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คานา
การทุจ ริ ตในสั งคมไทยช่ว งกว่าทศวรรษที่ผ่ านมานั้น ส่ งผลเสี ยต่อประเทศอย่างมหาศาล ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อนได้ปรับเปลี่ยน
เป็ น การทุจ ริ ต ที่มี ความซับ ซ้ อนมากยิ่ ง ขึ้น ประเทศไทยมี ความพยายามแก้ ไ ขปั ญหาการทุจ ริตโดยการสร้ า ง
ความตื่นตัวและการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับความคิดสร้างความตระหนักรู้ใน
ทุกภาคส่วนของสังคม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้กาหนดในหมวดที่ 5 หน้าที่
ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด” ทั้งวาระการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ได้กาหนดกลยุทธ์หลัก ในการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านทุจริตด้วยการชี้เบาะแส การสร้างลักษณะนิสั ยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง และเสริมสร้างบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ โดยได้
กาหนดให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ และการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวทางที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นกระบวนการปรับสภาพทาง
สังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต ” และบูรณาการต่อต้านการทุจริตของประเทศโดยมีสานักงาน ป.ป.ช.
เป็นองค์กรหลักในการดาเนินการเพื่อให้เจตนารมณ์ที่กาหนดไว้ดังกล่าวปรากฏขึ้นมาสังคมไทย ผ่านกลไกทาง
การศึกษาซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและสามารถทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนคิดของคนผ่านการ
เรียนรู้จากชุดหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน หรือเรียกว่าหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา” ที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ โลกยุคดิจิทัล หรือการใช้ทรัพยากรธรณี และทรัพยากรน้า
ในลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse) ผลประโยชน์ต่อสาธารณะเพียงเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับบุคคลหรือกลุ่มคน
เพียงบางกลุ่มเท่านั้น
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประเด็น “ทรัพยากรธรณี” เป็นประเด็นหนึ่งที่สานักงาน ป.ป.ช. ให้ความสาคัญ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากรที่สาคัญของประเทศ มีส่วนสาคัญต่อการสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าให้กับประเทศผ่านการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ในธรณี ไม่ว่าจะเป็น ดิน หิน แร่ โดยดัดแปลงเป็นเครื่องมือ
เครื่องใช้ เป็นอุปกรณ์ในการประกอบการงานของมนุษย์ ใช้เป็นส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั้ง
การใช้ในกิจการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรณีนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยในการสร้างโอกาสให้แก่
สังคมมนุษย์ได้อยู่ดี กินดี มีฐานะมั่นคง ทาให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากรที่สิ้นเปลืองถูกใช้แล้วหมดไป บริเวณที่มีการดาเนินการใช้
ประโยชน์ทางธรณีก็มักจะเสื่อมคุณค่า ดังนั้น การควบคุม การเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรณีจึงเป็นประเด็น
สาคัญที่จะต้องเล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์ ในการตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า แนวโน้มการใช้ทรัพยากรธรณีนั้น ประโยชน์ที่มีต่อสาธารณะควรได้รับนั้นน้อยกว่าประโยชน์ที่
เอกชนได้รับ อีกทั้งการเข้าใช้ประโยชน์ข องทรัพยากรธรณียังถูกเข้าถึงด้วยวิธีการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น

การบิดเบือนประโยชน์ ต่อสาธารณะที่ได้รับให้ดูสูงกว่าประโยชน์ที่เอกชนได้รับ แต่ความเป็นจริงเมื่อมีการสารวจ
การใช้ทรัพยากรธรณีแล้ว เอกชนกลับ ได้ประโยชน์ทางทรัพยากรธรณีมากกว่าที่ มีการคานวณไว้ ซึ่งประเด็น
ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงประเด็นย่อยของความเสี่ยงต่อการทุจริตในการเข้าใช้ทรัพยากรธรณีที่ควรต้อง
สร้างการตระหนักรู้ เพื่อให้เกิดความหวงแหน นามาสู่การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีเพื่อให้ประเทศได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด
ดังนั้น การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นดังกล่าว เป็นสิ่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความสาคัญ จึงได้สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต หรือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณีที่ มีเนื้อหาสอดคล้องและ
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การใช้ทรัพยากรธรณีในลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse) ต่อ
ผลประโยชน์สาธารณะโดยประยุกต์ใช้ STRONG Model เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้เข้าอบรมได้มีความตระหนักรู้และ
ร่วมพิทักษ์ทรัพยากรธรณีตามบทบาทหน้ าที่ของตนเกิดความรู้สึกหวงแหน และปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี
รวมถึงมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรณีไปในทางที่ผิด หรือแสวงหาประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรธรณีเพื่อประโยชน์ส่วนตน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรณีวิทยาน่ารู้
1.1 ธรณีวิทยาทั่วไป และกาเนิดทรัพยากรธรณี (หิน/ดิน/แร่/ธาตุหายาก/พลังงาน/ซากดึกดาบรรพ์)
ธรณี วิ ท ยา เป็ น แขนงหนึ่ ง ของวิ ช าทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ กล่ า วถึ ง แนวความคิ ด พื้ น ฐานและหลั ก
ของวิทยาศาสตร์ทางกายภาพในระดับกว้างมากกว่าที่เจาะจงไปในรายละเอียดเหมือนวิชาวิทยาศาสตร์สาขาอื่น
โดยมีวัตถุประสงค์ของวิชา เพื่อเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของโลก สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว รวมไปถึงกระบวนการ
ต่าง ๆ และอิทธิพลของธรรมชาติที่มีต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
1.1.1 ส่วนประกอบของเปลือกโลกและอายุทางธรณีวิทยา
1.1.1.1 ส่วนประกอบของเปลือกโลก
โลกของเรามีสั ณฐานเกือบเป็ นวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอนหรือเส้นศูนย์สูตรยาว 12,755
กิโลเมตร จากการศึกษาคลื่นแผ่นดินไหวทาให้นักวิทยาศาสตร์แบ่งโลกออกเป็นชั้นต่าง ๆ จากผิวโลกถึงชั้นในสุดได้
3 ชั้นใหญ่ ๆ (รูปที่ 1.1.1-1) ดังนี้
1) ชั้นเปลือกโลก (Crust) เป็นชั้นนอกสุดมีความหนาระหว่าง 5-40 กิโลเมตร จากผิวโลก มีสภาพเป็น
ของแข็งทั้งหมด สามารถแบ่ งย่ อยออกเป็ น 2 ส่ ว น คือ ชั้นเปลื อกโลกพื้นทวีป (Continental crust) มีความ
หนาแน่นต่าประกอบด้วยแร่มีธาตุ ซิลิกอน อะลูมิเนียม โปรแตสเซียม และโซเดียมเป็นส่วนใหญ่ ทาให้มีชื่อเรียกว่า
ชั้นไซอัล (sial) และชั้นเปลือกโลกมหาสมุทร (Oceanic crust) มีความหนาแน่นมากกว่าส่วนบน ประกอบด้วยแร่
ที่มีธาตุ ซิลิกอน แมกนีเซียม เหล็ก และแคลเซียม เป็นส่วนใหญ่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ชั้นไซมา (sima)
2) ชั้นกลางโลกหรือเนื้อโลก (Mantle) เป็นชั้นที่อยู่ระหว่างเปลือกโลกกับแก่นโลกมีความหนาประมาณ
2,885 กิโลเมตร มีส่วนประกอบของแมกนีเซียม เหล็กและซิลิกอนเป็นส่วนใหญ่โดยมีธาตุโลหะมากกว่าชั้นเปลือก
โลก ชั้นกลางโลกเกือบทั้งหมดเป็นของแข็ง ยกเว้นที่ความลึกประมาณ 70-260 กิโลเมตร มีการหลอมละลายของ
หินบางส่วน เรียกว่า ชั้นฐานธรณีภาค (Asthenosphere)
3) ชั้นแก่นโลก (Core) เป็นส่วนชั้นในสุดของโลกมีความหนาแน่นมาก มีรัศมียาวประมาณ 3,486
กิโลเมตร ประกอบด้วยละผสมระหว่างเหล็กและนิเกิล แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือแก่นโลกชั้นนอก (outer core)
มีลักษณะคล้ายของหนืด ยืดหยุ่นแบบพลาสติก แก่นโลกชั้นใน (inter core) เป็นของแข็ง มีความหนาแน่นสูง
ทรงกลมขนาด
รั ศ มี 1,216
กิโลเมตร เชื่อว่า
ประกอบด้ ว ย
เหล็กและนิกเกิล
เ ป็ น ห ลั ก มี
ความหนาแน่ น
ม า ก ก ว่ า หิ น
ทั่ ว ไปถึ ง 5 เท่ า
(ค ว า ม
ถ่ ว ง จ า เ พ า ะ
มากกว่า 17)
และมี ค วามร้ อน
สู งถึง 4,000
องศาเซลเซียส

รูปที่ 1.1.1-1 โครงสร้างของเปลือกโลก (กรมทรัพยากรธรณี, 2559)
1.1.1.2 อายุทางธรณีวิทยา (Geologic Time)
อายุทางธรณีวิทยามีความสาคัญในการช่วยลาดับความสาคัญเหตุการณ์ทางธรรณีวิทยา และช่วยเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแสดงลาดับอายุทางธรณีวิทยา (รูปที่ 1.1.1-2) โดยอาศัยอายุสัมพันธ์ จากหลัก
ของความเป็นเอกภาพ หลักทับซ้อน และหลักวิวัฒนาการของซากบรรพชีวิน หน่วยเวลาที่ใหญ่ที่สุดคือ บรมยุค
(Eon), มหายุค (Era) แล้วแบ่งย่อยเป็น ยุค (Period) และสมัย (Epoch)

รูปที่ 1.1.1-2 ตารางอายุทางธรณีวิทยา (ที่มา: เพียงตา สาตรักษ์, 2552)
1.1.2 วัฏจักรของหิน
วัฏจักรของหิน (Rock cycle) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของหินทั้ง 3 ชนิด จากหินชนิดหนึ่งไปเป็นอีก
ชนิดหนึ่งหรืออาจเปลี่ยนกลับไปเป็นหินชนิดเดิมอีกก็ได้ (รูปที่ 1.1.2-1) กล่าวคือ เมื่อ หินหนืด เย็นตัวลงจะตกผลึก
ได้ เป็ น หิ นอั คนี เมื่ อหิ นอั คนี ผ่ านกระบวนการผุ พั งอยู่ กั บที่ และการกร่ อนจนกลายเป็ นตะกอนมี กระแสน้ า ลม
ธารน้าแข็ง หรือคลื่นในทะเล พัดพาไปสะสมตัวภายหลังมีสารละลายเข้าไปประสานตะกอนเกิดเป็นหินตะกอน
เมื่อหินตะกอนได้รับความร้อนและแรงกดอัดสูงจะเกิดการแปรสภาพกลายเป็นหินแปร และหินแปรเมื่อได้รับความ
ร้อนสูงมากจนหลอมละลาย ก็จะกลายสภาพเป็นหินหนืด ซึ่งเมื่อเย็นตัวลงก็จะตกผลึกเป็นหินอัคนีอีกครั้งหนึ่ง

วนเวียนเช่นนี้เรื่อยไปเป็นวัฏจักรของหิน กระบวนการเหล่านี้อาจข้ามขั้นตอนดังกล่าวได้ เช่น จากหินอัคนีไปเป็น
หินแปร หรือจากหินแปรไปเป็นหินตะกอน

รูปที่ 1.1.2-1 วัฎจักรของหิน (กรมทรัพยากรธรณี, 2559)
1.1.3 ลักษณะเนื้อของหิน
หิน (Rock) เป็นวัตถุที่มีมากที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุอื่น ๆ หินมีความแข็งแรงและมีสีต่าง ๆ
หินส่วนใหญ่จะประกอบด้วยแร่ตั้งแต่ชนิดหนึ่งขึ้นไป (รูปที่ 1.1.3-1) หรือบางอย่างอาจประกอบด้วยแร่มากกว่า
สิบชนิด หรือประกอบด้วยแร่เพีย งชนิดเดียว เช่น หินปูนบริสุทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยแร่แคลไซต์เพียงอย่างเดียว
เรามักพบเห็นหินอยู่ทั่วไป โดยอาจอยู่ในลักษณะของเศษหินตามทางหรือกรวดตามธารน้า ลาคลอง หน้าผา และภูเขา
ที่มีหินแข็งโผล่อยู่เหนือผิวดิน หินส่วนใหญ่ถูกปิดทับอยู่ใต้ผิวพื้นดิน ในทางธรณีวิทยานั้นได้แบ่งหินตามการกาเนิด
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอนหรือหินชั้น และหินแปร

รู ปที่ 1.1.3-1 กระบวนแทรกดันของหิ นหนืด แล้วเย็นตัวลงได้เป็นหิ นอัคนี เมื่อเกิดกระบวนการผุ พั ง
ทาลายพาไปทับถมได้หินตะกอนแล้วเมื่อผ่านกระบวนการของความร้อนจนกลายเป็นหินแปร (กรมทรัพยากรธรณี,
2559)

หินอัคนี
หินอัคนี (Igneous Rock) เกิดจากหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกแทรกดันขึ้นมาแล้ว ตกผลึกเป็นแร่ต่าง
และเย็นตัวลง จับตัวแน่นเป็นหินที่ผิวโลก หินหนืดและลาวาเป็นส่วนผสมของธาตุต่าง ๆ คือ Silica, Iron, sodium,
potassium, etc. เมื่อหินหนืดและลาวาเย็นตัวลงแร่จะตกผลึกและมีแร่ตกผลึกเป็นลาดับ โดยมีกลุ่มแร่ที่ตกผลึก
ขณะอุณหภูมิสูง และอีกกลุ่มเกิดขณะอุณหภูมิต่า ขณะที่กระบวนการดาเนินต่อเนื่อง หินหนืดจะมีแร่ชนิดต่าง ๆ
ตัวหินหนืดเองจะมีแก๊สและไอน้า แก๊ส ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งถูกขับออกสู่บรรยากาศ
หินอัคนีสามารถแบ่งได้ 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ
1) หินอัคนีแทรกซอน (Intrusive Igneous Rock)
หินอัคนีแทรกซอนเกิดจากการเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ ของแมกมาซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้เปลือกโลก เมื่อแมกมาดันตัว
ขึ้นมาสู่เปลือกโลกระดับหนึ่ง จะมีการเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ แร่มีระยะเวลาตกผลึกมาก ผลึกแร่จึงมีขนาดใหญ่
และจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมหน้าผลึก เกาะประสานตัวกันอย่างแน่นสนิท โดยมีขนาดผลึกแร่ใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร
ตัวอย่างหินอัคนีแทรกซอน (รูปที่ 1.1.3-2) ได้แก่
• หินแกรนิต (Granite) มีสีจาง ขนาดผลึกใหญ่ มีส่วนประกอบเป็นแร่ควอตซ์ แร่เฟลด์สปาร์และ
แร่ไมกา หินประเภทนี้ใช้ในการทาหินประดับ หินครก หินก่อสร้างและเป็นหินที่พบแหล่งแร่
อยู่ใกล้เคียง อาทิ แร่ดีบุก แร่ตะกั่ว สังกะสี แร่หายาก และแร่เฟลด์สปาร์
•

หินไดออไรด์ (Diorite) มีสีเข้มกว่าหินแกรนิต สีเขียวประจุดขาว หรือสีดาประจุดขาว ขนาด
ผลึกใหญ่ ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ แร่เฟลด์สปาร์ แร่ไมกา และแร่ฮอร์นเบลนด์ หินประเภทนี้
ใช้ทาหิ น ประดับ ที่มีร าคาค่อนข้างสู ง หิ นครก และเป็นหิ นที่พบแหล่ งแร่อยู่ใ กล้ เคีย ง อาทิ
แร่ทองคา แร่เงิน และแร่โลหะพื้นฐาน

•

หินแกบโบร (Gabbro) มีสีดาเข้ม ขนาดผลึกใหญ่ ประกอบด้วยแร่ไพรอกซีน แร่เฟลด์สปาร์
แร่ฮอร์นเบลนด์ และแร่โอลีวีน หินประเภทนี้ใช้ทาหินประดับที่มีราคาค่อนข้างสูงและเป็นหินที่
พบแหล่งแร่ที่เกิดในอุณหภูมิสูงเช่นแร่โครไมต์และแร่นิกเกิลอยู่ใกล้เคียงเช่นกัน

2) หินอัคนีพุ หรือ หินภูเขาไฟ (Extrusive Igneous Rock or Volcanic Rock)
หินอัคนีพุ หรือ หินภูเขาไฟเกิดจากการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วของแมกมาที่มาปะทุออกมานอกผิวโลกเป็น
ลาวา (Lava) เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าภูเขาไฟระเบิด ถ้าลาวาเหลวมาก (มีความหนืดต่า) ลาวาจะไหลเอ่อนอง
ทับถมตัวกัน เมื่อเย็นตัวแข็งจะมีลักษณะเป็นชั้น ๆ ได้ การที่หินหนืดปะทุออกมาภายนอกนั้น แร่จะเย็นตัวตกผลึก
และแข็งตัวเร็วมาก ผลึกแร่จะมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เป็นรูปผลึก และหากลาวามีการเย็นตัวลง
เร็วอย่างฉับพลันด้วยแล้วและไม่มีเวลามากพอให้เกิดการผลึกของแร่ ผลึกอาจไม่เกิดขึ้นเลย เช่น หินออบซิเดียน
(หินแก้วภูเขาไฟ) อย่างไรก็ตาม ลาวาที่ไหลทะลักขึ้นสู่ผิวโลกมักจะมีก๊าซและสารระเหิดอยู่ด้วย เมื่อลาวาถูกพ่น
ออกมาเย็นตัวนอกผิวโลกส่วนที่เป็นก๊าซจะขยายตัวกระจายไปในอวกาศ เมื่อลาวาเย็นตัวแข็งก็จะเกิดรูพรุนอยู่
ทั่วไปในเนื้อหิน เช่น ในหินพัมมิช (Pumice) และหินบะซอลต์ประเภทมีรูพ รุน (Vesicular หรือ Scoria Basalt)
ตัวอย่างหินอัคนีพุ (รูปที่ 1.1.3-2) ได้แก่

•

•

•

หินไรโอไลต์ (Rhyolte) มีสีขาว ขาวแดงหรือแดงชมพู มักพบผลึกดอก มีปริมาณธาตุซิลิ กา
ค่อนข้างสูง แร่ประกอบหินคล้ายแกรนิต หินประเภทนี้ถ้าเป็นหินผุมักมักใช้เป็นดินขาวและวัสดุ
ปรับปรุงดิน
หินแอนดีไซต์ (Andesite) มีสีเขียว สีเทาเขียว มีปริมาณธาตุซิลิกาปานกลาง แร่ประกอบหิน
คล้ายหินไดโอไรต์ หินประเภทนี้ใช้เป็นหินประดับ หินก่อสร้างและมีความสัมพันธ์กับแหล่งแร่
โลหะมีค่า
หินบะซอลต์ (Basalt) มีสีเข้ม สีดา มีปริมาณธาตุซิลิกาต่า แต่ปริมาณธาตุแมกนีเซียมและเหล็กสูง
มักพบรูพรุน แร่ประกอบหินคล้ายหินแกบโบร หินประเภทนี้มักใช้เป็นหินก่อสร้าง วัสดุปรับปรุง
คุณภาพดินและมีความสัมพันธ์กับพลอยและแร่อัญมณีอื่น ๆ อีกหลายชนิด

รูปที่ 1.1.3-2 ตัวอย่างหินอัคนี (กรมทรัพยากรธรณี, 2559)
หินตะกอน
หินตะกอน (Sedimentary Rock) เป็นหินที่เกิดจากการสะสมและตกตะกอนทับถมของเศษหิน ดิน
ทราย ที่แตกหลุดหรือถูกชะละลายออกมาจากหินเดิมโดยตัวการธรรมชาติ เช่น น้า ลม ธารน้าแข็ง น้าทะเล พัดพา
ตะกอนไปทับ ถมในแอ่งสะสมตัว หลั งจากนั้นได้เกิดกระบวนการการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี
ในตะกอน ทาให้ตะกอนกลายเป็นหิน ภายหลังการสะสมตะกอน กระบวนการนี้อาจเกิดที่ผิวโลกหรือใกล้ผิวโลก
ก็ได้ กระบวนการนี้ ร วมถึงการอัด ซึ่งตะกอนขนาดเล็ กถูกบีบอัดดีกว่าตะกอนขนาดใหญ่ การเชื่อมประสาน
เป็นการตกผลึกของแร่รอบเม็ดตะกอน ซึ่งมักเป็นแร่ควอตซ์หรือแคลไซต์ การเกิดผลึกใหม่ด้วย เช่น การแทนที่ของ

แมกนี เซีย มในหิ น ปูน ท าให้ เกิดหิ น โดโลไมต์ หินชั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ ม คือ หิ นตะกอนเนื้อประสม
และหินตะกอนเนื้อประสาน
1) หินตะกอนเนื้อประสม (Clastic Sedimentary Rock)
หินตะกอนเนื้อประสมเป็นหินชั้นที่ประกอบด้วยเนื้อตะกอน ประเภทกรวด ทราย เศษหิน และดิน ที่มีการ
เชื่อมประสานเป็นหิน หินตะกอนเนื้อประสมสามารถจาแนกย่อยได้โดยใช้ขนาดของเม็ดตะกอน เช่น
• หินกรวดมน (conglomerate) ประกอบด้วยเศษหินหรื อกรวดมีเส้น ผ่า ศูนย์ กลางใหญ่กว่ า 2
มิลลิเมตร ปะปนอยู่กับเนื้อพื้นที่มีขนาดทรายหรือทรายแป้ง มีวัตถุประสานจาพวกแคลเซียม
คาร์บอเนต เหล็กออกไซด์ ซิลิกา ทาให้แข็งตัวเป็นหิน
•

หินทราย (sandstone) ประกอบด้วยตะกอนที่มีขนาดเม็ดตะกอนระหว่าง 1/16-2 มิลลิเมตร
มีวัตถุประสานที่ทาให้แข็งตัวจาพวกแคลเซียมคาร์บอเนตเหล็กออกไซด์ ซิลิกา เป็นต้น

•

หิ น ทรายแป้ ง (siltstone) หิ น โคลน (mudstone) และหิ น ดิ น ดาน (shale) ประกอบด้ ว ย
ตะกอนที่มีขนาดน้อยกว่า 1/16 มิลลิเมตร มีวัตถุประสานเช่นเดียวกับหินทราย และหินกรวด
มน

2) หินตะกอนเนื้อประสาน (Nonclastic Sedimentary Rock)
หินตะกอนเนื้อประสมเป็นหินที่เกิดจากการตกผลึกทางเคมี หรือจากสิ่งมีชีวิต มีเนื้อประสานกันแน่นเป็น
รูปผลึก สามารถจาแนกย่อยได้โดยใช้ส่วนประกอบทางเคมี ซึ่งมักพบเพียง 1-2 แร่ ตัวอย่างของหินประเภทนี้
รูปที่ 1.1.3-3 คือ
• หินปูน (Limestone) ทาปฏิกิริยากับกรดเกลือ ประกอบด้วย แร่แคลไซต์และ/หรือแร่โดโลไมต์
โดยอาจพบแร่ซิลิกาและแร่ดินเป็นองค์ประกอบบ้าง หินประเภทนี้เป็นหินหลักในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง หินประดับ และแร่เพื่อการเกษตรและประมง
•

หินเชิร์ต (Chert) ประกอบด้วยแร่ซิลิกา สาหรับหินที่มีส่วนประกอบคล้ายกันและมีสีดา เรียกว่า
หินฟลินส์ (Flint) หินประเภทนี้มีความแข็งและเหนียวมาก จึงใช้ทาอาวุธหรือเครื่องมือล่าสัตว์
ในอดีต

•

เกลือหิน (Rock salt) ประกอบด้วยแร่เฮไลต์และซิลไวต์ หินประเภทนี้ใช้ทาเกลือสินเธาว์และ
ปุ๋ยโพแทซ

รูปที่ 1.1.3-3 ตัวอย่างหินตะกอน (กรมทรัพยากรธรณี, 2559)
หินแปร
หินแปร (Metamorphic Rock) เป็นหินที่เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซึ่งอาจเป็นได้ทั้งหิ นอัคนี
หินตะกอน และหินแปร ภายใต้อิทธิพลของความร้อน หรือความดัน หรือทั้งสองอย่างในสภาพที่ยังเป็นของแข็ง
หินแปรอาจแสดงการเรียงตัวของแร่ตามแนวแรงหรือไม่มีก็ได้อย่างไรก็ตาม หินแปรประกอบด้วยแร่ใหม่ซึ่งเกิ ดจาก
กระบวนการแปรสภาพหรือการเปลี่ยนรูปทรงของแร่อยู่เสมอ ซึ่งแร่บางชนิดสามารถใช้เป็นตัวบ่งบอกถึงอุณหภูมิ
และความร้อนระหว่างที่เกิดการแปรสภาพได้ หินแปรอาจมีส่วนประกอบเหมือนหรือใกล้เคียงกับหินเดิมหรือ
ต่างกันก็ได้ หินแปรสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1) หินที่เกิดจากการแปรสภาพบริเวณไพศาล (Regional metamorphism)
หินแปรที่เกิดจากแปรสภาพบริเวณไพศาลมักพบเป็นบริเวณกว้าง โดยถูกอิทธิพลของความร้อนและความดัน
ท าให้ เ กิ ด แร่ ใ หม่ ห รื อ ผลึ ก ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น หิ น มี ก ารจั ด เรี ย งตั ว ของแร่ ใ หม่ และแสดงริ้ ว ขนาน (Foliation)
อันเนื่องมาจากแร่เดิมถูกบีบอัดจนเรียงตัวเป็นแนวหรือแถบขนานกัน
• หินชนวน หรือหินกาบ (Slate) เป็นหินแปรเกรดต่าที่แปรสภาพจากหินดินดานหรือหินเถ้าภูเขาไฟ
มีเนื้อละเอียดมากแบบหินชนวน (slaty texture)
•

หินฟิลไลต์ (Phyllite) เป็นหินแปรที่มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับหินชนวน แต่มีขนาดแร่ใหญ่กว่า

•

หินชีสต์ (Schist) ประกอบด้วยแร่ที่เป็นแผ่นๆเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ แร่ไมกา แร่ทัลค์ แร่คลอไรต์
และแร่ที่มีลักษณะเป็นใยปนอยู่ทั่วไป

•

หินแอมฟิโบไลต์ (Amphibolite) เป็นหินแปรที่ประกอบด้วยแร่ฮอร์น เบลนด์และเฟลด์ส ปาร์
เป็นหลัก มีการเรียงตัว เนื่องจากแร่ฮอร์นเบลนด์ มักมีสีเขียว สีเทาหรือสีดา หินประเภทนี้
บางครั้งใช้เป็นหินประดับ

•

หินไนส์ (Gneiss) เป็นหินแปรเนื้อหยาบ แปรสภาพมาจากหินแกรนิต หินแกบโบร หินไดโอไรต์
หรือหินทราย

หินที่เกิดจากการแปรสภาพสัมผัส เป็นการแปรสภาพโดยความร้อนและปฏิกิริยาทางเคมีของสารละลายที่
ขึ้นมากับหินหนืดมาสัมผัสกับหินท้องที่ โดยไม่มีอิทธิพลของความดันมากนัก ปฏิกิริยาทางเคมีอาจทาให้ได้แร่ใหม่
บางส่วนหรือเกิดแร่ใหม่แทนที่แร่ในหินเดิม (รูปที่ 1.1.3-4) ตัวอย่างหินแปรได้แก่
• หิ น ควอตไซต์ (Quartzite) เกิ ด จากการแปรสภาพมาจากหิ น ทรายที่ มี แ ร่ ค วอตซ์ เ ป็ น
ส่วนประกอบหลัก หินควอตไซต์บริสุทธ์มีสีขาว เหล็กหรือมลทินอื่น ๆ มักทาให้มีสีเข้มหรือสี
น้าตาล แร่ควอตซ์ในเนื้อหินมักมีการเชื่อมประสานกัน หินประเภทนี้มีความแข็งและเหนียว
•

หินอ่อน (Marble) เกิดจากการแปรสภาพมาจากของหินอ่อนและหินโดโลสโตน มีขนาดเม็ด
ผลึกเล็กถึงหยาบ โดยมากหินอ่อนมีสีขาว สีอื่นก็มี เช่น ชมพู เหลือง เขียว หินประเภทนี้ส่วน
ใหญ่ทาปฏิกิริยากับกรดเกลือ

•

หินฮอร์นเฟลส์ (Hornfels) เกิดจากการแปรสภาพจากหินดินดาน มีขนาดเม็ดตะกอนละเอียดมาก
สีเทาและดา รอยแตกโค้งและคมมาก มีความแข็งแรงและเหนียวมาก จึงถูกเรียกว่า “หินเหล็กไฟ”

รูปที่ 1.1.3-4 ตัวอย่างหินแปร (กรมทรัพยากรธรณี, 2559)
1.1.4 การเรียงลาดับและโครงสร้างของหิน
ธรรมชาติและการกระจายตัวของหินอุ้มน้า (aquifers) และหินต้านน้า (aquitards) ในระบบธรณีวิทยา
ควบคุมโดย 1) ลักษณะทางกายภาพหรือเนื้อของหิน (Lithology) 2) การเรียงลาดับของชั้นหินและขนาด

กว้าง ยาวและหนา (Stratigraphy) และ 3) ลักษณะของโครงสร้างของหินที่เป็นแหล่งกักเก็บและเป็นวัตถุ
ตัวกลางที่ย่อมให้น้าบาดาลไหลผ่าน
การเรียงลาดับของชั้นหิน (stratigraphy)
การเรียงลาดับของชั้นหิน (stratigraphy) รวมถึงขนาดรูปร่าง ความหนาและการเรียงลาดับตามการเกิด
(อายุ) หน่วยหินต่าง ๆ หรือชั้นหินของหินตะกอนดังแสดงในรูปที่ 1.1.4-1 แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวางทาง
ธรณีวิทยาของแอ่งน้าบาดาลอุดรธานี -สกลนครแสดงการวางตัวและโครงสร้างของหินแข็งของหินตะกอนและหิน
ชั้นชุดโคราช (รูปที่ 1.1.4-2, กรมทรัพยากรน้าบาดาล, 2560ข)

รูปที่ 1.1.4-1 การสะสมตัวของหินแข็ง (หินตะกอนหรือหินชั้น) และตะกอนหินร่วน (ดัดแปลงจาก Rivera,
2013)

รูปที่ 1.1.4-2 แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาของแอ่งน้าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร
แสดงการวางตัวและโครงสร้างของหินแข็งของหินตะกอนและหินชั้นชุดโคราช (กรมทรัพยากรน้าบาดาล, 2560
ข).

รูปที่ 1.1.4-2 แผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาของแอ่งน้าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร
แสดงการวางตัวและโครงสร้างของหินแข็งของหินตะกอนและหินชั้นชุดโคราช (ต่อ)
(กรมทรัพยากรน้าบาดาล, 2560ข).
โครงสร้างของหิน (Structural features)
ลั ก ษณะของโครงสร้ า งของหิ น หิ น (Structural features) หมายถึ ง ลั ก ษณะรู ป ทรงเลขาคณิ ต ที่ เ ด่ น
มีรูปร่าง รูปทรงสัณฐาน การกระจายหรือการวางตัว ที่สามารถบรรยายลักษณะเหล่านั้นได้ โครงสร้างทางธรณีวิทยา
ที่สาคัญ สามารถจาแนกตามชนิดของการเกิดได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ (เพียงตา สาตรักษ์, 2552) คือ
• รอยสัมผัส (contacts) ได้แก่โครงสร้างที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเกิดของหิน หรือเป็นรอยสัมผัส
แบบไม่ต่อเนื่อง (unconformity) ดังแสดงในรูปที่ 1.1.4-3
•

โครงสร้างปฐมภูมิ (primary structures) ได้แก่โครงสร้างที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเกิดของหิน
เช่น การวางตัวของชั้นหิน (Bedding) การวางตัวฉันเฉียง (cross-bedding) การวางตัวของชั้น
หิ น เรี ย งขนาด (graded bedding) ริ้ว รอยคลื่ น (ripple marks) ระแหงโคลน (mud crack)
ดังแสดงในรูปที่ 1.1.4-4

•

โครงสร้างทุติยภูมิ (secondary structures) เป็นโครงสร้างที่หินถูกแรงกระทา ได้แก่ รอยแตก
หรือรอยแยก (joints) รอยแตกเฉือน (shear fracture) รอยเลื่อน (faults) ชั้นหินโค้ง (fold)
แนวแตกเรี ย บ (cleavage) ริ้ว ขนาน (lineation) เขตรอยเฉือน (shear zone) ดังแสดงใน
รูปที่ 1.1.4-5 และ 1.1.4-6

ก)

ข)

ค)

รูปที่ 1.1.4-3 รอยสัมผัส (contacts) ก) รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม (angular unconformity) ข) รอยชั้น
ไม่ต่อเนื่องคงระดับ (disconformaity) ค) รอยชั้นไม่ต่อเนื่องบนหินอัคนี (nonconformity)
(ที่มา: เพียงตา สาตรักษ์, 2552)

(ค)

(ง)

รูปที่ 1.1.4-4 รอยแยก (joints) ก) รอยเกิดจากแรงดึงผิวของหินบะซอลต์ในแขวงจาปาสัก สปป. ลาว
ข) รอยแยกแนวราบ (ที่มา: เพียงตา สาตรักษ์, 2552) ค) และ ง) รอยแยกในหินทราย ชุดภูทอก พระลานหินเกิ้ง
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (Srisuk, 1994)

(ค)

(ง)

Lim
es
ton
e

รูปที่ 1.1.4-5 รอยเลื่อน (fault) ก) รอยเลื่อน ชั้นหินเลื่อนแสดงการหมุน ที่อาเภอปากชม จ.เลย
ข) รอยเลื่อน สังเกตจากความเข้มข้นของสีหิน เส้นทาง จ.แพร่-น่าน (ที่มา: เพียงตา สาตรักษ์, 2552)
ค) และ ง) รอยเลื่อนที่พบในหินทราย ชุดภูทอก ในลาน้าชี บ้านท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (Srisuk, 1994)

ก)

Alluvium

ข)

รูปที่ 1.1.4-6 ก) การวางตัวของชั้นหินและรอยเลื่อน (fault) (Andersonand W.W. Woessner, 1992)
ที่ควบคุมการไหลของน้าบาดาล ข) การโค้งงอของหินปูนเกิดรอยแตกตรงบริเวณสันโค้งงอ ทาให้เกิดการกักเก็บ
และการซึมผ่านของน้าฝนลงสู่น้าบาดาล (Freeze and cherry, 1976)

1.2 แผนที่ธรณีวิทยาและศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี
หลักการ
กรมทรัพยากรธรณี ดาเนินการจาแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัด
ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมทรัพยากรธรณี
พ.ศ. 2548-2551 และ พ.ศ. 2551-2554 ในประเด็นยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรณีเป็นไปอย่างสมดุลและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้าน
ทรัพยากรธรณี สาหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับฐานทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่น และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้มีการระดมความคิดเห็นและปรับปรุงหลักเกณฑ์การจาแนกเขต
ทรัพยากรแร่ มาเป็น ลาดับ เพื่อให้การจ าแนกเขตทรัพยากรแร่มีประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผล รวมถึงเพื่อ ให้
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและดาเนินงานได้อย่างเหมาะสมเกิดความสมดุล
ระหว่างการใช้ประโยชน์กับการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดความเป็นธรรมและ
โปร่งใส ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ อันจะนาไปสู่การลดความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ระหว่าง
ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน
การจาแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
1) กรมทรัพยากรธรณี ได้ดาเนินการจาแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีราย
จังหวัด รวม 55 จังหวัด (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555) ปัจจุบันกาลังดาเนินงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา
ภูเก็ต และสตูล (รูปที่ 1.2-1)
2) กรอบแนวคิดการจาแนกเขตทรัพยากรแร่ข้อมูลพื้นที่ทรัพยากรแร่ของกรมทรัพยากรธรณี ได้จากการ
ดาเนินการสารวจ ตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และการประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี
โดยจัดแบ่งพื้นที่ทรัพยากรแร่ออกเป็น 3 ประเภท คือ “พื้นที่แหล่งแร่” “พื้นที่ศักยภาพทางแร่” และ “บริเวณพบแร่”
ตามคาจากัดความที่นิยามโดยคณะทางานจัดทาแผนที่ (2542) และคณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรแร่ (2551) ดังนี้
พื้นที่แหล่งแร่ (Mineral area) หมายถึง พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งมีแหล่งแร่หรือแหล่งสินแร่ชนิดเดียวหรือ
หลายชนิดรวมกันในพื้นที่นั้น รวมทั้งพื้นที่ที่มีคาขอประทานบัตรและ/หรือประทานบัตร ที่ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ การกาหนดขอบเขตพื้นที่แหล่งแร่ยึดถือข้อมูลวิชาการทางธรณีวิทยาแหล่งแร่เป็นปัจจัย
หลักพื้นที่ศักยภาพทางแร่ (Mineral potential) หมายถึง พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่ยังไม่มีการค้นพบทรัพยากร
แร่ แต่มีแนวโน้มที่จะมีได้ โดยมีหลักฐานบ่งชี้จากข้อมูลทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีเคมี และธรณี
ฟิสิกส์ และรวมถึงพื้นที่ที่มีแร่กระจัดกระจายในหินอย่างมีนัยสาคัญ หรือมีบริเวณพบแร่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของ
พื้นที่นั้น
บริเวณพบแร่ (Mineral occurrence) หมายถึง บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่พบว่ามีแร่ (หรือบางครั้ง อาจ
พิจารณาในนามของสินค้าแร่ เช่น ทองแดง แบไรต์ หรือทองคา) และมีความน่าสนใจเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิง
วิชาการ สะสมตัวอยู่

