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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนแม่บทการ
บริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จัดท าขึ้นภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยรัฐมีหน้าท่ีบริหารจัดการแร่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ดุลยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้าน  

ในการจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และ
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้พิจารณาน ากรอบแนวคิดส าคัญตาม
หลักการ แนวนโยบาย และทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และวาระการปฏิรูปประเทศ มาก าหนดแนวทางบริหารจัดการแร่
ในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา คือ “การบริหารจัดการทรัพยากรแร่แบบองค์รวม 
เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบให้เป็นฐานการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน” เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนมุ่งสู่เป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนและเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนประเทศไทยบรรลุยุทธศาสตร์สู่ความ “มั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน” และในช่วงระยะ ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่มุ่งเน้นการปฏิรูประบบการบริหารจัดการแร่ และให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสีย   

ท้ังนี้ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับนี้ ได้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันท่ี xx เดือน xxx พ.ศ. xxxx  
เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่ต่อไป  

 

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 



 



 

สารบัญ 
 
 หน้า 
ส่วนที่ ๑ ภาพรวมยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  

และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 

๑ 
๑. แนวคิดและหลักการ ๑ 
๒. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  ๑๐ 
๓. แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑๒ 

ส่วนที่ ๒ การประเมินสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการแร่ของประเทศ ๑๗ 
๑. สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก ๑๗ 
๒. สถานการณ์และแนวโน้มภายใน ๒๐ 

ส่วนที่ ๓ วัตถุประสงค์และเป้าหมายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 

๓๑ 
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๓๑ 
๒. แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๓๓ 

ส่วนที่ ๔ แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  ๓๗ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจ าแนกเขตแหล่งแร่ ๓๗ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การก าหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๔๓ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนากลไกการก ากับ ดูแล และอ านวยความสะดวก ๖๓ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเสริมสร้างและส่งเสริมการมสี่วนร่วม ๖๙ 

ส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
สู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล   

๗๓ 

๑. การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ ๗๓ 
๒. การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๗๕ 

ส่วนที่ ๖ ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ  ๗๙ 
ภาคผนวก ข บัญชีทรัพยากรแร่และสถานการณ์แร่ ๑๐๕ 
ภาคผนวก ค สถานภาพการขอใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่  

(เขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมอืง ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

๑๑๕ 
ภาคผนวก ง ภาพรวมของยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  

แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และ 
 แผนที่ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 
 

๑๓๕ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 



๒ 
 

 

 



 

 
ส่วนที่ ๑ 

ภาพรวมยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

๑. แนวคิดและหลักการ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และแผนแม่บทการ

บริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวาระการปฏิรูปประเทศ เพ่ือก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการแร่ที่ มี อยู่ ในประเทศให้ เป็นไปอย่างมั่นคง  มั่ งคั่ ง  และยั่ งยืน  ในระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และในช่วงระยะ ๕ ปีแรก พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการแร่ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้
รัฐมีหน้าที่ในการบริหารจัดการแร่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน และ
มีดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน มีการ
จัดสรรผลประโยชน์แร่แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ 

ที่ผ่านมา การบริหารจัดการแร่ของประเทศประสบปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาการ
จัดการผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตและสุขภาพของประชาชนและชุมชนใน
บริเวณใกล้เคียงในพ้ืนที่พัฒนาใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ ปัญหาความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดสรร
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการน าทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมในวงกว้าง 
ปัญหาการขาดความโปร่งใสในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของหน่วยงานภาครัฐ และปัญหาความขัดแย้งที่เกิด
จากความวิตกกังวลของภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองแร่เป็นภาพลบ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้
การน าทรัพยากรแรใ่นประเทศมาใช้ประโยชน์มีอุปสรรค สาเหตุส าคัญของปัญหาเหล่านี้ คือการที่นโยบาย
การน าทรัพยากรแร่ในประเทศมาใช้ประโยชน์ในภาพรวมยังขาดความชัดเจนและขาดการบูรณาการ 
กระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาตในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน ตลอดจนภาคประชาชนและสังคมยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและผลกระทบจาก
การท าเหมือง ดังนั้น ภาครัฐต้องเร่งแก้ไขปัญหา โดยการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแร่ในภาพรวม
ของประเทศให้มีความชัดเจนและครอบคลุมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปกลไก
การบริหารจัดการแร่ในทุก ๆ ด้านเพ่ือลดความซับซ้อน และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ 
พร้อมทั้งการเร่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้กับภาคประชาสังคม 
เพ่ือให้มีองค์ความรู้และข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการพิจารณาตัดสินใจ รวมทั้งเสริมสร้างและส่งเสริมให้
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ของประเทศผ่านกระบวนการที่ชัดเจนและ 
มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเหล่านี้ได้ถูกผนวกรวมไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
ซึ่งเป็นแผนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
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แผนดังกล่าวมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการแร่และวางพ้ืนฐานกรอบนโยบายการบริหารจัดการแร่
ในภาพรวมของประเทศให้มีความชัดเจนทั้งเชิงพ้ืนที่และรายชนิดแร่ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการ
ลงทุนและภาคอุตสาหกรรม และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม ช่วงระยะ ๑๐ ปี แนวนโยบายจะมุ่งเน้น
ให้ประเทศก้าวเข้าสู่ช่วงของการมีฐานวัตถุดิบที่มั่นคงสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศทั้งภาคการ
ลงทุนและภาคอุตสาหกรรม ช่วงระยะ ๑๕ ปี จะมุ่งเน้นให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรแร่ในประเทศพัฒนาเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
เป้าหมายระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เป็นนโยบายการบริหารจัดการแร่ของประเทศที่
ภาคอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ดุลยภาพแบบองค์รวม
ในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน 

๑.๑ หลักการส าคัญของกรอบแนวทางการบริหารจัดการแร่ของประเทศ 

หลักการส าคัญที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการแร่ของประเทศได้ก าหนดให้
เป็นไปภายใต้กรอบแนวคิดท่ีส าคัญตามหลักการสากล ประกอบด้วย  

๑) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนหลักของความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน พร้อมทั้งให้
ความส าคัญกับความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป การบริหารจัดการแร่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นการพัฒนาใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่เป็นไปอย่างรอบคอบ สอดคล้องตามหลักวิชาการ มีเหตุผล 
มีความพอประมาณ มีความเหมาะสม มีความถูกต้อง และเป็นธรรมเพ่ือให้ทรัพยากรแร่เป็นฐานการผลิตที่
ส าคัญในการสร้างความมั่นคงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้ความส าคัญต่อผลกระทบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน เพ่ือให้มีความสมดุลระหว่างการสงวน การอนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรแร่  

๒) หลักการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวาระการปฏิรูปประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรแร่ได้น ามาเป็นกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้แก่ ประเด็นด้านความเจริญเติบโตของชาติ 
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของ
โลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า  

๓) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นกรอบแนวทางซึ่งเน้นการ
พัฒนาที่มีดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกื้อกูลและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ตอบสนองต่อความต้องการวัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้น การลดผลกระทบด้านลบและเพ่ิมผลกระทบด้านบวก การใช้
ทรัพยากรโดยค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์เท่าที่จ าเป็น การ
สงวนและรักษาไว้เพ่ืออนาคตของคนรุ่นต่อไปและการกระจายผลประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเป็นธรรม 
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ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยให้ครอบคลุมในทุก
ประเด็นทั้ง ๑๗ ประเด็น 

 ๔) ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็น
หลักการปกครองที่เป็นธรรมเพ่ือให้การอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข สามารถ
ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน ภายใต้กรอบ
ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรม บนพ้ืนฐานขององค์ประกอบส าคัญ  
๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า 

๑.๒  จุดเปลี่ยนส าคัญในการบริหารจัดการแร่ของประเทศ 

การจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และแผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ระดับประเทศในหลายด้าน ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (๒) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (๓) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (๔) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (๕) วาระการปฏิรูปประเทศ เป็นกลไก
เชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนและการพัฒนาดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือก าหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุและแนวทาง
พัฒนาที่ต้องด าเนินการ โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทย

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ขับเคลื่อนผ่าน ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์วางกรอบแนวทางที่ส าคัญไว้อย่างชัดเจน 
โดยในส่วนที่มีความเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการแร่ของประเทศ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความมั่นคง มีกรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การปฏิรูปกลไก 
การบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ และความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  การพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบ
การบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการปรับ
กระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีกรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเข้าสู่ชาติ  การค้า การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิต เข้มแข็ง ยั่งยืน และส่ง เสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
ขนส่ง ความมั่งคงทางพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยพัฒนา  และการเชื่อมโยงกับ



๔ 
 

ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของ
การประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีกรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทั่วถึง ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
และการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีกรอบแนวทาง
ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสร้างความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม การ
พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย และการพัฒนาการ
สื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีกรอบแนวทาง
ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนา
และใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีกรอบ
แนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่
เหมาะสม การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้
ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ และการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมี
วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว” มี ๑๐ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดย ๖ ยุทธศาสตร์แรกสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และ ๔ ยุทธศาสตร์
สนับสนุน โดยในส่วนทีม่ีความเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการแร่ของประเทศ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีแนวทางการพัฒนาที่
ส าคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนค านึงถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพ และการผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มีแนวทางการ
พัฒนาที่ส าคัญ คือ การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 



๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทาง
การพัฒนาที่ส าคัญ คือ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมและการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีแนวทาง
การพัฒนาที่ส าคัญ คือ การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
สมดุล และยั่งยืน การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดัน
สู่การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรแร่ไว้อย่างชัดเจนคือ การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพ่ือให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่
มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต จ ากัดการส่งออกทรัพยากรแร่ในรูปวัตถุดิบ  
หวงห้ามการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น ๑ และเขตอนุรักษ์ของกรมศิลปากร ควบคุมผลกระทบจาก 
การท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเข้มงวด จัดท า
ยุทธศาสตร์ระยะยาวเพ่ือบริหารจัดการแร่ที่มีมูลค่าสูง โดยเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมิน
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อ ม  
มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีการชดเชย
เยียวยาที่เหมาะสมกับผู้ได้รับผลกระทบโดยผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ พัฒนากลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการเหมืองแร่โดยค านึงถึงสิทธิชุมชน และ
ความเป็นธรรมทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ คือ การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการรับมือภัยคุกคามทั้งทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้าน
ความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และป้องกันภัย
คุกคามข้ามชาติ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล และการบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา  เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ คือ การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท 
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
คุ้มค่า การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ การเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 



๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มีแนวทางการพัฒนา 
ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง การพัฒนาด้านพลังงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีแนวทางการ
พัฒนาที่ส าคัญ คือ การเร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี และการพัฒนาสภาวะ
แวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
คือ การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง การพัฒนาเมือง โดยการพัฒนา
เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาเมืองส าคัญให้เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจ การศึกษา และ
บริการด้านต่าง ๆ และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ บริเวณต่าง ๆ ของประเทศ เช่น พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาที่
ส าคัญ คือ การขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย และพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมใน
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

๓) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้วางกรอบแนวทางที่มี

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยสาระส าคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรแร่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และเป็นธรรม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ผ่านการขับเคลื่อนในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ 
ให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม และเกิดความมั่นคง ทั้งนี้ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติด้านแร่ภายใต้
แผนงานทรัพยากรธรณี โดยมีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องประกอบด้วย ๗ แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

แนวทางการปฏิบัติที่ ๑ สงวนทรัพยากรแร่ที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในระยะยาวและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
เพ่ือสงวนไว้ใช้ในอนาคต 

แนวทางการปฏิบัติที่ ๒ พัฒนาและก าหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และแนวทางการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมในเขตเศรษฐกิจแร่ให้ชัดเจน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

แนวทางการปฏิบัติที่ ๓ เร่งรัดส ารวจ การจัดท าเขตศักยภาพแร่และเขตเศรษฐกิจแร่ 
ทั้งประเทศให้แล้วเสร็จ เพ่ือก าหนดมาตรการการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ ให้มีการน าแร่มาใช้ประโยชน์ตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็น และเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน 



๗ 
 

แนวทางการปฏิบัติที่ ๔ พัฒนาฐานข้อมูล และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทรัพยากรแร่กับ
ข้อมูลด้านอ่ืน โดยเฉพาะด้านสุขภาพ รวมถึงสร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล และการรายงานผลการ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า โดยสนับสนุน
ให้สาธารณชนมีส่วนร่วม รวมทั้งพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางที่ทันสมัย เข้าถึงได้สะดวก และให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการปฏิบัติที่ ๕ สร้างกลไกเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการท าเหมืองแร่ เพ่ือให้มี
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยค านึงผลกระทบจากการพัฒนาทรัพยากรแร่
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

แนวทางการปฏิบัติที่ ๖ พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจ เพ่ือก ากับ 
ควบคุมการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ  
สังคม สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ รวมถึงเร่งสร้างมาตรการ ก ากับ ดูแลและชดเชยค่าเสียหาย ตามหลักการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายอย่างเป็นธรรม 

แนวทางการปฏิบัติที่ ๗ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้ใหม่  ๆ 
เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ที่
ใช้แร่เป็นวัตถุดิบควบคู่กับการสนับสนุนและจูงใจให้ใช้วัสดุทดแทนแร่ 

๔) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในพระราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่  

๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นไปตามเจตนารมณ์เพ่ือปรับปรุงบทบัญญัติให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยน าหลักการของพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ มาไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการแร่ เพ่ือให้เกิดดุลยภาพ  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่  

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการบริหารจัดการแร่เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน โดยต้องค านึงถึงดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้าน รวมทั้งการจัดสรร
ผลประโยชน์ระหว่างรัฐ ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่ท าเหมืองและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรม และก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เพ่ือเป็นกลไก
ส าคัญท าหน้าที่เสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้  
การบริหารจัดการแร่เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้าง
ความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการแร่ของประเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และก าหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการแร่ 

ภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่
จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การส ารวจทรัพยากรแร่ แหล่งแร่ส ารอง 
การจ าแนกเขตพ้ืนที่ศักยภาพแร่ พ้ืนที่หรือชนิดแร่ที่สมควรสงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ และพ้ืนที่ที่มี  
แหล่งแร่อุดมสมบูรณ ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่จะก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง เพ่ือเป็น



๘ 
 

แนวทางในการบริหารจัดการแร่ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน โดยการจัดท าต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบเป็นระยะ เว้นแต่ข้อมูลของแร่ประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ และให้มีการจัดท าหรือปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ทุกห้าปี  ทั้งนี้ให้เสนอแผน
แม่บทการบริหารจัดการแร่ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

๕) วาระการปฏิรูปประเทศ 
ภายใต้นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายที่ชัดเจน

ในการที่จะปฏิรูปประเทศ โดยได้ก าหนดทิศทางและแนวทางด าเนินการขับเคลื่อนในหลายประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศเป็นประเด็นที่ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง จึงได้เริ่มต้นจากการแต่งตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
เป็นไปตามท่ีมกี าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปใน 
๑๑ ด้าน ได้แก่ ๑) การเมือง ๒) การบริหารราชการแผ่นดิน ๓) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
๔) การปกครองท้องถิ่น ๕) การศึกษา ๖) เศรษฐกิจ ๗) พลังงาน ๘) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๙) สื่อสารมวลชน ๑๐) สังคม และ ๑๑) อ่ืน ๆ ทั้งนี้จากการด าเนินการของ สปช. ได้มีข้อเสนอต่อรัฐบาลใน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ โดยเสนอวาระปฏิรูปแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ประกอบด้วย ๑) วาระปฏิรูป
พิเศษ รวม ๑๕ วาระ ๒) วาระปฏิรูป รวม ๓๗ วาระ ๓) วาระพัฒนา รวม ๘ วาระ และ ๔) ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปฏิรูปเร็ว รวม ๙ ข้อ น าเสนอคณะรัฐมนตรี  

จากกรอบวาระการปฏิรูปดังกล่าวข้างต้น มีวาระปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปด้าน
ทรัพยากรแรใ่นประเด็นปฏิรูปหลายด้าน อาท ิ

- วาระปฏิรูปพิเศษ ได้แก่ วาระปฏิรูปพิเศษ ๑๐ : แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่
ร่วมชายแดน พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมพิเศษ ๑๓ อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรม
การเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง เซรามิก อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
การผลิตพลาสติก อุตสาหกรรมการผลิตยา กิจการโลจิสติกส์ นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งท าให้ต้องเร่งรัดส ารวจแหล่งแร่ ธรณีวิทยา บริเวณชายแดน เพ่ือการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ และใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรม 

- วาระปฏิรูป ได้แก่ วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ในข้อย่อย 
๑.๑ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปฏิรูประบบ โครงสร้างองค์กร และกฎหมายด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือและกลไกในการบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในด้านแร่จะด าเนินการเร่งรัดการจัดท าเขตศักยภาพแร่และ
เขตเศรษฐกิจแร่ทั้งประเทศ พัฒนาเครื่องมือก ากับ ควบคุมการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพรวมถึงเร่งสร้างมาตรการก ากับดูแลและชดเชยค่าเสียหายตามหลักการผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่ายอย่างเป็นธรรม สร้างกลไกเพ่ือเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และดูแลการท าเหมืองแร่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
และเพ่ิมขีดความสามารถให้กับหน่วยงานท้องถิ่น ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและ 



๙ 
 

องค์ความรู้ใหม่ พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรแร่กับข้อมูลโดยเฉพาะด้านสุขภาพ รวมถึงสร้าง
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล และการรายงานติดตามประเมินผลการด าเนินงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์แร่ 

- วาระพัฒนา ได้แก่ วาระพัฒนาที่ ๘ : การปฏิรูประบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ การขับเคลื่อนการเป็น Connected government การวางโครงสร้าง e-Government ซึ่งการ
พัฒนาใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจึงต้องเตรียมความพร้อมฐานข้อมูล
สารสนเทศของภาครัฐ ความต้องการของประชาชน และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือการบูรณาการข้อมูลกับ
หน่วยงานโดยมีมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับการวางโครงสร้าง e-Government ของประเทศ 

๑.๓ สภาพแวดล้อมและประเด็นการพัฒนาทีส่ าคัญในช่วงการบริหารจัดการแร ่๒๐ ปี  

ปัจจุบันบทบาทของทรัพยากรแร่ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงจากในอดีต จากการผลิตทรัพยากรแร่เพ่ือการส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศมาเป็นผลิตเพ่ือ
ป้อนอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะแร่วัตถุดิบในอุตสาหกรรมก่อสร้างและเชื้อเพลิง รวมทั้งแร่ที่ใช้
ผลิตปุ๋ย ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนมูลค่าแร่อุตสาหกรรมที่เป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมภายในประเทศสูง
กว่าแร่โลหะที่ผลิตเพ่ือส่งออกเป็นหลัก จากข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การส ารวจทรัพยากรแร่ของประเทศ
ไทยพบแร่ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๙๖,๗๓๐ ตารางกิโลเมตร (๖๐ ล้านไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของ
พ้ืนที่ประเทศ ปริมาณทรัพยากรแร่ทั้งประเทศไทยมีประมาณ ๑๙ ล้านล้านตัน ประเมินมูลค่าได้นับหมื่น
ล้านล้านบาท ปัจจุบันมีเหมืองที่เปิดด าเนินการประมาณ ๕๖๙ แห่ง มีประทานบัตรที่ยังไม่สิ้นอายุประมาณ 
๑,๐๓๒ แปลง (ข้อมูล ณ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) พ้ืนที่ประทานบัตรรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๑,๔๓๙ ไร่ หรือ 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศ มีการผลิตแร่ประมาณ ๔๐ ชนิด มูลค่าผลผลิตแร่ในช่วง ๕ ป ี
ที่ผ่านมา ประมาณ ๖๗,๘๔๐ ล้านบาทต่อปี ผลผลิตแร่ที่ส าคัญของไทย ได้แก่ หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ลิกไนต์ ยิปซัม ตามล าดับ และสามารถสร้างมูลค่า
ผลผลิตมวลรวมของประเทศจากภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ปีละหลายแสน
ล้านบาท 

ในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการด้านแร่ครั้งส าคัญ โดยได้มีการน ากิจการระเบิดและย่อยหินตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินเข้ามาควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เพ่ือให้มีการด าเนินงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ท าเหมืองและความปลอดภัย ประกอบกับมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติแร่ พ .ศ. ๒๕๑๐ โดย
พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท าเหมืองใต้ดินโดยเฉพาะ นอกจากนี้  ยังให้
องค์กรท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางจัดการทรัพยากรแร่ในท้องถิ่นของตนเอง
มากขึ้น และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังได้รับรองสิทธิประชาชนและชุมชน
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ที่อาจมีผลกระทบจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยต้องมี
การรับฟังความคิดเห็นก่อน และยังให้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาของการบริหารจัดการแร่ของประเทศก็ยังขาดนโยบายหรือ 
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวมที่ค านึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในเชิงดุลยภาพ รวมถึงไม่มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่เชิงยุทธศาสตร์ เช่น  
การก าหนดเขตพ้ืนที่หรือชนิดแร่เพ่ือการสงวน อนุรักษ์ หรือเพ่ือใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ดังนั้น รัฐบาล
ปัจจุบันจึ งมีนโยบายที่ ให้ความส าคัญในการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ทั้ งระบบผ่ านกลไก
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติในการเสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการ



๑๐ 
 

บริหารจัดการแร่ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้การบริหารจัดการแร่เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ดุลยภาพด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นอกจากนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่  
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
จัดท าแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผลการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐  
มีมติก าหนดร่างประเด็นปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทรัพยากรทางบกที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรแร่ไว้ ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) เร่งรัดการจัดท าเขตศักยภาพแร่และเขตเศรษฐกิจแร่  
๒) พัฒนาเครื่องมือควบคุมการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ ๓) สร้าง
กลไกเพ่ือเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๒. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการแร่ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
กรอบแนวคิดส าคัญตามหลักการและแนวนโยบายข้างต้นประกอบกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และวาระการปฏิรูปประเทศ ทั้งหมดนี้ได้ถูกน ามาใช้เป็นหลักในการวางกรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยก าหนดแนวทางในการพัฒนาและระยะเวลาในการด าเนินการให้มีความ
สอดคล้องต่อเนื่องกัน ภายใต้แนวคิดในการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการแร่และวางพ้ืนฐานกรอบนโยบาย
การบริหารจัดการแร่ของประเทศให้มีความชัดเจน เพ่ือพัฒนาต่อยอดไปสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในที่สุด  

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาไว้ดังนี้ คือ “การบริหารจัดการทรัพยากรแร่แบบองค์รวม เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบให้เป็นฐานการ
ผลิตเพ่ือการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน” โดย
วางแนวนโยบายการบริหารจัดการแร่ในระยะ ๒๐ ปี ไว้ดังนี้  

๑) ประเทศมีความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ฐานทรัพยากรแร่ของประเทศไทยมีความมั่นคงและเพียงพอส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะกลุ่มแร่ส าคัญที่เป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนโครงการสาธารณะ การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของรัฐ และที่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบต้นน้ าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ค้ าจุน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศหรือแหล่งวัตถุดิบทางเลือก
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่เพ่ิมข้ึน 

๒) การน าแร่มาใช้ประโยชน์ต้องมีดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพของประชาชน 

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ต้องพิจารณาถึงปริมาณการใช้ที่ เหมาะสม คุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของประเทศ สอดคล้องกับกลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์แร่ 
ทั้งด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและมูลค่าแร่ที่เหมาะสมตามช่วงระยะเวลา การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรม
เหมืองแร่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางใหม่ในอนาคต การก าหนดมาตรการทางภาษี ส่งเสริมการ
เพ่ิมมูลค่าแร่และลดการส่งออกแร่ดิบโดยแปรรูปก่อนการส่งออก ทั้งนี้การพัฒนาใช้ประโยชน์ต้องค านึงถึง



๑๑ 
 

ความจ าเป็นในอนาคตเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรแร่เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืนที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทอ่ืน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมอย่างครบถ้วนรอบด้าน มีความสอดคล้องสมดุล เป็นไปตาม
หลักวิชาการ โดยต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสีย และผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพประชาชน 

๓) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแร่ตามหลักธรรมาภิบาล 
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการแร่ที่มีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงและพัฒนากลไก

ในการอนุมัติอนุญาตให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ลดความซ้ าซ้อน มีคุณธรรม นิติธรรม และเป็นไปตามหลัก
ของความคุ้มค่า การปรับปรุงระบบการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรม การพัฒนากลไกการป้องกัน ก ากับ
ดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเยียวยาปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตามหลักความรับผิดชอบ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการเปิดเผยและพัฒนาช่องทางการ
รับรู้ข้อมูลของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

๔) การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่  
การเสริมสร้างและส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 

ผ่านการสร้างเครือข่าย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการแร่  
การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ รวมทั้งสนับสนุน
ให้เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการแร่ทั้งทางด้านกิจกรรม งบประมาณ และบุคลากรในภารกิจที่  
เกื้อหนุนกัน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้น ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
มุ่งเน้นที่การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการแร่และวางพ้ืนฐานกรอบนโยบายการบริหารจัดการแร่ของ
ประเทศให้มีความชัดเจนทั้งเชิงพ้ืนที่และรายชนิดแร่ รวมทั้งสร้างกลไกการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ลดการใช้
ดุลยพินิจ สร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการลงทุนและภาคอุตสาหกรรม ลดและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
สังคมเพ่ือสร้างฐานการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางและมาตรการเพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ในช่วงระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) ของการบริหารจัดการแร่มุ่งเป้าหมายในการ
สร้างฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อเนื่องจากการปฏิรูประบบริหารจัดการแร่ที่ได้มีการเริ่มต้นในระยะ
ช่วง ๕ ปีแรก เพ่ือให้ประเทศมีฐานวัตถุดิบด้านแร่ที่มั่นคงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะถัดไป เป็นช่วงที่มีฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ที่น ามาใช้ใน 
การบริหารจัดการแร่ มีการเข้าถึงทรัพยากรแร่อย่างเป็นธรรม และมีการพัฒนาแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) การบริหารจัดการแร่ของประเทศมุ่งเข้าสู่การ
พัฒนาบนฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในภาพรวมเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว การท าเหมืองตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green and Smart 
Mining) มีความยั่งยืนภายใต้ดุลยภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน เป็นช่วงที่
ประเทศมีความมั่นคงด้านแหล่งแร่วัตถุดิบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นหลัก ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งแร่อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม สร้างความม่ังคั่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ และมีการบริหารจัดการแร่ของประเทศ
แบบองค์รวม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  



๑๒ 
 

๓. แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

๓.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

ช่วงระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาส าคัญที่ต้อง
บรรลุ ได้แก่ 

๑) ประเทศมีบัญชีทรัพยากรแร่เพ่ือเป็นฐานส าหรับการบริหารจัดการ  โดยการส ารวจ 
จัดท าฐานข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่พ้ืนที่ทั่วประเทศ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพแร่ การจ าแนกเขตพ้ืนที่ศักยภาพแร่ 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่สามารถท าเหมืองได้ของประเทศ การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
พ้ืนที่ การประเมินสถานการณ์และพิจารณาขีดจ ากัด รวมทั้งความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือการท า
เหมืองในภาพรวมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน และก าหนดเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองบนหลักพ้ืนฐานศักยภาพแร่และการอนุรักษ์การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

๒) การก าหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมุ่งเน้นแร่เศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ส าคัญ อย่างน้อย ๔ ชนิด โดยต้องมีกรอบนโยบายและแนวทางบริหารจัดการแร่ที่มีความเฉพาะ
และเหมาะสมกับชนิดแร่นั้น ๆ โดยต้องค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการใช้ประโยชน์ของประเทศเป็น
หลัก  รวมถึงการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางใหม่ในอนาคต 

๓) การปรับปรุงและพัฒนากลไกการก ากับ ดูแล และอ านวยความสะดวก ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ประโยชน์แร่ อาทิเช่น ระบบอนุมัติอนุญาต ระบบจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ระบบก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เป็นต้น 

๔) การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยการส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการแร่ให้กับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน  

๓.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาส าคัญ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการในรายละเอียดที่แสดงให้เห็น
ถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องการบรรลุอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือที่การด าเนินงาน
ภายใตแ้ผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จะสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นไปเพ่ือ
ปฏิรูประบบและวางพ้ืนฐานการบริหารจัดการแร่และสานต่อการพัฒนาในประเด็นส าคัญของกรอบยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ในระยะต่อไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่มั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและครอบคลุม
รายละเอียดที่ส าคัญ เพื่อส่งต่อผลสัมฤทธิ์ไปสู่เป้าหมายในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า  

ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
ได้ก าหนดให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สัมพันธ์ และส่งเสริมการปฏิรูปและขับเคลื่อนไปพร้อมกัน  
โดยประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 



๑๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจ าแนกเขตแหล่งแร่  
การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแร่ในอดีตที่ไม่มีความชัดเจน นับเป็นภัยคุกคาม

