ึงหน่ึงโดยรัฐบำลแทนซำเนีย ก็เข้ำมำซื้อกิจกำรและ
ด�ำเนินกำรท�ำเหมืองจนถึงปัจจุบัน

ก�รแบ่งแปลงพื้นที่สัมปท�นในแหล่งพลอยแทนซ�ไนต์เมียร์ล�นี

กำรท�ำเหมืองของชำวบ้ำนในแปลง-B และแปลง-D นั้น ใช้วิธีกำรขุดอุโมงค์ลงไปตำมสำยแร่โดยไม่ใช้เทคโนโลยีใดๆ จึงไม่
สำมำรถขุดลึกลงไปจำกผิวดินได้มำกนัก นำยซำนินุย ไลเซอร์ ผู้โชคดีพบก้อนแร่แทนซำไนต์ขนำดใหญ่ตำมข่ำวก็เป็นหนึ่งในจ�ำนวน
ผูท้�ำเหมอืงรำยยอ่ยเหลำ่นี ้สว่นในแปลง-A และแปลง-C นัน้ เจำ้ของกจิกำรมเีงนิทนุ จงึสำมำรถน�ำเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรท�ำเหมือง
ได้ โดยเฉพำะในแปลง-C บริษัท แทนซำไนต์ วัน จ�ำกัด ได้ขุดปล่องเอียง (Decline Shaft) ลงไปตำมแนวสำยแร่ มีกำรใช้รถล�ำเลียง
ที่ขับเคลื่อนบนรำงและใช้สำยเคเบิลลำกจูงในกำรล�ำเลียงคนงำน อุปกรณ์ในกำรท�ำเหมือง ลงไปขุดระเบิดสำยแร่ และล�ำเลียงหิน
และแร่ขึ้นมำสู่พื้นผิวด้ำนบน ปัจจุบันบริษัทมีคนงำนมำกถึง 655 คน ท�ำกำรขุดลงไปจนถึงควำมลึกประมำณ 800 เมตรจำก       
ระดับพื้นผิวแล้ว และจะด�ำเนินกำรท�ำเหมืองลงไปจนสิ้นสุดสำยแร่ที่ระดับควำมลึก 2 กิโลเมตร

ปัจจุบันกำรท�ำเหมืองในแหล่งเมียร์ลำนี มีผลผลิตพลอยแทนซำไนต์ออกสู่ตลำดที่มูลค่ำประมำณ 4,500-6,000 ล้ำนบำท 
ต่อปี 



July-August 202026

Report
l   กองบรรณาธิการ

วิษณุ ทับเท่ียง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)    
เป็นประธำนในพิธีเปิด การประชุมสามัญประจ�าปี 2563 ซึ่ง สภาการเหมืองแร่   
จัดขึ้น โดยมี อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานสภาการเหมืองแร่ สุรพล อุดมพรวิรัตน์  
กรรมการผู้ท�าการแทนเลขาธิการ สภาการเหมืองแร่ พร้อมด้วยกรรมการสภาการ
เหมืองแร่ ให้กำรต้อนรับ ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดำภิเษก  

ภำยในงำนมีกำรบรรยำยพิเศษในหัวข้อ “การใช้อากาศยานไร้คนขับใน       
งานรังวัดเหมืองแร่” โดย ดร.อนุชิต สุขเจริญพงษ์ วิศวกรส�ารวจช�านาญการ               
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และมีกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำกำร
เหมอืงแร่ชดุใหม ่ พรอ้มทััง้มกีำรแจกพระราชบญัญตัแิร ่พ.ศ. 2560 และ อนบุญัญตัิ
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ร่วมงำน โดยมีสมำชิก       
ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมงำนอย่ำงล้นหลำม 

สภ�ก�รเหมืองแร่ 
จัดประชุมส�มัญประจำ�ปี 2563 พร้อมจัดบรรย�ยพิเศษในหัวข้อ 

“การใช้อากาศยานไร้คนขับในงานรังวัดเหมืองแร่”

วิษณุ  ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตส�หกรรมพื้นฐ�น
และก�รเหมืองแร่ (กพร.)

อดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตส�หกรรมพื้นฐ�น
และก�รเหมืองแร่  (กพร.) 

วัลลภ การวิวัฒน์ 
รองประธ�นสภ�ก�รเหมืองแร่

อัญชลี ตระกูลดิษฐ 
ประธ�นสภ�ก�รเหมืองแร่ 

ทวี ทวีสุขเสถียร 
รองประธ�นสภ�ก�รเหมืองแร่

สุรพล อุดมพรวิรัตน์  
กรรมก�รผู้ทำ�ก�รแทนเลข�ธิก�ร สภ�ก�รเหมืองแร่ 

ดร.อนุชิต สุขเจริญพงษ์ 
วิศวกรสำ�รวจชำ�น�ญก�ร กพร.
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บรรย�ก�ศก�รลงทะเบียนหน้�ง�น

อัญชลี ตระกูลดิษฐ และ สุรพล อุดมพรวิรัตน์  
ดำ�เนินก�รเลือกตั้งกรรมก�รชุดใหม่ 

สม�ชิกให้คว�มสนใจเข้�ร่วมประชุมและเลือกตั้งกรรมก�รชุดใหม่อย่�งคับคั่ง

ยงยุทธ รัตนสิริ (กลาง) 
ได้รับเลือกให้เป็นประธ�นคณะกรรมก�รเลือกตั้งกรรมก�รชุดใหม่ 

ดร.อนุชิต สุขเจริญพงษ์ 
บรรย�ยพิเศษในหัวข้อ “การใช้อากาศยานไร้คนขับในงานรังวัดเหมืองแร่” 