รูปที่ 1.2-1 แผนที่แสดงพื้นที่ที่ดา เนินการจา แนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัด
ระหว่างปีงบประมาณ 2549 - 2555
ในการดาเนินการงานจาแนกเขตทรัพยากรแร่มุ่งเน้นความสาคัญไปใน “พื้นที่แหล่งแร่” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
พิสูจน์ทราบแน่ชัดแล้วว่ามีแร่อยู่แน่น อน และสามารถที่จะทาการประเมินปริมาณทรัพยากรแร่เบื้องต้นในแต่ละ
แหล่งได้
ทรัพยากรแร่ เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอย่างมาก โดยเป็น
วัตถุดิบพื้นฐานส าหรั บ อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อย่างไรก็ตามทรัพยากรธรณีเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถ
สร้างขึ้นมาใหม่ได้ ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรณีอย่างชัดเจนเป็น
ระบบ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการจาแนก
เขตพื้นที่แหล่งทรัพยากรแร่ ออกเป็น 3 เขต คือ เขตสงวนทรัพยากรแร่ เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ และเขตพัฒนา

ทรัพยากรแร่ พร้อมกับเสนอมาตรการหรือแนวทางบริหารจัดการสาหรับแต่ละเขตที่ได้จาแนกไว้ ซึ่งต้องคานึงถึง
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสาคัญ โดยพิจารณาแบบบูรณาการร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่นๆ
และรวมถึ ง สภาพสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ระหว่ า งการใช้ ป ระโยชน์ กั บ การสงวนรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
อันจะนาไปสู่การลดความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน
3) หลักเกณฑ์ในการจาแนกเขตทรัพยากรแร่ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาจาแนกเขตทรัพยากรแร่
คือ พื้นที่ตามกฎหมายที่มีเงื่อนไขข้อจากัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าชายเลน เขตวนอุทยาน เขตพื้นที่ชุ่มน้า เขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งโบราณสถานที่
ได้รับการขึ้นทะเบียน เขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เขตพื้นที่ซึ่ง เป็น
ที่ตั้งแหล่งซากดึกดาบรรพ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เขตลุ่มน้าชั้นที่ 1 เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรม เขตพื้ น ที่ ป่ า ที่ เ หมาะสมต่ อ การเกษตร เขตประกาศตามมาตรา 6 ทวิ และ 6 จั ต วา
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรธรณี ได้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
จ าแนกเขตทรั พยากรแร่ เพื่อการบริ ห ารจั ดการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี โดยนาความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “หลักเกณฑ์การจาแนกเขตทรัพยากรแร่ และการวิเคราะห์
ทางเลือกเพื่อจัดทาลาดับความสาคัญของเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ ” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรม
เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุ งเทพมหานคร โดยมีผู้ ทรงคุณวุฒิ ทางด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และสังคม จากหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจและหน้า ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจาแนกเขตทรัพยากรแร่และการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อจัดลาดับความสาคัญของแหล่งแร่
ให้มีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ของ
ประเทศในอนาคต
หลั ก เกณฑ์ ก ารจ าแนกเขตทรั พ ยากรแร่ ที่ ไ ด้ ผ่ า นการทบทวนและปรั บ ปรุ ง ดั งกล่ า ว ได้ น ามาใช้ เ ป็ น
หลักเกณฑ์มาตรฐานในการดาเนินงานจาแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รูปที่ 1.2-2) และเพื่อให้การจาแนกเขตทรัพยากรแร่มีประสิทธิภาพมีผลในทาง
ปฏิบัติ กรมทรัพยากรธรณีจึงเสนอหลักเกณฑ์การจาแนกเขตทรัพยากรแร่และมาตรการ/แนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร่เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการประสานจัดการสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปรับใช้ในการทางานเพื่อให้เกิดการบูรณาการที่เป็นประโยชน์สูงสุด
คณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่ งแวดล้ อมและอุตสาหกรรม มีมติเห็นชอบกับหลั กเกณฑ์ก าร
จ าแนกเขตทรั พ ยากรแร่ เ พื่ อ การบริ ห ารจั ด การด้ านธรณีวิท ยาและทรั พยากรธรณี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2553 โดยให้ ก รมทรั พ ยากรธรณี น าข้ อ สั งเกตและข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการฯ ไปพิ จ ารณา
ดาเนินการ และนาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

หลักเกณฑ์การจาแนกเขตทรัพยากรแร่
หลักเกณฑ์การจาแนกเขตทรัพยากรแร่ เป็นการนาเฉพาะพื้นที่แหล่งแร่ทุกประเภท (ยกเว้นทรายก่อสร้าง)
มาพิจารณาร่วมกับเงื่อนไขข้อจากัดการใช้พื้นที่ตามกฎหมาย แล้วจาแนกออกเป็น 3 เขต คือ เขตสงวนทรัพยากรแร่
เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ และเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ โดยได้กาหนดนิยามของแต่ละเขต (รูปที่ 1.2-2) สรุปได้ดังนี้
รูปที่ 1.2-2 หลักเกณฑ์การจาแนกเขตทรัพยากรแร่

(1) เขตสงวนทรัพยากรแร่ หมายถึง พื้นที่แหล่งแร่ที่ควรสงวนรักษาทรัพยากรแร่ไว้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่
ภายใต้ข้อจากัดของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบต่างๆ ที่ไม่เอื้ออานวยให้นาทรัพยากรแร่ขึ้นมาใช้
ประโยชน์ ในปั จจุ บัน ควรเก็บ รั กษาไว้ให้ช นรุ่นหลังใช้ประโยชน์ยามจาเป็นเมื่อเกิดวิกฤติของประเทศเท่านั้น
พื้นที่ลักษณะนี้ ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าชายเลน เขตวนอุทยาน
เขตพื้นที่ชุ่มน้า เขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งซากดึกดาบรรพ์
เขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งโบราณสถาน และเขตพื้นที่ป่าที่สงวนเพื่อการอนุรักษ์ (C) โดยมีรายละเอียดแต่ละพื้นที่
ตามลาดับ ดังนี้
- เขตอุทยานแห่งชาติ ที่ได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า
พ.ศ. 2535

- เขตป่าชายเลน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน
- เขตวนอุ ท ยาน ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ตั้ ง ตามนั ย มาตรา 19 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2507
- เขตพื้นที่ชุ่มน้า ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วย
พื้นที่ชุ่มน้าหรือ Ramsar Convention Wetlands
- เขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสงวนและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
- เขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งซากดึกดาบรรพ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึก
ดาบรรพ์ พ.ศ. 2551
- เขตพื้น ที่ซึ่งเป็ น ที่ตั้ งแหล่ งโบราณสถาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบี ยนตามพระราชบัญญั ติโ บราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
- เขตพื้นที่ป่าที่สงวนเพื่อการอนุรักษ์ (C) ตามผลการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้
ในพื้นที่ป่าที่สงวนเพื่อการอนุรักษ์ โดยกรมป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี
(2) เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ หมายถึง พื้นที่แหล่งแร่ที่ควรเก็บรักษาเพื่อสารองไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต
แต่เปิดโอกาสให้นาทรัพยากรแร่ขึ้นมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันได้โดยมีเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้ข้อจากัด
ของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ลักษณะนี้ ได้แก่ เขตลุ่มน้าชั้นที่ 1 เขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (A) และเขตประกาศ
ตามมาตรา 6 ทวิ วรรคหนึ่ง โดยมีรายละเอียดแต่ละพื้นที่ตามลาดับ ดังนี้
- เขตลุ่มน้าชั้นที่ 1 ตามลุ่มน้าชั้นที่ 1 ตามผลการกาหนดชั้ นคุณภาพลุ่มน้า โดยสานักงานนโยบายและ
แผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (ส านั ก งานคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ เดิ ม )
ตามมติคณะรัฐมนตรี
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้ อม ที่ได้ประกาศโดยกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ได้ประกาศในราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518
- เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (A) ตามผลการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่า
ไม้ในพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร โดยกรมป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี
- เขตประกาศตามมาตรา 6 ทวิ วรรคหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

(3) เขตพัฒนาทรัพยากรแร่ หมายถึง พื้นที่แหล่งแร่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่อยู่นอกเขตสงวนทรัพยากรแร่และเขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ ในการพัฒนาใช้ระโยชน์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐและเอกชน
(4) แนวทางการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรแร่ ข องแต่ ล ะเขต โดยค านึ ง ถึ ง หลั ก การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสาคัญ ตามหลักเกณฑ์การจาแนกเขตทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา
สรุปได้ดังนี้
(1) เขตสงวนทรัพยากรแร่
(1.1) ควรมีการสารวจเพื่อประเมินศักยภาพแหล่ งแร่ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการสารวจหรือ ค้น พบ
ทรัพยากรแร่ที่ชัดเจน และ/หรือพื้นที่ศักยภาพทางแร่ โดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผน
บริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ
(1.2) พื้นที่แหล่งแร่ที่สารวจพบแล้ว ไม่สมควรอนุ ญาตให้พัฒนาใช้ประโยชน์เพื่อการเหมืองแร่
ในปัจจุบัน หากในอนาคตมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาเป็นเหมืองแร่เพื่อ
ประโยชน์ของชาติ รัฐอาจพิจารณาให้นาทรัพยากรแร่ขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
(1.3) ควรกาหนดพื้นที่ที่มีลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ หรือเป็นแหล่ งแร่ต้นแบบ ให้เป็นพื้นที่
สาหรับการศึกษาเรียนรู้ไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้
(2) เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่
(2.1) ควรมีการสารวจและประเมินศักยภาพแหล่งแร่ เพื่อกาหนดเขตพื้นที่แหล่งแร่ที่มีศักยภาพ
สูงเป็นแหล่งแร่สารอง หากมีความจาเป็นที่ต้องพัฒนาเป็นเหมืองแร่เพื่อประโยชน์ของชาติ รัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอาจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ใช้พื้นที่และพัฒนาทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ได้ตามความจาเป็น
(2.2) ในกรณีที่จะใช้ประโยชน์แหล่งแร่เชิงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจเกี่ยวข้องในการ
อนุ มั ติ อนุ ญ าต ก ากั บ ดู แ ล ต้ อ งก าหนดมาตรการเป็ นกรณี พิ เศษในการควบคุ ม ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่น ๆ
(2.3) การน าทรั พยากรแร่มาใช้ประโยชน์ต้ องด าเนิน การตามมาตรการที่ กาหนด หรือตาม
กฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะโดยเคร่งครัด โดยมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมื อ งแร่ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และส านั ก งา น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานสนับสนุน
(3) เขตพัฒนาทรัพยากรแร่
(3.1) อนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่และแหล่ งแร่เชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
บัญญัติไว้ เช่น กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(3.2) การนาทรัพยากรแร่ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งแร่ที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันดับแรก เช่น แร่และหินเพื่อการก่อสร้างแร่เพื่อการเกษตร และแร่ที่เป็น
วัตถุดิบหลักสาหรับอุตสาหกรรมพื้นฐานในประเทศ เป็นต้น ส่วนแร่ที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นแร่ดิบหรือสินแร่โดย
ไม่มีการเพิ่มมูล ค่าก่อน ควรกาหนดมาตรการควบคุมหรือจากัดเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลรักษา
ทรัพยากรแร่ที่ใช้แล้วหมดไป ไม่ให้สิ้นเปลืองหรือใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

(3.3) เปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนเข้ามามีส่ว นร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพิจารณา
อนุญาต ตามแนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่กาหนดไว้ โดยประเด็นสาคัญที่ต้องร่วมพิจารณา เช่น ข้อจากัดเชิง
พื้นที่ และมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการทาเหมือง เป็นต้น
(3.4) ผู้ประกอบการควรมีการเสนอผลตอบแทนพิเศษอื่นเพิ่มเติมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในบริเวณที่
มีการทาเหมืองแร่ โดยมีการหารือกับชุมชนท้องถิ่นถึงความต้องการร่วมกัน ซึ่งอาจจะเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น
การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้แทนภาคประชาชนร่วมกาหนดแผนพัฒนา ดาเนินการ และติดตาม
ตรวจสอบ เป็นต้น
(3.5) เมื่อมีการอนุ ญาตให้ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่แล้ว หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาค
ประชาชนต้องเข้มงวดในการควบคุม กากับดูแล และติดตามตรวจสอบ ให้ การดาเนินการได้มาตรฐานตาม
มาตรการที่กาหนดไว้การวิเคราะห์พื้นที่จาแนกเขตทรัพยากรแร่ในโครงการนี้ ได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบแผนที่จาแนกเขตทรัพยากรแร่

1.3 แหล่งทรัพยากรธรณี และศักยภาพแหล่งหิน/แร่
แหล่งทรัพยากรแร่
ไทยเป็นแหล่งผลิตแร่ที่สาคัญประมาณ 40 ชนิด ปริมาณ
การผลิ ต แร่ อ ยู่ ที่ ป ระมาณ 120 ล้ า นตั น ในปี 2560
ขณะที่ ก ารประกอบการปั จ จุ บั น แบ่ง เป็ นเหมื อ งแร่ และ
เหมืองหินจานวน 1,169 แปลงประทานบัตร มีโรงแต่งแร่
239 ราย โรงโม่หิน 315 ราย และโรงประกอบโลหกรรม
28 ราย ผลผลิ ตส่ ว นใหญ่เป็นหิ นอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประมาณ 80% หินปูนผลิตซีเมนต์ราว 33% และลิกไนต์
ราว 6%
เหมืองแร่ไทยที่เปิดทาเหมืองปัจจุบันจานวน 585 เหมือง
เหมืองแร่ที่มีมูลค่าการผลิตสูงที่สุดได้แก่ หินปูน ลิกไนต์
และยิ ป ซั ม ผลผลิ ต แร่ ที่ ส ามารถส่ ง ออกได้ สู ง สุ ด ได้ แ ก่
ยิปซัม แอนไฮไดร์ตเฟลสปาร์ ประเทศไทยมีแร่ชนิดต่าง ๆ
กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ เช่น
• แร่ลิกไนต์ พบมากที่ จ.กระบี่ จ.ลาปาง จ.ลาพูน
• หินน้ามัน พบมากที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
• แร่เกลือหินโพแทซพบกระจัดกระจายทั่วไปในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
• แร่ รั ต นชาติ พบมากแถบภาคตะวั น ออกและ
ตะวันตกของประเทศไทย
• แร่ดีบุก พบมากที่ จ.พังงา และหลายจังหวัดใน
ภาคใต้ของประเทศไทย

แร่โลหะ (metallic minerals)
แร่โลหะ (Metallic Mineral) คือ แร่ที่มีธาตุโลหะเป็นส่วนประกอบสาคัญ สามารถนาไปถลุงหรือแยกเอา
โลหะในแร่มาใช้ประโยชน์ เช่น แร่ทองคา ดีบุก สังกะสี เหล็ก เงิน ตะกั่ว ฯลฯ แร่โลหะสามารถแบ่งตามการใช้
ประโยชน์ออกได้เป็น
1) แร่โลหะมีค่า (precious metals) ได้แก่ ทองคา เงิน และทองคาขาว
บริเวณที่มีแร่ทองคากระจายตัวอยู่ทั่วไปในหลายจังหวัด พื้นที่ที่มีศักยภาพของแร่ทองคาสูงจะมี 2 บริเวณ
คือ ขอบตะวันตกของที่ราบสูงโคราช ตั้งแต่จังหวัดเลย หนองคาย เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ ลพบุรี ปราจีนบุรี
สระแก้ว ชลบุรี และระยอง และทางภาคเหนือตั้งแต่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลาปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย
และตาก ส่วนพื้นที่อื่น ๆ พบทองคากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เช่น บริเวณบ้านป่าร่อน อาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แหล่งโต๊ะโมะอาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
แร่เงินเป็นแร่พลอยได้จากการทาเหมืองแร่ตะกั่วที่อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีโดยพบว่าจะมีเงิน
ปะปนประมาณ 0.12 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังพบว่ามีแร่เงินเกิดร่วมกับแร่ทองคาที่บริเวณรอยต่ อของจังหวัด
พิจิตร-เพชรบูรณ์ โดยมีประมาณ 5 เท่าของปริมาณทองคา และพบว่ามีแร่เงินปะปนอยู่ประมาณ 27 กรัมต่อตัน
ในแหล่งแร่โลหะซัลไฟด์ที่บ้านยางเกี๋ยง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งทองคาขาวเกิดแบบทุติยภูมิเป็นแหล่งลานแร่สะสมตัวอยู่ในตะกอนกรวดทรายตามลาน้า พบแหล่ง
เดียวที่บ้านคาด้วง อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แต่ไม่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตามบริเวณที่พบหินอัคนีชนิดหินอัล
ตราเมฟิกซึ่งเป็นหินต้นกาเนิดของทองคาขาวที่อาจนับเป็นพื้นที่ศักยภาพของแหล่งแร่นี้ด้วย เช่น พื้นที่ที่พบใน
จังหวัดอุตรดิตถ์-น่าน ปราจีนบุรี-สระแก้ว เลย และเชียงราย

แร่ทองคา
2) แร่โลหะที่ไม่ใช่โลหะเหล็ก (nonferrous metals) ได้แก่ แร่ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว ดีบุกและอลูมิเนียม
แหล่งแร่ทองแดงที่พบส่วนใหญ่มีการกาเนิดหลายประเภทแบบฝังประในหินพอฟีรี เช่น ที่ภูหินเหล็กไฟ
และภูทองแดง อาเภอเมือง จังหวัดเลย แบบฝังประในหินชีสต์ เช่นที่บริเวณเขาดิน เขาตาจี๊ด อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบเกิดในเขตแปรสัมผัส ระหว่างหินไดออ-ไรต์และหินปูน เช่นที่เขาพุคา อาเภอโคกสาโรง
เขาพระงามและเขาพระบาทน้อย อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และที่ภูโล้น อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และแบบ
เกิดเป็นสายแร่แยกจากหินอัคนีชนิดไดออไรต์ เช่นที่บ้านจันทึก อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งแร่ตะกั่ว-สังกะสี พบในลักษณะแหล่งแร่สะสมตัวในชั้นหินอุ้มแร่ (strataboundmassivesulfide
deposit) เช่น แหล่งแร่ตะกั่ว -สังกะสี บ้านสองท่อ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในลักษณะของแหล่งแร่
แบบสการ์น (skarn deposit) ซึ่งเกิดจากกระบวนการแปรสภาพโดยการแทนที่ ระหว่างหินอัคนีแทรกซอนกับ
หินปูนเช่นที่แหล่งตะกั่ว -สังกะสีซัลไฟด์ ภูขุม บ้านโคกมน อาเภอเมือง จังหวัดเลย บ้ านเมืองกี๊ด อาเภอแม่แตง
จั งหวัดเชีย งใหม่ และเขาถ้าทะลุ อาเภอบั นนังสตาร์ จังหวัดยะลา และในลั กษณะของแหล่ งแร่แบบสายแร่
ส่วนใหญ่เป็นแร่ตะกั่ว-สังกะสีซัลไฟด์ ซึ่งเกิดในสายแร่ที่น้าแร่แยกตัวออกจากหินอัคนี เช่นที่ภูช้าง บ้านโคกใหญ่
อาเภอท่าลี่จังหวัดเลย ที่บ้านแม่กะใน บ้านดงหลวง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่ งแร่ ตะกั่ว -สั งกะสี ที่เ กิด จากกระบวนการแปรสภาพเปลี่ ยนจากแร่ ซัล ไฟด์เ ป็นแร่ ที่ เ ป็ น
สารประกอบของออกไซด์ คาร์บอเนต และซิลิเกต ได้แก่แหล่งแร่ตะกั่วคาร์บอเนต-เซรัสไซต์ ที่บ้านบ่องาม อาเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และแหล่งแร่สังกะสีซิลิเกต-เฮมิมอร์ไฟต์ สังกะสีออกไซด์ -ซิงค์ไคต์ และสังกะสี
คาร์บอเนต-สมิทซอไนต์ ที่ดอยผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
แหล่งแร่ดีบุกมักมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหินอัคนีแกรนิต ในลักษณะสายแร่แบบน้าร้อน
และเป็นก้อนหรือผลึกเล็กๆ ฝังในหินเพกมาไทต์ หินสการ์น รวมถึงในหินแกรนิตที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังพบใน
ลักษณะของลานแร่ตามเชิงเขาหรือแอ่งและที่ราบลุ่มต่าง ส่วนใหญ่แหล่งแร่ดีบุกพบทางซีกด้านตะวันตกของ
ประเทศติดกับชายแดนประเทศสหภาพพม่า โดยพบในภาคใต้ทุกจังหวัด ภาคกลางมีที่จังหวัดอุทัยธานี ชั ยนาท
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรีภาคเหนือพบในจังหวัดกาแพงเพชร ตาก เชียงใหม่ ลาปาง เชียงราย
และแม่ฮ่องสอน ส่วนภาคตะวันออกพบที่จังหวัดชลบุรี

ผลึกแร่ดีบุก

แร่ทองแดง

3) แร่โลหะเหล็กและโลหะผสมเหล็ก แร่โลหะเหล็ก
ได้แก่ แร่แมกนีไทต์ ฮีมาไทต์ ไลมอไนต์และซิเดอร์ไรต์ แร่โลหะผสมเหล็ก ได้แก่แร่ของโลหะแมงกานิส
นิกเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม ทังสเตน แมกนีเซียม ปรอท และไทเทเนียมเป็นต้น
แหล่งแร่เหล็กที่พบในประเทศไทยมีลักษณะการเกิดหลายประเภทเช่น 1) เกิดแบบแทนที่ (replacement
deposit) ในหินคาร์บอเนตที่สัมผัสกับหินแกรนิต 2) เกิดแบบสายแร่ในหินชั้นและหินแปรซึ่งมีอายุในช่วงมหายุค
พาลีโอโซอิก 3) เกิดเป็นชั้นร่วมกับหินชั้น (stratiform deposit) ตัดผ่านในหินซึ่งคาดว่ามีอายุในยุคพรีแคมเบรียน
แ ล ะ เ กิ ด แ บ บ ต ก ต ะ ก อ น ทั บ ถ ม อ ยู่ กั บ ที่ ( residualdeposit) ใ น ลั ก ษ ณ ะ ศิ ล า แ ล ง ( laterite)
โดยเกิดจากการผุพังของหินชนิดต่างๆ ซึ่งมีธาตุเหล็กในปริมาณสูง

แร่ เ หล็ ก พบที่ จั ง หวั ด กระบี่ กาญจนบุ รี ก าแพงเพชร จั น ทบุ รี ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี เชี ย งใหม่ ตรั ง
ประจวบคีรี ขัน ธ์ ปราจี น บุ รี พัทลุ ง เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ระนอง ระยอง ลพบุรี ล าปาง นครศรีธ รรมราช
นครสวรรค์ เลย สระบุรี และสุโขทัย
แหล่งแร่แมงกานีสในประเทศไทยมีการกาเนิด 3 แบบคือเกิดเป็นชั้นร่วมกับหินชั้น เกิดแบบสายแร่ในหิน
ชั้นหรือหินแปร และเกิดแบบตกตะกอนทับถมอยู่กับที่เป็นชั้น ตามผิวหน้าที่มีการผุกร่อนของหินเดิมหรือเกิดใน
เขตชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย แหล่งในประเทศพบที่จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ยะลา ระยอง ลาปาง ลาพูน เลย สงขลา สุโขทัย และอุทัยธานี

แร่เหล็ก
แร่อโลหะ (Non-metallic Mineral)
แร่อโลหะ คือ แร่ที่ไม่มีธาตุโลหะเป็นส่วนประกอบสาคัญ ส่วนมาก นามาใช้ประโยชน์ ได้โดยตรง หรือมี
การปรับปรุงคุณภาพเล็กน้อย เช่น แร่ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ยิปซัม โดโลไมต์ แบไรต์ ฯลฯ แร่อโลหะสามารถแบ่ง
ตามการใช้ประโยชน์ออกได้เป็น
- แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก ได้แก่ แร่ดินขาว เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ บอกไซต์และแอนดาลูไซต์
- แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ ยิปซั่ม แมกนีไซต์ แร่ใยหิน
- แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ ได้แก่ แร่ฟลูออไรต์ โดโลไมต์ แกรไฟต์ บอกไซต์ดินเบา
- แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ได้ แก่ แร่เกลือหิน โพแทซ บอเรต กามะถัน ไพไรต์ เลพิโดไลต์
ฟลูออร์ไรต์ แมกนีไซต์ และแร่ฟอสเฟต
- แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ย ได้แก่ แร่โพแทซ ไนเตรต ฟอสเฟต ยิปซั่ม หินปูน และกามะถัน
- แร่ที่ใช้ในการทาวัสดุขัดถู ได้แก่ เพชร คอรันดัม และควอตซ์
- แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหัตถกรรม ได้แก่ แร่ใยหิน ไมกา สปอดูมิน ฟลูออร์ไรต์ แบไรต์ วิเทอร์
ไรต์ ทัลก์ เป็นแร่ที่ใช้เป็นตัวเติมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การทาสียาง กระดาษ และเครื่องสาอางต่าง ๆ แร่บาง
ชนิ ดใช้ในการกรองหรื อทาให้ บ ริสุ ทธิ์ เช่น ในอุตสาหกรรมน้ามัน น้าตาลหรืออุตสาหกรรมเครื่องดื่ม แร่ที่ใช้
ประโยชน์ดังกล่าว ได้แก่ แร่ดินเบา เบนทอไนต์ และบอกไซต์

แร่ควอตซ์

แร่แบไรต์

แร่เชื้อเพลิง (Mineral Fuels)
แร่เชื้อเพลิง คือ วัสดุที่มีกาเนิดมาจากการทับถมตัวของพวกพืช สัตว์ และอินทรียสารอื่น ๆ จนสลายตัว
และเกิดปฏิกิริยากลายเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติ นิยมจัดเป็นแร่โดยอนุโลม ได้แก่ถ่านหิน หินน้ามัน น้ามันดิบ และ
ก๊าซธรรมชาติ

ถ่านหิน

หินน้ามัน

แร่รัตนชาติ (Gems หรือ Gemstones)
แร่รัตนชาติ คือ แร่หรือหินที่มีคุณค่าความสวยงามหรือเมื่อนามาเจียระไน ตัด ฝนหรือขัดมันแล้วสวยงาม
เพื่อนามาใช้เป็นเครื่องประดับได้โดยต้องมีคุณสมบัติที่สาคัญอยู่ 2 ประการ คือสวยงาม ทนทาน และหายาก
โดยทั่วไปสามารถจาแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ เพชร (Diamond) และพลอย (Coloured Stones)

เพชร (Diamond)
คาว่าเพชรนั้นมาจากภาษากรีกว่า “ADAMAS” แปลว่า
แข็งแกร่งเอาชนะทาลายไม่ได้แข็งมาก ดังนั้นเพชรจึงมี
ความแข็งมากที่สุด (แข็ง 10 ในโมล์สเกล)
เพชรเป็ น อั ญ รู ป หนึ่ ง ของถ่ า น(C) ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ม ากกว่ า
99.95% ถูกทับถมอยู่ใต้ผิวโลกเป็นเวลานานด้วยแรงกด
กว่ า 3,000 ตั น คว ามร้ อ น 2,500 - 6,000 OC
เพชรมีรูปผลึก 8 เหลี่ยมหรือ 12 เหลี่ยม มีความโปร่งใส
โปร่งแสง มีประกาย มีความวาว ความแข็ง มีคุณภาพ
ถาวร ไม่เปลี่ยนแปลง มีความถ่วงจาเพาะ 3.25 ประเทศ
อินเดียเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเจียรนัย ในปัจจุบันสามารถเจียรนัยได้ 144 เหลี่ยม ทาให้แสงสะท้อนแรงและ
แวววาวมาก แต่เหลี่ยมเจียระไนที่เป็นที่นิยมที่สุดคือ “เหลี่ยมเกสร” ซึ่งมี 58 เหลี่ยม เพชรในยุคปัจจุบันมีทั้งเพชร
แท้และเพชรเทียมราคาต่างกันมาก เพชรเทียมส่วนใหญ่เป็นสารสังเคราะห์จากธาตุเซอร์โ คเนียม (ที่เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า “เพชรรัสเซีย ”) เพชรแท้ที่เป็นเพชรดิบยังไม่ได้เจียระไนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพบที่ประเทศ
บราซิล อเมริกาใต้มีขนาด 1,380,000 กะรัต (1 กะรัต = 0.2 กรัม) เพชรเม็ดนี้ก็จะมีน้าหนัก 276,000 กรัม
หรือ 276 กิโลกรัม ขณะนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากลางกรุงนิวยอร์ค ส่วนเพชรที่เจียรนัยแล้วและ
ใหญ่ที่สุดในโลกคือ เพชรคัลลินัน พบที่อ เมริกาใต้ มีขนาด 15,115 กะรัต หรือ 3,023 กรัม เมื่อพูดถึงอัญมณี
ศูนย์กลางการเจียรนัยอัญมณีอยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ ส่วนตลาดกลางการค้าอัญมณีโดยเฉพาะ
ตลาดกลางเพชรอยู่ที่กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล นอกจากเพชรยังมีอัญมณีเป็นที่นิยม ได้แก่ ตระกูลพลอยคอ
รันดัม (Al2O3) เช่น ไพลิน ทับทิม และบุษราคัม เป็นต้น
พลอยสีน้าเงิน (Blue sapphire) หรือ ไพลิน
เป็นพลอยที่ มีสี น้ าเงิน เพราะตัว เนื้ อ พลอยมีส ารมลทิ น
ปนเปื้ อ นเป็ น ธาตุ เ หล็ ก (Fe) และธาตุ ไ ทเทเนี ย ม (Ti)
เป็นตัวให้สีน้าเงิน และถ้าหากทาให้สารมลทินเหล่านั้น
กระจายไปทั่วเนื้อด้วยการเผาหรือหุงก็จะให้สีเสมอสวย
มีประกายที่เรียกว่า น้างามสู้ไฟ ไพลินเป็นชื่อแหล่งพลอย
จากเมืองไพลิน ประเทศสาธารณะรัฐสังคมนิยมกัมพูชา
อยู่ ใ กล้ แ ละตรงกั น ข้ า มกั บ อ าเภอโป่ ง น้ าร้ อ นจั ง หวั ด
จันทบุรี

พลอยสีแดง (Ruby) หรือ ทับทิม
มีสีแดงเพราะตัวเนื้อพลอย มีสารมลทินปนเปื้อนเป็นธาตุโครเมียม (Cr)
ตัวให้สีแดงและถ้าหากทาให้สารมลทินเหล่านั้นกระจายไปทั่วเนื้อก็จะทาให้
สีเสมอสวย สีที่ถือว่าสวยมากมีราคาแพงคือ “สีแดงแก่กล่า” พลอยแดงที่
ถือว่าสวยที่สุดในโลกมีชื่อติดตลาดว่า “ทับทิมสยาม”

พลอยสีเหลือง (Yellow sapphire) หรือ บุษราคัม ที่มีสีเหลืองเพราะตัวเนื้อพลอยมีสารมลทินปนเปื้อนเป็นธาตุ
เหล็ก (Fe) เป็นตัวให้สีเหลืองและถ้าหากทาให้สารมลทินเหล่านั้นกระจายไปทั่วเนื้อก็จะให้สีเสมอสวยมีประกาย

1.4 แผนที่สารสนเทศทรัพยากรธรณี (GIS) : เหมืองแร่ในอดีต,เหมืองแร่ในปัจจุบันและ
การพัฒนาในอนาคต
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรื อ Geographic Information System : GIS คือ กระบวนการทางาน
เกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กาหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับตาแหน่ง
ในเชิงพื้นที่ (รูปที่ 1.4-1) เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตาแหน่งในแผนที่ตาแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและ
แผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่
(Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนามาวิเคราะห์ด้วย GIS และ
ทาให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐาน การบุกรุกทาลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ทาให้สามารถ
แปลและสื่อความหมาย ใช้งานได้ง่าย

รูปที่ 1.4-1 ข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับตาแหน่งในเชิงพื้นที่
GIS เป็ น ระบบข้อมูล ข่าวสารที่เก็บไว้ในคอมพิว เตอร์ แต่ส ามารถแปลความหมายเชื่อมโยงกับสภาพ
ภูมิศาสตร์อื่น ๆ สภาพท้องที่ สภาพการทางานของระบบสัมพันธ์กับสัดส่วนระยะทางและพื้นที่จริงบนแผนที่
ข้อแตกต่ างระหว่ า ง GIS กับ MIS นั้ น สามารถพิจ ารณาได้ จากลั ก ษณะของข้ อ มูล คือ ข้อมูล ที่จัด เก็บ ใน GIS
มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ (graphic) แผนที่ (map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูล
เชิ ง บรรยาย (Attribute Data) หรื อ ฐานข้ อ มู ล (Database) การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ทั้ ง สองประเภทเข้ า ด้ ว ยกั น
จะทาให้ผู้ใช้สามารถที่จะแสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อม ๆ กัน เช่นสามารถจะค้นหาตาแหน่งของจุดตรวจ
วัดควันดา - ควันขาวได้โดยการระบุชื่อจุดตรวจ หรือในทางตรงกันข้าม สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของ
จุดตรวจจากตาแหน่งที่ เลือกขึ้นมา ซึ่งจะต่างจาก MIS ที่แสดง ภาพเพียงอย่างเดียว โดยจะขาดการเชื่อมโยงกับ

ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรูปภาพนั้น เช่นใน CAD (Computer Aid Design) จะเป็นภาพเพียงอย่างเดียว แต่แผนที่
ใน GIS จะมีความสัมพันธ์กับตาแหน่งในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ คือค่าพิกัดที่ แน่นอน ข้อมูลใน GIS ทั้งข้อมูลเชิง
พื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยายสามารถอ้างอิงถึงตาแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้นโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์
(Geocode) ซึ่งจะสามารถอ้างอิงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลใน GIS ที่อ้างอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง
ข้อมูลที่มีค่าพิกัดหรือมีตาแหน่งจริงบนพื้นโลกหรือในแผนที่ เช่น ตาแหน่งอาคาร ถนน ฯลฯ สาหรับข้อมูล GIS
ที่จะอ้างอิงกับข้อมูลบนพื้นโลกได้โดยทางอ้อมได้แก่ ข้อมูลของบ้าน (รวมถึงบ้านเลขที่ ซอย เขต แขวงจังหวัด และ
รหัสไปรษณีย์) โดยจากข้อมูลที่อยู่ เราสามารถทราบได้ว่าบ้านหลังนี้มีตาแหน่งอยู่ ณ ที่ใดบนพื้นโลก เนื่องจากบ้าน
ทุกหลังจะมีที่อยู่ไม่ซ้ากัน (รูปที่ 1.4-2)

รูปที่ 1.4-2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ดังนั้น GIS จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เพื่อใช้ในการจัดการ และบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็น
ระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนของข้อมูลและการผสานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ
(primary data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เพื่อให้เป็นข่าวสารที่มีคุณค่า
องค์ประกอบของ GIS (Components of GIS)
องค์ป ระกอบหลั กของระบบ GIS จัดแบ่งออกเป็น 5 ส่ ว นใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์คอมพิว เตอร์
(Hardware) โปรแกรม (Software) ข้ อ มู ล (Data) บุ ค ลากร (People) และขั้ น ตอนการท างาน (Methods)
(รูปที่ 1.4-3) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
เช่น Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรืออื่น ๆ เพื่อใช้ในการนาเข้าข้อมูล ประมวลผลแสดงผล และผลิต
ผลลัพธ์ของการงาน
2. โปรแกรม (Software) คือชุดของคาสั่งสาเร็จรูป เช่น โปรแกรม Arc/Info,MapInfo ฯลฯ
ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชั่น การทางานและเครื่องมือที่จาเป็นต่าง ๆ สาหรับนาเข้าและปรับแต่งข้อมูล , จัดการระบบ
ฐานข้อมูล, เรียกค้น, วิเคราะห์ และ จาลองภาพ
3. ข้อมูล (Data) คือข้อมูลต่าง ๆ ที่จะใช้ในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล
โดยได้รั บ การดูแล จากระบบจั ดการฐานข้อมูล หรือ DBMS ข้อมูล จะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญรองลงมาจาก
บุคลากร

