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ลิขสิทธิ์บทความ สงวนสิทธิ์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย สงวนสิทธิ์โดยผู้ถ่ายภาพหรือเจ้าของภาพ

การพิมพ์หรือเผยแพร่บทความซ�้าโดยไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ 
สามารถท�าได้โดยอ้างอิงถึงกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การพิมพ์เพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายซ�้า ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ก่อนเท่านั้น

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน เพื่อเผยแพร่
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย
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ที่เมืองแองเคอร์เอจ รัฐอลาสก้า สหรัฐอเมริกา ทางซีกขั้วโลก
เหนือ ธรรมชาติยังคงสมบูรณ์และสวยสดงดงาม ที่ส�าคัญคือ 
แหล่งน�้าหลายสายเป็นแหล่งอนุบาลของปลาซาลมอนที่ทุกปี
จะเดินทางจากทะเล ว่ายทวนกระแสแม่น�้ากลับสู่ถิ่นเกิดเพื่อ
สืบพันธุ์และวางไข่ ปลาซาลมอน 30-40 ล้านตัวเหล่านี้เป็น
อาหารที่หล่อเลี้ยงสัตว์ป่าหลากหลายชนิด โดยเฉพาะหมี  
กรีซลี่ และเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชนเผ่าท้องถิ่น อย่างเช่น เผ่ายูปิก 

และชาวประมงใกล้เคียง
แต่ในอนาคตอันใกล้ ทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไป เพราะมี

การพบว่าทีน่ีม่แีร่ทองค�า ทองแดงและอืน่ๆ จ�านวนมหาศาล ซึง่ท�าให้
เกิดโครงการเหมืองแร่ขึ้น ถ้าเป็นจริง ก็จะหมายความว่า หน้าดิน
ของพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลจะถูกเปิดออก ผลกระทบที่จะมีต่อแหล่ง
น�้า แหล่งอนุบาลปลาซาลมอน ก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีก
เล่ียง ไม่ว่าเทคโนโลยีเหมืองแร่จะดีเพียงไรก็ตาม และเมื่อนั้น สัตว์

i
n Anchorage, Alaska, nature remains pristine 
and its landscape is awe-inspiring. An outstand-
ing feature about this place is that its many rivers 
serve as a nursery for salmon which every year 
return from the sea, swimming against the river 
to their birth place to breed and spawn. These 
30-40 million salmons feed wildlife here, espe-
cially the grizzly bears, and various indigenous 

people such as the Yupik as well as fishers from surround-
ing areas.

But things may be changing after large deposits 
of  copper, gold and other base metals have been found 
beneath the land. A massive mining project is in the mak-
ing. If  realized, it means vast tracts of  pristine forestland 
would be opened up. Adverse impacts on water sources 
and the salmon nursery would be unavoidable no matter 
what advanced mining technology is employed. And the 

บทบรรณาธิการ Editorial

wildlife and communities that depend on natural resources 
would meet an as yet unpredictable future.

This is but one example of  the impacts of  large-
scale mining which has the capacity to destroy nature and 
the environment, including wildlife and plants and local 
way of  life. In Thailand, almost all mining projects have 
spawned similar conflicts that have yet found satisfactory 
solutions.

It is indisputable that minerals are essential for the 
modern man’s living. The question is how to exploit these 
nonrenewable resources without putting too great a pres-
sure on nature and the environment, which is also essen-
tial for mankind, and leading to the collapse of  local com-
munities’ way of  life and well-being.

If  a balance between development and nature and 
communities cannot be attained, conflicts will find no 
solutions. n

นุชากัก หนึ่งในแม่น�า้หลายสายในบริเวณอ่าวบริสตอล เลื้อยผ่านป่าสมบูรณ์อันกว้างใหญ่ไพศาลของรัฐอลาสก้า – ภาพจาก pool32mag.blogspot.com
Nushagak, one of many rivers in the Bristol Bay area of Alaska, meanders through the vast pristine landscape. – photo from pool32mag.blogspot.com

ป่าและชุมชนที่ต้องอาศัยธรรมชาติเหล่านี้ก็จะต้องพบชะตากรรม
ที่ยังไม่สามารถคาดเดาได้

นี่คือตัวอย่างผลพวงของการท�าเหมืองแร่ขนาดใหญ่ ซึ่ง
สามารถท�าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพืชพรรณสัตว์ป่า
และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ในประเทศไทยเอง ก็มีกรณีความขัด
แย้งเช่นนีเ้กดิขึน้ในเกอืบทกุพืน้ทีท่ีม่กีารท�าเหมอืง โดยยงัหาข้อยตุิ
ที่ทุกฝ่ายพอใจไม่ได้

แน่นอนว่าแร่เป็นสิ่งจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ แต่
ค�าถามกค็อืว่า ท�าอย่างไรจงึจะท�าให้การใช้ประโยชน์จากทรพัยากร
ที่ไม่สามารถทดแทนได้นี้ ไม่กระทบมากนักต่อสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติ และไม่น�าไป
สู่การล่มสลายของวิถีชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของชุมชนท้องถิ่น

ถ้าหาสมดลุแห่งวถิกีารพฒันาและวถิแีห่งธรรมชาตแิละชมุชน
ไม่ได้ ความขัดแย้งก็จะด�าเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด n
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ลอดรั้วริมทาง on an unbeaten path

หลังจากมีการเปิดเผยผลงานวิจัยในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่ตาว 
ในจังหวัดตาก เมื่อปี 2547 ที่พบการปนเปื้อนของสาร
แคดเมียมในระดับสูงเกินมาตรฐานหลายเท่าตัว ในแหล่ง
น�้า ดินท�าการเกษตร และพืชผลการเกษตรของชาวบ้าน 
ในท้องที่ 3 ต�าบล คือ ต.พระธาตุผาแดง แม่ตาว และ แม่
กุ อ.แม่สอด จ.ตาก จนบัดนี้ 7 ปีให้หลังยังไม่มีทีท่าว่าการ
แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนและผลกระทบที่มีต่อพืชไร่และ
ชาวบ้านจะลุล่วงเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่ายได้

ยิ่งกับคนแม่ตาวที่เฝ้ามองการท�างานทั้งทางวิชาการและการ
ตดิตาม ควบคมุ ก�ากบั ฟ้ืนฟเูยยีวยาผลกระทบมากว่า 10 ปี กบัความ
หวงัทีต้่องการให้ผูป้ระกอบการเหมอืงแร่ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการท�าเหมืองแร่สังกะสีที่ลุ่มน�้าแม่ตาว ที่ส่ง
ผลกระทบต่อปรมิาณการผลติและคณุภาพข้าว และพชืผลการเกษตร
ที่ลดต�่าลง รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพ
ชวีติของประชาชนทีบ่รโิภคข้าวและพชืผลการเกษตรอืน่ทีผ่ลติได้จาก
ที่นั่น ก็ดูเหมือนจะเลือนลางขึ้นเรื่อยๆ

ตั้งแต่การเปิดเผยผลงานวิจัยแล้ว “รัฐบาลชดเชยให้ชาวนาที่
ปลกูข้าวไร่ละ 1,300 บาท มาปี 2548-49 รฐับาลไม่ให้ปลกูพชือาหาร
โดยให้ค่าชดเชยไร่ละ 1,200 บาท มีการตรวจเลือดชาวบ้าน 8,000 
คน 884 คนมีแคดเมียมในเลือดสูงกว่าปกติ แต่ทุกวันนี้คนเจ็บป่วยที่
ทยอยตายไป ไม่มีใครระบุเลยว่าตายจากแคดเมียม” ไพรัตน์ ยาเถิน 
แกนน�ากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสารแคดเมี่ยม พูด

หลังจากสถาบันจัดการคุณภาพน�้านานาชาติ (International 
Water Management Institute: IWMI) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร 
ได้ท�าการเก็บข้อมูลวิจัยในพ้ืนที่ลุ่มน�้าแม่ตาว ในระหว่างปี 2541-
2546 โดยข้อมูลบางส่วนของงานวิจัยได้ถูกเผยแพร่ในสื่อมวลชนจน
สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนทั้งประเทศ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้แต่งต้ัง 
คณะท�างานเฉพาะกิจตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของ
สารแคดเมียมของพื้นที่ดังกล่าวขึ้น โดยกรมควบคุมมลพิษและ กรม
ทรพัยากรธรณไีด้จดัส่งเจ้าหน้าทีไ่ปเกบ็ตวัอย่างดนิ น�า้ ข้าว พชืพรรณ
อาหารของชาวบ้านมาตรวจสอบ

ต่อมา กรมควบคุมมลพิษตั้งข้อสันนิษฐานว่า การปนเปื้อนของ
สารแคดเมยีมเกดิมาจากกจิกรรมของมนษุย์ เนือ่งจากพบว่าในบรเิวณ
ที่ไม่มีกิจกรรมการรบกวนจากมนุษย์มีปริมาณสารแคดเมียมน้อย

s
ince a study in 2004 revealed that the 
Mae Tao river basin in Tak province 
has been contaminated with cadmium, 
which was found in water sources, 
farmland and agricultural produce in 
tambons Mae Tao, Mae Ku and Phra 

That Pha Daeng at a level several times higher than 
standard, there has been no indication that the prob-
lem would be solved to the satisfaction of  all parties 
involved.

As for the villagers of  the river basin, who have 
kept an eye on academic studies on the contamina-
tion and expected the government to monitor, control, 
solve the problem and compensate people affected by 
the negative impacts for more than 10 years, they have 
pretty much lost their hope.

After the revelation of  the study, “the government 
had paid rice farmers 1,300 baht a rai as compensa-
tion for lost produce. In 2004-2005, the government 
told the farmers not to grow any rice and compen-
sated them 1,200 baht per rai,” said Phairat Yathoen, 
a leader of  the group of  people affected by the con-
tamination.

“A medical exam of  8,000 villagers found 884 of  
them having a higher-than-normal level of  cadmium 
in their blood. Since then many people have suffered 
illnesses and some died, but no one would say they 
died because of  cadmium.”

During 1998-2003 the International Water Man-
agement Institute (IWMI) in collaboration with the 

Mae Tao: 
Where Rice and 
Cadmium Mix
Story Saengchan Pathumman  
Photos Ruangthong Chanda
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on an unbeaten path

ส่วนกรมทรัพยากรธรณีระบุข้อสันนิษฐานว่า การปนเปื้อนของ
สารแคดเมยีมเกดิจากการผพุงัและชะล้างพลงัทลายของดนิและแหล่ง
แร่ท่ีมีอยู่ในพื้นที่ โดยกระบวนการทางธรรมชาติ เช่น น�้าฝนชะล้าง
ลงมา เป็นต้น

ด้าน บริษัท เหมืองผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ท�า
เหมืองสังกะสีในพื้นที่ ได้ว่าจ้าง ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่ง
แวดล้อมและของเสยีอนัตราย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณะสิง่
แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสรุปสาเหตุไว้ 
2 แนวทาง คอืสาเหตปัุญหาแคดเมยีมปนเป้ือนและทีส่ะสมในดนิส่วน
ใหญ่มาในรูปแบบตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยน�้าฝน และจากกิจกรรม
การเปิดหน้าดนิในทีส่งูของลุม่น�า้ รวมทัง้กจิกรรมเหมอืงแร่ แต่ไม่ระบุ
ว่าสาเหตุใหญ่ที่แท้จริงเกิดจากอะไร

จากการศกึษาเหล่านัน้ สามารถรสรปุสาเหตแุละแหล่งทีม่าของ
การปนเปื้อนแคดเมียมไว้ 3 ประการใหญ่ๆ คือ

1. กระบวนการตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการผุพังสลายตัวตาม
ธรรมชาตขิองดนิและพดัพาเอาตะกอนดนิและหนิจากเทอืกเขาแหล่ง
แร่สังกะสทีีม่แีคดเมยีมเกดิร่วมอยูด้่วย ลงมาทบัถมสะสมตวัในทีลุ่ม่ซึง่
เป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม ตัง้แต่อดตีกาล 1.8 ล้านปี ล่วงมาจนถงึปัจจบุนั

2. การท�าเหมืองแร่สังกะสี โดยเหมืองอาจปล่อยน�้าทิ้งและ
ตะกอนที่มีการปนเปื้อนสูงเกินค่ามาตรฐานและการชะล้างพัดพา
ตะกอนจากการเปิดพื้นที่ท�าเหมือง 

3. การบุกรุกพื้นที่ต้นน�า้ การตัดไม้ท�าลายป่าเพื่อท�าการเกษตร 
ซึ่งก่อให้เกิดการชะล้างพัดพาตะกอนดิน การทดหรือสูบน�้าจากห้วย
แม่ตาวและห้วยแม่กุเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซึ่งท�าให้ตะกอนธารน�้าที่
ปนเป้ือนแคดเมยีมไหลจากแปลงนาทีส่งูกว่าสูแ่ปลงนาทีต่�า่กว่า และ
การใช้ยาฆ่าศัตรูพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต 

Agriculture Department carried out a research in the 
river basin. Their findings of  high level of  cadmium 
contamination were subsequently revealed by the media, 
causing much public concern.

This led the Natural Resources and Environment 
Ministry to set up an ad-hoc committee to investigate 
the problem. The Pollution Control and the Mineral 
Resources departments later collected samples of  soil, 
water, rice and other plants for laboratory testing.

In its report, the Pollution Control Department sug-
gested that the contamination was caused by human 
activities because it found much lower levels of  contami-
nation in areas not disturbed by human activities.

The Mineral Resources Department, on the other 
hand, found that the contamination occurred naturally 
as a result of  decomposition of  soil naturally laced with 
cadmium and rain washing soil onto farmland.

Meanwhile, Padaeng Industry Pcl, one of  two zinc 
mine operators in the area, commissioned researchers 
from Chulalongkorn and Mahidol universities to con-
duct a study of  its own. The research team found that the 
contamination was the result of  sediment being washed 
onto farmland together with cadmium occurring natu-
rally and of  farming on high land. Mining was also cited 
as one of  the reasons. However, the team failed to iden-
tify the main cause of  the contamination.

From these studies, it can be concluded that there 
are three causes for the cadmium contamination:

1. Natural process which is caused by decomposition 
of  soil which has cadmium as its natural component. For 

ลอดรั้วริมทาง on an unbeaten path

การปนเปื้อนแคดเมียมในลุ่มน�้าแม่ตาวที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน�้า พืชพรรณ
ธัญญาหาร และสุขภาพของผู้คนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนานนับ 10 ปียังรอการแก้ไข
Cadmium contamination in the Mae Tao river basin that has 
adversely impacted on water sources, crops and local people’s 
health for some 10 years is a problem that still awaits solution.
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาตามหลักวิชาการเหล่านั้นไม่สามารถ
ยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ จึงไม่สามารถสืบเสาะหาผู้รับผิด
ชอบต่อผลกระทบของการปนเปื้อนที่มีต่อพ้ืนที่ท�าการเกษตรและผู้
อาศัยในพื้นที่จ�านวนมากที่ล้มป่วยและเสียชีวิต

ในประเด็นที่การศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ชี้ว่าการท�าเกษตรในพ้ืนที่เป็นสาเหตุหนึ่งของ
การแพร่กระจายของสารแคดเมยีมนัน้ กลุม่ชาวบ้านแย้งว่าแร่สงักะสี
มีการสะสมตัวต้ังแต่ความลึก 30 เมตรจากผิวหน้าดินลงไป โดยมี
ความหนาของชั้นแร่สังกะสีประมาณ 220 เมตร ดังนั้น การขุด ไถ 
พรวน ยกร่อง ปรับระดับพื้นดินเพื่อท�าการเกษตรนั้นไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้กับการเปิดหน้าดินเพ่ือท�าเหมืองแร่ พวกเขายืนยัน
ว่าการท�าการเกษตรในระดับหน้าดินไม่น่าจะรบกวนสารแคดเมียมที่
อยู่ร่วมกับแร่สังกะสีได้

และทีก่ารศกึษานัน้ชีว่้าสาเหตสุ�าคญัของการปนเป้ือนแคดเมยีม
เกิดจากการท�าการเกษตรบนที่สูงมากกว่ากิจกรรมเหมืองแร่ที่ต้อง
เปิดหน้าดนิเพือ่เข้าไปในชัน้แร่สงักะสทีีม่แีคดเมยีมร่วมอยูด้่วย กไ็ม่มี
การศึกษาวิจัยที่ชี้ชัดได้ว่า แคดเมียมที่อยู่ร่วมกับแร่สังกะสีในชั้นแร่
ที่ลึกลงไปในดินน้ันมีปริมาณมากหรือน้อยกว่าแคดเมียมที่กระจาย
ตัวเป็นอิสระบนผิวดินไม่เกาะเกี่ยวกับชั้นแร่สังกะสีในชั้นดินลึก เพื่อ
ที่จะคาดการณ์ได้ว่าปริมาณแคดเมียมจากส่วนใดเป็นสาเหตุส�าคัญ
ท�าให้เกดิการปนเป้ือนแคดเมยีมในแหล่งน�า้ ดนิ และพชืผลการเกษตร
ของชาวบ้าน 

ความเคลือบแคลงที่มีต่อการศึกษาตามหลักวิชาการในปัญหา
แคดเมยีมแม่ตาว กลายเป็นค�าถามในใจของชาวบ้านทีเ่จบ็ป่วยมานาน
หลายปี เพราะเป็นการศึกษาที่ไม่ได้ท�าให้ประเด็นเหล่านี้กระจ่างขึ้น 
ซึ่งเหมือนกับเป็นการระบุให้ผู้ประกอบการท�าเหมืองแร่สังกะสีไม่ใช่
สาเหตุส�าคัญของการปนเปื้อนแคดเมียม หรือ เป็นการพยายามช่วย
เหลือให้ผู้ประกอบการพ้นผิดจากความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากน้ัน กลุ่มชาวบ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างาน
ด้านเหมืองแร่ ที่ศึกษาตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ทางกฎหมายใน
กระบวนการอนุญาตประทานบัตร ยังพบว่า การท�าเหมืองสังกะสีใน
พื้นที่ลุ่มน�้าแม่ตาวน้ันขาดการศึกษาและส�ารวจพ้ืนที่อย่างละเอียด
รอบด้านพอในการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(อีไอเอ) ที่การท�าเหมืองแร่ทุกแห่งจ�าเป็นต้องจัดท�าก่อนสร้างเหมือง 

และยังพบอีกว่ากระบวนการพิจารณาใบอนุญาตให้ประทาน
บัตรกับผู้ประกอบการมีความบกพร่อง รวมไปถึงการติดตามตรวจ
สอบผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในอีไอเอโดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นไปอย่างหละหลวม เริ่มตั้งแต่ที่รัฐบาลมีมติ 
คณะรัฐมนตรีอนุญาตสัมปทานให้ผู้ประกอบการเข้าเปิดหน้าดินท�า
เหมืองในพื้นท่ีต้นน�้าล�าห้วยแม่ตาว ซ่ึงเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ชนิด
ของป่าต้นน�้าชั้น 1B และ 1A (ซ่ึงต่อมาท�าให้ปัญหาการปนเปื้อน
ของแคดเมียมแพร่กระจายในวงกว้าง) และข้อเสนอโครงการได้รับ
การอนุมัติทั้งโดยหน่วยงานในระดับท้องที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, ส�านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ มาเป็นทอดๆ 

เพื่อให้หน่วยราชการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่าง
เคร่งครัดและเพ่ือทวงถามสิทธิในการมีสภาพแวดล้อมที่ดีตาม
รฐัธรรมนญู ชาวบ้านในสามต�าบลขออ�านาจศาลเป็นทีพ่ึง่ โดยตวัแทน

ชาวบ้าน 32 คนได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้มีค�าสั่งบังคับ 6 
หน่วยงาน คือ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการ
พัฒนาที่ดิน คณะกรรมการควบคุมมลพิษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม 
และอธบิดกีรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ ให้ปฏบิตัหิน้าที่
ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ฟื้นฟู 
เยียวยาสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ป่วยจาก
การได้รบัสารพษิแคดเมยีมสะสมในร่างกาย และให้หยดุการประกอบ
กิจการเหมืองแร่สังกะสีของทั้ง 2 บริษัท

นอกจากนั้นชาวบ้าน 959 รายยังยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง ให้มีค�า
สั่งบังคับให้ 2 บริษัทท�าเหมืองแร่สังกะสีชดใช้เงินประมาณ 3,000 
กว่าล้านบาท จากการท�าเหมืองแร่สังกะสีที่ท�าให้ที่ดินท�ากินเสียหาย
เสื่อมโทรมจากการปนเปื้อนแคดเมียม จนไม่สามารถกินข้าวและพืช
ผลการเกษตรอื่นที่ปลูกได้ และค่ารักษาพยาบาลจากโรคภัยไข้เจ็บที่
ได้รับจากสารพิษแคดเมียมสะสมในร่างกาย

การฟ้องร้องดังกล่าวอาศัยความในมาตรา 131 วรรค 1 ใน 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ที่ก�าหนดไว้ว่า “ผู้ถืออาชญาบัตร 
ประทานบัตร หรือใบอนุญาตอื่นใดตามพระราชบัญญัติน้ีต ้อง 
รับผิดชอบในการกระท�าของตน ต่อความเสียหาย หรือความ  
เดือดร้อนร�าคาญใดอันเกิดขึ้นแก่บุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 
ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในเขตที่ได้รับอนุญาต ให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการกระท�าของผู้ถืออาชญาบัตร 
ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้น” 

แม้ว่าตามความในมาตรานี ้ภาระการพสิจูน์ข้อเทจ็จรงิดเูหมอืน
จะตกอยู่กับผู้ประกอบการเหมืองแร่ แต่นักสิ่งแวดล้อมได้ชี้ให้เห็นว่า 
ในคดีสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงมักตกเป็นของ
ผูฟ้้องร้อง ซึง่มกัเป็นชาวบ้านทีข่าดทรพัยากรทีจ่�าเป็นในการรวบรวม
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาคดี แต่ชาวบ้านและนักสิ่ง
แวดล้อมที่สังเกตการณ์อยู่ต่างก็หวังว่า ศาลยุติธรรมจะพิจารณาคดี
ตามตัวบทกฏหมายและพิจารณาหลักฐานต่างๆ อย่างเป็นธรรม

เกีย่วกบัสถานการณ์ความเจบ็ป่วยของชาวบ้านนัน้ โรงพยาบาล

หลายปีที่ผ่านมาชาวบ้าน 800 กว่ารายเจ็บป่วย ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
แม่สอด จ.ตาก โดยมีบัตรประจ�าตัว “ผู้ป่วยโครงการแคดเมียม”
For the past several years, more than 800 local people have to seek 
treatment at Mae Sot Hospital in Tak province which has issued them 
“Patients of Cadmium Project” cards.
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ลอดรั้วริมทาง on an unbeaten path

more than 1.8 million years, the soil has been blown by 
wind or carried by rainwater to accumulate in lowland 
which has become farmland.

2. Zinc mining which could have discharged waste-
water and cadmium-saturated sediment into the envi-
ronment and some sediment from the open-pit mining 
could have over time been washed down to lowland.

3. Encroachment of  watershed forests to claim land 
for farming. Again this causes soil to be washed down 
to lowland. Also farmers on high land use water from 
Mae Tao and Mae Ku creeks to grow their crops and the 
water run-off, which is by now mixed with cadmium and 
other pesticides, flows to farms below.

However, all the studies have failed to identify the 
most probable cause of  contamination and thus make 
it impossible to identify the people most responsible for 
the problem which has severely affected farmland and 
people who have been sick and have died.

The affected villagers were particularly piqued by 
the Chulalongkorn and Mahidol study which identified 
farming in the affected areas as a cause of  the spread of  
cadmium. They argued that the zinc deposit was found 
from 30m down in the ground and was 220 m thick. 
Farming activities on the surface, unlike mining, could 
not have disturbed cadmium which exists alongside the 
zinc deposit to the point that it spread across farmland.

Another finding of  the study that highland farm-
ing was a cause of  contamination because the soil was 
naturally mixed with cadmium, even more so than zinc 
mining, is also disconcerting. The villagers said the study 
did not attempt to find out whether the zinc deposit or 
the soil across the farmland contained higher concentra-
tion of  cadmium so that the true cause of  contamination 
could be identified.

The study has generated serious doubts in the minds 
of  affected villagers, particularly those suffering long 
illnesses. They said the study, which failed to provide a 
clear explanation to the problem, gave the zinc mine 
operator an excuse to insist it was not the cause of  the 
contamination, or, even worse, helped clear the operator 
from its social responsibility.

However, the villagers and non-governmental orga-
nizations working on mining issues have since investi-
gated the legal processes involved with the approval of  
mining concessions. They found that the zinc mining 
operators in the Mae Tao river basin had not carried out 
as thorough a study of  environmental impact assessment 
(EIA) as should be done before beginning operation.

They also found flaws in the concession approval 
process as well as the failure of  concerned agencies to 
ensure that the operators strictly implement environ-
mental measures stated in the EIA. The flawed process 
started from the cabinet’s approval for open-pit mining 
in the river basin, which is a forest reserve classified as 
1A and 1B headwaters forests (which later contributed to 
the widespread contamination of  cadmium). The min-
ing project subsequently was approved by other local and 

national agencies as required in the process, including 
the Department of  Primary Industries and Mines, the 
Office of  Natural Resources and Environment Policy 
and Planning, and the National Environment Board.

To ensure that the concerned agencies strictly 
adhere by the law and regulations and to demand their 
constitutional right to live in a good environment, a 
group of  32 affected villagers have filed a complaint with 
the Administrative Court to demand that six officials 
or agencies perform their duties in regulating mining 
activities, preventing negative environmental and health 
impacts from mining, rehabilitating the damaged envi-
ronment and compensating villagers who suffer illnesses 
from cadmium, as well as demand that the two mine 
operators cease their operations.

The six officials or agencies are the National Envi-
ronment Board, the Land Development Committee, the 
Pollution Control Committee, the Agriculture and Agri-
cultural Cooperatives Minister, the Industry Minister, 
and the director-general of  the Department of  Primary 
Industries and Mines.

Moreover, a group of  959 villagers have filed a suit 
with the Civil Court, demanding that the two zinc mine 
operators pay over 3 billion baht in compensation for 
damages to farmland and illnesses to villagers caused by 
cadmium contamination.

Both complaints were filed based on Section 131/1 
of  the 1967 Minerals Act which states: “The holder of  
[a mineral prospecting license], [a concession], or any 
License under this Act shall be responsible for his actions 

ชาวบ้านแสดงผลการตรวจร่างกายในช่วงปลายปี 2553 ที่ยังมีระดับแคดเมียม
ในปัสสาวะสูงกว่าปกติ
A villager shows a report of her medical test in 2010 indicating a high 
level of cadmium in the urine.
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แม่สอดและสาธารณสขุอ�าเภอแม่สอดได้ตรวจปัสสาวะของประชาชน
กลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 13 หมู่บ้าน จ�านวน 7,730 ราย ใน
ปี 2547 ผลการตรวจพบว่าชาวบ้านที่มีสารแคดเมียมปนเปื้อนอยู่ใน
เลือด กระดูก และปัสสาวะ ในระดับสูงกว่าปกติเป็นจ�านวนมากถึง 
844 ราย โดย 40 ราย มีอาการไตวายและไตเสื่อม อีก 219 ราย อยู่
ในภาวะไตเริ่มเส่ือม นอกจากน้ียังมีอาการน่ิวในกระเพาะปัสสาวะ
และภาวะกระดูกพรุน 

จนถึงปัจจุบันน้ีผู้ที่ถูกพบว่ามีระดับแคดเมียมสูงกว่าปกติก�าลัง
ทะยอยเสยีชวีติไป ซึง่ในมมุมองของผูไ้ด้รบัผลกระทบนีค่อืความจรงิที่
ปรากฎ ว่าการท�าเหมอืงแร่ก่อให้เกดิผลกระทบโดยเฉพาะกบัคนและ
เกดิผลถึงแก่ความตาย แม้ว่าแพทย์จะไม่สามารถยนืยนัสาเหตขุองการ
เสียชีวิต หรือการพิสูจน์ตามหลักวิชาการไม่ได้ยืนยันสาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหาการปนเปื้อนของแคดเมียมให้แน่ชัดก็ตาม

ค�าถามที่เกิดขึ้น คือ ในขณะที่กฎหมายแร่ปัจจุบันมีบทลงโทษ
อ่อนเกินไป เพราะมีเพียงค่าปรับส�าหรับการละเมิด ถึงเวลาแล้วหรือ
ไม่ท่ีจะต้องแก้ไขกฎหมายแร่ เพื่อจัดการการท�าเหมืองแร่ที่ก่อผล 
กระทบต่อสขุภาพและชวีติ โดยให้มบีทลงโทษทีร่นุแรงต่อผูป้ระกอบ
การเหมอืงแร่และผูอ้ยูใ่นอาณตัทิีเ่กีย่วข้องทีก่่อผลกระทบรนุแรงถงึขัน้
ท�าให้ผู้คนป่วยไข้และล้มตาย

ในเวทีซ่ึงผู้ได้รับผลกระทบจากการท�าเหมืองแร่ในพื้นที่ต่างๆ 
ของประเทศรวมตวักนั ทกุครัง้จะมกีารเรยีกร้องให้มกีารแก้กฎหมาย
เพื่อท�าให้การก่อผลกระทบจากการท�าเหมืองจนมีผู้คนเจ็บป่วยและ
ล้มตายมีความผิดทางอาญา โดยก�าหนดว่า “ผู้ก่อมลพิษเหมืองแร่ไม่
ต่างจากอาชญากร” ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 
ทั้งนี้ไม่เพียง ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบต่อการกระท�าของตน แต่
วิศวกรหรือผู้มีหน้าที่ควบคุมการท�าเหมืองแร่ก็ต้องร่วมรับผิดเช่นกัน

การแก้ไขกฎหมายดงักล่าวเป็นสิง่จ�าเป็นเพือ่จะสร้างความเกรง
กลัวต่อกฎหมายต่อการประกอบการเหมอืงแร่ทีไ่ม่รบัผดิชอบ และเพือ่
ท�าให้ผูป้ระกอบการตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อคน สงัคม และสิง่
แวดล้อมมากขึน้ ผูผ้ลกัดนัการแก้กฎหมายนีช้ีใ้ห้เหน็ถงึการท�าเหมอืง
แร่ในหลายๆ พืน้ทีท่ีก่่อให้ความเจบ็ไข้ได้ป่วยจนถงึความตายของชาว
บ้าน เช่น เหมืองดีบุกที่อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช, เหมืองดีบุกที่
ห้วยคลติี ้กาญจนบรุ,ี เหมอืงถ่านหนิแม่เมาะ ทีล่�าปาง, เหมอืงสงักะสี
ทีแ่ม่ตาว, และเหมอืงทองค�าทีพ่จิติรและเลย สิง่ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีเ่หล่า
นีอ้าจจะเกดิขึน้ในพืน้ทีใ่ดอกีกไ็ด้ ถ้าสงัคมไทยไม่สรปุบทเรยีนจากการ
ท�าเหมืองที่ผ่านมา n

that cause any damage or nuisance to a person, property, 
or environment.

“In case the damage has occurred within the licensed 
area, it shall be presumed that the aforesaid damage is 
caused by the actions of  the holder of  the [mineral pros-
pecting license], the [concession], or License.”

It seems that, according to this section, the burden 
of  proof  falls on the mine operator. But environmental-
ists have cautioned that in past environmental cases the 
burden of  proof  had fallen on the plaintiffs, who were 
often poor villagers without the necessary resource to 
obtain evidence to be presented in court. Nevertheless, 
the villagers and observing environmentalists are hoping 
that the court would stick to the letter of  the law and 
fairly judge the evidence presented.

Concerning the health impacts on the villagers, 
Mae Sot Hospital and the public health office of  Mae 
Sot district conducted urine test of  7,730 people aged 
15 and over from 13 villages around the mines in 2004. 
Test results showed that 844 of  them, or over 10% of  
the sample, had higher than average level of  cadmium in 
their blood, bones and urine, 40 of  who were suffering 
uremia or kidney failure. Another 219 showed symptoms 
of  early uremia. Many of  them were found to also suffer 
vesicular stone and osteoporosis.

Many of  these people with high level of  cadmium 
have since died. For the villagers, this is a clear evidence 
of  mining impacts on health even though there has yet 
been medical confirmation that cadmium contamination 
is the cause of  these deaths.

A question that has been raised is whether a review 
of  the minerals law is in order to deal with health impacts 
caused by mining by imposing harsh punishment on 
mine operators or associated individuals found to have 
caused the impacts in light of  the fact that the penalty 
clauses in the current law are inadequate and much too 
lenient.

In many forums where people affected by mining 
gathered to discuss the problem, they have consistently 
called for a legal amendment to make impacts of  min-
ing operations to health causing illnesses and deaths “a 
criminal act” whether such act was deliberate or not. Not 
only the mine operators should be held responsible, but 
the supervising mining engineers as well, they say.

Such amendment is necessary in order to have an 
effective deterrence against irresponsible mining prac-
tices and to make mine operators better aware of  their 
responsibility toward the society, the public and the envi-
ronment.

Advocates of  the amendment point to mining oper-
ation in many areas that had caused illnesses and deaths, 
such as tin mining in Ron Phibun district of  Nakhon 
Si Thammarat, lignite mining in Lampang’s Mae Moh 
district, and gold mining in Phichit and Loei provinces. 
They say such serious health impacts could happen in 
any mining area in the country if  society fails to learn 
from past lessons. n

ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ป่วยโครงการแคดเมียม
Some of the patients under the “Cadmium Project” wait to see doctor.
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ทรัพย์ในดิน...
สินใต้ถุนบ้าน?‘แร่’

Mineral Mining
Bonanza or Bust

พื้นที่นาตากเดิมของบริษัทเกลือพิมายที่ก�าลังท�าการฟื้นฟูจากปัญหาการแพร่ของดินเค็ม
Part of the land that Pimai Salt Company first used to produce salt by the 
sun baking method is undergoing rehabilitation.
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บนพื้นที่การท�าเหมืองแร่ ประมาณ 40 ชนิด ในพื้นที่เพียง 
0.001% ของประเทศไทย มีเหมืองแร่ทั้งขนาดเล็กและใหญ่รวมกัน
กว่า 700 แห่ง โดยกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ เปิดเผย
มูลค่าการผลิตแร่ของประเทศในปี 2552 เป็นเงิน 33,907 ล้านบาท 

ไม่มีใครปฏิเสธว่า “แร่” เป็นทรัพยากรพื้นฐานในการด�ารงชีวิต 
แต่คุณค่าในความเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ความเป็นธรรมใน
การแบ่งปันผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบทางนิเวศ
วฒันธรรมและสขุภาพจากการท�าเหมอืง รวมถงึสมดลุแห่งการพฒันา 
ยังคงเป็นข้อขัดแย้งที่ถกเถียงกันมาอย่างต่อเนื่อง

หากเปรียบแหล่งแร่เป็นลายแทงขุมทรัพย์ กรณีศึกษา 3 กรณี 
จากเหมืองเกลือหิน เหมืองหินและโรงโม่ และเหมืองทอง ตัวอย่าง
เหล่านีส้ามารถให้ภาพหลายมติใินวงจรชวีติทีส่มัพนัธ์กบัการท�าเหมอืง 
ไปจนถึงระบบเศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนาของประเทศ

เกลืออีสานและโปแตช
อรุณ อินเจริญศักดิ์ ผู้อ�านวยการโรงงาน บริษัท เกลือพิมาย 

จ�ากัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อธิบายความส�าคัญของเกลือว่า 
“นอกจากมนุษย์จะน�ามาบริโภคแล้ว เรายังใช้เกลือทุกวันตั้งแต่ตื่น
นอนจนเข้านอน เพราะเกลือเป็นรากของอุตสาหกรรม ถ้าไม่มีเกลือ 
อุตสาหกรรมทุกชนิดไม่เกิด”

มข้ีอมลูระบวุ่า คนไทยบรโิภคเกลอืประมาณ 27 กก./คน/ปี (เป็น
อาหารประมาณ 7.5 กก./คน/ปี และอีก 19.5 กก./คน/ปี เป็นการ
บรโิภคผ่านอตุสาหกรรม) บทบาทของเกลอืในชวีติประจ�าวนันอกจาก
จะเป็นแร่ธาตุที่ใช้บริโภคในครัวเรือน เช่น น�า้ปลา เกลือแกง แท้จริง
แล้วข้าวของเครือ่งใช้รายรอบตวัเราจ�านวนไม่น้อยกเ็กีย่วข้องกบัเกลอื

โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสบู่ ผงซักฟอก ผงชูรส น�า้หอม กาว แก้ว กระจก 
กระดาษ เซรามิก ยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืช ดีดีที 

เกลือยังใช้ในการท�าน�้าให้บริสุทธิ์ ฝนเทียม เครื่องท�าความเย็น 
ใช้แทนคลอรีนในสระว่ายน�้า เป็นส่วนประกอบในการฟอกหนัง ฟอก
สกีระดาษและสิง่ทอ ท�าอะลมูเินยีม พวีซี ีหนงัเทยีม ท�าน�า้ยาล้างหม้อ
น�้ารถยนต์ น�้ามันหล่อลื่น ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและรถยนต์ ใช้
ในอตุสาหกรรมหมกัดอง ถลงุแร่ดบีกุและแทนทาลมั การแต่งแร่ สกดั
ทองค�า การขุดเจาะและกลั่นน�้ามัน รวมทั้งท�าวัตถุระเบิด

ย้อนกลบัไปดบูนแผ่นดนิอสีานทีเ่คยมกีารส�ารวจแหล่งน�า้บาดาล
โดยกรมทรัพยากรธรณี ในปี 2512-2513 และพบแร่เกลือหินและ
แร่โปแตช (ชนิดคาร์นัลไลท์) ครอบคลุมพื้นที่ตลอดทั่วทั้งภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 2 แอ่งใหญ่ คือ แอ่งเหนือ หรือ แอ่งสกลนคร อยู่ทาง
ตอนเหนือของที่ราบสูงโคราช ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี 
หนองคาย สกลนคร และนครพนม เนื้อที่ประมาณ 17,000 ตร.กม. 
ส่วน แอ่งใต้ หรือ แอ่งโคราช อยู่ทางตอนใต้ของที่ราบสูงโคราช 
ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เนื้อที่
ประมาณ 33,000 ตร.กม. และหากคิดความหนาเฉลี่ยของแหล่งแร่
ทัง้หมดเพยีง 200 เมตร จะมปีรมิาณแร่ไม่น้อยกว่า 21.6 ล้านล้านตนั 
และหากคดิราคาแร่ 500 บาท/ตนั จะมมีลูค่าถงึ 10,800 ล้านล้านบาท

แร่เกลือหิน (rock salt) แบ่งตามส่วนประกอบทางเคมีออก
เป็น 2 ประเภท 

ประเภทที ่1 ส่วนทีเ่ป็นเกลอืสนิเธาว์ เรยีกว่าแร่ เฮไลต์ (Halite) 
มีประโยชน์ที่ส�าคัญ นอกจากใช้ในการปรุงอาหารและถนอมอาหาร

สถิติโดยเฉลี่ย ในชีวิตมนุษย์หนึ่งคนใช้ทรัพยากรแร่
2 ล้านกว่ากิโลกรัม หรือประมาณ 2,000 ตัน 
ตลอดช่วงชีวิต

โกดังเก็บเกลือของโรงงานเกลือพิมาย Inside Pimai Salt’s warehouse.
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s
tatistically, a person consumes over 2 mil-
lion kg or 2,000 tons of  minerals in his or 
her life time.

Mineral mining occupies about 
0.001% of  Thailand surface area. There 
are over 700 large and small-scale mines 

extracting about 40 kinds of  minerals. According to the 
Department of  Primary Industries and Mines (DPIM), 
the total production value of  all the minerals in the coun-
try in 2009 is about 33,907 million baht.

The significance of  “minerals” in our daily life is 
indisputable. However, debate is still raging over the 
issues of  fairness in the sharing of  benefits from these 
non-renewable resources among the stakeholders, 
impacts of  mining on the cultural ecology and health, as 
well as the balance of  development.

If  we regard mineral ore as treasure trove, the fol-
lowing three case-studies of  rock salt mining, rock quarry 
and gold mining may demonstrate the varied perspec-
tives of  those involved in the business, and its impacts on 
the national economic and social development.

 
Salt and PotaSh Mining in the northeaSt

Talking about the importance of  salt, Arun Incha-
roensak, manufacturing director of  Pimai Salt Co Ltd, 
in Phimai district of  Nakhon Rachasima province, said: 
“Besides food seasoning, people depend on salt in many 
ways in their daily life. Salt is the basic ingredient in 
many industrial products. Without salt, no industry of  
any kind can exist.”

Statistics show that an average Thai consumes about 
27 kg of  salt per year (7.5 kg/person/year for food and 
19.5 kg/person/year through other industrial usages).  

Besides fish sauce and table salt, salt is used as a raw 
material in many other products in our everyday’s life 
including soap, detergent, monosodium glutamate, per-
fume, glue, glass, mirror, paper, ceramic, insect repellent, 
weed killers and DDT. 

Salt is also used in water purification, artificial 
rain making, coolant and chlorine substitute for swim-
ming pool. It is an important ingredient in leather tan-
ning, paper bleaching and textile processing. It is used 
in processing aluminum, PVC, artificial leather, radia-
tor cleaning fluid and all kinds of  lubricants. Steel and 
automotive, pickle making, tin and tantalum dressing 
and processing, gold extraction, petroleum exploration 
and distillation and explosive manufacturing industries 
all use salt.

During 1969-70, the Department of  Mineral 
Resources conducted a groundwater survey in the north-
eastern region of  Thailand or Isaan and found rock salt 
and potash deposits (carnallite type) concentrated in two 
large basins. The North Basin, also known as the Sakon 
Nakhon Basin, is located north of  the Korat Plateau 
covering Udon Thani, Nong Khai, Sakon Nakhon and 
Nakhon Phanom provinces covering an approximate 
area of  17,000 sq km. The South Basin or Korat Basin 
is situated on the south side of  the Korat Plateau encom-
passing Khon Kaen, Maha Sarakham, Kalasin, Roi 
Et, Yasothon, Ubon Rachathani, Nakhon Rachasima, 
Chaiyaphum, Surin and Buriram covering an estimated 
area of  33,000 sq km. If  we calculate from the thickness 
of  the deposit at a mere 200 m, the total volume of  the 
deposit is at least 21.6 trillion tons. And if  we price it 
at 500 baht/ton, the total value of  the deposit becomes 
10,800 trillion bahts.

‘แร่’ ทรัพย์ในดิน...สินใต้ถุนบ้าน? Mineral Mining BONANZA OR BUST

หม้อต้มเกลือขนาดใหญ่โดยใช้แรงดันความร้อนถูกออกแบบมาเพื่อไม่ต้องใช้วิธีน�าเกลือไปตากบนนาเกลือเหมือนในอดีต
Massive high-pressure salt boilers are used in place of sun-baking the salt-saturated water as was done in the past.
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แล้ว ยังมีประโยชน์อย่างมากในการใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
หลายชนิดเช่นการท�าโซดาไฟ และโซดาแอช 

ประเภทที่ 2 ส่วนที่มีส่วนประกอบของธาตุโปแตสเซียม อยู่
ด้วย เรียกว่า เกลือโปแตช มีหลายชนิด เช่น แร่ซิลไวท์ (Sylvite) แร่
คาร์นัลไลท์ (Carnallite) แร่เคนไนท์ (Kainite) และแร่แลงบิไนท์ 
(Langbenite) เป็นต้น เกลือโปแตชใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี 
เนื่องจากมีธาตุโปแตสเซียมเป็นส่วนประกอบส�าคัญ

ประจวบกับปลายปี 2513 ภาคกลางเกิดน�า้ท่วมใหญ่ โกดังเก็บ
เกลอืทะเลของชาวนาเกลอืทะเลทีต่ัง้อยูใ่กล้กรงุเทพฯ ถกูน�า้ท่วมเสยี
หายทั้งหมด ท�าให้เกิดวิกฤติเกลือทะเลแพง จากตันละ 100 บาท พุ่ง
ขึ้นเป็นตันละ 900-1,000 บาท ในปี 2514 ผู้ผลิตเกลือจึงย้ายฐาน
การผลิตสู่ดินแดนอีสาน มีการเจาะน�า้เกลือใต้ดิน บริเวณลุ่มน�า้เสียว 
อ.บรบอื จ.มหาสารคาม สบูขึน้มาเพือ่ต้มและตากเกลอื จนเป็นแหล่ง
ผลิตเกลือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ต่อมาไม่นานก็เกิดวิกฤติน�า้เค็ม-ดิน
เค็มในล�าน�้าเสียวทั้งสาย ท�าให้สภาพแวดล้อมตลอดล�าน�้าที่ไหล
บรรจบกับแม่น�า้มูนกว่า 240 กม. เสื่อมโทรมอย่างหนัก น�้าเค็มกว่า
น�้าทะเลถึง 2 เท่า สัตว์น�้าสูญพันธุ์ วัวควายล้มตาย นาข้าวทั้งลุ่มน�้า
เสยีหาย ประชาชนลุม่น�า้เสยีวจงึลกุฮอืขึน้ต่อต้าน เป็นผลให้รฐับาลมี
ค�าสัง่ปิดกจิการผลติเกลอืสนิเธาว์ในเขตลุม่น�า้เสยีวทัง้หมดในปี 2523 
กลุ่มนายทุนจึงเคลื่อนย้ายไปผลิตในพื้นที่อื่นๆ ทั่วอีสาน โดยเปลี่ยน
กรรมวธิกีารผลติเป็น “เกลอืตาก” หรอื เกลอืบาดาล โดยการอดัน�า้ลง
ในพื้นดินที่มีแร่เกลือหิน เพื่อละลายเกลือหิน จากนั้นก็สูบขึ้นมาตาก
บนลานดินหรือลานซีเมนต์ เรียกว่า “นาตาก”

เมื่อนาเกลือมาอยู่บนที่ราบสูงอีสาน ผลกระทบร้ายแรงที่เกิด
ตามมาคือ ทีด่นิท�ากนิเปลีย่นมอืจากชาวบ้านเป็นของนายทนุ ป่าไม้ถกู
ตดัลงเป็นเชือ้เพลงิในการต้มเกลอื ทีส่�าคญัคอืปัญหาการแพร่กระจาย
ของน�้าเค็มจากนาเกลือไปสู่แหล่งน�า้ใต้ดินและบนผิวดิน ไร่นา แหล่ง
กสกิรรม แหล่งน�า้กนิน�า้ใช้ของชาวบ้าน รวมถงึปัญหาหลมุยบุจากการ
สูบน�้าเกลือใต้ดินที่ขยายแผ่พื้นที่ไปอย่างกว้างขวาง ส่วนการลักลอบ
สูบน�า้เกลือใต้ดินและปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตยังคงมีการ
ลักลอบท�าโดยผู้ประกอบการรายเล็กเป็นจ�านวนมาก 

ปัจจบุนั การพฒันาอตุสาหกรรมท�าให้ความต้องการใช้เกลอืมาก
ขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมเกลือโดยการวางแผน
โครงการท�าเหมืองแร่โปแตช ในจังหวัดชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร 

ขอนแก่น มหาสารคาม ตลอดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ยังคงตั้งเป้า
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและจ�าหน่ายปุ๋ยโปแตชและเกลือใน
ภมูภิาคอาเซยีน รวมถงึการส่งเสรมิให้มกีารผลติและใช้เกลอืทีไ่ด้จาก
เหมืองละลายเกลือ และเกลือที่เป็นผลพลอยได้จากเหมืองแร่โปแตช 
ด้วยก�าลังผลิตเกลืออย่างน้อย 7-10 ล้านตัน/ปี โดยปัญหาที่ถูกสั่งสม
มายังไม่ได้รับการฟื้นฟูแก้ไข และค่าภาคหลวง 44 บาท/ตัน ก็ไม่อาจ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในปี พ.ศ. 2515 เหมอืงพมิายเคยท�าการผลติเกลอืแบบการท�านา
ตาก โดยมีการควบคุมไม่ให้ความเค็มกระจายออกสู่ภายนอกได้  แต่
พื้นที่ที่ท�าการผลิตก็ถูกเกลือแทรกซึมอยู่ในดิน ไม่สามารถปลูกพืชได้  
จนกระทั่งมาถึงปี พ.ศ. 2530 กระแสด้านการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมของ
สังคมเริ่มเข้มข้นมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพพจน์การผลิตเกลือ
เพื่ออุตสาหกรรม  ผู้บริหารเหมืองพิมายเริ่มมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
จากต่างประเทศ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นผล
ให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งการผลิตและการค้าเกลือยังมีลู่ทาง
เติบโตอีกมหาศาลในอนาคต

อรณุ แห่งเหมอืงเกลอืพมิาย อธบิายถงึกระบวนการผลติเกลอืใน
พื้นที่ใหม่ของบริษัท หลังจากได้เทคโนโลยีสะอาดมาจากยุโรป

ในปี 2532 เหมืองพิมายเริ่มผลิตเกลือโดยใช้การท�าเหมืองแบบ
เหมืองละลายแร่ที่เป็นระบบปิดทั้งหมด เริ่มจากการขุดลงไปใต้ดิน 

อรุณ อินเจริญศักดิ์ ผู้อ�านวยการโรงงาน บริษัท เกลือ พิมาย จ�ากัด ยืนข้าง
เครื่องหมุนเหวี่ยงที่ช่วยสลัดความชื้นจากเกล็ดเกลือทิ้ง
Arun Incharoensak, manufacturing director of Pimai Salt Co Ltd, stands 
beside a centrifuge to shake off moisture from salt crystals.

การวัดจะวัดที่คลื่นเสียง สะทอนกลับ แลวนำมา
คำนวณเปนระยะทาง ในการวัด จะวัดที่ความลึก

หนึ่งๆ โดยวัดกวาดไปรอบๆ เมื่อวัดเปนระดับ
ความลึกตางๆกัน ก็จะไดผลแสดงลักษณะโพรง

ทั้งหมดของบอในลักษณะที่เปนสามมิติ
ตลอดอายุการใชงานของบอ จะตรวจสอบ

อยางนอย 2 ครั้งและชวงปดบอ
จะทำอีกครั้งหนึ่ง

การวัดขนาดโพรงเกลือ

A sonar is used to to measure the 
circumference of the chamber at 

various levels, rendering a 
3-dimensional drawing that 

gives the size of the chamber. 

The measurement is done at 
least twice during the productive 

phase of the chamber and once 
again at the end of its use.

How measurement of 
salt chamber is made
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‘แร่’ ทรัพย์ในดิน...สินใต้ถุนบ้าน? Mineral Mining BONANZA OR BUST

rock Salt can be divided into two 
tyPeS baSed on itS cheMical coMPoSi-
tion:

Type 1: Whole salt or halite. It is used as preserva-
tive in food industry and raw material to produce sodium 
hydroxide and soda ash.

Type 2: Salt containing potassium.  It is called pot-
ash which is further classified into several types such as 
sylvite, carnallite, kainite, langbenite, etc.  Potash is used 
as raw material in fertilizer production due to its high 
level of  potassium content.

At the end of  1970, a big flood occurred in central 
Thailand. The sea salt storage near Bangkok was sub-
merged and the entire stock of  salt destroyed. The price 
of  sea salt rose from 100 baht per ton to 900-1,000 baht. 
In 1971, salt producers moved their plants to Isaan to 
mine rock salt. They drilled underground in the Siew 
Basin in Borabue district of  Maha Sarakham province. 
The saline water was pumped up and boiled or sun-dried 
to extract salt. It became the biggest salt producing region 
in the country. But soon, the basin encountered the prob-
lem of  soil and water contamination at a critical level 
which ruined the environment of  the entire 240-km-long 
river that drains into the Moon River. 

The level of  salinity in the river was found to be twice 
that of  sea water. Fished were wiped out, cattle died in 
a massive number and rice paddies became unproduc-
tive. This caused the villagers along the Siew River to 
rise up in a mass protest which forced the government 
to close down the salt mining operation in 1980. How-
ever, the salt entrepreneurs relocated their operations to 
other places all over Isaan. They changed the production 
method from boiling the saline water to “sun baking” 
it. In this method, the saline water was pumped up and 
poured over a large open field or concrete area to evapo-
rate, leaving the salt behind.

After the mass relocation of  salt operations, what 
followed was that large volumes of  land changed hand 
from farmers to the investors, and forests were cut down 
for fuel. However, the main problem was the salt con-
tamination of  underground and surface water and the 
soil in rice fields and the occurrence of  sink holes, all of  
which affected vast areas of  the region. Small-scale salt 
operators carried on illegally salt mining and surrepti-
tiously discharging waste into the environment.

Meanwhile, the country’s industrial development 
pushes up the demand for salt. In response, the govern-
ment came up with a policy to increase salt production 
by promoting potash mining in Chaiyaphum, Udon 
Thani, Sakon Nakhon, Khon Kaen, Maha Sarakham 
provinces during the past 20 years. The aim is for Thai-
land to be the center of  potash fertilizer and salt produc-
tion in Asean. While the policy promotes the production 
and consumption of  salt from both rock salt and pot-
ash mining which would increase output by 7-10 tons a 
year, the problems caused by salt mining have not been 
properly addressed, the royalty of  44 baht/ton is unlikely 

to be enough to repair the past and expected damages 
caused by salt mining.

In 1972, the Pimai Salt Company, which had pro-
duced salt by sun baking method, started to implement 
measures to control salt from contaminating areas outside 
the plant. But the land within the plant became heavily 
contaminated. When the public sentiment on environ-
mental protection grew stronger in 1987, the manage-
ment of  Pimai Salt was forced to explore clean technol-
ogy from abroad as it realized it needed to improve envi-
ronmental protection in order to sustain growth as the 
future looked bright for the industry.

Arun of  Pimai Salt explained the production pro-
cess after installing the clean technology from Europe.

In 1989, Pimai Salt began to use a closed dissolved 
mining system. This is done by drilling a hole into the 
ground to the rock bed at the depth of  approximately 
200 m. Two pipes of  different diameters are inserted into 
the rock bed concurrently. Hot water is pumped in to 
dissolve the salt, creating a cavity inside the rock bed, 
leaving 25 m of  rock salt above to serve as beam and and 
40 m to the side to serve as columns. The dissolved saline 
content is pumped up and purified before feeding into 
boiling containers until salt crystal is formed.

