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เหมืองแรโพแทชกับตนทุนปุยเคมี  

แนวโนมอุตสาหกรรมเหมืองแรโลก

ภายหลังโควิด-19

โดรนบรรเทาอัคคีภัยและ

โดรนตรวจคลังสินคา 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

และสภาการเหมืองแร เดินหนาพัฒนา 

“ผูประกอบการ

เหมืองแรที่ดี”
          

สูการยอมรับของสังคม



WE DON’T DO A HUNDRED THINGS. 
WE DO ONE THING RIGHT! 

THE 6X®. OUT NOW!

We have known this for over 60 years. That’s why this new radar level 
sensor is not available in 100 di� erent versions, just one perfect one. 

The VEGAPULS 6X is highly versatile, absolutely reliable and works in any 
process and environment. The only thing it doesn’t do is stress.

VEGA. HOME OF VALUES.
www.vega.com/radar
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SOUTHERN GROUP
478 PETRA BUILDING, 
RATCHADAPISEK RD., SAMSENNOK, 
HUAYKWANG, BANGKOK 10320 
THAILAND

+66-2541-4959 

+66-2541-4116

info@southerngroup-thai.com

www.southerngroup-thai.com

คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่
1. นางสาวอัญชล ี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ  การวิวัฒน์ รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธ  เอี่ยมสอาด กรรมการ
4. รศ. ดร.พิษณุ   บุญนวล  กรรมการ 
5. นายทว ี  ทวีสุขเสถียร กรรมการ
6. นายอนุพงศ ์  โรจน์สุพจน์ กรรมการ
7. นายศิริชัย  มาโนช  กรรมการ                                                                                                    
8. นายชาญณรงค ์ ทองแจ่ม  กรรมการ
9. นายพงศ์พันธ ์ รัตนมุสิก  กรรมการ

10. นายอภิชาติ  สายะสิญจน์ กรรมการ 
11. นายยงยุทธ  รัตนสิริ  กรรมการ
12. นายนวพล  พุทธานนท์         กรรมการ
13. นายณรงค์  จ�าปาศักดิ์          กรรมการ
14. นายเสกข์สรร  ธีระวาณิชย์ กรรมการ
15. นายตติกร  บูรณธนานุกิจ กรรมการ
16. นายศิรสิทธิ์  สืบศิริ          กรรมการ 
17. นายอับดุลลาเต๊ะ     ยากัด     กรรมการ 
18. นายสุรพล  อุดมพรวิรัตน์      กรรมการ/เลขาธิการ 

เลขาธิการ สภาการเหมืองแร่
นายสุรพล อุดมพรวิรัตน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ สภาการเหมืองแร่
นางอรพิณ เปรื่องการ

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

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

**วารสารเหมอืงแร่ จดัท�าขึน้เพือ่ให้ข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่สมาชิกสภาการเหมืองแร่ ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานและกจิการของสภาฯ ตลอดจนเผยแพร่ความรู ้
    ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเหมืองแร่ ทัง้นีบ้ทความต่างๆ ใน วารสารเหมอืงแร่ นีเ้ป็นดลุพนิจิของกองบรรณาธิการ โดยจะออกทุกๆ 2 เดือน
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อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ ได้มอบหมายให้ ทวี ทวีสุขเสถียร รองประธานกรรมการ                      
สภาการเหมืองแร่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 และ                                  
ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

ครั้งที่ 4/2565 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 5 ราย รวม 5 แปลง

การประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5/2565

2) คำาขอต่ออายุประทานบัตร  จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง

เลขท่ีคำ�ขอ

21/2550

11/2559
ซึ่งร่วมแผนผังโครงการ

ท�าเหมืองเดียวกันกับค�าขอ
ประทานบัตรที่ 10/2560
(ปัจจุบันเป็นประทานบัตร

ที่ 28610/16459)
ของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด

กลุ่มหน้าพระลานเหมืองหิน
ประทานบัตรที่ 32489/16114
ของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด โชคชัยศิลา

และประทานบัตรที่ 19989/15865
ของบริษัท ศิลาสานนท์ จ�ากัด

1/2560
ซึ่งร่วมแผนผังโครงการ

ท�าเหมืองเดียวกันกับค�าขอต่ออายุ
ประทานบัตรที่ 3/2561

(ประทานบัตรที่ 28500/15985)
ของบริษัท วิบูลย์ศิลา จ�ากัด

11/2559

1/2560
ซึ่งร่วมแผนผังโครงการ

ท�าเหมืองเดียวกันกับค�าขอ
ต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2563

(ประทานบัตรที่ 25605/15508)
ของผู้ขอเอง

ชื่อผู้ขอ

บริษัท ตักกะศิลา
เพิ่มพูน จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
เขาใหญ่อุตสาหกรรม

บริษัท ศิลาเพชรย้อย 
จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
ศิลาโชคชัย

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง

ลำ�ดับ

1

2

3

4

5

ชนิดแร่

หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่อท�าปูนขาว

หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่อ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่อ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินบะซอลต์เพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินแอนดีไซต์เพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

มีอ�ยุ/ปี

25

30

30

30

30

อำ�เภอ

แก่งคอย

เฉลิมพระเกียรติ

อู่ทอง

หนองบุญมาก

เมือง
เพชรบูรณ์

จังหวัด

สระบุรี

สระบุรี

สุพรรณ

นครราชสีมา

เพชรบูรณ์

ตำ�บล

สองคอน

หน้าพระลาน

จรเข้สามพัน

หนองหัวแรด

น้�าร้อน

ชนิดแร่

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

มีอ�ยุ/ปี

20

10

อำ�เภอ

แม่สอด

เมืองบุรีรัมย์

จังหวัด

ตาก

บุรีรัมย์

เลขท่ีคำ�ขอ

1/2562
(ประทานบัตรที่

30794/15994)

1/2563
(ประทานบัตรที่ 

31943/15870)

ชื่อผู้ขอ

บริษัท พงศ์สุภากร จ�ากัด

บริษัท เหมืองหินราช จ�ากัด

ตำ�บล

ท่าสายลวด

อิสาณ

ลำ�ดับ

1

2
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สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำารวจและทำาเหมืองแร่
จากการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1-5/2565 มีจำานวนทั้งสิ้น ดังนี้

ก�รอนุญ�ต

ประทานบัตร

ต่ออายุประทานบัตร

โอนประทานบัตร

อาชญาบัตรพิเศษ

รวม
(แปลง)

37

11

1

0

49

5/2565
(แปลง)

4

2

0

0

6

4/2565
(แปลง)

5

2

0

0

7

2/2565
(แปลง)

21

1

0

0

22

3/2565
(แปลง)

3

4

0

0

7

1/2565
(แปลง)

4

2

1

0

7

ท่ี

1

2

3

4

รวม

ชนิดแร่

โพแทช

มีอ�ยุ/ปี

25

อำ�เภอ

เมืองอุดรธานี
และ

ประจักษ์ศิลปาคม

จังหวัด

อุดรธานี

เลขท่ีคำ�ขอ

1-4/2547

ชื่อผู้ขอ

บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

ตำ�บล

หนองไผ่ 
หนองขอนกว้าง

โนนสูง และ
ห้วยสามพาด นาม่วง

ลำ�ดับ

1

ครั้งที่ 5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1)  คำาขอประทานบัตร จำานวน 1 ราย รวม 4 แปลง

2) คำาขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง

เลขท่ีคำ�ขอ

1/2562
(ประทานบัตรที่ 28479/15923)

ซึ่งร่วมแผนผังโครงการ
ท�าเหมืองเดียวกันกับค�าขอ

ต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2562
(ประทานบัตรที่ 28487/15550)

ของบริษัท ศิลาเขาแก้ว จ�ากัด
ค�าขอต่ออายุประทานบัตร
ที่ 3/2562 (ประทานบัตร
ที่ 28497/16036) ของ

บริษัท ศิลาไทยรุ่งเรืองพัฒนา จ�ากัด 
และค�าขอต่ออายุ

ประทานบัตร 5/2562
(ประทานบัตรที่ 28480/15612)

ของบริษัท พี.เอส.อุตสาหกรรมโม่หิน 
จ�ากัด

2/2563
(ประทานบัตรที่ 25605/15508)

ซึ่งร่วมแผนผังโครงการ
ท�าเหมืองเดียวกันกับค�าขอ
ประทานบัตรที่ 1/2560 

ของผู้ขอเอง

ชื่อผู้ขอ

บริษัท ศิลาช้างเผือก
ค้าวัสดุก่อสร้าง 
(2535) จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง

ลำ�ดับ

1

2

ชนิดแร่

หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่อ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินแอนดิไซต์เพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

มีอ�ยุ/ปี

20

5

อำ�เภอ

อู่ทอง

เมือง
เพชรบูรณ์

จังหวัด

สุพรรณบุรี

เพชรบูรณ์

ตำ�บล

หนองโอ่ง

น้�าร้อน
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แวดวงเหมืองแร่
l   กองบรรณาธิการ

สภาการเหมืองแร่ จัดการ
ประชุมสามัญ ประจ�าปี พ.ศ. 
2565  โดยได้ รั บ เ กียรติ จาก                 
นิรันดร์ ย่ิงมหิศรานนท์ อธิบดี 
กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการ
เหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีเปิด 
พร้อมบรรยายพิ เศษในหัวข้อ                 
“การปรบัตวัเขา้สูก่ารประกอบการ
เหมืองแร่ภายใต้ แผนแม่บท              
การบริหารจัดการแร่” ฉบับที่ 2                  
(พ.ศ. 2566-2570) โดยมี อัญชลี   
ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการ
สภาการเหมืองแร่ และกรรมการ
สภาการเหมืองแร่ให้การต้อนรับ 
ท่ามกลางสมาชิกที่ให้ความสนใจ
เข้าร่วมงานประชุมฯ อย่างคับคั่ง  
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนน
รัชดาภิเษก  

สภาการเหมืองแร่ 
จัดการประชุมสามัญ ประจำาปี พ.ศ. 2565  

ในโอกาสนี้ นิรันดร์ ได้กล่าวถึงความคาดหวังต่อผู้ประกอบการและสภา                   
การเหมืองแร่ ในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ก�าชับให้                     
ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการที่ดี โดยการท�าเหมืองให้ปลอดภัย ดูแลส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน สร้างนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าแร่หรือพัฒนาคุณภาพ               
ของวตัถดุบิ เพือ่ตอบสนองการใชใ้นอตุสาหกรรมชัน้สงู และร่วมโครงการ CSR-DPIM 
และเหมอืงแรส่เีขยีว เพือ่แสดงเจตนารมณท์ีจ่ะเปน็ผูป้ระกอบการทีม่คีวามรบัผดิชอบ
ต่อสังคม หรือร่วมท�ากิจกรรมภายใต้โครงการเหมืองแร่เพ่ือชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนา
คณุภาพชวีติของชาวบา้นทีอ่ยูร่อบเหมอืงแรใ่หม้คีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ซึง่จะท�าใหเ้หมอืง
อยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

อัญชลี ตระกูลดิษฐ 
ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่

ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ มอบของที่ระลึกให้อธิบดี กพร.