และความเสี่ยงต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการแร่ของประเทศ โดยเฉพาะการท าเหมืองแร่และการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในอดีต ท าให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ไม่คุ้มค่าสูงสุด  และสูญเสีย
ทรัพยากรในพ้ืนที่ที่สมควรอนุรักษ์หรือหวงห้าม เนื่องจากขาดการวางแผนการบริหารจัดการแร่ทั้งเชิงพ้ืนที่
และรายชนิดแร่ โดยในปัจจุบันจุดแข็งของการปฏิรูปกฎหมายและการมีคณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการแร่แห่งชาติ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท าให้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ 
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่อย่างชัดเจน มีการก าหนดพ้ืนที่แหล่งแร่อุดมสมบูรณ์  และมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจสูง พ้ืนที่แหล่งแร่เศรษฐกิจเพ่ือการท าเหมืองที่เหมาะสมกับการพัฒนาใช้ประโยชน์ เขตแหล่งแร่
เพ่ือการท าเหมืองที่ผ่านการด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ตามหลักวิชาการอย่างรอบด้านว่ามีความเหมาะสม  
และมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาแหล่งแร่ตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีการรักษาและ 
ใช้ทรัพยากรแร่อยา่งรอบคอบ สอดคล้องตามหลักวิชาการ มีเหตุผล มีความพอประมาณ มีความเหมาะสม 
มีความถูกต้องและเป็นการใช้ประโยชน์เท่าที่จ าเป็นและคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งจะท าให้มีความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรแร่และวัตถุดิบเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงการ
สงวนและรักษาไว้เพ่ืออนาคตของคนรุ่นต่อไป   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การก าหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
การก าหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ในอดีตที่ไม่มีความชัดเจนนับเป็นภัยคุกคามและ

ความเสี่ยงต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการแร่ของประเทศ  จุดแข็งของการปฏิรูปกฎหมายและการมี
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ท าให้สามารถวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์และ
นโยบายการบริหารจัดการแร่ของประเทศได้อย่างเป็นระบบ มีความเหมาะสมและชัดเจน เศรษฐกิจของ
ประเทศได้รับการพัฒนาจากการก าหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือให้
มีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่งคั่ง โดยการน าทรัพยากรแร่
มาใช้ประโยชน์ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีความยั่งยืน ภายใต้ดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากลไกการก ากับ ดูแล และอ านวยความสะดวก  
จุดแข็งของการมีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ อาศัยความตามอ านาจ

แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท าให้สามารถเสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ โดยสามารถพัฒนากลไกการก ากับ ดูแล และอ านวยความสะดวก และปฏิรูปกลไกการบริหาร
จัดการแร่ที่เป็นปัญหาในอดีตที่เป็นจุดอ่อนให้มีประสิทธิภาพขึ้น เช่น การปรับปรุงกระบวนการขออนุญาต
ให้มีความโปร่งใส  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ และลดความซ้ าซ้อนของขั้นตอน รวมไปถึง
การปรับปรุงระบบการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรม  การพัฒนากลไกการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ  
เฝ้าระวัง และเยียวยาปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
มีการควบคุมการท าเหมืองแร่และผลกระทบที่ เกิดจากการท าเหมืองแร่อย่างรัดกุมและเข้มงวด 
ผู้ประกอบการจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดความ
เชื่อมั่นต่อภาคการลงทุนและภาคประชาชน  

 



๑๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 

และประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของภาครัฐนับ เป็นภัยคุกคามและความเสี่ยงต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการแร่ของประเทศ  จึงต้องใช้โอกาสที่จะมีการปฏิรูปกฎหมายและการ
ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแร่โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
ส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล การร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมตัดสินใจในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ  ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น  
จะท าให้สามารถเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการแร่จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
มีความรู้ความเข้าใจข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเกิดการยอมรับร่วมกัน 

 
 



๑๕ 
 

  

ภาพแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระการปฏิรูปประเทศ และแนวนโยบายการบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี 



๑๖ 
 

 
 
 

 
 

ภาพแสดงจุดเน้นและประเด็นหลักของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
ภายใต้การขับเคลื่อนแต่ละช่วงของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ระยะห้าปี ในการไปสู่ความ  
“ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินสภาพแวดล้อม 
การบริหารจัดการแร่ของประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
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ส่วนที่ ๒ 

การประเมินสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการแร่ของประเทศ 
 
ภายใต้พลวัตรและการเปลี่ยนแปลงของโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงในอนาคต 

ที่หลักการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  เศรษฐกิจโลก การแข่งขันเสรีทาง 
การค้า การพัฒนาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ จะส่งผล
โดยทั้งทางตรงและทางอ้อมกับประเทศไทย ซึ่งหากประเทศไทยยังไม่มีการปรับตัวและเตรียมความพร้อม
รับมือพลวัตรของการเปลี่ยนแปลง อาจท าให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขัน  ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทย 
ยังมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว  ซึ่งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นผลให้ขาดความต่อเนื่องของการด าเนินนโยบายที่ส าคัญและขาดบูรณาการ ทั้งใน
ระดับนโยบายและการน าไปสู่การปฏิบัติ ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ 
รวมถึงการบริหารจัดการแร่ยังไม่มีกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการแร่ของประเทศที่ชัดเจน
ดังนั้น จึงต้องมีการปฏิรูประบบให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวและสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่
เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแร่ที่ชัดเจน เพ่ือให้การบริหารจัดการแร่ในภาพรวมของประเทศมีความเป็นเอกภาพและ 
มีประสิทธิภาพ โดยการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) รวมถึง
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ในระยะต่าง ๆ 
๑. สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 

๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก 

๑.๑.๑ ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น 

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงฐานของแหล่งวัตถุดิบ ตลาดแรงงานและ
ตลาดที่มีก าลังซื้อท้ังบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ ทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียจะเป็นศูนย์กลางพลังอ านาจ
ทางเศรษฐกิจของโลกที่มีการไหลเข้าของการลงทุนในภาคการผลิตสูง เพ่ือส่งออกสู่ตลาดโลกและดึงดูดให้
ประเทศมหาอ านาจเดิมเข้ามารวมกลุ่มและขยายบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคมากขึ้น  ท าให้รูปแบบ
การค้าในระยะต่อไปมีความเป็นเสรีและแข่งขันอย่างเข้มข้นขึ้น  นอกจากนี้การเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลาง 
จะก่อให้เกิดก าลังซื้อของโลกเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นโอกาสที่เปิดกว้างขึ้นส าหรับการค้า การลงทุน การบริการ และ
การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน  อย่างไรก็ตามการเปิดเสรียังก่อให้เกิดมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่
ภาษีเพ่ิมมากขึ้น อาทิ การออกกฎระเบียบ มาตรฐานสินค้าและบริการ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ 
สิทธิมนุษยชน ซึ่งท าให้ประเทศไทยต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมปรับปรุงกฎระเบียบภายในให้สอดรับกับข้อตกลงระหว่างประเทศ  รวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรม  

 
 
 

 



๑๘ 

๑.๑.๒ การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การเปิดเสรีทั้งในภาคสินค้าและบริการโดยเฉพาะภาคการเงิน ซึ่งเป็นโอกาสส าคัญหลาย
ประการ อาท ิการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตทุนแรงงานอย่างเสรี การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 
ซ่ึงท าให้ภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น  รวมทั้งการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน การเงิน การบริการ และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่การ
แข่งขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสูงขึ้น ทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการ สินค้าเกษตรไทยจะ
แข่งขันยากขึ้นจากการเริ่มลดภาษีสินค้าของประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม การเคลื่อนย้ายเสรี
แรงงานทักษะที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค และการที่หลายประเทศมีเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการในอนาคตที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทยท าให้การพัฒนา
ของแต่ละประเทศต้องค านึงถึงความได้เปรียบเฉพาะตัวในการวางต าแหน่งทางยุทธศาสตร์การค้าสินค้า
และบริการของตนเองซึ่งไทยต้องผลักดันการลงทุนของไทยไปประเทศอาเซียนมากขึ้น 

๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้มของพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสื่อสารและ
เทคโนโลยีชีวภาพท าให้รูปแบบการผลิต การด าเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มนุษย์สามารถสื่อสารทั้งภาพและเสียงได้อย่างไร้พรมแดน การท าธุรกิจและธุรกรรมบนโครงข่าย
ดิจิทัลเพิ่มมากข้ึน ประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไป
อย่างก้าวกระโดด ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีชั้นสูง โดยกลุ่มเทคโนโลยีที่ไทย
มีศักยภาพพัฒนาได้เอง ได้แก่ การเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
จะต้องพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นและเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ในระยะต่อไป ในขณะเดียวกันจะต้อง
ลงทุนวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เป็นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งต้องเตรียม
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยในระยะสั้นต้องดึงดูดนักวิจัยจาก
ต่างประเทศ และในระยะยาวต้องพัฒนาคนและบุคลากรวิจัยโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในลักษณะ 
สหสาขา เพ่ือสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลให้เกิดความ
เหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ เช่น ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านรายได้
ด้านความรู้ ด้านทักษะ หรือด้านการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ าของแรงงานที่มี
ทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงและแรงงานที่ไม่มีทักษะ ความเหลื่อมล้ าของผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ที่มีความสามารถในการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีแตกต่างกัน 

๑.๓ สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก 

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ. ๒๐๓๐ ได้ก าหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
รุนแรงและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไทยต้องพร้อมรับภาระในการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นภายใต้
กระแสการแข่งขันการค้าที่เข้มข้น วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๗๓ เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของ
โลกหลัง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย และ ๑๖๙ เป้าประสงค์ จะมีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนา



๑๙ 

ประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียการปกป้อง 
และฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ลดผลกระทบ
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และการด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น ท าให้ประเทศต้องมีการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพ่ือรักษาฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนากลไกด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศให้เกิดการบรูณาการไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลกพร้อมไปกับการพัฒนาภายในประเทศอย่างยั่งยืน 

๑.๔ สถานการณ์แร่ของโลก 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมา การผลิตแร่โลหะพ้ืนฐาน (เช่น เหล็ก ตะกั่ว 
สังกะสี ทองแดง ดีบุก และทังสเตน เป็นต้น) มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมากเพ่ือรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันความต้องการแร่โลหะพ้ืนฐานได้ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วย
ปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่ทันสมัย หรือการค้นพบวัสดุทดแทนที่ส าคัญ เช่น 
พลาสติก และเซรามิก เป็นต้น ซึ่งแร่อุตสาหกรรม (Industrial Mineral) (แร่ในกลุ่มแร่อโลหะ รวมถึง 
หินอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลค่าไม่สูงและไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์หากต้องมีการขนส่งในระยะไกล) ได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งเป็นวัสดุหลักที่ส าคัญในการผลิตโดยตรง หรือแม้กระทั่งเป็นฟิลเลอร์ในการผลิต
วัสดุทดแทนเหล่านั้น ส่งผลให้ในปัจจุบันแร่อุตสาหกรรมมีความส าคัญอย่างมาก รวมไปถึงแร่ในกลุ่ม
เชื้อเพลิง เพ่ือรองรับความต้องการพลังงานและไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การผลิตแร่อุตสาหกรรม
และแร่เชื้อเพลิง มีตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าแร่ในกลุ่มโลหะพ้ืนฐานอย่างชัดเจนทั้งในเชิงของ
ปริมาณและมูลค่า แต่อย่างไรก็ตาม แร่โลหะพ้ืนฐานและแร่ในกลุ่มอ่ืน ๆ ก็ยังคงมีความจ าเป็นเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมารูปแบบการผลิตแร่มีความแตกต่างกันหลายรูปแบบ ในยุคล่า
อาณานิคมทรัพยากรแร่จะถูกผลิตและน ามาจากประเทศอาณานิคมเพ่ือมาพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ
เจ้าอาณานิคมเป็นหลัก ภายหลังในช่วงสงครามเย็นระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๑๓ ซึ่งมีความตึงเครียด
ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ทรัพยากรราคาถูกจะผลิตมาจากแหล่งแร่ของกลุ่ม
ประเทศพันธมิตร ในขณะที่ช่วง พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๕๓ ประเทศพัฒนาแล้วจะเป็นผู้บริโภคทรัพยากรแร่
ราคาถูกและอุดมสมบูรณ์จากกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า  แต่ในปัจจุบันนั้นสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
โดยมีการใช้รูปแบบการตั้งก าแพงภาษีหรือการก าหนดโควต้าเพ่ือรักษาผลประโยชน์จากทรัพยากรของ
ประเทศตนเอง หรือสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้น มีการส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าแร่และ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากกว่าที่จะส่งแร่ดิบออกขายไปยังต่างประเทศ 

ปัจจุบันประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตของตลาดทรัพยากรแร่รวดเร็ว
ที่สุดและมีการผลิตแร่ปริมาณมากที่สุดในโลก ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ประเทศจีนเป็นผู้น าของโลกในการ
ผลิตแร่เพียง ๑๔ ชนิด จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเทศจีนกลายเป็นผู้น าของโลกในการผลิตแร่ถึง ๔๔ ชนิด 
และเป็นผู้น าอันดับหนึ่งในสามของโลกในการผลิตแร่อีกมากกว่า ๑๒ ชนิด  อย่างไรก็ตามความสามารถใน
การผลิตแร่ภายในประเทศจีนเองก็ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ประเทศจีนจึงมี
นโยบายที่ชัดเจนในการจัดหาแหล่งทรัพยากรเพ่ิมเติมจากตลาดสากลเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจอีกด้วย ในขณะที่ประเทศผู้น าในการผลิตแร่ประเทศอ่ืน ๆ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น า



๒๐ 

ของโลกในการผลิตแร่ ๑๐ ชนิด ประเทศแอฟริกาใต้เป็นผู้น าของโลกในการผลิตแร่ ๕ ชนิด ประเทศรัสเซีย
และประเทศชิลีเป็นผู้น าของโลกในการผลิตแร่ ๔ ชนิด ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และตุรกีเป็นผู้น าของ
โลกในการผลิตแร่ ๒ ชนิด และประเทศบราซิล คองโก ญี่ปุ่น คาซัคสถาน เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ รวันดา และ
ซาอุดิอาระเบียเป็นผู้น าของโลกในการผลิตแร่ ๑ ชนิด (British Geological Survey, ๒๐๑๒) 

จากข้อมูลรายงาน MINERAL COMMODITY SUMMARIES ๒๐๑๗ ของกรมส ารวจ
ธรณีวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั่วโลกมีสถิติการผลิตแร่ที่ส าคัญ ดังนี้ 

แร่ทองค าประมาณ ๓,๑๐๐ ตัน โดยผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ ประเทศจีน (๔๕๐ ตัน) 
ออสเตรเลีย (๒๗๘ ตัน) รัสเซีย (๒๕๒ ตัน) สหรัฐอเมริกา (๒๑๔ ตัน) และแคนาดา (๑๕๓ ตัน) 

แร่โพแทชประมาณ ๔๐.๗๐ ล้านตัน (ในรูปของ K2O) โดยผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ ประเทศ
แคนาดา (๑๑.๔๐ ล้านตัน) รัสเซีย (๖.๙๙ ล้านตัน) เบลารุส (๖.๔๗ ล้านตัน) จีน (๖.๒๐ ล้านตัน) และ
เยอรมนี (๓.๑๐ ล้านตัน)  

ปูนซีเมนต์ประมาณ ๔,๑๐๐ ล้านตัน โดยผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ ประเทศจีน (๒,๓๕๐ ล้านตัน) 
อินเดีย (๓๐๐ ล้านตัน) สหรัฐอเมริกา (๘๔.๓๐ ล้านตัน) ตุรกี (๗๑.๔๐ ล้านตัน) และเวียดนาม (๖๗.๔๐ ล้านตัน)  

ควอตซ์ (ในรูปของโลหะซิลิกอน) ประมาณ ๗.๖๓ ล้านตัน โดยผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ 
ประเทศจีน (๕.๐๐ ล้านตัน) รัสเซีย (๐.๗๕ ล้านตัน) สหรัฐอเมริกา (๐.๔๑ ล้านตัน) นอร์เวย์ (๐.๓๘ ล้านตัน) 
และฝรั่งเศส (๐.๑๒ ล้านตัน) 

ธาตุหายากประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ ตัน (ในรูปของ rare-earth oxide) โดยผู้ผลิตรายใหญ่ 
ได้แก่ ประเทศจีน (๑๐๕,๐๐๐ ตัน) ออสเตรเลีย (๑๒,๐๐๐ ตัน) สหรัฐอเมริกา (๕,๙๐๐ ตัน) รัสเซีย 
(๒,๘๐๐ ตัน) และอินเดีย (๑,๗๐๐ ตัน) 

๒. สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 

๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย 

๒.๑.๑ บัญชีทรัพยากรแร่ 

ปริมาณทรัพยากรแร่ในประเทศพบมากกว่า ๔๐ ชนิด ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 
๙๖,๗๓๐ ตารางกิโลเมตร (๖๐ ล้านไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของประเทศ ปริมาณทรัพยากรแร่  
ทั้งประเทศไทย มีประมาณ ๑๙ ล้านล้านตัน โดยแร่เกลือหินเป็นแร่ที่มีปริมาณมากที่สุดในประเทศ  
มีประมาณ ๑๘ ล้านล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๘ ของปริมาณทรัพยากรแร่ทั้งประเทศ  ทั้งนี้ ทรัพยากรแร่
ที่มีปริมาณสูงสุด ๕ อันดับแรกของประเทศไทย หากไม่รวมแร่เกลือหิน ได้แก่ อันดับ ๑ คือ หินปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมซีเมนต์ มีประมาณ ๖ แสนล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๙.๕๔ ของปริมาณทรัพยากรแร่
ทั้งประเทศ อันดับ ๒ คือ แร่โพแทช มีประมาณ ๔ แสนล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๖.๒๘ ของ
ปริมาณทรัพยากรแร่ทั้งประเทศ อันดับ ๓ คือ หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง มีประมาณ ๓ แสนล้านตัน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๙.๐๓ ของปริมาณทรัพยากรแร่ทั้งประเทศ อันดับ ๔ คือ หินดินดาน มีประมาณ 
๑ แสนล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗.๔๓ ของปริมาณทรัพยากรแร่ทั้งประเทศ และอันดับ ๕ คือ  
หินบะซอลต์ มีประมาณ ๔ หมื่นล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒.๗๒ ของปริมาณทรัพยากรแร่ทั้งประเทศ 

ทรัพยากรแร่ทั้งประเทศ เมื่อประเมินมูลค่าทรัพยากรแร่ โดยมิได้ประเมินจากสินแร่ จะมี
มูลค่ารวมประมาณ ๔ หมื่นล้านล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าเป็นรายชนิดพบว่า แร่เกลือหินเป็นแร่ที่มี
มูลค่ามากที่สุดในประเทศ ประมาณ ๓.๕ หมื่นล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๔ ของมูลค่าทรัพยากรแร่



๒๑ 

ทั้งประเทศ ทั้งนี้ ทรัพยากรแร่ที่มีมูลค่าสูงสุด ๕ อันดับแรกของประเทศไทย หากไม่รวมแร่เกลือหิน ได้แก่ 
อันดับ ๑ คือ แร่โพแทช มีมูลค่าประมาณ ๔.๕ พันล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๙ ของมูลค่า
ทรัพยากรแร่ทั้งประเทศ  อันดับ ๒ คือ หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต์ มีมูลค่าประมาณ ๑๕๓ ล้านล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๑ ของมูลค่าทรัพยากรแร่ทั้งประเทศ อันดับ ๓ คือ หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง มีมูลค่าประมาณ ๕๓ ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑ ของมูลค่าทรัพยากรแร่ทั้งประเทศ 
อันดับ ๔ คือ หินดินดาน มีมูลค่าประมาณ ๒๘ ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ ของมูลค่าทรัพยากรแร่
ทั้งประเทศ และอันดับ ๕ คือ หินบะซอลต์ มีมูลค่าประมาณ ๘.๔ ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘  
ของมูลค่าทรัพยากรแร่ทั้งประเทศ 

๒.๑.๒ การท าเหมืองแร่ 

จากฐานข้อมูลใบอนุญาตประทานบัตร โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) พบว่าประเทศไทยมีประทานบัตรระบุสถานะประทานบัตร 
“มีอายุ” รวมกันทั้งสิ้น ๑,๐๒๓ แปลง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยประทานบัตรส่วนใหญ่
เป็นการประกอบการหินอุตสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง จ านวน ๓๘๔ แปลง รองลงมาได้แก่  
หินอุตสาหกรรมเพื่อซีเมนต์ จ านวน ๑๗๒ แปลง ยิปซัม จ านวน ๗๑ แปลง ถ่านหิน จ านวน ๘ แปลง และ
ทองค า จ านวน ๑๙ แปลง ตามล าดับ ค าขอต่ออายุประทานบัตร รวมกันทั้งสิ้น จ านวน ๑๓๑ แปลง  
เป็นค าขอต่ออายุประทานบัตรหินอุตสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง จ านวน ๖๘ แปลง รองลงมา
ได้แก่ แร่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ จ านวน ๓๗ แปลง ยิปซัมจ านวน ๑๒ แปลง หินอุตสาหกรรมเพ่ือซีเมนต์ 
จ านวน ๘ แปลง และแร่โลหะ จ านวน ๖ แปลง ตามล าดับ และค าขอประทานบัตร รวมกันทั้งสิ้นมีจ านวน 
๑,๙๗๖ แปลง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเช่นเดียวกัน โดยภาคกลางยื่นค าขอประทานมากที่สุด 
จ านวน ๘๕๖ แปลง รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ จ านวน ๒๙๑ แปลง ภาคเหนือ จ านวน ๔๗๓ แปลง และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๓๕๖ แปลง ตามล าดับ  

ในส่วนของการออกใบอนุญาตส ารวจแร่ประเภทอาชญาบัตรซึ่งออกโดยกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ พบว่าก่อนพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๐) ใบอนุญาตอาชญาบัตรต่าง ๆ ที่ยังมีอายุมีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๙๖ แปลง จ าแนกเป็น 
อาชญาบัตรพิเศษ จ านวน ๘๙ แปลง และอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ จ านวน ๗ แปลง ทั้งนี้ อาชญาบัตร
พิเศษชนิดแร่ที่ส ารวจส่วนใหญ่ ได้แก่ ทองแดง จ านวน ๓๕ แปลง รองลงมาได้แก่ โพแทชและเกลือหิน 
จ านวน ๓๑ แปลง เหล็ก จ านวน ๑๒ แปลง และทังสเตน จ านวน ๔ แปลง ตามล าดับ ส าหรับอาชญาบัตร
ผูกขาดส ารวจแร่ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ภาคเหนือ จ านวน ๗ แปลง ชนิดแร่ที่ส ารวจ ได้แก่ ดินขาว ถ่านหิน ดินเบา 
เฟลด์สปาร์ และเหล็ก นอกจากนี้ ยังมีอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๑ แปลง 
ชนิดแร่ที่ส ารวจ ได้แก่ แบไรต์ ส าหรับการยื่นค าขออาชญาบัตรที่ยื่นก่อนพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้ พบว่ามีค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๗๔๒ แปลง ส่วนใหญ่อยู่
ภาคเหนือ จ านวน ๕๐๕ แปลง รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง จ านวน ๑๕๑ แปลง ภาคใต้ จ านวน ๕๔ แปลง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน ๓๒ แปลง ตามล าดับ และค าขออาชญาบัตรพิเศษ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 
๕๐๐ แปลง ส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือ จ านวน ๒๘๐ แปลง รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง จ านวน ๑๐๖ แปลง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๘๗ แปลง และภาคใต้ จ านวน ๒๗ แปลง ตามล าดับ 



๒๒ 

พ้ืนที่แหล่งหินอุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม และประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ที่ประกาศก่อนพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ และที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม 
(อุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้าง) ของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว แต่ไม่สามารถประกาศได้ทันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ พบว่ามีแหล่งหินอุตสาหกรรมทั่วประเทศจ านวน ๔๔๐ แหล่ง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๘๐,๙๕๐ ไร่ แหล่งหินอยู่ในเขตภาคใต้ ๑๓๗ แปลง ภาคเหนือ ๑๓๘ แปลง ภาคกลาง 
๙๖ แปลง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖๙ แปลง 

๒.๑.๓ สถานการณ์แร ่

ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙) มูลค่าการผลิตแร่ในประเทศไทย
มีแนวโน้มสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๙.๔๐ ต่อปี สอดคล้องกับความต้องการใช้แร่ส าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงและมี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมแก้วและกระจก อุตสาหกรรมเซรามิก 
อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง และ
อุตสาหกรรมซีเมนต์ เป็นต้น  โดยอันดับหนึ่งคือ หินปูน รองลงมาคือ ถ่านหินลิกไนต์ หินบะซอลต์ ยิปซัม 
และหินแกรนิต  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีการผลิตแร่ ๔๖ ชนิด มีมูลค่าการผลิตประมาณ ๘๙,๓๖๕ 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔๐.๔๔ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของราคาเป็นส าคัญ 
แร่ที่มีมูลค่าผลผลิตสูงที่สุด ๕ อันดับแรก ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ คือ หินปูน ๓๘,๔๖๒ ล้านบาท รองลงมา คือ  
ถ่านหินลิกไนต์ ๑๖,๗๙๒ ล้านบาท ยิปซัม ๖,๘๗๗ ล้านบาท ทองค า ๖,๐๔๐ ล้านบาท และเกลือหิน 
๒,๗๑๒ ล้านบาท ตามล าดับ มีจ านวนเหมืองเปิดการ ๕๖๙ แห่ง 

แร่ที่ผลิตได้ในประเทศเกือบทั้งหมดจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ภายในประเทศ ปัจจุบันพบว่าคนไทยมีปริมาณการใช้แร่ประมาณ ๓.๘ ตัน/คน/ปี หรือประมาณ ๑๐.๕
กิโลกรัม/คน/วัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แร่ที่มีปริมาณการใช้สูงที่สุดคือ หินปูน ๑๗๖.๕ ล้านตัน ส่วนใหญ่
ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ รองลงมา คือ ถ่านหินลิกไนต์ ๑๖.๙ ล้านตัน ใช้ใน
การผลิตไฟฟ้า ส่วนหินบะซอลต์และหินแกรนิตมีปริมาณ ๑๒.๙ และ ๘.๔ ล้านตัน ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่
ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตแร่ได้หลายชนิดแต่ก็มีแร่บางชนิดที่ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการหรืออาจผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการภายในประเทศ จึงจ าเป็นต้องน าเข้าแร่บางชนิดจาก
ต่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีการน าเข้าสินค้าแร่ ๖๕ ชนิด รวมมูลค่า ๕๗,๘๗๔ ล้านบาท
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๖.๖๒ สาเหตุประการหนึ่งของการน าเข้าแร่ที่มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการที่
ภาครัฐและผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการเพ่ิมมูลค่าและประโยชน์ของการผลิตแร่เพ่ือใช้บริโภค
ภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้นจึงส่งผลให้แนวโน้มการน าเข้าแร่ลดลง ทั้งนี้ กลุ่มแร่น าเข้าที่ส าคัญยังคงเป็น 
กลุ่มแร่เชื้อเพลิง ได้แก่ ถ่านหินบิทูมินัส มีมูลค่าการน าเข้า ๒๓,๐๖๒ ล้านบาท ถ่านหินชนิดอ่ืน ๆ มีมูลค่า
การน าเข้า ๑๗,๘๑๖ ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ แร่ดีบุก ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแร่โลหะมีมูลค่าการน าเข้า ๒,๗๓๘ 
ล้านบาท แร่ไนโอเบียมและวาเนเดียม ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแร่หายากมีมูลค่าการน าเข้า ๑,๖๕๘ ล้านบาท แร่ทัลก์ 
มีมูลค่าการน าเข้า ๑,๖๔๗ ล้านบาท และดินขาว มีมูลค่าการน าเข้า ๙๗๒ ล้านบาท เมื่อรวมมูลค่าแร่น าเข้า
ที่ส าคัญทั้ง ๗ ชนิดแล้ว มีมูลค่ารวม ๔๗,๘๙๓ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๘๓ ของมูลค่าการ
น าเข้าแร่ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่แร่เหล่านี้มีการน าเข้าเนื่องจากมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากแร่ในประเทศ 



๒๓ 

สถิติการน าเข้าแร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มแร่เชื้อเพลิง มีปริมาณการน าเข้าสูงที่สุด ได้แก่ 
ถ่านหินชนิดอ่ืน ๑๑.๓๔ ล้านตัน ถ่านหินบิทูมินัส ๑๐.๑๗ ล้านตัน และแอนทราไซต์ ๐.๑๘ ล้านตัน  
โดยน าเข้าจากอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ส่วนแร่อโลหะ ที่มีปริมาณการน าเข้าสูงสุด 
คือ ทรายแก้ว ๐.๑๔ ล้านตัน โดยน าเข้าจากกัมพูชา เวียดนาม จีน และอินเดีย 

การส่งออกแร่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมูลค่าการส่งออก ๒๐,๑๔๐ ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ในอัตราร้อยละ ๑๕.๕๑ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีมูลค่าการส่งออก ๑๗,๔๓๖ ล้านบาท โดยปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โลหะทองค ามีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ๖,๐๓๙.๙ ล้านบาท รองลงมาได้แก่ โลหะดีบุกมีมูลค่าการส่งออก 
๔,๙๘๙.๒ ล้านบาท และยิปซัมมีมูลค่าการส่งออก ๔,๓๓๕.๗ ล้านบาท  ในส่วนของแร่ที่มีปริมาณการ
ส่งออกมากที่สุดคือ ยิปซัม มีปริมาณการส่งออก ๖.๔๖ ล้านตัน ตลาดส่งออกที่ส าคัญคือ เวียดนาม
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย และฟิลิปปินส์  รองลงมาได้แก ่โดโลไมต์ ๑.๒๗ ล้านตัน แอนไฮไดรต์ ๑.๓๕ ล้านตัน 
และเฟลด์สปาร์ ๐.๖๔ ล้านตัน 

