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สภาการเหมืองแร่
จัดทัศนศึกษาดูงานหมู่เหมืองปิล๊อก
สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติของไทย

4-6 พฤศจิกายน 2563
สภาการเหมืองแร่	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานหมู่เหมืองปิล๊อก

สู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของไทย ณ หมู่บ้ำนอีต่อง 
ต.ปิล๊อก อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี โดยมี คุณศิริชัย	มาโนช																	
รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่	และอดีตเจ้าของเหมือง	
ปลิอ๊ก และคณุสมชาย	จติคงกาล	ทมีงำนใหก้ำรตอ้นรับอยำ่งอบอุน่ 
และเปน็กนัเอง พรอ้มกนันี ้คณุศิรชิยัไดใ้หเ้กยีรตเิปน็ไกดก์ติตมิศกัดิ์
น�ำชมอุปกรณ์ท�ำแร่และกำรฟื้นฟูสภำพเหมืองแร่ ซึ่งหำดูยำกยิ่ง  
ท�ำให้ได้เรียนรู้เร่ืองรำวประวัติควำมเป็นมำของหมู่เหมืองปิล๊อกที่มี
ควำมสมบูรณ์ของสำยแร่ เมื่อครั้งยังเป็นยุคทองของเหมืองแร่ไทย 
ก่อนที่จะได้รับกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในปัจจุบัน

ส�ำหรับกิจกรรมในครั้งน้ีได้รับควำมสนใจจำกกรรมกำรสภำ 
กำรเหมืองแร่เข้ำร่วมดูงำนอย่ำงอุ่นหนำฝำคั่ง ได้แก่ คุณเกรียงศักดิ์		
หล่อวัฒนตระกูล	อดีตประธานกรรมการ	คุณสุรพล	อุดมพรวิรัตน์
กรรมการ ผู้ท�าการแทนเลขาธิการ	 คุณยุทธ	 เอี่ ยมสอาด																				
รองประธานกรรมการ	คณุวลัลภ	การววิฒัน	์รองประธานกรรมการ			
คณุทว	ีทวสีขุเสถยีร	รองประธานกรรมการ	คณุอนพุงศ	์โรจนส์พุจน	์
รองประธานกรรมการ	คุณยงยุทธ	รัตนสิริ	กรรมการ	คุณเสกข์สรร	
ธีระวาณิชย์	กรรมการ	และ คุณณรงค์	จ�าปาศักดิ์	กรรมการ 

แวดวงชาวเหมือง

คุณศิริชัย มาโนช รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่  
และอดีตเจ้าของเหมืองปิล๊อก
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การประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 10/2563

อัญชลี	ตระกูลดิษฐ	ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่	ได้มอบหมำยให้ ทวี	ทวีสุขเสถียร	รองประธานกรรมการสภา				
การเหมืองแร่	 เป็นผู้แทนเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรแร่ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2563 คณะกรรมกำรมีกำร
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ดังนี้

ชนิดแร่

ทองค�ำ

มีอายุ/ปี

5

อำาเภอ

ชนแดน
และวังโป่ง

จังหวัด

เพชรบูรณ์

เลขท่ีคำาขอ

3-7/2546
16-28/2546
30-32/2546

35/2546
40/2546

48-57/2546
59/2546
67/2546
1-3/2548
5-6/2548

และที่ 12-15/2548
(รวม 44 แปลง)

ชื่อผู้ขอ

บริษัท อัครำ รีซอร์สเซส จ�ำกัด
(มหำชน)

ตำาบล

ดงขุย
ท่ำข้ำม
ตะกุดไร

บ้ำนกล้วย
ศำลำลำย

วังหิน
ท้ำยดง
วังศำล

และวังโป่ง

ลำาดับ

1

1) คำาขออาชญาบัตรพิเศษ จำานวน 1 ราย รวม 44 แปลง

สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำารวจและทำาเหมืองแร่
จากการประชุมคณะกรรมการแร่ครั้งที่ 1-10 มีจำานวนทั้งสิ้น ดังนี้

การอนุญาต

ประทำนบัตร

ต่ออำยุประทำนบัตร

โอนประทำนบัตร

อำชญำบัตรพิเศษ

รวม
(แปลง)

25

21

1

46

93

5/2563
(แปลง)

4

1

0

0

5

8/2563
(แปลง)

2

4

1

1

8

10/2563
(แปลง)

0

0

0

44

44

7/2563
(แปลง)

5

0

0

0

5

9/2563
(แปลง)

1

1

0

0

2

6/2563
(แปลง)

2

2

0

0

4

4/2563
(แปลง)

5

6

0

1

12

3/2563
(แปลง)

1

1

0

0

2

2/2563
(แปลง)

3

5

0

0

8

1/2563
(แปลง)

2

1

0

0

3

ท่ี

1

2

3

4

รวม

September-October 202012
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Cover Story
l   สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล

คุณศิริชัย มาโนช
พัฒนาเหมืองปิล๊อก

 สู่แหล่งท่องเที่ยว
ใกล้ชิดธรรมชาติ

ในบรรดำหมู่เหมืองแร่ดีบุก-วุลแฟรมที่ส�ำคัญ   
ของไทย ซ่ึงมคีวำมสมบรูณข์องแรใ่นอนัดบัตน้ๆ 

แน่นอนว่ำจะเป็นเหมืองไหนไปไม่ได้ นอกจำก “เหมือง													
ปิล๊อก” ที่เปิดฉำกกำรท�ำเหมืองแร่อย่ำงเป็นทำงกำร          
ในปี พ.ศ. 2484 และหลังจำกหมู่เหมืองปิล๊อกต้อง            
ปิดตัวลงอย่ำงถำวรในปี พ.ศ. 2559 เมื่อประทำนบัตร
แปลงสุดท้ำยส้ินอำยุลง ก็ได้รับกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
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         ทีเ่ปน็ไฮไลตส์�ำคญัของจงัหวดักำญจนบรุ ีดว้ยอำกำศ
ที่เย็นสบำยตลอดท้ังปี และหนำวเหน็บในฤดูหนำว 
คุณศิริชัย	มาโนช	ผู้จัดกำรบริษัท ประจวบดี จ�ำกัด 
และบริษัท จ�ำรัสและเพื่อน จ�ำกัด ซึ่งได้รับโอน
ประทำนบัตรมำจำกองค์กำรเหมืองแร่ และเป็น         
ผู้จัดกำรเหมืองปิล๊อกคนสุดท้ำย ก็ยังคงอนุรักษ์
ส�ำนกังำนเหมอืงและเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นกำรท�ำเหมอืง
ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงควำมรุ่งเรืองในอดีต
ของกิจกำรเหมืองแร่ในพื้นที่แห่งนี้ นอกจำกนี้ยังได้
ฟื้นฟูสภำพและพัฒนำพื้นท่ีเหมืองแร่เดิม จนกลำย
เปน็แหลง่ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว ไมว่ำ่จะเปน็พนัธุไ์มผ้ล 
ไม้ดอก และสนำมหญ้ำท่ีเขียวขจี ตลอดจนบ่อปลำครำฟ
หลำกหลำยสำยพันธุ์แหวกว่ำยอยู่ในล�ำธำรที่ไหล    
มำจำกน้�ำตกธรรมชำติด้วยค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวโดย             
ไม่เก็บค่ำเข้ำชม สิ่งเหล่ำนี้สร้ำงคุณูปกำรให้แก่                
ผู้ประกอบกำรค้ำและธุรกิจบ้ำนพัก โรงแรมในพื้นที่
ตลอดจนนกัทอ่งเทีย่วผูม้ำเยอืน อนัเปน็กำรคนืก�ำไร
ให้แก่สังคมอย่ำงแท้จริง และสมควรยกย่องให้เป็น
แบบอย่ำงแก่ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่ทุกรำย

พื้นที่ทำาเหมืองปิล๊อกและบ้านอีต่อง มองจากเนินช้างศึก

บ้านอีต่อง ติดชายแดนเมียนมา ย้อนไปราว 70-80 ปีมีบ่อนคาสิโนและโรงหนัง 
บรรยากาศคล้ายเมือง Texas
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• การเดินทางสู่บ้านอีต่อง 
อันเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เหมืองปิล๊อก 

หลำยท่ำนคงสงสัยว่ำท�ำไมถึงเรียกชื่อหมู่บ้ำนแห่งน้ีว่ำบ้ำนอีต่อง                 
ค�ำว่ำ “อีต่อง” มำจำกค�ำว่ำ “ณัตเอ็งต่อง” ในภำษำพม่ำ ซึ่ง “ณัต” แปลว่ำ 
เทพเจ้ำ หรือเทวดำ “เอ็ง” แปลว่ำ บ้ำน “ต่อง” แปลว่ำ ภูเขำ รวมกันแล้ว
จึงแปลได้ว่ำเป็นหมู่บ้ำนท่ีอยู่บนเขำเทวดำ ต่อมำได้เรียกเพ้ียนเสียง     
กลำยเป็น “หมู่บ้านอีต่อง” มำจนถึงทุกวันนี้ ส่วนค�ำว่ำ “ปิล๊อก” ยังไม่มี
ใครทรำบควำมเปน็มำ ไดแ้ตส่นันษิฐำนกนัวำ่ ค�ำวำ่ “ปลิอ๊ก” มำจำกค�ำวำ่  
“ผีหลอก” เนื่องจำกกำรท�ำเหมืองโดยชำวบ้ำนในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่เป็น     
ชำวพม่ำ เข้ำมำลักลอบขุดแร่โดยไม่ถูกวิธี เสียชีวิตจำกดินหินถล่ม             
และไข้ป่ำกันไปก็มำก เล่ำกันว่ำมีคนโดนผีหลอกแม้ในเวลำกลำงวัน               
กันหลำยคน จำกค�ำว่ำ “ผีหลอก” ท่ีพูดในส�ำเนียงพม่ำก็เลยเพี้ยน               
กลำยเป็น “ปิล๊อก” ในที่สุด จริงแท้อย่ำงไร ไม่แน่ชัด

จำกตลำดทองผำภูมิไปบ้ำนอีต่อง ต.ปิล๊อก ระยะทำง 70 กิโลเมตร 
จะต้องผ่ำนเส้นทำงข้ึนเขำ ผ่ำนโค้งกว่ำ 399 โค้ง ถนนเป็นทำงลำดยำง
ขนำด 2 เลน รถวิ่งสวนกันได้ทั้งหมด แต่หลำยช่วงช�ำรุดเป็นหลุมบ่อและ
อยูใ่นชว่งกำรซอ่มแซมเปลีย่นเปน็ถนนคอนกรตีโดยกรมทำงหลวง กอ่นจะ
ไปถึงบ้ำนอีต่อง จุดหมำยปลำยทำงท่ีนักท่องเท่ียวท่ีหลงใหลในธรรมชำติ
ต้องมำสัมผัส  

• ทำาความรู้จักนายเหมือง
อายุน้อยแสนเฮี้ยวและเฮี้ยบ 
แถมเจ้าระเบียบและขยันมาก

คุณศิริชัย	มาโนช	รองประธานกรรมการสภา
การเหมอืงแร ่หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนแวดวงชำวเหมอืงวำ่          
“พีเ่ลก็”	ไดย้อ้นรอยถงึประสบกำรณอ์นัน่ำประทบัใจ
รำว 50 ปีก่อน เม่ือคร้ังเป็นนำยเหมืองปิล๊อกหนุ่มฉกรรจ์
วัย 25 ปีว่ำ หลังจำกจบ ม.ศ.3 (ม.3 ในปัจจุบัน)  
จำกโรงเรียนเซนต์คำเบรียล พี่สำวคุณศิริชัยต้องกำร
ใหค้ณุศริิชยั ศกึษำตอ่ในระดบัเตรยีมอดุมทีโ่รงเรียน
สำรสิทธิ์พิทยำลัย ในอ�ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี 
แต่คุณศิริชัยไม่ชอบ เนื่องจำกเป็นโรงเรียนประจ�ำ           
จึงกลับไปอยู่บ้ำนที่อ�ำเภอทองผำภูมิ จนอำยุ 25 ปี 
ทำงครอบครัวเห็นไม่ท�ำงำนเป็นชิ้นเป็นอัน จึงส่ง            
มำท�ำงำนในต�ำแหน่งผู้จัดกำรเหมืองผำแป ซ่ึง              
เป็นเหมืองหน่ึงในหมู่เหมืองปิล๊อก โดยคุณปรียา														
สิทธิสร	พี่สำวซ่ึงหวังดีอยำกให้คุณศิริชัยได้รับกำร
ศึกษำในระดับมหำวิทยำลัย ได้สบประมำทว่ำ               
คณุศริชิยัคงอยูไ่ดไ้มถ่งึสปัดำหก์ก็ลบัแลว้ ควำมรูส้กึ
วนัแรกทีม่ำเหมอืงปลิอ๊กแมว้ำ่จะยำกล�ำบำก แตด่ว้ย
ต้องกำรลบค�ำสบประมำทของพ่ีสำว และกลัวเสียฟอร์ม
ทีจ่ะกลบัไปบำ้น จึงทนอยูไ่ป อยูไ่ปอยูม่ำ กลบักลำย
เป็นว่ำคุณศิริชัย รู้ สึกรัก สบำย และเป็นอิสระ                 
กับกำรใช้ชีวิตในที่แห่งนี้ และอยู่ที่ เหมืองปีกว่ำ               
โดยไมก่ลับบำ้น จนคณุแมต่อ้งเขยีนจดหมำยไปตำม
ว่ำให้กลับบ้ำนบ้ำง