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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บูทจัดแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้รับความสนใจอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง
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นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ             
การเหมืองแร่ (กพร.) เข้าร่วมงาน “GC Circular Living Symposium 
2022: Together to Net Zero” ซึ่ง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำากัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแบ่งปันและต่อยอดแนวคิดและ                 
แนวปฏิบัติขององค์กรต่างๆ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ถึงความสำาคัญ    
ในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero และความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมี วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ                     
รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

ภายในงานมีการจัดแสดงบูทเพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วม
งาน อาท ิGreen Garden กนิได ้นวตักรรมการจดัการขยะเศษอาหาร/ขวด
พลาสติก การผลิตและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพ่ือเสริมสร้าง
องค์ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการคัดแยกและการจัดการ            
กับขยะชนิดต่างๆ ให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด สร้างมูลค่า             
และนำากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ              
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
และตอบโจทย์การขับเคลื่อนนโยบาย BCG Economy ของรัฐบาล ภายใต้
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ให้สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรม               
ได้ในระยะเวลาอันใกล้ต่อไป 

อดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เขา้รว่มงานสมัมนาเรือ่ง “แนวทางการพฒันาและขบัเคลือ่นการทำาเหมอืง
ในเมือง (Urban Mining)” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และ
อตุสาหกรรม วุฒิสภา การสมัมนาดงักลา่วมเีพ่ือรับฟงัขอ้คิดเหน็เพือ่จดัทำา
ขอ้เสนอเชงินโยบายและแผนปฏบิตักิารสง่เสรมิใหเ้กดิการทำาเหมอืงในเมอืง
ของไทยอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยมี อภิรดี ตันตราภรณ์ ประธาน
คณะกรรมาธกิารการพาณชิยแ์ละการอตุสาหกรรม วฒุสิภา เปน็ประธาน
เปิดงานสัมมนา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ในโอกาสนี้ ธีรวุธ ตันนุกิจ ผู้อำานวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ร่วมกับ สมชาย หวังวัฒนาพาณิชย์ รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ กุลชา ธนะขว้าง ผู้อำานวยการ
ส่วนของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เป็นวิทยากรบรรยายในงาน
สัมมนา 

อธิบดี กพร. ร่วมงาน “GC Circular 
Living Symposium 2022: 
Together to Net Zero”

รองอธิบดี กพร. ร่วมงานสัมมนาเรื่อง 
“แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อน

การทำาเหมืองในเมือง (Urban Mining)”

อดิทัต วะสีนนท์ 
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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นรินัดร ์ยิง่มหศิรานนท ์อธบิดกีรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่และ 
เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (OAP) ร่วมลงนาม                
ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัย
ทางรังสีในสถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยมี สกล จุลาภา 
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ เพ็ญนภา กัญชนะ        
รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามเป็นพยาน ในโอกาสน้ี ทรงวุฒิ 
อาทิตย์ทอง ผู้อ�านวยการกองบริการงานอนุญาต พร้อมด้วยผู้บริหารกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้บริหารส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ                 
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กพร.

ภายใต้บันทึกความเข้าใจข้างต้น ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการส่งเสริมและ              
ยกระดับความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรม             
พื้นฐาน ทั้งในด้านวิชาการ มาตรการและแนวทางการด�าเนินงาน การพัฒนาบุคลากร 
ตลอดจนการบูรณาการและแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและยกระดับ
สถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีความปลอดภัย เป็นไปตาม
พันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล 

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่               
เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล               
รุ่นใหม่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” รุ่นที่ 15 เพื่อให้ข้าราชการ           
และพนักงานราชการใหม่ได้มีโอกาสเข้าพบผู้บริหาร รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ภารกิจ ความรับผิดชอบของกรม โครงสร้างองค์กร สภาพแวดล้อมในการท�างาน               
ส่ิงอ�านวยความสะดวก กฎเกณฑ์ รวมถึงสวัสดิการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เสริมประสบการณ์ สร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์ที่ดี ให้ข้าราชการและพนักงาน
ราชการใหม่ทุกคนสามารถช่วยกันปฏิบัติภารกิจของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ 
ศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กพร. และโรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 

ในโอกาสนี้ นิรันดร์ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานราชการใหม่ตั้งใจ
ปฏบิตังิานตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย พัฒนาตนเองใหม้คีวามเชีย่วชาญในงานทีร่บัผดิชอบ 
และบูรณาการการท�างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
ตามค่านิยม DPIM PIMD และหลักการท�างานร่วมกัน 3ช เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ                  
ของกรมให้บรรลุผลส�าเร็จ และพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมให้เติบโต   
อย่างยั่งยืนสืบไป 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“การพัฒนาทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ของ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” รุ่นที่ 15

กพร. ลงนาม MOU กับ OAP 
ส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัยทางรังสี
ในสถานประกอบการเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมพื้นฐาน นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (OAP)

นคร ศรีมงคล 
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กพร.

ทรงวุฒิ อาทิตย์ทอง 
ผู้อ�านวยการกองบริการงานอนุญาต กพร.

สลิลา ยรรยงสวัสดิ์ เลขานุการ กพร.
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l   สุรพล อุดมพรวิรัตน์

อุ ตสาหกรรม เหมื อ ง แ ร่ แ ละ
อุตสาหกรรมพื้นฐานเป็นอุตสาหกรรม
ต้นน้�าที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยมี 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ      
เหมอืงแร ่(กพร.) กระทรวงอตุสาหกรรม 
เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการแร่
และใช้ประโยชน์จากแร่ให้คุ้มค่าและ             
มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้าง
สมดุลสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมี               
ส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อการ  
อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

“เหมืองแร่ เพื่อชุมชน” จึงถูก
ก�าหนดเป็นนโยบายส�าคัญของกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(กพร.) ซึ่ ง เป็นการด�าเนินการตาม
แนวทางเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining)
เพือ่ชว่ยยกระดบัมาตรฐานการท�าเหมอืง 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน              
ทีเ่ปน็ทีต่ัง้ของแหลง่แร ่ทัง้ดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ด้านการศึกษา และด้านสุขภาพของ
ประชาชน “เหมืองแร่เพื่อชุมชน” นั้น 
ครอบคลุมทั้งด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม ด้านการก�าจัด-ลด-
ป้องกัน-แก้ไขผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพของ
ประชาชน ด้านการปรับปรุงพื้นท่ีสีเขียว
และทัศนียภาพของเหมือง ด้านการ
ด�าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ด้านการใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า             
โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่
เติบโตอยู่คู่กับชุมชนสอดคล้องกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

นายนิรันดร์ ย่ิงมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ                
เหมืองแร่ กล่าวถึงแนวทางการด�าเนินการตามนโยบาย “เหมืองแร่เพื่อชุมชน” ว่า                
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ 
และสมาคมที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ล้วนมีส่วนส�าคัญอย่างมากในการ  
ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้เป็น “เหมืองแร่เพื่อชุมชน” โดยเข้ามา
ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน ดูแลผู้ประกอบกิจการด้วยกันเองให้ยกระดับมาตรฐานการ
ท�าเหมืองให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม เช่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการ
ท�าเหมือง การศึกษาดูงานแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของการท�าเหมืองใน             
ดา้นตา่งๆ รวมทัง้สถาบนัการศกึษากต็อ้งปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยี
การท�าเหมืองที่พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตามทิศทางของโลก เพื่อให้บุคลากรที่จะ             
เข้ามาในอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีความรู้ความเข้าใจ และช่วยกันดูแลอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ให้อยู่คู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน พร้อมตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ                
และสังคมของประเทศต่อไป

สภาการเหมืองแร่ เป็นองค์กรซ่ึงท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และธุรกิจเหมืองแร่ภาคเอกชน ในการท�าหน้าท่ีประสานงาน
นโยบายและด�าเนินงานระหว่างเอกชนกับรัฐ ส่งเสริมและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
อตุสาหกรรมเหมอืงแรแ่ละธรุกจิเหมอืงแร ่จงึสนบัสนนุการด�าเนนิการภายใตน้โยบาย 
“เหมืองแร่เพื่อชุมชน” ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนา “ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ดี” อย่างเต็มที่ ซ่ึงผลส�าเร็จในการ
ด�าเนินการตามนโยบายจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่                 
ลดกระแสต่อต้านการคัดค้านโครงการเหมืองแร่จากชุมชนและสังคมลงได้

การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่เป็นผู้ประกอบการที่ดี ดูแลชุมชน                  
และประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมน้ัน สามารถด�าเนินการได้โดยให้                    
ผู้ประกอบการทุกรายเข้าร่วมโครงการเหมืองแร่สีเขียว และโครงการ CSR-DPIM               
ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ด�าเนินการอยู่แล้ว

ปัจจุบันโครงการเหมืองแร่สีเขียวใช้รูปแบบเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ท�าการตรวจประเมินและคัดเลือก                
สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 

ตั้งแต่เร่ิมโครงการเหมืองแร่สีเขียวในปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน มีสถาน
ประกอบการทีส่มคัรใจเขา้รว่มโครงการเปน็สว่นนอ้ยและทีป่ระกอบกจิการผา่นเกณฑ์
มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวโดยรวมเฉลี่ยมีเพียงร้อยละ 28.30 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
และสภาการเหมืองแร่ เดินหน้าพัฒนา 

ผู้ประกอบการ
เหมืองแร่ที่ดี
สู่การยอมรับของสังคม
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เป้าหมายของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่และสภาการ
เหมืองแร่ คือสถานประกอบการเหมืองแร่ 
โรงงานโม่ บดหรือย่อยหิน โรงแต่งแร่ 
และโรงประกอบโลหกรรมทุกแห่ง เข้า
ร่วมโครงการเหมืองแร่สีเขียว เมื่อเข้ารับ
การตรวจประเมินแล้ว มีการปรับปรุง
แก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้ที่ท�าการตรวจ
ประเมนิแนะน�า จนผา่นเกณฑม์าตรฐาน
โครงการได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว 
พร้อมท้ังไดน้�ามาตรฐานความรบัผดิชอบ

ชั้นดีขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อยกระดับ
มาตรฐานสถานประกอบการที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยจ�าแนก
เป็น 5 ประเภท ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
ได้แก่ สถานประกอบการเหมืองแร่             
โรงแต่งแร่  การประกอบโลหกรรม 
โรงงานโม่ บด และย่อยหิน และโรงงาน
ผลิตเกลือสินเธาว์ โดยรายละเอียด
มาตรฐานทุกประเภทจะครอบคลุมใน             
4 ด้านหลักของการประกอบการ ได้แก่ 
ด้ านการจั ดการและ คุณภาพการ
ประกอบการ ด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ด้านการบริหารจัดการ           
สิ่งแวดล้อม และด้านการประสานความ
ร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน โดยได้
ท�าการคัดเลือก ให้รางวัล และก�าหนด
สิทธิประโยชน์ ให้แ ก่ ผู้ ไ ด้รับรางวัล           
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

• โครงการเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining)
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเป็นกิจการท่ีมีภาพลักษณ์ในเชิงลบ

เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่น ปัญหาหลัก ได้แก่ การประกอบการ                
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับผู้ประกอบการบางรายมิได้น�าหลักวิชาการ   
ดา้นวศิวกรรมและความปลอดภยัมาด�าเนนิการอยา่งจริงจงั ท�าใหก้ารประกอบการขาด
ประสทิธภิาพและกอ่ใหเ้กดิปญัหาผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้กระแสสังคมมีความรู้สึกไม่ยอมรับการประกอบการของภาค
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จึงได้ปรับเปล่ียนนโยบาย โดยด�าเนินการ
ในเชิงรุกมากขึ้น จากการก�ากับดูแลเพียงอย่างเดียว เป็นการด�าเนินการสนับสนุน          
ส่งเสริมในด้านต่างๆ ควบคู่กันไป เพ่ือท�าให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานการประกอบการ
ทีด่ ีซึง่หากผูป้ระกอบการด�าเนนิการไดอ้ยา่งมมีาตรฐาน จะแทบไมม่คีวามจ�าเปน็ตอ้ง
ควบคุมก�ากับดูแลอีกต่อไป จึงได้จัดท�าโครงการก�าหนดมาตรฐานสถานประกอบการ

ต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ไปใช้ทุกราย 
“แต่นี้ไป ผู้ประกอบการทุกรายต้องตระหนักว่าการประกอบกิจการตามเกณฑ์

มาตรฐานดังกล่าวนี้ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นพ้ืนฐานท่ีผู้ประกอบการ
ทกุรายพงึกระทำา ผูป้ระกอบการของสถานประกอบการใดทีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ
ตามมาตรฐานน้ี จะถูกท้ิงไว้ข้างหลัง จะถูกจำากัดสิทธ์ิบางประการ อาทิเช่น สิทธิในการ
ต่ออายุประทานบัตรและสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนในโครงการเหมืองแร่
จากภาครัฐ” 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
มีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานของ
สถานประกอบการที่รับผิดชอบให้สูงขึ้น
อีกระดับหนึ่ง โดยเน้นด้านส่ิงแวดล้อม
มากข้ึน จึงได้ประกาศนโยบาย “เหมืองแร่
สีเขียว (Green Mining Policy)”              
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เม่ือวนัที ่16 กมุภาพนัธ ์2552 โดยเนน้
การท�างานเชงิรกุ เพือ่มุง่สูค่วามเปน็เลศิ
ท้ังทางด้านการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
พร้อมๆ กับการสนับสนุนและผลักดัน 
ให้สถานประกอบการด�าเนินธุรกิจอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปิด
โอกาสให้ชมุชนและสงัคมมสีว่นรว่มมาก
ที่สุด เพื่อให้การประกอบการเหมืองแร่
เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป

“เหมืองแร่สีเขียว (Green Mining)” 
หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรแร่ข้ึนมา
ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุดและ
เป็นการพัฒนาทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน 
โดยให้ความส�าคัญกับทุกๆ ด้านในการ
ประกอบการเหมืองแร่และกิจกรรม              
ต่อเนื่อง ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี 
มีความปลอดภัย มีพื้นที่สีเขียว มีความ
โปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า
และประหยัด โดยครอบคลุมกิจกรรม               
ท่ี อยู่ ใ นความรั บผิ ด ชอบของกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
4 ประเภท ได้แก่ การท�าเหมืองแร่               
การแต่งแร่ การประกอบโลหกรรม             
และการโม่ บด หรือย่อยหิน

• หลักเกณฑ์เหมืองแร่สีเขียว
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้สถานประกอบการต่างๆ 

ด�าเนนิธรุกจิอยา่งเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม และเปดิโอกาสใหช้มุชนและสงัคมมีสว่นรว่ม
มากที่สุด

หลักเกณฑ์สถานประกอบการที่จะได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining 
Award) จะต้องให้ความส�าคัญและด�าเนินการ 6 เรื่อง ดังต่อไปนี้

มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมเป็นท่ีต้ัง การท�าเหมืองจะต้อง
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยจะต้องท�าเหมืองให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ควบคุมผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ต้องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อการท�าเหมืองก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิง่แวดลอ้มและชมุชนในระดบัทีรุ่นแรงและเกิดการร้องเรียน โดยการชดเชย
ความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ และด�าเนินการแก้ไขและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีโดยเร็ว โดยจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ท�า Corporate Social Responsibility (CSR) หรือความรับผิดชอบของ
ธุรกิจต่อสังคม
ลด ปอ้งกัน และแก้ไขผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม การท�าเหมอืงแรต่อ้งมรีะบบ
การจัดการท่ีได้มาตรฐาน มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ตามท่ีทางราชการก�าหนดอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน 
มีระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และมี
การศึกษาและน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงระบบก�าจัดมลพิษ โดยมี
นโยบายสนบัสนนุกจิกรรมคณุภาพตา่งๆ เชน่ 5ส ISO 9000 ISO 14000 
และ Clean Technology (CT) เป็นต้น
ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนผู้อยู่อาศัย
ใกล้เคียง การท�าเหมืองต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยและสุขภาพที่ได้
มาตรฐาน มกีารท�าเหมอืงทีถ่กูตอ้งตามหลกัวชิาการทีไ่มก่อ่ใหเ้กิดอันตราย
ตอ่พนกังานเหมอืงและประชาชนทัว่ไป มรีะบบตรวจสอบและควบคมุมลพษิ
ไม่ให้แพร่กระจายออกสู่ภายนอกเหมืองแร่
มพีืน้ทีส่เีขยีวและทศันยีภาพเรยีบรอ้ยสะอาดตา การท�าเหมอืงจะตอ้งมกีาร
จัดการพ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม เปิดการท�าเหมืองเฉพาะบริเวณที่มีแร่เท่านั้น 
บรเิวณทีไ่มไ่ดม้กีจิกรรมการท�าเหมอืงจะตอ้งท�าการปลกูตน้ไมแ้ละปรบัปรงุ
ทัศนียภาพให้สวยงาม บริเวณที่ผ่านการท�าเหมืองแร่แล้วต้องท�าการฟื้นฟู
ควบคู่ไปกับการท�าเหมือง เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียวและสร้างสมดุลของระบบ
นิเวศ เพื่อลดสภาวะโลกร้อนที่ก�าลังคุกคามโลกในปัจจุบัน นอกจากนี้
ผู้ประกอบการจะตอ้งตัง้กองทนุฟืน้ฟโูดยจดัสรรจากก�าไรทีไ่ดจ้ากการพฒันา
ทรัพยากรแร่ เพ่ือเป็นหลักประกันในการฟื้นฟูพ้ืนที่หลังจากประทานบัตร
หมดอายุแล้ว
โปร่งใสตรวจสอบได้ การท�าเหมืองต้องเผยแพร่ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท�าเหมืองให้สาธารณชนรับทราบ และพร้อมรับการตรวจสอบจากบุคคล
ภายนอก เช่น การติดป้ายแสดงขอบเขตเหมือง และการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ใชท้รัพยากรแร่อยา่งคุ้มค่า การท�าเหมอืงตอ้งน�าทรัพยากรแร่มาใชป้ระโยชน์
อย่างคุ้มค่า สูงสุด ศึกษาหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรแร่ ตลอดจน
ศึกษาหาวิธีน�าของเสียจากขบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดย
ส่งเสริมให้มีการจัดท�า 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1

2

3

4

5

6



July-August 2022 17

• รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาเหมืองแร่สีเขียว
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นที่ตั้ง
1.1 มรีะบบรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและมเีจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบและ

แก้ไขปัญหา
1.2 มีระบบตรวจสอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการท�าเหมือง 

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
1.3 มีการปรับปรุง แก้ไข และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมท่ีเสียหายให้อยู่ในสภาพดี

โดยเร็ว
1.4 มีการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
1.5 หากผูป้ระกอบการมกีารท�า Corporate Social Responsibility (CSR) 

หรือมีความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม จะได้รับคะแนนเป็นพิเศษ
ลด ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 มกีารปฏบิตัติามแผนผงัโครงการท�าเหมอืงอยา่งเครง่ครดั ครบถว้นและ

มีประสิทธิภาพ
2.2 มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างเคร่งครัด ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
2.3 มกีารตดิตาม ตรวจสอบ และเฝา้ระวงัคณุภาพสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง

และครบถ้วนตามข้อก�าหนด
2.4 มีและใช้ระบบก�าจัดมลพิษอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

ศึกษาและน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงระบบอย่างสม่�าเสมอ
2.5 หากผู้ประกอบการมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลด ป้องกัน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น 5ส ISO 9000  ISO 14000 และ Clean 
Technology มาใช้ จะได้รับคะแนนเป็นพิเศษ

ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
3.1 มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทั่วไปของเหมือง
3.2 มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�าเหมือง
3.3 มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างานทั่วไป
3.4 มีระบบความปลอดภัยด้านชีวอนามัย
3.5 มีระบบตรวจสอบสุขภาพอนามัยของชุมชนที่อาศัยข้างเคียง
3.6 หากได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยจะให้คะแนนเป็นพิเศษ
มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา
4.1 เปิดการท�าเหมืองเฉพาะบริเวณที่มีแร่เท่านั้น บริเวณอื่นที่ไม่ท�าเหมือง

ต้องรักษาต้นไม้ให้มีสภาพเดิม
4.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส�านักงาน ลานกองแร่ เส้นทางขนส่งแร่ ฯลฯ 

ให้เป็นพื้นที่สีเขียวดูเรียบร้อยสะอาดตา
4.3 ปลูกต้นไม้บริเวณขอบเขตประกอบการ โดยเฉพาะบริเวณที่สามารถ

เห็นได้จากเส้นทางสาธารณะ เพื่อป้องกันปัญหาทัศนียภาพ
4.4 มีแผนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท�าเหมืองแร่แล้วอย่างชัดเจน
4.5 มีการฟื้นฟูพื้นที่ควบคู่ไปกับการท�าเหมือง
4.6 มีกองทุนฟื้นฟูโดยจัดสรรจากก�าไรที่ได้จากการพัฒนาแร่
โปร่งใส ตรวจสอบได้
5.1 เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท�าเหมืองให้สาธารณชนรับทราบ
5.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ
5.3 มีความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า

6.1 ใช้เทคโนโลยีในการผลิตแร่
ทีเ่หมาะสม ลดการสญูเสยีแร่
ขณะท�าการผลิต

6.2 ใช้แร่อย่างคุ้มค่า ถูกต้องตาม
มูลค่าแร่

6.3 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากร
แร่

6.4 ศึกษาหาวิธีน�าของเสียจาก
ก ร ะบวนก า ร ผลิ ต ม า ใ ช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

6.5 หากผู้ประกอบการมีการจัดท�า
3 Rs (Reduce Reuse 
Recycle) จะได้รับคะแนนพิเศษ 

• โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
ให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR-DPIM) 
>> ความเป็นมา

การด�าเนนิธรุกจิใหเ้กดิความยัง่ยนื
ในยคุปจัจบุนั อาศยัหลกัแนวคดิพ้ืนฐาน
การพัฒนาทั้ง 3 มิติ (Triple Bottom 
Line) คือ ผลตอบแทนต่อเศรษฐกิจของ
องค์กร (Economic) ผลตอบแทน           
ต่อสังคม (Social) และการดูแลรักษา       
สิ่งแวดล้อม (Environmental) แนวคิด 
ดังกล่าวเป็นที่มาของมาตรฐานความ       
รับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ซึ่งจะ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรด�าเนิน
ธรุกจิตามหลกัแนวคดิพืน้ฐานการพัฒนา
ทัง้ 3 มติ ิ(Triple Bottom Line) ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ถือได้ว่า
เป็นผู้ที่น�าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้
ประโยชน์โดยตรง ปัญหาหลักในการ
ประกอบการอาจส่งผลกระทบต่อ             
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึสรา้งความเดอืดร้อน  
ต่อชุมชนในพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลท�าให้การ
ประกอบการขาดประสิทธิภาพและก่อ 
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ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้
ประกอบการและประชาชนในพื้นที่        
ที่สถานประกอบการเหมืองแร่ตั้งอยู่  
และท้ายที่สุดจะส่งผลให้กระแสสังคม          
มคีวามรูส้กึทีไ่มย่อมรบัการประกอบการ
ของภาคอตุสาหกรรมเหมอืงแร ่ประกอบ
กับผู้ประกอบการบางส่วนมิได้ใส่ใจ              
ต่อสังคมรอบพื้นท่ีประกอบการ นับวัน
ปัญหาน้ีจะรุนแรงมากข้ึน ในอนาคตอันใกล้
หากไม่ เร่งรีบแก้ไขจะส่งผลกระทบ           
ต่อเนื่องถึงการน�าทรัพยากรแร่ที่อยู่ใน
พืน้ทีต่า่งๆ มาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์เพราะ
จะเกิดการต่อต้านจากประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งที่การผลิตแร่ในประเทศยังมี
ความจ�าเป็นส�าหรับประเทศไทย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแรใ่นฐานะหนว่ยงานทีก่�ากบัดแูล
กลุ่มอุตสาหกรรมแร่  จึงได้ก�าหนด
ยทุธศาสตร์ในการผลกัดนัและสง่เสรมิให้
สถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมแร่
ในความรับผิดชอบมีมาตรฐานความ      
รับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยการ
จัดท�าโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่ 
ใหม้มีาตรฐานสากลเพือ่ความรบัผดิชอบ          
ต่อสังคม (CSR-DPIM) ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่สามารถประกอบการ
อย่างต่อเนื่องและอยู่ร่วมกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ภาคสังคม           
ทั้งประชาชน หน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ 
ย อ ม รั บ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง
อุตสาหกรรมแร่ และเข้าใจความจ�าเป็น
ของการน�าทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ 
ซึ่งจะส่งผลให้สามารถผลิตและใช้แร่              
ได้อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความมั่นคง             
ด้านแร่ในระยะยาวต่อไป

>> หลักการและเหตุผล
ด้วยการผลิตและพัฒนาทรัพยากรแร่มาใช้ในชีวิตประจ�าวันของประเทศมีความ

ขัดแย้งระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ และประชาชนท่ัวไป ค่อนข้างรุนแรงจนท�าให้การพัฒนา              
ด้านต่างๆ หยุดชะงักเพราะได้รับการต่อต้านจากสังคมและประชาชนอยู่เนืองๆ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ของประเทศและเพื่อลดการต่อต้านหรือความขัดแย้งของสังคมกับการ 
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรแร่ ตามประเด็นหลัก 7 ประการ ของมาตรฐานสากล               
ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ใส่ใจกับส่ิงแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม บริหารจัดองค์กรที่ดี ด�าเนินธุรกิจด้วยความ            
เป็นธรรม ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค จะท�าให้สังคมเพิ่ม           
การยอมรับการท�าเหมืองแร่ไม่ว่าเป็นการท�าลาย ลดการท�าลายมากขึ้น และการ                
ต่อต้านด้านต่างๆ จะค่อยๆ ลดลง
>> วัตถุประสงค์

