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บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำ กัด ผู้ผลิตดินผสมสำ เร็จรูปสำ หรับ
ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิครายแรกของประทศไทย คอมพาวด์เคลย์ได้
รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ควบคุมการผลิตและตรวจ
สอบตามมาตรฐานสากล เพิ่มความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณสมบัติและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าพร้อม
การส่งมอบตรงเวลาในราคาที่เหมาะสม

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

Filtered Cake
ดินแผ่น

Extruded Clay
ดินนวดก้อน

Pug Roll
ดินนวดแท่ง

Granules
ดินผง

Base & Color Glaze
เคลือบเบสและเคลือบสีต่างๆ

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

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

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

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

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





คณะกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 1.	น.ส.อัญชล	ีตระกลูดษิฐ	 	 	 ประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 2.	นายยทุธ	เอีย่มสอาด	 	 	 	 รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 3.	นายดเิรก	รตันวชิช์	 	 	 	 รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
	 4.	นายวลัลภ	การววัิฒน์	 	 	 	 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.	นายอภชิาติ	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

เลขาธกิาร	สภาการเหมอืงแร่
นายสรุพล	อดุมพรวริตัน์	(ท�าการแทน)

ผูช่้วยเลขาธกิาร	สภาการเหมอืงแร่
นางอรพณิ	เปรือ่งการ

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

ที่ปรึกษา	:	น.ส.อัญชลี	ตระกูลดิษฐ ประธำนกรรมกำรสภำกำรเหมืองแร่
	 	วัลลภ	การวิวัฒน์ รองประธำนกรรมกำรสภำกำรเหมืองแร่ และประธำนคณะอนุกรรมกำรประชำสัมพันธ์
บรรณาธิการ	: สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล
กองบรรณาธิการ	:	ทัศนีย์ เรืองติก / อ�ำพันธุ์ ไตรรัตน์ / ชุติภำ จริตพันธ์
ฝ่ายโฆษณา	: ศิริภรณ์ กลิ่นขจร / กษริำ เหมบัณฑิตย์ / กลัยำ ทรพัย์ภริมย์ / วรีะวรรณ พุทธโอวำท / พรเพ็ชร โตกทองค�ำ
/จัดท�าโดย	:	บริษัท	เทคโนโลยี	มีเดีย	จ�ากัด
   เลขที่ 471/3-4 อำคำรพญำไทเพลส ถนนศรีอยุธยำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทร. 0-2354-5333  แฟกซ์ 0-2640-4260
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กพร. ส่งมอบกำาลังใจและบริจาคเงินสมทบทุน
ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนา กพร. ครบรอบ 19 ปี

การประชุมเรื่องการจัดสรรพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม
จังหวัดพัทลุงและจังหวัดเพชรบุรี แนวทางในการดำาเนินการกับคำาขอ

ประทานบัตรหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง 

นิรันดร์	ยิ่งมหิศรานนท์	อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ พร้อมด้วย สกล	จุลาภา	รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมอืงแร	่สลลิา	ยรรยงสวสัดิ	์เลขานกุารกรม	ยทุธศิลป	์รกัญาต	ิ
ผู้อ�านวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม และ นคร	ศรีมงคล	ผู้อ�านวยการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ร่วมส่งมอบก�ำลังใจและบริจำคเงินสมทบทุน
ให้กับมูลนิธิรำมำธิบดี ส�ำหรับ “ซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จ�ำเป็นเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วย COVID-19” เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำ กพร. ครบรอบ 
19 ป ีโดยม ีผศ.	นพ.ธงชยั	พงศม์ฆพฒัน	์กรรมการบรหิารและเหรญัญกิ
มูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4             
โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

นิรันดร์	 ย่ิงมหิศรานนท์	อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
เป็นประธำนกำรประชุมเร่ืองการจัดสรรพ้ืนที่แหล่งหินอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
และจังหวัดเพชรบุรี	 แนวทางในการด�าเนินการกับค�าขอประทานบัตรหิน
อุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง	ซึ่งอยู่ภำยนอกเขตแหล่งหินอุตสำหกรรม และกำร
คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภำพหินอุตสำหกรรมก่อสร้ำง โดยมี สกล	จุลาภา	รองอธิบดี
กรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร ่พรอ้มดว้ยผูบ้รหิำร และเจำ้หนำ้ที ่กพร. 
เข้ำร่วมกำรประชุมฯ ณ ห้องประชุมห้องโพแทช ชั้น 2 กพร. 

แวดวงชาวเหมือง
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สกล จุลาภา รองอธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท ์อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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ร่วมยินดีอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่

ธีรวุธ	 ตันนุกิจ	 วิศวกรโลหการช�านาญการพิเศษ																
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง	 (กนอ.)	พร้อมด้วย มานิศา	วีรวิกรม	
วิศวกรช�านาญการ	ผู้แทนกองวิศวกรรมบริการ	 (กวบ.)																			
เจ้ำหน้ำที่ กนอ. กวบ. และเจ้ำหน้ำที่บ้ำนพัก กพร. ร่วมกับ 
บรษิทั	ปนูซเิมนตไ์ทย	(ทา่หลวง)	จ�ากัด และ CPAC Solution                
น�ำทีมวิศวกรโดย	มงคล	พรชื่นชูวงศ์	 ผู้อ�านวยการรัฐกิจ
สัมพันธ์	 ไมตรี	 จันทร์ทอง	ผู้จัดการฝ่ายผลิตและบริการ	
กรงุเทพมหานคร	1 เขำ้ส�ำรวจควำมเสยีหำยและวำงแผนรบัมอื
จำกปริมำณน้�ำที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วของแม่น้�ำเจ้ำพระยำ 
บริเวณคันกั้นน้�ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีรีไซเคิล 
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

คณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ไทย	(TCMA) น�ำโดย	ระพี	สุขยางค์	
(ที่  4 จำกขวำ) อุปนายกและเลขาธิการ                 
รว่มแสดงควำมยนิดกีบั นรินัดร	์ยิง่มหศิรานนท	์
(ที ่5 จำกซำ้ย) เนือ่งในโอกำสไดร้บัโปรดเกลำ้ฯ 
แต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน            
และกำรเหมืองแร่ เมื่อเร็วๆ นี้ 

กพร. ร่วมกับ บจก. ปูนซิเมนต์ ไทย (ท่าหลวง) และ CPAC Solution 
ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

รีไซเคิล อำาเภอพระประแดง 
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กรมทรัพยากรธรณี โดยกองทรัพยากรแร่	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะ
อนุกรรมการด้านจัดท�าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่	ภายใต้คณะกรรมการ
นโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ	(คนร.)	จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดท�า
แผนแมบ่ทการบรหิารจดัการแร	่ครัง้ที	่3/2564 ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 1 อำคำรเพชร 
กรมทรัพยำกรธรณี ร่วมกับกำรประชุมทำงไกล (VDO Conference) ผ่ำนระบบ 
Zoom Meeting โดยมี พงศ์บุณย์	ปองทอง	อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และ              
นิรันดร์	 ย่ิงมหิศรานนท์	อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่																		
เป็นประธำนในกำรประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมกำรท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ                      
และผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เจ้ำหน้ำที่กรมทรัพยำกรธรณีและ               
เจ้ำหน้ำที่กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม

กำรประชุมในคร้ังน้ี ท่ีประชุมได้พิจำรณำ (ร่ำง) แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรแร่ 
พ.ศ. 2565-2569 โดยที่ประชุมได้ให้ควำมเห็นและข้อสังเกตต่อ (ร่ำง) แผนแม่บท
กำรบริหำรจัดกำรแร่ พ.ศ. 2565-2569 และมีมติเห็นชอบในหลักกำรของ (ร่ำง) 
แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรแร่ พ.ศ. 2565-2569 และมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ
และคณะท�ำงำนจดัท�ำแผนแมบ่ทกำรบรหิำรจดักำรแรน่�ำควำมเหน็และขอ้สงัเกตของ
คณะอนกุรรมกำรไปปรบัปรงุแกไ้ขและด�ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 
โดยควรเร่งรัดจัดท�ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรแร่ให้แล้วเสร็จตำมกรอบแผนงำน
ที่วำงไว้ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรแร่ของประเทศมีดุลยภำพด้ำนเศรษฐกิจ สังคม           
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดทำาแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 

ครั้งที่ 3/2564

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท ์อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

นคร ศรีมงคล ผู้อำานวยการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กพร.

พงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

อดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินเกรย์แวกเพื่อ

อุตสำหกรรมก่อสร้ำง   

หินอุตสำหกรรม
ชนิดหินปูน

เพื่อกำรก่อสร้ำง

มีอายุ/ปี

30

27

อำาเภอ

มะขำม

มวกเหล็ก
แก่งคอย

จังหวัด

จันทบุรี

สระบุรี

เลขท่ีคำาขอ

2/2548
ซึ่งร่วมแผนผังโครงกำรท�ำเหมืองเดียวกัน

กับค�ำขอที่ 1/2562 ของบริษัท 
เอกศิลำจันทบุรี จ�ำกัด

2-3/2553 และค�ำขอที่ 1-8/2555
ซึ่งร่วมแผนผังโครงกำร

ท�ำเหมืองเดียวกัน

ชื่อผู้ขอ

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด  
เอกพำนิชระยอง

บริษัท ทีพีไอ โพลีน 
จ�ำกัด (มหำชน)

ตำาบล

อ่ำงคีรี

มิตรภำพ
ทับกวำง

ลำาดับ

1

2

อัญชลี	ตระกูลดิษฐ	ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่	 ได้มอบหมำยให้ ทวี	ทวีสุขเสถียร	รองประธานกรรมการ																										
สภาการเหมืองแร่  เป็นผู้แทนเข้ำประชุมคณะกรรมกำรแร่ คร้ังท่ี 9-10/2564 คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ดังน้ี

 การประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 9-10/2564

ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 12 แปลง

ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม 2564
1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 5 ราย รวม 9 แปลง

2) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่อกำรก่อสร้ำง

  หินอุตสำหกรรมชนิด
หินทรำยเพื่อกำรก่อสร้ำง

มีอายุ/ปี

10

5

อำาเภอ

รัตภูมิ

เขมรำฐ

จังหวัด

สงขลำ

อุบลรำชธำนี

เลขท่ีคำาขอ

1/2560
(27647/15363)

1/2563
(31863/15217)

ชื่อผู้ขอ

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ไทยพำณิชย์ค้ำไม้

บริษัท ส.เขมรำฐ อินดัสตรี้ จ�ำกัด

ตำาบล

เขำพระ

นำแวง

ลำาดับ

1

2

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่อกำรก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินแกรนิตเพื่อ

อุตสำหกรรมก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินแกรนิตเพื่อ

อุตสำหกรรมก่อสร้ำง

มีอายุ/ปี

30

30

30

อำาเภอ

เฉลิมพระเกียรติ

บ้ำนบึง

ปลวกแดง

จังหวัด

สระบุรี

ชลบุรี

ระยอง

เลขท่ีคำาขอ

10/2560
ซึ่งร่วมแผนผังโครงกำร 
ท�ำเหมืองเดียวกันกับ  
ค�ำขอที่ 11/2559

 ของห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 
เขำใหญ่อุตสำหกรรม

ประทำนบัตรที่
32489/16114

ของห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด
โชคชัยศิลำ 

และประทำนบัตร
ที่ 19989/15865

ของบริษัท ศิลำสำนนท์ 
จ�ำกัด 

1/2561

3/2563

ชื่อผู้ขอ

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 
กลุ่มหน้ำพระลำน

เหมืองหิน

บริษัท โรงโม่หิน ทวีทรัพย์
อนันต์มหำนคร จ�ำกัด

บริษัท ศิลำธำรำ จ�ำกัด

ตำาบล

หน้ำพระลำน

หนองไผ่แก้ว

หนองไร่

ลำาดับ

1

2

3
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การประชุมคณะกรรมการแร่จังหวัดฉะเชิงเทรา
อัญชลี	ตระกูลดิษฐ	ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่	 ได้มอบหมำยให้ โกสุม	อยู่คง	 ท่ีปรึกษากรรมการสภาการเหมืองแร่																				

เป็นผู้แทนเข้ำประชุมคณะกรรมกำรแร่จังหวัดฉะเชิงเทรำ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564

คณะกรรมกำรแร่จังหวัดฉะเชิงเทรำ พิจำรณำเห็นชอบค�ำขอประทำนบัตรที่ 1/2564 ชนิดแร่ทรำยแก้ว ของบริษัท กิตติวัฒน์ จ�ำกัด 

เนื้อที่ 48 ไร่ 2 งำน 12 ตำรำงวำ ระยะเวลำ 30 ปี

สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำารวจและทำาเหมืองแร่
จากการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1-10/2564  มีจำานวนทั้งสิ้น ดังนี้

การอนุญาต

ประทำนบัตร

ต่ออำยุประทำนบัตร

โอนประทำนบัตร

อำชญำบัตรพิเศษ

รวม

43

23

5

0

71

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

3

1

0

7

8/2564
(แปลง)

6

4

0 

0

10

9/2564
(แปลง)

12

2

0 

0

14

10/2564
(แปลง)

9

2

0 

0

11

2/2564
(แปลง)

4

1

1

0

6

1/2563
(แปลง)

5

2

3

0

10

ท่ี

1

2

3

4

รวม

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินแอนดีไซต์เพื่อ

อุตสำหกรรมก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิด
หินปูนเพื่อกำรก่อสร้ำง

มีอายุ/ปี

30

30

อำาเภอ

เมืองอุตรดิตถ์

เมืองนครสวรรค์
และ

พยุหะคีรี

จังหวัด

อุตรดิตถ์

นครสวรรค์

เลขท่ีคำาขอ

18/2559
ซึ่งร่วมแผนผังโครงกำร
ท�ำเหมืองเดียวกันกับ
ค�ำขอประทำนบัตร

ที่ 3/2553
ของบริษัท ฟุกเทียน

กรุ๊ป จ�ำกัด

10/2559
ซึ่งร่วมแผนผังโครงกำร
ท�ำเหมืองเดียวกันกับ
ค�ำขอที่ 11/2559

 (ปัจจุบันเป็นประทำนบัตร
ที่ 32310/16399)
ของห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด

อุทัยเมืองทอง 
และค�ำขอที่ 12/2559 

(ปัจจุบันเป็นประทำนบัตร
ที่ 32311/16382) 

ของบริษัท นันประเสริฐ 
จ�ำกัด

ชื่อผู้ขอ

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ศิลำชัย

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 
ชัยพฤกษ์ คอนสตรัคชั่น

ตำาบล

ผำจุก

พระนอน
และ

เขำกะลำ

ลำาดับ

4

5

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่อกำรก่อสร้ำง

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่อกำรก่อสร้ำง

มีอายุ/ปี

5

20

อำาเภอ

สิชล

อู่ทอง

จังหวัด

นครศรีธรรมรำช

สุพรรณบุรี

เลขท่ีคำาขอ

4/2563
(26131/14995)

2/2561
(28428/15984)

ชื่อผู้ขอ

นำยสุรชิต มำนะจิตต์

บริษัท ศิลำพัฒนำอุตสำหกรรม 
จ�ำกัด

ตำาบล

สี่ขีด

จรเข้สำมพัน

ลำาดับ

1

2

2) คำาขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง
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 Cover Story 
l   สภาการเหมืองแร่

วารสารเหมอืงแร่ฉบบันี ้น�ำทำ่นมำพบกบั คณุปญัญา	อดลุยพ์จิติร
อดตีเลขาธิการ	4	สมยัของสภาการเหมอืงแรแ่ละอดีตเลขาธกิารสหพนัธ์
เหมืองแร่อาเซียน	 เมื่อเอ่ยชื่อนี้คงไม่มีใครในวงกำรเหมืองแร่เมื่อ 20           
ปีก่อน ปฏิเสธว่ำไม่รู้จักท่ำน ท่ำนเป็นผู้คร�่ำหวอดในวงกำรอุตสำหกรรม
เหมอืงแร่มำนำนร่วม 40 ป ีผำ่นรอ้นผ่ำนหนำวมำกบัวงกำรเหมอืงแรต่ัง้แต่
ยุคที่อุตสำหกรรมเหมืองแร่เฟื่องฟูสูงสุด จนถึงยุคที่ตกต�่ำที่สุด ด้วย
ประสบกำรณ์ที่หำตัวจับยำกนี้ จึงไม่แปลกเลยท่ีท่ำนได้รับเลือกให้เป็น
เลขำธิกำรสภำกำรเหมืองแร่ติดต่อกันยำวนำนถึง 4 สมัย และเป็น
เลขำธกิำรสหพนัธเ์หมอืงแรอ่ำเซยีนอกี 1 สมยั ทำ่นเคยท�ำประโยชนใ์หแ้ก่
หน่วยงำนรำชกำรคือกรมทรัพยำกรธรณี ต่อมำมีมติคณะรัฐมนตรีให้ท่ำน
โอนย้ำยไปปฏิบัติงำนในองค์กำรเหมืองแร่ในทะเล ซ่ึงเป็นรัฐวิสำหกิจ                  
ที่รัฐตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่สัมปทำนเหมืองแร่ดีบุกในทะเล
ของบริษัทเทมโก้ในขณะนั้น และหน่วยงำนสุดท้ำยท่ำนมำบริหำรงำน                 
ที่สภำกำรเหมืองแร่ ซึ่งทุกหน่วยงำนล้วนเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม                  
เหมืองแร่ทั้งสิ้น ปัจจุบันท่ำนยังมีต�ำแหน่งเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม                
พระรำชบัญญัติสภำกำรเหมืองแร่ พ.ศ. 2526 ในส่วนของภำคเอกชน

