แผนการจัดการทรัพยากรแรและวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมเหมืองแร
ใหเพียงพอกับความตองการใชของแตละรายอุตสาหกรรม
ปงบประมาณ 2552

จัดทําโดย

คณะทํางานจัดการทรัพยากรแรและวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมเหมืองแรใหเพียงพอ
กับความตองการใชของแตละรายอุตสาหกรรม

บทที่ 1
1. ความเปนมา

บทนํา

จากคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อใหบรรลุตามเปาประสงค
ของการจัด การทรัพยากรแรและวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมเหมืองแรใหเพียงพอกับความตองการใช โดย
ความสําเร็จ ของการดําเนินการขึ้นอยูการจัดการทรัพยากรแรและวัตถุดิบจากอุต สาหกรรมเหมืองแรใ ห
เพียงพอตอความตองการใช โดยพิจารณาจากรอยละของปริมาณการจัดหาทรัพยากรแรและวัตถุดิบจาก
อุต สาหกรรมเหมืองแรที่เปนผลจากการดําเนิน งานของกรมอุต สาหกรรมพื้น ฐานและการเหมืองแรตอ
ปริมาณความตองการใชแรและวัตถุดิบฯของภาคอุตสาหกรรม โดยภาคอุตสาหกรรมดังกลาวมุงเนนไปที่
กลุมแรและวัตถุดิบฯที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหความสําคัญในยุทธศาสตรของกระทรวงเพื่อสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ของประเทศ รวมถึงกลุมแรและวัต ถุดิบที่มีค วามสําคัญตอการพัฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเปนของประเทศ ประกอบดวย 4 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมหิน
กอสราง อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมพลังงาน (ถานหิน) และอุตสาหกรรมโลหการ (โรงถลุงแร) โดย
กําหนดใหคาถวงน้ําหนักของแตละอุตสาหกรรมมีคาเทากัน และมีน้ําหนักของตัวชี้วัดทีร่ อยละ 4
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการจัดการทรัพยากรแรและวัตถุดิบ
จากอุตสาหกรรมเหมืองแรใหเพียงพอ
กับความตองการใช

น้ําหนัก
(Wi)

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ
รอยละในการจัดการของแตละ
อุตสาหกรรม
1
2
3
4
5

1. อุตสาหกรรมหินกอสราง

1.0

84

85

86

87

88

2. อุตสาหกรรมเซรามิก
3. อุตสาหกรรมพลังงาน (ถานหิน)
4. อุตสาหกรรมโลหการ (โรงถลุงแร)
น้ําหนักรวม

