










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

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

ส�รจ�กประธ�นสภ�ก�รเหมืองแร่

ก�รประชุมคณะกรรมก�รแร่  
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ไขข้อข้องใจกฎหม�ยแร่
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สุรพล อุดมพรวิรัตน์
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กองบรรณ�ธิก�ร                   
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1 ใน 3 แผนง�นหลักขับเคลื่อนก�รลดก๊�ซเรือนกระจก
พัฒน�เหมืองสู่คว�มยั่งยืน สร้�งแหล่งน้ำ�สำ�หรับชุมชน
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แวดวงชาวเหมือง

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว

 (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)

วิษณุ ทับเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

ทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เอกภัทร วังสุวรรณ
 เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำาตาลทราย

ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

4     มิถุนายน 2564
กอบชัย	สังสิทธิสวัสดิ์	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 เป็นประธำน

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-
เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว	(Bio-Circular-Green	Economy	
:	BCG	Model) ของกระทรวงอุตสำหกรรม ครั้งที่ 2/2564 โดยมี               
ภานุวัฒน์	ตริยางกูรศร	ีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, วิษณ	ุทับเที่ยง	
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.),	 เอกภัทร									
วังสุวรรณ	 เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้�าตาลทราย,	ทาวัน													
ทวีถาวรสวัสดิ์	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ผู้บริหารหน่วยงาน								
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ สลิลา	ยรรยงสวัสด์ิ	 เลขานุการ								
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน	
(Circular	Economy)	เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อำคำร
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

โดยที่ประชุมฯ ได้รำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำรมำตรกำรและ
แนวทำงในกำรขับเคล่ือนของคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำร
พัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำง BCG Model ทั้ง 3 คณะ ได้แก่ 

อนุกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ 
(Bio Economy)
อนุกรรมกำรขับเคล่ือนนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy)
อนุกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) 

รวมถึงพิจำรณำก�ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงในกำรขับเคล่ือน         
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio- 
Circular-Green Economy : BCG Model) ของกระทรวงอุตสำหกรรม

ทั้งนี้  กำรจัดประชุมฯ ดังกล่ำวเป็นไปตำมมำตรกำรควบคุม           
และป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตำมข้อก�ำหนด        
ออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 22 ลงวันที่               
29 เมษำยน พ.ศ. 2564 

1

2

3
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สภาการเหมืองแร่
สารจากประธานกรรมการ

เรียน   สมำชิกสภำกำรเหมืองแร่ทุกท่ำน
 ด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19        

ในประเทศในปัจจุบันนี้ได้ทวีควำมรุนแรงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง   
ล่ำสุดภำครัฐได้ก�ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรระบำดฯ ในพื้นที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลอย่ำงเข้มงวด โดยกำรห้ำมจัด   
กำรประชุมและกำรจัดกิจกรรมที่มีกำรรวมกลุ่มตั้งแต่ 5 คน       
ขึ้นไป รวมทั้งกำรลดและกำรจ�ำกัดกำรเดินทำงของประชำชน   
ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่ำงเข้มงวด โดยมีผลต้ังแต่วันที่        
21 กรกฎำคม 2564 นี้เป็นต้นไป 

ด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในช่วงเดือนเมษำยน 2564 สภำกำรเหมืองแร่จึงได้               
เลือ่นก�ำหนดกำรจดักำรประชมุสำมญัฯ ประจ�ำป ี2564 จำกปรกตทิีเ่คยจดัในเดอืนเมษำยนของทกุป ีมำเปน็ก่อนวนัที ่20 สงิหำคม 
2564 ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ด�ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่จะสิ้นสุดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งลงในวันที่ 20 สิงหำคม 
2564 ในครำวเดียวกัน แต่ผลจำกมำตรกำรของภำครัฐดังกล่ำวข้ำงต้นและกำรประเมินสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อโควิด-19        
ในระยะอันใกล้นี้ มีแนวโน้มวำ่สภำกำรเหมืองแร่จะไม่สำมำรถจัดกำรประชุมสำมัญฯ ประจ�ำปี 2564 ได้ภำยในปี พ.ศ. 2564 นี้

สภำกำรเหมืองแร่จึงเรียนมำยังสมำชิกฯ ทุกท่ำนเพื่อทรำบ และจะรีบด�ำเนินกำรจัดกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี 2564                
ให้เร็วที่สุดเมื่อสถำนกำรณ์เอื้ออ�ำนวย 

สุดท้ำยนี้สภำกำรเหมืองแร่ขอส่งควำมปรำรถนำดีมำยังสมำชิกฯ ทุกท่ำน ขอให้ท่ำนมีสุขพลำนำมัยที่สมบูรณ์ แคล้วคลำด       
และผ่ำนพ้นวิกฤติกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

          
                                                              ขอแสดงควำมนับถือ

            
                                             (นำงสำวอัญชลี ตระกูลดิษฐ)  

                                                               ประธำนกรรมกำรสภำกำรเหมืองแร่
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การประชุมคณะกรรมการแร่
ครั้งที่ 5 และ ครั้งที่ 6 /2564

อัญชลี	ตระกูลดิษฐ	ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ ได้มอบหมำยให้ ทวี	ทวีสุขเสถียร	รองประธานกรรมการ																							
สภาการเหมืองแร่ เป็นผู้แทนเข้าประชุมคณะกรรมการแร่	คร้ังท่ี	5/2564	และคร้ังท่ี	6/2564 โดยคณะกรรมกำรมีกำรพิจำรณำ          
ให้ควำมเห็นชอบ ดังน้ี

2) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

ชนิดแร่

ดินขำว

มีอายุ/ปี

20

อำาเภอ

ด่ำนมะขำมเตี้ย

จังหวัด

กำญจนบุรี

เลขท่ีคำาขอ

1/2561
(32659/15922)

ชื่อผู้ขอ

ยุพิน เฮงเส็ง และ นิพล เฮงเส็ง 

ตำาบล

กลอนโด

ลำาดับ

1

สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำารวจและทำาเหมืองแร่ จากการประชุมคณะกรรมการแร่
ครั้งที่ 1-6/2564 มีจำานวนทั้งสิ้น ดังนี้

การอนุญาต

ประทำนบัตร

ต่ออำยุประทำนบัตร

โอนประทำนบัตร

อำชญำบัตรพิเศษ

รวม

13

12

4

0

29

3/2563
(แปลง)

1

3

0

0

4

5/2563
(แปลง)

1

1

0

0

2

4/2564
(แปลง)

2

3

0

0

5

6/2564
(แปลง)

0

2

0

0

2

2/2564
(แปลง)

4

1

1

0

6

1/2563
(แปลง)

5

2

3

0

10

ท่ี

1

2

3

4

รวม

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

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง  

มีอายุ/ปี

30

อำาเภอ

อู่ทอง

จังหวัด

สุพรรณบุรี

เลขท่ีคำาขอ

1/2559

ชื่อผู้ขอ

บริษัท ปฐมวัฒนพำนิชย์กำรแร่ จ�ำกัด

ตำาบล

จรเข้สำมพัน

ลำาดับ

1

ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง   

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง   

มีอายุ/ปี

20

10

อำาเภอ

เมืองตำก

ชุมแพ

จังหวัด

ตำก

ขอนแก่น

เลขท่ีคำาขอ

1/2560
(30768/15971)

1/2562
(15516/15404)

ชื่อผู้ขอ

บริษัท ตำกกลกิจ (1996) จ�ำกัด

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ผลิตภัณฑ์ศิลำศรีบุรี

ตำาบล

ป่ำมะม่วง

นำหนองทุ่ม

ลำาดับ

1

2
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การประชุมคณะกรรมการแร่
ครั้งที่ 7/2564

อัญชลี	ตระกูลดิษฐ	ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่	ได้มอบหมำยให้ ทวี	ทวีสุขเสถียร	ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภาการ
เหมืองแร่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแร่	คร้ังท่ี	7/2564	เม่ือวันท่ี 2 กันยำยน 2564 โดยคณะกรรมกำรมีกำรพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ ดังน้ี

สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำารวจและทำาเหมืองแร่ จากการประชุมคณะกรรมการแร่
ครั้งที่ 1-7/2564 มีจำานวนทั้งสิ้น ดังนี้

การอนุญาต

ประทำนบัตร

ต่ออำยุประทำนบัตร

โอนประทำนบัตร

อำชญำบัตรพิเศษ

รวม

16

14

5

0

35

3/2563
(แปลง)

1

3

0

0

4

5/2563
(แปลง)

1

1

0

0

2

4/2564
(แปลง)

2

3

0

0

5

6/2564
(แปลง)

0

2

0

0

2

7/2564
(แปลง)

3

2

1

0

6

2/2564
(แปลง)

4

1

1

0

6

1/2563
(แปลง)

5

2

3

0

10

ท่ี

1

2

3

4

รวม

1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 3 ราย รวม 3 แปลง

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินแกรนิตเพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

ยิปซัมและแอนไฮไดรต์

มีอายุ/ปี

30

23

20

อำาเภอ

ทับสะแก

ศรีส�ำโรง

นำสำร

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

สุโขทัย

สุรำษฎร์ธำนี

เลขท่ีคำาขอ

2/2561

6/2559

5/2562

ชื่อผู้ขอ

บริษัท ทับสะแก แกรนิต จ�ำกัด  

บริษัท โรงโม่หินสุวรรณ จ�ำกัด

บริษัท วำนิชยิปชั่ม จ�ำกัด

ตำาบล

อำ่งทอง

นำขุนไกร

คลองปรำบ

ลำาดับ

1

2

3

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูน และหินแกรนิต 

เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

มีอายุ/ปี

สิ้นอำยุ 
25 ธันวำคม 

2564

อำาเภอ

เมือง

จังหวัด

ชลบุรีี

เลขท่ีคำาขอ

1/2564
(21368/15466)

ชื่อผู้ขอ

นำยสิน เดชชีวะ 
ขอโอนประทำนบัตรของ 

นำงสวน เดชชีวะ โดยกำรตกทอด

ตำาบล

ห้วยกะปิ

ลำาดับ

1

3) คำาขอโอนประทานบัตร จำานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

2) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรม
ชนิดหินบะซอลต์เพื่อ
อุตสำหกรรมก่อสรำ้ง   

หินอุตสำหกรรม
ชนิดหินบะซอลต์เพื่อ
อุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

มีอายุ/ปี

10

5

อำาเภอ

ขุนหำญ

น้�ำยืน

จังหวัด

ศรีษะเกษ

อุบลรำชธำนี

เลขท่ีคำาขอ

1/2562
(31804/15388) 
และที่ 2/2562 

(31805/15377)

1/2561
(31851/15150)

ชื่อผู้ขอ

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ศิลำภูฝ้ำย 
และห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด  
ศรีษะเกษเหมืองแร่

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ศิลำน้�ำยืน

ตำาบล

พรำน

สีวิเชียร

ลำาดับ

1

2
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เมื่อวันท่ี 10 สิงหำคม 2564 ดร.สันต์	ศรีอรรฆ์ธ�ารง	
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม	มหาวทิยาลยั
พัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)	ได้ประเมินสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19  ในประเทศไทย โดยใชข้อ้มลูทำง
สถิติ และได้ชี้ว่ำกำรระบำดในคลื่นลูกที่ 4 นี้ใกล้ถึงระดับสูงสุด 
และเริม่เขำ้สูข่ำลงแลว้ แตส่ิง่ทีต่อ้งระวงัและระลกึไวเ้พ่ือเดนิลง
อย่ำงปลอดภัย 

“ไดเ้วลาปกัธงทีย่อดเขา จดจำาชว่งเวลาแหง่ประวตัศิาสตร์
ท่ีเจบ็ปวด แลว้กา้วเดนิลงอยา่งระมดัระวงัไปดว้ยกนัครบั … และ
ต้องย้ำาแรงๆ ครับว่า อย่าประมาทโดยเด็ดขาด …เพราะขาลง 
ยอดคนติดเชื้อและคนตายจะยังมากกว่าขาขึ้นนะครับ มันคือ 
กฎธรรมชาติ การปีนยอดเขาสูงนั้น เราปีนขึ้นมาเท่าไหร่ ก็ต้อง
ปนีลงเทา่น้ัน และเราจะตอ้งเดนิผา่นแดนมรณะ (Death Zone) 
ลงไปด้วยความอ่อนล้ากว่าเดิม และในสถานการณ์ที่ออกซิเจน
และเสบียงที่เหลือน้อยเต็มที”  

สิง่ทีจ่ะเปน็ไป สิง่ทีย่งัเปน็ไปไดแ้ละเปน็ไปไมไ่ด ้จำกนี ้คอื 
๏ สปัดำหน์ี ้(10 ส.ค. 64) ยังมีโอกำสเห็นยอดของผู้ติดเช้ือ

รำยวันที่ยังคงสูงขึ้น แต่สัปดำห์หน้ำควรจะต้องลดลง
๏ สปัดำหห์นำ้อำจจะเหน็ยอดสงูสดุของผูเ้สยีชวีติที ่250 

–300 คนต่อวัน
๏ ผู้ติดเชื้อสะสมจะเกิน 1,000,000 คน อยำ่งแน่นอน 

และแนวรับต่อไปที่เรำต้องยันเอำไว้ให้ได้คือ 1,500,000 ครับ 
คลื่นลูกที่ 4 นี้ เรำเริ่มจำกตัวเลข 200,000 วันนี้เกือบ 
800,000 เป็นขำขึ้นมำ 600,000 ขำลงก็จะต้องไม่น้อยกวำ่นี้ 
บวกกันเข้ำไปก็คือ เรำท�ำดีที่สุดก็จะยังมี ผู้ติดเชื้อระดับ 
1,400,000 เรำไม่มีทำงเอำชนะกฎทำงฟิสิกส์นี้ได้ ต้องท�ำใจ
และต่อสู้เพื่อไม่ให้มันแย่ไปกวำ่นี้เท่ำนั้น