๒.๑.๔ แนวโน้มความต้องการใช้แร่ในประเทศในระยะต่อไป 

นอกจากความต้องการการใช้แร่เพ่ือเป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ
จะขยายตัวตามการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา คิดเป็นการ
ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีร้อยละ ๓.๑๒ แล้ว รัฐบาลยังมีนโยบายพัฒนาประเทศโดยการลงทุนในโครงการพัฒนา
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น รถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ ทางหลวงพิเศษ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายความเจริญและการขยายตัวของชุมชนเมืองตามมา  ท าให้ความต้องการใช้แร่ 
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมซีเมนต์เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก รวมไปถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะ
เพ่ิมข้ึนตามความเจริญของพ้ืนที่ ท าให้ต้องน าเข้ากลุ่มแร่เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นด้วย 

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่ง IMF ได้คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกัน คิดเป็นการขยายตัวเฉลี่ยปีละร้อยละ ๓.๖๔ ท าให้ประเทศคู่ค้าที่เป็นตลาดส่งออก
กลับมาขยายตัวได้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมส่งออกที่ใช้แร่เป็นวัตถุดิบต้องการวัตถุดิบเพ่ิมมากขึ้นเช่น 
อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
ได้ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) จ านวน ๑๐ อุตสาหกรรม ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพ่ืออนาคตอุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี้หลายอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความต้องการใช้แร่ที่เป็นวัตถุดิบ 
ชนิดใหม ่ๆ หรือวัตถุดิบแร่ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ซ่ึงประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล
โดยมีความต้องการใช้วัตถุดิบแร่โลหะคุณภาพสูงและแร่โลหะหายาก ส่วนอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้แร่วัตถุดิบที่น าไปใช้ในการผลิตปุ๋ย เช่น แร่โพแทชเพ่ือ
สนับสนุนภาคเกษตรกรรม    

๒.๒ การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมการบริหารจัดการแรข่องประเทศ 

จากสถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที่กล่าวมาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์การค้าแร่ของโลก สถานการณ์ทรัพยากรแร่ภายในประเทศ และผลการ
ประชุมระดมความคิดเห็นที่ได้จากการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 



๒๔ 

และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามีส่วนในการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ เสนอความเห็น เสนอแนวทาง และข้อ
วิตกกังวลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาแร่และผลกระทบจากการบริหารจัดการแร่ 
ในอดีตผ่านการประชุมระดมความคิดเห็นที่จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคต่าง ๆ รวมมากกว่า ๑๘ ครั้ง 
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ปัจจัยส าคัญต่าง ๆ เหล่านี้เป็นฐานกรอบแนวคิดที่ส าคัญในการ
น าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดของการบริหารจัดการแร่ของประเทศในระยะต่อไป ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารจัดการแร่ในภาพรวมทั้งทางด้านบวกและลบ การ
ทบทวนสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่  ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข 
และการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของสภาพแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๒.๒.๑ จุดแข็งของการบริหารจัดการแร่ของประเทศ 

๑) คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่
ชัดเจน สามารถก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการแร่ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของประเทศโดย  
มีเป้าหมายที่ชัดเจน  

๒) คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติสามารถก าหนดให้การท าเหมืองแร่
จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐาน มีการก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ  
มีการควบคุมการพัฒนาเหมืองแร่ การท าเหมืองแร่ และผลกระทบที่เกิดจากการท าเหมืองแร่อย่างรัดกุม
และเข้มงวด โดยเฉพาะผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๓) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับกระบวนการขอการอนุญาตอาชญาบัตรและ
ประทานบัตร ให้มีขั้นตอนการท างานของภาครัฐที่ชัดเจน สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ลดบางขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น 

๔) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการให้ความส าคัญกับประเด็นด้านผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน 

๒.๒.๒ จุดอ่อนของการบริหารจัดการแร่ของประเทศ 

๑) ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการแร่ของประเทศยังไม่มีความสมบูรณ์ เป็น
ปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกัน เช่น บัญชีทรัพยากรแร่ พ้ืนที่ศักยภาพแร่ พื้นที่แหล่งแร่ ปริมาณส ารองแร่
คุณภาพแร่ ความต้องการใช้แร่ในปัจจุบันและในอนาคต ราคาแร่ และข้อมูล พ้ืนฐาน (background)  
ของพ้ืนที่ก่อนมีการท าเหมือง เป็นต้น  

๒) กระบวนการขออนุญาตอาชญาบัตร ประทานบัตร การขอต่ออายุประทานบัตรและ 
ใบครอบครองแร่มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่ กรมป่าไม้ ส านักงานปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมศิลปากร ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ประกอบกับนโยบาย
และข้อก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกัน ท าให้บางขั้นตอนมีความซับซ้อนและเกิดความล่าช้า 
เช่น กระบวนการรับฟังความคิดเห็น กระบวนการพิจารณาอนุมัติให้เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ เป็นต้น  

๓) การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทยมีลักษณะแยกส่วน หน่วยงานหลักที่
ดูแลทรัพยากรแร่อยู่ต่างหน่วยงาน เช่น กรมทรัพยากรธรณี มีบทบาทหน้าที่ในการส ารวจและประเมิน
พ้ืนที่ ศักยภาพแร่  กรมป่า ไม้  ดู แล พ้ืนที่ป่ า ไม้ของประเทศ และส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทในการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  



๒๕ 

อยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม มีอ านาจหน้าที่ในการอนุญาตและก ากับดูแลการประกอบกิจการแร่ รวมถึง
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ อาทิเช่น กรมศิลปากร ส านักงานปฎิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของตนเอง ท าให้มีความเห็นที่ต่างกันใน
มุมมองของการพัฒนาและการอนุรักษ์  

๔) ทรัพยากรแร่ยังไม่ได้ถูกกระจายหรือจัดสรรให้แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
เท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความไม่เสมอภาคในสิทธิและอ านาจการจัดการทรัพยากร 
ซึ่งท าให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนเห็นว่า การจัดสรรผลประโยชน์จากการท าเหมืองหรือการจัดสรร
ค่าภาคหลวงแร่ให้กับท้องถิ่นยังไม่เป็นธรรม 

๕) ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนท้องถิ่น 
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สุขภาพ และวิถีชีวิตของประชาชน โดยในช่วงที่ผ่านมามีกรณีผลกระทบ
ด้านสุขภาพจากการท าเหมืองรุนแรงเกิดขึ้นหลายกรณี ซึ่งน าไปสู่ความขัดแย้ง ก่อให้เกิดข้อพิพาทในระดับ
พ้ืนที่ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และหลายกรณีน าไปสู่การใช้ความรุนแรง ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากข้ึน 

๖) ผู้ประกอบการไม่ด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไข  
ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานของรัฐยังขาดกลไกการติดตาม 
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗) การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐในการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาช่วยในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรแร่ การแปรรูปวัตถุดิบและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ภายในประเทศ เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า ยังมีน้อย  

๘) ไม่มีอุตสาหกรรมรองรับหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า อย่างครบวงจร เช่น แร่ที่ผลิตได้ หรือแร่พลอยจากการท าเหมืองไม่มีตลาดรองรับ เช่น ประเทศไทยมี
แหล่งแร่ควอตซ์คุณภาพสูงสามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การถลุงโลหะซิลิกอน การผลิตซิลิกอนคาร์ไบด์ 
รวมไปถึงอุตสาหกรรมผลิตเซลล์แสงอาทิตย์  แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านตลาด ท าให้น าแร่ไปใช้
ประโยชน์ไม่เหมาะสมกับคุณภาพแร่ 

๙) ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งศักยภาพแร่ แหล่งแร่ 
พ้ืนที่ประทานบัตร พ้ืนที่อาชญาบัตรพิเศษ รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท าเหมือง ปัญหา 
ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูหลังจากปิดเหมือง 

๒.๒.๓ ปัจจัยสนับสนุนและโอกาสในการบริหารจัดการแร่ของประเทศ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงการ
ขนาดใหญ่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้แร่เป็นจ านวนมาก 

๒) ภายใต้พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดท าแผนปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ก าหนดร่างประเด็นปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งก าหนดประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรแร่ไว้ ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) เร่งรัดการจัดท าเขตศักยภาพแร่และเขตเศรษฐกิจแร่ ๒) พัฒนา



๒๖ 

เครื่องมือควบคุมการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ ๓) สร้างกลไกเพ่ือ
เสริมศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๓) ระเบียบและกฎหมายในปัจจุบัน มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมใน
การรับรู้ข้อมูล การร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมตัดสินใจในกระบวนการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ
สะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่ และยังช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างประชาชนในพ้ืนที่กับ
ผู้ประกอบการท าเหมืองแร่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าไปสู่การตัดสินใจซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

๔) ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัพยากรแร่อย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและเข้าถึงประชาชนมากขึ้น เช่น การเกิดแร่ ชนิดของแร่ 
ประโยชน์ของแร่แต่ละชนิด กระบวนการน าแร่ขึ้นมาใช้ การพัฒนาแหล่งแร่ การท าเหมืองแร่ ผลดีและ 
ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรแร่ ผลประโยชน์ที่ประชาชนควรจะได้รับ และแนวทางการป้องกัน
ผลกระทบต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน 

๕) ปัจจุบันแร่ที่ผลิตได้ในประเทศ ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องใน
ประเทศ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ เซรามิก แก้ว กระจก เป็นต้น จึงถือได้ว่าแร่เป็น
วัตถุดิบที่ส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมกลางน้ าและปลายน้ า ส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยเจริญเติบโต 

๖) ประชาคมอาเซียนบางประเทศ เช่น ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม มีทรัพยากรธรณี
มากเพียงพอที่จะเป็นแหล่งวัตถุดิบ ให้น ามาใช้ในประเทศกรณีท่ีประเทศมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ 

๒.๒.๔ ปัจจัยคุกคามและข้อจ ากัดในการบริหารจัดการแร่ของประเทศ 

๑) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท าเหมือง พ้ืนที่แหล่งแร่ และเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง
ซ้อนทับอยู่กับพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีความส าคัญเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญ ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์รักษาไว้เป็นแหล่งฐานทรัพยากรและการให้บริการเชิงนิเวศที่ไม่อาจประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
ในขณะที่สถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบันตกอยู่ในภาวะถูกคุกคาม และในเชิงนโยบาย มีเป้าหมายในการเพ่ิม
พ้ืนที่ป่ามากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการซ้อนทับกับพ้ืนที่เกษตรกรรมและเขตชุมชน ซึ่งท าให้การท าเหมืองแร่มี
ต้นทุนสูงขึ้นทางเศรษฐกิจรวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียต้นทุนทางสังคมและสุขภาพของประชาชน
ส่งผลให้โอกาสการพัฒนาแหล่งแร่ในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นไปได้อย่างจ ากัด 

๒) ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของภาครัฐ และวิตกกังวัลกับปัญหา
ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย วิถีการด ารงชีวิตที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยเห็นว่าการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางยังไม่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากภาครัฐไม่เป็นตัวกลางส าคัญในการประสาน ชี ้แจง และเผยแพร่ข้อมูล ให้
ประชาชนได้รับความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าเหมืองอย่างเพียงพอ รวมทั้งกระบวนการท าประชา
พิจารณ์ และกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการ 
ท าเหมืองและมาตรการในการป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการเหมืองแร่
ยังคงไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

๓) ขาดการบูรณาของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแร่ที่จะท าให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขาดความชัดเจนของนโยบายบริหารจัดการแร่ที่จะต้อง
ค านึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างสูงสุด จึงก่อให้เกิด
ผลกระทบหลายประการ ดังนี้ 



๒๗ 

-  ขาดความชัดเจนในการก าหนดพ้ืนที่พัฒนาแหล่งแร่ พ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่สงวนหวง
ห้ามโดยพิจารณาจากปริมาณส ารองแร่ อุปสงค์ อุปทาน ราคา เทคโนโลยีและปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

-  ผู้ประกอบการอาจเสียประโยชน์ในการลงทุนและไม่สามารถวางแผนการลงทุนใน
อนาคตได้ ส ่งผลให้การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบส าหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตไม่ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ท าให้ต้องน าเข้าทรัพยากรแร่บางชนิดจากต่างประเทศในราคาแพงทั้ง  ๆ ที่
ประเทศไทยมีศักยภาพแร่ชนิดนั้น จนสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

- การพัฒนาทรัพยากรแร่บางชนิดในปัจจุบันมากเกินความจ าเป็น เนื่องจาก
ทรัพยากรแร่เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป การพัฒนาทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในอนาคตด้วย หากอัตราการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันสูงเกินไปอาจท าให้ทรัพยากรแร่
ที่ผลิตได้มีมูลค่าต่ าเมื่อเทียบกับการอนุรักษ์เพ่ือใช้ประโยชน์ในอนาคตจะให้มูลค่าที่สูงกว่าได้ ในทางกลับกัน
หากอนุรักษ์เพ่ือใช้ประโยชน์ในอนาคตมากเกินไปอาจท าให้สูญเสียประโยชน์ที่ควรจะได้ในปัจจุบัน 
ขณะเดียวกันหากไม่สามารถพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้ก็จะเกิดความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสัง คม
ด้วยเช่นกัน 

๔) การท าเหมืองมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการ
ท าเหมืองแร่ต้องมีการเปิดหน้าดิน ท าให้เกิดการชะล้าง พังทลาย การท าเหมืองแร่จึงเป็นอุปสรรคส าคัญใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรอื่น ๆ ท าให้มีการร้องเรียน เช่น เสียงดังจากการระเบิดและการท างานของเครื่องจักร 
แรงสะเทือนจากรถบรรทุกท าให้ถนนช ารุดเสียหาย ฝุ่นละออง ฟุ้งกระจายเกิดมลพิษในอากาศ  
การแพร่กระจายสารพิษในแหล่งน้ าและอากาศ เกิดมลพิษและอันตรายจากสินแร่และสารเคมีที่ใช้ใน 
การท าเหมือง และการสูญเสียทัศนียภาพสภาพพ้ืนที่ดินเป็นภูเขาหัวโล้น เป็นต้น ท าให้ถูกต่อต้านจากชุมชน
และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) มากขึ้น 

๒.๒.๕ การประเมินสถานการณ์เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจัดการแร่ของประเทศ 

สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการแร่ของประเทศที่ผ่านมาพบว่ามีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง 
และอุปสรรคมากกว่าโอกาส ต้องท าการปรับปรุงสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมการบริหารจัดแร่ของ
ประเทศ โดยก าหนดทางเลือกของแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

๑) เสริมจุดแข็งของการบริหารจัดการแร่ของประเทศในส่วนของการมีคณะกรรมการ 
นโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติที่มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ชัดเจน สามารถบริหารจัดการแร่ของ
ชาติให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และสามารถก าหนดให้การท าเหมืองแร่จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและได้
มาตรฐาน มีการก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ มีการควบคุมการพัฒนาแหล่งแร่  
การท าเหมืองแร่  และผลกระทบที่ เกิดจากการท าเหมืองแร่อย่างรัดกุมและเข้มงวด โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

๒) ลดจุดอ่อนของการบริหารจัดแร่ของประเทศ ดังนี้ 
-  เร่งพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับข้อมูลด้านทรัพยากรแร่และข้อมูลต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องจ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการแร่ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 
-  ปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตอาชญาบัตร ประทานบัตร การขอต่ออายุประทานบัตร

และใบครอบครองแร่ ซึ่งทีผ่่านมามีหลายขั้นตอนและเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมทรัพยากรธรณี 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กรมป่าไม้ กรมศิลปากร เป็นต้น ประกอบกับนโยบายและ
ข้อก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกัน ท าให้บางขั้นตอนมีความความซับซ้อนและเกิดความ



๒๘ 

ล่าช้า เช่น กระบวนการพิจารณาอนุมัติให้เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ กระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
กระบวนการท าประชาพิจารณ์ เป็นต้น 

-  เชื่อมโยงและส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรแร่และการปฏิบัติ
ร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

-  เร่งด าเนินการเพ่ิมเติมปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพในการท า
หน้าที่เฝ้าระวัง ควบคุม และระงับยับยั้งการท าเหมืองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
อย่างทันท่วงที เพ่ือควบคุมดูแลการท าเหมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นที่พ่ึงทางออก
ให้กลุ่มผู้มีความวิตกกังวลหากเกิดผลกระทบขึ้น  

๓) ใช้โอกาสในการบริหารจัดการแร่ของประเทศ 
-  การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบายไทยแลนด์ ๔.o เป็นโอกาสให้

กิจการเหมืองแร่สามารถส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจ การน าทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์
จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

-  การปฏิรูปกฏหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล 
การร่วมแสดงความคิดเห็น หรือร่วมตัดสินใจในกระบวนการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ 
บริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ ซึ่งจะท าให้สามารถสะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และยังสามารถลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพ้ืนที่กับ
ผู้ประกอบการท าเหมืองแร่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าไปสู่การตัดสินใจซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย  

-  การใช้โอกาสของการมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
อย่างต่อเนื่องผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากข้ึน 

๔) ลดปัจจัยคุกคามและความเสี่ยงต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการแร่ของประเทศ 
ดังนี้ 

-  ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศในการน าทรัพยากรแร่ให้มี
ความชัดเจน โดยต้องมีการวางแผนในเชิงชนิดแร่และเชิงพ้ืนที่  และช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการที่จะน า
ทรัพยากรแร่ขึ้นมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด การก าหนดและการจ าแนกการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ เช่น การก าหนดเขตพ้ืนที่หรือชนิดแร่เพ่ือการสงวน อนุรักษ์ หรือเพ่ือใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ส าหรับการ
เกษตรกรรม พื้นที่ที่สมควรอนุรักษ์ไว้เป็นพ้ืนที่ป่าที่ไม่ควรอนุญาตให้ท าเหมืองแร่ พ้ืนที่ส าหรับการส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น 

-  ระบบการบริหารจัดการแร่และการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการท าเหมืองของ
ภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบคลายความวิตกกังวล 
และมีความเชื่อใจในการด าเนินงานของภาครัฐ 

-  ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าเหมืองในกระบวนการ 
ท าประชาพิจารณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และไว้วางใจการด าเนินงานของภาครัฐ
และผู้ประกอบการ 

การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการแร่ของ
ประเทศสามารถน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ได้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (๑) การจ าแนก
เขตแหล่งแร่  (๒) การก าหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  (๓) การพัฒนากลไกการ
ก ากับ ดูแล และอ านวยความสะดวก และ (๔) การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
  



๒๙ 

 
 
 
 



๓๐ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ป ี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร ่พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
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ส่วนที่ ๓ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และแผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแผนบริหารจัดการแร่ที่ต้องจัดท าขึ้นตามมาตรา ๑๗ 
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) 
จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การส ารวจทรัพยากรแร่ แหล่งแร่
ส ารอง การจ าแนกเขตพ้ืนที่ศักยภาพแร่ พ้ืนที่หรือชนิดแร่ที่สมควรสงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ และพ้ืนที่  
ที่มีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่จะก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง  
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแร่ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน โดยการจัดท าต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบเป็นระยะ เว้นแต่ข้อมูลของแร่ประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อ  
ความมั่นคงของประเทศ และให้มีการจัดท าและปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ทุกห้าปี  และ 
ให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่แล้ว ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ โดยพ้ืนที่ก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองต้องไม่ใช่พ้ืนที่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้ว ย 
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เขตโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เขตพ้ืนที่ที่มีกฎหมายห้ามการเข้าใช้ประโยชน์  
โดยเด็ดขาด พื้นท่ีเขตปลอดภัยและความมั่นคงแห่งชาติ หรือพ้ืนที่แหล่งต้นน้ าหรือป่าน้ าซับซึม 

๑. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ได้ก าหนดให้

มีความสอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และวาระการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น ดังนั้น 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) จึงได้วางกรอบทิศทางการบริหารจัดการแร่
ของประเทศภายใต้หลักการประเทศไทยพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยก าหนดวัตถุประสงค์และแนวนโยบายการบริหารจัดการแร่ ดังนี้ 

 

 



๓๒ 
 

 
 

๑.๑ วัตถุประสงค์ 

๑) ในช่วงระยะเริ่มต้น ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มุ่งเน้นที่การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการแร่และวางพ้ืนฐาน
กรอบนโยบายการบริหารจัดการแร่ของประเทศให้มีความชัดเจนทั้งเชิงพ้ืนที่และรายชนิดแร่ รวมทั้งสร้าง
กลไกการปฏิบัติและการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ลดการใช้ดุลยพินิจ สร้างความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจ 
ภาคการลงทุน และภาคอุตสาหกรรม ลดและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมเพ่ือสร้างฐานการพัฒนาสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แนวทางและมาตรการเพื่อผลักดัน ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม 

๒) ในช่วงระยะ ๖ - ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของการบริหารจัดการแร่ของประเทศ
ภายหลังที่ได้มีการปฏิรูปในช่วงเปลี่ยนผ่านจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เป็นกฎหมายใช้บังคับ ในช่วงระยะนี้มุ่งเป้าประสงค์ไปที่การสร้างความมั่นคง มั่งคั้ง และ
ยั่งยืนต่อเนื่องจากการปฏิรูประบบการบริหารจัดการแร่ การพัฒนาเศรษฐกิจจากนวัตกรรมและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางใหม่ในอนาคต 
เพ่ือให้ประเทศมีฐานวัตถุดิบที่มั่นคงและสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนใน
ระยะถัดไป เป็นช่วงที่มีฐานข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการแร่ มีการเข้าถึง
ทรัพยากรแร่อย่างเป็นธรรม และการพัฒนาแร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart and Green Mining) 

๓) ในช่วงระยะ ๑๑ - ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๙) การบริหารจัดการแร่ของประเทศได้
วางกรอบทิศทางการพัฒนาในช่วงปี  พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๔ ต่อยอดจากการด าเนินการในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ จากการสร้างฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะแรกก้าวสู่เป้าหมายของ
ความมั่งค่ัง มั่งค่ัง และยั่งยืน ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในภาพรวมของประเทศเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนภายใต้ดุลยภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน เป็นช่วงเวลาที่ประเทศมีฐานด้านแหล่งแร่วัตถุดิบ
จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมภายในประเทศ 
และประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งแร่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และในช่วงท้ายของ
ยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปีสุดท้าย (พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) การบริหารจัดการแร่ต้องเป็นฐานของความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน อย่างแท้จริง มีการบริหารจัดการแร่ของประเทศแบบองค์รวม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่าง ภายใต้ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของ
ประชาชน  

๑.๒ แนวนโยบายการบริหารจัดการแร่  

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ได้ก าหนดเป้าหมายการบริหารจัดการแร่ของประเทศ ประกอบด้วย 

๑) ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยฐานทรัพยากรแร่ของประเทศไทยมีความมั่นคงและเพียงพอ
ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะกลุ่มแร่ส าคัญที่เป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุน
โครงการสาธารณะ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของรัฐ และที่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบต้นน้ า  



๓๓ 
 

 
 

ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ค้ าจุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศหรือแหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่เพ่ิมข้ึน 

๒) การน าแร่มาใช้ประโยชน์ต้องมีดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพของประชาชน โดยการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ต้องพิจารณาถึงปริมาณการใช้ที่เหมาะสม คุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของประเทศ สอดคล้องกับกลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์แร่ 
ทั้งด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและมูลค่าแร่ที่เหมาะสมตามช่วงระยะเวลา การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
นวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพ่ิม และการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
ทิศทางใหม่ในอนาคต การก าหนดมาตรการทางภาษี ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าแร่และลดการส่งออกแร่ดิบโดย
แปรรูปก่อนการส่งออก ทั้งนี้การพัฒนาใช้ประโยชน์ต้องค านึงถึงความจ าเป็นในอนาคตเพ่ือให้การใช้
ทรัพยากรแร่เป็นไปอย่างสมดุล และยั่งยืนที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืน รวมไปถึงสภาพแวดล้อม
โดยรวมอย่างครบถ้วนรอบด้าน มีความสอดคล้องสมดุล เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยต้องพิจารณาถึงผลได้
ผลเสีย และผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพประชาชน 

๓) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแร่ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการแร่ที่มีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงและพัฒนากลไกในการอนุมัติอนุญาตให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และลดความซ้ าซ้อน การปรับปรุงระบบการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรม การพัฒนากลไกการ
ป้องกัน ก ากับดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และเยียวยาปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการเปิดเผยและพัฒนาช่องทางการรับรู้ข้อมูลของทุกภาคส่วน  

๔) การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ โดยเสริมสร้างและ
ส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ผ่านการสร้างเครื อข่าย การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการแร่ การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร่ทั้งทางด้านกิจกรรม งบประมาณ และบุคลากรในภารกิจที่เกื้อหนุนกัน เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

๒. แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้น ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

ได้วางกรอบทิศทางของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปกลไก
การบริหารจัดการแร่ วางพ้ืนฐานกรอบนโยบายการบริหารจัดการแร่ของประเทศให้มีความชัดเจนทั้งเชิง
พ้ืนที่และรายชนิดแร่ รวมทั้งสร้างกลไกการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ลดการใช้ดุลยพินิจ สร้างความเชื่อมั่น
ต่อภาคการลงทุนและภาคอุตสาหกรรม ลดและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม เพ่ือสร้างฐานการพัฒนา
สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง 
และมาตรการ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดันแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๑ วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการแร่ และวางพ้ืนฐานกรอบนโยบายการบริหาร
จัดการแร่ในภาพรวมของประเทศให้มีความชัดเจนทั้งเชิงพ้ืนที่และรายชนิดแร่ ภายใต้ดุลยภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน 



๓๔ 
 

 
 

๒) เพ่ือสร้างกลไกการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ลดการใช้ดุลยพินิจ สร้างความเชื่อมั่นต่อ
ภาคการลงทุนและภาคอุตสาหกรรม ลดและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม 

๓) เพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการบริหารจัดการแร่ สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติ ส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคงด้านแหล่งแร่ที่เป็นวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นหลัก 

๔) เพ่ือให้มีกลไกในการป้องกัน ก ากับดูแล และเยียวยาปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเนื่องมาจากการพัฒนาทรัพยากรแร่ขึ้นมาใช้ประโยชน์โดยการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน และการท าเหมืองแร่ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green and 
Smart Mining) 

๒.๒ เป้าหมาย 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้ก าหนดเป้าหมายการบริหารจัดการแร่ของประเทศ ประกอบด้วย 
๑) มีบัญชีทรัพยากรแร่เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการแร่ในภาพรวมของ

ประเทศ โดยการส ารวจจัดท าฐานข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ พ้ืนที่ศักยภาพแร่ การจ าแนกเขตพ้ืนที่
ศักยภาพแร่ และพ้ืนที่ศักยภาพแร่ที่สามารถท าเหมืองได้ของประเทศ  

๒) มีการจ าแนกเขตพ้ืนที่หรือชนิดแร่ที่สมควรสงวนหวงห้าม อนุรักษ์ และพ้ืนที่ที่มีแหล่งแร่
อุดมสมบูรณ์เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง ตามหลักการที่
บัญญัติหรือก าหนดไว้ในกฎหมายรวมถึงตามหลักวิชาการ 

๓) การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพ้ืนที่ศักยภาพแร่ การประเมิน
สถานการณ์และพิจารณาขีดจ ากัด รวมทั้งความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือการท าเหมืองใน
ภาพรวมให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ตลอดจนผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน  

๔) แร่เศรษฐกิจเป้าหมายที่ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย หินอุตสาหกรรม (เพ่ืออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ และเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) แร่โพแทช แร่ควอตซ์ และแร่ทองค า รวมถึงการบริหารจัดการแร่
ในภาพรวมต้องมีทิศทางและแผนการบริหารจัดการแร่รายชนิดที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและ 
ความต้องการใช้ประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งต้องมีความเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืน  
โดยให้ความส าคัญกับการปกป้อง ฟื้นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน โดยการ
ก าหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการของการบริหารจัดการแร่รายชนิด เพ่ือความเหมาะสม สร้างความ
สมดุล เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  

๕) กลไกและระบบการบริหารจัดการแร่ด้านต่าง ๆ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และ 
เสริมกลไกการปฏิบัติให้มปีระสิทธิภาพ เช่น ระบบอนุญาต ระบบจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ระบบ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมถึงการเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ภาคีเครือข่าย และภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ และอยู่ในกรอบกติกาของ
สังคม  
 
 



๓๕ 
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แผนแม่บทการบรหิารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจ าแนกเขตแหล่งแร่ 

 

