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เพิ่มมูลค่�ขยะ-ลดก�รฝังกลบ 
กองบรรณ�ธิก�ร
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ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
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กอบชัย	 สังสิทธิสวัสดิ์ 	 ปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธำน            
ในพิธีเปิด “งานเหมืองแร่สีเขียว	การใช้
รถบรรทุกหินปูนขนาด	60	ตัน	ชนิด
ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย” โดย           
นิรันดร์	 ยิ่งมหิศรานนท์	 อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
พร้อมด้วย สิทธิชัย	จุทอง	ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ									
การเหมืองแร	่เขต	1	สงขลา เขำ้รว่มงำน
ด้วย ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) 
จ�ำกัด อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ส�ำหรับงำนในคร้ังน้ี ปูนซิเมนต์ไทย
(ทุ่งสง) มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองน�ำรถ
บรรทุกขนำด 60 ตัน ชนิดไฟฟ้ำ (EV 
Mining Truck) จ�ำนวน 4 คัน มำใช้ใน
กระบวนกำรขนส่งหินปูนด้วยพลังงำน
ไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นพลังงำนสะอำด ช่วยลด
มลพิษ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม         
ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
(CO

2
) ได้รวม 600 ตันต่อปี หรือ

ทดแทนกำรปลูกต้นไม้ได้ 60,000 ต้น
ต่อปี เป็นกำรด�ำเนินกำรเพื่อมุ่งสู่ Low 
Carbon Economy ตำมนโยบำยของ
รัฐบำล และกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลัก ESG (Environment, Social 
และ Governance) โดยค�ำนึงถึงผล     
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคม และ
บรรษัทภิบำล

ในโอกำสน้ี คณะผู้บริหำรฯ ได้
เยีย่มชมเหมืองแมน่้�ำ ซึง่ปจัจบุนับรษิทัฯ 
ได้พัฒนำเป็นสวนสำธำรณะ รวมท้ัง
พัฒนำเป็นแหล่งน้�ำส�ำหรับให้ชุมชน              
น�ำน้�ำไปใช้ประโยชน์ในช่วงหน้ำแล้ง             
อีกด้วย

แวดวงชาวเหมือง

“พิธีเปิดงานเหมืองแร่
สีเขียว การใช้รถบรรทุก
หินปูนขนาด 60 ตัน 
ชนิดไฟฟ้าแห่งแรก
ในประเทศไทย”

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเปิดงาน

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่

นำารถบรรทุกขนาด 60 ตัน ชนิดไฟฟ้า (EV Mining Truck) 
มาใช้ในกระบวนการขนส่งหินปูนด้วยพลังงานไฟฟ้า
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กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการ
เหมอืงแร ่(กพร.) กระทรวงอตุสาหกรรม 
จับมือผู้ประกอบการเหมืองแร่  จัด
กิจกรรมโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย 
ห่วงใยประชาชน ปีที่ 5” ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2564-กันยายน 2565 เพื่อ          
ส่งมอบสุขภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่             
ให้กับประชาชน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพ และโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มี
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR-DPIM)

นิรันดร์ ย่ิงมหิศรานนท์ อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม
โครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใย
ประชาชน ปีที่ 5” ว่า กพร. ตระหนักถึง
ความสำาคัญของความปลอดภัยและ           
การปอ้งกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ จึงได้จัด
กิจกรรมโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย 
ห่วงใยประชาชน” ภายใต้กองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพ และการจัดทำาโครงการ 
CSR-DPIM ของผูป้ระกอบการเหมอืงแร ่
เพือ่มอบเปน็ของขวญัใหก้บัประชาชนใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์          
ในการกระตุ้นและสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการเหมืองแร่เฝ้าระวังสุขภาพของ
ประชาชน รวมท้ังสง่เสรมิใหอ้ตุสาหกรรม 
เหมืองแร่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความ            
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม        
เพื่อให้การประกอบกิจการเหมืองแร่อยู่               
ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุข

โครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย 
ห่วงใยประชาชน ปีที่  5” จัดขึ้น ณ 
เทศบาลตำาบลบ้านแปะ ตำาบลบ้านแปะ 
อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 
การดำาเนินงานร่วมกันระหว่าง กพร. 

กพร. จับมือผู้ประกอบการเหมืองแร่ จัดกิจกรรมโครงการ 

“เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปีที่ 5”

สำานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ          
การ เหมืองแร่  เขต 3 เชี ยง ใหม่  
สำานกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัเชยีงใหม ่
อำาเภอจอมทอง เทศบาลตำาบลบ้านแปะ
และกลุ่มผู้ประกอบการเหมืองหินปูน
ดอยไก่เขี่ย ตำาบลบ้านแปะ อำาเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน           
5 ราย ประกอบด้วย บริษัท อาเซี่ยน 
จำากัด บริษัท เขตศิลา จำากัด บริษัท  
เอ็มแพค ไมน่ิง จำากัด ห้างหุ้นส่วนจำากัด
เชียงใหม่ไท้เซียง และบริษัท สหพนาสิทธ์ิ
จำากัด (บริษัท เชียงใหม่ ที.ดี. จำากัด         
รับช่วงการทำาเหมือง)

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 
การตรวจสุขภาพทั่วไป ได้แก่ ตรวจวัด
สายตาพร้อมตัดแว่น ตรวจวัดความดัน
โลหิต ตรวจสารเคมีในเลือด และ
เอกซเรย์ปอด นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรม
จับรางวัล การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ให้แก่เทศบาลตาบลบ้านแปะ การแสดง
ศิลปะพื้นบ้านของนักเรียน การจัดเล้ียง

อาหารและเค ร่ืองดื่ม  และการจัด
นิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง โดยมีประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,132 คน ทั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวดำาเนินการภายใต้
มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรค
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

“โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย 
ห่วงใยประชาชน สอดคล้องกับแนว
นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่            
ส่งเสริมให้มีการยกระดับด้านสุขภาพ
ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ
สถานประกอบการเหมืองแร่ กระตุ้นให้              
ผู้ประกอบการตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็น 
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน    
ในการอยูร่ว่มกนัของสถานประกอบการ
เหมืองแร่กับชุมชน หากตรวจพบว่า            
มีความผิดปกติของร่างกาย ให้มีการ         
เฝ้ า ระวั ง และติ ดตามสุ ขภาพของ
ประชาชนอย่างต่อเ น่ือง ซึ่ งผลการ   
ดำาเนินงานท่ีผ่านมาได้รับเสียงตอบรับ           
ที่ดีมาโดยตลอด และมีประชาชนสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี” นิรันดร์ 
กล่าว 
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นิรันดร์	ยิ่งมหิศรานนท์	อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมื อ งแร่ 	 และคณะ พร้ อมด้ วย 
ส�านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ	
การเหมืองแร่	 เขต	3	และส�านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดล�าปาง ได้เข้ำ      
เยีย่มชมกำรท�ำเหมอืงแรถ่า่นหนิลกิไนต์
และบอลเคลย์	ของบริษัท	เอสซีจี	ซิเมนต์		
จ�ากัด	ที่อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	 
โดยได้ รั บฟั งประวั ติ ควำม เป็นมำ          
ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั ซึง่เปน็ชว่งฟืน้ฟู
พืน้ทีก่อ่นกำรปดิเหมอืง รวมถงึโครงกำร
ภำยใต ้CSV Model (Creating Shared 
Value Model) ซ่ึงเปน็โมเดลทีส่อดคลอ้ง
กบัเปำ้หมำยทีมุ่ง่เนน้กำรพฒันำทีส่มดลุ
กันใน 3 เสำหลักของมิติควำมยั่งยืน 
ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ห ลั ง จ ำ ก น้ั น  ไ ด้ เ ยี่ ย ม ช ม 
กระบวนการล้างถ่านหินปนดิน ที่
บริษัทฯ ขุดไว้ในช่วงเปิดกำรท�ำเหมือง 
เพื่อแยกถ่ำนหินออกจำกดิน ซ่ึงได้
ถ่ำนหินเพียงร้อยละ 35 นับเป็นกำร             
ใชแ้รไ่ดอ้ยำ่งคุม้คำ่ กระบวนกำรบดยอ่ย 
คดัขนำดดนิบอลเคลยซ่ึ์งเปน็ดนิทีไ่ดจ้ำก
กำรขุดท�ำเหมืองและเก็บกองไว้เช่นกัน 
และเย่ียมชมพ้ืนท่ีฟ้ืนฟูหลังการท�าเหมือง
และโครงการน้�าขุมเหมืองแก้ภัยแล้ง  
ซึง่เปน็กำรพฒันำแหลง่น้�ำจำกขมุเหมอืง
ที่สิ้นสุดกำรท�ำเหมืองแล้วให้มีคุณภำพ

อธิบดี กพร. เยี่ยมชมการทำาเหมือง
เหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์และบอลเคลย์ 
ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด ที่อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง

อ ยู่ ใ น เ กณฑ์ ม ำ ต ร ฐ ำ นน้� ำ ผิ ว ดิ น                   
เพื่อน�ำไปช่วยแก้ไขปัญหำภัยแล้งใน
ชมุชน โดยมโีครงกำรน�ำรอ่ง ตดิตัง้ระบบ
สูบน้�ำที่ใช้พลังงำนจำกเซลล์แสงอำทิตย์
แบบลอยน้�ำ (Floating Solar Cell)              
สูบน้�ำจำกขุมเหมืองสู่บ่อเก็บน้�ำของ
ชมุชน เพ่ือใหช้มุชนไดใ้ชป้ระโยชนใ์นกำร
อุปโภคและท�ำกำรเกษตร ซ่ึงขุมเหมือง 
มีควำมจุน้�ำ 50 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
ปัจจุบันมีน้�ำ 8 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

ในโอกำสนี้  ผู้ ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้ำน และตัวแทนชำวบ้ำนของ               
หมู่ 7 และหมู่ 9 ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนใน                  
พื้นที่รอบเหมือง ได้เข้ำพบ	 นิรันดร์											
และเล่ำถึงประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจำก 
น้�ำขุมเหมืองแม่ทำนของบริษัทฯ โดยมี             
ข้อเสนอแนะให้ทำงบริษัทฯ เปิดโอกำส
ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
พัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน             
โดยเฉพำะด้ำนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ
ให้มีรำยได้ที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ อธิบดี กพร. ได้มอบนโยบำย
ให้บริษัทฯ ร่วมหำรือกับชุมชนในกำร
วำงแผนกำรพัฒนำพื้นที่หลังกำรท�ำ
เหมือง ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของชุมชน เพื่อให้กำรช่วยเหลือสำมำรถ
ตอบโจทย์และน�ำไปสู่ควำมยั่งยืนได้
อย่ำงแท้จริง 
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อัญชลี	ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่	 ได้มอบหมำยให้ ทวี	ทวีสุขเสถียร	รองประธานกรรมการ																						
สภาการเหมืองแร่	เป็นผู้แทนเข้ำประชุมคณะกรรมกำรแร่ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรพิจำรณำ                           
ให้ควำมเห็นชอบค�ำขอต่ออำยุประทำนบัตร จ�ำนวน 2 รำย รวม 5 แปลง ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 11/2564 

อัญชลี	ตระกูลดิษฐ	ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่	 ได้มอบหมำยให้ โกสุม	อยู่คง	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ																													
สภาการเหมืองแร่	 เป็นผู้แทนเข้ำประชุมคณะกรรมการแร่จังหวัดสระบุรี	 ครั้งที่	2/2564 เมื่อวันท่ี 16 ธันวำคม 2564                      
คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบค�ำขอประทำนบัตรท�ำเหมืองแร่ประเภทที่ 1 ค�ำขอที่ 148/2558 ชนิดแร่ดินอุตสำหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์ ของ นางทิพวรรณ	โมราขาว	ที่ตั้ง ต�ำบลพุแค อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 75 ไร่ 1 งำน 86                    
ตำรำงวำ เป็นที่ดินมีเอกสำรสิทธิ โฉนดที่ดิน จ�ำนวน 2 แปลง เลขที่ 8006 และ 8007 อำยุประทำนบัตรระยะเวลำ 21 ปี

การประชุมคณะกรรมการแร่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2564

สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำารวจและทำาเหมืองแร่ 
จากการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1-11/2564 มีจำานวนทั้งสิ้น ดังนี้

การอนุญาต

ประทำนบัตร
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0
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ท่ี

1

2
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4

รวม

เลขท่ีคำาขอ

1/2562 
(24016/15954)

ซึ่งร่วมแผนผังโครงกำรเดียวกันกับ
ประทำนบัตรเลขที่ 33383/16180

2/2554
(25528/14714)

1-3/2562
(26910-3/15365-7)
ซึ่งร่วมแผนผังโครงกำร

เดียวกันกับประทำนบัตร
เลขที่ 32529-32/15809-12

26917/15804 
และ 26920-23/15805-8 

ของผู้ขอเอง

ชื่อผู้ขอ

นำยนรินทร์ เก่งธนทรัพย์

บริษัท อัครำ รีซอร์สเซส จ�ำกัด

ลำาดับ

1

2

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรม
ชนิดหินปูน

เพื่อกำรก่อสร้ำง

ควอตซ์

ทองค�ำและเงิน

มีอายุ/ปี

20

10

อำาเภอ

สิเกำ

วังโป่ง

ทับคล้อ

จังหวัด

ตรัง

เพชรบูรณ์

พิจิตร

ตำาบล

นำเมืองเพชร

ท้ำยดง

เขำเจ็ดลูก
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Cover Story
l   สุรพล อุดมพรวิรัตน์

ในช่วง น้ีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและ                
กำรเหมืองแร่ ก�ำลังเปิดรับควำมคิดเห็นจำก                
ภำคส่วนต่ำงๆ เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
2560 และพระรำชบัญญัติสภำกำรเหมืองแร่ พ.ศ. 
2526 เพ่ือท�ำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระรำช
บัญญั ติทั้ ง  2 ฉบับดังกล่ำว พร้อมทั้ งก�ำลัง                
จะจัดกำรประชุมสัมมนำเพื่อระดมควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับให้ทั่วถึงยิ่งข้ึน                
ในช่วงเดือนมีนำคม-สิงหำคม 2565 ท่ีจะถึงน้ี 
กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวนี้ เป็นกำรปฏิบัติตำม             
พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 
2562

พระราชบญัญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 
กับบทบาทของสภาการเหมืองแร่
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“การประเมินผลสมัฤทธิ”์ พระรำช
บัญญตัฯิ ดงักลำ่ว ใหค้�ำจ�ำกดัควำมไวว้ำ่
เปน็กำรประเมนิผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิขึน้จำก
กำรบังคับใช้กฎหมำยและกฎระเบียบ  
ว่ำได้ผลตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำร
ตรำกฎหมำยน้ันมำกนอ้ยเพยีงใด คุม้คำ่
กับภำระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชำชน
หรอืไม่ หรอืมีผลกระทบอืน่อนักอ่ใหเ้กดิ
ควำมไม่เป็นธรรมแก่ประชำชนหรือไม่  
เพียงใด เพื่อให้มีกำรทบทวนควำม
เหมำะสมและประเมินผลเกี่ยวกับ
กฎหมำยที่ล้ำสมัย ไม่สอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์หรือเป็นภำระต่อกำร
ประกอบอำชีพหรือกำรด�ำรงชีวิตของ
ประชำชน เพื่อยกเลิกกฎหมำยนั้นอย่ำง
เป็นธรรม

วารสารเหมืองแร่	ฉบับนี้ จึงน�ำ
ข้อมูลและควำมเป็นมำของพระรำช
บัญญัติสภำกำรเหมืองแร่ พ.ศ. 2526  
และพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560             
และบทบำทของสภำกำรเหมืองแร่ต่อ
พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มำให้
ประกอบกำรพิจำรณำให้ ข้อคิดเห็น           
ในกำรสัมมนำเก่ียวกับกำรประเมิน         
ผลสัมฤทธิ์ของพระรำชบัญญัติท้ัง 2             
ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม เ ห มื อ ง แ ร่ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงปรับตัวมำโดยตลอดตำม
ปจัจยัแวดลอ้มทีเ่กิดขึน้ กำรเปลีย่นแปลง
ดังกล่ำวเป็นไปโดยธรรมชำติของกำร

ประเทศอย่ำงมนัียส�ำคญั ผู้ประกอบกำร
เหมืองแร่ได้รวมตัวกันจัดต้ังเป็นสมำคม
หลำยสมำคมด้วยกัน อำทิ สมำคม
เหมืองแร่ไทย สมำคมอุตสำหกรรม
เหมืองแร่  สมำคมเหมืองแร่สยำม
นำนำชำติ สมำคมเหมืองแร่จังหวัดระนอง
สมำคมเหมอืงแร่จงัหวดันครศรธีรรมรำช 
และสมำคมฟลอูอไรทไ์ทย กำรท�ำเหมือง
เมือ่มปีญัหำหรอืพบอปุสรรค กรมโลหกจิ 
(ตอ่มำเปลีย่นชือ่เปน็กรมทรพัยำกรธรณี
และแยกเป็นกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน
และกำรเหมอืงแรใ่นปจัจบุนั) ก็พยำยำม
เข้ำช่วยแก้ปัญหำ แต่กำรท่ีมีหลำยสมำคม
กำรแก้ปัญหำให้สมำคมหนึ่งกลับไปเป็น
ปญัหำใหอ้กีสมำคมหนึง่ และยำกตอ่กำร
ประสำนงำนให้กำรด�ำเนินกำรเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2510  
กรมโลหกจิจงึมคีวำมคดิทีจ่ะใหม้อีงคก์ร
เพียงองค์กรเดียวที่จะเป็นตัวแทนของ           
ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่ จึงได้เป็นฝ่ำย
ริเร่ิมชี้แจงผู้ประกอบกำรและช่วยยกร่ำง
พระรำชบัญญัติสภำกำรเหมืองแร่ขึ้น         
แต่ด้วยเป็นเรื่องแนวคิดใหม่ หลำยฝ่ำย 
ในรัฐบำลยังไม่เข้ำใจ ต้องใช้เวลำหลำยปี
ผ่ำนหลำยรัฐบำลและสภำนิติบัญญัติ
หลำยสมัย ในที่ สุด ก็ ได้มีประกำศ       
พระรำชบัญญัติสภำกำรเหมืองแร่ พ.ศ. 
2526 ออกมำใชบ้งัคับ สมำคมเหมอืงแร่
ทั้งหลำยก็ได้หลอมรวมกันเป็นสภำกำร
เหมืองแร่ ท�ำหน้ำท่ีเป็นตัวแทนผู้ประกอบ