เ พ่ือจัดท�ามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM)
เพ่ือจัดท�าแนวทางการปฏิบัติ แนวทางการจัดท�ารายงาน และแนวทางการ
ทวนสอบ ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM)
เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่น�ามาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้

>> ผลการดำาเนินการที่ผ่านมา
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ในฐานะหน่วยงานท่ีก�ากับดูแล

กลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการ       
ผลกัดนัและสง่เสรมิใหส้ถานประกอบการมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมเพิม่มากขึน้ จงึได้
จัดท�าโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้มีมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม
พื้นฐานสามารถประกอบการได้อย่างต่อเนื่องและอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม         
ได้อย่างยั่งยืน สร้างการยอมรับ ความเข้าใจ และความจ�าเป็นในการน�าทรัพยากรแร่
มาใช้ประโยชน์จากภาคสังคม ทั้งประชาชน หน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้
สามารถผลิตและใช้แร่ได้อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านแร่ในระยะยาวต่อไป 
กพร. ได้ด�าเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และอตุสาหกรรมพ้ืนฐานน�ามาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคมของผูป้ระกอบ
การอตุสาหกรรมแร ่(CSR-DPIM) ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานประกอบการ ปจัจบุนัมีสถาน
ประกอบการผ่านเกณฑ์การพิจารณามาตรฐาน CSR-DPIM จ�านวน 125 แห่ง กพร. 
มีเป้าหมายขยายผลโครงการโดยให้มีสถานประกอบการผ่านเกณฑ์การพิจารณา
มาตรฐาน CSR-DPIM เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ครอบคลุมสถานประกอบการอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และอตุสาหกรรมพ้ืนฐานทัว่ประเทศ และเพ่ือเปน็การสง่เสริม สนบัสนนุการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2555 กพร. ได้มีการจัดตั้งเครือข่าย
สถานประกอบการอตุสาหกรรมเหมอืงแรแ่ละอตุสาหกรรมพืน้ฐานทีม่มีาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM Network) ข้ึนเป็นปีแรก ปัจจุบันมีสถานประกอบการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิก CSR-DPIM Network จ�านวน 96 แห่ง กพร. พยายามที่จะเพิ่ม
เป้าหมายเพ่ือขยายผลโครงการฯ ให้มีจ�านวนสมาชิก CSR-DPIM Network เพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

เอกสารอ้างอิง : ข้อมูลจากกองบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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บทความพิเศษ
l   วรเมธ อุณหศิริกุล, ภัทรพล อรรถพร 

ตลาดอุตสาหกรรมเหมืองแร่ สามารถแบ่งตามประเภทกิจกรรมประกอบด้วย 
การส�ารวจแร่ การผลิตแร่ และการแปรรูปโลหะและแร่ธาตุ โดยมีตลาดถ่านหินเป็น
สัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.4 ของตลาดทั้งหมด โดยภูมิภาคที่มีการผลิตแร่
มี 6 ภูมิภาค ตามลาดับปริมาณการผลิตในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ 1) เอเชีย                            
2) อเมรกิาเหนอื 3) ยโุรป 4) โอเชยีเนยี  5) อเมรกิาใต ้และ 6) แอฟรกิา สว่นประเทศ
ทีม่กีารผลติแรต่ามล�าดบัปรมิาณการผลติในป ีพ.ศ. 2563 ไดแ้ก ่1) จนี 2) ออสเตรเลยี 
3) สหรัฐอเมริกา 4) อินโดนีเซีย 5) รัสเซีย 6) บราซิล 7) ชิลี 8) แอฟริกาใต้                        
3) แคนาดา และ 10) เปรู 

ส�าหรับมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ                
โควิด-19 ในปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 1,216.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยรายได้ 
ของบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ของโลก 10 ล�าดับแรก ในปี พ.ศ. 2562 ดังตาราง 

แนวโน้ม
อุตสาหกรรม
เหมืองแร่โลก
ภายหลังโควิด-19

รายได้ของบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ของโลก 10 ลำาดับแรก ในปี พ.ศ. 2562

ที่มา: https://www.statista.com/

การเกิดสงครามรัสเซีย-
ยูเครน ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2565         
ยงัเป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีส่ง่ผลกระทบ
ในเชิงบวกต่อตลาดอุตสาหกรรม
เหมืองแร่  เนื่องจากรัสเซียเป็น           
ผู้ผลิตแร่และโลหะท่ีสำาคัญของโลก 
เช่น นิกเกิล ทองแดง เหล็ก นีออน 
แพลเลเดียม และแพลทินัม ซึ่งการ
คว่ำาบาตรรัสเซียโดยประเทศต่างๆ 
ส่งผลให้ราคาแร่เหล่านี้พุ่งสูงขึ้น
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ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ จากมาตรการที่ใช้
ในการควบคุมการระบาดของโรค เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การท�างานที่บ้านหรือระยะไกล และการปิดกิจกรรมเชิงพาณิชย์ 
โดยเฉพาะในช่วงแรกของการแพร่ระบาดในเดือนเมษายน 2563 ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณการผลิตแร่ส�าคัญของโลกในอุตสาหกรรม                     
เหมืองแร่ ได้แก่ ทองแดง ทองค�า เหล็ก ถ่านหิน และนิกเกิล มีสัดส่วนที่ลดลง ดังภาพที่ 1 

อย่างไรก็ตาม ในระยะกลางและ
ระยะยาว จนกระทั่งถึงช่วงที่ทั่วโลก        
ผ่อนคลายมาตรการในการรับมือการ
แพรร่ะบาดของโควดิ-19 เนือ่งจากมกีาร
พฒันาวคัซนี อตุสาหกรรมเหมอืงแรโ่ลก
กลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก        
แร่ธาตุยังคงเป็นวัตถุดิบพื้นฐานส�าคัญ 
ในการเปลี่ยนผ่านท่ามกลางการปรับตัว
กับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ หรือ New 
Normal โดยมลูคา่ตลาดในป ีพ.ศ. 2564 
มีมูลค่า 1,845.55 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 ที่มี
มูลค่า 1,641.67 พันล้านดอลลาร์    
สหรัฐฯ โดยอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 
12.4 ต่อปี 

ภาพที่ 1 ผลกระทบของโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่โลก 

ที่มา: USGS Mineral Commodity Summaries, 2020

ตัวอย่างปัจจัยที่ส่ งผลต่อการ 
เจรญิเตบิโตของอตุสาหกรรมแรห่ลงัจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่              
การท่ีประเทศต่างๆ มีนโยบายในการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่              

ก า ร จั ด ส ร ร งบประมาณ
จ�านวน 5.8 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ส�าหรบั
การส�ารวจแหล่งแร่ภายในประเทศ             
เพิ่ ม เติม ซ่ึ ง เป็นหนึ่ ง ในแผนฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ของออสเตรเลีย
ตะวันตก 

การสนับสนุนขอ้เสนอกลยทุธ์
จากภาคธุรกิจส�าหรับแอฟริกาใต้ หรือ 
Business for South Africa (B4SA) 

ของสภาแร่ธาตุแห่งแอฟริกาใต้ ซ่ึงมี
เน้ือหาเก่ียวกับประเด็นส�าคัญที่ต้อง
ด�าเนินการเร่งด่วน ประกอบด้วย การ
ปฏิรูปกฎระเบียบ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การพัฒนาให้มีความทันสมัย 
และการปรับปรุงกลยุทธ์การส�ารวจ                 
ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเพิ่มความ          
เชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

สม าคม ผู้ ส� า ร ว จ แ ร่ แ ล ะ                   
ผู้พัฒนาโครงการแห่งแคนาดา หรือ 
P r o spe c t o r s  &  De v e l o pe r s                           
Association of Canada (PDAC)                 
ได้ประสานกับรัฐบาลแคนาดาในการ
จัดสรรเงินจากกองทุนบรรเทาและ                 
ฟื้นฟูภูมิภาค เพื่อน�ามาช่วยเหลือ               
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ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในรูปแบบ
ของเงินช่วยเหลือค่าแรงฉุกเฉิน เป็นต้น 

นอกจากนี ้การเกดิสงครามรสัเซยี-
ยูเครน ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2565 ยังเป็น 
อีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลกระทบในเชิงบวก
ต่อตลาดอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เน่ืองจาก
รัสเซียเป็นผู้ผลิตแร่และโลหะท่ีส�าคัญ

อ้างอิง : 
1. https://www.prnewswire.com/news-releases/global-mining-market-

report-2021-301241616 
2. https://www.statista.com/topics/1143/mining/#topicHeader__wrapper 
3. https://www.statista.com/chart/19839/biggest-miners-among-countries/ 
4. https://www.eia.gov/ 
5. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020.pdf 
6. https://www.mining-technology.com/analysis/mining-coronavirus-recovery 
7. https://santandertrade.com/en/portal/establish-overseas/canada/

foreign-investment

ของโลก เช่น นิกเกิล ทองแดง เหล็ก 
นีออน แพลเลเดียม และแพลทินัม           
ซึง่การคว่�าบาตรรัสเซียโดยประเทศตา่งๆ 
ส่งผลให้ราคาแร่เหล่านี้พุ่งสูงขึ้น 

จากรายงานของ World Mining 
Congress (WMC) ได้ประมาณการ
ตลาดอตุสาหกรรมเหมอืงแรโ่ลก คาดวา่

จะเติบโตจากปี พ.ศ. 2564 เป็นมูลค่า 
2,064.72 พันลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในป ี
พ.ศ. 2565 โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่
ร้อยละ 12 ต่อปี และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องที่อัตราการเติบโตร้อยละ 12.9 
ต่อปี สู่ระดับ 3,358.82 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ภายในปี พ.ศ. 2569 ดังภาพท่ี 2

ภาพที่ 2 แนวโน้มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมเหมืองแร่โลก 

ที่มา: https://www.statista.com/

ทั้งนี้ แม้แนวโน้มของอุตสาหกรรมเหมืองแร่โลกจะเติบโตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
การที่ทั่วโลกมีความพยายามในการลดการใช้ถ่านหินและหันมาใช้พลังงานทางเลือก
อื่นๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าท่ีสะอาดและยั่งยืน จากรายงานของส�านักงานบริหารข้อมูล
พลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (US Energy Information Administration) คาดว่าการใช้
ถ่านหินจะลดลงจากร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2583 
และการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานทางเลือกอื่นแทนถ่านหิน เช่น พลังงานจากลม 
พลังงานจากแสงอาทิตย์ จะเป็นสาเหตุส�าคัญประการหนึ่งที่ท้าทายต่อตลาด
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในอนาคต 

จากรายงานของ World 
Mining Congress (WMC) ได้
ประมาณการตลาดอุตสาหกรรม
เหมืองแร่โลก คาดว่าจะเติบโตจาก 
ป ีพ.ศ. 2564 เปน็มลูคา่ 2,064.72 
พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในป ีพ.ศ.
2565 โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่
ร้อยละ 12 ต่อปี และคาดว่าจะ            
เพิ่มข้ึนต่อเน่ืองท่ีอัตราการเติบโต              
ร้อยละ 12.9 ต่อปี สู่ระดับ 3,358.82 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 
พ.ศ. 2569 

หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569
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Report
l   กองบรรณาธิการ

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ (กพร.) ลงนามในบันทึก              
ข้อตกลง “ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการ
และเงื่อนไขตามที่กฎหมายและสัญญา
ก�าหนดไว้ และเง่ือนไขท่ีก�าหนดเพ่ิมเติม
เป็นเงื่อนไขในประทานบัตร” ระหว่าง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ    
เหมืองแร่ และบริษัท เอเซีย แปซิฟิค 
โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด โดยมี                    
วรวฒุ ิหริญัยไพศาลสกลุ ผูจ้ดัการใหญ ่ 
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง และ             
สกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วย
ไพโรจน์ โพธาภรณ์ ผู้จัดการฝ่าย
วิศวกรรม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน 
พร้อมด้วยผู้บริหารกรมอุตสาหกรรม                  
พ้ืนฐานและการหมืองแร่  ณ ศูนย์                    
เผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1              
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ     
เหมืองแร่

การลงนามในบันทึกข้อตกลง            
ดั งกล่าว น้ี  เกิดขึ้นหลั งจากที่ คณะ
รัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 
2565 รับทราบผลสัมฤทธิ์ของการ

