กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
Department of Primary Industries and Mines

สถานการณ์หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปี 2560 และแนวโน้ม
นายกุศล ภูวภรณ์กุล
กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ หมายถึง หินอุตสาหกรรมประเภท
หนึ่งที่เป็นวัตถุดิบสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยทั่วไปหินอุตสาหกรรมชนิดปูนจะมีองค์ประกอบทาง
เคมีที่มีสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ําหนัก ประกอบด้วย แคลไซต์
ร้อยละ 95 และโดโลไมต์ ร้อยละ 5 ในเนื้อหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนจะมีปริมาณวัตถุดิบที่เป็นเนื้อปูน
(Calcareous Component) มากถึงร้อยละ 80 สําหรับเป็นส่วนผสมก่อนการเผาเป็นซีเมนต์ (Raw mix)
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์จะต้องมีแคลเซียมออกไซด์ไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 45 และมีความสม่ําเสมอของเนื้อปูน แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ไม่เกินร้อยละ 3 ซิลิกาไม่เกินร้อยละ 8
และปริมาณแอลคาไลน์ รวม (Na2O+K2O) ไม่เกินร้อยละ 1 (มยุรี ปาลวงศ์ : 2553) หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ตามอายุทางธรณีวิทยา ได้แก่ หินปูนยุคออร์โดวิเชียน
หินปูนยุคเพอร์เมียน หินปูนยุคไทรแอสิค และยูแรสิค
แหล่งแร่
แหล่งหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจพบ
มากที่จังหวัดสระบุรี นครศรีธรรมราช ลําปาง เพชรบุรี นครสรรค์ และนครราชสีมา จากผลการสํารวจทาง
ธรณี วิ ท ยาของกรมทรั พ ยากรธรณี กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พบว่ า แหล่ ง หิ น
อุตสาหกรรมชนิดหินปู นและแร่โ ดโลไมต์ ทั้งประเทศ มีพื้น ที่รวมกั น ประมาณ 27,193,984 ตาราง
กิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณร้ อ ยละ 5.24 ของพื้ น ที่ ป ระเทศ แต่ แ หล่ ง หิ น อุ ต สาหกรรมชนิ ด หิ น ปู น เพื่ อ
อุตสาหกรรมซีเมนต์นั้น มักจะถูกจํากัดด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ตั้งอยู่ในเขตหวงห้ามของหน่วย
ราชการ หรือข้อจํากัดอันเกิดจากคุณภาพของหินปูนเอง เป็นต้น
ปริมาณแร่สํารอง
ปริมาณสํารองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ จากแหล่งที่มีศักยภาพ
ทั้งประเทศ มีประมาณ 295,230 ล้านเมตริกตัน1 และจากฐานข้อมูลประทานบัตรของกรมอุตสาหกรรม
พื้ น ฐานและการเหมื องแร่ ที่ เปิ ดการในปี 2561 มี จํ านวนประทานบั ตร ทั้ งสิ้ น 151 แปลง (ไม่ร วม
ประทานบัตรที่เวนคืน) ปริมาณสํารองตามที่ระบุในแผนผังโครงการทําเหมือง จากคําขออนุญาตประทาน
บัตรในปี 2536-2585 พบว่า มีปริมาณหินสํารอง 3,689 ล้านเมตริกตัน โดยมีการผลิตในช่วงปี 25362560 ประมาณ 1,745 ล้านเมตริกตัน เฉลี่ย 70 ล้านเมตริกตันต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการผลิต
ปูนซีเมนต์ในช่วงที่ผ่านมา และอีก 25 ปีข้างหน้า (ปี 2561-2585) ปริมาณหินสํารองคงเหลือในประทาน
บัตรประมาณ 1,944 ล้านเมตริกตัน สามารถใช้เป็นวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ได้เฉลี่ย ปีละ 77.60
ล้านเมตริกตัน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขยายตัวของกําลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
และการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ อย่ า งไรก็ ต ามหากความสามารถในการผลิ ต และการขยายตั ว ของ
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ข้อมูลแหล่งแร่ของประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2551)

อุตสาหกรรมซีเมนต์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจทําให้ปริมาณสํารองในประทานบัตรผลิตได้ไม่ถึง 25 ปีก็
เป็นได้
ตารางที่ 1 ปริมาณสํารองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ตามอายุประทานบัตร
(หน่วย : ล้านเมตริกตัน)