ปรับตัวให้สอดรับกับสภำวกำรณ์ในช่วง
นั้นๆ ผลของกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 
กำรขำดควำมตระหนักในผลกระทบ         
ต่อส่ิงแวดล้อมและต่อชุมชนที่เกิดขึ้นใน
อดีต กำรมีจ�ำนวนประชำกรเพิ่มมำกขึ้น
ท่ีส่งผลให้มีกำรขยำยตัวของชุมชนเข้ำใกล้
พื้นที่เหมืองแร่มำกขึ้น ปัจจัยเหล่ำนี้        
ลว้นท�ำใหอ้ตุสำหกรรมเหมอืงแรป่รำกฏ
ภำพลักษณ์ในเชิงลบในสังคมปัจจุบัน  
แม้ ว่ ำอุ ตสำหกรรมเหมืองแร่ จะมี
คุณูปกำรต่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำง
มำกมำยโดยตลอด จนมีค�ำขวัญที่ว่ำ            
“แร่คือทรัพยากรป้อนเศรษฐกิจ จง          
ช่วยกันผลิตเพื่อพัฒนาประเทศ” (วิชำ 
เศรษฐบุตร, 2515) จนปัจจุบันเข้ำสู่ยุค  
“เหมืองแร่คือส่ิงน่ารังเกียจ ท่ีจำาเป็น
ต้องมี” (พล.อ.สุรศักดิ์ กำญจนรัตน์, 
2560) อันน�ำมำสู่กำรตรำพระรำช
บัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ที่ก�ำหนดให้           
กำรยื่นค�ำขอประทำนบัตรท�ำได้เฉพำะ
ใน “เขตแหล่งแร่เพื่อการทำาเหมือง”           
ที่ รัฐก�ำหนดขึ้นมำเพื่อล้อมกรอบผู้
ประกอบกำรอุตสำหกรรมเหมืองแร่               
ดังเช่นในปัจจุบันนี้ 

ที่มาของพระราชบัญญัติสภาการ
เหมืองแร่ พ.ศ. 2526

ในยคุทีก่ำรท�ำเหมอืงแรด่บีกุก�ำลงั
เฟื่องฟู แร่ดีบุกเป็นสินค้ำส่งออกใน        
ระดับต้นๆ ของไทย ที่ท�ำรำยได้ให้

ในช่วงระยะเวลา 38 ปีที่ผ่านมา สภาการเหมืองแร่
ได้มีบทบาทในการสนับสนุนการประกอบกิจการของ

สมาชิกหลายด้าน อาทิ การขอยกเลิกเงินมูลภัณฑ์กันชน
ดีบุก การลดขั้นตอนในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ 

การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
เพื่อการทำาเหมือง การขออนุญาตซื้อ มีใช้ 

และครอบครองวัตถุระเบิด เป็นต้น 
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กำรเหมืองแร่ ท�ำงำนร่วมกับภำครัฐใน
อันที่จะช่วยกันส่งเสริมและพัฒนำกำร
ประกอบ อุตส ำหกร ร ม เห มือ ง แ ร่
และธุรกิจเหมืองแร่

สภาการเหมืองแร่	 เป็นองค์กร           
ในลักษณะองค์กรมหำชน ท่ี จัด ต้ัง              
โดยพระรำชบัญญัติอันเป็นกำรเฉพำะ 
ภำยใตก้ำรก�ำกบัดแูลของรฐัมนตรวีำ่กำร
กระทรวงอุตสำหกรรม ประกอบด้วย
สมำชิ กสำ มัญซึ่ ง ได้ แก่ ผู้ ป ระกอบ
อุตสำหกรรมเหมืองแร่ สมำชิกสมทบ         
ซึ่งได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ และ
สมำชิกชั่วครำวซ่ึงได้แก่ผู้ท่ีประสงค์จะ
ประกอบอุตสำหกรรมเหมืองแร่หรือ
ธุรกิจเหมืองแร่ บริหำรงำนโดยคณะ
กรรมกำร ซึ่งก�ำหนดให้มีจ�ำนวนไม่เกิน 
18 คน ประกอบด้วยสมำชิกสำมัญ 12 
คน และสมำชิกประเภทสมทบ 6 คน 
วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 2 ปี 
สลับกันหมดวำระครั้งละครึ่งหนึ่งเพื่อ
ใ ห้กำรบริหำรงำนมีควำมต่อเนื่อง               
คณะกรรมกำรจะเลอืกกรรมกำรคนหนึง่
ซึ่งเป็นสมำชิกประเภทสำมัญขึ้นเป็น
ประธำนกรรมกำร และแตง่ตัง้เลขำธกิำร
ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
และเป็นผู้แทนของสภำกำรเหมืองแร่            
ในกิจกำรที่ เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก 
พร้อมท้ังก� ำกับดูแลกิจกำรภำยใน
ส�ำนักงำน หน้ำที่ของคณะกรรมกำร           
คือกำรวำงนโยบำยและด�ำเนินงำนของ            
สภำกำร เห มืองแร่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตำม
วตัถปุระสงคข์องสภำกำรเหมอืงแร ่ดงันี้

(1) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบ
อุตสำหกรรมเหมืองแร่และธุรกิจเหมืองแร่
ภำคเอกชน ในกำรประสำนนโยบำย         
และด�ำเนินงำนระหว่ำงเอกชนกับรัฐ

(2 )  ส่ ง เสริมและพัฒนำกำร
ประกอบอุตสำหกรรมเหมืองแร่และ
ธุรกิจเหมืองแร่

(3) ศึกษำและหำทำงแก้ไขปัญหำ
เกี่ยวกับอุตสำหกรรมเหมืองแร่

(4) คุ้มครองและรักษำประโยชน์
ของสมำชกิในกำรประกอบอตุสำหกรรม
เหมืองแร่และธุรกิจเหมืองแร่

(5) ส่งเสริม สนับสนุกกำรศึกษำ  
ค้นคว้ำ วิจัยและทดลองเก่ียวอุตสำหกรรม
เหมืองแร่และธุรกิจเหมืองแร่ รวมท้ัง        
เผยแพร่ผลงำนดังกล่ำวให้สมำชิกทรำบ

พระรำชบัญญัติสภำกำรเหมืองแร่ 
ก�ำหนดใหส้ภำกำรเหมอืงแรอ่ำจมรีำยได้
จำกค่ำธรรมเนียมและค่ำบ�ำรุงสมำชิก 
ค่ำบ�ำรุงพิเศษ ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ และ
เงินรำยได้อ่ืนๆ ปัจจุบันสภำกำรเหมืองแร่
เรียกเก็บค่ำสมำชิกในอัตรำ 5,000 
บำท/ป ีส�ำหรบัสมำชกิสำมญัและสมำชกิ
สมทบ และ 2,000 บำท/ปี ส�ำหรับ
สมำชกิชัว่ครำว อตัรำนีใ้ชม้ำตัง้แตป่ ีพ.ศ. 
2554 โดยไม่มีกำรปรับขึ้น นอกจำกนี้            
ก็มีรำยได้จำกค่ำตอบแทนในกำรดูแล
ตลำดแร่ยิปซัมให้แก่ผู้ส่งออกในอัตรำ  
0.50 บำท/ตัน ส่วนค่ำบ�ำรุงพิเศษ         
สภำกำรเหมืองแร่ไม่มีนโยบำยท่ีจะเรียกเก็บ
ด้วยตระหนักดีถึงควำมยำกล�ำบำกใน
กำรประกอบอำชีพในอุตสำหกรรม
เหมืองแร่และธุรกิจเหมืองแร่ 

ผู้ได้รับเลือกจำกสมำชิกให้เข้ำมำ
ท�ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรเป็นผู้อำสำมำ

ท� ำงำนไม่ ได้ รับ ค่ำตอบแทนอ่ืนใด 
นอกจำกเบีย้ประชมุคร้ังละ 1,000 บำท 
และไม่สำมำรถเบิกค่ำเดินทำงได้

ในช่วงระยะเวลำ 38 ปีที่ผ่ำนมำ 
สภำกำรเหมืองแร่ได้มีบทบำทในกำร
สนับสนุนกำรประกอบกิจกำรของสมำชิก
หลำยด้ำน อำทิ กำรขอยกเลิกเงิน
มูลภัณฑ์กันชนดีบุก กำรลดข้ันตอน            
ในกำรขออนุญำตใช้พื้นที่ป่ำไม้ กำรขอ
อนุญำตใช้ท่ีดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
กำรเกษตรเพื่อกำรท�ำเหมือง กำรขอ
อนุญำตซ้ือ มีใช้ และครอบครองวัตถุ
ระเบิด กำรแก้ปัญหำตลำดและกำร             
ส่งออกแร่ยิปซัม กำรแก้ปัญหำกำร            
ขนส่งแร่ กำรเร่งรัดผลักดันกำรอนุญำต
ประทำนบัตร กำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร
ตระหนักและใส่ ใจในกำรดูแลและ             
รักษำสิ่งแวดล้อมและดูแลสร้ำงสัมพันธ์
กบัชมุชน กำรเจรจำกบักรมอตุสำหกรรม
พ้ืนฐำนและกำรเหมอืงแร่ในกำรผอ่นผนั
กำร เ รี ยก เก็ บผลประ โยชน์ พิ เ ศษ                
เพื่อประโยชน์แก่รัฐในกำรอนุญำต
ประทำนบัตรให้มีระยะเวลำปลอดกำร
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ช�ำระในระยะแรกและสว่นทีเ่หลอืใหผ้อ่น
ช�ำระได้ เป็นต้น 

ในด้ำนบทบำทกำรมีส่วนร่วมใน
กำรจัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติแร่ฯ ในปี  
พ.ศ. 2547 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน
และกำรเหมอืงแรไ่ดม้กีำรจดัท�ำรำ่งแกไ้ข  
พระรำชบญัญตัแิร ่พ.ศ. 2510  สภำกำร
เหมืองแร่ได้ให้ควำมเห็นทักท้วงในบำง
ประเด็นที่ร่ำงฯ ดังกล่ำวไม่ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่
และธุรกิจแร่ เช่น ประเด็นที่ก�ำหนดให้             
ผู้ ยื่ น ค� ำ ขอประทำนบั ต ร เ สนอ ให้            
ผลประโยชน์แก่ รั ฐ ในกรณีที่ ได้ รั บ
ประทำนบัตรด้วยก็ได้ ประเด็นกำร
ก�ำหนดอัตรำเงินบ�ำรุงที่จะเรียกเก็บจำก
ผู้ประกอบกิจกำรไว้ไม่เกินร้อยละ 10 
ของค่ำภำคหลวงแร่เพื่อน�ำไปใช้จ่ำย               
ในกำรฟืน้ฟพูืน้ทีท่ีผ่ลกระทบอนัเกดิจำก
กำรท�ำเหมืองแร่และบ�ำรุงท้องถ่ิน ประเด็น
ที่มีกำรก�ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม            
กำรอนุญำตในอัตรำที่สูงมำกเกินไป  
ประเด็นที่มีกำรก�ำหนดให้มีกำรอนุญำต
ในเรื่องต่ำงๆ มำกมำย ท�ำให้ขั้นตอน      

ในกำรขออนุญำตประทำนบัตรไม่ลดลง 
ประเด็นบทบัญญัติที่มีกำรก�ำหนดโทษ              
ที่รุนแรงเกินเหตุ และเสนอให้คณะ
กรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติแร่ควรมี
ภำคเอกชนซ่ึงเปน็ตวัแทนของผูป้ระกอบ
กิจกำรแร่ร่วมเป็นคณะกรรมกำรด้วย  
เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรแร่
ร่วมกัน

แตใ่นกรณกีำรตรำพระรำชบญัญตัิ
แ ร่  พ .ศ .  2560 เกิ ดขึ้ น ในช่ ว งที่
ประเทศไทยขำดควำมเปน็ประชำธปิไตย
ไปชัว่ขณะ ไมม่ผีูแ้ทนทีไ่ดร้บักำรเลอืกตัง้
จำกประชำชนอยู่ ในสภำนิติบัญญัติ 
ประกอบกับกระแสอนุรักษ์ก�ำลังแรง                
มกีำรตอ่ตำ้นกำรท�ำเหมอืงแรข่นำดใหญ่
รำยหน่ึง ซ่ึงถูกกล่ำวหำว่ำก่อให้เกิด
มลพิษต่อส่ิงแวดล้อมและสร้ำงผล   
กระทบต่อชุมชน ร่ำงฯ เดิมของกรม
อุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมือง            
จึงแทบไม่เหลือเค้ำโครง และเสียง
ทักท้วงจำกสภำกำรเหมืองแร่ได้รับกำร
ตอบรับเพียงน้อยนิด

ที่มาของพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560

กำรตรำพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
2560 ขึ้นมำใช้แทนพระรำชบัญญัติแร่ 
พ .ศ .  2510 มีที่มำจำกกำรที่กรม
อุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 
ได้จัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติแร่ฉบับใหม่
เสนอให้คณะกรรมกำรกล่ันกรองเร่ือง
เสนอคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2548           
ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ  
เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2548 ผู้แทน
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ              
สิง่แวดลอ้มไดเ้สนอควำมเหน็วำ่ ภำรกจิ
ในกำรบริหำรจัดกำร กำรก�ำหนด
นโยบำย กำรควบคุม กำรก�ำกับดูแล  
และกำรใชป้ระโยชน์จำกทรัพยำกรแร่น้ัน 
มี  2 หน่วยงำนหลักรับผิดชอบคือ             
ก ร ม ท รั พ ย ำ ก ร ธ ร ณี  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
และกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและ              
กำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม  
ภำรกิจของทั้ง 2 หน่วยงำนดังกล่ำว       

มีควำมเกี่ยวข้องกัน ต้องท�ำงำนร่วมกัน
เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรแร่อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประโยชน์สูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมกำร
กลั่นกรองฯ จึงมีมติเห็นชอบตำมที่                 
ผูแ้ทนกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละ              
สิ่ งแวดล้อมเสนอ โดยให้กระทรวง
อุตสำหกรรมน�ำร่ำงพระรำชบัญญัติแร่  
กลับไปทบทวนใหม่

ในกำรทบทวนรำ่งพระรำชบญัญตัิ
แร่ดังกล่ำว คณะท�ำงำนร่วมกันระหว่ำง
กระทรวงอุตสำหกรรมกับกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม          
ได้พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขร่ำงฯ และได้
เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำอีกครั้ง 
ในเดือนพฤษภำคม 2549 ซึ่งคณะ
รฐัมนตรไีดเ้หน็ชอบในหลกักำรและสง่ให้
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ         
ตรวจร่ำง ในขณะที่ร่ำง พ.ร.บ.แร่ ยังอยู่
ร ะหว่ ำ งกำรด� ำ เ นินกำรของคณะ
กรรมกำรกฤษฎีกำ องค์กรทำงด้ำน         
สิ่งแวดล้อมได้ร้องเรียนว่ำร่ำง พ.ร.บ.แร่ 
ดงักลำ่วเอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุมำกเกนิ
ไป ประกอบกับท่ีประชุมคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำมีควำมเห็นว่ำร่ำง พ.ร.บ.แร่        
ดังกล่ำวยังขำดหลักกำรมีส่วนร่วม             
ของประชำชนซ่ึงเป็นประเด็นส�ำคัญ    
เห็นสมควรให้กระทรวงอุตสำหกรรม
ถอนร่ำงกฎหมำยกลับไปทบทวนใหม่

กระทรวงอุตสำหกรรมได้ท�ำกำร
แกไ้ขปรบัปรงุ และไดเ้สนอรำ่ง พ.ร.บ.แร ่
ฉบับใหม่ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ เมื่อ 
2 ตุลำคม 2557 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติ ในหลักกำร พร้อมทั้ ง ให้ รับ            
ควำมเห็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุข เก่ียวกับกำรท�ำเหมืองแร่            
ที่อำจมีผลกระทบต่อแหล่งต้นน้�ำและ
แหล่ งน้� ำ ใต้ ดิ น  กั บผลกระทบต่อ              
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งต้นน้�ำ
หรือป่ำน้�ำซึมซับ เพื่อรักษำระบบนิเวศ
และควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้�ำ
ธรรมชำติ และให้รับควำมเห็นของ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ            
สิ่ ง แวดล้อม กระทรวงมหำดไทย 
กระทรวงยุติธรรม ส�ำนักงำนคณะ
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กรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชำติ และส�ำนักงำนศำลยุติธรรม 
เกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบ
อำชญำบัตรและประทำนบัตรควร
ก�ำหนดให้เปน็รำยไดข้ององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินน้ันท้ังจ�ำนวน กำรด�ำเนินกำร
ศึกษำถึงควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ          
ของกำรท�ำเหมืองแร่แต่ละประเภท             
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรออกประกำศ           
กฎกระทรวงเกีย่วกบัหลกัเกณฑข์องกำร
ท�ำเหมืองแร่ประเภทต่ำงๆ กำรก�ำหนด
นโยบำยที่ชัดเจนให้พื้นที่ลุ่มน้�ำชั้น 1 เอ 
เป็นพื้นที่ห้ำมมิให้ใช้ประโยชน์ในกำรท�ำ
เหมืองแร่ กำรผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำ
เหมืองแร่สีเขียวอย่ำงเป็นรูปธรรม โดย 
สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับนโยบำยจนถึง
ระดับปฏิบัติ รวมถึงสนับสนุนให้ภำค
เอกชนน�ำแนวคิดควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและหลักกำรของผู้ก่อมลพิษเป็น           
ผูจ้ำ่ยมำใชใ้นกำรประกอบธรุกจิ เปน็ตน้ 
ไปประกอบกำรพจิำรณำดว้ย แลว้สง่รำ่ง
พระรำชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมกำร
ประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
พิจำรณำ ก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติ        
แห่งชำติพิจำรณำต่อไป