ด�าเนินการจดัใหม้กีารรับฟงัความคิดเหน็
จากผู้มีส่วนได้เสียโครงการเหมืองแร่
โพแทช จงัหวดัอดุรธาน ีและใหก้ระทรวง
อุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย               
ให้เกิดความโปร่งใส และก�ากับดูแล                
ผู้ประกอบการให้ด�าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งชี้แจงท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ ได้รับ                        
ผลกระทบจากการด�าเนินโครงการ               

กพร. อนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่โพแทช
4 แปลง ของเอเซีย แปซฟิิค โปแตซ คอร์ปอเรชัน่ ใน จ.อุดรธานี

พร้อมทั้งก�าหนดเงื่อนไขและมาตรการเพิ่มเติมให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ต่อมาคณะกรรมการแร่ ได้ ให้ความ                    
เห็นชอบในการอนุญาตประทานบัตร             
เหมืองแร่โพแทช จ�านวน 4 แปลง ของ      
บริษัทฯ ในจังหวัดอุดรธานี เม่ือวันที่             
21 กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งได้
ก�าหนดเงื่อนไขและมาตรการเพิ่มเติม         
ให้ผู้ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด โดยได้มีการก�าหนดกองทุน
เพื่อการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
จ�านวน 11 กองทุน เป็นเงินกว่า 3,500 
ล้านบาท ตลอดอายุโครงการ และให้มี

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
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คณะท�างานร่วมตรวจสอบก�ากับดูแล 
การท�าเหมือง ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน  
จากหน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษา 
และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้แทนจากผู้มีส่วน
ได้เสีย รวมท้ังบริษัทฯ ต้องจัดท�าประกันภัย
ความรับผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก และวางหลักประกัน 
การฟ้ืนฟูสภาพพื้นที่การท�าเหมือง               
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ    
ท�าเหมือง 

ทั้ งนี้  อธิบดีกรมอุตสาหกรรม               
พื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ก�าชับให้
บริษัทฯ ประกอบกิจการให้เป็นไปตาม
กฎหมายแร่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับการอนุญาตประทานบัตร

ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม
ของไทยให้มีวัตถุดิบแร่โพแทช เพื่อ
ทดแทนการน� า เข้ า  แก้ปัญหาการ
ขาดแคลนปุ๋ยและปุ๋ยแพงในปัจจุบัน              
และช่วยลดต้นทุนภาคเกษตรกรรม               
ในระยะยาว ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจ            
ให้กับประเทศ และยกระดับรายได้ 
ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชมุชนบรเิวณใกลเ้คยีงใหด้ขีึน้ ทา่มกลาง
ภาวะเศรษฐกิจท่ีฝืดเคืองจากสถานการณ์ 
โรคระบาด ทัง้นี ้บรษิทัฯ ตอ้งด�าเนนิการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม      
และชุมชนด้วย เพ่ือให้การประกอบกิจการ
ไดร้บัการยอมรบัและสามารถอยูร่ว่มกบั
ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป วรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่  บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการ              
ผูช้�านาญการในการพจิารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ให้
ความเห็นชอบ เช่น มาตรการป้องกัน
ผลกระทบจากฝุ่นเกลือ กองเกลือ               
น้�าเค็ม และการลดระดับของผิวดิน                 
ที่ ก� า หนด เพื่ อ ป้ อ ง กั น ผลก ระทบ                 
ส่ิงแวดล้อม และให้ความส�าคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจ          
กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงให้ความ
ส�าคัญกับการดูแลชุมชนและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
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In Trend
l   กองบรรณาธิการ

การประชมุคณะรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ทีม่ ีพลเอกประยทุธ์ 
จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเปน็ประธาน ณ ตกึสนัตไิมตร ี(หลงันอก) ท�าเนยีบรัฐบาล 
โดย ครม. เหน็ชอบในหลกัการตอ่นโยบายดา้นอตุสาหกรรมเหมอืงแรแ่ละอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ดังนี้

1 
เห็นชอบในหลักการต่อนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ
อตุสาหกรรมตอ่เน่ือง โดยระยะแรกสมควรปรับปรุงมาตรการสง่เสรมิ
การลงทุนส�าหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งก�าหนดสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสม โดยแบ่งกิจการที่ต้องการส่งเสริมเป็น                  
3 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มกิจการส�ารวจแร่ 2) กลุ่มกิจการท�าเหมืองแร่ และ/หรือ               
แต่งแร่ และ 3) กลุ่มกิจการถลุงแร่หรือประกอบโลหกรรม

2
มอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)            
และกระทรวงอุตสาหกรรมประสานความร่วมมือหรือปรึกษาหารือ    
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) และกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการก�าหนดมาตรการที่                  
เหมาะสมต่อไป

กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานถึงความส�าคัญและทิศทางของอุตสาหกรรมแร่  
แร่เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญต่อเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมแร่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และวัตถุดิบส�าหรับการผลิต          
ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันความต้องการใช้แร่ขยายตัวขึ้น เนื่องจากการ

July-August 202224

ครม. 
เหน็ชอบ
ในหลักการ
ต่อนโยบายด้าน
อุตสาหกรรม
เหมืองแร่และ
อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสู่รูปแบบ
ดจิทัิล ซึง่ครอบคลมุแรก่ลุม่โลหะพืน้ฐาน               
(Base Metal) เช่น ทองแดง สังกะสี 
ดีบุก โลหะแอลคาไลน์ (Alkali Metal) 
เช่น ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม โลหะ
มคีา่ (Precious Metal) เชน่ ทองค�า เงนิ 
แร่หายาก (Rare Earth) เช่น ซีเซียม 
ดิส โพร เซี ยม เออร์ เบี ยม และแร่
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ การปรับตัวสู่
การใชพ้ลงังานสะอาดของหลายประเทศ 
และการขยายตัวของอุตสาหกรรม             
ยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน            
ที่เกี่ยวข้องยังช่วยก่อให้เกิดการขยายตัว
ของการใช้แร่อย่างก้าวกระโดด

ส�าหรับสถานการณ์แร่ในปัจจุบัน
ของประเทศไทย ประเทศไทยมีทิศทาง
การเติบโตของแร่สอดคล้องกับทิศทาง
ความต้องการของโลก ท้ังในส่วนของ           
แร่โลหะพื้นฐาน โลหะมีค่า แร่หายาก 
และแร่อุตสาหกรรมอื่นๆ จากนโยบาย                   
ส่งเสริมพลังงานทดแทนในการผลิต
ไฟฟ้า และการส่งเสริมอุตสาหกรรม     
ยานยนตไ์ฟฟา้ นอกจากนี ้ความตอ้งการ
ใชแ้รใ่นกลุม่อโลหะ เชน่ หนิอตุสาหกรรม
เพื่อการก่อสร้างสูงขึ้นเช่นกัน จากการ
ฟืน้ตวัของเศรษฐกจิหลงัการแพรร่ะบาด
ของ COVID-19 โดยการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาครัฐ และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ 
EEC ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 มูลค่าเพิ่ม
ของการท�าเหมืองแร่คิดเป็นสัดส่วน 
2.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (GDP) และภาคอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากแร่ (Forward Linkage)             
เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเคมี ตลอดจนภาค
การเกษตร ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและ               
ก่อให้เกิดการจ้างงานจ�านวนมาก

ด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย                  
ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร ่    
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 บัญญัติ
ให้มียุทธศาสตร์และแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

โดยระยะ 10 ปีแรก (ส�าหรับระยะ                
20 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานของ
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อให้ 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในภาพรวม
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว การท�าเหมือง
ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม (Green and Smart Mining)
มีความยั่งยืนภายใต้ดุลยภาพเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของ
ประชาชน) มุ่งเน้นที่การปฏิรูปและสร้าง
ความม่ันคงของกลไกการบริหารจัดการแร่
รวมถึงพัฒนากรอบนโยบายการบริหาร
จัดการแร่ให้ต่อเน่ืองชัดเจนทั้งเชิงพื้นที่
และชนิดแร่ ตลอดจนมุ่งพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรม เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการแร่และเยียวยาผลกระทบต่อ               
สิ่ ง แวดล้ อมและคุณภาพชี วิ ตของ
ประชาชน

ในส่วนปัญหาอุปสรรคของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแ ร่ของ
ประเทศไทย ได้แก่ 

ข า ด ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง แ ร่ ที่ มี
ศักยภาพ เน่ืองจากการส�ารวจแร่เป็น
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ใช้เวลาและ
เงนิลงทนุจ�านวนมาก อกีทัง้ประเทศไทย
มีข้อจ�ากัดด้านความพร้อมของบุคลากร 
และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง แหล่งแร่            
ในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงเป็นแหล่งแร่
ในระดับตื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีศักยภาพ       
ในการเปน็แหลง่แรห่ายากหลายชนดิ จงึ

ต้องการส�ารวจแหล่งแร่เพิ่มเติมเพื่อใช้
รองรับการพัฒนาอตุสาหกรรมในอนาคต   

การวิจัย พัฒนาและสร้าง
มูลค่าเพิ่มในประเทศต่ำา เนื่องจากการ
วิจัยและพัฒนาใช้เงินลงทุนและมีความ
เส่ียงสูง การท�าเหมืองในประเทศส่วนใหญ่
จึงเป็นแร่ที่มีมูลค่าไม่สูง เช่น ยิปซัม 
ดินขาว ในขณะที่แร่มูลค่าสูง เช่น แร่
โลหะพื้นฐาน โลหะมีค่า และแร่หายาก 
ต้องพึ่ งพาการน� า เข้ าวั ตถุ ดิบจาก                
ต่างประเทศเป็นหลัก ภาคการผลิต                         
ที่ต้องพึ่งพาแร่มูลค่าสูงเหล่านี้  เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จึงอยู่               
ภายใต้ความเส่ียงท้ังในแง่ของราคาและ
ปริมาณ เนื่องจากยังไม่ มีการผลิต
วัตถุดิบเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเหล่านี้
อย่างเพียงพอ  

ต้นทุนในการทำาเหมืองแร่              
ที่สูงขึ้น เน่ืองจากพระราชบัญญัติแร่    
พ.ศ. 2560 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง              
มบีทบญัญตัทิีเ่ขม้งวดและให้ความส�าคญั
กับประเด็นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ             
ของประชาชน เช่น ก�าหนดให้มีกองทุน               
เพื่อการพัฒนาชุมชน กองทุนเพื่อ                 
รับประกันความเสี่ยงต่างๆ หรือการ
ประกอบกิจการตามมาตรการก�ากบัดแูล
สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมเหมอืงแรแ่ละอตุสาหกรรม
ต่อเ น่ืองจึ งต้องใช้ เ งินลงทุนสู งขึ้ น                  
ซึ่งส่งผลต่อความคุ้มค่าของโครงการ
เหมืองแร่
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ขาดการลงทุนเพื่อเลือกใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพ
ในการผลิต เช่น ระบบติดตามการ
ท�างานของเครื่องจักรแบบอัตโนมัติหรือ
ระบบข้อมูลแบบดิจิทัลและประมวลผล
ที่มีประสิทธิภาพ และขาดการลงทุน           
ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลด                  
ผลกระทบจากการประกอบการตอ่สงัคม 
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน   
ในพืน้ที ่เชน่ การใชเ้ทคโนโลยทีีป่ระหยดั
พลังงาน การใช้เทคโนโลยีแร่สมัยใหม่             
เพ่ือลดปริมาณของเสีย ลดการใช้สารเคมี
อันตราย หรือลดการปล่อยมลพิษ              
สู่อากาศ

ส�าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา
การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่              
ของไทย ปัจจุบันภาครัฐไทยได้ก�าหนด
มาตรการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ              
การผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นช่วงกลางของ             
ห่วงโซ่การผลิต อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
การก�าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน             
ที่ครอบคลุมไปถึงวัตถุดิบท่ีเป็นต้นน้�า 
ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงจากการ
พึ่งพาการน�าเข้าแร่และวัตถุดิบจาก     
ตลาดโลก นอกจากนี้ อุตสาหกรรม
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง            
เปน็อตุสาหกรรมทีม่คีวามเสีย่งสงู ใชเ้งนิ
ลงทุนสูง และใช้ระยะเวลานานในการ   
คืนทุน (Capital Intensive Industry)             