4. บุคลากร (People) คือ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ผู้นาเข้า
ข้อมูล ช่างเทคนิค ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญสาหรับวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูล ในการ
ตัดสินใจ บุคลากรจะเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในระบบ GIS เนื่องจากถ้าขาดบุคลากรข้อมูลที่มีอยู่มากมาย
มหาศาลนั้น ก็จะเป็นเพียงขยะไม่มีคุณค่าใดเลยเพราะไม่ได้ถูกนาไปใช้งาน อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าขาดบุคลากรก็จะ
ไม่มีระบบ GIS
5. วิธีการหรือขั้นตอนการทางาน (Procedures/Methods) คือวิธีการที่องค์กรนั้น ๆ นาเอา
ระบบ GIS ไปใช้งานโดยแต่ละระบบแต่ละองค์กรย่อมีความแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการ
ในการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสมที่สุดสาหรับของหน่วยงานนั้น ๆ

รูปที่ 1.4-3 องค์ประกอบของ GIS (Components of GIS)
หน้าที่ของ GIS (How GIS Works)
ภาระหน้าที่หลัก ๆ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ควรจะมีอยู่ด้วยกัน 5 อย่างดังนี้
1. การน าเข้ า ข้ อ มู ล (Input) คื อ กระบวนการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เข้ า สู่ ค อมพิ ว เตอร์ การสร้ า ง
ฐานข้อมูลที่ละเอียด ถูกต้อง ก่อนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้งานได้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลจะต้อง
ได้รับการแปลง ให้มาอยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข (digital format) เสียก่อน เช่น จากแผนที่กระดาษไปสู่
ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลหรือแฟ้มข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเข้า เช่น Digitizer Scanner
หรือ Keyboard เป็นต้น
2. การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation) ข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่ระบบบางอย่างจาเป็นต้องได้รับ
การปรับแต่งให้เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาด หรือสเกล (scale) ที่แตกต่างกัน หรือใช้ระบบพิกัด
แผนที่ที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับให้อยู่ใน ระดับเดียวกันเสียก่อน
3. การบริหารข้อมูล (Management) ระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS จะถูกนามาใช้ใน
การบริหารข้อมูลเพื่อการทางานที่มีประสิ ทธิภาพในระบบ GIS DBMS ที่ได้รับการเชื่อถือและนิยมใช้กันอย่ าง
กว้างขวางที่สุ ดคือ DBMS แบบ Relational หรือระบบจัดการฐานข้อมูล แบบสั มพัทธ์ (DBMS) ซึ่งมีห ลั กการ
ทางานพื้นฐานดังนี้คือ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปของตารางหลาย ๆ ตาราง

4. การเรี ย กค้ น และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล (Query and Analysis) การเรี ย กค้ น หรื อ Query
หมายถึง การสอบถามหรื อเรี ย กค้ น ดู ข้อ มูล ตามความต้อ งการของผู้ ใช้ (Customized data inquiry) ซึ่งผู้ ใช้
สามารถตั้งคาถามได้ตามต้องการ เช่น ต้องการทราบยอดขายของสินค้าในแต่ละปี เป็นต้น ตัวอย่างการสอบถาม
อย่างง่าย ๆ เช่น การค้นหาทางเลือกชี้เมาส์ไปในบริเวณที่ต้องการแล้วเลือก (point and click) เพื่อสอบถามหรือ
เรียกค้นข้อมูล นอกจากนี้ระบบ GIS ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity
หรือ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (OverlayAnalysis) เป็นต้น (รูปที่ 1.4-4)

รูปที่ 1.4-4 ตัวอย่างหน้าจอผลการวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (Proximity หรือ Buffer)
และการวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay Analysis)
5. การนาเสนอข้อมูล (Visualization) จากการดาเนินการเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพธ์
ที่ได้จะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซึ่งยากต่อการตีความหมายหรือทาความเข้าใจ การนาเสนอข้อมูลที่ดี เช่น
การแสดงชาร์ต (chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถานที่จริงภาพเคลื่อนไหว แผนที่ หรือแม้กระทั้ง
ระบบมัลติมีเดียสื่อต่าง ๆ เหล่านี้จะทาให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายและมองภาพของผลลัพธ์ที่กาลังนาเสนอได้ดียิ่งขึ้น
อีก ทั้งเป็นการดึงดูดความสนใจ (รูปที่ 1.4-5)

รูปที่ 1.4-5 ตัวอย่างการนาเสนอข้อมูลผลลัพธ์ในรูปแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถาน
ที่จริง ภาพเคลื่อนไหว หรือ แผนที่

ประโยชน์ของ GIS
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดเก็บ
ระบบข้อมูลซึ่งมีอยู่มากมายในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ทาให้ในปัจจุบันได้มีการนา
GIS มาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน การใช้งานระบบสารสนเทศจะมีประโยชน์
มากในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ ถ้ารู้จักการใช้งาน การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะต้องมีเป้าหมายชัดเจน
รู้จักคัดเลือกข้อมูลมาวิเคราะห์ การใช้งานจะต้องวางแผนงานในการกาหนดคุณภาพ มาตราส่วนของข้อมูลและ
ที่สาคัญคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา
การบูรณาการข้อมูลหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน และสามารถสร้างแบบจาลองทดสอบเปรียบเทียบข้อมูลก่อนที่มีการ
ลงมือปฏิบัติจริง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สาคัญได้แก่ (ที่มา: http://www.kru-aoy.com/gis2-4.html)
1. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การกาหนดพื้นที่ป่าไม้ แหล่งน้า ทั้งบนผิวดินและใต้ดิน
ธรณีวิทยาหินและแร่ ชายฝั่งทะเลและภูมิอากาศ
2. ด้านการจัดการทรัพยากรเกษตร เช่น การแบ่งชั้นคุณภาพพื้นที่เกษตร ดินเค็มและดินปัญหาอื่น
ความเหมาะสมของพืชในแต่ละพื้นที่ การจัดระบบน้าชลประทาน การจัดการด้านธาตุอาหารพืช
3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การแพร่กระจายของฝุ่นและก๊าซ การกาหนดจุดเก็บตัวอย่าง
จากโรงงาน การป้องกันความเสียหายของโบราณสถานหรือสถานที่ท่องเที่ยว การป้องกันไฟไหม้ป่า เป็นต้น
4. ด้านสังคม เช่น ความหนาแน่นของประชากร เพศ อายุ การศึกษา แรงงาน ตาแหน่งของ
โรงเรียนและการเดินทางของนักเรียน เป็นต้น
5. ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ของประชากรของหมู่บ้าน ตาบล สินค้าหลัก ตาแหน่งที่ตั้งของ
โรงงานประเภทต่าง ๆ เป็นต้น

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์การจาแนกเขตทรัพยากรแร่
เนื่ องจากจ านวนข้ อมูล ที่น ามาใช้ในการดาเนิน การวิ เคราะห์ จาแนกเขตทรั พยากรแร่ มีจานวนมาก
จึ งได้ป ระยุ กต์ใช้ร ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งมีความสามารถในด้านการนาเข้าข้อมูล การปรับแต่งข้อมูล
การบริหารข้อมูล การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอข้อมูล มีความเหมาะสาหรับการจาแนกเขต
ทรัพยากรแร่ ซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยเชิงพื้นที่ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยโปรแกรม ArcGIS
โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการจาแนกเขต 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และนาเข้าข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรแร่
3. การจาแนกเขตทรัพยากรแร่ ซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลปัจจัยเชิงพื้นที่ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องและวิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ใช้การซ้อนทับชั้นข้อมูลแบบ (Union) โดยนาชั้นข้อมูลปัจจัยทุกชั้นข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องมาทาการซ้อนทับ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และเชิงอรรถสาหรับนามาสอบถาม คัดแยกข้อมูล
และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบแผนที่จาแนกเขตพื้นที่ทรัพยากรแร่ สามารถจาแนกออกเป็น 3 เขต คือ เขตสงวน
ทรัพยากรแร่ เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ และเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานการบริหารจัดการพื้นที่
ทรัพยากรแร่ตามหลักเกณฑ์การจาแนกทรัพยากรธรณี

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการจาแนกเขตทรัพยากรแร่
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการจาแนกเขตทรัพยากรแร่ มี 3 ขั้นตอน (รูปที่ 1.4-6) รายละเอียด ดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และนาเข้าข้อมูล ที่ใช้ในการวิเคราะห์การ
จาแนกเขตทรัพยากรแร่ และเตรียมชั้นข้อมูลของปัจจัยดังกล่าวโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยแปลงชั้น
ข้อมูลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบเชิงพื้นที่ (Spacial data) รวมทั้งหมดจานวน 22 ปัจจัย ได้แก่
(1) เขตอุทยานแห่งชาติ
(2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
(4) เขตป่าชายเลน
(5) เขตวนอุทยาน
(6) เขตพื้นที่ชุ่มน้า
(7) เขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (buffer 1 กม.จากจุดตาแหน่ง)
(8) เขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งซากดึกดาบรรพ์ (buffer 1 กม.จากจุดตาแหน่ง)
(9) เขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งโบราณสถาน (buffer 1 กม.จากจุดตาแหน่ง)
(10) เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (A)
(11) เขตพื้นที่ป่าที่สงวนเพื่อการอนุรักษ์ (C)
(12) เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (E)
(13) เขตลุ่มน้าชั้นที่ 1
(14) เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
(15) เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(16) เขตประกาศตามมาตรา 6 ทวิ วรรคหนึ่ง
(17) เขตประกาศตามมาตรา 6 ทวิ วรรคสอง
(18) เขตประกาศตามมาตรา 6 จัตวา
(19) เขตพื้นที่แหล่งแร่
(20) เขตพื้นที่ประทานบัตร
(21) เขตพื้นที่คาขอประทานบัตร
(22) เขตพื้นที่ประกาศกาหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม

รูปที่ 1.4-6 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการจาแนกเขตทรัพยากรแร่
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรแร่ (Data processing) กับปัจจัย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง
พื้นที่ (special overly analysis) ด้วยการซ้อนทับชั้นข้อมูล (Overlay Function) แบบ Union โดยนาชั้นข้อมูล
ทุกชั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาทาการซ้อนทับ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และเชิงอรรถสาหรับนามาสอบถาม
(query) และคัดแยกข้อมูลก่อนดาเนินการซ้อนทับชั้นข้อมูลปัจจัย ควรดาเนินการสร้างข้อมูล หลัก (Key field 1)
สาหรับอ้างอิงในแต่ละชั้นข้อมูลรายละเอียดชั้นข้อมูลชื่อ Key field และคาที่ใช้ ดังรูปที่ 1.4-7 และตารางที่ 1.4-8

(ก) เปิดตารางข้อมูล ด้วยการคลิกขวาแล้วใช้ไอคอน
Open Attribute Table

(ข) สร้างข้อมูลหลัก ด้วยการคลิกที่ option
ของตารางแล้วใช้ไอคอน Add field

(ค) ใส่ชื่อข้อมูลหลัก และชนิดของข้อมูล
รูปที่ 1.4-7 แสดงขั้นตอนการสร้างข้อมูลหลัก

ตารางแสดงชื่อข้อมูลหลัก (key field1) ในแต่ละชั้นข้อมูลของปัจจัย
ชั้นข้อมูลของปัจจัย ข้อมูลหลัก
(1) เขตอุทยานแห่งชาติ
(2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
(4) เขตป่าชายเลน
(5) เขตวนอุทยาน
(6) เขตพื้นที่ชุ่มน้า
(7) เขตพื้นที่ซึ่งเป็นทีต่ ั้งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
(buffer 1 กม.จากจุดตาแหน่ง)
(8) เขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งซากดึกดาบรรพ์
(buffer 1 กม.จากจุดตาแหน่ง)
(9) เขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งโบราณสถาน
(buffer 1 กม.จากจุดตาแหน่ง)
(10) เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (A)
(11) เขตพื้นที่ป่าที่สงวนเพื่อการอนุรักษ์ (C)
(12) เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (E)
(13) เขตลุ่มน้าชั้นที่ 1
(14) เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
(15) เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(16) เขตประกาศตามมาตรา 6 ทวิ วรรคหนึ่ง
(17) เขตประกาศตามมาตรา 6 ทวิ วรรคสอง
(18) เขตประกาศตามมาตรา 6 จัตวา
(19) เขตพื้นที่แหล่งแร่
(20) เขตพื้นที่ประทานบัตร
(21) เขตพื้นที่คาขอประทานบัตร
(22) เขตพื้นที่ประกาศกาหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม
(23) เขตพื้นที่จาแนกเขตทรัพยากรแร่

(key field1)
PARK
WLF
NHW
MGR
NPRK
WETLN
GEPARK

คาที่ใช้
park
wlf
nhw
mgr
nprk
wetln
gepark

FOSSIL

fossil

HISST

hisst

FOREST_U A
FOREST_U C
FOREST_U E
WSH
wsh
EVM_RES
evm
SPK
spk
AR6T1
ar6t1
AR6T2
ar6t2
AR6J
ar6j
MAREA
marea
PTAN
ptan
KTAN
ktan
INDY
indy
Zone_code A, B,or C

การซ้อนทับชั้นข้อมูลแบบ Union (รูปที่ 1.4-8) หลังจากการสร้างข้อมูลหลัก โดยนาชั้นข้อมูล
ทุกชั้น ข้อมูล ที่เกี่ย วข้องมาทาการซ้อนทับ เพื่อให้ เกิดความสั มพันธ์เชิงพื้นที่ และเข้าสู่ กระบวนการสอบถาม
(Query2)

(ก) การซ้อนทับ ด้วยเมนู ArcToolbox

(ข) หน้าจอแสดงกระบวนการซ้อนทับข้อมูล

รูปที่ 1.4-8 แสดงขั้นตอนการซ้อนทับชั้นข้อมูล ด้วย ArcToolbox เลือก Overay \Union
กระบวนการสอบถาม (Query2) (รูปที่ 1.4-9 รูปที่ 1.4-10 และรูปที่ 1.4-11) เพื่อจาแนกเขต
พื้ น ที่ ต่ า งๆ ส าหรั บ เก็ บ ข้ อ มู ล ลงใน “Zone_code” ซึ่ ง ก าหนดเงื่ อ นไขตามหลั ก เกณฑ์ ก ารจ าแนกเขต
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 เขตสงวนทรัพยากรแร่ (Zone_code = C)
เขตสงวนทรั พ ยากรแร่ หมายถึ ง พื้ น ที่ ท รั พ ยากรแร่ ที่ อ ยู่ ใ นเขต (1) เขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
(2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (4) เขตป่าชายเลน (5) เขตวนอุทยาน (6) เขตพื้นที่ชุ่มน้า
(7) เขตพื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง แหล่ ง ธรรมชาติ อั น ควรอนุ รั ก ษ์ (8) เขตพื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง แหล่ ง ซากดึ ก ด าบรรพ์
(9) เขตพื้นที่ซึ่งเป็น ที่ตั้งแหล่งโบราณสถาน และ (10) เขตพื้นที่ป่าที่สงวนเพื่อการอนุรักษ์ (C) (ยกเว้นพื้นที่
คุณภาพลุ่มน้าชั้นที่ 1 ยกเว้นพื้นที่ประทานบัตร ยกเว้นพื้นที่คาขอประทานบัตร ก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2548
และยกเว้นพื้นที่ป ระกาศกาหนดแหล่ งหิน อุตสาหกรรม) และให้ค่า Zone_code = C โดยมีคาสั่งในกระบวน
สอบถาม ดังนี้
((“PARK” = ‘park’ OR “NPRK” = ‘nprk’ OR “WLF” = ‘wlf’ OR “NHW” =
‘nhw’ OR “MGR” = ‘mgr’ OR “WETLN” = ‘wetln’ OR “GEPARK” = ‘gepark’ OR
“FOSSIL” = ‘fossil’ OR “HISST” = ‘hisst’ OR “FOREST_U” = ‘C’)) AND (“WSH” < >
‘wsh’ AND “PTAN” < > ‘ptan’ AND “KTAN” < > ‘ktan’ AND “INDY” < > ‘indy’)

การสอบถาม ด้วยเมนู Selection เลือก Select By Attributesแล้วเขียนคาสั่งในกระบวนสอบถาม ตามเงื่อนไข
ของหลักเกณฑ์การจาแนกเขตฯ
รูปที่ 1.4-9 แสดงกระบวนการสอบถาม (Query) เพื่อจาแนกเขตสงวนทรัพยากรแร่
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกเขตฯ
1.2 เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ (Zone_code = B)
เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ หมายถึง พื้นที่ทรัพยากรแร่นอกเขตพื้นที่เขตทรัพยากรแร่เพื่อการสงวน
ที่อยู่ในพื้นที่ (10) เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (A) (13) เขตลุ่มน้าชั้นที่ 1 (14) เขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม (15) เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ (16) เขตประกาศตามมาตรา 6 ทวิ วรรคหนึ่ง (ยกเว้น
พื้นที่ประทานบัตร ยกเว้นพื้นที่คาขอประทานบัตร ก่อนวันที่ 8 มี .ค. 2548 และยกเว้นพื้นที่ประกาศกาหนด
แหล่งหินอุตสาหกรรม) และให้ค่า Zone_code = B โดยมีคาสั่งในกระบวนสอบถาม ดังนี้
(“Zone_code” < > ‘C’) AND (“WSH” = ‘wsh’ OR “EVM_RES” = ‘evm’
OR “SPK” = ‘spk’ OR “FOREST_U” = ‘A’ OR “AR6T1” = ‘ar6t1’) AND (“PTAN”
< >‘ptan’ AND “KTAN” < > ‘ktan’ AND “INDY” < > ‘indy’)

รูปที่ 1.4-10 แสดงกระบวนการสอบถาม (query) เพื่อจาแนกเขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ตามหลักเกณฑ์การ
จาแนกเขต
1.3 เขตพัฒนาทรัพยากรแร่ (Zone_code = A)
เขตพัฒ นาทรั พยากรแร่ หมายถึง พื้นที่แหล่ งแร่ที่อยู่ น อกเขตพื้นที่ ก าหนดให้ เป็นเขตสงวน
ทรัพยากรแร่ เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ เป็นพื้น (12) เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (E) (17) เขตประกาศตามมาตรา
6 ทวิ วรรคสอง (18) เขตประกาศตามมาตรา 6 จัตวา (20) พื้นที่ประทานบัตร รวมถึงพื้นที่คาขอประทานบัตร
ก่อนวันที่ 8 มีค. 2548 พื้นที่ประกาศกาหนดแหล่งหินอุตสาหกรรมและพื้นที่ทรัพยากรแร่ในเขตแหล่งแร่ตาม
มาตรา 6 จัตวา ของ พ.ร.บ. พ.ศ. 2510 และให้ค่า Zone_code = A โดยมีคาสั่งในกระบวนสอบถาม ดังนี้
“Zone_code” < > ‘C’ AND “Zone_code” < > ‘B’

รูปที่ 1.4-11 แสดงกระบวนการสอบถาม (Query) เพื่อจาแนกเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ตามหลักเกณฑ์การ
จาแนกเขต
เมื่อได้ชั้นข้อมูล “Zone_code” ที่จาแนกแล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไปเข้าสู่กระบวนการการรวบรวม
ข้อมูล (Dissolve3) และให้นาชั้นข้อมูล เขตพื้นที่แหล่งแร่ (MAREA) มาซ้อนทับกับ“Zone_code” ที่ Dissolve
แล้วนั้น ด้วยคาสั่ง Intersect เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นที่แหล่งแร่ที่มีการจาแนกเขตและมีเนื้ อที่ที่แยกย่อยตามชนิดแร่
ชนิดการจาแนกเขต (รูปที่ 1.4-12)
รูปที่ 1.4-12 แสดงกระบวนการรวบรวมข้อมูล (Dissolve3)

(ก) การ Dissolve ด้วยเมนู ArcToolbox เลือก Data Management Tool \Generalization\Dissolve เลือกที่
Zone_Code

(ข) พื้นที่จาแนกเขตพื้นที่ห้วงห้ามทางกฎหมายก่อนการ Dissolve

(ค) พื้นที่จาแนกเขตพื้นที่ห้วงห้ามทางกฎหมายหลัง การ Dissolve

3. การจาแนกเขตทรัพยากรแร่ โดยนาเขตพื้นที่แหล่งแร่ (MAREA) มาซ้อนทับกับ พื้นที่จาแนก
เขตของพื้นที่ห้วงห้ามทางกฎหมายที่ Dissolve แล้วนั้น ด้วยคาสั่ง Intersect4 เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นที่แหล่งแร่ที่มี
การจาแนกเขตและมีเนื้อที่ที่แยกย่อยตามชนิดแร่ ชนิดการจาแนกเขต (รูป 1.4-13)

รูปที่ 1.4-13 แสดงกระบวนการซ้อนทับข้อมูลแบบ Intersect ระหว่างข้อมูลพื้นที่จาแนกเขตพื้นที่ห้วงห้าม
ตามกฎหมายและพื้นที่แหล่งแร่
ทรัพยากรมีมูลค่าในพื้นที่ต่างๆ
จ าแนกเขตทรั พยากรธรณีของกรมทรัพยากรธรณี ประเทศไทยมีแร่ธ าตุต่างๆ อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์
โดยสามารถพบแร่ธาตุชนิดต่างๆ กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ เช่น
-แร่ลิกไนต์ พบมากที่ จ.กระบี่ จ.ลาปาง จ.ลาพูน
-หินน้ามัน พบมากที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
-แร่เกลือหินโพแทซ พบกระจัดกระจายทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
-แร่รัตนชาติ พบมากแถบภาคตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย
-แร่ดีบุก พบมากที่ จ.พังงา และหลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย

ตัวอย่างเหมืองแร่ในประเทศไทย

เหมืองผาแดง ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เหมืองแม่เมาะ
เหมืองแม่เมาะ หรือเหมืองลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ เป็นแหล่งถ่านหินซึ่งค้นพบเมื่อ
พ.ศ. 2460 มีปริมาณถึง 630 ล้านตัน และมีอายุประมาณ 40 ล้านปี ผลิตและส่งถ่านปีละ 16ล้านตัน เพื่อใช้
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เหมืองแม่เมาะได้มีการจัดการควบคุมและป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมือง และปฏิบัติ
ตามมาตรการ EIA อย่างเคร่งครัด ตลอดจนดาเนินการฟื้นฟูสภาพเหมือง ควบคู่กับการทาเหมือง จนได้รับรางวัล
ต่าง ๆ ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย

เหมืองยิปซัม นครสวรรค์

เหมืองหินปูน

1.5 ธรณีพิบัตภิ ัยกับชีวิตประจาวัน
ดินสไลด์/ดิ่นถล่ม
9 พ.ย.2563) เกิ ด เหตุ ดิ น สไลด์ ต ามแนวเขาในเขต
ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้าเขียว จ.นคราชสีมา กว่า 20 จุด ซึ่งจุดที่ดินสไลด์
และหินถล่มอยู่หากจากชุมชนเพียง 300 - 400 เมตร เท่านั้น ส่งผลให้
ชาวบ้ านเริ่ มวิตกกังวลว่าหิ น จะถล่ มและสไลด์เข้าทับบ้านเรือนได้รับ
ความเสียหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ อบต.ไทยสามัคคีได้นาป้ายแจ้งเตือนระวังดิน
ถล่มมาติดไว้อยู่หลายจุด และแจ้งให้ชาวบ้านเตรียมความพร้อมสาหรับ
การอพยพตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุดินถล่มซ้า
จาก Thai PBS NEWS
https://news.thaipbs.or.th/content/298164

ข่าวไทยรัฐ ออนไลน์
https://www.thairath.co.th/news/local/north/1888229

เมื่อวั นที่ 13 ก.ค.63 เกิดฝนตกลงมาอย่ างหนั ก ในพื้ น ที่
จังหวัดแพร่ ตลอดทั้งคืน โดยเฉพาะอาเภอเด่นชัย จังหวัด
แพร่ ท าให้ เ กิ ด ดิ น โคลนสไลด์ ล งมาปิ ด ถนนสายเด่ น ชั ย อุตรดิตถ์ ช่วงเส้นทางจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 11
บริเวณ กม.354+900 ก่อนขึ้นเขาพลึง ซึ่งเป็นจุดที่กาลังมี
การก่อสร้าง เนื่องจากมีดินสไลด์ลงมาก่อนหน้านี้แต่ไม่มาก
ทาให้แขวงทางหลวงแพร่ได้ซ่อมแซมจุดบริเวณดังกล่าว แต่
หลั ง จากมี ฝ นตกลงมาอย่ า งหนั ก ท าให้ ดิ น สไลด์ ล งมาปิ ด
ช่องทางจราจรฝั่ งขาล่ อง รถยนต์ ไม่สามารถสั ญจรไปมาได้
ต้องปิดเส้นทางจราจร ให้รถเบี่ยงเลน

หลุมยุบ
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. เว็บไซต์ข่าวเดลี เมล รายงานว่า มีหลุมยุบขนาด
ใหญ่ เ กิ ด ขึ้ น บริ เ วณทุ่ ง นา ในเมื อ งฮวน ซี โบนิ ล ลา ในรั ฐ ปวยบลา ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิโก โดยหนึ่งในเจ้าของที่ดินเปิดเผยว่า ได้ยินเสียง
ดังเหมือนฟ้าร้อง พอออกมาดูข้างนอกก็พบหลุมขนาดใหญ่ ขณะที่ชาวบ้าน
ในบริเวณนั้นเปิดเผยว่า ในตอนแรกจู่ๆ ดินก็ยุบตัวลงไปความกว้างประมาณ
5 เมตร และต่อมาก็เริ่มขยายวงกว้างออกเรื่อยๆ จนเกือบ 100 เมตรและ
ลึกเกือบ 20 เมตรแล้ว
ข่าวไทยรัฐ ออนไลน์
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2112562

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณค่าของทรัพยากรธรณี กับโอกาสในการพัฒนา
2.1 ทรัพยากรธรณี การสารวจ และการใช้ประโยชน์
การขออนุญาตสารวจแร่
การสารวจแร่ ตามที่ระบุในกฎหมายหมายถึง "การเจาะหรือชุด หรือกระทาด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายวิธี เพื่อให้ รู้ ว่าในพื้น ที่มีแร่ อยู่ ห รือไม่เ พียงใด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคันหาชนิดแร่ที่ต้อ งการแล ะ
ตรวจสอบปริมาณแร่ วิธีการที่ใช้ในการสารวจแร่นั้นจะครอบคลุมการตรวจดูลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีเคมี
ธรณีฟิสิกซ์ การเจาะหลุมสารวจ การขุดหลุมหรือร่องสารวจเพื่อเก็บตัวอย่างแร่ไปวิเคราะห์ และวิธีอื่น ๆ เป็นต้น
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ.2510 ห้ามมิให้ผู้ใดสารวจแร่ในที่ใด ไม่ว่าที่นั้นจะเป็นสิทธิของบุคคลใด
หรือไม่ เว้นแต่จะได้รับอาชญาบัตรสารวจแร่ 3 ประเภทคือ
-อาชญาบัตรสารวจแร่
-อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ หรือ
-อาชญาบัตรพิเศษ
ในบทนี้จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของการขออาชญาบัตรทั้งสามประเภท
1. อาชญาบัตรสารวจแร่
อาชญาบัตรสารวจแร่ เป็นหนังสือสาคัญที่ออกให้เพื่ออนุญาตให้สารวจแร่ภายในพื้นที่ซึ่งระบุไว้ตามเขต
ปกครองเป็นอาเภอ ซึ่งเป็นการอนุญาตที่ไม่ผูก ขาดการสารวจแร่ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่เป็นผู้
ออกอาชญาบัตรสารวจแร่ ซึ่งจะมีอายุ 1 ปี
คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขออาชญาบัตรสารวจแร่
ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคาขออาชญาบัตรสารวจแร่ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ใน
การสารวจแร่
ขั้นตอนและวิธีการขออาชญาบัตรสารวจแร่
1) กรอกคาขอตามแบบที่กาหนด และยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้ องที่
พร้อมกับแนบเอกสารทั่วไปประกอบคาขอ (ระบุไว้ในบทที่ 1)
2) เจ้าพนักงานตรวจสอบคาขอ เอกสารหลักฐาน ตรวจเขตพื้นที่ขอสารวจแร่ว่าไม่เป็น พื้นที่
ต้องห้าม เช่น ไม่อยู่ในเขตศึกษาวิจัยที่กาหนดโดยรัฐมนตรีตามมาตรา 6 ทวี เป็นตัน
3) ชาระเงินคาาธรรมเนียมคาขอฉบับละ 20 บาท และค่าอาชญาบัตรสารวจแห่ 100 บาท
4) เจ้าพนักงานลงทะเบียนรับคาขอ และพิจารณาออกอาชญาบัตรสาราจแร่

ข้อกาหนดในการสารวจแร่ตามอาชญาบัตรสารวจ
ㆍต้องปฏิบัติตามเงื่อนไรที่กาหนดไว้ในอาชญาบัตรสารวจแร่
ㆍให้สารวจตัวยวิธีตรวจดูลกั ษณะทางธรณีวิทยา ธรณีเคมี และธรณีฟิสิกซ์เท่านั้น จะขุดหลุม
หรือร่องสารวจ หรือเจาะสารวจเพื่อเก็บตัวอย่างแรไม่ใด้
ㆍการสารวจแร่ตามอาชญาบัตรประเภทนี้ ไม่ต้องส่งรายงานการสารวจแร่
2. อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่
อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ คือหนังสือสาคัญที่อนุญาตให้ผูกชาดสารวจแร่ภายในเขตที่กาหนดให้ การ
ขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแรให้ยื่นคาขอต่อเจ้าหนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นผู้ออกอาชญาบัตรผูกชาดสารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่มี 2 ประเภท คือ
1) อาชญาบัต รผูก ขาดสารวจแร่ บ นบก แต่ล ะบุคคลจะขอได้ ไม่เ กิน 2,500 ไร่ (นโยบาย
กระทรวงอุ ต สาหกรรม จะออกให้ ไม่เกิน 1,250 ไร่ เว้นแต่ได้รับบัตรส่ งเสริมการลงทุนซึ่งส่ งเสริมให้ สารวจ
หรือทาเหมืองสาหรับแร่ชนิดนั้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบโลหะกรรมหรือกิจการโรงงานซึ่งใช้แร่ที่ขอสารวจนั้น
เป็นวัตถุติบ) อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่มีอายุ 1 ปีนับแต่วันออก
2) อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ในทะเล ซึง่ แต่ละคาขอจะขอได้ไม่เกิน 500,000 ไร่ (นโยบาย
กระทรวงอุตสาหกรรม จะออกให้ไม่เกิน 20,000 ไร่ ซึ่งถ้าจะขอเกินจะต้องขออาชญาบัตรพิเศษ) และกาหนด
อายุอาชญาบัตรได้ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันออก
นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีนโยบายไม่ออกอาชญาบัตรผูกขาคสารวจแร่หินอุดสาหกรรม หิน
ประดับ หินอ่อน และแร่โดโลไมต์ให้แก่บุคคลใด เนื่องจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้สารวจและจัดทาแผนที่แหล่ง
หินไว้ทั่วประเทศแล้ว
คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่
ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคาขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2530)
ขั้นตอนและวิธีการขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่
1) กรอกคาขอตามแบบที่กาหนด และชื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานอุต สาหกรรมแร่ประจาท้องที่
พร้อมกับแนบเอกสารทั่วไปประกอบคาขอ และเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต
2) เจ้าพนักงานตรวจสอบคาขอ ความครบถ้วนของเอกสารประกอบคาขอ คุณสมบัติของผู้อื่นคาขอ
ตรวจแผนที่แสดงเขตที่ขอสารวจตรวจสอบเขตพื้นที่ว่าไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติแร่และกฎหมายอื่น
และแผนงานวิธีการสารวจแร่
3) ชาระเงินค่าธรรมเนียมคาขอฉบับละ 20 บาท คาอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ฉบับละ 500 บาท
และค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเป็นค่าใช้เนื้อที่ 5 บาทต่อไร่ต่อปี
4) เจ้าพนักงานลงทะเบียนรับคาขอไว้และเสนอเรื่องพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดไปที่ กพร.