ต่ อ ม ำ ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย ำ ก ร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมได้เสนอร่ำง
ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย 
คณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่ 
ซึ่งจะเป็นองค์กรที่ก�ำหนดนโยบำยหลัก
ในกำรบริหำรจัดกำรแร่ของประเทศใน
ภำพรวมให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้มอบหมำยให้กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมไป
หำรอืรว่มกบักระทรวงอตุสำหกรรมและ
ส�ำนักงำนกฤษฎีกำ และได้ออกเป็น
ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
คณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่
แห่งชำติ พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกำยน 2559 ซ่ึงคณะกรรมกำรฯ 
ประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรีหรือ               
รองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรี           
มอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นรอง
ประธำนกรรมกำร รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงอตุสำหกรรม เปน็รองประธำน
กรรมกำร คนที่  2 รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย เป็นรองประธำน
กรรมกำร คนที่  3 รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น              
รองประธำนกรรมกำร คนที่ 4 และ              

ผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆ รวมทั้งประธำน
กรรมกำรสภำกำรเหมืองแร่ และผู้แทน
อ งค์ ก ร เ อ ก ชนด้ ำ นก ำ รคุ้ ม ค ร อ ง                      
สิ่ งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ โดยให้อธิบดีกรมทรัพยำกร 
ธรณี เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร              
และอธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน             
และกำรเหมืองแร่ เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำรร่วม

และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดย          
ใหเ้พิม่บทบญัญตัคิณะกรรมกำรนโยบำย
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่แห่งชำติไว้           
ในร่ำงพระรำชบัญญัติแร่ และเสนอให้
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำเป็นกำร
เร่งด่วน

ในกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.แร่ โดย
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ หลังจำกสภำฯ 
รับหลักกำรแล้วได้ต้ังคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญขึ้นมำคณะหนึ่ง เพื่อพิจำรณำ  
ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 

เนื่ อ งจำกพระรำช บัญญัติ แ ร่             
ฉบับนี้ เป็นพระรำชบัญญัติที่ มีกำร
วิพำกษ์วิจำรณ์ในเชิงลบในลักษณะ              
ไม่เห็นด้วยจำกหลำยภำคส่วน ทั้งคณะ
กรรมำธิกำรวิสำมัญได้รับเร่ืองร้องเรียน
พร้อมกับข้อเสนอแนะจำกองค์กรต่ำงๆ 
อำทิ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน             
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แห่งชำติ องค์กรพิทักษ์ชุมชน กลุ่ม
ประชำสังคมปฏิรูปทรัพยำกรแร่ทองค�ำ  
กลุ่มเครือข่ำยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
สุขภำพเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กลุ่ม
องค์กำรโลกสีเขียว รวมทั้งอำจำรย์
มหำวิทยำลัยและนักวิชำกำรอิสระ            
คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัจงึไดเ้ชญิผูแ้ทน
จำกองค์กรดั งกล่ ำว เป็นที่ ปรึ กษำ
กิตติมศักดิ์และผู้สังเกตกำรณ์ และ          
เข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง    
และแสดงควำมคิดเห็น 

แม้ว่ำประธำนสภำกำรเหมืองแร่ 
อดตีประธำนสภำกำรเหมอืงแร ่และอดตี
เลขำธิกำรสภำกำรเหมืองแร่ จะได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ และ
กรรมกำรและเลขำธิกำรสภำกำรเหมืองแร่
จะได้มีโอกำสเข้ำชี้แจงให้ข้อมูลต่อคณะ
กรรมำธิกำรวิสำมัญ แต่น้�ำหนักเสียง           
ดู เหมือนจะไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจ             
ของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ในท่ีสุด                 
ร่ำงพระรำชบัญญัติแร่ที่ผ่ำนกำรแปร
ญัตติของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ           
ก็ เ หลื อ เค้ ำ โคร ง ร่ ำ ง เดิ มของกรม
อุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
ไม่ถึงร้อยละ 25 

ขอ้เสนอแนะของสภำกำรเหมอืงแร่
ที่ เสนอต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ            

ด้วยเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ในกำร           
แก้ปัญหำของผู้ประกอบกำรที่ต้องเผชิญ
กับกำรรอคอยกำรอนุญำตอำชญำบัตร
พิ เศษส� ำรวจแร่ และประทำนบัตร              
ต้องแบกรับภำระค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึ้น               
ข้อเสนอดังกล่ำวได้รับตอบรับด้วยกำร
บัญญัติไว้ในมำตรำ 43 มำตรำ 47 และ 
มำตรำ 53 ของพระรำชบัญญัติแร่                
พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ กำรเปลี่ยน
ผู้มีอ�ำนำจอนุญำตอำชญำบัตรและ
ประทำนบัตรจำก “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม” ในพระรำช
บัญญัติแร่ พ.ศ. 2510  เป็น “อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่” 
ในพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ฉบับน้ี
และต่อมำก็ได้มีประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม เร่ืองกำรก�ำหนดขั้นตอน
และระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำต
ตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560             
พ.ศ. 2561 ตำมมำ ซ่ึงก็ช่วยแก้ปัญหำ
ในเร่ืองน้ีให้ผู้ประกอบกำรได้ในระดับหน่ึง

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
ส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหมืองแร่

ดังที่กล่ำวข้ำงต้นว่ำ กำรตรำ               
พระรำชบญัญตัแิร ่พ.ศ. 2560 มพีืน้ฐำน

มำจำกทัศนคติที่มองอุตสำหกรรม
เหมอืงแรใ่นภำพลบและขำดควำมเข้ำใจ
ในธุรกิจเหมืองแร่  จึ งได้ ก่อให้ เ กิด
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
เหมืองแร่ของประเทศเป็นอย่ำงมำก             
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรก�ำหนดให้กำร
อนุญำตประทำนบัตรท�ำ เหมืองแร่  
สำมำรถท�ำได้ เฉพำะในพ้ืนที่ที่แผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรแร่ก�ำหนดให้
เป็น “เขตแหล่งแร่เพื่อการทำาเหมือง”  
ตำมมำตรำ 17 และมำตรำ 19 เท่ำนั้น 
ซึง่คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ (คณะพิเศษ) 
ก็ได้เล็งเห็นและให้ข้อสังเกต (เรื่องเสร็จ
ท่ี 1352/2560-ตุลำคม 2560) เก่ียวกับ 
ประเด็นนี้ไว้ดังนี้

“การที่มาตรา 17 แห่งพระราช
บัญญัติแร่  พ.ศ. 2560 กำาหนดว่า          
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยข้อมูลการสำารวจ
ทรัพยากรแร่ แหลง่แร่สำารอง การจำาแนก
เขตพ้ืนที่ศักยภาพแร่ พื้นที่หรือชนิดแร่     
ที่สมควรสงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ 
และพื้นที่ที่มีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และ
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่จะกำาหนด          
ให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำาเหมือง 
เป็นบทบัญญัติท่ีอาจเป็นอุปสรรคจนไม่
สามารถทำาแผนแมบ่ทการบรหิารจดัการ
แร่ได้ เพราะข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูล           
ที่ต้องใช้เวลาในการสำารวจ และในทาง
ปฏบิตักิารสำารวจของกรมทรพัยากรธรณี
ไม่อาจใช้ยืนยันได้ว่าพื้นที่ใดมีแหล่งแร่
อุดมสมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 
ที่จะสามารถกำาหนดให้เป็นพื้นที่เขต
แหล่งแร่เพื่อการทำาเหมือง และแม้จะใช้
ขอ้มลูเพยีงเทา่ทีก่รมทรพัยากรธรณมีอียู่
มาจดัทำาแผนแมบ่ทการบรหิารจดัการแร่
ของท้ังประเทศได้ ก็อาจต้องใช้เวลา
หลายปีจึงจะสามารถทำาได้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การทีจ่ะสำารวจจนพบวา่พืน้ทีใ่ด
เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และ
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูง น่าจะอยู่นอกเหนือ
ขีดความสามารถของกรมทรัพยากร 
ธรณ ีเพราะตอ้งลงทนุสงูมาก บทบญัญตัิ
ของมาตรา 17 และมาตรา 19 แห่ง           
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 จึงน่าจะ

การตราพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
มีพื้นฐานมาจากทัศนคติที่มองอุตสาหกรรมเหมืองแร่

ในภาพลบและขาดความเข้าใจในธุรกิจเหมืองแร่ จึงได้ก่อ
ให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่

ของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำาหนด
ให้การอนุญาตประทานบัตรทำาเหมืองแร่ สามารถ

ทำาได้เฉพาะในพื้นที่ที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
กำาหนดให้เป็น “เขตแหล่งแร่เพื่อการทำาเหมือง”

ตามมาตรา 17 และมาตรา 19 เท่านั้น
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ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ประกอบ
กับบทเฉพาะกาลบังคับให้ต้องดำาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560               
ในทันที ซึ่งมีผลให้การยื่นคำาขอ และ          
การพิจารณาคำาขอต่างๆ จะไม่สามารถ
ดำาเนินการต่อไปได้ จึงเป็นการสมควร         
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม        
ต้องรีบดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย        
ให้สามารถปฏิบัติได้โดยเร็วต่อไป”

ประเด็นปัญหา
มำตรำ 19 แหง่พระรำชบญัญตัแิร ่

พ.ศ. 2560 ซึ่งก�ำหนดให้กำรอนุญำต
ประทำนบัตรให้พิจำรณำอนุญำตได้
เฉพำะในพื้นที่ที่แผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรแร่ก�ำหนดให้เป็น “เขตแหล่งแร่
เพื่อการทำาเหมือง” ตำมมำตรำ  17 นั้น   
เป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมเหมืองแร่ของประเทศ 
เพรำะภำครัฐเองก็มีขีดควำมสำมำรถ
จ� ำกัด ท้ั ง ในด้ ำนก� ำ ลังคนและด้ ำน              
งบประมำณในกำรทีจ่ะด�ำเนนิกำรส�ำรวจ
จนพบแหล่งแร่แหล่งใหม่ๆ จนถึงขั้น
สำมำรถประเมินควำมคุ้มค่ำในทำง
เศรษฐกจิของโครงกำรท�ำเหมอืงในแตล่ะ
แหล่งได้ และภำครัฐย่อมไม่สำมำรถ
ด�ำเนินกำรจนสำมำรถก�ำหนดเขตแหล่งแร่
เพื่อกำรท�ำเหมืองให้ทั่วทั้งประเทศได้            
ในระยะเวลำอันจ�ำกัด กำรจะปล่อยให้
ภำคเอกชนลงทุนส�ำรวจหำแหล่งแร่ด้วย
ตนเองไปก่อน จนถึงขั้นพิสูจน์ทรำบว่ำ
แหล่งแร่นั้นมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูง           
และมีควำมคุ้มค่ำในทำงเศรษฐกิจที่จะ
ด�ำเนินกำรท�ำเหมืองได้ แล้วค่อยน�ำมำ
เสนอใหภ้ำครฐัพจิำรณำวำ่ควรไดร้บักำร
ก�ำหนดใหเ้ปน็แหลง่แรเ่พือ่กำรท�ำเหมอืง
หรือไม่ โดยไม่มีหลักประกันว่ำแหล่งแร่
ที่จะลงทุนส�ำรวจจนพบนั้นจะได้รับกำร
ก�ำหนดให้เป็น “เขตแหล่งแร่เพื่อการ           
ทำาเหมือง” หรือไม่นั้น จะไม่ก่อให้เกิด            
แรงจูงใจในกำรลงทุนในอุตสำหกรรม
เหมืองแร่และเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่ง             
ต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเหมืองแร่ 
ของประเทศ 

กำรท�ำเหมืองจะถูกจ�ำกัดอยู่แต่
เฉพำะแร่ประเภทที่ไม่ต้องลงทุนใน          
กำรส�ำรวจสงู ซ่ึงเปน็แร่ทีม่รีำคำต่�ำ อำท ิ
หนิปนูและหนิบะซอลตเ์พือ่อตุสำหกรรม
ก่อสร้ำง  หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมเคมี 
หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมปูนซี เมนต์            
และแร่ที่ใช้ในอุตสำหกรรมเซรำมิกส์
เทำ่นัน้ สว่นกำรลงทนุส�ำรวจและพฒันำ
แหล่งแร่โลหะพ้ืนฐำนซ่ึงมีควำมจ�ำเป็น
ต่ออุตสำหกรรมและกำรบริโภคภำยใน
ประเทศ ซึง่จะตอ้งลงทนุส�ำรวจในระดบั 
50-100 ล้ำนบำทขึ้นไป จะไม่เกิดขึ้น 
โดยสิ้นเชิง

บทบาทของสภาการเหมืองแร่ 
ภายใต้พระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560  

(1) ประธำนสภำกำรเหมืองแร่       
ท�ำหนำ้ทีเ่ปน็กรรมกำรในคณะกรรมกำร
นโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติ 

(2) ประธำนสภำกำรเหมืองแร่          
ท�ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรแร่
ตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

(3) ผู้แทนสภำกำรเหมืองแร่            
ท�ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรแร่
จังหวัด 

(4) ผู้แทนสภำกำรเหมืองแร่           
ท�ำหน้ำที่ เป็นอนุกรรมกำรในคณะ
อนกุรรมกำรตำ่งๆ ภำยใตค้ณะกรรมกำร
นโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่ งชำติ            
ซึ่งได้แก่

 คณะอนุกรรมกำรกำรก�ำหนด
หลักเกณฑ์กำรจ�ำแนกทรัพยำกรแร่     

และกำรก�ำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อกำร          
ท�ำเหมือง  

 อนุกรรมกำรด้ำนกำรจัดท�ำ 
แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรแร่   

 คณะอนุกรรมกำรเสริมสร้ำง
และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 

 คณะอนุกรรมกำรกำรก�ำหนด
แนวทำงและมำตรกำรกำรบรหิำรจดักำร
หินอุตสำหกรรม

 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกิจกำร
เหมืองแร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
มีธรรมำภิบำล 

นอกจำกนีผู้แ้ทนสภำกำรเหมอืงแร่
ยั งท�ำหน้ำที่ เป็นคณะท�ำงำนจัดท�ำ               
อนุบัญญัติออกตำมควำมในกฎหมำย          
ว่ำด้วยแร่

บทบำทของสภำกำรเหมืองแร่ใน
คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร
ต่ำงๆ ข้ำงต้น ช่วยให้ผู้ประกอบกำรได้มี
โอกำสแสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อมูล          
และทักท้วงในประเด็นที่ตัวแทนของ                   
ภำครัฐอำจมองไม่เห็นในมุมมองของ               
ผู้ประกอบกำร

สภาการเหมอืงแรย่งัมุง่หวงัทีจ่ะได้
มีโอกาสในการเสนอสภานิติบัญญัติ          
แหง่ชาต ิใหท้ำาการแก้ไขปรบัปรงุพระราช
บัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เพื่อปลดล็อก
พันธนาการ “เขตแหล่งแร่ เพื่อการ               
ทำาเหมือง” ตามมาตรา 17 และมาตรา 19
อันเป็นอุปสรรคของอุตสาหกรรม         
เหมืองแร่ให้หมดไป 

บทบาทของสภาการเหมืองแร่ในคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่างๆ ข้างต้น ช่วยให้ผู้ประกอบการ

ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลและทักท้วง
ในประเด็นที่ตัวแทนของภาครัฐอาจมองไม่เห็น

ในมุมมองของผู้ประกอบการ
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บริษัท	ตรัง	ยูซี	จ�ากัด	โรงโม่หินที่คร่�ำหวอดในวงกำรหินเพื่อกำรก่อสร้ำงและ            
แร่โดโลไมต์์มำกกว่ำ 30 ปี นอกจำกจะผลิตสินค้ำให้มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำร
ของลกูคำ้แลว้ บรษิทัฯ ยงัตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของสิง่แวดลอ้มและควำมรบัผดิชอบ
ต่อสังคม ด้วยเหตุนี้ บริษัท ตรัง ยูซี จ�ำกัด จึงได้รับกำรรับรองมำตรฐำนรำงวัลต่ำงๆ 
ในหลำยดำ้น  เชน่ รำงวลัสถำนประกอบกำรชัน้ด ีรำงวลัโรงโม ่เหมอืงหนิตดิดำว รำงวลั
ธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งได้รับรำงวัล Green Mining Award 8 ปี
ติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่รำงวัล Green Mining Award ประจ�ำปี 2554, 2555, 2559, 
2560, 2561, 2562, 2563 และล่ำสุดปี 2564 แสดงให้เห็นถึงควำมเอำใจใส่             
สิ่งแวดล้อม และควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่อง 

วารสารเหมืองแร่ฉบับนี้ จึงได้สัมภำษณ์ผู้บริหำรของบริษัท ตรัง ยูซี จ�ำกัด     
เพื่อแบ่งปันประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจเหมืองแร่ที่ให้ควำมส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม จนสำมำรถคว้ำรำงวัล Green Mining Award                 
อย่ำงต่อเนื่องถึง 8 ปี ด้วยกัน

ก่อนอื่นขอทราบประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ 
บริษัท	ตรัง	ยูซี	จ�ากัด	ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2533 เพื่อด�ำเนิน

ธุรกิจผลิตหินเพื่อกำรก่อสร้ำงและแร่โดโลไมต์์ โดยโรงโม่ตั้งอยู่เลขที่ 115 หมู่ที่ 5 
ต.โคกสะบ้ำ อ.นำโยง จ.ตรัง มี ประสิทธิ์	ทวนด�า	กรรมการฝ่ายบริหารงาน	 เป็น                 
ผู้รับผิดชอบ พร้อมชูวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ “มุ่งม่ันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ				
สร้างงาน	สร้างชุมชน	พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

เหมืองแร่สีเขียว
l   กองบรรณาธิการ

ตลอดระยะเวลำ 32 ปีที่บริษัทฯ 
ได้ด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นและ 
ให้ควำมส�ำคัญในกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว             
กำรดูแลส่ิงแวดล้อมมำอย่ำงต่อเนื่อง
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของหนว่ยงำนทีก่�ำกบัดแูลอยำ่งเคร่งครัด
ส่งเสริมกำรปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงำน            
รักองค์กรและเป็นส่วนหนึ่ ง เสมือน
ครอบครัวเดียวกัน จัดโครงกำรต่ำงๆ        
ในกำรสร้ำงสำธำรณประโยชน์โดยรอบ
ชุมชนอย่ำงสม่�ำเสมอ 