“ผมอยูใ่หม่ๆ  กร็ูส้กึลำาบาก แตพ่ออยูไ่ปนานๆ
ก็เร่ิมสนุกกับชวีติทีน่ั่น ไดเ้ปน็ผูจ้ดัการเหมอืงใหญโ่ต 
เพราะเป็นเหมืองใหญ่ท่ีสุด แม้จะเป็นนายเหมืองท่ียัง
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เด็กอยู่ แต่ผมเป็นคนค่อนข้างเฮ้ียวและเฮ้ียบ คือ             
ผมเปน็คนมรีะเบยีบและขยนัมาก ทีน่ีส่ายแรส่มบรูณ์
มาก ในฤดูฝนเป็นฤดูที่ต้องทำาเหมือง ต้องแข่งกับ
เวลา เพราะหน้าฝน 6 เดือน ฝนที่นี่จะตกหนักๆ           
4 เดือน เรียกได้ว่า 4 เดือนน้ีไม่มีหยุดตกแม้แต่            
เม็ดเดยีว อาจจะตกหนกับา้ง เบาบา้ง ปรมิาณน้ำาฝน
มากกวา่ระนอง เวลากลางคนืถา้ฝนตกปุบ๊ ต้องทำาแร่ 
ต้องออกทันที เพราะเราต้องเอาน้ำามาฉีดล้างแร่ 
เหมืองผมอาศัยน้ำาจากทำานบซึ่งกั้นทางน้ำาไว้บนเขา 
พอฝนตกปุ๊บฉีดเลย ฝนหยุดน้ำาหยุดก็ไม่ได้แร่  
เหมืองผมไม่มีเคร่ืองป่ันไฟ ได้แต่ใช้ตะเกียงเจ้าพายุ 
พอน้ำามาฝนตกผมก็สั่งลุยออกไปทำาเหมืองกัน 
ปรากฏวา่คนงานคนโนน้ออก คนนีไ้มอ่อก ตืน่เชา้มา
ผมก็เฉ่งปี๋เลย อย่างว่าตอนนั้นยังวัยรุ่น อาจจะ  
เฮี้ยบเกินไป ตอนพ่อผมขึ้นมาหามีลูกน้องไปฟ้องว่า
ผมดุมาก พ่อผมบอกอยู่อย่างนี้ต้องอะลุ่มอล่วยกัน 
ผมตอบกลับไปว่าพ่อจะให้ผมมาคุมเหมืองหรือพ่อ
จะให้ลูกน้องมาคุมผม แกเลยเงียบ พอตอนหลัง     
เราเขา้ใจและเหน็ใจ และเริม่มจีติวทิยามากขึน้ ทำาให ้         
ลูกน้องรักเยอะ”  

• ชีวิตที่เหมืองสนุกมาก  
พกปืนแทนมือถือ

ผมอยู่เหมืองผำแป 2 ใช้ชื่อ บริษัท	ประจวบดี	
จ�ากัด เช่ำช่วงจำกองค์กำรเหมืองแร่ พื้นท่ี 300 ไร่ 
ซึ่งจะต้องแบ่งผลผลิตให้องค์กำรเหมืองแร่ 12%   
เท่ียวแรกต้องเดินทำงมำรำยงำนผลผลิตแร่ต่อองค์กำร
เหมืองแร่ที่บ้ำนอีต่องทุกๆ สัปดำห์ หรือทุกๆ 7 วัน
ว่ำผลิตแร่ได้กี่ตัน ใช้ทำงลัดระยะทำง 15 กิโลเมตร 
ชั่วโมงหนึ่งผมเดินได้ 5 กิโลเมตร ใช้เวลำ 3 ชั่วโมง  
ก็ถึง ที่นั่นมีบ่อนคำสิโนทุกอย่ำง มีโรงหนัง ผม     
ชอบเล่นบิลเลียด ผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่กินเหล้ำ
เบียร์ กำรกินเบียร์มีเกมเล่นสนุกกัน เอำขวดไปต้ัง 
ใครยงิขวดเบยีรล์ม้ไมต่อ้งจำ่ยเงนิ ใครยงิไมถ่กูกจ็ำ่ย             
ตรงหน้ำตลำดเลย ใหม่ๆ ก็ไปกลับเร็วกลัวมืด   
หลังๆ ตดิหล่ม กลำงคนืไมเ่ปน็ไรใชไ้ฟฉำย สมยักอ่น
ไฟฉำยใส่ถ่ำนตรำกบ เดิน 3 โค้งก็หมดแล้ว จะเดิน
ในป่ำต้องถือขี้ไต้ เรำถือไม่เป็น ไปถึงบ้ำนหน้ำด�ำ
เพรำะขี้ไต้เต็มหน้ำ สภำพป่ำสมบูรณ์มำก มีสัตว์ป่ำ             
ชะนีร้องทั้งป่ำทั้งวันทั้งคืน 

“ชีวิตที่เหมืองสนุกมาก ตอนนั้นมาคุมเหมือง
กำาลงัหา่มเลย อากาศกลางวนัยงัตอ้งใส่เส้ือกนัหนาว
เลย สมัยนั้น Jacket View ของชาวอเมริกันเท่มาก             
สมัยน้ีพวกเราเดินต้องพกโทรศัพท์มือถือ แต่สมัยก่อน
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พกปืน ใครไม่ถือปืนถือว่าแน่มาก ปืนนี่พกห้อยขึ้นลำาเตรียมพร้อม           
ไว้เลยนะ แต่ที่นี่ไม่มีการยิงกันนะ แต่เรื่องโดนขโมยแร่ มีทุกเหมือง         
เป็นเรื่องปกติ” 

สิ่งที่ยืนยันถึงควำมเป็นยุคทองของเหมืองแร่ไทยในช่วงน้ันก็คือ            
แร่ที่ล้ำงสะอำดที่มีส่วนผสมระหว่ำงแร่วุลแฟรมและดีบุกปนกันใส่              
กระป๋องนม น้�ำหนักประมำณ 1.2 กิโลกรัม สำมำรถใช้แทนเงินเพื่อดูหนัง
ในโรงหนงัได ้แสดงใหเ้หน็วำ่แรม่รีำคำใชแ้ทนเงนิตรำได ้โดยรำคำแร่รับซ้ือ
กิโลกรัมละ 40-50 บำท รับซื้อกันทุกบ้ำน ทั้งนี้รำคำอำจขึ้นลงขึ้นอยู่กับ
รำคำตลำด 

• รถขึ้นปิล๊อกต้องเดินทางมาเป็นขบวน 4-5 คัน  
ประสบการณ์อันหฤโหด 9 คันใช้เวลา 3 เดือน

คุณศิริชัย	 เล่ำว่ำ สมัยนั้นกำรเดินทำงจำกอ�ำเภอทองผำภูมิมำถึง   
เหมืองปิล๊อกต้องเดินด้วยเท้ำ โดยใช้ทำงลัดระยะทำงกว่ำ 30 กิโลเมตร  
ตอนแรกน่ังชำ้งแตเ่ม่ือยมำก ออกเดินทำงแตเ่ชำ้มำถงึปลิอ๊กต ี1  ตอนหลงั
เริม่เกง่ขึน้ จะเตรยีมไกต่ม้ 1 ตวั และขำ้ว 1 หอ่  ใสป่ีบ๊สงักะส ีล็อกกุญแจ
แล้วโยนใสห่ลงัชำ้ง และเดนิตวัเปลำ่ ออกจำกอ�ำเภอทองผำภมูเิชำ้ มำพกั
ทำนข้ำวเที่ยงแล้วเดินต่อ ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 วัน 

ขณะที่กำรเดินทำงด้วยรถยนต์ล�ำบำกไม่แพ้กัน ด้วยควำมล�ำบำก   
เส้นทำงหักศอก ควำมยำวรถ 4 เมตรไม่พอ สมัยก่อนรถไม่มีพวงมำลัย               
เพำเวอร์ ไม่มีไฮดรอลิก  ถ้ำเดินทำงโดยรถจิ๊ป เมื่อถึงทำงโค้งจะต้องเลี้ยว
แล้วถอยทลีะขยกั ล�ำบำกสดุๆ มอียูค่รัง้หนึง่ตอนคณุพอ่เดนิทำงมำเหมอืง 
พ่อมำพร้อมวิทยุเก่ำๆ ยี่ห้อ Zenith คลื่นสั้น เวลำรถมำในป่ำ ฝนตกเอำ
ผำ้คลมุเปดิฟงั ชว่งนัน้ก�ำลงัมขีำ่วเรือ่งอเมรกิำสง่นกับนิอวกำศขึน้ไปเหยยีบ
ดวงจันทร์ด้วยยำนอพอลโล-11 พอมำถึงปิล๊อก พ่อแกตะโกนบอกผมว่ำ 
“ไอ้เล็กเอ้ย กูเปิดวิทยุฟัง เขาไปถึงดวงจันทร์กลับมาแล้ว กูยังไม่ถึง          
ปิล๊อกเลย”

“ที่หนักหนาสาหัส คือ รถที่ขึ้นมาปิล๊อกเดินทางมาคันเดียวไม่ได้           
จะต้องมีเพื่อนอย่างน้อย 4-5 คันขึ้นไปพร้อมกัน เพื่อช่วยกันเวลารถติด 
เพราะถ้าไปแค่คันเดียว คนขับ 1 คน ลูกน้อง 2 คน เวลารถติดดึงไม่ไหว  

แต่ถ้ามาเป็นขบวน รถ 5 คัน คนขับ 5 คน คนตาม
อีก 10 คน มีอะไรช่วยกันได้ นี่คือการเดินทาง      
สมัยก่อนต้องไปเป็นขบวน เวลาจะเดินทางออกจาก
ทองผาภมูติอ้งนัดกนัแลว้วา่ จะไปวนัไหน นดัเตรยีม
รถไปพร้อมกัน พอคันหน้าติดหล่ม คันหลังฉุดให้  
โดยขบวนท่ีหฤโหดท่ีสุดผมไม่เคยลืมเลย คือรถเท่ียวน้ัน
ทั้งขบวนมี  9 คัน มีรถเหมืองผมมาด้วย 1 คัน      
ออกจากอำาเภอทองผาภมิูในวนัเขา้พรรษาซึง่เป็นช่วง
หน้าฝน กว่าจะมาถึงปิล๊อกก็วันออกพรรษาพอดี 
เท่ากับว่าใช้เวลายาวนานถึง 3 เดือนเต็ม รถใส่ของมา
ในช่วงแรกวิ่งได้ มาติดหนักตรงเชิงเขา อะไหล่เสีย 
กากบาทแตก เฟืองท้ายพังทั้งลูก พอถอดเฟืองท้าย             
ไปซื้ออะไหล่จากกาญจนบุรี จากกรุงเทพฯ เอามา
เปลี่ยนใช้ได้แล้ว รถเกิดยางระเบิด ครั้งแรกยังมียาง
อะไหล่ พอระเบิดอีกเส้นไม่มีแล้ว เวลาจอดรถตอนเช้า
ก็ต้องเช็คน้ำามันและสภาพรถเหมือนเครื่องบิน”

“เมื่อรถขนเสบียงขึ้นมาไม่ได้ พออาหารที่
เหมอืงหมด ผมกจ็ะใหค้นงานเดนิจากเหมอืงไปทีร่ถ 
ทยอยแบกเสบยีงอาหารขึน้มาทีเ่หมอืง เปน็ครัง้คราว
ให้พอคนงาน 40 คนกิน พอรถขึ้นมาถึงเหมืองได้ 
ปรากฏว่าเหลือแต่รถเปล่าๆ เสบียงอาหารที่ขน      
กันขึน้มาก็มข้ีาว ถัว่เขยีว ซ่ึงจะตอ้งสต็อกเยอะหนอ่ย 
และก็มีน้ำามันถั่ว เพราะคนงานพม่าชอบใช้น้ำามัน     
ในการทำาอาหาร สมัยนั้นใช้น้ำามันถั่ว ซึ่งเวลาใช้
ประกอบอาหารมักจะมีกลิ่นเหม็นหืน วิธีแก้คือ          
ต้มน้ำามันให้เดือดๆ แล้วเอาหัวหอมใส่ลงไป ตั้งไฟ 
อีกครั้ง ปรากฏว่ากลิ่นหายเลย”

• ใช้ชีวิตสมบุกสมบันกินนอนในรถ
หุงข้าวใต้ท้องรถ

กำรใช้ชีวิตกินนอนในรถ รถจิ๊ปซ่ึงยกสูงจะมี
กระบะข้ำงหลังไว้ใส่ข้ำว มีไม้ไผ่ล�ำใหญ่ พอจอดค้ำงคืน
ที่ไหน ก็ตั้งไม้ไผ่เป็นหลังคำกำงผ้ำใบไว้นอนข้ำงใน 
กันน้�ำฝนได้ เช้ำมำก็เก็บพับผ้ำใบ เวลำฝนตกจะ     
ท�ำอำหำรกิน ไม่มีเตำแก๊สและกำต้มน้�ำร้อน ก็ใช้วิธี
เอำจอบเกลี่ยๆ ดินใต้ท้องรถ เอำน้�ำมันเบนซินใส่  
ในกระป๋องนม 2 กระป๋องต้ัง เอำหม้อหุงข้ำวแขวน
ไวก้บัตวัรถ ซึง่ทนควำมรอ้นไดเ้พรำะตวัถงัรถจิป๊มีแต่
เหล็กทั้งนั้น เท่ำนี้ก็หุงข้ำวได้แล้ว  

ส่วนเสบียงอำหำร พ่อแม่ผมจะเอำปลำทูทอด
ใส่กระป๋อง Cracker และน�ำหมูสำมชั้นหั่นๆ แล้ว
เจียวน้�ำมันพอสุกไม่มำกเอำเกลือเม็ดๆ ใส่ เหมือน
ดองท้ังน้�ำมันทั้งเกลือเป็นหมูเค็ม ส่วนน้�ำมันที่ได้ก็  
ใส่ปี๊บมำ 

เหมืองปิล๊อก ปัจจุบันเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ต้องการใกล้ชิดธรรมชาติ
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• เผยความเป็นอัจฉริยะของคุณพ่อ
ขนเครื่องบดแร่มาประกอบ
ที่ปิล๊อกจนสำาเร็จ

คุณศิริชัย	เล่ำว่ำ สมัยนั้นฐำนะทำงบ้ำนไม่ได้
ร่�ำรวย ถึงเวลำจะต้องน�ำแร่ไปขำย แต่เคร่ืองบดแร่เสีย
ล้ำงแร่ไม่ได้ เคร่ืองบดแร่ก็หนักตันกว่ำๆ ขณะน้ัน 
ตรงกับช่วงฤดูฝน รถมำไม่ได้ ฝนก็ตก ด้วยควำม
อัจฉริยะของคุณชัช	มาโนช	คุณพ่อของคุณศิริชัย          
ที่หำวิธีน�ำเครื่อง เส้ือสูบและชิ้นส่วนอะไหล่ของ
เค ร่ืองบดแร่ ข้ึนไปประกอบที่ เหมืองปิล๊อกได้                  
เป็นผลส�ำเร็จ โดยที่คุณศิริชัย	เองก็ยังคำดไม่ถึง

