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คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่
1. น.ส.อัญชลี ตระกูลดิษฐ      ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
2. นายยุทธ เอี่ยมสอาด      รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
3. นายดิเรก รัตนวิชช์      รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
4. นายวัลลภ การวิวัฒน์       รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
5. นายทวี ทวีสุขเสถียร      รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
6. นายอนุพงศ์ โรจน์สุพจน์      รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
7. นายศิริชัย มาโนช      รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
8. นายชาญณรงค์ ทองแจ่ม     กรรมการสภาการเหมืองแร่
9. นายศิรสิทธิ์ สืบศิริ      กรรมการสภาการเหมืองแร่
10. นายนวพล พุทธานนท์      กรรมการสภาการเหมืองแร่
11. นายเสกข์สรร ธีระวาณิชย์  กรรมการสภาการเหมืองแร่
12. นายสุรพล อุดมพรวิรัตน์   กรรมการสภาการเหมืองแร่
13. นายยงยุทธ รัตนสิร ิ      กรรมการสภาการเหมืองแร่
14. นายณรงค์ จ�าปาศักดิ์      กรรมการสภาการเหมืองแร่
15. นายอภิชาติ สายะสิญจน์   กรรมการสภาการเหมืองแร่
16. นายสุเทพ สุนทรารัณย ์     กรรมการสภาการเหมืองแร่
17. นายอับดุลลาเต๊ะ ยากัด    กรรมการสภาการเหมืองแร่
18. นายตติกร บูรณธนานุกิจ   กรรมการสภาการเหมืองแร่ 

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

เลขาธิการ สภาการเหมอืงแร่
นายสรุพล อดุมพรวริตัน์ (ท�าการแทน)

ผูช่้วยเลขาธิการ 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

ที่ปรึกษา :  น.ส.อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธำนกรรมกำรสภำกำรเหมืองแร่
   วัลลภ การวิวัฒน ์รองประธำนกรรมกำรสภำกำรเหมืองแร่ 
   และประธำนคณะอนุกรรมกำรประชำสัมพันธ์
บรรณาธิการ : สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล
กองบรรณาธิการ : ทัศนีย์ เรืองติก / อ�ำพันธุ์ ไตรรัตน์ / ชุติภำ จริตพันธ์
ฝ่ายโฆษณา : ศิริภรณ์ กลิ่นขจร / กษิรำ เหมบัณฑิตย์ / กัลยำ ทรัพย์ภิรมย์ / 
      วีระวรรณ พุทธโอวำท / พรเพ็ชร โตกทองค�ำ
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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แวดวงชาวเหมือง

วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2564 คณะกรรมการ
สภาการเหมืองแร่ ได้เดินทำงไปเยี่ยมชมกิจกำร
เหมืองแร่ดีบุก-ทังสเตน บ้ำนบ่อแก้ว ของบริษัท 
เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จ�ากัด ในต�ำบลบ่อแก้ว 
อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณสุเทพ               
สุนทรารัณย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ซึ่งเป็น           
หนึง่ในคณะกรรมการสภาการเหมอืงแรช่ดุปจัจบุนั 
ให้กำรต้อนรับ และน�ำชมกิจกำร

เหมืองบ้ำนบ่อแก้วแห่งนี้เคยเป็นหนึ่งในหมู่
เหมืองสะเมิง ที่ด�ำเนินกิจกำรโดยองค์กำรเหมืองแร่
ในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2501 จนถึงปี พ.ศ. 2528             
ซึ่ งขณะน้ันเกิดวิกฤตกำรณ์รำคำแร่ดีบุกและ                    
แร่ทังสเตนตกต่�ำ ในปีดังกล่ำวองค์กำรเหมืองแร่               
ไดโ้อนขำยประทำนบตัรและกจิกำรเหมอืงแรท่ีเ่หลอื
อยู่ เพียงเหมืองเดียวในหมู่ เหมืองสะเมิงให้แก่              
บริษัทเอกชนรำยหนึ่ง ซึ่งต่อมำต้องกำรเลิกกิจกำร 
เน่ืองจำกรำคำแรด่บีกุและแรท่งัสเตนยงัไมม่แีนวโนม้
ว่ำจะดีขึ้นและยังประสบปัญหำขำดแคลนน้�ำในกำร
ท�ำเหมือง

คณะกรรมการ
สภาการเหมืองแร่ 
เยี่ยมชมเหมือง
ดีบุก-ทังสเตน
บ้านบ่อแก้ว
ของบริษัท เชียงใหม่ 
ทิน-ทังสเตน จำากัด

คุณสุเทพ สุนทรารัณย์ ซ่ึงท�ำงำนเป็นวิศวกรควบคุมเหมืองของ 
บริษัทฯ ในขณะน้ัน เล็งเห็นถึงศักยภำพด้ำนเหมืองแร่ ศักยภำพของ            
แหลง่แรแ่ละแนวทำงกำรแกป้ญัหำกำรขำดแคลนน้�ำในกำรท�ำเหมอืง จงึได้
ซ้ือกิจกำรเหมืองแร่บ้ำนบ่อแก้วแห่งน้ีไว้ และด�ำเนินกิจกำรต่อมำในนำม
บริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จ�ำกัด กำรพัฒนำกำรท�ำเหมืองและกำร           
แต่งแร่ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่สะสมมำเป็น                
ระยะเวลำอันยำวนำนของคุณสุเทพ สุนทรารัณย์ ได้ส่งผลให้กิจกำร
ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงงดงำมในปัจจุบัน 
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 การประชุมคณะกรรมการแร่ 
จังหวัดสระบุรี

 การประชุมคณะกรรมการแร่ 
จังหวัดสงขลา

อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ มอบหมำยให้ โกสุม อยู่คง ที่ปรึกษากรรมการสภาการเหมืองแร่ 

เป็นผู้แทนเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรแร่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรแร่จังหวัด

สระบุรี ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบค�ำขอประทำนบัตรท�ำเหมืองแร่ประเภทที่ 1 จ�ำนวน 2 รำย คือ

1) ค�ำขอที่ 148/2558 ชนิดแร่ดินอุตสำหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของนำงทิพวรรณ โมรำขำว 

ที่ตั้ง ต�ำบลพุแค อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

เนื้อที่ 75 ไร่ 1 งำน 86 ตำรำงวำ เป็นที่ดินมีเอกสำรสิทธิ โฉนดที่ดิน จ�ำนวน 2 แปลง เลขที่ 8006 และ 8007

เห็นชอบอนุญาตประทานบัตร ค�ำขอประทำนบัตรที่ 148/2558 ของนำงทิพวรรณ โมรำขำว มีระยะเวลำ 21 ปี             

โดยใหผู้ป้ระกอบกำรสง่ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรศกึษำแหลง่โบรำณคดบีำ้นแพะตนีดง และผลกระทบของแรงสัน่สะเทอืน

ประกอบ

2) ค�ำขอที่ 1/2563 ชนิดแร่ดินอุตสำหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ�ำกัด

ที่ตั้ง ต�ำบลหินซ้อน อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เนื้อที่ 99 ไร่ 3 งำน 98 ตำรำงวำ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ น.ส.4 จ จ�ำนวน 2 แปลง เลขที่ 38187 และ 28365

เห็นชอบอนุญาตประทานบัตร ค�ำขอที่ 1/2563 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ�ำกัด มีระยะเวลำ 10 ปี

อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ มอบหมำยให้ ยงยุทธ รัตนสิริ กรรมการสภาการเหมืองแร่                  

เป็นผู้แทนเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรแร่จังหวัดสงขลำ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564  

คณะกรรมกำรแร่จังหวัดสงขลำ พิจำรณำเห็นชอบค�ำขอประทำนบัตรเหมืองแร่ประเภทท่ี 1 ชนิดแร่ทรำยแก้ว ของบริษัท               

โทเทิล สงขลำ เซอร์วิส จ�ำกัด ระยะเวลำ 17 ปี โดยให้ปฏิบัติตำมแผนผังโครงกำรและมำตรกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด
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 การประชุมคณะกรรมการแร่ 
ครั้งที่ 1 และ  2/2564

อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ ได้มอบหมำยให้ ทวี ทวีสุขเสถียร รองประธานกรรมการสภา             
การเหมืองแร่ เป็นผู้แทนเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรแร่ คร้ังท่ี 1/2564 และคร้ังท่ี 2/2564 คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
ดังนี้

ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564  พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 5 ราย รวม 5 แปลง

ชนิดแร่

ยิปซัม

หินประดับแกรนิต

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

มีอายุ/ปี

30

27

30

27

7

อำาเภอ

หนองบัว

บำ้นตำก

กำญจนดิษฐ์

ควนกำหลง

รัตนวำปี

จังหวัด

นครสวรรค์

ตำก

สุรำษฎร์ธำนี

สตูล

หนองคำย

เลขท่ีคำาขอ

3/2558

1/2553

18/2556

2/2559

1/2563

ชื่อผู้ขอ

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ ยิบซัม จ�ำกัด 
(มหำชน)

บริษัท โอเรียนเต็ลแกรนิต จ�ำกัด

บริษัท เอส ซี จี 1995 จ�ำกัด 

นำยล�ำพูน กองศำสนะ

บริษัท รัชพิมพ์พร จ�ำกัด

ตำาบล

ทุ่งทอง

แม่สลิด

กรูด

ทุ่งนุ้ย

พระบำทนำสิงห์

ลำาดับ

1

2

3

4

5

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินบะซอลต์เพื่อ

อุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

มีอายุ/ปี

12

15

อำาเภอ

ศรีส�ำโรง

โชคชัย

จังหวัด

สุโขทัย

นครรำชสีมำ

เลขท่ีคำาขอ

1/2557
(30872/15719)

1/2562
(28803/15911)

ชื่อผู้ขอ

บริษัท โรงโม่หินสุวรรณ จ�ำกัด

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เจริญทรัพย์โชคชัย

ตำาบล

นำขุนไกร

ทำ่เยี่ยม

ลำาดับ

1

2

2) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง

3) คำาขอโอนประทานบัตร จำานวน 3 ราย รวม 3 แปลง

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

มีอายุ/ปี

20
17 พ.ย. 2584

9
6 ก.ค. 2573

9 
6 ก.ค. 2573

อำาเภอ

ท่ำยำง

เอรำวัณ

เอรำวัณ

จังหวัด

เพชรบุรี

เลย

เลย

เลขท่ีคำาขอ

1/2561
(17777/16184)

1/2563
(32728/15729)

2/2563
(32730/15731)

ชื่อผู้ขอ

นำยเชิดเกียรติ อินทเสม ให้แก่
บริษัท เหมืองหินอธิภัทร จ�ำกัด

บริษัท สุรัตน์กำรศิลำ จ�ำกัด ให้แก่
บริษัท บ�ำรุงเทพกำรศิลำ จ�ำกัด

บริษัท จิตรัตน์พัฒนำ จ�ำกัด ให้แก่
บริษัท บ�ำรุงเทพกำรศิลำ จ�ำกัด

ตำาบล

เขำกระปุก

ทรัพย์ไพวัลย์

ทรัพย์ไพวัลย์

ลำาดับ

1

2

3
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ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 4 ราย รวม 4 แปลง

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

หินอุตสำหกรรม
ชนิดหินบะซอลต์เพื่อ
อุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

มีอายุ/ปี

27

30

27

7

อำาเภอ

พยุหะคีรี

ภูผำม่ำน

ห้วยยอด

เมืองบุรีรัมย์

จังหวัด

นครสวรรค์

ขอนแก่น

ตรัง

บุรีรัมย์

เลขท่ีคำาขอ

1/2560

1/2560

2/2557

1/2559

ชื่อผู้ขอ

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ศิลำนครสวรรค์

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ภักดีแผ่นดิน
ขอนแก่น

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ศรีพุธศิลำทอง

บริษัท บุรีรัมย์รัชดำ จ�ำกัด

ตำาบล

เขำกะลำ

วังสวำบ

เขำขำว

สวำยจีก

ลำาดับ

1

2

3

4
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ชนิดแร่

โดโลไมต์

มีอายุ/ปี

10

อำาเภอ

ปลำยพระยำ

จังหวัด

กระบี่

เลขท่ีคำาขอ

3/2560
(23861/15308)

ชื่อผู้ขอ

บริษัท เอส.เอ.ไมนิ่ง จ�ำกัด 

ตำาบล

เขำต่อ

ลำาดับ

1

2) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

มีอายุ/ปี

18
13 พ.ค. 2582

อำาเภอ

กำญจนดิษฐ์

จังหวัด

สุรำษฎร์ธำนี

เลขท่ีคำาขอ

1/2564
(30197/15800)