บริษัทฯ ด�ำเนินงำนด้วยควำม
โปร่งใส เน่ืองจำกให้ควำมส�ำคัญกับ        
ธรรมำภิบำลส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Good Governance) ธรรมำภบิำลธรุกจิ 
(Good Governance Standards) และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibilities : CSR) โดย 
เน้นกำรปฏิบัติและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่ออยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน

ประเภทของธุรกิจที่ทำา
เรำเป็นบริษัทผู้ผลิตหินเพื่อ

งำนก่อสร้ำงและแร่โดโลไมต์ สินค้ำโดย
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือหินเพื่องำน
ก่อสร้ำง ตำมขนำดที่ลูกค้ำต้องกำร เช่น 
ขนำด 1/2, 3/4, 3/8 นิ้ว หินคลุก           
และหินฝุ่น เพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำง ซ่ึง      
ให้บริกำรกับลูกค้ำกลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำง 
งำนก่อสร้ำงถนน งำนคอนกรีต และ         
งำนก่อสร้ำงอื่นๆ เรำผลิตสินค้ำเพื่อ  

  ประสิทธิ์ ทวนดำา กรรมการฝ่ายบริหารงาน    
      บริษัท ตรัง ยูซี จำากัด

บริษัท ตรัง ยูซี จำากัด คว้ารางวัล 
Green Mining Award 8 ปีต่อเนื่อง

“เมื่อเหมืองพัฒนา ชุมชนก็ต้องพัฒนา 
การพัฒนาที่ควบคู่กัน ดูแลซึ่งกันและกัน”
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ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ต้องใช้หินในปริมำณมำกและต่อเนื่อง เพื่อให้           
งำนของลูกค้ำเสร็จตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังผลิตและจ�ำหน่ำยแร่โดโลไมต์เพ่ือใช้ส�ำหรับพืชสวน        
พชืไร ่และบ่อกุง้ ซึง่มีประโยชนต์อ่ดนิและน้�ำ โดยเพิม่คำ่ออกซเิจนในน้�ำใหส้งูขึน้ ท�ำให้
น้�ำเขียวใส ลดกำรเกิดน้�ำเน่ำในบ่อกุ้ง และยังช่วยในกำรปรับสภำพดินให้มีควำม             
อดุมสมบรูณ ์ชว่ยใหพ้ชืสำมำรถดดูซมึปุย๋ไดด้ขีึน้ เพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรตอ่ลกูคำ้ 
กลุ่มชำวสวนยำงพำรำ สวนปำล์มน้�ำมัน และบ่อเลี้ยงกุ้ง  

เหตุผลสำาคัญในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเหมืองแร่สีเขียว
เมื่อภำครัฐได้จัดให้มีโครงกำรเหมืองแร่สีเขียว โดยมุ่งให้เกิดเหมืองแร่ท่ีมี

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงมำตรฐำนใหม่ของผู้ประกอบกำร
เหมืองแร่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชุมชนและสังคมโดยรอบ เรำจึงเห็นโอกำสในกำร   
ยกระดับและสร้ำงมำตรฐำนให้บริษัทเป็นที่ยอมรับ โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนของ
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ (กพร.) เป็นเสมือนพี่เลี้ยง ที่คอยให้                
ค�ำแนะน�ำและน�ำเสนอแนวคิดใหม่ท่ีเป็นรูปธรรมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมและ          
สิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลำด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง          
ในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้  

ด�ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง 
กำรด�ำเนินงำนกิจกรรม 5ส 
กำรดูแลควำมปลอดภัยและสุขภำพของประชำชนรอบพื้นที่เหมืองแร่  
เพิ่มพื้นที่สีเขียวตำมแผนฟื้นฟูธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถที่จะตรวจสอบได้  

ตลอดจนกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด             
เพียงแต่ขำดควำมพร้อมในกำรเรียบเรียงเป็นเอกสำรให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์                
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรโครงกำรดังกล่ำว จนกระทั่งในช่วงปลำยปี พ.ศ. 2552  
สดุหทยั	ทวนด�า	ไดก้ลบัมำชว่ยงำนทีบ่รษิทัฯ และไดท้�ำหนำ้ทีเ่ปน็ผูเ้รยีบเรยีงเอกสำร
และประสำนงำน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรมำตลอดตั้งแต่ปี                  
พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นโครงกำรที่ต้องประเมินตนเองเพ่ือพัฒนำในเรื่องสิ่งแวดล้อม                 
อยูต่ลอดเวลำ เสมอืนกระจกทีค่อยสะทอ้นใหบ้รษิทัฯ เหน็ภำพกจิกรรมตำ่งๆ ทีช่ดัเจน
ยิง่ขึน้ จงึขอขอบคณุกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมอืงแร่ กระทรวงอตุสำหกรรม 
ที่จัดและส่งเสริมโครงกำรนี้ด้วยดีตลอดมำ  

การจัดการธุรกิจของตรัง 
ยซู ีกอ่นและหลังจากที่ได้
รับรางวัล Green Mining
Award

 ก่อนหน้ำท่ีจะเข้ำร่วมโครงกำร
และได้รับรำงวัลเหมืองแร่สีเขียว เรำรู้ว่ำ
เรำ “อยาก” ท�ำอะไรเพื่อชุมชน เช่น            
เรำอยำกจะบริจำคอุปกรณ์กีฬำให้
โรงเรียน เรำอยำกจะสร้ำงห้องน้�ำให้กับ
ทำงวัด โดยที่ควำมเป็นจริง ผู้รับมีควำม
จ�ำเป็นด้ำนอื่นมำกกว่ำ เช่น โรงเรียน
อยำกได้ทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน             
ที่ขำดแคลน วัดอยำกได้พัดลมเพื่อใช้       
ในศำลำแทนของเดิมที่ช�ำรุด เป็นต้น 

กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและกำร
รับฟังควำมคิดเห็นของชุมชน คือหนึ่ง         
ในตัวชี้วัดส�ำคัญของผู้ที่ ได้รับรำงวัล
เหมืองแร่สีเขียว เรำเริ่มเปิดรับฟังควำม
คิดเห็นจำกชุมชนมำกขึ้น และเปลี่ยน
จำกส่ิงท่ีเรำ “อยากจะทำา” ไปเป็นสิ่งที่   
ชุมชนของเรำ “อยากจะเป็น” ชุมชน   
ของเรำอยำกจะให้เด็กท่ีขำดแคลนได้               
มีโอกำสเพิ่มขึ้น ชุมชนของเรำอยำกมี
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ควำมต้องกำรเหล่ำน้ีถูกเปล่ียนจำกควำม
ต้องกำรของเรำ ไปเป็นควำมต้องกำร
ของชุมชน ผ่ำนกระบวนกำรประชุมรับฟัง
ควำมคิดเหน็ของผู้น�ำชมุชน โรงเรยีน วดั 
และโรงพยำบำลชุมชน เป็นต้น

ตลอดระยะเวลำกว่ำ 32 ปี กำร
ด�ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ เรำ
ด�ำเนนิกำรอยำ่ง “จรงิจงั	จรงิใจ	ตอ่เนือ่ง	

1

2

3

4

5

เราไม่สามารถย้ายเหมืองออก
จากชุมชนและไม่สามารถมาย้าย
ชุมชนออกไปจากเหมือง เมื่อชุมชน         
ให้โอกาสเหมอืงไดด้ำาเนนิธรุกจิภายใน
ชมุชนแลว้ เหมอืงเองกต็อ้งใช้โอกาสนี้
แสดงให้ชุมชนเห็นว่า เม่ือเหมืองพัฒนา
ชุมชนก็ต้องพัฒนา การพัฒนาที่
ควบคู่กัน การดูแลซึ่งกันและกัน
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เพื่อความยั่งยืน”	 เรำใส่ใจในทุกๆ มิติ        
ไม่ว่ำจะเป็นกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำ  
กำรมีธรรมำภิบำลในกำรดูแลส่ิงแวดล้อม
และธรรมำภิบำลธุรกิจ กำรใส่ใจพนักงำน
รวมถึงกำรดูแลชุมชนรอบเหมือง 

นโยบำยในกำรด�ำเนินงำนด้ำน          
สิ่ งแวดล้อมถูกก�ำหนดอย่ำงชัดเจน                
มีกำรวำงแผนกำรด�ำเนินกิจกรรมด้ำน 
สิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กร ตรวจสอบและติดตำมมำตรกำร
สิ่งแวดล้อมอย่ำงใกล้ชิดปีละ 2 ครั้ง   
และกำ รป รับปรุ งพัฒนำคุณภำพ          
สิง่แวดลอ้มใหด้ยีิง่ขึน้ ซึง่เรำไดก้�ำหนดไว้
อย่ำงชัดเจน  มีกำรจัดตั้งคณะเจ้ำหน้ำที่
สิ่ งแวดล้อมในกำรดูแลและพัฒนำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะ เพื่อ
ประชุมวำงแผนเพื่อเตรียมงำนในด้ำน
ต่ำงๆ ตำมตำรำงแผนงำนที่ก�ำหนดใน
แต่ละปี  เช่น แผนกำรปลูกต้นไม้ประจ�ำปี
ในพื้นที่โครงกำร-นอกโครงกำร กำร
จัดหำและเตรียมต้นกล้ำไม้ กำรร่วม
กิจกรรมกับองค์กรอื่นๆ เช่น กำรสร้ำง
ฝำยชะลอน้�ำ โครงกำรปล่อยปลำใน
แหล่งน้�ำธรรมชำติ กำรปลูกไม้ยืนต้น        
ที่สำมำรถน�ำมำท�ำอำหำรได้ภำยใน
ชมุชน โครงกำรรว่มจติคนืชวีติมหำสมทุร
ตรัง โครงกำรเหมืองเพื่อกำรดูงำนของ
หน่วยงำนต่ำงๆ และกำรฝึกงำนของ
นักศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

เรำมีมำตรกำรติดตำมและเฝ้ำระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรวจวัดโดย          
ผู้เชี่ยวชำญที่ได้รับอนุญำต กำรตรวจวัด

คุณภำพสิ่งแวดล้อมทั้งด้ำนเสียง ฝุ่นละออง แรงสั่นสะเทือน คุณภำพน้�ำ และเงื่อนไข
ตำมมำตรกำร EIA ( Environmental Impact Assessment) โดยรำยงำนให้หน่วยงำน
ที่ก�ำกับดูแลทรำบอย่ำงสม่�ำเสมอ ตลอดระยะเวลำด�ำเนินงำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมอยู่
ในเกณฑ์ในทุกๆ ด้ำน เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนที่หน่วยงำนก�ำกับดูแลก�ำหนด

นอกจำกนี้เรำยังมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย           
หนว่ยงำนตำ่งๆ เชน่ ผูน้�ำชมุชน เจำ้อำวำสวดัใกลเ้คยีง นำยอ�ำเภอ สำธำรณสขุอ�ำเภอ        
นำยก อบต. ส.อบต. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน อสม. เป็นต้น เพื่อร่วมกันพัฒนำชุมชน                  
ดูแลส่ิงแวดล้อม และเฝ้ำระวังสุขภำพชุมชนใกล้เคียง โครงกำรที่คณะกรรมกำรฯ          
ร่วมกันจัดขึ้น เช่น ตรวจสุขภำพและเอกซเรย์ปอดประชำชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ 
โครงกำรมอบแวน่สำยตำใหช้มุชน มอบทนุกำรศกึษำใหบ้ตุรหลำนพนกังำนและชมุชน               
กำรสนับสนุนกำรสร้ำงถนนให้ชุมชน เป็นต้น

“เรายังคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ
คัดแยกขยะ-รีไซเคิล การลดการใช้ถุงพลาสติกโดยการใช้ถุงผ้า การดัดแปลงส่ิงท่ีเหลือใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น สำาหรับด้านการผลิตเราจะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยให้
เหมาะสมเพ่ือประหยัดพลังงาน ท้ังน้ำามัน ไฟฟ้า เพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

กำรท�ำเหมืองบำงส่วนได้รับประทำนบัตรในพื้นที่โฉนด ซึ่งต้องท�ำเหมืองต่�ำกวำ่
ระดบัพืน้ดนิ ท�ำใหเ้กดิแหลง่น้�ำขนำดใหญท่ีส่ำมำรถน�ำมำใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุกับ
โครงกำรและชุมชน จึงเกิด ‘โครงการน้�า	3	มิติ	เหมืองแร่เพ่ือชุมชน’	(ควำมม่ันคงทำงด้ำน
ทรัพยำกรน้�ำ) ซ่ึงประกอบด้วย มิติท่ี	1	น้�ำด่ืมฟรีเพ่ือพนักงำนและชุมชน ซ่ึงด�ำเนินกำร
มำมำกกว่ำ 15 ปี มิติที่	2 น้�ำใช้ส�ำหรับใช้ในกำรดูแลสิ่งแวดล้อมของโครงกำรและ              
ส่งเข้ำระบบประปำของหมู่บ้ำนในช่วงฤดูแล้งท่ีชุมชนขำดน้�ำ และมิติที่	3 น้�ำเพื่อ
กำรเกษตร โดยดันน้�ำเข้ำระบบคูส่งน้�ำให้กับชุมชนใกล้เคียงในช่วงฤดูแล้งเพ่ือท�ำกำร
เกษตรและเลี้ยงสัตว์ หรือตำมช่วงเวลำอื่นๆ เมื่อชุมชนต้องกำร ทั้งนี้น้�ำที่ส่งให้ชุมชน
ได้ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ำไม่ได้มีสิ่งตกค้ำงใดๆ ที่เป็นอันตรำย

การที่ได้รับรางวัล Green Mining Award ช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์และส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างไรบ้าง

จำกกำรทีเ่รำไดป้ฏิบตัติำมค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำรและผู้ทรงคุณวฒุภิำยใต้
โครงกำรเหมืองแร่สีเขียวจนน�ำไปสู่กำรได้รับรำงวัล Green Mining Award ประจ�ำปี 
2554, 2555, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563 และปี 2564 ส่งผลต่อบริษัทฯ ดังน้ี

ด้านชุมชน บริษัทฯ สำมำรถสื่อสำรไปยังชุมชนและชุมชนสำมำรถสื่อสำร
กลบัมำยงับรษิทัฯ ไดด้ยีิง่ขึน้กวำ่เดมิ เชน่ เมือ่ครัง้บรษิทัฯ จัดงำนปลกูตน้ไมร้อบเหมอืง 
งำนตรวจสุขภำพชุมชนโดยรอบ และกิจกรรมอื่นๆ ภำยในบริษัทฯ ผู้น�ำชุมชน ชมรม
ต่ำงๆ โรงเรียนและชำวบ้ำน ต่ำงเข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้น จำกเดิมเป็นเพียงแค่ผู้เข้ำ  
ร่วมงำน ภำยหลังภำคส่วนดังกล่ำวได้เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้น เช่น ชมรมตำ่งๆ จัดให้
มีกำรแสดงในช่วงวันงำน โรงเรียนน�ำนักเรียนมำแสดงควำมสำมำรถ ซึ่งแสดงให้                
เหน็วำ่สำรทีบ่รษิทัไดส้ือ่ออกไปยงัชมุชนรอบขำ้ง ชมุชนเองกเ็ปดิรบัและสือ่สำรกลบัมำ
ว่ำเขำพร้อมที่จะมีส่วนร่วมยิ่งๆ ขึ้นไปจำกเมื่อก่อน

ด้านพนักงาน พนักงำนร้อยละ 90 ของบริษัทฯ เป็นคนในพื้นที่จังหวัดตรัง 
บริษัทฯ ไม่เคยจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติเข้ำมำท�ำงำนในบริษัทฯ ตลอดระยะเวลำที่เปิด
ด�ำเนินธุรกิจมำ เรำมีพนักงำนพ่อและลูก พนักงำนที่เป็นพี่และน้อง สิ่งเหล่ำนี้น่ำจะ
เพยีงพอทีจ่ะท�ำใหเ้หน็วำ่ บรษิทัฯ มคีวำมปลอดภยัและมคีวำมรบัผดิชอบตอ่สวสัดภิำพ
แรงงำน 

ดา้นลกูคา้ ภำยใตม้ำตรฐำนเหมอืงแร่สเีขยีว เมือ่บริษทัฯ ปฏิบตัติอ่พนกังำน
อย่ำงเป็นธรรม ชุมชนรอบข้ำงเปิดโอกำสและยอมรับให้บริษัทฯ สำมำรถด�ำเนินธุรกิจ 
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  สุดหทัย ทวนดำา 
      ผู้บริหาร บริษัท ตรัง ยูซี จำากัด   
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กำรส่งมอบสินค้ำที่มีคุณภำพและทันเวลำที่ลูกค้ำต้องกำร จึงไม่ใช่อุปสรรคในกำร
ด�ำเนินธุรกิจ เม่ือเรำมีมำตรฐำนกำรจัดกำรท่ีดี หินจำกหน้ำเหมืองท่ีมีขนำดท่ีเหมำะสม
ตกัโดยรถขดุทีม่ำตรฐำน EURO 3 สง่ตอ่ใหร้ถสบิล้อทีส่ำมำรถใชน้้�ำมนัไดถ้งึไบโอดเีซล 
B20 โรงโมใ่ชร้ะบบสเปรยน์้�ำในทกุๆ จดุ พรอ้มปดิคลมุอำคำรโรงโมม่ดิชดิ ลกูค้ำทีไ่ด้
เข้ำมำเห็นถึงมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรผลิตที่ดี ย่อมมีควำมมั่นใจว่ำสินค้ำที่จะได้รับ
ต้องมีคุณภำพและทันเวลำส่งมอบ

ความคิดเห็นต่อการดำาเนินธุรกิจเหมืองแร่ที่ให้ความสำาคัญต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