1.0
1.0
1.0
4.0

74
94
80

75
95
81

76
96
82

77
97
83

78
98
84

2. ระยะเวลาในการดําเนินการ
เปนแผนงานที่ตองนําไปดําเนินการใหเกิดผลภายในปงบประมาณ 2552
3. ประเภทอุตสาหกรรมเปาหมาย
ปจจัยที่ใชสําหรับพิจารณาคัดเลือกประเภทอุตสาหกรรมเหมืองแรที่นํามาจัดทําแผนการจัดการฯ
นั้น พิจารณาจากอุตสาหกรรมที่มีปริมาณความตองการใชภายในประเทศคอนขางสูง มีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจ และจําเปนตองไดรับการพัฒนาและสงเสริม ผลจากการพิจารณา พบวา อุตสาหกรรมที่จะตองมี
แผนการจัดการฯ ประกอบไปดวย 4 ประเภทอุตสาหกรรม ไดแก
3.1 อุต สาหกรรมหิน กอสราง ซึ่งแรหลัก ที่ใ ชใ นอุตสาหกรรมนี้ ไดแก หิน อุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง หิน อุต สาหกรรมชนิด หิน บะซอลต หิน อุต สาหกรรมชนิด หิน แกรนิต
หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต หินอุตสาหกรรมชนิดหินไรโอไลต และหินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย
3.2 อุตสาหกรรมเซรามิก ซึ่งแรหลักที่ใชในอุตสาหกรรมนี้ ไดแก แรบอลเคลย แรเฟลดสปาร และ
แรดินขาว
3.3 อุตสาหกรรมพลังงาน(ถานหิน) ซึ่งแรหลักที่ใชในอุตสาหกรรมนี้ ไดแก ถานหิน
3.4 อุตสาหกรรมโลหการ(โรงถลุงแร) ซึ่งแรหลักที่ใชในอุตสาหกรรมนี้ ไดแก แรดีบุก และแรสังกะสี
4. องคประกอบของแผนการจัดการ
องคประกอบของแผนการจัดการจําเปนตองมีเนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะหอุปสงค อุปทานของแร
และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางอุปสงคและอุปทาน ของทั้ง 4 อุต สาหกรรม รวมถึงนําเสนอ
แผนการจัดการฯ ที่ กพร. จะดําเนินการภายในปงบประมาณ 2552 เพื่อจัดการทรัพยากรแรและวัตถุดิบจาก
อุตสาหกรรมเหมืองแรใหเพียงพอตอความตองการใช โดยรายละเอียดของเนื้อหาแบงเปน ดังนี้
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5

บทนํา
อุปสงคของการใชแรของภาคอุตสาหกรรมแตละรายอุตสาหกรรม
อุปทานของแรที่มีการผลิตภายในประเทศ
บทวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางอุปสงคและอุปทาน
แผนการจัดการทรัพยากรแรและวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมเหมืองแรใหเพียงพอ
กับความตองการใชของแตละรายอุตสาหกรรม

บทที่ 2

อุปสงคของการใชแรในแตละรายอุตสาหกรรม
สําหรับอุปสงคของการใชแรในแตละรายอุตสาหกรรมนั้น สามารถคาดการณโดยอาศัยสมมติฐาน
วาตัวเลขอุปสงคการใชแรในป 2552 อางอิงไดจากปริมาณการใชแรที่ไดจากแหลงกําเนิดในประเทศ รวม
กับปริมาณแรนําเขาทั้งหมดของป 2551 แลวพยากรณโดยใชอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (โดยใน
เบื้องตนใชอัตราการเจริญเติบโตที่ -2.50) ซึ่งจากการดําเนินการวิเคราะหในแตละรายอุตสาหกรรม พบวา
2.1 อุตสาหกรรมหินกอสราง
อุต สาหกรรมหิน กอสรางเปน อุต สาหกรรมที่มีค วามสําคัญ และจําเปน ตอการดําเนิน ชีวิต ของ
ประชาชนทั่วไป ในทุกทุกพื้นที่ของประเทศ เนื่องจากใชเปนวัตถุดิบสําหรับการกอสรางอาคารบานเรือน
เพื่อใชเปนที่อยูอาศัย และใชสรางเสนทางสัญจร รวมไปถึง ใชกอสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอื่นๆ ไมวา
จะเปน สะพาน เขื่อน ระบบชลประทาน และคลองสงน้ํา ซึ่งถือไดวาเปนสรางปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองมีวัตถุดิบที่มีราคาไมสูงนัก เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งราคาหินอุตสาหกรรมสวนใหญจะแปรผันโดยตรงกับคาขนสงเปนหลัก โดยเหตุผลดังกลาว
นอกจากจะตองมีการผลิตแรอยางเพียงพอตอความตองการแลว ยังจําเปนตองมีแหลงผลิตหินกระจายอยูทั่วทั้ง
ประเทศดวย
สําหรับปริมาณความตองการใชแรทั้ง 6 ชนิด ไดแก หินปูน หินบะซอลต หินแกรนิต หินแอนดีไซต
หินไรโอไลต และหินทราย มีรายละเอียดเปนดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณความตองการใชแรในกลุมอุตสาหกรรมหินกอสราง
รายการแร
หินปูน
หินบะซอลต
หินแกรนิต
หินแอนดีไซต
หินไรโอไลต
หินทราย
รวม