วำรสำรเหมืองแร่ฉบับนี้ ขอน�ำท่ำนมำพบกับหน้ำหนึ่งของบันทึก            
ประวติศิำสตร์กรณรีฐับำลยกเลกิสมัปทำนเหมอืงแร่ดบีกุในทะเลของบรษิทั
เทมโก้ และมุมมองต่ออุตสำหกรรมเหมืองแร่ไทยจำกท่ำนอดีตเลขำธิกำร
สภำกำรเหมืองแร่ผู้นี้กันค่ะ

คุณปัญญาช่วยกรุณาเล่าประวัติของท่าน
ให้เราได้ทราบกันหน่อยนะคะ

ผมจบปริญญำตรีด้ำนเศรษฐศำสตร์ จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
จำกนั้นก็เริ่มชีวิตกำรท�ำงำนท่ีกองเศรษฐกิจและเผยแพร่ กรมทรัพยำกร 
ธรณี กระทรวงอุตสำหกรรมครับ ระหว่ำงที่ท�ำงำนก็ได้รับทุนของ                 
กรมทรัพยำกรธรณีไปศึกษำต่อในระดับปริญญำโทด้ำนบริหำรธุรกิจ                  
ที่มหำวิทยำลัยรัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกำ

การทำางานที่กรมทรัพยากรธรณีสมัยนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ 
แล้วทำาไมถึงย้ายไปทำางานที่องค์การเหมืองแร่ในทะเล 

ที่กรมทรัพยำกรธรณี ผมท�ำหน้ำท่ีเป็นเศรษฐกร ติดตำมงำนสถิติ           
ที่ผลิตแร่และประเมินผลโครงกำรต่ำงๆ ของกรมฯ เสนอต่อสภำพัฒนำ               
กำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เพื่อคัดเลือกโครงกำรน�ำเข้ำบรรจุใน              
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แร่ดีบุกและทังสเตนก�ำลัง
เฟื่องฟู ผมได้มีโอกำสเป็น ผู้แทนประเทศไทย               
ไปเข้ำร่วมประชุมองค์กำรค้ำและพัฒนำของ
สหประชำชำติ ว่ำด้วยแร่ทังสเตน เพื่อติดตำม
สถำนกำรณ์แร่ทังสเตนของโลก เพรำะประเทศไทย
เป็นผู้ผลิตรำยส�ำคัญในยุคน้ัน รวมท้ังเป็นผู้แทน
ประเทศไทยไปเข้ำร่วมประชุมคณะมนตรีดีบุก
ระหวำ่งประเทศ (International Tin Council : ITC) 
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และก็ได้                  
ประสำนงำนกันมำตลอด เพ่ือพยุงรำคำตลำดดีบุก
ของโลก อันเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศ ท�ำให้ผมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกลไก     
ตลำดแร่ดีบุกเป็นอย่ำงดี

พอดีช่วงนั้นมีกำรจัดตั้งองค์กำรเหมืองแร่                
ในทะเล (อ.ม.ท.) ขึ้นเป็นรัฐวิสำหกิจในสังกัด
กระทรวงอตุสำหกรรม ดว้ยเหตสุบืเนือ่งมำจำกกรณี
สมัปทำนเหมอืงแรดี่บกุในทะเลของบรษิทั Thailand 
Exploration and Mining (TEMCO) หรือทีรู่จ้กักนั
ในชื่อบริษัท เทมโก้ ท่ำน ม.จ.พิริยดิศ ดิศกุล ได้รับ
แต่งต้ังเป็นกรรมกำรและผู้อ�ำนวยกำรองค์กำร
เหมืองแร่ในทะเลคนแรก ท่ำนเห็นว่ำผมมีควำมรู้
เรื่องตลำดแร่ดีบุกดีก็มำชวนผมโอนย้ำยไปท�ำงำน           
ที่ น่ัน ผมเห็นว่ำเป็นองค์กรที่ผมจะได้ใช้ควำมรู้              
อย่ำงเต็มท่ี เป็นเร่ืองท้ำทำย ก็เลยรับค�ำชวนของท่ำน

ปัญญา อดุลยพิจิตร 
อดีตเลขาธิการ

สภาการเหมืองแร่ 
4 สมัย

การเหมือง 
การเมือง เรื่องเทมโก้ 
คยุกับ... ปัญญา อดุลย์พจิิตร
อดีตเลขาธิการสภาการเหมืองแร่ 4 สมัย 
และอดีตเลขาธิการสหพันธ์เหมืองแร่อาเซียน



November-December 202114

ขอท่านช่วยเล่าเรื่องสัมปทานเหมืองดีบุกบริษัท เทมโก้
ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้กันหน่อยนะคะ ว่ามีที่มาที่ไปยังไง
และทำาไมรัฐต้องตั้งองค์การเหมืองแร่ในทะเลขึ้นมาแก้ปัญหา

ได้ครับ ก็คงเป็นกำรเอำเรื่องเก่ำมำเล่ำใหม่ แต่ก็คงเป็นประโยชน์
ส�ำหรับคนที่มีอำยุน้อยกว่ำ 60 ปี ซึ่งตอนท่ีเกิดเหตุกำรณ์นี้ขึ้น ก็มีอำยุ             
ไมถ่งึ 10 ขวบ กเ็ปน็สิง่ทีน่ำ่เรยีนรูไ้วว้ำ่ ประเทศไทยเรำเคยมแีหลง่แรด่บีกุ
อุดมสมบูรณ์มำกขนำดไหน คนรุ่นหลังๆ นี้แทบจะไม่รู้จักเหมืองแร่ดีบุก
เลยก็ว่ำได้

หลังหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง 14 ตุลำคม 2516 ไม่นำนนัก กระแส 
ต่อต้ำนขับไล่ฐำนทัพอเมริกันออกจำกประเทศไทยและกระแสชำตินิยม
ก�ำลงัแรง ผนวกกบัรำคำแรด่บีกุในตลำดโลกก�ำลงัพุง่สงูขึน้ นสิตินกัศกึษำ
เห็นว่ำสัมปทำนส�ำรวจและท�ำเหมืองแร่ดีบุกในทะเลที่รัฐออกให้แก่บริษัท 
เทมโก้ฯ มีผู้ถือหุ้นครึ่งหนึ่งในขณะนั้นเป็นบริษัทสัญชำติอเมริกัน จึงเป็น
ที่มำของกำรเรียกร้องให้รัฐยกเลิกสัมปทำน

ย้อนหลังไปในปี พ.ศ. 2506 รัฐได้อนุญำตสัมปทำนพิเศษส�ำรวจ 
และท�ำเหมืองแร่ดีบุก เนื้อที่รำว 8 ล้ำนไร่ ในทะเลอันดำมัน นอกชำยฝั่ง
ทะเลจังหวัดภูเก็ตและพังงำ อำยุ 3 ปี ให้แก่บริษัท เหมืองแร่บูรพำ
เศรษฐกิจ จ�ำกัด ซึ่งมีชื่อ จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ร่วมกับกลุ่มนำยทหำรเป็นผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่ง มี คุณสมพันธ์ พิศลยบุตร 
นักเรียนทุนรัฐบำลจบจำก Colorado School of Mines ซึ่งเคยเป็นรอง 
ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเหมืองแร่ เป็นผู้จัดกำร บริษัท เหมืองแร่บูรพำเศรษฐกิจ
ยังมีฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 30 ในบริษัท Thailand Smelting and           
Refining Co., Ltd (THAISARCO) หรือท่ีเรียกกันย่อๆ ว่ำโรงถลุงแร่           
ดีบุกไทยซำร์โก้ ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัท ยูเนียนคำร์ไบด์ คอร์ปอเรชั่นฯ 
จำกสหรัฐอเมริกำ ต่อมำในช่วงปลำยปี พ.ศ. 2506 เม่ือ จอมพลสฤษด์ิ               
ธนรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรม หุ้นที่จอมพลสฤษณ์ถือครองอยู่ในบริษัท                 
เหมืองแร่บูรพำเศรษฐกิจ จ�ำกัด ก็ได้เปล่ียนมือมำเป็นของจอมพลถนอม 
กิตติขจร นำยกรัฐมนตรีคนถัดมำ และ จอมพลประภาส จารุเสถียร              
รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมำถูกนิสิตนักศึกษำประท้วงขับไล่ออกจำก   
อ�ำนำจไปในเหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม 2516

ในปี พ.ศ. 2509 กระทรวงพัฒนำกำรแห่งชำติ ซึ่งก�ำกับดูแลกรม
ทรัพยำกรธรณีในขณะนั้นไม่ต่ออำยุสัญญำสัมปทำนพิเศษให้แก่บริษัท 
เหมืองแร่บูรพำเศรษฐกิจ จ�ำกัด และมีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2510 โดยพระรำชบัญญัติแร่ฉบับใหม่นี้ก�ำหนดให้บริษัทหนึ่ง          
จะถือครองอำชญำบัตรผูกขำดส�ำรวจแร่ในทะเลได้ไม่เกิน 1 ล้ำนไร่            
และถือประทำนบัตรท�ำเหมืองแร่ในทะเลได้ไม่เกิน 50,000 ไร่ บริษัท                   
เหมืองแร่บูรพำเศรษฐกิจ จ�ำกัด จึงร่วมมือกับบริษัท ยูเนียนคำร์ไบด์
คอร์ปอเรชั่นฯ ตั้งบริษัท ไทยแลนด์เอ็กซโปลเรชั่นแอนด์ไมน่ิง จ�ำกัด                     
(Thailand Exploration and Mining Company Limited - TEMCO)               
ซึ่งเรียกชื่อย่อว่ำ “เทมโก้” ซึ่งมีบริษัท เหมืองแร่บูรพำเศรษฐกิจ จ�ำกัด              
ถือหุ้นร้อยละ 40 และบริษัท ยูเนียนคำร์ไบด์ คอร์ปอเรชั่นฯ ถือหุ้น           
ร้อยละ 60 บริษัทฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่นี้ได้ยื่นค�ำขอประทำนบัตรในพ้ืนที่
สัมปทำนพิเศษเดิมจ�ำนวน 7 แปลง เนื้อที่รวม 46,947 ไร่

นอกจำกนี้ บริษัท เหมืองแร่บูรพำเศรษฐกิจ 
จ�ำ กัด ยัง ร่วมมือกับบริษัท ยู เ นียนคำร์ ไบด์
คอร์ปอเรชั่นฯ จัดตั้งบริษัท เอมโก้ไมนิ่ง จ�ำกัด ขึ้น 
อีกบริษัทหนึ่ง ซึ่งมีสัดส่วนกำรถือหุ้นเช่นเดียวกับ
บริษัท เทมโก้ บริษัท เอมโก้ฯ ได้ย่ืนค�ำขอประทำนบัตร
อกีจ�ำนวน 18 แปลง เนือ้ทีร่วม 49,623 ไร ่ในพืน้ท่ี
สัมปทำนพิเศษเดิม

ต้องขอเล่ำที่มำที่ไปของกำรเข้ำมำลงทุนใน
ประเทศไทยของบริษัท ยูเนียนคำร์ไบด์ คอร์ปอเรช่ันฯ 
ไว้ ณ ที่นี้ว่ำ บริษัทฯ ไม่เคยท�ำธุรกิจเหมืองแร่หรือ
ถลุงแร่มำก่อน กำรเข้ำมำลงทุนของบริษัทฯ ก็ด้วย
กำรชกัชวนของรัฐบำลไทย โดย คุณวชิา เศรษฐบตุร 
อดีตอธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี เพื่อให้เข้ำมำลงทุน 
ในโรงถลุงแร่ดีบุกในประเทศ อันเป็นกำรสนอง               
พระรำชปุจฉำของในหลวงรัชกำลที่ 9 เม่ือคร้ัง              
เสด็จพระรำชด�ำเนินทอดพระเนตรกำรท�ำเหมือง
ดบีกุในจงัหวัดภเูกต็เมือ่วนัที ่9 มนีำคม พ.ศ. 2502 
ควำมว่ำ “ทำาไมเราต้องส่งแร่ไปขายโรงถลุงที่ปีนัง 
ทำาไมไม่ทำาเป็นโลหะใช้เสียเองในประเทศ หรือเราทำา 
แผ่นเหล็กชุบดีบุกใช้เป็นกระป๋องบรรจุอาหารที่ฝรั่ง
เขาทำามาขาย เราจะได้มีโรงงานเกิดขึ้นในประเทศ 
ราษฎรจะได้มีงานทำากันมากขึ้น” หลังจำกได้รับ           
กำรชักชวน บริษัทฯ ก็ยังไม่มั่นใจในกำรลงทุน                 
จนกระทัง่รัฐบำลอเมริกันใหก้ำรค�ำ้ประกันกำรลงทนุ
ในประเทศไทยว่ำ หำกถูกยึด สำมำรถไปเรียกร้อง        
ค่ำเสียหำยจำกรัฐบำลอเมริกันได้ และต่อมำเมื่อ

แผนที่แสดงแปลงประทานบัตรเหมืองแร่ในทะเลของ
องค์การเหมืองแร่ในทะเล ซึ่งเคยเป็นแปลงประทานบัตร

ของเทมโก้ที่ถูกรัฐบาลยกเลิกไป
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บรษิทัฯ เขำมำลงทนุในกจิกำรถลงุแรด่บีกุแลว้ กจ็�ำเปน็ตอ้งลงทนุในกิจกำร
ส�ำรวจและท�ำเหมืองแร่ดีบุกด้วย เพื่อเป็นหลักประกันว่ำจะมีแร่ดีบุกเป็น
วัตถุดิบป้อนโรงถลุงที่ได้ลงทุนไว้ 

ตอ่มำในป ีพ.ศ. 2513 บรษิทั เหมอืงแรบ่รูพำเศรษฐกจิ ไดต้ดัสนิใจ
ขำยหุ้นในสว่นของตนทัง้หมดในบรษิทั ไทยซำรโ์ก ้บรษัิท เทมโก้ และบริษทั 
เอมโก้ไมนิ่ง ให้แก่บริษัท บิลลิตัน บี.วี. จำกประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมี
ประสบกำรณ์กำรท�ำเหมืองแร่ดีบุกในทะเลในประเทศอินโดนีเซียมำ
ยำวนำน เพรำะบริษัทฯ มองไม่เห็นอนำคตของธุรกิจและเห็นถึงปัญหำ            
ท่ีจะเกิดข้ึน และในปีถัดมำบริษัท ยูเนียนคำร์ไบด์ ก็ได้โอนหุ้นในส่วนของตน
ในบริษัททั้งสำมเพิ่มเติมให้แก่บริษัท บิลลิตัน บี.วี. จนมีผลให้บริษัท                    
ทั้ง 3 มีบริษัท ยูเนียนคำร์ไบด์ สัญชำติอเมริกัน และบริษัท บิลลิตัน              
บี.วี. สัญชำติเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ำๆ กัน