As for the rock salt well, it slowly expands into a 
chamber, the size and shape of  which are closely moni-
tored. A quantity of  diesel fuel is pumped to prevent the 
dissolution and collapse of  the salt beam. The chamber 
eventually shaped like a top with a cross-diameter of  80 
m. Each chamber produces up to 300,000 tons of  salt. 
When the size of  the chamber reached a designated 
limit, the production of  that well stopped. The cham-
ber would by then be filled with saturated saline content 
and sealed shut. Throughout the production process, the 
size and shape of  the cavity are monitored at least three 
times.

01-80--GL29-VA.indd   15 5/23/11   11:35 AM



16 มกราคม - เมษายน 2554 January - April 2011

จนถึงช้ันแร่เกลือหินที่ความลึกประมาณ 200 เมตร  สอดใส่ท่อ 2 
ขนาดซ้อนกันลงไป  ในการละลายจะเว้นชั้นเกลือหินด้านบนไว้  25  
เมตร และเว้นด้านข้างไว้  40 เมตร เพือ่เป็นคานและเสาไว้รบัน�า้หนกั  
หลังจากนั้นอัดฉีดน�้าลงไปละลายเกลือจนเกิดเป็นโพรงเกลือตามที่
ออกแบบไว้  น�้าเกลืออิ่มตัวจะถูกแรงดันขึ้นมาจากบ่อผลิต  จากนั้น
จะน�าน�า้เกลอืดบิไปผ่านการท�าให้บรสิทุธิก่์อนป้อนเข้าไปต้มในระบบ
หม้อเคี่ยวเกลือ จนกระทั่งตกผลึกกลายเป็นเกลือบริสุทธิ์ออกมา   

ส่วนบ่อผลิตน�้าเกลือนั้น โพรงเกลือจะค่อย ๆ ขยายตัว  จะมีการ
ตรวจวัดรูปร่างของบ่อเกลืออยู่เป็นระยะเพ่ือตรวจสอบและควบคุม
ขนาดของโพรงเกลอื  ในการควบคมุการละลายในโพรงเกลอื  จะมกีาร
ใช้น�า้มนัดเีซลใส่ไว้ให้ลอยอยูเ่หนอืน�า้เกลอืเพือ่ควบคมุการละลายของ
เกลือหินให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ   ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด
การทรุดตัวของดินที่เป็นคานด้านบน    โพรงเกลือแต่ละโพรงจะมีรูป
ร่างคล้ายลกูข่างทีม่เีส้นผ่าศนูย์กลาง 80 เมตร โดยโพรงแต่ละโพรงจะ
ผลติเกลอืได้ประมาณ 3 แสนตนั  เมือ่โพรงเกลอืขยายจนได้ขนาดตาม
ที่ออกแบบไว้จะหยุดการผลิต  โพรงจะเต็มด้วยน�า้เกลืออิ่มตัวตลอด
เวลา  และจะรักษาระดับความดันและปิดโพรงไว้  ตลอดช่วงการใช้
งานจะมีการตรวจวัด รูปร่างและขนาดโพรงเกลือประมาณ  3  ครั้ง

ที่ผ่านมาเหมืองละลายแร่ของบริษัทเกลือพิมายได้สร้างความ
แตกต่างจากผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปที่ท�าการละลายและสูบน�้า
เกลือในชั้นเกลือตอนบน ท�าให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุด เนื่องจากไม่มี
การควบคุมขนาดและรูปร่างของโพรงเกลือ รวมถึงการแพร่กระจาย
ของเกลือทีส่ร้างความเดอืดร้อนต่อวถิชีวีติชมุชนชาวอสีานมาเนิน่นาน

ผลพวงของการลงทุนทางเทคโนโลยีช้ันสูงราคาแพง ไม่เพียง
ท�าให้การผลิตเกลือของเหมืองพิมายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
แต่ยงัท�าให้เหมอืงพมิายกลายเป็นผูผ้ลติเกลอืรายใหญ่ทีส่ดุในประเทศ 
ด้วยการเจาะบ่อละลายแร่เกลือหินจากโพรงประมาณปีละ 5 โพรง 
มีก�าลังผลิตเกลือปีละ 1.5 ล้านตัน จากสัดส่วนผลผลิตเกลือทั้งหมด
ภายในประเทศ 2 ล้านตัน (ผู้ผลิตรายย่อยผลิตส่วนที่เหลือคือเกลือ
สินธ์เทา 3-4 แสนตัน เกลือทะเล 1-2 แสนตัน)  โดยเกลือร้อยละ 80 
ความบรสุิทธ์ิ 99.9% จะถกูน�าไปเป็นวตัถดุบิในภาคอตุสาหกรรม ส่วน
ทีเ่หลอืจะเตมิสารไอโอดนีบรรจถุงุจ�าหน่ายส�าหรบับรโิภคในครวัเรอืน

อรณุกล่าวว่า สมยัก่อนทีอ่ตุสาหกรรมจะขยายตวัเตบิใหญ่ ความ
ต้องการเกลือยังอยู่ในระดับที่รองรับได้โดยการผลิตแบบเดิม เช่น 
เมื่อปี 2517-2518 ความต้องการเกลือมีเพียง 6-70,000 ตัน แต่เมื่อ
อุตสาหกรรมขยายตัวมากขึ้น จึงจ�าเป็นต้องมีผลผลิตเกลือขนาดท่ี
สามารถรองรับปริมาณความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้

ในด้านสิ่งแวดล้อม เต็มพ้ืนที่หลายพันไร่ของเหมืองพิมายมี
การปลูกต้นไม้จนกลายเป็นหย่อมป่า และให้พนักงานเช่าที่นาท�านา
อินทรีย์ ใช้วิธีไถกลบไม่มีการเผา ผลผลิตจากนาข้าวที่ได้รับคือดัชนี 
ชี้วัดว่าเหมืองละลายแร่ไม่ได้ก่อให้เกิดน�า้เค็ม-ดินเค็มเช่นในอดีต

แต่หากมองย้อนกลบัไปบนแปลงนาตากผนืเดมิ ไม่ไกลจากพืน้ที่
เหมืองพิมายยุคใหม่ที่บริษัทเคยใช้ผลิตเกลือในอดีต ก็เป็นเรื่องราวที่
แตกต่างไป หลังจากเลิกผลิตแบบเดิมแล้ว ที่ดินผืนนั้นกลายเป็นดิน
เค็มที่ไม่สามารถปลูกอะไรได้  กว่า 20 ปีมาแล้วที่พวกเขาพยายาม
จะฟื้นฟูเยียวยาผืนดินและแหล่งน�้าให้กลับมาเหมือนเดิม จากการ
ลงทนุขนานใหญ่ในพืน้ทีท่ดลอง 50 ไร่ ด้วยการใช้อนิทรยีสาร ยกร่อง
น�้า ล้างดินเค็ม จนปัจจุบันสามารถปลูกพืชทนเค็มได้ แต่การฟื้นฟูจะ
ต้องใช้เวลาและเงินลงทุนจ�านวนมาก

อรุณกล่าวว่าผู้ผลิตรายย่อยไม่สามารถฟื้นฟูผืนดินที่เสียแล้วให้
กลับคืนได้ เพราะไม่คุ้มกับก�าไรที่ได้มา แต่บริษัทมีก�าไรเพียงพอที่จะ
ท�าได้และถือเป็นธุระที่ต้องท�า “คนเราท�าแล้วต้องรับผิดชอบในสิ่งที่
ตัวเองท�า อย่าปฏิเสธความรับผิดชอบ ใครท�าคนนั้นต้องแก้ บ้านเรา
ก็จะเจริญ เราคิดว่าเราท�ากรรมไว้เราก็ควรท�าความดีชดใช้กรรมนั้น”

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีหลายปรากฎการณ์ที่ชี้ให้เห็นอนาคต
ของการท�าเกลือในภาคอีสาน โดยเฉพาะกฎหมายแร่ใต้ดิน หรือ 
พ.ร.บ.แร่ ที่พยายามจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2545 ให้การท�า
เหมืองใต้ดินที่อยู่ลึกเกิน 100 เมตร ไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของที่ดิน
บนดิน และถือว่าเลยแดนกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินบนดินไปแล้ว 
โดยแร่ที่ลึกไปกว่านั้นเป็นของรัฐที่จะให้ใครท�าประโยชน์ก็ได้ โดย
ให้ประชาชนในเขตเหมืองเป็นเพียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะได้รับผล 
กระทบจากการท�าเหมืองเท่านั้น

กฎหมายเหมืองใต้ดินดังกล่าวจึงเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อ  
เหมืองโปแตซที่ชั้นแร่อยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 300 เมตร โดยมอง
ข้ามไปว่า การส่งเสริมให้มีการท�าเหมืองเกลือโปแตซ เพื่อน�าไปผลิต
ปุย๋เคม ีและอตุสาหกรรมเคมต่ีอเนือ่งทีใ่ช้เกลอืเป็นวตัถดุบิ จะท�าให้มี
เกลอืซึง่เป็นผลพลอยได้จากการท�าเหมอืงโปแตชในปรมิาณมหาศาล 
ซึง่มากกว่าก�าลงัการผลติทีพ่อดกีบัความต้องการใช้ภายในประเทศถงึ 
5 เท่า (ประมาณ 10 ล้านตัน) และจะท�าลายวงจรการผลิตเกลือของ  
ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหมดที่มีในประเทศอย่างสิ้นเชิง ด้วย  
ข้อจ�ากัดทางเทคโนโลยี ข้อจ�ากัดด้านภาษี และพื้นที่

แต่การค้าเกลือจากเหมืองโปแตชจะสร้างรายได้มหาศาลให้กับ
นายทนุรายใหญ่ซึง่จะผลติเกลอืป้อนอตุสาหกรรมเคมต่ีอเนือ่งทีก่�าลงั
ตัง้เป้าจะขยายไปยงัพืน้ทีต่่างๆ ในประเทศ และสร้างเส้นทางเชือ่มต่อ
กับอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจข้ามชาติเท่านั้น

ถนนสู่ความเจริญ กับภูเขาที่หายไป
อกีกรณขีองการท�าเหมอืงทีเ่ป็นข่าวดงัเมือ่ 5-6 ปีก่อน จากภาพ

สะเทือนใจที่ท�าให้สังคมเปลี่ยนชื่อเรียก วัดถ�้ายอดทอง ต.ทุ่งหลวง 
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ว่า “วัดหมวกกันน็อค” เพราะตั้งอยู่ที่บริเวณ
เขาสามง่าม ซึ่งห่างไปเพียง 50 เมตร มีโรงโม่หินที่ระเบิดหินอยู่เป็น

พื้นที่นาตากเดิมของบริษัทเกลือพิมาย
Pimai Salt’s old salt-making-by-sun-baking land.
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The dissolved mining system employed by Pimai 
Salt is vastly different from other small mining opera-
tions, which pump the saline content directly from the 
upper crust of  the rock base, leading to land subsidence 
due to the cave-in of  the cavity. They did not monitor 
the cavity or the salt contamination that caused so much 
suffering to the Isaan people.

Although the cost of  the new technology is high, it 
has made the salt mining operation of  Pimai Salt more 
environment-friendly and helped turn it into Thailand’s 
largest salt manufacturer. Each year, the firm drills five 
new wells to produce about 1.5 million tons of  salt per 
year against the total domestic salt production of  two 
million tons. (Small operators supply the remainder, pro-
viding 3-400,000 tons from rock salt and 1-200,000 tons 
from sea salt.) Eighty percent of  the salt with 99.9% puri-
fication will be used as raw material in industry. The rest 
will be sprayed with iodine and packaged as table salt for 
household consumption.

Arun said before the industrial expansion, the 
domestic demand for salt was adequately met by tradi-
tional salt production. For example, the salt demand in 
1973-74 was only 6-70,000 tons. But now that industrial-
ization has grown manifolds, its demand must be met by 
production at an industrial scale.

Environmentally, Pimai Salt has planted trees on 
thousands of  rai of  its land as well as leased part of  it 
to company workers to farm organic rice. No burning is 
allowed to prepare the field for the next crop; only plow-
ing will do. The harvest from the paddy fields is an indi-
cation that the dissolved mining method does not cause 
salinity in the soil and water.

But on an adjacent piece of  land on which the com-
pany used to produce salt by sun baking method in ear-
lier days, a different story emerges. After the company 
abandoned the old production method, that piece of  
land became saturated with salt and nothing would grow 
on it. For the past 20 years, Pimai Salt has launched an 
experiment on a 50-rai plot of  land, investing a large 
sum of  money to try to restore the soil. Organic matters 
were used to mix with the soil, and ditches were dug to 
drain saline water. It was long, hard and expensive work. 
But now some saline-resistant plants can grow.

Arun said the small producers could not afford to 
undertake such rehabilitation project because of  the cost 
which would be more than what they could make from 
their produce. But Pimai Salt makes enough profit to put 
into the project and feels obliged to do it.

“We have to take responsibility for our action. One 
cannot deny accountability. The person causing dam-
ages must pay. Only then will the country advance. I am 
convinced that if  we cause harm, we should do good to 
compensate for it,” he said.

Nevertheless, there have been hints of  what the 
future lies for salt mining in Isaan. The 2002 amendment 
of  the Minerals Act has made it possible to mine rock salt 
underground at the depth of  over 100 m without having 

‘แร่’ ทรัพย์ในดิน...สินใต้ถุนบ้าน? Mineral Mining BONANZA OR BUST

to seek permission from the land owner. It implies that 
the owner of  the land does not extend his rights beyond 
that depth underground and that the minerals at that 
level belong to the state and it could grant concessions to 
mine the minerals. People in the mining area are consid-
ered to be mere stakeholders who are affected by mining.

The amended law seems to be custom-made for 
the mining of  potash with its deposits lying some 300 m 
below ground. The extracted potash itself  will be used to 
produce fertilizer but the by-product of  its mining, which 
is salt, would be more than five times the current domes-
tic demand. As a result, small salt mining operators with 
limited capital, technology and land will be certainly 
wiped out.

But the potash mining firms will benefit immensely 
from supplying salt to the chemical industry which has 
planned to expand its operation to other parts of  the 
country in collaboration with other multi-national cor-
porations.

 
the road to ProSPerity and the diS-
aPPearing MountainS

Another mining-related case made headlines some 
six years ago. A temple, Tham Yod Thong, in tambon 
Thung Laung in Pak Tho district of  Ratchaburi prov-
ince became known as “the Temple of  Safety Helmets”. 
The temple is located in Sam Ngam Mountain, a mere 
50 m from a rock quarry that regularly used explosives to 
blast rock, sending debris flying into the temple ground. 

รถตักดินก�าลังตักหินที่ถูกระเบิดกองไว้ข้างเนินเขาในเขตสัมปทานของบริษัท 
ตรัง ยูซี ใส่ในรถบรรทุกเพื่อน�าไปโรงบด
An excavator pours rocks from the side of a hill in Trang UC 
concession area in a truck that will take them to the mill.
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ประจ�าท�าให้ก้อนหินปลิวกระเด็นมาโดนพระบาดเจ็บ หลังคาวัดเสีย
หาย จนถึงขั้นพระในวัดต้องสวมหมวกกันน็อคป้องกันอันตรายมา
เป็นเวลาเกือบ 10 ปี

ณ ขณะนั้น ผลกระทบที่เกิดจากเหมืองหิน โรงโม่หิน เป็น
ประเด็นร้อนท่ีได้รับการตีแผ่ผ่านส่ืออย่างต่อเน่ือง โดยข้อมูลระบุ
ว่า ในปี 2548 มีโรงโม่บดและย่อยหิน เหมืองหินที่ด�าเนินกิจการ
ทั่วประเทศประมาณ 329 แห่ง แต่ปัญหาที่เกิดจากการละเมิดข้อ
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายสัมปทานบัตร ที่ส่ง
ผลกระทบต่อชุมชนมีการร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสิทธิมุษยชน
แห่งชาติ ในพื้นที่ต่างๆ ถึง 20 กรณี เช่น การอนุญาตประทานบัตร
ท�าเหมืองแร่โดโลไมต์ หินอุตสาหกรรมก่อสร้าง และโรงโม่หิน 6 ราย 
บริเวณเทือกเขาแรด จังหวัดกาญจนบุรี และกว่า 70 ราย บริเวณ
ต�าบลหน้าพระลาน อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ที่ท�าให้
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตต้ิองประกาศให้ต�าบลหน้าพระลาน
เป็นเขตควบคุมมลพิษ

ค�าถามเวลานั้น คือ การอนุญาตประทานบัตรท�าเหมืองแร่
โดโลไมต์ หนิอตุสาหกรรมก่อสร้าง และโรงโม่หนิ ทีต้่องห่างจากชมุชน 
ถนน และวัด อย่างต�า่ 500 เมตร หรือการดูแลควบคุมกิจการโรงโม่
บดหรือย่อยหิน รวมทั้งเหมืองหิน ซ่ึงเป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษ ตาม 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มี
การควบคมุให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายแค่ไหน โดยเฉพาะ
เมื่อปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นเหล่าน้ันไม่มีกลไกในระดับท้องถิ่นให้ชาว
บ้านเข้าไปร้องเรียนได้

ล่าสุดเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเหมืองหิน 
เขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ที่คัดค้านการต่ออายุประทานบัตรระเบิด
หินบนภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ซึ่งด�าเนินการมาเป็นเวลา 30 ปี โดย
ก่อนนั้นกรมทางหลวงจะน�าหินมาท�าถนนสายหาดใหญ่-พัทลุง และ
ประทานบัตรระบุประเภทว่าเป็นเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้างใน
พืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา แต่ภายหลงัถกูตรวจสอบว่าหนิได้ถกูส่งออกไปยงั
ประเทศอินเดีย กรณีเดียวกันเกิดขึ้นกับเหมืองหินอีกสองแห่ง ที่บ้าน
ต้นแซะ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งภาพรวมแล้วล้วนส่งผล 
กระทบต่อวถิชีวีติอนัสขุสงบของชาวบ้านในพืน้ทีม่านบั 10 ปี และแม้
ผูเ้ดอืดร้อนจะมกีารประท้วงและร้องเรยีนผ่านหน่วยงานรบัผดิชอบที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆ หลายๆ ครั้ง แต่ดูเหมือนปัญหา
จะไม่ยุติลงโดยง่าย

ภาพของกิจกรรมเหมืองหิน-โรงโม่ จึงติดอยู่กับการเป็นแหล่ง
ก�าเนิดฝุ่นละอองและเศษหินที่สามารถกระจายลงสู่แม่น�้าและชุมชน 
สร้างเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่ท�าให้บ้านเรือน
และชุมชนเสียหาย ถนนเสียหายจากการขนส่งหินโม่ พื้นที่ป่าไม้และ
ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าสูญเสียไป เกิดทัศนอุจาดต่อทิวทัศน์เทือกเขา 
และลดคุณค่า หรือส่งผลเสียหายถึงแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังไม่มีการ
ศกึษาถงึผลกระทบและความเปลีย่นแปลงของทศิทางน�า้ คณุภาพน�า้
บนผิวดินและแหล่งน�้าใต้ดิน หรือแม้กระทั่งท�าให้เสียโอกาสในการ
ศึกษา ส�ารวจ แหล่งท่องเที่ยวและโบราณคดีในบริเวณประทานบัตร

ส่วนการอนุมัติให้มีการท�าเหมืองในพื้นที่ป่าธรรมชาติและป่า
อนุรักษ์ประเภทต่างๆ ตามกฎหมายก�าหนดที่ยังคงเกิดขึ้นเสมอๆ 
ซึ่งยิ่งท�าให้ปัญหาเพิ่มความรุนแรงขึ้น ดังเช่นกรณีของการอนุญาต
ท�าเหมืองแร่ในป่าชายเลนในจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง ส่วน
พื้นที่ป่าที่มีการอนุญาตท�าเหมือง เช่น ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา
แหลม และพื้นที่ป่าลุ่มน�า้ชั้น 1 เอ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาทและป่าพุแค อ.พระพุทธบาท และ 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี และพื้นที่อนุรักษ์อีกหลายพื้นที่

ภายใต้สถานการณ์เหล่านีย่้อมท�าให้ผูป้ระกอบการเหมอืงเข้าใจ
ถึงแรงกดดันทางสังคมที่เรียกร้องให้ตนต้องไม่เพียงสร้างผลก�าไร แต่
ต้องมีส�านึกแห่งความรับผิดชอบร่วมด้วย แต่ปัญหาที่ผ่านมาได้ชี้ชัด
ว่าทั้งสองอย่างมักไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ

แต่กับ ประสิทธิ์ ทวนด�า ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่โดโลไมต์
และหนิปนูเพือ่อตุสาหกรรมก่อสร้างมา 18 ปี เขาเชือ่ว่าการท�าเหมอืง
ที่ดีและการให้เหมืองอยู่ร่วมกับชุมชนได้ ไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถ

“เม่ือเราท�าลายธรรมชาติแล้ว ก็ต้องคืนก�าไรให้ธรรมชาติ สิ่ง
ส�าคญัทีส่ดุคอืชมุชน ถ้าเรารกัษาชมุชนไม่ได้ โรงโม่หนิกไ็ม่สามารถอยู่
ได้” ประสิทธิ์ บอกถึงบโยบายของ บริษัท ตรัง ยู ซี จ�ากัด

เหมืองของประสิทธิ์ ตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาลูกเล็กๆ 4 ลูก ที่เชื่อม
กบัเทอืกเขานางประหลาด ใน อ.ย่านตาขาว และ อ.นาโยง จ.ตรงั เป็น
ทีด่นิในเขตป่าเสือ่มโทรมตามมตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่9 พ.ค. 2532 จดั
อยู่ในลุ่มน�้าขั้นที่ 3 และ 4 

ประสทิธิเ์ล่าถงึอดตีในฐานะทีเ่ป็นคนในพืน้ทีม่าแต่ก�าเนดิว่า 20 
กว่าปีก่อนยางพาราขายได้ กก.ละไม่ถงึ 10 บาท แต่ช่วงนัน้เป็นช่วงที่
เกิดวิกฤตขาดแคลนปูนในประเทศ เพราะเป็นยุคต้นที่มีผู้ผลิตไม่มาก 
และภาครฐัมโีครงการก่อสร้างสาธารณปูโภคขนานใหญ่ จนท�าให้เกดิ
ความขาดแคลน ปูนจึงมีราคาสูง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณภูเขา
หินปูน ถือฆ้อนเดินขึ้นเขา ท�าอาชีพตีหิน ขายหินย่อยส่งโรงโม่หิน 
กันเป็นจ�านวนมาก

ด้วยลู่ทางการค้าที่สดใส ประสิทธิ์ตัดสินใจขอประทานบัตรท�า
เหมืองหิน-โรงโม่

“ตอนนั้นที่โรงโม่เกิดได้ เพราะแถวนี้ไม่มีโรงโม่หิน ในจังหวัด
ตรังมีแค่ 2 โรง ผู้ว่าฯ ก็เห็นว่าถ้ามีโรงโม่แถวนี้จะได้พัฒนาพื้นที่-ท�า
ถนนได้มากขึ้น ไม่ต้องเสียค่าขนส่งหินมาจากที่อื่น ตอนก่อตั้งโรงงาน
เริ่มแรกมีพื้นที่ 3 ไร่กว่า การขออนุญาตท�ากิจการโรงโม่ตอนนั้นใช้ 
มาตรา 9 กฎหมายที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน อนุญาติให้ขุดแร่ได้ เมื่อ
ก่อนอปุกรณ์ทีใ่ช้กไ็ม่มอีะไร ใช้ฆ้อน ใช้สิว่ เครือ่งมอืมนัไม่เหมอืนสมยั
นี้” ประสิทธิ์ เล่า

ลานกองหินในเหมืองตรัง ยูซี ที่บดแล้ว มีการติดสเปรย์น�้าเพื่อป้องกันฝุ่น
ฟุ้งกระจาย
Milled rocks pile up in the Trang UC mine where water sprayers 
have been installed to keep the spread of dust down.
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‘แร่’ ทรัพย์ในดิน...สินใต้ถุนบ้าน? Mineral Mining BONANZA OR BUST

Many monks were hurt and the temple properties sus-
tained damage. By then the monks had been forced to 
wear helmets for their own safety for over 10 years.

At the time, the impacts from rock quarries had 
received widespread coverage in the media. It was 
reported that in 2005, there were approximately 329 rock 
milling, crushing and processing plants in the country. 
There were 20 cases of  reported violation of  the laws or 
concession agreement that affected surrounding commu-
nities. These cases were brought to the attention of  the 
National Human Rights Commission. They included six 
cases of  dolomite extraction in the rock mill concession 
areas around Raet Mountain in Kanchanaburi province 
and over 70 similar cases in the area of  tambon Na Phra 
Lan in Chaloem Phrakiat district of  Saraburi province, 
which prompted the National Environment Board to 
declare tambon Na Phra Lan a Pollution Control Zone.

The question being raised then was how effective the 
enforcement of  the concession regulations and environ-
mental laws was. Regulations on dolomite mining, rock 
quarrying and rock milling specify that a plant needs to 
be at least 500 m from residential area, public road or 
temple. Meanwhile, these facilities are considered pol-
lution sources under the National Enhancement and 
Conservation of  Environmental Quality Act of  1992. In 
reality, there have been no mechanisms to address public 
grievances.

Recently, a conflict occurred between villagers in 
Rattaphum district of  Songkhla province and the Khuha 
Mountain Rock Quarry. There, the villagers protested 
against the renewal of  the quarry concession in the large 
limestone mountain after 30 years of  operation. The 
original concession stated as a condition that the rock 
from the quarry must be used for local construction proj-
ects only, mainly to be used by the Highways Department 
to build a highway linking Hat Yai district and Phatta-
lung province. However, it was later discovered that the 
quarry operator had exported rock to India. Similar 
incidences happened at two other quarries in tambon 

Khlong Pia in Chana district also in Songkhla. For over 
10 years, the quarries have disturbed the peace that the 
villagers had previous enjoyed. Although they have filed 
many complaints and grievances to numerous agencies 
and independent organizations, the problems still persist.

The image of  the rock and stone quarry in the pub-
lic mind is that of  an industry that sends dust and debris 
to pollute communities and water sources, creates noise 
disturbance and vibration damaging homes, ruins roads 
with their loaded trucks, destroys forests and wildlife 
habitats, causes visual pollution to mountainous areas, 
and harms tourism potential. The industry has also been 
accused of  failure to study impact on and change to 
water flow, surface and underground water quality, and 
of  causing opportunity loss for the studies and surveys of  
tourism attractions and archeological sites in the conces-
sion area.

At the same time, mining concession continues to be 
granted in forest and protected areas, leading to increas-
ing conflicts such as approval for mining in a mangrove 
forest in Phang-nga and Ranong, in the Khao Laem 
National Park and forests classified as watershed type 1A 
in Sangkhla Buri district of  Kanchanaburi province, in 
the Phra Buddhabat Forest Reserve and Phu Khae For-
est in Phra Buddhabat and Chaloem Phrakiat districts 
in Saraburi province as well as in many other protected 
areas.

Under these circumstances, the mine operators must 
have felt the social pressure on them to not just make 
profit but be more socially responsible as well. However, 
past experience has shown that the two do not always 
happen at the same time.

But for Prasit Thuandam, who has headed a dolo-
mite and limestone mining operation for the past 18 
years, he believes that a good mining practice can co-
exist with the community.

“When we destroy nature, we have to try to restore 
it. The most important thing is community. If  we can-
not maintain a good relationship with the community, 
we cannot survive,” he said, referring to the policy of  his 
firm – Trang UC Company.

The Trang UC mine is located in an area with four 
small hills that are a part of  the Nang Pralaad Range in 
Yan Ta Khao and Na Yong districts of  Trang province. 
The area was declared a degraded forest according to 
the cabinet resolution of  May 9, 1989 and was catego-
rized as watershed type 3 and 4.

A Trang native and a former rubber planter, Pra-
sit said the price of  rubber, which was the main crop in 
southern Thailand, some 20 years ago was less than 10 
baht a kilogram. However, there was a severe shortage 
of  cement in Thailand because there were only a few 
limestone mines and the government at the time had 
launched a major program of  infrastructure construction. 
The demand for cement was so great and prices for raw 
material so high that villagers took their hammers uphill 
to mine the limestone for the cement manufacturers.

ประสิทธิ์ ทวนด�า เจ้าของ บริษัท ตรัง ยู ซี จ�ากัด
Prasit Thuandam, head of Trang UC Company.
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มาถึงปัจจุบันธุรกิจเหมืองหินของประสิทธิ์มีพื้นที่ประทานบัตร 
2 แปลง รวม 200 กว่าไร่ ก�าลังการผลิตเดือนละ 15,000-20,000 
ตัน เสียค่าภาคหลวงส�าหรับหินอุตสาหกรรมก่อสร้าง 4.20 บาท/
ตัน และแร่โดโลไมต์ 14 บาท/ตัน ทั้งหินและแร่โดโลไมต์ส่งขายใน
ประเทศเท่านั้น ปัจจุบันก�าลังขอประทานบัตรเพิ่มอีก 300 ไร่ มีพื้นที่
รอบโรงงานท่ีซือ้มาจากทีน่าเก่าของชาวบ้านอกีประมาณ 1,100 ไร่ ซึง่
ปลูกปาล์มน�า้มนัเพือ่กรองฝุน่ และเป็นพืน้ทีก่นัชนจากแรงสัน่สะเทอืน
และหินปลิวจากแรงระเบิด

“ตั้งแต่เปิดเหมืองมาไม่เคยมีการร้องเรียนจากชาวบ้านแม้แต่
ครั้งเดียว” สุดหทัย ทวนด�า ลูกสาวของประสิทธ์ิซ่ึงมีต�าแหน่ง  
รองผู้จัดการยืนยัน

สุดหทัยอธบิายข้อดขีองเหมอืงตรงั ย ูซ ีทีต่ัง้อยูบ่นนาข้าวและทุง่
โล่ง ห่างจากชุมชน และเป็นเหมืองขนาดเล็กที่มีก�าลังผลิตน้อย และ
เป็นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอยู่ในประเทศเท่าน้ัน กิจกรรม เช่น 
การระเบิดหิน เครื่องจักรต่างๆ หรือการย่อยหิน จึงไม่ส่งผลกระทบ
กบัชมุชนเช่นเหมอืงอืน่ๆ ทีท่ัว่ไปมกันยิมใช้วธิกีารท�าเหมอืงแบบหน้า
เขา หรอืไหล่เขา เนือ่งจากต้นทนุการขนส่งต�่า แต่เหมอืงของเธอมกีาร
ท�าเหมอืงทีปั่จจบุนัอยูบ่นพืน้ราบและก�าลงัเจาะลงลกึไปในพืน้ดนิแล้ว 
ส่วนบนเขากม็กีารท�าเหมอืงแบบบ่อเหมอืง โดยเหลอืปีกเขาและมกีาร
ขุดร่องน�้าไว้ป้องกันเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด ไม่มีการ
เปิดหน้าเหมอืงทีต่ดิต่อกบัทางสาธารณะ มกีารปรบัปรงุเครือ่งจกัรไม่
ให้เสยีงดงัไปไกลถงึชมุชน เวลาท�างานของเหมอืงกจ็ะเริม่ตัง้แต่ 8 โมง
เช้าถึง 5 โมงเย็นเท่านั้น ส่วนเหมืองเก่าก็มีการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูที่ดิน
ควบคู่ไปกับการท�าเหมืองมาตั้งแต่ต้น

ปัญหาใหญ่เร่ืองฝุ่น ทางเหมืองมีมาตรการป้องกันฝุ่นไว้ในทุก
กระบวนการ เช่น รถขนแร่ต้องคลุมผ้าใบก่อนออกจากโครงการ รถ
น�้าวิ่งพรมน�้าบนถนนในโครงการวันละ 3-4 ครั้ง ติดตั้งม่านพรางแสง
ทั่วทั้งโรงโม่ พร้อมทั้งติดสเปรย์น�้าทุกจุดที่ท�าให้เกิดฝุ่น มีการฟื้นฟู
เหมืองหินเก่าโดยพัฒนาเป็นแหล่งน�้าเพ่ือใช้ลดปริมาณฝุ่น เว้นการ
ท�าเหมืองบริเวณล�าห้วยสาธารณะ และมีการติดตามผลกระทบที่มี
โอกาสจะเกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

สดุหทยั บอกถงึสิง่ส�าคญัทีส่ดุตามนโยบายทีพ่่อของเธอก�าหนด
ไว้ต่อกิจการเหมือง คือ เหมืองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนมาโดย
ตลอด เนื่องจากเป็นคนในพ้ืนที่ การบูรณะหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชน เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ การหาแหล่งน�้าให้ชุมชนไว้ใช้ในหน้าแล้ง หรือกิจกรรม
อื่นๆ จึงเป็นเสมือนการพัฒนาบ้านของตนเองด้วย ส่วนคนงานรวม
เกือบ 100 คนในเหมืองคือลูกหลานของชาวบ้านในบริเวณนั้นเกือบ
ทั้งหมด ดังนั้นการจัดการผลกระทบในด้านต่างๆ ภายในเหมือง หาก
ขาดความจริงจังและจริงใจก็จะถูกตรวจสอบโดยคนงานในเหมืองซึ่ง
เป็นคนในชุมชนนั่นเอง

“สภาพโรงงานเทยีบได้เหมอืนไข่แดง เมือ่ก่อนทีด่นิตรงนีเ้ป็นทุง่
นา-ที่โล่ง เดี๋ยวนี้ที่ดินของเหมืองทั้งหมดล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ ฝุ่นที่
เกดิข้ึนจากเหมอืงจงึมน้ีอยมากไม่เหมอืนเหมอืงทัว่ไป รศัม ี1 กโิลเมตร
จากเหมอืงจะไม่ได้รบัผลกระทบจากเสยีง-แรงสัน่สะเทอืน ก่อนระเบดิ
เราจะส่งสญัญาณไปก่อน 15 นาท ีซึง่ชาวบ้านแถวนีก้ร็ูก้นัหมดเพราะ
อยู่กันมานาน” สุดหทัย พูด

ปัจจุบันมีสถานประกอบการเหมืองหิน และโรงโม่บดหรือย่อย
หินกว่า 500 รายทั่วประเทศ มีปริมาณการใช้หินอุตสาหกรรมเพื่อ

การก่อสร้างปีละมากกว่า 100 ล้านตัน ขณะที่รัฐบาลพยายามออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนให้
ธรุกจิการก่อสร้างเตบิโตขึน้ รวมถงึการด�าเนนิโครงการลงทนุของภาค
รัฐ โครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ เช่น ทางด่วน รถไฟฟ้า
สายต่างๆ ซึง่หมายความว่าความต้องการใช้ปนูซเีมนต์ภายในประเทศ
มีการขยายตัวขึ้นมาโดยตลอด

ทีน่่าจบัตากว่านัน้ คอื โครงการพฒันาอตุสาหกรรมภาคใต้ ทีจ่ะ
เป็นตวัแปรในการก�าหนดอนาคตของแหล่งหนิและภเูขาหนิปนูในภาค
ใต้ เมื่อรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกปาบารา อ.ละงู จ.สตูล ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปเม่ือปลายปี 2552 โครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องจากท่าเรือปากบาราก็จะทยอยเกิดขึ้น
ตามมาพร้อมๆ กัน เช่น การก่อสร้างทางรถไฟ และถนนที่ตัดใหม่
เชื่อมระหว่างท่าเรือน�้าลึกปากบารากับท่าเรือสงขลาแห่งท่ี 2 การ
วางท่อขนส่งน�้ามันการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมควบคู่กับท่าเรือ
น�้าลึกบนเนื้อที่ประมาณ 150,000 ไร่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการก่อสร้างจ�านวนมหาศาล โดยเฉพาะหิน
ก่อสร้างและดินถม

เรือ่งนีค้งต้องตดิตามกนัต่อไปว่าจะมกีารเปิดสมัปทานแหล่งหนิ
ใหม่ๆ และภูเขาที่หายไป เพื่อสนองตอบโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้
เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

“ทองค�า” ในความร�า่รวย?
ปี 2527 กรมทรัพยากรธรณี ได้ด�าเนินการส�ารวจแร่ทองค�า

และพบพื้นที่ศักยภาพของแร่ทองค�า 2 บริเวณใหญ่ คือ บริเวณขอบ
ที่ราบสูงโคราช ในท้องที่จังหวัดเลย หนองคาย เพชรบูรณ์ พิจิตร 
นครสวรรค์ ลพบรุ ีปราจนีบรุ ีสระแก้ว ชลบรุ ีและระยอง และบรเิวณ
ท้องทีจ่งัหวดัเชยีงราย ล�าปาง แพร่ อตุรดติถ์ สโุขทยั และตาก จากนัน้
กระทรวงอตุสาหกรรมประกาศนโยบายว่าด้วยการส�ารวจและพฒันา
แร่ทองค�า ในปี 2530 มีการก�าหนดพื้นที่เพื่อการพัฒนาเหมืองแร่
ทองค�าเป็นโครงการใหญ่หลายบรเิวณเพือ่เปิดให้เอกชนเข้ามาส�ารวจ

เหมืองทองค�าแห่งหนึ่งของบริษัท ทุ่งค�า บนภูทับฟ้าและภูซ�าป่าบอน ในพื้นที่ป่า
ต้นน�้า ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย – กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อ
สังคม (ดาวดิน)
One of Thung Kham Company’s gold mines on Phu Thap Fa and Phu 
Sam Pa Bon, both headwater forests, in Loei province. – Dissemination 
of Information on Human Rights Law for Society Group
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With such a bright future prospect, Prasit decided to 
apply for a stone quarry concession.

“At the time, a stone mill start-up was possible 
because none existed around this area. In all of  Trang, 
there were only two such mills. The governor was con-
vinced that this mill was necessary for road construction 
in the area to reduce transportation cost. In the begin-
ning, our plant occupied only about 3 rai of  land and 
we applied for a license under Article 9 of  the Land Act. 
We did not have much in terms of  equipment then, just 
hammers and chisels, not like the technology we have 
today,” Prasit said.

Presently, Prasit’s stone quarry occupies an area of  
over 200 rai under two concessions with a combined 
production capacity of  15,000-20,000 tons per month. 
He pays a royalty of  4.20 baht per ton for rock and 14 
baht per ton for dolomite. Both rock and dolomite are 
for domestic use only. Prasit is in the process of  applying 
for another concession for an additional 300 rai. He also 
bought up adjacent paddy fields of  approximately 1,100 
rai to plant palm trees to serve as dust filter and a buffer 
for the vibration and debris from explosions.

“Since opening the mine, we have never had a single 
complaint from the villagers,” said Sudhathai Thuan-
dam, Prasit’s daughter serving as the deputy manager of  
the firm.

Sudhatai explained that the Trang UC plant situates 
in open paddy field at a distance from nearby communi-

ties. It is a small plant with low production capacity for 
domestic use only. Their activities such as rock explosion, 
the working of  heavy machinery or rock crushing do not 
affect the communities like an open-pit mine or surface 
mine that aims only to minimize the transportation cost. 
The Trang UC quarry is an excavation type that leaves 
the surrounding area intact. They also pay attention to 
the design of  culvert and drainage that minimizes the 
sound and vibration from explosion. There is no open 
surface of  the quarry that irritates public view. The 
equipment has been constantly maintained to keep the 
noise to a minimum. The working hours starts at 8am 
and stops promptly at 5pm. The firm takes great effort in 
reforesting the exhausted areas of  the mine.

As for the problem of  dust, the firm implements 
preventive measures in all of  its manufacturing process. 
Loaded trucks must be covered with canvas before leav-
ing the plant. Water trucks spray the roads inside the 
plant compound 3-4 times a day. Screen was installed 
around the million plant and water sprayers installed in 
areas that generate dust. Exhausted mines are converted 
into ponds to supply water for spraying dust. No mining 
activities are undertaken near public waterways. Other 
impacts are monitored regularly so that they can be 
addressed on a timely manner to minimize the problems.

Sudhatai said that the most important policy that 
her father has established for the firm is that the mine 
must maintain a good relationship with the community. 
Since the Thuandam family members are native of  the 
area, participating in community development activi-
ties, such as road repair and public landscape and water 
resource development, is like renovating their own home. 
Almost all the 100 plus workers in the plant are members 
of  surrounding communities, and these workers would 
monitor activities within the mine to ensure they do not 
affect their communities.

“Our mine is like an egg yolk. In the beginning, this 
area was just an open field. Nowadays, it is surrounded 
by trees which help capture dust and keep it down to a 
minimum unlike what usually happens in other mines. 
Outside the 1 km radius of  the mine, you cannot hear 
any noise or feel the vibration. Before setting off  explo-
sives, we sound a signal warning 15 minutes beforehand. 
The villagers in the neighborhoods are all aware of  this 
as they are long-time residents,” said Sudhatai.

Currently, there are over 500 rock mining, rock 
milling and stone crushing operations in Thailand. 
The demand for aggregates in the construction indus-
try exceeds 100 million tons per year. The government 
has devised measures to stimulate the real estate sector to 
promote growth of  the construction industry. It has also 
invested in mega-infrastructure projects such as express-
ways, mass transit systems. All this means a constant 
increase in demand for cement in the country.

What is more interesting is the industrial develop-
ment plan for southern Thailand which, if  fully imple-
mented, would have a severe implication for the sources 

เหมืองของค�าในแหล่งชาตรีของ บริษัทอัคราฯ มีก�าลังการผลิตสินแร่ปีละ 
2.3 ล้านตัน
Akara Mining Company’s Chatree gold mine with annual production 
capacity of 2.3 million tons of ore.
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การส�ารวจหาข้อมูลศักยภาพแร่ทองค�าเพื่อดึงดูดการลงทุน
จากภาคเอกชน น�าไปสู่การเข้ามาของ บริษัท ทุ่งค�า จ�ากัด ที่ได้รับ
อาชญาบัตรพิเศษส�ารวจแร่ครอบคลุมเน้ือที่ประมาณ 340,000 ไร่ 
พบสินแร่ทองค�า 3 แห่ง คือ ภูทับฟ้า ภูเหล็ก และภูซ�าป่าบอน ต.เขา
หลวง อ.วงัสะพงุ จ.เลย ต่อมาได้รบัประทานบตัรท�าเหมอืงทองค�าในปี 
2546 เป็นเวลา 25 ปี จ�านวน 6 แปลง พื้นที่ 1,308 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่  
ภูทับฟ้า 1,080 ไร่ และภูซ�าป่าบอน 228 ไร่ บริษัทเริ่มเปิดด�าเนินการ
ในปี 2549 โดยมีกรรมสิทธิที่ดิน เป็น น.ส.3 ก. 35 ไร่ ส่วนพื้นที่อื่นๆ 
มท้ัีงส่วนทีอ่ยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาโคกภเูหลก็ และส่วนทีอ่ยูน่อก
เขตป่าสงวนที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยชาวบ้าน

ในปี 2552 บริษัททุ่งค�าฯ มีปริมาณสินแร่ส�ารอง 730,000 ตัน 
มีก�าลังผลิตวันละ 2,000 ตัน ได้แร่ทองค�าราว 2-3 กรัม/ตัน ปัจจุบัน
ก�าลังด�าเนินการยื่นค�าขอประทานบัตรเพิ่มเติม จ�านวน 300 แปลง 
บนเนื้อที่ 30,114 ไร่ ในเขตอ�าเภอวังสะพุงและอ�าเภอเมือง

ส�าหรับสายแร่ที่พาดผ่านตอนบนของอีสาน จากเลย มาสู่ 
รอยต่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก บริเวณเขาหม้อ เขา  
เจ็ดลูก บริษัทอัครา ไมน่ิง จ�ากัด เป็นผู้ได้สิทธิส�ารวจด้วยการขอ
อาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตรท�าเหมืองแร่ทองค�าชาตรี พื้นที่ 
5 แปลง รวม 2,835 ไร่ ในปี 2543 โดยประเมินว่าในหิน 1 ตันมีแร่
ทองค�าประมาณ 2.7 กรัม และเงิน 13.3 กรัม และในปี 2551 เมื่อ
ประทานบัตรโครงการแรกใกล้หมดอายุ โครงการเหมืองแร่ทองค�า
ชาตรีเหนือ ก็ได้รับประทานบัตร 9 แปลง พื้นที่รวม 2,628 ไร่ ซึ่ง
ประเมนิว่าจะมปีรมิาณทองค�าบรสิทุธิม์ากกว่าเฟสแรก เกอืบ 3 เท่าตวั

หลังเปิดด�าเนินการมานานหลายปี บริษัทอัคราฯ คาดว่าแร่
ทองในแหล่งชาตรีและชาตรีเหนือจะหมดลงภายใน 6-7 ปีข้างหน้า 

จึงเริ่มขออาชญาบัตรพิเศษส�ารวจหาแหล่งส�ารองแร่ทองค�าแห่งใหม่
ครอบคลุมพื้นที่ 1,128,750 ไร่ ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิจิตร 
เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก และในจังหวัดลพบุรี จันทบุรี และระยอง 
โดยในพืน้ทีร่อยต่อ 3 จงัหวดั 507,996 ไร่ ซึง่ได้รบัอนญุาตในปี 2549 
แล้ว พบแหล่งแร่ทองค�าทีม่ศีกัยภาพเชงิพาณชิย์ประมาณ 12,500 ไร่ 
เรียกว่า “แหล่งสุวรรณ” และ “แหล่งโชคดี” 18,750 ไร่

ในปี 2553 บริษัทอัคราฯ ลงทุนขยายก�าลังการผลิตถลุงแร่
ทองค�าเพิ่มขึ้น จากโรงงานเดิมที่มีก�าลังการผลิตปีละ 2.3 ล้านตัน 
เป็น 5 ล้านตนั ซึง่จะท�าให้รายได้เพิม่ขึน้จากปัจจบุนัปีละ 5,100 ล้าน
บาท (ก�าไรสุทธิ 2,700 ล้านบาท) เป็น 7,000 ล้านบาท และก�าลังอยู่
ระหว่างการขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
อนาคตยังมีแผนจะเข้าไปลงทุนท�าเหมืองแร่ทองค�าในลาว กัมพูชา 
พม่า และก�าลังมองหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะต่อยอดธุรกิจสร้าง
โรงงานแยกทองค�าบริสุทธิ์ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแยกทองค�า
บริสุทธิ์ในภูมิภาค (ปัจจุบันทองค�าที่ถลุงได้ในรูปแท่งโลหะผสม หรือ 
แท่ง “โดเร่” จะถูกส่งไปเข้าโรงงานแยกทองค�าบริสุทธิ์ที่ฮ่องกง ก่อน
จะจ�าหน่ายต่อไป)

แต่ตวัเลขผลก�าไรทีพุ่ง่ขึน้ต่อเนือ่งตามราคาขายทองในท้องตลาด 
ยังมีภาพตรงกันข้ามบนพื้นที่นับล้านไร่ที่มีการส�ารวจและท�าเหมือง
ทองค�าที่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื้อรังและไม่มีทีท่าจะยุติได้

ในการท�าเหมืองของบริษัททุ่งค�าฯ บนภูทับฟ้าและภูซ�าป่าบอน 
จะต้องถางป่า ระเบิดภูเขาและหน้าดิน เพื่อขุดหินดินทรายออกมา 2 
ล้านกว่าตัน ในจ�านวนนี้จะมีเนื้อหินปนแร่ทองค�าประมาณ 1 ล้าน
ตัน โดยมีแร่ทองค�า 5 กรัม/ตัน เมื่อผ่านกระบวนการแต่งแร่คาดว่า
จะได้ทองค�าประมาณ 5 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1500 ล้านบาท แต่ที่ตั้ง

รถบรรทุกน�้าก�าลังฉีดน�า้บนถนนริมบ่อน�า้ทิ้งของบริษัท อัคราฯ ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย – ฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ
A water truck sprays its load on the trail next to a wastewater retention pond in Akara Mining’s gold mine to keep dust down. – Chatphat Suwanyuha
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of  rock and limestone mountains in the region. After 
the National Environment Board approved the environ-
mental impact assessment study of  the Pak Bara Deep 
Sea Port construction project in La-ngu district of  Satun 
province at the end of  2009, other large-scale related 
projects are expected to take shape, such as construction 
of  a railroad and a highway as well as the laying of  oil 
pipes linking Pak Bara Sea Port with the second Song-
khla sea port, and a plan to develop an industrial estate 
together with the deep sea port on a 150,000 rai plot 
of  land. All of  these would need a tremendous amount 
of  resources for construction, particularly the aggregates 
and earthwork.

Whether any new quarry concessions will be granted 
and more mountains leveled to facilitate the construction 
of  these massive projects remain to be seen.

 
gold & wealth

In 1984, the Department of  Mineral Resources 
launched a nation-wide prospective survey and found 
potential gold deposits around the rim of  the Korat Pla-
teau in Loei, Nongkhai, Phetchabun, Phichit, Nakhon 
Sawan, Lop Buri, Prachin Buri, Sa Kaew, Chonburi and 
Rayong as well as in Chiang Rai, Lampang, Phrae, Utta-
radit, Sukhothai and Tak. The Ministry of  Industry then 
announced its policy for further exploration and devel-
opment of  gold mines. In 1987, several gold mining sites 
were opened for investment from the private sector.

The survey for gold deposits attracts a private invest-
ment firm - the Thung Kham Co. Equipped with a spe-
cial prospecting license to explore an area of  340,000 rai, 
the company found three deposits in Phu Thap Fa, Phu 
Lek and Phu Sam Pa Bon in tambon Khao Luang, Wang 
Saphung district of  Loei province. In 2003, the company 
obtained a 25-year concession to mine six plots of  land 
covering 1,308 rai, of  which 1,080 rai is in Phu Thap Fa 
and 228 rai in Phu Sam Pa Bon. The company started 
its operation in 2006 on 35 rai plot of  land with offi-
cial deeds. The rest of  the land is either in the protected 
area of  Pa Khok Phu Lek Forest Reserve and public land 
jointly used by area residents.

In 2009, the company had an accumulated mineral 
reserve of  730,000 tons with a daily production capac-
ity of  2,000 tons and was able to extract 2-3 grams of  
gold per ton. Currently the company is in the process of  
applying for new concession of  another 300 plots cov-
ering 30,114 rai in Loei’s Wang Saphung and Muang 
districts.

Another gold vein passes through northern Isaan 
from Loei to the border of  Phetchabun, Phichit to Phit-
sanulok. There, in 2000, the Akara Mining Company 
obtained a special prospecting license and was granted a 
concession for the Chatree gold mine on 5 plots of  land 
covering 2,835 rai. The company estimated that a ton 
of  rock contained 2.7 grams of  gold and 13.3 grams of  
silver. When the first concession neared expiration, the 
company managed to obtain a concession for its Cha-

tree Nua mine for 9 plots of  land covering 2,628 rai. It 
was estimated that the mine would produce 3 times the 
amount of  gold from this mine over the other.

After several years of  operation, Akara Mining 
expected the gold mineral in Chatree and Chatree Nua 
to run out in six or seven years. Consequently, it filed 
applications for licenses to prospect for gold in an area 
straddling Phichit, Phetchabun and Phitsanulok as well 
as in Lop Buri, Chanthaburi and Rayong, covering 
the total area of  1,128,750 rai. In 2006 the company 
has obtained a license for the area straddling the three 
provinces covering 507,996 rai. Commercially viable 
gold deposits were found in 12,500 rai code-named the 
“Suwan Deposit” and in 18,750 rai code-named the 
“Chokdee Deposit”.

In 2010, Akara Mining increased its processing 
capacity from 2.3 million tons per year to 5 million tons 
per year. As a result, its revenue is expected to increase 
from 5.1 billion baht (net profit of  2,700 million baht) to 
7 billion baht. The company is in the process of  register-
ing in the Thai stock exchange and is actively seeking to 
invest in Laos, Cambodia and Myanmar. It is also look-
ing to diversify its business to include gold refinery with 
an aim to establish Thailand as the regional hub of  gold 
refinery in the near future. (Currently, the processed gold 
bars called “dory gold” need to be sent to Hong Kong for 
purification before putting it up for sale.)

However, the rising profit from the sky-rocketing 
gold price does not reflect the reality on the ground 
where gold prospecting and mining have devastated mil-
lions of  rai of  land, and there is no indication in sight 
that the problems will be fixed soon.

