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ผูประกอบการ

ทำเหมืองแร ดีบุก-ชีไลต 

และโรงงานแตงแร ดีบุก ชีไลต 

และวูลแฟรม

79 หมูที่ 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม

E-mail : cm_tin@cmtintungsten.co.th

โทร. 0-5349-2783  โทรสาร 0-5349-2698

บริษัท เชียงใหม ทิน-ทังสเตน จำกัด

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

เลขาธิการ สภาการเหมอืงแร่
นายสรุพล อดุมพรวริตัน์ (ท�าการแทน)

ผูช่้วยเลขาธิการ สภาการเหมอืงแร่
นางอรพณิ เปรือ่งการ

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

ที่ปรึกษา :  น.ส.อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
   วัลลภ การวิวัฒน ์รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ 
   และประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
บรรณาธิการ : สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล
กองบรรณาธิการ : ทัศนีย์ เรืองติก / อ�าพันธุ์ ไตรรัตน์ / ชุติภา จริตพันธ์
ฝ่ายโฆษณา : ศิริภรณ์ กลิ่นขจร / กษิรา เหมบัณฑิตย์ / กัลยา ทรัพย์ภิรมย์ / 
      วีระวรรณ พุทธโอวาท / พรเพ็ชร โตกทองค�า
จัดท�าโดย : บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จ�ากัด
   เลขที่ 471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรีอยุธยา 
   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทร. 0-2354-5333  แฟกซ์ 0-2640-4260

**วารสารเหมอืงแร่ จดัท�าขึน้เพือ่ให้ข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่สมาชิกสภาการเหมืองแร่ ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานและกจิการของสภาฯ ตลอดจนเผยแพร่ความรู ้
    ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเหมืองแร่ ทัง้นีบ้ทความต่างๆ ใน วารสารเหมอืงแร่ นีเ้ป็นดลุพนิจิของกองบรรณาธิการ โดยจะออกทุกๆ 2 เดือน
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แวดวงช�วเหมือง

ก�รประชุมคณะกรรมก�รแร่  

Cover Story
สัมภ�ษณ์ นิรันดร์ ยิ่งมหิศร�นนท์
อธิบดีกรมอุตส�หกรรมพื้นฐ�นและก�รเหมืองแร่
สภ�ก�รเหมืองแร่

Report
กพร. พรอ้มขับเคลื่อนพัฒน�วัตถุดิบจ�ก
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ไขข้อข้องใจกฎหม�ยแร่
ใบอนุญ�ตเข้�ทำ�ประโยชน์เพื่อก�รทำ�เหมืองแร่ในเขตป่�
และเขตป่�สงวนแห่งช�ติ ...ทำ�ไมกำ�หนดอ�ยุไว้คร�วละ
แค ่10 ปี.. ปัญห�ที่ค้�งค�ใจของผู้ประกอบก�รเหมืองแร่             
สุรพล อุดมพรวิรัตน์
                 

บทคว�ม
ก�รอนุญ�ตให้ผู้ประกอบก�รเหมืองแร่ 
ผลิตและมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ANFO ใช้อย่�งถูกกฎหม�ย   
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โรงง�นปูนซีเมนต์ในภ�คใต้ 
กองบรรณ�ธิก�ร

ครม. อนุมัติผ่อนผันใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ 1 เอ 
และ 1 บี เพื่อทำ�เหมืองแร่ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน  
กองบรรณ�ธิก�ร

ส�ระน่�รู้
“เหมืองแร่” สิ่งสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มสะดวก
ในชีวิตประจำ�วัน
รศ. ดร.พิษณุ บุญนวล 
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ตุลาคม 2564
นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่พร้อมด้วย
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี กพร. ร่วมพิธีบวงสรวง              
พระนารายณ์และพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาส                
วันคล้ายวันสถาปนา กพร. ครบรอบ 19 ปี ณ ลาน
พระนารายณ์และพระภูมิเจ้าท่ี กระทรวงอุตสาหกรรม  
หลังเสร็จส้ินพิธีบวงสรวงฯ นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร กพร. เพ่ือมอบ
นโยบายและหารือเก่ียวกับแนวทางในการด�าเนินงาน
ของ กพร. โดยมีผู้บริหาร กพร. เข้าร่วมการประชุมฯ 
ณ ห้องประชุมดีบุก ช้ัน 2 กพร. 

ตุลาคม 2564
สกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ (กพร.) และ อรรณุวัฒน์ วัฒนวรรณ              
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช�านาญการพิเศษ กองบริหารส่ิงแวดล้อม
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมาธิการวิสามัญ ในคณะ                      
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออก
ประทานบตัรและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการท�าเหมืองแร่ 
สภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯ คร้ังท่ี 39
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 

ส�าหรับสาระส�าคัญของการประชุม เป็นการพิจารณา 
(ร่าง) รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พจิารณาศกึษาแกไ้ขปญัหาการออกประทานบตัรและผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการท�าเหมืองแร่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ        
ในปลายเดือนตุลาคม เพื่อน�าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 ต่อไป 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ ไขปัญหาการออกประทานบัตร
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำาเหมืองแร่ สภาผู้แทนราษฎร 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที่ 39  

อรรณุวัฒน์ วัฒนวรรณ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

พิเศษ กองบริหารสิ่งแวดล้อม

สกล จุลาภา 
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่

อธิบดี กพร. ประชุมผู้บริหาร กพร. 
เพื่อมอบนโยบายและหารือเกี่ยวกับ
แนวทางในการดำาเนินงานของ กพร.

วันคล้ายวันสถาปนา กพร. 
ครบรอบ 19 ปี

แวดวงชาวเหมือง
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ตุลาคม 2564
สกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรม 

พืน้ฐานและการเหมอืงแร ่เปน็รองประธานอนกุรรมการ 
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านก�าหนดหลักเกณฑ์ 
การจ�าแนกทรัพยากรแร่และการก�าหนดเขตแหล่งแร่ 
เพื่อการท�าเหมือง ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นคร ศรีมงคล                        
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษา                    
ราชการแทนผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมี              
เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมและ           
กรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 
ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
กำาหนดหลักเกณฑ์การจำาแนกทรัพยากรแร่
และการกำาหนดเขตแหล่งแร่
เพื่อการทำาเหมือง ครั้งที่ 4/2564

สกล จุลาภา 
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่

กฤติยา ปัทมาลัย 
ผู้อำานวยการกองทรัพยากรแร่  

ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ

อดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่ ประธานการประชุมฯ

นคร ศรีมงคล 
ผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์

และแผนงาน

นคร ศรีมงคล ผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำานวยการ

กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม 
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

การประชุมคณะทำางานจัดทำาแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2564 
จัดทำาแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2564

19

ตุลาคม 2564
อดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุมคณะท�างานจัดท�า

แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ คร้ังท่ี 1/2564 โดยมี ชัยวิทย์ อุณหศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและ                 
การเหมืองแร่ นคร ศรีมงคล ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าท่ี กพร. เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้อง                  
ศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กพร. 

18
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ตุลาคม 2564
ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ตาม พ.ร.บ.แร่       

พ.ศ. 2560 คร้ังท่ี 9/2564 โดยมี นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สกล จุลาภา                   
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์เผยแพร่                
ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กพร. 

การประชุมคณะกรรมการแร่ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 9/2564

ตุลาคม 2564
ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม เป็นประธานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ                
ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม                
และชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจ�าปี 
พ.ศ. 2564 พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่                      
สถานประกอบการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมแสดง
ความยินดีเป็นขวัญก�าลังใจให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน
อตุสาหกรรมทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ และผา่นเกณฑม์าตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) 
และโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) 
ประจ�าปี พ.ศ. 2564 โดยมี วิษณุ ทับเที่ยง สมพล โนดไธสง                 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์  
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารกระทรวง
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่วขอ้งเขา้รว่ม ณ หอ้งประชมุ อก.1 ชัน้ 2 อาคารกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

สรุปผลการดำาเนินงานโครงการ CSR-DIW Continuous ปี ’64 
พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

27

ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

29

ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ประธาน
การประชุม คนร. ครั้งที่ 9/2564

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ 

สกล จุลาภา 
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่
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สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำารวจและทำาเหมืองแร่ จากการประชุมคณะกรรมการแร่
ครั้งที่ 1-8/2564 มีจำานวนทั้งสิ้น ดังนี้

การอนุญาต

ประทานบัตร

ต่ออายุประทานบัตร

โอนประทานบัตร

อาชญาบัตรพิเศษ

รวม

22

18

5

0

45

3/2564
(แปลง)

1

3

0

0

4

5/2564
(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

8/2564
(แปลง)

6

4

0 

0

10

2/2564
(แปลง)

4

1

1

0

6

1/2563
(แปลง)

5

2

3

0

10

ท่ี

1

2

3

4

รวม

2) คำาขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 4 ราย รวม 4 แปลง

ชนิดแร่

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง   

ยิปซัมและแอนไฮไดรต์

ยิปซัมและแอนไฮไดรต์

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  

มีอายุ/ปี

15

12

5

7

อำาเภอ

เมืองพะเยา

กาญจนดิษฐ์

เวียงสระ

วังสะพุง

จังหวัด

พะเยา

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

เลย

เลขท่ีคำาขอ

1/2557
(31107/15407)

15/2560
(3022/15828)

1/2561
(23260/14812)

1/2563
(26983/15473)

ชื่อผู้ขอ

บริษัท พิสิษฐ์ธุรกิจ จ�ากัด

บริษัท โชคพนา (2512) จ�ากัด

บริษัท แร่สัมพันธ์ จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บุญยงค์กิจ (เลย)

ตำาบล

จ�าป่าหวาย

ช้างซ้าย

เขานิพันธ์

ผาน้อย

ลำาดับ

1

2

3

4

1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 5 ราย รวม 6 แปลง

ชนิดแร่

หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง 

โดโลไมต์

ยิปซัมและแอนไฮไดรต์

ยิปซัมและแอนไฮไดรต์

หินอุตสาหกรรมชนิด
หินแกรนิตเพื่อ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

มีอายุ/ปี

30

27

30

19

30

อำาเภอ

อู่ทอง

เมือง

ทุ่งใหญ่

บ้านนาสาร

พนมสารคาม

จังหวัด

สุพรรณบุรีี

กาญจนบุรี

นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี

ฉะเชิงเทรา

เลขท่ีคำาขอ

2/2560
และ 3/2560
ซึ่งร่วมแผนผัง

โครงการท�าเหมือง
เดียวกัน

1/2553

9/2559

7/2559

4/2560

ชื่อผู้ขอ

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด มาตรศรี จักรกล
และบริษัท ศิลามาตรศรี จ�ากัด

บริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จ�ากัด

บริษัท สุดมิน จ�ากัด

บริษัท แร่สัมพันธ์ จ�ากัด

บริษัท หินซ้อน คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด

ตำาบล

พลับพลาไชย

ปากแพรก

ทุ่งใหญ่

พรุพี

เขาหินซ้อน

ลำาดับ

1

2

3

4

5

 การประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 8/2564
อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ ได้มอบหมายให้ ทวี ทวีสุขเสถียร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ                          

สภาการเหมืองแร่ เป็นผู้แทนเข้าประชุมคณะกรรมการแร่ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการมีการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ดังน้ี



September-October 202112

Cover Story
l   สภาการเหมืองแร่

สัมภาษณ์
นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

ส วัสดีค่ะ ท่านอธิบดีฯ ก่อนอื่น
วารสารเหมอืงแร ่ขอขอบคณุทา่นอธบิดฯี             
ที่ ให้เกียรติวารสารเหมืองแร่สัมภาษณ์
ท่านเกี่ยวกับนโยบายในด้านการพัฒนา
อตุสาหกรรมเหมอืงแร ่และขอถอืโอกาสนี้
แสดงความยินดีท่ีท่านได้รับการแต่งตั้ง
เป็นอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน               
และการเหมืองแร่ เป็นผู้บริหารในระดับ
สงูสดุของหนว่ยงานทีท่ำาหนา้ทีก่ำากบัดแูล
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่               
ซึ่งเป็นองค์กรที่เรียกได้ว่าเป็นบ้านที่ท่าน
คุ้นเคย อันเป็นโอกาสที่ท่านจะได้มีโอกาส
กำาหนดนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ไปในทิศทางที่ท่านเคยใฝ่ฝันไว้ 
ขอช่วยเล่าความใฝ่ฝันของท่านให้ฟัง
หน่อยได้ ไหมคะ
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ผมต้องขอขอบคุณวารสารเหมืองแร่เช่นกันนะครับ                
ทีก่รณุาใหเ้กยีรตผิมในการเผยแพรภ่ารกจิของกรมอตุสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ในเชิงนโยบายและในทัศนะส่วนตัว
ของผมเองในครั้งนี้ หน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ   
การเหมอืงแร ่ไมเ่พยีงแตก่�ากบัดแูลผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม              
พืน้ฐานและเหมอืงแรเ่ทา่นัน้ เราท�าหนา้ทีท่ัง้สง่เสรมิและก�ากบั
ดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้อยู่ในกรอบ              
แห่งความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
สขุภาพของประชาชนดว้ย ในชว่งแรกของชวีติการท�างานของผม 
ประเทศเรายังมีการท�าเหมืองขนาดใหญ่หลายแห่งและหลาย
ชนิดแร่ด้วยกัน อย่างเช่นเหมืองแร่ดีบุก ท้ังบนบกและในทะเล 
เหมืองแร่ตะกั่วท่ีเมืองกาญจน์ เหมืองแร่สังกะสีของผาแดง               
ที่แม่สอด และเหมืองถ่านหินของเอกชนที่ล�าพูนและล�าปาง 
เหมืองเหล่านี้ท่ีเคยสร้างรายได้ให้กับประเทศจ�านวนไม่น้อย          
ในแต่ละปี และมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ค่อยๆ ทยอยปิดตัวลง จากการที่ปริมาณแร่ส�ารองหมดลงหรือ
ราคาแร่ตกต่�าลง แต่พอราคาแร่กลับมาสูงข้ึน จะกลับมาเปิด
เหมืองอีกครั้ง พื้นท่ีแหล่งแร่เหล่านั้นก็ถูกน�าไปใช้ประโยชน์         
ด้านอ่ืนแล้ว ปัจจุบันจึงไม่มีเหมืองขนาดใหญ่เช่นน้ีเหลือแล้วครับ 