ที่มา : กองบริการงานอนุญาต กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การผลิต
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2559) ปริมาณการผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนที่ใช้
สําหรับผลิตอุตสาหกรรมซีเมนต์ เฉลี่ยประมาณ 70 ล้านเมตริกตันต่อปี มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
3-4 ต่อปี ตามอัตราการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และปริมาณความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ของ
ประเทศที่นําเข้าปูนซีเมนต์จากไทย แต่ในปี 2559 การผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนต์กลับลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากมีโรงงานปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่บางรายได้ปิดเตาเผาเพื่อซ่อมบํารุง จึง
จําเป็นต้องลดอัตราการผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ลง เพื่อลดต้นทุนการ
เก็บกอง (Inventory stock) ทําให้หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ที่ผลิตได้ในปี
2559 มีปริมาณลดลงเหลือ 70.35 ล้านเมตริกตัน มูลค่า 17,605.60 ล้านบาท (ราคาประกาศ 250
บาทต่อเมตริกตัน ประกาศเมื่อ 13 พ.ย. 2558) ลดลงจาก ปี 2558 ที่ผลิตได้ปริมาณ 73.17 ล้าน
เมตริกตัน มูลค่า 9,968.80 ล้านบาท (ราคาประกาศ 125 บาทต่อเมตริกตัน ประกาศเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2551)
คิดเป็นปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 3.85 จากปี 2558
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การผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ (Cement Industry) ของ
ไทยนั้น มีการผลิตมากที่สุดอยู่ในจังหวัดสระบุรี คิดเป็นร้อยละ 85 ของการผลิตหินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ทั้งประเทศ รองลงมาได้แก่ นครศรีธรรมราช ลําปาง เพชรบุรี และนครสรรค์
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของ 7 บริษัท 12 โรงงาน ประกอบด้วย
1) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 โรงงาน คือ โรงปูนซีเมนต์ท่า
หลวง โรงปูนซีเมนต์เขาวง โรงปูนซีเมนต์แก่งคอย ทั้ง 3 โรงตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี โรงปูนซีเมนต์แจ้ห่ม
จังหวัดลําปาง และโรงปูนซีเมนต์ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 โรงงาน ตั้งอยู่ที่อําเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
3) บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 โรงงาน ตั้งอยู่ที่อําเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
4) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 โรงงาน ตั้งอยู่ที่อําเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี
5) บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 โรงงาน ตั้งอยู่ที่อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
6) บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จํากัด จํานวน 1 โรงงาน ตั้งอยู่ที่อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
7) บริษัท ปูนซีเมนต์ตราลูกโลก จํากัด จํานวน 1 โรงงาน ตั้งอยู่ที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี
ตารางที่ 2 ปริมาณการผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ ปี 2556-25612
(หน่วย : เมตริกตัน)

