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บริษัท เชียงใหม ทิน-ทังสเตน จำกัด
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คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่
1. น.ส.อัญชลี ตระกูลดิษฐ      ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่
2. นายยุทธ เอี่ยมสอาด      รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
3. นายดิเรก รัตนวิชช์      รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
4. นายวัลลภ การวิวัฒน์       รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
5. นายทวี ทวีสุขเสถียร      รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
6. นายอนุพงศ์ โรจน์สุพจน์      รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
7. นายศิริชัย มาโนช      รองประธานกรรมการสภาการเหมอืงแร่
8. นายชาญณรงค์ ทองแจ่ม     กรรมการสภาการเหมืองแร่
9. นายศิรสิทธิ์ สืบศิริ      กรรมการสภาการเหมืองแร่
10. นายนวพล พุทธานนท์      กรรมการสภาการเหมืองแร่
11. นายเสกข์สรร ธีระวาณิชย์  กรรมการสภาการเหมืองแร่
12. นายสุรพล อุดมพรวิรัตน์   กรรมการสภาการเหมืองแร่
13. นายยงยุทธ รัตนสิร ิ      กรรมการสภาการเหมืองแร่
14. นายณรงค์ จ�าปาศักดิ์      กรรมการสภาการเหมืองแร่
15. นายอภิชาติ สายะสิญจน์   กรรมการสภาการเหมืองแร่
16. นายสุเทพ สุนทรารัณย ์     กรรมการสภาการเหมืองแร่
17. นายอับดุลลาเต๊ะ ยากัด    กรรมการสภาการเหมืองแร่
18. นายตติกร บูรณธนานุกิจ   กรรมการสภาการเหมืองแร่ 
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แวดวงช�วเหมือง

ก�รประชุมคณะกรรมก�รแร่ 
ก�รประชุมคณะกรรมก�รแร่ ครั้งที่ 3/2564 
และก�รประชุมคณะกรรมก�รแร่จังหวัด

Cover Story
ชนะ ภูมี ผูบ้ริห�รกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร�้ง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน)
กับบทบ�ทผู้นำ�ใน “ก�รฟื้นฟูสภ�พเหมืองหินปูน”
สภ�ก�รเหมืองแร่

CSR
ผู้ช่วย รมว.ทส. ลงพื้นที่ “ขุมเหมืองแม่ท�น” 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำ�กัด
กักเก็บน้ำ�ได้หล�ยล้�นลูกบ�ศก์เมตร แแก้ปัญห�ภัยแล้ง       
กองบรรณ�ธิก�ร

กพร. จัดสัมมน�โครงก�รส่งเสริมอุตส�หกรรม
เหมืองแรแ่ละอุตส�หกรรมพื้นฐ�น ให้มีม�ตรฐ�น
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจำ�ปี 2564   
พร้อมมอบร�งวัล CSR-DPIM ประจำ�ปี 2563   
กองบรรณ�ธิก�ร

ไขข้อข้องใจกฎหม�ยแร่
“เขตแหล่งแร่เพื่อก�รทำ�เหมือง” 
ผลพวงจ�กพระร�ชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
สุรพล อุดมพรวิรัตน์

8

9

10

16

18

19

23

25

27

32

35

บทคว�ม
สถ�นก�รณ์อุตส�หกรรมปูนซีเมนต์ปี พ.ศ. 2563 
และแนวโน้มปี พ.ศ. 2564
ว�่ที่ ร.ต.ทศพร สุวรรณโณ

เหมืองแร่สีเขียว
กพร. ออกม�ตรก�รส่งเสริมโรงง�นหลอมเศษโลหะ  
ยกระดับคุณภ�พอ�ก�ศของไทย-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
กองบรรณ�ธิก�ร

In Trend
แนวโน้มก�รลงทุนในอุตส�หกรรมเหมืองแร่ของโลก
ปี พ.ศ. 2564                         
บุญญวัฒน์ ขุนอินทร์ 

ส�ระน่�รู้   
แบตเตอรี่โพแทสเซียมไอออน... แบตเตอรี่แห่งอน�คต
ณฐิก� หนูนวล

News  

Contents

10



March-April 20218

แวดวงชาวเหมือง

30   มีนาคม 2564 
อดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ ประธานคณะท�างานพิจารณาคัดเลือก
อุตสาหกรรมดีเด่นประจ�าปี พ.ศ. 2564 ประเภทเศรษฐกิจ
หมุนเวียน พร้อมด้วยคณะท�ำงำน ได้จัดประชุมต่อเนื่อง 2 วัน  
เพื่อรับฟังผลกำรด�ำเนินงำนและคัดเลือกผู้สมัครเข้ำรับกำร            
คัดเลือกอุตสำหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมี
ผูป้ระกอบกำรสนใจสมคัรจ�ำนวน 20 รำย ณ หอ้งศนูยเ์ผยแพร่
ควำมรู้และให้บริกำร ชั้น 1 กพร.

ส�ำหรับองค์กรท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบนี้ จะมีกำร                 
ไปตรวจประเมินที่สถำนประกอบกำร เพื่อสรรหำผู้ท่ีจะได้รับ
รำงวลัอตุสำหกรรมดเีดน่ และรบัมอบรำงวลัจำกนำยกรฐัมนตรี
ต่อไป 

อดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การประชุมคณะท�างานพิจารณา
คัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น
ประจ�าปี พ.ศ. 2564 
ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน
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 การประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 3/2564
 และการประชุมคณะกรรมการแร่จังหวัด

อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ ได้มอบหมำยให้ผู้แทนสภำกำรเหมืองแร่เข้ำประชุมคณะกรรมกำรแร่
และคณะกรรมกำรแร่จังหวัด  ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการแร่ 
มอบหมำยให้ ทวี ทวีสุขเสถียร รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร ่ เข้ำประชุมคณะกรรมกำรแร่ ครั้งที่ 3/2564 เม่ือ                   

วันที่ 18 มีนำคม 2564 คณะกรรมกำรแร่ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

การประชุมคณะกรรมการแร่จังหวัดฉะเชิงเทรา
มอบหมำยให้ โกสุม อยู่คง ที่ปรึกษากรรมการสภาการเหมืองแร่ เป็นผู้แทนเข้ำประชุมคณะกรรมกำรแร่จังหวัดฉะเชิงเทรำ                  

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2564 

คณะกรรมกำรแร่จังหวัดฉะเชิงเทรำ พิจำรณำเห็นชอบค�ำขอประทำนบัตรท�ำเหมืองแร่ประเภทที่ 1 ชนิดแร่ทรำยแก้ว ของบริษัท                   

พี.บี.บี.คอนกรีต จ�ำกัด ระยะเวลำ 30 ปี

1) คำาขอประทานบัตร  จำานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

ชนิดแร่

ดินอุตสำหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์

มีอายุ/ปี

30

อำาเภอ

พัฒนำนิคม

จังหวัด

ลพบุรี

เลขท่ีคำาขอ

2/2560

ชื่อผู้ขอ

บริษัท ฐำวิตี อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ�ำกัด

ตำาบล

โคกสลุง

ลำาดับ

1

2) คำาขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 3 ราย รวม 3 แปลง

ชนิดแร่

โดโลไมต์

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

เฟลด์สปำร์

มีอายุ/ปี

20

10

20

อำาเภอ

สะเดำ

แม่ทะ

บ้ำนคำ

จังหวัด

สงขลำ

ล�ำปำง

รำชบุรี

เลขท่ีคำาขอ

1/2561
(27664/15949)

1/2561
(30403/15322)

1/2559
(21067/15823)

ชื่อผู้ขอ

บริษัท เขำแดงคอนสตรัคชั่น จ�ำกัด

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 
โรงโม่หินชัยประภำรุ่งเรือง

บริษัท ปฐมวัฒนพำนิชย์กำรแร่ 
จ�ำกัด

ตำาบล

ปำดังเบซำร์

หัวเสือ

บำ้นบึง

ลำาดับ

1

2

3

สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำารวจและทำาเหมืองแร่ จากการประชุมคณะกรรมการแร่
ครั้งที่ 1-3/2564 มีจำานวนทั้งสิ้น ดังนี้

การอนุญาต

ประทำนบัตร

ต่ออำยุประทำนบัตร

โอนประทำนบัตร

อำชญำบัตรพิเศษ

รวม
(แปลง)

10

6

4

0

20

3/2564
(แปลง)

1

3

0

0

4

2/2564
(แปลง)

4

1

1

0

6

1/2564
(แปลง)

5

2

3

0

10

ท่ี

1

2

3

4

รวม
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Cover Story
l   สภาการเหมืองแร่ 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 
สภาการเหมืองแร่  ร่วมกับ  บริษัท                   
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) จัด
ประชุมสัมมนำเรื่อง “การฟื้นฟูสภาพ
เหมืองแร่” ขึ้น ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 
กรุงเทพมหำนคร กำรประชุมดังกล่ำวได้
รับเกียรติจำก วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
เป็นประธำนในพิธีเปิดงำน โดยมี อัญชลี  
ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการ
เหมืองแร่ กล่ำวรำยงำนถึงวัตถุประสงค์ 
ในกำรจัดประชุม มีผู้เข้ำร่วมกำรประชุม
เป็นข้ำรำชกำรจ�ำนวน 34 คน และ                   
ผู้ประกอบกำรจ�ำนวน 121 คน 

กำรประชุมสัมมนำครั้งนี้ บริษัท  
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) ได้ให้กำร
สนับสนุนวิทยำกรหลักในกำรบรรยำย 
และต้นฉบับหนังสือกำรฟื้นฟูเหมือง
หินปูน รวมท้ังสนับสนุนงบประมำณ                
ในกำรจัดพิมพ์หนังสือดังกล่ำวจ�ำนวน 
100 เล่ม เพื่อน�ำมำใช้ เป็นเอกสำร
ประกอบในกำรประชุม 

นอกจำกนี ้กำรประชมุฯ ยงัไดร้บักำรสนบัสนนุวทิยำกรจำกกองกฎหมำย กรม
อุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ ท่ีมำบรรยำยให้ควำมรู้ในเร่ือง กฎระเบียบ          
ที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูเหมือง และ หจก. ชุติวรรณและโรงโม่หินบริษัท นครรัตนศิลา 
จ�ากัด โดย ยงยุทธ รัตนสิริ และผู้รับผิดชอบงำนฟื้นฟูสภำพเหมืองของบริษัทฯ               
ไดม้ำถำ่ยทอดประสบกำรณใ์นกำรฟืน้ฟสูภำพเหมอืงหนิปนูของบรษิทัฯ เปน็แนวทำง
ให้ผู้เขำ้ประชุมได้น�ำไปปฏิบัติ

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จำากดั (มหาชน) 
กับบทบาทผู้นำาใน 

การฟื้นฟูสภาพ
เหมืองหินปูน
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ควำมเป็นมำของกำรจัดสัมมนำในครั้งนี้ สืบเนื่องมำจำกกำรที่สภำกำร                  
เหมอืงแร่ไดรั้บหนงัสอืกำรฟืน้ฟเูหมอืงหนิปนูซึง่จัดท�ำขึน้โดยคณะท�ำงำนฟืน้ฟเูหมอืง
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จำกบริษัท               
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) และพบว่ำหนังสือดังกล่ำวน้ีได้รวบรวมองค์ควำมรู้
และประสบกำรณ์ในกำรฟื้นฟูเหมืองหินปูนของบริษัทฯ ไว้เป็นอย่ำงดี และจะเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งหำกสำมำรถน�ำมำเผยแพร่ให้ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่รำยอื่นให้มี
ควำมเข้ำใจและด�ำเนินงำนฟื้นฟูเหมืองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สภำกำรเหมืองแร่             
จึงได้ขอควำมร่วมมือจำกบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) ในกำร จัดประชุม
สัมมนำในครั้งนี้ขึ้น 

วันนี้เรำจะน�ำท่ำนมำพบกับ คุณชนะ ภูมี ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และ
ผลติภณัฑก์อ่สรา้ง SCG เพ่ือขอทรำบแนวควำมคิดในกำรด�ำเนินธรุกิจเหมอืงแร่และ
กำรฟื้นฟูสภำพเหมืองแร่ของบริษัทฯ กัน (ค่ะ)

สวัสดีค่ะคุณชนะ  ภูมี   ภาพลักษณ์
ของบริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำากัด 

(มหาชน) ในสายตาคนทั่วไป มองว่าเป็น
บริษัทฯ ขนาดใหญ่ที่มั่นคง มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและมีการบริหารงานอย่างมี
ธรรมาภิบาล ช่วยเล่าความเป็นมาหรือ 
ภูมิหลังของบริษัทฯ ให้เราได้ทราบหน่อย
นะคะ

ครับ ก่อนอื่น SCG หรือบริษัท            
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) ต้อง         
ขอขอบคุณวำรสำรเหมืองแร่ ที่กรุณำ        
ให้เกียรติมำสัมภำษณ์ ช่วยให้เรำได้เพ่ิม
ช่องทำงในกำรสื่อสำรกับสังคมมำกขึ้น

ต้องขอเล่ำย้อนหลังไปไกลหน่อย
เพ่ือให้เห็นภำพครับ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
หรือปูนซีเมนต์ที่เรำใช้ในงำนก่อสร้ำงอยู่
ทั่วๆ ไปในทุกวันนี้ ในอดีต เมื่อร้อยกว่ำ 
ปีนั้น เป็นกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ        
มำใช้งำนในประเทศ ในปี พ.ศ. 2456 
รั ช ก ำ ลที่  6  พ ร ะ อ ง ค์ ท่ ำ น ท ร ง มี                  
พระรำชด�ำริเห็นว่ำประเทศไทยควรมี
อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์เป็นของตัวเอง 