บูธสินค้�ที่จัดแสดงในง�น
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ธุรกิจเหมืองแร่
l   กองบรรณาธิการ

อม็ เอ เอน็ ทรคั แอนด์ บัส ประเทศไทย พรอ้ม
กำ้วสูก่ำรเปน็แบรนดร์ถบรรทกุเพือ่กำรพำณิชย์

สัญชำติยุโรปท่ีเติบโตเป็นอันดับหน่ึงของไทย โดยเปิดตัว
รถบรรทุกหัวลำก MAN รุ่น TGS แบบ 10 ล้อ ทั้งหมด  
3 รุ่นย่อย ประกอบด้วย 1. TGS 6x4 360 แรงม้ำ                
2. TGS 6x4 400 แรงม้ำ 3. TGS 6x4 440 แรงม้ำ              
ที่โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว           
ของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบเรียง ขนำด 10,518 ซีซี            
สุดประหยัด มีควำมแข็งแรงทนทำนและเทคโนโลยีระดับ
ชั้นน�ำ ได้รับกำรผลิตและน�ำเข้ำทั้งหมดเป็น CBU 100% 
โดยตรงจำกประเทศเยอรมนี ในรำคำที่จับต้องได้ หวังชิง
สว่นแบง่พืน้ทีต่ลำดรถบรรทกุสญัชำตยิโุรป ตัง้เปำ้ยอดขำย
รถบรรทุกปีหน้ำ 100-120 คัน พร้อมขยำยดีลเลอร์ 10 
รำย ภำยใน 5 ปี

“เอ็ม เอ เอ็น” 
เปิดตัวรถบรรทุก TGS  
สัญชาติเยอรมนี 3 รุ่น 
เดินหน้�รุกตล�ดอุตส�หกรรม
ก่อสร้�ง-เหมืองแร่ ตั้งเป้�ปี’64
ทำ�ยอดข�ย 120 คัน

รถบรรทุกหัวล�ก MAN รุ่น TGS นำ�เข้�ทั้งหมดเป็น CBU 100% 
โดยตรงจ�กเยอรมนี เริ่มจำ�หน่�ยในไทยเดือนกันย�ยนนี้

เ
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คริสเตียน ชูฟ ผู้อ�านวยการฝ่ายขายบัส            
เอ็ม เอ เอ็น เอเชียแปซิฟิก กล่ำวว่ำ “เอ็ม เอ เอ็น 
ทรัค แอนด์ บัส” (MAN Truck & Bus) เป็นหนึ่งใน
ผู้น�ำด้ำนกำรผลิตรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์และให้
บริกำรขนส่งของยุโรป ด้วยขอบข่ำยผลิตภัณฑ์ที่
ครอบคลุมตั้งแต่รถตู้ รถบรรทุก รถบัส ไปจนถึง
เครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์ท่ีใช้แก๊ส ตลอดจน
บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่งมวลชนและสินค้ำ     
โดย “เอม็ เอ เอน็” (MAN) ไดเ้ตบิโตและก้ำวเปน็ผูน้�ำ
กำรผลิตและจ�ำหน่ำยรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์อย่ำง
อย่ำงยั่งยืนต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ถือว่ำก้ำวหน้ำ
ทีส่ดุของโลก ในป ีค.ศ. 1915 ไดเ้ริม่เดนิสำยกำรผลติ
รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ ในปี ค.ศ. 1924 ได้เปิดตัว
เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องแรกของโลกท่ีมำพร้อมระบบ
อัดฉีดเชื้อเพลิง (Direct-injection) และโครงสร้ำง        
ของรถบัสที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดบนตัวถังแบบ Low-
frame Chassis จนกระทัง่ในป ีค.ศ. 2018 ไดเ้ขำ้ร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม TRATON SE ซึ่งเป็นกลุ่ม          
ยำนยนตเ์พือ่กำรพำณชิยภ์ำยใต ้Volkswagen Group 
ท�ำให้ปัจจุบันเอ็ม เอ เอ็น กลำยเป็นหนึ่งในผู้น�ำด้ำน
กำรผลิตรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์และให้บริกำรขนส่ง 
ที่ได้รับควำมไว้วำงใจทั่วภูมิภำคยุโรป

จักรพงษ์ ศานติรัตน์ ผู้อ�านวยการเอ็ม เอ เอ็น 
ทรัค แอนด์ บัส ประเทศไทย กล่ำวว่ำ จำกควำม
ส�ำเร็จดังกล่ำวท�ำให้เอ็ม เอ เอ็น ตั้งเป้ำหมำยขยำย  
กำรเติบโตไปท่ัวโลก โดยเล็งเห็นถึงกำรเติบโตเป็น
อย่ำงมำกของวงกำรขนส่งเพื่อกำรพำณิชย์ในภูมิภำค
เอเชียแปซิฟิก โดยเฉพำะประเทศไทยท่ีพบว่ำตลำด    
มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมีช่องทำงในกำรท�ำ
ตลำดท่ีน่ำสนใจ โดยเอ็ม เอ เอ็น เข้ำมำท�ำตลำดในไทย
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 จนกระทั่งเมื่อเดือนพฤศจิกำยน 
2019 ที่ผ่ำนมำ เอ็ม เอ เอ็น ได้เข้ำมำท�ำตลำดใน
ประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำร เพื่อขับเคลื่อน เอ็ม เอ 
เอ็น ก้ำวสู่กำรเป็นแบรนด์รถบรรทุกที่เติบโตควบคู่    
ไปกับตลำดโลจิสติกส์ไทย โดยจัดต้ัง National Sale 
Center (NSC) ในไทย ณ อำคำรธนภูมิ ชั้น 23         
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เพื่อน�ำเข้ำ จัดจ�ำหน่ำยและท�ำกำร
ตลำดผลติภณัฑท์ีไ่ดม้ำตรฐำนและมคีณุภำพระดบัโลก 
ผ่ำนเครือข่ำยผู้แทนจ�ำหน่ำย (Dealer) ท�ำให้ เอ็ม เอ 
เอ็น มี NSC ใน 5 ประเทศ ได้แก่ จีน เกำหลีใต้ 
มำเลเซีย ไทย และฮ่องกง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำย 
ของบริษัทฯ ท่ีเน้นเติบโตในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก      
มำกขึ้น