ชื่อผู้ขอ

นำยยุทธศักดิ์ ชูศักดิ์
โอนให้แก่

บริษัท ศักดิ์เพชร กรุ๊ป จ�ำกัด

ตำาบล

กรูด

ลำาดับ

1

3) คำาขอโอนประทานบัตร จำานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำารวจและทำาเหมืองแร่ จากการประชุมคณะกรรมการแร่
ครั้งที่ 1-2/2564  มีจำานวนทั้งสิ้น ดังนี้

การอนุญาต

ประทำนบัตร

ต่ออำยุประทำนบัตร

โอนประทำนบัตร

อำชญำบัตรพิเศษ

รวม
(แปลง)

9

3

4

0

16

2/2564
(แปลง)

4

1

1

0

6

1/2563
(แปลง)

5

2

3

0

10

ท่ี

1

2

3

4

รวม
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บทความ
l   สภาการเหมืองแร่

อาลัย “คุณดามพ์ ทิวทอง” 
อดีตประธานสภาการเหมืองแร่ 4 สมัย 

(พ.ศ. 2529-2536)

January-February 202112

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำาคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา
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เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำประมำณ  
20.00 น. คุณดามพ์ ทิวทอง อดีตประธำนสภำกำรเหมืองแร่ 
4 สมัย ได้จำกพวกเรำชำวเหมืองไปสู่สัมปรำยภพอย่ำงสงบ
ในวัย 93 ปี เหลือไว้แต่คุณงำมควำมดี คุณประโยชน์           
ที่ท่ำนได้ท�ำไว้ สร้ำงไว้ ให้แก่พวกเรำชำวเหมือง

วำรสำรเหมืองแร่ฉบับนี้ จึงขอสดุดีคุณงำมควำมดี
ของทำ่นใหเ้ปน็ทีป่ระจกัษแ์กพ่วกเรำชำวเหมอืงโดยทัว่กนั

คุณดามพ์ เป็นคนที่มีอุปนิสัยตรงไปตรงมำ กล้ำได้
กลำ้เสยีตัง้แตย่งัเดก็ เมือ่จบกำรศกึษำในระดบัปริญญำตรี
วิศวกรรมศำสตร์ สำขำเหมืองแร่ ในขณะที่เพื่อนๆ เข้ำ          
รบัรำชกำรกนัเปน็สว่นใหญ ่คณุดามพต์ดัสนิใจบกุปำ่ฝำ่ดง 
ท�ำงำนในเหมอืงแรข่องภำคเอกชนมำโดยตลอด คณุดามพ์
บอกว่ำ “ผมเป็นคนยอมยากในเรื่องไม่ถูกต้อง ถ้าเป็น
ข้าราชการคงต้องลาออก อยู่ไม่ได้แน่ หรือไม่ก็โดนแป๊ก 
เลยไม่เอาดีกว่า”

คุณดามพ์ใช้เวลำกว่ำ 40 ปีเคี่ยวกร�ำอยู่ในวงกำร
เหมืองหลำยชนิด ชีวิตที่คร่�ำหวอดอยู่กับหินดินทรำยท่ัว
ประเทศไทย ท�ำใหค้ณุดำมพเ์ปน็ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นเหมอืงแร่
ที่คนเหมืองให้กำรยอมรับนับถือ ท้ังอุปนิสัยที่ทุ่มเทชีวิต
จติใจใหก้บังำนเหมอืงแรข่องไทยอยำ่งไมรู่จ้กัเหนด็เหนือ่ย  
และ “กล้าชน” กับควำมไม่ถูกต้อง เพื่อพิทักษ์ปกป้อง            
ผลประโยชนข์องอตุสำหกรรมเหมอืงแรไ่ทยอยำ่งเดด็เดีย่ว 
ประกอบกับท่ำนเป็นผู้ที่มีส่วนส�ำคัญในกำรผลักดัน                
พระรำชบัญญัติสภำกำรเหมืองแร่จนส�ำเร็จ และเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งนำยกสมำคมเหมืองแร่มำแล้ว ชำวเหมือง              
จึงพร้อมใจกันโหวตเป็นเอกฉันท์เลือกให้ท่ำนเป็น 
“ประธานสภาการเหมืองแร่” ติดต่อกันถึง 4 สมัย เป็น
ระยะเวลำต่อเนื่องถึง 9 ปี (พ.ศ. 2529-2536)

หนึ่งในผลงำนของท่ำนท่ีเป็นท่ีประจักษ์และสร้ำง
คุณูปกำรให้แก่เรำชำวเหมืองสืบต่อมำจนถึงปัจจุบันนี้             
ก็คือ เมื่อครั้ง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เสนอใหร้ฐับำลออกพระรำช
ก�ำหนดให้ยกเลิกป่ำสัมปทำนไม้ในปี พ.ศ. 2532 กำร            
ออกพระรำชก�ำหนดในครั้งนั้นได้ส่งผลให้ผู้ประกอบกำร
เหมืองแร่ประมำณ 90 รำย ซึ่งได้ลงทุนไปแล้ว มีทั้งที่อยู่
ระหวำ่งกำรยืน่ค�ำขอประทำนบตัรท�ำเหมอืง ค�ำขอตอ่อำยุ
ประทำนบัตร และค�ำขอโอนประทำนบัตรรวมกว่ำ 100 แปลง 
พื้นที่ค�ำขอฯ เหล่ำนี้อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ แม้ว่ำ        

ไม่ได้อยู่ในเขตหวงห้ำมของกรมป่ำไม้ แต่ก็ไม่สำมำรถ
เข้ำไปด�ำเนินกำรใดๆ ได้และไม่สำมำรถเดินเร่ืองค�ำขอฯ  
ต่อไปได้ หลำยค�ำขอฯ ได้เดินเรื่องจนผำ่นขั้นตอนที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกกรมป่ำไม้แล้วและกรมป่ำไม้ได้เสนอเร่ือง
ไปยังกระทรวงเกษตรฯ ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2531-2532           
แลว้ แตก่ลบัไมไ่ดร้บัหนงัสอือนญุำตจำกกระทรวงเกษตรฯ
ให้เข้ำใช้ประโยชน์หรือท�ำเหมืองในพื้นที่ได้

คณุดามพ ์ในฐำนะประธำนสภำกำรเหมอืงแร ่จงึได้
เขำ้หำรอืกบัทำ่นบรรหาร ศลิปอาชา ซึง่เปน็รฐัมนตรวีำ่กำร
กระทรวงอุตสำหกรรมในขณะน้ัน ซ่ึงท่ำนบรรหารก็เห็นด้วย
กับสภำกำรเหมืองแร่ และได้ช่วยท�ำหนังสือแจ้งไปยัง           
กระทรวงเกษตรฯ ว่ำค�ำสั่งที่ออกมำได้ส่งผลกระทบต่อ              
ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่และขอให้ทบทวนแก้ไข

แม้ว่ำท่ำนบรรหารจะได้ย่ืนมือเข้ำมำช่วยในเร่ืองน้ี
แล้วก็ตำม แต่ปัญหำที่กระทรวงเกษตรฯ ก็ยังไม่ได้รับกำร
แก้ไข เน่ืองจำกอยู่ระหว่ำงกำรส�ำรวจเพ่ือจ�ำแนกพ้ืนท่ีป่ำไม้
ออกเป็นเขตป่ำอนุรักษ์และเขตป่ำเศรษฐกิจ ซึ่งในเขต          
ปำ่อนรุกัษ ์รฐัจะไมอ่นญุำตใหเ้ขำ้ท�ำประโยชนใ์ดๆ ทัง้สิน้  

คุณดามพ์ ในฐำนะประธำนสภำกำรเหมืองแร่จึงได้
ประสำนกับภำครัฐผลักดันให้มีผู้แทนกรมทรัพยำกรธรณี 
ซ่ึงสังกัดกระทรวงอุตสำหกรรมในขณะน้ัน เข้ำเป็น
กรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยทรัพยำกรธรณี ซึ่งมี
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน เพ่ือร่วมท�ำหน้ำที่ในกำร
จ�ำแนกพ้ืนท่ีป่ำไม้ด้วย คุณดามพ์กล่ำวว่ำ “หากไม่ทำาเช่นน้ี
ก็จะมีปัญหาตามมาอีก เพราะทางกระทรวงเกษตรฯ          
ซึง่มหีนา้ทีต่อ้งดแูลรกัษาปา่ไมไ้ว้ เขากจ็ะดแูต่เฉพาะดา้น
ป่าไม้เป็นหลัก ซึ่งมูลค่าของป่าไม้สามารถประเมินด้วย
สายตาได้ ขณะท่ีแร่ต่างๆ เป็นทรัพยากรท่ีอยู่ใต้ดิน 
ประเมินมูลค่าได้ยาก ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่” จำกนั้น           
คุณดามพ์ได้ผลักดันให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
นโยบำยทรัพยำกรธรณีโดยเร็ว จนกำรจ�ำแนกพ้ืนที่ป่ำไม้
ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผลก็คือ พวกเรำชำวเหมืองยังคง
เข้ำไปท�ำเหมืองในพื้นที่เขตป่ำเศรษฐกิจได้จนทุกวันนี้

พวกเรำชำวเหมืองตั้งจิตอธิษฐำนว่ำ ด้วยคุณงำม
ควำมดีที่คุณดามพ์ ทิวทอง ได้กระท�ำไว้มำตลอดชีวิต           
ของทำ่น  จงเปน็ดัง่แสงประทปีน�ำพำดวงวญิญำณของทำ่น
ไปสถิตเสถียร ณ แดนสวรรค์ในสัมปรำยภพอันสงบสุข
ตลอดนิรันดร์ 
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Cover Story
l   สุรพล อุดมพรวิรัตน์

ฤา...เหมืองบ้านบ่อแก้ว
...จะเป็นเหมืองดีบุก-ทังสเตน เหมืองสุดท้ายของประเทศไทย?

แผนที่ภูมิประเทศบริเวณตำาบลบ่อแก้ว อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ แสดงขอบเขตแหล่งแร่ดีบุก-ทังสเตน บ้านบ่อแก้ว                                                                                                                                             
                   และพื้นที่ประทานบัตรของบริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จำากัด 
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หลังเกิดวิกฤตกำรณ์รำคำดีบุกและทังสเตนตกต่�ำใน                
ปี พ.ศ. 2528 เหมืองแร่ดีบุกและเหมืองแร่ทังสเตนใน
ประเทศไทยได้ทยอยปิดกิจกำรลง แม้ว่ำในปัจจุบันรำคำแร่     
ทัง้ 2 ชนิดจะปรบัตวัสงูขึน้แลว้ แตส่ภำพกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ
ที่เปลี่ยนแปลงไป กำรขยำยตัวของชุมชน กำรสงวนพ้ืนที่เป็น
พืน้ทีอ่นุรกัษข์องภำครฐัและกระแสอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มทีเ่ขม้ขน้
ขึ้น ประกอบกับข้อจ�ำกัดท่ีไม่ได้ส่งเสริมอุตสำหกรรมเหมืองแร่
ของภำครัฐตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้เป็น              
กำรยำกที่จะมีเหมืองแร่ดีบุกและเหมืองแร่ทังสเตนเกิดขึ้นใหม่
ในประเทศไทย ปัจจุบันมีเหลือเพียงเหมืองแร่ดีบุกที่ท�ำเหมือง
จำกแหล่งลำนแร่ในอ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมรำช               
ซึ่งไม่นำนนักปริมำณส�ำรองแร่ก็จะหมดลง และเหมืองบ้ำน              
บ่อแกว้ ซึง่ท�ำเหมอืงแรด่บีกุและแรท่งัสเตนจำกแหลง่แร่ปฐมภมู ิ
ในต�ำบลบ่อแก้ว อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นท่ีมำ           
ของค�ำถำมทีว่ำ่ “ฤา...เหมอืงบา้นบอ่แกว้... จะเปน็เหมอืงดบีกุ-
ทังสเตน เหมืองสุดท้ายของประเทศไทย?”