ชนะ ภูมี 
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG

การฟื้นฟูขุมเหมืองถ่านหิน จ.ลำาปาง ให้เป็นแหล่งเก็บนำ้าให้ชุมชน
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เพื่อให้ประเทศไทยผลิตปูนซีเมนต์ใช้เอง ลดกำรพ่ึงพำ กำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
และน�ำพำประเทศไปสูค่วำมเจรญิกำ้วหนำ้ จงึทรงมพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกลำ้ฯ 
ให้ก่อตั้งบริษัทผลิตปูนซีเมนต์ขึ้นใช้ในประเทศ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด        
ใช้ชื่อว่ำ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัดสินใช้ เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2456 และต่อมำ
เมื่อบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2518 ก็ได้เปลี่ยนชื่อ             
เป็น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) โรงงำนปูนซีเมนต์แห่งแรกของบริษัท           
อยู่ที่บำงซื่อ ในกรุงเทพฯ นี่เองครับ โดยท�ำกำรขนส่งวัตถุดิบโดยเฉพำะดินมำร์ล ซึ่ง
เรำใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตปูนซีเมนต์ในขณะน้ันมำจำกสระบุรีโดยรถไฟ ปัจจุบัน             
เป็นที่ตั้งของส�ำนักงำนใหญ่ ส่วนที่ตั้งโรงงำนนั้น เรำมีโรงงำนปูนซีเมนต์อยู่ทั้งที่
แก่งคอยและเขำวงในจังหวัดสระบุรี ท่ีทุ่งสงในจังหวัดนครศรีธรรมรำช และที่แจ้ห่ม
ในจังหวัดล�ำปำง ในต่ำงประเทศเรำก็มีโรงงำนปูนซีเมนต์อยู่ในประเทศกัมพูชำ  
อินโดนีเซีย ลำว เวียดนำม และพม่ำ ครับ ปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกิจหลำกหลำยมำกข้ึน
จึงเป็นท่ีมำของช่ือท่ีเรียกในปัจจุบันว่ำ SCG ซ่ึงย่อมำจำก Siam Cement Group ครับ 

ธุรกิจของบริษัทมีอะไรบ้างคะ ปัจจุบันไปที่ ไหนก็เจอแต่สินค้าและบริการของ 
เอสซีจีอยู่เต็มไปหมด

เริ่มแรกบริษัทฯ เริ่มขยำยกิจกำรจำกธุรกิจปูนซีเมนต์ ไปสู่ธุรกิจผลิตวัสดุ
ก่อสร้ำงและผลิตภัณฑ์ตกแต่งต่ำงๆ อย่ำงเช่น ปูนผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์หลังคำ 
กระเบือ้งเซรำมกิ สขุภณัฑ ์กอ๊กน้�ำ บลอ็กปถูนน ฉนวนกนัควำมรอ้น ถงัเกบ็น้�ำ และ
ถังบ�ำบัด ต่อมำก็มีกำรขยำยธุรกิจไปในอุตสำหกรรมและบริกำรอื่นๆ เช่น ธุรกิจ
กระดำษ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจบริกำรด้ำนโลจิสติกส์ ปัจจุบันบริษัทได้รวบรวมธุรกิจ
เหล่ำนี้จัดตั้งเป็นหมวดหมู่ให้ง่ำยต่อกำรบริหำร โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจซีเมนต์               
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง (Cement and Building Material) กลุ่มธุรกิจเคมีคอลล์ 
(Chemical) กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ครับ

ทกุเหมอืงจะดำาเนนิการ
ฟื้นฟูเหมืองตามแผนการ
ฟื้นฟู เหมืองที่ ร ะบุอยู่ ใน   
EIA ซึ่งแต่ละเหมืองก็จะมา
รายงานความคืบหน้าของ
ก า ร ฟื้ น ฟู เ ห มื อ ง ใ ห้ กั บ       
คณะทำางานฟื้นฟู เหมือง         
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของบริษัทฯ เป็น
ประจำา ทำาให้ทุกเหมืองมี
โ อ ก า ส ไ ด้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ในการฟื้นฟู  
และนำาไปปรับใช้ให้เหมาะสม 
ในแต่ละพื้นที่

การฟื้นฟูบ่อเหมืองถ่านหิน ให้เป็นแหล่งเก็บนำ้าสำาหรับชุมชน อ.ลี้ จ.ลำาพูน
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สำาหรับธุรกิจเหมืองแร่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจไหนคะ

อยู่ในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงครับ ซึ่งก็เป็นกำรท�ำเหมือง               
เพื่อผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับอุตสำหกรรมกำรผลิตของบริษัทเองครับ อย่ำงเช่น               
กำรท�ำเหมืองหินปูน เหมืองแร่ยิปซัม และเหมืองถ่ำนหินส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบ               
ในอุตสำหกรรมซีเมนต์และอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ปัจจุบันเหมืองถำ่นหินได้ปิดตัวลง
แล้ว เพรำะปริมำณส�ำรองหมดลง นอกจำกนี้ก็มีเหมืองดินอุตสำหกรรมทั้งชนิดที่ใช้
ในอตุสำหกรรมซเีมนตแ์ละอตุสำหกรรมเซรำมกิ และเหมอืงแรไ่พโรฟลิไลท ์(ดกิไคต)์ 
ซึ่งใช้ส�ำหรับอุตสำหกรรมเซรำมิกเช่นกันครับ

ธรุกจิเหมอืงแรแ่ละโรงงานปนูซเีมนตข์องบรษิทั ปนูซเิมนต์ ไทย จำากดั (มหาชน)  
ได้รบัรางวลัดา้นสิง่แวดลอ้มหลายรางวลัและหลายหนว่ยงาน ชว่ยสรปุใหท้ราบ

หน่อยนะคะว่าเป็นอะไรบ้าง และอะไรเป็นแรงจูงใจให้บริษัทฯ มุ่งม่ันประกอบธุรกิจจน
ได้รับการยอมรับในด้านนี้

 บริษัทฯ ได้รับรำงวัล Green Mining Award และ CSR DPIM จำก                 
กรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมอืงแร ่ซึง่เหมอืงของทกุโรงงำนไดร้บัทัง้หมดครบั  
แล้วก็รำงวัล EIA Award ของส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ             
สิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ในส่วนของโรงงำนปูนซีเมนต์ก็มีรำงวัลอุตสำหกรรมดีเด่น            
ของกระทรวงอุตสำหกรรมครับ

ส�ำหรับกำรท�ำเหมืองและโรงงำนปูนซีเมนต์ บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำร
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ข้ำงเคียง โดยมีกำร  
ก�ำหนดนโยบำยด้ำนนี้อย่ำงชัดเจนครับ ซึ่งพี่ๆ น้องๆ ทุกคนท่ีดูแลในทุกเหมืองก็         
ชว่ยกนัดใูนเรือ่งนีอ้ยำ่งดคีรบั โดยทกุคนเขำ้ใจตรงกันวำ่กำรทีพ่วกเรำเขำ้มำท�ำเหมอืง 

เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร 
ธรรมชำต ิซึง่ถอืเปน็สมบตัขิองชำต ิเรำจะ
ท�ำอย่ำงไรให้เกิดควำมยั่งยืน ให้ชุมชน
ใหก้ำรยอมรบัและอนญุำตใหเ้รำท�ำเหมอืง
หรือมีโรงงำนอุตสำหกรรมอยู่ในพื้นที่               
ที่เรำเรียกวำ่ License to operate ครับ  
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ระบบสระพวง ของชุมชนบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำาปาง 
เพื่อใช้นำ้าในหน้าแล้ง โดยเก็บนำ้าที่สระแม่ และส่งต่อไปยังสระลูก และสระหลาน
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ในด้านการฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่แต่ละเหมืองบริษัทฯ ได้ดำาเนินการอย่างไร 
และมีหลักการดำาเนินการอย่างไรคะ 

ทุกเหมืองจะด�ำเนินกำรฟื้นฟูเหมืองตำมแผนกำรฟื้นฟูเหมืองที่ระบุอยู่ใน            
EIA  ครับ ซึ่งแต่ละเหมืองก็จะมำรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรฟื้นฟูเหมืองให้กับ 
คณะท�ำงำนฟื้นฟูเหมืองและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของบริษัทฯ เป็นประจ�ำ
ครับ คณะท�ำงำนนีป้ระกอบดว้ยผูจ้ดักำรเหมอืงของแตล่ะโรงงำนครบั ท�ำใหท้กุเหมอืง
มีโอกำสได้แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ในกำรฟื้นฟูของแต่ละที่ และน�ำไปปรับใช้ให้
เหมำะสมในแต่ละพื้นที่ครับ ซึ่งคู่มือกำรฟื้นฟูเหมืองหินปูนของบริษัทฯ ที่จัดท�ำขึ้น           
ก็จัดท�ำขึ้นมำจำกคณะท�ำงำนชุดนี้ครับ เรำน�ำประสบกำรณ์ในกำรฟื้นฟูของพ้ืนท่ี
ต่ำงๆ มำรวบรวมไว้ และเผยแพร่ให้เกิดต่อยอดในดำ้นกำรฟื้นฟูเหมืองของประเทศ
ครับ นอกจำกนี้ คณะท�ำงำนชุดนี้ยังมีหน้ำที่ในกำรแสวงหำควำมรู้หรือควำมร่วมมือ
กับผู้เชี่ยวชำญต่ำงๆ มำช่วยพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรฟื้นฟูเหมืองครับ  

หลักในกำรด�ำเนินกำรในเรื่องของกำรฟื้นฟูเหมือง เรำเน้นในเรื่องของกำรมี 
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องครับ ขอขยำยควำมในเรื่องนี้คือ เรำต้องดูว่ำ             
ภำพสุดท้ำยของเหมืองจะเป็นอย่ำงไร ท่ีเรำเรียกว่ำ Mine Closer Plan ครับ              
เหมืองแต่ละท่ีจะมีภำพสุดท้ำยของเหมืองแตกต่ำงกันตำมแต่ลักษณะของกำรท�ำ
เหมืองและชนดิของพืน้ทีค่รบั อยำ่งเชน่ ถำ้เรำท�ำเหมอืงเปน็บอ่ลกึลงไปและสำมำรถ
เก็บน้�ำได้ ชุมชนอำจต้องกำรให้เรำพัฒนำพื้นท่ีบริเวณบ่อเหมืองให้เป็นแหล่งเก็บน้�ำ
ให้ชำวบ้ำนใช้ครับ บ่อเหมืองน้ีก็จะเป็นประโยชน์ในระยะยำว ซ่ึงกำรฟ้ืนฟูตำมหลักกำร
กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนี้ก็จะได้ประโยชน์กับทุกฝำ่ย 

การดำาเนินกิจการเหมืองแร่และโรงงานปูนซีเมนต์ของบริษัทฯ ไม่เคยมีข่าวว่า
ถูกต่อต้านจากชุมชน บริษัทฯ มีหลักในการดำาเนินการอย่างไรบ้าง 

ครับ ตำมที่ได้กล่ำวแล้วทั้งเรื่องของกำรให้ควำมส�ำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและ
ชมุชน ตลอดจนถงึเรือ่งของกำรฟืน้ฟเูหมอืง เรำตอ้งใหค้วำมส�ำคญักบักำรมสีว่นรว่ม
ของชมุชนครบั ทีผ่ำ่นมำเรำเปดิใหช้มุชนเขำ้มำเย่ียมชมกำรท�ำงำนของเรำไดค้รับ หรือ      

หลักในการดำาเนินการ
ในเร่ืองของการฟืน้ฟเูหมอืง            
เราเน้นในเร่ืองของการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน         
ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น ถ้าเรา
ทำาเหมืองเป็นบ่อลึกลงไป
และสามารถเกบ็น้ำาได ้ชมุชน
อาจต้องการให้เราพัฒนา
พ้ืนท่ีบริเวณบ่อเหมืองให้เป็น
แหล่งเก็บน้ำาให้ชาวบ้านใช้ 
บ่อเหมืองน้ีก็จะเป็นประโยชน์
ในระยะยาว

การติดตั้ง Solar Floating สำาหรับปั๊มนำ้าเพื่อสูบนำ้าให้ชุมชน
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ที่เรียกวำ่ Open House ชุมชนจะได้เห็นสิ่งที่เรำท�ำอย่ำงชัดเจน หำกมีข้อสงสัยหรือ
ค�ำแนะน�ำอะไรชุมชนก็จะสอบถำมและให้ค�ำแนะน�ำเรำได้โดยตรงครับ และเรำยังมี
กำรเชิญชำวบ้ำนมำร่วมปลูกต้นไม้ในเหมืองในโอกำสต่ำงๆ ท�ำให้ชำวบ้ำนมีควำม
เข้ำใจว่ำเรำให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับ

นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส�ำคญักบักำรท�ำ CSR  กบัชมุชนรอบพืน้ทีค่รบั 
ปจัจบุนัเรำจะเนน้เรือ่งของกำรมสีว่นรว่มครบั คอืเรำจะไปสอบถำมถงึควำมตอ้งกำร
ของชมุชน และรว่มกนัท�ำ ตวัอยำ่งเชน่ ทีล่�ำปำง ชมุชนมปีญัหำของกำรขำดแคลนน้�ำ             
ในกำรท�ำเกษตร เรำจะไปชักชวนชำวบ้ำนมำร่วมกันท�ำฝ่ำยชะลอน้�ำ เพ่ือกักเก็บน้�ำ
ที่มีมำกในหน้ำฝน และส่งน้�ำไปกักเก็บในบ่อน้�ำขนำดเล็กของชำวบ้ำน ที่เรำเรียก          
สระพวง ท�ำให้ชำวบ้ำนมีน้�ำใช้ในกำรเกษตรช่วงหนำ้แล้งครับ 