ในปี พ.ศ. 2517 หลังเหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม 2516 ไม่นำนนัก            
มีกำรปลุกกระแสชำตินิยมท่ีลุกลำมจำกกำรขับไล่ฐำนทัพอเมริกันที่มี    
ก�ำลังพลอยู่ถึง 38,500 นำยออกจำกประเทศไทย มีกระแสต่อต้ำน               
ต่ำงชำติที่มำกอบโกยทรัพยำกรแร่ของไทยผ่ำนทำงสื่อมวลชนหลำยฉบับ
จึงเป็นเหตุให้แพและเรือประมงติดเครื่องดูดแร่ของชำวบ้ำนประมำณ                  
300 ล�ำ ได้บุกรุกเข้ำไปขุดหำแร่ในเขตประทำนบัตรท�ำเหมืองแร่ดีบุกใน
ทะเลของบริษทั เทมโก ้จ�ำกดั อยำ่งเปดิเผยโดยไมไ่ดค้�ำนงึถงึกฎหมำยและ
ทำงภำครัฐเองก็ไม่สำมำรถคุ้มครองผู้เสียหำยในขณะนั้นได้ และด้วย      
แรงผลักดันของขบวนกำรนิสิตนักศึกษำที่เรียกร้องให้ยกเลิกประทำนบัตร
ของบริษัท เทมโก้และบริษัท เอมโก้ไมนิ่ง ในที่สุดรัฐบำลของศาตราจารย์
สญัญา ธรรมศกัดิ ์กไ็ด้ยกเลกิประทำนบตัรทีอ่อกใหแ้กบ่รษัิท เอมโกไ้มนิง่ 
จ�ำกัด ด้วยสำเหตุที่บริษัทฯ ไม่ท�ำกำรผลิตแร่หลังจำกได้รับอนุญำต
ประทำนบัตรไปแล้ว ทั้งนี้ด้วยควำมยินยอมของบริษัทฯ แต่รัฐบำลยังคง
ยอมรับว่ำประทำนบัตรท่ีออกให้แก่บริษัท เทมโก้ นั้นชอบด้วยกฎหมำย 
ต่อมำในปีถัดมำรัฐบำลของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ก็ทนกระแสชำตินิยม            
ไม่ไหว จึงได้ยกเลิกประทำนบัตรที่ออกให้แก่บริษัท เทมโก้ ด้วยสำเหตุว่ำ
บริษัทฯ ได้ประทำนบัตรมำโดยกำรฉ้อฉลและไม่ชอบด้วยกฎหมำย                     
ในปีเดียวกันรัฐบำลของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ก็ได้จัดต้ังองค์กำรเหมืองแร่
ในทะเลขึ้น มีฐำนะเป็นรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสำหกรรม                
เพื่อเข้ำเป็นผู้ถือประทำนบัตรในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นประทำนบัตรของบริษัท 
เทมโก้ มำก่อน และด�ำเนินกำรยุติปัญหำเฉพำะหน้ำกับบริษัท เทมโก้            
และเพื่อให้สถำนกำรณ์กำรลงทุนจำกตำ่งประเทศคืนสู่ภำวะปกติ

ในช่วงนั้น บริษัท ยูเนียนคำร์ไบด์ฯ ถอดใจ 
ขำยหุ้นในบริษัท เทมโก้ ท้ังหมดให้แก่บริษัท 
บลิลตินั ซึง่ขณะนัน้มบีรษิทั เชลลอ์อยส ์ในประเทศ
เนเธอรแ์ลนดเ์ปน็เจำ้ของบรษิทัฯ บรษัิท เซลลอ์อยส์
ได้มอบหมำยให้บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย           
เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ในกิจกำรของบริษัท บิลลิตันฯ 
ในประเทศไทยทั้งหมด 

เพื่อยุติปัญหำเฉพำะหน้ำกับบริษัท เทมโก้
องค์กำรเหมืองแร่ในทะเลจึงได้ท�ำสัญญำว่ำจ้ำงให้
บริษัท บิลลิตันฯ ซึ่งมีเครื่องมือคือเรือขุดและคน
บริหำรพร้อมเป็นผู้ท�ำเหมืองให้เป็นระยะเวลำ 5 ปี 
แลกกับข้อมูลกำรส�ำรวจแร่ที่เทมโก้ได้ส�ำรวจไว้          
โดยใช้เรือขุด “เทมโก้	2”	 ซ่ึงต่อมำเปล่ียนชื่อเป็น 
“นารายณ์” อันเป็นแผนในระยะสั้นและด�ำเนินกำร
ต่อเรือขุดของตนเองตำมแผนระยะยำว กำรจ้ำง
บริษัท บิลลิตันฯ เป็นผู้ท�ำเหมืองให้ไม่ประสบ               
ผลส�ำเร็จในเชิงธุรกิจ เนื่องจำกอัตรำค่ำจ้ำงก�ำหนด
ต่อดินลูกบำศก์เมตร ไม่ใช่ต่อตันแร่ ผนวกกับ
สมรรถนะของเรือขุด “เทมโก้	2” ที่ออกแบบมำ              
มปีระสทิธภิำพไมด่นีกั กำรแกไ้ขสัญญำวำ่จำ้ง แมว่้ำ
ตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีองค์กำรเหมืองแร่ในทะเลจะ
ด�ำเนินกำรไดด้ว้ยตนเอง แตก็่ตอ้งขอควำมเหน็ชอบ
จำกรฐับำล เสยีเวลำไปกวำ่ 18 เดอืน ยิง่ไปกว่ำนัน้
หลังจำกลงนำมว่ำจ้ำงไปแล้ว 6 เดือน รัฐบำล              
ได้ออกพระรำชบัญญัติและกฎกระทรวงเพ่ิมค่ำ           
ภำคหลวงแร่ดีบุก โดยใช้เกณฑ์ค�ำนวณแบบอัตรำ
กำ้วหนำ้ สง่ผลใหร้ำยไดส้ทุธขิององคก์ำรฯ ซึง่มนีอ้ย
อยู่แล้วกลับไม่มีเหลือเลย ต้องเป็นหนี้ค่ำจ้ำงขุดแร่
จนกระทั่งมีกำรปรับปรุงค่ำภำคหลวงแร่ของรัฐบำล
ใน 7 เดือนต่อมำจึงช่วยให้สถำนกำรณ์ทำงกำรเงิน
ดีขึ้น พอมีรำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยดีขึ้นบ้ำง

ในส่วนของแผนระยะยำว องค์กำรฯ ได้ท�ำ
สญัญำวำ่จำ้งตอ่เรอืขดุกบับริษทั MTE จำกประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทต่อเรือขุดที่มีควำม
ช�ำนำญ รวมเป็นเงินตำมโครงกำรทั้งหมดประมำณ 
360 ล้ำนบำท เป็นเรือขุดที่ออกแบบเป็นพิเศษที่มี
บัคเก็ตขนำด 16 ลูกบำศก์ฟุต สำมำรถขุดดินได้ลึก
ถึง 100 ฟุต จำกระดับน�ำ้ทะเล กำรต่อเรือขุดใช้เวลำ
ประมำณ 2 ปีเศษ และกำรต่อเรือขุดด�ำเนินกำร           
ทีอู่ต่อ่เรือประเทศสงิคโปร ์แตก่วำ่จะเสร็จกล็ำ่ชำ้ไป
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (พลตรี
ชำติชำย ชุณหวัณ ซ่ึงเป็นยศขณะน้ัน) ได้ให้เกียรติ
เป็นประธำนต้อนรับเรือขุดที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อต้นปี 
พ.ศ. 2524 โดยกดปุ่มสตำร์ตเครื่องอย่ำงเดียว              
แต่ยังมิได้ขุดแร่และกว่ำจะปรับปรุงให้เข้ำที่ รวมทั้ง

เรือขุดแร่ “เทมโก้ 2” หรือ “นารายณ์” 
ของบริษัท บิลลิตันฯ ซึ่งรับจ้างขุดแร่ให้กับองค์การเหมืองแร่ในทะเล
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ให้คนคุ้นกับเคร่ืองมือแบบใหม่จะกินเวลำอีกร่วมปี องค์กำรฯ ได้เคล่ือนย้ำย
เรือขุดเข้ำบริเวณท่ีจัดเตรียมไว้ตำมโครงกำรระยะยำว โดยปฏิบัติงำน 
ติดต่อกันเป็นเวลำยำวนำนกว่ำ 10 ปี เห็นจะได้

รัฐบำลเท่ำนั้นเอง ฯพณฯ นำยกได้เชิญผู้เก่ียวข้อง
ประชุมด่วนที่จังหวัดภูเก็ต สรุปผลประชุมองค์กำร
เหมอืงแร่ในทะเลต้องแบง่พื้นที่ใหเ้หล่ำเรือดูดด�ำแร่
อีกประมำณ 12,000 ไร่ ในกำรอนุญำตคร้ังน้ี            
องค์กำรฯ ได้จดทะเบียนเรือที่มีควำมประสงค์จะ                 
ดูดด�ำแร่ เพื่อจะได้ควบคุมกำรรับซ้ือแร่ เรื่องจึง      
จบลงด้วยดี นี่เป็นควำมยุ่งยำกทำงกำรเมืองซ่ึง         
เกิดขึ้นในยุคประชำธิปไตยเบ่งบำนอย่ำงสุดขีด

ในปลำยปี พ.ศ. 2522 บรรดำแพดูดด�ำแร่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอ
พืน้ทีด่ดูด�ำแร่เพิม่เตมิ เรือ่งเรยีกรอ้งคร้ังนีไ้ด้เข้ำไปสูท่ีป่ระชมุคณะรฐัมนตรี
ในสมัยนั้น ผู้แทนองค์กำรฯ และผู้แทนกรมทรัพยำกรธรณีถูกเชิญร่วม
ประชุมด้วย เสร็จแล้วที่ประชุมขอให้ผู้แทนองค์กำรฯ และผู้แทนกรม
ทรัพยำกรธรณี รีบเดินทำงไปพังงำเพื่อรับฟังข้อเรียกร้องโดยด่วน และให้ 
ผู้แทนทั้ง 2 ไปพบแม่ทัพภำคที่ 4 ก่อนไปพบกลุ่มม็อบ ผลสรุปคือเหล่ำ
กลุ่มมอ็บตอ้งกำรพืน้ทีด่ดูด�ำแรใ่นทะเลทีม่แีหล่งแรท่ีส่มบรูณเ์พิม่เตมิจำก

กำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรรับซื้อแร่จำกเรือ
ดดูด�ำแรใ่นระยะตน้ไดม้อบหมำยใหอ้งค์กำรบรหิำร
ส่วนจังหวัดเป็นผู้ รับซื้อแร่แต่ฝ่ำยเดียว โดย                 
องค์กำรฯ ได้ค่ำตอบแทนกำรใช้พื้นที่ประทำนบัตร 
ต่อมำองค์กำรฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนรับซ้ือชั่วครำวขึ้น
ระหว่ำงที่รอด�ำเนินกำรคัดเลือกตัวแทนจริง โดยวิธี
กำรประมูลซ่ึงบริษัทท่ีชนะกำรประกวดรำคำได้
เสนอรำคำตอบแทนหำบละ 777 บำท ท�ำให้             
องค์กำรฯ มีรำยได้เลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่ง           
งบประมำณแผ่นดิน

เรือขุดแร่ “บ่อดาน” ขององค์การเหมืองแร่ในทะเล 

แล้วสถานการณ์เรือแพดูดดำาแร่ของชาวบ้านที่บุกรุก
เข้าไปในพื้นที่ประทานบัตร จบลงอย่างไรคะ

ในระหว่ำงท่ีองค์กำรฯ ด�ำเนินกำรเจรจำว่ำจ้ำงขุดแร่กับบริษัท
บิลลิตัน เหล่ำเรือประมงดูดด�ำแร่ท่ีดัดแปลงแล้วได้ขยำยตัวแพร่สะพัด            
อยำ่งรวดเรว็ โดยไมค่�ำนงึถงึวำ่เป็นประทำนบตัรของผูใ้ดและรกุล�ำ้เขำ้เขต
ประทำนบัตรขององค์กำรฯ พร้อมกันนั้นได้มีข่ำวกำรลักลอบกำรน�ำแร่          
ออกนอกประเทศ เรือและแพดดูด�ำแรเ่พิม่จ�ำนวนจำก 300 ล�ำ เปน็จ�ำนวน 
1,000 ล�ำ และเพ่ิมจ�ำนวนเป็นกว่ำ 3,000 ล�ำอย่ำงรวดเร็ว โดยมีผู้แสวงโชค
จำกทั่วประเทศเดินทำงมำยังชำยทะเลจังหวัดพังงำ บริเวณแถบนี้จึงเป็น
ชุมชนช่ัวครำวข้ึนหลำยแห่ง จ�ำนวนผู้พ�ำนักมีมำกกว่ำเรือนหม่ืน เป็นเหตุ
ให้เกิดอำชญำกรรมไม่เว้นแต่ละวัน โดยเฉพำะมีกำรแย่งชิงแหล่งดูดด�ำแร่
เกิดกำรฆ่ำกันในทะเลซึ่งห่ำงไกลตำของผู้คนซึ่งอ�ำนำจทำงกฎหมำยเข้ำ         
ไปถึงได้ยำกอยู่บ่อยครั้ง กำรท�ำงำนของเหล่ำเรือดูดด�ำแร่กระจัดกระจำย
ไปทัว่ รัฐบำลไดแ้กป้ญัหำเฉพำะหนำ้โดยกำรใหอ้งคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั
พังงำเป็นผู้รับซื้อแร่จำกเหล่ำเรือดูดแร่และให้ควบคุมเหล่ำเรือดูดไม่ให้ไป
บุกรุกเขตประทำนบตัรของผูอ้ืน่ แตอ่งค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดักไ็มส่ำมำรถ
ควบคุมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีได้ องค์กำรได้พยำยำมแก้ไขปัญหำเรือดูดด�ำแร่ 
ซึ่งมีอย่ำงมำกมำย โดยแบ่งพื้นที่ท�ำเหมืองเพิ่มเติมให้อีกเกือบ 7,000 ไร่
ในเขตอ�ำเภอท้ำยเหมือง ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรขององค์กำรฯ ก็มีควำม
ห่วงใยเรือดูดด�ำแร่ทั้งหลำย

กลุ่มเรือแพดูดดำาแร่ ที่บุกรุกเข้าไปทำาเหมือง
ในพื้นที่ประทานบัตรขององค์การเหมืองแร่ในทะเล

ลักษณะการทำางานของเรือแพดูดดำาแร่ 
ซึ่งเสี่ยงอันตรายและไม่สามารถเก็บแร่ได้หมด

ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2524 เกิดภำวะ              
เศรษฐกิจตกต�่ำทั่วโลก พร้อมกันนั้นเกิดภำวะรำคำ 
น�้ำมันถีบตัวสูงขึ้น เหล่ำเรือดูดด�ำแร่เร่ิมมีจ�ำนวน          
ลดนอ้ยลง เพรำะเริม่ไมคุ่ม้ทนุ หลำยประเทศผูผ้ลติ



November-December 2021 17

ดบีกุ เชน่ จีนและบรำซลิ น�ำแร่ดบีกุออกสู่ตลำดพรอ้มกนั ดบีกุจงึล้นตลำด
ท�ำให้รำคำดีบุกตกต�่ำลงกว่ำ 100 เปอร์เซ็นต์ จำกรำคำ 30 ริงกิตต่อ
กิโลกรัม ลดลงเหลือ 14 ริงกิตต่อกิโลกรัม เมื่อมีผลผลิตดีบุกออกสู่ตลำด
มำกมำย มีผลท�ำใหค้ณะมนตรดีีบกุระหวำ่งประเทศไมส่ำมำรถพยงุตลำด
โลกไวไ้ด ้สง่ผลท�ำใหต้ลำดลอนดอนและตลำดกวัลำลมัเปอร ์ปดิตลำดลง
เมื่อปลำยปี พ.ศ. 2528 สร้ำงควำมสูญเสียให้กับวงกำรอุตสำหกรรมดีบุก
ในที่สุด เหล่ำเรือดูดด�ำแร่ที่เริ่มลดจ�ำนวนลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523-
2524 เพรำะนอกจำกผลติไมคุ่ม้ทนุแลว้ บรเิวณทีด่ดูด�ำแรม่คีวำมสมบรูณ์
ของแร่ค่อยๆ ลดลง เพรำะกำรดูดด�ำแร่ได้กระท�ำมำยำวนำนติดต่อกันถึง 
8-9 ปีแล้ว ประกอบกับรำคำแร่ดีบุกท่ีตกต�่ำลง ในที่สุดเหล่ำเรือดูดด�ำแร่
ได้เลิกดูดด�ำแร่ไปเองในปี พ.ศ. 2528 วิกฤตกำรณ์ดีบุกครั้งนี้ท�ำให้เหมือง
ดีบุกที่เปิดท�ำกำรอยู่กว่ำ 590 เหมืองทั่วประเทศ ลดลงทันที เหลือเพียง 
300 กว่ำเหมือง และแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ อีก จนปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 
1-2 เหมือง คนงำนในเหมืองดีบุกต้องตกงำนไปกว่ำหลำยพันคน พ้ืนที่  
ท�ำเหมืองโดยเฉพำะทำงภำคใต้ถูกน�ำไปใช้เพื่อกิจกำรอื่น โดยเฉพำะกำร           
ท่องเที่ยว เมื่อรำคำแร่ดีบุกกลับมำอยู่ในระดับที่สูงข้ึนก็ยำกท่ีจะฟื้น              
กำรท�ำเหมืองกลับมำได้

