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เลขท่ีคำ�ขอ

3/2553
ซึ่งร่วมแผนผังโครงกำร
ท�ำเหมืองเดียวกันกับ

ค�ำขอประทำนบัตรที่ 18/2559 
(ปัจจุบันเป็นประทำนบัตร

ที่ 33719/16462)
ของห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 

ศิลำพิชัย

1/2556

1/2562
ซึ่งร่วมแผนผังโครงกำรท�ำเหมือง
เดียวกันกับค�ำขอประทำนบัตร

ที่ 2/2548 (ปัจจุบันเป็น
ประทำนบัตรที่ 26307/16458)

ของห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 
เอกพำนิชระยอง

6/2555

ชื่อผู้ขอ

บริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ป จ�ำกัด

บริษัท สหเฮง มำยนิ่ง จ�ำกัด

บริษัท เอกศิลำจันทบุรี จ�ำกัด

เลิศศักดิ์ สิริวงศ์สำคร 
(เดิมชื่อจิระศักดิ์ สิริวงศ์สำคร)

ลำ�ดับ

1

2

 
3

4

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรม 
ชนิดหินแอนดีไซต์ 
เพื่ออุตสำหกรรม 
ก่อสร้ำง และหิน
อุตสำหกรรม 

ชนิดหินควอร์ตไซต์ 
เพื่ออุตสำหกรรม 

ก่อสร้ำง

หินประดับ 
ชนิดหินแกรนิต

หินอุตสำหกรรม 
ชนิดหินเกรย์แวก
เพื่ออุตสำหกรรม

ก่อสร้ำง

เหล็ก

มีอ�ยุ/ปี

30

23

30

6

อำ�เภอ

เมือง
อุตรดิตถ์

เมือง
ประจวบ 
คีรีขันธ์

มะขำม

นำด้วง

จังหวัด

อุตรดิตถ์

ประจวบคีรีขันธ์

จันทบุรี

เลย

ตำ�บล

ผำจุก

ห้วยทรำย

อ่ำงคีรี

นำดอกค�ำ

อัญชลี	ตระกูลดิษฐ	ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่	ได้มอบหมำยให้ ทวี	ทวีสุขเสถียร	รองประธานกรรมการ																														
สภาการเหมืองแร่	 เป็นผู้แทนเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมการแร่	ครั้งที่	1/2565	 เมื่อวันที่  31 มีนำคม 2565 คณะกรรมกำรฯ                
มีกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ดังนี้

1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 4 ราย รวม 4 แปลง

2) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง

เลขท่ีคำ�ขอ

1/2561
(26683/15136)

4/2560
(23862/15309)

ซึ่งร่วมแผนผังโครงกำรท�ำเหมือง
เดียวกันกับค�ำขอต่ออำยุ
ประทำนบัตรที่ 3/2560 

(ประทำนบัตรที่ 23861/15308 
ปัจจุบันได้อนุญำตให้ต่ออำยุ 

ประทำนบัตรแล้ว) ของผู้ขอเอง

ชื่อผู้ขอ

บริษัท เพชรสยำมศิลำตรำด 
จ�ำกัด

บริษัท เอส.เอ. ไมนิ่ง จ�ำกัด

ลำ�ดับ

1

2

ชนิดแร่

ชนิดหินบะซอลต์เพื่อ
อุตสำหกรรมก่อสรำ้ง 
และหินอุตสำหกรรม
ชนิดหินเกรย์แวกเพื่อ
อุตสำหกรรมก่อสรำ้ง

โดโลไมต์

มีอ�ยุ/ปี

5

10

อำ�เภอ

บ่อไร่

ปลำยพระยำ

จังหวัด

ตรำด

กระบี่

ตำ�บล

บ่อพลอย

เขำต่อ

การประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1/2565
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สุรพล	อุดมพรวิรัตน์	กรรมการสภาการเหมืองแร่	ผู้ท�ำหน้ำที่แทนเลขำธิกำรสภำกำรเหมืองแร่ ในฐำนะกรรมกำรแร่จังหวัด
สระบุรีโดยต�ำแหน่ง ได้มอบหมำยให้ โกสุม	อยู่คง	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่	 เป็นผู้แทนเข้ำร่วมประชุม																									
คณะกรรมการแร่จังหวัดสระบุรี	ครั้งที่	1/2565	เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2565 

คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบค�ำขอประทำนบัตรท�ำเหมืองแร่ประเภทที่ 1 จ�ำนวน 2 รำย รวม 5 แปลง ดังนี้
1. ค�ำขอประทำนบัตรที่ 3-5/2563 ชนิดแร่ดินอุตสำหกรรมชนิดดินเหนียวสี 

ของบริษัท เอสซีจี เซรำมิกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
ที่ตั้ง ต�ำบลโคกแย้ อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
เป็นที่ดินเอกสำรสิทธิ์                                      

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุญำตประทำนบัตรตำมค�ำขอฯ ที่ 3-5/2563 ของบริษัท เอสซีจี เซรำมิกส์ จ�ำกัด (มหำชน) เนื้อที่ 
รวม 256 ไร่ 1 งำน 75 ตำรำงวำ อำยุประทำนบัตร 30 ปี (ทั้ง 3 แปลง ร่วมแผนผังโครงกำรเป็นเหมืองเดียวกัน)

2. ค�ำขอประทำนบัตรที่ 7-8/2563 ชนิดแร่ดินอุตสำหกรรมชนิดดินซีเมสต์
ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จ�ำกัด
ที่ตั้ง ต�ำบลบ้ำนยำง อ�ำเภอเสำไห้ และต�ำบลบ้ำนครัว อ�ำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี 
เป็นที่ดินเอกสำรสิทธิ์  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุญำตประทำนบัตรตำมค�ำขอฯ ที่ 7-8/2563 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จ�ำกัด เนื้อที่            
รวม 200 ไร่ อำยุประทำนบัตร 17 ปี (ทั้ง 2 แปลง ร่วมแผนผังโครงกำรเป็นเหมืองเดียวกัน)

การประชุมคณะกรรมการแร่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565

3) คำาขอโอนประทานบัตร จำานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

ชนิดแร่

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน
เพื่อกำรก่อสร้ำง

มีอ�ยุ/ปี

4 ปี
(สิ้นอำยุ 8 ต.ค. 

2569)

อำ�เภอ

สิชล

จังหวัด

นครศรีธรรมรำช

เลขท่ีคำ�ขอ

1/2563 
(26131/14995)

ชื่อผู้ขอ

สุรชิต มำนะจิตต์ 
โอนให้แก่

บริษัท สิชลกำรศิลำ 2003 จ�ำกัด

ตำ�บล

สี่ขีด

ลำ�ดับ

1

สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำารวจและทำาเหมืองแร่
 จากการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 1/2565 มีจำานวนทั้งสิ้น ดังนี้

ก�รอนุญ�ต

ประทำนบัตร

ต่ออำยุประทำนบัตร

โอนประทำนบัตร

อำชญำบัตรพิเศษ

รวม
(แปลง)

4

2

1

0

7

1/2565
(แปลง)

4

2

1

0

7

ท่ี

1

2

3

4

รวม
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Report
l   กองบรรณาธิการ

กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่	(กพร.)	
กระทรวงอุตสาหกรรม	ชี้แจงกรณีข้อเรียกร้องของ																				
กลุม่นักปกปอ้งสิทธมินุษยชนจากเครอืขา่ยผูป้ว่ยทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการท�าเหมืองแร่ทองค�าพิจิตร-เพชรบูรณ์
เข้ายื่นหนังสือต่อพรรคร่วมฝ่ายค้าน	ขอให้ช่วยแก้ไข
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม	สุขภาพ	วิถีชีวิต	การประกอบ
อาชีพ	และการต่อสู้คดี

นิรันดร์	ยิ่งมหิศรานนท์	อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่	 (กพร.)	 ชี้แจงกรณีกลุ่ม                  
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจำกเครือข่ำยผู้ป่วยที่ได้รับผล 
กระทบจำกกำรท�ำเหมืองแร่ทองค�ำพิจิตร-เพชรบูรณ์ เข้ำย่ืน
หนงัสอืตอ่พรรครว่มฝำ่ยคำ้น หลงัไดร้บัผลกระทบจำกกำร
ประกอบกิจกำรเหมืองแร่ ทั้งด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ           
วิถีชีวิต กำรประกอบอำชีพ และกำรต่อสู้คดี โดยมองว่ำ      
ที่ผ่ำนมำรัฐบำลด�ำเนินกำรเพียงแค่ปิดกำรท�ำเหมือง แต่
ไม่ได้เยียวยำช่วยเหลือประชำชนท่ีได้รับผลกระทบ และล่ำสุด
ไดอ้นญุำตใหเ้ปดิท�ำเหมอืงทองอกีครัง้ โดยไม่รับฟงัควำม
คิดเห็นจำกประชำชนในพื้นที่ จึงขอเรียกร้องให้เพิกถอน
กำรต่ออนุญำตประทำนบัตรและใบประกอบโลหกรรม          
ในพื้นที่สัมปทำนแปลงใหม่เอำไว้ก่อน จนกว่ำจะท�ำกำร
ประเมนิผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม (EHIA) อยำ่งครบถว้น

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท ์
อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่

(กพร.)
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กพร. แจงกรณี
ขอ้เรยีกรอ้งของกลุม่
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
จากการทำาเหมอืงแรท่องคำา
พิจิตร-เพชรบูรณ์
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ในเรื่องนี้ กพร. ขอชี้แจงว่ำ กำร 
ต่ออำยุประทำนบัตรจ�ำนวน 4 แปลง 
และใบประกอบโลหกรรม ของบริษัท 
อัครำฯ เป็นกระบวนกำรพิจำรณำ
อนุญำตตำม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560                
และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษำคุณภำพ         
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข         
เพ่ิมเติม โดยกำรอนุญำตต่ออำยุในคร้ังน้ี
เป็นกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรใน
พืน้ทีเ่ดมิ ไมไ่ดม้กีำรเพิม่หรอืขยำยพืน้ที่
ใหม่แต่อย่ำงใด ทั้งนี้ ในครำวขอขยำย       
ก�ำลังกำรผลิตโรงประกอบโลหกรรม ปี พ.ศ.
2555 บริษัท อัครำฯ ได้จัดท�ำรำยงำน 
EHIA ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะ
กรรมกำรผูช้�ำนำญกำรพจิำรณำรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว

นอกจำกนี้ ทำงเครือข่ำยฯ ได้  
เรยีกรอ้งใหมี้กำรตรวจสขุภำพประชำชน
ในพ้ืนท่ีโดยรอบ และจัดให้มีพ้ืนท่ีปลอดภัย
เป็นแนวกันชนระหว่ำงชุมชนกับพื้นที่       
ท�ำเหมืองในรัศมีไม่ต่�ำกว่ำ 5 กิโลเมตร 

ซึ่ง กพร. ขอชี้แจงวำ่ บริษัท อัครำฯ ได้
ด�ำเนินกำรตรวจสุขภำพประชำชนในพ้ืนท่ี
โดยรอบอยำ่งครบถว้นแลว้ โดยกอ่นกำร
พิจำรณำอนุญำตต่ออำยุประทำนบัตร
และใบอนุญำตประกอบโลหกรรม ได้มี
กำรจัดท�ำข้อมูลพื้นฐำนดำ้นสิ่งแวดล้อม
และสุขภำพของประชำชน (Baseline 
Data) ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐำนเร่ือง
ดิน ตะกอนดิน น้�ำผิวดิน น้�ำใต้ดิน 
คณุภำพอำกำศ เสยีง และขอ้มลูพืน้ฐำน
ด้ำนสุขภำพของประชำชนในพ้ืนที่ ตำม
ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง 
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรจัดท�ำข้อมูล 
พื้นฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ          
ของประชำชนส�ำหรับกำรท�ำเหมืองและ               
กำรประกอบโลหกรรม อกีทัง้ไดร้วบรวม
และศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลสุขภำพของ
ประชำชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร

โดยมีกำรตรวจสุขภำพทั่ ว ไป            
กำรเก็บข้อมูลตัวอย่ำงด้ำนชีวภำพ              
(Biomarkers) รวมทั้งกำรถ่ำยภำพ                       
รังสีปอด เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลส�ำหรับกำร
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิกรณเีกดิปญัหำดำ้น
ส่ิงแวดล้อมและด้ำนสุขภำพของประชำชน
จำกกำรท�ำเหมอืง ซึง่วธิกีำรเกบ็ตวัอยำ่ง
และกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงด้ำนชีวภำพ               
ได้ด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนที่กระทรวง
สำธำรณสุขก�ำหนดแล้ว ในเรื่องพื้นที่
กันชน กระทรวงอุตสำหกรรมได้ออก
ประกำศเร่ืองก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำร
จดัท�ำแนวพืน้ทีก่นัชนกำรท�ำเหมอืง พ.ศ. 
2562 ซึ่งกำรต่ออำยุประทำนบัตรและ
ใบอนุญำตประกอบโลหกรรมของบริษัท 
อัครำฯ ได้มีกำรก�ำหนดแนวพ้ืนท่ีกันชน

ที่มีระยะห่ำงจำกชุมชนเป็นไปตำม           
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยครบถ้วนแล้ว

ส�ำหรับประเด็นขอให้สอบสวน
กรณีกำรอนุญำตให้เปิดเหมืองใหม่โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมำยนั้น กพร. ขอชี้แจง
ว่ำกำรต่ออำยุประทำนบัตรเป็นกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรแร่ตำม            
ขั้ นตอนปกติที่ กฎหมำยก� ำหนดไว้             
จึงชอบด้วยกฎหมำยแล้ว โดยกำร          
กลับมำประกอบกิจกำรเหมืองแร่ของ
บริษัท อัครำฯ จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
และกฎระเบียบใหม่ ท้ัง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 
2560 และกรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์
ในกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรแรท่องค�ำ 
ซึ่งมีมำตรกำรที่เหมำะสม รัดกุม และ
สำมำรถปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม   
และสุขภำพประชำชนจำกผลกระทบ                
ท่ีอำจเกิดจำกกำรท�ำเหมืองได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

“ ใ น ก า ร อ นุ ญ า ต ใ ห้ ต่ อ อ า ยุ   
ประทานบัตรของบริษัท อัคราฯ คณะ
กรรมการแรย่งัไดก้ำาหนดเงือ่นไขเพิม่เตมิ
ให้ กพร. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
เฝ้าระวังผลกระทบจากการทำาเหมือง
ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำาหนด         
ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้แทน          
ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น            
ในการตรวจสอบการประกอบกิจการ 
พร้อมกันน้ี กพร. ได้มอบนโยบายและ
กำาชบัใหบ้ริษทัฯ สง่เสริม ชว่ยเหลอื และ
พฒันาชมุชน เพือ่ใหก้ารประกอบกจิการ
ได้รับการยอมรับ มีความสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน” 
นิรันดร์	กล่ำวทิ้งท้ำย 