 
 การจ าแนกเขตแหล่งแร่ เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ศักยภาพแร่เดิม การส ารวจเพ่ิมเติม 
ประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ เพ่ือก าหนดพ้ืนที่หรือชนิดแร่ที่สมควรสงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ พ้ืนที่ที่มี
แหล่งแร่อุดมสมบูรณ์ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการท าเหมืองอย่างเหมาะสม และมี
มาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ที่ก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่
เพ่ือการท าเหมือง ทั้งนี้เขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองต้องไม่ใช่พ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
เขตโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติเขตพ้ืนที่ที่มีกฎหมายห้ามการเข้าใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด พ้ืนที่เขตปลอดภัยและความมั่นคงแห่งชาติ 
หรือพ้ืนที่แหล่งต้นน้ าหรือป่าน้ าซับซึม การจ าแนกเขตแหล่งแร่ต้องอยู่บนหลักพ้ืนฐานศักยภาพแร่และ 
การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม และยั่งยืน เพ่ือเป็นต้นทุน
ทรัพยากรธรรมชาติส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การเสนอแนะเพ่ือก าหนดนโยบายและ
แนวทางวางแผนการพัฒนาทรัพยากรแร่ของประเทศในภาพรวมหรือการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ
รายชนิดแร่ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๔.๑.๑ วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือให้มีฐานข้อมูลและบัญชีทรัพยากรแร่เชิงพ้ืนที่หรือชนิดแร่ ที่ได้รับประเมินและ
จ าแนกศักยภาพทรัพยากรแร่ตามมาตรฐานสากล  
 ๒) เพื่อให้ได้ข้อมูลธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ และพื้นที่ศักยภาพแร่เพิ่มเติม
ทั่วประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการจ าแนกเขตพ้ืนที่ศักยภาพแร่ 
 ๓) เพ่ือให้มีการจ าแนกเขตพ้ืนที่ศักยภาพแร่ เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพแร่ในการท าเหมือง  
โดยการศึกษาและประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพ้ืนที่ การประเมินสถานการณ์และ
พิจารณาขีดจ ากัด รวมทั้งความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ การจ าแนกพ้ืนที่ที่ศักยภาพแร่ใน 
การท าเหมืองออกเป็นพ้ืนที่ที่สมควรสงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ และพ้ืนที่ที่มีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และ
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเพ่ือก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง 
 ๔) เพ่ือให้การท าเหมืองสอดคล้องกับการก าหนดเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง ภายใต้
ดุลยภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ทั้งเชิงพ้ืนที่หรือชนิดแร่ ส าหรับเป็น
วัตถุดิบรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมอย่างเป็นระบบ 

๔.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ๑ : ประเทศมีแผนที่ศักยภาพแร่ แหล่งแร่ส ารอง การจ าแนกเขตศักยภาพแร่ และ

บัญชีทรัพยากรแร่ เพ่ือการบริหารจัดการและเป็นฐานส าหรับการพัฒนาประเทศ 
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ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : จ านวนพ้ืนที่ศักยภาพแร่เป้าหมายทั่วประเทศที่ได้ท าการส ารวจและจัดท า
เป็นบัญชีทรัพยากรแร่ที่มีมาตรฐาน (เพ่ิมข้ึน) 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ : จ านวนแผนที่แสดงพ้ืนที่ศักยภาพแร่แต่ละชนิดที่ได้มีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน (เพ่ิมข้ึน) 

เป้าหมาย ๒ : ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ ให้มีการก าหนด
เขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองเพ่ือให้การพัฒนาและการประกอบการเหมืองแร่ไม่เกิดการหยุดชะงักและ
ต้องได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวชี้วัด ๒.๑ : เขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองในวาระเริ่มแรกได้รับการก าหนดให้สอดคล้อง
กับสถานภาพข้อเท็จจริงภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดภายใต้พระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป้าหมาย ๓ : ประเทศมีเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองบนหลักพ้ืนฐานศักยภาพแร่และการ
อนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม และยั่งยืน     

ตัวชี้วัด ๓.๑ : แผนทีศ่ักยภาพแร่ที่มีการจ าแนกเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท าเหมือง  
ตัวชี้วัด ๓.๒ : แผนที่พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท าเหมืองที่มีการจ าแนกเป็นเขตสงวนหวงห้าม 

เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ และเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง 

๔.๑.๓ แนวทางและมาตรการ 

๑) เร่งรัดจัดท าบัญชีทรัพยากรแร่และจ าแนกพ้ืนที่ศักยภาพแร่เป้าหมายทั้งเชิงพ้ืนที่หรือ
ชนิดแร่ให้มีมาตรฐานทั่วประเทศ 

๑.๑ เร่งรัดจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรแร่และบูรณาการข้อมูลอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และสร้างระบบหรือกลไก
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่ 

- จัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรแร่ ฐานข้อมูลพ้ืนที่ส าหรับด าเนินการส ารวจ 
การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่  

๑.๒ เร่งรัดส ารวจธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ และ/หรือธรณีฟิสิกส์ทั่วประเทศ 
เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ศักยภาพแร่เพ่ิมเติม 

- ด าเนินการส ารวจโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น การ
ส ารวจธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ 

- ด าเนินการส ารวจติดตามผลภาคพ้ืนดินเพ่ือให้ได้พ้ืนที่ศักยภาพแร่ โดยการ
ส ารวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ขั้นไพศาล กึ่งรายละเอียด รายละเอียด และการเจาะส ารวจในพ้ืนที่ที่มีความ
ผิดปกติจากข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ 

- ด าเนินการจัดท าแผนที่แสดงพ้ืนที่ศักยภาพแร่แต่ละชนิดให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันสมัย 

๑.๓ เร่งรัดประเมินปริมาณแร่ส ารอง แหล่งแร่ส ารอง การจ าแนกเขตพ้ืนที่ศักยภาพแร่ 
และจ าแนกทรัพยากรแร่ตามระบบสากลในพ้ืนที่ศักยภาพแร่เป้าหมาย เพ่ือการก าหนดพ้ืนที่หรือชนิดแร่ที่มี
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ศักยภาพในการท าเหมืองเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ในระยะ
ถัดไป 

- เร่งรัดส ารวจทรัพยากรแร่นโยบายที่ส าคัญในพ้ืนที่ศักยภาพแร่เป้าหมาย 
ได้แก่ หินอุตสาหกรรม โพแทช ทองค า และควอตซ์ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจ าแนกปริมาณทรัพยากรแร่และ
ปริมาณแร่ส ารองเบื้องต้น  

- เร่งรัดส ารวจทรัพยากรแร่ในพ้ืนที่ศักยภาพแร่ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจ าแนก
ปริมาณทรัพยากรแร่ (minerals resources) 

- รวบรวมข้อมูลปริมาณทรัพยากรแร่ (minerals resources) และปริมาณแร่
ส ารอง (minerals reserve) ทุกชนิดแร่ในพื้นที่อาชญาบัตรและประทานบัตร 

- เร่งรัดการจัดท าข้อมูลและแผนที่พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท าเหมืองของ
ประเทศ 

- ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าบัญชีทรัพยากรแร่ของประเทศและการก าหนดพื้นที่ศักยภาพแร่เป้าหมาย  

๑.๔ เร่งรัดท าการศึกษาและประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพ้ืนที่ 
การประเมินสถานการณ์และพิจารณาขีดจ ากัด และความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ เพ่ือน าข้อมูล
ต่างๆ มาท าการจ าแนกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพแร่ในการท าเหมืองของประเทศ  

๒) ภายใต้แผนแม่บทบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ก าหนดให้พ้ืนที่ที่ปรากฏว่ามี
แหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๕ ดังต่อไปนี้ เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการ
ท าเหมือง ทั้งนี้ ในการอนุญาตประทานบัตรท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามบทบัญญัติภายใต้
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน 

๒.๑ พ้ืนที่ตามประทานบัตร ค าขอต่ออายุประทานบัตร และค าขอประทานบัตร  
ที่ได้ออกให้หรือได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้ 

๒.๒ พ้ืนที่ตามอาชญาบัตรและค าขออาชญาบัตรที่ได้ออกให้หรือได้ยื่นไว้ตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ เฉพาะพ้ืนที่ที่ผล
การส ารวจพิสูจน์ได้ว่าเป็นแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 

๒.๓ พ้ืนที่แหล่งหินอุตสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ที่ประกาศก่อน
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ และที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดแหล่งหิน
อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้าง) ของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว แต่ไม่สามารถประกาศได้ทัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้  

๒.๔ พ้ืนที่ประกาศก าหนดพ้ืนที่เป็นเขตส าหรับด าเนินการส ารวจ การทดลอง 
การศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ที่ออกตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ เฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแร่โพแทชและ 
เกลือหินเป็นชนิดแร่เป้าหมายของการประกาศ ที่มีผลส ารวจพิสูจน์ได้ว่าเป็นแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และ
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูง  
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๒.๕ พ้ืนที่ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี
การท าเหมืองประเภทที่ ๑ ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือกรณีการท าเหมืองหิน
อุตสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือกรณีการท าเหมืองประเภทอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการแร่แห่งชาติก าหนด 

๓) กรณีพ้ืนที่อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษที่ได้ยื่นและได้รับอนุญาต
หลังพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ หากผลส ารวจพิสูจน์ได้ว่าเป็นแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์ 
และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง หรือกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือกรณีเพ่ือความมั่นคงของประเทศ หรือ 
กรณีตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องน าทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ หากแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มิได้ก าหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองไว้ ให้คณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการแร่แห่งชาติพิจารณาตามระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน และกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

๔) ก าหนดให้เขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง กรณีการท าเหมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรง จ าเป็นต้องประกาศก าหนดให้การอนุญาต  
และการก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ในการออกประทานบัตรให้ท าเหมืองในพ้ืนที่หรือชนิดแร่ใด ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดให้มีการจัดท าแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมืองและจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่ชัดเจน โดยค านึงถึงปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น 
วิธีการ เทคโนโลยี ลักษณะทางธรณีวิทยา และวิศวกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น 

๕) เร่งรัดการจ าแนกเขตพ้ืนที่ศักยภาพแร่ พ้ืนที่หรือชนิดแร่ที่สมควรสงวนหวงห้ามหรือ
อนุรักษ์ไว้ และพ้ืนที่ที่มีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่จะก าหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการ
ท าเหมืองส าหรับประกอบการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ในระยะถัดไป โดยการจัดท าเป็นแผนที่
ตามหลักการของพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้ข้อมูลฐานจากบัญชีทรัพยากรแร่ที่ประเมินและ
ประมวลผลทั้งจากข้อมูลผลการส ารวจของภาครัฐและผลการส ารวจในพ้ืนที่อาชญาบัตรของภาคเอกชน 

 
เป้าหมาย แนวทางและมาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. ประเทศมีแผนที่ศักยภาพแร่ 
แหล่งแร่ส ารอง การจ าแนกเขต
ศั ก ย ภ า พ แ ร่  แ ล ะ บั ญ ชี
ทรัพยากรแร่ เพื่อการบริหาร
จัดการและเป็นฐานส าหรับการ
พัฒนาประเทศ 

๑. เร่งรัดจัดท าบัญชีทรัพยากรแร่และจ าแนกพื้นที่
ศักยภาพแร่เป้าหมายทั้งเชิงพื้นที่หรือชนิดแร่ให้มี
มาตรฐานทั่วประเทศ 

- เร่งรัดจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรแร่
และบูรณาการข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- เร่งรัดส ารวจธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ 
และ/หรือธรณีฟิสิกส์ทั่วประเทศเพื่อให้ได้พื้นที่
ศักยภาพแร่เพิ่มเติม 

- เร่งรัดประเมินปริมาณแร่ส ารอง แหล่งแร่
ส ารอง และจ าแนกทรัพยากรแร่ตามระบบสากลใน
พื้นที่ศักยภาพแร่เป้าหมาย เพื่อจัดท าข้อมูลและแผนที่
พื้นที่หรือชนิดแร่ที่มีศักยภาพในการท าเหมืองของ
ประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการแร่ในระยะถัดไป 

- เร่งรัดท าการศึกษาและประเมินคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่  การประเมิน
สถานการณ์และพิจารณาขีดจ ากัด และความเป็นไปได้

หน่วยงานหลัก 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร ่

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- ส านักงานการปฏริูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

- กรมป่าไม ้
- กรมธนารักษ์ 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 



๔๑ 
 

 
 

เป้าหมาย แนวทางและมาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ในการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี เพื่อน าข้อมูลต่างๆ มาท าการ
จ าแนกพื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ในการท าเหมืองของ
ประเทศ 

 

- กระทรวงกลาโหม 
 
 

๒. ภายใต้ แผนแม่ บทการ
บริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
–๒๕๖๔ ให้มีการก าหนดเขต
แหล่งแร่ เพื่อการท าเหมือง
เพื่ อให้ การพัฒนาและการ
ประกอบการเหมืองแร่ไม่เกิด
การหยุดชะงักและต้องได้รับ
การบริ หารจั ดการให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสม 
ภายใต้หลักเกณฑ์  เ ง่ือนไข 
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่ เ ห ม า ะ ส ม
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 

๒) ภายใต้แผนแม่บทบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ก าหนดให้พื้นที่ที่ปรากฏว่ามีแหล่งแร่อุดม
สมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๕ 
ดังต่อไปนี้ เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง ทั้งนี้ ใน
การอนุญาตประทานบัตรท าเหมืองแร่ในพื้นที่ดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพของประชาชน 

๒.๑ พื้นที่ตามประทานบัตร ค าขอต่ออายุ
ประทานบัตร และค าขอประทานบัตร ที่ได้ออกให้หรือ
ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ 

๒.๒ พื้นที่ตามอาชญาบัตรและค าขออาชญา
บัตรที่ได้ออกให้หรือได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มีผลบังคับใช้ เฉพาะพื้นที่ที่ผลการส ารวจพิสูจน์ได้ว่า
เป็นแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 

๒.๓ พื้ น ที่ แ ห ล่ ง หิ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ พื่ อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม และประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้ น ฐ า น แ ล ะ ก า ร เ ห มื อ ง แ ร่  ที่ ป ร ะ ก า ศ ก่ อ น
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ และที่
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดแหล่งหิน
อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง) ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว แต่ไม่สามารถประกาศได้
ทันก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้  

๒.๔ พื้นท่ีประกาศก าหนดพื้นท่ีเป็นเขตส าหรับ
ด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษาหรือการวิจัย
เกี่ยวกับแร่ที่ออกตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่
ใ ช้บั งคั บอยู่ ในวั นก่ อนวั นที่ พระราชบัญญั ติ แร่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ เฉพาะพื้นท่ีภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือที่มีแร่ โพแทชและเกลือหินเป็นชนิดแร่
เป้าหมายของการประกาศ ที่มีผลส ารวจพิสูจน์ได้ว่าเป็น
แหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 
 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร ่

- กรมทรัพยากรธรณ ี
- ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กรมป่าไม ้
- ส านักงานการปฏริูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

- กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

- กรมธนารักษ์ 
- กรมส่งเสริมสหกรณ ์
- กรมศิลปากร 
- กรมที่ดิน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมควบคุมโรค 
- กรมอนามัย 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงกลาโหม 



๔๒ 
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๓. ประเทศมีเขตแหล่งแร่เพื่อ
การท าเหมืองบนหลักพื้นฐาน
ศักยภาพแร่และการอนุรักษ์ 
ก า ร ใ ช้ป ร ะ โ ยชน์ ร่ ว มกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ 
อย่างเหมาะสม และยั่งยืน 
 

๒.๕ พื้นที่ท่ีดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
ตามประมวลกฎหมายที่ ดิน  กรณีการท าเหมือง 
ประเภทที่ ๑ ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือกรณีการท าเหมืองหินอุตสาหกรรม
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือกรณีการท าเหมือง
ประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ
แร่แห่งชาติก าหนด 
๓) กรณีพื้นที่อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และ 
อาชญาบัตรพิเศษที่ ได้ยื่นและได้รับอนุญาตหลัง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ หากผล
ส ารวจพิสูจน์ได้ว่าเป็นแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูง หรือกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือ
กรณีเพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือกรณีตาม
น โ ย บาย รั ฐบ าล ที่ ต้ อ ง น า ท รั พย ากร แร่ ม า ใ ช้ 
ประโยชน์ หากแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มิได้ก าหนดเป็นเขตแหล่งแร่
เพื่อการท าเหมืองไว้ ให้คณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการแร่แห่งชาติพิจารณาตามระเบียบ วิธีการ 
ขั้นตอน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๔) ก าหนดให้เขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง กรณีการ
ท าเหมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรง จ าเป็นต้อง
ประกาศก าหนดให้การอนุญาตและการก าหนดเง่ือนไข
ใด ๆ ในการออกประทานบัตรให้ท าเหมืองในพื้นที่
หรือชนิดแร่ใด ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดให้มีการจัดท าแนวพื้นที่กันชนการท า
เหมืองและจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนที่ชัดเจน โดยค านึงถึงปัจจัย
ส าคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีการ เทคโนโลยี ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา และวิศวกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น 
๕) เร่งรัดการจ าแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร่ พื้นที่หรือ
ชนิดแร่ที่สมควรสงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้  และ
พื้นที่ท่ีมีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงที่จะก าหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง
ส าหรับประกอบการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ในระยะถัดไป โดยการจัดท าเป็นแผนที่ตาม
หลักการของพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้
ข้อมูลฐานจากบัญชีทรัพยากรแร่ที่ประเมินและ
ประมวลผลทั้งจากข้อมูลผลการส ารวจของภาครัฐและ
ผลการส ารวจในพ้ืนท่ีอาชญาบัตรของภาคเอกชน  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การก าหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 
 การก าหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การจ าแนกเขตแหล่งแร่ โดยเฉพาะเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง จ าเป็นต้องมีการก าหนดกรอบนโยบาย
และแนวทางบริหารจัดการแร่ในภาพรวมของประเทศและเฉพาะแร่เศรษฐกิจเป้าหมาย เพ่ือให้มีแนวทาง
และมาตรการการบริหารจัดการแร่รายชนิดให้เหมาะสมสอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการใช้
ประโยชน์ของประเทศและสามารถเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืน โดยให้ความส าคัญกับการ
ปกป้อง ฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน ในระยะแรกการก าหนดนโยบาย
บริหารจัดการแร่จะให้ความส าคัญกับแร่เศรษฐกิจรายชนิด ซึ่งเป็นผลจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่เห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนา 
แร่เศรษฐกิจที่ส าคัญ ๕ ชนิด ได้แก่ ทองค า โพแทช ควอตซ์ เหล็ก และถ่านหิน โดยภายใต้แผนแม่บทการ
บริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้ให้ความส าคัญการบริหารจัดการแร่รายชนิดในสามล าดับแรก 
ได้แก่ ทองค า โพแทช และควอตซ์ และนอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับหินอุตสาหกรรม (เพ่ืออุตสาหกรรม
ซีเมนต์และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานของการพัฒนาประเทศที่จ าเป็นต้องมี
การก าหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ที่ชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
รวมถึงการก าหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้มีความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ เพ่ือสร้างฐานการพัฒนา
สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น การก าหนดกรอบนโยบายบริหาร
จัดการแร่ของประเทศควรมีความชัดเจนทั้งเชิงพ้ืนที่ หรือ/และรายชนิดแร่ ในการสร้างกลไกการปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน ลดการใช้ดุลยพินิจ สร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการลงทุน ลดและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในสังคม โดยได้ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางและมาตรการ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดันแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ไปสู่การปฏิบัติ   

๔.๒.๑ วัตถุประสงค์  
 ๑) เพ่ือให้การบริหารจัดการแร่ในภาพรวมของประเทศมีความเหมาะสม เกิดประโยชน์

สูงสุด คุ้มค่า ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน 
๒) เพ่ือให้การบริหารจัดการแร่เศรษฐกิจที่ส าคัญมีกรอบนโยบายและแนวทางบริหาร

จัดการแร่ที่เหมาะสมสอดคล้องความจ าเป็นและความต้องการใช้ประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ  
๓) เพ่ือให้การประกอบกิจการด้านเหมืองแร่มีการประกอบกิจการที่ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน 

๔.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ๑ : การบริหารจัดการแร่ในภาพรวมของประเทศมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความ

จ าเป็นและความต้องการใช้ประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ บนหลักพ้ืนฐานศักยภาพแร่และการอนุรักษ์
ร่วมกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : การบริหารจัดการแร่ในภาพรวมได้มีการเพ่ิมเติมปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ (เพ่ิมข้ึน) 



 ๔๔  
 

 
 

เป้าหมาย ๒ : แร่เศรษฐกิจที่ส าคัญมีกรอบนโยบายและแนวทางบริหารจัดการแร่ที่เหมาะสม
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดภายใต้กลไกของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่
แห่งชาติ เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้แร่เป็นวัตถุดิบได้สอดคล้องกับความต้องการ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑ : จ านวนชนิดแร่เศรษฐกิจได้ด าเนินการตามกรอบนโยบายและแนวทาง
บริหารจัดการรายชนิดแร่ (เพ่ิมข้ึน) 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒ : ร้อยละของภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้แร่เป็นวัตถุดิบได้รับการ
ตอบสนอง (เพ่ิมข้ึน) 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓ : จ านวนข้อเสนอแนะ แนวทางหรือมาตรการที่คณะอนุกรรรมการภายใต้
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติก าหนด เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (เพ่ิมข้ึน)  

เป้าหมาย ๓ : ผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านแร่ มีการด าเนินกิจการที่เป็น
มาตรฐานและมุ่งเน้นการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ : จ านวนสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานการประกอบการหรือมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน (เพ่ิมข้ึน) 

๔.๒.๓ แนวทางและมาตรการ 
 ๔.๒.๓.๑ แนวทางบริหารจัดการแร่ในภาพรวม 

๑) จดัท าระบบสารสนเทศบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรแร่  
- เร่งรัดจัดท าระบบสารสนเทศบูรณาการข้อมูลด้านแร่ ประกอบด้วยข้อมูลหลักต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลส ารวจ สถานภาพ คุณลักษณะ แนวทางการเพ่ิมมูลค่า อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
อุปสงค์ อุปทาน ของรายชนิดแร่ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับก าหนดกรอบแนวทางบริหารจัดการแร่เพ่ือการ
ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการแร่ในแต่ละช่วงเวลา  

 ๒) จัดระเบียบการอนุมัติและอนุญาต โดยยึดหลักความสอดคล้องกับหลักอุปสงค์และ
อุปทานของการใช้แร่เพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแร่ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ภายใต้การบูรณาการจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม  

- ก าหนดเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองของชนิดแร่ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ และผลักดัน
เขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองที่มีข้อมูลพบว่าเป็นแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็น
โครงการใหญ่ส าหรับการประมูล 

- การก าหนดให้ประทานบัตรหรือเขตเหมืองแร่ที่มีเขตติดต่อกันต้องด าเนินการให้มี
แผนการท าเหมืองร่วมกันหรือการออกแบบการท าเหมืองของเขตประทานบัตรให้สามารถใช้ทรัพยากรแร่
ไดอ้ย่างคุ้มคา่ภายใต้ความเหมาะสมทางด้านความปลอดภัย เทคโนโลยี และวิศวกรรมเหมืองแร่ รวมถึงให้
มีแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เพ่ือการใช้ทรัพยากรแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  ๓) ส่งเสริมการด าเนินการเพ่ือป้องกันและลดปัญหาที่จะเกิดจากการพัฒนาแร่ ทั้งด้าน
ผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน รวมถึงความปลอดภัย 
การป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ และประโยชน์สาธารณะอ่ืน ๆ 

- ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสูงขึ้น  
- ก าหนดพ้ืนที่กันชนระหว่างเขตเหมืองแร่รอบนอกกับพื้นท่ีอนุรักษ์ และพ้ืนที่อยู่อาศัย

ของชุมชนรอบเหมือง (แนวกันชนรอบนอก) และพิจารณาพ้ืนที่กันชนของแปลงประทานบัตร (แนวกันชน



 ๔๕  
 

 
 

ภายในเขตเหมืองแร่) โดยค านึงถึงปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ชนิดแร่ วิธีการ เทคโนโลยี และวิศวกรรม 
เป็นต้น 

- พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน และ
เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

- ก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยแบบมี
ส่วนร่วม ผ่านคณะกรรมการไตรภาคีเครือข่ายภาคประชาชน หรือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน ที่สามารถท าการตรวจสอบและติดตามความ
คืบหน้าของการจัดการข้อร้องเรียนหรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบจากการท าเหมือง  

- ก าหนดเขตควบคุมแร่ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบการ
ท าเหมือง การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน ความปลอดภัย หรือเพ่ือประโยชน์เฉพาะทาง 
ก าหนดให้เมื่อมีกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ การปกครอง  
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพประชาชน ความปลอดภัยและการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ หรือ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะอ่ืน ต้องมีการก าหนดให้เป็นเขตควบคุมแร่ 

- เร่งด าเนินการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยศึกษา
หลักเกณฑ์ และวิธีการท า SEA ของแรเ่ศรษฐกิจทีส่ าคัญ  

- ส่งเสริมให้มีการศึกษารูปแบบและแนวทางของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เหมืองแร่เก่า 
การฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์พื้นที่ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถสร้างประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจชุมชน 

- ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยผลกระทบจากเหมืองร้าง (Abandoned mine) โดยเน้น
เหมืองร้างที่ปิดท าการไป ไม่มีการคืนสภาพพ้ืนที่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือเหมืองที่ได้รับอนุญาต
ขณะที่ยังไม่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะรองรับ 

๔) สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายหรือแนวคิดการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการท าเหมือง 
การแต่งแร่ การประกอบโลหกรรม ทั้งในอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง   

- ศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการท าเหมืองและการแต่งแร่ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
- สร้างแรงจูงใจและผลักดันให้ผู้ประกอบการและกลุ่มเป้าหมายน างานวิจัยมาใช้เพ่ือ 

ใช้ประโยชน์ในการประกอบการเหมืองแร่ 
- ก าหนดแผนอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งแร่หลักและแร่พลอยได้ เพ่ือการใช้ประโยชน์

จากแร่หรือการท าเหมืองอย่างคุ้มค่า 
- ก าหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีการท าเหมืองและการแต่งแร่ที่

เหมาะสมมาใช้ เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดนโยบายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน ทั้งใน

ระดับกลุ่ม CLMTV ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาแร่ เช่น 
โลหะซิลิกอน ปุ๋ยจากแร่โพแทช เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้มีการน าวัสดุพลอยได้หรือวัสดุที่เหลือจากการท าเหมืองและแต่งแร่ (หางแร่ 
และมูลหินดินทราย) มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

๕) การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจของการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรแร่ ระบบการบริหารจัดการแร่ เทคโนโลยีการท าเหมืองและการผลิตแร่ การเพ่ิมมูลค่าแร่ 



 ๔๖  
 

 
 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้แร่เป็นวัตถุดิบ เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่เกี่ยวกับแร่ การสร้างสมดุลและ
ลดมลพิษ จากการใช้ประโยชน์แร่กับสิ่งแวดล้อม  

- สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิชาการทางแร่วิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ การท า
เหมือง และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตของแร่ เศรษฐกิจและแร่อ่ืน ๆ ที่จะมีโอกาสเปิดการท าเหมืองใน
อนาคต โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาการท าเหมืองและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่
เกิดข้ึนในอดีต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจพิจารณาทางเลือก
ที่เหมาะสมของการพัฒนาใช้ประโยชน์จากแร่ในอนาคต 

- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์แร่ แร่พลอยได้ น าแร่กลับมาใช้ใหม่ การ
ผลิตแร่จากขยะอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมของแร่ในลักษณะการแต่งแร่  
แปรรูปแร่หรือสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับอุปสงค์ของตลาด อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้แร่เป็นวัตถุดิบ 
เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่เกี่ยวกับแร่ การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์แร่กับสิ่งแวดล้อม  
การชะลอและลดมลพิษที่เกิดจากแร่ การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์แร่กับสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. การบริหารจัดการแร่ใน
ภาพรวมของประเทศมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการใช้
ประโยชน์ของประเทศ บน
หลักพื้นฐานศักยภาพแร่และ
การอนุรักษ์ร่ วมกับการใ ช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น ๆ อย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน 
 

๑. จัดท าระบบสารสนเทศบูรณาการการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร่  

- เร่งรัดจัดท าระบบสารสนเทศบูรณาการข้อมูล
ด้านแร่ ประกอบด้วยข้อมูลหลักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ข้อมูลส ารวจ สถานภาพ คุณลักษณะ แนวทาง 
การเพิ่มมูลค่า อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุปสงค์ -
อุปทานของรายชนิดแร่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับ
ก าหนดกรอบแนวทางบริหารจัดการแร่เพื่อการให้
ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการการบริหาร
จัดการแร่ในแต่ละช่วงเวลา  

หน่วยงานหลัก 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร ่

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมป่าไม ้
- ส านักงานการปฏริูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงมหาดไทย 
 

๒. จัดระเบียบการอนุมัติและอนุญาต โดยยึด 
หลักความสอดคล้องกับหลักอุปสงค์และอุปทานของ
การใช้แร่เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแร่ที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล  ภายใต้
การบูรณาการจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม  

- ก าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองของชนิดแร่
ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ และผลักดันเขตแหล่งแร่เพื่อ
การท าเหมืองที่มีข้อมูลพบว่าเป็นแหล่งแร่อุดม
สมบูรณ์และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นโครงการ
ใหญ่ส าหรับการประมูล 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร ่

- กรมทรัพยากรธรณ ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมป่าไม ้
- ส านักงานการปฏริูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