The Phu Thap Fa and Phu Sam Pa Bon mines of  
Thung Kham Company are littered with deforestation, 
craters from explosion and open-pits from the removal 
of  over 2 million tons of  earth. The amount of  mineral 

ปกรณ์ สุขุม กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัครา ไมนิ่ง จ�ากัด
Pakorn Sukhum, managing director of Akara Mining Co Ltd
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ของเหมอืงทีอ่ยูบ่นภเูขาสงู และมพีืน้ทีร่าบคัน่อยูร่ะหว่างภทูบัฟ้าและ
ภซู�าป่าบอน โดยมลี�าห้วยสาธารณะคอืห้วยผกุ เป็นล�าน�า้สาขาซึง่ไหล
ลงสูล่�าน�า้ฮวย ลุม่น�า้และทีร่าบบรเิวณนีเ้ป็นทีต่ัง้ของชมุชน 6 หมูบ้่าน 
ใน ต.เขาหลวง และหนึ่งในนั้น คือ บ้านนาหนองบง ชุมชนที่อยู่ห่าง
จากเหมืองเพียง 500 เมตร

ไม่นานหลังจากเหมืองทองค�าเร่ิมด�าเนินการ ชาวบ้านเริ่มเจ็บ
ป่วยกันมากขึ้น จึงพยายามเก็บข้อมูลผลกระทบเพ่ือร้องเรียนไปยัง
หลายหน่วยงานเป็นเวลานานหลายปี ในที่สุด กรมควบคุมมลพิษจึง
ด�าเนินการตรวจวัดคุณภาพน�้าของในปี 2551 และพบว่ามีการปน
เปื้อนของไซยาไนด์ที่ใช้ในกระบวนการสะกัดทอง รวมถึงโลหะหนัก 
เช่น สารหนู เหล็ก แมงกานีส แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว ซึ่งเป็น
องค์ประกอบในสินแร่ทองค�า อยู่ในล�าห้วย แหล่งน�้าบาดาล และ
ระบบประปา

ต่อมาในปี 2552 สาธารณสขุจงัหวดัเลยออกประกาศเตอืนไม่ให้
บรโิภคแหล่งน�า้ดงักล่าว ชาวบ้านต้องซือ้น�า้ดืม่ ไม่สามารถหาปลาหรอื
พชืผักตามแหล่งน�า้มาท�าอาหารได้ ทีน่่าวติกกว่านัน้ คอื การเจาะเลอืด
ชาวบ้านรอบเหมืองในปี 2553 พบว่ามีทั้งไซยาไนด์ ปรอท ตะกั่ว อยู่
ในเลือดของชาวบ้าน และหลายคนมีค่าเกินมาตรฐาน

ล่าสุดผู้ได้รับผลกระทบรวมกลุ่มยื่นเร่ืองถึงรัฐบาล และคณะ
รัฐมนตรีมีมติวันที่ 8 ก.พ.2554 ให้ชะลอการขยายพื้นที่ท�าเหมืองที่
บริษัทวางแผนไว้ แต่ก็ยังมั่นใจไม่ได้ว่า ผู้ได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิต 
การท�ามาหากิน และสุขภาพ จะได้รับการชดเชย-เยียวยา และจะมี
ผู้ใดมารับผิดชอบ

ส่วนค่าภาคหลวงของแร่ทองค�าที่ถูกจัดเก็บในอัตราร้อยละ 2.5 
ในอดีต และอัตราร้อยละ 2.5 ไปจนถึงร้อยละ 20 ในอัตราก้าวหน้า 
เมือ่ปี 2550 ทีจ่ะถกูน�าไปจดัสรรปันส่วนกนัระหว่างรฐับาลส่วนกลาง
และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ ก็ไม่เคยถึงมือผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการท�าเหมืองแร่

อกีด้านหนึง่ในฐานะทีเ่ป็นเหมอืงทองค�าเพยีงสองรายในประเทศ 
เหมอืงทองค�าของ บรษิทั อคัราไมนิง่ จ�ากัด กป็ระสบปัญหาไม่ต่างกนั 

แรงคัดค้านเกิดขึ้นตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มกว้านซื้อที่ดินราคาถูก
จากชาวบ้าน โดยไม่บอกถึงขุมทรัพย์ที่อยู ่ใต้ถุนบ้าน และความ 

ขดัแย้งอกีหลายประเดน็ทีต่ามตดิเรือ่ยมาถงึปลายปี 2553 เมือ่ตวัแทน 
ชาวบ้านเขาหม้อ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 44 ราย ที่อยู่ใกล้
เหมือง 100-200 เมตร ฟ้องศาลปกครองพิษณุโลกให้ด�าเนินคดีกับ 5  
หน่วยงานรัฐที่ออกประทานบัตรให้กับบริษัทอัคราฯ และเพื่อให้
บรษิทัหยดุกจิการเหมอืงแร่ทองค�าในพืน้ที ่เนือ่งจากชาวบ้านได้รบัผล 
กระทบรุนแรง ชุมชนล่มสลาย มีการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน
หายใจ-โรคผิวหนัง เป็นทุกข์จากเสียงระเบิด-เสียงเครื่องจักร มานาน
กว่า 5 ปี และไม่สามารถใช้น�า้อปุโภคบรโิภคมานานกว่า 2 ปี หลงัจาก
ที่ร้องต่อกระทรวงอุตสาหกรรม สภาทนายความ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน และ คณะกรรมาธิการวุฒิสภาไปแล้ว แต่ไม่เป็นผล

ล่าสุดศาลปกครองฯ จะมีค�าสั่งยกค�าร้องให้เหมืองด�าเนินการ
ต่อได้ อย่างไรก็ดี ค�าฟ้องของชาวบ้านต่อหน่วยงานรัฐยังคงอยู่ใน
กระบวนการพิจารณาของศาล หลังจากพบว่าชาวบ้าน 10 รายที่มี
อาการป่วยแล้วเข้ามาตรวจรกัษาทีโ่รงพยาบาลพจิติรมสีารแมงกานสี
ในร่างกายสูงเกินมาตรฐาน

กระแสข่าวความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เริ่มขยายกว้างออก
สู่สังคม ท�าให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบกิจการเหมือง และตามมาด้วยค�าสั่งให้บริษัท  
อัคราฯ หยุดท�าเหมืองชั่วคราวในเฟส 2 (ชาตรีเหนือ) ตั้งแต่เวลา 
19.00-5.00 น. ตั้งแต่ 1 ม.ค.2554 เป็นต้นไป เนื่องจากเครื่องจักร
เสียงดังเกินมาตรฐาน และให้บริษัทรื้อถอนคันดินและรั้วลวดหนาม
ที่ปิดก้ันถนนสาธารณะ รวมทั้งให้บริษัทส�ารวจความคิดเห็นของ 
ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง 9 ชุมนุม โดยให้รายงานการแก้ไขปัญหากับ 
กพร. ภายในปี 2554 

ด้าน เยาวนุช จันทร์ดุ้ง ในฐานะผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท
อคัราฯ ชีแ้จงว่า “ข้อร้องเรยีนหรอืปัญหาทีเ่กดิขึน้ คอืสิง่ทีบ่รษิทัต้อง
ยอมรบัและพยายามด�าเนนิการแก้ไขมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ เพราะจะ
ท�าให้การด�าเนินกิจการของเหมืองได้รับการยอมรับ และสร้างความ
พอใจให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบ”

เยาวนชุชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ในกรณคี�าสัง่จาก รมว.อตุสาหกรรมว่า 
บรษิทัได้สร้างคนัดนิสงู 6-7 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ในฝ่ังทีช่มุชนร้อง
เรยีน ซึง่เกดิปัญหาเสยีงดงัขึน้ในช่วงเปิดหน้าเหมอืงเฟส 2 ใหม่ๆ โดย

พื้นที่ประทานบัตรท�าเหมืองแร่ทองค�าชาตรี รวม 5 แปลง มีพื้นที่ 2,835 ไร่
Concession area of Chatree gold mine covers 2,835 rai of land.
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ores extracted is estimated to be 1 million tons, which 
after dressing should yield an estimated 5 tons of  gold 
valued at 1,500 million baht. However, the highland 
location of  the mines causes a downstream effect to the 
flood plain where the Huai Phuk creek flows into the 
Huay River. Six villages in tambon Khao Luang rely on 
this river basin. One of  the villages, Ban Na Nong Bong, 
is located only 500 m from the mines.

Not long after the mine started operation, the villag-
ers found they suffered increased incidents of  illness. For 
years they compiled evidence of  contamination and filed 
numerous complaints with authorities. Eventually, the 
Department of  Pollution Control conducted water qual-
ity tests in 2008 and found traces of  cyanide, which was 
used in gold extraction, and other heavy metals such as 
arsenic, iron, manganese, cadmium, mercury, and lead 
in the streams, underground water and tap water.

In 2009, the Loei Provincial Public Health Office 
issued a warning against consuming water from the water 
sources. The villagers were forced to purchase drinking 
water and could no longer fish or gather vegetables along 
the waterways. Even more troublesome was that blood 
tests of  the villagers taken in 2010 revealed an excessive 
amount of  cyanide, mercury and lead beyond allowable 
limit.

Finally, the victims organized themselves and filed a 
petition with the government. The cabinet subsequently 
issued a resolution on February 8, 2011, to halt the com-
pany’s planned expansion of  mining areas. However, the 
affected villagers remain anxious whether the damage to 
their livelihood and health would be remedied and they 
would be compensated.

‘แร่’ ทรัพย์ในดิน...สินใต้ถุนบ้าน? Mineral Mining BONANZA OR BUST

As for the royalty that was collected at the rate of  
2.5% in the past and revised to a progressive rate of  
2.5% to 20% in 2007, the central government and vari-
ous local administration organizations all take a share 
but the affected people got nothing.

Meanwhile, Akara Mining, as one of  the country’s 
only two gold mine operators, has also faced similar 
problems.

Opposition to its project started from the day the 
company began to purchase cheap land rom the villag-
ers without informing them of  what lied beneath their 
land. Other conflicts soon followed. In 2010, 44 villagers 
representing Khao Mo Village in tambon Khao Jet Luk, 
Thap Khlo district of  Phichit province, which is situated 
less than 200 m from the mine, filed complaints with the 
Administrative Court in Phitsanulok against five govern-
ment agencies involved in the issuance of  mining licenses 
to the company and also asked the court to halt the min-
ing operation. 

The plaintiff  complained that the mining activities 
caused community disintegration and sickness among 
many villagers, such as respiratory problem, skin disease 
as well as generated noise pollution from explosion and 
machinery operation during the last five years. They also 
said the villagers could no longer public water sources for 
consumption for more than two years. The legal action 
followed several futile complaints with the Ministry of  
Industry, the Lawyers Council, the Human Rights Com-
mission and the Senate.

Recently, the court decided to drop the villagers’ 
complaint to force the company to halt its operation. 
However, the legal process against the five state agen-

ขณะตักหินใส่รถบรรทุกจะมีการฉีดน�า้ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย
Water is sprayed while an excavator scoops up ore-containing rocks to keep dust down.
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ในขณะนีไ้ม่มกีารระเบดิหนิในด้านนัน้แล้ว ส่วนก�าแพงกนัเสยีงทีส่ร้าง
ข้ึนบริษัทได้ทดสอบไม่พบว่ามีเสียงเกินค่ามาตรฐานแล้ว และก�าลัง
ขออนุญาตให้ท�าเหมืองทองช่วงกลางคืนต่อได้ มาถึงข้อเรียกร้องของ
ชุมชนให้ติดตั้งเคร่ืองกรองน�้าที่สามารถกรองโลหะหนัก บริเวณบ่อ
ประปา-บาดาลของชุมชนที่อยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการทั้งหมดก็ได้ด�าเนิน
การแล้วจนครบทุกพื้นที่ ส่วนผลการตรวจเลือดจากชาวบ้านในพื้นที่
ใกล้เคียงเหมืองก็ไม่พบว่ามีค่าโลหะหนักในร่างกายเกินมาตรฐาน

ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ส�าหรับ ปกรณ์ สุขุม กรรมการผู้จัดการ 
บริษัทอัคราฯ เขาคิดว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ แต่ในฐานะผู้
ประกอบการที่ท�าธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ปกรณ์ ยืนยัน
ถึงมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้านเสียง ฝุ่น และน�า้ ที่มีการควบคุม
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งในเหมืองแร่ไม่กี่แห่งใน
โลกท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001 หมายถึงการมีกลไกใน
การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมจาก
องค์กรอิสระภายนอก และได้ด�าเนินการตามรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ยังมีการต้ังกองทุนประกันความเส่ียงต่อสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 100 ล้านบาท กองทุนพัฒนา 
เขาเจ็ดลูกและกองทุนพัฒนาต�าบลที่ติดกับเหมือง อีกปีละ 10 ล้าน
บาท โดยปีที่ผ่านมาบริษัทเสียค่าภาคหลวง 380 ล้านบาท ซึ่งค่า  
ภาคหลวงส่วนหน่ึงจะถูกน�ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาความ
เป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีเครื่องมือ-กลไกในการควบคุมดูแลผล 
กระทบต่างๆ ไม่ให้เกดิขึน้ได้ดเีพยีงไร ปกรณ์ ไม่เชือ่ว่าปัญหาจากการ
ร้องเรียนของชุมชนจะหมดไป ถ้ายอมรับว่าการท�าเหมืองแร่เป็นการ
น�าทรพัยากรขึน้มาใช้โดยตรง ซึง่ย่อมส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม แต่
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต้องหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เสมอ เพื่อให้กิจการเหมืองอยู่ร่วมกับชุมชนให้ได้ 

“เหมืองทองในประเทศมีแค่ 2 แห่ง ถ้าผู้ประกอบการเหมือง
แร่มีความรับผิดชอบ ไม่ท�าให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่เกิดภาพลบ 
ประเทศไทยจะน�าทรพัยากรแร่มาใช้ได้อกีมาก แต่กข็ึน้อยูก่บันโยบาย
ของรฐัเป็นหลกัด้วย เพราะถ้าเกบ็ทรพัยากรเหล่านีอ้ยูใ่นดนิไปตลอด

ชั่วลูกชั่วหลานไม่เอาขึ้นมาใช้ ต่อไปพ้ืนที่ตรงนี้อาจจะกลายเป็น
รีสอร์ทราคาแพงก็ไม่เหมาะกับการท�าเหมืองอีกต่อไป” ปกรณ์กล่าว

ปัจจุบันบริษัทอัคราฯ ได้รับอนุมัติอาชญาบัตรพิเศษส�ารวจ
แร่จาก กพร. แล้ว 460,000 ไร่ ยังเหลือพื้นที่ที่รอการพิจารณาอีก 
640,000 ไร่ ใช้งบประมาณในการส�ารวจปีละ 400 ล้านบาท เพื่อหา
แหล่งแร่ทองค�าในทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพคุ้มทุนพอที่จะท�าเหมือง และ
เพื่อให้ค่าของหุ้นที่ก�าลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์มีค่ามากขึ้น เพราะ
อายขุองการท�าเหมอืงทองจะมคีวามคุม้ทนุอยูท่ี ่18-20 ปี เพราะราคา
ที่ดินจะสูงขึ้นเรื่อยๆ หรือราคาทองอาจจะถูกลง การท�าเหมืองที่ต้อง
เจาะชั้นดินลึกขึ้นจะไม่คุ้มทุนอีกต่อไป

วันนี้ภาพรวมของนโยบายด้านทรัพยากรแร่ ไม่ว่าจะมองผ่าน
สายตานักลงทุน ผู้ประกอบการ หรือชุมชนท้องถิ่น ล้วนเห็นตรงกัน
ว่า เป็นนโยบายทีส่ร้างแรงดงึดดูการลงทนุเพือ่ผลทางเศรษฐกจิทีส่ร้าง
ก�าไรมหาศาลให้กบัคนเฉพาะกลุม่ทีม่เีงนิลงทนุสงู โดยทีอ่ตุสาหกรรม
เหมอืงแร่ก�าลงัสร้างภาพลบมากยิง่ขึน้จากผลกระทบต่อคณุภาพชวีติ
และสขุภาพของชมุชนท้องถิน่ ในขณะทีก่ารประเมนิความเสยีหายต่อ
ระบบนเิวศ การเสยีโอกาสในการพฒันาทรพัยากรแร่ทีใ่ช้แล้วหมดไป
ในฐานของต้นทุนในอนาคต ยังแทบไม่มีการศึกษา

ค�าถามที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ คือ ถ้านโยบายของรัฐจะค�านึงถึงผล 
กระทบสิง่แวดล้อม และความอยูด่มีสีขุของสงัคมท้องถิน่ การอนรุกัษ์
ทรพัยากรแร่เพือ่ใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด คุม้ค่า และยัง่ยนื เท่าๆ 
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากทุนใหญ่ในการท�าเหมืองแร่ 
กรอบกฎหมายข้อบงัคบัต่างๆ ต่อกจิการเหมอืงแร่ทีม่อียูเ่พยีงพอหรอื
ไม่ทีจ่ะไม่ท�าให้การท�าเหมอืงเกดิผลกระทบในด้านต่างๆ เช่นทีผ่่านมา 
มีการเยียวยาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงไป มีการชดเชยดูแลสุขภาพ
และทรัพย์สินของผู้คนที่เดือดร้อนได้รับความเสียหาย และสามารถ
ท�าให้หลักการมีส่วนร่วม แบ่งปันผลประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นธรรม ให้ทรัพยากรแร่อยู่ในฐานะที่เป็นทรัพย์ในดิน เป็นสิน
ใต้ถุนบ้าน เป็นจริงขึ้นมาได้ 

ค�าตอบต่อค�าถามนี้อาจจะเป็นความหวังเดียวเท่านั้นที่จะท�าให้
ภาพด้านลบของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ
ได้มากขึ้น n

หินที่ถูกระเบิดทุกวันจะถูกตักขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนส่งไปยังโรงงานบดหิน – ฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ
Blasting takes place everyday and the rocks containing gold ore are delivered by truck to the mill. – Chatphat Suwanyuha
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cies is continuing just as 10 villagers have been admitted 
to the Phichit Hospital with an unusually high level of  
manganese in their blood stream.

The news of  the villagers’ suffering was brought to 
public attention causing the DPIM to inspect the mine. 
Subsequently, the DPIM ordered Akara Mining to stop 
its night operation in Phase 2 (Chatree Nua) from 7pm 
to 5am starting January 1, 2011 because the noise caused 
by the machinery was found to exceed allowable limit. 
The company was ordered to demolish the embankment 
and the barb-wire fence that blocked public access roads 
and to conduct a public survey of  the nearby 9 commu-
nities and reported the results to DPIM before the end 
of  2011.

Yaowanuch Chandung, the environment manager 
of  Akara Mining, said: “The problems and the com-
plaints are something that the company must pay atten-
tion to and try to find solutions as best we can. Satisfying 
the surrounding communities is the only way that the 
company operation can go on.”

Yaowanuch added that the company had built over a 
6-7m-high earth berm for the length of  100m to serve as 
a sound barrier facing the side of  the community which 
had raised the complaint. She said there would be no 
explosion near the sound barrier and tests had found the 
level of  noise had fallen within the standard. A request 
has since been submitted to the ministry to lift the ban 
on night operation.

Concerning the villagers’ demand that the company 
install filter systems for heavy metals in tap water and 
groundwater, the company has already complied. Blood 
test of  the villagers in surrounding areas has found heavy 
metals within an acceptable level.

Pakorn Sukhum, Akara Mining’s managing direc-
tor, acknowledged that problems did occur, which was 
normal in any business. However, he said, as a socially 
responsible entreprise, the company has devised environ-
mental measures to control and closely monitor noise, 
dust and water pollution. 

He said his company is one of  a few firms in the 
world that have received an ISO 14001 certificate, mean-
ing that the company’s environmental performance is 
regularly monitored and evaluated by a third-party, inde-
pendent organization. It also ensures that the company 
has implemented every measure as required by the envi-
ronmental impact assessment study.

Moreover, the company has also established a 
100-million-baht fund to insure against environmental 
risks and to improve the community’s quality of  life, and 
a 10-miilion-baht-a-year fund to develop Khao Chet Luk 
and communities around the mine. Pakorn added that 
part of  the royalty of  380 million baht which the com-
pany paid out last year would be used for local develop-
ment as well.

However, Pakorn acknowledged that community 
complaints would not simply disappear just because 
there were good mechanisms or instruments to moni-

tor and control the environmental impacts. Mining is an 
extraction of  mineral resources which inevitably will have 
impacts on the environment, he said. So it is the opera-
tor’s responsibility to constantly deal with the problems 
to ensure that mining can co-exist with the communities.

“There are only two gold mine companies in the 
country. If  the mining operators are responsible and 
avoid creating negative image for mining, Thailand will 
be able to utilize a lot more mineral resources,” Pakorn 
said. 

“However, it also depends on state policy. If  the gov-
ernment decides to keep these resources underground 
forever, one day the land here could become an area for 
upscale resorts, and mining will no longer be possible.”

Currently, Akara Mining has obtained a prospecting 
license from the DPIM for an area of  460,000 rais and 
is waiting for another license to cover another 640,000 
rai. The company plans to spend 400 million baht a year 
to explore for gold deposits in all potential areas to gen-
erate income as well as boost the value of  its stock as 
it awaits official capitalization in the stock market. The 
period of  a break-even point of  a gold mining operation 
is around 18-20 years. As land prices tend to increase and 
the gold prices fluctuate, mining operation that requires 
deep underground excavation will to be viable beyond 
that time period.

 
The overall policy of  mineral resources, from the 

perspectives of  investors, entrepreneurs or local commu-
nities, all comes down to the fact that it is designed to 
attract investment for economic growth. It creates enor-
mous profit for a handful of  people who have the neces-
sary capital to invest. Meanwhile, the industry has cre-
ated for itself  a negative image arising from its impacts 
on the quality of  life and on the health of  the local popu-
lation. At the same time, there have been few studies, 
if  at all, of  the damage that mining has inflicted on the 
ecosystem and the loss of  opportunities for future devel-
opment of  the country as the non-renewable resources 
continue to be depleted at a rapid rate.

A question that is increasingly demands an answer 
is: If  the government policy regards the well-being of  the 
environment and local communities and the preserva-
tion of  mineral resources to be used wisely and sustain-
ably in the future as important as economic growth from 
mining investment, then is the existing legal framework 
governing mining adequate? Can it minimize negative 
impacts? Will it help rehabilitate the degrading environ-
ment and compensate for the deteriorating health and 
livelihood of  affected people? Will it promote the prin-
ciple of  public participation and equitable benefit shar-
ing for all stakeholders so that the mineral resources will 
truly become a “bonanza” for all as well as a treasure 
trove? 

The right answer could be the only hope to erase the 
negative image of  the mining industry and make it more 
acceptable to the Thai society. n

‘แร่’ ทรัพย์ในดิน...สินใต้ถุนบ้าน? Mineral Mining BONANZA OR BUST
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“กรมทรัพยากรธรณีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้าน
การบริหารจัดการทรัพยาธรณีของประเทศ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือส�าหรับการวางแผน และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลด้านทรัพยากร
แร่ของประเทศให้ประชาชนผู้สนใจทราบ และน�าไปใช้
ประโยชน์” – จากเว็บไซต์ของ ส�านักทรัพยากรแร่ 
กรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ. 2544) 

“ชีน้�านโยบายและยทุธศาสตร์การใช้ประโยชน์ทรพัยากรแร่ของ
ประเทศ …และเป็นกลไกส�าคญัทีช่่วยเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั
ของภาคอตุสาหกรรมโดยรวมของประเทศ และสร้างโอกาสและสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและประกอบการกิจการเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพื้นฐาน” – จากเว็บไซต์ของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ (พ.ศ. 2543) 
“ชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศในการพัฒนาเหมืองแร่ขนาด

ใหญ่ เช่น การท�าเหมืองแร่ทองค�า การส�ารวจแหล่งแร่เพชรในทะเล

“the department of  Mineral resources is 
responsible for planning and managing the 
country’s mineral resources as well as dis-
seminating information on national mineral 
resources to the interested public for acknowl-
edgement and use.” – From the website of  the 
bureau of  Mineral, the department of  Mineral 
resources

“Guide policies and strategies on utilization of  the 
country’s mineral resources  … serve as a key mechanism 
in enhancing the competitiveness of  the country’s indus-
trial sector, and create opportunities and environment 
favorable for investment and operations of  mining and 
primary industries.” – From website of  the Department 
of  Primary Industries and Mines

“Attract overseas investment in the development 
of  large-scale mines, such as gold mines, prospecting 
of  diamond minerals in the Andaman Sea … develop 
and prepare mineral raw materials as an important base 
for industrial development by stepping up prospecting 
of  mineral sources throughout the country and prepare 
database of  mineral raw materials for the purpose of  
commercial and policy preparedness.” –From website of  
the Ministry of  Industry.

“The Ministry of  Industry through the Depart-
ment of  Mineral Resources is to proceed with a project 

นโยบายว่าด้วย
การบริการ
จัดการ 
ทรัพยากรแร่

Mineral Resource 
Management 
Policies

The sign reads “Mining Area: No Entry Without Permission”.
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to speed up the prospecting and assessment of  mineral 
resource potential for a period of  7 years (2000-2006) 
with a budget of  1,512 million baht.  The project is to 
conduct prospecting surveys of  60 locations with high 
mineral resource potentials around the country, cover-
ing a total area of  approximately 22,750,000 rai, by 
contracting private mining prospecting operators.  All 
cabinet resolutions which prohibit the prospecting and 
utilization of  additional forest conservation areas and the 
1A river basin areas are to be relaxed, identifying gold 
deposits being a primary target.” Cabinet resolution of  
6 July 1999

“The Department of  Mineral Resources and related 
agencies are to jointly designate potential mining zones 
in 1A river basins and protected forest areas (except for 
national parks and non-hunting zones) for the benefits 
of  appropriate and prompt issuance and renewal of  
Prathanabat, (mining licenses).  This will do away with 
the need for the cabinet to grant approval for relax-
ation of  restrictions to mining in the above-mentioned 
areas on a case-by-case basis.” – Cabinet resolution of  
8 March 2005

“Agree with the designation of  mining zones in the 
1A river basins and protected forest areas by cabinet 
approval.” – Cabinet resolution of  9 September 2008

“At present, Thailand generates 200,000 million 
baht of  revenue annually from mining and related indus-
tries.  The Ministry of  Industry has assigned the Depart-
ment (DPIM) to raise such revenue to 300,000 million 
baht a year.  As a result, the department’s policy is to 
grant private operators more areas to conduct mining 
prospecting.” – Somkiat Pootongchairit, director-general 
of  the Department of  Primary Industries and Mines 
(quoted in Naew Na newspaper, 27 April 2010)

Policies in relation to mineral resource management in 
the past showed that the government has a policy to 
boost and continuously draw private investment in the 
mining industry by promoting and easing restrictions on 
mining prospecting.

On 27 September 2010, the Department of  Mineral 
Resources Policy and Planning, the Department of  Min-
eral Resources, and the Department of  Primary Indus-
tries and Mines jointly held a seminar to gather public 
opinions on the “Draft Policy and Guideline on Man-
agement of  Mineral Resources B.E. 2554-2563 (2011-
2020)”.

The seminar was intended to ensure maximum 
management efficiency and utmost utilization of  min-
eral resources in Thailand as well as to strike a balance 
between conservation and development by protecting the 
bases of  mineral resources, balancing mineral resource 
conservation and utilization in a sustainable fashion, 
solving access inequity, addressing social conflicts, and 
enhancing fair dissemination of  benefits from mineral 
resource development.

At present, the policies and guidelines on mineral 
resource management have yet to find a balance and the 
success is not in sight. n

อนัดามนั …พฒันาและสร้างความพร้อมวตัถดุบิด้านทรพัยากรแร่ เพือ่
เป็นฐานทีส่�าคญัในการพฒันาอตุสาหกรรมโดยการเร่งรดัส�ารวจแหล่ง
ทรัพยากรแร่ทั่วประเทศ และจัดท�าฐานข้อมูลวัตถุดิบด้านทรัพยากร
แร่ ให้มีความพร้อมในเชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย” – จากเว็บไซต์

ของ กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2543)
“ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมทรัพยากรธรณี ด�าเนิน

โครงการเร่งรัดการส�ารวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ เป็น
ระยะเวลา 7 ปี (2543-2549) วงเงินรวม 1,512 ล้านบาท เพื่อ
ส�ารวจพื้นที่ศักยภาพทางแร่สูง 60 พื้นที่ทั่วประเทศ เนื้อที่ประมาณ 
22,750,000 ไร่ โดยจ้างเหมาเอกชนส�ารวจแร่ ทั้งนี้ให้ผ่อนผันมติ
คณะรัฐมนตรีทุกฉบับที่เกี่ยวกับข้อหวงห้ามในการเข้าไปส�ารวจ และ
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม และพื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที่ 1 ซึ่ง
แหล่งแร่ทองค�าเป็นเป้าหมายหลักอันหน่ึง” – มติ ครม. วันที่ 6 
กรกฎาคม 2542

“ให้กรมทรัพยากรธรณีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
ก�าหนดพ้ืนที่เขตศักยภาพแร่เพ่ือการท�าเหมือง ในพื้นที่ลุ่มน�้าชั้น 1 
และพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ (ยกเว้นพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์
ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า) เพื่อให้สามารถอนุญาตประทานบัตรและต่อ
อายุประทานบัตรได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วขึ้น แทนการผ่อนผัน
การท�าเหมืองในพื้นที่ดังกล่าวจากคณะรัฐมนตรีเป็นแต่ละรายค�าขอ
หรือรายผู้ประกอบการ” – มติ ครม. วันที่ 8 มีนาคม 2548

“เหน็ชอบการก�าหนดพืน้ทีเ่ขตศกัยภาพแร่เพือ่การท�าเหมอืงแร่ 
(Mining Zone) ในพื้นที่ลุ่มน�า้ชั้นที่ 1A และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้ผ่าน
การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี” – มติ ครม. วันที่ 9 กันยายน 2551

“ปัจจุบันไทยมีรายได ้จากอุตสาหกรรมเหมืองแร ่ และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปีละ 200,000 ล้านบาท โดยกระทรวง
อตุสาหกรรม ได้มอบหมายให้กรมฯ เพิม่รายได้ให้ได้ปีละ 300,000 ล้าน
บาท กรมฯ จงึมนีโยบายส่งเสรมิให้ภาคเอกชนมพีืน้ทีส่�ารวจท�าเหมอืง
แร่มากขึน้...” – สมเกยีรต ิภูธ่งชยัฤทธิ ์อธบิดกีรมอตุสาหกรรมพืน้ฐาน
และการเหมอืงแร่ (หนงัสอืพมิพ์แนวหน้า วนัที ่27 เมษายน 2553)

จากนโยบายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ จะเห็น
ได้ว่า ตลอดมารัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นการลงทุนพัฒนาแหล่งแร่ใน
ประเทศ โดยการส่งเสริมและลดข้อจ�ากัดในการส�ารวจศักยภาพแร่ 
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุด วันที่ 27 กันยายน 2553 ส�านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้น
ฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดการประชุมสัมมนารับฟังความคิด       
เห็น “ร่างนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่  
พ.ศ.2554 - 2563” 

การประชุมในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ของประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ
พัฒนา โดยการปกป้องฐานทรัพยากรแร่เพื่อรักษาสมดุลของการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน ลดปัญหาความ
เหล่ือมล�้าของการเข้าถึง ความขัดแย้งในสังคม และการกระจายผล
ประโยชน์จากการพัฒนาทรัพยากรแร่อย่างเป็นธรรม 

ปัจจุบันนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
ยังอยู่ระหว่างการเดินทางที่แสวงหาสมดุลที่ยังไม่เห็นจุดหมายปลาย
ทางของอนาคต n

The sign reads “Mining Area: No Entry Without Permission”.
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เสียงชุมชน VOICES Of COmmuNITy

เรื่อง/ภาพ โสธิดา นุราช

ทองค�ำและควำมทุกข์
ของชำวบำ้น
‘บึม’ เป็นเสียงดังที่ชาวบ้านเขาหม้อ ได้ยินชัดเจนเป็นประจ�า
ทุกวันในเวลา 12.15 น. พร้อมทั้งกลุ่มควันฝุ่นสีน�า้ตาลที่ลอยฟุ้งอยู่
ในอากาศ ด้วยความหวาดกลัวและเบื่อหนายในโชคชะตา เป็นเวลา
กว่า 3 ปี จากการเปิดการท�าเหมืองแร่ทองค�าชาตรีเหนือ ในระยะที่
สองของ บริษัท อัครา ไมนิ่ง จ�ากัดเนื่องด้วยหมู่บ้านเขาหม้ออยู่ห่าง
จากภูเขาหม้อซ่ึงมีการท�าเหมืองแร่ทองค�าเป็นระยะทางเพียง 500 
เมตร ท�าให้ชาวเขาหม้อได้รับผลกระทบอย่างจัง ทั้งการท�ามาหากิน 
ทั้งความเจ็บป่วย ตลอดคุณภาพชีวิตที่เสื่อมทรามลง

ภูเขาหม้อเป็นภูเขาที่ส�าคัญของชาวเขาหม้อ ใน ต.เขาเจ็ดลูก 
อ.ทบัคล้อ จ.พจิติร เป็นทัง้แหล่งต้นน�า้ เป็นทีห่ากนิ เป็นซปุเปอร์มาเกต็

ของคนทีน่ี ่จากค�าบอกเล่าของธงชยั ธรีะชาตดิ�ารง อาย ุ60 ปี ซึง่อาศยั
อยู่ที่นี่ 10 กว่าปี เดิมเขาหม้อนั้นสมบูรณ์มากมีทั้งพืชพรรณและสัตว์
มากมายให้หากินได้เกือบทั้งปียกเว้นในหน้าแล้งเท่านั้น

“มีชะอม ผักหวาน แคป่า ต้มกุ่ม ยิ่งหน่อไม้ที่นี่เยอะมาก ชาว
บ้านมาขนไปขายกันเป็นคันรถ สัตว์ก็มีไก่ป่า แย้ กระต่าย เม่น ตุ่น 
หมปู่าทีเ่จ๊กเคยเหน็เขาหาไปท�ากนิกนั เจก็กพ็อรูเ้รือ่งสมนุไพรเคยขึน้
ไปหาบนเขามีทั้งบอระเพ็ดและเครือเถาน�า้”

(เครือเถาน�า้ หรือเครือเขาน�้า เป็นพืชเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง มีขึ้นอยู่
ทัว่ๆ ไปในป่าดบิ เวลาจะหาเครอืเขาน�า้ ให้สงัเกตบรเิวณทีม่ต้ีนไม้ใหญ่
ใบสีเขียว ที่แม้จะเป็นหน้าแล้ง ต้นไม้อื่นผลัดใบกันหมดแต่จะมีต้นไม้

พื้นที่ท�าเหมืองทองค�า ต.เขาเจ็ดลูก จ.พิจิตร
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Story/Picture: Sothida Nuraj

GOLD and the Villagers’ 
Sufferings
Boom! The sound of  explosion jolts the Khao 
Maw village at 12:15pm everyday. A thick cloud of  
brownish dust then fills the air around the village. The 
Khao Maw villagers have been living in fear and forlorn 
since the Akra Mining Co. started the second phase of  
operation of  the Chatree Nua gold mine three years ago.

The Khao Maw village is located just 500m from 
the Maw Mountain where the gold mining takes place. 
The impact of  the mine is evident in the deterioration of  
their farms, health and quality of  life.

Maw Mountain is important to the life of  the Khao 
Maw community in Tambon Khao Chet Luk, Thap 
Khlo district of  Phichit province. It provides the villag-
ers with both water and food, serving as the commu-
nity’s “supermarket”. Thongchai Theerachartdamrong, 
60, moved here some 10 years ago. He said that, at the 
time, the Maw Mountain was full of  plants and animals 
providing food to people year round, except for a few 
months in the dry season.

“We used to have plenty of cha-om (Acacia pinnata), 
phakwan (Melientha suavis Pierre), khae pa (Dolichandrone serru-
lata), ton kum (Crateva adansonli) and particularly bamboo-
shoot. Some villagers gathered and sold them by truck-
loads. There were wild animals like pheasants, ground 
lizards, rabbits, porcupines, moles and wild boars which 
some people hunted for food. I know something about 
herbs, so I used to go up the mountain to gather boraphet 
(Tinospora crispa) and khrue thao nam (Tetrastigma lanceolarium 
Planch) for medicine,” Thongchai said.

เสียงชุมชน Voice of Community

ภาพถ่ายจากริมขอบเหมืองทองค�า มองเห็นชุมชนเขาหม้อที่อยู่ห่างออกไปเพียง 500 เมตร
From the perimeter of the Chatree gold min, the Khao Maw community can be seen only 500 m away.

A sign board at the Chatree 
gold mine announces the time 
of the daily blast.
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“ช่วง 3 ปีแรกที่มาอยู่งานเยอะ งานดี ทั้งหักข้าวโพด เกี่ยวถั่ว 
ก็ได้ปีละสองหน งานก็มีให้ท�าเรื่อยในหมู่บ้านไม่ต้องออกไปไกล แต่
เดี๋ยวนี่ต้องออกไปท�างานไกล บางทีไปไกลถึง 30-40 กิโล ตื่นแต่ดึก
แต่มืดตีสามตีสี่ กลับบ้านทุ่มสองทุ่มแล้ว” นางส�าราญยังบอกอีกว่า 
ปัจุบันมีรายจ่ายเยอะเพราะต้องออกไปหาซื้อกินข้างนอก

ไม่เพียงมีแต่แง่การท�ามาหากินเท่านั้น ความเจ็บป่วยก็เป็นอีก
มุมหนึ่งที่ชาวเขาหม้อต้องประสบพบ เกิดผื่นคัน แผลพุพองซึ่งเชื่อ
ว่ามาจากการใช้น�้าประปาหมู่บ้านที่ท�ามาจากน�้าบาดาล หรือผื่นคัน
จากฝุ่นละออง

ลดัดา นนทราช อาย ุ36 ปี เป็นคนหนึง่ทีม่อีาการคนัเป็นประจ�า
ลดัดาบอกว่า “เลกิใช้น�า้บาดาลนานแล้ว แต่กย็งัคนั ตามตวัตาม

ขา ไปหาหมอหมอก็ว่าเพราะฝุ่น ยิ่งหน้าเดือนเมษาแล้งๆฝุ่นเยอะก็
ยิ่งคันมากๆเลย

ชาวเขาหม้อเลิกใช้น�้าประปาหมู่บ้านมาแล้วกว่า 2 ปี เนื่องจาก
ว่าในช่วงกลางปี 2552 ชาวเขาหม้อเกิดอาการคัน ขึ้นผื่น เป็นแผล
พุพอง จึงท�าให้ชาวบ้านไม่กล้าที่จะใช้น�้าต้องขอความช่วยเหลือจาก
องค์การบริหารส่วนต�าบล มาส่งน�้าใช้ให้ ส่วนน�้ากินนั้นชาวเขาหม้อ
หวาดกลวัไม่กล้าดืม่และซือ้น�า้กนิมาก่อนหน้านีแ้ล้วตัง้แต่ต้นปี 2547 
เพิ่งจะมาในช่วงหลังนี่เองที่ทางบริษัทฯท�าเหมืองได้จัดการจัดหาน�้า
ดื่มมาให้ชาวเขาหม้อ โดยการส่งน�า้ดื่ม 15 ถัง (20 ลิตร) ต่อเดือน แต่
ก็ยังไม่เพียงพอต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของชาวเขาหม้ออยู่ดี n

ใหญ่บางกลุม่ทีย่งัม ีใบเขยีวอยู ่เพราะดนิบรเิวณนัน้มคีวามชุม่ชืน้หรอื
มีตาน�้าอยู่ ซึ่งเครือเขาน�า้จะขึ้นพันอยู่กับต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนี้เอง

ลักษณะของล�าต้นเครือเถาน�า้เมื่อแก่จะกลม และมีเปลือกแตก
เป็นร่องลกึ ส่วนยอดอ่อนจะมลีกัษณะแบนเลก็น้อย ใบจะเป็นใบย่อย
จ�านวน 3 ใบ วิธีตัดให้ใช้มีดคมๆ ตัดครั้งแรกให้สูงที่สุดที่สามารถตัด
ได้ แล้วจึงตัดที่โคนเถาเครือเขาน�้าอีกคร้ังหน่ึง น�้าซึ่งอยู่ภายในเถา
จะไหลออกมาให้น�าภาชนะมารองน�า้นั้นหรือถือเถาขึ้นสูงให้ น�้าไหล
ลงสู่ปากเลยก็ได้ น�้าที่ไหลออกมาน้ีสามารถรับประทานได้ทันทีโดย
ไม่ต้องต้ม น�้าจะมีลักษณะใสเหมือนน�า้ประปารสจืดสนิท และมีกลิ่น
เขียวของพืชอ่อนๆ)

ธงชัยยังบอกอีกว่า หลังเขาเดิมเป็นแหล่งน�้าซับและหนองน�้า
ขนาดใหญ่กว่า 4-5 ไร่ในหน้าน�า้ แม้ในหน้าแล้งก็ยังมีน�า้เหลืออยู่กว่า
ครึง่ เป็นแหล่งหาปลาของชาวบ้านในละแวกนัน้ เขาหม้อเป็นแหล่งท�า
มาหากนิของชาวบ้าน ไม่ใช่เพยีงแต่ชาวเขาหม้อเท่านัน้แต่หมูบ้่านใกล้
เคียงในแถบนั้นก็ได้ประโยชน์จากเขาหม้อนี้เช่นกัน 

อาชีพส่วนใหญ่ของชาวเขาหม้อคือท�านา การท�าเหมืองทองค�า
ได้ส่งผลต่อนาของชาวเขาหม้อทั้งขาดแคลนน�า้ ทั้งฝุ่น ซ�้าร้ายยังเจอ
วิกฤตโลกร้อนท�าให้ฤดูกาลแปรเปล่ียน ผลผลิตของชาวบ้านลดลง
กว่าครึ่ง เฉลี่ยแล้วประมาณ 40-50 ถัง/ไร่ อีกยังค่าปุ๋ยค่ายาที่มีราคา
แพงก็ท�าให้ชาวเขาหม้อหลายคนต้องเป็นหน้ีธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ (ธกส.) 

อีกอาชีพที่เป็นที่นิยมของชาวบ้านในแทบนี้คือการท�าสวน โดย
เฉพาะสวนมะม่วงที่เคยสร้างรายได้อย่างงามให้คนที่นี่ สวาท ทับบุญ 
ย้ายเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านเขาหม้อเมื่อกว่า 20 ปีมาแล้ว เดิมมีอาชีพ
เลี้ยงหม่อนไหม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาท�าสวนมะม่วงกว่า 10 ปีแล้ว 
ในเนื้อที่ 15 ไร่

“เดมิผมมรีายได้จากมะม่วงประมาณ 20,000 บาทต่อปี แต่เมือ่
ปีกลายผมขายได้แค่ 500 บาท อย่างปีนี้ก็ดึงยอดให้ออกดอก 2 รอบ
แต่ก็ไม่ออก คงเพราะฝุ่นที่มาจับปากใบอ่อนเลยไม่แตกยอดดอก”

ทุกวันนี ้สวาทและภรรยาอยูไ่ด้ด้วยเงนิทีล่กูสาวส่งมาให้ทกุเดอืน
แม้ว่าอาชีพเกษตรกรจะเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่ แต่ส�าหรับ

ชาวเขาหม้อบางคนที่ไม่มีที่ดินท�ากินอาชีพรับจ้างถือเป็นอาชีพหลัก
ของพวกเขา

ส�าราญ บุญบ�ารุง เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเขาหม้อเม่ือ
ประมาณ 5 ปีที่แล้ว ปัจจุบันต้องดูแลสามีซึ่งก�าลังป่วย นางส�าราญ
ท�างานรับจ้างทั่วไป จะมีรายได้ 150-200 บาท/วัน

ธงชัย ธีระชาติด�ารง
Thongchai Theerachartdamrong

สวาท ทับบุญ 
Sawat Tabboon

ลัดดา นนทราช Ladda Nontarat
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(Khrue thao nam or khrue khao nam is a kind of  vine that 
grows in the rainforest. To look for khrue thao nam, try 
to locate a clump of  large trees that have greener leaves 
than others, particularly in the dry season when other 
trees shed their leaves. The reason the leaves on these 
trees stay green is that the ground in that area is kept 
moist by natural springs. Khrue thao nam would find 
these trees and attach itself  to them. 

An aging Khrue thao nam has round stalk and its 
bark bears deep crevices. The young tips are a somewhat 
flat. The leave has three prongs. You can use a sharp 
knife to cut it off  at the highest point and then cut at the 
base of  the vine. When water flows out, you can use a 
container to gather the juice or you can just lift the stem 
to your mouth to drink the juice from it. It is as clear as 
tap water, but has a faint plant aroma). 

Thongchai said that on the other side of  the moun-
tain was a parcel of  wetland. In the rainy season, it would 
be filled with water, turning into a swamp and covering 
an area of  4-5 rai. In the dry season, it shrank to about 
half  that size. But it is a popular fishing spot for the com-
munity. Maw Mountain provides food not just to the 
locals but also to residents of  nearby villages.

Most villagers here are rice farmers. But in recent 
years their livelihoods have been disrupted by water 
shortage and large quantity of  dust resulted from the 
gold mining operation. Moreover, changing weather pat-
tern believed to be the result of  global warming has cut 
down the harvest by half. This, coupled with the rising 
cost of  fertilizers and insecticides, has driven many of  
them to be deep in debt to the Bank for Agriculture and 
Agricultural Co-operatives. 

Many villagers are fruit growers, particularly mango 
fruit. One of  them, Sawat Tabboon, moved to Khao 
Maw Village about 20 years ago. He used to raise silk 
worms, but switched to growing mango about 10 years 
ago on a 15-rai plot of  land.

“I used to make 20,000 baht a year from mango 
sale. But last year I made only 500 baht. This year I 
tried to produce two crops, but it was all in vain prob-
ably because dust from the mine stopped the buds from 
blooming,” Sawat said.

Sawat and his wife nowadays sustain themselves 
with money their daughter sends every month.

Although most of  the villagers are farmers, those 
who do not own land make their livelihoods on odd jobs.

Samran Bunbamrung moved back to this village 
about five years ago to care for her sick husband. She 
works as hired hand making about 150-200 baht a day.

“The first three years (since moving back) was good. 
There were plenty of  work picking corn and peanuts. In 
some years, there were two harvests. There were always 
jobs to do right here in the village and I did not have to 
venture far. But now, I have to travel 30-40 km to find 
work. I have to get up at 3 or 4 in the morning and return 
home about 7 or 8 at night,” Samran said, adding that 
her household expenses also increase because she often 
has to eat out.

Not only their livelihoods are affected, there health 
is as well. Many of  the Khao Maw villagers have suf-
fered from rash and sores which they believe are caused 
by groundwater that they consume as well as dust gener-
ated by the mining activities.

Ladda Nontarat, 36, is one of  those who suffer from 
constant itchiness.

She said: “I stopped using the groundwater a long 
time ago, but I still feel the itch all over my body. The 
doctor said the dust causes it. In April particularly when 
it is hot, the itch gets even worse.”

Because of  the widespread symptom of  itchiness 
felt by many Khao Maw villagers, all the villagers have 
stopped consuming the groundwater for over two years 
now. Since then they have requested the Tambon Admin-
istration Organization to deliver the water for their con-
sumption instead. As for drinking water, they have been 
drinking bottled water since 2004. Recently, the mining 
company has begun to provide them with 15 containers 
(20 liters each) of  drinking water per month, but that is 
hardly enough for everyone in the village. n

เสียงชุมชน Voice of Community

ตั้งแต่ปี 2552 แหล่งน�า้บาดาลในหมู่บ้าน
รอบเหมืองปนเปื้อนโลหะหนักไม่สามารถ
อุปโภคบริโภค ชาวบ้านต้องซื้อน�้ากิน-น�้าใช้
และรอรับน�้าแจกจาก อบต.ในพื้นที่

ส�าราญ บุญบ�ารุง
Samran Bunbamrung
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หลายปีที่ผ่านมามีการร้องเรียนกรณีปัญหาจาก
การสำารวจและทำาเหมอืงแร่เป็นจำานวนมากจากทกุ
ภูมิภาคของประเทศไทย แต่ข้อร้องเรียน โต้แย้ง 
ระหว่างประชาชน หน่วยงานรฐั และภาคเอกชน มัก
เป็นข้อขัดแย้งที่ไร้ข้อยุติ และส่วนใหญ่ประชาชนใน
ชมุชนผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงมกัไม่ได้รบัความ
เป็นธรรม ต้องเผชญิปัญหาในหลายมติิ ท้ังความ
เจ็บป่วย ความเครียด ความขัดแย้งในชุมชน และ
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

ตัวอย่างในกรณีเหมืองหินที่ส่งผลให้เกิดมลภาวะต่างๆ ความ
วิตกกังวลในผลกระทบต่อแหล่งต้นน�้า รวมถึงการคุกคามความเชื่อ 
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งยังมีความรุนแรงในการข่มขู่คุกคาม
ประชาชนที่คัดค้าน จนถึงขั้นการลอบสังหารแกนน�า เช่น กรณี

เรื่อง รัญจวน ทวีวัฒน์

มอง ‘แร่’ ให้รอบดำ้น

โรงโม่หิน ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กรณีโรงโม่หินท่ีเขา  
ชะอางกลางทุ่ง กิ่งอ�าเภอเขาชะเมา จ.ระยอง และโครงการเหมืองแร่
แคลไซต์ ที่เขาบุ่งกะเซอร์ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี รวมทั้งปัญหาทัศนะ
อจุาด ท�าลายแหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาต ิและท�าลายศกัยภาพของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ เช่น เหมืองหิน
ในเทือกเขาแรด จ.กาญจนบุรี หรือโรงงานถลุงแร่แทนทาลัม จ.ภูเก็ต 

ส่วนกรณีการปนเปื้อนของมลพิษในสิ่งแวดล้อม มีบทเรียนจาก
เหมืองถ่านหินแม่เมาะ จ.ล�าปาง ชาวบ้านในชุมชนเจ็บป่วยล้มตาย
ด้วยมลพิษจากฝุ่นถ่านหินและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซค์ที่เกิดจากการ
เผาไหม้ของโรงไฟฟ้า  หรือเหมืองตะกั่วคลิตี้-เคมโก้ จ.กาญจนบุรี 
ที่ได้พิสูจน์ว่ามีการปนเปื้อนของตะกั่วในแหล่งน�้า ดิน และห่วงโซ่
อาหาร เริ่มจากล�าห้วยคลิตี้ซึ่งไหลผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวร และไหลลงเขื่อนศรีนครินทร์ แหล่งต้นน�้าของแม่น�้าแม่กลอง 
ซึ่งเป็นล�าน�้าสายหลักของภาคตะวันตก หรือ การปนเปื้อนแคดเมียม  
ต.แม่ตาว และ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก กรณีมลพิษจาก

พื้นที่ท�าเหมืองถ่านหินลิกไนต์ ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ล�าปาง
The lignite mine of the Mae Moh Power Plant in Lampang province.
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O
ver the past several years, com-
plaints about site exploration 
and mineral extraction have 
emerged in large numbers from 
every corner of  the country. Yet 
the disputes among the civil 
society and the governmen-
tal and private sectors remain 

unresolved and protracted. In most cases, affected people 
at the grassroots have not been fairly treated while facing 
diverse problems including illnesses, mental stress, con-
flicts within their communities and changing way of  life.

Examples include from rock quarries causing pol-
lution, anxiety about impacts on their water sources, 
threats against their beliefs and local identity and vio-
lence or threats of  violence against opponents that some-
times led to murder of  protest leaders such as in the cases 
of  the quarry in tambon Chomphoo in Noen Maprang 

Ranjuan Thaweewat

Taking a 
Rounded 
Look at 
Minerals

district of  Phitsanulok province, the quarry in the sub-
district of  Cha-mao of  Rayong province, and the calcite 
mining project at Khao Bung Kasur in Lansak district of  
Uthai Thani province. Quarries also create visual pol-
lution that threatens natural tourist attractions and the 
tourism development potential of  localities such as those 
on Raed mountain range in Kanchanaburi province or 
the tantalum smelting plant in Phuket province.

Lessons were learned of  environmental contamina-
tion from mining, including the Mae Moh lignite coal 
mine in Lampang province where villagers have suffered 
illnesses and deaths from coal dust and sulfur dioxide 
emitted from the coal-fired power plant there. Or the 
case of  lead mine operated by Kanchanaburi Explora-
tion and Mining Co Ltd (KEMCO) at Klity village in 
Kanchanaburi province which was found to have con-
taminated soil and a major creek which runs through 
Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary and drains into 
Srinakarindra Dam where Mae Klong River, a main 
river in the west of  Thailand, originates. Other cases 
include the cadmium contamination at Tambon Mae 
Tao and Tambon Phra That Pha Daeng in Mae Sot dis-
trict of  Tak province, the gold mining pollution in Wang 
Saphung district of  Loei province as well as that in Phi-
chit, Phetchabun and Phitsanulok provinces.

Meanwhile, mining projects that require extensive 
areas for mineral deposits and produce large volume of  
minerals have created negative impacts and anxieties to 
a large number of  communities, such as lignite coal min-
ing in Wianghaeng district of  Chiang Mai province and 
Ngao district of  Lampang province, the extraction of  
underground rock salt in Nakhon Ratchasima province, 
and the planned potash mining project in Udon Thani, 
Maha Sarakham, Khon Kaen and Sakon Nakhon prov-
inces. In the latter case, it has been alleged that the Min-
erals Act has been designed to benefit the multinational 
and large corporations in the industry.

Talking about a key problem with regard to health 
impact of  mining, Assoc Prof  Dr Soontorn Supapong 
from the Medical Faculty of  Chulalongkorn University 
said: “One thing we have learned is that people who 
study or research the subject, including those in the gov-
ernment, villagers, researchers in various disciplines such 
as mining, medicine or public health, and others from 
related organizations, often have different assumptions 
and therefore their studies reflect those diverse points of  
views.”