“ผมต้องยอมรับพ่อผม ตอนผมแจ้งแกไปว่า
เครื่องบดแร่เสีย แกว่าเดี๋ยวจัดการให้ ผมถามว่า    
แล้วพ่อจะเอาขึ้นมาได้ยังไง แกว่าแกทำาได้ก็แล้วกัน              
ตอนนัน้ผมยงัมองไมเ่หน็ทางเลย ฝนตกหนกัขนาดนี ้
พ่อจะเอารถอะไรขนขึ้นมา ปรากฏว่าคุณพ่อไปซื้อ
เครื่องบดยี่ห้อ Lister สูบเดียวที่เชียงกงในกรุงเทพฯ
พอจ่ายเงินเรียบร้อย พ่อบอกเจ้าของร้านให้รื้อออก
มาเปน็ชิน้ๆ ระหวา่งทีร่ือ้พอ่กจ็ดไวว้า่อะไรเปน็อะไร 
อยู่ตรงไหน พอมาถึงทองผาภูมิ พ่อก็เอาส่วนประกอบ
เครื่องบดที่เป็นชิ้นๆ ใส่หลังช้าง ใช้ช้าง 3-4 ตัว              
ใส่ชิ้นส่วนมา พอขึ้นมาถึงเหมืองก็เอาชิ้นส่วนมา
ประกอบเป็นเครื่องบดใช้งานได้” 

“พ่อผมนี่ต้องอัจฉริยะจริงๆ ตอนนั้นผมก็ยัง
สงสยัวา่พอ่ทำาไดยั้งไง เพราะตอนเอาของขึน้หลงัชา้ง
ก็ยังใช้รอกยกขึ้นได้ แต่เวลาช้างเดินทางมาในป่า   
ต้องนอนค้างคืนกลางป่า 3 วัน ผมถามว่าพ่อจะทำายังไง
พ่อผมบอกเอาน่า เอาขึ้นได้ก็แล้วกัน ปรากฏว่า            
ช่วงเอาของลงจากหลังช้างในป่าไม่มีรอก ช่วงไหนมี
ต้นไม้ใหญ่ๆ พ่อให้คนปีนขึ้นไปเอาเชือกไปผูกกับ             
กิ่งไม้ แล้วมาผูกโยงกับเคร่ืองไว้แล้วให้ช้างย่อตัว            
ชา้งกไ็ปพักผอ่นได ้เชา้ข้ึนมากใ็หช้า้งมารบัของใสห่ลัง
แล้วเดินทางต่อไป ด้วยวิธีนี้พ่อผมก็สามารถขน      
ชิ้นส่วนเครื่องขึ้นมาท่ีเหมืองได้ แล้วมาประกอบกัน
จนได้เครื่องบดแร่ให้ได้ใช้งานต่อไป”

หลังจำกบดแร่แต่งแร่ได้ 3 ตันแล้ว จะเอำแร่
ลงไปที่ทองผำภูมิ ปรำกฏว่ำฝนยังตกหนัก รถล่อง
ไม่มี วัวต่ำงมีแต่ต้องต่ำง 2 ทำง คือต่ำงแร่ลง        
และตอ้งมขีำ้วสำรตำ่งขำกลบัขึน้มำ แตท่ีส่�ำคญัขำข้ึน            
ใช้เวลำ 2 วัน พัก 1-2 วัน แล้วใช้เวลำขำลงอีก 1-2 วัน
สรุป 7 วันขนแร่ลงไปได้แค่เชิงเขำ พ่อผมต้องกำร         
ใช้แร่ด่วน จึงเอำรถมำรอที่เชิงเขำเลย ผมเกณฑ์            
คนงำนเหมืองทั้งหมดใครแรงดี จ้ำงแบกแร่จำก             
เชิงเขำไปท่ำขนุนระยะทำง 10 กว่ำกิโลเมตร              

ผมขึ้นล่องกับพวกเขำ คนงำนหน่ึงคนแบกแร่ได้ 25 กิโลกรัม 30 คน                
ก็ขนแร่ได้ 750 กิโลกรัม ขำล่องเอำแร่ลงไปส่ง ผมแจกปลำกระป๋อง               
คนละกระป๋อง และผ่ำนบ้ำนไร่แวะซื้อไก่ ไป 30 คน ผมซื้อไก่ 15 ตัว               
ต้มเสร็จผ่ำครึ่ง หุงข้ำวให้ ท�ำแบบนี้ 4 เที่ยว ก็ขนแร่ได้ 3 ตันแล้ว 

• ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
จากประสบการณ์ล้วนๆ

คุณศิริชัย เล่ำว่ำ เหมืองที่ท�ำนอกจำกเครื่องสูบน้�ำและเครื่องบดแร่
แล้ว ก็ไม่มีอุปกรณ์และเครื่องจักรอื่นแต่อย่ำงใด รถแทรกเตอร์ รถ           
บูลโดเซอร์ หรือรถแบ็กโฮอะไรก็ไม่มีทั้งน้ัน ส่วนหน้ำเหมืองไม่ได้เดิน            
สำยไฟ พอฝนตกจะใช้ตะเกียงเจ้ำพำยุยี่ห้อ Butterfly ส่องแค่มองเห็น                  
โดยใชป้ีบ๊ท�ำเปน็ Reflect สะทอ้นแสง ในฐำนะนำยเหมอืงตอ้งท�ำทกุอยำ่ง            
โดยเรียนวิธีกำรท�ำแร่จำกลูกน้อง หลังจำกท�ำงำนในเหมืองได้ 10 ปี            
คุณศิริชัยได้เข้ำมำสอบใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) โดย          
ใช้ประสบกำรณ์ในกำรท�ำเหมืองแร่มำแล้ว 12 ปี โดยมีอาจารย์สงบ												
แก้วไพฑูรย์	และอาจารย์มนัส	วีระบุรุษ	ได้กรุณำช่วยเขียนรำยงำนให้ 
เพรำะทำ่นรูว้ำ่บำ้นผมท�ำเหมอืง วนัไปสอบจะตอ้งไปยืน่ขอ้เขยีน กรรมกำร
เขำก็ตรวจข้อเขียน ผ่ำนแล้วถึงค่อยสัมภำษณ์ จ�ำได้ว่ำผมสอบสัมภำษณ์
ใน 4-5 สำขำวิชำ ทั้งกำรแต่งแร่ ด้ำนธรณีวิทยำ และกำรท�ำเหมือง  
อำจำรย์ที่สัมภำษณ์เรื่องแต่งแร่ชมว่ำผมเก่ง เพรำะผมแต่งแร่เป็น            
อธิบำยได้ แต่คนที่ไม่ให้ผมผ่ำน คืออำจำรย์จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ท่ำนหนึ่ง ซึ่งต่อมำได้เป็นนำยกสมำคมเหมืองแร่คนแรก

“แกอา่นรายงานผมจบ แกถามผมวา่นอกจากประสบการณท์ีเ่หมือง 
ปลิอ๊กแลว้ มทีีไ่หนอกีบา้ง พอผมตอบวา่มแีตท่ีเ่หมอืงปลิอ๊ก แกบอกวา่ถ้า
มแีตป่ระสบการณท์ีเ่หมอืงปล๊ิอกไมน่า่ใหผ้า่นหรอก  ผมเลยขึน้เสยีงกับแก
ว่าทำาไมไม่แจ้งไว้ก่อนเลยว่าถ้ามาจากเหมืองปิล๊อกไม่ต้องมาสอบ ผมเสียงดัง
จนหัวหน้าคุมสอบใบ กว. มาถามว่ามีอะไรกัน ผมเลยบอกว่า ผมทำางาน
ท่ีเหมืองปิล๊อก มาสอบใบ กว. แล้วท่านมาบอกว่า มาจากเหมืองปิล๊อก    
ไมน่า่ใหผ่้าน พดูแบบนีใ้หผ้มมาเสยีเวลายืน่หนงัสอืทำาไม หวัหนา้สอบ กว. 
แกบอก คุณศิริชัยให้เขาถามแล้วตอบไปก่อน เด๋ียวผมพิจารณาให้ ผมก็   
เฉเกพูดซ้ายขวา อยู่ๆ อาจารย์ท่านน้ันแกก็ถามผมว่า “ถังเก็บน้ำาหน้าเหมือง
รูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าน้ี มีความสูงเท่าน้ี มีปริมาตรเท่าไร” 
ผมบอกผมไม่เคยเห็นเหมืองไหนเขาทำาถังเก็บน้ำาเป็นทรงกระบอก มีแต่
เปน็สีเ่หลีย่ม เอาความกวา้งคณูความยาวคณูความสงูกไ็ดป้รมิาตรแลว้ ถา้
จะต้องมาถอดพายอาร์ยกกำาลังสอง ผมทำาไม่เป็นหรอกครับ ผมว่าถ้าผม
ทำาเหมืองผมก็ไม่ทำาทรงกระบอกแบบนั้นหรอก ผมเถียงอย่างนั้นเลย ใน
ที่สุดแกให้ผมตกคนเดียว คะแนนถือว่าไม่ผ่าน  แต่กรรมการคนอื่นทุกคน
ให้ผมผ่านหมด แล้วอาจารย์ท่านนั้นแกก็จำาไม่ได้ พอแกเป็นนายกสมาคม
เหมืองแร่ แกก็เชิญผมไปเป็นเลขาธิการ ผมไม่ได้โกรธแก เพราะแกเป็น
ผู้ใหญ่ ผมถามอาจารย์จำาผมได้ไหม แกขอโทษ บอกผมว่าแกมีอคติต่อคน
ทำาเหมืองที่ปิล๊อก เพราะทำาเหมืองโดยไม่ได้ทำาการสำารวจตามขั้นตอน  
เร่ืองจริงก็ใช ่ไมเ่คยมใีครทำาจริงๆ หลกัการทำาเหมอืงจะตอ้งขออาชญาบตัร
สำารวจแร่ก่อน จะต้องสำารวจก่อนว่ามีปริมาณสำารองเท่าไร จะได้ลงทุนได้
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ถกูตอ้ง แตน่ี่มาลงทนุทำาเหมอืงดุย่ๆ กผ็ดิหลกัการทำาเหมอืง ทา่นกพ็ดูถกู  
อันนี้เป็นหลักเลย แล้วถามใครมาสำารวจไหมล่ะ สำารวจสายแร่ง่ายๆ ซะ
เมือ่ไหร ่แต่ทำาเหมอืงจรงิตอ้งเจาะพืน้ท่ีทัง้หมดสำารวจแลว้ถึงจะค่อยลงทนุ” 

ทั้งนี้หลังจำกสอบสัมภำษณ์ กรรมกำรคุมสอบจะท�ำกำรโหวตว่ำ     
จะผ่ำนหรือไม่ผ่ำน มีอำจำรย์สอบเรื่องแต่งแร่ ท่ำนเป็นคนสนับสนุนผม 
ในท่ีประชุมว่ำ ผมท�ำเหมืองจริง มีควำมรู้จริง ในท่ีสุดผมก็ได้ใบประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภำคีวิศวกร สำขำวิศวกรรมเหมืองแร่   
เลขทะเบยีน ภม.179 หำกใชเ้ครือ่งจักรไมเ่กนิ  500 แรงมำ้ สำมำรถท�ำได้
โดยเป็นวิศวกรควบคุมเหมืองเอง

• จัดการและดูแลเหมืองทั้งหมดคนเดียว
ก่อนปิดเหมืองปิล๊อกอย่างถาวร   

ในบรรดำแหล่งแร่ดีบุก-วุลแฟรมของไทย แหล่งปิล๊อกน้ี จัดว่ำเป็น
แหลง่ทีมี่ควำมอดุมสมบรูณข์องแรส่งูมำก โดยเปน็แบบสำยแร่และแร่พลดั
ไหล่เขำ แร่หลักเป็นแร่วุลแฟรม 70% และแร่ดีบุก 30% ควำมสมบูรณ์
ของแร่ขนำดที่ว่ำ วันดีคืนดีฝูงวัวท่ีมีอยู่เยอะมำก เดินเหยียบดินเป็นร่อง 
พอน้�ำชะดินออก มองเห็นสำยแร่ได้เลย ผมก็ใช้วิธีส�ำรวจไปตำมทำงที่วัว
เดินไปหำกิน เจอสำยแร่ตรงไหนก็ท�ำเหมืองตำมไปตรงนั้น สมัยก่อน       
ขุดข้ำงบนแร่อ่อนอยู่ในสำยแร่ ส่วนแร่หนักท่ีหลุดพลัดมำจำกสำยแร่แล้ว

จะกองอยู่ข้ำงบน ต่อมำในปี พ.ศ. 2527-2528              
รำคำแรต่กต่�ำ เหมอืงหลำยแหง่ด�ำเนนิกจิกำรไม่ไหว 
ตอ้งเลกิกิจกำรไป คุณศิรชิยัจงึรับซ้ือเหมอืงไวท้ัง้หมด 
ท�ำให้เหลือผู้ผลิตอยู่ไม่ก่ีรำย แม้ว่ำจะผลิตแร่ได้            
มำกขึ้น แต่ผลิตเท่ำไรก็สู้แร่จำกพม่ำไม่ได้ เนื่องจำก
มีแร่จำกพม่ำเข้ำมำมำกมำยมหำศำล คุณศิริชัยซื้อ
เหมืองในบริเวณบ้ำนอีต่องมำในรำคำ 15 ล้ำนบำท 
เหมืองอยู่ติดชำยแดน แร่ทั้งหมดทุกเม็ดในเขต
ประทำนบตัรเปน็ของคณุศริชิยัตำมกฎหมำย ตอ่เมือ่
มโีครงกำรก่อสร้ำงทอ่ก๊ำซธรรมชำตผิำ่นพืน้ทีเ่หมอืง
ที่บ้ำนอีต่อง ท�ำให้เหมืองของคุณศิริชัย รวมทั้งของ
เหมืองรำยอื่นๆ รวม 3 รำย ถูกเวนคืน
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• จากเหมืองปิล๊อกสู่แหล่งท่องเที่ยว
สำาหรับผู้ใกล้ชิดธรรมชาติ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เหมืองแร่ปิล๊อกได้ทยอยปิดตัวลงจนถึงปี 
พ.ศ. 2559 เหมืองสุดท้ำย ซ่ึงเป็นเหมืองของคุณศิริชัยได้ปิดตัวลงอย่ำง
ถำวร ถือได้ว่ำยุคทองของเหมืองแร่ไทยได้ยุติบทบำทลงอย่ำงสิ้นเชิง โดย
แหล่งแร่ปิล๊อกท่ีท�ำเหมืองกันมำ 70-80 ปี มีกำรขุดแร่ออกไปเพียง
ประมำณ 25% ยังเหลือแร่อีกมำกมำย  อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำเหมืองปิล๊อก
จะปิดตัวลงในแง่ธุรกิจกำรท�ำเหมือง แต่ได้เปิดฉำกควำมสมบูรณ์ของ
ธรรมชำติที่พร้อมต้อนรับกำรท่องเที่ยวด้วยหนทำงที่สะดวกสบำยมำกขึ้น
กว่ำเดิม โดยคุณศิริชัย มีควำมตั้งใจและปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำที่จะ
ตอบแทนชุมชน จึงพัฒนำพื้นที่เหมืองปิล๊อก บริเวณบ้ำนอีต่อง ให้เป็น
สถำนที่ท่องเที่ยวส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรใกล้ชิดและสัมผัสธรรมชำติอย่ำง
แท้จริง