เอ็ม เอ เอ็น ได้เปิดตัวรถบรรทุกหัวลาก MAN รุ่น TGS 6x4 แบบ 10 ล้อ แบบหัวเก๋ง แบบ L และแบบ LX หรือหลังคาสูง
ทั้งหมด 3 รุ่นย่อย ประกอบด้วย 1. TGS 6x4 360 แรงม้า 2. TGS 6x4 400 แรงม้า 3. TGS 6x4 440 แรงม้า ทุกคันมำพร้อม
ควำมโดดเด่นของเครื่องยนต์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบเรียง ขนำด 10,518 ซีซี ขับเคลื่อนด้วยระบบ
หัวฉีดแบบคอมมอนเรล พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบชำร์จ ด้ำนระบบเกียร์เป็นแบบ 12 เกียร์เดินหน้ำ 2 เกียร์ถอยหลัง ท�ำงำน
แบบกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบกำรเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติแบบ TipMatic แบบ Smartshifting ท่ีท�ำให้กำรปรับเปล่ียนเกียร์เป็นไปอย่ำง
แม่นย�ำรวดเร็ว ที่มำพร้อมกับระบบกำรตรวจบรรทุกน้�ำหนัก (Load Detection) ของตัวรถที่จะช่วยท�ำกำรเลือกเกียร์ที่เหมำะสม      
ในกำรออกตัวและในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยค�ำนึงถึงน้�ำหนักของตัวรถและน้�ำหนักบรรทุก ด้ำนระบบเบรก MAN BrakeMatic      
เป็นระบบเบรกล้อแบบลมล้วน ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบดิสก์เบรกทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง ติดตั้งมำพร้อมกับระบบป้องกัน
ลอ้ลอ็กอตัโนมติั (ABS) และระบบชว่ยกำรออกตวับนทำงลำดชนั (MAN EasyStart) เปน็อปุกรณม์ำตรฐำน นอกจำกนีย้งัมำพรอ้ม
ระบบรองรบัน้�ำหนกัของตวัรถทัง้เพลำหนำ้และเพลำหลงัเปน็แบบแหนบ (Parabolic Leaf Spring) พรอ้มกบัโครง เพือ่ใหก้ำรรองรบั
น้�ำหนักและกำรทรงตัวเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะส�ำหรับงำนก่อสร้ำงและงำนเหมืองแร่ โดยจะเริ่มน�ำเข้ำมำจ�ำหน่ำย        
ในไทยภำยในเดือนกันยำยน ศกนี้
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ด้ำนกำรบริกำรหลังกำรขำยผลิตภัณฑ์มีกำรรับประกัน
คุณภำพของตัวรถทั้งคัน 1 ปี โดยไม่จ�ำกัดระยะทำง และกำร
รบัประกนัระบบขบัเคลือ่น 2 ป ีโดยไมจ่�ำกดัระยะทำงพรอ้มกนั
กับบริกำรช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance 24 ชั่วโมง 
เป็นระยะเวลำ 2 ปี โดยไม่จ�ำกัดระยะทำงเช่นกัน ด้ำนอะไหล่
มีกำรรบัประกนัคณุภำพของอะไหล ่2 ป ีโดยไมจ่�ำกัดระยะทำง 
ตลอดจนมีช่ำงเทคนิคที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมมำตรฐำนของ 
เอ็ม เอ เอ็น เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ ตลอดจนกำร
บริกำรหลังกำรขำยที่พร้อมมอบควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ   
ทัง้นีจ้ำกรำยงำน TUV Defect Free Vehicles ประเทศเยอรมนี
ได้ยกย่องให้เอ็ม เอ เอ็น ครองอันดับ 1 เป็นระยะเวลำ 7 ปี
ซ้อน ด้ำน Defect Free Vehicles 

จักรพงษ์ กล่ำวถึงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดของเอ็ม เอ เอ็น
ในไทยวำ่ ประกอบดว้ย 3 สว่นหลกัๆ ไดแ้ก ่1. การท�าใหธ้รุกจิ
เปน็เร่ืองงา่ย (Simplifying Business) โดยมุง่มัน่ใหล้กูคำ้ไดร้บั
ประสบกำรณ์กำรบริกำรอย่ำงง่ำยที่สุดเพื่อท�ำให้ธุรกิจของ 
ลูกค้ำด�ำเนินควบคู่ไปด้วยกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด               
2. รถบรรทุกของเอ็ม เอ เอ็น ทุกคันได้รับการผลิตและน�าเข้า
ทั้งหมดเป็น CBU 100% โดยตรงจำกประเทศเยอรมนี ใน
รำคำที่ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงได้ 3. การขยายเครือข่ายผู้แทน
จ�าหน่าย (Dealer) และศูนย์บริการท่ีครอบคลุมเส้นทางการ
ใช้งานของลูกค้าทั่วประเทศ เอ็ม เอ เอ็น ก�ำลังมองหำหุ้นส่วน
ทำงธุรกิจที่จะมำเป็นผู้แทนจ�ำหน่ำยและศูนย์บริกำร เพ่ือร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในกำรเติบโตไปพร้อมกันให้ครอบคลุมท่ัวท้ัง
ประเทศ เพื่อตอบโจทย์และตอบสนองควำมต้องกำรของธุรกิจ
ลูกค้ำตั้งแต่ขนำดเล็กไปจนถึงองค์กรขนำดใหญ่ให้สำมำรถ