Dr Soontorn cites examples of  environmental con-
taminations that can be case studies on health impact 
from mining. These include the arsenic contamination 
of  water and soil found in Ronphibun district of  Nakhon 
Si Thammarat province which eventually resulted in 
the Department of  Mineral Resources terminating and 
refusing to renew concession rights in 1994 as well as 
banning all mining activities in the area, and the cad-
mium contamination at tambon Mae Tao in Tak 
province.
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เหมืองแร่ทองค�า อ.วังสะพุง จ.เลย และเหมืองแร่ทองค�า 3 จังหวัด 
คือ พิจิตร เพชรบูรณ์และพิษณุโลก

ในขณะเดยีวกนั โครงการท�าเหมอืงทีต้่องการอาณาเขตแหล่งแร่
ทีก่ว้างขวางและให้ผลผลติในปรมิาณมากกส่็งผลกระทบร้ายแรงและ
สร้างความวติกกงัวลต่อชมุชนในวงกว้าง ดงักรณกีารสบูน�า้เกลอืใต้ดนิ
และเหมืองแร่เกลือหิน จ.นครราชสีมา โครงการเหมืองแร่ใต้ดินแร่
โปแตช จังหวัดอุดรธานี มหาสารคาม ขอนแก่น สกลนคร ที่ถูกกล่าว
ว่าพระราชบัญญัติแร่เอ้ือประโยชน์อย่างชัดเจนให้กลุ่มทุนข้ามชาติ
และกลุ่มทุนขนาดใหญ่ หรือ กรณีโครงการเหมืองแร่ถ่านหิน อ.เวียง
แหง จ.เชียงใหม่ หรือ อ.งาว จ.ล�าปาง

รศ.นพ.สุนทร ศุภพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวถึงปัญหาส�าคัญในผลกระทบด้านสุขภาพว่า 
“ประเดน็หนึง่ทีไ่ด้จากการเรยีนรู ้คอื องค์กรของหน่วยงานราชการ ผู้
ทีเ่ข้าไปเกีย่วข้อง ชาวบ้าน และนกัวชิาการในแต่ละสาขา เช่น เหมอืง
แร่ การแพทย์ สาธารณสุข เวลาท�าวิจัย-เก็บข้อมูลก็จะมีมุมมองซึ่งมี
สมมุติฐานที่แตกต่างกัน เพราะฉะน้ันผลงานวิชาการที่ออกมาจะมี
หลายมุมมอง”

รศ.นพ.สนุทร ยกตวัอย่างการปนเป้ือนทางด้านสิง่แวดล้อมทีน่่า
จะเรยีกได้ว่าเป็นต้นแบบของปัญหาผลกระทบต่อสขุภาพจากการท�า
เหมืองแร่ จากการปนเปื้อนของสารหนูในน�า้และดินเกินมาตรฐาน ที่ 
อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรธีรรมราช ท�าให้ในปี 2537 กรมทรพัยากรธรณี
ประกาศไม่ให้ประทานบัตรและไม่ต่ออายุประทานบัตร รวมทั้งไม่
อนุญาตให้มีการแต่งแร่และร่อนแร่ในท้องที่ หรือกรณีการปนเปื้อน
ของแคดเมี่ยมที่แม่ตาว 

แต่การตรวจพบโลหะหนกัเกนิค่ามาตรฐานในแหล่งน�า้ผวิดนิ น�า้
ใต้ดิน และน�า้ฝนบรเิวณพืน้ทีร่อบเหมอืง จนถงึอาการเจบ็ป่วยของชาว
บ้านรอบๆ เหมืองที่ปรากฏขึ้นหลายครั้ง ก็ยังเป็นปัญหาที่ยังไม่มีข้อ
สรุปถึงสาเหตุที่แท้จริง ว่าโลหะที่ตรวจพบเกินค่ามาตรฐานที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้งนั้นมีสาเหตุมาจากการท�าเหมือง หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
หรือยังไม่มีข้อสรุปที่ตรงกันว่าเกิดขึ้นในสัดส่วนเท่าใดแน่ และปัญหา
เหล่านีท้�าให้ชมุชนขาดความเชือ่มัน่ในทางวชิาการ และไม่สามารถหา
แนวทางในการรบัมอืกบัมลพษิ ลดความเสีย่ง หรอืปรบัตวัทีจ่ะอยูก่บั
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้

รศ.ดร.ดาวลัย์ ววิรรธนะเดช คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวถึงสาเหตุของปัญหาหลักๆ นอกจากการขาด
จิตส�านึกความรับผิดชอบ ผู้ประกอบการยังขาดข้อมูลทางวิชาการ 
ท�าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซ่ึงปัญหามลพิษจากกิจกรรมเหมืองหลาย

กรณีสามารถแก้ไขทางเทคโนโลยีและวิศวะได้ เช่นมาตรการลดฝุ่น
ในการท�าเหมืองหิน ส่วนประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรง แต่ส่วนใหญ่ยงัคงขาดข้อมลู ได้รบัข้อมลูทีค่ลาดเคลือ่น ท�าให้
มองผู้ประกอบการในภาพลบไว้ก่อน ส�าหรับภาครัฐในกระบวนการ
ทางกฎหมาย มาตรการต่างๆ ไม่มีความเข้มงวดในการก�ากับดูแล
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการท�า EIA ที่ไม่ได้คุณภาพของบริษัทที่
ปรึกษา 

“หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีหลาย
หน่วยงานมาก แต่ขาดการบูรณาการเอานโยบายมาดูมาคุยกัน” 
รศ.ดร.ดาวัลย์ พูด

ทีผ่่านมากบัปัญหาการท�าเหมอืงทีข่ยายพืน้ทีอ่อกไปเรือ่ยๆ ผูไ้ด้
รบัผลกระทบในภาคต่างๆ 18 พืน้ที ่เริม่รวมกลุม่กนัในชือ่ “เครอืข่าย
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการท�าเหมืองแร่ ประเทศไทย” โดย
ระบขุ้อมลูถงึพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบมากกว่า 500,000 ไร่ จากปัญหา
ที่เกิดจากผู้ประกอบการที่ขาดความรับผิดชอบ เทคโนโลยีการท�า
เหมือง มาตรการการป้องกนัผลกระทบสิง่แวดล้อม รวมทัง้การปล่อย
และละเลยจากหน่วยงานทีค่วบคมุดแูล หรอืแม้แต่ความบกพร่องของ
กฎหมาย และทิศทางนโยบายซึ่งก�าหนดโดยรัฐ

กล่าวถึงความคิดเห็นในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ พิทักษ์ รัตนจารุรักษ์ 
ผูอ้�านวยการส�านกัทรพัยากรแร่ กรมทรพัยากรธรณ ีชีใ้ห้เหน็ถงึความ
จ�าเป็นทีป่ระเทศจะต้องน�าทรพัยากรแร่ออกมาใช้ประโยชน์ เนือ่งจาก
ถนนทุกสาย สาธารณูปโภค อาคารบ้านเรือน เครื่องอุปโภค บริโภค 
ล้วนเกดิขึน้จากทรพัยากรแร่ทัง้สิน้ แต่การน�าทรพัยากรแร่แต่ละชนดิ
มาใช้ หรือไม่น�ามาใช้ จะหาสมดุลอย่างไร นี่คือสิ่งที่รัฐก�าลังพยายาม

สร้าง โดยออกมาตรการ ส�ารวจ แร่ชนดิไหน แหล่งไหนมคีวามจ�าเป็น
ต่อประเทศที่ต้องน�ามาใช้ แร่ชนิดไหนที่ไม่จ�าเป็น มีผลกระทบ ก็ไม่
น�ามาใช้ประโยชน์

“สมดลุของมนัคอื เมือ่เราใช้มนัเราต้องใช้อย่างฉลาด นโยบายแร่
ในปัจจบุนั เราคดิว่า ถ้าประเทศเรามเีงนิ กส็ามารถน�าเข้าแร่จากต่าง
ประเทศ แต่ถ้าเราคดิอกีด้านหนึง่ วนันีส้ิง่ทีท่�าให้ประเทศขาดดลุทกุปี
มากทีส่ดุ คอื การน�าเข้าแร่พลงังาน ขณะทีพ่ืน้ทีท่ีท่�าเหมอืงประเทศไทย 
0.001% จะอ้างว่าเหมอืงแร่ท�าลายป่า แต่ถนนทกุสายทีท่่านวิง่ไปมา
มาจากเหมืองแร่ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทางกรมฯ มีนโยบายจะถ่วง
สมดลุแร่ ให้สมดลุกบัการใช้แร่บางตวั ...แล้วออกมาตรการส�ารวจแร่ 
ว่าแห่งไหนมคีวามจ�าเป็นต่อประเทศ และแร่ตวัไหนทีไ่ม่จ�าเป็นต้องน�า
มาใช้ เพราะมผีลกระทบ เช่นกรณกีารท�าเหมอืงดบีกุทีร่่อนพบิลูย์ (ที่
มกีารปนเป้ือนสารหนใูนแหล่งน�า้) มนัเป็นแผลทีส่ร้างไว้” พิทักษ์ พูด

(ซ้าย-ขวา) ชาวบ้านก�าลังชี้ให้ดูพื้นที่ท�าเหมืองสังกะสี ที่ท�าให้เกิดการปนเปื้อนแคดเมียมในลุ่มน�้าแม่ตาว จ.ตาก
A villager (left) is pointing to a zinc mining site (right) which is believed to have caused cadmium contamination in the Mae Tao river basin in Tak province.
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มอง ‘แร่’ ให้รอบด้าน Taking a Rounded Look at Minerals

However, there has yet to be any definitive answer 
as to the actual cause of  heavy metal contaminations 
of  surface, ground and rain water in the mining areas 
as well as the case of  illnesses that befell local villagers, 
he said. There has also been no conclusion whether the 
contaminations were natural causes or caused by min-
ing activities and in what proportion. Such lack of  clar-
ity have led communities to lose confidence in academic 
studies and hampered efforts to find appropriate solution 
to the problems.

Assoc Prof  Dr Dawan Wiwattanadej from the Fac-
ulty of  Engineering of  Chulalongkorn University points 
out some of  the main problems of  the conflict involving 
mining. One is the lack of  awareness and accountabil-
ity on the part of  the entrepreneurs due to their lack of  
adequate technical information leading to inadvertent 
action which results in negative impact. Many of  pollu-
tion problems in mining, she said, can be addressed by 
technological and engineering solutions such as reducing 
dust in rock quarries.

Meanwhile, most of  the affected people lack essen-
tial information or have incorrect information which 
lead them to view mining operators in a negative light. 
Concerned governmental agencies, on the other hand, 
are lax in monitoring mining activities and enforcing 
rules and laws, particularly those involving environmen-
tal impact assessment reports (EIAs).

“Many governmental agencies are involved in moni-
toring and regulating the mining industry but they rarely 
get together to try to integrate their policies or regulatory 
measures,” said Assoc Prof  Dr Dawan.

As mining-related problems keep increasing, affected 
people in 18 areas have formed a group and called them-
selves the “Thailand Network of  People Affected by 

Mining”. The group says areas suffering mining impacts 
cover over 500,000 rai (80,000 hectare) caused by irre-
sponsible operators, problems of  mining technology and 
environmental protection measures as well as ineffective 
governmental monitoring and regulatory enforcement 
and policy. 

From the view point of  a government official, Phi-
tak Rattanajaruraks, director of  the Bureau of  Mineral 
Resources of  the Department of  Mineral Resources, said 
that the country needed to exploit its mineral resources 
because all infrastructures, houses and buildings, and all 
consumer goods require minerals as major components. 
What the state is trying to do is to find the right bal-
ance in terms of  what mineral resources to exploit or not 
exploit. In trying to achieve the balance, the government 
has undertaken studies and surveys of  mineral sources 
and impacts of  mining those needed.

“To achieve balance, we must exploit [the mineral 
resources] wisely. If  we have money, we can import min-
erals. But if  looking at another side of  the coin, most of  
the country’s deficit today comes from energy imports. 
And while the mining areas account for only 0.001%, it’s 
hard to claim that mining destroys forests. Don’t forget 
that all the roads that you have traveled on were made 
from minerals. That’s why the Department of  Mineral 
Resources has aimed to achieve a balance in the use of  
minerals. We have conducted site surveys for minerals 
and determined which of  them are needed for our coun-
try. Those that are not needed and have caused impacts 
such as in the case of  [lead mining] in Ron Phibun 
[which resulted in lead contamination of  water sources] 
which has left a sore, we won’t use them,” Phitak said.

During the years 2000-2006 the Ministry of  Indus-
try was assigned by the government to explore and esti-
mate the potential sites of  mineral resources coving the 
total area of  22,750,000 rai (3,640,000 hectare). Since 
then a large number of  mining investors started their 
exploration for minerals and mining activities, and as a 
result have been awarded with huge financial gains. On 
the other hand, communities near mining sites have suf-
fered severe consequences. It is up to the government to 
formulate policies to guide mining operations to achieve 
the balance of  mineral exploitation and environmental 
goals.

“From the economic standpoint, we usually focus 
on the growth of  GDP. Investors naturally try to look 
after themselves. If  they want an area [for mining], 
they are obliged to offer compensation to have people 
move out. People in any particular community have dif-
ferent responses. Some would be happy to accept the 
compensation while others would reject it, preferring to 
maintain their way of  life and remain in their area with 
their families. The process of  environmental impact and 
health impact assessment (EIA and HIA) cannot resolve 
this because the issue is about the anxiety of  a group of  
people,” Yaowanuch Chanduang, environmental man-
ager of  Acra Mining Co Ltd, said.

การระเบิดหินที่เหมืองหินเขาคูหา จ.สงขลา ที่อยู่ใกล้ถนนประมาณ
ครึ่งกิโลเมตร ส่งผลกระทบกับ 14 หมู่บ้าน
Rock blasting at the Khao Kuha quarry in Songkhla province 
affects 14 villages situated about 500 m away.
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นบัตัง้แต่รฐับาลให้กระทรวงอตุสาหกรรม โดยกรมทรพัยากรธรณี 
เร่งรดัการส�ารวจและประเมนิศกัยภาพทรพัยากรแร่ในพืน้ทีศ่กัยภาพ
แร่สูงของประเทศ เนื้อที่ประมาณ 22,750,000 ไร่ ใน ปี 2543-2549 
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลังจากน้ัน คือการเข้ามาของผู้ประกอบการที่
ลงทุนส�ารวจและเริ่มท�าเหมือง ซึ่งตามมาด้วยภาพของผลประโยชน์
จากการท�าเหมืองที่ตกอยู่กับผู้ประกอบการอย่างมหาศาล แต่อีกมุม

หนึง่ในเรือ่งของผลกระทบด้านต่างๆ มากมายทีเ่กดิขึน้ โดยเฉพาะกบั
ชุมชนท้องถิ่น สมดุลของการใช้ประโยชน์และคุณค่าของการอนุรักษ์
ทรัพยากรแร่ ในสายตาของผู้ประกอบการ ทางที่จะเดินไปข้างหน้า
ของธุรกิจท�าเหมืองขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐเท่านั้น   

“ถ้าเราเอาธุรกิจเป็นตัวยืน เรามองรายได้ GDP เป็นหลัก 
นักลงทุนเขาจะมองตัวเองก่อนอยู่แล้ว ถ้าเกิดเขาต้องการพื้นท่ีนั้น
ก็ต้องมีการชดเชยให้คนที่เคยอยู่ออกไป จริงๆ ถ้ามองวิถีชาวบ้าน     
กลุ่มหนึ่งจะบอกว่าตกลงกับผลประโยชน์ที่เขาได้ แต่กับอีกกลุ่ม
หนึ่งเขาไม่ต้องการ เขาต้องการวิถีชีวิต ต้องการให้ลูกหลานอยู่ท่ีนี่ 
กระบวนการ EIA-HIA ก็ตัดสินตรงนี้ไม่ได้ เพราะเป็นความกังวลของ
คน ซึ่งบอกว่าวิถีชีวิตเปลี่ยน มันเปลี่ยนแน่นอน เพราะอุตสาหกรรม
เข้ามา แล้วกระบวนการ HIA มันจะช่วยคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรถ้า
โครงการเกดิขึน้ ผลสดุท้ายถ้ามคีนค้านไม่ให้โครงการเกดิ มนักข็ึน้อยู่
กบัผูอ้นญุาตแล้วว่าเขามองตรงไหน” เยาวนชุ จนัทร์ด้วง ผูจ้ดัการฝ่าย
สิ่งแวดล้อม บริษัท อัคราไมนิ่ง จ�ากัด กล่าว

“อย่างเราเป็นผูป้ระกอบการ ถ้าเราไม่ได้ใบอนญุาตเรากท็�าไม่ได้
อยูแ่ล้ว ต่อให้เราศกึษาดอีย่างไร กระบวนการดอีย่างไร กต้็องกลบัไปที่
รฐัอยูด่ ีรฐัต้องเป็นคนบอกว่าอยากให้มเีหมอืงหรอืไม่อยากให้ม ีถ้ารฐั
บอกประเทศไทยไม่ต้องมเีหมอืง ทกุคนกจ็บ เป็นวธิคีดิทีด่ัง้เดมิ ดงันัน้
เหมอืงในตอนนีม้พีอหรอืยงั หยดุได้หรอืยงั ต้องมองในระดบันโยบาย
ของชาติแล้วว่ารัฐบาลมองอย่างไร” 

ปัจจุบันในกระแสของการปฏิรูปประเทศไทย กรณีเรื่องเหมือง
แร่ คือหนึ่งในประเด็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อสร้างข้อเสนอต่อ
รัฐบาลในหลายมิติ

กฤษฎา บญุชยั เลขานกุารคณะกรรมการปฏริปูฐานทรพัยากรฯ 
กล่าวถึงบทสรุปเบื้องต้นของอนุกรรมการปฏิรูปที่มีการพูดคุยกัน
ในเรื่องทรัพยากรแร่ที่มีการตั้งค�าถามถึงสิทธิ เพราะนโยบายเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่มักจะประเมินความคุ้มค่าหรือมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของแร่ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ ส่งออกอย่างไร โดยไม่ได้เปรียบ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งแร่กับภาพรวมของความคุ้มค่าในฐาน
ทรพัยากร และของผู้คนที่เกีย่วขอ้ง เช่น การท่องเที่ยว เศรษฐกิจจาก
สินค้าการเกษตร ซึ่งหมายถึงก�าไรจากการท�าเหมืองแร่ ไม่ได้รวมเอา
ต้นทุนทางธรรมชาติและต้นทุนทางสังคมที่สูญเสียไป ที่จะต้องฟื้นฟู
ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่เสียไป 

ในขณะเดียวกัน การอนุมัติสัมปทานต่างๆ  ก็เป็นการให้บริษัท
มสีทิธขิาดในการจดัการทีผู่อ้ืน่ไม่สามารถเข้ามายุง่เกีย่วด้วยได้ แม้จะ
มีเงื่อนไข เช่น ต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผล 
กระทบสุขภาพ แต่ก็ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีสิทธิในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติตามรัฐธรรมนูญ ชุมชนท้องถิ่นไม่ได้รับรู้ 
ไม่ได้ตดัสนิใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่เข้ามาร่วมคดิ จงึเป็นการ
ประเมินผลกระทบโดยผู้ที่มีส่วนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ไม่ได้
เข้ามาร่วม ท�าให้หน่วยงานที่มีส่วนในการอนุมัติโครงการเป็นผู้จัด
จ้าง และเป็นผู้ให้ประเมินผลกระทบ เกิดปัญหาความชอบธรรม และ
ขาดความน่าเชื่อถือ

“ประเด็นปัญหาที่เราถกกันน�ามาสู่ข้อเสนอหลักๆ คือ เราต้อง
เสนอหลกัทรพัยากรร่วมกนั เพราะว่าวธิคีดิในทางนโยบายจะก�าหนด
ให้ทรัพยากรเป็นของรัฐ เช่นเดียวกับแร่เป็นของรัฐ นักกฎหมายบอก
ว่าน�า้เป็นของรัฐ จะบัญญัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ในทางทฤษฎี รัฐ หมาย
ถึง รัฐ องค์กรของรัฐ และประชาชน แต่ในทางปฏิบัติ ทางกฎหมาย 

ศิริวรรณ ธีระชาติด�ารง ตัวแทนชาวบ้านเขาเจ็ดลูก อธิบายถึงน�า้ใช้ที่ท�าให้ชาวบ้าน
เกิดผดผื่นคันเป็นแผลตามตัวจนต้องซื้อน�้าใช้มาตลอด 2 ปีหลังเหมืองทองของ 
บ.อัคราฯ เปิดด�าเนินการ
Siriwan Theerachatdamrong, a Khao Chet Luk villager, says villagers 
have suffered rashes from water use since Akara Mining started 
operating its gold mine. For the past two years, they have to buy water 
for consumption.

ผู้ป่วยแม่เมาะที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นหิน และสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีจ�านวน
มากขึ้น และเสียชีวิตไปแล้วหลายสิบราย
Many villagers around the Mae Moh lignite mine and power plant suffer 
from respiratory diseases. This man needs a respirator to help him 
breathe. Many sufferers have died.
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“Will their way of  life change [if  they stay]? It cer-
tainly will because an industry is entering the scene. And 
how can the HIA process help this group of  people? In 
the end, if  there is a protest against a project, it is up to 
the regulators how they view the situation.

“As an investor, we can’t proceed without permis-
sion no matter how well we have conducted a study or a 
process. So it’s up to the government to decide whether 
it wants mining operations in the country. If  it decides 
against having mines, then the whole thing comes to an 
end. Whether there are enough mining operations will 
depend on the government’s policies.”

As the country is undergoing a national reform pro-
cess, mining is one of  the key issues being discussed to 
arrive at a multidimensional proposal to be made to the 
government.  

Krisada Boonchai, secretary of  the Natural 
Resources Reform Sub-committee, said discussion on 
mineral resources focused on the issue of  rights, the 
reason being that government policies regarding the 
mining industry usually are based on economic factors 
– the value of  the minerals extracted and their export – 
without taking into account the losses suffered by other 
sectors such as tourism and agriculture. It means that 
revenues made from mining do not include the cost of  
natural environmental deterioration and social cost that 
must eventually be paid for either by the national budget 
or the loss of  natural resources.

Meanwhile, mining concessions granted exclusive 
right to manage areas with mineral resources to mining 
companies. Even though the companies are required to 
meet certain criteria such as conducting EIA and HIA 
processes, the public who have the constitutional right to 
play a part in managing natural resources are effectively 
excluded. Local communities and authorities do not fully 
participate in the decision-making process or are fully 
informed. The impact assessment studies, therefore, are 
conducted without the participation of  key stakeholders, 
rendering the processes as well as the regulatory agencies 
to lack legitimacy and trust in the public’s eyes. 

“Our discussion has led to a key proposal of  a ‘com-
mon natural resources’ principle. This is because the line 
of  thinking policy-wise is that all natural resources such 
as minerals and water belong to the state. In theory the 
state means the government, government agencies and 
the people. But in practice in terms of  legal implications, 
the state simply means the government and government 
agencies. This line of  thinking has caused problems and 
conflicts. 

“However, if  we think along a different line, that is 
natural resources belong to all the people, then we need 
meaningful public participation in the decision-making 
process. The people must play a part in deciding whether 
to use certain resources, how to protect them and how to 
deal with subsequent impacts if  they are exploited. This 
is the principle of  natural resource management which 
includes sharing of  benefits and risks,” Krisada said.

In its meeting on Feb 9, 2011, the National Reform 
Assembly has made many recommendations regarding 
the reform of  land and resources management. They 
include:

Changing the principle and the thinking involving 
mineral resource management by upholding the prin-
ciple of  co-ownership of  mineral resources between the 
government, local communities and the public at large. 
Evaluation must be done on the feasibility of  mineral 
extraction and cost-benefit analysis undertaken that 
include natural resource and social costs, the cost of  pub-
lic health maintenance as well as the cost of  opportuni-
ties lost if  extraction is carried out now as opposed to 
keeping the minerals for future use. The type of  mining 
technology must also be evaluated.

Defining all types of  mining operations and scales 
as “projects causing severe environmental and health 
impact” under the second paragraph of  Section 67 of  
the constitution.

The government must disclose information on min-
eral sources and their potential to local communities, 
organize public hearings, or conduct strategic environ-
mental assessment (SEA) as well as formulate criteria and 
practical guideline for the assessment to be done by the 
independent environmental organization based on the 
principle of  public participation. 

The government should speedily pass a law to 
empower local administration organizations to establish 
a public participation process with public hearings and a 
public referendum prior to approval of  any mining project.

มอง ‘แร่’ ให้รอบด้าน Taking a Rounded Look at Minerals

วิลาศ ติ๊บแก้ว กับลูกชาย อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเขาหม้อ ในขณะที่ชุมชนค่อยๆ 
ล่มสลายไปพร้อมๆ กับการท�าเหมือง
Wilat Tuebkaew and son remain at Khao Maw village to witness the 
crumbling of the community that started with the arrival of the gold mine.
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หมายถึงรัฐบาลและองค์กรราชการทั้งหลาย ท�าให้วิธีนี้มีปัญหา เกิด
ความขดัแย้ง ถ้าเราคดิใหม่ว่า แร่เป็นทรพัยากรสาธารณะทีป่ระชาชน
เป็นเจ้าของร่วมกนั เมือ่ร่วมกนักต้็องมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ สงัคม
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้ เกิดผลกระทบ
อย่างไร จะมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างไร น้ีคือหลักของการ
จัดการทรัพยากร รวมทั้งแบ่งประโยชน์ร่วมและความเสี่ยงร่วมด้วย
กัน” กฤษฎา กล่าวถึงแนวทางที่อนุกรรมการปฏิรูปเสนอ

ส่วนข้อเสนอสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น เร่ืองการปฏิรูป
โครงสร้างการจัดการที่ดินและทรัพยากร เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2554 มีการเสนอในประเด็นส�าคัญๆ คือ 

ให้มกีารปรบัเปลีย่นฐานคดิและหลกัการในการจดัการแร่ โดยยดึ
หลกัความเป็นเจ้าของทรพัยากรแร่ร่วมกนั ระหว่างรฐั ชมุชน ท้องถิน่ 
และสาธารณชน โดยการประเมินความเหมาะสมและความคุ้มค่าใน
การท�าเหมืองแร่ ต้องมีมิติของต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม 
และต้นทนุด้านสขุภาพของประชาชนเข้าเป็นองค์ประกอบร่วมในการ
ประเมนิ รวมถงึต้นทนุค่าเสยีโอกาสทีห่ากเกบ็แร่ไว้ระยะยาวจะคุม้ค่า
และเหมาะสมกว่าหรือไม่ และความเหมาะสมของเทคโนโลยีในการ
อนุญาตให้ประทานบัตรแร่ 

ก�าหนดให้การท�าเหมืองแร่ทุกประเภทและทุกขนาดเป็น 
“โครงการที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอย่างรุนแรง” 
ตามบทบัญญัติมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย

รฐัต้องเปิดเผยข้อมลูแหล่งแร่ ศกัยภาพแหล่งแร่ต่อชมุชนท้องถิน่ 
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น และ จัดท�าการประเมินผลกระทบเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment หรือ SEA) 

The government should improve revenue collec-
tion from mining concessions, such as increasing mineral 
royalty, applicable fees and share of  revenue from the 
concessionaires, so as to boost public revenue at a more 
deserving proportion to the country and its people that 
reflects the cost of  impacts to society. Revenue sharing 
arrangement between the government, local adminis-
tration organizations and local communities should be 
made fairer to the local entities and people.

The government must compensate for negative 
impacts from mining activities as a result of  its failure to 
perform its duties under the constitution or enforce laws 
that protect natural resources, the environment and the 
community way of  life. The public shall have a role in 
establishing criteria for assessing damages and compen-
sation. Penalties against violators of  the Mineral Act and 
the environment and related laws should be increased, 
including revocation of  mining concession, imposition 
of  penalty against consultancy firms that use false data 
in preparing environmental impact reports, and revoca-
tion of  professional operating licenses of  individuals or 
firms for legal violations.

Whether these recommendations will be accepted 
and implemented and how well the country’s mineral 
resources will be managed remain to be seen. n

ในขั้นตอนการวางแผนเขตยุทธศาสตร์แร่ และควรเร่งก�าหนด หลัก
เกณฑ์และแนวทางปฏบิตัใินการประเมนิผลกระทบเชงิยทุธศาสตร์ ที่
ด�าเนนิการโดยองค์การอสิระ และยดึหลกัการมส่ีวนร่วมของประชาชน

รฐัต้องเร่งให้มกีารบญัญตักิฎหมายทีส่นบัสนนุอ�านาจหน้าทีข่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วม 
การรับฟังความเห็นของประชาชน และให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้
รับผลกระทบออกเสียงประชามติก่อนที่จะอนุมัติโครงการเหมืองแร่

รัฐต้องปรับปรุงการจัดเก็บรายได้จากการให้สัมปทานเหมืองแร่ 
เช่น เพิ่มค่าภาคหลวง ค่าธรรมเนียม และส่วนแบ่งรายได้จากเอกชน
ทีไ่ด้รบัสมัปทาน เพือ่ให้รฐัมรีายได้ในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัประโยชน์
ที่ประเทศชาติและประชาชนพึงได้รับรวมทั้งสะท้อนต่อต้นทุนผล 
กระทบทางสังคม ปรับปรุงระบบการแบ่งสรรรายได้ที่เป็นธรรม
ระหว่างรัฐบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น

รฐัต้องชดเชยความเสยีหายจากผลกระทบเหมอืงแร่อนัเกดิจาก
การละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามรฐัธรรมนญู และกฎหมายทีใ่ห้คุม้ครอง
ทรพัยากร สิง่แวดล้อม และวถิชีวีติของชมุชน โดยให้ประชาชนมส่ีวน
ร่วมก�าหนดเกณฑ์เรื่องผลกระทบ ความเสียหาย และการชดเชยตาม
ความเป็นจริง รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎหมายแร่ กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้รุนแรงยิ่งขึ้น เช่น 
เพกิถอนประทานบตัรเหมอืง มบีทลงโทษแก่บรษิทัทีป่รกึษาทีใ่ช้ข้อมลู
เท็จในการท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิกถอนใบประกอบ
วิชาชีพของบุคคล หน่วยงานที่ท�าผิดกฎหมาย

สุดท้ายคงต้องติดตามกันต่อไปว่า การแก้ไขปัญหา หรือข้อ
เสนอที่มีการพูดถึงเหล่านี้ จะน�าไปสู่การจัดการทรัพยากรแร่ในรูป
แบบไหน n

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล จันทสุวรรณ ให้ดูก้อนหินจากการระเบิดเขาคูหาสวรรค์
ที่หล่นลงมาใส่หลังคาบ้าน ท�าให้ชาวบ้านรอบๆ เหมืองได้รับความเสียหายมานาน
หลายปี
Narumon Chanthasuwan (bottom) holds a rock that fell through the 
roof of her house (above) as a result of blasting at the Khao Kuha 
Sawan quarry, which has caused damages to villagers’ properties for 
a long time.
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n กลุ่มแร่เชื้อเพลิง ประกอบด้วย แร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียมเป็น
เชือ้เพลงิทีส่�าคัญทีใ่ช้ในเตาปฏกิรณ์ต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้า เรอืด�าน�า้ เรอื
บรรทุกเครื่องบิน และหัวรบนิวเคลียร์ในจรวดน�าวิถี หรือใช้เป็น  
เชื้อเพลิง ทดแทนน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ แหล่งแร่ในประเทศไทยที่
ส�าคัญมีอยู่ 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งแร่ยูเรเนียมภูเวียง บ้านหนองขาม 
ต.บ้านน้อย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น แหล่งแร่ยูเรเนียมดอยเต่า  
บ้านฉิมพลี ต.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ และแหล่งแร่ยูเรเนียมดอยช้าง 
บ้านห้วยน�้าขาว ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

n กลุ่มแร่อุตสาหกรรมก่อสร้างและปูนซีเมนต์ มีท้ังท่ีอยู่ในรูปหิน
แข็ง และในรูปดินหรือทราย เช่น หินปูน หินดินดาน หินแกรนิต 
หินบะซอลต์ หินอ่อน หินทราย หินเพอไลต์ แร่ยิปซัม ดินลูกรัง 
ดินสอพอง ประเทศไทยมีแร่ในกลุ ่มนี้ค่อนข้างมาก และมีการ  

ทรัพยากรแร่ และแหล่งแร่
ที่มีความส�าคัญของประเทศ

ลำเลียงถานหินจากพมา อ.แมฟาหลวง
จ.เชียงราย

สำรวจและทำเหมืองแรทองคำ
ลุมน้ำแมสรอย อ.วังชิ้น จ.แพร

สำรวจแรหล็ก อ.เชียงคาน จ.เลย

สำรวจแรทองแดง อ.เเมือง จ.เลย

เหมืองแรทองคำ 
อ.วังสะพุง จ.เลย

สูบน้ำเกลือใตดิน จ.นครราชสีมา

เหมืองแรทองคำ 3 จังหวัด พิษณุโลก
เพชรบูรณ พิจิตร

เหมืองหินเขาคูหา อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา

โครงการเหมืองแรและ
โรงไฟฟาถานหิน
อ.สะบายอย จ.สงขลา

ขอประทานบัตร
เหมืองแรโปแตช
จ.อุดรธารี

สำรวจแรโปแตช
จ.ขอนแกน

สำรวจแรโปแตช
จ.มหาสารคาม

สำรวจแรพลวง อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน
สำรวจและทำเหมืองแร ลุมน้ำแมแจม อ.แมแจม จ.เชียงใหม

สำรวจและทำเหมืองแรถานหินแองงาว
อ.งาว จ.ลำปาง

สำรวจและทำเหมืองแรลิกไนท อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม

โครงการถานหิน
ลิกไนทแมเมาะ 
อ.แมเมาะ จ.ลำปาง

เหมืองแร
สังกะสี
อ.แมสอด
จ.ตาก

ขออนุญาต
ดูดทราย
แมน้ำตะกั่วปา
อ.ตะกั่วปา จ.พังงา

แผนที่แหลงแรในประเทศไทย

important 
Minerals 
and Ore 
Deposits in 
Thailand
n Fuels: Uranium and thorium are the main miner-
als in this group, used to fuel nuclear reactors in power 
plants, submarines, aircraft carriers and missile war-
heads, and as alternative fuel. Three main deposits in 
Thailand have been identified: (1) Phu Wiang uranium 
deposit in Nong Kham Village, tambon Bannoy, Phu 
Wiang district in Khon Kaen province; (2) Doi Tao ura-
nium deposit in Chimphlee Village, tambon Doi Tao 
in Chiang Mai; and (3) Doi Chang uranium deposit in 
Huai Nam Khao Village, tambon Mon Jong, Omkoi dis-
trict also in Chiangmai.
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แพร่กระจายกว้างขวางในภาคต่างๆ เช่น หินปูน พบในทุกภาคตั้งแต่
ด้านทิศเหนอืสดุจรดใต้สดุ ในภาคอสีานพบหนิปนูเฉพาะทางขอบด้าน
ตะวนัตกของทีร่าบสงูโคราช โดยพบเป็นแนวยาวจากจงัหวดัเลย ผ่าน
ลงมาทางชัยภูมิ ขอนแก่น และนครราชสีมา ส่วนหินดินดาน พบใน
บรเิวณใกล้เคยีงกบัหนิปนูในหลายพืน้ที ่แร่ยปิซมั ทีส่�ารวจพบแล้วอยู่
ในจังหวัดเลย พิจิตร นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
หินเพอไลต์ พบในบริเวณจังหวัดลพบุรี และมีการท�าเหมืองเพื่อน�า
ไปผลิตเป็นอิฐเบา

n  กลุม่แร่เซรามกิและแก้ว ประกอบด้วย ดนิขาว ดนิเหนยีวด�า (หรอื
บอลเคลย์) เฟลด์ปาร์ ควอตซ์ หรือทรายแก้ว และดิกไคต์ ทั้งหมด
เป็นวัตถุดิบต้นน�้าที่ส�าคัญส�าหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้วชนิด
ต่างๆ เช่น กระเบื้องปู พื้นและผนังสุขภัณฑ์ แจกัน ถ้วยชาม และลูก
ถ้วยฉนวนไฟฟ้า มีแหล่งใหญ่พบได้ที่จังหวัดล�าปาง เชียงราย สระบุรี 
ปราจีนบุรี นครนายก ระนอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส

n กลุ่มแร่อุตสาหกรรมปุ๋ย เคมี และอื่นๆ ประกอบด้วย แร่โปแตช
ซึ่งเป็นแหล่งท่ีมาของธาตุโพแทสเซียม (K) หินฟอสเฟต ที่มาของ
ธาตุฟอสฟอรัส (P) และสุดท้ายธาตุไนโตรเจน (N) จากการแยกก๊าซ
ธรรมชาติ ประเทศไทยมีแหล่งแร่โปแตชขนาดใหญ่ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ในจังหวัดชัยภูมิ และอุดรธานี

n กลุ่มแร่โลหะมีค่า ประกอบด้วยทองค�า เงิน และทองค�าขาว  
(แพลตตินมั) นบัเป็นกลุม่แร่ทีเ่ป็นความหวงัของอตุสาหกรรมเหมอืงแร่
ยุคใหม่ของไทย พื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ทองค�าสูงมีอยู่ 2 แนว แนวแรก
พาดผ่านจงัหวดัเลย หนองคายอดุรธาน ีเพชรบรูณ์ พจิติร นครสวรรค์ 
ลพบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง และชลบุรี แนวที่สองพาดผ่าน
จงัหวดัเชยีงราย ล�าปาง แพร่ อตุรดติถ์ สโุขทยั และตาก ส่วนพืน้ทีอ่ืน่ๆ 
พบกระจัดกระจายไปทั่ว เช่น ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร กาญจนบุรี 
สตูล และนราธิวาส ซึ่งมีศักยภาพที่จะส�ารวจพบแหล่งแร่ทองค�าขึ้น
อีกในพื้นที่อื่นๆ ส�าหรับ ทองค�าขาว มีการส�ารวจพบร่องรอยบ้างใน
พืน้ทีจ่งัหวดัอดุรธาน ีแต่ยงัไม่พบแหล่งแร่ และพบพืน้ทีศ่กัยภาพของ
ทองค�าขาวในจังหวัดอุตรดิตถ์และน่าน แร่โลหะมีค่าส่วนใหญ่ใช้ท�า
เครื่องประดับ สว่นการใชป้ระโยชน์ในดา้นอื่นๆ ไดแ้ก่ อิเลคทรอนิกส์ 
ทันตกรรม อุปกรณ์ห้องทดลอง และชิ้นส่วนของอากาศยาน เป็นต้น

n กลุ่มแร่โลหะพื้นฐานอุตสาหกรรม ประกอบด้วยแร่ทองแดง 

ตะกั่ว สังกะสี พลวง อะลูมิเนียม ดีบุก แคดเมียม และอื่นๆ แร่กลุ่ม
นี้มีความส�าคัญต่อการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยเฉพาะในช่วงของการปรับแผนการพัฒนาประเทศจาก
ภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม เนื่องจากแร่กลุ่มนี้เป็นวัตถุดิบท่ี
ส�าคัญที่จะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นับตั้งแต่การท�าเหมืองแร่ 
การแต่งแร่ การถลุงแร่ และการแปรสภาพ เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน
อุตสาหกรรมไปจนถึงการผลิตขั้นสุดท้าย

แร่โลหะที่ประเทศมีความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรม
ค่อนข้างสูงมากคือ อลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี ส�าหรับ
อลูมิเนียมและทองแดงนั้นยังไม่มีการผลิตภายในประเทศ แต่มีการ
ยื่นขอประทานบัตรท�าเหมืองแร่ทองแดงที่จังหวัดเลย ตะกั่ว มีแหล่ง
ผลติส�าคญัทีจ่งัหวดักาญจนบรุ ีแร่สงักะส ีและแคดเมยีม มกีารผลติที่
จงัหวดัตาก ส�าหรบัแร่พลวง ในอดตีเคยมกีารผลติกว้างขวางในหลาย
จังหวัด เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ล�าพูน ล�าปาง แพร่ ตาก กาญจนบุรี 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สตูล และนครศรีธรรมราช แต่ปัจจุบันมีการ
ผลิตเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีและสตูล

แร่ดีบุก มีการผลิตทั้งจากแหล่งบนบกและในทะเลในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ ตาก ราชบุรี กาญจนบุรี ระนอง พังงา ภูเก็ต และ
นครศรีธรรมราช ในอดีตเมื่อประมาณ 20 ปีมาแล้ว มีการท�าเหมือง
แร่ดบีกุกนัมากในภาคใต้เกอืบทกุจงัหวดั เป็นแร่ทีเ่คยท�ารายได้ให้แก่
ประเทศมากที่สุด แต่ผลผลิตในปัจจุบันมีไม่มากนักเนื่องจากราคาแร่
ตกต�า่และแหล่งแร่ทีส่มบรูณ์ลดน้อยลง ประกอบกบัพืน้ทีแ่หล่งแร่ดบีกุ
บางส่วนอยู่ในเขตหวงห้ามต่างๆ จึงเป็นข้อจ�ากัดในการท�าเหมืองแร่

n กลุ่มแร่เหล็กและโลหะผสมเหล็ก ได้แก่ แร่เหล็ก แมงกานีส 
โครไมต์ นิกเกิล และทังสเตน ประเทศไทยมีการผลิตแร่ในกลุ่มนี้น้อย
มาก เนือ่งจากลกัษณะทางธรณวีทิยาไม่อ�านวยต่อการเกดิแร่ แหล่งแร่
ทีพ่บในประเทศส่วนใหญ่มขีนาดเลก็ ไม่คุม้ค่าการลงทนุท�าเหมอืง ใน
ปัจจบุนัมกีารส�ารวจพบแหล่งแร่เหลก็ในหลายจงัหวดั เช่น เลย ลพบรุี 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช บางแหล่ง
เคยมีการผลิตเพื่อส่งออก เช่น ที่อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช แต่
ปัจจบุนัเปลีย่นเป็นการผลติเพือ่ใช้ในอตุสาหกรรมปนูซเีมนต์ ส�าหรบั
แร่แมงกานีส นั้นในอดีตเคยมีการผลิตในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ 
เช่น เชยีงใหม่ เชยีงราย เลย ล�าพนู แร่ทงัสเตน เคยมกีารผลติในจงัหวดั
เชียงราย เชียงใหม่ ล�าปาง แพร่ กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช 
ปัจจุบันราคาแร่ทังสเตนตกต�่าจึงไม่มีการผลิต ส่วนแร่โครไมต์นั้น 
เคยมีการผลิตในปริมาณเล็กน้อยที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังมี
การส�ารวจพบแร่โครไมต์ที่จังหวัดน่าน ปราจีนบุรี และนราธิวาส แต่
ปริมาณยังไม่มากพอที่จะเป็นแหล่งแร่

n กลุ่มแร่รัตนชาติ ได้แก่ เพชร ทับทิม ไพลิน บุษราคัม หยก โอปอ 
คาลซิโดนี อะเกต แจสเปอร์ โกเมน นิล และรัตนชาติตระกูลอื่นๆ 
ในอดีตเคยมีการท�าเหมืองพลอย ทับทิม และไพลินอยู่หลายแห่งใน
จังหวัดจันทบุรี ตราด กาญจนบุรี แพร่ สุโขทัยและศรีสะเกษ แหล่ง
แร่ส่วนใหญ่ได้หมดไปแล้ว ปัจจุบันยังคงมีเหมืองพลอยที่อ.บ่อพลอย 
จ.กาญจนบุรี และอ.เมือง จ.จันทบุรี เท่านั้น ที่ยังมีการผลิตอยู่ แต่
ปริมาณผลผลิตยังไม่พอเพียงกับความต้องการของอุตสาหกรรม
อัญมณี และเครื่องประดับจึงต้องมีการน�าเข้าวัตถุดิบส่วนใหญ่จาก
ประเทศศรีลังกา พม่า อินเดีย มาดากัสการ์ กัมพูชา n

เขาคูหาสวรรค์ เขาหินปูนที่ตั้งอยู่ลุ่มน�า้คุณภาพชั้น 1 บี
Khao Kuha Sawan, a limestone mountain, is in 
an forest area classified as 1B watershed.
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n ores for construction industry and cement 
Manufacturing: The minerals in this group appear in 
both solid and powder substances. They include lime-
stone, shale, granite, basalt, marble, sandstone, perlite, 
gypsum, laterite and marl. Thailand has a large number 
of  deposits of  these minerals in various regions of  the 
country. For example, limestone can be found in almost 
every province from north to south. In the northeast, 
limestone deposits lie in the western rim of  the Korat 
plateau starting from Loei to Chiayaphum, Khon Kaen 
and Nakhon Ratchasima provinces. Shale is normally 
found in the vicinity of  limestone deposits. Gypsum has 
been prospected in Loei, Phichit, Nakhon Sawan, Surat 
Thani and Nakhon Si Thammarat. Perlite is mined in 
Lop Buri to produce raw material for lightweight brick 
manufacturing.

n ceramic and Porcelain: The minerals in this 
group consist of  kaolin, ball clay, feldspar, quartz and 
dickite. They are essential raw materials for ceramic 
and porcelain products such as floor and bathroom 
tiles, vase, tableware and high-voltage porcelain insula-
tors. They can be found in Lampang, Chiang Rai, Sara 
Buri, Prachin Buri, Nakhon Nayok, Ranong, Nakhon Si 
Thammarat and Narathiwat.

n Minerals for Fertilizer and chemical Prod-
ucts: The main mineral for this group is potash. It is 
used to produce potassium (K) and phosphate for phos-
phorus (P) and nitrogen (N) through natural gas separa-
tion process. Thailand has a large potash deposit in the 
northeastern provinces of  Chiyaphum and Udon Thani.
n Precious Metals: They are gold, silver and plati-
num. These three precious metals are considered the 
future of  the mining industry in Thailand. Two poten-
tial gold veins have been discovered. The first one passes 
through Loei, Nong Khai, Udon Thani, Phetchabun, 
Phichit, Nakhon Sawan, Lop Buri, Prachin Buri, Sa 
Kaew, Rayong and Chon Buri. The second vein goes 
through Chiang Rai, Lampang, Phrae, Uttaradit, Suk-
hothai and Tak. Precious metals are also found ran-
domly in other provinces such as Prachuap Khiri Khan, 
Chumphon, Kanchanaburi, Satun and Narathiwat. As 
for Platinum, field surveys have found some traces in 
Udon Thani but no deposit has yet been identified. Utta-
radit and Nan have reported minor veins of  platinum as 
well. These precious metals are used to make decorative 
items and parts for other industries such as electronics, 
dental works, laborartory equipment and aircraft com-
ponents, etc.

n industrial Metals: The minerals in this group con-
sist of  copper, lead, zinc, antimony, aluminum, tin and 
cadmium. This group of  metals is important to the coun-
try’s industrial and economic development, particularly 
during the time when the country turned from agricul-

ture to industrialization. As essential raw materials for 
growth, they are constantly in demand for mining, ore 
dressing, smelting and processing to feed manufacturing 
plants.

The metals in high demand include aluminum, 
copper, lead and zinc. Aluminum and copper are not 
domestically mined, although concession for copper has 
been applied in Loei. Major mining areas for lead are in 
Kanchanaburi, while zinc and cadmium come from Tak. 
Antimony that used to be mined in abundance in Chi-
ang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Phrae, Tak, 
Kanchanaburi, Chon Buri, Rayong, Chanthaburi, Satun 
and Nakhon Si Thammarat is now limited to Kanchana-
buri and Satun.

Tin used to be extracted both on land and from the 
sea in Chiang Mai, Tak, Ratchaburi, Kanchanaburi, 
Ranong, Phangnga, Phuket and Nakhon Si Thammarat. 
Some two decades ago, tin was widely mined in every 
southern province of  Thailand. It used to generate the 
highest revenue for the country. The decline in tin min-
ing is due to low global pricing and the depletion of  the 
mineral. The activity is further restricted due to the fact 
that some of  the deposits are located in protected areas.

n iron ore and Ferrous Metals: The minerals in 
this group include iron, manganese, chromite, nickle and 
tungsten. Thailand has very few deposits of  these miner-
als due to its geological conditions. The deposits are small 
in size and do not attract investment. Presently, surveys 
are being conducted in Loei, Lop Buri, Chachoengsao, 
Prachin Buri, Kanchanaburi and Nakhon Si Thamma-
rat. Some mining areas used to produce for export such 
as in Tha Sala district of  Nakhon Si Thammarat, but 
have since produced cement manufacturing. Manganese 
used to be extensively mined in the northern provinces of  
Chiang Mai, Chiang Rai, Loei and Lamphun. Tungsten 
was also mined in Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, 
Phrae, Kanchanaburi and Nakhon Si Thammarat. But 
the declining price of  tungsten has forced production to 
stop. Some chromite mining is in operation in Uttaradit. 
Chromite has also been found in Nan, Prachinburi and 
Narathiwat. However, the deposits were determined to 
be too small for investment.

n gems and crystals: Diamond, ruby, blue sapphire, 
yellow sapphire, jade, opal, chalcedony, agate, jasper, 
garnet, black onyx and other gems are included in this 
group. In the past, gems, ruby and blue sapphire were 
extensively mined in Chanthaburi, Trat, Kanchana-
buri, Phrae, Sukhothai and Si Sa Ket to exhaustion. 
Nowadays, only the sapphire mines in Bo Phloy district 
of  Kanchanaburi and Muang district of  Chanthaburi 
are still in operation. However, the quantity produced 
falls short of  the market demand and the rest has to be 
imported from Sri Lanka, Myanmar, India, Madagascar 
and Cambodia. n
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n 2434: รัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชโองการตั้งกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา เพื่อ
ก�ากับดูแลกิจการเหมืองแร่ของไทย

n 2444: ประกาศใช้ พ.ร.บ. การท�าเหมืองแร่ รศ. 120 เป็นกฎหมายว่าด้วยการ
ท�าเหมืองแร่ฉบับแรกของไทย สาระส�าคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ ก�าหนดให้รัฐ
เป็นเจ้าของทรัพยากรแร่ที่อยู่ในราชอาณาจักร ผู้ที่ได้รับสิทธิในที่ดินหรือสิทธิเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใด ไม่มีสิทธิในแร่ที่อยู่ในพื้นดินนั้น ซึ่งหลักนี้ยังคงเป็นหลักที่ยึดถืออยู่
จนปัจจุบัน

n 2450: มีการน�าเรือขุดเข้ามาใช้ครั้งแรกในไทย ซึ่งขอสิทธิท�าเหมืองแร่ในบริเวณ
ปากอ่าวภูเก็ต หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาการท�าเหมืองสูบขึ้นมา ส่งผลให้อุตสาหกรรม
การท�าเหมืองขยายตัวอย่างกว้างขวาง กระทั่งดีบุกกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญของ
ไทยในเวลาต่อมา

n 2464: ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการส�ารวจแร่ทางวิชาการอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก ซึ่ง
เป็นการส�ารวจแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติ หนึ่งในนั้นคือแหล่งถ่านหินที่แม่เมาะ จ. ล�าปาง

n 2485: กรมโลหกิจส่งนักธรณีวิทยาไปส�ารวจแหล่งแร่ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ และภาค
ตะวันออก

n 2491: ไทยเริ่มผลิตแร่ตะกั่วส่งจ�าหน่ายต่างประเทศ โดยท้องที่ที่พบแร่ตะกั่วมาก
ที่สุดคือกาญจนบุรี

n 2497: รัฐบาลตั้งองค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนต์ พร้อมทั้งเปิดท�าเหมืองแม่เมาะ มี
ชาวบ้านกว่า 30,000 คนต้องอพยพออก

n 2498: เริ่มต้นการส�ารวจเกลือหินในภาคอีสาน เนื่องจากเจาะพบน�า้บาดาลเค็ม

n 2506: ปฏิรูประบบราชการ เปลี่ยนชื่อกรมโลหกิจเป็นกรมทรัพยากรธรณี สังกัด
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

n 2510: ประกาศใช้ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งให้ความส�าคัญและสนับสนุนการท�า
เหมืองแร่ โดยยังคงบังคับใช้ในปัจจุบัน

n 2513: มีการท�าอุตสาหกรรมเกลือสินเธาว์ขึ้นที่ต้นล�าน�้าเสียว จ. มหาสารคาม เกิด
ผลกระทบ ทั้งป่าไม้ถูกท�าลาย น�า้ในล�าน�้าเค็มจนไม่สามารถใช้ท�าเกษตรได้ ผลผลิต 
เสียหาย จนรัฐบาลมีค�าสั่งปิดกิจการในปี 2523

n 2515: ปฏิรูประบบราชการ ยุบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ โอนกรม
ทรัพยากรธรณีสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

• รัฐบาลอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 3 โรง ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าจ�านวน 
13 โรง ก�าลังการผลิต 2,625 เมกะวัตต์

n 2519: กรมทรัพยากรธรณีส�ารวจแหล่งแร่เกลือหินและโปแตซในหลายจังหวัด

n 2522: เกิดโครงการท�าเหมืองแร่สังกะสีและโรงถลุงแร่สังกะสีที่ จ. ตาก โดยเริ่ม
ผลิตในปี 2527 ท�าให้ไทยมีแร่สังกะสีใช้เองในประเทศ

n 2524: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน ออกประกาศก�าหนดให้การ
ท�าเหมืองแร่และการประกอบกิจการโลหกรรมบางประเภทต้องจัดท�าอีไอเอ

n 2525: สภาวะอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยเริ่มชะลอตัว เนื่องจากวิกฤตการณ์ราคา
น�้ามันในตลาดโลก

n 2526: ราคาเกลือทะเลสูงขึ้น ท�าให้มีการลักลอบผลิตเกลือบริเวณล�าน�้าเสียวอีกครั้ง

• หนังสือพิมพ์รายงานพบผู้ป่วยด้วยโรคผิวหนังประหลาดจ�านวน 50 ครัวเรือนที่  
อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช

n 2529: กิจการเหมืองแร่ดีบุกซบเซาถึงขีดสุด เนื่องจากราคาแร่ในตลาดโลกตกต�่า 
ขณะเดียวกันความสมบูรณ์ของแร่ดีบุกเริ่มหมดลง

n 2530: รัฐบาลประกาศนโยบายว่าด้วยการส�ารวจและพัฒนาแร่ทองค�า โดยกระตุ้น
ให้นักลงทุนไทยและต่างประเทศเข้ามาด�าเนินการ

• ผู้ป่วยใน อ. ร่อนพิบูลย์ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ต่อมาแพทย์ชี้ว่าเป็นโรคไข้
ด�าหรือพิษสารหนูเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากการท�าเหมืองแร่ดีบุกที่ท�าให้สารหนูปนเปื้อนในดิน
และน�้า โดยในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขการปนเปื้อน และชาวบ้านยังคงเจ็บป่วย

n 2532: มีการชุมนุมใหญ่ของผู้ได้รับผลกระทบจากการท�าเกลือสินเธาว์บริเวณล�าน�้า
เสียว รัฐบาลสั่งปิดกิจการอีกครั้ง และอนุมัติงบ 800 ล้านบาท เพื่อขุดลอกและฟื้นฟู
ล�าน�้าตลอดทั้งสาย แต่ไม่อาจฟื้นฟูระบบนิเวศกลับมาดังเดิมได้

n 2533: ครม. เหน็ชอบโครงการพฒันาแหล่งโปแตซที ่อ. บ�าเหนจ็ณรงค์ จ. ชยัภมูิ 
ซึง่เป็นการท�าเหมอืงใต้ดนิ ปัจจบุนัมกีารขุดอโุมงค์ไปแล้วบางส่วน แต่โครงการชะงักงัน 
เพราะเงื่อนไขเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความคุ้มทุน

n 2535: โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จ. ล�าปาง ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ชาวบ้าน
ในรัศมี 7 กม. เดือดร้อน โดยมีอาการป่วยเฉียบพลัน พืชผลเสียหาย และผลกระทบ
ตามมาอีกหลายอย่าง จนชาวบ้านบางหมู่บ้านขอย้ายออกจากพื้นที่ แต่ยังไม่ได้รับการ
สนองตอบ

n 2539: เกิดปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงที่แม่เมาะซ�้าอีกครั้ง แม้จะมีการติดตั้ง
เครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ตาม

n 2541: กระทรวงอุตสาหกรรมท�าสัญญากับบริษัทเอพีพีซีเพื่อให้สิทธิผูกขาดส�ารวจ
และท�าเหมือง

• พบปัญหาสารตะกั่วปนเปื้อนในล�าห้วยคลิตี้ จ. กาญจนบุรี สาเหตุมาจากการปล่อย
น�้าเสียของโรงแต่งแร่คลิตี้ ท�าให้ชาวบ้านเจ็บป่วย เด็กมีความผิดปกติทางด้านร่างกาย
และสมอง ปัจจุบันปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข

ª• เกิดปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงที่แม่เมาะซ�้าอีกเป็นหนที่สาม

n 2544: กรมอนามัยเผยว่า บริเวณใกล้เคียงเหมืองและโรงโม่หินในพื้นที่ 4 จังหวัด 
คือ สุพรรณบุรี ชลบุรี สระบุรี และราชบุรี มีประชาชนกว่า 2 แสนคนเสี่ยงต่อการเป็น
โรคซิลิโคซิส อันเนื่องมาจากได้รับฝุ่นติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

• คณะท�างานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรยีนกรณกีารท�าเหมอืงแร่โปแตซที ่จ. อดุรธาน ีชี้ 
อไีอเอโครงการมข้ีอผดิพลาดถงึ 26 ประเดน็ ส่วนการท�าสัญญา พบว่ารฐัเอือ้ประโยชน์ 
ให้กับภาคเอกชนอย่างไม่เหมาะสม

• บริษัท อัคราไมนิ่ง จ�ากัด ได้รับประทานบัตรท�าเหมืองทองค�าที่ อ.ทับคล้อ จ. พิจิตร 
พื้นที่ 1,200 ไร่ ต่อมา พบสารโลหะหนักปนเปื้อนในแหล่งน�้าสาธารณะ รวมเกิดผล 
กระทบเรื่องฝุ่นละอองและเสียง สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

n 2545: ค้นพบปัญหาสารแคดเมียมปนเปื้อนในดินและผลผลิตทางการเกษตร 
บริเวณห้วยแม่ตาว เนื้อที่ราว 100 ตร.กม. ใน อ. แม่สอด จ. ตาก สันนิษฐานว่ามี
สาเหตุจากการท�าเหมืองสังกะสี และการเปิดหน้าดินเพื่อท�าเกษตร ปัจจุบันสิ่งแวดล้อม
ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู และปรากฏชาวบ้านเจ็บป่วย

• ปฏิรูประบบราชการ แยกภารกิจด้านเหมืองแร่และโลหกรรมออกจากกรม
ทรัพยากรธรณี และยกระดับขึ้นเป็นกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(กพร.) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

• มีการแก้ไข พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 โดยเพิ่มหมวดการท�าเหมืองใต้ดินขึ้นใหม่ ซึ่ง 
กพร. สามารถอนุญาตให้ท�าเหมืองในระดับความลึกเกินกว่า 100 เมตรได้ โดยไม่
จ�าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน

n 2546: บริษัท ทุ่งค�า จ�ากัด ได้รับประทานบัตรท�าเหมืองทองค�าภูทับฟ้า  
อ. วังสะพุง จ. เลย พื้นที่ประทานบัตร 1,290 ไร่

n 2547: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศให้ ต. หน้าพระลาน  
อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี เป็นเขตควบคุมมลพิษ เนื่องจากมีปริมาณฝุ่นละอองใน
บรรยากาศสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมโม่บด ย่อยหิน และการท�าเหมืองหิน

n 2549: บริษัท ทุ่งค�า จ�ากัด เปิดเหมือง ต่อมา ตรวจพบสารโลหะหนักหลายชนิด 
ปนเปื้อนในแหล่งน�า้รอบบริเวณเหมือง

n 2551: บริษัท อัคราไมนิ่ง จ�ากัด ได้รับประทานบัตรขุดหาแร่ทองค�า เฟส 2 อีก 
5,000 ไร่

n 2553: มีการรวมตัวของผู้ได้รับผลกระทบจากการส�ารวจและท�าเหมือง 18 พื้นที่
ทั่วประเทศ ในชื่อ ‘เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการท�าเหมืองแร่ 
ประเทศไทย’

• ครม.มีมติ ถอน “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ พ.ศ. …” ที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอไว้เมื่อปี 2552 เพื่อทดแทน พรบ. แร่ ปี 2510

n 2554: กพร. สั่งปิดเหมืองทองเฟส 2 ของบริษัท อัคราไมนิ่ง จ�ากัด ชั่วคราว 
เนื่องจากสร้างปัญหาฝุ่นละอองและเสียงรบกวน ส่วนเฟส 1 ให้หยุดท�าเหมืองในช่วง
เวลากลางคืน

• ครม.มีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมชะลอการขยายพื้นที่ใหม่หรือขอประทานบัตรใหม่ 
เหมืองแร่ทองค�าภูทับฟ้า ของบริษัท ทุ่งค�า จ�ากัด ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

รอยทางเหมืองแร่ ไทย เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์
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n 1891: King Rama V decreed the establishment of the Department of Royal 
Metallurgy and Geography to regulate mining activities in Thailand.

n 1901: The Mining Act Rattakosin Era 120, Thailand’s first mining law, was 
enacted. Its essence was to proclaim that all mineral resources in the kingdom 
belonged to the state. Any person with landholding rights had no rights to the 
minerals under that land, a principle that has been upheld since. 

n 1907: The first dredging boats were brought into Thailand to be used in 
mining operations around the Phuket Bay. Piping technology was later developed 
which contributed to the rapid growth of the mining industry, and tin became 
Thailand’s major export.

n 1921: During the reign of King Rama VI, systematic mineral prospecting was 
conducted for the first time to look for fuel minerals. One of the prospective sites 
was the lignite coal deposit in Mae Moh district of Lampang province. 

n 1942: Geologists from the Department of Metallurgy spread out to the North, 
South and East of Thailand to conduct mineral prospecting.

n 1948: Thailand started producing lead for export with the main source found 
in Kanchanaburi province. 

n 1954: The government set up the Lignite Electric Power Authority as the Mae 
Moh coal mine began operation, resulting in more than 30,000 people being 
relocated. 

n 1955: Rock salt prospecting began after underground brine was discovered.

n 1963: As a result of bureaucratic reform, the Department of Metallurgy was 
renamed the Department of Mineral Resources under the Ministry of National 
Development.

n 1967: The Minerals Act B.E. 2510 was enacted to promote and support 
mining activities and remains in force to this day.

n 1970: Rock salt industry sprouted in the upstream of Siew River in Maha 
Sarakham province resulting in widespread destruction of forest areas and 
salinity in waterways rendering the water unsuitable for agriculture, followed by 
great damage to crops. The government was forced to order all operations to 
stop in 1980.

n 1972: The Ministry of National Development was abolished and the 
Department of Mineral Resources transferred to the Ministry of Industry in a 
bureaucratic reform.