เหมืองแร่ดีบุก-ทังสเตน บ้านบ่อแก้ว ของบริษัท เชียงใหม่
ทิน-ทังสเตน จ�ากัด ตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งแร่ดีบุก-ทังสเตน              
บ้ำนบ่อแก้ว (เดิมเรียกว่ำหมู่เหมืองสะเมิง) ต�ำบลบ่อแก้ว            
อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศของแหล่งแร่                
มีลักษณะเป็นแอ่งเขำครอบคลุมพื้นที่ประมำณ 3 ตำรำง
กิโลเมตร

บริ เวณแหล่งแร่มีหินอัคนีชนิดแกรนิตแทรกดันตัว               
หนุนขึ้นมำและตัดเข้ำมำในหินท้องที่ซึ่งเป็นหินแคลซิลิเกต             
หินควอตไซต์ หินอ่อน และหินไมก้ำชีสต์ ในยุคพรีแคมเบียน         
ถึงยุคแคมเบรียนตอนต้น

แร่ที่เกิดอยู่ในแหล่งแร่บ้ำนบ่อแก้ว ประกอบด้วยแร่ดีบุก
และแร่ทังสเตนชนิดแร่ชีไลต์ ทั้งแบบแหล่งปฐมภูมิและแหล่ง
ทตุยิภมู ิในแหลง่ปฐมภมูมิทีัง้แบบทีเ่กดิรว่มกบัสำยเพ็กมำไทต์
และสำยแร่ควอตซ์ท่ีเกิดจำกน้�ำแร่ร้อน (Hydrothermal) แบบ
แปรสัมผัส (Skarn) และแบบที่เกิดฝังประ (Disseminated 
Deposits) อยู่ในหินแกรนิตที่เปลี่ยนสภำพในส่วนประกอบ             
ทำงเคมี (Greisenization) อันเป็นผลมำจำกไอและแก๊สร้อน
จำกหินแกรนิตเองเมื่อครั้งแทรกดันตัวขึ้นมำและถูกปิดทับด้วย
หินท้องที่ ส่วนแบบแหล่งแร่ทุติยภูมิมีทั้งในรูปแบบของแร่พลัด
เชิงเขำและแบบลำนแร่น้�ำพำ

 กำรค้นพบแหล่งแร่ดีบุก-ทังสเตนในบริเวณบ้ำนบ่อแก้ว
แห่งน้ี เร่ิมขึ้นจำกกำรส�ำรวจโดยคณะของนายอร่าม ยุคล                    
ในปี พ.ศ. 2495-2496 และตำมด้วยกำรส�ำรวจของคณะ             
นายชาญ ศริพิงษ ์และนายประเวช สคุนธชาต ิในป ีพ.ศ. 2499 
ผลกำรส�ำรวจพบว่ำมีแร่ดีบุกและแร่ชีไลต์สะสมตัวอยู่ตำม
ล�ำห้วยต่ำงๆ หลำยแห่ง จำกน้ันองค์กำรเหมืองแร่จึงเข้ำมำ            
เปดิกำรท�ำเหมอืงในป ีพ.ศ. 2501 และมผู้ีเชำ่ชว่งประทำนบตัร
ขององค์กำรเหมืองแร่ท�ำเหมืองอยู่หลำยรำย 

ภาพตัดขวางแสดงลักษณะการเกิดแร่ดีบุก-ทังสเตนชนิดแร่ชีไลต์
ในบริเวณแหล่งแร่บ่อแก้ว อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  
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มีข้อมูลบันทึกไว้ว่ำ ควำมสมบูรณ์เฉลี่ยของแร่ดีบุกและ      
แร่ชีไลต์ในแหล่งนี้ในขณะนั้นสูงถึง 600 กรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ส่งผลให้ในช่วงปี พ.ศ. 2520-2521 องค์กำรเหมืองแร่            
สำมำรถผลิตแร่ดีบุกและแร่ชีไลต์รวมได้ถึงปีละ 348-394 
เมตริกตัน

ในปี พ.ศ. 2509 องค์กำรเหมืองแร่ได้โอนประทำนบัตร 
ที่มีผู้เช่ำช่วงอยู่ให้แก่ผู้เช่ำช่วงตำมนโยบำยส่งเสริมกำรท�ำ 
เหมืองแร่โดยภำคเอกชนของรัฐบำลในขณะนั้น ภำยใต้               
ค�ำขวัญที่ว่ำ “แร่คือทรัพยากรป้อนเศรษฐกิจ จงช่วยกันผลิต
เพื่อพัฒนาประเทศ” ส่งผลให้เกิดมีผู้ประกอบกำรเหมืองแร่     
ในแหล่งแร่บ่อแก้วแห่งนี้ 7 รำย ด้วยกัน จึงเรียกวำ่ “หมู่เหมือง
สะเมิง” ตอ่มำเมือ่เกดิวกิฤตกำรณร์ำคำดบีกุและทงัสเตนตกต่�ำ
ในปี พ.ศ. 2528 เหมืองเหล่ำนี้ก็ได้ทยอยปิดตัวลง ซึ่งรวมทั้ง
เหมืองขององค์กำรเหมืองแร่ คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มี               
มติอนุมัติให้องค์การเหมืองแร่โอน (ขาย) ประทานบัตรเหมืองแร่
สะเมิง (เหมืองบ่อแก้ว) จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 1 แปลง            
รวมวัสดุและอุปกรณ์ให้แก่บริษัทเอกชนรำยหนึ่ง ต่อมำบริษัทฯ 
ได้ขำยกิจกำรต่อให้แก่บริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จ�ำกัด 
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การขุดตักสินแร่ใส่รถบรรทุกไปป้อนเข้าโรงแต่งแร่

การทำาเหมืองแร่ดีบุกและแร่ชีไลต์ 
ที่ฝังประในหินแกรนิต บริเวณหน้าเหมือง
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ปัจจุบันได้มีกำรท�ำเหมืองในแหล่งแร่ทุติยภูมิแบบลำนแร่            
พลัดไหล่เขำและลำนแร่พลัดน้�ำพำไปจนเกือบหมดแล้ว คงเหลือแต่
แหล่งแร่แบบปฐมภูมิ บริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จ�ำกัด ได้รับ
อนุญำตประทำนบัตรเพื่อกำรท�ำเหมืองแร่ดีบุก-ทังสเตนจ�ำนวน            
3 แปลง ครอบคลุมพ้ืนท่ีรวม 702 ไร่ 55 ตำรำงวำ บริษัทฯ ท�ำเหมือง
ผลิตแร่ดีบุกและแร่ทังสเตนชนิดแร่ชีไลต์จำกแหล่งแร่ปฐมภูมิด้วยวิธี
เหมืองหำบ โดยกำรใช้รถแบ็กโฮขุดตักสินแร่ที่ เป็นหินแกรนิต              
ที่มีแร่ดีบุกและแร่ชีไลต์ฝังประอยู่ ซึ่งมีสภำพค่อนข้ำงร่วน ขุดตัก               
ได้ง่ำย อันเป็นผลมำจำกขบวนกำรของก๊ำซและน้�ำแร่ร้อนในอดีต                         

ใส่รถบรรทุกไปป้อนเข้ำเครื่องบดหยำบและเคร่ืองบด
ละเอียด จนมีขนำดเล็กประมำณเม็ดทรำยหยำบ จำกนั้น
ใช้น้�ำพำเม็ดหินปนแร่ลงสู่เครื่องจิ๊ก (Jig) เครื่องจิ๊กนี้จะ
แยกเมด็แรด่บีกุและเมด็แรช่ไีลตอ์อกจำกทรำยโดยใชห้ลกั
ของแรงโน้มถ่วง ซ่ึงเคร่ืองจิ๊กดังกล่ำวน้ีมีส่วนประกอบ               
ที่ส�ำคัญอยู่ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ท�ำให้เกิดกำรกระเพื่อม              
ของน้� ำ  กับส่วนที่ เป็นตัวจิ๊ ก ซ่ึ งพื้นบุด้ วยตะแกรง                         
และมีตัวกลำงเป็นลูกเหล็กหรืออำจไม่มีตัวกลำงก็ได้             
กำรท�ำงำนของจิ๊กประกอบด้วยกำรเคล่ือนตัวของลูกสูบ
ขึ้นลง ท�ำให้เกิดกระแสน้�ำพวยพุงผำ่นตะแกรงขึ้นด้ำนบน
ของสว่นทีบ่รรจเุมด็แรป่นหนิทรำยทีจ่ะแยก แรงยกของน้�ำ
ท�ำให้เม็ดแร่ดีบุกและแร่ทังสเตนที่หนักตกตัวลงด้ำนล่ำง 
ส่วนทรำยที่เบำกว่ำจะอยู่ด้ำนบนแล้วไหลตำมน้�ำผ่ำน              
ตัวจิ๊กไป

ปจัจบุนัสนิแร่บริเวณหน้ำเหมอืงทีบ่ริษทัฯ ท�ำเหมอืง
อยู่ เป็นหินแกรนิตที่มีควำมสมบูรณ์ของแร่ดีบุกและ               
แร่ชีไลต์อยู่ประมำณ 700-1,000 กรัมต่อลูกบำศก์เมตร             
ในแต่ละวันสินแร่ปริมำณ 1,000 ลูกบำศก์เมตร จะถูก             
ขุดขนและป้อนเข้ำสู่โรงแต่งแร่ ซ่ึงจะให้ผลผลิตเป็น               
หัวแร่ดีบุกปนแร่ชีไลต์ในปริมำณ 700-1,000 กิโลกรัม         
ในจ�ำนวนนี้เป็นแร่ชีไลต์ประมำณร้อยละ 60 และแร่ดีบุก
ร้อยละ 40 ซึ่งบริษัทฯ จะต้องน�ำหัวแร่ที่ได้นี้ไปผ่ำนกำร
แยกแร่ด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Magnetic Separator)  
และเครื่องแยกด้วยไฟฟ้ำสถิต (Hi-Tension Separator) 
จงึจะไดเ้ปน็หวัแรด่บีกุและหวัแรช่ไีลตท์ีส่ะอำดพรอ้มทีจ่ะ
จ�ำหน่ำยได้ต่อไป
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เครื่องจิ๊ก (Jig) แยกแร่ดีบุกและชีไลต์ออกจากทราย

โรงแต่งแร่ขั้นต้นในการแยกดีบุกและชีไลต์ออกจากทรายของเหมืองบ่อแก้ว
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เบื้องหลังควำมส�ำเร็จในกำรท�ำเหมืองแห่งนี้ ก็คือกำร
พัฒนำหุบเขำให้กลำยเป็นอ่ำงเก็บน้�ำขนำดใหญ่ สำมำรถ                
แก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้�ำในกำรแต่งแร่ได้ในระยะยำว ควบคู่
ไปกับกำรดูแล ช่วยเหลือ เก้ือกูลชุมชนโดยรอบ ซึ่งรวมถึงกำร
แบ่งปันน้�ำจำกอ่ำงเก็บน้�ำที่เหมืองพัฒนำขึ้นให้ชุมชนได้มีส่วน
ในกำรใช้ประโยชน์เพื่อกำรอุปโภค/บริโภคด้วย และที่ส�ำคัญ
อย่ำงยิ่งคือองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนธรณีวิทยำและ           
กำรท�ำเหมืองของคุณสุเทพ สุนทรารัณย์ กรรมกำรผู้จัดกำร 
บริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จ�ำกัด 

 เครื่องแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสถิต 
(Hi-Tension Separator)หัวแร่ดีบุกปนแร่ชีไลต์ ที่ได้จากเครื่องจิ๊ก (Jig)

 เครื่องแยกแร่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Separator) 

โรงแต่งแร่ในการแยกให้ ได้หัวแร่ดีบุกและแร่ชีไลต์ที่สะอาด
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อ่างเก็บน้ำาที่เหมืองบ่อแก้วพัฒนาขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำาในการแต่งแร่

หัวแร่ดีบุกและแร่ชีไลต์สะอาดที่พร้อมจำาหน่าย
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เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่ผู้ที่จบกำรศึกษำด้ำนวิชำกำรมำจะประสบ
ควำมส�ำเร็จก้ำวขึ้นมำเป็นเจ้ำของกิจกำรในสำยงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำกำร              
ที่ตนเองร่�ำเรียนมำ อำจจะด้วยสำเหตุท่ีมีควำมรู้มำกเกินไป เห็นถึงควำมเสี่ยง
นำนัปกำรจนไม่กลำ้ลงทุน หรือจะอยำ่งไรก็แล้วแต่ 