เรำไมส่ำมำรถยำ้ยเหมอืงออกจำกชมุชนและไมส่ำมำรถมำยำ้ยชมุชนออกไปจำก
เหมือง เมื่อชุมชนให้โอกำสเหมืองได้ด�ำเนินธุรกิจภำยในชุมชนแล้ว เหมืองเองก็ต้อง             
ใช้โอกำสนี้แสดงให้ชุมชนเห็นว่ำ เมื่อเหมืองพัฒนำ ชุมชนก็ต้องพัฒนำ กำรพัฒนำ                   
ที่ควบคู่กัน กำรดูแลซึ่งกันและกัน บริษัทฯ ต้องกำรแรงงำน แรงงำนก็มำจำกชุมชน 
บริษัทฯ ต้องกำรของใช้ทั่วไป ของใช้ทั่วไปก็มำจำกตลำดในชุมชน บริษัทต้องกำร              
เครื่องปรุง วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอำหำร สิ่งเหล่ำนั้นก็มำจำกชุมชน กำรเป็นเพื่อนบ้ำน
ที่ดีในชุมชนจึงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบทำงควำมคิดในกำรอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้ำง

ธรุกจิของเรำนอกจำกจะผลติสนิคำ้ใหม้คีณุภำพตรงตำมควำมตอ้งกำรของลกูค้ำ
แล้ว เรำยังตระหนักถึงควำมส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม                
ดังวิสัยทัศน์ท่ีว่ำ “บริษัทมุ่งม่ัน	สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ	สร้างงาน	สร้างชุมชน	
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม” เหตุน้ีเอง บริษัท ตรัง ยูซี จ�ำกัด จึงเป็นโรงโม่หิน
ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนรำงวัลต่ำงๆ ในหลำยด้ำน เช่น รำงวัลสถำนประกอบกำร
ชั้นดี รำงวัลโรงโม่ เหมืองหินติดดำว รำงวัลธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม รำงวัลโรงโม่ 
เหมืองหินสีเขียว ใบรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว ระดับ 3 รำงวัลธรรมำภิบำลธุรกิจดีเด่น
รำงวัลสถำนประกอบกำรเครือข่ำยที่มีกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR-DPIM) รำงวลัประกำศเกยีรตคิณุจรรยำบรรณดเีดน่หอกำรคำ้ไทย รำงวลัโรงโม่
เหมืองหินที่มีกำรจัดกำรและรักษำสิ่งแวดล้อมตำมมำตรกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยอดเยี่ยม (EIA Monitoring Award) และรำงวัล
อุตสำหกรรมดีเด่น ดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม (The Prime Minister’s Industry 
Award For an Outstanding Achievement in Corporate Social Responsibility)  
เปน็ตน้  ดงัน้ันลกูคำ้ทีซ่ือ้สนิคำ้จำกเรำกจ็ะมสีว่นรว่มและสง่เสรมิกำรรกัษำสิง่แวดลอ้ม
ด้วยเช่นกัน

ฝากข้อเสนอแนะไปยังผู้ประกอบการเหมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก
ถึงเคล็ดลับและกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการธุรกิจจนได้รับ
รางวัล Green Mining Award

“เป็นเพื่อนบ้านที่ดีในชุมชน” พัฒนำและเติบโตไปพร้อมชุมชน เปล่ียนจำก
คนนอกใหก้ลำยเปน็สว่นหนึง่ในชมุชน สิง่เหลำ่นีจ้ะเกิดขึน้ไดต้อ้งใชเ้วลำและมแีนวทำง
กำรปฏิบัติ ซึ่งแนวทำงกำรปฏิบัตินั้น ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กจะเห็น
เสน้ทำงไดช้ดัเจนมำกขึน้เมือ่เขำ้รว่มโครงกำรเหมอืงแรส่เีขยีว โครงกำรจะมผีูเ้ชีย่วชำญ
หลำยท่ำนมำให้ค�ำแนะน�ำ ยกกรณีศึกษำในอดีตมำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ
จำกประสบกำรณโ์ดยตรง ชว่ยอปัเดตขอ้มลูในเรือ่งกฎหมำยสิง่แวดลอ้มและกฎหมำย
ด้ำนควำมปลอดภัยอื่นๆ 

“จึงอยากให้ผู้ประกอบการท่ียังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเข้าร่วมโครงการ
หรือไม่ ให้ลองเข้าร่วมโครงการเหมืองแร่สีเขียวดูครับ” ประสิทธิ์	กล่ำว

กลยุทธ์ ในการบริหาร
จัดการธุรกิจจนได้รับ
รางวัล Green Mining 
Award

กำรด�ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม
และรับผิดชอบต่อสั งคม ต รัง  ยู ซี                       
จะเน้นกำรประสำนควำมร่วมมือกับทุกๆ
ฝ่ำย โดยเฉพำะชุมชนรอบเหมือง เพ่ือ 
ให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน         
ในกำรด�ำเนินงำนร่วมกัน โดยผ่ำนคณะ
กรรมกำรมวลชนสัมพันธ์ ในกำรจัดต้ัง
กองทุนฟื้นฟูสภำพแวดล้อม เพ่ือกำร
ฟื้นฟู ดูแลรักษำพื้นที่ท�ำเหมืองและ           
หลังจำกผ่ำนกำรท�ำเหมือง เพื่อพัฒนำ
ระบบนิเวศวิทยำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรพัฒนำแหล่งน้�ำ กำรปลูกต้นไม้  

ส�ำหรับกิจกรรมด้ำนมวลชนสัมพันธ์
มีกำรจัดตั้งกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบ
พืน้ทีเ่หมอืงแรเ่พือ่ดแูลและพฒันำชมุชน
ในทุกๆ ด้ำน โดยเฉพำะด้ำนกำรศึกษำ
ของเด็กและเยำวชน เรำจะให้ควำมส�ำคัญ
เป็นล�ำดับต้นๆ ส่วนกำรดูแลและใส่ใจ
สุขภำพพนักงำนและชุมชนจะมีกองทุน
เฝ้ำระวังสุขภำพเพื่อดูแลให้ชุมชนมี
สุขภำพที่แข็งแรง นอกจำกนี้ เรำยังใส่ใจ
สขุภำพของชำวจงัหวดัตรงัและใกลเ้คยีง
จงึไดส้นบัสนนุอปุกรณท์ำงกำรแพทยใ์ห้
โรงพยำบำลตรังมำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี

ทั้งนี้ ประสิทธิ์	ผู้บริหำร ตรัง ยูซี 
ได้กล่ำวอยู่เสมอๆ ว่ำ “พนักงานทุกคน
อาศัยอยู่ในชุมชน	เมื่อพนักงานอยู่ได้	
ชุมชนอยู่ได้	บริษัทฯ	ก็อยู่ได้ควบคู่ไป
เชน่กนั	เพราะเรา	สรา้งงาน	สรา้งชุมชน	
พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม	ไปพร้อมๆ	
กัน” ในอนำคตเรำอยำกเห็นผู้ประกอบกำร
โรงโม่หินอยู่ร่วมกับชุมชน อำศัยเกื้อกูล
กัน และอยู่ด้วยกันอย่ำงมีควำมสุข และ
เป็นเหมืองแร่เพื่อชุมชนอย่ำงแท้จริง 
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ระยะน้ีมีผู้ประกอบการยื่นค�าขอ
อาชญาบัตรพิ เศษส�ารวจแร่ต่อภาครัฐ										
หลายราย	โดยเฉพาะเพือ่การส�ารวจแรโ่ลหะ	
บางรายยื่นคนละหลายแปลง	 เมื่อได้รับ
อนุญาตอาชญาบัตรพิเศษแล้ว	ผู้ถืออาชญาบัตร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาอีก
มากมาย	โดยเฉพาะข้อผูกพันต่อรัฐในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส�ารวจ	

ในกำรยื่นค�ำขออำชญำบัตรพิเศษ ผู้ยื่น
ค�ำขอฯ จะต้องเสนอข้อผูกพันค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
กำรส�ำรวจในแต่ละปีตลอดอำยุอำชญำบัตร

พิเศษ โดยประกำศกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ เรื่องกำรก�ำหนด
หลักเกณฑ์ค่ำใช้จ่ำยขั้นต่�ำในกำรส�ำรวจแร่ตำมอำชญำบัตรพิเศษ พ.ศ. 2561              
ได้ก�ำหนดขั้นต่�ำของค่ำใช้จ่ำยในกำรส�ำรวจแร่ในแต่ละปีตำมแต่ละชนิดแร่และ
ขนำดพื้นที่ไว้เป็นแนวปฏิบัติ

มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่า 
“เมือ่สิน้รอบปขีอ้ผกูพนัใด ถา้ผูถ้อือาชญาบตัรพเิศษยงัปฏบิตัติามขอ้ผกูพนั 

ตามมาตรา 48 สำาหรบัการสำารวจในรอบปนีัน้ไมค่รบถว้น ผูถ้อือาชญาบตัรพเิศษ
ต้องจ่ายเงินเท่ากับจำานวนที่ยังมิได้ใช้จ่ายเพื่อการสำารวจในรอบปีข้อผูกพันนั้น          
ใหแ้กก่รมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่ภายในกำาหนดสามสบิวันนบัแต่
วันสิ้นรอบปีข้อผูกพันดังกล่าว ในการสำารวจถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษได้ใช้จ่าย
เงินเพ่ือการสำารวจในรอบปีข้อผูกพันใดเกินข้อผูกพันที่กำาหนดไว้สำาหรับรอบปี             
ข้อผูกพันนั้น ให้มีสิทธิหักจำานวนเงินส่วนที่เกินออกจากข้อผูกพันสำาหรับ                 
การสำารวจในรอบปีข้อผูกพันปีต่อไปได้”

ปัญหำมีอยู่ว่ำ เมื่อผู้ประกอบกำรได้รับอนุญำตอำชญำบัตรพิเศษจำก             
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่แล้ว หำกเป็นพ้ืนที่ในเขตป่ำสงวน            
แห่งชำติ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อกำรเกษตร หรือที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืน ผู้ถือ                                   
อำชญำบัตรก็ยังต้องไปขออนุญำตหน่วยงำนหรือเจ้ำของท่ีดินก่อนเข้ำท�ำกำร
ส�ำรวจ และในกรณีท่ีผู้ถืออำชญำบัตรพิเศษเข้ำพื้นที่เพื่อท�ำกำรส�ำรวจไม่ได้               
จะต้องรับผิดชอบตำมมำตรำ 49 ข้ำงต้นหรือไม่อย่ำงไร

วารสารเหมืองแร่	ฉบับนี้จึงขอน�ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
เกี่ยวกับเร่ืองน้ีมำให้ผู้ประกอบกำรได้ทรำบเป็นข้อมูลเพ่ือพิจำรณำก่อนจะยื่น
ค�ำขออำชญำบัตรพิเศษ แม้ว่ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำในกรณีนี้    

“ได้รับอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำารวจแร่แล้ว 
เข้าพื้นที่สำารวจไม่ได้ ค่าใช้จ่ายในการสำารวจ

ที่ผูกพันต่อรัฐ...ทำายังไงดี”

ไขข้อข้องใจกฎหมายแร่
l   สุรพล อุดมพรวิรัตน์
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จะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับอำชญำบัตรพิเศษ
ที่ได้รับอนุญำตภำยใต้ พ.ร.บ.แร่ 2510 
แต่ก็ยังคงน�ำมำใช้เป็นแนวทำงส�ำหรับ
กรณีของอำชญำบัตรพิ เศษที่ ได้ รับ
อนุญำตภำยใต้ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560             
ได้  เ น่ื อ งจำกบทบัญญั ติ เ กี่ ย วกั บ            
อำชญำบัตรพิเศษในพระรำชบัญญัติ           
ทั้ง 2 ฉบับไม่ได้ต่ำงกัน 

ข้อหำรือของกรมอุตสำหกรรม          
พื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ตำมหนังสือ               
ที ่อก.0502/5998 ลงวนัที ่25 ตลุำคม 
2555 ถึงส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ สรุปควำมได้ว่ำ ในกำรส�ำรวจแร่
ตำมอำชญำบัตรพิเศษ มำตรำ 33           
วรรคหก แห่งพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
2510 บัญญัติให้ผู้ถืออำชญำบัตรพิเศษ
ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขและข้อผูกพัน  
ส�ำหรับกำรส�ำรวจของแต่ละปีที่ก�ำหนด
ไว้ในอำชญำบัตรพิเศษ โดยมำตรำ 36 
วรรคหนึ่ง บัญญัติว่ำ เมื่อส้ินรอบปี              
ข้อผูกพันใด ถ้ำผู้ถืออำชญำบัตรพิเศษ 
ยังปฏิบัติตำมข้อผูกพันตำมมำตรำ 33    
ส�ำหรับกำรส�ำรวจในรอบปีน้ันไม่ครบถ้วน
ผู้ถืออำชญำบัตรพิ เศษต้องจ่ำยเงิน            
เท่ ำกับจ� ำนวนที่ ยั ง มิ ได้ ใช้ จ่ ำยเพื่ อ               
กำรส�ำรวจในรอบปีข้อผูกพันน้ันให้แก่ 
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำร           
เหมืองแร่ภำยในก�ำหนดสำมสิบวัน            
นับแต่วันสิ้นรอบปีข้อผูกพันดังกล่ำว

บริษัท เอ (นำมสมมุติ) ได้ยื่น             
ค�ำขออำชญำบัตรพิเศษที่ 2/2549           
ช นิดแ ร่ ทั งส เตน ที่ ต� ำบลคลอง เส 
อ�ำเภอถ้�ำพรรณรำ และต�ำบลไม้เรียง 
อ�ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
เนื้อที่ 4,308 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นท่ีป่ำไม้         
โดยคณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติแร่ 
ได้มีมติในกำรประชุมครั้งที่ 6/2550 
เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2550 เสนอ          
ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
อุตสำหกรรมว่ ำ  เห็นควรอนุญำต          
อำชญำบัตรพิเศษดังกล่ำว โดยก�ำหนด
อำยุ 5 ปีและก�ำหนดเงื่อนไขว่ำก่อนที่
บริษัทจะเข้ำไปส�ำรวจแร่ในพื้นที่จะต้อง
ได้รับอนุญำตให้เข้ำไปส�ำรวจแร่จำก
เจ้ำของที่ดินก่อน

ต่อมำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมได้อนุญำตอำชญำบัตรพิเศษ                  
ที่ 11/2550 ลงวันที่ 21 ธันวำคม 2550 โดยอำชญำบัตรพิเศษดังกล่ำวได้ก�ำหนด
ให้ผู้ถืออำชญำบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตำมข้อผูกพันเก่ียวกับปริมำณเงินที่จะใช้จ่ำย                 
ในกำรส�ำรวจแร่แต่ละปี ดังต่อไปนี้

• ปีที่หนึ่ง : เป็นจ�ำนวนเงิน 219,500 บำท 
(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)

• ปีที่สอง : เป็นจ�ำนวนเงิน 1,425,000 บำท 
(หนึ่งล้ำนสี่แสนสองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)

• ปีที่สาม : เป็นจ�ำนวนเงิน 1,270,000 บำท 
(หนึ่งล้ำนสองแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน)

• ปีที่สี่ : เป็นจ�ำนวนเงิน 2,245,000 บำท 
(สองล้ำนสองแสนสี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน)

• ปีที่ห้า : เป็นจ�ำนวนเงิน 2,890,000 บำท 
(สองล้ำนแปดแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน)

บริษัทได้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและกำรส�ำรวจแร่ตำมอำชญำบัตรพิเศษ            
ดังกล่ำวให้กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ทรำบ โดยมีค่ำใช้จ่ำย                         
ในกำรส�ำรวจแร่ในแต่ละรอบปีข้อผูกพัน สรุปได้ดังนี้

ในกำรส�ำรวจแรป่ทีีห่นึง่ บรษิทัไดร้ำยงำนวำ่ไดใ้ชจ้ำ่ยเงนิในกำรส�ำรวจไปเปน็เงิน 
339,970 บำท (สำมแสนสำมหมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยเจ็ดสิบบำทถ้วน) ซึ่งเกินจำก                 
ขอ้ผกูพันในปทีีห่น่ึงเปน็เงนิ 120,470 บำท (หน่ึงแสนสองหมืน่สีร้่อยเจด็สบิบำทถว้น)

ในกำรส�ำรวจแรป่ทีีส่อง บรษิทัไดร้ำยงำนวำ่ไดใ้ชจ้ำ่ยเงนิในกำรส�ำรวจไปเปน็เงนิ 
910,026 บำท (เก้ำแสนหนึ่งหมื่นยี่สิบหกบำทถ้วน) เมื่อหักค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เกินจำก
ข้อผูกพันในปีที่หนึ่งแล้ว บริษัทยังใช้จ่ำยเงินน้อยกว่ำข้อผูกพันในปีที่สองจ�ำนวน 
394,504 บำท (สำมแสนเก้ำหมื่นสี่พันห้ำร้อยสี่บำทถ้วน)

ในกำรส�ำรวจแรป่ทีีส่ำม บรษิทัไดร้ำยงำนวำ่ไดใ้ชจ้ำ่ยเงนิในกำรส�ำรวจไปเปน็เงิน 
882,313 บำท (แปดแสนแปดหม่ืนสองพันสำมร้อยสิบสำมบำทถ้วน) ซ่ึงเป็นค่ำใช้จ่ำย
น้อยกว่ำข้อผูกพันในปีท่ีสำมเป็นเงิน 387,687 บำท (สำมแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน       
หกร้อยแปดสิบเจ็ดบำทถ้วน)

สว่นกำรส�ำรวจแรใ่นปทีีส่ีแ่ละปทีีห่ำ้ กรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมอืงแร่
อยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบผลกำรส�ำรวจแร่ตำมรำยงำนของบริษัท