สุดท้ายนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางสภาการเหมืองแร่อีกครั้งหนึ่ง ที่ให้
โอกาสในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ และยินดีอย่างย่ิงที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล                
การด�าเนินการต่างๆ ทางด้านเหมืองแร่กับสมาชิกของสภาการเหมืองแร่ ท้ัง            
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเหมือง เพื่อช่วยกันพัฒนา
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของการช่วย
พัฒนาประเทศต่อไปครับ 

วันปลูกต้นไม้ประจำาปี 2563 ที่เหมืองหินปูน จ.ลำาปาง
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ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
พร้อมด้วย คณะท�างานด้านยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เดินทำงลงพื้นที่อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปำง เพื่อเข้ำ         
เยี่ยมชมกำรด�ำเนินงำนบริหำรจัดกำรน้�ำ “ขุมเหมืองแม่ทาน” ของบริษัท                       
เอสซีจี ซิเมนต์ จ�ำกัด และร่วมศึกษำนวัตกรรมต้นแบบเรื่องกำรผันน้�ำ             
จำกแหล่งน้�ำในขุมเหมืองขึ้นมำใช้ประโยชน์ ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ที่จะน�ำ   
ไปพัฒนำต่อยอดใช้กับขุมเหมืองอื่นๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศ 
เพ่ือจะได้เป็นแหล่งน้�ำส�ำรองส�ำหรับไว้ช่วยเหลือประชำชนบรรเทำปัญหำ
กำรขำดแคลนน้�ำใช้ในช่วงหนำ้แล้ง 

ส�ำหรับกำรลงพ้ืนทีใ่นคร้ังน้ี มนีำยอ�ำเภอแมท่ะ นำยกองคก์ำรบรหิำร
ส่วนจังหวัดล�ำปำง ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนในนำมจังหวัด น�ำทีมคณะ                  
ผู้บริหำรและเจำ้หน้ำทีจ่ำกหน่วยงำนสว่นรำชกำรทีเ่ก่ียวขอ้ง ตลอดจนทมี
ผู้บริหำร พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ�ำกัด                 
ร่วมให้กำรต้อนรับ พร้อมกับน�ำเสนอข้อมูลรำยละเอียดในประเด็น               
ด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นพดล พลเสน ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม กล่ำวว่ำ กำรผันน้�ำจำกแหล่งขุมเหมืองเก่ำขึ้นมำใช้
ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหำบรรเทำผลกระทบจำกวิกฤตภัยแล้งถือเป็น
แนวทำงที่ดี เพรำะน้�ำใต้ดินถือเป็นแหล่งน้�ำขนำดใหญ่ที่พอจะหำได้หำก
ต้องเผชิญกับสภำวกำรณ์ในยำมวิกฤต โดยเหมืองแม่ทำนจะเป็นต้นแบบ
ที่ทำงกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจะได้น�ำไปพัฒนำ              
ต่อยอดใช้ในพื้นที่ขุมเหมืองเก่ำอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซ่ึงจะช่วยสร้ำง
ประโยชน์พัฒนำคุณภำพชีวิตให้แก่พ่ีน้องประชำชน และยังเป็นแนวทำง             
ในกำรที่จะช่วยแก้ปัญหำภัยแล้งให้เกิดควำมยั่งยืนได้อีกทำงหนึ่งด้วย

นพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วย รมว.ทส. ลงพื้นที่ 
“ขมุเหมอืงแมท่าน” 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ�ากัด

กกัเกบ็น้ำาไดห้ลายลา้นลกูบาศกเ์มตร 
แก้ปัญหาภัยแล้ง

CSR
l   กองบรรณาธิการ 

“ขุมเหมืองแม่ทาน” ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด
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““ขมุเหมอืงแมท่าน” แตเ่ดมิเคยเปน็ขมุเหมอืงลกิไนตแ์ละเหมอืงแร่
บอลเคลย์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะหมดอายุประทานบัตรในปี พ.ศ. 2575 และ
ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2562 ทางเหมืองฯ ได้เริ่มทยอยหยุดการทำางานของ
เครือ่งจกัร ทำาใหพ้ืน้ทีภ่ายในบรเิวณเหมอืงกลายเปน็แหลง่กกัเกบ็น้ำาขนาด
ใหญ่ ซึ่งทางบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้ และ
สำานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดำาเนนิการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำาภายในขุมเหมือง ภายใต้โครงการ 
“เหมืองแร่แก้ภัยแล้ง” ทำาการลงทุนติดต้ังระบบ Solar Pump ด้วย                  
งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท และทำาการผันน้ำาจากแหล่งน้ำาใน                 
ขุมเหมืองขึ้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาผลกระทบจากการ
ขาดแคลนน้ำาใช้ ทั้งเพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตร ของชาวบ้าน                
ในชุมชนรอบพื้นที่” 

กำรผันน้�ำจำกขุมเหมืองแม่ทำนขึ้นมำใช้นี้ ถือเป็นงำนต้นแบบ                   
ทีส่ำมำรถน�ำมำใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ ซึง่เหมอืงแมท่ำนเพยีงแหง่เดยีวสำมำรถ
ที่จะกักเก็บน้�ำได้หลำยล้ำนลูกบำศก์เมตร หำกมีกำรกักเก็บน้�ำไว้อย่ำง             
ต่อเนื่องให้เต็มควำมจุก็จะสำมำรถกักเก็บน้�ำได้มำกถึง 50,000,000 
ลูกบำศก์เมตร เทียบเท่ำกับกำรสร้ำงอ่ำงกักเก็บน้�ำขนำดกลำงไว้ในพื้นที่ 
แม้ว่ำปัจจุบันในช่วงระยะนี้จะเป็นช่วงหน้ำแล้ง แต่เหมืองแม่ทำนก็ยังมี                
น้�ำกักเก็บไว้อยู่เป็นจ�ำนวนมำก ซึ่งนับต้ังแต่ท่ีได้มีกำรเร่ิมกักเก็บเมื่อปี            
พ.ศ. 2563 เป็นต้นมำ จนถึงขณะนี้เหมืองแม่ทำนมีปริมำณน้�ำกักเก็บ    
รวมแล้วกว่ำ 4,000,000 ลูกบำศก์เมตร ทั้งนี้ เนื่องจำกภำยในขุมเหมือง
จะมีน้�ำใต้ดินผุดขึ้นมำเติมเต็มอยู่ตลอดเวลำ ในขณะที่ในพื้นที่ทำง               
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก็ได้มีกำรตรวจสอบคุณภำพน้�ำเป็นระยะๆ อย่ำง   
ต่อเนื่อง และท�ำกำรสูบน้�ำขึ้นมำใช้ส�ำหรับช่วยบรรเทำปัญหำภัยแล้ง             
แกช่มุชนในบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงถงึวนัละกวำ่ 1,000 ลกูบำศกเ์มตร ท�ำให้
ในชว่งหนำ้แลง้นีช้ำวบำ้นในพืน้ทีท่ัง้ชมุชนบำ้นแมท่ำนและชมุชนใกลเ้คยีง               
กว่ำ 260 หลังคำเรือน และพื้นที่ท�ำกำรเกษตรอีกกว่ำ 700 ไร่ ไม่ต้อง
ประสบกับปัญหำภัยแล้งขำดแคลนน้�ำใช้ 
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วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(กพร.) เป็นประธำนในพิธีเปิด งานสัมมนา (Kick  off) โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความ     
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจ�าปี 2564 และพิธีมอบรางวัล
ใหแ้กส่ถานประกอบการทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐานความรบัผดิชอบตอ่สังคม
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ประจ�าปี 2563               
ณ ห้องศูนย์เผยแพร่ควำมรู้และให้บริกำร ช้ัน 1 กพร. กระทรวงอุตสำหกรรม

ส�ำหรับกิจกรรมช่วงเช้ำเป็นงำนสัมมนำในหัวข้อ ความรับผิดชอบ            
ต่อสงัคมของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมแร ่(CSR-DPIM) และการชีแ้จง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ หลักเกณฑ์การคัดเลือก การสมัคร     
เข้าร่วมโครงการ ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ำยเป็น พิธีมอบเกียรติบัตรแก่                     
ผู้ประกอบการท่ีได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่            
และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม             
(CSR-DPIM) ประจ�าปี 2563 จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ             
การเหมืองแร่ ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในโอกำสน้ี 
บริษัท รัตนศิลา จ�ากัด ได้รับรำงวัลโล่ทอง 100 คะแนนเต็ม และ หจก. 
ชุติวรรณ ได้รับรำงวัลชมเชย 

วิษณุ  ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

กพร. จัดสัมมนา (Kick off) 
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจำาปี 2564
พร้อมมอบรางวัล CSR-DPIM ประจำาปี 2563

CSR
l   กองบรรณาธิการ 
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ไขข้อข้องใจกฎหมายแร่
l   สุรพล อุดมพรวิรัตน์

หลังจำกสงครำมโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อัตรำกำรเพิ่มขึ้น  
ของประชำกรในประเทศไทยมีมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ควำม
ต้องกำรในกำรด�ำรงชีวิตเพื่อควำมอยู่รอดท่ีเพิ่มมำกขึ้นตำม
ล�ำดบั เปน็เหตใุหม้กีำรบกุรกุท�ำลำยพืน้ทีป่ำ่ เพือ่เปลีย่นสภำพ
เป็นไร่นำเพื่อกำรเพำะปลูก ประกอบกับควำมเจริญเติบโต              
ทำงด้ำนวัตถุและเทคโนโลยีที่ขยำยตัวเพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้มี    
กำรท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเพิ่มมำกขึ้น           
เชน่ กำรตดัไมท้�ำลำยปำ่และกำรลำ่สตัวอ์ยำ่งไมม่ขีอบเขตจ�ำกัด 
รฐับำลตระหนักถงึควำมส�ำคญัของกำรสงวนและคุม้ครองรกัษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยเฉพำะป่ำไม้และสัตว์ป่ำ จึงมีกำร
ด�ำเนินกำรจัดตั้งสวนรุกขชำติ วนอุทยำน และอุทยำนแห่งชำติ
ขึน้ โดยเมือ่ป ีพ.ศ. 2468 ไดจ้ดัตัง้ปำ่ภกูระดงึขึน้เปน็วนอทุยำน
แหง่แรก และตอ่มำไดม้กีำรตรำพระรำชบญัญตัอิทุยำนแหง่ชำต ิ
พ.ศ. 2504 ขึ้น จำกนั้นก็ได้มีกำรทยอยจัดตั้งอุทยำนแห่งชำติ
เพิ่มขึ้นเรื่อยมำจนกระทั่งครอบคลุมเนื้อที่ 43.86 ลำ้นไร่ หรือ
ร้อยละ 13.68 ของเนื้อท่ีประเทศ ในพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติ             
ดังกล่ำวนี้ ไม่อนุญำตให้มีกำรท�ำเหมืองโดยเด็ดขำด 

ต่อมำในปี พ.ศ. 2526-2534 ได้มีกำรจ�ำแนกชั้น                
ควำมส�ำคัญของพื้นท่ีในเขตลุ่มน้�ำเพื่อก�ำหนดแนวทำงกำร               
ใช้ประโยชน์ท่ีดินของแต่ละพื้นท่ีให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์              
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม โดยในพ้ืนท่ีลุ่มน้�ำ
ชั้น 1 หลังจำกวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2538 เป็นต้นมำ รัฐบำล
ไม่อนุญำตให้มีกำรส�ำรวจแร่หรือท�ำเหมืองแร่รำยใหม่เกิดขึ้น 

เวน้แตก่รณีทีม่เีหตผุลและควำมจ�ำเปน็ทำงดำ้นควำมม่ันคง และ
ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจของประเทศ และต้องสอดคล้องกับ
นโยบำยรัฐ และในกรณีที่รัฐบำลมีข้อผูกพันกับประชำชนหรือ
เอกชนไว้ก่อนแล้ว อำทิ รับอนุญำตอำชญำบัตรส�ำรวจหรือ
ประทำนบัตรไว้ก่อนหน้ำแล้ว และในกรณีน้ีกำรขอต่ออำยุ
ประทำนบัตรและกำรขอต่ออำยุประทำนบัตรเดิม หรือกำรขอ
ประทำนบตัรใหมซ้่�ำในพ้ืนทีป่ระทำนบตัรเดมิจะตอ้งไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีเป็นรำยๆ ไป

ผลจำกนโยบำยอนุ รักษ์ท รัพยำกรธรรมชำติและ                  
สิง่แวดลอ้มของภำครัฐดงักลำ่วขำ้งตน้ สง่ผลใหแ้หลง่แรท่ีส่�ำคญั
ซ่ึงมีคุณค่ำต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ อำทิ แหล่ง
แร่ดีบุก-ทังสเตน ที่ต�ำบลปิล็อก อ�ำเภอทองผำภูมิ จังหวัด
กำญจนบุรี และแหล่งแร่ชีไลต์ดอยหมอก อ�ำเภอเวียงป่ำเป้ำ 
จังหวัดเชียงรำย ถูกจ�ำกัดกำรพัฒนำโดยสิ้นเชิง