ผมคิดว่าเราต้องแยกส่ิงท่ีเราอยากให้เป็นกับความจริง
ออกจากกนั ในโลกแหง่ความเปน็จรงิ มนัมปีจัจยัหลายๆ อยา่ง
เข้ามาก�าหนด มีอิทธิพล หรือลดทอนความฝันของเราลงไป                
ซึง่เราตอ้งปรบัตวัใหอ้ยูใ่นกรอบของสิง่ทีเ่ปน็ไปได ้และท�าสิง่น้ัน
ให้ดีที่สุด 

ความฝันของผมคืออยากให้ประเทศเรากลับไปสู่ยุครุ่งเรือง
ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่อย่างในอดีตอีกคร้ัง ยกตัวอย่างตอนน้ี
โลหะดบีกุราคาตนัละเกอืบลา้นบาท แถมการท�าเหมอืงแรด่บีกุ

ยังให้แร่พลอยได้เป็นแร่โลหะหายากที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราใช้กันใน
ชวีติประจ�าวนั อตุสาหกรรมเหมอืงแรเ่ปน็อตุสาหกรรมตน้น้�าที่
ผลติวตัถดุบิใหแ้ก่อตุสาหกรรมปลายน้�าอืน่ๆ สร้างการจา้งงาน
ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องจ�านวนมาก เรียกได้ว่าถ้ามีเหมืองเกิดข้ึน
ในชุมชนใด ชาวบ้านในชุมชนน้ันและชุมชนใกล้เคียง ก็จะมี         
งานท�าโดยไมต่อ้งเดนิทางไปหางานท�าในเมอืงทีห่า่งไกลออกไป 
เราจะเหน็วา่ปจัจบุนัหลายครอบครวัตอ้งแยกกนัอยู ่พอ่แมต่อ้ง
ทิ้งลูกให้อยู่กับตายายเพ่ือไปหางานท�าต่างถิ่น ถ้าเขาเหล่านั้น
สามารถหางานท�าในชมุชนได ้ครอบครวัจะไดอ้ยูก่นัพร้อมหนา้ 
มีความอบอุ่น พ่อแม่มีเวลาดูแลอบรมลูกหลาน ผมเช่ือว่าเหมืองแร่
นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับผู้คนในกลุ่มนี้            
ได้แล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาสังคมให้ลดน้อยลงได้อีกด้วย

แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ปัจจุบันปริมาณส�ารองแร่              
ในแหล่งเหล่าน้ีลดน้อยลงหรือหมดไปแล้ว การส�ารวจในพื้นที่
ภูเขาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ลุ่มน้�าชั้นที่ 1 พื้นที่
อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า ซ่ึงพื้นที่เหล่านี้เราไม่
สามารถเขา้ไปท�าการส�ารวจหาแหลง่แรใ่หม่ๆ  ได ้และเปน็พืน้ที่
ที่ห้ามการท�าเหมือง พื้นที่ราบส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือการเกษตร ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ถกูตคีวามวา่ไมส่ามารถอนญุาตใหท้�า
เหมอืงแรไ่ด ้ตอนนีห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งก�าลงัพจิารณาปรบัปรงุ
แก้ไขกฎหมายกันอยู่ ในส่วนของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ เมื่อ 40 ปี
กอ่น ประเทศเรามปีระชากรเพยีง 50 ลา้นคน ปจัจบุนัเพิม่เปน็ 
66 ลา้นคน ชมุชนขยายตวัมากขึน้ เหมอืงทีเ่คยอยูห่่างไกลชมุชน 
กลายเป็นอยู่ใกล้ชุมชนมากข้ึน เกิดการกระทบกระท่ังกันมากข้ึน
เพราะการท�าเหมืองย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
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ไม่มากก็น้อย ในชีวิตประจ�าวัน เราทุกคนต้องใช้แร่ เมื่อต้อง                
ใช้แร่ ก็ต้องมีการท�าเหมือง ท�าอย่างไรเราจะท�าเหมืองให้เกิด                   
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชนในระดบัต่�าทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็
ไปได ้ไม่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชน และสรา้งรายได้
ให้แก่ชุมชน และนั่นคือที่มาของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560     
ซึ่งก�าหนดให้การท�าเหมืองจะต้องด�าเนินการภายใต้แผนแม่บท
การบรหิารจดัการแร ่5 ป ีและยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการแร ่
20 ปี ที่มุ่งให้การท�าเหมืองอยู่ภายใต้ความสมดุลทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ซ่ึง              
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะมุ่งเน้นการ                  
สง่เสรมิ ก�ากบั และดแูล ใหก้ารประกอบอตุสาหกรรมเหมอืงแร่
เป็นไปในทิศทางที่ว่านี้

นโยบายของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ในยุคของท่านจะเน้น
ไปทางด้านใดบ้างคะ

นโยบายของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ยงัคงมุง่เนน้ไปที ่1) การเสรมิความแขง็แกรง่ใหกั้บอตุสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีเป้าหมายสู่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ

นโยบายหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย                 
“BCG Model” และการยกระดับอุตสาหกรรมพื้นฐานและ                
การเหมืองแร่ไปสู่ “Industry 4.0” ควบคู่ไปกับ 2) การสร้าง
ความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาค
การเกษตร ซึ่งในส่วนของการสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ                  
ให้กับภาคอุตสาหกรรมจะด�าเนินการในเรื่อง Critical Raw 
Materials, Rare Earth และหินอุตสาหกรรม เป็นหลัก ส�าหรับ
การสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้กับภาคการเกษตร จะเน้น
ไปที่การพัฒนาแหล่งแร่โพแทช เพื่อสนับสนุนการผลิตปุ๋ยใน
ประเทศทดแทนการน�าเขา้ เปน็การชว่ยลดตน้ทนุการผลติใหก้บั
เกษตรกร ซ่ึงนอกจากจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ในตลาดโลกใหก้บัผลติผลทางการเกษตรของไทยแลว้ ยงัจะน�า
ไปสูก่ารยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชวีติของเกษตรกรไทยอยา่ง
ยัง่ยนือกีดว้ย นอกจากนี ้ผมยงัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะด�าเนนิโครงการ 
"เหมอืงแรเ่พือ่ชมุชน" ใหป้ระชาชนในทกุพืน้ทีท่ีม่เีหมอืงแรไ่ดร้บั
การยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การสร้างงานสร้างอาชีพ การศึกษาของลูกหลาน และการ                   
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย ภายใต้นโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
เพ่ือใหเ้หมอืงแร่สามารถพัฒนา เตบิโต และอยูคู่่ชมุชน ไดอ้ยา่ง
แท้จริง
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BCG Model คืออะไร และเป็นอย่างไรคะ 
ขอท่านช่วยขยายความหน่อยค่ะ

ผมขอใช้เวลาเล่าถึงที่มาที่ไปของ BCG Model ก่อน                
นะครบั ในรอบ 10 ปทีีผ่า่นมา อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3 ต่อปี ด้วยอัตราการ
เติบโตดังกล่าวไม่เพียงพอในการน�าพาประเทศไทยให้ก้าวข้าม 
“กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” และลดความเหลื่อมล้�า 
ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยฐานความเข้มแข็งของประเทศ     
อันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความ                     
หลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นเจ้าของสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูง ที่ยกระดับมูลค่า               
ในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ น�าเทคโนโลยีนวัตกรรม
ดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาช่วยทลายข้อจ�ากัด ให้เกิดการพัฒนา                   
ต่อยอดอย่างก้าวกระโดด และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน กระจายรายได้ สร้างโอกาส และความมั่งคั่ง                  
แบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ด้วยการใช้ BCG Model                    
ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 ระบบเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)        
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน              

เพ่ือขับเคล่ือนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน                
อย่างเป็นรูปธรรม โดย BCG Model มีความสอดคล้องกับ                   
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักส�าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ที่เกี่ยวข้องกับ 
“เศรษฐกิจหมุนเวียน” มีอะไรบ้างคะ

หลักของการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน คือ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด หรือ Eco-design &                        
Zero-Waste ส่งเสริมการใช้ซ้�า ทั้ง Reuse, Refurbish,                   
Sharing และใหค้วามส�าคญักบัการจดัการของเสยีจากการผลติ
และบริโภค ด้วยการน�าวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้ว
เข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle, 
Upcycle) ซ่ึงต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม หรือ Linear 
Economy ที่ใช้ทรัพยากร ผลิต และสร้างของเสีย จ�านวนมาก  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะ
หนว่ยงานดา้นการจดัหาและบรหิารจดัการวตัถดุบิ ทัง้ทีไ่ดจ้าก
เหมอืงแรแ่ละวตัถดุบิทดแทนทีไ่ดจ้ากการรไีซเคลิ มีการผลกัดนั
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม ในชื่อ Urban 
Mining หรือก็คือแนวคิดการท�าเหมืองแร่ในเมือง ซ่ึงนอกจาก
จะมุ่งหาแหล่งแร่จากธรรมชาติแล้ว เรายังหันกลับมามองสิ่ง     
รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                 
ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว รวมถึงแบตเตอร่ีเก่า พบว่าสิ่งเหล่านี้เป็น
แหลง่ของวตัถดุบิตา่งๆ เปรยีบเสมอืนเหมอืงแรข่นาดยอ่มทีอ่ยู่
ใกลต้วัเรา โดยแนวคดิ Urban Mining เปน็การรไีซเคลิขยะจาก
ครวัเรอืนเหลา่นัน้ เพือ่แยกสกดัแรแ่ละโลหะทีม่คีา่น�ากลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ รวมถึงแปรรูปขยะให้กลายเป็นพลังงานทดแทน 
ด้วยการใช้นวัตกรรมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ผมมั่นใจว่า การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อรีไซเคิลวัตถุดิบหมุนเวียนจะน�าไปสู่แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและขจัดวิกฤตขยะ              
ล้นเมืองได้ เพราะหากเรายังใช้ทรัพยากรในปริมาณเท่าเดิม              
ในขณะที่ประชากรโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ เราอาจต้องมี
โลกถงึ 1.7 ใบ จงึจะเพยีงพอ นัน่หมายถงึเราก�าลงัใชท้รพัยากร
เกินก�าลังการผลิตของโลกใบนี้ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน                 
จึงเป็นหนทางหนึ่งที่นอกจากจะช่วยให้ธุรกิจมีก�าไรและเติบโต
ได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยให้เศรษฐกิจ                
สังคม และสิ่งแวดล้อม ดีขึ้นได้
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แล้วภารกิจในด้าน “เศรษฐกิจสีเขียว” ล่ะคะ
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน

การพฒันาขดีความสามารถดา้นการผลติ เพือ่ใหเ้กดิการแขง่ขนั
ของภาคอุตสาหกรรม เป็นเทคโนโลยีที่ท�าให้เกิดการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากทั้งต่อภาค
อุตสาหกรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น 1) การลด
ต้นทุนการผลิต เนื่องจากใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ น�้า วัตถุดิบ 
พลังงาน (ไฟฟ้า น�้ามันเชื้อเพลิง) ลดลง ช่วยลดของเสีย                    
(น�้าเสีย กากของแข็ง อากาศเสีย) รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการ
บ�าบัด 2) การเพิ่มศักยภาพการผลิต หรือก็คือการเพิ่ม
ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ เพือ่เพิม่คณุภาพและปรมิาณ
สินค้าส�าหรับน�าออกจ�าหน่ายและบริการ และ 3) การพัฒนา
องค์กร การบริหารงานอย่างเป็นระบบ ท�าให้ภาพพจน์ภายใน
โรงงานดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ             
หลังจากไม่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ�้าได้อีกต่อไป              
ก็ท�าการบ�าบัดให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติดังเดิมมากท่ีสุด 

ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมากิจการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
เหมืองแรม่ภีาพลกัษณใ์นเชงิลบมาโดยตลอด ผูป้ระกอบการใน
อตุสาหกรรมของเราถกูมองวา่เปน็ผูท้�าลายทรพัยากรธรรมชาต ิ
เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายยังขาดความตระหนักถึง                           
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีก�าหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ได้                    
น�าหลักวิชาการด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยมาใช้               
อย่างจริงจัง ขาดจิตส�านึกในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ                     
สถานประกอบการของตนให้เรียบร้อยสะอาดตา และไม่ใส่ใจ                     
ในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมโดยรอบ 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับกิจการอุตสาหกรรม
พื้นฐานและเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ                      
เหมืองแร่ จึงได้ประกาศนโยบายเหมืองแร่สีเขียว หรือ Green 
Mining Policy เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมุ่งหวัง                 
ให้ผู้ประกอบการในการก�ากับและส่งเสริมของกรมฯ ซึ่ง               
ประกอบด้วยเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ โรงงานโม่บดหรือย่อยหิน 
และโรงประกอบโลหกรรม ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหมืองแร่              
สีเขียวท่ีก�าหนดข้ึน ท้ัง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบ
ตอ่สิง่แวดลอ้ม ชมุชน และสงัคม 2) การก�าจดั ลด ปอ้งกนั และ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 3) ความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยของบุคลากรและชุมชนใกล้เคียง 4) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว
และทศันยีภาพเรยีบรอ้ยสะอาดตา 5) มคีวามโปรง่ใสตรวจสอบ
ได้ และ 6) ใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า ซึ่งกรมฯ มีกิจกรรม                
คดัเลอืกเหมอืงแรส่เีขยีวเปน็ประจ�าทกุป ีและจะพจิารณารางวลั
เป็นสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ                   
ตามหลักเกณฑ์เหมืองแร่สีเขียวมากขึ้นด้วยครับ

แล้วการยกระดับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ไปสู่ “กพร. 4.0” ล่ะคะ 
เป็นยังไง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะยกระดับ
องค์กรสู่ “กพร. 4.0” เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพื้นฐาน               
และการเหมอืงแรสู่ ่“Industry 4.0” โดยจะท�าการปรับปรุงระบบ
การอนญุาต ก�ากบั ดแูล และตดิตาม การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ของผู้ประกอบการท้ังหมด จากข้อมูลในกระดาษสู่ข้อมูลใน               
รูปแบบดิจิทัล หรือ Digital Transformation ภายใต้นโยบาย
ของรฐับาลในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมสู ่Digital Thailand 
โดยมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นและ                
น�ามาวิเคราะห์ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงเป็น                   
เครือข่ายเดียวกัน และมีความโปร่งใส ควบคู่ไปกับการพัฒนา              
ผูป้ระกอบการใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนับนเวทเีศรษฐกจิ
โลกที่สูงขึ้น และพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญรุดหน้า โดยการ     
น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้มากขึ้น