ควำมสูญเสียที่เกิดจำกเหล่ำเรือดูดด�ำแร่มีมำกมำยเหลือคณำนับ             
ทั้งท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น ประกำรแรกก็ควำมเสียหำยของแหล่งแร่           
กำรท�ำเหมืองของเรือดูดด�ำแร่ไม่สำมำรถเก็บแร่ได้หมด เรือขุดจะเข้ำมำ 
ท�ำเหมืองอกีกไ็มคุ่ม้เสยีแลว้ ประกำรที ่2 กอ่ใหเ้กดิกำรลกัลอบสง่แรด่บีกุ
ทีเ่รียกกนัวำ่แรเ่ถือ่นออกนอกประเทศมำกทีส่ดุในประวตัศิำสตร ์เนือ่งจำก
ภำคีดีบุกระหว่ำงประเทศได้มีกำรจัดสรรโควตำส่งออกแร่ดีบุกให้แต่ละ
ประเทศเพ่ือพยุงรำคำแร่ดีบุกในตลำดโลก แร่ท่ีขุดกันได้จำกเรือแพดูดด�ำแร่
ในขณะน้ันมีเกินกว่ำโควตำท่ีประเทศไทยได้รับจัดสรรให้ขำยได้ ประกอบกับ
ภำษรีวมคำ่ภำคหลวงในกำรขำยแรด่บีกุในขณะนัน้ รวมแลว้ประมำณ 25% 
ของรำคำขำย หน่วยงำนท่ีรัฐต้ังขึ้นรับซื้อในรำคำที่ต�่ำกว่ำรำคำที่ผู้รับซื้อ 
ซือ้แล้วลกัลอบสง่ออกมำก ปรมิำณแรดี่บกุทีห่ำยไปจำกกำรลกัลอบสง่ออก
รวมกับปริมำณสูญเสียค่ำภำคหลวงและภำษีกำรค้ำต่ำงๆ ประมำณกำร 
ว่ำเป็นมูลค่ำกว่ำหลำยพันล้ำนบำทในขณะนั้น ควำมเสียหำยทั้งหมดนี้        
ใครเป็นผู้ก่อขึ้นนั้นไม่ส�ำคัญเสียแล้ว แต่ใครจะเป็นผู้แก้ไขและระวังมิให้ 
เกิดซ�้ำขึ้นอีกกับอุตสำหกรรมเหมืองแร่ ทั้งภำครัฐและผู้ประกอบกำร  
เหมืองแร่ทั้งหลำยควรต้องระลึกถึงอย่ำงรอบคอบที่สุด 

ที่ส�ำคัญกำรส่งออกแร่เถ่ือนจำกประเทศไทยออกสู่ตลำดโลก               
เกนิโควตำทีภ่ำคดีบีกุฯ ก�ำหนดให ้ผนวกกบัแรเ่ถือ่นทีส่ง่ออกจำกมำเลเซยี
และอินโดนเีซยีมจี�ำนวนมำกดว้ย ส่ิงทีเ่กดิขึน้นีเ้ปน็สำเหตหุนึง่ทีท่�ำให้ภำคี
ดีบุกฯ ล้มละลำย ไม่มีเงินพอมำรับซื้อดีบุกนอกโควตำเหล่ำนี้ ส่งผลให้
รำคำแร่ดีบุกตกต�ำ่ลงอย่ำงมำก จนเกิดวิกฤติกำรณ์แร่ดีบุกในเวลำต่อมำ

ในมุมมองของคุณปัญญาฯ คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคท่ีสำาคัญ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตคะ

อุตสำหกรรมเหมืองแร่เป็นอุตสำหกรรมที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำ
ประเทศทำงเศรษฐกจิอยำ่งตอ่เนือ่งมำนำนนบัร้อยป ีรำยไดจ้ำกกำรส่งออก
นับเป็นแหล่งรำยได้เงินตรำต่ำงประเทศที่ส�ำคัญมำโดยตลอด ถึงแม้ว่ำ

ผลผลิตในอุตสำหกรรมเหมืองแร่จะมีสัดส่วนต่อ 
รำยได้ประชำชำติน้อย เมื่อเทียบกับกำรผลิตใน
อตุสำหกรรมอืน่ๆ กต็ำม แตอ่ตุสำหกรรมเหมอืงแร่
ก็เป็นปัจจัยพื้นฐำนที่ส�ำคัญส�ำหรับกำรพัฒนำ
ประเทศ นอกจำกน้ียังท�ำรำยได้ให้รัฐในรูปของ            
ค่ำภำคหลวง ค่ำภำษี และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ            
รวมทั้งเป็นแหล่งว่ำจ้ำงแรงงำนซึ่งกระจำยตำม         
ภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศที่ส�ำคัญอีกด้วย

อุปสรรคท่ีส�ำคัญของอุตสำหกรรมเหมืองแร่
ขณะนีเ้หน็จะหนไีม่พน้หนว่ยงำนทีเ่ปน็องคก์รกลำง
ที่เรำเรียกว่ำ One Stop Service คือจะต้องน�ำเอำ
หน่วยงำนที่ดูแลทรัพยำกรธรรมชำติต่ำงๆ มำรวม
อยู่ในกระทรวงเดียวกันให้ได้ ไม่ว่ำที่ดิน ป่ำไม้ แร่
และส่ิงแวดล้อม แล้วรีบจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ         
ก่อนหลงัของทรัพยำกรธรรมชำตติำ่งๆ เชน่ ประเทศ          
ที่พัฒนำแล้ว ไม่ใช่จะมุ่งอนุรักษ์กันอย่ำงเดียว 
ส�ำหรับทรัพยำกรธรรมชำติที่อยู่บนดินสมควร
บรหิำรจดักำรตำมควำมเหมำะสมกบัพืน้ทีน่ัน้ๆ ได ้
อนึ่ ง  หลำยปีมำแล้วผมเคยไปประชุมที่กรุ ง
กวัลำลมัเปอร ์ประเทศมำเลเซยี นำยเหมอืงพำไปดู
เขตแหล่งแร่เพ่ือกำรท�ำเหมืองของเขำ ซ่ึงน่ังรถจำกเมือง
ไปไม่ถึง 1 ชั่วโมง เขำล้มไร่ปำล์มแล้วขุดแร่ออกมำ
จ�ำหน่ำยก่อน เสร็จแล้วฟื้นฟูพ้ืนท่ีท�ำเหมืองแล้ว
ปลูกไร่ฝรั่งที่ไม่มีเมล็ดซึ่งขำยได้มูลค่ำมำกกว่ำกำร
ท�ำสวนปำล์ม ในประเทศเรำที่ผมเสียดำยมำกที่สุด
ก็ได้แก่แหล่งแร่ปิล็อกซ่ึงเป็นแหล่งแร่ดีบุกและ
ทงัสเตน ทีม่คีวำมสมบรูณ์มำกแหลง่หน่ึง อยูบ่ริเวณ
ชำยแดนไทย-พม่ำ ในเขตอ�ำเภอทองผำภูมิ จังหวัด
กำญจนบรุ ีทีเ่รำชิงประกำศเปน็เขตอทุยำนแหง่ชำติ
ไปก่อนท่ีจะขุดเอำแร่ออกมำ ปัจจุบันรำคำโลหะ
ดีบุกตันละร่วม 1 ล้ำนบำท ถ้ำเรำมีโอกำสขุดแร่ 
ออกมำไดก้อ่นและคอ่ยฟืน้ฟสูภำพแวดลอ้มใหก้ลบั
สู่สภำพเดิมก่อนที่จะประกำศเป็นเขตอุทยำน            
แห่งชำติ ก็คงจะมีส่วนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ไม่น้อย ผมคิดว่ำที่กล่ำวมำนี้ก็คงจะชี้            
ให้เห็นถึงอุปสรรคต่อกำรท�ำเหมืองแร่ และถ้ำรัฐ              
ท�ำไมไ่ดก้อ็ยำ่หวงัวำ่อตุสำหกรรมเหมอืงแร่จะโตได้

ขอบคุณคุณปัญญามากค่ะท่ีกรุณานำา
เหตุการณ์ ในอดีตท่ีเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ในประเทศเรามาเล่าให้เราฟัง ซ่ึงก็คง            
จะเป็นบทเรียนให้แก่คนรุ่นหลังไม่มากก็น้อย 

เอกสารอ้างอิง : เรื่องขององค์การเหมืองแร่ 
ในทะเล, องคก์ารเหมืองแรใ่นทะเล 2521, 52 หนา้
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เหมืองแร่สีเขียว
l   กองบรรณาธิการ 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
(กพร.)	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 และมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาต้นแบบ
แบตเตอร่ีทางเลือก	โดยใช้วัตถุดิบจากเหมืองแร่โพแทช
และเกลือหิน	 เป็นครั้งแรกของประเทศไทย	หวังเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิตวัตถุดิบในประเทศ														
และสร้างความเขม้แขง็ใหแ้กห่ว่งโซอ่ปุทานอตุสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า	ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	

อดิทัต	วะสีนนท์	รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรม												
พื้นฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.)	กล่ำวภำยหลังเป็น
ประธำนในพิธีส่งมอบแบตเตอรี่โพแทสเซียมไอออน
ต้นแบบว่ำ กพร. ได้ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำร
ผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ
รว่มกบัมหำวทิยำลยัขอนแกน่ โดยเลง็เหน็ควำมส�ำคัญของ
กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนวัตถุดิบเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
อตุสำหกรรมศกัยภำพ เนือ่งจำกเปน็ปจัจยักำรผลิตส�ำคญั 
ที่ช่วยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ                
ซึ่งหน่ึงในกลุ่มเป้ำหมำยหลักคือ อุตสำหกรรมกำรผลิต
แบตเตอรี่แห่งอนำคต ด้วยปัจจุบันท่ัวโลกหันมำให้ควำม
สนใจในกำรปรับเปลี่ยนมำเป็นยำนยนต์ไฟฟ้ำกันมำกขึ้น 
และประเทศไทยก็ได้ก�ำหนดนโยบำย 30@30 เพื่อก้ำวสู่
กำรเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำและชิ้นส่วนที่ส�ำคัญ
ของโลก มีเปำ้หมำยในกำรเพิม่ก�ำลงักำรผลติรถยนตไ์ฟฟำ้
พลังงำนสะอำด (Zero Emission Vehicle: ZEV)                      
อย่ำงน้อย 30% ของกำรผลิตรถยนต์ท้ังหมดในปี ค.ศ. 
2030 โดยอุปกรณ์ท่ีส�ำคัญที่ สุดของยำนยนต์ไฟฟ้ำ                  
ได้แก่ แบตเตอรี่ คิดเป็นต้นทุนหลักประมำณ 40%                  
ของรถยนต์ไฟฟ้ำ และมีผลต่อกำรพัฒนำสมรรถนะของ
ยำนยนต์ไฟฟ้ำมำกที่สุด 

อดิทัต วะสีนนท์ 
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

กพร. เปิดตัว
แบตเตอรี่โพแทสเซียมไอออน
ต้นแบบครั้งแรกของไทย 

หนุน “ยานยนต์ ไฟฟ้า” 
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
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อย่ำงไรก็ตำม ด้วยข้อจ�ำกัดด้ำนเทคโนโลยีกำร   
ผลิตแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน และปัญหำด้ำนวัตถุดิบ                  
ท่ีต้องพึ่งพำกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเกือบทั้งหมด               
เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี                  
กำรผลติแบตเตอรีท่ำงเลอืกโดยใชว้ตัถดุบิชนดิอืน่ จำกกำร
ศึกษำเบื้องต้นพบว่ำ มีวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
โลหะลิเทียม และมีศักยภำพน�ำมำผลิตเป็นแบตเตอรี่
ส�ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ ได้แก่ โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) 
และโซเดยีมคลอไรด ์(NaCl) โดยสำมำรถน�ำมำใชเ้ปน็วสัดุ
ในกำรท�ำขั้วไฟฟ้ำและอิเล็กโทรไลต์ได้ อีกทั้งในปัจจุบัน
บริษัทต่ำงๆ ในต่ำงประเทศเริ่มมีกำรผลิตเซลล์ต้นแบบ 
ท�ำให้แบตเตอรี่ชนิดน้ีมีศักยภำพท่ีจะถูกพัฒนำมำเป็น
แบตเตอรี่ส�ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำได้ ท้ังน้ี แบตเตอรี่ชนิด
โพแทสเซียมไอออนและโซเดียมไอออนนับเป็นแบตเตอรี่
ทำงเลือกที่มีรำคำถูก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ส�ำคัญ
ประเทศไทยมีแหล่งแร่โพแทชและเกลือหินอยู่เป็นจ�ำนวน
มำก โดยเฉพำะในพื้นที่ภำคอีสำน จำกกำรประเมิน
ปริมำณส�ำรองแร่เบื้องต้นพบว่ำ ประเทศไทยมีแร่โพแทช
มำกกว่ำ 407,000 ล้ำนตัน ซ่ึงถือว่ำเป็นแหล่งโพแทช                   
ที่มีศักยภำพสูงที่สุดในภูมิภำคเอเชีย

“สำาหรับผลการดำาเนินโครงการดังกล่าวในปีนี้               
เราสามารถวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่
โพแทสเซียมไอออนและโซเดียมไอออนในระดับห้อง    
ปฏิบัติการ (Lab Scale) และต่อยอดสู่การผลิตเซลล์
แบตเตอรี่โพแทสเซียมไอออนต้นแบบ (Pilot Scale)             
ได้สำาเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เกิดประโยชน์ใน                 
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการสามารถ 
ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น สร้างความ                 
เข้มแข็งให้แก่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
ซึง่เปน็อตุสาหกรรมเปา้หมายของประเทศไทยในอนาคต” 
อดิทัต กล่ำว

นอกจำกน้ี เพื่อเป็นกำรต่อยอดและผลักดัน                   
กำรผลิตแบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออนและโซเดียม
ไอออนไปสู่เชิงพำณิชย์ได้อย่ำงแท้จริง กรมฯ ได้วำงแผน
กำรศกึษำวจิยัอยำ่งตอ่เนือ่ง เพือ่เพิม่ประสทิธิภำพในดำ้น
ตำ่งๆ เช่น ควำมหนำแน่นพลงังำนเชงิมวลและเชงิปรมิำตร 
รวมทั้งศักย์ไฟฟ้ำให้ทัดเทียมกับแบตเตอร่ีอื่น ซึ่งจะต้อง               
มีกำรศึกษำลกัษณะเฉพำะและโครงสร้ำงของวัสดทุี่น�ำมำ
ใช้ท�ำขั้วแอโนด ขั้วแคโทด และอิเล็กโทรไลต์เชิงลึก เพื่อ        
ให้มีควำมเหมำะสมในข้ันสูงขึ้นต่อไป โดยคำดว่ำจะ
สำมำรถผลักดันให้เกิดกำรผลิตในเชิงอุตสำหกรรมได้                 
ในอนำคตอันใกล้ต่อไป 
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เหมืองแร่สีเขียว
l   สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

» พัฒนาเหมืองเป็นแหล่งน้ำาและจุดเรียนรู้แก่ชุมชน
นอกจำกกระบวนกำรท�ำเหมอืงตำมหลกัวชิำกำร โดยค�ำนงึถงึสิง่แวดลอ้ม

และชุมชนแล้ว อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ยังใส่ใจให้ควำมส�ำคัญตลอดต่อเนื่อง           
ไปถึงกำรพัฒนำพื้นที่ภำยหลังกำรท�ำเหมืองสิ้นสุดลงด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวทำงเหมืองแร่สีเขียว โดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมของพื้นที่และกำร                    
ใช้ประโยชน์ เช่น กำรปลูกต้นไม้ในพื้นที่หลังกำรท�ำเหมือง โดยค�ำนึงถึง               
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Biodiversity) เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ำและช่วยดูดซับ
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์

กำรท�ำเหมืองแร่  เป็นกิจกรรม             
พืน้ฐำนส�ำคญัล�ำดบัตน้ๆ ทีส่นบัสนนุกำร
ขับเคลื่อนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ 
ของประเทศ และสร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำม
สะดวกในชีวิตประจ�ำวัน กำรท�ำเหมืองแร่
ได้มีพัฒนำกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรน�ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำสนับสนุนด�ำเนินงำน  
เพื่อยกระดับกำรท�ำเหมือง ตำมแนวทำง 
“เหมืองแร่สีเขียว”	 (Green Mining)              
ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของหน่วยงำนภำครัฐ 

» เหมืองแร่สีเขียว
อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ให้ควำม

ส�ำคัญต่อกำรยกระดับพัฒนำเหมือง
อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ตำมแนวทำง
เหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) โดย         
มุง่สง่เสรมิกำรท�ำเหมอืงใหม้ปีระสทิธภิำพ
ตำมหลักวิชำกำร น�ำวัตถุดิบมำใช้ให้              
เกิดประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำตำมนโยบำย  
ภำครัฐ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคู่              
กับกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำพื้นท่ี ดูแล          
สิ่งแวดล้อม และสุขภำพของประชำชน 
และทีส่�ำคญัเปดิโอกำสใหช้มุชนและสงัคม
มีส่วนร่วมตลอดกระบวนกำร
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เหมืองแร่สีเขียว 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และชุมชน
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ปัจจุบันแนวทำงกำรฟื้นฟูเหมืองได้ปรับให้สอดคล้องกับสภำพพื้นที่               
และค�ำนึงถงึทกุภำคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยวำงแผนและด�ำเนนิกำรฟืน้ฟอูย่ำงเปน็
ระบบ ตลอดกระบวนกำรด�ำเนินงำนของเหมือง และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด             
ที่ได้จำกกำรฟ้ืนฟูเหมือง และสอดคล้องกับกำรดูแลส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน                
มีกำรพัฒนำพื้นที่ให้เป็นแหล่งน้�ำและจุดเรียนรู้ เพื่อสร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชน
โดยรอบพื้นท่ี ตัวอย่ำงเช่น เหมืองบ้ำนแม่ทำน จังหวัดล�ำปำง ที่พัฒนำเป็น          
แหลง่น้�ำ และบรหิำรจดักำรน้�ำสง่ตอ่ไปใหช้มุชนใชป้ระโยชนก์วำ่ 250 ครวัเรอืน 
หรือเหมืองในจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี และนครศรีธรรมรำช ที่อยู่ระหว่ำงกำร
พัฒนำเป็นแหล่งน้�ำ จุดเรียนรู้ และพื้นที่สันทนำกำรส�ำหรับชุมชนใช้ประโยชน์