๏ ผู้เสียชีวิตสะสมจะเกิน 10,000 คนอย่ำงแน่นอน       
คลื่นลูกที่ 4 นี้ เรำเริ่มจำกตัวเลข 2,000 วันนี้ (10 ส.ค. 64) 
เกือบ 6,500 เป็นขำขึ้นมำ ขำลงก็จะมีคนตำยอีกไม่น้อยกว่ำ 
4,500 คน และโดยท่ัวไปจะมำกกว่ำด้วยครับส�ำหรับกำร        
เสียชีวิต ดังน้ันแม้เรำจะท�ำดีท่ีสุดก็จะยังมีผู้เสียชีวิตระดับ
มำกกว่ำ 6500 + 4500 = 11,000 เรำไม่มีทำงเอำชนะกฎ
ทำงฟิสิกส์นี้ได้ (ณ วันท่ีปิดต้นฉบับนี้ 9 ก.ย. 2564 ยอด             
ผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 13,731 เขำ้ไปแล้ว)

Cover Story
l   สภาการเหมืองแร่ 

ในวันที่ 18 สิงหำคม 2564 เป็นวันที่สภำกำรเหมืองแร่
ได้จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ 2/2564 ขึ้น หลังจำก
ที่กำรประชุมต้องห่ำงหำยไปนำน เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันนั้นยอดผู้ติดเชื้อฯ ได้พุ่งขึ้น
สูงถึง 20,515 รำย และมีผู้เสียชีวิตจำกกำรติดเชื้อสูงถึง  315 
รำย ซึ่งนับเป็นยอดผู้เสียชีวิตรำยวันที่สูงที่สุดของกำรแพร่
ระบำดในคล่ืนลูกท่ี 4 คร้ังน้ี บรรดำผู้เสียชีวิตนับวันย่ิงใกล้ตัวเรำ
เข้ำมำ จำกคนที่เรำเคยรู้จัก เป็นคนที่เรำรู้จัก เป็นคนที่เรำสนิท 
เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง และแม้แต่เป็นคนในครอบครัว
เดียวกัน 

คณะกรรมกำรฯ จึงได้หยิบยกประเด็นนี้ข้ึนพิจำรณำ       
และเห็นว่ำสภำกำรเหมืองแร่ควรมีส่วนร่วมในกำรบรรเทำทุกข์
และช่วยชีวิตเพื่อนพี่น้องร่วมชำติของเรำ จำกน้ันจึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ อนุมัติกำรบริจำคเงินจ�ำนวน 1.60 ลำ้นบำท  ในกำร
จัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย์บริจำคให้แก่โรงพยำบำลที่ขำดแคลน       
เพื่อช่วยลดจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกกำรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

จำกนั้นได้มีผู้มีจิตศรัทธำบริจำคสมทบอีกจ�ำนวน 1.0 
ลำ้นบำท รวมเปน็ 2.60 ลำ้นบำท ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรฯ จงึ
มีมติให้น�ำเงินบริจำคทั้งหมดไปจัดซ้ือเคร่ืองให้อำกำศผสม
ออกซิเจนอัตรำกำรไหลสูง รุ่น Airvo2 จ�ำนวน 13 เครื่อง           
ในรำคำเคร่ืองละ 200,000 บำท มอบให้แก่โรงพยำบำล           
13 แห่ง ทั่วทุกภูมิภำค หลำยโรงพยำบำลทันทีที่ได้รับเครื่องฯ 
ก็มีโอกำสได้ใช้ทันที เนื่องจำกมีผู้ป่วยฯ ที่มีอำกำรหนักเข้ำรับ 
กำรรักษำพอดี 

เงินที่สภำกำรเหมืองแร่น�ำมำบริจำคเพ่ือสำธำรณกุศลใน
ครั้งนี้ ล้วนเป็นเงินของท่ำนสมำชิกสภำกำรเหมืองแร่ทุกท่ำน 
คณะกรรมกำรฯ ขออำนิสงส์แห่งผลบุญกุศลในครั้งนี้ ได้โปรด      
ดลบันดำลให้ท่ำนสมำชิกฯ และครอบครัวแคล้วคลำดจำก
ภยันตรำยทั้งปวง ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ และประสบแต่ควำม
เจริญรุ่งเรืองในกิจกำรที่ท�ำอยู่ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ 

1.	นายเกรียงศักดิ์	หล่อวัฒนตระกูล	ประธำนที่ปรึกษำ
กิตติมศักดิ์ / กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท สินแร่สำคร จ�ำกัด 
จ�ำนวน 200,000 บำท   

สภาการเหมืองแร่ 
มอบลมหายใจให้แก่ผู้ป่วย
จากการติดเชื้อโควิด-19 
13 เครื่อง 13 โรงพยาบาล
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โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหาคร

ยงยุทธ รัตนสิริ กรรมการสภาการเหมืองแร่ เป็นผู้แทนสภาการเหมืองแร่ 
มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงให้แก่ 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อับดุล ลาเต๊ะ ยากัด กรรมการสภาการเหมืองแร่ เป็นผู้แทนสภาการเหมืองแร่ มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ทวี ทวีสุขเสถียร รองประธานสภาการเหมืองแร่
เป็นผู้แทนสภาการเหมืองแร่ มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน

อัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2.	นางสาวอัญชลี	 ตระกูลดิษฐ ประธำนกรรมกำร        
สภำกำรเหมืองแร่ / กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ทุ่งใหญ่ พลำสเตอร์
จ�ำกัด จ�ำนวน 200,000 บำท

3.	 นายทวี 	 ทวีสุข เสถียร  รองประธำนสภำกำร                 
เหมืองแร่ / ผู้จัดกำรท่ัวไป บริษัท ศิลำสำกลพัฒนำ จ�ำกัด  
จ�ำนวน 200,000 บำท

4.	 นายสุ เทพ	 สุนทรารัณย์	 กรรมกำรสภำกำร                
เหมืองแร่ / กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เชียงใหม่ทิน-ทังสเตน 
จ�ำกัด จ�ำนวน 400,000 บำท
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โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
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คอลัมน์ “ไขข้อข้องใจกฎหมำยแร่” ฉบับน้ี มีข่ำวดีเก่ียวกับ
ควำมเป็นไปได้ท่ีพวกเรำชำวเหมืองจะมีโอกำสได้ท�ำเหมือง            
ในที่ดิน ส.ป.ก. กันอีกครั้งมำแจ้งให้ทรำบ แม้จะไม่เกี่ยวกับ
กฎหมำยแร่โดยตรง แต่ก็เป็นกฎหมำยที่ส่งผลกระทบต่อกำร            
ท�ำเหมือง

ย้อนกลับไปเมื่อวันท่ี 29 มีนำคม 2560 ศำลปกครอง
สงูสดุไดม้คี�ำพพิำกษำยกเลกิระเบยีบคณะกรรมกำรปฏริปูทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรม เรื่องกำรให้ควำมยินยอมในกำรน�ำทรัพยำกร 
ธรรมชำตใินเขตปฏริปูทีด่นิไปใชป้ระโยชนต์ำมกฎหมำยอืน่ พ.ศ. 
2541 เนือ่งจำกมำตรำ 19 แหง่พระรำชบญัญตักิำรปฏิรูปทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ไม่ได้ให้อ�ำนำจคณะกรรมกำร
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอนุญำตให้ผู้อื่นท่ีไม่ใช่เกษตรกร            
เข้ำท�ำกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่กำรท�ำเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปท่ีดินได้ 
และตำมค�ำนิยำมของกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม มำตรำ 4 
แห่งพระรำชบัญญตัดิงักลำ่ว ไดก้�ำหนดใหท้ีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิ
มีไว้เพื่อให้เกษตรกรท�ำเกษตรกรรมเท่ำนั้น มิใช่เพื่อกิจกำรอื่น 
ระเบียบดังกล่ำวจึงไม่ชอบด้วยพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

ค�ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุดในคดีนี้ ส่งผลให้
กิจกำรตำ่งๆ ทั้งกำรส�ำรวจและกำรผลิตปิโตรเลียม กำรส�ำรวจ
และกำรท�ำเหมอืงแร ่และกจิกำรพลงังำนไฟฟำ้จำกพลงังำนลม               
ที่ เคยได้ รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่  ส.ป.ก. จำก                 
คณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปแล้วล้วน                  
ผิดกฎหมำย และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของชำติและ              
ควำมเสียหำยทำงธุรกิจในวงกวำ้ง

เพื่อบรรเทำผลกระทบที่เกิดขึ้น คณะรักษำควำมสงบ               
แหง่ชำต ิไดอ้อกค�ำสัง่ที ่31/2560 ลงวนัที ่23 มถินุำยน 2560 
เรือ่งกำรใชท้ีด่นิเพือ่เกษตรกรรมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรปฏริปู
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรรม                    
และประโยชน์สำธำรณะของประเทศ โดยก�ำหนดให้กิจกำร                 
ที่ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้ใช้ท่ีดิน ส.ป.ก. ไปแล้วให้เป็นกำรด�ำเนินกำรที่ถูกกฎหมำย 
รวมถงึกำรก�ำหนดใหค้ณะกรรมกำรปฏิรูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม 
มอี�ำนำจพจิำรณำใหค้วำมยนิยอมหรอือนญุำตใหใ้ชท้ีด่นิ ส.ปก. 
เพื่อด�ำเนินกิจกำรอื่น ทั้งกิจกำรปิโตรเลียมฯ กำรส�ำรวจและ 
กำรท�ำเหมืองแร่ และกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมได้ แต่ยัง

ไขข้อข้องใจกฎหมายแร่

ไขข้อข้องใจกฎหมายแร่
l   สุรพล อุดมพรวิรัตน์



July-August 202116

จ�ำกัดกำรอนุญำตเฉพำะรำยที่เคยได้รับอนุญำตฯ ไปแล้ว                
ตำมระเบียบฯ เดิมก่อนวันที่ค�ำสั่ง คสช. ฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ
เทำ่นั้น และสั่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�ำเนินกำรแก้ไข
หรือปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
เพือ่รองรบักำรใชป้ระโยชนท์ีด่นิทีส่�ำนกังำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรมได้มำเพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และ
ประโยชนส์ำธำรณะของประเทศ ซึง่รวมถงึกำรพจิำรณำอนุญำต
ให้ส�ำรวจหรือใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรให้ใช้ที่ดินเพื่อ                 
ด�ำเนินกิจกำรด้ำนพลังงำน และกำรด�ำเนินกิจกำรอื่นอันเป็น
ประโยชน์แกเ่กษตรกรและประโยชนส์ำธำรณะของประเทศดว้ย  

ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส�ำนักงำน
ปฏิรปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ไดจ้ดัท�ำ (รำ่ง) พระรำชบญัญตักิำร
ปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นท่ีเกษตรกรรม พ.ศ. ... ขึ้น เพื่อ              
เสนอต่อสภำนิติบัญญัติพิจำรณำน�ำมำบังคับใช้แทนพระรำช
บัญญตักิำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518  รำ่ง พ.ร.บ. 
ฉบับนี้ ได้ก�ำหนดให้อ�ำนำจคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ สำมำรถอนุญำตให้มีกำรส�ำรวจ

หรอืใชท้รพัยำกรธรรมชำต ิหรอือนญุำตใหใ้ชท้ีด่นิเพือ่ประกอบ
กิจกำรด้ำนพลังงำนหรือประกอบกิจกำรอื่นอันเป็นประโยชน์ 
แก่เกษตรกรหรือประโยชน์สำธำรณะของประเทศได้ โดย                  
ไม่จ�ำกัดเฉพำะรำยที่เคยได้รับกำรอนุญำตแต่เดิมเท่ำนั้น                
และก�ำหนดให้ถือว่ำกำรอนุญำตของคณะกรรมกำรฯ เป็นกำร
อนุญำตให้ใช้ที่ดินตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่ออ�ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ผู้ประสงค์จะขออนุญำต แต่ผู้ได้รับอนุญำตยังคง
ต้องด�ำเนินกำรขออนุญำตในกำรส�ำรวจหรือใช้ทรัพยำกร                 
ธรรมชำติ หรือประกอบกิจกำรตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 
โดยผู้ขอใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องเยียวยำหรือจ่ำยค่ำชดเชยกำร
สูญเสียโอกำสจำกกำรใช้ที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ 
และให้น�ำค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินส่งเป็นรำยได้
ของกองทุนกำรปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อ
น�ำไปใช้จ่ำยเพื่อกำรปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นท่ีเกษตรกรรม
ตอ่ไป ทัง้นี ้ตำมแนวทำงทีก่�ำหนดไวใ้นค�ำสัง่หวัหนำ้คณะรกัษำ
ควำมสงบแห่งชำติ ที่ 31/2560 ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นเศรษฐกิจฐำนรำก ที่ก�ำหนด                
ให้ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรที่ดินของรัฐในเขตปฏิรูปที่ดิน
พ้ืนท่ีป่ำเส่ือมโทรมและท่ีสำธำรณะให้เกิดผลิตภำพของกำร              
ใช้ประโยชน์ที่ดินสูงขึ้น 

“กิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะของประเทศ” ในร่ำง
พระรำชบัญญัติดังกล่ำว หมำยควำมถึง กิจกำรปิโตรเลียม                
ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยปิโตรเลียม กิจกำรระบบโครงขำ่ยพลังงำน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรพลังงำน กิจกำร
พลังงำนหมุนเวียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำและส่งเสริม
พลังงำน กิจกำรเกี่ยวกับกำรส�ำรวจแร่หรือกำรท�ำเหมือง                
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยแรแ่ละรวมถงึกำรด�ำเนนิกำรอันเก่ียวเนือ่ง
กับกิจกำรดังกล่ำว กิจกำรโทรคมนำคมตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม กิจกำรกระจำยเสียงหรือ
กิจกำรโทรทัศน์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ และโครงกำรของรัฐ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้ำนคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ด้ำนโครงข่ำยใน            
ระบบโทรคมนำคม ตลอดจนโครงกำรที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้               
ด�ำเนินกำร

แม้ว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ฉบับน้ียังอยู่ในขั้นตอนกำร              
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำกนั้น                
ยังจะต้องผ่ำนขั้นตอนกำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติก่อน             
จะมีผลบังคับใช้ แต่ก็นับว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงไปในทำงที่ดี                   
พอที่จะเห็นแสงสวำ่งที่ปลำยอุโมงค์บ้ำงแล้วครับ 
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เหมืองแร่สีเขียว
l   กองบรรณาธิการ

