สถานการณ์
ผลกระทบต่อชุมชน
กรณี โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวล�าภู

เรียบเรียงข้อมูลโดย
ลมิตา เขตขัน
เดชา ค�าเบ้าเมือง
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได
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“ภูผาฮวก” เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกขาน เนื่องจากเป็นแหล่ง “หน่อไม้ฮวก” ที่อุดมสมบูรณ์ท่ีสด
ุ
ชาวบ้านได้พ่งึ พิงหาอยูห
่ ากินมาแต่ครั้งอดีต ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นที่ต้ังของเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม

นิเวศ
พื้นที่

ชนิ ด หิ น ปู น เพื่ อ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้า ง อยู่ ใ นเขตบ้ า นผาซ่ อ น หมู่ ท่ี 7 บ้ า นโชคชั ย หมู่ ท่ี 8 และ
หมู่ท่ี 12 ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�าภู โดยชาวบ้านเรียกพื้นที่ป่าแถบนั้นว่า
ป่ า ชุ ม ชนเขาเหล่ า ใหญ่ - ผาจั น ได เป็ น กลุ่ ม ภู เ ขาประกอบด้ ว ย ภู ผ าฮวก ผาจั น ได และผาน� า ลอด
ทั้ ง หมดอยู่ภ ายในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า เก่ า กลอยและป่ า นากลาง ลั ก ษณะพื้ น ที่ เ ป็ น ภู เ ขาหิ น ปู น
สูงจากระดับน�าทะเลปานกลาง 260-330 เมตร มีล�าห้วยส�าคัญ อาทิ ห้วยปูน ห้วยสาวโฮ ห้วยปอบ
ห้วยหว้า ห้วยโสกเสือ ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากแหล่งน�าเพื่อการท�านา เลี้ยงสัตว์ และปลูกผักในฤดูแล้ง
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ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันไดเป็นป่าเบญจพรรณ มีพช
ื พรรณไม้
มากมาย โดยเฉพาะไผ่และเห็ดชนิดต่าง ๆ จึงเป็นแหล่งอาหารที่สา� คัญของ
คนในชุมชน ชาวบ้านเคยช่วยกันค�านวณว่าในหนึ่งปีสามารถหาหน่อไม้
รวมกันได้ไม่ตา� กว่า 70,000 กิโลกรัม นอกจากนีย
้ งั เป็นแหล่งทีอ
่ ยูอ
่ าศัยของ
สัตว์ป่านานาชนิดอีกด้วย แต่พอเริม
่ มีการท�าเหมืองหิน ผู้ประกอบการได้
กั้นแนวเขตและไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่ทา� เหมือง ชาวบ้านจึง
ถูกจ�ากัดสิทธิจากเดิมที่เคยใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากป่าในการด�ารงชีพ
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แผนที่ผลกระทบจากการทำเหมืองแรหินอุตสาหกรรม

น้ำจากพื้นที่ปา
ไหลลงมารวมเปน
ลำหวยปูน

เขตพื้นที่ปาอนุรักษ
(พื้นที่กวา 3,000 ไร)

พื้นที่การเกษตร
ในฤดูฝนน้ำฝนและน้ำซึมน้ำซับ
จากปาจะไหลรวมกันเปนสาย
ลอดมาทางถ้ำน้ำลอด
และไหลไปบรรจบกับลำหวยปูน

นาขาว มันสำปะหลัง

ออย

หมู 8 - หมู 12
ใชน้ำจาก
ลำหวยปูน
โดยตรง

ยางพารา

เสียงดังจาก
เครื่องรอนหิน
เวลาประมาณ
4 ทุม - ตี 2

7

แปลงนาที่เหมือง
ซื้อตอจากชาวบาน

พื้นที่เปดหนาเหมือง

ภูผาน้ำลอด
ถ้ำน้ำลอด, ถ้ำศรีธน, ถ้ำเลียงผา
ถ้ำพระ, ถ้ำเมืองบาดาล, ถ้ำคางคาว
ถ้ำอะโพลโล, ถ้ำพญานาค, ถ้ำหินแตก

มีภาพเขียนสีโบราณไดรับ
การขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร
เขต 9 ขอนแกน เนื้อที่ 300 กวาไร

9

ภูผาจันได

ภูผาโขง

5

6

8

1

3

2

ถ้ำผาจันได,
ถ้ำ ษี

ภูขี้เถา

ภูผาซอน

บานผาซอน

หมุดเขตแดนพื้นที่สัมปทาน
ขอบเขตการทำเหมือง
พื้นที่เปดหนาเหมือง
แปลงนาที่เหมืองซื้อตอจากชาวบาน
พื้นที่ไดสัมปทานทำเหมือง
พื้นที่เกษตรที่หินกระเด็นถึงจากการระเบิดเหมือง
เสนทางรถขนหินผานบางครั้ง
เสนทางรถขนหินผานประจำ

คูหา

ดานกั้นการผานพื้นที่เหมือง

เขตสัมปทานทับที่ทำกินชาวบาน
เสนทางที่เหมืองหามบุคคลภายนอกผาน

บานวังหินซา

อ. ส
ุว

รรณ

บริเวณที่ตั้งบานเรือน

4

ภูผาฮวก

สำนักสงฆ

พบกระดูกชาง
วัตถุโบราณ

บานโชคชัย

็กทอง
นนเพ
บานโ ากลาง
อ.น

แปลงนายายดี ระงับภัย
ผูไดรับผลกระทบจาก
การหามใชเสนทาง

ภูผาอีดำ

ถ้ำผาโขง

ภูผาซาง

บานคลองเจริญ ต.บุญทัน
เสียงดังจากเครื่องรอนหิน
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ชนิดหินปูน ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
อ.ศรีเชียงใหม
จ.หนองคาย

อ.สังคม
จ.หนองคาย

ภูผายา

มีภาพเขียนสีโบราณ
ไดรับการขึ้นทะเบียน
จากกรมศิลปากร เขต 9
ขอนแกน เนื้อที่ 300 กวาไร

อ.น้ำโสม
อ.บานผือ

บานหยวก

โรงโมหินสุมิตร

เสียงดังจาก
เครื่องรอนหิน

บานน้ำปู
อ.น้ำโสม

ดาน

บานหินฮาว
ต.นาลี้ อ.สุวรรณคูหา

ไปบานสามเหลี่ยม
อ.น้ำโสม

บานนาไร

บานโนนมีชัย

บานดงมะไฟ

อ. สุวรรณค
ูห

บานนาเจริญ

เสียงดังจาก
การทำกิจกรรม
ในเหมือง

า

หามชาวบานใช
เสนทางรวมกับ
รถขนหิน
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นิเวศ
ภูเขาหินปูนและถ�า้

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติปา่ เก่ากลอยและป่านากลาง ประกอบดัวยภูเขาหินปูน 8 ลูก ได้แก่
1. ภูผาน�้าลอด
มีพ้ น
ื ที่ 30 ไร่ เป็นป่าต้นน�า บริเวณโดยรอบทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต้ของภูเขา
ลูกนี้ติดกับที่ท�ากินของชาวบ้าน มีหน้าผาที่ต่อกับภูผาฮวก ส่วนล่างเป็นโพรงหินทะลุจากทิศตะวันตก
ไปยังตะวั นออก เป็นช่องทางน�าไหลผ่าน ซึ่งในฤดูฝนจะมีน�าจากล� าห้วยหว้ าไหลหลากมารวมกั น
ในบริเวณนี้ก่อนจะไหลไปยังผาโขง รวมกับห้วยปูน ชาวบ้านจึงตั้งชื่อผาลูกนี้ว่า “ผาน�าลอด”