“ผมมีบ้านที่นี่และชอบปลูกต้นไม้ โดยส่วนตัวผมทำางานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐา           
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วน
ของเหมืองปิล๊อก ผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนผม  
คืนกำาไร เพราะเรารวยขึ้นมาก็จากทรัพยากรในพื้นที่แห่งนี้ จึงได้พัฒนา
และทำาความสะอาดพืน้ทีร่กรา้ง รวมทัง้ซ่อมแซมบา้นพกั อาคารสำานกังาน              
ที่ผุพังไปตามกาลเวลาทั้งหมด โดยได้คุณสมชาย จิตกังวาล หรือคุณเก่ง 
สถาปนิกฝีมือดีเข้ามาช่วย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 
สมัยคุณเกล็น ภรรยาคุณสมศักดิ์ เจ้าของเหมืองอีกรายหนึ่งในปิล๊อก                 
ซึ่งพัฒนาเหมืองของแกเป็นที่พักจนเป็นที่รู้จักกันในนาม “เหมืองสมศักดิ์” 
เป็นแห่งแรก ตอนผมเริ่มปรับปรุงบ้านพักที่อยู่บริเวณสำานักงานเหมือง  
ชาวบ้านอีต่องพูดกันว่าคุณเล็กทำาโรงแรมพวกเราเจ๊งแน่ ผมบอกพวกเขา
วา่ไมต่อ้งหว่ง ผมไมแ่ขง่กบัพวกเขาหรอก ผมแค่ต้ังใจวา่จะทำาเพือ่คนืกำาไร
ให้สังคมเท่านั้น ผมเสียค่าใช้จ่ายพัฒนาเองทั้งหมดโดยไม่ได้เก็บเงิน          
ค่าเข้าชมเลยสักบาท”  

ในช่วง 6-7 ปีท่ีผ่ำนมำ บ้ำนอีต่อง ต.ปิล๊อก เร่ิมมีนักท่องเที่ยว        
เข้ำมำมำกขึ้น โดยเฉพำะในช่วง 3-5 ปี เร่ิมเจริญเปลี่ยนแปลงเป็นรูป      
เปน็รำ่งไปมำก มทีัง้ไมด้อกไมผ้ลเมอืงหนำว ซึง่ผูว้ำ่รำชกำรจังหวดัตอ้งกำร
ใหท้�ำ มกีำรจัดตัง้พิพิธภณัฑเ์หมอืงปลิอ๊ก ซ่ึงจดัแสดงเคร่ืองมอืและอุปกรณ์
ในกำรท�ำแร่ โดยผมจ้ำงรถ Backhoe และรถแทรกเตอร์ไปขนเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ที่อยู่ในป่ำมำจัดแสดงไว้ พร้อมประวัติเหมืองแร่ และขั้นตอน
กำรท�ำเหมืองแร่ เร่ิมต้ังแต่กระบวนกำรขุดแร่จนได้แร่บริสุทธิ์ เพื่อให้คน 
รุ่นหลังได้เข้ำใจถึงวิถีกำรท�ำเหมืองปิล๊อกสมัยก่อน

ในอดีต	 เหมืองแร่ปิล๊อกเป็นท่ีกล่าวขานถึงความสมบูรณ์ของ					
สายแร่	ซึ่งเป็นสวรรค์ของผู้ท�าเหมืองแร่	ผสานกับความสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ	ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนานาชนิด	แต่ในปัจจุบัน					
ปลิอ๊กเปน็ทีเ่ลอืงลอืทัง้ในเรือ่งแหลง่ทอ่งเทีย่วส�าหรบัผูท้ีต่อ้งการสัมผัส
กลิ่นอายธรรมชาติ	ที่ส�าคัญเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตการท�าเหมืองจาก
เจ้าของเหมืองตัวจริง	 ท่ีพร้อมจะเปิดรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเยือนจาก
ทุกสารทิศ	ร่วมกับชาวบ้านในพ้ืนท่ีด้วยมิตรภาพอันอบอุ่นอย่างแท้จริง 

“ตอนนั้นผมเป็นคนเดียวท่ีจัดการและดูแล
เหมืองก่อนปิดตัวลง พอดีคนประเมินค่าเวนคืนอยู่ 
ปตท. เป็นภรรยาเพื่อนผม ขณะที่รายอื่นมีปัญหา 
ต้องใช้อนุญาโตตุลาการ แต่ผมใช้วิธีนี้ ผมบอกว่า  
เนื้อที่ 100 ไร่ คุณผ่านระยะทางเท่าไร คูณความ
กว้าง 20 เมตร แล้วเอาจำานวนเนื้อที่มาคูณด้วย
ปริมาณความสมบูรณ์แร่ที่เคยผลิตได้ ยุติธรรม     
ที่สุด ผู้ว่า ปตท. เห็นด้วย บอกตรงนี้ทำาได้เลย              
ผมผ่านทุกอย่างไฟเขียวหมด มาติดไฟแดงตอนเขา
ไม่ยอมจ่ายเงิน ตัวเลขออกมา 40-50 ล้านบาท           
ได้มาทั้งหมด 3 ราย ทั้ง คุณสมศักดิ์ เสตะพันธุ และ
หมอสุรพล ส่วนผมได้ 30 กว่าล้านบาท ทุกอย่าง
อนุมัติหมด ถึงวันที่ ปตท. จะจ่ายเงิน กลายเป็น   
เรื่องใหญ่ เขาบอกว่าผู้ใหญ่จะขอดูรายการประเมิน 
ดงึไปดงึมาใชเ้วลาเกอืบป ีจนคณุชวน หลกีภยั นายก
รัฐมนตรีสมัยนั้นขึ้นมาเปิดท่อก๊าซธรรมชาติ ทีมงาน
นายกชวนมาตรวจ พอท่านลงเคร่ืองบินมา ถามคน
ว่าไหนเหมืองของคุณเล็ก คุณอุดม ทิพยมณฑล    
อดีตผู้จัดการเหมืองปิล๊อกท่ีเดินทางไปต้อนรับ     
บอกว่าคุณเล็กไม่อยู่ หลังจากนั้น คุณพละ สุขเวช               
ผู้ว่า ปตท. ขณะนั้นถามคุณอุดมว่าคุณเล็กเป็นใคร           
ผู้จัดการเหมืองของผมบอกว่า คุณเล็กคือคนท่ีจะรับเงิน
ค่าท่อก๊าซธรรมชาติจากท่าน จากนั้นผ่านไปเพียง   
10 กว่าวันเงินออก แต่ผมว่าเรื่องนี้ผู้ว่า ปตท. น่าจะ
ไม่รู้”
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Report
l   กองบรรณาธิการ 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่	 (กพร.)	 กระทรวงอุตสาหกรรม										
ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ	 (UNIDO) จัดงำน Green 
Scrap Metal Thailand 2020 เพื่อส่งเสริม
และพัฒนำอุ ตสำหกรรม ท่ี เ ป็น มิตรกั บ                
สิ่ งแวดล้อมและประชำสัมพันธ์โครงกำร                
จัดกำรเศษโลหะอย่ำงยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นกำร          
สร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดใน
อุตสำหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ และสนับสนุน
เงิน ทุนใ ห้ผู้ ประกอบกำรน� ำ ไปปรับป รุง
กระบวนกำรผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยคำดว่ำจะใช้เม็ดเงินลงทุนมำกกว่ำ 560 
ล้ำนบำท และสำมำรถลดกำรปลดปล่อย U-POPs
(Unintentionally Produced Persistent             
Organic Pollutants) ซ่ึงเป็นสำรมลพิษท่ีตกค้ำง
ยำวนำนประเภทปลดปล่อยโดยไม่ตั้ ง ใจ        
จำกโรงงำนได้มำกกว่ำ 20% ตลอดระยะเวลำ
กำรด�ำเนินโครงกำรภำยใน 5 ปี

กพร. ร่วมกับ UNIDO จัดงานสัมมนา 

“Green Scrap Metal Thailand 2020”
หนุนผู้ประกอบการรีไซเคิลเศษโลหะอย่างยั่งยืน ลดการปล่อย U-POPs มากกว่า 20%
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พิธีลงนามในสัญญารับการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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แบบองคร์วม ทีเ่นน้เศรษฐกจิหลัก 3 ดำ้น คอื เศรษฐกจิชีวภำพ (Bio Economy)  
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green                
Economy) เพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืน และลดกำร              
ปลดปล่อยมลพิษจำกภำคอุตสำหกรรม อย่ำงไรก็ตำม ยังมีสำรมลพิษ                
บำงประเภทท่ีมีกำรปลดปล่อยโดยไม่จงใจ และเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ โดย
สำมำรถตกค้ำงในสิ่งแวดล้อมได้ยำวนำน เช่น ไดออกซิน (Dioxin) และฟิวแรน  
(Furan) หรือที่รู้จักกันในนำมของสำร U-POPs ซึ่งหนึ่งในอุตสำหกรรมที่มีกำร
ปลดปลอ่ย U-POPs คืออตุสำหกรรมกำรหลอมเศษโลหะ อกีทัง้ประเทศไทยได้
ร่วมลงนำมในอนุสัญญำสตอกโฮล์มว่ำด้วยสำรมลพิษท่ีตกค้ำงยำวนำน จึงมี
พันธกิจส�ำคัญที่ต้องก�ำหนดมำตรกำรเพื่อลดกำรปลดปล่อยสำรมลพิษเหล่ำนี้ 

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงอุตสำหกรรมจึงได้ริเริ่มโครงการ	Green	Scrap	
Metal Thailand 2020 หรือโครงกำรจัดกำรเศษโลหะอย่ำงยั่งยืนข้ึน                   
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะตลอดทั้ง             
ห่วงโซ่อุปทำน ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ            
กำรป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และน�ำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่           
ไปปรับปรุงกระบวนกำรผลิต ซึ่งนอกจำกจะได้ประโยชน์ในเรื่องกำรลดมลพิษ
แล้ว ยังช่วยในเรื่องกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและประหยัดพลังงำน                
โดยน�ำงบประมำณที่ได้รับจำกกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) จ�ำนวน 4.5              
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ มำสนับสนุนกำรลงทุนส่วนหน่ึงให้แก่ผู้ประกอบกำร           
ท่ีต้องกำรปรับปรุงโรงงำนให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตลอดระยะเวลำ 5 ปี               
ในกำรด�ำเนินโครงกำร คำดว่ำจะก่อให้เกิดกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรม
รีไซเคิลเศษโลหะมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 560 ล้ำนบำท

• ลดแหล่งกำาเนิด
ของสาร U-POPs ได้
ด้วยการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
ตั้งแต่ต้นทาง   

วิษณุ	ทับเที่ยง	อธิบดีกรมอุตสาหกรรม										
พื้นฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.)	กล่ำวว่ำ  
งำนสัมมนำวิชำกำรระดับชำติ Green Scrap 
Meta l  Tha i land 2020 : Today for               
Tomorrow ภำยใต้โครงกำร Greening               
the Scrap Metal Value Chain Through 
Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs 
Release from Recycling Facilities เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร   
องค์ควำมรู้ และประชำสัมพันธ์กิจกรรมของ
โครงกำรให้แก่บุคลำกรในอุตสำหกรรมรีไซเคิล
เศษโลหะ รวมท้ังนักเรียน นักศึกษำ และ

ประชำชนท่ัวไป ท้ังน้ีสำรมลพิษท่ีตกค้ำงยำวนำนท่ีปลดปล่อยโดยไม่จงใจหรือ  
U-POPs ทีเ่กดิข้ึนในหว่งโซอุ่ปทำนของเศษโลหะนัน้ ไมใ่ชเ่รือ่งทีเ่กีย่วขอ้งเฉพำะ
ในโรงงำนเท่ำน้ัน แต่เก่ียวข้องกับทุกๆ คน ดังน้ันกำรลดสำรมลพิษน้ีสำมำรถเร่ิม
จำกตัวเรำได้ หำกเรำคัดแยกขยะอย่ำงถูกวิธีต้ังแต่ต้นทำงก็จะช่วยลดสำรปนเป้ือน
ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคิล ซ่ึงช่วยลดแหล่งก�ำเนิดของสำร U-POPs ได้  

นอกจำกนี้ ภำยในงำนยังได้มีกำรลงนำมในสัญญำรับกำรสนับสนุนกำร
ลงทุนเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบกำร
จ�ำนวน 4 รำย ได้แก่ บริษัท โรงงำนเหล็กกรุงเทพฯ จ�ำกัด ได้รับเงินสนับสนุน
จ�ำนวน 6,800,000 บำท บริษัท ทำทำ สตีล กำรผลิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
(มหำชน) ได้รับเงินสนับสนุนจ�ำนวน 10,800,000 บำท บริษัท ไทยเม็ททอล 
อลูมิเนียม จ�ำกัด ได้รับเงินสนับสนุนจ�ำนวน 13,300,000 บำท และบริษัท 
ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้รับเงินสนับสนุนจ�ำนวน 
11,600,000 บำท โดยคำดว่ำตลอดระยะเวลำด�ำเนินงำน 5 ปี ของโครงกำรฯ 
จะสำมำรถส่งเสริมผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ U-POPs และกำรน�ำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพมำใช้     
เพื่อลดมลพิษจำกกำรผลิตได้มำกกว่ำ 1,900 รำย คำดว่ำจะสำมำรถลดกำร
ปลดปล่อย U-POPs จำกโรงงำนได้มำกกว่ำ 20%