ด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ปัจจุบันมีดีลเลอร์รถ
บรรทุก 1 รำยใน กทม. ได้แก่ บริษัท แค-แมน ออโต้ เซอร์วิส 
จ�ากัด พร้อมขยำยดีลเลอร์ 10 รำยใน 5 ปี ส่วนดีลเลอร์รถบัส 
ได้แก่ บริษัท ท็อปเบส์ท จ�ากัด 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ภำพรวมตลำดรถบรรทุกเพ่ือ          
กำรพำณิชย์อยู่ที่ประมำณ 17,000-18,000 คัน แบ่งเป็น               
รถบรรทุกแบรนด์สัญชำติเอเชียมีสัดส่วน 95% และกลุ่ม         
รถบรรทุกเพ่ือกำรพำณิชย์แบรนด์สัญชำติยุโรป 5% ในปี ค.ศ.
2019 ที่่ผ่ำนมำ ตลำดรถบรรทุกสัญชำติยุโรปมีทัั้งหมด                
632 คัน ภำยใต้ 5 แบรนด์หลักๆ โดย 2 แบรนด์หลัก มีส่วนแบ่ง
ทำงกำรตลำดสูงถึง 90% ที่เหลือกว่ำ 60 คันเป็นตลำดของ    
3 แบรนด์ ทั้งนี้เอ็ม เอ เอ็น พบว่ำสัดส่วนของกลุ่มรถบรรทุก
เพ่ือกำรพำณิชย์แบรนด์สัญชำติยุโรปยังมีช่องทำงกำรเติบโต   
ท�ำให้เอ็ม เอ เอ็น ตั้งเป้ำหมำยในฐำนะแบรนด์รถบรรทุกเพื่อ
กำรพำณิชย์สัญชำติยุโรปที่มีกำรเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทยอยำ่งยัง่ยนื  ควบคูไ่ปกบักำรสรำ้งควำมเชือ่มัน่และ
ควำมไว้วำงใจแก่กลุ่มลูกค้ำทั้งในปัจจุบันและในอนำคต

“ปีนี้คาดว่าตลาดรถบรรทุกยุโรปจะหดตัวลงราว 30%   
โดยปลายปีน้ีน่าจะเหลือประมาณ 400 คัน ส่วนตลาด              
รถบรรทุกยุโรปในปีหน้าคาดว่าน่าจะมีจำานวน 500 คัน 
เน่ืองจากมกีารคาดการณว์า่เศรษฐกิจในปหีน้าน่าจะเตบิโตกวา่
ปีนี้ เอ็ม เอ เอ็น จึงตั้งเป้ายอดขายรถบรรทุกไว้ 100-120 คัน  
คิดเป็นสัดส่วนการเติบโต 20% โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด    
ที่วางไว้ ทั้งการขยายเครือข่าย ดีลเลอร์ และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์จากเยอรมนี ทำาให้ไปถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ได้”  
จักรพงษ์ กล่ำวทิ้งท้ำย 

โฉมหน้�รถบัส MAN   
ทำ�ตล�ดผ่�นบริษัท 
ท็อปเบส์ท จำ�กัด 
ดีลเลอร์ในไทย
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บทความ
l   ภิตินันท์ อินมูล

ากจะพูดถึงผลกระทบ
ของ COVID-19 ในภาค

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ หลังจากที่         
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่ง          
ผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรงไปท่ัวโลก และส่งผลให้ 
เกิดการชะลอตัวของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจทั่วโลก กระทบกับธุรกิจใน
หลายภาคส่วน ซ่ึงได้รับผลกระทบใน
ระดบัความรุนแรงทีแ่ตกตา่งกนั รวมถงึ
การด�าเนินการตามมาตรการด้าน     
การป้องกันต่างๆ ที่แต่ละประเทศ
ประกาศใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด                

ผลกระทบของ COVID-19 

ต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่
The Impact of COVID-19 on The Mining Sector

COVID-19 ได้ส่งผลกระทบกับภาค
อตุสาหกรรมเหมอืงแรท่ัว่โลก หลงัจาก
ท่ีรัฐบาลของหลายประเทศได้ประกาศ
ใชม้าตรการปดิพืน้ที ่(Lockdown) และ
การกักกันพื้นที่ (State Quarantines) 
ส่ งผลให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่    
หลายแห่งต้องหยุดด�าเนินกิจการช่ัวคราว
เน่ืองจากคนงานเหมืองรวมถึงผู้รับเหมา
ต่างๆ ไม่สามารถเข้าท�างานในพื้นที่
เหมืองได้จากข้อจ�ากัดของรัฐบาล     
การประกาศภาวะฉกุเฉนิ การประกาศ
ปิดประเทศ (Shutdown) ห้ามการ   
เดินทางเข้าออกบริเวณชายแดนและ

สนามบิน การประกาศลดระยะเวลา
ท�างานหรือให้ท�างานจากท่ีบ้าน ซึ่ง
มาตรการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้นีส้ง่ผลกระทบ
ถึงห่วงโซ่การผลิตสินค้าต่างๆ ตั้งแต่
ระดับต้นน้�าจนถึงปลายน้�า 