ดังน้ัน เพื่อสร้างเสถียรภาพและความ
มัน่คงดา้นวตัถดุบิ โดยการจดัหาแหลง่แร่
และวัตถุดิบให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่
อุปทาน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ผ่านการลงทุน
ใหม่  หรือลงทุน เพิ่ ม เพื่ อปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตเหมืองให้มีความ          
ทันสมัย ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และประชาชน สอดคล้องกับบริบทของ
โลกและเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ จึงควรก�าหนด
นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่
และอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง โดยระยะแรก
สมควรปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการ
ลงทนุส�าหรบัอตุสาหกรรมเหมอืงแรแ่ละ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง พร้อมท้ังก�าหนด
สิทธิประโยชน์ให้มีความเหมาะสม                 
โดยแบ่งประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริม
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

ก ลุ่ ม กิ จ ก า ร สำ า ร ว จ แ ร่  
(ส�ารวจแร่ หมายถึง การเจาะหรือขุด 
หรอืกระท�าดว้ยวธิกีารอยา่งใดอยา่งหนึง่
หลายวิธี เพ่ือให้รู้ว่าในพ้ืนท่ีมีแร่อยู่หรือไม่
เพียงใด) ครอบคลุมทั้งการส�ารวจแร่
ทั่วไปและแร่ศักยภาพท่ีจ�าเป็นต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

กลุ่มกิจการทำาเหมืองแร่  
และ/หรือแต่งแร่  (แต่ งแร่  หมายถึง                   
การกระท�าใดๆ เพื่อท�าแร่ให้สะอาด    
หรือเพื่อให้แร่ที่ปนกันอยู่ตั้งแต่ 2 ชนิด
ขึ้นไป แยกออกจากกัน และหมายความ

รวมถึงการบดแร่ หรือการคัดขนาดแร่
ครอบคลุมการท�าเหมืองส�าหรับแร่
ศักยภาพ เช่น โลหะพื้นฐาน โลหะ                  
แอลคาไลน์ โลหะมีค่า แร่หายากและ             
แร่โพแทช

กลุ่มกิจการถลุงแร่หรือ            
ประกอบโลหกรรม (โลหกรรม หมายถึง 
การถลุงแร่หรือการท�าแร่ให้เป็นโลหะ
ด้วยวิธีอื่นใด และหมายความรวมตลอด
ถงึการท�าโลหะใหบ้ริสทุธิ ์การผสมโลหะ 
การผลิตโลหะส�าเร็จรูปหรือก่ึงส�าเร็จรูป
ชนิดต่างๆ โดยวิธีหลอม หล่อ รีด หรือ
วิธีอื่นใด)

ในการน้ี การก�าหนดนโยบาย               
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองผ่านการส่งเสริม
การลงทุนจะก่อให้เกิดประโยชน์ส�าคัญ 
อาทิ ความม่ันคงของประเทศสูงข้ึนจากการ
ลดการพ่ึงพาการน�าเข้าแร่จากต่างประเทศ 
เกิดการจ้างงานในพื้นที่และการพัฒนา
สาธารณปูโภคในพืน้ทีห่า่งไกล ตลอดจน
ภาครัฐมีรายได้สูงขึ้นจากค่าภาคหลวง 
ภาษี และเศรษฐกิจประเทศท่ีดีข้ึน 

ทั้งนี้ ข้อเสนอเชิงนโยบายข้างต้น
เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการ
ต่างๆ เช่น สกท. ทส. และ อว. ซึ่งต้อง    
บรูณาการรว่มกนัเพือ่ก�าหนดเป้าหมาย
และศึกษารูปแบบและวิธีด�าเนินการ               
ที่คุ้มค่าเพื่อให้การส่งเสริมการลงทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความยั่งยืน 
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แร่น่ารู้
l   บุญญวัฒน์ ขุนอินทร์

“ปุ๋ยเคมี” นับว่าเป็นสินค้าท่ีมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของไทย เป็นปัจจัยการผลิต
ที่ส�าคัญของการผลิตภาคเกษตร เนื่องจากประเทศไทยต้องน�าเข้าปุ๋ยเคมีในแต่ละปี
มากกว่า 5 ล้านตัน โดยในปี พ.ศ. 2564 มีการน�าเข้าปุ๋ยเคมี 5.52 ล้านตัน คิดเป็น
มูลค่า 70,102 ล้านบาท 

ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2565 ราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น               
อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากธนาคารโลก (World Bank) พบว่า ดัชนีราคาปุ๋ยเคมีเฉล่ีย
รายเดือนในเดือนพฤษภาคม 2565 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน                  
สูงถึงร้อยละ 110 

เหมืองแร่โพแทชกับต้นทุนปุ๋ยเคมี

เมื่อพิจารณาราคาของปุ๋ยเคมีจ�าแนกตามธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม (N-P-K) พบว่า ราคาปุ๋ยเคมีในปี พ.ศ. 2565 เพ่ิมขึ้น            
ในทุกธาตุ โดยปุ๋ยที่มีราคาเฉล่ียเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์                         
(Potassium Chloride, 0-0-60) เพิ่มขึ้นร้อยละ 119 รองลงมาคือปุ๋ยยูเรีย                    
(Urea, 46-0-0) เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ปุ๋ยหินฟอสเฟต (Phosphate Rock, 0-3-0)                
เพิ่มขึ้นร้อยละ 67 ปุ๋ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต (TSP, 0-46-0) เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 
และปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP, 18-46-0) เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 (ตารางที่ 1) 

สาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้ราคาปุ๋ยใน
ตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมากในปี พ.ศ.
2565 เกิดจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน  
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา เน่ืองจาก
รัสเซียเป็นผู้ผลิตและส่งออกปุ๋ยเคมี      
รายใหญข่องโลก คอืสง่ออกปุย๋ไนโตรเจน
อันดับ 1 ของโลก และส่งออกฟอสเฟต
และโพแทสเซียมอันดับ 2 ของโลก  
(ภาพท่ี 2) และรัสเซียได้มีมาตรการ
ตอบโต้มาตรการคว่�าบาตรต่อรัสเซีย       
คือการห้ามส่งออกปุ๋ยไปตลาดโลก 

ตารางที่ 1 ราคาปุ๋ยเคมีเฉลี่ย (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน) 

ที่มา : World Bank

ที่มา : World Bank

Urea

DAP

Phosphate Rock

TSP

Potassium Chloride

 ทั้งปี
2562

245.3

306.4

88.0

294.5

255.5

 ทั้งปี
2563

229.1

312.4

76.1

265.0

217.8

ทั้งปี
2564

483.2

601.0

123.2 

538.2 

210.2

 ม.ค.-พ.ค. 
2565

819.1 

836.2 

205.8 

768.0 

460.1 

ภาพที่ 1 ดัชนีราคาปุ๋ยเคมีเฉลี่ยรายเดือน

ภาพที่ 2 สัดส่วนการส่งออกปุ๋ยเคมี
ของรัสเซีย
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ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) และ
โพแทสเซียมคลอไรด์ (Potassium         
Chlor ide) ส่วนที่ เหลือเป็นต้นทุน             
ด้านพลังงานและค่าขนส่ง สะท้อน              
ให้เห็นว่าต้นทุนของการผลิตปุ๋ยเคมี           
ของ ไทยขึ้ นอยู่ กั บราคาปุ๋ ย เคมี ใน               
ตลาดโลกและค่าเงินบาท

ทั้งนี้ ได้มีความพยายามในการ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมี             
มีราคาแพง เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ทดแทน แต่ก็ยังพบปัญหา เนื่องจาก              
ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากกว่าเพื่อ       
ให้ได้ปริมาณธาตุอาหารเท่ากับปุ๋ยเคมี 
ซ่ึงอาจท�าให้ต้นทุนโดยรวมสูงกว่าการ            
ใช้ปุ๋ย เคมี  ส�าหรับอีกแนวทางหนึ่ ง              
คือ การผลิตแม่ปุ๋ยภายในประเทศ                
ซึ่ งแนวทางนี้น่าจะช่วยท�าให้ ต้นทุน             
การผลิตปุ๋ ย เคมี ถูกลงได้  และเ ม่ือ
พิจารณาการน�าเข้าแม่ปุ๋ย เคมีแล้ว                 
พบวา่ แมปุ่ย๋ทีค่วรใหค้วามส�าคญักบัการ
ผลักดันให้เกิดการผลิตแม่ปุ๋ยภายใน
ประเทศ คือ ธาตุไนโตรเจน และธาตุ
โพแทสเซียม เน่ืองจากมีปริมาณการ             
น�าเข้ามากที่สุด 

อย่างไรก็ตาม การผลิตแม่ปุ๋ย
ไนโตรเจนในประเทศอาจจะเกิดขึ้นได้
ยาก เพราะต้องใช้ก๊าซธรรมชาติในการ
ผลติแอมโมเนยีและคารบ์อนไดออกไซด ์
เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยยูเ รีย              
อกีทอดหนึง่ ถงึแมว้า่ไทยจะมทีรพัยากร
ก๊าซธรรมชาติและสามารถผลิตได้เอง  
แต่ ราคาพลั ง งานที่ อยู่ ในระดับสู ง            
ท� า ให้การผลิตแม่ปุ๋ ย ไนโตรเจนใน
ประเทศอาจจะยังไม่คุ้มค่า 

ส่วนการผลิตแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม     
ในประเทศน่าจะมีความเป็นไปได้
มากกว่ า  เ น่ืองจากไทยมีปริมาณ              
ส�ารองแรโ่พแทชจานวนมาก และปจัจบุนั
มผีูป้ระกอบการเหมอืงแรโ่พแทชจ�านวน 
3 ราย สถานะในปัจจุบัน คือ ได้รับ
อนุญาตประทานบัตรท�า เหมืองแร่           
โพแทชไปแล้วจ�านวน 2 ราย แต่ยังไม่มี
การผลติเกดิขึน้ และอยูร่ะหวา่งพจิารณา
ค�าขอประทานบัตรอีก 1 ราย มีก�าลัง   

ที่มา :  Food and Agriculture Organization 
(FAO)

ส�าหรับประเทศไทยมีการน�าเข้า  
ปุ๋ยเคมีท้ังในรูปของแม่ปุ๋ยและปุ๋ยสูตร 
โดยในปี พ.ศ. 2564 มีการน�าเข้าแม่ปุ๋ย 
3.83 ลา้นตนั และปุย๋สตูร 1.67 ลา้นตนั 
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 70,102 ล้านบาท             
ซึง่แมปุ่ย๋เชงิเดีย่วทีม่กีารน�าเขา้มากทีส่ดุ 
คือ ไนโตรเจน (สูตร 46-0-0 และ             
21-0-0) มีการน�าเข้า 2.4 ล้านตัน             
หรือคิดเป็นร้อยละ 43 โดยน�าเข้าจาก
ซาอุดีอาระเบีย มาเลเซีย จีน โอมาน 
และกาตาร์ รองลงมาคือ โพแทสเซียม 
(สูตร 0-0-60) มีการน�าเข้า 0.9 ล้านตัน 
คิดเป็นร้อยละ 16 โดยน�าเข้าจาก
แคนาดา เบลารสุ อสิราเอล และเยอรมน ี
ส่วนฟอสฟอรัสมีการน�าเข้าในรูปแม่ปุ๋ย
เชิงเดี่ยวน้อยมาก แต่จะน�าเข้าในรูป        
แม่ปุ๋ยเชิงประกอบและปุ๋ยสูตรผสมแทน 
(ตารางที่ 2) 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยต้องพึ่งพาการน�าเข้าปุ๋ยเคมีจาก                 
ต่างประเทศสูงมาก ท�าให้ความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีค่อนข้างต่�า 
สอดคลอ้งกบัหนว่ยงานวจิยักรงุศร ีธนาคารกรงุศรีอยธุยา ทีไ่ดป้ระมาณการโครงสร้าง
ต้นทุนการผลิตปุ๋ยเคมีของไทย พบว่า ต้นทุนร้อยละ 77-78 เป็นค่าวัตถุดิบตั้งต้น            
(Raw Materials) ซึ่งก็คือ แม่ปุ๋ยที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ เช่น ยูเรีย (Urea)              

ตารางที่ 2 ปริมาณการน�าเข้าปุ๋ยเคมีของไทย (ล้านตัน)

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แม่ปุ๋ย

46-0-0 

18-46-0 

0-0-60 

21-0-0 

ปุ๋ยสูตร

16-20-0 

16-16-8 

15-15-15 

อื่นๆ

รวมปริมาณ 
(ล้านตัน) 

รวมมูลค่า 
(ล้านบาท) 