วารสารเหมืองแร่ฉบับนี้ จะพำท่ำนมำรู้จักกับคุณสุเทพ สุนทรารัณย์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จ�ากัด ที่ก้ำวขึ้นมำจำก             
นักธรณวีทิยำ สูก่ำรเปน็เจำ้ของเหมอืง คณุสเุทพคดิอยำ่งไร และมคีวำมเปน็มำ
อย่ำงไร ถึงกล้ำเส่ียงกล้ำลงทุนในกิจกำรเหมืองแร่ ที่ค�ำโบรำณกล่ำวเตือนนัก              
เตือนหนำวำ่ “เล่นแร่ แปรธาตุ ผ้าขาด ไม่รู้ตัว”

สวัสดีครับคุณสุเทพ อยากขอให้คุณสุเทพช่วยเล่าความเป็นมาของ
การก้าวเข้ามาสู่การเป็นเจ้าของกิจการเหมืองแร่ทีป่ระสบความสำาเรจ็

อย่างดงามหน่อยครับ
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณวำรสำรเหมืองแร่ที่กรุณำให้เกียรติผม และ          

ให้เกียรติบริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จ�ำกัด ในกำรน�ำเสนอเร่ืองรำวของเรำ
ให้ชำวเหมืองและสังคมได้รู้จัก

ชีวิตผมกว่ำจะมำถึงจุดนี้ได้ ต้องฟันฝ่ำอุปสรรคมำกมำยหลำยด่ำนครับ 
คงอำศัยที่ผมเป็นนักสู้ กล้ำได้กล้ำเสีย นักสู้แบบผมมีเยอะครับ แต่ที่ตำยไป       
ไม่ประสบควำมส�ำเรจ็กเ็ยอะ มรีอดมำ ประสบควำมส�ำเรจ็มำ กเ็พยีงสว่นเดยีว 
เผอิญผมอยู่ในส่วนน้อยที่รอดมำได้ก็ถือว่ำเป็นโชคชะตำ ท่ีฟ้ำลิขิตเอำไว้แล้ว
ส่วนหนึ่งละครับ

Interview
l   สุรพล อุดมพรวิรัตน์

คุณสุเทพ สุนทรารัณย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จำากัด
จากนักธรณีวิทยา...สู่เจ้าของเหมือง 
บนเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

มีคนบอกว่า เพราะคุณสุเทพมีทั้ง
ความรู้ด้านธรณีวิทยา และยังมี

ประสบการณ์ด้านการทำาเหมืองจนได้รับ                  
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้านเหมืองแร่             
ซึ่งก็คงจะมีส่วนสำาคัญที่นำาพาคุณสุเทพมาถึง
จุดน้ีได้ คงไม่ใช่โชคชะตา ฟ้าลิขิต อย่างเดียว 
อย่างที่คุณสุเทพว่ากระมังครับ

ครบั ผมยงัเชือ่ในสภุำษติจนีทีว่ำ่ “สามสบิ
ฟ้าลิขิต เจ็ดสิบต้องฝ่าฟัน” นะครับ คือคนเรำ
นอกจำกโชคชว่ยแลว้ สว่นใหญเ่รำกต็อ้งมคีวำม
มมุำนะ มคีวำมพยำยำม เพือ่กำ้วไปสูจ่ดุหมำย
ที่เรำวำงไว้นะครับ

ประสบกำรณ์ชีวิตของผม คงมีส่วนช่วย
น�ำพำใหผ้มมำถงึจดุนี ้ชวีติผมในวยัเดก็ตอ้งยำ้ย
ทีอ่ยูท่ีเ่รยีนตดิตำมคณุพอ่ผมไปในหลำยจงัหวัด
ครับ คุณพ่อของผมท่ำนเป็นปลัดอ�ำเภอ พอ
ท่ำนย้ำยไปรับต�ำแหน่งท่ีไหน ผมก็ต้องย้ำย              
ที่เรียนตำมไปด้วย บ้ำนเกิดผมอยู่ที่พิษณุโลก  
ก็เรียนจบช้ันประถมท่ีน่ัน จำกนั้นก็ไปเรียนใน
ระดับมัธยมที่น่ำน ที่เชียงรำย สุดท้ำยมำจบ            
ม.8 ที่เชียงใหม่ จำกน้ันก็โชคดีครับสอบเข้ำ
จุฬำฯ ได้ ก็มำเรียนที่ภำควิชำธรณีวิทยำ คณะ
วิทยำศำสตร์ แต่ชีวิตก็ยังต้องด้ินรนนะครับ    
ผมได้เรียนจนจบก็เพรำะได้ทุนกำรศึกษำจำก
กรมทรัพยำกรธรณี แต่ก็มีข้อแม้ว่ำต้องมำ
ท�ำงำนชดใช้ทุนให้กรมทรัพยำกรธรณีเป็นเวลำ 
1 ปี หลังจำกใช้ทุนครบ 1 ปีแล้ว ผมก็ลำออก
จำกกรมทรัพยำกรธรณีไปเผชิญโชคอย่ำงที่
ต้ังใจไว้ ผมเร่ิมจำกกำรไปท�ำงำนในเหมืองแร่
ฟลูออไรต์ในจังหวัดเพชรบุรี ตำมด้วยเหมือง 
ฟลูออไรต์ เหมืองแมงกำนีส แล้วก็เหมืองดีบุก
ในจังหวัดเชียงใหม่ จนมำถึงจุดหักเหของชีวิต
ครับ ผมเร่ิมท�ำธรุกิจของตวัเอง ตอนทีผ่มไปพบ
แหล่งแร่ดีบุก-ทังสเตน ท่ีบ้ำนแม่เลียง อ�ำเภอ
เสริมงำม จังหวัดล�ำปำง ที่ตรงนั้นยังเป็นที่ว่ำง
อยู่ครับ เน้ือท่ี 159 ไร่ ผมรีบย่ืนค�ำขอประทำนบัตร 
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และขอใช้พ้ืนท่ีจำกป่ำไม้ทันทีครับ ปรำกฏว่ำใช้เวลำแค่ 6 เดือน
ผมก็ได้รับอนุญำตประทำนบัตรมำ ผมท�ำเหมืองในแหล่งนี้      
อยู่ร่วม 10 ปี จนในที่สุดในปี พ.ศ. 2528 ที่รำคำทั้งดีบุกและ
ทังสเตนตกต่�ำหมด เหมืองแร่ดีบุก เหมืองแร่ทังสเตนทั้งในไทย
และทั่วโลกต่ำงทยอยกันปิดกิจกำรลง เหมืองท่ีบ้ำนแม่เลียง    
ของผมเองก็ไม่รอดครับ จ�ำเป็นต้องปิดกิจกำรลงเช่นกันครับ

จำกนั้นผมก็หันไปท�ำกิจกำรซื้อแร่ ขำยแร่ และรับเหมำ
ก่อสร้ำงไปพร้อมๆกัน กิจกำรก็ไม่ได้รำบรื่นเท่ำไร ต้องกู้หน้ี    
ยืมสินเขำมำใช้เพื่อให้กิจกำรอยู่รอด จนในปี พ.ศ. 2540 ที่เกิด
วิกฤตต้มย�ำกุ้ง ส�ำหรับคนอื่นถือเป็นวิกฤต แต่ส�ำหรับผมแล้ว 
นั่นเป็นโอกำสครับ ค่ำเงินบำทท่ีตกจำก 25 บำทต่อดอลลำร์ 
ลงไปแตะ 60 บำทต่อดอลลำร์ และกลับมำอยู่ที่ 40 บำทต่อ
ดอลลำร์ อยู่หลำยปี ช่วยให้ผมขำยแร่ท่ีซ้ือเก็บไว้ ได้เงินมำเป็นกอบ
เป็นก�ำ พ้นจำกกำรเป็นลูกหนี้ และกลับมำฟื้นตัวได้อีกครั้ง

 
แล้วทำาไมถึงตัดสินใจเข้ามาทำาเหมืองดีบุก-ทังสเตน
บ่อแก้ว ที่อำาเภอสะเมิง นี้ได้ครับ

ก่อนเข้ำมำท�ำเหมืองท่ีบ่อแก้วนี้ด้วยตัวเอง ผมท�ำงำน   
เป็นวิศวกรควบคุมเหมืองให้กับบริษัทเอกชนรำยหน่ึง ที่ซ้ือ
กิจกำรเหมืองบ่อแก้วแห่งนี้มำจำกองค์กำรเหมืองแร่ ผมเห็น
ศักยภำพของแหล่งแร่แห่งนี้ว่ำยังมีโอกำสส�ำรวจพบแหล่งแร่
แบบปฐมภูมิซึ่งเกิดอยู่ในหินแข็งอีกมำก ไม่ใช่มีแต่เฉพำะ          
แร่พลัดไหล่เขำหรือลำนแร่น้�ำพำในแอ่งเขำเท่ำนั้น และเห็นถึง
ปัญหำกำรขำดแคลนน้�ำในกำรแต่งแร่ ซึ่งเกิดขึ้นทุกปีเมื่อถึง           
ฤดูแล้ง ซึ่งผมก็ได้เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำให้กับทำงบริษัทฯ 
แล้ว แต่ด้วยสถำนกำรณ์ที่รำคำทั้งแร่ดีบุกและแร่ทังสเตนยัง                
ไม่ฟื้นเสียที ทำงบริษัทฯ ก็ถอดใจ เสนอขำยเหมืองให้แก่ผู้                 
ที่สนใจ ผมเองก็อยำกได้เหมืองนี้มำท�ำเองใจจะขำด แต่เงิน              
ที่เก็บออมไว้ก็มีไม่มำกนัก จึงได้แต่นั่งรอโอกำส จนถึงวันที่               
ผู้สนใจซื้อกิจกำรเหมืองรำยสุดท้ำยนัดเจรจำกับทำงบริษัท                
ผมรอลุ้นอย่ำงใจจดใจจ่อ เฝ้ำดูนำฬิกำว่ำถึงเวลำนัดหรือยัง            
เขำจะมำไหม ถ้ำไม่มำ ผมจะตัดสินใจขอซื้อเหมืองนี้จำกทำง 
บริษัทฯ ด้วยวิธีผ่อนช�ำระ แล้วปรำกฏว่ำโชคชะตำเข้ำข้ำงผม           
ผู้สนใจซื้อรำยสุดท้ำยไม่มำ ทำงบริษัทฯ รับเงื่อนไขที่ผมเสนอ 
โดยให้ผมจำ่ยกอ้นแรกในจ�ำนวนไมม่ำกนกั จำกนัน้เขำ้ท�ำเหมอืง
ได้เลย แล้วค่อยๆ ผ่อนช�ำระ หัวใจผมพองโต ผมดีใจมำก               
ที่โอกำสนี้มำถึง

แล้วเบื้องหลังของความสำาเร็จในกิจการเหมือง 
จนมาถึงวันนี้ล่ะครับ

เมื่อท�ำเหมืองมำระยะหนึ่งแล้ว พอมีเงินมำลงทุนต่อแล้ว 
สิ่งแรกที่ผมรอจังหวะก็มำถึง ผมเริ่มลงมือ พัฒนำหุบเขำท่ีมี    
น้�ำฝนไหลบ่ำเฉพำะในฤดูฝน และแห้งผำกในฤดูแล้งให้เป็น   
อ่ำงเก็บน้�ำขนำดใหญ่ สำมำรถเก็บน้�ำในฤดูฝนไว้พอใช้ส�ำหรับ
กำรแตง่แรไ่ดต้ลอดทัง้ป ีซึง่กต็อ้งอำศยักำรใชน้้�ำแบบหมนุเวยีน
ด้วยนะครับ น้�ำจำกอ่ำงเก็บน้�ำที่สร้ำงขึ้นมำนี้ยังมีพอเหลือ    
แบ่งปันให้แก่ชุมชนบ้ำนบ่อแก้วท่ีอยู่รอบเหมืองได้ใช้ในกำร
อุปโภค/บริโภค เมื่อยำมขำดแคลนในฤดูแล้ง จำกกำรท่ีเรำอยู่

ร่วมกับชุมชนแบบเอื้อเฟื้อต่อกัน ถ้อยทีถ้อยอำศัยต่อกัน 
ประกอบกับเรำเองก็ระมัดระวังในกำรท�ำเหมืองไม่ให้ส่งผล  
กระทบต่อชำวบ้ำนที่อยู่รอบเหมือง ทำงเหมืองจึงไม่เคยมีเรื่อง
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัผลกระทบจำกกำรท�ำเหมอืงตอ่ภำครฐัเลยครบั 

ราคาแร่ดีบุกและทังสเตนในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ครับ 