5) กพร. เสนอคาขอให้คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตสารวจและทาเหมืองแร่
และคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่เพื่อให้ความเห็นชอบตามลาตับ ก่อนนาเสนอให้รัฐมนตรีออกอาชญาบัตร
ผูกชาดสารวจแร่ต่อไป
เอกสารประกอบการพิจารณาออกอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่
1. แผนที่แสดงเขตสารวจแร่โดยจะต้องยื่นคาขอคัดแผนที่ก่อนยื่นคาขอ และเจ้าพนักงานจะทา
แผนที่แสดงเขตคาขอให้
2. แผนงานและวิธีการส ารวจแร่ โดยมีนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมือ งแร่ ที่ อธิบดีเห็ น ชอบ
เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้อง
3. รายละเอียดเกี่ยวกับคาขออาชญาบัตรผูก ขาดสารวจแร่ คาขออาชญาบัตรพิเศษ และคาขอ
ประทานบัตร แปลงอื่น ๆ ที่ผู้ขอได้ยื่นคาขอไว้ก่อนแล้ว หรือที่ผู้ขอถืออยู่ในขณะยื่นคาขอ
4. หลักฐานแสดงทุนทรัพย์ในการสารวจแร่โดยใช้หนังสือค้าประกันของธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน (หลักฐานนี้จะใช้ในขั้นตอนก่อนวั นมอบอาชญาบัตรผู กขาดส ารวจแร่ภายหลังจากได้รับอนุญาตแล้ ว )
สาหรับวงเงินทุนทรัพย์เป็นค่าใช้ง่ายในการสารวจแร่ซึ่งกพร. กาหนดตามวิธีการที่ยื่นขอสารวจคือ
-วิธีเจาะสารวจ ต้องมีทุนทรัพย์ไม่น้อยกว่าไร่ละ 60 บาท
-วิธีขุดร่องสารวจ ต้องมีทุนทรัพย์ไม่น้อยกว่าไร่ละ 40 บาท
-วิธีขุดหลุมสารวจ ต้องมีทุนทรัพย์ไม่น้อยกว่าไร่ละ 30 บาท
แผนงานและวิธีการสารวจแร่
เอกสารแผนงานและวิธีการสารวจแร่ มีรายละเอียดดังนี้
1. แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:25,000 หรือใหญ่กว่า
2. เนื้อที่สารวจแต่ละแปลง
3. ชนิดแร่ และวิธีการสารวจแร่แต่ละชั้น
4. ชนิด ขนาด จานวนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
5. เงินลงทุนและข้อผูกพันสาหรับการสารวจแต่ละปี
6. จานวนคนงานที่ใช้
การลงมือสารวจและการรายงานผลการสารวจ
การส ารวจแร่ ต้ อ งเป็ น ไปตามแผนงานและวิ ธี ก ารส ารวจแร่ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญาต ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ ผู้ถืออาชญาบัตรผูก ขาดสารวจแร่ต้องลงมือสารวจแร่ภายใน 60 วัน และต้อง
รายงานผลการสารวจครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังจากได้ดาเนินงานทั้งหมดไปในระยะเวลาเวลา 180 วัน นับแต่
วั น ได้ รั บ อาชญาบั ต ร และต้ อ งรายงานผลการส ารวจครั้ ง สุ ด ท้ า ยที่ ไ ด้ ก ระท าไปภายหลั ง นั้ น ภายใน 30 วั น
ก่อนอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่สิ้นอายุ รายงานต้องเป็นไปตามแบบที่กาหนด โดยยื่นรายงานต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่

การเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่
รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอานาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรผูกชาดสารวจแรได้ ถ้าผู้ถืออาชญาบัตร
ผูกขาดสารวจแร่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่
3. อาชญาบัตรพิเศษ
อาชญาบั ต รพิ เ ศษ คื อ หนั ง สื อ ส าคั ญ ที่ อ นุ ญ าตให้ ผู ก ขาดส ารวจแร่ เ ป็ น กรณี พิ เ ศษภายในเขตพื้ น ที่
ที่กาหนดให้ ผู้อื่นคาขออาชญาบัตรพิเศษจะต้อง
ㆍกาหนดข้อผูกพันสาหรั บการสารวจแร่ โดยแจ้งปริมาณงานและจานวนเงินที่จะใช้เพื่อการส ารวจ
สาหรับแต่ละปี ตลอดอายุของอาชญาบัตรพิเศษ และ
ㆍเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษให้แก่รัฐตามหลัก กาหนด ผลประโยชน์พิเศษนี้จะมีผลผูกพันผู้ถืออาชญา
บัตรพิเศษต่อไปในภายหลังเมื่อได้รับประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตรสาหรับทาเหมืองในเขตพื้นที่ ที่ได้รับ
อาชญาบัตรพิเศษนั้น
คาขออาชญาบั ตรพิเศษแต่ล ะคาขอจะต้องครอบคลุมเนื้อที่ที่ส ามารถสารวจได้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี
ตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนด แต่ทั้งนี้ ให้ ขอได้ไม่เกินคาขอละ 10,000 ไร่ รัฐ มนตรีเป็นผู้ ออกอาชญาบัตรพิเศษ
ซึ่งมีอายุ 5 ปี และไม่สามารถรอต่ออายุได้อีก

คุณสมบัติของผู้ยนื่ คาขออาชญาบัตรพิเศษ
ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคาขออาชญาบัตรพิเศษสารวจแร่ชนิดอื่นที่ไม่ใช่แร่ทองคา จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 1
สาหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นคาขออาชญาบัตรพิเศษสาหรับสารวจแร่ทองคา จะมี 2 กรณี คือกรณีขอสารวจ
แร่ทองคาในพื้นที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด และกรณีขอสารวจแร่ทองคาในพื้นที่ทั่วไปนอกเขตที่กระทรวง
อุ ต สาหกรรมก าหนด จะมี คุ ณ สมบั ติ แ ตกต่ า งกั น ดามที่ ก าหนดโดยกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 19 (พ.ศ. 2516)
แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2530) ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 เช่นกัน
ขั้นตอนและวิธีการขออาชญาบัตรพิเศษ
1) กรอกคาขอตามแบบที่กาหนด และยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้ องที่
พร้อมกับแนบเอกสารทั่วไปประกอบคาขอ และเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต
2) เจ้าพนักงานตรวจสอบคาขอ เอกสารประกอบคาขอ คุณสมบัติของผู้อื่นคาขอ ตรวจสอบแผน
ที่แสดงเขตที่ขอสารวจและพิจ ารณาว่าเขตพื้นที่ขอส ารวจแร่ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติแ ร่และ
กฎหมายอื่น (อาชญาบัตรพิเศษจะต้องไม่ออกทับซ้อนเขตเนื้อที่ซึ่งมีผู้ใด้รับอาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ อาชญา
บัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรอยู่แล้ว)

3) ชาระเงินค่าธรรมเนียมคาขอฉบับละ 20 บาท ค่าอาชญาบัตรพิเศษฉบับละ 1,000 บาทและ
ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเป็นคาใช้เนื้อที่ 5 บาทต่อไร่ต่อปี
4) เจ้าพนักงานลงทะเบียนรับคาขอไว้และเสนอเรื่องพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดไปที่
กพร. เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาคาขอและข้อเสนอผลประโยชน์พิเศษ
5) กพร. เสนอคาขอให้คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตสารวจและทาเหมืองแร่
และคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่เพื่อให้ความเห็นชอบตามลาดับ ก่อนนาเสนอให้รัฐมนตรีออกอาชญา
บัตรพิเศษ
เอกสารประกอบการพิจารณาออกอาชญาบัตรพิเศษ
1. แผนงานและวิธีการสารวจแร่ เหมือนกับการขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่
2. รายละเอียดเกี่ยวกับคาขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ คาขออาชญาบัตรพิเศษ และคาขอ
ประทานบัตร แปลงอื่น ๆ ที่ผู้ขอได้ยื่นคาขอไว้ก่อนแล้ว หรือที่ผู้ขอถืออยู่ในขณะยื่นคาขอ
3. ข้อผูกพันสาหรับการสาราจแร่ โดยแจ้งจานวนเงินที่จะใช้เพื่อการสารวจในแต่ละปี ตลอดอายุ
ของอาชญาบัตรพิเศษ
4. รายการข้อเสนอผลประโยชน์พิเศษที่ประสงค์จะให้แก่รัฐเมื่อได้รับมอบอาชญาบัตรพิเศษ
5. หลักฐานแสดงทุนทรัพย์ในการสารวจแร่โดยใช้หนังสือค้าประกันของธนาคารหรือ สถาบัน
การเงิน ตามวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสารวจแร่ ซึ่ง กพร. ได้กาหนดไว้ 30-60 บาทต่อไร่ ขึ้นอยู่กับ
วิธีการที่ยื่นขอสารวจ หลักฐานนี้จะใช้ในขั้นตอบก่อนรับมอบอาชญาบัตรพิเศษภายหลังจากได้รับอนุญาตแล้ว

หลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ
ผู้ยื่นคาขออาชญาบัตรพิเศษจะต้องเสนอผลปะโยชน์พิเศษแก่รัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดคือ แร่ถ่านหิน
ไร่ละ 183 บาท สาหรับแร่ชนิดอื่นไร่ละ 28 บาท
การลงมือสารวจและรายงานผลสารวจ
การส ารวจแร่ ต้ อ งท าตามแผนงานและวิ ธี ก ารส ารวจแร่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
นักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษต้องลงมือสารวจแร่ภายใน 90 วันและต้องรายงานผล
การดาเนินงานและการสารวจแร่ให้ กพร. ทราบ ทุกรอบระยะเวลา 120 วัน
การจ่ายเงินตามข้อผูกพัน
ข้อผูกพันสาหรับการสารวจแร่ คือปริมาณงานและจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการสารวจที่ระบุไว้ในอาชญาบัตร
พิเศษ เมื่อสิ้นรอบปีข้อผูกพันใดถ้ าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษทาการสารวจแรไม่ครบตามปริมาณงานในรอบปีนั้น
จะต้องจ่ายเงินเท่ากับจานวนที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายเพื่อการสารวจในรอบปีนั้นให้แก่ กพร. ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้น
รอบปีดังกล่าว แต่ถ้าได้สารวจและใช้จ่ายเกินข้อผูกพันที่กาหนดไว้สาหรับรอบปีนั้น ให้นาจานวนเงินส่วนที่เกินนั้น
ไปหักออกจากข้อผูกพันสาหรับการสารวจแร่ในรอบปีต่อไปได้
การขอเวนคืนอาชญาบัตรพิเศษหรือขอคืนพื้นที่บางส่วน
ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษอาจขอเวนคืนอาชญาบัตร หรือขอคืนพื้นที่สารวจบางส่วนได้ ถ้าได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อผูกพันการสารวจแร่แล้ว และปรากฎผลว่าพื้นที่นั้นไม่มีแร่ชนิดที่ประสงค์จะทาเหมือง หรือพบแร่
ชนิ ด นั้ น ในปริ ม าณที่ ไ ม่ เ พี ย งพอในเชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ จ ะเปิ ด การท าเหมื อ งในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว โดยต้ อ งยื่ น ค าขอต่ อ
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ และอาชญาบัตรพิเศษหรือการคืนพื้นที่บางส่วนนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่น
คาขอดังกล่าว ซึ่งจะทาให้ยุติข้อผูกพันการสารวจแร่สาหรับปีที่เหลืออยู่หรือยุติข้อผูกพันสาหรับพื้นที่ส่วนที่คืนนั้น
แล้วแต่กรณี
การเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษ
รัฐมนตรีมีอานาจสั่ง เพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษได้ ถ้าผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษไม่ปฏิบัติตามข้อ บัง คับใน
พระราชบัญญัติแร่ หรือตามเงื่อนไขและข้อผูกพันการสารวจแร่ที่กาหนดไว้

การรังวัดเขตและการยกคาขออาชญาบัตร
เมื่อได้รับคาขออาชญาบัตรผูกชาดสารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษแล้ว พนักงานเจ้าหน้ที่จะได้กาหนดเขต
พื้นที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2516) ซึ่งมีวิธีการดังนี้
1. การรังวัด ซึ่งจะใช้เมื่อมีข้อพิพาทขัดแย้ง หรือกรณีมีความคลาดเคลื่อน
2. กาหนดเขตลงในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:60,000
3. กาหนดเขตโดยการสร้างหมุดหลักฐานหาคาพิกัดมุมฉากสากลและค่ากริดอาซิมุท
ในกรณีที่มีการกาหนดเขตโดยการรังวัด ผู้ยื่นคาขอจะต้องเป็นผู้ออกคาาใช้จ่ายในการรังวัดและมอบหมาย
ให้มีตัวแทนมานารังวัดตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งเจ้าพนักงานได้แจ้งเป็นหนังสือ
อธิบดีมีอานาจสั่งยกคาขออาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ หรือคาขออาชญาบัตรพิเศษได้ ถ้าผู้ยื่นคาขอ
> ไม่มาตามนัดในการนารังวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ
> ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติดามคาสั่งของเจ้าพนักงานในการดาเนินการเพื่อออกอาชญาบัตรผูก
ชาดสารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ หรือ
> กระทาการฝ่าฝืนหรื อไม่ปฏิบัติดามข้อบังคับในพระราชบัญญัติแร่ ในหมวด 3 ว่าด้วยการ
สารวจและการผูกขาดสารวจแร่ หรือหมวด 1 ว่าด้วยการทาเหมือง หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทาดังกล่าว
การสารวจแร่
- เป็ น การศึกษาทางธรณีวิทยา เพื่อให้ รู้ว่าพื้นที่ใด ๆ มีโ ครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นอย่างไร
มีแร่สะสมตัวอยู่มากน้อยเพียงใด เกรดหรือคุณภาพเป็นอย่างไร หากลงทุนทาเหมืองแร่จะคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
หรือไม่
- การสารวจแร่มีขั้นตอนการสารวจเบื้องต้นและสารวจในขั้นรายละเอียด ซึ่งจะต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติม ทั้งด้านธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ รวมถึงการเจาะสารวจว่าบริเวณใดมีแหล่งแร่อยู่หรือไม่ มีปริมาณสารองมาก
น้อยเพียงใด เกรดหรือคุณภาพแร่เป็นอย่างไร หากลงทุนทาเหมืองจะคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่
- การส ารวจแร่ ใ นขั้ น รายละเอี ย ดเป็ น การลงทุ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง และมี ค่ า ใช้จ่ ายสู ง ดั ง นั้น
การบริหารจัดการของภาครัฐ โดยทั่วไปจะสารวจแหล่งแร่ในขั้นต้น ส่วนการสารวจในรายละเอียดจะให้ภาคเอกชน
ดาเนินการ

2.2 ทรัพยากรธรณีกับการพัฒนาประเทศ
แหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศไทย

ค่าภาคหลวง ปี 2562
รายได้ของรัฐ ที่จัดเก็บ จากผู้รับ สั มปทานปิโตรเลียมตามข้อกาหนดของกฎหมาย ได้แก่ ค่าภาคหลวง
ค่าธรรมเนียมจากการใช้ทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศ จัดเก็บภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม โดยกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ

10 แร่ ที่มีคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ

การทาเหมืองแร่ในประเทศไทย
คือการสกัดเอาแร่ที่มีค่า หรือ วัสดุทางธรณีวิทยาอื่น ๆ จากใต้ผืนแผ่นดิน ปกติขุดที่ตัวแหล่งแร่หรือสาย
แร่ที่อยู่ใต้ดินประเภทของการทาเหมืองแร่
- เหมืองเปิด (Open Pit)
- เหมืองใต้ดิน
- เหมืองฉีด
- เหมืองเรือขุด
เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่รัฐและท้องถิ่น โดยค่าภาคหลวงร้อยละ 40 จัดเก็บเป็นรายได้แผ่นดิน
ร้อยละ 60 จะถูกจัดสรรกลับคืนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของประทานบัตร และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
มูลค่าของทรัพยากรแร่

2.3 ความสาคัญของทรัพยากรธรณี ต่อประเทศด้านต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม การเมือง
สถานการณ์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของไทยปี 2563 และแนวโน้มในระยะต่อไป
1. การผลิต
ถึงแม้ว่าในช่วงปี ๒๕๕3 - ๒๕62 มูลค่าการผลิตแร่ในประเทศไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จาก 57,004 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 74,617 ล้านบาท ในปี ๒๕62 แต่ถ้าพิจารณาในช่วงปี ๒๕60 - ๒๕62
กลับพบว่ามูลค่าการผลิตแร่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงในด้านปริมาณเป็น สาคัญ
โดยแร่ที่มูลค่าการผลิตสูงที่สุด 5 อันดับแรก ในช่วงปี 2560 - 2562 คือ หินปูน ถ่านหินลิกไนต์ ยิปซัม เกลือหิน
และหินแกรนิต ตามลาดับ ซึ่งแร่ 5 ชนิดนี้มีสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ 82 ของมูลค่าการผลิตแร่ทั้งหมด
ส าหรั บ สถานการณ์ ในปี 2563 การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ได้ส่ งผลกระทบเป็นวงกว้ างไปทั่ว ประเทศ
ทาให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับสาขาการผลิตอื่น จากข้อมูล เบื้องต้นซึ่งอยู่
ระหว่างการรวบรวมยังไม่แล้วเสร็จ พบว่าแร่ที่มีการผลิตไปแล้วในปี 2563 มีมูลค่าเพียง 47,453 ล้านบาท
ภาพทที่ 1 มูลค่าการผลิตแร่และอัตราการขยายตัว ปี 2553-2563 หน่วย : ล้านบาท
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการรวบรวมยังไม่แล้วเสร็จ
ประเทศไทยสามารถผลิตแร่ได้ประมาณ 47 ชนิด โดยในช่วงปี 2553-2562 ปริมาณการผลิตแร่ รวม
ทุ ก ชนิ ด เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจาก 195.7 ล้ า นตั น ในปี 2553 เป็ น 259.9 ล้ า นตั น ในปี ๒๕62
หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี สอดคล้องกับความต้องการใช้แร่สาหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ
ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึ่งปริมาณการผลิตแร่สาหรับใช้ในประเทศของไทยส่วนใหญ่
จะเป็นแร่จาพวกหินอุตสาหกรรม เช่น หินปูน หินแกรนิต หินบะซอลต์ และแร่เชื้อเพลิง คือ ถ่านหินลิกไนต์ ส่วน
แร่ที่ผลิตเพื่อการส่งออก เช่น ยิปซัม มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2560 แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ของไทยเริ่มปรับทิศทางไปสู่การผลิตแร่เพื่อใช้สาหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

เมื่อจาแนกการผลิตตามกลุ่มแร่ในปี 2562 พบว่า แร่เชื้อเพลิงผลิตได้เพียงชนิดเดียว คือ ถ่านหินลิกไนต์
14.1 ล้ า นตั น แร่ อ โลหะที่ มี ก ารผลิ ต สู ง ที่ สุ ด ได้ แ ก่ หิ น ปู น 180 ล้ า นตั น หิ น บะซอลต์ 13.9 ล้ า นตั น และ
หินแกรนิต 13.5 ล้านตัน ส่วนแร่โลหะมีการผลิตน้อยมาก โดยแร่ที่ผลิตมากที่สุด คือ แร่เหล็ก มีการผลิต เพียง
17,660 ตัน (ตารางที่ 1) สาหรับปี 2563 จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีการผลิตแร่ไปแล้ว 169.1 ล้านตัน โดยแร่
ที่ปริมาณการผลิตมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ หินปูน หินแกรนิต ถ่านหินลิกไนต์ หินบะซอลต์ และดิน ซีเมนต์
ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตแร่ของไทย ปี พ.ศ. 2558-2563 หน่วย : ล้านตัน
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการรวบรวมยังไม่แล้วเสร็จ
2. การใช้
ในช่วงปี 2553 - 2562 ปริมาณการใช้แร่ที่ผลิตได้ในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้แร่
สาหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เช่น อุตสาหกรรม ผลิต
ไฟฟ้า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมแก้วและกระจก เป็นต้น
โดยในช่วงปี 2553-2557 ปริมาณการใช้แร่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 5.4 ต่อปี ก่อนที่จะ
ชะลอตัวลงในช่วงปี 2558-2562 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.2 ต่อปี ทา ให้การผลิตแร่ของไทย ถูกใช้
สาหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศเพิ่ม มากขึ้นเรื่อย ๆ จากสัดส่วนร้อยละ 91.6 ของการผลิตแร่ทั้งหมด ในปี
2553 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.3 ในปี 2562

ภาพที่ 2 ปริมาณการใช้แร่และอัตราการขยายตัว ปี 2553-2563 หน่วย : ล้านตัน
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการรวบรวมยังไม่แล้วเสร็จ
แร่ที่มีปริมาณการใช้สูงที่สุดในปี 2562 คือ หินปูน ๑๗๖.1 ล้านตัน ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง
และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ รองลงมา คือ ถ่านหินลิกไนต์ 14 ล้านตัน ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ส่วน หินแกรนิตและ
หินบะซอลต์มีปริมาณการใช้ ๑๒.3 และ 12.2 ล้านตัน ตามลาดับ ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง สาหรับปี
2563 จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีการใช้แร่ไปแล้วเพียง 184.1 ล้านตัน ลดลงจากปี 2562 มากถึงร้อยละ 27.2
เนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 อย่างไรก็ตาม แร่ที่มีปริมาณการใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก ยังคงเป็นแร่ชนิดเดิม คือ หินปูน ถ่านหิน
ลิกไนต์ หินแกรนิต หินบะซอลต์ และดินซีเมนต์ ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ปริมาณการใช้แร่ที่ส าคัญของไทย ปี พ.ศ. 2558-2563 หน่วย : ล้านตัน
2558
2559
2560
2561
2562
2563*
หินปูน

170.4

176.5

178.6

176.3

176.1

131.6

ลิกไนต์

15.4

16.9

16.2

14.4

14.0

13.4

หินแกรนิต

7.9

8.4

8.9

11.6

12.3

10.3

หินบะซอลต์

12.1

12.9

12.8

12.5

12.2

8.7

ดินซีเมนต์

4.8

4.3

3.1

5.8

8.6

5.0

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการรวบรวมยังไม่แล้วเสร็จ

3. การนาเข้า
นอกจากการใช้แร่ที่ได้จากการผลิตภายในประเทศแล้ว ประเทศไทยยังมีความจาเป็นที่จะต้องนาเข้า แร่
จากต่างประเทศ เนื่ องจากแร่ บ างชนิ ด ไม่ส ามารถผลิ ต ได้ เอง หรือผลิ ตได้แต่ยังไม่ เพี ยงพอต่ อ ความต้ อ งการ
ทาให้ประเทศไทยต้องนาเข้าสินค้าแร่เป็นจานวนมาก โดยกลุ่มแร่นาเข้าที่สาคัญคือ แร่เชื้อเพลิง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด เนื่องจากไทยสามารถผลิตถ่านหินลิกไนต์ได้เพียงชนิดเดียว
แร่เชื้อเพลิงที่นาเข้ามาจะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่
ถ่านหิน แอนทราไซต์ ถ่านหินบิทูมินัส ถ่านหินโค้ก และถ่านหินชนิดอื่น ๆ ซึ่งแร่เชื้อเพลิ งเหล่านี้ต้องซื้ อขาย
โดยอ้างอิงราคาตลาดโลก ทาให้มูลค่าการนาเข้าในภาพรวมในช่วงปี 2553-2563 ค่อนข้างผันผวนตามปริมาณ
การนาเข้า และราคาของแร่แต่ละชนิดในแต่ละปี
ภาพที่ 3 มูลค่าการนำเข้าแร่และอัตราการขยายตัว ปี 2553-2563 หน่วย : ล้านบาท
มูลค่ าการผลิตแร่ และอัตราการขยายตัว
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถึงแม้ว่ามูลค่าการนาเข้าแร่ในช่วง 3 ปีหลังสุด (ปี 2561-2563) จะมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.4
ต่อปี แต่ในปี 2563 ก็ยังมีการนาเข้าแร่มากกว่า 70 ชนิด และมีมูลค่าการนาเข้าสูงถึง 56,844 ล้านบาท โดย
สินค้าแร่นาเข้าที่สาคัญในปี 2563 ได้แก่ ถ่านหินชนิดอื่น 21,538 ล้านบาท ถ่านหินบิทูมินัส 19,369 ล้านบาท
แร่ดีบุก 4,782 ล้านบาท แร่ไนโอเบียมและวานาเดียม 1,149 ล้านบาท ทัลก์ 1,220 ล้านบาท และโมลิบดิไนต์
1,331 ล้านบาท ตามลาดับ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 มูลค่าการนำเข้าแร่ที่สำคัญของไทย ปี พ.ศ. 2558-2563 หน่วย : ล้านบาท
2558

2559

2560

2561

2562

2563

ถ่านหินชนิดอื่น

18,241

17,816

23,170

31,070

22,298

21,538

ถ่านหินบิทูมินัส

25,968

23,062

25,517

21,389

21,749

19,369

แร่ดีบุก

1,732

2,738

4,237

4,494

3,586

4,782

แร่ไนโอเบียมและวานาเดียม 1,100

1,658

1,137

2,086

1,243

1,149

ทัลก์

1,625

1,647

1,634

1,644

1,628

1,220

โมลิบดีไนต์

756

967

916

1,810

2,563

1,331

แร่อื่น ๆ

12,556

9,987

9,498

10,326

9,124

7,455

รวม

61,978

57,874

66,110

72,820

62,190

56,844

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ในขณะที่มูลค่าการนาเข้าแร่มีแนวโน้มค่อนข้างผันผวนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณาในเชิง
ปริมาณกลับพบว่าปริมาณการนาเข้าแร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 17.8 ล้านตัน ในปี 2554 เป็น 25.4
ล้านตัน ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 47.8 โดยในปี 2563 กลุ่มแร่เชื้อเพลิงที่มีปริมาณ การนาเข้าสูงที่สุด
คือ ถ่านหิ น ชนิ ดอื่น 15.4 ล้ านตัน น าเข้าจากอินโดนี เซีย และรัส เซี ย แร่อโลหะที่มีปริม าณการน าเข้า สู ง สุ ด
คือ หินฟลินต์ ๐.33 ล้านตัน นาเข้าจาก สปป.ลาว ส่วนแร่โลหะที่มีปริมาณการนาเข้าสูงสุด คือ แมงกานีส 0.07
ล้านตัน นาเข้าจากเมียนมา (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ปริมาณการนำเข้าแร่ที่สำคัญของไทย ปี พ.ศ. 2558-2563 หน่วย: ตัน
2558

2559

2560

2561

2562

2563

ถ่านหินชนิดอื่น

11.1

11.3

12.1

16.8

13.0

15.4

ถ่านหินบิทูมินัส

10.6

10.2

9.9

7.9

8.1

8.2

ถ่านหินแอนทราไซต์

0.17

0.18

0.14

0.17

0.13

0.15

แร่เชื้อเพลิง (ล้านตัน)

แร่อโลหะ
หินฟลินต์

31,214 19,705 303,909 414,793 484,595 330,123

แบไรต์

98,358 86,651 81,133 90,092 161,560 128,380

เบนทอไนต์

104,547 107,646 120,287 127,807 137,667 122,247

แร่โลหะ
แร่แมงกานีส

18,562 21,027 36,428 71,362 135,616 73,199

แร่ไนโอเบียมและวานาเดียม 13,605 16,278 6,771
แร่ดีบุก

5,742

7,870

21,771 22,344 61,478

10,877 12,261 10,559 16,136

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
4. การส่งออก
การส่ งออกสิ น ค้าแร่ ของไทยมีทั้ง การส่ งออกในรูปแร่ดิบเนื่ องจากผลิ ตได้มากเกินกว่า ความต้อ งการ
ภายในประเทศ เช่น ยิปซัม แอนไฮไดรต์ และการนาเข้าแร่ดิบมาเพิ่มมูลค่าก่อนส่งออก เช่น โลหะดีบุก ซึ่งการ
ส่งออกสินค้าแร่ของไทยในช่วงปี 2553-2557 มีมูลค่าประมาณ 25,000-30,000 ล้านบาท แต่หลังจากนั้น
ในช่ว งปี 2560-2563 การส่ งออกสิ น ค้าแร่ของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลื อเพียง 12,000 13,000 ล้านบาท เนื่องจากมีคู่แข่งรายใหม่ในตลาดส่งออกยิปซัมที่สาคัญของไทยและการระงับการประกอบ
กิ จ การเหมื อ งแร่ ท องค าเอาไว้ ก่ อ นตั้ ง แต่ ปี 2560 รวมถึ ง แนวโน้ ม การผลิ ต แร่ ที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ใช้ ส าหรั บ
อุตสาหกรรมภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สินค้าแร่ส่งออกที่สาคัญของไทยในช่วงปี 2560-2563 ได้แก่
โลหะดีบุก ยิปซัม แอนไฮไดรต์ โซเดียมเฟลด์สปาร์ และโดโลไมต์ โดยในปี 2563 มีการส่งออกสินค้าแร่รวมทั้งสิ้น
11,907 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 มากถึงร้อยละ 10.1
ตารางที่ 5 มูลค่าการส่งออกสินค้าแร่ที่สำคัญของไทย ปี พ.ศ. 2558-2563 หน่วย: ล้านบาท
2558
2559 2560
2561
2562
2563
โลหะดีบุก

4,275

5,188 5,481

5,504

5,544

5,512

ยิปซัม

5,018

4,336 3,675

3,668

3,205

2,927

แอนไฮไดรต์

674

880

896

913

798

813

โซเดียมเฟลด์สปาร์

708

569

610

593

1,397

637

โดโลไมต์

469

555

487

509

395

480

แร่อื่น ๆ

6,292

8,612 1,730

1,707

1,912

1,538

รวม

17,436

20,140 12,879

12,895

13,250

11,907

สิ น ค้าแร่ ที่ส่ งออกในปริ มาณมากส่วนใหญ่จะเป็นแร่อโลหะเกือบทั้งหมด โดยในปี 2563 ไทยมีการ
ส่งออกยิปซัมมากที่สุด 4.58 ล้านตัน และไทยเป็นผู้ส่งออกยิปซัมรายใหญ่ของโลกมาโดยตลอด มีตลาดส่งออกที่
สาคัญ คือ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และญี่ปุ่น รองลงมา ได้แก่ โดโลไมต์ 1.39 ล้านตัน แอนไฮไดรต์ 1.37
ล้านตัน โซเดียมเฟลด์สปาร์ 0.82 ล้านตัน และหินปูน 0.27 ล้านตัน ตามลาดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ปริมาณการส่งออกแร่ที่สำคัญของไทย ปี พ.ศ. 2558-2563 หน่วย : ล้านตัน
2558
2559
2560
2561
2562
2563
ยิปซัม

7.82

6.46

5.74

5.70

5.29

4.58

โดโลไมต์

1.21

1.27

1.08

1.27

1.17

1.39

แอนไฮไดรต์

1.03

1.35

1.45

1.53

1.37

1.37

โซเดียมเฟลด์สปาร์

0.77

0.64

0.70

0.70

1.14

0.82

หินปูน
0.61
0.61
0.56
0.24
0.44
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

0.27

5. ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงแร่ ที่รั ฐ จั ดเก็บ ได้ในช่ว งปี 2560-2563 มีแนวโน้มแกว่งตัว อยู่ในช่ว ง 3,700-3,900
ล้ า นบาท เนื่ อ งจากค่ า ภาคหลวงแร่ จ ะแปรผั นไปตามปริม าณและราคาแร่แ ต่ ล ะชนิ ด ที่ มีก ารผลิ ต ในแต่ล ะปี
โดยในปี 2563 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สามารถจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ได้ 3,730 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 4.2 โดยแร่ที่สามารถจัดเก็บค่าภาคหลวงได้มากที่สุด คือ หินปูน 2,061 ล้านบาท
รองลงมา คือ ลิกไนต์ 515 ล้านบาท ยิปซัม 256 ล้านบาท เกลือหิน 113 ล้านบาท และหินแกรนิต 109 ล้านบาท
ตามลาดับ ค่าภาคหลวงจากแร่ทั้ง 5 ชนิดนี้มีมูลค่ารวมกันถึง 3,054 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ
81.9 ของค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ทั้งหมด (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 การจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ของไทย ปี พ.ศ. 2558-2563 หน่วย: ล้านบาท
2558
2559
2560
2561
2562
2563
หินปูน

1,165

2,068

2,110

2,113

2,103

2,061

ลิกไนต์

589

648

624

554

537

515

ยิปซัม

298

275

246

253

309

256

เกลือหิน

85

105

116

118

121

113

หินแกรนิต

50

748

78

105

114

109

อื่น ๆ

853

659

662

645

712

676

รวม

3,040

4,503

3,836

3,789

3,896

3,730

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวงกาหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่
พ.ศ. 2561 ซึ่งออกตามความมาตรา 5 วรรคสี่ และมาตรา 132 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
ได้กาหนดให้คิดอัตราค่าภาคหลวงจากราคาตลาดที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศ
กาหนด ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของอัตราการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ของไทย โดยแร่ส่วนใหญ่ มี
อัตราค่าภาคหลวงตั้งแต่ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 10 และแร่โลหะบางชนิดที่มีร าคาสูง (แร่ดีบุก แร่ทองคา แร่ตะกั่ว
แร่ที่มีทังสติกออกไซด์ และแร่สังกะสี ) จะเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 20 ตามช่วง ระดับ
ราคา นอกจากนี้ ยั งกาหนดอัตราค่าภาคหลวงส าหรั บแร่ ที่ส่ ง ออกในอั ตราที่สู งกว่ าแร่ ที่ใช้เ พื่อ อุ ตสาหกรรม
ภายในประเทศ
ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้จากประทานบัตรแต่ละแปลงจะถูกออกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก จะ
ถูกนาส่งเป็นรายได้ของรัฐร้อยละ 40 และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 60 จะถูกจัดสรรให้กับองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นตามที่ได้กาหนดอัตราที่ได้รับการจัดสรรไว้ในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ร้อย
ละ 20 จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ประทานบัตรตั้งอยู่ , ร้อยละ 20 จัดสรรให้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือเทศบาลที่ประทานบัตรตั้งอยู่, ร้อยละ 10 จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล หรือเทศบาลอื่น
ในจังหวัดเดียวกับที่ประทานบัตรตั้งอยู่ และร้อยละ 10 จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล หรือเทศบาลใน
จังหวัดอื่น
ทั้งนี้ เพื่อให้ มีการกระจายผลประโยชน์จากการประกอบกิจการเหมื อ งแร่ อย่า งเป็นธรร มมากยิ่ ง ขึ้ น
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้มีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เป็นที่ตั้งของเขตพื้นที่การทาเหมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การทาเหมือง ที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการทาเหมืองด้วย

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยในระยะต่อไป
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางบวก
(1) การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทยภายหลั ง การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 โดยส านั ก งาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ได้เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563
ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยทั้งปี 2563 เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 6.1 ใกล้เคียงกับข้อมูลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ที่ประเมิน
ว่าจะหดตัวร้อยละ 6.6 สาหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ เห็นสอดคล้องกันว่าเศรษฐกิจไทยจะทยอยฟื้นตัวในปี 2564 และเร่งตัวขึ้น จนกลับมาอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ภายใน
ปี 2565 ทั้งนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยย่อมส่งผลกระทบทางบวกเชื่อมโยงไปยัง ทุกภาคส่วนของระบบ
เศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมเหมืองแร่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้า และมีอุปสงค์ สืบเนื่องมาจาก
อุตสาหกรรมพื้นฐานที่ใช้แร่เป็นวัตถุดิบ

ตารางที่ 8 ประมาณการอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2563-2565
หน่วย : ร้อยละ
หน่วยงาน

2563 2564

สศช.1

-6.1

2.5-3.5 -

ธปท.2

-6.6

3.2

4.8

IMF3

-6.6

2.7

4.6

ภาพที่ 4 แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
ในช่วงปี 2563-2565

2565

ที่มา :
1. ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563 และแนวโน้มปี 2564
2. รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2563
3. World Economic Outlook, January 2021

ที่มา : รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2563

(2) การผลิ ตแร่ ส าหรั บ อุต สาหกรรมก่ อสร้ างและอุตสาหกรรมปู นซี เมนต์ มีแนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น
โดยศูนย์วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คาดการณ์ว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะเติบโตเร่งขึ้น สอดคล้องกับ
มูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5-5.0 ในปี 2564 และร้อยละ 5.0-5.5 ในปี
2565-2566 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridors: EEC) รวมถึงภาวะ
เศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว และหนุ นการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ทาให้การผลิตแร่สาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้า งและ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ น่าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากปริมาณงานก่อสร้างในโครงการลงทุน
ภาครัฐส่วนใหญ่จะเน้นการใช้วัสดุก่อสร้างประเภทปูนซีเมนต์และคอนกรีตในปริมาณมาก
(3) การอนุ ญ าตประทานบั ต รใหม่ จากฐานข้ อ มู ล ใบอนุ ญ าตประทานบั ต ร พบว่ า ในช่ ว งปี
2563 - 2564 มีการอนุญาตประทานบัตร จานวน 48 แปลง ได้แก่ หินเพื่ ออุตสาหกรรมก่อสร้างจานวน
34 แปลง ยิปซัม จานวน 6 แปลง หินประดับ จานวน 1 แปลง และฟลูออไรด์ จานวน 1 แปลง แสดงให้เห็นว่า
การผลิตหิน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ที่จะขยายตัวตามธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
(4) อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่อนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน
สูง ทาให้ธนาคารพาณิชย์มีน่าจะยังไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในช่วงนี้ โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ย สาหรับการ
กู้ยืมเงินที่จะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางลบ
(1) การผลิตถ่านหินลิกไนต์มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการลดลงของผลิตถ่านหินลิกไนต์ของเหมืองแม่เมาะ
ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตถ่านหินลิกไนต์มากกว่าร้อยละ 95 ของทั้งประเทศ ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ได้กาหนดแผนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วงปี
2564-2569 โดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง จานวน 16 ล้านตันในปี 2564, จานวน 14 ล้านตัน ในช่วง
ปี 2565-2567, จานวน 7 ล้านตัน ในปี 2568 และจานวน 6 ล้านตัน ในปี 2569 ตามลาดับ ซึ่งลดลงจาก
จ านวน 14 ล้ านตัน ในช่ว งปี 2561-2563 ซึ่งสอดคล้ องกั บแนวโมของโลกที่ มุ่งลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
(2) การส่งออกยิปซัมมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากประเทศที่เป็นตลาดส่งออกหลักของไทยมีกาลังซื้อลดลง
จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และต้องเผชิญกับคู่แข่งสาคัญอย่างโอมานที่มีนโยบายเร่งผลิต
และส่ ง ออกยิ ป ซั ม เพื่ อ ลดการพึ่ ง พาการส่ ง ออกน้ ามั น ดิ บ และก๊ า ซธรรมชาติ ใ นการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
ของประเทศ ทาให้โอมานสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดในตลาดส่งออกหลักไปจากไทยได้ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา
ข้อสรุป
ถึงแม้ว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านบวกจะทาให้เกิดแนวโน้มที่ดีต่อการเพิ่มขึ้นของการผลิตแร่สาหรับ
อุตสาหกรรมก่อสร้ างและแร่ ส าหรั บ อุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยเฉพาะหิ นเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตแร่ทั้งหมด แต่การเพิ่มขึ้นเหล่านั้นอาจจะชดเชยการลดลงของการผลิต
ถ่านหินลิกไนต์และยิปซัมเพื่อส่งออกได้ไม่ทั้งหมดรวมถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศที่ต้องใช้เวลาในการ
ฟื้นตัวเพื่อกลับไปสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของ
ไทยน่าจะมีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัวในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า

2.4 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และการฟื้นฟูเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี
ข้อดี ข้อเสียของการทาเหมือง
ข้อดี
- ชาวบ้านมีงานทาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- ครอบครัวอยู่ด้วยกัน ไม่ต้องไปทางานไกลบ้าน

ข้อเสีย
- อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและ
สุขภาพในหลายมิติ
- เช่น มลพิษปนเปื้อน/ฟุ้งกระจาย เสียง ฝุ่นและ
แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดส่งผลให้แหล่งน้าตาม
ธรรมชาติ ถูกทาลาย และปนเปื้อนไปด้วย การสูบ
น้าผิวดินและน้าใต้ดิน จนส่งผลให้สุขภาพของคน
และสิ่งมีชีวิตอื่นๆเสื่อมโทรม

- ความเจริญเข้าสู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจดีขึ้น
มีผู้ประกอบการ ร้านค้า และธุรกิจเอกชนผุดขึ้นมา
เพื่อรองรับความเจริญที่เข้ามา
- งบประมาณลงสู่ท้องถิ่น โดยคิดค่าภาคหลวง
กรณีศึกษา การใช้ทรัพยากรธรณี ที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีที่ก่อให้เกิดการร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคประชาชนของคน
ในพื้นที่ สร้างความหวงแหนแหล่งทรัพยากรและธรรมชาติ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชน
อย่างมั่นคงและยั่งยืน
กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรธรณีที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เหมืองแร่สีเขียว
เหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานโดยการพัฒนาแร่ขึ้นมา
ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเป็นการพัฒนาแร่อย่างยั่งยืน
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
2. ลด ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนที่อยูอาศัยใกล้เคียง
4. มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อย สะอาดตา
5. โปร่งใส ตรวจสอบได้
6. ใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า โดยใช้หลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)