การอนุญาตต่ออายุในครั้งนี้เป็นการอนุญาตให้ประกอบ
กิจการในพื้นที่เดิม ไม่ได้มีการเพิ่มหรือขยายพื้นที่ใหม่แต่อย่างใด 
ทัง้นี ้ในคราวขอขยายกำาลงัการผลติโรงประกอบโลหกรรม ป ีพ.ศ.
2555 บรษิทั อคัราฯ ไดจ้ดัทำารายงาน EHIA ซึง่ผา่นการพจิารณา
ของคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว
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Cover Story
l   กลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG

ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำขององค์กรอย่ำง
ยั่งยืน ซึ่งย่อมำจำก Environment, Social และ Governance 
ปัจจุบันองค์กรต่ำงๆ ได้น�ำ ESG มำใช้เป็นแนวทำงกำร                        
ด�ำเนินธรุกจิ โดยจะใหค้วำมส�ำคญัและค�ำนงึถงึควำมรับผิดชอบ 
3 ด้ำนหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และกำรก�ำกับดูแล โดย 

Environmental (กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม) กำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรรักษำและฟื้นฟู
สภำพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ 

Social (กำรจดักำรดำ้นสงัคม) ประกอบดว้ยกำรปฏบิตัิ
ด้วยควำมเป็นธรรมและเท่ำเทียมต่อพนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ำ                 
รวมถึงกำรพัฒนำสังคมและชุมชนให้เติบโตร่วมกันอยำ่งยั่งยืน

Governance (กำรจัดกำรด้ำนบรรษัทภิบำล) กำรมี 
นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ต่อต้ำนกำรทุจริต ด�ำเนินงำน
อย่ำงโปร่งใส และดูแลผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ              
กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

เหมืองแร่กับ
แนวทาง ESG

เหมืองถ่านหินและดินอุตสาหกรรมแม่ทาน จังหวัดลำาปาง

คุณชนะ ภูมี ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG
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ตวัแรกเรือ่ง มุ่ง	Net	Zero	
เรื่องนี้ เป็นเรื่องส�ำคัญ 

และทุกภำคส่วนต้องช่วยกันผลักดัน             
เรำจะเหน็วำ่จำก COP26 ทัว่โลกรวมถงึ

ทั้งนี้ แนวคิด ESG ช่วยสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือให้แก่ธุรกิจ ด้วยกำรสะท้อนบทบำทควำมรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วน          
ได้เสีย และกำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนในกำรพัฒนำธุรกิจให้เติบโตอยำ่งยั่งยืน

วันนี้เป็นโอกำสท่ีดีอีกครั้งหนึ่งท่ีสภำกำรเหมืองแร่ ได้มำพบกับคุณชนะ ภูมี ผู้บริหำรของธุรกิจซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ำง                  
เอสซีจี เพื่อขอทรำบรำยละเอียดกำรด�ำเนินธุรกิจตำมแนวทำง ESG และเหมืองแร่จะสำมำรถน�ำแนวทำงนี้มำใช้ได้อยำ่งไร

สวัสดีค่ะคุณชนะ วันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะ คิดว่าวันนี้คงได้รับฟังเรื่องดีๆ 
จากคุณชนะอีกครั้งค่ะ ตอนนี้เรื่อง ESG เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันมาก ได้ยินว่าที่เอสซีจี
ได้นำาแนวทาง ESG มาใช้ เลยอยากให้คุณชนะช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยค่ะ

ต้องขอรบกวนให้คุณชนะช่วยอธิบายรายละเอียดของแต่ละเรื่อง
และยกตัวอย่างงานเหมืองที่นำาแนวทาง ESG มาใช้ด้วยค่ะ 

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
สภำกำรเหมืองแร่นะครับ

ที่ ไ ด้ ใ ห้ เ กี ย ร ติ กั บ ท ำ ง เ อ ส ซี จี ม ำ                
แลกเปลี่ยนในวันนี้ กำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนเป็นเรื่องท่ีเอสซีจีได้ด�ำเนินกำร            
มำอย่ำงต่อ เนื่ อง ในช่วงที่ ผ่ ำนมำ             
กำรด�ำเนินธุรกิจโดยใช้แนวทำง ESG           
ได้ถูกกล่ำวถึงอย่ำงแพร่หลำย เนื่องจำก
ธรุกจิจะเตบิโตอยำ่งยัง่ยนืไดต้อ้งมคีวำม
สมดุลของทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทำงของ
เอสซีจีที่ด�ำเนินกำรอยู่แล้ว เอสซีจีจึงได้
ประกำศว่ำจะน�ำแนวทำง ESG มำใช้  
เมื่อประมำณปลำยปี พ.ศ. 2564 โดยมี
แนวทำงปฏิบัติที่ เ รี ยกว่ ำ  ESG4+ 
ประกอบไปด้วย 1) มุ่ง Net Zero                
2) Go Green 3) Lean เหลื่อมล้�ำ              
4) ย้�ำร่วมมือ และ Plus เป็นธรรม 
โปร่งใส และใส่ใจสู่ Global ครับ

ประเทศไทยต่ำงมี Commitment เรื่อง
กำรลดก๊ำซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์             
เอสซีจีเรำก็เช่นกันครับ เรำมีเป้ำหมำย            
ท่ีจะเป็น Net Zero ในปี ค.ศ. 2050 

ผ่ำนเศรษฐกิจคำร์บอนต่�ำ เช่น ในส่วน              
ของธุรกิจซีเมนต์ เรำได้ท�ำ Product            
Innovation โดยกำรผลิตสินค้ำที่เป็น 
Low Carbon Product เช่น ปูนงำน
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ที่ผ่านมาได้รับทราบว่าที่เหมืองของเอสจีซี ได้นำา EV Mining Truck 
มาใช้เป็นที่แรกของประเทศไทย ไม่ทราบว่าเรื่องนี้สอดคล้องกับ
เรื่อง Net Zero ด้วยไหมคะ

โครงสร้ำง เอสซีจี สูตรไฮบริด คอนกรีต
รักษ์โลก ฯลฯ เน้นกำรเพิ่มสัดส่วนกำร 
ใช้พลังงำนทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล            
เช่น กำรใช้เชื้อเพลิงชีวมวลหรือวัสดุ        
ที่ไม่ใช้แล้ว กำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน ศึกษำเทคโนโลยีกำรดักจับ
คำรบ์อน (Carbon Capture, Utilization 
and Storage หรอื CCUS) เพือ่ลด CO2 
จำกกระบวนกำรผลิต รวมถึงกำรใช้ 
Positive Impact วิธีกำรทำงธรรมชำติ 
เ ช่น กำรปลูกต้นไม้  กำรสร้ำงฝำย             
ชะลอน้�ำ ก็มีส่วนช่วยในกำรลด CO2 
ด้วยเช่นกันครับ 

ใช่ครับ กำรน�ำรถบรรทุก
หินปูนชนิดไฟฟ้ำ (EV 

Mining Truck) มำใช้ทดแทนรถบรรทุก
หินปูนแบบเดิมท่ีใช้น้�ำมันสำมำรถลด  
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
ซึ่งเป็นก๊ำซเรือนกระจก (GHG) ที่เกิด
จำกกำรสันดำปภำยในของเครื่องยนต์
ทัว่ไปลงได ้โดยเอสซจีมีแีผนทีจ่ะเปลีย่น
ไปใช้ EV Mining Truck ให้ได้ 100% 
ครบทุกเหมืองภำยในปี พ.ศ. 2568             
คำดว่ำจะสำมำรถลด CO2 ได้รวม 1,148 
ตัน CO2/ปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำง          
ที่จะช่วยให้เรำบรรลุเป้ำหมำยท่ีจะเป็น 
Net Zero ครับ 

นอกจำกน้ี กำรใช้ EV Mining Truck
ยังช่วยลดกำรเกิดฝุ่นละอองขนำดเล็ก
กว่ำ 2.5 ไมครอน (PM2.5) ได้อีกด้วย 
โดยนโยบำยกำรใช้ EV Mining Truck 
เป็นกำรร่วมมือของภำครัฐและภำคเอกชน

รถบรรทุกงานเหมืองแร่ชนิดไฟฟ้า
(EV Mining Truck) ขนาดบรรทุก 60 ตัน

ในโครงกำรกำรใช้ยำนยนต์พลังงำน
ไฟฟ้ำที่รัฐบำลสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด
กำรลงทุนในภำคเอกชน กระตุ้นให้เกิด
กำรใช้ยำนยนต์พลังงำนไฟฟ้ำในภำค
อุตสำหกรรมมำกขึ้นครับ 
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เอสซีจีให้ควำมส�ำคัญกับ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยชุมชนหรือคนท่ีท�ำงำนกับเรำต้องได้
ประโยชนร์ว่มกนัจำกกำรด�ำเนนิงำนของ
เรำ เรำจงึมีโครงกำรพฒันำและสรำ้งงำน
ให้ช่ำงท้องถิ่นกวำ่ 2,000 รำย ผ่ำน 23 
ศูนย์ซีแพคที่มีอยู่ทั่วประเทศ นอกจำกนี้
ยังมีโครงกำรท่ีสร้ำงคุณค่ำร่วม (Creating
Shared Value : CSV) โดยพัฒนำ         
และยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชน         
ผ่ำนโครงกำรจัดกำรน้�ำ กำรส่งเสริมอำชีพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและกำรใช้ประโยชน์ 
จำกวัสดุเหลือใช้จำกกำรเกษตร เช่น 
โครงกำร CSV แม่ทำนโมเดล ซึ่งเป็น
โครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติของชำวบำ้น
แมท่ำน จงัหวดัล�ำปำง โดยรเิริม่จำกกำร        
สูบน้�ำจำกขุมเหมืองท่ียุติกำรท�ำเหมือง
แล้ว ด้วยระบบปั๊มน้�ำพลังงำนแสง
อำทิตย์ (Solar Floating Pump) ส่งไปยัง
บ่อกักเก็บน้�ำบ้ำนแม่ทำน เพื่อใช้แก้ไข
ปัญหำภัยแล้งให้กับชำวบ้ำน พร้อมทั้ง 

Go	Green คือ กำรที่เรำ
ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึง

สิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมถึง
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ยกตัวอยำ่ง
ที่เกี่ยวกับงำนเหมือง เช่น เรำมีกำรท�ำ
เหมืองแบบอนุรักษ์ Semi Open Cut 
Mining ก่อนกำรท�ำเหมืองเรำจะมีกำร
ออกแบบเหมืองโดยค�ำนึงถึงผลกระทบ
ดำ้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ เสยีง ฝุน่ ควำมสัน่
สะเทือน รักษำทัศนียภำพภำยนอกไว้ 
กำรออกแบบเหมอืงทีน่�ำทรพัยำกรมำใช้
อย่ำงคุ้มค่ำ รวมถึงกำรฟื้นฟูเหมืองและ
สร้ำงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพใน
พื้นที่เหมือง เป็นต้น 

น�ำน้�ำมำใช้ในกำรท�ำเกษตรกรรม ซึ่ง
เปน็กำรสร้ำงรำยไดใ้หกั้บชำวบำ้นในชว่ง
ฤดแูลง้ ท�ำใหส้ำมำรถแก้ไขปญัหำภยัแลง้
ให้กับชุมชนบ้ำนแม่ทำนได้อย่ำงยั่งยืน 
ซึ่งเป็นต้นแบบกำรฟื้นฟูพ้ืนท่ีภำยหลัง
กำรท�ำเหมืองและพัฒนำให้เป็นแหล่ง 
กกัเกบ็น้�ำ เพือ่พฒันำชมุชนใหม้คีณุภำพ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ขอรบกวนช่วยอธิบายในส่วนของ Go Green ด้วยนะคะ 

เรื่องที่ 3 Lean เหลื่อมล้ำา 
ESG จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำาได้อย่างไรคะ

การทำาเหมืองแบบ Semi Open Cut Mining บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย (ทุ่งสง) จำากัด

บ่อกักเก็บนำ้าบ้านแม่ทาน ความจุ 50,000 ลูกบากศ์เมตร รองรับนำ้าจากระบบสูบนำ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Floating ) จากบ่อเหมืองแม่ทาน จังหวัดลำาปาง
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ในส่วนของย้ำาร่วมมือ ไม่ทราบว่ามีความสำาคัญอย่างไรคะ

เรื่ องนี้ส� ำคัญมำกครับ 
เรำตอ้งสรำ้งความรว่มมอื

ที่เป็นรูปธรรมกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐ 
องค์กร สถำบันกำรศึกษำ และ Eco 
Partner ทั้งในและต่ำงประเทศ จำก          
ทีผ่มกลำ่วมำขำ้งตน้ โครงกำรดำ้น ESG 
ไม่สำมำรถประสบควำมส�ำเร็จได้หำก               
ไม่ได้รับควำมร่วมมือหรือสนับสนุน              
จำกทุกภำคส่วน ทั้งส่วนรำชกำร ชุมชน 
เช่น โครงกำร EV Mining Truck และ
กำรน�ำน้�ำจำกขุมเหมืองมำใช้ประโยชน์ 
เชน่ ทีเ่หมอืงแมท่ำน จงัหวดัล�ำปำง หรอื 
เหมืองล้ี จังหวัดล�ำพูน อีกท้ังยังมีโครงกำร
รว่มแผนผงักำรท�ำเหมอืงหนิปนูระหวำ่ง 
SCG กับบริษัทต่ำงๆ ในพื้นท่ีจังหวัด
สระบุรี โดยมีภำครัฐเป็นสื่อกลำงในกำร
จดัท�ำโครงกำรในครัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำตอิยำ่งคุม้คำ่มำกทีส่ดุ 
ต้องขอขอบคุณทำงกระทรวงอุตสำหกรรม 
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำร       
เหมืองแร่ และภำคส่วนตำ่งๆ ที่ร่วมกัน
ผลักดันจนประสบควำมส�ำเร็จ และ            
เชื่อว่ำยังมีอีกหลำยเรื่องท่ีจะร่วมมือกัน
ผลักดันเพื่อควำมยั่งยืนต่อไปครับ
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มาที่ ESG4+ เรื่องสุดท้ายค่ะ น่าจะมีคนสงสัยว่า Plus 
เป็นธรรม โปร่งใส และใส่ใจสู่ Global เป็นอย่างไรคะ

ผมมองวำ่เรือ่ง ESG และ 
BCG มคีวำมสมัพนัธแ์ละ

เกี่ยวเนื่องกัน กล่ำวคือ ธุรกิจใช้ ESG 
เป็นแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยมีกำร
บริหำรจัดกำรที่ดีและสร้ำงควำมสมดุล
ให้ “เศรษฐกจิสามารถเตบิโตไปควบคูก่บั