ในการอนุญาตประทานบัตร ปัจจุบันภายใต้พระราช
บัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และอนุบัญญัติท่ีออกภายใต้พระราช
บัญญัติแร่ฉบับดังกล่าว มีก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการ
แต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน ในอนาคตอันใกล้ การยื่น                      
ค�าขอประทานบัตรและเอกสารประกอบค�าขอฯ อาจสามารถ
ด�าเนินการทาง internet ได้ ผู้ยื่นค�าขอฯ จะสามารถติดตาม
ตรวจสอบได้ว่า ค�าขอฯ ของตนด�าเนินการถึงข้ันตอนใด                   
ขาดข้อมูลเอกสารส่วนใด เพื่อที่จะสามารถยื่นเพิ่มเติมได้                    
โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ในการอนุญาตประทานบัตรมีข้ันตอน                 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลายหนว่ยงาน คงตอ้งใชเ้วลาพอสมควร กวา่จะ
ไปถึงจุดน้ันได้ แต่ผมเช่ือว่าคงไม่นานเกินรอ เพราะทุกหน่วยงาน
มีความพร้อมและความพยายามที่จะบูรณาการการท�างาน           
ร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่ออ�านวยความสะดวกสูงสุดให้กับ                       
ผู้ประกอบการในประเทศ และยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้ทัดเทียมสากล

สุดท้ายนี้ ท่านอธิบดีฯ มีอะไรจะฝากถึง
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ไหมคะ

ผมอยากจะใช้ช่องทางนี้สื่อไปถึงผู้ประกอบการว่า          
ปัจจุบันเราก้าวเข้าสู่ยุค “กพร. 4.0” แล้วนะครับ ทาง กพร.                   
เริ่มแล้ว ก็ขอให้ท่านเร่งพัฒนาบุคลากรของท่านให้เรียนรู้
เทคโนโลยีที่ กพร. จะน�ามาใช้เหล่านี้ โดยอาจเริ่มจากการรังวัด
ตรวจสอบและก�ากบัดแูลการท�าเหมอืงดว้ยอากาศยานไรค้นขบั 
เราจะได้ก้าวเดินไปพร้อมๆ กัน 

ค่ะ ขอขอบคุณท่านอธิบดีฯ มากนะคะ ท่ีกรุณาสละเวลา
และให้ข้อมูลกับวารสารเหมืองแร่ในวันนี้ 
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Report
l   กองบรรณาธิการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(กพร.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนา 
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต 
หัวข้อ “การพัฒนาวัตถุดิบจากเหมืองแร่โพแทช            
และเกลอืหนิสูอ่ตุสาหกรรมแบตเตอรีแ่หง่อนาคต” 
เพื่อผลักดันวัตถุดิบจากเหมืองแร่ภายในประเทศ
ส�าหรับผลิตเป็นแบตเตอรี่ทางเลือก 

รัฐตั้งเป้าภายในปี พ.ศ. 2573 มี EV 30% 
ของกำาลังการผลิตรถยนต์ในประเทศ

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวง
อตุสาหกรรม กลา่วถงึ แนวโนม้และทศิทางยานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศไทยว่า นโยบายของรัฐบาลได้ให้
ความส�าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า 
สืบเนื่องจากสหภาพยุโรป (EU) ได้มีการประชุม          
และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันให้ภายในปี พ.ศ. 
2577-2578 ประเทศในยุ โรปที่ เข้าร่วมเป็น              
สมาชิกในสหภาพยุโรปใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยทั่วกัน                   
ทุกประเทศ เมื่อสหภาพยุโรปประกาศตัวแล้ว ก็เป็น

เรื่องปกติที่นานาประเทศจะต้องปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ของยานยนต์                 
ไฟฟ้าในโลกใบน้ี เช่นเดียวกับประเทศไทยท่ีได้ด�าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการ
นโยบายยานยนตไ์ฟฟา้แหง่ชาต ิ(บอรด์ EV) และไดม้อบหมายใหร้องนายก
รัฐมนตรีในขณะน้ัน คือ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานในการ                
ขับเคล่ือนนโยบายด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทยครบวงจร มีปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นเลขาธิการในคณะท�างานและส่วนราชการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องร่วมท�างาน 

ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้น�านโยบายดังกล่าวมาเตรียมการ
วางแผนการท�างาน จดัประชมุรว่มกบัทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการศกึษา
และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าประสงค์            
ของนโยบายดังกล่าว เบื้องต้นจากการท�างานร่วมวางเป้าไว้ว่าภายในปี 
พ.ศ. 2573 จะตอ้งมยีานยนตไ์ฟฟา้หรือม ีZEV (Zero Emission Vehicle) 
ประมาณ 30% ของก�าลังการผลิตยานยนต์ในประเทศ ขณะนี้มีก�าลัง           
การผลิตรวมทุกประเภท ทั้งรถยนต์นั่ง รถกระบะ รถจักรยานยนต์           
รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกแล้วประมาณ 2,000,000 คันต่อปี           
เพ่ือให้ใกล้เคียงสอดรับกับนโยบายของสหภาพยุโรป แต่การด�าเนินงานให้เป็น
ไปตามเป้านโยบายไม่ใช่เร่ืองง่าย ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาให้ปรับแก้ไข 
อยูต่ลอดเวลา ทัง้เร่ืองแบตเตอร่ี เร่ืองการสง่เสริมใหป้ระชาชนปรบัเปลีย่น
มาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทดแทนยานยนต์ท่ีสันดาปด้วยเชื้อเพลิงน้�ามัน 

เผยแบตเตอรี่ มอเตอร์ ไฟฟ้า ระบบควบคุม มีราคาสูง 
อุปสรรคใหญ่ในการจูงใจให้ใช้ EV

สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคใหญ่ของยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเป็น                
แรงจูงใจให้ประชาชนปรับมาใช้มากขึ้นน้ันคือเร่ืองราคา เพราะปัจจุบัน 
ราคายานยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาท่ีสูงกว่าราคายานยนต์สันดาปที่ใช้น้�ามัน              
ขับเคลื่อน ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางบอร์ด EV ได้ระดมนักวิชาการ                     

September-October 2021 17

กพร. พร้อมขับเคลื่อน
พัฒนาวัตถุดิบจาก
เหมืองแร่โพแทช-เกลือหิน
สู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่
ทางเลือกแห่งอนาคต

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะท�างานมาร่วมหาสาเหตุและ
แนวทางในการแกไ้ขปญัหา โดยพบวา่หลกัๆ มาจาก
แบตเตอร่ี มอเตอร์ไฟฟ้า และระบบควบคุม ยังมีราคา 
สูงเนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่ หาวัตถุดิบภายใน
ประเทศมาท�าการผลติไดย้ากหากตอ้งการสัง่ซือ้และ
น�าเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อให้มีอายุการใช้งาน   
ท่ีคุ้มค่าท่ีสุด เพราะฉะน้ันทางบอร์ด EV จึงได้มีแนวคิด
ในการวจิยัศกึษาพฒันาวตัถดุบิทีม่อียูภ่ายในประเทศ
โดยเฉพาะที่มาจากแหล่งแร่มาใช้ เป็นวัตถุดิบ          
ส�าหรับผลิตแบตเตอรี่และผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้น                   
ใช้งานเองภายในประเทศ เช่น การท�าวิจัยพัฒนา            
เรื่องประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ให้มีน้�าหนักเบา               
มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ช่วงระยะเวลาการชาร์จไฟฟ้า           
ใช้เวลาน้อยลง และการชาร์จ 1 ครั้งสามารถใช้งาน
ได้ระยะทางที่สูงขึ้น เป็นต้น 

นอกจากนี้  ในเรื่องสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
(Charging Station) ทางบอร์ด EV ได้มีการประชุม
คณะท�างานร่วมกันมาโดยตลอด โดยมีกระทรวง
พลังงานเป็นผู้ควบคุมดูแลวางแผนด�าเนินการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสถานีไฟฟ้าทุกๆ จุด 
อย่างเหมาะสมและท่ัวถึงท้ังประเทศ รองรับการ               
ใช้งานของประชาชนในอนาคต เช่น มีสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าอยู่ในสถานบริการน้�ามันต่างๆ สถานท่ี
ราชการ บริษัทเอกชน ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา 
มหาวทิยาลยั และการไฟฟา้ทัง้ 3 หนว่ยงาน เปน็ตน้ 
เบื้องต้นตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2568 จะมีสถานี  
อดัประจไุฟฟา้ส�าหรบัยานยนตจ์ะมปีระมาณ 4,400 
จุดบริการ และสถานีอัดประจุไฟฟ้าส� าหรับ
จักรยานยนต์ประมาณ 1,600 จุดบริการ จากน้ัน       
ในปี พ.ศ. 2573 จะมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าส�าหรับ
ยานยนต์จะมีประมาณ 12,000 จุดบริการ และสถานี
อดัประจไุฟฟา้ส�าหรบัจกัรยานยนตป์ระมาณ 8,000 
จุดบริการ และในปี พ.ศ. 2578 จะมีสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์จะมีประมาณ 36,500 
จุดบริการ และสถานีอัดประจุไฟฟ้าส� าหรับ
จักรยานยนต์ประมาณ 22,000 จุดบริการ                     
ตามล�าดับ

 
แนวทางสง่เสริมผลติยานยนต์ไฟฟ้า-ชิน้สว่น
ยานยนต์ ไฟฟ้าภายในประเทศ 

กอบชัย กล่าวว่า ส�าหรับแนวทางในการ            
สง่เสรมิยานยนตไ์ฟฟา้และการผลติชิน้สว่นยานยนต์
ไฟฟ้าในประเทศนั้น ขณะนี้เริ่มมีผู้ประกอบการ         
และนักลงทนุจากตา่งประเทศเขา้มาตัง้ฐานการผลติ

ร่วมกับนักลงทุนชาวไทยแล้ว รวมทั้งมีนักลงทุนชาวไทยไปซื้อองค์ความรู้
โนฮาวน์จากต่างประเทศเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สามารถใช้งาน               
ได้จริงเพื่อน�าไปผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้จัดท�าแผนโรดโชว์เชิญชวนนักลงทุน
ต่างประเทศเข้ามาลงทุนต้ังฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน              
ยานยนตไ์ฟฟา้ในประเทศไทยและภาคเอกชนเอง เชน่ บรษัิท ปตท. จ�ากดั 
(มหาชน) ได้เชิญชวนนักลงทุนจากต่างประเทศท่ีเป็นคู่ค้ามาร่วมลงทุน
แบตเตอรี่ไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศไทย บริษัท พลังงานบริสุทธ์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ EA ได้เชิญชวนนักลงทุนชาวไต้หวันน�า Know how 
มาร่วมผลิตแบตเตอร่ีให้มีขนาดท่ีเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนยานยนต์
ไฟฟ้าไปได้ไกลมีประสทธิภาพที่ดีในการน�าไปใช้งาน เป็นต้น 

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐทั้งจาก 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมสรรพสามิต BOI                      
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หอการค้าไทยและ                       
สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย สมาคมการค้า เอสเอ็มอีไทย และ               
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำาหนดมาตรฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ไฟฟ้า การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งเรื่องการกำาหนดมาตรฐาน
ของการผลิตช้ินส่วนแต่ละประเภท ซ่ึงขณะน้ีมีประมาณ 117 มาตรฐานแล้ว
และการเตรียมความพร้อมสร้างซัปพลายเออร์ที่มีคุณภาพในประเทศไทย
เพื่อเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่สำาคัญจะช่วยเอ้ือและ
สนับสนุนผู้ประกอบการไทย นักลงทุนชาวไทยและนักลงทุนชาวต่างประเทศ
ท่ีจะเข้ามาลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยผลักดันให้ประเทศไทย            
เป็นศูนย์กลางการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้า EV และส่งออกจำาหน่าย   
ไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนในราคาที่เหมาะสม คุ้มค่าสำาหรับ                         
นำาไปประกอบใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภท รวมทั้งการผลิต                      
การนำาไปใช้งานต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด โดยเฉพาะ
แบตเตอร่ีลิเทียมไอออน ท่ีทางกระทรวงอุตสาหกรรมส่งเสริมให้มีการ
ลงพื้นที่หาวัตถุดิบแร่ที่มี คุณสมบัติที่ เหมาะสมมาทดแทน ซึ่ งได้                            
มอบหมายให้ทาง กพร. ร่วมกับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และอืน่ๆ ในการศกึษาทำาการวจิยัและพัฒนาแบตเตอร่ีหลากหลายรปูแบบ                        
เพือ่หาแรท่ีส่ามารถมาทำาแบตเตอรีไ่ด ้เชน่ แรโ่พแทชมใีนประเทศประมาณ                  
700-800 ล้านตัน และโซเดียมคลอไรด์ ชั้นเกลือหินมีกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ ซึ่งมีจำานวนมากและคุณภาพที่เหมาะสมในการนำาไปผลิต
แบตเตอร่ีจะอยู่ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นต้น” กอบชัย กล่าว

นอกจากน้ี กพร. ยังมีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ITC)               
ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล ที่อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ                     
ในการใช้เป็นศูนย์ส�าหรับรีไซเคิลแร่ลิเทียมมาเป็นองค์ประกอบส�าหรับ                
ผลิตแบตเตอร่ีเบื้องต้น มีการท�าตัวอย่างแบตเตอร่ีที่ใช้แร่ในประเทศไทย
สร้างแบตเตอรี่ส�าหรับใช้งานในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส�าเร็จและ                     
อยู่ระหว่างการทดสอบให้พร้อมเพื่อน�าไปสู่ขั้นตอนผลิตต่อไป และมีการ
ส่งทีมส�ารวจลงพ้ืนท่ีทางภาคใต้ของประเทศไทยเพ่ือส�ารวจหาแหล่งแร่
ลิเทียม ซ่ึงคาดว่าจะมีในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นแหล่งแร่
ลิเทียมส�ารองในการผลิตแบตเตอรี่ในอนาคต
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กพร. ขับเคล่ือนพัฒนาวัตถุดิบจากเหมืองแร่ 
โพแทช-เกลือหิน สู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่
แห่งอนาคต