เหตุที่บริษัทใช้จ่ำยเงินน้อยกว่ำข้อผูกพันส�ำหรับกำรส�ำรวจแร่ในปีที่ 2 และในปี
ที่ 3 เนื่องจำกบริษัทไม่สำมำรถเข้ำส�ำรวจแร่ในพื้นที่อำชญำบัตรพิเศษได้ ท�ำให้ไม่มี  
ผลกำรส�ำรวจแร่ในภำคสนำม เพรำะกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
พิจำรณำค�ำขออนุญำตเข้ำกระท�ำกำรเพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำหรือวิจัยทำงวิชำกำร
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ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ            
พ.ศ. 2507 ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ค่ำใช้จ่ำยในกำรส�ำรวจแร่ในปีที่ 1- ปีที่ 3 ตำมแจ้งนั้น 
บริษัทได้รำยงำนว่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส�ำรวจแร่โดยวิธีศึกษำรวบรวมและแปล            
ควำมหมำยขอ้มลูทีไ่ดม้ำจำกกำรส�ำรวจในอดตี เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูเบือ้งต้นในกำรตดิตำม 
และก�ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย และติดต่อขออนุญำตเจ้ำของที่ดินเพื่อเข้ำท�ำกำรส�ำรวจ

ประเด็นหารือ	ปัญหำข้อกฎหมำยว่ำ กำรที่บริษัทใช้จ่ำยเงินน้อยกว่ำข้อผูกพัน
ส�ำหรับกำรส�ำรวจแร่ตำมอำชญำบัตรพิเศษดังกล่ำว อันเนื่องมำจำกบริษัทไม่สำมำรถ
เขำ้ส�ำรวจแร่ในพืน้ทีต่ำมอำชญำบตัรพเิศษได ้ดว้ยเหตทุีห่นว่ยงำนรำชกำรทีก่�ำกบัดแูล
พื้นที่พิจำรณำอนุญำตให้บริษัทเข้ำส�ำรวจแร่ในพื้นที่ตำมอำชญำบัตรพิเศษยังไม่               
แล้วเสร็จ บริษัทต้องจ่ำยเงินเท่ำกับจ�ำนวนที่ยังมิได้ใช้จ่ำยเพื่อกำรส�ำรวจในรอบปี               
ข้อผูกพันนั้นให้แก่กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ตำมมำตรำ 36 แห่ง            
พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 หรือไม่อย่ำงไร 

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ 7)                     
ได้พิจำรณำข้อหำรือของกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ โดยมีผู้แทน
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (กรมป่ำไม้) และผู้แทนกระทรวง
อตุสำหกรรม (กรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมอืงแร)่ เปน็ผู้ช้ีแจงขอ้เทจ็จรงิแลว้ 
ปรำกฏข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่ำ ในกำรย่ืนค�ำขออำชญำบัตรพิเศษน้ัน ผู้ย่ืนค�ำขออำชญำบัตร
พิเศษจะต้องระบุพื้นท่ีท่ีจะท�ำกำรส�ำรวจแร่ โดยแนบแผนที่แสดงเขตตำมค�ำขอ            
อำชญำบัตรพิเศษโดยสังเขปด้วย ซึ่งเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจ�ำท้องที่จะท�ำ
หน้ำที่ในกำรพิจำรณำและตรวจสอบในเบื้องต้นว่ำ พื้นที่ตำมค�ำขอดังกล่ำวเป็นพื้นที่
หำ้มยืน่ค�ำขอตำมกฎหมำยหรอืตำมมตคิณะรฐัมนตรหีรอืไม ่รวมทัง้จะไดท้�ำกำรจ�ำแนก
พื้นที่ว่ำพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองหรือเป็นท่ีท่ีมีกำรคุ้มครอง             
หรือสงวนไว้ตำมกฎหมำยหรือไม่ เพื่อท่ีผู้ยื่นค�ำขออำชญำบัตรพิเศษจะได้รับทรำบ                   
และด�ำเนินกำรขออนุญำตเข้ำใช้พื้นที่นั้นตำมขั้นตอนและกระบวนกำรตำมกฎหมำย           
ทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป ในทำงปฏบิตั ิกำรยืน่ค�ำขออำชญำบตัรพิเศษจงึจ�ำเปน็ตอ้งด�ำเนินกำร
ก่อนกำรขออนุญำตเข้ำใช้พื้นที่

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะท่ี 7) พิจำรณำข้อหำรือประกอบกับข้อเท็จจริง 
ดังกล่ำวแล้วเห็นว่ำ กำรที่บทบัญญัติมำตรำ 331 วรรคหกแห่งพระรำชบัญญัติแร่             
พ.ศ. 2510 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ โดยพระรำชบญัญตัแิร ่(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 ไดก้�ำหนด
ให้ผู้ถืออำชญำบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อผูกพันส�ำหรับกำรส�ำรวจ            
ของแต่ละปีที่ก�ำหนดไว้ในอำชญำบัตรพิเศษ และมำตรำ 36 วรรคหน่ึงแห่งพระรำช
บัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 
ได้ก�ำหนดว่ำ เมื่อส้ินรอบปีข้อผูกพันใด ถ้ำผู้ถืออำชญำบัตรพิเศษยังปฏิบัติตำมข้อ
ผกูพนัตำมมำตรำ 33 ส�ำหรบักำรส�ำรวจในรอบปนีัน้ไมค่รบถว้น ผู้ถอือำชญำบตัรพิเศษ
ต้องจ่ำยเงินเท่ำกับจ�ำนวนท่ียังมิได้ใช้จ่ำยเพื่อกำรส�ำรวจในรอบปีข้อผูกพันน้ันให้แก่
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ ทั้งนี้โดยมิได้มีบทบัญญัติอื่นใดก�ำหนด              
ให้ผู้ถืออำชญำบัตรพิเศษสำมำรถของดเว้นหรือยกเว้นกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ดังกล่ำว 
ได้นั้น แสดงให้เห็นว่ำเจตนำรมณ์ของบทบัญญัติดังกล่ำวมีควำมมุ่งหมำยที่จะเร่งรัด
และควบคมุใหผู้ถ้อือำชญำบตัรพเิศษตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขและขอ้ผกูพนัทีก่�ำหนดไว้
ในอำชญำบัตรพิเศษอย่ำงเคร่งครัด เมื่อข้อเท็จจริงกรณีนี้ปรำกฏว่ำ ในอำชญำบัตร
พิเศษได้ก�ำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถืออำชญำบัตรพิเศษต้องปฏิบัติตำมข้อผูกพันเกี่ยวกับ
ปรมิำณเงนิทีจ่ะใชจ้ำ่ยและปรมิำณงำนในกำรส�ำรวจแรใ่นแตล่ะรอบปโีดยไมไ่ดก้�ำหนด
เงื่อนไขของกำรใช้จ่ำยเงินตำมข้อผูกพันนั้นไว้เป็นประกำรอื่นใด ดังน้ันเมื่อส้ินรอบปี 
ข้อผูกพันใด ถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษยังปฏิบัติตามข้อผูกพันเกี่ยวกับจำานวนเงินที่จะ
ใช้จ่ายสำาหรับการสำารวจแร่ในรอบปีนั้นไม่ครบถ้วน ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษดังกล่าว       

จึงต้องจ่ายเงินเท่ากับจำานวนที่ยังมิได้           
ใช้จ่ายเพื่อการสำารวจในรอบปีข้อผูกพัน
น้ันให้แก่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา 
36 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2510 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราช
บัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516

ดูเหมือนว่ำ ผู้ประกอบกำรผู้ถือ
อำชญำบัตรพิ เศษจะไม่มีทำงเลือก          
ตอ้งพยำยำมหำทำงเขำ้พืน้ทีส่�ำรวจใหไ้ด ้
หรือไม่ก็จ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรส�ำรวจ  
ที่ใช้จ่ำยต่�ำกว่ำจ�ำนวนที่ผูกพันไว้ต่อรัฐ
ใหรั้ฐไป จะใชช้อ่งทำงเวนคืนหรอืยกเลกิ
อำชญำบัตรพิเศษ ตำมมำตรำ 48 แห่ง
พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ก็ไม่น่ำ
จะท�ำได้ เพรำะมำตรำ 48 ก�ำหนดให้
ท�ำได้เฉพำะกรณีที่ได้ท�ำกำรส�ำรวจแล้ว 
และผลกำรส�ำรวจในปีที่ผ่ำนมำบ่งชึ้ว่ำ 
แร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดกำรท�ำเหมือง         
ในเขตค�ำขออำชญำบัตรพิเศษมีไม่เพียงพอ
ในเชิงพำณิชย์ที่จะเปิดกำรท�ำเหมือง               
ได้ท้ังหมดหรือบำงส่วนเท่ำนั้น แต่ใน
กรณีนี้กำรส�ำรวจยังไม่ได้เริ่มขึ้นเลย

“มาตรา 48 ผู้ถืออาชญาบัตร
พิเศษต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันสำาหรับ 
การสำารวจของแต่ละปีท่ีกำาหนดไว้ใน
อาชญาบัตร พิ เศษ ในกรณีที่ ผู้ ถื อ              
อาชญาบตัรพเิศษไดป้ฏบิตัติามประกาศ
ของรัฐมนตรีหรือเงื่อนไขที่กำาหนดตาม
มาตรา 47 และข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ง
ของแตล่ะปแีลว้ ปรากฏวา่ผลการสำารวจ
ในปีท่ีผ่านมาบ่งชี้ว่าแร่ชนิดที่ประสงค์          
จะเปิดการทำาเหมืองในเขตคำาขออาชญาบัตร
พิ เศษมี ไม่ เพี ยงพอในเชิ งพาณิชย์            
ที่จะเปิดการทำาเหมืองได้ทั้งหมดหรือ 
บางส่วน ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษอาจ            
ขอยกเลิกอาชญาบัตรพิเศษ หรือขอคืน
พ้ืนที่บางส่วนก็ได้ โดยยื่นคำาขอต่อ             
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องท่ี
และให้อาชญาบัตรพิเศษน้ันสิ้นอายุ         
หรือการคืนพ้ืนที่บางส่วนน้ันมีผลนับแต่
วันที่ยื่นคำาขอ และให้ข้อผูกพันสำาหรับ                
ปีที่เหลืออยู่ หรือข้อผูกพันสำาหรับพื้นที่
ส่วนที่คืนนั้นสิ้นผลไปด้วย แล้วแต่กรณี”
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Report
l   กองบรรณาธิการ

กระทรวงอุตสาหกรรม	จับมือ	
กระทรวงพลังงาน	ร่วมลงนามในพิธี
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือการ
บริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อ
ผลิตไฟฟ้า	 (Waste-to-Energy)	และ
การส่งเสริมการผลิตการใช้พลังงาน
ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม	โดยมี	สุพัฒนพงษ์	
พันธ์มีเชาว์	 รองนายกรัฐมนตรี	และ	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	
พรอ้มดว้ย	สรุยิะ	จงึรุง่เรอืงกจิ	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	แสดง
ความยินดีในความร่วมมือในครั้งนี้ 			

กระทรวงอุตฯ 
ผนึก กระทรวงพลังงาน 

แปลงขยะอุตสาหกรรมเป็นไฟฟ้า
หนุนตั้งโรงไฟฟ้า เพิ่มมูลค่าขยะ-ลดการฝังกลบ

โดยมี	กุลิศ	สมบัติศิริ	ปลัดกระทรวง
พลังงาน	และ	กอบชัย	สังสิทธิสวัสด์ิ	
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ชี้ร่วมแจง
แนวทางการด�าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์

สุริยะ	 จึงรุ่งเรืองกิจ	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่ำวว่ำ  
กระทรวงอุตสำหกรรมร่วมกับกระทรวง
พลังงำน ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ 
กำรบริหำรจัดกำรขยะอุตสำหกรรมเพื่อ
ผลิตไฟฟ้ำ (Waste-to-Energy) และ  
กำรส่งเสริมกำรผลิตกำรใช้พลังงำน
ทดแทนและกำรอนุรักษ์พลังงำนในภำค
อุตสำหกรรม ซ่ึงมีระยะเวลำควำม          
ร่วมมือ 4 ปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรขยะอุตสำหกรรมอย่ำง 
เป็นระบบ และได้พลังงำนไฟฟ้ำที่มี
เสถียรภำพ เพื่อควำมมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้ำของประเทศ สร้ำงมูลค่ำจำก     
ขยะอุตสำหกรรม สอดคล้องกับหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ซึง่เปน็หนึง่ในนโยบำยดำ้นกำรขบัเคลือ่น
กำรพัฒนำประเทศไทยด้วยโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ ท่ีเน้นในกำรพัฒนำ 3 ด้ำน
คือ เศรษฐกิจชีวภำพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
ท่ีมีควำมต้องกำรให้ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
ท่ีสุดในทุกกระบวนกำร และสอดคล้องกับ
นโยบำยกำรสง่เสรมิอตุสำหกรรมใหเ้ปน็
อุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry)
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) 
และนโยบำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนสะอำด 
รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรผลิต กำรใช้
พลังงำนทดแทน และกำรอนุรักษ์พลังงำน
ในภำคอุตสำหกรรม ซ่ึงจะน�ำไปสู่ควำม
ยั่งยืนทำงพลังงำนของประเทศ

กอบชัย	 สังสิทธิสวัสดิ์ 	 ปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม  กล่ ำว ว่ำ 
กระทรวงอุตสำหกรรมได้วำงแผนกำร
ด�ำเ นินงำน (Roadmap) ก�ำหนด
เป้ำประสงค์ (Achievement Target) 
และเป้ำควำมส�ำเร็จย่อยเป็นระยะๆ 
(Milestone) โดยมีคณะกรรมกำรร่วมฯ 
ขับเคล่ือนกำรด�ำเนินงำนตำมบันทึก
ควำมร่วมมือเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ
เป้ำหมำยควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน 
(Carbon Neutrality) ภำยในปี ค.ศ. 
2050 และบรรลุเป้ำหมำยกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 
2065 โดยได้มอบหมำยให้กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม (กรอ.) ซ่ึงเป็นหน่วยงำน
หลกัในกำรก�ำกบัดแูลธรุกิจอุตสำหกรรม
รวมถึงวัต ถุอันตรำยด้ ำนกำรผลิต               
สิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย ตำมกรอบ
ของกฎหมำยและข้อตกลงระหว่ำง
ประเทศ เป็นผู้ด�ำเนินงำน

วนัชยั	พนมชยั	อธบิดกีรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กล่ำวว่ำ กรอ. จะเร่ง
ด�ำเนินกำรตำมบันทึกควำมเข้ำใจ โดย
สนับสนุนขอ้มลูพ้ืนทีท่ีม่ศีกัยภำพส�ำหรบั
กำรตั้งโรงไฟฟ้ำจำกขยะอุตสำหกรรม 
และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับขยะอุตสำหกรรม
ในประเทศไทย เช่น ปริมำณ ประเภท 
และคุณสมบัติของขยะอุตสำหกรรม   
รวมทั้งข้อมูลผู้ประกอบกิจกำรขยะ
อุ ตสำหกรรมที่ มี ศั กยภำพในกำร            
ป รับเป ล่ียนมำใช้พลังงำนทดแทน             
เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน เพื่อสนับสนุน
ให้ขยะอุตสำหกรรมเข้ำสู่ระบบกำร
จัดกำรที่ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยได้
ส�ำรวจปริมำณขยะอุตสำหกรรมที่ มี            
ค่ำควำมร้อนที่เหมำะสมส�ำหรับน�ำมำ            
เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับผลิตไฟฟ้ำ เช่น    

  สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี
     และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

  กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ 
      ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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เศษพลำสติก เมื่อทรำบปริมำณและ
พืน้ทีเ่ปำ้หมำยแลว้ จะน�ำมำวำงแนวทำง
ควำมเป็นไปได้ในกำรตั้งโรงไฟฟ้ำจำก
เชื้อเพลิงขยะอุตสำหกรรมต่อไป

สุพัฒนพงษ์	 พันธ์มีเชาว์	 รอง
นายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน กล่ำวถึงทิศทำงกำร
ส่งเสริมพลังงำนทดแทนว่ำ กระทรวง
พลังงำนมีพันธกิจในกำรเสริมสร้ำง 
ควำมมั่นคงทำงพลังงำนเพื่อรองรับกำร
เตบิโตทำงเศรษฐกจิและพฒันำพลงังำน
ในระดับพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ภำยใตก้รอบแผนพลงังำนชำต ิ(National 
Energy Plan 2022) และยงัคงใหค้วำม
ส�ำคัญในกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ โดยเฉพำะปัญหำกำรจัดกำร
ด้ำนขยะที่มีปริมำณเพิ่มขึ้นทุกๆ วัน 

“ในวันนี้ทั้ง 2 กระทรวงเห็นพ้อง
ตอ้งกนัวา่ควรจะกำาจดัขยะอตุสาหกรรม
แล้วได้พลังงานไฟฟ้าควบคู่กันไปด้วย  
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการผลักดัน
เ ศ รษฐกิ จ มู ลค่ า สู ง ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ               
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในหมุดหมาย            
ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ำา ที่ให้ความสำาคัญกับ
การเพิม่ประสทิธภิาพในการใชท้รพัยากร   
โดยการใช้น้อย ใช้ซ้ำา นำากลับมาใช้ใหม่ 
พร้อมทั้งการนำาขยะหรือวัสดุเหลือใช้
กลับมาสร้างมูลค่าเศรษฐกิจที่ปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกสูงในร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการดำาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ 
BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG พ.ศ. 2564-2570 ในสาขา
พลังงาน เรามีความมุ่งหวังว่า บันทึก
ความเขา้ใจฯ ของกระทรวงพลงังานและ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับน้ี จะเป็น           
จุดเริ่มต้นอันดีในการขับเคลื่อนและ 
บูรณาการร่วมกัน เพื่อช่วยส่งเสริม 
สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ
อุตสาหกรรม รวมถึงการส่งเสริมการผลิต
การใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์
พลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้เป็น 
อย่างดี” สุพัฒนพงษ์	กล่ำว