» พัฒนาเหมืองช่วยภัยแล้ง และบรรเทาน้ำาท่วม

นอกจำกน้ี ยังมีกำรพัฒนำบ่อเหมืองให้เป็นแหล่งน้�ำเพ่ือช่วยเหลือชุมชน 
ชว่งทีผ่ำ่นมำไดน้�ำน้�ำกวำ่ 1.3 ลำ้นลกูบำศเ์มตรจำกบอ่เหมอืง ช่วยเหลือบรรเทำ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ภัยแล้งแล้ว บ่อเหมืองบำงบริเวณยังสำมำรถพัฒนำ
เปน็แกม้ลิงรับน้�ำ ชว่ยบรรเทำควำมเดอืดรอ้นจำกอทุกภยัในพืน้ทีโ่ดยรอบเหมอืง
ได้อีกด้วย เช่น สถำนกำรณ์อุทกภัยเม่ือเร็วๆ น้ีในจังหวัดสระบุรี กรมอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ ร่วมกับอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ ได้บริหำรจัดกำร
เหมืองดินซีเมนต์ที่สิ้นสุดกำรท�ำเหมืองแล้วให้เป็นพื้นที่แก้มลิง สำมำรถรองรับ
น้�ำได้ถึง 6.6 ล้ำนลูกบำศก์เมตร สำมำรถบรรเทำอุทกภัยแก่ชุมชน และช่วย
ป้องกันน้�ำท่วมพื้นที่ปลูกข้ำวมำกกว่ำ 1,000 ไร่ ทั้งนี้ น้�ำที่กักเก็บในแก้มลิงนี้
สำมำรถน�ำมำช่วยเหลือชุมชนบรรเทำควำมเดือดร้อนในช่วงภัยแล้งได้อีกด้วย

เหมืองปูนซีเมนต ์ตามแนวทางเหมืองแร่
สีเขียว ภายใต้การกำากับดูแลของหน่วยงาน
ภาครัฐ จึงเป็นต้นแบบของการทำาเหมืองท่ี          
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาการ 
ควบคู่ไปกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และชมุชน
ได้ ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด สอดคล้องกับ
ทิศทางการดำาเนินการของโลกในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDG Goals) 
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ไขข้อข้องใจกฎหมายแร่
l   สุรพล อุดมพรวิรัตน์

คอลัมน์ “ไขข้อข้องใจกฎหมายแร่”	ฉบับนี้ ขอน�ำเรื่อง 
พระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. 2562  มำเป็นเกร็ดควำมรู้แก่             
ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่ แม้จะไม่เกี่ยวกับกฎหมำยแร่โดยตรง 
แต่ก็เป็นกฎหมำยที่มีผลกระทบต่อกำรท�ำเหมือง ท้ังกำร               
ท�ำเหมืองและกำรจัดต้ังป่ำชุมชน ต่ำงเป็นควำมต้องกำรใช้
ประโยชน์จำกพื้นที่ป่ำด้วยกัน แต่กำรยื่นค�ำขอประทำนบัตร
โครงกำรท�ำเหมืองแร่จ�ำเป็นต้องรับฟังควำมคิดเห็นของชุมชน 
หำกชมุชนตอ้งกำรจัดตัง้ปำ่ชมุชนในพืน้ทีเ่ดยีวกับพืน้ท่ีโครงกำร
เหมืองแร่ ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่โครงกำรฯ จะได้รับควำมเห็นชอบ
จำกชุมชน ทำงออกทำงเดียวของผู้ยื่นค�ำขอประทำนบัตรก็คือ
เจรจำให้ชุมชนเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจำกโครงกำรเหมืองแร่ 
และจัดหำพื้นที่บริเวณอื่นทดแทนให้ชุมชนด�ำเนินกำรจัดตั้ง               
ป่ำชุมชน หำกเป็นเช่นน้ีต่ำงฝ่ำยก็ต่ำงด�ำเนินกำรได้ตำม
วัตถุประสงค์ของตน ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่รำยใดท่ีย่ืนค�ำขอ
ประทำนบัตรไวแ้ละไมร่บีด�ำเนนิกำร เมือ่กำลเวลำผำ่นไป ชมุชน
น�ำพื้นที่ไปจัดตั้งเป็นป่ำชุมชนแล้ว ท่ำนก็ไม่สำมำรถเดินเร่ือง

ค�ำขอประทำนบัตรต่อไปได้ เว้นแต่อธิบดีกรมป่ำไม้จะมีค�ำสั่ง
เพิกถอนป่ำชุมชนทั้งหมดหรือบำงส่วน แต่ก็จะเกิดขึ้นเฉพำะ               
ในกรณีที่คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนขอให้ เพิกถอน                   
คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนทอดท้ิงไม่จัดกำรฟื้นฟูป่ำชุมชน 
คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ             
ปำ่ชมุชน พ.ศ. 2562 หรอืเมือ่มเีหตคุวำมจ�ำเปน็ทำงด้ำนกิจกำร
เพื่อควำมมั่นคงของประเทศ

ป่าชุมชนกับ
สังคมไทย
โดยพื้นฐำนสังคมชนบทไทยชำวบ้ำนล้วนอำศัยพึ่งพำ

ป่ำเพื่อปัจจัย 4 ซึ่งได้แก่ แหล่งอำหำร ที่อยู่อำศัย ยำรักษำโรค  
และเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งมีควำมจ�ำเป็นต่อชีวิตมำเป็นเวลำนำนแล้ว  
นอกจำกนี้ชำวบ้ำนยังได้พึ่งพำน้�ำที่มีต้นธำรจำกป่ำเพื่อ
กำรเกษตร  และอำศยัผลผลติจำกปำ่เปน็รำยไดเ้สรมินอกเหนอื
จำกกำรท�ำเกษตรกรรม แมว่้ำชมุชนทอ้งถิน่และกลุม่คนพืน้เมอืง

พ.ร.บ.ป่าชุมชน : 
อุปสรรคใหม่ของการทำาเหมืองแร่
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จะมีกำรดูแลรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ รวมทั้งรัฐเองก็มีนโยบำย   
และกฎหมำยในกำรหยุดกำรท�ำลำยป่ำก็ตำม แต่พื้นที่ป่ำไม้                
ของประเทศไทยยังมีกำรลดน้อยถ้อยลง และกำรท�ำลำยป่ำ               
ยังด�ำรงอยู่ ท้ังนี้ด้วยเหตุปัจจัยท้ังกำรปฏิบัติ นโยบำยและ
กฎหมำยที่ไม่เอื้อและมีควำมขัดแย้งในตัวนโยบำยเองและ              
กำรปฏิบัติจริง ในขณะท่ีกรมป่ำไม้และกรมอุทยำนแห่งชำติ     
สัตว์ป่ำและพันธุ์พืชได้พยำยำมในกำรอนุรักษ์และจัดกำรป่ำไม้ 
เพื่อรักษำขนำดและพื้นท่ีของป่ำ แต่นโยบำยในกำรส่งเสริม               
พชืเชงิเดีย่วท่ีตอ้งใชพ้ืน้ทีข่นำดใหญแ่ละควำมตอ้งกำรของตลำด
มีกำรขยำยตัวและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและกระบวนทัศน์ของ               
คนท้องถ่ิน นอกจำกนั้นกฎหมำยป่ำไม้ท่ีไม่เอื้อและไม่ทันสมัย
ต่อสถำนกำรณ์ถือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งท่ีน�ำไปสู่ควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กับชุมชน พระรำชบัญญัติป่ำชุมชน พ.ศ. 
2562 จึงเป็นกฎหมำยที่มำตอบโจทย์ประเด็นนี้ 

ป่าชุมชน (Community Forest) เป็นวิถีปฏิบัติและ
เป็นกำรปรับตัวของกำรจัดกำรทรัพยำกรภำยในชุมชนในกำร
ช่วยลดปัญหำควำมยำกจนและควำมเหล่ือมล้�ำทำงสังคมของ
คนในชมุชน จำกกำรถกูแยง่ชงิทรพัยำกรเพือ่กำรพฒันำประเทศ  
และเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรรักษำพื้นที่ป่ำและควำมสมบูรณ์ 
ของนิเวศป่ำไม้ เพื่อให้ระบบนิเวศคงควำมสมดุล เนื่องจำก           
ป่ำชุมชนเป็นกลไกท่ีส�ำคัญท่ีเป็นช่องทำงให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรอนุรักษ์ จัดกำร ฟื้นฟูให้ป่ำมีควำมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น และ
มีกำรใช้ทรัพยำกรและผลผลิตจำกป่ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เพือ่ควำมมัน่คงแห่งชวีติของคนในชมุชน ดงันัน้เมือ่คนในชมุชน
มคีวำมเปน็อยูด่ขึีน้จงึไมต่อ้งอพยพยำ้ยถิน่ฐำน และทีส่�ำคญัยิง่
คือเพิ่มควำมสำมำรถให้กับมนุษยชำติ ได้เรียนรู้กำรอยู่อย่ำง
สมดุลกับธรรมชำติและด�ำรงชีพอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข

 
พระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. 2562 

1 วัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในกำรอนุรักษ์ 

ฟืน้ฟ ูจดักำรบ�ำรงุรักษำและใชป้ระโยชนจ์ำกทรพัยำกรธรรมชำต ิ
สิ่งแวดล้อม และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงสมดุล               
และยั่งยืนในรูปแบบของป่ำชุมชน เพื่อให้ชุมชนสำมำรถจัดกำร
ปำ่ชมุชนและไดป้ระโยชนจ์ำกปำ่ชมุชน อนัจะสง่ผลใหช้มุชนดแูล
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพของประเทศให้มีควำมอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

2 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ก�ำหนดให้ชุมชนใดท่ีอยู่ในอ�ำเภอเดียวกันกับพ้ืนท่ีป่ำ

ซึ่งอยู่นอกเขตป่ำอนุรักษ์และมีควำมสำมำรถดูแลรักษำป่ำ            
นั้นได้ หำกประสงค์จะน�ำพื้นที่ป่ำนั้นมำจัดตั้งป่ำชุมชน              
ให้บุคคลซึ่งมีอำยุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีภูมิล�ำเนำ             

ในท้องท่ีน้ันไม่น้อยกว่ำ 5 ปี จ�ำนวนต้ังแต่ 50 คนข้ึนไป ร่วมกัน
ตั้งตัวแทนเป็นหนังสือเพื่อยื่นค�ำขอจัดตั้งป่ำชุมชน ในพื้นที่            
ป่ำชุมชนจะต้องก�ำหนดบริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์และบริเวณเพื่อ
กำรใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพ่ือกำรอนุรักษ์เพียงอย่ำงเดียว 
โดยให้สอดคล้องกับสภำพภูมิประเทศ สภำพควำมเป็นอยู่              
ของประชำชนในชุมชน และวัตถุประสงค์ของป่ำชุมชน และ             
กำรจัดตัง้ปำ่ชมุชนมผีลเมือ่ไดป้ระกำศในรำชกจิจำนเุบกษำแลว้

3 คณะกรรมการป่าชุมชนประจำาจังหวัด 
ก�ำหนดให้ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 18 คน 

โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำร มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำร
พิจำรณำเกี่ยวกับกำรขอจัดตั้งป่ำชุมชน ขยำยเขตป่ำชุมชน            
หรอืเพกิถอนปำ่ชมุชน มมีตใิหก้รรมกำรจดักำรปำ่ชุมชนพน้จำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ แต่งตั้งและถอดถอนเจ้ำหน้ำที่ป่ำชุมชน  
อนุมัติแผนจัดกำรป่ำชุมชน ให้ควำมเห็นชอบข้อบังคับของ           
คณะกรรมกำรจดักำรปำ่ชมุชน ควบคมุดแูลกำรจดักำรปำ่ชุมชน 
ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรป่ำชุมชน                  
ในจังหวัด เป็นต้น 

4 หลักเกณฑ์การขอจัดตั้งป่าชุมชน 
ก�ำหนดให้ชุมชนใดท่ีอยู่ในอ�ำเภอเดียวกันกับพ้ืนท่ีป่ำ

ซึ่งอยู่นอกเขตป่ำอนุรักษ์และมีควำมสำมำรถดูแลรักษำป่ำ              
นัน้ได ้หำกประสงค์จะน�ำพืน้ทีป่ำ่นัน้มำจดัต้ังปำ่ชุมชน ใหบุ้คคล
ซึ่งมีอำยุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีภูมิล�ำเนำในท้องที่นั้น           
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี จ�ำนวนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ร่วมกันตั้งตัวแทน
เป็นหนังสือเพื่อยื่นค�ำขอจัดต้ังป่ำชุมชน ในพื้นที่ป่ำชุมชน               
จะต้องก�ำหนดบริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อกำร                
ใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์เพียงอย่ำงเดียว               
โดยให้สอดคล้องกับสภำพภูมิประเทศ สภำพควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนในชุมชน และวัตถุประสงค์ของป่ำชุมชน และกำร               
จัดตั้งป่ำชุมชนมีผลเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว

5 การจัดการป่าชุมชน
ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนและ

สมำชิกป่ำชุมชนมีหน้ำที่และอ�ำนำจในกำรจัดกำรป่ำชุมชน              
โดยสมำชิกป่ำชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์จำกผลผลิตและ                 
บริกำรจำกป่ำชุมชน ได้แก่ กำรพักผ่อนหย่อนใจ กำรท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์โดยชุมชน กำรเก็บหำของป่ำ และกำรใช้ประโยชน์
จำกไมใ้นบรเิวณเพือ่กำรใชป้ระโยชน ์ใหท้�ำไดต้ำมควำมจ�ำเปน็
เพ่ือใช้สอยในครัวเรือนของสมำชิกป่ำชุมชน หรือใช้ในกิจกรรม
สำธำรณะภำยในชุมชนนั้น และกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืนให้ท�ำได้เท่ำที่จ�ำเป็นต่อกำรอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน หรือใช้ในกิจกรรมสำธำรณะภำยใน               
ชมุชนนัน้ ทัง้นี ้กำรใชป้ระโยชนจ์ำกผลผลติและบรกิำรปำ่ชมุชน
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ของสมำชิกป่ำชุมชนให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีคณะกรรมกำร
นโยบำยป่ำชุมชนก�ำหนด และบุคคลใดที่มิใช่สมำชิกป่ำชุมชน              
มีสิทธิใช้ประโยชน์จำกผลผลิตและบริกำรป่ำชุมชนให้เป็น                
ไปตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรป่ำชุมชนที่คณะกรรมกำร 
จดักำรปำ่ชมุชนก�ำหนด นอกจำกนีไ้ดก้�ำหนดใหบ้คุคลช�ำระเงนิ 
ค่ำธรรมเนียม ค่ำตอบแทนหรือค่ำบริกำรจำกกำรใช้ประโยชน์
จำกป่ำชุมชน โดยเงินที่เก็บได้ดังกล่ำว เงินค่ำปรับ เงินที่มี              
ผู้บริจำค เงินสนับสนุนจำกรัฐบำล และเงินรำยได้อื่นๆ ให้ตก
เป็นทรัพย์สินส่วนกลำงและเก็บรักษำไว้ใช้จ่ำยในกิจกรรมกำร
จัดกำรป่ำชุมชน

6 การควบคุมดูแลป่าชุมชน 
ก�ำหนดห้ำมมิให้บุคคลใดกระท�ำกำรภำยใน                 

ป่ำชุมชน ได้แก่ ยึดถือ ครอบครอง หรือใช้เป็นที่อยู่อำศัยหรือ 
ที่ท�ำกิน ก่อสร้ำง แผ้วถำง เผำป่ำ ขุดหาแร่	ล่ำสัตว์ป่ำสงวน 
หรือสัตว์ป่ำคุ้มครอง หรือกระท�ำกำรด้วยประกำรใดๆ อันเป็น               
กำรเสื่อมเสียแก่สภำพป่ำชุมชน ห้ำมใช้ประโยชน์จำกไม้ใน
บริเวณเพื่อกำรอนุรักษ์ เว้นแต่เป็นกำรกระท�ำตำมมำตรำ                 
50 (2) หรือมำตรำ 52 ห้ำมก่อสร้ำงส่ิงปลูกสร้ำง เว้นแต่             
เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรจัดกำร                   
ปำ่ชมุชนตำมมำตรำ 44 (3) เชน่ สรำ้งหอดไูฟปำ่ ฝำยชะลอน้�ำ
หรือศำลำเรียนรู้ และต้องได้รับกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำร
ปำ่ชมุชนประจ�ำจงัหวดั โดยใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ทีแ่ละเจำ้หนำ้ที่
ป่ำชุมชนมีหน้ำที่และอ�ำนำจในกำรควบคุมดูแลป่ำชุมชน                 
ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 