ดร .อดิทั ต  วะสีนนท์  รองอธิบดี ก รม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 
กลา่ววา่ กพร. มหีนา้ทีใ่นการขบัเคลือ่นแนวนโยบาย
การท�างานเพื่อบริหารจัดการการประกอบกิจการ 
การท�าเหมืองแร่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560
และสอดคลอ้งกบัการเปน็มติรกบัสงัคม สิง่แวดลอ้ม
และประชาชน รวมทั้งภารกิจการจัดหาวัตถุดิบ                 
เพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาค
อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตท่ีมีความจ�าเป็น
และต้องการวัตถุดิบแร่เพื่อน�าไปใช้ผลิตแบตเตอรี่           
ในอนาคตให้มากย่ิงข้ึน ดังน้ัน กพร. จึงให้ความส�าคัญ
เร่งจัดกิจกรรม อบรม สัมมนาเรื่องแร่ที่เกี่ยวข้องกับ 
ภาคอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟา้ (EV) อยา่งตอ่เนือ่ง
รวมทั้งการจัดงานสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาวัตถุดิบ
จากเหมืองแร่โพแทชและเกลือหินสู่อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่แห่งอนาคต” เพื่อเตรียมความพร้อม 
ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการและสว่นตา่งๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งรองรบั ตามเปา้หมายของรฐับาลทีก่�าหนด
ไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2573 จะมีการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าได้ประมาณ 30% ของการผลิตยานยนต์                 
ทุกชนิดในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส�ารวจแร่
ที่จะน�ามาผลิตเป็นแบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้าและ
ระบบก�าลังการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ 

โดยแรท่ีจ่ะน�ามาใชท้ีส่�าคญัม ี2 ชนดิ ไดแ้ก ่แร่
โพแทชและเกลือหินในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่มีความเหมาะสม เป็นแร่ที่มีศักยภาพ
จากการลงพืน้ทีท่�าการวจิยัรว่มกบัทางมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น คาดว่าจะสามารถน�ามาผลิตเป็นแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน                   
หรือโซเดียมไอออน ซึ่งคิดเป็นต้นทุนหลักประมาณ 40% ของยานยนต์
ไฟฟา้ และมผีลตอ่การพฒันาของยานยนตไ์ฟฟา้มากทีส่ดุ สว่นการส�ารวจ
แหล่งแร่ที่จะน�ามาผลิตแบตเตอรี่ในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มเติมนั้น ขณะนี้                  
อยู่ระหว่างการเตรียมทีมส�ารวจแร่เข้าพื้นที่ เพื่อให้การด�าเนินงาน               
เตรยีมการพฒันาวตัถดุบิจากเหมอืงแรภ่ายในประเทศของไทยใหส้ามารถ
ผลติแบตเตอรีท่ีม่คีณุภาพ ราคาไมแ่พง ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคเข้าถงึ
มีความพร้อมมากที่สุด 

ชี้การขอประทานบัตรในพื้นที่ใหม่ 
จะต้องเป็นพื้นที่ที่กำาหนด-ประกาศให้เป็นแหล่งแร่แล้วเท่านั้น

  
รศ. ดร.พษิณ ุบญุนวล นายกสมาคมวศิวกรเหมอืงแรไ่ทย กลา่วว่า

จากการเปล่ียนผ่านใช้ พ.ร.บ.แร่ ปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงใช้มาแล้ว 4 ปี ยังมี
กิจการแร่และการท�างานด้านแร่ที่ต้องปรับเปลี่ยนและต้องเร่งด�าเนินงาน
ในช่วงที่ผ่านมาให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น การขอประทานบัตร
ในพ้ืนท่ีใหม่น้ัน ในช่วงน้ีค่อนข้างท�าได้ยาก เน่ืองจากจะต้องเป็นพื้นที่             
ที่ก�าหนดและประกาศให้เป็นแหล่งแร่แล้วเท่านั้น เพราะการก�าหนดเขต
แหล่งแร่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และยังวาง
แนวเขตแร่ไม่แล้วเสร็จ ต้องรอ ซึ่งมีข้อสังเกตและข้อกังวลว่ากระบวนการ
ก�าหนดเขตแหล่งแร่ค่อนข้างใช้เวลา เนื่องจากผู้ส�ารวจแนวเขตแร่ที่มี              
ความเชี่ยวชาญในการส�ารวจพื้นที่ทางธรณีวิทยาแหล่งแร่อาจจะมี                   
ไม่มากพอตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
วางกรอบก�าหนดแนวแร่ไว้ จะท�าให้แหล่งแร่ดีที่มีอยู่ไม่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นพื้นที่ขอประทานบัตรใหม่เป็นล�าดับแรกๆ 

ส�าหรับมุมมองบวกต่อ พ.ร.บ.แร่ ปี พ.ศ. 2560 ที่ออกแบบมานั้น             
มีส่วนที่ดีคือออกแบบมาให้เหมืองแร่อยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม                   
ได้ดีขึ้น โดยให้ความส�าคัญกับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น มีการจัดตั้ง
กองทนุตา่งๆ เพือ่สิง่แวดลอ้มและสขุอนามยั กองทนุฟืน้ฟ ูเปน็ตน้ ในกรณี
ที่การท�าเหมืองแร่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน สุขอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมรอบๆ เหมือง ได้ก�าหนดไว้ว่าจะต้องมีการท�ารายงาน
ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนก่อนเพื่อเป็น
ประโยชน์ในภายหลังหากมีการร้องเรียนหรือกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม 
จะไดน้�าคา่รายงานพืน้ฐานขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม สขุอนามยัทีต่รวจไวก้อ่น
หน้านั้นมาเปรียบเทียบได้
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“การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย
ยุคใหม่น้ันมีเร่ืองให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ต้องทำาอีก
มากมาย ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม
มคีวามรว่มมอืกบัชมุชนรอบขา้ง ทีส่ำาคญัตอ้งมคีวาม
จริงใจและโปร่งใสในการทำางาน จึงจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้
โดยอาศัยความร่วมมือการทำางานจากผู้ประกอบการ
เหมืองแร ่จากโรงงานอตุสาหกรรมอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นพืน้ที่
บริเวณใกลเ้คยีงกนั สรา้งเครอืขา่ยการทำางานในพืน้ที่
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ คอยช่วยเหลือกัน สร้าง
มวลชนสัมพันธ์บริการความขัดแย้งท้ังในกิจการของ
ตนเองและกิจการรอบข้าง ภายใต้กฎหมายและข้อ
ระเบียบต่างๆ ที่กำาหนดไว้ ที่สำาคัญต้องมีบุคลากรที่
ทำางานตรงกบังาน ทัง้วศิวกรเหมอืงแร ่นกัธรณวีทิยา 
นักสิ่งแวดล้อม บุคลากรด้านความปลอดภัยและ            
ชีวอนามัยและด้านสังคมศาสตร์ร่วมทำางาน นำาเคร่ืองมือ
การทำาเหมืองแร่ท่ีทันสมัยมาใช้ เช่น ใช้เทคโนโลยี          
โดรนในงานควบคุมและวางแผนงานและใช้ซอฟต์แวร์
ทันสมัยและเฉพาะทางในการประเมินแร่ และการ
ออกแบบเหมือง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่ือสารเช่ือมต่อ
ทางไกลเพื่อเข้าถึงรายงาน หรือระบบตรวจสอบ 
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัลทำาระบบ
ควบคุมอัตโนมัติสำาหรับเพ่ิมประสิทธิภาพงานโรงแต่งแร่
โรงโม่และลดต้นทุนและนำาระบบมาตรฐานต่างๆ เข้ามา     
ใช้ในระบบบรหิารจดัการ เชน่ CSR-DPIM ISO9001 
ISO14001 และ ISO 45001 เป็นต้น” รศ. ดร.พิษณุ กล่าว

แนะหน่วยงานกำากับดูแลเหมืองแร่จัดอบรม
สัมมนา ให้ความรู้ผู้ประกอบการครอบคลุม
ทั้งระบบ หนุนทำา R&D  

ส่วนหน่วยงานก�ากับดูแลการท�างานด้าน
เหมืองแร่ในยุคใหม่ ควรส่งเสริมความรู้ผ่านการจัดงาน
สัมมนา การอบรมระยะสั้นและหลักสูตรต่างๆ             
แกผู่ป้ระกอบการเหมอืงแรแ่ละหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ครอบคลุมทั้งระบบ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎ
ระเบยีบกตกิาตา่งๆ ทีแ่มน่ย�าใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจ
น�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาครัฐควรมี
หน่วยงานศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการท�าเหมืองแร่ 
การแต่งแร่ การโลหกรรม การใช้ประโยชน์แร่และ 
ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และที่ส�าคัญต้องมี               
งบประมาณสง่เสรมิการวจัิยใหก้บับคุลากรของ กพร.
และใหก้บัมหาวทิยาลยัตา่งๆ น�าไปศกึษาวจิยัพฒันา
เรื่องแร่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้แร่ใน
ปจัจบัุน และสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลในการ
ก�ากับดูแลแร่ในปัจจุบันด้วย เช่น รัฐบาลต้องการให้

ผลิตแร่เพื่อใช้ประโยชน์หรือใช้เป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง              
ในประเทศมากกว่าท่ีจะน�าแร่ดิบไปใช้ในการส่งออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ 
โดยแปรรูปแร่ที่มีอยู่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงขึ้น (Value added)

แนวโน้มและทิศทาง 5 กลุ่มแร่สำาคัญของไทย

รศ. ดร.พิษณุ กล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางของกลุ่มแร่ต่างๆ ว่า             
แบ่งเป็น 1. กลุ่มแร่ชนิดท่ีมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของประชาชน 
ได้แก่ เหมืองแร่เพื่อป้อนอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โครงการ
ใหญ่ของรัฐ ตึกสูง ถนนลอยฟ้า สะพานข้ามสนามบินและทางการรถไฟ 
เช่น เหมืองหินแกรนิต เหมืองหินดินปูน และเหมืองยิปซัม เป็นต้น แร่
วัตถุดิบที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในอาคารบ้านเรือน เช่น กระเบื้องปูพื้น ฝาผนัง 
ฝ้าเพดาน หลังคา เครื่องสุขภัณฑ์ ถ้วยชาม แก้ว และกระจก เป็นต้น ซึ่ง
ล้วนมาจากอุตสาหกรรมเซรามิก ที่ต้องใช้แร่ดินขาว ทรายแก้ว Ball Clay 
Pottery Stone Dolomite Feldspar รวมไปถึงถ่านหินที่ต้องน�ามาใช้             
เป็นเชื้อเพลิงด้วย 2. กลุ่มโลหะเพื่อความมั่งคั่ง และลดการน�าเข้า ได้แก่ 
ดีบุก วุลแฟรม และชีไลต์ (Tungsten) ซึ่งปัจจุบันมีการท�าแร่โลหะกลุ่มนี้
น้อยมาก เพราะเข้าไปส�ารวจและพัฒนาได้ยาก ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เขต                
ปา่สงวนหรอืเขตหวงหา้ม จะมอียูบ่า้งทีพ่ืน้ทีอ่�าเภอสะเมงิ จงัหวัดเชยีงใหม่ 
1 เหมือง เป็นเหมืองแร่ชีไลต์ และท่ีอ�าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช               
1 เหมือง เป็นเหมืองแร่ดีบุก ต่อมาเป็นแร่ตะก่ัวและสังกะสี ซ่ึงเม่ือก่อนเคย
มีการท�าเหมืองแร่ตะก่ัวและสังกะสี มีโรงถลุงแร่ด้วย แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว 
เนื่องจากหมดอายุสัมปทานและทางราชการไม่อนุญาตให้ท�าอีก  

นอกจากนีย้งัมแีรท่องค�า ซ่ึงประเทศไทยมโีซนแรท่องค�าทีม่ศีกัยภาพ
หลายโซนด้วยกันท่ียังไม่ได้มีการท�าส�ารวจและพัฒนา รวมท้ังการท�าเหมืองแร่
ทองค�าตอ้งมกีารจดัท�าทีเ่ปน็ระบบมากกวา่ทีเ่คยอนญุาตใหผู้ป้ระกอบการ
ด�าเนินการท�ามา โดยเฉพาะต้องให้ความส�าคัญกับเร่ืองมวลชนสัมพันธ์ 
สุขภาพอนามัยของชุมชน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นหลัก               
ถ้าหากสามารถด�าเนินการเปิดสัมปทานเหมืองแร่ได้อีกครั้งก็จะสร้าง             
รายไดแ้กป่ระเทศ น�าเงนิรายไดไ้ปพฒันาโครงการเมกะโปรเจ็กตต์า่งๆ ของ   
ภาครัฐไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 3. แรแ่ละโลหะส�าหรบัโครงการพฒันาการขนสง่
ทางราง ได้แก่ อะลูมิเนียม และ Bauxite ซึ่งถ้าหากไม่มีในประเทศก็ต้อง
สั่งซ้ือและน�าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านมาใช้ 4. แร่หายาก ได้แก่ Rare 
Earth ซ่ึงมีอยู่ในหางแร่ดีบุก เป็นแร่พลอยได้ที่จะน�ามาใช้ในการเป็น               
ส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต จึงอยากให้รัฐบาลต้องเร่ง              
ส่งเสริมในการเข้าไปท�าเหมืองแร่ดีบุกในประเทศพม่าแล้วน�ามาแยก                
แร่พลอยไดจ้ากการท�าดบีกุทีไ่ทยหรืออนุญาตใหเ้ขา้ไปส�ารวจแหลง่แรด่บีกุ
ในพ้ืนท่ีใกล้ชายแดนประเทศพม่าซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีหวงห้ามเขตทหารและ                  
กรมป่าไม้ เป็นต้น และ 5. แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองในประเทศ              
ซึง่เปน็การน�าแรไ่ปผลติวสัดพุลงังาน เกบ็โซลารเ์ซลล ์ยานยนตไ์ฟฟา้ (EV) 
อุปกรณ์พกพาต่างๆ และแบตเตอรี่ เป็นต้น 

แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีลิเทียมในการน�ามาใช้ในอุตสาหกรรม              
ตอ่เนือ่งในอนาคต รองรบัการพฒันาประเทศ แตย่งัมแีรโ่พแทช เกลือหนิ
สังกะสี และแมงกานีส เพ่ือน�ามาใช้พัฒนาเป็นแบตเตอร่ี ป้องกันการระเบิด
ให้เหมาะสมในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในแต่ละประเภทด้วย 
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นรินัดร์  ยิง่มหศิรานนท ์อธบิดกีรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและ
การเหมืองแร่ (อพร.) ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียม ณ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ พระประแดง (กพร.2) โดยตรวจเยี่ยมและมอบ
นโยบายในการด�าเนินงานในส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 1. กองวิศวกรรม
บริการ (กวบ.) อาคารกลุ่มเครื่องจักรกลและงานช่าง โรงซ่อม
เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์โรงซอ่มไม ้อาคารเกบ็พสัด ุอาคารเก็บเคร่ือง
กรองน้�าและเครื่องสูบน้�า 2. กองบริหารสิ่งแวดล้อม (กบส.) อาคาร
และโรงเรอืนเพาะช�ากลา้ไมส้�าหรบัน�าไปปลกูในพืน้ทีเ่หมอืงแรท่ีไ่มม่ี
การประกอบกิจการแล้ว 3. กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรม
ตอ่เน่ือง (กนอ.) ศนูยว์จิยัและพฒันาเทคโนโลยรีไีซเคลิ ประกอบดว้ย 
อาคาร Laboratory อาคาร Particle Separation อาคาร                              
Hydrometallurgy และอาคาร Pyrometallurgy ซึ่งน�านวัตกรรม            
และเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นเครื่องมือ                  
เพื่อยกระดับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลเศษโลหะ
ตลอดท้ังห่วงโซอ่ปุทาน รวมทัง้สรา้งความตระหนกัในดา้นสิง่แวดลอ้ม
และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยได้สร้าง
เครื่องคัดแยกโลหะจากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้ภาคอุตสาหกรรมน�าทรัพยากรมาใช้               
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเทคโนโลยีในด้านอื่นๆ

จากการลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการด�าเนินงานในส่วนงาน
ต่างๆ อพร. ได้มอบนโยบายและแนวทางการด�าเนินงาน
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ดังนี้

การพัฒนางานวิจัยและต่อยอดเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมรี ไซเคิลเศษโลหะ โดยสร้าง            

ความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา              
เพื่อให้การด�าเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและ
สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดว้ย Bio-Circular-Green Economy หรอื BCG 
Model รวมถึงการสร้างงานสร้างคนที่มีความรู้ความ
สามารถเฉพาะด้านให้มาช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรม

อธิบดี กพร. 
เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พระประแดง 
(กพร.2) พร้อมมอบนโยบายและแนวทางพัฒนา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน

>> นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

Report
l   กองบรรณาธิการ
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เหมืองแร่ และการยกระดับศูนย์วิจัยฯ ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมแบบ            
ครบวงจรที่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษา
หาความรู้ได้ และการต่อยอดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา                
จัดหลักสูตรส�าหรับนักเรียน นักศึกษาให้เข้ามาอบรมเรียนรู้งานด้าน
เหมืองแร่ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเป็นนายเหมือง
น้อย

การนำาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและเจ้าหน้าที่ที่มีความ
เช่ียวชาญด้านงานช่างลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือผู้ประกอบการ

และประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น                       
การจัดท�าโครงการรถเคล่ือนท่ีน�าเครื่องกรองน้�าและเครื่องสูบน้�า             
ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้�าท่วม

การพัฒนาอาคารและโรงเรือนเพาะชำาให้ประชาชน
และเยาวชนไดเ้ขา้มาเรียนรูแ้ละมสีว่นรว่ม รวมทัง้เสนอ

ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้ประกอบการและ
ประชาชน เช่น โครงการน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วมาแลก
เป็นต้นไม้น�าไปปลูกในพื้นที่ เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีและอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ในโอกาสนี้ อพร. และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
บ้านพักข้าราชการและพื้นที่โดยรอบ กพร.2 รับฟังปัญหา
อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ เพ่ือน�ามาปรับปรงุบา้นพกัและ
ภูมิทัศน์โดยรอบให้ดีขึ้น โดยในเบื้องต้นมอบหมายให้                
จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรม 5ส (Big              
Cleaning Day) บริเวณอาคารบ้านพักและพื้นที่โดยรอบ 
กพร.2 พระประแดง ให้สะอาดสวยงาม มีความเป็น
ระเบียบ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กพร. 
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ไขข้อข้องใจกฎหมายแร่
l   สุรพล อุดมพรวิรัตน์

ปัญหาที่ ผู้ ประกอบการเหมืองแร่ที่ ไ ด้รับอนุญาต                
ประทานบัตรในเขตป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
หรือตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)                
พ.ศ. 2559 มีค�าถามว่า ท�าไมใบอนุญาตเข้าท�าประโยชน์หรือ
อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าหรือป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการท�าเหมือง             
จึงก�าหนดอายุใบอนุญาตไว้เพียงคราวละไม่เกิน 10 ปี ท�าไม               
ไม่ออกใบอนุญาตให้มีอายุเท่ากับอายุประทานบัตร ในกรณี                    
ที่ประทานบัตรมีอายุมากกว่า 10 ปี ผู้ประกอบการจะต้องยื่น
ขอต่ออายุหรือขออนุญาตใหม่ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทั้งเวลา          
และค่าใช้จ่าย ทั้งยังเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจลงทุนและ             
การขยายกิจการ เนื่องจากไม่มีหลักประกันว่าการท�าเหมือง              
จะยังคงได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าต่อไปอีกหรือไม่  

พื้นที่ “ป่า” ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 หมายถึง                 
ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงรวมถึงที่ดิน 
มือเปล่า ที่มีการจับจองกันด้วยใบช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่ หรือ             
ที่เรียกว่าใบ ภ.บ.ท. ด้วย ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดที่ยังไม่ถูก
จดัตัง้เปน็ปา่สงวนแหง่ชาต ิอทุยานแหง่ชาต ิหรอืถกูสงวนไวต้าม
กฎหมายอื่น ก็ล้วนอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 นี้             
“เขตปา่ไมถ้าวร” ตามตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 
2504 ก็ถือเป็นพื้นที่ “ป่า” ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 นี้ 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ท่ีผ่านมานี้ ก็มีเร่ืองที่ท�าให้ 
พวกเราประหลาดใจกัน นั่นก็คือประเด็นท่ีอธิบดีกรมป่าไม้                
ช้ี ว่าการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่ งแม่น้� า เจ้าพระยาใน
กรุงเทพมหานคร ในที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากกรมป่าไม้ เป็นการบุกรุกป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้                  

พ.ศ. 2484 ฐานก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่า                 
เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ประเด็นที่ท�าให้เรา
ประหลาดใจกันก็เพราะเราไม่เคยเห็นพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่า                 
ในกรุงเทพมหานคร แตต่ามค�านิยามของค�าวา่ “ปา่” ตาม พ.ร.บ.   
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 นั้นไม่จ�าเป็นต้องเป็นพื้นที่ที่มีป่าปกคลุม 

พื้นที่ “ป่าสงวนแห่งชาติ” ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 น้ัน หมายถึงพื้นที่ป่าที่ได้
ก�าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ มีการ
จ�าแนกการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็น 3 เขต            
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535 และวันที่ 
17 มีนาคม 2535 ซึ่งได้แก่

เขตป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ได้แก่ พื้นที่
ทีภ่มูปิระเทศมคีวามลาดชนัสงู พ้ืนทีลุ่ม่น้�าชัน้ที ่1 
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
เป็นต้น การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นพื้นที่เพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้�า พันธุ์พืช พันธ์ุสัตว์ 
และการปอ้งกนัภยัธรรมชาต ิเชน่ น้�าทว่ม ดนิถลม่ 
เขตป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) ได้แก่ พ้ืนที่                 
ท่ีภูมิประเทศมีความลาดชันต่�า ใช้ประโยชน์เพื่อ
ปลูกสร้างสวนป่าเพ่ือผลิตไม้ และใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ
เขตป่าที่เหมาะสมกับการเกษตร (Zone A) ได้แก่
พืน้ทีท่ีม่ภีมูปิระเทศเปน็ทีร่าบ ไมอ่ยูใ่นหลกัเกณฑ์
ท่ีจะจ�าแนกให้เป็นเขตป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (Zone C)
และเขตป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E) ใช้ประโยชน์เพ่ือ
ท�าการเกษตร และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

ใบอนุญาตเข้าทำาประโยชน์เพื่อการทำาเหมืองแร่
ในเขตป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติ ...
ทำาไมกำาหนดอายุไว้คราวละแค่ 10 ปี.. 
ปัญหาที่ค้างคาใจของผู้ประกอบการเหมืองแร่



September-October 202124

 การขออนุญาตเข้าท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต               
“ป่าสงวนแห่งชาติ” ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
2559 (ฉบับที่ 4) นั้น มาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติ              
ดังกล่าวบัญญัติไว้แต่ครั้งที่ยังเป็นพระราชบัญญัติป่าสงวน            
แห่งชาติ 2507 ว่า

 (2) การเข้าท�าประโยชน์เกี่ยวกับการท�าเหมืองแร่ตาม
กฎหมายว่าด้วยแร่ (อนุญาตให้) คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้                
ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้อง
เสยีคา่ภาคหลวงของปา่ตามพระราชบญัญตันิีส้�าหรบัแร ่ดนิขาว 
หรือหิน แล้วแต่กรณี

ในการน้ีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต              
ป่าสงวนแห่งชาติ ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการ               
ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ              
และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ไว้ดังนี้

ข้อ 21 การอนุญาตเพื่อท�าเหมืองแร่ การขุดแร่รายย่อย
และการร่อนแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พื้นที่ที่จะพิจารณา
อนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 11 โดยให้พิจารณา
อนุญาตในจ�านวนเนื้อที่ตามประทานบัตร หรือค�าขอ                
ประทานบัตรหรือค�าขอต่ออายุประทานบัตร ที่อยู่ในเขต                 
แหล่งแร่เพื่อการท�าเหมือง ให้มีก�าหนดระยะเวลาการอนุญาต
คราวละไม่เกินสิบปีแต่ไม่เกินอายุประทานบัตร

ข้อ 22 การอนุญาตเพื่อกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการ              
ท�าเหมอืงแร ่และสรา้งทางขนแรอ่อกจากเขตพืน้ทีป่ระทานบตัร 
พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 11      
โดยให้พิจารณาในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจาก               
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ�าท้องที่ว่า มีความเหมาะสม
และจ�าเป็นสาหรับกิจการที่ขออนุญาต และจะอนุญาตให้ตาม
ความจ�าเป็นและเหมาะสมแก่กิจการท่ีขออนุญาต กรณีการ
อนุญาตเพื่อการสร้างทางขนแร่ออกจากเขตพื้นท่ีประทานบัตร 
ให้มีความกว้างของทางได้ไม่เกินสิบเมตร และต้องสร้างทาง          

กับบ�ารุงรักษาทางตามมาตรการที่อธิบดีก�าหนด และให้มี
ก�าหนดระยะเวลาการอนุญาตคราวละไม่เกินสิบปี

ส่วนการขออนุญาตเข้าท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน              
พื้นที่ป่าเพื่อการท�าเหมือง ในเขต “ป่า” ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้                 
พ.ศ. 2484 นั้น มาตรา 58 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ               
ดังกล่าวบัญญัติไว้ว่า

“การขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้      
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำาหนดใน                 
กฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเรื่อง ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร 
จะกำาหนดให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมประการใดอีกก็ได้”

ในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม            
ไดอ้อกกฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนญุาตท�าประโยชน์
ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ไว้ดังนี้

ข้อ 13 การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือการประกอบกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้อง               
ไม่เป็นเขตพระราชฐาน ศาสนสถาน หรือโบราณสถาน และ             
ให้พิจารณาอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) การอนญุาตใหใ้ชพ้ืน้ทีเ่พือ่การส�ารวจแร ่ ใหพ้จิารณา
อนุญาตตามความจ�าเป็นและเหมาะสมได้ไม่เกินพื้นที่ที่ได้รับ
อาชญาบัตรผูกขาดส�ารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ และมี
ก�าหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินห้าปี

(2) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการท�าเหมืองแร่ ให้
พิจารณาอนุญาตตามความจ�าเป็นและเหมาะสมตามโครงการ
ที่เสนอพร้อมค�าขออนุญาตได้ไม่เกินสามร้อยไร่ และมีก�าหนด
ระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบปี

(3) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการขุดหาแร่รายย่อยและ
การรอ่นแร ่ใหพ้จิารณาอนญุาตในจ�านวนพืน้ทีต่ามความจ�าเปน็
และเหมาะสม และมีก�าหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสองปี

(4) การอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีเพ่ือการสร้างทางขนแร่ออกจาก
เขตพ้ืนท่ีประทานบัตร ให้มีความกว้างของเขตทางได้ไม่เกิน 
แปดเมตร และตอ้งสรา้งทางกบับ�ารงุรกัษาทางตามมาตรการที่
กรมป่าไม้ก�าหนดและมีก�าหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบปี

(5) การอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีเพ่ือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับ   
การท�าเหมืองแร่ ได้แก่ ที่เททิ้งมูลดินทราย ที่พักคนงาน ที่กอง            
เก็บแร่ ท่ีต้ังโรงโม่ บด และย่อยหิน หรือโรงแต่งแร่หรือโลหกรรม  
รวมทั้งที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในการท�าเหมืองแร่ ตลอดจน
กิจการอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการท�าเหมอืงแร่ใหพิ้จารณาอนญุาตใน
จ�านวนพื้นที่ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมตามที่ได้รับการ
รบัรองเปน็หนงัสอืจากผูม้อี�านาจพจิารณาอนญุาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยแร่ และมีก�าหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสิบปี

การก�าหนดอายุใบอนุญาตเข้าท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ในเขตป่า ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพ่ือการท�าเหมือง                 
ไว้คราวละไม่เกิน 10 ปี ก็เป็นการก�าหนดโดยการล้อตาม                      
มาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2559 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
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เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้ความเห็นว่า เรื่องที่ผู้ประกอบการ
เหมอืงแรจ่ะขอขยายอายใุบอนญุาตฯ จากคราวละไมเ่กนิ 10 ป ี
เป็นคราวละไม่เกิน 30 ปี ให้มีอายุเท่าประทานบัตรท่ีก�าหนด
ให้มีอายุได้ถึง 30 ปี ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 นั้น ให้พิจารณาตามมาตรา 16(2) แห่งพระราช
บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2559 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559                    
ซึ่งก�าหนดอายุใบอนุญาตฯ ส�าหรับการท�าเหมืองไว้คราวละ                    
ไม่เกิน 10 ปี การจะก�าหนดอายุใบอนุญาตให้มากกว่านั้น                
จะต้องท�าการแก้ไขพระราชบัญญัติฯ ถ้าจะให้อธิบดีกรมป่าไม้
เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติฯ จะต้องมีเหตุผลที่ส�าคัญมากๆ                
จึงจะท�าได้ ก็น่าจะต้องเดินเรื่องในระดับกระทรวงฯ หรือผ่าน
ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
การออกประทานบตัรเหมอืงแร ่และผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม
จากการท�าเหมืองแร่ สภาผู้แทนราษฎร อีกอย่างกรมป่าไม้เอง