รำคำโลหะดีบุกเคยตกต่�ำอยู่ในระดับ 2,500-7,700  
เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อตัน ในช่วงปี พ.ศ. 2528-2550 เป็น
ระยะเวลำร่วม 20 ปี และปรับตัวสูงขึ้นถึงระดับ 23,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อตัน ในปี พ.ศ. 2551 และสูงสุดเคยไป
แตะที่ 32,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อตัน ในปี พ.ศ. 2554 
จำกนัน้มกีำรปรบัตวัขึน้ลงในบำงป ีแตโ่ดยทัว่ไปยงัคงอยูท่ีร่ะดบั 
20,000-25,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อตัน  

สว่นโลหะทงัสเตน ในชว่งป ีพ.ศ. 2528-2540 รำคำโลหะ
ทงัสเตนตกต่�ำอยูใ่นระดบั 10,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิำตอ่ตนั 
และปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง จำกระดับ 20,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำต่อตัน ในปี พ.ศ. 2548 จนแตะที่ระดับ 60,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกำตอ่ตนั ในป ีพ.ศ. 2555 จำกนัน้กต็กลงมำ
อยู่ในระดับ 37,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อตัน ในปี พ.ศ. 
2561 ปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในระดับ 34,000-35,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำต่อตัน แต่ในทำงปฏิบัติแล้ว ประเทศเรำไม่มี       
โรงถลุงแร่ทังสเตนให้เป็นโลหะ กำรขำยผลผลิตไปในลักษณะ
หัวแร่ทังสเตน (แร่ชีไลต์) ที่มีปริมำณโลหะทังสเตนประมำณ             
65 เปอร์เซ็นต์ จึงได้ในรำคำตันละประมำณ 4 แสนกว่ำๆ
เท่ำนั้นครับ เพรำะแร่กว่ำจะถึงโรงถลุงในต่ำงประเทศก็มี                
ค่ำขนสง่ และทำงโรงถลงุเองกวำ่จะไดเ้ปน็โลหะทงัสเตนออกมำ 
เขำก็ต้องมีค่ำใช้จ่ำยในส่วนของเขำครับ

รำคำทัง้แร่ดบีกุและแร่ทงัสเตนถำ้ยงัอยูใ่นระดบันี ้เหมือง
บ่อแก้วก็ยังคงด�ำเนินกิจกำรต่อไปได้อย่ำงมั่นคงครับ

สุดท้ายนี้ คุณสุเทพมีอะไรจะฝากไปถึงภาครัฐ
บ้างครับ

อย่ำงที่ทรำบกันดีแหละครับว่ำ พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
2560 นี้เป็นอุปสรรคอย่ำงมำกต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
เหมืองแร่ในประเทศเรำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่อง “เขตแหล่งแร่              
เพื่อกำรท�ำเหมือง” ซึ่งบัญญัติขึ้นมำเพื่อเป็นเครื่องมือในกำร      
คุมก�ำเนิดเหมืองแร่โดยเฉพำะ เรื่องนี้จ�ำเป็นต้องแก้ไขครับ

อีกเรือ่งกค็ือกำรแยกกรมทรพัยำกรธรณีแตเ่ดิม ออกเปน็ 
กรมทรพัยำกรธรณใีนปจัจบุนัและกรมอตุสำหกรรมพ้ืนฐำนและ
กำรเหมอืงแร ่ กำรประสำนงำนระหว่ำงกนัไมด่เีหมอืนดงัทีเ่คย
เปน็ครบั และทีส่�ำคญักค็อื เมือ่กรมทรพัยำกรธรณโีอนไปสงักดั
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็ต้องไป              
เล่นบทบำทเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชำติ แทนที่จะช่วยส่งเสริม
อุตสำหกรรมเหมืองแร่ ก็กลับกลำยเป็นอุปสรรคของอุตสำหกรรม
เหมืองแร่ไป ผมก็อยำกเห็นกำรกลับมำรวมเป็นหน่วยงำนเดียวกัน
และสงักดักระทรวงอตุสำหกรรมเหมอืนเดมิเพือ่ชว่ยกนัสง่เสรมิ
อุตสำหกรรมเหมืองแร่เหมือนดังที่เคยเป็นมำในอดีตครับ 
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ทังสเตน หรือวุลแฟรม 
(Tungsten/Wolfram : W) 

เป็นโลหะสีขำวแกมเทำอ่อน ที่น�ำมำใช้ประโยชน์  
กันมำกมำยหลำยด้ำน ด้วยคุณสมบัติที่เป็นโลหะที่มี
จุดหลอมเหลวสูงที่สุดในบรรดำโลหะด้วยกัน และเมื่ออยู่
ในรปูสำรประกอบคำรไ์บดก์ม็คีวำมแขง็แกรง่รองจำกเพชร  
ทนต่อควำมร้อนสูง และทนต่อกำรกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม 

ทังสเตน : 
โลหะที่มีจุดหลอมเหลว
สูงสุด และแกร่งที่สุด

แร่น่ารู้
l   สุรพล อุดมพรวิรัตน์

เปรียบเทียบค่าความแข็งของทังสเตนคาร์ ไบด์กับเพชรและโลหะต่างๆ ตามมาตรฐานโมห์
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คุณสมบัติทางกายภาพ 
และทางเคมี
ทังสเตน (Tungsten หรือ Wolfram) เป็นธำตุ

โลหะทรานซิชัน ท่ีมีสัญลักษณ์ย่อ W มีสีขำวแกมเทำ
อ่อนๆ มีจุดหลอมเหลวสูงท่ีสุดคือ 3,410°C ซ่ึงเป็น
จุดหลอมเหลวท่ีสูงเป็นอันดับ 2 รองจำกคำร์บอนใน             
รูปเพชร ทังสเตนมีเลขอะตอม 74 อยู่ในล�ำดับธำตุท่ี 3 
ของหมู ่VI  B ในตำรำงธำต ุน้�ำหนกัอะตอม 183.85 amu  
จุดเดือด 5,930°C มีควำมหนำแน่นสูงมำกประมำณ             
19.3 g/cc (ท่ีอุณหภูมิ 20°C) มีคุณสมบัติในกำร               
เป็นตัวน�ำไฟฟ้ำที่ดีเลิศ  มีเลขออกซิเดชันสำมัญ คือ +2, 
+4, +5, +6

สนิแร ่ของโลหะทงัสเตนทีพ่บโดยทัว่ไปมอียู ่2 ชนดิ
คอื แรว่ลุแฟรไมต ์(Wolframite) และแรช่ไีลต ์(Scheelite)      

แร่วุลแฟรไมต์ สูตรเคมีคือ (Fe, Mn)WO4               
มีรปูผลกึในระบบโมโนคลนิกิ คลำ้ยกบัพรีะมดิประกบกนั 
2 ด้ำน อำจพบเกิดเป็นแบบมวลเมล็ด เนื้ออัดกันแน่น   
หรือมีเนื้อแน่น ค่ำควำมแข็งตำมมำตรฐำนโมห์ 4.0-4.5 
ควำมถ่วงจ�ำเพำะ 7.0-7.5 น้�ำหนักจะมำกขึ้นตำม
เปอร์เซ็นต์ของเหล็ก มีควำมวำวกึ่งโลหะไปจนถึงวำว
เหมือนยำงสน มีสีน้�ำตำลถึงด�ำ ติดแม่เหล็กแรง  

แรใ่นกลุม่นีม้กีำรจ�ำแนกแยกยอ่ยเรยีกชือ่ตำ่งกนัไป
ตำมปริมำณธำตุเหล็ก (Fe) และธำตุแมงกำนีส (Mn)               
ในเนื้อแร่ ดังนี้ 

 แร่วุลแฟรไมต์ (Wolframite) สูตรเคมี (Fe, Mn)
WO4 

 แร่เฟอเบไรต์ (Ferberite) สูตรเคมี FeWO4
 แร่เฮบเนอไรต์ (Hübnerite) สูตรเคมี MnWO4

ลักษณะแร่วุลแฟรไมต์ การเรืองแสงของแร่ชีไลต์ภายใต้รังสีเหนือม่วง

    ลักษณะแร่ชีไลต์ในธรรมชาติ
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แรช่ีไลต ์สตูรเคมคีอื CaWO4 ประกอบดว้ย CaO 19.4% 
WO3 80.6% มีรูปผลึกในระบบเททรำโกนำล แข็ง 4.5-5.0  
ควำมถ่วงจ�ำเพำะ  5.9-6.1 วำวคล้ำยแก้วจนถึงคล้ำยเพชร มีสีขำว 
เหลือง ขำวอมเหลือง เขียว น้�ำตำล จนถึงน้�ำตำลอมแดง เนื้อแร่
โปร่งแสง เรืองแสงสีฟ้ำอ่อนภำยใต้รังสีเหนือม่วง  

1

2
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การกำาเนิด 
แร่ทังสเตนมีกำรก�ำเนิดที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับหินแกรนิต มักพบในสำยเพกมำไทต์ และสำยแร่ควอตซ์ชนิด      

อุณหภูมิสูง ซึ่งแทรกอยู่ในหินแกรนิตหรือหินท้องท่ีท่ีอยู่ข้ำงเคียง โดยท่ัวไปเกิดร่วมกับแร่ดีบุกหรืออำจพบเกิดในบริเวณเขตสัมผัส
ระหว่ำงหินแกรนิตกับหินข้ำงเคียง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริเวณเขตสัมผัสของหินแกรนิตกับหินปูนน้ัน มีโอกำสพบแหล่งแร่ชีไลต์              
ขนำดใหญ่ได้ เช่น แหล่งแร่ชีไลต์ดอยหมอก อ�ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย บำงคร้ังอำจพบในลักษณะของแร่พลัดสะสมตัว             
อยู่ในท้องห้วย แหล่งแร่ทังสเตนในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบเกิดร่วมกับแร่ดีบุก ภำคเหนือพบที่จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ ล�ำปำง 
แม่ฮ่องสอน แพร่ และตำก ภำคกลำงพบที่จังหวัดสุพรรณบุรี กำญจนบุรี รำชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ส่วนภำคใต้พบที่
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช ระนอง พังงำ ภูเก็ต สงขลำ ปัตตำนี และยะลำ

     ลักษณะแร่วุลแฟรไมต์ (สีเทาดำา) ในสายแร่ควอตซ์

 ประวัติการค้นพบ แร่วุลแฟรไมต์ถูกค้นพบในยุคกลำงก่อนที่
จะรูจ้กัโลหะทงัสเตน แรช่นดินีถ้กูพบปนมำกบัหวัแรด่บีกุทีไ่ดจ้ำกกำร
ท�ำเหมืองในประเทศเยอรมนี แร่วุลแฟรไมต์ที่ปนอยู่ส่งผลให้เกิด    
กำรสูญเสียโลหะดีบุกไปในกระบวนกำรถลุง ด้วยเหตุที่รูปลักษณ์    
ของแร่ชนิดนี้มีลักษณะเป็นเส้นคล้ำยขนของหมำป่ำ จึงถูกขนำน            
นำมว่ำ “Wolfram” ซึ่งแปลว่ำหมำป่ำกับแกะ (ในภำษำเยอรมัน               
Wolf = หมำป่ำ ส่วน Ram = แกะ) ซ่ึงเป็นกำรเปรียบเทียบเสมือนว่ำ
แร่วุลแฟรไมต์เป็นดังเช่นหมำป่ำที่แอบขโมยแกะไปกิน
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ส่วนแร่ชีไลต์ถูกค้นพบครั้งแรกในเหมืองแร่เหล็ก            
ในประเทศสวีเดน ในปี ค.ศ. 1750 โลหะทังสเตนถูก              
ค้นพบในภำยหลังในปี ค.ศ. 1783 โดย Juan José             
และ Fausto Elhuyar นักเคมชีำวสเปน ค�ำวำ่ “Tungsten” 
เป็นภำษำสวีดิช มำจำกค�ำว่ำ “Tung = หนัก” และ                 
“Sten = หิน” ซ่ึงหมำยถึง “หินหนัก” อันเนื่องมำจำก      
ควำมหนำแน่นของโลหะชนิดนี้
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การแยกโลหะทังสเตน
ออกจากสินแร่  
ปัจจุบันกำรแยกโลหะทังสเตนออกจำกสินแร่               