2556

2557

2558

2559

2560e

สระบุรี
นครสวรรค์
รวม

58,254,579
496,789
58,751,368

60,521,082
558,062
61,079,144

61,794,681
699,320
62,494,001

59,859,201
680,879
60,540,080

62,121,879
706,616
62,828,495

64,594,330
734,740
65,329,069

ลําปาง
รวม

2,357,795
2,357,795

2,774,218
2,774,218

2,630,045
2,630,045

2,560,891
2,560,891

2,657,693
2,657,693

2,763,469
2,763,469

นครศรีธรรมราช
รวม

6,929,365
6,929,365

6,414,718
6,414,718

7,398,104
7,398,104

6,505,696
6,505,696

6,751,611
6,751,611

7,020,325
7,020,325

เพชรบุรี
รวม
อัตราขยายตัว
รวมทั้งสิ้น

533,075
533,075
4.18
68,571,603

621,775
621,775
3.38
70,889,855

653,209
653,209
3.22
73,175,359

746,733
746,733
-3.86
70,353,400

774,960
774,960
3.78
73,012,759

805,803
805,803
3.98
75,918,666

จังหวัด

2561e

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันตก

e

ค่าประมาณการตามการขยายตัวของ GDP
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ข้อมูลจากฐานข้อมูลประทานบัตร กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ (2560)
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จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
(Gross Domestic Product) หรือ GDP กับอัตราการผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังระหว่างปี พ.ศ. 2548-2558 พบว่าเป็นไปในทางเดียวกัน กล่าวคือหาก
อัตราการขยายตัวของ GDP ขยายตัวร้อยละ 1 จะส่งผลให้อัตราการผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.97 ในปี 2560 GDP ของไทยมีอัตราการขยายตัว
ร้อยละ 3.9 ดังนั้นจึงส่งผลให้การผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์มีอัตราการ
ขยายตัวร้อยละ 3.78 หรือ 73.01 ล้านเมตริกตัน และจากการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2561
ของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่คาดว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของ
เศรษฐกิจ (GDP) ของไทยอยู่ที่ ร้อยละ 4.1 โดยมีปัจจัยสําคัญมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่
สนับสนุนให้ภาคการส่งออกขยายตัวในเกณฑ์ดี ส่งผลดีต่อเนื่องถึงการลงทุนในภาคเอกชน และการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมให้ขยายตัวตาม แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนและใช้จ่ายภาครัฐบาลยังอยู่ในเกณฑ์ดี
ก่อให้เกิดการจ้างงาน และฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจให้เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้ว่า
การผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ จะมี
อัตราขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.98 หรือปริมาณการผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์
ในปี 2561 จะอยู่ที่ 75.92 ล้านเมตริกตัน
การใช้
ปริ ม าณการใช้ หิ น อุ ต สาหกรรมชนิ ด หิ น ปู น เพื่ อ อุ ต สาหกรรมซี เ มนต์ จะมี ป ริ ม าณการใช้
ใกล้เคียงกับปริมาณหินที่ผลิตได้ เนื่องจากวัตถุดิบชนิดนี้มีน้ําหนักมาก มีต้นทุนในการเก็บกองสูง ดังนั้น
ปริมาณการใช้มักแปรผันตามปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ โดยจะมีปริมาณการใช้น้อยกว่าปริมาณการผลิต
เพียงเล็กน้อย (แผนภูมิที่ 1) และปริมาณการใช้แปรผันตามปริมาณการผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ อ อุ ต สาหกรรมซี เ มนต์ ที่ มี อั ต ราการขยายตั ว ร้ อ ยละ 3-4 ต่ อ ปี จึ ง คาดว่ า ในปี 2561 การใช้ หิ น
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์จะมีประมาณ 74.89 ล้านเมตริกตัน
แผนภูมทิ ี่ 1 ปริมาณการใช้หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ ปี 2555-2560
74.00
72.00

72.36e

ปี 2560

ปี 2561

70.80

70.00

68.19

68.00
66.00

72.36e

65.73

66.47

64.00
62.00
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

e

ปี 2559

ค่าประมาณการ
ที่มา : กลุ่มงานสถิติ กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ การบริโภคของไทย ปี 2560 และแนวโน้มปี 2561
การใช้หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์นั้น ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในปี
2560 จํ า นวน 114,223 ล้ า นบาท โดยปู น ซี เ มนต์ ที่ ผ ลิ ต ได้ ส่ ว นใหญ่ จ ะถู ก ใช้ เ พื่ อ การบริ โ ภค
ภายในประเทศ ประกอบด้ ว ย การก่ อ สร้ า งตามโครงการต่ า ง ๆ ในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure) ของภาครัฐ การก่อสร้างของภาคเอกชนต่างๆ สําหรับการลงทุน และสร้างสิ่งปลูกสร้าง
ของประชาชนที่ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจประเทศ ส่วนที่เหลือจะส่งออกในรูปของผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ต่าง ๆ
ไปยังต่างประเทศ
จากสถิติของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย พบว่า ปริมาณการผลิตและการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณการผลิต 35.85 ล้านเมตริกตัน ในปี
2556 เพิ่มขึ้นเป็น 40.82 ล้านเมตริกตัน ในปี 2560 ขณะที่การบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก
30.80 ล้านเมตริตันในปี 2556 เป็น 32.62 ล้านเมตริกตันในปี 2560 (ตารางที่ 2) และมีอัตราเพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ยร้อยละ ร้อยละ 4.29 ต่อปี โดยคาดการณ์ว่าในปี 2561 จะมีการผลิตปูนซีเมนต์ปริมาณ 42.57
ล้านเมตริกตัน และจะมีการบริโภคภายในประเทศ 34.01 ล้านเมตริกตัน ตามการขยายตัวของภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ
ตารางที่ 2 ปริมาณการผลิตซีเมนต์ การบริโภคภายในประเทศ และมูลค่า
ปี
ก. ปริมาณที่ผลิตได้ (ล้านเมตริกตัน)