วิษณ	ุทับเที่ยง	อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พืน้ฐานและการเหมอืงแร	่(กพร.) เปน็ประธำน
ในพธิรีบัมอบแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีห่มดอายุ
จากบริษัท	 เอท	โซลาร์	จ�ากัด เพื่อกำรวิจัย        
และพัฒนำเทคโนโลยีรีไซเคิล โดยมี สลิลา	
ยรรยงสวัสด์ิ	 ผู้อ�านวยการกองนวัตกรรม
วัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ            
เจ้ำหน้ำที่ กพร. เข้ำร่วมพิธี ณ ศูนย์วิจัย           
และพัฒนำเทคโนโลยีรีไซเคิล กพร. อ�ำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล 

กพร. รับมอบ
แผงเซลล์แสงอาทติย์
ที่หมดอายุจาก เอท โซลาร์ 
เพือ่วจิยัและพฒันาเทคโนโลยรีไีซเคลิ



July-August 202118

เหมืองแร่สีเขียว
l   กองบรรณาธิการ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) 
และกำรลดก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) นับเป็น
วำระส�ำคญัของทกุประเทศทัว่โลก ประเทศไทยไดแ้สดงบทบำท
และเจตจ�ำนงในกำรลดโลกร้อน (Global Warming) ร่วมกับ
นำนำประเทศ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย	(TCMA)	
ในฐานะอุตสาหกรรมผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทย	ได้ชู	3	แผนงาน
เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องแผนที่น�ำทำงลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ               
(Thailand NDC Roadmap) และทิศทำงกำรประชุมสุดยอด
ด้ำนสภำพภูมิอำกำศของสหประชำชำติ (COP 26) ปลำยปีนี้

ชนะ	ภูมี	นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย	
(TCMA)	กล่ำวว่ำ TCMA เป็นควำมร่วมมือของผู้ผลิต
ปูนซีเมนต์ทุกรำยของไทย ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ               

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development) มีกำรด�ำเนินงำนด้ำนนี้
มำอยำ่งตอ่เนือ่งนบัแตก่อ่ตัง้ TCMA เมือ่ป ีพ.ศ. 2549 แตด่ว้ย
ปัจจุบันกำรเปล่ียนแปลงของสภำพภูมิอำกำศมีผลกระทบมำกข้ึน 
หลำยประเทศรวมทัง้ประเทศไทยตัง้เปำ้หมำยลดกำรปลอ่ยกำ๊ซ
เรือนกระจกสทุธเิปน็ศนูย ์เพ่ือลดภำวะโลกร้อน TCMA จงึผนกึ
ก�ำลงัสมำชกิตัง้เปำ้ขบัเคลือ่นลดกำ๊ซเรอืนกระจกใน 3 แผนงำน

1 ส่งเสริมใช้ปูนซีเมนต์ท่ีลดก๊าซเรือนกระจก “ปูนซีเมนต์
ไฮดรอลกิ” ตัง้เปา้ป ีพ.ศ. 2565 ลดได ้300,000 ตนั 

CO
2
 เทียบเท่ำปลูกต้นไม้กว่ำ 31 ล้ำนต้น TCMA ส่งเสริม             

และสนับสนุนให้สมำชิกวิจัย พัฒนำ และน�ำเทคโนโลยีมำใช้            
ในกำรผลิตปูนซีเมนต์ที่ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เรียกว่ำ   
“ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” ตำม มอก.2594 รวมท้ังได้บูรณำกำร
ควำมร่วมมือกับภำครัฐ ภำควิชำชีพ ภำคอุตสำหกรรม และ          
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เหมืองแม่ทาน จ.ลำาปาง

ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ไทย (TCMA)

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ไทย (TCMA) 
เผย 1 ใน 3 แผนงานหลักขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก

พัฒนาเหมืองสู่ความยั่งยืน สร้างแหล่งน้ำาสำาหรับชุมชน

ความร่วมมือ 16 หน่วยงานในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มาตรการทดแทนปูนเม็ด
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2 พัฒนาเหมืองสู่ความยั่งยืน อนาคตเป็นแหล่งน้ำา         
และจุดเรียนรู้สำาหรับชุมชน TCMA ให้ควำมส�ำคัญ               

ต่อกำรน�ำทรัพยำกรแร่มำใช้อย่ำงคุ้มค่ำตำมนโยบำยรัฐบำล 
ควบคูก่บักำรพฒันำเพือ่ใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีภ่ำยหลงักำรท�ำเหมือง
สิน้สดุ โดยพืน้ทีเ่หมอืงทีเ่หมำะสมอำจพฒันำเปน็แหลง่น้�ำหรอื
จุดเรียนรู้ส�ำหรับชุมชนนั้นๆ จึงส่งเสริมให้สมำชิกด�ำเนินงำน
ตำมแนวทำงเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) ด้วยกำร                
ท�ำเหมืองให้ถูกต้องและปลอดภัยตำมหลักวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง                
กำรบริหำรจัดกำรแร่ให้เกิดประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำตำมนโยบำย
ภำครัฐ กำรเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือลดกำรเกิด                 
ผลกระทบ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรและฟื้นฟูสภำพพื้นที่                    
โดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมของลักษณะกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ 
เช่น กำรปลูกต้นไม้ในพื้นที่หลังกำรท�ำเหมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ำ
และชว่ยดดูซบั CO

2
 หรอืบำงพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมในกำรพฒันำเปน็

แหลง่น้�ำ ก็จะพัฒนำเปน็แหลง่น้�ำ เพ่ือชมุชนใชป้ระโยชนท์ำงกำร
เกษตร ตัวอย่ำงเช่น ได้มีกำรบริหำรจัดกำรน�ำน้�ำจำกขุมเหมือง
แมท่ำน จงัหวดัล�ำปำง เชือ่มตอ่ไปยงับอ่น้�ำชมุชนใกลเ้คยีงใหไ้ด้
ใช้ประโยชน์กว่ำ 250 ครัวเรือน นับเป็นต้นแบบควำมร่วมมือ
กำรน�ำทรัพยำกรมำใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และพัฒนำพื้นที่เพ่ือชุมชน   
ใช้ประโยชน์ในอนำคต ส่งผลให้อุตสำหกรรมและชุมชนเติบโต
ไปด้วยกันอย่ำงยั่งยืน

3 สร้าง Ecosystem สำาหรับการจัดการวัสดุที่ ไม่ใช้
แล้ว (Waste) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) TCMA มนีโยบำยสง่เสรมิสมำชกิจดักำร
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Waste) อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ด้วย
กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมร่วมมือกับภำคส่วน                   
ท่ีเก่ียวข้องตลอดกระบวนกำร หันมำให้ควำมส�ำคัญกับกำร
บริหำรจัดกำร Waste อย่ำงถูกต้อง ปัจจุบันอุตสำหกรรม
ปูนซีเมนต์ได้น�ำ Waste ทั้งจำกภำคอุตสำหกรรม ชุมชน และ
กำรเกษตร มำกกว่ำ 1.5 ล้ำนตันต่อปี มำเป็นเชื้อเพลิงใน                 
เตำเผำปนูซเีมนตแ์บบ Co-processing นอกจำกนี ้ยงัมีแนวทำง
ที่จะศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรน�ำเศษคอนกรีตที่เกิดขึ้นจำก
กำรก่อสรำ้งและรื้อถอน (Demolition Waste) มำใช้ประโยชน์
อีกด้วย โดยกำรด�ำเนินงำนลักษณะนี้ เป็นกำรใช้ทรัพยำกรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตำมนโยบำย BCG ของภำครัฐ                   
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน และเป็นกำร
ลดกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกได้อีกทำงหนึ่ง

“เราเชือ่มัน่วา่ การดำาเนินการตาม 3 แผนงานขา้งตน้ และ
ดว้ยความรว่มมอืสนบัสนนุจากทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง จะทำาให้
การลดก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ 
TCMA ยงัคงมุง่มัน่พฒันาอตุสาหกรรมปนูซีเมนตใ์หส้นองตอบ
ความตอ้งการใชป้นูซีเมนตใ์นการพัฒนาประเทศดา้นโครงสรา้ง
พ้ืนฐานได้อย่างพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้ 
เปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม ควบคูก่บัความรบัผดิชอบตอ่ชมุชนและ
สังคม เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนในท่ีสุด” ชนะ กล่ำวสรุป 

ภำคกำรศึกษำ ในกำรเชิญชวนให้ทุกภำคส่วนเปล่ียนมำใช้     
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในทุกโครงกำรก่อสร้ำง ภำยใต้ “บันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้าน
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก:	มาตรการทดแทนปูนเม็ด”	
ระหว่ำง 16 หน่วยงำน โดยกำรสนับสนุนของ 5 กระทรวง  
ควำมรว่มมือนีท้กุภำคสว่นทีม่กีำรใชป้นูซเีมนตไ์ฮดรอลกิ จะนบั
ได้ว่ำเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 
สอดคลอ้งตำมนโยบำยภำครฐั และมสีว่นรว่มกบัประชำคมโลก
ในกำรควบคุมกำรเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก 
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การศึกษาของ Committee on Critical Mineral 
Impacts on the U.S. Economy 

ในป ีพ.ศ. 2551 Committee on Critical Mineral Impacts on the U.S. 
Economy ได้เผยแพร่ผลศึกษำเพื่อบ่งชี้ชนิดแร่ซึ่งมีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำก 
(Critical Minerals) ตอ่ภำคอตุสำหกรรมภำยในประเทศและเทคโนโลยสีมัยใหม่ 
ภำยใต้เอกสำรชื่อ Mineral, Critical Minerals, and the US Economy ซึ่ง        
ในเอกสำรดังกล่ำวได้ระบุกรอบแนวคิดหรือปัจจัยหลักที่ใช้ในกำรประเมิน        
ระดับควำมส�ำคัญของชนิดแร่ตำ่ง ๆ หรือ Mineral Criticality Matrix (รูปที่ 1) 

Outlook
l   จรินทร์ ชลไพศาล 

Critical 
Minerals 
ของสหรัฐอเมริกา

รูปที่ 1 Mineral Criticality Matrix 

ที่มำ: National Academy of Sciences (2008) 

ฉบับนี้ขอนำาเสนอข้อมูล 
Crit ical Minerals ของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่ ง เป็นอีก
ประเทศหนึง่ที่ใหค้วามสำาคญั
กั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
วัตถุดิบแร่ที่มีความสำาคัญ
เป็นอย่างมาก โดยจะขอ       
เรียบเรียงสรุปเหตุการณ์
สำาคัญในส่วนที่ เกี่ยวข้อง         
กับ Critical minerals ของ
สหรัฐฯ ในแต่ละช่วงเวลา 
ดังนี้

Cr : ภาพจาก https.www.mindat.org
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แกนตั้งของ Criticality Matrix ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่     
เกิดขึ้นจำกกำรจ�ำกัดอุปทำนหรือกำรผลิต (Impact of Supply 
Restriction) ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของแร่ชนิดน้ันๆ 
ต่อระบบเศรษฐกิจ ในขณะท่ีแกนนอนแสดงให้เห็นถึงระดับ
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนอุปทำน (Supply Risk) โดยหำกแร่ชนิดนั้น
มีควำมส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจสูง รวมทั้งมีระดับควำมเส่ียง
ทำงด้ำนอุปทำนสูง จะท�ำให้แร่ชนิดนั้นมีระดับควำมส�ำคัญ             
เป็นอย่ำงมำกหรือ Criticality สูง โดยผลกำรศึกษำจำก                
11 กลุม่ชนิดแรพ่บวำ่ แรท่ีม่รีะดบั Criticality สงู ไดแ้ก ่ Indium, 
Manganese, Niobium, Platinum Group Metals (PGMs)1, 
and Rare Earth Elements (REEs)2 

ข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ กับจีนอันเนื่องจาก
การจำากัดการส่งออกสินค้าแร่ที่สำาคัญของจีน 

ในเดือนมีนำคม 2555 สหรัฐฯ ในสมัยประธำนำธิบดี 
Barack Obama เริ่มกระบวนกำรขอเจรจำระงับข้อพิพำทกับ
จีน โดยสหรัฐฯ ระบุว่ำจีนใช้มำตรกำรจ�ำกัดกำรส่งออกทั้งใน  
รูปของภำษีส่งออก โควตำส่งออก และกำรจ�ำกัดสิทธิในกำร       
ส่งออก Rare Earths, Tungsten และ Molybdenum เพ่ือ         
สง่เสรมิอตุสำหกรรมปลำยน้�ำภำยในประเทศ ซึง่สหรฐัฯ เหน็วำ่
มำตรกำรดงักลำ่วขดัตอ่พนัธกรณทีีจ่นีมขีอ้ผกูพนัในกำรเขำ้รว่ม
เป็นสมำชิกของ WTO ซึ่งในเวลำต่อมำสหภำพยุโรปและญี่ปุ่น 
ได้เข้ำร่วมเป็นผู้ร้องในข้อพิพำทดังกลำ่วด้วย 

จนีโตแ้ย้งว่ำมำตรกำรจ�ำกดักำรส่งออกดังกล่ำวเกี่ยวข้อง
กับกำรสงวนรักษำไว้ซึ่งทรัพยำกรธรรมชำติประเภทที่ใช้แล้ว
หมดไป และเป็นมำตรกำรท่ีมีควำมจ�ำเป็นเพื่อที่จะลดปัญหำ
มลภำวะอนัเกดิจำกกำรท�ำเหมอืง ซึง่จนีสำมำรถทีจ่ะด�ำเนนิกำร
ได้โดยชอบ 

ในเดือนมีนำคม 2557 คณะผู้พิจำรณำข้อพิพำท (WTO 
Panel) ชี้ขำดว่ำมำตรกำรจ�ำกัดกำรส่งออกของจีนขัดต่อ            
ข้อผูกพันตำมกรอบ WTO และต่อมำในเดือนเมษำยน 2557 
จีนยื่นอุทธรณ์ต่อค�ำวินิจฉัยของ WTO Panel 

ในเดือนสิงหำคม 2557 องค์กรอุทธรณ์ (WTO                   
Appellate Body) วินิจฉัยยืนตำมค�ำวินิจฉัยของ WTO Panel 
ต่อมำในเดือนกันยำยน 2557 จีนยอมรับในค�ำวินิจฉัยของ 
Appellate Body แต่ขอเวลำในกำรด�ำเนินกำรตำมค�ำแนะน�ำ
ของ Appellate Body และต่อมำในเดือนพฤษภำคม 2558  
จีนได้แจ้งองค์กรระงับข้อพิพำท (WTO Dispute Settlement 
Body : DSB) ว่ำ Ministry of Commerce and the General 
Administration of Customs of China ได้ออกประกำศ            
ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเก็บภำษีส่งออก โควตำส่งออก และ           
กำรจ�ำกัดสิทธิในกำรส่งออก Rare Earths, Tungsten และ 
Molybdenum ท�ำให้มำตรกำรท่ีไม่สอดคล้องต่อกฎกติกำของ 
WTO ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 