ในชว่งป ีพ.ศ. 2548 กรมทรพัยำกรธรณ ีกรมอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ และพวกเรำชำวเหมืองเคยร่วมกัน
ผลกัดนัใหม้กีำรก�ำหนด “เขตศักยภาพแรเ่พือ่การท�าเหมอืงแร”่ 
ที่เปิดโอกำสให้มีส�ำรวจแร่และกำรพัฒนำเหมืองแร่ข้ึนในพ้ืนที่
ลุ่มน้�ำชั้น 1 และพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ (ยกเว้นพื้นที่อุทยำนแห่งชำติ 
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ และเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ) โดยไม่ต้อง               
ขอผ่อนผันจำกคณะรัฐมนตรีเป็นรำยๆ ไป ด้วยเหตุผลที่
อุตสำหกรรมเหมืองแร่ก็มีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกิจกำรอื่นๆ สำมำรถท�ำรำยได้

“เขตแหล่งแร่
เพื่อการทำาเหมือง”

ผลพวงจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
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ทั้งจำกกำรท�ำเหมืองโดยตรงและจำกอุตสำหกรรมต่อเน่ือง      
ให้แก่ประเทศในขณะนั้นถึงปีละประมำณ 200,000 ล้ำนบำท                 
ทั้งพื้นที่ที่ขอให้มีกำรก�ำหนดเป็น “เขตศักยภาพแร่เพื่อการ                
ท�าเหมืองแร่” ก็ครอบคลุมเนื้อที่เพียงประมำณ 22,750,000 
ไร่ หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 7 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และพื้นที่
ภำยหลงักำรท�ำเหมอืง กส็ำมำรถฟืน้ฟใูหก้ลบัสูส่ภำพทีใ่กลเ้คียง
สภำพเดิมหรือดีกวำ่เดิมได้ ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
8 มีนำคม 2548 กไ็ดม้มีตใิหค้วำมเหน็ชอบในหลกักำรดงักลำ่ว
นี้แล้ว แต่เมื่อรัฐบำลในขณะนั้นหมดอ�ำนำจลงอันเน่ืองจำก              
กำรรัฐประหำรในปี พ.ศ. 2549 หลักกำรดังกล่ำวก็ค่อยๆ               
ถูกลืมและเลือนหำยไปในท่ีสุด ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
เหมืองแร่ก็ได้แต่ยอมรับสภำพท่ีเป็นอยู่ โดยท�ำกำรส�ำรวจและ              
ท�ำเหมืองแร่แต่เฉพำะในพื้นท่ีนอกเขตหวงห้ำมของภำครัฐ              
ซึง่ไดแ้ก ่เขตปำ่เศรษฐกจิ เขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมทีต่อ้ง
ขออนุญำตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อหน่วยรำชกำรเป็นรำยๆ ไป 
รวมทั้งในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ต้องเจรจำ             
ขอซ้ือท่ีดินจำกผู้ถือกรรมสิทธ์ิเป็นรำยๆ ไป ถ้ำเจ้ำของท่ีดินรำยใด
เรียกรำคำที่ดินจนสูงเกินควำมคุ้มทุนของโครงกำรหรือไม่ยอม
ขำยที่ดินให้ หำกเป็นส่วนท่ีส�ำคัญของโครงกำร โครงกำรนั้น      
ก็เป็นอันต้องล้มเลิกไป ส่วนกำรท�ำเหมืองในพื้นที่ลุ่มน้�ำชั้น 1        
เม่ือประทำนบตัรสิน้อำยลุง กำรขอตอ่อำยปุระทำนบตัรในแตล่ะ
ครั้ง ก็ต้องเผชิญกับควำมเส่ียงและค่ำใช้จ่ำยในกำรขออนุญำต
ผ่อนผันจำกคณะรัฐมนตรีเป็นรำยๆ ไป

จนกระทั่งในช่วงประมำณปี พ.ศ. 2557-2559 เม่ือ
กระแสอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรุนแรง             
มำกขึ้น มีกำรคัดค้ำนและต่อต้ำนกำรท�ำเหมืองมำกขึ้น สภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติจึงได้เสนอและผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 ขึ้นมำใช้แทนพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                
ภำยใต้หลักกำรให้ภำครัฐเข้ำมำมีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรแร่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติและประชำชน โดย     
ค�ำนึงถงึดลุยภำพในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สงัคม และผลกระทบ
ตอ่คณุภำพสิง่แวดลอ้มและสขุภำพของประชำชนอยำ่งรอบดำ้น 
รวมทั้งกำรจัดสรรผลประโยชน์ระหว่ำงรัฐ ผู้ประกอบกำร และ
ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ท�ำเหมืองและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับ                
ผลกระทบอยำ่งเป็นธรรม (มำตรำ 7) พร้อมทั้งได้ก�ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติ ซ่ึงมีนำยก
รัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีทีไ่ดรั้บมอบหมำยเปน็ประธำนฯ 
มีกรมทรัพยำกรธรณีเป็นเลขำนุกำรและกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำน
และกำรเหมืองแร่เป็นเลขำนุกำรร่วม (มำตรำ 8) ท�ำหน้ำที่      
ในกำรจัดท�ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรแร่ ซึ่งจะต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีก่อนประกำศใช้ และจะต้อง
ท�ำกำรปรับปรุงทกุๆ หำ้ป ีในแผนแมบ่ทฯ ดงักลำ่วจะตอ้งมกีำร
ก�ำหนดพืน้ทีท่ีม่แีหลง่แรอ่ดุมสมบรูณแ์ละมมีลูคำ่ทำงเศรษฐกจิ
สูงให้เป็น “เขตแหล่งแร่เพื่อการท�าเหมือง” ซ่ึงต้องไม่ใช่พื้นที่
ในเขตอุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ปำ่ เขตโบรำณสถำน
ทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนไว ้เขตพืน้ทีท่ีม่กีฎหมำยหำ้มกำรเขำ้ใชป้ระโยชน์
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โดยเด็ดขำด พื้นท่ีเขตปลอดภัยและควำมมั่นคงแห่งชำติ หรือ
พื้นที่แหล่งต้นน้�ำหรือป่ำน้�ำซับซึม (มำตรำ 17) และในกำร
อนุญำตให้ท�ำเหมืองได้ ให้พิจำรณำอนุญำตได้เฉพำะในพื้นที่             
ที่แผนแม่บทบริหำรจัดกำรแร่ก�ำหนดให้เป็น “เขตแหล่งแร่เพื่อ
การท�าเหมือง” เท่ำนั้น (มำตรำ 19)  

สรุปได้ว่ำ ภำยใต้พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ฉบับ
ปจัจบุนัน้ี ผูป้ระกอบกำรจะยืน่ค�ำขอประทำนบตัรไดก้แ็ตเ่ฉพำะ
ในพื้นที่ที่รัฐเลือกมำให้แล้วและได้รับกำรก�ำหนดให้เป็น                 
“เขตแหล่งแร่เพื่อการท�าเหมือง” เท่ำนั้น ส่วนกำรยื่นค�ำขอ
อำชญำบัตรเพื่อท�ำกำรส�ำรวจแร่ ถ้ำไม่ใช่ในพ้ืนท่ีท่ีมีกำร       
หวงห้ำมไว้ สำมำรถยื่นได้ทุกที่ แต่เมื่อส�ำรวจพบแหล่งแร่แล้ว 
กอ่นกำรยืน่ค�ำขอประทำนบตัรจะตอ้งยืน่เรือ่งใหค้ณะกรรมกำร
นโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติก�ำหนดให้เป็น “เขตแหล่งแร่
เพื่อการท�าเหมือง” ไว้ในแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรแร่ก่อน 

ในแผนแม่บทบริหำรจัดกำรแร่ ฉบับแรก (พ.ศ. 2560-
2564) ซึง่เปน็ระยะเปลีย่นผำ่น ไดม้กีำรก�ำหนด “เขตแหลง่แร่
เพื่อการท�าเหมือง” ข้ึนโดยใช้ค�ำนิยำมโดยอนุโลมเพื่อมิให้เกิด
ควำมไม่ต่อเนื่องในกำรท�ำเหมืองอันจะส่งผลต่อกำรขำดแคลน
วัตถุดิบท่ีจะป้อนให้แก่อุตสำหกรรมท่ีต่อเน่ือง  พ้ืนท่ี “เขตแหล่งแร่
เพื่อการท�าเหมือง” ดังกลำ่วนี้ ได้แก่ พื้นที่ประทำนบัตร พื้นที่
ค�ำขอต่ออำยุประทำนบัตร และค�ำขอประทำนบัตร ท่ีได้รับ
อนุญำตหรือยื่นไว้ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560             
มีผลใช้บังคับ และพื้นที่อำชญำบัตรที่ได้รับอนุญำตก่อนวันที่       

พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ รวมถึงพื้นที่   
“แหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง” และพื้นที่ที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองส�ำหรับกำรท�ำเหมืองประเภท             
ที่ 1 และเหมืองหินอุตสำหกรรมเพื่อกำรก่อสรำ้ง 

ส�ำหรับ “เขตแหล่งแร่เพ่ือการท�าเหมือง” ในแผนแม่บท
บรหิำรจดักำรแร ่ฉบบัถดัไป (พ.ศ. 2565-2569) จะถกูก�ำหนด
ขึ้นในเชิงพื้นที่ ซึ่งคณะอนุกรรมกำรด้ำนก�ำหนดหลักเกณฑ์            
กำรจ�ำแนกทรัพยำกรแร่และกำรก�ำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อกำร              
ท�ำเหมือง ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่              
แห่งชำติ ก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่ โดยใช้ข้อมูลทั้งที่ภำครัฐมีอยู่และ
ทีไ่ดร้บัจำกภำคเอกชนตำมทีค่ณะอนกุรรมกำรฯ ไดป้ระสำนงำน
ผ่ำนทำงสภำกำรเหมืองแร่ขอให้ผู้ประกอบกำรส่งข้อมูลกำร
ส�ำรวจแร่หรือข้อมูลแหล่งแร่ของตนไปยังกรมอุตสำหกรรม             
พ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ ซ่ึงเป็นประธำนร่วมในคณะ                 
อนุกรรมกำรฯ เพื่อจะได้พิจำรณำก่อนจะรวบรวมส่งต่อให้           
คณะอนุกรรมกำรฯ เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรพิจำรณำก�ำหนด               
“เขตแหล่งแร่เพื่อการท�าเหมือง” ต่อไป ที่ส�ำคัญข้อมูลฯ             
ดังกล่ำวจะต้องแสดงปริมำณส�ำรองแร่  มิ เช่นนั้นคณะ               
อนุกรรมกำรฯ ไม่สำมำรถน�ำไปประเมินมูลค่ำแหล่งแร่ใน              
พื้นที่ได้ สภำกำรเหมืองแร่จึงขอควำมร่วมมือจำกสมำชิกใน    
กำรจัดส่งข้อมูลฯ ดังกล่ำวไปยังกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและ              
กำรเหมืองแร่ เพื่อประโยชน์ของท่ำนเองและต่ออุตสำหกรรม
เหมืองแร่โดยรวม 
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แผนภำพเชิงมโนทัศน์แสดงกรอบแนวคิดกำรก�ำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อกำรท�ำเหมือง
(ภำพจำกเอกสำรกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ�ำแนกทรัพยำกรแร่และกำรก�ำหนดเขตแหล่งแร่

เพื่อกำรท�ำเหมือง ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติ) 
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บทความ
l   ว่าที่ ร.ต.ทศพร สุวรรณโณ

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ นับว่ามีความ
ส�าคัญต่อการก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากปูนซีเมนต์
เป็นวัตถุดิบส�าคัญในการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของภาครัฐ
หรือการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ของภาค
เอกชน นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
กับทรัพยากรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ปูนซีเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นหินปูน หินดินดาน 
ยิปซัม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ภายใน
ประเทศ 

ภำพรวมของอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์โลก
ในปี พ.ศ. 2563 มีปริมำณกำรผลิตอยู่ ท่ี
ประมำณ 4,370 ล้ำนตัน โดยจีนมีก�ำลัง              
กำรผลิตมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของโลกท่ีประมำณ 
2,200 ล้ำนตัน รองลงมำคืออินเดียประมำณ 
340 ลำ้นตัน เวียดนำมประมำณ 96 ล้ำนตัน
สหรฐัอเมรกิำประมำณ 90 ลำ้นตนั อนิโดนเีซยี
ประมำณ 73 ล้ำนตัน เป็นต้น ท้ังนี้ คำดว่ำ            
กำรผลิตปูนซีเมนต์จะสูงขึ้นถึง 4,830 ล้ำนตัน 
ในปี พ.ศ. 2573 ขณะท่ีกำรจัดอันดับบริษัท
ปูนซีเมนต์ 10 อันดับแรกของโลก เรียงจำก
ปริมำณที่ผลิตได้ ดังนี้ 

สถานการณ์
อตุสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2563 
และแนวโน้ม
ปี พ.ศ. 2564