2561

2.57 

0.51 

0.82 

0.10 

0.36 

0.02 

0.29 

0.95 

5.62 

58,603 

2560

2.47 

0.44 

0.79 

0.21 

0.41 

0.04 

0.45 

1.00 

5.81 

57,684

2562

2.19 

0.50 

0.63 

0.06 

0.42 

0.04 

0.42 

0.74 

5.02 

50,970 

2563

2.11 

0.43 

0.75 

0.31 

0.28 

0.03 

0.34 

0.90 

5.14 

46,342 

2564

1.97 

0.53 

0.90 

0.43 

0.32 

0.02 

0.41 

0.94 

5.52 

70,102 
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การผลิตแร่โพแทชรวมกันประมาณ 3.2 ล้านตันต่อปี (ตารางที่ 3) ซ่ึงหากราคา               
ปุ๋ยโพแทชสูงขึ้น ก็จะยิ่งท�าให้การท�าเหมืองแร่โพแทชและการผลิตแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม
มีความคุ้มค่าเพิ่มมากขึ้นด้วย 

ทั้งนี้ หากสามารถผลักดันให้เหมืองแร่โพแทชด�าเนินการผลิตได้จริง โดย                     
มีเป้าหมายที่ส�าคัญประการหนึ่งคือจะช่วยลดราคาปุ๋ยเคมีในประเทศให้กับ                            
ภาคการเกษตรได ้ผูเ้ขยีนตัง้ขอ้สงัเกตวา่มปีระเดน็ทีน่า่สนใจเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ
แร่โพแทช 2 ประการ ดังนี้ 

1 ราคาขายแร่โพแทชในประเทศ 
ปุ๋ยเคมีเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บรกิาร พ.ศ. 2542 โดยคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร 

กรมการค้าภายในจะเป็นผู้พิจารณาสถานการณ์ต้นทุน การผลิต และการจ�าหน่าย  
และออกประกาศแนะน�าราคาจ�าหนา่ยของปุย๋เคมบีางสตูร ซ่ึงผูผ้ลติและผูป้ระกอบการ
ร้านค้าต้องจ�าหน่ายปุ๋ยสูตรดังกล่าวไม่เกินราคาที่ก�าหนด ถือเป็นการก�าหนดราคา
ปลายทางก่อนถึงมือเกษตรกร ในขณะที่ราคาแร่โพแทชซึ่งเป็นต้นทางของการผลิตปุ๋ย 
หากไม่มีการควบคุมราคาขายในประเทศ ก็อาจจะต้องอ้างอิงราคาจากตลาดโลก                
ซึ่งอาจท�าให้ต้นทุนของการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียมไม่ได้ลดลงมากนัก ในท้ายท่ีสุด
เกษตรกรก็อาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการมีเหมืองแร่โพแทชในประเทศมาก               
เท่าที่ควร แต่หากมีการควบคุมราคาขายแร่โพแทชในประเทศอย่างเหมาะสม ก็น่าจะ
ท�าให้ต้นทุนการผลิตและราคาปุ๋ยเคมีสามารถลดลงได้จริง 

2 การจำาหน่ายภายในประเทศและการส่งออก 
หากพจิารณาปรมิาณน�าเขา้โพแทสเซยีมคลอไรดป์ระมาณ 0.9 ลา้นตนั
ต่อปี เทียบกับก�าลังการผลิตแร่โพแทชของผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย           

คือ 3.2 ล้านตัน อาจท�าให้ในแต่ละปีจะมีอุปทานแร่โพแทชส่วนเกิน และจ�าเป็น          
ต้องส่งออกไปขายต่างประเทศ ประกอบกับหากมีการควบคุมราคาจ�าหน่ายโพแทช            
ในประเทศ ผู้ประกอบการเหมืองแร่โพแทชก็ต้องการส่งออกมากกว่าจ�าหน่ายภายใน
ประเทศ เนื่องจากสามารถจ�าหน่ายได้ในราคาท่ีสูงกว่า อาจท�าให้เกิดข้อขัดแย้ง              
จากการแข่งขันกันส่งออก หรือไม่ยอมจ�าหน่ายในประเทศ ภาครัฐอาจจะต้องเข้ามา              
มีบทบาทในการก�าหนดโควตาปรมิาณการจ�าหนา่ยในประเทศและปริมาณการสง่ออก
ของผู้ประกอบการแต่ละราย 

ตารางที่ 3 ก�าลังการผลิตของผู้ประกอบการเหมืองแร่โพแทชในไทย 

ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผู้ประกอบการ

บจก. ไทยคาลิ 

บมจ. อาเซียน 
โปแตชชัยภูมิ 

บจก. เอเชีย 
แปซิฟิคโปแตช 
คอร์ปอเรชั่น

กำาลังการผลิต

0.1 

1.1 

2.0 

ที่ตั้ง

อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา 

อ.บ�าเหน็จณรงค์ 
จ.ชัยภูมิ 

อ.เมือง 
จ.อุดรธานี

สถานะ

ได้รับอนุญาต
ประทานบัตร 

ได้รับอนุญาต
ประทานบัตร 

อยู่ระหว่าง
พิจารณาค�าขอ
ประทานบัตร 

1. World Bank. World
Bank Commodities
Price Data (The Pink
Sheet). 2 June 2022.
(เข้าถึงจาก : https://bit.
ly/3NoXakv)

 2. Food and Agriculture
Organization. The 
importance of Ukraine
and the Russian
Federation for global
agricultural markets 
and the risks associated
with the current conflict.
2022. (เข้าถึงจาก :
https://bit.ly/3x5NDYV)

 3. สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร. ปริมาณและ
มูลค่าการน�าเข้าปุ๋ยเคมี.
18 เมษายน 2565. 
(เข้าถึงจาก : https://bit.
ly/3x9FqTp)

4. วิจัยกรุงศรี ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา. แนวโน้ม
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
ปี 2563-2565:
อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี. 29
มกราคม 2563. (เข้าถงึจาก
: https://bit.ly/3tg1Zoi)

5. ฐานเศรษฐกิจ. รัสเซีย
ดันปุ๋ยโลกพุ่ง 200%
เกษตรกรไทยอ่วม 
ควักเพิ่มแสนล้าน. 
7 เมษายน 2565
(เข้าถึงจาก : 
https://bit.ly/3mhny41)

อ้างอิง
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Technology
l   อัจฉริยา อานนท์กิจพานิช

บริษัท FlytBase แนะน�าโดรน
บรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย                 
แผ่นดินไหว การค้นหาผู้สูญหายหรือ 
หลงป่า (รูปที่ 1) ซึ่งถ่ายภาพท่ีเกิดเหตุ
เพื่อประกอบการวางแผนปฏิบัติงาน            
ของเจ้าหน้าท่ี (รูปท่ี 2) ส�าหรับโดรน
บรรเทาอัคคีภัย มีส่วนประกอบ 3 ส่วน 
(รูปที่ 3) ได้แก่ 

1 โดรนถ่ายภาพ แบ่งเป็น 
2 แบบคือ โดรนที่ ใช้            
เจ้าหน้าที่บังคับ และ 

Drone in a Box เป็นโดรนในกล่อง              
ที่สามารถบินอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้             
เจ้าหน้าที่บังคับ และท�าการบินทันที 
หลั ง รั บค� าสั่ ง จ ากศู นย์ บัญชาการ                    
(รูปที่ 4) 

รูปที่ 4 แสดง Drone in a Box โดรนในกล่องที่สามารถบินอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่บังคับ
ภาพจาก https://flytnow.com/drones-for-public-safety/

รูปที่ 3 โดรนบรรเทาอัคคีภัย
ภาพจาก https://flytnow.com/public-safety/

รูปที่ 1 โดรนบรรเทาสาธารณภัย
ภาพจาก https://flytnow.com/drones-for-public-safety/

รูปที่ 2 ภาพจากโดรนบรรเทาสาธารณภัย
ภาพจาก https://flytnow.com/drones-for-public-safety/

บรรเทาอัคคีภัย
ตรวจคลังสินค้าโดรน
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2 โปรแกรมที่ ใช้ควบคุมการ          
บินโดรนในศูนย์บัญชาการ 
เจ้าหน้าที่สามารถก�าหนด 

เส้นทางการบินของโดรน และวิเคราะห์ภาพ          
ที่เกิดเหตุทั้งภาพในมุมมองปกติและภาพ
ความร้อน (รูปท่ี 5) โดยภาพท่ีเกิดเหตุจากกล้อง
บนโดรนส่งผ่านระบบ Cloud ด้วยโปรแกรม 
FlytCloud เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์บัญชาการ
สามารถดูข้อมูลในรูปกระดานสรุปข้อมูล               
ผา่นโปรแกรม FlytNow Dashboard (รปูที ่6) 

รูปที่ 7 การส�ารวจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและยานพาหนะทั้งหมดอยู่ในสภาพปลอดภัยหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
ภาพจาก https://flytnow.com/drone-fire-fighting/

รูปที่ 6 ภาพที่เกิดเหตุจากกล้องบนโดรนส่งผ่านระบบ Cloud ด้วยโปรแกรม FlytCloud เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ศูนย์บัญชาการสามารถดูข้อมูลในรูปกระดานสรุปข้อมูลผ่านโปรแกรม FlytNow Dashboard

ภาพจาก https://flytnow.com/drone-fire-fighting/

รูปที่ 5  โปรแกรมควบคุมการบินโดรน
และการวิเคราะห์ภาพที่เกิดเหตุในมุมมองปกติ (บน)

ภาพความร้อน (ล่าง)
ภาพจาก https://flytnow.com/

drone-fire-fighting/

3 เ จ้ า ห น้ า ที่ ดั บ เ พ ลิ ง             
และยานพาหนะ จะต้อง
ส� า ร วจว่ า เ จ้ า หน้ าที่           

ดับเพลิงและยานพาหนะทั้งหมดอยู่ใน
สภาพปลอดภัยหลังเสร็จส้ินภารกิจ                
(รูปที่ 7) 
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นอกจากนี้ บริษัท FlytBase ยัง
แนะน�าโดรนตรวจคลังสินค้า (รูปที่ 8) 
โดยโดรนจะท�าการถ่ายรูป Barcode 
ของกล่องสินค้าทุกกล่อง เรียงจาก              
กล่องสินค้าที่อยู่ชั้นล่างไปยังชั้นบน          
(รูปท่ี 9) และส่งข้อมูลรูป Barcode ไปยัง
โปรแกรมประมวลผลท่ีอ่าน Barcode 
เพื่อจ�าแนกหมวดสินค้าในแต่ละกล่อง 
และบันทึกข้อมูลกล่องสินค้ าตาม
ต�าแหน่งในชั้นวางสินค้า รวมท้ังสรุป
จ�านวนสินค้าแต่ละหมวดเป็นไฟล์ CSV 
(รูปที่ 10) 

รูปที่ 10 โปรแกรมประมวลผล Barcode ของกล่องสินค้า
ภาพจาก https://flytbase.com/solutions/

รูปที่ 9 โดรนขณะสแกน Barcode กล่องสินค้า
ภาพจาก https://www.youtube.com/watch?v=PETeQDif2OU

รูปที่ 8 ขั้นตอนการท�างาน
ของโดรนตรวจคลังสินค้า

ภาพจาก https://flytbase.com/
warehouse-management/

อ้างอิง 

• https://flytbase.com/
solutions/ 

• https://flytbase.com/
warehouse-management/ 

• https://flytnow.com/
drone-fire-fighting/ 

• https://flytnow.com/
drones-for-public-safety/ 

• https://flytnow.com/
public-safety/ 

• https://www.youtube.
com/watch?v=
PETeQDif2OU 
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บทความ
l   ชาญชัย ศรีสกุลดีี

การท� า เหมื อ งหิ นประดั บ ใน
ประเทศไทย ปัจจุบันท่ีพบว่ามีการท�า
เหมืองหินประดับ โดยมีการท�าเหมือง 
กับชนิดแร่ดังนี้ คือ หินแกรนิต หินทราย 
หินไนส์ และหินอ่อน ซึ่งการท�าเหมือง 
หินประดับแต่ละชนิดแร่จะใช้วิธีการท�า
เหมืองท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากองค์ประกอบ
ของแร่แต่ละชนิดมีความแข็งไม่เท่ากัน 
และมคีวามตอ้งการเพิม่อตัราการผลติแร่
ให้สูงขึ้น จึงต้องเลือกใช้เครื่องจักรที่
เหมาะสม รวมท้ังความต้องการขนาดของ
บลอ็กหนิทีแ่ตกตา่งกนัไป เชน่ ท�าเหมอืง
หินทราย บางพื้นที่หินที่ ได้จากการ           
ท�าเหมอืงจะเปน็แผน่ๆ สามารถน�าไปใช้
ปูทางเดินได้เลยโดยไม่จ�าเป็นต้องไปตัด
แผน่ในโรงตดั บางพืน้ทีต่อ้งท�าหนิบลอ็ก
ให้ได้ขนาดโดยประมาณ 1.5 x 2 x 3 เมตร
เพ่ือน�าเข้าโรงตัดน�าไปตัดแผ่นอีกคร้ังหน่ึง
หรือบล็อกหินดังกล่าวมาใช้ ในงาน             
แกะสลักขนาดใหญ่