2. ผาฮวก
มีพ้ น
ื ที่ประมาณ 300 ไร่ เป็นป่าต้นน�าของล�าห้วยปูน มีพ้ น
ื ที่ท�ากินของชาวบ้านอยูโ่ ดยรอบ ทาง
ทิศเหนือติดกับผาน�าลอดและมีเทือกเขาเชื่อมยาวไปทางทิศตะวันออกจรดผาจันได มีต้นไผ่รวกขึน
้ เป็น
จ�านวนมาก จึงเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่าผาฮวก (ผาที่มีไม้ไผ่รวก)

3. จันได
เป็นต้นน�าของล�าห้วยปูน มีพ้ น
ื ที่ประมาณ 200 ไร่ อยูต
่ ิดกับผาฮวกทางทิศตะวันออก ต้นไม้ท่ี
ขึน
้ ว่ นใหญ่เป็นต้นจันได มีสต
ั ว์ปา่ อาศัยอยูห
่ ลายชนิด มีสา� นักสงฆ์ต้งั อยูด
่ ้านล่างทางทิศตะวัน
้ บริเวณนีส
ออก

4. ภูผาโขง
เป็นป่าต้นน�าที่มล
ี า� ห้วยสาขาของล�าห้วยปูน มีท่ีทา� กินของชาวบ้านอยูโ่ ดยรอบ เป็นภูเขาลูกโดด
ที่มีความสวยงาม อยูห
่ ่างจากผาน�าลอดมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 150 เมตร หลวงปู่เที่ยง
ได้ธุดงค์มาปักกลดและเห็นว่าพื้นที่มีความเหมาะสมในการตั้งวัด จึงร่วมกับชาวบ้านสร้างวัดขึ้นที่น่ี
ปัจจุบันผาโขงมีพ้ น
ื ที่ประมาณ 25 ไร่ มีก�าแพงล้อมรอบ ด้านในเป็นสถานที่พุทธธรรม มีธรรมชาติท่ี
สวยงามทรงคุณค่าแห่งระบบนิเวศ มียอดผาสูงสามารถมองเห็นได้ไกล
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5. ภูผายา
มีพ้ น
ื ที่ประมาณ 150 ไร่ เป็นป่าต้นน�าของห้วยสาวโฮ อยูใ่ กล้กับ
ป่าชุมชนโคกผายา และมีท่ีท�ากินชาวบ้านอยู่โดยรอบ ภูผายาเป็นภูเขา
ลูกโดด สมัยก่ อนมีผู้พบต้ นยาสูบขนาดใหญ่อยู่บนยอดผา รวมถึ งพืช
สมุนไพรจ�านวนมาก ชาวบ้านจึงได้ต้ังชื่อว่าภูผายา นอกจากนี้ยังค้นพบ
ภาพเขียนสีและวั ตถุโบราณ ท� าให้กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง
โบราณคดี ซึ่งมีความส�าคัญทางจิตวิญญาณของชุมชนด้วย

6. ผาอีด�า
เป็นภูเขาลูกโดด มีขนาดเล็กกว่าภูผาลูกอื่ นมาก ไม่มีถ�า ตั้ งอยู่
ระหว่ า งป่ า ชุ ม ชนเขาเหล่ า ใหญ่ แ ละป่ า ชุ ม ชนโคกผายา ทิ ศ ตะวั น ตก
และทิศเหนือติดกับที่ท�ากินของชาวบ้าน อยู่ห่างจากผาน�าลอดไปทาง
ทิศตะวันตกประมาณ 300 เมตร มีต้นน�าที่ไหลเชื่อมเป็นล�าห้วยสาขา
ของล�าห้วยปูน

7. ภูผาซาง
มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน�าของ
ล�าห้วยโสกเสือ อยู่ติดกับป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ ชื่อผาซาง มีท่ีมาจาก
บริเวณนั้นมีไม้ไผ่ซางขึ้นเป็นจ�านวนมาก ปัจจุบน
ั เป็นที่ต้ังของวัดศิรธ
ิ รรม
พัฒนา

8. ภูผาซ่อน
เป็นภูเขาลูกโดดมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ มีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์
เป็นต้นน�าสาขาของล�าห้วยปูนและเป็นเอกลักษณะของชุมชนบ้านผาซ่อน
ที่มาของชื่อผาซ่อน เนื่องจากในอดีตมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่รายล้อม
เป็นจ�านวนมาก และมีผาซ่อนอยูด
่ ้านหลังของป่าไม้เหล่านั้น ชาวบ้านจึง
เรียกว่า “ผาซ่อน” ในอดีตพื้นที่น้ีมีพืชสมุนไพรขึ้นอยูจ
่ �านวนมาก

นอกจากภูเขาหินปูน 8 ลูกนี้แล้วยังมีภูเขาดิน
อี ก จ� า นวน 12 ลู ก ได้ แ ก่ ภู ข้ี เ ถ้ า ใหญ่ ภู ข้ี เ ถ้ า น้ อ ย
ภูป่าช้าง ภูซาง ภูก้ม
ุ ข้าว ภูผักหวาน ภูป่าเพ็ก ภูโป่งแฮ
ภูด่านอีหน่อง ภูกระแต ภูสีเสียด ภูเขาเหล่าใหญ่ ซึ่ง
ภูเขาแต่ละลูกเป็นป่าต้นน�า ป่าน�าซับซึมของล�าห้วยที่
หล่อเลีย
้ งคนในชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร
ของชาวบ้านที่อาศัยอยูบ
่ ริเวณโดยรอบ
ภายในภูเขาหินปูนยังมีถ�าอยูภายใน นอกจาก
ความสวยงามของหินงอก หินย้อย และธารน�าใต้ดิน
แล้ว ยังค้นพบเครื่องปั้ นดินเผาโบราณและกระดูกช้าง
อี ก ด้ ว ย แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การส� า รวจอย่ า งเป็ น ทางการ
ยกเว้นที่ภูผายา ที่ได้มีการค้นพบภาพเขียนสียุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งกรมศิลปากร เขต 6 จังหวัดขอนแก่น
ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณสถานแล้ว
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โดยธรรมชาติของภูเขาหินปูนจะไม่มีแหล่งน�้าอยู่บนภูเขา เนือ
่ งจากน�้าจะซึมลงไปตามรู
ไหลรวมกันเป็ นล�าธารภายใต้ภูเขา เกิดเป็ นถ�้า ในบริเวณนีพ
้ บว่ามีถ้า� อยู่เป็ นจ�านวนมาก
ซึง
่ มีคุณค่าและความส�าคัญทัง
้ ด้านระบบนิเวศและมิติจิตวิญญาณของชุมชน ดังนี้

ถ�้าน�้าลอด

ถ�้าพระ

อยู่ใต้ภูผาน�าลอด บริเวณรอยต่อกับภูผาฮวกมีช่องเป็น

อยู่ภายในภูผายา พบกลุ่มภาพเขียนสีแดงบนผนังถ�า

โพรงหินจากทิศตะวันตกทะลุไปยังทิศตะวันออกเป็นช่องทางน�า

ผิวเรียบยาวประมาณ 5 เมตร ประกอบด้วยลวดลายเรขาคณิต

ไหลผ่าน ในฤดูฝนจะมีน�าจากล�าห้วยหว้าไหลหลากมารวมกัน

ภาพสัตว์ ภาพฝ่ามือ

บริเวณนี้แล้วไหลผ่านไปยังผาโขง ไหลไปรวมกับล�าห้วยปูน

ถ�้าศรีธน

ถ�้าลายเขียน
อยู่ ภ ายในภู ผ ายาเช่ น เดี ย วกั บ ถ� า พระ มี ภ าพเขี ย น

อยู่ในภูผาน�าลอดซึ่งมีช่องทางทะลุถึงถ�าอื่น ๆ ในภูเขา

โบราณสีแดงกระจายเป็นกลุม
่ ๆ ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