LafargeHolcim สวิตเซอร์แลนด์ 
ปริมำณกำรผลิตต่อปี 286.6 ลำ้นตัน 

Anhui Conch Cement จีน 
ปริมำณกำรผลิตต่อปี 217.2 ลำ้นตัน

CNBM จีน 
ปริมำณกำรผลิตต่อปี 176.22 ลำ้นตัน

Heidelberg Cement เยอรมนี  
ปริมำณกำรผลิตต่อปี 121.11 ลำ้นตัน

Cemex เม็กซิโก 
ปริมำณกำรผลิตต่อปี 87.09 ลำ้นตัน

Italcementi อิตาลี 
ปริมำณกำรผลิตต่อปี 76.62 ลำ้นตัน

China Resources Cement จีน 
ปริมำณกำรผลิตต่อปี 71.02 ลำ้นตัน

Taiwan Cement ไต้หวัน  
ปริมำณกำรผลิตต่อปี 63.72 ลำ้นตัน

Eurocement  รัสเซีย  
ปริมำณกำรผลิตต่อปี 45.18 ลำ้นตัน

Votorantim Group บราซิล  
ปริมำณกำรผลิตต่อปี 45.02 ลำ้นตัน

01
02
03
04
05

06

07

08

09

10



March-April 202124

ภำพรวมของอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย (ไม่รวมปูนเม็ด) ในปี พ.ศ. 2563 
มีปริมำณกำรผลิต 39.87 ล้ำนตัน ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 2.62 จำกกำรได้รับ                
ผลกระทบภำวะเศรษฐกจิทีย่งัไมฟ่ืน้ตวัอนัเนือ่งมำจำกผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ขณะที่กำรจ�ำหน่ำยปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่รวมปูนเม็ด) 
มีปริมำณ 35.39 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 2.08 จำกกำรขยำยตัว
ของกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรเร่งดำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ของภำครัฐ     
ในพื้นที่ต่ำงๆ ขณะท่ีกำรส่งออกปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) มีมูลค่ำ 271.91 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 20.23 เป็นผลจำกควำมไม่ม่ันใจทำงเศรษฐกิจ 
ของผู้บริโภคอันเนื่องจำกกำรระบำดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังไม่หมดไป โดยเฉพำะ
ประเทศเพื่อนบ้ำนซึ่งเป็นตลำดส่งออกหลักของประเทศไทย ส่วนกำรน�ำเข้ำมีมูลค่ำ 
90.91 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 21.17 สืบเนื่องจำกตลำด                  
ในประเทศยังมีกำรผลิตส่วนเกินอยู่อีกมำก ส�ำหรับบริษัทในประเทศไทยท่ีมีกำร               
ผลิตปูนซีเมนต์ จ�ำนวน 7 บริษัท ดังนี้

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จ�ำกัด 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหำชน) 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด (มหำชน) 

บริษัท ชลประทำนซีเมนต์ จ�ำกัด (มหำชน) 

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตรำลูกโลก จ�ำกัด 

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ำกัด (มหำชน) 

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ�ำกัด 

ส�ำหรับแนวโน้มอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ ปี พ.ศ. 2564 (ไม่รวมปูนเม็ด) 
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) คำดว่ำจะขยำยเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยจำก      
กำรเร่งขยำยสร้ำงสำธำรณูปโภคขนำดใหญ่ของรัฐบำลทั้งโครงกำรเดิมและโครงกำร
ใหม่ๆ และธนำคำรกรุงศรีอยุธยำคำดว่ำแนวโน้มในปี พ.ศ. 2564-2566 มูลค่ำ               
กำรลงทุนก่อสร้ำงภำครัฐจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6-7 ต่อปี ตำมโครงกำรต่อเน่ือง               
และโครงกำรใหม่ท่ีคำดว่ำจะทยอยก่อสร้ำง เช่น โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม               
3 สนำมบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภำ) รถไฟฟ้ำสำยสีแดงส่วนต่อขยำย และ
สำยสีม่วงใต้ (เตำปูน-รำษฎร์บูรณะ) และมูลค่ำกำรลงทุนก่อสร้ำงภำคเอกชนคำดว่ำ
จะขยำยตัวที่ร้อยละ 1.5-2 ต่อปี อำนิสงส์จำกโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ตำ่งๆ 
ของภำคเอกชน ทั้งบ้ำนจัดสรร อำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำ โรงแรม และศูนย์กำรค้ำ                
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด และโครงกำรเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  
(EEC) สนับสนุนให้เกิดกำรก่อสร้ำงนิคมอุตสำหกรรม โรงงำน แต่กำรจ�ำหน่ำย
ปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เน่ืองจำกในภำคอสังหำริมทรัพย์
ในปี พ.ศ. 2563 ยังคงมีสต็อกคงค้ำงอยู่มำก ประกอบกับควำมไม่มั่นใจในภำวะ
เศรษฐกิจอันเนื่องจำกผลกระทบของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่หมดไป 
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อ้างอิง 

• รำยงำนภำวะเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมไทย ปี 2563 และ 
แนวโน้ม ปี 2564 โดยส�ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.)
http://www.oie.go.th/assets/
portals/1/fileups/2/files/Industry
%20conditions/annual2020 
trends2021.pdf 

• สมำคมอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์
ไทย http://thaicma.or.th/cms/
plant-location/ 

• แนวโน้มธุรกิจและอุตสำหกรรม
ไทย ป ี2564-2566 https://www.
krungsri .com/th/research/       
industry/Industry-Hor izon/                 
industry-summary-out look- 
2021-2023 

• Top 10 cement companies
in the world in 2020 https://
datis- inc.com/blog/top-10-               
cement-companies-in-the-world-
in-2020/ 

• What is the largest Cement 
producer in the World? https://
datis- inc.com/blog/what-is-     
the-largest-cement-producer-    
in-the-world/ 

• Major countries in world-
wide cement production from 
2010 to 2020 https://www.
statista.com/statistics/267364/
wor ld -cement -product ion- 
by-country/
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เหมืองแร่สีเขียว
l   กองบรรณาธิการ

กพร. 
ออกมาตรการ
ส่งเสริมโรงงาน
หลอมเศษโลหะ 
ยกระดับคุณภาพ
อากาศของไทย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวง
อตุสาหกรรม รว่มกบัองคก์ารพฒันาอตุสาหกรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNIDO) 
จัดงำน “รีไซเคิลดี ไม่มี U-POPs” ดันผู้ประกอบการรีไซเคิลปรับปรุง
กระบวนการผลิต ลดมลพิษทางอากาศ

อดทิตั วะสนีนท ์รองอธบิดกีรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร ่ 
(กพร.) เป็นประธำนในพิธีเปิดงานสัมมนา “รีไซเคิลดี ไม่มี U-POPs” ซ่ึง              
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
รว่มกบัองคก์ารพฒันาอตุสาหกรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNIDO) เพ่ือผลกัดนั              
ให้ผู้ประกอบกำรรีไซเคิลปรับปรุงกระบวนกำรผลิต ลดมลพิษทำงอำกำศ

อดิทัต วะสีนนท์ กล่ำวว่ำ กพร. ได้ด�ำเนินโครงกำร Green Scrap               
Metal Thailand หรือโครงกำรจัดกำรเศษโลหะอย่ำงยั่งยืน ร่วมกับองค์กำร
พัฒนำอุตสำหกรรมแห่งสหประชำชำติ (UNIDO) มำเป็นระยะเวลำกว่ำ 2 ปี 
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะปรับปรุงโรงงำน               
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรม
ของไทยให้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของอนุสัญญำสต็อกโฮล์ม ว่ำด้วยสำรมลพิษ             
ที่ตกค้ำงยำวนำน (Persistent Organic Pollutants: POPs) และตอบสนอง 
ต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ เน่ืองจำกกระบวนกำรผลิต
จำกภำคอตุสำหกรรมเปน็สว่นหนึง่ทีก่อ่ใหเ้กดิกำรปลดปลอ่ยมลพษิทำงอำกำศ
เช่น สำรมลพิษท่ีตกค้ำงยำวนำน ประเภทท่ีปลดปล่อยโดยไม่จงใจ ที่เรียกว่ำ 
U-POPs รวมถงึฝุน่ละอองขนำดเลก็ หรอื PM2.5 เปน็ตน้ ซึง่อำจสง่ผลกระทบ
ต่อระบบทำงเดินหำยใจและสุขภำพอนำมัยของประชำชน 

อดิทัต วะสีนนท์ 
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 
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สิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยีกำรผลิตส�ำหรับโรงงำนตั้งใหม่หรือขยำยก�ำลัง                
กำรผลิต โดยคำดว่ำจะสำมำรถส่งเสริมผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมรีไซเคิล
เศษโลหะให้มีกำรน�ำเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภำพมำใช้เพ่ือลดมลพิษจำกกำร 
ผลิตได้มำกกว่ำ 2,000 รำย และช่วยลดกำรปลดปล่อย U-POPs จำกโรงงำน               
ได้มำกกว่ำร้อยละ 20

ส�ำหรับกิจกรรมหลักภำยในงำน ประกอบด้วย กำรสรุปผลกำรด�ำเนิน              
โครงกำรฯ กำรส�ำรวจและจัดท�ำฐำนข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทำน
ของอุตสำหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ กำรจัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจำ้หน้ำที่
ภำครัฐ กำรเสวนำเก่ียวกับบทบำทของ BAT/BEP ในกำรชว่ยยกระดบัคณุภำพ
อำกำศส�ำหรบัประเทศไทย กำรรบัชมภำพยนตรส์ัน้และแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็
ด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกโครงกำรโลกป่วยเรำต้องเปลี่ยนโดยได้รับเกียรติจำก                
แขกรับเชิญพิเศษอย่ำง ฮิวโก้-จุลจักร จักรพงษ์ และ มารีญา พูลเลิศลาภ                 
มำเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อม

“ส่ิงสำาคัญท่ีสุดท่ีเรามุ่งเน้นคือ การสร้างความตระหนักและความรู้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางการจดัการเศษโลหะอยา่งยัง่ยนื ซ่ึงการนำาแนวทางเทคนคิ
ที่ดีที่สุดและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) มาประยุกต์ใช้ 
นอกจากจะชว่ยลดมลพิษทางอากาศแลว้ ยงัชว่ยเพ่ิมประสทิธภิาพและลดตน้ทนุ
ในการผลิตด้วย ไม่เพียงเฉพาะผู้ประกอบการเท่าน้ัน เราทุกคนมีส่วนช่วย            
แกป้ญัหามลพษิเหลา่นีไ้ด ้เริม่จากการคดัเเยกขยะอยา่งถกูวธิตีัง้แตต่น้ทางเพ่ือ            
ลดการปนเป้ือนก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าองค์ความรู้
ต่างๆ ที่เรามีจะขยายผลไปสู่วงกว้างได้มากยิ่งขึ้น” อดิทัต กลำ่วทิ้งท้ำย  

โดยมำตรกำรระยะส้ันท่ีจะด�ำเนินกำร
ในปีนี้ คือกำรเผยแพร่ข้อมูลองค์ควำมรู้ 
ผ่ำนโรงงำนต้นแบบ กำรมอบรำงวัล            
ให้แก่โรงงำนท่ีปรับปรุงกระบวนกำรผลิต     
ใ ห้ เ ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม กำรออก
มำตรกำรทำงกำรเงินร่วมกับสถำบันกำรเงิน
ในกำรออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่�ำส�ำหรับ         
สถำนประกอบกำรที่จะลงทุนปรับปรุง
กระบวนกำรส่วนมำตรกำรระยะยำวท่ีจะ
ด�ำเนินกำรต่อไป คือกำรลดหย่อนภำษี
ส�ำหรับผู้ประกอบกำรท่ีน�ำแนวทำงเทคนิค
ทีด่ทีีส่ดุและแนวปฏบิตัดิำ้นสิง่แวดลอ้มทีด่ี
ที่สุด (Best Available Techniques and 
Best Environmental Practices : BAT/
BEP) มำประยุกต์ใช้กำรก�ำหนดค่ำมำตรฐำน
ไดออกซินและฟิวแรน ซึ่งเป็นสำรมลพิษ              
ที่ตกค้ำงยำวนำนประเภทปลดปล่อยโดย 
ไม่จงใจ (U-POPs) จำกโรงงำนหลอมเศษ
โลหะ กำรจัดตั้งกองทุนพัฒนำ BAT/BEP
ส�ำหรับอุตสำหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ              
และกำรก�ำหนดเง่ือนไขกำรอนุญำตด้ำน        

สิ่ งสำาคัญที่สุดที่ เ รา มุ่ง เน้นคือ           
การสร้างความตระหนักและความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการจดัการ
เศษโลหะอย่างย่ังยืน ซึ่งการนำาแนวทาง
เทคนิคที่ดีที่สุดและแนวปฏิบัติด้าน             
สิ่งแวดล้อมท่ีดีท่ีสุด (BAT/BEP) มา
ประยุกต์ ใช้ นอกจากจะช่วยลดมลพิษ
ทางอากาศแลว้ ยงัชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ
และลดต้นทุนในการผลิตด้วย
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In Trend
l   บุญญวัฒน์ ขุนอินทร์ 

ลงทนุในอตุสำหกรรมเหมอืงแรห่ดตวั โดยกองทนุกำรเงนิระหวำ่งประเทศ 
(IMF) ประมำณกำรว่ำ GDP ของโลก ในปี พ.ศ. 2563 จะหดตัวร้อยละ 4.9 
ท�ำให้สถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบกำรเลือกที่จะถือเงินสดเอำ
ไว้ในมือมำกขึ้น โดยเลื่อนกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุน และระงับหรือชะลอ
กิจกรรมในโครงกำรตำ่งๆ ในปี พ.ศ. 2563 เอำไว้ก่อน 

จำกกำรส�ำรวจขอ้มลูของ Industrial Info พบว่ำ ณ สิน้ป ีพ.ศ. 2563 
มีโครงกำรเหมืองแร่และโลหะที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด                
ของ COVID-19 มำกกว่ำ 1,600 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 212 
พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ โดยจ�านวนโครงการประมาณร้อยละ 66 เป็น
โครงการเหมืองแร่ ส่วนท่ีเหลือเป็นโครงกำรเก่ียวกับกำรแต่งแร่และ               
ถลุงโลหะ ท�ำให้กำรใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุนของอุตสำหกรรมเหมืองแร่               
ในปี พ.ศ. 2563 ลดลงประมำณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 

อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมเหมืองแร่ยังถือได้ว่ำมีสถำนกำรณ์ที่ดี
กว่ำสำขำอื่น เช่น กำรท่องเที่ยว กำรผลิตน้�ำมันและปิโตรเลียม และ
อุตสำหกรรมเหมืองแร่ยังพอมีสัญญำณที่ดีว่ำโครงกำรส่วนใหญ่เป็นเพียง
กำรชะลอโครงกำรออกไปมำกกว่ำยกเลิกโครงกำร โดยคำดว่ำจะมีกำร
พัฒนำโครงกำรล่ำช้ำออกไปประมำณ 3-18 เดือน ซึ่งจะท�ำให้มีโครงกำร
จ�ำนวนมำกถูกผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2564-2565

จำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
ในปี พ.ศ. 2563 ที่ท�ำให้เศรษฐกิจโลกและ
อตุสำหกรรมเหมอืงแรต่อ้งพบกบัควำมยำก
ล�ำบำก หลงัจำกทีเ่ดมิทมีกีำรคำดกำรณก์นั
ว่ำในปี พ.ศ. 2563 อุตสำหกรรมเหมืองแร่
จะมีกำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12 จำกปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็น         
แนวโน้มของกำรลงทุนที่ เพิ่มขึ้นอย่ำง               
ตอ่เนือ่ง ตำมกำรฟืน้ตวัของตลำดนบัตัง้แต่
สถำนกำรณร์ำคำโลหะตกต่�ำในชว่งปลำยป ี
พ.ศ. 2559 จนกระทั่งเกิดกำรแพร่ระบำด
ของ COVID-19 ทีท่�ำใหผ้ลติภณัฑม์วลรวม
ภำยในประเทศ (GDP) ของโลก ซึ่งเป็น
ปัจจัยชี้น�ำท่ีส�ำคัญของกำรใช้จ่ำยเพื่อกำร

แนวโน้ม
การลงทุน
ในอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ของโลก
ปี พ.ศ. 2564
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นอกจำกผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับกำรลงทุนแล้ว ผู้ประกอบกำร
ยังได้เรียนรู้และปรับตัวอย่ำงรวดเร็วในกำรประกอบธุรกิจ                 
ให้มีควำมปลอดภัยในสภำพแวดล้อมของกำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 เชน่ กำรท�ำงำนแบบเวน้ระยะหำ่งทำงสงัคม (Social 
Distancing) หรือกำรควบคุมจำกระยะไกล ท�ำให้ต้องน�ำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำร เครื่องจักร 
อุปกรณ์ต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมในปัจจุบัน               
ซึ่งท�ำให้เกิดโอกำสกับบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และบริกำรเกี่ยวกับ
ระบบอตัโนมตั ิระบบดจิทิลั ระบบควบคมุกำรท�ำงำนระยะไกล
ในอุตสำหกรรมเหมืองแร่อีกด้วย ดังนั้น จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ               
แม้ปี พ.ศ. 2563 ท่ีผ่ำนมำจะเป็นปีท่ีเศรษฐกิจโลกตกต่�ำจน
ท�ำให้อุตสำหกรรมเหมืองแร่พบกับควำมยำกล�ำบำก แต่ก็ยังมี
โอกำสที่ท้ำทำยส�ำหรับอุตสำหกรรมเหมืองแร่รออยู่ในปี พ.ศ. 
2564 และในปีถัดๆ ไป 

ปัจจัยชี้นำาสำาคัญที่จะปรับตัวดีขึ้นในปี พ.ศ. 2564 
กำรใช้มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำลหลำย
ประเทศ และกำรฟืน้ตวักลบัมำไดเ้ร็วและแขง็แกร่ง

ของจนี ชว่ยบรรเทำผลกระทบทำงเศรษฐกจิจำกกำรแพรร่ะบำด
ของ COVID-19 และน่ำจะช่วยท�ำให้เศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 
2564 ดีขึ้น โดย IMF คำดกำรณ์ว่ำ GDP ของโลกในปี พ.ศ. 
2564 จะขยำยตัวได้ร้อยละ 5.4 ถือเป็นสัญญำณที่ดีส�ำหรับ
กำรขยำยตวัของกำรใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรลงทนุ ซึง่ Industrial Info 
ได้รวบรวมข้อมูลจำกผู้ประกอบกำรเหมืองแร่และคำดกำรณ์ว่ำ
ในปี พ.ศ. 2564 กำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุนจะเพ่ิมขึ้น              
อย่ำงน้อยร้อยละ 10-15 

รำคำทองค� ำปรับตั ว เพิ่ มขึ้ นจนสู งที่ สุด เป็น
ประวัติกำรณ์ในปี พ.ศ. 2563 จนมำกกว่ำระดับ 

2,000 ดอลลำรส์หรฐัฯ ตอ่ออนซ ์ไดเ้ปน็ครัง้แรก ซ่ึงสภำวะของ
ตลำดที่รำคำอยู่ในแนวโน้มเพิ่มข้ึนเช่นนี้จะกระตุ้นให้เกิดกำร

ลงทุนท�ำเหมืองแร่ทองค�ำเพ่ือเพิ่มกำรผลิตทองค�ำให้มำกขึ้น 
จำกกำรรวบรวมข้อมูลของ Industrial Info พบว่ำ มีโครงกำร
เหมืองแร่ทองค�ำมำกกว่ำ 2,000 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำ
โครงกำรประมำณ 170,000 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ 

รำคำโลหะชนดิอืน่ๆ ปรบัตวัดขีึน้ โดยรำคำทองแดง
และแร่เหล็กในปี พ.ศ. 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจน 

สูงที่สุดในรอบ 7 ปี ซึ่งสภำวะตลำดที่รำคำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น             
จะจูงใจให้ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่ลงทุนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 
นอกจำกน้ี ปัจจัยอื่นๆ เช่น กำรขยำยตัวของประชำกร กำร          
ขยำยตัวของเมือง ควำมต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น 
ท�ำให้อุปสงค์ของแร่และโลหะยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดัน             
ให้เกิดกำรลงทุนต่อไปในระยะยำวอีกด้วย 

จำกฐำนข้อมูลของ Industrial Info พบวำ่ ปัจจุบัน
มีกำรลงทุนพัฒนำในโครงกำรเหมืองแร่ที่ยังมี

สถำนะด�ำเนนิกำรอยูม่ำกกวำ่ 13,000 โครงกำร คดิเปน็มูลคำ่
ประมำณ 1.18 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็น
โครงกำรในขั้นกำรส�ำรวจ (Exploration) ขั้นก�ำหนดขอบเขต/
ศึกษำควำมเป็นไปได้ (Scoping/Feasibility) ขั้นกำรวำงแผน
ล่วงหน้ำ/กำรอนุญำต (Advance Planning/ Permitting)                 
ขั้นอนุมัติ/วิศวกรรม (Approval/Engineering) จนถึง                      
ขั้นก่อสร้ำง (Construction) และยังพบว่ำมีกำรเพิ่มขึ้นของ
จ�ำนวนโครงกำรที่อยู่ขั้นศึกษำควำมเป็นไปได้ ข้ันกำรอนุมัติ/
วิศวกรรม และขั้นก่อสรำ้ง 

อย่ำงไรก็ตำม ในปี พ.ศ. 2563 มีจ�ำนวนเหมืองแร่               
เปิดใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ Industrial            
Info เริ่มเก็บข้อมูลมำ โดยมีเหมืองเปิดใหม่เพิ่มข้ึนประมำณ 
240 เหมือง เมื่อเทียบกับจ�ำนวนเหมืองเปิดใหม่ที่เพิ่มข้ึนมำก
ถึง 520 เหมือง ในปี พ.ศ. 2557 เนื่องจำกแหล่งทรัพยำกรแร่
ที่เข้ำถึงได้ไม่ยำกลดน้อยลง ท�ำให้เหมืองใหม่มักจะอยู่ใน                   
พ้ืนท่ีห่ำงไกล มีต้นทุนท่ีสูงขึ้น และยำกต่อกำรได้รับอนุญำต           

รูปที่ 1 การใช้เทคโนโลยีควบคุมจากระยะไกลและระบบอัตโนมัติในการทำาเหมือง
ที่มา : https://copperbeltkatangamining.com/covid-19-and-the-new-normal-put-the-spotlight-on-digitisation/
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กระแสการใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ 
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในปี พ.ศ. 2563 จะถูกชดเชยด้วยกระแสกำรใช้พลังงำนที่ไม่ก่อให้เกิด

คำร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ยุคของยำนยนต์ไฟฟ้ำ ตัวอย่ำงเช่น บริษัท General 
Motors วำงแผนท่ีจะลงทุน 2,500 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ เพ่ือปรับเปล่ียนโรงงำนผลิตรถยนต์ท่ีรัฐเทนเนสซี ให้เป็นโรงงำนผลิตรถยนต์
ไฟฟ้ำ ซึ่งในระยะยำวจะท�ำให้ควำมต้องกำรแบตเตอรี่และเซลล์เชื้อเพลิงเพิ่มมำกขึ้น และท�ำให้เกิดกำรเพิ่มขึ้นของอุปสงค์โลหะ                
ทีเ่ปน็วตัถดุบิในกำรผลติแบตเตอรี ่เชน่ ลเิทยีม โคบอลต ์กรำไฟต ์นกิเกลิ อะลมูเินยีม รวมถงึปรมิำณกำรใชท้องแดงเปน็สว่นประกอบ
ในยำนยนต์ไฟฟ้ำที่คำดว่ำจะต้องใช้ทองแดงมำกกวำ่ยำนยนต์แบบเดิมถึง 4 เทำ่ 

ถงึแมว้ำ่อปุสงคข์องยำนยนตไ์ฟฟำ้จะขยำยตวัเพิม่ขึน้ แตร่ำคำวตัถดุบิทีใ่ชผ้ลติแบตเตอรีก่ลบัมแีนวโนม้ลดลงในระยะยำว เชน่ 
กำรลดลงของรำคำโลหะลิเทียม เนื่องจำกในช่วงปี พ.ศ. 2561-2562 มีกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตลิเทียมได้มำกกว่ำควำมต้องกำร 
ของตลำด หลงัจำกทีร่ำคำลเิทยีมเคยพุง่สงูขึน้ในชว่งป ีพ.ศ. 2559-2560 ส�ำหรบักำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ไดเ้พ่ิมแรงกดดนั
ต่อรำคำลิเทียมในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจำกท�ำให้ก�ำลังกำรผลิตบำงส่วนต้องหยุดท�ำงำน และแผนขยำยก�ำลังกำรผลิตต้องถูกเลื่อน
ออกไป อย่ำงไรก็ตำม ยังมีโครงกำรเหมืองแร่ลิเทียมจ�ำนวนมำกที่อยู่ในขั้นกำรส�ำรวจและขั้นวำงแผนล่วงหน้ำ 

ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่เองก็มีกำรสร้ำงโรงผลิตไฟฟ้ำหรือจัดหำจำกแหล่งภำยนอกเพ่ือใช้กับโครงกำรของ           
ตัวเอง โดยโรงไฟฟ้ำเหล่ำนี้ผลิตไฟฟำ้จำกพลังงำนหมุนเวียน เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม หรือแบบไฮบริด ควบคู่ไปกับ

ผู้ประกอบกำรจึงพยำยำมหำควำมเป็นไปได้ที่จะขยำยอำยุของ
เหมอืงเดมิ หรอืท�ำเหมอืงใตด้นิในพืน้ทีเ่ดมิแทนกำรเปดิเหมอืง
ในพื้นที่ใหม่ 

นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรยังต้องกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้สินทรัพย์ที่ลงทุนไปแล้วในกำรเปิดเหมืองใหม่ที่เกิดขึ้น
จำกกำรเติบโตของอุตสำหกรรมเหมืองแร่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อน ท�ำให้ในปี พ.ศ. 2563 สัดส่วนของ
จ�ำนวนกำรก่อสร้ำงเหมืองใหม่ทั้งในพื้นที่ที่พัฒนำแล้วและ            
พื้นที่ใหม่ มีเพียงร้อยละ 20 จำกโครงกำรเหมืองแร่ทั้งหมด     
ในปัจจุบัน ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 80 เป็นโครงกำรที่ขยำยและ   
เพ่ิมก�ำลังกำรผลิต ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรให้ทันสมัย ท�ำระบบ
อัตโนมัติ บูรณะ และบ�ำรุงรักษำ

รูปที่ 2 จำานวนและมูลค่าของโครงการเหมืองแร่จำาแนกตามลักษณะการลงทุน
ที่มา : https://www.e-mj.com/features/2021-global-mining-investment-outlook
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กำรกักเก็บลงในแบตเตอรี่ เพื่อลดกำรใช้ไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิง
ฟอสซิล จำกกำรรวบรวมข้อมูลของ Industrial Info พบว่ำมี
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำรเหมืองแร่ประมำณ 
870 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 36,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ

เชน่เดยีวกบัอตุสำหกรรมเหลก็กล้ำในประเทศจนี ซึง่เปน็
ผู้บริโภคแร่เหล็กรำยใหญ่ของโลกก�ำลังอยู่ท่ำมกลำงควำม
วุ่นวำยจำกมำตรกำรย้ำยท่ีต้ังโรงงำนและสร้ำงโรงงำนทดแทน
ของรัฐบำล ซ่ึงท�ำให้โรงงำนผลิตเหล็กกล้ำของจีนที่มีอยู่แล้ว 
ตำมชำยฝั่งต้องสร้ำงโรงงำนใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่                
ทันสมัย เพือ่ปรบัปรงุก�ำลงักำรผลติและตอ้งลดกำรปลอ่ยมลพิษ
ทดแทนโรงงำนท่ีล้ำสมัย โดยท่ีโครงกำรผลิตเหล็กกล้ำของจีน
ทั้งหมดมีมูลคำ่ประมำณ 153,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 45 ของโครงกำรผลิตเหล็กกลำ้ทั่วโลก 