President Executive Order ที่ 13817 

ในเดือนธันวำคม 2560 อดีตประธำนำธิบดี Donald 
Trump ของสหรัฐฯ ได้ออกค�ำสั่งประธำนำธิบดี ที่ 13817  
เรื่อง A Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable 
Supplies of Critical Minerals โดยมีเน้ือหำระบุว่ำ สหรัฐฯ 
พึ่งพำกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบแร่ที่มีควำมส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
และควำมมั่นคงของประเทศเป็นอย่ำงมำก ซ่ึงส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจและกำรทหำรของสหรัฐฯ มีควำมเปรำะบำงจำกกำร
ด�ำเนินกำรของรัฐบำลตำ่งประเทศ ภยัธรรมชำต ิและเหตกุำรณ์
อื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุปทำนกำรผลิตของแร่ที่ส�ำคัญ            
เป็นอย่ำงมำก 

ค�ำสัง่ประธำนำธบิดฉีบบันีไ้ดก้�ำหนดค�ำนยิำมของ Critical 
Minerals เอำไว้ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

เปน็แรท่ีไ่มใ่ชแ่รก่ลุม่พลงังำนหรอืทีม่คีวำมจ�ำเปน็ตอ่
เศรษฐกิจและควำมมั่นคงของสหรัฐฯ 
หว่งโซอ่ปุทำนของแรด่งักลำ่วมคีวำมสุม่เสีย่งทีจ่ะเกดิ
กำรชะงักงัน 
เป็นวัตถุดิบแร่ท่ีมีควำมส�ำคัญในกำรผลิตสินค้ำ
อุตสำหกรรม ซึ่งหำกขำดแคลนแร่ดังกล่ำวจะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและควำมมั่งคงของประเทศ
เป็นอย่ำงมำก 

รัฐบำลสหรัฐฯ จงึก�ำหนดนโยบำยทีจ่ะลดควำมเปรำะบำง
ที่อำจเกิดจำกกำรชะงักงันของอุปทำน Critical Minerals โดย  
มีแนวทำง 4 ส่วน ได้แก่ 

กำรบ่งชี้หรือระบุแหล่งแร่ Critical Minerals แหล่ง
ใหม่ 
กำรเพ่ิมกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทำน ตั้งแต่กำร
ส�ำรวจ กำรท�ำเหมอืง กำรแยกแร่ กำรท�ำใหเ้ปน็โลหะ 
กำรรีไซเคิล กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ 
ท�ำให้มั่นใจว่ำผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ทำงด้ำนธรณีวิทยำที่ทันสมัย ทั้งข้อมูลในรูปแบบ
Topographic, Geologic และ Geophysical 
กำรท�ำใหก้ระบวนกำรพจิำรณำอนมุตัอินญุำตเปน็ได้
โดยไม่ติดขัด เพื่อเร่งให้เกิดกิจกรรมตลอดห่วงโซ่
อุปทำน 

ทั้งนี้ Secretary of the Interior ถูกมอบหมำยให้จัดท�ำ
และเผยแพร่รำยกำร Critical Minerals ภำยใน 180 วัน           
หลังจำกน้ัน Secretary of Commerce และหน่วยงำน                
ที่เก่ียวข้องจะต้องจัดท�ำรำยงำนเสนอประธำนำธิบดี โดย            
ในรำยงำนจะต้องประกอบด้วยกลยุทธ์ในกำรลดกำรพึ่งพำ 
Critical Minerals กำรประเมินกำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนกำร
รีไซเคิล เทคโนโลยีกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ และเทคโนโลยี         
ทำงเลอืกส�ำหรับ Critical Minerals แผนกำรทีจ่ะปรบัปรงุแผนที ่
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Topographic, Geologic และ Geophysical ของสหรัฐฯ           
รวมถงึขอ้เสนอแนะในกำรท�ำใหก้ระบวนกำรพจิำรณำกำรอนุมตัิ
อนุญำตเป็นไปได้โดยไม่ติดขัด 

List of Critical Minerals 

ในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 Department of  the Interior 
(DOI) ได้น�ำเสนอร่ำงรำยกำรแร่ 35 ชนิด (กลุ่มชนิด) ท่ีเป็น 
Critical Minerals ได้แก่ Aluminum (Bauxite), Antimony, 
Arsenic, Barite, Beryllium, Bismuth, Cesium, Chromium, 
Cobalt, Fluorspar, Gallium, Germanium, Graphite             
(Natural), Hafnium, Helium, Indium, Lithium, Magnesium, 
Manganese, Niobium, Platinum Group Metals, Potash, 
Rare Earth Elements Group, Rhenium, Rubidium,            
Scandium, Strontium, Tantalum, Tellurium, Tin, Titanium, 
Tungsten, Uranium, Vanadium, and Zirconium และ             
ได้เปิดโอกำสให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกสำธำรณะต่อ             
รำ่งรำยกำรดังกล่ำว 

ในเดือนพฤษภำคม 2561 Department of the Interior 
(DOI) แจง้วำ่ภำยหลงัจำกกำรพจิำรณำควำมเหน็จำกสำธำรณะ
จ�ำนวน 453 ควำมเหน็แลว้ เหน็วำ่วธิกีำรทีใ่ชใ้นกำรด�ำเนนิกำร
จัดท�ำร่ำงรำยกำรแร่ยังคงใช้ได้ จึงประกำศยืนยันแร่ 35 ชนิด 
(กลุ่มชนิด) เป็น Critical Minerals 

American Critical Mineral Exploration and 
Innovation Act of 2020

ในเดือนพฤษภำคม 2563 สหรัฐฯ ออกกฎหมำย            
American Critical Mineral Exploration and Innovation            
Act of 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกำรส�ำรวจ        
วิจัยและพัฒนำ และกำรแต่งหรือถลุงแร่ภำยในประเทศ            
เพื่อที่จะสร้ำงควำมมั่นคงต่อภำคเศรษฐกิจและประเทศชำติ           
โดยในกฎหมำยฉบับนี้มีเนื้อหำสำระส�ำคัญโดยย่อ ดังนี้ 

Policy 
รัฐสภำสหรัฐฯ พบว่ำควำมมั่นคงของอุปทำน Critical 

Minerals และห่วงโซ่อุปทำน Critical Minerals มีควำมจ�ำเป็น
ต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจและควำมมั่นคงทำง          
ด้ำนกำรทหำรของประเทศ ในขณะท่ีสหรัฐฯ พ่ึงพำกำรน�ำเข้ำ 
Critical Minerals จำกต่ำงประเทศเป็นอย่ำงมำก ซึ่งส่งผล          
ให้เกิดควำมเปรำะบำงเชิงกลยุทธ์ต่อภำคเศรษฐกิจและ            
กำรทหำร เมือ่มกีำรใชเ้ทคโนโลยพีลงังำนสะอำดและเครือ่งมอื
ในกำรลดกำรปลดปลอ่ยมลภำวะเพิม่ขึน้จะสง่ใหค้วำมตอ้งกำร
ใช้ Critical Minerals เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก 

สหรัฐฯ พึ่งพำกำรน�ำเข้ำ Critical Minerals จำก                
ต่ำงประเทศจ�ำนวน 31 กลุ่มชนิด จำกทั้งหมด 35 กลุ่มชนิด             
โดยมี 14 กลุ่มชนิดไม่มีกำรผลิตภำยในประเทศเลย ในขณะที่
ในช่วง 20 ปีที่ผ่ำนมำจีนได้มีกำรผลิต Rare Earth Elements 
มำกกว่ำร้อยละ 80 ของผลผลิตโลก ดังนั้น รัฐสภำจึงเห็นควร
ที่จะสนับสนุนให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรผลิต Critical Minerals 
ภำยในประเทศ กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำ   
Critical Minerals กำรเสริมสรำ้งควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
เพื่อที่จะจ�ำกัดผลกระทบที่อำจจะเกิดจำกกำรชะงักงันของ
อุปทำนแร่ 

ทัง้น้ี ภำยใตก้ฎหมำยฉบบัน้ี ไดม้กีำรตัง้คณะอนกุรรมกำร
เกี่ยวกับ Critical Minerals ระดับประเทศขึ้น โดยมีผู้แทน         
ของหลำกหลำยหน่วยงำนเข้ำร่วมเป็นอนุกรรมกำร (Critical 
Minerals Interagency Subcommittee)  

Critical Minerals Designation 
United States Geological Survey ภำยใต ้Department 

of the Interior เป็นหน่วยงำนที่ถูกมอบหมำยให้จัดท�ำรำยกำร
ชนิดแร่ทีถ่กูก�ำหนดใหเ้ปน็  Critical Minerals และจะตอ้งมีกำร
ทบทวนใหม่อย่ำงน้อย 3 ปีคร้ัง ซ่ึง Department of the         
Interior ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณให้ใช้ในกำรด�ำเนินกำร         
ดังกลำ่วประมำณ 1 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.
2564-2573 

Resource Assessment 
ภำยใน 4 ปีหลังจำกกฎหมำยฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ             

Department of the Interior จะตอ้งด�ำเนนิกำรประเมนิ Critical 
Minerals ใหแ้ลว้เสรจ็ ทัง้ในเชงิปรมิำณและคณุภำพของ Critical 
Minerals ทั้งที่เป็น Known และ Undiscovered Mineral 
Resources ซึ่ง Department of the Interior ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณให้ใช้ในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวประมำณ 50 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2573 

Permitting 
กระบวนกำรอนญุำตของภำครฐัถกูระบวุำ่เปน็ปญัหำและ

อุปสรรคในกำรผลิตและกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนแร่ของ
สหรฐัฯ ดงันัน้ ภำยใตก้ฎหมำยฉบบันีจ้งึก�ำหนดใหม้กีำรพฒันำ
คุณภำพและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุมัติอนุญำตโครงกำร
ส�ำรวจและท�ำเหมอืงแร่ Critical Minerals อยำ่งมปีระสทิธภิำพ
และประสิทธิผล เช่น กำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
ตัดสินใจ กำรก�ำหนดตัวชี้วัดและกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ           
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับกำรอนุญำต กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง           
หน่วยงำนและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียตั้ งแต่ ในช่วง เริ่ มต้น                    
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ของกระบวนกำร เปน็ตน้ ทัง้นี ้ไดม้กีำรก�ำหนดระยะเวลำในกำร
พิจำรณำอนุมัติอนุญำตสูงสุดเอำไว้ไม่เกิน 30 เดือน 

นอกจำกนี้  ภำยใต้กฎหมำยฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติ              
ในประเด็นอื่นๆ อีก เช่น Federal register process,               
Department of Energy Critical Minerals Research and 
Development Program, Critical Minerals Research           
Database เป็นต้น แต่จะไม่ขอกล่ำวถึงในที่นี้

President Executive Order ที่ 13953 

ในเดือนกันยำยน 2560 อดีตประธำนำธิบดี Donald 
Trump ของสหรฐัฯ ไดอ้อกค�ำสัง่ประธำนำธบิด ีที ่13953 เร่ือง 
Addressing the Threat to the Domestic Supply Chain 
From Reliance on Critical Minerals From Foreign           
Adversaries and Supporting the Domestic Mining and 
Processing Industries โดยระบุว่ำ ปัจจุบันสหรัฐฯ กำร            
พึ่งกำรน�ำเข้ำ REEs จำกจีนกว่ำร้อยละ 80 ทั้งๆ ที่ในช่วง           
คริสต์ทศวรรษที่ 1980 สหรัฐฯ เคยผลิต REEs มำกกว่ำ      
ประเทศอื่นๆ ในโลก แต่จีนใช้วิธีกำรจ�ำกัดคู่แข่งและบีบบังคับ
อุตสำหกรรมที่ต้องใช้วัตถุดิบเหล่ำนี้ให้ไปตั้งโรงงำนในจีน         
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยหลังจำกจีนออกมำตรกำรห้ำมส่งออก 
REEs ที่ผ่ำนกำรแต่งแล้วไปยังญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2553 สร้ำง          
ภัยคุกคำมต่อสำขำอุตสำหกรรมและยุทโธปกรณ์ รวมถึง              
ส่งผลกระทบต่อรำคำ REEs ทั่วโลก 

ในค�ำสั่งประธำนำธิบดีฉบับนี้ได้ระบุว่ำ สหรัฐฯ มี             
กำรพึ่งพำกำรน�ำเข้ำแบไรต์จำกต่ำงประเทศเป็นอย่ำงมำก                
เช่นเดียวกัน โดยสหรัฐฯ น�ำเข้ำแบไรต์กว่ำร้อยละ 75 ของ
ปริมำณกำรบริโภคทั้งหมด โดยกว่ำร้อยละ 50 เป็นกำรน�ำเข้ำ
จำกจีน ซึ่ งแบไรต์เป็นแร่ที่มีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำก                  
ในอุตสำหกรรมกำรขุดเจำะด้วยกำรแฟรกกิ้ง (Hydraulic          
Fractureing)3 ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมท่ีส่งผลต่อระดับควำมเป็น
อิสระทำงด้ำนพลังงำนของสหรัฐฯ เป็นอย่ำงมำก นอกจำกน้ี 
สหรัฐฯ ยังพึ่งพำกำรน�ำเข้ำแกลเลียม (Gallium) ท้ังหมดจำก
ต่ำงประเทศ ซึ่งจีนจ�ำหน่ำยแกลเลียมกวำ่ร้อยละ 95 ของโลก 
โดย Gallium-Based Semiconductors เป็นวัตถุดิบที่จ�ำเป็น
ส�ำหรบักำรผลติโทรศพัทม์อืถอื, Violet Light-Emitting Diodes 
(LEDs), Diode Lasers, และเทคโนโลยีกำรสื่อสำร 5G         
ส�ำหรบัแกรไฟต ์(Graphite) ซึง่เปน็วตัถดุบิในกำรผลติแบตเตอรี่

ส�ำหรับโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพำ รถยนต์ไฟฟ้ำ 
สหรฐัฯ มกีำรพึง่พำกำรน�ำเขำ้จำกตำ่งประเทศทัง้หมด เชน่เดยีว
กับแกลเลียม โดยแกรไฟต์ที่มีควำมบริสุทธิ์สูง ซึ่งใช้ส�ำหรับ
แบตเตอรี่ที่ชำร์จซ้�ำได้เกือบทั้งหมดของโลกมำจำกจีน 