ลูกเดียวกันนีไ้ ด้ท้งั ด้านล่างและด้านบน ถ�าศรีธนมีหน
ิ งอกหินย้อย

เป็นภาพสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ภาพคน ภาพสัตว์เลื้อยคลาน

ที่สวยงาม ภายในถ�ากว้างสามารถจุคนได้ถึง 100 คน ในต�านาน

ภาพโครงสร้างสัตว์ ขนาดใหญ่ นอกจากนั้นบริเวณถ� าผายา

เล่าว่าเคยเป็นที่พก
ั ของคนในสมัยโบราณ พระไชยเชษฐาที่เสด็จ

ยังมีสา� นักสงฆ์เป็นที่เคารพของชาวบ้านตั้งอยูด
่ ้วย สันนิษฐาน

มาจากหลวงพระบางเคยมาประทับ ณ ถ�าแห่งนีเ้ ป็นการชั่วคราว
ก่อนที่จะเสด็จไปประทับ ณ ถ�าสุวรรณคูหา ถ�าแห่งนี้ยังไม่มีช่ อ
ื

ว่าภาพเขียนสี ณ ถ�าภูผายามีอายุประมาณ 2,000- 3,000 ปี
ี
ใกล้เคียงกับอายุของภาพเขียนสีท่ีพบ ณ อุทยานประวัติศาตร์

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2522 มีชาวบ้านผาซ่อน ชื่อ ศรีธน ได้เข้าไปใน

ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี

ถ�าเพื่อหามูลค้างคาวมาเป็นปุย
๋ ส�าหรับใส่พช
ื ผลและเกิดอุบต
ั เิ หตุ
ไม่คาดฝัน ถูกก้อนหินขนาดใหญหล่นลงมาทับจนเสียชีวิต จึงได้

นอกจากถ�าทีก
่ ล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีถา� อีกจ�านวนมาก

ตั้งชื่อตามชื่อผูเ้ สียชีวต
ิ ว่า “ถ�าศรีธน” ปัจจุบน
ั เป็นทีต
่ ้งั ส�านักสงฆ์

ที่ยงั ไม่มก
ี ารส�ารวจอย่างจริงจัง แต่มช
ี าวบ้านที่พบถ�าเหล่านั้น

อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน ร่วมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

และมี ช่ ื อเรี ย กตามลั ก ษณะที่ เ ห็ น เช่ น ภายในผาน� า ลอด

นิเวศถ�าส�าหรับชุมชนและบุคคลทั่วไป

นอกจากถ�าน�าลอดและถ�าศรีธนแล้ว ยังมีถ�าเลียงผา ถ�าพระ

ถ�้าช้าง
ภายในมีโพรงเป็นช่องยาวประมาณ 100 เมตร ที่มาของ
ชื่อถ� านั้นมาจาก 2 แหล่ ง คื อ ตั้ งตามลั กษณะของปากถ� าที่ มี
ลักษณะเหมือนประตูทางเข้าวัด เรียกว่า “โขง” และตั้งชื่อตาม
ต�านานโขลงช้าง โดยในอดีตกลุ่มภูผาเหล่านี้มีท�าเลเหมาะเป็น
ที่อยูข
่ องโขลงช้าง เนื่องจากมีแนวผาล้อมรอบสามด้าน ด้านที่ส่ี
เป็นเหมือนประตูเข้า-ออก ส่วนตรงบริเวณผาโขงเป็นที่อยู่ของ
พญาช้าง จึงเรียกถ�าที่อยูท
่ างทิศใต้ว่า “ถ�าช้าง” ส่วนถ�าที่อยูท
่ าง
ทิศเหนือจัดไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์

ถ�าเมืองบาดาล ถ�าค้างคาว ถ�าอ่ะโพลโล ถ�าพญานาค ถ�าหิน
แตก ภายในภูผาจันได ประกอบดัวยถ�าผาจันไดและถ�าฤาษี
และภายในภูผาโขง มีถ�าผาโขง
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ระบบนิเวศเขาหินปูน จะไม่มีน�าอยูเ่ พราะน�าจะซึมลงไปตาม Sink hole รวมเป็น
ล�าธารใต้ภเู ขาเกิดเป็นถ�า ภายในถ�าใต้ภเู ขาหินปูนจึงเป็นที่กก
ั เก็บน�าและเป็นช่องทางผ่าน
ของสายน�าในช่วงฤดูฝน และในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ บริเวณใกล้ภูเขาหินปู นจะยังมีความ
ชุ่มชื้นอยู่ เนื่องจากมีน�าที่กักเก็บไว้ภายใต้เขาหินปูนซึมออกมา สอดคล้องกับข้อมูลของ
ชาวบ้านที่มีท่ีท�ากินติดกับภูเขาหินปูน ที่บอกว่าดินบริเวณที่ติดกับภูเขาหินปูนจะมีความ
อุดมสมบูรณ์กว่าดินบริเวณอื่น ๆ ที่อยู่ห่างออกไป เพราะในฤดูแล้งดินยังมีความชุ่มชื้น
สามารถปลูกพืชหลังนาได้ ดังนั้น ระบบนิเวศเขาหินปูนจึงเป็นแหล่งต้นน�า น�าซึมน�าซับ
ท�าให้พ้ น
ื ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงพืชพรรณและผืนดิน

ป่าชุมชน

เขาเหล่าใหญ่-ผาจันได

พื้นทีป
่ า่ ชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ถือเป็นจุดศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน
ดังจะเห็นได้ว่า มีพระและชาวบ้านได้รว่ มกันสร้างส�านักสงฆ์ข้น
ึ ที่ถ�าพระ ถ�าเสือ ซึ่งอยูท
่ างทิศตะวันออกของ
ภูผายา เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และชาวบ้าน นอกจากนี้
เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ป่าต้นน�า ป่าน�าซับน�าซึม ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก คนในชุมชนจึงร่วมกัน
จัดกิจกรรมอนุรักษ์ผืนป่า อาทิ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่า การเป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้
ทางธรรมชาติทส
่ี า� คัญของสถานศึกษา การป้องกันไฟป่า และป้องกันการบุกรุกลักลอบตัดไม้จากกลุม
่ นายทุน
ค้าไม้ เป็นต้น
ชาวบ้านที่น่ีมีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแบบวัฒนธรรม ฮีต คอง ของชาวอีสาน พึ่งพาอาศัย หาอยูห
่ ากิน
ในดิน ในป่า ในภูเขาที่มีความสมบูรณ์ ทั้งพืชอาหาร สมุนไพร และสัตว์ป่า ถือเป็นวัฒนธรรมทางอาหาร
อย่างหนึ่ง อีกทั้งมีความเชื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ณ แหล่งที่อยู่ ผืนดินที่ให้ผลผลิต รวมถึงป่าเขาที่เชื่อว่ามี
สิง่ ศักดิ์สท
ิ ธิค
้ ก
ึ ขอบคุณต่อผืนดินที่ให้อยูใ่ ห้กินรวมถึงความเคารพต่อสิง่ ศักดิ์สท
ิ ธิ์
์ อยปกปักคุ้มครอง ความรูส
ในป่าไม้และขุนเขาที่ให้พ่งึ พา เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ชาวบ้านหลายคนรักและต้องการที่จะรักษาสายน�า ภูเขา
แหล่งโบราณคดี รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรให้อยูไ่ ปจนรุน
่ ลูกรุน
่ หลาน
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โครงการเหมืองแร่หินปูนอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ค�าขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2553 (ประทานบัตรที่ 27221/15393)
(ข้อมูลจาก รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไขประกอบการขอต่ออายุประทานบัตร มกราคม 2554)