ยังคงใช้กรรมวิธีพื้นฐำนท่ีพัฒนำขึ้นโดย José และ             
Elhuyar เมื่อ  200 กวำ่ปีมำแล้ว โดยสินแร่ทังสเตนไม่วำ่
จะเป็นวุลแฟรไมต์หรือชีไลต์ จะถูกน�ำมำบดจนละเอียด 
ล้ำงและปล่อยให้ท�ำปฏิกิริยำกับสำรท่ีมีฤทธิ์เป็นด่ำง                
ซ่ึงสุดท้ำยจะได้เป็นผงทังสเตนไตรออกไซด์ (WO

3
) จำกน้ัน

ให้ควำมร้อนท่ีอุณหภูมิ 550-850°C เพื่อท�ำปฏิกิริยำ             
กับก๊ำซไฮโดรเจน (H

2
) ในสภำพท่ีไม่มีอำกำศเพื่อไม่ให้

เกิดกำรระเบิดของก๊ำซไฮโดรเจน จะได้โลหะทังสเตน                
ในลักษณะเป็นผงที่น�ำไปอัดเป็นแท่งต่อไป

การใช้ประโยชน์แร่ทังสเตน 
โลหะทังสเตนถูกน�ำมำใช้ประโยชน์ในหลำย               

รูปแบบด้วยกัน อำทิ ในรูปของสำรประกอบคำร์ไบด์ 
(Tungsten Carbide) โลหะทังสเตน โลหะผสม (Alloys)  
โลหะผสมพเิศษ (Super Alloys)  และในรปูสำรเคมตีำ่งๆ

กำรใช้ทังสเตนในรูปของสำรประกอบคำร์ไบด์ 
(Tungsten Carbide) อยู่ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 60 
ที่เหลืออีกร้อยละ 40 เป็นกำรใช้ในรูปของโลหะผสม      
กับโลหะอื่น ในรูปของโลหะทังสเตนบริสุทธิ์ และอื่นๆ 

ปริมาณการใช้และสัดส่วนการใช้ทังสเตนในรูปแบบต่างๆ ในช่วงปี ค.ศ. 2014-2020 
และแนวโน้มในช่วงปี ค.ศ. 2021-2025 ( ข้อมูลจาก www.gminsights.com)
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หากจำาแนกการใช้ทังสเตนในแต่ละด้าน 
ทังสเตนถูกนำามาใช้ในด้าน

คมนาคมถึงประมาณร้อยละ 34 
ด้านเหมืองแร่และการก่อสร้างร้อยละ 21 

ด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 11 
ด้านพลังงานร้อยละ 10 

ด้านการแพทย์ร้อยละ 10 
ด้านการทหารร้อยละ 8 

และถูกนำ้าไปใช้ในการผลิต
วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ

ที่ต้องการความทนทาน
ประมาณร้อยละ 8
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 โลหะทังสเตนใช้ในกำรท�ำไส้และขั้วหลอดไฟฟ้ำ ชิ้นส่วน
บริเวณผิวสัมผัสของอุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
ท�ำฉำกป้องกันควำมร้อนและรังสีในอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น
เครื่องฉำยรังสีเอ็กซ์ เตำอุณหภูมิสูง เคร่ืองเชื่อมประสำน
โลหะ (USGS, 1999)

 โลหะทังสเตนเริ่มได้รับควำมนิยมในกำรน�ำมำใช้ท�ำเครื่อง
ประดับแทนท่ีทองค�ำ ด้วยคุณสมบัติที่มีควำมถ่วงจ�ำเพำะ
ใกลเ้คยีงทองค�ำ มคีวำมทนทำนตอ่กำรขดีขว่น ไมก่อ่ใหเ้กดิ
อำกำรแพ้เมื่อสวมใส่ และที่ส�ำคัญรำคำต่�ำกวำ่ทองค�ำมำก

 โลหะทังสเตนผสมกับเหล็กจะได้เป็นเหล็กกล้ำที่มีควำม
แข็งมำก ใช้ส�ำหรับท�ำชิ้นส่วนท่ีมีกำรขัดสี และเกรำะใน
ยำนพำหนะท้ังรถยนต์และอำกำศยำน และอำวุธสงครำม
เช่น รถถัง จรวดน�ำวิถีระยะไกล หัวเจำะเกรำะ ท�ำมีด
มีดโกน ตะไบ และใบเลื่อย  และใช้ส�ำหรับท�ำส่วนประกอบ
ของยำนอวกำศ 

 โลหะทังสเตนเมื่อใช้ผสมกับคำร์บอน นิกเกิล และโคบอลต์ 
   จะมคีวำมแกรง่เปน็พเิศษ ใชท้�ำเปน็วตัถสุ�ำหรบัตดัเหลก็กลำ้

ซึ่งใช้ควำมเร็วสูง ใช้ท�ำหัวเจำะหินในงำนอุโมงค์ งำน
ส�ำรวจและท�ำเหมืองแร่ และงำนส�ำรวจปิโตรเลียม 
อุตสำหกรรมยำนยนต์เร่ิมหันมำนิยมใช้ทังสเตนคำร์ไบด์
เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ท่ีต้องกำรควำม
ทนทำนต่อกำรขัดสีมำกขึ้น ด้วยคุณสมบัติที่ทนทำน               
ต่อควำมร้อน ต่อกำรสึกกร่อนและกำรฉีกขำด 

 สำรประกอบเรืองแสงของทังสเตนยังน�ำมำใช้            
เป็นสีเขียวและสีเหลืองในกำรย้อมไหม ตกแต่งแก้ว               
และเครื่องปั้นดินเผำ เคลือบฉำกรับรังสี เอ็กซ์และ              
หลอดภำพโทรทัศน์  

หำกจ�ำแนกกำรใช้ทังสเตนในแต่ละด้ำน ทังสเตน                  
ถูกน�ำมำใช้ในด้ำนคมนำคมถึงประมำณร้อยละ 34 ด้ำน
เหมืองแร่และกำรก่อสร้ำงร้อยละ 21 ด้ำนอุตสำหกรรม
อืน่ๆ รอ้ยละ 11 ดำ้นพลงังำนรอ้ยละ 10 ดำ้นกำรแพทย์
ร้อยละ 10 ด้ำนกำรทหำรร้อยละ 8 และถูกน้�ำไปใช้              
ในกำรผลิตวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ที่ต้องกำรควำมทนทำน
ประมำณร้อยละ 8

สัดส่วนการใช้ทังสเตนในด้านต่างๆ
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ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการขัดสี กัดกร่อนและเกิดความร้อน ซึ่งมีทังสเตนคาร์ ไบด์เป็นส่วนประกอบ 
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ปริมาณสำารอง 
การผลิตและการใช้ 

ปริมำณส�ำรองทังสเตนในโลก อยู่ใน
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนประมำณ              
ร้อยละ 58 ในประเทศแคนำดำร้อยละ 15 
ประเทศรัสเซียร้อยละ 15 สหรัฐอเมริกำ            
ร้อยละ 8 ประเทศโบลิเวียร้อยละ 4 และ              
ประเทศอื่นๆ รวมกันร้อยละ 25 

ปจัจบุนัประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี
ผลิตทังสเตนได้ประมำณร้อยละ 80 ของ
ปริมำณกำรผลิตทั้งโลก ขณะเดียวกันจีนก็              
เป็นผู้บริโภคทังสเตนในสัดส่วนถึงร้อยละ 50 
ของปริมำณกำรใชท้ัง้โลก ตำมดว้ยสหภำพยโุรป
และสหรัฐอเมริกำ

กำรผลิตแร่ทังสเตนในประเทศไทยนั้น            
อยู่ในทิศทำงเดียวกับแร่ดีบุก เนื่องจำกแร่ท้ัง     
2 ชนิดนี้ส่วนใหญ่เกิดในแหล่งเดียวกัน มีเพียง 
3 แห่งเท่ำนั้นที่เป็นแหล่งแร่ทังสเตนอิสระ              
คือ แหล่งแร่ชีไลต์ดอยหมอก จังหวัดเชียงรำย 
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แหลง่แรว่ลุแฟรไมตเ์ขำศนูย ์จงัหวดันครศรธีรรมรำช  และ
แหล่งแร่วุลแฟรไมต์ดอยโง้ม จังหวัดแพร่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2530 เป็นต้นมำ กำรผลิตแร่ทังสเตนในประเทศไทย                
ได้ลดลงตำมล�ำดับ จำก 1,250 เมตริกตัน ในปี พ.ศ. 
2530 เหลือเพียง 67, 54, และ 56 เมตริกตัน ในปี พ.ศ. 
2539-2541 ตำมล�ำดับ 

ปจัจบุนัประเทศไทยมเีหมอืงทีผ่ลติแรท่งัสเตนเหลอื
อยู่เพียงเหมืองเดียว คือเหมืองบำ้นบ่อแก้ว อ�ำเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ ของบริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จ�ำกัด 
โดยผลิตร่วมกับแร่ดีบุก ผลผลิตแร่ทังสเตนอยู่ในช่วง
ประมำณปีละ 180-200 เมตริกตัน 
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ปัจจุบันประเทศไทย
มีเหมืองที่ผลิตแร่ทังสเตน
เหลืออยู่เพียงเหมืองเดียว 

คือเหมืองบ้านบ่อแก้ว 
อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

ของบริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน 
จำากัด โดยผลิตร่วมกับแร่ดีบุก 
ผลผลิตแร่ทังสเตนอยู่ในช่วง

ประมาณปีละ 180-200 เมตริกตัน

แหล่งข้อมูล
• http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=
   569&filename=m
• https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%
   E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%
   E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%99
• https://www.siamchemi.com/%E0%B8%97%
   E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%
   E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%99/
• https://matmatch.com/learn/material/tungsten
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Training

การฝึกอบรมหลักสูตร 
“โครงการอบรมทบทวน
ความรู้เพื่อการต่ออายุ
ใบรับรองการผ่านการ
ฝึกอบรมเป็นผู้ควบคุม
การใช้วัตถุระเบิด
ในงานเหมืองแร่”
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 หลักการและเหตุผล
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ ได้ด�ำเนิน

โครงกำรขึน้ทะเบยีนผูค้วบคมุกำรใชว้ตัถรุะเบดิในงำนเหมอืงแร ่
เพ่ือผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงำนในกำรใช้งำนหรือควบคุมวัตถุระเบิดน้ัน
ตระหนกัถงึอนัตรำยและควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำนวตัถรุะเบดิ 
รวมถึงใช้งำนวัตถุระเบิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กรมอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำรเหมืองแร่จึงก�ำหนดจัดฝึกอบรมถ่ำยทอด    
ควำมรู้ด้ำนกำรใช้วัตถุระเบิดแก่ผู้ควบคุมกำรเจำะระเบิด            
รวมไปถึงผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมรู้ด้ำนกำรใช้วัตถุระเบิด และ
ออกใบรับรองใหเ้ปน็ผูค้วบคมุกำรใชว้ตัถรุะเบดิในงำนเหมอืงแร่
แกบุ่คคลทีผ่ำ่นเกณฑก์ำรฝกึอบรมทัง้ภำคทฤษฎแีละภำคปฏบิตั ิ
โดยใบรับรองฯ มีอำยุ 5 ปี ซึ่งผู้ได้รับใบรับรองฯ จ�ำเป็นต้อง          
ต่ออำยุใบรับรองฯ และทบทวนควำมรู้ด้ำนกำรใช้วัตถุระเบิด 
เจำะระเบิด ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนวัตถุระเบิด รวมถึง          
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือทบทวนควำมรู้ด้ำนกำรใช้วัตถุระเบิด เจำะ

ระเบิด ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนวัตถุระเบิด รวมถึง            
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มใหแ้กผู่ถ้อืใบรบัรองเปน็ผูค้วบคมุ
กำรใช้วัตถุระเบิดในงำนเหมืองแร่ที่ใบรับรองฯ จะครบ
ก�ำหนดอำยุ 5 ปี

 เป้าหมายการดำาเนินงาน
 กลุ่มสถำนประกอบกำรเหมืองแร่ เหมืองหินที่มี

กำรใช้วัตถุระเบิด ได้รับกำรทบทวนควำมรู้และมีโอกำส
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท�ำงำนระหว่ำงกัน 

 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปฏิบัติงำนในกำรควบคุมหรือใช้งำนวัตถุระเบิด     

ในงำนเหมอืงแร ่ทีใ่บรบัรองเปน็ผูค้วบคมุกำรใชว้ตัถรุะเบดิ
ในงำนเหมืองแร่หมดอำยุแล้วหรือจะหมดอำยุในปี พ.ศ.
2564 จ�ำนวน 200 รำย

 หลักสูตรการฝึกอบรม
กำรฝึกอบรมใช้ระยะเวลำในกำรอบรม 3 ชั่วโมง 

และมีหัวข้อกำรฝึกอบรม ดังนี้ 
ทบทวนควำมรูพ้ืน้ฐำนกำรใชว้ตัถรุะเบดิในงำน
เหมืองแร่ ระยะเวลำ 1 ชั่วโมง

ทบทวนควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยในกำร
ใช้วัตถุระเบิดและกำรป้องกันผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมจำกกำรใช้วัตถุระเบิดในงำน
เหมืองแร่ ระยะเวลำ 1.5 ชั่วโมง 

แลกเปลีย่นประสบกำรณด์ำ้นกำรใชว้ตัถรุะเบดิ
ระยะเวลำ 0.5 ชั่วโมง 

1

2

3
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 ระยะเวลาและสถานที่ฝึกอบรม
เน่ืองด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 

(COVID-19) กพร. จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรฝึกอบรม            
โดยแบ่งกำรจัดกิจกรรมออกเป็น 2 รอบ คือ

• รอบที่ 1 กำรอบรมออนไลน์ ผำ่นระบบ Zoom
ในวันอังคำรที่ 20 เมษำยน 2564 
เวลำ 09.00-12.15 น.