กุลิศ	สมบัติศิริ	ปลัดกระทรวง
พลังงาน  กล่ำวเสริมว่ำ ที่ผ่ ำนมำ 
กระทรวงพลั ง ง ำน ได้ ด� ำ เนิ นกำร
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรขยะ โดย 
เปิดรับซ้ือไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงขยะชุมชน 
และขยะอุตสำหกรรม และมีกำรขำย
ไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้ว รวมเป็นปริมำณ           
ทั้งสิ้น 343.94 เมกะวัตต์ (แบ่งเป็นขยะ
ชุมชน 313.16 เมกะวัตต์ และขยะ
อุตสำหกรรม 30.78 เมกะวัตต์) และ          
ในส่วนของกำรน�ำขยะมำเป็นเชื้อเพลิง
เพือ่ผลติควำมรอ้นมปีรมิำณทัง้สิน้ 135 
พันตนัเทยีบเทำ่น้�ำมนัดบิ (Kiloton of oil 
equivalent : ktoe) อย่ำงไรก็ตำม              
ณ ปัจจุบัน ปริมำณขยะยังคงเพิ่มขึ้นสูง 
ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีกำรก�ำจัดที่ถูกต้องและ
เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน ช่วยลด     
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดั งนั้น  ควำมร่วมมือระหว่ำง
กระทรวงพลั ง ง ำนและกระทรวง
อุตสำหกรรมในคร้ังน้ี จะเป็นบันได            
ก้ำวแรกที่จะช่วยผลักดันให้กำรจัดกำร
ขยะของประเทศเป็นไปในทิศทำงที่              
ถูกต้อง และแสดงควำมมั่นใจว่ำ กำร            
ขบัเคลือ่นกำรบรหิำรจดักำรขยะโดยกำร
ร่วมมือกันของกระทรวงพลังงำนและ
กระทรวงอุตสำหกรรม จะบรรลุเป้ำหมำย
และช่วยให้เกิดควำมตระหนักในทุก           
ภำคส่วนที่จะร่วมมือกันก�ำจัดขยะอย่ำง
ถูกวิธีและได้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ              
ชว่ยลดปญัหำขยะและปญัหำสิง่แวดลอ้ม
ของประเทศได้ 

  กุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน
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เหมืองแร่และ
เศรษฐกิจ
หมนุเวยีน

บทความ 
l   ปุญญวันต์ ชูช่วย

ในยุคที่ภำคอุตสำหกรรมและประชำชนทั่วไปหันมำตระหนักถึงปัญหำ
ทรัพยำกรธรรมชำติขำดแคลนมำกขึ้น ท�ำให้อุตสำหกรรมพื้นฐำน (อำทิ 
อุตสำหกรรมต่อเน่ืองจำกแร่ อุตสำหกรรมต่อเน่ืองจำกปิโตรเลียม และ
อตุสำหกรรมผลติปจัจยักำรผลติ) เร่ิมมกีำรปรับตวัเพ่ือรองรับกำรเปลีย่นแปลงนี ้
ส่งผลให้ในหลำยๆ ประเทศมีกำรรณรงค์ให้เกิดกำรท�ำเหมืองอย่ำงยั่งยืนมำกขึ้น 
ยกตัวอย่ำงเช่น กำรลดพลังงำนที่ใช้ในกระบวนกำร กำรใช้ประโยชน์จำกของเสีย 
(เช่น หำงแร่) และกำรฟื้นฟูสภำพเหมือง เป็นต้น กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ
แนวปฏิบัติเหล่ำนี้จะส่งผลให้เกิดกำรลดกำรใช้วัตถุดิบจำกธรรมชำติ ลดกำรใช้
พลังงำน ลดผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิตต้นน้�ำ และเกิดกำรยืดอำยุและกำร
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำอีกด้วย 
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นอกจำกนี้  ธนำคำรโลก หรือ          
The World Bank ยังได้มีกำรประกำศ 
4 เสำหลักในกำรท�ำ Climate Smart 
Mining ดังนี้ 

กำรบรรเทำกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ หรือ Climate
Change Mitigation 
กำรปรับตัวต่อกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ หรือ Climate
Change Adaptation 
กำรลดผลกระทบด้ำนวัสดุ
หรือ Reducing Material
Impacts 
กำรสรำ้งโอกำสทำงกำรตลำด 
หรือ Creat ing Market 
Opportunities ซึ่งท้ังหมด
ท่ีได้กล่ำวไปน้ัน ล้วนมีแนวทำง
ทีส่อดคลอ้งและเปน็สว่นหนึง่
กับหลักกำรเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนสำมำรถ              
ตอบปญัหำดำ้นกำรขำดแคลนวตัถดุบิได้
ด้วยหลักกำร 

ลดกำรน�ำเขำ้วตัถดุบิในระบบ 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำน
ทรัพยำกรให้คงคุณค่ำและ
หมุนเวียนในระบบให้นำนท่ีสุด 
ลดกำรปลดปล่อยของเสีย
ออกนอกระบบ

และบรรลุ เป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซ          
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero 
Emission) ภำยในปี ค.ศ. 2065

ถึงอย่ำงน้ันแล้ว กำรด�ำเนินกำร
ร่วมกันเพ่ือตอบเป้ำหมำยด้ำนกำร
พัฒนำอย่ ำ งยั่ ง ยื น ไม่ ใ ช่ เพี ย ง เ พ่ือ              
ตอบโจทย์ด้ำนนโยบำยเท่ำนั้น แต่ยัง
สำมำรถสรำ้งโอกำสทำงธรุกจิได ้ทัง้ดำ้น
เศรษฐกิจและภำพลักษณ์ขององค์กร            
ซ่ึงนับเป็นกำรดึงดูดควำมสนใจจำก              
ผู้บริโภคได้อีกทำงหน่ึง รวมทั้ งนับ
เป็นกำรปรับตัวเพ่ือรองรับข้อก�ำหนด            
ทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตหรอืกำรเตรยีมตวั
เพื่อกำรส่งออกไปยังตลำดสำกล 

กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและ       
กำรเหมืองแร่ ในฐำนะที่มีภำรกิจในกำร
บริหำรจัดกำรวัตถุดิบภำยในประเทศ 
เพื่อสร้ำงมูลค่ำเชิงเศรษฐกิจรองรับ  
ควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม 
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน     
ได้สนับสนุนให้มีกำรด�ำเนินงำนตำม  
หลกักำรเศรษฐกจิหมนุเวยีนทีส่อดคลอ้ง         
กับหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมำกข้ึน            
ในผู้ ประกอบกำร โดยมีศูนย์ วิ จั ย                
และพัฒนำเทคโนโลยีรีไซเคิลให้บริกำร
ด้ำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และ
พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้ำน
วัตถุดิบ กำรใช้ประโยชน์จำกของเสีย
อุตสำหกรรม กำรปรับปรุงคุณภำพแร่ 
โลหะ และสำรประกอบ รองรับกำร
พัฒนำอตุสำหกรรมเปำ้หมำยในอนำคต
ของประเทศ 

หลักกำรนี้ ให้ควำมส� ำคัญกับ           
กำรไหลเวยีนของทรัพยำกรและพลงังำน
ทั้งระบบต้ังแต่กำรลดกำรใช้ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ เพิ่มกำรใช้ทรัพยำกรทดแทน 
กำรออกแบบเพื่อให้คงคุณค่ำทรัพยำกร
ในระบบ และกำรจัดกำรภำยหลัง      
หมดอำยุกำรใช้งำน ซึ่งสอดคล้องกับ
กระแสกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ก�ำลัง
เป็นที่นิยมและเป็นที่สนใจของผู้คน             
ในปัจจุบัน 

ทำ�ไมเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ถงึสำ�คญั
และควรทำ�อย่�งเร่งด่วน 

เป็นท่ีทรำบกันดีว่ำกำรใช้ทรัพยำกร
ของประชำกรในปัจจุบันอยู่ในอัตรำที่มี
ควำมเสี่ยงต่อกำรขำดแคลนในอนำคต
อันใกล้ ทรัพยำกรในโลกเพียงหนึ่งใบ              
ดเูหมอืนวำ่จะไมเ่พยีงพออกีตอ่ไป อกีท้ัง
ยังมีกำรปลดปล่อยมลพิษทำงน้�ำและ
มลพิษทำงอำกำศ สร้ำงผลกระทบ               
ด้ำนลบต่อสิ่งแวดล้อม น�ำไปสู่กำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่ผันผวน 
หลำยประเทศจึงได้ออกมำประกำศ             
ลงนำมในสัญญำต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับ
กำรลดผลกระทบทำงสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ
กำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas Emission) ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อกำรเกิดภำวะ     
โลกรอ้นอกีดว้ย ในสว่นของประเทศไทย
กไ็ดใ้หค้วำมส�ำคัญดำ้นสิง่แวดลอ้ม ตำม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี 13 หมุดหมำยที่ 10 ไทยมี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอน
ต่�ำ นำยกรัฐมนตรีประกำศเจตนำรมณ์
ภำยในกำรประชุมสมัชชำประเทศภำคี
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ครั้งที่ 26 
หรือ COP26 ว่ำประเทศไทยพร้อม             
ยกระดับกำรแก้ไขปัญหำภูมิอำกำศ 
อย่ำงเต็มที่ด้วยทุกวิถีทำง เพื่อบรรลุ              
เป้ำหมำยควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน 
(Carbon Neutral) ภำยในป ีค.ศ. 2050 
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อ้างอิง 
https://www.worldbank.org/

en/topic/extractiveindustries/brief/
climate-smart-mining-minerals-for- 
climate-action

https://www.ellenmacarthur-
foundation.org
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กำรท�ำเหมืองปูนซีเมนต์ มีสิ่ง
ใหม่ๆ  ใหไ้ดเ้รยีนรู ้และมภีำพทีแ่ตกตำ่ง
ไปจำกที่เคยเข้ำใจ โดยอุตสำหกรรม
ปูนซีเมนต์ในปัจจุบันได้ให้ควำมส�ำคัญ
กับสิ่ งแวดล้อมตั้ งแต่ เริ่มท�ำเหมือง             
กำรด�ำเนินกำร จนกระทั่งสิ้นสุดกำร            
ท�ำเหมือง

บทความ 

กำรท�ำเหมืองปูนซีเมนต์ เริ่มจำก
กำรออกแบบกำรท�ำเหมือง ซ่ึงเป็น             
ขั้นตอนที่ส�ำคัญที่สุด ที่ต้องศึกษำสภำพ
ภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีข้ำงเคียง
โดยรอบชุมชน ข้อจ�ำกัดต่ำงๆ ต้องถูก   
น�ำมำประมวลวิเครำะห์อย่ำงรอบคอบ       
ในกำรออกแบบเหมือง จำกนั้นจะเป็น 
ขั้นตอนวำงแผนกำรท�ำเหมือง โดย               
ใช้ข้อมูลกำรส�ำรวจแร่ประยุกต์ร่วมกับ
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ช่วยในกำร
ออกแบบเหมือง เพ่ือใช้ทรัพยำกรอย่ำง
คุ้มค่ำสูงสุด (Quarry Optimization 
Software)  

เหมืองปูนซีเมนต์ นำาเทคโนโลยี

พัฒนาการทำาเหมือง 
ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชน
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หินจำกหน้ำเหมืองจะถูกล�ำเลียง
ขนส่งเข้ำสู่กำรย่อยก่อนส่งต่อไปยัง
กระบวนกำรผลิตออกมำเป็นปูนซีเมนต์
ให้เรำได้ใช้งำน น�ำไปสร้ำงสิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกของเรำในด้ำนต่ำงๆ โดย
เหมืองปูนซีเมนต์ให้ควำมส�ำคัญในกำร
รักษำสิ่ งแวดล้อมจำกกระบวนกำร
ล�ำเลียงขนส่งนี้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
ควบคุมกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละออง          
ผู้ผลิตปูนซี เมนต์จะเลือกใช้ วิ ธีกำร            
ที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ เช่น กำร              
ติดตั้ งระบบสเปรย์น้� ำ  หรือกำรน�ำ
เทคโนโลยมีำใชง้ำน เชน่ กำรใชเ้ครือ่งโม่
กึ่งเคลื่อนที่ (Semi Mobile Crusher) 
หรือเครื่องโม่ชนิดเคล่ือนท่ีได้ (Mobile 
Crusher)  หรือกำรตดิตัง้ระบบสำยพำน
ล�ำเลียง หรือปัจจุบันเริ่มมีกำรน�ำรถ
บรรทุกหินปูนชนิดไฟฟ้ำ (EV Mining 
Truck) เข้ำมำใช้งำน ซึ่งนอกจำกจะช่วย

นิเวศ โดยค�ำนึงถึงควำมหลำกหลำย           
ทำงชีวภำพ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เรียนรู้               
ไดเ้หน็ถงึประโยชนจ์ำกขมุเหมอืงทีช่มุชน
และสังคมโดยรอบจะได้รับประโยชน์ใน
ระยะยำว นอกเหนือจำกกำรขับเคลื่อน
ทำงเศรษฐกิจ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้               
ในช่วงที่ยังมีกำรท�ำเหมืองอยู่  โดย     
พัฒนำขุมเหมืองให้เป็นแหล่งเก็บน้�ำ
ส�ำหรบัใหช้มุชนใกลเ้คยีงไดใ้ชใ้นยำมแลง้ 
หรื อพัฒนำ เป็ นพื้ นที่ สั นทนำกำร              
ออกก�ำลงักำย พกัผอ่นหยอ่นใจ เปน็ตน้ 

นอกจำกนี้ เหมืองปูนซีเมนต์ยังมี
กำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ควำมหลำกหลำย
ทำงชวีภำพ (Bio-Diversity Center) เปน็
ศูนย์ที่เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจำก
พื้นที่เหมือง เพื่อน�ำมำเพำะพันธุ์ ศึกษำ
กำรเจริญเติบโต และน�ำข้อมูลที่ได้ไป
วำงแผนกำรฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมำ
ใกล้เคียงกับของเดิมมำกที่สุด

จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ ำ ก ำ ร ท� ำ เ ห มื อ ง
ปูนซีเมนต์ตลอดกระบวนกำรท�ำเหมือง 
มีกำรวิเครำะห์วำงแผนอย่ำงรอบคอบ 
กำรน�ำเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำพัฒนำ
ด�ำเนินงำน กำรป้องกันและค�ำนึงถึง      
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้น 
และที่ส�ำคัญคือ กำรค�ำนึงถึงควำม
ต้องกำรของชุมชนในกำรใช้ประโยชน์
จำกพื้นที่ เหมือง ซึ่ งสอดคล้องกับ
นโยบำยภำครัฐ ตำมแนวทำงเหมืองแร่          
สีเขียว (Green Mining) 

ลดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละอองแล้ว  
ยังเป็นกำรช่วยลดก๊ำซเรือนกระจก             
ได้อีกทำงหนึ่ง

หลังจำกสิ้นสุดกำรท�ำเหมืองแล้ว 
มีกำรพัฒนำและใช้ประโยชน์ขุมเหมือง
ควบคู่กับกำรปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบ
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บริษัท Geoscan แนะน�ำโดรนส�ำรวจท�ำแผนที่ควำมเข้มสนำมแม่เหล็กทำง
อำกำศรุ่น Geoscan 401 ซึ่งเป็นโดรนที่ผูกติดกับเคร่ืองวัดควำมเข้มสนำมแม่เหล็ก
ในรูปของเรือ Gondola ด้วยเชือกโยง (รูปท่ี 1) เครื่องวัดควำมเข้มสนำมแม่เหล็ก              
ชนิด Optically Pumped Magnetometer ท�ำงำนโดยกำรวัดควำมถี่ลำร์มอร์                   
(Larmor Frequency) ของอิเล็กตรอน ซึ่งแปรผันตรงกับควำมเข้มของสนำมแม่เหล็ก 
ควำมถี่ลำร์มอร์เกิดจำกกำรให้ล�ำแสงโพลำไรซ์ท�ำมุม 45 องศำกับแนวสนำมแม่เหล็ก
ผ่ำนเข้ำไปกระทบไอของรูบิเดียม จนท�ำให้อิเล็กตรอนในอะตอมเพิ่มระดับพลังงำน           
สงูขึน้แลว้หมุนแกวง่แบบลกูขำ่ง (Precession) รอบแนวกำรวำงตวัของสนำมแมเ่หลก็
ด้วยควำมถี่ลำร์มอร์ กำรวัดควำมถี่ของกำรแกว่งท�ำให้สำมำรถหำค่ำควำมเข้ม                
สนำมแม่เหล็กได้ 

อุปกรณ์หลักของเครื่องวัดควำมเข้มสนำมแม่เหล็กมี 3 ส่วนคือ 1. เซนเซอร์ 
พรอ้มหลอดบรรจไุอรบูเิดยีม 2. หนว่ยควบคมุไฟฟำ้ (Electronic Control Unit : ECU) 
พร้อมหลอดไฟแสงสว่ำงก�ำลังสูง (Optical Pumping Lamp) 3. แบตเตอรี่ 

ทัง้นี ้เครือ่งวดัควำมเขม้สนำมแมเ่หลก็ถกูปรบัปรงุใหอ้ยูใ่นรปูของเรอื Gondola 
เพื่อให้โดรนบรรทุกเครื่องวัดได้โดยไม่เสียกำรทรงตัวขณะบินส�ำรวจ โดยส่วนหัวเรือ

โดรนสำารวจทำาแผนที่
ความเข้มสนามแม่เหล็กทางอากาศ

รูปที่ 1 (ขวำ) โดรนและเครื่องวัดควำมเข้มสนำมแม่เหล็ก
ในรูปของเรือ Gondola และ (ซ้ำย) โดรนที่ผูกติดกับเครื่องวัดควำมเข้ม

สนำมแม่เหล็กในรูปของเรือ Gondola ด้วยเชือกโยง
ภำพจำก https://www.geoscan.aero/en/products/geoscan401/geophysics 

ประกอบด้วยแบตเตอรี่ หน่วยควบคุม
ไฟฟ้ำ (ECU) SD-card และเสำอำกำศ 
GNSS ส�ำหรบัสว่นทำ้ยเรอืประกอบดว้ย
เซนเซอร์และหำงเสือ โดยท�ำกำรเชื่อม
อุปกรณ์ที่ อยู่ ส่ วนหั วและท้ ำย เ รือ           
ด้วยสำยไฟเบอร์ออปติกและสำยไฟ               
(รูปที่ 2) 