โครงการนี้ต้ังอยูท
่ ่ีหมู่ 8 ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�าภู เนื้อที่ 175-3-65 ไร่ อยูใ่ นเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเก่ากลอย-นากลาง ซึ่งเป็นพื้นที่คุณภาพลุ่มน�าชั้นที่ 2 และอยู่ในเขตแหล่งหินอุตสาหกรรมตามประกาศแหล่งหินของ
กระทรวงอุตสาหกรรม มีปริมาณส�ารองแร่หินปูนประมาณ 46 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,800 ล้านบาท โดยรัฐจะได้
ค่าภาคหลวงประมาณ 194 ล้านบาท
ประทานบัตรการท�าเหมืองแร่มีอายุ 10 ปี เริม
่ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2543 สิน
้ สุดอายุวันที่ 24 กันยายน 2553 แต่เนื่องจาก
ได้มีการฟ้องให้เพิกถอนประทานบัตร ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการได้ในขณะนั้น จึงมีการขอต่ออายุประทานบัตรแปลงนี้ เป็นระยะ
เวลา 15 ปี ใช้พ้ น
ื ที่ในการท�าเหมืองประมาณ 60 ไร่ โดยจะเว้นพื้นที่ไม่ท�าเหมืองตามที่ก�าหนดไว้ในเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมและโดยรอบ
ตามแนวเขตของพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 เมตร การท�าเหมืองจะท�าโดยวิธเี หมืองหาบ ซึ่งจะเริ่มเปิดการท�าเหมืองเพื่อผลิตแร่ท่ีระดับ
ความสูงประมาณ 340 เมตรจากระดับน�าทะเลปานกลาง แล้วท�าเหมืองเป็นขั้นบันได ลดระดับลงมาจนถึงระดับต�าสุดที่ 230 เมตร
จากระดับน�าทะเลปานกลาง ซึ่งจะได้หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ประมาณ 7,277,000 เมตริกตัน โดยมีอัตราการผลิต 500,000
เมตริกตันต่อปี
ในการพัฒนาเส้นทางและการพัฒนาหน้าเหมือง จะใช้เครื่องเจาะระเบิดแบบตีนตะขาบร่วมกับ Jack Hammer วัตถุระเบิด
ที่ใช้เป็นแบบแอมโมเนียไนเตรตผสมกับน�ามันดีเซล ใช้วัตถุระเบิดแรงสูงประเภท Dynamite ท�าหน้าที่กระตุ้นการระเบิด และมี
แก็ปไฟฟ้าแบบถ่วงเวลาเป็นตัวจุดระเบิด ท�าการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ช่วงเวลาประมาณ 16.00-17.00 น. โดยก่อนการระเบิด
ทุกครั้งจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราภายในรัศมี 100 เมตรและให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร
หินปูนที่ได้จากการระเบิด จะท�าการขนส่งโดยรถขุดดิน ร่วมกับรถบรรทุกท้าย ล�าเลียงโดยตรงไปยังโรงโม่ บดและย่อยหิน
ของบริษัทศิลาโชคชัยภัทร จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและมีท่ีต้ังอยูต
่ ิดกับแนวเขตทางด้านทิศตะวันตกของประทานบัตร ส่วนหิน
ที่มีขนาดใหญ่เมื่อท�าการกระแทกด้วย Hydraulic Breaker ให้มีขนาดเหมาะสมแล้ว ก็จะขนส่งไปยังโรงโม่ บดและย่อยหิน เพื่อ
ท�าการบดและคัดขนาด หรือเพื่อจ�าหน่ายตามความต้องการของตลาดต่อไป
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หวยคะนาน
บานทาลี่

8 กม.
หวยคะนาน
7 กม.

6 กม.
หวยหิ
นบอ
บานนาไร
5 กม.
หวยกานเหลื
อง
4 กม.
บานโนนมีชยั
บานนาเจริ
ญ
หวยคะนาน
3 กม.
บานดงมะไฟ
หวยสาวโฮ

หวยบอฮอง

2 กม.

หวยคะนาน

1 กม.

ภูผายา
ภูฮวก
ปาชุมชนโคกผายา

หวยปอน

บานวังหิ
นซา

ภูผาจันได
ปาชุมชนเขาเหลาใหญ-ผาจันได

ปนู
หวย

ภูผาน้ำลอด
ภูผาโขง

ภูขเ้ี ถา

หวยปูน

หวยปูน

บานผาซอน

ปาชุมชนวังหิ
นซา

ภูผาซอน

บานโชคชัย

ภูผาซาง

บานเพ็กทอง
ภูฮวก
เวิ
ง้ น้ำ / หนองน้ำ / บึงน้ำ
ภูผาน้ำลอด / ภูผาจันได / ภูผาโขง
พื
น
้ ทีต่ ามคำขอประทานบัตร (กรอบแดง)
พื
น
้ ทีก่ อสรางโรงโมหิ
น (กรอบสม)
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สถานการณ์