• รอบที ่2 กำรฝกึอบรมผำ่นระบบ E-Learning ของ 
กพร. ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน 2564

 ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบรำยช่ือผู้มีสิทธิสมัครอบรม

หลกัสตูร “โครงการอบรมทบทวนความรูเ้พือ่การตอ่อายุ
ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุ
ระเบดิในงานเหมอืงแร”่ ประจ�ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ได้ที่ www.dpim.go.th หัวข้อข่ำวประชำสัมพันธ์ โดย              
ภำยในลิงก์ประกอบด้วย

ลิงก์ช่องทำงกำรสมัคร
รำยชือ่ผูท้ีใ่บรบัรองฯ หมดอำยใุนป ีพ.ศ. 2564
รำยชื่อผู้ที่ใบรับรองฯ หมดอำยุแล้วในปีอื่นๆ 
และยังมิได้ต่ออำยุใบรับรองฯ
ก�ำหนดกำรฝึกอบรมรอบที่ 1 (Zoom) วัน
อังคำรที่ 20 เมษำยน 2564

ขัน้ตอนที ่2 กรอกขอ้มลูกำรสมคัร ภำยในวนัอำทติย์
ที่ 18 เมษำยน 2564 หำกมีข้อสงสัย สำมำรถติดต่อได้      
ที่กองวิศวกรรมบริกำร 0-2202-3890

ขั้นตอนท่ี 3 รอรับอีเมลจำกกรมอุตสำหกรรม           
พื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ เพื่อเข้ำอบรมตำมรูปแบบที่             
ทำ่นได้เลือกไว้

ขั้นตอนท่ี 4 ส่งรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป  
พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นำมสกุล ที่ด้ำนหลังของรูปทั้ง 2 รูป 
ภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2564 โดยส่งมำที่

• ปุญญพัฒน์ ศรีสุริยสวัสดิ์
   กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
   กองวิศวกรรมบริกำร
   75/10 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท
   เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

1
2
3

4
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กำาหนดการการฝึกอบรมหลักสูตร
“โครงการอบรมทบทวนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรองการผ่าน

การฝึกอบรมเป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่”
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.15 น.
 ผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom)

เวลำ 09.00 - 09.15 น.  พิธีเปิดกำรฝึกอบรม

เวลำ 09.15 - 10.15 น.  ทบทวนควำมรู้พื้นฐำนกำรใช้วัตถุระเบิดในงำนเหมืองแร่

    โดย ไพรัตน์ เจริญกิจ วิศวกรเหมืองแร่เชี่ยวชำญ 

    กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่

เวลำ 10.15 - 11.45 น.  ทบทวนควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยในกำรใช้วัตถุระเบิดและกำรป้องกัน

    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกำรใช้วัตถุระเบิดในงำนเหมืองแร่

    โดย ไพรัตน์ เจริญกิจ วิศวกรเหมืองแร่เชี่ยวชำญ

    กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่

เวลำ 11.45 - 12.15 น.  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ประเด็นปัญหำที่พบด้ำนกำรใช้วัตถุระเบิด 

    และเทคนิคใหม่ๆ ของผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม

    โดย ไพรัตน์ เจริญกิจ วิศวกรเหมืองแร่เชี่ยวชำญ

    กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่

หมำยเหตุ     - ก�ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
       - ส�ำหรับบุคคลที่ใบรับรองกำรผ่ำนกำรฝึกอบรมฯ ที่จะหมดอำยุภำยในปี พ.ศ. 2564 
          - ส�ำหรับบุคคลที่ใบรับรองกำรผ่ำนกำรฝึกอบรมฯ ที่หมดอำยุแล้วในปีอื่นๆ และยังไม่ได้ต่ออำยุใบรับรองฯ
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สุ ริยะ จึ งรุ่ ง เ รืองกิจ  รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
อตุสาหกรรม กลำ่ววำ่ จำกทีป่รำกฏขอ้มลูในสือ่สงัคมออนไลน์
กรณีตัวแทนกลุ่มประชำสังคมปฏิรูปทรัพยำกรและทองค�ำ จะไป
ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเหมืองแร่ทองค�ำต่อนำยกรัฐมนตรี 
ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ            
และประธำนคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในวันที่ 11 มีนำคม 2564             
ขอชี้แจงวำ่ ไม่ได้นิ่งนอนใจและให้ควำมส�ำคัญกับกำรร้องเรียน
ประเด็นต่ำงๆ มำโดยตลอด โดยได้มอบหมำยให้กรมอุตสำหกรรม
พืน้ฐำนและกำรเหมอืงแร ่(กพร.) ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ประเด็นร้องเรียนของกลุ่มประชำสังคมฯ ที่ เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงอุตสำหกรรมโดยตรง กรณีบริษัทเหมืองทองค�ำได้รับ
อนุญำตอำชญำบัตรพิเศษทับลงบนท่ีดิน ส.ป.ก. และได้มีกำร
กลำ่ววำ่ จำกพยำนหลกัฐำนพบวำ่ บรษิทัเหมอืงทองค�ำไดส้ทิธิ
เหนือที่ดิน ส.ป.ก. และระบุที่ดิน ส.ป.ก. เข้ำสู่ตลำดหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศไปนำนแล้วนั้น

ในเรื่องนี้ กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่     
ได้รำยงำนมำแล้วว่ำ กำรอนุญำตอำชญำบัตรพิเศษส�ำรวจแร่
ทองค�ำของบริษัท อัครำ รีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหำชน) จ�ำนวน 
44 แปลง ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกำรอนุญำตตำมค�ำขอเดิม         
ท่ีบริษัท อัครำฯ ได้ย่ืนไว้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 และ 2548 ต่อมำ
บริษัท อัครำฯ ได้ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 และกรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค�ำ พ.ศ. 2560 อยำ่งครบถ้วน 
คณะกรรมกำรแร่จึงได้มีกำรพิจำรณำค�ำขออำชญำบัตรพิเศษ 
ดังกล่ำวตำมขั้นตอนของกฎหมำย โดยค�ำนึงถึงดุลยภำพ          
ทำงดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และสขุภำพของประชำชน
ด้วยควำมรอบคอบก่อนมีมติให้ควำมเห็นชอบอนุญำต เมื่อ            
วันที่ 16 ตุลำคม 2563

“ขอชี้แจงว่า การอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำารวจแร่
เป็นการให้สิทธิในการสำารวจแร่ในพื้นที่ที่กำาหนด ไม่ใช่เป็นการ
อนุญาตหรือการให้สิทธิในการครอบครองพื้นที่ ดังนั้น การเข้า
พื้นที่เพื่อสำารวจแร่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนท่ีก่อน   

หากเจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอมให้เข้าสำารวจแร่ ผู้ถืออาชญาบัตร
พิเศษก็ไม่สามารถเข้าทำาการสำารวจแร่ในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ และ
ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้วย อีกทั้งในปัจจุบัน ส.ป.ก. ยังไม่มีกฎระเบียบที่จะอนุญาต         
ใหใ้ชพ้ืน้ทีเ่พือ่การสำารวจและทำาเหมอืงแรใ่นพืน้ที ่ส.ป.ก. ใหแ้ก่            
ผูป้ระกอบการรายใหมท่ีย่งัไมเ่คยไดร้บัอนญุาตให้ใชพ้ื้นที ่ส.ป.ก. 
มาก่อนด้วย” สุริยะ กล่ำว

ส�ำหรับประเด็นท่ีตัวแทนกลุ่มประชำสังคมฯ ได้กล่ำว         
อ้ำงถึงบริษัทเหมืองทองค�ำระบุท่ีดิน ส.ป.ก. เข้ำสู่ตลำดหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศนั้น จำกกำรตรวจสอบรำยงำนประจ�ำไตรมำสของ
บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ประเทศออสเตรเลีย         
ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท อัครำฯ ยังไม่พบข้อควำมที่ระบุว่ำมีสิทธิ
เหนือท่ีดิน ส.ป.ก. แต่อย่ำงใด เพียงแต่ระบุว่ำได้รับอนุญำต
อำชญำบัตรพิเศษ 44 แปลง ซ่ึงระบุว่ำอำชญำบัตรพิเศษ         
ดงักลำ่วมเีงือ่นไขวำ่จะตอ้งด�ำเนนิกำรตำมกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง 
รวมถึงต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของพื้นที่ด้วย ซ่ึงข้อควำม          
ดังกล่ำวสอดคล้องกับเงื่อนไขในกำรอนุญำตอำชญำบัตรพิเศษ 
คือกำรอนุญำตอำชญำบัตรพิเศษไม่ได้เป็นกำรผูกพันว่ำทำงรำชกำร
จะตอ้งอนญุำตใหผู้ถ้อือำชญำบตัรพเิศษไดใ้ชพ้ืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นควำม
ดูแลของกรมปำ่ไม้ ส�ำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ นอกจำกนี้ กำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 
คงิสเ์กตฯ ในตลำดหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศไมไ่ดอ้ยูภ่ำยใตบ้งัคบั
ของกฎหมายไทยแต่อย่างใด 

“นอกจากนี ้การอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำารวจแร่ ก็ไม่
เป็นการผูกพันว่าทางราชการที่รับผิดชอบพ้ืนที่จะต้องอนุญาต
ให้ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษนี้เข้าใช้พื้นที่ในการสำารวจดังกล่าว
ด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่ำวย้�ำ 

News

สุริยะ ย้ำาชัดการอนุญาตสำารวจแร่ 
ไม่ได้ให้สิทธิเหนือที่ดินใดๆ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงชัดระบุการอนุญาต
อาชญาบัตรพิเศษเป็นการให้สิทธิในการสำารวจแร่ในพื้นที่
ที่กำาหนด ไม่ใช่เป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิในการ
ครอบครองพื้นที่ หากเจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอม ก็ไม่สามารถ
เข้าทำาการสำารวจแร่ในพื้นที่ดังกล่าวได้
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ส�านักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยว่า เหมืองเกลือเวียลิกซ์กา 
(Wieliczka Salt Mine) สถานทีท่อ่งเทีย่วส�าคญัทีส่ดุแหง่หนึง่
ในประเทศโปแลนด์ได้ถูกปรับเปล่ียนให้กลายเป็นสถานท่ีพักฟ้ืน
ผู้ป่วย COVID-19 ที่มีปัญหาด้านโรคระบบทางเดินหายใจ

เหมอืงเกลอืเวยีลกิซก์ำ ตัง้อยูน่อกเมอืงครำโคว (Krakow) 
ทำงตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ นับเป็นหนึ่งในสถำนที่                 
ท่องเที่ยวส�ำคัญของประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 ก่อนเกิดวิกฤต 
COVID-19 สำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 1.8 ล้ำนคน โดย
เหมืองเกลือดังกล่ำวมีชื่อเสียงโด่งดังมำจำกห้องภำยในถ้�ำท่ีมี
ควำมสวยงำมซึง่ฉำบไปดว้ยเกลอื ทัง้นีบ้รรดำแพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญ
ได้ออกมำให้ข้อมูลว่ำ สภำพอำกำศภำยในชั้นใต้ดินในเหมือง
เกลอื ซึง่มีควำมยำวทอดไปถงึ 327 เมตร ยงัสำมำรถชว่ยเหลอื
ผู้ป่วยมีปัญหำเกี่ยวกับปอดได้