แนวทางการใช้ประโยชน์ ขุมเหมืองเก่า

กรณีศึกษา การใช้ทรัพยากรธรณี ที่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย
กรณีศึกษาบริษัท ตะกั่ว คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จากัด
ปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้และพื้นที่ใกล้เคียง ใน อ. ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีสาเหตุจาก
การปล่อยน้าเสียที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนจากบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ของโรงแต่งแร่ของ บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์
(ประเทศไทย) จากัด ลงสู่ลาห้วยคลิตี้ เมื่อปี พ.ศ. 2541 ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ น้าตะกอนดิน และสัตว์น้า เกินค่ามาตรฐาน

แนวทางการป้องกัน (ชั่วคราว) การชะตะกอนหางแร่จากหลุม
ฝังกลบและการชะหน้าดินจากพื้นที่รอบหลุมฝังกลบที่
ปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลาห้วยคลิตี้

ถอดบทเรียน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สู่การทาเหมืองที่ปลอดภัย
เหมืองซามาร์โก เหมืองแร่เหล็ก ทางตอนใต้ของประเทศบราซิล เป็นกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท วาเล
จากัด ของบราซิล และ บริษัท บีเอชพี บิลลิตันจากัด สัญชาติออสเตรเลีย
เขื่อนกักเก็บกากแร่แตก น้าและดินโคลนสีแดงที่ปนเปื้อนสารเคมีไหลลงสู่หมู่บ้านที่อยู่ด้านล่าง กระทบ
ต่อระบบนิเวศน์ สัตว์ป่า ธุรกิจท่องเที่ยว และการประมง เหมืองยอมความรัฐบาลบราซิล ยินยอมจ่ายค่าเสียหาย
มูลค่า 6,200ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เหมืองแร่ทองคานิวมอนต์มินาฮาชารายา เกาะสุลาวาสี อินโดนีเซีย
มีการปนเปื้อนสารปรอท มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร มีการปนเปื้อนของสารปรอท พบผู้ป่วยที่มีอาการ
คล้ายโรคมินามาตะ ผู้ประกอบการยินยอมจ่ายค่าเสียหายนอกศาลให้แก่รัฐบาลอินโดนีเซีย 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ถอดบทเรียน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สู่การประกอบการที่เข้มงวดและปลอดภัย
- อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ นั บ เป็ น กิ จ กรรมที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แต่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
- พระราชบัญญัติแร่ พ. ศ. 2560 จึงกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มงวดโดยพิจารณาถึงความคุ้มค่า
ในทางเศรษฐกิจความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ในการทาเหมืองความเหมาะสมของมาตรการป้องกันผลกระทบ
ต่ อ คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ สุ ข ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ร ว ม ทั้ ง แ ผ น ก า ร ฟื้ น ฟู ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ใช้ประโยชน์และการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

เหมืองอัครา
กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐาน และการเหมื อ งแร่
(กพร.) ได้ทาการสุ่มตรวจ และพบว่ามีชาวบ้าน
จ านวนหนึ่ ง มี โ ลหะหนั ก ในกระแสเลื อด
จึงออกคาสั่งให้บริษัท อัครา หยุดประกอบกิจการ
เป็นเวลา 30วัน
หลั ง จากมี ปั ญ หาเรื่ อ งสุ ข ภาพ ทางอั ค ราไมนิ่ ง
พยายามปรับปรุงแก้ไข เรื่องการปล่อยโลหะหนัก
รั่วไหล โดย เดือนเมษายน กพร. จ้างบริษัทแบร์
โดแบร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ผู้ เ ชี่ ย วชาญการ
ประเมิ น เหมื อ งทองค า มาตรวจสอบที่ เ หมื อ ง
ชาตรี ปรากฏว่าไม่พบไซยาไนต์รั่วไหลแต่อย่างใด
ความขัดแย้งในพื้นที่ เพิ่มดีกรีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ กลุ่มชาวบ้านมีทั้งฝ่ายสนับสนุนเหมืองทองคา
และฝ่ายที่ต่อต้านอยากให้เหมืองยุติ จนในที่สุด วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ด้วยคาสั่งของ คสช. ที่ 72/2559
ประกาศว่า “ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคา จะต้องระงับการประกอบกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
เป็นต้นไป
การฟื้นฟูห้วยคลิตี้ล่าง
โครงการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว
1. การกาหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการดาเนินโครงการ
2. การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย
3. การฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ด้วยการดูดตะกอน
4. การฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิม และ
5. การก่อสร้างฝาย ดักตะกอนเพิ่ม

กรณีศึกษา การใช้ทรัพยากรธรณี ที่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย
ถ้านาคาเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินทรายชื่อ “ภูลังกา” ที่อยู่ในหมวดหินยุคครีเทเซียสตอนปลาย (ประมาณ
70 ล้านปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงท้าย ๆ ของโลกยุคไดโนเสาร์)
ถ้านาคามีสิ่งน่าสนใจเด่น ๆ อาทิ “หินหัวพญานาค” หรือ “หินหัวงู” หรือ "หินหัวนาคา" ที่วันนี้พบเจอ
3 หัว อยู่กระจายกันในพื้นที่ และมีส่วน “ลาตัวพญานาค” ที่เกิดจากการยกตัวของแผ่นดิน (Tectonic uplift)
ในภาคอีสาน รวมถึงส่วน “เกล็ดพญานาค” ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา “ซันแครก” (Sun Cracks)

ถ้ านาคาเป็ น แหล่ ง ธรรมชาติ ที่ มี ค วามโดดเด่ น ด้ า นธรณี วิ ท ยา ผสานต านาน-ความเชื่ อ ท้ อ งถิ่ น และ
จินตนาการ เป็นจุดขอหวย” ขอพร ขอโชคลาภจาก “พ่อปู่อือลือ” และ “หินหัวพญานาค”
มีการละเมิดกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ เช่น การไปจับสัมผัส ปักธูป ขูดขีดขีดหิน โรยแป้งขอเลข
ขอหวย รวมถึงมีการโยนเหรียญอธิษฐาน และขีดหินเขียนคาหยาบบนหิน ซึ่งเป็นการกระทาของนักท่องเที่ยว
ที่ขาดจิตสานึก
จึงทาให้เกิดกระแสการรณรงค์เที่ยวถ้านาคาอย่างมีจิตสานึก และการประกาศปิดถ้านาคาของกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ตามมา โดย “อุทยานแห่งชาติภูลังกา” ได้ออกประกาศปิดถ้านาคา เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563
เป็นต้นไป

การฟื้นฟูปรับสภาพพื้นที่ภายหลังการทาเหมือง
พื้นที่ที่ผ่านการทาเหมืองแล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดการถมขุมเหมือง หลุม ปล่องฟื้นฟูปรับสภาพ
กองหินและมูลดินทรายที่เกิดจากการทาเหมือง และจัดรูปที่ดินให้กลับคืนสภาพเดิม จัดการปรับลดความลาดชั น
ให้เป็นที่ปลอดภัย ลดการกัดเชาะตามโดยธรรมชาติ มีการปลูกพืชคลุมดินตลอดพื้นที่ ไม่ว่าประทานบัตรนั้นจะสิ้น
อายุแล้วหรือไม่ เว้นแต่เงื่อนไขในประทานบัตรหรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
การดาเนินงานฟื้นฟูพื้นที่จะต้องจัดทาเป็นช่วง ๆ ตามแผนงานที่กาหนดในแผนผังโครงการทาเหมือง
และเมื่อจะเลิกการทาเหมืองจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ให้หมดก่อน ไม่ว่าประทานบัตรจะสิ้นอายุหรือไม่
เว้นแต่เป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
นอกจากนี้การฟื้นฟูพื้นที่ที่ทาเหมืองดังกล่าวแล้ว จะต้องดาเนินการฟื้นฟูให้เป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ตามเงื่อนไขที่เสนอในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตจากสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.7 แนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี
ข้อพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี
สืบเนื่องจากการประชุมหารือเพื่อพิจารณากาหนดแนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรม
ทรัพยากรธรณีของคณะทางานจัดทาแนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี และการประชุม
สั ม มนาระดมความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วระหว่ า งผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายในกรมทรั พ ยากรธรณี ๒ ครั้ ง ในวั น ที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สามารถกาหนดและจาแนกประเด็นสาคัญเพื่อนาไปใช้
ส าหรั บ การพิจ ารณาจั ดทาแนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา และการดาเนินงานด้านอุทยานธรณีของกรม
ทรัพยากรธรณี ได้ดังนี้
ประเด็ น พิ จ ารณาส าหรั บ แนวทางในภาพรวมของงานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท างธรณี วิ ท ยาของ
กรมทรัพยากรธรณี
๑) ภารกิจ อานาจหน้าที่ ของกรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณีภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
อานาจหน้าที่หลักตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๕๕ “ให้กรมทรัพยากรธรณีมี
ภารกิ จ เกี่ ย วกั บ การสงวน การอนุ รั ก ษ์ การฟื้ น ฟู และการบริ ห ารจั ด การด้ า นธรณี วิ ท ยา ทรั พ ยากรธรณี
ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย โดยการสารวจ ตรวจสอบ และวิจัยสภาพธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การกาหนดและกากับดูแลเขตพื้นที่สงวน อนุรักษ์
ทรัพยากรธรณี และพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณ ภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม
อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด” ดังได้สะท้อนออกมาในวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณ
ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เล่มที่ ๕ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
ดังนี้วิสัยทัศน์ “บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุข
แก่สังคมโดยรวม” และ พันธกิจ “จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” นอกจากนี้ยังได้กาหนดแผนงานหลักที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์ไว้
อย่างชัดเจน คือ แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ผลผลิตที่ ๑ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี)
เมื่อพิจ ารณาภารกิจ อานาจหน้ าที่ วิสั ยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานหลั กด้านการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว พบว่าองค์ประกอบสาคัญของงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี
ต้องประกอบด้วยส่วนสาคัญ ๒ ส่วน คือ งานด้านการอนุรักษ์ และงานด้านการมีส่วนร่วม ดังนั้นสิ่งสาคัญที่จะต้อง
พิจารณาต่อมาคือ การกาหนดกรอบหรือขอบเขตของงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี
เนื่องจากงานด้านการอนุรักษ์ครอบคลุมกว้างขวางทั้งทางตรง เช่น การเข้าไปสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งหรือ
ทรัพยากรธรณีโดยตรง และทางอ้อม เช่น การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงความสาคัญของธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดังกล่าว เป็นต้น ดังนั้นการกาหนดกรอบหรือขอบเขต
ของงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาที่สอดคล้องกับภารกิจอานาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณีจึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่ง และจะสะท้อนไปยังงาน โครงการ หรือกิจกรรม ของกรมทรัพยากรธรณีในอนาคต
ภายหลังจากการกาหนดขอบเขตของงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี และรวม
ไปถึ ง งาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมแล้ ว สิ่ ง ส าคั ญ ในอั น ดั บ ถั ด ไปคื อ การก าหนดระดั บ ของกระบวนการ
การมีส่ ว นร่ ว มในแต่ล ะงานหรื อโครงการ ที่จะเปิดโอกาสให้ ภ าคส่ ว นที่เกี่ยวข้องเข้า มาร่ว มมากน้ อยเพี ย งใด
ซึ่งระดับของการมีส่วนร่วมนี้ถือเป็นหัวใจสาคัญที่จะผลักดันให้งานหรือโครงการได้รับความร่วมมือและประสบ
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และส่งผลไปถึงเป้าหมายสูงสุดคือประโยชน์สุขของประชาชนและสังคมโดยรวม

๒) การดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี
ในอดีตที่ผ่านมากรมทรัพยากรธรณีมีการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยามาโดยตลอด แต่ไม่ได้
ถูกกาหนดไว้ให้เป็นภารกิจหลั ก ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูล ของแหล่งที่มีลั กษณะทาง
ธรณี วิ ท ยาที่ โ ดดเด่ น และจั ด พิ ม พ์ เ ผยแพร่ เ ป็ น ข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรณี วิ ท ยา นั บ ถึ ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
การปฏิรู ป ระบบราชการครั้ งใหญ่ ทาให้ กรมทรัพยากรธรณีซึ่งเดิมสั งกัดกระทรวงอุตสาหกรรมย้ายไปสั ง กั ด
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม และกาหนดให้ มีภ ารกิจ หลั กในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรณี การปฏิรูประบบราชการดังกล่าวส่งผลให้งานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยากลายมาเป็นภารกิจ
สาคัญภารกิจหนึ่งของกรมทรัพยากรธรณี และส่งผลให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านการอนุรักษ์ขึ้นมาใหม่
หลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานในระดับกอง/สานัก เช่น กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี และในระดับฝ่าย
หรือส่วน เช่น ส่วนอนุรักษ์ ที่อยู่ในสานักธรณีวิทยา และสานักทรัพยากรแร่ เป็นต้น มากไปกว่านั้นเมื่อมีการตรา
พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้มีการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งและซากดึกดาบรรพ์
และมีการจัดตั้งกองคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์ขึ้นเพื่อรองรับการดาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการ
เน้นย้าให้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาระงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
นั บ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็ น ต้ น มา กรมทรั พ ยากรธรณี มี ง าน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับ งานด้านการอนุ รั กษ์ทางธรณีวิทยามากมาย เช่น โครงการจัดตั้ง และพัฒ นาแหล่ งเรียนรู้ พิพิธ ภัณฑ์ซาก
ดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา โครงการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่ งยื น โครงการพัฒ นาศักยภาพชุมชนเพื่ อการบริห ารจัดการด้า นธรณีวิทยา โครงการพัฒ นาองค์ความรู้ ด้ า น
ธรณีวิทยาทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย งานจาแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณี วิทยาและทรัพยากรธรณีราย
จังหวัดโครงการจัดตั้งอุทยานธรณี รวมไปถึงการจ้างคณะที่ปรึกษาเพื่อจัดทานโยบายและแนวทางการบริหาร
จั ด การแหล่ ง อนุ รั ก ษ์ ท างธรณี วิ ท ยา เป็ น ต้ น โครงการเหล่ า นี้ ต่ า งก็ มี เ ป้ า หมายหลั ก เพื่ อ น า ไปสู่ ก ารอนุ รั ก ษ์
ทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ทั้งในเชิงรูปธรรม เช่น การสร้างแหล่งเรียนรู้-พิพิธภัณฑ์-อุทยานธรณี การอบรม
ให้ความรู้ การกาหนดเขตเพื่อการอนุรักษ์ และในเชิงนามธรรม เช่น การกาหนดแนวทางหรือนโยบายด้านการ
อนุรักษ์เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน
อย่ างไรก็ตามเมื่ อ พิจ ารณาในสาระส าคัญ ของงานหรื อโครงการต่ าง ๆ ที่ได้จัดทาขึ้น พบว่ างานหรื อ
โครงการต่าง ๆ มุ่งเน้นไปที่ประเด็นการอนุรักษ์เฉพาะด้านซึ่งมีลักษณะการทางานแบบแยกส่วน กิจกรรมย่อย
หลายกิจกรรมซ้าซ้อนกัน ไม่สามารถกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรม
ทรั พยากรธรณีได้ในภาพรวม และอาจไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้ บริการของกรมทรัพยากรธรณีอย่า ง
ครบถ้วน นอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้เกิดความสับสนของผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการทางานด้านการอนุรักษทาง
ธรณีวิทยา ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของงานอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี จึงควรต้อง
จัดทาแผนแม่บทการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมงานทุกด้านในเรื่องการ
อนุรักษ์ทางธรณีวิทยา และต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจ อานาจ หน้าที่ ของกรมทรัพยากรธรณี ทั้งนี้แผน
ดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับภายในกรมทรัพยากรธรณี

๓) งานวิชาการทางธรณีวิทยา
งานวิชาการทางธรณีวิทยาถือเป็นภารกิจที่สาคัญของกรมทรัพยากรธรณี ดังระบุไว้ในกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กรมทรัพยากรธรณีมีอานาจหน้าที่ “(4) ดาเนินการเกี่ยวกับการ
สารวจ การตรวจสอบ การศึกษา การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การให้บริการข้อมูลการเผยแพร่ความรู้ การ
บริ การทางวิช าการ และประสานความร่ ว มมื อ กับ ต่า งประเทศและองค์ การระหว่ างประเทศด้า นธรณี วิ ท ยา
ทรัพยากรธรณี ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย ” งานวิชาการทางธรณีวิทยานอกจากจะ
มีความส าคัญในเชิงวิทยาศาสตร์ แล้ ว ยั งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการสนับสนุน งานด้า นการอนุรั ก ษ์ ท าง
ธรณีวิทยา โดยเฉพาะงานวิช าการที่ มี มาตรฐานในระดับชาติ ห รื อ ในระดั บสากล อันจะเป็นส่ ว นที่ เน้ น ย้ าถึ ง
ความส าคั ญ และคุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรธรณี นั้ น ๆ เห็ น ได้ ชั ด จากข้ อ ก าหนดในการจั ด ตั้ ง อุ ท ยานธรณี
ระดับโลก ที่จะต้องมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนถึงความสาคัญของแหล่งธรณีวิทยาในเขตอุทยานธรณีเช่นเดียวกับ
การประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งหรือซากดึกดาบรรพ์ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ต้องมีผลการศึกษาวิจัยรองรับ
งานวิ ช าการทางธรณี วิ ท ยาอาจจ าแนกออกเป็ น ๒ ระดั บ คื อ (๑) งานศึ ก ษาวิ จั ย ในระดั บ ต้ น
หรือในเชิงพื้นที่ ได้แก่งานวิชาการทางธรณีวิทยาที่มุ่งเน้นไปที่การศึกษา สารวจ ตรวจสอบ และประเมินทรัพยากร
ธรณีเพื่อให้ทราบถึงสถานภาพ การกระจายตัว และข้อมูลทางธรณีวิทยาในเบื้องต้นที่สามารถนาไปใช้เพื่ อการ
บริหารจัดการทางธรณีวิทยาต่อไปได้ (๒) งานศึกษาวิจัยในระดับลึกเป็นงานวิชาการทางธรณีวิทยาที่เน้นเฉพาะ
เรื่องหรือเฉพาะด้านโดยมีจุดมุ่งหมายหลั กเพื่อไขข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ การที่จะทาให้งานวิช าการทาง
ธรณี วิ ท ยาประสบผลส าเร็ จ นั้ น จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ส าคั ญ หลายประการ เช่ น การวางแผนงานที่ ชั ด เจน
เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้ งบประมาณและระยะเวลาที่เพียงพอ และที่สาคัญคือทรัพยากรบุคคลทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการแสวงหาทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานอื่นทั้งในและนอก
ประเทศโดยการประสานความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ
๔) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาแก่สาธารณชน
ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็จของงานด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาคือการสร้างเสริม
ให้ ส าธารณชนมี ค วามเข้ า ใจ ตระหนั ก และเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ ท างธรณี วิ ท ยา
และทรัพยากรธรณี ซึ่งหากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ดังกล่าวแล้ว
จะช่วยสนับสนุนให้การดาเนินงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมประสบผลสาเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น และรวมถึงช่วยลด
ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
การสร้างเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสาคัญของการอนุรักษ์
ทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี สามารถดาเนินการได้หลากหลายวิธี เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่ าน
กิจกรรมและสื่อต่างๆ การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรหรือเยาวชนในพื้นที่ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การสนับสนุนให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
และความรู้ทางธรณีวิทยา การจัดประกวดแหล่งธรณีวิทยาทั้งทางด้านความโดดเด่นและการบริหารจัดการในพื้นที่
ยั ง มี ส่ ว น ช่ ว ย เ น้ น ย้ า ใ ห้ เ กิ ด จิ ต ส า นึ ก ร่ ว ม แ ล ะ ถื อ เ ป็ น โ อ ก า ส อั น ดี ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ แ ละ เ ติ ม เ ต็ ม
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านธรณีวิทยา

ประเด็นพิจารณาสาหรับงานด้านอุทยานธรณีของกรมทรัพยากรธรณี
๑) กระบวนงานหรือขั้นตอนในการจัดตั้งอุทยานธรณี
กรมทรัพยากรธรณีได้ริเริ่มงานด้านอุทยานธรณีอย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง ธรณี วิ ท ยาที่ มี ค วามโดดเด่ น และมี คุ ณ ค่ า ทางวิ ช าการให้ เ ป็ น มรดก
ของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการของจังหวัดต่ าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนในพื้นที่ ในการนี้กรมทรัพยากรธรณีได้ทาการศึกษาและจัดทา
แนวทางการจัดตั้งอุทยานธรณี และคู่มือการสารวจและประเมินแหล่งธรณีวิทยาเพื่อกาหนดเป็นแหล่งอนุรักษ์
ธรณีวิทยาและแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานจัดตั้งอุทยานธรณี
โดยประยุกต์จากข้อกาหนดขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
รายละเอียดปรากฏในบทที่ ๓
ที่ผ่านมากรมทรัพยากรธรณีได้ดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวแต่ยังไม่สามารถผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง
อุทยานธรณีอย่างเป็นทางการขึ้นมาได้ ทั้งนี้หากพิจารณาในรายละเอียดอาจพบว่ามีข้อจากัดหลาย ๆ ด้านปรากฏ
อยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดตั้งอุทยานธรณี ซึ่งสามารถตั้งเป็นข้อสังเกต ดังนี้
(๑) กระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดตั้งอุทยานธรณีอาจมีความซับซ้อนหรือต้องผ่านการพิจารณาของ
หน่วยงานหลายหน่วยงานทาให้ยากต่อการปฏิบัติ ดังนั้นอาจต้องมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนลาดับขั้นตอนใน
การดาเนินงาน โดยความเห็นพ้องร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
(๒) หน่วยงานเฉพาะที่ทาหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนในแต่ละขั้นตอนอาจยังไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นหรือ
จัดตั้งขึ้นแล้วแต่ยังไม่เริ่มปฏิบัติงาน เช่น คณะทางานจัดตั้งอุทยานธรณี หรือมีหน่วยงานที่กาหนดให้ทาหน้าที่อยู่
แล้วแต่องค์ประกอบหรืออานาจหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวไม่เฉพาะเจาะจงสาหรับการจัดตั้งอุทยานธรณี
(๓) หน่ ว ยงานภายในกรมทรั พ ยากรธรณี อ าจมี ค วามสั บ สนในขั้ น ตอนการด า เนิ น งานให้ ป ฏิ บั ติ
ได้จริง หรืออาจมีข้อจากัดในด้านจานวนบุคลากรและประสบการณ์ของบุคลากรโดยเฉพาะในเรื่องของการสารวจ
และประเมินแหล่งธรณีวิทยาเพื่อกาหนดเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา
๒) ความพร้อมของแหล่งธรณีวิทยาในด้านต่างๆ ที่จะผลักดันไปสู่อุทยานธรณี
ปั จ จุ บั น กรมทรั พ ยากรธรณี ไ ด้ ร วบรวมแหล่ ง ธรณี วิ ท ยาในประเทศไว้ ม ากกว่ า ๑,๐๐๐ แหล่ ง
และในจ านวนนี้ บ างส่ วนผ่านการสารวจทางธรณีวิทยาเบื้องต้น บางส่ ว นมีผ ลการศึกษาวิจัยในเชิงลึกรองรับ
บางส่วนผ่านการประเมินตามคู่มือการสารวจและประเมินแหล่งธรณีวิทยาเพื่อกาหนดเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา
บางส่วนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา อย่างไรก็ตามยังคงมี
แหล่งธรณีวิทยาอีกจานวนมากที่ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ และอาจยังมีอีกแหล่ งธรณีวิทยาอีกหลายแหล่งที่ยัง
ไม่ได้กาหนดให้เป็นแหล่งธรณีวิทยา
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า แหล่ ง ธรณี วิ ท ยามี จ า นวนมากจึ ง ยากที่ จ ะพั ฒ นาให้ ทุ ก แหล่ ง มี
ความพร้อมในทุก ๆ ด้านได้ในเวลาอันสั้น ดังนั้นสิ่งสาคัญประการแรกที่ควรต้องเร่งดาเนินการคือการนารายการ
บัญชีแหล่งธรณีวิทยาที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อที่จะสามารถนามาจาแนกจัดกลุ่มในมิติ
ต่าง ๆ เช่นความโดดเด่นของแหล่งธรณีวิทยา ความสาคัญทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ความพร้อมด้านวิชาการทาง
ธรณีวิทยาความเสี่ยงต่อการถูกทาลายทั้งจากการกระทาของมนุษย์และโดยธรรมชาติ ความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักใน
ฐานะแหล่งท่องเที่ยว ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เป็นต้น จากนั้นจึงนาข้อมูลต่าง ๆ
เหล่านี้มาเรียงลาดับความสาคัญเพื่อพิจารณาวางแผนบริหารจัดการในการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาด้านต่าง ๆ ต่อไป
โดยอาจเริ่มจากการศึกษา สารวจ และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และหากมีศักยภาพในเชิงวิชาการเพียงพออาจ

พัฒนาต่อยอดไปสู่การศึกษาวิจัยในเชิงลึก นอกจากนี้สิ่งที่สาคัญที่ต้องคานึงถึงอีกประการหนึ่งคือ ศักยภาพของ
แหล่งธรณีวิทยานั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมที่จะพัฒนาไปในทิศทางใด
๓) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
UNESCO ได้กาหนดนิ ยามของอุทยานธรณีไว้ว่า “อุทยานธรณี คือ แหล่งทัศนียภาพที่เป็นมรดกทาง
ธรณีวิทยาซึ่งมีความสาคัญทางธรณีวิทยา มีคุณสมบัติทางธรรมชาติที่พบได้ยาก มีคุณค่า มีมาตราส่วนและอาณา
เขตที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจรวมเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติเพียงหนึ่ง
เดียว อุทยานธรณีนอกจากจะเป็นสถานที่สาหรับการทัศนาจร การชมทิวทัศน์ การพักผ่อนหย่อนใจ การฟื้นฟู
สุขภาพ และสาระบันเทิงทางวัฒนธรรมที่มีสาระทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างสูงแล้ว ยังเป็น พื้นที่มรดกทางธรณีวิทยา
ที่ได้รับการคุ้มครองที่สาคัญและเป็นฐานสาหรับการทาวิจัยทางธรณีศาสตร์และการเผยแพร่ความรู้สู่ปวงชน”
(กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๕๓)
จากค านิ ย ามดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า อุ ท ยานธรณี ไ ม่ ไ ด้ มี เ พี ย งมิ ติ ด้ า นธรณี วิ ท ยาเพี ย งมิ ติ เ ดี ย ว
แต่ประกอบด้วยหลากหลายมิติประกอบกัน เช่น มิติด้านวัฒนธรรม มิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ มิติด้านการ
ท่องเที่ย วมิติด้านการศึกษา มิ ติด้านข้อกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้นงานด้านการจัดตั้งอุทยานธรณีจึงถือเป็นงาน
ระดับประเทศที่ต้องได้รับ ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนประกอบกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
และภาคประชาสังคมกรมทรัพยากรธรณีเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถที่จะดาเนินการให้ประสบผลได้ในทุกมิติ
จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันให้การจัดตั้งอุทยานธรณีเป็นผลสาเร็จและมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ดังนั้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงมีความสาคัญ
และจาเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมืออาจดาเนินการในรูปแบบโครงการร่วมในด้านต่าง ๆ เช่น
โครงการศึกษาวิจัยในเชิงลึกร่วมกับภาคการศึกษา โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น หรืออาจจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นโดยมีองค์ประกอบของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมพิจารณาเพื่อจัดตั้งอุทยานธรณี หรือเพื่อการบริหารจัดการอุทยานธรณี เป็นต้น
๔) การผลักดันให้มีการจัดตั้งอุทยานธรณีแห่งแรกขึ้นเป็นพื้นที่ต้นแบบ
กรมทรัพยากรธรณีได้ริเริ่มงานด้านอุทยานธรณีอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการเริ่มเข้าไป
ศึกษา สารวจ แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการสารวจศึกษาและ
นาเสนอแนวคิดและแนวทางในการจัดตั้งอุทยานธรณี ซึ่งหากจังหวัดใดมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่อุทยานธรณี
และผู้นาในจังหวัดนั้น ๆ เห็นชอบร่วมกันที่จะพัฒนาไปสู่อุทยานธรณีแล้วจะได้มีการจัดตั้งคณะทางานอุทยานธรณี
ประจาจังหวัดขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งคณะทางานอุทยานธรณีประจาจังหวัดนี้ถือเป็นตัวจักร
สาคัญที่จะขับเคลื่อนกระบวนการในการจัดตั้งอุทยานธรณีต่อไป นับถึงปัจจุบันมีการจัดตั้งคณะทางานอุทยานธรณี
ประจาจังหวัดขึ้นแล้ว ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก อุบลราชธานี ขอนแก่น เลย กาฬสินธุ์ สตูล และสุพรรณบุรี
ซึ่ ง ในแต่ ล ะจั ง หวั ด มี ค วามก้ า วหน้ า ของการด าเนิ น การแตกต่ า งกั น จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ถื อ เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานมากที่สุด โดยได้เสนอให้มีการจัดตั้งอุทยานธรณีผาชัน – สามพันโบกขึ้น ซึ่งอุทยาน
ธรณีแห่งนี้คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งได้ ปัจจุบันข้อเสนอในการขอจัดตั้งและแผนบริหาร
จัดการอุทยานธรณีผาชัน – สามพันโบก ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมแล้ว และอยู่ระหว่างการนาเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อให้ความ
เห็นชอบต่อไป

นั บ ถึ ง ปั จ จุ บั น เมื่ อ พิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาอาจยั ง ไม่ ส ามารถกล่ า วได้ ว่ า ประเทศไทย
มีอุทยานธรณีอย่างเป็นทางการ และจากแนวคิดเดิมที่มุ่งดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดต่าง ๆ มีการ
จัดตั้งอุทยานธรณีประจาจังหวัดขึ้นนั้นอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีอุทยานธรณีที่มีการบริหาร
จัดการในทุก ๆ ด้าน เป็นต้นแบบ ดังนั้นหากกรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณา
อย่างจริงจัง เพื่อทาการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและทาการพัฒนาไปสู่อุทยานธรณีระดับประเทศ และหาก
สามารถที่จะผลักดันให้ไปถึงอุทยานธรณีระดับโลกได้แล้ว การพัฒนาอุทยานธรณีในพื้นที่อื่น ๆ จะสามารถทาได้
ง่ายขึ้นโดยยึดเอาพื้นที่อุทยานธรณีต้นแบบที่ได้ดาเนินการประสบผลสาเร็จเป็นแบบอย่าง ดังตัวอย่างที่เห็นได้
ชัดเจนจากการพัฒนาอุทยานธรณีของประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้ผลักดันให้เกิดอุทยานธรณีระดับโลกภูเขาไฟบาตู
บนเกาะบาหลี เป็นต้นแบบ จากนั้นจึงเกิดอุทยานธรณีระดับประเทศขึ้นตามมาอีกหลายแห่ง โดยในจานวนนี้หลาย
แห่งอยู่ระหว่างการประเมินโดย UNESCO และอีกหลายแห่งที่อยู่ระหว่างการจัดทาข้อเสนอเพื่อขอจัดตั้งอุทยาน
ธรณีระดับโลก
ในวาระของการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา
ของกรมทรัพยากรธรณี” ในวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาและคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบที่น่าจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาไปสู่อุทยานธรณี นอกเหนือไปจากอุทยาน
ธรณีผาชัน – สามพันโบก ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศแบบคราสต์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก หุบเขาไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สวนหินป่าหินงาม จังหวัดเลย แหล่ง
ซากดึกดาบรรพ์ เกาะ แก่ง และถ้า จังหวัดสตูล และแหล่งทะเลดึกดาบรรพ์ ๖,๐๐๐ ปี จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างไร
ก็ตามพื้นที่ที่ได้เสนอมานี้ต้องทาการศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อพิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมในขั้น
รายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี
ข้อพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีสามารถแบ่งข้อเสนอ
แนวทางการดาเนินงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ แนวทางด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีใน
ภาพรวม และแนวทางด้านอุทยานธรณีของกรมทรัพยากรธรณี
แนวทางด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีในภาพรวม
จากประเด็น พิจารณาในส่วนของแนวทางด้านการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาในภาพรวมสามารถกา หนด
แนวทางได้ดังต่อไปนี้
๑) การจัดให้มีแผนแม่บทการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น เอกภาพของงานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท างธรณี วิ ท ยาของ กรมทรั พ ยากรธรณี
แผนแม่บทการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ มีความจาเป็นและมี
ความส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง โดยแผนดั ง กล่ า วจะช่ ว ยให้ ง านด้า นการอนุ รัก ษ์ ท างธรณี วิ ท ยามี ค วามชัด เจนและ
ตอบสนองต่ อ เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารของกรมทรั พ ยากรธรณี แผนแม่ บ ทและแผนปฏิ บั ติ ง านที่ จั ด ท าขึ้ น นี้
ต้ อ งครอบคลุ ม งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท างธรณี วิ ท ยาในทุ ก ๆ ด้ า น โดยผนวกเอาแนวคิ ด ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติตามหลั กสากล และกระบวนการการมีส่ ว นร่ว มเข้า ไว้ด้ว ยกัน นอกจากนี้ยังต้องมี ค วาม
สอดคล้องกับภารกิจ อานาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณี และสามารถเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ มากไปกว่านั้น
แผนแม่บ ท ยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิบั ติงานดั งกล่ าวต้ อ งผ่ า นการพิจ ารณาและเห็ นชอบร่ว มกัน ทั้ง ในระดั บ
ผู้ปฏิบัติงานและในระดับผู้บริหารของกรมทรัพยากรธรณี

๒) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการทางธรณีวิทยาระดับต่างๆ
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด งานวิ ช าการทางธรณี วิ ท ยาในระดั บ ต่ า ง ๆ นั้ น จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
มีการผลักดันให้เกิดการดาเนินการในหลายด้านประกอบกัน ซึ่งสามารถกาหนดเป็นมาตรการย่อยได้ดังนี้
มาตรการที่ ๑ เร่งศึกษา สารวจ ตรวจสอบ และประเมินสถานภาพทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธ รณี
เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานทางธรณีวิทยาทั่วประเทศ
มาตรการที่ ๒ จั ดล าดับ ความส าคัญ คัดเลื อก แหล่ งธรณีวิทยาหรือทรัพยากรธรณีที่มีศักยภาพเพื่อ
ทาการศึกษาวิจัยเชิงลึก
มาตรการที่ ๓ สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ทาการศึกษาวิจัยในเชิงลึ กโดยใช้วัตถุดิบงานวิจัย
ภายในประเทศ
มาตรการที่ ๔ สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพียงพอสามารถทาการศึกษาวิจัยเชิงลึก
มาตรการที่ ๕ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยาทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
๓) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาแก่สาธารณชน
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาถือเป็นงานด้านการเสริมสร้างให้สาธารณชนมีความเข้าใจความ
ตระหนัก และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ธรณี วิ ท ยาเพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ และสร้ า งจิ ต ส านึ ก สามารถด าเนิ น การได้ ห ลา กหลายรู ป แบบ
โดยสามารถกาหนดเป็นมาตรการย่อยได้ดังนี้
มาตรการที่ ๑ ส่ งเสริ มและผลั กดันให้ องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาเป็นส่ ว นหนึ่งในชีวิตประจาวั น ของ
ประชาชนผ่านสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกแขนง
มาตรการที่ ๒ เร่งพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนหรือประชาชนทั่วไปให้มีความรู้
พื้นฐานด้านธรณีวิทยาและธรณีวิทยาในท้องถิ่น รวมทั้งเห็นถึงความสาคัญของธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
มาตรการที่ ๔ สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต้องใช้องค์ความรู้
ทางธรณีวิทยา
แนวทางด้านอุทยานธรณีของกรมทรัพยากรธรณี
จากประเด็นพิจารณาในส่วนของแนวทางด้านอุทยานธรณีสามารถกาหนดแนวทางได้ดังต่อไปนี้
๑) การทบทวนกระบวนงานหรือขั้นตอนในการจัดตั้งอุทยานธรณี
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง กระบวนงานหรื อ ขั้ น ตอนในการจั ด ตั้ ง อุ ท ยานธรณี ที่ ไ ด้ ก าหนดขึ้ น แล้ ว อาจ
จาเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนให้ มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง ซึ่งสามารถดาเนินการได้ตาม
แนวทางต่อไปนี้
(๑) มอบหมายให้คณะทางานอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่ กรม
ทรัพยากรธรณีจัดตั้งขึ้น ทาการศึกษา และพิจารณาทบทวนกระบวนงานหรือขั้นตอนในการจัดตั้งอุทยานธรณีของ
กรมทรัพยากรธรณีเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง และนาเข้าสู่การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในกรมทรัพยากรธรณี
(๒) เร่งจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อทาหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งอุทยานธรณีเพื่อผลักดันให้
กระบวนงานในการจัดตั้งอุทยานธรณีสามารถดาเนินไปได้