การนำาโดรนมาใช้ในการสำารวจ ออกแบบ หรืองานฟื้นฟูเหมือง

สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน”             
ซึ่งสอดคล้องและต่อยอดสู่เป้ำหมำย 
BCG Model ที่เป็นยุทธศำสตร์กำร            
ขับเคลื่อนและพัฒนำประเทศ เน้น
เศรษฐกิจที่น�ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมำต่อยอดจุดแข็งของ

ธุร กิจไทย กำรน�ำคุณค่ำจำกควำม           
หลำกหลำยทำงชีวภำพและวัฒนธรรมมำ
แปลงหรือเพิ่มเป็นมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
น�ำผลผลติทำงกำรเกษตรมำปรบัเปลีย่น
ระบบกำรผลิตและกำรบริโภคที่น�ำไปสู่
กระบวนกำรที่ใช้ทรัพยำกรอยำ่งคุ้มค่ำ 

ตอนนี้ภาครัฐมี BCG Model ไม่ทราบว่าแนวทาง ESG 
จะสามารถสนับสนุนโมเดลนี้ของภาครัฐได้อย่างไรคะ

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ เรำ
ต้องมีบรรษัทภิบำล มี

ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุก
กระบวนกำรท�ำงำน มีกำรก�ำกับดูแล 
เพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงต่ำงๆ 

นอกจำกน้ี เรำต้องน�ำองค์ควำมรู้และ
เทคโนโลยใีนระดบัโลกมำใชเ้พ่ือยกระดบั
มำตรฐำนกำรท�ำงำน เช่น ในงำนเหมือง
เรำน�ำเทคโนโลยี เช่น โดรนมำใช้ในกำร
ส�ำรวจ ออกแบบ หรือใช้ในงำนฟื้นฟู 

รวมถึงมีกำรน�ำเทคโนโลยี AI (Artificial 
Intelligence) มำใช้ในกำรท�ำเหมือง              
ซึ่ งท�ำให้กำรท�ำงำนมีประสิทธิภำพ              
ยิ่งขึ้น เป็นต้นครับ
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ในนำมเอสซจี ีขอขอบคณุ
ทำงสภำกำรเหมืองแร่          

นะครับท่ีให้โอกำสในกำรสัมภำษณ์คร้ังน้ี 
ซึ่ งถือเป็นครั้ งที่  2 แล้ว ผมเชื่อว่ำ         
ทกุธรุกจิสำมำรถน�ำแนวทำง ESG ไปใช ้         

เหมืองถ่านหินและดินอุตสาหกรรมแม่ทาน จังหวัดลำาปาง

สุดท้ายค่ะ อยากให้คุณชนะฝากทิ้งท้ายถึงผู้อ่านหรือผู้ประกอบการที่สนใจ
และอยากนำาแนวทาง ESG ไปใช้ด้วยค่ะ

ให้ เหมำะสมกับบริบทของตนเอง               
พวกเรำทุกคนต้อง ร่วมมือ กันและ                
ผมยินดีอย่ำงยิ่งที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล
กำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ กับสมำชิกของ     
สภำกำรเหมืองแร่ เพื่อช่วยกันพัฒนำ

อุตสำหกรรมเหมืองแร่ให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม มีกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำม              
เป้ำหมำย Green Mining และเป็น              
ส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำประเทศต่อไป
ครับ 
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TCMA ผนึก 25 พันธมิตรอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

Environment
l   กองบรรณาธิการ

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย	 (TCMA)	ผนึก	25	พันธมิตร	ภาครัฐ													
ภาควิชาชีพ	ภาคอุตสาหกรรม	และภาคการศึกษา	ประกาศ	 ‘MISSION	2023’															
มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก	1,000,000	ตัน	CO2	ภายใน	2	ปี	ยกระดับสาขา
กระบวนการทางอตุสาหกรรมและการใชผ้ลติภณัฑ	์มาตรการทดแทนปนูเมด็	สูค่วาม
เป็นกลางทางคาร์บอน	หวังกระตุ้นการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	 ช่วยลดก๊าซ																			
เรือนกระจกตามแผนประเทศ	สู่การพลิกโฉมปูนซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																
พรอ้มประกาศความส�าเรจ็จากการเรง่ลดกา๊ซเรอืนกระจกได้ถงึ	300,000	ตนั	CO2 
ในปีที่ผ่านมา	ซึ่งเร็วกว่าแผนที่วางไว้

สผ. สนับสนุนการขับเคลื่อน
‘MISSION 2023’ ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 1 ล้านตัน CO2 

ตามเป้าปี ’66

ดร .พิ รุณ 	 สั ยยะสิ ทธ์ พ านิ ช	
เลขาธิการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	กล่ำวว่ำ สผ.               
ในฐำนะหน่วยประสำนงำนกลำงของ

“การบูรณาการความร่วมมือฯ 
มาตรการทดแทนปูนเม็ด สามารถ         
บรรลุเป้าหมายแรกลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ถึง 300,000 ตัน CO2 
ในช่วงส้ินปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเร็วกว่า          
เป้าหมายที่ ต้ังไว้ 1 ปี และเร็วกว่า           
แผนงานของรัฐถึง 9 ปี โดยครั้งนี้ได้         
เพิ่มจำานวนพันธมิตรจาก 16 หน่วยงาน
เป็น 25 หน่วยงาน โดย สผ. ยินดีประสาน

อนุสัญญำสหประชำชำติ ว่ำด้วยกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ยินดีที่             
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือฯ มำตรกำร
ทดแทนปูนเม็ดน้ี เป็นจุดเร่ิมต้นของ
ควำมส�ำเ ร็จที่ เป็นรูปธรรมที่ส�ำ คัญ 
สำมำรถน�ำมำเป็นต้นแบบขยำยผล               
ไปยังอุตสำหกรรมอื่นๆ ในกำรลด              
ก๊ำซเรือนกระจกให้ส�ำเร็จตำมแผนที่
น�ำทำงลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ 

เดินหน้าประกาศ
‘MISSION 2023’ 
ขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจก
1 ล้านตัน CO2
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และสนับสนุนการขับเคลื่อน ‘MISSION 
2023’ ให้สำาเร็จตามเป้าหมายในปี            
พ.ศ. 2566 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1,000,000 ตัน CO2 มุ่ ง สู่ความ                 
เ ป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon                
Neutral) ในปี พ.ศ. 2593” ดร.พิรุณ	
กล่ำว

TCMA ร่วมกับ 25 พันธมิตร 
ประกาศ ‘MISSION 2023’  
เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก

ตามเป้า-กระตุ้นให้ใช้ปูนซีเมนต์
ไฮดรอลิกในงานก่อสร้าง 

ชนะ	ภูมี	นายกสมาคมอุตสาหกรรม	
ปูนซี เมนต์ไทย	 (TCMA)	 กล่ำวถึง           
‘MISSION 2023’ ภำรกิจเดินหน้ำ
ท�ำงำนร่วมกับพันธมิตร เพื่อยกระดับ            
สู่ควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน สำขำ
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรมและ        
กำรใช้ผลิตภัณฑ์ มำตรกำรทดแทน       
ปูนเม็ด ด้วยกำรมุ่งผลิตปูนซี เมนต์          
ไฮดรอลิก เพื่อลดก๊ำซเรือนกระจก             
ให้ได้ 1,000,000 ตัน CO2 ภำยในปี              
พ.ศ. 2566 พร้อมกับประกำศควำม
ส�ำเร็จในปีที่ผ่ำนมำ จำกควำมมุ่งมั่น
ท�ำงำนจนประสบควำมส�ำเร็จสำมำรถ
บรรลุ เ ป้ ำหมำยลดกำรปล่อยก๊ ำซ              
เรือนกระจกได้ถึง 300,000 ตัน CO2 
ซึ่งเร็วกว่ำแผนที่ก�ำหนดไว้ 

อุ ตสำหกรรมปูนซี เมนต์ เป็น
อุตสำหกรรมแรกของไทยท่ีเข้ำมำต้ัง         
เป้ำหมำยลดก๊ำซเรือนกระจกให้ได้จำก
กำรท� ำงำนร่ วมกับพันธมิตรอย่ ำง                
ต่อเน่ือง ท�ำให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยแรก
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้ถึง 
300,000 ตัน CO2 ใน ช่วง ส้ินปี             
พ.ศ. 2564 จำกแผนเดมิทีว่ำงไวใ้นสิน้ป ี
พ.ศ. 2565 ซึง่เปน็ผลมำจำกกำรผลกัดนั
ร่วมมือกันระหว่ำง TCMA กับ 16 ภำคี
จำกภำครัฐ ภำควิชำชีพ ภำคอุตสำหกรรม 
และภำคกำรศึกษำ โดยกำรสนับสนุน
จำก 5 กระทรวง พร้อมเดินหน้ำ               
ขับเคลื่อนต่อเนื่องที่จะส่งเสริมให้มี            
กำรใช้งำนอย่ำงกวำ้งขวำง 

“ครั้งนี้เรามีความตั้งใจเดินหน้า
เต็มที่ร่วมกับ 25 พันธมิตร ประกาศ 
‘MISSION 2023’ เป้าหมายร่วมกันลดก๊าซ
เรอืนกระจกใหไ้ด ้1,000,000 ตนั CO2 
ภายในปี พ.ศ. 2566 พร้อมกระตุ้น             
ให้ทุกภาคส่วนเปลี่ยนมาใช้ปูนซีเมนต์     
ไฮดรอลิกในการก่อสร้างทุกประเภท
เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกร่วมกัน” ชนะ	กล่ำว

นำาเทคโนโลยีระดับโลก
พัฒนาคุณภาพสินค้า–

เป็นมิตรต่อโลก 

ชนะ	กล่ำวว่ำ สมำชิกสมำคม
อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ได้รวมตัวกัน 
โดยร่วมมือกับสมำคมคอนกรีตไทย    
สภำวิศวกร และ วสท. วำ่ควรจะสื่อสำร
ใน เ ร่ื อ ง คุณสมบั ติ ข อ งปู น ซี เ มนต์                      
ไฮดรอลิกให้สมำชิกได้ทรำบ    

“สำาหรับประเทศแรกท่ีทำาเร่ืองน้ี 
คืออินเดีย เราจะทำาเป็นประเทศที่ 2 
หลงัจากวนัน้ีทีป่ระกาศเปา้หมายร่วมกัน
ลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 1,000,000 
ตนั CO2 ภายในป ีพ.ศ. 2566 เราจะเรง่
ให้ปูนซีเมนต์ไร้คาร์บอนให้เร็วที่สุด         
ซึ่งตอนน้ีมั่นใจว่าจะนำาเทคโนโลยีระดับ

โลกมาพัฒนาคุณภาพสินค้าเพ่ือส่งต่อ 
ทั้งคุณสมบัติของสินค้าและเป็นมิตร        
ต่อโลก” ชนะ	กล่ำว

ผนึก 25 พันธมิตร ลดก๊าซ
เรือนกระจก 1 ล้านตัน CO2 

ในปี พ.ศ. 2566

กำรประกำศ ‘MISSION 2023’ นี ้
TCMA ได้ท�ำงำนพร้อมกับหลำยหน่วยงำน
ที่มีเป้ำหมำยเดียวกัน ที่ต้องกำรลดก๊ำซ
เรือนกระจกใหไ้ด ้1,000,000 ตนั CO2

ภำย ในปี  พ . ศ .  2566  ในค ร้ั งนี้                                   
มี 25 พันธมิตรจับมือกันไปสู่เป้ำหมำย 
โดยกำรสนับสนุนของ 6 กระทรวง        
ได้แก่ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ           
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสำหกรรม 
กระทรวงคมนำคม กระทรวงมหำดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พำณิชย์  รวมถึ งภำควิชำชีพ ภำค
อุตสำหกรรม และภำคกำรศึกษำ ที่จะ
ร่วมกันขับเคลื่อนให้ส�ำเร็จ ทั้งด้ำนกำร
ปรับปรุงมำตรฐำนด้ำนกำรก่อสร้ำงของ
หน่วยงำน ด้ำนกำรปรับปรุงมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรใช้งำน 
ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
ด้ำนกำรวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธ์พานิช เลขาธิการสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)



March-April 2022 21

“ด้วยความมุ่งมั่นและการทำางาน
เชิง รุกของอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์                
ในการส นับสนุ นน โยบายลดก๊ า ซ                 
เรือนกระจกของประเทศไทยตามท่ีประกาศ
ในการประชุม COP26 อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์เป็นอุตสาหกรรมแรกของ
ประเทศทีป่ระกาศเปา้หมายอยา่งชดัเจน
ในการเดินหน้าขับเคลื่อนในเรื่องนี้            
โดยเร่งยกระดับขับเคล่ือนมาตรการ
ทดแทนปูนเม็ด ด้วยการมุ่งผลิตปูนซีเมนต์
ไฮดรอลิกที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 
พรอ้มกระตุน้ใหเ้กดิการใชง้านในวงกวา้ง

แทนปูนซีเมนต์ชนิดเดิม ซึ่งเป็นการ   
สรา้งจดุเปลีย่นทีส่ำาคญัของวสัดกุอ่สรา้ง
ประเภทปูนซีเมนต์ที่จะมีส่วนสำาคัญ                
ในการสนั บสนุ นน โยบายลดก๊ า ซ                 
เรอืนกระจกและเปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม”  
ชนะ กลำ่ว 

เร่งเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง
ของไทยให้สอดคล้องเทรนด์โลก

ปัจจุบันเทรนด์โลกเปลี่ยนมำใช้
วัสดุก่อสร้ำงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มำกขึน้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ทีจ่ะสำมำรถ
ช่วยลดก๊ำซเรือนกระจก ลดโลกร้อน 
อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ท้ังในระดับโลก
และระดับประเทศ มุ่งยกระดับให้ตลอด
กระบวนกำรผลิตของอุตสำหกรรม
ปูนซีเมนต์ สำมำรถมีส่วนช่วยลดก๊ำซ
เรือนกระจก อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ 
ของไทยจึงท�ำกำรวิจัยและพัฒนำด้ำน
วัสดุศำสตร์ รวมถึงน�ำเทคโนโลยีมำใช้           
ในกระบวนกำรผลิต เป็น “ปูนซีเมนต์            
ไฮดรอลกิ” ซึง่ชว่ยลดกำ๊ซเรอืนกระจกให้
กับประเทศในภำพรวมหำกมีกำรใช้งำน
กันอย่ำงแพร่หลำย รวมทั้งสำมำรถ           
ตอบโจทย์กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน ด้วยกำร 
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เกิดประโยชน์
สู ง สุ ดตำมแนวทำง  BCG (B i o -                     
Economy, Circular Economy,             
Green Economy) และน�ำไปสู่สังคม
คำร์บอนต่�ำ 

กระทรวงทรัพยากรฯ พร้อมร่วม
ขับเคลื่อนให้ ‘MISSION 2023’ 