ในภำคอุตสำหกรรมเหมืองแร่ก็
เป็นหน่ึงในภำคธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบ
เช่นกัน ตำมรำยงำนของมูดีส์กล่ำวว่ำ 
อุตสำหกรรมเหมืองแร่ได้รับผลกระทบ
ในระดับปำนกลำง โดยกำรแพร่ระบำด
ของไวรสัสง่ผลกระทบตอ่กำรปฏบิตังิำน
ภำยในพื้นที่ของคนงำนเหมือง โดย
เฉพำะเหมืองใต้ดิน ท่ีคนงำนเหมือง

ห
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จ�ำนวนหนึ่งต้องลงไปท�ำงำนอยู่ในพื้นท่ี
เหมืองที่มีควำมคับแคบ เนื่องจำกกำร
ท�ำงำนท่ีต้องอยู่ ในระยะใกล้ชิดกัน     
ของคนงำนเหมือง ควำมหนำแน่นของ
จ�ำนวนคนงำนในเหมือง ท�ำให้คนงำน         
มีควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อ และอำจ     
เกิดกำรแพร่ระบำดอย่ำงรวดเร็ว จึงท�ำให้
เหมืองต้องหยุดด�ำเนินกิจกำรหลังจำก    
ที่มีกำรตรวจพบว่ำมีคนงำนเหมือง        
บำงแห่งติดเชื้อไวรัส 

การหยุดดำาเนินการของ
เหมืองในประเทศต่างๆ 

S&P Global Market Intelligence 
ได้รำยงำนข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษำยน 
2563 ว่ำ จำกข้อมูลของ 33 ประเทศ
ทั่วโลก มีเหมืองซึ่งเป็นเหมืองแร่ชนิด     
ที่มีควำมส�ำคัญในห่วงโซ่กำรผลิตและ    
มีมูลค่ำสูง เช่น เหมืองแร่ทองค�ำ เงิน 
ทองแดง นิกเกิล สังกะสี PGM (Platinum
group metals)1 และเหมืองแร่อื่นๆ           
ที่ต้องหยุดด�ำเนินกำรเนื่องจำกได้รับ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 ประมำณ 260 เหมือง โดย
ประเทศที่มีจ�ำนวนเหมืองหยุดท�ำกำร
มำกที่สุดคือ อเมริกำใต้ มีเหมืองหยุด
ท�ำกำรจ�ำนวน 54 เหมือง ในจ�ำนวนนี้
แบ่งเป็นเหมืองแร่ทองค�ำ 20 เหมือง แร่ 
PGM 16 เหมือง และเหมืองอื่นๆ อีก 
18 เหมือง โดยมีสหรัฐอเมริกำและ
เม็กซิโก ตำมมำเป็นล�ำดับ 2 และ                
3 จ�ำนวน 42 และ 29 เหมือง ตำม
ล�ำดับ ท้ังน้ี ข้อมูล 33 ประเทศ ยังไม่รวม
อีกหลำยๆ ประเทศที่ยังไม่มีข้อมูล เช่น 
จีน เป็นต้น 

ห ำ กพิ จ ำ รณ ำ จ ำ กป ร ะ เ ภท         
ของเหมือง พบว่ำเหมืองแร่ทองค�ำ      
หยุดท�ำกำรมำกที่สุดจ�ำนวน 80 เหมือง 
รองลงมำ ได้ แก่  เหมืองทองแดง                   
29 เหมือง เงิน 19 เหมือง PGM 16 
เหมือง นิกเกิล 11 เหมือง สังกะสี 10 
เหมือง และเหมืองชนิดอื่นๆ 95 เหมือง 

• เหมืองทองค�ำ ที่หยุดท�ำกำร           
อยู่ในอเมริกำใต้มำกที่สุด 20 เหมือง             
รองลงมำคือ แคนำดำ และเม็กซิโก 
จ�ำนวน 18 และ 15 เหมือง ตำมล�ำดับ

• เหมืองทองแดง ท่ีหยุดท�ำกำร 
อยู่ในชิลีมำกที่สุด 10 เหมือง รองลงมำ
คือ เปรู 5 เหมือง และสหรัฐอเมริกำ         
3 เหมือง ตำมล�ำดับ

• เหมืองนิกเกิล ที่หยุดท�ำกำรอยู่
ในฟิลิปปินส์มำกที่สุด จ�ำนวน 6 เหมือง 
รองลงมำคือ แคนำดำ 2 เหมือง 

• เหมืองแร่สังกะสี ท่ีหยุดท�ำกำร
ตัง้อยูใ่นเปร ู2 เหมอืง แคนำดำ 2 เหมอืง 
และในประเทศอื่นๆ

• เหมืองแร่เงิน ที่หยุดท�ำกำร             
ตั้งอยู่ในเม็กซิโกมำกที่สุด 11 เหมือง 
รองลงมำคือ เปรู 5 เหมือง และ         
อำร์เจนติน่ำ 3 เหมือง

• เหมืองแร่ PGM ท่ีหยุดท�ำกำร
ทั้งหมด16 เหมือง ตั้งอยู่ในอเมริกำใต้

ผลกระทบต่อปริมาณการผลิต
ของภาคเหมืองแร่ 

ในส่วนของชนิดเหมืองแร่ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส 
(หยุดท�ำกำรและลดระยะเวลำท�ำงำน) 
ซึ่งส่งผลให้ปริมำณกำรผลิตแร่ลดลง  
โดยเหมืองแร่ที่ได้รับผลกระทบด้ำนกำร
ผลิตมำกที่สุด คือ เหมืองแร่ทองค�ำ ซึ่งมี
จ�ำนวนเหมืองทองค�ำที่ได้รับผลกระทบ
จ�ำนวน 116 แห่ง รองลงมำ ได้แก่ 
เหมืองแร่เงินและเหมืองแร่ทองแดง 
จ�ำนวน 100 และ 51 แห่ง ตำมล�ำดับ 