กอบชัย	สังสิทธิสวัสดิ์	ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม	กล่ำวว่ำ กระทรวงอุตสำหกรรม
ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม          
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำอย่ำงต่อเนื่อง โดย
มุง่ผลกัดัน BCG Model ตำมแนวคดิเศรษฐกจิ

• จัดสรรงบประมาณที่ได้รับ
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก    
หนุนผู้ประกอบการปรับปรุงโรงงาน
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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• โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน
คัดเลือก 4 ผู้ประกอบการเป็นต้นแบบก่อนขยายผลวงกว้าง

เทคนิคลดกำรปลดปล่อยสำร U-POPs แก่               
ผู้ปฏิบัติงำน และน�ำร่องกำรประยุกต์ใช้เทคนิค 
BAT/BEP ในกำรพัฒนำโรงงำนหลอมเศษ
โลหะตน้แบบเพือ่เพิม่ประสทิธิภำพ ลดกำรเกดิ
และปลอ่ยมลพิษ รวมถึงท�ำใหก้ระบวนกำรผลติ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น 

ในเบื้ อง ต้นโครงกำรฯ ได้ คัด เลือก                  
ผู้ประกอบกำรที่สนใจสมัครเข้ำร่วมโครงกำร
แล้วท�ำกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรเป็นต้นแบบ
กำรด�ำเนินงำน เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรตระหนักรู้
เข้ำร่วมแล้วน�ำผลที่ ไ ด้ไปขยำยต่อสู่กลุ่ม              
ผูป้ระกอบกำรดว้ยกนัทีส่นใจเขำ้รว่มในอนำคต  
และให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกำรจัดกำร
เร่ืองเศษโลหะท่ีได้มำตรฐำน ไม่ก่อมลพิษ         
ด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพอนำมัยและควำม
ปลอดภัยในกำรจัดกำรเศษโลหะอย่ำงเป็น
ระบบ และเป็นต้นแบบที่ประเทศอื่นๆ จะเข้ำ
มำท�ำกำรศึกษำต่อไป

ดร.กิตติพันธุ์	บางยี่ขัน	วิศวกรโลหการช�านาญพิเศษ	กรมอุตสาหกรรม
พืน้ฐานและการเหมอืงแร	่(กพร.)	กลำ่ววำ่ โครงกำรจดักำรเศษโลหะอยำ่งยัง่ยนื 
(Green Scrap Metal Thailand) รเิริม่ข้ึนในป ีพ.ศ. 2561 ภำยใตค้วำมรว่มมอื
ของ กพร. และองค์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมแห่งสหประชำชำติ (UNIDO)             
ร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน โดยได้รับกำรสนับสนุน        
งบประมำณจำกกองทุนสิง่แวดล้อมโลก ใหจ้ัดท�ำโครงกำรส่งเสริมแนวทำงดำ้น
เทคนิคที่ดีที่สุด (Best Available Techniques : BAT) และแนวทำงกำรปฏิบัติ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (Best Environmental Practices : BEP) มำใช้เพื่อ          
ลดกำรปลดปล่อยสำรมลพิษที่ตกค้ำงยำวนำนประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ 
(U-POPs) เช่น สำรไดออกซิน และฟิวแรน ซึ่งสำรทั้ง 2 ชนิดนี้ส่งผลกระทบ    
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยตรงและทำงอ้อม ทั้งในระยะส้ันและระยะยำว 
สำมำรถเข้ำสู่ร่ำงกำยได้ 3 ทำง ได้แก่ กำรหำยใจ กำรกิน และกำรสัมผัส 

โครงการจดัการเศษโลหะอยา่งยัง่ยืน	(Green	Scrap	Metal	Thailand)		
ได้แบ่งกำรด�ำเนินงำนและกำรจัดกำรออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 1. สนับสนุนกำร
จดักำรเศษโลหะอยำ่งยัง่ยนืภำยใตก้รอบของกฎหมำย พฒันำปรับปรุงนโยบำย 
และแนวทำงปฏิบัติในห่วงโซ่กำรน�ำเศษโลหะมำใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับ          
ข้อก�ำหนดในอนุสัญญำสตอกโฮล์ม 2. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข้อมูล            
เกี่ยวกับสำร U-POPs และแนวคิด BAT/BEP รวมถึงปรับปรุงพัฒนำขีดควำม
สำมำรถในกำรจดักำรเศษโลหะทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มผำ่นทำงกำรฝกึอบรม

ดร.กิตติพันธุ์ บางยี่ขัน 
วิศวกรโลหการชำานาญพิเศษ กพร.

Mr.Stein R. Hansen ผู้อำานวยการสำานักงานภูมิภาค
และผู้แทนถาวร UNIDO ประเทศไทย

วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
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• จัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน : 
Today for Tomorrow

ดร.อดิทัต	 วะสีนนท์	 รองอธิบดีกรม
อตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร	่(กพร.)	
กล่ำวว่ำ ปัจจุบันกำรจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นจำกกำรท�ำเหมืองแร่ เป็นปัญหำท่ี         
ทั่วโลกหันมำตระหนักและให้ควำมส�ำคัญเป็น
ล�ำดับต้นๆ ท้ังกำรจัดกำรระบบกำรท�ำเหมืองแร่
ไม่ให้ก่อมลพิษ และเป็นมิตรกับทุกๆ คน             
และโดยรอบเหมืองแร่ ควบคู่กับกำรอนุรักษ์        
สิ่ งแวดล้อมและธรรมชำติให้อยู่ ไป ช่ัวลูก           
ชั่วหลำน  

“หากไม่เริ่มคิดค้นหาวิธีการจัดการตั้งแต่
วนันี ้ในอนาคตอาจจะปอ้งกนัปญัหาทีก่ลา่วมา
ไม่สำาเร็จ โดยการคิดค้นกระบวนการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน                    
ผู้ประกอบการภายในประเทศก่อน จากน้ันค่อยหาพันธมิตรจากต่างประเทศ            
ที่มีความเชี่ยวชาญ มีบุคลากรที่พร้อม มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย           
มาร่วมขับเคลื่อนทำางานในโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องก็จะช่วยให้การทำางาน
ประสบความสำาเร็จและมีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น” ดร.อดิทัต กล่ำว

ส�ำหรับนโยบำยท่ี กพร. ให้กำรสนับสนุนแก่ผู้ประกอบกำร จะช่วยสร้ำง
ควำมตระหนักและสร้ำงควำมรู้อย่ำงยั่งยืนภำยใต้กรอบกฎหมำยที่ก�ำหนด                
แต่อำจจะอนุโลมกำรจัดกำรทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและข้อก�ำหนดต่ำงๆ ในส่วน
ของผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนมำตรกำรกำรประเมินจะได้รับเงิน
สนับสนุนน�ำไปต่อยอดพัฒนำสถำนประกอบกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น ปรับปรุง
คุณภำพเศษโลหะโดยกำรคัดแยกสิ่งปนเปื้อน เช่น เศษพลำสติกไม่ให้ปนเปื้อน
ครำบน้�ำมันภำยในโรงงำน กำรคัดแยกโลหะท่ีน�ำไปรีไซเคิลอย่ำงเหมำะสม            
กำรส่งเศษโลหะท่ีคัดแยกแล้วน�ำส่งก�ำจัดอย่ำงถูกต้องและมีกำรติดตั้งระบบ
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ภำยในโรงงำนให้เกิดกำรเผำไหม้ที่สมบูรณ์ 
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นต้น

• แนะภาครัฐรับรองคุณภาพ
การผลิตเศษเหล็กจากโรงงาน
สร้างความมั่นใจให้คู่ค้า

ศ.	ดร.ศิวัช	พงษ์เพียจันทร์	ผู้อ�านวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการ			
ภัยพิบัติ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
(นิด้า)	กล่ำวว่ำ ประเทศไทยต้องพิจำรณำ 
ควำมพรอ้ม ปัญหำและอปุสรรค ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรภำยในประเทศจำกภำคอุตสำหกรรม
ของไทย ก่อนที่จะไปหำพันธมิตรท่ีมีควำม
เชีย่วชำญเขำ้มำรว่มท�ำงำนจดักำรเศษโลหะทีม่ี
ในแต่ละปี อีกทั้งควรให้ภำคประชำชนท่ีอำศัย
อยู่ในพื้นที่ท�ำอุตสำหกรรมต่ำงๆ เข้ำมำมี    
สว่นร่วมในกำรน�ำเสนอแผนกำรพัฒนำเร่ืองกำร
จดักำรเศษโลหะทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิมลพษิกระทบกบั
กำรด�ำเนินชีวิตของประชำชน ส่ิงแวดล้อมใน
พืน้ท่ีดว้ย เพรำะหำกไมม่กีำรจดักำรด�ำเนนิแผน
ภำคประชำชนจะได้รับกำรต่อต้ำน ไม่มีควำม 
ไว้เนื้อเช่ือใจในกำรท�ำงำนของภำครัฐอีกต่อไป 
โดยเฉพำะกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ลงพื้นที่ที่ประกอบ
กิจกำรอุตสำหกรรมโลหะควรเข้ำไปตรวจวัด
ปริมำณสภำพอำกำศในพื้นที่ ให้บ่อยที่สุด     

อำจจะเข้ำไปตรวจวัดปริมำณสภำพอำกำศอำทิตย์ละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง           
ต่อเดือน เป็นต้น และควรประกำศค่ำตัวเลขสำรที่ตรวจวัดปริมำณได้ใน              
สภำพอำกำศให้ประชำชนในพื้นที่ได้ทรำบโดยทั่วกัน 

“ภาครัฐควรเข้าไปรับรองคุณภาพการผลิตเศษเหล็กจากโรงงานต่างๆ   
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ และเป็นการรับรองคุณภาพของ            
โรงงานน้ันๆ ให้คู่ค้าที่เป็นชาวไทยด้วยกันหรือนักลงทุนชาวต่างชาติมั่นใจ              
และยอมรับในการเป็นคู่ค้า เพราะปัจจุบันนี้การดำาเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรม
เหล็กจะคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ หากไม่มีจะถูกกีดกันทางการค้าได้”      
ศ.	ดร.ศิวัช	กล่ำว

จากซ้าย ศ. ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ดร.อดิทัต วะสีนนท์ และ รุ่งโรจน์ เลิศอารมณ์ 
วิทยากรเวทีเสวนาการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ถ่ายภาพร่วมกัน
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• อุตสาหกรรมเศษโลหะในไทยมีเศษเหล็ก
มากเป็นพิเศษ แต่ไม่ได้มาจากเหมืองแร่โดยตรง 

รุ่งโรจน์	 เลิศอารมณ์	 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก	 สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(สอท.) กล่ำวว่ำ อุตสำหกรรมเศษโลหะใน
ประเทศไทย อำจจะมเีศษเหลก็มำกเปน็พเิศษ แตไ่มไ่ดม้ำจำกเหมอืงแร่โดยตรง 
แต่มำในรูปแบบขั้นตอนกำรแปรรูปหลอมจำกเศษเหล็กมำใช้แล้วเป็นส่วนใหญ่
ตำมนโยบำยภำครฐัและกฎหมำยทีก่�ำหนด โดยลกูคำ้จะเปน็ผูเ้ลอืกใช้งำนเหลก็
แตล่ะประเภทตำมควำมต้องกำรน�ำไปใชโ้ดยค�ำนงึถงึควำมปลอดภยั ทัง้นีเ้หลก็
มำตรฐำนทีผ่ลติขึน้ยงัไมเ่พยีงพอตอ่ควำมตอ้งกำรใชภ้ำยในประเทศ โดยเฉพำะ
กำรน�ำเหลก็ไปใชใ้นอตุสำหกรรมยำนยนต ์ซึง่ประเทศไทยเปน็ผู้น�ำดำ้นกำรผลติ
ยำนยนต์มำอย่ำงยำวนำนในภูมิภำคเอเชีย 

ส�ำหรับกำรจัดกำรเศษโลหะให้เกิดควำมย่ังยืนในทุกรูปแบบน้ัน ทุกภำคส่วน
ตอ้งรว่มมอืกนั อยำ่ใหภ้ำครฐั ภำคเอกชน ผูป้ระกอบกำร ภำคประชำชน ท�ำงำน
เพียงล�ำพัง จะท�ำให้กำรท�ำงำนไม่ต่อเนื่องและไม่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน 

โดยคาดว่าตลอดระยะเวลา
ดำาเนินงาน 5 ปีของโครงการฯ 

จะสามารถส่งเสริมผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
U-POPs และการนำาเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อลด

มลพิษจากการผลิตได้มากกว่า 
1,900 ราย คาดว่าจะสามารถ
ลดการปลดปล่อย U-POPs 
จากโรงงานได้มากกว่า 20%
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เปิดตัว “เครื่องคัดแยกโลหะจากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” แห่งแรกในไทย

เหมืองแร่สีเขียว
l   กองบรรณาธิการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่	 (กพร.)	 กระทรวง
อุตสาหกรรม	 เปิดตัวเครื่องคัดแยก
โลหะจากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ												
ส่ิงแวดล้อมเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
พร้อมเป็นต้นแบบให้ภาคอุตสาหกรรม
น�าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	
(Circular	Economy)	 เดินหน้าสู่
สงัคมไรข้ยะ	(Zero	Waste	Society)	
อย่างเต็มรูปแบบ	

กอบชัย	 สังสิทธิสวัสด์ิ	ปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธำนใน
พิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ	Innovation	
in Raw Materials Conference 
2020: The Implementation of 
Circular	Economy ซึง่กองนวตักรรม