ก็ไม่แน่ใจว่า การให้ใบอนุญาตฯ ที่มีอายุยาวนานกว่า 10 ปีนั้น 
เหมืองจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดได้ทุกเหมือง               
โดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งก็มีให้เห็นเป็น
ปัญหารุนแรงกันอยู่

(2) ใบอนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่  
ป่าไม้เพื่อการท�าเหมือง ก�าหนดให้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้               
ได้รับอนุญาต ไม่สามารถโอนสิทธิได้

(1) การอนุญาตเข้าท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน
พื้นที่ป่าไม้เพื่อการท�าเหมือง ควรก�าหนดระยะ
เวลาอนุญาตให้เท่ากับอายุประทานบัตร

(2) กรณีมีการโอนประทานบัตรใบอนุญาตให้เข้า
ท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าไม้เพื่อการ
ท�าเหมือง ควรอนุญาตให้โอนสิทธิไปยังผู้รับโอน
ประทานบัตรได้ 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ป่า” หมายความว่า ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล�าน้�า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิได้มี

บุคคลได้มาตามกฎหมาย
“ป่าสงวนแห่งชาติ” หมายความว่า ป่าที่ได้ก�าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
“ไม้” หมายความว่า ไม้ทุกชนิดท้ังท่ีเป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว และหมายความรวมตลอดถึง ราก ปุ่ม ตอ

หน่อ ก่ิง ตา หัว เหง้า เศษ ปลายหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด ฟัน เล่ือย ผ่า ถาก ถอน ขุด หรือกระท�าโดยวิธีการอ่ืนใด
“ของป่า” หมายความว่า สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า เป็นต้นว่า
(1) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้
(2) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่น
(3) ซากสัตว์ ไข่ หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผึ้ง น้�าผึ้ง และมูลค้างคาว
(4) ดิน หิน กรวด ทราย แร่ และน้�ามัน

มาตรา 16(3) อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ�านาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต               
ป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การเข้าท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้ได้รับ
อนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้

(2) การเข้าท�าประโยชน์เกี่ยวกับการท�าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนญุาตเกบ็หาของปา่และไมต่อ้งเสยีคา่ภาคหลวงของปา่ตามพระราชบญัญตันิี ้ส�าหรบัแร ่ดนิขาว หรอืหนิ แลว้แตก่รณี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก�าหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
“มาตรา 16 อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอ�านาจอนุญาตให้

บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การเขา้ท�าประโยชนห์รอือยูอ่าศยัในเขตปา่สงวนแหง่ชาตคิราวละไมน่อ้ยกวา่หา้ปแีตไ่มเ่กนิสามสบิป ีในกรณทีีผู่ร้บัอนญุาต

เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้
(2) การเข้าท�าประโยชน์เก่ียวกับการท�าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับ

ใบอนญุาตเกบ็หาของปา่และไมต่อ้งเสยีคา่ภาคหลวงของปา่ตามพระราชบญัญตันิี ้ส�าหรบัแร ่ดนิขาว หรอืหนิ แลว้แตก่รณี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ท่ีคณะกรรมการพิจารณา
การใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
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นับเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการเหมืองแร่ ที่นับจากน้ีไปผู้ประกอบการฯ สามารถขอรับใบอนุญาตผลิตและมีซึ่งยุทธภัณฑ์ 
ANFO และใบอนุญาตมีเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิต ANFO จากกรมการอุตสาหกรรมทหารในการผสมปุ๋ยแอมโมเนียม 
ไนเตรตกับน้�ามันดีเซลให้เป็นวัตถุระเบิด ANFO ในพื้นที่ประทานบัตรของตน และน�าไปใช้ที่หน้างานในพื้นที่ประทานบัตรเดียวกัน
ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยงานเข้ามาจับกุมอีกต่อไป กรณีนี้ก็ไม่ต่าง                      
จากการที่กระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวงปรับอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท               
บางเส้นทาง จากเดิม 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เป็น 120 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เราขับรถได้สบายใจข้ึน ไม่ต้องเกรงว่าใครจะมาแอบซุ่มจับ
อีกแล้วครับ

สืบเ น่ืองจากเมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2559 กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับการร้องเรียน             
ผ่านสมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทยว่า ผู้ประกอบการ               
เหมืองหินหลายราย ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 จากกระทรวงกลาโหม ให้มี                 
ซึ่งยุทธภัณฑ์แอมโมเนียมไนเตรต วัตถุระเบิด สายชนวน                
และแก๊ป และใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิดฯ พ.ศ. 2490 จากกระทรวงมหาดไทย 
ในการซื้อ มีใช้วัตถุระเบิด สายชนวน และแก๊ป เพื่อใช้ในการ
ระเบิดและย่อยหินได้ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อหา               
ผลิตวัตถุระเบิดโดยไม่มีใบอนุญาต จากการน�าแอมโมเนียม                
ไนเตรตผสมน้�ามันดีเซล (ANFO) และขนย้ายวัตถุระเบิด                
จากคลังวัตถุระเบิดไปใช้ที่หน้างานผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากปญัหาดงักลา่ว กระทรวงกลาโหมโดยศนูยก์ารอตุสาหกรรม
ป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร กรมการอตุสาหกรรมทหารฯ 
และกรมพระธรรมนูญ ได้มีการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา                
ดังกล่าวร่วมกับส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กองบังคับการปราบปรามการกระท�าผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม               

บทความ
l   สุรพล อุดมพรวิรัตน์ 

การอนุญาตให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ 
ผลิตและมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ANFO ใช้อย่างถูกกฎหมาย

พื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อพิจารณาถึงข้อกฎหมายกรณี         
น�าแอมโมเนียมไนเตรตไปผสมน้�ามันดีเซล มีการรับฟังข้อเท็จจริง
จากผู้ประกอบการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการออก    
ใบอนุญาตผลิต ANFO ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ 
พ.ศ. 2530 และพระราชบญัญตัอิาวธุปนืฯ พ.ศ. 2490 ทีป่ระชมุ
ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการออกใบอนุญาตของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้ 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
พิจารณาออกหนังสือรับรองปริมาณการใช้ ANFO แอมโมเนียม
ไนเตรต วัตถุระเบิด สายชนวนและแก๊ป ส�าหรับใช้ในการ               
ท�าเหมือง โดยปริมาณการใช้ ANFO จะเท่ากับปริมาณของ
แอมโมเนียมไนเตรต เพ่ือใชป้ระกอบการขออนุญาตกบักระทรวง
มหาดไทยและกระทรวงกลาโหม 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา
ออกใบอนุญาตให้มี ใช้ ซ่ึงวัตถุระเบิด ANFO ให้กับผู้ประกอบการ
เพิ่มเติมจากใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ วัตถุระเบิด สายชนวน แก๊ป 

กระทรวงกลาโหมพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต 
และมีซ่ึงยุทธภัณฑ์ ANFO และใบอนุญาตมีเครื่องมือหรือ
เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิต ANFO เพ่ิมเติมจากใบอนุญาต                
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มีแอมโมเนียมไนเตรต วัตถุระเบิด สายชนวน และแก๊ป                   
โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่
กระทรวงกลาโหมก�าหนดไว้ในเง่ือนไขท้ายใบอนุญาตอย่าง
เคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย

ส�าหรับมาตรการควบคมุการผลติและใช ้ANFO กระทรวง
กลาโหมได้ก�าหนดมาตรการควบคุมการผลิตและใช้ ANFO                
เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดไว้ท้าย               
ใบอนุญาต รวมถึงก�าหนดคุณลักษณะของเครื่องมือหรือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ANFO และการก�ากับดูแลเพิ่ม ดังนี้ 

ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก�าหนดไว้
ท้ายใบอนุญาต หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีโทษตามมาตรา 43
แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ระวางโทษจ�าคุก            
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือท้ังจ�าและปรับ ดังน้ี 

(ก) ต้องผลิต ANFO ในพื้นที่ประทานบัตรที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น 

(ข) ต้องผลิตตามห้วงเวลาท่ีก�าหนดไว้ท้ายประทานบัตร
(ก�าหนดไว้ในผนวกแนบท้ายประทานบัตร) 

(ค) ต้องผลิตตามปริมาณที่วิศวกรค�านวณต่อวัน 
(ง) ต้องไม่ผลิตและเก็บสะสมข้ามวัน 
(จ) ห้ามท�าการขนย้าย หรือเคล่ือนย้ายออกนอกพื้นที่

ประทานบัตรที่ได้รับอนุญาต
ก�าหนดคุณลักษณะของเครื่องมือหรือเครื่องจักร              

ที่ ใช้ในการผลิต ANFO โดยผู้ที่ขอรับใบอนุญาตผลิตซึ่ง
ยุทธภัณฑ์ ANFO จะต้องขอรับใบอนุญาตมีเคร่ืองมือหรือ 
เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิต ANFO เน่ืองจากการผสมแอมโมเนียม
ไนเตรตกับน้�ามันดีเซล (ANFO) จะต้องด�าเนินการให้มีความ
ปลอดภัย และมีมาตรฐานในการผลิต โดยมีลักษณะหรือ
คณุสมบตัทิีเ่ปน็ไปตามที ่กห. ก�าหนด เชน่ เปน็โลหะชนดิทีเ่ปน็
สเตนเลสหรือเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ซึ่งมี               
ความคงทนต่อการกัดกร่อน และต้องไม่มีส่ิงใดภายในเคร่ืองผสม
ที่สามารถติดไฟได้ 

ก�าหนดการก�ากับดูแลเพิ่มเติม เพื่อควบคุมการ
ด�าเนินการของผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้เกิดความปลอดภัย และ             
ไม่กระท�าผิดตามกฎหมาย ดังนี้ 

(ก) ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ จัดท�าบัญชีรับ-จ่ายยุทธภัณฑ์
(แบบ ย.ภ.8) และส่งให้กระทรวงกลาโหมทราบทุกวัน 

(ข)  กระทรวงกลาโหมจะส่งข้อมูลการอนุญาตให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
ซึ่งได้แก่ แม่ทัพภาค (ม.ท.ภ) ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบก (ผบ.มทบ.) และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
ในการตดิตามและตรวจสอบการผลติ การเกบ็รกัษา 
และการใช้ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ท้ายใบอนุญาต 

(ค) การสุ่มตรวจก่อนและหลังได้รับอนุญาตฯ โดย
ข้าราชการจากกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
(อท.ศอพท.) และมณฑลทหารบก (มทบ.) ซ่ึงเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ 
พ.ศ. 2530 
ขั้นตอนการปฏิบัติในการออกใบอนุญาต ANFO 

ของกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
อุตสาหกรรม ส�าหรับใช้ในการระเบิดและย่อยหิน แผนผัง               
ขั้นตอนการปฏิบัติพร้อมค�าอธิบายส�าหรับผู้ประกอบการ เพ่ือ
ใชป้ระกอบการพจิารณาออกใบอนญุาตผลติและมซีึง่ยทุธภณัฑ ์
ANFO ซึง่ผูแ้ทนจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง คอืกรมการปกครอง 
ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมอุตสาหกรรม              
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว มีจ�านวน  
8 ขั้นตอน ดังน้ี (เอกสารประกอบแผนผังขั้นตอนการออก            
ใบอนุญาตผลิตและมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ANFO ส�าหรับใช้ในการ
ระเบิดและย่อยหิน) 

ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ประกอบการโดยวิศวกรเหมืองแร่ (วิศวกร
ควบคุม ผู้ตรวจสอบรับรองแผนงานการใช้วัตถุระเบิด)       
ค�านวณปริมาณการใช้แอมโมเนียมไนเตรต ANFO วัตถุระเบิด 
สายชนวน และแก๊ป ตามแบบฟอร์มข้อมูลในการประเมิน               
การใช้วัตถุระเบิดส�าหรับเหมืองแร่และเหมืองหิน 

ขั้นตอนที่ 2 : ผู้ประกอบการน�าแบบฟอร์มข้อมูลในการ
ประเมินการใช้วัตถุระเบิดส�าหรับเหมืองแร่และเหมืองหิน                
ยื่นขอหนังสือรับรองการใช้วัตถุระเบิดต่อกรมอุตสาหกรรม             
พื้นฐานและการเหมืองแร่ (โดยส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
หรือส�านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต           
แล้วแต่กรณี) 

ขัน้ตอนที ่3 : กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่
(โดยส�านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัหรือส�านักงานอตุสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมอืงแร่เขต แลว้แตก่รณี) พิจารณาตรวจสอบ
การใช้วัตถุระเบิดตามแบบฟอร์มข้อมูลค�านวณ 

ขัน้ตอนที ่4 : กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่
(โดยส�านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัหรือส�านักงานอตุสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เขต แล้วแต่กรณี) พิจารณาออก
หนังสือรับรองปริมาณแอมโมเนียมไนเตรต ANFO วัตถุระเบิด                   
สายชนวน และแก๊ป 

ขั้นตอนที่ 5 : ผู้ประกอบการน�าหนังสือรับรองปริมาณ   
การใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
(โดยส�านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัหรือส�านักงานอตุสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต แล้วแต่กรณี) ย่ืนประกอบค�าขอรับ
ใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด (แบบค�าขออนุญาต                
ป.11) ต่อนายทะเบียนท้องที่ (กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย) 
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ขั้นตอนที่ 6 : นายทะเบียนท้องท่ี โดยได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีออกใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด (แบบ ป.5) 
ให้กับผู้ประกอบการ โดยระบุปริมาณของ ANFO วัตถุระเบิด
สายชนวน และแก๊ป ที่อนุญาต 

ขัน้ตอนที ่7 : ผูป้ระกอบการน�าเอกสารหลกัฐานยืน่ขอรบั
ใบอนุญาตตอ่กระทรวงกลาโหม (กรมการอตุสาหกรรมทหารฯ) 
ประกอบดว้ยแบบฟอรม์ขอ้มลูในการประเมนิการใชว้ตัถรุะเบดิ
ส�าหรับเหมืองแร่และเหมืองหิน หนังสือรับรองปริมาณการใช้
วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่                  
ใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด (แบบ ป.5) จากกรม              
การปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส�าหรับในปีถัดไปอนุญาต                 
ให้ใช้ค�าขอรับใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด (แบบค�าขอ
อนุญาต ป.11) แทนได้ 