ปริมาณความตองการใชแรของป 2552
(เมตริกตัน)
69,278,402
8,852,963
4,114,186
1,027,385
255,428
130,194
83,658,558

ที่มา ศูนยสารสนเทศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

จากขอมูลดังกลาว พบวา หินอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนความตองการใชสูงที่สุด ไดแก หินปูนเพื่อ
อุต สาหกรรมกอสรา ง โดยคิด เป น สั ด ส ว นเกิน กว าร อยละ 83 เนื่อ งมาจากเปน หิน ที่พบได โ ดยทั่ ว ไป
รองลงมาไดแก หินบะซอลต หินแกรนิต หินแอนดีไซต หินไรโอไลต และหินทราย ตามลําดับ
2.2 อุตสาหกรรมเซรามิก
ในอุตสาหกรรมเซรามิก แรที่มีความตองการใชเปนหลัก ไดแก แรบอลเคลย แรเฟลดสปาร และ
แรดินขาว โดยถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสุขภัณ ฑ กระเบื้อง เครื่องใชบนโตะ อาหาร
วัสดุในงานอุตสาหกรรมทีม่ ีสวนประกอบเปนเซรามิกอื่น ๆ โดยโรงงานสวนใหญตั้งอยูในพื้นที่ของจังหวัด
สระบุรี ราชบุรี และจังหวัดลําปาง โดยมีรายละเอียดปริมาณความตองการใชแร เปนดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณความตองการใชแรในกลุมอุตสาหกรรมเซรามิก
รายการแร
แรบอลเคลย
แรเฟลดสปาร
แรดินขาว
รวม

ปริมาณความตองการใชแรของป 2552
(เมตริกตัน)
286,575
379,428
647,442
1,313,445

ที่มา ศูนยสารสนเทศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
จากขอมูลดังกลาว พบวามีความตองการใชแรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเซรามิกในป 2552 เปน
จํานวนทั้งสิ้น 1,313,445 เมตริกตัน โดยแยกออกเปนแรบอลเคลยจํานวน 286,575 เมตริกตัน แรเฟลดสปาร
จํานวน 379,428 เมตริกตัน และแรดินขาวจํานวน 647,442 เมตริกตัน

2.3 อุตสาหกรรมพลังงาน (ถานหิน)
ถานหิน ถูก ใชเปน เชื้อเพลิงสําหรับใหพลังงานในหลายอุต สาหกรรม ไมวาจะเปน การผลิต
กระแสไฟฟาจากถานหิน ทั้งที่โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง และโรงไฟฟาที่จังหวัดระยอง ในสวนของ
อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต ก็มีการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงสําหรับใชในกระบวนการผลิตเชน กัน โดย
โรงงานหลักตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดสระบุรี นครศรีธรรมราช และจังหวัดลําปาง นอกจากนี้ยังมีการนําไปใช
เปน เชื้อเพลิงในอุต สาหกรรมอื่นๆอีก ไมวาจะเปน อุตสาหกรรมผลิต กระดาษ อุตสาหกรรมยาสูบ และ
อุตสาหกรรมอื่นๆที่ใชหมอไอน้ํา (Boiler) ในกระบวนการผลิต โดยมีปริมาณความตองการใช ดังนี้

ตารางที่ 3 แสดงปริมาณความตองการใชแรในกลุมอุตสาหกรรมพลังงาน (ถานหิน)
รายการแร
ถานหิน
รวม