บรรลุเป้าหมาย

จตุพร	บุรุษพัฒน์	ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
กลำ่ววำ่  เจตนำรมณข์องนำยกรัฐมนตรี
เน้นสู่ควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน             
(Carbon Neutral) ในปี พ.ศ. 2593    
และลดกำรปลอ่ยคำรบ์อนสทุธเิปน็ศนูย ์

ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA)
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(Net Zero Emission) ในปี พ.ศ. 2608 
ซึง่จะตอ้งอำศยัองคป์ระกอบ 4 ประกำร
คือ 

ภำครัฐ โดยออกกฎหมำย
คำร์บอนเครดิต 
ควำมรว่มมอืจำกทกุภำคสว่น  
เงินทุน ถ้ำมี Green Bond 
จะช่วยให้มีกำรผลิตเพื่อ
สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น เน่ืองจำก
กำรปรับกระบวนกำรผลิต
ต้องใช้เงินทุน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

“สำาหรับการบูรณาการความร่วมมือ
ของทัง้ 25 หนว่ยงาน และการสนบัสนนุ
ของ 6 กระทรวงในครัง้นี ้ถอืเปน็แนวทาง
สำาคัญที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย            
การลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบาย            
ของภาครัฐ อีกทั้งสอดคล้องกับการ              
ขับ เคลื่ อนการปฏิบัติ งานด้ านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย 
หรือ Thai land Cl imate Act ion                  
Conference (TCAC) ซึ่งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม              
จะเป็นเจ้าภาพหลักจัดขึ้นในเดือน
กรกฎาคม 2565 โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ
หน่วยงานในสังกัด ในฐานะผู้รับผิดชอบ
ของไทยตามอนุสัญญาสหประชาชาติ         
วา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
พร้อมร่วมขับเคลื่อน ‘MISSION 2023’ 
ให้บรรลุเป้าหมาย” จตุพร	กล่ำว

กระทรวงอุตฯ เตรียมกำาหนด
มอก.ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก

สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน 

กอบชัย	 สังสิทธิสวัสดิ์ 	 ปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม  กล่ ำวว่ ำ 
กระทรวงอุตสำหกรรมให้ควำมส�ำคัญ 
ต่อกำรยกระดับอุตสำหกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
สีเขียว อุตสำหกรรมเชิงนิ เวศ โดย           
เฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจกและกำรลดของเสียใน
กระบวนกำรผลิต ดังเช่นมำตรกำร
ทดแทนปูนเม็ดนี้ที่มีกำรวิจัยพัฒนำและ
น�ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกระบวนกำร
ผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยกระทรวง
อุตสำหกรรมจะหำรือกับนำยกสมำคม
อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ไทยเพ่ือผลักดัน
ให้เกิดขึ้นได้ ด้วยกำรออกมำตรกำร
บังคับ (Mechanism) พร้อมจัดท�ำเป็น
มำตรฐำนต้ังแต่ต้นทำงให้เป็นมำตรฐำน
เ ดี ยว กัน  หลั ง จ ำก น้ี จ ะ ไป คุ ย กับ
เลขำธกิำรส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์
อตุสำหกรรม (สมอ.) เพือ่ขบัเคลือ่นและ
ก�ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ใช้งำนในกำร         
มสีว่นร่วมลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก 

“ ก า ร ล ด ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก 
1,000,000 ตัน CO2 ภายในปี พ.ศ.
2566 ในอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์                  
ถือเป็น Sector เดียวเท่าน้ัน ขณะท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมมองภาพรวม          
ของอุตสาหกรรมท้ังหมด โดยจะหารือ
กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
เพื่อให้มีการลดก๊าซเรือนกระจกใน
อุตสาหกรรมหลาย Sector”	กอบชัย	
กล่ำว

กระทรวงคมนาคมส่งเสริม
ให้หน่วยงานในสังกัด

ใช้ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก 
สู่เป้าหมาย ‘MISSION 2023’  

ชยธรรม	์พรหมศร	ปลัดกระทรวง
คมนาคม	กล่ำวว่ำ กระทรวงคมนำคม
พร้อมสนับสนุนและสง่เสรมิใหห้นว่ยงำน
ในสังกัด อำทิ กรมทำงหลวง กรม
ทำงหลวงชนบท กรมกำรขนส่งทำงรำง 
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย และกำร
รถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
รวมถึงหน่วยงำนอื่นๆ ในสังกัด เข้ำมำ
ร่วมขับเคลื่อนด้วยกำรปรับเปล่ียนมำใช้
วัสดุก่อสร้ำงประเภทปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
ที่ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและ               
ได้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม               
ในงำนก่อสรำ้งประเภทตำ่งๆ เพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยใหม่ ‘MISSION 2023’  
สำมำรถลดกำ๊ซเรอืนกระจก 1,000,000 
ตัน CO2 ภำยในปี พ.ศ. 2566 ตำม
เจตนำรมณ์ 

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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กระทรวงอุตสาหกรรม	เดินหน้า
สนับสนุนอุตสาหกรรมจังหวัดทั่ ว
ประเทศ	น�า	BCG	Model	เขา้ไปพฒันา
เศรษฐกจิในทอ้งถิน่	น�ารอ่ง	16	จงัหวดั
ภาคกลาง	ปั้นผู้ประกอบการ	37	ราย	
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมกว่า	
12.32	 เท่าของมูลค่าโครงการ	หรือ
ประมาณ	52	ล้านบาท	พร้อมท้ังยัง
รักษาสิ่งแวดล้อม	ลดของเสียได้เป็น
จ�านวนมาก

กอบชัย	 สังสิทธิสวัสดิ์ 	 ปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่ำ          
จำกนโยบำยของรัฐบำลที่มุ่ งสร้ ำง
เศรษฐกิจ BCG Model หรือเศรษฐกิจ
ชีวภำพ (Bio Economy), เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และ
เศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) ให้
เป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจไทย
เพื่อให้เติบโตอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 
กระทรวงอุตสำหกรรม ภำยใต้กำรน�ำ
ของ	สริุยะ	จงึรุง่เรอืงกจิ รฐัมนตรวีำ่กำร
กระทรวงอุตสำหกรรม ได้น�ำนโยบำย
กำรพัฒนำ BCG Model ของรัฐบำล          
มำใชใ้นภำคอตุสำหกรรม โดยส�ำนกังำน
ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม ร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

ธนบุรี ในกำรด�ำเนินโครงกำรน�ำร่องใน
เขตพื้นที่ภำคกลำง ภำยใต้โครงกำร
กิจกรรมให้ค�ำปรึกษำเชิงลึกด้ำนกำร         
ส่ ง เ ส ริ มและ พัฒนำตำมแนวทำง
เศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 
ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2564 จนถึง
เดือนมีนำคม พ.ศ. 2565 พบว่ำ ได้รับ
ควำมสนใจจำกสถำนประกอบกำรสมคัร
เข้ำร่วมโครงกำรฯ มำกถึง 82 กิจกำร 
และได้ ด� ำ เนิ นกำรคั ด เลื อกสถำน                   
ประกอบกำรที่มีศักยภำพ ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรคัดเลือกจ�ำนวน 37 แห่ง ซ่ึงเป็น
สถำนประกอบกำรหลำกหลำยกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ อำทิเช่น ประเภทพลำสติก 
ปุ๋ยอินทรีย์/อินทรีย์ เคมี ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เครื่องส�ำอำง ผลิตภัณฑ์ผำ้ทอ
พื้นเมือง/เสื้อผ้ำส�ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์
แปรรูปอำหำร และผู้ประกอบกำร
โรงแรม/รีสอร์ท เป็นต้น ใน 16 จังหวัด
พื้นที่ภำคกลำง เพื่อเข้ำให้ค�ำปรึกษำ         
เชิงลึกแก่สถำนประกอบกำร โดยกำรน�ำ
องคค์วำมรู้ทำงเทคโนโลยแีละนวตักรรม
มำช่วยในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิต และต่อยอดกำรผลิตสินค้ำและ
บริกำร ภำยใต้กรอบแนวคิด BCG             
Model ให้แก่ SMEs พบว่ำ สำมำรถ 
เพิ่มประสิทธิภำพลดต้นทุนกำรผลิต 
สรำ้งมลูคำ่เพิม่ใหก้บัผลติภณัฑ ์เปน็มติร
กับส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ด้ำน Bio Economy
กำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ิมมูลค่ำจำก
วัสดุชีวภำพ ด้ำน Circular Economy 
กำรน�ำของเสยีกลบัมำใชใ้นกระบวนกำร
ผลิตใหม่ ด้ำน Green Economy                 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 
กำรลดมลพิษ 

ผลกำรด�ำเนินโครงกำรสำมำรถ
เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจโดยรวมกว่ำ 
12.32 เท่ำ ของมูลค่ำโครงกำร หรือ
ประมำณ 52 ล้ำนบำท ซึ่งพื้นที่ 16 
จังหวัดภำคกลำง อำทิ สมุทรปรำกำร 
ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ นครปฐม 
นนทบุรี สุพรรณบุรี เป็นต้น มีควำม
เหมำะสมในกำรน�ำแนวทำง BCG     
Model เขำ้ไปประยกุตใ์ช ้เพรำะมจีดุเดน่

ทั้ งด้ ำนทรัพยำกรธรรมชำติที่ อุดม
สมบรูณ์ มภีำคกำรผลติแปรรปูทีเ่ขม้แขง็ 
และศักยภำพเชิ งพื้นที่ที่ เหมำะสม                
ทั้งกำรเป็นฐำนกำรผลิตในอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย และดำ้นโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยง
ไปยังภูมิภำคต่ำงๆ ได้อย่ำงสะดวก 

“ ท้ั ง น้ี จึ ง ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
อุตสาหกรรมจังหวัดเข้าไปร่วมกับ             
ผู้ประกอบการในพื้นที่นำ าแนวทาง
เศรษฐกิจ BCG ไปใช้ให้เกิดผลสูงสุด 
ขณะเดียวกันยังเล็งเห็นโอกาสในการ
ผลกัดนัและสนบัสนนุสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการขอรับรอง
อตุสาหกรรมสเีขยีว (GI) เพือ่การบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่ดี 
และสอดคล้องตามกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (ความตกลงปารีส)          
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก         
อีกด้วย” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	
กล่ำว

กำรจัดกิจกรรมสัมมนำสรุปผล 
กำรด�ำเนินโครงกำรเพ่ิมขดีควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันผู้ประกอบกำร SME ตำม
กรอบแนวคิด BCG Model ครัง้นี ้มกีลุม่
เป้ำหมำย ประกอบด้วย สถำนประกอบกำร
ที่ เข้ำร่วมโครงกำรฯ ผู้ประกอบกำร 
โรงงำนอุตสำหกรรม ผู้ประกอบกำร 
SMEs บุคลำกรจำกหน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 
และภูมิภำค ไม่น้อยกว่ำ 150 คน และ 
ได้รับเกียรติจำก รศ.	ดร.สุนีรัตน์	ฟูกุดะ	
ตัวแทนคณะท่ีปรึกษำบรรยำยภำพรวม
และผลส�ำเร็จของโครงกำรฯ และตวัแทน
ของสถำนประกอบกำรจ�ำนวน 6 กจิกำร 
ที่มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ประสบควำม
ส�ำเร็จและได้รับคัดเลือกเป็น Success 
Case มำเล่ำประสบกำรณ์จริงในกำร 
เข้ ำ ร่วมโครงกำรและพัฒนำสถำน
ประกอบกำรตำมแนวทำง BCG Model 
จนประสบผลส�ำเรจ็ เพือ่เปน็แนวทำงให้
สถำนประกอบกำรอ่ืนๆ น�ำไปประยุกต์ใช้
ในกำรพัฒนำและต่อยอดต่อไป เพื่อ         
ยกระดับสินค้ำและบริกำรให้มีควำม
ยั่งยืนในอนำคต 

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตฯ หนุนเศรษฐกิจ 

“BCG Model” 
สู่ภูมิภาคนำาร่อง 
16 จังหวัดภาคกลาง 
ร่วมลดของเสีย รักษาสิ่งแวดล้อม 
สร้างมูลค่าเพิ่มกว่า  52 ล้านบาท
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วราวธุ	ศลิปอาชา	รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ													
ส่ิงแวดล้อม	พร้อมด้วย จตุพร	บุรุษพัฒน์
ปลัดกระทรวงฯ	และคณะผู้บริหำรฯ 
ลงพื้น ท่ีติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำร 
ด�ำเนินงำนโครงกำรจัดหำน้�ำบำดำล
ขนำดใหญ่แก้ปัญหำภัยแล้งอันเนื่อง          
มำจำกพระรำชด�ำริ ต.โพธิ์ตำก และ               
ต.นำทรำย อ.เมือง จ.นครพนม และ 
ต.นำมะเขือ อ.ปลำปำก จ.นครพนม 
พร้อมให้ก�ำลังใจเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน
และพี่น้องประชำชนที่มำให้กำรต้อนรับ 

วราวุธ	ศิลปอาชา กล่ำวว่ำ นับเป็น
พระปรีชำสำมำรถและพระมหำกรุณำธิคุณ
อย่ำงหำที่สุดมิได้ ของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวท่ีได้พระรำชทำนแนวทำง
ในกำรแกป้ญัหำเรือ่งน้�ำอปุโภคบรโิภคให้
พีน่อ้งชำวไทย ดว้ยกำรใชน้้�ำบำดำลและ
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ รับโครงกำร
จัดหำน้�ำบำดำลขนำดใหญ่แก้ปัญหำ         
ภัยแล้งเป็น “โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ” ต้นแบบ เมื่อวันที่ 16 
เมษำยน 2564 เพื่อบรรเทำควำม       
เดือดร้อนแก่รำษฎรจำกภำวะวิกฤติ          
ภัยแล้ง จ�ำนวน 15 แห่ง ในพื้นที่ 11 
จังหวัด ได้แก่ จ.กำญจนบุรี 3 แห่ง 

จ.ขอนแก่น 1 แห่ง จ.รำชบุรี 1 แห่ง
จ.ฉะเชิงเทรำ 2 แห่ง จ.นครปฐม 1 แห่ง  
จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง จ.นครพนม 2 แห่ง 
จ.กำฬสินธุ์ 1 แห่ง จ.ล�ำพูน 1 แห่ง 
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง และ จ.พัทลุง 1 แห่ง

โดยเมื่อวันท่ี 3 เมษำยน 2565             
ที่ผ่ำนมำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 
เสด็จพระรำชด�ำเนินทรงเปิดโครงกำร
จัดหำน้�ำบำดำลขนำดใหญ่แก้ปัญหำ             
ภัยแล้งอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ            
ณ ต.หนองฝำ้ย อ.เลำขวัญ จ.กำญจนบุรี 
เปน็แหง่แรก รมว.ทส. ไดเ้นน้ย้�ำวำ่ ระบบ
น้�ำบำดำลของ จ.นครพนม เป็นระบบ            
น้�ำบำดำลที่ดีที่สุดของประเทศไทยใน                
ขณะนี ้จงึตอ้งขอควำมรว่มมอืจำกพีน่อ้ง
ประชำชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับประโยชน์จำกน้�ำ
ทุกคนช่วยกันดูแลและใช้น้�ำอย่ำงประหยัด
อย่ำงรู้คุณคำ่ และคุ้มคำ่ที่สุด เพื่อส่งต่อ
ให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลำนในอนำคต

ส�ำหรับโครงกำรจัดหำน้�ำบำดำล
ขนำดใหญ่แก้ปัญหำภัยแล้งอันเน่ือง          
มำจำกพระรำชด�ำร ิจ.นครพนม จดัสรำ้ง
ขึ้นจ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โครงกำรจัดหำ
น้�ำบำดำลขนำดใหญ่แก้ปัญหำภัยแล้ง     
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต.โพธิ์ตำก 
และ ต.นำทรำย อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่ง
ประกอบด้วย บ่อน้�ำบำดำลขนำด 6 นิ้ว 
จ�ำนวน 9 บ่อ เครื่องสูบน้�ำไฟฟ้ำขนำด 
3 แรงมำ้ จ�ำนวน 9 ชุด ถังเหล็กเก็บน้�ำ 
ควำมจ ุ500 ลบ.ม. จ�ำนวน 2 ถงั โรงสบู
พร้อมเครื่องสูบน้�ำขนำด 20 แรงม้ำ 
จ�ำนวน 2 ชุด หอถัง เหล็กเก็บน้� ำ            
ชนิดรักษำแรงดัน ควำมจุ 300 ลบ.ม. 