• The government approved the construction of three power plants at Mae Moh. 
The number of plants has since increased to 13 with the production capacity of 
2,625 megawatts. 

n 1976:  The Department of Mineral Resources launched rock salt and potash 
prospecting in many provinces. 

n 1979: A zinc mining and smelting project was initiated in Tak province and 
production began in 1984, the first time Thailand had locally-produced zinc for 
its own consumption. 

n 1981:  The Ministry of Science, Technology and Energy issued an 
announcement requiring mining and certain types of metallurgical operations to 
conduct environmental impact assessment study (EIA).

n 1982: Thailand’s mining industry began to slow down due to world oil price 
crisis.

n 1983: Rising price of sea salt led to the re-emergence of illegal production of 
salt in the Siew river basin.

• Newspapers reported cases of “strange” skin affliction in 50 households in 
Ron Phibun district of Nakhon Si Thammarat.

n 1986:  The downturn of the tin mining industry hit bottom because of falling 
world prices while tin deposits began to be exhausted. 

n 1987: The government announced a policy to promote investment in gold 
mining prospecting and development by local and foreign investors. 

• People suffering from the “strange” illness in Ron Phibun district were 
admitted to hospital where they were diagnosed to have suffered from arsenic 
poisoning. Tin mining was identified as the cause of arsenic contamination in 
soil and water. The contamination has not been effectively resolved and people 
continue to fall sick to this day.

n 1989: – The salinity in the Siew River as the result of salt mining led to a 
major demonstration which forced the government to order the shutdown of all 
operations and approved a budget of 800 million baht to dredge and restore the 
river. But rehabilitation efforts have failed to restore the river.

n 1990: Cabinet approved an underground potash mining project in Bamnet 
Narong district of Chaiyaphum province. An underground tunnel had been 
dug but was halted due to environmental impact requirements and cost 
effectiveness. 

n 1992: Sulphur dioxide emissions from the Mae Moh coal-fired power plant 
in Lampang province caused acute sickness among dwellers within the 7-km 
radius of the plant, damages to crops and other impacts. Residents of some 
villages demanded to be relocated but their demand has largely fallen on deaf 
ears.

n 1996: Severe air pollution re-occurred at Mae Moh even though flue gas 
desulphurization equipment had been installed. 

n 1998: The Ministry of Industry signed a contract with APPC Co Ltd, giving the 
company an exclusive right for mineral prospecting and mining.

• Lead contamination was found in Klity creek in Kanchanaburi province as 
the result of wastewater discharged by the lead processing operation, leading 
to many illnesses among villagers who consumed the creek water with many 
children suffering physical and cerebral abnormality. Both the contamination and 
illnesses have yet to be fully resolved. 

• Severe air pollution happened at Mae Moh for the third time.

n 2001: The Department of Health revealed that more than 200,000 people 
living in areas near rock quarries and milling factories in Suphan Buri, Chon Buri, 
Saraburi and Ratchaburi provinces were prone to silicosis caused by prolonged 
exposure to dust particles.

• The working committee to address complaints on potash mining in Udon 
Thani poined that the EIA of the mining operation contained 26 errors and the 
concession granted by the government was inappropriately favorable to the mine 
operator. 

• Akara Mining Co Ltd was granted a gold mining concession covering 1,200 rai 
in Thap Khlo district of  Phichit province. Heavy metal contamination in public 
waterways was subsequently reported together with disturbances from the 
spread of dust and noise pollution. 

n 2002: Cadmium contamination was found in soil and agricultural products 
in Mae Tao creek and surrounding areas covering 100 square kilometers in Mae 
Sot district of Tak province. Zinc mining operations and farming on cleared land 
were assumed to be the causes. The problems of degraded environment and 
illnesses among residents have yet to be fully addressed. 

• A new government agency, the Department of Primary Industries and Mines 
(DPIM), was established to take over regulatory functions over mining and 
metallurgy industries from the Department of Mineral Resources.

• The Minerals Act BE 2510 (1967) was amended to add a section on 
underground mining which empowers the DPIM to approve mining at the depth 
of more than 100 meters without the need to obtain consent from land owners.

n 2003: Thung Kham Co Ltd received a concession for its 1,290-rai Phu Thap 
Fa gold mine in Wang Saphung district of Loei province. 

n 2004: The National Environment Board announced that tambon Na Phra Lan 
in Chaloem Phrakiat district of Saraburi province was a pollution control zone 
because of the higher-than-standard volume of dust in the atmosphere as the 
result of rock mining and milling.   

n 2006: Thung Kham Co Ltd started mining operation. Subsequently, various 
heavy metals were found in nearby water sources.  

n 2008: Akara Mining Co Ltd had been issued a gold mine concession for the 
second phase of its mining operation covering an area of 50,000 rai.

n 2010: Mining affected people from 18 mining areas throughout Thailand 
formed “Thailand Network of People Affected by Mining”.

• The cabinet withdrew the draft Minerals Act that the Ministry of Industry had 
proposed in 2009. The draft would have replaced the existing Minerals Act of 
1967. 

2011: DPIM  ordered temporary closure of Akara Mining’s phase-2 gold mine 
due to dust and noise problems. Its phase-1 mine was ordered to pause 
operation at night.

• The cabinet issued a resolution order the Ministry of Industry to postpone the 
expansion of mining area and approval of a new operating license for Phu Thap 
Fa gold mine in tambon Khao Luang in Wang Saphung district of Loei province 
which was operated by Thung Kham Co Ltd.

Kurtmaetha RerkpornpipatThe Route of Thai Mining
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ในงานศึกษาทางโบราณคดีของเออิจิ นิตตะ (Eiji Nitta, 1993) 
ได้อ้างถึงเอกสารบันทึกในจีนปี 1225 “the Shu-Fan-Chih” ระบุ
ว่าบางพื้นที่ที่แม้เป็นดินแดนชายทะเลกลับน�าเข้าเกลือ เช่น ประเทศ
บรูไน หรือ เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น นั่นหมายความว่าเกลือไม่
สามารถผลิตได้ทุกที่ถึงแม้ว่าจะเป็นชายทะเล ดังนั้นการค้าขายเกลือ
จึงส�าคัญเพราะเกลือเป็นโภคภัณฑ์ที่จ�าเป็น นอกจากนี้มีเอกสารของ
จีนที่เขียนในปี 1351 “the Yuan Dynasty, the Tao-yi-chih-lue” 
ระบุว่าในกาลิมันตัน(Kalimantan) มีการแลกเปลี่ยนเกลือกับข้าวซึ่ง
ราคาเกลือนั้นแพงกว่าราคาข้าวถึง 5 เท่า เพราะเกลือผลิตได้เฉพาะ
บางพืน้ทีแ่ต่เป็นสิง่หายากในบางพืน้ที ่และภายหลงัจากศตวรรษที ่13 
เกลอืจงึสามารถผลติได้ทัว่ไปในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และมกีารผลติ
เกลอืกว้างขวางขึน้ในดนิแดนชายฝ่ังทะเล หลงัจากทีม่กีารค้าขายทาง
ทะเลและส่งออกกระทะโลหะเหลก็จากจนี ทีใ่ช้เป็นกระทะต้มเกลอื

ข้อเท็จจริงเรื่องเกลือในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราคา
แพงนีม้บีนัทกึไว้ในจารกึของเขมรถงึเรือ่งการแลกเปลีย่นเกลอืกบัข้าว
ในอตัราเกลอื 40 ส่วนต่อข้าว 60 ส่วนและในสมยัของพระเจ้า Surya-
varman I มกีารก�าหนดมาตราการให้ต้องจ่ายภาษด้ีวยเกลอืตัง้แต่ยคุ
ก่อนนครวัดถึงยุคนครวัด และมีการจัดตั้งต�าแหน่งนายอากรเกลือ 
(Sahai 1979,117 อ้างแล้วใน Eiji Nitta, 1993 หน้า 155) 

ในภาคอีสานของไทยแม้ว่าจะเป็นดินแดนในทวีปแต่ก็พบว่ามี
การท�าเกลือมายาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยังคงมีการ
ท�าเกลือสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน

ขณะที่ทางธรณีวิทยาได้อธิบายว่าที่ราบสูงอันไพศาลแห่งอีสาน
เคยมนี�า้ทะเลรกุเข้ามาปกคลมุบรเิวณเกอืบทัง้หมดเมือ่หลายล้านปีมา
แล้วก่อนน�า้ทะเลจะถดถอยออกไป ความเปลีย่นแปลงทางธรณวีทิยา
ท�าให้น�้าทะเลขังแห้งและตกตะกอนกลายสภาพเป็นโครงสร้างทาง
ธรณวีทิยาทีม่ ี“เกลอืหนิ” ทีฝั่งอยูใ่ต้ผนืดนิประกอบเป็นแอ่งเกลอืใหญ่
สองแอ่งคอืแอ่งโคราช และแอ่งสกลนคร ซึง่เป็นแอ่งเกลอืทีค่รอบคลมุ
พื้นที่เกือบร้อยละ 70 ของทั้งภาคอีสาน

ด้วยลักษณะธรณีวิทยาที่อุดมไปด้วยเกลือมหาศาลน้ีเอง      
ท�าให้ดินแดนนี้มีพัฒนาการการท�าเกลือมายาวนาน จากการศึกษา
ด้านโบราณคดีในภาคอีสานก็ค้นพบหลักฐานที่แสดงว่าอีสานเป็น
พื้นที่การผลิตเกลือเป็นอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ยุคบรรพกาล และเป็น
อตุสาหกรรมทีท่�าให้เกดิความเปลีย่นแปลงทางสงัคม วฒันธรรม และ
นิเวศวิทยา ในดินแดนนี้อย่างพลิกผัน  

การศึกษาทางโบราณคดีเรื่อง “ความสัมพันธ ์ระหว ่าง
อุตสาหกรรมกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอีสานในยุคก ่อน
ประวัติศาสตร์” (Eiji Nitta, 1993) พบว่าในดินอีสานนั้นเต็มไปด้วย
เหล็กและเกลืออยู่เหมือนเป็นรากฝอยแทรกอยู่ตามเม็ดหินเม็ดดิน 
ท�าให้เริม่คดิพฒันาการหลอมเหลก็และผลติเกลอืมาเมือ่ราว 3,000 ปี
มาแล้วในลุ่มน�า้มูล - ชี เขตอีสานใต้ และพื้นรอบหนองหานกุมภวาปี 
ในเขตอีสานตอนบน ซึ่งซ้อนทับอยู่กับแหล่งที่มีเกลือหินใต้ดินและ
เป็นเขตพื้นที่แห้งแล้ง 

เส้นทางสีเขียว GREEN LINE

คนปลูกเกลือ
เรื่อง/ภาพ บำาเพ็ญ ไชยรักษ์

ว่ากันว ่าอดีตและปัจจุบันของการผลิตและการ
ค้าขายเกลือเป็นเบ้ืองหลังการเคล่ือนก้าวไปของ
ประวตัศิาสตร์โลกท่ีล้วนเก่ียวข้องกับเกลอื เช่น ก�าแพง
เมืองจีนสร้างจากภาษีเกลือ กองทัพโรมันท่ีเกรียงไกร
ก็สร้างขึ้นจากภาษีเกลือ อาณาจักรมายาที่รุ่งเรืองมี
รากฐานจากการผลิตเกลือ การค้าระหว่างประเทศ
ในยุคกลางมีเกลือและผลิตภัณฑ์จากเกลือเป็นสินค้า
หลกั อย่างปลาเคม็และเนือ้เคม็ เกลอืเป็นสนิค้าส�าคญั
ทีท่�าให้จกัรวรรดอิงักฤษพยายามแผ่อทิธพิลไปทัว่โลก 
ปัจจัยหนึ่งท่ีท�าให้ฝ่ายใต้พ่ายแพ้สงครามกลางเมือง
ของสหรฐัมาจากความขาดแคลนเกลอื การเคลือ่นไหว
ต่อสู้เพ่ือเอกราชของชาวอินเดียจากอังกฤษเริ่มต้น
จากการคดัค้านการผูกขาดเกลอืของจักรวรรดอิงักฤษ 
(เรื่องชัย ศรีอักษร, 2551)

สองแม่ลูกก�าลังขูดคราบเกลือบนดินที่บ่อเกลือโนนหนองเหล็ก อ.กุมภวาปี 
จ.อุดรธานี มาใช้ท�าเกลือ เป็นการท�าเกลือแบบโบราณที่ผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนและ
ซื้อขายในชุมชนอีสาน
A little boy is watching his mother scrape salt crust at a salt ground in 
Kumpawapi district of Udon Thani province. The salt will be extracted 
using an age-old technique.
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i
t is said that world history is dictated by salt pro-
duction and trading since time immemorial. The 
Great Wall construction was funded by salt tax, 
and so was the great Roman army. The wealth 
of  the Mayan empire was from salt manufactur-
ing. Trades during the middle age were primarily 

based on salt and its products such as salty fish and cured 
meats. Salt was the main merchandise that drove the 
British Empire to spread its influence worldwide. The 
main factor that caused the southern Confederates to 
surrender during the American Civil War was salt short-
age. It was the salt monopoly of  the British Empire that 
ignited the struggle for independence in India (Ruang-
chai Sri-uksorn, 2008).

In his research, Eiji Nitta (1993) cited an old Chi-
nese document called “Shu-Fan Chih” that reported 
that certain seaside areas had to rely on imported salt 
such as Brunei and Nakhon Si Thammarat. Its implica-
tion is that not every place by the sea could manufacture 
salt. Salt trading was important because it was a neces-
sary commodity. Another Chinese document dated 1351 
called the “Yuan Dynasty Tao-Yi-Chih-Lue” mentioned 
that the State of  Kalimantan exchanged salt for rice and 
that the cost of  salt was five times more expensive than 
rice. Salt was considered a rare commodity at the time 
because it could be harvested only in certain areas. It 
was not until the 13th century that salt manufacturing 
became more widespread in Southeast Asia, mainly due 
to the availability of  iron wok imported through marine 
trade from China and used to boil salty water.

The fact that salt was an expensive commodity in 
Southeast Asia was recorded on a Khmer stele which 
stated that the exchange rate for salt and rice was 40 
units of  salt for 60 units of  rice. During the reign of  
King Suryavarman I prior to the Angkor Wat period, 
a decree was issued stating that salt was to be collected 
as taxes. Later, the collectors for salt taxes were officially 
appointed during the Angkor Wat period (Sahai 1979, p 
117; cited in Eiji Nitta, 1993 p 155).

Although situated inland, it was found that the 
northeastern region or Isaan of  Thailand has been pro-
ducing salt since pre-historic time and it is still going on 
to these days.

The geology of  the Isaan Plateau shows that the 
land was submerged under sea millions of  years ago. 
The sea water subsequently receded leaving behind 
pockets of  trapped salt water. The water evaporated and 

The Salt 
Growers
Story/Pictures: Bumpen Chaiyarak

เส้นทางสีเขียว Green Line

deposits of  “rock salt” were formed underground. Two 
large deposits have been found in the Korat Basin and 
the Sakon Nakhon Basin. Both basins combined cover 
more than 70% of  the Isaan surface area.

The salt-rich geology led to the development of  
salt making in the region for millennia as evidenced 
by archaeological studies which also found that the salt 
industry had vastly transformed the region socially, cul-
turally and ecologically.

A research called “the Relationship between Indus-
try and the Environmental Ecology of  Isaan in Pre-
Historic Period” (Eiji Nitta, 1993) indicates that Isaan 
was full of  iron and salt veins embedded in rocks and 
soil. Iron smoldering and salt making took place around 
the Moon-Chi River Basin in south Isaan and the area 
around Nong Han-Kumpawapi in north Isaan over 
3,000 years ago. Both locations sit on dry land with huge 
salt rock formation.

Archeological excavation in Thung Phi Phoen 
mound in Bua Yai district of  Nakhon Ratchasima prov-
ince confirmed the existence of  large salt operation 
using indigenous technique in the Upper Moon River. 
Earthen jars for boiling salt water were found in differ-
ent sizes and shapes. The facilities for salt manufacturing 
included a rectangular filter pit dug into the ground. The 
pit was coated with a thin layer of  clay and baked into an 
earthen wall. Hay and dry grass were stacked inside the 
pit to filter waterlogged, salt laden soil. A bamboo was 
stuck to the side at the bottom of  the pit as a pipe to allow 
filtered salt water to flow out. There were other earthen 
jars neatly configured by wood pounding technique to a 
diameter of  30 cm to receive the salt water. These con-
tainers were put on the stoves to boil until the water dried 
up and salt crystal remained. Then they were cracked 
open to extract salt.

จากอดีต-ปัจจุบันการท�าเกลือแบบนาตากยังคงสร้างปัญหาการแพร่กระจายของ
ดินเค็มในอีสานมาโดยตลอด
Production of salt by the sun-baking method is still being widely 
practiced, continuing to cause salinity in the soil.
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จากการขุดค้นโนนดินทุ ่งผีโพน อ�าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา พบว่าเป็นพื้นที่ท�าเกลือขนาดใหญ่ในลุ่มน�้ามูลตอน
บน ซึ่งมีการท�าเกลือแบบโบราณ  พบหม้อดินเผาส�าหรับท�าเกลือ  
โครงสร้างการท�าเกลือประกอบไปด้วยหลุมกรองน�้าเกลือที่ขุดลงไป
ในดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วฉาบด้วยดินเหนียวบางๆ เผาให้แข็ง
เป็นก�าแพงดินเหนียว ในน้ันบรรจุเครื่องกรองน�้าเค็มที่ประกอบด้วย
ฟางข้าวหรือพืชอ่ืนแล้วเจาะรูด้านข้าง เสียบไม้ไผ่เป็นท่อให้น�้าไหล
ออกได้  แล้วใช้เครื่องปั้นดินเผาที่ท�าโดยใช้ไม้ทุบขึ้นรูปเป็นหม้อดิน
เผาที่ปราณีตขนาดเส้นรอบวงราว 30 เซนติเมตร  มารองบรรจุน�้า
เค็มก่อนเอาไปวางเรียงในหลุมเตาแล้วเผาจนน�้าในหม้อกลายเป็น
เกลือ แล้วทุบหม้อเพื่อจะเอาเกลือไปใช้

การท�าเกลอืยคุนัน้ท�าในระยะเวลาสัน้ๆ ในรอบปี ดงันัน้จงึมทีีท่�า
เกลอืหลายหย่อมเพือ่ทีจ่ะผลติเกลอืให้มากๆ ในช่วงฤดแูล้ง (ธนัวาคม 
- เมษายน) และในบรเิวณใกล้โนนทุง่ผโีพนปัจจบุนักย็งัท�าเกลอืเฉพาะ
ในฤดแูล้งเพราะน�า้เคม็ใต้ดนิขึน้มาปรากฎเป็นคราบเกลอือยูบ่นผวิดนิ 
การท�าเกลือจะขูดเอาดินที่มีคราบผลึกเกลือเหล่านี้ไปกรองในหลุม
กรองท่ีขุดไว้ หรืออาจจะใช้ท่อนไม้กลวงเป็นเครื่องหมักกรองเอาน�้า
เกลือ โดยเจาะรูใส่ท่อไม้ไผ่ให้น�้าไหลผ่านลงมาได้ 

การท�าเกลอืทีทุ่ง่ผโีพนหรอืบ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอด็ในปัจจบุนั
มีลักษณะคล้ายกันกับการท�าเกลือในอดีต  ซึ่งคล้ายกับการท�าเกลือ
พื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ของอีสาน แตกต่างเฉพาะภาชนะส�าหรับต้ม
เกลือที่ปัจจุบันเป็นกระทะโลหะแทน

ในยุคบรรพกาลน้ันเกลือจ�าเป็นส�าหรับการแปรรูปปลา ใช้ใน
ขบวนการหลอมเหล็ก และยังไม่อาจน�าเข้าเกลือจากเมืองชายทะเล 
ท�าให้คนท้องถิ่นอีสานต้องผลิตเกลือเอง งานศึกษานี้มีข้อสรุปที่
สอดคล้องกบังานศกึษาทางโบราณคดขีอง ศรศีกัร วลัลโิภดม ว่าการที่
พืน้ทีภ่าคอสีานสามารถพฒันาแหล่งผลติข้าว เกลอื และเหลก็ จ�านวน
มากนั้นเป็นฐานท�าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เข้มแข็งจนท�าให้ผู้คน

อพยพเข้ามาเพิ่มมากขึ้น  การผลิตเกลือ เหล็ก และทองแดงนั้นไม่ใช่
การผลิตขนาดเล็ก แต่เป็นการผลิตถึงขั้นอุตสาหกรรม ไม่ใช่ส�าหรับ
เฉพาะในภาคอีสานแต่ครอบคลุมถึงพื้นที่ดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  เพราะว่าเกลือท�าให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เหล็กท�าให้
สามารถผลติอาวธุและเครือ่งมอืการเกษตร และทองแดงน�ามาใช้ผลติ
เครื่องประดับและเครื่องแสดงความรุ่งเรือง เช่น ฆ้อง กลอง ผลผลิต
เหล่านีข้นส่งออกโดยเส้นทางน�า้จงึผลติสะสมไว้จ�านวนมาก ท�าให้เกดิ
การผลิตมากจนเป็นอุตสาหกรรม

เมื่อการผลิตเกลือและเหล็กเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก ก็ท�าให้เกิด
การท�าลายป่าไม้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน เพราะการท�าอุตสาหกรรม
สมัยโบราณต้องการทั้งฟืนและถ่านปริมาณมากส�าหรับการท�าเกลือ
และหลอมเหล็ก  

จากการศึกษาในพื้นที่ทุ่งผีโพนพบว่า ต้นไม้ใหญ่ขนาดยาว 200 
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาต้ม
เกลอื 1 วนัได้เกลอื 20 ลติร หมายความว่าเตาต้มเกลอืเตาหนึง่ๆ ต้อง
ใช้เชื้อเพลิงจากต้นไม้ถึง 20 ต้นใน 1 ฤดูกาลผลิต และพื้นที่หนึ่งๆ มี
โรงต้มเกลือกว่า 20 แห่ง ดังนั้นต้นไม้กว่า 400 ต้น ก็ถูกตัดส�าหรับ
การท�าเกลือในฤดูกาลหนึ่ง การท�าเหล็กก็ต้องใช้พลังงานมากเช่นกัน 

การท�าลายป่าอย่างมากกลับกลายเป็นผลเสียต่อการคงอยู่ของ
อุตสาหกรรม เม่ือป่าไม้ในพื้นที่แห้งแล้งอย่างภาคอีสานถูกท�าลาย 
ความเค็มแพร่กระจายไปแล้วก็ยากที่จะฟื ้นฟูความเสียหายของ 
สิ่งแวดล้อมกลับคืนมา และงานทางโบราณคดีชิ้นนี้ก็ระบุว่า ปัญหา  
สิ่งแวดล้อมคืออีกหนึ่งเหตุผลว่า ท�าไมความรุ่งเรืองของชุมชนบน
ที่ราบสูงโคราชล่มสลายลง อีกทั้งพื้นที่แห้งแล้งแถบลุ่มน�า้มูลหรือทุ่ง
กุลาร้องไห้มีสภาพโล่งเตียนเพราะอุตสาหกรรมเกลือกับเหล็กนี่เอง

อย่างไรกต็าม ข้อสรปุนีม้ข้ีอโต้แย้งว่า สภาพพืน้ทีแ่ห้งแล้งเช่นทุง่
กลุาร้องไห้นัน้ไม่อาจจะสรปุว่าเป็นเพราะตดัต้นไม้ต้มท�าอตุสาหกรรม
เกลอื หรอืท�าอตุสาหกรรมเหลก็ หากแต่เป็นธรรมชาตขิองพืน้ทีร่าบ
สูงเขตแห้งแล้งที่มีสภาพป่าโปร่งหรือทุ่งโล่งโดยธรรมชาติ เพราะค�า
ว่า “อตุสาหกรรม” ในยคุก่อนประวตัศิาสตร์กไ็ม่น่าจะใช้เชือ้เพลงิมาก
ขนาดท�าให้พื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของทุ่งกุลาโล่งเตียน ตลอดจน
เครือ่งมอืเครือ่งใช้ในการตดัไม้ไม่มปีระสทิธภิาพมากนกั หรอืวฒันธรรม
การใช้ไม้ของคนโบราณไม่น่าจะเป็นการตดัโค่นต้นไม้ใหญ่ทัง้ต้นแต่จะ
เป็นการรดิกิง่ไม้ยอดไม้เท่านัน้ และข้อโต้แย้งนีก้ย็งัไม่เป็นทีส่รปุ 

แต่หากเดินทางไปยังพื้นที่ท�าเกลือในภาคอีสาน ปัจจุบันเรายัง
คงพบเห็นการท�าเกลือสินเธาว์หลักๆ อยู่ 2 วิธี คือ การสูบน�า้เกลือ
ขึ้นจากชั้นน�้าบาดาลที่อยู่ลึกลงไป 5-30 เมตร น�าน�้าเกลือมาต้มใน
ภาชนะขนาดใหญ่จนเกลือนั้นตกผลึกเป็นของแข็ง  อีกวิธีคือการใช้
แรงดันน�้าอัดเข้าไปในชั้นหิน จากนั้นน�าน�้ามาขังบนนาเกลือบนผิว
ดิน ผ่านกระบวนการทางเคมีจนได้ผลึกเกลือออกมา โดยทั้งสองวิธี
เป็นการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ไม่ใช่วิธีท�าเกลือแบบภูมิปัญญา
ของชาวบ้านในอดีตที่ใช้วิธีขูดคราบเกลือบนผิวดินมาละลายน�้าแล้ว
ต้มเป็นเกลือ

ส่วนผลกระทบอันเป็นที่ประจักษ์ของอุตสาหกรรมเกลือ คือ 
พืน้ทีร่าบน�า้ท่วมถงึในลุม่น�า้สงครามตอนบน ทีอ่�าเภอบ้านดงุ จงัหวดั
อุดรธานี อ�าเภอบ้านม่วง อ�าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กลาย
เป็นพื้นที่โล่งเตียน มีแต่คราบเกลือ น�้าเค็มดินเค็มแพร่กระจายเป็น
บริเวณกว้าง อีกทั้งเกิดปัญหาดินยุบตัว ทรุดตัว ในพื้นที่ที่มีการตั้ง
บ้านเรือนซึ่งท�าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และพื้นที่ลุ่มน�า้
สงครามที่ได้กล่าวมาแล้ว 

การใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการต้มเกลือ คือสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ป่าไม้ใน
ภาคอีสานในอดีตถูกตัดไปอย่างมหาศาล
Fuel wood is used to boil saline water to extract salt, one 
of the reasons of widespread deforestation in Thailand’s 
northeast.
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At that time, salt production took place only during 
the dry season from December to April. Multiple pro-
duction sites were set up to maximize the quantity. In 
the Thung Phi Phoen mound area, villagers still extract 
salt in the dry season when the salt water seeps up to the 
surface leaving white crust on the ground. The villagers 
scrape the white crust and filter out the soil in the filter-
ing pit.  Sometimes, they use perforated bamboo tubes to 
filter the dirt to obtain clear salt water.

To these days, salt production in Thung Phi Phoen 
or Bor Phan Khan in Roi Et province as well as in many 
locations all over Isaan continues to use a similar tech-
nique. The only difference is that they may use metal 
wok to boil salt water instead of  earthen jars.

In the ancient time, salt was used in fish process-
ing and iron smoldering. Because they did not have the 
means to transport salt from seaside salt-making areas, 
Isaan villagers had to produce salt of  their own. A study 
by archaeologist Srisakdi Walliphodom indicates that 
Isaan area produced rice, salt and iron in large quantity, 
propelling the local economy to the level that it drew large 
numbers of  migrants. The production of  salt and iron 
as well as copper became a major industry, not just for 
local consumption but for export to the whole Southeast 
Asia because salt brought food security, iron was used to 
make weapons and farming tools, and copper was used 
for making decorative items including instruments that 
symbolized cultural dominance such as gong, drum, etc. 
The products were exported by water transport which 
necessitated bulk production at an industrial scale.

The ancient industry needed charcoal and firewood 
in large quantities as fuel for salt boiling and iron smol-
dering. This led to massive deforestation. 

A study in Thung Phi Phoen revealed that a piece of  
wood 200 cm long and 40 cm in diameter burned to heat 
the salt water for one day could provide about 20 liters of  
salt. That means one stove would need up to 20 of  such 
wood in one production season. There were as many as 
20 salt making facilities in the area and therefore about 
400 pieces of  wood must be prepared in one season. Iron 
smoldering needed even more fuel.

Deforestation ironically caused the industry to 
decline. When the trees in such a dry area as Isaan were 
used up, it hastened the spread of  salt contamination in 
the soil. The ecosystem once ruined was very difficult to 
rehabilitate. The same study indicates that the environ-
mental problem was another reason that brought down 
the prosperous Korat Plateau. The dry land of  the Kula 
Ronghai field and along the Moon River was laid bare 
due to the salt and iron industries.

However, the above study has been disputed. An 
argument goes that there was not enough evidence to 
conclude that the salt and iron industries caused defor-
estation that turned dry areas in Isaan, such as the Kula 
Ronghai field, barren. The dry land of  Isaan was charac-
terized by sparse forests and vast meadows. The industry 
in the ancient time could not have been large enough 

เส้นทางสีเขียว Green Line

to consume all the wood in such vast areas. Moreover, 
tree felling equipment at the time was not highly efficient 
and the ancient way of  finding fuel was more of  gather-
ing fallen branches or dead trees than felling whole living 
trees. Debates on this issue is continuing.

Nowadays, salt-making activities still carry on in cer-
tain areas in Isaan. Two production methods are com-
monly employed. The first method involves pumping salt 
water up from the aquifer at the depth of  around 5-30 
m and boiling the saline water in large container until it 
crystallizes. The other method is to pump water under 
high pressure into the rock layer and then pumped the 
water up and onto an open area where the salt water 
is left to crystallize. Both methods are used industrially 
while the indigenous method employed since the old 
days requires the villagers to scrape salt stains from the 
soil surface, dissolve them in water, filter and boil the 
water to obtain salt.

Adverse environmental impacts caused by the salt 
industry can be plainly seen. One famous case is the con-
tamination of  the flood plain in upper Songkhram River 
Basin in Ban Dung district of  Udon Thani province 
and Ban Muang and Wanon Niwat districts of  Sakon 
Nakhon province. The whole river basin became barren 
and was littered with salt stains. The soil and water were 
contaminated with salinity. Land subsidence and cave-in 
of  residential areas were rampant causing damages to 
properties in the whole river basin.

In December 2010, the villagers in tambon Dong 
Yen, Ban Muang district, organized a demonstration 
to demand the revocation of  salt mining licenses in the 
Songkhram River Basin, accusing the salt mines of  caus-
ing extensive damage to agricultural areas, particularly in 
the Saang River which is a tributary of  the Songkhram. 
The problem was similar to the one in Nong Bo area of  
the Siew River Basin in Borabue district of  Maha Sara-
kham province. In 1990, the water in the upstream Siew 
River was found to contain twice the salinity level of  the 
sea water. The salinity spread along the river, a tributary 
of  the Moon River, causing rice farming to collapse and 
killing fishes and animals. The incident led to one of  the 
biggest protests in the history of  Thailand with students, 

น�้าเกลือที่สูบขึ้นมาจากใต้ดินจะน�ามาต้มให้เกลือตกผลึก
Saline water pumped up from underground well is boiled and left to dry 
and form salt crystals.
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ล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2553 ที่ผ่านมาพบว่ามีการเคลื่อนไหว
ของประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตต�าบลดงเย็น อ�าเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร เรียกร้องให้เพิกถอนใบอนุญาตท�าเกลือในเขตป่า
ทามลุ่มน�้าสงครามที่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมและล�าห้วย
ซาง ล�าน�้าสาขาของแม่น�้าสงคราม ปัญหาน้ีซ�้ารอยกับปัญหาที่เกิด
ขึ้นแล้วในอดตีที่บริเวณหนองบ่อ ในลุ่มน�า้เสยีว อ�าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม ที่ท�าให้เกิดวิกฤตน�้าเค็ม ในปี 2533 จนท�าหนองบ่อ
บริเวณต้นส�าเสียวเค็มกว่าน�้าทะเลสองเท่า และมีการแพร่กระจาย
ไปตามล�าน�้าเสียว สายน�้าสาขาของน�า้มูลท�าให้เกษตรเดือดร้อน พืช
พรรณสตัว์น�า้ตาย จนเกดิการเคลือ่นไหวทางด้านสิง่แวดล้อมครัง้ใหญ่
ในประวัตศิาสตร์อสีานร่วมกนัระหว่างประชาชนทีเ่ดอืนร้อน นกัศกึษา 
นักวิชาการ และสื่อมวลชนจนรัฐบาลในขณะนั้นต้องมีค�าสั่งคณะ
รัฐมนตรีที่ 2/2533 ให้ยุติการท�าเกลือในเขตอ�าเภอบรบือ

ปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ได้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นที่การท�าเกลือ
ขยายออกไปด้วย เช่น อ�าเภอพิมาย อ�าเภอโนนไทย อ�าเภอโนนสูง 
อ�าเภอพระทองค�า จังหวัดนครราชสีมา จากการส�ารวจของกรม
ทรัพยากรธรณีพบว่าในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครมีปริมาณของ
แร่เกลือหินประมาณ 18 ล้านล้านตัน (ธวัช จาปะเกษตร, 2528 
และ ปกรณ์ สุวานิช, 2537) และก�าลังการผลิตเกลือจากภาค
อีสานในปัจจุบันประมาณปีละ 1.5 – 2 ล้านตันต่อปี เพื่อน�าไปใช้
ในภาคอุตสาหกรรมได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี 
อุตสาหกรรมพลาสติกฯลฯ และมีแนวโน้มจะมีการผลิตเกลือจาก
ใต้ดินอีสานเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบัน กรมพัฒนาที่ดินส�ารวจพบว่าภาคอีสานก�าลังประสบ
ปัญหาภาวะการแพร่กระจายของดินเค็ม โดยมีพื้นที่ดินเค็มประมาณ 
17.8 ล้านไร่ แบ่งเป็นดินเค็มจัดประมาณ 1.5 ล้านไร่ ดินเค็ม  
ปานกลาง 3.7 ล้านไร่ และดินเค็มน้อย 12.6 ล้านไร่ และดินที่มี
ศักยภาพที่จะเป็นดินเค็มอีกประมาณ 19.4 ล้านไร่ รวมทั้งหมด 37.2 
ล้านไร่ กระจายอยู่ทั่วไปในที่ราบลุ่มของแอ่งทั้งสอง คิดเป็นสัดส่วน
พื้นที่ดินเค็มเป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด และปัญหานี้ยัง
คงขยายพื้นท่ีออกไปมากขึ้น อีกทั้งเมื่อมองจากพ้ืนที่นิเวศของภาค
อีสานที่ยังมีเกลืออีกมหาศาลที่มีศักยภาพที่จะแพร่กระจายไปได้อีก
มหาศาลเช่นกนั หากมกีจิกรรมทีไ่ปรบกวนสมดลุเกลอืและระบบนเิวศ
ที่ถูกกลบเก็บไว้ใต้ธรณีอีสาน

นอกจากนี ้ยงัมสีาเหตกุารแพร่เกลอืตามธรรมชาต ิคอื การสลาย
ตัวของหินอมเกลือ ที่อยู่ลึกจากผิวดินเพียง 1-2 เมตร เกลือที่สะสม
ในหนิอมเกลอืเหล่านีม้าจากการผพุงัสลายตวัของหนิเกลอืชัน้บนของ
หมวดหินมหาสารคาม ท�าให้น�้าใต้ดินเค็มที่อยู่ใกล้ผิวดิน และเกลือ
เคลื่อนขึ้นมาสะสมที่ผิวดินและดินชั้นบนพร้อมกับการระเหยของน�า้ 

รวมถึงสาเหตุอื่นๆ เช่น การตัดไม้ท�าลายป่าบนพื้นที่รับน�้า การ
เปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิ และการใช้น�า้เพือ่การชลประทาน 
กท็�าให้สมดลุของระบบน�า้เสยีไป คอื มนี�า้ส่วนเกนิทีไ่หลจากเนนิพืน้ที่
รับน�้า ไปเพิ่มเติมน�้าใต้ดินเค็มในที่ลุ่ม น�้าใต้ดินเค็มจึงถูกยกระดับ
ขึ้นมาใกล้ผิวดิน ท�าให้ที่ลุ่มซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาข้าวกลายเป็นดินเค็ม 

การพฒันาระบบชลประทาน โดยการสร้างเขือ่น อ่างเกบ็น�า้ หรอื
คลองส่งน�้า ผ่านโดมเกลือใต้ดิน หรือบนพื้นที่ดินเค็มหรือมีน�้าใต้ดิน
เค็ม ท�าให้น�้าในอ่างเก็บน�้าไปละลายเกลือในชั้นดิน หรือน�้าไปเพิ่ม
เตมิ หรอืยกระดบัน�า้ใต้ดนิเคม็ให้สงูขึน้มาอยูร่ะดบัเดยีวกบัน�า้ในอ่าง
เกบ็น�า้ โดยการศกึษาของกรมทรพัยากรธรณรีะบวุ่า ช่วง 20 ปีทีผ่่าน

มา ชั้นน�า้บาดาลสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 10 เมตร รวมถึงการสูบน�า้เกลือใน
บริเวณใกล้อ่างเก็บน�้า ก็ท�าให้เกิดดินเค็มแพร่ไปในบริเวณใกล้เคียง

...สาเหตุแห่งปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ยังคง
อยู่ในการศึกษา ทดลอง บรรเทา และปรับตัว ทั้งสิ้น

 
การท�าเกลือแบบโบราณยังพบอยู่ในหลายพื้นที่ในชุมชนอีสาน 

เป็นการท�าเกลอืขนาดเลก็ๆ เพือ่การซือ้ขายแลกเปลีย่นภายในชมุชน 
หรอืใช้ประโยชน์ภายในครวัเรอืน ตวัอย่างเช่น การท�าเกลอืพืน้บ้านที่
บ่อเกลอืโนนหนองเหลก็ ในชมุชนบ้านอุม่จาน อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี 
ยังเป็นการท�าเกลือแบบโบราณที่อาศัยขูดคราบผงดินเค็มท่ีอยู่ตาม
ผิวดินมาใช้ท�าเกลือ เอามาหมักกับน�้า ให้น�้าละลายเกลือในเนื้อดิน
ออกมา แล้วกรองเอาน�า้เกลือที่เค็มเข้มข้นมาต้มบนกระทะเล็กๆ จน
ตกผลึกเป็นเกลือ เกลือที่ได้จะเก็บไว้ใช้ในครัวเรือน เหลือก็ขาย หรือ
แลกเปลีย่นกบัสนิค้าอืน่ๆ แต่ละครอบครวัจะหมนุเวยีนกนัมาท�าเกลอื
ในช่วงฤดูแล้งประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 

...ที่บ่อหนองเหล็ก ในบ่ายแก่ๆ วันหนึ่งกลางเดือนมีนาคม หญิง
วัยกลางคนคนหนึ่งเพิ่งเสร็จภาระกิจต้มเกลือที่ท�ามาต่อเน่ืองหนึ่ง
สัปดาห์ เธอได้เกลือพอส�าหรับใช้ไปตลอดทั้งปีแล้ว 

หญงิวยักลางคนในชดุเสือ้แขนยาวนุง่ผ้าถงุลายปาเตะสวมหมวก
สานใบกว้าง จงูแขนลกูชายตวัน้อยเดนิไปยงัลานโล่งทีม่ผีงดนิเอยีดใน
บริเวณบ่อเกลือโนนหนองเหล็ก ในมือหิ้วตระกร้าเกลือใบหนึ่ง พร้อม
เสียมด้ามเล็กขุดหลุมตื้นๆ เว้นระยะห่างหลุมละราวคืบหนึ่ง ส่วน
ลกูชายตวัน้อยสนกุอยูก่บัการก�าเกลอืจากตระกร้าหยอดลงไปในหลมุ
ก่อนจะใช้ฝ่ามือน้อยๆ นั้นบรรจงเกลี่ยดินมากลบ

“ปีหน้าขอให้เกิดเกลือดกๆ เด้อ” เสียงผู้เป็นแม่เว้าวอนไปใน
สายลมอันเริงร้อนของทุ่งฤดูแล้งใต้ท้องฟ้าที่แสงแดดค่อยคล้อยลง
ในบ่ายแก่ๆ สองแม่ลูกท�าอยู่เช่นนั้นจนมองเห็นลานกว้างมีแนวหลุม
ปลกูเกลอืของสองแม่ลกูเรยีงรายเมือ่มองไปจากเนนิดนิเอยีดจากโพน
สงูอนัเป็นทีต่ัง้ของเตาต้มเกลอื และหลมุดนิกรองน�า้เกลอืจ�านวนมาก
ที่บัดนี้บรรจุดินเค็ม หรือเอียดหมักไว้กับน�้า ใต้หลุมนั้นรองด้วยฟาง 
แกลบ พื้นหลุมดินยาด้วยยางไม้เหนียวผสมผงไม้และทรายนวดเป็น

การสูบน�้าใต้ดินขึ้นมาต้มเกลือหรือการละลายเกลือหินใต้ดินและสูบขึ้นมาท�าเกลือ 
นอกจากจะท�าให้ดินเค็มแพร่กระจายยังท�าให้เกิดปัญหาดินยุบขยายพื้นที่ออกไป
กว้างขวางและรุนแรงขึ้น
Pumping up saline water from underground or diluting rock salt below 
soil surface in salt production causes not just widespread soil salinity 
but also soil subsidence.
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academics and the media joining the affected villagers. 
Eventually, the government was forced to issue a ministe-
rial decree to stop the salt mining in Borabue.

Similar problems have occurred in other areas 
with large salt mining operation such as in the districts 
of  Pimai, Non Thai, Non Sung, Phra Thongkham in 
Nakhon Ratchasima province. According to a survey 
conducted by the Department of  Mineral Resources, the 
Korat and Sakon Nakhon Basins contain at least 18 tril-
lion tons of  rock salt (Tawat Japakaset, 1985, and Pak-
orn Suvanich, 1984). The current production rate of  salt 
nationwide is 1.5 - 2 million tons a year, mainly for use 
in industries such as food processing, chemical and plas-
tic manufacturing. With rapid industrial expansion, the 
underground salt mining in Issan is bound to increase.

Presently, the Land Development Department 
reported that Isaan is facing the problem of  soil salin-
ity. The saline soil occupies about 17.8 million rai (2.85 
million hectare) in Isaan. It is divided into soil with high 
salinity level of  1.5 million rai (0.24 million ha), medium 
salinity level 3.7 million rai (0.592 million ha), and low 
salinity level 12.6 million rai (2.02 million ha). Another 
19.4 million rai (3.1 million ha) is regarded as soil that 
is at the brink of  being contaminated. These parcels 
of  land are scattered all over the two basins, occupying 
about one-third of  the total Isaan land area. The salinity 
problem is found to continue spreading even now. With 
an enormous amount of  underground salt, the ecosystem 
of  Isaan is very fragile. A little disturbance may upset its 
equilibrium and trigger a spread of  salt contamination 
over much wider area.

Another reason for the spread of  salinity is the nat-
ural breaking down of  rock salt. The disintegration of  
rock salt at the upper crust of  the Maha Sarakham rock 
formation at the depth of  1-2 m causes the salt to dis-
solve into shallow underground water. The accumulated 
saline water then seeps back to the surface through capil-
lary action and forms salt crust on the ground.

Other factors affecting the ecosystem are deforesta-
tion that ruins the water retaining capability of  the soil 
and changes in land use pattern as well as irrigation 
which disturbs the balance of  the water circulation sys-
tem as run-off  from irrigated areas seeps underground 
and raise the salt water table closer to the surface. When 
the salt water reaches the top soil, the farmland and its 
produce become salinated.

Water resource development projects such as dam, 
reservoir and irrigation canal construction upsets the 
equilibrium of  the ecosystem. These projects imple-
mented on areas with salt deposits or underground salt 
water either dilute the rock salt or add more water to the 
saline aquifers, raising their level close to the surface. A 
study by the Department of  Mineral Resources indicates 
that the water table has been raised over 10 m in the past 
20 years and that the pumping of  saline water around the 
reservoir has accelerated the spread of  salinity in the soil.

The causes and the remedies of  this problem are still 
under study.

เส้นทางสีเขียว Green Line

The ancient method of  salt mining is still being 
practiced among certain communities in Isaan. Most 
of  the operations are small scale intended for house-
hold consumption, local trading or bartering within the 
communities. One example of  such communities is the 
indigenous salt mine of  Non Nong Lek at Ban Umjaan 
community in Kumpawapi district of  Udon Thani prov-
ince. Here the villagers still scrape salt stains from the 
surface soil to make salt. They dissolve the soil in water 
and filter out the dirt. Then they extract salt by boiling 
the saline solution in a wok. They keep some of  the salt 
for local consumption and sell the remaining to outsiders 
or exchange it for other goods. Each family takes turn 
extracting salt during the dry season that lasts from Feb-
ruary to April each year.

At the Non Nong Lek salt well one late afternoon in 
mid-March, a middle-aged woman just finished her turn 
of  extracting salt after a whole week of  hard work. She 
has harvested enough salt that should last her family the 
whole year.

The woman, dressed in a long-sleeve blouse and a 
Pateh pattern of  traditional skirt called Phatung, wore a 
wide rim bamboo hat. Holding a hand of  a young boy 
in one hand and carrying a basket full of  salt and a small 
spade in the other, she and her son walked straight to 
an open area of  trampled ground next to the salt well. 
There, she bent down to dig rows of  small holes in the 
ground of  about a hand-width apart. Her son took joy in 
putting a small amount of  salt from the basket into each 
hole before filling it with dirt.

“I wish you a better yield of  salt next year,” she said, 
her blessing echoed in the hot wind that blew from the 
field under the torching sun. 

Both mother and son continued to do this until the 
whole area was dotted with salt “planting” holes from 
the mound where a stove was located to the filtering pits 
that contained soil saturated with salt water. The pit was 
stacked with hay, rice husk and caulked with resin mixed 
with saw dust and pounded into sticky paste to line the 
floor and walls for waterproofing. There was a drain hole 
by the side of  the pit at the bottom connected to a bam-
boo pipe. A little poke in the pipe with a small stick will 
yield drops of  extremely salty water ready to be boiled 
and made into salt.

“Wish you a good yield of  salt for next year,” intoned 
the little boy imitating her mother as he filled the holes 
with dirt.

Before extracting salt at the salt well, the villagers pay 
homage to Nang Phia Kaew Goddess, said to be the guard-
ian spirit of  the well. Before boiling salt, they place either a 
bunch of  lotus flowers or a wooden lingam next to the wok. 
It is the villagers’ belief  that the Goddess is fond of  such 
offerings and will bless them with good salt. After getting 
the salt, the villagers make an offer of  salt to the Goddess as 
a gesture of  gratitude. Before going home, they “plant” the 
salt back to the land as seedlings for next year.
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The salt extraction for the people around Nong 
Han-Kumpawapi is indeed a “ritual” symbolizing the 
cordial relationship between man and nature.

The amount of  flowers, incense and candles offered 
at the small shrine of  Nang Phia Kaew reflects the num-
ber of  people who have come to boil salt in each dry 
season. The model salt carts made from bamboo signify 
the gratitude of  the people. They also reflect the abun-
dance of  salt in this well. This practice is part of  a ritual 
that has been passed on through generations since the 
establishment of  this community around this lake. It has 
been said that, besides bountiful fish in Nong Han Lake, 
surrounding rice fields and salt wells have drawn people 
from wide areas to settle here.

This indigenous method of  salt mining can be seen 
all over Isaan and the custom of  worshipping the salt 
goddess is similarly practiced among most of  the com-
munities from Bo Kathin of  Khon Kaen province to Bo 
Phan Khan of  Roi Et, Bo Thung Phiphoen of  Nakhon 
Ratchasima and Bo Hua Hed of  Nong Khai.