ปริมาณความตองการใชแรของป 2552
(เมตริกตัน)
29,179,394
29,179,394

ที่มา ศูนยสารสนเทศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
2.4 อุตสาหกรรมโลหการ (โรงถลุงแร)
ประเทศไทยมีโรงประกอบโลหกรรม(ถลุงแร) ที่สําคัญ 2 ชนิด ไดแก โรงถลุงแรดีบุกตั้งอยูที่
จังหวัด ภูเก็ต และโรงถลุงแรสังกะสีตั้งอยูที่จังหวัดตาก ซึ่งจะถลุงแรเปน โลหะดีบุก และโลหะสังกะสี
ตามลําดับ เพื่อผลิตวัตถุดิบโลหะทั้งสองชนิดดังกลาวใหอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชเปนวัตถุดิบ ทั้งที่อยูใน
ประเทศ และตางประเทศ โดยมีปริมาณความตองการใชแร ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงปริมาณความตองการใชแรในกลุมอุตสาหกรรมโลหการ
รายการแร
แรดีบุก
แรสังกะสี
รวม

ปริมาณความตองการใชแรของป 2552
(เมตริกตัน)
50,000
500,000
550,000

ที่มา ศูนยสารสนเทศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

2.5 สรุปภาพรวมของความตองการใชแรในปงบประมาณ 2552
สําหรั บอุปสงคข องการใช แรใ นแตล ะรายอุต สาหกรรมนั้ น สามารถคาดการณโ ดยอาศั ย
สมมติฐานวาตัวเลขอุปสงคก ารใชแรใ นป 2552 อางอิงไดจากปริมาณการใชแรที่ไดจากแหลงกําเนิดใน
ประเทศ รวมกับปริมาณแรนําเขาทั้งหมดของป 2551 แลว พยากรณโดยใชอัต ราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (โดยในเบื้องตนใชอัตราการเจริญเติบโตที่ -2.50) ซึ่งจากการดําเนินการวิเคราะหในแตละราย
อุตสาหกรรม พบวา
เมื่อพิจารณาจากขอมูลปริมาณความตองการใชแรโดยรวมทั้ง 4 กลุมอุตสาหกรรม จะพบวา
ปริมาณความตองการใชในภาพรวม ในป 2552 จะมีปริมาณเทากับ 114,701,394 เมตริกตันโดยมีรายละเอียด
แยกเปนรายกลุมอุตสาหกรรมตางๆได ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงการคาดการณปริมาณความตองการใชแรในแตละกลุมอุตสาหกรรม
รายการแร
กลุมอุตสาหกรรมหินกอสราง
กลุมุตสาหกรรมเซรามิก
กลุมอุตสาหกรรมพลังงาน (ถานหิน)
กุลมอุตสาหกรรมโลหการ(โรงถลุงแร)
รวม

ปริมาณความตองการใชแรของป 2552
(เมตริกตัน)
83,658,558
1,313,445
29,179,394
550,000
114,701,397

บทที่ 3

ผลการวิเคราะหอุปทานแรในแตละรายอุตสาหกรรม
สําหรับปริมาณการผลิตแรและวัตถุดิบแรในประเทศนั้น เมื่อพิจารณาจากปริมาณความสามารถใน
การผลิตแรและวัตถุดิบในประเทศในป 2551 จะพบวา
3.1 อุตสาหกรรมหินกอสราง
แหลงที่มีการผลิต แรสําหรับอุต สาหกรรมกอสรางกระจายตัว เกือบทั่ว ประเทศของไทย โดยมี
ปริมาณการผลิตแรหลักทั้ง 6 ชนิด ไดแก หินปูน หินบาซอลต หินแกรนิต หินแอนดีไซต หินไรโอไลต และ
หินทราย เปนดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงปริมาณการผลิตแรสําหรับใชในกลุมอุตสาหกรรมหินกอสราง
รายการแร
หินปูน
หินบาซอลต
หินแกรนิต
หินแอนดีไซต
หินไรโอไลต
หินทราย
รวม

ปริมาณความสามารถในการผลิตแร
(เมตริกตัน)
68,736,529
8,186,543
4,759,414
993,748
268,449
119,696
83,064,379