ประธำนำธบิด ีDonald Trump ระบวุำ่ กำรพึง่พำ Critical 
Minerals จำกตำ่งประเทศอยำ่งไม่เหมำะสมถือเป็นภัยคุกคำม
ทีไ่มป่กต ิ(Unusual and Extraordinary Threat) ตอ่ควำมม่ันคง
ของชำติ นโยบำยต่ำงประเทศ และเศรษฐกิจ ของสหรัฐฯ            
จงึประกำศใหก้ำรจดักำรกบัภยัคกุคำมดงักลำ่วเปน็ภำวะฉุกเฉิน
ของประเทศ (National Emergency) 

อ่านมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่า	ส�าหรับ
ประเทศไทยได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ	Critical	Minerals	หรือ	
CRM	บ้างแล้วหรือไม่	อย่างไร	ผู้เขียนขอเรียนว่า	ปัจจุบัน								
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้เสนอขอ														
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	2565	เพื่อด�าเนิน
โครงการศึกษาในประเด็นนี้แล้ว	หากได้รับการจัดสรร															
งบประมาณและมีความคืบหน้าในการศึกษา	จะขอน�ามา								
เล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปครับ	

1 Platinum Group Metals (PGMs) ได้แก่ Platinum, Palladium, Rhodium, Iridium, Osmium, Ruthenium 
2 Rare Earth Elements (REEs) ได้แก่ Lanthanum, Cerium, Praseodymium, Neodymium, Promethium, Samarium, 
  Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium, Lutetium 
3 Fracking คือ ระบบกำรผลิตปิโตรเลียมด้วยกำรผสำนสองเทคโนโลยีที่เรียกวำ่ Hydraulic Fracturing กับ Horizontal Drilling
  เข้ำด้วยกัน โดยจะฉีดน้�ำผสมสำรเคมีและทรำยจ�ำนวนมหำศำลลงใต้ดินเพื่อท�ำให้เกิดรอยแตกในชั้นหิน เพื่อให้ Shale Gas 
  กับ Shale Oil/Tight Oil ที่ถูกเก็บกักอยู่ระหวำ่งชั้นหลุดออกมำ

อ้างอิง
• American Critical Mineral Exploration and 
   Innovation Act of 2020 
   https://bit.ly/3jFr7kf 
• List of Critical Minerals 2018 
   https://bit.ly/3jFr08j 
• National Academy of Sciences (2008), 
   Minerals, Critical  Minerals, and the U.S. 
   Economy, National Research Council. 
   https://bit.ly/3AsnC74 
• President Executive Order ที่ 13817 
   https://bit.ly/2UmE3kJ 
• President Executive Order ที่ 13953 
   https://bit.ly/3hfTNPw 
• WTO dispute settlement DS431 
   https://bit.ly/369TOxX 
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l   อัจฉริยา อานนท์กิจพานิช 

ด้วยเทคโนโลยทีีก่า้วล้ำาในปจัจบุนั บรษิทัเหมอืงแร่
ทั่วโลกเริ่มนำาเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ จากการศึกษา
ของ Grand  View Research ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า
มูลค่าของเทคโนโลยีอัตโนมัติในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ทั่วโลกสูงถึง 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ.
2560 และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.3 ในปี 
พ.ศ. 2568 โดยเทคโนโลยีในส่วนของการขุดตักและ        
ขนแร ่ดว้ยรถยนตอั์ตโนมตัมิสีว่นแบง่การตลาดสูงกว่า         
ส่วนอื่นๆ

ในประเทศออสเตรเลีย บริษัท Rio Tinto น�ำรถบรรทุก
อัตโนมัติมำใช้ 130 คัน เพื่อขนส่งแร่เหล็กท้ัง 4 เหมืองของ
บริษัทตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดำห์ นอกจำกนี้ 
บริษัท Caterpillar รำยงำนว่ำในปี พ.ศ. 2561 รถบรรทุก
อัตโนมัติของบริษัทท�ำกำรขนแร่แล้วรวม 1 พันล้ำนตัน             
รถบรรทุกอัตโนมัติสำมำรถตอบสนองต่อค�ำสั่ง ขับเคลื่อน          
ไปยังต�ำแหน่งท่ีก�ำหนด ขนส่งแร่ และรำยงำนส่วนที่ต้อง          
ซ่อมบ�ำรุงโดยไร้คนขับ

รถยนต์อัตโนมัติ	 (Autonomous	Vehicle	 :	AV)            
หมำยถึงรถยนต์ที่สำมำรถขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยไม่ต้อง 
อำศยัมนษุยค์วบคมุ รถยนตอ์ตัโนมตัเิปน็กำรท�ำงำนร่วมกันของ
เทคโนโลยีต่ำงๆ (รูปที่ 1) ดังนี้

Navigation หรือระบบแผนท่ี ประกอบด้วยระบบ
กำรระบุต�ำแหน่งของรถยนต์อัตโนมัติจำกดำวเทียม
และระบบแผนทีเ่สมอืนจรงิทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูในคลงั
ข้อมูลดิจิทัล ทั้งนี้ ข้อมูลที่เก็บคือข้อมูลทุกอย่ำงท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรว่ิงของรถบนถนน เช่น ต�ำแหน่งของ
ไฟจรำจร ต�ำแหน่งทำงม้ำลำย ป้ำยสัญญำณห้ำม
เลี้ยวขวำ ควำมกว้ำงของเลนถนน รวมถึงควำมเร็ว
สูงสุดท่ีกฎหมำยอนุญำตให้รถว่ิงได้ในถนนแต่ละเส้น 
รถยนต์อัตโนมัติจะใช้ระบบแผนที่ซึ่งประมวลผล
ร่วมกับระบบ Sensor เพื่อเพิ่มควำมถูกต้องและ
แม่นย�ำในกำรตัดสินใจ
Computer Vision หรือระบบที่ท�ำหน้ำท่ีเป็นตำ
และหูให้กับรถยนต์อัตโนมั ติ โดยตรวจจับกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมเมื่อรถวิ่ง

เทคโนโลยีรถยนต์อัตโนมัติ
กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่

Deep Learning หรือระบบประมวลผลปัญญำ
ประดิษฐ์ ท�ำหน้ำที่เหมือนสมองของรถยนต์ไร้คนขับ 
เป็นระบบที่ท�ำให้รถยนต์อัตโนมัติสำมำรถตัดสินใจ
ได้ด้วยตัวเองจำกกำรประมวลผลข้อมูลที่รับมำจำก
ระบบ Computer Vision
Robotics หรือระบบที่เชื่อมต่อระบบประมวลผล
ส่วนกลำงเข้ำกับระบบเครื่องจักรต่ำงๆ ในตัวรถ
โดยท�ำหน้ำที่เสมือนเส้นประสำทที่เชื่อมต่อสมองของ
มนุษย์เข้ำกับแขนขำและส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย

MobiusTM ระบบสั่งการและควบคุม
รถยนต์อัตโนมัติของบริษัท ASI

กำรพัฒนำระบบสั่งกำรและควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ             
มมีำอยำ่งตอ่เนือ่ง บรษิทั ASI เปน็หนึง่ในบรษิทัชัน้น�ำทีน่�ำเสนอ 
MobiusTM ซ่ึงเป็นระบบส่ังกำรและควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ        
ทีเ่พิม่ควำมปลอดภยัและประสทิธภิำพกำรท�ำงำนโดยมฟีงักช์นั
กำรท�ำงำนดังนี้

สั่งกำรและควบคุมรถยนต์งำนเหมืองให้ท�ำงำนตำม
หน้ำที่และเส้นทำงที่ก�ำหนด (รูปที่ 2)
สรำ้งแผนทีเ่ฉพำะสว่น โดยก�ำหนดแนวถนน คำ่ควำม
ปลอดภัย และน�ำเข้ำภำพถำ่ยดำวเทียม (รูปที่ 3)
สร้ำงเส้นทำงคมนำคมเฉพำะ โดยก�ำหนดให้รถยนต์
งำนเหมืองเคล่ือนท่ีไม่เกินควำมเร็วที่ก�ำหนดตำม
เส้นทำงที่ระบุ (รูปที่ 4)
แจ้งข้อมูลควำมปลอดภัยในกำรขับข่ี เม่ือระบบเซนเซอร์
ตรวจพบรถคันอื่นก�ำลังเคลื่อนที่ใกล้เข้ำมำจะมีกำร
ชะลอควำมเร็วรถ นอกจำกนี้ หำกรถเคลื่อนที่เขำ้ใกล้
จดุตดัหรอืจดุเชือ่ม ระบบจะปรบัควำมเรว็ใหร้ถทกุคนั
ทีใ่ชเ้สน้ทำงรว่มกนัสำมำรถเคลือ่นทีไ่ดอ้ยำ่งปลอดภยั 
(รูปที่ 5)
แจ้งสถำนะในกำรท�ำงำนปัจจุบันของรถงำนเหมือง 
สภำพสิ่งแวดล้อมและระบบกำรท�ำงำน (รูปที่ 6)
ให้ควำมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำ โดยแสดงขั้นตอน
กำรแก้ไขปัญหำพร้อมวิดีโอเม่ือเกิดปัญหำในกำรท�ำงำน
(รูปที่ 7)
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ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ
รถยนต์อัตโนมัติ

หนึ่งในประโยชน์ของรถยนต์อัตโนมัติคือควำมปลอดภัย
เนื่องจำกพนักงำนเหมืองแร่ไม่ต้องเข้ำไปอยู่ในสภำพเสี่ยง
อันตรำยภำยในเหมืองใต้ดิน ท�ำให้อัตรำกำรบำดเจ็บจำก
เครื่องจักรของพนักงำนเหมืองแร่ลดลงเป็นอย่ำงมำก

The World Counts เปิดเผยสถิติของจ�ำนวนผู้ได้รับ    
บำดเจ็บหรือเสียชีวิตจำกอุตสำหกรรมเหมืองแร่ว่ำมีมำกกว่ำ   
อุตสำหกรรมอ่ืนๆ พนักงำนเหมืองใต้ดินเผชิญกับควำมเสี่ยง
จำกก๊ำซพิษ ก๊ำซเชื้อเพลิง และหน้ำเหมืองท่ีไม่มีเสถียรภำพ         
ดังนั้นรถยนต์อัตโนมัติจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรเพ่ิมควำม
ปลอดภัยในกำรท�ำเหมืองใต้ดิน นอกจำกนี้ รถยนต์อัตโนมัติ        
ยังช่วยรักษ์โลกโดยกำรลดกำรใช้เชื้อเพลิง กำรปล่อยก๊ำซ          
เรือนกระจก (Greenhouse Gas) และ Carbon Footprint

นอกจำกควำมปลอดภัยท่ีเพิ่มขึ้นแล้ว รถยนต์อัตโนมัติ 
ท�ำให้กำรท�ำเหมืองมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัท 
เหมืองแร่ที่ใช้รถยนต์อัตโนมัติมีปริมำณกำรผลิตแร่เพิ่มขึ้น          
ในป ีพ.ศ. 2562 Mordor Intelligence จดัท�ำรำยงำนทีเ่ปดิเผย
ข้อมูลว่ำหลังจำกใช้รถยนต์อัตโนมัติ บริษัทเหมืองแร่บำงรำย          
มีอัตรำกำรผลิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15-20

กำรใชร้ถยนตอ์ตัโนมตัใินเหมอืงแรโ่ลหะมสีดัสว่นมำกกวำ่
เหมืองแร่ชนิดอื่น ในปี พ.ศ. 2560 สัดส่วนรำยได้ของตลำด
รถยนตอ์ตัโนมัตมิำกกวำ่รอ้ยละ 35 มำจำกเหมอืงแร่โลหะใตด้นิ

รถยนตอ์ตัโนมตัสิำมำรถท�ำงำนได ้24 ชัว่โมงตอ่วนั 7 วนั
ต่อสัปดำห์ และสำมำรถแสดงสถำนะควำมผิดปกติในปัจจุบัน

ต่อช่ำงเทคนิค เช่น จุดท่ีต้องซ่อมบ�ำรุงบริเวณที่ได้รับควำม          
เสียหำยจำกสภำพแวดล้อม จึงท�ำให้บริษัทเหมืองแร่ลดเวลำ           
สูญเปล่ำและมีก�ำไรเพิ่มขึ้น

อนาคตของรถยนต์อัตโนมัติ
ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

กำรขยำยตัวของกำรใช้รถยนต์อัตโนมัติเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ทีจ่งูใจคนรุน่ใหมใ่หท้�ำงำนในอตุสำหกรรมเหมอืงแร ่ในอนำคต
พนักงำนเหมืองแร่อำจไม่ต้องลงไปท�ำงำนในเหมืองใต้ดินอีก       
ต่อไป ท�ำให้กำรท�ำเหมืองมีประสิทธิภำพสูงขึ้นและค่ำใช้จ่ำย 
ลดลง พนักงำนเหมืองแร่สำมำรถท�ำงำนได้ในขณะที่อยู่ห่ำง        
จำกเหมืองหลำยร้อยกิโลเมตรโดยร่ำงกำยไม่เปื้อนสิ่งสกปรก
ด้วยรถยนต์อัตโนมัติ

อุตสำหกรรมเหมืองแร่มีแนวโน้มในกำรใช้เทคโนโลยี
อัตโนมัติเป็นอยำ่งมำก ตัวอยำ่งเช่น บริษัท Resolute Mining 
แห่งประเทศออสเตรเลีย ประสบควำมส�ำเร็จในกำรท�ำเหมือง 
ที่ใช้ระบบอัตโนมัติทั้งหมดเป็นเหมืองแรกของโลกในประเทศ
มำลี โดยมีปริมำณกำรผลิตทองค�ำ 250,000 ออนซ์ต่อปี         
นำน 12 ปี นอกจำกนี้ บริษัท Vale ผู้ผลิตแร่เหล็กมำกที่สุด     
ของโลก วำงแผนในกำรเพิ่มจ�ำนวนรถยนต์อัตโนมัติหลังจำก
ประสบกำรณ์ควำมส�ำเร็จในกำรทดลองใช้ที่เหมือง Brucutu 
ประเทศบรำซิล โดยมีปริมำณกำรผลิตแร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 
อุตสำหกรรมเหมืองแร่ในอนำคตจึงมีควำมปลอดภัย ประสิทธิภำพ
และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นจำกปัจจัยหลักคือเทคโนโลยีรถยนต์
อัตโนมัติ