7 การเพิกถอนป่าชุมชน 
ก�ำหนดให้อธิบดีกรมป่ำไม้มีอ�ำนำจสั่งเพิกถอน              

ปำ่ชมุชนทัง้หมดหรือบำงส่วนได ้ในกรณทีีค่ณะกรรมกำรจัดกำร
ป่ำชุมชนขอให้เพิกถอน คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชนทอดทิ้ง
ไม่จัดกำรฟื้นฟูป่ำชุมชน คณะกรรมกำรจัดกำรป่ำชุมชน                       
ไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี หรือเมื่อมีเหตุควำมจ�ำเป็น            
ทำงด้ำนกิจกำรเพ่ือควำมมั่นคงของประเทศ ซ่ึงกำรเพิกถอน          
ป่ำชุมชนให้มีผลเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ทั้งนี้ 
ทรัพย์สินส่วนกลำงของป่ำชุมชนที่ถูกเพิกถอนหำกเป็นไม้หรือ
เป็นอสังหำริมทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนทรัพย์สินอ่ืน              
ให้กรมป่ำไม้เก็บไว้เพื่อใช้ในกิจกำรจัดกำรป่ำชุมชน

8 บทเฉพาะกาล 
ก�ำหนดบทเฉพำะกำลรองรับให้ใบอนุญำต              

อำชญำบัตรและประทำนบัตร ตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่                       
หรือสัมปทำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยปิโตรเลียม ซึ่งได้ออกให้แก่
บุคคลใดไว้แล้วก่อนวันที่อธิบดีกรมป่ำไม้ประกำศกำรอนุมัติ                
จัดตั้งป่ำชุมชนในรำชกิจจำนุเบกษำ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไป                    
เท่ำก�ำหนดอำยุใบอนุญำตอำชญำบัตร และประทำนบัตร             
หรือสัมปทำนนั้นๆ และก�ำหนดให้พื้นที่ป่ำที่มีกำรจัดตั้ง                    
ป่ำชุมชนแล้ว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ กฎหมำยว่ำด้วย                  
ป่ำสงวนแห่งชำติ ซึ่งได้ออกก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และยงัมอีำยโุครงกำรอยูใ่หถ้อืวำ่ไดร้บัอนมุตัจัิดต้ังเปน็ปำ่ชมุชน
โดยพระรำชบญัญัตนิี ้อกีทัง้ยังก�ำหนดใหม้กีำรออกกฎกระทรวง 
และระเบยีบเพือ่ปฏิบัตติำมพระรำชบญัญตันิี ้ภำยในระยะเวลำ 
1 ปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ที่มา : 
(1) เว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อม http://newweb.mnre.go.th
(2) ป่ำชุมชนกับสังคมไทย, สมหญิง สุนทรวงษ์,

https://www.recoftc.org/thailand/
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คาร์บอนเครดิต” เป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน โดยมี             
หลากหลายธุรกิจที่ให้ความสำาคัญและกำาลังเตรียมความพร้อม
ในการก้าวสู่ธุรกิจการค้า “คาร์บอนเครดิต 

สภำวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหำที่เกิดขึ้นมำอย่ำง               
ต่อเนื่องและหนักหน่วงขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรปลดปล่อยก๊ำซ                 
เรอืนกระจกจนเกดิกำรสะสมในชัน้บรรยำกำศ จึงสง่ผลใหอ้ณุหภูมิของโลก
สูงขึ้นเรื่อยๆ องค์กำรสหประชำชำติ (United Nations) ได้ตระหนักถึง
ปัญหำนี้ จึงเป็นที่มำของกำรออกหลักเกณฑ์ขอควำมร่วมมือช่วยลด               
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกประเทศต่ำงๆ ภำยใต้กรอบอนุสัญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change :  UNFCCC) แต่ยังไม่มี
ประเทศใดให้ควำมร่วมมือ จนเมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้มีกำรประชุม                  
เพ่ือก�ำหนดมำตรกำรอย่ำงจริงจังมำกข้ึน จึงเป็นท่ีมำของพิธีสำรเกียวโต 
(Kyoto  Protocol : KP) ซึ่งเป็นข้อผูกพันทำงกฎหมำยระดับนำนำชำติ             
ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยำ่งเปน็ทำงกำร โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่ลดกำรปล่อย
กำ๊ซเรอืนกระจกไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 5 ทัง้นีพ้ธิสีำรเกยีวโตไดก้�ำหนดกลไก
ยืดหยุ่น (Flexibility Mechanisms) เพื่อเป็นตัวช่วยให้ด�ำเนินกำรได้ตำม
เป้ำหมำย คือ กลไกด�ำเนินกำรร่วม (Joint  Implementation : JI) กลไก
พัฒนำที่สะอำด (Clean Development Mechanism : CDM) และกลไก
กำรซื้อขำยสิทธิ์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Emission Trading : ET) 

คาร์บอนเครดิต คืออะไร 

คำรบ์อนเครดติ (Carbon Credit) คอื ปรมิำณ
ก๊ำซเรือนกระจกที่ลดลงได้ จำกกำรด�ำเนินโครงกำร
ลดก๊ำซเรือนกระจกทั้งในและต่ำงประเทศ สำมำรถ
น�ำไปซ้ือขำยกันได้ โดยหลักกำรซ้ือขำยก๊ำซเรือน
กระจก (Emission Trading System : ETS)              
จะอนุญำตให้ผู้ท่ีลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้              
ในระดับท่ีต่�ำกว่ำเป้ำหมำย สำมำรถขำยสิทธิ์กำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่เหลือให้แก่ผู้อื่นได้ ซึ่ง                
เรียกว่ำ “คาร์บอนเครดิต” ซึ่งมีกำรประเมินมูลค่ำ
ของคำร์บอนเครดิตเป็นตัวเงินเพ่ือซ้ือขำยระหว่ำง
บริษัท จนเกิดเป็นกำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิตทั่วโลก 
คำร์บอนเครดิตที่ซ้ือขำยกันมีหน่วยเทียบเท่ำกับกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จ�ำนวน 1 ตัน

คำร์บอนเครดิต เป็นค�ำที่ถูกน�ำมำใช้ส�ำหรับ             
ใบอนุญำตซ้ือขำยที่ก่อให้เกิดสิทธิในกำรปล่อยก๊ำซ
คำรบ์อนไดออกไซด ์หรือกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจก
อื่นๆ สู่สิ่งแวดล้อมในปริมำณหน่วยตันคำร์บอน               
ไดออกไซด์เทียบเท่ำ โดยมีตลำดคำร์บอนเครดิต 
(Carbon Market )  ท�ำหน้ำที่ ในกำร ซ้ือขำย                 

 บทความ 
l   ภิตินันท์ อินมูล 

อุตสาหกรรมเหมืองแร่
กับการทำาคาร์บอนเครดิต
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แลกเปล่ียน คำร์บอนเครดิตจึงเป็นแรงจูงใจทำง
เศรษฐศำสตร์และกลไกกำรตลำดที่ท�ำให้เกิดกำร
ด�ำเนินโครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจก คำร์บอนเครดิต
จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก ตลำดคำรบ์อนเครดติจ�ำแนกเป็น 2 ประเภท              
คือ ตลำดซื้อขำยคำร์บอนเครดิตภำคบังคับที่ได้รับ
กำรรับรองโดยกฎหมำย (Mandatory Basis)                
สว่นใหญ่อยูใ่นประเทศท่ีพฒันำแลว้ โดยมหีนว่ยงำน
ของ รัฐ เ ป็น ผู้ ก� ำหนดปริมำณกำรปล่อยก๊ ำซ                      
คำร์บอนไดออกไซด์ หำกบริษัทต้องกำรปล่อย
คำร์บอนไดออกไซด์สู่ส่ิงแวดล้อมเกินกว่ำปริมำณ                  
ที่ก�ำหนด บริษัทก็มีสิทธิท่ีจะซื้อคำร์บอนเครดิต                 
จำกบริษัทอื่นที่มีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ไม่เกิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทท่ีได้รับสิทธิจำกกำร               
ซื้อคำร์บอนเครดิตมีสิทธิปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ 
สู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอีก 

ตลำดซื้อขำยคำร์บอนเครดิตอีกประเภทคือ 
ตลำดซือ้ขำยคำร์บอนเครดติภำคสมคัรใจ (Voluntary 
Basis) เป็นกรณีที่บริษัทสมัครใจด�ำเนินโครงกำร   
หรือมำตรกำรที่มีเป้ำหมำยเพื่อลดก๊ำซเรือนกระจก 
คำรบ์อนเครดติทีไ่ดจ้ำกกำรด�ำเนนิโครงกำรสำมำรถ
น�ำมำขำยในตลำดคำร์บอนเครดิตภำคสมัครใจได้ 

กลไกพัฒนาที่สะอาด 
(Clean Development 
Mechanism : CDM) 

กลไกพัฒนำที่สะอำด (Clean Development  
Mechanism : CDM) เป็นกำรปฏิบัติเพื่อส่งเสริม               
ใหป้ระเทศก�ำลงัพฒันำไดร้บักำรสนบัสนนุกำรลงทนุ
ในโครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกจำกประเทศพัฒนำ
แล้ว โดยในกรณีที่ประเทศพัฒนำแล้วไม่สำมำรถลด
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้ตำมที่ก�ำหนด                
กจ็ะเขำ้ชว่ยเหลอืหรอืรว่มลงทนุด�ำเนนิโครงกำรเพือ่
ลดกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจกในประเทศก�ำลงัพฒันำ 
โดยเรยีกปรมิำณกำ๊ซเรอืนกระจกทีล่ดลงไดแ้ละผ่ำน
กำรรบัรอง CERs (Certified Emission Reduction)
ว่ำคำร์บอนเครดิต ซึ่งเสมือนว่ำได้ด�ำเนินกำรลด             
ในประเทศตนเอง นอกจำกนี้ คำร์บอนเครดิตยัง
สำมำรถน�ำมำซือ้ขำยไดใ้นตลำดคำรบ์อนเครดติดว้ย 

ส�ำหรับประเทศไทยนั้น ได้เข้ำร่วมให้สัตยำบัน
ในพิธีสำรเกียวโตด้วยควำมสมัครใจเมื่อปี พ.ศ. 
2545 โดยอยู่ในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนำที่ไม่ถูก
บังคับให้มีพันธกรณีในกำรลดปริมำณกำรปล่อย              
ก๊ำซเรือนกระจก แต่สำมำรถร่วมด�ำเนินโครงกำรได้

ในฐำนะผู้ผลิตคำร์บอนเครดิตจำกกำรด�ำเนินโครงกำรภำยใต้กลไกกำร
พัฒนำที่สะอำด หรือ CDM เพื่อให้มี Certified Emission ไปขำยเป็น          
รำยได้และเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบกำรเข้ำมำลงทุนมำกขึ้น 

ประเภทโครงการ CDM ตามพิธีสารเกียวโต 
อุตสาหกรรมพลังงาน (จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนท่ีใช้แล้ว
หมดไป) (Renewable/Non-renewable Sources) 
การจำาหน่ายพลังงาน (Energy Distribution) 
การใช้พลังงาน (Energy Demand) 
อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) 
อุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industries) 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction) 
การขนส่ง (Transport) 
เหมืองแร่และการถลุงแร่ (Mining/Mineral Production) 
การผลิตโลหะ (Metal Production) 
การร่ัวไหลของก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลติพลงังาน
ต่างๆ (ของแข็ง น้ำามัน และก๊าซ) (Fugitive Emissions from 
Fuels-Solid, Oil and Gas)
การร่ัวไหลของก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและการใช้ฮาโล
คาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Fugitive Emissions 
from Production and Consumtion of Halocarbons and 
Sulphur Hexafluoride) 
การใช้สารทำาละลาย (Solvent Use) 
การจัดการขยะและของเสีย (Waste Handling and Disposal) 
การปลกูป่าและการฟืน้ฟปู่า (Afforestation and Reforestation) 
กิจกรรมการเกษตร (Agriculture) 

ส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนของประเทศไทย นบัตัง้แตป่ระเทศไทยเข้ำร่วม
เป็นภำคีกรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ                
ภูมิอำกำศ (UNFCCC) เมื่อปี พ.ศ. 2537 ประเทศไทยได้ด�ำเนินกำร                 
ร่วมกับนำนำประเทศในกำรรักษำระดับควำมเข้มข้นของปริมำณก๊ำซ               
เรือนกระจกในชั้นบรรยำกำศ และตั้งรับปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สงัคมทีย่ัง่ยนืมำอยำ่งตอ่เนือ่ง โดยเมือ่วนัท่ี 1 ตลุำคม 2558 ประเทศไทย
ได้จัดส่งข้อเสนอกำรมีส่วนร่วมของประเทศในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก               
และกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Intended 
Nationally Determined Contribution : INDC) ไปยงัส�ำนกังำนเลขำธิกำร 
UNFCC โดยมเีป้ำหมำยกำรลดกำ๊ซเรอืนกระจกของประเทศไทยภำยหลงั
ปี พ.ศ. 2563 ที่ร้อยละ 20-25 

ต่อมำได้มีกำรจัดท�ำแนวทำงและมำตรกำรในรำยละเอียดเพื่อให้
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยลดก๊ำซเรือนกระจกที่ได้ต้ังไว้ หรือเรียกแผนนี้ว่ำ 
NDC Roadmap on Mitigation 2021-2030 ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อเป็น
ไปตำมเปำ้หมำยกำรลดกำ๊ซเรอืนกระจกทีร้่อยละ 20 ภำยในป ีพ.ศ. 2573 
คิดเป็นศักยภำพในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก ณ ปี พ.ศ. 2573 รวมทั้งสิ้น 
115.6 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ โดยมำตรกำรตำมแผนงำน
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ที่จะส่งผลต่อกำรลดก๊ำซเรือนกระจก ประกอบด้วยมำตรกำรในสำขำ
พลังงำนและขนส่ง ในสำขำกำรจัดกำรของเสีย และมำตรกำรใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับในภำคธุรกิจ
น้ัน ปจัจบุนัองคก์รธรุกจิตำ่งๆ ไดร้ว่มกนัจดัตัง้เครือขำ่ย Carbon Market 
Club ขึ้น เพื่อสนับสนุนกำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิตในประเทศ เพื่อน�ำไปสู่
กำรพัฒนำเพื่อซื้อขำยคำร์บอนเครดิตในอนำคต 

ก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นที่มาของการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิต 

ก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse Gases : GHG) ท่ีส�ำคัญท่ีก่อให้เกิด
ภำวะโลกร้อน

ระบบมีกำรใช้ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ 
(SF6) เพื่อป้องกันกำรลัดไฟฟ้ำของวงจร 
(Arcing) มีรำยงำนประมำณกำรว่ำมีกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกประมำณ 13,384 
ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 

มาตรการในการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2564-2573) 

ประเทศไทยมี เป้ ำหมำยในกำรลดก๊ ำซ               
เรือนกระจกร้อยละ 20-25 ภำยในปี พ.ศ. 2573   
เป้ำหมำยในกำรลด 115.6 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ โดยมีแนวทำงและมำตรกำรเพื่อให้บรรลุ
เปำ้หมำยทีเ่รยีกวำ่ NDC Roadmap on Mitigation 
2021-2030 ซ่ึงมีแผนกำรลดก๊ำซเรือนกระจก             
แยกตำมรำยสำขำ คือ สำขำพลังงำนและขนส่ง   
สำขำกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรมและกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ สำขำกำรจัดกำรของเสีย เป็นสำขำที่เป็น
แผนหลักของหน่วยงำนท่ีมีควำมพร้อมและมีศักยภำพ
ในกำรด�ำเนินงำนที่สำมำรถสนับสนุนกำรลดก๊ำซ
เรือนกระจกภำยในปี พ.ศ. 2573 

กลไกพฒันำทีส่ะอำด (Clean Development Mechanism : CDM) 
ซึ่งเป็น 1 ใน 3 กลไกส�ำคัญเพื่อใช้ในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
และประเทศไทยได้เข้ำร่วมโครงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก                 
ด้วยควำมสมัครใจภำยใต้กลไก CDM ซึ่งมีประเภทโครงกำรต่ำงๆ ภำยใต้ 
CDM 15 ประเภท และภำคเหมืองแร่และกำรถลุงแร่ ก็เป็นหนึ่งใน               
ภำคธุรกิจท่ีสำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกจำกภำยใต้กลไก
กำรพัฒนำที่สะอำด (CDM) ได้ ซึ่งในกระบวนกำรท�ำเหมืองหลักที่ก่อให้
เกิดก๊ำซเรือนกระจก ได้แก่