ขั้นตอนที่ 8 : กระทรวงกลาโหม (กรมการอุตสาหกรรม
ทหารฯ) จะพิจารณาออกใบอนุญาต ดังนี้ 

ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์เครื่องมือ/เคร่ืองจักร
ส�าหรับการผลิต ANFO (แบบ ย.ภ.5) 

ใบอนุญาตผลิตและมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ANFO (แบบ 
ย.ภ.4 และ ย.ภ.5) 

ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์แอมโมเนียมไนเตรต   
วัตถุระเบิด สายชนวน และแก๊ป (แบบ ย.ภ.5)

ในส่วนของมาตรการควบคุมการผลิต ANFO ตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 1. ก�าหนดเง่ือนไขท้าย              
ใบอนุญาตฯ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 เพื่อให้
ผูไ้ดร้บัอนญุาตจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั 
ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีโทษตามมาตรา 43 แห่ง 
พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน            
5 ปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�าและปรับ ดังนี้ 

ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องผลิตในพื้นที่ประทานบัตร            
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องผลิตตามห้วงเวลาที่ก�าหนด
ท้ายประทานบัตร (เอกสารประกอบตัวอย่าง ผนวกแนบท้าย
ประทานบัตร) 

ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องผลิตตามปริมาณที่วิศวกร
ค�านวณต่อวัน 

ผูไ้ดร้บัอนญุาตจะตอ้งไมผ่ลติและเกบ็สะสมข้ามวัน 
ผู้ได้รับอนุญาตห้ามท�าการขนย้ายหรือเคลื่อนย้าย

ออกนอกพื้นที่ประทานบัตรที่ได้รับอนุญาต 
ในเรื่องการก�าหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือหรือ

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ANFO โดยผู้ที่ขอรับใบอนุญาต             
ผลิตซ่ึงยุทธภัณฑ์ ANFO จะต้องขอรับใบอนุญาตมีเครื่องมือ
หรือเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิต ANFO จากกระทรวงกลาโหม  
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ลักษณะของเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผสมปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตกับน้ำามันดีเซล
ในอัตราส่วน 94 : 6 ให้เป็นวัตถุระเบิด ANFO
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เนือ่งจากการผสมแอมโมเนยีมไนเตรตกบัน้�ามนัดเีซล (ANFO) 
จะต้องด�าเนินการให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานในการ
ผลิต โดยมีลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีเป็นไปตามที่กระทรวง
กลาโหมก�าหนด เช่น เป็นโลหะชนิดที่เป็นสเตนเลสหรือ
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ซึ่งมีความคงทนต่อ                  
การกัดกร่อน และต้องไม่มีสิ่งใดภายในเครื่องผสมท่ีสามารถ
ติดไฟได้  

ในการก�ากับดูแลเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการด�าเนินการของ
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เกิดความปลอดภัยและไม่กระท�าผิดตาม
กฎหมาย ดังนี้ 

ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ จัดท�าบัญชีรับ-จ่ายยุทธภัณฑ์ 

(แบบ ย.ภ.8) และส่งให้กระทรวงกลาโหมทราบทุกวัน 
กระทรวงกลาโหมจะส่งข้อมูลการอนุญาต                     

ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีต่าม พ.ร.บ.ควบคมุยทุธภณัฑ ์พ.ศ. 2530 
ซึ่งได้แก่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก (ผบ.มทบ.) ในแต่ละ
จงัหวดั และพนกังานฝา่ยปกครอง ในการตดิตามและตรวจสอบ
การใช้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต 

การสุม่ตรวจก่อน-หลงัไดรั้บอนุญาตฯ จากกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ              
และพลังงานทหาร (อท.ศอพท.) และมณฑลทหารบก (มทบ.) 
ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.
2530
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คำาอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการออกใบอนุญาตผลิตและมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ANFO
ของกระทรวงกลาโหม

กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้จัดท�าค�าอธิบายแนวทางข้ันตอน             
การปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.     
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490) และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ                      
การเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม (รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560) เพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต   
ผลิตและมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ANFO ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ของกระทรวงกลาโหม ดังนี้

1. ผู้ประกอบการโดยวิศวกรเหมืองแร่ (วิศวกรควบคุมผู้ตรวจสอบรับรองแผนงานการใช้วัตถุระเบิด) ค�านวณปริมาณการใช้ 
AMMONIUM NITRATE, ANFO วัตถุระเบิด สายชนวน และแก๊ป ตามแบบฟอร์มข้อมูลในการประเมินการใช้วัตถุระเบิดส�าหรับ
เหมืองแร่และเหมืองหิน

2. ผู้ประกอบการน�าแบบฟอร์มข้อมูลในการประเมินการใช้วัตถุระเบิดส�าหรับเหมืองแร่และเหมืองหินยื่นขอหนังสือรับรอง               
การใช้วัตถุระเบิดต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (โดยส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือส�านักงานอุตสาหกรรม   
พื้นฐานและการเหมืองแร่เขต แล้วแต่กรณี)

3. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (โดยส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือส�านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เขต แล้วแต่กรณี) พิจารณาตรวจสอบการใช้วัตถุระเบิดตามแบบฟอร์มข้อมูลค�านวณ

4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (โดยส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือส�านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่เขต แล้วแต่กรณี) พิจารณาออกหนังสือรับรองปริมาณ AMMONIUM NITRATE, ANFO วัตถุระเบิด สายชนวน                 
และแก๊ป

5. ผู้ประกอบการน�าหนังสือรับรองปริมาณการใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (โดยส�านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดหรือส�านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต แล้วแต่กรณี) ยื่นประกอบค�าขอรับใบอนุญาตให้                
ซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด (แบบค�าขออนุญาต ป.11) ต่อนายทะเบียนท้องที่ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

6. นายทะเบียนท้องที่โดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีออกใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด (แบบ ป.5) ให้กับผู้ประกอบการ 
โดยระบุปริมาณของ ANFO วัตถุระเบิด สายชนวน และแก๊ป ที่อนุญาต

7. ผู้ประกอบการน�าเอกสารหลักฐานย่ืนขอรับใบอนุญาตต่อกระทรวงกลาโหม (กรมการอุตสาหกรรมทหาร) ซ่ึงจะต้องประกอบด้วย
แบบฟอร์มข้อมูลในการประเมินการใช้วัตถุระเบิดส�าหรับเหมืองแร่และเหมืองหิน หนังสือรับรองปริมาณการใช้วัตถุระเบิด                
จากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ใบอนุญาตให้ซ้ือ มี ใช้ ซ่ึงวัตถุระเบิด (แบบ ป.5) จากนายทะเบียนท้องท่ี โดยได้รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรี (ในปีถัดไปอนุญาตให้ใช้ค�าขอรับใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด (แบบค�าขออนุญาต ป.11) แทนได้)

8. กระทรวงกลาโหม (กรมการอุตสาหกรรมทหาร) จะพิจารณาออกใบอนุญาต ดังนี้
(1) ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องจักรส�าหรับการผลิต ANFO (แบบ ย.ภ.5)
(2) ใบอนุญาตผลิตและมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ANFO (แบบ ย.ภ.4 และ ย.ภ.5)
(3) ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ AMMONIUM NITRATE วัตถุระเบิด สายชนวน และแก๊ป (แบบ ย.ภ.5) 
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การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
พ.ศ. 2564 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี    
และรัฐมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม เปน็ประธานการประชมุ          
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท�าเนียบรัฐบาล โดย ครม. มีมติ      
เห็นชอบการยกเลิกพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และจัดต้ังโรงงานปูนซีเมนต์ในภาคใต้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2538           
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอดังนี้

ผูท้ีไ่ดร้บัสทิธกิารท�าเหมอืงแรห่นิอตุสาหกรรมตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 19 กันยายน 2538 คือ บริษัท 

ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยกรมทรัพยากร 
ธรณีในขณะน้ัน (การด�าเนินการท�าสัญญาในขณะนั้นมี         
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมทรัพยากรธรณี สังกัด อก.          
ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ . 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง            
กระทรวง กรมทรัพยากรธรณีจึงถูกโอนมาสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนการบริหารจัดการ
เหมืองแร่ถูกโอนให้เป็นหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน         
และการเหมืองแร่ อก.) ได้ท�าสัญญาให้สิทธิการท�าเหมืองแร่       
หินอุตสาหกรรมดังกล่าวกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.
2540 ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้คัดเลือกพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม         
ในท้องที่อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ�าเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร่         
เพื่อด�าเนินโครงการและได้ยื่นค�าขอประทานบัตรในพื้นที่             
2 จังหวัดดังกล่าว รวม 27 ค�าขอ ซึ่งพื้นที่ค�าขอประทานบัตร
ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้�าชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี

In Trend
l   กองบรรณาธิการ

ครม. มีมติเห็นชอบ
ยกเลิกพื้นที่แหล่งหิน
อุตสาหกรรม

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
และจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ในภาคใต้

1
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ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแจ้งว่า จะ
ด�าเนินการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะ       

ทะเลใต้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่บริษัทฯ        
ไดย้ืน่ค�าขอประทานบตัรและจดัตัง้โรงงานปนูซเีมนตไ์ว ้กรมอตุสาหกรรม
พืน้ฐานและการเหมอืงแรจ่งึมหีนงัสอืถงึกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และ
พันธุ์พืช เพื่อขอให้พิจารณากันเขตพื้นท่ีค�าขอประทานบัตรและพื้นที่           
ที่บริษัทฯ จะต้ังโรงงานปูนซีเมนต์ออกจากพื้นที่ที่จะเตรียมประกาศเป็น
เขตอุทยานแห่งชาติฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมที่มีสัญญา
ผูกพันไว้กับภาคเอกชน 

อย่างไรก็ตาม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแจ้งว่า  
พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นพื้นที่ลุ่มน้�าชั้นที่ 1 เอ        
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพท่ีจะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติได้ 
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติผ่อนผันการเข้าท�าประโยชน์ในพื้นที่
ป่าไม้ และยังไม่มีข้อมูลท่ีชี้ชัดว่าโครงการเกี่ยวข้องกับความมั่นคง                
ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริงที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ จึงขอยืนยัน 
ที่จะด�าเนินการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติฯ ต่อไป ทั้งนี้ ส�านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส�านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งว่า ราษฎร
ในพ้ืนท่ีต�าบลปากแพรกได้คัดค้านการขอประทาน
บัตร รวมท้ังองค์การบริหารส่วนต�าบลควนทอง          
ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการท�าเหมืองแร่เช่นกัน

บริษัทฯ ได้มีหนังสือแสดงความจ�านงกรณี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

มีความประสงค์ที่จะใช้พื้นที่เพื่อก�าหนดเป็นเขต
อุทยานแห่งชาติฯ และใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนว่า 
บริษัทฯ ไม่ขัดข้องที่จะให้ความร่วมมือโดยจะไม่           
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการด�าเนินโครงการ
ตั้งแต่ เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยขอคืนหนังสือ              
ค้�าประกันธนาคารที่ให้ไว้เพื่อเป็นการยุติสัญญา        
ต่อกันโดยสมบูรณ์ โดยที่ทั้งภาครัฐและบริษัทฯ จะ
ไม่ได้รับผลกระทบในทางลบใดๆ จากการยกเลิก
สัญญาน้ี (บริษัทฯ ยังไม่ได้เร่ิมด�าเนินโครงการใดๆ 
ในพื้นที่ดังกล่าว)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
(ทส.) มีหนังสือถึงส�านักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรี (สลค.) เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่อง           
ร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดบริเวณที่ดินที่จะ           
เป็นอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
(เนือ่งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) เหน็วา่ 
เขตพ้ืนทีท่ีจ่ะประกาศเปน็อทุยานแหง่ชาตฯิ ทบัซอ้น
กับเขตปฏิรูปที่ดินและกระทรวงคมนาคมเห็นว่า        
ควรให้มีการกันพื้นที่ที่มีความทับซ้อนกับเขต
ทางหลวงออกจากพื้นที่ที่จะก�าหนดให้เป็นเขต 
อุทยานแห่งชาติฯ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จึงมีค�าสั่งให้ ทส. รับร่าง          
พระราชกฤษฎีกาไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 
กอ่นเสนอคณะรฐัมนตรตีอ่ไป ซึง่ขณะนีเ้รือ่งดงักลา่ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ทส.) เม่ือวันที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซ่ึง อก. ได้เสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมายัง         
สลค. ว่า บริษัทฯ ซึ่งเป็นคู่สัญญากับภาครัฐได้แสดง
ความประสงค์ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการที่จะ
สงวนหรือใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ด้านอ่ืน        
และพร้อมยกเลิกสัญญาโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จงึไมข่ดัขอ้งในการที ่ทส. จะด�าเนินการประกาศ
พ้ืนที่ทับซ้อนให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นไป
ตามหนังสือแจ้งเจตจ�านงของบริษัทฯ ตามข้อ 3 

3
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การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 
พ.ศ. 2564 ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม เปน็ประธานการประชมุ 
คณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท�าเนียบรัฐบาล                 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบเรื่องขอผ่อนผันการ                
ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้�าชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี เพื่อท�าเหมืองแร่
ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน) ท่ีจังหวัดสระบุรี                
เพื่อท�าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน 

เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตามค�าขอประทานบัตรที่                            
2-3/2553 และที่ 1-8/2555 ที่จังหวัดสระบุรี ตามมติ                       
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 และที่                    
1-8/2555 ที่จังหวัดสระบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่               
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 
และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 และให้ อก. และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องรับความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปพิจารณา
ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้ง น้ี เมื่อหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่อนุญาตให้เข้าท�า
ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน                
และการเหมืองแร่จะได้ด�าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตาม                
ขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก่อนการพิจารณา
อนุญาตประทานบัตรต่อไป โดย อก. รายงานว่า บริษัทฯ              
เป็นผู้ถือประทานบัตรจ�านวน 10 แปลง ในพ้ืนท่ีค�าขอประทานบัตร
ที่ 2-3/2553 และที่ 1-8/2555 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม             
ชนดิหนิปนูและหนิดนิดานเพือ่อตุสาหกรรมปนูซเีมนต ์ทีต่�าบล
ทับกวาง อ�าเภอแก่งคอย และต�าบลมิตรภาพ อ�าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี รวมเน้ือที่ 2,706 ไร่ 79 ตารางวา [อก.                    
แจ้งว่าการออกประทานบัตรดังกล่าวเอกชนใช้ประโยชน์ที่ดิน              
ไปก่อนที่จะมีการก�าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้�าตามนัยมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 และต่อมา      
บรษิทัฯ ไดย้ืน่ค�าขอประทานบตัรใหมท่บัพืน้ทีป่ระทานบตัรเดมิ
ทั้งหมด เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 (ก่อนที่พระราช
บญัญตัแิร ่พ.ศ. 2560 มผีลบงัคบัใช)้] โดยปจัจบุนัประทานบตัร
ดังกล่าวบางส่วนได้หมดอายุแล้ว สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