Many Isaan villagers continue this traditional way 
of  small-scale subsistent salt extraction with respect to 

ตังเหนียว แล้วเอามาลาดปูทั่วพื้นและขอบกันน�้าซึมออก ที่ก้นหลุม
จะเจาะรดู้านข้างต่อกบัท่อไม้ไผ่ไว้พรุง่นีแ้ค่เอาไม้เลก็ๆ ทิม่ไปทีรู่ไ้ม้ไผ่
น�้าที่หมักดินเค็มก็จะไหลซึมพาเอาความเค็มผ่านชั้นฟาง แกลบ เป็น
น�้าใสๆ รสเค็มจัด แล้วน�าไปต้มเคี่ยวจนเป็นเกลือ

“ขอให้ปีหน้ามีเกลือดกๆ เด้อ” เสียงของเด็กชายจ้อยเจื้อยตาม
ค�าผู้เป็นแม่ พลางกลบหลุมปลูกเกลือไปพลาง

ใครๆ ทีม่าต้มเกลอืทีบ่่อโนนหนองเหลก็ ก่อนลงต้มเกลอืจะต้อง
ไหว้ขอต่อเจ้าแม่นางเพยีแก้ว  วญิญาณศกัดิส์ทิธแิห่งบ่อเกลอืนี ้ ขณะ
ต้มต้องมีการท�าดอกบัวหรือปลัดขิกวางไว้ข้างๆ หม้อต้มด้วยนัยว่า
แม่นางเพียแก้วชอบจะช่วยท�าให้ได้เกลือดี และเมื่อต้มเกลือได้ต้อง
น�าเกลือไปถวายศาลเจ้าแม่นางเพียแก้วเป็นการขอบคุณ และลืมไม่
ได้ก่อนเก็บของกลับบ้านจะต้องท�าการ “ปลูกเกลือ” เพื่อปลูกความ
เค็มไว้ในผืนดินปีหน้าจะได้มาผลิตเกลือได้ใหม่ให้ได้เกลือดกสมบูรณ์

การท�าเกลอืส�าหรบัคนรอบหนองหานกมุภวาปีเป็น “พธิกีรรม” 
ซึ่งเป็นสัญญลักษ์ที่ก�าหนดความสัมพันธ์ของคนและทรัพยากรธรณี
คือเกลือใต้ดิน 

ดอกไม้ธูปเทียนจ�านวนไม่น้อย ณ ศาลไม้ขนาดเล็กอันเป็นเหย้า
เรือนของนางเพียแก้ว บอกให้รับรู้ว่าคนต้มเกลือในฤดูแล้งของแต่ละ
ปีมจี�านวนไม่น้อย ขณะทีเ่กวยีนเกลอืทีต่่อขึน้มาจากตอกไม้ไผ่ ต่างว่า
เป็นเครือ่งบรรทกุเกลอืมาไหว้ขอบคณุนางเพยีแก้ว กค็อืสิง่บอกความ
สมบรูณ์ของเกลอืจากแหล่งเกลอืแห่งนี ้และเป็นพธิกีรรมทีส่บืทอดมา
ช้านานเท่าที่ชุมชนรอบทะเลสาบน�้าจืดแห่งนี้เริ่มก่อตั้ง ว่ากันว่านอก
จากปลาในหนองหานแล้ว  บ่อเกลอืและนาข้าวรอบหนองหานเป็นอกี
สองปัจจัยที่ดึงดูดผู้คนมาก่อตั้งชุมชนรอบๆ หนองหาน 

การท�าเกลอืแบบพืน้บ้านเช่นนีเ้หน็อยูท่ัว่ไปในชมุชนอสีาน และ
การไหว้ผเีกลอืกเ็ป็นสิง่ทีค่นในชมุชนปฏบิตัสิบืทอดมาไม่ต่างกนั เช่น 
ที่บ่อกฐิน จังหวัดขอนแก่น บ่อหัวแฮด จังหวัดหนองคาย บ่อพันขัน 
จังหวัดร้อยเอ็ด บ่อเกลือทุ่งผีโพน จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ 

วันนี้คนปลูกเกลือยังคงท�าวิถีด้ังเดิมให้สังคมได้เปรียบเทียบ
ระหว่างการท�าเกลือขนาดเล็กเพื่อยังชีพด้วยความย�าเกรงต่อเกลือที่
เป็นแร่ธาตใิต้ดนิ กบัการท�าเกลอืแบบอตุสาหกรรมทีก่�าลงัเป็นปัญหา
อยู่อย่างกว้างขวางในภาคอีสาน และก�าลังขยายอ�านาจโดยโครงการ
พฒันาเหมอืงแร่โปแตชและเกลอืใต้ดนิทัว่อสีานกว่า 7 โครงการ ใน 6 
จังหวัดภาคอีสานรวมพื้นที่กว่า 7 แสนไร่ที่ก�าลังขอสัมปทาน และขอ
ส�ารวจ หากเปน็ไปในแนวทางนี้อตัราการผลติเกลอืจากใต้ดินอสีานก็
จะเพิ่มทวีจ�านวนมากขึ้นเป็น 10 เท่า ทั้งๆ ที่ปัจจุบันสัดส่วนผลผลิต
เกลือทั้งหมดภายในประเทศ 2 ล้านตัน มี บริษัท เกลือพิมาย จ�ากัด 
เป็นผู้ผูกขาดตลาดเกลือเพียงเจ้าเดียว โดยผลิตเกลือจากการละลาย
แร่หนิเกลอื ซึง่ผลผลติร้อยละ 80 ของบรษิทัฯ จะถกูน�าไปเป็นวตัถดุบิ
ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการผลิตที่เพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศในขณะนี้

ส่วนวิถีการผลิตเกลือด้วยความเคารพ ท�ากันแบบพื้นบ้าน ที่ยัง
คงเป็นเครื่องค�า้จุนเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนอยู่ได้ ด้วยการปลูก
เกลือไว้ให้ดกเต็มดิน จะถูกส่งต่อถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้เพียงไหน 
เป็นวถิกีารท�าเกลอืทีจ่ะอยูร่อดได้หรอืไม่ เวลาจะเป็นเครือ่งพสิจูน์ n

the underground natural resource. On the other hand, 
the large-scale industrial salt mining has caused wide-
spread damage in Isaan and has escalated to include a 
concession application of  a massive potash and salt min-
ing project the covers seven sites in six provinces covering 
an area of  over 700,000 rai (112,000 ha).  If  the project 
is approved, the salt production in Isaan will increase 
10 times the current capacity of  two million tons that is 
practically monopolized by Pimai Salt Co. The company 
uses salt rock dissolving method in its operation as it is 
less intrusive to the environment. About 80% of  the salt 
produced by the firm fills the demand for raw material in 
the industrial sector.

As for the indigenous salt mining practice, it is an 
avenue for the villagers to supplement their household 
income as well as holding the community together 
through the “salt planting” ritual. It stresses respect to 
nature and the environment. But how much of  this prac-
tice will be passed on to the next generations and how 
much of  the ritual will survive in the long run, only time 
will tell. n

ลักษณะการผลิตเกลือโดยการท�านาตาก
Saline water is sun-baked to produce salt.
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เส้นทางเดียวกัน ON THE SAmE PATH

ในช่วงปี 2543  ทันทีท่ีชาวบ้านในพื้นที่  
ลุม่น�า้หนองหานกุมภวาปีได้รบัข่าวสารเรือ่ง
โครงการเหมืองแร่โปแตชจังหวัดอุดรธานี 
และการผลกัดนัแก้ไขกฎหมายแร่ในส่วนของการท�า
เหมืองแร่ใต้ดินจากนักพัฒนาเอกชนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง 
ท�าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีมาร่วมนัง่ฟังกนัอยูท่ีศ่าลากลาง
บ้านหลงัหนึง่ถึงกับอุทานออกมาว่า “แม่นแล้ว หนองหาน
ล่มถล่มจมดินเพราะกะฮอกด่อน (กระรอกเผือก)” 

ต่อจากน้ันเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับต�านานผาแดงนางไอ่ก็
ถูกพูดขยายความต่อๆ กันไปเป็นเวลาสิบปีกว่าแล้ว  

บทบญัญตัใินมาตรา 88/3 ของกฎหมายแร่ฉบบัแก้ไขปี 2545 ที่
ระบวุ่า “การท�าเหมอืงใต้ดนิผ่านใต้ดนิของทีด่นิใดทีม่ใิช่ทีว่่าง หากอยู่
ในระดับความลึกจากผิวดินไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร ผู้ยื่นค�าขอประทาน
บัตรต้องแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าผู้ขอจะมีสิทธิท�า
เหมืองในเขตที่ดินน้ันได้” เป็นสาระส�าคัญที่สุดที่น�ามาสู่การคัดค้าน
การท�าเหมืองแร่โปแตชใต้ดินในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีตั้งแต่เมื่อสิบปี
ที่แล้วมาจนถึงบัดนี้ 

ประเด็นคือรัฐ –ซึ่งในที่นี้ประกอบด้วยกลุ่มนักการเมืองและ
ข้าราชการ ร่วมกับนักลงทุนไทยและต่างชาติ แต่ไม่มีประชาชนเป็น
ส่วนประกอบ –พยายามสร้างกฎหมายแร่ฉบบัใหม่ขึน้มาเพือ่ส่งเสรมิ
การลงทุนให้มีการขุดแร่โปแตชและเกลือหินใต้ดินในภาคอีสาน โดย
ให้เหตุผลว่าเพื่อให้มีการจ้างงานและมีเม็ดเงินมาสร้างความเจริญให้
กบัประเทศชาต ิทีน่่าสนใจกค็อืความพยายามทีว่่าได้ “ปลกุ” ต�านาน  
พื้นบ้านปรัมปราเรื่องผาแดงนางไอ่ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างมีพลัง 

ก่อนหน้าที่ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน�้าหนองหานกุมภวาปีจะได้รับรู้
เกีย่วกบัโครงการเหมอืงแร่โปแตชจงัหวดัอดุรธาน ีต�านานผาแดงนาง
ไอ่ยังคงเป็นเพียงแค่ต�านานพื้นบ้านปรัมปรา ผูกโยงเรื่องราวเข้ากับ
บริบทสังคมปัจจุบันและอนาคตไม่ได้ และไม่มีพลังขับเคลื่อนสังคม 
แต่หลังจากที่ชาวบ้านรับรู้ข่าวสารรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการท�า
เหมืองแร่โปแตชใต้ผืนดินจังหวัดอุดรธานี ท�าให้ต�านานปรัมปรา  
ดังกล่าวถูกตีความว่าเป็นนิทาน “ปริศนาธรรมเรื่องความโลภ” 

เป็นเรื่องน่าแปลกที่พื้นที่โครงการท�าเหมืองแร่โปแตชใต้ดิน
บริเวณลุ่มน�้าหนองหานกุมภวาปีเป็นพ้ืนที่บริเวณเดียวกับที่ปรากฏ
อยู่ในต�านานผาแดงนางไอ่ บริบทของพื้นที่ทับซ้อนระหว่างพื้นที่ใน
ต�านานปรัมปราในโลกสมมติกับพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมโปแตช

10 ปี กลุ่มอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอุดรธำนี 

i
t was during a public gathering in a commu-
nity hall in year 2000 that the villagers of  Nong 
Han Kumpawapi basin first heard about the 
potash mining project in Udon Thani and the 
push to revise the minerals law from a small 
group of  non-governmental workers. Many of  

them exclaimed: “That’s right. Nong Han will collapse 
because of  the white squirrel!”

Since then, the mythical tale of  Pha Daeng and 
Nang Ai has been retold and elaborated over and over 
for the next ten years.

เรื่อง เลิศศักดิ์ คำาคงศักดิ์

ผู้สร้างความคิดใหม่เรื่อง ‘เกลือ’ 

ให้กับสังคมไทย

A Decade of 
the Udon Thani 
Environmental 
Group and a 
New Perspective 
of ‘Salt’ in Thai 
Society
Story Lertsak Khamkongsak
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Section 88/3 of  the Minerals Act, amended 2002, 
reads: “In case the underground mining passes beneath 
the land, which is not vacant land, and the mining depth 
level is not over 100 meters below the surface of  the land, 
the applicant for a Prathanabat (license) must produce 
evidence to the competent official that he is entitled to 
mine in that area.” This clause is the main issue that 
has led a protest movement against underground potash 
mining in Udon Thani for the past ten years.

What is at issue is that the state – which is composed 
of  politicians and bureaucrats, in cooperation with both 
local and foreign investors, without participation of  the 
people, tried to pass a law to promote investment in pot-
ash mining in Thailand’s northeast. Reasons given were 
to create jobs and boost the national economy. The inter-
esting thing is it has also evoked the ancient tale of  Pha 
Daeng and Nang Ai. 

Before the villagers of  Nong Han-Kumpawapi 
heard about the potash mining project, the tale of  Pha 
Daeng and Nang Ai was simply one of  the many folk-
tales unrelated to their current social situation. But since 
the project was known, the legend has become a power-
ful metaphor to depict and condemn human greed.

It is fascinating that the potash mining site in Nong 

ในโลกปัจจุบันที่มีอยู่จริงคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงในการ
รวมกลุ่มคน จนเกดิเป็นองค์กรชาวบ้านในนามกลุม่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม
อุดรธานี หรือในอีกแง่หน่ึงอาจจะพูดได้ว่าการที่ชาวบ้านสังเคราะห์ 
“ความเชือ่” ขึน้ใหม่จากบรบิทของพืน้ทีท่บัซ้อนดงักล่าว คอืแรงผลกั
ดันท่ีท�าให้ชาวบ้านเกิดพลังแห่งความเชื่อขึ้นมา และรวมตัวกันเพื่อ
ต่อสู้กับรัฐและนักลงทุนอย่างมีพลัง

เรื่องราวในต�านานผาแดงนางไอ่มีอยู่ว่า นานมาแล้วยังมีสาว
งามนางหนึ่งเป็นลูกสาวพญาขอมชื่อนางไอ่ค�า ซึ่งชาวบ้านเรียกสั้นๆ 
ว่านางไอ่ ความงามของนางเป็นที่เล่ืองลือจนเป็นท่ีหมายปองของ
เจ้าชายเมืองต่างๆ ที่อยากได้นางมาเป็นคู่ครอง แม้กระทั่งเจ้าพังคี 
ลูกพญานาคแห่งเมืองบาดาลก็ร้อนรนทนอยู่ไม่ไหวจึงแปลงกายเป็น  
กะฮอกด่อน (กระรอกเผอืก) ขึน้มาบนเมอืงมนษุย์เพือ่ยลโฉมนางไอ่ค�า 
ครัน้นางไอ่ค�าได้เหน็กระรอกเผอืกจงึสัง่ให้นายพรานไล่จบัให้ พรานใช้

หน้าไม้ยงิกระรอกจนตายแล้วน�าเนือ้มาแบ่งปันกนักนิ แต่เนือ้กระรอก
นี้แปลกนัก ยิ่งแบ่งยิ่งทวีขึ้นจนแจกจ่ายให้ชาวเมืองกินทั่วกันทั้งเมือง

ฝ่ายพญาสุทโธนาค บิดาพังคีที่ถูกฆ่าตาย เมื่อทราบข่าวก็เจ็บ
แค้นยิ่งนัก จึงได้ยกพลนาคขึ้นมาถล่มเมือง ฝ่ายผาแดงคนรักนาง
ไอ่เร่งรุดมาช่วย แต่ก็ถูกพวกนาคตีกลับและไล่ตามไปถล่มทลาย
แผ่นดิน ในที่สุดนางไอ่ถูกนาคใช้หางฟาดตกจากหลังม้าและจมหาย
ไปใต้ธรณี และเมืองทั้งเมืองถล่มทลายจมลงกลายเป็นหนองน�า้ใหญ่
คือหนองหานกุมภวาปี

ผาแดงนางไอ่เป็นต�านานการเกิดหนองหาน ทะเลสาบน�้าจืด
กว้างใหญ่ แม้ฝ่ายนักธรณีวิทยาจะอธิบายว่าบึงน�้าขนาดใหญ่นี้เกิด
จากการยุบตัวของชั้นหินเกลือที่อยู่ใต้ดินก็ตาม แต่ชาวบ้านก็ยังเชื่อ
ต�านานหรือนิทานปริศนาธรรมเรื่องนี้ที่สอนเรื่องความโลภ โดยผูก
โยงเรือ่งราวว่ากระรอกเผอืกในเรือ่งนัน้คอืเกลอืเพราะมสีขีาว การท�า
เหมืองแร่โปแตชและเกลือหินคือการกินเนื้อกระรอกเผือกด้วยความ
โลภตะกละตะกลามจึงน�าความวิบัติมาให้บ้านเมือง

การเชือ่มโยงต�านานปรมัปราเข้ากบับรบิทของสงัคม วฒันธรรม 
การเมอืงและเศรษฐกจิในยคุสมยัปัจจบุนัได้เผยให้เหน็ถงึก้าวกระโดด
ส�าคัญของเทคโนโลยีการผลิตเกลือในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่มี
การริเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2504 
สงัคมไทยผลติและใช้เกลอืในจดุสมดลุเพือ่น�ามาใช้ภายในประเทศเป็น

Han-Kumpawapi happens to be the same area as the 
land of  the Pha Daeng and Nang Ai legend. It can be 
said that this coincidence of  the imaginative world in 
the ancient legend and the actual excavation site of  this 
modern mine is the driving force behind the organiza-
tion of  the poor villagers. They have since formed a 
grassroots group called the Udon Thani Environmental 
Group. In short, a simple folktale has become an effec-
tive instrument in mobilizing the villagers to oppose the 
powerful state and corporations.

The legend of  Pha Daeng and Nang Ai begins 
like any other folktales. Once upon a time, there was a 
Khmer Lord who had a beautiful daughter named Nang 
Aikham, or Nang Ai as the villagers call her. Her beauty 
was well-known throughout the land and many princes 
wished to marry her. The son of  Naga, the great Lord of  
the Underworld, also heard about her beauty. One day, 
he transformed himself  into a white squirrel and visited 
the human land in order to take a look at her. When 
Nang Aikham saw the white squirrel, she was captivated 
and ordered a hunter to hunt it down. The hunter killed 
the squirrel with his crossbow and cut up the meat for 
food. But an astounding thing happened. As the hunter 
sliced a piece of  fresh, new fresh appeared so that every-
body in the city got a share.

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี และประชาชนในพื้นที่โครงการเหมืองแร่โปแตช
อุดรธานี รวมตัวกันคัดค้านการเปิดเวทีเพื่อพิจารณารายงานผลกระทบทางสิ่ง
แวดล้อมและสุขภาพโดยผู้ประกอบการ โดยกล่าวหาว่าขาดความโปร่งใสและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง
The Udon Thani Conservation Group and local residents around the 
potash mining project in Udon Thani province protest against a “public 
hearing” on the project’s environmental and health impact assessment 
study organized by the mining company, which proposes the project, 
on ground of lack of transparency and meaningful public participation.
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เส้นทางเดียวกัน ON THE SAME PATH

วตัถปุระสงค์หลกัตลอดมาจนถงึปัจจบุนั โดยผลติได้จากการท�าเกลอื
ทะเล  เกลอืพืน้บ้านจากการขดูดนิเอยีดในภาคอสีานหรอืบ่อเกลอืบน
ภูเขาในภาคเหนือ  เกลือต้มและตากในระดับอุตสาหกรรมของภาค
อสีานและจากเหมอืงเกลอืพมิายมเีพยีงพอส�าหรบัการการใช้เกลอืใน
ชีวิตประจ�าวันและในภาคอุตสาหกรรมปีละประมาณ 2 ล้านตันเศษ 

การพฒันาการท�าเหมอืงแร่โปแตชทีจ่งัหวดัอดุรธานแีละจงัหวดั
อื่นในภาคอีสานจะท�าให้มีปริมาณเกลือล้นเกินความต้องการถึงปี
ละ 7 - 10 ล้านตัน มากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ 3 - 5 
เท่า ปัญหาใหญ่ของการผลิตเกลือมากจนล้นเกินความต้องการก็คือ 
ความตึงเครียดของสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ต้องแบกรับความเสื่อมโทรม
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายความเค็มของเกลือ
ลงในดินและแหล่งน�า้ 

จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มคนเป็นองค์กรชาวบ้านจากเร่ือง
ราวของกระรอกเผือกในต�านานผาแดงนางไอ่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็น
เกลือหินและโปแตชที่ฝังอยู่ใต้ผืนดินอีสานน้ัน ได้แผ่ขยายจนกลาย
เป็นองค์ความรู้ท้องถิ่นในเรื่องทรัพยากรธรณีใต้ดินอีสาน เป็นความ
ภาคภูมิใจที่น�าไปสู่ความตระหนักในการอนุรักษ์ หรือหากจะมีการ
ใช้ประโยชน์กต้็องเกดิขึน้อย่างคุม้ค่าและเหมาะสม ซึง่ต้องครอบคลมุ
บริบทของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง 

กับการคัดค้านโครงการเหมืองแร่โปแตช 10 ปี มาจนปัจจุบัน
ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานียังคงท�าการศึกษา ทบทวน 
และผลิตซ�้า ความรู้ที่เกิดจากการศึกษารากเหง้าทางวิถีวัฒนธรรมที่ 
พึ่งพิงอยู่กับทรัพยารกรธรรมชาติในท้องถิ่น ข้อกฎหมายต่างๆ 
นโยบาย ความเคลือ่นไหวของนกัลงทนุท�าเหมอืง และทางเลอืกในการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยชุมชนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลให้เท่าทันสถานการณ์ และสร้างความมี ‘ตัวตน’ ของ
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ในฐานะประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็น 
“เจ้าของ” ผืนดินที่ข้างใต้มีแร่มหาศาลที่นักลงทุนต่างหมายปอง n

Meanwhile, the Naga was infuriated upon learning 
about his son’s death. He mobilized his troops to attack 
the city in revenge. Nang Ai’s lover called Pha Daeng 
rushed to help but he and his troops were beaten back 
and his own city was destroyed. Nang Ai was swept off  
her horse by the powerful Naga’s tail and disappeared 
into the collapsing land which left a massive crater that is 
now known as the Nong Han-Kumpawapi swamp.

The legend of  Pha Daeng-Nang Ai depicts the 
origin of  the big swamp. Although geologists have 
explained that the swamp emerged as a result of  the 
sudden collapse of  the underground salt deposit, the vil-
lagers continue to believe the story which teaches about 
human greed. The white squirrel symbolizes salt as both 
are white in color. The potash and rock salt mining is 
akin to consuming the squirrel meat with greed which 
brought the entire land to ruin.

The bridging of  the folktale with the present social, 
political, cultural and economic situation resonates with 
the big leap in salt mining technology during the past 50 
years. Since the implementation of  the first national eco-
nomic and social development plan in 1961, Thailand 
produced salt mainly for domestic consumption. Salt 
has been produced through drying sea water, rock salt 
excavation in the northeast and salt mining on northern 
mountains. The distillation of  rock salt in the northeast 
through boiling and drying on an industrial scale as well 
as the modern salt mining in Phimai is sufficient for the 
domestic usage of  the Thai people and the industry that 
consume around two million tons annually. 

Development of  the potash mine in Udon Thani 
and other northeastern provinces will add another 7-10 
tons of  salt a year, which is approximately 3-5 times the 
average domestic consumption. It represents such a big 
jump that is bound to create environmental strains lead-
ing to salination of  soil and water.

The group of  villagers that has its origin the tale of  
the white squirrel in Pha Daeng and Nang Ai has now 
grown to possess local knowledge about an underground 
resource in the northeastern region. It is a proud achieve-
ment that has generated conservation awareness that if  
the resource is to be used, then it has to be used wisely 
taking into consideration the prevailing social, economic, 
cultural and political contexts. 

A decade of  resisting the potash mining project has 
encouraged the villagers to learn, review and replicate 
the knowledge learned from their culture that is rooted 
in the local natural resources, various laws and policies, 
information about mining investment, and alternative 
development models that emphasize participation by 
local communities. This knowledge is shared among the 
wider public to keep them informed of  the situation as 
well as helps the Udon Thani Environmental Group to 
assert itself  as a group of  people who are the owners of  
the land underneath of  which is a large quantity of  min-
eral that many investors have coveted. n

เด็กๆ ลูกหลานของชาวบ้านอุดรธานีก็ร่วมเดินรณรงค์คัดค้านการท�า เหมือง
โปแตชร่วมกับผู้ ใหญ่
Children of Udon Thai residents join in a protest against the potash 
mining project.
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สัมภาษณ์พิเศษ SPECIAL INTERVIEw

จากการได้ลงไปท�างานกับชุมชน และศึกษาเก็บข้อมูล
ระบบนิเวศ การบริหารจัดการน�้าเมื่อ 15 ปีก่อน เพื่อหา
ทางเลือกการบริหารจัดการน�้ารูปแบบอื่นๆ นอกจากการ
สร้างเขื่อนปิดกั้นปากแม่น�้าสงคราม ท�าให้เลิศศักด์ิรู้ว่า 
รัฐและทุนก�าลังพัฒนาโครงการท�าเหมืองใต้ดิน เพื่อขุด
เอาแร่โปแตชและเกลือออกมาท�าอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีและปิโตรเคมี โดยระบุพื้นที่ให้
สัมปทานท�าเหมืองแร่โปแตชที่จังหวัดอุดรธานีเอาไว้เป็น
ล�าดับแรก

เลิศศักดิ์ เริ่มน�าข ้อมูลนั้นไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่  
โครงการฯ เริม่ค้นคว้าข้อมลูทางด้านเทคนคิและกระบวนการตกแต่ง
แร่โปแตชและเกลอืหนิ ผลกระทบและผลประโยชน์จากการท�าเหมอืง
แร่โปแตชในต่างประเทศ กฎหมายที่เก่ียวข้องและนโยบายส่งเสริม
การท�าเหมืองแร่ของประเทศ รวมทั้งขยายกรอบงานไปถึงการติดต่อ
สัมพันธ์กับองค์กรที่ท�าการติดตามปัญหาและผลกระทบจากการท�า
เหมอืงแร่ของต่างประเทศ รวมถงึการแลกเปลีย่นดงูานการท�าเหมอืง
แร่และโครงการพฒันาต่างๆ ในประเทศไทย เพือ่ทีป่ระชาชนจะได้รบั
รูข้้อมลู ได้รูถ้งึสทิธ ิหน้าที ่และเสรภีาพอนัพงึม ีในการต่อต้านคดัค้าน
การให้สมัปทานเหมอืงแร่ จนก่อเกดิเป็น ‘เครอืข่ายผูไ้ด้รบัผลกระทบ
จากการท�าเหมืองแร่ ประเทศไทย’ ขึ้นมาในเวลานี้ 

n มีส่วนอย่างไรบ้างในการผลักดันประเด็นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรแร่และผลกระทบจากการทำา
เหมือง ในระดับพื้นที่และนโยบาย

ท่ีผ่านมาประเด็นความขัดแย้งเรื่องเหมืองแร่กระจัดกระจาย
มาก และสังคมรับรู้น้อยเพียงไม่ก่ีกรณีดังๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์และสื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นกรณีผลกระทบของเหมืองที่เกิดขึ้นแล้ว
เป็นส่วนใหญ่ และยิ่งไปกว่านั้นมักมีความเข้าใจไม่ครบถ้วนถึงผล 
กระทบท่ีเกิดขึ้น เช่น เรื่องการท�าเหมืองถ่านหินแม่เมาะ ส่วนใหญ่
พุ่งเป้าไปที่ตัวโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงว่าเป็นต้นตอของ
ปัญหา หรือเป็นแหล่งท�าให้เกิดสารพิษ เช่น ก�ามะถัน หรือไนโตรเจน 
ที่ฟุ้งกระจายในอากาศ จริงๆ แล้วผลกระทบเริ่มต้นเกิดขึ้นตั้งแต่การ
ขุดเจาะเอาถ่านหินก่อนน�าไปเข้าสู่โรงไฟฟ้าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแรง 
สั่นสะเทือน สารพิษ และเสียงจากการระเบิด การปนเปื้อนสารพิษ
ฝุ่นถ่านหินที่ปลิวฟุ้งในช้ันบรรยากาศเข้าสู่ร่างกาย แหล่งน�้าผิวดิน
และใต้ดินถูกท�าให้เสียสภาพและปนเปื้อนสารพิษ แหล่งต้นน�้าและ
ป่าน�้าซับซึมถูกท�าลาย เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าในระยะหลังๆ เราเริ่มพูดกันถึงปัญหาและผล 
กระทบก่อนที่เหมืองจะเกิดขึ้นมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการส�ารวจ
ที่ประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนรู้เห็น ไม่ได้มีส่วนร่วมและตัดสินใจ จาก
การปกปิดข้อมูลข่าวสาร ตอนน้ีเร่ิมมีประชาชนในพื้นที่การส�ารวจ

ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่
เลิศศักดิ์ ค�ำคงศักดิ์

และท�าเหมืองแร่ต่างๆ ออกมาพูดกันมากขึ้น และในช่วงปีที่ผ่านมา
เสียงของประชาชนในพื้นที่ส�ารวจและท�าเหมืองแร่ต่างๆ เริ่มดังขึ้น
จากการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย 

ปีที่ผ่านมาเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการท�า
เหมอืงแร่ ประเทศไทย ได้ท�างานร่วมกบันกัพฒันาเอกชน นกัวชิาการ 
เพื่อคัดค้านวิพากษ์วิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... จน
ท�าให้ร่างกฎหมายฉบบันีต้กไป โดยกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการ
เหมอืงแร่ขอถอนร่างออกจากกฤษฎกีาเพือ่น�าไปพจิารณาทบทวนใหม่ 

ปีนี้เราก�าลังวางแผนเคล่ือนไหวร่วมกันในส่วนของประเด็น
เหมืองแร่ประมาณ 10 กว่าพื้นที่ เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหา
ในระดับพื้นที่การส�ารวจและท�าเหมืองแร่ต่างๆ ที่มาเข้าร่วม และ
จะผลักดันนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ใหม่ ด้วยหลัก
การใหม่ คือ แร่จะต้องไม่เป็นของรัฐ จะต้องเป็นของประชาชนซึ่ง
เป็นเจ้าของที่ดิน ในส่วนพื้นที่ส่วนรวมอื่นๆ เช่น พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่
สาธารณประโยชน์ จะต้องเป็นสทิธร่ิวมระหว่างรฐั ชมุชนท้องถิน่และ
สาธารณะ และบทลงโทษจากกิจการเหมืองแร่
จะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในลักษณะ
ที่ก�าหนดโทษให้ผู้ก่อมลพิษเหมืองแร่คือ
อาชญากร จะต้องมโีทษเท่าๆ กบัโทษทาง
อาญา ไม่ว่าจะกระท�าด้วยความประมาท
เลินเล่อ ละเว้นหรือจงใจก็ตาม เพื่อท�าให้
ผูป้ระกอบการเหมอืงแร่มคีวามรบัผดิชอบ
สูงสุดต่อผลกระทบที่ท�าให้เกิดขึ้นมา

n ทีผ่่านมา นโยบายและทศิทางการ
ใช้ประโยชน์ทรพัยากรแร่ในประเทศ
เป็นอย่างไร

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2444 นับตั้งแต่มี
กฎหมายแร่ฉบบัแรกบงัคบั
ใช้ ร้อยกว่าปีแล้วที่
เราบัญญัติหลักการ
ให้แร่เป็นของรัฐและ
เปิดให้สัมปทาน โดยมี
บทบัญญัติที่ท�าให้หมวด
บทลงโทษเป ็นหมัน คือไม ่
สามารถทีจ่ะบงัคบัเอาผดิใดๆ 
กับผู้ประกอบการเหมืองแร่
ได้ หรืออาจจะมีบ้าง แต่ก็
ไม่สมเหตุสมผลกับความ
เสยีหายหรอืผลกระทบทีผู่้
ประกอบการท�าให้เกิดขึ้น 
เป็นเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน 
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A
s a result of  his work with local com-
munities and his study of  water man-
agement in the Songkhram River basin 
for an alternative to the building of  a 
dam 15 years ago, Lertsak Kumkongsak 
learned that the government and certain 

private investors were developing underground mining 
projects to extract potash ore and salt as raw material for 
the related chemical fertilizer and petrochemical indus-
tries, and that the northeastern province of  Udon Thani 
had been identified as the first site for a potash mining 
concession.

Lertsak shared this information with people residing 
around the project area, and began researching techni-
cal information and processes of  potash and rock salt 
mining, impacts and benefits of  potash mining cases in 
other countries, and relevant laws and policies promot-
ing mining in the country.  In addition, he has interacted 
with organizations abroad that have worked on monitor-
ing problems and impacts of  mining as well as engag-
ing in an exchange program to study mining and vari-
ous development programs.  This is so he could share his 
knowledge with local people so that they are aware of  
the situation affecting them as well as their rights, duties 
and freedom which would be beneficial in their protests 
against mining concessions. Subsequently, the “Network 
of  People Affected by Mining in Thailand” was created.

n what is your role, at the grassroots and policy 
levels, in raising the issue of  mineral exploita-
tion and mining impacts?

In the past, the conflicts involving mining were scat-
tered and the public awareness about the issue focused 
on a few well-publicized cases in newspapers, television 
and other media. Mostly the news was about impacts of  
mining that had already happened. Furthermore, what-
ever understanding the media had about mining impacts 
was not complete. For example, in the case of  lignite coal 
mining at Mae Moh (in the northern province of  Lam-
pang), the focus was on the power plant using coal as fuel 
as the source of  the problem emitting air-borne pollut-
ants such as sulfur or nitrogen.  In fact, impacts started 
from the process of  extracting the lignite even before it 
got to the power plant, be it the vibration, toxic pollu-
tion, noise from explosion, the spread of  coal dust in the 
air that eventually found its way into human bodies, sur-
face and underground water, and watershed forests 

Recently, though, people have started talking about 
problems and impacts before mining operations could 

Coordinator of the Campaign of Public Policy on Mineral 
Resources (PPM)

Lertsak Kumkongsak
take place. The problems include the lack of  public 
knowledge about mineral exploration, the lack of  public 
participation in any decision-making process as a result 
of  lack of  transparency. But now people in mine explora-
tion and mining areas are beginning to make their voices 
heard. And just this past year, these people have formed 
a network.

Last year the Network of  People Affected by Mining 
in Thailand worked with non-governmental organization 
workers and academics to speak against the draft Miner-
als Act which finally forced the Department of  Primary 
Industries and Mines to withdraw it from the Council of  
State for review. This year, we are planning to work on the 
issue of  mining in about 10 locations to demand remedies 
to problems caused by exploration and mining activities.

We will also push for a new policy on mineral 
resources management with a proposal on a new prin-
ciple, that is, the mineral resources must not be regarded 
as property of  the state alone but must belong to own-
ers of  land where the minerals are found. In other public 
areas such as forests and areas for public use, the rights on 
minerals must be jointly held among the state, local com-
munities, and the public at large. In addition, there must 
be a change in perspective regarding penalty for mining 
operation violators. Mining polluters must be regarded as 
criminals and are liable to criminal punishment whether 
their offence arises from carelessness or negligence. This 
is to ensure that mining operators are accountable for the 
negative impacts that their action causes.

n what was the policy regarding the use of  min-
eral resources in the country in the past?

The first Minerals Act in 1901, enacted more than 
a century ago, established a principle that minerals 
belonged to the state and authorized the granting of  
mining concessions while granting exceptions for viola-
tions which rendered the penalty clauses practically inef-
fective. The current law, the Minerals Act B.E. 2510, also 
contains similar exceptions with sections on penalty for 
violations that are entirely ineffective or overly lenient. 
For example, Section 68 states that concessionaires must 
“take measures to prevent the slime or tailings from caus-
ing public waterways to become shallow or from being 
detrimental to the use of  such waterways”, and Section 
69 stipulates that the concessionaires must not “perform, 
or fail to perform, any act that is likely to render toxic 
minerals or other poisonous materials harmful to per-
sons, animals, vegetation, or properties”. And yet Section 
138 specifies a fine of  only 2,000 baht for any infringe-
ment or violation of  the law. 

สัมภาษณ์พิเศษ: เลิศศักดิ์ ค�าคงศักดิ์ Special interview: Lertsak Kumkongsak
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ไทยมแีต่ความอ่อนแอจากพษิภยัทีไ่ด้รบัจากการท�าเหมอืงแร่ เราต้อง
น�าเงนิภาษรีายได้จากภาคเศรษฐกจิส่วนอืน่ๆ ของชาตมิารองรบัหรอื
แก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนที่ได้รับจากการท�าเหมืองแร่ 

n การทำาเหมืองแร่มีความสำาคัญกับประเทศมากน้อย
แค่ไหน

มีความส�าคัญมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
พัฒนาความเจรญิความทนัสมยัให้กบัชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน 
รายได้จากภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่สามารถน�ามาพัฒนาระบบ
สวัสดิการต่างๆ ให้กับประชาชนได้อย่างสมบูรณ์พูนสุข สร้าง
ประชาธิปไตยที่ค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน แต่
ประเทศไทยยงัไปไม่ถงึขัน้นัน้ เพราะว่าระบบให้สมัปทานส�ารวจและ
ท�าเหมอืงแร่มลีกัษณะแบบโจรปล้นแผ่นดนิประชาชน คอืขโมยสนิแร่
ทีอ่ยูใ่นทีด่นิของประชาชนไป โดยเจ้าของทีด่นิไม่ได้รบัประโยชน์จาก
มูลค่าสินแร่ที่อยู่ในเนื้อดินตัวเองเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียว มิหน�าซ�า้
ผลกระทบส่วนใหญ่กลับตกอยู่บนผืนดินที่ประชาชนใช้สอย โดย
ค่าภาคหลวงแร่ที่รัฐได้ไปนอกจากจะไม่เคยถึงมือผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการท�าเหมืองแร่แล้ว ในด้านเศรษฐกิจก็ยังไม่มีความคุ้ม
ค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องสูญเสียไป

นอกจากนั้น ค่าภาคหลวงแร่ที่ได้รับถูกน�าไปรวมเข้ากับรายได้
ส่วนอื่นๆ และรายได้ที่จัดเก็บได้ทั้งหมดก็ถูกน�าไปใช้ในแผนพัฒนา
ประเทศหรือท้องถิ่นในภาพรวม โดยไม่เคยน�าเงินรายได้ที่จัดเก็บได้
มาวางแผนชดใช้ ชดเชย ฟื้นฟู หรือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นเลย 

ตัวอย่างกรณีหนึ่งที่ อบต. เขาเจ็ดลูก อ�าเภอทับคล้อ จังหวัด
พิจิตร ได้รับค่าภาคหลวงแร่ทองค�าปีละประมาณ 12 ล้านบาท และ
ได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาต�าบลจากผู้ประกอบการท�าเหมืองแร่
ทองค�าปีละ 5 ล้านบาท รวมทั้งภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร
อื่นๆ อีกหลายรายการ แต่ไม่สามารถน�าเงินที่ได้รับเหล่านั้นมาแก้ไข
ปัญหาให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเขาหม้อที่ได้รับผลกระทบจากการ
ท�าเหมืองแร่ทองค�าได้เลย เพราะสมาชิก อบต. ของหมู่บ้านอื่นอีก 
10 กว่าหมู่บ้านไม่ยินยอมให้น�าเงินที่ได้รับจากผู้ประกอบการเหมือง
แร่ทองค�ามาทุ่มให้กับหมู่บ้านเขาหม้อเพียงหมู่บ้านเดียว สิ่งท่ีเกิด
ขึ้นก็คือเงินที่ได้รับจากการท�าเหมืองแร่ทองค�าทั้งหมดถูกเฉลี่ยไปให้
กับการพัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตต�าบลเขาเจ็ดลูก โดยไม่มีการ
แก้ไขปัญหาและผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัชาวบ้านในหมูบ้่านเขาหม้อเลย   

นี่คือปัญหาส�าคัญของประเทศไทย คือการพัฒนาประเทศให้
เจริญเติบโตก้าวหน้าสู่ความทันสมัยไม่ได้สนใจใยดีประชาชน จึงมัก
พบเห็นอยู่เสมอว่าผู้มีอ�านาจในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นไม่
ยนิยอมทีจ่ะบรรจแุผนการชดใช้และฟ้ืนฟผูลกระทบจากการท�าเหมอืง
เอาไว้ในแผนพัฒนาประเทศและท้องถิ่นในภาพรวม เพราะถ้าหาก
ท�าเช่นนั้นจะท�าให้รายได้ที่กลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นได้รับลดลง เกิดเป็นปัญหาความไม่พอใจ
หรอืรนุแรงถงึขัน้แตกแยกทางการเมอืงจนท�าให้ผูบ้รหิารประเทศและ  
ท้องถิน่ไม่สามารถควบคมุหรอืรกัษาความนยิมทางการเมอืงได้อกีต่อ
ไป และอาจไม่ได้รับเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง 

n ที่ผ่านมา กรณีการทำาเหมืองแร่ใดที่คิดว่าส่งผล 
กระทบรุนแรงที่สุด

เช่น ในมาตรา 68 บัญญัติว่า ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดการป้องกัน
มิให้น�้าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายไปท�าให้ทางน�้าสาธารณะตื้นเขินหรือ
เสื่อมประโยชน์แก่การใช้ทางน�้าน้ัน มาตรา 69 บัญญัติว่าในการท�า
เหมืองหรือแต่งแร่ ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรกระท�าหรือละเว้น
กระท�าการใดอันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษหรือส่ิงอื่นที่มีพิษก่อให้
เกดิอนัตรายแก่บคุคล สตัว์ พชื หรอืทรพัย์สนิ แต่บทลงโทษในมาตรา 
138 กลับระบุว่าหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ปรับเพียง 2 พันบาท 

หมายถึงกฎหมายแร่มีบทบัญญัติที่สามารถละเว้นการฟื้นฟู
เหมืองได้ ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องส�าคัญที่สุดของกระบวนการท�าเหมือง หรือ
ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ว่าจะบังคับหรือไล่เบี้ยให้ผู้ประกอบ
การต้องจัดการฟื้นฟูเหมืองหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงที่ผ่านมาส่วนใหญ่  
เจ้าหน้าท่ีจะไม่สามารถบังคับเอาผิดใดๆ กับผู้ประกอบการได้ หรือ
แสร้งปล่อยปละละเลยไปเสยี เช่น โครงการเหมอืงแร่ทองค�าชาตรแีละ
ชาตรีเหนือ มีพื้นที่ในการฟื้นฟูจากการท�าเหมืองประมาณ 3,700 ไร่ 
ต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟู 628.8 ล้านบาท แต่ถ้าผู้ประกอบการ
ไม่ปฏิบัติตามก็เสียค่าปรับเพียง 2,000 บาทเท่านั้น

บ้านเรามีนักวิชาการที่เก่งกาจสามารถด้านธรณีวิทยาและด้าน
วิศวกรเหมืองแร่เยอะแยะ แต่นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยว
กบัการส่งเสรมิการท�าเหมอืงแร่ก�าหนดไว้แค่ท�าหน้าทีอ่นมุตัสิมัปทาน
ส�ารวจและท�าเหมืองแร่ให้กับนักลงทุนขนาดใหญ่จากภายในและ
ต่างชาติเท่านั้น ส่วนเขาจะท�าเหมืองแร่ด้วยวิธีการใด เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจนถึงขั้นบาดเจ็บล้มตาย 
หรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนหรือไม่ ให้นิ่ง
เฉยไว้ อย่าไปใส่ใจ

ข้อข้องใจของผม ร้อยกว่าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่กฎหมายแร่ฉบับ
แรกบังคับใช้ รัฐ หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง นักการเมืองและผู้
ประกอบการเหมืองแร่ มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการท�าให้ประชาชนใน
พื้นที่เหมืองแร่ต่างๆ ในประเทศไทยต้องบาดเจ็บล้มตายไปกี่รายแล้ว 

ร้อยกว่าปีทีผ่่านมาเราไม่สามารถท�าให้ภาคอตุสาหกรรมเหมอืง
แร่สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับประเทศชาติและประชาชนได้
เลย สิ่งที่เราท�ามันบิดเบี้ยวสวนทางคือประเทศชาติและประชาชน

ให้ความรูเ้รือ่งกฎหมายเกีย่วกบัการส�ารวจและการท�าเหมอืงแร่ ในมติสิทิธมินษุยชน 
กับอาสาสมัครนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน ของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Lertsak gives a talk on the human rights aspects of mineral prospecting 
and mining to a group of human rights legal volunteers under the Thai 
Volunteer Service Foundation.

01-80--GL29-VA.indd   58 5/23/11   11:36 AM



59มกราคม - เมษายน 2554 January - April 2011

This means the law allows exception to the rehabili-
tation of  mining sites even though this is the most impor-
tant part of  the mining process by giving officials the 
discretionary power to compel mining operators to reha-
bilitate mining sites. But past practices have shown that 
officials were in most cases unable to enforce the penalty 
on any mining operator or they were simply negligent 
to perform their duties such as in the case of  Chatri and 
Chatri Nua Gold Mining Project which was required to 
rehabilitate 3,700 rai of  mining areas at the cost of  628.8 
million baht, which so far the operator has failed to com-
ply and only paid a 2,000-baht fine. 

In our country, there are many scholars who have 
expertise in geology and mining engineering.  The poli-
cies and regulations related to mining promotion, how-
ever, define their duties to only consider approval for ore 
exploration and mining concessions for the large inves-
tors both local and foreign. They play no part in specify-
ing how mining should be operated, whether or not it is 
environmental friendly or causes any negative impact to 
health leading to injuries or death, or whether or not it 
will cause damage to people’s property.

My question is how many people have suffered ill-
nesses or died at the hand of  the state, official agencies, 
politicians and mining operators who were responsible 
for promoting the mining industry since the first minerals 
law was enacted over a century ago. 

For over a hundred years, our mining industry sector 
has failed to build up strength or stability for the nation 
and its citizens. What has been achieved so far is contrary 
to what we deserve. The country and the Thai people 
have been weakened by harmful effects from mining, and 
the country has to spend a portion of  revenue from other 
economic sectors to solve problems and impacts on the 
environment and public health as a result of  mining.

n how is mining important to the country?
Mining is very important to the country’s economic 

development and thus the people’s standard of  living.  
Revenues from the mining industry sector may be spent 
to develop our welfare systems and our democratic sys-
tem so that all people are treated equally with dignity 
and relative comfort. Unfortunately, Thailand has yet to 
reach that developmental stage because the system and 
process of  granting concessions for mineral exploration 
and extraction are tantamount to robbery, an act of  steal-
ing ores under people’s land without giving the landown-
ers a single satang from revenues from the extracted min-
erals.  What’s more, the negative impacts mostly fall on 
land that the people’s livelihood depends on, and none 
of  the mineral royalty earned by the state has reached 
those who are affected by mining. Economically, the roy-
alty derived from mining is not commensurate with the 
value of  natural resources and the environment that have 
been lost or damaged.

Moreover, the royalty revenue is dumped in with 
other revenues which are earmarked for national and 

สัมภาษณ์พิเศษ: เลิศศักดิ์ ค�าคงศักดิ์ Special interview: Lertsak Kumkongsak

local development plans but none goes to compensation, 
rehabilitation or cost recovery.

One example is in tambon Khao Chet Luk in Thap 
Khlo district of  Phichit province which has a gold min-
ing operation. The tambon administration organization 
(TAO) earns about 12 million baht of  mineral royalty a 
year and receives 5 million baht a year of  local develop-
ment aid from the mining operator. The TAO was unable 
to use this revenue to mitigate mining impacts on the vil-
lage of  Khao Mo which is directly affected because TAO 
members from the other 10 villages would not allow the 
revenue to be spent on just one village. In the end, the 
revenue has been shared among all the villages and the 
problems facing the Khao Mo villagers remain unsolved.

A major problem of  the country is that national 
development efforts pay little attention to the people’s 
well-being. That’s why we often see that the powers-
that-be at the national and local levels are not willing to 
include the compensation and rehabilitation involving 
the mining sector within the national and local develop-
ment plans. That’s because such a plan would lead to 
reduced interests for various political and interest groups 
which could lead to political conflicts and which could 
affect the politicians’ chances of  being re-elected. 

n which mining cases do you think have the 
most severe effects? 

In Thailand there are seven severe cases of  mining 
impacts. Three of  them involved mines that were already 
closed down. The first case is the tin mining in Ron Phi-
bun district of  Nakhon Si Thammarat province which 
caused arsenic contamination leading to massive illnesses 
from arsenic poisoning. The second case also involves tin 
mining by the Marine Mining Organization along the 
coast from Ramong to Phuket which led to widespread 
damage to coastal resources and marine animals. The 
third case is the lead mine near Klity Creek in Thong 
Pha Phum district of  Kanchanaburi province contami-
nating the creek.  

The remaining cases involve existing mines still in 
operation. The case of  cadmium contamination in the 
stream, soil, and rice fields in Mae Tao River Basin of  
Tak Province, has resulted in hundreds of  people suffer-
ing illnesses including inflammation of  joints and Itai-
Itai disease causing kidney failure, similar to the case of  
zinc mining at the Jin Su Toyama River in Japan. Then, 
there are the cases of  residents suffering from sulfur dust 
and other toxins emitted by a coal mine and a power 
plant in Mae Moh district of  Lampang province, and 
gold mining in Loei province and the border area shared 
by Phichit, Phetchabun and Phitsanulok provinces. 

It is notable that in none of  the cases were the 
responsible public agencies and operators been able 
to solve the problems or deal with the impacts success-
fully. Actually, there was hardly action taken to address 
the problem or impacts; those prolonged problems and 
impacts are ignored and piled up which make the local 
people residing in such areas suffered all along.
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Amnuay Intarak

ประเด็นต่อมาหากไม่สามารถผลักดันนโยบายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ในการเพิ่มมูลค่าแร่จากอุตสาหกรรมต้นน�้าจนถึงปลายน�้าได้
ด้วยน�า้มอืของคนไทยเราเองแล้ว กค็วรหยดุหรอืชะลอการให้สมัปทาน
แร่ชนิดนั้นๆ เอาไว้ก่อน ไม่ใช่ส่งเสริมหรือมีนโยบายขุดแร่เอาไปขาย
เหมือนเช่นที่ท�าอยู่นี้อีกต่อไป เพราะการกระท�าเยี่ยงนี้น�ามาซึ่งความ
ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ต่อความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนในบ้านเมืองเราเลย

แร่ต้องเป็นของประชาชนไทยร่วมกบัรฐั และเป็นของประชาชน
ที่ถือสิทธิครอบครองที่ดินด้วยถึงจะยุติธรรม คงต้องใช้เวลาเพื่อสร้าง
ความเข้าใจกนัในสงัคมไทย จรงิๆ แล้วหลกัการดงักล่าวเป็นเรือ่งง่ายๆ 
ที่จะสร้างความเข้าใจ แต่ไม่ง่ายที่จะปฏิบัติ แต่เราไม่สามารถหลีก
เลี่ยงความจริงที่เกิดขึ้นได้ว่าโลกก�าลังเหวี่ยงเข้าสู่ภาวะวิกฤตจากภัย
ธรรมชาติรอบด้านและรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ประเทศต่างๆ จะต้องหัน
มาปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อท�าให้โลกปรับเข้าสู่จุดสมดุลย์ที่ไม่เป็นตัว
เร่งภัยพิบัติให้แสดงอาการรุนแรง 

ยังไงก็ตามยังคงมีความหวังถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งท่ีดีกว่า 
ผมคิดว่าประชาชนมีพลังเต็มเปี่ยมที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่
เป้าหมายให้ได้ในอนาคตอันใกล้

n ในประเทศไทยควรจะมกีารจำากดั ให้ทำาเหมอืงแร่ชนิดใด
บ้าง หรือห้ามทำาชนิดใดบ้าง

แร่ชนิดใดก็ตามที่ซ้อนทับลงไปในพื้นที่ชุมชน หรือมีเขตเหมือง
แร่ใกล้กับชุมชนจนน�ามาซึ่งผลกระทบ ไม่ควรให้มีเหมืองแร่ชนิดนั้น
เกดิขึน้ได้ บ้านเราต่างจากการท�าเหมอืงแร่ในซกีโลกเหนอืมาก เพราะ
ความแออัดหนาแน่นของประชากร ที่ซีกโลกเหนือแทบไม่มีเหมือง
แร่ใดที่อยู่ใกล้เขตชุมชนที่พักอาศัยและเขตเกษตรกรรมเลย อยู่ไกล
มากระยะทางหลายสิบกิโลเมตร เพราะฉะนั้น ผลกระทบจะไม่ถึง
ประชาชน หรือหากมีเหมืองแร่ที่อยู่ใกล้กับชุมชนมาก กระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนจะละเอียดมากถึงขนาดให้ชุมชนมีอ�านาจ
ตัดสินใจที่จะให้มีเหมืองแร่นั้นเกิดขึ้นหรือไม่ รวมทั้งการชดเชย 
ชดใช้ในการโยกย้ายจะสูงมาก และการที่ประชาชนในชุมชนนั้นๆ ได้
ประโยชน์จากมูลค่าแร่นั้นด้วย

n ถ้ากระแสโลกคือความยั่งยืน สมดุลของการใช้
ทรัพยากรแร่ควรจะอยู่ตรงไหน อย่างไร

ควรใช้เพื่อค�านึงถึงความขาดแคลนภายในประเทศเป็นส�าคัญ 
ไม่ใช่ขุดแร่ดิบเพื่อเน้นการส่งออก เพื่อหวังตัวเลข GDP ท่ีเติบโต
ประเดี๋ยวประด๋าว แต่ไม่สามารถชี้วัดความยั่งยืนใดๆ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่คิดเพียงแค่ว่าแต่ละ
ปีงบประมาณจะต้องท�าผลงานด้วยการให้สัมปทานส�ารวจและท�า
เหมืองแร่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อท�ารายงานประจ�าปีว่าภาค
อุตสาหกรรมเหมืองแร่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างส�าคัญต่อการเติบโตของ 
GDP ของประเทศในปีนั้นมากมายเพียงใด ซึ่งนั่นเป็นนโยบายและ
กฎระเบยีบทีท่�าให้ประชาชนในชาตอ่ิอนแอไม่สามารถพึง่พาตวัเองได้ 

n ถ้าสามารถทำาให้ผลประโยชน์จากการสำารวจและเหมอืง
แร่มีการแบ่งปันที่เป็นธรรม ชุมชนท้องถิ่นจะยอมรับผล 
กระทบจากการทำาเหมอืงแร่เหมอืนกรณทีีผ่่านมาได้หรอื

กรณผีลกระทบจากการท�าเหมอืงแร่ทีร่นุแรงมากในไทยมอียูด้่วย
กัน 7 กรณี 3 กรณีแรก คือ เหมืองที่หยุดด�าเนินการแล้ว กรณีแรก-ก็
คือไข้ด�าจากสารหนทูีเ่กดิจากการท�าเหมอืงแร่ดบีกุทีอ่�าเภอร่อนพบิลูย์ 
นครศรีธรรมราช สอง-การท�าลายทรัพยากรทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็น
แหล่งอนุบาลสัตว์น�้าจากการท�าเหมืองแร่ดีบุกในทะเลตั้งแต่ชายฝั่ง
ระนองไปจนถึงภูเก็ตขององค์การเหมืองแร่ทะเล สาม-กรณีการท�า
เหมืองแร่ตะก่ัวที่ท�าให้สารพิษตะก่ัวและอ่ืนๆ ไหลลงไปในล�าห้วย 
คลิตี้ที่อ�าเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

ส่วนที่เหลือทั้งหมดอยู่ในกลุ่มที่สอง คือเหมืองที่ยังด�าเนินการ
อยู่ คือกรณีการปนเปื้อนแคดเมียมในล�าห้วย ดินและต้นข้าวที่ลุ่มน�า้
แม่ตาว จ.ตาก ที่ท�าให้ประชาชนหลายร้อยคนมีอาการเจ็บปวดตาม
ข้อกระดูกและเป็นเหตุท�าให้ไตวาย ที่เรียกกันว่าโรคอิไต-อิไต เช่น
เดยีวกบัการท�าเหมอืงสงักะสทีีแ่ถบแม่น�า้จนิส ุโทยามา ประเทศญีปุ่น่ 
การเจ็บป่วยจากฝุ่นก�ามะถันและสารพิษอ่ืนๆ ของชาวบ้านจากการ
ท�าเหมืองและโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อ�าเภอแม่เมาะ ล�าปาง และการท�า
เหมอืงแร่ทองค�าทีจ่งัหวดัเลย และบรเิวณรอยต่อ 3จงัหวดั ของพจิติร 
เพชรบูรณ์และพิษณุโลก

ความน่าสนใจที่สุดอยู่ที่ ไม่มีกรณีใดเลยที่หน่วยงานภาครัฐและ
ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ส�าเร็จลุล่วง
ลงได้ ความจริงแทบไม่ได้แก้ไขปัญหาและผลกระทบใดๆ ด้วยซ�้า  
ปล่อยปละละเลยให้ปัญหาและผลกระทบหมักหมม สร้างความทุกข์
ใจให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

n ทำาอย่างไรถึงจะทำาให้เหมืองแร่ส่งผลกระทบน้อย
ที่สุด กฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับเหมืองแร่และ 
พ.ร.บ.แร่ ไม่เพียงพอหรือควรแก้ไขหรือไม่ อย่างไร

จะต้องแก้ไขนโยบายและกฎระเบียบใหม่โดยเรื่องแร่จะต้องไม่
เป็นเรื่องหลัก แต่สิทธิในที่ดินจะต้องเป็นเรื่องหลัก 

ตลอดร้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่แร่ตกอยู่ในมือของรัฐได้สร้างความ
เจ็บปวด ท�าให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายมามากพอแล้ว

ถงึเวลาแล้วทีต้่องเปลีย่นมมุมองหรอืกระบวนทศัน์ใหม่ ด้วยการ
ให้เจ้าของทีด่นิเป็นเจ้าของแร่ ท�าควบคูไ่ปกบัการแก้ไขกฎระเบยีบใน
การกระจายอ�านาจให้ประชาชนมอี�านาจตดัสนิใจอนาคตตวัเองอย่าง
แท้จริง ผู้ให้อนุญาตน�าแร่ขึ้นมาใช้ประโยชน์ต้องเป็นสิทธิของเจ้าของ
ที่ดิน และหากประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินอนุญาตให้น�าแร่ขึ้นมาใช้
ประโยชน์ได้แล้ว นอกจากค่าที่ดินที่ได้รับต่อหน้าเมื่อขายที่ดินให้กับ
ผู้ประกอบการเหมืองแร่แล้ว ค่าภาคหลวงแร่และผลประโยชน์พิเศษ
อื่นๆ ที่เป็นรายได้ระยะยาวตามอายุประทานบัตร จะต้องแบ่งปัน
กันระหว่างประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินกับรัฐเท่าๆ กัน ไม่ใช่ตกไป
อยู่ในมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 

ส่วนพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันจะต้อง
ก�าหนดหลกัการให้เป็นเจ้าของทรพัยากรแร่ร่วมกนัระหว่างรฐั ชมุชน
ท้องถิ่นและสาธารณะ

ถ้าแร่เป็นของประชาชนที่ถือสิทธิครอบครองที่ดินเม่ือไหร่ 
เมื่อนั้นการพัฒนาเหมืองแร่จะอยู่ในจุดสมดุลและเหมาะสมต่อผล
ประโยชน์และผลกระทบที่ประเทศชาติและประชาชนรับได้ จึงจะ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล�า้ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และการ
กดขี่ข่มเหงต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่รัฐกระท�ากับประชาชนได้ 

01-80--GL29-VA.indd   60 5/23/11   11:36 AM



61มกราคม - เมษายน 2554 January - April 2011

n what can be done to minimize impacts from 
mining? are the Minerals act and other mining-
related regulations not adequate to contain neg-
ative impacts? Should the act be amended and 
how?