- กรมศิลปากร 
- กรมธนารักษ์ 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 



 ๔๗  
 

 
 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- การก าหนดให้ประทานบัตรหรือเขตเหมืองแร่

ที่มีเขตติดต่อกันต้องด าเนินการให้มีแผนการท า
เหมืองร่วมกันหรือการออกแบบการท าเหมืองของ
เขตประทานบัตรให้สามารถใช้ทรัพยากรแร่ได้อย่าง
คุ้มค่าภายใต้ความเหมาะสมทางด้านความปลอดภัย 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมเหมืองแร่ รวมถึงให้มี
แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เพื่อการใช้
ทรัพยากรแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงมหาดไทย 
 
 

๓. ผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ องด้ านแร่  มี กา ร
ด าเนินกิจการที่เป็นมาตรฐาน
และมุ่งเน้นการประกอบการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
และสุขภาพของประชาชน 
 

๓. ส่งเสริมการด าเนินการเพื่อป้องกันและลดปัญหา
ที่จะเกิดจากการพัฒนาแร่ ทั้งด้านผลกระทบกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพประชาชน รวมถึงความปลอดภัย การ
ป้องกันเหตุ ไม่พึ งประสงค์  ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจ และประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ 

- ส่งเสริมการประกอบกิจการให้มีการยกระดับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสูงขึ้น 

- ก าหนดพื้นที่กันชนระหว่างเขตเหมืองแร่รอบ
นอกกับพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชน
รอบเหมือง (แนวกันชนรอบนอก) และพิจารณาพื้นที่
กันชนของแปลงประทานบัตร (แนวกันชนภายในเขต
เหมืองแร่) โดยค านึงถึงปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ชนิดแร่ วิธีการ เทคโนโลยี และวิศวกรรม เป็นต้น 

- พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ก ากับดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน และเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม   

- ก า หนด ให้ มี ร ะบบกา รต ร วจสอบด้ า น
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม 
ผ่านคณะกรรมการไตรภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนที่สามารถท า
การตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของการ
จัดการข้อร้องเรียนหรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
ผลกระทบจากการท าเหมือง 

- ก าหนดเขตควบคุมแร่ เพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการท าเหมือง การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน 
ความปลอดภัย หรือเพื่อประโยชน์เฉพาะทาง 
ก าหนดให้เมื่อมีกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
เกี่ยวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ การปกครอง 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพประชาชน 
ความปลอดภัยและการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร ่

- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- ส านักงานการปฏริูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

- กรมป่าไม ้
- กรมธนารักษ์ 
- กรมอนามัย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาต ิ

- ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
 



 ๔๘  
 

 
 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น ต้องมีการก าหนดให้
เป็นเขตควบคุมแร่ 

- เร่งด าเนินการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยศึกษาหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท า SEA ของแร่เศรษฐกิจท่ีส าคัญ  

- ส่งเสริมให้มีการศึกษารูปแบบและแนวทาง
ของการใช้ประโยชน์พื้นที่เหมืองแร่เก่า การฟื้นฟู
และการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถสร้างประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจชุมชน 

- ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยผลกระทบจาก
เหมืองร้าง (Abandoned mine) โดยเน้นเหมืองร้าง
ที่ปิดท าการไป ไม่มีการคืนสภาพพื้นที่ให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ หรือเหมืองที่ได้รับอนุญาตขณะที่ยังไม่
มีกฎหมายเป็นการเฉพาะรองรับ 

 
 ๔. สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายหรือแนวคิดการน า

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการท าเหมือง การแต่งแร่ 
การประกอบโลหกรรม ทั้งในอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง   

- ศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการท าเหมืองและ
การแต่งแร่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

-  สร้างแรงจูงใจและผลักดันให้ผู้ประกอบการและ
กลุ่มเป้าหมายน างานวิจัยมาใช้เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การประกอบการเหมืองแร่ 

- ก าหนดแผนอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งแร่หลัก
และแร่พลอยได้ เพื่อการใช้ประโยชน์จากแร่หรือการ
ท าเหมืองอย่างคุ้มค่า 

- ก าหนดมาตรการ ให้ ผู้ ประกอบการน า
เทคโนโลยีการท าเหมืองและการแต่งแร่ที่เหมาะสม
มาใช้ เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดนโยบายความ
ร่วมมือทางการค้าและการลงทุน ทั้งในระดับกลุ่ม 
CLMTV ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาแร่ เช่น โลหะซิลิกอน 
ปุ๋ยจากแร่โพแทช เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้มีการน าวัสดุพลอยได้หรือวัสดุที่
เหลือจากการท าเหมืองและแต่งแร่ (หางแร่ และมูล
หินดินทราย) มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร ่

- ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- กรมการค้าต่างประเทศ 
- กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ 

- กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

- ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

- มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงการต่างประเทศ 



 ๔๙  
 

 
 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๕. การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจของการศึกษาวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรแร่ 
ระบบการบริหารจัดการแร่ เทคโนโลยีการท าเหมือง
และการผลิตแร่ การเพิ่มมูลค่าแร่ อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่ใช้แร่เป็นวัตถุดิบ เศรษฐกิจการค้าและการ
ลงทุนที่เกี่ยวกับแร่ การสร้างสมดุลและลดมลพิษ 
จากการใช้ประโยชน์แร่กับสิ่งแวดล้อม  

- สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิชาการทาง
แร่วิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ การท าเหมือง และ
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตของแร่เศรษฐกิจและแร่
อื่น ๆ ท่ีจะมีโอกาสเปิดการท าเหมืองในอนาคต โดย
เรียนรู้จากกรณีศึกษาการท าเหมืองและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่เกิดขึ้นใน
อดีต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจพิจารณาทางเลือกที่
เหมาะสมของการพัฒนาใช้ประโยชน์จากแร่ใน
อนาคต 

- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์แร่ 
แร่พลอยได้ น าแร่กลับมาใช้ใหม่ การผลิตแร่จากขยะ
อุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มของแร่ในลักษณะการแต่งแร่ แปรรูปแร่
หรือสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับอุปสงค์ของตลาด 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้แร่เป็นวัตถุดิบ เศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุนที่เกี่ยวกับแร่ การสร้างสมดุล
ของการใช้ประโยชน์แร่กับสิ่งแวดล้อม การชะลอ
และลดมลพิษที่เกิดจากแร่ การสร้างสมดุลของการ
ใช้ประโยชน์แร่กับสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร ่

- กรมทรัพยากรธรณ ี
- สภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมควบคุมโรค 
- กรมอนามัย 
- ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

- มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา 
- ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 



 ๕๐  
 

 
 

 ๔.๒.๓.๒ แนวทางบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม 

หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ 
๑) การก าหนดเขตพ้ืนที่แหล่งหินอุตสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต์ และจัดล าดับ

ความส าคัญของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท าเหมือง เพ่ือรองรับก าลังการผลิตปูนซีเมนต์ในปัจจุบันและอนาคต 
- การก าหนดเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองและการอนุญาตประทานบัตรต้องให้

สอดคล้องกับก าลังการผลิต อุปสงค์และอุปทานของการพัฒนาประเทศเป็นหลัก โดยก าหนดช่วงเวลาที่
เหมาะสม ในการส ารองแหล่งวัตถุดิบเพ่ือความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและการลงทุน 

- การก าหนดให้ประทานบัตรหรือเขตเหมืองแร่ที่มีเขตติดต่อกันต้องด าเนินการให้มี
แผนการท าเหมืองร่วมกันหรือการออกแบบการท าเหมืองของเขตประทานบัตรให้สามารถใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าภายใต้ความเหมาะสมทางด้านความปลอดภัย เทคโนโลยี และวิศวกรรมเหมืองแร่  รวมถึงให้มี
แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เพ่ือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒) ก าหนดให้มีการจัดระเบียบการอนุญาตประทานบัตร โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรแร่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการใช้พ้ืนที่เพ่ือการท าเหมืองตามความจ าเป็นสอดคล้องกับความต้องการใช้และ
สภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

- พิจารณาอนุญาตค าขอต่ออายุประทานบัตรหรือค าขอประทานบัตรในพ้ืนที่ประทาน
บัตรเดิมที่หมดอายุก่อนเป็นอันดับแรก กรณีค าขอประทานบัตรในพื้นที่อ่ืน ๆ ควรมีการพิจารณาเป็นกรณีไป  

- ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการก าหนดเขตแหล่งแร่เพ่ือการท า
เหมืองหินอุตสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต์ในภาพรวมให้ครอบคลุมตามแนวเขตประทานบัตรเดิม 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการแหล่งวัตถุดิบในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒. แร่เศรษฐกิจท่ีส าคัญมีกรอบ
นโยบายและแนวทางบริหาร
จัดการแร่ที่เหมาะสมภายใต้
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ที่ ก าหนดภายใต้ กล ไกของ
คณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการแร่แห่ งชาติ  เพื่ อ ให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้แร่
เป็นวัตถุดิบได้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
 

๑. การก าหนดเขตพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมซีเมนต์ และจัดล าดับความส าคัญของ
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการท าเหมือง เพื่อรองรับก าลัง
การผลิตปูนซีเมนต์ในปัจจุบันและอนาคต 

- การก าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองและ
การอนุญาตประทานบัตรต้องให้สอดคล้องกับก าลัง
การผลิต อุปสงค์และอุปทานของการพัฒนาประเทศ
เป็นหลัก โดยก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการ
ส ารองแหล่งวัตถุดิบเพื่อความเช่ือมั่นของภาคธุรกิจ
และการลงทุน 

- การก าหนดให้ประทานบัตรหรือเขตเหมืองแร่ที่
มีเขตติดต่อกันต้องด าเนินการร่วมแผนการท าเหมือง
ร่วมกันหรือการออกแบบการท าเหมืองของเขต
ประทานบัตรให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ า
ภายใต้ความเหมาะสมทางด้านความปลอดภัย 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมเหมืองแร่  รวมถึงให้ มี
แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เพื่อการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

หน่วยงานหลัก 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร ่

- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมป่าไม ้
- ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

- กรมธนารักษ์ 
- กรมศิลปากร 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงมหาดไทย 
 



 ๕๑  
 

 
 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒. ก าหนดให้มีการจัดระเบียบการอนุญาตประทาน
บัตร  โดยยึ ดหลักการ ใ ช้ทรัพยากรแร่ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดและการใช้พื้นที่เพื่อการท าเหมือง
ตามความจ าเป็นสอดคล้องกับความต้องการใช้และ
สภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

- พิจารณาอนุญาตค าขอต่ออายุประทานบัตร
หรือค าขอประทานบัตรในพื้นที่ประทานบัตรเดิมที่
หมดอายุก่อนเป็นอันดับแรก กรณีค าขอประทาน
บัตรในพื้นที่อ่ืน ๆ ควรมีการพิจารณาเป็นกรณีไป  

- ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของ
การก าหนดเขตแหล่งแร่ เพื่อการท าเหมืองหิน
อุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ในภาพรวมให้
ครอบคลุมตามแนวเขตประทานบัตรเดิม เพื่อ
สามารถบริหารจัดการแหล่งวัตถุดิบในภาพรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร ่

- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมป่าไม ้
- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงมหาดไทย 
 

หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 ๑) การก าหนดแหล่งหินอุตสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือ
การท าเหมืองต้องพิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล เช่น พ้ืนที่
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เส้นทางก่อสร้างรถไฟทางคู่และ
รถไฟความเร็วสูง โครงการเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เป็นต้น 

- ก าหนดเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองของแหล่งหินอุตสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้างให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนฐานความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
(รายจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด)  

- ก าหนดเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองของแหล่งหินอุตสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้างให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับคุณสมบัติของหินแต่ละชนิดที่ตรงกับการใช้ประโยชน์ของ
ความต้องการของภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม 

- ก าหนดเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองของแหล่งหินอุตสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับความจ าเป็นเร่งด่วนตามนโยบายการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคขนาด
ใหญ่ของรัฐ 

๒) ก าหนดให้มีการจัดระเบียบการอนุญาตประทานบัตร โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรแร่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการใช้พ้ืนที่เพ่ือการท าเหมืองตามความจ าเป็นสอดคล้องกับความต้องการใช้และ
สภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

- พิจารณาอนุญาตค าขอต่ออายุประทานบัตรหรือค าขอประทานบัตรในพ้ืนที่ประทานบัตร
เดิมที่หมดอายุก่อนเป็นอันดับแรก กรณีค าขอประทานบัตรในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ควรมีการพิจารณาเป็นกรณีไป 



 ๕๒  
 

 
 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒. แร่เศรษฐกิจที่ส าคัญมีกรอบ
นโยบายและแนวทางบริหาร
จัดการแร่ที่ เหมาะสมภายใต้
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ที่ ก า หนด ภาย ใต้ ก ล ไ กขอ ง
คณะกรรมการนโยบายบริหาร
จั ดก ารแร่ แห่ งชาติ  เพื่ อ ให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้แร่
เป็นวัตถุดิบได้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การก าหนดแหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้างให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนโยบายการ
พัฒนาประเทศของรัฐบาล เช่น พื้นที่ 
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เส้นทางก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟ
ความเร็วสูง โครงการเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
(มอเตอร์เวย์) เป็นต้น 

- การก าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองของ
แหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นฐานความ
ต้ อ งการ ใ ช้ประโยชน์ ของประชาชน เ ชิ งพื้ นที่  
(รายจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด) 

- ก าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองของแหล่ง
หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับคุณสมบัติของหินแต่ละ
ชนิดที่ตรงกับการใช้ประโยชน์ของความต้องการของ
ภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม 

- ก าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองของแหล่ง
หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความจ าเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย  การ
พัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐ 

 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร ่

- กรมทรัพยากรธรณ ี
- ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 

- กรมป่าไม ้
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมธนารักษ์ 
- ส านักงานการปฏริูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

- กรมศิลปากร 
- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงคมนาคม 
 

๒. ก าหนดให้มีการจัดระเบียบการอนุญาตประทาน
บัตร โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรแร่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและการใช้พื้นที่เพื่อการท าเหมืองตามความ
จ าเป็นสอดคล้องกับความต้องการใช้และสภาวะการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  

- พิจารณาอนุญาตค าขอต่ออายุประทานบัตรหรือ
ค าขอประทานบัตรในพื้นที่ประทานบัตรเดิมที่
หมดอายุก่อนเป็นอันดับแรก กรณีค าขอประทานบัตร
ในพื้นที่อ่ืน ๆ ควรมีการพิจารณาเป็นกรณีไป 

 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร ่

- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กรมป่าไม ้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- กรมธนารักษ์ 
- ส านักงานการปฏริูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงมหาดไทย 
 



 ๕๓  
 

 
 

 ๔.๒.๓.๓ แนวทางบริหารจัดการแร่โพแทช 

๑) การก าหนดเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองกรณีแร่โพแทช ให้สอดคล้องกับอุปสงค์และ
อุปทานของความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์จากแร่โพแทชในประเทศและภูมิภาคอาเซียนในระยะเริ่มต้น 
รวมทั้งให้ครอบคลุมตลอดแผนบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี เพ่ือให้การพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งห่วงโซ่อุปทาน
ของแร่โพแทชให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

- ศึกษาความจ าเป็นพ้ืนฐานการใช้ประโยชน์แร่โพแทช เพ่ือการผลิตปุ๋ยเพ่ือใช้ใน
ประเทศเป็นหลักในระยะเริ่มต้น 

- ก าหนดกรอบแนวทางบริหารจัดการเพ่ือการให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการ
การสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยหรือแร่โพแทชของอาเซียนและเอเชียใน
ระยะต่อไป 

๒) การก าหนดเขตพ้ืนที่แหล่งแร่โพแทช และจัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ในการท าเหมือง เพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นพ้ืนที่ส ารวจและพัฒนาเหมืองแร่โพแทชเป็นโครงการใหญ่ 
โดยการประมูล 

- เร่งรัดส ารวจ ทดลอง ศึกษา หรือวิจัยในพ้ืนที่ที่ได้ประกาศเป็นเขตส าหรับด าเนินการ
ส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ (ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

- เร่งรัดการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท าเหมือง และจัดล าดับ
ความส าคัญเพ่ือก าหนดเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองเพ่ือการพัฒนาเป็นโครงการใหญ่ 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูลโครงการใหญ่ 
๓) สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการท าเหมืองและการแต่งแร่โพแทช 

ที่เหมาะสม และผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจร 
- ศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการท าเหมืองและการแต่งแร่ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการก าหนดแผนอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งแร่โพแทช 

และแร่พลอยได้ เพ่ือใช้ประโยชน์แร่อย่างคุ้มค่า รวมทั้งก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจดึงดูดให้เกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ก าหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีการท าเหมืองและการแต่งแร่ที่
เหมาะสมมาใช้ เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๔) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใช้ประโยชน์แร่โพแทช และแร่พลอยได้ และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้แร่เป็นวัตถุดิบ 

- ให้มีการศึกษาวิจัยแร่โพแทชและแร่พลอยได้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
- ผลักดันให้ผู้ประกอบการน างานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมแร่ 
- ให้มีการศึกษาวิจัยพัฒนาสูตรปุ๋ยหรือการผลิตปุ๋ยในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายและ

เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์และความต้องการของผู้บริโภค 
๕) ส่งเสริมให้มีการผลิตแร่โพแทชให้เพียงพอกับความต้องการการพัฒนาประเทศ และ

ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและผู้น าในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากแร่โพแทช 
ของอาเซียนในระยะแรกและภูมิภาคเอเชียในระยะต่อไป 

- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแร่โพแทชกับประเทศเพ่ือนบ้าน และผลักดัน
ให้ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียนใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากประเทศไทย 



 ๕๔  
 

 
 

- พัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศให้รองรับอุตสาหกรรมแร่โพแทชและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทั้งวงจร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒.  แร่ เ ศรษฐกิ จที่ ส าคัญมี
กรอบนโยบายและแนวทาง
บริหารจัดการแร่ที่เหมาะสม
ภายใต้หลักเกณฑ์ เ ง่ือนไข 
และวิธีการที่ก าหนดภายใต้
กลไกของคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจั ดการแร่ แห่ งชาติ 
เ พื่ อ ให้ ภ าคอุ ต ส าหกร ร ม
สามารถใช้แร่เป็นวัตถุดิบได้
สอดคล้องกับความต้องการ 
 
 
 
 
 
 

๑. การก าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองกรณี
แร่โพแทช ให้สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานของ
ความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์จากแร่โพแทชใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียนในระยะเริ่มต้น 
รวมทั้งให้ครอบคลุมตลอดแผนบริหารจัดการแร่ 
๒๐ ปี เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งห่วงโซ่
อุปทานของแร่โพแทชให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

- ศึกษาความจ าเป็นพื้นฐานการใช้ประโยชน์
แร่โพแทชเพื่อการผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในประเทศเป็น
หลักในระยะเริ่มต้น 

- ก าหนดกรอบแนวทางบริหารจัดการเพื่อการ
ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการการ
สนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การผลิตปุ๋ยหรือแร่โพแทชของอาเซียนและเอเชีย
ในระยะต่อไป 

 

หน่วยงานหลัก 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร ่

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมป่าไม ้
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

- กรมศิลปากร 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

- กรมวิชาการเกษตร 
- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงการต่างประเทศ 
 

๒. การก าหนดเขตพื้นที่แหล่งแร่โพแทช และ
จัดล าดับความส าคัญของพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
ท าเหมือง เพื่อพิจารณาก าหนดเป็นพื้นที่ส ารวจ
และพัฒนาเหมืองแร่โพแทชเป็นโครงการใหญ่โดย
การประมูล 

- เร่งรัดส ารวจ ทดลอง ศึกษา หรือวิจัยในพ้ืนที่
ที่ได้ประกาศเป็นเขตส าหรับด าเนินการส ารวจ  
การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ 
(ตามมาตรา ๒๐ และบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๘๖ 
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

- เร่งรัดการส ารวจข้อมูลในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการท าเหมือง และจัดล าดับความส าคัญเพื่อ
ก าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองแร่โพแทช
เพื่อการพัฒนาเป็นโครงการใหญ่ 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การประมูลโครงการใหญ่ 

หน่วยงานหลัก 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร ่

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมป่าไม ้
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

- ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพาณิชย ์



 ๕๕  
 

 
 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๓. ผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ านแร่  มี ก า ร
ด าเนินกิจการที่เป็นมาตรฐาน
และมุ่งเน้นการประกอบการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
และสุขภาพของประชาชน 
 

๓) สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการท า
เหมืองและการแต่งแร่โพแทชที่เหมาะสม และ
ผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจร 

- ศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการท าเหมือง
และการแต่งแร่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการก าหนด
แผนอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งแร่ โพแทช และ 
แร่พลอยได้ เพื่อใช้ประโยชน์แร่อย่างคุ้มค่า รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจดึงดูดให้ เกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ก าหนดมาตรการให้ผู้ ประกอบการน า
เทคโนโลยี การท า เหมื องและการแต่ งแร่ที่
เหมาะสมมาใช้ เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร ่

- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- มหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา 

- สภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 
 
 
 

๔) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใช้ประโยชน์ 
แร่โพแทช และแร่พลอยได้ และการสร้างมูลค่าเพิม่
ในลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้แร่เป็นวัตถุดิบ 

- ให้มีการศึกษาวิจัยแร่โพแทชและแร่พลอยได้ 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

- ผลักดันให้ผู้ ประกอบการน างานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อเพ่ิมมูลค่าเพิ่มแร่ 

- ให้มีการศึกษาวิจัยพัฒนาสูตรปุ๋ยหรือการ
ผลิตปุ๋ ย ในรูปแบบต่ างๆ ที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์และความต้องการ
ของผู้บริโภค 

 

หน่วยงานหลัก 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร ่

- กรมวิชาการเกษตร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

- สภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ

- มหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
 
 
 



 ๕๖  
 

 
 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๕) ส่งเสริมให้มีการผลิตแร่โพแทชให้เพียงพอกับ
ความต้องการการพัฒนาประเทศ และผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและผู้น าในการผลิตและ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากแร่โพแทชของอาเซียนใน
ระยะแรกและภูมิภาคเอเชียในระยะต่อไป 

- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแร่
โพแทชกับประเทศเพื่อนบ้าน และผลักดันให้
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียนใช้
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากประเทศไทย 

- พัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศให้รองรับ
อุตสาหกรรมแร่โพแทชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ทั้งวงจร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร ่

- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
- ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- กรมการค้าต่างประเทศ 
- กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ 

- กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗  
 

 
 

๔.๒.๓.๔ แนวทางบริหารจัดการแร่ควอตซ์ 

๑) เร่งรัดส ารวจและประเมินพ้ืนที่ศักยภาพแหล่งแร่ควอตซ์เป้าหมาย เพ่ือก าหนดเขต
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท าเหมืองแร่ควอตซ์ 

- เร่งรัดการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ศักยภาพแร่เป้าหมาย เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ในการท าเหมือง 

- เร่งรัดการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท าเหมือง และจัดล าดับ
ความส าคัญเพ่ือก าหนดเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองแร่ควอตซ์เพ่ือการพัฒนาเป็นโครงการใหญ่ 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูลโครงการใหญ่ 
๒) พิจารณาน าพื้นที่ตามประกาศก าหนดพื้นที่แหล่งแร่ควอตซ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ประกาศเป็นเขตส าหรับด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ 
(ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ศักยภาพแร่ควอตซ์เป้าหมาย ความจ าเป็น
การใช้ประโยชน์ อุปสงค์-อุปทาน เศรษฐศาสตร์แร่ และการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ รวมทั้งข้อมูลอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพ้ืนที่แหล่งแร่ควอตซ์ ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ประกาศเป็นเขตส าหรับด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษา 
หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ตามความจ าเป็น 

๓) ผลักดันให้มีการก าหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องชั้นสูง ตั้งแต่
อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

- ศึกษาความจ าเป็นพ้ืนฐานการใช้ประโยชน์แร่ควอตซ์เพ่ืออุตสาหกรรมต่อเนื่องและ
ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือเป็นพลังงานทดแทน  

- ก าหนดกรอบแนวทางบริหารจัดการ โดยการให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง และ
มาตรการการสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยมีการผลิตโลหะซิลิกอนและเซลล์แสงอาทิตย์ในระยะต่อไป 

๔) ส่งเสริมให้มีงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีมาช่วยการผลิต การแปรรูป และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ภายในประเทศเพ่ือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ควอตซ์อย่างคุ้มค่า 

- ให้มีการศึกษาวิจัยแร่ควอตซ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
- ผลักดันให้ผู้ประกอบการน างานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมแร่ควอตซ์ 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒. แร่เศรษฐกิจที่ส าคัญมีกรอบ
นโยบายและแนวทางบริหาร
จัดการแร่ที่ เหมาะสมภายใต้
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ที่ ก าหนดภายใต้ กล ไกของ
คณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการแร่ แห่ งชาติ  เพื่ อ ให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้แร่
เป็นวัตถุดิบได้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

๑. เร่งรัดส ารวจและประเมินพื้นที่ศักยภาพแหล่ง
แร่ควอตซ์เป้าหมาย เพื่อก าหนดเขตพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการท าเหมืองของแร่ควอตซ์ 

- เร่งรัดการส ารวจข้อมูลในพื้นที่ศักยภาพแร่
เป้าหมาย เพื่อก าหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท า
เหมือง 

- เร่งรัดการส ารวจข้อมูลในพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพใน
การท าเหมือง และจัดล าดับความส าคัญเพื่อ
ก าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองแร่ควอตซ์
เพื่อการพัฒนาเป็นโครงการใหญ่ 

 

หน่วยงานหลัก 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร ่

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมป่าไม ้
- ส านักงานการปฏริูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

- กรมศิลปากร 
- ส านักงานคณะกรรมการ



 ๕๘  
 

 
 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 - ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ประมูลโครงการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการลงทุน 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงพลังงาน 

 

๒. พิจารณาน าพื้นที่ตามประกาศก าหนดพื้นที่
แหล่ งแร่ควอตซ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ประกาศเป็นเขตส าหรับด าเนินการ
ส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัย
เกี่ยวกับแร่ (ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐) 

- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเชิงพื้นที่
ศักยภาพแร่ควอตซ์เป้าหมาย ความจ าเป็นการใช้
ประโยชน์ อุปสงค์-อุปทาน เศรษฐศาสตร์แร่ และ
การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่  รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ประกาศพื้นที่แหล่งแร่ควอตซ์ของกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ประกาศเป็นเขต
ส าหรับด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษา 
หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ตามความจ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๙  
 

 
 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๓. ผลักดันให้มีการก าหนดนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องช้ันสูง ตั้งแต่อุตสาหกรรม 
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

- ศึกษาความจ าเป็นพ้ืนฐานการใช้ประโยชน์แร่
ควอตซ์เพื่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องและผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานทดแทน  

- ก าหนดกรอบแนวทางบริหารจัดการ โดยการ
ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการการ
สนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยมีการผลิต
โลหะซิลิกอนและเซลล์แสงอาทิตย์ในระยะต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร ่

- กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

- สภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ

- ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

- มหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- กระทรวงพลังงาน ๔. ส่งเสริมให้มีงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี
มาช่วยการผลิต การแปรรูป และการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ภายในประเทศเพื่อ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ควอตซ์อย่างคุ้มค่า 

- ให้มีการศึกษาวิจัยแร่ควอตซ์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

- ผลักดันให้ผู้ประกอบการน างานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อเพ่ิมมูลค่าเพิ่มแร่ควอตซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๐  
 

 
 

 ๔.๒.๓.๔ แนวทางบริหารจัดการแร่ทองค า 

แนวทางบริหารจัดการแร่ทองค า ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับนี้ ยึด
นโยบายและแนวทางบริหารจัดการแร่ทองค า ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการแร่แห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และเสนอ
คณะรัฐมนตรีรับทราบนโยบายและแนวทางบริหารจัดการแร่ทองค า เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ
กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐  
ในประเด็นแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 

- ยกเลิกการส่งเสริมการลงทุนในด้านภาษีส าหรับกิจการเหมืองแร่ทองค าให้กับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศ 

- พิจารณาการประมูลสิทธิส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าเป็นโครงการใหญ่ ในพ้ืนที่ที่
มีศักยภาพในการท าเหมืองที่ภาครัฐมีข้อมูลพบเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่จะ
ก าหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง 

- ปรับปรุงการจัดการเก็บผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐและท้องถิ่นตามมูลค่าการผลิต
แร่ทองค าและราคาตลาดโลก 

- จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นที่อยู่บริเวณพ้ืนที่เหมืองและบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเป็นพิเศษ 

- ห้ามมิให้มีการส่งออกโลหะทองค าผสมที่ได้จากการท าเหมืองแร่ไปต่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการท าเหมืองแร่ทองค าตลอดห่วงโซ่การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมภายในประเทศ 

๒) ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านสังคมและชุมชนบริเวณพ้ืนที่
เหมืองและบริเวณใกล้เคียง 

- เปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า 
มากขึ้น 

- ยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการสูงขึ้นจากเดิมที่ได้
ด าเนินการ 

- ตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดกับเหมือง 
๓) ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน 