รูปที่	1	แสดงองค์ประกอบของรถยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle : AV)
ภำพจำก https://ifonlysingaporeans.blogspot.com/2016/10/self-driving-buses-to-be-tested-in.html
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รูปที่	4	แสดงกำรสรำ้งเส้นทำงคมนำคมเฉพำะของ MobiusTM

ภำพจำก https://asirobots.com/platforms/mobius/

รูปที่	3	แสดงกำรสร้ำงแผนที่เฉพำะส่วนของ MobiusTM

ภำพจำก https://asirobots.com/platforms/mobius/

รูปที่	2	แสดงกำรสั่งกำรและควบคุมรถยนต์งำนเหมืองของ MobiusTM

ภำพจำก https://asirobots.com/platforms/mobius/



July-August 2021 27

อ้างอิง Ghazali A. (2020). Putting mapless technology on the map. Mining Magazine (April 2020, p. 30-33). London: Aspermont Media Ltd.
 https://asirobots.com/platforms/mobius/
 https://www.depa.or.th/th/article-view/tech-series-electric-and-autonomous-cars
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รูปที่	7	แสดงกำรให้ควำมช่วยเหลือและขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำผ่ำนวิดีโอของ MobiusTM

ภำพจำก https://asirobots.com/platforms/mobius/

รูปที่	6	แสดงกำรแจ้งสถำนะในกำรท�ำงำนปัจจุบันของ MobiusTM

ภำพจำก https://asirobots.com/platforms/mobius/

รูปที่	5	แสดงกำรแจ้งข้อมูลควำมปลอดภัยในกำรขับขี่ของ MobiusTM

ภำพจำก https://asirobots.com/platforms/mobius/
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เหมืองแร่ธงชัย บริษัท สินหลวง จำากัด มิถุนายน 2564 (ภาพโดย ปริญญา พัฒนเดช) 

เล่าเรื่อง
เหมอืงแร่

เล่าเรื่องเหมืองแร่
l   รศ. ดร.พิษณุ บุญนวล นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย 

ตอน หมู่เหมืองแร่
เฟลด์สปาร์นบพิตำา
ต.กรุงชิง อ.นบพิตำา
จ.นครศรีธรรมราช 

ตอน 2

ในตอนที่ 1 ได้ทิ้งท้ำยเรื่องธรณีวิทยำไว้ว่ำ	รศ.ธงชัย	พึ่งรัศมี	ได้ยืนยันว่ำ
แหล่งน้ีควรจัดให้เป็นแหล่งชนิดอะแลสไกต์ (Alaskite) แทนแกรนิตขำว                 
ที่ เคยเรียกกันมำก่อน ทั้งนี้ในเรื่องควำมเข้ำใจเรื่องธรณีวิทยำแหล่งแร่                    
เฟลด์สปำร์นบพิต�ำนี้ ช่วงแรกก่อนปี พ.ศ. 2551 ก็ต้องยกให้เป็นเครดิตของ       
นกัธรณวีทิยำของบรษิทัพพิฒันก์ร คอืคณุศริศิกัดิ ์ถำยะพงิค ์และทมีของบริษทั 
เอเซียเหมืองแร่อุตสำหกรรม ที่ท�ำให้มีควำมเข้ำใจในโมเดลของแหล่งแร่ ซ่ึง            
ที่ผู้เขียนได้ข้อมูลมำในช่วงน้ันคือแหล่งน้ีเป็นแหล่งเฟลด์สปำร์แบบกะเทยจำก
แกรนิตขำว (Leucogranite) มีพนังควอร์ต (Quartz Dike) วำงตัวในแนว           
เกอืบจะตะวนัออก-ตะวนัตก (Azimuth ประมำณ 110 องศำ) เอยีงลงประมำณ           
70 องศำไปทำงทิศใต้ พำดผ่ำนจำกแปลง KT2 ไปจนถึงโซนปลำยกัน 2            
โดยทีใ่นประทำนบตัรของศริเิฟลดส์ปำรแ์ละสนิแรเ่จรญิผล จะมโีซนตดิกับพนงั        
คือ CD3 CD5 และโซนต้นไทรอยู่ฝั่งเหนือ และ KT2 CD2 และหลวงปู่ชี         
อยู่ฝ่ังทิศใต้ อย่ำงไรก็ตำม ได้รับทรำบมำจำกทีมงำนของบริษัทสินหลวงเม่ือ       
ต้นปี พ.ศ. 2564 นี้วำ่ในปัจจุบันพนังควอร์ตนี้สำมำรถน�ำมำใช้ได้ทั้งหมด โดย         
จัดเป็นแร่เฟลด์สปำร์ที่มีซิลิก้ำสูง (High-Silica Feldspar) จึงท�ำให้มีโอกำส           
ใช้ทรัพยำกรที่คุ้มคำ่มำกขึ้น

รศ. ดร.พิษณุ บุญนวล นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย

พนังควอร์ต (2552)
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ในชว่งหลงัจำกป ีพ.ศ. 2552 รศ.ธงชยั	พึง่รศัม	ีและลกูศษิยจ์ำกทมีบรษิทั สนิหลวง จ�ำกดั กไ็ดท้�ำใหม้คีวำมเขำ้ใจในธรณวิีทยำ
แหล่งแร่ และโมเดลแหล่งเฟลด์สปำร์นบพิต�ำชัดเจนมำกขึ้น ท�ำให้สำมำรถวำงแผนออกแบบกำรท�ำเหมืองได้ดีขึ้น ที่ส�ำคัญ                    
ในแหล่งนี้จะมีบำงโซนท่ีมีแร่อมหิน (Xenoliths) ด้วย ดังเช่นที่โซนหลวงปู่ชี เรำเห็นเหมือนเป็นเฟลด์สปำร์ทั้งโซน แต่เม่ือระเบิด         
ในระดับตอนบนแล้วกลำยเป็นก้อนที่หินแกรนิตถูกหุ้มด้วยเฟลด์สปำร์ ที่เรียกวำ่แร่อมหินนั่นเอง

เปน็ทีน่ำ่สงัเกตวำ่เปลอืกดนิในหลำยพืน้ทีเ่ปน็สว่นของหนิหรอืเฟลดส์ปำรท์ีผ่พุงั สภำพเหมอืนเมด็ทรำยสอีอกขำวทีช่ำวเหมือง 
นบพิต�ำรุ่นเกำ่เรียกวำ่แร่ผุ แร่สีเข้มหำยไปหมดแล้ว (ดูรูป) เมื่อเอำไปเผำจะได้สีค่อนข้ำงขำว แต่หลอมยำก เขำจึงเอำไว้ผสมกับแร่
ที่โซเดียมสูงแต่มีปัญหำเรื่องสี ท�ำให้เข้ำสเปคได้ท้ังค่ำเคมี สมบัติด้ำนกำรหลอม และสีหลังเผำ นอกจำกน้ี ยังท�ำให้มีของขำย           
มำกขึ้นด้วย

การแชร์ความรู้และข้อมูลแหล่งแร่ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท พิพัฒน์กร จำากัด 
และบริษัท สินหลวง จำากัด นำาโดย รศ.ธงชัย พึ่งรัศมี และผู้เขียน

นักศึกษาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เก็บตัวอย่างแร่ผุโซนปลายกัน 3
ไปใช้ประกอบการทำาโครงงานนักศึกษาปี 4 นำาโดยอาเกาจากบริษัทเอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม (15 ต.ค. 2547)

ปญัหำของกำรท�ำเหมอืงบำงแปลงในอดตีทีใ่ชว้ธิจีำ้งผูร้บัเหมำท�ำเหมอืงโดยเหมำจำ่ยตำมปรมิำณแรท่ีผ่ลติได ้โดยทีไ่ม่ไดค้�ำนงึ
ถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรเปิดเปลือกดินและหินท่ีปิดทับ ผู้รับเหมำจึงไม่สนใจที่จะท�ำเหมืองตำมแบบแผน แต่จะพยำยำมระเบิดขุดเอำแร่
ออกมำให้ได้มำกที่สุด เร็วที่สุด โดยไม่สนใจเรื่องแบบแผนกำรท�ำเหมืองที่ดีและปลอดภัย มุ่งแต่จะเอำแร่ออกมำเพื่อให้สำมำรถ          
เบิกค่ำรับเหมำได้ จึงมักแอบกดตำมเอำแร่ลงเป็นบ่อลึกลงไปเร่ือยๆ จนหน้ำเหมืองสูงชันและอันตรำยเกินไป ไม่สำมำรถให้ท�ำ            
ต่อไปได้ ถ้ำเขำไม่ยอมลงทุนขุดเปลือกดินและระเบิดหินที่ปิดทับออก เขำคงไม่เข้ำใจว่ำถ้ำท�ำตำมแผนที่ดีก็จะสำมำรถลดต้นทุน        
โดยรวมได้มำก เขำก็ยังคงท�ำก�ำไรได้ มำในยุคหลังมีบริษัทเหมืองแร่มืออำชีพ และมีวิศวกรเหมืองแร่มำเหมำท�ำเหมืองหรือมำใน         
รูปแบบของกำรเช่ำช่วง จึงเกิดกำรเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ เกิดกำรท�ำเหมืองที่ถูกแบบแผนทำงวิศวกรรม เป็นแบบอย่ำงที่ดี มีชั้น  
หน้ำเหมืองที่ชัด และปลอดภัย สำมำรถบริหำรจัดกำรเรื่องเปลือกดิน และมีกำรเลือกหินแกรนิตสดแยกกองไว้เผื่อใช้ประโยชน์ใน
กำรผลติหนิเพือ่อตุสำหกรรมกอ่สรำ้งได ้ซึง่ท�ำใหแ้ทนทีเ่ศษหนิทีต่อ้งระเบดิออกจะเสยีเปลำ่เปน็ของเสยีทีต่อ้งหำพืน้ทีเ่ก็บกองดว้ย           
ก็กลับกลำยเป็นวำ่มีโอกำสที่จะใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับผลิตเป็นหินก่อสรำ้ง หินถมทะเล หรือหินรถไฟ (Ballast) ที่มีมูลคำ่ขึ้นมำแทน 
เป็นกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำตำมควำมคำดหวังของทำงรำชกำร

July-August 2021 29



July-August 202130

กำรท�ำหน้ำเหมืองท่ีเป็นรูปแบบท่ีมีช้ันหรือเบนช์ที่ชัดเจนและดูดีมำกเร่ิมขึ้นในช่วงที่บริษัทพิพัฒน์กรเข้ำไปเช่ำช่วงท�ำเหมือง        
ที่โซนต้นไทรของสินแร่เจริญผล และท่ีบริษัทสินหลวงเข้ำไปท�ำที่โซน CD2 CD3 และ CD5 ของ หจก.ศิริเฟลด์สปำร์ ในช่วง              
ปลำยทศวรรษ 40 ต่อมำถึงทศวรรษ 50 จนกระทั่ง หจก.ศิริเฟลด์ปำร์ กลับมำท�ำเหมืองเอง และบริษัทสินหลวงได้ประทำนบัตร          
และเริ่มด�ำเนินกำรผลิต ผู้เขียนจึงคำดว่ำเรำจะได้เห็นกำรจัดกำรท�ำเหมืองที่ดีในทุกแปลงประทำนบัตร และมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ยิ่งขึ้นไปทั้งแหล่งนบพิต�ำ ผู้เขียนได้น�ำภำพหน้ำเหมืองปัจจุบันมำให้ดูประกอบในบทควำมนี้ด้วย (ภำพโดย ปริญญำ พัฒนเดช)

สดุทำ้ยนีผู้เ้ขยีนขอเขยีนถงึกำรบรหิำรและออกแบบกำรท�ำเหมอืงทีเ่หมอืงแรธ่งชยัของบรษิทั สนิหลวง จ�ำกดั ทีน่บัเปน็ตวัอยำ่ง
ที่ดีขององค์กรท่ีน�ำองค์ควำมรู้ท้ังเรื่องธรณีวิทยำแหล่งแร่ แร่วิทยำ และหลักทำงวิศวกรรมเหมืองแร่มำประยุกต์ใช้ เพื่อให้สำมำรถ
น�ำแรแ่ละหินมำใชป้ระโยชนไ์ดห้มดเกอืบทัง้แหลง่ โดยมกีำรจดักำรหน้ำเหมอืงทีด่ ีมกีำรออกแบบกำรระเบดิทีด่ ีลดปญัหำกำรเจอืปน
ของแร่ต่ำงเกรด และมีควำมปลอดภัย ดังจะเห็นได้ว่ำเขำวำงต�ำแหน่งส�ำนักงำนเหมืองที่สำมำรถมองเห็นหนำ้เหมืองได้ โดยอยู่ห่ำง
จำกหน้ำเหมืองเพียงประมำณ 200 เมตร ดังแสดงในรูปประกอบ และในภำพจะเห็นวำ่เขำตั้งกล้องบันทึกกิจกรรมที่หนำ้เหมืองไว้
ตลอดด้วย เข้ำใจวำ่น่ำจะเอำข้อมูลไปแปลงเป็นตัวเลขกำรผลิต และติดตำมเรื่องสิ่งแวดล้อมได้

เป็นอันว่าจบเร่ืองของหมู่เหมืองเฟลด์สปาร์นบพิต�า	ท่ีเขียนมาลง	2	ตอน	นะครับ	เล่าเร่ืองเหมืองแร่ตอน	3	จะเป็นเร่ืองใด
นั้น	ผู้เขียนก�าลังเลือกว่าจะเล่าเรื่องเหมืองในประเทศหรือเหมืองในประเทศเพื่อนบ้านดี	คอยติดตามอ่านกันนะครับ	

หน้าเหมืองปัจจุบันของ หจก.ศิริเฟลด์สปาร์ (ตอนล่างของภาพ) 
และของ หจก.สินแร่เจริญผล (ตอนบนของภาพ)

อีกมุมมองหนึ่งของ หจก.ศิริเฟลด์สปาร์ และ หจก.สินแร่เจริญผล
โดยมีโซน CD1 อยู่ทางล่างขวาที่กำาลังเริ่มเปิดการผลิต