คุณสมบัติของโดรนสำมำรถบินได้
นำน 1 ชั่วโมงต่อเที่ยวบิน (จนกระทั่ง
แบตเตอร่ีหมด) ทีค่วำมเร็ว 36 กโิลเมตร
ต่อชั่วโมง เพดำนบิน 25-500 เมตร 
ระยะทำงบินสู งสุด 22 กิ โลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 10-500 ตำรำงกิโลเมตร
หำกมีกำรเปลี่ยนแบตเตอรี่ตลอดวัน จะ
ท�ำกำรบนิได ้12-16 เทีย่วบนิ ด้วยระยะ
ทำงบินรวม 160-220 กิโลเมตร ซึ่งใช้
โปรแกรม Geospan Planner ในกำร
ก�ำหนดพืน้ทีแ่ละวำงแผนเสน้ทำงกำรบนิ
ของโดรน (รูปที่ 3) เมื่อน�ำข้อมูลควำมถี่
ลำร์มอร์มำแปลงค่ำจะได้ค่ำควำมเข้ม
สนำมแม่เหล็กและแสดงผลเป็นแผนที่ 
ดังแสดงในรูปที่ 4 

Technology
l   อัจฉริยา อานนท์กิจพานิช
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รปูท่ี 2 (บนซำ้ย) หนว่ยควบคมุไฟฟำ้
(Electronic Control Unit : ECU) 
พร้อมหลอดไฟแสงสว่ำงก�ำลังสูง 
(Optical Pumping Lamp) 
(บนลำ่ง) เซนเซอรพ์รอ้มหลอดบรรจุ
ไอรูบิเดียมและสำยไฟเบอร์ออปติก
(ล่ำง) โดรนที่ผูกติดกับเครื่องวัด
ควำมเข้มสนำมแม่เหล็กในรูป
ของเรือ Gondola ด้วยเชือกโยง
ภำพจำก https://www.
researchgate.net/publication/
326032562_Unmanned_
Aerial_Systems_for_Magnetic_
Survey

รูปที่ 3 แสดงกำรใช้โปรแกรม
Geospan Planner ในกำร
ก�ำหนดพื้นที่และวำงแผน
เส้นทำงกำรบินของโดรน
ภำพจำก https://www.
geoscan.aero/en/
products/geoscan401/
geophysics

รูปที่ 4 แสดงแผนที่ควำมเข้ม
สนำมแม่เหล็กด้วยสัญลักษณ์
สี และแนวกำรบินของโดรน
แสดงด้วยเส้นสีด�ำ 
ภำพจำก https://www.
researchgate.net/
publication/326032562_
Unmanned_Aerial_Systems
_for_Magnetic_Survey 

อ้างอิง 
http://27.254.88.57/download/article/article_20170602140908.pdf 
https://gravity.wikia.org/wiki/Magnetometer 
https://home.kku.ac.th/peangta/ch3-magnetic-full-final.pdf 
https://investforesight.com/uav-vs-geologists/ 
https://www.geoscan.aero/en/products/geoscan401/geophysics 
https://www.geothai.net/glossary-m-r/ 
https://www.researchgate.net/publication/326032562_Unmanned_Aerial_
Systems_for_Magnetic_Survey
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News

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.)	กระทรวงอุตสาหกรรม		
และบริษัท	ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง	จ�ากัด	(CPAC)	ร่วมในพิธีลงนามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งน้�า										
จากขุมเหมืองอย่างย่ังยืน	หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่	
โดยได้รับเกียรติจาก	ภานุวัฒน์	ตริยางกูรศรี	รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	เป็น
ประธานในพิธี	

ภานุวัฒน์	ตริยางกูรศรี	รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่ำวว่ำ กำรลงนำม
บันทึกควำมเข้ำใจในคร้ังน้ี นับเป็นเร่ืองน่ำยินดีท่ีท้ัง 2 หน่วยงำนได้ร่วมมือกัน              
แลกเปล่ียนนวัตกรรมและองค์ควำมรู้เพ่ือให้เกิดกำรท�ำงำนแบบบูรณำกำรร่วมกัน             
ต่อยอดโครงกำรต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้�ำจำกขุมเหมืองเพื่อแก้ปัญหำ             
ภยัแลง้ และใชเ้ปน็พืน้ทีแ่กม้ลงิเพือ่รองรบัน้�ำและบรรเทำปญัหำอทุกภยัในฤดนู้�ำหลำก 
ซึ่งเป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ให้มีน้�ำใช้เพ่ืออุปโภค              
และกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอตลอดทั้งปี

กพร. ร่วมกับ ซีแพค 
พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำาจากขุมเหมืองสู่ความยั่งยืน

ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ (กพร.)

นิรันดร์	ยิ่งมหิศรานนท์	อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
(กพร.)	กล่ำวว่ำ กพร. ได้ส�ำรวจขุมเหมืองโดยประเมินปริมำณน้�ำและศักยภำพในกำร
กักเก็บน้�ำขุมเหมืองด้วยเทคโนโลยีอำกำศยำนไร้คนขับ (Drone) และเทคโนโลยี               
เรือส�ำรวจควำมลึกใต้น้�ำส�ำหรับกำรรังวัดจัดท�ำแผนที่ภูมิประเทศขุมเหมือง พร้อมทั้ง
วิเครำะห์คุณภำพน้�ำของขุมเหมืองทั่วประเทศ ปัจจุบันมีขุมเหมืองที่มีศักยภำพ               
และสำมำรถน�ำน้�ำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่ำ 240 บ่อ มีปริมำตรน้�ำไม่น้อยกว่ำ 
218 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งส่วนใหญ่คุณภำพน้�ำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนและมีควำม
ปลอดภัยต่อกำรน�ำน้�ำไปใช้เพื่อกำรอุปโภคและเกษตรกรรมได้ โดยจะร่วมมือกับ
บริษัทฯ ในกำรขยำยผลโครงกำรต้นแบบไปยังขุมเหมืองอื่นๆ อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป

ปญัญา	โสภาศรีพนัธ	์ผูอ้�านวยการธรุกจิสมัพนัธแ์ละพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนื	
บริษัท	ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง	จ�ากัด กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ CPAC พร้อมสนับสนุน 

กพร .  ทั้ งกำรถ่ ำยทอดและพัฒนำ             
องค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรบริหำร
จัดกำรน้�ำ ตำมควำมมุ่งหวังของ CPAC 
ทีจ่ะยกระดบัควำมสำมำรถเขำ้สู ่Green 
Solution เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำควำมรู้ 
ขยำยโอกำสในกำรสร้ำงธุรกิจ และ
สรำ้งสรรคส์ิง่แวดลอ้มใหด้ขีึน้อยำ่งยัง่ยนื 
ตำมวิสัยทัศน์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของ 
SCG ที่ยึดหลัก ESG (Environmental, 
Social and Governance) มุ่งสร้ำง
คุณค่ำให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
ตำมหลกักำรสรำ้งคณุคำ่รว่ม (Creating 
Shared Value : CSV) โดยค�ำนึงถึง            
ผลกระทบและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

“การลงนามบันทึกความเข้าใจ              
ที่เกิดขึ้นในคร้ังน้ี นอกจากจะเป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีของ         
ทัง้ 2 หนว่ยงานในการพฒันาและบรหิาร
จดัการแหลง่น้ำาจากขมุเหมอืงอยา่งยัง่ยนื
แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
ต่อชุมชนโดยรอบ สอดรับกับนโยบาย 
‘เหมืองแร่เพื่อชุมชน’ ของ กพร. รวมถึง
เปน็การเสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ตีอ่การ
ประกอบการเหมืองแร่ให้เป็นที่ยอมรับ
ของสั งคมและชุมชน” อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
กล่ำวทิ้งท้ำย 
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กับประชำชนในพื้นที่ให้ทั่วถึงมำกขึ้น 
และก�ำชับให้บริษัทฯ ส่งเสริม ช่วยเหลือ 
ดูแล และพัฒนำชุมชน เพื่อให้กำร
ประกอบกิจกำรไดรั้บกำรยอมรับ มคีวำม
สัมพันธ์ ท่ีดี และสำมำรถอยู่ ร่วมกับ
ชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน

การเตรียมงบประมาณเพื่อ
รับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาชุมชนเพียงร้อยละ 0.1 
อยู่ในระดับต่ำา ในขณะที่
ต่างประเทศต้องเตรียมงบฯ 
ดังกล่าวร้อยละ 0.9

นอกจำกกำรด�ำเนินโครงกำรด้ำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ 
ด�ำ เนินกำรด้วยควำมสมัครใจแล้ว 
บริษัทฯ ยังต้องด�ำเนินกำรตำมเง่ือนไขของ
ทำงรำชกำร ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัท อัครำฯ 
ได้จัดสรรงบประมำณเพื่อกำรฟื้นฟู         
พื้นท่ีโครงกำรมำกกว่ำ 600 ล้ำนบำท 
และน�ำเงนิเขำ้กองทนุประกนัควำมเสีย่ง

กรณีขาดการมีส่วนร่วม
ในการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนและชมุชนในพืน้ที ่

กำรต่ออำยุประทำนบัตรจ�ำนวน  
4 แปลงของบริษัท อัครำ รีซอร์สเซส 
จ�ำกัด (มหำชน) เป็นกำรอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรในพื้นที่เดิม ไม่ได้มีกำร
เพิ่มหรือขยำยพื้นที่ใหม่แต่อย่ำงใด แม้
กำรต่ออำยุประทำนบัตรตำม พ.ร.บ.แร่ 
2560 ไม่ได้ก�ำหนดให้ต้องจัดท�ำกำร          
รับฟังควำมคิดเห็นของชุมชนในพื้นท่ี            
แต่เนื่องจำก กพร. ตระหนักถึงควำม
ส�ำคัญของกำรมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พ้ืนท่ี จึงได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น
ควำมต้องกำร และควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนบริเวณรอบพื้นท่ีเหมืองแร่         
ของบริษัท อัครำฯ ในรัศมี 500 เมตร             
และในรัศมี 500 เมตร-3 กิโลเมตร                
ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และ
พิษณุโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2564 
รวม 5 ครั้ง ด้วยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง เพื่อ
ให้ทุกหลังคำเรือนมีโอกำสได้มีส่วนร่วม
เท่ำๆ กัน ซึ่งผลปรำกฏว่ำส่วนใหญ่
ต้องกำรให้เหมืองเปิดด�ำเนินกำร 

นอกจำกนี้  กพร .  ยั ง ได้มอบ
นโยบำยให้บรษิทั อคัรำฯ ท�ำควำมเขำ้ใจ

 News 

ดำ้นสิง่แวดลอ้มและพฒันำคณุภำพชวิีต 
ปลีะ 10 ลำ้นบำท ปจัจบุนัมเีงนิคงเหลอื
สะสม 80 ล้ำนบำท และตำมกรอบ
นโยบำยบริหำรจัดกำรแร่ทองค�ำ 2560 
และ พ.ร.บ.แร่ 2560 ก�ำหนดให้มี              
กำรจัดตั้งกองทุนจ�ำนวน 4 กองทุน 
ประกอบด้วย กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน 
รอบพื้นที่เหมืองแร่ กองทุนฟื้นฟูพื้นที่
เหมืองแร่ กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ             
และกองทุนประกันควำมเสี่ยง ซึ่งบริษัท
ตอ้งน�ำเงนิเขำ้กองทนุในอตัรำร้อยละ 21 
ของค่ำภำคหลวงแร่ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 
65 ล้ำนบำทต่อปี

ทั้งนี้  กำรจัดเก็บค่ำภำคหลวง   
ย้อนหลัง 6 ปี (ปี พ.ศ. 2554-2559) 
กพร. จดัเกบ็คำ่ภำคหลวงทองค�ำและเงิน
ในอัตรำก้ำวหน้ำหรือประมำณร้อยละ 10 
ของมูลค่ำแร่ จำกบริษัท อัครำฯ ได้
มำกกว่ำปีละ 500 ล้ำนบำท สำมำรถ
ประมำณกำรเงินที่บริษัทต้องน�ำเข้ำ
กองทุนไม่ต่�ำกว่ำปีละ 100 ล้ำนบำท   

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.)	กระทรวงอุตสาหกรรม	
ชี้แจงกรณีภาคประชาชนขอให้ตรวจสอบบริษัท	อัครา	รีซอร์สเซส	จ�ากัด	(มหาชน)	
รวมถึงความบกพร่องในกระบวนการต่างๆ	หลังเตรียมเปิดกิจการเหมืองแร่ทองค�า
ในจังหวัดพิจิตรอีกครั้ง	ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้

กพร. 
ชี้ภาคประชาชน

แนะตรวจเข้ม
อัคราฯ 

ก่อนให้เปิดเหมืองแร่
ทองคำาอีกครั้ง
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ดังน้ันเงินท่ีจะถูกจัดสรรไปเพ่ือกำรพัฒนำ
ชุมชนจึงมีมำกกว่ำร้อยละ 1 ของมูลค่ำ
แร่ นอกจำกนี้ เงินค่ำภำคหลวงที่จัดเก็บ
ได้จะถูกจัดสรรให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยละ 50 เพื่อ            
ใช้ในกำรพัฒนำชุมชนอีกด้วย 

    
ไม่มีแนวกันชนระหว่างชุมชน
กับเขตเหมืองแร่

ตำม พ.ร.บ.แร่ 2560 ก�ำหนด         
หลักเกณฑ์ในกำรจัดท�ำแนวพื้นท่ีกันชน
กำรท�ำเหมืองเพื่อประโยชน์ในกำร
ควบคุมกำรท�ำเหมือง ซึ่งกระทรวง
อุตสำหกรรมได้ออกประกำศเรื่อง 
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรจัดท�ำแนว   
พื้นที่กันชนกำรท�ำเหมือง พ.ศ. 2562 
ก�ำหนดใหพ้ืน้ทีบ่อ่เหมอืงตอ้งมรีะยะหำ่ง
จำกชุมชนไม่น้อยกว่ำ 300 เมตร              
โรงแต่งแร่หรือโรงประกอบโลหกรรม             
ที่อยู่ในเขตเหมืองแร่ต้องมีระยะห่ำง         
จำกชุมชนไม่น้อยกว่ำ 500 เมตร พื้นที่
เก็บกักหำงแร่หรือกำกโลหกรรมที่อยู่ใน         
เขตเหมืองแร่ต้องมีระยะห่ำงจำกชุมชน
ไม่น้อยกว่ำ 500 เมตร และพ้ืนท่ีเก็บกอง
มูลดินทรำยต้องมีระยะห่ำงจำกชุมชน       
ไม่น้อยกว่ำ 200 เมตร 

ส�ำหรับกำรต่ออำยุประทำนบัตร
และต่ออำยุใบอนุญำตประกอบโลหกรรม
ของบริษัท อัครำฯ เข้ำข่ำยเป็นโครงกำร
ท่ีต้องจัดท�ำแนวพ้ืนท่ีกันชนกำรท�ำเหมือง
ตำมประกำศดงักลำ่ว ซ่ึงไดม้กีำรก�ำหนด
แนวพื้นที่กันชนที่มีระยะห่ำงจำกชุมชน
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดย         
ครบถ้วนแล้ว

หลีกเลี่ยงหรือหาช่องทาง
กฎหมายในการไม่สร้าง
หลักประกันและแผนปฏิบัติการ
ฟื้นฟูเหมืองที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม พร้อมตั้งข้อสังเกต
ว่าการอนุญาตให้เหมือง
ดังกล่าวกลับมาดำาเนินการ
อีกครั้ง โดยไม่ได้มีการกำากับ
ดูแลที่รัดกุมเพียงพอที่จะ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน
โดยรอบ อาจเป็นการสมยอม
ในเรื่องคดีความ แลกกับการ
กลับมาดำาเนินการเหมืองทอง
ในพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง

บริษัท อัครำฯ ได้จัดท�ำแผนงำน 
กำรฟื้นฟูพื้นที่ท�ำเหมืองตลอดอำยุ
โครงกำร พร้อมงบประมำณที่ใช้เสนอ 

กพร. ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต 
พร้อมวำงหลักประกันส�ำหรับกำรฟื้นฟู
สภำพพืน้ทีก่ำรท�ำเหมอืงตำมหลกัเกณฑ์
ที่ก�ำหนดกำรพิจำรณำอนุญำตให้บริษัท 
อัครำฯ ต่ออำยุประทำนบัตรเป็นกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรแร่ตำม             
ขั้นตอนปกติของกฎหมำยที่ก�ำหนดไว้ 
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรให้บริษัท               
คิงส์เกตฯ ถอนฟ้องคดีแต่อย่ำงใด

อีกทั้งกำรกลับมำประกอบกิจกำร
เหมืองแร่ของบริษัท อัครำฯ จะต้อง
ปฏิบตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบใหม่ 
ทั้ง พ.ร.บ.แร่ 2560 และกรอบนโยบำย
บริหำรจัดกำรแร่ทองค�ำ 2560 ซ่ึง                   
มีมำตรกำรที่ เหมำะสมรัดกุมและ
สำมำรถปกป้องคุ้มครองผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมและสุขภำพประชำชนที่                 
อำจเกิดจำกกำรท�ำเหมืองได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เช่น กำรจัดท�ำข้อมูล              
พื้นฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ           
ของประชำชน (Baseline Data) กำร           
จัดท�ำแนวพื้นที่กันชนกำรท�ำเหมือง 
(Buffer Zone) กำรจดัตัง้กองทนุประกนั
ควำมเสี่ยง กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ              
กำรวำงหลกัประกนักำรฟืน้ฟสูภำพพืน้ที่
กำรท�ำเหมืองและเยียวยำผู้ได้รับผล    
กระทบจำกกำรท�ำ เหมือง กำรท�ำ               
ประกันภัยควำมรับผิดต่อชีวิต ร่ำงกำย 
ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก เป็นต้น

นอกจากน้ี	 ในการอนุญาตให้													
ตอ่อายปุระทานบตัรของบรษิทั	อคัราฯ	
คณะกรรมการแร่ยังได้ก�าหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมประกอบการอนุญาต	 โดย
ก�าหนดให้	กพร.	แต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมเฝ้าระวังผลกระทบจากการ													
ท�าเหมอืงตามหลกัเกณฑท์ีท่างราชการ
ก�าหนด	ซึง่อยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ย	
ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย	เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในการตรวจสอบการประกอบ
กจิการภายหลงัได้รบัอนุญาตใหต้อ่อายุ
ประทานบัตร 
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