กระบวนการเผาไหม้ เชน่ กำรท�ำเหมอืงโมลบิดนิมั ประมำณกำร
ว่ำมีกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกระบวนกำรเผำไหม้ประมำณ 
50 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งก่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจกประมำณ 
96,350 ตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 
ระบบการขนส่งแร่ เช่น กำรท�ำเหมืองแร่ทองแดงแบบเปิด 
ใช้รถบรรทุกซึ่งใช้น้�ำมันดีเซลในกำรขนส่งแร่จำกบ่อขุดไปยัง
โรงบด สมมติว่ำมีกำรใช้น้�ำมันดีเซล 1 ล้ำนลิตรต่อปี จะมีก๊ำซ
เรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมำประมำณ 26,910 ตันคำร์บอน 
ไดออกไซด์ต่อปี 
ก๊าซมีเทน ทีเ่กิดจำกระบบระบำยอำกำศจำกภำยในเหมอืงใตดิ้น 
เช่น เหมืองถ่ำนหิน เป็นต้น 
การทำาเหมืองทองและเหมืองทองแดง ที่มีกำรติดต้ังเคร่ืองจักร
ที่มีก�ำลังแรงม้ำสูงๆ เช่น เครื่องบดแร่ ท้ังแบบ SAG (Semi-
Autogenous Grinding) และแบบหม้อบด (Ball Mill) ซ่ึงใน

GHG
 

คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

มีเทน (CH4)

ไนตรัสออกไซด์ (N2O)

ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)

เปอร์ฟลูออโรคำร์บอน (PFC’s)

ไฮโดรฟลูออโรคำร์บอน (HFC’s)

ศักยภาพในการทำาให้เกิดภาวะ
โลกร้อน (Global Warming 

Potential : GWP) 

1 

21 

310 

23,900 

150-14,800 

6,500-12,200 
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ส�ำหรับแผนงำนในแต่ละสำขำน้ัน จะมี
มำตรกำรที่แตกต่ำงกันออกไป ดังนี้

สาขาพลังงานและขนส่ง แบ่งเป็น 
• มำตรกำรด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำ เช่น
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
พลังงำนจลน์ไฟฟ้ำ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนทดแทน 

• มำตรกำรด้ำนกำรใช้พลังงำนในครัวเรือน
เช่น โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนในครัวเรือน 

• มำตรกำรใช้พลังงำนในอำคำรเชิงพำณิชย์
 (รวมอำคำรรัฐ) เช่น โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในอำคำร 

•  มำตรกำรด้ ำนกำร ใช้พลั ง ง ำน ใน
อุตสำหกรรม เช่น  โครงกำร เพิ่ ม
ประสทิธภิำพกำรใช้พลงัำนอตุสำหกรรม 
โ ค ร ง ก ำ ร ใ ช้ พ ลั ง ง ำ นทด แทน ใ น
อุตสำหกรรม 

• มำตรกำรด้ำนคมนำคมขนส่ง เช่น 
โครงกำรใช้เ ช้ือเพลิงชีวภำพส�ำหรับ
ยำนพำหนะ 

สาขาการจัดการของเสีย แบ่งเป็น 
• มำตรกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะ เช่น 
โครงกำรลดปริมำณขยะ 

• มำตรกำรด้ำนกำรจัดกำรน้�ำเสีย เช่น 
โครงกำรเพิ่มกำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำก
น้�ำเสียอุตสำหกรรมด้วยกำรน�ำก๊ำซ
มีเทนกลับมำใช้ประโยชน์ 

สาขากระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 
•  ม ำ ต ร ก ำ ร ด้ ำ น ก ำ ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น
กระบวนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม เช่น 
โครงกำรทดแทนปูนเม็ด โครงกำร
ทดแทน/ปรับเปลี่ยนสำรท�ำควำมเย็น 
เป็นต้น 

อุตสาหกรรมเหมืองแร่
กับการทำาคาร์บอนเครดิต 

อุตสำหกรรมเหมืองแร่ เป็นภำคอุตสำหกรรม
ที่มีบทบำทส�ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศ แต่กระบวนกำรผลิตของอุตสำหกรรม 
เหมืองแร่น้ัน อำจก่อให้เกิดปัญหำของส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงปัญหำกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ                
ที่เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของก๊ำซเรือนกระจกอย่ำง         

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยมีกำรท�ำเหมืองแร่หลำยชนิด เช่น เหมืองแร่
ยปิซมั เหมอืงหนิอตุสำหกรรมส�ำหรบักำรกอ่สรำ้ง เหมอืงหนิอตุสำหกรรม
ส�ำหรับปูนซีเมนต์ เหมืองแร่ดินขำว เป็นต้น ซ่ึงในกระบวนกำรท�ำเหมือง
น้ันจะมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกออกมำในรูปแบบที่แตกต่ำงกัน เช่น  
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรใช้เชื้อเพลิงในกำรขนส่ง กำรใช้ไฟฟ้ำ
ในกระบวนกำรบดย่อยหิน กำรใช้วัตถุระเบิดในขั้นตอนกำรท�ำเหมืองแร่ 
เป็นต้น 

ปัจจุบันภำคอุตสำหกรรมเหมืองแร่และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง             
ได้หันมำให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำโลกร้อนมำกข้ึน หลำยหน่วยงำนได้เข้ำร่วม
“โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER)                 
ซึ่งเป็นกลไกในกำรส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรลดกำร               
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคอุตสำหกรรมที่มีกิจกรรม
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพพลังงำน กำรจัดกำรของเสีย กำรจัดกำรภำคขนส่ง 
รวมถึงกำรปลูกต้นไม้และกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูป่ำ 

ส�ำหรับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในภำคเหมืองแร่ที่เข้ำร่วมโครงกำร                 
T-VER เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) หรือ SCG ซ่ึง                
เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รำยใหญ่ มีกำรใช้ถ่ำนหิน เชื้อเพลิงทดแทน และ            
เชื้อเพลิงชีวมวล ได้เข้ำร่วมโครงกำร T-VER มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558            
และจะสิ้นสุดระยะเวลำกำรคิดคำร์บอนเครดิตในปี พ.ศ. 2565 โดย                 
เข้ำร่วมโครงกำรในด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำน ชื่อ “โครงการ                
นำาความร้อนเหลือทิ้งจากหม้อเผามาใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า” โดย
เป็นกำรน�ำควำมร้อนเหลือทิ้งจำกกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนต์ซึ่งจะมี              
ลมร้อนจำกหม้อเผำ (Rotary Kiln) และหม้อเย็น (Clinker Cooler)                   
ทีป่ลอ่ยออกสูบ่รรยำกำศ จงึน�ำลมรอ้นเหลอืทิง้ (Waste Heat) ทัง้ 2 สว่น 
กลับมำใช้ประโยชน์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ (Waste Heat Power                       
Generator หรือ WHG) ท�ำให้ปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกระบบ
สำยสง่ลดลง โดยคำดว่ำจะสำมำรถลดปรมิำณกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจก
ได้ 104,601 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำต่อปี ส�ำหรับมำตรกำร               
ลดกำ๊ซเรอืนกระจกตำมเปำ้หมำยรอ้ยละ 20-25 (พ.ศ. 2564-2573) นัน้                 
มมีำตรกำรทีเ่ก่ียวขอ้งกับภำคอตุสำหกรรมเหมอืงแร่คือ มำตรกำรส่งเสรมิ
กำรใช้ปูนซีเมนต์ทดแทนปูนเม็ดเพ่ือลดก๊ำซเรือนกระจก โดยปูนซีเมนต์               
ที่มีกำรส่งเสริมให้มีกำรน�ำมำใช้คือ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยได้ตั้งเป้ำ               
ว่ำจะสำมำรถลดได้ 300,000 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำต่อปี              
ทั้งนี้สมำคมอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อ
เปลี่ยนมำใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในทุกโครงกำรก่อสร้ำง ภำยใต้บันทึก
ควำมเข้ำใจว่ำด้วยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพื่อให้ประเทศไทยได้บรรลุเป้ำหมำย 

ส�ำหรับภำคอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์นั้น ควำมต้องกำรใช้ปูนซีเมนต์
ในไทยส่วนใหญ่มำจำกภำครัฐ ซึ่งมีกำรด�ำเนินงำนก่อสร้ำงโครงกำร               
เมกะโปรเจกตต์ำ่งๆ กำรใชป้นูซเีมนตใ์นอตุสำหกรรมตัง้แตข่ัน้ตอนกำรหำ
ส่วนผสม กำรใช้เชื้อเพลิง ตลอดจนกระบวนกำรผลิตขั้นตอนต่ำงๆ ก่อน
ให้เกิดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ทั้งสิ้น SCG ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์
รำยใหญ่ของประเทศ จึงได้คิดค้นปูนซีเมนต์สูตรไฮบริด เพื่อช่วยลดกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ โดยปูนไฮบริด 1 ตัน สำมำรถลดกำร       
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ปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ได้ 0.05 ตัน โดยในกระบวนกำรผลิตมีกำร           
ใช้พลังงำนชีวมวลแทนกำรใช้ถ่ำนหิน ช่วยลดกำรใช้ถ่ำนหินได้ร้อยละ 18 
กำรน�ำลมร้อนกลับมำเป็นพลังงำนไฟฟ้ำช่วยลดพลังงำนลงได้ร้อยละ 38 
เป็นต้น 

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของไทยอยู่ที่ประมำณวันละ                    
1 ตัน คิดเป็น 365 ตันต่อปี โดยส่วนใหญ่มำจำกภำคพลังงำนร้อยละ 70 
รองลงมำคือภำคเกษตร อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ กำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ                
ซึ่งท�ำให้พื้นที่กักเก็บก๊ำซลดน้อยลงไป 

อุตสำหกรรมเหมืองแร่ประเภทต่ำงๆ สำมำรถด�ำเนินกำรเพื่อช่วย    
ลดปัญหำกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศได้ในหลำยรูปแบบกิจกรรม           
เช่น กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้พลังงำนทดแทนใน
กระบวนกำรผลิต กำรปรับปรุงระบบกำรขนส่งแร่ กำรสะสมคำร์บอนเครดิต
ด้วยกำรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณเหมือง กำรเพิ่มพื้นที่ป่ำเพื่อช่วย           
ดูดซับคำร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ทั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดปัญหำ          
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเท่ำนั้น แต่ในระยะยำวยังสำมำรถ                  
น�ำองค์กรเข้ำสู่ตลำดคำร์บอนเครดิตได้ ซึ่งมีหลำยองค์กรของไทย                       
ได้ร่วมมือกันก่อตั้งเครือข่ำย Carbon Markets Club เพ่ือสนับสนุน                 
กำรซ้ือขำยคำร์บอนเครดิตและใบรับรองสิทธิเพื่อกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 
ซึ่งถือเป็นกำรตั้งต้นของเครือข่ำยที่ให้ควำมส�ำคัญในกำรร่วมกันลด                 
ผลกระทบจำกกำรปลอ่ยกำ๊ซเรือนกระจกจำกกำรท�ำธุรกจิผำ่นกำรซือ้ขำย
คำร์บอน รวมถึงได้มีกำรเปิดตัว Thailand Carbon Credit Exchange            
ซึ่งเป็นตลำดซื้อขำยแลกเปล่ียนคำร์บอนเครดิตออนไลน์เป็นคร้ังแรก                
กำรทีท่กุภำคสว่นตำ่งให้ควำมส�ำคญักบักำรบรรลเุปำ้หมำยกำรปลอ่ยก๊ำซ
เรอืนกระจก กำรเข้ำสูว่ถิคีำรบ์อนเปน็ศนูย ์หรอื Net Zero Emission อำจ
เป็นควำมท้ำทำยขององค์กรธุรกิจในกำรแข่งขันกันในตลำดกำรค้ำที่ใส่ใจ
ผลกระทบของกำรเปลีย่นแลงสภำพภมูอิำกำศ เชน่ มำตรกำรปรบัคำรบ์อน
ก่อนเข้ำพรมแดนของยุโรป เป็นต้น 

หากธุรกิจไทยจะแข่งขันได้ ก็จำาเป็นต้องมี
การเตรียมตัวล่วงหน้า ซ่ึงจุดเร่ิมต้นท่ีสำาคัญในการ
เข้าสู่กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก และการเข้าสู่
ตลาดคาร์บอนเครดิต คือ การทำา Carbon Foot-
print เพ่ือท่ีผู้ประกอบการจะได้ทราบว่าการดำาเนิน
ธุรกิจของตนเองมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก             
มากน้อยเพยีงใด หากสามารถลดปรมิาณการปลอ่ย 
ก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับต่ำาได้ ก็จะสามารถ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในส่วนของ               
ภาครัฐน้ัน ควรมีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ                 
มีการทำา Carbon Footprint เพื่อท่ีอย่างน้อย              
ผู้ประกอบการจะได้มีแนวทางท่ีดีในการดำาเนินธรุกิจ
ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและสังคมต่อไป 

  อ้างอิง 
• https://www.spcg.co.th/th/knowledgeDetail/63/

Climate%20Change 
• https://mgronline.com/business/dtail/

9640000068524
• ดร.กฤษฎำ เสกตระกูล, https://www.set.or.th/set/

enterprise/article/detail.do?contentId=7879 
• ดร.กฤษฎำ เสกตระกูล, https://www.set.or.th/set/

enterprise/knowledgedetail.do?contentId=7764
• https://www.bangkokbiznews.com/news/

detail/896634
• ดร.กฤษฎำ เสกตระกูล, https://www.set.or.th/set/

enterprise/knowledgedetail.do?contentId=7764 
• Carbon Risks & Opportunities in the Mining 

Industry, www.Pwc.com
• https://www.matichon.co.th/economy/

news_2917093 
• http://ghgreduction.tgo.or.th/th/about-tver/

t-ver.html 
• https://www.thansettakij.com/economy/487090   
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มนุษย์เริ่มรู้จักใช้เรดำร์ (Radar) มำต้ังแต่สมัย
สงครำมโลก ค�ำว่ำ Radar ย่อมำจำก Radio Detection 
and Ranging คือกำรดักจับและกำรตรวจวัดระยะทำง
ของสัญญำณวิทยุ เรดำร์รุ่นแรกจึงใช้ตรวจจับเครื่องบิน 
เรอืรบ รถถงั ฯลฯ โดยแสดงออกมำเปน็จดุบนจอแสดงผล 
(จอเรดำร์) สำมำรถบอกทิศทำงและระยะทำงของเป้ำหมำย
จำกตัวเครื่องเรดำร์ (รูปท่ี 1) ต่อมำพบว่ำสัญญำณ             
เรดำร์สำมำรถน�ำมำประกอบกันขึ้นเป็นภำพได้ โดยกำร 
ส่งสัญญำณเรดำร์ผ่ำนสำยอำกำศ (Antenna) ไปกระทบ
สิ่งต่ำงๆ และสะท้อนกลับมำยังสำยอำกำศของเครื่องรับ
เรดำร์ไปบันทึกในหน่วยควำมจ�ำของคอมพิวเตอร์                    
ซึ่งสำมำรถน�ำมำประกอบกันเป็นภำพต่อไป 

เทคโนโลยี SAR (Synthetic Aperture Radar) คือ
กำรถำ่ยรปูพืน้ผวิของโลกโดยกำรปลอ่ยสัญญำณเรดำร์จำก
ดำวเทียมไปที่พื้นผิวของโลก เม่ือสัญญำณเรดำร์กระทบ
กบัพืน้ผวิจะเกดิกำรสะทอ้นกลบัมำทีด่ำวเทยีม ซึง่ลกัษณะ
ทำงธรณีวิทยำรวมถึงภูมิประเทศท่ีแตกต่ำงกันจะสะท้อน
คลื่นเรดำร์ได้แตกต่ำงกัน และน�ำคล่ืนเรดำร์ท่ีรับได้มำ
วิเครำะห์เพื่อสร้ำงเป็นแผนที่สำมมิติ (รูปที่ 2) 

Technology
l   อัจฉริยา อานนท์กิจพานิช  

รูปที่ 2  แสดงภาพถ่ายเกาะ Tenerife
ในหมู่เกาะ Canary ประเทศ
สเปน ที่ใช้เทคโนโลยี SAR 
และภเูขาไฟ Teide อยู่บริเวณ
กลางเกาะ