วิธีการทำาเหมืองหินประดับ สามารถแบ่งได้ดังนี้
การเจาะหินเพื่อใช้ลิ่มตอกหินให้แตกแยกจากกัน 
ซ่ึงการท�าเหมืองโดยวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีมีการท�าเหมืองตั้งแต่โบราณ               

แตใ่นปจัจบุนัมกีารน�าเครือ่งจกัรบางสว่นมาทุน่แรงในการท�าเหมอืง การท�าเหมอืง
วิธีดังกล่าวจะใช้แจ็คแฮมเมอร์ ซ่ึงมีรูเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ 
38 มิลลิเมตร เจาะหินให้เป็นแนวเส้นตรง โดยทั่วไปจะท�าการเจาะหินให้มี                 
ระยะห่างระหว่างรูเจาะประมาณ 15-30 เซนติเมตร การเจาะหินต้องเจาะใน 
แนวดิ่งให้ตั้งฉากกับแนวระนาบและเจาะแนวนอนให้ขนานกับแนวระนาบ                 
โดยเจาะเปน็แนวเสน้ตรงใหไ้ดข้นาดตามบลอ็กทีต่อ้งการ การเจาะในวธิดีงักลา่ว
หากผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในเรื่องแนวแตกของหิน (Cleavage) และแนวการ
วางตัวของชั้นหิน (Bedding) จะช่วยให้การแยกหินออกมาง่ายขึ้น เมื่อเจาะหิน
แต่ละแนวให้ได้หินขนาดท่ีต้องการ แล้วใช้ล่ิมตอกแยกตามแนวหินที่ได้เจาะไว้            
จนแยกออกจากแหล่งหิน 

โรงงานตัดหินเพื่อการแปรรูปบล็อกหินให้เป็นแผ่น

ลักษณะของบล็อกหินที่ได้จากการทำาเหมือง

วิธีการทำาเหมือง

หนิประดบั
ในประเทศไทย

1

2 การเจาะระเบิดด้วยดินดำา
เพื่อให้หินแตกแยกจากกัน 

ซ่ึ งการท�าหินประดับโดยใช้วัตถุระเบิด
วัตถุประสงค์เพื่อท�าให้หินแยกออกจากกันและ
ท�าให้หินบล็อกที่ได้จากการระเบิดยกตัวออกจาก
แหล่งหินเดิม ขั้นตอนในการด�าเนินการจะใช้              
แจ็คแฮมเมอร์ เจาะหินให้ เป็นแนวเส้นตรง                 
โดยทั่วไปจะท�าการเจาะหินให้มีระยะห่างระหว่าง   
รูเจาะประมาณ 60-80 เซนติเมตร เม่ือเจาะแนวหิน
ที่จะระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะใช้ดินด�าและแก็ป
ใส่ในรูเจาะตามแนวหินท่ีจะระเบิด ซึ่งโดยทั่วไป              
จะท�าการระเบิดบางรูเจาะเพื่อลดการแตกร้าว       
ในหนิใหม้ากทีส่ดุ เมือ่ระเบดิแลว้หนิบลอ็กก็จะแยก
ออกจากมวลหิน การใช้วิธีดังกล่าวอาจจะท�าให้
แหล่งหินที่จะท�าเหมืองหินประดับแตกร้าวได้            
หากใช้ปริมาณวัตถุระเบิดมากเกินไป 
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การทำาเหมืองหินประดับชนิดหินแกรนิตในอดีต
ที่ใช้การระเบิดร่วมกับลิ่มตอกเพื่อแยกหินออก

พระแกะสลักจากหินทราย แสดงการเจาะหินและการแยกหินด้วยลิ่ม

พื้นหินแกรนิต บริเวณรถไฟฟ้าสถานีกำาแพงเพชร

การใช้เครื่องตัดหินแบบลวดเพชร
(Diamond Wire Cutting) 

ซึ่งการท�าเหมืองหินประดับโดยวิธีนี้นิยมใช้กับแร่        
ที่มีความแข็งไม่มาก เช่น หินอ่อน ซึ่งปัจจุบันการ            
ท�าเหมืองหินอ่อนในประเทศไทยจะใช้วิธีน้ี เน่ืองจากสูญเสีย
เศษหนินอ้ย และการใชเ้ครือ่งจกัรดงักลา่วชว่ยเพิม่อตัรา
ผลิตหินบล็อกจากการท�าเหมืองได้ การท�าเหมืองวิธีน้ีจะใช้
แจ็คแฮมเมอร์เจาะหินทั้งแนวตั้งและแนวนอนให้ทะลุ
ถึงกัน เพื่อใช้ในการร้อยลวดเพชรเข้าไปในแหล่งหินที่จะ
ท�าการตดั โดยแนวลวดเพชรจะตอ้งตัง้ฉากและขนานกบั
แนวระนาบการตดัหนิบลอ็กดงักลา่ว จงึท�าใหเ้กดิเศษหนิ
ทีเ่กดิจากการท�าเหมอืงนอ้ยทีส่ดุ ปจัจบุนัในบางประเทศ
มีการน�าเครื่องตัดหินแบบลวดเพชร (Diamond Wire 
Cutting) มาใช้ตัดหินท่ีมีความแข็งอย่างหินแกรนิต              
มากขึ้น อาจเนื่องจากปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี
วสัดทุีใ่ชเ้ปน็ลวดเพชรใหม้คีวามทนทานตอ่การสกึกร่อน
ได้มากขึ้น 

3
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การใช้เครื่องตัดแบบเลื่อยวงเดือน (Stone Cutter)
ซึ่งปัจจุบันการท�าเหมืองโดยวิธีนี้นิยมใช้กับเหมืองหินประดับ

ในกลุ่มหินอัคนี เช่น หินแกรนิต หินไนส์ เนื่องจากลักษณะเนื้อหินอัคนี                
มีความแขง็ท�าใหไ้มส่ามารถใชเ้ครือ่งตดัหนิแบบลวดเพชรได ้ในอดตีการท�า      

สภาพหน้าเหมืองหินอ่อน ซึ่งเกิดจากการทำาเหมืองด้วยเครื่องตัดหินแบบลวดเพชร

แสดงภาพจำาลองวิธีการทำาเหมืองแบบเครื่องตัดแบบเลื่อยวงเดือน
การใช้ลิ่มตอกหินแยกหินออกหลังจากใช้เครื่องตัด

แบบเลื่อยวงเดือน

ลักษณะการทำางานของเครื่องตัดแบบเลื่อยวงเดือน

4

เหมืองหินประดับในกลุ่มหินอัคนีจะใช้วิธีการเจาะหิน
เพื่อใช้ลิ่มตอกหินร่วมกับวิธีการเจาะระเบิดหิน         
ซึ่งบล็อกหินที่ได้เมื่อเทียบกับบล็อกหินที่ได้ การ        
ท�าเหมืองด้วยเคร่ืองตัดแบบเล่ือยวงเดือนจะเกิด
เศษหนิในการตดัหนิแผ่นสงูกวา่ ลกัษณะการท�างาน
ของเครื่องตัดแบบเลื่อยวงเดือน (Stone Cutter) 
ต้องติดตั้งบนรางเหล็กที่ได้ระดับเพื่อให้สามารถ       
ตัดหินได้แนวดิ่ง เครื่องจักรประกอบด้วยเลื่อย        
วงเดือน 2 ใบ เพ่ือตัดหินด้านข้างของรางเหล็ก              
โดยความกว้างของบล็อกหินเกิดจากระยะห่างของ
เลื่อยวงเดือนทั้ง 2 ใบ ส่วนความสูงของบล็อกหิน
เกิดจากรัศมีของวงเล่ือย เมื่อเคร่ืองจักรตัดหิน              
ได้ตามความสูงของบล็อกท่ีต้องการแล้วจะใช้              
แจ็คแฮมเมอร์รูเจาะในแนวระดับเพื่อใช้ลิ่มตอกหิน
ให้บล็อกหินแยกออกจากมวลหิน จากนั้นจะแบ่ง
บล็อกหินตามความยาวที่ต้องการ แล้วไปจ�าหน่าย
ให้กับโรงตัดหินต่อไป การท�าเหมืองโดยวิธีนี้             
เหมาะกับพื้นที่ที่มีลักษณะราบ หากเป็นพื้นที่ภูเขา              
ในช่วงแรกที่ท�าเหมืองจะสามารถผลิตหินได้น้อย 
แต่เมื่อท�าเหมืองในระดับลึกลงไปจะสามารถ
ควบคุมก�าลังการผลิตหินตามที่ต้องการได้ดีขึ้น 
บลอ็กหนิทีไ่ดจ้ากการท�าเหมอืงดว้ยวธินีีเ้มือ่น�าเขา้
โรงตัดหินจะสูญเสียเศษหินน้อย จึงช่วยลดต้นทุน
การผลิต อย่างไรก็ตาม การท�าเหมืองด้วยวิธีนี้               
ไมส่ามารถผลติบลอ็กหนิทีม่ขีนาดใหญไ่ด ้เนือ่งจาก
มีข้อจ�ากัดของขนาดและระยะห่างระหว่างใบเล่ือย
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เหมืองแร่สีเขียว
l   กองบรรณาธิการ

นิรันดร์ ย่ิงมหิศรานนท์ อธิบดี  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
ให้คณะผู้บริหารจากบริษัท จุ้น จี้                
แมททีเรียล เทคโนโลยี จ�ากัด และ
บริษัท จุน จี่  อินดัสเทรียล จ�ากัด                
น�าโดย หลวั ชว่งโสง ประธานจนุ จี ่กรุป๊ 
เข้าพบ เพื่อรับฟังการน�าเสนอเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการรีไซเคิลโลหะของบริษัทฯ 
และหารือเกี่ยวกับขยะที่มีส่วนผสมของ
โลหะ โดยเฉพาะโลหะมีค่าหรือหายาก          
ท่ีจะสามารถน�าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
เพื่อคัดแยกและน�ากลับมาใช้ใหม่ได้            
โดยม ีทรงวฒุ ิอาทติยท์อง ผูอ้�านวยการ 
กองบริการงานอนุญาต และเจ้าหน้าท่ี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ                  
เหมืองแร่ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมในการเข้าพบ
ดังกล่าว ณ ห้องประชุม อพร. และ          
ห้องโพแทช ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรม           
พื้นฐานและการเหมืองแร่

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาไทยมีการส่งออกเศษซากผลิตภัณฑ์
ท่ีมีโลหะผสมไปคัดแยกและท�าให้บริสุทธ์ในต่างประเทศ แล้วน�ากลับเข้ามาใช้ใน
ประเทศ แต่ปัจจุบัน กพร. มีนโยบายส่งเสริมการรีไซเคิลในประเทศเพ่ือน�าโลหะกลับมา
หมนุเวยีนใชใ้หม ่ภายใตโ้ครงการ Urban Mining ซึง่นอกจากจะเปน็การบรหิารจดัการ
ขยะอย่างถูกวิธี ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม และช่วยลดขยะแล้ว ยังสามารถสร้างมูลค่า             
ทางเศรษฐกิจจากเศษซากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโลหะ สร้างงานสร้างอาชีพ และ
ทดแทนการน�าเข้าโลหะมีค่าจากต่างประเทศได้อีกด้วย การมีผู้ประกอบกิจการใน
ลักษณะเดียวกับจุน จี่ กรุ๊ป จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการแร่ได้อย่างครบวงจร                   
ต้ังแต่การท�าเหมือง น�าแร่ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ จนถึงการน�าเศษซากผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของแร่มารีไซเคิล เพื่อน�าแร่กลับมาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

<<  นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

กพร. หารือ
ประธานจุน จี่ กรุ๊ป
ด้านเทคโนโลยีการรีไซเคิลโลหะ
ที่มีค่าหรือหายาก เพื่อคัดแยก
และนำากลับมาใช้ใหม่
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