โดย แมก็ดาเลนา คอสตรซอน (Magdalena Kostrzon) 
แพทย์ซึ่งท�ำงำนที่เหมืองเกลือชื่อดังแห่งนี้เปิดเผยว่ำ ผู้ป่วย            

ที่มีปัญหำเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจต่ำงเดินทำงมำที่                   
เหมืองเกลือเวียลิกซ์กำมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 19

“ด้วยสภาพอากาศแบบไมโคร-ไคลเมท (Micro-climate)  
ภายในใตด้นิถอืเปน็การฟอกอากาศชัน้ยอด อากาศผา่นทะลมุา
ตามช่องต่างๆ ที่มีเกลือฉาบอยู่...และเน่ืองมาจากสิ่งนี้ทำาให้
อากาศถูกทำาให้สะอาดปราศจากสารที่ทำาให้เกิดอาการภูมิแพ้   
ที่อยู่บนพื้นผิว” แม็กดาเลนา คอสตรซอน กลำ่ว

ดำ้น โจเซฟ ไบรอส (Jozef Biros) วยั 58 ป ีซึง่มีประวตัิ
ติดเชื้อ COVID-19 เมื่อเดือนพฤศจิกำยนท่ีผ่ำนมำ ได้เผยถึง
ผลลัพธ์ที่เด่นชัดจำกกำรได้อำศัยที่เหมืองเกลือชื่อดังแห่งนี้วำ่ 

“หลังจาก 2 สัปดาห์ผ่านไป ผมรู้สึกดีขึ้น ทั้งด้านการ
หายใจและทางรา่งกาย กอ่นหนา้นีแ้มก้ระทัง่สิง่งา่ยๆ อยา่งเชน่  
การผูกเชือกรองเท้า ผมต้องก้มตัวลงและรู้สึกว่าไม่มีอากาศ
หายใจ แต่ในเวลานี้ผมกลับทำาได้อย่างไม่มีปัญหา” โจเซฟ              
ไบรอส กลำ่ว 

ที่มำ : https://mgronline.com/around/detail/9640000019

“เหมืองเกลือใต้ดิน”

โปแลนด์
ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เป็นที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ 
COVID-19
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เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ กำรท�ำงำนในเหมืองนั้น             
ท้ังร้อนและอันตรำย ไม่ได้สะดวกสบำยและทันสมัย
เหมือนธุรกิจหรืออุตสำหกรรมรูปแบบอื่นๆ หลำยคนจึง
ไม่เคยคิดว่ำกระบวนกำรด�ำเนินงำนและคุณภำพชีวิต             
กำรท�ำงำนของพนักงำนเหมืองจะได้รับกำรพัฒนำขึ้นได้
อย่ำงไร แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีโครงข่ำยโทรคมนำคมและ
กำรประมวลผลคอมพิวเตอร์มีควำมก้ำวหน้ำข้ึนเป็น            
อย่ำงมำก ธุรกิจ “เหมือง” จึงเป็นอีกหนึ่งอุตสำหกรรม           
ที่เริ่มมีกำรน�ำเทคโนโลยีดังกล่ำวมำปรับใช้เพ่ือเพ่ิมควำม               
สะดวกสบำย เพิ่มอัตรำก�ำลังกำรผลิต และที่ส�ำคัญ                 
คือ พัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนของพนักงำน และก้ำว
เข้ำสู่ “การท�าเหมืองอัจฉริยะ” อย่ำงเต็มตัว 

“เหมืองอัจฉริยะ
แห่งซานซี” 

ต้นแบบแห่งการเปลี่ยนผ่าน
สู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมหนัก 

สู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  

 เหริน เจิ้งเฟย 
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ย



January-February 2021 35

ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดคือ โครงกำรควำมร่วมมือล่ำสุด                
ระหว่ำงหัวเว่ยกับรัฐมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยจินเหนิง โฮลดิ้งกรุ๊ป (Jinneng Holding Group) และ
บริษัท ซานซี คลาวด์ เอรา เทคโนโลยี จ�ากัด (Shanxi Cloud 
Era Technology Co., Ltd.) ซึ่งได้เปิดศูนย์นวัตกรรมเหมือง
อจัฉรยิะ “ซานซโีมเดล” ขึน้ โดยมุง่หวงัทีจ่ะลดจ�ำนวนพนกังำน
ที่จะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีซึ่งเส่ียงอันตรำย ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยี 
รวมถึงคลำวด์คอมพิวติ้งมำเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน 

ศูนย์นวัตกรรมเหมืองอัจฉริยะนี้จะมีเจ้ำหน้ำท่ีผู้มีควำม
เชี่ยวชำญด้ำนไอซีทีและด้ำนกำรท�ำเหมืองประจ�ำอยู่ทั้งหมด 
220 คน เพือ่ชว่ยสรำ้งนวตักรรมใหมใ่นดำ้นตำ่งๆ ไมว่ำ่จะเปน็
ด้ำนกำรดูแลโครงข่ำยข้อมูลกำรผลักดันระบบกำรท�ำงำน              
แบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะ รวมไปถึงกำรน�ำ
เทคโนโลยี Big Data มำใช้วิเครำะห์ในกำรให้ระบบทั้งหลำย
ท�ำงำนประสำนกันจนสำมำรถบรรลุเปำ้หมำยที่ตั้งเอำไว้ได้

เหริน เจิ้งเฟย ผู้ก่อต้ังและประธานกรรมการบริหาร    
หัวเว่ย กล่ำวว่ำ หัวเว่ยหวังที่จะน�ำเทคโนโลยีโทรคมนำคมมำ
ผนวกเข้ำกับธุรกิจเหมืองถ่ำนหิน เพื่อสร้ำงกำรเปลี่ยนผ่ำน            
ทำงดิจิทัลให้กับอุตสำหกรรมดังกล่ำว และสร้ำงรูปแบบธุรกิจท่ีมี
ควำมเสีย่งโดยใชค้นนอ้ยลง มคีวำมปลอดภยัและประสทิธภิำพ
สูงขึ้น เพื่อให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนท่ีดีขึ้น ในปี               
ที่ผ่ำนมำ หัวเว่ยได้จุดประกำยด้ำนเทคโนโลยีให้กับเหมือง
ถ่ำนหิน 1 แห่ง โรงงำนเหล็ก 1 แห่ง และท่ำเรืออีก 1 แห่ง              
แต่ในอีก 2-3 ปีจำกนี้เรำจะน�ำเทคโนโลยีมำ “จุดประกาย”             
ให้เหมือง โรงงำน และท่ำเรือ อีกนับ 100 แห่ง

ศูนย์นวัตกรรมดังกล่ำวสร้ำงขึ้นด้วยแนวคิด “ของทุก
ระบบ จากทุกฝ่าย เพื่อทุกคน” (of all, by all, and for all)            
ซึ่งไม่น่ำแปลกใจท่ีหัวเว่ยเลือกจะสร้ำงศูนย์นี้ข้ึนที่มณฑลซำนซี 
เพรำะมณฑลดังกล่ำวเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผลิตพลังงำนปริมำณ
สูงสุดให้แก่ประเทศจีน และมีประสบกำรณ์ที่คร่�ำหวอดในกำร
ด�ำเนินธุรกิจเหมือง โดยหัวเว่ยเริ่มน�ำนวัตกรรมเข้ำมำต้ังแต่              
ป ีพ.ศ. 2562 เพือ่สรำ้งระบบปฏบิตักิำรทีไ่มต่อ้งใชค้น มคีวำม
อัจฉริยะ สะอำด และปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในระดับต่�ำ 

เป้ำหมำยหลักของกำรน�ำเทคโนโลยีมำปรับใช้ในธุรกิจ
เหมืองคือ การเพิ่มระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพ          
ในการท�างาน และเนื่องจำกกำรท�ำงำนในเหมืองน้ันอันตรำย            
และจ�ำเป็นที่จะต้องส่งข้อมูลจ�ำนวนมำกข้ึนมำบนพ้ืนดินแบบ 
เรียลไทม์ ส่งผลให้มีควำมต้องกำรกำรอัปโหลดข้อมูลที่สูงมำก 
หัวเว่ยจึงร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสำหกรรมเพื่อสร้ำงเสำ              
ส่งสัญญำณขนำดเล็ก โดยเสำดังกล่ำวสำมำรถทนควำมชื้น         
ฝุ่น หรือแม้กระท่ังกำรระเบิดได้ และมีอัตรำส่วนกำรส่งและ         

รับข้อมูลอยู่ที่ 3 ต่อ 1 ช่วยเพิ่มควำมแม่นย�ำขึ้นจำก 
99.9% เป็น 99.99% 

หัวเว่ยมุ่งหวังที่จะใช้ศูนย์นวัตกรรมเหมืองอัจฉริยะ
นี้ท�ำงำนร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้ำงเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ส�ำหรับใช้ในภำคอุตสำหกรรม เช่น กล้องที่สำมำรถ
ท�ำควำมสะอำดตัวเองได้ เสำส่งสัญญำณควำมถี่ต่�ำ หรือ
แมก้ระทัง่เทคโนโลยทีีจ่ะน�ำมำใชเ้พือ่คำดกำรณค์วำมเสีย่ง
ในกำรท�ำงำน ซ่ึงสิ่งต่ำงๆ เหล่ำน้ีจะเข้ำมำสนับสนุนกำร
ท�ำงำนของหุ่นยนต์และกำรท�ำงำนแบบไม่ใช้คนเพื่อ               
ลดอันตรำย โดยต้ังเป้ำว่ำศูนย์นวัตกรรมนี้จะสำมำรถ              
ลดกำรใช้คนในเหมืองที่มีกำรวำงระบบอัจฉริยะให้ได้กว่ำ 
60% และลดจ�ำนวนพนักงำนที่จะต้องลงไปในเหมือง              
ในแต่ละกะให้ได้ไม่น้อยกว่ำ 20% นอกจำกนี้ หัวเว่ย              
ยังยึดมั่นที่จะเป็น ผู้น�ำด้ำนเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ผู้   
ประกอบกำรในธุรกิจเหมืองสำมำรถสร้ำง Eco System 
ที่มีควำมพร้อมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจ รวมทั้ง
สร้ำงคุณประโยชน์ให้กับภำคสังคมควบคู่กันไปด้วย 

หัวเว่ยมุ่งหวังที่จะใช้ศูนย์
นวัตกรรมเหมืองอัจฉริยะนี้

ทำางานร่วมกับพันธมิตร
เพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ 

สำาหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
โดยตั้งเป้าว่าศูนย์นวัตกรรมนี้

จะสามารถลดการใช้คน
ในเหมืองที่มีการวางระบบ

อัจฉริยะให้ ได้กว่า 60% และ
ลดจำานวนพนักงานที่จะต้อง
ลงไปในเหมืองในแต่ละกะให้ ได้

ไม่น้อยกว่า 20%
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๏ 12 มีนาคม 2564 
วิษณุ ทับเท่ียง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ  

การเหมืองแร่ (กพร.) พร้อมด้วย กฤตยา ศักด์ิอมรสงวน 
วิศวกรเหมืองแร่ช�านาญการพิเศษ กิตติ ชัยวิรัช วิศวกรเหมืองแร่
ช�านาญการ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กพร. ประจ�าปี 2563 
และเจ้าหน้าที่ กพร. เข้ำร่วม “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา             
คลองสวยน้�าใส ชวน 1 ชมุชนใชถ้งัดกัไขมนั” โดยไดร้บัเกยีรติ
จำก กอบชัย สังสิทธิสวัสด์ิ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธำนในพิธีฯ ณ ชุมชนคลองคอต่อ เทศบำลต�ำบลบำงปู 
จังหวัดสมุทรปรำกำร

ภำยในงำนประกอบด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำย ได้แก่   
การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน       
พบิลูประชาบาล (ประถม) การมอบถงุยงัชพีใหแ้กผู่ย้ากไรแ้ละ              
ผู้ป่วยติดเตียง การปลูกต้นรวงผ้ึง ต้นไม้ประจ�ารัชกาลที่ 10 
และกิจกรรมจิตอาสาท�าความสะอาดและพัฒนาปรับปรุง         
ภูมิทัศน์ร่วมกัน 

CSR

วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ (กพร.) มอบทุนการศึกษา

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กพร. ร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาคลองสวยนำ้าใส 
ชวน 1 ชุมชนใช้ถังดักไขมัน