กพร. เปิดตัว “เครื่องคัดแยกโลหะจากซาก
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” แห่งแรกในไทย 
เดินหน้าสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste Society)  

วัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่	(กพร.)	กระทรวงอุตสาหกรรม 
จัดขึ้นเพ่ือน�ำเสนอกำรด�ำเนินงำนของ
ภำครัฐในกำรสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบกำร 
น�ำหลักกำร Circular Economy ไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กร สร้ำงรำกฐำน
แห่งกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรมวัตถุดิบ
อย่ำงยั่งยืน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยรีไีซเคลิ อ�ำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร 

ภำยในงำนประกอบด้วย การ
แนะน�าและเปิดตัวเครื่องต้นแบบ						
ในการคัดแยกโลหะจากซากแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมบรรยำยเรื่อง 
“การขับเคลื่อน	Circular	Economy	
สู่ภาคอุตสาหกรรม	 โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม” ผ่ำนผู้แทนจำกภำครัฐ 

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ (กพร.)
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ตลอดจนขยำยผลเทคโนโลยีต้นแบบ             
ที่  กพร. พัฒนำขึ้น สู่กำรน�ำไปใช้       
ในภำคอุตสำหกรรม โดยน�ำเสนอ
นวัตกรรมและผลงำนวิจัยเพื่อเพิ่ม
มูลค่ำวัตถุดิบแร่ โลหะ และรีไซเคิล 
ผ่ำนกำรบรรยำยในหัวข้อต่ำงๆ เช่น 
กำรต่อยอดงำนวิจั ยสู่ นวัตกรรม            
Circular Economy และ Circular 
Economy Measurement: กำร
ประเมินเพื่อยกระดับกำรประยุกต์ใช้
หลกักำรเศรษฐกิจหมนุเวยีนในองคก์ร 
ทั้งนี้ งำนสัมมนำดังกล่ำวได้รับควำม
สนใจจำกผู้ประกอบกำรและผู้ที่สนใจ
จำกอุตสำหกรรมแร่ อุตสำหกรรม
โลหกำร อตุสำหกรรมรไีซเคลิ สถำบนั
กำรศึกษำ และหน่วยงำนภำครัฐและ 
ภำคเอกชนต่ำงๆ เข้ำร่วมงำนคับคั่ง

กอบชัย	สังสิทธิสวัสดิ์	กล่ำวว่ำ 
กระทรวงอุตสำหกรรมให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรผลักดันขยะหรือของเสียให้
กลำยเป็นแหล่งทรัพยำกรทดแทนของ
ภำคอุตสำหกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
เพือ่สนบัสนนุใหเ้กดิเมอืงอตุสำหกรรม
เชิงนิเวศ และเดินหน้ำเข้ำสู่สังคม       
ไร้ขยะ (Zero Waste Society) อย่ำง
เต็มรูปแบบ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิล	กพร.	ภำยใต้ศูนย์

ประธานในพิธีชมการทำางานของเครื่องคัดแยกโลหะ
จากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง

ตัวอย่างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
ใช้เครื่องคัดแยกได้

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดตัวเครื่องต้นแบบในการคัดแยกโลหะ
จากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการ
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หากเราสามารถจัดการขยะ
หรือของเสียอื่นๆ ท้ังจากภาค
ครัวเรือนและภาคอตุสาหกรรม
ท่ีเกิดข้ึนในประเทศกวา่ 50 ลา้น
ตันต่อปี ได้อย่างเป็นระบบ เรา 
จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม    
ทางเศรษฐกิจท่ี ได้จากการ
หมุนเวียนขยะหรือของเสีย  
กลับมาเป็นวัตถุดิบทดแทนได้
กว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี
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ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต	 (Industry	
Transformation	Center:	 ITC)	ด้าน
เทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ต่อยอด       
ผลงำนเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแต่งแร่ ด้วยกำร
ออกแบบและพัฒนำเครื่องคัดแยกทำง
กำยภำพหรือทำงกล (Particle Separation 
Machine) เพื่อบดย่อยและคัดแยกส่วน
ประกอบต่ำงๆ จำกซำกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคิลในขั้นตอน    
ต่อไป 

โดยเครื่องคัดแยกนี้นับเป็นเครื่องจักร
ต้นแบบสมัยใหม่เครื่องแรกในประเทศไทย 
สำมำรถแยกส่วนประกอบต่ำงๆ ในซำกแผง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ด้วยกระบวนกำรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ได้แก่ กลุ่มโลหะที่ไม่ติดแม่เหล็ก (เช่น 
ทองแดง ดบีกุ ทองค�ำ เงนิ อะลมิูเนยีม) กลุ่ม
โลหะทีต่ดิแม่เหลก็	( เชน่ เหลก็ และนกิเกลิ) 
และสว่นประกอบทีไ่มใ่ชโ่ลหะ	(เชน่ Epoxy 
Resin, Fiberglass) ซึ่งวัตถุดิบท้ังหมดนี้
สำมำรถน� ำกลับมำสร้ ำงสรรค์ ให้ เกิด
ประโยชน์ได้ใหม่ จำกควำมส�ำเร็จคร้ังน้ี 
ท�ำให้ศูนย์วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีรีไซเคิล
ของ กพร. สำมำรถรองรับนโยบำยของ
กระทรวงอุตสำหกรรม และหน่วยงำน             
ที่เกี่ยวข้อง ในกำรเป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้            
ด้ำนเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์” 
ของประเทศได้

“ในยุคดิจิทัล ประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นทุกปี และกำาลัง
เป็นปัญหาของประเทศ ดังน้ันการพัฒนาเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ และสร้างระบบรีไซเคิลได้อย่างครบวงจร 
จะช่วยยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรีไซเคิลในประเทศไทย 
ทำาใหไ้มจ่ำาเปน็ตอ้งสง่วตัถดุบิทีม่คีา่ออกไปรไีซเคลิในตา่งประเทศ จากการประเมนิ 
พบวา่ การรไีซเคลิขยะอเิลก็ทรอนกิสท์ีเ่กดิขึน้ภายในประเทศประมาณ 500,000 
ตันต่อปี โดยเปลี่ยนเป็นทรัพยากรที่มีค่าเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนให้แก่ภาค
อุตสาหกรรมไทย จะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในประเทศกว่า 30,000 
ล้านบาทต่อปี และหากเราสามารถจัดการขยะหรือของเสียอื่นๆ ทั้งจากภาค      
ครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศกว่า 50 ล้านตันต่อปี ได้อย่าง
เป็นระบบ โดยมองว่าขยะหรือของเสียเหล่าน้ันคือทรัพยากร ตามหลักการเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน เราจะสามารถสรา้งมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิทีไ่ดจ้ากการหมนุเวยีนขยะ
หรือของเสียกลับมาเป็นวัตถุดิบทดแทนได้กว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะ          
ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
ซึ่งผมได้ให้ความสำาคัญเสมอมาในการสร้างสมดุลระหว่าง 3 สิ่ง คือ เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม” กอบชัย	กล่ำว

วิษณุ	ทับเที่ยง	อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	(กพร.)	
กล่ำวว่ำ เคร่ืองคัดแยกนี้สำมำรถรองรับกำรวิจัยและพัฒนำ และกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติให้แก่              
ผู้ประกอบกำร รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรและผู้ที่สนใจได้ศึกษำเรียนรู้
เทคโนโลยรีไีซเคลิตำมหลกัวชิำกำร อกีทัง้ท�ำใหป้ระเทศไทยมศีนูยว์จิยัและพฒันำ
เทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีมีประสิทธิภำพและครบวงจรทัดเทียมนำนำประเทศ โดยท่ีผ่ำนมำ
ได้มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบกำร นักลงทุน และ      
ผู้ท่ีสนใจ เฉล่ียปีละกว่ำ 300 รำย สำมำรถยกระดับผู้ประกอบกำร (Level up) 
และสร้ำงธุรกิจใหม่ (Startup) ก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมในประเทศจำกกำรลงทุนหรือ
กำรใช้ประโยชน์จำกของเสียที่ได้รับกำรผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำโดยศูนย์แห่งนี้ 
150-200 ลำ้นบำทตอ่ป ีไมนั่บรวมมลูค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ทีเ่กิดขึน้จำกกำรเปลีย่น
ขยะหรือของเสียเป็นแหล่งทรัพยำกรทดแทนที่ส�ำคัญของประเทศ ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหำมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน สนับสนุนกำรขับเคลื่อนสู่สังคมไร้ขยะ 
(Zero Waste Society) และมุ่งสู่ Circular Economy ตำมนโยบำยรัฐบำล 

เครื่องคัดแยกโลหะจากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นต้นแบบให้อุตสาหกรรม
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วราวุธ	 ศิลปอาชา	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	
(รมว.	ทส.)	พร้อมด้วย จตุพร	บุรุษพัฒน์						
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ										
ส่ิงแวดล้อม	 (ปกท.	 ทส.) ให้กำรต้อนรับ          
พล.อ.ประวิตร	วงษสุ์วรรณ	รองนายกรฐัมนตร ี
ในโอกำสเดินทำงมำเป็นประธำนในพิธีมอบ
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้�ำบำดำลขนำดใหญ่          
ริมแม่น้�ำ หรือ Riverbank Filtration (RBF)         
ซึ่งมีขนำดใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย  
ให้กับเทศบำลต�ำบลหำดท่ำเสำ อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดชัยนำท เพื่อบริหำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ
ภัยแล้งด้ำนกำรอุปโภคบริโภคและกำรเกษตร 
ในพื้นที่จังหวัดชัยนำทต่อไป

ทส. จัดโครงการ
มอบระบบน้ำาบาดาล
ใหญ่ที่สุดของไทย
แก้ภัยแล้งจังหวัดชัยนาทอย่างยั่งยืน

วราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทส.

ประธานในพิธีได้เปิดน้ำา 1,000 ลิตร เข้าสู่ระบบ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
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โดยรองนำยกฯ ได้เปิดน้�ำ 1,000 ลิตร เข้ำสู่ระบบ          
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในพิธีเปิดโครงกำร รวมถึงมอบน้�ำแร่                    
กระทรวงทรัพยำกรฯ ให้กับตัวแทนชำวบ้ำน และเยี่ยมชม
นทิรรศกำร เยีย่มชมระบบบรหิำรจดักำรน้�ำบำดำลขนำดใหญ่
ริมแม่น้�ำ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้ำนน้�ำบำดำล และ              
จุดบริกำรน้�ำแร่ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ                
สิ่งแวดล้อม

วรา วุธ	 ศิลปอาชา	 รัฐมนตรีว่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่ำวว่ำ โครงกำร  
RBF แห่งนี้สำมำรถผลิตน้�ำได้ถึง 4,000 ลูกบำศก์เมตร            
ต่อวัน เป็นน้�ำคุณภำพดีที่ผ่ำนกำรกรองโดยกระบวนกำร        
ทำงธรรมชำติ และสำมำรถน�ำมำใช้ได้โดยไม่กระทบต่อน้�ำ     
ผิวดิน สำมำรถช่วยเหลือประชำชนให้มีน้�ำอุปโภคบริโภค  
รวมถึงใช้ทำงกำรเกษตรได้กว่ำ 8 หมู่บ้ำน จ�ำนวน 1,484 
ครัวเรือน หรือประชำชนกว่ำ 5,000 คน โดยจังหวัดชัยนำท 
เป็น 1 ใน 3 พื้นที่ต้นแบบในกำรกักเก็บน้�ำฝนไว้ใช้ และ
บริหำรจัดกำรน้�ำใต้ดินควบคู่ไปกับน้�ำผิวดิน ซึ่งกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจะเร่งพัฒนำขยำย
โครงกำร RBF ไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศต่อไป
ในอนำคต

ทั้งนี้	 โครงการ	RBF	 ต้ังอยู่ริมแม่น้�าเจ้าพระยา	มี									
เสน้ผา่ศนูยก์ลางใหญ่ทีส่ดุถงึ	60	เซนตเิมตร	มหีอถงัเหลก็
สง่น้�าระยะไกลสงู	40	เมตร	นอกจากนี	้พบวา่ยงัมีปรมิาณ
น้�าที่พัฒนาได้อีกกว่า	1.4	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	ในการ
ช่วยเหลือประชาชนได้มากถึง	8,000	คน	โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งด�าเนินการต่อไป
ในอนาคต	
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พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รองนายก
รัฐมนตรี	 เป็นประธำนในการประชุมคณะ
กรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ	 (กก.วล.)															
ครั้งที่	6/2563	พร้อมด้วย วราวุธ	ศิลปอาชา	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม	ในฐานะรองประธานคณะ		
กรรมการฯ	จตุพร	บุรุษพัฒน์	ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ในฐานะ
กรรมการและเลขานุการฯ เข้ำร่วมกำรประชุม 
โดยม ีดร.รวีวรรณ	ภรูเิดช	เลขาธิการส�านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ									
ส่ิงแวดล้อม	(สผ.)	ท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ	
การประชุมฯ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชำกำร 1
ท�ำเนียบรัฐบำล  

ในที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำเก่ียวกับกำร
จดักำรขยะ ไดแ้ก่ กำรแตง่ตัง้คณะอนุกรรมกำร
เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
บนเกำะ เพื่อให้เกิดระบบกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยบนเกำะท่ีมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำง มีควำมถูกต้อง 
ตำมหลักวิชำกำร โดยเฉพำะเกำะที่เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีปริมำณขยะบนเกำะจ�ำนวนมำก 
เพ่ือลดปัญหำกำรขนส่งขยะ ข้ำมไปก�ำจัดบน
แผ่นดินใหญ่ รวมทั้งได้เห็นชอบมำตรกำรกำร
แก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะอิเล็กทรอนิกส์      
ทั้งที่ เกิดขึ้นในประเทศและที่น�ำเข้ำมำจำก     
ตำ่งประเทศ โดยมอบใหก้รมศลุกำกร กระทรวง
กำรคลัง เป็นผู้พิจำรณำระบบกำรตรวจสอบ           
ตู้บรรทุกสินค้ำอย่ำงเข้มงวด รวมถึงปรับปรุง
กฎหมำยเกีย่วกบักำรจดักำรขยะอเิลก็ทรอนกิส์
ที่น�ำเข้ำอย่ำงผิดกฎหมำย