In Trend
l   กองบรรณาธิการ

ครม. อนุมัติผ่อนผัน
ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำา
ชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี 
เพื่อทำาเหมืองแร่
ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน  
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• ลักษณะพื้นที่
1. พื้นท่ีค�าขอประทานบัตรท้ัง 10 แปลง เป็นพื้นที่ป่า

ซ่ึงได้ย่ืนค�าขออนุญาตเข้าท�าประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่าไม้
ไว้แล้ว และอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้�าชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี ของ
ลุ่มน้�าป่าสัก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  21 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538

2. พืน้ทีเ่ปน็เขตแหลง่แรเ่พือ่การท�าเหมอืงตามแผนแมบ่ท
การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งอนุญาต
ให้ท�าเหมืองได้ตามมาตรา 17 และมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

3. ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพ้ืนท่ี
ต้องห้ามส�าหรับการท�าเหมืองตามระเบียบและ
กฎหมายของส่วนราชการต่างๆ

4. พื้นที่มีสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี
ไม่เปล่ียนแปลงไปจากรายงาน EIA (รายงานที่คณะ
กรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ให้ความเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)  

ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อท้องถิ่น
โครงการมคีวามคุม้คา่ทางเศรษฐกจิและสงัคมตอ่ทอ้งถิน่

และประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าความเสียหายจาก                   
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น โดยพบว่า ผลตอบแทน
ทางการเงินของโครงการอยูใ่นระดบัทีด่ีมาก ซึง่มีมลูค่าปัจจุบัน
สทุธ ิ(NPV) เทา่กบั 6,359.57 ลา้นบาท มมีลูคา่โครงการสทุธิ
ภายหลังหักมูลค่าที่สูญเสียไปของทรัพยากรธรรมชาติและ                
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการเท่ากับ 5,953.64 ล้านบาท

• การเห็นชอบและอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
1. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ ได้มีมติ
เห็นชอบรายงาน EIA ส�าหรับค�าขอประทานบัตรแล้ว
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

2. คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มีมติ 
เห็นชอบกับรายงาน EIA เมื่อวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.
2560 โดยให้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(เช่น ฟื้นฟูพื้นท่ีโครงการท่ีผ่านการท�าเหมืองแล้ว 
และรายงานผลการด�าเนนิงานใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ทราบทุกปี) และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ข้างต้นเพื่อเสนอ กก.วล. ทราบปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้ง
ให้ตั้งงบประมาณเพื่อด�าเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าว

3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไมข่ดัขอ้ง

4. องค์การบริหารส่วนต�าบลมิตรภาพและส�านักงานเทศบาล
เมืองทับกวางได้เห็นชอบการขอประทานบัตรแล้ว

5. การปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียน
คัดค้าน

6. ไม่มีปัญหาการร้องเรียนคัดค้านเกี่ยวกับค�าขอ
ประทานบัตร และการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไม่ก่อ
ให้เกิดมลภาวะและความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่

ส่วนการขอผ่อนผันการใช้พื้นที่เพื่อการท�าเหมืองของ 
บริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการยื่นค�าขอประทานบัตรใหม่ทับพื้นที่
ประทานบัตรเดิมของบริษัทฯ เอง รวมเนื้อที่ 2,706 ไร่ 79 
ตารางวา ทั้งน้ี การท�าเหมืองในพื้นที่เดิมซ่ึงยังมีปริมาณและ
คณุภาพแรเ่พยีงพอเพือ่ใหเ้กดิการใชท้รพัยากรในพ้ืนทีเ่ดมิอยา่ง
คุม้คา่ การท�าเหมอืงใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยั และเทคโนโลยสีะอาด
เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�างาน การพัฒนาพื้นที่ภายหลังการท�าเหมืองจะมีลักษณะ                
เปน็บอ่ขนาดใหญ ่จากแผนการฟืน้ฟพูืน้ทีจ่ะสามารถพฒันาเปน็
แหลง่น้�าขนาดใหญ ่มคีวามจปุระมาณ 39.5 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 
ซ่ึงสามารถรองรับการใช้ในพ้ืนที่ เ พ่ือการเกษตรกรรมได้ 
36,000 ครวัเรอืน โครงการเหมอืงหนิดงักลา่วอยูบ่นหลกัโมเดล
เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy) ซ่ึงการขอ            
ท�าเหมอืงในครัง้นีเ้ปน็การขอท�าเหมอืงในพืน้ทีเ่ดมิซึง่ไม่มีสภาพ 
ป่าไม้หรือสภาพลุ่มน้�าชั้นที่ 1 เหลืออยู่ รวมถึงได้รับการ
พจิารณาแลว้วา่ผลดจีากการท�าเหมอืงมมีากกวา่ผลเสยีทีจ่ะเกิด
กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุญาตให้
เข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว จะต้องมีการขออนุญาตในพื้นที่ใหม่ ซึ่งจะ
ส่งผลเสียโดยตรงต่อพื้นที่ป่าไม้แห่งใหม่ทั้งในด้านทัศนียภาพ 
และการท�าลายทรพัยากร และจะกระทบตอ่การผลติปนูซเีมนต์
ในภาพรวมของประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีก�าลังการผลิต
ปูนซีเมนต์ถึง 1 ใน 5 ของก�าลังการผลิตรวมของทั้งประเทศ 
รวมถึงการจ้างงานและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่         
ที่ขอประทานบัตร เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ้างงานในชุมชน             
ในส่วนเหมืองประมาณ 500 ราย ส่วนของโรงงานปูนซีเมนต์ 
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากกว่า 20,000 ราย

การด�าเนนิการในขัน้ตอนนีไ้มไ่ดเ้ปน็การพจิารณาอนญุาต
ให้ท�าเหมืองแร่ แต่เป็นการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี                 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้�า              
ชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี

หมายเหตุ : พื้นที่ลุ่มน้�าชั้นที่ 1 เอ หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้�า
ชั้นที่ 1 ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525                  
ซ่ึงจ�าเป็นจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพ้ืนท่ีต้นน้�าล�าธารและเป็น
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ พื้นที่ลุ่มน้�าชั้นที่ 1 บี หมายถึง 
พืน้ทีใ่นลุม่น้�าชัน้ที ่1 ซึง่สภาพปา่สว่นใหญใ่นพืน้ทีไ่ดถ้กูท�าลาย 
ดดัแปลง หรอืเปลีย่นแปลงไปเพือ่พฒันาการใชท้ีด่นิรูปแบบอ่ืน
ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2525 และการใช้ท่ีดิน หรือการพัฒนา               
ที่ด�าเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ 
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เคยรู้กันบ้างไหมว่า ความสะดวก
สบายในชีวิตของเรา ต้ังแต่ต่ืนจนเข้านอน 
การเดินทาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ เคร่ืองส�าอาง ยารักษาโรค ล้วน                
มีส่วนท่ีจะต้องใช้แร่กันท้ังน้ัน

วันน้ีได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.พิษณุ 
บุญนวล นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่
ไทย มาช่วยอธิบายให้เราได้เข้าใจ

ทำาไมต้องมีเหมืองแร่
เคยสังเกตกันไหมว่า ในชีวิต

ประจ�าวันของเรานั้น จะต้องใช้สอย
ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่เป็นวัตถุดิบกันตลอดวัน 
ตั้ งแต่อ่ างล้างหน้าแปรงฟัน เครื่ อง
สุขภัณฑ์ต่างๆ ห้องน้�าที่ปูพื้นกระเบื้อง               
บุผนังด้วยกระเบื้อง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์                
เซรามิกที่ต้องใช้แร่ดินขาว บอลเคลย์ 
เฟลด์ สปา ร์  ทรายแก้ ว  โดยใช้ปู น 
ปลาสเตอร์ที่ ผลิตจากแร่ยิปซัม เป็น                
เบ้าหล่อ นอกจากนี้ ยังต้องส่องกระจก
แต่งสวยแต่งหล่อกันสักหน่อย กระจก                 
นีก่ผ็ลติจากแรท่รายแกว้โดยมเีฟลดส์ปาร์
และโดโลไมต์ผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

รวมทั้งบ้านท่ีเราอาศัยอยู่นั้น สร้าง
ขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์จากเหมืองแร่เกือบ              
ทั้งหลัง เริ่มที่เสา คาน พื้นและผนังบ้าน
คอนกรีต ใช้ทรายจากเหมืองทราย หิน
จากเหมืองและโรงโม่หินท่ีเห็นกันอยู่              

สาระน่ารู้
l   รศ. ดร.พิษณุ บุญนวล 

นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย

ทัว่ประเทศ ใชเ้หลก็เสน้จากเหมอืงเหลก็ โรงถลงุเหลก็ และโรงงานหลอมและรดีเหลก็ 
แล้วก็ต้องใช้ปูนซีเมนต์

ในการผลติปนูซีเมนตน์ัน้ เราตอ้งท�าเหมอืงหนิปนู เหมอืงดนิเหนยีว ดนิซเีมนต ์
เพราะปูนซีเมนต์ต้องมีองค์ประกอบของแคลเซียมออกไซด์ CaO (จากหินปูน)                    
อะลมูนิา Al2O3 (จากดนิเหนียวและดนิซีเมนต)์ เหลก็ออกไซด ์Fe2O3 (จากดนิเหนยีว
หรือแร่เหล็ก) และซิลิก้า SiO2 จากดินเหนียวและดินซีเมนต์ โดยน�าวัสดุพวกนี้                 
ตามสดัสว่นทีอ่อกแบบและค�านวณไวม้าบดผสม แลว้เผาใหเ้ปน็ซเีมนตเ์มด็ (Clinker) 
จากน้ันจึงเอาไปบดละเอียด โดยผสมแร่ยิปซัมลงไปอีกประมาณ 4-5% ได้เป็น
ปูนซีเมนต์ให้ได้ใช้กัน แน่นอนก็ต้องมีการท�าเหมืองแร่ยิปซัมอีกชนิดหนึ่ง 

เอ!!!! คิดดูแล้ว แค่ชีวิตประจ�าวันที่เรียบง่ายน้ี ทุกคนก็มีส่วนร่วมที่ท�าให้                   
เกิดความจ�าเป็นต้องท�าเหมืองในหลายๆ ชนิดแร่กันแล้ว ถ้าไม่ให้ท�าเหมืองกันแล้ว 
เราจะเอาของจ�าเป็นพ้ืนๆ ท่ีกล่าวมาน้ีจากไหนกัน ถ้าไม่รักเหมือง ก็ต้องท�าความ
เข้าใจกันละหนา !?

“เหมืองแร่”
สิ่งสำาคัญในการสร้าง
ความสะดวกในชีวิต
ประจำาวัน
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ทำาไมจึงเห็นเหมืองหิน
อยู่เกือบทุกจังหวัด

หินมีความส�าคัญกับการพัฒนา
ประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากใช้หิน               
ในการสร้างที่อยู่อาศัยแล้ว ยังต้องใช้                 
สร้างตึกใหญ่โตสูงระฟ้า สะพานลอย     
ถนนลอยฟ้าในกรุงในเมืองต่างๆ งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เช่น 
ถนนหนทาง สะพาน ท่าเรือ สนามบิน 
ทางรถไฟรางคู่ ทางรถไฟความเร็วสูง   
รวมทั้งสนามกีฬาและงานป้องกันการ            
กัดเซาะตลิ่งด้วย จึงเป็นเรื่องท่ีส�าคัญ             
อย่างยิ่งที่จะต้องมีเหมืองหินกระจาย             
อยู่ทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการใช้งานที่กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศได้ 

เป็นไปได้ ไหมที่การทำาเหมืองจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน

เราก้าวเข้ามาในยุคใหม่แล้ว ยุคที่กฎหมายแร่ให้ความส�าคัญกับการมี           
ส่วนร่วมของชุมชน ให้ความส�าคัญในเร่ืองการท�าเหมืองท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน มีการก�าหนดมาตรการควบคุมจากหน่วยงาน
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยให้เหมืองต้องปฏิบัติและรายงานการติดตาม
ตรวจสอบ มีการก�ากับดูแลจากหน่วยงานราชการด้านเหมืองแร่ มีการส่งเสริมให้
เหมอืงปรบัตวัและพฒันา เชน่ รางวลัสง่เสรมิอตุสาหกรรมเหมอืงแรแ่ละอตุสาหกรรม              
พืน้ฐานใหม้มีาตรฐานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR-DPIM) รางวลัเหมอืงแรส่เีขยีว 
(Green Mining Award) ส�าหรับเหมืองที่ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า มีความปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและ              
สขุอนามยัของทัง้พนักงานและชมุชนใกลเ้คียง มสีภาพแวดลอ้มของพ้ืนทีท่ีด่ ีควบคมุ
และป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนรอบเหมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสตรวจสอบง่าย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมมากที่สุด

“การทำาเหมืองแร่ยุค 4.0 น้ี คนทำาเหมืองต้องมีจิตสำานึกด้านสังคมและ                 
สิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และภายใต้การกำากับดูแลของ
กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่และการสนบัสนนุขององคก์รวชิาชพีตา่งๆ 
เช่น สภาการเหมืองแร่ สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และสมาคม
วิศวกรเหมืองแร่ไทย ที่ช่วยสนับสนุนในเร่ืองของการพัฒนาองค์ความรู้ ผ่านการ               
จัดบรรยายและอบรม ตลอดจนการจัดทำามาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น 
มาตรฐานการปฏิบัติการระเบิด มาตรฐานการทำาเหมืองหินและโรงโม่หิน เป็นต้น                  
จงึมัน่ใจวา่จะสามารถนำาพาไปสูย่คุของเหมอืงแรท่ีเ่ปน็มติรตอ่ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม
ในที่สุด” รศ. ดร.พิษณุฯ เน้นย้�า 
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