ควำมสงู 39 เมตร จ�ำนวน 1 ถงั ถงักรอง
สนิมเหลก็ จ�ำนวน 2 ถงั อำคำรปรบัปรงุ
คุณภำพน้�ำดื่ม จุดจ่ำยน้�ำถำวร 1 จุด 
และได้วำงแนวท่อออกจำกหอถังสูง   
แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ัง โดยฝั่งที่ 1 ไปยัง 
ต.นำทรำย ระยะทำง 6,300 เมตร              
ฝั่งที่ 2 เดินท่อไปยังหอถังเดิมภำยใน 
ต.โพธิ์ตำก ระยะทำง 11,550 เมตร  
รวมทั้งสิ้น 17,850 เมตร ประชำชน             
ได้รับประโยชน์  3,428 ครัวเ รือน 
ครอบคลุมพ้ืนที่กว่ำ 57,977 ไร่ หรือ 
101.09 ตำรำงกิโลเมตร

โครงกำรจัดหำน้�ำบำดำลขนำดใหญ่
แก้ ปัญหำภั ยแล้ งอั น เนื่ อ งมำจำก          
พระรำชด�ำริ ต.นำมะเขือ อ.ปลำปำก 
จ.นครพนม รูปแบบโครงกำรประกอบด้วย
บ่อน้�ำบำดำลขนำด 6 นิ้ว จ�ำนวน 8 บ่อ 
เคร่ืองสูบน้�ำไฟฟ้ำขนำด 3 แรงม้ำ 
จ�ำนวน 8 ชุด ถังเหล็กเก็บน้�ำ ควำมจุ 
500 ลบ.ม. จ�ำนวน 2 ถัง โรงสูบน้�ำ
พร้อมเครื่องสูบน้�ำขนำด 20 แรงม้ำ 
จ�ำนวน 2 ชุด หอถังเหล็กเก็บน้�ำชนิด
รักษำแรงดัน ควำมจุ 300 ลบ.ม. ควำม
สงู 39 เมตร จ�ำนวน 1 ถงั ถงักรองสนมิ
เหล็ก จ�ำนวน 2 ถัง อำคำรปรับปรุง
คุณภำพน้�ำดื่ม จุดจ่ำยน้�ำถำวร จ�ำนวน 
2 ชุด และได้วำงแนวท่อจำกหอถังสูง
จำกบำ้นหนองแสงซึง่เปน็ทีต่ัง้โครงกำรฯ 
ไปยังบ้ำนนำมะเขือและพื้นที่ซึ่งประสบ
ปญัหำภยัแลง้ของ ต.นำมะเขอื ระยะทำง
รวมทัง้สิน้ 8,600 เมตร ประชำชนไดรั้บ
ประโยชน์ 1,632 ครัวเรือน ครอบคลุม
พ้ืนท่ีกว่ำ 32,633 ไร่ หรือ 52.21 
ตำรำงกิโลเมตร 

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. 
ตรวจติดตามโครงการ
น้ำาบาดาลแก้ภัยแล้ง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
จ.นครพนม



March-April 2022 25

จตุพร	บุรุษพัฒน์	ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
เ ป็ น ป ร ะ ธ ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ
อนุกรรมกำรเฉพำะกิจกำรจัดกำร 
ประชมุภำคกีำรขบัเคลือ่นกำรปฏบิตังิำน
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ของไทย (Thailand Climate Action 
Conference : TCAC) ครั้งที่ 2/2565 
ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 17 อำคำรกระทรวงฯ 
และผ่ำนระบบ VDO Conference            
เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรเตรียม
ควำมพร้อมกำรจัดประชุมฯ ซึ่งก�ำหนด
จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 5-6 สิงหำคม 2565 
ณ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน โดยได้ 
รั บ เ กี ย รติ จ ำก  พล เอกประยุ ทธ์ 																
จนัทรโ์อชา	นำยกรฐัมนตร ีเปน็ประธำน
ในพิธีเปิดและปำฐกถำพิเศษ ในวันท่ี 5 
สิงหำคม 2565 

ที่ ป ร ะ ชุ ม  ซึ่ ง ป ร ะ กอบด้ ว ย 
อนุกรรมกำรจำกหน่วยงำนภำยใต้          
สังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงำนต่ำงๆ            
ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจำรณำควำม
ก้ำวหน้ำกำรเตรียมกำรจัดกำรประชุม
ของคณะท�ำงำนที่แต่งตั้งขึ้น จ�ำนวน            
3 ชดุ ไดแ้ก ่คณะท�ำงำนดำ้นนทิรรศกำร
และกำรประชำสัมพันธ์ คณะท�ำงำน 

ด้ำนสำรัตถะ และคณะท�ำงำนด้ำน
พิธีกำร โดยให้เน้นที่กำรน�ำเสนอผลงำน 
นวัตกรรม กำรด�ำเนินงำนท่ีโดดเด่น           
เป็นรูปธรรมชัดเจน สื่อสำรสร้ำงกำร             
รั บ รู้ ใ ห้ ค รอบคลุ มกลุ่ ม เป้ ำหมำย                 
และสำธำรณชนในวงกว้ำง สร้ำงแรง
กระเพ่ือมให้เกิดขึ้นในสังคม ก่อให้เกิด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และให้ควำมร่วมมือ
ในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน อีกทั้ง 
แนะใหม้กีำรเพิม่หอ้งทีเ่ปน็เหมอืนคลนิกิ
ให้ค�ำปรึกษำกับผู้ประกอบกำรหรือ               
ผู้สนใจเก่ียวกับตลำดซ้ือขำยคำร์บอนหรือ
กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจน
มอบหมำยคณะท�ำงำนฯ ทั้ง 3 คณะ          
น�ำข้อสังเกตและค�ำแนะน�ำของคณะ
อนุกรรมกำรฯ ไปปรับปรุงรูปแบบและ
แนวทำงกำรด�ำ เนินงำนให้มีควำม
สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น พร้อมท้ังรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำอีกคร้ังช่วงปลำยเดือน
พฤษภำคม 2565 

ทั้ งนี้  ปกท.ทส .  ไ ด้ เน้นย้� ำ ว่ำ                
ทุกกิจกรรมที่ด�ำเนินกำรต้องค�ำนึงถึง   
กำรมีส่วนร่วมในกำรลดกำรปล่อย              
ก๊ำซเรือนกระจก และมีควำมเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด�ำเนินกำรตำม
มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ 
โรคโควิด-19 อย่ำงเคร่งครัด ซ่ึงกำรจัด
ประชุม TCAC ในครั้งนี้ ต้องกำรให้          
ทุกภำคส่วนเกิดกำรรับรู้มำกที่สุด ซึ่งถือ
เป็นกำรเปิดตัวท่ีจะเป็นกำรสร้ำงแรง
กระเพื่อมอย่ำงมำกให้กับสังคม และ          
เรำทุกคนถือเป็นส่วนส�ำคัญที่จะสร้ำง
ประวัติศำสตร์ให้กับประเทศไทยในกำร
ขับเคลื่อนควำมร่วมมือสู่กำรบรรลุ             
เป้ำหมำยควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน 
ภำยในป ีค.ศ. 2050 และกำรปลอ่ยก๊ำซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภำยในปี ค.ศ. 
2065 ดงัที ่พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	
นำยกรัฐมนตรี ได้ประกำศเป้ำหมำยไว้
ในที่ประชุม COP26 ที่ผำ่นมำ 

จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดประชุม TCAC 
จะเป็นประวัติศาสตร์
ของประเทศไทย 
ในการขับเคลื่อนความร่วมมือ
สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 
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จตุพร	บุรุษพัฒน์	ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
พัฒนำกฎหมำย กระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติ และสิ่ ง แวดล้อม ครั้ งที่  
2/2565 โดยมีคณะผู้บริหำร ทส. และ
คณะกรรมกำร เข้ำร่วมประชุมฯ ณ            
ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์

ทีป่ระชมุฯ ไดพ้จิำรณำรำ่งพระรำช
บัญญตันิ้�ำบำดำล พ.ศ. ... บนัทกึประกอบ
ร่ำงพระรำชบัญญัติน้�ำบำดำล พ.ศ. ... 
และตำรำงเปรียบเทียบพระรำชบัญญัติ
น้�ำบำดำล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข           
เพิ่ ม เ ติ ม  กั บ ร่ ำ งพระรำชบัญญั ติ                     
น้�ำบำดำล พ.ศ. ... และประเด็นที่มีกำร
ปรบัปรงุแกไ้ข เพือ่ทบทวนปรบัปรงุแกไ้ข
เพิ่มเติม และพัฒนำกฎหมำยว่ำด้วย             
น้�ำบำดำลร่วมกับกำรจัดกำรทรัพยำกรน้�ำ
ว่ำด้วยทรัพยำกรน้�ำอย่ำงเป็นระบบ            
เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพ  แ ล ะทั น สมั ย 
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจ จุบัน                  
มีควำมสมดุลระหว่ำงกำรใช้น้�ำและ           
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้� ำให้ เป็นไป            
อย่ำงยั่งยืน โดยควบคุมก�ำกับดูแลทั้ง        

ในด้ำนปริมำณน้�ำบำดำลและคุณภำพ 
น้�ำบำดำล อันเป็นกำรเพิ่มควำมมั่นคง            
ด้ำนน้�ำของประเทศ พร้อมรับมือกับ              
ภัยพิบัติด้ำนน้�ำ และสอดคล้องกับกำร
บริหำรจัดกำรน้�ำอย่ำงมีธรรมำภิบำล   
อำทิ ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้�ำบำดำลให้ เป็นไปตำม
บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู และหลกักำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งปรับปรุง

จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส. พิจารณาร่าง 
พ.ร.บ.น้ำาบาดาล 
เสริมความสมดุลการใช้น้ำา 
และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา
อย่างยั่งยืน

มำตรกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
แหล่งน้�ำบำดำลให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 
กำรปรับปรุงองค์ประกอบ หน้ำที่และ
อ�ำนำจของคณะกรรมกำรน้�ำบำดำล                 
ให้มีกำรก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้�ำบำดำลเพื่อ
สนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน้�ำบำดำล
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน เป็นต้น 
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บทความ
l   ชาญชัย วุฒิพนมศักดิ์

เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : 
SDGs) เกิดขึ้นจำกกำรประชุมสมัชชำ
สหประชำชำติ สมัยสำมัญ ครั้งที่ 70  
เมื่อวันท่ี 25 กันยำยน 2558 ณ 
ส�ำนักงำนใหญ่สหประชำชำติ ประเทศ
สมำชกิสหประชำชำตริวม 193 ประเทศ 
ร่วมลงนำมรับรองวำระกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for 
Sustainable Development) ซึ่งเป็น 
กรอบกำรพัฒนำของโลกเพื่อร่วมกัน
บรรลุกำรพัฒนำทำงสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม ภำยในปี พ.ศ. 2573 
โดยก�ำหนดให้มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ          
ท่ีเป็นแนวทำงให้แต่ละประเทศด�ำเนินกำร
ร่วมกัน

เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
หรือ SGDs แบ่งออกเป็น 17 เปำ้หมำย
หลัก ครอบคลุมมิติกำรพัฒนำ ด้ำน        
กำรพัฒนำคน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
สันติภำพ และควำมยุติธรรม และ        
ควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำ มีควำม
สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำของ
ประเทศภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนปฏริปูประเทศ ซึง่ในแผนปฏริปูดำ้น
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมได้
ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดในระดับผลสัมฤทธิ์ 
โดยระบุเปำ้หมำยใหป้ระเทศอยูใ่นอนัดบั
ต่�ำกว่ำ 50 ประเทศแรกของโลกด้ำน
ควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อม             

ในระดับโลก (SDGs) โดยในแต่ละ        
เป้ำหมำยจะมีตัวชี้วัดเพื่อใช้ในกำร
ประเมินควำมก้ำวหน้ำของประเทศในกำร
บรรลถุงึเป้ำหมำยกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื 
มีกำรจัดกลุ่มคะแนนที่แสดงถึงควำม
กำ้วหนำ้ตำมสตีำ่งๆ ไดแ้ก ่สเีขยีว (Goal 
Achievement) สีเหลือง (Challenges 
Remain) สีส้ม (Significant Challenges)
และสีแดง (Major Challenges)

ในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 
2560-2564) อันดับกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลง      

ในทศิทำงทีด่ขีึน้ จำกป ีพ.ศ. 2560 ทีจ่ดั
อันดับอยู่ที่ 55 มำเป็นอันดับที่ 43                    
ในปี พ.ศ. 2564 อย่ำงไรก็ตำม กำร
เปลี่ยนแปลงล�ำดับอำจไม่สะท้อนถึง  
ภำพรวมของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของ
ประเทศที่ดีขึ้นได้ทั้งหมด จ�ำเป็นต้อง
พิจำรณำถึงคะแนนดัชนีประกอบกำร
เปลีย่นแปลงระเบยีบวธิกีำรจดัเก็บข้อมูล
และดัชนีต่ำงๆ ในแต่ละปี รวมถึง             
ข้อจ�ำกัดในกำรได้มำของข้อมูลที่ ใช้                
ในกำรประเมิน

สรุปอันดับและคะแนน SDGs ของประเทศไทย

Ranking   

Index Score

Indicators 
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88
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41