(๓) เร่งสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) การสร้างความพร้อมของแหล่งธรณีวิทยาในด้านต่างๆ ที่จะผลักดันไปสู่อุทยานธรณี
การสร้างความพร้อมของแหล่งธรณีวิทยาในด้านต่างๆ มีมาตรการย่อยในการดาเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ จัดลาดับความสาคัญ และคัดเลือก แหล่งธรณีวิทยาที่มีศักยภาพเพื่อทาการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับแหล่งธรณีวิทยานั้น ๆ พร้อมทั้งทาการศึกษาวิจัยเชิงลึก
มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่แหล่งธรณีวิทยา
๓) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประสานความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการจัดตั้งอุทยานธรณี การดาเนินการในส่วนนี้มีมาตรการย่อยในการดาเนินการดังนี้
มาตรการ การจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการร่วมเป็นการเฉพาะเพื่อทาหน้าที่ในการบริหารจัดการใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
๔) การผลักดันให้มีการจัดตั้งอุทยานธรณีแห่งแรกขึ้นเป็นพื้นที่ต้นแบบ
การพิจารณาคัดเลือกและจัดตั้งอุทยานธรณีแห่งแรกขึ้นเป็นพื้นที่ต้นแบบมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่ง
นอกจากจะทาให้เกิดอุทยานธรณีขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยแล้ว อุทยานธรณีแห่งแรกนี้ยังสามารถใช้เป็น
กรณีศึกษาสาหรับการจัดตั้งอุทยานธรณีแห่งอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต การดาเนินการในส่วนนี้มีมาตรการย่อยในการ
ดาเนินการดังนี้
มาตรการที่ ๑ การเร่งตรวจสอบและคัดเลื อกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในทุก ๆ ด้าน มีข้อจากัด และ
อุปสรรคน้อยที่สุด เพื่อนามาใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดตั้งอุทยานธรณีแห่งแรกในประเทศไทย
มาตรการที่ ๒ เร่งระดมทรัพยากรที่มีทุกด้านเพื่อผลักดันให้เกิดอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศ

2.5 กรณีศึกษาการเพิม่ มูลค่าทรัพยากรธรณี (หินอ่อน/หินแกรนิต/อัญมณี)
1. หินดิบ หินสีและอัญมณี
หิ น และแร่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองด้ ว ยกระบวนการทางธรรมชาติมี ส มบั ติ เ ป็ น อนิ น ทรี ย์เ คมี เ หมื อ นกัน
ซึ่ง “หิน” คือ ก้อนที่รวมแร่หลายชนิดไว้ด้วยกัน มีคุณสมบัติทางเคมีไม่แน่นอน เพราะเป็นสารประกอบที่เกิดจาก
การรวมแร่หลายหลาย ๆ ชนิดเอาไว้ส่วนแร่เป็นสารประกอบเนื้อเดียวที่มีโครงสร้าง ทางเคมีที่ชัดเจน เป็นผลึก
บริสุทธิ์ ในปัจจุบันทั้งหินและแร่ที่มีสีสันสวยงามถูกเรียกรวมๆ กันว่า “หินสี” ซึ่งหินสีที่ยังไม่ผ่านการเจียระไนจะ
เรียกว่า “หินดิบ” (Raw Stone) หินดิบเหล่านี้จะถูกนาเข้ามาจากหลายแหล่งทั่วโลก ได้แก่ ประเทศทางแถบ
แอฟริกาใต้แทนซาเนียยุโรป อียิปต์อัฟกานิสถาน ธิเบต พม่า เพราะปัจจุบันแหล่งหินสีหรือหินดิบในประเทศไทย
มีหลงเหลืออยู่น้อยมาก หินดิบเหล่านี้ราคาขายจะถูกกาหนดเมื่อถูกการเจียระไนเป็นเครื่องประดับ ด้วยความไม่
แน่นอนในส่วนประกอบ “หินสี” จึงจัดให้เป็น อัญมณีคุณภาพต่า ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับพลอยแต่เป็นพลอย
แฟชั่น ที่ไม่มีคุ ณค่าทางการลงทุน เหมือนเพชรหรือพลอยน้าดีเนื่ องจากหิ นสี จะทึบ แสงหรือไม่ ค่อยโปร่ ง แสง
โดยส่วนมากจะมีเนื้อขุ่นและมีมลทินขนาดใหญ่เห็นได้ชัดอยู่ภายใน จึงทาให้หินเหล่านี้มีราคาถูกมากเมื่อเทียบ
กับอัญมณีชนิดอื่น ส่วนอัญมณีนั้นมีลักษณะโปร่งใสจนถึงโปร่งแสง และยังมีประกายแวววาวสวยงามแบบเพชร
หรืออาจกล่าวได้ว่าแร่จะก่อตัวจนตกผลึกและกาเนิดเป็นอัญมณีต้องใช้เวลานานนับล้าน ๆ ปี ทาให้อัญมีมีความ
งดงาม และมีราคาแพงกว่าหินดิบหรือหินสีต่าง ๆ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ แห่ ง ชาติ (2545) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของอั ญ มณี
หรือรัตนชาติ หมายถึง วัตถุ 3 ประการ คือ
1) แร่ เช่น เพชร คอรันดัม (Corundum) โกเมน (Garnet) ควอรตซ์ (Quartz) เป็นต้น
2) หิน เช่น ลาปิส ลาซูลี (Lapis Lazuli) และ
3) สารอินทรีย์เช่น อาพัน ไข่มุก เป็นต้น และจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติอีก 3 ประการ
ได้แก่ 1) ความสวยงาม (Beauty) เห็นได้จากสี การกระจายแสง การหักเหแสง ประกายความสามารถให้แสงผ่าน
และรูปแบบของการเจียระไน 2) ความทนทาน (Durability) สามารถวัดได้โดยระดับของความแข็ง และความ
เหนียว ถ้ามีความแข็งมากจะทนทานต่อการขีดข่วนที่ทาให้เกิดตาหนิซึ่งหมายถึง ความทนทานจากการสวมใส่
3) ความหายาก (Rarity) เป็นเรื่องของการใช้เวลา และการมีต้นทุนในการแสวงหา ซึ่งอาจจะมาจากระดับลึกของ
โลกตามสายแร่ เช่น ความหายากของอาพันที่มีความงดงาม
หินดิบหรือหินสีธรรมชาติทั้งหมดล้วนเกิดจากจุดกาเนิดเดียวกัน คือกระบวนการทางธรณีวิทยาใต้ชั้น
เปลือกโลก หินดิบหรือหินสีที่ขุดได้จะมีลักษณะในรูปแบบหินก้อน มีขนาดเล็กหนักไม่ถึงกิโลกรัมจนถึงขนาดใหญ่
หนักเป็นตัน ๆ จะถูกนามาผ่านกรรมวิธีการตัดแต่งชิ้นส่วนหินที่ไม่มีค่าออกก่อน จากนั้นจะนาเข้ากระบวนการกลึง
ให้เป็นทรงกลม หรือทาเหลี่ยมตามความพึงพอใจ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ถูกนามาใช้ในการเจียระไน
หินดิบหรือหินสีเหล่านี้ ซึ่งกระบวนการในขั้นตอนนี้คล้าย ๆ กับการเจียระไนเพชรให้มีรูปแบบและเหลี่ยมที่สวยงาม
เป็นขั้นตอนที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าและราคาให้หินดิบหรือหินสีเหล่านี้ ความงามและคุณค่าของหินที่ถูกเจียระไน
เหลี่ยมมุมแล้วจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น และราคาก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นลาดับ เครื่องประดับที่ทาจากหินสีและอัญมณีจึงใช้ในการ
บอกฐานะเสริมสถานภาพความมั่งคั่งให้ผู้สวมใส่ แต่ทั้งนี้ราคาหลักก็ยังขึ้นกับความนิยมของหินหรือแร่ชนิดนั้น ๆ
ประกอบกับความแข็ง และสีสันที่จะมีผลต่อกลไกทางการตลาด ถึงอย่างไรหินสีก็ยังถือว่ามีราคาต่ามากเมื่อเทียบ
กับอัญมณีชนิดอื่น ๆ (สานักงานประสานชุดโครงการ การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ. 2558 :
ออนไลน์ ; จุฑามาศ ณ สงขลา.2558:12 )

หินดิบหรือหินสีที่พบในปัจจุบัน หินจะมีแร่มากกว่า 2 ชนิด ส่วนแร่จะเป็นแร่เพียงชนิดเดียว ซึ่งแร่ที่
ค้นพบแล้วในปัจจุบันมีมากกว่า 3,800 ชนิด แต่แร่ที่พบเห็นได้บ่อยมีไม่เกิน 50 ชนิด โดยหินดิบที่เป็นหินสีที่เป็น
หินธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) หินธรรมชาติ คือ หินที่มีแร่ตั้งแต่สองแร่ขึ้นไป เช่น หินยูนาไคส์หินลาปิส ลาซูรี่ หิน ควอร์ตไซต์
2) แร่ธรรมชาติ คือ ของแข็งอนินทรีย์สารเนื้อเดียวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีสูตรเคมีที่แน่นอน
หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในวงจากัด และมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ เช่น แร่ควอตซ์ชนิดต่าง ๆ แร่ฟันม้า โกเมน
โอปอล ทัวร์มาลีน เทอร์คอยซ์ ฟลูออไรต์ โทแพซ นิล ฮีมาไทต์ ปะการัง มาลาไคต์ (ภูวดล วรรธนะชัยแสง. 2558
: ออนไลน์)
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หินดิบ หมายถึง หินสีต่าง ๆ หรืออัญมณีก้อนดิบ ที่ไม่มีรูปทรงที่ชัดเจน มีมลทิน
ที่มองเห็นได้ชัด และยังไม่ได้ผ่านกระบวนการเจียระไนเหลี่ยมมุมให้เป็นอัญมณีที่สวยงาม มีค่า มีราคาสูง รวมถึง
ซากฟอสซิล เปลือกหอย ไม้ที่กลายเป็นฟอสซิล งาช้าง ฟัน และเขาสัตว์
2. ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)
ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) คือ โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่เน้นเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และภาคบริการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่ งยื น ” เป็ น วิสั ย ทัศน์ เชิงนโยบายในการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้า งเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษา
ไปพร้อม ๆกัน โมเดลนี้จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยปัญญา โดยการเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเม็ดเงิน หรือ
การเปลี่ยน “คุณค่า” ให้กลายเป็น “มูลค่า” ที่มุ่งเน้นใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมความเป็นไทย เนื่ องด้วย
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายเชิงสังคม วัฒนธรรม ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้สามารถนามา
ต่อยอดเพื่อให้เกิด “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ” ที่สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในเวทีตลาดโลกได้
(กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. 2560: 13-16) ซึ่งองค์กรความร่วมมือเพื่อการค้าและการ
พั ฒ นา UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) ระบุ ไ ว้ ว่ า อุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industries) คือหัวใจของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Eeconomy) ประกอบด้วยกลุ่ม
อาชีพที่ใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ หันมาให้
ความส าคัญในการผลั กดัน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative industries) เพื่อพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ
อัน เนื่ องมาจาก การแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ บนเวทีโ ลกที่เ พิ่ มสู ง ขึ้น ซึ่งประเทศไทยก็เช่น กั น ได้เล็ งเห็ น และให้
ความสาคัญในการพัฒนาประชากรให้เป็น บุคลากรที่มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะผลิตสินค้า และ
บริการที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้เจริญเติบโต(The United Nations, 2010)
กลไกขับเคลื่อนประเทศภายใต้ Thailand 4.0 มีเป้าหมายเพื่อหลุดพ้น 3 กับดัก คือ
1) กลไกขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ ว ยนวั ต กรรม ปั ญ ญา เทคโนโลยี แ ละความคิ ด สร้ า งสรรค์
(Competitive Growth Engines) เพื่ อ ก้ า วสู่ ป ระเทศที่ มี ร ายได้ สู ง โดยเปลี่ ย นจาก “ท ามากได้ น้ อ ย” เป็ น
“ทาน้อยได้มาก”
2) กลไกการกระจายรายได้โอกาส และความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม (Inclusive Growth Engine)
โดยเน้นการปรับเปลี่ยนจากความมั่งคั่งที่กระจุกเป็นความมั่งคั่งที่กระจาย ด้วยหลักคิดที่ว่า “เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

3) หลุดพ้นจากกับดักความไม่สมดุล ด้วยการสร้างความยั่งยืนผ่าน กลไกการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลสู่ “การพัฒนาที่สมดุล”
โดยมีการกาหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติดังนี้
1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า ” (Value - Based
Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์
2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ”(Inclusive Society) ด้วย
การเติมเต็มศักยภาพของผู้ คนในสั งคม เพื่อสร้างหลั กประกันความมั่น คงทางเศรษฐกิจสั ง คม และฟื้นความ
สมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
3) การยกระดับคุณค่ามนุษย์ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21”
ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง” และ 4) การรักษ์สิ่งแวดล้อม มี“ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับ
สภาพตามภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนต่า” อย่างเต็มรูปแบบ (กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา. 2560: 13-16)
จากแนวคิ ด ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ไทยแลนด์ 4.0 สรุ ป ได้ ว่ า เป็ น แนวคิ ด ของโมเดลการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่เน้นเทคโนโลยีความคิด
สร้างสรรค์และภาคบริการ ซึ่งเป็นโมเดลที่มีการขับเคลื่อนด้วยปัญญา โดยการเปลี่ยนสิ่งที่มี“คุณค่า” ให้กลายเป็น
“มูลค่า” ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมความเป็นไทย ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรมซึ่งสามารถนามาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิด “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ” ที่สามารถสร้าง
ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในตลาดโลกได้
3. แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ปัจจุบันการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการเริ่มมีบทบาทสาคัญในการช่วยเรียกความสนใจของ
กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ และยังสามารถรักษากลุ่มผู้บริโภครายเดิมให้อยู่ต่อไปได้การสร้างมูลค่าเพิ่ม มิใช่เป็นเพียง
การออกแบบแค่เปลี่ยนรูปร่างหรือออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงามเท่านั้น หากแต่จะเน้นการออกแบบที่สร้าง
ความแตกต่ า งให้ กั บ สิ น ค้ า เกิ ด เป็ น รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ น ค้ า ใหม่ ๆ ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การใช้ ง านมากขึ้น
แต่เพื่อให้เกิดผลสาเร็จสุดท้ายคือการได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มี “คุณค่าเพิ่ม” สาหรับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
การสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถสร้างได้ในหลายทาง เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบ ผลิตภัณฑ์การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากกระบวนการผลิต ซึ่งบางครั้งต้องกระทาไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้ผลสาเร็จสุดท้าย คือการได้ผลิตภัณฑ์
และบริการที่มี “คุณค่าเพิ่ม” สาหรับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย (ปิยาภรณ์ คายิ่งยง. 2559:20-21; วารุณี สุนทร
เจริญนนท์.2557: 23; พูนลาภ ทิพชาติโยธิน.2553) โดยมีหลักในการพิจารณาดังนี้คือ
1) การเพิ่มคุณค่า เป็นพิจารณาโอกาสต่าง ๆ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคจะต้องพิจารณาความต้องการ รสนิยมของกลุ่มเป้าหมายเป็นอันดับแรก ศึกษาและทาความเข้าใจด้ าน
ทัศนคติของผู้ บริโ ภคที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์ห รื อบริการ ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเลื อกหรือไม่เลื อกสิ่ งใดเพื่ อ การ
ดารงชีวิต
2) การพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ ควรมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์และบริบทของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีควรมีการสร้างสรรค์แนวคิดที่แตกต่างและโดดเด่น
3) การพิจารณาวัตถุดิบ ทาการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีเรื่องราว มีความแตกต่างที่โดดเด่น มีคุณค่าที่
จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้

4) การพิจารณาวิธีกระบวนการผลิตหรือวิธีการผลิตที่อาจจะดัดแปลงให้เกิดคุณค่ามากขึ้น
5) การพิจารณาบรรจุภัณฑ์หรือการนาเสนอให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่สัมผัสแรก
6) การพิจารณาสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงบริการให้กับผลิตภัณฑ์ หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้กับบริการ
เช่น การมีช่องทางการจาหน่ายให้ซื้อได้ง่าย
7) การสร้างแบรนด์เป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ ในภาพรวม เป็น
การนามูลค่าเพิ่มมาแปลงเป็นคุณค่าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ และ
8) การพิ จ ารณาสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม เรื่ อ งการน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารนั้ น ให้ เ ข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภค
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นการเพิ่มคุณค่าต่อผู้บริโภคในด้านความสะดวก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี
3.1 กฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับทรัพยากรธรณี
เหมืองแร่เป็นกิจการที่สร้างความร่ารวยให้กับประเทศชาติ และผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก แต่ เบื้องหลัง
นั้นกลับสร้างความปวดร้าวให้กับประชาชนมากมาย ทั้งความเจ็บป่วยทางกายและใจ หนึ่งในความเจ็บป่วยทางใจ
ก็คือการแบกรับปัญหายุ่งยากในเรื่ องที่ดิน ทั้งก่อนและหลังการทาเหมือง ปัญหาที่พบมากก็เนื่องมาจากการที่
ประชาชนไม่ยอมขายที่ดินให้ หรือการตกลงราคาที่ดินกั นไม่ได้ ไม่ว่าที่ดินนั้นจะเป็นที่ดินส่วนบุคคล ที่ดินของรัฐ
หรือที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินนั้นก็ตามที รวมถึงผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับที่ดินที่ถูกขุดเจาะและระเบิดทาให้เสียสภาพไป เช่น น้าซับน้าซึม และชั้นน้าใต้ดินระดับตื้ นและระดับลึก
เสียหาย การขุดลอกเอาหน้าดินออก เป็นต้น
อีกเรื่ องที่โ ต้เถีย งขัดแย้ งกัน มากคือ “สิทธิ ใ นที่ดิน ” ซึ่งมักจะพบปัญหาว่าใครเป็นฝ่ ายมีสิ ทธิในที่ดิ น
มีทั้งกรณีการโต้เถียงขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ประชาชนกับเอกชน/ผู้ประกอบการ/นิติบุคคล หรือ
ระหว่างประชาชนกับรัฐอยู่เสมอ จึงอยากจะวิเคราะห์ว่าที่ดินที่เราครอบครองกันนั้นเรามีสิทธิในที่ดินมากน้อย
เพียงใด
คาว่า “ที่ดิน” ตามนิยามในมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ให้ความหมายไว้ว่า “พื้นที่ดินทั่วไป
และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลาน้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล ด้วย”
ตีความตามประสาชาวบ้านได้ว่าทุกแห่งทุกหนไม่ว่าจะพื้นดินพื้นน้าก็ถูกจากัดความว่าเป็นที่ดินทั้งหมด
ที่ ดิ น จั ด เป็ น ทรั พ ย์ ช นิ ด หนึ่ ง ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา ๑๓๙ ที่ เ รี ย กว่ า
อสังหาริมทรัพย์ “อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือ
ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์ อันติดอยู่กับ
ที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย”
“สิทธิ ใ นที่ดิ น ” ตามกฎหมายที่ดินมาตรา ๑ หมายความว่า “กรรมสิทธิ์ และให้ค วามหมายรวมถึ ง
สิทธิครอบครองด้วย” กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองคืออะไรนั้นคงเข้าใจได้ง่าย ๆ ว่าก็คือการเป็น “เจ้าของ
นั่นเอง กรรมสิทธิ์คือคุณเป็นเจ้าของที่ดิน แต่ถ้าสิทธิครอบครองคือคุณมีเพียงสิทธิที่จะอยู่ ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้ น
เท่านั้น หรือหากจะแบ่งตามเอกสารสิทธิจะแบ่งได้ว่ากรรมสิทธิ์คือที่ดินที่มี โฉนดที่ (น.ส.๔ก, น.ส.๔ ข, น.ส.๔ค,
น.ส.๔, น.ส.๔ง, ท.ส.๔๑) โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว ” ส่วนสิทธิ
ครอบครองคือที่ดิน ที่มีห นั งสื อรั บ รองการทาประโยชน์ (น.ส.๓, น.ส.3ก, น.ส.3ข) ใบจอง (น.ส.๒, น.ส.๒ก)
หลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ใบไต่สวน น.ส.๕)
ที่สาธารณประโยชน์ หมายถึงที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันตามสภาพแห่งพื้นที่นั้น หรือที่ดินที่ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนไม่ว่าปัจจุบันจะยังใช้
อยู่หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ที่ทาเลเลี้ยงสัตว์ ป่าช้าฝังและเผาศพ ห้วย หนอง ที่ชายตลิ่ง ทางหลวง ทะเลสาบ
เป็ น ต้ น ซึ่ ง ตามกฎหมายถื อ ว่ า เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ส าหรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น ผู้ ใ ดจะเข้ า ยึ ด ถื อ
ครอบครองเพื่อประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามที่ระเบียบและ
กฎหมายกาหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมาย ที่ดินหรือกฎหมายอื่นที่กาหนดไว้
โดยเฉพาะ พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้บุคคลได้ใช้ประโยชน์ในที่ สาธารณะเพื่อประโยชน์แห่งตนได้ ก็เฉพาะ
กรณีที่มีระเบียบและกฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้น เช่น การอนุญาตขุดดินลูกรังหรือการอนุ ญาตดูดทราย

เป็นต้น และ “ทางสาธารณะประโยชน์ ” ก็เช่นเดียวกัน คือ ทางที่คน สัตว์ รวมทั้งยานพาหนะต่างๆ สามารถใช้
ทางนี้ได้
เมื่อพอทราบถึงคานิยาม ความหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินกันพอสมควร ก็ต้องมาดูกันต่อว่า สิทธิที่
เรามีนั้นจะถูกลิดรอนหรือเบียดเบียน และมีวิธีป้องกันสิทธิของเรานั้นอย่างไรบ้าง ก่อนการทาเหมืองแร่ต่าง ๆ นั้น
จะมีอยู่หนึ่งสิทธิในที่ดินที่มักจะถูกละเมิดอยู่เสมออันเนื่องมาจาก “การสารวจ” หาพื้นที่ศักยภาพแร่ ฟังดูแล้วการ
สารวจไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเราถ้าหากว่าผู้ประกอบการไม่มาสารวจในที่ดินของเราแล้วทิ้งเศษซากมลพิษไว้ในที่ดิน
ของเรา เพราะการสารวจแร่หลายชนิดจะต้อง ขุด เจาะ ผิวหน้าดิน เพื่อนาไปทดสอบว่ามีศักยภาพสาหรับการทา
เหมืองแร่คุ้มค่าได้กาไรหรือไม่ การสารวจนั้นจะต้องได้รับอาชญาบัตรตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ เสียก่อน
ตามความใน มาตรา ๖ ทวิ “เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการสารวจ การทดลองการศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่
ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดพื้นที่ใด ๆ ให้ เป็นเขต
สาหรับดาเนินการสารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ได้”
ภายในเขตที่กาหนดตามวรรคหนึ่งผู้ใดจะยื่นคาขออาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว หรือ ประทาน
บัตรไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้ยื่นคาขอได้เป็นกรณีพิเศษโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
เมื่อหมดความจาเป็นที่จะใช้เขตพื้นที่เพื่อประโยชน์ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีประกาศ ยกเลิกในราช
กิจจานุเบกษา

เหมืองแร่ทองคาภูทับฟ้า และภูซาป่าบอน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย จะต้องขุดหินดินทรายออกมา ๒
ล้านกว่าตัน เพื่อแร่ทองคา ๕ กรัมต่อ ๑ ตัน

การได้มาซึ่งอาชญาบัตรนี้จะทาให้ผู้ประกอบการมีอานาจเข้าไปสารวจในพื้นที่ใด ๆ ที่ออกอาชญาบัตรได้
ตามความในมาตรา ๒๕ ของกฎหมายฉบับดังกล่าว “ห้ามมิให้ผู้ใดสารวจแร่ในที่ใดไม่ว่าที่ซึ่งสารวจ แร่นั้นจะ
เป็นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับอาชญาบัตรสารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่ หรืออาชญา
บัตรพิเศษ” และ มาตรา ๒๗ “อาชญาบัตรสารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเ ศษ
ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้ถืออาชญาบัตรและให้คุ้มถึงลูกจ้างของผู้ถืออาชญาบัตรด้วย”
การเข้ า ไปส ารวจในที่ ดิ น ส่ ว นบุ ค คลนั้ น แม้ ว่ า ผู้ ป ระกอบการจะได้ รั บ สิ ท ธิ ใ ห้ เ ข้ า ไปส ารวจได้ ต าม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๖ ทวิ แต่เราเจ้าของที่ดินสามารถมีสิทธิตัดสินใจยินยอมให้เขาเข้าไป
สารวจหรือไม่ก็ได้ ตามความในมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย
เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจาหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้นกับทั้งมีสิทธิ
ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สิน ของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้า
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น โดยมิชอบด้วยกฎหมาย’ ได้เช่นกัน
ที่ดินของหน่วยงานรัฐ และรวมไปถึง ที่ดินหรือทางสาธารณะประโยชน์.... สิทธิในการอนุญาต ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานต่างๆ โดยตรง อีกประเภทหนึ่งคือที่ดินของหน่วยงานรัฐและรวมไปถึงที่ดินหรือทางสาธารณะประโยชน์
ด้วย การอนุญาตเข้าไปสารวจเป็นเรื่องง่ายมากและมีปัญหาเสมอ ๆ เพราะสิทธิในการอนุญาตขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยตรง เช่น พื้นที่ป่าไม้ก็ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ที่ดินหรือทางสาธารณะประโยชน์ก็ขออนุญาตจาก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหรื อ อ าเภอ หรื อ ที่ ร าชพั ส ดุ อื่ น ๆ ก็ ข ออนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานที่ ค รอบครองดู แ ล
โดยไม่จาเป็นจะต้องมาถามประชาชนว่าพวกคุณพร้อมที่จะให้พวกเขาเข้าไปสารวจหรือไม่ ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกที่
บางครั้งที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือที่ดินป่าไม้เหล่านั้นเป็นที่ดินที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ชาวบ้านกลับไม่
มีสิทธิในการจัดการในผลประโยชน์ของตนเลยแม้แต่น้อย
เมื่อผ่านขั้นตอนการสารวจมาแล้วและพบว่าพื้นที่หนึ่งมีศักยภาพที่สามารถจะทาเหมืองแร่ได้นั้น จะมีการ
ขอสัมปทาน ซึ่งเรียกว่า “ประทานบัตร” ตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๔๓ “ห้ามมิให้
ผู้ใดทาเหมืองในที่ใดไม่ว่าที่ซึ่งทาเหมืองนั้นจะเป็นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่ เว้นแต่จะได้ รับประทานบัตร
ชั่วคราวหรือประทานบัตร” และมาตรา ๕๐ “ถ้าที่ซึ่งขอประทานบัตรเป็นที่อันมิใช่ที่ว่าง หรือมีที่อันมิใช่ที่ว่าง
รวมอยู่ในเขต ผู้ยื่นคาขอต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่พอใจของพนักงาน เจ้าหน้าที่ว่า ผู้ขอจะมีสิทธิทาเหมือง
ในเขตที่นั้นใด
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ค าขอน าหนั ง สื อ อนุ ญ าตของผู้ มี สิ ท ธิ ใ นที่ นั้ น มาแสดงว่ า ผู้ ข อจะมี สิ ท ธิ ท าเหมื อ ง
ได้ หนังสือนั้น ต้ องมีค ารั บรองของนายอาเภอประจาท้องที่ประกอบด้วย” ซึ่งถ้าแปลตามความเข้าใจ ของ
ชาวบ้านก็คือผู้ประกอบการจะต้องซื้อที่ดินของชาวบ้านให้ครบทั้งหมดเสียก่อนถึงจะสามารถนาที่ดิน เหล่านั้นไป
ขอประทานบัตรได้ แต่ความในมาตรา ๕๐ ก็ทาให้เกิดช่องว่างของกฎหมายขึ้น ด้วยการใช้คาว่า “พอใจ” ซึ่งการ
จะอนุญาตโครงการซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างมากแต่ใช้คาว่า “พอใจ” ซึ่งเป็นการใช้ดุลยพินิจ ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เท่านั้น ถือเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ได้มาตรฐานอย่างต่า
มีกรณีตัวอย่างจากพื้นที่เหมืองแร่ทองคา จ.พิจิตร ซึ่งเป็นการขอประทานบัตรทับที่ดินทากินของ ชาวบ้าน
ซึ่งยังเป็นความฟ้องร้องกรณีบุกรุกระหว่างชาวบ้า นและกรมป่าไม้ จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าที่ดินยังมี เรื่องพิพาทกันอยู่
แต่กลับสามารถอนุญาตประทานบัตรออกมาได้ หรือจะเป็นเพราะหน่วยงานใช้หลั กเกณฑ์ เพียงแค่ “พอใจ”
เท่านั้น
อีกสิทธิหนึ่งที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับโครงการเหมืองใต้ดิน ซึ่งในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา
๘๔/๓ ระบุว่า “การทาเหมืองใต้ดินของที่ดินใดที่มิใช่ที่ว่าง หากอยู่ในระดับความลึกจากผิวดินไม่เกินหนึ่งร้อย
เมตร ผู้ยื่นคาขอประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ขอจะมี สิทธิทาเหมืองในเขตที่ดิน

นั้นได้” คือสามารถทาเหมืองใต้ดินได้หากเหมืองนั้นมีความลึกกว่า ๑๐๐ เมตร จากผิวดิน การอนุญาตให้ทาเหมือง
ใต้ดินแบบนี้ถ้ากลับมามองในมุมของสิทธินั้นดูเหมือนว่าจะขัดกับสิทธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๓๕ ที่ร ะบุ ว่า “ภายในบั งคับ แห่ งบทบัญญัติในประมวล กฎหมายนี้ห รือกฎหมายอื่น ท่านว่าแดน
กรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินด้วย” คือ เจ้าของที่ดินมีสิทธิในที่ดินตั้งแต่ใต้ผืนดินจรดผืนฟ้า
แต่ก็มีข้อถกเถียงกันเสมอมาว่าสิทธิของเจ้าของที่ดินนั้น จะใช้ประโยชน์จากที่ดินได้จริงแค่เพียงไหน เพราะลึกลง
ไป ๑๐๐ เมตรนั้นปุถุชนคนธรรมดาคงจะไม่มี ความสามารถที่จะทาอะไรได้อย่างแน่นอน แต่ไม่ว่าจะทาเหมืองใต้
ดินระดับใดสิ่งที่ประชาชนหวาดกลัวก็คือ ความไม่ได้มาตรฐานของการทาเหมืองนั่นต่างหาก ดังเช่น โครงการ
เหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี เฉพาะแหล่ง อุดรเหนือที่กาลังมีความพยายามขอประทานบัตรอยู่ในขณะนี้มีเนื้อที่
โครงการสองหมื่นกว่าไร่ แต่ซื้อที่ดินแค่ ๑,๒๐๐ กว่าไร่ เพื่อเจาะเป็นอุโมงค์เข้าไปทาเหมืองเท่านั้น ที่เหลือก็คือ
อาณาจักรการทาเหมืองใต้ถุน ชาวบ้าน เป็นใครใครก็กลัวเพราะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีบ้านจะหล่นไปอยู่ใต้ดินเมื่อไหร่
อีกกรณีที่คล้ายคลึงกัน คือ ผลกระทบจากการทาเหมืองในลุ่มน้าแม่สรอยการสูบน้าเกลือใต้ดิน ซึ่งได้รับ
อนุญาตตามความในพระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๙๑ ทวิห้ามมิให้ผู้ใดขุดเจาะน้าเกลือใต้ ดินลึกกว่า
ระดับที่รัฐมนตรีกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตขุดเจาะ น้าเกลือใต้ดิน
เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย ส่วนตัวของประชาชนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง ให้รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดระดับความลึก

ของการขุดเจาะน้าเกลือใต้ดินให้ลึกกว่าระดับที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้ โดยต้องระบุเขตท้องที่และระดับความลึก
ให้ชัดเจนและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใต้บังคับมาตรา ๙๑ ตรี ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขุด
เจาะน้าเกลือใต้ดินตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอต่อทรัพยากรธรณีประจาท้องที่หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย และให้
ทรัพยากรธรณีประจาท้องที่หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นผู้ออกใบอนุญาตขุดเจาะน้าเกลือใต้ดิน ในการอนุญาตผู้
ออก ใบอนุญาตจะกาหนดเงื่อนไขใด ๆ ในใบอนุญาตก็ได้และให้ใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุไม่เกินสามปีนับ แต่วันที่
ออก” ซึ่งเป็นการสูบน้าบาดาลที่มีความเค็มมากมาทาเป็นเกลือ ปัญหาที่พบมากและต่อเนื่องเป็น ระยะเวลานาน
แล้วคือการสูบน้าเกลือมากเกินไปจนทาให้แผ่นทรุด เกิดหลุมยุบในที่ดินบริเวณอื่น ๆ ซึ่งเป็นสายน้าชั้นบาดาล
การกระทาที่ไร้ความรับผิดชอบแบบนี้เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของที่ดินอย่างมากลองคิดดูซิว่าแค่โครงการเล็ก ๆ
ยังมีปัญหาแล้วจะให้มั่นใจได้อย่างไรกับโครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ประการสุ ด ท้า ยเป็ น ข้ อ สั ง เกตจากการเหมื อ งที่ ได้ รับสั ม ปทานแล้ ว ซึ่งเหมืองในทุ ก พื้ นที่ จ ะต้ อ งเสี ย
ค่าภาคหลวงให้แก่รัฐส่วนกลางและส่วนท้องที่เท่านั้น ส่วนประชาชนเจ้าของที่ ดินได้เพียงแค่ค่าที่ดินและค่ารื้อถอน

เท่านั้น แร่ก็เป็น “ส่วนควบในที่ดิน” เป็นดอกผลที่ได้จากที่ดิน ตามความในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
มาตรา ๑๔๔ ส่วนควบของทรัพย์ หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือจารีตประเพณีแห่ง
ท้องถิ่นเป็นสาระสาคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจแยกออกจากกันได้ นอกจากจะทาลาย ทาให้
บุบสลายหรือทาให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป
เจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้น แต่ทาไมจึงไม่ได้ราคาแห่งแร่นั่นด้วย อีก ทั้งเมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ค่าภาคหลวงก็จะนาไปเฉลี่ยกับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ ท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อหวังผล
ในการรักษาคะแนนเสียงหรือความนิยมชมชอบทางการเมืองในภายหน้าแต่เราสมควรสร้างกฎเกณฑ์ใหม่หรือไม่ว่า
ค่าภาคหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ได้รับสมควรที่จะนาไปพัฒนาใน “ท้องที่การทาเหมือง” เสียก่อน
เพราะพื้นที่เหล่านี้ได้รับการกระทบกระเทือนเสียหายต้องได้รับ การเยียวยารักษา เมื่อเหลือจากส่วนนี้เท่าไหร่ก็
เห็นสมควรที่จะนาไปเฉลี่ยแจกจ่ายในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
การตั้งกฎเกณฑ์แบบที่เป็นอยู่เดิมนี้ดูเหมือนจะส่อเป็นนัยๆ ว่า “แร่เป็นของรัฐ” นั่นเอง ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ประโยชน์
ทุกอย่างรัฐได้ ส่วนประชาชนรับผลเสียไป
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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กฎหมายภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรธรณี
๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เนื่องจากการมีการค้นพบซากดึกดาบรรพ์ที่สาคัญในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นสมควรอนุรักษ์ไว้ เพื่อการ
ศึกษาวิจั ย ในการสื บ ค้น ความเป็ น มาของประวัติของโลกอีกทั้งยังเป็นมรดกทางธรรมชาติของแผ่ นดิน และมี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็น แหล่ งเรียนรู้และเป็นแหล่ งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ ให้ กับประเทศ แต่ที่ผ่านมาไม่ มี
กฎหมายเพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ และการบริหารจัดการซากดึกดาบรรพ์ไว้เป็นการเฉพาะ เป็นเหตุให้มีการลักลอบขุด
ค้นซากดึกดาบรรพ์ หรือขุดค้นโดยไม่ถูกหลักวิชาการทาให้ซากดึกดาบรรพ์เหล่านั้นถูกทาลาย หรือนาไปเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้า ท าให้สูญเสียมรดกของแผ่นดินที่มีคุณค่ายิ่งเป็นจานวนมากสมควรกาหนดให้มีกฎหมาย
เพื่อให้ การคุ้มครองอนุรักษ์ และบริหารจัดการซากดึกดาบรรพ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัตินี้ประกอบด้วย ๘ หมวด ได้แก่
หมวด ๑ คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์
หมวด ๒ แหล่งซากดึกดาบรรพ์
หมวด ๓ ซากดึกดาบรรพ์
หมวด ๔ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดาบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
หมวด ๕ กองทุนจัดการซากดึกดาบรรพ์
หมวด ๖ การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด ๘ บทกาหนดโทษ
๒) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ถูกตราขึ้นเพื่อควบคุมการสารวจแร่และการทาเหมืองแร่ โดยเฉพาะ
การทาเหมืองแร่นั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุ ขภาพอนามัยของประชาชนได้ สาหรับ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา และอยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณี
พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็ น กฎหมายหลั ก ที่ ใ ช้ บั ง คั บ ในการจั ด การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรแร่
มีสาระสาคัญบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตหรือให้สิทธิเกี่ยวกับแร่ในด้านต่าง ๆ กาหนดมาตรการในการควบคุมการ
สารวจแร่ การทาเหมืองแร่ การร่อนแร่ การขุดหาแร่รายย่อย การเก็บรักษาแร่ การซื้อและขายแร่ การครอบครอง
แร่ การแต่งแร่ การประกอบโลหกรรม การนาแร่เข้าหรือการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร รวมตลอดถึงการวาง
มาตรการเพื่อการอนุรักษ์แร่ การป้องกันความเดือดร้อน ความเสียหายจากการท าเหมืองแร่ การให้ความปลอดภัย
แก่บุคคลภายนอก และการให้ความคุ้มครองแก่คนงานพร้อมทั้งบทกาหนดโทษ
กฎหมายภายใต้การดูแลของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความสาคัญเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท มีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖ - ๘)
เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ บุคคลมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากราชการในเรื่องการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามสมควร มีสิทธิได้รับ ค่าเสียหายหรือ