ที่มา ศูนยสารสนเทศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

3.2 อุตสาหกรรมเซรามิก
แหลงที่มีการผลิตแรที่สําคัญภายในประเทศของ แรบอลเคลย ไดแก จังหวัดลําปาง เชียงราย และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช แรเฟลดสปาร ไดแก จังหวัดตาก กาญจนบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ สําหรับ
บางสวนเปนการนําเขาจากตางประเทศ แรดินขาว ไดแก จังหวัดลําปาง ราชบุรี เพชรบุรี อุทัยธานี ลพบุรี
และจังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียดของปริมาณการผลิตแร เปนดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงปริมาณการผลิตแรสําหรับใชในกลุมอุตสาหกรรมเซรามิก
รายการแร
แรบอลเคลย
แรเฟลดสปาร
แรดินขาว
รวม

ปริมาณความสามารถในการผลิตแร
(เมตริกตัน)
325,242
370,412
392,369
1,088,023

ที่มา ศูนยสารสนเทศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
3.3 อุตสาหกรรมพลังงาน (ถานหิน)
แหลงผลิตถานหินหลักภายในประเทศ ไดแก จังหวัดลําปาง บางสวนจาก จังหวัดเชียงใหม ลําพูน
กระบี่ และจังหวัดพะเยา โดยมีปริมาณการผลิตแร เปนดังนี้
ตารางที่ 8 แสดงปริมาณการผลิตแรสําหรับใชในกลุมอุตสาหกรรมพลังงาน (ถานหิน)
รายการแร
ถานหิน
รวม

ปริมาณความสามารถในการผลิตแร
(เมตริกตัน)
17,979,272
17,979,272

ที่มา ศูนยสารสนเทศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

3.4 อุตสาหกรรมโลหการ (โรงถลุงแร)
แหลงผลิตแรดีบุก ไดแก ยะลา ภูเก็ต สงขลา เชียงใหม ระนอง และจังหวัดกาญจนบุรี สําหรับ
แหลงผลิตแรสังกะสี ไดแก จังหวัดตาก โดยมีปริมาณการผลิตแร เปนดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงปริมาณการผลิตแรสําหรับใชในกลุมอุตสาหกรรมโลหการ (โรงถลุงแร)
รายการแร

ปริมาณความสามารถในการผลิตแร
(เมตริกตัน)

แรดีบุก
แรสังกะสี

227
109,716
109,943

รวม

ที่มา ศูนยสารสนเทศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
3.5 สรุปภาพรวมของปริมาณการผลิตแร
จากขอมูลปริมาณการผลิตแรสําหรับใชใน 4 กลุมอุตสาหกรรมขางตน เมื่อรวมกันเทากับ 102 ลาน
เมตริกตัน โดยมีรายละเอียดปรากฏดังนี้
ตารางที่ 10 แสดงปริมาณการผลิตแรในภาพรวมของทั้ง 4 กลุมอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
กลุมอุตสาหกรรมหินกอสราง
กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก
กลุมอุตสาหกรรมพลังงาน (ถานหิน)
กุลมอุตสาหกรรมโลหการ(โรงถลุงแร)
รวม

ปริมาณความสามารถในการผลิตแร
(เมตริกตัน)
83,064,380
1,088,023
17,979,272
109,716
102,241,391

บทที่ 4

บทวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางอุปสงคกับอุปทาน
สําหรับการเปรียบเทียบปริมาณความตองการใชแร (อุปสงค) กับปริมาณการผลิต (อุปทาน)ใน
แตละรายอุตสาหกรรม พบวา มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณอุปสงคกับปริมาณอุปทานในแตละรายอุตสาหกรรม
รายอุตสาหกรรม
กลุมอุตสาหกรรมหินกอสราง
กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก
กลุมอุตสาหกรรมพลังงาน (ถานหิน)
กุลมอุตสาหกรรมโลหการ(โรงถลุงแร)