We need to amend the policies and regulations on 
mining, but the focus must be on land rights, rather than 
on minerals.

Over the past hundred years that the state has taken 
total control of  minerals has inflicted hurt and pain on 
affected people, many of  whom suffered illnesses and 
died. 

The time has come for a change of  perspective 
and a paradigm shift by making the rightful land owner 
the true owner of  minerals under his land. This must 
be done along with legal and regulatory amendments 
to decentralize power to the people, empowering them 
to make decisions about their future by themselves. The 
land owner must be the one to decide whether the miner-
als under his land should be exploited, and he should be 
entitled to receive half  of  the mineral royalty and other 
benefits derived from mining on his land throughout the 
life of  the mining concession, even after he has sold his 
land to the mine operator. 

As for public land, there must be a new principle 
that proclaims joint ownership of  minerals among the 
state, local communities and the public at large.

If  people with land right have the right to minerals, 
mining development would be in equilibrium, yielding 
benefits and creating impacts at the level that the nation 
and its citizens can accommodate and accept.  This will 
help solve the problems of  disparity in the development 
of  people’s well-being and of  the state’s suppression of  
the citizen’s human dignity.

The next issue is the value-addition of  the minerals 
from upstream to downstream industries by Thai people.  
If  the policy and regulations to promote such value-
addition could not be realized for any mineral, then we 
should delay the granting of  mining concessions for that 
mineral or put it on hold, rather than keep on promoting 
the extraction of  minerals for sale is now the policy.  This 
is because it will not be economically worthwhile consid-
ering the damage or negative impacts that will be caused 
to the environment and the people’s health. 

To be truly fair, the right to minerals must be shared 
between the state and people holding land rights.  It will 
take time to forge an understanding on this principle 
with the society. Creating understanding is actually a 
simple thing to do but it’s not so simple to put the princi-
ple into practice. However, we cannot avoid the fact that 
the world is plunging into a crisis as a result of  natural 
disasters that are increasing in frequency and severity. All 
countries will have to change their policies to help the 
earth regain its equilibrium and to prevent more cata-
strophic incidents.

There is still hope for a transition to something 
better. I think the people are full of  energy to push for 
change to achieve their goals in the near future.

n of  what minerals should mining be restricted 
or prohibited in thailand?

There should not be mining of  any mineral found 
on community land, and any mining site to be located 
too close to a community and is likely to cause negative 
impacts should be prohibited.  Mining in our country 
differs from that in countries in the northern hemisphere 
because of  our high population density.  In the northern 
hemisphere, there is hardly any mining site near commu-
nity or residential area or agricultural zone.  Normally 
it will be located many kilometers away and therefore 
any negative impact that is created will be less likely to 
impact people.  But if  mining is to take place near a com-
munity area, there will be a comprehensive process of  
public participation to the point that the community will 
have the final say whether mining should take place. And 
if  the community allows mining, their demand for com-
pensation for relocation will be very high and the com-
munity itself  will have a share in the value of  mineral 
extracted.

n if  the global trend is sustainability, how do we 
achieve the balance in the exploitation of  min-
eral resources?

We should first and foremost take into account 
domestic demand. We should not extract minerals just 
for export to boost the GDP figure, which is just a short-
term growth and cannot indicate sustainability. The 
government agencies involved in promoting the min-
ing industry are only concerned about boosting their 
performance by approving as many mining concessions 
as possible so that they can show in their annual report 
how much the mining industry contributes to the GDP 
growth. This is the kind of  policy that keeps people weak 
and not self-reliant.

n if  communities were to be entitled to a fair 
share of  benefit from ore exploration and min-
ing, will they accept the negative impacts from 
the activities?

Before laying down a benefit-sharing principle, we 
need to lay down the principle of  minerals rights first.  
Once we lay down the principle that bestows the mineral 
rights on the people, then we can lay down the benefit-
sharing principle. Following that, we should put in place 
regulations and penalty clauses to protect and prevent 
any negative impacts on the environment and the pub-
lic’s health.  The rules and laws must be draconian by 
holding mining polluters liable to criminal punishment 
regardless of  whether violations are committed out of  
carelessness, negligence or deliberate acts, and there 
must not be any penalty exemption to ensure the sanctity 
of  the law is strictly upheld and negative impacts can be 
prevented or solved.

Laying down these three principles will give the land 
owners the right to make decisions. If  the land owners 

สัมภาษณ์พิเศษ: เลิศศักดิ์ ค�าคงศักดิ์ Special interview: Lertsak Kumkongsak
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consent to the approval of  mining concessions, they will 
have to admit the consequent impacts caused by mining 
activities.

n any opinion or comment on a demand that 
“thailand should establish mine-free zones”?

All of  community areas, forests, watershed or head-
water forests, areas for public use, water sources, creeks 
or streams, sea coasts, and mountains with beautiful 
nature should be strictly defined as mine-free zones.

It needs be stressed here that, even if  there were 
legal amendments to give land owners the right to min-
erals under their land, any person who owns land within 

a community will not be allowed to sell his land to min-
ing operators. This is because communities are the most 
important foundation of  the country’s strength, and 
a handful of  land owners should not have the right to 
bring ruin to a community.  An illustrative case is Khao 
Mo Village in tambon Khao Jet Luk in Thap Khlo Dis-
trict of  Phichit province where a small number of  people 
managed to coerce many other villagers to sell their land 
to a mine operator, leaving the remaining villagers to 
suffer the consequences after the authorities dismantled 
the school and cut development funds to maintain roads, 
electricity and water services, temples and other public 
areas. n

เขตชุมชนทั้งหมด เขตป่าไม้ทั้งหมด แหล่งต้นน�้าหรือป่าน�้าซับ
ซึม เขตที่สาธารณประโยชน์ใช้สอยร่วมกันของประชาชน แหล่งน�้า 
ล�าธาร ชายฝั่งทะเล ภูเขาซึ่งมีธรรมชาติสวยสดงดงาม ควรเป็นเขต
ปลอดเหมืองแร่อย่างเด็ดขาด 

สมควรเน้นให้ชัดในค�าถามข้อนี้ว่า ถึงแม้จะเกิดการแก้ไขกฎ
ระเบียบให้แร่เป็นของประชาชนเจ้าของที่ดินได้ แต่ในเขตชุมชนถึง
แม้ประชาชนจะเป็นเจ้าของกรรมสทิธิท์ีอ่ยูอ่าศยัในชมุชนนัน้กต็าม ก็
ไม่สามารถขายทีด่นิในเขตชมุชนให้ผูป้ระกอบการเหมอืงแร่ได้ เพราะ
ชุมชนเป็นรากฐานที่ส�าคัญที่สุดของความเข้มแข็งของบ้านเมืองและ
ประเทศชาติ ไม่สมควรให้สิทธิเอกชนเพียงแค่ไม่กี่รายเป็นตัวการ
น�าพาความล่มสลายมาสูช่มุชนได้ เช่นทีห่มูบ้่านเขาหม้อ ต.เขาเจด็ลกู 
อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เกิดจากน�้ามือของคนเพียงไม่กี่คนในหมู่บ้านที่
ชักน�าและข่มขู่ให้คนในหมู่บ้านต้องขายที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยในเขต
หมูบ้่านให้กบัผูป้ระกอบการเหมอืงแร่ จนท�าให้คนทีเ่หลอือยูพ่ลอยรบั
เคราะห์จากการทีห่น่วยงานรฐัได้ยบุโรงเรยีนทิง้ไป ถนนหนทาง ไฟฟ้า 
น�า้ประปา วดั ศาลาเอนกประสงค์ พืน้ทีส่าธารณะอืน่ๆ ในหมูบ้่านถกู
ตัดงบการพัฒนาทิ้งไปหมดสิ้น n

ก่อนท่ีจะวางหลกัการแบ่งปันผลประโยชน์ ต้องวางหลกัการเรือ่ง
สิทธิในแร่เสียก่อน เมื่อวางหลักการสิทธิในแร่ว่าเป็นของประชาชน
ได้แล้ว จึงวางหลักการการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากสินแร่ตาม
หลัง แล้วต่อมาจึงวางหลักการเรื่องกฎระเบียบและบทลงโทษเกี่ยว
กบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพ
ของประชาชน ต้องเฉยีบขาดถงึขัน้ผูก่้อมลพษิเหมอืงแร่คอือาชญากร 
ต้องก�าหนดโทษให้เทียบเท่ากับกฎหมายอาญา ไม่ว่าผู้ประกอบการ
เหมืองแร่จะกระท�าโดยประมาทเลินเล่อ ละเว้นหรือจงใจใดๆ ก็ตาม 
และจะต้องไม่มีบทยกเว้นโทษให้กับผู้ประกอบการทั้งสิ้น เพื่อท�าให้
กฎหมายเข้มงวด รัดกุม แก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้จริง 

การวางหลักการทั้ง 3 ประการน้ีให้สิทธิการตัดสินใจต่อ
ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินอย่างเต็มที่ หากเจ้าของที่ดินยินยอม
ให้สัมปทานเหมืองแร่ก็ต้องยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท�า
เหมืองแร่ได้ 

n ความคิดเห็นต่อข้อเรียกร้องว่า “ประเทศไทยควรจะมี
เขตปลอดเหมืองแร่”?
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สี่แยกไฟเขียว GREEN INTERSECTION

หลกัใหญ่ใจความส�าคญัของพระราชบัญญติัแร่ พ.ศ.2510 
หรือเรยีกสัน้ๆ ว่ากฎหมายแร่ ท่ีบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนั คอื
การให้ “สัมปทาน” 

เนือ้หาของกฎหมายโดยรวมเป็นไปในลกัษณะเอือ้ประโยชน์ให้มี
สัมปทาน “ส�ารวจแร่” และ “ท�าเหมืองแร่” เนื่องด้วยเป็นกฎหมาย
ทีเ่ริม่ร่างและประกาศใช้ในช่วงคาบเกีย่วกนัของแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504 – 2509) และ 2 (พ.ศ.2510 

สงคราม เทศอุดม
‘สัมปทาน’ ในกฎหมายแร่

– 2514) ที่มุ่งส่งเสริมให้เอกชนทั้งในและนอกประเทศลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้ขยายตัวเติบโตมากขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ
และทันสมัย 

ด้วยเจตจ�านงทีเ่ปิดกว้างเช่นนี ้กฎหมายจงึถกูออกแบบให้เนือ้หา
ในส่วนควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ก�ากับ ดูแล รวมทั้งบทลงโทษต่อ
การส�ารวจและท�าเหมืองแร่ “อ่อนแอ” และด้วยกลไกที่ถูกออกแบบ

‘ConCession’ 
in the Minerals 
Act
Songkhram Thetudom

T
he essence of  the current minerals law, the 
Minerals Act B.E. 2510 (1967), is to grant 
concessions.

In general, the law was written such 
that it facilitates the process of  grant-
ing licenses for mineral prospecting and 

extraction. Enacted during the transition of  Thailand’s 
National Economic and Social Development Plan from 
the first (1961-1966) and the second (1967-1971), it aims 
at promoting both local and foreign investment in the 
mining industry as an engine to drive the national eco-
nomic development.

With such intent to open up the industry, the law 
was thus designed to weaken the content concerning the 
regulation, monitoring, checking as well as penalizing of  
the industry. And with such mechanisms thus designed, 

กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับชาวบ้านคัดค้านการขยายพื้นที่สัมปทานเหมืองทองค�า ของบริษัท ทุ่งค�า จ�ากัด
A group of Khon Kaen University students join local villagers in a protest against the expansion of 
concession area of the gold mine operated by Thung Kham Co.
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เช่นนี ้ค�าจ�ากดัความของกฎหมายแร่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุกค็อื “สมัปทาน” 
ที่เอื้อประโยชน์ให้นักลงทุนอย่างเปิดเผย 

สัมปทานเพื่อนักลงทุน
กฎหมายแร่ได้แยก “แร่” ที่เป็น “ส่วนหน่ึงในเนื้อดิน” หรือ 

“เนื้อเดียวกับที่ดิน” ออกจากกัน ด้วยการออกกฎบังคับมิให้ผู้ใด
ส�ารวจหรือท�าเหมืองแร่ในที่ใด ไม่ว่าที่น้ันจะเป็นสิทธิของบุคคลใด
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับสัมปทานจากรัฐ 

การบัญญัติเช่นนี้ก็คือท�าให้ “แร่เป็นของรัฐ” เพื่อที่รัฐจะหาผล
ประโยชน์จากแร่ในแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของ
ประชาชนได้อย่างเต็มที่ ด้วยการออกกฎให้ผู้ประกอบการหรือนัก
ลงทนุต้องเสยี “ค่าภาคหลวงแร่” รวมทัง้ภาษแีละผลประโยชน์พเิศษ
ในรูปแบบอื่นๆ ให้กับรัฐเท่านั้น 

แม้ดเูหมอืนว่ารฐัจะได้รายได้จากการให้สมัปทานส�ารวจหรอืท�า
เหมืองแร่อย่างเต็มที่ แต่ในความเป็นจริงแล้วมูลค่าของรายได้ที่รัฐได้
นั้นไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเลย หากเปรียบเทียบกับ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีส่ญูเสยีและเสือ่มโทรมไป ความ
เจ็บป่วยและความตายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
การท�าเหมอืง ซึ่งในบางกรณยีังก่อให้เกดิความล่มสลายของชมุชนใน
พื้นที่อีกด้วย (อ่านในเรื่อง ‘แร่’ ทรัพย์ในดิน...สินใต้ถุนบ้าน? หัวข้อ 
“ทองค�า” ในความร�่ารวย?)

ดังเช่นตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านเขาหม้อ ต.เขาเจ็ดลูก  
อ.ทบัคล้อ จ.พจิติร ในกรณกีารส�ารวจและท�าเหมอืงทองค�าของบรษิทั
เอกชนรายหนึง่ มลูค่าของทองค�าทีบ่รเิวณเขาหม้อมค่ีาเฉลีย่อยูท่ี ่7 - 9 
ล้านบาทต่อไร่ โดยจะมีรายได้จากทองค�าที่ผลิตได้บนพื้นที่ 3,725 ไร่ 
มากถึงเกือบ 30,000 ล้านบาท ตลอดอายุสัมปทาน ในขณะที่รัฐบาล
ไทยคาดว่าจะได้เงินภาษีในรูปค่าภาคหลวงแร่ประมาณไร่ละ 2 แสน 
7 พันบาท เป็นรายได้ทั้งสิ้นเพียง 771 ล้านบาทตลอดอายุสัมปทาน

ในขณะเดยีวกนั คนในหมูบ้่านเขาหม้อซึง่เป็นเจ้าของทีด่นิทีม่แีร่
ทองค�าอยูข้่างใต้ ไม่เพยีงไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการท�าเหมอืง ซ�า้ยงั
ถูกบังคับหรือหลอกลวงให้ขายที่ดินให้กับเจ้าของเหมืองทองค�า โดย
เฉลี่ยประมาณไร่ละ 3 แสน 1 หมื่นบาท

กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่า รัฐออกกฎหมายเพื่อให้มีการเข้าไป
ส�ารวจและท�าเหมืองแร่ได้โดยง่าย จนท�าให้ที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

มาตราสำคัญที่ยกเวนบทลงโทษของ พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 วิเคราะหโดย โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานทรัพยากรแร
พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 ประเด็นยกเวนโทษ

• มาตรา 44  ผูใดประสงคจะขอประทานบัตร ใหยื่นคำขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจำทองที่พรอมดวย 
หลักฐานที่ เชื่อถือไดวาพบแรหรือมีแรชนิดที่ประสงคจะเปดการทำเหมืองอยูในเขตคำขอนั้นและผูยื่นคำขอจะเสนอให 
ผลประโยชนพิเศษเพื่อ ประโยชนแกรัฐ ในกรณีที่ไดรับ ประทานบัตรตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกำหนดดวยก็ได

การขอประทานบัตรจะขอไดเขตหนึ่งไมเกินคำขอละสามรอยไร เวนแตการขอประทานบัตรทำเหมืองในทะเลและ 
การขอ ประทานบัตรทำเหมืองใตดิน

• มาตรา 45  รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดเขตเหมืองแรใหแกผูขอประทานบัตรสำหรับทำเหมืองใตดินไดไมเกินรายละ 
หนึ่งหมื่นไร และสำหรับทำเหมืองในทะเลไดไมเกินรายละหาหมื่นไร

ในกรณีเพื่อประโยชนแหงรัฐ รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเขตเหมืองแรใหแกผูขอประทานบัตร 
สำหรับทำเหมืองใตดินหรือสำหรับ ทำเหมืองในทะเลเกินที่กำหนดในวรรคหนึ่งก็ได

• มาตรา 48  เพื่อประโยชนแกการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาที่และคนงานของพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจเขาไปใน 
ที่ดินของผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูครอบครองในเวลากลางวันไดแตจะตองแจงใหผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูครอบครองทราบ 
เสียกอนและใหผูมีสิทธิในที่ดินหรือผูครอบครองที่ดินนั้นอำนวยความสะดวกตามควรแกกรณี

ในกรณีตองสรางหมุดหลักฐานแผนที่ในที่ของผูใด พนักงานเจาหนาที่และคนงานของพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจ 
สรางหมุดหลักฐานลงไดตามความจำเปน

ในการรังวัด เมื่อมีความจำเปนและโดยสมควร พนักงานเจาหนาที่และคนงานของพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจที่จะขุดดิน 
ตัดตนไมหรือรานกิ่งไมหรือกระทำการอยางอื่นแกสิ่งที่กีดขวางตอการรังวัดไดเทาที่จำเปน ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงการที่จะให 
เจาของไดรับความเสียหายนอยที่สุด

การใหอำนาจ รมต. และ ครม. สามารถขยายเขตเหมืองแรใตดิน 
หรือในทะเลออกไปอยางไมมีขอบเขตจำกัดเปนไปเพื่อตอบสนอง 
นักลงทุนสัมปทานมากเสียจนไมประเมินกำลังบุคลากร ขีดความสามารถ 
และความรับผิดชอบของสวนราชการ และผูถือประทานบัตรที่จะควบคุม 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพไมใหเปนอันตรายตอประชาชน 
และสิ่งแวดลอมไดเปดโอกาสใหมีการใชอำนาจที่เกินขอบเขตได

การกระทำเพียงแจงใหทราบโดยที่ไมมีการกำหนดระยะเวลาการแจง 
ลวงหนา ทั้งยังไมตองรอใหผูมีสิทธิในที่ดินอนุญาตหรือใหความยินยอมกอน 
ถือเปนการละเมิดลวงเกินสิทธิในที่ดินของผูเปนเจาของที่ดินจนเกินสมควร 
และการที่ใหอำนาจแกพนักงานเจาหนาที่ ในการทำความเสียหายแกตนไม 
หรือ ”สิ่งที่กีดขวางตอ การรังวัดไดเทาที่จำเปน” แมวาจะใหคำนึงถึงการที่ 
จะใหเจาของไดรับความเสียหายนอยที่สุดและกระทำเฉพาะกรณีที่มีความ 
จำเปน ก็ยังถือเปนเรื่องที่ละเมิดสิทธิของเจาของที่ดินถาหากไมไดรับการ 
อนุญาตกอนและหากมีการกอใหเกิดความเสียหายขึ้น เจาของที่ดินนั้นก็ควร 
มีสิทธิไดรับคาชดเชยความเสียหายนั้นดวย

ครอบครองของประชาชน รวมทั้งที่สาธารณประโยชน์ที่ชุมชนท้อง
ถิ่นใช้สอยร่วมกันเสียสภาพจนไม่สามารถใช้ท�าการเกษตร หาอยู่
หากิน หรือใช้ประโยชน์อื่นใดได้ และแม้ว่ารัฐจะได้ผลประโยชน์จาก
การขายแร่แต่เพียงผู้เดียว แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับก็ต�่าจนไม่คุ้มกับ
สภาพแวดล้อมที่เสียหายและสุขภาพของประชาชนที่เสื่อมโทรมไป

กลุ่มทุนสัมปทานเหมืองแร่ผนึกรวมกับอ�านาจรัฐ
ไม่เพยีงเท่านัน้ กฎหมายแร่และกฎหมายประกอบ เช่น พระราช

บัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ.2526 ถูกออกแบบมาเพื่อให้กลุ่มทุน
สัมปทานเหมืองแร่ประสานประโยชน์กับรัฐอย่างเข้มแข็ง กฎหมาย
เหล่านั้นได้ให้สิทธิแก่กลุ่มทุนสัมปทานเหมืองแร่เข้าไปเป็น “คณะ
กรรมการร่วมกับภาครัฐ” โดยมีอ�านาจหน้าที่ในการเสนอแนะ ให้
ความเห็น และให้ค�าปรึกษาในด้านการประกอบอุตสาหกรรมเหมือง
แร่ และนโยบายอตุสาหกรรมเหมอืงแร่แก่รฐั เพือ่ให้รฐัออกมาตรการ
หรอืนโยบายส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมเหมอืงแร่ทีเ่ป็นประโยชน์
กับฝ่ายผู้ลงทุน เช่น การได้สิทธิขาดในการส�ารวจและท�าเหมืองแร่
ระยะยาว, ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้วยการงดเว้นหรือลด
หย่อนภาษีต่างๆ, ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
ทดลองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแร่เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนใน
การต่อยอดขอสัมปทานส�ารวจและท�าเหมืองแร่ต่อไป, การก�าหนด
บทลงโทษที่เบาและยกเว้นโทษให้กับผู้ประกอบการเหมืองแร่และ
เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น  

บทยกเว้นโทษให้กับนักลงทุนสัมปทาน
ในบทความ บทลงโทษของกฎหมายแร่ ในวารสารสัมปทาน 

ผลติโดยโครงการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะด้านทรพัยากรแร่ กลุม่
นิเวศวัฒนธรรมศึกษา โสธิดา นุราช เขียนไว้ว่า กฎหมายแร่มีบท
ลงโทษที่อ่อนแอมากจนแทบไม่สามารถลงโทษผู้ประกอบการเหมือง
แร่ที่กระท�าผิดได้ 

การฝ่าฝืนกฏข้อบังคับที่เกิดขึ้นนั้นรวมถึงการละเมิดสิทธิต่างๆ 
เช่น สทิธใินทีด่นิท�ากนิ สทิธใินทีอ่ยูอ่าศยั สทิธใินการท�ามาหากนิ สทิธิ
ในทรัพย์สิน ไปจนถึงสิทธิในชีวิต การละเมิดเหล่านี้เกิดจากการกระ
ท�าที่ละเลย เพิกเฉย งดเว้น หรือประมาทจนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย 
เช่น การปล่อยน�า้ทีป่นเป้ือนเป็นพษิจากเหมอืงแร่ลงทางน�า้สาธารณะ
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สี่แยกไฟเขียว Green Intersection

the definition of  the minerals law that seems most appro-
priate is the granting of  concessions to openly benefit 
mining investors.

conceSSionS For inveStorS
The minerals law defines minerals as a separate ele-

ment of  soil or rock as though they are not an integral 
part of  soil or rock by stipulating that no one shall carry 
out prospecting for or mining of  ores anywhere, regard-
less of  whether the land in question is under private own-
ership or not, unless or until a license is granted by the 
state.

Such a definition vests in the state the sole right to all 
minerals from which it can benefit even if  the minerals 
are found on or under private land by issuing regulations 
to require mine operators or investors to pay royalty as 
well as other fees and special interests to the state alone.

While it may seems that the state fully benefits from 
its granting of  prospecting and mining licenses, the fact is 
those benefits are minuscule and not worth the economic 
and social costs when compared with the loss of  natural 
resources, deterioration of  the environment, and illnesses 
and deaths of  people affected by negative impacts from 
mining activities which in some cases cause the collapse 
of  communities in and around the mining areas (see 
page 68).

For example, the gold prospecting and mining in 
tambon Khao Chet Luk in Thap Khlo district of  Phichit 
province is estimated to generate 7-9 million baht per rai 
from the extracted gold for a total of  as high as 30 billion 
baht on the 3,725-rai mining site to the private mining 
company. The Thai government, meanwhile, is expected 
to make 207,000 baht per rai in royalty for a total of  771 
million baht.

In the meantime, the villagers of  Khao Mo Village, 
which is directly affected by the mining concession, not 
only have not benefited from the gold deposits under 
their land but were compelled through either coercion 
or deception to sell their land at an average of  310,000 
baht per rai.

The case illustrates the point that the law makes the 
issuance of  mining concession a simple and easy process, 
contributing to the deterioration of  both private land and 
public land under villagers’ common usage to the point 
where the lands became agriculturally unproductive. 
And although the government benefited from mining 
concessions it granted, the benefits were not worth the 
environmental degradation and negative health impacts.

Mining inveStorS’ collaboration 
with the State

Furthermore, the minerals and related laws, such as 
the 1983 Mining Industry Council Act, were designed to 
strengthen the joint interest of  the mining industry sec-
tor and the government. The industry has been entitled 
to be part of  the “joint committee” with the government 
sector with the right to offer opinions, make recommen-

dations and consult the government regarding the min-
ing industry. It opens the door for the industry to push 
for government policies favoring the industry and mining 
investors, such as exclusive right of  prospecting and min-
ing in the long term, tax incentives for mining, promotion 
and support for studies, research and experimentation of  
mining, and more lenient penalty or penalty exemptions 
for violations by mine operators and mining officials.

Penalty exeMPtionS For Mining 
intereStS

In her article “Penalty Clauses in the Minerals Act” 
in the Sampathan journal of  the Campaign of  Public Pol-
icy on Mineral Resources, Sothida Nurach wrote that the 
penalty clauses in the law are so diluted that they are vir-
tually ineffective in dealing with offensive mine operators.

Most offences involve violations of  various rights 
such as the right to work and live on one’s land, the 
right to a livelihood, property right and the right to life. 
These violations result from non-compliance, negligence 
or reckless act causing harm such as discharging toxins 
from mines into public waterways from which people use 
water for consumption, farming and fishing, blocking or 
destroying public waterways; allowing dangerous sub-
stances from mining operation to cause harm to people, 
animals, plants or the environment; as well as failure to 
comply with regulatory requirements such as those stated 
in the environmental impact assessment study.

The weak penalty clauses thus render the law inef-
fective as a deterrent and mine operators feel uninhibited 
from causing negative impacts to people’s health and the 
environment with impunity.

Many sections in the minerals law give the minister 
and mineral resources officials the discretionary power 
to exempt certain clauses that were designed to prevent 

บัตรผู้ป่วยโครงการแคดเมียมและใบนัดผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก 
ออกให้ชาวบ้านที่ป่วยจากสารแคดเมียม
Samples of identification cards and appointment forms that Mae Sot 
Hospital in Tak province have issued to patients under the “Cadmium 
Project”.
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ที่ประชาชนใช้เพื่อดื่ม ใช้สอยในครัวเรือนและการเกษตร รวมทั้งเป็น
แหล่งหาพรรณพืชไม้น�้าและจับสัตว์น�้า การปิดกั้นท�าลายหรือท�าให้
เสือ่มประโยชน์แก่ทางสาธารณะ การท�าให้แร่มพีษิหรอืสิง่ทีม่พีษิทีไ่ด้
จากกระบวนการผลติเป็นอนัตรายต่อบคุคล สตัว์ พชื หรอืสิง่แวดล้อม 
เป็นต้น รวมถึงการไม่ปฏบิตัติามข้อสญัญาหรอืข้อตกลงทีก่�าหนดกนัไว้ 
เช่น ข้อตกลงในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บทลงโทษที่อ่อนแอน้ีท�าให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ไม่มีความ
เกรงกลัวต่อกฎหมายแต่อย่างใด จึงน�ามาสู่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุข
ภาวะของประชาชนและสภาพแวดล้อม 

หลายมาตราในกฎหมายแร่ให้อ�านาจแก่รัฐมนตรี รวมถึงเจ้า

มาตราสำคัญที่ยกเวนบทลงโทษของ พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 วิเคราะหโดย โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานทรัพยากรแร
พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 ประเด็นยกเวนโทษ

• มาตรา 59  การปลูกสรางอาคารเกี่ยวกับการทำเหมือง การจัดตั้งสถานที่เพื่อการแตงแร 
หรือการเก็บขังน้ำขุนขนหรือมูลดินทรายจะกระทำนอกเขตเหมืองแรมิได เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 
จากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจำทองที่และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตนั้น 

ผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองเสียคาธรรมเนียมเพื่อใชเนื้อที่ในการนั้นเสมือนหนึ่งการใช 
เนื้อที่ในการทำเหมือง 

• มาตรา 62  หามมิใหผูถือประทานบัตรทำเหมืองใกลทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะภายในระยะ 
หาสิบเมตร เวนแตประทานบัตรกำหนดไวใหทำได หรือไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานอุตสาหกรรม 
แรประจำทองที่ และตองปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตนั้น

• มาตรา 63  หามมิใหผูถือประทานบัตรปดกั้น ทำลาย หรือกระทำดวยประการใดใหเปนการเสื่อม 
ประโยชน แกทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานอุตสาหกรรม 
แรประจำทองที่ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตนั้น

• มาตรา 64  หามมิใหผูถือประทานบัตรทดน้ำหรือชักน้ำจากทางน้ำสาธารณะ ไมวาจะอยูภายใน 
หรือภายนอกเขตเหมืองแร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจำทองที่ 
และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ในใบอนุญาตนั้น 

คำขอรับใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำจากทางน้ำสาธารณะใหแสดงแผนที่และวิธีการที่จะทดน้ำหรือ 
ชักน้ำโดยละเอียด

• มาตรา 67  หามมิใหผูถือประทานบัตรปลอยน้ำขุนขนหรือมูลดินทรายอันเกิดจากการทำเหมือง 
ออกนอกเขต เหมืองแร เวนแตน้ำนั้นจะมีความขุนขน หรือมูลดินทรายไมเกินอัตราที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง      

ในกรณีจำเปนรัฐมนตรีมีอำนาจออกใบอนุญาตยกเวนการบังคับตามวรรคหนึ่งได โดยกำหนดเงื่อนไข 
ตามที่เห็นสมควร

• มาตรา 68  น้ำขุนขนหรือมูลดินทรายที่ผูถือประทานบัตรปลอยออกนอกเขตเหมืองแร แมได 
ปฏิบัติตามมาตรา 67 แลวก็ดี ผูถือประทานบัตรจะตองจัดการปองกันมิใหน้ำขุนขนหรือมูลดินทราย 
นั้นไปทำใหทางน้ำสาธารณะตื้นเขิน หรือเสื่อมประโยชนแกการใชทางน้ำนั้น

ในกรณีจำเปนรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดทางน้ำสาธารณะ เพื่อใหผูถือประทานบัตรรายหนึ่ง 
หรือหลายรายใชเปนที่สำหรับปลอยถายน้ำขุนขนหรือมูลดินทราย โดยกำหนดใหผูถือประทานบัตร 
เสียคาตอบแทนเพื่อคุมคาบำรุงรักษาและชดใชความเสียหายและกำหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร

• มาตรา 69  ในการทำเหมืองหรือแตงแร หามมิใหผูถือประทานบัตรกระทำหรือละเวนกระทำ 
การใด อันนาจะเปนเหตุใหแรที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่มีพิษกอใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช 
หรือทรัพยสิน

• มาตรา 70 พนักงานเจาหนาที่มีอำนาจเขาไปในเขตเหมืองแรเพื่อตรวจการทำเหมืองไดทุกเวลา 
ใหผูครอบครองเขตเหมืองแรนั้นอำนวยความสะดวกตามควรแกกรณี และใหพนักงานเจาหนาที่ 
มีอำนาจสั่งเปนหนังสือแกผูถือประทานบัตรใหจัดการปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากการทำเหมือง 
หรือแตงแรได

• มาตรา 71 ในกรณีที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจำทองที่เห็นวาการทำเหมืองหรือ แตงแร 
จะเปนอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน ใหมีอำนาจสั่งเปนหนังสือแกผูถือ ประทานบัตร 
ใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขวิธีการทำเหมืองหรือแตงแรตามที่เห็นวาจำเปนเพื่อ ปองกันอันตรายนั้นได 
และมีอำนาจสั่งเปนหนังสือใหหยุดการทำเหมือง หรือแตงแรเสียทั้งสิ้น หรือสวนหนึ่งสวนใดได 
ตามที่เห็นสมควร

มาตรา 72  บรรดาขุม หลุม หรือปลองที่ไมไดใชในการทำเหมืองแลว ใหผูถือประทานบัตร 
จัดการถมหรือทำที่ดิน ใหเปนตามเดิมเสียทุกแหง ไมวาประทานบัตรนั้นจะสิ้นอายุแลวหรือไม 
เวนแตประทานบัตรไดกำหนดเปนอยางอื่น หรือ เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจำทองที่จะไดสั่ง 
เปนหนังสือกำหนดเปนอยางอื่นดวยความเห็นชอบของอธิบดี

ในกรณีที่มิไดมีการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจำทองที่มีอำนาจ 
สั่งเปนหนังสือใหผูถือ ประทานบัตรนั้นจัดการถมหรือทำที่ดินใหเปนตามเดิม ผูถือประทานบัตร 
ตองปฏิบัติใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับแจงคำสั่งดังกลาว

ผลกระทบจากการทำเหมืองที่ไมปฏิบัติการปองกันการรั่วไหลของของเสียยอมสงผล 
เสียหายรุนแรงตอพืชพรรณธรรมชาติ พืชผลทางการเกษตร สัตวน้ำ สัตวปา สัตวเลี้ยง 
หรือแมแตตัวมนุษยเองที่อาจลมปวยหรือถึงความตายได แตความรับผิดชอบของ 
ผูประกอบการเหมืองแร มีเพียงคาปรับ 1-2 พันบาทเทานั้น (ตามมาตรา 136 และ 138 
ของพระราชบัญญัติแร 2510) ซึ่งเปนคาปรับที่ไมสามารถชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นได 
หรือเปนคาปรับที่ไมสมน้ำสมเนื้อกับผลจากการกระทำนั้น เทากับวากฎหมายมีเจตนา 
ผลักภาระใหประชาชนหรือผูไดรับความเสียหายหรือผลกระทบไปฟองรองเรียกคาเสียหาย 
กับรัฐหรือผูประกอบการเหมืองแรเอาเองในภายหลัง ทั้งๆที่บางเรื่องเปนเรื่องที่ตองแกไข 
ในทันทีทันใด ไมสามารถรอการฟองรองคดี ตอศาลได เชนความเจ็บปวยของผูคน ซึ่งถา 
ตองรอใหคดีสิ้นสุดก็อาจเกิดการลมตายขึ้นได

และการที่ใหอำนาจรัฐมนตรีอนุญาตผูประกอบการปลอยถายของเสียลงทางน้ำสาธารณะ
ได เทากับเปนการอนุญาตใหมีการทำลายสิ่งแวดลอมและสมบัติสาธารณะไดโดยตรง แมจะ 
มีการกำหนดใหผูประกอบการตอง “เสียคาตอบแทนเพื่อคุมคาบำรุงรักษาและชดใชความ 
เสียหาย” ก็ไมมีหลักประกันใดๆวาสิ่งแวดลอมที่เสียหายไปจะไดรับการฟนฟูใหกลับคืนสู 
สภาพดีไดดังเดิม

บทลงโทษในมาตรา 139 สำหรับการกระทำผิดตามมาตรา 72 กำหนดไวเพียงระวางโทษ 
ปรับไมเกินสองพันบาทและตองรับผิดชดใชคาใชจายในการทำที่ดินนั้นใหเปนไปตามเดิม 
แตเนื่องจากมาตรา 72 มีบทบัญญัติ ‘เวนแตประทานบัตรไดกำหนดเปนอยางอื่น’ 
จึงมักพบเห็นอยูเสมอวาเจาหนาที่รัฐมักกำหนดใหละเวนเพื่อไมตองรับผิดตามมาตรา 72 
และ 139 เอาไวในประทานบัตรทั้งหมด จึงไมมีผูประกอบการรายใดตองรับผิดชดใช 
คาใชจายในการฟนฟูเพื่อทำใหที่ดินเปนไปตามเดิมแตอยางใด

บทลงโทษที่บัญญัติไวในมาตรา 137 กำหนดไววาการกระทำผิดตาม มาตรา 71 มีโทษ 
เพียงจำคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาทเทานั้น ซึ่งเปนบทลงโทษที่ไมสมเหตุ 
สมผลกับความเจ็บปวยหรือความตายที่มนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นในสภาพแวดลอมอาจไดรับ

และถึงแมวามาตรา 137 จะใหอำนาจรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนประทานบัตรได แตก็เปนไปใน 
ลักษณะที่ใหเจาหนาที่รัฐใชดุลยพินิจ ไมไดมีลักษณะบังคับวาถาไมปฏิบัติตามจะตองยึดคืน 
ประทานบัตรเพื่อความเขมงวดและสรางความเกรงกลัวแกผูประกอบการเหมืองแร 

ดวยเหตุนี้ จึงมักพบเห็นอยูเสมอวาเจาหนาที่รัฐเพียงวากลาวตักเตือนเทานั้น ยังไมเคย 
มีการใชดุลยพินิจยึดคืนประทานบัตรแตอยางใด 

หมายเหตุ – ขอความที่ถูกเนนในบทความนี้เปนการเนนเพื่อการวิเคราะหเทานั้น

ขอยกเวนในมาตรานี้เปดโอกาสใหหนวยราชการละเวนการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับ 
การตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการทำ 
เหมืองแร ทั้งนี้ไมสมควรอนุญาตใหมีการเก็บขังน้ำขุนขนหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร 
เพราะควบคุม ผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมไดยาก

มาตรา 62, 63, 64 และ 67 ไดกำหนดมาตรการปองกันผลกระทบเอาไว ซึ่งเปน 
ขอกำหนดเพื่อปองกันผลกระทบตอสาธารณสมบัติซึ่งมีไวเพื่อใหประชาชนใชประโยชน 
รวมกันแตมีขอยกเวนที่เปดชองให ผูประกอบการเหมืองแรสามารถขออนุญาตไมปฏิบัติ 
ตามที่กฎหมายกำหนดได โดยอางเหตุวามีความจำเปนซึ่งเทากับเปนการเปดโอกาสใหผูถือ 
ประทานบัตรละเวนหรือจงใจทำเหมืองโดยไรความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคมและ 
สุขภาพของประชาชน ทั้งที่ไมนาจะมีความจำเปน ตามที่อางเพราะผูประกอบการเหมืองแร 
จะตองทำการศึกษาวางแผนกอนเริ่มดำเนินกิจการใหรอบคอบกอนแลว

มาตราเหลานี้ใหอำนาจเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจำทองที่อนุญาตใหมีการกระทำ 
ในสิ่งที่มีผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพ ของประชาชน ซึ่งเปนการ 
ใหอำนาจจนเกินขอบเขตอันควร

พนักงานอุตสาหกรรมแร่ สามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณาขยายหรือ
ยกเว้นข้อบังคับที่กฎหมายวางไว้เป็นมาตรการในการควบคุมดูแล
การประกอบกิจการเหมืองแร่มิให้ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สร้างความเดอืดร้อนให้แก่ชมุชนเกนิสมควร อนัเป็นการเอือ้ประโยชน์
กับฝ่ายผู้ประกอบการเหมืองแร่ โดยอ้างเหตุผลเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
อย่างไรกต็าม ไม่มคี�านยิามทีช่ดัเจนของค�าว่า “เพือ่ประโยชน์แห่งรฐั” 
ว่ารวมถึงอะไรบ้าง เช่น การด�ารงชีวิตอยู่อย่างสงบและปลอดภัยของ
ประชาชนถือเป็นประโยชน์แห่งรัฐหรือไม่ ข้อยกเว้นต่างๆ เหล่านี้ยัง
อาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าทีร่ฐัแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบไม่ว่าทาง
ตรงหรือทางอ้อมได้  
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negative impacts on communities and the environment 
from mining. This clearly benefits mine operators. The 
reason given for having such sections was “for the inter-
est of  the state”; however, the phrase was not defined, 
raising such question as whether the people’s right to live 
a peaceful and safe life is in the state’s interest. These 
exemption clauses open the door for state officials to earn 
ill-gotten gains either directly or indirectly.

Although several sections in the law provide for the 
revocation of  operating licenses in case of  non-compli-
ance, in reality no revocation has ever been made due 
to the fact that the intent of  the law is to promote min-
ing. Penalties often mean warnings or small fines, which 
means that the penalty clauses are effectively “exemption 
clauses”.

the 2002 MineralS act For under-
ground Mining

In 1998 the Department of  Minerals Resources 
(DMR) proposed amendments to the 1967 Minerals 
Act which were subsequently passed by Parliament in 
December 2002.

It is understandable that since the 1967 minerals 
law was outdated, contained many loopholes and for the 
most part benefited mine operators, amendments were 
in order. At the least, the policies on the management of  
mineral resources should be reformed. There should be 

Sections in the Minerals Act B.E. 2510 (1967) with Penalty Exemption Clauses

Minerals Act B.E. 2510 (1967) Penalty exemptions

■ Section 44.  A person who wishes to apply for a Prathanabat shall submit an 
application to the Local Mineral Resources Of�cial together with reliable evidence to 
prove the discovery or existence of the mineral for which he wishes to mine in the area 
applied for, and may also offer special bene�ts to the interest of the state in the event of 
his receipt of the Prathanabat in accordance with the rules laid down by the Minister.

An application for a Prathanabat shall be for an area not exceeding three hundred Rai 
unless it is an application for a Prathanabat for offshore mining and application of 
Prathanabat for underground mining.

■ Section 45. For each applicant for a Prathanabat, the Minister is empowered to 
designate an area for underground mining to an extent not exceeding ten thousand rai, 
and for offshore mining to an extent not exceeding �fty thousand rai.

For the interest of the state, the Minister, with the approval of the cabinet, may 
designate the mining area for an applicant for the underground mining Prathanabat or 
for offshore mining in excess of the extent speci�ed under the �rst paragraph.

■ Section 48. For the purpose of undertaking a cadastral survey, a competent of�cial 
and his workers are empowered to enter, during the daytime, on land which a person 
has rights or possession. But he must notify the landowner or the occupier before 
hand, and the landowner or the occupier shall render reasonable assistance as the 
case may require.

When there is a need to erect map posts on the land of any person, the competent 
of�cial and his workers have the power to erect the map posts as it is necessary.

In case of necessity, the competent of�cial or his workers shall have the power to dig, 
cut down trees or branches, or dispose of anything that obstructs the work of surveying 
as it is necessary, however, these actions must cause the least damage to the 
landowner.

■ Section 59. The construction of buildings used for mining operation, the 
establishment of mineral processing plant, slime retainment or tailings dams cannot be 
made outside the mining area, unless a licence is obtained from the Local Mineral 
Industry Of�cial and the conditions prescribed in the licence are complied with.

The licencee under the �rst paragraph must pay a mining area rental fee as though he 
were using the land for mining.

The empowerment of the Minister and the cabinet 
to approve underground or offshore mining areas 
without limit only serves the need of the concession-
aires without due attention to the public sector’s and 
the concessionaires’ personnel constraint, capacity, 
and accountability in controlling impacts on the 
health of the general public and the environment. This 
opens the door for abuse of power.

The Section allows of�cials to simply inform 
landowner prior to conducting land survey on his/her 
property without prescribing the time period of an 
advance notice to the landowner whose consent is 
not required. This is deemed an infringement on the 
landowner’s property right. The power given to 
of�cials to "dig, cut down trees or branches, or 
dispose of anything that obstructs the work of 
surveying as necessary” is a violation of the 
landowner's right even though it is to be done as 
necessary with the least damage done only. 
Furthermore, the landowner should be indemni�ed for 
any damage done to his/her property.

The exception clause in this section leaves the door 
open for of�cials to neglect to perform their duties 
relating to monitoring, controlling, regulating and 
preventing any negative impact from mining 
operations on the environment and people’s health. 
The slime retainment or tailings dams should not be 
allowed outside mining area, given the dif�culty in 
preventing their environmental impacts. 

An analysis by the Public Policy on Mineral Resources Project.

สี่แยกไฟเขียว Green Intersection

a review of  any notification to establish a mineral area 
taking into consideration environmental, economic and 
resource impacts, a review of  the need to issue long-term 
mining licenses, and a review of  the mineral royalty 
table in accordance with resource economic principles. 
There should be an improvement of  the benefit-sharing 
formula in favor of  affected localities. New mechanisms 
should be established to protect the people’s rights and 
enable communities to participate in the management of  
resources according to the constitution.

However, the 2002 amendments simply make under-
ground mining covering wide areas possible through 
Section 88/3 which states: “In case the underground 
mining passes beneath the land, which is not vacant land, 
and the mining depth level is not over 100 meters below 
the surface of  the land, the applicant for a Prathanabat 
(mining license) must produce evidence to the competent 
official that he is entitled to mine in that area.”

What it means is that underground mining is per-
missible if  it is done at more than 100 m underground 
even if  the activities take place under private land. The 
operator is required to conduct an environment impact 
assessment study as part of  mining license application 
and organize public hearings with participation of  the 
locals. However, only local stakeholders in the mining 
area are eligible to participate in the initial consultation.

The amendments led to strong protests by grassroots, 
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แม้ว่าในกฎหมายแร่จะมีข้อบังคับในหลายๆ มาตราให้ยึดคืน
ประทานบัตรได้หากไม่ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐสั่ง แต่ใน
ความเป็นจรงิ เนือ่งจากกฎหมายมเีจตนาผลกัดนัอตุสาหกรรมเหมอืง
แร่ให้เจริญเติบโต จึงยังไม่เคยมีการใช้ดุลยพินิจยึดคืนประทานบัตร
แต่อย่างใด มีแต่เพียงว่ากล่าวตักเตือนและปรับเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น 
บทลงโทษที่เขียนไว้จึงกลายเป็น “บทยกเว้นโทษ” ไปเกือบหมดสิ้น

พ.ร.บ.แร่ 2545 เพื่อเหมืองใต้ดิน 
ย้อนกลับไปในปี 2541 กรมทรัพยากรธรณีเสนอแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 โดยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย น�าเข้าสู่
การพิจารณาของรัฐสภา ในปี 2543 รัฐสภาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้
ผ่านการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.แร่ ในเดอืนธนัวาคมปี 2545 ซึง่เป็นการแก้ไข
ครั้งที่ 5 จึงเรียกว่า พ.ร.บ.แร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545

ตามความจรงิทีเ่ข้าใจได้ของทกุฝ่าย เมือ่ พ.ร.บ.แร่ 2510 ล้าสมยั 
มีจุดอ่อน และเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ก็ควรจะมีการปรับแก้
กฎหมายหรอืเปลีย่นแปลงนโยบายในการบรหิารจดัการทรพัยากรแร่ 
ควรจะมกีารทบทวนการประกาศจดัเขตแหล่งแร่ทีค่�านงึถงึผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ทรัพยากร รวมถึงทบทวนการให้ประทาน
บัตรในระยะยาวแก่ผู้ประกอบการ และทบทวนอัตราค่าภาคหลวง 
ตามหลักวิชาการเชิงเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร รวมถึงการปรับปรุงรูป
แบบการให้ผลประโยชน์ในระดบัต�าบลและชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ มี
กลไกการคุม้ครองสทิธใิห้กบัประชาชน และการมส่ีวนร่วมของชมุชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามรัฐธรรมนูญ

แต่ท้ายที่สุด เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.แร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 
กลับเปิดทางให้มีการท�าเหมืองใต้ดินที่ครอบคลุมพ้ืนที่ได้กว้างขวาง
ขึน้ โดยมาตรา 88/3 ระบวุ่า “การท�าเหมอืงใต้ดนิผ่านใต้ดนิของทีด่นิ
ใดทีม่ใิช่ทีว่่าง หากอยูใ่นระดบัความลกึจากผวิดนิไม่เกนิหนึง่ร้อยเมตร 
ผูย้ืน่ค�าขอประทานบตัรต้องแสดงหลกัฐานต่อพนกังานเจ้าหน้าทีว่่าผู้
ขอจะมีสิทธิท�าเหมืองในเขตที่ดินนั้นได้”

ดังนั้น การแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.แร่ 2510 ครั้งที่ 5 ก็เพื่อจะ
อนญุาตให้มกีารท�าเหมอืงแร่ใต้ดนิทัว่ประเทศไทยได้ โดยให้สทิธผิูข้อ
สัมปทานท�าเหมืองใต้ดินที่ลึกกว่า 100 เมตร มีสิทธิท�าเหมืองใต้ดิน
ล่วงแดนกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น โดยให้มีการจัดท�ารายงานวิเคราะห์ผล 
กระทบส่ิงแวดล้อมประกอบการยืน่ค�าขอประทานบตัรท�าเหมอืงใต้ดนิ 
และต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ แต่ก็จ�ากัด

ผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะผู้อยู่ในเขตเหมืองเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการ
ปรึกษาหารือเบื้องต้นได้

นั่นคือสาเหตุที่องค์กรชาวบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน และ
องค์กรวิชาการ หลายฝ่ายออกมาคัดค้านอย่างหนัก โดยโยงให้เห็น
ถงึเจตนารมณ์ของการแก้กฎหมายทีย่งัคงรดิรอนสทิธขิองชุมชน เอือ้
ประโยชน์ให้นายทุนไม่ต้องแบกรับภาระการซื้อที่ดินทั้งจากชุมชน
และเจ้าของที่ดิน ไม่ต้องแสดงหลักฐานการมีสิทธิการท�าเหมืองใน
พื้นที่ขอประทานบัตร ซึ่งเกิดขึ้นหลังมีการส�ารวจพบแร่โปแตชและ
เกลือหินปริมาณมหาศาลใต้ผืนดินในภาคอีสาน และน�าไปสู่การยื่น
ขอส�ารวจและผลิตแร่โปแตชจากนายทุนในหลายจังหวัดของภาค
อีสานครอบคลุมพื้นที่กว่า 5 แสนไร่ และยังเป็นการเบิกทางไว้เพื่อ
รองรับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่เกลือหินและโปแตช
ในภาคอีสานในอนาคต 

สิ่งที่องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้เรียกร้องก็คือขอให้แก้ไข
เนื้อหาของกฎหมายแร่ใหม่โดยใช้หลักคิดใหม่ คือ การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรแร่อย่างเป็นธรรมระหว่างรัฐ ประชาชนที่เป็นเจ้าของ
ที่ดิน และประชาชนทั่วไป, การท�าให้ทรัพยากรแร่เป็นทรัพยากรที่
สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในชาติได้อย่างจริงจัง, และการ
ประเมินการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่รวมไว้ซึ่งมิติสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ รวมถึงความคุ้มค่าใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ไว้เพื่อโอกาสพัฒนาในอนาคตโดยใช้หลัก
การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) 

ต่อมากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ซึ่งท�าหน้าที่
ส่งเสริมและอนุญาตให้สัมปทานส�ารวจและท�าเหมืองแร่แทนกรม
ทรัพยากรธรณี) ได้ผลักดันให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 เมื่อ
เดอืนตลุาคม 2551 โดยเพิม่เตมิบทบญัญตัทิีส่อดคล้องกบัรฐัธรรมนญู 
2550 ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จัดการและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

แต่มาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขอ
ถอนร่างแก้ไขเดิมที่ได้เสนอไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2551 ออกจากการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีและเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ 
พ.ศ. ....” แทน ร่าง พ.ร.บ.แร่ ที่เสนอฉบับนี้ เป็นการยกร่างกฎหมาย
แร่ใหม่ทั้งฉบับ โดยให้ยกเลิก พ.ร.บ.แร่ 2510 และกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ทุกฉบับ

ร่างกฎหมายใหม่ดังกล่าวได้รับการคัดค้านอย่างแข็งขันจาก
องค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งรวมตัวกันเป็น ”คณะท�างานติดตามร่าง
พระราชบญัญตัว่ิาด้วยแร่” อนัประกอบด้วย ศนูย์ข้อมลูสทิธมินษุยชน
และสันติภาพอีสาน (ศสส.) โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) 
เครอืข่ายนกักฎหมายสทิธมินษุยชน (HRLA) เครอืข่ายชมุชนเพือ่การ
ปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) และโครงการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะด้านทรัพยากรแร่ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา 

คณะท�างานนี้ได้จัดท�าความเห็นและท�าหนังสือคัดค้านร่าง 
พ.ร.บ.แร่ ฉบับดังกล่าวต่อเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย
ให้เหตุผลว่าเป็นร่างกฎหมายที่เพิ่มอ�านาจให้รัฐควบคุมการจัดการ
ทรัพยากรแร่ โดยนิยามว่าแร่เป็นของรัฐ ส่วนการบริหารการจัดการ
แร่ก็เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการส�ารวจและท�าเหมืองมากขึ้น โดย
มอบอ�านาจการอนุญาตประทานบัตร รวมถึงวิธีการท�าเหมือง-แต่ง
แร่ ให้กับอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยไม่

หลุมยุบ ใน อ.พระทองค�า จ.นครราชสีมา ผลกระทบจากการสูบน�า้เกลือใต้ดิน
ขึ้นมาผลิตเกลือ – โสธิดา นุราช
A sink hole in Phra Thongkham district of Nakhon Ratchasima 
province was caused by salt making through pumping up saline water 
underground. – Sothida Nurat 
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Minerals Act B.E. 2510 (1967) Penalty exemptions
■ Section 62. The holder of a Prathanabat shall not mine within �fty metres 

of a highway or public waterway, unless the Prathanabat allows him to do so 
or he has obtained a licence from the Local Mineral Industry Of�cial, however, 
he must comply with the conditions prescribed in such a licence.