ผลกระทบ
ต่อชุมชน

1 ผลกระทบจากการปั กหมุดเขต
รุกล�้าพื้นทีท
่ า� กินของชาวบ้าน
ภูฮวก ภูผาน�าลอด และภูผาจันได เป็นภูเขาหินปูนสามลูกเชื่อมต่อกัน โดยภูฮวก
เป็นภูเขาที่ใหญ่ท่ีสุด มีความสมบูรณ์ท้ังพืชพรรณ อาหาร สมุนไพร รวมถึงไม้ไผ่ฮวก
(ไม้ไผ่ลวก - สามารถใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเรือน เครื่องจักสาน อุปกรณ์หาปลา
ฯลฯ) ซึ่งพื้นที่ภูฮวกแทบทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่สัมปทาน บริเวณโดยรอบภูเขาสามลูก
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท�ากิน พื้นที่เกษตร ดินในบริเวณรอบภูเขาเป็นดินสีแดงแทร์รารอสซ่า
(Terra rossa) ที่สลายมาจากหินปูน มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุท่ีมป
ี ระโยชน์ต่อการ
เติบโตของพืช ตั้งแต่เริ่มมีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาของชาวบ้านจนถึงปัจจุบันมีภูมิปัญญา
ที่รับรู้ได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินดังกล่าว ด้วยเหตุน้ีชาวบ้านจึงมีการจับจองพื้นที่
บริเวณรอบภูเขาทั้งหมดและได้ใช้ประโยชน์เพื่อท�าการเกษตร เริ่มตั้งแต่การปลูกข้าว
ปลูกผักเพื่อยังชีพ กระทั่งมีพืชเศรษฐกิจเข้ามา จึงแบ่งพื้นที่บางส่วนปลูกพืชเศรษฐกิจ
อื่น ๆ เช่น ยางพารา อ้อย มันส�าปะหลัง เป็นต้น พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ความมั่นคง
ทางอาหาร รวมถึงเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของชาวบ้าน
ในปี พ.ศ. 2553 หลังจากที่ทางบริษัทได้รับสัมปทานท�าเหมือง ได้มีการปักหมุด
ขอบเขตการได้รับสัมปทานรอบพื้นที่ภูฮวกทั้ งหมด 9 จุ ด และมีบางจุ ดที่ตัวหมุดปัก
เขตแดนของโครงการได้รุกล�าเข้าไปในเขตพื้นที่ท�ากินของชาวบ้าน โดยชาวบ้านเจ้าของ
พื้นที่ไม่ทราบเรื่อง ไม่ได้รับการแจ้งจากทางโครงการ และไม่ได้ให้ความยินยอมในการ
รุกล�าเข้ามาในพื้นที่
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ถึ ง แม้ พ้ ื น ที่ ก ารเกษตรโดยรอบโครงการทั้ ง หมดจะไม่ มี
การออกเป็นโฉนด มีเพียงเอกสารที่ดิน ภบท.5 โดยเจ้าของที่ดิน
ได้ เ สี ย ภาษี ด อกหญ้ า ให้ กั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� า บลดงมะไฟ
ทุ ก ปี การปั ก หมุ ด เขตแดนทั บ ที่ ท� า กิ น ของชาวบ้ า นที่ มี ก ารใช้
ประโยชน์มานานเพียงแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดที่ดิน
อาจเป็นเพราะพื้นที่น้ีอยู่ในขอบเขตป่าอนุรักษ์ แต่เมื่อมีการขอ
สัมปทานภูเขาไปท�าเหมืองแร่หินปูน ซึ่งท�าให้เกิดการสูญสลาย
ของภูเขา ทางภาครัฐกลับอนุมต
ั ิโดยไม่ฟงั ค�าคัดค้านของชาวบ้าน
ที่ต้องการปกป้องทรัพยากรอันมีค่าให้คงอยูใ่ นพื้นที่
เมื่อเป็นเช่นนี้จึงสร้างความสงสัยให้กับชาวบ้านถึงความ
เป็นธรรมในการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ รวมถึงความต้องการใช้
หินปูนในอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นมีความจ�าเป็นและใช้ทรัพยากร
หินปูนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วหรือไม่ เพราะภูเขาหินปูนเป็น
ทรัพยากรที่ ใช้แล้ วหมดไป การใช้ประโยชน์จึงต้ องเป็นไปตาม
ความจ�าเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2 ผลกระทบจากเศษหินจากการระเบิด
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โครงการเหมืองแร่หินปูนฯได้เริ่มท�าการระเบิดเพื่อเปิดหน้าเหมือง การด�าเนินการในระยะนี้
ท�าให้มีเศษหินกระเด็นออกมายังบริเวณโดยรอบโครงการ ซึ่งกระเด็นไปถึงพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนอกเขตปักหมุดที่
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ท�าให้มีเศษหินจากเหมืองตกลงไปในแปลงนาข้าว สวนยางพารา ไร้อ้อย ไร่มันส�าปะหลัง สร้างความ
เสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร บางสวนไม่สามารถเข้าไปท�างานได้ เจ้าของที่ต้องปล่อยทิ้งร้าง การมีเศษหินกระเด็น
ลงไปนั้นเป็นการเพิม
่ ภาระต้นทุนให้กับเจ้าของที่ดินในการจ้างคนเอาเศษหินออกจากแปลงเกษตร ถ้าไม่น�าออกก็จะท�าการ
ไถพรวนไม่ได้ หรือถ้ารถที่จ้างมาไถพรวนดินไปแล้วอุปกรณ์รถไปกระทบเศษหินจะท�าให้อุปกรณ์เสียหาย ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมบ�ารุง เป็นรายจ่ายที่เจ้าของไร่ต้องแบกรับ นอกจากความเสียหายต่อพืชผลการเกษตรแล้ว หินที่กระเด็นออกมา
ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุกับชาวบ้านที่อยูใ่ นที่ดินท�ากินของตนเองอีกด้วย
ช่วงเวลา 16.00-17.00 น. เป็นเวลาท�าการระเบิด จะมีการแจ้งเตือนก่อนอย่างน้อย 30 นาที ชาวบ้านที่ก�าลังท�างาน
อยู่ในแปลงเกษตรโดยรอบ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณต้องรีบออกจากพื้นที่ให้ไกลจากภูเขา เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากเศษหินกระเด็น หินร่วง รวมใช้เวลาตั้งแต่ออกจากพื้นที่การเกษตร รอจนกว่าจะระเบิดเสร็จ แล้วจึงสามารถ
เข้าไปท�างานต่อได้ ท�าให้ต้องเสียเวลาในการท�างานอย่างน้อย 2 ชั่วโมงในแต่ละวันที่ท�าการระเบิด ถึงแม้การระเบิดในระยะ
ต่อมาจะมีเศษหินกระเด็นออกมาน้อยลงเนื่องจากเหมืองแร่หินปูนเริ่มมีการขุดลึกลงไป แต่ชาวบ้านยังคงมีความกังวลใจ
ต่ออุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น
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3 ผลกระทบต่อเส้นทางการคมนาคมภายในชุมชน
ปลายปี พ.ศ. 2561 ทางเหมืองเริ่มขนหินออกไปขายโดยใช้สองเส้นทาง คือ
ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ใช้เส้นทางผ่านหมู่บ้านโชคชัย ต.ดงมะไฟ
ไปทางบ้านต่างแคน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล�าภู โดยรถบรรทุกขนาด
สิบล้อ และบางครั้งเป็นรถพ่วงร่วมด้วย ขับไปบนถนนเส้นหลักของหมู่บ้าน โดย
1 วัน จะมีรถบรรทุกวิ่งผ่านหมูบ
่ า้ นไม่นอ
้ ยกว่า 20 เที่ยว (รวมไปกลับ) ท�าให้ชาวบ้าน
มีความยากล�าบากในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ การด�าเนินชีวิตล�าบากมากขึ้นเพราะต้องคอยระวังอันตรายจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ต้องระวังเด็กๆ ในหมู่บ้านที่ข่จ
ี ักรยานกลับบ้านหลังเลิกเรียน ต้องคอย
ระวังสัตว์เลีย
้ งไม่ให้ออกไปยังถนนเพราะกลัวถูกรถบรรทุกชน
นอกจากนี้ ช าวบ้ า นบางส่ ว นยั ง ได้ รั บ ผลกระทบจากการใช้ ท างสั ญ จรไป
ท�างานในที่นา แปลงเกษตรของตนเอง เนื่องจากเส้นทางที่ใช้สัญจรตามปกติถูกตั้ง
ด่านปิดกั้นห้ามบุคคลภายนอกโครงการเหมืองแร่หินปูนฯ สัญจรผ่าน เพราะเป็น
เส้นทางที่ รถบรรทุกขนแร่ออกมาจากเหมือง ท� าให้ชาวบ้านส่วนนี้ต้องหลีกเลี่ยง
ไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งต้องอ้อมไกลกว่าเดิม เป็นการเพิ่มภาระทั้งด้านเวลา และต้นทุน
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงในการเดินทาง
ประมาณปลายเดื อนธันวาคม 2561 โครงการเหมืองหินได้ เปลี่ ยนเส้นทางรถบรรทุกหิน
วิ่งเส้นทางไป อ.สังคม จ.หนองคาย และ เส้นทางไป อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ทั้งนี้ชาวบ้านน�าปู่
ต.บ้านหยวก อ.น�าโสม จ.อุดรธานี ได้ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ทางหมู่บ้านได้อนุญาตให้ใช้เส้นทาง
ผ่านหมูบ
่ า้ นได้ ต่อมาเกิดปัญหาขึน
่ า้ นเริม
่ า้ น
้ คือถนนในหมูบ
่ พังและการมีรถขนาดใหญ่วิ่งผ่านในหมูบ
ท�าให้เกิดปัญหาเรื่องการสัญจรของชาวบ้าน ปัจจุบันจึงมีมติของหมู่บ้านหยุดให้รถบรรทุกขนแร่หิน
วิ่งผ่านถนนของหมู่บ้านแล้ว
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4 ผลกระทบทางสุขภาพทีเ่ กิดจากเสียงและแรงสัน
่ สะเทือน
การท�าเหมืองหินมีกจ
ิ กรรมที่เกิดขึน
้ หลายอย่าง เช่น การระเบิดหิน การทุบย่อยหินให้ได้ขนาดที่ต้องการ การตักหิน การขนหิน
ขึ้นรถสิบล้อ รถพ่วง ก่อนจะน�าแร่ออกไปส่งยังจุดที่ส่ังซื้อ ขั้นตอนเหล่านี้สร้างผลกระทบต่อสุขภาพผู้คนที่อาศัยอยูบ
่ ริเวณโดยรอบ
การระเบิดหินในแต่ละครัง้ จะเปิดสัญญาณเตือนภัยก่อนท�าการระเบิดไม่นอ
้ ยกว่า 30 นาที ช่วงเวลาในการระเบิดตัง้ แต่ 16.00 น.
- 17.00 น. ความถี่ในการระเบิดแต่ละวันไม่เท่ากัน ส่วนจ�านวนวันที่ระเบิดต่อสัปดาห์ก็ไม่มีก�าหนด บางช่วงระเบิดทุกวัน บางช่วงท�า
วันเว้นวัน ในช่วงเวลาที่มีการระเบิดหินนั้น เสียงจากการระเบิดดังไปไกลถึงหมู่บ้านในบริเวณโดยรอบ เช่น บ้านนาไร่ บ้านโนนมีชัย
บ้านนาเจริญ บ้านโชคชัย บ้านผาซ่อน และบ้านโนนเพ็กทอง หมู่บ้านดั งที่ กล่าวมานี้ต้ังอยู่ห่างจากโครงการเหมืองหิน ในรัศมี
5 กิโลเมตร ทั้ง 6 หมู่บ้านโดยเฉพาะชาวบ้านที่มีบ้านเรือนตั้งอยูใ่ กล้โครงการฯ ระยะห่างไม่เกิน 1 กิโลเมตรนั้น จะได้รับผลกระทบ
มากที่สุดในเรื่องของเสียง ซึ่งก่อความร�าคาญตลอดทั้งวัน ไม่เพียงแต่ในช่วงที่มีการระเบิดเท่านั้น หลังจากระเบิดหินเสร็จในเวลา
17.00 น. แล้ว จะมีการบดหิน ขนหิน ภายในพื้นที่เหมือง บางครั้งกว่าการขนหินจะเสร็จสิ้นก็เป็นเวลาประมาณ 04.00 - 05.00 น.
ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวคือเวลานอนหลับพักผ่อน
ส่วนชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้กับโครงการเหมืองแร่ฯ ไม่เกิน
1 กิโลเมตร จะได้ยินเสียงจากการท�างานซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่งผล
กระทบต่อเนื่องถึงสภาพจิตใจ ก่อให้เกิดความเครียด ปัจจุบันชาวบ้าน
สังเกตเห็นว่ามีการเพิม
่ นดิน
่ กิจกรรมภายในเหมือง คือการเพิม
่ อุปกรณ์รอ
ออกจากหิน ซึ่งขั้นตอนการร่อนหินจะท� าตั้ งแต่ เวลา 22.00 น. จนถึ ง
ประมาณ 02.00 น. ส่งผลให้มีเสียงดังเพิ่มขึ้น และเป็นการด� าเนินการ
ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
โดยรอบ นอกจากนีย
้ งั มีปญ
ั หามลพิษทางเสียงซึ่งเกิดจากรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ขับผ่านหมู่บ้านด้วยเช่นกัน