ภาพจาก  https://en.wikipedia.
org/wiki/Synthetic-aperture_radar

รูปที่ 1  แสดงจอเรดาร์
ภาพจาก https://www.naewna.com/inter/250097

การใช้เทคโนโลย ี

InSAR (Interferometric Synthetic 
Aperture Radar) ในงานเหมอืงแร่
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ส่วนเทคโนโลยี InSAR (Interferometric               
Synthetic Aperture Radar) คือกำรน�ำเทคโนโลยี 
SAR มำใช้กับเทคโนโลยี Interferometry ด้วยกำร  
น�ำภำพถ่ำยเรดำร์จำก SAR 2 ภำพในต�ำแหน่ง
เดียวกันแต่ถ่ำยคนละเวลำตำมรอบโคจรของ
ดำวเทียมมำเปรียบเทียบกัน (รูปท่ี 3) จะได้ควำม 
ต่ำงเฟส (Phase Difference) ท่ีเกิดขึ้นจำกกำร
เคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก เมื่อน�ำควำมต่ำงเฟส
ที่ได้มำสร้ำง Interferogram จะสำมำรถระบุถึงกำร
เคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและกำรเคล่ือนตัวของ
รอยเล่ือน ตัวอย่ำงในรูปท่ี 4 แสดง Interferogram 
ของเกำะฮำวำยจำกภำพถ่ำยดำวเทียม Sentinel-1 
ระหว่ำงวันที่ 23 เมษำยน - 5 พฤษภำคม 2561 
หลังเกิดแผ่นดินไหว 6.9 ริกเตอร์ ในวันที่  4 
พฤษภำคม 2561 พื้นที่สีแดงคือบริเวณที่มีระดับ
ควำมสูงเพิ่มขึ้นเกิน 10 เซนติเมตร และพื้นที่สีฟ้ำ 
คอืบริเวณทีมี่ระดับควำมสงูลดลงเกนิ 10 เซนตเิมตร

รูปที่ 3  แสดงเทคโนโลยี InSAR (Interferometric Synthetic 
Aperture Radar) ในการนำาภาพถ่ายเรดาร์จาก 
SAR 2 ภาพ ในตำาแหน่งเดียวกันแต่ถ่ายคนละเวลา
ตามรอบโคจรของดาวเทียม มาเปรียบเทียบกัน

รูปที่ 4  แสดง Interferogram ของเกาะฮาวายจากภาพถ่ายดาวเทียม 
Sentinel-1 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2561
หลังเกิดแผ่นดินไหว 6.9 ริกเตอร์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ภาพจาก  https://www.unavco.org/highlights/2018/kilauea.html

บริษัท Dares Technology 
ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

InSAR เพื่อตรวจสอบการ
เคลื่อนตัวของพื้นที่ในงาน

เหมืองแร่ เช่น การตรวจสอบ
เสถียรภาพหน้าเหมืองของ

เหมืองแห่งหนึ่งในทวีป
อเมริกาใต้จากภาพถ่าย
ดาวเทียม Sentinel-1 
ระหว่างเดือนตุลาคม 

2562 - เมษายน 2563 
พบว่ามีการทรุดตัวของ

หน้าเหมืองสูงสุดที่บริเวณ B 
ประมาณ 12 เซนติเมตร

November-December 2021 31



November-December 202132

รูปที่ 6  แสดงการใช้เทคโนโลยี InSAR ของบริษัท Dares Technology 
ในการตรวจสอบเสถียรภาพกองเปลือกดิน

ภาพจาก  http://dares.tech/mining/

รูปที่ 5  แสดงการใช้เทคโนโลยี InSAR ของบริษัท Dares Technology 
ในการตรวจสอบเสถียรภาพหน้าเหมือง

ภาพจาก  http://dares.tech/mining/

บริษั ท  Da res  Techno logy                   
ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี InSAR เพื่อ     
ตรวจสอบกำรเคลื่อนตัวของพื้นที่ในงำน
เหมืองแร่ เช่น กำรตรวจสอบเสถียรภำพ
หน้ำเหมืองของเหมืองแห่งหนึ่งในทวีป
อ เมริ กำ ใต้ จ ำกภำพถ่ ำยดำว เที ยม                      
Sen t ine l -1  ระหว่ ำง เดือนตุลำคม                
2562 - เมษำยน 2563 พบว่ำมีกำร              
ทรุดตัวของหน้ำเหมืองสูงสุดที่บริเวณ B 
ประมำณ 12 เซนติเมตร (รูปที่  5)             
ส�ำหรับเสถียรภำพกองเปลือกดินจำก
ภำพถ่ำยดำวเทียม Sentinel-1 ระหว่ำง    
วนัที ่26 พฤษภำคม 2560 - 23 ธนัวำคม 
2561 พบว่ำมีกำรทรุดตัวของกอง               
เปลือกดินสูงสุดประมำณ 12 เซนติเมตร 
(รูปที่ 6) 

อ้างอิง 
• http://dares.tech/mining/ 
• http://library.dmr.go.th/
  Document/DMR_Technical_
  Reports/2545/7892.pdf 
• https://issuu.com/primecreative
  media-2016docs/am0620_lr 
• https://spaceth.co/space-
  technology-on-earth-quake/ 
• https://www.gistda.or.th/main/th/
  node/1046
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News

ปัญญา โสภาศรีพันธ์ 
ผู้อำานวยการธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ภานุวัฒน์	ตริยางกูรศรี	รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นสักขีพยำนใน พิธีลงนามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนา															
และการบรหิารจดัการแหลง่น้�าจากขมุเหมอืงอยา่ง
ยั่งยืน ระหว่ำงกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ																
การเหมืองแร่	และ บริษัท	ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง	จ�ากัด	(CPAC)	โดยมี นิรันดร์	ยิ่งมหิศรา-
นนท์	อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ และ ปัญญา	โสภาศรีพันธ์	ผู้อ�านวยการ
ธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เป็น              
ผู้ลงนำมในบันทึกควำมร่วมมือ 

โอกำสนี้  สกล	 จุลาภา	 รองอธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	สมชาย														
ภูพิพัฒน์ผล	ผู้อ�านวยการ	New	and	Advance	
Materials	บริษัท	 เอสซีจี	ซิเมนต์	จ�ากัด	สุขธวัช	
พัทธวรากร	ผู้อ�านวยการธุรกิจการพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน	พร้อมด้วยผู้บริหำรกรมอุตสำหกรรม             
พื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ เข้ำร่วมพิธีฯ ด้วย ณ ห้อง
ศูนย์เผยแพร่ควำมรู้และให้บริกำร ชั้น 1 กพร.

ส�ำหรับกำรลงนำมควำมร่วมมือในครั้ง น้ี                          
มีเป้ำหมำยเพื่อน�ำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีของ                
ทั้ง 2 หน่วยงำน รวมถึงประสบกำรณ์กำรจัดท�ำ
โครงกำรต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้�ำจำก    
ขุมเหมืองของโครงกำรเหมืองแร่แก้ภัยแล้งเหมือง              
แม่ทำน จังหวัดล�ำปำง และกำรบริหำรจัดกำรน้�ำ 
บ้ำนสำ จังหวัดล�ำปำง เพื่อสร้ำงนวัตกรรมในกำร
พัฒนำและบริหำรจัดกำรแหล่งน้�ำจำกขุมเหมืองใน
พื้นที่อื่น ๆ  มำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนรอบพื้นที่
เหมืองแร่ ใช้เป็นแหล่งน้�ำส�ำรองของชุมชนเพื่อ
บรรเทำปัญหำภัยแล้ง หรือใช้เป็นพื้นที่แก้มลิง                 
เพื่อบรรเทำปัญหำอุทกภัย 

กพร. ลงนาม 
MOU กับ CPAC 
ด้านการพัฒนาและการ
บริหารจัดการแหล่งน้ำา
จากขุมเหมืองอย่างยั่งยืน
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ที่มำ : https://elements.visualcapitalist.com/

สาระน่ารู้
l   ภิตินันท์ อินมูล  

ไม่อำจปฏิเสธได้เลยว่ำ ควำมสุขและมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ของชีวิตท่ีดีข้ึน
ในกำรด�ำเนินชีวิตของเรำทุกวันน้ีต้องพ่ึงพำกำรใช้พลังงำน และเรำไม่สำมำรถ
ปฏเิสธไดอ้กีเชน่กนัวำ่ กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศของโลกมสีำเหตมุำจำก
กำรใช้พลังงำนของมนุษย์น่ันเอง พลังงำนเป็นส่ิงจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินชีวิต 
มนษุยไ์ดเ้ริม่พฒันำเทคโนโลยดีำ้นพลงังำน โดยกำรใชพ้ลงังำนเช้ือเพลิงฟอสซลิ 
น้�ำมัน ถ่ำนหิน ก๊ำซธรรมชำติ เป็นแหล่งพลังงำนในอุตสำหกรรม พลังงำนใน
ครัวเรือน ซ่ึงพลังงำนท่ีเกิดจำกกำรใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นพลังงำนท่ีใช้แล้ว                
หมดไป ไมส่ำมำรถน�ำกลบัมำใชใ้หมไ่ด ้กำรพฒันำเทคโนโลยดีำ้นพลงังำนใหม่ๆ 
จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนด้ำนพลังงำน รวมถึงกำรไม่ท�ำลำยทรัพยำกร           
และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

แร่และ
พลังงาน
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ปัจจุบันพลังงำนหมุนเวียนเป็นเทคโนโลยีที่             
ไดร้บักำรพฒันำขึน้เพือ่เปน็พลงังำนทดแทนพลงังำน
จำกเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ม              
ของโลกท่ีจะก้ำวเข้ำสู่ควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน 
หรือ Carbon Neutral หรือกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ เช่น กำรหยุด      
ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ระบบ
พลังงำนหมุนเวียน และขยำยประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนในทุกภำคส่วน เนื่องจำกก๊ำซคำร์บอน                  
ไดออกไซด์ที่เกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ 
และภำคขนส่ง ฯลฯ ท�ำให้อุณหภูมิโลกร้อนข้ึน               
เกดิเปน็ภำวะโลกรอ้น ซึง่เปน็ปญัหำทีห่ลำยประเทศ
ทั่วโลกพยำยำมร่วมกันแก้ไข 

ในกำรเปลีย่นถำ่ยจำกยคุพลงังำนฟอสซลิไปสู่
กำรใช้พลังงำนหมุนเวียนนั้น ทุกๆ เทคโนโลยีกำร
ผลติพลงังำนเกอืบทกุประเภทมกีำรใชป้ระโยชนจ์ำก
วตัถดุบิแรใ่นกระบวนกำรผลติ และกำรผลิตพลงังำน
บำงประเภทมีกำรใช้แร่เป็นวัตถุดิบมำกกว่ำ 1 ชนิด 
ไม่วำ่จะเป็นกำรผลติแบตเตอรีล่เิทยีมไอออนไปจนถงึ
ฟำร์มกังหันลม ส�ำหรับผลิตกระแสไฟฟ้ำ แร่ธำตุจึง
มคีวำมส�ำคญัและเปน็ทีต่อ้งกำรมำกขึน้เพือ่ใชใ้นกำร
ผลิตพลังงำนชนิดต่ำงๆ ซึ่งแร่ธำตุส�ำคัญที่มีกำร                
น�ำไปใชเ้ปน็วตัถดุบิในกำรผลติพลงังำนตำมรำยงำน 
Climate Action Report ของธนำคำรโลก 15 ชนิด 
คือ ลิเทียม โคบอลต์ แกรไฟต์ อินเดียม วำนำเดียม 
นิกเกิล เงิน ตะกั่ว โมลิบดีนัม อะลูมิเนียม ทองแดง 
แมงกำนสี โครเมยีม เหลก็ ไทเทเนยีม โดยแหลง่ผลติ
พลงังำนแตล่ะชนดิตำ่งใชค้ณุสมบตัขิองแรแ่ตล่ะชนดิ
แตกต่ำงกันไป เช่น พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพใช้
เหล็กอลัลอยทีผ่ลติจำกแรไ่ทเทเนยีม เพือ่ให้สำมำรถ
ทนตอ่ควำมร้อนและควำมดนัสงูได ้กำรผลติพลังงำน

จำกโซลำร์เซลล์ใช้แร่เงินในกำรผลิตตัวน�ำไฟฟ้ำ กำรผลิตไฟฟ้ำพลังน้�ำ             
ใช้เหล็กอัลลอยท่ีผลิตจำกแร่โครเมียมเพ่ือให้ทนทำนต่อกำรกัดกร่อน เป็นต้น 

ที่มำ : https://elements.visualcapitalist.com/
the-raw-material-needs-of-energy-technologies/

ควำมต้องกำรใช้พลังงำนที่เพิ่มมำกขึ้นส่งผลให้เกิดควำมต้องกำรใช้
แร่ธำตตุำ่งๆ เพ่ิมขึน้ควบคู่กันไปดว้ย ทัง้น้ีขอ้มลูของธนำคำรโลกไดร้ำยงำน
ประมำณกำรควำมต้องกำรใช้แร่ธำตุทั้ง 15 ชนิด เพื่อใช้กำรผลิตพลังงำน
ประเภทต่ำงๆ ในปี พ.ศ. 2593 โดยใช้ปริมำณกำรผลิตในปี พ.ศ. 2563            
เป็นปีฐำน ดังตำรำง 

ตารางประมาณการความต้องการใช้แร่ธาตุเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเทคโนโลยีด้านพลังงานปี พ.ศ. 2593 ของโลก
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ร้อยละ เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
ที่ต้องการใช้ 
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จำกตำรำงจะเห็นว่ำ ลิเทียม โคบอลต์ และแกรไฟต์                
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักท่ีใช้เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตแบตเตอร่ี
รถยนต์ไฟฟ้ำ เป็นแร่ธำตุที่ตลำดโลกมีแนวโน้มควำมต้องกำร
มำกขึ้นในอัตรำที่สูงกว่ำร้อยละ 400 โดยประมำณกำรว่ำในปี
พ.ศ. 2593 ตลำดโลกจะมีควำมต้องกำรใช้ลิเทียม 415,000 
ตัน โคบอลต์ 644,000 ตัน แกรไฟต์ 4,590,000 ตัน หรือ                
มีควำมต้องกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 506 ร้อยละ 460 และ                
ร้อยละ 417 ตำมล�ำดับ เมื่อเทียบกับปริมำณกำรผลิตในปี              
พ.ศ. 2563 จะเห็นว่ำแรท่ัง้ 3 ชนดิเปน็แรท่ีม่อัีตรำควำมตอ้งกำร
เพิ่มขึ้นค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับแร่ชนิดอื่นๆ ทั้งนี้ตัวเลขข้ำงต้น
เป็นเพียงประมำณกำรควำมต้องกำรใช้ในด้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลติพลงังำนเทำ่นัน้ ยงัไมร่วมควำมตอ้งกำรใชใ้นอตุสำหกรรม
ชนิดอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้แร่เหล่ำนี้เช่นกัน 

อินเดียม และวำนำเดียม เป็นแร่ธำตุที่ควำมต้องกำรใช้          
มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้นในเทคโนโลยีด้ำนพลังงำนเช่นกัน โดย               
ปี พ.ศ. 2593 คำดว่ำจะมีควำมต้องกำรใช้อินเดียมประมำณ 
1,730 ตัน จำกเดิมที่มีกำรผลิตออกสู่ตลำดโลกประมำณ                
900 ตัน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตแผง 
โซลำรเ์ซลล ์รวมถงึแนวโนม้ทีเ่พิม่มำกขึน้ของควำมตอ้งใชแ้ร่ธำตุ
วำนำเดียมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตแบตเตอร่ีวำนำเดียม 
รีดอกซ์ ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่ได้รับกำรพัฒนำขึ้นเพื่อเป็น

ทำงเลือกของอุตสำหกรรมเพ่ือใช้ในระบบจัดเก็บพลังงำน              
(Energy Storage) 

ควำมต้องกำรใช้แร่ธำตุในเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงำน              
ทีเ่พิม่มำกขึน้ รวมถงึกำรเปลีย่นถำ่ยพลงังำนไปสูก่ำรใช้พลังงำน
ทดแทนของโลกนัน้ จะสง่ผลใหเ้กดิควำมตอ้งกำรแรธ่ำตมุำกขึน้ 
ซ่ึงในทีส่ดุแลว้ควำมตอ้งกำรทีเ่พิม่ขึน้อยำ่งรวดเรว็จะเปน็โอกำส
และควำมท้ำทำยในด้ำนควำมยั่งยืนของวัตถุดิบ ก่อให้เกิดกำร
ลงทุนในภำคอุตสำหกรรมเหมืองแร่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน
กำรลงทนุดำ้นเหมอืงแรก่จ็ะตอ้งเปน็มติรกบัส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่
ไปกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำนสะอำดด้วยเช่นกัน 

ข้อมูลอ้างอิง 
•	Raw	material	demand	for	wind	and	solar

energy, https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/
files/jrc120228_- _raw_material_demand_
two-pager_pubsy_final.pdf 

• Raw	materials	and	energy	sources, https://
www.rwe.com/en/our-portfolio/raw-materials-
energy-sources 

• Visualizing	All	The	Metals	 for	Renewable	
Tech, https://elements.visualcapitalist.com/
all-the-metals-for- renewable-tech/
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