2556

2557

2558

2559

2560

2561

35.85

36.15

36.22

39.94

40.82

42.57e

ก. การบริโภคภายในประเทศ (ล้านเมตริกตัน)

30.08

29.30

29.12

30.77

32.62

34.01e

ข. ราคาปลีกในประเทศ (บาท/50 กิโลกรัม)

138.17

138.65

139.38

139.91

139.91

139.91

มูลค่าซีเมนต์ (ล้านบาท)

99,068

100,244 100,967

111,760

114,223

119,123

e

ค่าประมาณการ
ที่มา : ก. สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย https://www.thaicma.or.th
: ข. ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th

การส่งออกผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
การส่ง ออกผลิ ต ภัณ ฑ์ ซีเมนต์ จ ะส่ ง ออกในรู ป แบบของผลิ ต ภั ณฑ์ สําเร็ จรู ปต่ าง ๆ เช่ น
ปูนซีเมนต์เม็ด (Clinker) ปูนซีเมนต์ผง (Portland Cement) ไฮดรอลิกซีเมนต์ (Hydraulic Cement) และ
ปูนดิบอื่น (Calcareous Limestone And Other) ตลาดส่งออกที่สําคัญ คือ บังคลาเทศ เวียดนาม
ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา กัมพูชา สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ในปี 2560 การส่งออกผลิตภัณฑ์ซีเมนต์มีปริมาณ
ประมาณ 8 ล้านเมตริกตัน มูลค่า 7,650 ล้านบาท ซึ่งการส่งออกมีแนวโน้มจะขยายตัวต่อเนื่องในอนาคต
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีการขยายตัว และการขนส่งมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การขยายท่าเรือแหลม
ฉบัง การสร้างทางรถไฟผ่านภูมิภาคต่าง ๆ และการเชื่อมต่อเศรษฐกิจชายแดน เป็นต้น

5

แผนภูมทิ ี่ 2 ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ของไทย (ปี 2555-2560)
(หน่วย : ตัน)
7
6
5
4
3
2
1
0
ปี 2555

ปี 2556

ปูนเม็ด (clinker)

ปี 2557

ซีเมนต์ (portland)

ปี 2558
hydrualic cement

ปี 2559

ปี 2560

Calcareous Limestone

แผนภูมทิ ี่ 3 แสดงตลาดส่งออกปูนซีเมนต์เม็ด (Clinker) ของไทย

Sri Lanka
7%
Philippines
8%

อื่น ๆ
16%
Bangladesh
57%

Vietnam
12%

ที่มา : (Global Trade Atlas) https://www.gtis.com/gta

ราคาประกาศและค่าภาคหลวงแร่
ปัจจุบันราคาประกาศหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่
14 พฤศจิกายน 2558 มีราคา 250 บาท ต่อเมตริกตัน3 ค่าภาคหลวงหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนต์ ในปี 2559 มีจํานวน 1,240.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.55 ของค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้
ทั้งหมด 4,502.25 ล้านบาท นับเป็นแร่สําคัญที่จัดเก็บค่าภาคหลวงได้สูงที่สุด เมื่อเทียบกับแร่ชนิดอื่น ๆ
เหมืองเปิดการและจํานวนคนงาน
ในปี 2560 มีเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ เปิดการ
ทั้งสิ้น 14 แห่ง ลดลงจากปี 2558 ที่เคยเปิดการ 17 แห่ง เนื่องจากมีประทานบัตรหลายแปลงหมดอายุ
3