5 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
พื้นที่สัมปทานโครงการเหมืองแร่หินปูนฯ มีถ�าที่ส�าคัญและสวยงามหลายแห่ง ซึ่งหลายถ�ายังไม่ได้รับการส�ารวจอย่างเป็น
ทางการจากกรมศิลปากร หนึ่งในนั้นคือ ถ�าผาน�าลอด ซึ่งมีความส�าคัญคือ เป็นทางผ่านของสายน�าที่ไหลมารวมกันจากป่าสงวน
เก่ากลอย-นากลาง ร่องน�าสายนี้จะไหลในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะไหลผ่านแปลงเกษตรของชาวบ้านไปทางภูผาโขง จากนั้นจะไหลไปรวม
กับล�าห้วยปูน ซึ่งเป็นล�าห้วยส�าคัญที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน โดยล�าห้วยสายนี้จะไหลไปบรรจบกับคลองคะนานและ
คลองโมง ก่อนไหลลงสูแ
่ ม่น�าโขงต่อไป
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เสียงจาก
ผู้ได้รับ
ผลกระทบ

คุณยายกอง อัศภัย อายุ 68 ปี หมู่ 12 มีแปลงเกษตรติดกับพื้นที่โครงการเหมืองหิน
ระหว่างหมุดที่ 6-7 ในช่วงที่มก
ี ารระเบิดเหมืองแต่ละวันนัน
ิ จากการระเบิดร่วงลงมายัง
้ มีหน
แปลงนา มีท้ังก้อนเล็กและก้อนใหญ่ขนาดก�าปั้ น สร้างความเสียหายต่อนาข้าวและกระทบ
ต่อเวลาการท�านา เพราะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย ทุกคนที่ท�างานอยูต
่ ้องรีบ
หนีออกไปให้ห่างจากพื้นที่น้น
ั และรอจนกว่าเสียงระเบิดจะเงียบลงจึงเข้าไปท�างานต่อได้
และมีชาวบ้านอีกหลายรายที่ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน เช่น นายสิงห์ สุโพธิ์
อายุ 52 ปี หมู่ 12 มีแปลงเกษตรอยูร่ ะหว่างหมุดที่ 1-2 นางน้อย สุโพธิ์ อายุ 52 ปี หมู่ 8
มีแปลงเกษตรอยูร่ ะหว่างหมุดที่ 1-2 นางดาหวัน ศรีหอม อายุ 59 ปี มีแปลงเกษตรอยูต
่ ิด
กับหมุดที่ 3

ครอบครัว
คุณยายดี
ระงับภัย

คุณยายดี ระงับภัย อายุ 75 ปี ซึ่งโดยปกติคนในครอบครัวจะเดินทางเข้าไปท�างานในแปลงเกษตร
โดยใช้ถนนเส้นที่ติดกับภูผาฮวก (อยูใ่ นเขตพื้นที่โครงการเหมืองแร่ฯ) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
นับตั้งแต่โครงการเหมืองแร่ฯ เริ่มท�าการระเบิดหิน และตั้งด่านปิดกั้นบุคคลอื่นห้ามใช้เส้นทาง ท�าให้
คุณยายดีและครอบครัวเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น ส่งผลกระทบต่อเวลาและเพิม
่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เพราะต้องอ้อมไปใช้เส้นทางที่ไกลกว่าเดิมประมาณ 5 กิโลเมตร บ้านของคุณยายดีและครอบครัว
ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการเหมืองแร่ไม่เกิน 1 กิโลเมตร ท�าให้เมื่อมีการระเบิดจะได้รับผลกระทบ
มากกว่าบ้านเรือนที่อยูหา่ งไกลออกไป และเนื่องจากคุณยายดีมอ
ี ายุมาก ทุกครั้งที่มก
ี ารระเบิดคุณยาย
จะมีอาการสะดุ้ง เพราะตกใจจากเสียงที่ดังและแรงสั่นสะเทือนที่สัมผัสได้ หลังขั้นตอนการระเบิดหิน
ก็จะเป็นขั้นตอนการตัก การขนส่ง ท�าให้ก่อเสียงรบกวนต่อเนื่อง สร้างความร�าคาญและส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพจิต

คุณตาสมร
เบ้าทอง

คุณตาสมร เบ้าทอง อายุ 65 ปี นับว่าเป็นผู้ท่ีอาศัยอยูใ่ กล้พ้ น
ื ที่โครงการเหมืองแร่ฯ มากที่สด
ุ เนื่องจาก
บ้านตั้งอยูบ
่ นถนนเส้นเดียวกับเส้นทางเดินรถขนส่งแร่ และอยูต
่ ด
ิ กับบริเวณด่านกัน
้ ห้ามบุคคลภายนอก
ใช้ถนน คุณตาสมรจึงเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
และมากทีส
่ ด
ุ โดยเฉพาะผลกระทบทางเสียง ซึง่ ทั้งการ
ระเบิดและการขนส่งแร่หน
ิ นัน
้ ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน
ตลอดคืน กระทบต่อการนอนและสุขภาพจิต รวมถึง
ปัญหาเรื่องฝุ่น แรงสั่นสะเทือน การสัญจรจากการใช้
ถนนร่วมกับรถขนแร่ โดยเฉพาะในฤดูฝน ซึ่งถนนเป็น
ถนนลูกรังและมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ว่ิ งผ่าน ท� าให้
ถนนเละ ลื่น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
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นางน้อย
สุโพธิ์

นางน้อย สุโพธิ์ อายุ 52 ปี หมู่ 8 มีแปลงเกษตรอยูร่ ะหว่างหมุดที่ 1-2 ได้ย้ายเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่น้ีต้ังแต่
อายุ 12 ปี ครอบครัวของแม่น้อยย้ายมาจาก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี พ่อและแม่ของแม่น้อยได้เข้ามา
ซื้อพื้นที่ท�ากินอยูบ
่ ริเวณติดกับภูเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2520 โดยซื้อที่ต่อจาก
เจ้าของเดิม จ�านวน 75 ไร่ ราคา 25,000 บาท ปัจจุบันที่ดินได้แบ่งเป็น 2 ส่วนกับน้องชายเพื่อเสียภาษี
ที่ดินท�ากินทุกปี ในสมัยที่โยกย้ายครอบครัวมานั้น เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ แม่ของแม่น้อยมีลูก 12 คน
ลูกบางคนก็แต่งงานมีครอบครัวแล้ว การย้ายเข้ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมครอบครัวขนาดใหญ่ย่อมมี
ปัญหาเรื่องอาหารการกิน เพราะจะต้องเริ่มแปลงที่แปลงทาง เริ่มเพาะปลูกใหม่ รอการออกดอกออกผล
ของข้าวและพืชผัก แต่ในระยะเริ่มต้นชีวิตเช่นนั้น สิ่งที่ชว
่ ยให้ครอบครัวขนาดใหญ่ของแม่น้อยผ่านพ้น
มาได้คือ การพึ่งพาอาศัยภูเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได รวมถึงภูฮวก ไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ท่ีน�ามาสร้างบ้านเรือน
อาหารเพื่อยังชีพ ผืนดิ นที่ อุดมสมบู รณ์ให้พืชผลการเกษตร ถึ งแม้ในระยะเริ่มต้ นข้าวและพืชผลยัง
ไม่พร้อมให้เก็บเกี่ยว แต่เพราะภูเขามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ครอบครัวแม่น้อยจึงลงทุนลงแรงเข้าไปหา
อาหารป่า เช่น เห็ด หน่อไม้ หัวเผือกหัวมัน และน�าของป่าเหล่านี้ไปแลกข้าวสารกับชาวบ้านที่ต้ังรกราก
อยู่ ก่ อ นแล้ ว ท� า ให้ ค รอบครั ว ของแม่ น้ อ ยผ่ า นพ้ น ช่ ว งเวลาของการเริ่ ม ต้ น ชี วิ ต มาได้ ภู เ ขาแห่ ง นี้ ใ ห้
คุณประโยชน์กับครอบครัวแม่น้อยและชาวบ้านที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบมาจนถึงปัจจุบัน ท�าให้แม่น้อยทั้งรัก
และขอบคุณพื้นที่แห่งนี้ท่ีชว
่ ยชีวิตแม่น้อยและครอบครัวไว้
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แหล่ง
ข้อมูล

การสัมภาษณ์แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
สัมภาษณ์และท�าแผนที่ชุมชน ครั้งที่ 1 วันที่ 12-13 มีนาคม 2562, ครั้งที่ 2 วันที่ 21-22 มีนาคม 2562,
ครั้งที่ 3 วันที่ 20-21 เมษายน 2562
การศึกษาจากเอกสารทีเ่ กีย
่ วข้อง
• “ตามรอยเขาเงินล้าน ภูเขาหินปูน” ผลการศึกษาโครงงานของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สายศิลป์ โรงเรียนรุง่ อรุณ
สนับสนุการจัดพิมพ์โดย ศูนย์ประสานงานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (สช.), 2556
• รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม โครงการท�าเหมืองแร่หน
ิ อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง (ค�าขอประทานบัตรที่ 11/2537) ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล�าภู , จัดท�าโดย บริษัท เอส.พี.เอส.
คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ�ากัด, 2543
• รายงานวิ จัยรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพและบทบาทเยาวชนในการจั ดการป่ าชุ มชนภายใต้ สถานการณ์แย่งชิง
ทรัพยากรชุมชนผาซ่อน โชคชัย ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�าภู
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เอกสารทีต
่ ้องใช้
1. หลักฐานการยื่นขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ ส�าหรับกรณีท่ีประทานบัตรอยูใ่ น
ที่ดินการครอบครองของรัฐ
2. จัดท�ารายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่

ขัน
้ ตอน
การต่ออายุ
ประทานบัตร

ผู้ถือประทานบัตร
ยื่นค�าขอก่อนประทานบัตรสิ้นสุดอายุ
ไม่น้อยกว่า 180 วัน
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ�าท้องที่

แผนผังโครงการท�าเหมืองเพื่อส่งให้
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต

รวบรวมเอกสาร + ความเห็นของผู้ว่า

ตรวจสอบ
3. จัดท�ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

กพร.

การเหมืองแร่ตรวจสอบ หรือ จัดท�ารายงาน
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งให้ สผ. ให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบ
คณะกรรมการแร่
ไม่เห็นชอบ

** ต้องมีการประเมินผลตามมาตรการป้องกัน
ผลกระผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน

การพิจารณาในการขออนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร
- การท�าเหมืองแร่ท่ีผ่านมา ได้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการท�าเหมือง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขแนบท้าย
ประทานบัตร
- โครงการเหมืองแร่มีความคุ้มค่าทางเศรฐกิจ
- เทคโนโลยีท่ีใช้ในการท�าเหมืองต้องมีความเหมาะสม
- ผู้ถือประทานบัตรต้องไม่มีหนี้สินค้างช�าระตามกฎหมายว่าดัวยแร่
- กรณีท่ีดินอยูใ่ นความคุมครองของรัฐ ต้องได้รับใบอนุญาตให้เข้าใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการท�าเหมือง

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรในบันทึกการต่ออายุ
ให้เสร็จภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการแร่
ให้ความเห็นชอบ
*** หากมีการร้องเรียนหรือคัดค้านการขอต่อายุประทานบัตร ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ประจ�าท้องที่
ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
*** รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 43(3) : บุคคลและชุมชน มีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด�าเนินการใด
อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด�าเนินการใด ที่จะเป็นการกระทบต่อความเป็นอยูข
่ องประชาชน
หรือชมชุน + ได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว + หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้น โดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีสว
่ นร่วมในการพิจารณาดัวย

ที่มา : พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร
และเงื่อนไข ในการยื่นค�าร้องขอต่ออายุประทานบัตร และการอนุญาตประทานบัตร พ.ศ. 2561
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แผนผังการจัดท�ารายงานการศึกษาด้านสิง
่ แวดล้อม
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร

ผู้ถือประทานบัตร
ที่ได้ย่ น
ื ค�าขอต่อประทานบัตรไว้แล้ว

จัดท�ารายงานการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดในรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
1. รายละเอียดพื้นทีค
่ �าขอต่อประทานบัตร เช่น รายละเอียดที่ต้ัง
ประเภทที่ดิน แผนที่พอสังเขป
2. สภาพแวดล้อมของพื้นทีท
่ ต
่ี ้ังประทานบัตรปัจจุบัน เช่น ลักษณะ
ภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่โดยรอบ แหล่งน�า สภาพป่าไม้ การใช้

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจ�าท้องถิ่น

ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร
3. รายละเอียดเกีย
่ วกับการท�าเหมือง เช่น ประวัติการท�าเหมืองที่
ผ่านมา สภาพปัจจุบันของพื้นที่ แผนผังโครงการที่จะท�าเหมืองต่อไป
4. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข
• ให้รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาการท�าเหมืองที่ผ่านมาจนถึง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่

ปัจจุบัน โดยเฉพาะผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ ระบบ
นิเวศวิทยา ฝุ่นละออง เสียง ความสั่นสะเทือนจากอุปกรณ์ท่ีใช้ท�า
เหมือง ความเป็นอยูข
่ องราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง ปัญหาการร้อง
เรียนของประชาชนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับ การประเมิน
ผลการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการแร่

และสุขภาพของประชาชน
• การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท�าเหมืองแร่ท่ีจะ
ด�าเนินการต่อไป และเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

5. รายงานการฟื้นฟูทพื้นทีท
่ ผ
่ี า
่ นการท�าเหมืองแล้ว พร้อมเสนอ
แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นทีท
่ ผ
่ี า
่ นการท�าเหมืองไปแล้วแต่ยังไม่ได้
ท�าการฟื้นฟูกับพื้นทีท
่ ใ่ี ช้ในการท�าเหมืองต่อไป

ด�าเนินการอนุญาต
ให้ต่ออายุประทานบัตร

อ้างอิง : ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นซานและการเหมืองแร่เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท�ารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร พ.ศ. 2562 ประกาศวันที่ 28 มกราคม 2562
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กลไกการใช้สิทธิและการมีส่วนร่วมในขัน
้ ตอนการขอต่ออายุประทานบัตร

รับรูข
้ ้อมูลข่าวสาร

ตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนการต่ออายุประทานบัตร

รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา
41 บุคคลและชุมชนย่อม

ติดตามรายงานผลการปฏิบัติ

รัฐธรรมนูญฯ 2560

ร้องเรียน/คัดค้าน

มีสิทธิ

ตามมาตรการทีก
่ �าหนดไว้ใน

มาตรา 43 (3)

การขอต่ออายุประทานบัตร

(1) ได้รับทราบและเข้าถึง

รายงาน EIA

ข้อมูลหรือข่าวสาร

เพื่อตรวจสอบว่าการท�าเหมือง

บุคคลชุมชนย่อมมีสิทธิเข้าชื่อกัน

ไปยังอธิบดีกรมอุตสาหกรรม

สาธารณะในครอบครอง

ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามมาตรการ

เพื่อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

พื้นฐานและการเหมืองแร่ประจ�า

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ให้ด�าเนินการใดอันจะเป็น

ท้องที่ เพื่อให้คณะกรรมการแร่

ทางสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเงื่อนไข

ประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน

หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด

แนบท้ายประทานบัตรหรือไม่

หรืองดเว้นการด�าเนินการใด

พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง

โดยยื่นขอข้อมูลข่าวสารรายงาน

อันจะเป็นผลกระทบต่อความ

(ตามประกาศกระทรวง

การปฏิบัติตามมาตรการที่

เป็นอยูอ
่ ย่างสงบสุขของประชาชน

อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์

ก�าหนดไว้ในรายงาน EIA ของ

หรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการ

วิธก
ี าร และเงื่อนไข ในการยื่น

ของหน่วยงานรัฐตามที่
กฎหมายก�าหนด

ขอข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานราชการ ตาม

ผู้ประกอบการไปที่ สผ. (ตาม

พิจารณาโดยเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงาน

ขอต่ออายุประทานบัตร และ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับที่ 2

ของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะ

อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร

ของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2560)

นั้นโยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมี

พ.ศ. 2561, ประกาศกระทรวง

โดยขอไปที่หน่วยงานรัฐที่

ส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตาม

อุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนด

ครอบครองข้อมูลข่าวสาร

วิธารที่กฎหมายบัญญัติ เช่น

หลักเกณฑ์ วิธก
ี ารในการสอบหา

ขอเข้าไปร่วมในขั้นตอนการจัดท�า

ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อ

รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ร้องเรียนของคณะกรรมการแร่
หรือคณะกรรมการแร่จังหวัด
พ.ศ. 2561)

การใช้สิทธิร้องเรียน ตรวจสอบ การท�าเหมืองแร่
สิทธิการร้องเรียน/คัดค้านการต่ออายุประทานบัตร
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และ
เงื่อนไขในการยื่นขอต่ออายุประทานบัตรและ
การอนุญาตให้ต่อประทานบัตร พ.ศ. 2561 (ข้อ 18)

เอกสารและข้อมูลทีค
่ วรรวบรวมเพื่อประกอบการใช้สิทธิ
คัดค้านการขอต่อประทานบัตรหรือร้องเรียนการด�าเนินการ
ของเหมืองแร่ทก
่ี ่อให้เกิดผลกระทบ
• หลักฐานแสดงผลกระทบ/ความเสียหาที่เป็นรูปธรรม เช่น
ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ คลิปเสียง ผลตรวจทางวิทยาศาสตร์
ผลตรวจสุขภาพ ฯลฯ

ประชาชนยื่นข้อเรื่องเรียนหรือคัดค้านต่อ

• หนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ และผลการตรวจสอบ

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ�าท้องที่

• ข้อมูลและแผนที่ชุมชน ที่แสดงถึงข้อมูลพื้นฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การใช้ประโยชน์ท่ีดินและ

เจ้าพนักงานฯ

เจ้าพนักงานฯ เห็นว่าเป็น

เห็นว่า

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพพื้นที่

ไม่มีข้อมูล

หรือด้านเทคนิค หรือด้านวิชาการ

มีหนังสือแจ้งให้

ประสานส�านักอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ผู้ร้องเรียนทราบ

และการเหมืองแร่ และหน่วยงาน

ผลการตรวจสอบ

ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบ

ทรัพยากรของประชาชนในพื้นที่

ชาวบ้านที่น่ีมีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแบบวัฒนธรรม ฮีต คอง ของชาวอีสาน พึ่งพาอาศัย
หาอยูห
่ ากินในดิน ในป่า ในภูเขาที่มีความสมบูรณ์ ทั้งพืชอาหาร สมุนไพร และสัตว์ป่า
ถือเป็นวัฒนธรรมทางอาหารอย่างหนึ่ง อีกทั้งมีความเชื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติ
ณ แหล่งที่อยู่ ผืนดินที่ให้ผลผลิต รวมถึงป่าเขาที่เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิค
์ อยปกปักคุ้มครอง
ความรู้สึกขอบคุณต่อผืนดินที่ให้อยูใ่ ห้กินรวมถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิใ์ นป่าไม้และ
ขุนเขาที่ให้พ่ึงพา เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ชาวบ้านหลายคนรักและต้องการที่จะรักษาสายน�า
ภูเขา แหล่งโบราณคดี รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรให้อยูไ่ ปจนรุน
่ ลูกรุน
่ หลาน