ทดแทนจากรัฐในกรณีได้รับความเสียหายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษจากกิจการหรือโครงการที่สนับสนุน
หรือดาเนินการโดยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิในการร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระทาผิดอันเป็นการละเมิดหรือ
ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษหรือการอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ รวมทั้งบุคคลยังมี หน้าที่ในการให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้
องค์กรเอกชนที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อมหรืออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติมีสิทธิขอ
จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ และเอกชนที่ได้จดทะเบียนดังกล่าวแล้วมีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนจากทางราชการในเรื่องต่างๆ หากประสบอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
(๒) อานาจสั่งการของนายกรัฐมนตรี (มาตรา ๙ – ๑๐)
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินต่อสาธารณชนอันเนื่องจากธรรมชาติและภาวะมลพิษที่เกิดจากการ แพร่กระจายของ
มลพิษซึ่งเป็ น อั น ตรายร้ ายแรงต่อชีวิต หรื อก่อให้ เกิดความเสี ยหายต่ อทรัพย์สิ นของประชาชนหรือของรัฐ ให้
นายกรัฐมนตรีมีอานาจสั่งการอันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิ ดมลพิษดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจสั่ง
บุ คคลนั้ น ไม่ให้ กระทาการใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีเหตุ ภยันตราย
ดังกล่าวด้วย รวมทั้งนายกรัฐมตรีสามารถมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทน
นายกรัฐมนตรีได้ โดยให้รัฐมนตรี กาหนดมาตรการป้องกันและจัดทาแผนฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น
ล่วงหน้า
(๓) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (มาตรา ๑๒ – ๑๔)
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่เกิน 4 คน ซึ่งจะต้อง
มีผู้แทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่า ๔ คน โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
กรรมการและเลขานุการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมี วาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ ๓ ปี โดยแต่งตั้งใหม่ได้เป็น
ระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหนึ่งวาระ และยังได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้หลายประการ อาทิเช่น
การเสอนนโยบาย และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๔) การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๒๒ - ๓๑)
ก าหนดให้จัด ตั้ง กองทุน สิ่ง แวดล้อ มในกระทรวงการคลัง โดยมีก รมบัญ ชีก ลางเป็น ผู้รัก ษาเงิน และ
ทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดาเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุน ซึ่งเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจะใช้จ่าย เพื่อ
กิจ การต่างๆ ให้ส่ว นราชการหรือราชการส่ว นท้องถิ่น ส าหรับการลงทุนให้ราชการส่ว นท้องถิ่น รัฐ วิส าหกิจ
หรือเอกชนกู้ยืม และเป็นเงินอุดหนุนกิจการใดๆ ที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริห ารกองทุน สิ ่ง แวดล้อ มด้ว ย โดยในการบริห ารกองทุน สิ ่ง แวดล้อ ม จะมี ค ณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมดาเนิน การภายใต้ก ารกากับ ดูแลของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมดาเนินการ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(๕) การกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๓๒ – ๓๔)
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ งชาติ
มีอานาจในการกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในเรื่องคุณภาพในแหล่งน้าต่างๆ ในผืนแผ่นดิน มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ มาตรฐานระดับเสียงและความสั่ นสะเทือน และมาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเรื่อง
อื่นๆ โดยอาศัยหลักวิชาการ และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน และต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมี
อานาจกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สูงเป็นพิเศษ และมีอานาจในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ให้ เ หมาะสมตามความก้ า วหน้ า ในทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความ
เปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๖) การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๓๕ - ๓๘)
กาหนดให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการทั้งในระดับชาติ และในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย ที่วาง
ไว้ ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนนี้ด้วย โดย แผน
ระดับชาติควรจะต้องประกอบด้วยแผนงานและแนวทางการดาเนิ นงานในเรื่องต่างๆ ทั้งคุณภาพน้า อากาศ การ
ควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ การประมาณการเงินงบประมาณ สาหรับการดาเนินงานตาม
แผนงาน การจัดการองค์กร และระเบียบการบริหารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
ตรากฎหมาย และออกกฎบังคับสาหรับการดาเนิน งาน การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อประเมิน ผลการดาเนิ น งาน ส่ ว นแผนระดับจังหวัดควรจะต้ องประกอบด้ว ย แผนการควบคุมมลพิ ษ จาก
แหล่งกาเนิด แผนการจัดหาที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ การจัดเก็บภาษีอากร และค่าบริหารที่จาเป็ นต่อ
การดาเนินการระบบบาบัดน้าเสีย แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล่อยทิ้งน้าเสีย และแผนการบังคับ
ใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิด และฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
(๗) การกาหนดเขตอนุรักษ์และเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๔๒ – ๔๕)
การคุ้มครองและจัดการพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้เป็นไปตาม แผนงานและ
กฎหมาย ในกรณีพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้าลาธาร หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติแตกต่างจาก พื้นที่อื่นๆ โดย
อาจถูกทาลาย หรือได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพื้นที่ ที่มีคุณค่าอัน
ควรแก่การอนุรักษ์ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอานาจออก กฎกระทรวง
กาหนดให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
โดยให้กาหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น กาหนดใช้ประโยชน์ใน ที่ดิน ห้ามการ
กระทากิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ กาหนดขนาด และประเภท
โครงการที่จะทาการสร้างในพื้นที่นั้นๆ ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กาหนด วิธีจัดการ
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดมาตรการคุ้มครองตามสมควรแก่ พื้นที่
ในกรณีพื้นที่ที่ได้มีการกาหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุม อาคาร เขตนิคม
อุตสาหกรรม หรือเขตควบคุมมลพิษ แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้น วิกฤต ซึ่ง
จ าเป็ น ต้องได้รั บ การแก้ไขทัน ที และส่ ว นราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอานาจตามกฎหมาย ให้ รัฐ มนตรีโ ดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าดาเนินการเพื่อใช้มาตราการคุ้มครอง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังกล่าวข้างต้น ตามความเหมาะสมเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นได้

๒) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเป็นกฎหมายเพื่อการจัดตั้งและคุ้มครองอุทยานแห่งชาติ ออกใช้เพื่อ
คุ้ ม ครองรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติที่ มี อ ยู่ เช่ น พั น ธุ์ ไ ม้ แ ละของป่ า สั ต ว์ ป่ า ตลอดจนทิ ว ทั ศ น์ ป่ า และภู เขา
ให้คง อยู่ในสภาพเดิม มิให้ถูกทาลายหรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่ออานวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและ
ประชาชน โดยแบ่งออกเป็น ๕ หมวด ได้แก่
๑) การกาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
๒) คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
๓) การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
๔) เบ็ดเตล็ด
๕) บทลงโทษ
โดยในหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยาน แห่งชาติ
นับเป็นบทบัญญัติที่เป็นหัวใจของพระราชบัญญัตินี้ เพื่อคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติมิให้ เสียหายหรือ
ถูกทาลาย ผู้ที่ฝ่าฝืน เช่น ผู้ที่บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติ อาจถูกจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับก็ได้
๓) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบั ญญั ติป่ าสงวนแห่ งชาติเ ป็น กฎหมายที่ อ อกมาใช้ แทน พระราชบัญญั ติ คุ้ม ครองและสงวน
ป่า พ.ศ. ๒๔๘๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นในบริเวณที่สงวนให้มี
สภาพความอุดมสมบูรณ์อยู่ต่อไปโดยการกาหนดเขตที่ดินให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ราษฎรเข้าไปยึดถือครอบครองทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในป่าสงวน แห่งชาติ
ตลอดจนห้ามก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทาใม้ เก็บหาของป่า หรือกระทาด้วยประการใดๆ ซึ่งจะทาให้ เสื่อมสภาพ
ของป่า เว้นแต่เป็นการทาไม้หรือเก็บหาของป่าโดยได้รับอนุญาตจากพนัก งานเจ้าหน้าที่หรือตาม กฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ หรือได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖ ทวิ และ
มาตรา ๑๖ ตรี หรือได้รับอนุญาตให้ศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ หรือเป็นกรณีการเข้าไป การ ผ่าน หรือการใช้ทาง
การนาหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด หรือการได้รับอนุญาต ให้ทาการบารุงป่า
หรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม และ มาตรา ๑๓ (๑) ทวิ ระบุว่า “ใน กรณีที่ส่วนราชการ
และองค์การของรัฐ มีความประสงค์จะใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นสถานที่ ปฏิบัติงาน หรือ
เพื่อประโยชน์ ของรัฐ อย่างอื่น ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอานาจกาหนดบริเวณดังกล่ าวเป็น บริเวณที่ทาง
ราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้และในบริเวณดังกล่าวมิให้นามาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๖ มา
บังคับใช้แก่การที่ส่วนราชการหรือองค์การนั้นๆ”
ดังนั้นหากจะมีการกาหนดพื้นที่อุทยานธรณีก็จะต้องดาเนินการตามกฎหมายดังกล่าวตามมาตรา ๑๓ (๑) และ
มาตรา ๑๖ สาหรับขอบเขตพื้นที่อุทยานธรณีที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๔) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่ออกใช้แทน พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ใช้มาเป็นเวลานาน มาตรการต่างๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายเดิม ไม่สามารถทาให้การ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็น ไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและได้ผลสมดังวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ประกอบกับ
จาเป็นต้องเร่งรัดการขยายพันธุ์สัตว์ป่าและให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าควบคู่กันไป และเนื่องจาก ปัจจุบันได้มี

ความตกลงระหว่างประเทศในการที่จะร่วมมือกันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของท้องถิ่นอันเป็น ทรัพยากรที่
สาคัญของโลก
สาระสาคัญของกฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าโดยกาหนดมาตรการต่างๆ ในการ ควบคุม
การล่า การเพาะพันธุ์ การครอบครอง การค้า และการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า ดังนี้
(๑) กาหนดชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่กฎหมายคุ้มครอง โดยแบ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง
(๒) กาหนดมาตราการและวิธีการในการล่า การเพาะพันธุ์ การครอบครองและการค้าซึ่งสัตว์ป่า และซาก
ของสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของสัตว์ป่า
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ในการนาเข้า ส่งออก นาผ่าน นาเคลื่อนที่ซึ่งสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า ผ่านทาง
ด่านตรวจสัตว์ป่า โดยกาหนดให้มีใบอนุญาตหรือใบรับรอง
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการสวนสัตว์สาธารณะ
(๕) กาหนดเขตและบริเวณที่ห้ามล่าสัตว์ป่า โดยกาหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้ ล่าสัตว์ป่า ไม่
ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือมิใช่ หรือเก็บหรือทาอันตรายแก่ รังของสัตว์ป่าเว้นแต่จะกระทาเพื่อ
การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีโดยความห็นชอบของ คณะกรรมการ ห้ามมิ
ให้ยึดถือครอบครองที่ดินหรือปลูกหรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัดโค่น แผ้วถาง เผา หรือ ทาลายต้นไม้หรือ
พฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์หรือ สัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลง ทางน้า หรือทา
ให้น้าในลาน้า ลาห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เดือดแห้ง เป็ นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า พนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่ง
ประจาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีอานาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนข้างต้นออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืองดเว้นการ กระทาใด ๆได้
พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖) มุ่งเน้นการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกาหนดบริเวณและสถานที่ห้ามล่าสัตว์ป่า เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” และ “เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า” ซึ่งห้ามหรือจากัดการกระทาบางอย่างของประชาชน โดยมาตรา ๓๗ กาหนดห้าม มิให้ผู้ใด เข้าไป
ในเขตรักษษพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษา พันธุ์
สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือหรือครอบครอง ที่ดิน
หรือปลูก หรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา หรือทาลายต้นไม้หรือพฤกษชาติ อื่น หรือขุดหา แร่
ดิน หิน หรือสัตว์เลี้ยง หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลงทางน้าหรือทาให้น้าในลาน้า ลาห้วย หนอง บึง
ท่วมท้น เดือดแห้งเป็นพาหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่มีความจาเป็นต้องปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการ
คุ้มครองดูแล รักษา หรือบารุงรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการเพาะพันธุ์ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการเท่านั้น
๕) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติป่าไม้ กาหนดให้ความคุ้มครองสงวนรักษาของป่า โดยกาหนดนิยามศัพท์ว่า ของ ป่า
หมายความถึง บรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นใหม่ในป่าตามธรรมชาติ คือไม้ พืชต่างๆ (ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่เกิดจาก พืช)
รังนก ครั่ง รวงผึ้ง น้าผึ้ง ขี้ผึ้ง และมูลค้างคาว ตลอดจนหิน (ที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายแร่) และหมายรวมถึงถ่าน ไม้ที่
คนทาขึ้นด้วย ในเรื่องของป่าหวงห้ามนี้กฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการสงวนรักษาไว้ โดยกาหนดว่า
ของป่าอย่างใดในท้องที่ใดจะให้เป็นของป่าหวงห้ามให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา การเพิ่มเติมเพิกถอนของป่า
หวงห้ามที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดไว้แล้วหรือจะกาหนดไว้แล้วนั้น ก็ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติมได้
การเก็บหาของป่านั้นต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องเสียค่าภาคหลวงเช่นเดียวกันกับการทาไม้
อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีเหตุภัยพิบัติสาธารณะ หรือมีเหตุจาเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นพิเศษ รัฐมนตรี

อาจจะอนุญาตให้ผู้ใดเฉพาะรายเก็บหาของป่าหวงห้ามแตกต่างจากข้อกาหนดในกฎกระทรวง หรือข้อกาหนดใน
การอนุญาตเป็นการชั่วคราวก็ได้
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) ยังได้บัญญัติไว้ใน มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้ว ถาง หรือเผาป่า หรือ
กระทาด้วยประการใดๆ อันเป็นการทาลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้น แต่จะกระทา
ภายในเขตที่ ป ระกาศจ าแนกไว้ เ ป็ น ประเภทเกษตรกรรมหรื อ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้ งนี้เพื่อเป็นการสงวนรักษาพื้นที่ในป่ามิให้ถูกแผ้วถางไปโดย ไม่
เกิดประโยชน์
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาบางแหล่งอาจอยู่ร่วมกับแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการประกาศเป็น แหล่งอนุรักษ์ตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนั้นการบริหาร
จัดการจึงจาเป็นต้องมีการดาเนินการร่วมกัน โดยในพระราชบัญญัติ นี้ ได้มีข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการ
แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาดังนี้
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หมวด ๑ โบราณสถาน มาตรา
๑๐ และมาตรา ๑๓ ทวิ ได้ตราไว้ว่า
มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทาลาย เคลื่อนย้าย โบราณสถานหรือส่วน
ต่างๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระทาตาม
คาสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และถ้าหนังสืออนุญาตนั้นกาหนด เงื่อนไขไว้ประการใดก็
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วย
มาตรา ๑๓ ทวิ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อธิบดีมีอานาจ อนุญาตเป็น
หนังสือให้บุคคลใดเข้าไปดาเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ในบริเวณโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียน แล้วมิใช่
เป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ผู้รับอนุญาตออกค่าใช้จ่ายใน การ
ดาเนินกิจการทั้งสิ้นและผู้รับอนุญาตต้องจ่ายเงินค่าสิทธิค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมอื่นให้แก่กรมศิลปากร เพื่อ
สมทบทุนโบราณคดี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นกฎหมายที่
ออกมาใช้ บั ง คั บ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดู แ ลรั ก ษาและควบคุ ม โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนและกาหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถานตามกฎหมาย
นี้ มีการกาหนดข้อห้ามบุคคลทากิจกรรมบางอย่างไว้ในมาตรา ๗ ทวิ พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิ ล ปวั ต ถุ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พื้ น ที่ ป่ า อั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของแหล่ ง โบราณสถานตาม
พระราชบัญญัติ นี้ได้ถูกกาหนดเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี วัน ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง
การจาแนกเขต การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง ผลการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม
และภายในเขต อนุรักษ์มีการกาหนดมาตรการห้ามการกระทาบางอย่างที่จะนาไปสู่การทาลายป่าไม้สัตว์ป่าและ
ของป่าในเขต ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ดังนั้น พื้นที่อนุรักษ์ทางธรณีวิทยา
ที่มีพื้นที่ โบราณสถาน โบราณวัตถุอยู่ด้วยจึงต้องคานึงถึงการบังคับใช้กฎหมายนี้ด้วย

๓) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจในการจัดการทรัพยากรธรณี ซึ่งรวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทาง ธรณีวิทยา โดยอาศัย
อานาจตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในหมวด ๒ การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ สาธารณะ ดังนี้
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการ จัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๒) การจัดให้มีและ บารุงรักษาทางบก ทางน้า
และทางระบายน้า (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (๔) การสาธารณูปโภค
และการก่อสร้างอื่นๆ (๕) การสาธารณูปการ (๕) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๔) การจัดการ ศึกษา (๑๑) การ
บ ารุ งรั กษาศิล ปะ จารี ตประเพณี ภูมิปั ญญาท้องถิ่น และวัฒ นธรรมอันดีของท้องถิ่น (๑๓) การจัด ให้ มีและ
บารุงรักษาสถานที่พักผ่านหย่อนใจ (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง
(๑๘) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการ
อนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ (๒๔) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่า ไม้
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕) การผังเมือง (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (๒๔) การควบคุม
อาคาร
มาตรา ๑๗ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของ
ประชาชนให้ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๕) การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (5) การจัดการศึกษา (๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม (๑๑) การกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลรวม (๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๑๘) การส่งเสริมการ
กีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ (๒๕)
สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
๔) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๔ ของพระราชบั ญญัติองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา ได้แก่ มาตรา ๔๕ (๒)
คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และ (๗ ทวิ) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๕) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
หมวด ๑ สภาตาบล ส่วน ๒ อานาจหน้าที่ของสภาตาบล มาตรา ๒๓ (๔) และหมวด ๒ องค์การ บริหาร
ส่วนตาบล ส่วน ๓ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาพ ตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ระบุอานาจหน้าที่ของสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มี
หน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ในส่วนที่ ๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของเทศบาล ๓ ประเภท ได้แก่ เทศบาล
ตาบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาไว้ดังนี้
เทศบาลตาบล มีหน้าที่ ๑) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า ๒) รักษาความสะอาดของถนน หรือ ทางเดินและที่
สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๓) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ๔) บารุงศิลปะ จารีประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
เทศบาลเมืองมีหน้าที่เช่นเดียวกับเทศบาลตาบล รวมถึง ได้บัญญัติหน้าที่เพิ่มขึ้นคือ ให้มีน้าสะอาด หรือ
การประปา ให้มีและบารุงทางระบายน้า ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ และให้มีและบารุงการไฟฟ้า หรือแสง สว่าง
โดยวิธีอื่น
เทศบาลนครมีห น้ าที่เช่น เดีย วกับ เทศบาลเมื อง และมีห น้าที่เพิ่มขึ้นคือ การควบคุมสุ ขลั กษณะและ
อนามัยในร้านจาหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่ง
เสื่อมโทรม จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การวางผังเมืองและการควบคุมการ
ก่อสร้าง และการส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
๗) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบั ญญัติจั ดที่ดิน เพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้ อานาจแก่รัฐ ในการจัดที่ดินของรัฐ เพื่ อ ให้
ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหะสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคม พระราชบัญญัตินี้
ประกอบด้วย ๔ หมวด ได้แก่ หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ การจัดที่ดินในรูปนิคมสร้างตนเอง หมวด ๓ การจัด
ที่ดิน ในรูปนิคมสหกรณ์ และหมวด ๔ บทกาหนดโทษ
แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาบางแห่งอาจตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ โดย พระราชบัญญัตินี้ได้
มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ดังนี้
มาตรา ๑๔ ให้ อ ธิ บ ดี มี อ านาจปฏิ บั ติ ก ารในที่ ดิ น ภายในเขตของนิ ค มเกี่ ย วกั บ ไม้ ห วงห้ า ม แร่ หรื อ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นสาหรับบารุงส่งเสริมกิจกรรมและ
การจัดทาสิ่งก่อสร้างอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของนิคมได้โดยปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน์ ยึดถือ ครอบครองปลูกสร้าง ก่อน สร้าง แผ้วถาง เผา ป่า หรือทาด้วย
ประการใดๆ อันเป็นการทาลายหรือทาให้เสื่อมสภาพที่ดิน หรือทาให้เป็นอันตรายแก่ ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดิน
ภายในเขตของนิคม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี และให้อธิบดีมีอานาจเรียกเก็บเงิน ค่าบารุงตามจานวนที่อธิบดี
กาหนดโดยสมควรแก่กิจการนั้น โดยเงินค่าบารุงนั้นให้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ นิคม (มาตรา ๑๖)
8) พระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

3.2 รูปแบบการทุจริต และกรณีศึกษาการทุจริต (การทาเหมืองนอกเขตพื้นที่อนุญาต/
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม EHIA)
ก. ลาดับเหตุการณ์การให้สัมปทานสารวจและทาเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ในภาคเหนือ
๒๕ พฤศจิ กายน ๒๕๓๑ กระทรวงอุตสาหกรรม (รมต.บรรหาร ศิล ปอาชา) ออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมกาหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดลาปางเป็นเขตสาหรับดาเนินการ สารวจ การทดลอง การศึกษา
หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ดังนี้
๑) ท้องที่อาเภองาว เนื้อที่ ๑๙๕ ตารางกิโลเมตร (๑๒๑,๔๗๕ ไร่) ภายในแนวเขต ตามแผนที่
หมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศนี้
๒) ท้องที่อาเภอวังเหนือ และอาเภอแจ้ห่ม เนื้อที่ ๓๓๒ ตารางกิโลเมตร (๒๐๓,๔๐๐ ไร่ ภายใน
แนวเขตตามแผนที่หมายเลข ๕ แนบท้ายประกาศนี้
๓) ท้องที่กิ่งอาเภอเมืองปาน อาเภอแจ้ห่ม และอาเภอเมืองล าปาง เนื้อที่ ๕๐๐ ตารางกิโลเมตร
(๓๑๒,๕๐๐ ไร่) ภายในแนวเขตตามแผนที่หมายเลข 5 แนบท้าย ประกาศนี้
๔) ท้องที่อาเภอเมืองลาปาง อาเภอแม่ทะ และอาเภอเกาะคา เนื้อที่ ๗๘๓ ตาราง กิโลเมตร (๔
๘๙,๓๕ ไร่) ภายในแนวเขตตามแผนที่หมายเลข ๓๗ แนบท้าย ประกาศนี้
๕) ท้องที่อาเภอห้างฉัตร อาเภอเกาะคา และอาเภอเสริมงาม เนื้อที่ ๒๐๕ ตาราง กิโลเมตร
(๑๒๘,๑๒๕ ไร่) ภายในแนวเขตตามแผนที่หมายเลข 4 แนบท้ายประกาศ
(โปรดดูเอกสารแนบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดพื้นที่บางส่วนใน ท้องที่จังหวัดน่าน จังหวัด
พะเยา จั งหวัดแพร่ จั งหวัดล าปาง จั งหวัดสงขลา และ จังหวัดปัตตานี ให้ เป็นเขตส าหรับดาเนินการส ารวจ
การทดลอง การศึกษา หรือ การวิจัยเกี่ยวกับแร่ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑)
๒ มิถุนายน ๒๕๕๑
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม (รมต.อนงค์วรรณ เทพสุทิน) ทาหนังสือถึงเลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเลิก มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งถ่าน
หิน ๔ ฉบับ คือเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๓ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ และ วันที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๕๔ โดยยังคงสงวนพื้นที่แ หล่งถ่านหินแอ่งเวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่ และแอ่งสะบ้าย้อย จังหวัด
สงขลา ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พัฒนาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป เพื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อมจะได้ดาเนินการประกาศยกเลิกเขตสาหรั บดาเนินการสารวจ การทดลอง การศึกษาหรือการวิจัย
เกี่ยวกับแร่ถ่านหิน (ลิกไนต์) ตามความในมาตรา ๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และจะได้นาพื้นที่
แหล่งถ่านหินในเขต สาหรับดาเนินการสารวจ การทดลอง การศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ๘ พื้นที่ คือ แหล่ง
ถ่านหินแอ่งเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แอ่งสินปุน จังหวัด นครศรีธรรมราช แอ่งเชียงม่วน จังหวัดพะเยา แอ่ง
งาว แอ่งวังเหนือ แอ่งแจ้ห่ม - เมืองปาน แอ่งแม่ทะ และแอ่งเสริมงาม จังหวัดลาปาง ไปเปิดประมูลให้ภาคเอกชน
เข้ามาลงทุนสารวจและทาเหมืองแร่ถ่านหินมาใช้ประโยชน์เป็ นพลังงานทดแทนเพื่อช่วยแก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน
ของประเทศ ต่อไป
(โปรดดูเอกสารแนบ หนัง สือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๕๐๗/๑๑๖๓๗
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑)

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ บริษัท เขียวเหลือง จากัด ได้ทาการจดทะเบียน ประเภทบริษัทจากัด ด้วยทุน
จดทะเบียน ๓๐ ล้านบาท วัตถุประสงค์ตามที่ได้จดทะเบียนไว้คือประกอบกิจการ ป่าไม้ การทาไม้ ปลูกสวนป่า
บริษัท เขียวเหลือง จากัด เป็นบริษัทของกลุ่มทุนการเมืองพรรคภูมิใจไทย กรรมการบริษัท และประธานบริษัท
ดังกล่าว - - นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค อดีต อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นผู้เคยถูกเสนอชื่อให้เป็น
รั ฐ มนตรี ช่ว ยว่าการ กระทรวงสาธารณสุ ขแทนนายมานิต นพอมรบดี ที่ล าออกจากตาแหน่งไปเมื่ อวั น ที่ 1 0
มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคนที่หนึ่ง -- เป็นคนใกล้ชิดของนายสมศักดิ์
เทพสุทิน หัวหน้ากลุ่มมัชฌิมา แกนนาพรรคภูมิใจ ไทย ตั้งแต่สมัยที่ดารงตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม และนาย สมศักดิ์ เทพสุ ทิน เป็นสามีของนางอนงค์ว รรณ เทพสุ ทิน รมต.ทส. ที่ออกประกาศ
กระทรวงฯ ปลดล็อค มาตรา ๖ ทวิ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ เพื่อนา แหล่งแร่ถ่านหิน ๔ พื้นที่ ไปเปิด
ประมูลให้เอกชน
ชาวบ้านแหง หมู่ ๑ และหมู่ ๗ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลาปาง ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ผลกระทบ จากการทา
เหมืองถ่านหิน ในพื้นที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลาปาง
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
แหล่งถ่านหินรวม ๔ มติ คือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๑ ครั้งที่ ๑๑) วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๓ (เรื่อง ผลการสารวจถ่านหินแอ่งงาว แจ้
ห่ม เมืองปาน เชียงม่วน และเสริมงาม) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ (เรื่อง การพัฒนาถ่านหินแอ่งเวียงแหง) และวันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๔๕) โดยยังคง
สงวนพื้นที่แหล่งแร่ถ่านหินแอ่งเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และแอ่งสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่ง ประเทศไทยพัฒนาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป เพื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจะได้
ดาเนินการประกาศยกเลิกเขตสาหรับดาเนินการสารวจ การ ทดลอง การศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ถ่านหิน
(ลิกในต์) ตามความในมาตรา 5 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป และจะได้นา
พื้นที่ แหล่งถ่านหินในเขตสาหรับดาเนินการสารวจ การทดลอง การศึกษาหรือการวิจัย เกี่ยวกับแร่ ๘ พื้นที่ คือ
แหล่งถ่านหินแอ่งเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แอ่งสินปุน จังหวัดนครศรีธรรมราช แองเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
แอ่งงาว แอ่งวังเหนื อ แอ่งแจ้ ห่ ม เมืองปาน แอ่ งแม่ท ะ และแอ่งเสริ มงาม จังหวัดล าปาง ไปเปิดประมู ล ให้
ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนสารวจและทาเหมืองแร่ถ่านหินมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงาน ทดแทนเพื่อช่วยแก้ปัญหา
วิกฤติพลังงานของประเทศ ตามที่กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อไป (โปรดดูเอกสารแนบ
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ๐๕๐๕/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑)
หมู่บ้านห้วยคิง หมู่ 5 และบ้าน เมาะหลวง หมู่ 4 ต.แม่เมาะ กาลังได้รับผลกระทบจากการทิ้ง ดินจากเหมืองแม่
เมาะ ๗,๐๒๖ ไร่ ในเขตป่าสงวน
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมต.อนงค์วรรณ เทพสุทิน) ออก
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกเขตสาหรับ ดาเนินการสารวจ การทดลอง
การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
เนื่องด้วยบัดนี้ทาง ราชการได้ดาเนินการสารวจแร่ในพื้นที่ดังกล่าวบางส่วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงไม่มีความ จาเป็นต้องใช้
พื้นที่ดังกล่าวเพื่อการสารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัย เกี่ยวกับแร่อีกต่อไป จึงประกาศให้ยกเลิกเขต
สาหรับดาเนินการสารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ในท้องที่ต่างๆ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ดังต่อไปนี้

๑) เขตท้องที่อาเภอทุ่งช้าง อาเภอเชียงกลาง อาเภอปัว อาเภอท่าวังผา และอาเภอ เมืองน่าน จังหวัดน่าน
เนื้อที่ ๖๓/๓ ตารางกิโลเมตร
๒) เขตท้องที่อาเภอเชียงคา และอาเภอปง จังหวัดพะเยา เนื้อที่ ๕๒๙ ตาราง กิโลเมตร
๓) เขตท้องที่อาเภอปง และอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และอาเภอสอง จังหวัดแพร่ เนื้อที่ ๑๑๒
ตารางกิโลเมตร พื้นที่ปลูกชาอู่หลงของชาวบ้าน ในอ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กาลังเป็นเส้นทางเป้าหมายในการ
ลาเลียง ถ่านหินจากพม่า ผ่านพื้นที่ ๔ ตาบลใน อ.แม่ฟ้าหลวง
๔) เขตท้องที่อาเภองาว เนื้อที่ ๑๙๕ ตารางกิโลเมตร
๕) เขตท้องที่อาเภอวังเหนือ และอาเภอแจ้ห่ม เนื้อที่ ๓๓๒ ตารางกิโลเมตร
๖) เขตท้องที่กิ่งอาเภอเมืองปาน อาเภอแจ้ห่ม และอาเภอเมืองลาปาง เนื้อที่ ๕๐๐ ตารางกิโลเมตร
๗) เขตท้องที่อาเภอเมืองลาปาง อาเภอแม่ทะ และอาเภอเกาะคา เนื้อที่ ๗๔๓ ตารางกิโลเมตร
๘) เขตท้องที่อาเภอห้างฉัตร อาเภอเกาะคา และอาเภอเสริมงาม เนื้อที่ ๒๐๕ ตารางกิโลเมตร
(โปรดดูเอกสารแนบ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกเขตสาหรับดาเนินการ
สารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๑)
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ๐๕๐๕/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๑ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ตามที่ รมต.ทส. เสนอ
ข. ข้อสังเกต
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่หนังสือจากสานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีด่วน
ที่สุด ที่ ๐๕๐๕/๒๕๓๗ แจ้งมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (รมต.ทส.) เมื่อ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงมีข้อสงสัยว่า รมต.ทส. ได้ทาการประกาศ กระทรวงฯ เรื่องยกเลิกเขตส าหรับ
ดาเนินการสารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ก่อนที่หนังสือจากสานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีจะมาถึง รมต.ทส. ได้อย่างไร
หากประเด็นนี้ไม่ใช่การผิดลาดับขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ แต่ก็เป็นที่น่า สังเกตเอาไว้
ว่า รมต.ทส. ได้เร่งรีบออกประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวก่ อนหนังสือจากสานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีจะมาถึง
รมต.ทส. ไปเพื่อใคร หรือเพื่ออะไร
ถนนของ ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง ที่จะกลายเป็น ถนนขนส่งถ่านหินวันละ ๒,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ตัน โดยรถบรรทุก
ไป - กลับ ๔๐๐ เที่ยว
ค. สถานการณ์การชุบสัมปทานสารวจและทาเหมืองแร่ในภาคเหนือของภูมิใจไทย
๑) แหล่งถ่านหินแอ่งงาว: บ้านแหงเหนือ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลาปาง
ในช่ว งปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๐ กรมป่าไม้ได้เริ่มดาเนินการให้สิทธิทากินโดยทยอยออก เอกสารสิทธิ สทก.
ให้แก่ชาวบ้านหมู่บ้านแหงเหนือ หมู่ ๑ และ ๒ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลาปาง ที่มีที่ดินทา กินกันมาดั้ งเดิมซึ่งถูก
เขตป่าสงวนประกาศทับซ้อน ต่อจากนั้น หลังจากที่บริษั ท เขียวเหลือง จากัด ได้ทาการจดทะเบียนบริษัทเมื่อ
วัน ที่ ๑๐ มิถุน ายน ๒๕๕๑ เป็น ต้น มา ก็ได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านบ้านแห่ งเหนือ หมู่ที่ ๑ และ ๒ โดย
กว้านซื้อบริเวณโดยรอบก่อน ทาให้ที่ดินที่เหลือข้างในกลายเป็นที่ตาบอดบีบชาวบ้านขายให้ในราคาถูก จนรวมได้
พื้นที่กว่า ๒,๐๐๐ ไร่ โดยอ้างกับชาวบ้านว่าจะนาที่ดินไปปลูกต้น ยูคาลิปตัสของดับเบิ้ลเอ ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปขอ
สัมปทานทาเหมืองแร่ถ่านหินแต่อย่างใด ต่อมาในช่วงปี ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหง อ.งาว จ.ลาปาง
ได้ชี้แจงกับชาวบ้านว่ามีบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่ง ชาวบ้านทราบในภายหลังว่าคือบริษัท เขียวเหลือง จากัด นั่นเอง ได้ขอ