ผู้เขียนที่สำานักงานเหมืองแร่ธงชัย บริษัท สินหลวง จำากัด 11 มีนาคม 2564
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บทความ 
l   ศิรินันท์ ไหมคง เศรษฐกรปฏิบัติการ 

สำานักนโยบายภาษี สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

               ความเป็นมา

“แร่” ในที่นี้หมำยถึง แร่ตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีควำมหมำยว่ำ ทรัพยำกรธรณีท่ีเป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วน
ประกอบทำงเคมกีบัลกัษณะทำงฟสิกิสแ์นน่อนหรอืเปลีย่นแปลงไดเ้ลก็นอ้ยไมว่ำ่จะตอ้งถลงุหรอืหลอมกอ่นใชห้รอืไม ่รวมถงึถำ่นหนิ 
หินน้�ำมัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จำกโลหกรรม น้�ำเกลือใต้ดิน หินซึ่งเป็นหินประดับหรือหินอุตสำหกรรม และดินหรือทรำย
ซึ่งเป็นดินอุตสำหกรรมหรือทรำยอุตสำหกรรม แต่ไม่รวมถึงน้�ำหรือเกลือสินเธำว์ 

เนื่องจำกแร่เป็นทรัพยำกรท่ีใช้แล้วหมดไป และทรัพยำกรแร่เป็นสมบัติของประเทศ ภำครัฐจึงต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ โดยกำรเรียกเก็บผลตอบแทนจำกกำรน�ำทรัพยำกรแร่ไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงเรียกว่ำ “ภาษีทรัพยากรแร่”									
กำรเก็บภำษีทรัพยำกรแร่นี้ ประเทศต่ำงๆ เรียกเก็บโดยใช้ชื่อ วิธีกำร และระบบที่แตกต่ำงกัน ส�ำหรับประเทศไทยเรียกภำษี               
ดังกล่ำวว่ำ “ค่าภาคหลวงแร่”	 โดยภำครัฐจะเก็บค่ำภำคหลวงแร่จำกผู้ประกอบกำรท่ีได้รับอนุญำตให้น�ำแร่มำใช้ประโยชน์ และ           
ภำครัฐจะต้องบริหำรจัดกำรให้มีกำรใช้ทรัพยำกรแร่อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพ่ือให้        
ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับประโยชน์จำกกำรใช้ของทรัพยำกรแร่ของประเทศโดยเทำ่เทียมกัน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 ภำครัฐมีรำยได้
ค่ำภำคหลวงแร่ประมำณ 3,569 ล้ำนบำท ในส่วนของค่ำภำคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้น้ันรัฐจะจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
น�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำพื้นที่ของตนโดยตรงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 

กำรท�ำเหมืองแร่ในปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่ต้องจ่ำยค่ำภำคหลวงให้กับรัฐบำลตำมมูลค่ำของทรัพยำกรแร่ โดยถูก          
จัดเก็บในอัตรำร้อยละคงที่ของรำคำคูณด้วยปริมำณแร่ท่ีผลิตได้ ยกเว้น แร่ดีบุก แร่ทังสติกออกไซด์ แร่ตะก่ัว แร่ทองค�ำ และ               
แร่สังกะสี ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่ต้องถูกจัดเก็บอัตรำก้ำวหน้ำตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 

               กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติเก่ียวกับกำรออกกฎกระทรวงกำรก�ำหนดอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ ซ่ึงมำตรำ 131 
ก�ำหนดให้ผู้ถือประทำนบัตร ผู้รับใบอนุญำตขุดหำแร่รำยย่อย ผู้แจ้งกำรร่อนแร่ ผู้รับใบอนุญำตแต่งแร่ ผู้รับใบอนุญำตประกอบ          
โลหกรรม หรือผู้รับใบอนุญำตครอบครองแร่ ต้องช�ำระค่ำภำคหลวงแร่ และมำตรำ 132 ก�ำหนดว่ำ (1) อัตรำค่ำภำคหลวงแร่ให้
เรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของรำคำตลำดแร่ (2) พิกัดอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ให้เป็นไปตำมท่ีก�ำหนดในกฎกระทรวง (3) รำคำ
ตลำดแร่แต่ละชนิดให้เป็นไปตำมที่อธิบดีก�ำหนด และ (4) หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดเก็บค่ำภำคหลวงแร่ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรี
ประกำศก�ำหนด 

การปรับอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่

2

1
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               การจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ในประเทศต่าง ๆ 

จำกกำรศึกษำข้อมูลกำรจัดเก็บค่ำภำคหลวงแร่ในประเทศต่ำงๆ พบว่ำ แต่ละประเทศมีกำรจัดประเภทแร่และจัดเก็บ                
ค่ำภำคหลวงแร่ในลักษณะที่แตกต่ำงกัน เช่น รำชอำณำจักรกัมพูชำจัดเก็บค่ำภำคหลวงแร่จำกหินมีค่ำและหินกึ่งมีค่ำ ในอัตรำ          
ร้อยละ 12.5 และร้อยละ 10  ของรำคำแร่ ตำมล�ำดับ สหสำธำรณรัฐแทนซำเนียจัดเก็บคำ่ภำคหลวงแร่ จำกเพชร แร่รัตนชำติ และ
ถ่ำนหิน ในอัตรำร้อยละ 5 ร้อยละ 3 และร้อยละ 2 ของรำคำแร่ ตำมล�ำดับ และสำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ             
จัดเก็บค่ำภำคหลวงแร่ที่ใช้ในอุตสำหกรรมที่ไม่ส่งออกสินค้ำและอุตสำหกรรมท่ีส่งออกสินค้ำ ในอัตรำร้อยละ 3 และร้อยละ 4            
ของรำคำแร่ตำมล�ำดับ เป็นต้น

อัตราค่าภาคหลวงแร่ (ร้อยละของราคาแร่)

 หินมีค่ำ ร้อยละ 12.5 ของมูลคำ่ที่ขำยได้
 หินกึ่งมีค่ำ ร้อยละ 10 ของมูลคำ่ที่ขำยได้
 โลหะมีค่ำและแร่อื่นๆ ร้อยละ 3-5
 วัสดุก่อสร้ำง ร้อยละ 0.1-0.6 ของมูลคำ่ที่ขำยได้

 เพชร ร้อยละ 5
 แร่รัตนชำติ ร้อยละ 3
 ทองค�ำ เงิน ทองค�ำขำว โลหะพื้นฐำนอื่นๆ ร้อยละ 3
 ถ่ำนหิน เกลือ แร่ที่ใช้เป็นวัสดุก่อสรำ้ง ร้อยละ 2

 โลหะมีค่ำ (ทองค�ำ เงิน และแพลทตินัม) ร้อยละ 4
 แร่ที่ใช้ในอุตสำหกรรม (ไม่ส่งออก) ร้อยละ 3
 แร่ที่ใช้ในอุตสำหกรรม (ส่งออก) ร้อยละ 4
 แร่ที่ใช้ส�ำหรับก่อสรำ้ง ร้อยละ 1
 หินประดับ ร้อยละ 4
 โลหะอื่นๆ (เหล็ก นิกเกิล โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว) ร้อยละ 3

 แร่บอกไซต์ ศิลำแลง อัตรำร้อยละ 0.35 ของรำคำขำย
 ยิปซัม อัตรำร้อยละ 20 ของรำคำขำย

 ทองค�ำ ค่ำภำคหลวง 225-235 USD/กิโลกรัม
 เงิน คำ่ภำคหลวง 1.9-2 USD/กิโลกรัม
 นิกเกิล คำ่ภำคหลวงเท่ำกับ 70-78 USD/ต่อตัน

ประเทศ

รำชอำณำจักรกัมพูชำ1

สหสำธำรณรัฐแทนซำเนีย2

สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ3

สำธำรณรัฐอินเดีย4

สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย5

               การปรับอัตราค่าภาคหลวงแร่ของประเทศไทย 

เนื่องจำกรัฐมิได้ปรับอัตรำค่ำภำคหลวงแร่มำเป็นเวลำนำน กระทรวงอุตสำหกรรมจึงได้ด�ำเนินกำรออกกฎกระทรวงก�ำหนด
พิกัดอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ พ.ศ. 2561 (กฎกระทรวงฯ) เพื่อปรับอัตรำคำ่ภำคหลวงให้เหมำะสม โดยไม่เป็นภำระกับผู้ประกอบกำร
มำกจนเกินไป ซึ่งกำรปรับอัตรำค่ำภำคหลวงดังกล่ำวถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรแร่ตำมที่ก�ำหนดไว้ในแผนแม่บท              
กำรบริหำรจัดกำรแร่ พ.ศ. 2560-2564 ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซ่ึงคณะรัฐมนตรี           
ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2560 ซ่ึงกฎกระทรวงดังกล่ำวได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 135 ตอนที่ 91 ก            
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561 และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด 180 วัน นับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ทั้งนี้ กำรปรับอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ดังกล่ำวจะค�ำนึงถึงปริมำณกำรผลิตและรำคำแร่ รวมทั้งอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ของ               
ต่ำงประเทศ ส�ำหรับอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ท่ีก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ จะมีอัตรำอยู่ระหว่ำงร้อยละ 2-20 ของรำคำแร่ สรุปได้           
ดังนี้ 

4
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อัตราค่าภาคหลวง 
(ร้อยละของราคาแร่) 

2.5 
5 
10 
15 
20 

2 
5 
10 
15 

2.5 
5 
10 
15 
20 

2 
5 
10 
15 

ชนิดของแร่ 

 แร่ดีบุก* 
 แร่ชนิดที่มี 
ทังสติกออกไซด์* 
(หน่วย : 1 เมตริกตัน) 

 แร่ตะกั่ว 
(หน่วย : 1 เมตริกตัน) 

 แร่ทองค�ำ 
(หน่วย : 1 กรัม) 

 แร่สังกะสี 
(หน่วย : 1 เมตริกตัน) 

ราคาแร่ 
(ราคาแร่ที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศ) 

 50,000-125,000 บำท
 125,000-250,000 บำท
 250,000-500,000 บำท
 500,000-750,000 บำท
 750,000 บำทขึ้นไป 

 8,000 บำท 
 8,000-12,000 บำท
 12,000-20,000 บำท
 20,000 บำทขึ้นไป

 400 บำท
 400-600 บำท
 600-1,000 บำท
 1,000-1,500 บำท
 1,500 บำทขึ้นไป

 10,000 บำท
 10,000-20,000 บำท
 20,000-30,000 บำท
 30,000 บำทขึ้นไป

หมายเหตุ:	*ไม่มีกำรก�ำหนดอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ในรำคำ ≤ 50,000 เพรำะปัจจุบันไม่มีกำรขำยแร่ที่ต่�ำกวำ่รำคำดังกล่ำว 
              เนื่องจำกเป็นรำคำที่ต่�ำกวำ่ต้นทุนกำรผลิต

1.   แร่ดีบุก แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ แร่ตะกั่ว แร่ทองค�ำ และแร่สังกะสี ก�ำหนดอัตรำคำ่ภำคหลวงในอัตรำก้ำวหน้ำ ดังนี้  

2.  แร่รัตนชำติ ให้เรียกเก็บค่ำภำคหลวงในอัตรำร้อยละ 10 ของมูลค่ำแร่ ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง 
     หลักเกณฑ์วิธีกำรจัดเก็บค่ำภำคหลวงแร่ กำรตรวจสอบ และกำรประเมินคำ่ภำคหลวงแร่ พ.ศ. 2560 
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1 SCG. “รำชอำณำจักรกัมพูชำ.” สืบค้นเมื่อ 3 ธันวำคม 2561 จำก http://www.dmr.go.th/download/asean/cambodia.pdf 
2 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่. 2548. “คู่มือกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมเหมืองแร่ในสหสำธำรณรัฐแทนซำเนีย.”
  สืบค้นเมื่อ 3 ธันวำคม 2561 จำก http://www7.dpim.go.th/dt/inter/001330877122.pdf 
3 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่. 2549. “คู่มือกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมเหมืองแร่สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ.”
  สืบค้นเมื่อ 3 ธันวำคม 2561 จำก http://www7.dpim.go.th/dt/inter/001330885803.pdf 
4 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่. 2549. “คู่มือกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมเหมืองแร่สำธำรณรัฐอินเดีย”
  สืบค้นเมื่อ 3 ธันวำคม 2561 จำก http://www7.dpim.go.th/dt/inter/001330918061.pdf 
5 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่. 2548. “คู่มือกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมเหมืองแร่สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย”
  สืบค้นเมื่อ 3 ธันวำคม 2561 จำก http://www1.dpim.go.th/bdp/pdf/Indonesia.pdf

* ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณฤทธิ์ ศยำมำนนท์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำยภำษี 
  และคุณดวงกมล คล้ำยคลึง ผู้อ�ำนวยกำรส่วนนโยบำยภำษีท้องถิ่นและรำยได้อื่น ส�ำหรับข้อแนะน�ำ 
*ข้อคิดเห็นที่ปรำกฏในบทควำมนี้เป็นควำมเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องสอดคล้องกับควำมเห็นของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

กลุ่มแร่ 

กลุ่มแร่โลหะและตะกรันแร่ 

กลุ่มโลหะที่ได้จำกกำรน�ำแร่ไปถลุง 

กลุ่มแร่อุตสำหกรรมที่ใช้ในอุตสำหกรรมภำยในประเทศเป็นหลัก 

กลุ่มแร่ที่มีกำรผลิตเพื่อส่งออกนอกรำชอำณำจักรเป็นหลัก 

กลุ่มแร่ที่ผลิตเพื่ออุตสำหกรรมภำยในประเทศและเพื่อส่งออก
นอกรำชอำณำจักร 

 ส่วนที่น�ำไปใช้เพื่ออุตสำหกรรมภำยในประเทศ 

 ส่วนที่ส่งออกนอกรำชอำณำจักร 

กลุ่มแร่หำยำกและหำงแร่ดีบุก 

กลุ่มแร่ที่มีนโยบำยพิเศษ เช่น แร่โพแทช 
กลุ่มแร่อื่นๆ 

อัตราค่าภาคหลวง (ร้อยละของราคาแร่) 