รวม

ปริมาณความตองการใช
(เมตริกตัน)

ปริมาณความสามารถ
ในการการผลิต
(เมตริกตัน)

สัดสวน
ความสามารถในการผลิต
ตอความตองการใช

83,658,558
1,313,445
29,179,394
550,000
114,701,397

83,064,380
1,088,023
17,979,272
109,716
102,241,391

99.29%
82.84%
61.62%
19.95%
89.14%

จากการเปรียบเทียบปริมาณความตองการใชแร กับปริมาณการผลิต รวมทั้งพิจารณาปจจัยเกี่ยวเนื่อง
ที่สําคัญ ในแตละรายอุตสาหกรรมแลว พบวา
1. อุ ต สาหกรรมหิ น ก อ สร า ง และอุ ต สาหกรรมเซรามิ ก เป น อุ ต สาหกรรมที่ ก ารผลิ ต แร
ภายในประเทศสามารถรองรับความตองการใชภายในประเทศได อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมหินกอสรางยังมี
ขอจํากัดในเรื่องบางพื้นที่ไมมีแหลงหินเพื่อรองรับความตองการใชในพื้นที่ดังกลาวสงผลใหราคาหินใน
พื้น ที่ดังกลาวค อนขางสูง ซึ่ง จะกระทบตอการพัฒ นาในท องถิ่น อีก ทั้งยั งประสบปญหาเกี่ยวกับเรื่อ ง
รองเรียนจากราษฎรเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมคอนขางมาก ซึ่งอาจสงผลใหตองหยุด การผลิต ได
สําหรับอุต สาหกรรมเซรามิก ประสบปญ หาในเรื่องของการใชประโยชนจ ากแรที่ยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร สงผลใหยังคงจําเปนตองมีการนําเขาแรที่มีคุณภาพสูงบางสวนจากตางประเทศ และยังคงมีแรสว น
หนึ่งที่คงเหลืออยูในประทานบัตรหรือโรงแตงแรที่ไมไดนําไปใชประโยชน

2. อุตสาหกรรมพลังงาน (ถานหิน) และอุตสาหกรรมโลหการ (โรงถลุงแร) เปนอุตสาหกรรมที่มี
การผลิตแรจากแหลงภายในประเทศไมเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ อันมีสาเหตุหลักมาจาก
แหลงแรภายในประเทศเริ่มมีปริมาณสํารองลดนอยลง จึงตองมีการนําเขาแรจากตางประเทศมาใชเปนหลัก