นอกจำกนี ้ยงัมกีำรพจิำรณำรำยงำน EIA 
จ�ำนวน 3 โครงกำร ไดแ้ก ่1)	โครงการรถไฟฟา้
สายสีชมพูส่วนต่อขยาย	 ช่วงสถานีศรีรัช-
เมืองทองธานี	ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย	โดยเพิ่ม	2	สถานี	เพื่อเข้าสู่
เมืองทองธานี	2)	โครงการรถไฟความเร็วสูง	
สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา	 (ช่วงชุมทาง					
บ้านภาชี-นครราชสีมา)	ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย	(รฟท.) และ 3)	โครงการอาคารเช่า
ส�าหรับ ผู้มี รายได้น้อย	 จั งหวัดเพชรบุรี 										
(โพไร่หวาน)	ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็น
โครงกำรอำคำรอยูอ่ำศยัรวมส�ำหรบัเช่ำ จ�ำนวน 
246 ห้อง อีกด้วย 
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การประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 6/2563 
มุ่งแก้ปัญหาขยะบนเกาะอย่างมีประสิทธิภาพ

วราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทส. รองประธานคณะกรรมการฯ

จตุพร บุรุษพัฒน์
ปลัดกระทรวง ทส. กรรมการและเลขานุการฯ

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช 
เลขาธิการ สผ. ฝ่ายเลขานุการการประชุมฯ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุม กก.วล.
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ไขข้อข้องใจกฎหมายแร่
l   สุรพล อุดมพรวิรัตน์

มีสมำชิกฯ หลำยท่ำนมีข้อกังวล    
เกี่ยวกับกำรก�ำหนด “เขตแหล่งแร่เพื่อการ						
ท� า เหมือง ”  ตำมพระรำชบัญญัติ แร่                
พ.ศ. 2560 ของภำครัฐว่ำจะด�ำเนินไป             
ในทิศทำงใด และได้สอบถำมเข้ำมำที่      
สภำกำรเหมืองแร่

คอลัมน์ “ไขข้อข้องใจกฎหมายแร่”	
ฉบบันีจึ้งน�ำมำเลำ่สูก่นัฟงั และมีเรือ่งทีต้่อง
ขอควำมรว่มมอืจำกทำ่นสมำชกิฯ ชว่ยปอ้น
ข้อมูลแหล่งแร่ท่ีท่ำนสมำชิกฯ มีอยู่ให้แก่ 
คณะอนุกรรมกำรด้ำนก�ำหนดหลักเกณฑ์
กำรจ�ำแนกทรัพยำกรแร่และกำรก�ำหนด 
เขตแหล่งแร่เพื่อกำรท�ำเหมือง ภำยใต้คณะ
กรรมกำรนโยบำยบรหิำรจัดกำรแรแ่หง่ชำต ิ
เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในกำรก�ำหนด “เขต												
แหล่งแร่เพื่อการท�าเหมือง” ในแผนแม่บท
บริหำรจัดกำรแร่ฉบับถัดไปนี้ด้วย

พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ได้
ก�ำหนดให้กำรอนุญำตประทำนบัตรให้
พิจำรณำอนุญำตได้เฉพำะในพื้นที่ที่แผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรแร่ก�ำหนดให้เป็น 
“เขตแหล่งแร่เพื่อการท�าเหมือง”	 (มำตรำ 
19) และให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรนโยบำยบรหิำรจัดกำรแรแ่หง่ชำติ
ในกำรจัดท�ำแผนแม่บทบริหำรจัดกำรแร่   
ซึง่รวมถงึกำรก�ำหนด “เขตแหลง่แรเ่พือ่การ

ไข
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ข้อ
งใ
จก
ฎห
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ยแ
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ท�าเหมือง” โดยให้พิจำรณำถึงควำมอุดมสมบูรณ์และมูลค่ำ          
ทำงเศรษฐกิจของแหล่งแร่ในพ้ืนท่ีน้ันๆ ภำยใต้ดุลยภำพ        
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และสุขภำพของประชำชน  
แผนแม่บทบริหำรจัดกำรแร่ จะมีกำรจัดท�ำและปรับปรุงใน           
ทุก 5 ปี (มำตรำ 17) 

ในกำรจัดท�ำแผนแม่บทบริหำรจัดกำรแร่ฉบับแรก              
(พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินกำรในระยะ    
เปลี่ยนผ่ำนจำกกำรใช้ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 มำเป็น พ.ร.บ.แร่ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีระยะเวลำด�ำเนินกำรอันจ�ำกัด คณะกรรมกำร
นโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติจึงได้ก�ำหนด	“เขตแหล่งแร่
เพือ่การท�าเหมอืง”	โดยอนโุลมใหพ้ืน้ทีป่ระทำนบตัร พ้ืนทีค่�ำขอ
ประทำนบัตร พ้ืนท่ีค�ำขอต่ออำยุประทำนบัตร และพื้นที่  
อำชญำบตัรพเิศษซึง่ไดร้บัอนญุำตหรอืยืน่ไวก้อ่นวนัที ่พ.ร.บ.แร่ 
พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ (29 สิงหำคม 2560) รวมทั้งพื้นที่
แหล่งหินอุตสำหกรรมเพื่อกำรก่อสร้ำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรก�ำหนดแหล่งหินอุตสำหกรรมแล้ว และพื้นที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน           
กรณีท�ำเหมืองประเภทที่ 1 ตำมมำตรำ 53 แห่ง พ.ร.บ.แร่        
พ.ศ. 2560 (ไม่เกิน 100 ไร่) หรือกรณีกำรท�ำเหมืองหิน
อุตสำหกรรมเพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง เป็น “เขตแหล่งแร่เพื่อ
การท�าเหมอืง” กรณคี�ำขออำชญำบตัรทีย่ืน่กอ่นหรอืหลงั พ.ร.บ. 
แร่ พ.ศ. 2560 มผีลใชบ้งัคบั หรอือำชญำบตัรทีอ่อกตำม พ.ร.บ. 
แร่ พ.ศ. 2560 หำกผลกำรส�ำรวจพิสูจน์ได้ว่ำเป็นแหล่งแร่    
อดุมสมบรูณส์งูและมลูคำ่ทำงเศรษฐกจิสงู ใหก้�ำหนดเปน็ “เขต
แหล่งแร่เพ่ือกำรท�ำเหมือง” ตำมกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กำรประเมินคุณค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคม
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ข้อมูลธรณีวิทยำแหล่งแร่และปริมำณส�ำรองแร่ในพ้ืนที่ค�ำขอ
ประทำนบตัร อนัประกอบดว้ย ขอ้มลูชนิดแร่ พิกัด ทีต่ัง้ ขอบเขต
พื้นที่ ปริมำณทรัพยำกรแร่ และควำมสมบูรณ์แร่ ให้แก่คณะ
อนกุรรมกำรด้ำนก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรจ�ำแนกทรัพยำกรแรแ่ละ
กำรก�ำหนดเขตแหลง่แรเ่พือ่กำรท�ำเหมอืง ภำยใตค้ณะกรรมกำร
นโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติ ทั้งในรูปแบบเอกสำรและ 
ไฟล์ดิจิทัล โดยให้สมำชิกรวบรวมข้อมูลและจัดท�ำเป็นหนังสือ
ส่งถึงกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	ซึ่งเป็น
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำรร่วมในคณะอนุกรรมกำรฯ ดงักลำ่ว 
ภายในวันที่	31	ธันวาคม	2563 นี้ เพื่อรวบรวมส่งต่อให้คณะ
อนุกรรมกำรฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำก�ำหนด       
“เขตแหล่งแร่เพื่อการท�าเหมือง” ต่อไป

อย่ำงไรก็ตำม มำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
2560 ได้ก�ำหนดไว้ว่ำพื้นที่ที่จะก�ำหนดให้เป็น “เขตแหล่งแร่
เพื่อการท�าเหมือง”	 ต้องไม่ใช่พ้ืนท่ีในเขตอุทยำนแห่งชำติ      
ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยอทุยำนแหง่ชำต ิเขตรกัษำพนัธุส์ตัว์ปำ่ตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรสงวนและคุ้มครองสตัวป์ำ่ เขตโบรำณสถำน
ทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนไวต้ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโบรำณสถำน โบรำณวตัถ ุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ เขตพ้ืนท่ีท่ีมีกฎหมำย
ห้ำมกำรเข้ำใช้ประโยชน์โดยเด็ดขำด พ้ืนท่ีเขตปลอดภัยและ
ควำมมั่นคงแห่งชำติ หรือพื้นที่แหล่งต้นน้�ำหรือป่ำน้�ำซับซึม 

โดยสรุป	 ไม่ว่าพื้นท่ีแหล่งแร่ของท่านจะมีแร่อุดม
สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนก็ตาม	หากไม่ได้รับการก�าหนดเป็น	
“เขตแหล่งแร่เพ่ือการท�าเหมือง”	ในแผนแม่บทบริหารจัดการแร่
ฉบับถัดไปนี้แล้ว	หากท่านยังไม่ได้ยื่นค�าขอประทานบัตรไว้			
ก็ไม่สามารถยื่นค�าขอฯ	ได้	รีบๆ	ส่งข้อมูลแหล่งแร่ของท่าน				
ใหค้ณะอนกุรรมการฯ	ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการพจิารณานะครบั	

ข้อห่วงกังวลของท่ำนสมำชิกฯ ก็คือ แล้ว “เขตแหล่งแร่
เพื่อการท�าเหมือง” ในแผนแม่บทบริหำรจัดกำรแร่ฉบับถัดไป
จะเป็นอย่ำงไร ยังจะเหมือนเดิมหรือไม่

ในกำรจัดท�ำแผนแม่บทบริหำรจัดกำรแร่ฉบับถัดไป          
(พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2569) กำรก�ำหนด “เขตแหล่งแร่เพื่อการ	
ท�าเหมือง” จะต้องท�ำกำรก�ำหนดในเชิงพื้นที่บนแผนที่          
โดยพิจำรณำถึงควำมอุดมสมบูรณ์และมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของ  
แหล่งแร่ในพื้นที่นั้นๆ ภำยใต้ดุลยภำพด้ำนเศรษฐกิจ สังคม        
ส่ิงแวดล้อม และสุขภำพของประชำชน ในกำรน้ีคณะอนุกรรมกำร
ดำ้นก�ำหนดหลกัเกณฑก์ำรจ�ำแนกทรพัยำกรแรแ่ละกำรก�ำหนด
เขตแหล่งแร่เพื่อกำรท�ำเหมือง ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำย
บริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติ ต้องกำรข้อมูลพื้นที่ศักยภำพแร่      
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำก�ำหนด	 “เขตแหล่งแร่เพื่อ				
การท�าเหมือง” ตำมหลักเกณฑ์กำรจ�ำแนกทรัพยำกรแร่ของ
ประเทศไทยไว้ในแผนแม่บทฉบับดังกล่ำว 

กำรพิจำรณำฯ ในข้ันตอนที่ 1 คณะอนุกรรมกำรฯ         
จะน�ำข้อมูลด้ำนแหล่งแร่ที่รวบรวมได้มำพิจำรณำปัจจัยด้ำน
ธรณีวทิยำของแตล่ะพืน้ทีก่อ่นและเปน็ล�ำดบัแรก โดยไดก้�ำหนด
ค่ำน้�ำหนักในกำรให้คะแนนปัจจัยด้ำนธรณีวิทยำดังกล่ำวนี้ไว้
ร้อยละ 40 พื้นที่ใดผ่ำนเกณฑ์ในขั้นตอนนี้ไปแล้ว จึงจะถูกน�ำ
ไปพิจำรณำปัจจัยด้ำนอื่นๆ ในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

คณะอนุกรรมการฯ ได้ขอความร่วมมือ
จากสมาชิกที่ประสงค์จะให้พื้นที่

ศักยภาพแร่ของตนได้รับการพิจารณา
กำาหนดเป็น “เขตแหล่งแร่เพื่อการทำาเหมือง” 

โดยขอให้ช่วยจัดส่งข้อมูลด้านธรณีวิทยา
แหล่งแร่ที่ได้จากการสำารวจแร่

ตามอาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ 
หรืออาชญาบัตรพิเศษ ทั้งในรูปแบบ
เอกสารและไฟล์ดิจิทัล ส่งถึง กพร. 
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้

คณะอนุกรรมกำรฯ ได้ขอควำมร่วมมือจำกสมำชิกที่
ประสงค์จะให้พื้นท่ีศักยภำพแร่ของตนได้รับกำรพิจำรณำ
ก�ำหนดเป็น	“เขตแหล่งแร่เพื่อการท�าเหมือง” โดยขอให้ช่วย   
จัดส่งข้อมูลด้ำนธรณีวิทยำแหล่งแร่ที่ได้จำกกำรส�ำรวจแร่      
ตำมอำชญำบัตรผูกขำดส�ำรวจแร่ หรืออำชญำบัตรพิเศษ รวมถึง

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

20

20

20

20

20

ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีในกำรท�ำเหมือง
และสถำนภำพโครงกำร

ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ

ปัจจัยด้ำนสังคม

ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยด้ำนสุขภำพของประชำชน

ขั้นตอนที่ 2

หลักเกณฑ์ในการกำาหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำาเหมือง

1 40

ค่าน้ำาหนัก

ปัจจัยด้ำนธรณีวิทยำ

ปัจจัยในการพิจารณา

ขั้นตอนที่ 1

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
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แร่น่ารู้
l   มยุรี ปาลวงศ์