กองบริการงานอนุญาต กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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ในปี 2559 และ ปี 2560 จํานวนคนงานในเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
มีจํานวน 868 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 เมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั้งสิ้น
13,359 คน และมีอัตราลดลงทุกปี จากเคยมีจํานวนแรงงานจํานวน 1,170 คน ในปี 2555 ทั้งนี้ อาจ
เป็นเพราะคนงานมีการเกษียณเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการนําเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัยมาใช้
แทนแรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพื่อความปลอดภัยของแรงงาน
ปัญหาและอุปสรรค
1. นโยบายการบริหารจัดการแร่ ตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 กับการอนุญาตประทานบัตร
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
สาระสํ า คั ญ ในบทบั ญ ญั ติ แห่ ง พ.ร.บ. แร่ กํ า หนดให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) มีหน้าที่ในการจัดทํานโยบายและแผนแม่บทการ
บริหารจัดการแร่ทุกชนิด รวมถึงหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ด้วย ทั้งนี้ มาตรา 17
แห่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 กําหนดไว้ว่าการที่รัฐจะอนุญาตให้ทําเหมืองแร่ใด ๆ จะต้องอนุญาตได้เฉพาะ
ในพื้นที่ที่รัฐกําหนดให้เป็น เขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมือง เท่านั้น โดยมีรายละเอียดของข้อกฎหมายที่
แตกต่างจาก พ.ร.บ. แร่ พ.ศ.2510 ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคที่สําคัญในการขออนุญาตต่ออายุประทานบัตร
หรื อ ขออนุ ญาตประทานบั ต รใหม่ หากภาครั ฐไม่ สามารถกํ าหนดเขตแหล่ง แร่ เ พื่ อ การทํ า เหมื องได้ ใ น
ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการสําหรับวัตถุดิบเพื่อให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้
สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
2. ปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
การทําเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์มีปัญหาและอุปสรรค
ค่อนข้างน้อยมาก เนื่องจากผู้ประกอบการเหมืองแร่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งจะปฏิบัติตามหลักวิชาการ
วิศวกรรมเหมืองแร่และมาตรฐานสากล ส่วนปัญหาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการระเบิดและขนส่ง
วั ต ถุ ดิ บ เข้ า โรงงานได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ ป ระกอบการในการแก้ ไ ขปั ญ หาจนสามารถยอมรั บ ได้
ผู้ประกอบการได้พยายามหาแนวทางอย่างดีที่สุด เพื่อทําให้การประกอบอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ทั้งระบบ
เป็นอุตสาหกรรมที่มีมลพิษน้อย เป็นมิตรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
ในอนาคตหากรั ฐ บาลมี น โยบายการลงทุ น ในโครงการขนาดใหญ่ ต่ า ง ๆ ที่ จ ะต้ อ งใช้
ปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์เป็นจํานวนมาก อาทิ โครงการ (Mega Project) 2.4 ล้านล้านบาท ที่เป็น
โครงการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการการ
เคหะแห่งชาติเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย มาตรการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของรัฐบาล เป็นต้น
จนส่งผลให้เกิดอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจมี
ความเป็นไปได้ว่าภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จะมีความต้องการใช้วัตถุดิบหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมซีเมนต์เพิ่มสูงขึ้นถึง 100 ล้านเมตริกตันต่อปี ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องคํานึงถึง
ปัจจัยต้นทางในการดําเนินโครงการ และควรจะมีนโยบายเพื่อเปิดโอกาสในการผลิตวัตถุดิบ จัดหา และ
ส่งเสริม เพื่อรองรับอุตสาหกรรม เพื่อไม่ให้เกิดวัตถุดิบขาดแคลนในอนาคต จนทําให้อุตสาหกรรมต้อง
หยุดชะงัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังระบบเศรษฐกิจประเทศในภาพรวมได้
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อ้างอิง
จิตติมา อรรถอารุณ (2546) แนวทางการบริหารจัดการหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กองอนุรักษ์
ทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี
นายนภดล มัณฑะจิตร อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (2541) เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ วันอังคารที่
9 มิถุนายน 2541 ณ พระราชวังไกลกังวล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี มีนาคม 2551 ข้อมูลแหล่งแร่ของ
ประเทศไทย
มยุรี ปาลวงศ์ (2553) บทความเรื่องหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
จรินทร์ ชลไพศาล (2552) บทความเรื่องโครงสร้างตลาดและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ซีเมนต์ สํานักบริหารยุทธศาสตร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จรินทร์ ชลไพศาล (2560) บทความเรื่องสถานการณ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ สํานักเหมืองแร่และสัมปทาน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย https://www.thaicma.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th
สํานักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th
U.S. Geological Survey - USGS (2016), Mineral Commodity Summaries (Cement), October
2016.
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ภาคผนวก
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (GDP)
และอัตราการผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
Dependent Variable: LNRGDP
Method: Least Squares
Date: 03/16/18 Time: 10:39
Sample: 2548 2558
Included observations: 11
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LNLIME

11.91415 0.905002
0.966758 0.218613

13.16478
4.422230

0.0000
0.0017

R-squared
Adjusted R-squared

0.684831
0.649812

Mean dependent var
S.D. dependent var

S.E. of regression

0.064491

Akaike info criterion

Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.037431
15.64895
1.009590

Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

9

15.91535
0.108980
2.481627
2.409283
19.55612
0.001666