บทที่ 5

แผนการจัดการทรัพยากรแรและวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมเหมืองแรใหเพียงพอ
กับความตองการใชของแตละรายอุตสาหกรรม
จากขอมูลการวิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณความตองการใชแร กับปริมาณการผลิต รวมทั้ง
พิจารณาปจจัยเกี่ยวเนื่องที่สําคัญ พบวา ทุกกลุมอุตสาหกรรมจําเปนตองไดรับการสงเสริมเพื่อใหเกิดการ
ผลิต และจัดหาแรและวัตถุดิบสําหรับใชภายในอุตสาหกรรม ซึ่งในสวนของการดําเนิน การเพื่อสงเสริม
เพื่อใหการผลิตและจัดหาแรฯของ กพร. นั้น มีการดําเนินการในสองรูปแบบ คือ การดําเนินการในสวนของ
งานประจําซึ่งเปนภารกิจหลักของแตละสํานัก และการดําเนินการอีกรูปแบบหนึ่งเปนการดําเนินการผาน
งานโครงการ ซึ่งไดรับงบประมาณหมวดรายจายอื่นในแตละป
เมื่อนําเอาภารกิจหลัก และโครงการที่แตละสํานักไดดําเนินการอยู มาพิจารณาในรายละเอียด
และผลสัมฤทธิ์ที่จะได เพื่อจัดวางแผนการจัดการฯของ กพร. ซึ่งจากการวิเคราะห พบวา ในสวนของการ
ดําเนินการภารกิจหลักของ กพร. นั้น มีขอบเขตงานครอบคลุมการสงเสริมเพื่อใหเกิดการผลิตและจัดหาแรฯ
อยูแลว เชน งานการอนุญาต งานตรวจสอบกํากับดูแล และงานดานสนับสนุนและสงเสริม แตจําเปนตองมี
การกําหนดเปาหมาย และมีแผนงานดําเนินการที่ชัดเจนและเขมงวดเปนพิเศษสําหรับผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมทั้ง 4 รายที่ไดกําหนดไว สําหรับการดําเนินการโครงการในปงบประมาณ 2552 นั้น มีโครงการ
สวนหนึ่งที่วัตถุประสงคในการสงเสริม และสนับสนุนเพื่อใหเกิดการผลิตและจัดหาแรฯใหกับทั้ง 4 กลุม
อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดการดําเนินการในแตละภารกิจ และโครงการที่เกี่ยวของตามกลุม
อุตสาหกรรมทั้ง 4 กลุม ไดดังนี้
กลุมอุตสาหกรรมหินกอสราง
1. ภารกิจประจําของ กพร.
• การตรวจสอบ และกํากับดูแลใหผูประกอบการปฏิบัติงานโดยถูก ตอง เพื่อรัก ษาความ
ตอเนื่องในการผลิต (สกจ. และ สรข. ทุกเขต)
• การพิจารณากําหนดแหลงหินเพื่อรองรับความตองการในแตละพืน้ ที่ (สรส.)
2. งานโครงการของ กพร.
• โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรม
พื้นฐาน (สรส.)

กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก
1. ภารกิจประจําของ กพร.
• การตรวจสอบ และกํากับดูแลใหผูประกอบการปฏิบัติงานโดยถูก ตอง เพื่อรัก ษาความ
ตอเนื่องในการผลิต (สกจ. และ สรข. ทุกเขต)
• การใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ และทางดานเทคโนโลยี การผลิตแกผูประกอบการ
โรงแตงแรที่เกี่ยวของกับกลุมอุตสาหกรรมเซรามิก (สอพ. และ สรข. 1 และ 3)
2. งานโครงการของ กพร.
• โครงการจัดทําฐานความรูและยกระดับวัตถุดิบแรดินเพื่อเพิ่มมูลคาในภาคอุตสาหกรรม (สลจ.)
• โครงการการศึกษาเพื่อสงเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมแรในตางประเทศ (สบย.)
กลุมอุตสาหกรรมพลังงาน (ถานหิน)
1. ภารกิจประจําของ กพร.
• การตรวจสอบ และกํากับดูแลใหผูประกอบการปฏิบัติงานโดยถูก ตอง เพื่อรัก ษาความ
ตอเนื่องในการผลิต (สกจ. และ สรข. ทุกเขต)
• การเรงรัดพัฒนาแหลงแรถานหินที่เคยอยูในพื้นที่ตามมาตรา 6 ทวิ เพิ่มเติม (สกอ.)
2. งานโครงการของ กพร.
• โครงการการศึกษาเพื่อสงเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมแรในตางประเทศ (สบย.)
กลุมอุตสาหกรรมโลหการ (โรงถลุงแร)
1. ภารกิจประจําของ กพร.
• การตรวจสอบ และกํากับดูแลใหผูประกอบการปฏิบัติงานโดยถูก ตอง เพื่อรัก ษาความ
ตอเนื่องในการผลิต (สกจ. และ สรข. ทุกเขต)
• การใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ และทางดานเทคโนโลยี การผลิตแกผูประกอบการ
โรงแตงแรที่เกี่ยวของ (สอพ. และ สรข. 1 และ 3)
2. งานโครงการของ กพร.
• โครงการการศึกษาเพื่อสงเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมแรในตางประเทศ (สบย.)