ตำรำงแสดงจ�ำนวนเหมืองที่หยุดด�ำเนินกำรในประเทศต่ำงๆ    

ที่มำ : S&P Global Market Intelligence

1 PGM คือ กลุ่มแร่โลหะแพลตทินัม (Platinum group metals) 6 ชนิด ได้แก่ อิริเดียม (IR) ออสเมียม (OS) แพลเลเดียม (PD) 
แพลตทินัม (PT) โรเดียม (Rh) และรูทีเนียม (Ru) ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันและอำจพบได้ในแหล่งเดียวกัน  
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อ้างอิง  https://www.accenture.com/lv-en/insights/natural-resources/coronavirus
https://www.busiweek.com/the-impact-of-covid-19-on-the- mining-sector/
https://theconversation.com/how-the-coronavirus-pandemic-has-disrupted-the-global-mining-
industry-137384
https://www.miningreview.com/base-metals/fitch-ratings
https://www.miningweekly.com/article/covid-19-to-have-outsized-impact-on-mining 
https://news.sap.com/africa/2020/03/the-impact-of-covid-19-on-the-mining-sector/ 
https://www.mining.com/chart-covid-19-disrupts-6-9-billion-of-global-mining-output 
https://www.mining.com/top-50-biggest-mining-companies

S&P Global Market Intelligence 
รำยงำนถึงผลกระทบโดยรวมของภำค
กำรผลิตเหมืองแร่ที่ส่งผลต่อปริมำณ 
กำรผลติทีล่ดลงในตลำดโลก โดยอำ้งองิ
จำกตัวเลขคำดกำรณ์ปริมำณผลผลิต           
พ.ศ. 2563 ทีเ่หมอืงแตล่ะแหง่ประมำณ
กำรไว้ และตั้งสมมติฐำนระยะเวลำกำร
แพร่ระบำดของไวรัสเป็นเวลำ 30 วัน 
(เดือนเมษำยน 2563) ซึ่งในควำม        
เป็นจริงแล้วระยะเวลำกำรแพร่ระบำด

ยำวนำนกว่ำท่ีคำด อย่ำงไรก็ตำม กำรหยุด
กำรด�ำเนนิงำนหรอืกำรลดระยะเวลำกำร
ท�ำงำนลงของเหมืองแร่แต่ละแห่ ง         
ส่งผลให้ปริมำณผลผลิตแร่ในตลำดโลก
ลดลงด้วย ซ่ึงพบว่ำในแถบแอฟริกำ   
และอเมริกำมีจ�ำนวนเหมืองแร่ได้รับ 
ผลกระทบมำกทีส่ดุ แรท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ
ในด้ำนกำรผลิตมำกท่ีสุดคือ ยูเรเนียม   
ซึ่งได้รับผลกระทบร้อยละ 11.78 ของ
ปริมำณผลผลิตยูเรเนียมทั่วโลก 

ทั้งนี้ มีจ�ำนวนเหมืองยูเรเนียมที่         
ได้รับผลกระทบประมำณ 21 เหมือง  
สูญเสียผลผลิตประมำณ 17,746,289 
ปอนด์ คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 597       
ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ ทั้งนี้คำดว่ำ
ใน ค.ศ. 2020 จะมีปริมำณผลผลิต           
ยูเรเนียมที่จะออกสู่ตลำดโลกประมำณ 
150,698,620 ปอนด์  ในขณะที่               
ผลผลิตแพลตทินัมได้รับผลกระทบ         
ร้อยละ 3.3 ของปริมำณผลผลิตทั่วโลก 
หรือประมำณ 207,515 ออนซ์ จำก
เหมืองแร่แพลตทิน่ัมที่ได้รับผลกระทบ
ประมำณ 12 แหง่ คดิเปน็มลูคำ่ประมำณ 
162 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ โดย
คำดว่ำจะมีผลผลิตแพลตทินั่มออก            
สู่ตลำดโลกใน ค.ศ. 2020 ประมำณ 
6,285,170 ออนซ์ ส�ำหรับแร่เงินและ
ทองแดง ได้รับผลกระทบด้ำนกำรผลิต
ร้อยละ 2.36 และ 2.25 ตำมล�ำดับ

กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
เกิดขึ้นค่อนข้ำงยำวนำน กินระยะเวลำ
มำกกว่ำ 30 วัน ตำมที่ S&P Global 
Market Intelligence รำยงำน ซึง่เรำตอ้ง
ติดตำมกันต่อไปว่ำวิกฤตกำรณ์คร้ังนี้         
จะคลี่คลำยลงเมื่อใด ปริมำณผลผลิตแร่
ในตลำดโลก ค.ศ. 2020 จะได้รับ        
ผลกระทบอยำ่งไรนบัจำกนี ้หรอืรำคำแร่
ในตลำดโลกปีนี้ จะไปในทิศทำงใด        
คงต้องคอยติดตำมกันต่อไป 

ที่มำ : S&P Global Market Intelligence

ตำรำงแสดงประเภทของเหมืองที่ได้รับผลกระทบ 
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ไขข้อข้องใจกฎหมายแร่
l   กองบรรณาธิการ

คอลัมน์ไขข้อข้องใจกฎหมายแร่ ฉบับนี้ เป็นเรื่องประเด็น      
กำรขำยหินปูนในประทำนบัตรเพื่อกำรท�ำเหมืองหินอุตสำหกรรม 
ชนิดหินปนูเพือ่อุตสำหกรรมปนูซเีมนตใ์หแ้กผู่ผ้ลติปนูขำววำ่สำมำรถ
ท�ำได้หรือไม่ และกรณีท่ีสำมำรถด�ำเนินกำรได้ ผู้ถือประทำนบัตร     
จะตอ้งช�ำระคำ่ภำคหลวงแรใ่นอตัรำใด ซึง่มผีูป้ระกอบกำรเหมอืงหนิ
อุตสำหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ และผู้ประกอบกำร
ผลิตปูนขำวได้หำรือมำยังสภำกำรเหมืองแร่ และสภำกำรเหมืองแร่
ได้หำรือต่อไปยังกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 

กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ได้มีหนังสือที่      
อก 0504/3271 ลงวันที่ 25 สิงหำคม 2563 ตอบมำยังสภำกำร
เหมืองแร่ว่ำ ในกรณีเช่นนี้ให้ปฏิบัติตำม “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการช�าระค่าภาคหลวงแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์คุณภาพไม่เหมาะสมในการ  
ผลิตปูนซีเมนต์ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น และแร่พลอยได้จากการ    
ท�าเหมือง” ตำมหนังสือกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่       
ที่ อก 0504/ว 4571 ลงวันที่ 22 ตุลำคม 2561 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

กรณีน�ำแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสำหกรรม
ปนูซเีมนตซ์ึง่มคุีณภำพไมเ่หมำะสมในกำรผลติปนูซีเมนต์
ไปใช้ประโยชน์อย่ำงอื่น ซ่ึงเป็นกำรน�ำไปใช้ไม่ตรงตำม
วัตถุประสงค์ที่ขอประทำนบัตร สำมำรถด�ำเนินกำรได้       
2 รูปแบบคือ 

(1) ขออนุญำตขำยแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมเคมี ที่จะน�ำไปใช้ในกำรผลิตปูนขำวใน
ลักษณะเป็นแร่พลอยได้จำกกำรท�ำเหมืองเป็นครั้งครำว

(2) ขออนุญำตเพ่ิมชนิดแร่หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมเคมี เป็นแร่หลักเพิ่มเติมใน
ประทำนบัตร

ไขข้อข้องใจ
กฎหมายแร่
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กรณีขออนุญาตขายเป็นแร่พลอยได้
จากการทำาเหมือง

ผู้ถือประทำนบัตรต้องยื่นหนังสือขออนุญำตน�ำ      
แรห่นิอตุสำหกรรมชนดิหนิปูนเพือ่อตุสำหกรรมปนูซเีมนต์
คณุภำพไม่เหมำะสมในกำรผลติปนูซเีมนตไ์ปใชป้ระโยชน์
อย่ำงอื่น โดยด�ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้

1.1. ให้ผู้ถือประทำนบัตรยื่นหนังสือขออนุญำตน�ำ
แรห่นิอตุสำหกรรมชนดิหนิปูนเพือ่อตุสำหกรรมปนูซเีมนต ์
คณุภำพไม่เหมำะสมในกำรผลติปนูซเีมนตไ์ปใชป้ระโยชน์
อยำ่งอืน่ พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนรำยละเอยีดประกอบ 
กำรพจิำรณำ ไดแ้ก ่เหตผุลควำมจ�ำเปน็ในกำรขออนญุำต
น�ำแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสำหกรรม
ปูนซีเมนต์คุณภำพไม่เหมำะสมในกำรผลิตปูนซีเมนต์      
ไปใช้ประโยชน์อย่ำงอื่น รวมท้ังแผนท่ีภูมิประเทศ ข้อมูล
ธรณีวิทยำแหล่งแร่ แผนกำรผลิตแร่ กำรค�ำนวณปริมำณแร่
และระยะเวลำในกำรผลิต โดยมีระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี 
และค่ำมำตรฐำนทำงเคมีของหินปูนที่มีคุณภำพที่โรงงำน
ผลติปนูซเีมนตน์�ำไปใช ้โดยมผีลวเิครำะหท์ำงเคมปีระกอบ
ด้วยอัตรำร้อยละของแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ซิลิก้ำ 

(SiO
2
) และแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
1.2. ส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดส่งเรื่องและเอกสำร

ประกอบกำรขออนญุำตฯ ใหส้�ำนกังำนอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำร
เหมืองแร่เขตที่รับผิดชอบพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ชักตัวอยำ่ง
แร่ที่ขออนุญำตพร้อมทั้งจัดท�ำแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่ำง และส่ง  
ตัวอย่ำงแร่วิเครำะห์ทำงฟิสิกส์และหรือทำงเคมีหำอัตรำร้อยละของ
แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ซิลิก้ำ (SiO

2
) และแมกนีเซียมออกไซด์ 

(MgO)
1.3. เมื่อได้รับผลวิเครำะห์แล้ว ให้ส�ำนักงำนอุตสำหกรรม     

พืน้ฐำนและกำรเหมอืงแรเ่ขตทีร่บัผดิชอบพืน้ทีส่รปุผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่ำว พร้อมทั้งควำมเห็น แล้วแจ้งผลกำรพิจำรณำ      
ให้ส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดทรำบเพ่ือด�ำเนินกำรออกหนังสือ
อนุญำตให้ผู้ถือประทำนบัตรจ�ำหน่ำยแร่ดังกล่ำวตำมปริมำณและ
ระยะเวลำที่เห็นควรอนุญำต

1.4. ในกำรเรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ ซ่ึงมีคุณภำพไม่เหมำะสมในกำร
ผลิตปูนซีเมนต์ไปใช้ประโยชน์อย่ำงอื่น ให้เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่  
ในอตัราเทา่กบัประกาศราคาแรแ่ละพกิดัอตัราคา่ภาคหลวงแรเ่พือ่
เป็นเกณฑ์ประเมินเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

กรณขีออนญุาตเพิม่เติมชนดิแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมีเป็นแร่หลัก
เพิ่มเติมในประทานบัตร