ประทานบัตรทาเหมืองแร่ถ่านหิน ลิกในต์ จานวน ๕ แปลง รวมพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าไร่ โดยทาการติด
ประกาศการขอประทานบัตรของ บริษัทดังกล่าวเพื่อให้ชาวบ้านคัดค้านภายใน ๒๐ วัน
เหมืองแม่เมาะ
ปัจจุบันชาวบ้านหมู่บ้านแหงเหนือทั้ง ๒ หมู่ ได้ทาการคัดค้านการขอประทานบัตรทาเหมืองแร่ถ่านหิน ลิกในต์ของ
บริษัท เขียวเหลือง จากัด เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการทามาหากิน ของประชาชน
รวมทั้งบริษัท เขียวเหลือง จากัด ยังได้ดาเนินการขอสัมปทานสารวจและทาเหมืองแร่ถ่านหิน ไม่โปร่งใส ปกปิด
ข้อมูลข่าวสารและปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน หลอกลวงและบีบบังคับซื้อที่ดิน ทากินของประชาชน
๒) แหล่งถ่านหินแอ่งงาว: บ้านบ่อฮ่อ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลาปาง
แหล่งถ่านหินบ้านบ่อฮ่อเป็นแหล่งถ่านหินติดต่อกันกับบ้านแหงเหนือ ปัจจุบัน บริษัท เขียวเหลือง จากัด กาลัง
ดาเนิ น การกว้านซื้อที่ดิน เพื่อดาเนิ น การขอสั มปทานทาเหมืองแร่ถ่านหิ นลิ กไนต์ที่นี่เพื่อให้ เป็นเขตเหมืองแร่
ติดต่อกันกับแหล่งถ่านหินบ้านแหงเหนือ แต่เนื่องจากบ้านบ่อฮ่อและบ้านแหงเหนืออยู่ใกล้กัน จึงทาให้ชาวบ้าน
บ่อฮ่อรับรู้ข่าวสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการขอประทานบัตรทาเหมืองแร่ของชาวบ้านจากบ้านแหงเหนือ จึงทาให้
บริษัท เขียวเหลือง จากัด ไม่สามารถใช้วิธีการหลอกลวงหรือบีบบังคับซื้อที่ดินกับชาวบ้ านบ่อฮ่อเหมือนที่เคยทา
กับชาวบ้านบ้านแหงเหนือได้
๓) แหล่งถ่านหินแอ่งแจ้ห่ม-เมืองปาน-แจ้คอน: บ้านแจ้ คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลาปาง
แหล่งถ่านหินแอ่งแจ้ห่มมีศักยภาพแร่ในเชิงพาณิชย์ หลายบริเวณ บริเวณบ้านแจ้คอนเป็นส่วนย่อยหนึ่งของแหล่ง
ถ่านหิน แอ่งแจ้ห่มใหญ่ สถานการณ์ในพื้นที่เหมือนกันกับชาวบ้านแหงเหนือ เนื่องจากบริษัท เขียวเหลือง จากัด
ได้เลือกพัฒนาแหล่งถ่านหินที่บ้าน แหงเหนือและบ้านแจ้คอนพร้อมกัน ด้วยการขอประทานบัตรทา เหมืองแร่ถ่าน
หินลิกไนต์ในเวลาไล่เลี่ยกัน ปัจจุบันชาวบ้านจากบ้านแจ้ คอนได้ทาการคัดค้านการขอประทานบัตรทาเหมืองแร่
ถ่านหินลิกไนต์ ของบริษัท เขียวเหลือง จากัด เช่นเดียวกันกับชาวบ้านบ้านแหงเหนือ
๔) ความเป็นไปได้ในการฮุบสัมปทานแหล่งแร่ถ่านหิน อื่นๆ ในภาคเหนือ ของภูมิใจไทย
จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบในพื้นที่มีความเป็นไปได้ ว่าบริษัท เขียวเหลือง จากัด กาลังดาเนินการเพื่อขอ
ประทานบัตรทา เหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งถ่านหินแอ่งแจ้ห่มบริเวณอื่น นอกเหนือจากบริเวณบ้านแจ้คอน
ที่กาลังอยู่ในขั้นตอนขอประทาน บัตร ส่วนแหล่งถ่านหินในพื้นที่อื่นๆ ของภาคเหนือที่ถูกปลดล็อคตาม มาตรา ๖
ทวิ ตามกฎหมายแร่ ๒๕๑๐ โดยนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน ที่ใช้อานาจของการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสั่งการ ซึ่งเป็นภรรยาของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนาพรรคภูมิใจไทย
ร่วมกับนายเนวิน ชิดชอบนั้น พบว่าได้มีการดาเนินการในรูปการขออาชญาบัตรเพื่อสารวจแร่และขอประทานบัตร
1. เพื่อทาเหมืองแร่เป็นรายบุคคลแทน ซึ่งยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารายชื่อบุคคลที่ดาเนินการขอสัมปท าน
สารวจและทาเหมืองแร่ถ่านหิน ลิกในต์ในแหล่งอื่นๆ ของภาคเหนือมีความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทย หรือไม่
อย่างไร
แถลงการณ์ เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ ประเทศไทย
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดพิษณุโลก
ตามที่กลุ่มเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาการทาเหมืองแร่ประเทศไทย มีการสรุปบทเรียน และนาเสนอ
ปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ ๑๕ พื้นที่ ในเวที "เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ทาเหมืองแร่ ประเทศไทย" วันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่าน
มา ได้ พบปัญหาผลกระทบที่รุนแรงอย่างกว้างขวางในพื้นที่ต่างๆ จากการสะท้อนสภาพการณ์ปัญหา บทเรียนการ
ต่อสู้ คัดค้าน โครงการส ารวจ และทาเหมื องแร่ในพื้นที่ต่างๆ ร่ว มกัน จึงมีคาถามที่ส าคัญคาถามหนึ่งว่า "รัฐ

โดยเฉพาะกรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้มีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการเหมือง
แร่ ได้ฆ่าคนแม่ตาว แม่ก และคนพระธาตุผาแดง ตายไปกี่คนแล้วจากโรคที่เกิดขึ้นจากการหายใจ กินข้ าวและ
สัมผัสกับสารแคดเมี่ยมที่ปนเปื้อน จากการทาเหมืองแร่สังกะสี และประชาชน ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่การทาเหมือง
แร่อนื่ ๆ จะถูกฆาตกรรมจากรัฐเหมือนกับคนแม่ตาวหรือไม่
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทยที่ภาครัฐคาดหวังถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศแต่เพียงด้าน
เดียว แท้จริงแล้วอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่มีการขุดเจาะทั้งแบบเปิดทาลายหน้าดิน หรือเป็นโพรงใต้ดิน ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ สังคม และสุขภาพในหลายมิติ น ามาซึ่งการทาลาย
แหล่งอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ทามาหากิน ที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เสื่อมโทรม โดยไม่มี
หน่วยงานหรือ ผู้ประกอบการรายใดแสดงความรับผิดชอบ
รัฐได้บังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่เปรียบเสมือน "โจรปล้นแผ่นดินของประชาชน เพราะได้นาสินแร่ที่อยู่ใต้ถุน
บ้ านเรื อน แหล่ งทามาหากิน ของประชาชน และชุมชน แปรเป็นผลประโยชน์ ตอบแทนในรูปของภาษี อัตรา
ค่าภาคหลวงแร่ และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษอื่นๆ เข้าสู่คลัง ทั้งๆ ที่รายได้เหล่านั้นคือ "ผลประโยชน์ตอบแทน
ทางเศรษฐกิจที่ไม่ สอดคล้องกับผลกระทบในระยะยาวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน สังคม และ
สุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ
มิหนาซ้ารัฐยังได้กระทาย่ายีเพิ่มเติมต่อประชาชนด้วยการผลักดันร่างกฎหมายแร่ฉบับใหม่ โดยวางหลักการ"โจร
ปล้นแผ่นดินของประชาชน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยการระบุว่า "แร่เป็นของรัฐ และ "ไม่ให้อานาจตัดสินใจแก่
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ปัญหาดังกล่าวได้พัฒนาไปสู่ปั ญหาสังคม ความขัดแย้ง ละเมิดสิทธิบุคคล และชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลจากการกาหนดนโยบาย บังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบและการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ที่ไม่
เป็นธรรม
จากความทุกข์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องใน ๑๕ พื้นที่การสารวจและการทาเหมืองแร่ที่ได้มาประชุมกันในครั้งนี้ มี
ข้อเสนอและประเด็นที่ต้องการสื่อสารให้สังคมในวงกว้างได้รับรู้ดังนี้
๑. ประชาชนใน ๑๕ พื้นที่ของการสารวจและทาเหมืองแร่ชนิดต่างๆ ได้รวมตัวกันก่อเกิดเป็น "เครือข่าย
ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ ประเทศไทย" ขึ้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งเครื อข่ายฯ นี้จะทา
หน้าที่ในการหนุน เสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อต่อสู้คัดค้านการทาเหมืองแร่อย่าง
ถึงที่สุด ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว
๒. คัดค้านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการ และให้กฤษฎีกาตรวจแก้ไขอยู่
ในขณะนี้ ให้ถอนร่างกฎหมายว่าด้วยแร่ฉบับดังกล่าวออกทั้งฉบับ เพราะเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ และละเมิดสิทธิประชาชนด้วยการวางหลักการให้ "รัฐเป็นโจรปล้นแผ่นดินของประชาชน อย่าง
ชอบธรรม โดยนิยามว่า "แร่เป็นของรัฐ ไม่มีเนื้อหาในเรื่ องการขยายสิทธิในด้านการกระจายอานาจให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น และไม่มีการ เพิ่มขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามบทบัญญัติใหม่ของรัฐธรรมนูญ
๓. คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ที่มองเห็นประชาชนที่ออกมาต่อต้านคัดค้านโครงการ
พัฒนา ต่างๆ ว่าเป็น "ศัตรูของรัฐ และได้วางมาตรการเอาไว้ในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวว่า ให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ใช้กาลังและ อาวุธเข้าสลาย ปราบปราม จับขัง ตั้งข้อหาประชาชนหากออกมาคัดค้านต่อต้านโครงการพัฒนาต่างๆ
ทั้งๆ ที่การต่อต้านคัดค้านโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นสิทธิและเสรีภาพโดยชอบธรรมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดย
ให้รัฐบาลถอน ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวออกจากการพิจารณาของรัฐสภา
๔. คั ด ค้ า นมติ ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ และประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อมใน เรื่ องการกาหนด ประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ ก่อให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุน แรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่กาหนด

ประเภทโครงการรุนแรงเอาไว้เพียง 99 ประเภท เท่านั้น เนื่องจากมติและประกาศดังกล่าวไม่เป็นไปตาม ๔
ประเภทโครงการรุน แรงที่คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ส่งเรื่องให้กับนายกรั ฐมนตรี โดยเฉพาะการทาเหมืองแร่ ใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการทาเหมืองแร่ที่อยู่ในเขตชุมชนทั้งสิ้น ต่างจากการทาเหมืองแร่ในประเทศซีกโลกเหนือ
อย่างยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ที่มีความหนาแน่นประชากรมาก อยู่ห่างไกลจากชุมชนหลายกิโลเมตร การทาเหมือง
ในประเทศเหล่านั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมากนัก ดังนั้น รัฐบาลต้องยกเลิกมติและ
ประกาศดังกล่าว โดยกาหนดให้การทาเหมืองแร่ทุกประเภทและทุกขนาดต้องเป็น "โครงการที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างรุนแรง" ตามบทบัญญัติมาตรา วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ ประเทศไทย จะรวมตัวกันและร่วมกับพี่น้อง
ประชาชนในเครือข่ายอื่นๆ ผลักดันข้อเสนอในเรื่องการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยแร่ ร่างพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ และประกาศประเภทโครงการรุนแรงต่อรัฐบาลโดยตรง เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนาที่วางไว้
อย่างถึงที่สุด
เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ ประเทศไทย
๑.)พื้นที่สารวจและทาเหมืองแร่ลุ่มน้าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ๒.)พื้นที่สารวจและทาเหมืองแร่ลุ่มํา
น้ แม่ส รอย
อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 3.)พื้นที่โครงการเหมืองแร่ถ่านหินแอ่งงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง ๔.)พื้นที่โครงการ
เหมืองแร่และโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ๕.) พื้นที่ทาเหมืองแร่สังกะสี อาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ๖.)พื้นที่สารวจและทาเหมืองแร่ทองคา ๓ จังหวัด พิจิตร เพชรบูรณ์และพิษณุโลก ๗.) พื้นที่
ทาเหมืองแร่ทองคา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๘.)พื้นที่สารวจแร่ทองแดง อาเภอเมือง จังหวัดเลย ๙.) พื้นที่
โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี ๑๐.)พื้นที่โครงการเหมืองแร่ โปแตช จังหวัดมหาสารคาม ๑๑.)พื้นที่
โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดขอนแก่น ๑๒.)พื้นที่สูบน้าเกลือใต้ ดินและเหมืองแร่เกลือหิน จังหวัดนครราชสีมา
๑๓.)พื้นที่ขออนุญาตดูดทรายแม่น้าตะกั่วป่า อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๑๔.)พื้นที่ทาเหมืองหินเขาคูหา อาเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ๑๕.)พื้นที่ลาเลียง ถ่านหินและลานกองแร่จากพม่า จังหวัดเชียงราย
กรณีศึกษา การใช้ทรัพยากรธรณี ที่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย
ตัวอย่างกรณีการทาเหมืองแร่ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งผลเสียจากการทาเหมืองแร่ เช่น
-ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
-ผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นจากการใช้วัตถุระเบิด
-ผลกระทบต่อแหล่งน้าใต้ดิน และการปนเปื้อนของสารอันตรายในดิน
-ผลกระทบทางสังคมในพื้นที่และสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งแตกต่างไปตามประเภทแร่
และมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การปนเปื้อนของสารหนูในสิ่งแวดล้อมจากการทา
เหมืองดีบุกในตาบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, การปนเปื้อนตะกั่วในอาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี,
ปัญหามลพิษอากาศจากกิจกรรมการระเบิดหินปูน บริเวณตาบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี, การทาเหมืองแร่ใต้ดิน
แร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี และการปนเปื้อนแคดเมียมจากการทาเหมืองสังกะสีในพื้นที่เกษตร รวมถึงกรณีสารพิษ
จากการทาเหมืองแร่ทองคาในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น พิจิตร เลย

กรณีศึกษา การใช้ทรัพยากรธรณี ที่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย
กรณีศึกษาบริษัท ตะกั่ว คอนเซนเตรทส์(ประเทศไทย) จากัด
ปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้และพื้นที่ใกล้เคียง ใน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีสาเหตุจากการปล่อย
น้าเสียที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนจากบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ของโรงแต่งแร่ของ บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์(ประเทศ
ไทย) จากัด ลงสู่ลาห้วยคลิตี้ เมื่อปี พ.ศ. 2541ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของสารตะกั่ว ในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้า
ตะกอนดิน และสัตว์น้า เกินค่ามาตรฐาน
แนวทางการป้องกัน (ชั่วคราว) การชะตะกอนหางแร่จากหลุมฝังกลบและการชะหน้าดินจากพื้นที่รอบหลุมฝังกลบ
ที่ปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลาห้วยคลิตี้
ถอดบทเรียน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สู่การทาเหมืองที่ปลอดภัย
เหมืองซามาร์โก เหมืองแร่เหล็ก ทางตอนใต้ของประเทศบราซิล เป็นกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท วาเล จากัดของ
บราซิล และ บริษัท บีเอชพี บิลลิตันจากัด สัญชาติออสเตรเลีย
เขื่อนกักเก็บกากแร่แตก น้าและดินโคลนสีแดงที่ปนเปื้อนสารเคมีไหลลงสู่หมู่บ้านที่อยู่ด้านล่าง กระทบต่อระบบ
นิเวศน์ สัตว์ป่า ธุรกิจท่องเที่ยว และการประมง เหมืองยอมความรัฐบาลบราซิล ยินยอมจ่ายค่าเสียหายมูลค่า
6,200ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เหมืองแร่ทองคานิวมอนต์มินาฮาชารายา เกาะสุลาวาสี อินโดนีเซีย
มีการปนเปื้อนสารปรอท มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร มีการปนเปื้อนของสารปรอท พบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรค
มินามาตะ ผู้ประกอบการยินยอมจ่ายค่าเสียหายนอกศาลให้แก่รัฐบาลอินโดนีเซีย 30ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ถอดบทเรียน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สู่การประกอบการที่เข้มงวดและปลอดภัย
-อุตสาหกรรมเหมืองแร่นับเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญต่อความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมแต่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
-พระราชบัญญัติแร่ พ. ศ. 2560จึงกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มงวดโดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในทาง
เศรษฐกิจความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ในการทาเหมืองความเหมาะสมของมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนรวมทั้งแผนการฟื้นฟูการพัฒนาการใช้ประโยชน์และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

การฟื้นฟูห้วยคลิตี้ล่าง
โครงการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว
1. การกาหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการดาเนินโครงการ
2. การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย
3. การฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ด้วยการดูดตะกอน
4. การฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิม และ
5. การก่อสร้างฝาย ดักตะกอนเพิ่ม
กรณีศึกษา การใช้ทรัพยากรธรณี ที่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย
ถ้านาคาเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินทรายชื่อ “ภูลังกา” ที่อยู่ในหมวดหินยุคครีเทเซียสตอนปลาย (ประมาณ 70
ล้านปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงท้าย ๆ ของโลกยุคไดโนเสาร์)
ถ้านาคามีสิ่งน่าสนใจเด่น ๆ อาทิ “หินหัวพญานาค” หรือ “หินหัวงู” หรือ "หินหัวนาคา" ที่วันนี้พบเจอ 3 หัว อยู่
กระจายกันในพื้นที่ และมีส่วน “ลาตัวพญานาค” ที่เกิดจากการยกตัวของแผ่นดิน (Tectonic uplift) ในภาคอีสาน
รวมถึงส่วน “เกล็ดพญานาค” ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา “ซันแครก” (Sun Cracks)
ถ้านาคาเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยา ผสานตานาน-ความเชื่อท้องถิ่นและจินตนาการ เป็น
จุดขอหวย” ขอพร ขอโชคลาภจาก “พ่อปู่อือลือ” และ “หินหัวพญานาค”
มีการละเมิดกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ เช่น การไปจับสัมผัส ปักธูป ขูดขีดขีดหิน โรยแป้งขอเลขขอหวย
รวมถึงมีการโยนเหรี ย ญอธิษฐาน และขีดหิ นเขียนคาหยาบบนหิ น ซึ่งเป็นการกระทาของนักท่องเที่ยวที่ขาด
จิตสานึกจึงทาให้เกิดกระแสการรณรงค์เที่ยวถ้านาคาอย่างมีจิตสานึก และการประกาศปิดถ้านาคาของกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ตามมา โดย “อุทยานแห่งชาติภูลังกา” ได้ออกประกาศปิดถ้านาคา เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 63 เป็น
ต้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปกป้องทรัพยากรทางธรณี
4.1 การสร้างจิตสานึกสาธารณะ เพื่อแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
การป้องกันการใช้ทรัพยากรธรณีที่ไม่เหมาะสม
ใช้หลักการป้องกัน 3 ขั้นตอน
- การป้องกันคุ้มครองทรัพยากรธรณี
- การแก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากร
- การอนุรักษ์ทรัพยากร (การใช้อย่างยั่งยืน / การกักเก็บ / การรักษา / การพัฒนา/การสงวน / การแบ่งเขต)
กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรธรณีที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีที่ก่อให้เกิดการร่วมมือของ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนของคน
ในพื้นที่ สร้างความหวงแหนแหล่ง ทรัพยากรและธรรมชาติ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ ให้กับ
ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรธรณีที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เหมืองแร่สีเขียว " เหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานโดย
การพัฒนาแร่ขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเป็นการ
พัฒนาแร่อย่างยั่งยืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
2. ลดป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
4. มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อย สะอาดตา
5. โปร่งใส ตรวจสอบได้
6. ใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า โดยใช้หลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)

แนวทางการใช้ประโยชน์ ขุมเหมืองเก่า

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
1. วางแผน บริหารจัดการทรัพยากรแร่แบบองค์รวมทั้งประเทศ
2. การอนุญาตให้ทาเหมือง ต้องมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
3. การทาเหมืองต้องมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีการ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่
4. ใช้แร่อย่างคุ้มค่า เพื่อพัฒนาประเทศและประโยชน์ของประชาชน
5. รีไซเคิล ขยะหรือของเสีย นาแร่กลับมาใช้ใหม่

กรณีศึกษา การใช้ทรัพยากรธรณี ที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อุทยานธรณีโลกเป็นการอาศัยศักยภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ ร่วมกับคุณค่าทางธรรมชาติอื่น ๆ และ
คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- การอนุรักษ์ธรณีวิทยา (Geoconservation)
- การบริหารจัดการ (Management)
- การสื่อสารและการให้ความรู้ (Information and Environmental Education)
- การท่องเที่ยวเชิงธรณี (Geotourism)
- การพัฒนาเศรฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืน (Sustainable Regional Economy)

การจัดแสดงซากดึกดาบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูล

4.2 การมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรณี
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
โกวิทย์ พวงงาม (2553 : 127) อธิบายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ตั้งแต่การคิด วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติงาน ประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น
การพัฒนาชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน
คณะกรรมาธิ ก ารความมั่ น คงแห่ ง รั ฐ สภาผู้ แ ทนราษฎร (2553 : 10) กล่ า วว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับชั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
มธุรดา ศรีรัตน์ (2554) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจวางแผน ปฏิบัติงานและการประเมินผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมี
ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
สรุป การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการดาเนินงานตั้งแต่
เริ่มจนสิ้นสุดการดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกาหนดปัญหาวางแผนตัดสินใจ ระดมทรัพยากรบริหารจัดการ
ติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของคนใน
ชุมชน
ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 116) ได้จาแนกขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ขึ้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมในการ
กาหนดปัญหาและจัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
2. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์
วิธีการดาเนินการ แนวทางการดาเนินการ รวมถึงการกาหนดแหล่งทรัพยากร
3. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เป็นขั้นที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุ
อุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงานและประสานงาน
4. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เป็นการรับผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับผลประโยชน์อันเกิด
จากการดาเนินงานด้านวัตถุและจิตใจ
5. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการประเมินว่าการดาเนินงานนั้นกระทาไปสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดมากน้อยเพียงใด

แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (2545) ได้ให้แนว
ทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ว่า เป็นการศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต้องรู้จักสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างแท้จริง เพื่อให้คนในสังคมตระหนักถึงบทบาทของ
ตนเองและหน้าที่ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สลักจิต พุกจรูญ (2551) ได้เสนอแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ทั้งสิ้น 6
แนวทาง คือ
1. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและต้องให้ความสาคัญกับ
การนาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้แบบสูญเปล่า
2. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่จาเป็นและหายากอย่างระวัง โดยให้พึงระวังไว้ว่าการใช้ทรัพยากรมากเกินไป
จะทาให้สภาพแวดล้อมเสียสมดุล
3. รักษาทรัพยากรที่ทดแทนได้ให้มีมากกว่า หรือเท่ากับที่ต้องการใช้เป็นอย่างน้อย
4. สามารถประมาณอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของประชากรได้ โดยพิ จ ารณาจากความต้ อ งการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสาคัญ
5. พยายามค้นคว้าหาวิธีใหม่ๆในการผลิตและใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากแหล่งธรรมชาติให้พอเพียงต่อ
ความต้องการใช้ของประชากร
6. ให้ ค วามรู้ กั บ ประชาชนเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาสมดุ ล ของธรรมชาติ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง หลั ก การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม

4.3 การเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริตทรัพยากรธรณี
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
1. เว็บไซต์ http://petition.mnre.go.th
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : petitionmnre@mnre.go.th
3. ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. มายื่ น หนั ง สื อ ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตนเองที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม ชั้ น 1 กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
5. สายด่วน Green Call 1310 หรือ 0-2265-6223-5
6. โทรสาร (Fax) : 0-2265-6222
7. Application (mnre e-petition)

4.4 กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
การการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมั่น ที่ชมุ ชนสัมผัสได้
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจติดตามการดาเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจ
เกิดจากการ ปฏิบัติงานของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่
ชุมชนและสถานประกอบการ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้ เกิดแนวทางที่
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ เป็นสถาน ประกอบการที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุ มทั้ง
อาเภอแม่เมาะ โดยเฉพาะภารกิจขุดขนถ่านหินลิกไนต์ที่มีงานเปิดหน้าดินปีละ ประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร
ดินที่ขุดได้จะถูกลาเลียงด้วย ระบบสายพานไปไว้บริเวณที่ทิ้งดินซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนตาบล บ้านดง ที่ผ่านมา กฟผ.
แม่เมาะ ได้ออกมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการทาเหมืองแม่เมาะที่มีมาตรการ ควบคุม ฝุ่น
กลิ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน และคุณภาพน้า ตลอดจนให้ชุมชนในอาเภอแม่เมาะได้เข้ามามีส่วนร่วมใน การตรวจ
ติดตามสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และเหมืองแม่เมาะ 15 ชุมชน จานวน 75 คน สับเปลี่ยน
หมุนเวียนเข้ามาทาหน้าที่ตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม โดยทุกปี กองสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะจะจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ กระบวนการมีส่วนร่วมและการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ ตัวแทนชุมชน เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบการป้องกันแก้ไขผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะได้

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2564 ทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ่อเหมืองแม่เมาะ
ร่วมกับชุมชนบ้านดง โดยนายคล้ายพงศ์ อนุมัติ ช่างระดับ 5 แผนกตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมเหมือง กอง
สิ่งแวดล้อมเหมือง ฝ่ายวางแผน และบริหารเหมืองแม่เมาะ ผู้ นาตรวจพื้นที่กล่าวว่า สาหรับการ ลงพื้นที่ต รวจ
สิ่งแวดล้อมในบ่อเหมืองบริเวณใกล้กับที่ทิ้งดิน ที่ติดกับชุมชนบ้านดงนั้น คณะกรรมการการมีส่วนร่วมดาเนิน การ
ด้านสิ่งแวดล้อมตาบลบ้านดงที่ประกอบด้วยส่วนราชการ กฟผ.แม่เมาะ และ ตัวแทนชุมชนได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน,
สมาชิกสภา อบต.บ้านดง, ตัวแทนราษฎรในแต่ละหมู่บ้าน จะลงพื้นที่ร่วม ตรวจติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใน
บ่อเหมืองแม่เมาะ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมให้การทางานเป็นไปตามมาตรการ ป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจะ
ลงพื้นที่ตรวจติดตามทุกวัน จันทร์ และวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ตลอดปี 2564 ซึ่งระหว่าง การตรวจสอบหากพบ
การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ.แม่เมาะจะเข้าไปดาเนินการแก้ไขและแจ้งผลให้กับคณะกรรมการฯ
ให้รับทราบทันที
ด้านนายมาย ปักราช ประธานสภา อบต.บ้านดง พร้อมด้วย ผู้แทนชุมชนที่เข้าร่วมตรวจสอบกล่าวว่า เป็น
สิ่งดีที่ชุมชนได้มี ส่วนร่วมตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมและได้รับรู้รับทราบถึง การดาเนินงานในบ่อเหมืองแม่เมาะ
เพราะเมื่อพบปัญหาเรา สามารถเสนอแนะให้แก้ไขได้ทันที ที่ผ่านมาชุมชนได้รับการ สนับสนุนและปัญหาก็ได้รับ
การปรับแก้เป็นอย่างดี
การสร้างความเชื่อมั่นในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจะ ขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยการทางานที่ต่อเนื่อง
รวมไปถึงการให้ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในชุมชนที่ ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลและ
จัดการให้เกิดความเหมาะสม ตรงตามความต้องการของชุมชน ซึ่งการตรวจติดตามการ ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของเหมืองแม่เมาะที่ดาเนินการ มาตั้งแต่ปี 2549 เป็นอีกหนึ่งเครื่องพิ สูจน์ที่ว่า กฟผ.แม่เมาะ ตระหนักและให้
ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน และต่อเนื่อง
ที่มา วารสารสวัสดีแม่เมาะ
เรื่อง/ภาพ วิชิต เตชนันท์

16 ป่าชุมชน 30,000 กว่าไร่ 9 ปีที่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสนับสนุนชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูต่อเนื่อง
ภารกิจของ กฟผ.แม่เมาะ มีความเกี่ยวข้องและผูกพันต่อวิถีชีวิต ของคนในชุมชนแม่เมาะ ตั้งแต่เริ่มมีการ
ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ในพื้ น ที่ ดั ง นั้ น เหมื อ งและโรงไฟฟ้ า แม่ เ มาะตระหนัก ดี ว่ าเราคื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของชุ ม ชน การ
ปฏิบัติงานขุดขนถ่านหิน และงานผลิตกระแส ไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ จึงมุ่งมั่นและคานึงถึงความยั่งยืน ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชุมชนและสังคม นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
มาตรฐาน และข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
นับเป็นเวลากว่า 9 ปีแล้ว ที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้เข้าไปเติมเต็ม ให้กับชุมชนและส่วนราชการในการขับเคลื่ อนให้เกิด
การจัดตั้ง ป่าชุมชนขึ้นในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ที่ผ่านมาในพื้นที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้โดยขาดความรู้ใน
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู ส่งผลให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม อีกทั้งยัง ขาดการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว กองฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ได้ตระหนัก และเห็นความสาคัญในปัญหา
ดังกล่าวจึงได้จัดทาโครงการ สนับสนุนจัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง โดยมี ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
แม่เมาะ เป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนข้อมูล การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่และกรมป่าไม้ ในการขอ
อนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน รวมไปถึงร่วมจัดทาแผนการดาเนินโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้า และเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนตลอดทั้งปี

การสนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อาเภอแม่เมาะ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่
กฟผ. " ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ แม่เมาะ ได้เข้าไปเติมเต็มให้กับ
ชุมชนเพื่อมุ่งหวังให้ชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความหวงแหนในทรัพยากร ป่าไม้โดยสนับสนุนให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วม เพื่อช่วยกัน และยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากป่าในชุมชนของตน
เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ได้คงไว้ ให้ลูกหลานชาวแม่เมาะสืบต่อไป
ที่มา วารสารสวัสดีแม่เมาะ
เรื่อง/ภาพ วิชิต เตชนันท์
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี
ที่
1 - 16

ชื่อเรื่อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ประเภท
วีดีทัศน์/วิดีโอ/
เอกสาร/Infographic

ที่
1

ชื่อเรื่อง
มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย

ประเภท
วีดีทัศน์

ระยะเวลา
8.45 นาที

2

ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน รู้
เรื่องโลก

วีดีทัศน์

5.46 นาที

3

ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน หิน

วีดีทัศน์

4.30 นาที

4

ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน ย้อน
เวลาหาอดีต

วีดีทัศน์

5.27 นาที

5

ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน
กาเนิดสุวรรณภูมิ

วีดีทัศน์

4.12 นาที

เนื้อเรื่อง
- ทรัพยากรธรณีสาคัญอย่างไร
(ตระหนักรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรณี)
- รู้ลึก รู้จริงทรัพยากรธรณี
- ธรณีวิทยาน่ารู้
QR Code

6

ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน ภูเขา
และที่ราบสูง

วีดีทัศน์

5.05 นาที

7

ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน สาย
ลมและกระแสน้า

วีดีทัศน์

4.41 นาที

8

ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน ภูมิ
ลักษณ์ประเทศไทย

วีดีทัศน์

5.12 นาที

9

ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน
ฟอสซิลไทยดังไกลทั่วโลก

วีดีทัศน์

5.32 นาที

10

ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน ตาม
รอยไดโนเสาร์เมืองไทย

วีดีทัศน์

5.33 นาที

11

ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน ธรณี
พิบัติภัย

วีดีทัศน์

10.40 นาที

12

ประโยชน์ของหิน

วีดีทัศน์

11.04 นาที

13

ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน
ขุมทรัพย์ใต้พิภพ

วีดีทัศน์

4.45 นาที

14

ชุดรอบรู้ธรณีไทย ตอน
ธรณีวิทยาเพื่อใคร

วีดีทัศน์

4.15 นาที

15

ความรู้เรื่องหิน

เอกสาร

-

16

ชุดความรู้ Infographics

Infographic

-

ที่
1 - 10

ชื่อเรื่อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ประเภท
วีดีทัศน์/วิดีโอ

ที่
1

ชื่อเรื่อง
ท่องโลกธรณี กับพี่ไดโนเสาร์
ตอน ธรณีพิบัติภัย

ประเภท
วีดีทัศน์

ระยะเวลา
2.05 นาที

2

ท่องโลกธรณี กับพี่ไดโนเสาร์
ตอน ขุมทรัพย์ใต้พิภพ

วีดีทัศน์

2.04 นาที

3

ท่องโลกธรณี กับพี่ไดโนเสาร์
ตอน มหัศจรรย์แห่งสายลม
และกระแสน้า

วีดีทัศน์

2.02 นาที

4

ท่องโลกธรณี กับพี่ไดโนเสาร์
ตอนนักล่าแม่เมาะ

วีดีทัศน์

2.03 นาที

5

ท่องโลกธรณี กับพี่ไดโนเสาร์
ตอน กาเนิดภูเขาที่ราบสูง

วีดีทัศน์

2.04 นาที

เนื้อเรื่อง
- ผู้ครอบครองทรัพยากร
ธรณี(แยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม)
- ตามล่าขุมทรัพย์ทรัพยากร
ธรณี
- คุณค่าของทรัพยากรธรณี
กับโอกาสในการพัฒนา
ประเทศและการฟื้นฟูเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรณี
QR Code

6

ท่องโลกธรณี กับพี่ไดโนเสาร์
ตอน สวนป่าหินงาม

วีดีทัศน์

2.09 นาที

7

ท่องโลกธรณี กับพี่ไดโนเสาร์
ตอน โลกมหัศจรรย์

วีดีทัศน์

2.04 นาที

8

10 สมบัติล้าค่าสุดมหัศจรรย์
ที่พบในเหมือง (หายากสุด)

วีดีทัศน์

10.37 นาที

9

แหล่งแร่ทองคาที่พบใน
ประเทศไทย

วีดีทัศน์

3 นาที

10

ความจริงไม่ตาย : โต๊ะโม๊ะ
ขุมทองเพชรพระอุมา

วีดีทัศน์

37.58 นาที

ที่
1-9

ชื่อเรื่อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ประเภท
วีดีทัศน์/วิดีโอ

ที่
1

ชื่อเรื่อง
อุทยานธรณีโลกยูเนสโก

ประเภท
วีดีทัศน์

ระยะเวลา
2.59 นาที

2

การชะล้างพังทลายของดิน

วีดีทัศน์

3.02 นาที

3

เเหล่งเรียนรู้ทางธรณีจังหวัด
เลย

วีดีทัศน์

44.51 นาที

4

เเหล่งเรียนรู้ทางธรณีจังหวัด
เพชรบุรี

วีดีทัศน์

43.32 นาที

5

อุทยานธรณีโลกสตูล

วีดีทัศน์

2.25 นาที

เนื้อเรื่อง
- คุณคือคนสาคัญต่อ
ทรัพยากรธรณี(ไม่ทนต่อการ
ทุจริต)
- คุณคือคนสาคัญ
- ความเสี่ยงในการทุจริต
เกี่ยวกับทรัพยากรธรณี
QR Code

6

กรมทรัพยากรธรณี เพิ่ม
มูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรณี นารายได้มาสู่ชุมชน
มากยิ่งขึ้น/ข่าว

วีดีทัศน์

4 นาที

7

เรื่องทรัพยากรหินโลก

วีดีทัศน์

9.43 นาที

8

ผลกระทบที่เกิดจาก ธรณี
พิบัติภัย

วีดีทัศน์

12.34 นาที

9

ดินถล่ม กับ ประเทศไทย

วีดีทัศน์

4.42 นาที

ที่
1 - 13

ชื่อเรื่อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ประเภท
วีดีทัศน์/วิดีโอ/ข่าว

ที่
1

ชื่อเรื่อง
Case Study ชุมชนล่มสลาย
หายนะเหมืองทองคา ตอน1

ประเภท
วีดีทัศน์

ระยะเวลา
4.39 นาที

2

Case Study ชุมชนล่มสลาย
หายนะเหมืองทองคา ตอน2

วีดีทัศน์

5.01 นาที

3

Case Study คิดยกกาลัง 2 :
ความคุ้มค่า นโยบายเหมือง
แร่ทองคา

วีดีทัศน์

7 นาที

4

ตามตานาน "พลอยเมือง
จันท์" อัญมณีอันล้าค่า

วีดีทัศน์

24.44 นาที

5

พลิกปมข่าว : ปิดเหมืองเดิม
พันค่าโง่ 30,000 ล้านบาท

วีดีทัศน์

9.56 นาที

เนื้อเรื่อง
- ร่วมด้วยช่วยกัน : การ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการฟื้นฟูทรัพยากร
ธรณี(จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต)
- เส้นทางสู่ความสาเร็จ : การ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการฟื้นฟูทรัพยากร
ธรณี
- ปกป้องทรัพยากรทางธรณี
QR Code

6

จับตาข้อพิพาทค่าชดเชย
เหมืองแร่ทองคาอัครา

วีดีทัศน์

11.26 นาที

7

ปากเหวถึงก้นเหวเหมืองอัค
รา

วีดีทัศน์

7.10 นาที

8

Case Study ย้อนรอย
เหมืองทองคาชาตรี

วีดีทัศน์

3.24 นาที

9

Case Study เหมืองแร่
ทองคาในประเทศไทย

วีดีทัศน์

3.49 นาที

10

Case Study เหมือง
ทองคาอัครา คดีสะเทือน
รัฐบาล

วีดีทัศน์

3.58 นาที

11

มติป.ป.ช.ฟัน 6 คน เอี่ยว
สัมปทานเหมืองทองคาพิจิตร

ข่าว

-

12

การอนุรักษ์ดินและน้า สถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูง ตาม
พระราชดาริบ้านธารทอง

วีดีทัศน์

5.25 นาที

13

พ.ร.บ.แร่ ฉบับใหม่ มีผล
บังคับใช้วันนี้ / 29 ส.ค. 60

วีดีทัศน์

9.08 นาที