- ก าหนดให้มีกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 
- ก าหนดให้มีกองทุน และหลักประกันการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ชัดเจน 
- ก าหนดให้บริเวณพ้ืนที่ท าเหมืองปัจจุบันต้องมีการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline 

data) ระหว่างการท าเหมือง และภายหลังการท าเหมือง  
- ก าหนดให้บริเวณพ้ืนที่ท าเหมืองปัจจุบันต้องจัดท าแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง 

(Buffer zone) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
- บริเวณพ้ืนที่การท าเหมืองที่สิ้นอายุประทานบัตรต้องการด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่

ตามหลักวิชาการ โดยต้องใช้เทคโนโลยีและวิชาการสมัยใหม่ ที่อาจนอกเหนือจากตามที่ระบุไว้ในแผนการ
ฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ภายหลังการท าเหมือง  



 ๖๑  
 

 
 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒. แร่เศรษฐกิจที่ส าคัญมีกรอบ
นโยบายและแนวทางบริหาร
จัดการแร่ที่ เหมาะสมภายใต้
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ที่ ก าหนดภาย ใต้ กล ไกของ
คณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการแร่ แห่ งชาติ  เพื่ อ ให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้แร่
เป็นวัตถุดิบได้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
 

๑. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
ทองค าด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศ 

- ยกเลิกการส่งเสริมการลงทุนในด้านภาษี
ส า ห รั บ กิ จ ก า ร เ ห มื อ ง แ ร่ ท อ ง ค า ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามกลไก
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

- พิจารณาการประมูลสิทธิส ารวจและท า
เหมืองแร่ทองค าเป็นโครงการใหญ่ ในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการท าเหมืองที่ภาครัฐมีข้อมูลพบเป็น
แหล่งอุดมสมบูรณ์และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่
จะก าหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง 

- ปรับปรุงการจัดการเก็บผลประโยชน์ตอบ
แทนแก่รัฐและท้องถิ่นตามมูลค่าการผลิตแร่
ทองค าและราคาตลาดโลก 

- จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นที่อยู่
บริเวณพื้นที่เหมืองและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเป็นพิเศษ 

- ห้ามมิให้มีการส่งออกโลหะทองค าผสมที่ได้
จากการท าเหมืองแร่ไปต่างประเทศ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการท า
เหมืองแร่ทองค าตลอดห่วงโซ่การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มภายในประเทศ 

 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร ่

- กรมทรัพยากรธรณ ี
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมศุลกากร 
- กรมสรรพากร 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาอญัมณี
และเครื่องประดับแห่งชาต ิ

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงมหาดไทย 
 

๒. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
ทองค าด้านสังคมและชุมชนบริเวณพื้นที่เหมือง
และบริเวณใกล้เคียง 

- เปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค ามากขึ้น 

- ยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้ประกอบการสูงขึ้นจากเดิมที่ ได้
ด าเนินการ 

- ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่ โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู่ติดกับเหมือง 

 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร ่

- ส านักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 



 ๖๒  
 

 
 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๓. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
ทองค าด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน 

- ก าหนดให้มีกองทุนประกันความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 

- ก าหนดให้มีกองทุนและหลักประกันการ
ฟื้นฟูพ้ืนท่ีที่ชัดเจน 

- ก าหนดให้บริเวณพื้นที่ท าเหมืองปัจจุบัน
ต้องมีการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) 
ระหว่างการท าเหมือง และภายหลังการท าเหมือง  

- ก าหนดให้บริเวณพื้นที่ท าเหมืองปัจจุบัน
ต้องจัดท าแนวพื้นที่กันชนการท าเหมือง (Buffer 
zone) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

- บริ เ วณพื้ นที่ ก ารท า เหมื องที่ สิ้ นอายุ
ประทานบัตรต้องการด าเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
ตามหลักวิชาการ โดยต้องใช้เทคโนโลยีและ
วิชาการสมัยใหม่ ที่อาจนอกเหนือจากตามที่ 
ระบุไว้ในแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการ
ท าเหมือง 

 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร ่

- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- กรมป่าไม ้
- กรมอนามัย 
- ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ 

- ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

- กรมบัญชีกลาง 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- กระทรวงมหาดไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนากลไกการก ากับ ดูแล และอ านวยความสะดวก 
 

  

การพัฒนากลไกการก ากับ ดูแล และอ านวยความสะดวก เป็นการพัฒนาระบบอนุญาต
ประทานบัตร พัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การก าหนดค่าภาคหลวงแร่ที่
สอดคล้องกับราคาตลาดแร่ รวมทั้งการตรวจสอบและการประเมินการช าระค่าภาคหลวงแร่อย่างเป็นธรรม 
การพัฒนาระบบก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และระบบการบริหารจัดการแร่ วัตถุดิบอุตสาหกรรมที่ได้จากทรัพยากรแร่ที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งส่งเสริมให้
สถานประกอบการยกระดับมาตรฐานประกอบการ  

๔.๓.๑ วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แร่เป็นวัตถุดิบจากแหล่งแร่ภายในประเทศมีความเชื่อมั่น

ต่อการด าเนินธุรกิจและความต่อเนื่องทางด้านวัตถุดิบ และผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้รับความสะดวกและ
เป็นธรรมจากการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการแร่ 

๒) เพ่ือให้ภาคประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชนที่ เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการ
พัฒนาแร่มีความเชื่อม่ันต่อกลไกการบริหารจัดการแร่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

๔.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ๑ : กลไกการบริหารจัดการแร่ในด้านการอนุมัติอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงการจัดสรร

ผลประโยชน์จากการพัฒนาเหมืองแร่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อม่ันให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : จ านวนกลไกการบริหารจัดการแร่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ (เพ่ิมข้ึน) 

เป้าหมาย ๒ : ระบบการติดตาม ตรวจสอบ การก ากับ ดูแล และการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแร่ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : จ านวนกลไกของการติดตาม ตรวจสอบ การก ากับ ดูแล และการเฝ้า
ระวังได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ (เพ่ิมข้ึน) 

๔.๓.๓ แนวทางและมาตรการ 
๑) การพัฒนาระบบอนุญาตประทานบัตร และใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอน และลดการใช้ดุลยพินิจของการปฏิบัติ โดยให้แล้วเสร็จภายใน
กรอบระยะเวลาของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

- พัฒนาระบบการอนุญาตในลักษณะการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop 
service)  

- พัฒนาระบบการติดตามการอนุญาต ให้มีระบบติดตาม (tracking) ในกระบวนการ
ขออนุญาตทุกขั้นตอน 
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- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการพิจารณาการ
อนุญาต 

- ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องและชัดเจน 

- ก าหนดให้เขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง ในแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔  กรณีค าขอประทานบัตรที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ 
ให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบในการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ในระยะถัดไป 

๒) การพัฒนาระบบจัดสรรผลประโยชน์ให้ภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชนที่เหมาะสมและ 
เป็นธรรม 

- ปรับปรุงการก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่และระบบการจัดสรรผลประโยชน์ให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นปัจจุบันและเป็นธรรม 

- พิจารณาทบทวนให้มีการจัดสรรเงินบ ารุงพิเศษหรือกองทุนต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้
ถือประทานบัตร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการข้อร้องเรียนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนในท้องที่ ส าหรับเป็นงบประมาณของท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะจัดการข้อร้องเรียน
นั้น ๆ โดยอาจจ้างบุคคลที่สาม (Third Party) มาด าเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเวลาไม่เกิน ๑ ปี หลังการยื่นข้อร้องเรียน 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและสถานประกอบการมีการประกอบกิจการ
ตามมาตรฐานในระดับสากล 

๔) การฟ้ืนฟูสภาพและพัฒนาพื้นที่ภายหลังการท าเหมืองต้องด าเนินการอย่างจริงจัง เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนภายหลังสิ้นสุดการท าเหมืองแล้ว โดยฟ้ืนฟูเพ่ือคืนระบบนิเวศ 
ป่าไม้ หรือการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนต่อชุมชนและท้องถิ่นตามความเหมาะสม 

๕) การพัฒนากลไก ระบบ ก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล   
- พัฒนาระบบการรายงานตามห่วงโซ่การน าทรัพยากรแร่ขึ้นมาใช้ตั้งแต่การท าเหมือง

ไปจนถึงผู้ใช้แร่ โดยระบบรายงานมีทางเลือก ๒ ระบบ คือระบบเอกสารและระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
- พัฒนากลไกการก ากับ ดูแล และตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทั้งก่อนการท าเหมือง ระยะการท าเหมือง และ
หลังการท าเหมือง 

- ก าหนดให้มีบุคคลที่สามเข้าร่วมด าเนินการตรวจสอบในทุกขั้นตอนทั้งก่อนการท าเหมือง 
ระหว่างการท าเหมือง การแต่งแร่ การประกอบโลหกรรม (ถ้ามี) และการฟื้นฟูหลังการท าเหมือง 

๖) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  
-  จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน (Baseline Data)  

ทั้งในพื้นที่ท าเหมืองแร่และบริเวณพ้ืนที่ข้างเคียงโดยรอบ 
- ก าหนดให้ต้องมีการจัดท ามาตรฐานการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล

กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน 
-  พัฒนากลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม และระงับยับยั้งการท าเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างทันท่วงที 
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๗) ก าหนดให้ต้องมีการทบทวนประเภทและขนาดของโครงการเหมืองแร่ที่ต้องและไม่
ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เป็นประจ าอย่างน้อยทุกห้าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานภาพและ
สถานการณ์ในที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
เป้าหมาย แนวทางและมาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. กลไกการบริหารจัดการแร่
ในด้านการอนุมัติอนุญาตต่าง ๆ 
รวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์
จากการพัฒนาเหมืองแร่ได้รับ
การพัฒนาและปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ สร้างความ
เช่ือมั่นให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทั้ ง ภ า ค เ อ ก ช น 
ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น 
 

๑. การพัฒนาระบบอนุญาตประทานบัตร และ
ใบอนุญาตอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอน และลดการใช้ดุลยพินิจ
ของการปฏิบัติ โดยให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา
ของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ 

- พัฒนาระบบการอนุญาตในลักษณะการ
ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service)  

- พัฒนาระบบการติดตามการอนุญาต ให้มี
ระบบติดตาม (tracking) ในกระบวนการขออนุญาต
ทุกขั้นตอน 

- พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ติดตามผลการพิจารณาการอนุญาต 

- ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาตของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความ
สอดคล้องและชัดเจน 

- ก าหนดให้เขตแหล่งแร่ เพื่อการท าเหมือง  
ในแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
กรณี ค าขอประทานบั ต รที่ ไ ด้ ยื่ น ไ ว้ ก่ อนวั นที่
พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ.  ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้  
ให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
เพื่อน าข้อมูลมาประกอบในการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการแร่ในระยะถัดไป 
 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร ่

- ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กรมป่าไม ้
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

- กรมธนารักษ์ 
- กรมศิลปากร 
- กรมที่ดิน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

๒. การพัฒนาระบบจัดสรรผลประโยชน์ให้ภาครัฐ 
ท้องถิ่น และชุมชนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

- ปรับปรุงการก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่และ
ระบบการจัดสรรผลประโยชน์ให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นปัจจุบันและ
เป็นธรรม 

- พิจารณาทบทวนให้มีการจัดสรรเงินบ ารุงพิเศษ
หรือกองทุนต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ถือประทานบัตร 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการข้อร้องเรียน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ในท้องที่ ส าหรับเป็นงบประมาณของท้องถิ่นหรือ

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร ่

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมควบคุมโรค 



  ๖๖ 
 

  
 

เป้าหมาย แนวทางและมาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะจัดการข้อร้องเรียนนั้น ๆ 
โดยอาจจ้างบุคคลที่สาม (Third Party) มาด าเนินการ
สอบสวนและพิสูจน์ทราบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ในเวลาไม่เกิน ๑ ปี หลังการยื่นข้อร้องเรียน 
 

- กรมอนามัย 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงสาธารณสุข 
 

๒. ระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
การก ากับ ดูแล และการเฝ้าระวัง
คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
สุขภาพของประชาชน ได้รับ
การพัฒนาและปรับปรุงให้มี
มาตรฐานและประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ เกิดความเช่ือมั่นของ
ผู้ ประกอบการ  ประชาชน 
ชุมชน และท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาแร่ ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและสถาน
ประกอบการมีการประกอบกิจการตามมาตรฐานใน
ระดับสากล 
 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร ่

- กรมส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
๔. การฟื้นฟูสภาพและพัฒนาพื้นที่ภายหลังการ 
ท าเหมืองต้องด าเนินการอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนภายหลังสิ้นสุด
การท าเหมืองแล้ว โดยฟื้นฟูเพื่อคืนระบบนิเวศ ป่าไม้ 
หรือการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อ
ชุมชนและท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร ่

- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมป่าไม ้
- ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

- กรมทรัพยากรธรณ ี
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 



  ๖๗ 
 

  
 

เป้าหมาย แนวทางและมาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๕. การพัฒนากลไก ระบบ ก ากับ ดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล  

- พัฒนาระบบการรายงานตามห่วงโซ่การน า
ทรัพยากรแร่ขึ้นมาใช้ตั้งแต่การท าเหมืองไปจนถึงผู้ใช้
แร่ โดยระบบรายงานมีทางเลือก ๒ ระบบ คือระบบ
เอกสาร และระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

- พัฒนากลไกการก ากับดูแลและตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทั้งก่อนการท า
เหมือง ระยะการท าเหมือง และหลังการ   ท าเหมือง 

- ก าหนดให้มีบุคคลที่สามเข้าร่วมด าเนินการ
ตรวจสอบในทุกขั้นตอนทั้ งก่อนการท าเหมือง 
ระหว่างการท าเหมือง การแต่งแร่ การประกอบ 
โลหกรรม (ถ้ามี) และการฟื้นฟูหลังการท าเหมือง 

 
 
 
 
 
 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร ่

- กรมควบคุมมลพิษ 
- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมควบคุมโรค 
- กรมอนามัย 
- ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาต ิ

- กรมทรัพยากรธรณ ี
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

๖. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน  

- จัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่ งแวดล้อมและ
สุขภาพประชาชน (Baseline Data) ทั้ งในพื้นที่ 
ท าเหมืองแร่และบริเวณพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ 

- ก าหนดให้ต้องมีการจัดท ามาตรฐานการเฝ้า
ระวัง ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่เป็นระบบ
มาตรฐานเดียวกัน 

- พัฒนากลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม และระงับ
ยับยั้งการท าเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างทันท่วงที 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๘ 
 

  
 

เป้าหมาย แนวทางและมาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๗. ก าหนดให้ต้องมีการทบทวนประเภทและขนาด
ของโครงการเหมืองแร่ที่ต้องและไม่ต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (EHIA) เป็นประจ าอย่างน้อยทุกห้าปี เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานภาพและสถานการณ์ในที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 

หน่วยงานหลัก 
- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร ่

- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมควบคุมโรค 
- กรมอนามัย 
- กรมทรัพยากรธรณ ี
- ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาต ิ

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๙ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

 
 การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการสร้างความร่วมมือและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่
ของประเทศ ที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วมกันอย่างมีเป้าหมายชัดเจนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยภาคประชาสังคม ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพ่ือให้
เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการแร่เป็นไปอย่างสมดุล เกิดประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน 

๔.๔.๑ วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ 
 ๒) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและก าหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารจัดการแร่ 

๔.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ๑ : ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการแร่   
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : สัดส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน และภาคี

เครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การเสริมสร้างและ
ส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กลไกประชารัฐ (เพ่ิมขึ้น) 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการสร้างองค์ความรู้
ให้กับประชาชน ท้องถิ่น และชุมชน (เพ่ิมขึ้น) 

เป้าหมาย ๒ : ภาคประชาสังคม ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เพียงพอและมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการแร่ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ รวมทั้ง
การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน  

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ร้อยละของภาคประชาสังคม ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ของประเทศ ผ่านช่องทางที่ เข้าถึงได้ง่ายและ  
มีประสิทธิภาพ (เพ่ิมข้ึน) 

๔.๔.๓ แนวทางและมาตรการ 
 ๑) ส่งเสริมและก าหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมบริหารจัดการแร่ของประเทศ 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการจัดท ายุทธศาสตร์ นโยบาย แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ของประเทศ  รวมถึงกฎกระทรวง 
ประกาศ และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการแร่ 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะของข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรแร่ เช่น แหล่งแร่ส ารอง ปริมาณส ารองแร่ 
การจ าแนกเขตพ้ืนที่ศักยภาพแร่ เป็นต้น 



๗๐ 
 

 
 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์ 
นโยบาย แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ของประเทศ ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือทางเทคนิค  
การประชุมกลุ่มเป้าหมาย หรือเวทีสาธารณะ   

- กระบวนการขออนุญาตส ารวจแร่หรือประทานบัตรเหมืองแร่ จะต้องมีการก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการรับฟังความคิดเห็นชุมชนในขั้นตอนการขอประทานบัตร ส าหรับกรณีที่
ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการท าเหมือง และผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ ต้อง
จัดให้มีการท าประชามติของประชาชนในพื้นท่ีที่ขอประทานบัตรตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) รวมถึง
แผนการฟื้นฟูให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี และหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่   

- เปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเหมืองแร่เก่าหรือเหมืองแร่ที่สิ้นอายุประทานบัตรมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมเพ่ือให้สามารถสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจชุมชน 
 ๒) การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 
  - พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูล ข้อเท็จจริง ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 
อาจเป็นเวปไซต์ แอพลิเคชัน สื่อออนไลน์ที่ทันสมัยเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนของประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ และกิจการเหมืองแร ่
 ๓) การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคประชาสังคม ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ และการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

- เสริมสร้างและส่งเสริมการสร้างความเข้าใจเชิงรุกให้แก่ประชาชนทั่วไป ภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ชุมชน และท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่ ทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และ 
เฝ้าระวังผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

-  เสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้า
ระวังผลกระทบทีอ่าจจะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการท าเหมืองแร่ และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลการท าเหมืองแร่ทุกประเภท เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยค านึงถึงผลกระทบจากการพัฒนาทรัพยากรแร่ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

เป้าหมาย แนวทางและมาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยทั้ งภาครั ฐ 
ภาค เอกชน ภาคประชาชน 
ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการแร่   
 

๑. ส่งเสริมและก าหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม
บริหารจัดการแร่ของประเทศ 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดโอกาส ให้
ประชาชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดท ายุทธศาสตร์ นโยบาย แผนแม่บทการ
บริหารจัดการแร่ของประเทศ รวมถึงกฎกระทรวง 
ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการแร่ 

 
 

หน่วยงานหลัก 
- กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร ่

- ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กรมทรัพยากรธรณ ี



๗๑ 
 

 
 

เป้าหมาย แนวทางและมาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคีเครือข่าย 
ต่าง ๆ ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะของข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรแร่ 
เช่น แหล่งแร่ส ารอง ปริมาณส ารองแร่ การจ าแนก
เขตพื้นท่ีศักยภาพแร่ เป็นต้น 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
มีส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์ นโยบาย แผน
แม่บทการบริหารจัดการแร่ของประเทศ ผ่าน
กระบวนการปรึกษาหารือทางเทคนิค การประชุม
กลุ่มเป้าหมาย หรือเวทีสาธารณะ 

- กระบวนการขออนุญาตส ารวจแร่หรื อ
ประทานบัตรเหมืองแร่  จะต้องมีการก าหนด
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการการรับฟังความ
คิดเห็นชุมชนในขั้นตอนการขอประทานบัตร 
ส าหรับกรณีที่ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการ
ท าเหมือง และผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถ
วินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ ต้องจัดให้มีการท าประชามติ
ของประชาชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม (EIA)  และรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) รวมถึง
แผนการฟื้นฟูให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ความ
ต้องการของชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่   

- เปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น 
แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เหมืองแร่เก่าหรือเหมืองแร่ที่สิ้นอายุประทานบัตร
ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สภาพแวดล้อมเพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจชุมชน 

 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- กรมการปกครอง 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- กรมประชาสัมพันธ์ 
- กรมส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

- มหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

๒. พัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
บนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
ข้อมูล ข้อเท็จจริง ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย อาจเป็น
เวปไซต์ แอพลิเคชัน สื่อออนไลน์ที่ทันสมัยเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนของประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนแม่บทการ
บริหารจัดการแร่และกิจการเหมืองแร่ 

 
 



๗๒ 
 

 
 

เป้าหมาย แนวทางและมาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒. ภาคประชาสังคม ประชาชน 
ชุมชน และท้องถิ่น มีความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเพียงพอ
และมีความเช่ือมั่นในการบริหาร
จัดการแร่ พร้อมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการแร่ 
รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและ
สุขภาพประชาชน 

๓. การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคประชา
สังคม ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นในพื้นที่ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ 
และการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

- เสริมสร้างและส่งเสริมการสร้างความเข้าใจ
เชิงรุกให้แก่ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
ชุมชน และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
แร่  ทั้ งการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวั ง
ผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

- เสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนใน
การติ ดตาม ตรวจสอบ ดู แล  และ เฝ้ า ระวั ง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพจากการท าเหมืองแร่ และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตาม ตรวจสอบ และดูแลการท าเหมืองแร่
ทุกประเภท เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
แร่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยค านึงถึง
ผลกระทบจากการพัฒนาทรั พยากรแร่ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

   

การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
สู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๕ 



 

 

 



 
 

 
 

 
ส่วนที ่๕ 

การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
สู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

 
ความส าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

และในระยะ ๕ ปีแรกของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยส าคัญหลายประการประกอบด้วย ความชัดเจนของสาระของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ การรับรู้
เข้าใจความรู้สึกเป็นเจ้าของและความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนใน
สังคมต่อการบริหารจัดการแร่ของประเทศภายใต้ทิศทางที่ได้ร่วมกันก าหนดขึ้น ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการจากแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมต่อกับ
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่และแผนปฏิบัติราชการ 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นอกจากจะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบแล้ว ยังต้องมีการผลักดันให้ต้องมีการ
ด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และการปรับปรุงระบบ
การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและสะท้อนการถ่ายทอดจากแผนแม่บทการ
บริหารจัดการแร่สู่แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและหน่วยงานที่สอดคล้องกันตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
ในระดับผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนา นอกจากนี้ ระบบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการประเมินผลการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีความ
สอดคล้องกันโดยจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงสอดรับกัน รวมถึงการก าหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการร่วมที่เหมาะสม 

๑. การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ 

๑.๑ หลักการ 

๑) ขับเคลื่อนการบริหารจัดการแร่ของประเทศ โดยยึดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่  
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เป็นกรอบ
ทิศทางหลักและแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 

๒) เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลัก
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแร่ทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 

๓) ใช้กลไกและเครื่องมือของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน
อย่างบูรณาการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพ โดยกระบวนการสร้างเครือข่ายที่ตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการแร่ในพ้ืนที ่

๔) ระบบการบริหารจัดการถูกขับเคลื่อนแปลงเป็นแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกัน
ในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๗๙) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งระบบ
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การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการ
ด าเนินงาน และผลของการด าเนินงานอย่างแท้จริง 

๑.๒. แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
สู่การปฏิบัติ 

๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วม 
ในการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ กลไกท่ีส าคัญคือ คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่
แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้องภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ต้องเร่ง
สร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วนถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  
โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุคคล
และสื่อมวลชนทั้งระดับชาติและท้องถิ่น กิจกรรมสื่อสมัยใหม่ที่เข้าใจง่ายรวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้ข้อมูล
ข่าวสารกระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 

๒) คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ จัดท ายุทธศาสตร์ นโยบาย แผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ต้องด าเนินการผลักดันให้ประเด็นการด าเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์แปลงสู่การปฏิบัติผ่านแผนงานระดับกระทรวงสู่พ้ืนที่ระดับต่าง ๆ ผสมผสานอยู่ในภารกิจหลัก
ของหน่วยงานที่ต้องมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามและประเมินผล
แผนดังกล่าวที่สะท้อนความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ถูกก าหนดใน 
แผนแม่การบทบริหารจัดการแร่ รวมถึงให้ความส าคัญกับการบูรณาการแผนงานโครงการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

๓) ส่วนราชการ (ซึ่งรวมถึงจังหวัดและท้องถิ่น) ที่ถูกก าหนดให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักและ/หรือหน่วยงานสนับสนุนตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ มีหน้าที่ในการ
จัดท ารายละเอียดแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือสนับสนุน 

๔) ส านักงบประมาณ และส่วนราชการ (ซึ่งรวมถึงจังหวัดและท้องถิ่น) ที่ถูกก าหนดให้
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันบูรณาการในสาระส าคัญของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  และการ
จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความส าคัญระดับสูงไว้ในการจัดท ายุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ 

๕) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผน โดยก าหนดให้มีการผลักดันให้
เกิดการพัฒนาเครื่องมือที่ส าคัญดังนี้ 

(๑) ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
สถานการณล์ดความซ้ าซ้อน และเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือที่มีอยู่ให้มากขึ้น เป็นการลดอุปสรรค
การพัฒนาแร่ของประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ผลักดันให้มีการอนุมัติหรืออนุญาตค าขอต่าง ๆ ทั้งอาชญาบัตร
และประทานบัตรแบบบูรณาการหรือการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop Service) และมีระบบ
ติดตามสถานะการอนุญาต 

(๒) จัดท าฐานข้อมูลแร่และที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลแร่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
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และสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละ
พ้ืนที่ที่สามารถน ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแนวทางในยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการแร่ใน
แต่ละพ้ืนที ่

(๓) สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และเข้าร่วมกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่อย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพ้ืนที่ โดยเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้
ทุกภาคีใช้ประโยชน์ในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นในรูปแบบต่าง  ๆ อาทิ การจัดเวทีประชาคม  
การสานเสวนา รวมถึงใช้ช่องทางเครือข่ายออนไลน์ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

๖) การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  
ที่ชัดเจนสามารถขับเคลื่อนในระดับประเทศ และระดับพ้ืนที่ โดยการเชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มี
อยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินงาน เพ่ือการประสานความร่วมมือผ่านคณะกรรมการระดับต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกัน 

๗) การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

(๑)  พัฒนาศักยภาพประชาชนผู้มีส่วนได้เสียให้มีบทบาทในกระบวนการบริหาร
จัดการแร่ สามารถรักษาและใช้สิทธิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ข้อมูล
และข้อเท็จจริงด้านทรัพยากรแร่ที่ถูกต้องชัดเจนจากหน่วยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษา และส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 

(๒)  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด า เนินงาน
ตามภารกิจที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการแร่ได้อย่างถูกต้องโปร่งใสบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 

(๓)  ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น โดยเน้น
บทบาทการน าองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้และให้ความรู้แก่ชุมชน 

(๔)  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และเสริมสร้างสังคมที่ดียึดหลักบรรษัทภิบาล เชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจกับยุทธศาสตร์ของ
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่าย
ความรับผิดชอบทางสังคมของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ น าไปสู่การท ากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน 

(๕)  ส่งเสริมให้สื่อมวลชนพัฒนาบทบาทการเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เชิงสร้างสรรค์ และเป็นข้อเท็จจริงที่มุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

(๖)  ปรับบทบาท วิธีการท างาน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เอ้ือต่อการบริหาร
จัดการแร่ และส่งเสริมหน่วยงานในภูมิภาคเป็นแกนประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง  ๆ ใน
ระดบัพื้นท่ี 

๒. การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

แบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารจัดการทั้งในระดับกระทรวง หน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่นที่สามารถ
เชื่อมโยงกับการประเมินผลแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่และยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านประเด็นพัฒนาและ
ตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) 
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๒.๑ แนวคิดหลักการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 

๑) มีระบบประเมินผลระดับยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ เพ่ือใช้วัดระดับความส าเร็จของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ 

๒) มีหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผล และตัวชี้วัดที่ชัดเจนโปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง
และถูกต้องตามหลักวิชาการ บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและ
ทบทวนมาตรการ นโยบาย แผนงาน โครงการ ทั้งระดับภาพรวมกระทรวง/หน่วยงาน ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากการจัดเวทีประชาชน  
เพ่ือติดตามและตรวจสอบไดอ้ย่างเปิดเผย 

๒.๒ แนวทางการตดิตามและประเมินผลแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
แบบมีส่วนร่วม 

๑) ประเมินผลในระยะครึ่งแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ เป็นการติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าในระยะที่ก าลังด าเนินงานได้ครึ่งแผน เพ่ือศึกษาว่ามีปัญหาอุปสรรคใดบ้างในการด าเนินงาน 
ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน เพ่ือน าไปทบทวนและน าไปปรับปรุง
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ในระยะครึ่งหลัง 

๒) ประเมินผลหลังการด าเนินงานเสร็จ เป็นการประเมินผลเพ่ือสรุปจนสิ้นสุดแผนแล้ว
ได้รับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด มีผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากสิ้นสุดแผนเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบทั้งทางบวกและลบ 
และข้อเสนอแนะส าหรับคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป 

๓) วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ เพ่ือวาง
แนวทางการด าเนินงานในระยะถัดไป 

๔) พัฒนาตัวชี้วัด และตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของแผนแมบ่ทการบริหารจัดการแร่  

๕) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย และโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

๖) เผยแพร่ผลการติดตาม และประเมินผลให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น การจัดประชุม สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น 
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 ภาคผนวก 
 

  

ส่วนที่ ๖ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 

 

 

 

 

  



 