หำกผู้ถือประทำนบัตรมีควำมประสงค์จะท�ำเหมืองแร่ชนิดอื่น
ท่ีเป็นผลพลอยได้จำกกำรท�ำเหมืองเป็นแร่หลักเพ่ิมเติมในประทำนบัตร
ให้ด�ำเนินกำรขออนุญำตเพ่ิมเติมชนิดแร่ตำมระเบียบว่ำด้วยกำร    
เพิ่มเติมชนิดแร่ที่จะท�ำเหมือง ยกเว้นกรณีกำรท�ำเหมืองแร่หิน
อตุสำหกรรมชนดิหนิปนู (เพือ่อตุสำหกรรมซเีมนตห์รอือตุสำหกรรม
เคมี) มิให้เพิ่มเติมชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ลงในประทำนบัตรเหมืองแร่หินอุตสำหกรรม
ชนิดหินปูน (เพื่ออุตสำหกรรมซีเมนต์หรืออุตสำหกรรมเคมี)

สรุปแบบให้เข้าใจง่ายๆ ผู้ถือประทานบัตรเพื่อการท�าเหมือง
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ สามารถ
ขายหินปูนให้แก่ผู้ผลิตปูนขาวได้ใน 2 ลักษณะคือ

1. ขออนญุำตขำยหนิปนูในลกัษณะของแรพ่ลอยได ้แตจ่ะตอ้ง
ช�ำระค่ำภำคหลวงแร่ส�ำหรับหนิปนูทีจ่�ำหน่ำยในอตัรำเทำ่กับประกำศ
รำคำแร่และพิกัดอัตรำค่ำภำคหลวงแร่เพ่ือเป็นเกณฑ์ประเมิน       
เรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่หนิอตุสำหกรรมชนิดหนิปนูเพือ่อตุสำหกรรม
ปูนซีเมนต์

2. ขออนุญำตเพิ่มชนิดแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสำหกรรมเคมีในประทำนบัตร ในกรณีน้ีช�ำระค่ำภำคหลวงแร่หินปูน
ท่ีจ�ำหน่ำยในอัตรำเท่ำกับประกำศรำคำแร่และพิกัดอัตรำค่ำภำคหลวงแร่
เพือ่เปน็เกณฑป์ระเมนิเรยีกเกบ็คำ่ภำคหลวงแรห่นิอตุสำหกรรมชนดิ
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมเคมี 
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อดทิตั วะสนีนท ์รองอธบิดกีรมอตุสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) พร้อมด้วย      
นคร ศรีมงคล ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน และเจา้หนา้ที ่กพร. รว่มกจิกรรมจติอำสำ 
โครงการแบ่งปัน แบ่งรัก จากคนกรมเหมือง ปีที่ 3 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563 เฉลิมพระเกียรติฯ 
พระบำทสมเดจ็พระวชริเกลำ้เจำ้อยูห่วั รชักำลที ่10 
โดยร่วมถวำยจตุปัจจัยสมทบทุนโพธิสิกขำ รวมถึง
บรจิำคสิง่ของอปุโภคบรโิภคใหก้บัประชำชนในชมุชน
วัดจำกแดง และส่งมอบขวดพลำสติก หรือวัสดุ        
ที่สำมำรถรีไซเคิลได้ เพื่อน�ำไปแยกประเภทก่อนเข้ำ
กระบวนกำรรีไซเคิล และผลิตเป็นข้ำวของเครื่องใช้
ต่ำงๆ เช่น ผ้ำเพื่อเย็บตัดเสื้อ ผ้ำเพื่อท�ำจีวร อิฐ 
กระเบื้องยำง ปุ๋ยชีวภำพ และยังมีกำรน�ำเครื่องจักร
มำใช้ในกำรเปลี่ยนขยะเป็นน้� ำมันอีกด้วย ณ 
วัดจำกแดง ต�ำบลทรงคนอง อ�ำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร

นอกจำกนี้  ทำงวัดยังได้น�ำทีมผู้ เข้ำร่วม
กิจกรรมโครงกำรฯ เข้ำเยี่ยมชมโรงงำน เครื่องจักร 
และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ พร้อมให้ควำมรู้เก่ียวกับลักษณะ
ของวัสดุแต่ละประเภท วิธีกำรคัดแยกเบื้องต้น       
ปิดท้ำยด้วยจุดเด่นของวัด อย่ำงกำรน�ำพลำสติกมำ
รไีซเคลิเปน็ผ้ำ เพือ่น�ำไปผลติเปน็จวีรพระ โดยไดร้บั
ควำมสนใจจำกสือ่และประชำชนทัว่ไปเปน็อยำ่งมำก  

พร้อมกันนี้ ทำงวัดได้ให้ควำมรู้เพิ่มเติมว่ำ
เนื่องจำกมีผู้บริจำคขวดพลำสติกเป็นจ�ำนวนมำก 
หำกผูบ้รจิำคมกีำรแยกชิน้สว่นตำ่งๆ ไดแ้ก ่ฝำเกลยีว 
ลอกฉลำกพลำสติกท่ีพันรอบขวดออก และเทน้�ำ         
ในขวดออกจนหมด กอ่นกำรบรจิำคแลว้ จะสำมำรถ
ประหยัดต้นทุนแรงงำนที่สูงของทำงวัด ในกำร      
แยกชิ้นส่วนให้พร้อมส�ำหรับกำรส่งเข้ำกระบวนกำร 
Recycle ได้เป็นอย่ำงมำก 

     กิจกรรมจิตอ�ส�

โครงการ
แบ่งปัน แบ่งรัก
จ�กคนกรมเหมอืง ปทีี ่3