สงักะส	ี(Zinc) เปน็ธำตเุคมทีีมี่อะตอม 30 น้�ำหนัก

อะตอม 65.37 amu จุดหลอมเหลว 419.5 qC จุดเดือด 

907 qC ควำมหนำแน่น 7.133 g/cc ที่ 25 qC สังกะสี

เป็นโลหะที่มีควำมส�ำคัญเป็นล�ำดับ 4 รองจำกเหล็กกล้ำ 

อะลูมิเนียม และทองแดง สัญลักษณ์คือ Zn สังกะสีอยู่

ในตำรำงธำตหุมู ่12 มนษุยร์ูจ้กัน�ำสงักะสมีำใชป้ระโยชน์

มำนำนแล้ว แต่เพิ่งจะรู้จักสังกะสีที่อยู่ในรูปของโลหะ

หรือธำตุอิสระเมื่อเปรียบเทียบกับทองแดงและตะกั่ว             

ในอดีตจะใช้สังกะสีที่อยู่ในรูปของโลหะเจือ ในช่วง

ศตวรรษที่ 10 จีนและอินเดียเริ่มถลุงและสกัดสังกะสี           

ที่ไม่บริสุทธิ์ ในช่วงศตวรรษที่ 17 ได้มีกำรน�ำสังกะสี          

ทีค่อ่นขำ้งบรสิทุธิ ์(Slab Zinc or Spelter) ไปทีย่โุรป และ

เรียกชื่อแตกต่ำงกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำร เช่น Indian tin, 

Calamine, Tutanege หรือ Spiauter ในปี ค.ศ. 1697 

Lohneyes ได้เรียกชื่อธำตุนี้ว่ำ “Zink” ซึ่งได้กลำยเป็น 

Zinc ในปัจจุบัน 

» คุณสมบัติทั่วไป 
สังกะสีเป็นโลหะหนักหมู่เดียวกับปรอท มีลักษณะ

เป็นสีเงิน มันวำว หลอมและขึ้นรูปได้ง่ำย มีควำมทน  

ต่อกำรเกิดสนิม มีควำมแข็งแต่เปรำะไม่สำมำรถตัด       

โค้งงอตำมรูปที่ต้องกำรได้ มีควำมไวต่อปฏิกิริยำเคมี           

พอสมควรกับออกซิเจนและธำตุที่ไม่ใช่โลหะ และเมื่อท�ำ

ปฏิกิริยำกับกรดเจือจำงจะปล่อยก๊ำชไฮโดรเจนออกมำ 

เมื่อเผำให้ร้อนในอำกำศจะเป็น ZnO ซึ่งมีสีขำวและสีไม่

หมองคล้�ำ แต่จะขุ่นมัวเมื่อถูกอำกำศ เพรำะเกิดออกไซด์

ที่ผิว (ZnO) ที่มีลักษณะเป็นชั้นบำงๆ เคลือบพื้นผิวและ

มีจุดหลอมเหลวต่�ำเมื่อเทียบกับโลหะชนิดอื่น ZnO 

ละลำยน้�ำได้น้อย แต่ละลำยได้ดีในกรดแก่และเบสแก่ 

สังกะสี: โลหะสีเงิน
» แหล่งแร่สังกะสี 

สังกะสีที่พบในธรรมชำติไม่พบในรูปของธำตุอิสระ โดยทั่วไป

มักพบสังกะสีในดินประมำณ 120 กรัม/ตัน โดยอยู่ในรูปของ            

ซัลไฟด์ (ZnS) และมักปนกับซัลไฟด์ของโลหะอื่น เช่น เหล็ก ตะกั่ว 

แคดเมียม และทองแดง ส�ำหรับสังกะสีที่เป็นสินแร่มักพบในรูป      

แร่เฮมิเมอร์ไฟต์ [Zn
4
(Si

2
O

7
) (OH)

2
 (H

2
O)] แร่สมิทซอไนต์ 

(ZnCO
3
) และแร่ซิงไคต์ (ZnO) 

ในประเทศ	 จำกข้อมูลทำงธรณีวิทยำ พบว่ำ ตำมแนว

ชำยแดนด้ำนตะวันตกของประเทศไทยเป็นพื้นที่ศักยภำพของแร่

ตะกั่วและสังกะสี ซึ่งกระจำยตัวในพื้นที่ต่ำงๆ โดยที่ดอยผำแดง 

อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก เป็นแหล่งแร่สังกะสีที่ใหญ่ที่สุดใน

อำเซียน ซึ่งเดิมแร่สังกะสีในบริเวณนี้เคยอยู่ใต้พื้นดิน จนกระทั่ง

แผน่เปลอืกโลกไดเ้คลือ่นเขำ้หำกนั และยกตวัขึน้มำ จนเกดิเปน็ภเูขำ

จึงเห็นสำยแร่เกิดข้ึนมำกว่ำ 1.8 ล้ำนปีแล้ว พบเป็นแหล่งแร่สังกะสี

ซิลิเกตคำร์บอเนตและออกไซด์ มีควำมเข้มข้นประมำณ 50%      

แต่บำงครั้งก็จะพบปะปนอยู่กับหินปูนและมีควำมเข้มข้นไม่สูงนัก 

นอกจำกนี้ยังพบที่อ�ำเภอทองผำภูมิ อ�ำเภอสังขละบุรี และอ�ำเภอ

ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกำญจนบุรี อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอเชียงคำน  

อ�ำเภอปำกชม และอ�ำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร ่

อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ต่างประเทศ แหล่งแร่สังกะสีที่ส�ำคัญและพบมำกที่สุดในโลก 

คือ (ZnS) หรือ Sphalerite พบในหลำยรัฐในภำคตะวันตกของ

สหรัฐอเมริกำ บริติชโคลัมเบีย เม็กซิโก เปรู โบลิเวีย แคนำดำ และ

ออสเตรเลีย นอกจำกนี้ยังมีแร่สังกะสีในรูปอื่นๆ เช่น สังกะสี

คำร์บอเนต (ZnCO
3
) หรือ Smithsonite สังกะสีออกไซด์ (ZnO) 

หรือ Zincite และแร่สังกะสีซิลิเกต (Zn
2
SiO

4
) ที่เรียกว่ำ Willemite

โดยแหล่งแร่สังกะสีที่ส�ำคัญอื่นๆ พบที่จีน อินเดีย เมียนมำ 

เวียดนำม ไอร์แลนด์ รัสเซีย และคำซัคสถำน เป็นต้น 
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» การผลิตสังกะสี 
ประเทศไทยมีโรงงำนถลุงแร่สังกะสีท่ีจังหวัด

ตำก แต่ปัจจุบันได้หยุดกิจกำรไปแล้ว เนื่องจำก

เหมืองแร่สังกะสีได้หมดอำยุประทำนบัตร และ

ปริมำณส�ำรองแร่สังกะสีที่เหลืออยู่ไม่คุ้มค่ำกำรท�ำ

เหมือง แร่ที่ใช้ถลุงอยู่ในรูปของซิลิเกตคำร์บอเนต 

และออกไซดป์นกนั โดยสงักะสซีลิเิกตมีควำมเขม้ขน้

ประมำณ 50% แต่บำงครั้งพบปะปนอยู่กับหินปูน

และมีควำมเข้มข้นไม่สูงนัก ประมำณ 2-12% ต้องน�ำ

ไปแต่งแร่ให้มีควำมเข้มข้นเพิ่มขึ้น โดยใช้วิธีกำรบด

ด้วยเครื่องบดเปียกจนละเอียดเป็นผง จำกนั้นท�ำ

ปฏิกิริยำกับกรดซัลฟิวริกจะได้สำรละลำย ZnSO
4 

ละลำยอยู ่ท�ำสำรละลำยทีไ่ดใ้หเ้ปน็กลำงดว้ยหนิปนู

หรือปูนขำว และน�ำไปกรองเพื่อแยกสำรละลำยแร่

และกำกแร่ออกจำกกัน กำกแร่จะถูกส่งไปยังบ่อ    

กำกแร่ โดยกำรปรับสภำพให้เป็นกลำงด้วยปูนขำว

ก่อน ส่วนสำรละลำยที่กรองได้จะมีเกลือ พลวง

แคดเมียม และทองแดง ละลำยอยู่ ซึ่งสำมำรถแยก

ออกได้โดยเติมผงสังกะสีลงไปในสำรละลำย แยก

ตะกอนและสำรละลำยออกจำกกัน โดยผ่ำนเข้ำ

เครื่องกรองตะกอนแบบอัดจะได้กำกแคดเมียม 

พลวง และทองแดง ส่วนสำรละลำยสังกะสีซัลเฟต

จะถูกส่งไปเข้ำสู่กระบวนกำรถลุง ซึ่งโดยท่ัวไปมี        

2 วธิ ีคอื วธิกีำรใชค้วำมรอ้น และวธิกีำรละลำยดว้ย

สำรเคมี แต่ทั้ง 2 วิธี จะต้องน�ำไปผ่ำนกรรมวิธี    

แยกด้วยกระแสไฟฟ้ำในขั้นตอนสุดท้ำย กำรผลิตแร่

สังกะสีจะได้ผลิตภัณฑ์หลักเป็นโลหะสังกะสีแท่ง

บริสุทธิ์ (Zinc Metal) และโลหะสังกะสีผสม (Zinc 

Alloys) โดยมีส่วนผสมของโลหะชนิดอื่น ได้แก่ 

 ประเทศไทยมีโรงงานถลุงแร่สังกะสี
ที่จังหวัดตาก แต่ปัจจุบันได้หยุดกิจการ

ไปแล้ว เนื่องจากเหมืองแร่สังกะสี
ได้หมดอายุประทานบัตร และปริมาณ

สำารองแร่สังกะสีที่เหลืออยู่ไม่คุ้มค่า
การทำาเหมือง แร่ที่ใช้ถลุงอยู่ใน

รูปของซิลิเกตคาร์บอเนต
                   และออกไซด์ปนกัน
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คำบเูรเตอรแ์ละอุปกรณ์ชิ้นส่วนในรถยนต์ ผลิตเครื่องใช้ภำยในบ้ำน 

และส�ำนักงำน เช่น กลอนจับบำนประตู หน้ำต่ำง เป็นต้น 

นอกจำกนี้ ธำตุธรรมชำติจำกสังกะสี เช่น ซิงค์ออกไซด์ 

(ZnO) มีลักษณะสีขำว ใช้เป็นส่วนผสมผลิตสีเคลือบ สีทำ และใช้

ในอุตสำหกรรมเซรำมิก ซิงค์คำร์บอเนต (ZnCO
3
) ใช้เป็นส่วนผสม

ในอุตสำหกรรมยำ เช่น ยำทำแก้อำกำรคันตำมผิวหนัง ซิงค์ซัลเฟต 

(ZnSO
3
) ใช้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอ ซิงค์ซัลไฟต์ (ZnS) ใช้เป็นสีขำว

ในอุตสำหกรรมยำง ใช้เคลือบเป็นฉำกเรืองแสงในหลอดฟลูออเรสเซนต์

ของโทรทัศน์ และใช้เป็นส่วนผสมของสีพรำยน้�ำ เป็นต้น 

» การรีไซเคิลโลหะสังกะสี 
ปัจจุบันโลหะสังกะสีที่ผลิตได้จำกทั่วโลกประมำณร้อยละ 70 

มำจำกกำรท�ำเหมืองแร่ และอีกร้อยละ 30 มำจำกกำรรีไซเคิล หรือ

กำรน�ำสังกะสีกลับมำใช้ใหม่ โดยในทุกปีจะมีกำรน�ำสังกะสีมำ

รีไซเคิลเพิ่มสูงขึ้นตำมวิวัฒนำกำรที่ก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีในกำร

ผลิตสังกะสีและกำรรีไซเคิลสังกะสี ซึ่งกว่ำร้อยละ 80 ของสังกะสี

ทีใ่ชก้นัอยูส่ำมำรถน�ำมำรไีซเคลิไดใ้นทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ระบวนกำร

ผลิตสังกะสีเป็นโลหะสังกะสีแท่งและโลหะสังกะสีผสมจะมีเศษ

โลหะหรือ Scrap ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรผลิต ซึ่งสำมำรถน�ำมำหลอม

ใหม่ ส่วนกำรน�ำโลหะสังกะสีแท่งมำใช้ชุบเคลือบแผ่นเหล็กหรือ         

น�ำโลหะสังกะสีผสมมำฉีดชิ้นงำนต่ำงๆ จะมีเศษโลหะเกิดขึ้น

ระหว่ำงกำรผลิต และเมื่อสิ้นสุดกำรน�ำผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปมำใช้  

ในชีวิตประจ�ำวันสำมำรถน�ำผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้นกลับมำรีไซเคิลใช้

ต่อไปได้อีกเช่นกัน 

อะลูมิเนียม และนิกเกิล ฯลฯ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

เช่น กรดก�ำมะถัน 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527-2557 บริษัท ผำแดงอินดัสทรี

จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ มีผลผลิตสังกะสีกว่ำ 7.2 ล้ำนตัน 

คิดเป็นร้อยละ 98.64 ของผลผลิตสังกะสีในประเทศ

ทั้งหมด ที่เหลือเป็นผลผลิตของบริษัท ตำกไมนิ่ง จ�ำกัด 

และบริษัท กำญจนบุรี เอ็คช์โปรเรชั่น (เค็มโก้) จ�ำกัด 

ปัจจุบันไม่มีกำรผลิตสังกะสีในประเทศ และต้องน�ำเข้ำ

จำกต่ำงประเทศเป็นหลัก 

» ประโยชน์ของสังกะสี 
จำกคุณสมบัติของสังกะสี สำมำรถน�ำมำใช้เป็น

โลหะส�ำคัญในกำรผสมกับโลหะชนิดอื่น เพื่อปรับปรุง

คุณสมบัติของโลหะต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรชุบ หล่อ และ

เคลือบให้เหมำะกับกำรใช้งำน เช่น โลหะสังกะสีแท่ง

บริสุทธิ์ (Zinc Metal) ใช้ในงำนชุบเหล็กประเภทต่ำงๆ 

เพื่อป้องกันสนิมและป้องกันกำรผุกร่อน ใช้ในกำรผลิต

ทองเหลอืง สงักะสอีอกไซด์ เพือ่ใชใ้นกำรผลติยำงรถยนต์

และถ่ำนไฟฉำย โดยท�ำเป็นกล่องนอกของถ่ำนไฟฉำย  

ซึ่งจะท�ำหน้ำที่เป็นขั้วลบของเซลล์ เป็นต้น โลหะสังกะสี

ผสม (Zinc Alloys) ใช้ส�ำหรับหล่อวัสดุส�ำเร็จรูปจำก  

แบบพิมพ์ถำวรในกำรผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ เช่น     

ที่มา  : lasswarechemical.com/chemicals/สังกะสี-zinc/ 

        : www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=69088 

        : www.padaeng.com/th/pdi/profile 

        : www.siamchemi.com www.zincinfothailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=4
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