นอกจำกนี้ หลำยประเทศได้เริ่มใช้มำตรกำรส่งเสริมกำร
จดัหำแรท่ีมี่ควำมส�ำคญัยิง่ยวด (Critical Minerals) จำกภำยใน
ประเทศ เชน่ แรโ่ลหะหำยำก โดยรฐับำลของรสัเซยีเพิง่ประกำศ
แผนกำรลงทุนส�ำหรับแร่โลหะหำยำกจ�ำนวน 11 โครงกำร              
คดิเปน็มลูคำ่ 1,500 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ และจำกกำรรวบรวม
ข้อมูลของ Industrial Info พบว่ำ โครงกำรเหมืองแร่โลหะ        
หำยำกทั่วโลกคิดเป็นมูลค่ำมำกกว่ำ 13,000 ล้ำนดอลลำร์

สหรฐัฯ โดยเปน็โครงกำรเหมอืงแรโ่ลหะหำยำกในสหรฐัอเมรกิำ
และแคนำดำมำกถึง 29 โครงกำร 

ประเทศที่เป็นเป้าหมายของการลงทุน 
จำกกำรรวบรวมข้อมูลของ Industrial Info พบว่ำ ในปี 

พ.ศ. 2564 ภูมิภำคที่มีกำรลงทุนพัฒนำโครงกำรเหมืองแร่             
มำกที่สุด คือ

• อนัดบัที ่1 ภมูภิำคเอเชยี (เอเชยีตะวนัตก เอเชยีกลำง
เอเชยีตะวนัออก เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้และเอเชยีใต)้ มมีลูคำ่
ประมำณ 381 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน                   
ร้อยละ 32 ของท้ังโลก โดยมูลค่ำกำรลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ขั้นกำรวำงแผนล่วงหน้ำ/อนุญำต และขั้นก่อสร้ำง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 37 และ 30 ตำมล�ำดับ (รูปที่ 3) 

• อันดับที่ 2 คือภูมิภำคอเมริกำเหนือ (สหรัฐฯ และ
แคนำดำ) มีมูลค่ำกำรลงทุนประมำณ 381 พันล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของทั้งโลก โดยมูลค่ำกำร
ลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นกำรวำงแผนล่วงหน้ำ/อนุญำต และ
ขั้นกำรส�ำรวจ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 และ 33 ตำมล�ำดับ 
สว่นภมูภิำคทีม่กีำรลงทนุรองลงมำ คอื ลำตนิอเมรกิำ แอฟรกิำ 
โอเชียเนีย ยุโรป และรัสเซีย ตำมล�ำดับ 

รูปที่ 3 มูลค่าของโครงการเหมืองแร่จำาแนกตามภูมิภาค
ที่มา : https://www.e-mj.com/features/2021-global-mining-investment-outlook
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จำกรูปที่ 4 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเทศ พบวำ่ จีนเป็น
ประเทศที่มีมูลค่ำกำรลงทุนพัฒนำโครงกำรเหมืองแร่มำกที่สุด 
รองลงมำคือ ออสเตรเลีย อินเดีย แคนำดำ อินโดนีเซีย บรำซิล 
และสหรัฐฯ ตำมล�ำดับ 

ภูมิภำคแอฟริกำยังคงเป็นภูมิภำคท่ีมีกำรเติบโตของกำร
ลงทุนจำกต่ำงประเทศในกำรส�ำรวจแร่และกำรพัฒนำอื่นๆ     
เช่นเดียวกับจีนและอินเดีย เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงของกำรจัดหำ
ทรพัยำกรในระยะยำว โดยประเทศเปำ้หมำย ไดแ้ก ่แอฟรกิำใต ้
กินี โมซัมบิก คองโก กำนำ และนำมิเบีย 

ส�ำหรับสหรัฐฯ ยังคงมีข้อจ�ำกัดด้ำนกฎระเบียบในกำร
พัฒนำเหมืองใหม่ ถึงแม้ว่ำในช่วง 2-3 ปี ที่ผำ่นมำได้เริ่มมีกำร
ผอ่นปรนเพือ่ลดภำระดำ้นกฎระเบยีบส�ำหรบัแรท่ีม่คีวำมส�ำคญั
ยิ่งยวด (Critical Minerals) ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของรัฐบำล และ
คำดวำ่อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงนโยบำยหลงัจำกมรีฐับำลกลำง
ชุดใหม่ ซึ่งโครงกำรลงทุนส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ และแคนำดำ          
จะเปน็แรส่�ำหรบักำรผลติปุย๋ คดิเปน็สดัสว่นมำกกวำ่รอ้ยละ 25 
โดยมีจ�ำนวนโครงกำรเหมืองแร่โพแทช ฟอสเฟต 35 โครงกำร 

ในภูมิภำคลำตินอเมริกำ นอกจำกผลกระทบของ                 
COVID-19 ทำงด้ำนเศรษฐกิจแล้ว ยังท�ำให้เกิดปัญหำด้ำน
กำรเมืองและสังคมอีกด้วย ส่งผลให้เกิดอุปสรรคส�ำหรับกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมเหมืองแร่ในภูมิภำคนี้ เช่น เปรูและเม็กซิโก 
ซึ่งปกติจะติดอยู่ในอันดับต้นๆ เป็นประจ�ำทุกปี แต่ในปี พ.ศ. 

2564 กลับไม่ติดอยู่ใน 20 อันดับแรก บริษัท Codelco ในชิลี 
จะกลับมำเปิดด�ำเนินกำรเหมืองทองแดงอีกครั้งที่ El Teniente 
และ Chuquicamata หลงัจำกตอ้งหยดุไปเนือ่งจำกกำรระบำด
ของ COVID-19 ในขณะที่บริษัท Vale ในบรำซิลเพิ่งได้รับกำร
อนุมัติให้ขยำยก�ำลังกำรผลิตแร่เหล็กของเหมือง Serre Sul ซึ่ง
มีเป้ำหมำยจะเพ่ิมก�ำลังกำรผลิตจำก 90 เป็น 120 ล้ำนตันต่อปี 

ในออสเตรเลยี Industrial Info คำดกำรณว์ำ่ผูผ้ลติถำ่นหนิ
จะลดกำรลงทุนและชะลอโครงกำรออกไปก่อนเพื่อรอให้ตลำด
ปรบัตวัดขีึน้ เนือ่งจำกบรษิทั Glencore ไดป้ระกำศลดก�ำลงักำร
ผลิตถ่ำนหิน ส่วนบริษัท BHP Billiton ประกำศแผนกำรขำย
สินทรัพย์ของโครงกำรเหมืองถ่ำนหิน มีเพียงบริษัท Bravus               
ทีย่งัคงเดนิหนำ้โครงกำรเหมอืงถำ่นหนิขนำดใหญ ่Carmichael 
ใน Queensland รวมถึงเหมืองถ่ำนหินขนำดใหญ่ในพ้ืนที่อ่ืน 
ในขณะทีเ่หมอืงแรเ่หลก็ในออสเตรเลยียงัเตบิโตไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง 
เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของอุปสงค์จำกเอเชีย โดยเฉพำะจีน           
ที่น�ำเข้ำแร่เหล็กจำกออสเตรเลียสูงถึงร้อยละ 70 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Joseph F. Govreau (2021). 2021 Global Mining 

Investment Out look .  (h t tps://www.e -mj .com/                              
features/2021-global-mining-investment-outlook/)

รูปที่ 4 จำานวนและมูลค่าของโครงการเหมืองแร่จำาแนกตามลักษณะการลงทุน
ที่มา : https://www.e-mj.com/features/2021-global-mining-investment-outlook
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สาระน่ารู้
l   ณฐิกา หนูนวล 
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ในปัจจุบันสังคมของเรำอยู่ในยุค 4.0 ท่ีเทคโนโลยีต่ำงๆ ได้
พัฒนำไปอย่ำงก้ำวไกล ทั้งกำรสื่อสำรไร้สำย ซ้ือขำยออนไลน์ กำร 
ท�ำธุรกรรมกำรเงินผ่ำนแอปพลิเคชัน ท�ำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นปัจจัยส�ำคัญของผู้คนในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นโทรศัพท์มือถือ 
แทบ็เลต็ โนต้บุก๊ ซึง่อปุกรณเ์หล่ำนีล้ว้นตอ้งมอีปุกรณก์กัเกบ็พลงังำน
เพื่อสะสมพลังงำน และอุปกรณ์ส�ำรองไฟฟ้ำส�ำหรับพกพำก็เป็น               
สิ่งส�ำคัญที่ขำดไม่ได้ อีกทั้งในด้ำนของพลังงำนไฟฟ้ำทดแทน เช่น 
พลงังำนทดแทนจำกโซลำร์เซลล ์ยำนยนตไ์ฟฟำ้-ไฮบรดิทีก่�ำลงัไดร้บั
ควำมสนใจก็ต้องอำศัยแหล่งพลังงำนจำกอุปกรณ์กักเก็บพลังงำน             
ในกำรขับเคลื่อน ท�ำให้ควำมต้องกำรของอุปกรณ์กักเก็บพลังงำน
ประสิทธิภำพสูงอย่ำงแบตเตอรี่จึงได้เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้งำนของคน            
ในสังคมมำกขึ้นหลำยเท่ำ 

อปุกรณก์กัเกบ็พลงังำนทีน่ยิมใชก้นัอยำ่งแพรห่ลำยในปจัจบุนั 
คือ แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน (lithium-ion Battery) ซึ่งมี
คุณสมบัติเด่นในหลำยด้ำน ได้แก่ มีควำมหนำแน่นพลังงำนสูง              
อัตรำคำยประจุตัวเองต่�ำ อำยุกำรใช้งำนยำวนำน แต่ด้วยข้อจ�ำกัด
ดำ้นควำมปลอดภยัทีส่ำมำรถระเบดิและตดิไฟไดเ้มือ่สมัผสักบัอำกำศ
อีกทั้งแร่ลิเทียมยังมีรำคำสูง และแหล่งแร่ที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด ต้อง      
น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ จึงมีกำรคิดค้นแบตเตอรี่ชนิดใหม่เพ่ือน�ำมำ
ทดแทนกำรใชง้ำนแบตเตอร่ีลเิทยีมไอออน เชน่ แบตเตอรีอ่ะลมูเินยีม
ไอออน แบตเตอรี่โซเดียมไอออน แบตเตอรี่โพแทสเซียมไอออน 
เป็นต้น ซ่ึงแบตเตอร่ีชนิดโพแทสเซียมไอออนเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี
กักเก็บพลังงำนที่นำ่สนใจ 
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แบตเตอรี่
โพแทสเซียม
ไอออน...
แบตเตอรี่แห่งอนาคต
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แบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออน 
แบตเตอรีช่นดิโพแทสเซยีมไอออน (KIB) ไดถ้กูประดษิฐ์

เป็นต้นแบบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 ใช้โลหะโพแทสเซียม              
เป็นขั้วไฟฟ้ำแอโนด วัสดุขั้วไฟฟ้ำแคโทด คือ พรัสเซียนบลู 
(Prussian Blue) ให้ประสิทธิภำพกำรใช้งำนที่ดีและมีอำยุกำร
ใช้งำนมำกกว่ำ 500 รอบ จึงท�ำให้พรัสเซียนบลูเป็นท่ีสนใจ                 
ยิ่งขึ้น จนถูกน�ำไปพัฒนำเป็นวัสดุขั้วไฟฟ้ำแคโทดส�ำหรับใช้               
ในแบตเตอรี่ชนิดอื่นๆ ด้วย ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียม
ไอออนเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีกักเก็บพลังงำนท่ีน่ำสนใจ 
เนื่องจำกมีแร่โพแทชเป็นวัตถุดิบหลักที่มีรำคำถูก กำรน�ำแร่               
มำพฒันำเปน็แบตเตอรีจ่ะสำมำรถเพิม่มลูคำ่ใหแ้ก่แร่โพแทชได ้
โดยประเทศไทยมแีหลง่แรโ่พแทชทีม่คีวำมสมบรูณ์และปริมำณ
มำก ท�ำให้วัตถุดิบในกำรผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้มีรำคำถูกกว่ำ
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

นอกจำกปัจจัยด้ำนรำคำ แบตเตอรี่โพแทสเซียมไอออน   
ยังมีข้อได้เปรียบท่ีแตกต่ำงจำกแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและ
แบตเตอรี่โซเดียมไอออนหลำยประกำร เช่น คุณสมบัติด้ำน
ควำมต่ำงศักย์รีดักชันที่ส่งผลให้โพแทสเซียมมีช่วงศักย์ไฟฟ้ำ
กว้ำงกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับลิเทียมหรือโซเดียม คุณสมบัติ              
ในกำรซอ่มแซมกำรเสือ่มสภำพทีด่กีวำ่แบตเตอรีล่เิทยีมไอออน 
และควำมหนำแน่นพลังงำน (Energy Density) ที่สูงกว่ำ
แบตเตอรี่โซเดียมไอออน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม แบตเตอรี่ชนิด
โพแทสเซียมไอออนยังอยู่ในขั้นตอนของกำรศึกษำวิจัยและ
พฒันำใหม้ปีระสทิธภิำพสงูเพยีงพอตอ่กำรใชง้ำนในเชงิพำณิชย ์
ในอนำคตแบตเตอรี่ชนิดนี้จะเพิ่มทำงเลือกเทคโนโลยีกักเก็บ
พลังงำนให้แก่ผู้บริโภคได้อย่ำงแน่นอน 

 ในปี พ.ศ. 2564 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำร
เหมืองแร่ (กพร.) มีโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตวัตถุดิบ
เพื่อรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ              
โดยไดท้�ำกำรศกึษำวจิยัวตัถดุบิทีส่ำมำรถหำไดใ้นประเทศ อำท ิ

แร่โพแทช เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นกำร
เพ่ิมมูลค่ำให้กับแร่ และลดกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ 
ผูท้ีส่นใจเขำ้รว่มโครงกำรสำมำรถตดิตอ่สอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิ
ได้ที่ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสำหกรรมต่อ เนื่ อง                      
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ หรือ http://             
www5.dpim.go.th 
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อ้างอิง 
1. http://www.securitysystems.in.th/2020/03/
   aluminium-ionbattery-vs-lithium-ion-battery/ 
2. ณัฐฐำ ไชยโพธิ์ และคณะ. (2563). แบตเตอรี่ชนิด
   โพแทสเซียมไอออน.

แบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออน เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน               
ทีน่า่สนใจ เนือ่งจากมแีรโ่พแทชเป็นวตัถดุบิหลกัทีม่รีาคาถูก การนำาแรม่าพัฒนาเปน็
แบตเตอรี่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่แร่โพแทชได้ โดยประเทศไทยมีแหล่งแร่โพแทช   
ที่มีความสมบูรณ์และปริมาณมาก ทำาให้วัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้มีราคา
ถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
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เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งแร่โพแทชที่มีความสมบูรณ์
และมขีนาดใหญ่อนัดบัต้นๆ ของโลก ซึง่แร่โพแทชมอีงค์ประกอบ
ที่สำาคัญ เช่น โพแทสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) และเกลือ 
(NaCl) จงึมกีารนำาไปใช้ประโยชน์ในอตุสาหกรรมการผลติปุย๋และ
เคมภัีณฑ์เป็นส่วนใหญ่ ต่อมามกีารศกึษาวิจยัพบว่าโพแทสเซยีม
ยังมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี สามารถผลิตเป็นแบตเตอรี่ชนิด
โพแทสเซียมไอออน (KIB) ได้ ซึ่งอาจนำามาใช้ทดแทนแบตเตอรี่
ชนิดลิเทียมไอออนที่มีราคาสูงและต้องนำาเข้าวัตถุดิบจาก              
ต่างประเทศ

ปัจจุบันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ได้ดำาเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อ
ศกึษาวจิยัการนำาแร่โพแทชมาใช้ผลติแบตเตอรีช่นดิโพแทสเซยีม
ไอออน ซึง่เป็นการยกระดบัและสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัอตุสาหกรรม
เหมอืงแร่ภายในประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นทางเลอืกให้กบัอตุสาหกรรม
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ไฟฟ้าในอนาคตได้อีกด้วย

» ใช้วัตถุดิบเป็นแร่โพแทชที่มีมากในไทย

» ราคาถูก

» มีความหนาแน่นพลังงานสูง

» มีขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้น

แบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออน
Potassium-ion Batteries

คุณสมบัติแบตเตอรี่ ความเป็นมาของการพัฒนา

ข้อดี-ข้อเสียของแบตเตอรี่

ตัวอย่างการใช้งานแบตเตอรี่ (KIB)

• แบตเตอรี่ยานยนต์ ไฟฟ้าซึ่งอยู่ในขั้นตอน
    ของการศึกษาวิจัยและพัฒนาให้มี
    ประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น ให้เพียงพอ
    ต่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์

• อุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า
    จากแหล่งพลังงานทดแทนต่างๆ

ข้อดี

ข้อเสีย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โทร. 0-2202-2002 www.dpim.go.th
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กฟผ. แม่เมาะ เข้ามอบหนังสือชี้แจงต่อกลุ่มผู้นำาชุมชน 
และผู้แทนภาคประชาชน อำาเภอแม่เมาะ เพื่อแสดงความ
ชัดเจนในการดำาเนินงานของ กฟผ. แม่เมาะ กรณีมีการ                
นำาเสนอข่าวกระทรวงพลังงานเสนอสั่งหยุดเดินเครื่อง         
โรงไฟฟ้าแม่เมาะบางหน่วย ในปี พ.ศ. 2572 โดย กฟผ. 
ยนืยนัดำาเนนิงานโดยมุง่เนน้ความมัน่คงทางพลงังานเปน็หลกั         
พร้อมเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนเคร่ืองที่ 8-9 ตาม
แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580  
(PDP2018)

พัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำานวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ พร้อมด้วย ประกอบ ปะระมะ หัวหน้ากองชุมชน
สัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ. แม่เมาะ อำาเภอ
แม่เมาะ จังหวัดลำาปาง เข้ามอบหนังสือชี้แจง ซึ่งลงนาม                 
โดย พลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ทำาการแทน
ผู้ว่าการ กฟผ. กรณีท่ีมีส่ือแหล่งหนึ่งเผยแพร่ข้อมูลอ้างอิงว่า        
ในการประชุมของกระทรวงพลังงาน ได้มีการเสนอให้สั่งหยุด
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะบางหน่วย ในปี พ.ศ. 2572 เพื่อ 
ลดกำาลังการผลิตและซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศทดแทน ต่อ
ถนอม กุลพินิจมาลา กำานันตำาบลสบป้าด ในฐานะประธาน
ชมรมกำานันผู้ใหญ่บ้านอำาเภอแม่เมาะ สมมุติ หาลือ ตัวแทน
ภาคประชาชน อำาเภอแม่เมาะ ซึ่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์           
ที่ผ่านมา กลุ่มผู้นำาชุมชนและผู้แทนภาคประชาชน อำาเภอ
แม่เมาะ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าการ กฟผ. และกระทรวง
พลังงาน เพื่อขอความชัดเจนต่อกรณีดังกล่าว เนื่องจากราษฎร
ในพื้นที่อำาเภอแม่เมาะบางส่วนมีความกังวลว่าจะกระทบ              
ต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการจ้างงาน ซึ่งอาจ
ส่งผลถึงเศรษฐกิจภาพรวม และราคาค่าไฟฟ้าที่อาจสูงขึ้น             
จากต้นทุนในการนำาเข้า

กฟผ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน ให้ชี้แจง    
เพื่อคลายความกังวลของชุมชนอำาเภอแม่เมาะ และแสดง              

ความขอบคุณที่ชุมชนได้ร่วมแสดงความเห็นต่อการดำาเนินการ
ของ กฟผ. แม่เมาะ โดยปัจจุบัน กฟผ. ยังคงดำาเนินการพัฒนา
โรงไฟฟ้าแม่เมาะให้สอดคล้องตามแผนพัฒนากำาลังผลิต            
ไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
(PDP2018 Revision1) ซึ่งกำาหนดให้ปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
บางหน่วยผลิตออกจากระบบตามความเสื่อมสภาพและอายุ  
การใช้งานที่มากกว่า 30 ปี เพื่อให้มีกำาลังผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอ
ในการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือ แผน 
PDP2018 Revision 1 จึงกำาหนดให้มีการดำาเนินโครงการ           
โรงไฟฟา้แมเ่มาะทดแทนเคร่ืองที ่8-9 (MMRP2) ทีมี่กำาลงัการ
ผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ และมีแผนจ่ายไฟเข้าสู่ระบบในปี 
พ.ศ. 2569 ซ่ึงจะสอดคล้องกับปริมาณถ่านหินลิกไนต์ท่ีเหลืออยู่
เพียงพอสำาหรับผลิตไฟฟ้าได้อีก 25 ปี 

ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 
อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ    
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพ (EHIA) โดยคณะกรรมการผู้ชำานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (คชก.)             
ทัง้น้ี หลงัจากรายงาน EHIA ไดรั้บความเหน็ชอบจาก คชก. แลว้ 
จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นขึ้นอีก 1 ครั้ง ราวกลางปี     
พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
ก่อนนำาข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมท่ีได้ไปประกอบรายงานฯ ที่ผ่าน 
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ(กก.วล.) 
เพื่อนำาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการต่อไป

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ไฟฟ้าในปัจจุบันที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซ่ึงกระทบ
ต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศและท่ัวโลก ทำาให้การใช้ไฟฟ้า         
ของประเทศลดต่ำากว่าที่คาดการณ์ไว้ ซ่ึงกระทรวงพลังงานอยู่
ระหวา่งการพจิารณาทบทวนกำาลงัผลติไฟฟา้ใหม ่ใหส้อดคลอ้ง
ตามสถานการณ์ด้านพลังงาน และสอดรับกับแนวโน้มของโลก
ที่เน้นพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ทั้งนี้ หากได้รับ
การอนุมัติโครงการ กฟผ. มีความพร้อมในการดำาเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 ทันที 

กฟผ. แม่เมาะ 
ชี้แจงชุมชนในพื้นที่อำาเภอแม่เมาะ 
ยืนยันเน้นความมั่นคงพลังงานเป็นหลัก 
พร้อมเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนฯ ตามแผน PDP2018
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คณะรัฐมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงกำาหนด
ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อนสำาหรับ 
งานท่อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... ตามท่ีกระทรวง
อตุสาหกรรมเสนอ และใหส้ง่สำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณา แล้วดำาเนินการต่อไปได้ 

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อนสำาหรับงานท่อต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. ... ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการออก
กฎกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไข     

เพิม่เตมิ โดยปรบัปรงุมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรเหลก็กลา้
แผน่มว้นรดีรอ้น สำาหรบังานทอ่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
อ้างอิง การพัฒนาเทคโนโลยี การทำาและการใช้ภายในประเทศ 
รวมทั้งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยในการใช้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้         
ดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว 

สาระสำาคัญของร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อนสำาหรับงานท่อต้องเป็น
ไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.1735-2563 ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 5806 (พ.ศ. 2563) ออกตามความ
ในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เร่ือง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้า
คาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนและแผ่นแถบสำาหรับงานท่อ และ
กำาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่นม้วน           
รีดร้อนสำาหรับงานท่อ ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 โดยให้               
มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ร่างกฎกระทรวง 
กำาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน  
สำาหรับงานท่อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... 

AGE เผย 
COVID-19 หนุนราคาถ่านหินพุ่ง 
90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน   
ตั้งเป้าปี ’64 กวาดรายได้กว่าหมื่นล้านบาท 

พนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำากัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้จัด
จำาหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) กล่าวว่า ภาพรวม
อุตสาหกรรมถ่านหินในปี พ.ศ. 2564 มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน
มากขึ้น ตั้งแต่ไตรมาส 4 ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจาก
เป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ จากความต้องการสต็อกถ่านหิน            
เพือ่สำารองใชใ้นชว่งฤดหูนาว อกีทัง้สถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ทำาให้มีข้อจำากัดเรื่องการขนส่งถ่านหิน         
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ประกอบกับประเทศ
อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ประสบ
ปัญหาอุทกภัยหลายแห่ง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกถ่านหิน 
จากปัจจัยดังกล่าวหนุนให้ราคาถ่านหินขยับไปแตะระดับ 90 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ทำาให้ค่าเฉล่ียราคาถ่านหินจากช่วงต้นปี 
จนถึงปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ 85 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน เพ่ิมข้ึนกว่า
ร้อยละ 41 เม่ือเทียบจากค่าเฉล่ียราคาถ่านหินจากช่วงปีท่ีผ่านมา 

สำาหรับทศิทางการเตบิโตของบริษทัฯ AGE ไดว้างกลยทุธ์
เพื่อเจาะตลาดถ่านหินในต่างประเทศ เพื่อเตรียมบุกตลาด              
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ิมขึ้น ในส่วนของตลาด            
ในประเทศ บริษัทฯ มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดเก็บ
ถา่นหนิ เนือ่งจากคลงัของ AGE สามารถรองรบัการกองเกบ็ได้
เฉล่ียสูงถึง 1 ล้านตัน ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีบริการด้าน                 
โลจิสติกส์ที่มีความพร้อมด้านการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำา

จากกลยทุธก์ารขยายตลาดในธรุกจิถา่นหนิ ทำาใหบ้รษิทัฯ 
ตั้งเป้าอัตราการเติบโตยอดขายถ่านหินในปีนี้ไว้ที่ 5.5 ล้านตัน 
แบง่เปน็ยอดจำาหนา่ยในประเทศ 3.5 ลา้นตนั และตา่งประเทศ 
2 ลา้นตนั ปจัจบุนับรษิทัฯ มยีอดคำาสัง่ซือ้ถา่นหนิในมือ (Back 
log) จำานวน 1 ล้านตัน ซ่ึงจะทยอยส่งมอบทั้งหมดภายใน             
ครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2564 

พนม กล่าวว่า ในส่วนของแผนขยายธุรกิจโลจิสติกส์            
ดา้นขนสง่นัน้ บรษิทัฯ ยงัเดนิหนา้ขยายธรุกจิโลจสิตกิสต์อ่เนือ่ง 
โดยมีแผนการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายท่าเรือที่ 4 นอกจากนี้
บริษัทฯ เตรียมดำาเนินการในเชิงพาณิชย์ สำาหรับโรงคัดร่อน          
แห่งท่ี 4 ภายในปลายเดือนมกราคม 2564 ส่งผลให้ AGE              
มีโรงคัดร่อนรวมทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่งจากแผนธุรกิจดังกล่าว              
แสดงถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในการให้บริการที่ครบวงจร         
มากยิ่งขึ้น ทำาให้บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้รวมในปีนี้              
แตะระดับ 11,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 
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