■ Section 63. The holder of a Prathanabat shall not obstruct, destroy or 
undertake any work which may be detrimental to the use of highways or 
public waterways, unless he has obtained a licence from the Local Mineral 
Industry Of�cial and he must comply with the conditions prescribed in such a 
licence.

■ Section 64. The holder of a Prathanabat shall not dam up or draw water 
from a public waterway, regardless of whether such a waterway is within or 
outside the mining area, unless he has obtained a licence from the Local 
Mineral Industry Of�cial and he complies with the conditions prescribed in 
such a licence.

An application for a licence to dam up or draw water from a public 
waterway must be submitted with a map and detailed explanations regarding 
the procedure for damming up or drawing water.

■ Section 67. The holder of a Prathanabat shall not discharge outside his 
mining area any slime or tailings resulting from his mining operation unless 
such water does not contain solid matter in excess of the amount prescribed 
in a Ministerial Regulation.

When it is necessary, the Minister is empowered to issue a licence to 
exempt the enforcement of the �rst paragraph and to prescribe any condition 
as he deems appropriate.

■ Section 68. In discharging slime or tailings outside his mining area, the 
holder of a Prathanabat, even though complying with Section 67, must take 
measures to prevent the slime or tailings from causing public waterways to 
become shallow or from being detrimental to the use of such waterways.

In case of necessity the Minister is empowered to designate certain public 
waterways as allowable for one or more Prathanabat holders to discharge 
slime or tailings and demand the holders of Prathanabats to make payment in 
compensation for maintenance and damage and may prescribe conditions as 
he deems appropriate.

■ Section 69. In undertaking mining or mineral processing operations, the 
holder of a Prathanabat shall not perform, or fail to perform, any act that is 
likely to render toxic minerals or other poisonous materials harmful to 
persons, animals, vegetation, or properties.

■ Section 70. The competent of�cials are empowered to enter into a 
mining area for inspection of the mining operations at any time while the 
possessor of the mining area shall facilitate the inspection as may be 
appropriate under such circumstances; and the competent of�cials are 
empowered to give orders in writing to the holder of the Prathanabat to 
undertake any action to prevent any harm resulting from the mining or mineral 
processing operations.

■ Section 71. When the mining or mineral processing operation is 
considered to be harmful to persons, animals, vegetation or properties, the 
Local Mineral Industry Of�cial is empowered to give an order in writing to the 
holder of a Prathanabat to alter or modify the mining or mineral processing 
procedure as he may consider necessary for the prevention of such harm, 
and he is also empowered to give an order in writing to totally or partially 
suspend the mining or mineral processing operation as he may deem 
appropriate.

■ Section 72. Any sump, pit, or shaft which is no longer used in the mining 
operation shall be �lled up or the land restored to its original condition by the 
holder of a Prathanabat regardless of whether the Prathanabat has expired or 
not; unless the Prathanabat provides otherwise or unless the Local Mineral 
Industry Of�cial, with an approval of the Director-General, has ordered 
otherwise in a written communication.

In the event that the holder of a Prathanabat fails to comply with the �rst 
paragraph hereof, the Local Mineral Industry Of�cial is empowered to give an 
order in writing to the holder of a Prathanabat to �ll up or restore the land to its 
original condition, and the holder of the Prathanabat must ful�l the require-
ments in such an order within ninety days after receiving the said order.

Sections 62, 63, 64 and 67 prescribe measures to prevent 
impacts on public property. However, an exception allows 
mining operators to avoid legal compliance by merely citing 
“necessity for non-compliance”. This gives the mining 
concession holder to bypass legal requirements or deliberately 
operate the mine in a manner that is irresponsible to the 
environment, society, and public health. There is no reason for 
an exception because the operators must have conducted 
thorough studies and planning before commencing operation. 

These sections give overly broad discretionary power to the 
local mineral industry of�cial to allow activities detrimental to 
the environment, society and the public health.

The impacts of mining on a wide variety of natural plants, 
agricultural produce, aquatic animals, wild animals, domestic 
animals, and humans can be severe. However, mine operators 
are legally liable to a �ne of only 1,000-2,000 baht (Sections 
136 and 138 of the Minerals Act B.E. 2510) 

Such a small �ne can hardly compensate the harms done; it 
is simply not commensurate with the consequences.  It is 
tantamount to the law deliberately imposing on the affected 
people to make legal claim for compensation by themselves 
against the state or the mine operator. This is in spite of the 
fact that certain problems need immediate remedy and cannot 
wait for a legal battle to be concluded.  For instance, sick 
people could die while the legal process is ongoing.

And for the law to give the Minister the authority to allow 
mine operators to discharge mining waste into public 
waterways is tantamount to allowing the destruction of 
environment and public property. Requiring the operators to 
compensate for maintenance and damage to the waterways is 
no guarantee that the damaged environment could be restored 
to its former state.

Section 137 prescribes penalty for an offence under Section 
71 with a jail term of no more than three months or a �ne of no 
more than 5,000 baht, which is not commensurate with 
possible illnesses or deaths that people or other living beings 
may suffer.

And while the Minister is empowered to revoke the mining 
license in case of serious violation, the authority is 
discretionary, not compulsory, and thus has no deterrent effect 
on the mine operators. 

In practice, of�cials routinely only issue warnings and have 
never exercised their discretion to revoke a license.

Penalty prescribed in Section 139 for an offence of 
non-compliance under Section 72 consists of up to 2,000-baht 
�ne and refund of expenses incurred to have the land restored.  
But because of the clause ‘unless the Prathanabat provides 
otherwise’ in Section 72, it oftened happened that of�cials 
regularly insert such escape clause in the Prathanabat which 
effectively free violators of any liability under Sections 72 and 
139.  So far, no mining operators have ever paid the cost of 
land restoration.

Note: Underlined passages are emphasis added for analysis purposes only. “Prathanabat” means a licence issued for mining within the area speci�ed therein

environmentalists and academics groups. They pointed 
out that sections that infringe on community rights 
remain in the amended law which now gives even more 
benefits to mining investors by allowing underground 

สี่แยกไฟเขียว Green Intersection

mining without having to compensate communities and 
people under whose mineral extraction would take place. 
Furthermore, the investors do not have to produce any 
evidence to back up their right to mine underground.
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All this came to light after prospecting surveys found 
huge deposits of  potash and rock salt in the country’s 
northeastern region, which subsequently led to applica-
tions for licenses to prospect and mine for potash cov-
ering more than 500,000 rai (80,000 ha) in many prov-
inces. The discovery of  the ores certainly will lead to the 
development of  related industries in the region.

The key demand of  the civic groups is to amend 
the minerals law based on a new line of  thinking, that 
is, to share the benefits derived from mineral resources 
equitably among the state, land owners and the public 
at large; to make use of  the nation’s mineral resources 
in such a way that the people become more self-reliant 
and strong; and to take into account social, economic, 
environmental, natural resources and health dimensions 
in the assessment of  mineral use. In addition, a strategic 
environmental assessment process should be applied to 
ensure sustainability of  the resources for future develop-
ment.

Subsequently, the Department of  Primary Indus-
tries and Mining (DPIM), which took over the promotion 
and management of  mineral resources from the DMR, 
proposed an amendment in October 2008 to make the 
1967 Minerals Act in compliance with a constitutional 
requirement on public participation in the management 
and decision-making process of  the nation’s natural 
resources.

But in April 2, 2009, the Industry Ministry turned 
around and withdrew the amendment. Instead, it pro-
posed a new draft Minerals Act to replace the 1967 law 
and all related organic laws.

The new draft immediately ran into strong opposi-
tion by the civic groups which have now formed them-
selves into the Working Group to Monitor the Draft Min-
erals Act. Group members include the Isan Information 
Center on Human Rights and Peace, the Environmen-
tal Litigation and Advocacy for the Wants, the Human 
Rights Lawyers Association, the Community Network 

ต้องศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพก่อนได้ และให ้
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ�าท้องมีอ�านาจยกเว้นข้อห้ามต่างๆ 
ซึ่งเป็นการป้องกันและควบคุมของเสีย และผลกระทบที่จะเกิดจาก
กระบวนการท�าเหมืองจนเกินขอบเขต

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดการท�าเหมืองมากขึ้น โดยเฉพาะ
การเปิดทางให้มีการขุดหาแร่รายย่อยซ่ึงสามารถหลีกเลี่ยงขั้นตอน
การขอประทานบัตรและการท�ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อม (EIA) ทัง้ยงัให้อ�านาจรฐัมนตรอีนญุาตให้ท�าเหมอืงในเขต
ป่าได้ นอกจากน้ี ได้เพ่ิมโทษปรับต่อเจ้าของที่ดินที่ไม่อ�านวยความ
สะดวกในการส�ารวจและรงัวดัเขตประทานบตัร จากเดมิ 1,000 บาท
เป็น ไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึงเพิ่มโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
หากท�าลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอน หรือท�าให้หลุดหลักหมายเขต

คณะท�างานร้องเรียนว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเปิดโอกาส
ให้มีการละเลยต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
มากยิ่งขึ้น และเป็นการบริหารจัดการแร่โดยเน้นประโยชน์ของรัฐ

และประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งยังไม่มีมาตรการหรือบท
ลงโทษหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการในกรณีที่ก่อความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพกับประชาชน

ต่อมา กระทรวงอุตสาหกรรมได้ท�าหนังสือถึงเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรีเม่ือวันที่ 14 กันยายน 2553 เพื่อขอถอน “ร่างพระราช
บัญญัติว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....” โดยให้เหตุผลว่าร่างกฎหมายดังกล่าวยัง
มีหลายขั้นตอนไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียยังไม่ชัดเจน และมีผลกระทบต่อสิทธิชุมชนตามที่ก�าหนดไว้ใน
รฐัธรรมนญู 2550 จงึท�าให้คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่28 กนัยายน 
2553 อนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมถอนร่างพระราชบัญญัติดัง
กล่าวได้ตามที่เสนอ 

ปัจจบุนัการบรหิารจดัการทรพัยากรแร่ยงัเป็นไปตามกรอบของ
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และยังคงมีเสียงเรียกร้องของภาค
ประชาชนให้แก้ไข พ.ร.บ.แร่ 2510 โดยยดึผลประโยชน์ของสาธารณะ
อยู่อย่างต่อเนื่อง n

for Social and Political Reform, and the Campaign of  
Public Policy on Mineral Resources.

The working group submitted a letter to the Coun-
cil of  State, criticizing the draft law for giving the state 
total control over the management of  mineral resources 
and making the process of  mining license approval 
more favorable to the mining interests. In the draft, the 
DPIM director-general has the sole authority to approve 
licenses without considering environmental and health 
impact assessment studies, and local mineral resources 
officials have the discretionary power to exempts mea-
sures designed to prevent pollution and protect negative 
impacts from mining.

Moreover, the draft contains loopholes that allow 
small-scale mining operations to circumvent the license 
approval process and avoid the study of  environmental 
impact assessment. It also gives the minister the discre-
tionary power to allow mining in forest areas. A land 
owner faces an increased fine of  up to 10,000 baht from 
the original 1,000 baht if  he fails to facilitate mineral 
prospecting and land survey for mining or if  he damages, 
modifies, moves, pulls out or otherwise causes the mining 
boundary markers to move.

The working group complained that the draft law 
encouraged negligence of  negative environmental and 
health impacts, focused on benefits for the state and eco-
nomic interests, and had no provisions to penalize state 
agencies and mine operators for causing damages to the 
environment and public health.

In September 14, 2010, the Industry Ministry 
informed the cabinet that it wished to withdraw the pro-
posed legislation for review, citing certain flaws in the 
draft, particularly the sections on public participation 
and impacts on community rights. Two weeks later, the 
cabinet approved the ministry’s request.

Consequently, the 1967 Minerals Act remains in 
force to this day, and the civic sector continues to demand 
that it be amended with the public interests in mind. n
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“โรงเรียนฮักถิ่น” ตั้งขึ้นในปี 2549 ภายใต้ 10 ปีแห่งการอนุรักษ์ 
โดยกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี เพื่อเพาะบ่มลูกไม้ใต้ต้นจากเด็ก
นักเรียน 26 หมู่บ้าน 3 ต�าบล ในพื้นที่โครงการเหมืองแร่โปแตช ที่
พร้อมใจกันมาเรียนรู้องค์ความรู้ท้องถิ่นในแผ่นดินเกิดของตัวเอง

โรงเรียนฮักถิ่นเปิดสอนทุกวันเสาร์ ในวันว่างและวันหยุดจากการ
เรยีนตามปกตเิดก็นกัเรยีนหลายสบิคนจะผลดัเปลีย่นกนัมาเล่าเรยีนใน
หลักสูตรที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญและสร้างสรรค์ 

สถานที่เรียน ก็มีตั้งแต่ ลานวัด ศาลาประจ�าหมู่บ้าน ทุ่งนา หนอง
น�า้ ฯลฯ แล้วแต่ว่าวันนั้นจะมีการสอนวิชาไหน ส่วนครูผู้สอนก็จะเป็น
ปราชญ์ชาวบ้านที่ถนัดในเรื่องต่างๆ แต่เนื้อหาวิชาที่สอนไม่ใช่ธรรมดา 
เพราะจะมตีัง้แต่ วชิาภมูนิเิวศชมุชนท้องถิน่ เป็นวิชาท่ีว่าด้วยการศึกษา
แหล่งน�า้ ล�าห้วย หนอง คลอง ป่าชุมชน โคก ฯลฯ รวมทั้งวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยูข่องคนในชมุชน ตลอดจนปัจจยัภายนอกทีจ่ะส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนในอนาคต 

ที่ผ่านมา คุณครูถาวร มโนศิลป์ และคุณครูสมยศ นิค�า ได้พา
นักเรียนไปทัศนศึกษาที่หนองหานกุมภวาปี พื้นที่ชุ่มน�้าที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคอีสาน ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์ ที่ส�าคัญ
ท่ีสุดคือเป็นแหล่งหาอยู่หากินของคนในชุมชนนี้มาอย่างยาวนาน มี
การเอาเครื่องไม้เครื่องมือหาปลาชนิดต่างๆ มาบอกเล่าถึงวิธีการใช้ให้
ลูกหลานได้รับรู้ นอกจากนี้ยังมีต�านานเรื่องผาแดงนางไอ่ ที่ถูกเล่าขาน
ต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งคุณครูทั้งสองก็ช่วยกันเล่าให้เด็กๆ ฟังอย่าง
สนุกสนานจนทุกคนลืมอาหารมื้อเที่ยงกันเลยทีเดียว 

ใน วิชาเกษตรกรรมธรรมชาติ เป็นวิชาที่ปลูกจิตส�านึกของลูก
หลานให้เชื่อมั่นในวิถีเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท�านาอาชีพด่ังเดิม
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งคุณครูอาคม บุดดีหัส และคุณครูทองหล่อ 
ทิพยสุวรรณ์ ได้พาเด็กๆ ลงไปกลางทุ่งนาเพื่อเรียนรู้วิชาการท�านา ซึ่ง
จะท�าให้เดก็ๆ ได้เข้าใจในขัน้ตอนและภมูปัิญญาอนัลกึซึง้จากการปฏิบตัิ 

ครูประจ�าวิชาทั้งสองยังสอนให้ลูกหลานรู้จักวิธีการเก็บเอาเมล็ด
ข้าวด้วยรูปแบบดั้งเดิม คือการเอาไม้ตี และเลือกเอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆ ไว้
ปลูกในปีถัดไป เด็กๆ ต่างตื่นเต้น และตั้งใจที่จะเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่ก็
เป็นลูกหลานชาวนาอยูแ่ล้วจงึท�าได้อย่างคล่องแคล่ว บ้างกส็อนเพือ่นๆ 
ที่ยังขัดๆ เขินๆ อยู่ 

นอกจากนั้นครูก็ได้สั่งสอนให้ลูกหลานได้รู้จักพิธีกรรม “ปลงข้าว” 
ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมขอขมาต่อแม่โพสพเทพแห่งข้าวก่อนจะท�าการโบยตี
เพื่อเอาเมล็ดนั้นเอง 

วิชาประชาธิปไตยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นวิชาที่ว่าด้วยหลัก
ประชาธปิไตยภาคประชาชน และสทิธดิัง้เดมิอนัพงึมโีดยธรรมชาต ิเช่น 
การรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อปกป้องทรัพยากรชุมชน ตลอดจนวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ฮีต-คลอง) อันเป็นรากฐานส�าคัญที่
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยวิชานี้มีคุณครูมณี บุญรอด มาเล่า
ถึงประสบการณ์การท�างานของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ที่ใช้
หลักสิทธิชุมชนคัดค้านโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะสร้างผลกระทบต่อ
วิถีชีวิต และจะน�ามาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่ง

เรื่อง/ภาพ แสงอรุณ สุขนา

โรงเรียนฮักถิ่น
หว่านลูกไม้ใต้ต้นอนุรักษ์ฯ

“Hug Thin (Love for Community) School” 
was set up in 2006 by the Udon Thani 
Environmental Conservation Group to 
offer local body of knowledge to children 
from 23 villages in three tambons in the 
area of a potash mining project.

The school opens Saturday and any school 
holidays. Dozens of children take turn attending 
courses taught by local elders with expertise in 
various fields..

Their classrooms include temple ground, 
village hall, rice field, swamp, depending on the 
subject matter. Teachers are local sages and 
their courses are unorthodox. The Community 
Geo-Ecosystem Course is about water sources, 
brooks, swamps, canals, community forests, and 
hillocks, etc., as well as way of life and livelihoods 
of the community, and external factors which 
may trigger internal changes.

Story/photos by Saeng-arun Sukna

Community 
School:
sowing the seeds of 
Conservatio nism
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Teacher Thaworn Manosilp and Teacher Somyos 
Nikham recently took students on a study tour to 
Nong Han Kumphawapi, the largest wetland of the 
northeastern region, recognized for its unparal-
leled biological diversity. Local people have long 
depended on this wetland for their livelihoods.  The 
children were shown various types of fishing gear 
and taught how to use them. Students were also 
fascinated by the mythical tale of Pha Daeng Nang 
Ai about the tragic love triangle of King Phadaeng, 
Princess Aikham and the Naga Prince in the wet-
land setting so much so that their lunch break was 
much delayed.

The Natural Farming Course attempts to 
instill confidence in agriculture as a way of life, 
especially the traditional rice farming practice.  
Teacher Akhom Buddeehas and Teacher Thonglor 
Tippayasuwan led students to a rice field to learn 
all the steps in rice farming and absorb the tradi-
tional wisdom through a hand-on experience.

Students were exciting and eager to learn 
traditional seed selection process by beating the 
seeds with a wooden bat and handpicking good 
seeds for next year’s planting.  The students with 
rice farm upbringing can quickly pick up this tech-
nique and guide their inept friends.

Also featured in the curriculum is “Plong Khao” 
ceremony which is to seek pardon from Mae Phosop 
(the Rice Goddess) before beating rice seeds.

Democracy and Local Culture Course address-
es grassroots democracy and natural entitle-
ments of the people, such as a right of associa-
tion to protect community resources, as well as 
local culture, traditions and wisdoms, which are 
the foundation of community strength. Teacher 
Manee Bunrod related the experiences of the Udon 
Thani Environmental Conservation Group which has 
invoked the principle of community rights to resist 
various development projects impacting negatively 

เด็กๆ ต่างก็ตั้งใจฟัง บางคนก็ยกมือขึ้นถามด้วยความสงสัย และแสดง
ถึงความสนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยที่มีอยู่จริงในชุมชน 

ส่วน วชิาอาชพีเพือ่การพึง่ตนเอง เป็นวชิาทีเ่สรมิสร้างทักษะด้าน
อาชีพที่มีอยู่ในชุมชน เด็กๆ จะได้เรียนการทอผ้า การท�าเครื่องจักสาน 
การท�าอาหาร ได้ท�าผลติภณัฑ์ใช้ในครวัเรอืน อาท ิยาสระผม น�า้ยาล้าง
จาน น�า้ยาซกัผ้า ผลติภณัฑ์จากห้องเรยีนเหล่านีน้�ากลับไปใช้ในชมุชน 
เป็นการพึ่งตนเองโดยไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อไปท�างานต่างถิ่น สร้าง
เศรษฐกิจชุมชน และช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน รวมถึง วิชาสื่อเพื่อ
การรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร เด็กๆ จะได้ฝึกปฏิบัติ
การ เช่น ท�ารายการวิทยุชุมชน การเขียนข่าว บทความ ถ่ายภาพ การ
แสดงละคร การแสดงดนตรี กระทั่งวันนี้เด็กๆ หลายคนสามารถเป็นผู้
ท�างานด้านรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ชุมชนของตนเอง และ
ชุมชนอื่นๆ ได้ด้วย

เด็กหญิงจิราพรรณ ภูพันนา หรือน้องแพรว อายุ 12 ปี หนึ่ง
ในนักเรียนโรงเรียนฮักถิ่นกล่าวอย่างร่าเริง หลังจากเลิกเรียนวิชา
วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเสาร์นี้มีคุณครูเป็นหมอแคนประจ�าชุมชน มา
สอนวิธีการเป่าแคน 

“หนูชอบมาโรงเรียนฮักถิ่นค่ะ สนุก ได้เจอเพื่อนที่มาจากต่าง
โรงเรยีน ได้เล่นและเรยีนรูห้ลายอย่างทีใ่นห้องเรยีนธรรมดาไม่ม ีบางที
ก็อยากให้ทุกวันเป็นวันเสาร์ตลอดเลยค่ะ อีกอย่างหนึ่ง หนูรู้สึกภูมิใจที่
ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอนุรักษ์” น้องแพรวพูด

สมยศ นิค�า ครูใหญ่โรงเรียนฮักถิ่น กล่าวว่า การสร้างโรงเรียน  
ฮกัถิน่ขึน้มาจนมลีกูหลานเข้ามาร�า่เรยีน และตระหนกัถงึความรกั ความ
ผูกผัน และหวงแหนในถิน่ฐานบ้านเกดิ ถอืว่าเป็นรางวัลส�าหรบัชาวบ้าน
ทีร่่วมแรงร่วมใจกนัปกป้องทรพัยากร ประเพณ ีและวถิแีห่งชมุชนมาเป็น
เวลานาน เพราะในอนาคตเด็กๆ เหล่านีจ้ะกลายเป็นคนฮกัถิน่ทีม่คีวาม
เข้มแข็ง พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ของตนเองไปสู่สังคม และพร้อมที่จะ
เติบโตขึ้นจนสามารถก�าหนดทิศทางการพัฒนาในบ้านเกิดของตนด้วย
ตนเองอย่างเต็มภาคภูมิ

“โรงเรียนฮักถิ่นจะเป็นเหมือนตัวกลางท่ีเชื่อมร้อยคนรุ่นใหม่กับ
คนรุ่นเก่าในชุมชนให้เข้าใจความเป็นชุมชนร่วมกัน จนท้ายที่สุดผลก็
คือ เรามีจิตใจท่ีรักและหวงแหนบ้านเกิดพร้อมท่ีจะปกป้องทรัพยากร
ท้องถิ่นต่อไป” ครูใหญ่พูด n

on local livelihood and resources. The children paid 
rapt attention and were inquisitive as they learned 
democracy in action in their community.

In Self-Reliant Occupation Course, students 
learned weaving, basketry, cooking, and produc-
tion of household products, such as shampoo, dish 
washing liquid, and liquid detergent. The course is 
aimed to promote community economy, cut house-
hold expenses, instill self sufficiency, and dissuade 
the young from landing jobs elsewhere. In Campaign 
Communications Course, students diversified 
their communications skills with community radio 
programs, news writing, photography, and drama 
and music. Many students now run campaigns and 
report news in their and other communities.

Jiraphan Phupanna, nicknamed Nong Praew, 
12, said cheerfully after Community Culture class 
ended that she learned how to play Khaen (bam-
boo mouth organ) from the teacher who was a local 
musician

“I love attending Hug Thin School. It’s fun. I get to 
meet new friends from other schools and learn many 
things not covered in normal classroom. Sometimes, 
I wish everyday is Saturday. I am also proud to be a 
part of the conservation group,” she said. 

Hug Thin School headmaster Somyos Nikham 
said the school which fosters love of, connection 
to, and sense of protection for community is the 
fruit of the locals’ long-standing and forceful coop-
eration to protect local resources, tradition, and 
way of life. The students will grow up with a strong 
sense of belonging to the community and will 
spread their knowledge to society. They will be able 
to help determine the direction of development in 
their hometown with pride.

 “Hug Thin School serves as a medium to bind 
the new and the old generations together with their 
common sense of community. We will love and jeal-
ously guard our resources,” said the headmaster. n
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เรื่องจากผู้อ่าน fROm THE REAdERS

หินปูน จัดเป็นแร่พื้นฐานที่สำาคัญอย่างหนึ่งของทุกประเทศ 
เนื่องจากเป็นแร่ที่นำามาใช้ในการก่อสร้าง และผลิตเป็น
ปูนซิเมนต์ 

หินปูนเกิดจากการตกตะกอนทับถมกันของสิ่งมีชีวิตในทะเล เกิดเป็น
ชั้นหินปูนสะสมตกตะกอนจนกลายเป็นหินอยู่ใต้น�้า ต่อเม่ือเกิดการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลกดันเอาช้ันหินขึ้นมา จึงจะเกิดเป็นภูเขา
หินปูนที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน 

เขาหินปูน กับความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย

l
imestone is regarded in all countries as one of  the 
most important minerals, especially for the con-
struction and cement manufacturing industries.

Limestone originates from the sedimentation 
of  layers of  organic matters accumulated under 
water and turned into submerged rocks. When 

the earth crust moved, the rock layers were pushed upward and 
limestone-mountain was formed.

Limestone-mountains scatter in all parts of  Thailand. The 
most important limestone mountain range situates in the central 
plains, notably in the province of  Saraburi. Its central location, 
accessibility and close vicinity to Bangkok make it an ideal spot 
for mining, transporting and processing limestone for the con-
struction and related industries.

But amidst the thick haze of  dust from rock blasting and 
the din of  rock milling, innumerable beings living in limestone 
mountain are losing their homes so that we human beings can 
have materials to build ours.

เรื่อง/ภาพ นณณ์ ผาณิตวงศ์

Story/Photo Non Panitawong

Limestone 
Mountainsand 
Biodiversity
in Thailand

ภูเขาหินปูนใน ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภูเขาที่ก�าลังจะถูกระเบิดหายไปโดยโรงโม่หิน
A limestone mountain in tambon Chomphu in Noen Maprang district of Phitsanulok province is slated for blasting by a quarry.
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เขาหินปูนในประเทศไทยมีกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไป แต่แหล่ง
ท่ีส�าคัญคือแนวเขาหินปูนในเขตภาคกลาง โดยเฉพาะในเขตจังหวัด
สระบุรี เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของประเทศ มีการคมนาคมที่สะดวก 
และไม่ห่างจากกรงุเทพมหานครอนัเป็นแหล่งใช้หนิปนูและผลติภณัฑ์
ต่อเนื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ 

แต่ท่ามกลางฝุ่นหนาของการระเบิดหิน ท่ามกลางเสียงอึกทึก
ของโรงโม่ ชีวิตนับร้อยนับพันที่เติบโตและ พึ่งพาเขาหินปูนมาตลอด
ช่วงการวิวัฒนาการก�าลังสูญเสียบ้านของเขาเพื่อให้เราได้น�ามาสร้าง
เป็นบ้านของเรา 

“กลุ่มงูตาแมวแน่ๆ แต่ชนิดไหน?” ผมเอ่ยขึ้น 
“งูต้องไฟ?” เพื่อนผมตอบด้วยเสียงเหมือนถามมากกว่ามั่นใจ 
“ไม่ ต้องไฟไม่ใช่สีโทนนี้ และไม่ใช่แซ่หางม้าเทาด้วย” 
“นึกไม่ออก งูตาแมวอะไรสีลายแบบนี้” 
การสนทนาข้างต้นเกิดขึ้นระหว่างการเดินส�ารวจความหลาก

หลายทางชีวภาพบนเขาหินปูนแห่งหน่ึงในจังหวัดระยอง งูตัวที่อยู่
ข้างหน้าพวกเรา เป็นงูตัวยาวประมาณหนึ่งเมตร มันมีสีน�้าตาลทอง 
ตัวยาวเรียว หัวโต ตาโต ฝรั่งเรียกงูกลุ่มนี้ว่างูตาแมว สกุลของมันใช้
ชื่อว่า Boiga (บอยก้า) 

ในประเทศไทยมีงูในสกุลน้ีหลายชนิด แต่ตัวที่อยู่ตรงหน้าของ
พวกเราในตอนน้ัน ไม่เข้ากับตัวไหนๆ ในสารบบเลย วันนั้นพวกเรา
ได้แต่ถ่ายรูปแล้วปล่อยให้งูเลื้อยเข้าซอกหินไป เมื่อน�ารูปไปให้ผู้
เช่ียวชาญดู ก็ยังไม่ได้ค�าตอบว่ามันคืองูอะไร เป็นไปได้สูงที่งูตาแมว
สีทองตัวนั้น จะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยรู้จักมาก่อน งู
ตัวนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ เพียงเสี้ยวเดียวของความมหัศจรรย์ของ
ความหลากหลายทางชวีภาพบนเขาหนิปนูในประเทศไทย เขาทีด่แูห้ง
แล้งในยามไร้ฝนเหล่านี้ เต็มไปด้วยชีวิตที่ต่างปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ใน
สภาพภูมิประเทศที่พิเศษ  วิวัฒนาการร่วมมากับผิวโลกในส่วนที่เป็น
หินปูน จนบางครั้งไม่สามารถที่จะด�ารงชีวิตอยู่ที่ไหนได้อีก นอกจาก
บนเขาหินปูน

ประเทศไทยโชคดีต้ังอยู่ในพื้นที่ชุมทางของการกระจายพันธุ์สิ่ง
มีชีวิตในภูมิภาค ทางเหนือเรามีสิ่งมีชีวิตที่กระจายพันธุ์มาจากเทือก
เขาหิมาลัยและจากประเทศจีน ทางตะวันตกกระจายพันธุ์มาจากฝั่ง

....ทุกวันนี้ เขำหินปูนและสิ่งมีชีวิตบนนั้น
ถูกท�ำลำยลงทุกวัน คงเป็นไปไม่ได้ที่เรำ
จะเลิกใช้หินปูน แต่วันนี้ สิ่งที่ควรท�ำที่สุด 
คือกำรเร่งศึกษำสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ และ
ระบบนิเวศน์บนเขำหินปูนให้มำกที่สุด เรำ
ต้องมีข้อมูลพื้นฐำนเช่น ชนิด ปริมำณ
และกำรกระจำย ของสิ่งมีชีวิตบนเขำ
หินปูน เพื่อกำรวำงแผนในกำรอนุรักษ์
สิ่งมีชีวิตเหล่ำนี้ ....

เอเชียใต้และประเทศพม่า ทางตะวันออกเรามีสัตว์ที่มาจากฝั่งลาว 
เขมร และเวียดนาม ในขณะที่ทางใต้เราได้การกระจายพันธุ์ของสิ่งมี
ชีวิตจากคาบสมุทรมลายู ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีสิ่งมีชีวิตเฉพาะ
ถิ่นที่พบแต่เพียงในประเทศไทยไม่มากนัก เมื่อเทียบกับจ�านวนสิ่งมี
ชีวิตที่เรามี  ยกตัวอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในปัจจุบันเรามีชนิด
ที่พบเฉพาะในประเทศไทยเพียงชนิดเดียว คือหนูขนเสี้ยนเขาหินปูน
พนัธุส์ระบรุ ีหรอืนกกม็เีพยีงแค่สองชนดิ นกเจ้าฟ้าหญงิสรินิธร ซึง่พบ 
(และอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้ว) ที่บึงบอระเพ็ด กับนกจู๋เต้นเขาหินปูน
พันธุ์สระบุรี ซึ่งเป็นชนิดย่อยที่พบในประเทศไทย 

ทางด้านสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มที่พบเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นมากที่สุด
หนีไม่พ้นกลุ่มจิ้งจกตุ๊กแก กลุ่มนี้พบในประเทศไทยกว่า 60 ชนิด 
เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นเสีย 20 กว่าชนิด ส่วนใหญ่พบบนเขาหินปูน ส่วน
ปลานอกจากกลุ่มปลาล�าธารต้นน�้าที่มีเฉพาะถิ่นแล้ว กลุ่มปลาถ�า้เขา
หนิปนูกเ็ป็นกลุม่ใหญ่ มากถงึ 8 ชนดิแถมทัง้หมดยงัเป็นสตัว์คุม้ครอง
เสียด้วย ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น พวกสัตว์ขาข้อ อย่างแมงกระดาน
ถ�า้ หรอื กิง้กอื กลุม่หอยทากบก หรอืด้านพนัธุไ์ม้ กพ็บชนดิเฉพาะถิน่
บนเขาหินปูนเป็นจ�านวนมากทั้งสิ้น  โดยเฉพาะต้นไม้ เรามีโมกราชินี 
ที่พบในบริเวณเขาหินปูนภาคกลางโดยเฉพาะที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้
รับพระราชทานนามให้ตั้งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Writhia sirikitiae 
จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

จะเห็นว่าถึงแม้จะเป็นส่วนพื้นที่เล็กๆ ของประเทศไทย แต่เขา
หินปูนกลับเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นมากมายของประเทศ ซึ่ง
ต้นทนุความหลากหลายทางชวีภาพเหล่านีค้วรทีจ่ะได้รบัการอนรุกัษ์
ไว้ให้ลกูหลานได้ภาคภมูใิจและน�าไปใช้ประโยชน์ได้เมือ่ถงึคราวจ�าเป็น 
แต่เขาหินปูนในบ้านเราก็โดนท�าลายไปมากทุกวันจากความต้องการ
ใช้หินปูนในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและปูนซิเมนต์ ข้อมูลล่าสุด
จากเว็บไซด์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ระบุว่า
ประเทศไทยมปีรมิาณหนิปนูส�ารองเพือ่การใช้ในอตุสาหกรรมและปนู
ซเิมนท์กว่าเกอืบหนึง่ล้านล้านตนั ในขณะทีใ่นปัจจบุนัมกีารสมัปทาน
ออกไปแค่เพียง 3,300 ล้านตัน ตัวเลขนี้อาจจะฟังดูเป็นสัดส่วนท่ี
น้อยเหลือเกิน แต่เมื่อมาดูข้อมูลให้ละเอียดยิ่งขึ้นจะพบว่าสัมปทาน
เหล่านี้คิดเป็นตัวเลขพื้นที่ถึงกว่า 62,000 ไร่ เฉพาะในจังหวัดสระบุรี
แห่งเดียวซึ่งเรียกว่าเป็นศูนย์กลางสัตว์เฉพาะถิ่นของประเทศไทย มี
ถึง 35,000 ไร่  

ในขณะเดียวกันทุกปีก็มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆ จากเขา
หินปูนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ
ชนดิทีเ่รารูจ้กัแล้ว เรารูจ้กักนัเพยีงชือ่และหน้าตา เรามกีารศกึษาวงจร
ชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนเขาหินปูนน้อยมาก เรายังไม่รู้เลยว่าต้นทุนทาง
ชวีภาพเหล่านี ้ทีม่มีากมายในบ้านเรา สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ หรอื
สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรได้บ้าง โดยเฉพาะกับสิ่งที่พบเฉพาะในบ้านเรา 

ทุกวันนี้ เขาหินปูนและสิ่งมีชีวิตบนนั้นถูกท�าลายลงทุกวัน คง
เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเลิกใช้หินปูน แต่วันนี้ สิ่งที่ควรท�าที่สุด คือการ
เร่งศึกษาสิ่งมีชีวิตต่างๆ และระบบนิเวศน์บนเขาหินปูนให้มากที่สุด 
เราต้องมีข้อมูลพื้นฐานเช่น ชนิด ปริมาณและการกระจาย ของสิ่ง
มีชีวิตบนเขาหินปูน เพื่อการวางแผนในการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ 

อาจจะมีความจ�าเป็นที่จะต้องกันเขาหินปูนหลายส่วนออก
มาเป็นพื้นที่อนุรักษ์ถาวร เพื่อเป็นสมบัติทางชีวภาพที่ส�าคัญของ
ประเทศไทย และในขณะเดยีวกนักเ็พือ่ให้เราได้รูว่้า…บ้านทีเ่ราอยูท่กุ
วนันีไ้ด้มาจากการเบยีดบงัเอาบ้านของสิง่มชีวีติอืน่ๆ มาเป็นของเรา n
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เรื่องจากผู้อ่าน From the Readers

“That must be a cat-eyed water snake. But what spe-
cies?” I asked.

“It probably is a red cat snake,” a friend of  mine said 
in a tone more like a question than an answer.

“I don’t think so. Red cat snake does not have this 
shade of  color and it is not a gray cat snake either”

“I don’t recognize it. What kind of  cat-eyed water 
snake would look like this?”

The above conversation took place during our bio-
diversity survey of  a limestone-mountain in the eastern 
province of  Rayong. The snake lying in our path was 
about 1m long. It had a golden-brownish slim body with 
a big head and large eyes. It was in fact a cat-eyed snake 
in the Boiga genus.

Many species of  this genus exist in Thailand. But 
the one in front of  us did not seem to fit any particular 
description. On that day, we managed to take some pic-
tures of  it before it slithered away into a pile of  rocks. 
We later showed the pictures to some snake experts 
who could not provide a definite answer as to what kind 
of  snake it really was. It is quite possible that the cat-
eyed snake with golden skin is a new species yet to be 
discovered by mankind. The story of  this snake is only 
one small example of  the biodiversity wonders of  the 
limestone mountain in Thailand. These seemingly bar-
ren mountains in the dry season are in fact brimming 
with lives that have adjusted themselves to the unique 
environment. Many of  the species have evolved to live in 
such harmony with the limestone that they can no longer 
live elsewhere.

Thailand is fortunate to be situated in a central junc-
tion of  the dispersal of  living beings in the region. We 
have species from China and the Himalaya range in the 
north, from South Asia and Myanmar in the west, from 
Laos, Cambodia and Vietnam in the east and from the 
Malay Peninsular in the south. As a consequence, we 
have very few native species, considering the vast number 
of  species that have been accounted for in the country. 
For example, only one kind of  mammal is native to Thai-

land – the Limestone Rat (Niviventer hinpoon) in Sara-
buri, and two bird species – the white-eyed river-martin 
(Pseudochelidon sirintarae), or as Thai people fondly call 
Princess Sirindhorn bird, that was found at Bueng Bora-
phet swamp but probably had become extinct by now), 
and the streaded wren-babbler (Napothera brevicaudata) 
found in the limestone-mountain of  Saraburi.

For reptiles, the endemic species to Thailand are 
geckos. Of  the over 60 types found, about 20 are native 
to Thailand. A majority of  these geckos live in limestone 
mountain. For fish, besides the fishes commonly found 
in springs and upstream waters, we have about 8 kinds 
of  fish living in limestone cave; all are listed as protected 
animals. Other living organisms such as arthropod 
including Maeng Kadantham (Stenasellus), millipedes 
and land snails can only be found in limestone moun-
tain. For plants, we have Mok Rachini that grows only in 
the central limestone mountain of  Saraburi. Its scientific 
name – Writhia sirikitiae was granted by Her Majesty 
the Queen of  Thailand.

It is apparent that, although small in area, the lime-
stone-mountains are the natural habitat of  many living 
beings that are native to the country. This biosphere 
deserves to be preserved so that future generations can 
enjoy its uniqueness and make appropriate use of  the 
natural resources it provides. However, these limestone 
mountains are continually being mined for cement pro-
duction to satisfy the construction industry. According to 
the statistics of  the Department of  Primary Industries 
and Mines (DPIM), the total calcite reserved for cement 
and other industry in Thailand is over 1,000 billion tons. 
The current combined concession amounts to 3,300 mil-
lion tons. The figures may indicate just a small propor-
tion of  limestone mountain mining. However, a closer 
look reveals that the concession occupies an area of  
62,000 rai. In Saraburi alone where many endemic ani-
mals live, the concession takes over 35,000 rai of  land.

 living in the limestone-mountains of  Thailand and 
abroad. Those that have been discovered, we only know 
their names and appearance. Other than that, we know 
very little about their life cycle. We do not know the true 
value of  this abundant biodiversity, economic or other-
wise.

Meanwhile, these limestone-mountains and the liv-
ing beings in them are being destroyed everyday. It may 
not be possible for human beings to stop using lime-
stone. But what we can at least do is to study as much 
as possible the living being and the ecosystem on these 
limestone-mountains. We need to gather basic informa-
tion such as the types, quantities and the density of  these 
living beings on the limestone mountain so that we can 
plan on how to properly help them to survive.

It may be necessary to set aside some or many lime-
stone mountains as permanent conservation areas to be 
one of  Thailand’s biological treasures and at the same 
time a reminder that the homes that we live in have been 
built at the expense of  our fellow beings’ home. n

...But what we can at least do 
is to study as much as possible 
the living being and the 
ecosystem on these limestone-
mountains. We need to gather 
basic information such as 
the types, quantities and the 
density of these living beings on 
the limestone mountain so that 
we can plan on how to properly 
help them to survive...
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กิจกรรมกรม
Activities of the 
Department 

วันที่ 26-27 มีนาคม ที่ผ่านมา ทีมงานเส้นทางสีเขียว 
พาแฟนผู้อ่านจากทางบ้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการ
ส่งบทความเรื่องการสื่อความหมายจากธรรมชาติ ท่ีทีม
งานได้ประชาสัมพันธ์ไว้ในวารสารเส้นทางสีเขียว ฉบับที่ 
28 เข้าป่าสัมผัสทุ่งหญ้า สายหมอก ป่าเขียว บนเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ หนองผักชี-มอสิงโต ณ อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ พืน้ทีม่รดกโลกทีช่กุชมุไปด้วยสตัว์ป่าและพรรณ
พืชนานาชนิด

ในทริปเราได้ความรู้มากมายจาก เอกลักษณ์  ผลสันเที้ยะ 
วิทยากรหนุ่มที่คอยอธิบายอย่างละเอียดเรื่องระบบนิเวศอันซับซ้อน 
คุณประโยชน์ของพืชสมุนไพร พฤติกรรมของสัตว์ป่า สภาพปัญหา

สานสัมพันธ์เส้นทางสีเขียว ครั้งที่ 1

D
uring March 26-27, the Green Line 
editorial team took some of  our read-
ers on a trip to the Khao Yai National 
Park, which is part of  the Khao Yai-
Dong Phaya Yen World Heritage, a 
forest complex that is home to numer-

ous species of  fauna and flora. The participants were 
selected from a number of  readers who sent in an essay 
on nature interpretation, an activity that was publicized 
in Volume 28 of  Green Line.

In this trip, park official Ekkalak Phonsanthia served 
as our guide during our hike on the Nong Phak Chi-Mo 
Singto nature trail. Our young guide exhibited extensive 
knowledge about the complexity of  the ecosystem, ben-
efits of  various herbs, wildlife behaviors, problems faced 
by the park authorities, and the man-nature relationship. 
A little excitement kept everyone on their toes when two 
participants got attacked by leeches (Haemadipsa sylves-
tris), which happen to be a good indicator of  a fertile 
forest.

the First Green line 
Friendship trip
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ผู้ร่วมทาง
l“กานต์” พัฒนธร 
ทวีตั้งตระกูล นักเดินป่า 
สมัครเล่น ท�างานในสนาม
กอล์ฟของรีสอร์ทใหญ่ใน 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

l “น�้า” รัตนา ศรีค�าแท้ 
พนักงานโรงงานตัดเสื้อส่ง
ออก จ.สมุทรปราการ

l คู่แต่งงานใหม่จากภาค
อีสาน “แนน” เพชรนภา 
สารบรรณ ครูธุรการ และ 
“ต้น” วัชรินทร์ รัตนแสรศรี 
สมาชิก อบต.

l บรรณาธิการวารสาร 
สาวิตรี ศรีสุข และทีมงาน

Fellow travelerS:

l “Kant” Pattanatorn 
Thaweetangtrakul, a forest trekker, 
currently is working at a major 
golf-resort in Hua Hin of  Prachuap 
Khiri Khan province.

l “Nam” Rattana Sikhamthae, an 
employee at a garment factory in 
Samut Prakan province.

l Newly-weds from Thailand’s 
northeast “Naen” Phetnapha 
Saraban, a teacher, and “Ton” 
Watcharin Rattanasaensi, a tambon 
administration member.

l Green Line editor Savitree 
Srisuk and editorial team members.

ต่างๆ และวิถีชีวิตคนที่สัมพันธ์กับป่า แถมด้วยจั๊กกะจี๋ขาเล็กน้อย
กับทากเจ้าถิ่น

ทีมงานวารสารเส้นทางสีเขียวขอขอบคุณส�าหรับความสัมพันธ์
อันประทับใจ และหวังว่ากิจกรรมในคร้ังน้ีจะน�าไปสู่หัวใจแห่งการ
อนุรักษ์ที่เกิดขึ้นแก่ทุกคน แม้จะเป็นเสี้ยวเวลาที่เราได้ร่วมกันเพียง
สั้นๆ ก็ตาม n

The editorial team wishes to thank all participants 
for a joyful trip and warm friendship despite the short 
time together. We hope that the trip has strengthened 
our spirit of  conservationism and heightened our 
appreciation of  nature. n
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ล้อมกรอบ VIEwfINdER

ปัจจุบันชาวบ้านริมน�า้โขงยังคงร่อนทองจากแม่น�า้เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ในช่วงฤดูน�้าลด
Villagers along the Mekong River sieve for gold ore in the river as a means to supplement their income during the dry season.
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สุภาษิต “เลือกนักมักได้แร่” เปรียบเปรยถึงคนที่เลือกคู่ครองมากนักในที่สุดมักจะได้คนที่ไม่ดีมาเป็นคู่ เพราะแร่ในสุภาษิต
นี้หมายถึง ขี้แร่ หรือแร่เลวๆ ที่ไม่มีค่า

แต่ในอดีตกาล มีวิชาเรียกว่า รสายนเวท (ระสายะนะเวด) หมายถึง วิชาประสมแร่แปรธาตุ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็น ไสยศาสตร์
ที่สามารถท�าให้ขี้แร่เปลี่ยนเป็นแร่ธาตุราคาแพง เช่น การแยกตะกั่วหรือโลหะอย่างอื่นให้กลายเป็นทองค�าได้ โดยชาวไทยสมัย
ก่อนเรียกศาสตร์แขนงนี้ว่า “เล่นแร่แปรธาตุ”

แท้จริงการค้นคว้าทดลองเล่นแร่แปรธาตุเป็นศาสตร์ที่แพร่หลายทั้งในโลกฝั่งตะวันตกและตะวันออกมานานหลายศตวรรษ 
ด้วยหลักการที่ว่า แร่ธาตุ ซึ่งประกอบไปด้วยดิน น�้า ลม ไฟ สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะ และยักย้ายถ่ายเทจากธาตุหนึ่งไปสู่
อีกธาตุหนึ่งได้ถ้าใช้วิธีกรรมที่ถูกต้อง ถึงแม้ความพยายามของนักเล่นแร่แปรธาตุยุคก่อนจะไม่ประสบความส�าเร็จนัก จนมีค�า
พังเพยที่เกิดขึ้นตามมาว่า “เล่นแร่แปรธาตุ ผ้าขาดไม่รู้ตัว” แต่ก็มีส่วนท�าให้วิทยาการทางเคมี และการถลุงโลหะ เจริญก้าวหน้า
ขึ้นมาตามยุคสมัย

ในยุคสมัยนี้ นักเล่นแร่แปรธาตุมักมีเงินมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และก็จะแปรแร่อะไรก็ตามที่อยู่ในความต้องการของตลาด
ให้เป็นเงินมากยิ่งขึ้นไปอีก การเล่นแร่แปรธาตุจึงกลายเป็นศาสตร์แห่งการซื้อ-หามาเพื่อท�าก�าไร ได้ก�าไรแล้วก็ซื้อกันไปขายกัน
มาเพื่อได้ก�าไรเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยรสายนเวท เพราะเป็นวิธีกรรมแห่งโลกปัจจุบันที่เบิกทางไว้เพื่อทุนใหญ่ต่อทุนใหญ่ และ
การได้ก�าไรมาต่อก�าไรมากกว่า

The proverb “Luak Nak Mak Dai Rae (a choosy person is bound to get mineral)” is a simile that warns 

that a person who is too picky about the choice of a partner would end up with someone not to his/her 

liking. Rae or mineral, in this sense, refers ore cinder or slag which is rather worthless.

In the ancient time, however, there was a discipline called Rasayavej, roughly translated as “alchemy”, 

which dealt with attempts to transform base metals or ore cinder into precious metals, such as turning 

tin into gold. The practice was called by another term as “len rae prae thaat”.

As a matter of fact, alchemy had been practiced for millennia all over the world based on the 

principle that minerals were made up of earth, water, wind and fire, and the proportion of these 

components could be re-arranged to change the property of the mineral and transform it into more 

valuable one. The alchemists’ efforts in the days gone by had not met with much success, leading to 

another saying “len rae prae thaat, pha khaat mai roo tua (keep trying alchemy, and be prepared to lose your 

shirt)”. Nevertheless, alchemy is believed to have contributed to the progress of modern chemistry and 

metal smelting technology.

Nowadays, the new breed of alchemists often come with huge financial capital, ready to transform 

any metal or mineral in market demand into even larger capital. Thus, modern alchemy is a science of 

buying and selling for profit. It is a way of the modern world open for large capital to be transformed into 

large profit that in turn is transformed into even larger capital.

เลือกนักมักได้แร่

Luak nak Mak Dai Rae
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...เส้นทางสายนี้มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
...เส้นทางสายนี้ร้อยรัดด้วยพลังแห่งชีวิต

...เส้นทางสายนี้เปี่ยมล้นด้วยการขับเคลื่อน
...เส้นทางสายนี้จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

...ร่วมกันเปิดใจเพื่อการเรียนรู้
...ร่วมกันเปิดกว้างรับสัมผัสแห่งสัมพันธ์ในโลก

...ร่วมกันเป็นพลังเพื่อสร้างสรรค์ ขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลง
...ร่วมกันเดินทางบน ...เส้นทางสีเขียว

...On this path Nature and the environment lie.
...On this path life forces intertwine.
...On this path dynamism is abundant.

...On this path change will come.

...Together we shall learn.
...Together we’ll open up and be touched by 

Earth’s connectedness.
...Together we’ll become creative, dynamic and 

catalytic forces.
...Together we’ll journey on ...the Green Line.
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