10

4

4 

7

4

7

7

7

7

                ประโยชน์ที่ได้รับการปรับอัตราค่าภาคหลวงแร่ 

1.   ท�ำให้อัตรำค่ำภำคหลวงแร่มีควำมเหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจปัจจุบัน เนื่องจำกเป็นรำคำที่ครอบคลุมต้นทุนทำงสังคม
       ทีเ่กดิขึน้ เชน่ ตน้ทนุคำ่รกัษำและฟืน้ฟสูิง่แวดลอ้มหลงักำรท�ำเหมอืงแร่ สง่ผลใหม้กีำรใชท้รัพยำกรแร่อยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
2.   ไม่เป็นภำระกับผู้ประกอบกำรเกินสมควร เนื่องจำกไม่ใช่อัตรำที่สูงเกินไป 
3.    ภำครัฐได้รับประโยชน์ค่ำตอบแทนจำกกำรน�ำทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้ประโยชน์ในรูปของคำ่ภำคหลวงแร่หรือภำษี 
4.   กระจำยรำยได้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชำชนทั่วไปในฐำนะเจ้ำของทรัพยำกรแร่ในประเทศได้รับ
     ประโยชน์จำกกำรที่ภำครัฐน�ำรำยได้จำกค่ำภำคหลวงแร่ไปใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้เกิดดุลยภำพในกำรพัฒนำ
     เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตำมแผนที่ก�ำหนดไว้ 
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3.   แร่อื่นนอกเหนือจำกแร่ตำม 1. และ 2. ให้เรียกเก็บคำ่ภำคหลวงในอัตรำร้อยละ 4 ร้อยละ 7 หรือร้อยละ 10 ของรำคำ
    ที่อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ประกำศ ตำมที่ก�ำหนดในบัญชีแร่ และอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ท้ำยร่ำง 
     กฎกระทรวงฯ ทั้งนี้ แร่ที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันให้เสียคำ่ภำคหลวงแร่ในอัตรำเดียวกัน ดังนี้
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News

ภานุวัฒน์	ตริยางกูรศรี	รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธำนเปิดงานเสวนาและการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทาง
วิชาการ	การบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผลข้อมูล
รวมถงึการน�าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน	์ภายใตโ้ครงการ
การจัดท�าข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	 โดยการ																
บรูณาการขอ้มลูอตุสาหกรรม	ประจ�าปงีบประมาณ	
พ.ศ.	2564 ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อำคำร
ส�ำนกังำนปลดักระทรวงอตุสำหกรรม และผำ่นระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ Video Conference (Zoom) 

ภานุวัฒน์	กล่ำววำ่ โครงกำรดังกล่ำวได้จัดท�ำ
ระบบกำรจัดกำรข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภำค
อุตสำหกรรม สำขำอุตสำหกรรม และสำขำกำรท�ำ
เหมอืงแรแ่ละเหมอืงหนิ ในจงัหวดัน�ำรอ่ง 25 จงัหวดั 
และได้วำงแนวทำงในกำรบูรณำกำรข้อมูลจำก                  
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงอุตสำหกรรมเพื่อกำร          
น�ำไปใช้ประโยชน์ เช่น ข้อมูลจำกแบบฟอร์มเดียว 

(Single Form) ของส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม รวมถึงข้อมูล                        
ผูป้ระกอบกจิกำรโรงงำนของกรมโรงงำนอตุสำหกรรม เปน็ตน้ โดยสำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์กำรชี้น�ำและเตือนภัยทำงเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมรำยพื้นที่ ซึ่งปีที่ผ่ำนมำพบว่ำข้อมูลในระบบ Thai GPP                  
จำกเดมิทีม่กีำรบนัทกึขอ้มลู 750 ตวัอยำ่งโรงงำน ไดข้ยำยควำมเชือ่มโยง
โดยกระจำยควำมครอบคลุมในรำยพ้ืนที่มำกยิ่งขึ้น จนกระทั่งขยำยควำม
ครอบคลุมไปสู่ 76 จังหวัดโดยครบถ้วน มีกลุ่มตัวอย่ำงที่สะท้อนกิจกำร
โรงงำนขนำดเล็กและกลำง คิดเป็นร้อยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 
ซ่ึงท�ำให้กระทรวงอุตสำหกรรมมีระบบเตือนภัยโดยเฉพำะในกลุ่มที่ต้อง   
เฝำ้ระวังในสภำวกำรณ์วิกฤตในขณะนี้

โดยกิจกรรมในคร้ังน้ี ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                  
ด�ำเนินกำรร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	(มูลนิธ	ิ
สวค.)	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
สำมำรถจัดท�ำข้อมูลภำคอุตสำหกรรม และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้    
ในพืน้ที ่โดยมกีลุม่เปำ้หมำย คอื เจำ้หนำ้ทีผู่ร้บัผดิชอบในกำรจดัท�ำขอ้มลู
ภำคอตุสำหกรรมของส�ำนกังำนอตุสำหกรรมจงัหวดั 76 จงัหวดั ตลอดจน
ผู้สนใจจำกหน่วยงำนต่ำงๆ จ�ำนวนประมำณ 150 คน และได้รับเกียรติ
จำกวทิยำกรผู้ทรงคุณวฒุจิำกภำคเอกชน โดย ดร.อมรเทพ	จาวะรา	ผูช่้วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่	ส�านักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และคุณวิศิษฐ์												
ลิ้มลือชา	นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารส�าเร็จรูป มำเสวนำใน
หัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่สู่ภาคอุตสาหกรรม	ยุคหลัง	
COVID-19”	ซึ่งผู้เข้ำร่วมกำรอบรมจะได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจทำง                  
ด้ำนวิชำกำร แนวทำงกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงเป็นกำรเผยแพร่แก่                   
ผู้ประกอบกำร ผู้ผลิตอุตสำหกรรมชุมชน พิจำรณำกลยุทธ์ในกำรปรับตัว
ส�ำหรับกำรประกอบกิจกำรภำยใต้ช่วงวิกฤติสถำนกำรณ์และสภำพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

รองปลัดฯ อุตสาหกรรม 
เปิดงานเสวนาและการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ทางวิชาการ 
ภายใต้โครงการการจัดทำาข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี ’64
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วรวรรณ	ชิตอรุณ	 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                 
กล่ำวว่ำ กระทรวงอุตสำหกรรมได้ประชุมหำรือร่วมกับ                
ศนูยป์ฏบิตักิารศนูยบ์รหิารสถานการณ์โควดิ-19	(ศปก.ศบค.)	
กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงแรงงาน	กระทรวงมหาดไทย	
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งขับเคล่ือน
มำตรกำรในกำรปอ้งกนัและยบัยัง้กำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ 
COVID-19 ในโรงงำนที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อ COVID-19               
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมเดินหน้ำ             
ต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นส่วนท่ีส�ำคัญยิ่งต่อกำรพยุงเศรษฐกิจใน             
ภำพรวมของประเทศจำกกำรส่งออก กำรบริโภค กำรจ้ำงงำน
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภำยในประเทศ 

โดยจะด�ำเนินกำรร่วมกันดังนี้ 
1. ปรับมำตรกำร Bubble and Seal และ Factory               

Isolation ภำยในสถำนประกอบกำรให้เหมำะสมกับโรงงำน             
ทกุขนำด พรอ้มสือ่สำรกบัแรงงำนและชมุชนใหเ้ขำ้ใจถงึเหตผุล           
ที่ไม่หยุดประกอบกิจกำร  

2. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้ค�ำแนะน�ำในกำรท�ำ                     
Bubble and Seal ในรูปแบบ Coaching คือคอยให้ค�ำแนะน�ำ
แนวทำงและใหค้วำมชว่ยเหลอื ทัง้รปูแบบ Online และ Offline 
เพื่อให้โรงงำนทุกขนำดสำมำรถด�ำเนินมำตรกำรได้พร้อมกัน             
ทั่วประเทศ 

3. ปรับเกณฑ์ Good Factory Practice : GFP เพ่ือ                   
ปิดช่องว่ำงท่ีเป็นสำเหตุของกำรแพร่ระบำด โดยเสนอเพิ่ม
มำตรกำรตรวจคดักรองเชงิรกุดว้ยชดุ Antigen Test Kit (ATK) 
และเข้มงวดกำรตรวจก�ำกับหอพัก กำรตรวจรถรับส่งแรงงำน 
รวมทั้งกำรเว้นระยะห่ำงของผู้ปฏิบัติงำน  

4. เร่งขอควำมร่วมมือโรงงำนโดยเฉพำะขนำดกลำงและ
ขนำดเลก็เขำ้ประเมนิตนเอง Online ในแพลตฟอรม์ Thai Stop 
Covid (TSC) และกำรสุ่มตรวจประเมินโรงงำน (Onsite) เพื่อ
แนะน�ำกำรใช้มำตรกำรต่ำงๆ ในเชิงรุกอยำ่งต่อเนื่อง 

จำกฐำนข้อมูลที่ ได้รับจำกกรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข พบว่ำโรงงำนที่เข้ำประเมิน TSC แล้วมีแนวโน้ม
กำรติดเชื้อ COVID-19 น้อยกว่ำโรงงำนที่ไม่ได้เข้ำประเมิน                 
ถงึ 4.5 เทำ่ ดงันัน้จงึขอเชญิชวนโรงงำนทกุขนำดไดเ้ขำ้ประเมนิ
ตนเองผำ่นแพลตฟอรม์ TSC ควบคูไ่ปกบักำรท�ำ Bubble and 
Seal เพื่อป้องกันและลดกำรแพร่ระบำดของเชื้อ COVID-19             
ในโรงงำน

ด้ำน เดชา	จาตุธนานันท์	ผู้ตรวจราชการกระทรวง
อุตสาหกรรม	ในฐานะหัวหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤต
กระทรวงอุตสาหกรรม	หรือศูนย์	CMC	:	Crisis	Management
Center กล่ำวถึงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
COVID-19 ในโรงงำนอุตสำหกรรม ซ่ึงจำกกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มลูตัง้แตว่นัที ่1 เมษำยน-17 สงิหำคม 2564 พบกำรระบำด
ของโรงงำนทั้งสิ้น 749 แห่ง มีผู้ติดเชื้อจ�ำนวน 53,135 คน 
ครอบคลุมพื้นที่ 62 จังหวัด ส�ำหรับ 5 อันดับจังหวัดที่พบ                       
ผู้ติดเชื้อสะสมมำกที่สุด คือ จังหวัดเพชรบุรี 4,597 คน 
ฉะเชงิเทรำ 3,648 คน สระบรุ ี3,647 คน สมทุรสำคร 3,571 
คน และเพชรบูรณ์ 3,487 คน ส่วนอุตสำหกรรมที่ได้รับ                  
ผลกระทบมำกที่สุด 5 อันดับแรก คือ อุตสำหกรรมอำหำร                
136 โรงงำน อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 103 โรงงำน 
อุตสำหกรรมโลหะ 65 โรงงำน อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม                
64 โรงงำน และอุตสำหกรรมพลำสติก 57 โรงงำน 

แม้ว่ำภำพรวมกำรระบำดของ COVID-19 ในโรงงำน                           
ยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันพบมีผู้ติดเชื้อใหม่ในโรงงำน   
เพิ่มวันละประมำณ 13 แห่ง มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละกวำ่ 
800 คน หรอืประมำณ 4% ของจ�ำนวนผูต้ดิเชือ้ใหมร่ำยวนัของ
ประเทศ โดยแนวโน้มกำรระบำดในช่วงนี้จะไม่พบผู้ติดเชื้อเป็น
คลัสเตอร์ขนำดใหญ่ แต่จะกระจำยตัวไปในหลำยโรงงำน                     
หลำยจังหวัด และพบผู้ติดเชื้อเป็นหลักสิบ ขณะที่ผู้ติดเชื้อ               
ในช่วงเมษำยน-17 สิงหำคม 2564 มีจ�ำนวนผู้หำยป่วยและ
กลับมำท�ำงำนได้แล้วจ�ำนวนมำก เช่น ใน 10 ล�ำดับโรงงำน                 
ที่พบกำรระบำดของเชื้อโควิดมำกที่สุด มีผู้ติดเชื้อรวมจ�ำนวน 
16,798 คน พบแรงงำนหำยปว่ยแลว้ 12,954 คน หรอืคดิเปน็ 
77% ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้ติดเช้ือในโรงงำนจะใช้เวลำรักษำตัว 14-28 วัน
ก็จะกลับมำท�ำงำนได้ เนื่องจำกอยู่ในวัยหนุ่มสำว สุขภำพ
รำ่งกำยแข็งแรง และมีบำงส่วนได้รับกำรฉีดวัคซีนแล้ว

“ในสว่นของขอ้มลูโดยละเอยีด กระทรวงฯ อยูร่ะหว่างการ
พัฒนาระบบการรายงานฯ ใหส้ามารถจดัเก็บขอ้มลูไดค้รอบคลมุ
ทุกมิติและพร้อมเชื่อมต่อข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               
เพื่อใช้ประโยชน์ในข้อมูลร่วมกัน” เดชา กลำ่ว

ปจัจบุนัมโีรงงำนเขำ้ประเมนิออนไลน์ใน TSC แลว้จ�ำนวน 
20,032 แหง่ คดิเปน็ 31% จำกโรงงำนทกุขนำด 64,038 แหง่ 
โดยรวมพบโรงงำนผ่ำนเกณฑ์จ�ำนวน 13,235 แห่ง หรือ                   
คิดเป็น 66% และไม่ผ่ำนเกณฑ์จ�ำนวน 6,797 แห่ง หรือ                 
คดิเปน็ 34% ประโยชนท์ีผู่ป้ระกอบกำรจะไดร้บัเมือ่เขำ้ประเมนิ
ตนเองในแฟลตฟอร์ม TSC คือ จะทรำบทันทีว่ำ สิ่งที่โรงงำน
ด�ำเนินกำรอยู ่ผ่ำนหรือไมผ่่ำนเกณฑ ์กรณีไมผ่่ำนเกณฑจ์ะตอ้ง
ด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด ซึ่งกำรด�ำเนินกำรยกระดับ
ให้ผ่ำนเกณฑ์ TSC ควบคู่ไปกับกำรท�ำ Bubble and Seal                  
จะเป็นมำตรกำรที่สำมำรถป้องกันและลดกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อ COVID-19 ในโรงงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กระทรวงอุตฯ ย้ำาโรงงานใช้มาตรการ

“Bubble and Seal” 
ป้องกัน COVID-19 เข้มงวด 
พร้อมเข้าประเมินตนเองออนไลน์  
ชี้ช่วยลดการระบาดได้ 4.5 เท่า

July-August 202136
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