74.5
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74.2

92

SDGs กับเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม
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ส�ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
เพือ่ตอบเปำ้หมำยกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื 
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนท่ีมี
ควำมเกี่ยวข้องอย่ำงมีนัยส�ำคัญท่ีจะขอ
น�ำเสนอจ�ำนวน 2 เป้ำหมำย ได้แก่

เปา้หมายที	่12	สรา้งหลกัประกนั
ให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภค																	
ท่ียั่ งยืน	 (Ensure	 Susta inab le																
Consumption	 and	Production															
Patterns)	 มีเป้ำประสงค์ท่ีครอบคลุม
ประเดน็กำรจดักำรและกำรใชท้รพัยำกร 
ธรรมชำตอิยำ่งมปีระสทิธิภำพและยัง่ยนื 
แบ่งเป็นเป้ำหมำยย่อย ได้แก่

12.1 ด�ำเนินกำรให้เป็นผลตำม
กรอบกำรด�ำเนนิงำนระยะ 10 ป ีวำ่ดว้ย
กำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน ทุก
ประเทศน�ำไปปฏบิตั ิโดยประเทศพฒันำ
แล้วเป็นผู้น�ำ โดยค�ำนึงถึงกำรพัฒนำ          
และขีดควำมสำมำรถของประเทศก�ำลัง
พัฒนำ

12.2 บรรลุกำรจัดกำรที่ยั่งยืน 
และกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพภำยในปี พ.ศ. 2573

12.3 ลดขยะเศษอำหำรของโลก
ล งค รึ่ ง หนึ่ ง ใ น ร ะดั บค้ ำ ป ลี กและ                      
ผู้บริโภค และลดกำรสูญเสียอำหำร            
จำกกระบวนกำรผลติและหว่งโซอ่ปุทำน 
รวมถึงกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว 
ภำยในปี พ.ศ. 2573

12.4 บรรลุเร่ืองกำรจัดกำรสำรเคมี
และของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิต      

ของสิ่งเหล่ำน้ัน ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อ           
สิ่งแวดล้อม ตำมกรอบควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศท่ีตกลงกันแล้ว และ                
ลดกำรปลดปล่อยสิ่งเหล่ำนั้นออกสู่
อำกำศ น้�ำ และดิน อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 
เพื่อจะลดผลกระทบทำงลบต่อสุขภำพ
ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มำกที่สุด
ภำยในปี พ.ศ. 2563

12.5 ลดกำรเกิดของเสีย โดยให้               
มีกำรป้องกันกำรลดปริมำณ กำรใช้ซ้�ำ
และกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ ภำยในปี พ.ศ. 
2573

12.6 สนับสนุนให้บริษัทโดยเฉพำะ
บริษัทข้ำมชำติและบริษัทขนำดใหญ่            
รับแนวปฏิบัติท่ียั่งยืนไปใช้และผนวก
ข้อมูลด้ำนควำมยั่งยืนลงในวงจรกำร
รำยงำนของบริษัทเหล่ำนั้น

12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้ำนกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงของภำครัฐท่ียั่งยืนตำม
นโยบำยและกำรให้ล�ำดับควำมส�ำคัญ
ของประเทศ

12 . 8  ส ร้ ำ งหลั กป ร ะกั นว่ ำ
ประชำชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และควำมตระหนกัถงึกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื
และวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชำติ
ภำยในปี พ.ศ. 2573

12.9 สนับสนุนประเทศก�ำลัง
พัฒนำในกำรเสริมควำมแข็งแกร่งของ   
ขีดควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบ 
กำรผลิตและกำรบริโภคท่ียั่งยืนยิ่งขึ้น

ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
12.10. พัฒนำและใช้เคร่ืองมือ

ติดตำมผลกระทบกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ส�ำหรับกำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน ซึ่ง     
สร้ำงงำนและส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

12.11 ท�ำใหก้ำรอดุหนนุเชือ้เพลงิ
ฟอสซลิทีไ่รป้ระสทิธภิำพและน�ำไปสูก่ำร
บริโภคทีส่ิน้เปลอืง มคีวำมสมเหตสุมผล
โดยกำรจัดกำรบิดเบือนทำงกำรตลำด 
โดยให้สอดคล้องสภำวะแวดล้อมของ
ประเทศ รวมถึงกำรปรับโครงสร้ำงภำษี
และเลิกกำรอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่ำนั้น         
ในที่ที่ยังมีกำรใช้อยู่  เพื่อให้สะท้อน                
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึง     
อย่ำงเต็มที่ถึงควำมจ�ำเป็นและเงื่อนไข            
ท่ีเจำะจงของประเทศก�ำลังพัฒนำและ
ลดผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึ้นที่จะ         
มีต่อกำรพัฒนำของประเทศเหล่ำนั้นใน
ลักษณะที่เป็นกำรคุ้มครองหน่วยงำน             
รับผิดชอบหลักร่วม

โดยในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทย
ได้รับกำรประเมินในเป้ำหมำยที่ 12 
สร้ ำงหลักประกันให้มี รูปแบบกำร                
ผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน ให้อยู่ใน
ระดับสีส้ม (Significant Challenges) 
แสดงใหเ้หน็วำ่ยงัมชีอ่งวำ่งในกำรพฒันำ
ให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว และหำก
พิจำรณำตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินเป้ำหมำย  
6 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลกำรประเมินดังนี้

เมื่อเปรียบเทียบผลกำรประเมินระหว่ำงปี พ.ศ. 2563-2564 จะพบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงเพียงตัวชี้วัดเดียว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2               
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำก 7.4 กิโลกรัม/คน เป็น 9.2 กิโลกรัม/คน ขณะที่เป้ำหมำยที่จะบรรลุผลส�ำเร็จอยู่ที่ร้อยละ 5 กิโลกรัม/คน 

ตัวชี้วัด

1. ขยะมูลฝอยชุมชน (กิโลกรัม/คน/วัน)

2. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (กิโลกรัม/คน)

3. กำรปล่อยกำ๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำกผลิต (กิโลกรัม/คน) 

4. กำรปล่อยกำ๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในรูปของกำรน�ำเข้ำ (กิโลกรัม/คน)

5. กำรปล่อยไนโตรเจนจำกผลิต (กิโลกรัม/คน)

6. กำรปล่อยกำ๊ซไนโตรเจนในรูปของกำรน�ำเข้ำ (กิโลกรัม/คน)

2563

2.1

7.4

28.4

3.3

23.8

1.8

2564

2.1

9.2

28.4

3.3

23.8

1.8
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ส่วนตัวช้ีวัดท่ีเหลือท่ีไม่มีกำรเปล่ียนแปลง
ของผลกำรประเมิน เนื่องจำกข้อจ�ำกัด
ของกำรได้มำซึ่งข้อมูล ท�ำให้ข้อมูล
อ้ำงอิงทั้งปี พ.ศ. 2563 และ 2564 จึง
เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ท�ำให้ไม่สำมำรถ
เปรียบเทยีบควำมกำ้วหนำ้ของกำรบรรลุ
เป้ำหมำยดังกล่ำวได้เท่ำท่ีควร ซึ่งใน
อนำคตอำจมีกำรปรับปรุงและพัฒนำ        
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อให้สำมำรถประเมิน 
เ ป้ำหมำยกำรผลิตและกำรบริ โภค                
ที่ยั่งยืนได้ชัดเจนขึ้น

เป้าหมายที่	13	ปฏิบัติการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิด
ขึ้น	 (Climate	Action) เป็นปัญหำ    
ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวิต            
สิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำเศรษฐกิจ            
ซึ่งภำคอุตสำหกรรมมีส่วนในกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกจำกกระบวนกำรผลิต
และใช้พลังงำน แบ่งเป็น 5 เป้ำหมำยย่อย
ได้แก่

13.1 เสริมภูมิต้ำนทำนและขีด
ควำมสำมำรถในกำรปรบัตวัตอ่อนัตรำย
และภยัพบิตัทิำงธรรมชำตทิีเ่กีย่วขอ้งกบั
ภูมิอำกำศในทุกประเทศ

13.2 บรูณำกำรมำตรกำรดำ้นกำร
เปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศในนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ และกำรวำงแผนระดับชำติ

13.3 พัฒนำกำรศึกษำ กำรสร้ำง
ควำมตระหนักรู้และขีดควำมสำมำรถ
ของมนุษย์และของสถำบันในเรื่องกำร 
ลดผลกระทบและกำรปรับตัวต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และกำร
เตือนภัยล่วงหน้ำ

13.4 ด�ำเนินกำรให้เกิดผลตำม
พนัธกรณทีีผ่กูพนัตอ่ประเทศพฒันำแลว้
ซึ่งเป็นภำคีของอนุสัญญำสหประชำชำติ
วำ่ดว้ยกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ 
ท่ี มี เ ป้ำหมำยร่วมกันระดมทุนจำก           
ทกุแหลง่ใหไ้ดจ้�ำนวน 1 แสนลำ้นเหรยีญ
สหรัฐฯ ต่อปี ภำยในปี พ.ศ. 2563               
เพื่อสนองควำมต้องกำรของประเทศ
ก�ำลังพัฒนำ ภำยใต้บริบทของกำร 

ด�ำเนินมำตรกำรลดผลกระทบของกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ             
ควำมโปรง่ใสในกำรด�ำเนนิงำน ตลอดจน
จัดหำเงินทุนเพื่อให้กองทุน Green          
Climate Fund ด�ำเนินกำรได้เต็มที่             
โดยเร็ว

13.5 ส่ง เสริมกลไกที่จะเพิ่ม            
ขีดควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและ             
กำรบริหำรจัดกำรที่เก่ียวข้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมี
ประสิทธิผลในประเทศพัฒนำน้อยที่สุด 

และให้ควำมส�ำคัญต่อผู้หญิง เยำวชน 
และชุมชนท้องถิ่นและชำยขอบ

ประเทศไทยได้รับกำรประเมินใน
เป้ำหมำยที่ 13 ปฏิบัติกำรอย่ำงเร่งด่วน
เพื่อต่อสู้กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ          
ภูมิอำกำศและผลกระทบที่ เกิดขึ้น               
(Climate Action) ให้อยู่ในระดับสีส้ม 
แสดงใหเ้หน็วำ่ยงัมชีอ่งวำ่งในกำรพฒันำ
ให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว และหำก
พิจำรณำตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินเป้ำหมำย  
3 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลกำรประเมินดังนี้

เมื่อเปรียบเทียบผลกำรประเมินระหว่ำงปี พ.ศ. 2563-2564 จะพบว่ำ มีกำร
ปรับตัวในเชิงบวกในตัวชี้วัดที่ 1 เล็กน้อย จำก 4.2 ตัน/คน มำเป็น 4.1 ตัน/คน                        
แต่ยังคงอยู่ในระดับสีแดง ซึ่งเป้ำหมำยที่จะบรรลุได้คือ 2 ตัน/คน ส�ำหรับตัวชี้วัดที่ 2                    
มีข้อจ�ำกัดของกำรได้มำซึ่งข้อมูล จึงใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ท�ำให้ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ของผลกำรประเมนิ และตวัชีว้ดัที ่3 มกีำรปรับตวัในเชงิลบเลก็น้อย จำก 1.7 กโิลกรมั/
คน เป็น 2.0 กิโลกรัม/คน และยังอยู่ในระดับกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ไม่เกิน 100 
กิโลกรัม/คน

กำรพัฒนำอตุสำหกรรมเพ่ือตอบเปำ้หมำยกำรพัฒนำอยำ่งยัง่ยนื เปน็ประเดน็ที่
มีควำมท้ำทำยในปัจจุบันและอนำคต จึงไม่ควรมุ่งเน้นเพียงแค่กำรบรรลุเป้ำหมำย             
ตวัชีว้ดั เพือ่ใหผ้ลคะแนนและล�ำดบัดขีึน้เทำ่นัน้ ควรขยำยขอบเขตกำรพฒันำเพือ่บรรลุ
เป้ำหมำยย่อยต่ำงๆ ภำยใต้เป้ำหมำยหลักที่มิได้ถูกน�ำมำวัดด้วย รวมถึงต้องอำศัย 
ควำมร่วมมือร่วมใจจำกทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรขับเคลื่อนประเด็นตำ่งๆ ให้
เกิดกำรพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 

1. กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
จำกเชื้อเพลิงฟอสซิลและกำรผลิต
ซีเมนต์ (ตัน/คน) 

2. กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ในรูปของกำรน�ำเข้ำ (ตัน/คน) 

3. กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ในรูปของกำรน�ำส่งออกเชื้อเพลิง
ฟอสซิล (กิโลกรัม/คน)

2563 

4.2 

0.6

1.7

2564 

4.1 

0.6

2.0

อ้างอิง
• https://www.un.org/sustainabledevelopment/
• https://sdgs.nesdc.go.th/
• https://www.sdgmove.com/sdg-10
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สาระน่ารู้
l   กองบรรณาธิการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิมาย	น�าตัวอย่างทองค�าโบราณจากปราสาทหิน
ในภาคอีสานอายุเกือบพันปี	 มาวิเคราะห์หาองค์ประกอบ	ณ	สถาบันวิจัย																											
แสงซนิโครตรอน	(องคก์ารมหาชน)		หรอื	สศ.	กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร	์
วิจัย	และนวัตกรรม	 (อว.)	 เพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรของ
พพิธิภณัฑ	์และยงัเปน็ฐานขอ้มลูเทยีบกบัฐานขอ้มลูทางธรณวีทิยา	และน�าไปสูก่าร
ค้นหา	“สายแร่ทองคำา”	ที่เป็นแหล่งที่มาของทองค�า			

เบญจวรรณ	พลประเสริฐ	 ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิมาย									
จงัหวดันครราชสมีา ไดน้�ำตวัอยำ่งทองค�ำโบรำณจำกปรำสำทหนิในภำคอสีำนกวำ่ 20 
รำยกำร มำวิเครำะห์ที่สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดยมี	ดร.วันทนา	คล้ายสุบรรณ์	
ผู้จัดการระบบล�าเลียงที่	8 รับตัวอย่ำงมำวิเครำะห์ด้วยเทคนิคแสงซินโครตรอน                  
ซึ่งทองค�ำดังกล่ำวเป็นทองค�ำในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งอยู่ในช่วงยุคอำรยธรรม
ขอมก�ำลังรุ่งเรืองและแผ่อิทธิพลมำยังอำณำจักรไทยในอดีต