๗๙ 
 

 

ภาคผนวก ก.๑  
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



๘๐ 
 

 

 



๘๑ 
 

 

 



๘๒ 
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๘๔ 
 

 

ภาคผนวก ก.๒  
ค าสั่งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 

 

 



๘๕ 
 

 

ภาคผนว ก.๓  
ค าสั่งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ที่  ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ นโยบาย แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล 

 



๘๖ 
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ภาคผนวก ก.๔  
ค าสั่งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ที่  ๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 



๘๘ 
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ภาคผนวก ก.๕  
ค าสั่งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ที่  ๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม 

 



๙๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 
 

 

ภาคผนวก ก.๖  
ค าสั่งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ที่  ๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางบริหารจัดการแร่โพแทช 

 



๙๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

 

ภาคผนวก ก.๗  
ค าสั่งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ที่  ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางบริหารจัดการแร่ควอตซ์ 
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๙๕ 
 

 

ภาคผนวก ก.๘ 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 
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๙๗ 
 

 

ภาคผนวก ก.๙ 
ผลการระดมความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการแร่ 

๑) ผลการระดมความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการแร่ 
(๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็น 

เรื่อง “มุมมองการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย” รวมจ านวน ๕ ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่   ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ  กรุงเทพมหานคร 

 ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ  จังหวัดล าปาง   
 ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  จังหวัดขอนแก่น   
 ครั้งที่ ๔  เมื่อวันที่   ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  จังหวัดลพบุรี  
 ครั้งที่ ๕  เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  จงัหวัดสุราษฎร์ธานี   

โดยผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย ผู้ประกอบการด้านการส ารวจและท าเหมืองแร่ ผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ ผู้ได้รับผลกระทบ
จากทรัพยากรแร่ องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน 

ในการประชุมทั้ง ๕ ครั้ง สามารถสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการแร่ในมุมมองต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

๑.  ภาคประชาชน/องค์กรอิสระ ต้องการให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการประกอบกิจการเหมืองแร่และควรมีหน่วยงานกลางในการท า
ประชาพิจารณ์ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน เพ่ิมความเข้มข้นของ
หลักเกณฑ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบของการท าเหมืองรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จาก
กิจกรรมเหมืองแร่ให้แก่ท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบเหมืองแร่อย่างเป็นธรรม และภาครัฐต้องมีการเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการท าเหมือง ปัญหา ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูหลังจากปิดเหมือง 
และประชาสัมพนัธ์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรแร่ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

๒.  กลุ ่มสถาบันการศึกษา/นักว ิชาการอิสระ  ในการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่รวมถึงการด าเนินการตามแผนดังกล่าวนั ้น จะต้องก าหนดบทบาทหน้าที ่ของผู ้ที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและมีมาตรการหรือแนวทางเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและมุ่งเน้นการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างสูงสุดโดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ โดยจะต้องมีบัญชีทรัพยากรแร่ที่
ส าคัญและการก าหนดเขตทรัพยากรแร่เพ่ือการพัฒนาที่อยู่บนระบบมาตรฐานกลางเดียวกันและเป็นที่
ยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๓.  กลุ่มผู้ประกอบการกิจการเหมืองแร่/ผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่  มีความคาดหวังว่า
ภาครัฐควรจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผน การลงทุนในอนาคต ภาครัฐควรสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยหรือน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย
ในการผลิต การแปรรูปแร่ดิบและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ภายในประเทศเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า และภาครัฐควรจะต้องเป็นตัวกลางส าคัญในการประสาน ชี้แจง และ
เผยแพร่ข้อมูลด้านต่าง ๆ เพ่ือท าความเข้าใจกับภาคประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบเหมืองแร่ 

๔. กลุ่มหน่วยงานราชการ การบริหารจัดการแร่ควรก าหนดกรอบแนวคิดจากการใช้
หรือการอนุรักษ์โดยพิจารณาจากปริมาณส ารองแร่ อุปสงค์ อุปทาน ราคา และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง



๙๘ 
 

 

ต้องก าหนดพื้นที่ในการพัฒนาแร่ให้ชัดเจนและควรสงวนพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ไว้ เสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรแร่ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบันโดยจะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนในชาติมาก
ที่สุด พร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรแร่แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนอย่างแพร่หลาย 
และควรมีการปรับปรุง/จัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรแร่ อาทิ บัญชีแร่ 
พ้ืนที่แหล่งแร่ พ้ืนที่ศักยภาพทางแร่ ปริมาณส ารองแร่ คุณภาพแร่ การใช้ประโยชน์ และความต้องการใช้ใน
อนาคต ราคาตลาดแร่ ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง (Background) ของพื้นที่ก่อนมีการท าเหมือง ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

(๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดการประชุมทั้งสิ้นรวม ๗ ครั้ง ดังนี้ 
ครั ้งที ่ ๑ การประชุมระดมความคิดเห็น เรื ่อง “การขับเคลื ่อนตามแนวทางการ

ปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย” วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอรีน 
กรุ ง เทพมหานคร โดยกลุ่ ม เป้ าหมายประกอบด้วยผู้ แทนจากหน่วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้อง 
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการด้านการส ารวจและท า
เหมืองแร่ และผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ 

ครั้งที่ ๒ การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “บทบาทนักวิชาการในการขับเคลื่อนตามแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย” วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง สถาบันการศึกษา 
และสถาบันวิจัย 

ครั้งที่ ๓ การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) จ านวน ๕ ครั้ง 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่เชิงพ้ืนที่และรายชนิดแร่ของแร่ ๕ ชนิด ได้แก่ แร่โพแทช 
ควอตซ์ ธาตุหายาก หินอุตสาหกรรมเพ่ือซีเมนต์ และหินอุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้าง ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นการจัดประชุมกลุ่มเป้าหมายย่อย ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ 
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ผู้ประกอบการด้านการส ารวจและท าเหมืองแร่ และผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ 
ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมายครั้งที่ ๑ แร่โพแทช เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
กลุม่เป้าหมายครั้งที่ ๒ แร่ควอตซ์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
กลุ่มเป้าหมายครั้งที่ ๓ หินอุตสาหกรรมเพ่ือซีเมนต์ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
กลุ่มเป้าหมายครั้งที่ ๔ หินอุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  
กลุ่มเป้าหมายครั้งท่ี ๕ ธาตุหายาก เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

จากผลการประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ จากผลการจัดประชุมทั้ง ๗ ครั้ง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนที่
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐควรแก้ไข
ปัญหาค าขอประทานบัตรและการต่ออายุประทานบัตรที่ยังคงค้างอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงในขณะที่แผน
แม่บทการบริหารจัดการแร่ยังไม่แล้วเสร็จ เพ่ือป้องกันปัญหาค าขอทุกประเภทที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
และที่ยื่นภายหลังพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ต้องหยุดชะงัก ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว
ควรมีการออกกฎระเบียบเพ่ือขอผ่อนผันไปพลางก่อน รวมถึงค าขอต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ เพ่ือให้ขั้นตอนการขออนุญาตมีความต่อเนื่อง 



๙๙ 
 

 

๒. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการแร่ภายใต้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความจ าเป็นจะต้องก าหนดนิยามของค าที่ปรากฏในมาตรา ๑๖ ถึงมาตรา ๑๙ ของหมวด ๑ 
นโยบายบริหารจัดการแร่ให้ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน การจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ควร
สอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงกับ
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน เพ่ือประกอบการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ เช่น แนวโน้มความ
ต้องการแร่ สภาพปัญหาจากการใช้แร่ รวมถึงมีการก าหนดเป้าหมายผลผลิตให้ชัดเจนเพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามได้ 

๓.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแร่รายชนิด ๕ ชนิด ได้แก่ แร่ควอตซ์ ธาตุหายาก 
โพแทช หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง และหินอุตสาหกรรมเพ่ือซีเมนต์ 

พ้ืนที่ศักยภาพแร่สูงเพื่อการส ารวจและพัฒนาแร่หลายพ้ืนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ทหารและพ้ืนที่
ลุ่มน้ าซ่ึงติดปัญหาการใช้พ้ืนที่ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรมีแนวทางการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อ
การลงทุนของภาคเอกชน และหาเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนา
แร่ในภาพรวมเชิงพ้ืนที่ เช่น การจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) ในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ แทนการท าเฉพาะบริเวณที่มี
การท าเหมือง และก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน และควรมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาแร่ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ให้เกิดมูลค่าสูงสุด ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องของ  
แร่พลอยได้จากการท าเหมืองแร่ เช่น เกลือหินที่ได้จากการท าเหมืองแร่โพแทช เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าแร่และ
หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท าเหมือง ทั้งนี้ควรค านึงถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย 

๒) ผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 
(๑) ประชุมปรึกษาหารือทางเทคนิค (Technical Meeting) 
กรมทรัพยากรธรณี และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ได้จัดประชุม

ปรึกษาหารือทางเทคนิค (Technical Meeting)  เรื่อง “แนวทางการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
ของประเทศไทย” เมื ่อว ันที ่ ๒๕ ก ันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีข้อวิตกกังวล
เกี่ยวกับกิจกรรมเหมืองแร่ กลุ่มที่สนับสนุนการพัฒนาเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางราชการและ
สถาบันทางวิชาการ รวมจ านวน ๑๖๕ คน 

ผลการประชุมปรึกษาหารือทางเทคนิค (Technical Meeting) ซึ่งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของทั้ง ๓ กลุ่มสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ควรมีการก าหนดแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง (buffer zone) และจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานก่อนการท าเหมือง (baseline data) ให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนที่จะมีกิจการเหมืองแร่ โดยจะต้องเก็บ
ข้อมูลทั้งแร่หลักและเพ่ือนแร ่

๒. ภายหลังพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ และแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ยังไม่แล้วเสร็จ จะส่งผลให้ค าขอทุกประเภทที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และที่ยื่นภายหลัง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ต้องชะงัก เนื่องจาก มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระบุว่าการอนุญาตให้ท าเหมืองให้พิจารณาอนุญาตได้เฉพาะในพ้ืนที่ที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่



๑๐๐ 
 

 

ก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง ดังนั้น ในการก าหนดเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองจะต้องมี
การก าหนดค านิยามให้ชัดเจนและไม่ขัดกับกฎหมาย ทั้งนี้ ควรมีการก าหนดเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง
เพ่ือให้สามารถด าเนินการไปพลางก่อนได้ โดยใช้บทเฉพาะกาลมาตรา ๑๘๘ และ ๑๘๙ แห ่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง 

๓. ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ/อนุญาต
ประทานบัตร และหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลการใช้พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริการอยู่ในรูปแบบของ 
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงมีการทบทวนระยะเวลาอนุญาตประทาน
บัตรของแต่ละหน่วยงานให้มีความสอดล้องกัน  

๔. แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่จะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือดูแนวโน้มการพัฒนาประเทศอันจะน าไปสู่ความต้องการใช้แร่ของประเทศ 
นอกจากนี้ จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี และก าหนดเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ให้ชัดเจน  

นอกจากนี้ แต่ละกลุ่มมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่แตกต่างกันบางประเด็น อาทิ 
๑. ควรให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั้งด้านบวกและด้านลบของทรัพยากรแร่ 

รวมถึงให้หน่วยงานท้องถิ่นโดยเฉพาะบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เช่น เกษตรจังหวัด เกษตร
อ าเภอ และครู มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

๒. ควรมีการทบทวนโครงสร้างของหน่วยงานเพ่ือถ่วงดุลอ านาจ โดยให้แยกการอนุมัติ
อนุญาต การตรวจสอบ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมออกจากกัน นอกจากนี้ ควรสร้างความเชื่อมั่น ความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนของการประกอบกิจการเหมืองแร่ เช่น ขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต และ
การติดตามตรวจสอบ 

๓. ควรให้ความส าคัญกับแร่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง หรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ เช่น ควอตซ์ หินปูน รวมถึงการศึกษาวิจัยเพ่ือนแร่เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยีที่จะรองรับ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ  

๔. ควรจัดสรรผลประโยชน์ให้ท้องถิ่นและชุมชนอย่างเป็นธรรม และประชาชนได้รับรู้
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลประโยชน์ดังกล่าว 

(๒) ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ 
(Focus group) 

กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดการประชุมเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นที่ เป็นสาระส าคัญ (Focus group) ต่อ 
ร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมเหมืองแร่ กลุ่มที่
สนับสนุนการพัฒนาเหมืองแร่ และกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางราชการและสถาบันทางวิชาการ 
กรรมการจากคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล และคณะท างานจัดท าร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ระยะห้าปี รวมจ านวน 
๒๐๐ คน 

ผลการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ 
(Focus group) ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทั้ง ๓ กลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้ 



๑๐๑ 
 

 

ประเด็นที่ ๑ การก าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง 

๑. ควรก าหนดให้พื้นที่ค าขออาชญาบัตรส ารวจแร่ ค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ ค า
ขออาชญาบัตรพิเศษ ที่ได้ยื่นขอก่อนพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือ
การท าเหมืองด้วย ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๑๘๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มิฉะนั้น 
ค าขอฯ ที่เอกชนยื่นไว้จะไม่สามารถด าเนินการต่อได้ ท าให้ภาครัฐไม่ได้ข้อมูลการส ารวจจากภาคเอกชน 
รวมทั้งควรก าหนดให้ที่ดินเอกสารสิทธิ์ที่มีการพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่า  มีแร่เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการ 
ท าเหมือง 

๒. ควรลดขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และมีกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการด า เนินการได้ 
รวมทั้งมีจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) 

๓. การก าหนดแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง (buffer zone) โดยกันทางน้ าและ 
ทางสาธารณะออก ควรพิจารณาสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ด้วย เนื่องจากทางน้ าและทางสาธารณะใน
บางพ้ืนที่เสื่อมสภาพหรือไม่มีการใช้งานแล้วท าให้ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

๔. ควรก าหนดพ้ืนที่แหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองให้สอดคล้องกับความต้องการใช้แร่
ภายในประเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลอุปสงค์ (demand) อุปทาน (supply)  และข้อมูลปริมาณส ารอง 
(reserve) และเร่งจัดท าบัญชีทรัพยากรแร่พร้อมเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ 

๕. น าข้อมูลทางวิชาการมาพิจารณาก าหนดขอบเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง 
๖. ไม่ควรก าหนดให้พ้ืนที่แหล่งหินอุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี 

เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองทั้งหมด แต่ควรกันพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีปัญหามวลชน
ออกก่อน 

๗. ตามมาตรา ๑๘๘ และ ๑๘๙ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้บรรดา
พ้ืนที่ตามค าขอต่ออายุประทานบัตร ค าขอประทานบัตร ประทานบัตร และอาชญาบัตรที่ได้ออกให้ตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ให้เป็นเขตแหล่งแร่
เพ่ือการท าเหมืองในวาระเริ่มแรกนั้น คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิเศษ เพ่ือทบทวนพื้นที่ก่อนการประกาศเป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง เนื่องจากหลาย
พ้ืนที่อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ หรืออยู่ระหว่างด าเนินคดียังไม่สิ้นสุด โดย
พิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ หรือควรกันพ้ืนที่ประเภทนี้ออกจาก
เขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเรื้อรังหรือเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก 

๘. ควรกันพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑A ออกจากเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง 
๙. พื้นที่ที่มีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นพื้นที่ที่มีค่าผิดปกติทางธรณีเคมีสูงที่เป็นโลหะหนัก เช่น 

ตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม และสารพิษ ควรก าหนดให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์หรือเขตห้ามท าเหมืองเด็ดขาด  
เพ่ือลดปัญหาการท ากิจกรรมที่อาจรบกวนพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้มีการแพร่กระจายของโลหะหนักได้ 

ประเด็นที่ ๒ การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน 

๑. ควรมีมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการที่สามารถด าเนินการเป็นเหมืองแร่สีเขียวได้ 
รวมทั้งมีการส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนมาใช้ในการ 
ท าเหมืองแร ่



๑๐๒ 
 

 

๒. ควรมีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองอย่างน้อย
ในระดับอ าเภอ ก่อนการประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดย
หน่วยงานที่ให้ความรู้ความเข้าใจควรเป็นหน่วยงานที่เป็นกลาง และไม่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตประทานบัตร 

๓. ควรมีหน่วยงานหรือคณะกรรมการอิสระในการตรวจสอบ ติดตาม ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมในการท าเหมือง 

๔. ควรก าหนดแนวทางและมาตรการในการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน กระบวนการและ
รายละเอียดการฟ้ืนฟู เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 

๕. ควรก าหนดกระบวนการและรายละเอียดการฟ้ืนฟู เยียวยาประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหมืองแร่ 

๖. ควรมีการศึกษาวิจัยแร่ยุทธศาสตร์ ๕ แร่หลัก และแร่ส าคัญทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดย
เรียนรู้จากผลกระทบที่เกิดขึ้นในอดีต ศึกษาวิจัยจากกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ และการศึกษา
วิจัยควรด าเนินการการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๗. เสนอให้ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ การก ากับดูแลการท าเหมือง การติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๘. การท าข้อมูลพ้ืนฐาน baseline data ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนต้อง
มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน สามารถแสดงให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบกรณีมีข้อร้องเรียน 

๙. ควรมีการเผยแพร่นโยบายหรือข้อมูลต่าง ๆ และประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
๑๐. ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนมาก

ยิ่งขึ้น 

ประเด็นที่ ๓ การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

๑. ควรมีการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับวงเงินที่ได้รับการ
จัดสรรค่าภาคหลวง และการน าเงินไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ  

๒. ควรมีการจัดการเงินกองทุนที่ได้จากผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปดูแลการจัดสรรกองทุนดังกล่าว และก าหนดแนวทางและมาตรการในการติดตามการใช้งบประมาณ
กองทุนไว้ในอนุบัญญัติหรือในแผนแม่บท ซึ่งการจัดสรรเงินกองทุนควรมีการจัดสรรให้ครอบคลุมชุมชนที่
อยู่รอบเหมืองอย่างครบถ้วน ไม่ยึดตามต าแหน่งที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. เพ่ิมกลไกข้อร้องเรียนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง 
ควรได้รับการเยียวยาและชดเชยอย่างเป็นรูปธรรม 

๔. ควรลดดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาต และก าหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 

ประเด็นที่ ๔ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแร่ประเด็นอ่ืน ๆ 

๑. ควรก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดูแลและตรวจสอบพ้ืนที่อ่อนไหว พ้ืนที่เสี่ยงภัย
พิบัติทางธรรมชาติในบริเวณที่มีแหล่งแร่อยู่ โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจ าแนกเขตพ้ืนที่
สงวน หวงห้าม พื้นที่อนุรักษ์ ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติ ด้านน้ า และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พิจารณา 



๑๐๓ 
 

 

๒. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการแร่ เช่น การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนให้มีการก าหนดสัดส่วนตามอายุ และเพศ เพ่ือความเสมอภาคและมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง 

๓. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน ท้องถิ่น และชุมชน นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์แล้ว ควรท าการสื่อสารทาง
ช่องทางปกติเดิม เช่น โรงเรียน วัด สถาบันการศึกษา ให้ทั่วถึงด้วย 

๔. ควรมีการเผยแพร่ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และ
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติผ่านเวปไซต์ที่สามารถให้
ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็น 

๕. ควรก าหนดค านิยามของค าที่ปรากฏในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ยังไม่มีความ
ชัดเจนไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติงานได้ 

๖. การก าหนดเวลาในการจ้าง third party มาด าเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี หลังการยื่นร้องเรียน ใช้ระยะเวลานานเกินไป ควรปรับ
ให้เป็นด าเนินการโดยเร่งด่วน หรือ ๖ - ๑๒ เดือน 

๗. แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ เน้นค าว่าประชาชนเกินไป ไม่เน้นท้องถิ่นที่อยู่ใน
พ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 

๘. การก าหนดแนวทางการพัฒนาใช้ประโยชน์แร่ควรมองให้ครอบคลุมทั่วถึงจากต้นน้ าไป
ยังปลายน้ า 

(๓) ประชุมเวทีสาธารณะ 

กรมทรัพยากรธรณี และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดการประชุมเวที
สาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี 
และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ 
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการจาก
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล คณะท างานจัดท าร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ระยะห้าปี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้สนใจรวมจ านวน ๓๐๐ คน 

ผลการประชุมเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) มีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ควรก าหนดให้พ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ที่มีการพิสูจน์ทราบแล้วว่ามีแร่แล้วเป็นเขตแหล่งแร่
เพ่ือการท าเหมือง รวมถึงบรรดาค าขอต่าง ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้ ให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๑๘๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. ควรก าหนดค านิยามของค าที่ปรากฏในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ยังไม่มีความ
ชัดเจนไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติงานได้ 

๓. ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ/อนุญาต
ประทานบัตร และหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลการใช้พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริการอยู่ในรูปแบบของการ



๑๐๔ 
 

 

บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงมีการทบทวนระยะเวลาอนุญาตประทานบัตรของแต่ละ
หน่วยงานให้มีความสอดคล้องกัน 

๔. ควรมีระบบเผยแพร่ข้อมูลการขออนุมัติ/อนุญาต และติดตาม รวมถึงมีช่องทางการ
ร้องเรียน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ชัดเจน และตรวจสอบได้ 

๕. ควรมีการทบทวนการจัดเก็บค่าภาคหลวง และการจัดการรายได้ รวมถึงมีการแจ้งให้
ประชาชนทราบถึงค่าภาคหลวงที่ท้องถิ่นได้รับและการน าเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ 

๖. ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งด้านบวกและด้านลบของทรัพยากรแร่ ขั้นตอนการอนุมัติ/
อนุญาต ขั้นตอนกระบวนการท าเหมืองแร่ และให้ความรู้แก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยสื่อและภาษาที่
เข้าใจง่าย เช่น การ์ตูน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงานกับประชาชนให้มีความทั่วถึง รวมถึงการให้ความรู้กับหน่วยงานการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความ
ใกล้ชิดกับท้องถิ่นและประชาชน 

๗. ควรมีการเผยแพร่ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติและ
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ผ่านเว็บไซต์ที่สามารถให้
ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็น 

๘. ควรมีมาตรการในการน าเทคโนโลยีการกักเก็บแร่ที่มีมาตรฐานมาใช้ เพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อนที่เกิดจากการท าเหมืองแร่และแต่งแร่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนรวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคในการกักเก็บแร่ให้มีมาตรฐาน 

๙. ควรมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
๑๐. ควรมีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่าน

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากภายหลังพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้ค าขอทุกประเภทที่
อยู่ระหว่างการพิจารณา และที่ยื่นภายหลังพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ต้องชะงัก เพราะ
การอนุญาตให้ท าเหมืองให้พิจารณาอนุญาตได้เฉพาะในพ้ืนที่ที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ก าหนดให้
เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง 

๑๑. แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่นอกจากจะพิจารณาเรื่องทรัพยากรแร่ และเศรษฐกิจ
แล้ว ควรมีการพิจารณาถึงทรัพยากรอ่ืนควบคู่ด้วยเพ่ือให้เกิดความสมดุล เช่น ป่าไม้ ดิน แหล่งน้ า และ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 

๑๒. ควรวางแผนการผลิตและการใช้หินอุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้างในระยะยาว เพื่อให้
เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ 

 



I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
บัญชีทรัพยากรแร่ และสถานการณ์แร่ 

  



 



๑๐๕ 

 

ภาคผนวก ข.๑  
บัญชีทรัพยากรแร่ 

ปัจจุบัน ประเทศไทยจัดอยู่ในล ำดับที่ ๑๑๐ ของประเทศที่มีศักยภำพทำงแร่ทั่วโลกจำก
ทั้งหมด ๑๒๓ ประเทศ ปริมำณทรัพยำกรแร่ในประเทศพบแร่มำกกว่ำ ๔๐ ชนิด ครอบคลุมพ้ืนที่ประมำณ 
๙๙,๗๓๐ ตำรำงกิโลเมตร (๖๐ ล้ำนไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของประเทศ ปริมำณทรัพยำกรแร่ทั้ง
ประเทศรวมประมำณ ๑๙ ล้ำนล้ำนตัน ประเมินมูลค่ำแร่เบื้องต้นรวมกว่ำ ๔๐,๐๐๐ ล้ำนล้ำนบำท 

ทรัพยำกรแร่ของประเทศไทย แบ่งเป็นกลุ่มต่ำง ๆ และมีกำรกระจำยตัวอยู่ทั่วทุกภำคของ
ประเทศ ดังนี้ (รูปที่ ข.๑-๑ และตำรำงที่ ข.๑-๑) 

(๑) แร่เชื้อเพลิงและพลังงำน ได้แก่ ถ่ำนหิน (ลิกไนต์) มีประมำณ ๒,๐๐๐ ล้ำนตัน คิดเป็น
มูลค่ำประมำณ ๒ ล้ำนล้ำนบำท พบที่ภำคเหนือเป็นส่วนใหญ่ เช่น จังหวัดล ำปำง พะเยำ และล ำพูน นอกจำกนี้
ยังพบที่ภำคกลำง ภำคตะวันตก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ เช่น จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
เลย สุรำษฎร์ธำนี และกระบี่ เป็นต้น  

(๒) หินอุตสำหกรรมและหินประดับ ได้แก่ หินปูน หินบะซอลต์ หินแกรนิต หินแอนดีไซต์ และ
หินทรำย มีปริมำณทรัพยำกรแร่รวมประมำณ ๓๙๕,๑๐๐ ล้ำนตัน คิดเป็นมูลค่ำรวมประมำณ ๗๐ ล้ำนล้ำนบำท  

- หินปูน พบกระจำยตัวทั่วประเทศ เช่น จังหวัดล ำปำง เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุทัยธำนี 
รำชบุรี เพชรบุรี สระบุรี เลย นครรำชสีมำ สุรำษฎร์ธำนี พังงำ ตรัง สตูล และสงขลำ 

- หินบะซอลต์ พบที่จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อุบลรำชธำนี สระแก้ว และตรำด 

- หินแกรนิต พบที่ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก ภำค
ตะวันตก และภำคใต้ เช่น จังหวัดตำก สุโขทัย อุทัยธำนี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี กำญจนุบรี เพชรบุรี 
ภูเกต็ และสงขลำ เป็นต้น 

- หินแอนดีไซต์ พบที่จังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ก ำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ 
สระบุรี ปรำจีนบุรี และฉะเชิงเทรำ 

-หินทรำย พบที่จังหวัดนครรำชสีมำ ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองคำย นครพนม มุกดำหำร 
อุบลรำชธำนี บุรีรัมย์ ปรำจีนบุรี และสตูล 

(๓) หินเพ่ืออุตสำหกรรมซีเมนต์ ได้แก่ หินปูน หินดินดำน และยิปซัม มีปริมำณทรัพยำกรแร่
รวมประมำณ ๗๒๗,๖๐๐ ล้ำนตัน คิดเป็นมูลค่ำรวมประมำณ ๑๘๒ ล้ำนล้ำนบำท  

- หินปูน พบกระจำยตัวทั่วประเทศ เช่น จังหวัดเชียงรำย ล ำปำง เลย เพชรบูรณ์ สระบุรี 
รำชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช 

- หินดินดำน พบกระจำยตัวทั่วประเทศ เช่น จังหวัดเชียงรำย ล ำปำง เลย เพชรบูรณ์ 
สระบุรี รำชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช สงขลำ และสตูล 

- ยิปซัม พบทีจ่ังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร เลย นครศรีธรรมรำช และสุรำษฎร์ธำนี 
(๔) แร่โลหะมีค่ำ ได้แก่ ทองค ำ (โลหะ) พบที่จังหวัดเชียงรำย แพร่ ล ำปำง ตำก สุโขทัย 

พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี เพชรบูรณ์ เลย ปรำจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และนรำธิวำส 
มีปริมำณทรัพยำกรแร่ประมำณ ๑๓๖ ตัน คิดเป็นมูลค่ำประมำณ ๐.๑๙ ล้ำนล้ำนบำท   

(๕) แร่โลหะพ้ืนฐำน ได้แก่ สังกะสี ดีบุก และทองแดง (โลหะ)  มีปริมำณทรัพยำกรแร่รวม
ประมำณ ๑๒ ล้ำนตัน คิดเป็นมูลค่ำรวมประมำณ ๕ ล้ำนล้ำนบำท  



๑๐๖ 

 

- ดีบุก พบที่ภำคใต้เป็นส่วนใหญ่ เช่น จังหวัดชุมพร ระนอง พังงำ นอกจำกนี้ยังพบที่
ภำคเหนือ ภำคกลำง และภำคตะวันตก เช่น จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน อุทัยธำนี สุพรรณบุรี และ
กำญจนบุรี 

- ทองแดง พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน อุตรดิตถ์ เลย และลพบุรี 
(๖) เหล็กและโลหะผสมเหล็ก ได้แก่ เหล็ก และทังสเตน มีปริมำณทรัพยำกรแร่รวมประมำณ 

๕๐ ล้ำนตัน คิดเป็นมูลค่ำรวมประมำณ ๐.๓๙ ล้ำนล้ำนบำท โดยแร่เหล็กพบที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เลย เพชรบูรณ์ 
หนองคำย หนองบัวล ำภู นครสวรรค์ อุทัยธำนี ลพบุรี นครรำชสีมำ ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว ระยอง กำญจนบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมรำช  ส่วนแร่ทังสเตนส่วนใหญ่เกิดร่วมกับแร่ดีบุก 