“พิพิธภัณฑ์ฯ พิมาย” 
นำาทองคำาโบราณให้ซินโครตรอน
วิเคราะห์หาแหล่งที่มา 

เบญจวรรณ	พลประเสรฐิ กลำ่วว่ำ 
กำรน�ำตัวอย่ำงทองค�ำโบรำณโดยคัดเลือก
มำเพียงบำงส่วน เพื่อวิ เครำะห์หำ            
ส่วนผสม องค์ประกอบตำ่งๆ ในทองค�ำ 
เน่ืองจำกท่ีผ่ำนมำไม่เคยมีข้อมูลเรื่องนี้ 
ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์นี้จะน�ำไปสู่
กำรน�ำเสนอข้อมูลใหม่ ในกำรปรับปรุง
ส่วนจัดแสดงนิทรรศกำรถำวรใหม่ของ
พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำต ิพมิำย อกีดว้ย
ซ่ึงจะเร่ิมในปลำยปีน้ี อีกทั้งยังใช้เป็น           
ฐำนข้อมูลเทียบกับฐำนข้อมูลทำง
ธรณีวิทยำ เพื่อค้นหำ “สายแร่ทองคำา”             
ซ่ึงเป็นแหล่งก�ำเนิดหรือแหล่งที่มำของ
ทองค�ำโบรำณเหลำ่นี้ได้

นอกจำกทองค� ำ โบรำณแล้ ว 
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พิมำย และ
สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน ยังร่วมมือ      
ในกำรใช้แสงซินโครตรอนวิเครำะห์
โบรำณวัตถุอื่นๆ อีกด้วย เช่น ลูกปัด
โบรำณ พระพุทธรูปโบรำณ ประติมำกรรม
โบรำณ เป็นต้น 
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In Trend
l   กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 

แม้พลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์มักถูกมองว่าเป็นแหล่ง
พลังงานที่สะอาด	 เนื่องจากในช่วง											
ของการผลิตไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้												
เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษอากาศและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบอ่ืนๆ	แต่	
เมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์หมดอายุ				
การใช้งานแล้ว	ส่วนใหญ่จะก�าจัดด้วย											
วิธีการฝังกลบหรือเผาท�าลายในส่วนที่								
ไม่สามารถแยกน�ากลับมาใช้ใหม่ได้																	
ซึ่งปริมาณสะสมของแผงเซลล์แสง
อาทิตย์ที่หมดอายุใช้งานจะมีมากขึ้น
เ ร่ื อยๆ 	 ซึ่ ง อ าจส่ งผลกระทบต่ อ																			
สิ่งแวดล้อมในวงกว้างได้	

ดัง น้ันจึงควรมีกำรศึกษำและ
วำงแผนในกำรน�ำแผงเซลล์แสงอำทิตย์
มำรีไซเคิล (Recycling) เพื่อน�ำวัสดุ 

กลับมำใช้ในกำรผลิตแผงเซลล์แสง
อำทติยใ์หมห่รอืผลติภณัฑอ์ืน่ๆ จะท�ำให้
แผงเซลล์แสงอำทิตย์กลำยเป็นผลิตภัณฑ์
รักษ์โลกสองเท่ำ คือเป็นทั้งแหล่งผลิต
พลังงำนหมุนเวียน อีกทั้งยังสำมำรถน�ำ
กลบัมำใชใ้หมไ่ดห้ลงัหมดอำยกุำรใชง้ำน
โดยไม่เป็นภำระทำงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

» ชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
แผงเซลลแ์สงอำทติยท์ีม่กีำรใชง้ำน

อยู่ ในปัจจุบัน สำมำรถแบ่งได้ เป็น                       
2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1  เซลล์แสงอำทิตย์ชนิดผลึก 
(Crystalline Silicon Solar Cells) ซ่ึง
ปัจจุบันท่ีมีกำรติดต้ังใช้งำนกันอย่ำง 
แพร่หลำย ประกอบไปด้วยชนิดผลึกเด่ียว
ชนิดผลึกรวม และริบบอน นอกจำกน้ี

เซลล์แสงอำทิตย์ที่ ได้น�ำเทคโนโลยี             
ฟิล์มบำงซิลิกอนมำผนวกกับชนิดผลึก            
ซิลิกอนหรือท่ีเรียกว่ำ Heterojunction 
with Intrinsic Thin Layer (HIT) ก็ก�ำลงั
มีแนวโน้มที่จะมีกำรใช้งำนมำกขึ้น              
เช่นกัน 

2  เซลล์แสงอำทิตย์ชนิดฟิล์มบำง
มีท้ังท่ีเป็นฟิล์มบำงซิลิกอนหรืออะมอร์ฟสั
ซิลิกอน (Amorphous Silicon) และ           
ที่ไม่เป็นซิลิกอน ได้แก่ ชนิดแคดเมียม
เทลลูไรด์ (CdTe) และชนิดคอปเปอร์
อินเดียมไดซีลีไนด์ (CIGS) 

» องค์ประกอบของ
   แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

แผงเซลล์แสงอำทิตย์นั้นมีส่วน
ประกอบที่แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต

Solar Panel : 
Recycle to Reborn ตอนที่ 1

ที่มำ รำยงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำรศึกษำศักยภำพเชิงพื้นที่ในกำรบริหำรจัดกำรกำกขยะแผงเซลล์แสงอำทิตย์ของประเทศไทย โดยกรมพัฒนำพลังงำนทดแทน
       และอนุรักษ์พลังงำน https://webkc.dede.go.th/testmax/node/4443

ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิด
ส่วนประกอบ	

(ร้อยละโดยประมาณ) 

แก้ว 
กรอบอะลูมิเนียม 
ซิลิกอน 
วัสดุห่อหุ้ม (EVA) 
วัสดุเทดลำร์ (Tedlar)   
กำวเชื่อมประสำน 
เอ็มดีไอ
ทองแดง (Copper) 
ดีบุก
สังกะสี 
ตะกั่ว 
แคดเมียม (Cadmium)
โลหะเงิน (Silver)
เทลลูเรียม
อินเดียม 
ซีลีเนียม 
แกลเลียม
เจอร์เมเนียม

ชนิดผลึกซิลิกอน	:	
c-Si	

74.10 
10.30 
3.35 
6.55 
3.60
1.16 

-
0.57 
0.12
0.20 
0.05 

-
0.004

-
0.50 

-
-
-

ชนิดฟิล์มบาง
ซิลิกอน	:	a-Si	

86.00 
0.035 
0.0064

-
-

0.02
12.00
0.90 

-
0.04 

-
-
-
-

0.50
-
-

0.50

ชนิดแคดเมียม
เทลลูไรด์	:	CdTe	

95.00 
0.35 

-
3.50

-
-
-

1.00 
-

0.01 
-

0.07
-

0.07
-
-
-
-

ชนิดคอปเปอร์อินเดียม
แกลเลียมไดซีลีไนด	์:	CIGS)	

84.00 
12.00 

-
3.00

-
-
-

0.80 
-

0.10 
0.04

0.0005
-
-

0.02
0.03
0.01

-
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ว่ำใช้เทคโนโลยีในกำรพัฒนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพหรือลดค่ำใช้จ่ำยอย่ำงไร
บำ้ง โดยแผงเซลลแ์สงอำทติยแ์ตล่ะชนดิ
จะมีควำมแตกต่ำงกันตำมลักษณะ
โครงสร้ำงและวัสดุ ท่ีใช้ ซึ่งสำมำรถ
จ�ำแนกองค์ประกอบของแผงเซลล์                
แสงอำทิตย์ชนิดซิลิกอนผลึกและชนิด
ฟิล์มบำง ดังตำรำง 

» การจัดการซากแผงเซลล์
   แสงอาทิตย์ 

แม้ว่ำปัจจุบันประเทศไทยยังมี
ปริมำณขยะที่เกิดจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ค่อนข้ำงน้อย ประมำณ 
10,000 ตัน แต่ในอนำคต 15-20 ปี          
ข้ำงหน้ำจะทยอยเพิ่มถึง 120,000- 
600,000 ตันต่อปี  ทั้ งนี้หำกไม่มี
มำตรกำรกำรก�ำจดัทีเ่หมำะสม ซำกแผง
ดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม   

» การรีไซเคลิแผงเซลล์แสงอาทติย์
   ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิกอน 

โครงสร้ำงและส่วนประกอบของ
เซลล์แสงอำทิตย์ชนิดน้ีประกอบด้วย  
วัสดุต้ังต้นซ่ึงอำจจะเป็นกระจกหรือ 
พลำสติกฟิล์ม ซ่ึงกำรจัดกำรกับเซลล์
แสงอำทิตย์ชนิดน้ีจะน�ำวัสดุกลับมำใช้
ใหม ่โดยผำ่นกระบวนกำรทำงควำมรอ้น
เพ่ือแยกวัสดุและสำรเคลือบผิวออก            
จำกกัน อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกชั้นของ
สสำรกึ่งตัวน�ำมีควำมบำงมำกจึงไม่มี
กำรน�ำแผงดงักลำ่วกลบัมำใชใ้หม ่สง่ผล
ให้เมื่อผ่ำนกระบวนกำรเผำจะได้เพียง
เศษกระจกเท่ำนั้นที่น�ำกลับมำใช้ใหม่ได้ 

» การรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์
   ชนิดแคดเมียมเทลลูไรด์และชนิด
   คอปเปอร์อินเดียมแกลเลียม
   ไดซีลีไนด์ 

ส�ำหรับแผงเซลล์แสงอำทิตย์ชนิด
แคดเมียมเทลลูไรด์น้ัน บริษัท First  
Solar มีบทบำทส�ำคัญและเป็นผู้น�ำ
เทคโนโลยีนี้ โดยกระบวนกำรจัดกำรกับ
แผงเซลลแ์สงอำทติยช์นดินีม้วีฏัจกัรของ
แผงเซลล์ดังรูป แผงเซลล์แสงอำทิตย์
ชนิดแคดเมียมเทลลูไรด์จะมีช่วงเวลำใน
กำรใช้งำนประมำณ 20-25 ปี เช่นเดียว
กับแผงเซลล์แสงอำทิตย์ชนิดอื่น ซึ่ง           
หลังจำกผ่ำนกำรใช้งำนตำมระยะเวลำ
แลว้ บรษิทัผูผ้ลติจะท�ำกำรเรยีกเกบ็แผง
กลับโรงงำนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรน�ำ
กลับมำใช้ใหม่ 

ขั้นตอนในกำรรีไซเคิลเซลล์แสง
อำทติยช์นดิฟลิม์บำงแคดเมียมเทลลไูรด์
เพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่ มีกระบวนกำร               
ดังต่อไปนี้ คือ ขั้นแรกให้แยกกรอบ
อะลูมิเนียมและกล่องพักไฟฟ้ำออก  
แล้วน�ำแผงเข้ำสู่กระบวนกำรบดหยำบ
ต่อด้วยกำรบดละเอียดให้ได้ชิ้นส่วน
ขนำดเล็กประมำณ 4-5 มิลลิเมตร             
และน�ำเขำ้สูก่ระบวนกำรลอกฟลิม์โดยใช้
กรดกัดในถังปฏิกิริยำ แล้วกรองคัดแยก
ไดส้ว่นทีเ่ปน็ของเหลวซึง่มสีว่นประกอบ
ของสำร ก่ึงตัวน�ำแคดเมียมซัลไฟด์  
(CdS) และแคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe) 

เป็นวงกว้ำง อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดกำร
ซำกอเิลก็ทรอนกิสเ์หลำ่นีใ้นประเทศไทย 
ส่วนใหญ่ยังเป็นกำรก�ำจัดแบบง่ำยๆ             
มีต้นทุนต่�ำ โดยใช้กำรคัดแยกขยะแล้ว  
น�ำไปย่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนเข้ำ
ตำมกระบวนกำรปรับเสถียรก่อนทิ้ง             
ในหลุมฝังกลบ ซ่ึงอำจก่อให้เกิดกำร
ปล่อยมลสำรทำงน้�ำชะสู่น้�ำใต้ดินได้               
ดังนั้นหำกยังมีกำรฝังกลบก็ยังถือว่ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์เป็นวิธีกำรจัดหำ
พลังงำนที่ไม่ยั่งยืนอยำ่งแท้จริง 

ทั้งนี้ กำรพัฒนำกำรใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์ให้มีควำมยั่งยืนอย่ำงแท้จริง 
จะต้องพัฒนำแนวทำงกำรน�ำกลับมำ               
ใช้ใหม่ รวมทั้งกำรออกแบบแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ควรเป็นกำรออกแบบเชิง
นเิวศเศรษฐกจิ (Eco-Design) ทีค่�ำนงึถงึ
สิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของแผงฯ 
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และส่วนของแข็งท่ีเป็นกระจกและฟิล์ม
ห่อหุ้มเซลล์แสงอำทิตย์ (EVA) ท�ำกำร
แยกสำรกึง่ตวัน�ำออกจำกสำรละลำย ซึง่
จะได้สำรกึ่งตัวน�ำท่ีสำมำรถน�ำกลับมำ 
ใชง้ำนไดอ้กีถงึ 95% และในสว่นของแขง็ 
ทีป่ระกอบไปดว้ยกระจกและฟลิม์หอ่หุม้
เซลล์แสงอำทิตย์นั้นก็จะถูกคัดแยก          
ด้วยวิธีกำรคัดกรองด้วยกำรสั่นสะเทือน 
(Vibration Screen) อีกครั้ง จนในที่สุด
จะได้กระจกกลับคืนประมำณ 90% 

ในส่ ว น ขอ ง เ ซลล์ ค อป เปอ ร์  
อินเดียมแกลเล่ียมไดเซเลไนด์จะมี         
ขั้นตอนกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่เช่นเดียว 
กับชนิดแคดเมียมเทลลูไรด์ เนื่องจำก
เป็นเซลล์แสงอำทิตย์ชนิดฟิล์มบำงที่มี
กระบวนกำรผลิตคลำ้ยคลึงกัน แตกต่ำง
กันเฉพำะสำรเคมีที่ใช้เทำ่นั้น 

อย่ำงไรก็ตำม ซำกแผงเซลล์            
แสงอำทติยข์องทัง้ 2 แบบมปีรมิำณซำก
ยังไม่มำก กพร. จึงเลือกชนิดแผงเซลล์
แสงอำทิตย์แบบผลึกซิลิกอนที่มีกำรใช้
อย่ำงแพร่หลำยและเริ่มมีปริมำณซำก         
ที่มำกขึ้นมำท�ำกำรศึกษำทดลอง ซึ่งมี
ควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดควำมคุ้มค่ำ            
จำกกำรรีไซเคิลมำกที่สุด 

» การรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์
   ชนิดผลึกซิลิกอน 

กระบวนกำรศกึษำทดลองเกีย่วกบั 
ซำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์ชนิดซิลิกอน            

แบบครบวงจรของ กพร. ประกอบด้วย  
2 กระบวนกำร คือ 

1  กระบวนการคดัแยกแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ โดยผ่ำนกระบวนกำร                 
3 ขั้นตอน คือ กำรถอดแยกเบื้องต้น 
กระบวนกำรคัดแยกด้วยควำมร้อน และ
กระบวนกำรคัดแยกทำงกำยภำพ ท�ำให้
ได้ผลผลิตหรือวัสดุท่ีแยกออกมำได้ คือ 
กรอบอะลูมิเนียม ข้อต่อมุมอะลูมิเนียม          
สำยไฟฟ้ำและ Junction Box แผ่น             
ซิลิกอน แถวบลวดน�ำไฟฟ้ำ และกระจก 

2 	กระบวนการรไีซเคลิแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 	 โดยน� ำวัสดุที่ ได้ จำก
กระบวนกำรคัดแยกที่มีควำมเป็นไปได้
มำผ่ำนกระบวนกำร เช่น กระบวนกำร
ทำงเคมีหรือกระบวนกำรทำงควำมร้อน 
ท� ำ ให้ เป็นวัสดุที่ มีควำมบริสุทธิ์ สู ง 
สำมำรถน�ำไปเป็นวัตถุดิบส�ำหรับกำร
ผลิตอุตสำหกรรมต่ำงๆ ได้  ได้แก่                   
โลหะเงิน ทองแดงบริสุทธิ์ อะลูมิเนียม 
ไฮดรอกไซด์ Al(OH)3 แผ่นซิลิกอน 
(99.9%Si) เป็นต้น 

» ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
   ในอนาคตของการรีไซเคิล
   ซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

ในปัจจุบันแผงเซลล์แสงอำทิตย์
จ�ำนวนมำกที่ถูกใช้มำนำนเริ่มช�ำรุด                  
หรือหมดอำยุในกำรผลิตไฟฟ้ำ หำกมี
กระบวนกำรจัดกำรและเทคโนโลยีกำร

รีไซเคิลอย่ำงเป็นระบบ จะเป็นกำรเพิ่ม
มูลค่ำให้กับซำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์              
ที่เกิดขึ้นให้กลำยเป็นวัตถุดิบทดแทน             
ให้แก่ภำคอุตสำหกรรม ก่อให้เกิดธุรกิจ
ใหม่ และยังเป็นกำรลดปัญหำมลพิษ              
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย โดยสำมำรถรีไซเคิล
ส่วนประกอบต่ำงๆ ให้สำมำรถน�ำกลับ
มำใช้เป็นวัตถุดิบในภำคอุตสำหกรรม 
ได้แก่ เศษกระจก โลหะผสมซิลิกอน              
เงนิบริสทุธิ ์ทองแดงบริสทุธิ ์อะลมิูเนยีม 
แคดเมียม และอินเดียม เป็นต้น ตำม
แนวคิดกำรท�ำเหมืองแร่ในเมือง (Urban 
M in ing )  ที่ มี กำร เปลี่ ยนขยะ เป็น
ทรัพยำกรทดแทน ซ่ึงจะช่วยพัฒนำ         
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ไปพร้อมกับกำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับ
ธุรกิจ และเป็นกำรปรับตัวเพื่อรับมือ          
กับปัญหำปริมำณส�ำรองทรัพยำกร 
ธรรมชำตทิีล่ดลง และปญัหำสิง่แวดลอ้ม
ที่มีแนวโน้มทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น 

เรำจะเห็นปัจจัยเชิ งบวกและ
โอกำสหลำยประกำร ในระบบเศรษฐกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกำรผลิต          
แผงเซลล์แสงอำทิตย์ด้วยกำรน�ำวัสดุที่ 
ใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่ อีกท้ังรำคำพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้
ภำคครัวเรือนและธรุกิจตำ่งๆ อำจมีกำร
ลงทุนในระบบพลังงำนแสงอำทิตย์              
มำกขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลให้มีโอกำสทำง
เศรษฐกิจมำกขึ้นในอุตสำหกรรมกำร
รีไซเคิลซำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์ 

อ้างอิง 
https://www.greenmatch.
co.uk/blog/2017/10/the-
opportunities-of-solar-panel-
recycling 
https://webkc.dede.go.th/
testmax/node/4443 
https://erdi.cmu.ac.th/?p=
1671 
https://www.thaiquote.org/
content/245765
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Technology
l   อัจฉริยา อานนท์กิจพานิช 

บริษัท SPH Engineering แนะน�ำโดรนตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะใต้ผิวดิน ทั้ง     
โลหะกลุ่มเหล็ก (Ferrous Metals) และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Nonferrous Metals)             
ที่มีส่วนประกอบ 6 ส่วน (รูปที่ 1) ได้แก่ 

โดรน (Drone) ท�ำหน้ำที่บรรทุกเครื่องตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะใต้ผิวดิน 
เครือ่งตรวจจบัวตัถทุีเ่ปน็โลหะใตผ้วิดนิ (Metal Detector) รุน่ EM61Lite ของ

บริษัท Geonics มีน้�ำหนักรวม 5.5 กิโลกรัม (รูปที่ 2) ประกอบด้วย 
2.1 ขดลวดส่งสัญญาณ (Transmitter Coil) และขดลวดรับสัญญำณ (Receiver

Coil) ประกบกนั โดยขดลวดสง่สญัญำณอยูด่ำ้นลำ่งและขดลวดรบัสญัญำณ
อยูด่ำ้นบน ซ่ึงขดลวดทัง้สองมขีนำดเทำ่กันคือ 1 x 0.5 เมตร และมีน้�ำหนกั
รวม 3.4 กิโลกรัม 

2.2 ขดลวดชดเชยสนามแม่เหล็ก (Noise Compensation Coil) มีขนำด 1 x 0.5
เมตร น้�ำหนัก 0.35 กิโลกรัม และติดตั้งอยู่ด้ำนบนขดลวดรับสัญญำณ 
โดยมีระยะห่ำง 40 เซนติเมตร ซ่ึงขดลวดชดเชยสนำมแม่เหล็กมีหน้ำที่
ลดขนำดสนำมแม่เหล็กรบกวน 

2.3 แผงควบคุม (Console) มีขนำด 28 x 14 x 8 เซนติเมตร น้�ำหนัก 1.4 กิโลกรัม 
2.4 สายสัญญาณ (Cable) มีน้�ำหนัก 0.35 กิโลกรัม 

โดรนตรวจจบั
วตัถทุีเ่ป็นโลหะ

ใตผ้วิดนิ
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รูปที่ 1 แสดงโดรนตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะใต้ผิวดินของบริษัท SPH Engineering
ภาพจาก   https://integrated.ugcs.com/files/metal-detector/drone-
           integrated-metal-detector.pdf

1

2

1

2

3

4

5

6

1  เครื่องวัดความสูงด้วยเรดาร์ 
(Radar Altimeter) 

2  คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำางาน
ของโดรน (SkyHub Onboard 
Computer) 

3  แผงควบคุม (Console) 
4  สายสัญญาณ (Cable) 
5  ขดลวดชดเชยสนามแม่เหล็ก  

(Noise Compensation Coil)
6  ขดลวดส่งสัญญาณ 

(Transmitter Coil) 
และขดลวดรับสัญญาณ 
(Receiver Coil) ประกบกัน 

เครื่องตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะใต้ผิวดิน 
(Metal Detector) 

รุ่น EM61Lite
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คอมพิว เตอร์ควบคุมการ
ทำางานของโดรน (SkyHub Onboard 
Computer) ท�ำหนำ้ที ่2 ดำ้นคอื  ควบคมุ
กำรบนิของโดรนใหม้คีวำมสงูจำกพืน้ดนิ
คงที ่โดยท�ำงำนรว่มกบัเครือ่งวดัควำมสงู
ด้วยเรดำร์ และเก็บข้อมูลจำกเครื่อง
ตรวจจับวัตถุที่ เป็นโลหะใต้ผิวดินใน                 
รูปของไฟล์ CSV และส่งข้อมูลแบบ       
Real - t ime มำยังสถำนีภำคพื้นดิน 
(Ground Station) 

เครื่องวัดความสูงด้วยเรดาร์ 
(Radar Altimeter) ท�ำหน้ำที่วัดระดับ
ควำมสูงของโดรนจำกพื้นดิน 

โปรแกรมควบคุมภาคพ้ืนดิน 
(Universal ground Control Software : 
UgCS) ท�ำหน้ำที่ 2 ด้ำนคือ ก�ำหนด        
เส้นทำงและตรวจสอบกำรบินของโดรน   
และบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกเครือ่งตรวจจบั
วตัถทุีเ่ปน็โลหะใตผ้วิดนิแบบ Real-time 
(รูปที่ 3) 

โปรแกรมประมวลผลสามมิติ 
เช่น Surfer หรือ Oasis Montaj ท�ำ
หน้ำที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้จำกเครื่อง
ตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะใต้ผิวดินแบบ
สำมมิติ 

กำรท�ำงำนของเครือ่งตรวจจบัวตัถุ
ที่เป็นโลหะใต้ผิวดิน เมื่อปล่อยกระแส
ไฟฟ้ำเข้ำไปในขดลวดส่งสัญญำณ จะ
ท�ำให้เกิดสนำมแม่เหล็ก กำรเปล่ียนแปลง
สนำมแม่เหลก็จะเหนีย่วน�ำใหเ้กดิกระแส
ไฟฟ้ำในวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งอยู่ใต้ผิวดิน 
และสนำมแม่เหล็กทุติยภูมิท่ีเกิดข้ึนจะ
เคลื่อนผ่ำนขดลวดรับสัญญำณและ

รูปที่ 2 แสดงส่วนประกอบของเครื่องตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะใต้ผิวดินรุ่น EM61Lite 
ของบริษัท Geonics
1) ขดลวดส่งสัญญำณ (Transmitter Coil) และขดลวดรับสัญญำณ 
(Receiver Coil) ประกบกัน และมีภำพขยำยด้ำนซำ้ยมือ

2) ขดลวดชดเชยสนำมแม่เหล็ก (Noise Compensation Coil) 
3) แผงควบคุม (Console) 
4) สำยสัญญำณ (Cable)

ภาพจาก   https://integrated.ugcs.com/files/metal-detector/drone-
integrated-metal-detector.pdf

รูปที่ 3 แสดงโปรแกรมควบคุมภำคพื้นดิน (Universal ground Control Software : 
UgCS) (ซ้ำย) ข้อมูลท่ีได้จำกเคร่ืองตรวจจับวัตถุท่ีเป็นโลหะใต้ผิวดินแบบ 
Real-time (ขวำ) เส้นทำงและสถำนะกำรบินของโดรน

ภาพจาก   https://integrated.ugcs.com/files/metal-detector/drone-
integrated-metal-detector.pdf

เหน่ียวน�ำให้เกิดกระแสไฟฟ้ำ ซ่ึงค่ำแรงดันไฟฟ้ำที่วัดได้ตำมพิกัดของพื้นผิวใต้ดิน        
จะสำมำรถประเมินต�ำแหน่งที่คำดว่ำจะพบวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งฝังอยู่ใต้ผิวดิน 

บริษัท SPH Engineering ได้ท�ำกำรทดสอบโดรนตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะ                  
ใต้ผิวดิน โดยฝังวัตถุที่ระบุขนำดและชนิดของโลหะ รวมทั้งต�ำแหน่งและควำมลึก                   
ของวตัถทุีอ่ยูใ่ตด้นิ หลงัจำกนัน้ท�ำแผนผงัแสดงรำยละเอยีดของวตัถทุัง้หมด (รูปที ่4) 
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 ขดลวดรับสัญญาณ 
(Receiver Coil) 

ขดลวดส่งสัญญาณ 
(Transmitter Coil) 



March-April 202236

เมื่อโดรนตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะ
ใต้ผิวดินบินในระดับควำมสูงที่ท�ำให้
ต�ำแหน่งขดลวดส่งสัญญำณอยู่เหนือ       
พ้ืนดิน 110 เซนติเมตร ท่ีควำมเร็ว 1 เมตร
ต่อวินำที และบันทึกค่ำแรงดันไฟฟ้ำ                   
ที่วัดได้ตำมพิกัดของพื้นผิวใต้ดิน โดย
สัญลักษณ์สีแทนระดับแรงดันไฟฟ้ำ                  
(รูปที่ 5) และเปรียบเทียบกับต�ำแหน่ง
ของวตัถทุีฝั่งไวใ้ตด้นิ พบวำ่เม่ือมองจำก
ด้ำนบน (Top View) ขอบของวัตถุที่               
ฝังไว้ (สีด�ำ) และขอบเขตของสีที่แสดง
ค่ำแรงดนัไฟฟำ้มตี�ำแหน่งตรงกนัในวตัถุ
บำงช้ิน และมีควำมคลำดเคลื่อนบ้ำงใน
วัตถุบำงช้ิน (รูปท่ี 6) เน่ืองจำกกระแสลม
ท�ำให้ขดลวดแกว่งไปมำ กำรใช้โดรน
ตรวจจับวัตถุท่ีเป็นโลหะใต้ผิวดินจึงเป็น
ทำงเลือกหน่ึงในกำรประเมินต�ำแหน่ง               
ที่คำดว่ำจะพบวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งฝังอยู่
ใต้ผิวดิน 

รูปที่ 4 แสดงแผนผังรำยละเอียดของวัตถุท่ีเป็นโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินในกำรทดสอบกำร
ท�ำงำนของโดรนตรวจจบัวตัถทุีเ่ปน็โลหะใตผ้วิดนิของบรษิทั SPH Engineering 

ภาพจาก   https://integrated.ugcs.com/drone-based-metal-detector-em61lite

รูปที่ 6 ภำพจำกมุมมองด้ำนบน (Top 
View) แสดงขอบของวัตถทุีฝั่งไว้
ใต้ดิน (สีด�ำ) และขอบเขตของสี
ที่แสดงค่ำแรงดันไฟฟ้ำ ซ่ึงมี
ต�ำแหน่งตรงกันในวัตถุบำงชิ้น 
และมีควำมคลำดเคล่ือนบ้ำงใน
วัตถุบำงชิ้น เนื่องจำกกระแสลม
ท�ำให้ขดลวดแกว่งไปมำ

ภาพจาก   https://integrated.ugcs.
com/drone-based-metal-
detector-em61lite

รูปที่ 5 แสดงค่ำแรงดันไฟฟ้ำจำกโดรนตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะใต้ผิวดินที่วัดได้ตำม
พิกัดของพื้นผิวใต้ดิน โดยใช้สัญลักษณ์สีแทนระดับแรงดันไฟฟ้ำ

ภาพจาก   https://integrated.ugcs.com/drone-based-metal-detector-em61lite

อ้างอิง 
http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/13196/1/
Teerapat_cm.pdf 
http://geonics.com/html/em61-mk2.html 
http://www.geonics.com/pdfs/downloads/metaldetectors.pdf 
http://www.geonics.com/pdfs/technicalnotes/tn33.pdf 
https://integrated.ugcs.com/dl/docs/skyhub-datasheet-r1.pdf 
https://integrated.ugcs.com/drone-based-metal-detector-em61lite 
https://integrated.ugcs.com/files/metal-detector/drone-integrated-metal-detector.pdf
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