(๗) แร่อุตสำหกรรมเซรำมิก ได้แก่ โซเดียมเฟลด์สปำร์ ดินขำวและบอลล์เคลย์ โพแทสเซียม
เฟลด์สปำร์ และควอตซ์ มีปริมำณทรัพยำกรแร่รวมประมำณ ๖,๕๐๐ ล้ำนตัน คิดเป็นมูลค่ำรวมประมำณ ๕ 
ล้ำนล้ำนบำท 

- เฟลด์สปำร์ พบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตำก ระยอง กำญจนบุรี รำชบุรี และ
นครศรีธรรมรำช 

- ดินขำว พบที่จังหวัดล ำปำง อุตรดิตถ์ เลย อุทัยธำนี ลพบุรี ปรำจีนบุรี สระแก้ว ระยอง 
จันทบุรี กำญจนบุรี รำชบุรี เพชรบุรี และระนอง 

- บอลล์เคลย์ พบที่จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ ล ำปำง พะเยำ และนครศรีธรรมรำช 
(๘) แร่อุตสำหกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ แบไรต์ ฟลูออไรต์ เกลือหิน และโพแทช มีปริมำณ

ทรัพยำกรแรร่วมประมำณ ๑๘,๔๐๗,๐๐๐ ล้ำนตัน คิดเป็นมูลค่ำรวมประมำณ ๓๙,๖๐๐ ล้ำนล้ำนบำท  
- แบไรต์ พบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน พะเยำ แพร่ ตำก เพชรบูรณ์ 

เลย หนองบัวล ำภู อุดรธำนี กำญจนบุรี สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช 
- ฟลูออไรต์ พบที่จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล ำพูน แพร่ ตำก สุโขทัย 

ก ำแพงเพชร ฉะเชิงเทรำ กำญจนบุรี เพชรบุรี และสุรำษฎร์ธำนี 
- เกลือหินและโพแทช พบบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกระจำยตัวในแอ่งโครำช

และแอ่งสกลนคร 
(๙) โลหะเบำและแร่หำยำก ได้แก ธำตุหำยำก (โลหะ) พบที่จังหวัดกำญจนบุรี อุทัยธำนี  

สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร และระนอง มีปริมำณทรัพยำกรแร่รวมประมำณ ๐.๑๓ ล้ำนตัน คิดเป็นมูลค่ำรวมประมำณ 
๐.๒๙ ล้ำนล้ำนบำท 

หำกพิจำรณำเป็นรำยชนิดแร่ พบว่ำแร่เกลือหินเป็นแร่ที่มีปริมำณมำกที่สุดในประเทศ    
มีประมำณ ๑๘ ล้ำนล้ำนตัน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๘ ของปริมำณทรัพยำกรแร่ทั้งประเทศ ทั้งนี้ ทรัพยำกรแร่
ที่มีปริมำณสูงสุด ๕ อันดับแรกของประเทศไทย หำกไม่รวมแร่เกลือหิน ได้แก่ หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรม
ซีเมนต์ (อันดับ ๑) มีประมำณ ๖ แสนล้ำนตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๙.๕๔ ของปริมำณทรัพยำกรแร่ทั้ง
ประเทศ  แร่โพแทช (อันดับ ๒) มีประมำณ ๔ แสนล้ำนตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๖.๒๘ ของปริมำณ
ทรัพยำกรแร่ทั้งประเทศ  หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง (อันดับ ๓) มีประมำณ ๓ แสนล้ำนตัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๑๙.๐๓ ของปริมำณทรัพยำกรแร่ทั้งประเทศ  หินดินดำน (อันดับ ๔) มีประมำณ ๑ แสน
ล้ำนตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗.๔๓ ของปริมำณทรัพยำกรแร่ทั้งประเทศ และหินบะซอลต์ (อันดับ ๕)  
มีประมำณ ๔ หมื่นล้ำนตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒.๗๒ ของปริมำณทรัพยำกรแร่ทั้งประเทศ (รูปที่ ข.๑-๒) 



๑๐๗ 

 

 
 
รูปที่ ข.๑-๑ แผนที่ทรัพยากรแร่ประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๕๙) 
 



๑๐๘ 

 

ตารางที่ ข.๑-๑ แสดงปริมาณและมูลค่าทรัพยากรแร่ของประเทศไทย ณ สิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ชนิดแร่ 
ปริมาณทรัพยากรแร่ 
ที่มีศักยภาพเป็นไปได้ 

(ล้านตัน) 

ราคาแร*่ (เฉลี่ย) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มูลค่าทรัพยากรแร่ 
ที่มีศักยภาพเป็นไปได้ 

(ล้านล้านบาท) บาท หน่วย 
แร่เชื้อเพลิงและพลังงาน 

  ถ่านหิน (ลิกไนต์) ๑,๙๘๙.๕๑ ๙๖๐.๐ . ตัน   .๑.๙๑ . 
หินอุตสาหกรรมและหินประดับ 

  หินปูน ๒๙๔,๕๖๒.๗๖ . ๑๘๐.๐ . ตัน   .๕๓.๐๒ . 
  บะซอลต์ ๔๒,๑๔๖.๔๘ . ๒๐๐.๐ . ตัน  ๘.๔๓ . 
  แกรนิต ๑๑,๒๓๓.๑๙ . ๒๐๐.๐ . ตัน  ๒.๒๕ . 
  แอนดีไซต์ ๑๖,๑๔๗.๔๒ . ๒๐๐.๐ . ตัน  ๓.๒๓ . 
  หินทราย ๓๑,๐๒๗.๙๘ . ๑๕๐.๐ . ตัน  ๔.๖๕ . 

หินเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ 
  หินปูน ๖๑๒,๒๖๖.๓๙ . ๒๕๐.๐ . ตัน  ๑๕๓.๐๗ . 
  หินดินดาน ๑๑๕,๐๖๑.๔๒ . ๒๕๐.๐ . ตัน  ๒๘.๗๗ . 
  ยิปซัม ๓๒๖.๕๘ . ๖๔๘.๕ . ตัน  ๐.๒๑ . 

แร่โลหะมีค่า 
  ทองค า (โลหะ) ๑๓๖.๗๑ ตัน ๑,๔๑๔.๖ . กรัม ๐.๑๙ . 

แร่โลหะพื้นฐาน 
  สังกะสี ๓.๘๖ . ๖๙,๗๒๓.๘ . ตัน ๐.๒๗ . 
  ดีบุก ๗.๔๕ . ๖๓๐,๗๐๒.๕ . ตัน ๔.๗๐ . 
  ทองแดง (โลหะ) ๑.๐๐ . ๑๗๕,๓๐๖.๔ . ตัน ๐.๑๘ . 

แร่เหล็กและโลหะผสมเหล็ก 
  เหล็ก ๔๙.๗๘ . ๑,๕๐๕.๐ . ตัน ๐.๐๗ . 
  ทังสเตน ๑.๐๐ . ๓๑๘,๕๐๐.๐ . ตัน ๐.๓๒ . 

แร่อุตสาหกรรมเซรามิก 
  โซเดียมเฟลด์สปาร์ (ก้อน) ๔,๗๒๙.๓๗ . ๗๐๐.๐ . ตัน ๓.๓๑ . 
  ดินขาวและบอลล์เคลย์ ๘๓๘.๕๔ . ๕๕๐.๐* . ตัน ๐.๔๖ . 

โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ 
(ก้อน) 

๙๐๐.๙๕ . ๑,๗๐๐.๐ . ตัน ๑.๕๓ . 

  ควอตซ์ ๑๑๖.๘๗ . ๗๕๐.๐ . ตัน ๐.๐๙ . 
 

  



๑๐๙ 

 

ตารางที่ ข.๑-๑ แสดงปริมาณและมูลค่าทรัพยากรแร่ของประเทศไทย ณ สิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ต่อ) 
 

ชนิดแร่ 
ปริมาณทรัพยากรแร่ 
ที่มีศักยภาพเป็นไปได้ 

(ล้านตัน) 

ราคาแร*่ (เฉลี่ย) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มูลค่าทรัพยากรแร่ 
ที่มีศักยภาพเป็นไปได้ 

(ล้านล้านบาท) บาท หน่วย 
 แร่อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

  แบไรต์ (ก้อน)   ๓๐.๖๔   ๑,๔๘๕.๐. ตัน ๐.๐๕ . 
  ฟลูออไรต์     ๑๓.๘๓. ๕,๖๐๒.๒. ตัน ๐.๐๘ . 
  เกลือหิน ๑๗,๙๙๙,๙๙๘.๖๑  ๑,๙๕๐.๐. ตัน  ๓๕,๑๐๐.๐๐ . 
โพแทช  ๔๐๗,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๑๐๕.๐ ตัน ๔,๕๑๙.๗๔ . 

 แร่โลหะเบาและแร่หายาก 
  ธาตุหายาก (โลหะ) ๐.๑๓. ราคาขึ้นอยู่กับธาตุหายาก 

(โลหะ) แต่ละชนิด. 
๐.๒๙** . 

มูลค่ารวมทรัพยากรแร่ 
  
  

๓๙,๘๘๖.๘๐ 

 
หมำยเหต ุ

- ปริมำณทรัพยำกรแร่ที่มีศักยภำพเป็นไปได้ เป็นกำรประเมินทำงสถิติและวิชำกำรธรณีวิทยำ ซึ่งยังไม่ได้ประเมินควำม
เป็นไปได้ทำงเศรษฐกิจและสังคม และศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร โดยน ำปริมำณกำรผลติแรใ่นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มำหัก
ลบจำกปริมำณทรัพยำกรแร่ในพ้ืนท่ีแหล่งแร่ 

- ปริมำณกำรผลิตแร่รำยชนิด ได้จำกกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 
- รำคำแร่ (เฉลี่ย) เป็นรำคำประกำศเพื่อเรียกเก็บค่ำภำคหลวงแร่ โดยกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 
- * เป็นรำคำแร่บอลล์เคลย์ 
- ** ค ำนวณมูลค่ำจำกธำตุหำยำก (โลหะ) ที่มีควำมสมบูรณ์ตั้งแต่ ๑๐ ppm ขึ้นไป ได้แก่ แลนทำนัม (La) ซีเรียม (Ce) 

เพรซีโอดิเมียม (Pr) นีโอดิเมียม (Nd) และอิตเทรียม (Y) 
 

หำกประเมินมูลค่ำทรัพยำกรแร่ โดยมิได้ประเมินจำกสินแร่ จะมีมูลค่ำรวมประมำณ       
๔ หมื่นล้ำนล้ำนบำท  เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ำเป็นรำยชนิดพบว่ำ แร่เกลือหินเป็นแร่ที่มีมูลค่ำมำกที่สุดใน
ประเทศ ประมำณ ๓.๕ หมื่นล้ำนล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๔ ของมูลค่ำทรัพยำกรแร่ทั้งประเทศ  ทั้งนี้ 
ทรัพยำกรแร่ที่มีมูลค่ำสูงสุด ๕ อันดับแรกของประเทศไทย หำกไม่รวมแร่เกลือหิน ได้แก่ แร่โพแทช (อันดับ ๑) 
มีมูลค่ำประมำณ ๔.๕ พันล้ำนล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๙ ของมูลค่ำทรัพยำกรแร่ทั้งประเทศ  หินปูน
เพ่ืออุตสำหกรรมซีเมนต์ (อันดับ ๒) มีมูลค่ำประมำณ ๑๕๓ ล้ำนล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๑ ของมูลค่ำ
ทรัพยำกรแร่ทั้งประเทศ  หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง (อันดับ ๓) มีมูลค่ำประมำณ ๕๓ ล้ำนล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑ ของมูลค่ำทรัพยำกรแร่ทั้งประเทศ  หินดินดำน (อันดับ ๔) มีมูลค่ำประมำณ ๒๘ 
ล้ำนล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ ของมูลค่ำทรัพยำกรแร่ทั้งประเทศ และหินบะซอลต ์(อันดับ ๕) มีมูลค่ำ
ประมำณ ๘.๔ ล้ำนล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ ของมูลค่ำทรัพยำกรแร่ทั้งประเทศ (รูปที่ ข.๑-๓) 

 
 
 



๑๑๐ 

 

 
 

 
 

รูปที่ ข.๑-๒ แผนภูมิแสดงทรัพยากรแร่ที่มีปริมาณสูงสุด ๕ อันดับแรกของประเทศ (ไม่รวมแร่เกลือหิน) 
 
 
 

             

รูปที่ ข.๑-๓ แผนภูมิแสดงทรัพยากรแร่ที่มีมูลค่าสูงสุด ๕ อันดับแรกของประเทศ (ไม่รวมแร่เกลือหิน) 
 
 
 



๑๑๑ 

 

ภาคผนวก ข.๒  
สถานการณ์แร ่(การผลิต การใช้ การน าเข้า และการส่งออกแร่) 

ในช่วงระยะเวลำกว่ำ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙) มูลค่ำกำรผลิตแร่ในประเทศไทยมี
แนวโน้มสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๙.๔๐ ต่อปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมูลค่ำกำรผลิตประมำณ ๘๙,๓๖๕ ล้ำนบำท 
กำรผลิตส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตหินปูนในภำคอุตสำหกรรมก่อสร้ำง หินปูนเพ่ืออุตสำหกรรมซีเมนต์ หินบะซอลต์ 
และยิปซัม แร่ที่มีมูลค่ำผลผลิตสูงที่สุด ๕ อันดับแรก ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ คือ หินปูนและหินอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ  มี
มูลค่ำ ๓๘,๔๖๒ ล้ำนบำท รองลงมำคือ ถ่ำนหินลิกไนต์ ๑๖,๗๙๒ ล้ำนบำท ยิปซัม ๖,๘๗๗ ล้ำนบำท 
ทองค ำ ๖,๐๔๐ ล้ำนบำท และเกลือหิน ๒,๗๑๒ ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (รูปที่ ข.๒-๑ และตำรำงที ่ข.๒-๑) 

 

 
หมำยเหต:ุ มูลค่ำ (กำรผลิต กำรใช)้ = รำคำประกำศเพื่อเรียกเก็บค่ำภำคหลวง (เฉลี่ย) x ปริมำณแร ่

รูปที่ ข.๒-๑ กราฟแสดงภาพรวมมูลค่าการผลิตแร่ที่ส าคัญของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในรอบ ๑๐ ปี 

ตารางที่ ข.๒-๑ แสดงมูลค่าการผลิตแร่ที่ส าคัญของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในรอบ ๑๐ ปี   
 (หน่วย : ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 
หินปูน และ 

หินอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
ถ่านหินลิกไนต์ ยิปซัม ทองค า 

๒๕๕๐ ๑๔,๑๐๙     ๙,๑๒๐     ๓,๙๖๔   ๒,๖๑๐  
๒๕๕๑ ๑๔,๗๔๓     ๙,๐๔๘     ๓,๘๖๑   ๒,๕๔๑  
๒๕๕๒ ๑๗,๗๐๔   ๑๕,๓๓๕     ๔,๗๘๘   ๕,๒๓๕  
๒๕๕๓ ๑๘,๗๒๗   ๑๗,๖๖๓     ๕,๒๗๐   ๕,๐๒๓  
๒๕๕๔ ๑๙,๗๒๒  ๒๐,๔๗๔     ๕,๔๔๒   ๔,๔๒๕  
๒๕๕๕ ๒๐,๒๗๗   ๑๗,๓๔๗     ๕,๖๖๖   ๘,๑๒๐  
๒๕๕๖ ๒๑,๖๙๙   ๑๗,๓๘๖     ๖,๓๕๙   ๖,๑๐๖  
๒๕๕๗ ๒๒,๘๓๔   ๑๗,๒๗๒     ๗,๒๐๕   ๕,๙๔๖  
๒๕๕๘ ๒๓,๒๗๔   ๑๔,๙๓๐     ๗,๐๓๒   ๔,๖๙๐  
๒๕๕๙ ๓๘,๔๖๒  ๑๖,๗๙๒    ๖,๘๗๗  ๖,๐๔๐ 



๑๑๒ 

 

กำรใช้แร่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แร่ที่มีปริมำณกำรใช้สูงที่สุดคือ หินปูนประมำณ ๑๗๖ ล้ำนตัน 
ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงและอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์  รองลงมำ คือ ถ่ำนหินลิกไนต์ ประมำณ 
๑๗ ล้ำนตัน เพ่ือใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ส่วนหินบะซอลต์และหินแกรนิตมีปริมำณกำรใช้ประมำณ ๑๓ และ ๘ 
ล้ำนตัน ตำมล ำดับ ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง  เมื่อคิดมูลค่ำกำรใช้แร่ภำยในประเทศมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๗.๙๖ ต่อปี แร่ที่ผลิตได้ในประเทศเกือบทั้งหมดจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบส ำหรับ
อุตสำหกรรมต่อเนื่องภำยในประเทศ อำทิ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหินลิกไนต์ ซึ่งมีมูลค่ำประมำณ ๖๗,๐๐๐ 
ล้ำนบำท/ปี  อุตสำหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้ำงมีมูลค่ำประมำณ ๑๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำท/ปี อุตสำหกรรมซีเมนต์
มีมูลค่ำประมำณ ๑๑๐,๐๐๐ ล้ำนบำท/ปี และอุตสำหกรรมแก้วและกระจกมีมูลค่ำประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ 
ล้ำนบำท/ปี (รูปที่ ข.๒-๒)  ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศสำขำอุตสำหกรรมเหมืองแร่และเหมืองหิน
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ (ณ รำคำตลำด) มีมูลค่ำประมำณ ๐.๒๙ - ๐.๕๐ ล้ำนล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๒.๗๘ - ๓.๙๑ ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ  

 
 

 

 
 

รูปที่ ข.๒-๒  แสดงมูลค่ามูลค่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศที่ใช้แร่เป็นวัตถุดิบ 

 
 

ส ำหรับมูลค่ำกำรส่งออกแร่มีแนวโน้มขยำยตัวเพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมูลค่ำกำร
ส่งออก ๒๐,๑๔๐ ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นในอัตรำร้อยละ ๑๕.๕๑ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ แร่ที่มีมูลค่ำกำร
ส่งออกสูงสุดคือ ทองค ำ มีมูลค่ำกำรส่งออกประมำณ ๖,๐๔๐ ล้ำนบำท รองลงมำเป็นโลหะดีบุก และยิปซัม 
ในส่วนของแร่ที่มีปริมำณกำรส่งออกมำกที่สุดคือ ยิปซัม มีปริมำณกำรส่งออก ๖.๔๖ ล้ำนตัน รองลงมำ
ได้แก ่โดโลไมต์ ๑.๒๗ ล้ำนตัน แอนไฮไดรต์ ๑.๓๕ ล้ำนตัน และเฟลด์สปำร์ ๐.๖๔ ล้ำนตัน 



๑๑๓ 

 

ในขณะที่มูลค่ำกำรน ำเข้ำแร่มีแนวโน้มลดลง (รูปที่ ข.๒-๓) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมูลค่ำ
กำรน ำเข้ำประมำณ ๕๗,๘๐๐ ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ ๖.๖๒ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีมูลค่ำกำร
น ำเข้ำประมำณ ๖๑,๙๐๐ ล้ำนบำท  กลุ่มแร่น ำเข้ำที่ส ำคัญยังคงเป็นกลุ่มแร่เชื้อเพลิง ได้แก่ ถ่ำนหินบิทูมินัส 
และถ่ำนหินชนิดอื่น ๆ  รองลงมำได้แก่ ดีบุก แร่ไนโอเบียมและวำเนเดียม ทัลก์ และดินขำว 

 

 
รูปที่ ข.๒-๓ กราฟแสดงมูลค่าการผลิต  การใช้ การน าเข้า  และการส่งออกแร ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
สถานภาพการขอใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ 

(เขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



๑๑๕ 
 

 

ภาคผนวก ค.๑ สถานภาพการขอใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่   

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง

ที่ต้องมีการจัดระเบียบให้
เหมาะสม 

เขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง
ที่ต้องมีการประเมินและต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนของ

กฎหมายในการขอประทานบัตร 
มาตรา ๑๘๙ บรรดาอาชญาบัตร 
ประทานบัตร หรือใบอนุญาตที่ได้
ออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นอาชญาบัตร 
ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้ยังคงใช้ได้
จนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 
โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
ยกเว้นการจัดท าแนวพ้ืนที่กันชน
การท าเหมืองและการจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนตามมาตรา ๓๒ การ
ฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมือง การ
วางหลักประกันและการจัดท า
ประกันภัยตามมาตรา ๖๘ (๘) และ 
(๙) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด
ไว้ในการออกประทานบัตร 

ประทานบัตร 
จ านวน ๑,๐๒๓ แปลง 
เนื้อท่ี ๑๙๑,๓๖๐ ไร่ ๓ งาน  
                        ๓๖ ตร.ว. 
หรือประมาณ ๓๐๖.๑๗ ตร.กม. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

อาชญาบัตรพิเศษ 
จ านวน ๘๙ แปลง 
เนื้อท่ี ๘๑๓,๙๔๑ ไร่ ๑ งาน  
                        ๗๑ ตร.ว. 
หรือประมาณ ๑,๓๐๒.๓๐ ตร.กม. 

อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
จ านวน ๗ แปลง 
เนื้อท่ี ๗,๘๖๒ ไร่  ๑ งาน  
                     ๖๑ ตร.ว. 
หรือประมาณ ๑๒.๕๘ ตร.กม. 
 

 
 

มาตรา ๑๘๘ บรรดาค าขอทุก
ประเภทที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นค าขอตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้พิจารณาด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

ค าขอต่ออายุประทานบัตร 
จ านวน ๑๓๑ แปลง 
เนื้อท่ี ๑๔,๗๐๐ ไร่ ๑ งาน  
                      ๑๑ ตร.ว. 
หรือประมาณ  
               ๒๓.๕๒ ตร.กม. 

ค าขอประทานบัตร 
จ านวน ๑,๙๗๖ แปลง 
เนื้อท่ี ๔๐๖,๘๑๔ ไร่ ๒ งาน  
                        ๒๗ ตร.ว. 
หรือประมาณ  
               ๖๕๐.๙๐ ตร.กม. 
 



๑๑๖ 
 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง

ที่ต้องมีการจัดระเบียบให้
เหมาะสม 

เขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง
ที่ต้องมีการประเมินและต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนของ

กฎหมายในการขอประทานบัตร 
ค าขออาชญาบัตรพิเศษ 
จ านวน ๕๐๐ แปลง 
เนื้อท่ี ๔,๗๔๐,๙๔๓ ไร่ ๐ งาน  
                         ๔๐ ตร.ว. 
หรือประมาณ ๗,๕๘๕.๕๐ ตร.กม. 

ค าขออาชญาบัตรผูกขาด
ส ารวจแร่ 
จ านวน ๗๔๒ แปลง 
เนื้อท่ี ๑,๐๐๒,๕๕๗ ไร่  ๓ งาน  
                         ๗๕ ตร.ว. 
หรือประมาณ ๑,๖๐๔.๐๙ ตร.กม. 
 
 

ก าหนดใหพ้ื้นที่แหล่งหิน
อุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้าง ตาม
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม และประกาศกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
ที่ประกาศก่อนพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ และที่
ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการก าหนดแหล่งหิน
อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเพ่ือการ
ก่อสร้าง) ของกระทรวง
อุตสาหกรรมแล้ว แต่ไม่สามารถ
ประกาศได้ทันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้ให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อ
การท าเหมืองภายใต้แผนแม่บทการ
บริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 พื้นที่ประกาศแหล่งหิน
อุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง 
จ านวน ๔๔๐ แปลง 
เนื้อท่ี ๑๘๐,๙๕๐ ไร่ ๐ งาน  
                       ๒๕ ตร.ว. 
หรือประมาณ ๒๘๙.๕๒ ตร.กม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง

ที่ต้องมีการจัดระเบียบให้
เหมาะสม 

เขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง
ที่ต้องมีการประเมินและต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนของ

กฎหมายในการขอประทานบัตร 
มาตรา ๑๘๖ ให้ประกาศก าหนด
พ้ืนที่เป็นเขตส าหรับด าเนินการ
ส ารวจ การทดลอง การศึกษาหรือ
การวิจัยเกี่ยวกับแร่ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้มีผลใช้บังคับต่อไปอีกไม่เกินห้าปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ เว้นแต่ประกาศที่ก าหนดใน
พ้ืนที่ตามมาตรา ๑๗ วรรคสี่ ให้เป็น
อันยกเลิก 
 
 

 
 

พ้ืนที่ประกาศตามมาตรา ๖ ทวิ 
แห่งพระราชบัญญัติแร่       
พ.ศ. ๒๕๑๐ 
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชนิดแร่เป้าหมาย : โพแทชและ
เกลือหิน 

๑.ประกาศลงวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๒๒ 
แอ่งสกลนคร 
เนื้อท่ี ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ ไร ่
หรือ ๑๖,๖๔๐ ตร.กม. 

แอ่งโคราช 
เนื้อท่ี ๑๗,๑๗๕,๐๐๐ ไร ่
หรือ ๒๗,๔๘๐ ตร.กม. 

๒. ประกาศลงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๒๙ 
พื้นที่ชัยภูมิ-นครราชสีมา 
เนื้อท่ี ๓๙๓,๗๕๐ ไร่ 
หรือ ๖๓๐ ตร.กม. 
รวมเนื้อที่ ๒๗,๙๖๘,๗๕๐ ไร่ 
      หรือ ๔๔,๗๕๐ ตร.กม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑๘ 
 

ภาคผนวก ค.๒ 
พื้นที่ตามประทานบัตรที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่  พ .ศ. ๒๕๑๐ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติแร่  พ .ศ.  ๒๕๖๐ ผลบังคับใช้  (พื้นที่ตามนัยมาตรา ๑๘๙ แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 
 

 

 



๑๒๐ 
 

ภาคผนวก ค.๓ 
พื้นที่ตามค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ยื่นตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติแร่  พ .ศ.  ๒๕๖๐ ผลบังคับใช้  (พื้นที่ตามนัยมาตรา ๑๘๘ แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
 

 

 

 



๑๒๒ 
 

ภาคผนวก ค.๔ 
พื้นที่ตามค าขอประทานบัตรที่ยื่นตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติแร่  พ .ศ.  ๒๕๖๐ ผลบังคับใช้  (พื้นที่ตามนัยมาตรา ๑๘๘ แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 
 

 

 

 



๑๒๔ 
 

ภาคผนวก ค.๕ 
พื้นที่ตามอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อน
วันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลบังคับใช้ (พื้นที่ตามนัยมาตรา ๑๘๙ แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 
 

 

 



๑๒๖ 
 

ภาคผนวก ค.๖  
พื้นที่ตามอาชญาบัตรพิเศษที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติแร่  พ .ศ.  ๒๕๖๐ ผลบังคับใช้  (พื้นที่ตามนัยมาตรา ๑๘๙ แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

 
 
 



๑๒๗ 
 

 
 

 

 



๑๒๘ 
 

ภาคผนวก ค.๗ 
พื้นที่ตามค าขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ที่ยื่นตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลบังคับใช้ (พื้นที่ตามนัยมาตรา ๑๘๙ แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 
 

 

 



๑๓๐ 
 

ภาคผนวก ค.๘ 
พื้นที่ตามค าขออาชญาบัตรพิเศษที่ยื่นตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติแร่  พ .ศ.  ๒๕๖๐ ผลบังคับใช้  (พื้นที่ตามนัยมาตรา ๑๘๙ แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 

 

 



๑๓๒ 
 

ภาคผนวก ค.๙ 
พื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม และประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ประกาศก่อน
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ และที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ก าหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง) ของกระทรวงอุตสาหกรรม
แล้ว แต่ไม่สามารถประกาศได้ทันก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

 
 

 

 



๑๓๔ 
 

ภาคผนวก ค.๑๐ 
พื้นที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตส าหรับด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัย
เกี่ยวกับแร่โพแทชและเกลือหิน ตามมาตรา ๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 
  

เขตส าหรับด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษาหรือวิจัย
เก่ียวกับแร่ ตามมาตรา ๖ ทวิ วรรคหนึ่ง 

พื้นท่ีเปิดให้ขอสิทธิส ารวจหรือการท าเหมืองแร่ ตามมาตรา ๖ ทวิ วรรคสอง 

ประกาศ
กระทรวง

อุตสาหกรรม 

เนื้อท่ี 
(ตร.กม.) 

ท้องท่ี ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม/ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

เนื้อท่ี 
(ตร.กม.) 

ท้องท่ี ผู้ได้รับสิทธิ 

๖ ก.พ. ๒๕๒๒ ๑๖,๖๔๐ 
 

หนองคาย อุดรธานี 
สกลนคร นครพนม 

๑๘ พ.ค. ๒๕๔๓ ๘๔๖ แอ่งสกลนคร จ.อุดรธานี บริษัท เอเชีย แปซิฟิค 
โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๔ ๑๘๗ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  
๖ ก.พ. ๒๕๒๒ ๒๗,๔๘๐ ขอนแก่น มหาสารคาม 

กาฬสินธุ้ ร้อยเอ็ด ยโสธร 
อุบลราชธานี ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีษะเกษ 

- - - - 

๑๑ เม.ย. ๒๕๒๙ ๖๓๐ ชัยภูมิ นครราชสีมา ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๔ ๒๖ อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ - 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ง 

ภาพรวมของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ 

แผนท่ียุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๕ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๓๖ 
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